DZIENNIK

W DNIU 2 STYCZNIA 1979 R. BADA MINISTRÓW DOKOKOLEJNEJ QCENY SYTUACJI W KRAJU SPOWODOWANEJ WYJĄTKOWO TRUDNYMI
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI.
NAŁA

Stwierdzono, że wdrażane sa w
tycie W$zystkie p0przednie decy-zje
w tej sprawie.
Ze zro7'umieniem
spotkał się apel o masowe przystą
pienie ludności do akcji odśnieża
nia miast i szlak6w komunikacyjnych. Dużym w:vsi.łkiem społeczeń
stwa uruchamiana jest sukcesyWnie komunikacja miejska i
mię
dzymiastowa. Popr81Wiają się do11ta:wy węgla i oaliw d~a elektrowni i elektrociepłowni.
Zapewniono
niezbedne dostawy
podstawowych artykułów dla ludności.
·
Z uwagi na nadal bardzo trt.111na sytuację w transoorcie i energetyce istn.ieje koni~zność stosowania nieco łMtodn.iejszych,
choć
dotkJ.iwych
ograniczeń w dostawach
enereii dla przemysłu
I
ludnośoi w
niektórych aglomeracjach miejskich, zwłaazcza w p6ł
nocnych, zachodn.ich i irodkowvch
regionach kraju.
Rada Ministrów uznała, że podata wowvrn
zadaniem najbliższvch
dnfi jest działanie - przy pomocy
wszystkich posiadanych sił i środ
ków - na rzecz zwiększe.nia produkcii energii elektrycznej i cieplnej. W pierwszej kolejności należy
koncentrować wvsiłki na
dalszei
poprawie funkcjonowania s:vstemów
grzewczych · w aJ?lomeracjach miejskich. W tym celu koniecme jest
m. in. natvchmiastowe kierowanie
do elektrowni
i elektrocieQłowni
niezbędnych fachowców
z innych
działów l(ospodarki.
Szci;ególnie pilnym i powszechnym zadaniem jest szybkie za- i
i wyładowvwanie wagonów, całko
wite oczyszczenie linii i urzadzeń
kole jowych oraz zapewnienie funkcjonowania stacji rozrzadowych.
Podkreślono
wagę
rytmicznej
pracy podstawowych działów przemysłu spożvwczego i handlu.

Kondolencje
Edwardo Gierka
I sekretarz KC PZPR EDWARD

GIEREK prz~łał Zarzadow1 Stowarzyszenia „PAX"
kondol"n"je
w
zwią-iku
ze zgonem ezłonk-.
Rady Państwa. onew<>nnic•acf'ęo
Sto~aTeyszenia Bole'lłaW;\ P\a·
secki~go.

Edward Gierek przekazał także
wynzy współczucia rodzinie Zmarłego.

u
Według oowszechnej
opinii obserwatorów. iuż najbliższe dni pa.
winny pr zynieść wvdarzeinia moga ·
ce m ie ć decvduiace znaczenie dla
sytuac ji w Iranie 63-Jetni Szahpur
Ba c'i tiar. ktń r Pmu szach ooWiPrzvł
misję utworzen!a rządu cywilneg o, d okła d·a starań abv do końca
tygodnia ukonstytuować l!abinet.
Je dnakże
aeencie prasowe scep-

imianawe terilimów
egzaminów

cm

maturalnvch
Jak

inforrnu;e
.Mini >terstwo
Oświaty i Wychowania,
terminy
egzaminu doirzalośei w szkołach
średruich dla praculacych i niepracujących
ustalone w instrukcji o
organizacji roku szkoln Pgo 1978179 r.
na 4 i 5 stycznia Hl79 r„ ulegają
prze!<unięciu o tydz i eń tj. na
~~~~_stycznie }ą79 r.

Jednocześnie Rada Ministrów 'POstanowiła. że poczymając od
d.nia
3 atycmia br. przed.siebiorstwa
zakłady
bedą prz:vstępowałv
do
normailnej pracy. O atapn.iowyun uruchamianiu małych i łrednich zakładów decyzje oodejmują woiewodowde i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego, Decy1z:je
w
spraiw!e sulkcesvwnel(o uruchamiania produkcji w dużvch
ukła
dach podejmowa! będ11 "IVOjewodowie i ;>rezydenci tńiast st1J1PI1ia
wojewódzJkie~o w oorozumien.W
ministrami.
Ustalono aobote li .tycznia
dodatkowym dniem wolnym cd
pracy w ramach obowiązujacych
w 1979 r. 1ł óni wolnych, dni 13
i 20 stycznia br. oozostają nadal
wolnymi od pracy.
Rada Min.istr6w wyrata podzię
kowanie ludności, wo~u. kolejarzom, energety31:om
oraz terenowym organom
admin.istracli pań
stwowej za ot!ama realizacje oodjętych
upmed.nio decyzji
oraz
zwraca aię o dalsze skutecme działanie mające
na celu łagod7lell.ie
skutk6w ataku ostrej zimv.

niedcłężnym.

Nadchodw już pierwsze meldunki o realizacii te~o aoelu.

Samoloty izraelski,e
nad. Libanem
J'ut kolejną dobe dzień l noc
trwa walka ze skutkami śnieżyc
i z mroz~m. utrudniającymi a cza-

sami

wręcz

uniemożliwdając:vml

norma.lne życie k:raju. W bardzo
trudnveh warunkach pracują zwła
szcza eneriietycy. pracownicy trllrllspo?IW
komunikadi, łacmości. a

.

•

talkie lł.użb miejskich 1 zaopatrzenia. Szczególne słowa umania należą się m>jsku, ~tóre od paczartku włączyło się dQ walki o utrzymanie wacy elektrowni i e.le~tro
ciepłowni oraz o zachowanie przejazdów na d.roiach i szlakllch komunikacyjnych. Duża ofiarność
i
obyWatelską oostawę w}"ka:i;uje całe społeozestrwo,
które wszedzie,
gdzie tylko to możliwe bieue udział w OCZYSZCZll!DiU ulic i terenów
zakładów pracy. To właśnie dzięki
wysiłkowi i olbrzymiemu oośw.ie
ceniu ich wszvs~kich: energet:vków,
kolejarzy. służb dro2owvch i miejskich. żołnierzy i ludności w
większości regionów kraju · nastę
puje normalizacja życia. Jak informują korespondenci terenowi PAP
sytuacja w całym kraju po<prawia
się z godziny na godzinę.

Fala nie notowanych od wielu lat mrozów , połączonych z duźymł
opadami śniegu, nadał paraliżuje życie w wielu rejonach Europy.
o wvJątki•Wo niskich temperaturach donoszą z 1\fo,:kwv , Bonn, Par:vta Bruk~eli czy Sztokholmu. Mimo energlrznej akcji służb cyw1lENERGETYKA
nyrh wsnomaganych prz01 wojsko nadal 'lzereg miejscowości odcię
tych jcst od 4wi<lta. W rótnrr;h r„j~_nBch Europ~ zacho~niej. i północ:
W energetyce jednym z
nainej oęło~7.ono ~tan klęski żyw10łoweJ. o\gencJr piszą o .haoste na dro waż.niejszych zadań jest
obecn.ie
gach • 1wJ,..jac'1. odwofanych lub 'lpóźnionych o wielr godzin rejsach zapewnienie odpowiednich dostaw
samolotów oraz zakłórenlach I przerwach w dostawie ciepła i energii paliwa zwłaszcza dla elektrowni
elektryc1>.nrj, Napłvwają trż donie~ll'nia o ś1nfertelnycb ofiarach mro- położonych w północnych i centralzu 1 ~nl!'gn: w RFN ~mlcrć poniosł-i 14 osób, w W Br:'i'.tanli - 15, we nych regionach kraju. Terenv te
Francji c.J najmniej 8. Szkody materialne wyrządzone przez ostry najwcześniej dotkinęłv mrozy I zaatak zimy r.zacnJr się ~tępnie na setki mlllonów dolarów.
miecie śnieżne. Tam też byłv naiwiększe trudności z dowozem węe
(
ł"wĘj. Mimo ski<?r'Jwa nia do akc~ la. Docierał on do siłowni
tak
BONN
żołnierzy I ciężkieiio sprzętu woi- zmrożony, że trzeba 11:0 było rozbijać k ilofami.
Si i; ga jące 20 i 25 stopni pon:żej skowego nadal w iPle mi e jscowości
7'era m~ozy oraz utrzymujal!e rię odciętych Jest od świata . Według
Według danych z 2 stycznia. dzię
niepełnych mel- ki of iarnej pracv brvgad energeśnieżvc e nadal paraEżui:i żvcie w dotychcza.wwych
Niemczech
zachodnkh
pisze dunków w <'Zasie rn;tatniej mwazii tycznych svtuac.ia iest iuż w zaponiosło
14 csób. sadzie opanowana w elektrowniach
boński koresponrlent PAP, Juliusz mrozu śmierć
Solecki. Naj17orsU1 sytuacja panu„Dolna Odra" i „Turów". które sa
BRUKSELA
je w reionach północnych RFN,
!ednymi z filarów naszego svstegd?:ie tuż przed nowym rokiem zomu enerietycmego. Bez w ·ięk
Temperatura w Belgii podniosła szvcb kłopotów pracuje też elekstd ol!1oswny stan kl~ski ż.vwiosię nieco we wtorek. choć nadal trownia „Kozienice"
która przez
utrzymuje się ooniżej zera, ale ipszvs~kie ostatnie dni dvsnonbw;i
rówr.ocześnie wystąl)lłv irwałtowne la odpo'W~ednimi zapasami dobi:el!O
wichury i zamiecie śnieżne. Ży<'ie gatunkowo węgla. Leoiei iest takwciaz jest sparaliżowan~. Pociągi że w elektrowni „Jaworzno III",
mają
wielogodzinne
onóźni<mia·
Trudna svtuacia nadal iednak utycznie ocemaią jel(o szanse, prze- Jazda samochodem na oblodzonych trzymu
się w elektrowni „Ostrode wszystkim dlatego. że 30-osobo- i przysypari.vch suchym śniPgi.em · łęoka". iegdzie
tvlko dzieki olbrzywy komit€t WV'konp.wczv iel.(o ma- jezdniach iest niE"Zwvkle rvzvkow- miemu wvsilkowi
załol'!i udało sie
l!ierzystego ugrupowania - „Fron- na
Inne środki komunika:Cji utrzymac orace iedneeo bloku etu Narodowego" - pastanowił wy- metro. tramwaie, autobusy
nergetvcznego. Pozostał e dwie iedklucz.YĆ go z partii za wsnółora funkcjom1ją w og raniczonym
za- nostki.
na skutek zamarzn iecia
cę z monarchą . Ponadto. przemó- k1·esie.
wielu urządzeń - m. in. odpopiewienie
programowe wvl!łoozone
lania - trzeba było wyłnczyć z
przez Bachtiara 1 stycznia wieczoSZTO .łCBOLM
ruchu. Duże kłoooty mah ieszcze
rem
sootkało
się z k r ytvcznvm
pracownicy siłowni
w Patnow ie.
przyjęciem ze strony ludności.
Mimo że we wtorek warunki Adamom:e i Koninie. zaopatrywaRównież apel Bachti'ara o
za- atmooferyczne w Szwecji nieoo się nych w we!'i PI hrunatnv z ,ooblichowanie sookoiu oozostał bez e- poprawiły kraj
nadal pr1.ezywa •k ;0i, 1 M n.ąJfl n<i k r vwknw„r h. Silcha. Ostre napiecie panuie w Te- trudne chwile - donosi ze Sztok- ny mróz l zamiecie sooworl.owały uheranie. W Maszhedzie. gdzie od holmu kor.!spondent P '\.P. Andrzej szkodzen1R taśmoc 1al!ÓW.
31 grudnia zgineło w starciach
z Nowicki. W rejonie stolicy średnia
Stopn iowo ooPrawia sie sytuacja
wojskiem i oolicia kilkaset osób. temperatura z ostatnich paru dni w ciepłnwnictwie. Cały
wvsiłek
odbyła sie uroczysta ceremonia ku osiagnęła poziom najniższy cd 100
pracowników
ciepłowni
s'kieroc1.ci zabitych. Po ulicach tego mia- lat.
wan y iest od dwóch dni na utrzysta nieustannie kraża czołg i . Od
ocloowiedniei
te'tl1oeratuSkutki ataku zimy najdotkli- manie
48 godzin trwaią
też l.(Wałtowne
wiej odczuli mieszkańcy p0łudnio
7<\jści A w mi f'ś~ ;P K er m'łns w ch w
Kurdystanie iTańskim. Według nie wej prowincji Skaane. która uznana została za teren klęski żywio
~p ,·~ wrlwnvch not ychczas· w iadomołowej. Burze śnieżne soowoclowały
Ś<:!i 54 0110by zginęły, a przeszło 100
tam kompletny chaos komunika<><in nsl<' ranv .
Wnisko zabroniło cyjny, Stanęła komunikacja
lokalmiesz~ńcom KE>1·manszach opuszna. zarówno autobusowa jak i ko<:2:aĆ domy. I tu ulice są patrololejowa.
SzwankuiE> sieć połączeń
w:; n e pr.zez czołgi.
telefonicznych.
0

•

ima

•

ry wody w instalacji centralnego
ogrzewania w· mies~kaniach.
Jej
spadek poniżej określonego mini 7
mum g.roziłby pękaniem instalacji.
Mówiąc o s:vtuacji w enerl!etyce
i wielkim ooświęceniu jej pracownik6w, nie moi.na zapomnieć o brygadach pogotowia sieciowego. Miały one szczególnie dużo roboty w
północnych i centralnych regionach
kraju. 2 stycznia większość awarii
sieci była iuż usunieta.
(DalS'ZY ciąg na str. 2)

W

poni~działek

wi eczorem

w

hawańskim
Teatrze im. Karola
Marksa odbyła sie specjalna sesja
Zgrvmadzenia Narocl0wego Władzv

Ludowej Republiki Kuby poświęeona pnyparlaiącei w tym dniu
XX rooznicy zwycięstwa rewolucji
kubańskiej. Obecne były dele"acje
zagraniczne uc.zestniczace w obchodach rocznicowych wśró<i nich
ooL~ka oficialna rlt>IPgada partyj-

no-państwowa pod prz ~wodnictwem

zastępey członka Biura Politvczne-

·
go, sekretarza KC PZPR rzego Łukaszewicza.

Je

Z

P t zemówienie
wygłos:ł
Fidel
Castro- Przypomniał on osi(lgnię
cia kr.o kiaju w n:ln1onym dwudziestoleciu,
wskazał na pozyt:ję
Kuby we wspńłczesnym świede
oraz wierność narodu kubańskiego
zasadom rewolucji. socjalizmu i
inte;nacjonalizmu. W tym kontekśc-ie przywódca kubański omó·
wił sukcesv ruchów rewolucyjnych
na świecie oraz potępił siły występ •Jjące
orzeciwko oostępowi i
~dorężeniu. F . . Castr?
podkreślił,
ze Kuba opowiada się za pokojowym współistnleniPm krai6w o odmiennych svstNnach społecznych.

dotarł

ruchomlć łączność, Ekipa prowadzi<':
będzie
równie:!:
badania naukowe
głównie z ró:!:nych dyscyplin nauk

o Ziemi. Ekipa pozostanie w stacjl
tym razem tylko przez okres antarktycznego lata.

miński.

m. in. dwa helikopktórymi wyprawa oraz jej
przewiezione zostaną do odo bllsko 400 km Bazy Bungera Zadaniem ekspedycji jest reaktywowanie znajdującej się tam
polskiej stacji badawczej im. Antoniego
Bolesława
Dobrowolskiego
przekazanej
Polsce przez Związel<
Radziecki. Była ona czynna tylko
P'rzez jeden sezon. ?:adanie
jakle
czeka polarników jest niełatwe. Już
sam transport powietrzny będzie za
daniem ogromnie trudnym W poło
wie drogi musi być •utworzona tym
czasowa baza bunkrowa dla hellkop
terów. Nastąpnle trzeba będzie ooremontować dwa budynki l>azy, zaWyładowano

DZIER
KIESIE

tery,

sprzęt
ległej

wc1ąz

l

W ! dniu roku słońce wzeo godz. 7.45, zajdzie saś o

szło

15.36.

obc odzq
Danuta, Genowefa

ataku

w dniu dzisiejszym dla Łodzi
puewiduje na.~tępującą pogodę:
zachmurzenl11 dute z większymi
przejaśnlenlaml. okresami opady śniegu. Temperatura od -12
do -8 st. C. Wiatry umiarkowane, okresami dość silne, li
kierunków zachodnich mogą powodować
zawieJe i zamiecie

śuieine.
Ciśnienie

985,2 hPa,

o Kodz. 19 wynosllo

czyli 739,0 mm.

źni
1948
Uchwalenie prze'll
KRN ustawy n nacjonalizal)jl
podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.

Załogi łódzkich zakładów pracy, studenol, miodzie! wszyscy wal·
czą jak mogą ze skutkalllr! ucią.:i:Iiwej zimy. 0.Zęsto na.jskutoozniejszym
środki em jest łopata.„.

Nikt nie
kiej pracy

osiągnie
rozgłosu

bez wielwielkiego.

I

k<J1WYch - m.i:n. z za.krew medycyny l(oomicz.nej i kosmiczmych technologii. P!'ZY~towanY'Ch
-prz02
polskie placóWkii naukowe. Uzyskano
w niewa.~ośoi
kl'yS21tały
trójskla.dinikowych materiałów pólprzewodnik01WYch,
zdobyto norwe
informacje o wplyWie lotu kosmicmego na lu~ orgaaii=, wY\kiona.no 2.5 tY'S.
zdjęć
powi~hri.i
ziemi.
• Po raz J)ierwszY w lor&jach
socjalistyczn.vcll chi~rgtcz:ny la.n~
Oto lista PAP:
ze&J)(>łu orbita.1nego „So.tut-&Jiut", cet zastąpiony 7'ostal przez wią:7Jk:ll
Mimo trudnych warunków, większość pojazdów MPK wyrUs"ZYła na
• W i:>~traeń
dlt<J1lQzliemską Mirosla w Hezma&e<WSki
~ laserowego świ&tła. <!męki współ ulice Lodzi. Nie kursowały one, z wiadomych względów,
wyruszyl Pi~y polski lt06mo- wa&il wra!Z z raid!Z.ieokimi kosmo- pracy ZEl9J)Ołu prof. Zbigmewa Pu- ~ powyme kłopoty li dosta.niem Ilię do środka autobusu. regularnie.
nauta. Podczait lotu na poklad.71i-e nautaani wiele e'ksiperymeintów n.a.u(Dalszy ciąg na str. 4)
Fole A. Wach
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szla w1
ć, że m/s „zawicl}ost"
z ekipą n
wą Polskiej Akademii
Nauk dotarł do Antarktydy i zacumowa! przy radzieckiej stacji badawczej „Mlrnyj". Z mięjsca przystąplono do wyładunku
sprzętu
I
ekwipunku wyprawy, której kierow
nikiem jest doc. Wojciech
Krze-

„

ONAJ.. -W 1978 ROKU

_

zwycięs~wa

MIS „Zawichost"

PARYŻ

--

We wtorek
samoloty izraelskie
systematycznych przelotów nad
południowym Libanem,
wielokrotnie przekraczając szybl(ość
dźwięku na niewielkiej wysokości.
Towarzyszący temu potężny huk po
wodował wylatywanie okien w domach.
Jednocześnie wojska Izraelskie
dokonywały
prze~upowan
wzdlu:!: granic Libanu. Siły palestyń
skie l lewicy libańskiej zajmujące
pozycje w strefie przygranicznej ogłosiły stan alarmowy.
Dowództwo
wojsk ONZ w tej strefie zatądalo
od
Izraelczyków wyjaśnień co do
celu przelotów powtarzających su:
od Jdlku dni.
dokonywały

•
20 rocznica

Nie notowana od 50 lat fala mrozu zakłóciła w ooważnym ;;;topniu życie codzienne Francji. Mieszkańcy te.11:0 kraju. nie przyzwyczajeni do 10-stopniorwvch mrozów
W okolicach Los Angeleb nastąpił
w poniedziałek wstrząs podziemny maja spore trudności z utrzyman.iem
komunikacji drogowej, koś redniej mocy, powodu-jąc osunięcie
się ziemi w kolonii Malibu zamiesz lejowej i lotniczej. Wiele dról( jest
kałej przez
gW\azdy fJlmowe. W nieprzejezdnych.
a całe regiony
mieście
37 tys. domów pozbawio- kraju ookrvte sa g.ruba
warstwa
nych zosta<o energii elektrycznej.
śniegu.
Siła wstrząsu wyniosła 4,6 stopni
W
samym
ParyŻ'\1
fala
mrozu
wedlug skali Richtera. Jego epicentrum
znajdowało się na
Oceanie spawi:xiowała pęknięcie rur wodoSpokojnym ok. 5 km od wybrzeża . c i ągowyc h V{ 525 domach. Woda
Wstrząs dal się odc zuć w promieniu 150 km.
(Dokonczenie ze str. 1)

godnie z wieloletnią tradycją Polska AgencJa Prasowa ogła
s za listę 10 najcił'Iiawszych wydarzeń miniGnego roku w polskie.i nauce i technice. W tym czasie uczeni czynnie włączali
się do realizac.li społe<.-zno-gospodarczych zadań, służą.cych dalnemu rozwojGwi kraju.- Wzm<nooemu wysiłkowi badawczemu w szkołach wyższych . placówkach zaplecza naukoweiro przemysłu, w Póls'klej Akademii Nauk - która w ub. r, ukończyła i przedstawiła kil·
ka doniosłych ekspertn naukowych - towarzyszyła o'1ywiona dyskusja poprzedzająca obrady Xll Plenum KC PZPR. Uchwała tego
partyjnego forum określiła warunki dalszego umacniania roli nauki
w społeczno-gospodarczym rozwoju kraju, wskazała kierunki dmała
nla uoszczególąych środowisk i dyscyplin naukowych..

Stały przedstawiciel PRL w ONZ,
amb. HenrY'k Jaroszek wystosował
do sekretarza
itenerałne.l(o ONZ,
Kurta Waldheima pismo, przy ~tó
rY'm przekazał tekst uchwały Sejmu PRL w sprawie deklaracji o
wvchowaniu społeczeńsbw w duchu
p0ko}u z 21 grudnia 1978 r.
W piśmie tym stały przedstawiciel PRL prosi rÓ'Wl!lleż sekreta.rza
generalnego o opublikowanie tek•
stu uchwały jako oficjalnego dokumentu Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych w punkcie
porządku dziennego „realizacja
deklaracji o umocnieniu be...pieczestwa międzVl!larodowego".

POPULIRIY

,
.
•
Mrozy I sn1ezyte

Apel
Wstrzas podziemnv
naczelnika ZHP wlos Angeles

Naczelnik ZHP. Jerzy Woj<"iechowski, skierował 2 bm aJ>P.l do
wsi:ystkich chorąl(wi :lHP o przystąpienie
do p~ar zwiazanvch z
odśnieżaniem ulic.
dró!?, os-iedli.
Apel zwraca szcze gólną uwagę n.a
niPSienib oomocv pr zez harcerzy
i instruk torów ludziom starym i

Pismo stałego
przedstawiciela PRL
do K. Walllleima

-

Czy mote kto•

11rawl~

rady I

lod6wk,. bo

·'

przyJśl I
mąt Die

nadał

Mrozy

.
•
I śnieżyte Normoli~ocja
$wierdł()IWsku
stosunkow
uSA chRL

(Dalszy cial! na str. 2)
zalała m. in. domv towarowe w Ros
ny i CreteuJ. W Villeneuve-SaintGeorges trzeba
bvło ewakuować
chorych.
bo woda strumieniami
wdzierała się do sal szpitala. Na
ulicach stolicv wysypano oonad
1200 to.n soli, by odmrozić grudv
śniegu. Koęzt t€j operacji wyniósł
ok. 300 tys. franków.
MOSKWA
We wtorek w Moskw~ I na innych obszarach europejskiej cześci
ZSRR mróz wvraźnie zelżał.
O
ile 1 stycznia
rano termometry
w stolicy ZSRR wskazyWały min.us 36--38 stolll[li. to 2 stycznia w
połud·nie około minus 20 stopni. Poprzednie
tel!o rodzaju „rekordy"
padły w 1915 r. (minus 34,5 stopni)
i w 1904 r. (minus 33,7 stOPni). W
noc noworoczna najniższa dotychczas temperature w ostatnim stuleciu rejestrowano w Moskwie
w
1905 roku - minus 33,6 stopni.
Bardzo niskie temperatury notowano ostatnio także w Archan~!el
sku, Tallinnie, Leningradzie, Gor-

kim, Rydze.
i wielu innych miastach Zwiazku Radzieckiego.
Mrozv takie zdarzają
się bardzo rzadko ra11: na 50-80
lat. Mimo iż elektrocie<Płownie pracują pełna parą. chłodniej zrobiło
się w mieszkaniach. Surowa zima
nie zaskeczyła jednak Moskwy
i
innych miast radzieckich, chociaż
by dlatego, że mrozv. aczkolwiek
nie aż taJk silne. są tu o tej 1>0rze

rOlk.u normalna sprawa.
WASZYNGTON
O ostrym ataku zimy
donosza
także ze Stanów
Zjednoczonych.
W pi-erwszy dzień n()IWego ro.ku
większa część terytorium USA znalazła
się w okowach mrozu
i
śniegu. Podczas minfonef:(o weekendu zima sp0wodowała co najmniej
10 of.iar śmiertelnvch. Iście syberyjska zima sparaliżowała ruch kołowy i komunikacje lotnicza
od
granicy z Kanada na północy PO
Teksas na POłu.dniu. od G6r Skalistych na zachodzie
po stan
Illinois na wschodzie.

NIEZBEDNA PEłNA MOBILIZACJA

·

(Dokończenie

ze Itr. 1)

l jeszcze kilka meldunków z o--

oficjalnie w tycie statniej chwili:
Jak pisze korespondent PAP w
amerykańskich
I
chińskich w sprawie nawiązania sto
Ka<towicach,
w
elektrowniach
sunków
dyplomatycznych między śląskich wazed.zie pracują wzmocUSA a ChRL.
W związku z tym nione ek.iipy eksJ)loatacyjne i rerząd chiński postanowił beztermino
wo wstrzymać z dniem 1 stycznia montowe. Za~a elektrowni „Jaostrzał artyleryjski
wysp Puemoy worzno III", której po~aia żol
połotonych w
Cieśninie
Tajwatt- nii!rze l , iórcicy z pobliskiej kosklej, które Sil
zajmowana przez palni ,,Komuna Paryska"
walczy
wojska Tajwanu.
z zama.rzajac:vm uJeclem wody na
Stały
Komitet
Ogólnochtńsklego
Zgromadzenia Przedstawicieli Ludo- rzece Przemsza. Około godz. tli.OO
wych (tzn. prezydium parlamentu) z klo.-patami w nawe.ldao~u blOlków
ogłosił orędzie noworoczne do lud- uporała· sie zał02a elektrowni .,Ła
ności Tajwanu, w którym stwier- zi5ka ".
Dzięki wysiłkowi pracowdza, te rząd Ch.RL „po zJednocze- ników i p0mocy wojska. elektrowhlu Tajwanu z ojczyzną będzie sza- nie okręgu połlldnio,weJ(o wspomanował status quo panujące na tej
J?ały inne ref!iony kraju, prze:rmawyspie".
W orędziu mówi się o· motltwoścl czajac na tea cel t>Oll8.d 500 ?Ilei!anawiązania wymiany naukowej, kul wat6W mooy.
turalnej,
technicznej I sportowej,
rozwijania · handlu oraz ustanowie- ZAOPATRZENIE, · KOMUNIKACJA
nia komunikacji l łączności pocztoMIEJSKA
wej, a takte o ułatwieniu kontaktów pomiędzy
ludnością ChRL.,, l
Ofiarnie i z dobrym! efekitaml
Tajwanu.
pracowała
2 bm. wieJotysiecz.na
rzesza "Pracowników handlu.
We
1 bm.
decyzja

weszła
władz

Wykorzystać wszystkie sposoby 1 E~E~~!.:z;~

'l!:lY atak zimy zdezorganizował tycie nie
i ~· Jko wielkiego ośrodka miejskiego Jakim
Jest Łódź. W tej niuwykle trudnej sytnaeJi znalazły się wszystkie osrodki wieikomiejskie w kraju, Stan kieski tywiołowe: najdotkliwiej odczuły
województwa Polski północnej i centralnej. Tak samó. a częstokro6 znaeznle
dotkllw1P.i atffk 7imv. śnieżyeP. i mróz doświadczyły wiele krajów naszego kontynentu.
SytuarJe lokalna podsumow&no wczoraj 'PO 'POłudnlu na ·:potkaniu członków Sekretariatu KŁ
PZPR, poił nrzewodnlctwem 1 sekretarza
KŁ
PZPR - B. KOPERSKIEGO,
z dziennikarzami
prasy, r;\dia i telewizji.
Pełna poświęcenia praca 'tysięcy ludzi przy usuwaniu •kutków ataku zimy przynosi
rezultaty.
Przede wszystkim zwraca ale uwagę na funkcjonowanie systemu energetyeznrgo, Pamieta6
bowiem trzeba. te w tej dziedzinie Ł6dz jest
samowystarezalna Jedynie w 50 proc. Każde
więc
napięcie w krajawej sieci en„rcetyezneJ -powoduJe automatycznie konieczność wylaezeń
awaryjnych także w naszym mieści„.
Wczoraj
po południu
usunięto
awarie
w
EC - TY. a praca zespołów \'emontowych w naJwiększyc'h e~ektrowniaeh kraju Plłtnowle • Kozienieaeł! pozwoli na &UkPP.f.YWne uruchamianie zakłi.dów przemysłowych. Przewiduje sie. że
do 8 stv'lznia cały przemysł 1t0wlnlen już pracowaći w normalnym rytmie. \l' dniu dzlsleJ•z:vm
uruchamiane beda kolejno po"'sczedlne oddziały
produkcyjne w zakładach ł6d:lllrlch. Na pic>rwszy
ogień póida
przędzalnie I Zllkłady
odzieżowe.
Szezegół<.we lnform'leje w tej :,prawie podaie komunlkat Unedu m. f.odzf.
W w·~le„ 'l!f' <kul.k~mi t:im' dwie snrawv nablerają szczególnego znaczenia. Plerwszlł jest ko"' "·7n•oić ut • 7 vmanill w t"rb t•udnvcb warunkach
śeidego
rez1mu
oszezędno~ci
w
energetyce.
Liczv ~le dosłownie każda żarówka. Dlatego
tet
zwraea sie uwatte na relt'ulaejl• oświetlenia I zabeipieczPnie systemów
ogruwezycb w nleczynnyeb 7'~li-h•daeb I instytucjach f.atwo wtedv bowiem „ "'""rie
mnl!(aCP ~D·•·~lił.ować na dlu~o
łeb pracę Zwraca się jednocześnie uwagę społeczeń~tw1 na. racjonalne zuźvdr energii w mleJseaeb nmieszkania - wvłaetanie nie tylko zbędnyeb ł.aró"°ek. ale takie nie11otrzebJ"<rb przv tak
silnym mrozie lodówek I lnnvcł1 urządzeń elilktrotechnieil!veh Apeluje się do tlOSpodar"V domów o
utrivm 5 nie Jedynie nlezbedneen oświetlenia kiatek ~<'bo.!owvl'b, ch1pllnowanle zamvkanla . drzwi
WPll:•l•m vrh iln
l\utl•·„trliw a Jok:.torów o
uszezelnir'.'lle miesikai\ dla :rabezpleezenla łeb
przed ni r not r 7 e ••nvmi •tr„tam; ciepła
Sprawa druga. to kwestia obywatel~kiel{o . gospodarski•ito stosun•rn eałeito
spoleczP-ństwa
do
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Po świąteczneJ przerwie piłkarze dni (1-4 lutego br.) na Sląsk, gdzie
rozegranie trzech
I-ligowych zespołów ŁKS I Wldze• mają w planie
kolejnych spotkań. W rachubę wcho
wa rozpoczynają
treningi przed
dzą m. in.
przebywające
w tym
wioseną rundą rozgrywek o mistrzoStilon
stwo Polski. A oto meldunki z obu czasie w woj. katowickim
Gorzów, a takte Polonia Bytom 1
łódzkich klubów:
Zagłębie Sosnowiec.
10 lutego piłkarze ŁKS mają wyPIERWSZE ZGRUPOWANIE
jechać do Belgii, gdzie obok spotW CZARNYM POTOKU
kania z obecnym klubem J. TomaBerschootem maJll
Trener ł..KS - Józef Walczak za- szewskiego być rozegrane
dwa Inne mecze z
rządził zajęcia Już na drugi dziel\
I-ligowymi
drutynaml
tego
kraju.
po świętach. Natomiast 4 bm. planowany
jest wyjazd na pierwsze Ostatnie dwa tygodnie upłyną poa
zgrupowanie zimowe,
które odbę znakiem tzw. szlifowania formy w
dzie się w ośrodku
wypoczynko· Łodzi, a pierwszy mecz Inaugurują
rewanżowej
rundy
wym tarnowskich „Azotów" polo- cy rozgrywki
tonym w Czarnym Potnku (3 km wiosenn,ej rozegra ŁKS w ~czecl(w)
od Krynicy). SzkolenloWc'\I tego klu nie z tamtejszą Pogonią.
bu mają nadzieję, że mimo znaczWIDZEW I RUCH W SPALE
nych opadów
śniegu I fali mrozu
uda się w pełni zrealizować treninPiłkarze
Widzewa dopiero dziś
gowe plany. Do Czarnego Potoku rozpoczęli swe
przygotowania do nowyjedzie 24 zawodników zaliczonycn
sezonu
Kierowwego
do I-ligowej kadry, w t:1<m m. In. nictwo klubu piłkarskiego
trochę z niepokojem
młodzi
zawodnicy, wychowankowie
(fatalne warunki atmosferyczne) oklubu - Oa.lewskl I Szvmczak oraz czekiwało
na przyjazd nowego tre·
pOZ'\ISkany z gdańskiej Lechii uta- nera zespołu,
byłego szkoleniowca
lentowany bramkarz (c•lonek repre- Górnika Wałbrzych
I GKS Tychy zentacji Polski do lat 21) - LeszeK
Stanisława Sw!erka.
Jednak dotarł
Kwa~nlewtcz.
.do Łodzi i rozpoczął zajęcia z
w zgrupowaniu w Czarnym Poto- on
drużyną.
ku nie możE' uczestniczyć S. Terle·
przygotowaniach
tej drutyny
ekl, który - z powodu odnowienia doW sezonu
nie
zaszły
zasadfllcze
się kontuzji zdecydował
się na
zmiany.
Po
kilkudniowych
zaję
operacje pod kierunkiem dr J. Gar- ciach na własnym obiekcie zespoi
lickiego w szpitalu ortopedycznym
Widzewa
udaje
się do Spały, gdzie
w Warszawie.
Po powrocie ze zgrupowania ko- rozpocznie się normalny cykl trelejna seria zajęć
odbed•le sie na ningowy. W tym też okresie w
terenie obiektów klubowy~h w Ło Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
dzi. Planowany jest również przy- przebywać będą równlet podopieczLeszka Jezierskiego najmnle.1 :!eden sparrlpg a następ ni trenera
chorzowski Ruch. Nie wykluczone,
nie f'lkaeslacy
wyjadą na cztery
lt podczas tego zgrupowania
dojdzie do kontrolnych gier pomiędzy
tymi drużynami.
Następnie Widzew
udaje się do
Zakopanego,
a potem planowany
jest krótki wyjazd za granicę. Trud
no
jeszcze w tej chwili powiedzieć konkretnie jakle to będą kraje, ale prawdopodobnie piłkarze Wi
rozegrają
kilka sparringodzewa
Ukazujący się we Francji specjalistyczny t~·g odnik piłkarski „Fran- wych spotkań w RFN I Holandii.
ce Football" ogłosi! swą doroczną Po powrocie do Polski, kolejne krót
'klasyfikacje europejskich zespołów kie zgrupowanie na własnym obieknarodnwvch. Pi erwsze miejsce zna- cie, Inauguracyjny mecz rundy wio
ne pismo przyznało zespołowi fina· sennej ze Staią Mielec.
Trudno jeszcze w tej chwili· konlisty mistrzostw świata - Holandii.
Na drugim mle.lscu sklasyfikowano kretnie powiedzieć o zmianach kajedenastke Wloch, a
trzecie ex drowych w zespole, ale prawdopoaequo przyznano drutynom Anglii dobnie ujrzymy na boisku w noweJ
rundzie klika nowych twarzy.
l Polski.

t
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Do akcji usuwania skutków d·
my z wielka ofiarnością i pośwdę
ceniem włączyll się funkcjonariusze MO i członkowie ORMO. Na
tereniE' całego kraju do dysPQZycJi
sztabć-w wojewódi:kich odd3'11e :rostały milicyjne śre>dki
techniczne
oraz sieć łączności. Wielu milicjantów pomaga m. In. kolejarzom
I drogowcom w rap~wnieniu normaln.ego •funkcjonow.Snia transpartu ł komunikacji.
Główne tra.sy drogowe 1:1&trolowane są bez przerwy pn.cz funkcjonariuszy MO. Pomagają oni
pasażerom samochodów ; autol>u·
sów, które ugrzę-.:ły w uspach
śnieżnych w dotarciu
do swoich
domlw i zakładów i>racy. W m~ej
scowościach,
do których dojud
jest szczególnie utrudniony, radiowozy MO sa wykorzystywane do
przewozu lekarzy do osób ciężko
chorych jak również w pnypadka-ch koni~ych do transportu lekanstw.

Ważne informacje

•

raz z rep1·ezenta·cJą hokeJOWll
Polski w grutłnlowym tournee
po Kanadzie wzli:lo
udział
dwóch :u.wodników I-ligowej
drutvny ł..KS - J. Pow l L. Kokoszka. „Srodkowy" p1erwszeg.> ata
ku zespołu ł..KS L. KokosZka
za
naszym pośrednictwem podzielił si.;
z sympatykami hokeja spostrzetenlaml z tego tournee.
- W er.asie prawie dwóch
tygodnl przebyliśmy a ty&. km razpoczyn.ając wizytę od
meczu
w
Brandon w aachodnleJ Kanadzle. a.
kończąc po 13 dniach na wschodnim
wyb1 zetu w oddalonej o niespełna
100 mll od Montrealu miejscowości
TUnlni1. z ośmiu roze1ranych
meczów sze~ wygraliśmy I dwa zremtsowallśruy.

Co sd&nlem pana wynleśllfcle
spotkań • druiynaml kraju
bę•
dącego Kolebką nowoczes11ego
ho-

se

•

•

•

•

•

•

li bm. w godzinach przedpolu-dniowych
wznowiono funkcjonowanie
większości rozjazdów oraz pracę go
rek rozrządowych na PKP. Kolejarze krakowscy wysłali do Katowic
ponad tysiąc węglarek, które przeznaczone są do transportu węgla do
elekłrownt I elektrocleplownt.
Stacje łódzkie przyjęły kilkanaście wagonów z węglem dla
elektrociepłowni I następnie wszystkie węglar
kl wysłano z powrotem na Sląsk.
Wolną drogę miały wszystkie poc111
gt z opałem zdążające w głąb kraju przez teren węzła
cześtochow
sktego. Bardzo Intensywnie pracowali kolejarze Sląskiej DOKP, od
których zaletała wysyłka pociągow
z tak potrzebnym węglem. W słut
ble utrzymania ruchu 2 bm. zatrudnionych było ok. 2,3 tys, osób. Mimo zaanga~owanla, nie byli oni w
stanie dostarczyć górnikom wszyMklch wagonów pod załadunek wę
gla, gdyt z północnych rejonów kra
ju do południa we wtorek orzybyło na Sląsk nm!ej niż J)Ołowa wagonów.
2 bm. połączenia kolefowe między
najwatnlejszyml ośrodkami w kraJu były co prawda utrzymane, ale
kursowało znacznie mniej poctągow
niż zwykle. Na Uniach dalekobletnych notowano nadal dość
du:te
opótnlenta.

KOMUN·IKAT
prezydenta miasta Łodzi
o pracy zakładów przemysłowych w województwie miejskim łódzkim w
dniu 3 stycznia 1979 r.
W dniu 3 stycznia 1979 r. onastępujące zasady
system pracy zakła
dów przemyslowyeh i instytucji:
i. Czynne 14 wszystkie zakłady pracy
i służby, któr•
pracowały we wtorek, 2 styesnia.
Ponadto w dni11 3 stycznia .
boWll\zują
reguluJĄee

pracują:

e

WSZYSTKIB

Nm w zakładach
bawełnianego
i

PRZĘDZAL
przemysłu
wełnianego

oraz Widzewska Fabryka Nici
„Ariadna" na trzy zmiany wg
dotychczasowego systemu;
TEKSTUROWNIA w Zakładach
Przemysłu Dziewiar•
s.kiego ,,BISTONA" w systemie
wszystkfoh !I brygad;
e Zakłady Przemysłu Odzleioweco im. PROCl'B.NlK.(\. or„WÓLCZANKA" pracuJą normalnie w systemie 2-zmlanowym.
Jednocześnie przypomina się,
te
pracownicy
administracji
państwowej I gospodarczej zakładów pracy praeuja tak Jak
w katdym łnnym dniu.

e

„Kukułeczka" płaci:

•
I LOSOWANIE
Polskie Linie Lotnicze ,,Lot" in"
za a · traf. po 4.618 zł, za ł trał.
formują, •e w dniu 3 b1U. komuI& zł, za 3 trat. 10 zl
nikacja na liniach zagranicznych
li ' LOSOWANIE
p~eblegat będzie wedlui: obowi1r
za I trat. po 5.145 zł, za 4 z plu•
1u.1ąeego rozkładu lotów.
sem 400 zl za ł zwykł. 150 zł, za I
20 zł.
Be~ krlljowe będą się odbywa- z plusem 45 zł, za 3 lll LOSOWANI1!! - BEZPŁATNE
ły zgodnie 1 rozkładem - do Kraza
5
tra!.
po
to.ooo
zł, za 4 traf.
kowa, Katowie„ Poznania, Bseszo· po '114 zł.
Końcówka banderoli 4-cyfr. llOłl
.Jak na razie mamy
trochc wa, Wrocławia oru od &'OdL 11.25
zł, 3-cytr. 100 zł.
przerwy, którą wypełnią jednak li- - do Gdańska.
Końcówka
na
przydział
„Fld'a
gowe spotkania. 7 stycznia mój zesJak Informuje MRWIU, termin 126 p" 1) 580067, 2) 250198.
pół gra w ŁodZi z GKS Katowice
Premie specjalne na najbliższą gr.;
a pGtem czekają nu kolejne mecze re'llizacJi grudniowych biletów łcr
do ,6" - 65.000 zł I 125.000 zł.
m!Strzowskie z Zagłębiem i Legl11. warowyeh na cukier został prze• - „Konkurs
trwa o<1
W lutym reprezentacja Polski pod dłutony do 13 1tyczn1a' 1979 r. 19.XI. 1978 r.Noworocmy"
do 21.I. · 1979 r. Komfirmą LegU we:tmie udział w turnie- włącznie,
plety
kuponów
300
zł. Wiele cen•
ju hokejowym w ramach Zimowej
nych nagłód.
S'partaklady
Armil
Zaprzyjatn1onych. Na lodowisku w Nowym Tar•
gu będziemy mieli m. I.n. za przeZ głębokim hlem sawła4smlamy, le ctnla 31 rrudnła 1978 •·
clwników CSKA Moskwa 1 Dukla
smart nagle w wieka SC lał
Ihlava.:.
Potem kolejna •ma ligowych pojedyn·ków l zgrupowanie kadry przed
MS. Przed wyjazdem na MS
do
I
Mositwy przewidziane są kontrolne
me~e s NRD I drugll reprezentacjll
dłuroletnl I zułułony hłał&o1 parłyjny I młodzieżowy. Pełnił
CZechosłowacjl.
wiele odpowiedzialnych funkejł: 1ekretarza KŁ PZPR, l se- Kiedy więc będzie okazja do
odwlessenla butów 1 łyłwaml
na
kretarza KD PZPR Łódź-8r6dmleśeie, pr1ewodniezącego ZŁ
kołek?
ZMP, konsula generalnego PRL w Leningradzie. ostatnio dy- Dopiero w maju l to tylko na
rektora Departamentu Współpracy 1 Za.gr!'niea Ministerstwa
2 tygodnie, bowiem jut w począt
Kultury I Sztuki
kach czerwca r::izooczyni.my przyZa zaslutti odznaczony był m. In. Knytem lioma.n•lorskim
gotnwanla do kolejnegn sezonu.
Rozmawiał:
W. WROBEL
Orderu Odrodz~nła Polski, Krzytem Oficerskim Ord,ru Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotlł Odzna1t4 Im. .Ja.nka Jtrasickłego, Honorowlł Odzl\akĄ
m. Łodzi.
W Zmarłym iegnamy eenionego I w pełni zaangatowanego
w sprawy kraju i miasta, 1prawy socjalizmu, Człowieka szlachełnego I skromnego,
oddanego Towarzysza I Przyjaelela,
zawsze tyezliwego ludziom.
Minister spraw
zagranicznycll
EMIL WOJTASZEK przyznał doCzęł6 .Je1to pamięci!
roczne nagrody za wybił~ osl4gKOMITET ŁÓDZKI PZPR
nięela sportowe rozsławiające imi41
Pogrzeb odbędzie się 4nla ł dycznfa 1979 roku 0 godz. 15
Polski w roku 1978 kpt KRYSTYna Cmentarzu Komunalnym na Dołaeh.
NIE
CHOJNOWSKIEJ „ LISKIEWICZ, pierwszej kobiecie, która
samotnie opłynęła świat
oraz
W dniu 31 grudnia 1978 r. 1m~ł w Łoitzl
WANDZIE
BUTKIEWICZ, 1dobywezynl Mount Everestu.

l. Kokoszka o kanadyjskiej „lelccj hokeja"
I Zima u,łódzkich p·ierwsżol'igowców W

,.

także młodizież

spożywcze.
UruchOfllUono
praw<e
spraw walk! ze skutkami zimy • .Jest bowtem zJa- wszystkie piekarnie chociaż cześć
wisklem karygodnym fakt, te mimo -ponawianych I zatrudnionych
w tvch zakładach
komunikatów w . dniu wczoraJSz:vm nie 1doslłY ze wzdęciu na tTudności komuni•
sle do swych miejsc pracy t~ siące metezyzn. W kacyjne nie dotarła na czas
do
wielu zakład:u"h obeenoś6 notowano w wysokdr.1 miejS<:a pracy
Mimo trudności
50-60 proc. Najwytszy uzyskany wskdnik wynosił związanych z Okresowymi brakami
80 nroc, ~tanu zatrudnienia mo;iezyzn.
energii ·1 kłopotami transPOrtowvObywa·•plski I gospodarski 'lł.osunek do wałki se mi już od rana a taJkże w J?odziskutkami zimy, to także udział zakładów w akcji na~h popołudnio~ych pieczvwo doodśnieżania miasta. Nie szukaiar. daleko - w cen- starczono do większości skiep&w
t~nm f,o·l•i t>b~erwnwallśmv >1Jnwlska
kuńcowo
·
Jak wynika z informacji na.pły·
różne: z jednej strony godny . podziwu, pełen poPRACU.JA ZAKŁADY
wających do MO, szc.z.ególnie dużo
ś"'ięcema w vsiłek setek ludzi z iłrugiei ni
o RUCHU CL\GŁY'M
kłopotów
sprawiają
milicjantom
jezdnia oczvszezona jedynie d~ osi, swój chodnik,
samochody pozostawione na drJwłasne J'odwórko.
Mimo trudnych warunków atmo- gach bez opiek.i, utrudniające sprawTak me można! Własnym !l'ldwórldem
JPSt I sferycznych, musi być utrzymana llY przebieg ruchu drogowego. W
najbliższe skrzyżowanie. I zn<ijiluJ•ee się na nim produkcja we wszystkich
zakła tych l'l'ZYP!idkach milicja „wyręcui"
zwrotnfoe tramwajowi!. kaidy chodnik i podjazd. dach o ruchu ciągłym. Szczególne
W tej nraey należv wykorzy~ta6
w "z y s t k I e znaczenie ma zwłaszcza rytmicz- właścicieli samochodów, odholowudostepn'° ~ndki. T~kłe. a mot„ nrzede ws1vstkim na praca kopalń węgla kamienne- jąc je na parkin2i.
- tP najprostsze! Kat d I\ znajdują~ się w za· go. Jak wynika
KOMUNIKACJA DROGOWA
z nadesłanych
kładzie łooa+,ę. każda taczkę. wózek I samo<'hód. meldunków. górnicy od pierwszy-eh
Dzięki zaangatowan.Ju tysięcy droDo wyw„żenia śniegu nie sa uiez~dne
.fedynie godzdn nowego roku przyjęli wyspychacze i wywrotki. Liczy sie czas. każda unłY- sokie tempo pracy. Dzięki wysil· gowców, pracujących nierzadko po
kilkanaście godzin, wysiłkom tołnie
wająca chwila.
koWi służb komunikacyjnych, bez rzy oraz pomocy społeczeństwa uda
Je:!:dża•· ulicami, lub ściślej próbując Jetdzf6
więkSzych
zakłóceń
dowiea:iono Io się 2 bm. w ciągu dnia przyulicami naszego miasta. wielolt•otnie modiśmv się też załogi l?Órn.iczc na pierwszą wrócić przejezdność na wielu szlaprzekcn •ii l'.O to znaczy R'Osnn".larskf stosunek do zmiapę. Z szacunków wynika. iż kach komunikacyjnych. We wtorek
w południe wznowiono ruch na 011sprawy W centrum miasta m11.lduja !iie ulice na
zgodnie z })Ianem górnicy dosta.r- sko 1,2 tys. km dróg, a m. In. na
k~ór" w wvn~dk" n:t!:łej knri„rznośef nie wiP.d'lle
czyli 2 bm. ponad 633 tys. ton pa- szeregu odcinków dróg oczyszczakaretka pogotowia, ani wóz str.tacki. .Jest to
nych w pierwszej kolejności.
liwa.
ważne i.danie dla samorzadów mieszkałi<'óW komitetów .>siedlowyeh, dla
wssystkieh.
Trzeba
uprzątl1!16 śnie1t takie wewnatrz osiedli. uczynić
przejezdnymi drogi wewnatrz'lSiedlowP., W każde.i
chwili m<lże zaistnie6 sytuacja. gdy od moł:liwości
dotarcia na miejsce lekarza i:ależeó hedzle hele
chorego a od dotarcia brycadi· awaryJnej - waw związku z trudnościami pow· tzn. do dnia 8 styeznla włąemie.
runki żveia w tym trudnym Ókresie mieszka6eów stałymi w komunikacji I potrzebit Program pt. ,,Redakcja 11kolna za•
dziesiątków nieraz bloków m.eszkalnvc·h.
wykorzystywania wszelkich mozll- powiada" nadany zostanie agodnie
Ten nagłv atak zimy jest lrudnym spnwdzia- W~I prsewozu, PZU Informuje, 1 planem, w piątek. 5 stycznia.
nem dl~ wszystkich. Jest ta.ldP. egzaminem Sl>O• te w razie wypadków będą wy·
Odbiorców telewi1yJnyeh t1ro·
łecznyeh obvwatelskieh postaw. stosunku kaide- płaeane poszkodowanym
pasate- &'ramów
Radiowo - TelewllyJneJ
gą z na~ do otaczającej nas rzeczyWisjości.
rom §wladozenia 1 ubowiąikowych Szkoły SrednleJ informujemy, je
Z każda godzina radzimy sobie lepb} 1 usuwa•
j
h
programy te do końca błełącege
niem skutków ldęskl f:ywl~łol'teJ Ja~a nawiedzi- abezpieczen ll:omunlkacy nyc •
la nasz kraj. Motemy bvo dumni. ze w ł.od:rl
Tak wlec kierowcy pojazdów tygtJdnia nadawan~ będą Jedynie w
popołudniowych,
bel
u~ało n m illle utrzyma6 w no~maluym mmie samochodowych mop bez obaw godzinach
powtórzeń w dniu na,tępnym raFY· '\ &dndcl, służbę zdrowia. wiele ddedzin de- prsewMl6 osoby eczPkuJące na dro- no.
:" ~ JJącyrh e tyciu mieJskle11:0 ttllt'anta. Ale Jest gach l inn!ch p!utcr6:.
to ciągle jeszcze praca dla WFZystklch. I nikł nie
Naazeln.a Redakcja Programów
Wsaystkieh wybieralącyeh się 1a
mote zodall na uboczu, nan;P~ając. te w domu Oświatowych
informuje,
że w &'r&P.icę informuje się, ie ocl 2 bm.
zimno lub f:, wyłą.czyll mu 'IW1atło. Takie sa reJ6
ze
względu na trudności komuniguh tycia. a o pełni zadowolenia motem.,, m6- zwty:k: z tzawlcsjen!rm ~a !an:
kacyjne
panuJaee na drogach I
wić tyllro wtedv. R'dY w nrr.ezwyeletl1nlu łrud-1 •zko ac ws rzymu t' 5 ę n.a a
dl
ności
wszyscy mamy swój własny ndzlał.
telewtzyJnyc!1
~r~gramo;v odnl: kolei. zarówno u nas w kraju, jak
(er)
ssk61 do konea b1pzącei:o yg
• i w Europie, wstrzymany zoslał
a:!: do , odwołania ruch turystyczny
z Polski do Innych krajów.

f.;KS w Czarnym Potoku, Wi1 lzew w Sp!lle

Ili miejsce w ankiecie
„France Football"

Do odśnietanla dróg utyto ponac
2,ł tys. pługów
oraz maszyn budowlanych, jak również blisko 1,7
tys. rozsypywaczy. W akcji przecieW odpowiedzi na apel Rady Mi- rania
szlaków uczestniczyło Wiele
nistrów, w· całym kraju tysiące tysięcy pracowników różnych przec
ludzi włączyło się do akcji, mają siębiorstw, którzy samorzutnie zg!ocej na celu likwidację skutków sm się do pracy.
tych wysiłków nie
udało
ataku zimy. Z wielką ofiarno6clą sięMimo
we wtorek przeczyścić wszystWY'Siłki energetyłtów I koleja'l"ZY kich dróg. W godzinach południo
wspierają żołnierze wi;zystkich ro- wych nieprzejezdne
były nadal ł
dróg
oczyszczanych
w
dzajów
wojsk:
lunkcjonowa.n.ie odcinki
tran.sportu
poma.l(ają
utrzymać pierwszej kolejności, mających łącz
funkcjonariusze MO i c:złonkowie ną długość 41 km.
ORMO.
Duuj Pomocy upziela
KOLEJ'
OFIARNOSC, INICJATYWA,
SWIADOMOSC

•

·TOWARZYSZ JERZY CHABELSKI

heJa?
- Mieliśmy okazję zmierzyc się z
dru:tynamt repr~entującyml rótne
style gry, dominujące w kanadyjskim
hokeju. Poczynając od dwóch pierwszych spotkań z tzw. „juniorami".
Chciałbym tu wyjaśnić, ie byll to
studenci kanodyjsklch uniwersytetów kandydujący do zakupienia Ich
prze~ czołowe
zawodowe kluby gra
jące na co dzień w kanadyjskiej lidze
więc
WHL. Nasi przeciwnicy grali
stylem mocno zbllt„nym do
tego
jaki repreezntują czołowe
drutyny
tego kraju. Gra była ostra, bezpardonowa, ale muszę podkreśllć1 prowadzona w granicach przeptsow.
Kolejne trzy mecze rozegraliśmy z
drutynami składaJllcyml się z Zło.worinlków uczestniczących w
rozgrywkach
ogólnokanadyjsklch
o
„Puchar Stanleya". I trzeba do<hć,
te była to kolejna I jeszcze trudniejsza dla nas próba. W zespołach
tych bowiem występują
hokeiści
starsi nieco wteldem, którzy m„ją
jut za sobą lata gry w c~łowych
dru:tynaC'h orofesjonalnych. Najczęś
4 Drugi konkurs skoków w Garciej wtęc kondycyjne „luki" WY· misch-Partenkirchen w ramach Tur
pełn.lall
wyjątkowo
brutalną
grą.
nleju czterech Skoczni odbył się w
Myślę jednak, :te l taka „szkoła"
bardzo trudnych warunkach atmopowtnna nam wyjM na dobre.
sferycznych. Oddano tylko po jed- w l'Umle więc
kanadyjskie nym skoku.
Zwyciętył Czechoslotournee naszej representacJI naleły wach Samek za skok długości 101 m
uzna4' .a w -.iełnl udane._
(nota 120,5 pkt.). Polak Bobak u,.... Jestem tego samego
zdania. plasował się na 10 pozycji (94,5 m Chciałbym tu dodać tet, te wszędzie
109,ł
pkt.). Po dwóch konkursach
spotykaliśmy
się
z gorącym przy- na czele znajduje się Fin Kokkoję<'lem
kanadyjskiej Polonii. Nasi nen.
rodacy byli td najlepszym! klbl<'a4 W. Fibak l Australijczyk Warml w ez~le spt>tkatl • drutynaml wick zakwallłlkowell się do finału
krAju „klonowego liścia".
mistrzostw Australii w deblu, po- .Jakle pana czekaJą kolejne obo- konująe w półfinale gospodarzy imWlllz~i, Jako reprezentanta Pol1klt
prezy Balla l carmlchaela T:e t e:4.

Nagrody
dla bohaterek 1978 r.

w skitócie

TOWARZYSZ JERZY CHABELSKI

dyrektor Departamentu Wspólpraey Kulłuralnej 1 Zagranlą
w Ministerstwie Kultury I Sztuki, były sekretarz Kf. PZPR,
były konsul generalny PBL w Leningradzie, były
wieloletni
radny Rady Narodowej m. ŁocJsl.
Odszedł od nas 1a1łutony dz>lałacz polityczny. długoletni pracownik a»aratu i»artyjnego, działacz ZWM I ZMP.
Za swoje zasługi w pracy I działalności odznaczony został
-m. In. krzyżami: Komandorskim. Oficerskim I Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznak4 im. J. Krasickiego,
Honorowlł Odznaikit Miasta ŁodzL
Rodzinie oraz współtowarzysHm pr.,,,- I działalności - skła
dam wYrazy głębokieiro współczuda.
Cześ6 Jego pamlęcłł
PBllZYDENT MIASTA ŁODZI.

8T~ł.Z DYŻURY

APTEK

Apteka nr ł7-083, AlekNandrów,
ul. Kościuszki 8.
Apteka nr 41-087, Konstantynów,
ul. Sadowa 10.
Apteka nr 47-083, Głowno, ul.
t.owlcka !Hl.

CHOCIAŻ MRÓZ

ZELŻAł"', .DOKUCZAŁY OPADY ŚNIEGU

•

Zhna

•

I

Wczoraj w godz.inach południo- działań związanych z. usuwani~
wych uczestllliczyliśmy w na.radzie uciążliwych
skutków
zimy.
sztabn roboczego, Z9.jmującego się Ucrzestniczyli
w
niej: sekreitarz
komple)QlO:wym
refulowaniem KL PZPR T. Ciechowicz, preizy- '

de.nt Łod:zi J. Yiewiadomskl i wi·
cepruydenoi. dyrektorzy wydziałów Ur2ędu Miasta, kierowlllictwa
służb
komunalnych,
energetycz·
nych transportowych oraz porząd
kowych.
A oto meldunkli, jakie
władzom
miasta składali przedstawiciele poozczefólnych służb:
ENERGETYKA. Z powodu poważnych awuii
takich zespołów
energetycznych, jak elektrownie w
Pątnowie,
Adamowic,
KOJllinie.
Dolnej Odrze czy Ostrołęce, w całym ·kraju występował
poważny
detkyt energi1i elekitrycznej. Stąd
uciążldwe
dla społeczeństwa wyłąc:zenia, które będą nadal kontynuowane. Je~li chodzi o dostawy ciepła, to zlikwidowano awa·
rię w EC-IV (piszemy o tym w innym miejscu), natomiast zapa.&y
węgla i paliw są wysta.rczające i
tylko jakieś ruiespoi:lziewant! awa-

rie

91 takich poJazd6w usuwało wcsoraJ 6nier z łódzkich ulic. Nie

zawsze

ło

jednak

wystarczyło

I."

mogą

przerwać

dopływ

d.epła

ciągów

dalekobi<?żnych.

Niestety_

nadal odn(lli;owuje się tu poważne
opóźnie<nia.
W ruchu towaTowyim
nadal pierwszeństwo mają oociągi
opałem i olejami napędowymi.
W miaTę regularnie docierają one

z

do ŁodrŁJ., gwarantując ciągłość pra:.
cy elek!trowni i elektrociepłowni.
Np. wcroraj przybył do naszego
miastR pociąg towarowy z 30 wagonami
zawierająt:ymi
węgdel
pnezn.acrwny do sprzedaży w skła
dach opałowych. Od wczoraj też
uruc·homiono stacje ro.z.rządowe.
KOMUNIKACJA MIEJSKA. Od
wcz<'Snych godzin rannych uruchomiono kiilkaset tramwajĆ>w i 215
autobusów. W miarę możliwośca i
wat"Unków pogodowych utr:zymywano komunikację w mieście, chociaż o regularnoś::i trudno jest cokolwiek mówić.
ODSNIEt~<\NIE.
Uruchomiono
wszystkie rezerwy sprzętowe i
ludzkie w celu zapewnienia przejezd;ności na ulicach Łodzi. Pracowa1i m. in. i studenci, i pracownicy
łĆ>d?:kich
zakładów pracy.
Czyudiono także wszelkie starania.
by zapewnić przej<>zdność na dro·
gach I I U kolejności odśnieża

do
nuesz.kań.
Zmobili.zowano
wsulkie agregaty
prądotwórcze
dla potrzeb szpitali oraz inny.::h
ważnvch obiekitów, takich jak np.
bazy transpor<towe. Do elektrown!
i clektroc'epłowru skierowano doda·tkowę SJ>Y'Chacze i wywrotki w
celu zapewnie.n.ia dostaw opału.
Przetarto szlak do magazynów nia.
ZAOPATRZENIE. Do pracy staCPN w Ę:oluszkach i dostawy paliw zaczęły przebiegać w miarę wili się wszyscy piekan:e, stąd
sklepy
otrzvmsły codzienną, 150reiularnie.
tonowa porcję pieczywa. Nie udaKOLEJ.
W zasadzie prretarto ło się n,atomiast pmewieżć mleka
wszystkie si:laki kolejowe. W ru- iz 30 rozle<Wnd w woj. miejskim
chu pasazerskim jeźdz.1 50 proc. łódzkim.
(ms)
pociągów podmiejskich i część po-

PRZYKŁADY LUDZKIEJ OFIARNOŚCI

Dramatyczne chwile
przy ul. Karpackiej 18
Jednego z taJcicll przyk!adów do-'
sta.rczył wręcrz dramatycznv WTI>Sdek awaaii.i w_ymiennika cieplej wody w piwnicy bloku miegzkaJnego
PfZ..1- ul. ~rpackiej 18. W poJt\e-

d.Y'ŻIM", którv ro2lJ)OCZąl z kolegami/
w sobotę, pomaga w USUWl'll!liru i.nn.Y!Oh awaria SJ)O'Wodowa.nych mrozem na terenie dzielnri.cy...
Ckt)

domu zaalarmowali dyżurujących i
wykonuj~ch swoie <lob<>Wią'Lk!I bez
przeirwv od soboty, praCO'mllików
PrzedsiębiOI"'Stwa Gespodarki
Komunalnej - Górna że W-Oda WYdoota.je sie illlż z Piwnicy na lclatke schodową i szyhko lei Pl.'ZYbvwa. Kierownik Zakładu Instalacj~
Ciep.l.inych Paweł Wieczorek, wYsłał .na miejsce cziterech
monterów: Michała Dubickiego, Wiesła
wa Durkę, Marka Jarosza I Wiesła
wa Rosiaka. Zastali ond istne jerioro. które lada moment zaczęło
by zamarzać. WOda zaiorradzala dostęp do uszikodzioo.ego wymiennrlika.
Wyrjarwało się, że jedynym
W)'jś
ciem z groźnej
sytuacji
będizie

Prace wEC IV nadal trwaia

za.mkinięcie dopływu ciepłej wOOV
całego bloku i zwią'ZalOe z tym
wył!!,czeinie
ceint.ra11neit0 o~

Wtedy iedna.k

było chwycić

za

łopaty.

~ot.:

A Wach

12 lOlka\olt'.zy ~--:-,,__-T..__-----~--~----.,!.-;-'-'r-------------------

do

nrla.

••• &rzeba

•-

ieden z mon-

terów. Moichal Dubicki.

z<lecvtl<JIW8.ł

się

na czvn zgoła desperackii. Ro·
zebra! sie i wskoczył
do wody.
„U'Zlbroionv" w klucz zwany franC!USkim k.i!lrnlkrotnie nur'lc<>Wal w
dwumetrowej tooiel!. aż wre1S1ZoCie
udało mili sie na.trafić na zaiwór i
l!o zamkmąć. Wooe z pir\vlnliey usunieto 'Przy pomocy
motopompy..

Loik:aroorz:v bloku przy ut Karit>ac18 an.i na chwile nie Z06tałi

~iej

po2Jbawiieni ogrzewania. Przemarz·
do siz.pik1\1 k~ Michała
Dubickiego koledzy owinęld kocami i orzewi&li samochodem do
bazy.
- Na szczęśoie - powiOOz.ial nam
dyrekitor
PGM -Górna,
Czesia.w
Karbo-wski - Micha! Dubicki nie
prz.ypladł zdI'OWietn
swego wyczynu. Co więcej, odmówił odwiezienia do domu i kOl!ltmuuJe swój
niętego ·

1

styuznia o godz. 8.30 rano
EC - IV przerwała ogrzewanie mieszkań osiedli Widzew - Wschód oraz częś
ciowo Zarzewa i Dąbrowy,
Nastąpiła tu poważna awatia transporte.r ów węgla, które zostały unieruchomione. Przyczyna tej awaru
była na'. pozór prosta: na skutek
mrcnu pękła rura przeciwpożaro
wa. woda r.alała transportery, które natychmiast zamarzły. Nie można było dostarczyć węgla do palenisk kotłów i EC - IV stanęła.
Nietrudno sobie wyobra?ić c.-o Pl"Ze
ŻyWali wówczas mieszkańcy osiedij będący;:h w zasięfu ogmewania tej właśnie elektrociepłown.i.
Temperatura " wielu
mieszkaniach wskazvwała zaledwie plus 4
stopnie C.
a · na domiar złego
zostało wyłączone światło I gdzieniegdzie brakowało gazu.
Wazoraj przed p~ludniem
odwiedziliśmy EC IV, a-by
na
miej."'Cu pmekonać się jak daleko
posunęły się p.race przy uruchomienlu taśmociągów, a tym
samym wznowieniu ogrzeWania mie·
szkań. Już , z dala widać · dymiący

komin elektrociepłowni - najlep- momenty, że wydawało
gz.y znak. że roz?OCzęła ona pra- damy sobie rady,
cę.

.

U dyżurnego ruchu EC IV
spotykamy szefa produkcji
Inż.
Wojciecha Przybylskiego,
który
kieruje sztabem ludzi
odoowiedzialnych za jak najszybsze uruchomienrle wszystkich urządrr.eń za-

s.ię, iż

J'l!ie

Okazuje się j~dnak. iż poradrzo-

no sobie w najtrudniejszych

mo-

mentach. Przy silnym mrozie, ndejednokrotn.ie pod gołym
niebem
trzeba było kilofami -rozbijać zmar
znlęty węgiel, który przywieziono
IV (na zdjęciu).
pewniających
normalną
pracę właśnie do EC elektrociepłowni.
Bez
przerwy. Jak zwykle pomogło wojsko. z.gło
dzwonią tu telefony, krzyżują sie siły się także do 'Pracy przy roz
polecenia, przyjmowane są
mel· botach pomocniczych brygady
dunk1 ... Jesteśmv świadkami Po- ..Ema-Elesteru" i .,Witamy". Jedejmowania błyskawicznych decy- dnakże najwyższe słowa uznania
zji. Wprawdzie - jak nas poinfor- należą si~ mont~rowi-brygadz.iścle
mował inż. w. Przybyls~i o Franciszkowi Siudkowi - on • to
todzinie 7 rano rozpalono wczoraj pęknietą taśmę tdmociągu •. zszył"
operatorom
pierwszy kocioł i tym samvm cie- drutem mied2lianym.
p«> popłynęło do mieszkań ale nie eksploatacji EC-IV - Stanisławowi
Niwińskiemu I Stanisławowi Spyskończyły się nlł tym
kłopoty
związane IZ bezawaryjnym działa- chowi, dyspozytorowi nawęglowni
niem wszystkich urządzeń
- Tadeuszowi Piechocłe I zastępcy
stwierdzono nies=alność jednego kierowruika oddziału nawęglania ·z kotłów wodnych. Nie został on Januszowi Babińskiemu. Oni
to
wyłącroony z eksploatacji. Obecnie pod bezpośrednim kieirownlctwem
w trudnych warunkach usiłuje się swofogo szefa - mgr inż. RyRar"
usunąć przeciek.I.
da WUkowsklego, który
dzl.eń i
Od 42 godzion nadzoruje pra· noc nie schod:ci z posterunku, zace
prowadzo.:e
bez
Przerwy nim wszystko ll!ie będzie w porządku potrafili możliwie szybko zapewndć dostawę ciepła
do
mieS1Zkań.

Prace w EC -

IV nadal trwatrzeoa
odmrażać
Wczoraj
od
godz.
6 rano byli przv tym zatrudnieni
• praoownicy .. Elektromontażu"
J6zef Perliński, Stanisław Olesz"'.I czak. Janusz Przeworski · I Kazi~ mierz Bernard. Brygada Stanisła
ją.
Nadal
taśmociągi.

DYREKCJA PA~STWOWEGO
TEATRU LAL~K „plNOKIO
uprzejmie Informuje, H z powodu złych warunków atmosferycznych odwołuje przedstawienia
do dnia 6 stycznia br. włącznie.
Jednocześnie \nformujr, lt widowiska gwlazdkoW• zakuplonP ryczałtem przez instytucJe odhędą
się w
przewidzianych uurzednio
terminach.

Wojtysłska z Ł6cłzkfe~o Prz.edsiębiCJll'Stwa
Instalacji Przcmysło

:.

wa

?"

wych

~

rozmrażała ro:zdzielacz cie-

t>łowntcz.y,

W · c:zasie obecnych mrozów prałódzki:h elekt>rodepłowni lest
dla nas WSIZYstkich korzvstających
z jet dobrodziejstw - najważniej
Włodzimierz Wasiak
z EC-IV przy rozbi.i!\niu
szą. Dlatego też należą się słowa
ząiarinlętego węgla
poda.iękowania wszystkim lud.7iom
pracującym l>l'IZY usuwaniu awaTiii
pr;zy uruchomieniu taśmooiągów
mówi mgr inż. Ryszard Witkowski, w EC - IV. bo tylk<> m:.lękl! kh
bezprzykładnemu trudowi
można
kllerownik oddzia'łu nawęglanda. PRZEDSTAWIENIA
Po 42 godzinach pracy mam naj- było wznowić ogrzewanie w Tejo„STRASZNY DWOR" w dniu 2 stycznia br.
większą satvsfakcję. że udało
się
rue zasilania l)l'IZez EC - IV.
nam dzięki ofiarnośei wielu lud:d
i ,,POCAŁUNEK WIESZCZKI'",
usunąć awarię. A bywały i takie
U· kr.)

..; ::r ca

„ZACZAROW ANE LALKI" w dniu 3 11tycmia br.
ZOSTAŁY ODWOŁANE Z PRZYCZYN
TECHNICZNYCH.
B'le.ty z dn·ia 2 bm. zachowują walim~ na d~6 '1 stycm,ia
bilety z d:n.ia 3 styczlll.ia br. za.chowustyC2J11•ia br. Natomiast hi'leoty z dlnaa
7 sty=ia br. będą warź.ne na <Wiwohne speik.takle ,,Carnlen"
w m.ie&iąou sitycznin.t i lutym br.
DYREKCJA TEATB.U WIELKmGO w ŁODZI
b ~ .. gcdz. 19, na1tomiast
h w~.żndć na ~i.eń 31

46-k

WAŻNE

DYŻURY

TELEFONY

SZPl'l"At.I

POŁOŻNICTWO

Informacja o usługach
398-11
Informacja . kolejowa 655-55, ZSł-68
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Z65·91
Dworzec Północny
7ł7-20
lnformacja telefoniczna
03
Komenda Miejska 1\10
- centrala
ITJ-12, Z9Z·Z2
Pogotowie ciepłownicze
253·11
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt"
Pogotowie energetyczne
Rejonu Północ
S3ł-Sl
Rejonu Południe
334-!8
dla odniorców prtemysłowycb
I09·3Z
lł5"12
oświetlenia ulic
Z!0-89
Pogotowie gazowe
395-85
Pogotowie MO
07
Pogotowie Ratunkowe
09
Straż Potarna
08, 666-11, 795"·55
257-11, ł99-llł
Pomoc drogowa
PZMot.
52·81-10, 706-27
Centrala Informacyjna PKO 731-82
TELEFON ZAUFANIA - 337-37
czynny w godz. 15-7 rano dnia

Szpital im. Kopernika - dzielnica Górna, Poradnia K, ul. Odrza:iska. Cleszkowskle150 Rzgowska,
Lokatorska.
Przybyszewskiego t gm. Rzgów o ~az glnekclnt, h r .lz!elnlcy Polesit>, P.· nuinda K, ul. Forni.lskiej.
Instytut
Połotnlczo-Gln.
AM
dzielnica
(ul. Sterl!nga 13)
Sródmleścle,
Poradnia K, Kopcińskiego, RewolucJ\ 1905 r., gm.
Brójce z dzielnicy Górna, Poradnia K. ul. Fellfiskl!!go oraz gineKolngla z dzielnicy PolP.sle. PoradJ1.a K. ul. l Maja.
Szpital Im. H. Jordana - dztelni<·a Widzew I Polesie.
Szpital Im. n. Woli - dzielnica Bałuty 1 z dzielnicy Górna,
Poradnia K, ul. Zapolskie! oraz
ginekologia z dzielnicy Polesie,
Poradnia K. ul. Gdańska . Kasprzaka.
Szpital Im. Skłodowskiej-Curie
następnego
w Zglt<rzu - połot11lctwo - miasto 1 gm. Zgierz, Aleksandrów,
Ozorków, miasto Konstantynów.
TEATRY
gminy Parzec7.ew I Andrespol,
IARACZA - godz.. 19.30 „l!'ploraz Łódt z dzielnicy Sródmlesek koronacyjny"
~c!,,
f'r.ra1nla K, t.l IO I !.!lego.
TEATR 7.15 - godz. 1!1.15 , „T!llto,
Szpital Im. Marchlewskiego
w
tato, sprawa sio: rypła"
Zgierzu - ginekologia - miasto
.MUZYCZNY - godz. 17.33 „.JLi
I
gmina
Zgierz.
Aleksandrów.
I Małg:ls!.a"
Ozorków. miasto Konstantynów.
Pozostałe
teatry nieczyI11ne
gminy Parzeczew I Andrespol oraz
Łódź Widzew z dzielnicy PoMUZEA
lesie !)Oradnia K ul. Srebrzyńska
i z dzielnicy Sródmleścle uoradHISTORll RUCHU REWOLUCYI·
nla K. ul. 10 Lutego.
(Gda~s\<a
13)
godz,
NEGO
Szpital Im. Bie-rnRcldego (Pa9--17
bianice) - gmina I miasto PaODDZIAŁ
RADOGOSZCZ (Zglerblan!ce
&>ka 147) godz. lfl-17
Szpital w Głownie gmina
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
l miasto Głowno. Stryków oraz
FICZNE (Pl. Wolności 14) gm Nowosolna
godz. 10-17
Chirurgia ogólna - Bałuty BIOLOGII
EWOLUCYJNEJ Uł.
Im. Bleganskiego !Knla(Park Sienkiewicza)
godz. - Szpital
z;ewicza
1/5). Szpital im Barli10-17
ckiego (Kopcińskiego 22) codzienCENTRALNE MUZEUM
Wł.0nie dla przychodni
rejonowej
KIENNICTW A (Piotrkowska 282)
nr 7.
Szpital Im Skłodowskie • 
godz. tG-18.
Curłe (Zgierz, Pa.-zęczewska 35),
dla przychodni rej')nowych nr
HISTORII MIASTA ł.ODzt (Ogrodowa 15) - nieczynne
nr t, 2, 3, 5, Rzpltal Im Marchlewskiego (Zgierz, nubols 17),
SZTUKI (Wieckowskiego 38)
Ozorków.
Alek~~nrlrów,
Pagodz. IG-17
I
rzęc-zew, Górna Szplt.łl
Im.
POLSKIE,J WOJSKOWEI Sł.Uf:·
Brudzińskiego (Kos. Gdynsklch 61).
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
Polesie
Szoital
ltn.
Pirogowi.
godz. lG-13.
(Wólcz:lńska 195), Srodmle~cle S:-Zpltal Im. Blegańskl~go IKnła
Zlewtcza 115). Wldze\\• - Szpital
Im. Sonenberga (Pieniny 30).
ł.0DZ1U
PARK
KULTURY
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
Chirurgia urazowa
~„„•tal
tm. Kopernika (Pabianicka 62)
ZOO - czynne od godz. 9-15.30
,(kasa czynna do godz. 15)
Neurochlr11ri:ia
"'znl~al Im.
Kopernika (Pabianicka 62)
LUNAPARK (Ul. Konstantynowska 3/5)
.czynny
Laryng'.'l!ogla
Szpital Im.
Pirogowa (W61czaflska rn5)
NA
Okulistyka
Szpital
im.
.7onschera (Milionowa 14) '
BAł.
mcst sa
1
laryngologia
dzieChirurgi!<.
daleko
15 godz.
cięca Instytut Pediatrii (Spo·r12.45, 19,
na 36/50)
IWANOWO
„Rocky'' USA od
Chirurgia
szczękowo - twarzowa
la.t 15, godz. 14.30, IT. 19.30
- S'zpital Im. Barllcldego (KopPOLONIA - „Rocky" lTSA od
cińskiego 22).
lat 15, godz. 14.30, 17, 19.30
Toksykologia - Instytut MePRZEDWIOSNIF. - nieczynne
dycyr y Pracy !Teres;v 8)
Wenerologi.a - Por:idnt.i DerWł.OKNlARZ „Bez znieczumatolcglczna ('Zakat,1a 4•1
lenia" poi. od lat 18,
godz.
14.30. 17. 19.30
AMBULATORllll\I
WOLNOSC - nieczynne
DORAZNEJ POMOCY
WISI.A - „Abba" sz,wedz. b.o.
CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI
g-O<lz. 18, 18, 20
czynchirurgiczny
ZACHĘTA nieczynne
Gabinet
ArmU
dobę,
Łódt,
ny
całą
ł.DK .,Rollercoaster" USA od
wewn.
15,
tel.
3~1-30,
Czerwonej
lat 15, god.%. lł.45, 1'1.15, ts.ł5
'IO, 457-50,, do 54, wewn. 70.
STUDIO - nieczynne
NOCNA POMOC LEKARSKA
STYLOWY - nieczynne
KOl.EJARZ - nieczvnne
- czynna
codziennie o(! godz.
GDYNIA - „Gra
o
Jabłko"
19-8 w stacji Pogotowia Ratunczes. od lat 18, godz.
15.15,
kowego m. Lodzi, tel 666-68
„Port lotniczy 77" USA od l~t
1:;, godz. t 7.15, 18.30
NOCNA
POMOC PIELĘGNIARSKA
Ml.OD.~· GWARDIA „Tropiciel
śladów"
!'llm: b.o. godz.
15,
dla poszczególnych
dzielnic
„Joe Vnlachi" wł.-fr. od lat 18,
czynna
codziennie w godz. od
godz. IT. 19.30
20
do
li
MUZA - n.leazynne
Baluty - zabiegi na miejscu
1 MAJA - nieczynne
w Izbie przyjęć Szpitala Im. H.
Wolf zgłoszenia na zabiegi w doPOKOJ - nieczynne
mu chorego tel. 777-77
ROMA - nieczynna
Górna - zabiegi na miejscu w
STOKI - nieczynne
Izbie przyjęć -Szpitala Im . .J. Jonschera
i Szpitala Im Wł BruOKA - „Gdzl~kolwiek jestd padzińskiego zgłoszenia na zabiegi
nie prezydencie" poi. od lat 12,
w domu chorego tel 408-56
godz. 12.30, „Inny metczyzna
Polesie - zabiegi na mle,scu
Inna sz."lns&." fr. od lat 15, godz.
w Izbie przyjęć Szpitala Im. Ma10, 15, 17.30, 20
durowicza zgłoszenia na zabiegi
w domu chorego tel. 261 85
POLESIE - „Flip I Flap w LeSródmleścle zabiegi na miejgli CudzoztemskieJ" RFN godz.
scu w Izbie Szpitala Im L. Pa17. „Omen" USA od lat
18,
steura,
zgłoszenia
na zabieg! w
godz. 19
domu chorego tel. 884-11
POPULARNE - .,Tomek Sawyer"
Widzew - zabiegi na miejscu
USA godz. 18, „Spirala" poi.
w Izbie przyjęć Szpitala Im. N.
od lat 18, godz. 18
Sonenberga. zgłoszenia na zabiegi w domu chorego tel. 864-11
F.NERGETYK - nieczynne
HALKA - nieczynne
WOJEWODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
PIONIER - nieczynne
W ŁODZI
REKORD - nle'!Zynne

• • •

W zakrojonej na szerok• skalę akcji zwa.\~ania skutków
dotkliwego ataku zimy nie brak przykładów onarności ludzi,
którzy nie liczlł swego czasu i nle zwab~ na iadne przeclwnośt-i, aby pomóc w utrzymaniu normalnego życia w mieście.

dińal& ok.. g<>fuiiny

INFORMĄC.Jl
DYŻURACH APTEK

w Pabianicach udziela Apteka
nr 4'1-083, ul. Armil Czerwonej 7
w Zgierzu udziela Aptek. nr
ł7-080 ul. Dabrowsk!ego 10
w Ozorkowie udziela Apteka
nr 47-092, ul. Dz1„rtv1\sklego 2

atakuje ...

wc1ąz

Tegoroczna, uciążliwa zima nadal atakuje. Mróz
co prawda zelżał i - jak nas poinformowano w Lotniskowym Biurze Meteorologicznym na Lublinku wczoraj temperatura w Łodzi wahała się w granicach od -9 do -10 st. C., niemniej jednak przez
znaczną część dnia padał śnieg, co oczywiście paraliżowało działalność
zarówno miejskich środków
komunikacji, jak i transportu.

O

Uwaga studenci .Uniwersvtetu łódzkiego
Rektor ur. wzywa wszystkich atu- ' łów lub łnatytutów w celu wsh:cia
dent6w samieszkałych w Łodzi I .po- udsiału w odśniełantu,
la
Zajęcia na studiach dla pracują' b.llsklch miejscowo Ściach d~ staw Iett
cych odbywają aię zgodnie a planem,
s.tę daH I stycmla - o godL t z wyjątkiem punktów konsultac·1 jw gmachach macierzystych wydda- nych.

SWIT - nieczynne
SOJUSZ - nieczynne
TATRY - „S'Lczę<illwy człowiek"
a~g. od IM: 15, godx 15.30, 18.30
DYŻURY

APTEK.

Główna lł. Obr. Stalingradu 15,
Nlciarniana 15, Dąbrowskiego 89,
Olimpijska 7 a, Lutomierska 146

ul. Sienkiewicza nr 13'1, tel. 09
OG0LNOł.0DZKI

PUNKT
INFORMACYINY

dotyczący prac„
plac6wPk słut
by zdrowia - czynny całą dobę
we wszystkie dni tygodnia, tel.
615-19

DARUJ
KREW

R.ATUJ ZYCIE!
•

r

1111

DZIENJiflK POPULARNY nr 2 (9178)

S

I

kana Jest I tak wskianna.

W izbach przyjęć łódzkicn szpitali w ciągu minionych dwóch dni dziesiątkami przyjmowa no pacjentów z odmrożeniami uszu, nosa i kończyn. Przypomnijmy więc podstawowe zalecenia związane z mrozem. Na ten temat rozmawiam y z dr med. Eugeniuszem Kniaziewem - ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowej Woj. Szpitala Zespolonego im. 1M. Kopernika.

'

I

Gdy
dru-

a więc
występują pęcherze &'l stopień odmrożenia - udać się
j do lekarza na.tychmiast.
- Do babcin_ycll s?QOObów naJ.eży

też kiełliszek

cz,eguś

moollliej-

s:z,ego na rozgrzewlke„.
- Tu zalecamy uwagę najdalej
posuniętą. Ten klelisz.ek będzie na
pewno pomocny. ale Juź w domu.
w cieple, gdy wrócimy z mrozu.
Na pow:ietrz;u wypity a.lkohol. ponaczyń
rcnszerzenie
wodujący
k.rwiono5nyeh i szybszl\ utratę cieodmrootenie
Jedynie
pła, może

- ITILy dużym mrozie, a az.aze- in.i.kacll, nasurw~ n.a. US1ZY czalPki Pl"ZYSPies'LyĆ.
Przy ok&zji Jeszcze Jedna pl'Jlecólnle oistrYm wietrze, talk iaik te- 1iutirzane.
W 7JW1ią.z.lru IL klapotami komll.tl!i- stroga. Można fata.lnie odm.r02:l6
:raz. najwa2miejs.zą sprawą J€Slt una nogi na.wet przy niewielkich temjesteśmy
biór. Trzeba uważać z okryciami ka cyjm.ymi skazani
irdv inztlll:
doda.mich,
k.tóre dtu.żsaJe wędr&wtki. W ta.kfoh sytuspra- acjach - a dotyiczy to s:zc.zególruie
lud.z.i pracu.jącycll na J)OIWdebrziu Najwaim.iejsre pn:y u.bi.oo':Ze och- nał€1i;y koni.ec=ie Praeci wyjściem
ll'Oninym jest to, by był on luźny. nathlścić twarz kremem lub waskóre prZed
Lepsze będą na.wet c ien.k!ie, ale zeliną, by ochronić
lOdowatego
liuźnie.i.sze rękawicZlki. od grubych działa.niem mroaru. · i
wiatru.
& obci.słych. To samo z butami - A oo ?10bi4! W W,Y1Pfldkiu wY·
z cieńszą
łepszv luźny. nawet
lecz ucis· stą.pienia objawów odmrożenia?
skainpetą, nit z ~1'ą.
- PlerwS'l:e objawy, to zaC'r.el'kająicą. Rzecz w tym, :!ie przy udskiu na palce łartwiej <> niedio- wlenlenie I obrzęk. Trzeba by~
ze sposobamł
ikrwieruie, a wte-dy odanrożenie go- szalenie ostrotnym
polegającymi na
naszych babek,
towe.
Uszy: P'l'tLY dużym mrozie wy- nacieraniu śniegiem, szorstkimi rę
wtedy
Itp. Na.JlepieJ
starczy nawet 'Pięć minut by na- k&>wlcami
rZepakowego
baiwtić się odmrorenia. Należv r hro- zrobić okłady z oleju
jeden
w proporcji
in.lć je koniecznie. orzypomnieć s.o- zmlesza.nego
ble o zaP<Jmnianyoh dawno nausz. do Jednego z wodą wapienną. To
powinno pomóc, lee.i: wizYta u le-

s

włókien

sYntetyCZ111yich,

mogą
l!ll"ZY takiej POgodzie
wić pI'!Lykre niespod2iiatnki.

pera.tur&eh
czas będą przemoo:zone.
PeWlien
W medyicynle wojskowej nazywa.
mv to tzw. „stopą okopową". Pamiętajmy więc by nogi utniymać
koniecznie suche.

W ogóle zaś, PNY barda.o niskich
temperaturach na dworze, silnym
nie opu~e i wietrze, lepiej
Mószczać domów bez potrzeby.
spradzieci
wię to ze względu
gnione zimowych przyjemności łytew, na.rt i saneezkowania . Taki
mróz jest bardzo zdradliwy. A do·
rośli wychodząc muszą. pamiętać o
się.
zabezpieczeniu
wła§ciwym
Wtedy na. irewno mniej będzie nachido
się
cJentów zgłaszaJ~ych
(L, Rud.)
rurga z odmrożeniem.

na

10NAJ.„W1978 ROKU

dzlily do wyhodowania nowych odmial!l l$IOi - ro.śli·nY o wysokiej zaElekt.ro'!lliki waTtoścl biallka i dużym zmacooniiu
dewd<rLa z Instytut.u
Akaderoi.i gospcdarezym. Jedna z odmian jest
Kwantowej Wojskowej
.Techniez>ne:i oraz zespołu prof. Ta- już W'J'.)roW'ad:zallla do ora.ktykii roldeusza Orl<l'W'Sklego z lnstvtuitu I ni~ej.
• Naikladem ~Ossoliineum" tJka„
Kliniki Chirurgii Centrom Ks7Jtał
t1ieć t-Oinów
oenia Podyplomoweg o Wojsk~ej zalo się piet"Wmych
Akademii MedyC2inel w Wanszaiwie. swściotomowego dzieła „Historia
materialuej Polski w za·
• Naukowcy z Zakladiu Fizy<k.i kultury
opracowanego Pod reWysokich Energi.i ln.stytutu Badań rysie" Hensla
Warszawie zaobser- dakcją prof. prof. Witolda HistoJądrowY'Ch w
i Jana Parzidura z Instytut<µ
wowali powstalllie cząstkii elemen- rii Kultury Materialnej PAN. Ta
mezonu D, zawierające
tarnej w skali euroope;iskiiej
'Pionierska
f!o kiwa'l'k oha=owy („J)OWabny")
praca obejmie okres od wcz~n~
w wyn.iknJ merzeń prZeciwbieźnych
czaw warunkach go śred!niowiecza do naszych
wiąi;ek protonów,
sów.
kiena.jwiększei
iącv<:h
od11:>0wiada
Kopalina „Siemian<l<W'ice"
d.vkolwiek WYtworWll'lej or-zez c2l!O• W
iwieka energii 1500 miliardów ele- J)rz.eprowadz<J1110 pQmyślnie oróby
iktronowoltów . Doświadczenia. za- S>Palainia węgla o niskiej kalory~
IP!'O.g ramowane 'Pl"Zez prot. Ryszar- ności w pierwszym w kraju orZepn:eprowadzon o myslow.v m kotle parowym z oa.led~ So.snowskiego.
to
Badań 'ni.sik iem fluidalnym.
Stanowi
Ośrodku
IW Europejskim
ważny etap wdra.żania nowoczesnej
Jądrowych w Genewie.
do ce• Prof. Waldemar Olszewski z metody wykorzyS!yWa nia
Za·kladu Chiru~ii Transplanitacy j- lów c ioolnych i energetycznyc h odl!le.i Centnurn Medycyny Doświad padów. powstająCY'Ch przy wydocQ:alnej i KlinJcznei PAN w Warr- byciu wegla. których wartość opap!'Ze- lowa będ?iie w r. 1990 - laik się
siawie odk'rvl mecha.n i=
odpowi .~~la ok. 35
pływu płynu tkankowego i limfy pr.rewiduje rw naczyniach Hmfatyc:myich c:zlo- mln !Alin węgla energf?fyct.ię>ego. Ba"V.rieka. Odkrycie to ma duże zna- dania n ad spalaniem Iluf<i«lITTym
cz<mie dla 1<-p.o;zego PO'Znanla ukla- Drowadzą <mr<>cz Pclao : Tliea;,cz.ne
diu limfatycznei:to o;pelniaiącego do- kra.je.
mioslą role w ust roju ludz~dm . re• NOl\Ve perspektywy dla rybooodsta:wowvch
w iele
gulującego
otwiera
łówstwa dalekomor ~iego
funk ~ ii życio1wych.
w
i zbudowany
• Prace badawcze prof. Jeraego skonstruowan y
S-zvnnera z zespołem z Jn„tvtutu Gdań•kiej Stocml Pólnoc.nej i.m.
superte
Westerolat
Hod.owli i Aklim a tV'Zacji Roślin w Bohaterów
serii B-400, naj~adzi·kowl e k/W erszawy. doprowa- trawler rybacki
(Dokończenie

ze str. 1,>

wieklSlza i na.tnowocześrueiiSZa jedJej cechy
św.iata.
DWT i
- to m.il!l.. nośność 3600
moc 7200 KM. poz:walająea na prowadzenie J)Ot!owów <lo rekordO'Wej
głębokości 2200 m. P.rzeiłiwórnia może przerabiać na dobę ok. 107 ton
surowca i wYtwarzać m.in. 2 toiny
proji!lktaintem
konserw„ GłÓW!l'lym
statku .Jest ~ inż, Lu.<liw.ik Za-

nostka lowoz.a

letWSki.
• Benzen -

produM chemiony
o nieiJWYkle szerokim zastooowanLu - będzie mo2ina otrzymyWać
z wę~la, i;a.miast z ropy naftowej,
d:z>iękii J>O]akiej technol~i hydro.
' kok&Own.i.a:re~
ra!inacji benzolu
oraz oprac-01Waniu proje"Wtu największej w świe'Cie ·tego tY'P'U i.nstalacji. Oprac<J1Wal!l.ie to iesit dZiiełerrn specjalistów z Instytutu Chew Wa.rszawie.
miJi Prremysłowej
Politechniki Wrocławskiej. Instytutu Cię:ilkiej Synitezy Organi<emei w
Bla.cho\Vllli S!ąs'ki ei ora,z biura projektowego „Pro.."Y'ncbem" w Gliwli·
ca.eh.
• W Instytucie Fizyki Wlók:na
I Chemi·czne.i Obróbki Włók.na PolLt echn.iki l..ód7Jk:iei opracowano metodę trwałego l)()krywaruia włókien
syntetyczn)'l:h mied!z.i ą. Włókna p0kirvte cienką 'POl\Vłoka tei;:.o metalu,
& także wykonane z nich tkaniny,
Pl'!7le>Wod.zą prąd elektrycmY, są one
dobrym materia~em na wykladzdny
orzec iwdziałające groroadzeruiu się
na
elektrostatY'C2lne,go.
ładunku
ekrany iz.oluiące od W?lywu za.kJóceń i fal elek;t;ro.ma~etycm:v'Ch, na
maty grzejne. a także od::deż ocht'O!l.ną.

SKODA, J STYCZNIA
PROGRAM I
12.05 Z kraju i ze liwlata. 12.2&
Mozaika polskich melodii. 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikat
energetyczny. 13.01 Rytmy młodych.
13.40 Kącik melomana. 14.00 Studio
Gama. 14.20 Studio Relaks. 14.25 Studio Gama. 15.00 W!ad. 15.05 Ko'respondencja z zagranicy. 15.10 Studio
Gama. 16.00 Tu Jedynka. 17.30 Radlokurier. 18.00 Tu Jedynka. 18.25
Nie tylko dla kierowców. 18.33 Nowości piosenki polskiej. 19.00 Dziennik wieczorny. 19.15 Przeboje sprzea
lat. 19.40 w kręgu słow!ań•kiej mu
20.00 Wiadomości I
zykl ludowej.
Informacje dla kierowców. 20.05 Sia20.10 Or·
interwencji.
naszych
dem
kiestry w repertuarie popularnym.
20.40 Muzyka jazzowa. 21.00 Wlad.
21.05 Kronika sportowa. 21.15 KomuSportowego.
Totalizatora
nikaty
21.20 Koncert chopinowski z nagran
22.00 Z kraju I ze
H. Neuhausa.
świata. 22.20 Tu radio kierowców.
22.23 Kielce na muzycznej antenie.
23.00 Wita was Polska.
PROGRAM Il
11.30 W!ad. 11.35 Choroby społecz
ne nadal groźne. 11.45 Muzyka spod
12.05 W. A. Mozart: a4
strzechy.
Symfonia C-dur. 12.25 „Góry i doliny po mojemu" - wspomnienia W.
Krygowskiego. 12.45 Tańce z rotnych epok. 12.55 Muzyka. 13.00 Aud.
publicystyczna . 13.10 B. Britten: Wa
riacje i fuga op. 34 na temat Purcella. 13.30 Wiad. 13.36· Ze wsl i o
wsi. 13.51 J. Brahms: Wariacje op.
56 a na temat Haydna. 14.10 Więcej,
lepiej, nowocześniej. 14.30 Dla dzieci: „Historia tółtej ciżemki" - cz. l
sluch. wg A. Domańskiej. 14.50 Muzyka L. Bochcer!niego. 15.20 Popo16.00
łudnie dziewcząt i chlopców.
Piosenki s. Krajewskiego. 16.10 Gi16.40 Polska m,uzyka
tara Segovii.
operowa. 17.00 „z aktorskiego śpiew
nika". . 17.10 Teatr PR: „Dom na
K.
Twardej" - słuch. wg sztuki
Studia
Korcellego. 18.25 Plebiscyt
Pod
Gama. 18.30 Echa dnia. 18.40
19.00 Koncert
skrzydłami Hermesa.
rady,
wieczorny. 19.40 Informacje,
propozycje. 19.50 Len - roślina opla
20.00 PUblicystyka krajowa .
calna.
20.20 R. Strauss: Sceny z 011. „Salome". 21.30 Wiadomości i Informacje
sportowe. 21.40 Forum kompozytorów - utwory M. Stachowskiego .
wieczorne. 22.15
22.00 Zwierzenia
Szkle do portretu - Andrzeja Białego. 22.:!o Magazyn studenckt. 23.30
Wiadomości.

PRO<ł"' · -12.05 W tonacji Trójki. 13.00 Powtórka z rozrywki. 13.50 „Nasz czło
wiek w Hawanie" - odc. pow. 14.00
Mistrzowie batuty - Arturo Toscanini. 15.00 Ekspresem przez świat.
przy samowarze.
15.05 Herbatka
15.25 Ragtime'y Mieczysława Mazura.
15.40 Z archiwum włoskiej piosenki.
16.00 Widzi ml się, widzi wam stę.
16.20 Muzykobran!e. 16.45 Nasz rok
79. 17.00 Ekspresem przez świat.
17.40
17.05 Muzyczna poczta UKF.
nagrania Ch. Parkera.
Wszystkie
18.25
wszystkich.
dla
Polityka
18.10
19.00 Codziennie poCzas relaksu.
w wydaniu dźw!ekowym wieść
J . żulawskl: „Laus fem!nae". 19.30
Ekspresem pr7ez świat. 19.35 Opera
„Les
tygodnia - J. P. Rameau:
In des Galantes". 19.50 „Kat czeka
niecierpliwie" - odc. pow 20.00 Stu
d!o 202 - wrocławski magazyn rozrywkowy. 21.00 Ludwika Beethovena opera omnia. 22.00 Fakty d{l!a.
22.0ft Gwiazda siedmiu wie~zorów Transfer. 22.15
?espól Manhattan
Trzy kwadranse jazzu. 23.00 I. Wolker' - „Ballada o śnie". 23.05 Mię
dzy dniem a snem.

12.25 Giełda płyt. 13.00 Lekcja języ·
ka angielskiego. 13.15 Muzyka. 13.20
Dla kl. I „Na dwa, czy na trzy".
13.45 Tu Studio Stereo (stereo). 14.00
Naukowcy - rolnikom. 14.15 Tu Stu
dio Stereo (Stereo). ą45 Bałkańskie
tańce ludowe. 15.00 Wlad. 15 05 Rakulturalny. 15.45
diowy tygodnik
poetycki. 16.00 Wiad.
Kwadrans
16.25
16.05 Rozmowy o książkach.
Nauka - praktyce. 16.40 Aktualno(L).
ści dnia (Ł). 17.00 Ton t test
17.01 Jazzmani na listach przebojów - koncert z komentarzem w
18.00
opr. M. Niedźwieckiego (Ł).
K.
„Ludzie naszych dnl" - aud.
Tamulewicz (Ł). 18.10 Chwila mu(Ł).
18.15 Radloreklama
zyki (Ł).
l&.25 Konfrontacje naukowe. 18.40 o
19.00 Studium
zdrowie człowieka.
19.15
wiedzy polityczno-społecznej,
19.30
Lekcja języka hiszpańskiego.
Studio Stereo zaprasza (stereoi. 21.20
21.50
Willis Conover przedstawia.
NURT - Cele l treści przedmiotu.
22.15 W trosce o słowo I treść. :12.35
Radiowo-Tv Szkoła Srednla dla Pracujących. 22.50 P. Czajkowski: „Treoak" - taniec rosyj~ki z suity baletowej „Dzlaaek do orzechów" op.
71 a. ~2.50 Wladomośc!.

mną.

Czy możr pan określić dokładnie godd.nę , o której pan wyI o kt6r e' powrócił do domu?
Poirel p<X'hyli.ł się i pnybra~ poufny ton.
- Pan rC'zumie właśnie na pańskriej ulicy, trochę dalej, mle·
wczoraj wieczorem.
szk.ała kierC'wniczka baru n1mordowana
J~j przfjaclel to zbiegły g:m,e:ster I myślimy, że mógł on mńe9
zwią~"k 7.e sprawą która my prowa::l:iimy; dlatego muszę ze·
brać wsz:vs tk.i e moźliwE- szczegóły.
Geo · g1Js Passeloup uśmiechnał si ę · szczerze.
- Pan mni(• chyba nie uwa7.r. za mordercę?
- Or:zywiicie że nie . l&...!Z może pan coś zauważył, jakiś drobiazg . :iie zdF, jąc sobie z tego sprawy.
Strażak p . iczuł sle pewniej. gdyż oczekiwał innego rodzaju py•
tań.
powiedział. -- Wvszedłem z domu około g~dzlny 14 Wziąłem ostre tempo aż do Dzielnicy Łacińskiej, obejrzałem
film . ł wr r-ciłem do siebie ok,lło godziny 18.30.
- Pan nie był wiec obem:y przy rozmowie, jaką miała pańska żona z CollenotPm?
- Z Collenotem?
- To ten ~amordowany ankieter.
- Zap.1mn i ałem jego nazwiska. Nie, n:e widziałem go.
-

szedł

Dyrekcja Teatru Nowego uprze„
mle Informuje, te' 3 atycznla (śro
da) teatr będzie nieczynny. ł styczna MaleJ Sali nia (czwartek)
„Drugie danle''. Du~a Sala - nieczynna. 5 1tycznl;l (piątek) Duta Sa„Drugie
„Zwłoka", Mała la danie", 6 I 7 stycznia na DuteJ Sali
- „Cleń'', Mała Sala - nieczynna.

6.30
6.00 TTR, RTSS - Historia.
TTR, RTSS - Fizyka. 9.00 Fizyka
powietrznego
kl. VI - Na dnie
ulic
4 Godz. 14.50. Przy zbiegu
oceanu. IO.OO Hjstorla, kl. V - „w Armii Czerwonej
I Kopcb;'tsk!ego
11 05 Fizyka
starożytnym Rzymie".
- „Elektromagne tyzm". kierowca „Wołgi" LDM 0077 uderzył
kl. VIII
plastyczne kl. w tył „Fiata" LDD 0163. Ofiar w
12.00 Wychowanie
VII-VIII. 12.45 TTR, RTSS - Histo- ludziach nie b:yło, straty są miniria. 13.25 TTR, RTSS - Bfoloi;:ia. malne.
16.00
14.30 W drodze do nowego.
Dziennik (kol.). 16.10 Obiektyw. 16.30
ulie
4 Godz. 18.45. Przy zbiegu
tu telewizja (kol.). Pabianicka - Rondo Tltowa samoDzień dobry,
16.50 Entliczek - słowniczek (kol.), chód „BMW" TP 9336 uderzył w tył
17.15 Losowanie Małego Lotka (kol.). „Fiata" MOK 2111. Straty ok. 3 tys.
17.30. Studio Sport (kol.). 18.05 „Skar złotych.
(kl)
biec" (kol.). 18.35 Miedzy nami jaFreda" skiniowcami - „Zaloty
f!lm animowany prod. USA (kol.).
19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30
K.O~ANCB
Wieczór z dziennikiem (lwi.). 20.30
ptaki" - dramat
„Jak zranione
1
22.05 Dziennik
prod. ZSRR (kol.).
(kol.).
(kol.). 22.20 Kształt słowa

MARIANNl E
PAJSZCZVK

PROGRAM Il

Wyrazy serdeC'Zllego
z powodu śmierci

„Start
TWP
15.55 Wszechnica
w dorosłość" (kol.). 1 15.25 Język rosyjski. 16.55 Język angielski. 17.25
„Daleko od szosy" odc. l pt. „Szpa

+

$.

O .J C A

z

KOLEŻAN'KI i
ŁODZKIEGO

KOLEDZY
OSRODKA
POLSKIEJ
TELEWIZJI

Z głęb~m talem zawiadamiamy, te w dniu !9 grudnia I978 r.
zmarł na.gte w wieoku lat 54 nkocha.ny Mąt i Brat

P.

tRENA KNAPIK
s domu

$.

ŁUCZAilt.

Nagle

r;rudnfa.

smart

1978 r«!lkn

PROIFESOR

DR

BAB, N, MED.

ST AINISŁA.W KRZYSZTOPORSKI

lmerown.ik katedry t U Kliniki Poloinictwa i Chorób Kobie·
cych Akade~i Me<dyC"'nej w Łołbi, wychowawca wielu pokoled Je·
karzy, wybitny nau.kowlec. wynalazca i racjonalizator. prawy inlachetny C.złowlek i tekar.z.
R1>dzimie Zmarłego wyraay głębokJego wsp6J>c.zucia składają:
DYREKCJA. POP PZPR, RADA ZAKŁADOWA i PRACO·
WNICY z INSTYTUTU GJNF.KOLOGII i POŁOZNIC'.l'WA
AKADEMII MEDYCZNEJ w ŁODZI OTaz ODDZIAŁ ŁODZ
KIJ POLSKIEGO TOWARZYSTW A GINEKOLOGIC ZNEGO
były

Dro3leJ

który

Jl.

K&lełance

DR

ALICJI WITKOWSKIEJ
współczucia

wyir>&1!y let'dec21Dego
& pawodu śmierc.i

Rad'l:le zakłaoowej
Dyirekcji,
Wytw6rni Film6w . Fabulamyich,
olkarzaLi
wszygtk&m tym, kt6rzy
nategnająe
se!'decaią pomoc,
Ojca
Męta,
!l'Zego ulrochanego
I Brata

O .J CA

LESZJKA
WALTHAUZERA

lkłaidają

iltIEROWNIK oraz KOLEZAN·
KI l KOLEDZY z KLINIKI
GASTROENTE ROLOGICZNE J
IMW AJKADEMII MEDYCZNEJ
w ŁODZI
Dńla
7i1Wll'ł

Mąt.

ro'ku
1978
31. grudDlia
na.gle naaz naju·koebafiszy
Brat, S:iw~er ł WuJek

$.

+

Pog1'Zeb Odbędzie się dnia 4 sty·
cznia br. o god-z>inle 12.30 z lta·
plicy Stattgo Cmenta.rza pmy ul.
zawiadamia
Ogr>odowej, o azym
pog-rą:tona w &mutku
ŻONA i POZOSTAŁA

RODZINA
Dnia 3& grudnia 1978 !'Olku, prze·
tyws.zy lat 88 zmarła

+

Dn:ie

zmarł

i

cł..•aiistzy

J;>OW'ialamiaJ11
I PRAWNUKI

chorobie nan na,juik.o·
Ojc.iec i l>Tdrule.k

+

P.

FRAINCISZEK St0W1K
Pogr>zeb odbędzie alę dnła ł aty.
br. o godelin.le 13,30 z kapLicy cmenta.l'!za rzym.·1<.atot'iciklell'o na Dołacil.
OZDJa

Poiwiada.m.ta pogrątona w ctębo·
kim Płu
CORiKA, WNUCZKI i POZO·
STAŁA RODZINA
Dnia 31. grudnia 1978 roktu t1;ma·
lat 88

rła, pr,zeżyW'l'Zy

$.

Wyiprowa.dzenle !llWłok odbędzie
lię dnia 4 1tyicm[a br. o godtzinle
lS na Cme!11t&nu Komuna.!Dym na
Doła.eh (e11ę§ć ka.tolieka>. 0 mym
ZIĘCIOWIE,

!llOku
1978
Il gyudnda
w wieku 87 lat po dłll.l'ieJ

cięłkiej

P.

EL2lA ZIElNTKi,EWICZ

CORKI,

MNA 1: RODZllN'Ą

S.

LAT 70.

$.

•klolWa serdeczne podzlęJrowanłe

P.

AlNrrONI KARBOWY

-57-

P.

Pogrzeb odbędz.ie się 3 styczni.a
br. o god'!inle 14 z Jmipli.cy cmen·
ul.
przy
ta.rza ewangelickiego
Ogrodowej. o c-iym zawiadamiają
pogratone w smutku
ZONA. SIOSTRA i POZOSTAŁA RiODZINA
Pr<>&imy o nieskłada'llie kiondo·
lencJl,

SYN. SYNOWA. BRACIA
I RODZINA
dnttt

+

STEPAN MICHAiLSK'J

Po.gi.zeb odb~le się dnia 3 rty·
cznia 1979 r. o godz. 15 na Starym
Cmentarzu rzym.-·kat, przy ulicy
Ogrodowej. Msza św. odpra.wiona
w
będzie tegot dnia 0 godz. IZ
k.ośc.lele Podwy:tszenia św . Krzyta
w Łod'Zi. ut. SientmewiCl&a 38, Pogrąte.n.i w głębokim talu

W

w.spółc"Dtl>efa

skła:daj-

Dnia 30 grudnia 1978 roku po
krótkich le.cz ciężkich cierpieniach
nas.za
zmarła, przetywszy lat 72
Sii>stra
Mama,
najuk0tehań.5za
I Ciocia

- C.i:i'mu pan mnie o to pyta?
- Po pt'omu pytanie, nic więcej.
Strazak poczerwieniał, wykrędł palc(ł at zatr-leszczały, w stawach.
- 1\famy się rozwodZJić - óoko1kzył.
Poirel wyczul, że posunął się o krok napi:zM I te jego nagłe i niespodziewan e pytanie zbiło z k-opu rozmówcę. Musiał
teraz wvkorzystać swoją pr:z.ewagę.
- Od jak dawna podjął pan tę decyzję?
- Wczoraj wczorajszego ranka to się rozstr7.ygnęło.
- DlaczPgo?
Stt"afak n'.e odpowiedział. Podniósł się, przeszedł lcilka kroków, spojrzał na wozy, które jego koledzy właśnie czyścili
i odwrócił sie.
::_ We wtorek po południu r.ie byłem w kinie.
, P0>ire:l uśmiechnął się.
- Zrozumiałem to, mój drogi. Nie mam żamiaru wtrącać
się 'li\' pana prywatne życie, ale wyczułem, że oana odpowiedź
nie jest szczera. Składanie w Sl>Tawie kryminalnej fałszywych
Możn.a się o to pewnego dnia
jest niebezpieczne.
zezn.ió
potknąć ...
Wydawało się, że strażak nabiera pewności ·siebie. W gruncie t"ZE:Czy ten glina, o trochę dziwnym wyglad7.ie, nie wydawał
się być złym facetem . Być r.l<>Że chciał mu pomóc, a ponadto
zawsze wierzył w odwiec~ną mę&ką solidarność wobec mewier·
nych Kobiet .
odezwał s i ę
- L .·piej byłoby wszystko mi opowiedzie~
•
Poirel.
- Mężczyfr.i<> po pro.stu ciężko - jest wyznać."
Pao;scloup odetchnął głeboko i wykrztusił:
- uileniłem się z dziwką!
- Pan przesadza.
Od dawna p<l':iejrzewalcm Irenę, że
- Niech pan pomyś!H
mnie zdradza. gdy ja pełniłem służbę , bez jeżt!li sie ta zdzira
puszczała, to tak sprytnde , że nigdy nie mogłem jej przyłaoać„.
P <1ir"I zrozumiał. że straU?k nabrał d9 niego zaufania. Teraz
bardJ:o trud.no było powstrzyma6 jel(o wyznania.
- A v11ę~ wybrałem sie du detektywa . Rozumie pan, panie
komisarzu, nie mogłem dłużej tvć w takiej niepewności.
- Oo j:ikiego detektywa?
- Do Taułiera, gliny, który przeszedł na prywaciarza.
- Jego adres?
- Ulica Amsterdam 178.
Poirel pokręcił głową.
-· A więc udał się pan we wtor~k po południu do tego detektywa?
- Zitadza się.

Byłem w tych stronach I dlaJtego wstąpiłem, aby dla oo·
stawieuia jednego pytania nie wzywać pana do prefektury.
- D.i:iękuję.
- Czy pan był w domu we wtorek p0 połudnlu, kiedv ko
ankieter pnyszedł po wywiad do pańskiej żony?
Passeloup spojrzał na niego zdzńwiony.
- Nie - odpowiedział ,
- A więc na służbie?
- Nie.
Poirel zmarszczył brwi z nagle zmartwioną miną.
- Webec tego muszę pana zapytać, gdzie pan wtedy przebywał. Fan ro?Umie, mój raport musi byl: dokładny.
,- Rozumiem„.
Strażak nekł gwaltown.iie:
- Bj•łem w kin1e sam, po11Jeważ Irena nie chciała pójść ze
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TELEWIZJA
PROGRAM I

PROGRAM IV
12.00 Wiad. 12.05 Wlad . (Ł) . 11.10
„Wydarzenia, poglądy , refleksje" mag. sieradzki K. Tamulewlcz (Ł).

Poirel zapisywał skrupulatn·ie odpowiedz! strażaka.
podniósł głowi:.
- Pa!\ żyie dobrze ze swoją ix>ną, panie Passeloup?
jak bokser,
P!!Sseloup wydawał się być 7.askoczony
otrzymał cios poniżej pasa, Prawie zabełkotał.

kl„ - fUm fab. prod. TP (kolor).
18.40 Ludzie z pierwszych stron ga11.10 Wiadomości (Ł).
zet (kol.).
19.30 Wieczór z dziennikiem (kol.).
20.30 Inicjatywy. 21.00 Rodowody Stefan Okrzeja (kol.). 21.25 24 go21.35 Tele-Lotek
dziny (kol.).
„ Wszystko jut było" (kol.).

W.A!N.DA

+

P.

SOWIŃSKA

dobry i 1erde<cizny Człowd.ek cał
kowicie oddany swe.i rodi:inle.
nam
dir.oglcb
Wyiprowadrzenje
naatąpi dnia ł stycznia br.
o S'<>dzlnle lł.30 z kaplicy cmenta·
l'Za rzym.-ka.tolldk. ieg0 na DOiach.
zwłok

Pogratone w smutku
WNUltI

SIOSTRA i POZOSTAŁA RO·
DZINA

R
K0 I i
·Ruch". Wydawca: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Kslątka-Ruch". Redaguje
DZIENNIK POPULARNY - dziennik Robotniczej Spółdzielni Wy'd awniczej „Prasa-Ksiątka
z-ca reda ora eg urn. edakcja
307- 26
69. Telefony: centrala 293-00 łączy ze wszystkim! działami. Redaktor naczelny 325~4.
n~:czelnego
kod 90-103, t.ódi, Piotrkowska IMI. Adres pacztow-;: „DP''. Łódt, skrytka nrsportowy
(rękoni.:tw
303-04
Interwencji
208-95. ekonomiczny 228-32 wojewódzki 223-05. dział listów I
Se kretarz odp'>W1edz!alny 11 sekretarz 204-75. Działy : miejski 341-10, 337-47,
zan:iówl~tiVjh
Redakcja
odpowiada)
nie
redakcja
ogłoszeń
treść
(Za
311-50.
8·
378-97. Dział Ogłoszeń
ciele ~oc a
redakcja nie zwraca). kulturalny 621-60. „Panorama" 307-28. dział społeczny I fotoreporterzy
przyjmują oddzialy RSW „Prasa-Książ ka-Ruch" oraz urzędy pocztowe I dor
868 -78 Cena prenumeraty rocznie 312 zł . półrocznie 156 zl kwartalnie 18 zł. Prenumeratę
zamówienia na prenJ:!ratę w mltymlnach
składają
organizacje
I
instytucje
orscy,
Zakłady
prenumeraty.
okres
o
poprzedzająceg
miesiąca
każdego
lft
na r kwartał. l półrocze oraz cały rok do
lndywldualnt wyłącznie w urzędach
0e.~cowy~
, w urzędach pocztowych. bądt u doręczyc!eM. Natomiast prenumeratorzy
P cz owyc ·
od dziale RSW. a w miejscowościach. w których nie ma tego oddZlału
Piotrkowska 95.
bądt u doręczycieli. Egzemplarze archiwalne „Dziennika" 111 do nabycia w sklepie .. Ruchu'', Łódt,
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