
K. Waldheim 

Po zatk.ończeniu wizyty na Jamajce 
sekretarz generalny ONZ, Kurt Wald
heim, przybył do Hawany, gdzie 
nrzeprowadzi rozmowy z Fidelem ca
stro. Przedmiotem Ich będą problemy 
polltycme i gospadarcze o zasięgu 
międzynarodowym, a także stosunki 
między krajami rozwiniętymi l roz
wtj ającyml się. Wizyta Kurta Wald
heima na Kuble patrwa 3 dni. 
Opuszczając Klngstcm na Jamajce 

sekretarz generalny ONZ oSwiadczył, 
iż przywiązuje ogromne znaczenie do 
ko!eJnego szczytu krajów niezaanga
zowanych. jaki zbierze się we wrze
śniu br. w Hawanie. 

Auresia Rodezii 
na · Mozambik 

Charakter prawdziwej eskalac ji 
pr~bra!y ostatnie dział.anta wojsk 
rez:mu rasistowsk iego RodezjJ prze
c1w naszemu krajowi - stwierdza w 
swym oświadczeniu Ministerstwo 
Obrony Ludowej Republiki Mozambi
ku. 
Rząd Mozambiku zwraca uwagę na 

szereg ataków. w tym bombardowa
nia i akcje sabotażowe przeprowa
dzane z hełike>pterów na obiekty go_ 
spodarcze. Bombardowania skoncen
trowały się w prowincja~h Tete. Ma
nica i Sofala. podcza'i. <(dy komando
si ·rodezyjscy zaatakowali linię kole
jową Beira - Moatize I podpalili au
t9bus w miejscowości lnchope. Zgi
nęło 14 pasażerów autobusu. a 17 
odniosło rany. Sabotażyści rodezyj
scy wysadzili również most kolejo
wy. 

J ak informuje rzectZnlk 1>ra
sowy rz~u - 5 bm. Pre
zydium Rządu dok0111ało o
cen:v a.ktua.Inej sytuacji w 

kraju związanej z ostrym a.ta.klem 
zimy i jego następstwami. Infor
macje na ten tema.t 11rzedstawlli 

Zakończenie szczvtu na Gwadelupie 
W Saint-Francois na Gwadelup!e 

(Francuskie Terytorium zamorskie) 
zakończyło się w sobotę •Po południu 

dzieję, te zostaną one wkrótce po
zytywnie zakończone. 

•. Vlydanie l.ODZ, Cena 
poniedmalek. 8 słycznta 1979 roku 

A Rok XXXV nr 5 (9181) 1 zł 
t 

DZIENNIK: 
' 

POPULIRIY 

szefowie resortów. Sflw:lerdzooo, 
że w regl0onach gdzie szczególnie 
mocno dąly się we znaki mróz 
i śnieżyce, w wyniku podjętych 
operatywnych działań, dzięki wspól
nemu wysiłkowi spoloo-zeństwa 
i władz, życie powraca do normy. 
Uwidacznia się to w tra.n.sporcie 
i komnn'kacji miej~ej, w dtZ.ia
lalności służb komu.na:LnY'ch oraa: 
o.12'cówek zajmujących się z.aspo
kajain.ierrn wa'ŻJnyc_h pot.web ~u.d
ności. SukcesY'W'Jl.le w m1airę 
wz.rostu doot<uw einel'gii elekltrycz.-

nej i surowców uruchamiana 
iest prodlllkicja w zaklaidach prze
my.sil.owYch. Procesowi temu spr,zy_ 
ia i skuiteciznie go wspiera ener
~icznie pr<l!Wadrl.oina drz.ia.l.a.lność go
spodarcza w P<li2lOStaJY'ch częściach 
k.raju. gdz.ie utrudnienia atmosfe
ryczne. choć J>OW.ailne. byly iednaik 
mniejsze. 
Kierując się za.lęcen.iami Bil.Ll"a 

Politycwego KC PZPR z 3 stycz. 
nia br. Praz:ydium Rządu ustaU.ło 
przedsięwzięcia niezbędne d!Ja icll 
realilZ!lcjJ, 

h--=....mm 
- oficialnvm dokumentem ONZ 
W

nowojorskiej siedz.ibie ONZ opublikowano jako oti<:jal• 
RY dokument Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjedno· 
cronych, uchwałę Sejmu PRL z 21 grudnia 1978 r. w 
sprawie deklaracji o wychowaniu społeczeństw w 

du ~hu pokoju. 
W uc!:lwale tej Sejm PRL z głębokim zadowoleniem powitał 

fakt, że deklaracja uzyskała powsze~hne poparcie :r-:arodó:V 
ZjednOC'zonych. Uchwała wyraźa podzięk<>Wania wszystkim pan• 
stwom, które przyczyniły się do przyjęcia przedstawionego 
przt.l:z Polskę projektu deklarac:;i . a zwłaszcza ~7 państwom 
członkowskim, które przyłączyły się do ~ej wspołautorstwa. 

Wznowienie zajęć w szkołach 
Na Polecenie P:·ezydium Rządu. 

min'ster oświaty i wychowania 
pootanoWiił, że w związku ze zróź
niccwaną i zmien.iającą się sytu
acją atmosferyczną i komufiikacvj
ną decyzje o wznowieniu zajęć w 
orzedszkolach, szkołach µodstawo
wych i pon<idpodstawowych w po
szczególnych rejonach kraju podej
mą wojewodowie. 
' Czyniąc to należy ze szczególną 
troską brać po<l uwagę bezpie
czeństwo dojścia i dojazdów do 
onkół oraz zadbać o zdrowie dzie
ci i młodzieżv. Między innymi go
dzJinY rozpoczynania i kończenia 
zajęć szkolnvch należy ustalać tak. 
aby nie przypadały one na okres 
szĆzytowych przewozów ludzi do 
pracv. 

Z uwagi na zawi eszenie zajęć 
szkolnych w dniach od 3 do 6 
styca.nia br. i w celu pelne~o zre
alizcwa.Il'ia programu nauczania 
ferie zimowe zosi'ana skrócone o 4 
dni· 

W większości krajów europejskich 
zima znalazła się w odwrocie. Usta
ły obfite opady śniegu, tcmperatu· 
ry nieco sio: podp.iosly. W kraja<:)l 
najbardziej dotknięty~ll inwazją zi· 
my stopniowo usuwa się skutki gwał
townych śr; ieżyc i arktycznych 
temr1eratur. 

spotkanie szefów czterech państw 
zachodnich: prezydenta Francji, 
Valery•ego Giscarda d'F.stalng, pre
zyder.ta USA, Jimmy Chrtera, pre
miera W. Brytanii . .Tame~a Callagha
na i kanclerza RFN, Helmuta 
Schmidta. Dyskusje miały charakter 
nieformalny, toczyły si~ bez ustalo
n~o ,z góry porządkn dziennego l 
- zgodnie z ZhpoWiPdzlą - na za
końrzeinie spotkania nie ogłoszono 
tadnego komunlkstu Czterej przy
wódcy złożyli jedynie krótkie 
oświadczenie dla prasy. 

Egipt Izrael 
Jednocześnie pirezes Rady Muni

sbrów skierowaJ do szefów r000ir
tów. ~ierowniików Ul'lzędów oon
traln)'ch. wojewiodów. prezydentów 
miast i J>rez.e.sów ~ądów cen
traoJ.nych zwiąaJków spóldziei1ni pis
mo. w któcym udziiela s i ę wvtvc.z
nY.'Ch i ustala zadania go.sl)Oda.riki 
i admhn.istracj.i na dnli 6 i 7 bm~ 
w celu zapewnienia w t:vm okre
sie praiwidłowe.go tunkcionO<Wania 
goopodaJI'lki · i zaopatrzenia ludmooci. 

,Stolicę Kambodży 
zajęły wojska 
Frontu . Narodowego 

z Francji nadeszły w niedzielę in· 
formacje świadczące o tym, że w 
tym kraju nadal panują dotkllwe 
mrozy. Noc z soboty na niPdzielę 
była najzimniejsza we Francji o_d 
1873 r. w Strasburgu notowano mi
nus 21 stopni. Podobnie było na 
północy kraju. Wprawdzie nie wy
stąpiły już obfite opady śniegu, ale 
pojawiła si.: za to gęsta mgła. kttJra 
sparaliżowała rur.h na drogach, 
zwła~zcza na południe od Paryża. W 
wyniku fali mrozów zmarło we 
Francji ponad 20 osób, z czego 10 
w rejonie Lille. 

W Jugosławii ustały wprawdzie 

Jak ośwhdczył prezydent Giscard 
d'Estaing zasadniczym przedmiotem 
wymiany pol'(lądów były „sprawy 
zwiększenia bezple<'zeństwa i zmnJej
szenla napięclh na ~w!ecle" 

wszyscy czterej ucze!łtnlcy „~zczy
tu ~ zgodnie podkre~lill w oświad
czeniach koncoWych znaczeni~ ra
dzlecko-am~1·ykańsklch rokowań. na 
temat ograniczenia zbrojeń ofensyw
nych (SALT - II), wyrażając na-

W Rio de Janeiro doszło do spa.t
kania przedstawicieli liczącej blisko 
2 tys . osób ludności Wysp Falklandz
kich z wysłannikiem brytyjskiego 
mlnisterstwa spr§w zagranicznych 
Edwardem Rowlandsem. na temat 
dotychczasowyoh wyników negocjacji 
między W. Brytanią I Argentyną w 
spraW!e spornych Wysp Falklandzkich· 
Stanowią onp od roku 1833 posiadłość 
brytyjską w rejonie Antarktyki. Obok 
dużego znaczenie strategicznego Fal
klandy okazały sie ostatnio bogate w 
złoża ropy naftowej zaś okalajacP 
archipelag wody w ławice ryb. 

Dotychczasowe rozmowy rządów 
obu krajów nie przyniosły rezultatu. 
Do Wysp Falklandzkich rości sobie 
pretensje Argentyna. uważając je 
za część integralną swego teryto
rium. 

a w • n 
O zamiarze wznowienia przp.z 

rząd USA rozmów pokojowych z 
Egiptem i Izraelem informuje 
dziennik „New York Times" pi
sząc, iż jeszcze w tym tygodn~u 
wyjdą z Waszyngtonu t:aproszema 
do zainteresowanych. rządów. 

Wznowione nefl'ocjacje odbywały· 
by sie dwoma kanałami: jeden 1 
nich stanowiłyby rozmowy eks
pertów egipskich l izraelskich z 
negocjatorem amerykańskim llo 
spraw bliskowschodnich, Alfredem 
Atherłonem, drugi - konsultacje 
szefa dyplomacji USA, Cyrusa 
Vance'a z . szefami dyplomacji e
gipskiej oraz izraelskiej. Jak do
tąd największe kontrowersje bu
dzi kwestia przyszłości strefy 
Gazy i łeryłorium na Bachodnłm 
br1e3u Jordanu. 'Egipt d<0mag-a się 
uwzględnienia jej w traktacie po
kojowym, Cllemu sprzeciwia się z 
kolei lzrael. . 

Jeżeli zawiodłaby ta nowa pr6-

31 marynarzy 
pożarły rekiny 

Cs1erecb rozbitków z liberyjskie· 
go statku „Ma~ter Michael", który 
w wyniku potaru przed kilkoma 
dniami zatonął na Morzu Karaib· 
skim, poinformowało w czwartek 
w Caracas, te ich 31 kolegów po
tarły rekiny. 

Statek płynął z Curacao na Haiti. 

• •• 1en1a ro ó 
ba wyJsc1a z impasu, nie p~zost~
łoby prezydentowi Carterowi me 
innego - pisze „New York Times'' 
- jak zaprosili szefów Egiptu I 
Izraela na nowY szczyt do Camp 
David. 

W następnym punkcie oorządku 
d"Zienneito Prezydium Rzadu roz

(Dalszv ciąg na str. 2) 

Jak podaje agencja AFP, po\~o
łując się na radio Hanoi, w me
dzielę 7 bm. wojska Zjednoczone

go Frl)ntu Ocalenia Narodowego 
Kambodży zajęły stolicę łego kra
ju Phnom Penh. Brak jakichkol
wiek szczegółów dotyczących szer
szej sytuacji na froncie walki 
między siłami Frontu Narodoweito 
a oddziałami wojsk reżimu Pol 
Pota. 

MIMO MROZÓW DALSZA POPRAWA 
W TRANSPORCIE I ENERGETYCE 11' 
życie w kraju wróciło do normY 

W OSTATNICB DNIACH ATAK ZIMY WYRAŻNIE OSLABL. JE· 
DNOCZESNlE. DZIĘKI \VYSILKOWI ENERGETl:KOW, KOLEJA
RZY Sł.UŻB DROGOW JICH, POMOCY WOJSKA, !\IO I Ml.ODZIE
ŻY W WIĘKSZOSCI REGIONOW KRAJU, MIMO UTRZYMUJĄCE
GO SIĘ MRClZU I OPAD(JW SNIEGU - ZYCIE WROClł.O DO 
NORMY. 

Znacznie l'.)()prawiła się sytuacja 
na drogach i w komunikacji. W 
niedzielę 7 bm. nieprzejeizdnych 
było jeszc~e tylko 3!l1 oddnkćw 
dróg trze~iej kolejności odśnieża
nia. Lepiej kursują autobusy PKS. 
W większości województw re~ular
ność ich kursowania . osiągnęła ok. 
100 proc. Pewne zakłócenia. ale 
stosunkowo niewielkie notuje się 
jedynie w woj. łódzkim, szczeciń
skim. koszalińskim oraz bydgos· 
kim. 

W trudn:1ch warunkach pracują 
nadal lfolejarze. Pociągi eksprcso· 
we kursują z niewielkimi opóźnie
niami. Sporo jest jeszcze od
wołań pocia~ów podmiejskich , i 
lokalnych. 

Olbrzymi wysił~k kolejarzy skie
rowanv jest obecnie na zapP.wnłe
nie sprawnego transportu towaro
we~o . a zwłaszcza transportu wę· 
!(la do el„ktrowni I ,lektrocie
płowni. Jak się ocenia,. załadunek 
towarów osiągnął obecnie 60 oroc. 

wielkości normalnej. Ostatniej do· 
by na kolei wyładowano ok. 3 tys. 
wagonów więcej niż poprzedniego 
dnia. 

z każdym dniem z coraz większą 
mocą pracują nasze elektrownie 1 
elektrociepłownie. Energetycy wyko
rzystali okres zmniejszonego zapo
trzebowania na energię na dok11na· 
nie bieżących napraw I konserw~c1° 
urządzeń. 

Poprawa sytuacji energetycznej w 
kraju pozwala na ryt)liczną nrace w 
większości zakładów przemysłowych 
W dni wolne od pracy działały jed
nak przede wszystkim zakłady pra
cujące w ruchu ciag!ym oraz orze
mysłu spożywczego. 

W trosce o zapewnienie zaopatrze
nia rynku również w wolną sobote 
i w niedzielę - s 1 7 bm. - praco

(Dalszv ciag na str. 2) 

Krzysztof Sujka zw ciężył 

w lebiscy~ie Czytelników ~,DP'' 

na najlepszego sportowca ·woj. mie jSkiego łódzkiego 
Z soboty na niedzielę w hotelu „Centrum" od

był się tradycyjny Bal Mistrzów Sportu. Uroczy
stym momentem balu było ogłoszenie wyników 
plebiscytu naszej redakcji na 10 najlepszych spor
towców województwa miejskiego łódzkiego, którzy 
swoimi sukcesami sportowymi w ubiegłym roku 
zasłużyli na uhonorowanie ich szarfami Woje
wódzkiej Federacji Sportu w Lodzi. 

Uroczystej delroracjl wyróźnio· 
nych zawodniczek i uiwodników 
dokonali dyr. WKFiT - H. Gren· 
da i prezes WFS - J. Mikołaj-
l'Zyk. ' 

Serdeczne gratulacje złożyli wy· 
różnionym, życząc im jeszcze więk· 
szych sukcesów na i&rcnach spor
towych w kraju i za gr~nicą, 
obecni nil balu I sekretarz KL 
PZPR - BOLESLA W KOPERSKI 

oraz prezvdent ł.odzi - JÓZEF 
NIEWIADOMSKI. 

Uczestnizy ł!alu zgotowali wy· 
różnionym w plebiscycie Czytelni
ków „DP" owację. witając serde
cznie m. in. zc:i-Obywcę t miejsca 
- K . Sujkę. którv przybył na bal 
spóźniony, bowiem uczestniczył w 
podobnej improo.ie rorganizowa· 
n.ej przez , Przegląd Sportowy" w 
Warszawi~. 

Tytuł najlepszego trenera mi· 
nionego roku przypadł w udziale 
opiekunowi bokserów RTS Wi
dzew. którzy wywalczyli upra
gniony awans do ekstraklasy -
Włodzimierzowi Tomaszewskiemu. 

ąylwetki wyróżnionych 

str. 4. 
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Na skutik przedlutającego się k:ryzv~u w Iranie. mieszkańcy Teheranu opu
szezaja miasto. 

Ut~orzenie nowego rządu 
e nap· ia r ni 

Desyngowany przez szacha nowy 
premier Iranu. SzapUT Bachtiar. u
tworzył nowy gabinet składający s1e 
z 13 ministrów, w którym obok teki 
premiera objął również resort m:m
sterstwa spraw wewnętrznych . 6 sta
nowisk ministerialnych nie zostało 
obsadzonych. Na konferencji praso
wej Bachtiar oświadczył. że monar
chia będzie zachowana 1 zgodnie z 
konstytucją , sprawami państwowymi 
kierować będzie rząd. Dodał on. te 

postara się „przezwyciężyć brak zro
zumienia między szachem a naro
dem". 

W sobotę radio i·rańskle podało. że 
cesarz Reza Pahlawi zapowiedział. Iż 
w l!wiązku ze stanem Zdrowia ząmle
rza udać się za granicę i w tym cza
sie funkcje ~-ze!a państwa pełnić be
dZ!e Rada Regencyjna. 

utworzen!e nowego gabinetu przez 
Szapura Bachtlara nie zmnie jszyło 
napięcia w Iranie. 

0 p , dy śnl~gu i syt11acja na drogach 
trochę się poprawiła, ale cr>raz bar
dziej dają się we znaki silne mrC'zy. 

W niedzielę rano w wielu rejo
nach temperatura spadła do minus 
20 st., a np. w okolicach ! eskovca 
w Repuhllce Serbli mróz do<zedl do 
23 ~t. 

(Dalszv cial! na str. 2) 

W 8 dniu roku słońce wze· 
•zło o godz. 7.43, zajdzie zaś o 
15.42. 

Mśt-isław, Sewl'ryn 

no 
w dniu dzisiejszym dla r.n1łzi 
przewiduje nastę~>Ującą pogodę: 
zachmurzenie rlnże. 011ady śnie· 
gu przechodz1we w opady mar 
znąceiro deszczu powo1lujace go
łoledź. Temp. od minus 14 do 
minus 4. Wiatry południowo· 
2achodnie, umiarkowane i dość 
silne. 
Ciśnienie 

1005,8 hPa 
o godz. 19 wyncsiło

1 

(754,4 .nm) 

1884 - Ur. K. J\lakuszyński, 
pisarz. 
1889 Ur. J. J.eszczyuski, 
działacz ruchu robotniczego. 

1654 - Kozacka Rada Pereja
sławska podjęła decyzję przy· 
łączenfa Ukrainy do Rosji. 
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Może już jość 

zwycięzca 11lebiscytu Czytelników 
„DP" na 10 na.ilepszych sportowców 
woj. łódzkiego w 1978 r. - Krzysztof 

t!ujka (SKS Społem). 
Od lewe.I w kolejności zajętych miejsc od 2-10: ZBIGNIEW BONIEK (Widzew). HENRYK PIELESIAK (Gwardia), GRAŻYNA SZMA CIRSKA (Anilana). TERESA MARCINIAK 
Aleksandrów), LESZEK llOKOSZKA (ŁKS), LUDMIŁ.t. .IANOWSKA (ŁKS), BARBARA BEŁDZIRSKA (Start), STANISŁAW TERLECKI (ŁKS), WOJCIECH FIEDORCZUK (ŁKS), 

{Włóknlarż 

„ 



RWPG -
W ciągu 30 lat da:rałalnoścl Bady W:ujemnej Pomocy Gospo

darczej potencjał gospodarczy jej państw członkowskich zwięk
szył się wielokrotnie. Dziesięciokrotnie wzr6sł dochód uarodll'" 
wy państw socjalistycznych w okresie od 1941 r. do 1978 r., 
a Ich produkcja Pl'lliemywłowa w łym samym okresie zwlęk
arzyła s'ę siedemnaście razy, 

m.y od potencjału USA i wytszy 
od potencjału J)l'%emyisłowego 
J)8.ństw Europy zachodniej raizem 
wziętych - msze dziennik ,,Praw
da" w artykule poświęconym 80 
rocznicy porwstan!a RWPG, 

Tempo wz.rcstu dochodu narodo
wego w krajach iiocJallstyCIZllych 
był:> w min:onym okresie tI'!ZY ra
zy więks7..e, a tempo wzrostu pro
dukcji przemysłowej czterv razy 
wyższe, niż w świecie kapitalisty
cznym, Wsuólnota państw socjali· 
styo:r.nych stnła się najbardziej dy
namiczną aiłą rozwoju gospooclM
oze.go śwdata - stwierdza dzien· 
nik. 

5 bm. odbyło slą w Warszawie, 
z okazji 35 rocznicy powstania 
PPR w niemieckim obozie kon-
ce11tracyjnym Buchenwald - 1pot-. 
kanie b, więźniów teao obozu, 
członków klubu Buchenwald. 

Organizatorami spotkania, w 
którym uczestniczyło ok. 100 b. 
więfniów Buchenwaldu był ża
rząd Główny ZBoWiD oraz Insty
tut Ruchu Robotniczego Wyższej 
Szkoły Nauk Społecznych przy 
KC PZPR. 

D7:1esi~ państw RWPG, e Euro
py, Azji i Ameryki ·- reprez.eaitu
jącyc h 19 J)I'OC. obszaru i 1 O pro
cent ludności świata - wyszło n.a 
czołową l)OtZycję w · gospoda~ce 

świaWwej. Dają ona jedną trzecią 
śwJa-towej produkcji przemysł01Wej 
I ponad połowę 11!'zyrostu !ll'odUk· 
cji przemysłowej. Potencjał prze
mysłowy krajó·w RWPG jest wyi· 

UFO~ czy refleks świetlny? 
Uczestnicy WlllI'szaWSkie&o spot

kania otrzymali depeszę gratula
cyjną · od przewodniczącego Mię
dzynarodowego Komitetu Buchen
wald - Marcela Paula. 

Czerwona kuła nad Krakowem, Nowoczesne urządzenie 
Jak informuje „Echo Krakowa''. mogla to być któri.ś a planet -np. 

dw!e osoby uobserwowaly w cawar- Jowisz lub Saturn - które przy d ł d 9 k I t 11 

tek po godzinie 17.00 lntcnsywule określonych zJaWiskach fizycznych o a owain·1a a U'mU a orow świecącą ~erwonym tlwiaUem kulę, w pOW!et.t7lu mogłyby nasunąć po- . · 
która 11rze•nwała się uad miastem w stronnym obserwat·orom orzylliUSZCZe
klernnku zlemlł '!Ostawiając sa sobą nie o n!e7.ldentyfikowanych ob!e1rtach 
jaskrawą poiw atę. Zjawisku towa· latającyich. ' 
rsyszyly -zakłócenia w pracy silnika 
samochodu, kt6ryru Jechali obserwa· 

Atak mrozów sprawił. te wielu kle
r<>wców, którzy swe pojazdy gara~u· 
li\ .• Pod chmurka" i nie okuali się 

dość przezorni, by wyntontowali na 
noc akumulatory, ma dute kłop')ty 
z uruchomieniem rano samochodu, 
Niezbędne okazuje· się zazwyczaj do-

łorzy. 
Wedlu~ informacji uzyskanych 

Pl'Ze?. dziennikarza P!\P w Obserwa
torium Astronomicznym Uniwenyte
tu Jagiello1\sldego w Krakowie -
obserwatorzy zjawisk„ mogli do
strzec spadanie na Ziemię dużego 
mete:orytu (tzw. bolidu) albo tet 
ulec złudzeniu optycznemu wYWO
lanemu refl~ksem świetlnym - dość 
często odnotowywanym podC'Zas ob-
serwacji zaciemnionego nieba przez 
szybę samochodu. W Obserwatorium 
Astronomicznym UJ, w którym nie 
zarejestrowano tego zajwlska. wy
kluczo.no równiet motliwość, by 

Kronika 
~tek, s. L n r. 
+ G;octz. 9.20. K·lero~a auotOl>usu 

MPK Marek O. dojetdtając do przy. 
stan.ku przy ulicy wersalskiej 47 
Wpadł w oośllzg t uderzył w tył dru
giego autobusu. Podcz11 iuterzenia 

Życie wróciło do normy 
(Dokończenie ze Itr. 1) 

wały załogi wszystkich zakładów p--_e 
myału zbożowo-młynarsk!eg~. młY
nów i kaszarni, płatkarni. elewato
rów. fabryk ma.karon6w oraz za.k!a
dów przemysłu tłuszczowego, fabryk 
margaryny, olejarni. 6 bm. w dniu 
woLnym od pracy pracowała -takte 
załoga r.ieini drobilll 1 zakładów jaJ
czarSklch. wy.twarzając orodukt7 nie
zbędne dla zaopatrzenia rynlru. 

KUKUŁECZKA 
I LOSOWANIE 

4, 10, 20, 22, 31, 32 
II LOSOWANIE 

Podwyżka cen dietaHcznych 
niektórvch wvrobów na Wegrzech 

Jak Informuje Węgterska Agencja 
Telegr~flczna MTI, z dniem 8 sty
cznia br. na Węgrzech dÓkonana zo
staje podwyżka cen detalicznych 
niektórych wyrobów. Podwyżka ta 
uwarunkowana jest wzrostem cen 
na l'Ynku ŚWiatowym 1 kosztami 
produkcji krajow'?j. 

wypadków 
' oa61f doznało J)Otłuczeń ciała które 
opatrzono tm w pogotowiu. 
+ Godz. 13.00. Na ulicy Gagari.na 

przy Zaolziańskiej Mieczysława K. 
została patrącwia przez autobus 
„Jelcz" i doznała stłuczenia uda. + Godz. 16. W Anduejowie na uli· 
cy Rolńclt\slńeJ 175 kierowca malu
cha LDM !S268 Jerzy S. wpadł w 
poślizg I spowodował zderzenie z sa. 
mochodem „GAZ". w wy.n!ku czego 
doznał on og61nye'h potl:U~eń. Straty 
1.5 tys. zł. 

Sobota, 1. I. 19 r. 
+ Godir:. 19. Nletrzeiwy W~ady-

sław W. llllt 30 w mieJscowpści Pląt. 
kowlsko zatoczył się na Jezdni l 
Wpadł pod .. syrenę". Pieszy doz..'lał 
stłuczenia nagi. Pomocy udzielił mu 
lekarz pogotowia. + Od piątku do rrledZiel.! jednost.ki 
Straty Potarnej zmuszone były wy. 
jetdżać blisko 60 razy w celu usu
wania newls6w śniegowych 1 sopli z 
4achów oraz wypompowywania wody 
.i zatat!Ych mieszkań. + W dl11fU cnislejszym - Jak 'l»
Lnformowat nu st. dY5J>C)ZYtcr MPK 
Edlward Florkowskll na uli.ce ŁodZi 
wyjedz!,.. cały stan posiadanych tram
wajów i autobusÓ\\t aby wszyscy pra
cujący mogli na czas dojechać do 

Ceny benzyny wzrosną ~rednio o 
25 proc. (cena 1 litra zwykłej ben
zyny zostaje podniesiono z 5 do 11,4 
forJ.ntł., benzyny super z 6,5 do a 
fo.rtntów. a extra z 8 do 9,6 !orJ.n
tÓW). Podwytszone zostają równle:t 
ceny: wyr:>bów tytoniowych - śre
dn!:> o 20 proc., rytu - z Ul do 24 
forintów za kg. 

Pod"WYtka objęto takte niektóre WY
roby metalowe - tak np. ceny rowe
rów produkcji krajowej wzrosły o 
20 proc„ ceny nlektorych typów 
pralek - o 9 proc., kuchenek ga
zowych o 14 proc., wzrastają rów
nież ceny niekti'>rych materiałów bu
dowlanych, jak np. pewnych g~
tunk6w wapna palonego o 20 proc., 
szkła - śra:lnlo o 22 proc., poszcze
gólnych wyrobów sanitarnych - o 
40 proc. 

z dniem I lv.tel;o podwytsaa się 
również ceny gazet 1 publlkac;li pe
riodycznych - średnio o 40 proc. 

W Komunikacie o podwytkach cen 
MTI zwraca uwagc:, te w 1979 r. 
poziom cen detalicznych, jeśli 
uwzględni~ również <Wkonaną ub. 
roku podwyikę cen napojów Llkoho
lowych, podnieste . stę o 2,8 proc. 

P.ainu d~to<r.oowt ·S.pe.cjallstycz· 
negio Zff}>Dł.u Opielki Uirowomej 
GrluźJJcy i ChOirób Płuc w ł.od2il 

DIR 

JAINOWI 
.,_, ~1!(Qdn ..!uAlRDZl1E 

OICA 
aerldeiczne WYl!a!ZY 
•kbtda 

ładowanie akumulatora. · 
Warto więc polnfonnować. te ae

spół apecjaJlstów z Pnemyslower:o 
Instytutu Automatyki I Pomlar6w 
"Mera·Plap" w Warszawie opracował 
l opatentował n0 wocze1111e unądzenle 
do ładowania akumulatorów. Eliminu
je ono wady dqtycbezu stosowauycb 
tego typu aparatów - mote praco· 
Wać sameczynnie, umo:tllwia ładowa· 
nie. normalne. przyspieszone, odslar
cza1ace, zbadanie stanu akumulatora 
oraz 11oizwata na rozrnch silnika z 
wyła~owanym akumulatorem. U,Z'\· 
dzen1e, nadające się do stoaowanla 
zwłaszcza w stacjach obsłuiri, opa• 
trzone Jest patentem nr 8'1 711. 

KfDnsekracja nowego 
metra1J10fiły 
krakowskiego 

6 bm. w Bazylice łw. P1Qtra w 
Watykanie odbyła ste msza. celebro
wana przez papieża Jana Pawła II. 
W c.tasie mszy nastąpiła uroczysta 
konsekracja księdza F.ranclszka Ma. 
charsk1ego na arcyblakUp.a. SO grud. 
nia ub. r. papież mianował Fra=tsz. 
ka Macha.rsJriego nowym ar<:Yblskiu
pem - metropol!itą Kra.kawa. 

ANNJE 
GOtoznc 

• po1Wo6u lla&'łej śmieret 

MATKI 

fkłaoda.JI!: 8, 12, 14, 16, 31, 32 
dod. do 5, 4 i 3 trafień 

4 swoich %11kład6w pracy, 
(Ch) 

SPOŁECZNY KOMITET WAL
llU a GRUZLICĄ J CHOROBA· 

MI PŁUC w ŁO•DZI 
KOLl!ZA.NKI 1 KOLEDZY 

a ZAltŁADU 

S. t P. 

MARIAJNA 
RZEPECIGIEGO 

41ni1a 9 stycznia (wtorek) br. o 
r:odz. 8 ran.o odbędzie się nabo
ieństw0 tałobne w IQ&ściele pwr.a· 
fialnym Serea Jezua.wec-0 pny 

· ul. Zgierskiej (Julianów). O 1mut· 
nej tej u.roczy&tolkłcl ty.czliwYcb 
pamlęc.1 ZIDllll'łego powdadamla 

CORK.A 

Dnia I stycznia 1879 r. zmarła 
moja ukochana Siostra t n1,00ła·
ł-0wany przyjaciel 

8f P. 

ZOFJA RUPRECHT 
:1 dlomll Stolecka 

P-0srzeb odbędzie się I atycznła 
o 1octs. 14,30 a kaplicy cmentar
nej św. Rocha na Radogoszczu. 

SIOSTRA 
1 pozostała RODZINA 

®OL. KOL. 

JANIN'IE 
JAiKUSZEWSllC'IEJ 

i DANUCIE 
LIBElT 

z poiw.od.u łmleird 

Ml!,i:iA - OJCA 

WY'fao;y •~deC2.tlielll'O wapółczueła 
skłaittaJą: 

DYREKCJA, RADA ZAKŁA· 
DOWA. pOip PZPR ora:s KO· 
LEŻANKI :1 KOLEDZY z MIA· 
8TOPRO.JEKTU ŁODŻ-MLASTO 

S. ł P. 

MAtRIA 
WIAlTR,OWSKA 

~b odbt4zie alt dała I sty. 
czuil.a br. o goek, U a kapUcy 
Cmem.ta>llZQ W·oJ&kowego na D<>laoeh, 
-0 czym zawiadamia.Ją pogrąftni w 
amu·tku: 

MĄŻ. CORKA, SYIŃ. SY,NOWA
1 ZllJSC. WNUKI, PRAWNUKI s 

POZOSTAIŁA RODZrNA -

-------------- ..... w dalszym ciągu usiłuje on walczy6 o u· zwykle wainy dla całej ludzkości układ. 
trzymanie władzy, mimo katastrofalnej ay· Nie udało się łakłe, mimo początkowego I 
tUD.<:ji, mJmo potężnej fali protestów ze optymizmu, doprowadzić d& podpisania se· 
strony zmobilizowanego przez opozycyjne u· paratystycznego traktatu pokojowego mię· 
grupowania społeczeństwa. Podobnie wy- dzy Egiptem a Izraelem. Ten ostaitni ani 
gląda sytuacja w Nlkaragui, gd%Lc dyktator myśli iść na kompromis wobec Egiptu, r~ś 
Somoza. 'wspomaga.ny dosbwami bron.i prrzez prezydent Sadat usiłuje coś wytargowa6 w I 
Izrael, ostatkiem sił odp!e1ra atak'i „sandi- obawie, że narazi się swemu „bankierowd„, 
n.istów". jakim jest Arab!& Saudyj3ka. i straL'li jej 

W dziedzin.le naiuki za największe osiąg- finansowe poparcie. Ame:rykanic zabierają 
męcie uznawana jest mał11 panna Brown - się znów energicznie do dzfa.lania mające-
pierwsze drziecko urod2lona z probówki, ale go na celu dalsze żbliienle stanowisk obu I 
zaraz pottm wymienia się rekordowy, 139- stron i wygląda na to, ie im się to wkrótce 
dniowy lot radzieckich kosmonautów. Sko- uda. Oczywiście, sukces ten nastąpi kosz-
ro o lotach mowa, t.o ws;><>mnieć wypada, tern Palestyńczyków i Syryj.:zyków, ale to 
że byliąiny świadkami piel'.WS7.ego w historfifi już przestało pr=zkac:lzać pr~.zYdentowl Sa-
lotu balonem przez Atlantyk. datowi · I 

Kroniki towaI'IZyskle odnotowały 30 uro- Probiem Bliskiego Wschooa przekształca 

P 
ierwsze dni nowego roltu upłynęły dziuy ang·ielskiego następcy tronu - księcia się nieuchronnie w niekończący się tasie· 
pod znakiem pog-0dy, gdyż atak zl- Karola, ślub króla Jordanii z Amerykanką miec i nie widać jego końca. nie widać roz-
my dotknął prawie w.szysikle kon· Lisą Halaby , rozwód księżniczki Małeor:za- sądnego wyjścia z istniejącego impasu. Na-
tynenty. powuduJac, podobnie jak u ty oraz mezall.anli księżniczki Karoliny, cór- wet jeśli Sadat i Begin zasiądą do stołu, by I 

nas, wiele perturbacji. Spowodowało to siłą ki księcia Monako. podpisa6 traktat pokojowy, to I tak ~c 
rze<"Zy skoncentro~anle uwagi .irasy, radia Sport. to przede wszystkim piłkarski ty- praktycznie się nie zmieni. 
i telewizji na przedstaw\anlu walki czło• tul Argentyny. odzy&ltanie - po raz trzeci Dziedzlcsymy też po staru.9zku .,1978" po-
wieka z żywiołem, na ukazywaniu Jego - tytuł~ mi.strrza świata przez 36-letnliego ludnie Afryki, gdzie trwa walka o rządy 
hartu, ot1arności, a często. niestety, także Muhamma<ia Ali i wreszcie Borg zdobył czarnej więkuości, przede wnystkim w Bo- I 
lekcewail'nia I beztroski 0 Jakże smutnych po raz trzeci z rzędu tytuł mistrza Wim- de1JI. Nasilają się tam działania party:zan-
skutkach. Najgorsze mainy Ju1' za sobą, bledonu. ckie, wojna rozszerza się na sąsiednie pań· 
uporaliśmy się z fali\ mror6w i opadów stwa - Zambię i Mozambik, PodCUlS kt6• 
śniegu, więc pora rozeJrzee się po świecie A Co nam miniony rok zostawił? Ja- rej ginie głównie ludność cywilna. Premier 
i przyjrzeć sle sprawom, które stary rok po- kie są najpilniejsze sprawy do za· Ian Smith usiłował dogadać s·ę z przywód· 1 
zostawił nam do załatwienia. łatwienia, z którymi nie potrafił się cami murzyńskimi, g<Xlzącymi się na pewną 

.l\flnlone 365 dni były świadkami zgonu uporać? Nie ma c<> ukrywać. te jest wsp61:PN!cę t białymi, ale okazało się, t.e ~ 
dwóch szefów państw -- Bumediena w ich sporo. o tłużym ciężarze gatunkowym, są to p<>lltycy, kiórty mają rtecydujący głos i 
Alitlerił oraz Kenyatty w Kenii, nteoczekt· jeszcze wie<kszej złoionoścl I kilka z nich wszystko skończyło się na niczym. Biała lud-

i wanego upadku dwóch premierów ~ Tana· p1·zejdzie „poślizgiem" w lata osiemdzlesi'1r ność Rodezji zdaje sobie sprawę. ku c.zemu I 
•. ki w Japonii i Mario Soaresa w Ponu-gal!I. łe. 1 zmlerrzają rozwijają !e się wypadki i masowo 

W Watykanie zasiadało na łronle trzech pa- Z tych ,.spraw do załatwienia" nlewatpli- ucieka mimo obostrzefl emigracyjnych 
piezy - Pi.wet VI, Jan .Paweł 1 i Jan Pa· wie największy cięża'l' gatunkowy mają ro- wprowamon:JC]l przez rząd. · 

I 
weł n. W Wene1u111l, BrazYlil I w Mek· kowan!a w sprawie .ograniczenia zbrojeń Jeśli do tych kilku pie.rws.zoplanowych spraw 
syku zmieniono presydeut6w. strategicznych. SALT Jl nie został wyne- politycinych dodać niezbyt zachęcające pro-I 
Był to rok nasilenia się fali teriroryzmu 1ocjowanv. pozostało do uzgodnienia kilka gnostyki gospodarcze w świecie kapltallstycz· 

we Włoszech, którego ofiarą padł m. in. ważnych drobiarzgów, ale tego rodzaju nym. mówiące o więkmej inflacji i ~robociu. 
przywóc:ka chadecji Aldo Moro, jak również skomplikowane rokowania potrafią o brałw l)el'lł'l'>e-ktyw na <ltywienle gospodar-

1 
rok powrotu na scenę polityczną c6rk1 ugrzęzną: w miejscu właśnie prz~ d.ro- kl nawet w takich krajach jak Japonia i 
Nehru - Indlry Gandhi. Można też chyba bia.7.11. Najważni.ejne jednak, że dwie za- RFN, tio zatrysuje się stan rzeczy, w kt6· 1 
uryzyko.wa6 twiet'dzenie, że „'18" stał się Interesowane strony - ZSRR l USA - rym 1.8.l'ÓWno politycy, jak I spece od ekono-
początkllent koflca dla' .szacha Iranu, które· zdecydowane 14 usuną6 w najbliższym cza· mli. nie będ/ł m'lell łatwego życia. 

I go tron je3t w D.iebezpiecze6stwie, chociaż Ile atnlejące lJl'ZCSZkooy i potlpisa~ ten nię- HENRYK WALENDA ________ ....... ___ -----· 
I DZIENNIK l'OPtJLABNY m I (9181) 

Fałszywe franki 
Fala fałszywych franków zalała fałszerzy pieniędzy w BretanU. 

Francję. W Marsylii, Lyonie, Nicei Skonfiskowano 210.000 fałszywych 
1 Parytu na nlelegalnych „glei- franków, dokonano aresztowania fał 
dach" kwitnie sprzedat fałszywych szerzy na Korsyce oraz w MarsylU 
banknotów. Banki prywatne, wtel- 1 innych miastach Francji, 
kle domy handlowe i restauracje Według danych prasy, tylko w 
zaopatrują się w specjalistyczną 1976 r. policja skonftskowala lącz
aparaturę, kt.óra za pomocą promie- nie 70 mlllon6w franków, to jest 
nl ultrafioletowych ułatwia rozpo- dziesięciokrotnie więcej nlt w 1975 
znanie fałszywych banknotów. roku. Zdaniem ekspertów obrót fal-

Jednakte, te środki okazują Się szywymi pieniędzmi zwiększył się 
mało skuteczne, zwatywszy, 1t wy- dwukrotnie w ostatnich latach. W 
rób fałszywych pieniędzy we Fran- związku z tym Bank Francuski za
cjl osiągnął kolosalne rozmiary. mterza wypuścić nowe znaki ple
NiMawno wykryto dute centruJ'll ntętne. 

• 
Zima w odwrocie? 

(Dokoil.czenle ze .ir. 1) I tnacja atmosfer_Yc:&D& w NRD uległa 
pewnej poprawie. Temperatury rano 

W Wlelklej Brytaoli w nłecbllele wyaoalły od mlnua 11 do mlnu1 I 
padały deszcze. Drogi SĄ w więkuo, stopni c. t w ciągu dnia wzrastały. 
ści znowu przejezdne. PoclObna _aytua- Opady śn•iegu, przechodzące w opady 
cja wystąpiła w Belgll • . Tutaj Jedna\' deazczu, notuje •ie Jedynie w ok.rt· 
nadal prowadzoo-e Sił prace pny usu· gach północnych. 
waniu 4niegu, · Praski korespondenC PAP, Czealalw 

Po 11 cl.nlach arktYC!ZlllYCh chłodów .Jaworakl Informuje, te w całej 
w u.ledZiel, rozpoezeła sle Odwili na CaecbostowacJi trwa walka ze skut
macznych obszarach w północnej kaw zimy. W niedzielę średnie tem. 
części RPN. Jednakie mar~cy peratnry wynosiły od 10 do 20 stopni 
deszcz pogazszał 1ytuacJe oa ulicach poniteJ zera. Stosunkowo najmniej 
z trudem oczyuczouych ze śniegu. W dotkJlwle odczuli slme mleoszkańc:t 
Szlezwiku - Holsztynie niemal wszę· Słowacji. 
cizie wystąpiła gololedt. O ile w irodkowych regionach eu-

Temperatury obniłyty alę r6wnlei ropejaldeJ części ZSRR mrQZY nieco 
w połudnwweJ Bawarii. W Mona- aeliały wskutek przesU1lięcia sie l!lłre
chlum w ciągu dnia zareJstrowauo w fy nł•kleco clśuien.la na wschód, &o 
niedziele minus 3 stop„ podczas itdY zimne pewletrze :saczęło 'Przedzierać 
nocą temperatura apad'1a do H ctopnł •ię na południe m. bi. na Kaukaz 
Celsjusza, oraz do wachodnłch rejonów republik 

z Berlina l)Odają, te w nłeds.iele •Y- Azji środkowej. 

STAN.ISł.AW SZCZEPANOWSKI 

DY·RJ!lJtC.J~ gz ł"ZPll, llAJ>A ZA\K.LADOW.A or- K.OLE-
2:.A.NKI l KOLEDZY 

Ws:zyst:klm, 1tt6rzy eb.zalil po
moc w czu1e dłlJCołrwałe.J cbi>ro
by Męta meco 

PROF, DR HAB. N. MED. 

STANISŁAWA 
ICRZVSZTO·PORSK.IEGO 

Le'kanom., Pletęgularttom i Sadio• 
W}'llll :JU!Dłki KartUologk:suej 
tKAM w Łodzi. Pnyjaotoł-OQD i 
Znajomym, kt61'1Zy byli ml pod• 
porą w cl~ dlwilaeb. i Wzięli 
udział " UillOCZYńołcla.eh po&ne• 
bowych - składam aer'deczn.e po
dslęlWW!allA. 

:tc»f.A rz ROMliN Ą 

JAINłN.IE 
GRON1Cl1EWICZ 

W'yll'aSy gJębGkie®O wspól'C!luc<la • 
powodAJ nqłeJ łmierd 

MJS:&A 

.idaAl&J" PRA.COWNliCY :1 ZESP<>LU 
87JKOŁ ODZIEŻOWYCH NR 2 

w t.ODZI 

W dtt.Lu St gru.d:nla 19'18 llO;ka 
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Komunikat 
prezydenta m. lodzi 

Z frontu walki ze skutkami . . zimy 

W nawiązaniu do treści wcze
śniejszych komunikatów Infor
muję: 

Życie m · asta wraca do normy 
1. Od poniedziałku, 8 stycz

nia, pracują normalnie wszyst. 
kie przedsiębiorstwa, zakłady 
pracy, Instytucje oras służby 
łącznie z tymi, które dotych
czas nie funkcjonowały. Infor
macja ta nie dotyczy układów 
pracy, których kierownictwa 
podjęły wcseśnleJ Inne decyzje, 
o czym pracownicy tych zallła
dów zostali już powiadomieni. 

2. Również od ponledt:iałku, 
8 stycznia, rozpoczynają, nor. 

. malną działalnoś6: 

.ł. żłobki, 

.ł. przedszkola, 

.ł. szkoły podstawowe, 
.ł. wyższe uczelnie. 

Uczniowie szkół ponadpodsta· 
wowych wszystkich typów roz. 
poczynaJĄ naukę o godt:lnę 
później nit przewiąiano w 
planie lekcji. 

3. Służby komunalne, sakla. 
dy pracy, administratorzy i 
właściciele nieruchomości zobo
wiązani są do natychmiastowe
go przystąpienia do: 

.ł. oczyszczania studzienek 
ściekowych i prowadsących do 
nich spływów, 

4 usunięcia sopli i zwisów 
śniegowych. 

W 
prawdzie zima ni.? re
z.y11nuje za swych 
praw (mimo ustania 
opadów śniegu mieliś
my wcz:>raj spa.dek lem

' peratucy), to jednak ri:a
równo .w Lod2.i, jaik i w wojewódz
twie mi~jskim łódzkim sytuacja 
zos.tał.a opanowana. Mówiono o 
tym w czasie nied1.ielnego posie· 
dzenia wojewód.Zkiego sa:tabu ko
ordynacyjn-?go do zwalczania 
skutków zimy. któremu przewod-

niczył prezydent LodZi - J. Nie· 
wia.domski. 

We wszystkich czterech ł6d11-
klch elelttrooiepłowuiach w~oraJ 
praca przebiegab bez awarii. 
Otrzymano trzy daLo;ze pociągi z 
węglem dla potrzeb centralnego 
ogrzewania. W dalszym ciągu 
pilną konieczno~cią jest spraw-
ny wyładunek opalu i paliw, a 
takie wysyłanie z Łodzi na Sll\sk 
jak największej ilości węglarek. 
Zakład Sieci Cieplnej apeluje 

do wszystkich układów prt:emy• 
słowych o racjonalne korzystanie 
• pary technolorlczneJ. 
Ndeprzerwanie trwa w Łodzi. i 

wojeWód!Ztwie odśnieżanie. Wr.zy· 
stk.ie drogi w naszym wojew6dz· 
twie są przejezdne. Na dt'ogach 
drugiej i trzeciej kolejności od· 
śnież.ania płulfl poszerZają zasypa· 
ne śnieci.mi jezdJllie. W Łodd 
PI"~szlo 1.100 osób w zorrantzo· 
wanych 1rupach pracowało wczo
raj pny U&uwandu i WYWÓ:zce 
ś?lliegu z tras komunikacyjnych. 
Nde brakło wśród nich załóg ra· 
kładów pracy, członków ZSMP i 
funkcjonariuszy MO. 

KomunlkaeJa miejska łunkcjonu· 
je coru: sprawniej. Dziś wyjedzie 
395 tramwajów w ,>cłnym skła· 
d.Zic wagon6w. Jedynie na trasach 
podmiejskich kursować będą Wctr.Y 
silnikowe z jedną l)rzyczepą za~ 
miast z dwiema. Jetdzić będz.ie 
także 420 autobusów. 

Polll!eważ sytuacja została w 
mieście i województwie ustabili· 
zowana, sawles:iono clzialalnoió 
wojewódzkiego sztaba koordyna· 
cyjneg-o do zwalczania skułków zł· 
my. (j. kr.) 

Prezydent młuta dziękuje Nleustannte trwa w1110otenle inlegu s ldclzktch ulic. 
Fot. A. Wach 

całemu społeczeństwu, a zwła· 
szcza: wojsku, Milicji Obywa. 
telskiej, stu4enłom, pracowni· . 
kom zakładów pracy sa do
tychczasową ofiarną pomoc w 
odśnieżaniu i apeluJe o dalszy 
udział w zwalczaniu akutków 
zimy. 

MianO iż fotmalhie nasza corocz
na akcja „Dzieci - dZiec.Iom" do-

u . I „ d . . biegła ju! kOńca. nadal n811>1Y'Wają „ n1wersa z1ec1om ~~ :~~Ir~ ~~ 
„U:n:iwet"'"...al" od dłuższego już sły Anna Ja.Dkowska, Anna. Ba-

Dyżury członków KKS 

Rok 1979 og_łOS"ZOno Mlędzyll.9.tO
dowym Rokiem ~iecita. Najwięk· 
a;y łódzki Dom Towarowy „Uni
wet-sal", jako pierwsza placówka 
handlowa w naszvm m'eście, dzLa· 
łajac wspólnie z Wojewódzkim 
ZespGłem Koordynacyjnym ORMO 
d.s. Dzieci, przekaże w br. na 
rzec?: najbardziej potrzebujących 
młodych obvwateli naszego miasta 
tOO tys. zł. Jednocześnie załoga tel 
placówki wzywa wszystkie przed
siębiorstwa handl'J'We w Łodzi do 
podobnych świad<!Zeń. 

czasu wykazuje wszechstronną po- rań.ska. Dagmara Ba.ryła I Dorotka. 
moc najbardziej jej potrz.ebują· 1 Klat, a czlon.kowie ZSMP wraz z 
cym młodym mieszkańcom nasze· Radą Zaklad<1Wą przy Unędz.ie 
go miasta. Corocznie na rzece Miasta Lodzi pMekaizali kiSiążk.i, 
PKPS załoga Przekazuje sumy i zabaWlki i odzie!. 
towary wartości kilkuset tysięcy Ofiarodawcy . odw.fed!Lill ta~ 
złotych głównie na Mecz zakładów widzewiskł oddział PKPS. ~abawk.i 
W)'::howawczych 01>iekujących się i ~i~ pnekazala młodz.1~ ze 
dziećmi uoośle<W>nvm!. Szkoły Podst.woweJ nr 149. Szkoł;v Jutro dyiury P•lnlc! bfidq członkowie ko

mltet6w kontroli 1połeczne). 
Por.a darami lt)lłte11ialnyml, Podstawowej nr 139, zastęp harcer. 

przedsięwzięto Ctlreg zamierzeń ski ,„P.rząśnl~'· ze Szkoły Pod· 
zmierzających do oolepszenia zao· staw-ej nr 66. Aleksandl'a Ka.rb 
patrzenia i ooprawy si>rzedażv at'· i M~iej Pa.wla.k. 
tykułów d:ziecięcych. I>ziękujerny! 

W Urzędzie Miasto przy ul. Plotrkow
sldeJ 104 (blok „ B", pok. 518) w godi. 
13-17 dyłurowot będzie członek Prerydlum 
WKKS. W posrcregółnych um:dach dzieł· 

nlcowych dyiury odbywać ''' będą w na
SIOPuJqcych godzinach~ 

• Górno - 14-17; 
+ Połesle - 14-17: 
+ Sródmlełcle - 10-12 15-17; 

W 1979 r. pnyhędziB na łódzkich ulfoach 
+ Widzew - 14-17. 

W Pabianicach (ul. Armil Czerwonef 16, 
pok. 15) w godz. 13-17, w Zglenu (ul. 
Armil Czerwonej 1, pok, 37) w godr. 
12-14 dytury pełnie! będą ci:lonkowle Pre?. 
MKKS. (krJ 

20 tvs Samochodu-w osobowvch :~:yc::,rz~~~· 55tr•:;!~U:zó;!~ 
2.600 „Syren", 250 ,,Syren B·20" 

1 oraz ok. 3 tys. ,,Fiatów 125 p". 

Łódski „Polmozbyt" otrzyma 
Zapoznałl§my się ostatnio 

nem sprt:edaży samochodów 
s pia· · wych przez „Polmozbyt" w bieil\• 
osobo- cym roku. Wynika s niego, że na 

łódzkich ułloach prt:ybęd!!le łeb 

takie prawie 2 tys. samochodów 
z importu. Na razie nie wiadomo 
jeszcze, jakle ło będą typy samo
chodów i w jakich iJo§clach. 

Nowości Se-Ma -Fora 
ponad 20 tys. 
Najwięcej będzie „Fiatów 126 p" 

.:.... 12.168, w tym 3.182 otrsymają, 
posiadacze ksląteczek oszczędao-

Zaplanowano takłe sprzedał SOI 
pr1:ye11ep samochodowych. (s) 

p mlero filmu, polqczono x rozatrrygnl•clem 
konkursu dla dzieci pn.: „RozpoznajemJ 
bohateró11 uS..Ma·Fora". 

o „Colargolu na D•lkim ZochO
d•ie", „Cclargol zdobpcq kos· 
mosu" jest drugim pelnom. tra· 
żowym filmem animowanym, 
ueallzowanym przez Studio Mo• Najnowszy flłm o misiu jest jednym z 

Ptactwo prosi o pomoc 
W bardzo ciężkiej svtuacjt znalazly s i~ ptaki :1mujące w m1ekle. 

Otr,zymujemy sygnaly o licznych przypr ··ach zamarzania zglodnla
lych t wyczerpan11ch ztmnem ptaków. s.~·1 nasz apel o przyj§cte 
z pomocą skr:ydlatej braci. 
Karmę (w postaci choćby okrucl'lótD pieczywa) wysypujemy w 

miejscach oslonlętych od wiatru i falegu. Ptaki na pewno sMjdą 
pozywtenle. Trzeba tlłlko przy tym pamiętać, aby karma b11la aucha, 
bowiem w przect.wnym razie bęclzle zamarzać i nie przynteete po
żytku. 

Nie wątpimy, że skrzydlate bractwo Zimujące w na..uym mielcie 
otrzyma pomoc 1 będzie moglo przetrwać trudny 01-res ztmowy. 

(l<t) 

lych Fomt Filmowych · „S•Ma-for" w Lo- 73 obrazów zreallzowanych w minionym 
dzl. W opowieści o najnowszych pnygo- roku w „Se-Ma-Forze". Jednym z osto· 
dach misio rnonego wsrystklrn dzie<;lom tnlch fllm6w Jest tokie „krótkometrotów· 
z telewlryjne) „dobranocki" występuj• po- ko" wyre!yserawono przez Alin• I Jenego 
nad 50 lalek, by bawić wldr6w swymi 1>e· Kotowskich pt,: „Wuyslkle dzieci sq 'IO" 

rypetlaml przez blisko 70 minut. Rełys• 11•"· Flłm ten Jest częścią ml11drynarodo
rem I scenografem fllmu fest Tadeusz Wll· wego dużego dzieło. którym 10 klnema
lcos~, o autorami scenariusza oparteqo na togrofll światowych pragńle uczci~ oglo· 
słuchowisku Olgi Pouchlne - T. Wilkosz szony przez ONZ w r. 1979 Młęd1ynoroda
wraz z Albertem Boriłle. Filmowe przyg<> wy ltot Drleclia. Premiero całofcł odbę· 
dy Colargola łódzko wytwórnio wyprodl'" drle sl11 nojprowdapodobniel 1 czerwca 
kowala przy współpracy francuskie/ łlrmy w Rzymie, gdile fllm 101tonie amoniowa· 
„Procidis". W mlnlanq sobotę w ld„I• rw, o dochody z jego projekcll zasilq lun 
„Przedwiośnie" odbyło się urocrysta pre- dusz UNICEF. Ub)~ ~ 11111 aW ~ 11111 11111 1111 

PIANINA stroi. naprawia. 
ocenia wypożycz;.:, trans
port. Instytucje przele
wem. Gro~h::iwska, Pira
mowtcza :o, tel. 318-21. 

29Tll g 

Pl~KNY błam - łapki 
karakułowe czarne okazyj-
nle sprzedam. Tel. 433-83 
wieczorem. 28760 g 

~YRANDOL, zegar wiszą. 
r:y - antyki sprzedam. 
Tel. 52-07-57 po 17 

FUTRO damskie modne -
sprzedam. U>dt, Nowo
. mlejsk„ 12 m. 8. ----
PUTRO czarne, nowe łap· 
kl karakułowe sprzedam. 
Rewolucji 1905 r. nr. 20 
m . 'IO, II r>0dwórv.?, .ewa 
oficyna, go_~~' 17-19. 

„FIATA 126 p - 650" no
wego sprzedam. 632-65. 

29756 g 

„FIATA 128" (odbiór na
tychmiast) zamienię na 
„Trabanta". Tel. 8811-158 (16 
-18). 28983 g 

„CITROEN BL-11", takso
metr sprzedam. Tel. 683-67. 

29618 g 

„VOLKSWAGENA 411" o
kazyjnie sprzedam. Łowicz 
ul. Podrzeczna 73, teL 961 

29741 g 

„WARSZAWF; 22a" (1971) UWAGA! ·aestauracja „za- 11. xn. 1971 r. zginął wy-
sprzedam. Zeligowaktego ścianek" Astrów 25, tel. t.eł szo~owtosy, szaro-
50152, m. 88, po 16 2'1898 g 703-4& z dniem 2 stycznia br4zowy. Ostrzega s.ill 

czynna będzie od 10 do 22 przed kupnem. Odprowa-

M-4 Bałuty zamtenl4 na 2 
oddzielne mlesakania. o
ferty „28821 ", Prasa, Piotr· 
kowska 96. 

M-4 zamienili na 2 poko
je, kuchnia stare budow
nictwo - Polesie. Allende, 
blok aoo - 11. od l'r. 28'184 I 

POSZUKUJE pokoju Z ku· 
chnlą lub kawalerki na ł 
-6 lat, płatne za pół ro
ku. Oferty „28697", Prasa, 
Piotrkowska 96. 

DWA pokoje, kuchl11a, wy-
•l!Ody bez co, kwaterunko
we w Skartysku Kamien
na - zamtentę na podo
bne lub mniejsze w Łodzi. 
Tel. 708-20 po 18. 28'!35 g 

TRZY pokoje, ltuchnta, po
koik slutbowy z wygoda
mi bez co, I pl4tro śród
mieście - z-amlenlę na 
dwa oddzielne mieszkania. 
Tel. 183-30. 28736 g 

GORZOW Wlkp. M-3 1p6ł· 
dzielcze - 2-pokoJowe, roz
kładowe, II p. zamlenl4 
na podobne .w Łodzi. Ofer
ty „29M4", Prasa, Piotr
kowska 96. 

MŁODA pracująca i uczą
ca się poszukuje nlekr4-
puf acego pokoju. Oferty 
„29491". Prasa, Piotrkow -
ska 96. 
ZGIERZ dwupokojowe, 
bloki zamienię na mieszka
nie - wygody, Łódt. o
ferty „296;!9", Prasa, Piotr· 

kowska 911. 

MA'rEMATYKA 257-57 -
Klonowa 13-6, mgr Plu
akowskl 29750 g · 

MATEMATYKA, fizyka -
mgr Niepokojczyckl 733-20 

29429 g 

ANGIELSKI - przygoto
wuje do egzaminów. i>o
kolowska, 51-64-96 29834 g 

FRANCUSKI, 
rosy,ski mgr 
362-99 

niemiecki, 
GlowacKI 

29818 g 

POTRZEBNA op!ekunKa 
do półrocznego dziecka 
(ul. Warmińska) od lutego . 
Warunki do uzgodnienia. 
W!adomo~ć: Urzędnicza 
10, m. 60, godz. l&-19 

68 g 

CYKLINOWANIE bezpyło
we, lakierowanie, zakłada
nie karniszy. Tel. 614-91, 
godz. 1-11, 15-18. Jakson 

' 28260 g 

NAPRAWA lodówek 786-55 
Int. Wysocki a g 

NAPRAWY hydrauliczne 
- gazowe. Al. KoAcluszKi 
41. zawadzki 291176 a 

CYKLINOWANIE, lakiero
wanie - 52-91-19, Blady 

29862 g 

EKSPRESOWA naprawa 
telewizorów „Teleserwts", 

tel. ł22-05 58 g 

równleż w niedzielę. za- dzlć za wynarcrodzenlem, 
praszamy 29697 g Strusia 23 a. 

29704 g 
USŁUGI hydrauliczne tnt. 
Lech Przyłuakl. Tel. 299-48 

USZCZELNIA Nii! okien. 
Tel. 796·18, Stanisławski 

ZAKŁAD Mechaniki Po
jazdowej zaprasza szanow
nych PT Klientów oferu
jąc krótkie terminy. IOlld• 
ne naprawy. Fredry 11, 
dojazd ulicami: Limanow-
skiego Grunwaldzka. 
Zdrojewskl 29735 g 

TAPETOWANIE, matowa
nie mieszkań. Praktyka w 
USA. B,llge, tel. 748-61 

ELEKTROMECHANICZNE 
powiększimte nlewygoane• 
go obuwia. Fachowe zwę
tanie cholew. wszywanie 
ekspresów (posiadamy wia 
sne). Wymiana obcasow. 
Zniżanie spodów. Dokleja· 
nie zelówek, fleków prze
ciwślizgowych. Reperacia 
wierzchów, spodów. Klin!· 
ka obuwia - Gdań1ka 25 

28822 g 

ZAGUBIONO piec14tkfl 
„Hanna Kochm~11ka, lekarz 
pediatra Łódt, Rojna 39 
m. 80, 2906 m. ŁOdi" 

SKRADZIONO plecz"tkę 
„Liblch Janina, lekarz-sto
matolog, Łódt, ul Ciołkow
skiego 3/135. tel. 4113-94 Nr 
statystyczny in. Z.61U, 502''. 

2S38ł I 

EUZEBIA Misiak, Lewan
tyńska I, zir.101ła :tezwole
nie na wykonywanie bie-
lltnlarztwa, dzlewli.rstwa 
ręc~go. 29087 

RYSZARD Szulc. Trakto
rowa '78 a zgubił &wla
dectwo legalizacji t1okso
metra „Rygo" nr 4718 wyd. 
na nazwisko F.ugentu1z 
Białkowski, Wschodnia 49. 

29518 g 

WIESł.AW Loszek zgubił 
Indeks nr 499'1'8 wydany 
przez ur.. 29434 g 

JERZY Lewera zgubił le!U
tymację studencką •. 41142" 
UŁ. 29341 g 

ANDRZEJOWI Punikow-
sklemu skradztcno leglt. 
111.udencką nr 47300 t>t.. 

JAN Kulikowski, Piotr
kowska 19 zagubił decyz'ę 
opłaty skarbowej wydaną 
przez Wydział Finansowy 
Łód:t-Polesle 18 g 

ZGUBIONO zegarek dam
ski elektroniczny radzie• 
ckl - rejon Po1eztersklej. 
znalazcę wynagrodzę. Tel. 
279-35, do 15 29780 g 

ZGINĄŁ pies - wilk o 
sierści brązowo-czarne' w 
dzielnicy Retklnla - Pla
ski. Uczciwego znalazcę 
prosimy o odprowadzenie 
za wynagrodzeniem. Łódt, 
ul. Sprinterów ł, bi. 92, 

m. 16 297'1% g 

& IR 1111111 11111 ••• •• 

W A:iNE TELEFONY 

ID!ormacJa o uaługach 
Informacja kolejowa 155·55, 
Informacja PKS1 

Dworzec Centralny 
Dworsec Północny 

Informacja telefonlc:ana 
Komenda Miejska MO 

centrala 177-21, 
Posotowle cleplownicza 
Poirotowie drosowe 

„Polmozbyt" 
Poirotowie enersetyczue 

Rejonu P6łnoc 
Rejonu Południa 

1 
dla odbiorców prze-

3D8-!8 
114-69 

ZIS-96 
7'1·ZU 

Ił 

Zlll-22 
w-u 
ł0ł·32 

:SU-31 
IU·ZS 

mysłowych 809·33 
oświetlenia ulkl 

Pogotowie 1azowe 
Pogotowie MO 
Pogotowie Ratunkowe 

1 245·72 
221·89 
395-85 

17 „ 
Strat Potama Ol, 111.11, 

257-'l'l, 
Pomoc droaowa 

'fts-55 
łl9•CO 

PZMot. Sll·l1•1t, 'l'Ol·Z7 
Centrala Informacyjna PKO '131·8Z 

TELEFON ZAUFANIA - :137.31 
c:ayn!l.y w 1octz. 15-'f rano dnia 
następnego. 

TEATRY 

nieczynne 

MUZEA 

HIS'rORII BUCHU REWOLUCYJ• 
NEGO (ul. Gdańska 13) godz. 
9-17 

POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUZ· 
BY ZDROWIA (2.ellgowsklego 'l) 
godz. 10-11 

• • • 
r.ODZIU PARJt KULTURY 1 

WYPOCZYNKU (f\a Zdrowiu) 
ZOO - czynne od godz. 11-15.30 

(kasa czynna do godz. 15) 

LUNAPARK (Ul. Konstantynow
ska 3/5) nieczynny 

KINA 

BAI.TYK - „o Jeden most za 
daleko" anc. od lat 15, godz. 
9.30, 12.45, 16, 19.15 

IWANOWO - „Rocky„ USA od 
lat 15, godz. 9.30, 12, 14.30, 17, 
19.30 

POLONIA - „Rocky" USA od 
lat 15, godz. 9.30, 12, 14.30, 17, 
19.30 

PRZEDWIOSNIE „Colar&ol 
zdobywcą kosmosu" poi. b.o. g. 
15, 18.30, 18, „Lucky Luciano" 
wl. od lat 18, &odz. 10, 12.30, 
19.30 

WŁOKNIARZ - „Bez znieczule
nia" poi. od lat 18, godz. 8.30, 
12, 14.30, 17, 19.30 

WOLNOSC - „O Jeden ,m()llt zą 
daleko" ang, od lat lir, goaz. 
9.30, 12.45, 18, 19.U 

WISł,.A - „Abba" szwedz. b.o. 
godz. 10, 12, 14, 16, 18, IO 

ZACHĘTA - „Przełomy Mlssou• 
ri" USA, od lat IS, godz. 10, 
12.15, 14.30, 17' 19.30 

ŁDK - „Rolle!"COBSter" USA, od 
lat 15, godz. 14.45, 17.15, 19.45 

STUDIO - „Trzy dni Kondora" 
USA, od lat 18, godz. 15.30, 
17.45, 20 

STYLOWY - nieczynne 
DKM - „Bałwanek płynie do 

Afryki" NRD, b.o. Codz. 16, 
„Joseph Andrews" ang, od Iat 
15, godz. 18, 20 

KOLEJARZ - nieczynne 
GDYNIA - „Zasady domina" 

USA, od lat 15, godz. 10, 12.15, 
14.30, 17, 19.30 ' 
MŁODA GWARDIA - „Ceb1.1lek" 

radz. b.o. godz. 12.30, 13.30 „Po
wrót człowieka zwanego Ko
niem" USA, od lat 15, godz. 
10, 14.30, 17, 19.30 

MUZA - „Dzielny wojak Roso
lino" · Jug. b.o. godz, 15.15 „san 
Bablła godzina 20" wl. od lat 
18, godz. 17.15, 1~ .30 

1 MAJA - „Wąsata niania" 
radz. b.o. godz. 15.15 „Szczęki" 
USA, od lat 15, godz. 17, 19..30 

POK.OJ - „Sędzia Fayard zwa
ny szeryfem" fr. od lat 15, g. 
15.30, 17.30, 19.30 -

ROMA - „Skrzydełko czy not
ka" fr. b.o. godz. 12.15, 14.30 
„Nie zaznasz spokoju" poi. od 
lat 18, godz. 10, 17, 19.30 

STOKI - „W pustyni I w ~usz
czy" poi. b.o. godz. 15.30 „Ko
zloro:tec" USA, od lat 15, g. 19 

OKA - „Sześć niedtwledzl i 
clown Cebulka" b.o. czeski, g. 
12.30 „Ofiara namiętności" od 
lat 18, hiszp. godz. 10, 15, 20. 
DKF godz. 17.30 

POLESIE - „Trzej muszkietera-
wie" panam. od lat 12, godz. 
17, „Ucieczka gangstera" USA, 
od lat 18, godz. 19 

POPULARNE - nieczynne 
ENERGETYK - „Skrzydełko cz:y 

nó:l:ka" fr. b.o. godz. 18.30, 18.30 
HALKA „Szare kaczątko" 

radz. b.o. godz. 15, „Asy prze
stworzy" ang. od lat 15, godz. 
17, 19 

PIONIER - „Sześć nledtwtedzl 
i clown Cebulka" czeski, b.o. 
godz. 15.30, ,1Barroco" fr. od 
lat 18, godz. 17.15, 19.30 

REKORD - „King Kong" USA, 
od lat 12. godz. 14.30, 17, 19.30 

SWIT - „Stara panna" fr. b.o. 
godz. 15.30, 17 .30, 19.30 

SOJUSZ - nieczynne 
TATRY - „Bl4kltny ptak" radz. 

•am. b.o. godz. 17, „Brawurowe 
porwanie" USA, od lat 18, g. 
10, 12.15. 14.30. DKF godz. 19.41 
seans zamknięty 

DY2URY APTBX 

Główna 14, Obr. Stalingradu 15, 
Nicie.miana 15, Dl!!:lrowsklego 119, 
Olimpijska 7 a, Lutomierska 148 

STAŁE DY2URY APTEK 

Apteka nr 47-083, Aleksandrów, 
ul. Kościuszki 8 

Apteka nr 47-08'1 Konltantynow, 
ul. Sadowa 10 · 

„ •• 

Apteka nr 47-083, Glownn, ut. 
t.owicka 96 

INFORMACn 
O DY2URACH APTEK 

w Pabianicach udziela ApteKa 
nr 47-083, ul. Armil c:i:erwoneJ 7 

w Zgierzu udziela Apteka nr 
47-080, ul. Dąbrowskiego 10 

w Ozorkowie udziela Apteka 
nr 47-092, ul . Dzierżyńskiego 2 

DY2URY SZPITALI 
POŁ02NICTWO 

Szpital im. KQpernlka - po• 
lożnictwo i alnekoloirla - d1lel-
1uca Górn1o, P~radnla K ul. 
Rzgowska, Lokatnrska, Cieszkow
skiego, Odrzań•ka. Przybyszew· 
sklego, gmina Rzgów oraz gine
kologia z dzielnicy Polesie ul. 
Fo-rnelskieJ. 

Szpital Jm. H. WoU - poloł· 
nictwo I 1lnkotocla - dzl.elnlca 
Bałuty i Górna, poradnia K ul. 
Felińskiego oraz ginekologia z 
dzielnicy Pole'ile, por„dnla K 
ul. Kasprzaka. Gda1\ska. 

Szpital Im. Jordana - polotni· 
etwo - dztelnlca Widzew t Po
lPSle ora:i: z dzielnicy Górna po
radnia K ul. Tatrzańska. 

InsLytut Pot. Oin. AM (Sterlln~ 
ga 13} polołQictwo i ginekologia 
- dzlelnlca Sródmle~cie, gm . 
Brójce '>ri.z ginekolngla z dzielni
cy Polesie poradnia K 11!. 1 Ma
ja . 

Szpital Im. C\lrie Skłodowskiej -
polotnictwo - miasto 1 gm.Ina 
Zgierz, Aleksandrów, Ozorkow, 
miasto Konstantynów, gm. Pa
E'Zi:CZew 1 Andrespol. 

Szpital tm. Marchlew1klego w 
Zgierzu - ginekologia - miasto 
i gmina Zgierz. Aleksandrów. 
ozorków. roli.sto Konstantynów, 
gm. Parzęczew l Andrespol oraz 
ł,ód:t dzielnica Widzew I z dziel· 
nicy Po1esle. poradnia K. Ollmptj
l'ka 1 Srebrzyńska. 

Szpital w Pabianicach - po• 
lotnictwo I glnelcologir>. - m!asto 
i gmina Pabianice wra:t z pora
dnią K w Ksawerowie. 

Szpital w Głownie - polotni• 
ctwo t 1lnekologla - miasto 1 
gm. Głowno, Stryków i gm. No
wosolna. 

Chirurgia ogólna - Bałuty -
Szpital tm. Blegańsldego (Knta• 
ztewlcza lift). Szpital im. Barli
ckiego (Kopcińskiego 22) codzien
nie dla przychodni rejonowej 
nr 7. Szpital im. Sklodowsklej
Curie (Zgierz, Parzęczewska 35), 
dla przychodni rejonowych nr 
nr t, 2, 3, 5. Szpital im. Mar
chlewskiego (Zgierz, Dubois 17), 
Ozorków, Aleksandrów, Pa
rzęczew. Górna - Szpital Im. 
Kopernika (Pabianicka 62), Pole
sie - Szpital Im. Kopernika (Pa
bianicka 62). Sródmieścle - Szpl· 
tal im. Pasteura (Wigury 19), 
Widzew - Szpital im. Sonenber
ga (Pieniny 30) 

Chirurgia urazowa - Szpital 
Im. Kopernika (Pabianicka 62) 
N1!'1JM~hl~ur11t1 Szpltal lm. 

Barlickiego (Kopcińskiego 22) 
Laryn~oloe:la Szpital tm. 

Pirogowa (Wolciańslta 195) 
Okul!styka - Szpital Im. Bar

lickiego <Kopcińskiego U) 

Chirurgia I laryngologia dzie
cięca - Szpital Im. Korcsak• 
(Armil Czerwonej 15). 

Chlru.rg111 szczęk \'FO-twarzowa 
- Szpital Im. Barlickiego (Kop
cińskiego 22). 

Toksykologia Instytut Me-
dycyny Pracy (Teresy 8). 

Wenerologia - Poradnia Der
matologiczna (Zakątna 44) . 

AMBULATORIUM 
DORAŻNEJ POMOCY 

CHmURGICZNEJ DLA DZIECI 

Gabinet chirurgiczny Uyn• 
ny całą dob4, Łódź, Armil 
Czerwonej 15, tel. 341-30, wewn. 
70, 457-50, do 54, wewn. 70 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

- czynna co!iztennle od godz. 
19-3 w Stacji Pogotowia Ratun
kowego m. Łodzi. tel. 686-66. 

NOCNA 
POMOC PIEL~GNIARSKA 

dla poszczei:6tnycl\ dzielnic 
czynna codzl>?nnla w godz. od 
20 do 5 

Bałuty - zabiegi na miejscu 
w Izbie przyjęć Szpitala Im. li. 
Wolf zgłoszenia nd zabiegi w do
mu ch:>rego tel. m-77 

Górna - zabiegi na miejscu w 
izbie przyj4ć Szpltaln Im. J Jon
schera t Szpiala Im. Wł. Bru
dzińskiego zgłoszenia na zabiegi 
w domu chorego, tel. 406-K 

Poleslo - za'l:ll~gt na miejscu 
w izbie przyjęć Szpital:. Im. Ma
durowicza zgłoszenia na zab1egl 
w domu cho~eg, tel. m-as 
Sródmleścle - zanlegl na miej

scu w izbie Szpitala im. L. Pa
steura. zgłoszenia na zablegt w 
domu chorego, tel. 1164-11 

Widzew - zabiegł na mtejEcu 
w Izbie przyJęć S"zpltala irn. N. 
Sonenberga, zgłoszcn!h na zabie
gi w domu choreg'l tel. 864-11 

WOJEWODZKA STACJA 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

W ŁODZI 

ul. Slenklewtcza nr 137, tel. 09 

OG0LNOŁ0DZ&l PUNKT 
INFORMACYJNY 

dotyczą<l!r pracy placówek tłuł
by seltowla - czynny całll dobę 
we wwzystkte dni tygodnia, tel. 
915-19 

U.HT.HThWAVAWY.HT~ 



KRZYSZTOF SUJKA. 
(SKS SPOŁEM) 

Aklbualln)' wlcemlsbrz świata w In· 
dyw!dualnym · wyścigu szosowym 
r®począł wielką karierę sportową 
w LZS PawlikoWlczanl<a. Dotych
czasowe największe sukcesy K. Suj-
ka odniósł repr~ntując ba,rwy 
Spółdzielczego Klubu Sportowego 
Społem Lódź. 
Ubiegły rok zwycięzca Plebiscytu 

Czyte1ników „ DP" zamdmął na.jwlę'.t
szym swoim życiowym osiągnięciem 
- wywalczeniem Il miejsca w In· 
dywidualnym wyścigu szosowym o 
młs.trzostwo śwla~a. Do Zdobycia 
„tęczowej" koszulki zabra,klo K. Suj
ce przysłowiowego błysku s1Zprychy. 
Obok sukcesu na MS laureat kon
kursu naszej eazety najlepiej spl$ał 
się z ekipy polS"'.< iej na trasie ubiep;
łorocznego Wyścigu Pokoju. Na 
tra.sle ma.1owej lmp.rezy wywalczy! 
m iano najlepszego .górala". sym. 
pa tycy kola·r5twa w Polsce llcza. źe 
repre-zenta.nt Soołem będzie jednym 
z na1sllnle jsz:vcll' punktów pols:kie.j 
rep rezentacj i kolarsk iej uczestnkza
cej w na jważniej.-zvch tegorocz
nych impreza.eh mledizyna'l'odowych . 

ZllS 
W sobotę wieczorem ni.' tradycyj. 

nym „Balu Mistrzów Sportu" w 
Warszawie ogłoszono listę dziesięciu 
najlepszych polskich sportowców w 
197B ?". 

ZBIGNIEW BONIEK. 
(RTS WIDZEW) . 

Na mls·tnootwach iWiata w Argen
tynie należał do wyrbżnia·jącyeh sli: 
polskich zawt>dnlków. Nie ulega 
wątpLlwoścl, że już w tym roku mo
że przejąć rolę dY'rygenta w repre
zenta.cjl Polski. Ma szanse pn:e
rosnąć DeY'!lę. 

w płeblscycie CzytemL'.<ów tygod
nLka „Piłka Nożna" i katowl,cklego 

TO ó 
lad sl4 n.a pierwszym mledscu w k~
tegoirii papierowej 

Ba•rdzo uda111y sezon. Po raz dru
gi Zdobył tytuł mlstrza Polski. 
W ligowej ?"yw8'lizacjl drużynowej 
przegrał tylko dwie walki. Udane 
występy w reprezentacji Polski 
Zwydęstwa w <>rlcjalnych pojedyn. 
:cach ze Sta.rumu Zjednoczonym! I 
Ugandą. Mistrz Spartakiady !{łubów 
Gwa~dyjsklch rozegranej w Lodzl. 

Zali.cze>ny do kadry o!lmpljsklej 

LESZEK JtOKOSZKA 
CŁKSI 

„Sroc!kowy" pierwszego a,talru ze.. 
spciu LKS należy do najlepszych 
hokeistów reprezentacji Polski, Lm
ponując sympatY'.'rnm tej dyscypliny 
sportu doskonałą jazdą i znakomitą 
techniką , operowa·nla krążkiem. 

LUDMIŁA JANOWSKA 
(ŁKS) 

Jedna z n8'je.lpszych ko.s1Zykairek w 
I-!l,gawym zespole LKS. Oflairna 
peł'lla zaangażowainla w grze. 

L . Jaaiow9ka ma nJemałe zasług! 
w uzyski:wanilu prZeQ; swój zespół· 
korzystnych wyru:i:ów spotkań w 
rozgrywkach 0 mlstrzostwo Poj,skl. 
Obok doskonałego wypełnlan.Ja obo
wiązków roz~rywa,jącej należy rów
n 'eż do czołowych „snajpe<re'k" dru
żyny. 

BARBARA BEŁDZI&SKA 
(SKS STARTI 

O &kutecznym zblclu plłkl decy
duje przede wszystkim d05kona łe 
rozegra,nle I ww. wysta'Wienle. Ta 
\Ola przypada już „eta.towo" ZMÓW
~o w I-llgowej druży·nie łódz:tlego 
Sta,rtu, ja-k I w reprezentac~I -
Ba rbaTze Bełdzlń9klej . 

z jej osobą duźe naodZ!eje wiąże 
•re.ner repre-ze<Macji - Hubert Wal(
ner. B. Reldziń.,.ka, obok doskonałe
go rozgrywania, p0trafl popisać się 
także męskim •• śclęclem''. 

STANISŁAW TERLECJ[J 
(ŁKS) 

P :erwsze miejsce zajął dwukrotny 
medalista ubiegłorocznych mist?"Zostw · 
świata w narciarstwie ble~owym -
J. Łuszczek. Uzyskał on zdecydowa
ną przewagę nad -;wym! kolegami 

Bal mis.trzów Sportu w hotelu „Centrum" - na którym ogłoszono wyniki 
C'zyteln1ków „DP" na najlepszych sportowców woj. łódzkie10 - był 

okazja do wymiany poglądów na temat sportu. 
Na zd.leclu I sekretarz KŁ PZPR - B. Koperski w towarzystwie prezy
denta m. Łodzi - J. Niewiadomskiego w rozmowie z najlepszym piłka

rzem ubiegłe~ roku. - z. Bońkiem. 

Znawcy llUtootu twierdzą, te 
gdyby s. Terlecki potrafil ustrzec 
slę całlciem niepotrzebnych ,,kółek" 
l „~<!Wek". mógłby z pełnym powo
dzeniem ubiegać si<: o miano na.I
le~!(<> lewos'kt"ZYd!owego w repre
zentacj1 Polski. Nalety do czO!o
wy,ch pll'1ta'l'zY I-Ligowej drużyny 
LR:S. Pechowa kontu'Zja wyelimino
wała go z udZlału w Mlstnootwach 
Swlata w Argentynie. a trzeba do
dać, te był on w życiowej formie. 

Na piątej pozycji czvtelnicy „PS" 
umieścili wicemistrza świata w ko· 
lars·idm wy4cigu lr1dywh!ua!nym, 
zwycięzcę t>l>iblscytu naszej redakcji 
K. Sujkę. . 

Oto Usta najleJJSZych· J. Łuszczek, 
J. Pe~ia.J<, n. Srednlcki. B. Mali
no"'sk1, K. Sujka. s. Zasada. 
G. Rabsztyn. W. Fibak. A. Dankow
ska, B. Kramer. 

Komunikat „Totka" 
PP Tota!lzator Spartowy zawiada

mia. że z dnia :n. 12. 78 r. stwierdzo
no wygrane: 

NA LIGĘ ANGIELSKĄ: 4 rozw. z 
13 tr,af. - 124.716 zł ; 213 rozw. z ta 
traf. - 2.342 zł; 2.639 rozw. z 11 traf. 
- 1419 zł; 18.0M rozw. z 10 traf. 'Jfl zł. 

W DUŻYM LOTKU 

• LOSOWANIE I: 1 ro1'W. z 8 traf. 
- 882.327 zł. 2 r<l'Zw. z 5 traf. prem. 
- 441.163 zł; 2'24 rozw. z 5 traf. -
5.000 zł. 9.4J.3 rozw. z 4 traf. - 156 zł: 
144.:Jl'5 rozw. z 3 traf. - 10 zł. 

LOSOWANIE II: 91 ro:rm. z s traf. 
- 24 .000 zł; 5.562 rozw. z 4 traf. -
~ zł. 94.328 rozw. z 3 traf. - 58 zł 

W ZAKŁADACH „SYLWESTRO
WYCH": 1 rozw. z 6 traf. - 1.000.000 
zł; 146 rozw. z 5 traf. - ok. 67.000 zł: 
8.575 rozw. z 4 traf. po 1.429 zł: 189.996 
rozw. z 3 traf. - 1'36 zł. 

Termin losowania Dużego Lotka 
t1rzesunięty został z 7 na 10 stycz
nia. Trudne warunki atmosferyczne 
uniemożli wiły dostarczenie w termi
nie odcinków .,B" do zabezpieczenia 
w skarbcach w Warszawie. 

10 stycznia br. odbędzie si<: r&w
nleż losowanie Express Lotka i Ma
łego Lotka na oołaczony termin za_ 
kładów 3110. 1 79 r. 

• • • 
P .P. ..Total izator Sportowy" komu

n ikuje . że z powodu niedostarcze
nia wszystkich odcinków „B" do za
bezpieczenia oraz odwołania 12 soot 
kań 1>ilkarskich objętych zakład ami 
- zakłady piłkarskie na dzień 617 
stycznia l!m! r. zostały odwołane. 
Grający otrzymają zwrot stawek. 

„Sportu" na „Plłka·rza Roku" w 
ubiegłym .sezorue zdecyd<>Wanie 
uplasował się na pierwszym mlej
seu. W plebLs.cycie trenerów r:ostał 
również .,Pilkarzem Wiosny" 

Zbigniew Boniek ma dopiero 22 la
ta, a przecież już w tej chwlU j<>s t 
Jednym z najlepszych plł~arzy k '1-
ju . 

HENRYK PIELESIAK 
(GWARDIA ŁODZI 

W tradycyjnym rankingu ,,Prze
tllądu Sportowego" w 1978 r. zna-

Meldunki spod koszy 
+ W Warszawie za,kończył się mię- · 

dzynarodowy turniej w koszykówce 
mężczyzn o Puchar Wyzwolenia 
Pierwsze miejsce zajęła Warszawa I. 
POd firmą któl'ej występowała reore
zentacja Polski. W decydu.1acym me
czu pokonała Moskwę 95:89 (45:22) . 
Zespól Moskwy był reprezentowany 
przez szósty zesp6ł radzieckiej eks•tra
lrlasy Dynamo Moskwa. Na trzecim 
mlejseu uplasowała się Warsza,wa II 
(przodownik I ligi - Legia). 

+ W Piotrkowie odbył się również 
turniej koszykówki mężczyzn o Pu
char Wyzwolenia. Pierwsz,. miejsce 
zajął pierwszoligowy zeSJ)ół LKS. 
który pokonał w finale. II-ligowa 
Piotrcovię 90:85 (44:36). W towarzyskim 
meczu Piotrcovia przegrała z fiń
skim zespołem Hyutnkaan Tanko 
82:90. 

+ W Krakowie, w kolejnym tur
n ieju koszykarzy o Puchar Wyzwo
lenia zwyciężył zesp6ł Wisły który 
w finale pokonał Resov!ę 95:69. 

+ W Łodzi zakończył się natomiast 
turniej Juniorek w koszykówce o 
Puchar Wyzwolenia. Zwycięźyła 
Polska I , która 1>0konała Polskę u 
73:32. 

Komisarz próbował wyobrazić sobie reaikcje Collenota. ankie
tera-donżuana z „France-Sondages". kiedy znalM:ł sie przed ta 
młodą kobietą. 

Wróciła przynosi.ac tacę. która oostawiła na 9tole. Ażeby go 
obsłużyć pochyliła sie do przodu. co spowodowało odchylenie 
się bluzeczki. · 

- Ile cukru? - spytała komisarza. 
- Cztery." 
Nie mrugnęła nawet, osłodziła kawe i 'Podała mu filiżankę, 

Kiedy pił kawę. patrzyła na niego z czułvm uśmieszkiem, oo
tem nade zaszczebiotała: 

- W iakim celu pan powrócił. pa,nie komisarzu? 
- Dla zadania oani 1etineito czv dwóch dodatkowvch pytań. 
- Myślałam że przvszedł oan wvłącznie dla mnie - zażar-

towała abv zorientować śię w sVtuacji. 
Poirel uśmiechnął się Mimo woli oatrzył na niia !nnvmi oczy-

ma. niż w czasie pier'Wszel sWoiei bytności. 
- Właśnie ooże2nałem sie z pani meżem - rzekł. 
- Z Jojo? 
- Chciałem mu równie:!: zadać kilka dodatikowych pyta{),. 
Skrz:vwił się. 
- Był bardz.o przve:nebiony. 
- Czvm? 
- Waszym bl iskim rozwodem. 
- Powiedział to panu? ••• 
- Tak. 
Podn iosła s ie I podeszła do okna. Stale oadało. 
- Tak jest l ep iej - P<1Wiedziała - przvna imniei nie będzie 

więcej nieszczęśl iwym. a ja wreszcie pede mogła robić to 
co zechce. 

- To ?.naczv oołaczyć się z Louisem Carrera? 
Zas,koczona wstrzvmała sie chwile zanim odoowiedziała. 
- Pan równ ież o tvm wie? lstotnie Jojo ootrzebował PoWier· 

nika. Nie 1a nie połncze s ię z Louisem„. 
Zaśm i ała s ie troche zachrypnietvm !!losem. 
- Louis Jest przviemna przvl?oda ale niczym więcej. Nie 

za m ierzam iednak opuścić męża kt6rv ma dobra posadę po 
to, aby żyć z robotnikiem imil?rantem: N ie. to czee:o ja chce 
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Fot. A. wach 

,.A" pn:ygotowującej się do Lgrzysk 
Ollr:. pij sk!Ch w Moskwie. 

GRAŻYNA SZMACII(;SKA 
(KS ANILANA) 

Po r&1Z drUitl reprezen.tantka łódz
k.ietj Allli:lany zQ®tała wybrana przez 
CZyteln'1.ków „OP" do grona na.jlep
szych sportrw;ców województwa. 
Jest ona aktuahną wlcemlstnynia 
Pol:siki. Za :r.nacm~e występy na 
ubległOl'OC'Zlllej Ollmpla dzle Szacho
wej W At"genitynle otrzymała mlano 
na.jlepszej ZBIWodnlcz1ti w polskiej 
ekipie. To g!ównle dzięki jej grze 
na„za drużyna zd'>by!a tam rewela
cY')ne piąte miejsce. 

TERESA MARCINIAK 
(WŁOKNIARZ ALEKSANDROW) 

Mistrzyni PolS'kl w s-:<Olku w da·!. 
SUikces ten dal jej awaru do re
pr~Macjl Pols,ki, wystąpiła na mi
strz05twach Europy w Pradze Pod 
koniec seZonu wzięła udZlał w ośmio
meczu na Stadionie Olimpijskim w 
To kto. 

Teresa Ma~cill'!ak Wierzy, te w 
tegoroczny-eh stairttth popra·wl swo
je wyniki . 

Trudna sytuacja energetyczna kra
ju wymaga podjecta decyzji służą
cej oszczędzaniu energii równJet 
przez organizacje sportowe. GKKFiS 
zaleclł w związku z tym wyłączenie 
z eksploatacji tych oble.któw i urzą. 
dzeń sportowych. które są wysolto 
energochłonne ;przy zapewnieniu w 
nlch niezbędnej minimalnej tempe
ratury. zapobiegającej awa.rlom. 

Planowane na najbliższ,. dni im-
prezy l zawody sportowe. odbywają
ce si<: w obiektach zamkniętych. 
powinny być w zasadzie orzełoźone 
na pótnlejszy t~nni111. 

WOJCIECH FIEDORCZUK 
(ŁKS) 

Jeden z najwtęk~ch talentów Ja
kle poJawlły sle ostatnio w polskiej 
:<0szytkówce. P~atek sezonu wręcz 
miakomlty. To w głównej mierze 
dzięki j~o grze koszykarze LKS 
na.leżeli do ścisłej l:<zołówkt Ugowe'j 
l 1.11pl&sowali się na t-n:eclm mleJ-
s.cou . , 
Koeri:y~a,rz minionego se12:onu w 

Polsce. oa.~mu rozwoiowl jeg? 
talentu przeszkodziła kontuzja. Po 
sierpniowym tournee kadTY w Ju
gosłav.it, na dlll!ŻSzy czas mu<;'!al 
prze-rwać treningi. 

w skitócie 
* W meczach o mlst?"Zostwo 

ekstraklasy siatkarzy padły wyniki: 
Płomień - Beskid 3:0, Gwardia. -
Hutnik 1~3. Płomień - Hutnik 3:2. 
Gwardia - Beskid 3:0. W tabeli 
prowadrJ Hutnik pn:ed Płomieniem. 

-łr Polski 'panczenist„ - J . Jótwik 
zajął piąte miejsce w wieloboju 
sprinterskim na zawodach w Inzell. 

ti- W meczu halowym ME w teni
sie Polska przegrała r Rumunią 0:3. * Polscy kolarze przęlajowl zwy. 
clę:!:yll w klasyfikacji drużynowej w 
Magstadt (RFN) wyprzedzając CSRS, 
Szwajcar!~ I ekipę gospodarzy. * Obrońca Puchuu Swiata a:r.vre
dzki narciarz - I . Stenmltk wy
walczył I miejsce w slalomie gigan
cie rozegranym w Courchevel. * Podwójne zwycięstw'> w biegu 
zjazdowym mętczyzn PS rozegra· 
nym w Morzlne - Avloraz odnleśłl 
Kanadyjczycy. Zwy.~lężył K. Read 
przed S . Poiborsklm. 

to być wolna. ale oni tego nie rozumieją, ani jeden ani dr\l
fi. 

- To sa pani osobiste sprawy, pani Passeloup. la nie 
przyszedłem tu żeby sie w nie wtrącać. 

Poirel wyjął swój mały notatnik i dłUJ?opis. 
.- CJ:\ciałbvm natomiast abv oani opowiedziała co sie zdarzy

ło we wtorek PO oołudniu. Przede wszystkim. czy maż pani 
był na służbie? 

- Nie. ·miał wolny dzień. Po oołudniu oowiedział mi. że 
idzie do kina ot tak sobie. nagle. nie proszac mnie, abym mu 
towarzyszyła.„ 
Oblizała językiem dolną waree. 
- Trochę mu nie wierzyłam. gdyż odebrał rano telefon od 

jakiegoś nieznajomego. Później dowiedziałam sie. że rozmawiał 
z detektywem. To z nim poszedł sootkać sie PO oołudniu. 
I Pomyśleć. że on wydaje pieniądze. bv dowiedzieć sie tel?o. co 
ja moe;łabvm mu powiedzieć. gdyby mnie tylko o to zapv
tał! 

- O której godzinie pani mąż wyszedł? 
- Około godziny. 14.30. 
- A pa.ni tu p0została? 
- Tak, nie mogłam spotkać sie z Louisem. gdy:!: on wvcho-

dzi z fabryki dopiero o godz. 18. Tego wieczoru miał cze
kać na mnie u siebie. na wszelki WY'l)aqek, l?~YbY Jojo mu
siał kotoś zastąpić w pracy. 

- Pani wiec była sama. kiedy przyszedł ankieter, aby prze
prowadzić WYWiad? 

- I był mile widziany, gdy:!: oapołudnia są dłuJ?ie. Wie pan, 
nie jestem zwolennicz'ka telewizjL a więc.„ 

· - O której godzinie wvsz~dł Collenot? 
- O 17.30. coś koło tego. Powinien był zostać z pół J?odzdnki 

dłużej .•• 
Wzniosła oczy do iróry. 
- Akurat Lou.is musiał zatelefonować do mnie wychodzac 

z fabryki.„ 

S'f)Ojrzenie jej wyrażało złość. , 
- Mamy ustalony pewien rodzaj szyfru. Czaaaimi telefonuje 

przez jednego ze swoich kumpli, Kiedy zatelefonował prosiłam 
go, żeby miał sie na baczności. l?dYż dręczyły mnie złe prze· 
czucia. A potem Jojo którv nie wracał„. 

- O której J,?odzinie POWrócił? 
- Około 18.45. W telewizji na pierwszym kanale był pro-

gram dla dzieci. 

Poirel zauważył sprzeczność dotyczącą telewiizjl. Do'Piero co 
żona strażaka powołała sie na program. aby orzVPOmnieć so
bie godzinę. a przedtem stwierdziła . że nie lubi ot!ladać ma
łego ekranu. Miała przv tvm minę prawie rozbawioną. 

- Kiedy Jojo wrócił. wvwnioskowałam z Jego zachowania. 
że dowiedział się o wszystkim. Zresz·ta PoWiedzial to, brufal· 
nie nucaiac mi w twarz zdjęcia. 

- Co pani zrobiła? 
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Włodzimierz Tomaszewski 
-

Autorami jednej z najmilszych 
niespodzianek sportowych w minio
nym roku byli pięściarze Widzewa, 
którzy wywalczył! wTeszcie awans 
do grona najlepszych drużyn w kra
ju. 

Mgr Włodzimierz Tomaszews1<1 
przyszedł do klubu w 1974 r , kiedy 
sekcja bokserska była „w rozsyp
ce". Szybko znalazł wspólny język 
z zawodnikami, szybko tet przycho
dziły efekty roboty szkoleniowej . 
Tomaszewski już • przed podjęciem 
pracy w Widzewie dat sle poznac 
jako doskonały trener w Polskim 
Związku Bokserskim, gdzie peł nił 
funkcję drugiego opiekuna repre
zentac ji seniorów. I kto by pomy
ślał, te pierwszą ulubioną dyscy pli
ną trenera roku byla„ . siatkówka 
(z powodzeniem zresztą prowadził 
przed laty zespół MKS Górna). 
Koleżeński, zdyscyplinowany su

miennie traktu .1ący swoje obowiązki 

Finał 
debla 
bez Fibaka 

. a. . Okker ulegli w 
pól!ina!owym pojedynku turnie.lu 
deblowego WCT w Londynie parze 
rumuńsko.ameorykańsltlej I. Nastase -
S. Stewa'l't w tTZech setach 6:0. 4:6. 
4:6. 

Piel:'W&zy se<t był peplsem Fibaka 
I Okkera. w dwóch następnych gra 
była wyrównana a górę wzięło d0-
śwladczenle 1. Nastase. który znako
micie grał pod siatką. 

W drugim półfinale Amerykanie 
J. McEnroe l P . Fleming pokonali 
brytyjską parę Mark Cox -'- o. Lloyd 
6;3, 6:7. 6:3 . 

• • • 
W finałowym 1>0jedynku turnieju 

deblowego WCT w Londynie. Ame· 
rykanie J , MeEnroe i P. Fleming po
konali parę rumuńsko-amerykańską 
I. Nastase - s. Stewart 3:6 6:2, 6:3. 
6:1. 

• • • 
J. Connora postanowił bronić tytu

łu wywalczonego przed rokiem i 
wystąpi w tur·nieju Masters, który 
zostanie rozegrany w dniach 1~14 
stycznia w Madison Square Garden 
w Nowym Jorku. Początkowo Con
nors chciał zbojkotować „Masters" . 
ponlewaź nte przyznano mu premll 
Grand Prix (w klasyfikacji 14178 za
jął on wprawdzie. pierwsze miejsce 
ale nie roizegrał odpowiedniej ilości 
turniejów). 

PONIEDZIAŁEK, • s;rYCZNI.'... 

PROGRAM I 

12.05 Z kraju I ze świata. 12.25 
Mozaika polskich melodii. 12.45 Rol
niczy . kwadrans. 13.00 Komunikat 
energetyczny. 13.01 Ryttny młodych. 
13.20 Kwl.ntet Z. Namysłowskiego. 
13.40 Kącik melomana. H.00 Studio 
„Gama". 14.20 Studio Relaks. 14.25 
Studio , „Gama" 15.00 Wlad. 15.05 
Korespondencj„ z zagranicy. 15.10 
Studio .,Gama". lS OO Tu Jedynka. 
17.30 Radtokurler. 18.00 Tu Jedynka. 
18.25 Nie tylko dla kierowców. 18.33 
Konctrt tyczeń , 19.00 Dziennik wie
czorny. 19.15 Gwiaz(!y naszych 
estrad. 18.40 !:!tudenckle zespoły folklo
rystyczne u nas I na świecie. 20.00 
Wiadomości I Informacje dla kierow
ców 20.05 Siadem naszych interwen
cji. 20.10 Kcncert muzyki popular
nej 20.35 Melodie lat siedemdziesią
tych. 21.00 Wlad . 21.05 Kroniko. spor
towa. 21.15 Z wizytę w .,Mostosta
lu" - koncert (Ł . ). 22.00 Z kraju i 
ze ś\\'!ata. 22.20 Tu radlo kierow
ców. 22.23 Ols:r:tyn na muz.vrznej an
tooie. 23.00 Wita Was Polska. 

PROGR<\M Il 

11.30 Wlad. lt1:3S Postęp, dom, no
woczesność. 11.45 Muzyka spod strze
chy, 12.05 P. Dessau - li Symfonia. 
12.25 „Kolejarz z Gołębia" - opow. 
12.45 Ti.ńce kompozytorów polskich. 
12.55 Gra 'zespół Carlosa Santany. 
13.00 Dobre. ale mało. 13.10 L. Ja
nacek: Suita na orkl".!stre sinyczko
wą . 13.30 Wiadomości I komunikat 
dla górników. 13.35 Ze wsi 1 o wsi. 
13.51 Koncert Chóru PR i TV we 
Wrc,clawiu. 14.10 Wl<:~ej, lepiej, no
wocześniej. 14.25 Muzyka · L. Bo<'che
rtnlego. 15.20 Popołudnie dziewcząt 1 
chlopc-ów. 16.00 Splewa Ewa Demar
czyk 18.10 Szkice o muzyce. 18.40 
Z p0lsklej muzyki operowej. 17.00 z 
dziejów ji.zzu polskiego. 17.20 Notat
nik kulturalny. 17.30 Poetycki kon
cert :!:ycze1~. 18.00 ,,Co piszą o mu
zyce?". 18.25 Plebiscyt S'tudla „Ga
ma''. 18.30 Echa dnia. 18.40 Radiowe 
spotkl'nia. 19 OO Nagrania planisty La. 
zara Bermana . 19.4:> Dżwlękowy Pla
ki.t Rekhmowy. 19.53 Przezorny 
zawsze ubezpieczony. 20.00 Saldo, 
panie dyrektorze I 20 .20 „Kontra
punkty". 21.30 Wladomo-<cl i Infor
macje sportowe. 21 .40 Ple~nl G. Du
faya. 22.00 Zblltenia nr 5a. 23.00 Ta
jemnice prozy - Witolda Gombro
wicza. 23 .30 Wlad. 23.35 Co słychać 
w -<wiecie. 23.40 Muzyka n ,a dobra
noc. 

PROGRAM III 

1~.00 Ekspresem przez świat. 1'2.05 
W tonacji Trójki. 13.00 Powtórko. z 
rozrywki. 13.50 „Nasz człowiek w 
Hawanie" - odc. pow, 14.00 Muzy
ka barokowa na dworac!l europej
sk!ch. 15.00 Ekspresem przez świat. 
15.05 Spiew.1 Andrzej Rosiewicz. 
15.20 W kręgu ja>:zu. 15.40 Oklaski 
dla Otlss Reddlnga. 18.00 .,Franek t 
081!\uta" - rep. 18.20 Muzykobnnle. 
15.45 Na.sz rok 79. 17.00 Eksprl'sem 
przez świat. 17.05 Muzyczna po~zta 
UKF. 17.40 Odkurzone przeboje. 18.10 
Polityka dla wszystkich. 18.25 Czas 
relaksu. J9.90 Codziennie powieść w 
wydaniu dtwlękowym - J. żulaw
s~l: „Laus femlnae" 19.30 Eksnresem 
prz~z ~wiat. 19.35 Opera tygodnła -
„chowańszczyma" - !Ił. Musorgskie
go. 19.50 .,Kat czeka niecierpliwie" 

Fot.: A. Wach 

„dojrzewają" umiejętności Henryka 
Petric-ha i Jana Wnęka - młodyc-h 
zawodników rokujących duże na
dzieje na przyszłość . 

Fiński 
skoczek 
najlepszy 

P. Kokkonen został triumfatorem 
27 edyc.Jl „Turnieju Czterech Skocz
ni". Reprezentant Flnlandil. Impono
wał nie tylko odległościami, ale też 
nlenaganriym stylem i ?"ówną formą. 
Był trzeci w Oberstdorfie trzeci w 
Ga-Pa. pierwszy w Innsbrucku I oler
ww.y w Bischofshofen . Uzyskał w su
mie 815,6 pkt. i wyprzedził o 33 pkt. 
szwajcara H. Sum! oraz 35 pkt. J . Dan
neberga CNRD). Piotr Fijas po osta
tnim konkursie awansował na JO 
miejsce w klasyfikacji końcowej tur
nieju. 

• • • 
Pozostall nasi dwaj repr~ntancl 

Stanisław Bobak l St. Pawluslak mieli 
w Bischofshofen niezbyt udane <ko
ki i zajęli dalsze mleJsca. Pawluslak 
bYł 21 (196,1). a Bobak - 22 (195,6). 

- odc. pow. 20.00 60 minut na go
dzino:. 21.00 Ga.leria star:rch mlstrzow 
interpretacji. 22.00 Fakty dnia. 22.08 
Gwiazda siedmiu wieczorów 
Frank Sinatra. 22.15 Trzy kwadr<l.nse 
Jazzu. 23.00 I. Walker - Ballada o 
śnie". 23.05 Między dniem "a snem. 

PROGltAM IV 

12.00 Wiad. 12.05 Wlad. (L.). 12.08 
Chwila muzyki (L.). 12.10 „Wydarze
ni<>. poglądy, refleksJe" mag 
łódzki (L.) 12.25 Giełda płyt. 13.W 
Lekcja języka francuskiego. 13:15 
Muzyka. 13.20 Dili. kl. I: . Dzlel'l do
bry, Ikslo". 13.45 Tu Studio Stereo 
(sterec). H .00 Technikum Rolnicze 
14.15 Tu Studio Stereo (stereo). 14.4S 
Tańce ludowe Skandynawii. 15.00 
W1ad. 15.0a „W Jezioranach". 15.35 
Chwila muzyki. 15.40 Kslązk!. do 
których wracamy - H. Slenklewkz 
„~ty z podróźy do '11.meryki" 18.00 
Wiad. 16.05 .,Przed pierwszym dzwon
kil'.111" - aud. dla nauczycieli. 16.2:i 
Le.ccja. języka niemieckiego. ,16.40 
Aktualno~ci dnia (L.). 18.55 „5 mi
nut o sp'lrcie" (Ł.) . l7 OO Kulig ze 
„skaldami" (L.) 1715 Reportaż T. 
Szewery (L.). 17.35 Z piosenką przez 
konty,nenty (L.). 18.00 „Współgospo
darz~ • - aud. B. Szurgota (L.). 18.10 
Chwila muzyki (ł •. ) . 18.15 Radlore
klama (Ł.). 18.25 Następcy 
Einsteina". 19.00 Ekonomia" na co 
dzień. 19.15 Lekcja języka rosyjskie
go. 19.30 Jam session (stereo). 20.15 
Festiw1-.l E'landryjski - 1978. 21.50 
Panorama muzyki eksperymentalnej. 
22.30 Nauka i świat współczesny. 
22.40 Radiowo-TV Szkoła $rednia dla 
Prac1,1jących. 22.50 E. Granados -
Pleśń „Dziewczyna z obrazu 
Goyi". 22.55 Wlad. 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

IQ.OO TTR, RTSS - hodowla zwie
rząt, sem. 1. 12.30 TTR - mechani
zacja rolnl.ctwa. 13.00 NURT mate
matyka s!'lm. 1. 16.50 Dziennik (·kol). 
17.00 Obiektyw. 17.20 Zwierzyniec 
(kol.). 17.SO „Możesz na mnie liczyć 
mamo• - fllm fab. prod. TV Radz. 
(kol.). 19.00 Dobranoc dla najmłod
szych. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór 
z <i;ziennikiem (kol.) . 20.15 Teatr Te
lewizji: Tom Stoppard - „Separacja" 
reż. Bogdan Augustynia<k. Wykonaw
cy: Gustaw Holoubek, Joanna Żbi
kowska. Anna Clep\elewska, Andrzej 
Chrzanowski Teresa . Marczewska 
Ma,rla Klejdyu, (kol .). 21.15 w mi•nu~ 
te po premierze - „Opowieść pre
zydenta" (kol.). 21.50 Dziennik (k.Pl.). 

PROGRAM Il 

17.00 S.potka}my slę raz jeszcze. 
17.05 Czerwone Glta?"y - piosenkl -
kolęd:v,. 17.15 .. Znane i nleznane" cz. 1 
festynu górniczego. 17.30 „Dwugłos" 
- reportaż filmowy. 17.55 „znane 1 
nieznane• cz. 2. 18.10 „Gdy dwie ro
bią to samo" - program z udziałem 
Magdy Zawadzkiej I Ewy Wiśniew
skiej. 18.30 „Dziewczyn.ka z zapałka
mi" - program rozrywkowy, 19.00 
„Czerwone Gitary". 19.10 Wiadomo. 
ści (Ł). 19.30 . Wieczór z dziennikiem 
ekol.). 20.15 Spotkajmy się raz jesz
cze c.d. 20.20 „Sentymenty" - „Ra
nek nle lubi wieczora" wg. scenarlu. 
sza A. Osieck: ej. 21.15 24 godziny. 
21.2.'> „Zaślubiny na krańcach 9wi.7ta" 
- odc. 1 „Wśród ludz-i Kalaschi" -
francuski seriał o obrz<:dach zaślu
bin. 

DZIENNIK POPULARNY - dziennik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „P?"asa-Kslll:!:ka-Ruch". wYdawca: t.ódzkle Wydawnictwo Prasowe RSW , ,P?"asa-K&111żka-Ruch". Redaguje Kolegium Redakcja kod 90-103 Łódt. Piotrkowska 98. Adres pocztowy: „DP" t.ódt. skl'ytll:a nr 69. 'l'elefony: centrala 293-00 łączy ~ wsz;vstkil:ni dzla łamL Redaktor naczelny 325-64. z-ca redaktora naczelnego 307-26 Sekretarz odp'>w1edzlalny Il St!kt etarz 204-75 . Działy : mlelskl 341 10, 337-47, sportoWy 208-95 ekonomiczny 228-32 wojewodzkt 223-05 dzl~I listów I interwencji 303-04 (rękooisów nie zamówtonych redakc ja nl.e zwraca) kulturalny 621-60. „Panorama" 307-28, dział społecznJ I fotoreporterzy 378-97 Dział Ogłoszeń 311-50 .(Za tresć ogłoszeń reda keja nle odpoWlada). Redakcja nocna 869-68. 868-78 Cen& prenumeraty rocznie 312 zł p6łrncznle 156 zt kwartalnie 78 zł . Prenumeratę przyfmulą oddziały RSW „Prasa- Książ ka-Ruch" oraz urzędy pocztowe f doręczycieie w termlnacb na r kwartał. 1 oółroczP . oraz cały rok do 10 katdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Zakłady pracy. lnstytuc-je I organizacje składają zamówienia na prenumeratę w miejscowym oddziale RSW. a w miejscowościach w lttórych nie ma tego oddziału. w urzędach pocztowych. bą(!t u d«ęceycielt. Natomiast prenumeratorzy indywidualni wyłącznie w urzędach pocztowych bądt u doręczycieli. Egzemplarze archiwalne „Dzlenntka" 111 de nabycia w sklepie •• Ruchu". Łód:t. Piotrkowska .95. • 
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