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DZIENNIK EDWARDA GIERKA

POPULIRIY

DRODZY RODACY!
W sylwestrowy wieczór spotykamy się w
wielkiej pOlskiej · rodzinie, a.by tradycyjnym
zwyllZajem złożyć sobie życzenia noworoczne.
W takiej chwili nasze serca wypełnia poczucie Jedności wszystkich Polaków. Wszyscy czujemy
i myślimy O CZMie minionym, O wspólnych
dok11ru1>niach, o s·zozęściu na.jdrożsri:ycb nam ludzi i przyjaciół, o planach i nadziejach na rok
następny.

trosk
Rok, który mija., nie szczędriU nam
I ·trudnych problemów. Trzeba tu przypomnieć
czas żniw
dfa rolnictwa
wyjątkowo ciężki
spiętrzenie zadań . w
jesiennych
i zbiorów
zwięksri:ającym się z r~u na rok budownictwie,
rosnące zapotrzebowanie na przewmy. i energ.ię
także wa·
elektryce:ną. Mniej ko1'2ystne były
naszych towarów na wielu
runki spriedaży
importem.
z
rynkach, oo spowodowało kłopoty
Mimo wysiłku ze strony państwa JJOdjętego dla
złagodzenia społecznych skutków tych zjawisk
wiem dobrze, że nie pooostały one bez ·wpływu
na codzienne życie milionów ludzi pracy. Lecz
ocendmY · miniony rok. i nMz
gdy ue-.roiwie
dostl'IZega.my także wiele t>OwspQ~Y trud wodów do satysfakcji i dumy z ow-OCów1 ogólnonarodowego wysiłku. Z myślą o potrzebach
które naJ)l'Oblemy,
na.rodu roowiązujemy
lat. Ich
bl'Zllliewały . niekiedy przeri dziesill!tki
pełne roz:wiiv.iani!l wymaga zna.czn~h śr-Odków
i poważnego wysiłku a przede WS!ZYStkim cza·

STAN KL~SKI ŻYWIOŁO,VEJ\V PÓŁNOCNEJ I ŚRODKOWEJ POLSCE
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zreformowanej, dziesięcio'et
w
niej szkole. W trosce o najstarszy~. o ludzi,
którzy swe sily odda.li ojczyźnie. zna.cu:nym wYrozszerzyliśmy
nańs·twa
siłkiem finansowych
p01Ważnie llasięg opieki społecznej, m.in. ustarolników P'l'awo
nawiając dla spracowanych
do spokojnej, zabezpieczonej starości.
linię Polski roZsla wił Iot na.szego . ruda.ka puł
kownika MIROSLA WA HERMASZEWSKIEGO
na orbicie okoloziemskiej. Lo,t te·n był wYmownYm symbolem bliskie.i ()MIY.iaźni polsko-ra·
dziecltiej. Mo!Zemy być dumn_i z tegl)roczn.yc:h
d&konań naszej narodowe.i wspólnoty, z os!ą-g
nięć w sferze materialne.i i duchowej, z wielu
Polaków, o których było głośno w świeci.e.
Na.s-.z kraj rO<ZWija, się zgodnie z wolą narodu. Konsekwentnie idziemy droga wytyczoną
przez VI i Vll Zjaw partii. stawiają-0 sobi~
jako cel na.drzędny - silę i autorytet Polski,
Zą wykonaną,
dobro i pomyślność Polaków.
wielką pracę dla l)jczyznv z głębi serca dr;ic;· '
kuję polskie.i kla.sie rob&tniczej, polskim rolninauki
ludziom
inteligencji,
kom, ~,lskie.i
i twórcom kultury. wszystkim ofiarnie trudzą,
eym się dla tego szczytnego celu. W imieniu
wła.dz Polskie.i Rzemypos}101ite.l Ludowe.i '!kła.
dam Wam Drollzv Rodacy wyrazy najwyzszeg0 uznani~ i u progu n()w~go roku proszę Wa.s
nie usta.wa;in;iy w pracy dla PolskL
go.rąco DRODZY PRZYJACIELE!
Rozwój . państwa i życic naro1l 11 nie ' podlegają
miarom rocznego kalendarza. Częstokroć dopiero perspektywa ·historyczna poz wa la d°'~tnec,
na ile na.rody zdofały , i p0<trafia nadal spożyt
k0<wać swoje szanse i możliw~ści, skoncentr_o.
wać swe wysiłki i umie.iętno~~i na naib~rd7.1e.l
życiodajnych zamierzeniach." Te 'lrawde lei>i~j
rozumiemy z persuektywy 60-leoia
wszyscy
gdy spQk.O;i.·
nieJl'Odległego bytu państwowego,
nie obiektywnie, z poczuciem odP01WiedziaJnośoi 'spoglądamy na naszą przeszłość i na n~s~
(Dalszy cią'( na str. 2)
·

częło naukę

a posiedzeniu· w dniu 1 bm. Rada Ministrów dokonała oceny sytuacji w kraju spowodowanej
ostrym atakiem zimy oraz ustaliła dziala111a 1 zmierzające do opanowa,nia występując. ych zakłóceń
w transporcie, energetyce, komunikacji I go spodarce komunalnej. W częf.ci reitionów Polski na skutek gwałtownych opadów śniegu i zamieci, powiązanych
zwłas:r.cza północnej i ·Środkowej le znacznym spadkiem temperatury, ogło~zono stan klę!!>ki zywiolowej,
.
su.
.szkół podstawowych, za.WOO.owych,
- handel,
W zwal~aniu następstw tej sy·
Gospocbrka narodowa stała się w mi.iającym
pomaturalnych i liceów, - a także
- służba zdrowia.
tuacji biorą akty-wny udział koleja·
r&ku bogatsza o noiwe zakłady przemysłowe
W pozostałych zakładach, przed- ognisk i oddziałów przedsz.k olnych.
rze, transportowcy, energetycy, pramło
dając pierwszą w żyeiu pracę tysiacom
cownicy służb komunalnych. wojsko, siębiorstwach i jeinostkach orga- działających przy tych szkołach.
średnich
dych Polaków, absolwentów szkół
Młodizież szkół zawodowych: góra także społeczeństWb. W dalszym nizacyjnych powinni się stawić
l wyższych. W nowych osiedlacłJ zamieszkały
wvstępują poważne pracownicv służb utrzymania ru- nictwa, hutnictwa, energetyki, kociąg\J jednak
tysiące rodzin, przybyło krajowi obiektów uży
zajEfć
ramach
w
która
munikacji,
zamieszkujący
mężczyźni
oraz
chu
transw
szkół, przedszkoli, szpitrudności w komunikacji i
teczności publiC'l;.n ej zakłada1ch,
w których szkolnych ~acuje w
miej&x>wościach,
tali, ośrodków kultury. ZnaC'l;·nej 'poprawie u·
porcie oraz - co jest szczególnie w
legły warunki prą.cy i wYPOczynku. Pól miliona
dotkliwe dla ludności - w zape· znajduje się zakład pracy. a także powinna stawić się w miejscu prana.szego kraju ro.zponajmłodszych obywateli
wnieniu dostaw energii elektrycz- pracoWDil.cy wezwani pr.zez kieN'· cy.
11
iiiC:.:::;;i;;;.iiiiii::;;;;;55;;~5~~·~
l,~li!$:5$i:;~~~~;,;~;i1ii=i;'ii;;~;::::::;;;;;;;:~~~mz2!~nm
' pełnejw realiDla zapewnienia
Pozostałych
zakładów.
wnictw$.
ciepła.
nej 1 związku
bie· ł l
z tym Rada Mini· pra('()Wników w dniu 2 styCJZn.ia zacji programu nauczania
W
strów podjęła si:ereg n!ezbęd.ych br. zwalnia się od przyjśc!. a do żącym roku szkolnym dostooowane
decyzji. Zobowiązano resorty do pracy. Dla pracowników w~y- zostaną odpowiednio ferie waka·
1
zapewn.Jenia stałego dopływu cie- . stkich urzędów, instytucjj i jedno· cyjne i przeJ"WY świąteczne. Rod2iadministracyjnych dzień 2 ce, którzy mogą zapewnić d12:iepła do mieszkań. dając w tym ce· stek
lu równocześnie priorytet dosta· bm. jest normalnym dniem pracy. ciom opiekę w domu, J>rOszenlj są
Zawiesza się do dnia 6 stycznia o nie-korzysta.nie do dnia 6 styczwóm węgla I paliw płynnych dla
(Dalszy ciąl! na str. 2)
br. włącznie działalność wszystkich
ciepłowni i elektrociepłowni.
Skierowano dodatkowy sprzęt do jll:.~mf'Ail:ll•mam•a••m:::..-.:..;~o:...:=:.=~:::::::t":t::;........o.;!.i.;.t:::::.:;;;.;.:;;..;:;1
i
tras
głównych
oczyszczania
W T eheranie podanJ oficjalnie
arteri.i. aby przywrócić normalny
noworoczną wizytę prezes Rady Ministrów Piritr Jaro- do wiadomości , że Pozostający od
Tradycyjną,
ruch w komunikacji i transi:mreie
spotkał się 30 t:rudnia 1978
listopada na czele rządu, szef sz•tJl.30 grudnia załodze War- szewicz,
złożył
ora:z aby zapewnić sklepom i plaroku z przedstawlciel;!m1 zjednoczen
szawskich Zakładów Maszyn Bu- i zakładów przemysłu maszynowego bu generalnego armii irańskiej, gecówkom handlowym niezbędne do·
dowlanych im. Waryńskiego czfo· Minister
stawy artykułów 'spożywczych maszynowego, nerał Gholam Reza Azbari :dożyt
przemysłu
nek Biura Politycznego KC PZPR, Aleksander Kopeć, ' złożył premiero- w poniedz.iałek rezygnację ze staw tym przede wszystldm J)ieczywa
meldunek o wykonaniu przez nowiska premiera. Przyczyna re·
Państwa wi
Rady
przewodniczący
ł ,mleka.
zygnacji były z jednej strony maHenryk ,Tąbłoński, który należy teti resort zadań NPSG 1978 r.
trudności koonuUwzględnlając
sowe demonstra-cje antyrządowe i
do organizacji PZPR w tej fanlkacyJne związane z dojazdami do
w całym kraju,
trwajace
strajki
bryce.
ml.disc pracy ora.z trudno§cU ener·
zaś z drugiei przekonanie ustępu
Załoga wykonała w pełni zadadec~j°"· ' ie
podjęto
getyczne
konieczności
o
jącego premiera
nia planowe 1978 r. Przewodnic.tą
dnia 2 stycznia br•. to jest we wtoznalezienia rozwiązania politycznespotkał się z
cy Rady Państwa
rek, l)t'acować będą:
go obecnej sytuacji. W liście do
społeczno-politycznym
aktywem
szacha Azharl stwierdził, że obecna
zakładu i przi!kazał całej załodze
- 16niictwo i energet.yka,
sytuacja w kraju wymaga właśnie
ż.,Yczenia osobistej i zawodowej po- załJadv o ruchu ciągłym,
Rezyoolitv<.:2.ne~O·
r<Kiv_lauipi>'
,n1ivślnoĄri w przvszłym roku.
brant..
tl'l-a:w.rt wR?vstkich
.
gnacja zo.,-tała przyjęta. a równoumkaeja lacznoś~.
przez
planu
wykonanll\I
okazji
z
genedo
się
zwrócił
szach
cześnie
- traDll>Ol't w zakładach, · łączresort przemysłu maszynowego, czr>
rała Azhariego, by pełnił funkcję
„ ze służbami za- i wyładunko
KC PZPR,
Politycznego
Biura
nek
Tradycyjnym zwyczajem 1 szefa rządu do momentu sformowana mi.
CAF
N/z: Na tras.ie E·14 w rejonie Ustronie
!'tyc.znia w godz.1nach południo- nia nowego gabinetu.
:Żakłady naprawcze taboru koostatni, dzień mku 1978 przyniósł
Sali Pompejańskiej
wych w
l ;::;vego, aplecza technicznego
W dniach 31 grudnia l 1 stycznia
wvłoż?na została w Ira.nie !m"wawe :I.niwo. w o6łnocB~lwed~l'U
epto~ : vzacja i technicznej obsług! cala Polska została objęta ostrym
.
. .
noworocznych.
zycize-6
ks1ęga
mo r.•wa
atakiem zimy. W wielu regionacn
Życzenia pomyślnego i szc:z•- J no-Wscht\\d.nl.m m1escle MeS'Zh~ . pohrolnict'V'f'~by mle:lłkie, p~edsięblor- kraju wystąpiły Wichury, śnieżyce
ślhyego roku 1979 - dla Rady CJa gtwoi:zyra ogień do lud,nosci. za- słui.i~arki komunalMj, cie- l zamiecie. Spowodowały one zna"
Panstwa i jej przewodniczące- bijając 700 osób I ranląc ponad tystwa go„.,.~
czne zakłócenia w komunikacji drosiąc.
Henryka JabłońskieJ!.o go,
płownidwa '„, przemysłu spozyw- gowej I kolejowej. Transport węgla
dla elektrowni I elektrociepłowni •
wpisywałv dO kstęgl ae1egac:ie
- ukladY ·~
notowano od dawna. W niedzie
przez zawiane śniegiem tory - od- poważnie ograniczono komunikaCję nie
stronnictw POlitvcznych. ]frontu
· .......;.we • •--1,..,_- bywał się z dużymi utrudnieniami, miejską. Nadzwyczaj ofiarnie pracu- lę uległo zasypaniu ponad 18 tys.
C'Zeio.
' ...., ,,.,.. W wielu miastach zawieszono lub ją kolejarze, energetycy. służby dro- km dróg. Na północy kraju zaspy
- drukarnie i.„~,....,
ore;an.izacJi
Na!'Odu,
Jedności
gowe, żołnierze. W ciągu poniedział dochodzlly niekiedy do 3,5 m wysospołecznvch i mtodz!eżowych. ,
ta!Z pra.sy,
Często tuż po odśnle:!;eniu,
ku odnotowano pewną poprawę po- kośe~.
Do Belwederu przybyli. aby
gody, tl'\1411lmlcł komunikacyjne wy- tworzyły się na nowo. utknęło w
przekazać życze'!lia. przedstawinlch wiele samochodów z ludźmi,
stępują jednak nadal.
ciele ,Wojska Polskiego, ZBoWiD.
Na Battyttu panowała sztormowa których uwalniano ' w pierwszej ko'"\,
.
reprezentanci związków zawo·
pogoda. 31 grudnia slla wiatru do~ lejności. Gościny w licznych przyIm mieszkańcy
udziełali
twór·
stowarzyszeń
dowych.
chodziła tam do ·11 st. w skali Beau- padkach
miejscowości.
przydrożnych
forta. Zamarł ruch w porcie gdańczych, śviriata nauki i kulturv.
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Wizyta R. Jahlońskiego Rezvgnacia
w zakładach' in. Warvńskiego Irzadu irańskiego
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·Zyezen1a
noworoczne
w e·elwederze

TRWA OSTRY ATAK ZIMY

I

Trudna svtuacia ·w komunikacii

•

W: Poi fŻll'°:'. minus B stopni C

Europa znalazła się w .okowach
lodu od Londynu po M-OSkwę.
zamlecie
Mróz, opady śniegu i
śnieżne sparaliżowały niemal cał
kowicie w ciągu ostatnich 48 godzin życie na północnych obszarach RFN, w Skandynawii i W.
Brytanii. Padający nieprzerwanie
od piątku śnieg odciął od iwiata
na północy
wiele miejscowości
kuntynentu i sparaliżował niemal
Miliony
komunikację.
całkowicie
ludzi w kilku krajach marzną w
nieogrzewanych mieszkaniach.
Front chłodu przesuwa się stopniowo na południe.
Mrozy i zamiecie łnieżne paraliżują życie niemal na całym obszarze Wysp Brytyjskich. Najtrudw
występuje
sytuacja
niejsza
Szkocji. Stanął ruch kołowy, komunikacja kolejowa jest rów1;ueż
niezwykle utrudniona. Zamiecie
pqw dują powstawanie zasp sięga
do wysokości li
jących niekiedy
metrów. Setki porzuconych pojazdów i zawieje śnieżne utrudniają
~ pługów wysłanych na najwalnie)lze trasy komunikacyjne.
W hodkowej Szkocji ·~oło Bonutkwił w zaspach ponybridłft
żerów spędziło 9 gociąg. 3Glr'
dd1l w sab. kowa.nych przedzia~
~ano również komula
a bu90wą n.a wielu
cję
Jl
eh.
iłównych li
Burze śnie e uszkodziły wiele
linii wysokieg ' napięcia. Setki do·
mów pozbaV'ionych jest dopływu
prądu, a tyr samym również ciepła. Helikop1 rami d.owozi się na
miejsce awad ekipy remontowe.
W Londyni1 z powodu zama rznięcia zwrotl.ic nieczynna jest ca·
ła sieć metra
lioński korespondent
Jak pisze
PAP, Juliusz Solecki, sytuację na
północnych obszarach RFN określa
największych
jedną z
się jako
klęsk żywiołowych ostatniego stuNajbardziej dotknięty klę
lecia.
ską jest Szlezwik-Holsztyn. Zaspy
wysokości 5 medo
dochodzące
trów odcięły od świata miejscow.>~ci zamieszkane przez ponad 500
tysięcy ludzi w blisko 100 okrę
Około
gach Szlezwika-Holsztyna.
80 miejscowości pozbawionych jest
oó trzech dni zaopatrzenia w eNiemal całkowicie pozbanergię.
wiony kontaktu ze światem je3t
J'}.ensburg, liczący 9'l tysięcy mie-

watbzil!'Y

duchowieństW'J różnych wyznań.

Do Sali Pompc .iań•k~ej przybyły delegacje zakładów pracy, a
także osoby prvwahte.
do księgi v.rpisali
ŻyC!l:f>nia
również szęfowie i ezłonkowie
przed.stawk-1elstw dyplomatycz·
nych akredytowani w Polsce.
życzeń
wpisywaniu
Pmy
sekretarz Rady
był
obecny
Państwa. Ludomir Stasiak.

i..'kańc6w. Sztorm spowodował zalal'.iJ.e wysoką falą setek miejscoWedług dawo6c'l nadmorskich.
nych J Instytutu Meteorologicznego
w Hał'llburgu poziom wody w reosiągnął
przybrzeżnych
jonach
stan nie !JlOtowany tu od •1890 r.

Szcze16Jlbie groźna sytuacja występuje w Kilonii i w Hamburgu,
urządze
zagraża
gdzie tywi.t>ł
niom l*lrlcr.'NYm i stoczniowym. W
czasie utrz71-nującego się sztormu,
wiele łodzi i
uległo zn~zeniu
Specjalne
jłbackich.
kutrów
usztaby kieruJit: pracami przy
macnianiu nabrzeży ora:z przy odcłhvnych szlaków kośniezaniu
munikacyjnycb., , W większości rejonów nadmorskich, gdzie na drotysiące
gach utkaęło w zaspach
samochodów I p0Ja:r.dów, wydano
zakaz porullZR!lla o:ię prywatnych
samochodów. Zaopatrzenie w żyw
ność odbywa się drogą powietrzną.
do uwiezionych w zaDrogę
~pach samochod6w ł innych pojazdńw kołowych torują 'ciężkie czoł
g\ Bundeswehry. H.~likoptery pokrążą nad
gotowia ratunkowego
nie
niektórymi m~j1ccn'lfołclami,
mogąc znaleM mlej~a do lądowa
nia. W rowach i na poboczach wipojazrcr.f>itych
dziesiątki
dać
dów.
niedziel<: :n grudnia fala intenS'ywn.ego chłodu oga'1"nęła północną l
środkową Francję. W ciągu kilku gospadła
dzi.n w Paryżu temperatura
z p!Jus 10 do minus 8 stopni. Od killkudzlesiędu lat francuska stolica n~e
przeżywała tak mr~nego Sylwestra
I Nowego Roku. Pa.ryt je9t pokryty
W

grubą Wał'stwą śniegu.

Fala chłodu spowodowała poważne
i ko·
za.kłócenia w ruchu drogowym
leJowym.
W regionie parys~lm zamai;ZłY liczne zwrotnice kolejowe przez co trzeba było odwołać wiele pociągów.
Opóżnienja w ruchu kolejowym slegają dlWU- trzech godzin.
sylwest1'owy nagłY spa.
W dzień
delt temperatury apowodował zablokowanle wind na wtM:y El!fia. rz.
pJatfonnJ Widokowej strat pQżarna
mmnala ewakuować kUkudZleslęciu
ludm. Odwołano też tradycyjny •.ReveiJlon" który miał od.być się w res pl.ałtot!m wiestaul'&Cjjl na
~.

.fednf

:.

PLL „Lot"

Ze inteirtt l mrozu
tytko
sie
ctnza
dzieci.

skim. Odcięte są m. in. rejony pOI
nocne: Półwysep Helski i rejpn Pucka.
Przy 20-stopn1owym mrozie pracowano w porde szczecińskim. Przeładowywano w nim towary na prawie 80 statkach armatorów krajoHolowniki
wych i :zagranicznych.
rozvoczęły ' kruszenie lodu na Zaletorując drogę
Szczecińskim,
wie
mniejszym jednostkom pływającym .
zamiec
W wielu miejscowościach
i &lina wichura unieruchomiły ko·
munlkację kolejową t PKS.
Centralny zarząd . Dróg Publicznych oraz Mi~lsterstwo Komunikacji wystosowały 31 grudnia ub. r.
do kierowców 1 podróżnych,
apel
aby ci, kt6tzy nie muszą, nie wyruszali w drogę. :rak trudnej sytuacji

Polskie Linie Lotnicze „Lot" Informują, że 2 bm. z powodu zaśnie·
żenia lot;nlsk będą odwołane nlekt6
Nie odbędą się rejsy Go
re loty.
Bydgoszczy, Gdańska, . Rzeszowa l
z powrotem ora7 pierwsze odloty . z
Kr11<kowa (o godz.
Warszawy do
Poznania (o godz. 10.00),
8.20), •do
Słupska , (o godz. 11.50), Wroclawia
(o godz. 6.30), Zielonej G6ry (o godzinie 10.00). Nie od1>ędą sle także
przyloty Go
wszystkie pierwsze
Warszawy z portów terenowych. Je·
przewiduje się općtnie
dnocześnle
nia wszystkich przylot6w t odlotów
na Uniach zagranicznych.

Nie notowane od ponad 100 lat mrozy ·

1---------------------------------

WMoskwie ·zam.arzl·a
trach
tęC w er

Nie notowany Od ponad 11&u lał
w .Moskwie atak mrozll spowodował zamarznięcie rtęci w termoZdaniem meteorologów
metrach.
podobne mrozy zdaradzieckich
rzają się raz na 80 lat. Z kronik
wiadomo, iż gorsza jeszcze sytuacja miała miejsce w średniowie
czu1 kiedy mrozy skuły lodem woMorza "'.Jzarnego.
dy przybrzeżne
W nocy z 30 na 31 grudnia ub.
do 45
spadła
roku temperatura
stopni poniżej zera. Radio m'lnadaje co godzina oskiewskie
dla moskwistrzeżenia i porady
zmarł czan dotyczące
1 bm. w wieku 64 lat
sposobu zachowytak niBolesław Piasecki. członek Rady wania się w warunkach
skiej temperatury. Jedno z zaleprzewodniczący
PRL,
Państwa
ceń zakazuje bezwzględnie · picia
Stowarzyszenia PAX, . poseł · na alkoholu,
polecając natłuszczanio
twarzy k-remem oraz nakładanie
Sejm.

Zmarł

B. Piasecki

prrez kobiety grubszej nit zwyLekarze
kle warstwy makijażu.
rozcieranie twarzy
zalecają te;i
rękami, jednakże bez użycia śnie
gu, co może okazać się groźne w
skutkach.
Mimo kataklizmu życie w M1bez większych zaskwie płynie
kłóceń. · Znacznie wolniej kursują
jedynie trolejbusy. Zamarzły telefony w kabinach ulicznych.
Znacznie bardziej łagodna, · niż
zwykle o tej porze roku, aura panuje w innych regionach Związ.:
ku Radzieckiego. Z Irkucka na
Syberii donoszą o temperaturze
30 stopni, zaś .w najponiżej
llY'teorolodzy
dniach
bliższych
przepowiadają dla Syberii zachodniej temperaturę od minusf 17 do
22 nocą oraz min·us 8 w dzień.

W ! dniu roku .;;loi1re wzeo godz. 7.45, zajdl:fo zaś o
15,35.
szło

mieni n

bchodzq

Izydor, Makary

Dyłur

sy op

W dniu dzisiejszym dla liodd
przewiduje następująca pogodę:
zachmurzenie duże z większy·
mi pnejaśnieniami. · Okresami
słaby opad śniegu, Temperatu·
ra minimalna minus 22 sł., ma·
ksymalna minus 18 st. C. Wla·
try umiarkowane - północne I
północno-wschodnie.

Ciśnienie
~81,1 hPa.

o godz. 19 wynosiło
(736,0 mm).

ainiejs

rocz 1ce

1964 - W Politechnice War·
, szawskiej uruchomiono laser
neonowy.

Taka sobie

yśl

Mlodziei powinna wysoliio ee· ,
nić rady ludzi starych. Oni ma·
ją już to w~zystko za sobą.

śrniechnij się

Co

...

roku obiecujecie

ool!rawę!

rNOWOHOCZNE PRZEMOWIENIE DECYZJE RADY MINIS ROW
CDokończooie ze str. 1)
. .
_, •
d ....en dZ1S1dszy, gdy oceniamy drogę jaką P!"2enocy
od tej
przed 35 Iaty, kiedy KraJowa Rada Narodowa
ogłosiła program odrodzenia ojCZYZOY
zaPragniemy wszyscy Polski
możnej i sprawiedliwej spokojnej I I>ez.pieczPrzetwórzneJ - ojo.zym.y ludzi
w
my te wspólne pragnienia w
i netel.
w konsekwentne

sylwes~rowej

pamiętnej

byliśmy

nowocz~sneJ
~częśliwycb.

wielką. siłę
d2iałanie

wy-trwałotić,
Dlł pra.cę.
Witając nowy

rok 1979, rok jubileuszu Polski
twórLudowej zwracam się do \Vas Rodacy
0
wyo
o
le)1iej
tej wielkiej spra.wy, która
w
nas Polaków.
DRODZY TOWARZYSZE I OBYWATELE!
na.rodowych a.mbicji I za.miaDo
naszych
dla
rów, do praey i
wszystko potrzebny na.m
d.zlecd i wnuków
na
pe>kój.
rzecz pokoJ~eJ wspo~praey i Odprężenia mięwyctzy narodami. Krzewimy w
pokoju całych sp0łeczeństw, a
chowania dla
zwlaszicza mł.odych pokoleń.
znane Jest i wysoko cenione
naszego na.rodu do sprawv p0ko· ·
b
·
p
ju l wolnośc"
Y nowy pa.piez,
ragmcmy,
•
1 Z Polski zapisał się W historii
wywodzą.cy się
.lako ten, który wielkie możliwości Kościoła kato11Cklego wykorzystał dla świętej sprawy 11,0k 0 Ju, współpracy międ1:y na.rodami I spra.wiedllwośol społecznej
pnynierok nadcbod\t"CY
Przekonaniem,
„
śc
1 d
•
u łk~ l pokój i pomyślność, dzielimy się
Sle
z wszystkimi narodami.
Rozwijamy sierokĄ współpracę mlęd.zyuarodową. budujemy a.tmosterę zaufa.nla. i przyjaź.
ni w stosunkach ze wszystkimi kraja.ml. Umaonla.my nasze przyjacielskie kontaktv z państwami socjalistycznymi strzegąc jak źrenicy &ka
tego, by nasz wspólny potencjał a:ospoda.rc:zY,
zdolllilŚCi obronne lfW8ra.ntowały be:i:pieczeńs~wo Polski i pokój na naszym kontynencie.
Serdecznie pozdrawiamy dziś, na powitanie
Ne>weg" Roku naszych naJbliiszycb przyjaciół
i sojuszników. Slemy gorącP słowa pozdrowień
narodowi ra.d'bieckiemu życząc mu kolejnych
Uczucia
zwycięstw w budowie komunizmu.
przyjaźni P.rzesyłam wszystk.im na.rodom wsPó,lnoty socJahsty-02nej, młodym, l•1dowym panstwom Afryki, Azji . AmerYki t.a.cińslclej.
•
DRODZY ~ODACY!
Z ufnością i nadzle~ wkroczymy w nowY
rok. Z tymi uczuciami kieruję najs!JrdecznieJsze iyCZPnla noworoc.zne do Polskie.I klasy robotnimej, do braci górniczej. do hutników, me-

czą., obywatelską. pcstaiwę, ;racę m:łdrą,
niezachwianą.
zorganizowaną..
wla.rę słuszność

daJną.,

ł~y

spełnienia

szczęścia

życia,
~e

Prow:i-dz1m~ a.ktywną. d1liała.lność
świecie ideę

P~eehrue

Pl'2YW1ązanJe

lt

ta.Iowców l stocm!01Wc6w do rolników kłól'2y
"
d .'
'r tać
b
.~ a!l.lU, WY:oYz' 8' V sp .os
d
· i

dokładają. sta.ran

I~:
~~::V:. :c~on:~h ';"~:.~i:v:.u\i d~o1~zy{!le~owk
w rcow u
. ie ,
• 't
ury. .Y?Jlę Wam • całego serca wielu svkces6w
i ~::doscr, satysfakcJ1pó·z pracy dla ojczyzny. .

t

!eru ę nasze ws Ina uczucia ku polskim
kobietom, matkom \ tonom, których eodzlenna
troska. o dom rodzmny, patriotyzm przekazywraz z wartością.
wanysą najwyzszą społeC'ZJlą
ską

miłością macierzyńnajmłod~zym
Młodym ~olkom i P~lakom życzę wytrwałości
w nauce 1 pracy. Wyra~tajcłe na ludzi pra-

podporą

ojczyźnie! Bądźgości

"!YCh I dzielnych . potrzebnych
waszych ojców i matek!
cie
sylW te noc, gdy w naszych domach
l zabawa
Po:r:drówmy
ludzi pracowicie
w tej chwilt czuco i serdec.i:nte tych,
I portów.
but,
nad
kolejanom I kierowcom.
wej drogi
zdroofiarnych pracowników
'Wia,. słuib komunalnych, energetyki l łączności.
Lutluwego Wojska Pobkiero
spraw le pukoju I obronności naszego kraju,
Służby
pracowników Mlllcji Obvwatel~klej
Bczpl01:zeiistwa, t:tór.i:y chroni„ spokój1 tej no„
cy I nz.sze wspólne mll'ni··
~.
N j
serdenne życzenia zgodnie se
a szczerszf'
mllio·
starou11lskim zwvczajem skier~jmy d
p·raca bąd~ służba
nów l'olaków których
dziś rozdzieliły od oj„zyzny. od s'woich rodzin.
życzymy im ponzucia dumy 7 przynależności· do

we.~trowa rado§ć

gorĄ·
spęd:r:a cza~ dziesiątki tysięcy

k~órzy
pracą
życzmy r~bryk

wają

P~zdr6wmy

Szm:ęśll-

służby

służących

żołnierzy

ios

wk61welkle.j
• polskiej rodziny, z kraju swych przedi
ł0 nk 6
Pozdrawiam gorąco trzy milion
w
Y cri
ZJ
p 0 Is
k d d tó
ednoc7 onej Partii Boklej
ba~ .Y
0 mcze •
ontynuujmy pięknp ~radycje polskiego ruchu robotnfoze11:0 w poczuciu Jedności, kt6~ą .nas~a partia chlu~i się od trzydziestu lat.
aJlc:>sze poztlrowlema i tyczenia kieruję do
członk6~ Zjednaczonego Stronnictwa Ludowero
i Stronmctwa. ~cmokrat:veznego, do działaczy
Fr?ntu Jedn~SC! Narodu, do wszystkich ludzi,
ktorzy w słuzble obywatelskiej biorą, na siebie
coraz wlęk,ze powinnośr.I.
POLKI I POLACY!
DRODZY PR:l'YJACmLE!
spełni nasze
1979 Niechaj Nowy Rok wspólne oczekiwania i nadzieje. Niechaj wy·
mądrość narodową.
zwoli nowe siły, energię
dla podjęcia przyszłych, ~dziennych zadań
Zyrzmy nasze.i ojczyinie pokoju I dal~zego
sobie nawzajem życzmy
Zyczmv
rozk'Vitu!
kaź~e.i .P?l~kiej Mdzlnle ~zczęścia, zdro~la i pomyslnosc1. Z całPgo serca żvezę Wam Rodacy
'
'
·
dobrego roku!

j :

.---

~ Odwołanie pociągów pasażerskich I Kro n i ka
~~

~

~

~

~

~

~

t~udni:. warunki. te~hndozne

SOBOTA, 30.Xll.
Godz. 10.20. Na skrzyżowani~
uUc: Nowotki - Sterlinga kierowca
autobusu MPK Zbigniew G. uderzył
w tył „żuka", a następnie zderzył
się z tramwajem 6/2. W wyniku wy
pasaterka tramwaju Jolanta
padku
doznała obrateń I przt'Wieziona
O.
została do szpitala.
.& Godz. 10.20. Aleksandra R. przechodząc skrzy~owanle ulicy Zachodniej z ul. Zieloną przy czerwonym
świetle wpadła na bok „Fiata" i do
znała złamania obojczyka.
& Godz. 17.10. Nletrzefwy Tade11s:i:
P. w Konstantynowie na ul y Lutomle~skiel l:i7 wpadł pt>cl nadjeż
dżającą „Skodę". Ze złamaną nogą
przewieziono go do szpitala.
.t. Godz. 17.35. Na ulicy Pojezlersklej 7 Helena M. lat 46 wpadła pod

się

d;o od:Vo•an.la kuraowarne n1zej wym1eruonycb poc1ągńw pasazersk1ch:
- od drua 2/3. 01. poc. 1621 na odcinku Wa·rszawa - Wrocław;
- od dnia 3/4. 01. poc. 6122 na odcinku Wrocław - Warsz.a·
<
wa;
- od dnia V3. 01. poc. 1841 na odcinku Warszawa - Sierpc

Z uwagi na

za;ovies:i:a

&

t l'oruń - Kołobrzeg:
- od dnia 3/4. Ol. poc. 8140 na odcinku Sierpc - Warszawa
: KJlobrzeg - Toruń.
- ocl ,fr.fa 213. Ol. poc, 2512 relacji Lublin - Gdynia;
- od dnia 3/4. 01, poc. 5212 relacji Gdy'!llia - Lublin;
- od dnia 4. 01. poc. 184U1 relacii Ł6dź - Szczecin;
- od dnia 3. Oi. ;:ioc. 81402 relacji S7..<:Ze<:in - Łódź;
Od dnia 213. Cl. poc. 61602 relacji Wrocław - Białystok na oddnku Olsztyn - Białystok. w związku z odwołaniem tego po·
· B'la łys to k prawad z I'c będ:zie
s
815 2
•
z
O rii!lacji z.czec1.i ~ ~ągu, poc.
J!37.~yna do Białegostoku w tr11Sil! poc tit602 ·
- od dnia 3/4. Ol po.Je, 111601 relacji Białystok - Wrocław na
d.::h1rn Białystok - Olsztyn;
- oo dnia 2. 01. poc. 8508/5807 relacji Szczecin - Olsztyn
';:i:rz.•cin !'la odcinku Toruń _ Olsztyn _ Toruń;
- o.I dnia 2. Ol. ooc 870ri/7Bfl5 rela~ji Szczec in - Poznań

'?cz•"':.n;
-_

-

dnia
dnia
rini'a
dnia
Gd dnfa

od
CYI
od
od

213. 01 .
314. 01
?."3. 01.
314, 01.
2/3. 01.

poc . 3801 relacji Pnemyśl P'<. 8302 rPlacjj Szc1ecin la „ Kor\ ·~r y
"""· 411"

ładu I porządku.
"'.7' je:Wod?wie I prezydenci miast nie
Rada Ministrów dziękuje za doW0Jewódzk1ch zostali upoważnieni
tychczasowy wysiłek żołnierzom Luh d
do podejmowania stoso
dz:iennym pobyoie dzwcka.
dowego. Wojska Polskiego, kolejaw
cyzji, 1
rzom, transportowc:orn. drog~wcoru,
h
ł
r wruez do 6 stycznia br•. fer~e pracy zakład6w
11
Studenci I dniu 2 st z . pn~m{s ow_yc ~ enerretykom. pracownikom łużb ko•
w szlrolach wyższych.
J<TaJu.
munalnych w
miastach stanozamieszkali
wiących siedziby wy7.szych uczel- wal11ia handlu 0 ' un c_Jono- Rada Ministrów apeluje Jednoczedo w1zystkich obywateli 0 uraz orga:i;izac_j.i
prac niezb
nd - od 3 stycznia pow.i nni
dzielenie powszechnego poparcia dla
I utr-z m
w rektoratach celem
w
a;edlomhmn
stach Y i. a . oo.
do akcji
czen.i.a
sprawnej realizacji podjętych decye _nocu:śn1e
ac . Jacd1
Ra
i odśnieżania.
pomoz
do. wo- zJi, o
!"lm1 1.trów
cą przy usuwaniu skutków mrozu
• nacz"lrukow gmin o
.CYW
m
0
. :-siedli I opadów.
prac.
ic
1
szlakow drogowych i
{11
tym celu
o ei-owycn.
.llll
•
pomoc w
rodk8:ch t:-ansportu.
mi.ast
do
1
zbrod·
Rudolf Hess, hitlerowski
w a_ksJach OC.ZYSl'.<."Za.wsi o
cha?_mkow. ,dr6g
~~ych w poblizu domo:w miesz- penitencja rnym w Spandau, przewie
wieczorem do
w
zlany
nrch i gmachów
publ!c~ej,. o powszc-::hny udział w brytyjskiego szpitala wojskowego ze
pr:zeds1ęwz1ęcd.ach .. kt6re . podejmo- względu na dolegliwości związane z
gmu:i;. prezy.
84-letnl Hess jest ostatnim zbrodgrodzisko denc1 miast 1 woJeWodowie.
Archeolodzy
odbywającym
nianem wojennym
.
A 1 J
w Soblejuchach w wcJ. bydgoskim
także 0 wyjątkowe karę wymierzoną pnez Trybunał
pe u e su:
- jest o 100 lat starsze od słynneelektryczneJ, Norymberski. Pozostali badź zostali
go a pobliskiego Biskupina. Jedno os;czędzanie. energii
jest pewne: obie te prasłowta:ilskie ~;z:~pl~~z~~ie i mles~kań i tdomow z~volnieni po odbyciu kary, bąd2
n_ie_ż.:y.:j..::ą_.- - - - - - - - - - - __c_ e_p_a_,_o_u_r_z.:..y_m_a_-__
__a_m
osady m.lały wiele cech wspólnych, _ _ _ _Y
zbudowane w ten sam
obie były
sposób - na palach wbitych w dno
.
Jeziora.
rozpoGrodzisko w Soblejuchach
ścierało się na obszarze ok. 6 ha,
było zatem trzykrotnie większe ott
nych - kandydatura została wcze.6..
Papież Jan Paweł Il mianował ks.
Biskupina, Jednak szczątki tej osady zachowały się w gorszym stanie. dr Franclszka Macha.rsk!ego arcybi- niej przedstaw!ona rządowi PRL, któkrakowskim. ry nie zgłosił zastrzeżeń.
metropolitą
skurpern
Zgodnie z wymaga.mami dekretu z
Nowo mianowany ordynariusz arsiei
dnia 31 gr.udnla 1956 r. o organizowa- chidi~ezjl kra.kowsk!eJ urocl:i:U
niu l obsadZamu stanoWlsk koście!- w 1927 r. w Krakowie, w którym to
Ilia
.

wif~~ń~ze:~~=z~t.~
0
0 ..1 l)
.
.

ł
ca 0 -

w

lilić &ię

zgłowłą-

porządkowania

się

Sob1·e1·uchy
. ko
grodZIS
st arsze
od 81•skup1•na
uwatają, że

Szczer ·n;
\" ·• . awa·

~- 141l ~~Ja~~~ W~i~~a~an ~ K~dzl;rzyn;

pac. 7311(371:1 relacji Poznań - Zakopane
P:7L11ań na odcinku Kraków - Zakopane - Krak6w.

odn~~!~iu ;~

zwłaszcza

Óled~~eśn.le przedł~żone msta~ą

zaopatrzeJ~ nl~dn~śct z~ c;:g.łośc1

śnie

~dny~h dla.:rzlwroce~1a
m1~?wra~a. s:ę

je:~

z:ipewmaJących ~"-'·----------

R Heff

l!ależy
sprzęcie

fit;~ać lu.inOŚC!\y

ludności

.się
A~luJe!1dZ'lał

~a ObeJŚĆ,

chorobą układu krążenia.

wać będ'.ł na~ln1;y

Tragicznv

pożar

10.22 stra.ż
W~aj o godzinie
pohmą. wezwa.no na ul. Francisz- Ll(~A
ka 21. Miesz.kańev domu alarmowali, że z mieszkania na trzecim Arsenal - Birmingham
Bolton
piętr-ie WydGbywa,Ją się kłęby dy. Aston Vllla mu. W płoną.cym pokoju na ta.p- BriStol City - Manchester C1ty
azanie straża~y znaleźli mę:!;C2:yznę Eyerton - Tottenham
w wieku ok. 55 lat, Na skutek po- Ipswich - Chelsea
painen.ia I za.czadzenia poniósł on Manchester U - West Bromwlch
Middlesbrough - Derby
ugasz~no.
mierć. p
0 ""'"
Nottingham - Norwich
~
Leeds
Według ~tępnych ustaleń poł&r Queen Park wybuchł n&jpewniej na skutek za- Southampton - Liverpool
prószenia ognia prze?: mężczyznę Wolverhampton - Coventry
którego zwłe>ki znaleziono. Praw' Mlllwall - Leicester
dopodobnie zasnął on 1 niedopał: • Oldham - Charlton
(kt)
Idem pa.pierosa.

kapłań.
mleści-e otrzymał świecenia
&k~ w 1950 r. ł Studia doktoranckie
W
Odbył w Fryburgu (S:i:wajcaria).
1961 r. rozpoczął r>racę w krakowskim wyższym seminarium duchow-

ANGIELSKA

nym, a od 1970 r. do chw!ll nominacji był jego rektorem.
arcybisklllp F. Mach&rski
Ksiądz
należał do gro.na bliskleh wapółpra
cowników obecnego . papieża.

3:1
X

1:1
1:1
5:1
3:5

„__

Ś

l

1

Z głęboktm talem Z81W'!adamlamy, te dnia 29 gruidnla 1918 MGro
odszedł od naa na za.w.tłze nau najukocł.ańny 1 na.,jtrosklbwsi:y Mąt,

1:4
2

1:1
l

0:3

Tatuś

została
sklej 87 Helena H. lat ~
potrącona przez tramwaj 13/3 ponosząc śmierć na miejscu. Swladkowle
wypadku proszeni są do WRD MO
~S-~~-dzl, ul. w. Bytomskiej 60, tel.

proszeni
nietrzetwego Feliksa K. pod nieznany samo
chód na ul!cy Inflanckiej 102, dnia
31.Xll. o godz. 11.50.
& Godz. 18.25. Na ulicy Promiń
skiego 19 Genowefa K. lat 50 wpadła pod „Fiata". z ogólnymi potłu
czeniami piesza przebywa w szpital .
&

są

Pod

powyższy

świadkowie

adres

wpadnięcia

PONIEDZIAŁEK,

1.I. 1979 R.

dwaJ
d przeszło pół roku,
byll pilkarze Widzewa Wiesław Chodakowski i Andrzej
Pyrdoł przebywają we FrancJl, broniąc barw trzecioligowej druz
tyny FC Thionv!llc. Jedenastka
ośrodka
Thlonvllle, (40-tysięcznego
pr?!emysłu metalowego I elektrotechpołC'żonego w Lotaryngii,
nicznego
niemo! w połowie drogi od Metzu
do granicy :i: Luks<?mubrgtem) zaj muje po pierwszej rundzie mistrzowskich rozgrywek drugie miejsce, uste
pując jedynie rezerwol'l I-ligowego
FC Metz gdzie występuje m. !n. H.
Kasperczak, sławny Ht)lender SUrblere czy też rPprezentar.y MY Mam
karz .,trójkolorowych'' - Rey.
W poprzednich sez'>nach rozgrywek
J;C Thlonvi1le pla~owało się r.o najwyżej w p0łowle tahe\1, obecnie wy„
walczyło po rundzie jesiennej pierwsze miejs..,e w<%rórt drużyn amator>ochlebnych
skich :i:blerając wiele
optnll mlejs,•owej „rasy Sukcesy w
są
roz.~rywek
jesiennej rundzie
przede wszystkim z~słui:ą <lwójki by!ych olłkarzy Widzewa . co znajduje

O

Sylwestrowe biegt
cała

niemal Polska
znajdowała się w okowach zimy, w
panowała nadal komZakopanem
pletna odwilż, w górach wlał halny
pozostały
wiatr, a w Zakopanem
jut tylko ślady po śniegu
W tej sytuacji organizatorzy narSylwestrowego
Biegu
ctarsklego
przeni~ll Imprezę na Cyrhlę.
zalnteresowaniP wywołał
Główne
bleg mętc:i:yzn w którym wzięlo u:
dział 90 zawodników, w tym mistrz
llwtata J, Łuszczek.
aówniet I tym razem zademonstro
wal on wspaniałą klase. wyprzedzając J. Staszela.
~ sie jut po raz
l/f odbył
W Sao Paulo
S4 tradycyjny Bieg Sylwestrowy. Dy
pokonał
stans 8.900 m najszybcie1
23-letnl Francuz T . Bouster, ktor:v
wyprzedzlł Belga R. Schoofsa I faworyta biegu Kolumbijczyka D. TlW biegu tym startowało
badulzf:.
300 zawodników z 29 krajów. Bieg
Kobiet wygrała Amerykanka D. Slater.
Podczas gdy

*

I

odbicie w recenzjach prasowych.
mistrzowskie
o
Na 14 spotkań
punkty FC Thlonvllle przegrało tylko 1 meez Cz liderem tabeli rezerw~
mt FC Metz). W. Chodakowski przewodzi z 8 bramkami w klasyflkacjl
najskuteczniejszych „snajperów" w
ze1pole. z kolei A. Pyrdoł (5 bramek) ni.leży do najlepszych rozgrywających drutyn.
Przerwa w rozgrywkach sprawiła,
że r.>baj „widzewiacy" na świ~teczny
url?p przybyli do Łodzi. Była więc
rozmorkizja do przeprowadzenia
wy.
- z jakim przy j<:ciem •potkaliście
się po przy jeździe do Francji?
- Zarówno koledzy z espołu Jak i
kibice przyjell po<!zątkowo „wyczekuj~cą" posti.wę. Z każdym meczem
zaufania.
nabierano jednak do nas
a obecnie - dodał W. Chodakowski
- Jesteśmy w p:'!łn! zaakceptowani.
Na każdym kroku DOdkre5la się m.sz
udział w zwycięstwach zespołu . Mamy też oochlebne recenz1P soriiwnzdawców sportowych. S2czegńlnle mistwlerdzlł A. Prydoł ło nam te dcstarczamy niemało ~atysfakcjl
mieszkającym w Thionvllle 1 okolicy
Polakom.
- Jak radzicie sob!~ z ooroaumlewanlem się z kolegami, trenerem ... ?
- Poc:i:ąt1<ówo było trudno. Obec·
nienie Jnt przyswolłi~my sobie
oolec„ń
wykonania
do
zbędny
trenera :i:akres słów francuskl~h.
ZreS?.ta doskonałym . .łacznlkiem" ie•f
mas&tysta klubu - 'Ryszard Trzciondo
ka, którego rodzic~ przyjechali
Francji w okresie międzywojennym.
na
- Czy macie okazję śledzić
b!etaco roznywkł ullkarskie w POisce?
- Titk, w katdy wtorek „France
P'ootbal" oublikuje wyniki I tabe!E:
ligi. Ponadto w rodzinnej
naszej
ko~espondencj! nast· 1ujbliżsl lnformu1a nas dość szczei?ółowo n onw'dzen~ach I nlepowod:i:enlach Widzewa
czy ŁKS. D"lszych szcze~ółów dowiemy s!e od swoich l<nle~ów z Widzewa wyblerajac sle wspólnie na
sobotn! B91 Mistrzów Soortu, gdzie
będziemy świadkami ·'~lo~zenla wvnlków plebiscytu Czytelników „DP"
nan& !O najl<?Ol!Zych sportowców
szego województwa .
Rozm. W. WRODEL

LAT 76.
zostanie
Msza św. odpraiwi•0<1la
dnia S stymnda 1979 ro'ku 0 godz.
o.o. Beznardy•
B.30 w kośe>lede
nó-w, ul. Sporna,
-~·rzeb odbędzie się dlllla 3 wtye<mia 1971 roku' o god!Z. 14.30 11 ka•
plicy Sta!l'eg>o Cmentaina pn:y aL
Oitr-0idowej.
Pr.,,.'\t'lne w smutku
ŻONA . IkZIEICI, WNUKI I pO.
ZOSTAił..A RODZINA
~Lmy o nieskia.daalJe llooDdoleucJI.

26

6-8-12-27-:ll!-36
dodatkowa do 5, 4 1 3 trafień - 28
III LOSOWANIE - BEZPŁATNE
6 - 17 - 19 - 20 - 26
banderoli 459367.
Końcówka
na „Fiata 126 p" 1)
Przydział
560067, 2) 250198.

zawiadamiamy, że w dniu

Z g ębokim iolem

31 grudnia 1978 rotcu zmarł nagłe

&
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wvgral wOberstdorfie

Plebiscyty...
kolarskiego „Tour de
zwycięzca
France", 24-letni B Hinault, został
wybrany sportowcem roku 1978 „e
Francji, w ankiecie zorganizowanej
przez sportowe olsmo ,,l'Equipe".
& Kubański sztangista wagi 75 kg
- R. Urruttla został wybrany najlepszym sportowcem 1978 r. krajów
Ameryki ł..aclńskleJ w tradycyjnej
Prensa
ankiecie agencji prasowej
Latina. 22-letnl Urruttla zdobył w
tym roku trzy złote medale na mistrzostwach świata (dwubój, rwanie,
podrzut).
Urruttla wyprzedził w plebiscycie
dwóch swoich rodaków - plęśct,a
rza T. Stevensona I lekkoatletę A.
Juantorenę.

& Telewidzowie brytyjskiej BBC
wybrali w tradycyjnym plebiscycie
sportowca roku 1978. Trofeum -przypadło mistrzowi Europy na 1500 m
'
Steve Ovettowt.

+
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wypadków

JERZY CHABELSKI
nasz najukochańszy Mąi, Ojciec i Dziadek
DR DR

tUCJI CARVK

JAOKOWł I 'HAHNłE
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W)'!MZy głębO<kJ.ego wę6tcruda

powodu

KONKURS SKOKOW
W GA-PA PRZEŁOŻONY

Przewld:i:lany na poniedziałek w
Garmisch Partenkirchen drugi konkurs skoków Turnieju Czterech Sko
niecznl nie odbył się z powodu
sprzyjających warunków atmosferyNowy termin zawodów w
cznych.
Garmisch Partenkirchen został wyznaczony na wtorek, na godziny popołudniowe.
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Nowy
& Zgodnie z tradycją w
Rok punktualnie o godz. 12 odbył
się przy 16-stopnlowym mrozie treCracovii. Spotkanie
ning piłkarzy
wygra! I zespół zdobywając bramkę ze strzału Gacka.
nasz niegdyś sko& Doskonały
czek narciarski S. Marusarz został
zaproszony na ZIO w ' 198() roku do
Zaproszenie nadeszło
Lake Placid.
pod adresem Marusarza od przewod
M. Renkego
niczącego GKKFIS .t. Młode siatkarki MKS Len Zyra.r dów zajęły JV miejsce w turnieju finałowym o puchar ZG szs
zwyciężył AZS Białystok.
& W tegorocznym rajdzie do Monte Carlo wystartować ma Jak ogło
szono w biurze organizacyjnym imprezy 200 samochodów. Rajd odbę
dzie się w dniach 20-27 bm.
rezygnacji TurcJl
A Z powodu
Międzynarodowej FederacJt
władze
Tenisowej zaproponowały przeprawa
dzenie ME amatorów w Polsce.
biegaczka A.
Amerykańska
.t.
Owen-Spencer prowadzi w punktaSwlata.
cji kobiet Pucharu
& W pierwszym meczu z serii po
k8%0WYCh SPotkań w Holandii howygrall z Holandią
ZSRR
keiści
13:3.
szybka RFN (mi& Łyżwiarka
olimpijska z 1972 r .) M.
strzyni
Holzner-Pflug ustanowiła nowy rekord swego kraju na dystansie 1000 '
metrów z czasem 1.25,75.
& Rekordzista świata panczenista
przegrał na
radziecki J. Kullkow
zawodach w Oslo w wieloboju sprm
tersklm ze swym rodakiem s. Kolebnlkowem.

,

KOL.

'ltOLEŻAINIKł

25 tysięcy widzów obserwowało
sobotni konkurs
w Oberstdorfie
skoków, który otworzył 27 „Turniej
Czterech Skoczni". Zaciętą walkę o
Iwanow
J.
stoczyli
zwycięstwo
(ZSRR), J. Danneberg (NRD) t P.
Kokkonen (Finlandia).
26-letnl J, Iwanow,
Zwyclętył
który za skokl długości 100,5 oraz
notę 235,4 pkt.
105,5 m otrzymał
Tylko o 0,9 pkt. mniej otrzymał :i:a
(101,5 l 103,5 m) J.
swoje próby
Danneberg. Trzecie miejsce zajął
Kokkonen z notą 232,4 pkt., (101 I
105 m).
skoc:i:ków dość wyTych trzech
Już w
raźnie przewytszało rywali
pierwszej serii uzyskali oni najlepProwadzenie objął
sze rezultaty.
Danneberg z notą 115,6 pkt., wyprze
dzając o 1,4 pkt. Iwanowa I o 2,7
pkt. Kokkonena.
Nasi reprezentanci ustępowali zna
St. Bobak za
cznle. zwyciezcom.
oraz 98,5 m zajął 19
skoki . 91,5 m
Tuż za
miejsce z notą 205,0 pkt.
nim uplasował się St. Pawlusiak, ustępując sławniejszemu koledze tylko o 0,2 _pkt. (skoki 94,5 I 97,5 pkt.).
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„Polskie recitale na boiskach lótaryngii Iwanow

całym

Mianowanie arcybiskupa krakowskiego

Godz. 6.15. Na ulicy Zgierskiej
233 nietrzeźwy Zbigniew Z Idąc ull
I padł na bok
się
cą pośllznął
wstrząśnienia „żuka". Pieszy doznał wstrząśnienia
doznając
„Syrenę",
szpltaw
przebywa
mózgu. Piesza
mózgu.
Na skrzytowanlu
.t. Godz. 7.40.
lu.
Narutowlcza
Kopcińskiego
ulic
kierowca
Nletrzetwy
18.
Godz.
&
„Warszawy" Kazimierz R. na skrzy- kierowca
„Fiata" Leszek B spowotowanlu ultc Kac?eńcowa - Grable- dował
:i:derzenie z tramwajem, w
n lee uderzy! w tył stojące-go „Fla- wyniku czego pasażerka samochodu
ta" I nastepnle uclE>kal11c z ml")sca Ewa c. doznała urazu gl'lwy.
& w dniu wczorajszym do Woj.
wypadku wpadł pod autobus „Jelcz".
Ratunkowego w
wypadku z obratenlami Stacji Pogotowia
Sorawca
Łodzi zgłosiło" się 40 osób z odmrociała znalazł siE: w s:i:pltalu.
tenlaml uszu i nosa oraz 40 pacjenNIEDZIELA, 31.XII.
(eh)
tów ze złamaniami kończyn.
& Godz. IG.40. Na ullcy !'lrebrzytl-

Przemyśl;

0

lkładajlł:

z PRZEDSIĘR~lłl'WA PANKOMUNIKACJI
STWOWEJ
SAMOCHODOWl;l t ODDZIAŁ
W l.ODZI

RlAIDA ZA'KŁA
DYREKCJA,
orat1
PZPR
POP
DOW<\ ,
WSP0LPRACOWNICY

I
!

za!ętni~ tip IMlilnł• 19'111 roku, J>O długich l ciężkich clerpleniarh
~

a
na.lukocha6ua

Boga. ~atrzona świętym! sa'kratne1J1ta.mi moJa
•
a, najserdecmieJszy Przyjaciel tycia.
ł
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MAR·IA
bch!~~
dla cierp!4cycb.
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ŁAiDVGO

kle l'I SpecJa.tnego Zaik~u . dla .-wteld•
Człowiek JtłębokieJ wiary„ zyczhwo6ct 1 ...,,~

P ·ogrze1b odb 'l.la się z ~ 1979 r. 0 giodoZ.
cmentarza. rzyh.i<okatolickiego przy ut. Ogrodowej.
Po.grąźe· n1 w g!ebOJklm talu
p,llOSzę

o

nJeskła.dia41.ie

lcondole:o.cjl.

lł.
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ZINA:
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Dnia SI crudnla U71 r~ mnart ~ wd~ la.t 78
PROF. DB, HAB. N. MED.

ST1ANi~StAW ;K1RZVSZTOPORS~I
b. klet'IOIWDik tJ KJ.tnlkl Po~·Głnelrotopeznej Alka.demi.id Medycznej w Łodzi, honoroWy członek Polskiego Towarzystwa GlnekologLc=egQ. lekain, na.u•klowlec, wynamrroa.
Ukochany

Mąt,

Ojciec •.

Teś6

I Dziadek.

Pogrzeb odbędZ!e się duła ! 1tycznia br. 0 godz tS 00 na Cmen· ·
'
tarzu Komun.atnym na D-OlaClh.
:.tONA., C0RKiI, Z~CIO,WIE i WNUKI
P\r.oMm.y o a:Iellkladanle ltioa.dolenioJL

GWAŁTOWNY

Na balach,
zabawath
i prvwatkach
.witali łodzianie
Nowv Rok

nieregularnie
nieregularnie. ale komunikacja
miejska w z&Sadz:ie dz.ialała. Natomiast w niedzielę od godz. 17 pralclycz.nie stanęła cała k<l!Illunikacja
tramwajowa, jako że śnieg zasY'Pał
Tego
miejscach tory.
w wielu
dnia w godz. 17~21 je:źidz.iło jedynie ok. 100 autobusów. Jednak od
godz. 21 aż do 5 rano 1 stYC21llia
nie kiuf\SOIWaly 1uz ani tranw.·.aje
a1ni autobusy. Z.resztą część tramwajów pozostala na trasach. Ostatni ści~ętQ z Retkini do zajezdni
dopiero I stycZJnia o godrz. 4.50.
piękną poPOOdcreślić tiu należy
sta'Wę za.równo motorniczych, któmimo zez,w<J<lerzy nie chcieli nia im na t.o - o-puścić i p<nojak
pojazdów
stawić na tras.ach
(głównie
i postawę mieszkańców,
Retki111i). któr.zv widząc siedzących
w tramwajach praC-O'W11lików MPK
przy.nieśli im gorące oosilki.

radycyjnie jut, na setkaC?h
balów, zabaw l prywatek
Nowy
ło".lzlanie powitaU
Rok. B~wlono się wesoło.
w poczuciu dobrze spełruo
nego obowiązku. z radością witając nadchodzący r-:3k. 11 tys. rodzin spędziło noc sylwestrow11 w
nowych mieszkaniach, <'iesząc się
z ich p~sladania.
w
Nle wszyscy jednak mogli
szampańskich nastrojach witać
11'19 rok. Wyjątkowo gwałtowny
atak zimy, o czym piszemy obok
łodzianom
wielu
nle pozwoUl
t,k,
spędzlć nocy sylwestrowe1
planowali.
Sbble uprzednio
Dotyczy to głównie praco ...ników
.,.K., MPO, Zakładu Energetyt'%JUCO Łódt - Mlasto f Łódt Cieplnej.
Tet«l, Zakładu Sieci
drog0 wc6w.
i
.,_1ifł110tłowców
dWlmO bowiem Ich do pracy.
Tradycyjnie jut zresztą czi:M pra'>qllEbw enargetykl, słutb kom malnycb, MO. Straty Po'Ulrnej • slutb:y zdrowia spędziło noc
1
stanowiskach
n<aylw, estrową

T

pr8C

bajednak łodzian
tvlla si-.• hucznie I wesoło NieKtorzy nali.'•<'t za wesoło. Wczoraj od godz. 7 d<> południa Pogotowte Rat4rut,owe zanotowało
ponad 'l80 11gł~· do tradycyjU'l .,swlątecz
nycll juł lllOho
l
nych" - kolld wąt"fObowej
bólów bnueha. 7'.a t ow„no takie wiele ~ ~tell.
6 osób powll4ło How1 ą~ w ..•
,:,)
!zble Wytrzełwleil.
Wlękl ;zość

..,.....,....

d urnenty naukowe

si,,,„,_

•2 p ru,In!a ok '70dz. 20 t.5 i
osobowego „Fiat 12Sp", stoi•
cego n „ u l Pro<.:1in1ka zginęły wa.tne :tokumenty, posiadające dużą
wyniki bawartość naukową dań przeprowadzonych zarówno w
kraju jak i za granicą. Dokumentacja ta nte ;est możliwa do odpod
twor ~enta. Prosimy o zwrot
Katedra Farmakologu
adret·em:
Akaltemtt Medycznej 90-145 Łód:t,
ul. Narutowicza 120 a.

Nie wywożą
ze starego
Niejako poś!lzgtem,
roku na nowy przeszly klopoty loInaugurujemy
katorskie !odztan.
wtęc Interwencje w tych. sprawach
w bieżącym roku prolbą o pomoc,
z jaką zwróctlł się do nas mtest-

~J koleJ1110śc1 odśnieżania zam·
tx:asy
była ~zęść
knu~ta wczor.aj

WAŻNE

Jak nas poinformowano w Zakładzie Siecj Ciepdnej, wcz.oraj do
god:1..iln. pc:lucl:n.iowych nie odnot.owa.no a'Wa.ri~ in.stalacjj o~rZelWCz~h.
z dotrudności
Były naitomiast
sta•t'c:za.n.iem węgJ}a do EC-I i ECB.ar<Wo

·te

_„_, ·

· li

m 1e
bo·
kanahzaro.
pękni.ęć
wiele
wiem
cyjnych, _stąd kom~zność wypo.mP?WY'W'ain1a wod_Y n!e tyl~ z p1rwmc, ale nawet i m1eszkan.
Pogodowe perspektywy na najbliisze 24 godziny nie sa optymistycz.ne. Jak nas· poi.nJ'or!Il()IWano
w Lotniskowym Biurze Meteorolog.iczeym na Lublinku zaipowiadana Jest IDOIŻliw<>ść <lal.szych opamiin.iTempera.tura
dów śniegu.
malina w nocy - 18 st. C i mak:symaJ.na w dzień - 15 5'!.. C.
'l1rudna tegoroczna zima nadal
oraCO'Wl

g.,._ny

Lódź -

st~ażacy •. Mr01Zy s.powod.01Waly

„UNl\VERSAL"

następnego

piał"
Pozostałe

przyszła

na

świat

Dwie minuty po pólnocy z niedzieli na poniedziałek w szpitalu
w Głownie przvszla na św i at oie<rwsz.a w I 979 roku obywa teol ka wołódzk i ego.
iewódzitwa miejskiego
Jest nią córka op. z~fii i Jana
Dziewczynka ważyła
Kucińskie~.
4.100 g. Rodzice posta.nOIW'ili dat
jej na imię Aneta.

W tym samym sz.pitalu, pięć minut po północy, urodził się sYlll pp.
Marl&Dlly I Henryka Sknypcrzyń
'kicb. Ważyl 4.450 g. Będ7.ie miał
'ha imię Piotr.

ale ...

przy ul. Sienkiekańcy posesji
wicza 52. Otó;I: od wrześni.a aż ą.o
chwili obecne; podwórko te; po.
sesji zalegają zwaly szlaki. którą
tam r,tlejSCOWI palaWyrzucają
na
cze c.o.. Warstwa ta z dnia
dzień ro~nle. utrudtila poruszanie
ciasnym
się po I tak wąskim I
podwórku. Prośby w administracji
przy ul. Ktlh\sktego 94 nie skutLokatorzy slyst.q nieodmienkują
ne ,,nie mamy transportu".
Radzimy wlasnym przemyslem
ową
transport i
zorganizował!
szl.akę wyrzuci<! na podwórko posesji, w której mteśct się aclmlntstracja. Transport zaraz się znaj
R.
dzle, ręczymy...

Odpowiedź,

która nie zadowala
20 grudnia
liśmy
ną

zeszłego

roku pisa-

o pechu, jaki spotka! jed-

w
z lokatorek, mieszkającą
spótdztelczym bloku. w jedną z
niedziel w mieszkaniu jej nastqplla awaria instalacji elektrycznej
ł nie znalazł stę nikt, kto bylby
Inny
lv stanie w ntedztelny czy
iwląteczny dzień ową awartę usunąć. PtsalUmy też o braku reak<'1! ze strony Spóldzlelczego Pol.ódzktej
Techntcznego
gotowia
które
Spóldzielnt Mieszkaniowej.
- naszym zdaniem - awarie ta-

Anetka

Rówmież pi~ minut po północy,
urodrLił się
1 styc:ania 1979 roku
w &Lpitahl im. Kopernik.a w Lodzi SY'II Alicji i Stefana Szczepań
skich. Rodzice chłopca są nauC'ZYcielami. Nie zdecyd.o.wali się jesz·
cze jakie wybrać imię dla pierwuro<Lwnego w
ł~ianina
szego
1979 roku.
Zgodnie z traidycy)nym tuż 'ZIWY„CenDomy Towarowe
cza.Jem
trum" obdairzą pierwszych w 1979
roku obywa.tel.i województwa miejskiego łódzkiegi(> głębokim! wózkami Po 2950 zl i wyprarwkami proP<lln.a.dto
dukcji ZPDz. ..Patino".
rodz.lee nowQI'odków otrzyma.ją inne drobne u1pomi nki.
wózk&w
WTęczenia
Uroczysit.ość
i wn>rawek odbędzie się w Domu
O ter·
TowarO'Wym •. Uniwersał".
minie odibiocu prez~tów ['(ldz.ice
pisemnie
zaw1adomieni
wstaną
(kt)
orz.ez DT .,Centrum".

kie winno, i>rzynajmntej w
świąteczne

dm

usuwać.

Okazuje się jednak, te mogą to
być tylko ż11czenła. Zgodme bowiem z pismem wyjaAnlającym, ospóltrzymanym od w!adz tej
dzlelnt, Pogotowie „powołane zostalo do zabezpieczenia iródta aelekwarii (w tym przypadku
trycznej) występujące; na odcinku od przyłącza Zak!adu.- Energetycznego (tablica główna w budynku) do tabltc przelicznikowych
- piętrowych, a nie do naprawy
tnstalacjt elektrycznej, co lety w
gestii administracji".
Czylt, '1:e Jak komu§ w niedzielub w święta zepsuje się instalacja elektryczna w mieszkaniu, musi przez dzteń, dwa lub
więcej siedzieć po ciemku t czenajblltszego, powszedniego
kać
dnia. aż fachowcy z administracji
przyjdą I naprawtą. Dziwne. Wyjścia są dwa. Albo uruchomi«! dytury fachowców w dni świątecz
ne, albo zobowiązać Spóldrielcze
Pogotowie Techniczne do usuwar6wnlet w mieszkania awarii
niach. Proponujemy to drugie.
lę

R.

W N~S7YM RErLEKTORzg
.,Dziennik Popularo"" Plntrkow·
ska 91 91 113 ł.lldł tel. 07 ·'7
I 141·10 • ltfHhlnult I-U
Pincie d11 n••· 1 w pilnych
1praW11rb telefnnu1cle.

33ł-28

ZłS-12

220-89
395-85

706-21
131-82
337-37
dnia

teatry nieczynne

Wt.OCENTRALNE MUZEUM
li.JEN N ICTW A (Piotrkowska 282)
godz. 10-1'1
BISTORU MIASTA ł.OJ>ZI (Ogrodowa 15) - nieczynne
SZTUKI (Więckowskiego 311)
nieczynne
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ·
BY ZDROWIA (Żellgowsklego 7)
~odz. 15-18

• • •
ŁODZKI

KULTURY I
PARK
WYPOCZYNK u (na Zdrowiu)
zoo - czynnP od godz . ~15.30
(kasa czynna do godz. 15)
KonstantynowLUNAPARK (Ul
ska 3/5) nieczynny
KIN A

następuj.-:

wszystkie zakłady pracy zasilane
przez elektrocle11>łownle ograniczą
niezwłocznie PObieranJe pary do
minimum niezbędnego do celów
ogrzewC%}'ch.
Z - zakłady pracy posiadające włas
na
ne źródła ciepła wyłączone
okres uruchomienia swoich kot-

- „o jeden most za
daleko" ang.. od lat 15, goaz.
9.30. 12.45. 16, 19.15
IWANOWO - „Rocky" USA, od
lat 15 1 godz. 9.30. 12, 14.30, 17,
19.30
POLONIA - „Rocky" USA, od
::.~o 15, godz. 9.30, 12 . 14.30, 17,

BAŁTYK

łoWllli,

at do od·
mote
pary nie
proc. posiadanego
limitu mocv szczytowej.
za wyk<>na.n.ie
04pÓWiedzia.Inym1
niniejszego polecenia oraz utrzymanie wymaganej dyscypliny ruchowej
dYTekto.rzy przedsieosobiście
są
blorstw l inStyWcjl.
Od dnla 2 stycznia br.

.,Gęsiorek

PR~E_DWIOSNIE

wołania pobór
przekroczyć 80

Maciek"
"~ędzia

węg.

Fay,trd

b.o.

godz. 12 30,

zwany

szery-

10
.tern" fr. od lat 15, godz.
•
14.30, 17, 19.30
.,Bez znieczule·
WŁOKNIARZ nla" poi. od lat 18, godz. 9.30,
12, 14.30, 17. 19.30
WOLNOSC - „o 1eden most za
daleko" ang. od lal 15, goaz.
9.30, 12 45, 18, 19.15
- .. Abba" szwed7kl b.o.
WISŁA
godz to. 12. tł, 18, 18, 2ł
· •. Przełomy MlsaouZACHĘTA
rl" USA. od lat 15, godz. 10,
12.15. 14.30, 17, 19.30
.. Mrożony oeoerm•nt"
ŁDK
(hlszo ) Od lat 18\ stodz. 15 15.
17.15, 19.15
srebrnych
„Wy9pa
STUDIO ·godz.
czapli" czes. od 12 lat
z reklamy"
16, „Dziewczyna
od lat 18, godz. 11,
~ł.-USA.

MikrokomputeNiederllńskl A. ry I minikomputery. WSiP 1978, s.
262, zł 44
Sobczyk z. Wylot F. - Chemia.
Zeszyt - przewodnik.
I
Częś~
WSiP 1978. s. 67, zł 10
Komorowska M. - Orkiestra dzle
clęca. Część 2. WSiP 1978, s. 167,
zł 32

STYLOWY - nieczynne
Szpicbródka"
„Hallo
DKM pol. od lat 15, godz 16, 18, 20;
KOLEJARZ - nleczvnne
„Port lotniczy '1'1"
GDYNIA USA od lat 15, godz. 12.15, 19.
„Gra o jabłko" cz°"s. od J.a.t 1a
godz. t<r, 17.15, 19.30
Troplc-lel
MŁODA GWARDIA ś1'.dów"1 •rum. b.o. g~dz. 12.30,
.. Joe Valachi" wl.-fr. od lat 18.
godz. IO, 14 30, '7, 19.30
„Godziny miłości"
J'l.IUZA
godz.
szwedz.-norw. od lat U,
15.30, 17.30, 19.30
„Czterej muszkiete1 MAJA roWie" panam. od lat 12. godz.
nad miastem"
15.15, .,Strach
fr. od lat 18, godz. 17.15, 19.30
USA
POKOJ - „King Kong"
od lat 12, godz. 14.30. 17, 19.30;
ROMA - „Pogrzeb świerszcza·•
poi. od lat 12, godz 12.30 „Trzy
dni Kondora" USA. od lat 18
.'
godz 10, 14.30. 17, 19.30
STOKI - „S'aml swoi·• poi. b.o .
godz. 15.30, .•Nle ujdzie cl to
płazem" fr. od lat 15 godz. 17.30
•
19.30
OKA - „Gdzl°"ltolwiek jesteś panie prezydencie" pol. od lat 12
godz.· 12.30. „Inny mężczyzn~
Inna sz.1nsi." fr. od lat 15 godz.
'
10. 15, 17.30, 20
POLESIE - „Flip I Flap w Legli Cudzozl.!mskleJ" RFN godz.
18
17. „Omen" USA od lat
'
godz. 19
Sawyer"
„Tomek
POPULARNE USA godz. 1e, .,Spirala" poi.
od lat 18, godz. 18
ENERGETYK - nieczynne
Japonu"
HALKA - .,Zagłada
ja.p. od lat 12, godz. 17, „Zasa15
dy domina" US'A od lat
zamknięty
godz. 19.l:i. Seans
~dz. 15
PIONIER - „Córka króla wszecn
godz. 15.45
mórz" czeski, b.o.
Roku"
„S7częśllwego Nowego
USA Od lat 18, godz. 17.30, 19 30;

Sklepy .s.J)O!tywcze. czynne będą
w godz. 10-16 przy ul. Zachodniej 2.5, Rojinej 19, D~browski.ego
50, Bratysławskiej lOa. Piotr>kOIW&kiej 82. Tuwima 51.
Sklepy cukiernicze czYl!llle będą
w godz. 10-18 przy ul. Lima.naw·
skiego 56. Zl('iers.kiej 7, Plantowej
1 b, Wojska Polskiego 152, Ujście
Rz.gO'WSkiei
4. Cieszkowskiego 4
Pabia.ni.ckiej
8.
39, Zarzewskiei
126. Obrońców stalingra<lu 40, No33,
womiejskiej 1. Piotrkowskiej
150a.
Kopcińskiego 31a, Nowotki
Nowotki 86. Piotrkowska 128. KiUńlS<kiego 176. Armii ~onej 31.
będą w
obwM"te
Kwiacia:tmie
godz . 10-16 orzY ul. WQ.J&ka Pols~iego 68. Dąbrowski ego 91. Rz.go.ws kiej 77, Żer~mis.kiego 43. Piotrkowsk;iej 20, Obrońców Staliin.gradu
31, Nowotki 24. Piotrkowskiej 85,
'l'aitr:zańsk.i€'j
al. KościuSlZJki 80/82.

42/44.

•

Kościuszkl

111.

APTEK

Aleksandrow,

6.

Apteka nr 47-087 Konstantynów,
ul. Sadowa 10.
Apteka nr 47-083, Głowno. ul.
t.oWicka lltl.
INFORM<\CJI

O DYŻURl\Cll APTEK

w Pal"lanlrach urlzh•la Ą preka
nr 47-083, ul. Armii C'zer woneJ 7
w Zgterzl' udzie: a .\ ptek. nr
47-080 ul Dąnrowsklego IO
w Ozorkowie udzlrl3 Apteka
nr 41-092. ul. Dz1„rtvi1•kiego 2

07

09
795-55
499-00

RADOGOSZCZ (Zgiergodz. 10-16
ska 147)
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE (Pl. Wolności. lł) godz. 12-19
EWOLUCYJNEJ Ul.
BIOLOGII
godz.
1~~~ Sienkiewicza)

1-

W Pabianń<:ach dyt.urować będą
sklepv cukiernicze przy ul. Armii
Czerwonej 17 (w godz. 11-17). Armii Czerwonej 22 (w godz. 10-18),
ArmLi Czerwonej 48 (w godz. 11
-17). Karolewskiej 36/40 (w godz.
12-18) i Żukowa 82/64 (iw godz.
12-18).
W ZgiermJ dy.żUruJe sklep spo..
żywar,y przy ul. 18 Stycrmia 8 w
godz. 1,1 -19. W Ozorkowie sklep
cukierniczv przy ul. A!'mi~ Czerwonej 1 w godz. 11-17. w GłO'W
nie sk!lep spożywczy przy ul. Mły
w
10 w godz. 10-16,
Mrskiej
Alekisan<lrowie sklepy cuki~nicze
przy ul. Kości!Us.zki !I (W godz. 9
-17) I PfZY ul. Wojska Polskiego
13 (W godri. 12-19) i w Konstai!ltynow·ie slclep cukierniczy przy ul.
Suchamk.iegio 12 w godz. ll>-16.

409-32
334-31

ODDZIAŁ

Sklepy dvżuruiace wI półroczu 19
W niedziele i święta I półrocza
1979 dyżurować będzie 'li Łodzi Il
sklepów SJ)()ŹY'WCZ~h 18 - cufttie["·
niczych i 11 - kwiaciMsk.ich. a w
woj. miejskim łódzkim 2 spożyw
cze i 9 cwklern.ic:zych.

03

Apteka nr 47--083,

292-ZZ
253-11

MUZEA

zabezW Z'W'lązl<ru z
po •
pieczenia eneriti: ciep! "e 1 rtla
mleszl" 1niowych
osiedli
oraz stwierdzonym nleuzas dnl<>nym
!lużym odbiorem przez zakłady pracy
co
prezydent m1asta Łodzi poleca

S-

265-96
141-20

HISTORII RUCHU REWOLUCYJgodz.
13)
(Gda-:'lska
~~

U"Zeb

północy

Dwie minuty po

398-10
284-69

TEATRY
godz. 19 „Straszny
WIELKI dwór"
Je
TEA'l'R 7.15 - godz. 19.15
" dnak kabaret"
MUZYCZNY - g?dZ. 17.30, „Jaś
I Małgo~la" (zam'<n)
.,Pog?dz. 17.30
PINOKIO proscle Rzepa by się nie cze-

•
• konlecznośc~ą

I WYPRAWKI DLA NOWORODKÓ\V

ST'\ł.E DYŻURY

TELEFONY

Informacja o usługach
Informacja kolejo\\oa 655-55
'
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Informacja telefoniczna
Komenda Miejska MO
S71-ZZ
centrala
'
Pogotowie ciepłownicze
·
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt''
Pogotowie energetyczne
Rejonu Północ
Rejonu Południe
dla odbiorców przeG09-3Z I
mysłowych
oświetlenia ulic
Pogotowie gazowe
Pogotowie MO
Pogotowie Ratunkowe
03, 666-11,
Strat Potarna
251-'17;
Pomoc drogowa
52-81-10,
PZMot.
Centrala Informacyjna PKO
TELEFON ZAUFANIA czynny w godz. 15-7 rano

Komunikat prezydenta m. lodzi

są,

Zginęły ważne

Równie ciężJka sytuacja pa~je
m1~]1S·
~ drogach. województwa
k1eg~ lódzk:iego.. Z <lr~g tF:V· p.1er-

mi opóźnieniami. Wczoraj od rastoµniowo przywracal!lo komunikację pasażerską, a odwołane by.
ly tyl.to dwie pary pociągów na
Ko!>USZ.ki.
~rasie Lódź Fabryczna Pozostałe przyjeżdżały i od.je2'Ai.i.aly jednalk z dużymi opóźnieniami.
W ruchu towarowym -przewożoono
tylko węgiel i · paliwa płynne.

na

-IV

APTEK

Główna 14. Obr. Stal!ngradu 15,
Niclarnlana 15. Dąbrowskie~o 89
Olimpijska 1 a, Lutomierska 14fi

Gciansk na. ~i.nitu ~erz
Lęczyica. Potwazn.1e utrud!n1ony
był ruch n;a ~as.ach: L~t - Wa;r.
szawa (głOW1n1e na ~il!ldru StryWiroclaw
Gło:v-rino), Lódz ~~ więc będzie dokuczać. Należy już
Piotrków.
1 Lódź spowodo- jednak teraz wyrazić słowa PoNie-przejezdno.ść dróg
ruchu dziękowania setkom ofiaimycli luwala duże pertuTbacje w
Wczoraj od godz. 5 zaczęto wy- a.utobusów
kursowały &i którzy rezygnując z własnego
PKS. Nie
pruwadzać autobu.sv z zajezdni. W one na wielu trasach. a na J)Ol7iO" WY'POCZY!lku i wcześniej poczyn.io95 i 80 stalych jeździły nieregularnie.
kursowało ich
p<>~dnie
nycll pła.nów. w trudzie. na mrozie. spędzili świątecme dni. by w
tramwajów .Te l}Statnie jeźd'Z.iły na
Atak zimy spa.rali.WWal róWniet naszych domach bvło ciepło I widtrasach Helenówek - ul. Zachodal. Kościusżki, ul. Piotr- ruch na kolei. W niedzielę ktika- no. byśmy mogli rano kupić mlenia kowska - pl. Niepodleglości, Cho· naście peoiągów pasażerskich „ut- ko i pieczywo. by mimo wyjątko
Odlwoła.no wo dokucz:Uwegio atakl\I zimy ży
Niepodległości. !Qnęlo" w Kol'll5'Zkach.
pl.
cia.nowice
się orawie
-pl. Niepodległości. Na tak:że wiele pociągów podmiejskich, cie w mieście toczylo
Dąbrowa (ms)
normalnie.
przyjeiżdżadalekobieżne
pocz:ostalych trasach ieździły SP<>- n.a.tomias.t
radyoznie Poledyncze wqzy.
ootaru\.
śniegu
Jerreli opady
MPK czynić będz:ie stara.nia. by
tras
uruchomić dzisiaj większość
autobUSQIWych.
i
tramwajowych
Wszystko jednak zależeć będzie od
pogody. Ważną jest sprawą oczy.
o.raz adprzez d<m>rców, z
szczanie Ulic
W związku z trudną sytuacją spo- właścicieli nieruchomości
krtórego to oboWi.ąZku niewie:tu ;;ię wodowaną opadami śniegu I nadmler. ministracje dom6<w mlesz.Jtalnych do
z
śniegu
usuwania
niezwłocznego
tem.peratury preozynym r;padkiem
wY'Wi ąa.uje.
jeulnł I chodników oraz pasypywan:a
Również utrudniony jest ruch u- dent miasta ł..od!Zd wzywa kierownicodosób
do
stosun.lru
W
piaskiem.
licami miasta. PI".LE!z 24 godziny twa wszystki.ch zakładów pracy pow:ledzla!nych za utrzyma.nie
poswvch
rządku a nie wykonujących
obowląz;ków stosowane b~dą sur<>we
sankcje karno-administracyjne.
UFUNDOWAŁ

W jednej z nMZ;)'.Ch notatek pt „Pó pólld ~~roducenta" pisaliśmy
kl w "cenle 75 zł w
o kłopotach kl!entow 11 nabyciem unlw~lli•J.
białym :,,,lorze, które są produkowane prze& .Z. łady Tworzyw sztuczt.S sprawie wyjaśnienie
nych „Krywh!d" w Knuro111oie. otrzy1nail4m7
z wss „!!>'polem" - eiuro Handlu w ł..odsl, 11 ltt6rflgo dowiadujemy się
m. i.n., it półki te. z rokt.1 na rok. clesz11 11i41 •!oraz większym popytem
1978 ~ 4JQkryte przez przena rynku łódzkim. Potrzeby na rc.k
mysł w 100 proc. Sprzedano 5.600 sztuk półek. "B:,of~ Jednak pod uwagę
fakt, Iż nadal cieszą się one olbrzymim powodzt.nlem, dokon„no w rv
kwartale 1~78 r. dodatkt>wegu zakup11 w ilości l:OA sztuk. Rzecz jedlnak
w tym, 1t w \vlększośc\ są one w kolorach pastelowych a nie białych
bardziej poszukiwanych przaz klientów Producent nie podpisuje· umó~
kolorów.
z handlem na artykuły z tworzyw z poda,nlem asortymentu
Re„llzacJa <lo•taw nastP,puje w kolorze uzaletnlonym od aktualnie posiadanego surowca. A więc trzeba brać to. co zostało wyprodukowane!
(j. kr.)

~/loch

kru.rsuje killlkadziesiąit samoohodóiw
z . ohlgami, a i:i.a _órasaoh o największym. naitęzen.uu ~eh.u, ~P·. na
ul. Prom1ńskiiego pługi gąs1erucowysla.no
we. Na ul. ZakladQIWą
1>lu2 wit'ruikowy, by zapewnił przek!tórej dowojez.dność dro®i. po
żoine jest pali'W'() do EC-IV. W zasadzie jedna!k wszystkie trasy prz.e-1
1otawe <>raz większe ulice miasta
są przejezdne.

sobotę,

DYŻURY

ły •i od.ieżdżal.Y z ba.rdz.o powa.żiny

a.li:

Jes!JCUJ w

oo

Półki

ATAK ZIMY

gwałt~ego I dokuO"Llllwe1ro &ta.Iw zimy nie było
w Lodzi Od kilkunastu lat. Opady śnleł'Ut bardw Disk'&
temperaitura oraz porywiste wła.try, spa.ralirowały w sopoinformobotę i niedzielę życie w mieście. Jak nas
wa.no w Biurze Meteorologicz.nym na Lublinku w sobotę tniedzielę spa.dło w Lodzi średnio ok. ffi cm śniep chociaż w nlekltórycb miejscach pokrywa śnieżna 2lltaiO'llnle 'pne.kram1ała 50
d 11 12-13
om. Dął porywisty wiatr, doohodzący momentami
m na sek., a minimalna temperatura sięg.ała - %0 sł. C,

T

„Mężczyzna 11 biaREKORD łym gotdziklem" szwedz. od. 15
li.t godz 15.30. 17 30, 19.30
SWIT - „Och jaki pan szalony"
ang. od lat Ili, godz. 15.30, 17.30,
19.30
SOJUSZ - ni·~zynne
TATRY - ,,Wlellca podróż Bolka
13,
1 Lolka" poi. b.o. go<lz.
„Szczęśliwy człowiek" ang. od
lat 15, godz. 10, 13 30, 18.30

DYŻURY ~1'.Pl'IALI
POŁOŻNIC1 WO

Szpital Im. Kopt'rnlka - dzielnica Górna, Poradnia K, ul. Od·
Cleszkowskle•:o Rzgnw
rza~sKa
Przynyszew
LokatoNk•
ska,
sklego ' &·Tl Rz~ńw o :az ~bek~
,,.,„., 1 lzlelnlcy Pnlesl~. I>. ra•lnda K, ul. Forn„1skleJ
AM
Pototnkzo Gin.
Instytut
dzielnica
(ul. Sterl!nga 13)
KopK
Poradnia
Sródmieścle,
gm
clńsklegt>, Rewolu<'Jl 1905
Brójce z dz'elnlcy Górna. Poradnia K. ul. Fehłtski~go oraz l(lnekohgla z dzielnicy Po!P•le f'oradn a K, ul I M'lja
Szpital Im. H. Jordana - drielni<"a Widzew I Polesie.
Szpital Im. ff. Wolf - dzielnica Dałuty I z dzielnicy Górna,
Poradnia K, ul. Zapolsk•eJ oraz
ginekologia z dzielnicy Polesie,
Poradnia J{, ul. Gdańska Kasprzaka.
Szpital Im. SklodowskleJ-Cu"l'!e
w Zgit.n1<1 - polotnlctwo - mlaAleksandrów,
!łto I gm. Zgierz.
Ozorków, miasto Konstantynów.
gminy Parzęc7.ew I Andrespol
<>roz Łódt z dzielnicy Sródm 1e~
~ClP rt„ra1nla K, t,l !O l U' ego
w
Szpital Im. Marchlewskiego
Zgierzu - ginekołoiria - miasto
Zgierz. AlekJandrl>w.
~Ina
I
Ozorków. miasto Konstantynów
gminy Parzęczew I Andrespol oraz
Lódt - Widzew z dzielnicy Po.
lecie poradnia K ul. Srebrzvńska
I z dzielnicy Sródmleścle ooradnla K. ul. 10 Lutego
Szpital im. Blet'nackleęo (Pabianice) - gmina I miasto Pabianice.
gmina
Szpital w Głownie l miasto Głowno. Stryków oraz
gm N-,wosolna.
Bałuty Chirurgia ogólna Szpital Jm. Biegańskiego (Kniaz:ew!cza 1/5). Szpital Im Barlickiego (Kopcińskiego 22) codzienrejonowej
nie dla przychodni
Szpital Im. Skłodowsltiei
nr 7.
C'urle (Zgierz, Parzęczewska 35),
dla pn:ychodni rejl)noW)•ch nr
nr 1. 2, 3, 5, Szpital tin. March lewsklego (Zgierz, Dubois 17).
PaAlek~andrów,
Ozorków,
Szpital
Górna
rzęczew,
Jonscheri. (MU!onowa)
Imienia
14). Poles!e - Szpital im Kopernika (Pnblanlcka ~2). $rót!mleścle
- Szoltal Im "Pęsteur:t CW\gury
Szn!t:il Im. So19). Wld7.l"W nenberga CPl°"n;ny 10)
Szo!tal
Chirurgia urazowa
im. Jonschera (M!Uonowa 14)
~zpit.al ltn.
Neurochirurgia
Barlickiego (Kopr.Ińskiego 22)
Szpital lm.
Laryng„logta
Pirogowa (Wólczańska 125)
lm.
Szpital
Okulistyka
Barlickiego (Kopcińskleg;, 22)
Chlrurl(la I laryngologia dzle- S'Lpltal Im. l<orczaka
ctęca
(Armil Czerwonej 15)
szczękowo-twrrrzowa
Chirurgia
- S'zp!tal Im. Barllcklt>go (Kop-

r

cińskiego

22).

Instytut Medycyl'y Pracy (Teresy 81.
V/cnerologia - Por3<lnia I.'ermatnlcp.lcma (2'.akat:ta 4•J
Toksykolog~

AMBULATORIUl\I
DORA:ZNEJ POMOCY
CHIRURGICZNEJ DLA DZlECI
czynchirurgiczny
Gabln et
Arml1
ł..6dt,
dobę,
calą .
ny
Czerwoniej 15, tel. 3~-30, wewn.
70, 457-50, do 54, wewn. 70.
NOCNA POMOC LEKARSKA
codziennie od goaz.
czynna
w Stacji Pogotowia Ratunkowego m. Łodzi, tel 666-66

-

lł-8

POMOC

NOCNA

PIELĘGNIARSKA

dzielnic
dla poszczególnych
codziennie w godz. od
czynna
20 do 5
- zabieg! na miejscu
Bałuty
w Izbie przyjęć Szpitala Im. H
Wolf zgłoszenia na zabiegi w domu chorego tel. TM-77
Górna - zabiegi na miejscu w
Izbie przyjęć Szpitala Im. J Jon·
schera I Szpitala Im Wł Bru·
dzlńskh!go zgłoszenia na zabiegi
w domu chorego teł 406-56
Polesie - zabiegi n11 miejscu
w Izbie przyjęć Szpitala Im. Ma·
durow1c2a zgłos•enlR oa zabiegi
w domu chorego tel. 261 ~5
Sr6dml~ścl• - zabiel\! na mtej·
BCU w Izbie Szpitala Im L. Pasteura, zgłoszenia na zabiegi w
domu chorego tel. 884- n
Widzew - zabiegi na miejscu
w izbie przyjęć Szpitala Im. N.
Sonenberga. zgłoszenia na zablegl w domu chorego tel 864-11
WOJEWODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W ŁODZl
ul. Slenklewlc1a nr 137 tel. 09
OG0LNOŁ0DZKI

PUNKT
INFORMACYJNY

dotyczący pracy placówek służ
by zdrowia - czynny całą dobę
:i~-l~szystkle dni tygodnia, tel.

vnnn

vn

„

„ ...
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Czas przeszły niedokonany
w
las ną

wartość

-

I stan posiadania -

można

ok.reślić

bezbłędnie tylko w-z;ez porównanie z innymi. Tak więc

za najlepsze tł.o dla tradycjnych, noworocznych bilansów - czy tylko chwil zadumy - mających za przedmiot os«>biste sukcesy i niepowodzenia. moilna uznać sta.n społecznych. narodowych spraw. Podobnie dla realności zamierzeń
i planów, każdel\"n z nas. decydujące właściwie znacz.enle ma
sytuacja w svoleeznej skali. Niecbte więc kilka podstawowych
faktów, wybra.nych z obfitego zestawu ~lkzeń i prognoz, po·
służy za kanwę dla prywatnych obrachunków 1 h<>rosk-O<Pów.

Dwa.naście
minionych mies!ęcy
umocniło
naszą goopoda.rkę.
Nie
:zdarzył się ża.de.n f.akt,, n ie ~l!lo

towaru> zjawiska, które zmlli;1łoby
do rezygnacji z celów ustalonych
na początku dziesięciolecia . sprecyzowa,nych w pe>towie \a,t siede ;n<iz.ies i ątych. Dochód realny . spozycie. be.zpieczeństwo socjalne. pOtenojal itospod,arczY ~na.iczot~lY na
rok 1980 będz!e taki wlaśn1e jak t.o <lziś można ocenić l~i
chcial!lo osią~ć przy 0Meślan1u
zadań na pięciolecie. Trzeci z kole-i rok - ten 1978 - przyibliżyl
na.s d.o kaixłego z tych celów. I to
właśclw-ie wy\S'tairc:za za calą dokumentację trzystu przepraC()IWanych
dni, za ocenę C7.asu m inianego.
Ale przecież nie znaazy to wca·
Je by 12 ubiegłych miesięcy motn~ było uzna.waó za okres pełen
sukcesów gospodarczych. Nie udało się w tym aasie w snosób lsf._o:
tny poprawić np.
efektywnosct
g<>spodarowania w każdym z Jej
przekrc>Jów, we wszystkich uję·
ciach. Milion co dzień nieobecnych
w pracy, spadek ma.jątku tnyaJ~
go, dziesiąta część ma.rnot~aw1en1a
dnia roboczego t<> najbardziej syntetY<l7Jlle oo,naiki tej nli>kięj efektywności, dającej bądź potęgują·
cej - wewnętrme napięcia i te
wllOSZil'lle przM świat&wą . gosp<>da.rkę.

Zewnętrzne warunki działania są
bowiem wyjątkowo skomplikowane; abv zdobyć dewi'z;y na zakup
trzeba mieć bardzo dobry · i tani
towar, a ów brak efektywności nie
sprzyja masowemu
uzyskiwaniu
tadnej z łych cech. I mo.żna tylko '
Jtl'Zypuszczać, o .ile łatwiej by się
pracowało i lepie.i tyto, gdyby uda.I<> się tyle uzyskali z każdej godziny pracy, z każde.I cząstki majątku z kilograma
surowca,
ile
rzeczywiście mO'bna przy t.akim
,Ja.ki' dziś mamy potencjale i ' z ta-

k ie.go

po<ten~j a.llu

mencie, ·siarce„. Chodzi 0 to, by
naj!eipiej SJXl<ŹY~lrować tQ.. co jut
1'.)'(X<>iadamy. W cdn iesien.iu do niekitórych dziedz,in eko.nom<iki ozmacza
t'i prakltyc:zmą dyrektywę WY'PN>wadzoną ZE: stwierdzenia I sekreta.na na niedawnej narad?Jie g<J$·
Podarezej: .,Cza<Sllmi bard~ei oplaca się produkoWa.ć mniej, ałe lepiej".
WlaścilW'ie trzy J)od.staiwowe wi€11.
kości wyzinaczają Istotę gospoda«czYoh dlzialań w orzed<J1Statnim ro· · ' ·
Pr-·-'·"--J
k u pręcioiecia.
vu""""'.a pirzemyshowa ma się 7JWięklszyć prawie o
pięć pr<i>cen'.. To niewiele :zdarzaŁo się nie
tak dawno
tempa
dwakroć większe.
Ale chodzi o
najwi ększy p()Ż)"te<k
z t>rodu'kicjł ,
„_
·•
ei· ·
·
o ca=OWl••e wY im.inowaaue wy;rerbów, na kltóre tnldn.o o na.bywców. Bo i Il<> 01> wytwarzać np.
sto milio·nów par obuwia, zutywaó
tyle surowca I energii, sko.r o wystarczyłoby
o połowę
mniej dwakroć lepszych?
Mamy tu do
czyru'enia z d7.ia•lainiem ..,..,,~ói'nie
"""'w
racjonalnym - z dootosoowaniem
zami.a!rów produkcyj.nych do mooHwości zaopabrz.em,iowych,
ener<getycznych oraz z oodnie<">ieniem rzeczywi* j wa;rtości pjeniąidza wskutek ZIW'lększenia spolecznei użyteczności pro<lukitów. I w takim ujęciu zamierz<>ne zi.viększenle płacy
realnej w granicach
do dwóch
procent czy docho1iu narodoweiro
do trzech procent nabiera innej
KOLEJ>Z!:

ZDZl·StAWOWI
GRODZKIEMU

dwanaście

najbliższych miesięcy.
znaczające w istocie

KOLEŻAINKI

demu z nas ramy osobistej
pomyś1ności, to wzór działań peł
nych realizmu. 1979 - to kolei'llY
rok gwarantujący dojście do wieł
kooci produkcyjnych i
wartości
społecznych
wyznacroinych
na
dwóch ostatnich partyj,nych zjazdach. dadącv perspektywę u.zyskania w całej dekadzie bard7-0 wysokiej 8.5-procentowel przeciętnej
rocznego wz;rootu dochodu narodowego. Ma to być
rf
ocześni e
okres wyjątkOfWel{o na&ileinia starań o tę efekt:VWn?ŚĆ ~ooood a r.owa 
nia. cz:vli o Praktvc-zne wykorzvstanie ta ktu doorowR<l.ze.nia pols -

z

I

ZAKŁADU

JERZY

PROGRAM III

'ltod'llfnle Zmarlł!f:o wy.raa:v
bOkiego współezuda •kla·dają:

p0

S.

glę

KOLEŻAN•KI i KOLEDZY
z PRZEDSIĘBIORSTW A ZA·
OPATRZENIA ZSI w ŁODZI

KOLEDZY
PRACY

Dnia 29 girudnia 1978 rok11
ty wszy lat 45

PROGRAM I

KOLEGA

FRANCISZEK
SKNA.DAJ

składają

wykaż

I STYCZNIA UTI a.

I

MATKI
na

-

wymowy.
Be> pnzecie.ż z punkl!iu
12.01 z kraju t se świata. lt.%5 Mowidzenia
rachunk u
dochodu zalka polskich melodil. 1U5 Rolniczy
narodowego mało ważna, jest spo- kwadrans. 13.00 Komunikat energełeczna
satysfakcja
z
pro- tyczny. 13.01 Stara I nowa muzyka
·
wojskowa. 13.20 Przeboje młodych.
dukcj1, Tak więc jeśli łe zamie- 13.40 Kącik melomana. 14.00 Studio
rzenla w sferze efektywności zo- „Gama". 14.20 studio Relaks. 14.25
staną spełnione, wówczas ode1'11Cie studio
Gama". 15.00
Wiadomości.
poprawy sytuacji z pewnośeią bę· 15.05 Ko'respondencja z zagranicy.
dz.ie większe. niżby to wyni·kalo z 15.10 Studio „Gama". 16.00 Tu Jedynliozbowych zestawień.
ka. 17.30 Radiokurler. 18.00 Tu .Jedyni t
l •-· ·
~""
dik • ka. 18.25 Nie tylko dla kierowców.
sn;.u W a""'iw.ie . .,.,...porzą , ~ 18.33 Przeboje, przeboje, przeboje.
wainy. Jest caly paikiet ~trateg1ez- 19.00 Dziennik wieczorny. 19.15 Kier·
nych 1 talkt.~ych decyzh okireśla.. masz polskiej piosenki. 19.40 Splewa
jących przebieg g!OISlp()da.rowania w
„Mazowsze". 20.00 Wiadomości ! in·
rolmi przymłym _ 00 praktycZi!le- ' formacje dla kierowców. 20.05 Kon·
gio zastopowainia ru;chu wy<latków cert ~yczeń. 21.00 Wla_d<?moścl. 21.05
iinwestycyjl!lyCh aż oO fors.owame Ollmp1Jskl alert młodz1ezy - Mosk · j
prodJuk j·
nik
j kwa 80. 21.25 Komunikaty Totallza~a CYJ'n€1
c"
ry ' C!Vfe tora Sportowego. 21.28 Utwory Stal elc9port01Wąj. Są to zresztą, 1ak nisława Moniuszki. 22.00 z kraju I ze
a two . za1U1Waiżyć, wieLkości ściśle świata. 22.20 Tu radio kierowców.
ze sobą 21W'iązane:
cala inwesty- 22.23 Szczecin na muzycznej antenie.
cyjno-zaopatrzenfo:wa, sfera ekc>no- 23.00 Wita was Polska. 00.~1 Wladomiki musi zn~n!e lepiej wyko· mości i Informacje dla kierowców.
rzystać posiadane moee wytwórcze,
kadrę, surowce po to, by jak mjPROGRAM II
więcej wycisnąó z gospodaTki dla
11 .30 Wiadomości. 11.35 Skrzynka
spożycia, na eksport, co nny na- poszukiwania rodzin PCK. 11.40 Mutężenitt naszyeh zwi~ów gospo- zyka spod strzechy. 12.05 J. Haydn:
dat'C'!ych ze światem na Jedni> wy- Symfonia d-moll nr 26 „Lamentat!o·
chodzi.
ne". 12.25 „Moralność
l broń" Wart.o ~ą zauwaiżyć _ na fragm. książki K. Lorenza pt. „ożyt k
h , ..... .._
,w
· •-· h powiadania
o . zwierzętach". 12.45
u . e
tyc • "''"''„y
n is"'ic
Tańce z polskich oper. 12.55 „Mól
wskaźnikach
zechcą
doszukiwać warszawski dzień". 13.00 Publicystyka
si ę oz:nak ubrasty dynarnizrrnu iż krajowa. 13.10 „Zagadki
muzyczne"
obecme. niewielkie przyrosty pro- w opr. E. Dulskiego (Ł). 13.30 Wladurocji przemyslOfWej, są w istocie domoścl ! komunikat .dla górników.
równe _ w wartośc i a-ch bezwz.glę- 13.36 ze wsi I o wsl. 13.51 G. Tart!ni: Koncert A-dur na wiolonczelę
dnych - uzysikiwanym w pierw- 1 ork. 14.10 Więcej, lepiej, nowoszej połowie lat s i edemdziesi ątych. cześnlej. 14 .25 Tu Radio _ Moskwa.
szystko wskazuje na to, te 14.45 Muzyka L. Boccheriniego. 15.20
ro1t 1979 podobnie .iak rok Popołudnie dziewcząt I chłopców.
1978 będ~ie aasem nien- 16.00 w rytmie samby. 16.10 s. Protraeooym. Są ku temu wa· koflew: Suita Orkiestrowa. 16.40 J.
runk:i w ska.li gospodarki. każdeito Offenbach: Barkarola, scena, aria
Dapertut.ta oraz duet Glullety i Ho!f1 instytucji·. Ca- manna
z ft-·edsl'"biorstw
,... •
..,
z Il aktu opery „Opowieści
la reszta zależy od wyn.iku z~umo- Hoffmanna".
17.00
Operetka, jej
wa.nla codziennej chęci do uspra- twórcy i wykonawcy. 17.20 „To mownień, od P<H)atności na postęp, od że być sen" aud. dokument. "18.00
inicjatywy ma,fącej tę efektywność Amatorskie zespoły przed mikrofona. celu. Wttelkie warunki dzi~- rse~. i~~= PJ~~!~c~~. 4~tu\l~r~J~;~:~:
fa111a urząd23 • się w ~en .właśn~e 19:00 Koncert wieczorny. 19.40 Dom
sposób, by kazdy • najw1ęceJ zyski- 1 my. 19.55
Katalog
wydawniczy.
wał dla siebie wowmas, gdv Jest 20.00 Audycja
publicystyczna. 20.30
na.fużytec-iniejszy dla innvch. No. 1Dzieje recytatywu, muzyką I słowem
a któżby źle sobie tyczył?
pisane. 21.05 Nowe nagrani'! radioR. LENCEWICZ we. 21.20 Bisy w f!lharmoml. 21.30
Wiadomości I Informacje
sportowe.
21.40 F . Liszt: Concerto Patet!c na
2 fortepiany. 22.00 Radiowy
Tygodz źale.m zawiadamiamy, ~ dnia
nik Kulturalny. 22.40 Koncert z naZ3 grudlnia 1978 flC)ku p 0 eięźltich
grań WOSPRITV w Katowicach. 23.30
ciM11łenia.ct. zmair1 n~
Wiadomości.

wsp6ł'CIZucJa

\VylrMy serde.c'Zlllego
z powodu &mierd

ką kadrą.

amierze.ni·a

ekonomic=ego na

dzi esiąte
lub lei:>Sze :miejsce w
świecie w wielu dyscyp.l:inach WYtwórcwści w węglu, staai, ce-

WTO~EK

elętldch

+

cierpienfa,cb

"1tta1'ł,

pn:e-

P.

STANISŁAW

PtOTROWSKI

Pogirze;b odbęd~e się w dnfa Z •tycznła 1979 roku o godzinie U
z kaplicy cmentarz.a rzym.~kat. przy ut. Ogrod.-oweJ. 0 c~ zawla·
damlają P<>ll'l"ążeni w smutku
2i<>NA, RODZINA i PUYJACIELE

11.30 z archiwum polskiego jazzu.
12.00 Ekspresem przez świat. 12.05 W
tonacji Trójki. 13.00 Powtórka z rozrywki. 13.50 „Nasz człowiek w Hawanie" - odc. pow. 14.00 Mistrzowie
batuty - A. Toscanini. 15.00 Ekspresem przez świat. 15.05 W roll głów
nej Jose Feliciano. IS.40 Zagubione
melodie. 16.00 „Głośne kolory błę
kitnych oczu" - rep. w. Slu<arsk!ego. 16.20 Muzykobranle. 16.45 Nasz
rok 78. 17.00 Ekspresem przez śWiat.
17.0S Muzyczna poczta UKF. 17.40
Bielszy odcień bluesa. 18.10 Polityka
dla wszystkich. 18.25 Czas relaksu.
19.00 Pamiętnik!. Ch. Chaplin: „Mo1a
autoblo11:rafia". 19.15 · „Karnawał raz
w życlu" - śpiewa M. Rodowicz.
19.30 Ekspresem przez świat. 19.35
Opera tygodnia J. P.
Rameau
.,Les Indes Galantes''. 19.50 „Kat czeka niecierpliwie" - odc. pow. 20.00
„z mojej płytoteki". 20.30 „Odbicie
w d~wlęku"' - spotkanie z :r. Stworą. n .oo Alber Strobel i sol!ścl. 21.35
Antologia piosenki francuskiej . 22.00
Fakty dnia. 22.00 Gwiazć!a siedmiu

wteozot6w - aup&r Jlillliiffin l'ti•
sfer. 22.111 Konsonanse 1 eysonanse.
23.00 I. Wolker - „Ballada o linie''.
23.05 Między dniem a •ne~
·
PROGRAM IV
12.00 Wiadomości. 12.05 Wlad. (ł.).
12.0B Chwila muzyki (Ł). 12.10 „Zdrowie na wsi" - aud. W. Blerkowsklego (Ł). 12.25 Giełda płyt.
13.00
Lekcja Języka rosyjskiego. 13.15 Muzyka. 13.20 Dla kl. II-III „wesoły
kulig". 13.45 TU Studio Stereo (stereo). 14.45 Pleśni I tańce Włoch. 15.00
Wiadomości. 15.05 Matys!akowle. 15.35
Chwlla muzyki. 15.40 Książki, do których wracamy - H. Sienkiewicza
„Listy z podróży do Ameryki". 16.00
Wiadomości.
16.05 „Nasz
dom" Swlęta bez ojca. 16.25
Rozmowy o
sprawach rolnictwa. I 16.40 Aktualnoś
ci dnia (Ł). 16.55 Zabawa na Sląsku.
(Ł). 17.10 Dyskoteka
rozrywki (Ł).
18.00 Koncert (Ł). 18.25 Klub pod znakiem zapytania - aud. z telefonicznym udziałem słuchaczy. 19.15 Lekcja jęz. angielskiego. 19.~0 Symtońie
Schuberta. 20.27 Muzyka słuchana
zza kąnsolety. - M. Ravel: Kwartet
smyczkowy F-dur. 21.15 Forum kompozytorów - utwory Marka Stachowskiego. 21.50 NURT - Pytania, odpowiedzi, dyskusje. 22.10 E. PowerBlggs gra na klawesynie. 22.15 Sło
wnik pojęć filozoficznych. 22.35 Najmniejsze państwa świata - Monaco.
22.50 F. Schubert - Marsz wojskowy
D-dur. op. St nr 1. 22.55 Wiadomości.
Dni.a %8 gro&i.ia 1978 rok.u

„.

ROZDZIAł.

XVIII.

Sierżant zbliżył się z podejrzliwą miną do Poirela. Opięty
w swój mundur przyglądał się podchodzącemu do niego męż
czyźnie. jakh.v oczekiwał, że tamten wyjmie bombę spod swo-

jego skafandra.
·
Poirel pokazał legitymację.
- Pan jest komisarzem policji?
skonstatował ze zdziwieniem.
- No tak ...
- Czym mogę panu pomóc?
- Czy strażak Georges Passeloup jest w kosżarach?
- Tak jest obecny.
- Chciałbym z nim trochę porozmawiać.
- Chodzi o to. te ...
Sierżant zawahał się.

- To porządny gość , panie komisarzu. Byliśmy razem spadochroniarzami, zaangażowanymi na pięć lat. z których d'Wa
przebyliśmy w czarnej Afryce i nie dekowaliśmy się, żeby
pan wiedział! Po zakończPniu słu2lby ja go namówiłem, aby
zaciągnął się do parvskiej straży pożarnej. Tu są większe widoki na przyszłość , gdyż armia nie jest• już tym. czym była.
Poirel przytaknął ruchem głowy.
- Przysyłam panu Passeloupa - powiedział sierżant.
Komisarz ulokował się w małym, oszklonym pokoiku. Na
wprost przepierzenia zawieszone były wielkie plansze, które
przypominały Poirelowi szkolną klasę w jego rodzinnej wiosce w odległvm zakatlru Arde't:he.
Było to podczas
okryć, ażeby było
tragicznej łmierci
rym priystąpił do

okupacji ! w zimie dzieci nie zdejmowały
im cieplej. Nigdy nie powrócił do wioski po
rodziców. co miało m'.Plsce w roku, w kt6
matury w liceum w Privas. Zadawał soblP
pytanie. czy w dalszym ciągu jest nauczycielem ,.ojciec sława".
jak go za tamtvch czasów przezywali uczniowie.
Nad'!Zedł Passeloup. W m ' Indurze strażaka przedstawiał się
jeszcze harciriej okazsle. WszerU 1 do p0koiu i zamknął za soba
drzwi. powodując że Poirel nr~nął, przerywając swoje wspom·
nienia.
- P'in chciał ze mna mówi{> panie komii;a!'zu? - zapytał.
-Tak.
Poirel wskazał na krzesło.
-Niech pan siada.
Strażak

zajął m ;ejsce. Czt"ł
i zaczął przewracać

swój notes
- Wczoraj wanie p~wnego

się

n~eswojo.

Poirel

wyciągnął

kartki.

powiedział ·- zapomniałem prosić o sprecyzo-

szczegółu„.
Uśmiechnął się.
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OKRĘGU ŁODZKIE

z głęboiklm tatem · tegnamy nasze.go wleloletnłeco a.erde~nego
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SYNOWIE,
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l RENA KOSTRZEWSKA
Pogrzeb odbedzie sie dnia 3 s•ycznia 1979 r<>ku o godz. 14 z kaplicy
cmentarza św. Wojciecha
na Kurczakach. 1
DZIE<:I

'

Wszyetkltm.. którzy okazali na:m
wyra<Zy wsp6leo:uda i pomoc
w
bardto cięzklch i bołc&nych chwilach. Przv.1aciotom, Znajomym.
Sąsiadom ora<Z tym, którizy wzięli
udział w U•r<>czystościacb pogrzebowych
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KOLEDZY z INSTYTUTU
TWA i GINEKOLOGII

I
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po długich i cię2klch elerpieniar.h
zmarła, przeływM:y lait 12, nasza
ukochana. Matka
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S'llezereg-0

śmiel"Ci

składaJą:

składają

DYREKCJA, POP PZPR. RA·
DA ZAK(LADOWA o.ra.: KOLE.
ŻANKJ ~ KOLEDZY z PPMB
„BltPRO - BUMAR"

DYREKCJA, POP PZPR RADA ZAKŁADOWA. KOLEŻAN·
KI i KOLE'DZY z KOMBINA·
TU ROB~T
DROGOWYCH
w ŁODZI

ltOL.

MGR

KOL,

INŻ.
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HENRYK
I
KOSTRZEWSKIEMU

JANOWI
'sYMOTIUKOWI
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powodu
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MATKI
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KOLEŻANKI
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Bemarowy Polskiego Zwląa;ku Filatelistów, w)"blt11y ekll·
pert filatelistyczny, wystawca. publicysta, sędzia klasy międz)łnaro·
dowP.l, w!elolPtni działacz 7aTZ'\dU Głównego i ZMZl\dlu Okręgu
Ł6d..:kieg0 PZF. zmairly wyr6łnfomy był Złotą I Srebrną Odma.kil
Honorową PZF.

-

- Dopadłeś tego strażaka?
- Oczywiście. Koszary straży są przy ulicy Alesia na rogu alei Villemain.
- Dziękuję.
- Szefie, a co ja mam robić?
- Gdyby Sabina Lebetier nadeszła przed moim powrotem
to zajmij się nią, opowiadając jej na przykład jeden z twoich
wyczynów ,
PoirPI rozłączył się. Algierczyk z pewnością był pogrążony
w marzeniach wywołanych P"łnymi kształtami pielęgniarki.
- Widzi pan - rzPkł Poitel- do inspektora - gdyby p~n nie
był pewien, ŻP CollPnot nigdy nie przestąpił progu tego mieszkania. to z całą pewnością . mógł znajdować się tu, siedząc
na tej oto kanapie.
- Z małym „gdyby"
- .Jednakże niP widzieJ.iście Collenota wchodzącego, a on
mógł przecież wejść przez was nie spostrzeżony. Lassiro więc
mógł również wejść i schować się za drzwiami, a Collenot
mógł go zobaczyć ...
Mrugnął porozumiewawczo do Vergnauda i wyszedł pozostawiając go pełnego wątpliwości.

7JDlal'ł

inż. CZESŁA.W

c<Złtmek

S.
On jest na służbie, a więc, jeśli zawezwą go do pożaru,
to on będzie musiał pana natychmiast opuścić.
- Zrozumiałe.
W przypadku sygnału Passeloup będzie gotów do natychmiastowego włączenia się do akcji.
Sierżant zaprowadził Poirela do małeeo oszklonego pokoju,
który wychodził na rodzaj galeryjki, zawieszonej nad garażem, gdzie znajdowały się wozy strażackie. Przed opuszczeniem go podoficer spytał:
- Chciałbym jednakże wiedzieć, czy to jest poważna sprawa dla Passeloupa?
- Nie, po prostu potrzebny jest do wyjaśnienia pewnego
szczegółu w jego zeznaniach. Wie pan. że ja prowadzę śledztwo ·
dotyczące morderstwa człowieka,
który przeprowadzał sondaże opinii publicznej. W dniu, w którym go zabito, pracował
na ulicy Tellandier i zadawał pytania pani Passeloup na temat środków do prania.
,_ Ach tak - rzekł sierżant.
- Chciałbym wiedzieć, jaki on jest ten Passeloup?

'l'JILP.WIUA

PROGRAM I
I.Oli .1t:11yłl: pohfld dla kl. 'Y,
Jl.
l!'l.enkl"'1Nicz - „Janko
Muzykant•.
10.00 Program dla najmłodszych kl.
1-III. 11.05 Kl. I Matematyka.
l.S.25
TTR, RTSS - historia. 16.30
Telew!zx_jny Klub
Seniora.
16.00
Dziennik.
16.10
Obiektyw.
16.30
Dzleń· dobry, tu telewizJa. 16.50 Studio Telewizji Młodych. 17.25 Interstudio - program o kra.Jach socjallstycmych. 17.55 „Sonda" - „Holografia". 18.25 Raj zwierząt - „Madagaskar - wyspa lemurów"
tllm
dok. prod. RFN-jap. 18.50 Radzimy
rolnikom. 111.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dzlennlklem.
20.30 „Pogoda dla bogaczy" odc.
1 film prod. USA. 22.10 Sw1adkowle.,
22.30 Dziennik.
PROGRAM Il
16.2S Język ang. 16.5S „Melodie••
17.20
prelud!6. Fryderyka Chopina.
Baśnie z bliska I z daleka „Malwinka" - 18.00 S'.'tud!o Sport. 18.30
Sensacja z przeszłości - Przeszłość
wyspy Wolin. 19.10 Wiadomości. (Ł).
19.30 Wieczór z dziennikiem.
20.311
Wtorek melomana - Ballady Chopina I Mickiewicza - cz. 1. ?-1.15 24
godziny. 21.25 Wieczór fllmowy. 21.40
,,Nowości polqk!ego dokumentu". 2%.lS
Sylwetki X Muzy - Anna Choda•
ko .Nska. 22.40 Historia filmu fra.ncuskiego - odc. 1.

i KOLEDZY
PRACOWNI TM-4 ZPIKGiL
w Łodzi

z

WSPOŁPRA'COWNI CY
WYDZIAŁU

HA~'DLU

i tJSLUG URZĘDU M. ŁODZI

DZIENNIK POPULARNY - dztennnr Rot>otnlczeJ SpOłdzlelnt Wydawniczej „Prasa . Kstątlra Ruch" Wydawca: t.ódzlóe Wydawnictwo Prasowe RSW .Prasa-Książka-Ruch" Redaguje Kolegtu
Red k 1_
lrod ll0-103 t.ódt, Plotrlrowtlr• 118 Ądrea pocztowy: .OP" Łtldt. 'krvtka nr 89 Telefony: centrala 293 OO łączy ze wszyst1r1fu! dzla
.
, , to ra naczeF
a 7c 25
Selrret&n' odoow\edztalny li sekretarz 204 71 Działy: rnte!skl Hl-10. 331 47 aportowy !08 Y! P.lronomtczny 228-32 woJe\\ńdzlrl 223-05 dZ!ał llstńw I lnterwencft 303. 04
(rękoplsf>w n.le za';;;z 0
redakcja nie r;~aca) kulturalny 821-110 .Panorama•• 307 -28. dział społeczny I f<>torP.J>Orterzy 378 11'1 Dział Oglosz"ń 311-50 !Za treść ogłoszeń redalrcja
nle OdP'>Wlada)
Redalrcta nocna wt 3 ~~~~
868-78 Cena orenum,...raty: rocznie 812 zł o6łmczn!e 168 zł kwar talnte 78 zł ~enumerate orzytmulą oddzlacy RSW „li'rasa-Ksla tka Ruch"
~raz urzędy oocztowe t doręcz CIP.le- w
e
na I k'Wartał I o6łrocze oraz cały rok •o IO każde~o mleslaca popr,zedzatacego okr„s orenum„roty Zakłady oracy Instytucje I organizacji! składa !ą zamówienia na orenumi.ate w m~„~~;:;!,c~
oddziale RSW . a w miejscowościach . w ktOrycn n!e ma tego od działu w urzedacll pocztowycll bądt u doręczyclP.11 Natomiast prenumeratorzy 1ndyWl.dualri1 wylącznie w urzędach oo~owYch
bądt u doreczyotell l!:gzemi>tane archiwalne .DZlennJka"' sa do nabycia w sklepie •.Ruchu" Łl><li Piotrkowska 95.
·

;o

ł

DZIENNIK POPULARNY nr 1 (9177)

Skład 1 drull::

Prasowe Zakłady RSW „Prasa-Książka-Ruch".

Łódt, Armil CEerwoneJ , 28. Papier druk. mat. so 1.

A-15

t

0

