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Całodobowe

sklepy
I Ogólnopolski system
• •
oc:hrony m1en1a
I

kim mie57Jkańcom artykuły na zamówienia składane przez telefon.
Na przykład gorący kurczak już po
roki.ej działalności. Jedyną. choc po. godiZinie od zgłoszenia traii na stół!
ważną przeszkodą jest w tej chwiWstępne porozumienie ze _,Spoli brak lokalu dla biura spo~ki.
Najnowsze propozycje ,Egidy ... ", łem" przewiduje również ber.jewito możliwość kooperacji ze śród zową wymianę artykułów spożyw
miejskim oddziałem „Społem" Wy- czych, sprowadzanych z Holandii,
typowano na razie ·awa sklepy spo- komis artykułów elektronicznych i.„
żywcze przy ul. Piotrkowskiei któ- lombard, czyli wstawianie pod zare mają być otwarte całą dobę, a staw wyrobów
jubilerskich, dziel
personel dostarczać będzie poblis- sztuki itp.
(INF. WLASNA). Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe .,Egida Westy"
jest już gotowe do podjęcia sze-

„......

JIAŁ2EIQ'S'l'WO Z ROZSĄDKU

(&JRIMll. Z. Zlomecldero • naJaamena
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Obradowały

o premiera Rakowskiego

Zmarł

dyktator mody
W piątek nad ra.nem, w wieku
86 lat zmarł w 11wym domu
w
Paryżu znany francuski
dyktator
mody
Guy Laroche·
Przyczyną
zgonu
była długotrwała choroba
nowotworowa.
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O pn:ebiecu posiedzenia poinfor-

mował dziennikarza PAP zastęp
~•
dyrektora Biura Prasoweco
Rzlłdu 'l'omaH Dn:ew0Hw11d.

- Obrady rozpoczęło wystąpie
nie B. Jachacza, który wskazał, ie
zadaniem podzespołu będzie krytyczna analiza, a w łlad 2:a nią zaproponowanie nowych zasad działania łrodków masowej komunikacji.
B. Jachacs dokonał nutępnie analizy 1ytuacjl środk6w masowego
przekazu w Polsce, zwracając uwagę, że w tej dziedzinie czasy
monopolu jut dawno 1ię skończy
ły, tym bardziej, :i:e szybkie zmiany, w tym techniczne, niweluj"
nawet rzeczywiste przewagi.

silenia ruchu ulicznego, np. w
Warszawie odbyła się ona na Krakowskim Przedmieściu przed pała
cem URM, gdzie odbywają się obrady „okrągłego stołu". Nie obyło
się bez znanych haseł' pod adresem
milicji - „nie bij brata za pienią
dze"- czy rządu by ustą,pi·ł i
.,precz z komu,ną". Tak było przede wszystkim w Białymstoku. W
Poznaniu ro:zirzucano ulotki, w
których domagano się mJn. reformy
szkolnictwa wojskowego,
pluralizmu politycznego, z.niesienia
cen·zury, ogranicze.nia liczby godziin w szkorach.
(PAP)
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wzbudziły zachwyt
członków komisji,
licznej włdowul.

nie
tylko
ale r6wnież

LEKARSTWO
PRZYWRACAJĄCE

amerykańscy z UniPółnocno-Zachodniego

wynaleźli

nowe lekarstwo, umoprzywracanie zanikających z upływem wieku zdolności
mózgu.
Jak lnformu.ie
dziennik
„Washindon
Post".
preparat produkowanv nrzez
firme „Miles Incor11orated". · nazwany „Nimodipina". oddziałuje
na komórki móz11ru ludzi starszych,
zmuszając je do takiej
same.i
nracv. jak w młodvm
wieku. Na funkcjonowan.te mózgu młodych ludzi lekarstwo nie
wywiera zauważalneiro wpływu.
Powołu.iae sie na opinie uczonych - d:!liennik podkreśla. ze
mrchanizm ieito działania
na
mózit na razir nie .led dokład
nie znany. Sądzi się, ze wchodzace w skła'1 „Nlmodipiny"
tliw~ające

KALIGRAFUJĄ

Współzawodniczenie w stawianiu znaków nisma japońskiego

7.godnie z zasadami kaliitram ma
w kraju wschodzacel\"O
słońca
wielowiekowa tradycje. Niedawno do rvwalizadi w starannvm
I czytelnvm ni~aniu znaków staocły.„ robotv.
ZwyC'ięzrami konkursu zostały
aż dwa robotv. które - zdaniem
iurorów - kaHgrafowalv swvmi
~talowvmi rekami tak nieknle.
że mogłvby z nowodzenil.'m konkurowa;, z 1udźmi - mistrzami
kaligrafii. Umiejetności robotów
t•n
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Założenia

li

zmian
•
w prawie karnym
Obszerny był porządek dzienny kolejnego posiedzenia Komitetu Społeczno-Politycz;nego Rady Mi•n·istrów, który zehrał się 17
bm: pod przewodnictwem Aleksandra Kwaśniewskiego.

SYTUACJA STRAJKOWA
W ZAKlADACH PRACY

Kati.a urodzona wCzarnobvlu
"
••
normalnie
rozw11a

W czwartek po południu zakoń
,i:zono strajk w aleksandrowskich
Zakładach

Przemysłu

Pończoszni

czego „Sandra". Finałem pertraktacji między komitetem strajkowym oraz dyrekcją było postanowienie, że do 22 lutego podjęle
:r:ostaną decyzje w sprawie podwyżek płac (QOstulat 30 tys. zł).
Rozpatrzone będą także kwestie
Pierwsze i jedyne dziecko, któ· że &tan zdrowia matki I dziecka zmiany dodatków stażowych i zare przyszło na świat w SO-kilome- jest normalny.
opatrzenia. Po tych ustaleniach
trowej strefie wokół Czarnobylu,
gdzie stopień radiacji przewyższa
dopuszczalną

normę.

skończyło

pierwszy rok życia. Według lekarzy Katia Czerwińska jest całko
wicie zdrowa.
Jej matka, 24-letnla Elena Czerznalazła się w Czernobylu
na drugi dzień po awarii elektrowni atomowej i pracowała tam jako kucharka. Do ostatniej chwili
nikt nie wiedział, że jest w ciąży.
Ukrywała ten fakt przed otoczeniem pragnąc urodzić dziecko.

„Dziennik Łód~l", Łódzkie Towarzystwo Fotografi=e i Towarzystwo Przyjaciół Lodzi
:zapraszają
do udziału w fotograficznym kankursie w,;;tawie pt. „Na ulicy
Piotrkowskiej".
Droga bieg;nąca wśród puszczy Od
Piotrkowa do Łęczycy zwana traktem piotrkowskim albo gościńcem
Po urodzeniu, zarówno mamę jak narodowym: na początku XIX wiei dziecko wywieziono z zakażonej ku przechodziła
przez
roln1czostrefy i poddano wszechstronnym -rzemieślnicze miasteczko Łód~ rz.
badaniom lekarskim. Wykazały one, 800 mieszkańcami. W tym czasie za
!.'.prawą Stanisława Staszica I Ralmunda Rem.blelińs:kiego p<>jawie się
w Łod'Zi
przemysł
włókienniczy
1ub&tancje albo swiekszaja dozlckaliwwMJ.y właśnie na trakcie
pływ krwi
do komórek kory
m6zgowej, albo tei zapobiega.fa
irromadzeniu sle w nich wapna
i Jes-o zwlazków.

„

piotrkowskim. Na tym też trakcie
w 1821 roku narodziła się ulica
Piotrkowska.
Od dwóch lat z inicjatywy „Dziennika Lódzkiego" główna ulica Lodzi
ma 1woje 6więto. Obchodzimy je
w połowie czerwca. W roku 150-lecia narodzi,n fotografii a także 40lecia działalności Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego wzbogacamy
„Imieniny"
Piotrkowskiej o konkur~ - wystawę foto(DALSZY

CIĄG

nn

Sit!

•• ,

zakładu

podję·

Trwa natomiast w dalszym cią
gu strajk w ozorkowskim „Morfeo". Propozycje finansowe dyrekcji (8 tys. zł) i żądania zało~i (30
(DALSZY

CIĄG

N A S'l'R. 2)

Czasu do namysłu pozostało
niewiele. Już jutro o. godz. 11
w Łódzkim Teatrze Nowym od·
będą się eliminacje do konkursu „Dziewczyna roku".
Dziewczyny, panienki i panie! Nikt was ·nie pyta o stan
cywilny. Wystarczy mieć 18 lat
a. ze sobą kostium kąpielowy.
Kandydatki wybrane w nie·
dzielnych
eliminacjach stanlł
27 bm. do walki o finał.
Przypomnijmy,
że
„Dziew·
czyay miesiąca"
(bo konkurtl
odbywa się, co miesiąc w innym mieście) spotkają się na
balu sylwestrowym w katowickim „Spodku". Na najpiękniej
szą
czeka nie
tylko tytuł
„Dziewczyny roku".
(je)

Dziś

sobotę,

1S lutego.

DZIS: Konstancja,
Bernadetta, Maksym

Symeon,

JUTRO:
Arnold

Konrad,

mamy

Mans wet,

w

dniu dzisiejszym przewiduje
dla Łodzi następującą pogodę:
zachmurzenie małe f umiarkowane. Temperatura maksymalna
w dzień około 4 stopni, wiatr
słaby i umiarkowany, zachodni
I południowo-zachodnL

Dziewczyna lutego

W
Stanach
Zjednoczonych
skonstruowano aparat radiowy,
który pozwala nn. nływakowl v
czasie
treninitu
słuchać
ulubionej
audvdi.
Radio od.
biornik wraz ze słuchawkami
kosztuje około 40 dolarów. Proit"ram
radiowy - iak
nisu
„Newsweek" - można odbierać
na l\'łehokośri do 3 m.
Model radia wyprodukowany
przez firme ze stanu Connecticut posiada - .iak twierdza
kon~truktorzy ieszcze
wi!'I"
braków - niehezn!eczna
.iest
dla nie1to szczeitólnie woda morska. Jednak zaletv radioodbiornika wvsoko orenili nie tvlko
nływacy, ale równie?; blegaczr
I łyżwiarze.
(Oprac. z11r)

oddziały

NA STR. 4)

Jutro eliminacje

RADIOODBIORNIK
DLA PŁYWAKÓW

wszystkie
ły pracę.

Konkurs fotograficzny

wińska,

.. .„

Kilkadziesiąt listów, niezliczone telefony,
gorących dyskusji, które prowadziliśmy
wśród znajomych .- taki jest zauważalny odzew na postawione na łamach „Dziennika Łódz

Społeczno-Po! itycznego

Biua'o ochrony mienia mieć bę•
d;:ie
charakter
ogólnopolski,
Obiekty znajdujące się pod s-z,cze.
gólnym
nadzorem strzeżone
będą
Na wstępie, min. A. Kwaśniew z procesem demokratyzacji życia
systemem alarmowym,
ski przedstawił członkom komitetu w naszym kraju, wymogami refor- wspólnym
ostrzegającym
centralę
a:najdującą
Podkreślając dokonujące się w informację o dotychczasowym prze(DALSZY CIĄG NA STR. 2)
się w Lodzi.
.
W. M.
prasie, radiu i telewizji przemia- biegu obrad w zespołach i podny powołał się na raport Departa- zespołach „okrągłego stołu".
Głównym przedmiotem obrad komentu Stanu USA z 7 bm„ który
stwierdza m. in„ że :ozeroki zakres mitetu były natomiast problemy
dotyczące,
przedstawionych przez
poglądów w prasie polskiej odministra sprawiedliwości
Łukasza
zwierciedla równie:i: szeroką róż Balcera i prof. Jerzego Bafię, zanorodność stanowisk filozoficznych łożeń zmian w prawie
karnym i
prawie o wykrot'zeniach. Kierunek
(DALSZY CIĄG NA STR. ł)
proponowanych zmian zgodny jest

SPRAWNOSC MOZGU
Biolodzy
wersytetu

ROBOTY

Posiedzenie Komitetu

17 bm. salnaururowal prace podzespół „okrągłego stołu" dM.
łrodków masowero przekazu. Posiedzeniu, w którym wzięło
udział 35 osób, w1p6łprzewodniczyli BOGDAN JACHACZ l
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI.

Demonstracje młodzieży wWarszawie
Białymstoku, Krakowie
Poznaniu
Korespondenci
PAP
przekazali w piątek informacje o zgromadzeniach młodzieży, w większo
ści studenckiej. Brało w nich udział od paruset osób w
Warszawie,
Białymstoku
i Poznaniu do blisko tysiąca w Krakowie. Młodzież, zakłócając jednak porządek. nawiązywała do treści podejmowanych w zespołach i
podzespołach .. okrągłego stołu" tj.
pluralizmu, domagając się przede
wszystkim zarejestrowania NZS,
Wszędzie demonstracje organizowano w centralnych punktach, po południu, w okresie największego na-

„okrągłego stołu"

a a,
•
proce 1e

Kierownictwo SD PRl
lT blm. prnM
Radi1 Mlnl..tr6w
Mlecs;rslaw I'. Rakow1ld
przrjlłł
kierownictwo S\OIWanyaenla Dzlenn~y PRL: honol'Oweao przewodnlO:&lł<:elO
Mariana Podkowl1u11rleIO, prertM& Zarząd.u G16wne10 Ar·
tura Howzana I 1ekretarza aenemmogo Andrzeja Zlem.skleao.
Spotkanie poświęcono było problemom
10CJ&lnym
łrodowl!lka
dziennikarskiego. Preml.- poinformował o zakończeniu prac r.amykaJl\cych
proceduirc rejestracyjną
u.kładu llblorowego pra07 dZ;ennik&rzy.

podzespoły

trzy

Dyrektor „Egidy.„" - Jacek BaJszczyk poinformował nas także, ż•
jego firma gotowa jest Już do prowadzenia biura · ochrony
rcuenia
składającego się z doświadczonych i
wyspecjalizowanych w tym zakresie
funkcjonariu~y. Opóźnienie
w
rozpoczęciu
tej działalności wynika - mówi J. Bajszczyk ze
s~anowiska
Ministerstwa
Rynku
Wewnętrznego, które przedłuża wydanie zezwolenia.
Oprócz
tego
otwieramy także agencję
detekty•
wów oraz agencję radców prawnych wyspecjalizowanych w prawl1
gospodarczym.

Ciśnienie o godz, 19 wynosiło
999,2 hPa (749,5 mm), temperatura - 1,1 st. o.

1944
Powstała
pierwsza
konspiracyjna lubelska Wojewódzka Rada Narodowa.
1934 - Rozpoczął się proces
łucki 55 działaczy Komunistycznej Partii Zach. Ukrainy.

Polityka i teatr: rytm
wszystkim, treść niczym.

Zamknięte

1

jest

czy otwarte?
-CAF - A. Rybczyński

wiele

kiego" pytanie: CZY NALEŻY UKORONOW At ORł~A BIAŁEGO
NASZ SYMBOL
NARODOWY?

Najpierw parę wypowiedzi ze-I wotności narodu - powiedział Stabranych przez naszych reporterów. nisław Żałobny, wiceprezydent Ło·
,Orzeł w koronie był symbolem dzi, wiceprzewodniczący ŁK SD.
Jednqści Polski, siły państwa i źy· - Jest 1nakiem (łęboko za.korze·

nionym w świadomości 1połecznej.
Korona to dla wielu z nas nieod·
łączny element wizerunku polskiego godła. Sądzę że najwyższy jut.
czas przywrócić
orłowi koronę.
Wydaje mi się, że społeczeństwo
polskie w ogromnej swojej więk
szości byłoby
usatysfakcjonowane
takim rozwiązaniem".
W podobnym duchu wypowiedział się dr Antoni Szram dyrektor łódzkiego Muzeum Kine
matografii: „Popieram inicjatywę
• przywr6cenia orłowi korony. Mo

globy to przyczynió się do zjed·
noczenia narodu, podkreśliłoby su·
werenność naszego państwa, a jednocześnie
podniosłoby
autorytet
władzy, Starania o koronę dla orła w latach 40. czy 50. nie dały
rezultatu - dziś' wydaje mi się to

byśmy

wybierali z niej to, co naJ·
co pomaga w rozwoju.
Sprawę korony na głowie orła godła państwa traktuję
jako
wtórni\. Jest to symbol. W Jakich
symbolach będziemy wyrażać naszą ciągłość historyczną Jest dla
możliwe".
mnie mniej ważne. Istotą jest 1po·
Nieco inaczej patrzy na ię kwes- 1ób traktowania historii.''
tię Jacek Krzekotowski przeZ nadzwyczaj obfitej kore11ponwodniczący Oddziału Wojewódzkie- deilcji (naleły podkreilió Jej wy·
go Stowarzyszenia „P AX" w Ło 1oklł temperaturę!) wybieramy z
dzi: „Jestem przede wszystkim za
Cil\g!ościlł w historii. Chciałbym, a·
(DALSZY CIĄG NA HR. I)
lepsze,

- Może •Ił 11ybsze l lepsze,
ale ten, to ręczna robota!

T. Olechowskl
Pnempl ohrouy
20 lutego
Plenum Kt PZPR pod spoleezną kontrolą zloiy wizytę
w Bułgarii

SZABLIŚCI WALCZĄ O „ZŁOTĄ KLING~"

~&

Punktualnie o godz. 9 - jak zapewniają nas oraanizatorzy
na szermiercze plansze w hall łódzkiego Włókniarza wybiegną szabliści, rozpoczynając eliminacyjne pojedynki o miano najlepszych w tradycyjnym, ogólnopolskim turnieju klasyfikacyjnym. Uroczyste otwarcie imprezy zaplanowano na godz.
10.

Podobnie Jak w latach poprzednich, swyelęsca turnieju b11·
d:i:ie uhonorowany „Złotą klingą" I kryształowym pueharem.
Nagrody te ufundowała nasza redakcja I Wojewódzka Fede·
rada Spor u w ł..odzt.
W dwudziestym ósmym jui turnieju zapowiedzieli udział
wszyscy najlepsi polscy szabliści. Nie wątpimy, te zaprezentują
oni na łódzkiej planszy interesujące pojedynki, które dostarczą
aiyiatorom tej dyscypliny sportu niemało emocji. Oczekiwać ich
n " l,eży przede wszystkir4 w pojedynkach ośmiu najlepszych
uc ·estników dzisiejszego turnieju w hall Włókniarza.
Zapraszając kibiców szermierki przypominamy, te walki
finałowe rozpoczną się o godz. 14.30,

różnych nastrojach przystąpią do końcówki rozgrywek siatkarskich lig zesp;>ły ŁKS i Wilamy. Jak wiadomo (po raz pierwszy
zresztą) wprowadzony został po spotkaniach eliminacyjnych system
play-·o ff, l:tiiry zadecyduje o ostatecznym podziale miejsc. Wyłonione
zostaną w ten sposób drużyny, które idobędą mistrzostwo Polski oraz

W

te które od pr?Vszłego sezonu występować muszą w drugich ligach.
Kobieca dru:1~·na ŁKS, wbrew wszystkim, zakwalifikowała się do
pierwszej c'l:wórki, która walczyć będzie o miano najlepszej drużyny
w kraju. Pierwszy przeciwnik - Płomień Sosnowiec jest wymagają
cy, ale łodzianki udowodniły, ie i z takim rywalem potrafią wygrać.
Początek łódzkiego sl)Otkanla w hali ŁKS o godz. 16.
Wiiama natomiast w dwie godziny później w hall przy ul. Nlclarnlanej podejmuje warszawską Legię. W tym wypadku męski zespół
tego klubu przystępuje do decydującej rywalizacji o utrzymanie się
w lidze. O doping nie trzE"ba prosić. Jest pewne, :ie łódzoy kibice
Potrafią zagrzać zawodników Witamy do walki.

M. MAKARSKI: - Walczymy . do

końca

o Puchar Po.Is- spoikania z Płomieniem tak:i.e w
z.decydowanym Sosnowcu. Ale najpierw musimy
Polski - siat- wygrać u siebie - dodał opiekun
karek Stali. Bielszczanki zakoń siatkarek ŁKS.
Łodzianki wyją.tkowo
starannie
czyły mruiej bez straty seta, demonstrując
wręc2:
mistr.zowską przygotowały się d:o pojedynku z
formę. Stal dowi<><iła {szczególnie Płomieniem. Ekipa aiatdtarek LKS
w mectiu z Płomieniem), że nadal przebywała na tygodniowym zgruna $lą.sku
chce mieć patent na wygrywanie powaniu w Kokot.ku
wszystkiego przy ligowej i 1 pucha- skąd powróciła w dobrej formie
Dowodem tego były wyjątkowo urowej siatce.
Stal Bielsko Idzie
na mistrza! dane zagrania w czasie piątkowegJ
A komu przypadnie wicemistrzo- treningu Niestety, z powodu grystwo Polski? Jak dotychczas kan- py nie wystąpi w meczu z Pło
dydatkami są siatkarki Płomienia mieniem Elżbieta Rychlicka. ZaI ŁKS. Z jakimi nadziejami - czy braknie także na ławce rezerwojak kto woli - szansami przystę wych Grażyny Jaszczuk, której odpują do dzisiejszego meczu z sos- nowił się uraz kręgosłupa. Kolejna
nowieckim Płomieniem łódzkie siat· więc szansa przed młodymi siatkarki? Głos oddajmy ich trenero- karkami ŁKS.
W drugim spotkaniu drużyn uwi, M. Makarskiemu.
- Nastawieni
jesteśmy bojowo. biegających się o miejsca 1-IV w
Chcemy I będziemy
walczyć do turnieju play off w Krakowie. Wisię ze Stalą Bielsko
końca o medal. Jeśli wygramy w sła zmierzy
sobotę przy własnej siatce (przy- W Mielcu o miejsc.a V-VI zagra
pomnijmy początek meczu ŁKS - tamtejsza Stal z Koleja.rzem Ka o miejsca
Płomień Sosnowiec w hali przy al. towice. W rywalizacji
Unii o godz. 16) czeka uas za ty- VII-X iirają: Polonez W-'Wa
Czarni
Słuosk
I
Spójnia
Gdańsk
dzień t'ewanł w Sosnowcu.
.Teś'li
(wrób)
przegramy
dojdzie do trzeciego Gwardia Wrocław.
Finałowy turniej
ki zakończył
.się
sukcesem mistrzyń

WIFAMA: -

Łódzki

Spotkaliśmy się

z taką opl.nią, że
bywa niesprawiedliwy, a odnosiła się ooa do męskich zespołów siatkówki warsuiwskiej Legii
oraz łódzkiej Wifamy, rywalizują
cych w ekstraklasie. Dlaczego? zapyta zapewne każdy. Ot6ż obie
drużyny darzą się wzajemną sympatią poza boiskiem
i tu nagle
przyszło Im stanąć do decydującej
walki o utrzymanie •ię w ekstralrlule. Przyjaciele 11 parkietu w
bez:pudanowej walce będą musieM rozstrzygną~ ktc> jeń lepszy.
W elbnlnaeJach łodzi&nJe pokO·
nali clwukrotnie Legię.
W Warna wie S:! I w ł..odzl 1:0.
Or.y
można z tego
wyciągać
jakieś
wnioski? Hurraoptymiści
stwierdziliby, że &k:o:ro Wifama przed
rozgrywkami play-off
potrafiła
wykaziać
wyższość nad rywalem, to nic przec!et nie stoi na
pn:eakodsJ• by UCZ)'lliła to rłtw
aierl w deeJ'duMeeJ fule lisowej
los

sw'

rywalłueJl.

mecz

najważniejszy

To jecLnak tylko zwykł.: uproszczenie sprawy. Trzeba przecież.
wziąć pod uwagę .stawkę meczów
i premie, które wchodzą w grę. A
ponadto presję . kibiców,
którzy
przecież chcą na co dzień oglądae
w akcji najlepsze polskie zespoły
w tej dyscypli.nie .sportu. Dodajmy
jeszcze do tego 1 to, że przecież
Legia ma zapisane w swej historii
bdgate karty.
Aktualni• jednak ,.przędzie cienko". PraktyCIZllie
bi«\C,
tyl·
ko mech zawodnik6w tego zespołu posiada
pierwaioligowe umiejętności. Są to: Krzyntof Stełano
wiCll (gra w tym zespole i;6wnież
jego brat), Polne I WasilewskL Po·
zostali odbiegają na pewno umiejęt
n-OŚciami od tej trójki, lecz będą
do końca walezyli.
WUama natomiast ma z.nane, atare klłoPofy.
Brak rozrITWaJąceco

Jest

aa peWDo ..-wałnym manka-

oe·

mentem „poła, bowiem ,,siła
nla" pod Ilfa~ ma swoJ' WJDlOLlcz,.m7 Wi'41, ł..e mwocmlcy
wy)dl& do teco lpC>łkanla llktJncent.rowanł, nie pn:eęi,, pl-ego
seta, co przeclet
w
pn:eedoścl
często 11-. zdanało.
A cóż pozostało kibicom: trzymać kciuki i ugrzewać do walki u.wodników Wifamyl
(a.nym)

w-..

SOBOTA
SZERMIERKA. XX.VIII turniej
szablowy o „Złotą klingę" „DL"
l WFS, bala Włókniarza przy ul.
ł Ma.rea goch.
9 (eliminacje) i
14.30 (finały).
'
SIATKOWKA. I liga kobiet: ŁKS
- PŁOmER SOSNOWIEC,
al.
U.n!i godz. 18. I liga
m~czyz.n:
WfFAMA - U:GIA W-WA,
ul
Niciarniana J(odz. 18. II liga meż
czy:m: RESURSA BAILDON
KATOWICE, al. Włókniarzy, godz.
17 (w niedzielę godz. 11).
KOSZVKOWKA. II liga kobiet:
WIDZEW - AZS WROCŁAW, ul
Niciarnlana godz. 14, II liga męż
czym: SPOt.EM
GWARDIA
Szczytno, ul. P6lnocna godz. 18).
HOKEJ N A LODZIE. II
liga
Borutą OTH Opole, w Zgierzu,
codz t7 (w nled1,1;telę godzi. 11).
KOLARSTWO. Kontrolny wyś
cig l)M:ełaiowy w Zgierzru-Mialtnce
' start rod-z 11.
Z' PASY.
Turnie' ogólnopolski
ml..,r!zltc:l>w w Zgier2'JU (c.d l godri. Il
I 18 (w n!ed'lielę godz. 10).

W SKROCIE
• Medale mistrzostw twlata
w
narciarstwie klasycznym w biegu na
(styl klasyczny)
w
Lahti wywalczyły: złoty - Marla Li·
sa K!rvesnlemi, srebrny - Plrkko
Maatta, brązowy - Marla Martikal.
nen (wszystkie Finlandia).
W l!legu wystartowały takł:e s reprezentantki Polski. Najlepiej wy-

to km kobiet

padła

Małgorzata

Ruchała.

Zajęła

ona 28 miejsce.
• W grach pojedynczych 11 Indy·
widualnych mistrzostw Polski sento.
rów w tenisie stołowym w 1/4 finału Dorota
Bilska (AZS PoUtechnlka
Wrocław)
pokonała
J'.ldwlgę
Szymanel!s (Włókniarz Łódt.) w se21 :19,
tach 3:2, (18:21, 11 ::u, 21 :19,
21 :19). B!lska I Mikljaniee spotkają
się w sobotę w 1/2 finału.
Nato·
miast
drugą
parę tworzy4 będą
Eltbleta Gracek
(AZS Politechnika
Wrocław) I Ewa Janik
(Włóknlar~
t.6dt). Janik wygrała i Edy~11 sed·
narllką
(Burza Wrocław) 1:0 '21:18,
25 :23. 21 :10).

• W SGfU rozpocz~ atę m.tędąna.
rodowy turniej judo. W wadze do
48 kii! 11lerwsze miejsce zajęła Botena Strzałkowska p<>konu111c w finale przez yuko Lagnę Vardtslę (Kuba). W wadze do 52 kg w walce o
NTEDZIELA
t miejsce Joanna Majdan przegrała
orzez youko z Marttz11 Peter (Kuba).
• Bieg zjazdowy mętczym zalł
B(')KS. Okregowy turniej junioczany do klasytlkacjl pucharu ~a
rów w Oroorkowle, godz. 11.
ta wygrał Karl Apllger (Szwajcaria)
B'RVDZ SPORTOWY. Mi~At'•7.l)Stw1> orzed Markiem Głrardent.n'l (Lultsemtodzl 'Dar mieszanych.
DK przy lmr~l 1 Danielem 'Mahrerem (Szwajul. ~g6rnej, godz. 10.
caria).
DZIENNIK WDZKI nr ft (1!8511)

NWief•

u~

mysłu

ju

ł

uwarunkowania

zwią

a procesem konwerajl przeobronneao w naszym kra-

dlum f:J16lnopcł1kie1& KQmitefu Pokoju. Priedstawiciele Minfsterstwa
Przemysłu polnfo.rmowall o zmta..
nach t>rofilu produkcyjnego zalcła
(ł6w
zwlą:z;anyeh
z obronnoścl1t.
Działacze OKP wyrazili chęć zapoznania ale & trracą prtedsłę-

•

zmian
•
w prawie karnym
(DOKORCZBNIE ZE S'l'R. 1)
my co.spodarczej oraz & przy~ty
mi prze.i Polslu;
zobowiąu,niami
międzynarodowymi.

biors~w

podlegajQcych konwersji.

Płk Leszek Kubiak mówił o pod~ w C1Statnlm czasie dec:yzjach

to 17 bm. temat obrad Pre7.;r- budtetowych I politycznych doty.

Założenia

e~ch redukoil Arodk6w na cele

wojskowe w nuzym kraju.
Jen:y KJde z Ministerstwa Przemy!lłu p0dkreśllł. te obecnie produkcja wo}śkowa wynOll 3 l)roc.
całegó kr&Jowego przemysłu. Prawie wąstkie zakłac!y zaspokajając
potrzeby wojska wykonują również
artykuq ry.nkowe. W br. wartość
produkcji „cywilnej„ przekroczy 100
mld zł.
(PAP)

Na za.proszenie
mlni9tra &1Praw
Ludowej RepubliJki
Petyra Mładenowa, min.i·
ster spraw zagranlczinych Polskiej
Rzeoczypospolitej Ludowej Tadeusz
Olechowski złoży przyjacielską roboczą wi.Zyt11 w LRB w końcu lutego br.
<PAP)
~ranicznych

Bułigairil

Sztandar

. kł ,,

M" f

Plenum KC ZKJ Idl

Zmiany. kadrowe z~ło:: „~~!p~Ee~~J~ Ł~dispotkała się wczoraj
szowej uroczystości w

na jubileuDomu Tech·
nika. Obecni byli I sekretarz KŁ
PZPR - J, Niewiadomski, sekretarz KL w Sieradzu - Z. Raj,
prezydent Łodzi - J. Pietrzyk i
wicewojewoda sieradzki - S. Kozanecki.
Prezydent J. Pietrzyk wręczył
załodze sztandar. Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Bolesław Kardasiewski, Krzyż
Kawalerski
Orderu
Odrodzenia
Polski - Władysław Faff, Jerzy
Kowalczyk i Ryszard Lipiński,
Złoty Krzyż Zasługi Mieczysław
Cichocki, Jerzy Pakuła, Jarosław
Piekarz I Mirosław Swierczyńskl,
Srebrny Krzyż Zasługi - .Jędrzej
Horzelski, Czesław Kurowski, Te·
resa Lipi6ska, Grzegorz 81tciński,
Wojewódzkiej Ra4y Narodowej. Ewa Stein, Edmund Wielemborek
(DOKORCZENIE ZE STR. 1)
tys. zł) - nie zmienione. W pią "Rozmowy nie przynlos?y rezultatu. ł Janusz Zgardzlński, Brązowy
tek rano, po trzech godzinach dys- Dotychcll!Elsowe J?ropozycje płacowe Krzyż Zasługi - .{an Wilkocki.
kusji, rozmowy :zostały przerwano. dyrekcji przeds1t:biorstwa nie za.
(ap)
Postanowiono wzttowić je po po· dowalają strajkujących.
(wlt)
mdnhl.
A.O.
podstawą

systemu azltolneg:> powiJll-

Na plc.tlk.ewym plenum KC Zwią
zku Komunistów Jueosławli, poś
mlast tc:nny
więcon7m odnowie
kadrowej orstweweg3 powinny by~ jedynie u- ta.nów ZK.1, wybrano czterech no.
Zl,lpełniające. Szkoły -prywatne ;)~ wych członków P.rezydium Komiwinny i't.acowa~
pod nad:ror~m tetu Ceatra.tne.go. Są to: Momiir
władz oświatowyeh, realizując gł6- Grbovił. P«"ke Vukot.ić, BO'rls Muwne założenia
pro(ramowe obo- zevlć i Stlllllb Radmllović. Przy.
wla:mj!ice w szkohrlchwle państwo lt:to t.ę r~zygnarję sześdu cz1o.n~w KC ZK'..t.
wym.
na

być &z.koła

państwowa, nato.
azlrotnietwa nlepań

Zmiany w prawie karnym zmledo zharmanizowania polityki
karnej ze społecznym
poczuciem
sprawiedliwości l ideałami humanizmu socjalistycznego
Stąd np.
propozycje ograniczenia stosowania
kary bezwzględnego pozbawienia
w<>lności w odn1es;eniu
do przestępstw drobnych.
W toku obrad
komisJi, zajmującej
aię reformą
prawa karnego, wyrażono pogląd .
iż orzeka.nie
kary
poibawienia
wolności powl.n.no pozostać wyłącz
nie w kompete.ncji sądów. Komisja
opowiedział się róW11iet za potrzebą rozszerzenia w konstytucji zakresu fundamentalnych zasad prawa karnego, związanege z ochroną
praw i woLnośei człowieka. &ereg
uregulowań
prawn,Y'<'.h
w toku
prac nie znalazło Jednozn.a.cznycb
rozstrzygnięć. Doty~zy to np. ka·ry
•
śmierci - część iz czł0>1rk6w komiW
sierad.zklm
Wojewódzkim
sji opowiadał się za jej miesiePrzedsiębiorstwie
Komunikacyjnym
niem, część
za utrzymaniem ze
znacz.nym o-graniczeniem możliwoś nadal trwa. strajk. Wczoraj pried
południem z _przedstawicielami koci jej st0$0'Wania.
mitetu strajkowego i dyrekcją
spotkało
się
Prell&'dium
Komisja, zajmująca
się refor- WPKM
mą prawa o wykroczeniach, proli
ponuje m. in. aby pozbawić koleli
gia do spraw wykroczeń moiliwoś
ci orzekania kary aresztu. Do>tyczy
Wczorajszy dzień był już ósmym
to kar zasadniczych, jak i aresztu
dniem bez funkcjonowania koorzekanego w formie kary zastę?
munikacji miejskiej w wojew6dzczej.
twle
piotrkowskim.
Podobnie
Komitet S.połecmo-Polityczny zaja:k poprzednio, mitno podejmoproponował, by założenia z.mian w
wanych ponownie rozmów komiZakończył się strajk ponad 800- tetu strajkowego l dyrekcji przedprawie
karnym
przedłożyć do
-osobowej
załogi
Zakładów
Przesiębiorstwa
oraz
przedstawicieli
konsultacji społecznej, które powintwórstwa
Owocowo-Warzywnego wojewody
piotrkowskiego,
nie
ny trwać ok. 2 miesięcy.
Ro~wa:iooo propozycje Minister- „Hortex" w Srodzie Wlkp. Pracę orzynlósł on zbliżenia stanowisk.
stwa Edukacji Narodowej dotyczą podjęto już w czwartek na nocnej .Jak dowiedzieliśmy się wczoraj,
ce polityki państwa wobec szkol- zmianie, a załoga zobowiąrała się w nadchodzących godzinach załogi
nictwa niepaństwowego - w po- do odpracowania przerw w pracy zakładów WPKM miały podjąć
tocznym rozumieniu - szkół pry- w jedną z najbliższych sob6t. wso6tną decyzję eo do dalszych
watnych. Kwestia ta budzi szerokie Wczoraj rano zako11czył się rów- losów tej akcji strajk:Jwej. Jak
zainteresowanie opinii publicznej. nież strajk w Zakładach Przemy- zaoowladano, b~zle ona przekazasłu Dziewiarskiego „Mewa" w Bił· na dyrekcji i wojewodzie w dniu
~a mocy przepisów z 1965 r. tzw
szkoły niepaństwowe I Inne pla- goraju. Przyczyną obu strajkow d:dsiejszym.
(m-ak)
c6wkl
, ośwlatowo-WY'Chowawcze były sprawy płacowe.
mogą prowadzić organizacje zawodowe, młod;r;leiowe f społeczne, a
talk:ie osoby prawne lub flzycz.ne.
W Polsce d:ziiała ok. 400 plaeówek
teiio typu.
Komitet Społeczno-Polityczny Ra17 bm. ral!lo w clą.gu dwóĆh g<>-1 nem pona<l :ro cm śniegu.
Zima
riv Ministrów
przyjał PrO'Oozycje
MEN. Pierwsza z nich wskazuje, iż d!zin sp.adło w Tatrach i Zakópa- więc za~a się na dobre.
Na
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,....,...,.,.____,.,.,...,,,,,""'
Kasprowym Wierchu pokirywa przerMją

SYTUACJA STRAJKOW.A
W ZAKlADACH PRACY
• •

Piotrkowskie

Osiem dni bez
komunikacji

W„Hortexie i „Mewie
zakończono strajki

MIECZYSŁAW P. Rakowskt spot•
kał się 17 bm, z grupą publl:y.at6w
I redaktor6w prasy, radia l &elewl-

zJI.
Premier pnedstawR ocenę pneblegu procesu reformowania gospo•
dark! I struktur :tycia publlrznego,
m6wł takte
o swojej wizycie we
Francji.

PO DWOCH latach łstnlenta fundacja „Spełnienie marzefl" dysponuje kwotą 70 mln zł I 23 tys. dotar6w.
Jej celem Jest niesienie pomocy dzieciom chorym na raka. Dzięki ,bra·
nym środkom
fundacja wspomaga
rodziny dzieci dotkniętych tą stra.zllwą chorobą. Finalizuje wyja ·dy do
ośrodka onkologicznego
w P•rytu
pomaga w zdobyciu -trudno rh·t~p
nych lek6w. Stale prowadzi ak·ję
konsultacyjną

l

Informacyjną.

przybył w piątek z o~l
3-dniową
wizytą
mł:ll · ter

DO SYRII

cjaloą

spraw zagranJcznych ZSRR Eduard
Szewardnadze. W trakcie podrń'y po
Bliskim Wschodzle szef dyt1loma·J1
'ZSRR odwiedzi r6wnlet Jo.•danlę,
Egipt, Irak I Iran.

SEKRETARZ STANU USA .James
Baker zakoticzyJ w piątek podrM po
U stollcacls kraJ6w NATO. W dro·
dze • Brukseli do Waszyngtonu zatrzymał się na kr6tko
w Paryżu
!:dzie spotkał się 11 francuski ., ministrem spraw zagranicznych Ro'an·
dem Dumas, z którym omówU m In.
zagadnienia bliskowschodnie, •prawr
T<'am1tuc'lly
ł sytuację w Ameryce
kroczyta 140 cm, w zak()IPMlem 85 Srodkowej.
cm. Radykal.nie poprawiły Ile wa- .Jak PODA.JE agancJa TASS,
w
runki narciarskie.
ale pogor51;Y'ły piątek o godz. 7.0t czasu mosklewlklego w Związku Radzieckim
na
poll1onle wojskowym w reJonlP se.
mlpałatynska dokonano koleJoet pod·
ziemnej eksplozji bomby nallleameJ,
aa
GOPR natomiast ogłosił drugi ,llło- Miała ona moc n kiloton.
płeA,
zagrożenia
l:aiwinowego
i
ape..
lu zw~t„iło w skuteczność działa
.JAK INPORMU.JB aseneJa MTJ,
luje o r&.:rJWagę.
nia li.wickiej milicji.
wkr6tce ukate 11, na Wę1rze•h kronika procesu Laszlo Rajka. PrzygoChociaż od chwili morderstwa
Mrożnie I słonec.mie było w Bes- towuje się do wydania na:,J!•an' ~a
mijało ponad pół roku ni6 zamyw Ameryce autoblografl41
kano sprawy. Po raz kolejny kidach. Temperatura w &czyrku I emlgraeJI
w latach 1q46-41
WL~le
spadła do minu.s 3 stopni C, premiera Węgier
sprawdzono wszystkie wątki mogą
Ferenca Nagya
„Walka za telaznll
ce naprowadzić na właściwy ślad. a na Pilsku i Babiej Górze było kurtyn11" oraz napisane w PortugaPodczas kolejnych przesłuchiwań 8 rtopnl C poniżej zera.
lii wspomnlenła Mlklosa Horthyego.
jedna z mieszkanek Łowicza przyw
Ozięb1ło 11-. tak!e
na wyhrzetu w xoiq-cu 11ss r. na AIDS
znała się, li została 8 stycznia
Blnpantt ehorowało LHS os6b
w
1988 r. w t11D 1am,1n rejoQie m.la- koaaiiiitakłm·
Zanotowano opad tym Ił llslecl do lat 12. Tylko · w
•ła, cmle poJ>9lnieno &brodni" cnt<lu. Wiał zimny ~chod okreste od wrsemla do srudnla uzsw-łcona.
Poilł"Uł n111ł.cQua
blelłego roku wtru1em AIM zaraaa ziło al• Jencn 111 os6'- PoW)'łsH
dopuaczaJ"'7 llt teao evnta sa- ni wiatr. Pogoda atormowa
uniemM!twia 17betkcm lla11e opubllkowało w nwartall ml•
groiił jej nntercl• nie miała od· BaltylN
nlsłentwo sdrOwta.
wacl tego nikomu powiedzl~ Je- porowy.
I
(opr. sł)
szcze raz przeanalltowano wszystkie ustalenia.
Podejrzenie padło na 21-letniego
mieszkańca. Łowicza. We wrześniu
1986 roku Wiktor c. został aresztowany. Rozpoczęło się długie dochodzenie l badania psyc_h iatrycz• S.30. Przy zbiegu ulic przyby- przy ul. ObywatelskłeJ
klerujl\CY
ne, kt6re, wykonane wielokrotnie, szewsklego
I Tatrzailskłej
Julianna
nie potwierdziły żadnych odchyleń G, lat '9 przechodzj\c Jezdnię przy starem Marek w. uderzył w lnneco
stara
sł0Jące10
„na
czerwonym
zatrzymanego od normy.
czerwonym •wtetle potr,c11na została świetle". Ofiar nie było, straty o·
W trakcie śledztwa ustalono, ii ~klem samochodu osobowego. Kobie. szacowano łącznia na 110 tys. sł,
ta
doznała złamania nogi 1 01t11nyc11
Wiktor c. Istotnie kilkanaście dni
przed zabójstwem uczennicy dopu- potluczel\, Przebywa w npltalu.
• ta.SO. Mlro1ław w. wyjddiajl\~
„maluc;hem" 11 drogi 011e41oweJ na ul.
ścił się gwałtu na innej młeszkan·
• 13.so. Na uL Zglertklej tsz To· Dzlertyil1kle10 1powodciwał zderze;nte
ce Łowicza, zaś 23 stycznia 1986 r. man
I;.. Jat Zł wn:edl nagle łla jezd·
&trat„ onacowano
wieczorem najpierw zpałclł, a nlę gdzie potr,couy został przez sa- •Da wartburgiem.
80 ty„ Ił.
potem gdy poszkodowana groziła porotea. PollZRodowanemu pomocy
poskar:!:enlem się, zamordował Ju- udzielono w npltalu.
• Ił.U. Na uL Szczecll'lsklet prą
stynę C.,
uL
Aleksandrowskiej
nietrzeźwy
• IUS. Na ut Z1l1rsld1J
prsy Krzy11tof Z. lat 33 zatoczył się na
Za popebilone czyny Sąd Woje- Pl. Ko,clelnym Kazlmlerz K. lat 7ł jezdnię I potrącony został przez fiawódzki w Skierniewicach skazał potrącony został bokiem •amoehodu t• U&p. Męiczyzna pr1ewtezlony zo·
Wiktora C. na łąćzną karę śmier· fiat 126p. Z urauml głowy oraz 11g6l- stał do szpitala.
'
• Swtadkowle kollsjl drogoweJ na
ci i pozbawienie praw publicznych nym1 potłuczeniami przewleilony został do szpitala, a ftastępnte zwollllo- ul. Rzgowskiej w dniu wczorajszym
na zawsze. Wyrok nie jest prawo- ny do domu.
o godz. 15, gdzie trabant uderzył w
mocny.
slup proszeni są do WRD wusw w
R. PERCZAK
Na
Wł6klllarzy Łodzi.I..
• 1T.4S.
al.
ul. W. Bytomskiej IO, tel.

Wgórach mroźno i słonecznie

Kara S#m'1ere1•
dla zabó1'ey dziewenrnki
„J

Wczoraj Sąd
Skierniewicach

Wojew6dzki w
wyrok na
sprawcę śmierci uczennicy szkoły
podstawowej z Łowicza. Tragedia
rozegrała się wieczoreIX) 23 stycznia 1986 r.
Tego dnia 14-letnia Justyna C.
odwiedzała swoją azkoln\ kole:iimkę. Gdy pótnym wieczorem nie
wracała do domu zaniepokojeni rodzice ruszyli na poszukiwanie. Cl'·
Ili noc trwało pnec&eQ"W&nle okolic Zakładów Owocowo-WanJW·
nydl l ZPP ,,s,.ntex". Nad rane=
24 stycznia, w nlewłelldm ttawle,
znaleziono martwe dziecko. Wat@ne ustalenia wskazywały zabój..
.two na tle seksualnym.
Rozpoczęło się drobiazgowe śledz
two. Priesłuchiwano tysiące ilwiad·
k6w, przebadano dziesiątki sytuacji, w których mogło dojść do
zbrodni. Niestety morderca pozostawał nieinany. Po Lowiczu zaczęły krążyć dziesiątki plotek. Wiewydał

~
Wczoraj na ł6dizklm

t.argiow1siku

przy ul. Dolnej o godz. 7.30 więcej
było

produee.nt6w owoc6w I warzyw
oraz rolnfik6w u ewoimi płodami,
aniżeli kupujących. Ruch był mniejszy, niż w inne targowe dini.
A oto ceny wynotowane przez 11as:rego reportera. Najwięcej byłC> ja.
błek. za które żądano od 100 do 280
zl za kilogram w zale:incści oo gatunku. I tak n,p. dorodne spartany
kosztowały 200 zł.
Nie brakowało
W0%0r&j jaj. Za mendel jaj tirZeba
było zapłacić od eoo do '700 zi. Ki·
IOF'a.tn zlemnllłlk6w ~ 80
zł, marchwi ·u>G-12t1 Iii. but>„
k6W - !!0-80 sł, Mlfl'& - 180 l'J,
a gł6wb nlemb,t dutej blat.! ImDUaty -

ł.

Za pęczek zielcml!') eebu!4 płaccmo
too zł. Mało było aałieJty. I nie do-

1 &....
I
kosz.t
wiedzie ir.--Y slfł, łe ona
owe.ła. Sprzedawcy mieli sałatę
w
slm'zy:n.kach l i.n.formowaiii klient6w
że jest ona już eprzedat)a burietń.
Mały brł także wyb6r ezasnbi.
Główac1t morł.11& byto lrupł~ • . . . . .

(IJ.

Redaktor

JlllJ

a;;;t,

~i:.::ach~::;k~lw !:i~

17·11-o.

100 z?.

zl
I

Ł6dr&

piętro).

(ww)

POD ŁÓDZKIMI SIATKAMI

Komitetu

kiego pźPR zawiadamia o po..
1ledrl.ęolu
plenamym ' łMiide.t
tnlta.ncjl partyjnej, n&
l.mat
przygotowaA do L6ddde,t KOID•
łerencjl Sprawozdawczej. które
ocibędzi e się w dlr\iu 2Q tutego
1989 rdku (poniedziałek) o god>z,
13-30 w 1Inachu Komitetu Udz..
kiego PZPR,
al. Kcścluszlkj
107/109. sala klcmferencyju (IV

-
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pływanie?
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;rrelrcja --.ły Sportowej nr 173
prrz;7 ut. Slenklewle:za l'llformuje za
nuzym połredinłctwen:, ł• prizyj.
muje aapls7 d.zl~człłt I cbłopc6w do kl1U7 I 0
apecjaln.ości
pływuiła.
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Zofia 'Yit~owska, która 'Y przedszkolu przy GnletnleńskleJ
Jest specJahstką do spraw zywienla, wciąż jeszcze słyszy głu·
chy odgłos upadku. Była wtedy w przedszkolu, a Józef Waw·
rzyniak spadał z okna swojego mieszkania na trzecim pięłrH
bloku przy Gnieźnieńskiej 19, oddalonym od tego przedszkola
o 260 metrów. Aldona Szkopińska l Marzena Gmoslńska, które
też pracują w przedszkolu, ale w tym ezasle były na miejscu
pożaru uwatają, ie Wawrzyniak nie akoczyL Najpierw wyrzucił spodnie, bo 1lę na nim paliły, a potem ześlizgnął się
napierany przez płomienie.

Z tylu za nim było w ogniu ca- pożarną, kiedy śniadanie dla dzieci
le mieszkanie. Na parapecie okna stało już na stolikach. Musiało
stała 1ego żona Beata I przyciskawięc być kilka minut po wpół do
ła do piersi iakieś zawiniątko. Z dziewiątej. Czy straż przyjechała
trawnika wyglądalo to jak koc. kilka czy kilkanaście minut po
Dopiero jak się dokladnle przyj- tym telefonie - pracownice przedrzeć, widać było, że kobieta trzy- szkola nie mogą powiedzieć: „Dla
ma maleńkie dziecko. Kiedy Józef nas to były całe wieki". Nie było
Wawrzyniak leżał już na ziemi
czasu patrzeć na zegarek. Dokład
ubranie na Wawrzyniakowej pło nego czasu nie potrafią również
nęło. Kilka
dni później doktor określić sąsiedzi spod trzynastki.
Urszula Struska z oddziału inten- Oni również telefonowali do strasywnej terapii Szpitala Kopernika ży. Z mieszkania córki. Józefa Napowie, że ta kobieta paliła 1!11.
dziakiewicz powie później: „W takich sytuacjach liczy się sekundy,
W oknie, z którego buchały pło nie minuty".
mienie, stała na początku cała rodzina Wawrzyniaków. CzteroletnieNadziakiewiczowie właśnie jedli
mu Sebastianowi
najpierw było śniadanie, kiedy poczuli swąd spawidać tylko głowę. Potem i on
lenizny. To szpa:rami pomiędzy fuznalazł się na parapecie,
ale na tryną a drzwiami z mieszkania
krótko. Matka najpierw uzuciła numer 14 wydobywat się dym.
na dół czteromiesięcznego Piotr- Było po ósmej, ale ile minut ka, a potem Sebastiana. Sebas- nie wiedzą. Wraz z zaalarmowatian odruchowo
bronił lłę przed
nym! sąsiadami zaczęli dobijać się
upadkiem. Odpychany przez mat- do mieszkania, w którym był okę, chwycil 1ą za nogę,
ale po gie6.. Nikt nie odpowiadał. Wyglą
chwili jeszcze
raz odepchnięty dało na to, że w środku nie ma
runął w dól. Tut po nim 1koczyła
nikogo. Kiedy wyważono drzwi omatka. ·
kazało się, że mieszkanie płonie.
Mniej więcej w tym samym czaObraz 1kaczących 1 ogarniętego sie pod drzwiami ogarniętego popłomieniami mieszkania ludzi nielarem mieszkania znalazły się dwie
którym świadkom tego wydarze- pracownice przedszkola. Aldona
nia przywodzi na myśl kadry sta- Szkopińska i Krystyna Czarna
rego dokumentalnego filmu o lik- wbiegały po schodach w nadziel,
widacji getta
tydowskiego
w że od tej strony będą mogły pomóc
Warszawie. Kiedyj
oglądall
w płonącej rodzinie. Chwilę wcześ
telewizji ten film l n!~ przypusz- niej były na dole i widziały Waczali, że zobaczll
cod takiego na wrzyniaków stojących na parapewłasne oczy, na jawie.
cie.
Na Onletn!e6.skiej gapie przypatrywali aię wszystkiemu biernie. Trudno teraz powiedzieć czy
ludzie sparaliżowani zostali grozą
sytuacji, czy też po prostu nie
wiedzieli jak pomóc. A może uz. nali, te wszelkie działania lll beznadziejne?
Włród nich miotały Ilię pracownice przedszkola, licząc się z tym,
że Wawrzyniakowie będą 1kakać.
Błagały więc lokatorów żeby wyrzucali kołdry, pierzyny, koce, ale
w ostateczności efekt był taki, że
cała rodzina zwaliła się na gołą

-

Do jasnej cholery! Dajcie kumiała krzyknąć Szkopiń
ska,
kiedy
zobaczyła
niezbyt
beł!

składną

krzątaninę

łudzi.

Woda poszła z mieszkania obok
i z drugiego położonego niżej, ale
ten sposób ratunku okazał się nie1kuteczny.
- Trudno to zrozumieć, ale każ
de wiadro wody wlane do płoną
cego mieszkania jakby podsycało
pożar. Zupełnie jakby wlewać benzynę.

Kiedy

przyjechał

pierwszy wóz
Wawrzyniakowie stali w
oknie. Znajdowali się tam jeszcze
• •
kiedy strażacy rozkładali drabinę.
Na skok z kilkunastometrowej wyW przedszkolu czas odmierza się sokości zdecydowali się dopiero
posiłkami. Zofia Witkowska zatewtedy, kiedy okazało się, że ich
lefonowała pierwszy raz po straż
jedyna nadzieja, strażacka drabi-

ziemię.

strażacki

•

(DOKOŚ CZE.
konieczności

·m ZE STR. 1)

tylko niektóre fragmenty ' listów, choć bardzo wiele
zawartych w nich uwag będziemy
11rać pod uwagę w naszych publi·
kacjach.

10ble kr6tJd arlop llcsllO aa edenrule
gospodarki I tego wnystklere, eo
asłowieka wprowadaa w stan emocjonalnego podnieoen.ia. Nie 1 tego, bo w telewi1Ji saczął 1lę widnie
serial pt. „Wok6ł okrągłego stołu", oparty na improwizowanym 1eenari111zu, • a~toraml przyuczonymi naprędce do r61
jakle mają odegra6 I s wemo:Uiwym do przewidzenia zakońoH·
niem. Serial leci dzień w'dzień i tylko w niedzielę wracamy do
świata fikoji oglądająo Lucellę Santos („W kamiennym krę
gu") i Jańe Kaczmarek (w „Tylko Manhattan"), a gdzled po
drodze, w czwartek, mamy przerywnik 1 udziałem uroczej
pary Dempsey i Makepeace.

Z

krótka. Pod dom pn;y

drabiną? Dlaczego nie ma płachty,
na którą można by skoczyć nie
łamiąc kręaoslupa? Odwraca &ło
wę do okna i spoglądając na stojący opodal dziesięciopiętrowy dom

W sytuacji gdy człowiekowi od
płomieni zajmuje 1ię ubranie, zaczynają płonąć włosy, trudno raczej spekulować czy być może

mówi:
- A co tam by się stało, gdyby
pożar wybuchł na ostatnim pię
trze? Przecież nawet schodów awaryjnych nie ma.„

na jest

~

Gnieźnieńskiej
19 jako pierwszy
zajechał w6z a drabiną dziesięcio
metrową.

łódzka

straż

pożarna

W tym samym czasie pracownice przedszkola biegły pod płonące
mieszkanie z kocami. Chciały je
podłożyć na ziemi, gdyby Wawrzyniakowie musieli skakać. Nie zdą
żyły. Mogły tylko podjąć z ziemi
dwoje dzieci, przenieść je do przed·
szkoła i wezwać pogotowie.

Sąsiedzi

mówią,

Dziennikarz TV zadaje pytanie jak się będzie miał „okrągły
do stołu zastawionego i zostaje zgromiony przez ekonomistę dr Buga.ja, za to, te powtarza wyświechtany argument,
jakoby Polaków interesowała tylko pełna micha. Dziennikarz,
stropiony, czy te:t tylko taktowny, nie wdawał się \V polemikę l wysłuchał wypowiedz! wygłoszonej tonem nie znoszącym sprzeciwu z której wynikało, H jak załatwimy
sprawę pluralizmu, to wszystko inne pójdzie gładko.
I wtedy poczułem powiew _ducl).a pewnego znanego Gruzina,
który śmieje się w zaświatach zadowolony ze zdolnych uczniów jakich pozostawił. Toć przecież i Zdanow i Susłow i
dziesiątki
innych ideologów pracowało całymi latami, aby
udowodniii, te nadbudowa ważniejsza jest od bazy. I że od-

'I

•

lem, do tego trzeba doliczyć źoł
nierzy MSW, milicjantów itd., do
tego sztandary, tablice, szyldy, do"
wody osobiste, paszporty, dyplomy
uczelni i wiele innych dokumentów na których występuje orzeł...),
napisali wprost, że
P. Stanisław Żychowski (Dobroń, a niektórzy
Sportowa 16): „„.uważam że 50. ro· szukamy tematu zastępczego
rzekomo aby odwrócić uwagę od
cznica wybuchu Il wojny świato· spraw
naprawdę
ważnych,
waż
wej jest ostatnim terminem aby niejszych
niż wygląd naszego symodnaleźć zagubioną koronę i wlo·
bolu narodowego.
żyć ją orłowi na głowę. To nale·
źy się również tym, co przelali
krew w obronie Ojczyzny i nieRzeczywiście,
chodzi o symbol.
rzadko oddali za nią życie".
Tylko o symbol - czy a:!: o symbol? Trudno tu wdawać się w poNa zakończenie parę słów od lemikę, bo jedni odczuwają to
'nas. Z materiału, którym dziś dys- inaczej i drudzy inaczej.
Może
ponujemy (wykorzystaliśmy na la· więc posłużymy się takim przymach jedynie skromną ich część) kładem:
zauważcie co czujecie
wynika że zdecydowana większość śpiewając np. przebój pani Santor,
naszych czytelników
głosuje za
że nie ma już dzikich plaż i sta·
przywróceniem orłowi korony, lecz rego sprzedawcy pamiątek„. - a
w korespondencji do ,DŁ" po- co wtedy, gdy zagrzmi „.Jeszcze
jawiły się też wątpliwości, obawy
Polska nie zginęła„.", albo „Nie
ile by to kosztowało (np. p. Ry- rzucim ziemi skąd nHs ród! ..•"
szard Jankowski z Łodzi obliczył
że w
umundurowaniu . każdego
żołnierza jest aż 57 guzików z orJERZY SZELEWICKI

powiednia polityka
rynku oraz na stole.

ny, lecz także
za powrotem do
spadkobiercami chwa· nazwy Rzeczpospolita Polska, za
dwuizbowym parlamentem, a tak·
ły Piastów, .Jagiellonów i całego
wybieranym
polskiego tysiąclecia - pisze do że za prezydentem
nas 82-letni p. Arkadiusz Kałaska przez ogół obywateli.
(Łódź ,
Minerska 4), b. oficer 1
Wyrazy poparcia dla orła w koDywizji Pancernej na froncie zachodnim. - „Głosuję za orłem w ronie przesłało do redakcji „DŁ"
koronie. Tak długo czekałem na także Towarzystwo Przyjaciół Wie·
lunia. W liście Zarz;i,du Koła nr 1
wywołanie tego tema.tu. To bardzo
Łódź-Sródmieście Związku Bojowdobrze, że go podjęliście".
ników o Wolność i
Demokrację
Opowiadając się za ukoronowa- czytamy m.in.: „.„Stanowisko komniem naszego orla, p. Stanisława batantów z naszego koła jest jed·
noznaczne: · jesteśmy jak najbar·
Głębowska (Łódź, Bratysławska 14)
Godła
zwraca uwagę, że w taki sposób dziej za przywróceniem
Państwowego
w koronie. Będzie to
przypomniPlibyśmy narodowi czasy
powrót
do
naszych
najlepszych
gdy Polska była w rozkwicie.
tradycji, do c:i:asów kiedy orzeł w
68-letni p. Marian Nowak (Ra- koronie był uosobieniem szacunku
dla władzy, solidnej pracy dla Ojdomsko, Reymonta 3), jest nie tył· czyzny i wzajemnego poszanowako za przywróceniem orłowi koro· nia".

ków, ale kiedy przyszło mi czytać informacje dostarczane do redakcji przez
reporterów, mówiące m. in„ że pewna
załoga wystrajkowała w styczniu 19 tys„
a teraz znów przerwała pracę i żąda 30
tys. z kawałkiem to zaczynam mieć mieszane uczucia. wątpić w zdrowy rozsą
dek. Co gorsza załoga ta nie słucha argumentów dyrekcji, odrzuca jej ostrzeżenia , ba, za nic sobie ma widmo plajty
przedsiębiorstwa.
Zawarłem kiedyś

znajomość

- amerykańscy kongresmani, którzy w
miniony wtorek, w wyniku głosowania,
odrzucili, przyznaną im przez byłego pre·
zydenta Reagana 50-procentową podwyż·
kę. Przeciwko głosowało · 380 kongresma·
nów, za tylko 48. W Senacie wynik był
jeszcze bardziej miażdżący - 9<1 przeciw
4 za.
Skąd ta wstrzemięźliwość? Czyżby amerykańscy posłowie uznali dotychczaso-

z amery-

kaf1skim działaczem związkowym dość
wysokiego szczebla. Można nawet powiezaprzyjaźniliśmy s i ę. Rozpyt~
łem go kiedyś dokładnie na temat straJków ~ Jak do nich dochodzi? Kiedy mamy sygnał - opowiadał - o zamiarach
strajkowych w jakimś zakładzie, to jedziemy tam i zapoznajemy się z postulatami załogi, a następnie domagamy się
od kierownictwa zakładu danych o sytuacji finansowej.
.
Jeśli je otrzymujemy, a zdarza s i ę to
prawie zawsze. to nasi doradcy. ekonomiści i finansiści dokładnie je badają.
Po tym przedstawiają nam w y niki anali:
zy i określają jakie ż ą dania są realne 1
nie zagrażają sytuacji finansowej firmy.
{ wtedy zaczynacie strajk - dorzucił e m.
Spojrzał na mnie z pobłażaniem. Wtedy zaczynamy rozmowy - odpowiedział.
Z wielkimi koncernami - dodał - rzecz
się ma jeszcze inaczej, ale to skomplikowana historia.
Sądzę, że warto sie posłużyć tą II?-etodą, warto spytać rzeczoznawców (nie~a
leżnych od zakładu) jak daleko mogą iść
żądania płacowe zamiast rzucać li~b.a
mi z czterema zerami bez zastanowienia.
Metoda negocjacji w oparciu o sprawdzone fakty jest · nie t y lko rozsądniejsza .
ale może sie . okazać także skuteczniejsza
r ' ' h• wi ołowvch akcii strajkowych .
h odmianv i roziaśnienia a.tmo~fery trochę o ludziach, ~tórzy;„
nie rh c ą wiPkszvch pen~.11. ~toż
to taki - zapytacie. Odpow1edt
dzieć

szyscy chcą zarabla6 dużo • .Ja tel.
Wszysr•y zastanawiają się jak to
zrobić, by być zdrowym i bogatym. Zawsze to lepiej niż być
biednym i chorym. Różne ~ą drogi prowadząee
do celu, ale najwygodniejszą
wvbrali k utnows<'y dozorcy. pardon go~podarze domów, którzy żądają więks~ej
plat'v i ... zmniej•zenia obowiązków. 11-1. m.
nie chcą dezynrekować śmietników. To
rozumiem - mniej pracować, więcej za-

W
rabiać.

Teraz już poważnie. Faktem bezspornym i bardzo uciążliwym jest inflacja.
Ceny rosną w zatrważającym tempie,
pieniądze stają się coraz bardziej „go.
race" parzą wręcz ręce i każdy usiłuje
je wvdać iak najprędzej. Biegnie do
sklepu 1 zastaje prawie puste półki, bo
inn i też wolą · mieć towary zamiast pien ierl zv ,Jeszcze inni nabywają u koników .zielrrne" I nikt nre wierzy w dane
GUS z których wynika, że płace rosną
u n• 5 ~zv hriei niż ceny
Ja także zaliczałem się do niedowiar-

D

Jednym z przywilejów kongresmanów
prawo do tanich usług fryzjerskich
strzytenle 5 dol.

Jesł

wystarczy

wszystkie

niedostatki

na

słyszymy to samo tylko • 1upełnie nieoczekiwanej
Mógłbym w tym miejscu przywołaó starego Marksa
tezą o bycie kształtującym łwiadomośc, jednakże 1
przyjemnością jut po ra:i: drugi w ostatnich latach - przy.
pomne mojego ulubionego filozofa, który tył w XIII wie~u
i nazywał się Tomaszem Il AkWinu, po śmierci wyniesionego
w poczet świętych. A napisał on: - „Primum vivere deinde
philosophari", co 1ię tłumaczy „Najpierw ty6, potem filozo-

fowa6".

W kwietniu 1981 r. doradca „Solidarności" oddelegowany tam
przez prymasa Wyszyńskiego, ks. dr Romuald Kukołowicz,
tak wyjaśniał ową myśl łw. Tomasza • Akwinu, stwierdzając
iż można wyrazl6 ją po polsku w powiedzeniu, te na to, aby
filozofowa6, tworzy6 wartości intelektualne,
trzeba tworzy6
wartości materialne. Bes stworzenia pewnege kwantum warunków materialnych nie 1posób tworzy6 warunków ducho·
wych. W poliłyce społecznej dzisiaj używa Ilię takich określeń
jak minimum egzystencjalne, minimum socjalne;· maksimum
socjalne, optimum socjalne. To Jest nlo Innego, Jak to co zostało określone przez Aw. Tomasza jako „primum vivere" naprzód trzeba 1tworzy6 warunki".
Ten wywód był potrzebny R. Kukuło~lczowi do dalszych
nad znaczeniem ziemi I rolnictwa, jednakże sens
św. Tomasza obejmuje przecieł wsŻystkłe sfery tycia

rozważań

słów

społeczno-gospodarczego.

~

A zatem zgoda na pluralizm polityczny I związkowy, ale
ustawiajmy hierarchię zadań w ich naturalnej sprawdzonej
przez wieki kolejności. Dlatego też sprawy zastawionego stołu
czy pełnego talerza będą zawsze podstawowe, Dopiero potem
możemy wznosió hasła „Nie 1amym chlebem człowiek żyje".
N a szczęście w relacjach TV s następnych posiedzeil „okrą.
głego stołu" mówiono już bez zacietrzewienia o tym, co trzeba
zrobić dla osłony społeczeństwa przed 1.kutkami inflacji, Jak
pomóc rolnikom w ich znoju, a młodym zapewni6 dobry 1tart

w

dorosłe życie.

Miejmy. nadzieję, te wokół „okrągłego stołu" unosló się bę
dzie duch toleraneji wobeo poglądów drugiej strony l rozumienia radl Jakimi slę kieruje.
EDMUND TULKO

•

„

IBI

Zacznijmy od stwierdzenia - podwyż
ka łączyła się z zakazem „dorabiania sob ie" odczytami. Dotychczas każdy kongresman mógł rocznie zainkasować 'l:1 tys.
dolarów czyli 30 proc. poborów. Z prostego dodawania wynika (89+27-116), że
proponowana podwyżka (do 135 tys.) jest
większa n it odczytowe apanaże. Tylko
pozornie. W czym tkwi "haczyk"?

.„

ProgralI). pobytu w Nowym Jorku przekontakty z dziećmi w
domach opieki - szkołach
i szpitalach.
nie zabrakło oczywiście przyjęć i · 18.10wego
pra:edstawienia
w
Opeil"!Ze, a
widywał głównie

Kongresmani są za,praszani przez bogate organizacje, koncerny, banki. Płacą
one honorarium za występ (od 2 do 5
tys.) i pokrywają „wszystkie koszty". Znaczy to, że taki pan m<>że mieszkać w eleganckim hotelu z toną lub „sekreta;rką"
przez kilka, a często kilkanaście
dni.
Jedzenie i picie ma za dal't)1o. Niektórzy
załatwiają acibie w ten sposób urlopy w
atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych. Tak więc uz;nano stary system za
korzystniejszy od proponowanej podwyżki
i odrzucono ją.
W ten oto sposób państwo zaoszczędziło·
76 milionów dolar6w rocznie I wnyscy
są zadowoleni. Przepraszam , nie wszyscy. Wśc i ekli są sędziowie federalni i pracownicy zatrudnie;ni na Kapitolu i w ministerstwach. Oni teź n ie dostaną podwyżk i , gdy:I; wzr01;t ieh plac był i j~t
uzależniony od pensji członków Kongresu. Urzędnik nie m<>ie przecie± zarabiać
wi ęcej od kongresmana czy senatora. Je·
szcze się taki nie urodził co by wszystkim dogodził.„
sięina

K

Diana,

iona angielskiego

następcy tronu, wyjechała 1amot·

we pensje (89 tys. dolarów rocznie) za
wystarczające?
Przec i eż
ich niemieccy
koledzy , posłow ie do Bundestagu zarabiają więcej (95 t ys. dol.) . Dopiero uważ
n iejsze spojrzenie za kulisy tej rozgrywki ujawniło prawdziwe przyczyny zachowania kongresmanów 1 przekonuje nas,
!e potrafią oni dobrze liczyć.

za

DzU
strony.
z jego

Orzeł w kOronie

„.Jesteśmy

poliłykl,

stół"

że

Wawrzyniakowie byli na dorobku,
jak to młode małżeństwo kilka lat
po ślubie. Spokojni, dzieci zadbane.
Doktor Urszula Struska informuPierwsza karetka zjawiła się na
osiedlu błyskawicznie. Wkrótce o- je, że stan Beaty i Józefa Wawrzykazało się, że był to nadzwyczajny niaków jest nadal ciężki, chociaż
zbieg okoliczności. Lekarz został nie ma bezpośredniego zagrożenia
wezwany do chorego w sąsiednim życia. Oboje nie pamiętają tragibloku. Powiadomiony o wydarzeniu cznych wydarzeń. To skutek szoku.
O stan zdrowia dzleci dowiadują
popędził wraz z sanitariuszem do
dzieci. Zaczął ratować czteromiesię się z przedszkola. W najlepszym
cznego Piotrusia, który wkr(>tce od- stanie jest Sebastian. Malutki Piozyskał przytomność. Stan Sebastiana truś nadal pozostaje w stanie cię
był lepszy. Jego rodzicami, którzy żkim.
wciąż jeszcze leżeli pod oknem
Nadziakiewicz
planuje
zrobić
płonącego mieszkania, iajęli się le- drabinę linową. Taką żeby chociaż
karze z karetek reanimacyjnych. sięgnęła do balkonu na niższym
piętrze. Na podłodze w przedpokoju leży gumowy wąż. Po pod•
łączeniu
do kranu będzie czym
Mieszkanie Nadziakiewiczów ma gasić ogień.
teraz brudne ściany jakby nie byNa drzwiach do klatki schodoło malowane ze 20 lat. Swąd spawej wisi ogłoszenie: „ROM nr 6
lenizny utrzymujący się do dziś prosi mieszkańców bloku przy
świadczy o tym, że i tutaj było Gnieźnieńskiej 19 o przebywanie
pełno dymu.
w mieszkaniach 16 lutego od dzie- Tędy pokazuje gospodarz siątej do czternastej, żeby umożli
na przedpokój - podawaliśmy ku- wić kontrolę przewodów dymowych
oly z wodą, z ręki do ręki ... Gdy- i wentylacyjnych oraz szczelność
by był hydrant przeciwpożarowy instalacji gazowych".
tak jak w fabrykach, to wszystko
inaczej by wyglądało.
Od początku roku do polowy luHenryk Nadziakiewicz dziwi się tego w woj. łódzkim zginęło w poteraz, dlaczego właściwie w do· żarach 10 osób. Tyle ile przez camach mieszkalnych nie ma żad ły zeszły rok
nych urządzeń przeciwpożarowych?
Dlaczego straż przyj<:?żdża z krótką
JE~ZY ~ITA8ZCZYK

ed

Serial „Wokół okrągłego stołu" zacz4ł się moim zdaniem dobrze I niedobrze. Niedobry był drugi odcinek. Oto
dziennikarz telewizji rozmawia z trzema panami odróżniają
cymi się od pozostałych uczestników obrad znaczkami w klapach i teczkami z napisem „Solidarność".

Alicja Palczewska , d yrektorka
przedszkola przy Gandhiego 3,
gdzie przed urlopem macierzyń
skim pracowała Wawrzyniakowa,
wystawia jej bardzo dobrą opinię.
Nie dlatego, że spotkało ją takie

nieszczęście.

się

Nie znam najnowszych badań tzw. oglądalności, ale ~odej
rzewam, te w mlar,jak przy okrągłyćh stołach i stoli!tach
coraz bardziej wchodzi się w gąszcz konkretów, zainteresowa·
nie widzów spada. Oczywiście nie dotyczy to ludzi świado·
mych wagi spraw omawianych doś6 szczegółowo, ale przeciętny obywatel nie jest w stanie ogarną6 całości. Można podejrzewać, że dlatego tak mało skuteczne są apele o spokój
i zahamowanie fali roszczeń płaeowych rozlewającej się po
kraju. Niby wszyscy wie~zą, że podwyżki pl!J.c nakręcają
koło zamachowe inflacji, jednakże niewiele to pomaga.

ma wozy z
dłuższymi drabinami, a jeśli ma
Major pożarnictwa Jan Bąkowicz
to czy ten wóz jedzie akurat na
ratunek. Można przypuszczać, że z Wojewódzkiej Komendy Straży
Pożarnych w Łodzi wyjaśnia, że
Wawrzyniakowie
ujrzawszy
tę
wszystkie łódzkie oddziały
krótką drabinę stracili nadzieję, nie
straży
posiadają
długie
drabiny.
która trzymała ich na parapecie.
Skok :i: trzeciego piętra jest śmier Oddział na Zgierskiej, z którego
telnie niebezpieczny, ale przeciet wóz dotarł do pożaru jako pierwnie do końca beznadziejny, zwła szy, posiada tylko drabiny dziesię
szcza gdy za plecami Bil tylko pło- ciometrowe. W Łodzi jest 8 drabin w „większości" 30-metrowych.
mienie.
·
Dwie są wyższe. Jedna z nich ma
44
Według tego co udało się ustalić, wysięg 37 metrów, druga Wawrzyniakowie skoczyli w 30 se- metry. Łódź stara się o zakup 62metrowego
podnośnika
fińskiego.
kund po przybyciu pierwszego wozu. Dwie i pół minuty potem nad- To urządzenie koszt.uje jednak pół
jechał samochód z drabiną 30-me- miliona dolarów.
trową.

r.tsadowałem

nie do USA. W Nowym Jorku
zjawili się wszyscy, którzy snobu·
ja się na obcowanie z najwyższą arystokracją milionerzy, gwiazdy
ekranu,
politycy. Nikt nie czuł się t'Ozczarowany
- ł'l-letnia matka dwóch małych synów
zaimponowała przede „,„szystklm wyszu·
kanymi toaletami.

Kslętna Diana sratuluJe
„Falstaffa",

wykonawcom

które Diana zjawiła eię białej, wysadzanej drogim! kamieniami sukni. Szef wytw6rni filmowej Disneya skonstatował :i:
talem: Szkoda, te nie moina
Jej
przenie.ió ło jednej 1 naszych kresk6wek.
HENRYK WALENDA
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u pnestanały, który
motJiwoścl rozwojowe.

Płurałłcm polit1any, iospodarczy
l zwl!lZkowy wprowadca na wokwestie dostępu zróżnicowa11e10 apołeczeństwa do środków
m:a~wego przekazu, czy też· kontroli społecznej nad tymi środka
mi. Oznacza to pojawienie się w
.lc;loskach wielu nowyc;b s;azet, wydawanych w miarę aromadzenia
irodk•w pnez wracające na scenę polityc:m' r.Wil\Zki zawodowe.
Rozkwit ltowan;rneń, klubów i
or1anizacji też wzbogaci rynek pra
rMJwy. Na tym rynku iaost~ sii:
jencze bardziej już widoczna konkurencja. Jeste8my zwolennikami
tej zdrowej konkurencji, o której
wynikach rozstrzy1ać będl\ czytelalc:y.
Zanim oaiągniemy ten idyllicitny
atan rynku prasowe:o, napotkamy
wszyscy różne bariery, z kt6ryeh pierwsza to ogromny deficyt
papieru w :Polsce. Druga bariera
to pellgrafia, o kt6rej stanie mówi' ałeczytelne 1ueł7 l ich tałos
ne ebjęłoścł. P6łd co, zaehęcać nalriy b p tit da do lnrpońu papieru, UJ:S4•ze6 poli1rafiezn7ch, uruch-lania ia•łt'eh papierni, aaJda0sia lronlrurftcyjaJclt pnedtitltfenhr łl'Olportenkleb - Iłowem
do kon18łallia s uaantccfonowanej
prtwem
nrobedy
sospodarc:ze;.
S1tdzłm.y tet, te w tych nowycl\
kandę

warunkach

wygasają

Jn!S'HYDY

aieqGdneao z prawem dl'ukowania aetek piam l pisemek, które
p~uk Polsce 1peeyficzne10 kol~u. ale kt6l")'cll obeca:r atatua
ltł6c:l lit s ~łulaml uczea&alk6w
,,Młu" do le1ali-u I lcb cleklaracjaml o peaaa.Waaha pwawa.
Nio ale Ił.i n 11....U•Ule. ałlJ

..........
I ~wl•nelulit
" " ' • "7•11
,..
...... aa
aer•al·I
młel allrdleq 11nes llllerahl• •neełeł Mwnieł

pr•w• , ....,..••
TVP ł PR dawno przeft&ły być Jednokierunkową tub!\,
ehoc nadal q Istotnym instrumentem działania rzl\du naszego pań·
stwa. Stoimy na stanowisku lntecralności pańttwowej telewizji i
radła.
:Pom;rsly ~iartowania
czasu 1111łenowe-go na wiele a\ltonomtem.rch okienek u.n11dzanych
z awr114trz na nieci• nie znajdują debrycb przykładów. Uważa
my, że legalnie 4lzlałająłll. opozycja, legalna ,,solidarność'' powinny
mieć sprawiedliwy, zagwarantowany 'prawem prasowym dostęp do
TVP l PR, w tym do programów
informacyjnych, do dzienników, to
omo dotyczy PZPR, ZSL, SD, ori:anizacjł
katolik6w
świeckich,
związkowców z OPZZ i wielu innych. Naszym zdaniem należy nie·
zwłoemie utw.rzyć w TVP i PR
redakcję związkową, która umoz·
liwi zwil\1:kew"m wszelkich barw
prezentach awoleh procramów, po·
lemikę i
4ziałalaeś6 związkowa,.
Należy też be
ut orzył
red11kcję wyznaniewą, wprowadzic
bez zwłoki zasadę bezpośredńiej
transmisji z Sejmu. Opowiadamy
iaię aa radykallllł refor~ cemury,
uCt1yniellłem Jej P•'•baą d.e ebewiązuj~J w Polsce przed - j ·
ną, a dziś praktykowaną w wielu
krajach Zachedu. Postulat naSl".
brzmi - ustanowić jake obli1ateryjną kontrolę nast'!pną, zaś kon·
trolę wstępną pozostawić tym wydawcom, którzy chcieliby z niej

•

Prasa, · radio 1
•
•
w procesie przemian
weJ komunikacjł pe1o.lq
społeczną bez wz1l~u na

ałuż~
ło, po

której 14 stronie. W7raził tei
przekonanie, te uczestulc:r teJo
podzespqłu porwiuć Ili• ~~ cierpli wie krok po kroku ku konkretyzowaniu propozycji i uzaodnieA.
Następnie 1ło1 ubrał Krzysztof
Kozłowski.
Jest rzeczą oczywistą - powiedział że samo powstanie różno

rodnych ucrupowań 1połeezno-po
litycznych, a w przyszłości także
partii politycznych, nie będzie
miało większego znaczenia, jeśli
jednoeuśnle nie zostanl\ zagwarantowane możliwości swobodnego
wykorzystania ·przez te ugrupowania środków masowego przekazu.
Nieme stowarzyszenia, nieme ugrupowania polityczne, są sprzecznością sami\ w sobie.

Potrzebny jest zatem - podkreK. Kozłowski nowy ład
lntonnao7jn7 w Police. Problem
bowiem ni• spl"owadn li• do udostępnienia niezależnYni hoc.iowiskom państwowych irodków masowego przekazu. Gościnne, regla111entowane wyatlłpieala opoz7cji w
łrodkach masowego przekazu, na
łamach 1azet, w radiu i telewb:ji,
śwładCZłl jedynie o pewnej, petą
denej zmianie w polityce infor·
macyjnej. Daleki• to jest Jednak
o4 przełamania anachronicznegó
monopolu, od autentycznej demoluetFr.acjl 6rodk6w muowqo przekazu. Nie iciała w tej mierze •1....inu doradcza rada praaowa.
Chcam1, by środki muoweao przek•Z\J słueyły całemu 1połecześ
lłwu. by ~ł1 pod apołeczn' kontrol\, a Jedlłocze~I• doma1amy
Ilię zachowania elementarneeo pra(DOKO°R'CZENIE ZE STR. l)
wa do wyratanla awych poglądów
na łamach własnych 1azet I w niegraficzną
jej powlęconą. Proponu·
i:aletnych programach radiowych 1
jemy
WSzYsłkim
fotografującym
telewizyjnych.
zobrazowanie. w formie an,rsłycz
przemian
Nowy ład Informacyjny jest nie nej fotogra.fll, stanu ł Piotrkowdo 11ogodzenia z takimi monopi li- zachodzących na ulicy
w
styezayml strukturami, będącymi skiej, przemian zachodząeych
w niepodzielnym władaniu PZPR, jej środowisku nałuralnym i s.tw41.jak gigantyczny koncern RSW, czy rzonym przez człowieka. Pragnie·
Radiokomitet. Powstanie więc no- my, aby prezentowane fotografie
wych niezależnych wydawnictw dokumentowały wyrół1llki ebarakte·
jest podstawowym wymogiem spo- rystyc!ne dla nlicy Piotrkowskiej.
jej mieszkańców, osó.b j!\ odwie·
łecznym. Nowy ład informacyjny
wymaga przystosowania przepis6w dza.f!\cych oraz funkcje jakle Piotrkowska
spełnia web~ swoich ,,loprawa prasowego cło wymogów rei
formy gospodarcuj, do ustawy o ka.torów", młeszkańeów miasta
przedsiębmrczości. Wolność słowa kraju.
Fotografie wi;nny stanowić oPO·
i publikacji zakłada bowiem ze
•r+gga
44•
ślił
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Czy autor

przeprosi

W naJbliższych miesiącach nakładem Wydawnictwa Łódzkie·
go ukaii;ą się „Królobójcy„ Wacława Gąsiorowskiego - książka
napisana w fatach 1904-1906, a wydana po raz pierwszy w Paryżu pod pseudonimem Wiesia va Sclavusa w 1906 roku.
„Ukazanie się „Królobójcew" - jak sam autor wspomina stało się sensacją; pierwsze V1<-ydanie rozkupione zostało w
ciągu trzech miesięcy i przedrukowane Jako wydanie dru·
gie w tym samym 1906 rokU.: Zjawiły się te:i: bardzo szybko
przekłady tego wydania na języki obce: francuski i angielski
(1908); przekład niemiecki, po usunięciu tonów anłygennań·
skich, ukazał się w 1917 r. Jednocześnie z niemieckim zjawiło
1ię polskie wydanie trzeeie w aio zmieaionej postaci".
Po 1945 r. hędzie to depiero drugie wydanie. Poprzednie
miało miejsce w 1957 reku, także nakładem łódzkiej oficyny.
Za zgodą wydawnictwa drukujemy tlziś jeden z fragmentów
tej „dziwnej" - jak nazwał ją sam autor - ksiątkl.
14 kwietnia 1865 był
dniem mordu prezydenta Stanów
Zjednoczonych
Lincolna
przez
Boothę a dzień 16 kwietnia rg.ku 1866 był dniem pierwszego zamachu na Aleksandra II, pierwszym w Rosji usiłowaniem królobójstwa pod hasłem niesamolubnym.
Zamachu tego dokonał student.
Dymiti: K.arakozow. Zamach ten
nie był skomplikowany, gdyż w
roku 1866 osoba cesarza, choć strzeżona już pilnie, nie była jeszcze zawsze otaczana murem bagnetów.
Cesar:r. spacerował w l.etnitn Ogrodzie w Petersburgu.
fok to
miał w zwyczaju czynić. Ogród
był strzeżony przez pohc:ę, za cesarzem postępowali admttanci, zamach więc z pozoru oył trudny,
lecz nietrudny dla człowielta ważącee;o własne
żyi.!ie.
Karakoz:iw
więc zdołał tak manewrować w
ogrodzie, iż cesarz musiał go o·
minąć. Gdy Aleksander nadi>zedł,
Karakozow zdjął czapkę, a osło
niwszy nią pierś, wyciągnął pistolet z zanadrza i strzelił do cesarza.
Strzał chybił, Karakozowa pochwycono i poniesiono do „trzeciego
oddziału kancelarii jego l"esarskiej

·muzułmanów

-mości".

Rosja zatrzęsła -się ze zgrozy urzerlnwa Rosja wpadła w szał. Zamach Karakozowa wzbudził setki
domysłów.„ a jeden z ntch trafił
at nawet do komisji śledczej.„ Według tego domysłu, zamach m uł
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ślad. Karakozow, przed zamachem,
stanął w hotelu Znameńskim I zajął pokój, opatrzony numerem 65,
przy czym
tak manipulował, że
nie okazał na wet swego paszportu
właścicielowi hotelu. Właściciel ho-

sie. od którego znów szedł powróz
na plecach do szyi i powróz ten
udaremniał
wszelkie nachylenia
telu, ani myśląc zresztą upatrygłowy ku skutym rękom.
Tak opatrzonego Karakozowa u- wać związku zniknięcia swego lołożono na łóżku, wysłanym wojło katora spod numeru 65 z zamakiem, a stojącym w wielkiej, wid- chem, dopiero po kll1tu dniach,
nej, wojłokiem zasłapej i wybitej gdy lokator nie wracał zaniepokoił
komnacie, kancelarii 5ego cesar- się I dał znać policji. Policja zeskiej mości. Łóżko dzień i noc o- szła na rewizję numeru, lecz tu
taczało czterech ża:"ldarmó\V z o- znalazła kuferek wypełni~y star'\

„Królobójcy"

na czyjąś
korzyść więc ... z poduszczenia i za
zgodą brata cesarskiego, a dawne- ficerem, którzy nie tylko mieli za
go ptetendenta do tronu, księcia obówiązek śledzić każdy ruch więź
Konstantego. Domysł ten opierał nia, ale i każde drgnienie jego posię snadź na fakcie, że dotąd krówiek.„ ponieważ Murawjow poslobójstwo miało w Rosji za cel tanowił zabronić mu
praw a
wydarcie zamordowanemu korony s n u. Gdy przeto Karakozowa oi że szło zawsze z pałacu do pa- garniała śpiączka, żandarmi kuła
łacu.
kowaniem, łechotanlem i szczypaNa domiar Karakozow odmawiał niem zmuszali go do czuwania. Co
wszelkich zeznań, udawał Nie:i•ca, kilka godzin zaś więźnia wleczono·
Polaka, zmieniał
nazwiska, nie na śledztwo,
Murawjow pytał,
przyznawał żadnego współudziału, knut darł ciało Karak.ozowa, le-na siebie winę brał tylko.
karz badał puls„.
i ·po każdym
Aleksander II, zaskoczony wy- skatowaniu aplikow!lł środki goją
padkiem, :ze swej strony ani my- ce.
ślał unosić się wspaniałomyślnością
Karakozow
milczał at po
i prowadienle śledztwa oddał ge- trzech dniach męczarni postanowił
nera lowi
Murawjowowi, który, się zagłodzić i odmawiał jadła.
właśnie po mordach na Litwie w
Mnrawjow już i na to miał śro·
czasie polskiego powstania, osiadł dek - więźniowi otwierano usta
był w Petersburgu z tytułem hrai za pomocą rurki wlewano mu
biego od monarchy i przydomkiem bulion...
„wieszatiela" od ludu.
w taklć:h warunkach Karakozow
Murawjow z całym doświadcze J'lrzetrwał pełnych oalem dni I oniem zabrał się do Karak.ozowa •.. siem nocy.
Lecz ani obietnice ani groźby nie
działały. Karakozow milczał lub
Murawjow. odchodclł od przymówił, co mu ślina na język przy- tomności.
Aresztowania masowe
niosła, ał nazajutrz po uwięzie nie dawały śladu, mimo pr6śb,
niu, usiłował przegryżć sobie ar- gróźb, obietnic i tortur. Już nie
teria na · ręku. Murawjow otoczy) tylko Petersburg, ale I Moskwa,
więc Karakozowa pieczołowitością I Warszawa, i Charków, I Odessa
i wziął pod sw6j wypróbowany były w stanie
najzajadlejszych
systen:.
wyśelg6w taJneJ ł nietajne-j polł
cji.
Karakozowa . akuto łwuchamł.
At nieG!lbotnołc! KarakoBowa połącząc l'!Wą rękę s praw, noc11, a swo!łła Murawjowowł wpałł aa
si a

ł

wersetów"

prawą rękę z lewą nogą, a nadto
ręce i nogi razem. Łańcuchy t.c
krzyżowały się na żelaznym pa-

Rajmund

Morie

bielizn!\ s

wyprutymi . znakami I

szkatułkę drewnianą, której całą
zawartością był kawałek sznurka.
Na ziemi wszakże leżały jakieś
drobno pocięte kawałki papieru.
Kawałki, z wielkim trudem .zło
żone.„ utworzyły kopertę z adre·
sem atudenta Iszutina w Moskwie.
Dano natychmiast rozkaz aresztowania nieszczęśliwego adresata, a
wraz z nim wszystkich jego towarzyszy, przyjaciół i ludzi, z
którymi przestawał, Iszutina przy·
wieziono do Petersburga
ekstra
pociągiem i wprost pokazano mu
Karakozowa. Iszutin, · z całą serdecznością wystraszonego przyjaciela nie mógł powstrzymać się od
okrzyku przerażenia„.

Osobistość Karakszowa
żostała
stwierdzona - teraz szło o wspólników. Było Ich około pięciuset w
kajdanach! Doaresztewano jeszcze
kilkuet osób płci ohojga I rozpoczęto badattla 1 po najsilniejszych torturach, najdziwaczniejszych protokołach 1 ą d o w n i e
zdołano skazać osie::nnaście osób,
ponieważ cały proces dowiódł. że
Karakozow działał istotnie z włas
nej Inicjatywy i bez wsp61ników,
źe całe stowarzyszenie młodzieży,
pod nazw" „Piekło", rewolucyj.
nośc! awoj11 zamaC7J'YłO
otworzeniem.. s upoważnienia
włacb:y,
ek6lld etementameJ dla ddecł, za

kopalń

qa.niza.cja pra.cy przynoSZłlcll znaczne •fekity 1ospodan:.ze.
Ze jedeon z powodów zastoju aospodMCzego uznał bra·k CU:I"QIWców,
a w niedalekiej preyszloścl może
dojść do te&o jeszcze
niedostatelc
energii elektryC2lllej. Dlatego konieczna jest racjonalizacja
wyk01rzystania wszystkich surowców,
nie tylko węgla.
Ttrzeba doprowadzić do u.samodzielnienia kopalń i objęcia ich zandą samofinansowania. Wymaga to
radykalnej zmiany polityki cenowej w dziedzinie .surowców i paliw, tj. urynkowienia jej. Należy
maksymalnie rozszerzać uprawnienia kopalń i nie należy ogranicza6
uprawnień już im przekazanych.
Sytuacja naszej grupy zawodowej - stwi~dził ,z kolei Alojzy
Piełnylr. mimo pozornie wysokich płac r pozornych przywilejów
je.st wysoce niezadowalająca. Wynika to z równie ;niezadowalające
go stanu, w jakim z.najduje się
przemysł węglowy
I zę strukturalnego kryzysu w jakim znajduje
się cała gospodarka. Dlatego interesy górników będzien1y rozpatrywać w związku 1te stanem górnictwa f gospodar1d. W żadnym przypadku 111ie wolno dopuści~ do tego,
aby IElllila·nY do'konywane w górnictwie odbTWab' 1ię kos:zitem zatrudnionych.
W obecne) sytuacji ekon~micmo
społecznej - m6~U A. Pietrzyk nie wysuwamy generalnych żąda!\
rewindykacyjnych, szezeg6lnte na•
tury płacowej. Popieramy wszakże
generalnl!j ~asadę indeksacji. Postulujemy także
uporz11<tkowanie
polityki płacowej. Szczególnie konieczne jest ustalenie, łe !(br<nl.kom
naletv sle 5-dnfowy itydziell. pracy, !!godnie
z porMUm!en!em ja•
ipodkreślił, te i;trr.~ bsklm.

atmosfera ja<ką Wył;worzo.no ·wokół
g6r.nictwa a:ile llJ)nyja dcrbremu samo.-poc2JIJclu ł «tab!l<nel 'Pl"&cy 11:e.ł6g
wieść o autentycznym życiu. JOie g6rn!-ezych. Ooowled~łał się u cegospodMk!
tutaj się toczy. ujmować
trudnO lawośc!ą 'Przebudowy
uchwytne piękno ulicy, jej pejzaż, w ta'ki S'l'lO'Sób, ab'I' ełamtl, niebe'Zfragmenty archit~tury i ota{)Zaj~ oieb.mv wysiłek g6mika ll!:astimotechnika. dobrA
cej p-rzyrody, uwzględniaj~ ws73st- wać r>nwnc7!'"'!la
kie pory roku. Być może uda nam
się stworzyć
dokument n...szych
czast!lw. bogaty w treści pcitZnawcze,
emo-cjona!ne i poetydkle.

W kónk.ursie mogą wziąć udział
wszyscy fot~uJący. Prace powinny posiadać
wysoki poziom
techniczny oraz odmaezać się walorami artysty=ymi.
Format 24x3n i 30x40 cm. Teehinika wyklonan!a - dowolna. WS'lJY!!tkie fotograf ie winny być nie naklejone t
nie Oprawione. Na odwrocie kat:.
dego fotogramu w prawym 40~
nym rogu należy podać tytuł. m1eJsce I datę wylkonania zdjęcia imię,
na.zwis.ko I adres autora oraz numer kolejny pracy zgodnie z kartą
uczestnictwa.
Prace należy !kła
da~ lub
nadSył.ać w płaskich opako.wańiach. i»d adresem~
Lódiltie
Towany~wo FotografiC7Jlle ul. Pi<>trkows.ka 102, skrytka pocztowa nr
155. 90-950 Lódź, w terminie
do
zgładzenia
autora
„Szatańskich 3 czerwca br.
wersetów" i od.wołał jednego
ze
swych wysokiej rangi dY'J)1omat6w
Na laureatów czekaj- złoty, arebrny I brązowy
medal ŁTF za
z teg<> kraju.
tw6rezo..~ artystyczną oraz nagrody
Wydaje się j~ak. że burza wy- w wyseokości 51l, 30 I 20 tys. !tł.
wołana przez
„Sr.atańskl• werse- Przewitfziany Jegf; także zakuo wyty" słabnie.
W piątek a i.trony branych prac ekS'P<>llOWMych
na
Teheranu
zaobserwowano pierw- wystawie.
sze oznaki umiarkowania. W trzy
Szcze,gółowych informacji
dotydni po apelu duchowego przywódcy Iranu Ajatollah.a Chomeiniego o czących k<>nkursu ud7.l!fla ŁTF, tel.
zgwdzenie autora książ.ki,
prezy- 33-09-82.
dent Iranu Ali Chamenei wez.wał
Otwarcie wy.>tawy oraz uroczydo zachowania
spe>koju i =nał1
że sprawę można rozwiązać
jeśli stość wręczenia nagród odbędi.1e się
po·c kzas ,.Swięta
autor „Szatańskich wersetów" prze- 16 czerwca br.
Piotrkowskiej"'.
(je)
prosi obrażonych muzułm.ain6w.

„ Szatańskich

nozszerzvc uprawnienia

dalszej prąułokł JH7Jl1m rac~
nalnym rorwłlpaalern te&o problemu jest normalny rynek p~
lT bm. u.lnauiurawał cUiała1ność
pierowy, a więc Je10 1>1lólna dą. pod.zesp6l ,.okirągleg<>
stDl!u" da.
stępność w
ramach posiadan7ch góomi®'n. Wspó~znrodnie2;4cymi
środków.
omad q: Marian Gusłek. Rajmund
Stoimy
u
prosu pluralizmu Merlo ł Alojsf Pletnyk, O przezwi~owego, pofitycznego 1 społe blqu obrad
poi:nfwmowal PAP
cznego. Musi wl~o znaleźć •it prze- prudsta wiciel Biura
Prasoweao
atrzeń, w aenal• pollt7czn7m I ma- at4du Zbltnlew Aucusłynowicz.
terialnym dla prasy niezależnej l
Zabierając &los
jako pierwszy
praay „Solidarności", z tys<>dnl- Marian Gusłek stwierdził, li od
klem „Solidarność" t · tygodnikami dłuł.szego już ozasu motna spotkać
regionalnymi ,,Solidarności". Mu- aię 11. tezą, te górnictwo węglowe
szą wejść do ustawy o cenzurze
nie jest efektywne, a wręcz kryzapisy dotyczące zakładowych biu- zysogenne.
W efekcie powstalio
letynów związkowych. Oprócz pra- sporo nieporozumień. które skłóca
sy związkowej przydatne jest ją nawet środowiska gór;nieze.
naszym zdaniem - powstanie nie-powiedział M.
Wiele emocji zależnej, informacyjnej gazety, maGustek wywołuje stale
sprawa
jącej zaufanie irodowi1k skupionych
kOSZ'tów i cen węi:la. Podobnie jak
wokół komitetu obywatelskie&o L.
w
rolnicbw!e,
materiały I urządrie
Wałęsy, a także niezależny program radiowy i telewieyjny od- nla kua>uJemy ipo cenach umowzwiercledlajl\CY poglądy tych Ari>- nych, a wlęglel sprzedajemy po cenach urzędowych. Niemniej IZ cał11
dowlsk.
mot.na stwierdzić, że
Osobnym problemem wymagają pewnością
cym rozwiązania jest tworzenie po- wydobycie węgl11 jest u 111u wyso·
litycznych i technicznych warun- ce o.;>łacalne. \V celu uporrz;i.dko·
kó>v umożliwiających stopniowo wania sytuacji - stwierdził - 111afunkcjonowanie pism drugiego o· le:!:ałoby wprowad~ić do górnictwa
biegu. Proces adaptacji tych pism zasady samofinansowa'llia. Jedrta:k
będzie zapewne trwać czas dłuż wów zas cena węgla zwięlk.szyłaby
'PO<!lad dwu~rotnie i
szy, ale już dziś należy zaniechał się średnio
nastąpiłoby kolejne
przysp!es:renie
działań represyjnych.
Inflacji.
Jest
to za.tern
problem
oto wlęe obszary - powiedział
Wymagający
wnikU.wego
iprzeanaliK. KO'Złowski - o kt6rych powinniśmy przy tym atole ~ tylko zowa.nla.
m6wić, ale 11rzede wszystkim doRekal'ltulując, nprepoinował dyprowadzić je do konkretnych rozwiązań. W przeciwnym razie nie 9kusję nad osiągnięciem consensusu
o'beonego
wykonamy nałożonego na nas za- w &prawie utrzymania
poziomu wydobycia węgta ja<ko midania.
Postanowiono, te następne posie- nimum niezbędnego do przeprowadzenie podzespołu ds. środków. ma- d:zenla 2amlerzeń Te.strukt'Uryu:aeyjsowego przekazu odbędzie się 23 nych w g~poda'l"Ce narodowej, a
także
wyipraeowanie
wsp6L'lego
bm.
I
(PAP) zdania w sprawie ipolify'kl osxczę
dzani!l
w~gla.
rrrnn•>ąc.1•~

,,Na ulicy Piotrkowskiej"

Kslążika
„Szatańskie
wersety"
Salmana Ru6bdiego na<dal wywołu
je wiele emocji w krajach muzuł·
mańskich i na Zachodzie.
W piS)tek w Dhace, Karaczi
il!lnych miastach zamieszkiwanych
w dużej części pr.zez mua:ułman6w
zorg.acizGWllillO 41emonmaeje których uczestnicy protestowali przekorzystać.
ciwko „Szatai\skhn wersetom"
B. Jachacz opowiedział się też za książce, która - ich zdaniem
poszerzeniem kontroli społecznej t)braża uczucia relig·ijne. Wielu fanad środkami masowego przekazu, natycznych wyznawców islamu doa najpewniejszą, bo sprawowaną magał.o się śmierci Rushdiego.
w imieniu całego społeczeństwa,
będzie kontrola noweco parlamenRząd RFN wyraził w piątek głę
tu. Zadał też kilka pytań wynik;i- bokie zaniepokojenie
w związku
jących 1t troski, aby środkl maso- z
groźbami
Iranu dotyczącymi

„Dzień

swej istoty awobodne prowa<!.zenie
działalności prasowej, a utem na·
leży znieść obowiązujący 1ystem
koncesyjny dla wydawców I wprowadzić system zgłoszeniowy, tak
jak się to dzieje we wszystkich
innych dziedzinach życia gospodar·
,czego. Nie do utrzymania jefi bowiem zasada - podkreślił K. Kozłowski że pozw.:ilenia te· wydaje, bądź je cofa, Główny Urząd
Kontroli Publikacji i Widowisk, a
wi~ instytucja cenzurująca na ble-tąco to, na co zezwala. Ul"Zl\d cen·
ZOl"Skl nie może dysponować prawem oceniania nakładów 1azet,
b11dt . limitowania papieru.
Nowy ład adni.inistracyjny . w
perspektywie musi doprowadzić
do zniesienia cenzury. $wiadomi
jednak jesteśmy tego, że zniesienie
cenzury byłoby skuteczne dopiero
w warunkach niezawisłości sądo
wej. Dlatego też obecnie za najpilniejsze uważamy przywrócenie
ustawy o cenzurze w jej kształcie
z 1981 r. Nie ulega również wąt
pliwości, że równie ważne jest interpretowanie ustawy. Ostatecznie
dotychczasowe nowelizacje odbywały się o te same przepisy. Ostatnie przykłady świadczą, że ogromna większość konfiskat była zbę
dna, a nawet wręcz szkodliwa z
punktu widzenia władzy. Dlatego
sądzimy, że funkcje cenzury powinn·y w szybkim tempie zanikać.
Najczęstszym pretekstem odmowy
zezwoleń na nowe tytuły jest argument papierowy - kontynuował

K, ltodowllld - ~u powoł7w•
Di• llłt u ehroDJom1 bru ~~
ru. Nłe Ule&• ""łpllwołol, ie w

W

~wląt1tlu

z UTrutem strony o-

pozycyJne1, !e nle~6rzy gam!ey
w ub. r. ł 'Vf latach pO!DI'Zed.nłch
re'l)!'esjon~wan!
~tanow1ono
powołać grupę roboez11.

bylr

Ustalono, te nrezentacja sts.1nobl'.'rli:!e k0"1t~"'!IUOWM18 w ioo„;Prl'7:l',"',t. :m bm.
(PAP)

wi~k

Ekono 'Zne i sp1oł·
rohlemy rolnictwo

17 bm. odbyło się drug·ie posie- szeroko pojętą problematyką e'ko·
i kampleki;:u
dzenie podzespołu „ok!rągłego sto- noml~ą rolnictwa
łu" ds· ~lnictwa. WspóJtprv.e- żywnościowego oraz nad restruktuwodnicq;yli: Sta.nisb.w Sliwiński i ryzacją gospodarki narodowe) po·
dejmowaną z myślą o jej potrze.
Andrzej Stelmachowski.
Uczestnicy obrad porusza.li
Jalk poinformował PAP Dariusz bach.
kwestii społecznych
Jadowski z Biura Prasowego Rzą t;aikże wiele
mieszkańców
wsi.
du: kontyinuowa.no dyskusję
nad nurtujących
Wska:zywano m. in. na duże dYSproporcje w pozrlomie życia mię,
dzy ludnością
miejską i wiejską
na wciąż rozbudowaną biurokrację. na nagminne rn-zypadlki nies'UlJak wynl:ka z lnformacl!. zamieszczonych w najnowszym, 7 w tym nowania czasu t wysił'ku roln1k6w,
dost~ młodZieży
roku numerze pisma okołnego. wy- na utrud'nie>ny
do szkół, placówek kultudawanego pr:z:ez Biuro Prasowe E- wiejskiej
piskopatu Pol.Ski, w końcu ub. r. ry itp.
Pod koniec piątkowych
obrad
w r&ż.nych regionach świata praw dySkusji
•prawa
cewa-la 1500 misjonarzy i misjona- wy.płynęła
rek z Polski. Był() wśród nieb 201 funkcjonowania samorządu na wsi.
księży diecezjalnych I 816 za- Wskazano na potI"J:ebę wYpr.aoowazabezpieczaj"·
konnych, 60 braci I 414 sióstr nia mechanizmów
jegO
zaik~ych oraz 12 osób łwieck.ich· cych przed deformowaniem
W 1988 r. pracę w misjach ro:v roli I znacrzenla w tyciu IJI>ołecz·
poczęło
80 osób. Wyjechali
oni no-gospodarczym wsi.
pnede wszystkim do Afryki. gdZie
Podzespół wyłonił grupy ro~e.
udali) się 3·2 misjonany i 23 misj<>- które na n.a.st~pnym
posiedzeniu
na:riki. a w dalszej kolejności do zaplanowa111ym na 2T bm. przedkrajów Ameryki Łacińskiej (19 o- stawią projeklty ws.pólnego -rta.nosób), do Azji (3) oraz na Wyspy wiska
w sprawie nrynkowie-nia
gospodar'ki tywnościo<wej, restruoltOceanii (również 3 osoby).
Ponadto. 79 kleryków zakonnych tur)'2<acji
narodowej
gospod&-ki
studiuje w krajach misyjnych.
oraz: samorządnOści na wsi.

Polscy misjonarze.

opłatą i szkółki, nie różniącej się
od innych,
że
cztery biedne
szwaczki namówiło do prewadzenia
szwalni na własny rachunek i do
tego samego kroku skłoniło czterech introligatorów. że całe „Piekło" składało się z sześciu mło
dzieńców, między którymi był Karakozow, że na koniec „Piekło" urodziło się w głowie Murawjowa ...
Wyrok „wyższego" sądu kryminalnego winę poszczególnych oskarżonych streszcza nade wszystko w słowach „za należenie do
stowarzyszenia, czynności którego
zmierzały do przewrotu e k o n om I c z n e g o ". A dalej, zarzuca
im utrzymywanie związku
„ze
wszystkimi komitetami rewolucyjnymi I zamiar
wymordowania
wszystkich panujących".
Karakozowa sk&zano na powieszenie, a choć nie wątpiono ani na

łem pana, te się nam
że nie udać!. .. Widzisz
nie!IZczęście Ili.-

zamach moteraz, co za

Dostojnicy na takie przywitanie
dostawali febry i uciekali ze strach,u, aby ich Karakozow nie wplą
tał a to nie było trudne. Wszak
Murawjow wcale niedwuznacznie
zapewniał Aleksandra n, te poza
winowajcą I ,,nihilistami" spostrzega księcia Konstantego!
Do osób, które wryły alę VI pamięć w;spółczesnych łącznie :i; Karakozowem, należy mużyk Komisarow. - Komisarow w
chwili
strzału, atal w pobliżu Karakozowa I miał podobno schwycić go za
rękę l w ten l}>osób celność strzału udaremnić. Faktem jednak tylko jest, lt nlewętpllwie Komisarow pierwszy pojmał niedoszłego
zabójcę. Mużyk więc uznany był
za wybaWCfl cesarza, i jako takl,
sekundę, że ułaskawienie dosięg obsypany laskami.
Towarzystwo
nie skazanego na 5Zatocie, cesarz dworu petersbursklego starało się
nie uznał go godnym takiej łaski. swą lojalność dla tronu zaznaczyć
Za to Iszutin nie tylko był ułas fetowaniem ,;państwa" Komisarow
kawiony, ale zamiast katorgi na na balach, zebraniach i obiadach.
Syberii zamurowany w Szliselbur- Biedny mużyk, oszołomiony bogacgu, gdzie w lat kilka powolniejszą twem i zaszczytami, wpadł w maśmiercią, niż Karakozow, skeńczył. nię wielkości i... po kilku mles!11Reszta oskarżonych poszła do cięż cach powiesił się z rozpaczy, gdy
kich robót. a pr6cz nich dziesiątki odmówiono stanowczo nowym Jego
ludzi spokojnych I loJalnycb, któ- żądaniom.
rzy mieli nieszczęście znać „nihilistów".
Zamach Karakozowa
wywołał
gwałtowną i nierozważną reakcję.
Pierwsze dni uwięzienia Karako- Obostrzenie cenzuralne, powiększe
zowa dają jeszcze jeden ciekawy nie etatów policji i żandarmerU,
szczegół... Mianowicie dostojni- dalej, dymisję ministra oświaty 1
cy państwa nie tylko uważali za spraw wewnętrznych i osadzenie
swój obowiązek złożenie monarsze na tych stanowiskach lud.zł równie
życzet\ s powodu „cudownego" o- dzikich jak I nie ukształconych
calenia, ale i wyratenie pogardy odpowiednio miało zadae eioa wysprawcy zamachu. Stąd Karako- wrotowi. Pości1 trwał ciągle, przezowa zaczęli odwiedzać najprze4.. '1adowanle spadało na katdego łn
nlejsi potentaci, zadawać mu py- teli1enta, nie odzianego w muntania, badać na 1w6j sposób, mo- dur. A tymczasem te masowe aralizować przestępcę, a nawet wyresztowania, te nieustanne śledz
myślać mu i pluć w oczy. Kara- twa, nie dosięgały tych, co Istotnie
kozow wił się na rzucane mu o- rośli na siłę nie lada, co istotnie
belgi, lecz tym jedynie pilnują coraz więcej zdecydowany obierali
cych go żandarmów do bicia za- kierunek. Nie zdołały wykryć ani
chęcał... At w ostateczności uciekł bodaj przypuścić, że w granicach
się do łrodka radykalnego„. i każ
Rosji jut Istniało stowarzyszenie
dego wchodc!lcego dostojnika wi- „Ziemia I Wota", te organizowało
tał ałowamł:
kat4.r:y r&wolncyJne. to wychowy~
- No. włdzłn pan, a ottneaa- wało całe pok()lenle kr61ob6Jc6w."

Z frontu walki z AIDS

rzepowiednie amerykańskich lekarz„ l naukowców aprawdziły się, niestety, azybciej
ni:i: przewidywano - wedluc oficjalnych
danych do końca stycznia AIDS pochłonęła
więcej łmicrtclnych ofiar nlż wojna wietnamska.
Jak podała agencja Associated Press, powołując
1ię na informacje ośrodków kontroli chorób, ndżu
ma XX wieku" 1powodowała w USA imieró 48.582
016b, podczas gdy w Wietnamie zginęło 47.855 Amer7kanów. W opublikowanym w Waszyngtoni• raporcie Narodowa Akademia Nauk USA przestrzefa, te liczba zaratonych przewyższa Jut by~ moto młllon osób I wszystko wskazuje na to, te wiru. będzie się wciąż szerzyć.
Dane publikowane co kilka dni potwierdzają te
obawy. oto np. według informacji WHO liczba
chorych na AIDS Wl:rasta co mie~iąc o ok. 2,8
proc„ wynus:i;ąc obecnie ponad 130 tys. osób. Szacuje się, że na przełomie 1989 I 1990 roku liczba
za r e j est r o w a n y ch
chorych może sięgnąć
400 tysięcy. A Ilu jest nie zarejestrowanych? ... Dr
Jonathan Mann, dyrektor Programu Zwalczania
AIDS Swiatowej Organizacji Zdrowia powiedział
w wywiadzie dla „Die Welt", te obecnie jut 14!
pamhra 11łanaJI\ do WBO awoJe prsypadki AIDS.
Problem łylko w tym, te nie wszystkie 1 nich
qłanaJI\ wnystkle sachorowanłSto11W1kow:o najczęściej agencje Informuj!\ o sytuacji w krajach najbardziej dotkniętych „dżum14
XX wieku" - Stanach Zjednoczonych, Francji,
Brazylit oto więc nieco danych z krajów, o których pisze się rzadziej, co bynajmniej nie znaczy,
te li\ one wolne od AIDS. W Alcleril zmarło dotychczu na tę chorob12 14 osób, a spośród 50 tylłęcy przebadanych u 100 stwierdzono wynik dodatni. W Japonii do końca ubteiłego roku zarejestrowano 9'1 przypaclk6w zachorowaft. Z tej liczby 118 zmarło, zał łl\cznle liczba nosicieli wirusa
wynosi 1085 osób. Oo drusl .Japo6ezyk sardlł lit;
włnuem po4oa1 pnetaaanla krwi. Ministerstwo
Zdrowia I Ubezpleent\ Społecznych GreoJt ozna1młło, te lll'Ołr6d 170 ehorych na AIDS r.marło 79
os6b. W SswecJI „dtuma XX wieku" pochłonęła
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121 ofiar śmiertelnych, zarejestrowano tam ponad
dwa tysiące nosicieli wirusa.
AIDS nie omija oczywjjcie krajów socjalistyc1nych. W ostatnich dniach głośna stała się sprawa
zarażenia 27 dzieci w wieku do dwóch lat w
szpitalu dziecięcym w Eliste w Kałmuckiej ASRR
w Związku Radzieckim. Jak poinformował dziennik „Trud" infekcja nastąpiła w wyniku nieprzestrzegania zasad sterylizacji narzędzi medycznych
- wszystko wskazuje na to, że przy wykonywaniu 1astrzyków lub dokonywaniu transfuzji krwi
posłuriwano się nie wysterylizowanym sprzętem.
Prof. Walentln Pokrowskij, przewodniczący Akademii Nauk Medycznych ZSRR powiedział w wywiadzie dla dziennika ,,Sowietskaja Rosslja", ze
dużym problemem dla ZwiJlzku Radzieckiego jest
obecnie brak jednorazowych igieł i strzykawek.
Potrzeby w tym zakresie pokrywane są zaledwie
w 10-30 procentach.
Nie najlepiej wygląda też sytuacja na Kubie.
AIDS rozwinęła się u 51 spośród 268 zainfekowanych wirusem HIV osób, zmarło do tej pory 12
chorych. W specjalnym komunikacie władze kubańskie podają, że przebadano jui 3,5 miliona os6b
1twierd:&aJĄc, te naJczę•tną formą saratenia wirusem •2' stosunki ~eterosek111alne.
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Zbiory herbaty w Indiach

trzeci rok z rzędu wzrastają w Indiach
zbiory herbaty stanowiącej wciąż je.len z głów
nych artykułów eksportowych tego kraju. Pod·
czas gdy w roku 1966 zebrano tam 628 tys. ton
tej używki, a w 1987 - 674 tys. ton (wzrost o
ponad 7 proc.), to w roku ubiegłym - zn6w o
17 tys. ton więcej. W zbliżonej skali wzrasta Indyjski eksport herbaty, której 75 proc. przypacla
na gatunki typu „Assam", a 25 proc. na &atunkl
typu Madras.

już

nie zabawa

~ W SZf'Zl!ClNTE oowstała spół
• W STATYSTYKACH WVPADka p~ a ~vnie z a orer 11 1ąr-a wlaścicie- KOW drogowych Tu1·c1a znajduje
!om oolskic h ~amochodów . kupio- się w czołówce . W stosllillku
do

WF.WNĘTRZ

swoich samo-

• W TYM ROKU trak dostarczy do nol~klr h raf inerii 1 & mln
ton roriv n 'l ftow Pi Lącznle ' do•ta W:'l 'n' 7 7 C::RR p01 ski prz(>myi:ł
raf'nn• • ' ri v i,P,rlZll' miał de. prz.erobie'1 ' P I)'< ·fi mln ton r<>t>v.
•
OW,\
LANCIA
z~anłe
wu· <'w , ., '"ll no c;przedab w maru br. WÓ7 bedzie
się nazvwał
DE>dra W'rto rl<>dać te wsp6'czy?l·
nik 0onr11 oowl etrza w tym mod•·
lu wynosi 0,29·

na ogół kllka ekip telewizyjnych,
które potem prezentuj!\ reportaże
w TV. Dodam, :ie często naaze
zmagania filmują ekipy z Zachodu. Np. sieć NBC przygotowała
specjalny procram z takiej imprezy.
A-M: - Udział w rajdzie sporo
kosztuje.
M. B.: Niestety. Nie mamy
sponsorów. Liczymy, że wraz ze

w
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Nowa kapitulacja Czechosło
wacj i wobec Niemiec. Jak podała „National Zeitung",
rzsd
praski wydał tat"ządzen i e , zwalniające
obywateli pochodzenia
niemieckiego J: obowiązku słu
żby wojsk<:>wej.

•

•

kowskl zatwierdził nowo wybrany zarząd m. Łodzi :z prezydentem Jainem Kwapińskim na
czele. Zatwierdze.n le członków
nowego zarządu miejskiego nastąpiło na „jednoroczny
okres
próbny".

•

Premier I mln!sttt spraw zagranicznych g~. Sławoj-Skład~
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Rac!a miejska Nowego .Jork11
projekt Wl:nleslenla na
tiołudnlowym skrawku !\łanhał·
tanu dwóch superwlctowców o
wysoko§cl 120 pięter
katc!y.
Ili'owe
wfetowce
1111mleszczl\
międzynarodowy o~rodek
handlowy,
Najwyłszv dotychczas
,.,udvttek świab, Emnlre State
BulJdlng,
stojący
równie! w
Nowym .Jorku, ma 102 piętra

okazji 70 rocznicy uroc!zln

50-leeła. pracy twórczej, Ja·
rosław Iwaszkiewicz
udekorowany został przez Aleksandra

I

• •

przyjęła

Zawadzkiego naJwyhzym od·
znatzenlem
PRL - Orderem
Budowniczych Polski Ludnwej.
W nroczysto§cl W'Zil\ł
uddal
Władysław Gomułka.

wysokości.
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już 10 odwieszono.
fachowców w tej
sprawie i oto, co
usłyszeliśm.y:
„Wszystkie p0jazdy o muie cał
kowitej J>OWyżeJ 3,5 t są obowll\·
zane mleć na wyp0sażenlu trójkąt
ostrzegawc'>:y. Inne zwolnione są
z tego wymogu do 1.011991 r. Ale
w razie zatrzymania pojaa:du na
drodze np. w czasie awari~ wszyatkle p0jazdy winny sycnallzowa~
starczyło.
Przepis wi ęc
o obo'Wll\zkowym ten fakt us:awionyin w odpow'ledwotenlu trójkąt6w odblaskowych nleJ odlecłołcl łr6ik11.tem odbluzawieS?.onci. Obecn ie wielu klerow- k~"·

Sprawa obowiązkowego tch p0sladanla w każdym
samochodzie
bodaj przed trzema laty dość ezę
sto gościła na łamach
polskie,
prasy. Dość szybko okazało się, ie
zgodnie
z wymogami przepisów
tylko spółdz ielnia im. A. Suwary
z Pabianic um ie takie urządzenia
robić i nieprędko uda s i ę jej wy·
tworzyć tyle, :Łeby dla wszystkich

c6w pyta, czy
Zapy'.allśm.y

:z:m1aną naszeeo •tatuau bęe1Z1emy
mogli skorzystać z pomocy finantowej np. z reklam. Rajdy „terenówek" są bardzo widowiskowe I
dają
możliwość rozreklamowania
towarów cz„ uslu1 wielu firm.
Chętnie podejmiemy się ustawienia na trasie plansz reklamowych.
Także karoserie naszych aut są do L.lllli1Rdllm•tr-.:i~Sl"~•r
dyspozycji sponsorów.
r
A-M: Co6 podobneco robi
„Camel"!
W naszej stałej rubryce poświę
M. B.: Tamta impreza jest conej historii motoryzacji dziś
wyłącznie
robiona dla reklamy chciałbym przedstawić bliżej \sią
wyrobów tytoniowych. My organi- żkę nawiązujljcą do tej tematyki.
zujemy imprezę sportową, na Pracę Aleksandra Rostockiego i
której reklama może być robiona Jana Tarczyńskiego pt. ,,Automo„przy okazji". W kwietniu wyjeż bilizm w Warszawie do 1939 r.'',
dżamy na rajd do RFN. Będzie to
anonsowałem
już w
„Magazynie
najwi ększa impreza, tego typu, w
Auto-Moto". Dziś mogę napisać na
Europie. Na starcie staje 2 tys. jej temat nieco więcej.
wozów z całego świata.
Jak aam t)'tul wskazq.jo para
A-M: - Startował pan klectył autorów znanych miłośnikom
w „Jelcz-Rally",
wiekowych pojazdów - prowadzi
M. B.: - Tam wpisowe koszto- czytelnika śladami początków mowało ostatnio 40 tys. zł. Niektórzy toryzacji. Jak z tabulą w najlepmówią, że jest to mały Paryż szej książce beletrystycznej wędru
Dakar. Wraz z pilotem Dariuszem jemy po garażach or1anlzowanych
Frankiewiczem zajęliśmy drugie na przełomie wieku, c:z:ujl\C nieomiejsce w klasie.
mal smak spalin wyrzucanych z
A-M: - Czuje lłę pan sawodnł pierwszych pojazdów hałasujących
kiem?
po stołecznym bruku.
M. B.: - Czuję się nim od wiePocU&tki polakiej moto?'JZ&Cji to
lu lat. Teraz Jest jut to oficjalnie
wnyatkim
Warna wa.
potwierdzone przez władze sportu. przede
Jeżdtę pod auspicjami AŁ. Startu- Przedstawiając to co pod koniec
ję jednak swoim autem. Jest ło XIX wieku l na pocz(\tku XX
jeep, ściślej ford GPW. Jego u- działo ai• w atolic;y, mam„ obraz
trzymanie sporo kosztuje. St14d mo~ry:z:acjl w o&óle na okupowanych ziemiach Polaki.
chę~ p~yjęcla sponsora.
W bo&ato dokumentowanej przy.
plsaml prac„ poznajem„ pionierów
polskiej motoryzacji. Wras s autorami śledzimy dzlałalno6ć, w początkach istnienia, orcanizacji au•
stwach nastąpiły doś6 znacz.ne prze- tomobilowych, ówczesnych przedtasowania w poszezególnych staj- stawicielstw znanych firm{ klubów
niach. Podaję tylko
te najważ sportowych l polskich b ur konniejsze zestawy par. Pojawiły się atrukcyjnych z ich najclekawn7nowe twal'!Ze.
mi konatruktoramL
Kslątka · Ro1tockie10 l TarczyłlOto jak przedstawiają aię &kłady
niektórych firm.
W nawluach 1kiego została wydana w mało
wymienione są ailniki zast090Waae tektownej obwolucie, ale ~ 1kromnl\ natę wynagradza treść. Motdo poszczególnych maszyn.
MO LAREN1
A. Senna - A.
Prost (honda V 10), FERRARI: G.
Berger - N. Mansell (ferrari V
12). BENETTON: A. Ną.n.nl·nl - J.
Herbert (ford V 8). WILLIAMS:
Podobnie jak w latach poprzedR. Patrese - T. Bout&e.n (renault nich z okazji Mlędzyn~dowe10
V 10). LOTOS: N. Plquet - S. Dnia Il.oblet Klub M:>torowy ,,RzeNakajima (judd V 8). ZAKSPEED: mieślnik" w Łodzi orJanlzuJe
B. Schneider - A. Slmlkl (yama- „Rajd dla odwatn„ch pad".
ha V 8). TYBRELL: M. Alboreto
W łmpre;do, która odbędzie Ił•
- J . Palmer (ford V 8). BRAB- li m„rca br., opr6cs członkłil kluHAM: M. Brundle - S. Modena bu mot(!\ startowa~ rzemieślniczki
(judd V 8). LIGIER1 R. Arnox - nie zorganizowane.
Warunkiem
O. Grouillard (ford V 8).
AR· jest posiadanie samochodu 1 praROWS: D. Warwick - E. Chever wa j11zdy. Wpisowe w wysokości
(ford V 8). DALLARA: A. de Ce- 1000 zł trzeba wpłacl6 do 27.02.,
saria - A. Caffl (ford V 8).
w kasie klubu.
Ford aż 12 wozów wyposata w
Poprzedni rajd 'Wlpal'ły fłnan110silnik V 8. Powracaj\ na toir: N- wo Izba Rzem•eftnicsa w Łodzi,
nault I lambor&1 at. W remu 1 Bank Bpaldllt!eą lbemłolła. Hurswoich lłl pr6bUSe flllom& YllDUL townłe Z.op .tne.ela Rnmłotla,

inarcu rusza F-1

26 marca na torze w Rio de Janeiro rozegrany zostanie pierwszy
liczby p0jazdów zarejestrowanych w w tym roku wyścig Formuły l.
jest 1ZCze1ólny w
tym kraju zdar.ia się tam naJwlę· Obecny sezon
38-letniej historii
tej dyscypliny
.
.
ce1 WYJ>adków łm1ertelnych
sportu samochodowego.
W tym
• DO WYDANIA na pl'U'dpła- roku silniki F-1 nie będą mogły
ty pozostało jeszcze około 400 tys. mieć turbodoładowania. Wiedziano
fiatów 1?6p i 75 tys FSO 1500. o tym już od kilku lat, dlatego
~
·
producenci przygotowali azere1 noZakończen i e
akcji przew!d .... wnne wych jednostek.
mlsbr:zoPo
ubiegłoroczn ych
iest na poł_
owę
r.
__,,1992
_______
_,..,.,,..„ _____________
_
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Jmet
~anocka o-·'tro~1·kątach
KIE
PRZEDSl1$TWO RAND'Ltl
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W Dailu fOIPOM!lł sł• proces Jacka Ruby'eco - sab6Jcy
Lee Harveya Oswatc!a, Jttóry
według oflcJalneJ
wersJł
sa·
strzelił prezydenta USA .J. F.
Kenuedy'ego. NaJwłęoeJ trudności sprawia
wybór
sędzlów
nrzysię~łych w Ci!lP nlem&l
ty~odnła wybrano saledwie Jednego.

•

Do Warszawy przybył s oficjalni\ wizyt!\ minister 1Praw
zagranJcznych
Włoch ,
hrabia
Galeazzo Ciano. W p0dr6ży towarzyszy mu żona, córka dyktatora Włoch
Mussoliniego.
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NFC:<l nrl rlałci cz~~
ch-o"'i· w nie„rle.
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latające,
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M. B.: - Do tej pary Automobilklub t,6dzki organizował konkursy samochodów terenowych.
Imprezy te, podobnie jak inne w
k raju np „Tarpanlada~ czy .,Polskie safari ". były organizowane
pod opieką komisji pojazdów zabytkowy<'h Miały ilne jednak wię
cej wspólnego ze sportem niż zabawa w terenie wiekowymi autami. Na starrfe stawało 30-60 samochodów , często .,..agranicznych warszawskie „Polskie safari" nie
z roku na rok rósł stopień trud- miały dużej publiezn3ści.
!\L B.: - To nie jest tak. Ponośri tyrh konkursów i zwiększa
ła się rola umiejętności kierowcy . nieważ konkursy „terenówek" odbywały
się na ogół w trudnym
W ładze rentralne uznały tę nową
dysrvplinę I mamy teraz oficjal- terenie docierali tam ci co naprawne ra idy wozów terenowych. Są dę chcieli zobaczyć i oczywiście
mieszkańcy okolicznych wsi. Ale
kt P~vfi kacje
punkty itd.
A !'Ił: f, ódzkl „Jecping" f'Z~ każdej takle) imprezie towarzyszy

m

•

zwierzęta

Stany ZJec!noczone o:maJmiły,
le w1trzymuJ!l
pomoo - co
prawda niewielki\ dla W.
Brytanii, Francji I Jugosławii,
poniewat statki i samoloty tych
krajów nłe przestały uczestnl<'zyć w hanc!lu 1 Kub!i. Departament Stanu USA zażądał tez
wyjaśnłed od Hiszpanii I Maroka w sprawie ha.ndla s KnbJl.

I-I

polegają!

7r7.F.('JŃ.

R 17? -~ Ili CQ Jl!8 •

- -

Magazyn Auto-Moto: - Powstanowa dziedzina sportu samochodowego i pan Jest w nlJl „zamieszany",
M . Bojgen: - Z okręgu łódzkie
go zaproszono dwóch zawodników.
Tak się złożyło , że brałem też udz iał w pracach komisji ustalają
cej nowe regubtminy dla kierowców i sprzętu .
A ·M: Na czym te zmiany

r ea

....

Ni

ła

nych w łata r h l98fl-67, ~ed~ i !'tw~
~ od zv"-ka;if u na drodze sądowei
nieformal nie oobranei dopłaty to
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największe

jakie kiedykolwiek ż yły na
Ziemi. Szczegóło we badania wykazały, że ptaki osiągały wagę ponad 40 kg, a rozpiętośC:
skrzydeł dochodziła do 5,5 m.
Współcześnie największy z ptaków latających - albatros olbrzymi osiąga wagę ole. 10 kg
i rotpiętość skrzydeł 3,5 ro.
Szczątki
znalezione
koło
Charlestonu należą do pbaków
morskich. Były one zbliżone do
współczesn ych pelikanów
Naki-olbrzymy ży ły ok. 50-10 mln
lat temu. Okazy z Połud
niowej Karoliny datowane są
na 30 mln lat.
(PAP)

Anglia i Francja otlcjalnle uznaly rząd
generała Franco.
Uznanie to nastąpiło bez żad
nych warunków. Jak podała z
Londynu PAT, „rząd brytyjski
z zadowoleniem przyjął do wiadomości publiczne oświade%enie
rzlldU w
Burgos w sprawie
nlezawlsło§cl polityki
hisi:paftskieJ".

25 proc. zapewni ogrzewanie gazem 1.iemnym.

==

.. ·----

Rozmawiamy 1 Mieczysławem/
Bojgenem - klerowcll 1tartują
cym w rajdach samochodów terenowych

•

J101 •
rze. Jak obliczają szwedzcy apecjallści, wystarczył
by okres 10 lat, by skała zamieniła alę w naturalny akumulator. Uzyskane w ten spo!l6b ciepłe masy wody mogłyby ogrzać 2,5 tys. mieszkań, zakła
dów i Instytucji, pokrywając w 75 proc. zapotrzebowanie miasta na energię cieplną. Pozostałe

WSUU&!&

- ·.

intensywne prace nad lekarstwem i

nia uboczne. We wspomnianym jut wywiadzie dr
Mann powiedział (cytat za „Forum"): - Prace
badawcze nad wirusem I lmmunólogia AIDS Olią
gnęły Jut kres swoich mołllwołcL Tneba dopiero
odkry6 nowe technologie, aby m6o w pełni sro•
1umie6 Istotę wirusa mv.
Na jak długie czekanie matemy sobie jel'lC:te
pozwolić? ...
opr. (bar)

Akumulatorowe wzgórze

W ciągu najbliiszych 10 lat wzgórze w pobliżu
miasta Kongaelev w Szwecji może zostać zamienione w swoisty, naturalny akumulator. Decyzja
zalety tylko od władz miasta. Odpowiedni projekt
jut opracowano. Jego realizacja pochłonęłaby 250
mln koron 1%Wedzklch.
Kongaelev jest średnim co do wielkości miastem
w Szwecji. Połotone jest na północ od Goeteborga. Żyje w nim około 14 tys. ludzi. Miasto t.>
ma w swym pobl!żu skaliste wzgórze, w któcym
można by zainstalować 10 tys. urządzeń pochła
nlajllcych energię słoneczni\. Zajmowałyby one powierzchnię 28 ha. Wystarczyłoby to do ogrzania
wody w dni słoneczne. Woda ściekałaby do zbiorników o pojemności 400 m sześc. wytłoblonych w
górnych warstwach skały. Stąd mogłaby spływać
do mteszkań, a jednocześnie nagrzewać samo wzgó-

trwają

Podczas robót ziemnych w
miasta Charleston w
Południowej Karolinie w USA
znaleziono skamieniałe szczątki
. ogromnych ptaków. Były to

Szwedzki geolog Thomas Gold wystąpił niedawno z nową, interehipotezą o występowaniu zasobów surowców bitumicznych
ropy naftowej i gazu ziemnego w głębinach Ziemi. Ropa i li!Z
lstn~eją tam niemal od początku dziejów naszej planety. Tworzyly
się równolegle z podstawami życia organicznego. Szwedzki uczony
zwrócił uwagę, że na dużych głębokościach oceanu występują tzw.
oazy cieplne. Są to rejon1 szczególnie intensywnych procesów hydrotermalnych. W pobliżu nich występują nie znane idzie Indziej bakterie, które zamiast ener1ii słonecznej wykorzystują energię ciepłych
wód z głębin Ziemi.
Tego typu bakterie tworzyły kiedyś - we wczesnych stadiach ,,.rozwoju naszej planety - swoistą biosferę. Z niej w wyniku różn·ych
procesów chemicznych - także pod wpływem wysokich ciśnień i
temperatury w głębi Ziemi - tworzyły się surowce bitumiczne. Głę
bokie wiercenia dochodzące do 6 tys. ro ujawniły ślady tych substancji. przedzierających się z głębin Ziemi ku powierzchni. Jeśli l).ipoteza szwedzkiego uczonego okaże się prawdziwa, to ludzkość nie musi
obawiać się kryzysu energetycznego. Według tej teorii zasoby ropy
naftowej i gazu ziemnego byłyby wielokrotnie większe niż je dotychczas szacują.
(PAP)
50 LAT TEMU

42'61

,,.;iJObliżu

sującą

n:~wr••• :si

a

ł

PTAKI-GIGANTY

-

W wielu laboratoriach naukowych całego iłwia•

szczepionką przeciw „dżumie XX wieku", Co Jakiś czas prasę obiegają rewelacje o wynalezieniu
jakiegoś nowego środka, który jed.'lak po dokładniejszych próbach okazuje się często nie
nie wart bądż teł wywołuje bardzo silne działa
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Nafta w ją.drze
•
naszeJ planety
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Palacze
i

ciągówki

mieć takte pretensje o zbyt
małą liczbi; zdjęć i dokumentów,
ale I tę niedocodn~ść w jakimś
sensie
kompensują
1zczegółowo

na

przypisy.

„Ąutomobilizm w Warszawie..•"
został wydany dzięki finansowej

pomocy Wydziału Kultury i Sztuki urzędu stołecznego i wielka
chwała mu za to. Cenna to rzecz
dla pasjonatów weteranów szos o
czym z nieukrywaną radości!\ donoszę,
tycząc
zainteresowanym
powodzenia w polowaniu po kaii:garnlacb na tę pracę.
Jaka 1zkoda, te tej wspaniałej
przygody z hlstori11 jest niespełna
350 stron. Stl!d niedosyt l cicha nadzieja, że w przyszłości częściej
przyjdzie ml pisać o podobnych dokonaniach edytorskich.
P. S. Tytułowi palacze to dawni
kierowcy, zaś cll!gówkl to nic in•
nego jak traktory.

Nowe

giełdy

·oo tej pory 1iełdy samochodowe
w l.odzi 1 okolicy odbTWały 1i12 w
niedzielę. Teraz autobazary q również w 10boty.
W tym dniu tyeodnia handel 1&•
mochodaml i motocyklami odbywa
1ię w Piotrkowie Tryb. Tamt•JllZ1
autobazar ulokowano na parkin1u
przy uL Wroniej.
Łódt wzbo&aciła Ił• o dwto
botnle giełdy. Plerw1za jut tam,
gdzie niedzielna (na Widzewie pm
ul. Puszkina), dru1a na ata..dionle
tlubu Start, przy ul. Tere17. W
sobotę autobazar ortanlzow&n1 Jelł
takte w Zgierzu.

'°"

Dziewczyny na start
ora~ Rzemieślniczy Dom Towarowy. Organizatorzy 1 tJ?D razem
Ucq na pomoc.
Zbiórka uc:zeatnłk6w w dniu
startu prą uL MoniUIZkł I o
1odz. 10.
. Uczestniczka rajdu mote korzystać we własnym zakresie z p0mocy pilota. Choclał or&anizatorą
nie robi!\ jednoznacznych zaatrze~eń. wskazane jest, aby pilotem
równiet była kobieta.
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chłopców w wieku 12-16 lat
na odtwórców głównych ról
w serialu telewizyjnym.

ZATRUDNIĄ

pracowników na stanowiskach:

Zainteresowanych prosimy o przybycie
do Wytwórni Filmów Fabularnych w
Łodzi, przy ul. Łąkowej 29 budynek
„F" w godz. 12-18 w dniach: 20 i 21
lutego 1989 roku.
7ÓO-k

systemów mikrokomputerowych.
Szczeg6łowych Informacji udziela Ośrodek PHjektowa.nia.
I Przetwarzania. Danych przy Centrum Mikrokomputerowym, ul. Lokatorska 11, tel. 81-41-05 lub 81-łZ-37.
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE: dział ekonomiczny I spraw
pracowniczych ZTB BIUROSYSTEM, ul. Suwalska 16, tel.
81-25-41.

Angażujemy również pracowników do wykvnania prac na podstawie umów-zleceń.

ZAKŁADY
PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO

Ł6dź,

ul.

Wólczańska

ZATRUDNIĄ

=
=

=
=
=
=
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OD ZARAZ:

mistrza salowego przędzalni
- wykształcenie wyższe, specjalność przę
dzalnictwo,
mistrza zgrzeblarni
- wykształcenie średnie, specjalność przę
. dzalnictwo,
oraz robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych w wydziałach produkcyjnych.

+
+
+

WSPÓŁPRACY

w z akr esie:
obr6bkł mechanfczneJ metali,

trr.nsportu osobowego I towar6w,
magazynowania,
obsługi obHtu dewiząwego.
ZAINTERESOWANYM STAWIAMY
DO DYSPOZYCJI:
dobrze wyposa.łony warsztat mechaniczny z lokalem
biurowym I 1apleczem socjalnym w centrum miasta,
du:te 1ospodarstwo samochodowe 1 warsztatem remontoWYm,
powierzchnie magazynowe w obrębie aglomeracji

+

16dzkłej,

biuro handlu zagranicznego.
Informacji udzielają: kierownik działu energo-mechaniczrtego - tel. 36-52-88, 36-03-24, kierownik zakładu transportu - tel 84-74-44, 84-68-21 , kierownik biura handlu zagranicznego - tel. 84-92-42.
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PRZEDSIĘBIORSTWO
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* inżynierów
•
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Z A T R U D N I:
i techników budowlanych na
stanowiskach majstrów i specjalistów do
działów: technologicznego, przygotowania
produkcji, kontroli jakości,
pracowników niewykwalifikowanych nastanowiskach betoniarzy.

§

~

~

PRODUKCJI
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
w Łodzi z siedzibą w Strykowie,
ul. Batorego 23

~

~1aca

zakła(lowego

wynagrodzeń. Szczegół-O-

wg
regulaminu
wych informacji o warunkach pracy i płacy udziela dział
zatrudnienia - tel. 57-94-23.
640-k

~
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§
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PRZEDWOJENNE obrazy.
meble, pot'\!elanę, zegary, żyrandole
i inne
48-14-24.
2546 g
wyposażenie
mieszkań
KUPIĘ ziemię
lub goskupię 86-84-24.
podarstwo rolne. okoli70352/71368 g
ce Mileszek
NowosolMAGIEL elektryczny . nej. Tel. 84-93-33.
kupię. 18-18-43
po 17.
3190 g
2874 g
:::>DDAM w dzierżawę pomieszczenia na działal PASTERY:ZATOR do lodów kupię. 87-94-90.
ność rzemieślniczą. Płu
3682 g
gowa 35.
2830 g
AGENCYJNY sklep we
Wrocławiu
poszukuje
konfekcji
I
bielizny
damskiej, męskiej, dziecięcej.
68-63-80 godz.:
OBRAZ - kupię. 36-65-65.
(8-10), (20-22).
2804 g
2968 g
DZIAŁKĘ 5000 m zamienię
na
mieszkanie

3PRZEDAM

działki
pod
oraz pawilon
na ul. Zjazdowej . Tel
43-78-31
10041 g
KUPIĘ
segment
koło
(Matki Polki) stan zamknięty 150-220 m. Listy 2629 Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska 96.
JUSTYNÓW
działkę
sprzedam
- zam ienie
na Łódź . 34-42-98
3101 ~

bliźniak
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Do wszystkich

klas czteroletniego Liceum
Ogólnokształcącego, do trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego po Zasadniczej Szkole Zawodowej, do zespołów przedmiotowych Liceum
Ogólnokształcącego oraz do Sredniego Studium
Zawodowego (nauka we wszystkich typach
szkół w systemie zaocznym). Zapisy przyjmuje
CE

Nr 3 w ŁODZI,
Jl. ARMII CZERWONEJ 113/117, tel. 7.4-84-0

-_:
=
= •e
_

C

Szczegółowych

informacji udziela i zapisy przyjmuje do 25
lutego br. sekretariat centrum:

poniedziałki I piątki w godz. 10-14;
wtorki, środy, czwartki i soboty w godz. 13-18.
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SPRZEDAM suknię ślub- PRZYJMĘ decenia na teną. Tel. 87-09-80.
lefon. 74-22-38.
3719 g
3458 g
OVERLOCK
przeroysło- KONSTANTYNÓW
wy
sprzedam.
przyjmę
pracowników.
57-18-01.
8003 '
51-02-19. Sprzedam wieMASZYNĘ
dziew i arską
żę HiFi grafitową.
Zakład nie przyjmuje osób po porziuceniu pracy.
Oferty
„Brother", dwupłytową
3733 g/1Ul48 g
przyjmuje i bliższych informacji udziela dział spraw ososprzedam. Tel. 32-86-52. CHAŁUPNIKA posiadabowych, tel. 84-61-50.
717-k
3504 g
jącego „Modę" zaOVERLOCK, st ę b nó wkę ,
trudnię. Listy 3167 Biu•J ITI li 1111111U111111111111111111111111111Ili111111li1111111!I!1111111111!1111111111111llIiif1
5ilniki
sprzedam.
1·0 Ogłoszeń, Piotrkow84-58-18.
9718 g
ska 96.
po- CYKLINO W ANIE, lakieKURTKI: lisy i alpaka ZATRUDNIĘ szwaczki i PRYWATNA nocna
moc lekarska - specjarowa.nie, Janiczek
- sprzedam. 51-62-76.
hafciarkę. 36-47-87.
liści. 34-44-30, Dąbrow
36-12-44.
5505 g Pracownia Sukien
3218 g
71755 g
ska.
0098
g
TELENAPRAWA 84-43-96, Okolicznościowych
OLSZYNY sprzedam. Lis- SZWACZKĘ - zatrudnię
Jędrzejewski.
7198 g
t"y 2936 Biuro Ogłoszeń.
oraz. kobietę do praso- GINEKOLOG, Piotrkowautomatyczne
Piotrkowska 96.
wama na 1/2 etatu z at rud n i:
ska 204/210, kl. I, po- PRALKI
- naprawa. Grali,
SPRZEDAM okna lnspek36-87-64 po 17.
niedziałki, środy,
piąt78-80-07 (8-10).
prasowaczy,
· towe lXl,5.
Pługowa
2622 g
ki 17-18,
Majcherski
7
35.
2831 g PRZYJMĘ krawcowe 81-97-56.
4954 g
~28
t
g • konstruktorów,
DEKODERY PAL lllS aVIDEO
„Nec". „Sanyo",
szycie sukienek. Praluję. Inż. Puszko
szwaczki„
„Helios", „Venus"
_
cownia, Łódź-Ruda, tel. PROTETYKA stomatologiczna
ekspres,
Kusprzedam. 52-.38-51, po
52-60-73.
43-67-21.
71568 g
2855 g
krawcowe,
socińskiego 142. blok 338, NAPRAWA
17.
2511 g PRZYJMĘ emeryta na
maszyn szył
wtorki, czwartkI 18-20
jących, 51-98-71, grzeczn.
kierowcę z w a.snym
SPRZEDAM tutro-'!lorki.
wtryskarkę Ksawe(9-11), (16-l 8).
Kłos.
Zgłoszenia
cosa.mochooem
o
wyso34-49-03.
g
rów.
57-20-78.
4054
dziennie 17-21.
Tel.
Dmowski.
9712 g
kich kwalifikacjach.
KOCIĘTA
perskie
2661 g
86-37-65.
3465 g ALARM - zabezpiecza- Wysokość
sprzedam. Tel 57-75-49. MAŁŻEŃSTWO lekarskie
płac nieograposzukuje opiekunki do EKG, porady lekarskłe
nie przed włamaniem,
L' t
9431"
3681 g
u
domofony,
elektroniczona.
is y „
,
PRALKĘ
automatyczną
8-miesięcznego dziecka.
pacjenta. 51-27-13,
Instalatorstwo.
_
_
Biuro
Ogłoszeń,
Piotr„Wiatka" _ sprzedam.
Tel. 36-35-18.
81 19 05
Stryjewski.
7100 g
2577 g
(9-13), 86-39-81, Fortec- kow.ska 96.
Tel. 51-56-28.
3693 g
-...~
ki.
6844 g
SPRZEDAM obrączki zło MAŁŻEŃSTWO przyjmie „NIANIA" - pielęgniar
chałupnictwo,
montaż,
ki,
opiekunki,
lekarze.
te, kupię saksofon altoLODÓWKI
naprawa
ELEKTROINSTALACJE
proste szycie. MielczarLęczenie bólu, 36-40-41
wy „BS" 74-0~-45.
(20-22.), Szmigielski
Gawłowski, 78-91-71.
skiego 25 m. 25, po 15.
5613 g
86-93-64.
6496 g
70855 g
2967 g
2870
g
OVERLOCK
przemysłoRADIESTEZJA stu- ŻALUZJE montaż.
FiZATRUDNIĘ szewca wy sprzedam. 52-84-36.
dnie,
szkodliwe
pro
57-06-64.
2224 g
mieniowanie
miesz=
lipczak,
51-19-95.
4882 g
poszukuje księ
4
kania, działki
KOTY oddam w dobre SPÓŁKA
b•:.dow3!11 g
gowego. 32-58-62.
lane. Zagórski. 48-82-55. WYKONUJĘ szablony do
ręce. 51-98-86.
10500 g
3599 g
6329 g
sitodruku. Tel. 78-76-09,
SPÓŁKA poszukuje u- DYWANY, tapicerkę podMONTAŻ boazerii,
PuLewandowska.
3647 g
ciśnieniowa
piOTę działowców
zagraniczstelnik, 52-08-68.
BIURO
Tłumaczy
„A43-07-13 Bakl!ński.
nych
z
propozycją
119158 g
lians" w
krótkim
8812 g
współpracy. 32-58-62.
terminie
tłumaczymy:
3598 g ŻALUZJE
międzyszy- NAPRAWA maszyn szyFIAT A 125p combi (1980) KALETNIKA samodzielkorespo.ndencję,
pisma
jących, Skręta, 86-89-23
bowe wysokiej
jakourzędowe, teksty
- sprzedam. Tel. 5/ OO-S3
technego na bardzo dob6344 g
ści, kilkuletnia
cwaniczne,
wykonujemy
72429 g
rych warunkach - zarancja.
42-03-62,
Za- PORTRETY olejne maSKODĘ
105L
tłumaczenia „na żywo"
(1982) trudnię. Jaracza 1, praluje artysta
palstyk.
mysłowski.
7261 g
sprzedam. Parking „13"
w językach
europejcownia toreb, KozłowEkiert - Królikiewicz
CYKLINOWANIE,
Żyul 11 Listopada. w dn iu
skich, azjatyckich, Naski.
3655 g
55-40-07 po 18.
łowski.
43-49-67.
19 lutego (13-14).
828 g
rutowicz.a 32/11.
:124 g
PLASTYKA,
energicz1946
%90 g
nych specjalistów prag PRZEPROWADZKI
ZASTAWA 1100
cz ęści
wa, handlu, reklamy, DEKODERY PAL
monRadomski, 34-14-51.
- sprzedam. Alel{santuję.
turystyki zatrudni spół
86-24-30.
Wiś68030 g
drowska 149.
ka. Listy 1389 Biuro
niewski.
3724 g UKŁADANIE glazury. Ogłoszeń,
Piotrkowska DEKODERY
2645 g
PAL
Warszewski, 32-21-23.
SPRZEDAM 126p <1982) 96.
wykonuję na
zam62462 g „ED::0.1A" dyskretnie ko57-86-28
KRAWCOWĄ,
szwaczki
wienie.
Robakiewicz, MALOWANIE,
tapetojarzy
małżeństwa,
2640/10510 g
krawiectwo lekkie Pierwiosnków 2.
wanie. Ciesielski.
Szczecin 30, skrytka 19.
tkanina
dzianina.
6751 g
42-30-85.
2990 g
1265 k
Mechanika maszyn UKŁADY
wydechowe, CYKLINOWANIE I.akie- POSZUKUJĘ letniska w
zatrudnię. 51-76-70.
nadkola. Judyma 20 (od
rowanie nietoksyczne.
Sokolnikach z
wygo72420 g
Traktorowej), inż. My43-24-18, Antczak.
darni. 31-95-21.
PRZYJMĘ elektromonteszkowsk:i.
87939 g
6~46 g
3457 g
rów do pracy w rzePOSZUKUJĘ
mie~zkamiośle 87-36-92 po 17.
n ia z telefonem na kil-.
·łl IIli Ili lllll IIIIli IIIli Ili Ili li IIIIIIIllll llll li Ili IIIIIIIII li IIIIIIIIIIIli IIIIIIIIl t IIIIIli
ka lat. Listy 3311 Biu10498 g
ro Ogłoszeń, PiotrkowSZW ACZI(l zatrudnię ska 96
Konstantynów (spodnie,
POSZUKUJĘ
mies:z;kania
kurtki teksas)
z telefonem lub pr'lcow32-28-58.
9974 g
ni. 43-89-64.
PRZYJMĘ szycie - 01rer2883 g
lock.
12-14-71.
6224 g
WYDZIERŻAWIĘ pit>karZATRUDNIĘ
murarzy, ZAKŁAD
usługowy do- CHALUPNICZO rzlecę szyPRZEDSIĘBIORSTWO
nię.
33-93-16.
glazurników. 74-64 13
brze prosperujący, macie.
Listy 10535 Biuro
Zagraniczne TOP-MART
24{;8
g-P
szyny (zbyt) - sprze300!5 g
Ogłoszeń, Piotrkowska 96
zatrudni
niezwłocznie
MAGAZYNU powyżej 30
KUPIĘ
nóż
do
tk.anin.
dam.
Poważne· oferty
p
w zakładzie odzieżo
metrów poszukuje spół
Poszukuj" hafciarki. 10518
Biuro Oghiszeń, PRZYJMĘ zlecenie telewym szwaczki wykwaka. Tel, 78-70-23
52-48-02,
Piotrkowska
96.
P
lifikowane. Zapewniafoniczne i
chałupnic10620 p
8434 g
my bardzo dobre watwo. 51-08-99
10570 P
GRZEJNIKI teliwne
SKIERNIEWICE - 4 pol\!ASC
„E!udix"
- ku~ię.
runki oracy, pracę w
sprzedam. Tel grzecz- W siitodruku - za·t rudkoje zamle-nię na Łódź
42-01-85.
systemie jednozmianonlę. !51-56-91.
nościowy 51-24-90.
55-19-74
?869 g
10379 C-P
wym, zarobki aktualniP
10593 p
10783 p
KOMFORTOWE 2-"IOkjo.
do 200.000 zł. Zgłosze VIDEO „Blaupunkt" steROBIĄCE biegle na druPRZĘDZĘ bawełniar.ą we kuchnia
zamienię
nia
osobiście Łódl,
reo. TVC „Taurus" tach - poszukuję.
na większe, 57-06 f;l'
SO tex spr:r:edam,
ul. Morgowa 10/12 w
91>rzedam. 43-80-71
pO
43-68-05.
l 0622 p
48-34-08
2226 g
godz. 8-16.
258 k
18.
10778
g
p
ZAMIENIĘ M-4.
105t!7 p ZATRUDNIĘ praco,qnlka
Retkinia na dwa razy M-3
OKAZYJNIE
11Pr7oedam POSZUKUJĘ mieszkania
na 1/2 etatu do kroje.
lub M-3 i M-2. Listy
TVC „Sony".
ovP.rl~ok
na rok.
Tel· 11-13-28;
na portmonetek. Sprzedomowy. 42-02-39.
33-09-92.
3629 Biuro
Ogłoszeń.
dam stębnówkę
klasa
10618 p
Piotrkowska 96.
10517 g-P
420 „Lucznik", Wrońska
M-4 Karolew
zamienię
TELEWIZOR u.chOd!ll - MIESZKANIA p<>~uję.
Więckowskiego 40
PRYWATNA pomoc lekana większe. 86-22-38.
1Prze.dia.m. 43-36-02
43-68-05,
10621 p
10565 p
rzy specjalistów „Me10559 p
8627 g
dyk". 86-83-29 (10-22), „HELIOSA" sprzedam. - M-3 komfortowe uunle- SAMODZIELNEGO
bla·
ZAMIENIĘ dwa
pokoje
po 22 (57-63-64).
nię na M-4. M-!5 Bału
cha~
18.Jllochodowego
z kuchnią , (33 m), blo81-24-4e.
ty.
Może
własnoś~iowe.
przyJmę,
za.kład lakierki na 2 lub 3 poko2994 g 2390 '
10:584 p
!52-15-87
niczy, Jeml<>łowa 8, je,
większy
metraż PRYWATNA
pomoc le- ELEKTRONĄ 282D 'IJ>IU86-68-28,
po
18.
10670
c-P
wszystkie wygody.
karzy specjalistów
dam za bony 51-111-211.
10749 g-P
Uniwersytecka 22/9S.
całą dobę. 74-41-08, Si10827 p M-3. M-4 własno.5ciowe 3641 g
zamienię
renc1~tę I
na segment, ZATRUDNIĘ
korska.
5588 I WIEZĘ
„Technle1" - rwaM-4, (80 m). parler
rencistkę w
ogrodnicinne pro~je. 52 82-91
„APO". Zabiegi
pielęgrancja
spr.r;ediam.
sprzedam. 74-47-17.
10017 p
twie. ŁM:!, Beskidzka
niarskie, dy:iru.ry, opieal-7Jl-35 srzecmośclowy.
10610 p
71:5711 g
ka, masat, rehabilitacja.
1080& p LOKALU na krawiectwo _198.
FIRMIE
zagranicznej,
USŁUGI asenizacyjne. · poszulmj41. 51-77-36
86-69-69.
7317 '
polonijnej
z
myślą
„ATARI
HXE". 1taeja
Sl-74-311 Nowacki.
101198 p
współpracy sprze- GINEKOLOG - codziendysk6w
„LOW-Super
nie
18-19.
Kościusz·
k
i
na pracownię
dam budynek SOO m .z
2000" z oprogramow•- LOKALU
1062S P
97, Kubasiewicz.
krawiecką
Bałuty
moUiwością adaptacji.
niem, V'lldeo „Panllr0')?1!c"
36-65-65.
80:50 g
- pomrukuj,. ,Nóż kra- No.wo otwarta gremplarBełchatów 233-79.
NV-G21 gwarancja,
ma przyjmie zlecenia.
wiecki - kupię. 57 07-48
coTVC „JVC" - llPI"Ze3524 g GINEKOLOG
74-22-33.
11067 p
10544 g-P
dziennie, zgłoszenia dam. 81-79-35.
SPRZEDAM M-3 z tele87-73-79, Widawski.
fonem. 48-66-73.
10805 E WYNAJMĘ M-3 za bony, INSTALACJE elektryczne. odgromowe - ceny
6026 g MIDIWIEżĘ „Diora"
umeblowane z telefonem
konkurencyjne
Fran„ESKULAP" - prywatna
spneda.m. 34-18-18
32-20-61.
2484 g p
kiewicz 74-19-63
pomoc lekar:i:y specja10079 p
llatów, 51-62-57 (6-23).
IPrR- KOREPETYCJE - angielZAMRAżARK!;
10562 p
G93 ' 6202 g
1kl, niemiecki. rosyjski·
dam. SS-68-55.
MEDICUS Zespół leWu!lewwkł, Bft-81-72.
PAROWE kalandrowa.nie
105T1
p
karzy apecjalist6w,
1()594 p
dziani.n Kowalcz.yk ZelROBIĄCĄ
na drutach
Wólczańaa
1:55,
tel. ZESTAW wy@OCZYnkOW7
zatrudnię 33-22-76.
werowicza
41,
tel.
iprzed.am, 11-72-08
SZWACZKI w~fiko
36-32-40.
301
k
62-05-U, po 19.
2481 I
MlllP
wan.
zatrudni•.
BarZWALCZA.NU:
bólu
w
PRZYJM'f nwaczy do
101195 p
cbo
dobr•
wa.rulllld.
chorobach nowotworo- KUCHENK!; mlkrOtlfJ.ow~
szycia spodni, kurtek.
ltonatantyn6w, Na,ruto- MALOWANIE, tapetowa- llPI'Rdiam. ł3-4ł-24.
wych,
aaczynłowych.
Warunki bardzo dobre.
wlcza lll, tel. 11-H>· 95.
lOMS 1-P
Wutzow,
Janaaklenie. Pawlata.
55 -88-73
55-53-77.
9079 g
lll'I08 p
wloz. 62-06-118, po 18.
po 1~
10569 p
OVERLOCK „Łuazntk" ZAOPIEKUJĘ się przedZATRUDNIĘ
szwacllkl
11przedam. 81-42-79.
9586 g
szkolakami u siebie w
WYPOŻYCZALNIA
odzakład, dzianina. Uzdro10029 p
domu. Sowińskiego ~. SONAREX - USG Mantwarzaczy Okoński.
wiskowa tł, Bałuty
hattan (za Domusem). 1U !'L (1988) - IP?Ze3197 g
74-43-95
1Ó561 p
10!549 p
36-22-17,
Piotrkowska
ZATRUDNIĘ
1zwaczkl,
dam. Sl-40-24.
182/299.
COdzlennie
rękawiczarki I krojcze1G5M p SZWACZKĘ do pracowni MERCEDES 207 D. CU!.
(15-17), soboty (10-12). „BROTHER" nowy, ~apo:ii
propozycje. 84-94-60
10 rencistę. Pracownia
atrudni1t· 34-85-27.
Pełny
rękawiczek,
zakres
badali
Przyby105S& p
lkl - sprzed.am. fn'ACS10630 p
ultradźwiękowych.
1Zewskiego 98.
nościowr 86-41..fł.
POTRZEBNY kaletnik. - HELIOS - sprzedam '
112811
1195 I
1087ł I 7
lł-lł-'fl
105'12 p
82-64-N.
2478 &·P

+

PR Op · O N UJE
ZAWARCIE SPÓŁKI LUB INNĄ FORMĘ
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RADNIC'.l'WA ZAWODOWE GO 33-88-&1 czynny od poniedzia:ku
do piątku w godz. 15-18.
TEATRY
WIELKI - godz. 19 „Błękitny zazamek"
19.02. - godz. 11 „Łódzkie waraztaty
operowe
Richard
Strauss, godz. 19 ,,Próba"
(rock-balet).
JARACZA - nieczynny
19.02, _ godz. ~ „Tytul,
J\omek t A 'Tomek„
MAŁA SCENA - gods. 11 "Ka~
lusz pełen denczu"
19.02. - jak w•... ej
J•
NOWY - godz. 19.15 "Wędrown7
'Ieatr Sopalovicla".
19.02. - jak wYżej
MAŁA SALA - godz. u „Bonjour
Marcel D"
19.02. - jak wytej
POWSZECHNY - g-Ods,
lt.11 ,,Pułapka na myszy"
19.02. - jak w~ej
MUZYCZNY - godz. 11.30 „Wte-
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WAŻNE TELEFONY

Posotowle Ratunkowe
pogotowte MO
-&rat Potarna
Wormacja ałutby sdrowia
lllformacja kolejowa
lllform.acja telefo:nlclllla
lllform.acJa PKS
Dworzec centra1117
ID.formacja PKO
lllformacja kuJturam.
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie energetyczne
Łódt Północ
Łódt Południe

111
897
888

11-111-0b

H-31-11
.U·9Z-21
78-35-łij

u-u-u

74-28-18
Pogotowie gazowe
74-55-23, 74-66-85 an
l'ogotowie
clłwlgowe
7'-37-H,
74-411-41.
!'ELEFON ZAUFANIA - 33·37-31
w dni powszednie w godz. lS-7,
. w dni wolne od pracy całą clobę.
TEEFON ZAUFANIA dla kobiet
li ctątll problemow:i nynny w
clni powszednie w godz. U-12,
:nr 11'1-40-U.

c
E

33-24-99 - czynny od ponledslal· ku do Pl11tku w godz. 13-18.
POGO'.l'OWIE MIESZKANIOWE:
•P 6łdzlelcze
n-41-38
komunalne
38-33-91
osiedle Retkinia
H-79-4!
TEL~ON ORJEN1'AC11 I PO·

•

ni•·

KINA
BAI.TYK _ „Cobra" _ USA od
lat lS - godz. 10, 12.15,
14.30,
16.45. l'1lm z ezytan 11 listą dlalogowi\: „Wtruj11ey seks" - (:DITty dancll\g) _ USA od lat li
&odz. 19, 21.
19.02. _ Jak W}'tej
IWANOWO
_ „Glinian z Be
verly Hllls" - ez II - USA
od lat 15 godz. 15, t'T.15. t9.30
19.02. - ?łatki - „Słodka przygoda" - godz. 14 _ dalej jak
wytej
PRZEDWJOSNil'J - „E. T." USA
b.o. godz. 11, 13, ,,ł.abędzi łplew"
pal. od lat 15 godz. 15,
.,Wall
Street" - USA od lat 18 godz.
17, 19.SO
19.02. - jak wytej
POLESIE
- „Pan Samochodzik
I praskie tajemnice" poi.
b.o. godz. 16; „Samotny Wllk
McQuade" - USA Od lat 18 godz. 18
11.a. - ,.Pan l!lamochodzUI
i
preslde tajemnice" gods. tłz.:..18,
"Samotny wtJ!k McQuade" uSA
gock. 18'
WLOKNIAKZ - .,Obywatel Pin·
czyk" pot od lat 11
godz. 10, 12.30, 15, 1T.30; „Nocne
jastrzębie" - USA od lat 18 codz. :o
19.02. - ju wytej
WOLNOSC - „Piraci" - tunez.-fr. od lat 12 godz. 15; „St.owarzyszente doezyńc6w" - fr. Od
lat 1S godz. n.111. l'Um przedpremteróW)': "Kosmlic'me Ja'a" -

MUZEA

0

•

ZOO - ~ne od l!odZ, I
clO
15.30 Ol:asa do godz. 14.30)
OGROD BOTANICZNY czynny
PALMIARNIA _ czynna (oprócz
poniedziałków> w godz. l0-18

deńSka krew"

lli-5S-5s
113

C

~

•

19.02. - godz. 1T Jak wytej
STUDYJNY - godz. tł
,,Pokój
dziecinny"
19.02. - Jall: wy:tej
ARLEKIN - godz. 17.30 „Dziewczyn.ka z zapałkainl"
19.02. - godz. 12 Jalt wytej
PINOKIO - godz. 17.30 „Turlajgroszek" (Targowa
25),
godz.
17.30 „Doktor Ojboli" (Ogrodowa 18)
19.02. - godz. 12 „TUrlajgro· 11Ze\c" (Targowa 25), godz. 12
„Doktor Ojboll" (Ogrodowa 18)
FILHARMONIA (Sala Liceum MU·
zycznego, Sosnowa 9) godz. 18 Koncert Symfon!~ny, Orkiestra
Symfoniczna PFŁ. Dyrygent: Nlkołaj Aleksle,ew - ZSRR Sollsta: Wojciech MatuS'Zews!d ~ortep.
USA. W programie: F. Chopin
- Wariacje na tem. La cl darem la mano; A. Honegfer - III
Symfonia „Liturgiczna• : K. M'.
Weber - Uwertura de
opery
„Oberon"
19.02, - nlCC%)'1ma

38-15-11

ANONIMOWY ALltOBOLICY
tel dla ludsl • problemem al•
koholowym - 11-31-41
(pontedziałek - pt11tek 17-20).
Ml'.ODZJE:towy TELEFON ZAUFANIA - nr 33-50·66 CZYllllJ'
od poniedziałku do pl-tku w
Tl~~iolN2-18L. A RODZICOW _ 11.r

;;:;;

19.02. - godz. 11-15
wr,'oK11<:NNtCTWA
<Piotrkowska
282) godz. 10-16
19.02. - 10-15
SZTUKI (Więckowskiego SG)
godz. 10-16
19.02. - jak wytej
MIASTA ZGlERZA <D11browsklego
st) godz. 10-lS
19.02. - godz. 10-14
MIASTA PABIANIC (pl, Obr. sta,
llngradµ 1) g_odz. 1H4
19.02. - godz. 10-1'

mSTORU RUCHU REWOLUCYI·
NEGO (Gdańska 13) &odz. t-15
19.112. - nlCC'ZYftll•
ARCHEOLOGICZNE t ETNOOBA
FICZNB (pl, Wolnoki 14) godz.
1-15
19.02. - ~eh. io-15
RISTORn MIASTA LODZI (Ogrodowe 15) godz. 10-lł

=
=

trnnaatlu." - oh1Alk1 od la\ li
Neurochinlrcta
- l!łspital ...
&odz. 18, 11. Beana premJ.erow7
BarUc:kleJo (~lA*l•&o il>
„Gliniara 'I Beverl:r Hill•"
OkuUstylca - lłzpltal Im
hłCIcz. 11 - USA od lat 15 &oda
dowsldeJ-CUri• (Zgierz,
Pan.20.11.
czewska 15)
19.01. - Jak wY:t•j
Chirurgia dziecię~ Szplłal
MUZA - WIDEO - r8potkan1e 'I
t.m. Korczaka (Armll Czerwonej
WUJti•m 1 Zaj11cem'
- god1. • li)
lł.30. J'Um tylko dla dorosłych
Laryngologia dziecięca - Bspl·
- „Blllt.l.I" frano. godz. 17.l!O
, łal Im Korczaka (Armil cz-.rwo1 MAJA - BajJU - „w Górach
nej 15)
Skaµstych"
gods. 111 ,,Nowy
Chirurgia
aczęll:owo--twaracnn
Jork - -arta rano• ...
Szpital Im. Barllckle&o tKopod lat 11 - gods. 18, ,,Kl11 •
clńsklego !2)
Dolmy Węt7" - poL od lat 11·
- gods. 18
j
s!':J~~~~~og~~o;~~~~~ li) 1111..
19.„ - jalr. wyte
_ u•A'
l'OKO„ - „Commando"
„
Toksyltologle - Instytut lll.ed7·
d l t 1s "od
us
11
o
•
z.
•
.
...._
cyn1 Pracy ~ere117 8)
19.02. - Bajki
. - „Zając" g...._
15 - dalej jak WJf;ej
Wenerologia - Przychodnia DerROMA - „Krótkie "1Pi~le" USA
matologlczna (Zakątna 64)
od lat lS
godz.
10, 11, 19.411,
„Pan Kleka w konnoste" - cz.
li lutego bi'.
I I II - pol. b.o. godz. 11,
15
Chirurgia urazowa
azpital
19.02. - Baj.kl - „w królestwie
lin. son.enberge (Pienln7 IO)
Posejdona" - godz. 10, 11, „Pan
Neurochirurga - szpłtsl
Im.
Kleks w kosmosie'' godz, 12, 1',
KOll)emlka (Pablanlclr.a 82)
„Krótkie 1Plęcte" godz. 11, 19.45
Okulistyka - Szpital Im. SQD·
STOKI - „Boskie ciała" ·- USA
rchera (Mlllonowa 14)
od lat 12 godz. 16; „Blue velChirurgia dziecięca
_ Sspital
vet" - USA od lat 18 coa:z
tm. Blemactdego (Pabianic•. Ka18.
rolewska 68)
19.02. - Bajki - „Tajemn!ca
Laryngologia dzlecłęca - Szpltat
trzech pomarańczy" - Cod.z. 11
tm. Konopnickiej (Sporna S8jltl)
- dalej Jak wytej
Chirurgia
szczękowo twa• sowa
SWIT
„Mściciel mad :tółteJ
_ Szpital Im Barllt>kłego (Kop,
Rzekł" - Hongkong od lat 15
clńskl ee, 221
- godz. 12, 14; „Do~ gry" Laryngologia
_
szmtat
tra.
USA od lat 11 - godz. 16, 18i
Pirogowa CW61czaA!lka 115>
Seans nocny - „żyj I PoZW6
Toksy-kologta - Instytut llofedy.
umrzeć" - 1 serU James Bond
cyny Pracy (Teresy 8)
agent 007 - tTSA Od lat 18 Wenerologia - Przyl'hodnla Der11;odz. 20.11
matoloctcma (Zall:11tna 44)
STUDIO - Bajki - ,,Reksio i lto
guty" - godz. 18, „Bez llto4ci"
Telefoniczny Punkt lnforrr.acY1·
USA od lat 18 godz. 17, 19
ny dotyczący chorob1 AIDS
19.02. - jak wYże'
czynny od godz. 15 do '· teJ.etoe
WYPOŻYCZALNIA ltASET WIDEO
33-81-28.
(Piotrkowska 76) od godz. U do
Ambulatoria doratnej oom0C7:
15
_ Interna dla dorosłych, ul Sten.
APTEKI
klewlcza tll'I tel as-St .OO w n.
_ gabinet cht ru• git dz••c•~r-e , al
Dąbrowsklego
89, Plotrkowaka
Armil C"?erwllne1 IS,
=zynn:r
87, Mtcklewlcza 20 a, t.aglewntclca
całą dtlbę tel 74-14-tł.
,, N,lclarnlana
lB,
Oltmpljska
- gabinet
pedlatrU ul
ł.natl
7 a.
Czerwonel 15 czynn 7 od 15 do
Pabianice - ' ArmU C:z~rwonej 1,
7; w dni wolne od ęr•~ czyn·
Aleksandrii!' - KSo~us!Jd 4,
ny cała d'>bę tel
4 14-H
Konstantynuw adowa 10,
- gabinet lltl'>matoJ„gtczny
Id.
Głowno - Łowlckll 83.
Roosevelta 18.
c;zynft7
od
Ozorków - Armil Czenwonej 81,
godz 19 do !i w dni wolne od
Zgierz - Dąbrowskiego 10.
pracJ <'ałą aobę
DYŻURY SZPITAU
- gabinet okuli.tyczny, ul
za.
polskle1 t cz:vnn7 od sadz l'
Chirurgia urazowa - gzpital tm.
do 1. w dni wolne od pracy
Kopern.Lka (Pab1anlc1ta 82)
cał11 dobę.

USA od lat 12 - godz. 19.30
19.02. - jak w~eJ
ZACHĘTA - „Powrót do przym:łoścl" - USA od lat l i godz.
15.30; „Labirynt" - pol. od l•t
18 11:odz. 17.45, 19.!0
19.02. - jak wyżej
ŁDK - „Krótki film o miłołci"
pol od lat 15 l!Odz li 30 Ostatni~ cesuzowaif-chttudd 'o:i lat
15 godz. 18.45, 1J
19.02. - jak wytej
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WISl'.A - „Człowiek 11 Waza" poi. od lat lS, godz. 11 I tł
19.02.. - Jak wyt•f
STYLO..,..
"Uou --·ragd
„'" - „.,..
n„, od
- lat 15
1 krokodyl" - USA
godz. 17; „Klngsajz" - pol.
od lat 12 godz. 19
19.02. - „Mil<>U, amaragd
1
krokodyl" - &odz. 15, „Klngsajz"
godz. 17, 19
TATRY - M;AŁB..f!ITUDJ'.JNB
„Kwiaty Jego tycia" austr.
od lat 18 godz. 11
19.02. - jak WJ:l:ej
TATRY „Nietykalni" - USA
od lat 11 - godz. 18, 18.lS
19.02. - ja.Je wytef
DK:M - Iluzjon - Fllmy plallZ·
szcza i azpady - ,,KarmazJD<>wy
pirat" - USA &odz. 14, 16, 18,
20.
19.02. - Iluzjon d.z1ec1ęcy
„Dzieci kapitana Granta" USA
godz. 11, 13. Iluzjon - Filmy
płaszcza t szpady - „Karmazynowy ,pirat" - USA godz. 15,
17, 19
OKA - „Tajemniczy Budda"
chiński od lat 15 godz. 13.30, 18,
„Mucha" USA od lat 18 godz.
18.30
19.02. - Jak wyżej
GDYNIA - Kino non stop - cd
godz. 10 do :&2, „Kopalnie króla
Salomona" - USA od lat 12
19.02. - nieczynne
HALKA - „Critters" - USA od
lat 12 godz. 15, ,,Dawno
temu
w Ameryce" - USA od lat 18
godz . .17
19.02, - Bajki - „Spotkanie z
Usem" - godz. 14 - dalej jak
wytej
MLODA GWAltDIA
...:
„Wyz·
nawcy da" - USA od lat 18
godz. 10, 17.15, 19.30, „Harry
i
Hendersonowie" USA b.o. godz.
12.15, 15
19.Ó2, - Bajki - „Szop pracz"
!lodz 10 11 Harry i Henderso..
nowie" '
'«~dz 1215 15
Wy
mawey rla" - ·godz.' 17.i5. "19,SO
MUZA - Bajld ~ „Uch1:tUwy sąa!ad" - godz. 15,
„szczę8UWa
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DZIS I JUTRO W RADIU
SOBOTA, 11 LUTEGO

kl .Aldony Kołodziejskiej. 21.10 Placido Domingo - Moje tycie na acenle.
n.oo Wieczór ze 1łuchowłSklem.
I
23.10
Piosenki
przeboje 23.27
11.00 Koncert.
11.57 Komunikaty. Jutro w programie.
Z3.30
Wład.
11.59 Sygnał czasu. 12.05 Magazyn „Z 23.34 Kalejdoskop kulturalny
- aud.
kraju I ze świata". 12.30 Radl".I Artel. 12.31 Kapela z Klcmt 12.45 RolNIEDZIELA, U LUTEGO
niczy kwadrans.
13.00 Komunikaty.
13.05 Radio kierowców. 13.30 Koncert
PROGRA!lt I
reklamowy. 14.00 Wlad. 14.05 Piosenka tygodnia. 14.55 Pięć minut _ fil·
11.00 Koncert. 11.59 Sygnał czasu.
mle. 15.00 Mój program w RYTMIE. 12.05 W samo południe. tz.45
Mu16.00 Wlad. 16.05 Muzyka 1 aktual· zyczne nowości. 13.00 Przegląd ty·
no ścl. 17.00 Przeboje z Listy
Jana godników. 13.15 Dla tych , co nie luWebera. 17.30 ,.Siady Pamięci" - aud. bią rocka. 13.45 Dom I My.
H.OO
17.50 Kto tak pięknie gra - Oscar Gwiazdy lttarego kina. 14.30 W JePeterson. 18.00 Matysiakowie - odc. zioranach - odc. 15.00 Koncert ży
18.30 Koncert dnia.
19.00 Magazyn czeń. 16.05 Teatr Polsldego Radia „z kraju I ze świata", 19.25 Cbwlla .,Sekstet z Pałacu Slubów" - słuch.
muzyki. 19.35 Radio dzieciom „Supe- 17.oo Wiersze dla Ciebie, 17.n Relatek". 20.00 Wlad . 20.07 Na marginesie cje z halowych ME w lekkiej ~uety.
wydarzeń.
20.10 Komunikaty Totall- ce z Hagi. 18.00 Dialogi hlstoryczn1!.
zatora. 20.15 Koncert tyczeń.
20.40 18.15 Łańcuc.ltie ecba. 19.00 Dziermik.
Alkoholizm, alkohol. 20.45 Grzegorz 19.10 Koncert na jeden głos Jullu tgle\ofus!ał „W ptaszarni" odc. 21.0a KO· slas. 19.30
Radio - dziedom
muntkaty. 21.05 Przy muzyt'e o soor- .•Kiedy pada śnieg". 20.05 Przy mucie.
21.30 Mój program w
,Ryt- zyce o sporcie. 20.20 Muzyka 20.55
mie" . 22.00 Wtad 22.05 Zaproszenie do Komunikaty Totalizatora. 21.00 Ko·
tańca .
22.45 Rad iowy Odeon.
23.00 munl katy. 21.55 W kilku takta ch, w
Dziennik wieczorny 23,30 Zaproszenie kilku słowach. 22.00 Teatr Polskiego
do tańca. 23.55 Północ poetów.
Radia „Hamlet wtóry królewicz
wszechświata" słuch. 23.25 Plosen.
PROGRAM Il
k.I naszych twórców - Jacek Bukowski.
12.25 Jazzowe epotkanla
aud.
PROGRAM D
13.00 Wlad t3.05 Serwta Informacyj11.00 Muzyka.
Poczta Dwójki.
ny (Ł). 13.111 Z cyklu: „Okolice kul- 12.10 Piosenki na 12.00
:tyczenie. 13.00 Wiad.
tury" - felieton
Jerzego Wllmali· 13.05 Tajemnica ,polskiego jetd:tca. 14.00
1klego (ŁJ. 13.20 Przebój za przebo· Ploaenld z dobr11 dykcją - Laura
Jem. 14.50 Edmund I Juliusz de Gon- Ł11cz.
lUS
w przedwojennym
court .,Dziennik". 15.00 Album ope· kaberecte. 11.00Jak
Koncert cboplnowsld.
l'<>wY·
15.30 Niezapomniane c:losy 15.30 Katalog wydawniczy. 15.311 Eu16.00 Rozw. zag. muzycznej (Ł) 18.05 ropejska Lista Przebo,6w. 17.00 Wlad.
Kompaktowa kolekcja - Dire ~trelts 17.05 Biblioteka Muzyczna. 17.55 Ka- progr. muz. (Ł). n.oo Aktu'ltnośrl talog wydawniczy.
18.00 Arrlgo Boidnia (Ł.). 17-15 Katalog wydawnl~zy. to - „Neron" - opera.
21.00 Wlad.
17.20 Dzieła, style, epoki. 18.15 Hele- 21.20 Wieczór ;płytowy, 23.20
Szanujna Sekuła „Siedem domów Kzny" - my wspomnienia.
odc. 18.25 Reklama. 18.30 Gwiazdozbiór - aud. 19.30 Wieczór w tllharPROGRAM m
monil. 20.so Wlad.
20.55 Wieczorne
u.oo Pod dachami Par~a.
11.30
refleksje. 21.00 Piosenka Jest dobra
na wszystko. 21.20 Wieczór muzyczno-llterackl. 11.25 Paweł JaszczUk ,Prywatka" - słuch. 22.00 Studio steW cln1u li luteco 1981 roku
reo zaprasza cz. I 23.00 Gore Vidal
od-es.zła od nas w wieku 71 lat,
11.!!tworzen!e łwlata" odc. 23.20 Studio
nasza ukochana ~ Siostra, Bal!tereo.
bcia t Pra ba.beta

PROGRAM I

PROGRAM ITI

j.

14.00 Bach w oryginale. 15.00 ser·
wis Trójki. 15.05 Wszystkie drogi prowadzą do
Nashvllle - aud.
15.40
.Wielcy wygrani - wielcy p-Monanl" aud. 16.00 Zapraszamy
do
Trójki. 19.00 Pomyślmy raz jeszcze"
- aud. 19.30 Dziś w Ltścle Pnebo·
- jów. 19.50 Wiliam Golding „Spadkobiercy" odc.
20.00 Lista przebojów
22.00 Inf. sportowe. 22.10 „Zgryz" rnagazyn. 23.00 z~raszamy do Trójki.
PROGRAM IV
n.oo z mikrofonem po kraju
KOS7alln.
U.SO Redakcja Reportaży
12.00 Wlad. 12.05 Młodzi recytatorzy
I gawędziarze ..:. aud. 12.20 Odpowiedzi na Usty. 12.30 Między fantazją
a nauką - aud. 13.00 Koncertv za·
trzymane w czasie - aud 13.55 Lektury I refleksje - fet 14.00 Popo·
tudnle Młodych. 18.30 Krajobrazy h1storyt>1ne „Skwierzyna". 17.00 wlad
17 .OS Sncjoloe:la I tycie potoczne
- fel. 17.10 Pejzaż polski aud
17.30 Kulisy historii - aud.
ta.to
Bossa nova
- znaczy nowa fala
18.30 Język angielSkl lekc!a 39
LP.45 Muzyczny suplement. 19.00 portrety Polaków Zdzisław WUhel
ml ·- fizyk - aud. 19.30 Mad 19.35
Lektury .,Czwórki" l!:dmund
J'u·
Uusz de Goncourt .. Dziennik" 19.45
sae:ranta z tumów, 20,tO W łwiecle
umantstvltl - aud .
20.50 Splewa
Yves Montand 11.00 Felieton Uterac-

))I)

ł

„Czarna bliu\eria" aud. 12.oo Recital Milosa Sadlo. 12.50 Wizyty I podróte. 13.05 serwi. Trójki.
13.10
Niech gra muzyka. lł.00 Prywatnie u
Andrzeja t..plcklego.
lł.15 Muzyka
- Nie bądt takt punk. 15.00 życie
na gorąco - przegląd W)'darzen. 15.30
Pop bout.lgue. 15.50 ?.'.aguyn literacki. lS.05 Dzieła, interpretacje, nagrania. 17.00 Proszę czekać, będzie rozmowa z Maciejem zembałym - tel.
29-40-21. 19.00 serwis Tr6j,k l.
19.05
„Kraina suszu" słuch. 20.00 Baw się
razem z nami. :U.OO Jestem poetą Krzysztof Karasek. 21.20 Quasi una
fantasla - muzyka poważna.
22.00
Dialogi o arcydziełach „Gargantua i Pantaaruel". 21!.15 Lubię szum
starej .płyty. 22.50 Rozmyślania przed
północą Aleksander Małacbvwsld.
23.00 Jam Session w Trójce. 23.:iO Peter Caroy „Swlęty spokój" odc.
PROGRAM IV
9.00 Transmisja mszy św.
rzymskokatolickiej. 11.00 Magazyn
Rozgłośni Harcerskiej. 12.00 Wlad. 12.os
Muzyczny serwis prasowy. 12.30 „Kry
styna Mellon przedstawia" - historia reportażu.
13.30 Wiersz i aria.
13.45 O kulturę słowa. 14.05 W poszukiwaniu tonacji durowej.
14.45
Przed spektaklem. 15.00 Teatr Klasyki dla M.łodzidy - A. Fredro „Zemsta".
15.50 Piosenki Starszych
Panów. 16.00 „Bitwy morSkie"
aud. 17.00 Wlad. 17.05 Echa tesUwa11. 17.45 Refleksje uczonych.
17.50
Muzyka .polska XV w. 18.00 Nabożeństwo Kokioła Ewangelicko-Refor·
mowanego.
18.40 Utwory na lutnię.
19.00 Alfa i Omega. 19.30 Wlad 19.35
Lektury „Czwórki"
„Dziennik".
19.45 Piosenki Warszawy. 2G.15 ,Zdarzenia" aud.
20.55 Chwila muzyki.
21.00 Magazyn Polonijny. 2Utl Ml.niatury muzyczne. 22.00 Wieczór muzyki i myśli „Swłat poprawić - zuchwale rzemiosło". 23.20 Z repertuaru orkiestr światowych. 23.:7 Jutro
w programie„. 23.30 Wlad. 23.35 RozmowY intymne. 23.51 Melodie ,na do.
'branoc.
Z gł~boldnl tal- ll&wladamła·
my, :k w dll.lu 11 Jutep 1989 r.
zmarł w wkllm łl 1a.t

ł.

P.

ł

„terrorystę

Formacje zbrojM opozycji atgaflskiej znów ostn.elały
rakietami
Kabul.
W wyniku tego om zału
zginęło 6 osób. a 3 odnioełJ rany. Agencja Bachltar poda.la
ie
wśród ofiar 111 dzieci- Mudżahedini
ostnelali także dzlelaiice mleb"2lk&lPraiscy funkcjonariusze Ko1pusu ne
Gazlni. Zlitlęło li ~b qwlilBezpieC2leń6twa Publie!Zllego zatrzynych.
mali 3$-letnlego mężezyznę. który
Jednootld armlł afgatisldej lku·
dr%!eń wcześniej
anonimowo zapo- teczn!e zaatakowały
rejony zgruwiedział przez telefon wybuch bompowania., mudiahedlnów w prowinby w centrum stolicy CSRS Ekis- cji Herat.
olozja miała według niego nastą
Szosa Kaibul-Hajr.ał>oin jest
opić w porze ranneg'O s7.ezytu k otwarta dla ruchu kołowego.
W
mun ikacyjnego
na stacji
metra czwartek przeii przełęcz Sal.ang w
Muzeu m", przez którą, przewija - kierunku Kabulu
przejechało około
ją się w tym c.zasle
tysiące lu- 100
samochodów państwowych 1 prydzi.
watnych z tywnośclą I paliwem.
SpraJWoa fałszywego alarmu, ~6Ministerstwo
Spraw Zagr.an!czry
był jui ki?kalm>tnie kara.ny, nyeb Afganistanu
111kierowało
do
oświadczył . te chciał q>rawdz1ć o- mlajl obserwatorów ONZ w Kabuoeratywność I skuteczność drziała.nla lu 2 noty, w kt6rych Informuje o
milicji. POO'kreślił przy tym swój oowaionych
naruszeniach p()ff)rze"Z
negatywny d<> n iej stoslmek
Pakistan i Stany Zje dnOC7JOile po-

telefonicznego"

www

a .w+

Fałszywe

EUGENIA

-złot6W'kę

doklejając ctwa

Funkcjoina.riusze

z domu BROWARSKA,
pogrzebowe odbędą
18 lutego br. (sobota) o godzinie 14.30 w kapUcy cmentarza
rzymskokatol!c.ltlego
na Dolach,
o c-zym zawiadamia pog~ona w
wielkim smutku
RODZllN'A
s:ę

s~czeclflskłej.
Pogrąt~nl w tałoibł•t

MATKA,1JO'N'A zS~N'EM
P~lmy o n~:Jkladanle kondolencji.

.-zczecińslcl ej

MO

ostatnio kilka $Praw o fał
szowanie polskich · pieniędzy. Przy
zatrzymanym na miejscowym targowisku SS-letnim Adamie B. znaleziono 48 falaYW7ch banknotów o
wszczęli

$. ł P.

PRUSINOWSKI

Uroczystości

r.era.

Można się domyśleć, iż był
oo
przemacrony dila tzagrani=ych goścl nie Z!lających pols.kich p1enięd:r,y.

P.

Pogneb oclbędsie a.ię w dniu 18
lutego 1989 roku (sobota) o go.
dzinle U.30 z kaplicy cm-entarza
rzynukokatottcklego
przy
ul.

FELIKSĘ

SKIBIŃSKĄ
która

llDIM'ła

w dniu. 11

1989

roku.

Ju~go

W!'a>rowadzeD.le zwłok z lrośclo·
la ' Najświętszego Serca J'CZUsowego na R-etktnl, w dniu zo lutego
br. o .c«Mh. 11.30.

z po-wodu

ANNIE WIJAS

Zmniejszenie wydatków
na zbrojenia. o14 procent
w

nuilił.a.

~ ---

._._..„ 1

wczoraj zg 'osze~ie

-dziś

_.oGtOSZENIE
. .
._.,,.

.

POSZUKU~ m!eakanła

nem 73-76--02·

a

--

telefo-

11448 I E

szw ACZK.l ut.nidnl' t1tosru1e) -

55-68-'H (&-15).
1101& B
VIDEO ~edam. UH'J-OS. L0850 I
TVC „Gnl.ndlt" mprzedlm 16-50-36.
i085; I E
SPRZEDAM t1a.t 1211 p, blacł.a do

remontu.

Łódź,

Mielimy 7.

10891 g E
ZDECYDOWANIE p~jmę el"ktryk ów
lu·b
i.nstalator6w
oraz
u=i6w. zaipewnla:m bardw wysokie wy'nagrodrumle.
Tel. Piotrków 47-43-83.
11215 E
SZWACZKI przyjmę do r..akład'U.
BarM.o dob.re
warunki.
Szycie
kurtek. 1.ołęd:r.iowa li·
11231 ł E
POMOC domow' zatrudnię. Zgierz,
Kamienna 104 Po 16.
11221 c E
SPRZEDAM
mJ!lSZY'l\Y szwalnicze
silni/kl. 43-4-01; 43-71-71. 11319
KROJCZEGO - rui.powacza z.atru-

11317 '

KUPIĘ

s

kiosk pTZeno6ft7. 18-10-87.
PRACOWNIKOW do pra1nl zatru•

<inię . 86-~15
MINIWIEZĘ -

~IO)
11357 ł S
sprzedam. 81·86-73.

11351! •

najbliż.uyeh

s

latach bud- KUPIĘ ptac pod
INdOwę
w
wojskowy
ZSRR
zostmie
Brzeiinach. 55-66-70.
t 1270 E
zmniejszony o 14,2 proc. Uwarun- ELEKTROMONTEROW
zatrudnię.
kowane to jest .:i;arów1110 względa
87-97-98.
11268 E
m i polit yczmymi, jak i stirategicz- SPRZEDAM maszynę „Juki" sponyml powiedział
szef
111Zt abu
dnie. kurtki, maszynę .,Sin:g~ 31"·
generalnego sił zbrojnych
ZSRR,
57-96-65.
1 t.:69 E
l)ierwszy
'Nliceminister
obrony DOM komfortowy potru-bny n.. 3-S
ZSRR, generał-pułkoW'll[k Michaił
lat. 86-18-56.
11353 IE
Moisiejew.
EMERYTÓW I ren.clst6w: szwacz.
Obecnie zadania obl"Olll'lle trzeba
ki na overlook. dziewiarzy sa.nerozwiązywał! uwz.glę&ifając: w peł
O'ikowych I na Lnne
'utom.aty
ni wszystkie problemy państ'WO'We.
skarpetkowe zatrudnię. NarutowiKrótko mówiąc, trzeba um ieć tecza 91 A (plw'l)ica).
11263 S
raz oszczędzać na obronie po- FSO - 1600 l1987) mprzedam.
W•ied:zllał
55- 75-98.
11311 g E

ł

MASZYNĘ
sprz.edam.miewtarlik"
1!5-'r.l-98.

,.Brother""""
11310 g E
LOKALU w Ozorkowie fi&
c ich"
pracownię

poszukuję.

33-74 84.

tl!ll I !I
atrudlnl• - teksas.
94-62-87.
109S'7 g E
KIEą.OWNIKA ma~u ze
zna-

SZWA~

P.

JAN KUJAWA

MATlltl

wyco-

woj'Sk ł'ad!i:iecklcll z Af gaint~u tngerencj4
w aprawy wflW•
nętrzne tego 111werełlll)e10
pall•
stwa nie tylko ni• utała ale 11,

tllilli·u

ZSRR

z &J•boklm talem sawtadamla.my, te w włeku 10 l&t odnedł od
:!~ID.a sawne, nan k11ehany ~ OjcfK, Te4ć, Dziad-ek t PradSla-

łmłerc!

Podlkr~one

cenewSklch.

i:właszcza, że po całkowitym

IE

. .------------------------„„
ł.

rozumlełl

nominale 5 tys. zł. W jego mieszkaniu odkryto dalsze 5 I 2-tY111ęca:ne
tai.yfikaty.
Miały także miejsce
pr6b7 puszczenia w obieg kserokopli banknotów tysiączłotowych.
Kasjerce 11 banku UB!łowano wm6wić, li ~ to pie.ni~ wyprane w
pralce. Funkojonarlusze MO ..ij.awnili
również
próby fałszowa.nla
dni ę. 87-45-33.
11358 I E
bonów PKO i nieudolne pOdrabianie dolarów USA; pojawiły 1ię ta'k- ZLECĘ przerób przędzy 20 tex na
dzianinę. 11-10-25.
1'1271 E
że na szczecińskim rynku tałsZy
SZWACZKI
przyjmę.
Dzianinę
we marlki RFN i mar'Jri fiijsk.ie.
ba:wełnian11
sprzedam. Luc:zak,
Kon.stantY'!l6w. Zrlerska 9.
11212 K
ZA TRUDNIJ!;
171WaC1A:I.
Sprzedam .tębn6W'kl. a,bleiulk& t29.

Już
żet

CORKA, ZI~C, l!IYNOWA.
WNUKI I PRAWNUKI..

' koleżance

pieniądze

Nie ma w obiegu b&l.kmotów o
nomin.ale 20 tys. złotych. Znal.a.zły
się one natomiast u fałszerzy. Przy
Jed!nym z pacjentów BCT.eClńSkleJ
izby wyta.eźwień z:nalezi<>no bainknot 20-tysiączłotow7.
Na
t~l
wllśnie nominał przerobi.ono 200-

WIELISŁAW

WŁODARCZYK

Ostrzeliwanie Kabulu

Zatrzymano

jomości"

bramy

włćklenniczeJ

prakotyk11 zatrudni

DYRElltCJA, K.o:t.nA'N'ltI I lltOLEDZY • MlUS1tlEGO
l'!llZKMl~Bl'OBSTWA OEO'DllZZYIN'EGO W l.ODD.
P4>gl'lleb edbę4st• Ił• t• 111.teso 1•
cmentarzu katolickim Zaraew.

ron •

pds. !I fMb*) 11.a

.

lłODZINA

Raemlosła w Lodzi
ul.
Sooee
M/20. fm.formacje - tel 13-20-34.
.
1459 k &
WID!X> nowe 91>l"lltdam. 8&-85 15.
11532 •

DZIENNIK t.ODZKI" _ dziennik RobotnlczeJ Sp6łdzłelnł W7dawalcsej „Praaa-Klłlłlka-Rucb• W7dawca: ł..6dzkle Wydawnletwo Prasowe. Lódt, ul. Sienkiewicza S/5 Druk
Ptasowe Zakład, Graficzne w ł..odzl RedaruJe toległum Redakcja: kod 90 113 ł.6dź ul Slenklewleza 9 Adres por'Z łowy: .,DŁ" Uldi. ikr poczt 89 l'ełetooy · centrala 32 93 oo
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.natychm'ast
na korzystnych warunkach pła
co~b Hurtownia
zaopat r1.enl•

skladają:

DZIENNIK lt.ODZIU u

a

(Ulllt f

..._._„ ••

~

elanpł~

'""V clopłffl okołe
leł
c„,.,J00,...

po jego lmi•rcł.
kładu maczlca 1
błcdet!C
malazła sic jut jednak u
rl/tlku i tera.1 jeał to \Otl'"
1oklej ceni•.

i..ieoslu1mł,

om

eMeeanTJDI

Pl'llft słołoutes•

kłetlył

mlnl- męta
nadzwyosaj s-podarneJ
tony,
jednak wolelibyśmy teb1 je wypiekano na Sl\alednleJ ulicy.
llłra

li.Ol Ił . . . .
19.10 Sejmowe
lUO D:ciennlik
10.01

llM
li.Ol

„ Wlobd6. prod.

aajmłodll&70la

t.OO ltUw
MDG&

'bajka" -

rads.
1C>.IO DT - w~
10..0 Stue, no1", aajnowwe
11.15 ,,&ztt.nduy" wojsko1f7
pro&ram do3'.
„ wędr6W'k.l dalekie l b&kie" - ,,Pietrodworiee" -.
film dok. TV radslecld•l
11.10 Telewizyjny Teatr Prozy Fra& Kafka: „ITocn"
14.15 Do trzech razy sztuka procram s udziałem aktorów, piosenkany, mportowców, dzlen·n ikany
H.M Komedie, komedie, komedie... - „Człowiek z M-3"
- film prod. pol.
18.ZO Losowanie Dużego Lotka
111.80 Studio apmt
17.15 Teleexpress
17.30 Studio sport - mistrzostwa
6wlata w narciarstwie klaaycznym IAhtl '89
lT.115 Podlotki" .,..... film dok. o
Polskich .t.wardesach
18.80 Butik"
. 19.00 Dobranoo - „Włelk& podr6t Bolka I Lolka"
11.10 Z kamer, w§r6d zwlen:'t
lUO Dziennik
20.05 ,,samotny detektyw McQ"
- film sensacyjny
prod.

ie.oo

10.05
141.25

u.•

amerykańskiej

!1.M Tydzień w polityce
12.00 Telewizyjny przegląd spol"towy
!3.00 DT - wiadomości
.
23.15 Kino sensacji: „N& tropie
Wilby'ego"
film fab.
prod. ang.
0.115 Zakończenie programu
PROGRAM U
14.25 Telewizyjny koncert życzeń
15.00 Rosomak" - film przyrodniczy
Ul.25 „Spektrum"
film
15.40 „Fizjologia smaku"
dok.
lll.55 Meandry architektury .
film
16.15 Planeta Ziemia" 16.40 ::Globalna wioska" - 0 te:
lewizji satelita1'1;lej lnaczeJ
- „Steve
17.00 W kręgu kina
McQueen: człowiek na krawędzi"

18.00 Magazyn kulturalny (Ł)
18.30 Śpiewa Stanisław Soji.:a
„Zielona
19.30 Alfa i omega alternatywa"
„
20 oo Filharmonia „Dwójki
21 ~o Pllnorama dn ia
21.50 „Raj odłożony na póź.ni~j::
(4) ,,Życie przeszłością
- serial prod. ang.
22.40 Komentarz dnia
serial
22.45 „w labiryncie" (7)
TP (powtórzenie)

I

17.115
17.30
17.40
18.30
18.50
19.00
19.10
19.30
20.00
20.10
21.80
22.00
22.45
23.20

23.łO

PROGRAM I
9.00 Teleranek oraz kino Teleranka: „Szwajcarscy Robinsonowie" (16)
10.30 DT wiadomości
.
10.35 „Bez granic - ekologia na
świecie", cz. l
11.35 Teatr młodego widza
Kornel
Makuszyński:
„Skrzydlaty chł(}plec". (2) .
12.15 Telewizyjny koncert zyczen
13.05 „Bez granic - ekologia na
świecie", cz. 2
13.35 Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym
15.35 W kamiennym kręgu" (66,
67) - serial obyczajowy
17.45 TeleexJ)ress
18.00 „Gdzie są
taśmy z tamtych lat"
18.40 Antena
„
19.00 Wieczorynka „Smurfy
19.30 Dziennik
·
20.05 „Tylko Manhattan" \7) .-:
serial prod. amerykansk1e,ł
21.00 „Magdalena z Kossaków
(9) - „Lilka"
21.15 Sportowa niedziela - spr~
wazdanie z halowych m1stl'zostw Europy w lekkiej
atletyce
23 15 7 dni na świecie
23:30 DT wiadomości
PROGRAM li
9.25

Przegląd

tygodnia (dla nie-

słyszących)

10.00 Film dla/nie.słyszących:
„Tylko Manhattan" \7) .-:
serial J>rod. amerykansk1eJ
10.55 Wojsko·wy program dok.
11.20 Koncert życzeń (Ł)
11.45 Jutro poniedziałek
12.20 Kino familijne: „Autostrada do nieba" (11 - ost.) serial prod
amerykańsk i e j
13.10 „ 100 pytań do„." wicepremiera I. Sekuły
13.50 Rzeczn ik praw obywatelskich prof. Ewa Łętowska
- J>rogram Ireny Dziedzic
14.35 Podróże w czasie i przestrzeni
15.35 Graja Ewa i Andrzej Bauero-wie
·
16.05 Być tutaj - gawęda prof.
Wiktora Zina
16.20 „Kino - Oko" - ka!<?jdoskop filmowy
17.15 Aktualnośd kulturalne
17 30 Bliżej świata
19 OO Mieszkaniec roku" - rep.
19.30 Galeria 37 milionów
20.00 Studio sport
20.50 Tdealy - spotkanie z profesorem Marianem
Stępniem
8 DZIENNIK

ŁÓDZKI

nr 36 (12853)

DT-

w~
Pooi•dzlałlrowe przeboje
„Lus" - Jll'Ołram autolat-

k6w
Telee:ii:pr„
·
Reldam7 s prezentami
Echa .tad.lonów
Laboratorium
Dobra.noc: - „Oudze futro"
10 minut
Program publicysty=7
Dziennik
Pytania dnia
Teatr Telewizji łerzy
Mikke - „Ostatni z Jagiellonów", cz. 1
Wokół „okrą&łe&o atolu"
Sportowe disco.
„Stadami pieriestrojki", cz. l
- ,,Stalinizm"
OT echa dnia
J4tf.Yk niemiecki (16)

IUS
23.05

18.5ll
17.30
18.00

18.30
19.45
20.00
20.55
21.30
21.45
22.40
23.40

PROGRAM Il
18.5lS Język n~emieokl (16)
17.30 Antena ,,Dw6jki" na najIS.OO

Wiadomości
cych) (Ł)

18.30

Czarno na

19.10
19.SO
20.00
20.85
21.15
21.30
21.45
23.20

ii

-

e:r.ykronik

przegląd polskich
filmowych
„Te le-trans"
Grigorij Sokołow gra polonezy Fryderyka Chopina .
Kiedy
prtyglądam
su:
~·wemu tyciu - Harry Bellafonte", cz. 1 film dok.
Uwaga, dokument
Romnowy o cierpieniu
Panorama dnia
Biografie: „LermontC>w"
film prod. ZSRR
Komentarz dnia

21 LUTEGO
PROGRAM 1
8.50
9.15
9.25
9.40
lo.40
16.00
16.05
16.25
18.50
17.15
17.80

18.30
18.50
19.00
19.10
19.30
20.05
21.05
21.30
21.40

"22.20
22.50
23.20
23.40
16.55
17.30

Domowe przedszkole
DT - wiadomości
DT - dodatek gospodarczy
„Sprawa Mariany J?inedy"
(2) - serial prod. hiszp.
Domator
DT - wiadomości
Studio sport - mistrzostwa
&wiata w narciarstwie klasycznym
Dla dzieci: „Tik-Tak"
Kino „Tik-Taka"
„Cudow:a.a podróż" (21)
Teleexpress
LEX - reforma prawa karnego
„ Tajemniczy pan
Duv~l
lier" (5 - ost.) - „W&l:zka z pieniędzmi"
serial
prod. franc.
.
Klinika zdrowego człowieka
Dobranoc
„$niegowe
skrzaty"
10 minut
LEX - reforma prawa karnego
Dziennik
„
„Sprawa Mariany ~inedy
(2) - serial prod. hiszp.
Konferencja prasowa rzecznika rządu
LEX - magazyn llPOłecz
no-prawny
15 lat orkiestry rozrywkowej PRiTV w Katowi~a.ch
pod dyrekcj' Jerzego M1llana
śladami
pieriestrojki"
::Lata zastoju"
Wódko" pozwól tyć„."
DT - echa dnia
Jęzrk angielski (115)
PROGRAM U
angielski (Hl)
Wielka epoka" (7) - ae;ial dok. prod. włoskiej
Język

18.00 Wiadomości (Ł)
18.30 Studio Hi-Fi - John Porter
19.15 .,Eksperyment" - re-p.
19.30 Kolorowy zawrót głowy
20.00 NC>n stop kolor - „Brown
Sugar" (1) - „Początki" serial dok. prod. USA
21.00 Powtórka z historii
21.30 Panorama dnia
21.45 Adantacje opowiadafl Guy
de Maupassanta „Mała
Roque" - film prod. franc.
22.40 Komenta-rz dnia

0

IMI

z
miasta

~ 180 MLN DOLAROW
w zeszłym roku
Polskie Linie Oceaniczne. żeby zdoby6 jednegl!
dolara,
musiano wydao
zaledwie
335
złotych.
Szczerze podziwiamy, bo
niektóre przedsiębiorstwa
mają takie
wyniki, że
bar.dziej opłacałoby się
im kupować „zielone" u
cinkciarzy.
zarobiły

~ POCZT A Stanów Zjednoczonych w kilka dni
po emisji wycofała z obie-

gu
maczek z podobizną
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23 LUTEGO
PROGRAM I
wiadomości
9.15 DT. 9.25 Dempsey i Makepeace na
t~opie" (13) - serial prod.
ani:.
10.15 Domator
10.45 Encyklopedfa
zakopiańska
„Tatrzański dwór"
16.05 DT - wiadomości
16.10 „Radar" - magazyn wojskowy
16.25 Dla
młodych
widzów:
Kwant"
17.15 Teleexpres&
17.30 „Od wschodu do zachodu
Słońca" film dok.
17.55 Mistrzostwa świata w narciarstwie klasyc?;nym
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
t~opie" (13) - „Nowojorsk>ie
powiązania" serial prod.
ang.
21.00 Pegaz"
21.50 Wokół wielkiej sceny
22.40 DT - echa dnia
23.00 Język francuski (17)

POZIOMO: 1. Uszczerbek, '.>trata,
4. Ra:ecz do załatwienia, 9.
Do
twojej książeczki oszczędnośc iowej
dopisuje go PKO, 10. Jerz;ioro w
Afryce otoczone górami, 11. Byk
=zony
w starożytnym Egipcie,
12.
Przyspieszenie
reakcji p<>d
wpływem katalizatorów. 14- Stolica
Afganistanu_ 15. Wrzątek, 20. Okres
zabaw i balów. 22. Miasto w NRD
znane z wyrobów Zeissa. 24. Szerokonose małpy
roślinożerne,
2~.
Strzegą jej WOP, 26. Syn Zeui;.a, 27.
Odgłos upadku.
PIONOWO: 1. Głos żeński,
2.
Poprzedniczlka
łódZkich
„Odgłosów", 3. Konieczny do
drenowania, 5, Perlica, 6.
Ród włC>soki<:h
lntników z Cremony, 7. Telefoniczny lub fotograficzmy, 8. Anatomiczny i geograficzny, 13. Opieka
prawna, 16. Forma PQmnika. 17.
żałosny głos psa, 18. Ruchoma połowa ust. 19. Koń maści białej
w
plamy kare. 21. Obszar, okrąi. 23.
Pora roku (urlopowa).

PROGRAM li
16.55 Język francuski (17)
17.30 Rodzice i dzieci
18.00 Wiadomości (Ł)
18.30 MagaZY'!l „102"
19.00 „Muppet sho-w, czyli rewia
gwiazd" - Bob Hope
„Cyklosporina"
19.30 „Puls" - film dok.
20.00 „Kiedy przyglądam się swemu życiu - Harry Bellafonte". cz. 2 t'ilm dok.
•
•
I
• '
I • ' · • . -.
impresja fil20.40 Steinberg '
mowa
Porównamy dziś dwa
sposoby
21.00 Ekspres reporterów
rozegrania kontraktu. S ma zada21.30 Panorama dnia
nie wygrać 4 kier po ataku W
21.45 Studio teatralne „Dwójki" asem, a następnie blotką karo.
- Adolf Rudnicki - „Pensjonat Paryź."
22.30 Komentarz dnia
22,35 · Dobrano<' dla dorosłych Lista heter

24 LUTEGO
PROGRAM I
8.50 Domowe przedszkole
9.15 DT - wiadomości
9.25 DT - dodatek 101podarczy
11.40 Młode wino'' - komedia
~bycz. prod. CSRS
15.50 DT - wiadomości
15.55 „Intersygnał" ma1azyn
18.25 Dla młodych widz6w „Rambit" - teleturniej (Ł)
16.50 Dla dzieci: „Okienko Pankracego"
17.15 Teleexpre11
17.30 Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym
18.10 Skarbiec
18.50 Dobranoc - „S111ledzi"
19.00 10 minut
19.10 Monitor rz11doWT
19.30 Dziennik
20.05 Kino muzyczne Kydry6.1kie10 - ,,Amerykanin w Pary:lu" - mualeal prod. USA
22.0ll Czas
21..0 Szkoła mlllłrs6w" :la;;,u1z Majewski
U.55 DT - echa dnia

22 LUTEGO
PROGRAM I
8.50 Domo-we przedszkole
9.15 DT - wiadomości
9.25 „Spotkanie na lotnisku" „ (4)
Uśmiech stewardesy seri~l prod. NRD
15.50 DT - wiadomości
15.55 Losowanie Expreu I Super
Lotka
16.05 Bariery
16.25 Dla młodych widz6w: „Latający Holender" „Klub
zdobywców oceanów"
16.50 Dla dzieci: „Cojak" - teletu.miej
17.15 Teleexpress
17.3B.. Z Polski rodem
17.50 Telewizyjny
Informator
Wydawniczy
18.10 Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym
18 50 Dobranoc - „Miś Uszatek"

eh Wilt łt1lko
olea j>4ałora

Kcacert

polszczY'Z?la
(dla nlesłysz"
białym

~ OPATRZNOSC
apulciła

o tym starzeniu mołna
się dowledsleó, te złodziej
złodziei
,,Jutem in-nr" - film York (Anglia) z i Mtt1ch· któr1 okradł
stanie wkrótce przed '"obyez. prod. po1*1•J
wpadł on w lełopo
dem, leci ani iłowa nie
„Slad.ami plerltllłlroj)d" - miast
ły, z kł6rt1ch
wywinął napisano o dalszym losie
Białe plamy"
•it prawie
cudem. Gdy tamtych dwóch biedaczw ZeluoweJ Woli wrócił do
domu z da!•· ków, Czyżby uznano te
a okuJi 1'19 roomle1 uro- kłej podróży, żona, roz- kara
została lm jui WY·
daln Fryderyka ChopLna
JJakowując jego blSgaż. z mierzona?
Rounyślanla prof. Mariana przerażeniem stwierdziła,
Stępnia
1z zawiera on różne dam~DO
KLUBU BOKDT - echa dnia
•kie
fatałaszki,
jak SERSKIEGO
w Hagfor•
Jęz)'k rosyjski (1T)
flader
frywolne I kuse (Szwecja) zapisało się
16
majteczki,
biustonosze, mężczyzn w włeku od 65
PROGRAM Il
podwiązki...
Wielebny do 82 lat. Rzecz
;asna,
gęsto
musiał się tłuma
nie majq
oni
żadnych
Język rosyjski (17)
czyć, lecz oczywiście
nte szans na ringu i zresztq
„Wiem wszystko"
tele- dawano wiary
jego sło nie o to im chodzi, aby
turniej
wom. Obronil swoją nie- okładać się
pięściami Lecz
Wiadomości (Ł)
winność dopiero
wtedy ,
Ze wszystkich "tron - ma- gdy udało się dowieść . że by korzystać z doskonale
wyposażonych
gabinetów
gazyn reporterów
na lotnisku pomylił iden- odnowy. Spodziewajq
się,
„Powrót" - rep.
tycznie wyglądające sak· że zabiegi w nich
poKlucz do nowej muzyki
wojaże, a ten który zabrał,
„Hango i Bach" - film ba- okazał się własnością fo- zwolą im dlużej zachować
kondycję fizyczną.
Klub
letowy prod. radz.
tomodelki udającej ,: 1ę na nie
znalazl form11!nych
Panorama dnia
.
kolejny seans zdjęciowy.
podstaw, aby odmówić im
„07 zgłoś się" (8) - „Dla~ DWAJ
ZŁODZIEJE
czego pan zabił moją ma- s Gubina spokojnie szli członkostwa.
mę" serial TP
sobie ulicą, niosąc ukra~ W 20 WYPADKACH
„997" - kronika kryminal- dzione dopiero co futro warszawskie komitety ona (Ł)
z nutrii i radiomagneto- siedlowe i rady mięsz
Komentai'Z d.nia
fon, gdy nagle napadł kańców sprzeciwiły się
ich pijany osobnik, po- projektom uruchomienia
bił dotkliwie
i odebrał na ich terenie
małych
lupy. Z notatki prasowej piekarni.
Oczywiście,

bliższy tydzień

17.411 Ojczyzna -

17.35
19 LUTEGO

a.•

aLUTBGO
PB.OGB.A.11 I

.,._la

Oczywiście, koncepcji rozegrania
tej gry może być więcej; my pozostaniemy przy dwóch, z których
pierwsza jest dosyć prosta (niestety, nie doprowadziła do wygranej),
a druga - prawie natchniona.

18.55
17.30

Język

an1ielskl (łT)
Wzrockowa lista przebojów Marka Nledtwieckie10"

18.00 Wladomołcl (Ł)
18.30 Magazyn „102"
18.50 Polsk& Kronika Filmowa
19.00 „w labiryncie" (S) ;:- „sama w pustym łomu - eerial TP
19.30 „Dookoła 6włata" "W
Z&irze"
20.00 Dyryguje John Rubłnatel~
20.20 „Dać na prseczy11.czenle„.
- rep.
20.45 „Brawo" - macaf.)'W.
21.30 Panorama dnia
21.45 Hotel Ritz" - rep. z Bla-

l~gostoku
„Każdy

n

ma 1Woje piekło
- dramat Hn1acyjn7 prod.
franc.
23.40 Koi::ent&rs dnla

22.05

Do rozlosowania nagrody
kowe.
: /_

.

,- •

'

•

RYBY (19.Z.-Z0.3), - Uwalaj,
łeby6 w nadchodzących dniach
nie sroblł Jaklegoł
rłupstw,.
Zaalępij więc rady kogoi do6wiadczonego I 'bardse ei *7·
ozllwero.
BARAN (Zl.1.-ZO.ł). - Will•
ceJ wytrwałości w tym co ro·
b1- ł będzien robił.
Trudne
chwile Juł n Tob11. oo nie snaHJ', te mote.a sobie pofolgowa6.
BYK (11.ł.-Zl.5). - Ktoł mele sranl6 twoje uczucia. Moto jednak wyllony•ta6 dlłl
ewoJego dobra. Pod warunkiem
h srezygnujes1 ze ewojej ehę
eł dominowania oras • uporu.
łe1:1

~

..•

.

.

.

';

,'

'

książ

•.

starszą
będzie

z trzech kart trefl(}wych
ósemka z ręki.
Gracz na
pozycji E stanął jednak na w:>'.sokości zadania i podłożył dziewiąt
kę trefl! S musiał zabić damą W wziął królem i odszedł w trefla. W sumie gra
przegrana, bo
oddaje się łącz.nie cztery lewy: kaPrzykład
pierwszej rozgrywki. rową, pikową i dwie treflowe.
W drugiej lewie S zabija karo fiDrugi przykład. Pierws~e dwie
gurą z ręki, a następnie trzykrotas 1 blortka
nie gra w atu, zostając na stole z lewy - identyczne:
ściąga teraz
królem kier. Teraz impas pikowy: karo. S dwukrotnie
z ręki walet, W zabija damą i od- kiery zgrywa asa pik i wchodzi
chodzi w pika. S ma jeszcze na- na stół na króla kier. I oto kludzieję na r6wny podział pik6w, ale czowy moment rozgrywki: zagrawkrótce zostaje mu ona odebrana. nie spod króla pik do waleta •
Ratunkiem mogłoby być teraz je- ręki! W zabija go dam' (to już
dynie chytre zagranie ze stołu w druga lewa obrońców), ale nie ma
trefle i oczywiście
rozgrywający teraz dobrego odejścia: jeśli nara
stara się WY'koirzystaó
tę azansę: w karo pod podwójny renons jego zadaniem jest dopuścić do rę ze stołu pójdzie ostatnie atu, zał z
ręki blo-tlta trefl i do odda,nia bę
ki W, aby musiał on zagra6 albo dzie jeszcz~ tylko dama trefl. Jedo asa - damy trefl, albo w karo śli W zagr& w trefla - zagra do
pod podwójny renons, ale manew.r wideł I też oddać trzeba jedy.nie
tM może eię udać jedynie gdy do blotkę trefl. Tak czy owalk
swoja gra.
zagrllJ!lej ze stołu blotki trefl
E
dołoży niską blotkę,
a więc najK.ROL KIER

BLIZNIĘTA
(ZZ.5.-Z0.8).
Najblline cb)l 4oskonałe, aby
srealizowa6 1we OIOblste 1pra·
wy, B11dt ołemywny rdył moien wiele myska6.

PROGRAM D

KAŁUŻKA

oprac. J,

BAK (11.8-U.T). - Nie przesadsaJ se •Wll 1amodzldnołcl11
I nlesaletnołol"Jał wkrótce
'b4ldsleu muaiał lllęrn116 po pom-11 4ło6. Zbliia si• okazja,
kt6reJ n.łe wolne prsegapl6.
LlCW (!3.7.-H.S). - Nie ogll\daJ 1ię na Innych tylko jak
najszybciej pod,łaJ
do eelu.
Pod konleo tyrodnia pomyślna
władomoł6.

PANNA (!3.8.-12.9), - Teras
mógł
wykaza6 ał4l
umlejętnołciaml,
oo
pnynlesle w konsekwencji spory 1t11kce1. Łatwe
teł wybrnlen • opresji.

będzlen
awolmł

W AGA (H.9.-ZZ.10), - Huś
tawka nastrojów
smęczy Cię
do ilego stopnia, te
będzieu
chciał acleo, rdzle •MT ponto~
.

.·„~-,

. · . .•

.

Sil· Równiet
sprawy przykre
blers pod uwagę w planowaniu
najblibsych posunlę6.

SKORPION (!3.10.-ZZ.ll). Nie ograniczaj swej &ktywnośel.
Wszystko jest na dobrej . drodze. Będzlen mógł dzl.ała6 szybko, a co naJważniejne - 1kuteclllle.
STRZELEC (23.11.-22.1!).
Intuicja podpowie Ci najlepsze
roswł11zanle, co doprowad.ll ao
oczekiwanych efektów. Pozwól
najbliłsuJ osobie wykan6 lłę
lnłcjatywj\.

KOZIOROfli:C (!3.1%.-ZO.l). Wy1trsegaj
się działa6., kt6re
prowadzi\ tlonikąd. Marzenia '"
dobre, ale przy uwŻględnienlu
realnych mozllwołcl.
WODNIK (!1.1.-18.Z). - NI•
rozpraszaj się - musisz •koncentrowaó uwagę na najpowdniejszych sprawach. Od tego za·
Idy powodzenie twych planów.
Znaki przyjazne Rak i Byk.
.
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