Wydanie

Nominacje
profesorskie

I

R.ada Państwa na wniosek prezesa Rady Ministrów nadała tyzwyczajtuły naukowe profesora
raś profesora
nego 17 uczonym.
42 uc:ronym.
nadzwyczajnego
tradycyjnym zwyczajem
Wcwraj
zebrali się oni w Belwederze by
odebrać a.kty nominacyjllle.
zwyczajnego
profesora
Tytuły
otrzym.all m. in. nauk ekonomicznych· - Władysła;w Baka z UW;
Jan Gurz:ek z AM w Lodzi; nauk
i
techniamiych - Edwair<i Kącki
Jerzy Larrrz:end<>er!er :r. Politechni'.ki
Lód:iJkiej.
Tytuły profesora nadzwyczajnego
zaś m. i,n.: nault humanisty<'znych
- Stanisław Kwiatkowski z L.BOS
w WarSLawie; nauk medycznych Pajszc:zyk-Ki~lewioz i
Teresa
Wiesława Torzeck& z: AM w Łodzi.
Marek
tecblnicmych
Nauk
TrombSk.l z Polttechnikl Lódzkiej
- filia w BlelUiJ-BlałeJ; Mir<>sła.w
Włodarc:zyk 111 Politechiniki Łód:~klej.

Tragiczny

społeczeństwa

Wokół

przyszłości

paląrydt się pomieszczeń przeni~
mieszkania, gdzu•
nąt do innego
lekkiemu zarzadzeniu uległo pięć
i czworo
05Ób: 40-letnia kobieta

dwóch miesięcy.
dzieci w wicku
5. 6 i 7 lal. Przewieziono je do
szpitala przy nl. Spornej, kobietę
zaś do Instytutu Medycyny Pracy.
Stan całej piątki nie budzi obaw.
Z dotychczasowych ustaleń wynipożaru było
przyczyną
ka, że

Tragiczny bilans
karnawałuwięcej niż

zwykle ofiar
pochłonął tegoroczny karnawał w
Wenezueli. klóry zakończył się we
wenezuelskiego
v;torek. Według
dziennika „Nacional", w samej stolicy i na przedmieściach Caracas
wypadkach drogowych
zginęło w
badź zostało zahit;rch ponad 150 osób
Znacznie

HARAKIRI
Z Mit.OŚCI
Pałuki w Bydgoskiem to n:e Japonia Cerekewica pod Żninem to nie Tokio. a jednak col; rodem
z o bycza jowośc' kraju Kwitna<;e.i
NteWiśni i tam si~ wydarzyło:
stet,· anachronicznego i dra~aty
cznego. Otóż 32-Jetni mieszkaniec
tej wsi. kawaler. popełnił samobójstwo w stylu prawie samurajskim - wprawdzie nie mieczem
rozpruł sobie brzuch
a nożem
Desperackie
niestety śm!ertelnie.
harakiri było pcic!obno aktem rozpaczy i manifestowanym już wcześnie.i protesteh przeciwko niewiern..,~ci

rl7.it=iv.-·f'7.Vn''

Mniej narkotykół
w armn'"' USA
/

Jok wynika z danych przedstaw1011vch w poniedziałek przez Pen·
tngon spożycie narkotyków wśród
żołn1erzv armii USA znacznie spa·
dl 1 w l.983 r.
W ub. roku marihuanę paliło 2,9
żołnierzy
amerykańskich
proc.
(stacjonują<:ych zarówno w krajtl
podczas gdy w
jak i zagranicą).
odpowiednio 6,5 proc.
1985 r. narkotyków
innych
Spożycie
zmniejszyło sil: s 5,8 pr-00. do 3,1

obywatelskiego

Ja- Chodzi o to, aby odejść od ·systeJako pierwszy głos zabrał
nusz Reykowski, który stwierdził mu monocentrycznego. a stworzyć
warunki rozwoju samoorgandzują·
określić kieże można wyraźnie
runek zmian systemu politycznego. cego się społeczeństwa obywatelskiego.
Prof. Reykowski podkreślił, że
gdy podejmuje się temat przejścia
od reform monocentrycznych do
Łodzi powstało
pluralistycz.negQ społeczeństwa obywatelskiego, tn kwestią wyjścio
wą staje się rola partii w sprawo·
waniu władzy. Jej rola i zasady
oddziaływania na życie polityczne
wymagają prawnego uregulowa.nia.
Ramy dla takiego uregulowania
powinny być stworzone w toku
(Inf. własua). W połowde stycz- Radio ułatwi uzyskiwanie zezwo- prac nad nową konstytucJą. W tym
nia w Łodzi zarejestrowane zo- leń PIR na korzystanie z radiote- kontekście widLimy - powiedział
(instalowa- - konieczność stworzenia w Polsprzewoźnych
Użytkowni lefonów
stało Stowarzyszenie
ków Radiotelefonów Pracujących nych przede wszystkim w samo- ce prawa o partiach.
(DALSZY CIĄG N A STR. 2)
w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB
ogólnopolskim)
Radio (o zasięgu
Prof. Reykowski dużo miejsca
Na całym świecie pod krypt<>ni·
poświęcił sprawie wolny('h wybomem CB kryje się pasmo oddane
rów. Za bardzo istotny krok na tej
indywidualnyrri
do użytkowania
już
drodze uważamy dokonanie
posiadaczom radiotelefonów, wyko·
modyfikacji.
ważnych
obecnie
społecz·
rzystywanych do celów
- powiedział
Mam tu na myśli
nych i prywatnych. W ciągu za.
- powołanie nowego pąrlamentu,
ledwie trzech tygodni od chwili
miałaby wię
nie
w którym PZPR
zarejestrowania stowarzyszenia pokszości i w którym zasiedliby w
W związku z licznymi pytawstało już około 30 wojewódzkich
przedstawiciele
znacznej liczbie
niami słuchaczy Polskie Radio
Przed
PL-CB Radio.
oddziałów
Zaproopozycyjnych.
ugrupowań
informuje. że relacje z obrad
kilkoma dniami ich przedstawicieponował też. aby wyłonić specjalsto„okrągłego
roboczych
grup
Je zebrali się w Łodzi na sejmi·
ną gr\.ipę roboc:r.~ z grcma zespołu,
łu" nadawane sa codziennie w
ku, który ustalił kierunki d:1:ała
której zadaniem będzie przedyskuI
programu
audyc]i
specjalnej
nia i wybrał ogólnopolskie wła
towanie nowej ordynacji wyborPolskiego Rad\a o godz 21.30
dze stowarzyszenia. Na jego czele
- stwierdz:ił
czej. Proponujemy
Ponadto rozmów z uczestnikastanął łodzianin, Jerzy Płókarz.
aby funkcję
pro!. Reykowski mi obrad słuchać można w po- W Polsce - mówi prezes gwaranta ładu ustrojowego speł
i \"'ieczornym wyłudniowym
prywatnym
przepisy pozwalają
niała instytucja prezydenta.
daniu .. Z kraju i ze świata"
właścicielom radiotelefonów na ruZa najpilniej;ze kroki na d~ooraz: .. Muzyce i aktualnościach".
radiotelefoniczną
łączność
chomą
w paśmie 27 megaherców. Szacuje(DALSZ:Y CJ.4,G SA STR. 7)
my, że w tej chwili jest nas .,.,..,--------~---·--...:w~kilposiadaczy radiotelefonów ka aścit tysięc~·. Utworzenie PL-CB

w

PL•CB ·R adio

ELEKTRONICZNY

a
Jaka będzie sylwetka nowego samochodu licencyjnego Xl/79 oraz
jego pa.rametry techniczne? O tych sprawach prędzej dowiedzieli się
miłośnicy motoryzacji we Włoszech i RFN, niż krajowi sympatycy
czterech kółek.

trzy osoby

'Yc:z:oraj o &odz. 6.44 rano wybuchł
pożar w mieszkaniu na pierwszym
piętrze posesji przy ul. Hutora 41
w Łodzi. Wewnątrz znajdowała się
59-letnia właścicielka m1eszkania,
jej 56-letni przyjaciel I 46-letni są
siad. Cała trójka spłonęła. Dym z

rOZWOJU

Wczoraj zebrał •ię w Warszawie zespół ds. reform politycznych, wyłoniony podczas inauguracyjnych obrad „okrągłego
Współprzewodniczącymi tego 36-osobowego zespołu są:
JANUSZ REYKOWSKI i BRONISŁAW GEREMEK.

przy ul. Butora

Spłonęły

..

stołu".

Oto bowiem ro.In. włoskie pismo
„Quatroroute" opublikowało scheprezentujący
matyczny rysunek
Xl/79. Wynika z niego, że silnik
umieszczony z przodu napędzać bę
dzie przednie osie pojazdu. Samochód został przedłużony do ok. 3,2
i będzie rejestrowany na 5 osób.
W początkowym stadium produkbędzie napędzany
cji samocbód
(PAP) przro silnik dwucylindrowy o po-

pożar

n

(1ZS5S)
Nr Indeksu 36004
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Wczoraj Lech Wałęsa odwiedził
Kraków. Został tam przyjęty przez
kardynała Franciszka Macharskie~
10. Następnie odwiedził Uniwersytet .Tagiellońsld W Collegium Novum spotkał się z przedstawicieśrodowiska
krakowskiego
lami
którym nakreślił
akademickiego,
toczących
cele
pn:el>ieg I główne
się rozmów w ramach „okrągłego
stołu". Za Polskę, której tak barjest porozumienie
d7.o potrzebne
- powiedz.iał m. in. - jesteśmy
odpowiedzialni wszyscy. Wierzę, że
wystarczy nam sił, by mimo ogromnych trudności, sprostać stojącym przed nami zadaniom.
Nutępnle L. Wałęsa udał si~ do

1989 rok•

Warunki do

Bielsku-Białej

Bielska-Białel.

111łe1e

polskiej motoryzacji

LWałęsa wKrakowie

ł
o
reform

I.ODI, 10boła I llłe4slela 11 I Jl

jemnosc1 703 ccm (taki sam jak
w „bisie"), z tym że zainstalowany zostanie nowy gażnik oraz zaMoc silnika
plon elektroniczny.
wyniesie ok. 30 KM a zużycie pa!iwa nie powinno 'przekroczyć 4
litrów na 100 km. W przyszłości o
ile strona włoska sprzeda nam nowe silniki czterocylindrowe, które
obecnie są testowane w Turynie
będzie możliwość ich montowania
w Xl/79. Pojemność tych silników
wynosi od 1100 do 1300 ccm. Jak
twierdzą konstruktorzy w nowym
polskim maluchu istnieje tei modwucylinżliwość zastosowania
drowego silnika diesla.
Maksymalna prędkość samochodu
(DALSZV Cit G NA ST . 2)

,.Okrągły

l

UJ,TO SPRAWCÓW
NAPADU NA KSl~DZA

i :ranrue3szanie się liczby ludności. Takie zjawisko notowano od lat również w SzweC'ji.

Nio więo dziwnego, ie prasa
na pierwszych miejscach odnotowała dane statystyczne stwie1·dzające, iż od 18 lat pierwszy
raii zanotowano w kraju wzrost
narodziń.

danych Państwowego
Statystycznego, w 1988
się
roku w Szwecji urodziło
112 tys. dzieci. Było to aż 7 tys.
więcej nii rok wcześniej.
W niektórych gazetach pojabyć
źe wiły się felietony,
jest w tym „wkład"
może cudzoziemców, któny - dość
licznie - przybijają do portów
szwedzkich nad Bałtykiem„.
Według

Urzędu

KOBIETY
W'IĘCEJ'

ŻĄDAJĄ:

SEKSU!

Badania przeprowadzone przez
czasopismo dla
amerykańskie
kobiet „,Voman's Day" wykazały, że 41 proc. przedstawiciew stanach
lek płci pięknej
Zjednoczonych prarnie „więcej
seksu", 67 proc. ankietowanych
kobiet nie jest sachwyconyeh
partnerami seksualnymi, ce uwidocrniło w ocenie Ich umiejętności ponizej 10 punktów.
- jak
Tylko 38 proc. pań
wynika z ankiety - Jest zadowolonyrh ze stosunków z męz·
1"zyznami. 33 1>roc. stwierdziło,
te obawia się zarazenla wiru~em AIDS.
SZWJ:)DZl

SIĘ CIESZĄ!

Niemal w eałej Europie saehodnieJ oberwuje si• llP&det

ILE SAMOOHODOW
JEST SPRAWNCHT
Liczbę 1amocho46w na całym
świecie pod koniec 11b. roku ocenia się - według danych „Jeu~

- na
ne Afrique Magazin"
515 413 600, Z tegCl IZ mln maszyn zarejestrowano na kontynencie afrykańskim.
Trudno§ó polega na tym 11lsze „.Teune Afrlque llagułn"
- le praktycnle llłe wla4ome,
ile s łych 12 mhl nmecll946w
Jen na ehełsl•

stół''

w programie radia

prawdopodobnie zaprószenie ognia
lub też włączona poduszka elektryczna. Sąsiedzi twierdzi\, ze w
nooy w mieszkaniu, w któl'ym wybuchł pożar, odbywała się libacja,
co tł~tnaczyłoby, dlaczego jej uczestnikom, zmorzonym alkoholem.
nie udało sir. uniknąć śmierci.
Straty materialne, spowodowane
przez ogień, wynosq ok. 800 tys.
Jana Zelka.
ks.
Pt·zepalił się m. in. fragzł.
.Jak poi n formowano dz;ennikarza nej Podlaskiej,
nad P.\P w Biurze Prasowym :.\lSW !Ju~huwuy te.1 zostal zaaiakuwany
stropu
ment drewnianego
';llieszkanicm poniżej. Nie zachodzi - ujęci zostali sprawcy napadu w l bm. w biały dz;el'l ok. i:odz. B
Jednak konieczność \n·kwaterowa- Białej Podlaskiej
na probo·zcza na ul. Dębowej w chwili, gdy wy(ab) parafii rzymskokatoEckiej w Leś- chodził z kwiaciarni i zmierzał do
·
uia jego lokatora.
zaparkowanego przy chodniku umochodu. Napastnik wyrwał mu
torebkę .r; dokumentami i pieniędz
prawo
mi.. Było w niej m. in.
rejestracyjny, 140
jazdy, dowód
tys. zł oraz 130 dolarów.
Napastnikiem okazał się 22-letni
Wru ze
Ireneusz Sławomir S.
swymi kolegami obserwował prze1
Po
dłuższą chwilę duchownego.
wyrwaniu swej ofierze saszetki.
sprawcy napadu uciekli.
Duchowny zawiadomił niezwłocz
nie najbliższy posterunek MO.
W czasie przesłuchania Ireneusz
S. pódał nazwiska swych wspólnijak
k6w, kolegów, z kt6x:ymi wybrał si1: na „wypad"
oklreślił ni·
się
Okazali
miasta.
do innego
mi Zbigniew W. (ur. 19i2), Edmund
Z. (ur. 1967) onz Sylwia Anna N.
wszyscy zamieszkali
(ur. 1971) w Zgierzu. Ireneusz S został tymodzyskano
czasowo aresztowany:
Ponad milionowa stolica KRLD - Phenian.
CAF - KCNA
;:zęść zrabowanej gotówki.

urodzeń

POMOC1~iK

HERB.\TĘ

PIJE

SIĘ

T.\~IEJ

Po opublikowaniu danych staubiegły
u rok
tystycznych
Wysp Brytyjskich
mieszkańcy
byli zaszokowani. Okazało się
bowiem, że wydano więcej na
kawę niż na tradycyjną herbatę.
Jednakfe nie było tak źle.
llerba a nadal w Anglii jest
na pierwszym miejscu. Natosię na
miast kawa wysunęła
czoło tylko dzięki temu, że w
również w
poprzednim roku
W. Brytanii stała się uiywką
bardzo drOll\·
Na kawę wydano w 1988 r.
560 mln funtów (ponad miliard
dolarów). Było to • 100 mln
funtów więcej nit rok wcześ
milion
niej. Równocześnie o
więcej nił wydano na herbatę.
Statystyka wykazała równocześnie, ie w ub. roku tradycyjną herbatę piło 44 proc. Anglików, kawę natomiast 21 proc.,
a pozostali - jak się zakłada
- przedkładali wodę mineralną. Lekarze bowiem ciągle nawołują, aby odstawió wspomniane wyżej używki, a popija6 wody sawieraJąee potrzeb·
ne ercanlzmowl składniki mlnerahle.
Opr, (kp)

STRAJKI W HUTACH

Wczoraj o &odz. 1 w nocy w stał sLrajk w ~ydziale
pieców
Hucie im. Marcelego Nowotki w elektryćznych w hucie „Laziska"
(woj. w v.-oj. katowickim również na tle
Ostrowcu $więtokrzyskim
elektrostalowni płacowym.
kieleckie), załoga
(PAP)
piece • i ogłosiła
unieruchomiła
się wyższych
strajk, domagaJąc
zarobków.
Jak stwie_rdz1! dyrektor naczelny
- Adam Sniadowski, strajkujący
nie przyjęli do wiadomości informacji dotycżących zasad tworzenia
płac w 1989 roku. Skala żądanych
jest niemożliwa
podwyżek płac do spełnienia, gdyż zachwiałoby
całym systemem płatniczym huty.
Jesteśmy w kal:dej chwili 1otow,i
do wznowienia przerwanych rozmów na gruncie realnych możli
Dzii mamy sobotę, 11 lutese.
wo§cl płacowych przedsiębiorstwa.
Tego samego dnia ogłoszony zo-

to

Radio Grodno
po polsku
21 bm. - Radle
Już wkrótce Grodno nada plerwuł\ audycję w
języku polskim. Zacznie się Polonezem Ogińskleco, a uwierać bę
dzie m.in. informacje o działal
Stowarzyszenia
Polskiego
ności
Kulturalno-Oświatowego na Biało
rusi, prezentacje twórczości literackiej Polaków, żyjących w Republice Białoruskiej, konkurs języka
polskiego. W ten sposób zapocząt
kowany zostanie stały cykl 35minutowych audycji w języku polskim. Kolejne audycje będą poproblemy współpracy
dejmować
Białorusi z Polską, ochrony pomników kultury polskiej, roll Polaków w rozwoju kultury Związku
Radzieckiego, procesów przebudow związkach
wy i działalności
twórczych.

DZIS: Lucjan, Marla.n, Dezydery, Swiętochna.
JUTRO: Damian, Eulalia, Liwia, Mode.t, Radsimlr

w · łnl• łziaie~ym praewlłaJ•

dla . Łodzi następuj~elł popd•t
bezchmurnie. Temp. ma.U. w
dzieli okole .'1 lit. Wiatr przewał·
nie umiarkowany połud,niowy.
Ciśnienie o l(odz. 19 wynosiło
1012,9 hPa (759,7 t11m Hg), · a
temperatur.a 3,6 st. c.

1921 - W części Rzymu wy·
dzielono Państwo Watykamkie
o powierzchni 0,4ł km kw.
1971 - Podpisanie 11rzea OSA,
W. Brytanię i ZSRR układu o
zakazie umieszczania broni Jl\ł
rowej na dnie món:, oceanów
oras ich podłożu.

Gliwice

Wyciek mazutu
parowej
węż<>wni<:7
Pęknięcie
przyczyni\
zbiornika nr 4 było
wycieku mazutu, jaki nastł\pił wiew Hucie
9 bm.
czorem
1 Maja w Gliwicach. Awar!, slokalizowano ok. g<><h. IO.OO I iui po
godzinie ją usunięto. Dzięki temu,
z 560 ton jakie znajdowały al• w
zbiorniku, na zewnątrz przedo&tało
się tylko 15 ton mazutu. Wypły
wający olej przedostał sill do kanału deszczowego mieszczącego si<:
na terenie. huty, stamtąd do miejs1 dalej
kiej sieci kanalizacyjnej
do rzeki Kłod.nicy. Akcję ratowzapobiec dalszemu
niczą mającą
skażenia
si•
rozprzestrzan~ainlu
c:odz!rozpoczęto we wcsemyda
naeh rannJO]l to bm. Prowadil fą
speejaln.te powoł&nJ ata1t Jrlerowan.J' pmeoa ~- Olt·
wło.

Kobiety, z którymi rozntawla
najmniej, aą najlepsse.

się

fP[gWfi~
'

.

~
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Podpisanie trmech um6w
między Polską a Szwecją

Piotrkowskie

Piatek bez miejskich autobusów

ROZMOWY
w Krakowie
Trzymamy kciuki MIN. S. ANDERSSONA
Wisła

„,

Włókniarz m=ą jeszcze udowodnić swą wyższość w rewanżowych,
półfLnałowych spotiltaniach.
Przy-

pomnijmy
więc. że podopieczne
trenera
Henryka
Langierowicza
przegrały w rund.zie elimimacyjnej
w l{rakowie. oo musiało być uznane za sensację.
Przed wyjazdem
na rewainż twierdziły, że tym razem nte d.adzą się ir.askoczyć. Gdyby jedrul:k ten mecz zakończy'! się
P?rai.lką. pabianickiego
zespołu to
nie mozna z tego fa!kibu robić tragedii. Przecież za tydzień
znów
Tewanż we własnej hali.
~ańska
Wło<knlarz.a

Olimpia. która obok
uchodzi za faworyta

rozgrwek miała ciężką przepr-awę
z. gdańsk.~ Spójnią. Minimalne z-..vyc1ęstwo 1 w tę sobotę rewanż na
Wybrzei:;u. Czy w tym przypadku
trzeci mecz zad~yduje o wejściu
do ścisłego finału?
Pozos.taJe mecze ek~traklasy ko~ykarellt nie mają juŻ taikiego cię
zaru. gatu111kowego, poza p<>tycZką
pomiędzy Czarnymi Szczecin i AZS
Koszalin. kitóra zadecyduje o spadb.Ch z Oll~!ą Poznań, a prze- ku jednego .?; ~espołów do II ligi.
e'!.eż sarówno ta dirużyna, ja:k
i
(a. szynt.)

lllMINACJE

oo

MISTRZosTW=~-śWiATA

Jugosławi~

•wcwww

i Szkocja

w roli faworytów
piątej eli- n.iedawino o tym), doszfo do awanświata, już na tur. Wyin.i.k mecxu nie uleg·nie jedPoCJ'tku
przyniosły
sensacyjne nak zmianie, a WSZY$tk1m symparout.rzycnłęcie.
Tnktowany jako ty•kom futbolu jest pr.zykro, że f.utkopciuszek zespół Cypru potrafił bol xnów wywołał niiezdrowe emozremUiować na własnym boisku z cje.
Mecz Cypr - Szkocja udowodnił
faworywwaną Forancją, byłym mistrzem Europy i wwartą drużyną jednak, że drużyna uważana domek&ykańskiego ,,Mundialu".
Nad tąd za europejskiego słabeusza poSekwanll' przyjęto te-n fakt jako trafi podjąć walkę z .najlepszymi.
koniec ery f.rancuskiego futbolu Przekonali się o tym wre.śnie Szkona światowych boiskach. Lelk:ka o- ci i Francuz.i, mogą przekonać się
czywiście przesada, ale szyb~o na- Jugosłowiaaiie, którzy wyjazd na

Jiorerywk!i .w grupie

mlcacji mlstrzó&tw

wyspę

mają

dopiero przed sobą.
je<l.nll!k
strony trzeba
zauważyć, że n-ie m•ieli
żadnych
kłopotów z pokona.niem drużyny
'Cypru, również lilie najsilniejsi Norwegowie ..•
Faworytami (na i-azie) w grupie
piątej są Jugosłowianie
i Si;koci.
Mimo wszystko z rozdyspo.nowaniem dwóch
pierwszych miejsc
oznaczających
awMis do finałów
mistrzostw śwdata trzeba, poczekać
do zakończenia rozgry:wek. Przecież Fa-ancuzi grają rewanż ao; Jugosławią na własnym boisku i są
przed potyczkami
ze
Szkocją.
Trudno w tej chwili bawić się w
punktową buchalterię, ale wiadomo na pewno, że poza odbiegają
cą poziomem Norwegią i nieliczą
cym się praktycznie Cyprem, pozostałe trzy drużyny
mają identyczne szanse !Da wygranie rywalizacji.
Ci, którzy
nie dają
żadnych
szans Francji niech zauważą, ze
przecież trójkolorowi ostatni mecz
W SKROCIE
•) Dobne spisały się Erwina Ryś w grupie grają z Cyprem u sie•Ferens l Zofia Tokarczyk w drugim bie. A może wtedy liczba strzelodniu odbywaj11cych 1h1 w Butte sa- nych goli zadecyduje o tym czy
wod6w o PUchar 8wlata w łytwlar Francuzi będą mogLi
wyprzedzić
atwte n:vbklm. W biegu na 100 m S'Dkocję lub Jugosła'Wdę? ...
(an.)
Tokarczyk w bardzo silnej stawu
rywalek uplasowała 1lę na 10 młeJ•cu
GRUPA V (dotychczuowe WJ·
• czasem łl,Jt sek.
Szkocja
1:2,
W blesu na 1500 m Erwina Ryg. ni·ki): Norwegia ~Ferens była 6sma t.11,:n, a Zo• 1:2, E'rancja - Norwegia 1:0, Szlkofla Tokarczyk tz - _ 1.13,67.
cja Jugóelaiwla 1:l. CY'pr
Fl,rancja 1:1, Cypr - Norwegia 0:3,
•) Ml1tn:rn1=- Polaki w tenisie w
F.rancja 3:2, Jtt.1.gosrze pojed:rnczeJ została Macdalena Jugosłmwia Mróz (SKT Sopot)l któza w finale sła.wia - CY!P!' 4:0 i Cypr - Szkopokonała
Zer111ck11 (Stal stalo- cja 2:3.
wa Wola) T:I (7:J. ł:I, ł:l).
5:1
3
1. Jugosławia
3:1
3
87Jlroeja
+ Piłkarze Kataru awanasowau do 3.2-Fraincja
3:3
3
n rund„ ellmllłaeJl p0kar1kfell mt• •.Norwegi&
2:4
li
•cnostw łwlata srupy t strefy za·
1:'1
ehodnleJ A1jL w p14tkowym eUml· 15.~
nacyJana meesu rozesran:rm w Bagdadzie, Katar 1remf1ował 1 lraklem
KECZE DO JlOZEGBAJl'IA
W
1:2 (1:1).
'
1989 r-i 8 mare.a: SZkoej& - Fnn·
(Io W eUmlnacyJn:rm
meczu pił· cJa. 2rz kwietnia Szkocja - CTP!'•
Ju.gosła
karskich mistrzostw świata Italia-SG 29 ktwietn-ia: Firancja strefy zachodnloazJat:rcldeJ grupy 3 wia, Hl maja: Norwegia - Cypr.
Pakistan pnegrllł w Islamabadzie ze 14 czerwca: Norwegia- Jug<>sł81Wia,
Zjednoczonymi
Emiratami Arabski- 5 wrześni.a: Norwegia - Francja,
mi t:4 (0:3).
6 września: Jugosławia - SZk0cja,
11 pudziernika: J.u,gQsławia
Norwegia i Francja - SZkoc!a. 28
października: Cypr Jugosławia,
A Ziściły się marzenia piłkarzy 15 listopada: Szk<>cja - Norwegia.
XV Mechelen. Drużyna belgijska 18 listopada: Francja - Cy;pr,
rewelacja rozgrywek pucharowych
1!J88 r. zdobyła europejski superpuchar. W rewanżowym spotkaniu
a PSV Eindhoven piłkarze belgijscy przegrali wprawdzie 0:1 (0:1),
ale zwycięstwo w pierwszym spotkaniu 3:0 zapewniło im korzystPŁYWANIE: Halowe mistrzostwa
niejszy bilans bramkowy.
~ Piłkarze Stali Mielec już na- Polski (jUJniorzy starsi), ul. Teresy
56 /58. sobota g<>dtz. 10 i 1'1 i w
stępnego dnia po powrocie z Rumunii rozegrali towarzyski mecz niedzielę, godz. 1O I 16.30·
ze Stalą Rzeszów. Wygrali 2:1 uJUDO. Elim~aicje makroregionu
zyskując bramki ze strzałów Urbanka i
Gruszeckiego.
Warto (seniorlti). ul. Moniuckl u, 110b1>ta goc!Z. 12·
wspomnieć, że podczas pobytu w
Rumunii mielczanie
dwukrotnie
SIATKOWKA.
II Uga kobiet:
pokonali Victorię Bukareszt 2:1 i
ul.
1:0, przy czym bramki zdobyli Ję stad - Siarlat. Tarnobrzeg,
Te:esy 118/58. sobota, aods. 1T I nledraszczyk, Tochel i Sliwowski.
A Podczas turnieju piłkarskiego clz1ela godz. 11.
czterech
drużyn w
Hongkongu
KOSZYKOWKA, II liga lrobiet:
duński klub Odense zremisował z
Stomil Olsztyn, ul. Nireorezentacją ChRL 0:0, Malmoe Wid~ew FF (Szwecja) pokonał Hongkong ciamiana 1/S, sobota god.z. 18.
3:0 (O:O).
HO~J NA LODZIE:
IT liga:
..\ Zwycięstwem
piłkarzy AS
KTH Krynica.u ul. Worcel·
Roma zakończy!
się turniej w LKS Rzymie. W finale były klub Zbi- la 21, 1JObota g.odz. 17.
~niewa
Bońka pokonał Werder
BRYDZ. ~rywki III ligi. al.
Brema 5:2 (2:1). W meczu o trzecie
miejsce reprezentacja ZSRR wy- Wł6knia.my 183, sobota &o:dz.
15
grała z SC Palermo 3:0 (0:0).
i
tedziela rod!z. 9.
gtąpiły decyzje tamtejszego związ
ku piłkarskiego Sternikiem druży
ny nat'odowej został jeden z najlepszych futbolistów w historii tej
dyscypliny sportu - Michel Platin'- Sięgnął od ra;:u po Tiganę,
który zakończył
reprezentacyjną
karierę i niestety pr;zegrał wyjazdcwe spotkanie z Jugosławią, choć
trójkolorowi dwukrotn.ie prowadzili na boisku w Belgra~ie. Ten
fakt, wydaje się znamionować, że
FranC1Wl nile uezygnowali jeszcze
z walki o awans do f~nał6w włos
kieco ,,Mundialu". To doda zapewne odpowled.niego smaa:ku pozostałym pojedynkom w tej grupie.
A łymC'l:asem po 8 meczach eliminacyjnych ziłecydowanyml liderami llll
drużyny
Jugosławii I
Szkocji. Ci ostatni wywieźli cenne
dwa punkty z boiska w Larnace.
Tam~P.~si !tibice nie mogli przeżyć
P..,„ • .,.,„, fmf„Tmowaliśmv zreszta

Z drugiej

Ew•

'

z PIŁKARSKICH

t DZIENNIK

I

Włókniarz

W ubiegłym tygodnitl przełknę
liśmy g0l'7Jką pigułkę w
postaci
degradacji
koszykarek ŁKS
t:W
drugiej ligi. ale przeeież r<>zgrywki w ~j dyscyplinie sportu 3eszcu się nie zakońcfyły. Łódzcy kibice zwiesili nosy na kiwhntę. :zaś
w Pabianicach chodzą z poclhiesi<mą głową. Włókniarki w spo·
1ób wyra.iny pokonały krakowską
Wisłę (95:75) I
coraz bliżej icl1leco finału, którego stawki\ jest
walka o tytuł mistrza Polski.
'Drener
Henryk
Langierowi02
miał zadowoloną minę po ubiegło
tygodniowym spotkaniu
z ,białą
1wia7.dą", a nastrój
optymizmu
l)Odini6sł jeszcze fakt. że do
drulyny dołączyła Błoch, kit6ra wyleczyła kontuzję I powoli wraca do
dawnej, sportowej dysporzycji. To
na pewno miusi cleg:zyć. ale jeszcze bardziej napa,wa optymi?'.,mem
forma pre.tentowana przez pabianjoki ze~ół. Gr.a on pomysłowo
widowi"<nvo, czy wy-starczy to jed~
naik do 'Zdobycia mi.ana najlepszej
drużyny w kraj:u?
W&7<1flCY tuż myślą o pojedyn-

ł..ODZKI

BOISK

W WARSZAWIE

zwedzki minister spraw zai:ranicznych Sten Andersson
kontynuował wczoraj oficjalną wizytę w Polsce.
S. Andersson złożył wizytę marszałkowi Sejmu Romanowi l!rlalinowskiemu. W rozmowie wyrażo
no zadowolenie z rozwoju kontaktów pomiędzy parlam~ntarzystami
Polski i Szwecji.
W piątek członek Biura Politycznego,
sekretarz
KC
PZPR
I przewodniczący sejmowej Komisji
Spraw
Zagranicznych
przyjął
w
gmachu
Sejmu
Stena Anderssona. J. Czyrek poinformował gościa o sytuacji w
kraju, postępach w procesie porozumienia narodowego oraz reformach społeczno-politycznych i
gospodarczych.

S

k

Przed południem, w gmachu
MSZ odbyła się druga tura polsko-szwedzkich rozmów plenarnych,
którym przewodniczyli Tadeusz Olechowski i Sten Andersson. ZnacŻną ich część obaj ministrowie
poświęcili zagadnieniom :mjędzyna
rodowym.
Bezpośrednio
po zakończeniu
rozmów T. Olechowski i S. Andersson podpisali trzy runowy mię
dzy rządami
PRL i Królestwa
Szwecji. Pierwsza z nich - umowa o rozgraniczeniu szelfu konty-

Wielu' mieszkańców woj. piotr- I nocy i święta obliczano od sta•
kowskiego wczorajszy ranek zas- wek osobistego zaszeregowania a
koczył kłopotllwym wydarzeniem.
nie od najniższego gwarantowaneNa przystanki komunikacji miejs- go wypagrodzenia.
kiej nie podjechały autobusy.
Z
Dyrektor WPKM zaproponował
samego rana kursowały jeszcze w podwyżkę 50 zł na godzini: i zdaRadomsku ale szybko zniknęły 1 z niem przedstawicieli organu załotamtych ulic.
Wkr6tce sytuacja życielskiego jest to górna granica
się wyjaśniła.
Trwający od 25
możliwości, zagrażająca już nawet
stycznia br. sp6r zbiorowy między finansom przedsiębiorstwa, bowiem
Związkiem Zawodowym Pracow- skutkiem będą restrykcje finansoników WPKM w Piotrkowie Try- we związane z podatkiem za przebunalskim a organem założyciels- kroczenie dozwolonego przyrostu
kim przedsiębiorstwa - wojewo- wynagrodzet'1. To wszystko co ich
dą - przerodził się w strajk, roz- zdaniem można zrobić, wliczając
poczęty wczoraj o godz. 4.00.
dodatkowe dotacje WRN do piaStrajk, podobnie jak spór, ma nowanych na ten rok.
podłoże płacowe. Związkowcy zaObie strony, uznawszy za wyżądali podniesienia stawek osebis- czerpane wszystkie
propozycje i
tego zaszeregowania o 100 zł na argumenty nie prowadziły wczoraj
godzinę. Łącznie z premią i do- rozmów, które zmierzałyby do u.zdatkami daje to ok. 23 tys. zł na godnienia stanowisk. Strajkujacy
miesiąc. Chcą również, aby dodat- byli zdecydowani na kontynuov:aki za pracę w nadgodzinach, w nie akcji.
Biorąc to pod uwagę .

nentalnego i stref
rybołówczych
kończy spór między oboma kraja-

mi o obszar ok. 400 km kw. na
środkowym Bałtyku. Przyjęcie tej
umowy pozwoliło na zawarcie innej
- umowy w sprawie rozgraniczenia regionów
zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego. Trze·
cia podpisana umowa - o pornocy prawnej w sprawach karnych
- ma szczególne znaczenie w kontekście wzrastającego ruchu turystycznego pomiędzy Polską i SzweCJą.

Spo~ RPtACOWY W CEN1'RALU" II~:;t~.:ui~'J~i~ł;~t~~tr~ff
rzecz

uruchomiema

wszystkich
transportu osobowego z wykorzystaniem taboru zakładów pracy, by zapewnić
w miarę t ych możliwości dowóz do
pracy v; poniedziałkowych godzinach szczytu. W gospodarce uspołec z nionej woj. piotrkowskiego pracuje blisko 173 tys. osób, z których
znaczna część korzysta w drodze
do pracy z autobusów. W poniedziałek potencjalnymi pasażerami
, będ zie
wracajaca do szkół młodzież.
·
m-ak
możliwych

.

.

.
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.

.
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Wczara.J w ló?zk1m SDH ,pentral
godz.. 21.40 os1ągm~to P?rorumieme,
pracowmcy pierwszej zmiany od- m6wtące o podwyzszemu płacy zamówil! odl:lio_ru_ W;)'.nagrodzenia .za sadn~czej śre~itio o 2!J tys. z~. _Dystyczen, uwazaJąc Je za zbyt n1s- rekcJa zobowiązała się równ1ez do
kie. Przy 120 miliona~h zł dzien- opracowania w ciągu 2-3 i:;n.iesięcy
nego obr~tu,
ś~edma. płaca w
n?.wego systemu płac, w w1ęk.szym
„Centralu wynosi bowiem zaled- mz to było dotychczas stopnm owie 4? t:l'.s. zł. Do ~rotestu prz.Y-: partt;~o na pro';':'izji.
.
łączyll su: pracowmcy
drug1eJ
Dzis „Central ma pracowac norzmiany,
którzy postanowili nie malnie, tj. od godz. 8 do 14.
przystępować do pracy. W tej syZ. Ch.
tuacji o godz. 15 dom towarowy
został zamknięty.

Rozpoczęły się
załogi

gocjacje

wielogodzinne nez dyrekcją. Około

nvskusia owvhorach i ordvnacii

Z inicjatywy RK PRON i RŁ
PRON odbyła się wczoraj w Łodzi
ogólnopolska dyskusja na temat
zmian o.rdynacji wyborczej do Sejmu PRL.
Uczestruicy
dyskusji
zwi-acali uwagę na niedoskonałość
Odra·•, o czym obeoniie istn,iejącej ordynacji oraz
Jak poinformował dz.ienn.ika.rza tro·w ni ,,Dolna
na jej niedostosowanie do aktualPAP dyrektor Wspólnoty Energe- wcześniej informowaliśmy.
tyki i Węgla Brunatnego Włady
sław Matlak zakończył się spór
płacowy, wszczęty 3 kwietnia 1988
roku przez Federację Związków
Zawodowych Pracowników Enerwane są one do pracy w pasmach
getyki. P.owodem
spoiru było (DOKORCZENIE ZE STR. 1)
w Polsce zastrzeżonych. Przypomzdaniem związkowców
- niedotrzymanie porozumienia
z roku chodach), ja;k również
powinno niał też o konieczności rejestrowa1981, w myśl którego
płace w przyczy.nić się do upowsiechn4enda nia radiotelefonów o mocy do 160
energetyce m1ały być ide.ntycme CB Radio, które zamierzamy wy- miliwatów na poczoie.
jak w hutnictwie.
korzystać m. in. ja•ko elektroniczNa zakończenie i,nformujemy, że
Podjęte 9 bm.
przez Minister- nego pomocnika w informowa.niu jutro, o godz. 10, w klubie „Zło
stwo Przemysłu - w uzgodnieniu o nagłych wypadkach
i zda.ne- ta je&ieit" przy ul. Puszkina 18
z Ministerstwem Finaaisów - de- niach losowych. P1'anujemy
na odbędzie się walne zebranie łódz
cyzje przynoszą rozwią.zania syste- przykład utworzyć kanały ratun- kiego odduiału PL-CB Radio. Momowe, umożliwiające wzrost płac kowe dla kierowców i żeglarzy, gą w nim uczestniczyć nie tylk'.)
w energetyce pod warunkiem wy- informować
kierowców
o naj- posiadacze
radiotelefonów,
ale
pracowa.nia środków, uzyskania do- prostszej tras-.ie
przejazdu przez wszyscy zainteresowani działaln'.lś
brych
efektów
produkcyjnych obce miasto itp.
cią stowarzyszenia. Szczegóbwe inm. in. podwyższenia mocy dyspo- - Obecny na lutowym sejmi.ku formacje pod numerem telefonu:
zycyjnej elektrowni
i obniżenia przedstawiciel ogólnopolskiego ins- 74-24-16.
z-użycia paliw.
pektora PIR w Łodzi inż. LudoRozwiązania te akceptowała Fe- mir Gałązka mówi prezes Pł6JACEK MICHALAK
deracja Związków
Zawodowych karz - wykaMł duże zainteresoPracowników Energetyki, odwołu wanie na.szą działalnością. Poradził
jąc równocześnie
trwającą
od 8 m. i!D., by potencjalni członkowie
lutego akcję protestacyjną w 26 PL-CB Radio nie przywozili raiednostkach organizacyjnych ener- diotelefonów zza granicy (głównie
getyki, w tym r6wnir.i:
w elek- 49 megaherców). gdyż orzystoso-

Ugoda energetyków

ELEKTRONICZNY POMOCNIK

Nowe dane techniczne
następcy malucha
(DOKOlQ°CZENIE ZE STR. 1)

się w tyle pojazdu. Blachy samochodu będą ocynkowane, co przyz lilnlklem 703 ccm ma wynosić czyni siEI do przedłużenia jego
1211 km na godz. Przy zastosowa- trwałości. Obecnie nie jest 1prawą
niu większych jednostek (1100 I do końca pewną, czy na przedniej
1300) wzrośnie do ok. 140-145 km szybie będzie jedna, czy też dwie
na godz. Ciężar Iksa wynosi ok. wycieraczki. We wspomnianym piś
800 kg, a więc tyle, co fiata 126p, mie włoskim
„iks" wyposażony
a współczynnik oporu powietrza jest w jedną dużą, centralnie uex ok. 0,32. Warto dodać, że mieszczoną wycieraczkę. Być mowspółczynnik ten dla fiata 126 wy- że skrzynia biegów
będzie mleć
nosi ponad 0,5. Tak dobry efekt pełną synchronizację
wszystkich
osiągnięto dzięki stylizacji nadwo- biegów przednich.
zia, aerodynamicznym
kształtom
Samochód poza symbolem Xl/'19
obręczy kóL Jeśli o kołach mowa, nie ma nazwy handlowej, mimo
to zapasowe umieszczone zostało te wielu twierdziło, te będzie nana dnie bagatnlka
znajdująee10 zywał się „Zero" t:r:1 „Topolino".

Smiertelne ofiary eksplozji
.) C1terech robotników zginęło w piątek w studiu filmowym „Nlkkatw zakładach produkcji ole.lu zu" na przedmieściu Tokio, Wybuch
hiszpaflsklm mieście Mora. z nie spowodował potar. PollcJa prowadzi
wyjaśnionych
przyczyn eksplodował śledztwo w tej sprawie.
tam zbiornik z ole.Iem I zawalił się
Opr. kp
dach hall produkcyjnej.
piątek

w

+

nej sytuacji

spoleczno-polity.cz.nej.
Konstytucja PRL
w obec:-nym jej kształcie nie pozwala na przeprowadzenie głębszych
zmian w przepisach prawa wybor.:
czego. Krytykowano m. in. Listą
krajową oraz koowenty wyborcze,
w których ło.nie dokonywano faktycznych prawyborów Wiele uwag
poświ~ono również terminowi wyborów do Sejmu, uznając prawidłowe
ich przep~owadzenie
w
czerwcu za nierealne
(wiU
Podkreślano.

że

WOJCIECH .JARUZELSKI spo~ał ch1lł Gorbaczow złoży oficjalną wisię z grupą warszawskich
publicy- Z)'tę we Francji.
PATRIAHCUA
l\IOSKIEWSKI
stów i redaktorów pra•Y, radia i teI
Wszerb<'u~i Pimen został l<andyd?.tem
lewizji.
deputowanego z ramienia
W toku kilkugodzinnej
rady~kusji, na
przebiegającej
w bardzo ożywionej dzieckiego ruchu pokoju.
PREZES RADY MINISTROW MieI szczerej atmosferze, poruszone zostały główne problemy
nurtujące czysław F. Rakowski przyjął Anne·
marle Renger,
wiceprzewodnicząc11
opinię społeczną w Polsce.
Bundestagu Republiki Federalnej NiePRZEWODNICZĄCY RADY
PAR- miec.
W piątek A. Renger
STW A
zakottczyła
Wojciech Jaruzelski przyjął
prof. .Jerzego Makarczyka - prze- tnydnlową wizytę w Polsce.
W PIĄTEK do oblę:l:onej
wodniczącego
~tollr-Y
Stowarzyszenia Prawa
Afganistanu dotarł pierwszy ONZMiędzynarodowe10 (ILA),
-owski samolot z darami.
Przywiózł on Z6 ton mąki, mleka
WCZORAJ' ODBYŁO 81~ spotkante
przewodniczącego
OPZZ
Alfreda w proszku I leków dla mleszkaflMiodowicza ze związkowcami Rze- ców Kabulu.
w NAJBLIŻSZYM CZASIE
szowszczyzny. Gospodarzem była z:i.uda
kładowa organizacja związkowa Rze- s;ę do Katynia delegacja Rkdy oszowskiej wytwórni Sprzętu Komuni- chrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w celu przywiezienia symbolicznych
kacyjnego PZL.
prochów z miejsca
kaźni polskich
I
Bl\I.
PREZYDENT
George oficerów i żołnierzy. Prochy te zo•
Bush wy&1oslł w Kongresie Stanów staną złożone na cmentarzu Powąz•
z.tednoczonych oczekiwane z dużym kowsklm w Warszawie.
Opr kp
1&lnł1rnowanlem
pierwsze orędzia
o llłaDle pa61tw~ l przedstawił
o·
16Iae l&łotenla 1nld:tełu fedentnego
oru polityk! wewn,łrneJ l 1agra·
llłemeJ Ul!IA.
PRBZ'l'DEN'I' USA
George Bush
pnybyt w pl•tek 1 Jednodniową roboc111 wtzyt11 do Kanady. w bazie
lotnictwa powietrznego Aplend w Ottawie Bush spotkał się z premierem
Kanady Brianem Mulroneyem.
Z powodu choroby solisty Teatr
RZECZNIK URZĘDU PREZYDEN- Wielki odwołuje dzisiejszy spekTA REPUBLIK.I FRANCUSKIEJ Hu- takl „Mefistofelesa". Zamiast tego
bert Vedrlne zakomunikował w pią przedstawienia wystawiona zostatek, :ie w dniach ł-6 lipca br. Mi- nie „Halka". Bilety zachowują
ważność lub kasa zwraca pienią
dze.
#

Zmiana

repertuaru

Odświeżanie

•:• Francuska policja polnformowa·
ła, :te w czwartek w Alpach doszło
do katastrofy śmigłowca spieszącego
na ratunek brytyjskiemu
turyście,
który uległ wy,Padkowl podczao Jazdy na nartach nie opodal mleJseowoLiczba samobójstw ddkonywmych
ścl wypoczynkowej Vatmorel. Wszystkie osoby znajdv.jące się na pokła przez dyirektor6w wielkich film l
dzie maszyny poniosły śmierć. PIiotem śmigłowca był 68-letni Roland
Freysslnet, zało:l:yclel alpejskteco lot- Kronika wypadków
niczego pogotowia ratunkowego.
·:· GODZ. 10.40.
Ul. Przybyszew•:• PollcJa włoska podała, te
w skiego 177. Stefan w. lat 77 wszedł
piątek rano na Sycylii dosZło do wy- gwałtownie na torowisko tramwaJokolejenia się pociągu podmiejskiego we i wpadł pod tramwaj
linii 21.
na trasie Agrlgento - Katania. Spo· Pieszy poniósł śmierć na miejscu.
~ród 16 osób, kt6re odniosły obra•!• GODZ. 10.40. Ul. KonstantynOW•
:tenla, I przewieziono do szplfala.
ska. Andrzej W.
kierując 1tarem
zderzył się z tramwajem Unii 9. .Jt•
<O> Silna eksplozJa wstrsąsn.ia
w den z wagonów tramwaju wykoleil
piątek w porze obiadowej restaura- się. Przerwa w ruchu tramwaJowym
cją w .Johannesburgu.
Kilka os6b trwała 70 minut.
zostało rannych. Prsyc:syna wybuchu
•:• GODZ. 14.50.
ut. Łastewnlcka
nie je1t 1nana.
st. .Jerzy w. kierując 1yreną
ni•
ustąpił
plerwszeflstwa przeJazdu l
VrugwaJ przetywa obecnie Jed- zderzył się z motocyklem. Motocyk•
ną • najdotkliwszych klęsk t:rwto- lista Konrad D. lat 17 Clo1nał urasu
łowych wielkie potary Iglastych głowy oraz wstrzątnlenla m6z«u.
las6w. !!Ili ofiary ~mlertelne. Olbrzy- •:•
GODZ. 18.00. Pabianice,
ul.
mie teł s~ straty materialne. Ginie Obro6c6w Stalingradu 1. Bogusław
bydło.
S. kierując wartburgiem
potrącił
Od początku br.
na terytorium Mnzenę T. lat 13. Piesza il.ozuła
Urucwafa pastwą płomieni padło Jut 1>gulnych potłuczeft.
20 tys. hektarów lasów, głównie sos• •!• GODZ. 18.00. Ul. A-mll czerwonowych. Spłonęło wiele dom6w zbu- nej - ul. Przędzalniana. Bolesław w.
dowanych w poblltu tych lasów
I kierując fiatem 1!5p potrlłclł
1111
budynk6w gospodarskich.
przejściu
dla pieszych nlefrzetwego
Stanisława M. lat se. Plen„ do1nał
•:• U 01611 zostało rannych w wy- złamania kości ramienia.
niku eksplozJt, kt6ra nast11plła
w
M. c:.

środków

mozgu

meneclierów w Ja.pOnii zwiększrta
się od 1978 r. o 63 proc. Zda:niem
Na łódzkim „Górniaku" znowu
psycholog6w, je&t to wynik olbrzymi&go pr:i:eci~nia pracą umyf'lłową tłoczno, pewnie m. In. dziękl stow poś~ za 1111keesaml firmy I sunkowo ciepłej I słonecznej po·
godzie. Oto niektóre ceny, zanotojej dochodam.i,
wane
przez
naszego reportera
Ostatnio pOW&tała w Tdkio przy- wczoraj rano.
Za kilogram ziemniaków żądano
chodinia, która - j.ak twierdzi pot.rafi odświeżyć w krótkim czasie 60 zł, marchwi - 100 zł, cebuli
najbardziej przemęc:rony mózg. Po-. - 200 zł, pietruszki - 400 zł. Cemysł chrwyclł I od pie-rwszych dini na kilograma buraków wahała się
tI"Zeba r~ać miejsce, aby od- - w zależności od ich wielkości
- od 60 do 130 zł, cena jabłek by~ rekta.mow.aną Jrun:ację.
od 150 do 300 zł. Czosnek ceniono
Grupa lekarzy i elelkitronLk6w ja- na 800 zł za kilogram, pory poń9kich
akMst.r.uowała apecja.lną na 400. Pojedyncze sprzedawano
„kapsułę odświeżającą''· Przemęc2l0- po 60-100 zł za sztukę. Za mikrony praeĄ delilkwent zajmuje
w skopijnej wielkości· pęczek zielon1i~j miejsce :na oo najmniej godzi- n.~j pietruszki tri:eba było zapła·
nę i oddaje się medytacjom. Jed- cie 150 zł, za nieco większy 200. 150 zł kosztował też w kiosnOczeMl·e na jego mózg
działają
o.'kryite tajemnicą patentu „promie- ku z warzywami pęczek szczypiornie alfa". Z głośnika płynie miuzy- ku. W tym samym kiosku (tylko
ka wyłąc.?Jnie kompozytorów roman- tam do~tępne) za kilogram pomid?rów ządano 6400 zł, za kilogram
tycr.nych.
zielonych ogórków 5 tys. zł.
Słyszy się opinie. że owa k.aipsuła Chrzan ceniono na 500 zł za kirzeczywiście spem.fa zadmie t lru- logram, kapustę na 120-150 zł
racjua wychodzi z niej pełen ener- równie:!: za kilogram. Za mendei
fli do dalaej pracy.
jaj żądano 650 zł.
(ab)
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nie jest nowy. Podobne do MdMlego
„High life'u" kursy odbywały 1141 jut w
Poznaniu i Warszawie. Po ukazaniu Ilię
ogłoszenia spółki „Jureix„, rh~ czu był
przedświąteczny urywały 11• ielefon7 Przy pła.
unlu nie było Jut tłum6w. - Nazwiska kollZtuJlł - tłumaczył dyrektor 1P6lld, Jerą o..morek a sta.ral1'1n7 1!11 o najlepsze.
Jak juł od.chudzan1e. to łr Beata ~łslmka
(salon .,Saba"). modna ~u - Zbłsniew Batlke,
moda - A-a Sk6nka („Telimena")t choreotrafla - Kastmłen Knoll (Teatr Wlelkh Poiza tym
panie miały uczyć się Jak dbać o urod• (kosmet7czka, charakteryzatQrka). pieh:1nować domowe
ciepełko (seksuolog) I umieć si11 znaletć w wielkim •wiecie (porad udziela prawnik i esteta).

OIAtrrKO ODDAi WBOOOWI
- Najzdro'Wllle Jelll to, el9fO nie .,_., ":'"' przekonujo dr '8ędzl6*&, aa.ma w Odałam1af\c:rm
mini. - ff łon abyłe • meleh paoJenł6w - reklamuje 1JWOJ1ł ~. ehoł 1łodował me poz-

m.n„

esdbufeł Z>z!ewc:&1D7 wy
11.ie mniecie walcal
- Gd.zie teao Dll'01def0 wab ta6oąłT Na
elun7eb parkietach! - broel' sł• kunant1d.
Jeden krok duły, dwa małe - to tan&ol - Panł
w ~ dreeie - jut nleflte. Dl'Uła a I.woj,
w eurD1UI trykocie - n<>1a bardziej po11Uwlłelel
Rady praktyczne teł nie sawadz!ł - dodaje choreo1raf. I demonńrojo: krok ~ - najlepszy by ukryć krzywe n6lld. Warto teł wiedzieć
jak pokaza6 sukni• na balu, jak łrzyma6 dłoń

A ieru, kt6ra ze

.JESLI „mGR LIFE'"
to w , warunkach łódzk;ich ty11r:o w „Spatlfle". Tell
wybl>r miojKa nie b7ł bez wpływu na
lrlunu.
Na „premier•" przybyła nawet telewizja - niech
kdd:r łyknie troch• teio „wle11r:leco hrlata".
Zwłancu to 40 t:rs. za lekcje bon-tonu zdecydowało si• u.płacić zaledwie 12 pat\.
- O k11l'Sfe pomy§Ia1 mlłł - twierdd elecaneka
szatynka. - Lu.bł gdy ładnie w:rrllłdam. Myłlał
teł o moJeJ r'ozrywce; nie ptacu.Ję, wychoW11Ję
thlecł.
·

cen,

Najmłodsze kursan.tki 18-letnią maturzystkę
studentkę pedagogiki - zachęciły mamy: w życiu
ta wiedza się przydll. - Z pewności~ - zgadzają
się dziewczyny, ale wstydzą przyznać do „High
life"u" r6wieśnikom. Jest pielęgniarka, stomatolog,
księgowa„.
Jest tu I psycholog - Skorsylłam
prwałnle mówi - a mote i 1aweclowo.
Czy kobiety przełyj\ po tych paru le1mjaeh
metamorrfo.zęT

I

:Ma rułe nie jeC to „Show by nitht", ahoł nie
motna powiedzle6, by dzlewoz:r·n y b7ły 11.lemod.nie
ubraH czy zaniedbane. Ale jffnej przyda Iii~

wala. Jtunanfld pomaJlł wł'° ~!kl diei7, bo
ało tdda wl• u
p
ad, to 01111let
motna uma.t:r6 aa mlelcu. Jłło mniej wał.n• I\
ruch (stoeown1 do wieku) I wdbracyjne muate.
A brzuszekT - pytaj• kobiet,.. Tu wibraeja -jest
zabroniona. Pozostaje podwodny masat !... wałek
do ciasta. Z tego domowe10 sposol:tu cieirz\ się
najbardziej.
przeeleł

li.AZ -

DWA -

TRZY -

du zwl,zk6w. Tadeua Klozo twierdzi, że teio podpisu nie mogło być
z jednej wa!neJ przyczyny, mianowicie z powodu dezercja zwlą,~
kowców. Przewodnicząca, kiedy jui trwał strajk, chciała l.łć na urlop,
ale on, Kloze, tego urlopu je) nie udzielll W końcu jednak I tllk
nie było jej w zakładzie. Otrzymała zwolnienie lekarskie.
arlanna Slusars nie b7ła w tamtych. dniach w najlepszej
kondycji. Roztrzęsiona, powiedziała ml w środę, 18 styct.rlia,
że aby wytrwać, cały czu łyka łrodki uspokajaj\ce. MimQ
to w pewnym momencie u.łamała się. Odwołana do telefonu
w sąsiednim pokoju, po powrocie rcnpłakała sią.

M

zanim powędrujemy na (1rugie piętro, teby czekać na wyniki ~
mów, stajemy przed tablicą ogłoszet\, na której wisi mnóstwo. kartek.
Są wśr6d nich dwa oświadczenia. Jedno wydał zarząd oficjalnie działajacego związku zaM>dowego. Oto fragment: „W oparcia o paragraf
17 ust. l w związku z paragrafem 12 z&rzlłd postanowił od 1 lutego wykluczyć 11 naszego •wilłzku zawodowego ob. Tadeuna Kloze.
Jednocześnie Informujemy załogę, ie występujemy za pośrednirtwem
Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego i OPZZ c1o Państwowej Jnspell::cji Pracy w sprawie nieprzestrzegania przes dyrektora zakładu ustawy
o związkach zawodowych l prawa pracy.
Występujemy

do ministra. przemysłu o rGZwaienie moilłwości odwoob. T.a deusza Kloze ze 1tanowłska dyrektora zakładu".

Dalej następuje apel o zachowanie spokoju I rozwa1i, a także apel
do „Nzyszłych związków zaw<>dowych ł ich &ym·p atyków" 0 zachowani~ jedności i prawidłowe stosunki międzyludzkie oł'BZ 0 zgłaszanie
postulatów.
yrektor Kloze: „To wygląda na ironię losu, b(I to właśnie ja
I sekretarz podstawowej organizacji partyjnej najbardziej przyzakładzie".

to

nazywają ,,ipł.acowe",

tak

'°

Teraz cał7 szkoi>uł polega na tym, te pod porozumieniem płaco

iedy w środę. 8 lutego, &rupa dziennikarzy ponownie zjawia
w Pabianicach, portierka wypisuje przeputtkl ale stojący
obok mężczyzna in'formuje, te w spot'ka.n iu załołł z dyrekcją
nie możemy wziąć udziału.

czynili§my się do wzrostu szeregów swiązku zawodowego w

na ramienW pa.r<tnera. - To są drobiazc!, 1'1• ważące na prezencji kobfeł}'.
- Plr.&7dałob7 •• takich aaję6 wl.-f - komOlltuj\ słuchaczld na nutępnyeh ęotkanłach.
Każda chce być modna. Wy'kład, owszeni, ciekawi, ale przede wszystkim porównanie nowinek
z tym, co we własnej szafie. Kiedy włożyć czarny
żakiet z jedwabną nitką (prezent od męża), czy
tylko na wieczór? Czy czerwień - teraz na czasie - jest bardziej różowa czy brązowa? - Anna
Skórska poma1a sc>ble najlepszymi żurnalami. Kursantki sięgnęły po nc>tesy.
· - Terai.r:, gdy pójdę po zakupy - zwierza 1lą
długowłosa nastolatka wybierając jedną n:ec:i:,
będą myAlała o całołcl. Dotąd brałam takl.t, bo
ładny, nie zastamawiając li• ezy jest w stylu renty.
Wiedza o mod.zie, ale I o włunej tl1une najtrudniejsze. Na ł• porcJ• Wlładomoścł nekał:r
najbardziej.

wym zawartym 20 .tycznia zabrakło podpisu przedriawłclela zarzą

się

gące

W zakładzie pozostał wiceprzew<>dndczący i to chyba jego
ność w decydującej fazie roa:mów, w pląte'k, 20 stycznia,
określi mianem dezercji.

był

proszony o składanie wyjaśnień, kiedy zan:ąd
decyzje w jego
sprawie, ale przecież
może odwołać Ilię do walnego zebrania Co do podjęcia decyzji ze
wsteczną dat\ (posiedzenie odbyło się 7 lutego, a T. Kloze usunięto
ze ?:Wiązków 1 lutego), to przewodnicząca nie wie, czy decyzja jest
zgodna rz przepisami. „Chyba tak, bo w posiedzeniu brał •dział pan
Zawisza, radca prawny federacji".
Dyrektor nie

związk6w _ podejmował

Zarząd uważa, że dyrektor jest współwinny
bo wszystko odbywało się na jet.o polecenie
do ministra o odwołanie go ze stanowiska.

sytuacji w zakładzie,
i dlatego wystąpiono

o

bok:, obwieszczenia związkowców, wisi kopia pisma kOmitetu
strajkowego, który oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności
jeśli zdarzą się wypadki wywoźenia osób na taczkach. Wydaje sii:, że niebezpieczeństwo zastosowania jednokołowego transportu wisi nad kilkoma klerownikaml których nie chce załoga,

Przegląda iąc

dzienniki i czasopisma. nie
wrażeniu że w tym.
co s i ę o nat pisze, daje się wyczuć nuta niepokoju czekania na zdarzenia spoza Pałacu Rady Mi.n istrów I skrzętnego
wychwnywania wieści z różnych stro.n
Polski, które w znacznym stopniu skła
n i ają do powściągliwości w optymizmie,
mogącym wynikać z tego, co się mówi
w trakcie spatkań na Krakowskim Przedmogłem si~ oprzeć

mieściu.

Szczególnie ostro występuje to w rozspecjalistów od spraw gospoda rczych. Dla nkh ostatftle st,ujkl, jak
wa ż aniach

- ustanawia się lekarz. ~ 1ehemat7 ~
we, li których korzystaj\ pacjenci.
- Warto
prz7jłć z pa.r tnerem proponuje 1eksuol<>1. - To
zależy od paill - prezes „Jurexu, MacłeJ labło611.kl
pozostawia decya:ją kursantkom-·

•

•

•

Zajęcia kończą się póź.no.

W głowie jeszcze „wlel•
a w szatni „Spatifu" samo źycie. Dezaczepia podchmielony cość.
Takie futerko ile kosztuje? - przysuwa si•
coraz bliżej. Speszona dziewczyna już na schodach

ki

świat",

likatną

blondynkę

wkład.a czapkę.

- Co tak krzywo na mnie patnym:T - przy
automacie telefonicznym zawiana kobieta strofuje
wychodzące kursan~.

Na następnych zajęciach o 4obr7dl
J to.war.sysklej oeładi:le Oi)OwM ..teta...

man.łwactll

EWA r..UKASJBWICll

AGNIESZKA OSTAPOWICZ

tono do 20 marca, uznając, te dyrekcja miała zbyt rnałó e&UU l!a
wnikliwe i sprawiedliwe rozpatrzenie trzech nie a.latwionyeh jeezcze punktów porozumienia Cała tró]ka jest przeciwna wnłoskoWl
wysuniętemu przff związki zawodowe, aby zdjąć dyrektora ze ata•
now!ska. Ich zdaniem, taki manewr posłuźy jedynie komerwacjl d.,_
tychczasowych, nie najlepszych stosunków w przed1lębłontwłe.
Są jeszcze klerownlc7. ·Jeden z nich sam zwolnłl 1lę s pracy, po..
zostali eze'kaj,. Zdandem komitetu strajkowego, za 1ytuacj, w z~„
kładzie odpowiedzlalnołć ponosi nie tylko dyrektor, więc nie tylko
on powinien ponieść konsekwencje. Jeśli zdejmie się teru ze stanowiska Tadeusza Kloze będzie to wyszukiwanie mła oflam8'Q w
stylu epoki Edwarda Gierka. Niech odpowiadają el wszy~:r. tt6rz;r
żle pracowali.

rzedaiębloraim> nło fest w łatwej sYtuaejl Bank przTW!l'6oił,

co prawda bież\cą zdolność kr4'dytow1t ale jełll nłc S. Qle
zmieni, to mało prewdopodobne aby w t7m roku zało1a 'llOgła liczyć na Jakąkolwiek podwyżkę płac poza tlł wywalczo111ł
20 stycznia Zakłady Tkanin Technicznych nie mają azezęścła prodll•
kować na rynek a kto tego nie robi musi zadowolić si• p<>dwyi•
kami ce.n okre§lanyml centralnie. W tym roku ceny zb:rtu Pr<>duk·
tów PZTJ' mogły wzrosn\ć tylko o dwanaście precent. niezale!nlo
od wysokości wzrostu cen zaopatrzeniowych na 1J11rowee, enerłi•,
cześci zamienne.

P

Zdaniem załoet 'W lfen:e produkcyjnej tkwiir jed.ńak ~1$ wykorz:rstane rezerw,. ale aby do nich sięgnąć, potrzebne 14 zmi&n7 n:e
tylko w or1anlzaeji pracy - także w 1posobie my§lenla. Zakład7
mog4 r6wnłeł produkować na rynek.
Na razie poc%J11.l<mo pnymiuk.ł do zwolnienia kilkunastu procent
Pienl,dze, ktl>re zosta.ną. będ' rozdzielone pomiędz:r
tych, kt6rzy przejmą dodatkowe obOwlązkl. Co więcej? To <>kato
20 marca. Tyle eusu 1:ostawlono dyrekcji.
umysłowych.

*'•

ymczas.m Krzysztof Dąbrowski inf<:>rmuje, :f:e w U'kład.zle
komitet załoiycielski „Solidarności", który zebrał jut
ponad 400 deklaracji, Komitet chce współpracować na partnerskich zaaadach ze związkami i parti,. Z tak, deklara~j
xwrócił si• jut do obu or1anla:aej!.

T

Trójka przedstawicieli komitetu strajkowego - Krystyna SmoKrzyntof Kościan ł Krzysztof Dąbrowski - po środowych
rozmowach wygląda na ro·zluźnionych. „zawieszenie broni" pned~

to d'Z.iałama m"O-

Skomplikować sytuac~ wew.nę

Nie ukrywam, te lektura tych mateo nanym kraju, a przede wszystkim obserwa.c ja zdarzeń. które odnotowuje.my każdego dnia., zmniejsza mój
oot:vmizm. budzi nie-pokój. Poz09taje jednak wiara w zbiorowy rozsądek nas
wszystkich. Proces rozpoczęty „okrągłym
stołem" stwarza szansi:, być moł.e niepowtarzalną I byłoby
wie1'k\ tragedią
narodowe.. gdybymny j~ zmarnował! nie
przemyślan··ml akcjami czy wejściem na
drogę prowadzącą do chaosu.
Bardzo bym chciał nie mie9 racji, mysię 'w swej ocenie.
Niechaj raczej
bliższy prawdy będzie ten mój
kolega,
który napisał z Warszawy nutępując~
zdanie: - Rozmowa przy „okrlłdYm sto·
le" 1tała się w rruncie rzeczy aktem
tworzenia
przyszłej
Polski. Mu.imy
ws.pólnie posta.ra4 si•, by ten „dialog
wielltich nadziei" nie został przerwany
i zakończył się konk.retnyml rezmta.tam i we wszystkich dziedzLnach 11uzego, polskiego tycia.
lić

ote, 1trut mnie od przyJaci61.
Przed nieprzyjaciółmi to ju:f: się
sam obronię. O tym porzekadle
zapomniał, najwyraźniej, ro. Alfredo Stroessner ('17 lat), tlykłałer Pararwaju od prawie n lr.ł. l!lkałek wla-

B

m.

Czy

działa

przedslęblorstwu sądzona

jest spokojna

przysz.łośćf

czyńska,

JERZY WITASZCZ ~K

ełuszeAstwa. Parqwa.J, obok Nmtuacul i
Dominika.ny, stal •I• symbolem na]barda:iej krwaw•f form7 rz!ld6w w Ameryce Połudnlow•S. na konłyinencle boc·atym przecieł w różne foorm7 t7ft!Lł1..
Pucz Rodri.tuna za.skoczył włatctwi.
wszystkich, fd:rł wyda_.,
to
Stroenner moeno trzyma lri• w siodło.
Dokonał tego, jako •i• rzekło, eJlłowt.ek
uwa.tany powszeehnie za prawił r11lr4 dykta.tora. Ma on 84 la.ta, uro&lił li• ,.,_
ko IY'll wleła.tab, całe łyełe 1»0łw-l~U
karle.no wojHcwej. stroe.ssn.r, 1& wierną srutbt. tolerował Jeto machinacje flnan.sow„ Inlękl temu obecny nef pa.flatwa uchodzi za ~ego z najzamotnlelrzych ludzi Paragwaju. Symbolem jego
bogactwa jest posi<&d~oś6 na przedm!eśeiu
Aruncion. na ktl>rej wzno.sł •i• wapainiały rpałac w at:rlu francuskim.
Czy ~n nowy władca coli mn.!4!1Di! Czy
tylko fedinego dyktatora zutwl Inny?
Mimo u.peWl!lleil cen. KodriCUa&. te
,;przywr6ol pon;'d* ł sarpewnł społeczefl
stwu w~no~ć", ob!erwaton:r traktullł ten
przewrót j&ko fracment wallcl wewn.rznej w tzw. Pa.rttł Kolor&do, Jct6ry niczego praktyezn.fo nie zmieni.
S<\ tet I tacy, ktl>rzy twi«rda:r.. łA „er a dyktatorów" w Ameryce l..aclńakiej
mi·nęła, to takte w Pa.ra.iw&jla będde al~
two.rzyć system nieco bardziej l!Jberalny, ie od•Jdrle •ię od. morderstw 'POlitycznych, a 11Co6c!61 (Pauaw•J jest wawie w oaiłoAcl btolldrl) u,zyab maemt.
więkaze 'W'Płrtr7· Najbol1łae . . . _ pokaż,, kto m.łał re.ej,,

•I•,

r i ałów

O

nieobecdY'l'ektor

Marianna Sluaarz twierdzi, te nie było żadnej dezercji. Prz7 podpisywaniu porozumień była sekretarz zarządu związków, ale ,nasz
temat przy podpisywaniu nie padł" więc sekreta.rz nie wyryw:iła
się d" składania podpisu - tym bardziej źe nie poruszano niektóryc' postulatów wysuniętych przez związek.

trzn<\ te dojdzie do wybuchu w postaci krachu gospodarczego. W wielu komentarzach występuje
twJMdzenio o
„nadmie-mej presji płacowej" , a wpły
wowy „Washington Post" J)ine wręcz:
- „Polacy mają coraz więcej pieniędlllY
i coraz mniej
towar6w c1o kupienia".
Trudno sii: z tymi oceona.mi nie z,godzi6,
chociaż z drugiej strony w!iadomo,
jak
ciężko sii: nam tyje, ile udrę<ki kojarzy
się z każdym niemal zakupem.

d minionego wtorku sprawy polskie wróciły na czołówki pierwszy<'h stron gazet. Sporo relacji
od własnych wysłanników, bogaty
1erwis zdjęciowy,
komentarze, próby
prognozowania, a raczej zgadywania, do
czego to wszystko prowadzi. „Okrągły
stół" odmienianv jest we wszystkich przYpadkarh. wzbol!:a<'anv dodatkowymi określeniami
w rodzaju ,.historye'Lny".
„bezprecedensowy".

•sr

Zawieszen ie broni

santsowall spotkania.
,,Dzłł w1chedsę ny te dl! llkoAeą, _,. me skoAosJ"' powletłzłal 110 .tarnej kobiety lłrajkaJllCIJ' •4 p~tb męł1zy1na.
W chwilę p6zn1eJ Jeden • pors1tdkowrcll powler „Nlko10 11ie
satrzymujem7. Udział w 1traJk11 jest dobrowoln7". Tymcza.em
w sali trwała nieprzerwana dyskusja.
Tut po dziewlętnasteJ, telefonujlło j'l'lł s .łrukarnl, łowiaduJcmy się o zawieszeniu strajku do 8 lutego. Strajkujący odstl\pill od tądania podniesienia przeciętneJ płacy o Z5 tys. zł, prz:vstając na 19.550 zł dla pracownłk6w nieadministracyjnych I 8.200
złotych dla administracji, kt6ra w przyszłości mote dosta6 wię
cej, ale kosztem redakcji etat6w. Protok61 11zgodnle6 llcz7 111
punktów.

D

BIODRO!

- ćwicz' ubrane w drffT przy muz7ce. Sr6dstopa - plęta - biodro - pokazujo choreograf.
- Na t:rm pole,a tajemnłea mięklm6cl ruchów
kobiet Wschodu. I W'1 motecie poruad sht jak
m<>de11r:I. - Z .tatkami w oba rękach! - pow\tplewa pulchna brunetka. A twu krok do
walca - sawwlada lC. JCnoll. Kto da:IA 10 zna?
Wnyst!7 tai\cq walczyka. Zatem wprawka.

zo

łania

l obfite blodn. Duła IDU')'Dub w m.-tdm -'1N
najleplza na nledoskonałoAcl tltur7 Na'WM putel•
nlejno mon włożyć pod nllł .ulm-.
1 _pned
kolanka... Pod warunkiem: ta.kieł ~6, w. aSe
6elą1ać pod tadnym pozorem.I
Moda sukakuje. - Naprawd• web~ 1&Wdoe
wane piał.owo kostiumy? - mart'"mnplej.
szo. 06ra -:- prl:ykrótld podkoaulft 461 - ja
Bpodenkt • - Co tu opalać? - komenłlłjlł
Potraflmł być kulturalni od łwł41~ - wpre>1'adza
w tomu 4r Andrzej Barczew1kł - aeluluolot Na
co dzleil. w pracy, na ulicy, w rodzinie. w sytuacjach Intymnych brakuje nam tej dellltatnośc.1,
taktu, zrozumienia dla Innych Panoui zresztą tetl
wykład byłby bardziej potrzebny. Cz:r nie przy•
dałab7 li zatem

LEKC.JA DLA OB01GAT

W piątek,
stycznia, •tallim.1 w oszklonrm włałrełapio por.
łierni Pabianickich Zakład6w Tkanin Technicznych. Za 1zklaq
łclanll w przestronn:rm hallu łłllDl ladsł. B1ła 011Warła doba
strajku. Z miasta oe ehwlla kW pl'lfebełslł l elaelał w•Jił de
lony, łe męb Młołd · re'bełnłą a epukaml na rękawacll er-

K

JA.TO 11KBY1B BIIAKI W 'l'At.11

PARAGWAJ
państwo Ameryki Łac!~·
sklej bez dostępu do morza, o powierzchni 408 tys. kllometr6w kwadratowych za•
mieszkllłe przez ponad
3,5 mln mle~zkafl·
ców Ciekawostka - Paragwaj mll
naj·
większy procent ludnołel pochodzenia tndiaftsklego.
domy - oballl ro naJblltszy przyjaciel,
ojciec 1ynowej Stroeunera, ren. Anc1re1
Rodriguez, dow6do. elitarnej ctywh:jl,
prawa ręka dyktatora.
Kiedy w 1954 r. ten. Blrofflne-r, 1yn
bawarskiiego włdciciela browaru, obalił
pre:syde.nta Chavua. :paMtwo wenło w
ponury okrff. Poja.w!M się nazlłcl zbiegli li EIJd'OP:r. Nie muslełl się ba~ nlko10 I ni.czego, bo 'Prote<k~ja dyktatora.
za.pewniała Im przywileje i ~kaTność.
Na.tomlut ludnojć \todd&na soetała terrorowf. po-1.ic'a ł anni& rozpMwlala się
brutatn1e s ~ -1>j&wamt nlO'(»-

11

ki

• wiatrem", , ~edea s
fUm6w wnechswoje IO uredzlay. Kiedy JIOJawił li• w 19Sł rona ekranach, ellrąlmłęło acnire Cizi•·
Jako aleło,cłsniolD.J' Pl9fklał technikel„roweJ, Pe'błl łe 4'1łł wwolkłe re-

P

ku
ło

rsemłllęło

najgłoh!ejszych
ozas6w o~hodsł

Gł6wnl
bohaterowie
Lelr:h 1 Clark Gable.

filmu

-

Vlvłc•

korc1y kasowe, Oblicza 1ię, łe pnyntW
produ~owl okole aw6ch milłard6w ą.

•k•.

Wazystko, U'Wet najdoskonalsze, sta.rzo.jo aię. Loa n!e om.fnąl •.Przem!i11ęł9
s wiatrem". Kolor stawał si• coraz ba.rdzl.j wyblakły, film traci~ swój blask.
Z odsieczą pospieszy[I elektronicy - u
250 ty.s. dol. nu7cllł film now;rmł bu.
wami I z.a kilb \nodnl Seairlett I !tlMtł
Pokaż' 1i• w Idu.eh jak 11owJ., zupełnie
nie do poz.nu.I&. Molł.e I do nu trdl ta
nowa weraJaT
Warto pm.ypomnleć, ie ,,Pranl.l~ęl~ •
wi•trem" rodzllło •i. w b61ach, rea.tir.owało film at trzech reiyaer6w, ,,,.t~
nla praw.le abmkrutowała. J'dcb:r tei•
było mało, w ;pewnym momenct. wyszło
na ja.w, te Clulk Gable nie l'C)~afl ~.
czyć. Dc>piero na 1unym koflcu okau·
ło sł4, jale bardzo Ił• to wnyńko
płaelło.
-
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Ty, co w Ostrej
sw1ec1sz Bromie

..

;

chce aby jego bi•blioteka była
wspierana przez Waszyngton.
Co przycilłga Amerykanów, na
ogół nie zainteresowanych polityką, do prezydenckich sanktuariów?
Harry Middleton, szet centrum
Johnsona, ma na to gotową odpowiedź: „Ludzie po prostu che!\ wie- - - • dzleó Jak tył prezydent". Middleton znał Johnsona blisko. To on
twić. Byly prezydent ma · bardeo przygotowywał
wszystkie prezybogatych d wpływowych przyjaciół. denckie przem6wienia, a potem
Jeden z nich, generał William emerytowanemu już Johnsonowi
Lyon, który dzięki interesom w pomagał pisać pamiętniki.
Łatv.'o
branży budowlanej stał się milione- więc
mu pokazać jak
przyszło
rem, urządził niedawno przyjęcie ,.zwyczajnie" żył prezydent.
dla wielbicieli Reagana. Na menu
Biblioteczne zbiory wzbogacone
składały się m.in. zupy pomidorosą takimi atrybut.mi jak flagi na·
wa i pomarańcllOwa, dusrony udziec rodowe, uniformy prezydentów i
cielęcy, napoje z malin i czekola- ich limuzyny. Ale nie t~·lko . .\trakdy. Jadłospis raczej sk:ominy - cją. biblioteki Eisenhowera jest naza to zaproszenie dla jednej pary malowany przez niego portret Linbagatela! - 100 ty.s. colna. \V muzeum Trumana moi;na
kosztowało dolarów.
obejrzeć akt kanituladi podpisany
przez Japończyków na krążowniku
W nieco trudniejszej sy~uat'ji „Missouri". Jimmy Carter polecił
znajduje siei Richard Nixon. prezy- odhvol'Zyii w naturalnej skali Owaldent który odszedł z Białego Do· ny Gabinet - bilfro kolejnych
mu w niesławie afery Watergate. prezydentów.
Swoją bibliotelkę wznosi w Yorda
Grupy zwiedzających · sły,szą naKalifornii, 30 km ad grany w stereo głos CaTtera: „WiLinda w
Disneylallldu - największej iUlry- taic'le w
Owalnym Gabinecie".
stycznej atrakcji tego lltanu. Cen- Goście jego biblioteki dowiadują
tr.um Nixona ma by6 gotowe już się także co poTabiala Ros&.lyn
Wszyat:lde ea.rter, kiedy Jimmy w 1948 rok1,1
w Witym 1990 roku.
~7 pokir;ywaj" :zwolennicy by- shliył
w m.arynairce wojen'!lej:
łego prezydenta. Dolychcus zebrali wśród ekisponat6w znajduje się :m'O24 mln na budowę l 12 mln na bione z wł6czkl ubranko dziecięce.
wyposażenie i urządzenie. Z tych Nie ma
jednak listu miłosne~o
aamych uódeł pokrywane będ' p6źniejsu~o szefa państwa (.,Bedę
pótniej koszty utrzyma.n.fa i adm!· "'e k"ch:ot C'a.łvm sereem do końca
nistrowanfa plac~wki. N1xon nie _;..,_,,:..,f•\ 'R-~k,t~O trik,:..~ ~.rph•!I n·J-

Thomas Foley, przywódc& wlęks:iośel demokratycznej w Konnesie USA uważa, ze marreaiem ka:i:dego prezydenta Jest
wybudow&nle sobie pomnika, aby w łen sposób trwalej zapisać
się w hlstorlł. Ta ie ma.nenia nieobce są wszystkim panuJlł
oym. Jut egipscy f&l'aonowie kazali wznosió piramidy, które
de hlś świadcz!\ o ich potędze.
W Stecach Zjednocronych panuje
opinia, :ie swoistymi piramidami
preiydentów •Il poświęcone im bibliotekli. Oczywiście n.ie chodzi o
bibliotek! w tradycyjnym znaczetl•iu, z: regałami zapełnionymi dziewolwninów. W
tysięcy
siątkami
bibliotekach prezydenckich przechowywane jest wszystko to, co byli
prezydenci chcą · zachować dla potomności. Do tej pory zgromadzono w nich ponad 200 mln stron
o!icjalnych d()kumentów, setki tysięcy fotografii, kopie programów
telewizyjnych, pamiętniki. Są więc
bibl!otetm prezydenckie nie tylko
pomnikami, ale zarazem muzeami
! archiwam~ pogzczególn;rch prezydentów i łch czasów.
Europejczyków a zwla~c:za Pola-ków, którzy swoich . rządzących
zaczy.nają

cenić

najwcześnilej

p6ł

wieku po ich śmierci, zadziwia
idea budOW'allia prezydentom se,nktuarlbw najczęściej jeszcze u ich

tym.

Boberi Burke, historyk ameryswr.ea uwag~ że w iwlaclomołeł pneclętneso Amerykanina
presycient odgrywa odmieDDI\ rolę
hmych pamtw w
niż nefowle
obywateli.
twoich
świadomości
Amer~·ie chcą aby rrz:qdził nJiim,i
optymista, taki jak Ronald Reaga.n,
który na początku kadencji ol:>iecał Ameryce lepsze jutro i obiet.nicy dotrzymał.
Utrzymanie prezydenckich bibliotek kontuje Biały Dom 20 mln
dolarów rocznie. Sama zaś budowa
to dzieło przyjaciół emerytowanych
prezydentów. Biblioteka Reagarna
zaprojektowarna w stylu hi~ań
&kich misji ma kosztować 60 mln
dolarów. Jeszcze w okresie pełnie
nia urzędu Reagan dokonał wyboru miejsca, gdzie zostanie wzniesiona. Miejsce to znajduje się w
odległości ok. 60 km od Los Angeles. Prezydent azukał dz.iewiczego skr>awka przyrody i tam właś
nie go znalazł. Czy znajdzie jednak pieniądze na budowę?
O to raczej nie należy się markańakl

WPP(

z

•

„ ..

=;me-s

~·:Jl ~~~c;:rr~~: p~yczz~~ons;!:rl:~

pauu „dobrej nocy I spokojny< łl
po czym automatyrznlc
snów",
Nie pracuje on jednak
gaśnie,
przez cały czas. Gdy specjalne
c?UJnikl zauwa·;ą, że w p<>koju
nie ma nikogo, telewizor przez
cMvllę waha się. n1ówiąc „chyba
minu!ę
Ilię wyłączę". Odczekuje
I Jeśli nikt się nie pojawi - konczv pracę.
Nll!:SZCZESNA REKORDZISTKA

70-letnia mieszkanka fran•uskieustanowiła
Rennes
go miasta
rekord przebywania w
się to jednak
Stało
ła•lence.
wbrew Jej woli. Po prostu zaI
tr1asnąl sle zamek od drzwi
kobieta w taden sposób nit mon;e
Sąsiedzi
gła się wydosta~.
Na
słyszeli wołnnll\ o ratunek.
•zczęścle po 42 godzinach zjawił
poktórv
się tlstonos'l:-blurokra.t:..
stawił sobie za. nunkt honoru osoblste doręczenie prze•yłkl poleconeJ. Gdy nikt nie odpowiada! na
dt.wlęk dzwonka, natarł . morniej
na drzwi mieszkania. w przedpokoju usłyszał, słabe jut. wołanie o ratunek. Redaktorzy księgi
Gułnne.sa poinformowali, że rekord, ehoclał mimowolny, zo1taale uwieczniony.

światowy

i inteligentna siedemdziesięciosiedmioletnia
pani mieszkała niecałe 2 kilometry od zam7..0baczyli się wtedy po raz
ku Dalego,
pierwszy po„. 35 latach. Artysta kiedyś, w
młodości, bardzo chętnie i często malowal
s:ostrę i był do niej szczerze przywiazany.
Potem przestali się znać. Dali twierdził, że
Anna-Maria dyble na jego pieniądze ...
Milionowej wartości majątek pódzielono
swojego czasu na trzy części. Dali przekaz~!
wtedy pierwszą paTtię obrazów, .i;raf!k, rysunków i przedmiotów sztuki wartości 6
milionów dolarów miastu Figueras, gdzie
się urodził. W murach odnowione~ po pootwarto
żarze budynku ~atru miejskiego
muzeum. kt6re stalo się niebawem jedną
z głównych atrakcji turystycznych wybrz<'ża Costa Brava. Na początku lCl34 i w 1985
roku, gdy zdrowie Dalego uległo dalszemu
pogorszeniu, przekazał on drugą część s-.,·ojej kolekcji (wartości 13 milionów dolarów)
nowo utworzonej Fundacji Gali i Salvadora
Dali, którą powołał do życia dla ochrony
i prezentacji swojego dorobku artystycznego.
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DZIENNIK ŁODZKI nr Sł (12853)

oprac. (wit)
blbljoteka

wileńsk.iej.

Nawiązały

się

ser-

żołądek.

'l'u ze wstydem muszę się przyznać, że na naszym wydziale
prawno-ekonomicznym UŁ była spora grupa głodomorów, '!"tórzy korzystali z dobroduszności wileńskich mamuś. Był taki
zwyczaj, że jak z dziewczyną znad Wilii umówiłeś się raz do
kina, a drugi raz do parku - to trzecie spotkanie obowiązko
wo musiało się odbyć w domu, z mamusią. I już byłeś w charakterze ewentualnego narzeczonego! Naturalnie, musiały być
kołduny w rosole (zdarzały się też na sucho, polewane tłusz
czem). Ludzie, to niebo w gębie! Takich kołdun6w, jakie robiły wówczas wileńskie mamy, w życiu nie jadłem!
Kochałem wówczas wilnianki i opowieści o fch mieście. Koniecznie chciałem je ujrzeć, skonfrontować marzenia z rzeczyw!stoścl1t. Niestety, wciąż mi się to nie udawało. Nie ma co
wyjaśniać z jakich powod6w.

N

Dokąd w Wilnie skierować pierwsze kroki? Oczywiście - do
Ostrej Bramy. Niegdyś Wilno słynęło z piękna kościołów, a
było ich 49. Pozostały 33, z czego 12 jest już czynnych, a pozostałe oddawane będą sukcesywnie po zakończeniu prac remontowych. Najpiękniejsza jednak dla mnie, to naturalnie ·ostra Brama - z wielką pieczołowitością odnowiona, podobnie
jak kościół św. Teresy.
A oto krótka historia. W czasach, gdy Wilno opasane zostalo murem z pięcioma bramami, jedną z nich nazwano Olitrą
(wcześniej zwała się Miednicką, bowiem stąd wiodła droga do
śred.niowieczneg() zamku książąt litewskich w Miednikach). I
ta właśnie brama - dzięki obrazowi - stała się słynna daleko
poza WilMm i Litwą. Kiedy i kto namalował obraz - do
dziś nie wiadomo. Zdania historyków sztuki są podzielone: jedni czas powstania obrazu określają na wiek XVI, inni (w tym
polscy historycy) sądzą że został namalowany pr3ed rokiem
1650, w miejsce zniszczonego poi.arem poprzedniego obrazu. Jako domniemanego twórcę podaje się krakowskiego malarza Łu
kasza, który w roku 1624 namalował dla kościoła Bożego Ciała w Krakowie wizerunek Madonny bez Dzieciątka Jezus. Rzeczywiście, stylistycznie i kompozycyjnie bardzo zbliżony jest
do obrazu wileńskiego .
Obraz N. M. Panny Ostrobramskiej został wykonany techniką temperową na ośmiu, lub dwóch połączt>ny~h z sobą deskach dębowych (badacze rosyjscy twierdzą, że i:ą to dwie
deski, a litewscy - źe osłem). Początkowo obraz nie miał ka·
plicy, mieścił si~ w bramie, a w czasie niepogody zasłaniano
go drewnianymi okiennicami. Pogarszało to jakość dzieła 11ztuki; deski nadgniły, obraz trzeba było na dole skrócić o 20
centymetrów.
W 1671 rok.u nad bran1t &budowana została kapliczka do
której zacięto składać wota, wtedy też obraz został przykryty srebrną sukienką i ozdobiony koroną. Ta sukienka też ma
własną historię. Srebrna, w ogniu złocona, dziś uz11ana jest jako dzieło o światowej wartości artystycznej. Jest to praca ręcz
na ówczesnych wileńskich złotników, wykonana z niezwykłą
precyzją. Cała sukienka pokryta jest bogactwem drobnych wykutych kwiatów - róż, goździków, tulipanów„.
Ciekawą hipotezę wysunęli XIX-wieczni historycy rosyjscy.
Twierdzili oni, że obraz pojawił się w Wilnie w XIV wieku
-. w czasach, gdy ksląże litewski Olgierd wojował z krymskimi Tatarami. Obraz ten rzekomo miał przywieźć . wraz z licznymi łupami wojennymi. Początkowo znajdował się w Zakonie
św. Trójcy, który to zakon graniczył z Ostrą Bramą. Zgodnie
z ówczesnym zwyczajem, braciszkowie umieścili obraz na bramie od strony wjazdu do miasta. Później Zakon św. Trójcy
przekazany zost.ał unitom i oni też odziedziczyli święty obraz,
a od nich przeJął go Zakon Karmelitów Bosych. Karmelici w
1654 roku zbudowali kościół św. Teresy, tam przejściowo umieścili obraz, aż do zbudowania kaplicy „na pięterku". Stara
spłonęła, obraz uratowano i w 1726 roku zbudowano nową
murowaną kaplicę, a nad jej środkowym oknem umieszczo„MATER MISERICORDIA, SUB TUUM
no złocony napis:
PRAESIDIUM CONFIGMUS" (Matko Miłosierdzia, Pod Twoją
·
obronę uciekamy się}.
Niedawno, z okazji Swięta Opieki N. M. Panny, mszę cel~
brował tutaj kardynał W. Sladkievicz.iu1, w asyście kilku li·
tewskich biskupów. Były to właściwie dwa nabożeństwa - w
języku litewskim i polskim. Miały uroczysty, wzruszająćy charakter, zgromadzony przed kaplicą tłum rozciągnął się wzdłuż
całej ulicy.
Ciekawostka: dowiedziałem się, że do roku 1844 obowiązywał
zakaz wpuszczania do kaplicy kobiet. Mężczyfoi mieli prawo
wstępu tylko w określonych godzinach. Było to podyktowane
klauzulą zakonną. Władze carskie kościół św. Teresy zamieniły
na wojskowe magazyny. W 1927 roku, za zezwoleniem papieża
Piusa XI, odbyła si~ uroczysta koronacja obrazu, a przed tym
dokładna renowacja.
ADAM 'BIE:R'KOWSKI

'Zakończenie sięgnę do artykułu MarBaileya z „The Observer" napisanego
w l!J84 roki.i, wtedy, kiedy artysta był chory
i lekarze nie najlepiej mu wróżyli. „Handlarze dziel sztuki mówia dziś o zalewającej
rvnek fali obrazów i grafik, które nigdy
nie znalazły się nawet w pobliżu atelier
Dalego. Reynolds Morse, kt6ry otworzył
własne muzeum obrazów tego artysty na
Fl0rydzie twierdzi, ie do jego pracowników
7.głaszaja się wciąż ludzie, którzy przynoszą
~J tydzień przynajmniej 10 fałszywych Dalich. Fakt. że po śmierci twórcy następuje
zazwyczaj wzrost cen na jego dzieła oraz
to. że powstają trudności z udowodnieniem
ich autentyczności to przyczyny, dla których
najnrawdopodobniej ko'. trawersie wokół dal~zego losu !'Chedy po Dalim wkrótce jeszcze
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o automat n1z rewolwer
bioną, bronią, członków gangów 1 nie zdrowy oraz ezy zdywa.ł narhandlarzy narkotyk6w. Mogą oni kotyki? Nikt nie sprawdza prawje kupić równieł na czarnym ryn- dziwości tych oświadczeń.
ku, gdzie są niewiele droisze ni:l
Ewentualne wprowadzenie uk?o·
w sklepach.
zów w Kalifornii nie rozwiąże
Ta ostatnia okoliczność jest głów jednak problemu, ponlewaz podobnym argumentem prze"._iwników ne zakazy musiałyby obowiązywać
zakazu posiadania c't.Y chocby ogra- we wszystkich stana<'h. Zabójca
niczenia sprzedaży broni; twierdzą dzieci w Stockhm kupił broń w
oni bowiem. że świat przestepczy stanie Oregon i przywió~ł ją do
i tl\k będzie się zaopatrywał na
<'iarnym rynku. a uczciwi ob. wa- Kalifornii. Siedżwied:r.ią przysługę
gubernatorowi Kaliforn.ii wyświad
tele pozostaną bez broni.
czył Ronald Reagan, który orgaGubernator Kalifornii Deukmejion nizując poparcie wyborcze dla
chce jednak wykorzystaó ST.ok wyzastrzeleniem dzieci w Busha odwołał się również do Kra·
wołany
Stockton t przeforsowd wprowa· jowego Stowarzyszenia Bro~ Pal·
dzenle ntrudnJe6. w n&bywanlu pl- neJ. Motna pnyJą6, te większość
1tolet6w maszynowych. W Kallfor- zwolenników swobodnego dostępu
nil obowiązuje I-tygodniowy okre• do broni palnej w całym kraju
republigłosowała na · kandydata
oczekiwania między datlł zakupu
admłnlstra
teraz
stawia
eo
kanów,
broni a jej dostarczeniem. Odnosi
<>ję w niewygodnym połotenlu. Nie
się to jednak wyłącznie do broni
prawdopodobne,
się więc
wydaje
krótkiej. Pistolety maszynowe na1bywac można bez żadnych ogra- aby )>rezydent poparł wysiłki gubernatorąw 1ta.nowych w Ich walOczywiście wymagane li\
niczeń.
e ubranie obywatelom choć
ce
pewne formalnoścL Trzeba wypeł
nJ6 Jr.wc1ttonarłun, w kt6rym Jr.a· csęścl ich arsenału.
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EmGNIEW BOZYOZKO
(l:NTB&PJlMS)

z Wilna

1 sekretarz KC partii Litwy, B. Brazauskas, osobiście interesuje się tempem rewaloryzacji Wilna. Ten człowiek cieszy się
szacunkiem i Litwinów, i Polaków, i Rosjan. To dzięki niemu
po kilkudziesięciu latach internowania na prowincji zwolniony
został kardyna,ł W. Sladkieviczius; przekazano mu we włada
nie katedrę przy placu Giedymina, gdzie dotychczas mieściło
·
się archiwum.

Na

się zaostrzą".

własna

W Wilnie zamieszkaliśmy w nowo wybudowanym luksuso·
wym hotelu „Lietuva". 24 piętra, liczne bary i restauracje.
Znajduje się w pobliżu rzeki, niedaleko kościoła sw. Rafała.
Pierwsze wrażen,ie, to uderzające piękno dziś 600-tysięcznego
miasta - stolicy Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Skurcz jednak chwyta za serce, gdy jedziemy przez wileńską Starówkę: jedna wielka ruina! Sypi\ł się nie remontowane od kilkudziesięciu lat kamieniczki, kościoły, zabytkowe budynki. A jednocześnie otucha: gdzie spojrzysz - rusztowania
i praca. Jej tempo - powiedziałbym, warszawskie (przed laty). Odbudowę wileńskiej Starówki władze litewskie powierzyły polskim firmom „Budimexowi" I Przedsiębiorstwu Konserwacji Zabytków. W czasach stalinowskich i w okresie Breżnie
wa Starówka - gdzie było tyle polskich narodowych pamiątek
- została skazana na zagładę. Sama miała się rozsypać. Pownowe miasto, lttóre nazwano
stawały wtedy nowe dzielnice Nowym Wilnem. Ot, takie skrzyżowanie naszej Retkini z Widzewem-Wschodem. Dziś mieszka tam 450 tys. ludzi.

f:1a

Motywy, jakimi się kierował mło
dy człowiek ze Stockton, uważa się
- tu n mniej ważne dla sprawy.
:: Zainteresowanie opinii publicznej
się n.a broni, którą zabójn
:! skupiło
::I się posłużył. Strzelał on mianowicie z półautomatycznego pistoletu
_ maszynowego
produkcji
AK-47
:
chińskiej. Oblicza się, :ie w ręka.eh
:
:: prywatnych znajduje się około 80
:
tys. sztuk tego typu bron!. Jej
: import stale się swięuza, osiąga
::i
jąc' liczbę 40 tys. rocznie. W skle: pie egzemplarz AK-47 kosztuje nie:
- wiele ponad 1000 dolarów i jesł
5 dostępny dla każdego, pdobnie jak
:
: inne typy pistoletów maHynowych:
Mac-10, AR-15 i UZI. Łatwiej je
3 nawet kupió niz zwykłe rewolwery, ponieważ sprzedawcy V"ych11cbl\
:
:: z założenia, ie ich wielkoł6 •tr1lł•
- nia obnoszenie lłę • nimf, TJ'm· PuJl\eJ' 1&m sesnaje, esy ma try:::
pistolety muzynowe są -ąlu- mlm.lnl\ Pl'Hnłoł6,
czr.•
p1tych1-

=

Na zdjęciu
Cartera w Atlancie.

młodzieży

syna Ziemi WileilMin11ły 44 lata, liczba u Mickiewicza 1kiej - l)'IIlbollczna. U mnie ~ też. Wreszcie pojechałem
do Wilna, moełem swif!Mlć miasto, 1d6re tak bardzo chciałem
poznać (wszystko to dzięki Zarządowi Ł6dzkiemu TPPR
Nie unika
organizacji, kt6ra ostatnio pracuje po nowemu.
współpracy z republikami, w których ludność polska stanowi
znaczny procent ludności - wręcz przeciwnie, &tara się likwidować „białe plamy").

Wi; „Der Spiegel"

tłum. 1
poniżej:

Kieruje nią komitet, na czele lttórego stal
on sam 11.ż do śmiercL \V: jego skład wchodziła 13 mianowanych przez niego człon
ków oraz 9 przedstawicieli rząd()Wycn. Opracowali oni plan rozszerzen.ia muzeum w Figueras tak, aby mogło ono pomieścić drugą
621 dziel.
częśc zbiorów artysty Adwokat artysty, pan Domenech powiedział w wywiadzie, że „cała osobista kolekcja Dalego przeJcizie na własność hiszpań
skiego narodu".
Ciekawy będzie los ostateczny „fortuny
Dalego". Poza &iełami sztuki, kolekcją, pozosta ł jeszcze przecież inny majątek.„

Kto chapnie?

Tragedia w Stockton w Kalifornii, gdzie od kul szaleńea. zginęło
-;: 5 dzieci, a 30 os6b zostało rannych,
- i wiele podobnych przy'1adków ;: wywołały kolejną falę dyskusji w
_ sprawie wolneg9 dostępu obywa: teli USA do broni palnej.

=
=

'.\1imo tych niedostatków powszechnie uważa się, że amerykań
sk:e życie p;ilityczne zal'ÓMlO to
współczesne, jak i to z przeszłości
jest odkryte szeroko dla wszystkich
jak w żadnym państwie świata.
Zadaniem bibliotek - tak to okreś- '
la historyk Artur Schlesinger jest oświetlanie przeszłości jasnym
&wia tłem.
Wydaje się, że Amerykan-ie w to
wierzą i chyba dlatego chę<trrie odbiblioteki prezydenok;ie.
wiedzają
Centrum Kennedy'ego otwa~te " w
Bostonie w 1979 roku zwiedziło już
2,3 mln osób. Pół miliona zwiedzających spodziewa się Nixon, a
Reagan uwa'i:a, że od 1991 roku,
kiedy jego biblioteka otworzy podwoje, zjeżdżać tam będzrle kaidego
roku cp 111ajmniej 350 tys. Amerykanów.
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A.ndrzej

Łatwiej
-:;::

całe połacie dżungli.

przyjechało

Korespondeneja

=·

DOBRZE WYCHOWANY
TELEWIZOR

Dużo

deczne, przyjacielskie kontakty. Głównie w szkołach, ale przede wszystkim na Uniwersytecie Łódzkim. Koło wilnian było
tu najbardziej aktywne. Chór akademicki - t() w 50 proc.
wilnianki. I to jakie! Już wiedzieliśmy, że wilnianki to idealne studenckie narzeczone, a być może i przyszłe żony. Były
bardzo romantyczne, jak kochały - to całym ser.::em, nie denerwowały się, ale co najważniejsze, ich mamusie to były iuistrzynie w kuchni. Wiedziały, że do mq_i.czyzn trafia się przez

Wycieczka autokarowa liczyła 40 osób; była wśród nas grupa
kombatantów - dawni żołnierze Armii Radzieckiej, „Kościusz
kowcy". Trasa pr~ewidywała Wilno, Mińsk i Brześć.

atem odszedł Salvador Dali - jeden
z najwięltwch i równocześnie najbardziej kontrowersyjnych malarzy,
jakiich w ogóle wydała lUdZkość. Jest
to prawda - czy to się komuś podoba czy
nie! C>dszedł razem z malar~m wielki
klown, szyderca i błazen, który nieustB.lllnie
zadziwiał świat; od prostaczka po mędrca.
Odszedł razem z nim. i burzyciel wszystkich
I w sztuce i w życiu.
możliwych mitów Pusto będzie na artystyc~nej arenie, bez tej
„boskiej świni, wzniosłego nosorożca" - jak
sam o sobie mówił...
I tak spoczął wreszc-ie, po siedmiu latach
i wyczerpujących, dotkliwych
samotności
chorób. obok swojej ukochanej i jedynej
żony, kochanki i muzy Gali. w ich zamku-fortecy, w Pubol; teraz tak7.e muzeum
1 grobowcu.
Pozostał ogromny majątek szalenie bogatego człowieka, na który składają siq między
innymi dzieła samego malarza i jego wielka kolekcja dzieł sztuki i przedmiotów artystycznych. Kiedy w 1984 roku Salvador
Dali leżał w klinice w Barcelonie, po obrden!ach odniesionych w swoim zamku w
Pubol, majątek artysty szacowano na około
70 milionów dolar&w.„
Gala i Dali nie mieli dzieci. Co zatem
stanie się z tą wielką fortuną?
Gdy Dali leżał w klini<'t> po poparzt>niach.
jedy11a
zjawiła się u niego jego siostra 77-letnia
źyjaca osoba z całej Ndziny Anna-Maria I chociaż dziarska. dowcipna

rynku pojawił
Na japońskim
się telewizor. który opanował zasady sa\•olr vivre'u. Rankiem gdy
roz1>orzystacje nrzekaznikowe
naja "arlawanie programu apaswego
wita
I
rat włącza się sam
właściciela grzecznym „dzi!lń do-

I

Rzecz to zaiste dziwna. Ja, łodzianin od trżech pokoleń, oprócz
mojego pokochałem inne miasto. Miłość nie odwzajemniona.
bowiem w tym mieście nigdy nie byłem, nie widziałem jego
uroków, a mimo to czułem tu, w Łodzi, jego istnienie. WHno!
Wszystko zaczęło się zaraz po wojnie, w 1945 roku. Łódź zaludniła się przybyszami ze zniszczonej stolicy, a także repatriantami. W transportach ze Wschodu byli przed~ wszystkim
wilnianie. Część z nich została w Olsztynie, część w Toruniu,
lecz duża grupa ponad 12 tysięcy „wilniuków" zarzuciła kotwicę w Łodzi.

szone&o pnez Gartera pewnej zimy, kiedy polecił cgraniczyć ogrzewanie Białego Domu, zalecając
jednocześnie wszystikim Amerykanom osu:zędzanie energii.
W Centrum Johnsona nie ma fotografii przedstawiającej prezydenta jak pochylony nad map!\ pół
nocnego Wietnamu poszukuje celów bombardowań. Nie ma statystyk mówiących o 58 tys. ameTyw
poległych
chłopców
kańskich
południowym Wietnamie i 57 tys.
to.n chemikaliów, które zniszczyły
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Szwajc arzy oszczędzają wodę
.Oszczędność wody i energii to dziś Istotny czynruk w prowadzen iu wszelkiej działalności gospodarczej. Wiedzą o tym bogaci i zarazem oszczęd
ni S_z wajcarzy, którzy w biurowcac h, hotelach i
pensJonata ch zaczęli stosować proste, mechanicz ne, działające na zasadzie zwyczajne go wentyla
urzędzenia regulujące wypływ wody w spłucz~
kach klozetowy ch i prysz.nicach. W tych ostatnich
i gorącego
zwłaszcza, gdy za pomocą zimnego
kranu wyreguluj emy temperaturę wody, możem y
na dowolną chwilę zablokować jej strumień , choć
by po t~>, by się namydlić. I pomyśleć , że Szwajc&rom się to opłaca„.

Z samoch odem d-0„.

pociągu

Era szybkich, nowoczesn y ch poc i ągów pasażers
k ich, w których możliwy je~t przewóz samochoWedług dadów osobowyct i , n astała na dobre.
nych mającej swo ją ~ied z ibę w Par y żu organ:za K olezw:ązku
(!j i UIC, czyli M i ędzy:1arodowego
jowego. n aj nowoc ześ r1 ie j szy tego typu p :x:ią g 1 został skonstruow any w Zw iazku R ~cl z it>c 1,·m i • •• · sa je od n'. edawna dw a razy w tygodn iu na tras:e M:lslnva - Hel s'. nki. Obo k wygod:i:-·ch ""'" nów sypialn ych i restauracy jnych w skła-d zie pospeciągu znajdu j ą s ię zamk ni ęte i cgrze w ane
cjalne wagony. w których przewożone są samochody. Po ł<ic z e n ie to cieszy się dużym powodze-

niem -

I jedź nim
„ws1ąd:f; w samochód
popularne jest również w RFN i we

hasło

pociągiem"
~rancji.

Medycyna bez reklam y
twierdzi brytyjski
„Doświadczenia wskazują lekarz z Norwich, Joltn Marks - że zazwyczaj
najjep$ze ogłoszenia piszą nie najlepsi lekan:e".
Dlatego właśnie w Wielkiej Brytanii władze zawiadujące służbą zdrowia zdecydowały, że personelowi medyczne mu nie wolno używać żadnej z
form reklamy własnych usług, tak w wypadku
prywatnyc h praktyk, jak też w szpitalnict wie
państwowym.

Dotychcza s brytyjscy specjaliści różnych dziedzin medycyny mogli dowolnie zachwalać swoje
umiejętności. Opierano się tu na przepisie sprzed
lat, który zezwalał, a nawet namawiał lekarzy,
aby zapoznawa li dokładnie pacjenta z możliwościa
mi leczenia schorzeń, udowadnia li każdym słowem
swoją medyczną kompetencję. Zakaz reklamy nie
jest jeszcze zatwierdzo ny, ale wygląda na to, że
w przyszłości w anonsie prasowym !ekarz będzie
mógł wymienić tylko swoje nazwisko i specjal-

Wskazuje na to podobno wiele względów. Przede
wszystkim niechęć do dłuższych kontaktów z tym
samym osobnik.iem . „To tak jak u ludzi - przekonuje Jon Ca$e, jeden z amerykańskiclt naukowców - zazwyczaj seks jest ważniejszy dla tych,
którzy często zmieniają, partnerów ". Tak właśnie
robią delfiny. Zdaniem specjalist6 w wielkie mózgi
delfinów produkują równie duże seksualne apetyty. Stąd na przykład wynikały codzienne podróże
od zatoki do zatoki obserwow anego przez naukowców delfina o niosącym niedwuzna czne skojarzeni a
imieniu Kuba Rozpruwa cz. Delf~ t-en codziennie
odwJ.edzał trzy zatoki, w których pływały oddzielnfo "'trzy samice. Nigdy nie zapomniał o żadnej,
choć zazwycztj najdłużej przebywał u deltinicy
w prawej zatoce. „To zapewne najpófoiej poznana panienlta" - żartowali naukowcy , ale żarty te
umieścili jednak w swoich publikacja ch tłumaczllf,
że podobnie jak szympans również delfin potrzebuje wciąż nowych podniet, a gdy je znajduje, nie
może się oprzeć. „Delfin to człowiek ocean'l:l twierdzi Jon Case. ·- Nie mam już co do tego
wątpliwości, po z Kubą rozumiem) • się dobrze,
Mamy takie samo podejście do spraw łóżkowych".

ność.

Diagno za po 25 wiekac h
Delfiny

kochają

seks

Specjaliści zajmujący się delfinami doszli
nio do wniosku, że ich podopiecz ni „kor:hają

ostatseks".

Diagnozę lekarsk~ po 25 wiekąch postawili amcrykań~cy uczeni badając za pomocą, nowoczesn ych
metod starożytną mumię egipską. Została ona zabalsamow ana ok. 600 lat p.n.e. i przetrwała w do-

skonałym

zdecydow anie najmodnie jszym a.sortymen tem tej wios.ny i
la,ta. :lmana linia: szerokie górą,
21wężane ku dołowi jeszcze aktualna. Ale supermod ne są, szerokie,
proste lub wręcz kloszowe. Te proste szyje się z grubszych t'kanin wełna, bawełna. Letnie, z powiewjedwabie,
nych i deliokatnych cienkie bawełny, nawet szyfon. Są
one właśnie dzwonowa te, kloszowe,
wyglądają jak spódnica, póki nie
zrobi się kroku.
Będą

l\'Iodne są też noszone wcześniej
spódnico-spod.nie. W górze spodni
dowolna ilość fałd .i marszezeń.
Osoby szczupłe nie potrzebują obaszyj11
wiać się zakładek. Tęższe je jedynie bliżej środka, od poło-

Sze.rokie spod..'lie mogą być skrócone, poza łydkę. Te radziłabym
wysokim i szczupłym w biodrach,
zwłas:r.cza , że nosi się je do płaskich butów. Natomiast szerokie,
wydłużone spodnie tj. sięgające
przed kostkę - mają wąski mankiet - mogą włożyć osoby tęższe.
Tym bardziej, że często spodnie
takle wszyte są w szeroki pasek
lub podwyższone, co wiąże się z
ciągle pojawiającym się motywem

=~;ej ta!
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SPODNIE, SPODNIE
SPODNIE.„
wy bioder spod!Me już są doipuowa.ne, talkie nie macą, mieć żad
Szalenie
nych zakładek z tyłu.
modne są kamizelki . Pulclmiejs 'Ze
panie mogę je zastosować do tych
spodni i to nie ty1ko kamizelki
k.rótkie, ale takie zachodzące na
biodra.
bryczesy bermudy,
Szo.rty,
wszystko to jako spodnie jest także szalenie na czasie. Bryczesy do
stylu „amazonk i" z żakiecikiem
o aksamitny ch klapach i kołnierzu np. w wersji czerwono- czarnej.
Nie bójcie się też szortów rozumianych jako s?odn:e nrzed kolanko. To nie jest wcale farma
wyłącznie weekendo wa. N::;si się 'je
do pracy z żak.ietem - jak na rysunku. A te szyfonowe z kolei ,
szerokie dzwonowa te i plisowane
spodnie _ znakomici e spełniają roJę długiej S?ódnicy na letni bal.
Zatem do dzieła. Szyjcie szerokie
spodnie!

stanie. Do niedawna badania archeolo-

50 LAT TEMU
zmiii."l
Pri:yCZYtllł śmierci 82-Ietniego papiepri:yPrasa
ża był atak Mrea.
oomina, że w lU.eh 1919-1921
areyblsku n Achilles Ratti był
nuncjusze m a1>0stolsk:lm w PollA> lutego o godz. 5.31
w Watykanie Pius XI.

glczne l antropoloa :!czne mumii wymagały ods?o•
nlęcia ciała. W efekc~e mumia ulegała częściowemu
lub całkowitemu :tniszczeniu.
Uczeni amerykańscy zastosowa li aparaturę rentpołączoną ze skanerem. Dzięki temu
mogli śledzić na ekraJ!.ie wnętrze mumii. Komputer sprz~żony ze skąnerem dostąrczył danych o
schorze01a ch .zmarłego - wykrył także uszkodzenia mumii powstałe przy umieszcza niu jej w gro!Jowcu. Udało Się zrekonstruować ol,>raz różnych
częśoi zmumifiko wane-go organizmu . Był to młody,
30-letni człowiek o zdrowych zębach, ale mający
kłopoty ' Z dyskiem. Wykryto też ślady schorzeń
reumatycz nych.
genowską

Przode m do wiatru
W krajach kapitalisty cznych czynnych jest aktualnie około 20 tysięcy komercyjn ych elektrown i
wiatrowyc h o łącznej mocy prawie 2 tysiące megawatów. Wiele pa11stw, m. in. RFN, Dania, a
zwłaszcza Holandia, planuje znaczne rozwinięcie
tej kategorii energetyk i (Holendrz y, dla przykład1,1,
rhcą mieć w 2000 roku 1 tys. M\V zainstalow anej
mocy w elektrown iach ·wiatrowyc h). W Wielkiej
Brytanii projektuje się m. in. budowę tego typu
elektrown i na otwartym morzu (EWG wspomaga
ten projekt sumą równoważną 3.6 mln dolarów).
Pojawiają się pierwsze zespoły wiatraków tworzą
ce samodziel ne obiekty energetycz ne o większej
mocy, przekazujące prąd do ogólnej sieci.

*

l?!Jm

W wieka 7Z lat 1marl wy~l
tny d~iałacz 1>0lskiego i m1ę
rJeynarodowe11'0 ruchu robotniczego - OstaD Dłusld, wicee1lonek
nrzewodnicząey OKP,
Biura Swlatowe j Rady ·Pokoju,
dyrektor PISM. laureat Pokojowej Nagrody Leninowsk iej.

. .„ ,

9Ce.

Rebelianc ka armia gen. F~an
co zbliża się do tranicy z Francją co oowoduje. że wojskowe
władze francuskie zniosły 'barykady I otworzyły granicę, rozprzyjmow anie upoczynając
chodźców.

*

·*

Podczas pierwszeg o nosiedzenia nowej Rady Miej$kiej dokonano wyboru prezydent a Lodzi. Został nim Jan Kwapińsk 1 •
wiceprezes CKW PPS i prezes
Centralne j Komisji Kla:;owych
Zwl~?ików Zawodowy ch. W1c•nrezvdent ami zostali Adam Wal·
Artur
czak. Antoni Purtal
Szewczyk.

1

Ze 11><>1'tu: w oółfinale rozmiBazylei
w
&rYWanych
strzostw świata w hokeju na
lodzie Polska przegrała z USA
i Szwajcarią PO 0:4 oraz pokonała Węgry 5:3. co jednak rie
wystarczyło, aby awansować do

w
Jak 11oinformował „Dł/',
niektórych nowojorsk ich kwiaciarniach zakocha.ni mog!l kustokrotki z obliczonym i
pować
z góry »latkami. Przy Ich obry~aniu zawsze wychodzi „kocha ...

finału.

25 LAT TEMU

* * *

Ze sportu:
Zi .. „fl\\'~

zako~yły się

1trrzv~'··-

IX

OH-•nH.ski P

rozgrywan e w Innsbruck u. W
pul)ktoobu klasyfikac jach wej i medalowe j - zdecydowa ne zwycięstwo odniósł ZSRR.
Reprezent acja Polski, nie z-domedalu, r.abyWając żadnego
t>unktoweł
jęła w klasyfikac ji
13 miejsce, uzyskując 8,5 puukta.
,Opr. (bad

Rząd Cypru nie wyraził zgo·
brytyjsko-amerykański
dy na
i>lan wysłania wojsk NATO na
ie wszelką
wyspę uważając,
może
mediację w tej sprawie
podjąć jedYnie ONZ. Rząd Francji odosił, ie wolska francuskie
nie wezma udziału w „NATOwskiej agresji na Cypr".
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Fabryka Samochod ów Ciężaro za które sprzedano żuka A-11, wapolskie&o
wych część swojej produkcji sprze- hały się od 4.100 tys. zł do 5.500
samochodo wei:o z włoskim koncerta
Forma
tys. zl.
daje na przetargac h.
nem „FIAT" datuje się od początjeszcze w
Na luty fabryka przeznacza na
zapoczątkowana została
ku lat dwudziest ych. Pierwsze roz900
około
tego
h
stvczniu
przetargac
W
w
sprzedaż
ubiegłym roku.
się dość niemowy zakończyły
odbyone
w
się
Będą
sprzedała
w.
FSC
samochodó
roku lubelska
fortunnie (chociaż powstawały już
w
to
tygodniu:
w
Były
razy
trzy
wozów.
200
wały
sposób
ten
obiekty) i do rozmów
pierwsze
modele poniedziałki. środy : piątki.
przede wszystkim dwa
wrócono dopiero na przełomie lat
A-07 i A-l 1. Najwyżs:rn cena, ja1929/30.
W te j formie sprzedaży mogą uką uzyskał ten pierwszy model w
Bez większych zakłóceń wspólstyC'l:niu, to 10.260 tys .zł . Kwoty, c z estniczyć zarówno indywidua lni
trwała do wybuchu wojny.
praca
nabywcy, jak i zakłady pracy.
pows-tawał
licencji
włosklej
Na
druWłaśnie przedstawi ciele tych
w Warszawie fiat 508.
·wtedy
podbijając
gich szaleli w styczniu.
Do rozmów na temat zakupu liceny do olbrzymich kwot. Są oni
cencji dos.zło panownie w latach
dysdo
mając
ale
i.
w mniejszosc
Niestety, był to
pięćdziesiątych.
pozycji państwowP pieniądze, mookres ,,zimnej wojny" i zamiast
pcól:mjącą
osobę
kokażdą
(pod.
przebić
gą
IENIU
e PO PODNIES
fiata 1100 kupiliśmy od Z.SRR poSą takie
niec ubiegłego roku) cen detalicz- kupić auto dla siebie.
biedę, która na Żeraniu przerodzitaki
w
którP
orstwa,
Polsce.
w
przedsiębi
y
wszy-_
nych na samochod
U nas tak.sówki to przede
ła się w warszawę M-20.
żu
kilka
po
sobie
i:akupiły
częsc1
sposób
ceny
W
wołgi.
równiPŻ
i
wzrosły
.
.
stkim fiaty, polonezy
z
j
zachodnie
miennych. Szczególni e dużo zdro- ków.
Kont.rakt na produkcJę ~,~1cency~państwach Europy
widzi
podP.1125
„Fiat
najczęściej
u
żały nadwozia do samochod ów oso„taxi"
nego samochod
m1es1ące napisem
Oferta na najbliższe
bowych.
sano w 19611 roku. l\n:y lata p6t.r11ej
pozostaje na razie bez zmian. Fa- się mercedesy .
bryka zapowiada (bez bliższych na
razie terminów) możliwość sprzee SREDNIO O 90 PROC. wzrosły daży
samochod ów w wersjach spestawki
br.
stycz.nia
I
o:i
ustawowe ubezpiecze nia komunika - cjalnych (np. chłodnia) bądź wycyjne prywatnyc h pojazdów samo- posażonych w silnik wysokopręż
ny.
chodowyc h.
Na razie „Samochó d roku 1988" zacb.od.-ii w tej ofercie), fiat uno
obecny jest w Łodzi w postaci o- DS 1,3 - 8.570, fiat regata D 1,7
ferty Banku Polska Kasa Opie~i - 7.750, fiat regata weekend 1,9
nevada.
SA. Za 8.800 dolarów USA ofe- - 9.700, renault 21 TD
(najdroż.szy wóz
model z silnikdem combi - 12.990
rowany jest
wysokoprężn:Ym. Jak mi powiedzia - zachodni).
no w okienku przyjmującym zaMniej zasobnym w waluty wysamochody , do tej
mówienia na
pory (wtorek rano) nikt jeszcze mieniall'le bank oferuje: fiata ' 126
nie wpłacił na samochód tej mar- 650 FL - 1.880, fiata 703 bl1skoteraz, od- 2.300, ładę 2107/1500 - 3.600,
ki. Gdyby uczynił to
dę 120 - 3.200, poloneza 1,6 SLE biór tipo nastąpi za 3 miesiące.
Z dość bogatej oferty dew1zo- 4.650 i p oneza truck (towarowo wej banku wybrałem kilka marek osobowy) - 4.200
Ceny samochod ów dostawczy ch
(ceny podaję w dolarach): daihatsu
charade - 6.350, nissan sunny (die- kształtują się następujl\CO: żuk A·
sel) - 7.350. odmiana benzynow a 06 furgon - 3.460, żuk A-11 skrzy- 6 350. toyota · <'arina II - 9.990 niowy - 3.550, nysa towos - 3.100,
toyota corolla. - 7.850, fiat uno mikrobus - 3.170, robur - 11.680
stiDg - 4.990 (najtańszy samochód tarpan 239 D - 4.920.

MOTO DROBIAZGI

Taki oto dziwny pufazd można spotkać w Muzeum Kolei Wąskoto
ro eh w Soi·han.rw ie (woj skierniewf okie) . Połączenie samochodu i
wajfonc ko!Pjowl'go nie ,jest czymś nowym wśród środków transportuPrzez długi czas w Krośniewicach kolejarze wyko
wąskotorowego
rzystywali i1odwozia wagonów kolejowyc h, nadbudow ywali kabiny
autobusów i wvsyłali na trasy.
Ten „autobus" (na zdjęciu) wykorzyst Y,wano do transportu ludzi i niewielkiej ilości sprzętu. Do napędu służył silnik stara 25. Po latach
trafił na.
słu:!:by w wojewódz twie włocławskim „kolejowy autobus"
1toi obok
zasłużony odpoozyae k do sochaczew skiego muzeum, gdzie
innY<'h eksponató w wykorzyst ywanych w przeszłości na WltSkotorowych szlakach.

.

Zan i:m kupiliś:my Xl/ 79 „Nasz" autobus
wbiuletynie USA
przemy$łU pojawił się
Współpraca

Żuki na prz eta rga ch

za

--- --- ---
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Tip o już także w

W rubryce „Weterani szos" pr"e-

autobus (duront), który przed ponad rokiem trafił z
Poronina· do Lodzi. Jeeo obecny
właściciel nawiązał kontakt z działającym w Stanach Zjednoczo. nych
klubem posiadaczy i miłośników
pojazdów marki Durant.
wzbud.zić
Informacj a z Polskl
musiała wśród drialac:z:y klubu duże zaintereso wanie, skoro w jednym z ubiegłorocznych biuletynów
łódzkiemu
klubowyc h poświęcili
pojazdowi osobny artykuł. Opr6cz
tekstu przedstacałostronicowego
wiającego dzieje krakowsko -poronińsko-łódzkiego autobusu, zamiesz~ono pi ęć jego fotografii.
Przy okazji dowiedzieliśmy się,
że durant. który stoi w Łodzi, jest
jedynym autobusem , który w ' latach międzywojennych był wykorzystywan y do transportu ludzi.

zentowałem

Łodzi

Niedawno w „Magazyn ie Auto
Moto" pisałem na temat rosn~ej
samochod ów terenopopula.rnośoi
wych. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na Lnn:r typ samochodó w, które
w ostatnich latach zdobyły uznanie.
Populumi e o'lcreśla 1ię je jako
,.-pace wagOl!l". Jest to w6z w założeniu o,,obowy, ale o większych
gabarytacl a ni:!: klasyczne pojazdy
tego typu. Sił one przede wszystkim wyisze. Jednocześnie trudno
mikrobusa mi
byłoby · je na7lwać
„Jeep-cros s", V eliminacja MP.
gdy.i: zabierają najczęściej najwyPolscy kierowcy samochod ów te- żej 7 osób.
się" w
'renowych „przymierzają
Po raz pier-;yszy zwrócił na sietym roku do wyjazd6w na imprezy „terenowe k", organizowll!lle na bie uwagę renault espace, którego
zachodZiie Europy. Tak:!:e zawodni- m.Ln. pokazano w 1985 r. na miię
(Ę'lnlaftdii, dzynarodo wych targa~h w ·Pomacy z innych państw
RFN, Czechoełow.cji) zapowiedz ie- nlu. Bardzo szybko podobny samow lntpre- chód wypułcił z:.a rynek koncern
li swoje uczestnict wo
Hch PN1ł~&n:rch w Poltlce. J'ON). TJm rair.em był to ford

Terminarz rajdów
samochodów terenowych
im..,. 12-14 maja (Gorzów)
1>reza inaugurująca sezon 1989 r.
- T eliminacja Mistrzostw Polslci
..,. 2-4 czerwca (ł.ódź) - „Jeeping" - U eliminacja MP.
..,. 23-25 czerwca (Modlin)
„Polskie safari", llI elimJ.nacja.
... 8-10 września (Poznali)
,,Tarpania da", IV eliminacja MP.
"il 33-24 wrzeinla (Gorz6w) -

nowoczesn y wóz, który
Bez
nazwano „polski fiat 125p".
przerwy, z niewielkim i zmianamii,
w
jest
any
ów produkow
model
FSO do dziś.
W 1971 r. FIAT sprzedał nam limałolitrażo
ceneję na samochód
pierwsze
wy. Dwa lata póżniej
fiaty 126p opuściły bramy fabryki
w Bielsku-Białej.
We wrześniu 1987 .roku w Warszawie prezes G. AgneUi złożył' w
imieniu koncernu podpis pod kolejnym porozumie niem, tym razem
na sprzedaż FSM licencji nowego
samochodu małolitrażowego, nar.a kryptonim em
określanego
zie
X 1/79.
Pod koniec września ZB;wies~1:0
umowę na zakup wozu sredn~ollktóry miałby pO'wstatrażowego
wać na Żeraniu. Obecnie trwają
rozmowy nad rozszerzen iem konwcześniej na
traktu podpisane go
następcę fiata 126p.

I

transit. Jak zwykle w takich przy.
padkach natychmia st z odpowieW tej
dzią prż~zli Japończycy
chwili zasłużone uznanie wzbudza
nissan prarie.
W Europie zachodnie j sam<>chody osobowe zabierające więcej nit
pięć osób stajit aię bardr.o modne.
Dotyczy to sicze&61nla Iicznlejszych rodzin będ:f; tych, którzy lublą wygodę. Pojazdy tyJ11,1. „spac•
wagon" zapewniają wsza,'k większy
'komfort niż kO'!llbi. Jednocześnde
nie są drogie w eksploatac ji, gdy!
napędzają je typowe silniki.
Pomyśleć, że wiele, wiele lat temu za protoplastę tego gatunku
mógł ucho<bić J)Oczciwy fiat multipla„.
MAGAZ'l' N REDAGU.JE1
RYSZARD PERCZAK

DZIENNIK ŁODZIU nr IO (1Zlł7) I

KUPIĘ dywan wełniany,
mały, okr111ły lub owalny. !515-24-88.
2~0-1
KUPIĘ
kap4 11tuazow11.

DZIAŁKĘ budowlan,
Łodzi kupi1t. 87-03-31.

w

1921-g
SEGMENT lub rozpoczęt11
budow• kuplę, zamienię
na M4 48-11-18.
2241-1
ZAMIENIĘ dom drewniany,
własnościowy
z
działk11 plus garaże na
M-3 lub M-4 w blokach
Łanowa 11/1 (17-20).
2188-g
SPRZEDAM dom piętro
wy, komfot z działką
1000 m kw. Gostynin,
woj. Płock. Wiadomość:
Ł6d!, ul. Łanowa 11/1
(17-20).
2189-g

MIESZltANI.9 na akleip,
praocnni4• . edMm
btoW. U-14-11.
lł9l •
ZA.Mll!lNIIJ bwat.rq l
M-1 na ~ U-T0-10.
Uli I
POTRZEBNY 6uly lokal
- ni1m.łoelo, tel iS-418-811.
1881 I
LOltAL - eli!ha praoown!a )KlaUkuJlł. 17-20-t.a.
15st I

„

'1>rzedwojenn11.

1111-24-88.
2249-g
KUPIĘ cegłę kllnklerow11.
Listy 1348 Biuro Ogło
szeń, P!otrkow1ka 118.
KUPIP; 0,5 m 1egmentu
„Danuta'' 33-118-35.
1794-g
SPRZEDAM
obr11C%ki,
pierścionek,
kolczyki
78-76-52.
2412-g
SPRZEDAM
w armat
przystosowany do produkcji niedużych artykuł6w :z drewna. Tel.
33-70-.'!0.
2118-g
VIDEO - sprzedam. Tel.
84-47-151.
2110-1
„CASTROLE":
GTX,
GTX2-Turbo sprzedam
po 'l'?'Z;rstępnej cenie.
Tatarakowa 8/7T bL 28.
1770-g
OVERLOCK przemysłowy
1przedam. 57-18-01.
8003-g

MAŁll:NSTWO

poswkujo

mleakania z telefonem.
Płatne :z 16r'r bonami.
Liaty 23U7 Biuro Ogło
neft, Piotrkowska 96.
DWUPOKOJOWE, telefon,
bloki samtenł• aa więk
aze, W)'IOd:r. telefon.
f!-11-10.
2291 I
DWA pokoje, kue.hn!a (80
:rn) zamieni• na mec:rdowan!o
większe
78-155-84.
2094 '
POKÓJ, kuchnia - stare - korzystnie zamien i ę na ipne z częściowymi
wygodami.
87-80-12.
1827 g
M-3 i M-2 wła.&nościowe
zamieni• na wlękaze.
117-36-32.
1178 '
SPRZEDAM włuno6c!owo
mltakan:le, '
pokoje,
kuchnia, łazienka - 71
m,
telef0111, budynek
przedwojen.n y (bloki), 3
piętro. Listy 2329 Bi=
Ogroszeń,
Piotrkowska
96.
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1946-g

lt35-(
Pior4ł

U..OT-1S B1tlcH!Uld.

USŁUGI

ł81S-t

hydraul:lcm1,

materiał

włamy, powlerzon.y. 87- 34-05 2289
Blaezczyk.
g
ŻALUZJE mi~yszybowe
wysoklej jakości. kilkluletnia fWM'&ncja. 42-03-62, Zamysłow„kl.
7261 g

wsp61nika

zakład
krawiecki,
Felsztyńskiego 17.

2411-g
ANDRESPOL
lokal
80 m woda, aiła. Szukam wsp6lnika z got6wką - ceramika,
inne
propozycje. 13-22-8115.59-g

DYWANY, ł&plcc'k4ł 1)04clht.nłowo

POSZUKU.!Pi

POLONEZ .
1,5 SLE.
(1986), przebieg 17000 km UWAGA!
Rzemieślnicy,
czerwień melaykańska
firmy polonijne. zamki
1przedam lub zamienię.
błyskawiczne z tworzy126p
(1984), składak
wa
średnio-drobno1przedam.
M-2 piąte
cząstkowe
poleca
piętro, telefon wieżoWac, Łódź, Mielczarskiewiec na Retkini zamiego 19, tel. 32-75-56.
nię na większe. 87-53-06.
1821-g

l ,ALMED'•
81)eejal!.łci -

;::

lekaru
di.agnosty-

1=1

.

U...11-8.

= 1n11111111rnm1rnn1111r11111111111111111m11rrmrnrrnmn1rm11rmm1111m111r11
=
11mmnmmm111111111111111mmnmnnmmm111 pok6j 604, tel. 36-54-41, 36-56-00 w. 473.
!516-k

ka. leeze.nie, rehabilitacja, fizykoterapia badania , klerowc6w
w
KRAWCOWĄ,
l!JW&CZlkl
goM, 18-21, Łódi Arrkrawieetwo lekkie
mil ~erwonej
81/83,
tkanin.a
dzi8JD·!lna. J tel. 74-74-70 od 13.
Mechainika maszyn 535 k
l.KTERLOCK
„Mayer"
zatrudnię. 51-76-70.
I PRYWATNA pomoc le30 cali (nr 20) sprzedam.
7242-0 g
karzy specjalist6w 84-86-58.
8852-ii
ASYSTENT - fizyka całą dobq. 74-41-08 SiPRZEDWOJENNE obrazy
matematykn.
Loba
korska.
5588 g
meble, porcelanę, zega87-95-34.
2328-g
ry, żyrandole, inne wy- KABINĘ żuka - kupię.
PLASTYKA, energicznych
posażenie mieszkań ku1pecjalist6w prawa, han82-58-29.
1583-g
pi• 86-84-24.
dlu, reklamy, turystyki
SPRZEDAM mikrociągnik
703112-g/71368-g
utrudni Sp6rka. Listy
ogrodniczy. TV-521. Tel.
„1389" Biuro O&łoneń, KSERO 57-26-37.
ANTYKWARIAT Nauko2219-1
Mmoita ujPiotrkowska 118.
P
wy pL Wolności 10/11, 126p (1984) - ęrzedam.
aybclej, na.Jta.n.l•j (ł
tDOLNY, energicm:r MarchleWl!'ldego
tel. 33-40-20
23/615,
kupuje i
-18),
Piotrlk.owak&
11,
podejmie pracę. 82-25-54.
bl. 301.
11387-g
sprzedaje wydawnictwa
tel ~BIHl.91925-1
z różnych dziedzin wiePROJEK~ANIB
PRZEDSIĘBIORSTWO Zadzy stare książki
wnętrz,
porady arehlgraniczne
'fOP-MART
czaso~ma,
sztychy
tekton icz.ne. ,,M'.lraż" zatrudni niezwłocznie w
s:llpargały oraz reprinty
51-78-69.
1476-g
.zakładzie
odzietowym PRALKI
SPRZEDAM M-15. Llsty
(wierne podobizny rzadnaprawa.
szwaczki
wykwalifiko2246
Biuro
Oiłon:eń,
Prz)"byn.
74-06-62
TRZYPOKOJOWE
(po
kich druk6w).
nota538-k
wane. Zapewniamy barPiotrkowska 118.
16).
72716-c
LAMPY I części telewlrialnie sprzedam podzo
dobra
warunki
praTAPETOWANIE - gwazy jne - kupię. 43-17-10.
wracaJ11cemu. 51-11-29.
M-!
1przedmn.
Tel.
cy, pracę w aystemle
rancja.
Słow!!Uki
7455-g
212 g
53-415-42.
!297 i
jednozmianowym. zarob&7-08-lll.
ki aktualnie do ZOO.OOO
1888-c
il li IWlllllllllllUlllllllJUlllUflUUUJUJJJllWIJllWWUIJlllllllJllWIWWłllll
zł. z11onenia OIOblścłe (]SŁUGI
h14rauiliczno - Ł6d:l, ul. Morgowa
1'7~1. Stawi6":!.
10112 w aod:r. a-16.
JZ'lS..t
258-k MERCEDES 190 - za'W'ioI N F O R M A C J A
ZATRUDNIĘ
IZWaczki
zę do łlubu.
87-70-86
(kurtki 1k6rzane), tel.
A OSÓB
§ 1 87-97-98.
Suliga.
1901 g
1562-g
INDYWIDU AL IE GRUPOWE
=i PRZYJMĘ pracownik6w MONTAŻ boazerii, atrakdo zakładu stolarskiego.
'CBEZPIEC'ZE IE RODZJl!l.."'NE
cyjne szafki kuchenne.
Kupię:
żyrandole,
zleJadwigj 4A (Stoki) Rawozmywak, inne ciekacewicz.
we artykuły wyposaże
1638-g
::
Oddział Wojew6dzkl PZU w Łodzi Informuje, H osoby konnia domu. 32-07-13, wie- :YKLINOWANIE,
latynuujące indywidualnie grupowe ubezpieczenie rodzinne na
czorem.
2434-g
kierowanie Janiczek -:
PRZYJMĘ 1zwaczkę (tekiycie, mające swe ubezpieczenie w obsłudze:
36-12-44.
sas - spodnie, sp6dni- I Inspektoratu PZU w Łodzi, al. Kościuszki 57,
155015-.g
ce) Tel. 51-48-158, godz. DEKODERY PAL mon- IV Inspektoratu PZU w Łodzi, ul. Pr6chnlka !3 z Wy10-17,
Grunwaldzka
tuję. 86-24-30, Wiśniew
działem Zamiejscowym w Zgierzu, pl. Klll6sklego 7,
30D.
1784-g
ski.
3724-g
- V Inspektoratu PZU w Łodzi, al. Kośclunkl 57 ImpeZLECĘ
dzianie rękawi- PODC!SNIEN!OWE praldoratn PZU w Pabianicach, ul. Bracka 57,
czek. 81-62-35.
2414-g
nie dywan6w, tapicerSTOLARZY
mocą podwyższy6 sumy ubezpieczeń DO KWOTY 200.000 zł.
zatrudnię.
ki. 52-50-10, Nazarczyk.
33-22-72 po 17.
1459-g
1798-g
ZLECĘ
wy'konanle stolarki okiennej. 81-89-45. WIDEOFILMOWANIE
Narolski. 32-9.7-03
5535-g
SUMA UBEZPIECZENIA: może być ustalona na poziomie
8137-g
BIELIŻN!ARSTWO - zaniższym ni:i 200.000 zł, Jednakże zawsze w kwocie podzieltrudnię
pracownika z WIDEOFILMOWANIE nej przez IO.OOO zł (np. 180.000 zł, 160.000 d, lł0.000 zł).
Walczak. 51-17-88.
prawem jazdy. Listy
4620-g
SKŁADKA: Jest pochodną sumy ubezpieczenia i ustalo„1265" Biuro Ogłoszeń .
CYR'.LJNOW ANIE,
na__została µ.a poziomie ł zł od UIOO zł · różnicy pomiędzy ·
Piotrkowska 96.
lakierowanie
43-78-48,
dotychczasową a podwyższoną sumą ubezpieczenia.
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Wena- CYltLlNOWANIE
łowskl 43-49-67.

prawa. WWmwski
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ZAKLAIDY TECHNlIK1 BIUROWEJ
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Lódź, ul. Więckowskiego 32

:

w dniach 13-24 lutego br. w godz. 8-14, pre zentują ofertę
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na rok 1989
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~ STUDENCKICH,
~ NAUKOWYCH,
..... STOŁOWYCH z TASMĄ.

-

produkcji firm japoJS.sklch I amerykańskich.

~

Oferujemy do natychmiastowej sprzedaży po cenach konlruiren<:yjnych

aezem
~ MB0-1980 ~

przeznaczonych do ciągłej pracy w bankaeh lab firmach, w kt61'1'ch wymagane Jes1 du!e obełllienłe 1D"Zlł'f•nla,
MB0-1245 przemaczonych do pracy w kslęgow~
ddałach ha.ndlowych I sk~pach.
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~ KIESZONKOWYCH,
--1 STOŁOWYCH,
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w Lodzi, ul. Strykowska 1/5
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WYSOKOSC SKŁADKI oblicza się następująco:
ustala się różnicę sumy np.
1) nowa suma 200.000 zł mlnu1 dotychczasowa suma np.
120.000 zł = SO.OOO zł,
2) różnicę sumy mnoży się przez
stopę składki, tJ. .t zł
80.000 zł X ł zł ,a 320 zł miesięcznie, tj. KWARTALNIE
-

960 zł,

SKŁADKI DO ZAPŁATY, kwartalo111 skła
od różnicy sumy dodaje się do dotychczas opłacanej
kwartalnej składki, np. 1.260 zł
960 zł - 2.220 zł
KWARTALNIE.
Osoby, które opłaciły jut składkę n.a I kwartał lub d'<>
końca bieżącego roku, winny obecnie dok-0nać dopłaty
w
wysokości składki przypadającej od r6!nicy sumy ubez.pieczenia - do końca okre_su za jaki dokonano wpłaty skład
ki bieżącej (dopłatę roczną można ew. rozłotyć na okresy
kwartalne).
Wpłaty dokonuje się na blankietach znajdujących się w
w · książeczce, z tym, że na odwrocie blankietu należy ZAZNACZYC, że jest to bąoź wpłata za cały kwartał, bąd:t
różnica, jeżeli składka za I kwartał lub cały rok została
już opłacona.
.
.
Niezależnie od tego na odwrocie blankietu, na wszystkich
trzech odcinkach, wpłacając:v wpisuje oświadczenie następu

3) dla ustalenia
dkę

+

jącej treści:

„Podwyższam sumę ubezpieczenia
z podwyższoną składką kwartalną

do kwoty

• • • • • zł
• . • • • • • zł"

W m1eJsce kropek, należy wpisać przyjętą aumę ubezpieczenia, składkę oraz zło!yć podpis.
Ten sposób dokonania podwyżki sumy ubezpiec.zenia dotyczy wszystkich kontynuujących ubezpieczenie grupowe na
życie, wyrażających chęć podwyższenia sumy, z
wyjąt
kiem wdów i wdowców kontynuujących ubezpieczenie po
zmarłych współmałżonkach oraz osób posiadających ubezpieczenia w obsłudze Inspektoratu PZU w Pabianicach.
Osoby posiadające ubez.pleczenie w ty mże inspektoracie
oraz wdowy I wdowcy, kontynuujący
ubezpieczenie
po
z.marłych współmałżonkach, proszone s21 o zgłaszani• si• sukcesywnie we właściwych inspektoratach (piecz.lltka inspektoratu znajduje się na ksiąfeczce) w celu dokonania podwyższenia sumy ubezpieczenia.
Zaznacz.a się, że początek odpowiedzialności PZU w ukresie różnicy sumy ubezpieczenia (podwy:tszonej
sumy~
rozpoczyna się od następnego dnia po wpłaceniu dodatkoweJ
(wyższej) składki.
.
.
Ewentualne różnice, błędy powstałe
przy
naliczaniu
składki przez samych kontynuujących ubez.pieczez:ie zos~a
ną wyjaśnione w terminie późniejszym przy oltazJl wymian y książeczki opłat lub przy wypłacie świadczenia.

-

-

I Inspektorat PZU w Łodzi, tel. ł!-93-48 w. Z.tł, 199.
V Inspektorat PZU w Łodd, łeL !!-93-(ł w. HO, !99.
IV Inspektorat PZU w ł.odzl, łel. 32-08-.tS.
Wydział Zamiejscowy PZU w Zgierzu, tel. 16-13-3'.
Inspektorat PZU w Pabla.nicach, tel. 15-50-et.
Licząc

na zroi..um!enie, dziękujemy

pełnienie odcinków wpłat.
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„NIANIA" - p ielęgniar
ki, opiekunki, lekarze.
36-40-41.
5612 g
PRYWATNA Pomoc Lekarzy Specjalistów. Tel.
86-83-29 (10-22), po 22
(57-63-64).
2994 g
GINElKOLOG - codziennie 18-19. Kościuszki
97, Kubasiewicz. 36-65-65.
6050 g
GINEKOLOG - codziennie, zgłoszenia 87-73-79,
Widawski.
6026 g
„ESKULAP" prywatna pomoc lekarzy specjalist6w, 61-62-57 (623).
993 g/6202 g
PRYWATNA Nocna Pomoc Le-karska - specjaliści. 34-44-30.
Dąbrowska.
6393 g
GINEKOLOG Piotrkowska 204/210, kl. I,

P
u u
U J E
ZAWARCIE SPól..KI LUB INNĄ FORM~
,PRACY'
w z akr esie:
obr6bkl mechr.nlMD.ej metali,
transportu 01c>bowego I towarów,
magazynowa.nfa,
obsługi obrotu dewlzowep.

Pytlasiński.

DEKODERY
luję.

inż.

52-60-73.

ZAINTERESOWANY M STAWIAMY
DO DYSpozycJI:

72402--g
PAL InstaPuszko -

71568-g
PRALKI automatyczne naprawa. Grall, 78-80-07
(8-10).
6287-g
TELENAPRAWA
84-43-96,
Jędrzejewski.
7198-g
UKLADY
wydechowe,
nadkola.
Judyma 20
(od Traktorowej), ~nż.
Myszkowski.
117939-11
DEKODERY PAL - wykoouję na zam6wienie
Robakiewk'Z,
Pierwiosn'k6w 2.
11751-g
ALARM zabe7lpieczanie przed włamaniem.
domofony, elektroinstalatorstwo. 81-19-05 (9-13). 86-39-81, Forteoki.
6844-g
LODÓWKI
- naprawa
poniedziałmi , środy, piąt
(20-22), Szmigielski ki 17-18, Majcherski
86-93-64.
81-!17-511
.
4954 g
S498~g
„APO" - Zabiegi pielęg CYKLINOWANIE.
laniarskie, dyżu.r;r, opie- kierowanie nietoksyC%ka, maisa!, rehabilitacja.
ne. 48-24-18 Antczak.
86-69-159.
7317 g
6246-g

dobrze wyposatony warsztat mechaniczny z lokalem
biurowym I u.pleczem 1ocjalnym w centrum miasta,
duże gospodantw• 1amoehodowe • warsztatem rem„ntowym,
powierzchnie magazynowe w obrębie aglomeracji
ł6dzklej,

biuro handlu zagranlcznea-o.
Informacji udzielają: kierownik działu energo-mechanicznego - tel. 36-52-88, 36-03-24, kierownik zakładu. transp<>rtu - tel. 84-74-44, 84-68-21, kierownik biura handlu zagranicznego - tel. 84-92-42.
320-k

KUPIĘ

dom lu.b mieszka- SPRZEDAM overlock linie ok. 100 m w rozli-nitkowy Juki, organy
czeniu M-2. 51-86-13.
Yamaha
PSR-36.
2437 p
34-20-93.
8933-P
KWIACIARNIĘ sprze- TELEWIZOR „Sony X.25
dam.. Listy 8640
Biur<>
T" multisystem,
teleO.gło!IT.eń.
Piotrkowska
iext video - 1przedam.
96.
p
'3-U-52.
„D3V.a" lu•b lnn:r a,uto.IJlAl.t
892.8-J-P
pończ<>sznicz:r ku;pi•. OVERLOCK zyk-zak
11-11-77.
•Rl:,7.0dam. 81-20-45.
PRZEDSIĘBIORSTWO
8942 p
8927-P
„SZPAN
I
Bajer"
(pl.
TVC
Elektron - sprzeZAGRANICZNE
dam. ł3-47-61.
Reymonta 6/6) skup
„K A LE N B E R G"
I irprudaż 8946-P
sa.orasza
klientów I dostawc6w.
TVC - 1J>rzedam. 86-29-94
Starowa G6ra, ul. Szeroka 36:
8500 p
8948-P
tel. 14-14-03, 14-14-56
SPRZEDAM video Sa- VIDEO NEC - 1przedam.
».yo ł Supra. 33-02-89.
Tel 86-12-25.
8949-P
ZATRUDNI NATYCHMIAST '
8842 p ELEKTRONA sprzeSZWACZKI.
dam. 51-45-14.
TVC - a1>rHdl,.m. 43-73-58.
8955-P
8479
p TVC zachodni sprzedam.
OFERUJEMY:
rvc - •Prz.edam. at-61-71. 78-73-87.
9072-g-P
pracę jed.nozmlanowlll na wysoko8901 p TVC „Helioa", „Neptun"
HELIOS" PAL/SECAM
- 111>rzedam. 32-64-59.
wydajnych maszynach,
" - sprzedam. 81-34-59.
2418-g-P
• bard7o wysokie zarobki.
.sprzedam.
8900-&·P l26p (1983) „„„„„„„„„„„„
84-415-94.
~„„ OVERLOCK - aprzedam.
8964 p
•n •
• • I „„.4j6.6j8.I n I • •
•
•
Tel. 84-28-515.
8944-P POLONEZA nowego - •
lllllll!l!!ll!i:lll!M!IPR•llll l!llll••••••••t!l•••ll•ll!lllll lil!!•lllll ZAMRAŻARKĘ, kaloryfeei:>rzedam. ' Oglądać i:.:r. kuchnię mikrofaloparkin( Nawrot 7.
w11. Drasowalnicę sJ>rze9102 p
TEATR
dam. 87-20-68. 8911-1-P LOKAL użytkowy kupię.
WIELKI
SEGMENT meblowy
TVC - sprzedam. Tel.
1przedam. Pryncypalna
32..:15-711.
8947-P
W LODZI
13.
8909 g-P LOKALU llO m, (kanaliVIDElOODTWARZACZ zacja, siła) - 'POSzukull)l'Zedam. Tel. 42-53-84.
ję. 111--07-83.
8912-g-P
POSZUKUJĘ
8897-ł-P
mieszkania
„KUSNIJCRKĘ" sprzew Pabianicach. 36-86-57
dam. 43-20-112. 8891-r-P
8908-g-P
Z-(:ę głównego księgowego,
TVC .,Elektron". czarno- OBCOKRAJOWIEC
pe-biały, lod6wk4
1zukuje umodzielnego
dWUkasjerkę,
li:omorow11 (gwarancla)
mieszkania :z telefonem.
specjalistę ds. płac.
- 1i>rzedam. 81-54-85.
43-40-73.
8981-g-P
8890-g-P PRZYJMĘ ucznia - meCOCKER apan!ela 1przechanika ooJazdowa.
Intonnacjl udziela
dam. Srebrzyńska 81/33.
33-94-76. (10-13).
mu~ d%iał spraw
8889-g·P
8902-g-P
tru, teł. 31-H-M.
MA.SZYNĘ
dzlewiarsk" ZATRUDNIĘ
1zefa ku,1!Jrother" •przed.am.
ehnl. 61-30-59
wieczow..01-ł'T.
1886-&-P
rem.
9037-P

„

ZATRUDNI OD ZARAZ

••
•

••• •••

•••

SZWACZKI

„Minervę"

mienię

zatrudn ię .

zyk-zak za-

na
stębnówk ę
LZ-3.
Posiadam lokal
200 m, samochód dosta- .
wczy - oczekuję propo,.,cji.
.Aleksandrów,
12-10-26.
894-g-P
TYLKO solidnych murarzy, tynkarzy na bardzo atrakcyjnych warunkach &&trudnię.
78-30-19.
8932-P
ZA TRUDNIĘ w zakładzie
kamieniarskim orzy wyrobie nagrobków
pracownika
najchętn iej
wykwalifikowanego. 83-29-95 PO 16. 8934-1-P
SZWACZKI duanina,
krojczego dziewiarza mistrza na maszyny okrągłe
zatrudnię. Wysokie zarobki. Konstantynów, Zgierska 9.
8883-1-P
SZWACZKI do t>racowni
- przyjmę. - Widzew.
74-47-09.
8952-P
ZATRUDNIĘ montera spawacza hydraulika z
UJ>rawnieniam!
gazowymi. Maratońska 23/l,
bl. 2Z2.
8916-g-P
ZATRUDNIĘ
szwaczki,
azwaczy. 33-83-11 (9-11)=
8899-g-P
DZIEWIARZY na interlocki oraz przewijaczki
zatrudni,, Zawilcowa 14,
Bałuty.
8896-g-P
TELENAPRAWA magnetowidy.
OTV
kolor, ·
czarno-białe. 52-69-16 Bielenda.
8960-P
REFLEKTORY - regeneracja metalizacja or6tniowa. Panak, Andrespol, Chopina.
8951-P
MONTAŻ boazarM, karniszy 81-86-67, Szymańsk i.

8907-c-P
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38 15·19

36-55-55

33·9Z·Zl
78-35·46
74-28·19

74-55-23, 74-66-95 992

Pogotowi e d:twlgowe
74-37-68, 11-40·41

TELEFON ZAUFAN IA - 33-37-31
w dni powszedn ie w godz. 15-7
w dni wolne od pracy cała doTELEFON ZAUFAN IA dla kobiet
zd clątą problemo wa czynny w
ni powszedn ie w godz. 11-22
nr 57-40-33

A~~N~~Ofu~zl A~Kp~:~~i!i~!i al·
~~l~~!~w:._ni piąte~· 3fi~20). (ponte-

MŁODZJEZOWY TELEFON ZAUFANJA - nr 33-50-68 - c7ynny
od poniedziałku do 11latku
w
&odz. 12-18.
TEl.EFON DLA RODZtc(' )w - nr
33 -!ł -~9 - czynny od poniedzt a ł ·
ku do piątku w godz. 13-18.
POGOTO WIE MtESZKA NIO\.\ E:
spółdzielcze
'
32 46· 3ti
komunaln e
16-33· 95
osiedle Retklnla
36-79-41

łl 111111li1111111n11

- •.&~ratec7 & Kanionu
żółtej Rzeki
(oblilSll:l) Od lat
15 aodz. 10, 12.15, lł.30_; "Szczęśllwa trzynastk a" (chiński)
od
lat 1J odz. 18.45, 19
12.2. - „Karatecy z Kanionu
żółtej Rzeki"
eodz, 10, 12.11,
14.30; „Piękna kurtyzana " (chlńz16t.4:iai!„
poi.. od lat l i _ lodl. 16, li
l2.2. _ j.w.
STYLOW Y _ „Obcy _ decyduJące starcie" - USA od lat 15,
godz. 16; ,,Nowy Jork _ czwarta rano" _ pol, od lat 15, godz.
18 ,3a
_
„Obcy _ decydu12, 2,
jące starcie" godz. 15; „Nowy
t~i:.
czwarta rano" - godz.
TATRY - MAŁE·STUDYJNE
Wymarsz " _ pot. od lat
_
godz. 16; „Walc na skórce12banana" _ węg. od lat 15
godz. 18
12 .2. _ J.w.
TATRY _ ,,Powrót do preysz.
łości" _ USA od lat 12 godz.
15·, ,,Łab<>dzl śpiew" _ poi. od
lat 15 g~dz. 17, 19

~~l~fa~ ts!ev~~ly1ai1~f

god;.
17.15, 19.30
12.2. Bajki „Mokry dzień"
- godz. 14; dalej j.w.
PRZEDW IOSNIE - „Podró:l:e Pana Kleksa" - cz. I I II - pol.
b .o. godz. U ; „Kingsajz " (Jlol.)
od lat 12 godz. 15; „Wallstre et"
(US A) od lat 18 - godz. 17, 19.30
12.2. - j.w.
POLESIE - Bajki Se-Ma-Fo ra „Mysie
figle"
godz. 15;
„ Szczęśliwa trzyna stka" - chlński od lat 12 - godz. 16; ,Klątw a Doliny Wę:l:y" - poi. od lat
12 godz. 18.15
12.2. - j.w.
WŁOKNIARZ „Obywate l Piszc zyk" - pol. od lat 15
godz.
10, 12.30. 15, 17.30; seans nocny
„ Nocne jastrzębie" USA
od l at 18 godz. 20.30
worJos c
Film z napisami -

~15

j~.
u~~-rb.o. 1 g~;nd~;,sol~~"";~:;~,

(Ogro-

17;
z se-

WLOKIEN NlCTWA (Plotrk„w ska
282) godz. 10-16
12.2. godz. 10-15
SZTUKI CWleckow sklego 36)
godz. 10-16
12.2. - j .w.
MIAST A ZGIERZA (Dąbrows kiego
21) godz. 10-13
12.2. godz. 10-1' . ·
MIASTA PABIANI C
(pl.
Obr
Stalingra du 1) godz. 10-14

„ Żyj I pozwól umrzeć" rll James Bond agent 007
USA od lat 15 - godz 19.15
12.2. - j.w.
ZACHĘTA „Tajemni ca spalpne11.o domu" - kanad. b.o. godz 11 13 30·
Nietykaln i" USA. od' lat 1'9 ·~odz. 15.30, 18;
seans nocny - ,.Cobra" - USA
od Jat 18 - godz. 20
12.2. - j.w.

SOBOTA, 11 LUTEGO

NIEDZIE LA. 12 LUTEGO

PROGRA M I

PROGRA M I

11.00 Koncert.
11.57 Komunik aty.
ll.59 Sygnał czasu.
12.05 Mą '?,azyn
„Z kraju I ze świata". 12.30 Radio
Artel. 12.31 Muzyka folklorem mało·
wana. 12.45 Rolniczy kwadram. l3.Cll
Komunlk aty. 13.05 Radio kiero„ców
13.30 Koncert reklamow y. 14 oo \'Y"lad
14.05 Piosenka tygodnia.
14.55 Pięć
minut o filmie. 15.00 Mój proi;ram
w ,;RYTMIE " 16.00 Wlad 16.05 MU·
zyka I aktualności. 17.00 Przebvje z
Usty Jana Webera. 17.30 „Siady pamięci". 17.50 Kto tak pięknie gra Herb Al.pert. 18.00 „Matysiak owie" odc. 18.30 Koncert dnia. 19.00 Magazyn „Z kraju l ze &wiata".
19.30
Radio dzieciom - ,,Supełek "
20.00
Wlad. 20.07 Na marginesie wydarz eń
20.10 Komunik aty Totallzato ra 20.15
Koncert tyczeń. 20.40 Alkohollz m. alkohol. 20.4> „W ptaszarni " fr. 21.00
Komunik aty. 21.05 Przy muzyce
o
sporcie. 21.30 „Orągły stół " relacje z obrad zespołów.
22.00 Wiad
22.05 Orkiestry I Ich sollścl.
22.45
Radiowy Odeon. 22.30 Orlkestry • ich
soliści. 23.55 Północ poet~w.

11.00 Koncert. 11.59 Sygnał czasu.
12.05 W samo południe. 12.45 Muzycz·
ne nowości. 13.00 Przegląd tygodnlków. 13.15 Dla tych co ni1:
lubią
rocka. 13.45 Dom i My. 14.00 .t. pły
ti,tekl kolekcjon era, 14.30 W rt:zioranach - odc 15.00 Konce1t tyczeń .
16 OO Wlad. 16.05 Teatt Polskteg1• Ra
dla „ Wycieczk a dorosJych "
'<!uch.
17.00 Wiersze dla Ciebie. 17.20 ,Gdy
ml Ciebie zabraknie "
- przeboje
Jerzego Abratows klego. ta.oo Dialogi
hlstory.c zne
- Armia Ludowa. 18.15
Lańcuckie echa. 19.00 Dziennik
19.10
Koncert na jeden głos - Ewa Bem.
19.30 Radio - dzieciom „Ananasy z
naszej klasy" montat poetycki 20.05
Przy muzyce o sporcie. 20.55 K\Jmunlkaty Totalizato ra . 21.00 ·comun!k aty. 21.05 Nowa muzyka. 21.55 W kil·
ku taktach.
22.00 Teatr Pol•k.lego
Radia „Ziemia obiecana" słuch. 23.25
Piosenki naszych twórców. 23.55 Pół
noc poetów.
PROGRA M U

tyny Hasse. 14.15 Niedzieln e muzykowanie. 15.00 życie na gorąco 15.30
Pop boutique 15.50 Magazyn literacki. 16.05 Dzieła. Interpreta cje nagrania. 17.00 Proszę czekać, będzie rozmowa z Jackiem Santorski m
19.00
Serwis Trójki. 19.05 Jeremi Pi tybo
ra
- „Req1•tem za Depa i tament" .
i o.oo Baw się ra7em z nami.
21.CO
. stań na miejscu jabłoni" - aud.
21.20
Pam i ętniki muzyczne
22.00
L.
Sterne ., Pod róż sentymen1 a 1na"
22.10 Lubie szum starej płyty 22.50
Rozmyślania przed północą 23 OO Jam
Session w Trójc e . 23.50 Marek Hłas
ko ,,Sow a, córka oiekarza" odc.
PROGRA M IV
9.00 Transmis ja mszy św . rzymskokatolickie j . li.OO Magazyn Rozl!"łośnl
Harcerski ej. 12.00 Wlad. 12.05
Muzyczny serwi s prasowy . 12.30 ,Ta kl
nam s ię snuje d r amat" - rep. 13.30
Wiersze I a ria - montat 13.45 o
kulturę słowa . 14.05 Muzy ka w teatrze. 14.45 Przed spektakle m. 15.00 Teatr Klasyki dla Mlodziety - A Fredro „Zemsta" . 15.50 Piosenki Starszych
Panów.
16.00
,.Ze świata
techniki" . 17 OO Wlad. 17.05 Echa. festiwali. 17.45 Refleksje uczonych . 17.50Sonaty klawesyn owe. 18.00 Nabożeń
stwo ekumenic zne w Kościele Baptvstów. 18.40 Kompozy cje W . Waltona.
19.00 Alfa I Omega - mag.
19.30 Wlad.
19.35 Alfred Manfred
„Rouseau ,
Mirabeau , Robespie rre".
19.45 Pio senki Warszawy . 20 .15 Kultura za granicą. 21.00 Portret słowem
malowany . 21.30 Mlńlatury muzyczne .
22.00 „Spotkan ie z Italią". 23.20
Z
repertuaru orkiestr światowych. 23.27
Jutro w programi e„. 23.30
Wlad.
23.35 Rozmowy tntymne. . 23.55 Melod ie na dobranoc .

11.00 Niedzieln y Koncert Wielkiej
Orkiestry PRiTV.
12.00 Płytoteka
PROGRA M Il
Dwójki. 12.10 Piosenki na tyczenie.
1
-l.3.00 Wiad. 13.05 Uczniowi e Machia8.00 Wlad. 8.05 Naszym zdaniem velllego, 14.00 Piosenki z
dobrą dykB.10 Poranna serenada. 8.40 Tydzień e ją - Michał
Bajor. 14.15 Redakcja
w Stereo. 9.00 „Stworze nie świata"
la ~rań.
15.00
Koncert
chopinow
ski.
- odc. 9.20 Muzyczny poranek 12.25 15.30 Katalog wydawnic
zy. 15 35 EuAfrykańskie rytmy. 13.00 Wiad
13.05 ropejska Lista Przebojów . 17.00 Wlad.
serwis Informac yjny (Ł). 13.10 Z cyk· 17.05 Rozmowy o muzyce.
17.5~ Ka·
tu: „okolice kultury" fet. (L). 13.20 talog
zy. 18.00 „Fidelio" Przebój za przebojem . 14.50 „Dzien- opera. wydawnic
21.00 Wlad. 21.20 Wieczór płynlkl" odc.
15.00 Album operowy towy. 23.20 Szanujmy wspomnie nia.
15.30 Niezapom niane melodie.
16.00
Rozw. zag. muz. „Radiora nka" (Ł)
PROGRAM m
16.05 „Dyrekto rzy" - aud. (Ł). 1&.30
Piosenki z dedykacją (Ł). 11.00 Ak·
11 .00 Pod dachami Paryża .
11.30
tualnoścl dnia (Ł). 17.15 Katalo~ vly, Jeśli
kochasz zabij". 12.00 Recidawnlczy 17.20 Dzieła, style, e.pokl tal I. nie
Gi Uisa. 12.50 Wizyty I podró18.15 „Siedem domów
Kuny" odc że. 13.05 Serwis Trójkt. 13.10
18.2S Reklama.
18.30 Gwiazdoz biór gra muzyka. 14.00 Prywatni e u Niech
Gra19.30 Koncert laureatów 44 Między
narodowe go
Konkursu Muzyczne go
u.os Wlad. 21.10 Wieczorn e r~flek
z głęboldm tal- sawladam la- w dniu 9 lutego 1989 roku w
sje. 21.15 Od ragtlme•u do swingu
my, te dnia I lutego 1989 roku
21 .20 Wieczór literacko- muzyczny .
wieku 82 lat zmarł
1marł na1le w wieku łT lat, ukocha-ny Sy.n I Brat
PROGRA M III
S. ł P.
S. ł P.
9.35 Radio Mann. 14.00 Symfonic zMIROSł.AW
ne koncerty.
15.00 Serwis Trójki
15.05 Wszystkie drogi prowadzą
do
Nashville , 15 40 „Gitara wspomnień"
aud.
16.00 Zapraszam y do Trójki
MGR SZTUKI - MUZYK.
Naboteństw~ ł;LJobn&
•dbęll1ie
t9.00 W Iluzjonie Trójki . 19 30 Dziś
s lę w dniu IS Jułefl'I) br, IP<>nle·
w Liście Przebo16w . 19.50 „Laterna
Urocgystoścl pogrzebow e odbędą
d7.bł~k)
c-.tlz. 1Uo w kapltc~·.
Ma '(lca" odc. 20.00 Lista Przebojów .
się w dniu 1ł lutego br. (wtorek)
cm„nt~rn e J na Dołacli, 110 któ22.00 24 godzina w 10 minut 22.10
o godz. 11.30 na cmentarzu komurym nastąpi W)"prowadzen.le
do
Magazyn rozrywko wy. 23.00 Zap• aszanalnym na zarzewie.
groba rodzinneg o.
my do Trójki.
MATKA, SOOSTRA I
CORKI, SYN, SYNOWA
BRAT
z RQDZLNAMI.
l WNUKOW IE,
PROGRA M IV

KONS TANT Y
WROBLEWSKJ

PRZVBYL

„

u.oo z mikrofon em po kraju U.50
Pedaltc1a Reportaty . 12.00 Wlad 12.05
.Pr7E•n ·,o;zenie" aud. 12.20 Biur" LI
itów 12 30 Tran,mls ja - aud. 13.00
·c„ncertv 1atr,vma ne w czasie t3.55
Lekt11rv t refle1<<;1e 14 oo Pt>poh•dn le
~ło'1vrh .
16 30
Nowa Słupia"
•u'1. 17.0<'I Wlad 17 05 życie ootorz
'le . 17.10 Pe1?at oo\skL 17.30 Maga
'Yn OIRT. 19.10 W cleniu .:>rzebo
•ów Hanki Ordonów ny 18.30 Język
a n~i elskl lekc.la .
18.45 Piosenki
znad Temlzy 19 OO Z ziemi polskiej.
19.30 Wlatl 19.35 „Roussea u Ml >abe
au. Robespier re" - Alfred Manfred
19.45 Na~ranla z filmów. 20.10
W
świecie humanist yki 20.50 Splew BB
Kini(. 21 .00 Ft>tel w czwartvm rzęzll!. 21.10 Plactdt> Domingo - moje
.cle na scenie. ,2.00 „Spotkan ie z
<>aHą " .
'l3.20 'Piosenki - przeboje. ,
.27
.JutroKate1dosk
w programi
lad. 'l3.35
e..
23.30
op kuJturain
y

z
mv.

ku

głębokim talem zawiadam ia·
że w dn•u 8 lutego 1989 ro-

zmarl nleocseklw a.nle, przetywsZY 68 lat, 1\1'.;it, nasz ukochany
Tatuś I D-zla 1zlaś
~.

t

w

S.

plicy

Doły,

tkU:
:ZONA. COR>KI, ~CJOWIE,
WNUCZK A, WNUCZE lt,

l.c.Lv•.u.J.

LAT IS.
Uroczy5toścl

pogrzebow e odb•d.niu 13 lutego br. (pooledzlałe k) o god-z. 11.30 w kat>ll•
cy cmentarz a aa Man\, o ~
uwiadam ia
d!ł

się

w

:

_

-

55
_
S

==-

e
-

C

:
:
:
-

=

:

a
-

S

=
3
:_

-

łecmej,

wolność

U'°".ua.a

tak1cn

tematów Jak; rci1a saterenowy- =n 1 aem-.1.ltr a ·
•YiacJa prawa wy uon.:.Ltlg" ao r11<1
up .eraJąc s ię na os. ąg.ruętych uzg „ ctn1en i~h. powmnis my sformuło
wać zasady swego rodzaju umowy
, J„r.oąaow

zobowiąza

n<ia co do
dalszych działan na
rzecz reform. Wynikające z tej umowy dalsze debaty dotyczące reform
mogłyby być prowadzo ne
pod egidą powołanej przez strony
zg romadzo ne
wokół
„okrągłego
stołu"
nowej instytucj i,
którą
moina nazwać np. radą porozumienia narodowe go,
komisją lub
komitete m współdziałania. czy jako ś inaczej.
Na forum tej rady
mogłoby się
kształtować
nowe
reguły gry politycm ej w naszym
kraju.
Brop.isław Geremek &we wystą
pienie wstępne rozpoczął
<>a61niejsze j refleksji nt. obrad zespo-

•• ••

„„ .

szeniowe go

•••• •i;przedam•, •

-Wczoraj zgłosze;ie l
·dziś

.-oGt OSZ ENIE

oo

·-

łu.

- --·
- ---- ---- ---.

ETZ-250

52-03-Ó'i

9445 g-E

SPRZED AM nowe overlock i 3-!litkowe z silnikam i (lub bez) . częś
ciami zapa;sow yml Godna 7.

9.579 li:

SPRZED AM nowe overloc<k l t!'llY·
n itkowe
1:1 ltln!Jkami (lub bez),

z.a.pasowymi.
sprzedam , azwacz:- części.ami
Gadki
te punktem VIDEOTO N Stara. ul. Zdll'ojow a 8 A.
ki zatrudnię. Tel. 78-12-78.
jest legalizaKUPIĘ
40
m
płytek
kobaltow
ych.
Wyni.k a to z
951'8 E
moż.liwość
a-nalizy sytuacji w kraju, nie t y lw~iany na
kolor ZATRUDNIĘ szwaC"Zlki szycie kurbiały lu'b brązowy, 74-49-96.
tek, mo.gą być rencistki.
ko realnej, ale także psycholo giPrzę..
dzaJniana 11 (10-17),
cznej. Jednym
9474 g-E
b<>w.iem z rysów
podstawo wych
obecnej
947'.i g-E
sytuacji LZ3 in>rzedam . Cbodk.ie,w icza 14
na drutach zatrudnię
jest kryzys ~ufania. Jest to kry94'1'2 g-E ROBIĄCE
57-16-10.
„P!aif!",
zys zaufllJilia wzajemn y. Po to - STĘBNÓWKĘ
9463 g-E
overlOClk
przemysłowy,
nóż lakienll b, uetnia
podkreślił mówca spnzedam . BLACHA RZA,
aby ten kry61-26-51.
zaWuidinl~ Bultle 11>awialntme
9524 1-E
B. Geremek

umał,

wyjściowym zm-ian
c j a „Solida·rności".

kuipi41. 11-lS-'1'7, wieQ:DOrem.
R~
43-84-37,
9518 g-B
9523 1-E ZATRUDNIĘ awaczk1t . 82-72-81.

SEGMEN 'l', etan l\lrOWY bi.tllik& -

Dnta 10 lutego 1MI roka snurla nasza ukochana Mama. Siostra. Ba!JoC.la I Praba.bcl a

S.

ł

SPRZED AM

~.

-

y~anac:z.

,;w!etę" llZUfl&dę.

9510

1-E

TVC ,.Sony" 27 PRZYJMĘ GWat!'&f do szycia <!pOd- ni. kurtek. Warunkd bardzo dobre. 55-53-'17
907!1 g-E
9458 1-E
~edam.
- MIESZK ANIA pol?IUdruję, 57-58-06.
9307 E
9512 c-E

catl. TVC tuey'lltyc my. 87-'1'9-98

P.

TVC. kolumny 'M-Tfl-84.

HELE NA
KAZIMllERSKA

MERCED ES
190E (1988) ńo- POSZUKUJĘ miedtan ia. 32 ?7-21
wy
aptudam .
Pabianic e,
9462 g-E
Kwiaitow a 14,
POSZUKUJĘ dużego lOkalu
Bałuty,
57-42-05.
94'59 &-E
9580 gE
NICI
EI", „Heliosa" czarne
pilnie
od1rupi11. 55 -60-70.
siPr~edalm.
-

s KASPRZA KOW,
_Pogrzeb odbędzie Sil! w dniu 13
lutego 1989 roku (poniedziałek) o
go~. lUG na cme11tan u rzymskokatoli ckim, ni. Ogrodowa 39,
o ozym Saw1adam la po~łl0n1t w
smut'ka

81-24~.

· 9518 g-E

żUKA sprzedam . 'T4-38-7S.

9110 E

po 15.

ANTENY

82-55-45

mstia.Luj,.

9531 g-E
Kaczmar ek.

94'14

Jl(•!

MERCED ESA 100 D sprzedam WYRÓB stelaży do 8iba0uil'ÓW . ~
:rys, Armii Czerwon ej 47,
Piotrkow ska 101 1JoO 12. 960S r--E
PIEC łUOWY c .o., TVC „Rekoro"
~ Lerm0111 towa 10/26
9618 g-E

JlODZllN'A

DOTY czy LINI11
AUTOBUSOWYCH

ł.

ł

MZG - ODDZIAŁ Ł0D2
W UZGODN 'IENIU Z MPK

P.

I N F

JERZY KATARASIIN'SKI
W'llan.lały Cslowłek,

aaJu'lDoO hdar

M4ł

l Olctee.

Poeneb odbędzie •I• w poa!edllał•Ir. u tute10
dsmle li.JO na Cm.man u g-llll&b qa na Dołaeh. 1888 ~ku o 10'

O R M U .T J!:,

te w swt11zku s oddaniem do ru-

chu zach&dltle J Jezdni allcy ZachodnteJ od dnta 1.1 lutego br. od
wyfazdów auto-busy tln!I 18, 79,
78~bls, A, B, K, 1'3 151, 15ł
1
1 15:;.
lll7 wracllJ. na swoje
własclwe
trasy. Jednocze mle od d!Dia u tute&o b!'. ulega Ukw!duj l dodatkowy prsystde k na pl, Wolnokt
1351-lcł'

DZIENN IK t.ODZK I" _ dziennik &obotnłczeJ Sp6łdzlelnl Wydawol
„Prasa-Ksląłka-Ruch'". W1dawe a: Ł6dskle Wydawn ictwo
Prasowe, Ł6dź, ul. Slenkle wlcu 3/5 Druk:
Prasowe Zakłady Graficzne w t.odzl. Redaguje kolegium . RedakcjC'Zej
a: kod 90-113 U>dź. ul. Sienkiew icza 9. Adres pocz łowy: ,,DŁ" Ł6di,
(łaczy z wszystki mi działa.ml> Reda?dor naczelny! Henryk Walenda
akr. poczt 89. Telefony: centrala 32-93-00
: 36 -45 -85: zastępcy red~ktora. nacselnego1 32-98-65 I 33-ó7-28;
Sprawy miasta· 33 41 - 10 33-37-47 ; spnłecznn-ekonomlMne:
32-28-32, 33-10-38, 32-89-41 . H-88-tF; fotorepo rter: 83·'18-97; kultura aekretar z odpowiedzialny i n sekretan : 82-04-75
I ołwłata: 36-21-60; .Port: 32-08-95; dział łl\C'mO·
ścl 11 czytelnlk~ml: 32-!lS 63; interwen cje. Telefon Usługo wy:
33-03-0ł; sprawy terenowe : 32· 23-05 (rekopls6w nie. 1am6wlo
n1ch redakcja nie ~). Redakcj a nocna:
74 _12 . 01 1 H -71 -30 Ogłoszenia 1 nekTologl _Biuro Reklam I 0głosze6, Ł6di, nt. Piotrkow ska 98,
teL S8-ł9-Tf I Ol. Slenklew lesa 8/5, tet. 82-59-11 (sa łref6 01łone6 redakcja
ni~ ndpnwlada). warunki prenume raty poda~ ndd'llały
PUPIK RSW .,Prasa-Ksląłka-Ruch" oras odpowiednie urzędy pocmow
e.
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życia stowarzy i kluboweg o oraz odbudowę samorządu
terytorial nego.
Byłby to horyzont aktywiza cji obywatels kiej
i odbudow y społe
czeństwa obywatel skiego
Docelowym dążeniem powtoien być natomiast kraj w pemi
demokra tyczny,
współżyjący
ze swo:ml
bliższymi i dalszymi sąsiadami w
zys zaufa.n ia przekroczyć,
trzeba orzyjażni, rządzony zgodnie z wolą narodu, wyrażo.ną w wyborach
budować wzajemn e gwarancj e. Le
ga lizacja „Solidarności"
jest taką 1emokra tycznycb , w modelu poli•vcznego pluralizm u. a zatem peł
właśnie gwarancją.
..,ej wolności palityczn ej
Mamy
Probleme m kluczowy m
według ~wiadomość B. Geremka jest, aby państwo sta- 'lrzewodn!czący podkreślił wsoół
obrad - że orzeło się przedmio tem współodpowie
h-ud0<wa tak zasadn!Oz ;\. t~ dale·
dzialności . Trzeha
wytworzyć in- ko idąca p()winna
być ewolucyj na.
stytucie, które będą gwarantowały stopniow
a i nie oo;wi111na wytwarealizację obywatel skich praw;
rtać zagrożefi .
Z!t!lrożeń najwyź
B. Geremek tnówił o dwóch ho- s'l:ycb, które ~ację "narodową moryzontach , w sensie czasowym , do- głyby oostaw i ć w stan niebeorą>ie

konywan ia zmian w s!erz~ reform czeństwa.
polityczn ych natychmi ast-owym
Problemy
-przedstaw done przez
i docelowy m. Do pierwsze go za- wsoó łprzewodniczącycb
obradom
liczył 4 kwestie: niezawisłość
są hył:v następnie przedmfo tem dysdów jako gwaranc ji życia obywa- kusji.
telskiego i mechaniz mu
budowy
U zgodnion o, źe następne posiepokoju społecznego, łamanie mo- dzen ie zespołu
odbędzie się w sonopolu w sferze komunik acji spo- b<>tę 18 bm.
CPAP)
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Czerwone j 15i czynny od 15 do
7; w dni wo ne od pracy czynny całą dob~, tei. 74-14-14
- gabinet
stomatolog l.czn'Y
ul.
Roosevelt a
18,
czynny
od
godz. 19 do 7; w dni wolne od
pracy calą dobę.
- gabinet okulistyc zny, ul. zapolskiej 1 czynny od godz. 17
do 7, w dni wolne od pracy
całą dobfl, tel. 43-39-72.

31. Nlclarn!a na 15,
Olimpijsk a
7 a.
Pabianice - Armil Czerwone j 1,
Aleksand rów - Kościuszki 4,
Konstanty nów Sadowa 10,
Głowno Łowicka 63,
Ozorków - Armil Czerwone j 61,
Zgierz - Dąbrowskiego 10.

„u.K.t.e

""'

§

-1~~~tt C~~~~~lj ~~~clęg;~ S
~!~'\n~riedr;·tr~4-l4-~~. Armil SS

Warunki do rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
u~

:

:
:
:
:
:
-

-

Dąbrow~klego 89,
Piotrkow ska
67, Mlckiewlc za 20 a, Łagiewnicka

12.2. Bajki - „Piekieln e przygody" - godz. 10, 11; Przegląd
filmów chińskich - „Pasaier w
ka jdankach " - chiński od lat 15
godz.
12.15, lS, 17.15;
seans

-

§:_

BarChirurgia dziecięca Szpital
Im. Korczaka (Armil Czerwóne j 15)
Laryngolo gia dziecięca Sr.pltal Im. Korczaka (ArmU Czf!rwonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barlickieg o <Kopclńskiego 22)
Laryngolo gia Szpital
tm.
Barlickieg o (KOpe!ńsktego 22)
Toksykol ogia - Instytut Medy.
cyny Pracy (Teresy 8)
Wene rologia - Przychod nia Dermatologlc zna (Zakątna 44)
Telefonic zny Punkt Informac yjny dotyczący choroby AIDS czynny od godz. 15 do 7, telefon
33-81-26.
Ambulator~ dora:tnej pomocy:
- Interna dla dotosłyeh.1 u1. Stenklewicza 13'7, tel. 36-31-00 w. 31,

-

P.

KLEM ENTY NA
RUTK OWSK A

TADEU SZ
WID AJ
11ogrzebowe odbę13 lu·t ego br. (ll0godz. 11.30 w kaCmentarz a Komunaln ego po-zostaJa pogrątenl w IDlU·

ł

ll~~~~~~~p~lńs~~~~~l ii)·

APTEKI

n:ła od nas na zawsw, opatrz<>na
najświętszymi sakramen tami

P..

uroczystości
dą się w dniu
niedzlałek) o

dniu 9 lutego 1989 roku ode-

u~:.

czy Budda" - chiński Od lat
15 godz. 10, 12.15, 15, 17.15; seans przedprem ierowy _ „Gll·
nlarz z Beverly Hills" _ cz. Jl
- USA od lat 15 godz. l9.30

J, I'II'",,,'''' 111111111111" ł' 11 J" n'"'',,' '"''' I'''''',, 11, 11 1 1ł''111111'' ,, , 11" I•U In 111111111111111111I111111 I,"'',," I''"'' IIfi

DZIS „ I JUTHO W RAD~U

:;~~P!~~t~nąkr~i!ką;a;;m:~~~·

:::
USA od lat 12 - godz. 10.15,
12.15, 15; „Zdrada 1 zemsta" chiński od lat 15 - godz. 17.15,
19.30
12.2. - j.w.
STOKI „Piraci" tunez.-fr.
od lat 12 godz. 16; „Kogel-m o.
gel" - pol. od tai 12 godz. 19.15
12.2. Bajki - „Reksio I no śna
kura" - godz. 15; dalej t-w.
SWIT „Pan Samochod zik
I
praskie tajemnice '' - ,p ot. b .o.
- godz. 10, 12, 14; „Comman do" - USA od lat 15 - godz.
16, 18
12.2. - j .w.
STUDIO - „Amadeu sz" USA
od lat 15
godz. 16, 19
12.2. - j.w.
WYl'OŻYCZALNIA KASET WIDEO
(Piotrkow ska 76) - od
godz.
12
.
nieczynna

„."f:;:~~~

:
:

'~z~~~~J!> dziecięca

2

„Char.
ile Brown 1 jego kompartia " _
godz. 11 , l%.30; Iluzjon _ Filmy
;płaszcza 1 szpady _ „Karmazy nowy pirat" (USA) godz.
14, 16,
18, 20 .
12,2. _ j .w.
OKA _ Ferie z filmem _ cykl
science fiction _ „Obcy _ decydujące starcie" _ USA
od
lat 15 godz. 13, 30, 16, 18,30
l2 2 _ jw
GDYNiA _. Kino non stop
od
godz 10-22 Trzech ojców"
fr. ~d lat 15 "
12. 2. _ j.w.
HALKA - ·Bajki Se-Ma-Fo ra
„Azor za kierownicą" _ godz.
15; - „Przyjaci el wesołego
dlabla" _ pol. b.o. odz. 16 ; „zabij mnie glino" _ pol. od Jat
18 godz. l8
12 2
•• -

j~w.
M~?:tw ~~~~Y~h'

DY2URY SZPITAL I

u~t2. ~ J.~.

DK~·2.:_ -uirj~n dziecięcy

=
=
=
3

1111111mnnnmn

„Gllnia~~

Z Beverly Hills
godz. . 19.
MUZA
Bajki „Lew Sw
Chirurgia urazowa - Szpital im.
kw~tlt1" godz. 15; „ 0 1d
uSonenber ga (Pieniny 30)
reband" - RFN/jug. b.o. god1.
Neurochi rurgia - Szpital
lm.
16; "wyznawc d Y zła'F'11_, USAmiod
KoOpkeulrnilkt ak (Pabianisoiktala 612) Skło
lat 18 - go z. 18;
m pre es
Y
a
Z'P
m.
•
rowy ,,Kosmicz ne jaja" ~wskiej-Curie
(Zgierz, Pap:'°
u 1odz. 20
Szplt.l
MUZA - WIDEO - Ferie z wideo
'Ull. Konopnic kiej_ (Sporna 36/SO)
- „Spotkan ie 11 Wllklem l za.
Laryngolo gia dziecięca - S2;Pl·
jącem" - cz. I i II god.Z.
tal Im. Konopnic kiej
(Sporna
13
3 6/50)
U.2. - j.w.
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
l MAJA - Bajki Se-Ma-Fo ra
- Szpital Im. Skłodowskiej-Curie
„Nocna ucieczka" godz. 15;
(Zgierz, Parzęczewska 35)
„Złote dziecko" - USA ~d lat
Laryngolo gia
Szpital lm.
12 godz. 16; „Comman do
P irogowa (Wólczańska 195)
U~f: . ~ l~~. 15 godz. 18
c~~ks~~.o~~g1Cre~s:n~7tut MedyPOKl>J Bajki Se-Ma-Fo ta
. Wenerolo gia - Przychod nia Der„Dziura w
moście"
- godz.
matologlc zna (Zakątna ł4)
10; „Pan Kleks w kosmosie " cz. I l Il - .pol. b.o. godz. U,
14, 17
1z. II. 19 r.
12."2.
Bajki
se,, -Ma-Fora
„Dziura w moścle - godz. 14;
Chirurgia
urazowa Szpital
„Pan Kleks w kosmosie " godz.
Im. Kopernik a (Pabianic ka 62)
15, 18
Neurochi
rurgia
Szpital
Im·
ROMA - Bajkl se-Ma-Fo ra
Barlickieg o (Kopcińskiego 22)

i9

„Gliniarz z Beverly
Hills" - cz. Il - USA od lat
15 - godz. 10, 12.15, lł.30, 16.45.;
Film z czytaną listą dlal•: gową
- „Wirujący seks" (Dirty <jlanclng) - USA od lat 18 - godz.
19, 21
12.2. - j.w.
IWANOW O - „Rozkaz 027"
koreański od lat 15 godz.
15;

HISTORII RUCHU REWOLU CYJNEGO (Gdańska 13) godz. 9-15
12.2. nieczynne
ARCHEO LOGICZN E 1 ETNOGR A·
FICZNE (pl, Wolności 14) godz.

przedpremiero~ - -

w~;<l_l~~c~o!=·

j .w.

BAŁTYK -

MUZEA

RisłiJiuf 0 ~iA;°T1 5 ŁODZI
d~~;. ~~d~o~~~l~O-l4

ŁDK

•
•
•
zoo - czynne od godz. 9 do
15.30 (kasa do godz. 14.30)
OGROD BOTANIC ZNY
nleczynny
PALMIAR NIA - czynna (oprócz
poniedziałków) w godz. 10-16
KINA

„Doktor
Ojboll"
12.2. godz. 12 j.w.
FILHARM ONIA (Sala Liceum MUzy=ego ul. Sosnowa 9) godz.
18. Koncert Symfonic zny. orklestra Symfonic zna PFŁ. Dyrygent - Piotr Gajewski . Solista - Piotr Paleczny. W programie: s. Barber - Adagio na
smyczki; s. Rachman inow - II
Koncert c-moll; P. Czajkows ki
V Symfonia e -moll.

36 32-ll

hę.

tuii'.i -

PIN1~'ii.1ogoo_z. g~2.i/"i7.3o

913
al-97-06

74-34-35

Pogotowi e gaHwe

-

5:
-

!~
•
»98 .

Pogotowi e Ratunkow e
Pogotowi e MO
Strat Po:tarna ,
lnformaeJ a 1łutby sdrowta
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WYSTAW Y

Wl~~r g;;dz~o~ ~~o~lka"

-:

1ods. 10-11

SALON FOTOGR AFIKI (Plot1kow ska 102) godz. 10-18 Plenery fo·
tograficzn e studentów archltek-

.•
IARACZA - godz. 10 "Tytm, Romek l A'Tomek"
li.1. nieczynny
NOWY - 1odz, 19.15 „Jak .tę kochają"
U .2. - j.w.
MAŁA SALA - godz. 11
„.Ta,
Gombrow icz"
po:s2żEcJ:-· _ godz.
.
_
„Pułapka n~ myszy" 19 15
12.2. - j.w.
MUZYCZ NY - godz. 11 „Kopciuszek"
Ty1;~iu••oda.
18.30 „Ptasznik 11
TEATR n _ godz.
19 ,,Moskwa t
kl" (N
t w1
1 usz
-Pe
aru o cza 28)
ARi,2E.2K.INnlec~yngn,;dz.
.
,Prze17 30
dziwna lokomoty wa"

:
:
:

:

lU.

a.oo · Słudło

!ąztenńtczek~
IPGrl -

mldrsowł•

11.00 Europa -

t•1orem

Owtuą I

JPOikauJe, a pro.
Dobro-

M'.arłanem

aielskim
2L311 Panorama dnia
21.4!ł „Dyrektorzy" (6)
kant" - serial TP
23.1:! Komentarz dnia

U L11'1'EOO
PROGRAM· I
8.20 , Na zdrowie
8.55 l?.rOJlratn dnia

Il.OO Kino teleferii:
„Wybuch
będzie
o · pif),tej" - film
10.15. „Kłamcz11cha i inni"
' wieraze dla dzieci
10.$0 DT - wiadomoici
10.tO Stare, nowe, ni.jnowaz•
11.25 Bellona - wojskowy ma&.
publ.
11.55 Telewizyjny
koncert ty-

„Ryzy-

16.00 Program dnia I OT -

22.50
23.10

16.!S5
17.30

I

PROGRAM II
14.55 Program dnia

15.00 Mate kino: „Kraft Alexand_er Prin't 'tU Hohenlohe" film dok.
15.30 Studio sport - halowe mistrzostwa Polski w tenisie
?iemnym
l&.20 Zespół Adwokacki Dyskrecja - ,,Zywiol powietrza"
- program kabaretowy
16.55 „Legendy filmu·• ...;. „Klan
Douglasów"

18.30

'16.05 Import bez dewiz: - pro&r.
publ.
16.25 Luz program nastolatków
17 .15 '1'elee?'pres11
17.30 Reklamy z prezentami
17.40 Echa stadionów „Piłkarska
kadra czeka"
18.30 Laboratoriurp
18.5(} Dobranoc - „Piotruś samo-

19.0!l

PROGRAM II
16.55 Język niemiecki (15)
17.25 Program dnia
17.30 Antena „Dwójki" na najbliższy tydzień

17.45 Ojczyzna - polszczyzna.
18.00 Wiadomości - dla niesły
szących (Ł)

18.30 Czarno na białym - przegląd polskich , kronik filmowych
19.10 Teletran•
19.30 życie muzyczne - Capella
Bydgostiensia
20.00 Dzie.ń Janusza Trzebiatowskiego - film dok.
20.30 Osądźmy sami
21.15 Zamyślenia
21.30 Panorama dnia
21.45 Biografie: „Jahn Osborne"
film
prod.
iachodnioniemiecko-angielskiej
22.40 Komentarz dnia

14 LUTEGO

8.55 Program . dnia
9.00 Teleferie: ..,. telekino „Trójki" „Dumbo" ~ film
10.30 „ \V krainie dziwnych zwier,ząt" - . film dok.
prod.
ZSRR
11.45 Kraj za miastem
12.15. Telewizyjny koncert życzeń
13.00 Marek Sierocki zaprasza
13.25 Teatr Młodego Widza
Kornel Makuszyński
·
,,Skr?.ydlaty . chłopiec" (1)
14.0!3 Morze - · program publ.
14.2fł Gdzie są taśmy z tamtycll
l]l.t
.
15.05 „W ·kamiennym kręgu" (64,
65) - serial
obyczaj()WY
17.15 Teleespress
.
17.30 ,,Ja. .·ktory · mam podwójne życie ... czyli dylemat Jo·
sepha„ ConraHa" (3) - film
13.M !-~wa Kukllt1ska i jej gośc\e
18.40 Antena '°
·
19.óO. Wieczorynka „Smurfy"
1s..sn Dżiennik
20,05 ,Tylko l\1anh.atta11"· (6)
21.00 Spqrtm.v a niedziela
22 OO 7 drti n.a świe<'le
22.10 ,_'Vlagdalena ? J<ossaków" (8)
22.25 .. Formiści polscy" · - film
dok.
22.50 DT - wiadomości

8.3:3
.8.50
9.15
9.25
ll.40

Domator
Domowe przedszkole
DT - wiadomości
OT - dodatek eospodarozy
„Sprawa Marla:ny Płneda"
(1) film prod. hiszp.
10.40 Domat.<>r
16.00 Pro1ram dnia, DT - wiadomości

16.05 Gazeta rolnicza
dzieci: „Tik-Tak"
16.50 Kino „Tik-Taka": „Cudowna
podróż" (20)
17.15 Teleexpress
1i.30 „Tajemniczy pan Duvallier"
(4) - ,,Napad na bank"
18.30 Klinika zdrowego człowi~ka
18.50 Dobranoc: „.Sni-egowe akr.za16.25 Dla

19.00 10 minut
19.10 „Dollars Only?"
proaram
publicystyczny
19.30 Dziennik
20.05 „Sprawa Mariany Pineda"
(1) - !ilm prod. hisz.p. ·
21.05 Konferencja prasowa rzecznika rządu
21.30 Leksykon polskiej muzyki
rozrywkowej - „R"
22.05 Zawsze . po 21
22.45 DT - echa dnia
23.05 Języ.k angielski (15)
PROGRAM li

Przegląd

tygodtJ.ia (dla nie-

słyszących)

10.20 Film
dla
niesl;yszących:
,Tylko Manhattan" (6)
11.15 Perygkop ,
11.45 Jutro poniedziałek
12.15 Pdwitanie · ·
12.20 [{ino. famjlijn~: .„Autostra. · da ,do, nie\la"' (10) - serial
13,I(J tQO pytań do Jerzego Waldorrffa
13.50 Polacy - -Horiiltes
czyli
rzecz o Jacku Gmochu
14'.25 ,.Zycie t0 nie . teatr" śpiewa J. Róźafiski
14.4-0 PodrOże w czasie I przestrzeni: „Pierwszy raj" (4}
15.35 By& tutaj - gawęda prof.
Wiktora · Zina
!S.50 Kino-Oko
16.30 Międzynarodowy
festiwal
chórów • cbłopi,ęcych - koncert galowy
17.30 Bli~ej świata
,
19.00 Wvwi\idy ' Ireny Dziedzic Anna Falkner-Sobań~ka
19.31l 40 lat !l'eatru· .wsp6ł~zesri.O:
go, we Wrocła~u
I

DZIENNIK ł..ODZKI u
(1

") : ;

"!I

I

H· (1Zł51)

22.45

23.3o

~CZTERY

KUCHEN-

że

to nie język - to ból
gaTdla. Chyba sluszn ie.

~ PRASA
PODAŁA
dumną
wiltdomość:
firma rybacka „Łosoś" w
Ustce
zdecydowała
się
przystl\pió
do połowów

16 LUTEGO
PROGR'•• JU I

8.50 Domowe przedszkole
ll.15 DT - wiadomości
11.25 „Dempsey i Make,peace na
tropie" (12) .,Nowojorskie powiązania" - 's erial
10.15 Domator
10.45 Domator
16.00 Pi"ogram dnia; DT - wiado-

no, zgadnijcie
łososi!

Jeśli

czego?
przykład

zabicia
;ednego z jego
klientów. Oświadczy!, że
jest śmiertelnie cho·•u na
raka ł pragnie
oczyścić
stimienie na resztę życia.

.,., 24
UCZNIÓW
(W
wieku 16-17 lat) Zespołu
Zasadniczych
Szkół
Rolniczych w Krzyżowi-

wybrało

wrocław•kie}

sifł

na wycieczpoci11giem do Łańcu
ta. Podrói umilali sobie
popljaJl\o alkohol w dułych
Uoiłttiach.
awantu-

kę

rując
się,
ebrażaJąc
w1półpa1ażerów i 1anie-

cr;y11czajl\O
tabor PKP
- wuyatłl.• to razem z
opiekującym się nimi (jeśli to
właściwe
słowa)
EiO-letnlm
nauczycielem.
Dojechali tylko do Katowic. Tam, o czwartej
nad ranem,
kierownik
pocil\gu zadecydował o
wyłączeniu
wagonu ze
składu, a wesołą gromadką zajęła się milicja. Do
Jej opieki
nie wypada
mieć żadnych zastrzeżeń.
~ TRZY LAT A
TEMU
zaginęła mieszkanka Ply-

mouth (Michigan,
USA),
Dorothy Tyburski teraz tajemnica jej znikn i ę
da zostala częściowo wujaśniona, gdy córka
denatki pTzyjechala do domu gwych rodziców ; odnalazla zwłoki matki
w
zamrażarce.
Pozostulo do
ustalenia, kto jest sprawcą okrutnego czynu.
O

S!l11łeczne komitety kole1•

kowe.

Miałotby

strzeżenie

to być o·
t>rzed pluraliz-

mem?
""' POLICJA JAPONSKA
a.Tesztowala
26 .ietniq
Toyoko Terahashi olwrat
w chwili, gdy krzyczała
do sl!tchawki telefonicznej „Ty idioto!" Oczywiś
cie - nie tylko za trJ. Za·
rzuca się jej, że sysr.ema
twznie terroTyzowala przeJ
telefon swego bylego mę
żo. który uzyska! z niq
rozwód gd>1~ .• malt·r etowaz,. go w domu" O~l tamtej chwili
wydzwaniała
do biura eks-mę::a >iawet
po
200
razy dzj·mme,
obTzucajq,c go wyzwisk&-

mi.

bądź satysfakcjonując

s1ę jed11nie tym, że

wielokrotnie pyta
on
k to
dzwoni i nie dosta ;e t ~ 
dnej odpowiedzi. Na r chnnki telefoniczne
s;Za
ponad
polowa jej zaroo 1, ćw.

zbrodnię oskaTżono męża.

~

W

DĘBICY

doszło

do ekscesów gdy okazało się że przed jednym
sklepem zapisy na telewizory, pralki, lodówki
i zamrażarki
prowadzą
niezależnie od siebie dwa

Ach, moje r;ęby! Co
za idiota zapiekł pilnik
w chlebie!

mości

16.05 „Na Kujawach"

tilm

POZIOMO: A-1. Reżyser serialu
wizytówka", A-9. Niejeden
w zdaniu, B-5. Sytuacja bez wyjś
cia, C-L Odprowadza wodę z dachu, C-9. Zwierzę w prążki, D-5.
Jednoczesny wystarzał z wielu armat, E-1. Klamra u pasa, E-9. Ptak
a także grzyb, G-2. Złagodzenie
bólu, G-9. Współmałżonka, J-1. Może być górski, J-9, Styl w architekturz~
K-5. W herbie miasta
Łodzi; L-1. Przepływa przez Rawę
Mazowiecką, L-9. Miasto na Przedgórzu Sudeckim nad Nysą Szaloną,
M-5. Leży nad Sanem, N-L Jednustka masy stosowana w obrocie
kamieniami szlachetnymi, N-9. Geograficzny lub anatomiczny.

dok.

16.25 Dla
młodych
widzów:
„Kwant" oraz kino „Kwanta": ;,Edisonowie" (4)
17.15 Teleexpresa
17.30 „Pieśń ujdziie cało.„"
wojskowy program hi.lit.
17.55 „Rejs" - film dok.
18.20 Sonda - „Wysokie loty"
18.50 Dobranoc - „Pająk Chwat,
wszystkich brat"
19.00 10 minut
19.10 „Teraz" - tygodnik gospodarczy
19.30 Dziennik
20.05 „Dempsey i Makepeace na
tropie" (12) - „Nowojorskie powiązania" serial
21.00 Pegaz"
21.50 :;spodkowe rockowania" program rozrywkowy
22.15 Polityka, politycy - Javier
Perez de Cuellar
22.45 DT - echa dnia
23.05 Język francuski (16)
PROGRAM li

„Biała

c-/l
'13
@,
rf)

·t

q

PIONOWO: 1-A. Tytuł powieści
Erenburga, 1-J. Aureliusz, 2-Ę.
Nigdy nie jest na nią za późnó,
3-A. Opera Zeleńskiego, 3-J. Ignacy Maciejowski, 4-E. Gra sportowa
w owalną piłkę, 5-A. Afrykańskie
jezioro otoczone górami, 5-J. Autor
słów do piosenki „Gdy w ogrodzie
botanicznym zakwitn4 bzy", 7-B.
Tętno, 7-J. Buduje piece, 9-A, Jednak, 1-J. Chętnie słuchają jej nle
tylko dzieci, 10-E. Ryba ze śledzio·
watych, 11-A. Marka radzieckich
telewizorów kolorowych, U-J. Kon·
kurent, 12-E. Stan USA ze stollclł
Bolse, _IS-A. Widmo, 13-J. Dawna
zbroja.
Oprac. J, KAŁUŻKA
Do ro7.losowanła: nagrody ksi~
kowe.

~
?V

. ;:;.

X

16.55 Język francuski (16)
17.25 Program dn.ia
17.30 Do szkoły pod &órkę
18.00 Wiadomości (Ł)
18.30 Magazyn „102"
19.00 „Muppet show, czyli rewia
awiazd"
19.SO „Puls" magazyn
20.00 Galeria
Ara Polonia w
Dilsseldorfie
20.25 „Jak śmieszn·i• żyć,
jak
smutno
żyć"
śpiewa
Emilian Kamiiiski
21.00 Ekspres reporter&w
21.30 Panorama dnia
Z ręki S idzie gra 4 pik. W wis21.45 Kino Studyjne „Dwójki" - tuje damą kier. Rozgrywający bi,,Dwunastu gniewnych lu- je asem na stole, zagrywa czwórdzi" - dramat psyd1olo- kę atutową - impas, lewą bierze
giczny prod. USA
ósemka pik. Co dalej?
23.20 Komentarz dnia

J2

..JJl

rn.

17 LUTEGO
PROGRA:&l I
8.50
ll.15
9.25
ll.40

Domowe przedszkole
DT - wiadomości
DT - dodatek aospodarc:i:y
„Na czołgowym polifonie"
(2) - film fab. prod. rad.z.
16.0(} Progręm dnia; DT - wia-

16,55 Język angiels~ł (15)
17.30 „Wielka epoka" (7)
flln1
18.00 Wlad9mości (I:.)
18.30 „Ostatnia
droga
komendanta Po.nurego"
film
dok.
19.30 Kólorowy zawr6t głowy magazyn narciarski
·
20.00 Non stop kolor - magazyn
21.00 Na warsztade historyka
21 30 Panorama dnia
21 .'45 Adaptacje opowiadań Guy
de Maupassanta: „Ojciec i
syn Hautot" - film prod.
francuskiej
22.35 Komentarz dnia

17.15
17.30

15 LUTEGO
PROGRAM' I

ll.45
22.20

8.50 Dontowe · przedszkole
9.15 DT - wiadomości
9.25 „Spotkania na lotn.isku" (3)
- „Upalny . dzień w . .Coijmar" - serial obyczajowy
15.50 DT - wiadomości
15.55 Losowanie Expreq Lotka
i Super Lotka
16.05 W• śwleeie ciszy
16.25 Scena TDC - k~rbielow
. skie , tilńce
18.l!O Dla dzieci: · „Wypuwy pl'CJf.
Ciekawskiego"
17.15 Teleexpresc
17.30 Spojrzenia
18.00 Telewizyjny
1n·rormator
Wydawniczy
18.20 Dawniej · niż wcząJ:'.aj
Archiwum XX wiek'.1
18.liO .Dobranoc - , „Miś .Uszatek"
l9.01l 10 minut '
'
.
·
. 19.10 Gra o ln:tilfon
·
'19.'30 Dziennik '
20.05 Zwiet'tliadło czasu:
,,'Pr.to

22.35
22.50

PROGRAM U

9.'45

21.3(}
21.45

PROGRAM I

ty''

IZ LUTEGO
PROGRAM l

19.45

będzie zaraźU wy, · t.o byó
budowlani
KI GAZOWE
usiłował mo:le kiedyś
budowaó domy,
wynieść sa bramę
pra- 1aczn11
cownik układów „Wro- fabryki butów - produsamet"
we Wrocławiu. 11.owaó buty, fabryki ta·
Zatrzymany, chciał prze- rówek - żarówki, itd.
Stępnia
... DO TRZECH punkkupić komendanta straży
Klub międzynuodow7
poszła
proponujl\o mu 10 tys. zł tów usługowych
DT ~ ecru. dnia
pewna warszawianka prołapówki.
J ~ zyk rosyjski (16)
przyszyli
jej
„Ugotował się" podwój- sić aby
nie. Stanie przed sądem sprzączkę do skórzanego
PROGRAM Il
oskarżony
z dwóch pa- paska. W pierwszym ni•
mieli odpowiedniej ma·ragrafów.
Język rosyjski (16)
szyny, w drugim pora„Swiadectwo do}rzałoś<:i"
~ UCZĄCY SIĘ
NIE- dzili żeby przyszyła sotilm dok.
MIECKIEGO
długo
n i e bie 1ama, w trzecim oWiadomości (Ł)
mogą przywyknąć do al6w biecali źe ewszem, usłu
Ze wszystkich stron -ma- - tasiemców, ale niech gę wykonają, ale dopieaazyn reporter6w
będzie dla nich poci echq,, ro za trzy miesiące! Już
„II Rzeczypospolita n!e~n•· że
jednowyrazowa na- nie szukała czwartego na" (2) - Lwów
zwa pewnego przed s iębior rozpłakała się z bezsilnoRewelacja
miesiąca
stwa austriackiego
s k ła
ści.
śpiewa Luciano Pavarotti
da się aż z 80 liteT. Nic
Panorama dnia
te jednak w porównaniu
""' PO 13 LAT ACH za„07 zgłoś się" (7) - „Brud- ze szwedzkim. Jest w tym chodnioniemiecki
gangna sprawa"
języku siowo złożone
ze ster poszedł na pol.icję i
Telewizja nocit
130 Hter!
p'l'zyznal się do obrabowa.KomentaTZ dnia
O szwedzkim mówi się, nia banku w Xant~n
ł

chwała"

19.00 Program publicystyczny
19.3(} Dziennik
20.05 Tejltr telewizji na świecie:
„Junon11 i A \VOS'' (rock-opera)
21.40 Woltół „okrągłego stołu"
22.10 Gwiazdy
jazzu - Phill
Woods Quintet
l!2.55 DT - echa dnia
23.1~ Język niemiecki (15)

Wiadomości (Ł)

18.3.0 Wielka gra - teleturniej
19.10 Jazz . niekonwencjonalny
19.30 Tańezyć . może każd.1
prqgr11rn publ. kulturalnej
20.00 Opowieści o symfortii Andre Pr.evina - Piotr Czajkowski
21.30 Panorama dnia ·
21.45 „Raj odłożony na później"
(3) - „Titmusowie" - serial prod. angielskiej
22.40 Komentarz dnia
:!:?.45 „W labiryncie" (6) - „Cią
ża" - serial TP

IS.OD

wia-

domości

12.25 „Wędrówki dalekie i bi'iskie" · - · „Stare zegary"
12.50 Telewizja prowincja
13.20 Telewizyjny Teatr Prozy:
Antoni ·Czechow „Trzy opowiadania"
14.50 Pieprz i · wanilia - „Ni..,
znany
kraj - tam &cizie
r<>Sn~ aekwoje"
14.55 Komedie, komedie, komedie: „Sublokator"
16.35 Losowanie Duże&o Lotka
16.45 Butik .
17.U\ Teieexpresc
17.30 „Ja,. który mam podwójne tycie••. czyli dylemat Josepha ~onrada" (2) - film
13.40 Flesz
ID.OO Ooorahoc - „Wielka podr6ż . BOlka i Lolka"
·
19.10 Z kamer:\· wśród żwierz,t
19.30 Dziennik. ·
20.00 Pytania dnia'
20.05 Sobotni seans filmowy ,,i;.cryvcy 'skalpów" - wes-.
tern prod. 'USA
21.45 Reportaż
22.20 'fyqzień .~ polityce
22.30 Telewizyjny przegląd sporto_w y . ·
22.5(} Od .Broadway'u do Champs
Ely-sees - profram baletowy
23.45 DT - wiadomości
23.50 Klub !ilmówy „Nosferatu
- Wampir" - tilm
tab.
produkcji francusko-zachodnionieII'lieckiej

potnebuje m.na.&a"
film f&b. prod. radziecltiej
Il.to „W miłołci najtrudniejszy
jest poc.zątek" - widowisko poetycko-muzyczne
U.IO Rozmyślania prgf. Mal'la·n •
U.~

U LUTEGO '
t>ROGRAM I

czeń

u.o&

·

e&ch (woj.

Hl.05
lł!.25

16.50

Hl.OO

18.50
19.00
19.10
19.30
20.05

domości
Mieszkać

- wszechnica budowlana
Dla
młodych
widz6w:
„Rambit" - teleturniej
Dla di.ieci: „Okienko Pankracego''
Teleexpress
Studio sport - mistrzostwa
świata w narciarstwie klasycznym - bieg
70-Iecie odzyskan.ia niepodległości „Narodziny zło
tówki"
Dobranoc - „Sąsiedzi"
10 minut
Monitor rządowy
Dziennik
Telewizyjny Teatr Rozmaitości Charles Dyer11
Grzechotka"
:czas" - magazyn publ.
Sclcoła mistrzó·w
Ku!mierz Karabasz
DT !.... echa dnia
„Superwizja"
magazyn
publ-kult.
PROGRAM li

lł!.55 Język anl(ielski (41!)
17.25 Program dnia
17.30 W,ztockowa lista przebojów
Marka Niedźwieckie&o·
li.OO Wladomoścl (Ł)
18.30 Magazyn „102"'
18.50 Polska Kronika Filmowa
19.00 „W labi·ryncie" (7) - „Kłopoty z zapalaniem" - serial obyczajowy prod. TP
19.30 Dookoła świata - „W Pakistanie"
.
20.00 „l~iątek" - krakowski przekłada,niec kulturarn;r .
21.30 Panorama dnia
21.45 „Konstancja" - film .obycz.
prod. nowoźe.Iandzkiej '
sus Komelitan dnia

.__~..._~.._~..._~..___..

bić rozgrywającemu niespodziank4
grając w kolor kierowy.

Teraz (po zagraniu dziewiątklł
pik w trzeciej lewie) nie było jut
tadnych problemów z wygraniem
gry. Dziewiątka wzięła lew41, potem król pik, przejście do ręki na
dziesiątkę karo, asem pik ściąga
si11 damę pik i w rezultacie tej
ostrożnej
gry 11 lew. Zasłu:lonr
sukces!

pikowy I mogło 1i4 wydawa~. te
gra jest pewna (zanosi 1i4 na 11
lew), rozgrywający postanowił się
ubezpieczyć przed fortelem obroń
ców (a była to znakomita para
brazylijska Chagas-Awumpcao) i
Przy łódzkich stolikach. Turniej
w trzeciej lewie zafrał a rękl
w
„Telexie" wygrała para W.
dzlewiątklł pik, kt6r, przepuścił w
Jelllnek - T. Jellinek, a w „Restole! Pytanie: •kĄ4 wtedslał. h
dam4 atutowlł ma jednak araca aursle" . najlepsi byli J, ISendaoka
na pozycji WT Naturalni•, nle i W. Tarant.
wiedział o tym, jedynie wyehraslł
Zapowiadamy: w niedziel4, 10
sobie, że adyby układ kart był lutego, o 1odz. 10 w Domu Kultutaki, jak na diagramie, to on sam ry przy ul. Podg6rnej 74 rozpoZaskakującą decyzję podjął Anzajmując pozycję W też za pierwczną sii: mistrzostwa Łodzi par
glik Collings, któremu przyszło
rozegrać to tylko z pozoru łatwe szym razem przepuściłby pika, aby
mikstowych.
rozdanie. Otóż gdy udał się impas po ściągnięciu atut6w ze stołu zroKROL KIER

rych cl zależy. Szykuj11 •ifł jakieś nowe
źródła
zarobk11,
Bądź uwa~ny i nie prsepuł6 •kazji.
BYK (_21.ł.-:1.5). - Pewna zna•
Jomość moze pokrs;rżowa6 wnJ'•
stkie two.fe plany. Mus.In 8lę
na coś :rdecydowa6
I połj116
jednoznaczne działania.
BLIZ~TA
Możesz

WODNIK (21.1.-18.2). - Niestanie się ważny
lub coś, kogo lub czego
di> tej pory nie
dostrzegałeś.
Bądź rozsądny, nie decyduj się
na azybkie l radykalne pociąg·
nlęcla.
Po11 konleo
tygodnia
sprawy się wyjaśnillspodzięwanie
ktoś

BYBY (19,!.-Z0.3). - Wyda·
rsenia związane s jakimiś zmianami oka:!:ą się bardzo korzystne. Bądź dobrej myśli, gwiazdy
przepowiadają
powodzenie równlet w miłości.
BARAN (!l.3.-20.4). - Wiele
ciekawych zdarzeń, wiele do•
brych słów od ludzi, na któ-

.

(22.5.-ZO.&).

być

pewny
dobrer•
końca swych poczyna6. Szyk11·
je się dobry tydzień mimo nłe·
spodziewanych
zdarzeń.
Ni•
mogą jednak ucierpieć
twoje
obowiązki, gdyi przyniosłoby to
du:!:e straty materialne.
RAK (!l.11.-Z!.7).
Pnecl
Tobl\ spokojne dni,
nlo wtel·
kiego się nie wydany. Pewn„
nie ułatwiona do ko6ca •prawa nadal będsle
absorbował
Twl\ uwan.
LEW (!3.'l'.-2!.8).
lllm•
wolt wplątujesz się w przykre
sytuacje. W tym tygodniu spOt•
kasz problemy, które będziesz
mnsiał umodzielnle • rozwiązał.
Załatw sprawy
n:rbke
I pe
swojej m„.§u.

"

„..

>„ . , .

PANNA (%3.8.-22.9). - Nad·
czas na realizacjfł potnYałów. Niektóre mog" przyniei6
akutki, które będzies1 odczuwał
pnes dłutszy czas. Dlatege kał
dem11 z nich
przyglądaj elę
bardzo uważnie.
WAGA (23.9.-ZUO).
Nagła
sprawa zmnsi Ci11 do ważnych
postanowień. Wątpliwości skon1ultuj z przyjaznymi ci esobaml. Wyjazd
dobrze zrobi na
1a.mopoczucie.
SKORPION (23.10.-22.11).
Wykorzystaj dobrą pa&sę. Pomyślne układy przyniosą zmiany w Twym życiu.
Bardso
przetyjesz czyją§ klęskę.
STRZELEC (23.11.-2!.lZ).
Będżłe to wył11cznie Twoja wł·
na - znajdzien się w n.iezręoa
uej 1yt11acjl. Spr6bnJ ras Jenoze p6jś6 na kompromis. Nie
działaj gwałtownie, bes wcseł
n.iejszego przemyślenia sprawy.
KOZIOROŻEC (23.12.-20,1), Mocne wrażenia i ciekawe prze:lycia. Tydzień obfitujący
w
spotkania
i rozmowy.
Nie
wszys.tkie po Twojej myśli, ale
czego się nie robi dla osoby
kochanej.
szedł

-.

: . ,·.

