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i premier RP
zaproszeni
d.o Paryża

„Dl" rozmawia 1 Tadeuszem 'Syryjczykiem·
ministrem pnemysłu

I · marca br. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej WoJclech Jaruselakl i prezes Rady Mininr6w
ftzeczypospolltej Polskieł, Tadeus11
Malówiecki udadzą slę z wizytą oflcJalną do Paryża, iaa zaproszenie
. prezydenta Republiki Francuskiej
Fra·ncols Mitterranda. Towarzyszyć
lm 'l":dzle minister spraw zagranicznych RP, Krzysztof Skublszew1kł.

nii KERM podejmowanych w
sprawie Łodzi I przemysłu lekkiego, ale jedno . jest jasne: nie
mamy w tej chwili środków na
Inwestycje centralne, a.ul też
nie możemy
oddziaływać
na
banki, by udzielały, na przykład, kredytów · dla nich nie-

(PAP)

Konferencja

•
O 1odz. 9 rozpoczęły się piątkowe obrady plenarne Senatu,
którym przewodniczyła wicemarszałek ZOFIA KURATOWSKA.
Zcodnie z porządkiem dnia kontynuowana była dysltwiJa nad
ustawami gospodarczymi, zwanymi w kuluarach parlamentarnych pakietem Syryjczyka.
.Jako pierwszy głos u.brał- sen.
~aldmter1 Brzeziński, przedstawia·
jąc stanowisko
Komisji Polityki
Społecznej i Z rowia odnośnie ustawy o niektórych·
warunkach
funkcjonowania ubezpieczenia społecznego 1'0ln1k6w indywidualnych
i .złonk6w ich rodzin w 1990 r.
Projekt ustawy o ubezpie<:zeniu
rolników indywidualnych wywołał
burzliwą. trwającą ponad trzy godziny dyskusję.

Je

te

w1edzleł,
łączy
jedno
wszystkil!! one zakładają Interwencję, określone działania centrum w niemal każdej gałęzi
przemysłu. Studiujemy 1 analizujemy ich zasadność. Jedna\{
większość program6w
od początku była nierealistyczna, zakładały one bowiem !!pO?e WY·
da.tki ł>udżete>we.
Nie potrafię jeszcze ustoaunkować się w tej chwili do opi-

na.torowi• - pny 10 głosach prze.
ci w I 8 wstrzymujących
się przegłoso.wali
stanowisko o . niewnoozeniu zastrzeień do ustawy
w wersji propo.nowanej przez Sejm.
Taki zapis uchwały zaproponował sen. Ta.deua:i: Zieliński
argumentując to z czym zgodziła
się większość senatorów JroniecznoAcią przyspi~zenla
procedury
legislacyjnej i nleodsyłzr.nla ustawy do Sejmu.
Do uchwalonej przez SeJm ne>we-

pras~w~

·rzecznika

Zjed cz ie Niemiec
52 s. bezrobotnych.

Na wstępie wczorajszt!j k:on!crencji prasowej" rzecznik rządu Mal„
gorzata Niezabitowska poinfo mo·
wała dziennikarzy o zbliżającej ,\!~
wizycie we Francji prezydent
premiera i ministra spraw zagranicznych. W jej trakcie omawiane
będą kwestie dotyczące zjedno~enla Niemiec, udziału Polski· w kon
ferencji ..2 + 4" oraz traktatowego
uregulowa:lia
naszej
zachodniei
g:anicy.. f'.rzywołała słowa ftanc a:
kiego mm1stra spraw zagramcz.py l
Dumasa, który w Berlinie Zachodnim opowiedział się za zajęciem
przez przywódców niemieckich jasnego stanowiska w sprawie zachodniej granicy polskiej oraz za tra tatowym uregulowaniem tej ważn.ej
sprawy. M. Niezabitowska poinformowała o spodziewanej w marcu
wizycie premiera w Stanach Zioo·
noczonych. Wh:yty we Francji
w
USA, po wizytach T. Maiowleckicgo w Zwtą~ku
adde„kin

opłacalnych.

rządu

t.ltowego uregulowania granicy
M Niezabitowska odparła, że takie rozmowy są prowadzone; min.
Skubiszewski 'rozmawiał z min.
Genscherem który uznał że dalsze
.'
'

l

- „Lekki" nie ma szczęscia,
Udało nam się w ubie_głym roku zwrócić wreszcie uwagę na
jego problemy, mieliśmy w Ło
dzi posiedzenie Komitetu Ekonomicznego
Rady l\linistrów,
wiele słów, wiele oqietnic i na·
dziel... Czy nowy rząd to wszy.
stko wrzucił do kosza?
- Istnieje kilkanaście, jeśli
nie więcej uchwał Rady Mini·
strów i opinii poprzedniego
KERM, podobnych
do tej, o
której pani wspomina. Chcę po-

K o1e1ny
•
seans w TV

Pierwszy w olsce
przeszczep wątroby

Wszystko o ,,Mazowszu''

I

Demonstracja przed

ambasadą ZSRR

0

(DALSZY CIĄG NA STR. 3)
(DALSZY CIĄG NA STR. %)
- - - - - - - - - - - - - - - - ~~~. Rł!limi1•~

,Doktor Kaszpfrow•kl przyjedzie nie oglądali. Kilka tysięcy spośród
do Polski! Kiedy? Termin Jest na oglądających odpowiedziało na pyrazie trudny do sprecyzowania, po- tanie realizatorów - „Czy seans
Mimo tych uwag, któ•e sformutak!
„
nieważ do końca kwietnia słynny był skuteczny?" (DALSZY
Cl.'\G
N
A
STR.
2)
łowano w postaci poprawek,
seReporter towarzyszył przy monuzdrowleiel przebywa w USA.
A e.~ 8 marca, w Dzień Kobiet, tażu najbliższej audycji, le>ktur:z:e
U ~w'!.: j,1a O\ł~ih -pc.1taie k'ołf,+ i:. ·w, cd!r. ·• )} spe"i isHw 'k~
V t~hurei :B1Y1;!J.:11i. S<\ 011 !;llC
ko'ltaktów szefa polsk!e&-0 rządu z nT eean.s wraz z 11udycją „Wokół mentujących kilkaset przyopadk6w
uzdrowień. G<iyby próbować podprzedstaw!delami
czterech
mo- Kaszpirowsklegd"I
sumować wrażenia, motna powiecarstw.
Te najnowsze wda.domołct prze- dzieć kr6tko: niezależnie od tego,
Na pytanie czy w związku z ty- kazujemy mU!ortom tel~widz6w, czy lłę_ w uzdrawlaJl\ce . działania
Na podstawie takich oświadczeń mi wizytami Polska nie będzie kt6rzy 9glądal! poprzednie audy- KaszplrQwskiego 'wierzy, czy nie -'"
Kanclerz RFN, Helmut Kohl chce
obu wybranych w wolnych wy- rozmawiała z Bonn na temat tra~- cje i tytm, kt6rzy żału1ą że Ich fenomen jego popularności mnsł
powiązać sprawę polskiej granicy
borach pa:rlamentów powinien zastana. wiać.
zachodniej . ? rezygnacją Polski z według Kohla - zostać wynego- Seanse . Ka_szpirówskiego wymiędzy rządem
reparacji i z traktatowym zape- cjowany traktat
wołały r6wmeż w Polsce niebywawnieniem praw dla Niemców w polskim a rządem ogólnoniemieckim, który byłby następnie ratyPolsce. Rzecznik rządu bońskiego, fikowany
(DALSZY CIĄG NA STR. %)
przez og6lnoniemlecki
Dieter Vogel oświadczył w piątek parlament - oświadczył Vogel.
w Bonn na konferencji prasowej,
Polska zrezygnowała u spłat odte te oba aspekty powinny - zdaszkodowań
wojennych w oświad
niem kanclerza - zo"Stać zawarte
Jak dowiaduje się dziennikarz tego typu operacji było niezbędne
czeniu 1 23 sierpnia 19~3„r. w ow jednobrzmiących oświadczeniach
PAP w Centrum Zdrowia Dziecka dla ratowania życia. W!elogodzL'lś:wiadczenlu, skierowanym do rzą w Warszawie dokonano 1 marca nej, skomplikowanej operacji dojakie oba parlamenty niemieckie
du NRD.
Mbwl
się w nim o pierwszego w Polsce . przeszczepu konał na zaproszenie CZD prof. Rumogłyby uchwalić w sprawie polwątroby
u dziecka. U 8-letniej dolf Plchlmayer z Hanoweru, któ„Ni\?nlCZech", a nie o „N.RO".
skiej
granicy
po wyborach w
dziewczynki ze schyłkową niewy- ry przywiózł do Polski nariąd do
NRD.
(PAP) dolnością _wątroby przeprowadzenie przeszczepu.
Wczoraj w godzinach rannych
rozpoczęła się operacja przeszczepu
„Oświadczenie
takie musiałoby
Wiadomold
iacierpnłętG
1
wątroby u 2-Ietnlego chłopca rów„Malego vademecum
Peerelu"
jednocześnie uwypuklić, że stanonie:!: dokonywana przez prot, Pichlktóre c11tuje notatkę 1 aa:etu
mayera.
wisko rządu polskiego z 23 sierppodziemnej „NG"
C.ra1t'i (T'Olc
(PAP)
nia 1953 r. rezygnujące i: niemiec~985)~
kich repara~ji obowiązuje 'lada!,
„w 1% LO "'' WroeZGwłU od•
i te prawa Niemców, jak zostało
bywało lit ~•brani•
rodziców
to uzgQdnione przez premiera Mauczniów kl. I. Przewidziane byl11
O
„Mazow1zuN
wszyscy
wszystnosi
imię
r.
l!lygieiymkiego,
że
lti:owieckiego i kanclerza Kohla we
również wt1bo111 tzw. trójki kla·
ko wiedzą. N.uze pytania na temat czy sobie 40 Id, a Mira Zimińska
1owej. Obecn11
na spotkantu
wspólnej qeklaracji, zostanie ure· zespołu nie sprawiły nikomu trud- wśr6d kilku jubileuszy jakie obLech
Walę1a jako :te do tej
gulowane traktatem"
powie- ności a odpowiedzi przyszło bardzo chodzi w tym roku świętuje także
klasy uczęrzcza jego ayn zaNa
wiele. Wszyscy wle'd.zą, że zespół 70-lecie pracy artystycznej.
dział Vogel.
proponował
wybranie do niej
wielu kartkach, które przysłali nadwóch panów siedzących za nim,
Jak informuje rzecznik prasowy
si czytelnicy oprócz odpowiedzi by- Stołecznego
którzy z racji swofej prac11 maUrzędu Spraw Wewły takte miłe słowa pod adresem
ją dużo wolTJego czasu, i pewnie
agencji „Marketeam" i „DŁ" za nętrznych kpt. Alfred Stępiński,
dlatego ciągle mu towarzyszą.
zaproszenie „Mazowsza" do lodzi. kierownictwo DUSW Warszawa Niestety, ·panowie ·odmówili, boWola ujawniło takt zawłaszczen!a
wiem
- jak przyznal ;eden z
ok. · 10 młn zł
Cl, kt6rzy wylosowali 2-osobowe mienia wartości
nich
- „sq tu slutbowo" ł nie
Ambasador Władimir 'Browikow sprawa i:brodni katyńskiej wyma- zaproszenia
od wtorku w godz. przez załogę radiowozu pilnującą
dzle~ml, al• zgola klml łnn11m
zapewnił nas, że przekaże premie- ga dogłębnego wyjaśnienia ze stro· 9-13 mogą Je odbierać wl agencji sklepu „Konsumy" przy ul. G6rmają alę opiekowa~".
czewskiej, do kt6rego dokonano
rowi rządu ZSRR list zawierający ny i\lstoryków.
prsy ul. Piotrkowskiej T, cl zaś wcześniej włamania.
nasze postulaty - powiedział do
Ok. 40-osobowa grupa członków którym szczęście nie dopl!ało mają
zgromadzonych przed amhasada radziecką
w Warszawie, Zdzisław stowarzyszenia ,Rodzina Katyńska" jeszcze szansę na kupienie biletów.
Dyduch członek delegacji ·warszaw demonstrowała wczoraj przed bu- Przypomnijmy, te „Mazowsze" tań
popr•wa 1tanu bezpiecseilstwa",
sklej ,Rodziny Katyńskie]" - zo- dynkiem ambasady pod transparenale Jak to zrobić, Już się nie dostaliśmy przyjqcl bardzo uprzejmie, tami z hasłami: )o 1at mordu ka- czy i śpiewa tylko 10 I 11 bm. o
\vładuJemy.
Związkowcy 1karnaj- godz. 17.30, w Hall Sportowej,
ambasador wyrażają() zrozumienie tyńskiego", „Katyń 1940 żą się, te młllcJa Je1i osamotd:a uczuć rodzin oficerów zamor- pierw cała pr!lwda p6:!:nlej pojedniona, te nikt inny nie czuje
(DALSZT CL4,G NA STR..%)
dowanych w Katynh1 stwierdził, iż nanie"•.
się odpowiedzialny za .1walczanle przestępczości, a tu włamafl
np. cora,z więcej.
- A jak ma lch by6 mniej
datę z~.z po japońsku
wymaWładze
miasteczka
Zabrzeh
- pyta pewien łódzki lunkcJowia' się „nl-ni-nl" co brzmieotrzymaj!\ w samian sa - Jak
narlusz (i to Jest chyba włał
niem :w tym języku przypomitu się pleszczotllwle mówi clwy komentarz) - skoro o
Duło mówi się ostatnio, plaze
na miauczenie.
„starego Pepika" (Pepik to po
godz.
16 millcja idzie do domnt
i dyskutuje e reformie w reczesku .J6sek) Tl iy1, dolarów
Potem zostaje niewielka grupa
sorcie 1praw
wewnętrzny.eh,
W konkursie orsanlzowanym
oraz wypoutenle iechnicsne dla
dyłuruJących i klika 11.mocho·
pny '.c1ym zakre1 poruszanych
jut po ras c1warty wyatąplło
m~ejleowere npltala.
dów na całe
miasto! ro kto
zagadnlefl Je1t bardzo szeroki,
1%0 kotów.
PlerWHI\ nagrodę
ma po południu i w nocy paod konieczności oddzielenia SB
100 tys. Jen6w
(równowartość
irolowa6 ulice, parki, łapa6 zło
od MO po kweatle umunduro694 dol.) •dobył
mieszaniec
LAUBBACI KOCIBGO
dziei, :i:abezplecza6 •lady Hd. t
wania. W dysluuJach, wysil\·
Tsurut~ro za obfite wąsy t nieFESTYNU
Fachowcy od , kradzlety kół 1apleniach i audycjach na ten tezwykle przyjazne nastawienie
mochodowych jad!\ actbie autem,
STALIN .JEDZIE Do MIAMI
mat ginie jednak zwykle ~pra
do właściciela, Chizuru YamaW1Panlałe
Wl\slska Jednego
po drodze szybciutko „obrabiawa najważnłeJsza - co 111rohlć.
moto. Na drugim sklasyfikowakocura i ezuJno'6 drugiego koją" kilka
parkujący.eh wozów
Milioner z Florydy
przebir
żeby mUlcJa 'czy pollcja skuno również mieszańca o imteb, ostrzegającego
swą pani!\
1 Jadą dalej. Żaden ple.szy pa·
pozostałvcb kilkudziesięciu konteczulej chronłła nas
przed
rilu Marina, który gniewnym
przed natrętami, przyniosły ich
trol
ich
nie
dogoni!
kurentów i w rezultacie S,5przestt:Jlcaml 1 skutecznłcJ ich
prychaniem bc:l'lbłędnie ostrzega
wlaściclelom
wysokie nagrody
I o tym należy pamięta6, 1:a-metrowa, wykonana w piasścigała.
SWI\ Z3-letnlą panią Mikę 1'.oyapodczas cłorocsuego kociego fe1tanawlając· się nad reformokowcu rzeźba Józefa Stalina zoDziałacze iworzj\cego 1lę NSZZ
kawę o nadchodzących pod ok·
stynu, organizowanego w Japowaniem mlllcJi,
Funkcjonariuszy MO mówi:11 co
stanie przewieziona samolotem
no natrętach.
nll zaw111e !% lutego. Wybór teprawda,
•e
„najwatnlejsza
jest
ANDRZEJ BECK
Opr.
(Il)
r•
cłnla
llłe
je1i
prsypadkowyr
cło Hiaml na Flory~zie w USA.

Granica za reparÓ.~je?

Przedsiębiorstwa

muszą Więc liczyć na &iehie, n'i
normalne reguły gry gospodarczej i. umiejętność odnalezienia
. się w nich.
- ŁM~ od dawna walczy nie
tyle o to, by jej coś dać, lct'Z
by ni2 n . ·h'raó aż tyle do budżt>tu cent:--- •1." go. Podobnie rze• z
się miała z ·:zemysłem lekkim
z którego p"Jatki finansowały
Inne, mnil'j do.-hodowe branże.„
- W tej c.h wili wszystkie gałęzie przemysłu traktowane sa
jednakowo, jeśli choqzi o od~
prowadzanie środków. Nie .ma
tet żadnego wyróżniania czy
preferencji. Przemysł lekki . je,;l

Dlatego, ie
ORMO nie czuwa?

Dziś

m~my

sobotę,

S marca.

DZIS: Kunegunda, Tycjan,
Budzisław,

Maryna,

.JUTRO: Kazimierz,

Sławomira

Łucja,

Witosław

w dniu dzisiejszym dla Łodzi
przewiduje następujl\cą pogodę:
zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Opa\'ly przeloine
'niegu. Temp. maks. w dzień
Z 1t. Wiatr umiarkowany okresami do§6 1tlny porywi11ty w
porywach cło ok. 15 m na 1ek.,
sachodnl
1 północno-zaehodnl
1topniowo słabnący.
· Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 990,9 hPa (743,Z mm Hg), a
temp. o,a st. o.

1H4
WprÓwadzenle nj\46w
kom11aryc:znyeh w Wars:i:awlo
1947 Za-pała wyrok NaJwytszego Trybunału Narodowego na hltlerow1kłch zbrodnlari:y
wojennych ujętych w Polsce
lub 'Wydanych przez aliantów "
1348

-

Upadek

chłopskiego w Galicji
cjl krako':"akłeJ

powstania
i rewolu-

1863 - Zgłnął A. Potiebnla
oficer rosyjski
walczący p~
stronie polskiej
1945 -

-

Wy~woleule Kosnlina

Nikt nie chce robi6 wiosłem
każdy pragnie 1terem.
/

~za

,,~nat aprobuj e

pmll8d . ~~m · Pll&OJ'
~Mote.

Sąd

Lublin

K.atowloe ""

ŁKS

panowie!
.Teaea k!.lka dał temu wieLu
w planach · na
ktblc6w miałobp
nl9dzlelne przed.południe ' • mareą
obejrze'ni• inauguracyjnego spotkuua rundy wio...n.nej pomiędzy
Włdzewem i Motorem Lublin. Poloda jednak załamała si ę I r:r:ec
wróciło do
motna, że wszystko
tein element,
normy. To będzie
kt6ry na pewno odstraszy wielu
sympatyków futbol u. od od,w iedzenia 1tadionu przy ul. Armii CzerDla pr awdziwego kibi ca
wonej.
być jednak
aura nie powinna
czynnikiem, który przesąd ziłby o
podjęciu decyzji nakazującej przebywanie .w domu. Wszak złaknioa doping0>wać
ny jelłt on piłki ,
trzeba , bo
swoich ulubieńców
a także
Widzewa,
dla
azczrgólnie
dla ŁKS, każd y punkt będzie mi ał
znaczenie. Rącję miał
kolosalne
trener Lenek Jezierski, który n a
c~wartkowej konferencji pra5owej
będzie depowiedzi ał", że marzec
cydujący dla wszelkich ustaleń Ji·1owy:ch, Dobry' start jest zatem
Bo tego oo się
llakazem chwili,
straci na początku można nie odrobić jut do końca rozgr)"W€'k.
U-

Wldzew, którego aytuacJA w

1oweJ tabeli doskonale znamy bę
dllle miał za przeciwni.ka lubel1kł
Motor. A więc Paweł Kowalski
kontra jego byli podopieczni; Emocje zatem zapewnione. Zdaniem
łÓdzkiego' szkoleniowca lublinianie
mieli wielkie trudności z
będą
przedostaniem ·się pod bramkę
Z&jdy. Będą się bronili i w tej sytuacji atak pozycyjny musi być
bardzo dobrze rozegra!ly, by zwieść
rywali. Wszystko będzie zatem zależało od dyspozycji Leszka Iwanickiego, który jak profesor rządził
w środku pola pod~zas ostatniego
sparringowego meczu Widzewa z
LKS. Sam strzellł · gola oraz potrafił je~zcze znaleźć się w sytuacji sam na sam z bramkarzem,
choć w tym wypadku bramki nie
zdobył. Nikt nie dopuszcza myśli
by Widz€w mógł ten mecz nawet
zremisować. Konto tej drużyny jest
doskonale wszystkim znane: cztery
punkty. ostatnie miejsce i różnica
bramek 12-,27. Będący na przedostatniej pozycji Sląsk Wrocław
ma 9 „oczek" na koncie. Te fakty
nie wymagają żad !1ego komentarza.
Kibice domagają się więc zwycię
stwa za trzy punkty, które można
ale nie przesadzajmy z
zdobyć ,

Rewolucja w futbolu?!

tym, Pawet Kowaliki tyeQ"ib7 sobie sukcesu nawet w najakromnjej1zyeh ro1miaraoh. W1aoll:l w711llr:
jest rezultatem •zc.z•lhryoh zdarzeń na boisku. Cóż więcej można
do tego dodać? Będ-.:iem:y trz7mali
kciuki za piłkarzy I ml•jmy nadzieję, że ten zasłużony zespół ni•
pozwoli sobie na degradację. Ło
dzianie zagrają w na-;tępującym
zestawieniu: Zajda - Kupka, Wewiór, Łapiński, Cisek - Szulc, PodMosiadło, L. Iwanicki, _P_ułek ćhalewlcz, 'f ra1Ja. Nie będą mogli
grać pauzuJący za żółte kartki:
Myśliński. O kontuzji
Przybyś i
Jacka Bayera szeroko jui pisaliś·
my.
Cóż można powiedzieć

o Motorze
Lublin? Drużyna ta nie ma też
najlepszej sytuacji w lidze i diatego będzie walczyła twar:io o jak
n ajlepszy rezultat. Remis będzie
szczytem marzeń tej drużyny. ·
LKS wyruszaJit natomiast do lidera' ro.zgrywek - GKS
Katowice. Na ostatniej konferencji
prasowej w PZPN prezes - Marian Dziurowie• powiedział, że je.go klub poszedł na rękę rywalom
i wyznaczył termin spotkania w
nied:zielę na godz. 15. W efekcie
takiego posunięcia łodzianie muszą
wyjechać na Sląsk dzień wcześniej
i atracą na tym ok. 10 milionów
złotych. Tak to pan prezes Dziurowicz walczy o interesy klubów bę
dących w dużych kłópotach finansowych. !L mote chodziło o to, by
uczynić wszystko, by aędzia ~Ilchał
Listkiewicz miał bardzo ułatwione
żadanie, bowiem zamelduje się iia
śląsku w dniu meczu o godz. 10.30.
Poprowadzi spotkanie · i następnie
o godz. 18.30 odjedzie pociągiem do
domu.
Piłkarze

Skończmy jednak • lyml dywagacjami. Nie ulega ' wątpliwości, że
faworytem tego spotkania jest GKS
Katowice, który pozyakał dodatkowo Szewczyka, reprezentacyjnego
stopera ze Sląska Wrocław. W historii rozgrywek i !potkań łodzia•
nie tylko dwa razy potrafili zremisować z tą jedenastką, gdy występowała ona w roli gospodarza.
Nic nie mielibyśmy przeciwko temu
by tak . się stało w niedzielne popołudnie. I za podopiecznych Leszka
Jezierskiego trzymamy kciuki na
progu rundy wiosennej. Dobrze, że
do drużyny dołączył Jacek Ziober.
Bez niego gra jakoś si11 tej dru:ty:nle nie układała.
ł

spotkaniach grają:
Zawis~a, Jagiellonia. Sląsk ..Zagłębie. Sol~ow1ec, Lech .,... Zagłę
bi~ Lubin, Oornik Zabrze - Ruch,
Olimpia 1 Stal Mielec Wis~ Legia.
(a. azym.)
W

pozostałych

Z dosyć orygina l ną propozyii ; ą
zmiany prząpisów gry . w piłli:ę,
nożną wystąpił prezydent ~ l'VtędzyFederacji Piłkarsitiej
narodowej
(FIFA) Joao Havelange. Otóż p:>wiedział on na konferencji pra$omoże
wej w Algierze, iż być
wkrótce zostanie zastosowana zasada, by mecz piłkarski składał
się nie z dwóch części dwa razy
.,.. W 1/2 finału turnieju druży
45 min„ ale z czterech - po 25 nowego
mężczyzn • międzynarodo
min. każda Havelange - podk reś lił . wych mistrzostw RFN w tenisie stoiż chciałby wprowadzić tę reguł ę łowym Polska przegrała z
Belgią
na mistrwstwach świata w 1994 r . 2:3. Punkty dla Polski zdobyli LeGrubba
Andrzej
i
Kucharski
w USA. Zmia1na ta - powiedział szek
w grze podwójnej.
- · uczyniłaby futbol bardziej pro- z Kucharskim
drugim półfinałowym spotkaniu
fesjonalnym. Byłaby to gra jesz- W
3
RFN pokonała :0 ZSRR.
cze bardziej atrakcyjna i spowo.,.. Pierwszym w świecie człowie
zainteresowanie
większe
1 dowała,by
kiem, który przepłynął dystans 100 m
sponsorów i sieći telewizyjnych.
st. grzb. poniżej 54 2ek. jest 22-letPropozycja ta spotkała 1lę już ni Kanadyjczyk Mark .Tewksbury.
na 2~-metrowej
- z odzewem amerykańskich stacji Podczas zawodów
T.Wksbury
w Saskatoon,
telewizyjnych. Przedstawiciele TV pływaln~
53,59. Jest to najuzyskał czas nie zgodzili się z nią, argumen,t u- lepszy na świeaie rezultat w
tej
jąc, że za późno · już n a tego ro- konkurenc:ll,
dofychczu rekordowy
• dzaju zmiany · w m istn:osb-.vech wynik naletał od 1985 r. do Richtera (NRD) - S4,20.
świata w USA.

W

Na mistrzostwach

Dotkliwa

światił· piłkarzy. ręcznych

porażka

Nie wiedzie się polskim piłka·
rzom ręcznym w mistrzostwach
świata. W czwartkowy wiecz6r doznali dotkliwej porażki z zespołem
NRD 17:25 (9:9). Pierwsza połowa
gry mogła zadowolić kibiców naszej drużyny. Zespół nawiązał równorzędną gr~ z silnym fizycznie
zespołem niemieckim, co odzwier ·
ciedliło się na tablicy wy ników. Po
~mianie st ron Polacy nierwsi zdo ·
' byli bratnk4 i nic ni"' wska z.v w nł'

KAI..ENDARZY.K

al

!)KH.ÓCJE

lll~ l l D llll~A
SOBOTA

,K OSZYKOWKA. II liga ko.biet:
ŁKS - · Koro.na Kraków, al. Unii 2.
godż. 18.30. II liga męska: Społem
- ·Z niez Pruszków, ul. Półnoi:.na
36, godz. 17.
BOKS. Międzynarodowy turniej
ju.µ iorów o „Złetą Łódkę", al. Koi w nieściuszki 73(15, gedz. 11
dzielę godz. 10.

na
ku

klęskę.

mi~ut
choćby o

mis.

Sw~etna

·z NRD.
upływie kiltit: marzenia
jednym punkcie za re-

Niestety po
skończyły

bramkarza Petera
Hofmanna załamała ·polskich sraczy. W szereg-i .naszego zespołu
Polacy
nerwowość,
się
wkradła
tracili „głupie" piłki, a przeciwnicy zdobywali gola . za golem. Kilka udanych akcji ·indywidualnych
Roberta Skalskiego nie zdołało
zmniejszyć znacząco rozmiarów porażki. Tym razem zawiedli czoło"
wi snajperzy Bogdan Wenta i Zbigniew TłuczYński, a i Zbigniew
Plechoć nie grał skutecznie. Najbardziej denerwowała nieporadność
w rozgrywaniu. ataku pozycyjnego
i straty piłek po prostych błędach.
Bramki dla Polski zdobyli: Robert Skalski 6, Bogdan Wenta i Lesłilw Dziuba l>O 3, Zbigńiew Plechoć
i Dariusz Bugaj po Z, Zbigniew
Tłuczyński 1, najwięcej bramek dla
NRD zdobył Wahl - 6.
Po czwartkowych meczach zapewniony -awans do grup pół!inało
wych mają drużyny Szwecji, · Węgier, Rumunii, Hiszpanii, ZSRR i
1ra

Weao&"&j pod

GDGIRM•EilłlB

odracza
„.

pr111twodnł....,.em

rozpra,wę

donie -

. prud

~ p*-iowłł ock-ocą6

s11- rozprawił do ZO mMc&.
Za nlewykonmie zanądzea.ła 14dmi Rejonow711l Wycbiał'll XVIII
Plracy ..,, Łodzi roz~Ja lit tot- du, pozwA!Ily Za.l'zfłd Regionu NSZZ
został
u.kanrny
prawa & pnv6dawa IT'1JP1 pra• ,,8olldarno6ć",
zwhtZ&1lJ"Ch s wydaw- l'f'Z:YW1tłl w wył!Oik:o&:I 10 tys. zł
cownilk6w
Infomi1tJC;yjny oraz ztJb!>'Wliąiz&ny do do.9ta.rozenia w
,,Serwlll
łlictwem
,,Sol'idanlośc:i", klt6n7 Il lltyc.tn!a clą.gu '1 dni do<latkowej dokumenw71>owledzeaie tacji, m. in. uchwał Walnego ze..
1990 ~· otrzymali
braaia ~legatów, lt4'uittury orgaumów o praet, co '"'.UonuM.
daj, uznania w11P<>W1iedzania umów nizacyjnej RKO i ZR oraz obecnej
za beZlllkUteczne J uznanie. llłOSU!ll· atruktUll'y związku, a takte listy
zat.rud,n ionych po 31 .stycznia 1990
ku pracy za trw&ły.
Przed S!ldem na wczorajuej !l'OZ- ro'kU -w:raz z wyikazem starnowisk,
·
prawie stanl'lli m. in. ze strony 1w- na które zostali pr.zy jęci.
{a.sza)
Krzysztof
wodów: red. red.
Marek
i
Marsza! (szef serwisu)
pozwlllDll Tl'>Wldtowaki. Stronę
choć kul uaey aądu trzęsły się od
dzH!co Jatka c~

z.-

NSZZ

,,Solidamołoi"

Andnej

(DOKOI'itCZENIE ZE STR. 1)

Słowik.

t~o.
Na opisywanie a.imosfery
jak Ilię zdaje., precedeDJIOwego prowszystprzede
cesu nie pozwala
l_tim br&:k miejsca, chociat waż117
Jest takze apel stron o zachowanie
pe>wagi i umiaru w relacjach. Obie
strony nie zgod2iły się natomiast
{na wniosek l)O'Wod6w) na filmo·
wanie st8'0!!1 pra:.es kamery TV .
'
ŁWD.

uzu..,

Z uwagi na kpn!eeznołć
pełn,ien:la postępowania dowodowe-

w&beoc nieWyikonań!a przez
por:wa:n1t un14dizenla 111du
przedstawienia odipowiedrlli na poMW I przekazania akt osobowych
os6b, kt6rych dotyczyło wypowie-

go -

stro.nę

duje WJigkStL-ych 9&6d. W i ! I
senaitoró'w opowiedtilila ~ w · "

li)

usta.wy o deiala.lnoicl cea- sowaniu za Gdrzuceniem

podi:rczej aehatorow,te wnieśli wiePrzoostawiooie pole za.strzeżeń.
prani wywołały tywą dyskusję,
w rezultacie której pootanowio:io
teaut uchwały, ustawy oraz pr-opoz;rcje pop.rawek odesłać do El-nackiej Komisji Inlcjdyw I Prac
Ustawodawczych.
Dute ró!nice zdań prezentowali
senatorowi• w ·dyskusji nad kolejnym dokumentem - ustawą o
ochronie mienia ogólnona.r odowego
form
przek11ztałce:ll
w procesie
mówiono
własności. Nie wiem:r - czy ustawa stawia na ochronę
mienia ogólnonarodowego czy tei:
po.zbywania się
hamując procesy
zbi;dnego majątku - nie spowo-

W ~wlązku z uchwał11 o.. wotum

•wobec senatora Tadeusza Zaskórskiego, jaklł podjął Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność"
w Piotrkowie Trybunalskim, !)luro
poselsko-senatorskie, · reprezentujące
senatora wystąpiło do zarządu regionu z żądaniem „przedstawienia
konkretnych faktów świadczących
o nierzetelnym wypełnianiu obo\ .· iązków senatora przez T. Zaskórskie'go". Zatądało też przedstawienia faktów mówiących o działaniu
na szkodę woj. piotrkowskiP.go w
parlamencie oraz o unl:!możliwia
nlu właściwego działania komitetów obywatelskich w terenie.
Biuro wyraziło natomiast zadowolenie z faktu, iż ZR NSZZ „So·
lidarność" przychylj ł · się d,P pot:llT.
du komitetu obywate'ls'ltiego:, że posłowie i 1enatorowit! z OKP nie po-

Modły

ml -

całości.·

ścisłe kontakty są konieczne. Jest

jasne, że w tej sprawie chcemy
rozmawiać ze wszystkimi !lczestnikami przyszłej konferencji w sprawie zjednoczenia Niemiec.
Niezabitowska poinMałgorzata
formowała dziennikarzy, że w ostatnim dniu lutego br. w Polsce
było ponad 151 tys. bezrobotnych.
O realizacji programu Balcerowicza. mówll na 'konferencji podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Wojciech Misiąg, który
„Pomysłowość" Polaków nie zna
stwierdził, że w lutym tygodniowe
mieszkańców
granic. Oto grupa
wskaźniki wzrostu cen ·wahały się
podwarszawskieh głównie miejscood 1 do 2 proc. Jego zdaniem dy- wości, po_słu,gują-0
się tałszywymi
namika wzrostu cen w marcu bę- zaświadczeniami o swej .pracy w
Związku Radzieckim ku,powała na
bazarach rUJble po ok. 700 zł, aby
sprzedać je następnie bankom. Te
zgodnie z obowiązującymi
zaś osobom ·pracującym
zasadami .
w ZSRR wymieniały ruble po kursie 1.400 zl. Aferę wykryto m. In.
w Nowym Sączu i Gorzowie Wlkp.
gorzowskiego
wyniki
Pierwsze
śledztwa wskazują, Iż w grudniu
i "Stycmiu banki straciły ok. 400
winni być utożsamiani ze zwi ąz mln zł. Podolbne bowiem „transakkiem zawodowym ani też w żaden cje" zawierano także w Pile, Tospoa6b być mu podporządkowani. runiu, Wałbrzychu i we Wrz:eS.ni..
M-AK Procederem tym - według wstę-

Afera z rublami
a NBP nic nie wie
pnych

Oświadczeni.e ZOŁ.
stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich a oburzeniem I niesmakiem
przyjmuje stanowisko stowa-rzyszenla
Dzlelllllkarzy RP wymierzone prz&clwko autorowi notatki o weryflkaeJt dziennikarzy zamieszczonej na lamach „Dziennika Łódzkiego" 20 Jl
1190 r, Trzeba doprawdy być pozbawionym godności zawodowej, by sugerować, iż ujawnienie nazwisk' osób,
kłl}re zgodziły się prowadzić hanieb,;_pnęluc~nia ]S:olef6l\' i wy~taw iaC
łamiące zycle oceny, Je~i zniesla·
i
'lvieniem bądł kłamstwem.

o moralną odnowę

-

trudniło się

afarę

Liga międzywojewódzka seniorów: ChKS
· GdyńKosynierów
ul.
Konin,
Start
skich · 11!, godz. 11, AZS Politechnika Łódzka - Wisła II Płock,
Gdyńskich 18,
Kasynierów
ul.
godz. H.30.
Plł..K:A NOŻNA. I liga: Widzew
- Motor Lublin ul Armii Czerwonej ao godz 1
·
'
·
PODNO.SZENIE CIĘŻARÓW. Wf!r
.,_,,Spartakiada
jewódzka
11.do l at rs.·
godz.
82,
ul.
Pił.KA

RĘCZNA.

2 ·

Zakątna
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Po.Iska by awansować musi przy najmniej zremisować z Japonią w
najblii:szą sobotę. Będzie to 1ra o
, wszystko", gdyt porał.ka zepchnie
jeden z tych zespoł6w do grupy
walczącej o miejsca 12-HI, a więc
poza stawką ubiegając11 •l'I J11ttcz& o udział w tumi~ju ollmpijskirn.
Wyniki serii spotkań wieczornych:
Francja
grupa - „A": Szwecja 25:18 (13:3), grupa „B": Rumunia Czechosłowacja 25:17 (11:9), grupa
Islandia 19:18
„C": Hiszpania grupa „D": NRD - Polska
(11:11).(9:9).
Z5:17

m. in . . dziękł czujnoki głów.nego
Ba,nku Przew Gorlicach
oraz pracowników oddziału Pomorskiego Banku Sandfowego w
' Myśliborzu. Z ustaleń prokuratury w Gorzowie, która zatrzymała
już dwóch podejrzanych, wynlk11,
Nieże afera ma szeroki zuięg.
stety, nic o nlej w piątek nie wledzi.ano w Narodo'W1'M "Banku P~
(PAP)
sklm.
0

·sop
od dziś, we wszystkie
dyżurować będą dwa
lódzkią oddziały PKO: oddział I
al. Kościuszki 15 w godz. 10-13 i
oddział III przy ul. PiotrkoW11klP.j
74 od godz. 9 do 12.
Począwszy

wolne soboty

.

• • •

Trzeba dcwrawdy mleć du~o złej
wou~ by pr6blt..wae brqnjć tycłJ. którzy w roku 19'112 ńaruś.zyli W5Zystkl.e
od ka-rnego po
możliwe kodeksy dziennikahonorowy. Weryfikacja
rzy, która w mniejszym lub w więk
szym atopnlu dotknęła w Łodzi kllkadzles•ąt osób została w tej chwili powszechnie uznana za bezprawni\
I ha:ó.blącą. Niestety, przeprowadzali
z
Ją konkretni ludzie wymienieni
nazwl~ka w artykule „Hawano. Tira-

naszym kontynencie mlędzynaro- .na"„
dowej wspóllpraiey dla w~line&o
dobra.
Po zakończeniu liturgii, staraniem
pa.bianickiej filii łódzkiego Klubu
Inteligi!ln<:ji Katolickiej odbyło się
Bejze,
spotkanie z ks. biskupem
uczestnikiem Soboru Wat~ańskie
(DOKOięczENIE ll!E S'l'R. 1)
religijn~
on
go II. Zaakcentował
uchwalonych
-moralne znaczeńle
A oto nazwiska tych , na których
pn.es sobór dokument<Yw.
czekają zaproszenia: RenaLa Am• • •
Tere.y od brołyk (ul. Przybynewsldego 61),
W ko6eWle 6wl~ej
Dziecl11tka Je:rius w~ ka. bl11kup Jerzy Łopat (ul. Okólna 18S), Teresa Brynkiewlcz (Zgierz, ur. PaKRONJKA WVPAOK(•W Beju odprawił mszę hriętą,n()Wea rzęczeweka
14), . Marcin Knap (ul
_ następnie poświęcił uroczyście
.
łt w L ć
.,. GODZ
1
5
stacje d~ogi. krzytowej. V'( c~asie Bratysławska 15), Halina Wróblewwróciło . aię. drz~o un!." :;::
nle mszy . św:~tei I drogi. krzyzowei, od- ska . (ul. Allende Ul), Gne!JO?S Pup.cyjną :1rywając ją. Tramwaje
I praw10-neJ p o raz p1erwszy przed ko (ul. Bartoka 1), . Marla PodkujeździlY przez 5 1od7.ln.
o lińska (al. Włókniarzy 224), Marła
.,.. GODZ. u.zs. N„ a.krzyżowaniu nowym! stacjami,. m od lo.n_o s i ę
w Cie~lik (Ra"-omsko, ul. Wary ńsk!e
nic·1r z eźwy moral ne odro dzenie kat o!Jków
Elektronowa 1 Gom6U<1
klerowca avi .Józef M. utracll p· Polsr<' v c a ły m św iecie, k t óre po- go. 100), A. J. Lewandowscy (Zdu ń 
Jerzy
nowanle nad pojelldem •Jechał na winno s i ę o pier a ć na wspó łczesnej ska Wola, ul. l.uka 73a),
pobocae i potrĄcił Helen• N„ która nauce Kościoła o>pI'acowaiilej przez M!\fczyńskł• {Zgierz, Odzieżowa 28)
(Konstanty~
Materowlc:i:
Mirosława
a uu.zeru •Iowy I złamaniem pod- Sab6r Watyk~i II
---------·---------------------w 11plła1'1.
pnebY'wa
udała
lJ.łi. Na 111. aokiclA.,.. GODZ.
1kl•J wble•la aa Jeadni• &lłbleła s..
11.i 1J I wpadła n• ład,. DlllewCSFJlka doanala llhlmanla poćlul!ala t
uras11 •IOW'f.
Ma aknyiowaniu
.,. OODZ. 1'.
Zell•ow1klego 1 aa. Lł'pca lduowca
z monta.ty&tamł .:._ Jackiem Ostro(DOKO}ęCZBNIE ZE :;;Ta. 1)
samochodu cię:łarowe•o Jeny &. ni•
wskim i Mleczyfiawem Kozubskim
ustl\Pll plerwsH:Astwa I ader1ył ale
w atudlµ noce I dnie po
spęc;lzają
j2szNigdy
Kierowca fiata Mariola ł~ reakcje telewidzów!
z · fiatem.
J. doznała ura:au klatki piersiowej
a pasażer &rzys:1tof si. urazu r1o- cze nie rnie>llśmy tylu listów - to, !eby z wielogodzi,nnych relacji
twierdzi Józef Węgrzyn, naczelny reporte rów wybrać to, co najiśtotwy. straty 1,5 mln Zł.
.,. GODZ. iuo. Na •I. przy1:1ko- redaktor II programu telewizji. niejsze albo najciek,a waze.
panią, której
Obejrzymy więc
- Wśfód pttyipadków wyłeczeń
le ł! Dorota o. lat 11 wbiegła na
nata odnotowaliśmy ·diwa zupełnie nie- wł<>łly, od dwunastu lat farbowaJezdnię I wpadła na pn6d
pot1ucse111a. zwykłe: . obniżeni• poziomu cukru n". s tają się na powrót ciemne.
lekkie
125p odnosząc
Swiadkowie tego wypadku presH· we krwl cukrzyka oraz łagodnego :Al b-o p en a. który poz.był się bónl SI\ do WKD WUSW ut. Zerom- przejścia do normalnego tętn,a u !ów r e.i· .. r.'re~,:-r'1 oraz uporczysklego SS tel. IT-11-H.
.,.. GODZ. li.no. Na Ul. Malownl- człowieka, k~óry cier:piał na aryt- 1wych bólów głowy. I wiele, w iele
warzeń po
ays11&rd w. mit: serca! - nie może· wyjść z Innych, niezwykłych
czej
12 nietrzeźwy
Jerzy Woy-Woj- emisji eeansów Kur.pire>wsklego tu,
wszedł na· Je•llnię i wpaćlł na bok podziw.u dokfor
. u ni!', w Polsce. Sko.me<ntują je
ciechowakl.
fiata 1!5p. Doznał zlamap.la u.da.
Pomys!odawczyni, realfa:atorika i znam lekarze,, socjologowie, psy11.10. Na 111. aokiclA.,.. GODZ.
któmy zastana.wiają
sklej 158 kierowca fiata kom1tt sta- w ogóle „dusza" polskich tranami- chologowie,
Waldemara s„ . sji seansów Kaupkowskieeo red. się na antenie, na Ile fenomen
· nislaw P. potr!lcll
łmlerć na mtejacu. Halina Aczkasowa zebrała rel"cje KaszPkowtk!ego pomógł lub ..• zaktóry poniósł
kod Ił tl jal j
"
Swladkowie a He11eg6lnle mężczyzz o c mi m!!Oyeynde.
na, który zawiadomił pogotowie pro- o skutkach seansów ~e wszystkich 1Z
BARBARA ŻMIJEW8KA
ośrodków . telewfa:yj,n ych. Materiału
. szent SI\ do WRD WUISW~
- (lnterpre•)
jest tyle, :te red. Aczkas1>wa wraz
(q)

Sekcja turystyczna TPL zaprasza
dziś na spacer po Lodzi, którego
trasa - w związku 1 przypadają
utworzenia retta
cą 50 rocznlc11
łódzkiego - wieś~ będzie nlaklem
Spotkanie
Żydów.
martyrologii
chętnych o godz. 14 u zbiegu ulic
Zgierskiej I Limanowskiego.

Zaproszenia czekają

r:::_

Kaszpirowski , w Polsce!
I

w

llniu H luteco use r • .marł po l!lugotrwałej d11nobłe, nłe
OJOl•c I Dslaćlek

odtałowanej pamJęcł Ml!ł,

&. - ł

MAmAN

12-

wykryto

księgowego oddziału
mysłowo-Handlowego

przypominamy niegdysiejszym likwidatorom SDP, że i oni brali udział
Innymi
w weryfikacji, bo między
działalność w naszym atowarzyszeniu
1 pozytywny 1fosU11ek do jego prezesa
- r.ed. Stefana Bratkowskiego - bypowodem
wypadkach
ły w wielu
szykan z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu włącznie.

W ko8ciele święteco Ma.teusza w
bi.&kiup Bohdan
ks.
Pabianicach
Bejze (który pochodzi :i: miej'.jCowej parafii) odp.rawH Ill5Zę· świętą pontyfikalną w inte!llcji w~zystkich, którzy z terenu Pabiamc i
całej Polski stali się ofiarami wojn y z lat 1939-194.5. Po ewang.?lil .
kaiąciz bi.slrup wygłosił kuanie, w
którym podkreślił po~bfl właśwychowyw11Jnia mrodych
ciwego
we W$Zygtkich klt'ajaeh ,
pokoleń
n.a
Europy w eelU :u.pew,n ienia

ustaleń

15 osób, a całą

nów, ul. Zgierska 116), Włodzimiera
Kurkowski (ul. Traktorowa 170)
(al. ~oścluszki
S. Skwarczyńska
(ul
56), Wojciech Swłętosławskl
(ul.
Ziołowa 3), Czesław Olasłk
Dźwiękowa 17), Marla Peruga (ul.
Tkacka 8), Tereaa Glitb (ul. UroKrzysztof Kraso!\
czysko 23 a),
-Przybylska
(Kluki 48), · Helena
(Ksawerów, ·u1. Szkolna 14), Leszek
Brzozowski (Janosika 80) ..
(rs)

.
~

Wczoraj w południ• ruch na
rynku p~7 ul. Dolnej był niewielki. Bodaj najdłułaza kolejka chęf;
nyeh ustawiła irh1 przy samochodzl•, 1 którego 'sprzedawano ma- ,
sło extn po 1.800 Zł 1 stołowe po
1700

zł

za

kostkę.

Stoiska z owocami ł warzywami
cieszyły się natomiast timiairkowanym powodzeniem. Za kilogram
ziemniak6w żądano 300 zł, mairchwi 400-500 zł, pietruszki 700 800 zł (był.a też drobna po 400 zł),
buraków 400--700 zł, fasoli ,,Jaś"
5.000 (większa była po 8.000 zł),
cebuli 35Cl-400 zł, kapusty · kiszo'nej 1000 zł, ogórków kiszonych
6.000 zł, a jabłek 900-1.800 zł. Du800-350 zł ~a
że pory były po
sztukę.

Nie brakowało - Jak zwykle jaj, kt6re ceniono 4.00n-4.500 zł za
mendel. Sprzedawano r6wnież cukier po 4.500 i mąkę pszenną po
· 2:500 zł za. kilo.g.ram. Pvzykładowe
ceny T.e stoisk mięsnych: mielone
10.000 rz;ł, słonina 7.000 zł, mieso od
szynki 12.000 zł za kifogram. (Jm)

NRD.

NIEDZIELA

„.

Natomiast ustawę o pn;ecłwdzł~
laniu praktykom monopolistyczn~
Senat przyjął bez większych -Zl!·
strzeżeń. Tylko dwie osl>'by wstrzymały się od gło1m.
Senat nie wniósł 1astrzełel\ dp
- Prawo o
nowelizacji ustawy
I związanej z
stowairzysz~ilich
tym zmiany us,a wy o azkolnici
twie wy:tszym.
~atnleao
do
Przechodząc
punk,t u porządku obrad wicemarprzypomKuratowska
szałek Zofia
w.vniała, te zbliża się rocznica
darz€ń marcowych. Jedna z na j·
bardziej ·hańbiących w naszej po ·
wojennej historii.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
wyraża głębokie ubolewanie z p owodu niegodnych ekscesów do jakich doszło w czasie tych wydapo .
rzeń i zaprasza osoby, które
dzie równie niska jak w lutym. 1968 - r. przymusowo opuściły kra j
RzeczyPoinformował, że produkcja w sty- do powrotu na terytorium
pospolitej.
czniu spadła o 10 proc.
(PAP)
Senat przyjął oświadczenie.

Biuro senatora·domaga się faktów
nieufności

w

Konferencj a prasowa

rółnych przypuszceń J s~kulacji
prrzewodnicz11cy
- reprezentował

ZR

ll'ZM:JI

H SWB.

P.

, ł,

GALĘBA

t

P.

MA'ltIA PALMOWSK!A
LAT•·

l.A'l' 'li.

Pogrzeb odb'4a\e ate w ponde411lale1r, I muu br. • sOCla.
na cmellt&!90 pny 111. OSTOćloweJ.

•wa•,

opa~~ &wtetym;t nnnta 1 marca me r . o4euła na
Prababcia
kramentaml, kochana Zona, Matka, Siostra, Baibcta

1ł

-„„_________________________.

. Uroezysto'6 poanellowa odbędzie się dnia 1 marea 'br. fwtonkJ
o god11, lZ.341 na cmentarzu r:zym.-kat. tw. Rocha na ltadDgOftCl'll,
o csym powiadamia pocr!łłona w llDl'lttk11 ·

....

Osy 1111 sall Jesł JasC111e Je4na
.,llnla"T - rosle1a 1lci prsyJemny 1ł01
prowachllOero grę - Jeśli ole, to konł7n11aJemy 11'•' 4o bingo. Po około
pięcia minutach · znamy Jut 1w7clęsoę
tej ro•rrywkL Młody chłopak I Je10
4dewcsyna 1111 5 tysięey · złotych W"J•
srali ponad 300 tysięcy Ale nie ezu
na fanfary I gratulacje. Miłe panie ""
narnych ,,mundurkach" Jut. roznoszl\
nutępne kartonik! do ll'f· Mote tym
toaum 1wyć!ęzy tw6j sąsiad albo- ły.

Od przeszło dwóch tygodni Warszawa naleje w bingo. Elegancki lokal w „Juniorze"
tirz7cl"a coraz więcej chętnych na dreszczyk
emoc'l W odróżnieniu jednak od ruletki
cz., black jacka nie jest to gra dla 1pe·
.cjalnle zamotnych: W ciągu 11odzlny nie
motna przegrać więcej niź około 30 tys. zło
tych, a wygra6 duto, duto więcej. W bingo
grają więc młodzi I starzy, panie wracają
ce ze spaceru I małżeństwa w przerwie zakupów. Lokal usytuowany w centrum stolicy zaprasza od 12 do północy, a w piątki
·
l 1oboty do drugiej rano.
C6t to za gra, która przyciąga tylu ludsl? Jej zasady są bardzo proste. Graj14cy
wykupuje kartonik, watny na jedną grę,
na którym widnieje l!! numerów wybranych
loaowo od 1 do 90. 'ręras kolej na maszynę losującą. Wirują vr niej kolorowe piłeczki niejako podrzucane strumieniem powietrza. Numer tej, która wpadnie w odpowiednie miejsce jest błyskawicznie odczytywany za pomocą kamery I pttez proWszystkim steruje
wadzącego rozgrywkci.
komputer. Wylosowane numery pojawiają
1lę na tablicach Śwletln;ych usytuowanych
w kilku miejscach przestronnej sali. Chodzi
o to, aby zdobyć tzw. linię (li numerów ustawionych poziomo), za którą jest premia
pleniętna, 9\ pó!nie' bingo, czyli skreślić
na swej kartce wszystkie 15 numerów. Wy1rywa ten, kto pierwszy krzyknie „bingo"!
Wysokość wygranych zależy od liczby osób
obecnych na sali. Jeżeli kartoników wyku-

(DOKORCZENIE

ZE

STR. 1)

niskokapitałochłonny
ponadto
więc nie pe>wi.nien mie6 kłopo
tów z płaceniem dywidendy.
Jeśli zaś chodzi o redystrybucję budtetu między poszczególne miejscowości l centrum, to
trzeba sobie zdawać sprawę, te
ośrodki przemysłowe siłą rzeczy
podatków,
więcej
zbierające
większe wpływy, długo
sądzę, będą m!Miały świadczyć w jakiś sposób na

płono WtęceJ, swlęluu się l pula nagród.
Prz-, około 100 grajl\cycb motna wygra6 ponad 1100 t71. złotych sa „linię" i ponad
300 ty1. złotych za bingo. Pieniądze 1ą wypłacane natychmiut po trwającej kilka minut rozgrywce. To jednak nie wszystko: a
proc. wszystkich wpłat przeznacza •itt na
tzw. bingo zakumulowane. Obecnie wynosi
ono prawie 19 mln złotych. Aby wygrać te
pieniądze trzeba ueyskać bingo przed wyrzuceniem 38 piłeczki. Organizatorzy gry
twierdzą, ie statystycznie zdarza się to raz
na 2-3 miesiące. Za dwa miesiące kw'lta
do wygrania przekroczy 120 mln złotych••.
Bingo sprowadził do Polski Antonio Grau
Mancho'n. Jego ojciec prowadzi ł aalonr
gry w Htszpanlt. Ta «ra jest tam bardzo
popularna.
Jego pobyt w pozbawionej rozrywek stolicy zaowocował pomysłem „eksportu" bingo
do naszego kraju. Niestety okazało Ilię, te
niełatwo wprowadzić go w tycie. Polski Monopol Loteryjny postawił weto, ponieważ
zasady gry I sama gra była u nas zupełnie
nie znana. Nie zraźeni tym Hiszpanie prży
wieźll do Polski zabawki typu ,,lotto'', z
którymi obe.szll sto1awne Instytucje i urzędy,
opracowano odpowiednie przepisy. Mur nieufności sostał przełaman7.

W sobotni wieczór wiele zielonych stolików ma jeszcze wolne miejsca. Stroje wieKażdego nowo
czorowe nie obowiązują.
przybyłego wprowadza elegancki pan, który
wyjaśnia nowicjuszom zasady gry. Dis zapominalskich na stoliczkach przygotowano
zielone flamastry. Służą do skreślania wylosowanych numerków. W przerwach między
rozgrywkami kelnerzy rozne>szą zimne napoje 1· alkohol Nie widać jednak pijanych
Nic dzfwnego. Gra wymaga skupienia I reSpecjalnie sprowadzone zachodnie
fleksu.
maszyn7, św)etlne tablice, muzyka ·I klimatyzacja. Hostessy podchodz" do stolików i
sprzedaj" kartoniki do gry. Cena - 5 tys.
złotych, 1pecjalna stawka (kartonik czerwony, sprzedawany co jakiś czas) - 10 tys.
złotych.

„W tej grze 1przedano 104 kupony - 01naJmia prowadzący. - Stawka za Unię 57 tY8„ za bingo - !95 tys. Bingo zakumulowane - 18 mln 900 ty1. PrzysłępuJemy do

ale t og6lną niewydolność handl u. W przemyśle lekkim m6obserwujemy to,
wiąe krótko
co jeszcze miesiąc, dwa temu
dawało o se>ble z.nać w rolnictwie. Handel stał 9lę barierą
pomiędzy producentem a klientem, bo nie chcąc zaciągać kredytów I nie mając wyczucia
sytuacji po prostu powstrzymuje się od zakupów. Jest jeszcze

1r7", Słowa prowadzącego Ilustrują te 1ame
Informacje wyświetlone na kliku tablicach.
Zapada cisza. Dwa, dwa<Jzleścla cztery, oalemdzlesląt pięć. Cyferki zapalają się na tablicy, są teł wyratnle wyczytywane przez
lektorkę. Pochylone w napięciu głowy, flamastry gotowe do skreślenl!l szcz~llwej llczby. Radosny głos dziewczyny ze stolika przy
linia! Gra zostaje na moment
ścianie sprawdza zasadność
przerwana, komputer
zgłoszenia. Wszystko okazuje slę w porząd
ku. Gra ldz!e teraz o bingo. Przy 78 piłecz
ce pada bingo. Rozgrywka ~kończona, pieniądze \VYI)łacone. Chwila . przerwy, roznoszone 1ą nowe kartoniki ł wszystko ·zaczyna lię od nowa.
- To jeszcze nie · jest biznes - mówi Antonio Gran Mancho'n - ale na pewno bę
dzie. Planujemy otworzyć około 40 salonów
Następne w Gdańsku I
bingo w Polsce.
Szczecinie, I 2 kolejne w Warszawie. Interes zaczyna się, gdy jednorazowo sprzedajemy 150-200 kartoników. Teraz jest to
średnio około setki, ale w godzinach mJllejszego ruchu, przed południem, około trzydziestu. Myślę jednak, te Polacy polubią tę
grę. bo jest to nieszkodliwa rozrywka dla
Dużo 'Przegrać nie można ale
wszystkich.
wygra6 tak. Po Polsce przyj1złe kolej na
Czechosłowacją

rzecz tych, w których wspomniane wpływy są znikome. Choć
sam system mu.si
oczywiście,
tutaj ulec modyfikacji.
,,lekkiego",
do
- Wróćmy
który daje w ostatnich tvgodnlacb słabe oznaki życia. Spa·
dek produkcji w •tycznio l'cenia się na hlisko SO proc t.udzie wysyłani są na m:lopy, magazyny pęczn~eją, handel tlicze
.
go nie kupuje„.
- To prawda. że przemysł
lekki jako konsumpcyjny pierwszy odczuł obniżenie się popytu. W moim przekonaniu rów- .
nież e>n pierwszy wróci do normy po szoku cenowym. Zresztą
nie tylko z tym szokiem obecna sytuacja jest związana. Chodzi o wysoką stopę . procentową,

o opłacalności handlu se W1cho·
dem, a przecleł nie wuy~tko
mozna 1przeda6 na sachodnlch
·rynkach. Czy l'Zl\d ma równicł
Jakiś pomysł na wypa4ek gorszego 1cenarłusza, h:n. sytuacji,
w której kryzys ,,lekkiego" bę
dzie irłębazy I dłu!szy nil moż
na by slę 1podzlewa6T
- Jedyne co przewidujemy
to udzielanie pomocy konkret-

l\ladal twardo

jeden element tej sytuacji: zachowanie samych producentów.
Ich reakcje sę pasywne. Remedi um na wszystko stale &ię
przerwa w pracy, urlop„.
- To nieprawda. Powstają
fabryczne sklepy, mnożą się
kiermasze, producenci wychodzą z towarem na ulice.
dochodzą
- Rzeczywi.ście,
pierwsze sygnały, te coś zaczyna się zmieniać na lepsze, zakłady same rozpoczynają sprzedaż i próbują szukać nowych
rynków zbytu za granicą.
urealnienia
bez
- Jednak
kursu rubla Die można mówl6

przedsięblOll'Stwom,

które
zclo1ne do obniżenia
kosztów produkcji i cen, przedktóre potraftą
1iębiorstwom,
sprawdzić się na zagranicznych
rynkach 1 to nie tylko RWPG,
który ma niskie standardy jakościowe. Bariera popytu bę
dzie w Polsce odczuwalna, bo
poziom życia przeJ: następne lata mus! w naszym kraju odbiegać od poziomu tycia w pań
stwach wysoko rozwiniętych. O
nym

okażą

się

przyszłości

dzie

ność

-

więc

bę

przedsiębiorstw

decydować

Węgry.

,

mające

jeszcze, fak

.l

Czy Jeit ło rzeczywiście nieszkodliwa zabawa czy mote ,,szpony" hazardu? Emocje
1ą przecieł podobne jak przy ruletce czy
pokerze. Gra Idzie tei o pieniądze. I 11-iewaźne, źe są one stosunkowo niewielkie. To
naprawdę wciąga! Jeżeli Jednak ·tak podejdziemy do sprawy, to trzeba byłoby natychmiast zllkwldowa6 loterie fantowe, totolotki
I kasyna gry. Tam tei motna przeclet 1tać
się niewolnikiem namiętnoścl Tymczasem
szara ltollca zyskała miejsce rozrywki, gdzie
kulturalnie mot.na pobawM lię w bingo. Poza Hiszpanami grają w nie w całej Europie I Ameryce. Bingo wymyślił ponoć Kaligula• . Na ceramicznych tabliczkach takźe '
Stawką
Rzymianie oddawali się tej grze.
jednak było tycie lub śmierć. U nas tylko
5 tys. złotych.„

Ich zdol-

ekspe>rtowa.
Nad esym wobeo tego ra-

ANNA GOTowmc

na KERM, m6włono
dziliścle
tam przecld o agonii przemy.
iłu lekkiego?
lltt nad
- Zastana wiali6my
całą sytuacją zaistniałą w Ło
dzi. W ramach KERM Istnieje
do śledzenia
grupa robocza
przebiegu obecnych reform i
wysuwania sugestii
grupa do
dla KERM i rządu jak postę
w różnych sytuacjach.
pować
Opracowano m.in. analizę dotyczącą Łodzi i jej problemów.
przedslę
zachęcaniem
Poza
blorshr do organizowania włas
nego handlu, poszukiwania moułat•
t.liwości eksportowych i
wianiem Im tego przerz ,Min!1terstwo Handlu Zagranicznego
nie wysuwano źadnych innych
wniosk6w, które by zaowocowały uchwałami e:r.y decyzjami.
- Je4nak 1kutkl ogr•nlczanla
popytu to recesja I bezrobocie,
o którym Juł dzlł w Łodzi coraz głośniej.
- Od wprowadzenia nc>wego
1ystemu minęły ledwie dwa
miesiące, za wcześnie na wysuwanie zbyt daleko Idących
wniosków. Jestem zdania, te nie
należy odchod.z!6 od twardych
założeń programu Balcerowicza.
Rozma wlała 1
EWA ŁUKASIEWICZ

Fragmtnł przem6wlenia Vac:lava Havla z okazji przymanla mu NaP"od.y Erazma; pod nieobecnoś6 laureata zostaw Rotterdamie 13 listopada 1986 roku
ło emo odczytlllll
przez aktOTa Jana Trlśkę.
<Tekst ten drukujem7 u 1peejalnym wydaniem „Literatury na świecie" - sierpień/wrzesień 1989 .nr 8-9, poś
więconym twórezoścł Vaclava Havla).

„Eraz.m naP.isał godną uwagi książkę - Pochwałę głu
poty. Jak widać, pierwszą rzeczą, którą tutaj zalecam, jest
odwaga bycia głupim. Głupim w najpiękniejszym tegd sło
wa znaczeniu. Spróbujmy być głupi i domagać się z całą
powagą z.miany tego, eo rzekomo niezmienne! Zresztą, czyż
także tu nie nagradza się dzisiaj w istocie głupca? I czy
za jego pośrednictwem nie są może nagradzane dziesiąt
ki, setki głupców , którzy nie wahając się ryzykować lat
więzienia samotnie wzywają do zmiany tego, co niezmienp ot ężnej sile pań
ne i skłonni są - całkiem głupio stwowej biurokracji oraz · policji, prze< !wstawiać .nizerną
siłę swojej maszyny do pisania? Daleki jestem otl tego,
by siebie albo moich przyjaciół lub dysydentów wschodnioeuropejskich stawiać . komukolwiek za przykład. Wie·m,
jak mężnie zachowywali się np. Holendrzy podczas drugiej
wojny światowej, i wcale nie uważam, że na Wschodzie
jest więcej ludz.1 dzielnych n!:!: na Zachodzie. Znalazłszy
się w sytuacjach, w jakich znajdował·o się ! musi się znajdować wielu z nas, wielu z was poczynaloby sobie tak
samo, a może lepiej. Gdybym o tym nie wiedział, pie
mówiłbym tego, co tutaj teraz mówię. Jeśli ów dobry rodzaj głupoty -zalecam właśnie teraz I tutaj, to jedynie dlatego, że jestem pewien, że zdolni są do niego ludzie w
. całej Europie. I że bez stbpniowego utworzenia się jakiejś
ogólnoeuropejskiej społecznoki głupc6w n' c nie zdziałamy
- ani my, ani wy.
W ten spos6b przeszedłem jut właściwie cio drugiej sprawy o której myślę, te jest na miarę sił każdego z nas,
a która równie:!: wiąże się z testamentem Erazma. Erazma
i być może, ostatnie - usłusznie uważa się za wielkie osobienie lnte'gralności eu.ropejskieJ. Podróżował po całej
Europie, do całej Europy się zwracał, przejmował się problemami całej Europy i cała Europa czciła go i zwracała
się do niego o radę i pomoc. („.) Zbliżający sitt europejski rozłam niepokoił go bardziej ni.i większość jego współ
czesnych. Twarzą w twan: 11 tym rozłamem usiłował bez powodzenia - zachowa6 l uratowa6 jedność europejskiego ducha, europejskiej •wiadomości, eu.".'opejskiej tradycji. („.) Snlł nawet o czymś w rodzaju 'ponadnarodowego braterstwa mądrych. (..•)
Ale dlaczego mówię o tym wszystkim? Wydaje ml s!ę,
te tej pięknej wizj! wolnej, miłującej pokój i nie podzielonej na blok! Europy nie przybliżą i n!e mogą przybliw
żyć żadne rezmowy rządów nr prezydentów, czy to
Helsinkach, Genewie, Wiedniu, czy gdziekolwiek Indziej,
dopóki ich uczestnicy nie będą mieli poparcia swoich narodów.

A nawet więcej: dopóki .nie majdą się bezpośrednio Pod
!eh presją. Tę wizję Europa musi od dzisiejszego okrutrtego •wiata po prostu wyegzekwować siłą; rządy europejskie same takiemu zadaniu nie podołają, a oczekiwanie,
te wykonają je same tylko mocarstwa, b y łoby zaprzeczeniem jego sensu; nie j41st nim przecie! d~finitywne przeka·
z:anie swej sprawy innym, ale przecLwnie, wz ięcie jej wreszcie we własne ręce. Europejczycy wszakże mogą wymusić urzeczywistnienie tej swojej wizji jedynie wtedy, gdy
będą mleć ku temu naprawdę poważny powód wewnętrz
ny, mianowicie jeśli będzie ich łączyć i stanie się I.eh
wspólnym motywem, coś, co nazwałbym świadomością europejską. A więc głębOkie poczucie wspólnoty. Głębokie
poczucie jedności, choćb7 nawet jedności w różnorodności (...)",
Przełożył: PIOTR GODLEWSKI
Wyboru dokonała: M. Kr.
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najbardziej obecnie zajmującej
na.s sprawie, w kwestii nal cżyte
gu przygotowania .i przep rowadzenia procesu zjednoczen'" Niemiec miniony tydzień przyniófł kilka
istotnych wydarzeń. Niektóre z nich budzą niepokój, ale nie b!ak i takich, _które pozwalają z optymizmem patrzee w
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Do kategorii pierwszych . czyli In?ie'
nalezy wypowiedz
zaliczyć
canclerza Kohla Ne pierwszy rzut oka
'debrai- t~ można iako krok naprzód w
'derunkn przez nas pożądanym, ale uważnakazuje wstrzemlęźlt
1ie1•7R analiza
wośf> Przvnom'llimv - ostatnia. zmody'ikowana nieco wersja . polskiego Planu
mówi o parafowaniu przez oba rządy
pokojowego, by
traktatu
niemieckie
'lastennłe . no zjednoczeniu, możne było
'1staterznie podnisać traktat. gwarantulacy nasza zachodnia i?ranice. U Kohla
WYl?l~da to nieco fnarzej. Wedlu!! niego
wvstarczv. źe boński Bundestag f ber'iń~ka Izba Ludowa złoża oświadczenia
których potwierdzą
ljednobrzmlące) , w
trw~łoś6 naszej i:iranicy.
Wiadomo jednak, źe traktaty pokoloWP nodnisują rzRdV, a nie parlamenty jest, powszec-hnie akceptowana,
taka
praktyka międzvnarodowa. Kanclerz robi
więc kolejny uni~ , nie przy}muje włd
clwie oferty polsklei:io rządu ehoclat
Genscher, jego mlnister ~raw ugrani~,omy~lnych ,

nych, pawoiedział nieda'Wllo, że droga
wskazana przez premiera Mazowieckiego
jest słuszna l · „można nią pójść" czyli
zgodzić się na parafowanie specjalnego
traktatu, który będzie podpiuny już po
zjednoczeniu.
Wieści z Waszyngtonu budzą mieszane
uczucia. Najpierw dowiedzieliśmy się, te
Bush, po rozmowach z kanclerzem, jest
rozczarowany jego nieprzejednanym stanowiskie.m w sprawie gwarancji dla pot- ·
skich granic. Brzmiało to pokrzepiająco.
Nie~tety w kilka godzin później, ten sam
rzecznik Białego Domu oświadczył, że w
prezydent l kanclerz
kwestii granic
„z'lajdują się na jednej linii''. Oznacza
to, ni mniej ni więcej, poparcie dla stanowiska Kohla.
Nątomiast w Londynie sprawy pMybra1y pomyślny dla nas obrót. PrzemaGmin pani premier
wiając w Izbie
Thatcher jednoznacznie poparła polskie
stanowisko. Znalazło to odbicie w nastepubcym stwierdzeniu: ·- Zgadzam się
z Polską, że w tej sprawie (chodzi oczywiście o gwarancje dla naszej zachodniej ~ranlcy) m.usl lstnle6 traktat, a nic
tylko ustne obietnice. Nie można powiedzieć wyraźniej l doh!t::!c!.
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ani Violetta Chamorro liczy 10bie 8Q wiosen. 25 kwietnia zostanie uprzy11iężona na urzl\d pre·
zydenta Nikarar;ui w W)'niku
zw ;r cięstwa nir..d Danielem Ortecl\- Czy
oznacza to konieo kłopotów tego państwa,
koniec bratobójczych walk'l 81\dZl\O 11
.wieści Dapływajl\CYeh sza oceanu daleko
tam do 1pokoju.
Faktem bezspornym jest, że opozycja,
Na tym tile, na fali poiwszechnego zaw Narodowej Unii Opozycyjnej,
skupiona
lnteres(>wania całej Europy zachodniej,
dla mnie jest milczenie arupującej 14 rótnych partii nie przedniezrozumiałe
Paryta. Rząd francuski nie zabrał do stawia sobą zorganizowanej •iły, Nadal
tej pory głosu, nie· opowiedział się po najliczniejszą partią pozostaje sandi·nlstowska FSLN, która w 1979 r. obaliła dykżadnej stronie, a przecieź będzie uczesttatora Somozę. W ogłoszonej deklaracji
niczyć w spotkaniu 4+2, bo Francja za~
liczana jest do grona wielkich mocarstw. FSLN zapowiada walkę w obronie :zdoCo powstrzymuje prezydenta I premiera byczy rewolucji Hndinlstowsklej, domaga
od zabran4a głosu? Jest to tym dziwniej- sią respektowania uchwalonych aktów
sze jeśli się pamięta, źe to właśnie pre- nacjonalizacyjnych i kontynuacji reforzydent de Gaulle, jako pierwszy z „wiel- my rolnej. Z kolei pani Cbamorro, podkiej czw6rki", uznał linię Odra - Nysa czu konferencji prasowej oświadczyła,
jako trwałą granicę zachodni11 Polski. . te nie zamierza lię 1 nikim · dzielić wła
I
burzenie berlińskiego muru
A ma.że właśnie dlatego Paryt nie zaTo Ja będę tym, kto wydaje
d:z:ą: · otwarele przejść granicznych przyrozkazy.
brał · dotąd głosu? Gubienie się w domyniosło wiele problemów wymag>lniczego. Trzeba
słach nie prowadz.I do
Nie wiadomo Jeezcze jak zareagują
szybkiego rozstrzygnięcia.
jących
wcześniej
uzbr<>lć się w cierpliwość przywódcy „cantras". Wielu a nich to Pośród tych wielkich spraw znalazła się
czy pó:fniej dojdzie do odkryci~ franludzie :rmienawldzonego powszechnie So- Jedna, która Die wymaga nakładów ficuskich kan.
l'nozy. Ich. ewentualny powrót do kraju nansowych, choclał dotyczy bezrobocia
ma.że rozpalić na nowo namiętności, gdy~
wśród„. psów. Tak, to nle pomyłka nie zapomnłeolł okru- sześó tysięcy niemieckich owczark6w I
Nikaraguańczycy
dopuszczali się pt'Zed sznaucerów straciło pracę.
eleństw, których
'
obaleniem dyktatury, a takte w ciąg•1
Zatrudniało ich NRD-owskie Mlnlsterminionych 11 lat, kiedy mordowali bez- 1two Qbrony - strzegły strefy graniczbronnych cywilów, dzieci i kobiety. Nie nej. W RFN „psia dola" nabrała ogromwiadomo teł ezy zechcą oni rozformować nego rozgłosu - tamtejsze Towarzystwo
oddziały, złotyć broń. Warto doda6. te
Przyjaciół Zwierz1tt wystosowało apel do
.Jrtega ośwladczył, it uzaleźn!a przeka- 1połeczeństwa by adoptowało nlepotr;:ebzanie wład1,1;y od całkowitej demoblllzacjl ne nikomu psiska, bo w przeciwnym
oCon.tru".
. raz:le pojadlł one do Korei Południowej,
gdzie psie mięso jest w cenie lub dG
Xorespondencł nadsyłający 1we depeue
Hfnpanll, gdzie uczeni prteprowad-zą tta
1 Managui zgodni •- co do jednego nich eksperyment:y medyczne.
~lkaragua potrzebu'e pilnie pomocy g011Zgłosiło się ju:ł. wielu ch~tnych. Przy
300
podarczej w wysokości co najmniej
okazji wyszła na jaw pilnie strzeźona
ie
z
będ.
nie
mlllon6w dolarów. Bez niej
tajemnica - okazało litt, źe grotnio wymotJ.!wa realizacja m.!n. refol'ply walu- gląda1!łce czworonogi nie są wcale h.kle
towej, zapowle<hlanej przez pa<n!11 Cha- złe. Tresowano je tylko by IZczekały
morro. Do óblegu ma by6 wprowadzona gdy w strefie
~r11111lczn~j pojawiał s1,
„złota cordoba", war·t a 1 dolara, w 'Pełni
,.podejrzany csobnlk". Nle gryzły. Pc>my·
wymienialna. Waszyngton, jak dotych- łle6 tylko
- gdyby o tym wlet1':1ell
uas, nie zabiera w tej rprawle głoru, wczeblej amatorz:r .nielegalnego przekra·
nie deklaruje chęci ofiarowania pomocy czanla granicy. Wl~u rezygnowało a
finansowej. James Baker, sekretarz stanu,
uclecz:kl na 1aeMd 'Wła!nle w obawie
oirantczył tłtt do .twierdzenia, te U SA
I
..
'
przed psami.
nłe będ- młesza6 się w iwew.n•rzn• 9PO ry
.\!i., •
Ntkaragu!.

. Nie będę już cytował prasy brytyjskiej
i amerykańskiej - popiera nasze stanowisko prawie bez zastrzcień, czego nie
można powieda:leć o diiennikach zachodnioniemieckich, w których raz po raz pojawiają się &łosy łwiadczące albo o niezrozumieniu polskich dązeń, albo odrzucaniu Ich. jako ,,nadmiernych.".
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HICHAEL EI8NER (47 lat), prowadzący obecnie tntereay Imperium
Dlnleya, uchodzi dzisiaj se 1weją wynosząc!\ 40 mln dolar6w pen11j11

„

aaJiepłej opłacanego menediera iwiata. Szefowie amerykańskich
keacera6w takich · ~ak Ford, American Express, United Airlines I jeIHN ltllka Innych razem wzięcl nie mają takich dochodów. On sam
P1łany • receptę na tak- niewiarygodny sukces odpowiada,
f e po
prGStu "analazł się"
e ·właściwym czasie we właściwym miej~cu
I miał szczęśc,ie odziedziczyć kulturę I bazę stwononą przez kogoś
lanego". Smlesznie proste.
.

Eisner nie jest
kąd.

Zanim

Disneya,

r:aj ął

c zło w iekie m zni s ię ratowa niem

był

jedny m z n ajlepszych
szefów prog·ramowych ABC-TV, a
takt• prei:ydentem
towarzyst wa
filmowego „Paramoun t", gdzie poWltał7 takle
t,iil.my jak „Indiana
Jon•"· cz:r „Gorączka sobotn ie j
nocy". S:oneern Disneya stał wtedy na progu bankructwa, ban ki
iuł eł• nylt.oiwały, żeby go dorż
n4ć. Kiedy jednak in te resem zaj4ł Ili• Eisner,
wsz ys~v zgodzili
&ię odczekać spokoj nie 5 la t.
I ehyba tego dziś nie
załują.
Obroty fi.rmy wzrosły
w tym
czule z 2 do 18 mld d olar.:>w, zys-.
ki si• podwoiły, mirr.o i.e :"luw y
menedżer jest zda ni a,
i ż „t e go

przedsiębi orstw a
n:e moż;~;i. p rnwa d.zi ć w zimny, a nalityczny spasób, tylko z ori ent ~.c ją na 2ysk i.
T o moż n a r obić tylko .z l udźm i ,
którzy s ą op ęta.ni
d'sney owskim
mis jon arski m µrag n:en~ :n twor zenia" . C zęść pomysłów Eis nera ni e
robi jed nak wrażen i a
nowator !-

TV, historie o kacz.Kacn man rekordową oglądalność. , W
parkaeh
rozrywki w ybudował nowa hotele,·
z ają ł si ę .TV kablow ą i wideo, w
26 sklepach Disn eya s;irzedaje się
fir!JloWe za bawk i 1 ks i ąteczki, do
1992 r ok u mu byc t ych sklep6w
już okol b setk i. Ku p i ł „Muppety",
chce mieć wł asn ą wytwórnię płyto w ą. K onku re ncj a zieleniej<?> z zazd rości, a szef k on cem u MCA dogaduje, ze „miła myszka zmieniła 1
się w ż a rłoc znego i;zclUT:\ ''.
•
Wszys tk ie te rewela cje
podaje
za chodnioniemieck i „Stern". żywo
interesujący
si,ę
ameryka ński m
me n edże rem od ch wili t•ja wnien ia,
że Disney ruszył w łaśnie n a p od-

ło dzieży w wieku 16-29 lat jest obecnie w Związku Radzieckim 61,7 miliona, Od 1979 ro1tu liczba ta z mniejszyła się o
3,5 mil ion a, co oi;nacza, że w stosunk u d o całe go społeczeń 
stwa udzi ał młodzieży zmnie jszył się z 24.9 proc. do 21,6 proc.
Społeczeństwo ZSR R starzeje sią w ię<\, czy jest t o jedn ak proces
nieodwracaln y?
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ZROBI DLA ZONY

WSZYSTKO

Podcz„ erzamin6w na prawo
jazdy w jednym 11 porłuralsklch
miuł najlepsze oceny
zbierała
37-letnia Dialina Lopez. Organizatorzy' kursu przygotowali dla
niej dyplom z wyróżnieniem i
dok1tmenty upoważniające
do
prowadzenia. pojazdów. .Jednak
w cHsie ceremonii ich wręcza
nia Jeden z członków
komisji
spostrzegł, że zdjęcie na. świa
dectwie niezupełnie odpowiada
wyrl~dowi osoby je odbierają
cej. No i okaz&ło się, że egzaminy :iamiast Dialiny
zdawał
jej mąż (przebrany za kobietę},
z za.wodu kierow1:a o 20-letnim
stażu pracy.

W ostatnich latach w Związku Radzieckim ni eco wzrosła Uczba
d zieci i młodzieży d o lat 16, W stosunku do ogólnej 'liczby spoleczeń
stwa radzieck iego zwiększy ła· si ę z 26,6 proc. w 1979 r ok u do 27,2
proc. w roku 1989. Najmnie j dzieci i mło dzieży ży j e akt ualn ie w
repu bl ik ach nadbaltycldch, na Ukrainie, w Rosji i na Eiało rus i (23- 25
proc. og ó ł u), najwięcej - w r epublikach Azji Srodkowej - 40-45 proc.

Kiedy młodzi ludzie w ZSRR myślą o · zaw arciu związku małżeń
sk iego?

SL UBY. Ostatnio bardzo wyraźnie zarysowała się tenden cja do z:akich. Przede
wszystkim P'l dw oil . bój Eur op y w e Fr a n cj i
50
w ierariia m a łżefistw wcześniej niż d otychczas: po raz pierwszy t en!
opłaty za bile-ty w parkach r n - tys. m kw I za cenę 2,1 mld dosi ę w wieku do 25 lat około 70 pr oc. mło dy ch m ężc zyzn i 80 proc.
rywki - zyski:
2 m ld do!arów . larów wyrośnie wkrótce
„Eu r o
'k obiet, podczas gdy przed 20 laty w związek małż eń ski wstępowało
Z/3 całoś'ci. Dziesięciokrot ni e zwi i:- 1 Disn eyl a nd " .
Eisner twier dzi, :le
70 proc. kobiet i 60 proc. mążczyzn.
kszył produkcję !Umową dl a k in ' jest to naj więks z e
amerykańsk i e
PRZEZ .M ORZE NA
i TV. k tóra przed 5 laty przyn o- pr zedsi ęw zię cie w E uropie w ci ą
SZCZUDŁA.Cli
RO:lWODY. W ciqgu ostatńich lat w ZSRR k ażdego r oku rozwodziMaleńka wysepka Ou, położo
s i ła tylko stra ty ter a z 186 ml n g u ost atn ich stu lat. Oblicza, l.e
ło si" 1,4 proc. p:>r (w 19!19 rok•1 0,52 proc.). W wyniku t ego pona
u
wybrzeży
Honsiu
dwud ol. zysku. Właśni e
weszła na tylko w p ierwszym r oku istn ieni a
nad 700 tysięcy dzieci w wieku do lat osiemnastu pozostaje bez JC'.1krotnie tram„ na bmy pr::-sy.
nego z rod7.icó\i.r.
·
·
ekr an y ,.Mała syrenka ". na k t óre j odwie d zi europe jsk i Disneylan d 11
Po raz pierwszy pded
kilku
szef spodziewa s i ę du żo za robić . ml n fanó w .
faty, gdy j:iki~ hobbista opubliMIESZIC\XI.\ . Dl~sko trzy czwarte młodych rodzin pra cowniczych,
Odbudawał też dzi ał
i;eriali d la . i m peri um
Disney a znów więc ·
kował wyitaz nazw geograficzzgod nie z danymi, opracowanymi n a podsta wie badań a nkietowych, w
kwitn ie, akcje f irmy w ci ągu Jednych
złozony<'h z jednej
lub
k tóryc h u d ział wzi~ł0 około 30 tysięcy młody'ch rodzin, zajmuje mienego roku skoczyły ~ 60 na 136
dwóch liter. Po raz drugi obecszkan ia typu lokatorskiego, z tego zaledwie 66 , proc. posiada samodola r ów, a Eisn er przewiduje, że
nie, g-dy dotuli na nią reported zielne m i 2$zkanie. 9 proc. mło dych zajmuje m ieszkania kwaterunkodo 1992 roku b ęd ą j u ż warte :oo
rzy stołe(·zny<'h gazet i odkrywe. 23 proc. - to mieszkańcv różnego rod za ju h oteli robotniezych,
dolarów za „szt uk ę" . t chy ba r zeli. że jej mieszkańcy przeprad omó w studenckich i aspiranck ich itp,
czyw i ści e pełen
c ie pła ,
jed nowy wiają si~ nrzez m~rze w :rupeł
'
miar owy świ at Disneya otacza janie ni<"1•odzif"nny spo~óh. Nie kokaś magia, bo c q
'.n n c~ e j coś po-·
PRACA. · ,Tak wynika z badań p rzeprowadzony ch w 1988 roku, w
rzysta ja bowirnt 'l łodzi, lecz.„
Kl'."'1 dobnego byłoby w ogól e me>żliw e?
Z SRR pracuje 33,3 miliona mło"dych obywateli, co sta n ow i 26 proc.
ze S"l<'ZtHl ?l Największą sensaRepublika F ed eraln a dz i e rży smutny rekor d w św ia towyc h
Sam Eis ner J ~st -::zlow iek iem n :eogólnej liczby zatrudnionych. 30.8 mili ona - to p r acown icy urzędów,
cje wywołały dzieri. wedrujare
1tatystykac,h. Prawie 14 t ys. Niemców z RFN odebrało sobie
zwykl e skr om:iyr1!. ,\.Iów 1 , ze nic
usług, handlu, 2.5 miliona kołchoźn i cy . Spośród ogólilej liczby praro1hic1mi<' n~ sz<"zudłach
(ło
cuj Rcych 30 proc. młodych zatrudnionych jest w h a n dlu i przemysle
tycie w 1989 r. , co 40 minut udaje- się w R.F~ zamaC"h samosobie nie robi z p ie:iit;dzy, 1:ie ni a
szkoły wvhudowand na poblispoż_,•wcr;m . w innych przemysła ·h 28 pr-oc., w t r a nsporcie i ł~cz
bójczy na życie. Jeszcze gorzej przedstawia się statystyka p r ób
a ni p ry wa tne go „jeta", a ni ~achskim llonsiu.
nośc i - :25 pcoc,, w rolnictwie - 22 proc.
1amobójstw - co 4 minuty ktoś_ między Hamburgiem a i.\fotów i w og ók o cz ·;m3 ta K,m n ie
z
CZEGO SKŁ.\DA su;
nachlum próbuje rozstać się na zawsze z życiem. Ro~nie w te j
myśl i. :'vfa za to żo nę , kota , 3 psy
'ROEING?
P.OZiOM ŻYCIA. Na określonym ji:ko niski poziomie tycia tyje
statystyce udział dzieci i młodzi eży, sięgając już obecnie ~:;
i 3 synów , p rzE d k tóq mi · chował
BodaJ naj;lynniejszy samolot
półtora krotn i e wi ęce j młodych ludzi niż obywateli w wieku średnim.
proc.
·
1azety z po:iiesieni aml o swoicll
świata amerykański „BoeingZgodnie
z oblicze niami, n a 41 milionów mieszkańców Związku RaW RFN einie dziś śmierci4 samobójczą prawie 75 proc. osób
niewiarygodnych sukcesach filmo·767 składa się z„. 3.140.000 częś
dzieckiei:(o. któr ych dochody s ą ni ższe od minimum socjalnego w tym ·
wlęceJ 'nit w wypadkach 11mochodowych ('1985 os6b w 1988 r.).
wych . Ma też świadomość, że to
ci. Produkuje je ponad 1-300
kr'aju, jedną tr ze c ią s tanowią młode rodziny. Akt ual nie średnia mieNic dziwneeo1 :l:e rozwijają 1i41 różne społeczne akcje nmopoco robi, jest czymś
jedyny m w
firm w USA i kllknnas!t\ insięczna pens ja w radzieckiej gospod arce pań stwowej wynosi 240 rubli.
mocy, telefonow :i:aufania itp. itd.
·
1woim rodzaju. Ot.1.-.:za ~i ~ wyłącznyeh
krajach.
Długość przewoJednocześn ie doch6d mło dych meżczyzn (do 25 lat) w y nosi średnio
Przedstawiciel takiej organizacji z Monachium ·wr.Her Lehnie Judź.mi, których uda mu się
dów elektrycznych w jednym
poniżej 190 r vbl'. kobiei 110 r ubli, a w p rzed ziale w ieku 25-29 lat
mann twierdzi, te podstawową przyczyną samobójstw jest potym uczuciem za raz i ć. l\Ioże właśsamolocie,
niezbyt
nrzeciez
- od pow iednio :225 i !CO rubli . .
czucie mniejszej wartości i niezdolność sprostania wymogom w
nie to. tłumaczy jego fa nt ast y czne
wielkim,
przekracza
137
km.
miejscu pracy, nie zrealizowane potrzeby sukcesu, wyzwania
sukc~y.
:i:wiązane z naciskiem konsumpcyjnym i nowymi normami luk.JOLAŃTA Mli!EL
susowego spędzania wolnego czasu itp., itd. Cor az więce~ osó l·
,,,.,,._,„,„„„///f.r.r.r.r;.r.r.r//f/'/F/'/'F.r/'Lf.r..r.r.r.r.r.rr..r.r.r„//'//'/'.r/.r.r/,r/r.rr,r.r..r.r.,r.rrf.rr,r,,<C!'.Fr.r.,r;p-.rr.r.r..r,r.rr.rr,17,,r.r.r.-::rr..r.,'l.r//E/'f//'//'.r..r,r..r..rr/'.r~
nie jest w stanie sprostać t y m wyzwaniom i kapitulu je . .res t
to część ceny za sukc~ y ekonomiczne społec zei1stwa jako ca łości, ceny dobrobytu.
Najgorsze jest to, że tak że pierwsze, c zęsto n a szc zęś cie nieudane próby samobójst w nie prowadzą do otrzeźwienia, zmia ny
nastawienia wobec ży cia. „W swoich mikrośrodowiskach ludzie,
a zwłaszcza młodzież, której »nie udało się za pierwszym razem« - spotykają się z reakcją negatywną, że »nawet to mu
~ię nie udaje«, co prowadzi tylko do pogłębi<!nia stresu i frustracji oraz kolejnych niestety prób" - twierdzi Walter Lehmann. Apele społecznych organizacji grup samopomocy o wi ę 
rzed nrzeszło 150 laty nie- dla spełnienia miler.o gestu w obec ne so w kilkunastu innvch. od po,,·stają jak grzy by po deszczu,
ksze zrozumienie, troskę, o społeczne humanitarne postawy w ojaki J. C. Jacobse n
zało cudzoi:iemców. którzy t11
or-:v- .Taponii i Filipin, poprzez ·Wybrzc- warto przypomni eć , ż..e Jacobsenobec osób zagrożonych samobójczymi nastawieniami, jak na
żył na w zgórzu pod
Ko- wędrowali . Ki.edy bowiem
goście ż e K o.~ci
S!o11iowej oo \V. "lry- '-"• \e także kiedyś za czyn ali
od
razie nie dają rezultatów . Republika Federal na od let nie sch o. penhagą browar. Od tel(o po zakońc:zeniu zwiedzania zasia- tani~ l Kanadę.
zera„.
dzi z czołowego miejsca w tej smutnej statystyce.
wzgórza (wzgórze to po duńsku da w salach
recepcyjn.v ch
nad
ObPcni e Carlsber g jPst
Eoólka
ZBIG~W RYGALSKI
ZOFfA A NNA GEMBICKA
piwa, ich akcy j ną, w k tór ej s kład w chodzi
„berg" ) oraz od imienia
1wego l;!lklllnkll miejscowego
sy na Carla xazw8.ł swoje wyroby narodowość
sygnalizowa::
heda od 1970. r . rów ' ei. slypny Tub· r!( .
„Carlsberg„. Wkrótce niwo Carls- ustawiani': !U
.toliltach
~0 · I
choc 1 i1ż. w sp ók?,1?..1illY
D'.litczyk
berg zasłynęło w całej Danii, szyb- rągiewkl w barwach narodow y ch· ".lie pi je już takich ilości
piwa.
ko te ż zyskało sławę za gra ni ca. z wi·edzających.
lak jego p rzodek w XVI- XVIJ
Stary Jacobsen był człowiekiem
A jak należy pić piw o? Zna wc• w .. ki edy to na l!łOWP.
ludności
o szerokich horyzon tach,
kocha- twierdza, że najlepiej w w vso- przyp ada/o 40 kufli dziennie.
to
jacym s z t ukę i pod r óże. ale
ti.-ż
kich s m ukłych szklankach . l ub w .ied nak htcres kwitnie nadal i '•c
t l'ł> chę prz esądn ym . W ie rzy ł
n o .. pęka tvch p uc harach n a krótkich nie
zapowiada
iec.:o
srhvł;, 1.
że sian ie p r zy n osza szczęś cie i dlaZ. ·ski zaś nie tylko ida do l':;enó żkacil. A je6li t o piwo z beczk: .
tego zb ud ował u wejścia na te- to snw.l~ u: e
o no
najlepi !' j
w
~zeni akc.i'J!'lariu<;zy. lerz btar ·za
ren swoich za kładów brame. Kt ó- kufl a c:r~
na
L'trz,•mywame
ich ró wnie~
rej masywn e sklepieni e wspina się
instytucji, założonych ies Żcze p r 1:ez
W czym
zaś tkwł
tajemn i~
na cielskach dwóch potężn ych sło
J, C. Jacohse1a, Jacob~e
w•- starego
ni. D zi ś przez te
brama prze- duń skiego p iwa? Receptura
n owie bowiem
stw~rzyli
o rred
ch od zi co r oku 120-130 t vsiecy tu- da je sii: pr osta: na każdą b uł,elke przeszlo .100 lat y Fun d a'cję Ca::-lspo
t
r1eba
50
i
jęczmienia.
<ł
Il
r ystó'w
1.wiedzajacych
hrowary
nooieranie
i 2C g bel'g ma iacą n a relu
dyn astii Jacobsenów. Carl J a cobsen drożdży, O, ~ g chmielu
nauk podstawr,-.;.rvch i stosowan vr.h.
p oszedł bow iem w ślad y o jca
I d od a tl~ <'.lw takich jak kukurydza Carl .~ acobsen oonadto
utwo~z"ł
ryż , które przydaia
piwu
wk rótce też zał oż ył w łas ny inte- lub
Tal.<irh t zw . !'<ową 1"u'.ldacie Car lsber" ct:a
r es. Z czasem brow ary ojca i &y- lekkości i przejrzystości.
popierania sztuk pięknych. 'IV ,pana poł ącz ył y się jednak w
jedno butelek produkuj@! Carlsben? 250 0(10 niale zbiory sztuk i
a -.tycz:ie; I
na godz:n e! I nic się tu
nie
w ielkie nrzedsiębiarstwo.
nowożybej
mieści ko penhaska glipma
r
:mje.
Zu ży ty słód
sprz·edaje
Hi sto rię piwa Carls be rg p ozn&.toteka.
utrzy:i:ywan:i
właściwie
je my wędrując po terenach I h'1- się n a paszę dla bydła. Butelki są dzi ęki Fu ndac ji Carlsberg. F ortulach starego browaru wraz z ta- w Danii do zwrotu i służa do na J acobsenów pozwolii'a. również
użytku. oczywiście
k im i samymi jak my przy byszami wielokrotnego
rozw inąć i ut r zy mać
na rodowe
po starannej sterylizacji.
z ró żnych st ron Europ:!'.:, a także
muzeu m
h istoryczn e 'mieszczace
Albert Sa r. der z LueneUSA
i
.laoonii.
Wszystkich
Pr2'?'Jacobsenowie
zaczęli
eksportować
obchodzi
w
tym
roku
2000
si ę w
zamku Frederiksborg.
Nadreńskie miasto Speyer
hurga (RFN) kolekcjonuje
ci4ga sła*" piwa Carlaberg.
W swoje wyroby już od 18:50 r. Dziś
Dziś,
gdy
sł
owo
spółka
i
akcjorocznicę swego istnienia. ~a zdjęciu: średniowieczna ka- recepcji pytają nas tylko o lm•J docierają on• do 130 krajów, u6
nariat z dobywa ją sobie w Polsce kufle o d piwa. Ma ich j.Ui
tedra w tym mieście.
, ~hodzen·ia, to zd potrzebne i!!Sł na licencji Carlllber1a wytwar1:•- prawo
o bywatelstw.a, a fundacje
około clwóch tysięcy.„
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Prze1 blisko 20 lat Prancus Bernard Boursicoł żył w przekonaniu, że chióska piękność
Shi Peipu jest kobietą jego życia, wyśnio·
011 kochanką i matką jego syna Shi Dudu.
„Przjsięgam, że to kobieta" krzycuł przynajmniej do chwili, kiedy policjanci zmu ·
sili ro do obejrzenia genitaliów „żony"
Wtedy zemdlał, a później, w więzieniu, pró·
bował popełnić samobójstwo. Do więzieni·•
były dyplomata i jego „pnyjaciólka." dostali
się
pod urzutem szpiegostwa na rzecz
ChRL. Jedynym wiarygodnym świadkiem w
tym procesie był jednak •am oskartony, co
stwarza naturalnie wiele W!łtpliwości, a przede wszystkim rodzi pytanie, cz}· rzec:tywiś·
cie mamy tu do czynienia z afer11 szpil'11owską, czy też z niewiarygodną historią c
· miłości, marzeniach, pragnieniu iluzji i
zdradzie. ~ałą tę nieprawdopodobną, a jcd ·
nak prawdziwą aferę przyp9mina teraz, ""
osiem lat ,p9 jej wykryciu, el'efenowski „Der
Spiegel", w związku z wystawieniem w
Hamburgu sztuki Amerykanin:. <'hińskiegu
pochodzenia, Davida Henry Hwanga, „M.
Butterfly", dla której inspiracją był słynny
w Paryżu i na świecie proces,

·n1•1Hr
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Berna r d Boursicot mi ał za ledwie 20 li'!t. gd y pozdał test kwalifikujący go do służ by w
otrzymał swoją pie r w s z ą pos adę urzędnika w ambasadzie francuskieJ w P e kini e.
Skromnego chłopaka oszołomiło luksusow e życ.~
dyplomatów zafascynowała go też tajemnicza k ul tura Wschodu. Na jakimś p1·zyjęciu dyplomatyc:lnym poznał eleganckiego młodego Chińczyka Shi
Peipu, w6wrzas . 25-letniego aktora słynnej pekiń
skiej opery i bardzo się nim zainteresował. Shi
Peipu pochodził ze znakomitego rodu, władał płyn 
nie •francuskim którego nauczy ł się oti zakonnic.
i należał do tych wybranych, k t óry m wolno się
było ,kontaktować z cudzoziemcami. W operze odtwarzał zwy kle role kobiet, tańczył i śpiewał. Od nosił też sukcesy jqk o autor nowych chiń~i.ch op e ~
w tradycyjnym stylu. Jego wuj był wice"ministrem
kultury, protegowała go żona ówczesn ego prem1emyśln i e
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Do ~z iś nie w iadomo , bo F rancuzi nabrali w taj
usta, kiedy I czy w ogóle ich
,ame ~łuzby wpadły na ślad tej szpiegows~lej afery, o ile o~zywi~cie ~zpi egostwo w ogóle wchodziło
w g r~. Byc moze wizyta policji w paryskim mleszltam 1:1 Boursicot a była jedynie rutynowym apraV:dzamero. przybyszów z czerwonych Chin. Bours1cot jednak nie mi ał żadnych wątpliwości t oct
ra zu złożył zeznanie. Co było d ale j, wiadomo..
~p:aw1e :wody w

I

dyplomacji i

·

k l u wykładó~ o op erze chifiskiej. Po raz pierw~zy „rod zina mlesi:ka razem, ale Shi Pelpu nie
t obi nic, a by zburzyć iluzję swojego „męża". Idylla
trwa ponad pół rok u.

ra C.aou-En-laja, chwallt nawet sam Mao. Był wlęo
nie byle kim.
'
Mlod:r:i ludzie zaczęli tlę często widywa6. Na którymś z takich spotkań przyjaciel 1.wierzyl •i"ł
l!'rancuzowi, że w rzeczywistości nie jest on wcale
mężczyzną grającym role kobiet, lecz właśnie kobietą o czym naturalnie nie wie nikt poza jego
francuskim przyjacielem. Od tej chwili zafascy nowany zagadkowością Azji F ranem~ b ył stracony .
Zakochał się b ez pamięci.
Podczas procesu, kt6ry rozpobzął !il'; 22 lata póź
niej, sędziowie o wiele mniej interesowali się szpjegowskim aspektem sprawy, jak t ym, jak też w
praktyce wyglądała ta miłość . Ciekawość tę podzielała naturalnie zgromadzon a na sali sądowej
publiczność i prasa, a słuchając wyjaśnień oskarżonych cały ś wiat t u rlał się ze śmiechu. Boursicot
7.eznał, że podczas rzadkich l z konieczności potajem nych spotkań w domu r zekomej Chinki, pozwal ała ona do ty ka ć s i ę jedyn ie w ciemności, co
kład ł na karb az jat y ck iej wstydliwości i co r esp e ktował Shi P eipu zez n ał, że S'(lłaszczał międz y
ś ciśnię ty mi u'dami oznaki sw ojej płci ! tak odd a~
wał się kochanko wi, który . był zupełnie ślepy '1:
miłości. Nie brakowało zresztą dowodów na to, że
ma do czynienia z kobietą z krwi i kości: ślady
• krwi na prześcieradle - jako że był jej pierwszym mężczyzną, kłopoty związane z menstruacią,
wreszcie ciąża i pot11jemny zabieg.
Wszystko• to działo się na przełomie lat 1964-65,
Kiedy pod koniec 1965 roku Bour~icot opuszczał
Pekin - przeniesiono go do Arabii Saudyjskiej wyjeżdżał z prżeświadczeniem, że jego ukochana
znów jest w ciąży, 11. w jakiś czas później dosteł
list ze zdjęciam i zachwycającego chłopczyka, sw ojego syni Shi Dudu. Można przy puszcz ać , ż e Sh! .
Peipu kupił dziecko za c!ętkie pien iądze w dale-·

'

'

.

.

'

'

'

kiej prowincji llDldan&, gdzie 'tyje lud długon o 17 l JHlloR617, l po aaadaptowanlu wychowywał
ja prą pomoey awojef ma~t. chocid przecież nie
m6&ł mle6 pewn°'el, CIJ' „ojciec" zechce je kiedyś
zobauyć.

Historia miała jednak naturalnie ciąg dalszy , bo
Boursicot nie zamierzał rezygnować z:e swoje j ro- .
d:i:iny. Jesienią 1969 roku udało mu się u zy sk ać
przeniesienie do Pekinu. Było to apogeum rewo1ucji kulturalnej i niełatwp przyszło mu odnalecienie Shl Peipu. Wreszcie odnalazł „ją" i „syna'',
ale dłuio musiał namawiać „ukochaną " do kontynuowania zwillzku. Ni& były to dobre czasy dla
artyrt6w i aktor uwatał, te azansą na przeży:!le
js!t nłers.ucanie
w oczy, a kontakty z cudzoziemcami były 1urowo zabronione. Jak n al eżało
więc oczekiwać, któreioś dnia kochanków namierzyły tajne llużby i u Bourslcota zjaw i ł si ę tajemniczy „towarzysz Kang", który gro ź bą wysł a nia
„kobiely" i dziecka do obozu skłon i ł go do współ
p r acy. Odtąd Francuz wynosił dokumenty z ambasady, aby je przekazać Kangowi. J ak sam powiedział, a co w trakcie procesu okaza ło się prawdą, pilnie uważał, aby dokumenty te nie zawierały nic ważnego ani tajnego.
W 1972 roku Bounicot 1.nów musiał wyjecha ć,
tym razem do Dublina. Spotyka się ze iwą „ukochani\" dopiero w pięć l~t pótniej, gdy zaczyna regularnie jefdzić do Pekinu jako k u r ier. Oczywiś 
ci• znów wyłania się „towarzysz Kang" l znów
żąda współpracy. Jedyne, o czym teraz m arzy „rodzina", to móc znaleźć się razem we Franc ji, a le
na to trzeba będzie jeszcze czekać. Wreszcie w
J'&Żdzierniku 1982 roku na załatwione przez B our1!cota zaproszenie w ram11-ch współpracy kulturalnej Shl Pelpu wru z „synem" ot rzymuje zgodę
na wyjalld do PKry:i:a w celu wygło!zenla tam cy-

•l•

Boursicot
próbował
popełnić
w
wtęz:łeniu
samobójstwo.
W
śledztwie
w
zasadzie
niczego
mu
nie
udowodniono
bo
co pra:vda, .on s_am twierdził, że przekazy,,;.ał lnf?rma~Je taJ_emm_czemu „towarzyszow i K a ng" , ale
mkt me stwierdził jednoznacznie, że Kan g był taj1}Ym . agent_e m. Boursicot nie zdradził żadnych tal~!'1IllC WOJs}rn;vych ani politycznych. W t ej sytuaCJi, jak podsi:iiewa się „Der Spiegel ", jedyną przyczyną skazama go na 6 . lat więzienia było zapewne zburzenie i to bolesne r ozpow szechnionego we
F r a ncji mitu o niezwykłym. w· "CZ wyczuciu Fran•
c_uzów, a fran cusk ich· dyplo1m.tów w 1zczególnoś
: 1, na to, co k obiece. Shi P eipu, ·ciężko chory na
serce, został ułask aw iony .przez p rezydenta Mitterrai;d~ po od.siedzeniu _w więzieniu ni espełna roku,
choc Je~o wina bvła Jeszcze bardzie j problema ty c•zna. N1ewykluczo'ne. że polegała ona jedynie na
tym, iż pozwolił sobie uratować ży cie . T yl ko chore na umyśle tajne s!tJź.by posłu żyłyby się transwestytą, zamiast młod ą zi:ęczn ą age ntką.
Cała trójka żyje te raz w P ary żu l 1ta rannłe
unika wszelkich kontaktów . Sh i Dudu obecnie
24-letni, wtopił się gdzieś w środowisko a'zjatyckle
Shi Peipu żyje skromnie z wykładów na temat
sztuki chińskiej - ma 51 lat 45-l etnl Boursicot
protes'tuje co prawda przeciwko swemu teatralnemu wizerunkow i, ale myśli już o sprzedaniu
Hollywood praw do sfilmowania histor ii .swego t y cia. Rozmawiać o r.im nie chce z nikim.
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Koło fortuny
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O ile z wcześniejszych proje_kcj! twierdza. I t y m razem Momet za"' znany jest i·u~ dobrze Powrót do i'ął si" zarówno reżyserifl J'ak i sceILOSC POBITYCH REKORNAJWIĘKSZĄ RYBĄ SCHWYTANĄ NA WĘD- ~
u
"
nariu;zem. Serwui·e tu ~idzom ka~S~s DOW SWIATA należy do Wa•il1'ja Aleks1·ei·e,"a K 11 był biały rekin tarłacz, ważący. 1208 kg, ma- ~S Ameryki", to teraz próbuje on ia~
S
rabiać
jako „Ksi ążę w Nowym meraln ą ,opowieść - przedst awioną
(ZSRR), który w ciągu 7,5 lat pobił 110 rekordów jący 5,13 m długości. Dokonal tego Alf Dean w ~ Jorku"„. N ie dziwi więc, te jeden .z nutą ironii i lekko komediowym
w podnoszeniu clti:i:arów.
Denial Bay w południowej Au.tralii 21 kwietnia
z czytelników zatelefonował do zabarwieniem - o znaczeniu daS§~
·
1959 r. Wprawdzie Cllve Green tłowlł 17 lat póż- §S. mnie z pytaniem czy tytuł „For- nego słowa, przyjaźni i fo rtunie
~
NAJ'Cl~ZSZYM IPORTOWCEI\I WSZECHCZA- niej w zachodniej Australil rekina ważące10 1537 S tuna kołem się toczy" nie jest właśnie, któr a zgrzytając kołem się
IOW był bea w11tpienia amerykański ;i:apaśnik kg, ale rekord ten nie został uznany, gdyi jako
przypadkiem nowy m wcie)eniem toczy.
~
~ William J. Cobb a Macon' w l!tanię Georgia. W przyitęty użyto mięsa wielorybie10. Największym
jakiegoś star ego filmu. G dy dodać,
P unkt wyjścia da ie nodstaw ę do
1962 r. ważył on 363 kilogramy.
stworzeniem morskim zabitym harpunem rzuco że parokrotnie w jedny m z k in
~
nym ręką był wieloryb o długości 29,56 m (ogon S proponowano f ilm pt. „Predator" a
~
NAJWIĘKSZY TŁUM WIDZOW gromadzi co- miał 6,09 m szerokości). Dokonał tego Austral ij w innym „Drapiei:ca" - podczas
~ rocz:ny maraton nowojorski. Oblicza się. że ob- czyk Archer Davidson w 19 10 r.
S gdy chodzi 0 ten sam obraz - t a~ serwuje 10 ok. 2,5 mln widzów. 21-dniowy wyśkie pytanie jest w pełni uzasad~ ei1 kolarski Tour de France gromadzi na trasie NAJWYŻSZY WYNIK W MIĘDZYNARODOnione. Do tego jeszcze film u „FO R~ ok. 10 m l n widz6w. Letnie Igrzyska olimpijskie WYM MECZU KOSZYKOWKI padł •w listopadzie
TUNA KOŁEM SIĘ TOCZY" n ie
w 1984 r. oglądało 5.797.923 widzów, w tym 1982 r. podczas igrzysk azjatyckich.· W New
ponrzed~ił nawet cień reklamy .
S 1.'21.627 - mecze piłkarskie. Rekord liczby wi- Delhi Irak pokonał Jemen 251:33. Najwięcej, bo
Tymczasem jest to drugi, po predzów na meczu piłki nożnej wynosi 199.854. Było 370 punktów w jednym meczu, zdobyto 13 grud: zentowanym przed rokiem na „Kon~ to 111 lipca 1958 r. na słynnym stadionie Mara- nia 1983 r. podczas spotkania w amerykańskiej ~ frontacjach" _ „Domu gry " obraz
eana w Rio de Janeiro podczas spotkania Bra- lidze zawodowej NBA między Detroit Pistons i S Davida Mometa. W\dzowie wów ~ sylił a Urugwajem
Denver Nuggets. Wynik - 186:184 dla Pistons
czas wysoko ocenili pomysłowo
~
·
uzyskano po dogrywce, w regulaminowym boprzeprowadzon~ sensacyjną akcję ,
~
NAJWl~KSZA KATAS:I'ROFA PODCZ'.<\S ZA- wiem czasie mecz: zakończył się remisem 145:145.
precyzyjnie umoty wowane p sycheWODOW SPORTOWYCH wydarzyła Joit:: 16 lute- Rekord w spotkaniu bez dogrywki wynosi 310 ~ logicznie wizerunki bohat erow, tak
go 1918 r. w Hongkongu, kiedy to zawalila się punktów - '.J:1 lutego 1959 r. Boston Celtics powięc a ebiut fil mow y d rnmat1.1r;:: ~
trybuna na torze wyścigowym k l ubu jeździeckie- pokonali Minneapolis Lakers 173:137.
~ Momet a prz y n iós ł mu uzn anie i
S go, ,a następnie wybuchł tam pożar. Zginęły ~04
~~ sławę.
S osoby.
opr. (bar) ~
Pon o ć
potw ie rd zonym
fa!;t~m
~//////////////.J•'l///H~U./U/.H.H/////./'Q.m"U7Hh7/.óZ7./.1'7H.H.//,UDT~U/.,.f'//U///U~ jest, że drugi fi l m to ;awsz~ ctu;'J
trudnie jsze
reżyse rsku'
zacl_anw.
„Fortuna ... " tę prawd ę w p ełni po~

NAJWIĘKSZA
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że roze gra s ię misterna akcja kry m in.a lna. Oto p~
w ien starszy ju ż człowiek - czyscibut (a tacy według t1chematu z<>stają milionerami) dostaje od ma'fiozów propozycję, by za wynagrodzeniem zgodził się przyznać do
zbrodni, o której popełnienie oskarżony jest ktoś im bliski. Bohater
zgadza się, a dwa dni, które zostały jeszcze do procesu, ma spędzić
z przydzielonym mu opiekunem ..•
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Co w oknach?
Nie

wyobrażamy

może być „1ołe",

10ble, te okno

to znaczy bez :fi-

ranki. Co prawda od kilku lat jest
u nas możliwe zainst!llowanie taluzji międzyokiennych, ale niewiele
osób popn:e&taje tylko na tym. Zai:wyczaj dzieje •i• tak, gdy uprzednio pan domu pruowlcie aeszlifuje ze stolarki okienne~ farbtt olejl 1urowe drewno ładnie polakieruje. Wówczas czy!te szyby, I
taluzje - wyetarczają. Zresztą do
takiego okna powinno być stosowne wnętrze, na pewno nie w ukochanym u nas stylu mieszczańskim.

n•

Jf!śli już:

o nim mowa to na Zatakich mieszczańskich
wnętrzach do ładnie upiętych boratych zasłon dodaje się żakardo
we bogate wykończenie pasmanter y jne - vr postaci frt::dzli 1 skoordynowanej z nimi pasmanterii doszytej r6wnolegle jakieś 5 cm od
brzegu. Tą pasmanterią wykańcza
się też tapicerkę stylowych mebli,
tapety, lampy. Słowem wszystko
stanowi całość. Jeśli jesteście pań
st wo zaintereBOwani - odsyłam do
„Lenty", która od lat takie pięk
ne rzeczy robi, zwłaszcza na ek.;chodzie, w

...

., I

- - --

czy szef wzornictwa fabryk! inż.
Dorota Pytel - tradycyjnie ·- szerszy na g6rze, węższy na dole (oczyport. Nasz handel nigdy nie b y ł wiście takie same w komplecie)
dla tych drobiazgów zbyt łaskawy, albo odwrotnie wzdłuż boków
ostatnio zaś (brak pieniedzy ) nie in- okna oraz na górze albo nawet
teresu je się tym w ogól e.
zamknać to jeszcze „zazdroską", o
Ile nie · będzie tego dobrego za du.
Je.~li nie kochacie bogatych 1. asłon, żo.
koronkowych lub pejzażowych fi1illoda na takie firanki i motywy
ranek, jeśli preferujecie wni:trza w
stylu „Ikei" a na zupełńi11 puste jak si• okazuje trwa. In:t. ' Pytel
okna nie motecie się zdecydować pokazywała mi ostatnie wytyczne
Wzornictwa
dotyczące
- poradzić można małe firanecz- Centrum
ki, jakie przyszły do nas z krajów wnętrz. Okazuje lię, te motywy od
Beneluxu. Modne są zwłaszcza w dawna robione w „Lencie" dalej
!ą na czasie. Co więcej koronki
Holandii, także Szwajcarii l w wkraczają także do.„ ręcmików. Są
Skandynawii. Zdają one zwłaszcza one gładkie (skoordynowane z koegzamin w kuchniach , sy pialniach, lorem łazienki oczywiście), miękkie,
puszyste i wykończone ~rubymi kona działkac}l, w łazienkach itp. ronkami, najczęściej białymi , ewenProdukuje je równiet „Lenta" i to tualnie drugi kolor (jeśli rc:cz11ik
co najmniej od 11 lat. Najrozmait- jest dwubarwny). Bardzo to ładne
sze - lambrekiny w wielu szero- i może kiedyś do nas :o:awita. Jeśli
zaś mowa o firanka::h tych z:
kościach od 30 cm do 1,!5 m z „Len ty",
przypominających
stare
motywami
kwiatów,
domków, koronkowe, dziergane szydełkiem
drzew. owoców, dzbanuszków, fili- - to pytajcie o nio w sklepach.
Może zaśwlta handlowcom, że są
żanek, wiatraków, wróbli, łabędzi
one poszukiwane?
- słowem, co kto lubi. Takie lamAGNIESZKA OSTAPOWICZ
brekiny można powiesić - tłuma-

I ···~ Iii

I

ue•w••1

przypuszczeń,

Zape w n ia j ąc , ż e to dopiero pierwszy kwadrans filmu resztę zostaw iam tym , którzy będą chcieli pozn ać jak owa dwójka (Don Ameche i Joe Montegna) poznaje siebi e. jak przypadki obracają kołem
fo rtun y czyniąc bardzo poważne
sytuacje i dostojników pbdziemia
z u pełn i e sympatycznymi, kochajacymi rodzinę i tradycji: ludźmi.
Długi to film, zapis precyzyjnych
obserwacji, reakcji na niespodzianki losu . Cierpliwi -' lubiący wolno
rozwijającą się ę.kc ję b ęda usat ysfakcjonowani. Ci jednak, którzy
z echcą porówny wa ć oba filmy Mometa. jak s3 d z ę opowiedzą się za
„Dom em gry".

RES-ATA SAS

~~~-~:..::.~~~~"'

40 LAT TEMU
W związku z nowymi suk cc~aml w dziedzinie nrc;dukdi
rolnej, osiąg
1949", rząd radziecki i Komitet Centralny

przemysłowej l
niętymi w roku

WKP(b) podjęły dec y zję o ob -

niżce cen deta.Iicznyeh artykulów spożywc:r.y c h
I towarów
przemysłowy ch
powszechnego
użytku. Jetlnocześnie
postanowiono
podwyższyć
oficjalny
kurs rubla i oprzeć ~o nie na.
bazie dolara, lecz złota.

•

•

•

„Działając pod wpływem re·
akcyjnych sił episkopatu", kardynał Sapieha nie wyraził zgod y• na rozładowanie w Gdyni
statku „Mormacdale" -z ładun 
kiem darów
przeznaczony ch
dla „ Caritasu".

• •
Dla obrony konsumenta przed
oraz w celu usprawnlenia handlu detalicznej!.'o,
postanowiono 11owołać ln~pekcję Ochrony R y nku na sz<'zeb l u centralnym i wojewódzkim.

spckulal'ją

·WŁłDZKIEJ PRPJI'

nisano
~-2>::P-~•JU22 ~

nastąpiły zmla·
rozkład:r.ie
lotów
PLL
Samoloty
z Łodzi' do
Wrocławia i Katowic odlatują
codziennie rano, zaś do \Va.rszawy i Gdańska po po-

Od 1 marca

ny w

LOT.

łudniu.

Pasażerowie

dowoźe·

są na lotnisko
autobusem,
wyruszającym
sprzed gmachu

ni

przy ul. Piotrkowskiej 106.

25 LAT

T~MU

Niemal

codzienn ie
agenc je
d o noszą o n owych aktach agresji w obec
Demokratycznej
R f"v i "l„,· Wie ' " " -p1.
Podczas
nalotu 39 m ysliwców bombow y ch i bo mbowców „B-57" na
dwa pół nocno w i ctnarns,kie por -

!~;ąc;~!~ry

wstały

maszyny

•

•

Agencja France Pre55e podawiadomość
o eksperyment ach prowadzonych we Francji
r,a zwierzętach, którym przeszczepiono różne formy raka
Wszystkie zostały
wyleczone
n ową metodą, oprac6waną przez
i nż. Antoine'a Priore działa
niem pól magnetycznych i fal
el ektromagnetycznych.
ła

•

•

•

Podczas obrad XXI 1esji Rady
Interwizji
postanowiono
o r ganizować co roku
Między
narodowy Telewizyjny Festiw a l Piosenki. Pierwszy :festiw al odbt::dzie sit:: w tym roku
w czerwcu w Pradz:•.

• • •
Nowy m Jorku odbył się
pogrzeb zamordowanego Malcol ma X, przywódcy mun:yń
skich nacjonalistów - muzuł
man6w.
W

Opr.- (bar)

~„~~-~~~· ~·

--- - - - -.-.

MOTODROBIAZGi
11 BURMISTRZOWIE p i ętnastu
m .Jst m. in. Berlina,
Wi~nia,
Genewy, Lizbony
1 Frankfurtu
opowiedzieli się za ograniczen,ero
r uchu prywatnych
samo-:hodów.
.Celem tego zakazu jest ogranicze·
n;„ •zkodliwości soalin.
• FIRMA DAffiATSU poinform v wała. że w ycofuje do naprawv
wszy stk ie samochody . Applause" pon i ~ waż s t wierdzono w n ich usterki
uk ł adu
hamulcowego
wady
zh;o mików paliwa.
• W REJOWCU FABRYCZNYl\I
. (woj . chełmskie) powstała prywatna spółka
komiiuikacyjna, która
wygrywa konku!'en~h :r. PKS-em.
Jed:ia z tamte-jszy~h cementowni
tej właśnie firmie zleciła transport
o motoryzacji w Hiszpanii wiemy
swoich pracownik6w, gd.y:i; jest to
w Polsce bardzo niewiele. Tymczatańsze niż u dotychczasowe-g:> przesem
z roku
na rok przemysł sawoźnika.
mochodowy
tego kraju poprawia
swoje wyniki, 1 a co 10 Hiszpan tyje z motoryzacji). W ubiegłym roku
wartość
produkcji teJ 1a1ęzl przemysłu (wra:1 z towarzyszącymi, np.
paliwowym) 1tanowila 7 procent o_g61uonarądowego dochodu.
W 1989 r.
sprzedano w tym kraju 1,Z mln saRowerem
moze
kierować
mochodów
osobowych, z czego tYlosoba, kióra ma kartę roweroko jedna czwarta. pochodziła • imwą, a motorowerem
kartę
portu.
motorowerową. Obowiązek
ten
nie dotyczy
osób
mających
Niewiele wiemy o hiszpańskich saprawo jazdy.
mochodach. Tymczasem seata motKartę rowerową i motorowena coraz częściej spotkaC na drogach nie tylko Półwyspu Iberyjskierową może uzyskać osoba, któgo,
ra wyku:ała się niezbędnymi
kwalifikacjami oraz osiągnęła
Swój początek firma SEAT prowymagany wiek - 10 lat 11.a
dukująca samochody osobowe wzięła
od włoskiego koncernu FIAT. Pakartę
rowerową, l5 kartę
miętamy
np. model 850, r6wnlet
motorowe1·ową ..
przez pewien czas sprowadzany do

Przepis na

dziś

nasze10 kraju. Ostatnio karierę robi
ibilla. Od pewneco csasu SEAT jest
pod kontro111 koncernu Volkswagen.
Widnie iblu to w dutym stopniu
wynik tyeh powl_..6..
W aporym
procencie konatru.kcję tę oparto na
podzeapołach volkawa1ena gol!a.
llamoch6d pruenłowany aa 14Ję
clu Jest najnew1ą
mutacJ11 seata
Ibizy I aanvany Jett erono.

en „do służby " ale Już na prawach moto ryzacy jnego
zabytku.
Np. w 1974 co:S:u FIMW br.ił udział w zlocie weteranów nos I
otrzymał nawet specjalny puchar
przymany dla najst.arsnto '!>Olaadu uczestniczącego w imprezie.
Póf.nie-j, chociai pojazd oył na
chodzie, nie był już wykorzystywany prz:ez rodzinę
Witciak6w,
Obecnie Jerzy Witczak roz:ebtraiw~
szy 113 przygotowuje do ponownego utytku ale jut tylko pod k•tem imprez grupujących motoryzacy1ue antyki.

Zczym .do majsterkowicza?
Gwałtowny wsroet een &a 1111łu1i motorysa.cyjne amusll wielu u-

:iytltownik6w NmOehod(nr do mpr6,..

bow&nla a~h sil we wcale nie
takiej trudnej 1ztuce mechanikl
Aby aprawdzłć, jak
wnląda
„naukowe" 11.bezpiec:i:enle mechan ików...ama.tor6w w;rbralem Elę do
kilku księrarń by zobaczyć na co
z intere11ującłj nu dziedtiny motna ta.m liczyć.
Niestety muszę czytelników r oir.CZl!-~ować. Lektura tiostę:pna aktualnie jest dość ograniczona. NaJ-

„Przedpłatowicze"

znów

czekają

Tylko kilka tygodni trwała raposiadaczy przedpłat . na &a•
muchody osobowe.
Ledwo
rząd
zgodzi ł się, że będ11 one utrzymv·
wane i dopłata do oficjalnej ceny
wzięta zostanie a budżetu
oań·
stwa a już si• okazało, że wszystko trz:eba HCl)'na~ lłeayć od nawa.
Teru różnica między cena
z
przedpłaty a aktuairi,
detallcz.n•
wynosi kilkanaście milionów zło
tych. Licząc ł11eznie daj.e to około
trzech bilionów złotych. Wszyscy
zastanawiają 1ię skąd to wziąć.
Trzeba dodać, że :i;wlekan!e z de·
cyzj11 powoduje dalszy wzrost _tej
kwoty.
Przedpłatowicze c:zekaJ11 !
dość

Niespełna 50 samochodów wystartowało w minionym tygodniu w VI
Zimowym Rajdsle DolnoHąsklm. · Jak już wiadomo zwyciężyła
załoga
Marian eublewicz - Ryszard Zyszkowskl
Jadąca mazdą 323 4 WD.
Drugie miejsce wywalczył zespół: Paweł Przybylski - Krzysztof Gębo
rn (audi quatro) zaś trzecie Andrzej Koper - l\facleJ Wisławski
(VW
golf gti).
Impreza, chociaż nieźle przygotowana, no~ila znamiona obecnej kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazł się _polski sport motorowy. Aby np.
maksymalnie obniżyć koszty po~tanow1ono zmodyfikować trasę, którą
mieli do pokonania zawodnicy. Trzykrotn ie samochody przejetdżaly te
same odcinki specjalne.
Przy okazji można było zo'!laczyć, jaki poziom, poza kllkuosobow11
ttol6wk11, reprezentują polscy rajdowcy I jak •łabYm dnponuJ11 1pr1u1tem. Nie rokuje to nadzl~I na rozwój tej dyscypliny sportu.

Ten samochód już go ścił w rubry ce „ Weter a ni szos " Wtedy ;ee:. lł.l!.~ Sł .lż/ł wył .., C~ i.;C : ;_,, ~· o~ 1st 1 a cj a do t ekstu,
natom iast dzisi aj
·będzie
samodzie-'..1ym bo h ao;ere tn
odc: n ka.
BMW A 44 z 1929 r oku,
oo o
nim mowa, jest w Lodzi. Od 19f>B
rok u jego właścici elem był Sta.pisbw Witczak, który w ostatnich
latach podarował weterana &>Woje mu syn owi Jerzemu. W tej chwili pojazd jest rozebrany na częlici
I przygotowywany do drobiazgowej odbudowy.
W latach 1958-1960 był e.kspldate>wany przez p. Witczaka - seniora. Służył,
jak każdy samochód osobowy, do wyjazdów za
miu:to, codziennych podróży oraz
da1szych wyjazdów
na wakacje.
Potem przez la,ta stał be-zczynnle.
W latach liedemdzie.s1ą~ycl1 wr6-

Metalowe nadwozie samochodu
przymocowane jest na ahlowej ramie !... drewnianym
1Zkielecie.
Siinilll: \!!mieszczony z przodu nawiększy kłopot jest 10
1naleaie- P4<fza tylne koła. BMW A 4ł jest
niem ba.rdio przystępnych poradnik6w tYPu ,,zrób to sam".
N ie licz"c d.wóch skromnych poaycji, kandyda.t na .nechanika zdany jest na zapoznawanie Iii, :i; arcydłu(imi
wywodami na temat
fizycznej Istoty działania ailnjka,
Przyn ajmniej ra.z dzienme ::-ozukładu elektrycznego i np. hamulproszą
ców. Gdyby ni1t pozycja z cyk lu mawiam z czytelnikiem
cym
o pomoc w jakiejś motoryza„Spróbuj.'!l.y sami " (dw a zeszyty)
cyfnej
sprawie.
Najczę~c1ej
są to
i „126 napraw !lat a 126" t o n ie
w a rto by ło by zagląd a ć do kslę klienci „Polmozbytu", klienci wergaTń. Pamiętam, że k.i edyi moż sztatów samochodowych, poszkodoLudzie
na było kupić · pozycję z cyklu . wani w wypadkach l ~o.
„ Sam naprawiam„." N iestety ni1- n ie :mający swoich praw 1zukają
d zie ni1t udało . mi si ę (nawe.t w pomocy w redakcji.
.an tyGtwariatach) trafić na tego typ u „łopatologlcrne" pomoce'.

samochodem lekk.Lm,
zaledwie 750 kg (:f!iat 126p 600 kl)
i przy pojemności sllnika 782 cm
sześc. byŁby zaliczany do samocho.
dów małol!trafowych.

•

• •

W ostatnlm cz:asie otrzymuj• od
czytelników wie'le sygnaJ.ów o tY!I'll
aby wzorem tnnych pai'ustw riYvlf.
nie:t w Polsce zor<ganizować samo.
dzielny klub posiad·a0%y i miłośni
k6w starych •amochodów i mo.
tocykli. BardllO byłbym rad, gdy.
bym m6gł za.prezentować szerzej
te 1prawy. Chciałbym jednak wiedzieć jakie jest zdanie na ten temat Innych posiadaczy
weteranów azoe. Czy potrzebne jest niezależńe,
samodzielnie
Istniejące
1tO'Wltl'Zyazenie?

Człowieku nie jesteś sam!

Jestem tera.z w rozt erce: radzić
sam em u zabierać się d o likwidowania drobnych u sterek w n aszym samochodzie e.!y też decydować si ę na odwied ziny w warsztacie. Nie mając u s o bą lektury, nawet paru stron, odpowiedniej ksi11żki nie
wart o podnosi ć
ma.ski aamoc!lodu.
Ale z kolei,
1dzie kupić o1p:>wiednle podr•czn lki skoro w kalęgcninc!l
ich
brak? Z d:z-ueiej strony wiem, U
jest w aucie sporo d r obnych awarii, które w warsztacie usuwane
spor o kosztują, a można je z powodzeniem zlikwidować samemu.
Doradzam jednak: próbujmy sami naprawiać! Najpierw
Jednak
próbu j my coś na ten temat poł:y·
csyć I przeczytać np. w blblioteee.

. Z·wraca ' uwagę, ttt wielu zmotoryzowanych
nie wie, w Jaki
sposób dochodzić swoich r :acji w
sporze z un:ędem czy nlesol!dnym
wykonawcą usługi. Próby kontaktów z radcami prawnymi tych Instytucji niczego nie rozwiązują,
1dyt oni reprezentuj" drun 1~ro-
ni,.

Ozy miotoryzowani '" wobec tego zupełnie pozbawieni opieki prawnej? Na szczęście nie.
Chętnie
udziel a Im pomocy Zwlązek Obrony Konsumenta, chętnie pomożemy
w redakcji (chociat moja pomoc
sprowadza Ilię najcz •ciej do wskazania, gdzie konkretnie szuJtać raOkazuje się, że opr.a,cowanie ka- dy), l!fł takł:e zespoły adwokack!e,
biny do samochodu clęiarowego to w k·t órych dyżurujący praWnli'y
zadanie za trudne
dla polskich wiedzą r6wnieł, jak doradzl6 w
biur projek·t owych przemysłu mo- tych ;prawach.
toryzacyjnego. W tych dniach podpisano umow• ze znaną austriacką
W
przyszłości
;równleł
w
fi rmą Steyr na dostarczenie tech- „M A-M" chci, przygotować cykl
nologii i dokumentacji na odchyla- publik acji na ~aty
nurtuj11c1
ne kabiny do ciężarówek.
czytelników.
Jeśli do końca
tego kwartału
załatwion e zostaną wszystkie :for malnoścl to ruszą prace przy roz!UAGAZYN REDAGUJE
poczęci u produkcji. Podejmul11 się
RYSZARD PERCZAK
ch odOJWe.
tego
Jelczańskie Zakłady
__,
Samo- ._______________________

Austriackie· kabinr
w polskich autach

I

DZIBNNJK ŁODZK.J m 53 (13840) I

w OZORKOWIE, ul.

ŁĘCZYCKA

70

GARA2 bluzan7-ęra
dam. 36-01-36.
18918 p
•
POLONEZA (leae) sprze11.mlenł11 na
dam (zachodni).
d~wcq
52-20-36.
11385 'P

... *********"'

„:~
lfm}t wnyrtk/M
: podmiotom io~

po CtllłlCll Pytli

OGŁASZA
Kandydaci przystępujący do konkursu
winni spełniać następujące ~arunki:

BLOK! trzypokojowe . centrum, telefon •przedam. Q-06-11
5518 I

M-ł

włunoiciowe

za-

~· ~

„

-

Pih t:J ': 'Aiiiii
·-~....,

51·27·I!ł

,,,.

6 DZIENNIK ŁODZKI nr 53 (18040)

.„ .

~

~

~

~

~

UWAGA, HODOWCY PIECZAREK!

.

A

LJ

~

Firma

~ ...1.·~ ~pi1ł0L ~

,..* młcyjtlt oHwit sportow s

mleni11 na dwa mniejaze. 37„IJ0..15
• UPROSZCZONA fOIMA ZAltJPU
17200 I
,
wykształcenie wytsze,
I ROZLICZEŃ,
SPRZEDAM M-a Chojny.
10-letni 'stai pracy, w tym 5 lat na sta.nowisku kierow230 bon6w za m. WiaDUtARÓŻNOIODNOśtMODłll
•
niczym,
domość: Poznań, Gniei'OLĄCZONA I NO\VOCUSNł
dobry stan zdrowia,
wska 21
STYLISTYKĄ,
• wiek do 55 lat,
11095 I
• NAJWYŻSZA J.Uośt oP.UTA
, PIOTRKÓW M-1 38 m
dobra znajomo.§6 zasad funkcJon·owanda przedsiębior
I Wl.OSIIE TECHNOLOGIE
pokoje, tele- dwa
stwa.„
IMATERIALY,
fon · na Ł6dt. Piotrków
przedsta.wienie na piśmie koncepcji dzlała.nia I rozwoju
5947 •
48-12-55
IOZMIAIYG43'-4'.
•
dokumenz
wraz
złożyć
przedsiębiorstwa, którlł na.leży
KUPlĘ M-2 lub M-3 z
COO' jd od 125 i,s. Ił.
tami.
telefonem. Listy 6203
Ogłoszeń, PiotTBiuro
WIELOBRANWWA SPÓLDZIILNIA
Wymagane dokumenty:
kowska 96.
EKSPORTERÓW i IMPORTERÓW
damie
NIEZAMĘŻNEJ
umotywowane zgłoszenie do konkursu,
~310 WłOCLA W, a NA SZAŃCAOł 4
Liśliczne M-3 tanio.
kwestionariusz osobowy z fotogra.fią,
li!. :m.m, fu llł-155, !lx Tillłl
sty 18271 Biuro Ogło:tyciorys z uwzględnieniem pracy zawodowej,
HANDLOwY ._,. weo*- a.14'
DZIAL
•
5.Zeń, Sienkiewicza 3/5
odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
llł. ll349f, ll:Mł7, ln-311
18271 /18865 I
zaświadczenie o stanie zdr-0wia wydane pr.zez s ołeczną
M-4 dwupokojowe zamie· Martt wynikowe ptml1łC}f
brak przeciwwskazail
służbę zdrowia, uwzględniające
nię na dwa oddzielne.
"przedsiębiorstwa,
dyrektora
do zajmowania stanowiska
lllkct111 fm1111Sowtgo
mieszkania
PO!l?:ukujfl'
opinia z ostatnich 10 lat pracy.
okolice. Kupię
Łódt,
Twojej firmy!
dom do remQtI1,tu,
Zgłoszenia wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach
llJ.. •'11-•'l-lł-lł-'f'f•
51-46-48.
należy kierować do przewodniczącego Rady :Ę'racowniczej,
. 17485 I
ROBOTY
I
śl usarskie
p.okój nr 14 z dopiskiem na kopercie „Konkurs", w termiKA W ALERKĘ, telefon tokarski• przyjm11 nie 2d dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie. O tersprzedam, 57-73-46.
86-03-24.
175114 I
minie konkursu kandydaci zostaną zawiadomieni indywi4602 I
Listy
sprzedam.
M-4
przewiskładzie
w
komisja
przeprowadzi
dualnie. Konkurs
ZATRUDNIJ!ł szwaczki Ogłoszei\,
Biuro
6288
dzianym w art. 35 ust. 2 ustawy o przedsiębiorstwach pań
Ł6dź, Prądzyńskieg<> 104
Piotrkowska 96.
stwowych.
18932 p
ZAMIENIĘ M-2 bloki Informaeje o przedsiębiorstwie kandydaci m-0gą uzyskać w
ZATRUDNIĘ szwaczki teBałuty na Widzew
ksas lub kresz. 87~76-51.
dziale ekonomiczno-organizacyjnym, tel. 18-15-32 wew. 245.
13-42-13 Justybloki.
18971 p
60-cz.
nów (111-20),
~ ~IU!m'Cli3ł8!illl~3al
OOSWIADCZONĄ krawllZM I
7Jacową (sukienki) ZAMIENIĘ M-4 Pabianibawełnianą SPRZEDAM glazurę
DZIANINĘ
trudn.łę. Narutowicza 25
ce na Łódź 52-96-41
81-47-11
sprzeda,j.emy. Zgierz Pracownia.
11563'
11649 g M-S własnościowe 38 m
Che?my, Zagajruikowa 7.
18937 'P
do
wyciąg
SP~ZEDAM
2901 g
Widzew-Wschód zamie- SZWACZKI
utrudnię
61-00-62
trocin,
pyłów,
TELEWIZORY, videoodnię na domek z plateksas)
(dzianina,
kupisz
twarzacze
okellce
6618 g
'
DOM - Lódi,
cem Łódź, okolice (do86-43-80, '14-74-04.
akordeon,
sprzedasz, wymiana vl- SPRZEDAM
moze być do remontu
1778'1
•
Listy
, płata).
18938 'P
saksofon, 1ltarę. 16-32-22
deokaset. 57-52-12.
na
- kupię, zamienię
Biuro Ogłosze!\, Slen• SZWACZKI, krojczego 6839 g
64159 g
M-3. 48-21-96.
k!ewicza 3/5.
Błękitna ZT.
leszczyny M-3
19015-g-p TELEWIZOR, video, gos- SADZONKI
Radog05Z.CZ zamie18997 Jl
tanio
wielkoowocowej
podarstwo domowe, auSPRZEDAM dom, 34-48-10
nię korz~tnie na M-4.
ZATRUDNIĘ szwaczki Głowno
topośredn!ctwo - · kup- sprzedam.
17227 g
- grzecznoś5!5-70-54
kw.a.Iifikacje (te-kisaa ~
no - sprzedaż. 33-10-32
4411.
6714 g
ciowy.
KUPI~ mały domek. apodnłe). 83-06-6'1.
806 g
11889 g ZAMIENil!; M-S
Mitelsztet.
5888 g
51-95-57.
Teofi•
18989 'P
OKNA. 74-48-30.
na równ01rZędne.
lów
działkę
BOROWO
6912 g
DZIEWIARZA (-rkę) na
sprze·
'plai'ltację mall.!l
74-00-?.B
„Rekord"
ł~rkę (z Pabianic lub
11635 gł
dam, 34-39-;!6.
-11•1--1· r~- TELEWIZOR
- sprzedam. 78-73-65.
zat'rudnlę.
.o kolic)
samodzelPOSZUKUJĘ
6130 g
~
7003 g
15-65-7~
nego mieszkania. pokogoonodacczy _....
BUDYNEK
OVERLOCK, dwie steb19009 P
niekrępującym
z
ju
100 m na rzemiosło do
wieżę
nówki „Pfaff'',
AKCJE „Drewbudu"
.zatrudnię.
SZWACZKĘ
wejściem, 84-31-97 wio?wvdz1ea:żawienia
kolumnami.
z
„Diora"
kupię 78-23-70.
Tuszyn, Młynkowa 51,
17872 I
czorem.
RudJnJZglerz-Chełmy,
19038-g-p
7047 '
86-75-96
tel. 57-04-49.
NOWE M-4 Olechów za5938 g
cka 36.
55-51-30.
wodzikupir:,
PRZEWIJARKĘ
8548 p
mienię na stare budowLodzi SKLEP
koło
DZIALKĘ
18935-g-p
sześciopunktow11
kową
nlctwo - duty metrat SZWACZKĘ oru pomoc
kupię, 84-21-27.
- sprzedam . Sienkie- „ do prowadzenia domu
(centrum okolice),
6052 g PRZEDWOJENNE meble.
wicza 22 (zakład)
obrazy, zegary, -p<>rce.zatrud'll~~. 33-43-20.
86-62-56 (17-20).
wylub
SPRZEDAM
(11-16)
33-08-05
Inne
fyrandole
lanf!,
8526 p
I
11819
dom rzedzierżawię
7045' DWA. M-4 s telefonami, SZWACZKI _ 21 atrudnlę
mieszkań
wyposażenie
mieślniczo ·mieszkalny,
dom ' surowy,
ŁóD'.Z
- ku'Pię. 86-84-24.
'7
I spółwłasnościowe
wyikończony
częściowo
działka 0,8 ha (światło,
Tadeusza 1 •
Retklnla
dzl.?lcze
63017 g
w Konstantynowie.
8587 t>
Warszawa
woda.)
na 1egment
zamienię
Lódt, Kilińskiego 48/17. WTRYSKARKĘ. produkte(tkanina,
SZWACZKĘ
I
7019
•
642-60-39
87-114-43
domek.
lub
Biuro
cję. Listy 6293
17462 g
ksas), robiącą formy - '
(sobota, niedziela)
Piotrkowska SPRZEDAM wieloczynnoOgłoszeń,
DZIALKĘ, dÓmek. Tramposzukuję. 84-42-98.
obrabiarkę do
ściową
96.
18761 '
wajowa 3 m. 8.
8504 p
drewna z grubośd6w
M-3, Matejki zamienię na
17529 g KUPIĘ znaczki 32-78-34
ką 55-45-59, godz. 9-15
78-19-49.
większe.
1
nco Nlaną
5951 g
D7I ~LKĘ
od 18.
18495 g
18962 'P
kuWid'Zew, Stoki SPRZEDAM wyposażenie M-4 9J>rzedam. 36-02-77.
Listy 6408 Biuro
pię.
8095 p
krawieckiej
pracowni
Piotrkowska
Ogłoszeń,
Zja-zdo- POSZUKUJĘ lokalu na
Ł6dt
Działkę
96.
(poniedzia32-49-44
wa
sklep. 86-116-27.
GOSPODARSTWO rolne
piątek 9-17.
łek 8540 p ZIOŁOI$CZNICTWO
Sieradzkie, SPRZEDAZ pusta.ków 11 4 ha Krym M-86-76. 1128811 g
17170 li
duże zabudowania muTEL-MED Pogotowie Le6i90 g TVC, video 36-8!5-25.
34-31-83.
sprzedam
rowane karskie. 78-29-411.
8531-g-o
KIOSK sprzedam, 87-27-79
Lódź, 52-77-112.
81112 I
17963 g STILON 2211, jedwab 167
622!1 e,
- tanio sprzedam. Tel.
eałodob?
„INTERMED"
maSoZy111y
SPRZEDAM
DZIALKĘ 7.800 m spru1!5-81-07.
we apecjałlłcl 34-10-77.
„5", „10''
sanec.zk.owe
8532-g-p MATEMA TYKA. 78-52-85.
kolo
dam, Paprotnia
7704 g
przewijarkę.
sztcykop,
Brzez.in. Lódt, RabatZATRUDNIĘ wykwalifiS96 g AKCJE „Drewbudu" 55-62-23.
GINEKOLOG. Zgłoszenia
62Al f:!
k-owa 97.
sprzedam. 51-49-74.
szwaczki (tekkowane
codziennie 8'7-73-79, WiSPRZEDAM saneczkową
8500-p
sas, kresz) 55-39-47.
PLAC budowla.ny (Zgierz)
8119 g
dawski.
„5", aparat „MODA", DWUTEOWNIK 200
g
19362
- 11Przedam 16-92-20.
5842 g
14-34-88 po 16.
87-45-33.
sprzedam.
przyKOREPETYCJE,
6935 f:!
5842 g
8501-p
do egzamil<>towanłe
SPRZEDAM d.z1ałkę, bu- TVC „Elektron", „Sony"
n6w - Lodus 81-54-05,
NEPTUN" - płlot (gwadyinkd. 48-05-60.
spr2edam.
tanio
Lokatorska lla.
" ra:ncja) 33-38-92. ·
DZIALKJ rekreacyjne ....,
5881 g
8!502-p
51-95~7.
KB
sprzedam. 55-39-37.
lekcJFRANCUZ
- DZIANINĘ
- sprzedam,
miś"
8753 e DĘBY
12-19-'62.
trancusklego,
6000 . g
74-04-26.
sprzedam 87~66-09.
6223 I
8448-g
MASZ dzfalkę budowla· NEPTUNA 150 A (turyMATEMATYKA, fla;yka,
ną? Chcesz darmo mievideoodtwa- .,JOWISZA", „Elektronistyczny),
CODZIENNIE
polski!. S:J-19-811.
azka.nle? 81-76-39.
kę" - sprzedam 31-93-33.
11418 g
17;95 e . rz.acz, .86-13-08.
8449-g
6113 ~
MATEMATYKA, fizyka.
RAJTUZY du~e. cienkie. DYW AN - 42-!59-70.8453-g
chemia uc.zniom, stu'
:.~:
Pabianice. Laskowll 9.
dentom. 88-08-74.
IS '~/'1"
1
/
sprze'714
RUBINA
P
17557
.
80lle I
. ' I • 1 .-lf:
• I , , I ,
łlł~ L A . '
dam. 84-78-33.
DZIANINĘ ' tnterlookową
CHEMIA, biologia testy, USG bez kolejki 83-12--74
8544-g
Zeromaklego
Wilmed,
grzecmośclowy
AM
Hl, 18. 20 spr2edam, sprzedasz
KUPISZ
4807 I
27..
llZ-84-19
punkty,
KonstantY'nów. Swier- PRZEWIJARKI,
wszystko. ' 32-25-44.
17927 1/17928
. przędzę tanio. 87-!58-53.
ezewskiego 36/20.
7061 g
854!5-g ZATRUD~ kierowe• z ŻYLAKI, ehlrurcta na175011 g
plutyczna.
czyniowa,
SPRZEDAJĘ skay, lakier
kategorl!ł „C". 8~118-84,
-\TIDEOODTWARZACZ
57-69-73
H~t"
TVC
83-12-74 Wllmed - 2:eWarsuwa
obuwndczy,
1odz. 1'7-20.
sprzedam, 33-37-64.
' 6335 g
"
4llOd 1
romskiego rr.
6108 P
tel. 73-92-12.
lltlll •
18920-g
PROTETYKA stomatoloskórzane - TANIE meblo§clanki po• WYKWALIFIKOWANĄ
NOZE pionowe sprzedam SPODNIE
ficzna.' 8'1-37-211.
spl'Uldam, 12-19-62. '
Kantorek
wYkonuję. ,
awaczk• zatrudni'
kojowe i młodzłetowe.
48-18-0ll.
· 6222 g
Pabfa.nke, Laskowa 9.
19031-g
86-64-40.
1T985 •
ocynkowaną.
17557 fi BLACHĘ
GASTRO - ellorobr ·napięcia,
POWIELACZE
WYKWALIFIKOWANĄ
żorżetę ,Dtllbaj" .sprzepokU'Dloweio:
kładu
ANTYKI. malarstwo. gra19024-g
87-63-11. '
szwaczkę zatrudni!( 6216 g
dam. 11-16-53.
ceramika
fLka szkło,
USG, RTG, 1utroskoblelltnłantwo, 55-4:i:-99.
NAJTANSZE meble kup1e, rektoakople, kon,piębiżuteria. Galeria .Sta- OVERLOCK nowi,
chenne u producenta.
17985 I
aultacje ul. Knlulewł
spr7,edam,
clonitkowy
ra Praoownia", Tuwima
19031-g ZATRUD~
36-49-60.
awaczk11.
cza 1/ś, tel. 51-110-11,
6334 !?
74-67 -84.
6417 p
li.
1797'1 •
82-72-81.
17898 g
wewn. 40S.
maszynę ANTENĘ satelitarną komNnwo otwarty sklep - SPRZEDAM
ROBIĄCE na drutach „Singer" pletną sprzedam. 112-33-67
d:ziewiarską
kaletnicze
dodatki
po
43-40-21
zatrudnl11.
Nu 3, 81-92-6:1.
krawieckie.
szewskie,
18954-,
48-l3-58.
. 11715 g
16.
6277 g
Obrońców StaLódź
KUCHNIĘ mikrofalową. ezewc6w,
ZA TRUD~
z.aipra· TREGRY, 16'-63-63.
linm-adu 28 18979-g
78-49-68.
zlec11 szycie cholewek.
doesza Klientów ł
6348 g
SpI'Udam maszyny kraPolecamy PARKIET eprzedam. - SZCZENIĘTA dobermany
taweów.
l..ódź,
sprzedam.
wieckie, 33-50-38.
:z
sprzączk:I 1 ozdoby
17691 g
81-62-79.
Traktorowa 63/146.
111149 g
6402 fi
·Importu.
18990-g DZIEWIARZ
prz:rjmle
BOAZERIĘ, parkiet tanio.
lzolacyjno-ocieplaTY
MA
chałupnictw~ na Singer
l:hwtlc:z, 29-87. 17820 [/
jące. wyrób - 11przed11ż
z komputerem, 55-~-29
M akcję „DrewL6dź. ul. Kolumnv 317 SPRZED
17548 ~
budu". (1990) 36-6Q-32.
16212 11
tel. 5!5-47-6'.i.
znajoSZWACZKl!;
· 6682 r
mość kroju zatrudnię.
Konsyirnacvinv
SKf.AD
baweł.nla.ha,
DZIANINA
SwlerKonstantyn6w,
.. EXPOLCO - MAREX"
Rą
ŁADĘ 1500 S (1981)
czewsklego 89/20
tel . frotte , barwiona.
7-~iPrz. Sadowa 6
bi.eńska 129.
LECZENIE nerwic. 1'1171Przedam. 32-10-91.
16-26-3(1 o teruje JEANS
17508 '
Hipnoza.
ehoterapla.
6782 g
8484' OVERLOCK
szYcle
wmystkle grubości
Apolonłun
Dr med.
rajstop lub inne przyj~
kresze, nylony, wlóczkę. DRZWI szklane wahadło- , GOLF turbodiesel sprze·
Madej. 52-7'-88. ·
m11. 84-41-51 po lT
dam. 84-44-58; (19-21).
we - sprzedam 87-66-90
dodatki krawieckie.
11634 I
6"99 •
17111 I
'
4512 !?
~-
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zaprasza od dnia 5 marca do nowo

~

~

uruchomionych punktów skupu:
e w Głownie, ul. Plażowa 22, czynny w go·dzinaeh 14-17,
e· w Łodzi, ul. Magdaleny 12 (pomiędzy ul.
Rudzką a Starorudzką), czynny w godzinach 15-18,
8 \V Lutomiersku, ul. Łęgowa 11 (od Kiliń·
skiego), czynny w godz. 16-19. .
Kupujemy pieczarki we wszystkich klasach,
jak również poza klasą (korzonki).
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~
~

~
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IN atychmiastowa płatność gotówk_ą!II

tej oferty 'sprawdźcie sami.
Z AP RAS ZAMY.
1894'9-g
.

Solidność

~

S

·

~

~
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.

-

pielęgniarstwo,

opieka, masaż
rehabilitacje. 86-69-69.
7626 g

dyżurt,

-

PROTETYKA stomatologiczna, 87-37-29.

„ALMED" - lekarze specjaliści, m. in. leczymy
nałogi,

otyłość,

łysienie

łuszczycę,
plackoW111te,
nerw.lee, wszywamy ewykonujemy
1peral,
drobne zabiegi chirurkosmetyczne.
giczne,
usuwamy
bezboleśnie
- kriosk6rne
zmiany
terapia, EKG, rehabllltac}a, masat, profilaktyczne badanie piersi.
badania • wstę,pne, okresowe, badania słuchu.
kierc>wców i
badacla
inne. .A!rmli Czerwonej
81/83, 15-20, od 13, tel.
74-74-'70.
809 k
(18-19)
GINEKOLOGIA
Wilmed 38-12-74, żerom
4608 g
aldego ~.

USLUGI poligraficzne papier firmowy, etykiety, druki różne - P.P
ul.
Ksłątkl"
,Dom
Piotrkowska 18, 32-85-59.
18022-g

za.
PAL-SECAM, dtwięk - I PROJEKTOWANilll
gospodarowywanie dziaprzestrajam int. Puszłek, terenów zielonyt'h,
ko 52-60-73.
7559-g
kinanłe
oranterłe,
drzew1 uprzątanie tereANTENY ztilorowe, domgr
oudowlanych.
nów
mofony. 86-61-44.
Szcz~niak, 311-3!5-28.
'7063-g
170118-gANTENY - 87-114-76.
- stud17442-g RADIESTEZJA
nie, szkodliwe promtekolor , . nlowanłe TELENAPRAWA
mieszkadeltoderylPAL. 84-99,17,
nia, działki budowlane.
32-61-85.
Zagórski '8-82-55.
4777-g
ll209-g
MONTAŻ urządzeń TV PRZEPROWADZKI.
Sat. „Globmarket". '1801-1
34-14-111.
33-93-12.
lakie17718-g CYKLINOWANIE,
rowanie 43-4&-27 GrzyDOMOALARMY. Nawlfc6009-g
wacz.
kt 43-37-!56 wieczorem. CYKLINOWANIE
bez'7593-g
lakierowanie.
pyłowe,
Kokoszewskl.
311-49-llł.
WYCISZANIE - drzwi,
193-g
r.amkł, blokady. 33-69-04.
la16489-g CYKLINOWANIE,
'
Andnejkierowanie.
DRZWI . dodatkowe, sku~ak '2-81-lT.
zabezpieczanie.
teczne
ll077-g
52-42-57; 52-19-44 Wasz- VIDEO-REC _
filmowa3723-g
czyk.
6l-g
nie. 111-65-111.
na VIDEOFILMOWANIE, DRZWI wewnętrzne
-prteraprzesuwane
15274-g
36-32-73.
84-!50-3'1'.
1 błam.
17815-g VIDE.OFILMOWANIE, 4121-1
111-17-88.
MONTAŻ boazerii. Pawlacze, szafy zabudowy NAGROBKI, krótki• te·r„
51-85-20 wiecZc>rem.
Żeromskiego
młny.
11937-g
·
• 103/42, (18-20).
8112-g
małoTAPETOWANIE,
wanie. 43-54~88.
elastys
RFN
ŻALUZJE
11811'1-g
czne3 taśmy - 3-letnla
tapetoMALOWANIE,
gwara!l'~ja. 42-03-62, Zawanie Jaro1 48-23-80.
8160-g
mysłowskł.
5805-g
PAL, przestrajanie, sertapet'?"°
MALOWANIE,
wia TV. 117-42-17.
wanie. 74-73-CO.
. 8423 'P
17191-g
ZAKŁAD remontowo-budomowy
TAPICER
dowlany przyjmuje '!:le6867-g
87-51-98.
cenia. Wiekowa 24 Łu
czak.
ELEKTROINSTALACJE,
lt455 t>
Gawłowski T8-91-71.
64176-g MALOWANIE, tapetowanie. 36-67-43.
HYDRAULICZNE,
18966 p
33-23-5ł.
15357-g

SPRZĄTANIE codzienne USŁUGI hydrauliczne 6023 li
48-10-49.
dni uzgodnione.
lub
WYCISZANIE, Q.bezpłe
Zamki,
czanle drzwi.
""'!:t!Ei
rachunki,
Instytucjom
6346-g
33-05-76.
blokad7. 51-60-84 Przy6754-g PRANIE dywanów, my- e!iiiiiiiifffi 1
by1.'Jki.
de okien 43-24-18 AnttapetoMALOWANIE,
5212-g POSZUKUJĘ
czak.
wanie 87-82-8T.
wspólnika
7402-g PRALKI automatyczne pro·
(przedsiębiorstwo
naprawa, 78-80-07 · (8dukcjl audiowizualnej).
PAL, rideo ..,. przestra11705-g
-10).
Listy „11849", Biuro ·ojanie, int. Maciaszczyk,
głosze!\, Piotrkowska 96.
HAFT maszynowy. ' Wy86-95-es.
18010-g
sockiego 20.
11458-g
WYCIECZKI: USA, Ka·
OVERLOCK - 87-62-33.
nada, Tajlandia, Turcja,
1amodzielny
ZALUZJE:
7087.-g
ZSRR, Czechosłowacja,
montat, trzyletnia gwa- NAPRAWA maszyn szyBułgaria Inne. Wczasy,
rancja. „Dees". 81-44-28,
86-89-23.
j!łcych, Skręta.
wizy 32-49-44 PolPuks,
86-40-38.
63774-g
Piotrkowska 18.
1850-g
NAPRAWA maszyn szy17170-g
WYPOŻYCZALNIA videojących, 57"-98-71 (9-11),
kuet poleca nowości. 7506-g WIZY - Europa zachod(111-18).
nia. Przejazdy do WieZamenhofa 1/3.
AUTONAPRAWA.
dnia. RFN. ..Intertour"
11591-g
4705-g
34-111-35.
73/75
Piotrkowska
od· BLACHARSTWO. lakierWYPOŻYCZALNIA
32-65-38, 32-91-57 .
video,
twarzaczr,
nictwo pojazdowe.
18934 t>
5468-g
33-73-111.
43-24-19 po 18.
&klep
otwarty
.
NOWO
' 17180-g
DEKODERY, telenaprawa
krawieckie,
dodatki
„.Towtsz", „Helios".
drzew
CIĘCIE
OW<>COszewskie poszukuje dosł&-18-81, Klatyt\1kł.
wych. 33-77-72.
tawców. lil-16-54.
11916-g
15668-g
8450/8730 p

??CT; •

i J.CI

-1..i;...

'l'ELEl'OM DLA RODZICOW
Dr tst czynny
od pon1edalalk11 de piątku 1ł 104L 11-

ODDZIAŁ

POGOTOWIB HIESZKANIOWE1
apóldalelcze
32·'6-3'
komunalne
38-33-H
01ledl1 WldMW
H-U-13

ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
FICZNE (pL Wolności lł) godz.

U.

Tł-26-00
Tł-29-55

SCHRONISKO dla llWlerząt 57-88-łZ
l1SŁUGI POGRZEBOWB - :13-73-0U

RADOGOSZCZ (Zgier1ka H7) godz. lłl-1'

lat li godz. 11, „Czarna wdowa" - USA od lat 11 godz.

ua. - lall w:.-n1

1&.at

a.--4.llJ Bajkl „Pampallnl I
yeti" pol. b.o. godz. 15

11-11
ł.03.

-

&ods.

MAJA - „Smlertelnle mrot"la
zima'' - USA od lat 15
godz. 18, 18
4.03. - Bajki: „Reksio l wrona" b.o. godz. 15; dalej j.w.

lG-11

BISTORU MIASTA ŁODZI (Ogrodowa 15) godz. 10-14
ł.03. jak wytej

POLESIE - „ Wlnneto11 W Dolinie
Smletcl" - RFN od lat li &odz. 15.30, 17.30;
,,Łuk Eroaa"
pol. od lat 18 - godz. 19.30
4.03. Bajki „Przez dziurę
w •ctilnle" b.o. godz. 14.30; dalej j.w.
ROMA „Gliniara 11 Beverly
Hills Il" USA od lat 15 godz.
10, 15,
„Ostatni
17.15,
19.30,
dzwonek" pot od lat 15 codz.

WŁOKIENNICTWA

TEATRY

(Piotrkowska
godz. 10-16
ł.03. godz. 10-11
SZTUKI (WlęckOWSklego Ml
&odi. 10-11
ł.03. jak wyłaj
i82)

WIELKI 4.03. -

NOWY ł.03

MAŁA

WA:tN°S TSLEFOM'I'
••sotowte llatunko•e
•ocotowle MO
&arat Poiarna
. •omoc drocowa
Informacja •lużby •drowla
lntormacJa
Informacja
Informacja
Informacja
Dwonec
rntormacJa

ltolejowa
PKO
telefoniczna
PKS
CantralnJ
kulturalna
Po1ołowle
wodocl1101we
Pogotowie enersetycsna
l!.6dł

Północ

.„,„

Cod:&. l i

"Ro-

jak wytej

.JARACZA - codz. lt „Rozwód
Figara"
4.03. - jak wyżej
MAŁA
SCENA godz. 18 „Kapelusz pełen deszczu"
4.03 - jak wyżej
POWSZECHNY . - godz. 10 ,,Piotruś Pan"
4.03. godz. 11 jak wyżej
MUZYCZNY - nieczynny
4.03. godz. 11 jak wyżej
STUDYJNY godz. 19.15
„szczęśliwe dni"
4.03. jak wyżej
ARLEKIN godz. 17.30 „Królewna dla smoka"
4.03. - g0 dz. 12 - ,jak wyżej
PINOKIO godz. 17.30 „Chło
piec i wiatr"
4.03. ~ godz. 12 jak wyżej
FILHARMONIA
(sala
Liceum
Muzycznego, ul: Sosnowa
9)
godz. 17 Kdncert Symfoniczny.
Orkiestra
Syn\fontczna
FŁ.
Dyrygent
Krzysztof Mlssona, solista Mirosław Kłys
klarnet. W programie : w.
A.
Mozart
Symf. C-dur
KV
ł25 „Linz", K. M. Weber
I Koncert klarnetowy f-moll,
M.. Ravel Moja
matka gęś,
Cl. Debussy Wiosna.

ISł

38-111-11
. 36-55-5~
36-32-11

913
31-11-01
33-92-ZJ
814

HZ

Pocotowie diwl1owe
7ł-81-H, 7ł-40-łJ

TELEFON ZAUFANIA
981
w dni powaednle w 1odz. 15-7
w dni wolne od pracy całą dobę.
'
TELEFON OBll:NTAC.JI I
PORADNICTWA
ZAWODOWEGO
nr Jl-n-Il e&Ylllly od ponledslałku do plĄtku w 1ods. 1511.

TELEl'ON ZAUFANIA dla kobiet
• cl11t11 11robltmow11 c:synn,y w
dni pownednle w 1ods, 11-zz

nr

SALA -

4.03. -

118

7ł-55-U, 7ł-8,-15,

codz. 18.11 „Sk1jpleo"
jak wytej

manca0

Tł-Jł-35
'fł-18-11

l!.6dt Południe
Pocotowle 1uowe

-

godz. l i "Tosca"
jak wytej

ST-ł0-31.

ANONIMOWI ALK.OHOLIC'I'
łet dla ludsl • p,oblemem alkoholowym - l'J-31-42, pon!edslałek pt11tek (7-20).
HŁODZIDOWY TELEFON ZAUFANIA nr 987
czynny od
poniedziałku do piątku w cottz.

MUZEA
REWOLUCYJNEGO
fGdańska 13) godz. &-15
4.03. - nieczynne
llUCHU REWOLUCYJNEGO
(Gdańska 107) godz. 10-18
4.03. nieczynne
RUCHU

U-11.

MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskle10 21) godz 10-13
ł.03. godz. lG-lł

12
4.03.

MIASTA PABIANIC
(pl.
Obr.
Stalingradu 1) godz. 10;--14
4.03. godz. 10-13

ŁDK

- „Opowieść o Dziadach
Lawa" poi. od lat 15 godz. 15,
„Karate Kid I" USA od lat 15,
godz. 17.15, 19.30 (film premierowy)
4.03. „Old
Shatterhand"
RFN cz. I i II. gad.z. 15, „Opo-

•••
superglelda w dni wolne

9 - lł

Bazar -' ., Fa!a '·
od oracv ~odz.

zoo -

o Dziadach - Lawa"
godz. 17.15, „Karate Kid I" godz 19.30

OGROD BOTANICZNY
nieczynny
PALMIARNIA - czynna oprócz
pomedzialkow w godz. 12-18

HALKA
.. Czerwona
11orączka" USA, od lat IS Rodz. 16.
18

4.03. jal< wyżej
PriZl!:UWJOSl'i IE - ,.Indiana Jon~s" US.I\
od lat 12 godz. 11,
13, „J:>iist1c Pizza" USA od lat
15 godz .15, 17, 19 (z czytaną
listą dialogow11)
POKOJ „Dawid. i Sandy" poi. animowany, godz.
13.30,
„Gliniarz z Beverly Hills Il",
USA od lat 15 godz. 15. „Protektor" USA od lat 18 &odz.
17, „Przesłuchanie"
pol.
od
lat 18 godz. 19

KINA
BALTYK
Film premierowy
- „Predator" USA od lat
15 11odz. 10,
12.
H. 16,
18. 20

jak wy:t'ej
GDYNIA - Kino non stoo - od
godz. 10 do 21 „Rybka zwana
wandą czyll jak odzyskać lup"
ang. od lat 15
4.03. - jak wyżej
IW AN OWO - „Remo - niebezpieczny nie uzbrojony" - US ·\
od lat
15 g0 dz. 15, 17.15,
4.03. -

San dy"
•• Dawid
I
godz .13.30, .. Gliniarz z
Beverlly Hills Ir' .godz. 15, .. Protektor" USA od lat 18 godz.
17
4.03.

'

jak wyżej
GWARDIA - .. Emanuelle" franc. od lat 18 godz. 15,
,ł.03 .

-

STUDIO -

nieczynne
4.03. •• Nietykalni"
USA
od lat 18 godz. 17. 19
SWIT - .. w pustyni i w PU'Zczy" CZPŚĆ I I n p ol. godz. li,
„Krokodyl D1rndee" US!\.
od

MŁODA

17, 19
4.03.

(ul.

Bajki - „Pyza i Ucho"
godz. 14; dalej j.w.
MUZA - „ Wlllow" - USA od

DZIS I JUTO W RA U
SOBOTA, l MARCA

NIEDZIELA,

ł

MARCA

21.00 Wiacl.

towe
PROGRAM I

(ł.).

n.os

21.20

PROGRAM 1

W dniu 28 lutego 1990 r . una.u
nagle w wieku 32 lat

!. t

Wiadomości
1porWieczór płytowy.

„Zsyp"
Relakli,

KOPICKI

-

Pogrzeb odb~dzie >ię w dniu
I marca br. o godz.
11.30
na
cmentarzu
komunau1ym
Łódz
Zarze!"• o czym powiadamia
ŻONA

s

CORKĄ

S.

! '~

.....
„

- ------. -- -~: -

--

:

„- .. -,.;.

ł

P.

JERZY JANKOWSWI
ARTYSTA PLASTYK
Pogrzeb odbędz.!e ał• dnia I
marca 1990 r. (wtorek) o godz.
14 na cmentarzu rzym.-kat. Doły.

Afrykańskie

.

I RODZINĄ.

Z głębokim talem zawiadamiamy, ie dnia 2 marca 1990 r. on,;zedl od nu po dluglch I cięz
kich cierpieniach

•w.

9.00 Transmisja mszy
rzymsl<0katollck!ej z kościoła łw, Krzyia
rytmy.
13.00
PROGRAM
Il
w
Warszawie.
11.00
Magazyn
Roz13.00 w1ad. 13.0S Serwi& uuormacyjgło~nl Harcerskiej, n.oo
Wlad. 12.05
ny (L). 13.111 z cyklu „Okolice kul1.00
Poranek
literacko-muzyczny
Muzyczny serwis
prasowy.
12.30
tury"
fel. Grażyny
Papier pod red. Janusza Wojdeckiego
(ł:.J. 13.20 Jazzowe spotkania aud. w nim m. in.: - Stereo dla fono-a Wyprawy Czwórki. 13.30 Spiewa Bob
Marley. 13.41 O kulturę słowa. 14.0!I
14.00 Europejslta
Lista Przebojów. ama
orów, - Gość programu
Echa festiwali
14.41 Teatr Klaśykl
14.50 Pamiętniki 1 wspomnienia: MaWłodzimierz Zalewski Chwila poe- dla Młodzlety - Antoni
Czechow
rek Hłasko „Piękni dwudziestoletni" zji
- w. H. Auden - Sanktuaria .,Pojedynek". 16.00 Quiz popularnoodc. 15.00 Europejska Lista
Prze- polskie, - Toą.rnla - aud. Zbignaukowy. 17~00 Wlad.
17.0S
przebOJów.
l&.00
Przeboje na dzietl niewa Koraen!owskleg
(Ł).
11.00 gląd
prasy
0
społeczno-kulturalnej
dobry
(Ł).
16.05
Łódzki
Teatr Poranek z plytą kompaktową
.
12.00 17.15 Przesterowania.
l'J.4!1
RefleltRalliowy Henryk
Banasiewicz Płytoteka Dwójki. 12.10
„Romans i sje uczonych. l'f.!10 Wolfgang Ama„1'ARTESSOS".
n.oo
Aktualności
tylko" Emil Zola „Wszystko dla deus Mozart:
-Symfonia
:B-du~
dnia (Ł). 17.15
Katalog wydawni- nie
czy. 17.20 Dzieła, style, epoki. 18.15 pań". 12.45 Utw0 ry Camille'• Saint- 18.00 Naboteństwo Ko~c!oła EWan·Saensa
(I).
13.00
Wiad.
13.05
„Rogel!cko-A ugsburskiego. 18.40 P~nlmy
Alistair MacLean „Tabo1· do vaccamans I nie tylko" Emll Zola
Mikołaja
Gomółki.
19.00
Alfa I
res"' odc.
18.25
Reklama.
18.20
13.40 Utwory Omega.
19.30 Wlad. 19.35
Lektury
Gw1azdozblOr - aud. 19.30 Wieczór „Wszystko dla pań".
Camllle'a
Saint-Saensa (Il). 14.15 „Ro- Czwórki - Marcell Kosman ,.Litwa
w fllharmonll . 20.50 Wiad. 20.55 Fe.1 nie tylko" Emll Zola „Wszyst. pierwotna - mity, fakty, legendy"
lieton kulturalny.
21.00
Piosenka mans
ko dla pań". 14.50 Recital chopinow- 10.4!1 .Jan naszego wieku.
20.00 Majest dobra na wszystko. 21.20
Wie- ski.
15.30
Katalog wydawniczy. 15.35 gazvn publicystyki.
!1.30 Muzyka
czor literacko-muzyczny. 21.25 Anna
Plosen·d
na
tyczenie.
17.00
Wlad.
21.00
Kraj
1 Polonia.
11.30 MiniaJeksi
„Piramida".
22.00
Studio
aud. tury muzyczne. n.oo Wieczór muStereo zaprasza. 23.00 Juliusz Dan- 17.05 Zakłócenie odbioru teatru
kowski „Odprawa p0slów tureckich" 17.55 Radio Artel. 18.00 „Romans l zyki i mym - „Antologia
nie tylko" Emll Zola „Wszystko dla polllkiego".
1uo Hollywood
fpleodc. 23.20 Stud.li;> Stereo zaprasza.
pań".
18.31 Utwory C11mllle
a wa: Liza Minem. !3.%7 Jutro
w
Sa!nt-Saensa.
18.!0
Wydawnictwo proKfam!e. 23.30 Wlad. H.3!1 lto:amo„Arkady".
19.00
Przebój
n
przewy
intymne.
n.n Melodia
Il&
PROGRAM W
bojem ~o.oo Apetyt na
piosenkę.
dobranoc.
14.00 Muzyka. 15.00 serw11 Trójki.
15.05 Polityka dla wszystkich. 15.lJl
Wszystkie
drogi
prowadzą
do
Nashville.
15.łO
Wyjątkowo
spo~ ::-.!' ~::
=: ;
kojny piątek 16.00 Hyde-Radio-Park.
_;;·~7:.:
... .:...:::... :...:„ . ~
18.00 Serwis Trójki. 18.0S Lista Przebojów
Programu III tel, 29-ł0-21
czynny w piątek od godz. 16.30-19.
80801' <\., I MARCA
22.00 24 godziny w
10 minut ii.10
10.30 Butik 11.00 Die
Inset der
Gdzie są lata z tamtych taśm. 23.00
Bla.uen Delphine - amerykański
Radio CL' SH
~KY ONE
film bb. 12.30 Mu'Zyka klasyczna
14.15 Traumrei1t unter weiben SePROGRAM IV
7.00 Wiel~a rafa koralowa - se- geln - film dok. 16.30 Eln Jahr
klvi serial Gal genfr!st - odcinek .pilotowy 1e11.00 z mikrofonem po kraju. 11.50 rial 7.30 Latające
17.45 Wunderbare
Redakcja reportaty. U.20 Odpowiedz! 8.00 Program dla dzieci 12.00 Bija- rlalu ameryk.
na listy. 12.30 Mii:dzy fantazj11 a nie Woman 13.00 $wiat Franka Jahre serial 18.111 Anpfiff nauką.
13 OO Koncerty
zatrzymane Bougha 14.00 Bl ack Sheep Squad- mag. sportowy ll.15 Der· Chef w czasie. 13.55 Lektury i refleksje. ron 15.00 TBA 15.30 Sport: A.nglia serial kryminalny 23.00 Das Gloek
14,00 Popołudnie
młodych.
15.30 Indie . Zachodnie
23.00 Wolna ein unterm H!mmelbe-tt
film
Klub Wydawców. 11.05 Magazyn Reerotyczny o.~ Sexy Cllpa.
dakcji
Katollckiej. 17.35
„Guy amerykanka 0.30 Nietykalni
Beart Nadzieja szalona".
17.SS
NIEDZIELA
socjologia I tycle potoczne.
18.00
Muzykoterapia . 18.30 Język angielIKY MOVIES
ski. 18.45 Pejzat Polaki.
19.00 porSK:Y ONE
trety Polaków - Stanisław
Ulam.
15.00 Dziki Pony 17.00 Scoob_y
19.35 Lektury czwórki. t9.41
Jazz Doo 19.00 Wyśniona data 21.00 Wi8.00 Program dla dzieci 12.00
naszego wieku
20.00 W
świecie
tajcie ponownie 23.00 Wybrani ar- Program religijilly 13.00 Po roku
humanistyki.
20.30 Nagrania
s
filmów . 21.J>O Felieton literacki Wal· tyści 0.30 żeńska nkoła 2.15 Soul 2000 14.00 To niebywałe lll.00 Woldemara Chołodowsk!ego.
21.10 Pla- Men 5.00 The Supergrass
na amerykanka lłl.00 Hulk
17.00
cido Domingo - Moje tycie
na
EmergencY. 18.00 Osiem wystarczy
scenie. 22.00 Wieczór ie słuchowis
19.00 Powiązania
rodzinne 20.00
RTL PLUS
kiem Jullua Słowacki
„Marla
21-Jump Street 21.00 Condomłnłum
stuar·t". U.21 Jutro w programie„.
8.00 ltonfettl - proc. dila dziec! - 1erla~ 23.00 Przegląd lculturaln:r
23.31 Kalejdoskop kulturalny.
1~.25

-

godz.
jak

1ł, 18,
wyżej

Laryngologia dziecięca
Szpital lm. Korczak.a (Armil czerwonej 15)
Chtrurgla
szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barlickiego (Kop-

18, 10
,

SG- 15-11

TATRY - „Kopalnie króla Salomona" od lat 12 USA godz.
14;
„Nocne
jastrzębie"
od
lat IS, USA, godz. 16, 18.30
ł.03. jak wyżej

cińskiego

Wene1ologla
Dermatologiczna

ZACHĘTA

- Bajki godi. 11, 13,
„Elektroniczny morderca" USA
od lat 15 godz, 15;
„Ksią
:Łe w Nowym Jorku" t:. A od
lat 12 godz. 17, 19.15
4.03. - jak wyżej
WOLNOSC - „Willow" USA od
lat 12 godz .. 12, 14, 16; „Czarownice z Eastwick" USA od lat
18 godz. 18
4.03. - jak wyżej
STYLOWY
STUDYJNE
„Człowiek w
ogmu" USA od
lat 18 go(!z. 16, 17.45, „Emma• nuelle" - franc. od lat 18
godz. 19.30
4.03. jak wyżej
WlSLA - .. Imperium słońca "
USA od lat 15 godz. 16, 19

ł

jak

4.03. -

44)

marca br.

Okulistyka - Szpital tul. Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia dziecięca Szpital
Im. Biernackiego (Pabianice,, Karolewsl<a 68)
Lar yngologia dziecięca - Szpital im. Konopnickiej
(Sporna
36 50)

Chirurgi a
szczękowo-twarzowa
szpital im. BariJckiego (Kop-

cińsloego

wyżej

22)

„Sek~telefon"

USA od lat 18 godz. 10, 12.15.

Laryngologia
Szpital tm.
Pirogowa (Wólczańska 247)
Tol<Sykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)

14.30, 18.45, 19
4.03. - jak wytej •
APTEKI

wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna 4ł)
Telefon iczny Punkt Informacyjny dotyczący ·choroby AIDS czynny
od
13
do
'f telefon

Elsnera 19,
Mickiewicza
:to.
Cieszkowsk 1ego 9, Lutomierska 146,
OllmplJska 7 a.
Aleksandrow - Kośc1u•zkl 4,
Konstantynów - Sadowa 10.
Pabianice - Armii Czerwonej 2,
Głowno
- Łowicka 98.
Zgierz - Dąbrowskiego 18.
Ozorków - Armil Czerwonej 61
DYŻURY

32-81-28

- interna dla dorosłych ul. Slenkiewicza 137, tel. 38-31-00 w Sl
- gabinet chirurgi! dziecięcej ul.
rmil Czerwonej
15 ci:ynny
całą

SZPITALI

Chirurgia utazowa Szpital
Im.
Radlińskleg 0
(Drewnowska
Neurochirur11:!a
- Szpital \m.
Barlickiego (Kopc ' ńsl<iel!"> 22)
Okulistyka - Szpital lm. Jon1c'1era (Milionowa 14)
Chirurgi~
dziecięca Stpltal
im. Korczal<a (Armii
Czerwonej 1-S)

.m.: „....

dobę

74-14-lł

- gabinet
pediatrii
ul. Armll
czerwon ej 5) czynny od li do
7 w dn i wolne od pracy czyn.
ny całą dobę tel. 74-lł·lł
- P,abinet
stomatologiczny
(ul.
Zapolskie j l) czynny od godz.
19 do 7 · w dni wolne od pracy
przez całą dobę 43-39-'12
- gabinet okulistyczny - ul. zapolsl<i ej 1. czynny od
godz.
17 do 7; w dni wolne od pracy całą dobo:.

7!!)

ZATRUDNIĘ

.~ 'Wczoraj zgłoszeni~
-dzi.~

Przychodnia
(Zakątna

Chirurgia urazowa
- Szpitlll
Lm. Jonschera (Milionowa 14)
Neurochirurgia
Szpital
tm. Kopernika (Pab!an}eka ft)

Wł.OKNIARZ

22)

Laryngologia
- Szpital
bil.
Barlickiego (Kopclńskiego 22)
Toksykologia
:- Instytut Medycyny Pracy (Teresy I)

TATRY
KAMERALNE
„Ludzie koty" USA od lat 15
godz. 15.30, 18.
ł.03. jak wytej

P.

HE~RYIK

PROGRAM 111

11.00 Koncert. 12.05 W
samo PoU.OO Pod dachami Paryża
11.30
magazyn.
12.05 luttme. 12.45
Muzyczue
11ov. u~i.:1.
- inżynier naszyeh
ma13.00
Komunikaty. ia.uo Przegląd tygoamkow. lJ.15 Dla stalm
rzeń . 12.00 Recital
Bernarda
Rin13.30 Aktualności 30 lat temu. 14.00 tyclt, co me 1u1.ną rocka. la.45 Dom
12.50
Wizyty l podróży.
Wiad. lł.10 ł-1osenka tygodnia. 14.~0 i my. 14.20 „W Jezioranach" . 15.00 geissena.
13.05 Serwis Trójki. 13.10 Niech gra
Aldualnosci 20 lat temu. 15.00 Wlad. Koncert tyczeń.
16.05 :t.syp. 17.00 muzyka.
14.00
Prywatnie
u Jacka
15.10 warto przeczytac. lli.30 Aktual- Wiersze dla c1ebte. 17.20 KompozyKuronia .
14.11 Musicale, musicale.
ności to lat temu. 16.00 Wiad. 16.10
tor z telaza - Andrzej Korzynskl. 15.00 Powtórka z tyg6dnia.
1~.30
Herosi mass mediów. 17.10 Fel!eton 18.00 Dialogi historyczne - Zygmunt Co nam
zostało z tych... płytr 15.50
bez kartki. 17.20 Akademia muzycz- Zulawsk1.
18.15 ::;wlBt konkursów, Magazyn l!terackl.
16.00
Dzieła,
na. 18.00 „Matyslakow1e". 18.30 Kon- Ysaye a nr 2
1938 Monique de
nagrania. 17.00
„Mecert
dnia
19.30
Radio
dzie- la Brucholler1e. 19.00 Dziennik. 19.10 Interpretacje,
nora".
19.00
Serwis
Trójki.
19.05
ciom.
20.10
Komumkaty
Tota- Koncert na
Jeden
głos.
Helen Apage satanas - czyli
każdemu
llzatol"a 20.15 Koncert zyczeń. 20.40 Shapiro.
19.30 łtadio - • dzieciom: wedh,1g potrzeb Grzegorz
WalW kilku taktach. 20.45 Opow1adame Czy światu przyoywa wler ry. °20.05
211.00 Mini-max. 20.45 „Mapa
Wlodzun1erza Odojews1<.1ego. 21.00 KQ- Przy muzyce o sporcie. 20.55 Komu- czak.
mllośc!" wiersze. 21.0S Wspomnienia
munikaty .
ZUl5 Przy muzyce o nikaty
Totahzatora
Sportowego. z kompaktu. 22.00 Dialogi o arcy· sporcie_ 22.00 Wiad. 22.05 Rozwa:l:a- 21.00
Komunikaty. 21.05 Taiemmcę dziełach. 22.15 Swiat muzyki /\nny z
nia po capstrzyku. 22.15 Zaproszenie gry
Paganiniego.
21.55
w kilku hrabiów Myclelskl,eh Lisieckiej. 23.00
do tańca. 22.45 Radiowy Odeon, 23.15 ·taktach.
22.00 Teatr Polskiego Ra- Rozmyślania
przed p6łnoc11. 23.10
Panorama świata. 23.30 Zaproszenie Radia „Jeden
dzień z życia
do tal'lca. 23.50 Myśli przed końcem Schumanna". 23.15 Swiat w tygod- Jam session w Trójce. 23.50 Emmanuelle Arsean - „Emmanuella l".
dnia. 23.51-24.00 Północ poetów.
niu. 23.25 • Piosenki naszych twór- 24.00 Między dniem a anem.
ców - Janusz Odrowąż. 23.50 Myśli
przed końcem
dnia. 23.55 Północ
PROGRAM IV
PROGRAM II
poetów.

11.00

Radio

a

ł.03.

wieść

czynne od godz. 9.30 do
15.30 (kasa do godz., 14.30)

19.30

(ul.

jak wytej

-

lat

OGŁOSZENI~

!

I

wykwalifikowan.e
szwaczki 52-08-8'7.
8594 IE
SZWACZKI - zatrudnię, 38-39-40.
8880 g E
S ANECZKOWE •. li". „8". przędic
sprzedam. Pończosznicze
kupię 42-59-75.
S ZW \CZKI - przyjmę

8908 ł E
14-14-14.

8879 ł E
TELEWIZOR kolorowy sprzedam.
krawiectwo 40-100
32-33-07.
19258 g LOKALU na
m - poszukuję.
Wskazany te' WIDEO, tel ewii;ory pośr.? duiclefon, s i ła Dzielnica Widzew two 55-13-92
19262 g E
Górna. 87-44-46.
·881 7& E
TVC „fskra" - 1warancja spr zedam. 86-31-41.
19077 g E
SPRZEDAM drzwi, futryny osiem - ZATRUDNIĘ fachowca do marmurk owania surówki, 33-87-67.
dziesiątki 78-16-65.
19252 g E
8955 • !:
ZATRUDNIĘ
wykwalifikowane
SPRZEDAM
boazerię
sosna .
szwaczki. 86-64-74.
19263 g E
świerk,
55-26-22.
I
1953 IE
PRZESWIETLANIE drzew . 57-29-36
19265 g E TELEWIZOR .. Toshiba„ 28 ca.li, t:-legazeta, nowy - sprz.?dam. SZEFA produkcji, wykwalifikowa51-03-61.
8906 ł E
ne szwaczki - zatrudnię, 84-24-29
19249 g E
J AMNIKl rodowodowe czarne
KUPIĘ brylant powyżej
karata,
sprzedam 43-68-59.
8904 I E
16-38-49.
•
19247 g E ORGANY „Casio" sprzedam. Łask
SOLIDNYCH, wykwalifikowanych
33-16.
19375 g E
obuwników zatrudni firma oJ;iuwnicza. 81-04-76.
19258 g E Im'" ~ · ,~-,il!~~'11119lllllllll;lilllllll
ELEKTROINSTALACJE
81-56-77.
•
19264 g E
HAFT. angielski btlały - 11przedam
43-50-50.

~

~4{' l~·rn; ;l4'4{1.~

84-62-87.

8942 g E

JABLONEX naszywaki
,dam. 33-15-54.

-

KIEROWCĄ
wszystkie kateaorie.
42-82-19 grzecznościowy. 192871 E

sprze8876 g E

f:ONA I DZIECI.
Du.la 1 marea 1990 r. smar! w wieku SO lat naJukochailny ~
OJclec, Tdt, Dlzladek I WuJ, SZiachetny Człowiek, O,,lekun Ca·
lej Rodziny, Pr.lyjaclel Chorych

w dniu 28 lutego lHO i. 04·
szedł od nas na sawsze. w wieku 12

„

lał

ł.

ł

P.

W[ESŁAW

dr med. JAN

:eIECHOTA

ł

P.

KRAJEWSK~

=

w .c. apoc:syn.ku, kombatant U wojny światowej. odu&CHny ltrzyt'e m &awaler1klm Orderu Odrodzenda Polski, 8onoroW.
Odznak' m. Łod:lt, Odanaą Honorową ,,:z.a ..norow11
1ł lhl•
łbie sdrowta" l llC'lmymi odznac:aell!iami wojlfko

Mjr.

Uroczysto,cl por;n:ebowe odbędą
w dniu 6 marca 199!! r. (poo rodz. 13 w kaplicy cmentarza rzym.•kat. na Zarzewie przy ul. Lodowej, o czym
zawladamlaJ11 pogrątenJ w clęho
kleJ rozp&ct:Y I talu:
slę

niedziałek)

Pogrub o4będaM -'• • kaplicy emontana e"W&n,nikkłeeo_ J11V
ul. Ogrodowel w dn111 I marca 1990 r. (11onledzlalii1t) o 111«' :Illo
o nym u wiadam1aJ11 s nalcłębszym bólem1
&ONA. ntr, HWOWA. WXVC:Z1U I . . . . . . . . •

SONA, coaz:.:t, ZDICIOWIS,
WNUCZ1tTA . SIOSTRY oraz
POZOSTAŁA
RODZINA.

W &l•boldm bólu I a.mułku u.w1adamlamY te w ~11 1 lłllllr
ltH r. po dłuł"ł•J l „~., ch•obile, ~yW&:sy lli:t a, ....,.
nasza najukochal\- Jllam1111 a, C6rlra I 81Clftra

ft
ła

24.00 Dzienmlit

-

o.ao

Wiei.ka dołin•

&.

we9twa.

s d - • CZUPRY:tilSKA

111.00 Tak dalej Anf!io l'r.OCI C1-

l'opaeb 0A\411SO ... 'W atu I ma~ list r, ~le.łj) o
tOlh. 11.lt na cm-.iana ewanaellcklm pia, W. ~1>1'.*.t. o mym
zaw!adamlaJ111
,

che zwycięstwo · 21.00 Daleko do
domu 23.00 Stakeout 1.00 Mayflower Madam 2.43 J•ckson a.oo Zlemia obiecana.

0.JCDC,

COJml, SYNOWIE, BRACIA, lfflfO'IPA I
BLI2:SZA RODZINA.

Dma 1 marca 1llt 11.

w Wl•ku •lat

I.OO Protram dl& · dlLiocl t.%0 Die
Inael der blauen Delphlne - film
11.10 Ein Jahr Galgenfrłlt - urial (powtórzenie)
12.30 Muzyka
kluyczna 13.10 Mein Vater l.9t e.in
Auberirdischer serial 13.30 Die
Joetae>n1 - 1erdal 14.00 Dr Who serial lU~ Wild trleben es die alten Hunen - wł. film przygod.
16.00 Zwiachelandung łn Paris film fab. 18.45 A.ktua.Inoścl
20.15
Tauchfahrt des Schrecken.t - ang.
film przygod. 22.15 - Pr.fme Time
22.35 Tutti Frutti - •how •rot;r«.
23.35 Crlmo Stor:r - eerłlł
0.25
Sexy Folies l.OCI Tut.tł Frutti.

P.

GIPJNO\VIEFA STASZEWSKA

BKY JIOVUI

B2'L l'LVI

ł

ł.

ł

-rła

P.

1'0ZOSTAlA

•'llda4Nllll·r.

.ao-

_.„

OJcleo l Dlillłd

ł.

Posneb 01lbt;dsl• ldt. 1ł clJllu
I marea 19IO r. (pon.104slałek) o
goda. lł.31 u Cl!Hllłarau przy ut.
S:i:e:aecl:dsldeJ, o czym uwlat1.amlaJ11'
D~A.

tal-

w dnJu l marca lał u ~
ł

P.

MI1ECZYS·ŁA:W

• d. KOWAJ.c:Znl

l

*•

CbA11J' M_.,

LEOKADIA

COIUlI

&łębollllla

SfDUI w W!leku

MĘDRZtt'IKA

'

s
my,

WA~

.,

MOS PINEK
Pogrzeb odb'4fsle 91• w hlu
S marca 1990 r. (p3nled1llałek) o
godz. 13.38 na cmentarzu .,.,,.,••
-kat. pw. Iw.
Dny na Za!'ae•
wie, o C3Yłl1 pow:ladamla..ł
NAlBL~SZA BuDtmlA

'

,DZJENNlK t.ODZKI" - aztennlk Robotniczej !lp6łdzlelnl W:ydawnłoseJ „Prua·Ksląłka-Ruch". WJ'dawca: Ł6dzkle Wydawnictwo Prasowe, ł..6dt, ul. 81enkłewlcza 1/5. Dra:
Prasowe Zakłady Graficzne w Łodzi. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-118 ł..6dz, ul. SienkleWloza 9. Adres pocztowy: „Dl.'' ł.ódf, skr. poczt. 89., Telefony: centrala U·N-01
(łączy z wszystkimi działami) Redaktor naczelny: Henryk Walenda: 36-'5-85; zastępcy redaktora naczelnego: 32-98-65 l 33-07-26; sekretarz odpowiedzialny I II sekretarz: 3!-H-75.
Sprawy miasta: 33-41-10; 37-17-47; społeczno-ekonomlczile: 82-%8-3!, 33-10-38, 8Z-89·ł7, 84-06-15; fotoreporter: 33-78-97; kultura I oświata: 36-21-60; sport: 32-08-95; dział ląc.tołcł
a czytelnikami: 32-98-63; Interwencje, Telefc,o U1ług~l\vy: 33-03-04; 1pnwy terenowe: 32-Z3-05; (rękopls6w nie za.m6 włon:ych redakcja nie zwraca). Redakcja nocna: 74-7!-0J
1 74-71-30. Ogłoszenia I nekrologi - Biuro Reklam ł Ogłosze6, Ł6dł, al. .Piotrkowska 96; tel. 36-49-70 ł ul Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 (za treść ogłoszeń redakcJ;a nie edPowiada). Warunki prenumerat)' podają oddziały PUPiK RSW „Prasa-Ksll\Żka-Rueh" O'l'H odpowiednie urzędy pocztowe.
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stawie. - Bylem pn. . . .
aowan1 - ołwlalloąt ponlewał łplewalem _ .
&1pa6słwewe pł111enld. To niech pan je4nl\ • llloll
załpiewa
powle4zlał
urzędnik rospatruJl\CY t•
sprawę I chłopaka sa•

co na nka płnll, •
u
niektórych krajach.
(•P·
w Japonii) nawet więcej.

IO.OO 8tudfo

sport -

piłka

ll'll ZŁODZIEJE KOLE·
JOWI nie próżnuj!\. Na
stacji Kraków Pro·
kocim Towarowy, 1praw•
dzając zawartość
UJlzko•
dzonych wagonów, stwierdzono m. in„ że w wa·
gonie skierowanym 1 Bo·
lesławca
do Rzeszowa
brakuje 130
dezodorantów wartości przeszło 400
tys, zł, z wagonu jadące
go z Bułgarii do Gdań
ska zniknęły 24 butelki
wina „Istra", a przesyłka
nadana •w Dębicy
była
już w Krakowie uboźsza
o sto opon
samoehodo·
wych wartości 12 mln zł.
W tym ostatnim wypadku udało
się
wkrótce
odzyskać 80 opon. Leża
ły
rozrzucone
wzdłuż
nasypu kolejowego - zło
dzieje nie zdążyli
ich

w

19.10 „Obok nu - punkt zwrotl!ll WYJĄTKOWO DU- my naszemu resortowi
rep.
murowało.
spraw wewnętrznych, nie
ŻY autorytet ma w 1wo19.30 Wiadomości
21.00 „Łazienki
kr61ewskie
w
Warszawie" (1) - „Ogród"
20.05 Sport - 1/4 Pu::haru Euro- jej dzielnicy policjant % wiadomo z 'jakich powo1!1 PEWIEN AMERYpy w piłce nożnej: Bayern Mona- Florydy (USA), Pembiuc- dów wyprawiajqcemu cza21.30 Panorama dnia
sem na ulicę - pardon!
ke Berouz. Nie mil
się
KAflSKI MILIÓNER, ta
li MARCA
chium PSV Eindhoven
21.45 „Kane 1 Abel" (Z)
.
- kurdupli, dla których
bo 1tróż
PR:OGRAM I
22.00 „Strzeżcie, strzeżcie na1 po- czemu dziwi~.
22.30 Wieczór wspomnień „Piwnitrosce o Unię
malżonki,
praw11 jest chlopem na nie ma respektu 'lawet
etów" - Bułat Okudżawa
cy pod Baranami"
która nłepokojqco
przy•
początkujący
opryszek.
schwal
(a
może
nawet
22.20
Lex
superministerstwo
!I.OO ,,Drops" oru w kl.nie
23.05 Komentarz dnie.
btera.la na wlld:.r, pTZJI•
więcej) ł mierzy 221 cm.
mag. społ.-prawny
„Dropsa": ,Jieidi" (3)
serial
23.10 „Akademia Wiersza"
'Pę informac)t dedykujerzekł, t« będzł• JeJ w11·
22.50 Wiadomości wieczorne
li W OBRONIE KURA·
prod. RFN
23.10 Język angielski (20)
CJUSZY
w niektórych
10.30 WiadOl!lloścl poranne
placa.ć 5 tys. dolarótD l'IJ
uzdrowiskach coraz śmie
10.40 „Azjatycka mozaika" ('!!) każdy l!l'rtucony kltogra~.
PROGRAM Il
lej myśli się o wycofa„Raga"
serial dokum.
Taki
dopina do odchu·
niu
samochodów.
Pe11.10 „Poligon" magazyn
16.25
Korepetycje
dla
maturzysdzania się okazal się bar•
!o"ien przedsiębiorczy obY5 MAR.CA
11.40 ,/Z Polski rodem" matów - język angielski (10)
watel zaproponował wła
PROGRAM I
dzo 1kutecz11.y konto
1azyn
16.55 Język francuski (4)
dzom Ciechocinka, ze za·
l2.10 Telewizyjny koncert iyczeń
„pacjentki"
powiększyło
17.25
Program
dnia
loty
tam
firmę
transpor16.20 Telegazeta
12.40 Telewizyjny Teatr Prozy
się o 100 tysięcy.
17.30 „Zbliżenia, cJIYll to I owo o
towi\ i po ulicach
ku16.25 „Luz" - program nastolatWU Lipatow - „Wiejski Sherlocll:
filmif'" (Ł)
rortu będzie się jeździć
ków
Holmes'
18.00 Łódzkie wiadomości dnia
rykszami
i bryczkami.
17.15 TeleexpreS$
14.00 „Być reporte.rem"
18.30 Magazyn „102",
• DWUDZIBSTOPARO·
Prototyp rykszy,
który
17.30 Gorące linie
14.25 Filmy
o miłości:
„Pl·npozbierać.
19.00
„Mare
i
Sophie"
(2)
Ll!;'.CNIA ,NARKOMANKA
„Teś
posłuży za wzór rzemieś·
17.55 Wędrówki d~ekle I blis1Wln" - fiLm prod. pol.
zmarła w. Warszawie pod·
ciowa"
serial
prod.
franc.
lnlkom
(podjęli
się
takiej
16.00 „Rewizja nadzwyczajna" - kie: „Opowieści Alhambry" - film
koniec czerwca
19.30 „Maroko" - program dok.
zeszłego
produkcji), znaleziono w
~ W SWOICH DOMOdok. prod. hisz.
losy generała Okulickiego
20.00 „Czarno na białym" - prze
łódzkiej Wytwórni
Fil- WYCH sknynkach na li- roku. Ponieważ nie miała
18.35 „Spór o pałac" - rep.
16.30 Studio
sport Halowlł
gląd PKF
mów Fabularnych.
sty Szwedzi znajdują cza- dokumentów i nikt się •
18.45 „10 mi!łuit"
mistrzostwa Europy w lekkiei a20.40 Przegląd "muzyczny
sem oferty agencji matry- nią nie upomniał - wez•
19.00 Dobranoc - „Drzewo i kottletyce Glasgqw '90; w przerwie ok.
21.00 „Ze wszystkich stron" 'Il CORAZ WIĘCEJ KO· monialnych, zachęcających wano milicję. Pracownik
ka„
17.15 Teleexpress
„Węgry narodziny demokracji
BIET
umiera na
raka
do poślubienia dziewczqt MO przybył do kostnicy,
19.10 W Sejl:nie i Benacte
18.45 „Chcemy tańczyć" re.p.
lewica"
rep.
pluc,
natomiast
liczba
z różnych krajów azja· żeby zdjąć odciski palców
19.30 Wiadomości
19.00 Dobranoc .r,rzygody mi21.30 Panorama dnlł
dell'atki, ale 1dy się cło·
mężczyzn - ofiar tej chotyclcich. Są
szczegółowe
20.05
Te!ltr
Telewizji:
Sławomir
ała Colargola"
•
21.45 Telewizja nocą
roby
systematycznie dane o egzotycznych pa• wiedział, ze była • chora
M:iciej
19.10 Z kamerą wśród gwfeorząt Mrozek - „Indyk" ret.
22.30 „Wyznania hochsztaplera Femaleje. Medycyna zawyni.enkach, są też ich Zd.ie- na AIDS - odmówił wyWojtyszko.
19.30 Wiadomośd
liksa Krulla" (5 - ost.) ~ serial
daktylóskoplł.
rokowala, iż jest to sku- cia.
Pewne organizacje konania
21.35 „Kontrapu~t"
20.05 Sobotni seans fiLmowy
prod. RFN
tek. szerzenia się nalogu społeczne oskarżyły pocz- Również w Zakładzie Me•
22.05 Sport - kronika mistrzostw
„Tylko bez paniki"
- Komedia
23.30 Komentarz dnia
'•
pal enia
tytoniu
wśród
tę,
że bierze udział
w dycyny Sl\doweł Akade•
świata w piłce ręcznej mężczyz!l
prod. franc.
23.35 Express gospodarczy (pąwt.)
„słabej plci", podczas gdy . stręczycielstwie,
jednak mii Medycznej • tego sa21.40 Telewizyjny przegląd · spo.r- (półtinał)
mężczyźni słusznie uznazarzut ten zostal oddalo- mego powodu nie chciane
22.45 Wiadomości wieczorne
towy - mi\trzostwa świata w pił
li, że de facto są plcią je- ny.
zrobić 1ekcjl zwłok. Ko23.05 Język francuski (4) - (powce ręcznej ~ężczyzn: Polska .!... Jaszcze slabszq i zaczęli się
niec końców, pogrzeb nie
tórzenie)
·
ponia
oszczędzać.
ft MŁODY POLAK wy- zidentyfikowanej dzłew·
PROGRAM
Il
22.30 Tyd~eń w polityce
Na raka pluc
umiera stąpił o azyl w RFN. Za- csyny odbył się 4opiero
22.40 „Halch Lite"
program
dziś już tyle samo kobiet
pytano go na jakiej pod· w lutym 1990 r.
8 MARCA
16.10 Relacja :1 obrad· Senatu
rozrywkowy
PROGRAM I
16.55 Język angielski (20)
. 23.25 Telegazeta
17.25 Program dnia
23.Sll Kino sensacji: „Incydent" 8.35 Domator
17.30 Antena „Dwójki"
POZIOMO: A'.-1. Spiewający akdramat społeczno-obyczajowy prod.
8.50 Domowe przedszkole
tor polski (występował w sztuce
17.45 „Ojczyzna - polszczyzna"
USA
9.15
Wiadomości poranne
telewizyjnej „Grzechotka")
A-9.
18.00 Łódzkie wiadomości dnia
1.10 Zakończenie programu
9.25 „Policjanci z Miami" (19) Butelkowa zatyczka B-5. Jesienny
18.30 „Zmagania o, Polskę" (9) ·
„Mały książę" serial
prod.
USA
kwiat C-L Początek dnia C-9. Za„Państwo robotnicze" serial iok.
PROGRAM n
10.10 Domator
grabienie D-5. Podziałka E-1. Da19.30 Nasz laureat .
13.35 Bariery
15.00 Rytmy ciała zagub!~ni
wna klamra u pasa E-9. Tło, po14.00 Relacja z obrad Senatu
20.00 Auto Moto Fan-Klub
w cywilizacji
sta
wa w przenośni G-2. Smaczny
20.30 Osądź.my sami
14.40 Co to jest czas?
16.10 Ministerstwo Edukacji Nagrzyb G-9. Górskie Ochotnicze Po21.15 Rozmowy o cierpieniu
14.45 „Okavango - klejnot Kalarodowej informuje
21.30 Panorama dnia
hari" - „Nowe wyzwanie" (2) 16.20 Program dnia - telegazeta gotowie Ratunkowe J-1. Karność,
serial dok. prod. ang.
.21.45 „Heimat" (8) - „Ameryka16.25 ,,Kwant" oraz „Ordy" - se- dyscyplina J-9. Tymczasowy, parterowy budynek mieszkalny K-5.
15.15 „Spektrum"
nin" - serial prod. RFN
rial prod. jap.
Niejedna w każdym mieście L-1.
15.30 Z.!'gary biologi-cme
23.30 Komentarz dnia
17.15 ·Teleexpress
· 15.40 Spotkanie z Maciejem Iło
17.30 Sport - MS w łyżwiai:stwie Częśó twarzy L-9. Bruzda, karb
wieckim
figurowym na ;odzie „Halifax ·90 M-5~ Jeden z twoich zmysłów N-1.
' 15.55 Czas w sgtuce
program dowolny par sporto- Mebel na ubranie N-9. Część Talmudu· zawierająca element baśnio
16.00 „Eliksir młodości"
wych
16.10 „Sławne zegary"
wy.
18.40 Magazyn katolicki
PION'OW01 1-A. Kolor
nieco
16.20 „Meandry architektury"
19.00 Dobranoc .6 MARCA
„Dwa kos:r, · i
inaczej 1-J. Rysunkowa 11agadka
16.45 ·„Piosenka w teatrze"
kurek z ratuszowej wieży"
PROGRAM I
2-E.
Do
jeżdżenia
po
śniegu
3-A.
18.00 Magazyn nie tylko kultu19.10 Interpelacje (1)
Zuch, chwat 3-J, Jaskinia
ralny (Ł)
4-E,
19.30 Wiadomości
8.35 Domator - O włosach prado spulchniania
18.30 „Wielka gra" - teleturniej wie wszystko
20.05 „Policjanci z Miami" (19) ,- Służyło niegdyś
19.30 „Rytm zwykłych dni" „Mały książę" serial prod. USA ziemi 5-A. Aktorka z filmu „Czte8.50 Domowe przEldsz.kole
rej pancerni" 5-.J. Ewolucja narreportaż
.20.55 Interpelacje (2)
9.15 Wiadomości poranne
ciarska 7-B. Ruchome 1chodki o21.35 Sport
20.00 Nadzwyczajny Koncert Or9.25 „Kir Royal - z życia rekrętowe 7-J. Przesyłka
poc'l:towa
21.45 „Pegaz"
kiestry i Chóru PRiTV w Krako- portera kroniki towarzyskiej" (6
9-A. Krzew 9-J. Może być desan22.30 Wiadomości wieczorne
wie w kościele św. Anny na rzecz - ost.) - serial prod. RFN
22.50 Język angielski (50)
tow~ 10-E. Ryba ze śledziowatych
Fund•iszu Daru Narodowego
10.25 Domator
ll-A.
arka radzieckich telewlzo·
20.50 „Konflikty narodowościowe"
11.10 W Europie nowożytnej rów kolorowych
PROGRAM Il
11-J. Przegląd
- program publ.
Start ku nowoczesnej cywilizacji
wojsk
12-E.
Zapał 13-A. Pasza dla
21.lP ,;Dwa + 2" „Swietlana
16.20 Program dnia - telegazeta
16.25
Korepetycje
dla
maturzyszwierzl\t
13-J.
przeszłość''
Marionetka.
·
16.25 Dla dzieci: „Tik-Tak"
21:30 Panorama dnia
HASŁO KRZYŻÓWKI· DO OD16.50 Kino „Tik-Taka": .. ,Opowie- tów: język angielski (11)
16.55 Język rosyjski (20)
21.45. „Znowu w Br!desheid" (9) ści byczka" - serial
CZYTANIA: C-3, B-1, A-3, D-13,
17.25 Program dnia
- sernl prod . ang.
K-7, F-10, B-6, C-9, L-12, H-IZ,
17.15 Teleexpress
17.30
„Mężczyźni od kt6r;ych u22.40 !\Hahet Kisiela"
D-11, F-12, K-8, N-2, G-10, E-4,
17.30 Spojrzenia,
mieramy" program poetycko- J-2, L-11, B-7, A-12, F-2, H-2, A-5,
22.55 „UP With People" wkrótce
17.53 Klinika zdrowego człowieka -m uzvczny
w Pnl~<'e
H-10, C-4, E-12, M-ll, B-8, L-4,
18.15 Program publicystycz•1y
18.00 Łódzkie wiadomości dnia
23.10 Kome"'ltarz dni::i
M-9, K-7, D-13, D-1, H-4, J-4, M-5,
18.45 „10 minut"
18.30 Program na życzenie
19.00 Dobranoc - „Leśna aptei.l:a"
19.30 Zielone kino: „Warunki ży H-10, K-7;
Do rozlosowania: 18 biletów do
19.10 „Plus - minus" - program cia ro~lin" film przyrodniczy
Teatru Wielkiego w Łodzi na w~ publicystyczny
prod. CSRS
19.30 Wiadqmości
20.00 Wielki :sport - mistrzostwa brane spektakle. Termin nadsyła
nia rozwiązań
(wystarczy samo
20.00 Spotkanie z ministrem Jac- świata w piłce ręcznej mężczyzn
4 .MAIKA
hash) tygodniowy.
kiem Kuroniem
21.00 Ekspres reporterów
PROGRAM l
Oprac. J. KAŁUŻKA
20.15 „Kir Royal - z :i:ycia re21.30 Panorama dnią ,
portera kroniki towarzyskiej" (6
21.45 Studio teatralne ,Dwójki" 9.00 „Teleranek" oraz w kinie - ost.) - „Kariera" - serial prod. Ronald Duncan - „Heloiza i Abe„Teleranka"; „Emil z Lonnebergi" RFN
lard"
To rozdania grano parfj' lat teoddać e&war-t4 l8'Wę na llłua. Bes
(3)
21.15 Listy o gospodarce
22.45 Komentarz: dnia
mu podczas rozgrywek polskiej
jednej!
10.30 Wilfdomości poranne
21.50 Sport -· superliga w tenikadry
narodowej.
Licytacja
była
A jak powtnlea te rozecra6 te10.35 .,Tajemnice rosyjskiej przy- sie stołowym Polska Jugotaka: 8 - 1 pik, W - kontra, N
by nie tylko wycra6 p-ę, ale narody" (2) - seriaJ przyrodniczy
sławia
~:
- 4 pik, E - kontra.
wet zrobl6 naclróbkę'l S słekce
11.05 Kraj za miastem
22.30 Wiadomości wieczorne
'· .''
~ ~ l
• ) .\
~ ł
waiyl konłrę, która powinna była
.1,
'
11.25 Telewizyjny koncert życzeń
22.45 „Kinomania"
stać 1ię dla nieco ostrzeżeniem, że
12.10 „Tęczowy music-box"
23.20 Język rosyjski (20)
atuty dzieli\ aię tle, albo nawet
9 :l\IARCA
13.05 „Artyści dla RzeczypospoliPllOGRA!\I I
Wist W - król kier, Rozgrywa- bardzo ile (jak było w raec&7w1tej"
'
PROGRAM Il
-ostroi·
jący 8 bile asem, po czym prze- stości), Gdyby uchował
13.55 „Morze" magazyn
K10~&5~
7.45 Express gospodarczy
bija drugiego kiera na stole atu- ność, po wzifjciu króla kler ~m
14.15 „Spiew.ać każ<ly może"
16.55 Język ao.gielski (50)
.y.
8.05 Wśród ludzi - ochrona śrotem i :i:agrywa damą pik. E prze- zagrałby w drugiej lewi• blełkll
program rozrywkowy
17.25 Progrr.m dnia
puszcza, W nie dodaje do kol<>.ru. 11111: • do fl1ury Ila lńele, a potum
14.45 ,.Swiat umykający"
17.30 „Klub ludzi z przeszłością" dowiska
•K10G4
8.35
Domator
chi•ll\tlc41 atutoKiepsko. Teraz S zabiera
się :r:a wyimpasowałby
15.15 „Antena"
18.00 Łódzkie wiadomości dala
8.50 Domowe przed11zkole
•W7~t karą, ale za drugim razem E bije wą i oddając Po Jednej lewie na
15.35 „P1:mna dziedziczka"
18.30 Modlitwa wi·eczorna z sank9.15
Wiadomości poranne
pika
1
trefla, zrobiłby pięć. m,4
atutem 4 znowu w kiera. Po prze'17.15 Teleexpress
tuarium św. Krzyża w Mogile
9.25 „Sławne historie zbójeckie"
·
bitce na stole pozostaje już· tylko dużo kosztował.
17.30 Studio sport - Halowe Mi18.50 „997" - Wielka miłość (c.d.) (5) :- „Schinderhanoes" serial
Przy
łódzkich
•łollkach: turn!el
jeden pik.
Rozgrywający gra w
strzostwa Europy w Lekkiej Atle- - kronika. kryminalna (wydanie
prod. CSRS
trefla; lewę bierze W i znowu da- w „Telexie" wygrali K. Gromsk
tyce
Glasgow '90
,
specjalne) (Ł)
10.25 Domator
je partnerowi przebić karo. Obroń i, J. Kryński, turmiej Re.suny 19.00 Wieczorynka Siostrzeń
19.30 Studio sport - mistrzostwa
16.50 Dla dzieci: „Okienko PanZadrota, turniej
cy mają już trzy lewy. Niestety, J. Ronke i J.
cy i.;:aczora Donalda" (~~t.)
~wiata w piłce ręcznej mężczyzn kracego"
D. Kowalto jeszcze nie koniec, bowiem E młodzieży szkolnej 19.30 Wiadomości
~Q.00 Przeboje Bogusława Kaczyń
17.15 Teleexpress
kładzie na stół króla pik. S, odcię czyk i M. Czapla (I LO).
20 05 Półnor -'- Południe" (3) skiego - „Podróż do Mediolanu"
17.30 Sport - MS w łyżwiarstwie
+~
ty od doorych kar, musi jeszcze
i ·od . USA
I)
K:aOL IUEB
figurowym na lodzie „Halifax
21 ~'l 7 dni - Swiat
21.00 Wywiady Ireny Dziedzic
'90 - program dowolny mężczyzn
22 1IJ '\portowa niedziela
21.30 Panorama dnia
18.50 Weekend w „Jedynce"
22 '10 Portrety
„Malarz świata
21.45 Studio im.
K. Irzykow19.00 Dobranoc „Samochodzik
BLIZNIĘTA
(21.5.-21.6).
tra~~· decyzja. Mulin Jebak
C7. yl •i:.irtret pew:iego a rtvsty" ->kiego - „Przewodnik"
- film z czerwonym serdu•zkiem"
Trochę
spiętrzenia
w pracy.
włozyć więcej wysiłku "' wy.
fi' ,, <Cokum
•
p od. poi.
· 19.10 TeraŻ - tygodnik gospodarTrzymaj się za kieszeń - czepełnianle
swych obowll\zk6w•
• 2'l 25 Telegazeta
23.25 Komentarz dnia
czy
kają Cię niespodziewane
wyList wyjałnl 1porn• rodzi-•
19.30 Wiadomości.
sprawy.
datki. W domu bez zmian. StaPROGRAM Il
20.05 „Młody
Frankenstein"
raj 1lę unlka6 konfilkt6w.
8.20 Przegl ąd tygodnia (dla niefilm prod. USA
SKORPION (M.10.-U.ll). sł; o·~ą('ych)
21.50 Sport
RAK (22.8.-22.7). - Duło noNleana1kl w rot!złnle JlluJI\
8.55 Film
dla
niesłysząc;tch:
~.M Sztuka ł my
wych 1praw. Wpadniesz w wir
humor. Ktoł moie 1:apropono7 MARCA
„Pół "''' - Południe" (3)
22.20 Wiadomości wieczorne
ró:łnorodnyeh zajęć. Sporo- kować korzystni\ lokatę kapltatw
10.31) !Vlagazyn lotniczy
PROGRAM' I
22.35 Miss Polski 1990 - półfinał
rzyści ł satysfakcji,
W spra- weź to po4 uwagę.
11.00 Koncert życzeń (J:,)
23.40 ,Rzeczpospolita samorządna"
wach rodzinnych
nważaj na
11.25 .Jutro ooniedzialek
7.45 Express gospodarczy
- sejmik
osoby spod znaku Ryby I WaSTRZELEC (!3.11.-21.1%).
RYBY (21.2.-20.3). - Co masz
12.00 Polska Kronika Filmowa
8.05 Poznaj swój kraj - KaziPrawdopodobnie
1pełnll\
gi.
się
zrobić dziś nie odkładaj na
PROGRAMU
12. !0 „Kane i Abel" (2) _ serial :nierz nad Wisłą
Twoje plany. Staraj lię sprojutro. Czas pracuje przeciwko
prod . USA
·
8.35 Domator
LEW (23.7.-22.8). Czasem
stać zadaniom, a i w 1ercu by6 ·
Tobie. Wystl\Pll\
przejściowe
16.55 Korepetycje dla maturzys13.00 100 pytań da Leszka Mo8.50 Domowe przedszkole
trzeba umleó powiedzieć „nie", , mote za1ołcl maj.
.
kłopoty finansowe. Pod koniec
czulskiego
tów - język angielski (12)
9.15 Wiadomości poranne
zwłaszcza
jeśli nie· Jesteś petygoclnla motllwy wyjazd.
17.25 Program dnia
13.40 Maciej ' Niesiołowski
9.25 . Wyizolować wirus N"
wien czy propozycja . płynf.e •
KOZIORO!EC (U.11.-il.1). 17.30 Wzrockowa lista przebojów
batuta i z humorem
z film fab. prod. czech.
dobrych pobuclek. Pocl konleo
BARAN (21.S.-!0.4), - Dobra
Clerpllwo.ł6 l tolerancja
bęł8'
Marka Niedźwieckiego
d 13.d&5 K!nbo familijne: „Autostratygodnia
. wuystko przybierze
~~:~g ~~omg~~omr dn1·a - telegazeta 18.00 Łódzkie wiadomości clnla
passa w Interesach. Spotkanie
niezbędne
w
naJbllłl:sycih
a o 01e a" (1) serial prod
pomyślny
obrót.
w więbzym gronie. Zainteresuj
USA
t6.25 Dla młodych widzów: .,La18.30 O czym się mówi
dniach. Czu 1pr:r:yja
'l'wołm
się zdrowiem bliskiej Cl osoby.
PANNA (Z!.8.-'-U.t). - Uwa18.45 Sprawa Niemena
planom
l Interesom. WlęeeJ
14.~? „!",,olacy" _ .,Ryszard Ka- tający Holender··· „Klub zdoOczekuje ona rady I duchowe19.30 . Dookoła §wiata"
.,W
bj z kim wchodzl111 w układy.
troski o zdrowie.
puścinsk1 - filmowy portret . 'wwc~v oceanów"
15 40 p
16.50 Dla dzieci: ,Cojak"
Tydzień
nieszczególny na poChile"
ro wsparcia.
.
. . . odróże w czasie i przel'l.15 Teleexpress
20.0(ł Szansa
BYK (21.4.-20.5).
dejmowanie
·odpowiedzialnych
Duto
WODNIK (21.1.-ZO.Z). - U~e
strzen1 „Czasy katedr" (2) .
w
20.5.0 Antyczny świat prrif. Krawpracy i sporo satysfakcji. Niedecyzji. Przeczekaj do czasu at
slenie seroa?
Nowo poznana
poszukiwaniu Boga" _ serial d~k
11.3« Gry wojenne
czuka.
szereg
spraw
ostatecznie lię
pokoje w sercu - nieuzasadnioosoba oosarowała Ci• I aldero16.30 Biografie: „George O rwell"
17.55 Telewizyjny informator wy:.
(1
)
21.30 Panorama dnia
iawnic-zy
wyjaśni.
ne. Nie przegap szansy na uwała Twe my'1ł
na .apehie
cz. ·- film dok. orod. ang.
'18.15 Dawniej niż wczoraj
21.50 „Czas ·obojętności", e:z. 2 ło:łenle
WAGA (23.9.-2!.10). ;.... By6
przyjaznych
1tosnnnewe tory. Warte pomyłle6 e
17.30 .. Rliżej świata"
·
Ut4!' 1n minut
•
rnm prod. włoskiej
mote czeka Clę trudna ale ink6w s otoczeniem.
1weJ pr:sy1:1łołcL
19.0CJ. Wyda,rzenie tygodnia
19.00 Dobranoc - „Wyprawa prof.
23.25 Komentarz dnia
19.30 Galeria ,.Dwójki"
Gąbki"
23.30 Express gospodarczy. ('powt.)

grze

ny"~
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