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wydarzeń

I Cena
łOO

z

marcowych
na UW
11 bm. minęła 22 rocznica wydamarcowych na Uniwersytecie
Warszawskim, kiedy to tzw. ak·
tyw robotniczy rozpędził pokc.jową
demonstrację studentów.
Dec~je
ówczesnych władz stanowiące prze.
Jaw 1wałoenia swob6d uniwersyteckich I godności całego łrodowjska
..Udemlcklego, były · Jednocześnie
kr~wdzące dla wielu tuazi. zwła
szcza ze środowisk inteligenckich
W wyniku wydarzeń
msrcowych
tysiące Polaków 1>0chodzenia ży•
dowskiego zcu;tały pozbawione obywatelstwa i zmuszone do emigracji.

. Boński Bundestai potwierdził w
czwartek, że granice pol kie nie
będą kwestionowane przez Niem·
ców podnoszeniem roszeze~ terytorialnych „ani teraz, anf w przyszłości".
Odpowiednia
ręzolucja
-parlamentu RFN została uchwało·
n~
większością
głosów
koalicji
CDU /CSU I FDP na zakończenie
debaty na temat zjednoczenia Nie·
miec•
W rezolucji proponuje się, aby
po wyborach w NRD oba parlamenty. niemieckie uznały ostatecz·
nie polską granicę w jednobrzmlą·
eyeh oświadczeniach. Później sprawa granicy zostałaby w tym du-

rzeń

UStartta gazeta Łodzi

. Tego dnia delegacja senatu UW t
studenci złożyli kwiaty przed tab. lieą upamletniającą wydanen!a z
marca 1968 r. Uczestniczył w tej
uroczystości minister edukacji narodowej prof. Henryk !;amsonowicz

sa~orząd.„

Bieg _po
Papież

odpowiada
- t U ·I Dziś
•
•
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Zdjęcie

nagrodzone na tegorocz-

nym
ltonknrsłe
łotograficzn}'m
World Prea Photo.
Nz.: nmieszltł etniczne w Baku.
CAP-EPA

8 bm. odbyło JSię w Warszawie
plenarne posiedzenie porozumienia
wyda-wców skupiającego blisko 55
nfic.v n wyd~wnlczycb odgrywaJ11·
eych deqdu]aclł rolę w nanym
.edytorstwie. Wiceminister kultury
I sztuki Andrzej Karpowicz '()Oin·
formował, że
w końcowej fazie

Któż by przypuszczał, ie znaj·
dzie się taki temat na Wiejskiej,
przy którym wojowniczy pos. Jan
ł..opuuański (OKP) zgQdzi
się z
drugim nie mniej· bojowym posłem
lewicy Włodzimierzem Cimąszewi·
czem CPKLD)... okauł się nim samorząd, a konkretnie zastrzeżenia
do jakości zaproponowanych po·
słom ustaw związanych ·7 reformą
ustrojową w terenie
„Pospieszną
pracą na zlecenie" ·nazwał pos
Cimoszewicz tryb I sposób prowa·
dzenia prac nad U-'tawami samo-·
rządowymi, konsultacje nad nimi
prowadzone były „w biegu" do.Jiał. zabrakło też pełnej dyskusji
społecznej. Krytycznie wyraził się
także na temat ordynacji wybor·
czej. Głosowanie w przypaC.:ku ay·
s;temu proporcjonalnego na listę a
nie na kandydatów to powielanie
starych złych wzorów.
- Odczuwam dyskomfort psy.
chiezny, - ,dy muszę zglldzić się z
politycznym przeciwnikiem' - mówił i: kolei po& Łopuszański, ale
ł4t projekty to bubel prawny
I
polityczny. Powinny być jeszcze
raz przepracowane, inaczej będę
iła.ował przeciwko nim. Zaczynł
my od dymu z komina określił

Zgodnie z wc:r:ebiejszyml zapowiedziami w poltidnie rozpoczęła
się manifestacja· rolnik(lw zorganizowana przez
Krajowy Związ!!k
Rolników, Kółek i Organizacll Rolniczych.
Kflkusetosobowa grupa rolników
~prezentujących łrodowiska wiejskie t całej Polski dotarła pod
gmach Sejmu. U I>Odłota akcji poinformowali organizatorzy - le·
żą trudności ekonomiczne,
jakle

inajdują się zarządze
które złagodził nieco trudną
sytuację książki, m.in. '()rzez po-

nia.

finansową

MKlS w edycji
dzieł szczególnie ważnych dla kul·
tury I nauki.
Nowym przewodniczącym porozumienia wyda.wców został wybrany dyrektor i redaktor naczell'ly
v.'ydawnletwa „Alfa" Jerzy Wysokiński.
.
(PAP)

je en honorowy tytuł przewodklubu i - ku swemu bólowi - mu.sł za niego
zapłacló do ltuy klubu tysil\c
dolarów."
niczącego

BIC, CZY NIE Blef
Bić, esy nie bló dzieci? Z4ania na ten odwieczny problem
pedagogiczny rodziców li\ podslelone, ale - Jak · wykazują
resulłaty b&(lanla
opinii pu.
bllcznej - Anglicy nie mają

KLUB SKĄPCOW
Okazuje się, że w Nowym
Jorku ed wielu lat istnieje
klub, do którego nalefą ludzie
oszczędzający
kaidy
grosz.
Przyjmuje Ilię ao niego tylko
łych.
którzy uchodzi\ za wy~
Jl\tkowych l!hytrus6w.
W klubłe. co roku o4bywaJI\
się
wybory przez członk.Sw
m.Jwiększeco kutwy. Otrzyma-

wątpllwo§cl: bić!
Aż 9!1 procent ankietowanych

Brytyj~kl<'h matek
te karci swoje po.
dechy nie tylko słowem. Ojco·
wie Ili\ natomiast bardlleJ estroin1 w rozdawaniu dzieciom
kłap!lów, czy sięganiu po pas,
lub Inne, bardziej radykalne
środki dyscyplinarne.

na Wyspach

stwierdziło,

włz'ytę

1kładaj3,:

oficjalni\
we Francji
' prezydent WOJCIECH
I JARUiELSKl i premier TADEUSZ MAZOWIECKI, wraz z towarzy·
szącym im ministrem spraw zagranicznych KRZYSZTOFEM SKUBI·
SZEWSKIM. Program, jednodniowego pobytu w Paryżu przewiduje
rozmowy ple~arne z udziałem. prezydentów, premierów i ministrów
sp~w zagraD!cznych obu krajow oraz konferencję prasową szefów
panstw i rządow.

I'

pos. Łopuszański obraz'owo takt,
że wciąż brakuje najważniejszej
ietypowo zapowiada się ten
dla samorządu
ustawy o mieniu I
polsko-francuski. szczyt. Nie
komunalnym. Dopominał się też
tylko dlatego, że rozmowy
by cały kraj nie tak, jak to komw takim gronie nie miałv
promisowo za~r<?pono;vała Na~-. dotąd precedensu w !ltosunkach poizwycz~jna Kom~sJa. Se1mowa, t~- ·• sko-francuskicl'l, ale także z u wagi
ko m1ejsc?wośc1_ hczące. powyzc j na ich przewidywaną problematy40 tys. m1eszkanc'6w ob1::ic syst.-.- I kę •• Można oczekiwać, że obie stro·
mem wy!'<>rczym. proporeJo~alnym t ny zechcą
skoncentrować się na
To dwie skraJne w,ypow1edzl t problemach
ogólnoeuropejskich,
krytycznej dyskusji nad pakietem i wiązanych z bezpieczeństwem
i
samorządowych ustaw,
do k órej stabilizacją na naszym kontynen·
zapisało
się
około
50
posló11.· cie. Chodzi tu :i;właszcza o konsekwencje
wdrożonego już procesu
(DALSZY CIĄG NA STR 3)
1 z j ~dnoczenia Niemie<'..
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Mamy w szkołach irednich wyż
demograficzny, samorządność uezel.
ni l 1mniejszenle planowanych
przyj~ na I rok studiów dz!en-

przeżywa obecnie polskie rolnictwo
protestujący domagaj;\ się tak-

-

Czy to

był

(PAP)

- .rem

nukałabym

-

Sądz11,

te

A. WACB sprawdzenia 11„

-·

mężc~;yzna?

Ani Janowskiej
teki i „Juventusu"), gdzie rozmawiała z jakimś mężczyznlł o si·
wyeb włosach .
31 sier'()nia zeszłego roku w Bruźycy Małej
koło Aleksandrowa,
na trasie Alek.sandrów - Grotniki , mężczyzna o siwych włosach
usiłował
uprowadzić
' 9-letnią
dziewczynkę.
Wciągnął ją n·a wet
do samochodu. ale dziecku udało
się uciec
Ponieważ, zdaniem milicji. Istnieje uzasadnione domniemanie,
ie
w obu wypadkach
może chodzić o tego samego osobnika. podajemy
zapamiętany
(DALSZY CIĄG N A STR. i.%)

-

Dziś

mamy

piątek,

9 marca.

Franciszka, Katarzyna, Apollo,
Dominik, Bożydar

ov1ema1

królowei

kgencja AP
powołując się na
tzw. źródła rządowe podała, że holenderska królowa 13eatrix prawdopodobnie nie skorzysta z zaproszenia ną zaplanowaną na 12 listopada br. uroczystość . koronacji cesarza Japonii Akihito.
Królewskie wahanie czy skorzys·
tać z zaproszenia zdaniem żr64ła agencji A'P jest wyrazem
szacunku dla dziesiątków tysięcy
Holendrów, którzy ucierpieli lub
ponieśli śmierć w czasach japoń·
sklej okupacji holenderskich In·
dli Wschodnich. które 'PO uzyskaniu
niepodległości w 1949 r; stały si~ Indonezją.

w

dniu dzisiejszym pnewłduje
dla Łodzi Da!ltępuj\CI\ pogodę:
zachmurzenie duże z większy·
mi przejaśnjenłami. Po połud
niu opad deszczu oraz możliwa
burza. Temp. maks. w dzień
okcło · 10 st„ wiatr umiarkowany i dośó silny, wzrastajl\CY do
silnego, w porywach do 13-23
metrów na sek. zachodni. Clś·
nienie o godz. 19 wynosiło 995,3
hPa (746,5 mm), t1'mp. 8,4 sł. C.

11!5 - Zmarł w Krakowie
najstarszy w6wczu Polak Piotr
Lłbrowskl, przeżywszy 1!4 la·
ta l e miesięcy,

-Olly do
uszu osia
wody, czy ilasyptesz
zawsze wytrzl\śnie.

nalejesz

złota

ecłowlek&

sukce•u, te Piotr Nowacki · byłby
właśnie tym, którego naldy przedstawić. Młody, zdolny, przystojny,
z szeroko otwarł\ artystyczni\ tier·
spektywl\. N„ początku drogi Jui
La Scala, sukcesy konkursowe, wy·
&tęll z Pavarottim, a wreszcie szczę
śliwie zakochany, od niedawna to·
naty, :tl!by nie zapesey6 na w.zele
ki wypadek odpukuję w nie mało·
wane. Byłam akurat w Teatrze
Wlelkłm, kiedy pri:ed ośmiu lały
wychodził pan 11zczęśliwy s gabinetu dyrektora Pietrasa z podpl!la·
nym an11:atem.
- To był wielki dzień. ' Miałem
22 lata. byłem na III roku Akademii Muzyeznęj I jak jeszcze nikt
dostałem w łódzkiej operze etat
solisty adepta. Wszystko co zdarzyło się potem, zawdzięczam mojemu teatrowi.
- Co opróc1 talentu sclecyd•·
wało, ie tall uybke 1dobyl
pan
posycJęt

~ot.i

w· Paryżu

Nowy trop. w sprawie

z Piotrem Nowackim,.solistą Teatru Wielkiego

.

Spotkanie G-7

ten sam

P.rzypomnijmy fakty:
11-letnia
Ania Janowska
zaginęła w - Ło·
dzi 16 września ubiegłego roku I
do tej pory
- mimo zakrojonych
na szeroką skalę i wciąż
trwających
poszukiwań nie
została odnalc:tiona. Feralnego dnia
wyszła z domu
kilka minut po
godz. 13.
Widziano ją w aptece
koło „Juventusu" oraz co w
nych w tym roku - powiedział tym wypadku lila szczególne zna8 bm. w Warszawie na posiedze- czenie
- okołd godz. 13.20
na
niu Rady Głównej Nauki i Szkol- szczycie schodów przed księgarnią
nictwa Wyższego jej przewodni- „Eureka" (mieszczącą się obok apczący, prof. Klemens Białecki.
Uczelnie podległe resortom eduhcj; ar.)dowej, „drowi ! o,;-~·
społecznej, kultury i •ztuki, transportu i gospodarki morskiej oraz
Komitetowi ds. Młodzieży i Kt:ltury
Fizycznej ustaliły limit przyjęć na
studia na ponad 63 tys. W ub.
roku przyjęto 64,S tys. os6b, czyli
12,4 proc. ogółu 19-latków.

że szerszego 'uwzględnienia problematyki polskiej wsi i rolnictwa w
telewizji. „Rolnicy w TV chcą mówić własnym głosem" napisano na
Rada przyjęła uchwałę, w kt6jednym z transparentów. Kilkunas- rej zapowiedziała podjęcie starań
toosobową
grupę
wydelegowaną zachęcania
poszczególnych szkół
przez manifestujących
rolników wyższych do zwiększania limitu
przyjmie marszałek Sejmu Mikołaj przyjęć na studia, w zależności
Kozakiewicz.
od warunków kadrowych i loka·
(PAP)
lowych. Są sygnały - podkreślo·
no ~ że likwiduje się niektóre
kierunki z powodu braku kandydatów. Z tego powodu nie pia·
Na pyłanie: czy celowe było·
nuje się przyjęć w tym roku np.
by wprowadzenie ustawy zakana kierunek lekarsko-higieniczny
zuJl\cej bicie dzieci - twierw AM w Łodzi.
dząco
odpowiedziało
nledwle
8 p,rocent badanych.
W tym roku nalet;r Ilię spodziewać wzrostu zainteresowania stuKTO NA BANKNOCIE?
diami, gdyt
wielu tegorocznym
Popularna
popołudniówka
absolw,entoon liceów ogólnokształ
„Kurier
Lubelski"
rozpisała
cących grozi !>ezrobocie stwierwłród Ćzytelnlków konkur!I na
dził K. Białecki. Uczelnie doodgadnięcie tero, c1yJ wizerunek znajdzie się ua banknocie
dał mogą stać aię ich „prze·
500-tyslęcznym, którego emisję
chowalniami", ale z pozytywnym
zapowiedział NBP. Na!frOdl\ bę
skutkiem. Na wielu uczelniach są
dzie właśnie taki banknot... Za
rezerwy przyjęć, szczególni• na
dowód, łe niełatwo prawidłowo
kierunkach na uczyc!elsklch.
utrafić, niech
łwiadczy
fakt,
ie w podobnym konkursie, doUproszczone ZO&tllJ!l.ą zuady retYCZl\CYm banknotu 100-tyslęcz
krutacji na studia zaoczne I wienero, nikt nie odgadł, li będzie
czorowe. M.in. zostaną znlesi<>n•
na. nim
figurował wizerunek
takle wymogi, jak stai pracy czy
1lłanbiława Moniuszki ..•
lkłerowani• z: 1akładiu pracy.
Opr. (kl)

,

mlec.
Odrzucone zostały .wnlosld partll opo.zycyjnych: SPD I Zielonych
·W
dokumencie
proponowanym
przez socjaldemokratów doma1ano
sii;, aby Bundestag potępił powhl·
zanie przez kanclerza RFN, Helmuta Kohla, sprawy uznania zachodniej granicy Polski z rezygnacjll
Polski z odszkodowań wojennych.
Partia Zielonych w .zgłoszonym
przez 1>iebie dokumencie sugerowała potrzebę
utworzenia fundacji
dla gromadzenia środków na odszkodowania dla osób wywiezionych do Niemiee i zmuszanych do
niewolniczej pracy w czasie sprawowania władzy przez nazistów.

Sekre,arz skarbu USA Nicholas
Brady potwierdził w czwartek, że
spotkanie G-7, przedstawicieli siedmiu najbardziej
uprzemyslowiol\fożna się spodziewać. że spotka- nyclt państw świata , tj„ Stanów
nie potwierdzi daleko idącą zbież· Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
ność stanowisk obu krajów wo- Japonii , RFN, Francji, Włoch
I·
bec wizji przyszłej Europy, z jed- Kana:!·· c·J ',ędzie si ę 7 kwietnia w
nym państwem niemieckim.
Paryżu.
(PAP)

Licealistom ·'P'oz_i bezrobocie

Pikieta rolników przed Sejmem

opracowań

moc

Szczyt polsko-francuski

przypieczętowana
traktatem
między rządem polskim i . rzlldem
ogólnoniemieckim. W tekście r-.olucjl wspomina IJlę, :i:e rezygnacja
Polski z odszkodowań wojennych
dotyczy także zjednoczonych Nie·

chu

nleuetanna

- A jaki u4złał miało szczęście?
- Spory. Trafiłem na dyrektora
Pietrasa, jemu zależy, by sol.iści
potwierdzali swoją pozycję nie tylko na wł1;1sne} scenie. Co by było, gdybym trafił ha kogoś Innego?
Wygrałem
konkursy,
miałem
szczęście, bo usłyszał mnie w Łań
cucie (a było to po konkursie krynickim) dyrektor La Scali - Cezare Mazzonls. Szczęśliwie się zdarzyło, te to akurat wtedy szef agencji „Poltel" J . . Pietkiewicz i B.
Kaczyński go zaprosili. a on zaproponował ml debiut. Takie debiuty proponuje dziesiątkom ludzi. Miałem jednak szczęście, bo
dostałem
następne '()ropozyeje.
I
szczęście, te pojechałem do Filadelfii na konkurs im. Pavarottiego, ie udalo st11 odnieść sukces ł
W)'lltfłpić z Pavarottim„. Boniek też
miał szczęście, i• 10 kupił JuTeneh-6 tul, ale te10 co ostągnĄł t>Otem, nle
malad pnieoleł Pod 11oduszkllo

- ·La l!leala, Pavarotti.„ To wysokie artystyczne „C".
- Kto wie, czy na początku
drogi nie było wyższym zdobycie
miejsca· w łódzkiej operze? U. nas
dostaję, w przeliczeniu, 20 dolarów miesięcznie, ale śpibwatn tak
samo jak w USA cz:y we Wło
szech, kiedy płacą S t71. dolarów
za wieczór.
W La Scali bylem trzykrotnie i
mam następną propozycję na sezon '92. Będę uczestniczył w realizowanej w koprodukcji z operą
w Paryżu, inscenlzaeji ,Lady Makbet mceńskiego powiatu" D. Szostakowicza. W lutym premiera w
Mediolanie, a w lipcu b_ędziemy
grali w paryskim Theatre de Bast!lle.
- MaJl\o dzlł oo por6wnywaó,
kiedy pan esuje 1111 uprawc111 w

dobrze, • jaki tutaj syf. Przede
wszystkim cenię sobie wszystko
eo wiąże się z Łodzią. I zawsze
chcę wypaść jak najlepiej.
Chor
przyznaję, że nie zapomnę tremy
jaką miałem na pierwszej próbie
„Cara Soltana" przygotowywanego
w La Scali.
•
Ale kiedy przypomnę sobie jesień '82 w naszym teatrze, jak za·
czynałem pracę
nad „Żydówką"
a na sali siedzieli artyści. których
niegdyś tylko słuchałem, o których czytałem - Delfina Ambroziak. Jerzy Jadczak. Tomasz Fi·
tas, to miałem takiego stracha, jak
wówczas, gdy próbowałem z Pavarottim. I tu, i tam potrzebna
była

życzliwość

doświadez<m.:reh

•

"\
.

„'

i

•l

~:'!;-:,:::1'

I

koleg6w. Jeden moment pam\ętam
szc.zególnie. Na próby do Reggio
Emllla (to tam, gdzie Wyblckl napisał Mazurka DĄbrowskłego). jetłrodku życia?
- Bez wysiłku prz:~ltosowu1il 1111 dz!liśmy autobusem z napisem
do warunków l nikt 11lDl• nie nam6wl do deklaracJl łJp111 Jak ~m
(DALSZY CIĄG NA S'l'B. I)
-----------

Piełrenko

prowadzi
Filipowski szósty

Młatra J:urop;r z ~nin1radu Wlktor Płetrenko dzielnie odpiera atakt koalicji amerykailako-kanadyjulej w rywallzacjl 1olist6w na odb7waj~cych llę w Halifax mistrzo1twach świata w Jddzle figurowej
na lodzie. Reprezentant ZSRR w y-

rrał

w yJegoprzez
ory ginalny.
program
oceniony
został wysoko
sędziów I blisko 10 ty1. wldz6w.
Kurt Browning, który był drugi w
programie oryeinalnym I _zajmuje
2 lokatę w klasyfikacji powiedział,
źe nie ma szan11 w rywalizacji z
z:awodnikiem ZSRR jeżeli ten zaprezentuje w jeździe dowolnej tak
wy1ok14 formę. Nieapodzian1tę sprawił blH:ej nie znany Todd Eldradge
(USA) - plasując !Ilię . na trzecim
miejscu po programie oryginalnym .
l jetd.zie obowiązkowej. Grzegorz
J!'ilłpow1ki w czwartek został skla1yflkowany na 6 miejscu i taką też
poaycję zajmuje po dwóch konkurencjach. Prezentowana dotychczas
forma przez Grzegorza Filipowskie10 nie pozwala na 1nuCie zbyt optymlstycznych prognoz przed jazdą
dowolną. W Halifax rozdano pierwsze medale. Zgodnie z przewidywa&tęp

w

nlami • złoty medal w kategorii parsportow1ch zdobyli Gordlejewa Gńnkow przed duetem z Kanady
Eislerem oraz MiszBraaeur Dmłtrlewem (ZSRR).
kutlonok

MS- w bi·athlo· ni·e
Drugą czwartkow4'- konkurencją
mistrzostw jwiata w biathlonie rozgrywanych w Holmenkollen był
bieg na 20 km mężczyzn. Zwy cię
żył zespół NRD biegn14cy w 1kła
dzie Dlettrich, Kirchner, Ander1 i
Mimo trzech - niecelnych
Luck.
strzałów łwletnie usposobieni blegowo reprezentanci NRD wyprzedzill o 12 aek. lepiej strzelających
Czechosłowak6w, którzy zanotowali
tylko jedno . pudło na 1.trzeln!cy.
Brązowy medal zdobyła Francja a
dopiero na ezwartym miejscu uplasowali 1!ę faworyci tet llonkuDobrze
rencji biathloniści ZSiłR.
spi1all 1ię reprezentanci Poiski zajmując 7 miejsce z:e stratą n:!espełna
4 min. do zwycięzców.

'SKR ó CIE .

.W. l\ząd jueolłowiańsk.i złożył oficjalny protest w Bukareszcie przeciwko zachowaniu kibic6w-chuligameczu
n6"ló' po ćwierćfinałowym
Pucharów
Pucharu Zdobywców
między Dinamo Bukareszt a Partizanem Belgrad. Obrzucili oni kamieniami ł butelkami autobusy z jugosłowiańskimi kibicami. Co najmniej 8 osób odniosło obrażenia.
Pogłoski, że słynny trener ar•
1entyńsk! Cesar Luis Menotti obejmie funkcję selekcjonera reprezentacji Kostaryki oka:?ały się nieprawdziwe. Następcą Marvona Rodrigeza został Juiiosłowianin Velibor Bora" Milutinovic, który w
1986 ;, na mistrzo~twach świata '!'
Meksyku prowadził reprezentacJę
gospodarzy. Zajęła ona szóste miejsce w turnieju, co uznano za sukces.

W sobotę, 10 bm. w hall „U•
rania" w Olsztynie odbędzie się
turniej w judo
międzynarodowy
kobiet - najważniejsza impreza kobiecego j\ldo w Polsce, będąca jed·
n~m ze 1prawdzian6w przed mistrzostwami Europy seniorek, któn
odbędą się na początku maja br.
w RFN~ Udział w olsztyńskim turnieju zapowiedziały ekipy Austrii
Bułgarii, Francji, Hiszpanii, NRD,
Ukrainy, Węgier, Związku Radziel!klego i Polllkł.
W eHminacjach do 1Zachowych mistrzostw świata w dogrywce
turnieju strefowego odbywającego
się w warszawskim hotelu „VictoAleksander
ria", mistrz Polski,
(Polonia Warszawa)
Wojtkiewicz
zremisował w 26 posunięciach .z Igorem Stohlem. Czechosłowak prowadzi w turnieju / z doróbkiem 1,5

Z piłkarskich boisk

Były mistrz świata Anłtolij
Karpow (ZSRR) wygrał pierwszą
partię z Holendrem Janem Tim·
manem w meczu kandydatów w
Kuala Lumpur.
Grając czarnymi Kupow zwycię
żył w 36 ruchu. Mecz trwał cztery g9dziny.
Navara w
Uniwersytet de
Pamplonie Wj .~!szpanii w ramach
fundacji- „Opnr- Dei", działają!! na
rzecz zacieśnienia kontakt6w mię
dzy Wschodem a Zaehodem. zaprosił męską drużynę koszykówki
Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczeclń1cy koszykarze akademiccy przegrali z zespołem Uniwersytetu de
Navara - akademickim mistrzem
Hiszpanii - 97:117. • W czerwcu
Hiszpanie przyjadą do Szczecina.

• Jugosłowia.ni.n Velibor „~ra"
Milutinovlo za.tal trenerem p1łkar1kiej reprezentacji Kostaryki. Jest
on czwartym trenerem, któremu
Kostaryki poZwiązek Piłkarski
wierzył

dr;.tżyny
do m~strzo
~Iutinovic,

przygot<>w~nia

narodowej tego kraJU

atw iwiata Italia '90.

były tr,ener reprezentacJi Meksyku, zastąpił Urugwajczyka. Rodrl·
1uesa, który zoatał zwolnmny ze
swej funkcji po nieudanym wy1tępie piłkarzy Kostaryki w turnieju o Puchar Marlboro. Poprzednio drud:ynę kostarykańską prow~
dzili: Urugwajczyk Gu&tavo de Simone i Hiszpan Mayano Reina.
podejmie
Milutinovic
45-letni
swą pracę z reprezentacją" Kostaryki pod koniec bieżącego tygodnia. Obecnie wyjechał do Meksyku.
HOLANDIA. W 23 kolejce FC
Clroeningen zremisował z PSV EinRotterdam
dhowen 0:0 ·sparta
Amsterdam
przegrała z Ajaxem
Utrecht zremisował z
1:!, FC
Den Bosch 1:1, a mecz Haarlem z
FC Haga został przełożony. W taprowadzi
beli po 23 kolejkach
przed
31 pkt.
PSV Eindhoven
Ajaxem Amsterdam (po 22 kolejkach) 30 pkt„ Vitesse Arnlrem (23)
- 30 pkt. i Rodą JC Kerrkrade
(23) - 30 pkt.

*

T I I bm. obradowała w Warazawia 239 konferencja plwa.rna
Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył kardynał J6aef Glemp,
prymu Pobkl oraz kardynał Franciszek Mach•rskł, metropllta krakowsld.
Ksiąd11 pr~u. kt6ry po pr2eby.t ej powatnej opera,cji wra({a do
zdrowia, uotył na r~e księty
biskupów ałowa wd!!lięcznolici za
modlitwy ·zano.none w całej Pol.1ce w jego intencji.
1. Konferencja Episkopatu :Polski omówiła sprawy :r:wiązllllle 11
zaproszeniem Ojca Swiętego do
wizyty pasterzłożenia kolejnej
Sklej w naszym kraju. Ł14c.zy 1ię
przyducliowego
11 tym po.trzeba
gotowania do spot\k:anta z Ojcem
Swiętym, ll:t6ry przybędzi e po raz
czwarty 11 piel1:r:zymkll a,postolU:1t
, do ojczyzny.
2. Konferencja Epiekopatu Polaktualn1t 1ytuację
llki omówiła
nuzego
spqleczno-ekonomiczną
kraju. Przemiany struktu,r pań
stwa I jego g~darki powodują
różne dolegliwości a nawet rodzą
troskę i niepakój o jutro.
Nadzieje jednak . bud.!14 wsp6lne
W.JC,Siłki parlamentu l rządu oraz
organizacji politycznych i społecz
nych zmierzające do poprawy 1yze
gos,podarczej kraju,
tuacji
szczególnym zw.r6ceniem uwagi na
ludzi najbie.dniejszych. · Działania,
kt6re podjęto, przynoszą pierwsze
pozytywne skutki, jakkolwiek perspektywy rzeczywistej J>01lrawy 1ą
jeszcze odległe.
li. Paste?'IZe Kościoła w Polsce

PRZE~RASZAMY

mecLu mistrzostw
ręcznych Polska
przegrała z Jugosławią 20:33 (10:18).
Bramki zdobyli: dla Polski - Subocz, Wenta, Lebiedziński po 4,
Dziuba 3 Skalski 2, Plechoć, Kalisz,
Przybylski po 1, a dla Jugosła~i
- Smailagic 8, Vujovic 6, Sar~cev1c
li Isakovic 4 Puc i Vukov1c po
3' Knezevic °Kuzmanovski, Kijaic
i 'Tomljanovic po 1.
piłkarzy

KOL. llOL.

MIIROSŁA \VOWI i KRZYSZT'OFOWI
OSIŃSKllM

MPK ZAWIADAMIA,

tramwajowy<:h:
1 25 - z Widuwa do •krzyżowania ullc, ArmM cnrwoneJ
i Kopchiskiego bez zmian, na1tępnle ulicami: K.opclA•kie10, Narutowicza, Zielon11, Odaliską, Kopernika i dalej wła
ściwymi trasami.
- z Dąbrowy do skrzyżowania ulic Proml6skiego l Przybyszewskiego bez zmian, następnie ullcanti: Przybl!szewslde10 Piotrkowską, żwirki, al. Kościuszki, al. M1cklew1cza
pl. Wolności, Nowotki i dalej właściwi! tra&I\•
obowiązują w obu kierunkach jazdy, Na ciągu al. Mi~kiewicza pozbawionym komunikac.11 tramwajowej uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Aut.obus)• kursować będą na trasie: od ul. Wydawniczej (pętla). Ar•nil Cze:wopej, al. Mickiewicza (Żeromskiego - zawracają), następme

L;mlany

al. Mickiewicza, Armil Czerwonej do ul. Wydawmcz!!j· Autobusy zatrzymywać się będą na wysokości przystankow tramwajowych.

ORAZ
ze względu na remont torów na ul. ZACHODNIJ:.r' na odcink
od ul. !'.;!MANOWSKIEGO do ul.• OGRODOWEJ, od dnia 1·
marca br. do odwoł~nla

ulegną

.zmianie tr·a sy następujących linii
trarpwajowych:

przy ul. Chochola oraz żabieńca do skuytowanla ulic Limanowskiego i Zachodniej bez znuan, następnie
Zgierską, N1Jwomlejsk11, pt WolLimanowskiego,
ulicami:
ności, Obr. Stalingradu i daleJ właściwą tra«I\.
;, - z pętli przy ut Szczeciń~kieJ do skrzytowama ulic Llmanowskleco I zachodnleJ bez smla:n, następnie ulicami:
Limanowskiego, Zg~nkl\, Nowomle~, pt Wolllołd, No.
wotki I dalej włałclwl\ tras11o
11 - z pętli Jullan6w do skrzytowan.la uUc Zg1erakleJ I Dolll•.I
bez smlan, następnie ulicami: Zgłerak-. Nowomlejsk-, pl.
Wolnołcl , Obr. Stalingradu t dalej wlaklw- tras-.
zz - z pętli Relen6wek do sknytowanla u11c Z1:lersldeJ I Dol
ne.I bez zmian, następnie ulicami: Zgierski\, No:womlejską
.
pt Wolności, Nowotki t daleJ włdclW11 tras-.
2. 21 -

11 pętli

właściwymi trasami. Linie «. U, ł6
101 kursują tak jak dotychczas. Za utrudnienia w podróżowa
178-k
niu MPK przeprasza pasaterów.

w kierunku powrotnym
i

-=·

••

I DZIENNIK

1

ł.ODZKJ
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•obotnio-nledzielnym
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11

wyrasy

1

1

wt1p6łczucta

• powodu

MA'Dtl -

tmtercł

T&ICJOWE.J

skład•J•r

ZARZĄD 8P0łlDZil:LN'I,

JtADA NADZORCZA,

ZWIĄZJU

IZAWODOWE oras KOLEŻANKI i KOLEDZY ZP SPOŁDZIE
LNI PRACY USŁUG BUDOWLANYCK „NOWATOR''·

Pocrzeb odbędsle •1• duła a n1area m. (pt11teł&) • sodz. 1'
na Cmentauu Komunalnym DołJ',

0

z

Jęboktm

zmarła

po

tal-

.

ulłiadamłamy,

te w cllllu I marca

d.łu&'lch I Cll•łklch elerpteniacb, ttrnły'IVftJ'

sza na}ukocha6- M!'ma, Tektowa t Babel•
.ł.

1

t

19tł

11

roku

Jat n, na-

P.

JANlfNA JERZEWS!KA-KO:WALS:li
"ieloletni

pracownłk

s, dom11 WIC~SKA,
Banku I11.westycyjnego

i

VI Oddr.lal11 l'fBP.

Posneb odb'4zl• "1• w p111tek, t marea btr. o 1od11. l i na omMItarsu nym,-kat. przy ul. 01rodoweJ 19, o czym po-wladamkJ11 pog-r11tenł w 1łęboktm -ut1&111
•nr ł C!ÓRKA WTU s llOMllM'AMJ.
I

aopatrrzona łwlętymt sslnamell.tamt,
Jat 15, w r.akcmte '*• odtnła do Domu OJU

Dnia T marea 1 • iroku,

prseływny

Pracownicy oświaty nie zostali
dotąd praktycznie objęci indeJtsacj14 płac ustawowo zagwarantowa-

od wr:ześnia ubiegłego roku.
Wynagrodzenia 111ada.l wypłacane są
im we<i7ug dawno już nieaktualnych stawek, a miesięczne niedopłaty osi ągnęły nh!bisgatelną kwotę około 150 tys. zł w przypadku
nauczyciela i 100 tys. zł - pracownika <>b.s"ługi. Zatrudnieni w ośwl~j
cie nie otr.zymal! też dotąd nal121"
nych im tzw. wyrównań za ostatni
kwartał ubiegłego roku.
Jak wynika z informacji uzyskaną

•. ł '·
llIOSTZA

AGNi.fiESZKA STAIN\ISłiAIWA ZAWADZ~

oświacie?

łódzkiej

świetne

·Trzy

---

nej onegdaj w Ministenstw.ie Ed uka<:ji Narodowej prze:t. kurator oświaty i wychowania w Łod!li mgr Iwonę Barłosik, resort jest
bezradny, nadal bowiem nie ma
ani odpowiednich .p rzepisów wykonawczych, ani też środków finansowych na idenk:sac;yjną rewalory.
z:ację oAwiatowy-ch płac. Nam teł
_.:. pomimo wielu prób - nie udalo się nigdzie dowiedz!~. kiedy
wreszcie lndelaacja w ~Iacie zowtanle ueali7.0wana. Iść do w.róż(ll)
ki? .„

Fłlharmonlł

75-lecłe

koncerty

w
'- Tomaas BusaJ, 21 marca
w
pro&ramie nie wykonywmy
Polace koncert fortepianowy LutoSolistą będzie Piotr
sła wśkiego.
Ponadto przedstawiona
Paleczny.
W.
zostanie I Symfonia 1·moll
Kalinnikowa - utwór, kt6ry był
pierw•
p0dcz111
prezentowany
szego koncertu FŁ w lutym 1915 :r.
W koncercie 30 bm. znajdzie się
prapremierowe wykonanie „Jubilate
la danza polacca" łódzkiego kompozytora J. Bauera oraz V Koncert
·fortepianowy Fa·dur L. vsn Beetho·
patron
vena, który wykonywał
Ru·
filharmonii Artur
naeej
bltmein podczu 1wej oatatni.ej wi·
z:yty w Łodzi. W 11rogr4me także
vlr" H. M. Góreckiego.
„ButUI
Oprócz: wyml.enionych koncertów
tekk recitale i poku
odbęd14
filmowy.
jek
Ten jubileuszowy cykl
naj·
mówi dyrektor Z. Lasocki
fi·
prawdopodobniej będzie miał
nał już w sali „Lutni". która mowreszcie
że w 1rudniu zostani.e
(po modernizacji) oddana symfonilorowa, a załopionll wew.n11tr11 H• kom. Dodajmy, że Społeczny Kokluczyki z praezr.oczyałym mitet Budowy Filharmonii dotychdob,,
kształcie piłki, czu zebrane fundusze przeznaczył
w
breloczkiem
również z zatopionll ozdobą. Obok na b~?,owę organów właśni.e
w
poniłeJ Je~ po:do1Jl11, „Lutni .
kierownicy,
(ir~)
był radiomagnetozamontowany
'
f.on. o.bok znajdowała 1ię pół.ks 11
kasetami.
które mogłyby udz!elić l
Osob
jaklchk~lwiek informacji o męż
odpowiadający m podaneczyżnie
W czwartek w Szpitalu Centrum
o
rysopisowi albo
mu wyżej
sitt
pr01zone Zclrowia Małki Polki odbyła
opisanym samochodzie,
uroczy1tość przekazania dla szpisą o skontaktowanie się z WUSW
orgaw Łodzi, tel. 3%-92-2%, wewn. 33-3% tala daru od szwajcarskiej
Szcz~cla w postalub 68-80, ewentualnie z prokura- nizacji Łancuch 40
r6inych rodzaci partll około
turą Ł6dź-Sródmleście, tel. 33-53-3!.
oraz
leków i antybiątyk6w
o kontakt (pod tymi 1amymi jów
igieł
strzykawek
tys.
30
prosz.eni aą również około
numerami)
te
Dary
utytku.
jednorasowego
w
rodzice, których dzieci były
Jean Marłel, dyrektor
jakikolwiek sposób zaezeplane prsez przekazał
w obecności
J:;ańcucha Szczęścia,
takiego mężczyznę.
ambasadora Szwajcarii w Warszao skontaktowanie 1ię milicja wie
Richarda Gaeehtera oraz prekt&:e . Hl zydenta Łodzi Waldemara Bohdaprosi także te osoby,
widziały
po godz. lS
września
nowicza.
Anię Jano.wską. Zdjęcie dziewczynki zamieszczamy na str. 1. Oto jej
W tel akcJl ludzi dobrej woli
GALENICA,
ryaopil: wiek z wyelądu 11 lat, udział wzięła firma
c101tarczyła część farmaceukt6ra
budoszczupłej
cm,
1411
ok.
wzrost
wy ciała, włosy blond, długie, oczy tyków, jak również firma transuezy duł•, portowa TRANSDAL SA z -Gene· ,
zielone nM pi-o.ty,
W dnlu w1, która zrealizowała nicodpłat•
przylegające do głowy.
zaginięcia ubirana była w cranato- uie łę przesyłkę. Dyrektor SzJ)itaPertyński oraz prezywą cienką kurtkę do pasa, C'l'•- la prof.
natowe 9P04nie „tekilaą" ł białe dent Bohdanowicz złożyli na rę<'e
obu golcl serdeczne podziękowania
pł6clentte buty.
(a'b)
dla wszystkich ofiarodawców.

tyliko
Polsce
Starsza jest w
(za rok 90-lecie), zaś
Narodowa
parę
Filharmonia Łód'Zka j~ za
dni . trzema koncertami o szczególuczci
programie
n ie dobranym
konswoje 75-lecie. Wszystkie
kościele
w
certy będą się odbywać
(o
Mateusza
ewangelickim św.
godz. 19 i tylko raz).
16 bm. będze dyrygował zasłu
Henryk Czyi, Wyżony dla FŁ brał IV Symfonię h-moll „Patektóra
tyczną" P_ Czajkowskiego,
znalazła się w jednym z pierwszych programów filharmonii orn
Debumarnotrawne10"
,,Syna
Dwa pozostałe koncerty
ssy'ego.
Fit.
p~prowadzi azef artysty~ny

•i•

I

I

Dar dla czMP

~

JAIN'OWI MRUGASJ E!W ICZOWI

nczere10

Kiedy indeksacja . w

ZATRUDNIĘ

"Wczoraj zgloszenffl'
1·dziś • • • •

'

oras prennwt Zarzl\du

inż.

aionalM&o.
W każdą aobotę PNez dwie godziny od 11 do lll "! „Dwójce" otllldać co będ14 mogli telewidzowie Łodzi i wo,Jewódi:tw
ościennych. W magazynie m. in.: poranny dzienni«c, ciekawy
reportaż, intereaujllCY peie, aktualny felieton, porady, rozrywka.
Przypominamy - sobota, 10 marca br. godz. 1,1 pr. II.

Nowy .trop w sprawie
Ani Janowskiej

wydaniu
(DOKOŃCZENIE ZE STR. t)
w
naszej telewizji radzieckiego uzdro·
wlclela Kaszptrow1kJego. uczyniliśmy przez nI.edoszlą ofiarę - je10 ryto aa agencją „Interpress''. Kaszpi· sopis ora-z opis samochodu, który:Ql
_
row1kiego wczoraj w telewizji nie się posługiwał.
bYlo, Nie nasza to wina, ale i tak
Był to mężczyzna wzrostu 110zawiedzionych przepraszamy, r6wnież 180 cm, twarz pociągła, nos prow imieniu „Interpressu 1 t~lefizji.
r. włosy iwe (sól z pieprzel)l
1
- jak zeznało dziecko - ale a
KRONIKA"WYPADKOW. ,·yrai114 przewagą siwizny), krótA Godz. 8.oo. - Na skutek uszko- ko ostrzyżone. z grzywką zaczesazaznaczone
dzeni. kabla zasilającego nie kur- nlł na czoło, dobrze
Klll.6skie- czarne i cienkie brwi (jak sdyby
sowały tramwaje na ul.
go i Nowotki do go.Iz. 8.łO,
oczy
cera blada,
depilowane),
powodu awa- prawdopodobnie, niebieskie. Ub~aA Godz. 11.łO. - z
rii tramwaju linii U/8 na akrzytowa- ny
był w jasnoszare apodnie, menlu Mickiewicza t Klli6skiego tramminut kursowały co ciemniejszą, również szarą kr6t57
waje przez
podką kurtkę (typu blur.a) z
okrętnymt trasami.
A Godz, 12.00. - N!' ul, Obrotlców winiętymi rękawami, białą koszuStalingradu weszła nagle na Jezdnię lę z kołnien:yidem wyłożonym na
N ely s. i wpadła na przód poloneza. kurtkę, buty. wsuwane koloru jaZ urazem głowy przebywa w szpitaNa lewej ręce nosił
snoszarego.
lu. ,
A Godz. lł.tt. - Na 1kr:iyźowan1u kwadratowy lub prostokl\łny zeganie_.. rPk na szarym pask~, z jas~oszaAleksandrowska I Traktorowa
trze:twy kierowca fiata 125 p Broni- rą tarrza i czarnymi wskazowkasław F. udeuył w tył stojąceco fiatarczy umieszczone
Poniżej
ml.
ta 1Zi p. Straty 1,6 mln zł. ,
były dwa rzędy przyci11k6w,
Prz~·by
A Godz, lł.40. - Na ul.
prawdopodobnie
.amochód szewsklego wblelfł nagle' na jezd~lę zachodni,
sledzesrebrzystosury,
na bok
Rafał s., lat ·s, I wpadł
na tylnej
czarne,
skayu,
ze
nła
tramwaju. Dziecko z urazem., głowy i
approstokątna
niebieska
p6lće
potłuczeniami przebywa w szpitalu.
(Zł)
teczka. Gałka zmiany bieg6w ko·

W .kolejnym

ulegną zmianie tr·a~y następujących linii

oknie. Staruszkę związali, następnie
udwiili I ograbili mieszkanie.
Jak informuje prokurator woiewódzki w Skierniewicach, prowadzone jesł energiczne śledztwo w
(zt)
celu ujęcia sprawców.
ją

„DŁ" zapowiedziełi5my wystąpienie

Polacy przegrali
z Jugosławią

te w związku z "robotami torowymi na AL. Jl,IICKIEWICZA, w
d!lliu 11 marca 1980 r. od wyjazdów do s<Jd.z. Ił

4. Kon!erencja omówiła takie
iilektóre aspekty duapaeterstwa
Z radokill powitano
młodzieży.
ort:dzie Ojca Swłęteco na piąty
Swiatowy Dzień Młodzieży, który
obchod7.0ny w kościołach
będzie
diecezjalnych.
S. Blłkupi om6wili aprawę prze'rod:kuh s-połecz.nego
w
mian
przekazu .z,e szczególnym uwzględ-.
nieniem programów telewizyjnych.
6. Z głęboką trosk14 biskupi apoelądają na lkzne zagrożenia, które
nadal godzą w zdrowie i życie
na nowe
narodu, a wśród nich
chorobą ADIS.
zjawisko z.wane
Wobec złożoności problemu potępia
nie I dyskryminowanie ludzi do
tkniętych tą chorobll jest sprzeczne z zasadami et~! chrześcijań
r.kiej.
7. Bi.si.kup! z uwaeą wysłuchall
sprawozdania z prac zespolu pomocy kościelnej dla katolików w
ZSRR oraz: z wizyt duczpasterskich w katolickich OIŚrodkach w
Radzieckim.
Związiku
8. Przeżywając okres przyiotoświąt plliSOhalnych, bisdo
wania
kupi upraszają u Boga obfitość
łask, mocy oru: śwfa.Ua na ucią
żliwej, ale pełnej nadziei, drodze
prowadzącej do odnowy ojczyzny.
Na zakończenie obrad konferencji biskupi udzielili paster11kiego
błogosławieństwa w.szystklm rodakom żyjącym w kraju i- za grani(PAP)
,
cą.

dwa , tygodnie temu
o skazaniu na 25 lat
mordercy z Żyrardowa..
- :?&-letniego ·Krzysztofa P., który pozbawił tycia sześćdzlesięcio
'letnill kobiełę, gdy miasto zostało
znowu wstrz-śnięte okrutnym mordem.
\V nocy z I na 6 bm. zamordowana zosłała osiemdziesięcioletnia
wdowa, mieszkająca samotnie opo·
dal stacji PKP. Do jej mieszkania na parterze sprawcy (lub sprawca) weszli wybijając szybę w

W

Juł jutro (sob.rta, 10 marca br.) Łódzki Ośrodek Telewizyjny
relłtartuje z pierwszym wydaniem oczekiwanego programu

miec.

Zaledwie

*

••

omówili religijne, d.uszpaaterlllde
i narodowe a.cpekty Integracji Europy, a ta~ zjedno~enia Nie-

pisaliśmy
więzienia

*

11111

.- na starcie

Znów mord w Ztrardowie

pkt.

świata

Telewizvinv progrąm regionatnv

Konferencja plenarna
Episkopatu Polski

I

,_. OGł.OSZ~NI§._,

-·-

..............

w;"kwalifikowaną

Regatowa .6a (od Fran19934 E
clmka).
szwaczkę
WYKWALIFIKOW AN Ą
c:halupnlczo - przyjmę. 74-4~-06.
9865 E
SZWACZKI bieg1e szyjące koszule, spodnie - zatrudnię. Krzewowa 21 B · (7-1.'i), !57-48-84 do 10
9882 E
•
po 20.
stereo,
„SONY-29". „Toshiba-28"
sprzedam.
telegazeta - nowe
9792 E
16-48-34.
sprzedam.
KALORYFERY
9766 E
32-48-29.
FIRMA „DOM" - układanie gla9791 g
zury 52-~0 Lipiński
SKLEP drewniany - sprv'"':n.
9825 E
87-27-'79.
poddaszy, mo~taż
ADAPTACJA
9790 E
boazerii. !12-67-43.
MURARSKIE prace wykończenio9787 E
we zlecę. lil-68-00.
- dobry
KUPIĘ lokal sklepowy
punkt, Snycerska 1/40 II piętro.
9788 E
szwaczkę,

Paradenyl
wieczOl!'em.
!186 kb-E
Pollinex.
lekol1
P-OSZUKUJ~
~!! kb-E
48-72-80.
TELEWIZOR Jrqlorow;r aprzedam.
19920 E
32-33-07.
SPRZED.A."vl tanio marmurkownię,
1993!! E
działkę. 48-łł-łO~
eprzedam.
KARPIE kroczek
19963 E
14-1-M9.
Z..\ T RUDNIĘ sawaczkę Sl-M-14.
19986 E
ZATRl; D XIĘ S!'lnc zkę 111-411-03.
19987 l!:
'
GLAZUR!; układam, 411-64-94.
19960 E
ze,trudnię (apodnie).
SZWACZK!i
kupię.
19984/1998!1 E BETONIARKĘ
81.ac>.78.
!11-411-50.
9822 E
STEBNOWXI „MłftM"Wa" iaprzedam.
9PfZedam.
„RUBINA"
116-37-57.
19932 E
'
74-12-00.
9674 E
SPRZEDAM tanio tar~ictt calówkę.
19994 E PRZEDSIĘBIORSTWO Zagraniczne
Regatowa łt 9'7-a-89.
„Furex-dent" w Łod2i zatrudni
1011.dnych l uczciwych mężczyzn
w niepełnym wymiarze na staDllłia I marca lłH roku smarła
nowisko portiera. Informacja o-·
opatnona nr. salaamentamt
24 w godz.
aobiście ut Piwna
587 E
8-18„
ł. ł '·
sprzedam.
(1980)
1Mp
FIATA
!187 E
38-19-74.
obcięty
ZGINĄŁ czarny ratlerek,
Maćkowska,
Nagroda.
01onek.
BIGOSZEW'SKA
20015 E
Zfełonl !ll/3S.

LEKÓW: Inaadol IO)„
poszu.ktuję, 15-81-64,

MA'RrA
I.All' ....

.......Ili.

lntencJI ZmarłeJ będd• odpraMom. w ,...„k,
9 marca br. o godz. 1ll w kołełelł klasztoroym pny ut. Rudsklej u, po czym na1tj\pl wyt1rowadzenłe swłok na mteJseoWT
cmentau w Łodzi-Rudzie.
Maa łwt•ta

w

lłIOSTJtY BEltNAlłt>YNIU.

•

m&tasJ"IMJ
I folJroeł.

lldle4et

Po1rult o'1będsle llł eta t
muca Iw. (Pl•te}t) o godz. 11 n•
starym cmentuzłi w Pabianicach.
łtODZIKA

i

PRZY.JACIELZ.

MŁODY,

1olldny. 112-32-93

9916 E

9896 li!

Bieg po

Polsko ~ amel'Jkańskie
rozmowy. gospodarcze
„

.

me popuszcza

Ważńą

FSM jak jui informow1tliśmy ob11.it7ła o 4 mln zł cenę fiatów. 126p
l „bilów". W magazynach nagn>"·
madsllo 1111 bowiem bli&lto 8 ty1.
pojud6w. Cs7 tego rodzaju obnił- .
k• planuje r6wnlei FSO? Jak powlednoll
d.Elennl.karzowi
PAP
przedstawicie le terałlsldej fabryki
przynajmniej na razie 'Polonezy czy
!'SO 125p i;i.ie stanieją. Cies:i:ą się
b_ow!em sporym zainteresowan iem
klientów i przy obecnych cenach.
(PAP)

mowy

własności

częścią negocjowanej usą
zagadnienia ochrony

tntele:lrlualnej, w tym
takie praw autorskich i lnfo.rmaejl moiiicych atanowlć wartołó
hand:lOWll oru · tryb roz.r.trzygmla
9P0r6w :tniędzy jednostkami · gospodarczymi a stronami umowy.
W
trakcie rozmów osiągnięto
zbieżność poglądów w wielu zasadniczych dla umowy kwestiach
i podkreślono wolę szybkiego zawarcia porozumienia.
(PAP)

-------------------------~-----

Konfer encja

p~sowa

L.

Wałęsy.

Skazani na Balcerowicza
Gd7by to byt jakikolwiek inny
już sto razy strajkowałbym
razem z wami.
Ale to jest nasz
rząd, więc z bólem 11erca i płaczem
z1adzam się z nim i popieram. Bo
nie ma w Polsce innego programu.
A Zach6d tli twierdzi, że program
Balcerowłcza Jeet jedynym skuteezwym powiedział Lecl:l Wał!llla pod.~uc wcaoraJaej konferenejl pruowoJ, ktara W90!"em kilku ostatnich
odbywała 1lę s udziałem robotnlk6w Wybnoła, tym razem pracowrząd,

ników morirkie10 portu handlowego
w Gdyni.
-

Nie podoba mi

się

-

stwier-

dził także przewodniczeic y l'\SZZ
„Solidarność" - to, co dzieje się ze

zjednoczeniem Niemiec. Za dużo w
tym pol!łykl, za mało integracji ekonomlcznej. Teraz chodzi o to, by
•lt nie okazało, lt to my przegraltłmr wojn'-

•
(PAP)

„Odrażające postępowanie"
J'idel Castro ostro zaatakował
i Czechosłowację za stanowillo ujęte w Komisji Praw
C:tłowleka ONZ w Genewie, okreś
laj~ ich postawę jako „odrażają

zakresie pril:estrzegania praw czło
wieka na wyapie, Castro określił
jako „za.przeczenie tego wszystki~go, co postępowe w świecie" jak gdyby bezwzględne · popieraee ~tępowanle".
nie _wszelkich poczynań. kubaliskich było probierzem postępowoś
Cutro w swym trzygodzinnym ci.
przem6wienłu ani słowem nie nawiązał do konkretnych zarzutów
Kubański przywódca oświadczył,
stawianych władzom wys.py przez że po~tawa Polski i Czechosłowa
genewską Krunia~ Praw Człowie- cji w Komisji Praw Człowieka jest
ka om, poświęcając natomiast zachętą dla ewentualnej agresji
s.poro mie)llca analizie sposobu gło· Stanów Zjednoczonych przeciwko
sowania nad rezolucją dotyczącą wyspie i dodał, te w takim przyKuby, PMtęipowan!<! Polski. Cze- padku roi:lana krew splamiłaby
chosłowacji oraz Panamy, które to również obydwa te kraje Europy
kraje były wsp6łinfcjatorami pro- wschodniej, które wyst.ąpily przejektu re:zolueji krytkuj11eei stan \1f ciwko Kubie.
(PAP)
Polakę

już·

,Mieszkanie

1wolm 1 16clllilch po.sł61{ lewicy.
Tr.udno 1i11 dziwić temu odbiecanlu od tematu 1koro sami wyborcy obligują po.~łów do poruszania najważniejszych dla społecz
nołici spraw.
Wspomnijmy o dwu jeszcze nie~
codzieI}nych wydarzeniach mają
cych wczoraj miejscłt w Sejmie.
Pierwsze to odczytany pmez mar1załka Kosaklowicsa li&t od Jana
Pawła Il, W którym papid WY•
r,ata podziękowanie posłom l HD•·
łorom 1• list Jaki wraz 1 dunpa1terstwem parlamentu przesłali do
Rzymu na Bo:!;e Narodzenie.
Życzenia papieża Wysoka Izba
przyjęła
oklaskami na
stojąco.
Drugie
wydarzenie to powtórne
ślubowanie pos.
Mariana Szatybelki (PZKS), który 11 lutego br.
został ponownie wybrany w wyborach uzupełniających w Gdyni zarządzony.eh
po
uwzględnieniu
protestu wyborców.
Głosowanie odbyło
się dopiero
wieczorem. Se)m uch~alił podstawowe mstawy związane z samoJ'Ządem.
EWA ł.UKASIEWICZ

Wazełni•J

I bm, ro~poczfila się w W ar- dogodnych
wa.runków do bnpona wie III runda negocjacji umo- średniej w:tpó}pracy m~ podwy mi'431y !beoz'1>Qepe>lltą Polską miata.mi aolpOdarczyml obydwu
Stanami Z)ednocsonymł o .to- krajów. Polllk'a zalntereaowan a jftt
sunkaell f09P0da1"C1ycll 1 handlo- zwłasz0%& poaer.sanlem
ukresu
~ed.nlch
w;re1l.
lnwest:ro)t amerykańskich,
transferem now0011•nych technolofłi .o ras clołw1adeze'1
s zakresu sarządaltilia, które jirk się oczekuje
przy.pieszą
proces przeks:itałcania naszej cospodairkl.

FSO

samorząd„.

~rawo1dawoy pr.iedata.wili projekty: .r.mlan. w kon&tytucji l'Wl~a.nycll z w~rO'Wadnniem
samorz,du, projekt Wl\ta!Wy o nmor.r.,dzie, projekt ordynacji wyboro:ej do or1anów gminy oraz
poael.skl pro.jUt, któl"J' dopiero teru wpłynllł do luki marnałkGllV'lkiej dotyczll(::r re.culacji prawnych; aa~owych dla mluta
Warmaw;y.
Podobp.ie, jak w to.ku prac nadzwyczajnoj komisji I wczoraj Wielo kontrowersji · w.zbultt!ła kwestia
przy.znania czy
tei nie gminom
prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. Senat wykluczał
w swym projekcie taką możliwość, rząd ma przeciwne zdanie.
W środę n& po.siedzeniu OKP min.
Regllł1kl lciąl li• ostro na ten temat .r. 1enatorem J. Dietlem
al• kałdy' iroett.l przy swoim, zaś
nad.lwycza'jna 1tomi1ja dopuściła
możllwołć prowadzenia d'lliałalności 1oapodarcze.j pr.zes iminy polł
pewnymi warunkami gdy istnieje pilna koniecz.ność i . gdy nie
czyni tego nikt inny w stopniu
t
O
'N dyskusji po- 1
słowie też mieli różne· zdania. że l
.
działalność Je<>mercyjna gmin zagro- I
zi konkurencji i będzie prowadzić
Ruszył eksport masła, który ma
wrę01; do matljnyeh układów.
rozładować duże jego zapasy. MiMiesza.ny sysWill wyborów
nisterstwo Współpracy Gospodarczei
więkuotłciowy w nmlejezych.ośrod· 1 Zagra.1\icą ocenia, że dotychcz&1
kach do 40 iya. młenkańców I spółdzielnie mleczarskie sprzedały
prqporcjoaaln y w więkarlyoh miu- 400-llOO ton tego produktu po cetach co zaproponowała na<llwy- nach nie ni:!:szych aniteli 1350 dolacujna ll:omleja - Senat przewidy- r6w u tonę, a więc powyżej dolnej
wał tylko system większościowy
granicy określąnej prz<?z GATT.
- także nie ndowolił w-szystkich Dotyczy to wyłą~znie masła świeposłów. Grupa
pogłów . (wniosek żego, bo tylko ceny takiego wyromniejszościowy) zaproponowała hu są kontrolowane przez tę mię
aby granicę d.11. systemu propor- dzynarodową- organizację zajmują
cjonalnego obniżyć do ośrodków o • cą się m.in. taryfami i opłatami
liC!lbie 20 ty1. mieukaliców.
celnymi.· Limit cenowy nie obowią. .
„
.
~uje masła chłodniczego składowa"Ct.U:\ debat, nUlHł młn.1ater nego w chłódnlach ponad trzy mieJ.my Roeulllkł .nmoralldow, dya- •lące. Niestety, jak na razie na mi.ku~ję. Od;pierał on prsede Wlf.7• sło chłodnicze nie ma wlęk.nych
stk1m al"łumen.ty ja.toby rząd dą- nabywc6w za rranlcą.
żył d,o n,anucenla prHudnej kontroli umor.ządu. Proelł teł WysoOd końca stycznia br. kiedy to
ką Izbę o uchwalmi• uataw mi- zapadła decyzja o eksporcie masła,
mo wielu krytycznych uwag, by resort współpracy gospodarczej 1
nie 0ip6źmiać wyborów do których zagranicą zaakceptował do tej poprzyspieszenia
wzywał
premier ry 33 kontrakty na sprzedaż; przez
spółdzielnie mleczarsltie oraz poś
Mazowiecki.
Balcerowicz jest może dobrym redników prawie 50 tys. ton tego
chirurgiem, ale pracuje bez znie- tłuszczu. Jeśll importerzy nie wyczulenia atakował rządowy pro- cofają się z umów, to w najbliż
gram w częki rolniczej pos. Sta- szych tygodniach o taką ilość stopniałaby „góra"
nagromadzone go
nisław Jasiński :r. PSL „O". Zaś
pos. Jerzy .Modrsejewski (PKLD) przez ostatnie fi miesięcy -masła.
upominał się o inwalidów, którym
przy twardej polityce grozi widmo bezrobocia. Upomniano się z
trybuny także o rzemiosło i budownictwo w Legnicy. Zaś łódzki
poseł, Andrzej Błoch (PKLD) zło
żył oświadczenie w sprawie dramatycznej •ytuacji w przemyśle
lekkim. W niektórych branżach
spadek produkcji sięga tu nawet
.ł. Co najmniej 11 os6b
poniosło
70 proc., rośnie też zastra&zająco łmlerl: wskutek łaJemniclfJ ekaplobezrobocie - zwrócił się do wice- Jjl w chińskiej restauracji we FrauJl:premiera Balcerowicza w imienlu Ulrcte nad Menem. W budynku w buchl potar. Prsybyla na miejsce
wypadku strat ogniowa znalazJa na
pierwszym piętru 1wlokl 10 ofiar.
Jedenastl\ łmiert•lnl\ ofiarą bYł czło
wiek, który po wybuchu pożaru wyskoczył 1 okna.

TOpl

wystarczającym.

tylko za

powierzchnię

czyli

tyciową

przystosować

ograniczyć.

do swoich mer·
finans<iwych.
W czerwcu ub. roku, pr.i~widu·
jąc ta)ci rozwM wydarze1i, proponowal iśmy Wojewódzkiem u Zarz11dowi Spółdzielni
Mieukanlowy ch
l.ajęcie się problemem zamian, wynajmem i handlem qiieszkaniami.
:iliwości

WZS.M jest w tej chwili w ostatnim stadium likwidacji.
Sprawę
przejęła . jednostka
gospodarki uspołeczniÓnej DOMTWIG - „Dom"
plus TWIG, czyli
Towarzystwo
Wspierania Inicjatyw
Gospodarczyeh. Towarzystwo to, <Uiałające
w całej Pe>lsce, prowadzi w Łod:i:i
działalność w kilku branżach (inwestycje, badownictwo,
a także
np. przejęJo g~odustwo ogrodvicze w Żdżaracli).

I

Jak wynika 'z opublikowane go w
Paryżu raportu .spółki ,;Electricite
de Farnce (EDF), której podlegają
elektrownie atomowe, w ubiegłym
roku doszło do 89 „incydentów" w
tych właśnie elektrowniach . Z analizy wypadków wynika, !• do w! •
kszości z nich doszło wskutek niedostatecznego . przygotowania zawodowego obsługującego elektrownie
personelu i co 7.a tym Idzie, „ludzkiego błędu".
Ogólnie jednak biorąc, zdar.iem
ekspertów EDF. poziom bezpieczeń
stwa w elektrowniach atomowych
z- technicznego
punktu widzenia
oceniany jest jako „zadowalający".
a prawdopodoltieństwo
poważnej
katastrofy, do kiej mogłoby dojść
w ciągu roku w jednym z reakt,orów, szacuje się jak 1 do 100 tysię
cy.
(PAP)

lana

mas~ .

_go~

ra·
.

Szacuje się, iż zapasy tego tłusz
czu znajdujące się zarówno u producentów, jak i w chłodniach pań
stwowych wynoszą obecnie 60-70
tys. ton. Sii więc one największe w
okresie powojennym, co jest efektem znaoznego spadku popytu na
śmietanę, mleko pełne, tłuste twarogi i sery dojrzewające.

Po rozróbie
w Nowej Hucie
Jak infor.muje rzecznik prasowy
WUSW w Krakowie por. Andrzej
Czop - w wyniku nmleuek ulicznych, do jaki·ch dOS%ło 7 bm.
w dzielnicy Krakowa Nowej
Hucie, rannych zostało 14 funkcjonariuszy MO.
Uszkodzono 10
pojazdów milicyjnych i wiele prywatnych. Wybito ponad 100 szyb
w budynkach
kosur OPMO, a
także w mieszczącej się w tych
samych budynkach
cywilnej
klinice. Zatrzymano 15 osób; żad
na z ni.eh 111ie przekroczyła 20 roku życia.
(PAP)

tt osób zabitych
w chińskiej restauracji

pieniądze
I

Mieszkanie atało ·si• jui. to\\ a.rem. Zważywszy obłędne opi:-o..:en·
towanie kredytów
budowl9.nych,
trudno liczyć na wielki ruch . inwestycyjny.
Mieszkań
przybywa
mało. Jut iatniejl\Ce llł nie tylko
towarem, ale towarem
deficytowym. I zawsze, jak to bywa na
.rynku w takiej sytuacji,
należy
się liczyć z tzw. nieprawidłoWflś·
ciami. Zwyczajnie
mówią<! z
kantami, oszustwami, itd..
Podskoczył ~ i to znacznie ezynsz w ~ieszkaniach spółdziel
czych. Należy a!ę w tym roku li·
czyć z jego
uregulowaniem
w
mieszkaniach
kwaterun·kowy cr..,
czyli z płaceniem kwot zbliżonych
do spółdzielo:zych. Można się więc
spodziewać, że wiele osób zajmujących zbyt dute, jak na ich po·
trzeby, mieszkania zechce swoją

się

Awarie ~ikiern
ludzkich ·błędów l

Agencja ujmować
się ~dzie
prawnii w sprawach lokalowych, pomoc, w organizowaniu, rozwiązywaniu
i dzieleniu
spółdzielni mieazkaniowy ch, pom:icą w prowadzenil\l inwestycji. 0JÓln!e mówi,c, DOMTWIG wypeł
nia lukę i.stniejącii na rynku, częś
ciowo tylko zajętą
przez Biuro
Zamiany Mieszkań UMŁ, :i: którym w umiana.eh zamiuza konpomocą

Szełć osób 1ostaJ.o rannych, w tym
dwoje dziec!. Ni• wiadomo tle osób
było w restauracji
w
momencie
wybuchu. Nie wyklucza alę, że liczba
śmiertelnych
ofiar
będsle
wyżna. PrzypuHcza aię, że eksplodował 1az w restauracyjnej kuchni.
.A W czwartek rano w kuchnt na
T piętrze hotelu
„Shepheard"
w

ble sojuHu •tlantyckiego w Brukseli przybył
kanclerz RFN Helmut
Kohl. Przedmiotem Je&o rozmów bę
dzie oczywiście kwestia 1:jednoc1enia
MINISTER gospodarki RFN
Hel- Niemiec.
kurować.
TYSIĄCE 1udzi manifestowały
mut Haussman
w
wczoraj przebywał
w Gdańsku, gdzie wraz z wicepremle- czwartek w centrum Ułan Bator, doA1e:ncja i.tnieje dopiero kil.la, ·rem Le&zkiem Balcerowiczem
- w ma&aJl\C się ustąpienia Biura Poll·
dni. Po wcześniej.azym roz.poz:ian!u tamach IX sesji międzynarodowej tycznego KC Moni:-ohkiej Partii Ludokomisji mieszanej Polska - RFN - wo-Rewolucyjn ej.
rynlc-u lłcsono w dużym ltop:ilu podpisał
protokół 0 dals:r.ej
w1p6łna p~rednictwo
w
zamianach pracy gospodarczej obu krajów.
PORAŻKA sandinistów w Nikara1u1 akłonłla Kubę do saniechania
mieszkaf! - i t'Ct 1!ę
apra.wdza.
WIĘKSZĄ e1ęłć
oatatniego dnia udzielania temu pal.\stwu
pomocy
Nikt jeszcze nie &&proponował flr- oficjalnej
wizyty
w
Polsce woJskoweJ. Będzie kontynuowana J•·
mlnllter spraw zagranicznych Ho- dnak w ograniczone3
forml,e pomie zajęcia aię aprizedaż- miesz- landll Hana van Den Broek spęUził moc gospodarcza i charytatywna.
kań, ale i:ainteresowano
się jus we1oraj
w polskim parlamencie.
KOMISJA
EWG .aproponowała w
ewentualn:rm Ich kupnem.
spotkał
się z marszałkiem
Sejmu środę zwiększenie importu mięsa woMikołajem Kozakiewiczem oraz mar· łowego
z kra.!6W Europy Wachod·
Szef firmy Wojciech Królak rniej, przy zasto1owaniu korzyat1 I szeikiem Senatll Andrzejem Stelma·
.
.
l
chowsktm.
ny.eh
taryf eetnyeh. w•r&l 1traJów
czy na w i ęk.ssy ll'UCh od pai.dz·1 er- ·
I z których mają
pochodzić dodatkowe
nika, kied:r to nutąpią zmiany w
w CZWARTEK w 1odzlnach po-1 dostawy wymieniono Polskę, Jln•
czynszach kwaterunkowy ch. (AP) południowych na rozmowy w aiedii:ł· muni,, Węgry ! Jugosławię. opr.
(kl)

DOMTWIG to agencja mieszkaniowa, lct6rej celł'tn działania jest
m. in. uporządkowanie czarnego
rynku mieszkanioweg o. Chodzi o
to, by osoby .r:amieniające mieazkania (kto chce na tym tracić?),
podnajmujące, czy wręcz sprzedające, mogły dok<>nać transakcji z
przekonaniem,
że
nie działają
wbrew prawu karnemu, cywilnemu, lokalowemu itp. DOMTWIG
jako firma daje lm te gwarancje.
W odróżnieniu od p*ątneg<> pośredni-ka, DOMTWIG można skarżyć. Przypunczam y, ie takiej potrzeby
nie
będzie,
atbowiem
OOMTWIG chce istnieć, więc mu- W/D"~..m'"~~/D"H~~H/D"H/D"HH/hWU"H~U.M
si być wiarygodny.

mm

I
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DASH zamiast 11Antka ?
11

Wciąi trwają poszukiwania samolotu, który w biało-iranatowych
bar wach LOT-u mógłby zastąpić bardzo już wysłużone ,,Antki", czyli
maszyny AN-24. Poszukiwania te wiąi.ą się z jeszcze jedną spra.wą
- PLL 1..0T pragną zrezygnować ze · starego podziału na. komunikatję krajową i za·graniezną i mając nowe mlllSltyny, wprowadrtić
tzw. linie regionalne, czyli połączenia Warszawy poprze"J: inne po!·
akie miasta z portami lotniczymi Europy (np. Warszawa - Kraików
- Wiedeń, Warsza:wa -. Gdańsk - Helsinki, może War.sz.awa Łódź
Praga ltd.).
W grę wchodzą w zasadzie trzy samoloty: brytyjski B.A.E-H6, francusko-włoski ATR-72 (prezentowa.ny w Polsce trzy mieeiące tem'll)
oraz ~anadyjskr DASH-8, który wylądował kilka dni temu po zaz
pierwszy na Okęciu w swej podróży do Chin (zlrl!:upiony przez tamtejsze_go prze-wożnika).
•
DASH-8. produkowany przez kanadyjską firmę de Haviłland Aireraft o! Canada. je.st samolotem niedużym wyposażonym w dwa
nowoczesne silnik! turbośmigłowe „P.ratt · and Whitney", robiące co może wydawać się dziwne - zna.cznie mniej hałasu niż silniiki
odrzutowe. ,w wersji zaprezentowa nej na Okęciu &a.molot moż• pokonać bez ląd<YWania dystans 1.200 km, zabierając na pokład 40 pasażerów. Modele serii .,300" produkowane :zaledwie od roku, latają
już w barwach 34 przewoźników, zaś w kolejce oczekuje
dal.s~ych
36 linii z 13 krajów. Dużym plusem samolotu jest. łatwość :muany
we.rsj! pasażerskiej na towarową oraz fakt te DASH-8 potnebu3e
ba,rdzo krótkiego tia.sa startowego.
Trzeba tu chyba dodać. że samolot kanadyjski ma nad innymi
ofeftall')i także ti: przewagę, iż firma de Havilland A!rcrsft jest od
czterech lat częścią koncernu „Boeing", z którym LOT ma bardzo
dobre kontakty.
!tozmowy z producentami' trwają. Ostateczna dec~Ja oo do kon·
kretnego typu samolotu tlla Polskfoh Linii Lotniczych powinna 11at>BŚĆ jeszoze w tym roku niektórTZ.y twierd%14, że jut 1IW maju.
.
~~
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mnie wydan:ei\ miniony.eh wspomo IX Symfonll Beethove„La Scala Team". Ciulem
bar-- na, w której prezentacji brałem
dzo dumny 1 ob•cnołcl w tym toa- udział w Madr7.cie przed Juanem
mi•.
Carloaem l 1trólowll Zofią. Na1raAle i w tych naJwi.UZyc:h tea- łem pro1ram dla hiupańskiej TV,
trach nie nm• alianty występu- nakręciłem film polsko-włoslco-a
jlł. W Metropolitan ()pera 1ledzą1 merykafaki
(była to realizacja
w siódmym ~dzie, na miejscu za „Welala małioii1kle10" Rouinle10).
200 dolarów, obserwowałem, jak A czekają mnie nagrania dla wypublicmość wyje :i: zachwytu
dla twórni ,.Tristar".
wspaniałej Edyty Gfuberovej, 6pie·
- Teraz . chJba troch• pa4ł cle6
waJ11cej Łucj• z Lammermoor. By· , Da radoió • tych os~tych wyJa:z·
li tam jednak i tany wykonawcy, d6w...
kt6rych nUI dyrektor b:r nie
- Od.k11d 1lę <>żeniłem, poia doprzyjąl.
mem coru trudniej snoszę Hmot- Geo1rafia arty1łyesna załwla4· nolć. Słowem moje hobby to t~cza • pana tOID!lCej ·p91y0Jl...
raz żona Krystyna (jut niedługo
- W więklZ~ci krajów wystę- będzie dentystki!) I... teść - nie
powałem wraz z moim teatrem. dlatero, żo jest lar1n1ologiem ,
a
Ale były jeszcze ł Mediolan, 1 t o prz,ciet dla .mnie bar<llo cenFiladelfia, 1 Ll.m:. Teraz ci:eka mnie ne, ale mamy wspólne zainterowielka przy1oda, jaką będzie rea• 1owania. Obaj jesteśmy zbieracza.lizacja „Złotego kogucika" Rim- ml. Kolekcjonuję medale i wiedzę
sk!ego-Xorsak owa pod batut, :Ros- o nich oraz malarstwo współezes
tropowicza. Będzie to tn1cenizacja ne.
dla waszyngtońskieao Centrum lm.
- W po4rółach pewnie nie •·
Kennedy'ego. TydzleA po premie- sranicza się pan do łra1 teatr rze jedziemy z tym :Przedatawle- hotel I owijania p.rdła 1zallłdemf
niem na fNtiwal Pablo Casal1a.
- Lubię zimną coca-colę, spotW planach takle, realizacja w1p6ł· kania w męskim gronie, ataram
czesnej opft7 . w Brukseli, a ze się w
nowych miejscach duto
,szczecólnto
nłecodzlonnycll
dla , .r.włodza6, swłancn elekawl mnie

•I•

niałbym

Nie chce bVć
idol•

„,.

architektura sakralna. No I
druję po sklepach. W kddym razi• nie żyję 1 wizj' jeden dolar
to 11.500 zł.
- Z pewnołeh• łut•J jeł41l pall,
no, mote nie Jak P.avarołłl kllk11metr~w11i llmu1y~, ale."
- .„kupiłem u:tywane FSO 11100.
- Czy ze strony bywalo6w •·
pery spotykaJ!ł pana Heser6Ine
dowo4y uznaniaf
- Bardzo często bywam rozpoznawany na ulicy. Jestem azczdllwy, że pracujfł w elitarnym zawodzie, ale nie ehett być idolem.
- Wiem, le lubi „an 1w0Je par·
tle Basllia w „Cyruliku lllewil1klm"
Don Pa1quale, Zbl1nleW& w „Stra•
nnym Dworze". · A tera1 opr6es
Sllvl w .,Ernanlm" wszedł pan w
gl6\vną •olę w „Mełisłofelesle".
- Z tym 1pektaklem nMz teatr
jedzie w kwietniu do Hellbronn.
A potem opr6cz ju:!: wymienionych i paru plan6w, których nie
chcę zape11:yć, będzie Brukała trzy miesiące pracy 1PędZ'ł tam ra·
zem z żonllo Ten sezon jeit rekordo.,J;y. Ale 1koro •" propozycje, trzeba
je łapa~. aby potem m!e6 oo wspomina!!.

Rozmawłala:

ciłaby międzynarodowego

ładu

w post.ci podobnej do tej, któ-

ra istniała jeszcze przed kilko·
ma laty. Nowi przywódcy byliby w dużej mierze aaabsorhowani Pilnymi problemami Wl'wnętrznymi kraju 1 jest malo
prawdopodobn e, aby
podjęli
zakrojon, na du:!;ą skalę rozbudowę potencjału mllita.raegó'"
- powied;i;iał Webster . na fo.
rum komisji sił zbrojnych Izby
Reprezentantó w.

•

•

Zachodnioniem iecka SPD zaproponowała u.tworzenie w najbliższym czuio wspólnych a1nbasad obu pańlltw niemieckich przy J!:urcipejskleJ W1p6lnocie, Ra<llie Europy I Orianlzacji Narodów Zjednoczonych .
Tego rodzaju wspólne przedstawicielstwa dyplomatyczn e mogłyby być wkładem do procesu
jednoczenia .się Niemiec - oświadczył rzecznik frakcji SPD
ds. polityki zagranicznej, Ka.rsten Voigt.

•

•

Pnedatawicle l

•
minłater1łwa

bespłecseilatwa
publioznes•
ChRL ołwJadczył, ie rz11td ohłń1kl nie uznaje wałaośel pa11portów 1&knpionych przez obywateli chińskich w kraju lub
za granicą. W wywiadzie dla
dziennika „Renmin Ribao" oświadczył on, że wykryto wiele
wypadków posiadania przez o
bywatell chińskich paszportów
upowainiaj,cy ch do wyjazdu
za rranlcę, które ło paszporty
nabyte zostały w czasie, gdy
odwiedsali oni swych
krewnych za granic11t,
b11tdi teł w
Hongkongu I Makau.

• •

Kairze wybuchł groźny pożar.
W
kilka miJlut dym dotarł do 10 plę·
tra. PrzyłlyJym na. mieJ1ce ektpom
stratackb• w krótkim c1a1ie udało
się opanować ogie6 i n1111ć
potar.
Ze wstępnych donie.le!.\ wynika, te
Z pracowników hotelu uległo lekkiemu zacsadzeniu.
Przypomnijmy , ie dosłownie przed
tygodniem pożar
zniszczył
hotel
„Sher.ation Reliopolłs" poloton:p nie
opodal kairskiego lotniska międzynarodowego.
•
.ł. W górnym biegu Amazonki
na
terytorium Peru wydarsyła się tragiczna ~atastrofa pasatersklego statku
rzecznego, który zatonął Po zderzeniu się ze statkiem pełnomorskim.
Według pierwszych doniesleii, utonęło
ok.· 88 osób.
Opr, (kl)

24 godziny

Dyrektor amerykańskiej CIA
- Wllliam Webster wyraził po·
,1,d, że procea reform w Eu·
ropie W1chodnleJ l Zwl,zk• Bacl:iieckim wydaje llę mie6 cha·
rakter nieodwracalny i pra~do·
podobnie nie dałoby aię 1• odwrócić na wet gdyby Gorbaczow
został
odsunięty · od władzy.
„Nawet duża zmiana kierownic·
twa i polityki
w
Moskwie
prawdopodobn ie nie przywró-

•

Agencja Reutera zwróciła uwagę na rosnącą
rolę Japonii
w Mongolii „Japoński
bizneJ
pragl\ie zapuścić
korzenie w
tym kraju, wykorzystując fakt
wycofywania stąd wo.jsk radzieckich"
piue Re.uter.

•

•

•

Rzec1nik
zbfojnych

ministerstwa
111
KRLD opublikował
oświadczenie
zaprzeczaJ11tce jakoby KR;LD • m,iala cokolwiek
wspólneco z n1awnlonymi prze11
wla.dze
połudnlowokoreańskle
tunelami po4 1tref11i zdemilUaryzowaną, maJ11tcyml wedlus
władz z Seulu umożlil\olać
błyskawiczn'
akcję
milit.arn11i
przeciwko Korei Płd. Rzecznik
stwierdził, Iż rzekome
tunele,
wokół których „marionetki po·
łudnlowokoreańskie

polłnoH"

taki\ wrzawę", li\ jedynie „po·
litycznym widowiskiem, którego wył11tc1nym mo~ywem li\ zło
wrogie cele polityczne". Ministerstwo potępia ten incydent
jako Jeszcze
jedllll oszczerc1"
kampanię
przeciwko Północy,
maJ11ic" .edwróció uwagę narodów „popieraj,cye h nasze nowe pokojowe propozycje 1je4·
noczenlowe I mai11tc11i uzuadnlc
ich a1reaywnl\ i 1eparaty1łyezn,
politykę". Podobnie jak WIZ)'ltkie popr1ednle tunele„ takłe •·
becny, czwarty
tunel został
wykopany prses „południowo
koreańskie marionetki" w celu
dokonania lnwasji na Północ.
Oiwłat1czenle domaga 1lę, 'lty
władzo Korei Płd. przeprosiły
n,r6d za ten ezyn, nlezwłoe1nle saprzesłały kop&nia ~un~lo
1 złożyły sapewnłenle, te „nlscty więcej nie będll pod~jmo
wa6 takich prowokacyjny ch akłów arresji".

• • •
Jak poinformował
dzlenn!k
„.Washinfton Post", powołui11c
11ę na
wymzych urzędników
miniaterstwa obrony USA, prawdopodobni• iW 1lerpniu rOlł•
pocznie
•i•
wy:ofyv;anie 1
RFN broni chemicznej (w tym
roku - -435 ton). Ma ona zostać
zniszczona na jednym a atoli
Pacyfiku.
W RFN
miagasynowa nyeh
Jes'" 6,fl proc. całej broni chemreznej USA. Wedłu1 ostatnich
obliczeń
ekspert6w cywilnych,
USA majii 30 tys. ton tej broni.

•

•

ar1enły6ska - poinformowała e dekrecie rz"dowym 1
!9 lnteso, kt6ry przyznaje 11·
łom :abrojnym
zwiększone uprawnienia. po1wala~1tce armil
interwcniowa6 w wypat1ku po.
walnych nmle11ek
w kraJu,
1roi11icych
„tycia,
wolnoicl,
włunołcl
lub beąlecseutwu
ludnokl". Za dawnych 1'11l46w
Alfomln&
ustawa ogranleuła
d1lałani& armil do wnadku a·
srujl sewnętnneJ, ac1:kolwiek
w ·1989 r. zezwolono lia interwenoJ11 w wypadkaelt
1dyby
polleja nie rat11łła sobie • ter-

Prua

ror11łamł.
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MIENNIK ł.ODZKI nr l i (1INI) I

I

„Polonia - „varsovia„ 1:1

W

czoraj w Muzeum Historii Miasta Łodzi z członkami Pre- ·
Z)'dium R~dy Narodow~j rn. i.odzt l władzami miasta
•potkały się łodzianki wyróżniające •llł w prac;r zawo. dowej i społecznej.

11

Z okażjł Międzynarodowego Dnia K~błet przewodniczący Ra-

dy Narodowej m. Łodzi - prof. Andrzej F. Grabski w iinieniu P z. RN I władz miasta przekazał paniom najserdeczniejsze życzenia wraz z wyrazami
szacunku i uznania za ich
wkład w to wszystko, co wspólnie tworzymy w naszym mieś
cie i województwie.

Podczas wczorajszej urocr:ysto$cł Honorową Oclznaką Miasta
Łodzi zostały udekorowane: A. Architek, M. Arends, B. Barjasz

l Biskupska, ł.. Bocheńska, A. ~ojdo,. G. Boruszewska, E. Ce~
sarz, L. Deleska, J. Chudek, M. FrancJSzkowska, E. Franke, L.
Fn1tczak, M. Frątczak, B. Frontczak, H. Gajdelis, S. Gałdek,
H. Gawrysiak, W, Grądziet, T. Gruszka, K. Grzegorczyk, T.
Gustowska, A. Herman, K. llussar-Moczulska, J. Janicka, E.
Janiszewska, E. Jask6Iska, G:. Jędrzejc~ak, L Jurcz , H. Kacz-

n
marek, J. Kalinowska, G. Kasuwska-Wnuk, L. Kaźmierska,
Z. Kempa, J. Klich, E. Kołodziej, M. Kończak, T. Korczyńska,
1
H. Kowalczyk, A. Kowalska, M. Kożuchowska,
B. . Krawczyk
J. A. Krochmalsk~-Podfilipska, J. Królak, J, Kurlapska, H. Kuś~
młrek, W. Kwaśniak, G. Lewandowska, B. Łaska, J. Laśkie
włcz, L. Łytow, T. Madej, E. Marelnkowska, T. Michalak, J.
Mllczak, A. Miler, E. Miterka, K. Mondzielewska B. Nowak
Z. Ogrodowczyk, K. Pabijańska, S. Pacholczyk, A. Paluszyńska'
E. PardeJews!ta-Domlniko wska, A. Patora, M. Patora, W. Pa:
welska, E. Piotrowska, L. Poławska, H. Polit, M. Postół, H.
Przybysz, N. Ratajczyk, A. Reszke, M. Rożniata, Cz. Rudzka
K. Rychlik, St. ,Rzadkiewicz, A. Sibińska, J. Skoniecks, D. Skur:
pel, .J. SobieraJska, J. Sobolak, M. Spieszyńska, K. Staniecka,
M. Stokowska, M. Strzelczyk, T. Sysiak, z. Szczech, L Szcześ
niak, St. Szenfeld, L. Szmich, St. Szubska, I. Sztandor, T. Tarka, Z. Tarka, M. Trejbsza, K. Troszkiewicz, J. Urb;1ńczyk, Cz.
Wan~towłcz, .L. Wawrowska, K. Wdowczak, T. Wodzicka, W.
Wojciechowska, K. Wolanin, B. Wolska, W. Wo:iniak, M. Wójcik, J. Zawadzka, H. Zdobysz, B. Zielińska, W. Zlętala, M.
Ziobro, M. iurańsks.

rwa moda c111. p!Sa.nle o ubezpieczeniach. Nie tylkq
ze względu
na
rosną..-e
stawki, ale głównie z powodu coraz więltszej liczby firm,
wierzących że uda się im · wyszarpnąć coś z tego, co dawniej było
zawarowane wyłącznie dla PZU i
„Warty". Dyrektor oddziału wojewódzkiego
PZU Zbigniew
Włazińskl mówi, że przed wojną
zakładów ubezpieczeniowych było
dużo więcej niż w
tej chwili i
wszystkie miały si_ę dobrze. Dz i ś
też jest na to szansa,
ponieważ
Polska ma jeszcze wiele do zrobienia w A?!iedzinie
ubezpieczeń.
- Rosnąca
konkurencja
może
przynieść tylko korzyści
- kontynuuje dyr. Właziński - I cieszy
mnie, że już nikt nie będzie wyrażał się o PZU jako o poborcy
podatkowym.

lrl'óreJ zec:hce
ubezpieczyć siebie
albo swój majątek. Według tego,
co 'się mówi ·W tzw. kuluarach, usta wa ma zacząć obowiQzywać od
pl~wszego lipca. Obecnie
trwają
spol°'y - jakie rodzaje ubezplPczeń
n;iają być obowiązkowe,
a jakie
dobrowolne. Jesteśmy za demokracją, ale nie qi.a co ultrywal!.
że
poważny majątek winien byc ubezpieczony obligatoryjnie, Wystarczy wyobrazić sobie sytua::ję ka·
tastrofy drogowej, ery też klęsk •
żywiołowej i tego, co by się działo, gdyby nie było pienięd~y
na
zwrot kosztów.

T

Dyrektor Z. Właziński uważa,
stare struktury też powin'ly
przekształcić,

j

ztł

W województwie łódzkim odby-

wa]ą

się zjazdy gminnych, miejskich i dzielnicowych organizacji
PSL - Odrodzenie i PSL. Do tej
pory odbyły się już one w Pabianicach, Konstantynowie, Brójcach,
Strykowie i' Parzęczewie. Do 25
marca odbędą się w .pozostałych
gminach oraz dzielnicach Łodzi.
Członkowie PSL-O i PSL (gen.
Kamińskiego) wyrażają wolę tworzenia jednej partii. Zjazdy podejmują Jednomyślne uchw11ły o zjednoczeniu ruchu ludowego i przyjmują nazwę PSL. W demokratyczny sposób wybierane są zarzątiy
gminne oraz
delegaci na zjazd
wojewódzki.
Wyjątkowo
bogata
dyskusja dotyczy wszyst1l:id1 najważniejszych · problemów
gminy.
województwa i kraju, szczegól[\ie
zaś sytuacji w rolnictwie i go$pOdarce żywnościowej . Ludowcy akceptując ogólne
założenia gosoodarcze rządu, zgłaszaja wiele zastrzeżeń do ich szczegółowych roz-

Co ze strefami taxi?
za

zdąży już
swojej kadencji wypowiedzieć się w tej sprawię. Są
dzić zatem nalei.y, że przynajmniej
przez -kilka najbliższych miesięcy

ok:rę~w

osiem dziewięć.
A co do ,Varsovii" (a nie
„Wars.u" jak pisała prasa), to
jest to taka sama spółka (w skład
której wcho<izą m. in. PZU, Bank
lnicjatyw Gospodarczych I .Warta") - wyjaśnia nam dyr. Wła
zińskl jak ta, którą teraz tworzy „Węsta" w postaci „Polonii".
Takie siostrzane
zakłady modne
są na całym świecie, bo to się opłaca. Ponieważ jest tak, Jak jest,
to chyba nie ma czego za?rtrośc i c
i trzeba !godzić się na rem is
(W. M.)

dostosowując s•ę, do
aktualnych potrzeb. Jest np. pri;pozycja utworzenia regionalnych
zakładów ubezpieczeń (w miejsce
oddziałów wojewódzkich PZU), że
Oczywiście, wszyscy
czekają z by pieniądze pozostawały w tereutęsknie,niem
na nową
ustawę, nie. W stolicy wystarczyłby Jedyktóra ma stworzyć wszystkim jed- nie rezerWO'Wy fundusz o charaknakowe szanse, a obywatel będzie terze reasekuracyjnym.
Tak na
mógł wybiera~
sobie firmę, w wszelk,I wypadek. Zamiast istnieją-

pieniądze

Przypomnijmy naJP1erw, że za
przejazd taksówką w tzw. II strefie jeśli wjeidża się do niej
ze strefy I czyli z miasta - pasażer płaci podwójnie. Przy dzi·
siejszych horrendalnych opłatach
za korzystanie z „taryfy"' przejechanie choćby kilometra w II str!lfie .iest jut mocno odczuwalne tiriansowo- - zar6.wno dla oasażera
jak i dla łaks6w1rnrza. Nic tedy
dziwnego, że dochodzi miedzy nimi do sprzeczności intere~6w.

dziewiętnastu

wystarczyłoby

Iż
s; ę

(J. kr.)

Chodzi o

cyc.h

Do sklepu nie wpuszeza4~ z
zapiekanka mi (w lecie z lodami) - i to jest słuszne - ale
że handel przeniósł się ostał·
nio do miejsc - jakby to powiedzieć? nie obciążonych
marżą, więc do łakomczuch6w
kierujemv apel, aby uwaialł
wszi:dzie, gdzie tylko kręci •lę
nas wlęoej niż przewiduje norma, np. w przejśriu podzlem·
nym
w
pobliżu „Centrału"
Pranie dziś piekielnie drogie,
a poza tym nie tylko my możPmy zanlamić komuś odzienie,
ale też ktoś inny może to :zrobić nami
Pismo skierowane na poc:&tę:
„Zwracam się z uprzejmą
prośbą
do naczelnika Poczty
I Telegrafu, ażeby wszelką korespondencję, tzn. listy ·zwykłe
'I polecone, które nadchodzą na
moje naz.wisko, były doręczane
do moich rąk , a nie do rak
mojej zachłannej żony, bo ja
z żona żyję . w prymitywnych
warunkach".
Specjalny wysłannik TVP na
mecz piłkarski Bayern - PSV
EiQdhoven podczas całej trans·
misji nie powiedział .niczego
ponad to, oo mo2na było zobaczyó na ekranie i co ewentualnie ugprawiedliwtłoby milionowy koszt jego wyjazdu do ·
1'fonachium.
Opłaty za abonament RTV w
n kwartale m:!ją w~osnąc s
dotvrh('Z!ł'lOWYClt

9 do 20 tyslę

cv 7fotvrh.

Og!o~zenie prasowe:
„Opony kupię. Cena w ~we
latami
budowa wykonawcom uda się szczęśliwie wiązań.
Przestrzegają,
że jeżeli
cjl".
wszystko pozostartle po staremu, a „Centralo Il" nareszcie jest znacz- uniknąó kolejnego poślizgu, to kto nie zmieni się polityka w stosunCena wyemigrowała, a opony
o ewentualnych zmianach zadecy- nie bliżej końca niż początku. We
wie - może jeszcze pod koniec ku do rolnictwa, już w niedługim
Jeszcze nie zdążyły.
duje przyszły samorząd. Kandydu- dług obowiązującego obecnie har- tego roku pójdziemy na zakupy czasie mogą wystąpić poważne
monogramu, wszystkie roboty bu- do „Centralu II"?.„
jący w wyborach będą więc mie(jm) braki na rynku artykułów żyw
li szansę na pozyskanie · dodatko- dowlane i instalacyjne pr'l:y wznoFot: A. WACH nościowych.
wych głosów - mieszkańców 0- szeniu nowego domu towarowego
lechowa albo taksówka:-zy„.
mają się zakończyć ;i ••zym in
formowaliśmy niedawno - do 30
riusz W. - we wrześniu zeszłego
(ab)
~aździernika br•. .Jeśli tym razem
roku. Akt oskarżenia
przeciwko
nim
jest już w Sądzie WojewódzW drugiej strefie taxi znajduje
kim.
Dariusz
D.
odpowie
jeszcze
... „KOTY DLA KOCIAKOW" sie obecnie m.ln część Radogosz·
za dwa inne przestępstwa - kraio pokaz kotów
rasowych, któey
cza Wschodu cały Olechów I szpi li okazji Dnia Kobiet organizują StoROZBO.J I zABOJSTwO
dzież; z włama!Iiem do szkoły w
ta! <"'ZMP. Wvdział Komunikai:ii
warzyszenie Hodowców Kotów
RaOzorkowie l uporczywe uchylanie
UMf, zapMponował niedawno, żeb,.
sowych I SOK „Lokator". Koty moTragedia wydarzyła się przeszło się od płacenia alimentów na rzecz
włącllvr te relonv do strefy T. Zrze·
tna będzie podziwiać 'pojutrze„
w
(zt)
szenie rransportu Prvwatnego. do
godz, 11-14 ,w siedzibie SOK ,,Loka. rok temu - 12 grudnia 1988 r. swoich małych dzieci.
26-letni Dariusz D. ze . Zgierza (toktór!'Po należv zna<'„na rzęść- łód7·
tor ·• (ul. Nowopolska 12).
.6. LDK ZAPRASZA POJUTRZE o karz, niepracujacy, karany) wraz
ki!lh tak~6wkarzy. zap ··otestow;iło
godz. 21.30 na bezpośrednią relację z z 21-letnim Mariuszem W. (malarz
u~ze •· iwko Ole<'howowi
Uwaga, mieszkańcy
ergumensamochodowego
wyścigu ,Formuł y l"
bez stałej pracy, karany) postanohli0 że osiedle to oderwane" iest
o Grand Prix USA, rozgrywanego· w wili og rabić mieszkankę Ozorko
osiedla
Widzew-W schód
od reszty miasta, że trudno da... WU>ZEWSKIE POROZMUMIENIE Phoenix (Arizona). Przebieg
zawo·
o~" ~tamt"ri kurs oowrntny, co w OBYWATELSKIE zaprasza
- Prop1in11ję przywr6'ció etat
dziś
o dów , pokazywanych
na
dutym wa - G. K. Poczekali aż jej syn
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
,1
s11mie naraż:i t'lk~ówkarzv na „ PUS· godz. LB na spotkanie w sali
sufler_a, ale nie tylko w tea·
ka- ekranie wideo, komentuje red. Michał wyjdzie do szkoły, zadzwon :li do
Kanallzacji
Okręgu Łódzkiego za
t<> orzehiegi", a więc poważne kosz- techPtyczneJ kościoła pw . Matki Bos- Bunlo
drzwi mieszkania. a k1t!dy G. K
trze, lecz także w Minister·
wladarnla, te w związku z awal:<leJ .Jasnogórskiej (osiedle Wid7ew .
ty .
.6. •.SAGI ŁODZKIE" - na
wstała priewró~o
rią w pompowni wody zasilająceJ
stwie Kultury i S7.tuki!
kD• je otworzyła ·Wschód ul Gngnla) Głównym te· lejny wieczór z tego cyklu zapra- na przez napastników na podłogę
osiedle
Rys.: A. BJEJQKOW,S lU
Sprawa była omawia:ia na nt"e- matem t!ztsle,f•7egn spotkania
będą szają Towarzystwo Przy jaciól f.odzl I
przygotowania dn wyborów do sa· M11zeum Historii Miasta Lodzi Spot. związana . i zakneblowan!I.. Napastnas tąpi w nocy z dnia 9/10 mardaw n vm nosieclzeniu l{omisji· CTos" 'TIOT7ąd11 tP'I' vtorlalnego,
mieszkanie z e<>n
kanie odhędzie sle w najbli?.szy po nlcy okradli
ca br. w godz. 22-tl
porh•ki KnmnnalnPj RN m. Ło ·
.6. KLUR .?.tTRl\RDZ'' (Ul.
Byd niedzialek o godz . 18 w sali tustrza. nycb rzeczy (zabrali m. in. biżu·
dzi 11nclni nka7ali zroz11mienie dla goska 25) zaprasza jutro w . godz. nej muzeum przy ul. Ogrodowej 15 terię, . magnetofon, pieniądze). Ęo
znaczny spądek
rac-ii taksówkarzy: p 07 vtvwnie ?.a· IO. · 13 na giełdę . ciuchów dla mal u O wyhitnych lekarzach '. Jonscberze bietę udusilj pętlą
ze sznurka
ooininwano włarzenle do T stre- rhów.
Sterlingu, Popowskim, Tomaszewiczu Zwłoki matki odkrył syn, po pociśnienia wody.
fy <'ałf'gn Rarlnl?OSZ<'Za WsC'hodu i
ł Trenknerze - na tle niezwykle bo•
.6. SEl!.CJA TURYSTYCZNA TOWA
wrocie ze szkoły.
PWiKOŁ
przeprasza ..,..Ju!Qrców
RZYSTWA PRZYJACOł ŁODZI za- gateJ ,' a zbyt mało
znanej historii
CzMr: Ole<',howa natomiast nie prasza jutro na ~pacer po
Bandyci
ukrywali
się
przez
dŁu
za zakłócerila w dostawie wody
mieście, łódzklgo lecznictwa
opowledza
Decy7111 nalnv i'edniik 1o RN m ?.:blórk" chętnych o godz 1.4
~~2 - k
u prof. dr hab. Marla Gołębiowska I gl czas. Dariusz D. został zatrzy .
Łoci7i
lrfór11 """W"""'""'n1'nie T'liP 1 •hl!'l(t• nlil' Wólc?.ańsklej I 22 Lipca. pror dr hab. Jan Fijałek.
many dopiero w sierpniu, a Ma· • - - - - - - - - - - - - - - - - , _ · - - - - - - - - - - - - - -

Ciągnąca

się

I

fEI EH>N ORIF.NTACJI I
PO·
RAONJC IWI\
ZAWODOWEGO
nr ~l RR ~1 nvnn~ nd onnle
rłzh1.tku do piątku w godz
1519
rEI ft,~()N ZAUFANIA dla kobiet
i
<'iąta
problemowa czynny w
dnt P""''"Prlnle w godz. tt-22
nr S7 40 33.
'"10'1 1" ' OWI ALKOHOLICY
tel fila ludzi i prohlPmem alkohnlowvm
57 31 42
ponle.
działek
- piątek 17 ·20).
.... on71F70WY TEi F.FON ZAU·
FAl'łlA nr 981
- czynny od
onnłPtł7:1a1ku do piątku w i::odz.
t!- IR

fF.f FFON DLA RODZICOW
nr ~R6 - czynny
od poniedziałku do płatku w godz
1318.

POGOTOWIE MIESZKANIOWE!
sp6111zlelcze
32·46-311komunalne
36 33-95
osiedle Widzew
74 28 13
74 -26 oo

WAZNE TELEFONY
t'ogotowte

Ratunkowe
999
991
'MO
89~
siru Pot.ar aa
954
Pomor rłroaowa
lnformarJa 1łutby zdrowia
36 1s.1•
tnformaeJll koreJowa
36 55 55
lnfomarC'Ja PRO
36 32· 11
lnformaC'ja telefoniczna
913
1nrnrmarJa' PKS
DW'lrzet C""ntralny
31-91-0łl
tnfnrmacj„ kulturalna
33-92-21
PogotowlP wnrlnrl~11owe
994
pogotowlp „n„reetyczne
Tł-Sł-35
Ł6dł Pfllnoe

74.29 55

Pogntnwl~

Ł6dł

Tł-28-11

Południe

Pogotowie i:azowe

u

55 23.

Tł-66-95,

192

Pocotowle dtWt1owe
74 17-88,

Tł·CO-łl

TELEFON Z.\UPANIA
IH
w dni powszednie w godz. IS--~
w dni wolne od •••cy całą do.
bę.

z sądu

I

.

SCRRON1SKO dla zw'lenąt 57 18· 41
<T~ł ftGf POGRZEBOWE - 33 73-00
POMOC RODZINIE (Sienkiewicza
38) poniedziałki, wtorki. czwartki, godz. 15-19, środy godz, 912

TEATRY
WIELKI NOWY -

godz. 19 „Nabuccc"
godz. 19.15 „Kuszenie"

MAJ.A SALA
koc'h~y"

.'JARACZA ca"
MAŁĄ

godz.

19

„l!lle

god.z. 19 „samobój-

SCENA - godz. 19 „Niebezpieczne związki"
POWSZECHNY - gqdz. 19.15 „sąsiadka"

MUZYCZNY - godz. 18.30 „My
and My Girl"
ARLEKIN - godz. IO „Tryptyk
staropolski" (zamkn.)
PINOKIO - god:t. 17.30 „Brzyd·
kle kaczątko" (Ą Struga 90)
MUZEA
RUCHU REWOLUCYJNEGO (ul
(Gdańska 13) ~odz
11 17
(Gdańska 107) godz. 9-1'1
ODDZIAł
RADOGOSZCZ (Zgierska 147) godz 9-16
ARCHEOi OGfCZNE I ETNOGRA·
FIC'ZNE (pl. Wolności 14) godz.
11-18
SPORTU I TURYS'J'YKI <Worcella 21) godz U-15
RISTORll MIASTA LODZI (Ogrodowa 15) godz. J0-14
OK I EN Nlt"TW
(Piotrkowska
282) godz: 9-1'1
szT111< I 1wreckowsklego 36)
godz. 11-lT
POl-SKIEJ WOJSKOWEJ SŁUZ.
BV znROWIA (żellgowsklego 'Jl
godz. 15-18
OSWIATY (Wólczańska 13) godz.
10-14
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskte
lo 21) godz. lł-18
Wł

MIASTA PABIANIC
(pL
Obr.
Stallngradu 1) godz. 11-18
WYSTAWY

osgong1 PROPAGANDY SZTU-

KI
(park Sienkiewicza) godZ.
12-17 wys'tawa zbiorowa •
SALON SZTUKI WSPOl CZESNEJ
(Plotri<owska
88)
malarstwo
T Tyszkiewicz godz. 12-1'1
GALERIA BAŁUCKA (Stary RY·
nek 2) godz. 13-17 grafika A.
Akslnlna
·

I

GALERIA SZTUKI· (Wól~ańska
311 godz 10 16
sześć wieków
malarstwa
GALERIA ŁDK (Traugutta 18) „Clenie przeszłości" - żydzi
. polscy" - fotografia godz. 14-18
.
SupeTglełda

•••

- Bazar - .,Pala"
wolne od pracy
godz.
.
zoo - czynne od godz. 9.30 do
15.30 (kasa do godz. 14.30)
OGROD BOTANICZNY nieczynny
PALMIARNIA - czynna oprócz
poniedziałków
w godz. 10-16
w qnl
9-14

KINA

BAŁTYK

- Film premierowy
,Predator" - USA od lat
1S
~odz.
10. 12„ lł. 111.
18 '20
GDYNIA - ltlno non stoo - od
godz. 9-21 „Moonraker"
USA od lat 12
IWANOWO - ,,Remo - niebezpieczny nie uzbrojony" - USA
od lat
Ul - g0 dz. 15. 17.111,
19.30
.
MŁODA GWARDIA „Emmanue'1le" - franc. od lat 18 godz.
10 11, 1'7, 19
MUZA - „ostatni dzwonek" ..pol. od lat 15 godz. 18; „R1111\bo I" - USA od lat 18 godz,
IB.15
.
f MAJA - „Interkosmos" - USA
od lat 111 godz. 18; „Czarownice z Eastwlck" - t:TSA od lat
18 godz. 18.;10
ROMA - „Akademia · policyjna"
- USA od lat 19 - godz. 10,
u. 18, 1'1.15, 19.30
ł,DK . Old Shatterhand" I t ll
(RFN) godz. 15;
„Karate K!d"
. (USA) od lat 111 god.z.
17.15,
19.30
HALKA - „Wirujący seks"
USI\ od lat 15 godz. 16, 18

PRZEDWlOSNIE
,Mystlc Pizza" (USA) od lat 15 godz. 15;
,,Rzymskie wakacje" (USA) od
lat l2 godz 17; ,,Moja macocha jest kosmitką" (USA) od
lat 15 godz. 19
POLESIE - „Głupcy Z kosmo. su" (ang.) od lat 12 godz. 15.30,
17.30
POK OJ - „Predator" (US • ) od
!at 15 godz. 17, 19
STUDIO
- „Wpływ kslętyca"
(USA) od lat 15 godz. 17, 19
SWIT - „wmow" (USA) od lat
12 gqdz 16. 18: ,Porno" (poi.)
od lat 18 godz. 20
TATRY - „Rambo" (USA)
od
lat 15 godz. 8.30, 11, 16; „Nocne gry" (USA) od lat 18 godz.
18.30 '
TATRY KAMERALNE
.~yć
l umrzeć w Los Angeles" USA
od lat 18 i;iodz. Il.SO 15.30. 18
WOLNOSC
„Wielka
przygoda
psa
Benjiego"
(uSA)
godz. 14, 18; „Emmanuelle" franc. od lat 18 godz. 18
ZŁOTA ,JESIEllt „Szklana pułapka" (USA) od lat 18 godz.
18
ZACHĘTA „Bez dladu" (ang.)
od lat 12 go<b:. 11, 13, 15: „Pro.
tektor" (USA) od lat 15 godz.
17. 19
.
STYLOWY STUDYJNE
„Joy" - franc. od lat 18
godz. 18, 18
WISŁA ,.Grek Zorba" - grecki od lat 15 godz 18, t9
WŁOKNl.\RZ „Oko cyklonu"
- -pol..USA od lat _15 godz. 10,
11.lS, 14.30, 18.45, 19
APTEKI
P!otrisowąka 87,

Dąbrowsldego

89, Lutomierska 146, Bratysław
ska 2a Gorkiego 21a.
Aleksandrów - Koścluszkł 4.
. Konstantynów - Sadowa 10,

Pabianice Głowno

Zgler7 Ozorków

Armil Crer wonel 2,
r,oWICka

68

DąhMw~l<tego

IS.

Armil C7Prw one)

łlJ

. DYZURY SZPITALI
Chirurgia urazowa
Szp.l.aJ
Im Biernackiego (Pabianice, Ka·
rolewska 68)
Neurnch1111rgta
Szpital
Im
Barlickiego (Kopciń.sklego 22)
Okulistyka - Szpital Im Barlickiego (Kopcińskiego 22)
C'hir111 gm dzie<'l<:ca
- Szpital
!m. Korczaka (Artnll Czerwonej
15)
f, aryngologla dziecięca - Szpl·
tal Im. Korczaka ( rmil CZerWonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital tm Barlickiego (Kopcińskiego 22)
, Laryngot~gla
- Szpital
tm.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Toksykologia
- Instytut Medycyn:v Pracy (Teresy 8)
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna 44) .
1'elefontczny Punkt Info• macyl·
ny dotvc?ący choroby ATQS czynny
od 13 do 1 telefon
32-81-28

- Interna dla dorosłych ul 8lenklewlcza 137 tel ~S-~1 OO w Zl
- gabinet eh1rurg11 dziecięcej ul.
Armil Czerwonej 1S czynny
cala dobe 74-14-14
·
- gabinet
pedlatrtl
ul Armil
Czerwonej B) czynny od IS do
T w dni wolne od ,pracy czyn.
ny całą dobe tel 74-14-14
- ~ablnet stomatolo ~tc-rny
(Ul.
Zapolskiej 1l cżynnv nd godz.
I9 do 7: w dni wolne od pracy
przez całą dobę 43-39-72
- gabinet okull'ltyczlły - ut Zapolski"~ 1. C7)1Tlny od
godz.
1'1 do 7: w dni wolne od pracy ceł'ł d,.,he.
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z czytelnik ami: 32-98-63; Interwencje, Telefon Usługowy : 33- 03-04; sprawy terenowe: 32·23-05; (rękopisów nie zamó wlonycb redakcja nie zwraca). Redakcja nocna· 7ł-72..0l
l 7ł·T1-30 Ogłoszenia I nekrolog! - Biuro Reklam I Oghszeń, t.ódź, ul. Piotrkowska 96. tel. S&-49- 70 I ul Slenklewloza 3/5, tel 32-59·11 (za łreść ogłoszeń re<Jakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty podają oddziały PUPiK RSW „Prasa-Kslątka-Rucb" oraz odpn.wlednłe urzędy totntowe.
ł
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Przedsiębiorstwo
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Przedsiębion1two Zagraniczne
Budowlano-Remontowe
i Produkcji Materiał6w
Budowla-nych
,,l\NTERMARKOM"

5
i

_.. 1

Zagrahi(jSrr--

=
=
i
i

-a
:

w Brzezinach, ul. Zermnsklego 18/20
tel. zs-u

i

posiada wolne moce w 1!>90 r.
na wykonanie robót:
budowJa,nyeh,
_...
wuu.-ka.n.,
c,o.,

a=

Kupu~

w naazym akleple
d1l11

--=

onczę

=

ii
!

lysl!łcel

NASZ SKLEP, t.ODZ, ul. PIWNA Zł,

a
=
1mmm1 '''"'

tel 55-67-74

OFERUJE WYROBY:
!"

futtz&rakle, ...,. koiusznlęie, ...,. kaletnicze.
W CENACH ZBYTU

127-k

111Vf!ty:,z4;.41
~PRZEDAM

segment w
surowym: wiadomość: Sieradz,
Zerom1kiego 19
110-Z
rekrucyjn11
DZIAŁKĘ
2.l!OO m
- 19Przedam'.,
48-12-711
17440 g
oużĄ działkę budowlanil na Zdrowiu lub okolicach zdecydowanie
- kupię, 12-13-70.
8129 g
lltanfe

AS

nl.:!ruchomości,

mieszkania - pośred
nictwo handlowe
43-10-30 (13-17)
7736 I
SPRZEDAM dzialkę budowlani\ f300 m Nowe
. Złotno,

grzecznościowy

157-65-39 (17-19).
9340 g-P
DOMEK do rozbiórki 1przedam. 32-44-36
9388 ~-P.

TERAKOTA

(import Włochy, Hm.Uidla). Sprzedaż detaliczna i hurtowa.
Duży
wybór. Spółka „ELPOL"
Piotrkowska 148/150 XI! piętro pokój 1213,
tel. 36-38-33 w. 242!1.
19050 I
TELEWIZORY, vldeood•
twa.rzacze kupisz
9l)neda.s.z, wymiana vid.:!okaset. 57-52-12.
64159 g
RTV, gospodarstwo
doi;µowe, samochody
pośrednictwo
52-82-07
Kijewski
9040'
HUR TOWA sprzedaż swetrów, żakietów 84-03-54
9378 g-P
MAGNETOWIDY, telewizory, 1przęt gospodaratwa domowego, turystyczny pośrednic
two 57-22-00.
5534 g
POSREDNICTWO kupna
- sprzedaży. 11-17-59.
17148 g
TELEWIZOR, video, gospodarstwo domowe. au1:opośredni~two ku":>no - sprzed!i:Ł. 33- !0-32
Mitelsztet,
806 g
PŁYTKI
lastriko
sprzedaję . .16-53-21.
8414 g
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rok założenia 1979
TEL. 48-14-03
ukł~anie kabli,
·
bu<Towa lini,i napowietrznych,
budowa stacji trafo,
·nne roboty elektroenergetyczne.
Zakład oferuje materiały.

i=

:

I=

zespół

=

umowy

!

Piotrkowska 90

=
i-=
=
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=
i

doradczy
prawnik6w z UŁ

-

i

llJkolenla
Iw
tym

porady,

-

1p6lek).

:

:
:
;
:

ZAIKŁAiD RZNMIEŚLN1ICZY

teL SZ-85-88
rod1.. 11-13 I 16-18.
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PWT Xa?ts:

umm 11111m1H11111111111m1m111111m1m11nu111

USŁUGI
na- dzi.urlln•
kraty okienprzyjmę. 57-30-14.
ne, bramy, ogrodzenie.
19595 1P
15-80-M.
7887 g
Jj 1111111111111rmm1111111111111111111111
DEKODEitY PAL, vide&
CYKLINOWANIE, lakieprzestrajanie. GwaŻYLAKt, przeptkl!ny row.s.nle 52--08-00.
rancja AZP
ElectńC!.
leczeni.:! 51-33-33.
&Ml g
57-55-80;
84-17-l!O.
671 c
C,HOROBY tarczycy, cho- CYKLINOWANIE. Jakie-'
52705 '
t'<>wanie - tanio, DEZYNSERCJA, deratyroby
krwi,
interna,
ł3-14-48 Polka.
SPRZEDAM „125p" (1979)
zacja
rachunki.
kardiologia,
ginekolo8254 g
111~73.
74-80-19. Sa.łaj.
6704 I
gia, konsultacje profe19620 1-P
ANTENY 81-91-8!1.
sorów, docentów,
a- PARKIETY - układanie,
PHUP „Fcida Westy",
cyklinowanie. 48-22-36.
diunktów AM, biopaje
S81'1' I
Wólczańska ll5/5D
tel.
32-57-67.
guzów, USG, Łódż, ul.
j MQNTAŻ boazerii, azaf,
33-23-12 - spruda po8042 t 9048
••
Sterlinga 5 I p .• (17.00pawlaczy. 51-Sll-20, po
loneza (1987) po .,,y20.00) tel. 33-96-30
. 16.
w. SPÓŁKA prywatna
8199 g
~
OSC
padku z przy:m.an11 ka325 (8-20).
WYPOŻYCZALNIA rna1„E!JaDa" wylconuje us· ,
:,sz.d J
roserią.
19662 c
netowidów. 74-82-92.
ługi w zak~esie ukła'~~,,..
0384 r-P UJĘDRNIANIE piersi, 8U!4 ł
dania, cyklinowania, ia·
"~ai
81-84-08.
8858 g
PAL - wideo - UKF
kierowania
parkietu,
;,n· uofflml\alnS
CHIRURGIA plastyczna.
przestrajam.
malowania,
tapetowa·•"'•'"
4 11 4
43-95-04
81-84-08.
32-49 gNowakowski 81.8:1-87.
nia, układania glazury.
'"'"" drini,R3~oioY1
ANALIZY lekars}tia. PioInstytucjom
r.aehm:iki
todt· • "
7928'
trkowska 200.
42-05-59.
T057 a .
•
18243 g VIDEQFILMOW ANIE - I
POKÓJ, kuchnię, 48 m
za~ 1PIELĘGNIARSTWO,
--- - - - - wy1ódy, telefon
Janus, 78-47-84. 18543 I ŻALUZJE,
grzecwościoSzatkowska 38-42-98.
mienię na większe.
VIDEOFILMOW ANIE wy 42-59-74.
16741 g
1433 c
74-81-10.
Firma „Hanna" 34-~1 ELEKTROINSTALACJE
&3002 I 'USG aerca, brzu<:ha, ci!l1359.6 g
42-81-26.
8690 g PitZEDSIĘBIORSTWO
ży,
EKG
wysiłkowe.
TRZYPOKOJOWE Łódź,
Produkcyjne „UniwervlKardiolodzy,
urolog, WYPQżYCZALNIA
Piotrków - sprzi!dam.
deodtwanaczy.
fł7-64-51.
sa!" spól'.ka z oo Łódź,
SIJODRUK
Jarowa
30,
psychiatra, onkolog, ne86-22-53.
g
14-88~17.
69-i{j
g
Armii
Czerwonej 0/11
8664
urolog. 33-73-25. .,DA6414 g
ogłasza otwar<:le likwiMED" - Piotrkows'ka 5 WYPOŻYCZANIE
mA!iOLOWANIE
86-02-12,
POSZUKUJĘ mieszkania,
gnetowld6w. 34-32-23.
43-11-93.
7631 g \ dacji: Wzywa się wie4!124 I
43-86-08.
rzycieli do
zgłaszania
17824
19580 1-P MEDIX
- elektryczne
·
g NOWO otwarty
zakład
swoich roszCŻeń.
M-3 Teofilów
aprzeodciągacze poka,rmu WYPOŻYCZALNIA
mametalizacji próżniowej
6294 I
dam Kontakt _ warwypożyczalnia, 32-3!1-03
gnetowidów. 51-42-10.
świadczy usługi w
za- DOKĄD spieszysz? Cze. 31 82 25
18875 '
7912
g
kresie
metalizacji
twogo szukasz? Twój cel i
azawa
- POGOTOWIE
lekarzy
rr.yw sztucznych, metaskarb są w Tobie! Na937_7 I
specjalistów także EKG WYPOŻYCZALNIA magnetowidów
78-30-66.
lu
i
szkła.
Zapraszamy
pisz do nas: życie UM-Z kwaterunkowe p1er51-27-13
~ g
Łódź, ul. Tęczowa 5 a,
niwersalne, skrytka powsze piętro, ceała za· '78311 1
cztowa 22. 00-952 War57-71-13.
Ceny konkumienię korzystnie
na GINEKOLOGIA codzif'n- WYPOŻYCZAL:-lIA maszawa 40.
1netowid6w. 51-81-35.
63797 •
rencyjne.
18888 g
M-3, 32-16-29.
nie 18-19. K;>ścluszki
18109 g
·
9345 1-P
97.
Kubuiewicz.
BIURO Handlowe „P reWYPOŻYCZALNI.A
36-il5-85.
ma-dom"
- mieszkania,
1netowidów. tZ-37-911.
.J
8379/M42 ~
7021> g
lokale,
nieruchomości. „CITO" Po~otowie LekarKtipno - sprzedaż. k"
~4
306 11 VIDEOKASETY wy1 9 56
6
33-71-32 Gdańska 31A.
s ie.
- S- ·
miana, nagrywanie, 7387 g
74-09-44 po 16.
17410 I
TELENAPRAWA 43-28-67
a„r.f.ti'i,;;;;:
··';.;,,&
b' „.... (. ,,,_{ .A..f ę
7270 I
WOJCIECH GROCHOWALSKI
ANTENY - lnstal:iję. SKŁAD
PAPIERU
· USŁUGI POLIGRAFICZNE
GOSPOSIĘ zatrudnię.
BorkoWl''k! llll-32-47.
33-36-7!1.
17e311 I
90 960 Łódź 11. Skrytka pocztowa 78 s 871704
593'1 I
DEKODERY PAL - ins„:\1ARKO POLO" zatrudtaluję 87-07-88.
9290 g
n · szwaczki, Rewo
ji
DEKODERY
PAL
17
19579 1-P
offsetowe, wizytówkowe fakturowane, powlekaGwarancja, int. Doezkal
33-24-41.
PALACZA
1936'1 g
zatrudnię,
ne, do odbitek graficznych, termiczne, karton,
Chocianowi<:ka 33.
WAŁY korbowe:
tektura, galanteria epistolarna
syrena,
19747 J-P
wartburg, motocykl<1we
CHCESZ
WYBRAĆ JAKOŚĆ
- regeneruję. PabianicNIEZAWODNOŚĆ, SOLIDNOśl:T
ka 177.
803 I
Wł.AŚCIWYM PARTNEREM JEST
LODÓWKI naprawa. PODCISNIEN3'.0WE 9y»PAPIER-SERVICE••
szczenie
dywan6w,
taPawłowski, 38-16-88.
pl~rk!, :Rutkowskł
85Sł '
86-łS-70.
18&5 I
„ARKA"
-78-Hi-OO po- :\lYCIE okien, 33-'1-76.
MIAROWE uycie IA1'gotowie lekarskie. •
~//.//U//b////////////##//b./~
+7 I
deroby, 84-ł2-48.
7198 g GŁADKIE tynki
gipso81174
I
PRODUKCYJNY IZOLACJI
we. 157--36-00.
8315 I
~
BUDOWLANEJ
~
TANIO układanie 11a- :tYDRĄULICZNE, 33-U-114
1539'! c
sury. 52-4.1-85.
~
„IZOTERM''
903' I MONTAŻ bouerił.
42-78-42..
IOłł c
SOLIDN!E,
-.zybko
ul
40,
prywąrv.~
umkI, blokady, wyel- MONTAŻ
~
~
łeł, 84-68-03, 34-96r97
aan1e ~w!. S.1~-42.
. , PQJt
..
. 51-78-68.
11.nł •
6627 I
~
oferuje:
~·

'7!01-g

WYKONUJĘ

I

I

Serdecznie zaprasza.my, łycqo udanych 1akup6w, oodzlennle w rodz. 8-15, soboty 8-12.
OKAZJA!
OKAZJA!
OKAZJA!

GLAZURA

elektrycznych,
stolars!Peh,
wyrob6w prefabrykowanych kłennyclt i stropowych drobnowymłarowych.

=
i-

LODÓWKĘ,

telewizor.
32-55-20
19373 c
DRUT zbrojeniowy
sprzedam. 86-02-12.
62.139 c
DZIAŁKĘ pod zabudow11
szeregową
Julianów.
33-90-28
łlll:ł

I

MAGNETOWID 57-2!1-91.
19576 I
SPRZEDAM nowe, duże
futro norki czarne, Tomaszów 39-278.
58-Z

TELEWIZOR, video
!12-82-07
9039 '
TOREBKI, worki foliowe 43-85-96 po 17 Kowalska.
19530 I
„RUBIN". „Helioa".
32-4a-23.
19622 g-P
TELEFONY „retro", fiat
125p, plck-up (1980)
sprze-dam, 57-29-30.
10582 g-P
SPRZEDAMY rynny d~
chowe ocynkowane, kola.nka średnica 111.
31-99-08
1959'\ g-P
SPRZEDAM
stębnówkę,
overlock, 43-72-70 godz.
10-18.
19584 g-P
WIDEOODTWARZACZ 36-58-51

-

'a

I

-clJWfJ. I
w1'/IY."
e""''t.erwiS
$ ,.,,ncJ'a,

I

I

~ '~

'
...,,aptct-t3Cti>tce

_,,. l

PAl!IERY

LAKIERY
we poleca
nowskiego

TELEWIZORY,
widy. Kupno
daż. 32-48-23

~

ŁÓDZKA

FABRYKA KORONEK
,;FAKO"

w

tel.575555

ŁODZI,

. . ·.
.
· ootow1e .
- leka · .
. specjalistów

ul. K ACZEIQCOWA t5
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
sprzedaż samochodu osob11Weg<0 marki „FSO 125", rok prod. 11'8',
stopień zużycia 50 proc., cena wywoławcza 15.000,000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 1990 r. o godz. 12 w łwietlicy
zakładowej przy ul. Kaczeńcowej 25, Pojazd można oglądać na terenie

na

LFK „Fako" w godz. 9-14 dwa dni przed przetaTgiem. Braków w osprzęcie i wyposażeniu nie uzupełniamy i nie bierzemy odpowiedzialności
za wady ukryte. Łódzka Fabryka Koronek zastrzega sobie prawo od&t!lpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10
proc. ceny wywoławczej w kasie ŁFK najpótniej w przeddzień przetargu.
,
W przypadku niedojścia do skutku przetargu I, następny pnet&r1 od'będzie się w dniu 21 marca br. w tym samym miejscu,

PIĄTEK,

t MARCA

•

PROGRAM I
9.00
Transmisja
obrad Sejmu.
Ok.
19.00
Magazyn „Z kraju
i ze świata .
19.30 Radio - dzieciom
„Zielona półnutka".
20.10 Komunikaty Totalizatora Sportowego. 20.15
Koncert :tyczeń. 20.35 Rzetnieślnlcze
sprawy. , 20.45 Opowiadania Włodzi
mierza Odojewskiego. 21.00 Komunikaty. 21.05 Kronlka sportowa. 21.30
Zadzwońcie po milicję.
22.05
Na
różnych Instrumentach. 22.15 Muzyka
baroku. 23.15 Panorama bwiata, 23.30
Ten .s tary dobry jazz.
23.50 Myśli
przed końcem dnia. 23.55 Północ poetów - Wojciech Strugała.

PROGRAM U

11 oo Niech narody śpiewają. 11.40
·
pasterskie. 11.55 Portrety twórców ludowych - Stefan Winnicki harmonista łowicki. 12.05 Mm:yczny
non &top. 12.40 Z muzyką prze:i: ~l•kl - Wawrzyniec żuławski.
13.00
Wlad. 13.05 serwis tnfonnacyjny (ł.}.
13.10 Polska '90 - aud, .Joanny Siko. ry (Ł). 13.20 Jazz nie tylko dla fan6w. 14.20 Folklor na mapie świata
- zespół „Open folk". 14.50 Pamiątki
I wspomnienia: Marek Hłasko ..PiE:k·
n! dwudziestoletni". 15.00 Albt1m operowy.
15.30 Niezapomniane
glosy.
16.00 Przebój na dzień dobry (Ł). 16.05
z cyklu: czas dla reportera - aud.
(Ł),
16.!I
Musyka
'1-).
16.35
Pieśni

• „

Ili

„„

Ili

18145-1

·::...

•• ••

~

I

J.Drozd ·· ·
OMEGA -

•

I

I·

USG -

.er-

ca.
br.zucha,
cillżY,
mó7.1u, ataw6w biodro-

wych. ~TY UCZULENIOWE.
Ka.rdlololia,
inte?"na, urolo1ła,
dermatologia, · laryngologia, ortopedia.
MASAŻ: .33-22-12 Ploti-kowaka 38
19801

••

--- J - --=-- '
:~

CODZiENNIE · 8-22

r •

r

~

WYTŁUMIANYI:,

zabez-

pl-eaanle drzwi. 36-46-45
.
T2e9 g
' WYCI&ZANIX, ubQpie1 czattle, drzwi harmonijkowe, z.a.pinki. 86-29·10.
8614 I
DRZWI atal~w•, dzewnła
ne, kraty, tal·.rz~ tat>icedti, harmoniJKI 5z.,.ll-4ff.
8141> I
DRZWI dodatki>w•. okna, lrraty. 5!1-32-04.
1089 I
IYIONTA%
~i dodatltówych,
.._'Plcerikl 87-!Ff-M.
8108 I

111rn•

•••

kw•-

ŻALUZJE łWM"al!lCja

ł3M

111-39-58.

•

§ 1.

I

~§

li

·sirą.ZEDAŻ

~

broni, amunicji

§
~
§

~

1

gazoweJ.

Piotrkowska 111,
1klep nr 2.
'
8413-g

„ •

Ili

••

Ili

•

~

~

§

*I
s

§

najnowoc.ześniejszą

techno- ~
logię izolacji ścian, dachów IS
i stropów za pomocą pian- S
ki poliuretanowej w posta- ~
ci płyt i natryskiem na ~
miejscu,
§
Z. izolację rur ciepłowniczych. ~

Pracujemy na surowcach
i krajów :iachodnich.
Gwarantuitm7

wysoką

~I•

i

oux:~dnol~

§~~

~
~
.
18098:ł ~
;q"ff.UD'U'/U/..WH.U~Ar~
1

energi.i.

„. „. [

18.lł ł.H1Jrłe włałemełel łnła

Sej1:1111
maturzys(12)

~

PRY~1Ai,NA

18.30 O caym al• m6wi
18.411 Sprawa Niemena
19.30 ,,Dookoła hrłata" „W
Chile'"
20.00 Suma
ZO,l!O Antycmy łwtat pr„f. KrawC:!:uka
9.25 „Sławne hiltorle ab6Jeckie"
21.30 Panorama dnia
(5) - „Schinderhanne1" - serial
prod. CSRS
:U.llO „Czai obojętnoś~". (tz. 2 !ilm prqd. włoskiej
10.25 Domator
18.Z5 Rambit (Ł)
23.211 Komentars dnia
16.50 Dla dzieci: „Okienko Pankracego"
~.30 Expr- 1CllPOdaroa7 (powt.)
17.15 Teleexpreu
17.30 Sport - MS w łył.wlaratwie
figurowym na lcdzle - ,,Halifax
'90 - program dowolny mętcayzn
18.110 Weekend w „JedynceH
19.00 Dobranoc ..:... „Samochodzik
111r on
z cze11wo'nym 1erdunkiem"
19.10 Teraz - ty1odnik 109podar12.00 Dziennik Uł.OG Inny łwiat
czy
- Rrial li.IO 8w4.1.t li• kręci 19.SO Wiadomości
Rri-al H.48 Kochanie IS.Ul Porady
20.05 ,,.Młody Frankelllte!n"
osobiste 13.411 'Tu Lucy - serial
film prod. USA
komed. 111.15 Nf..iohy D&nl1 18.45
21.SO Sport '
Tajemnicza W7911a !UO Rodzina
2%.08 Sztuka I 1117
Adda.ma6w
kreskówka 17.30
22.20 Wiadomości wieczorne
23.40 „Rzeczpoepolłta amorz!ldna" Lean lt to !le&ver - komedia
18.0Q Młode talnł:r aa ..tirad• 19.30
- 1ejmlk
Sprzeda! ahlleot& IO.OO Czarodriej
- Nr. 21.00 Rłptlde - 1erlal 22.CO
Myśliwy Mrl11 23.00 Zepasy.
PJlOGBAH U

Audycja :i: cyklu ·„sylwetki" :PROGRAM IV
aud. ()). 17,00 AktualD-OśCI dnia (1.). I
17.15 Dzieła, style, epoki. 18.15 Dick
11.05 Dom i iwiat. a.30 Audycja
Francis ,.Bankier" odc. 18.25 Rekla- muzyczna.
13.25 Popołudnie
rnło
ma. 18.30 KlUb Stereo. 19.30 Wie- dych. 13.25 My I naq. świat - mat.
czór w filharmonii. 21.00 Wiad. 21.05 16.20 Muzyka oratori,"..J•. l'f,00 „Quo
Felieton kulturalny. 21.00 Muzyka w. vadis" 17.20 Koncerty jazzowe . 17.SO
A.
Mozarta.
21.40
Piotr
Mul- studio Ekspert6w. 18.35 Jczyk andner-Nleckowskl „Cyrulik".
22.17 glelski. 18.50 z płytll pnu
świat.
Słuchajmy razem. 23.17 Juliusz Dan- 19.00 Wldnokr111 „Technika medyc7kowskl „Odprawa posłów tureckich" nle".
19.35 Lektury Czwórki
odc, 23.37 Nocne divertimento.
Jan Baszklewlc:z
„Maksymlllan
RobesplerJ"e" 19.41 Jazz naszego wieku.
20.00 Opinie.
20.10 Wokalny
PROGRAM Ill
panteon.
20.25
Gra o przyszloić.
20.40 Znane, lubiane piosenki Aanle11.05 Folk w pigułce. ll.25
:Mała
szkl Osieckiej. 20.SO Pierwsza
miantologia nagrań. 12.00 serwis Trój- łość. 21.10 Panorama muzyki
polkl. 12.05 W tonacji Trójki. 13.00 Jan s!dej naszego
stulecia - Ludomir
Kraśko „Tl.mel". 13.10 Powtórka
z Ró2yckl. 22.00 Wieczór muzyki 1 myrozrywki. 1400 Koncerty skrzypcowe. śli „czarne dziury i białe karły".
15.00 Serwis Trójki.
15.05 Polityka 23.20 Hollywood łpiewa - F. Sinadla wszystkich. 15.10 Era New Aga, tra. 2U'f Jutro w proaramte„. IS.21
15.40 Spisali nas do depoźytu. lS.00 Reportat.
zapraszamy do Trójki. 19.30 Złote
lata zespołu Proco!
Harum,
19.BO
Marian Brandys „Opowiadania". 20.00
TBLllWIZ.JA
Między
punkiem a funkiem. 20.30
„Europa dalej".
20.45 Trzy
PJlOGJlAH I
dranse jazzu %1.30 Między gwiazdami a bezpieką. 21.45 Lubię szum starej płyty. U.15 Powieść w wydaniu
7.4ll Expr1111 iospodarc-ą
dźwiękowym Aldous Huxley
9.00 Tranlmiaja obrad
8.0ll Wśr6d ludzi - ochrona lro„Nowy wspaniały świat". 22.45 Ope16.llll Korepetycje dla
ra tyg0 dnla: Wolfgang Amadeusz MO• dowiska
tów - język angiel1k:I
zart „Ascanio in Alba". 23.00 24 go8.35 Domator
17.25 Program dnia
I dziny w 10 minut. 23.10 zgry~ od
8.llO
Domowe
prs~kole
1'7.30 Wzrockowa lista
nowa.
23.50 Emmanuelle Arscan
1.15 :Wiadomości poranne
Marka Niediwleekiep
„Emmanuelle 1".

I·

ZAKŁAD

IJlY HOVIEll

FA

.„„ „ •.

•

ximum Overdrive (od li lat) IUS
Kandyland (od 18 lat) 2.45 Zrobiona w niebie.
RTL PLUll
12.SO Muzyka
klasyuna 13.łMI
Butik 13.30 Callfarnia Clan - Mr.
14.15 Springfield Story Hrial
111.00 Program kulinarny
15.30
Schon und Fit 111.30 Vater Murphy
- 1erial 18.00 Marcua Welb7 serial 18.45 Aktualności 19.lS ca.mini Man - serial 20.lll Minirock
und Kronjuwalen - film fab. ani
22.00 An.pfif! mai. piłkarlki
23.00 Lugen
Horror in der
Nervenklinik - thriller US Magazyn 'dla mękzy2.0..
W pierwszą boleaną rocznicę
nagiego zgonu naszego droclego
Męża, Brata ł OJca

i.

ł

P.

JERZEGO
GLIN~OWSKWnO
modlić st41 będziemy w .Jeeo .! Il•
tencjl na mszy łw. w koklele
PodwytszenJa Swlęteco Knyta w
Łodzi, dnia 11 marca UM r. o
godz. 12.
Zyallwycb p&llłłęct
Zmarłego zaprana do uentłllłc
twa

15.00 Kamienow&.nie w hrabstwie
NĄ..JBL~SZA JlODZDU.
pruboJ6w J!lulham 17.~w~ na rzece
tł.OO Cłehe
.
23..00 M a - · · - - - - - - - - - - -
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Telefon nie

przestawał dzwonló. Tom odsum\ł śpiącą opok
hlondynke i <>ię~nął po sluchawkę. Tak, slucb:im
rzucił zaspanym głosem
- Witaj
braciszku,
mó\\'l
Mary.
- Mary? - zdziwił Ilię,
al
uleciał z nlego sen. To naprawdę ty? Nie widziałem ciebie •lostnvrzko, z tysiąc lat.
Skl\d dnvoni'z o tej porze?
- Z lhlifornll. Tom, musimy ~ie ~potkać.

-

- Na. co?
- Na to, teby
tymi.

ob~a.daó

- To trtcba
nez,

'vym .Joe

Pomysł Mary był prosty. Ponieważ

dziadek nie widział jej
od kilku nastu la.t, więc było
prawdopodobne. że jej nie po·
zna. Na wtzelkl wypadek mia·
ła włozyl! r.udą perukę i oku·
lary w rogow.ej oprawie .i poja.·
wić sii: w domu przy 8eacon
Street jako płeleitnia.rka.. Mary

w •·zte·

wiedziała.,

na1. .v\.\.a si~ ~,Pam~

Nie widzieli się rzeczywiście
da~na, ale
po1mał siostrę
bez trudu SiPdtiah przy stoliku w rogu I pih mro:i:ona
kawę Cmokna.ł ją w policzek.
- Zrof;żnlałf'.ę - uśmiel'hnę·
la sle - .Ja!I ri lf'ci'?
- Tak •obie A co u ciebie?
- No wła.~nit'. Tom Sprawa
ii>"t powa.źna Potrzebuję pilnie
forsy, dużo forsy.

od

pofatygowa6 tlę z nami, .aby
wyja.śoić nam parę rzeczy.
- Nie rozumiem, sierżancie,
o co chodzi. Mógłby pa.n mówić

choja-

jaśniej?

- Oczywiście. · Pański
dek, sir Ma.bry Harper,
przedwczora.J otruty.

- Ol - zainteresował 11ię. To ciekawe, bo mnie lei by
przydało trochę grosza.
A widzisz, Tommy? - na>
go zdrobniale tak, jak to
wiele lat temu robiła. ich matka. - Wiedzlała.m że to clę zainteresuje.
-

przejł6

dzia.
został

- Nic o tym nie wiedziałem.„
- Przyzna. pan, że to trochę
dziwne, przecież jest pan jed·
nym ze spadkobierców. Buty·
nowe>
1pra wdzillśmy odciski
palców w pokoju I okazało 1łę,
te na buteleczce, w której
sna.Jdowafa się zatruta pa.stylka, widnieje bardzo wyraźny
odcisk pa.t\skłego palca.
- N:lemożllwel

wała

mogłabyś
uczerółów'l

1

*ł:~*

1ię

Czy

odwledza.jącr

- Obawiam się, pa.nil! Derrington, ie będzie pan musiał

...... By6 mo:i:e, ale ja wiem
gdzie znaletó lekarstwo.

-

że

dziadka. pieł~itniarki zmienia.ją
sie co kilka dni, więc nie po·
wiuno to wzbudzić niczyich podejrzeń .
Wiedząc ja~le lekar·
stwa. uiywa starszy pan, mia.·
fa włożyć do buteleczki ta.blet·
kę zawierającą truciznę. Za.da·,
nie jej bra.ta było łatwleJszf'
ale równie odpowledzla.lne w jakikolwiek prawdopodobm
sposób . powstrzymać tego dnia
prawdziw~ płelęgnla.rkę od zło
żenia
wizyty prty
Beacon
Street.

1lona" s„olk~ jm~ ~ię tam w
nwartek w ·l'oludnie. Co ty
na to?

Roześmiał się. Na tę
robę cierpi w tym kraju
kieś 50 milionów ludzi.

boga·

·'.(ł~

Siu• haj jest w Noku l~ka mała knajpka

11a 52· l ' łi1·y

stać się

.

O ro <'hodzl?

r"

_to wiesz?

- Dzwonił
4o
ka.ncelarli
adwokackiej, ale .Jego pełno
mocnik wyjechał na. Florydę i
wraca. za. 10 dni. Mamy więc
10 dni, Tommy, tylko 10 dni.

- Skąd ten pośpiech po tak
dlu1:1.11 nl<-wid'lleniu się? sti:skuiła- ~fe za hratPm?
'
,
- Tom.
mow1ę
poważnlt".
<;;prawa jr,t bardzo ważna.
-

Skąd

dD

- Czy wiesz co się dzieje :1
dziadkiem? Z
ojcem naszeJ
matklf - 1pytała na.gie pozornie bez zwil\zku.

U./f.F.F.F./ff./ffff,-ffffff./fff..l'ffff./'IfI./..1'.h./f_,,_,,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_, ;._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,././ff././/.//I/.//./././..l'.F.//..1'.////./f/..l'..l'..l'./f./..1'/F./I /.FII//I..l'./IIh
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„Propaganda
Tak wyraził

z
kensteina", klasyka kina nlesamowltego. Z te-go czasu pochodzi sławna rozmowa działacza
z mi-1 .
strzem Ociepką, który z upod<>ba- w1Sta usiłował
.
kt
„e "odobnych
ł
I
l
al
k
dk
n e-m tn owa
rasno u i: a Y- •

„

- Nłt ma rzeczy niemożliwych. panie Derrlngton. Prosimy z na.ml.

- Nie mam bla4ego pojęcia.
Ale miała.i przejśó do rzeczy.
- No wła.śnie to Jest to. Otó:i:
nasz dziadek
dożywa
sobie .
- Mam wrażenie, panno Derswoich dni w pięknym domu
rlngton, te naleź!\ nam się od
pa.ni pewne wyjaśnienia.
na BeaMn Street w Bostonie.

•••

Właśnie

dowiedziałam

się,

że

- Czv mógłby pan wreszcie
wyjaśnić o. co, do cholery, cho-

nie zmienił !IWOJego testamentu
na mocy którego wszystko dziedziczy po nim nasza ma.tka.
przecież„.
Miał
przed

-

Ale

dzi?
- Naturalnie. · Pani dziadek,
sir Mabry Ha.rper, został. przedwczoraj otruty.

-

hle ako6czył.
ocza.ml tak
umo jak siostra ten okropny
dzle6, gdy zdarzył się· wypa·
dek.

-

O mój Bote, nie wledzla·
Od lat nie utrzy·
nim tadnych konta.któw.

łam o tym!
mywałam z

- Tak, ta.k
bta.clszkn, po
matce spadkobiercami jeste~my
my oboje.

- No cóż, chcielibyśmy pani
wierzyć, panno Derrington. Ale
proszę
nam
mote wyjaśnit'
skąd
wzięło
tlę
to zdjęci!',
przedstawiaj'łce
panią wycho·
dzącą
z domu przy . Beacon
Street w przebraniu pielęgniar
ki w dniu śmierci sir Harpera?

- To znaczy,~ źe jak dzla.ąrk
umrze ••.
będziemy

-

„.to

-

Wypada
czy

bogacL

więc
poczekać.
później."

Prędzej ,

- Ja nie ntogę czekać. Tom.
Po prostu nie mol(ę.
- Cą
olileć?

-

wmówić,

mówię

A poza. tym
1owłrd7łałam
się. ze
dziadek
~hcf' na.h>rn wilopodobniej zmie„f ć tl'sta mf'nt. ,

•llllllllłlll'ł!~lllll~9111!!111<'1!!1111~!0!~CltllQ1111t!llli:::z9~!łilll:llllllll:...lllllll'F9illllllll
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artln ł Gary
.<?Złonkowie gr

l1PY „Span-

dau Ballet"

kt61 a zdo-

M

Kemp

to

'lyła

copularnośe na początku ·
lat
osiemdziesiątych
gł6wnie .za sprawą dw6ch wiel-

kich przeboJ6w
- „True" I
„Gold". Widocznie słynni bracia poza7drośclli
ekTanowych
sukcesów swoim kolegom l koleżankom, znanym pr-zede wsty•
stkim z estrady,
takim
jak
Madonna . Phil Co1Hns I wielu
icnym pr6bującym szczęścia w
pracy aktorskłej, bo też zagrali w filmie, wcielając
się w
role londyńskiej tiary gangsterów . Podobno premiera łilmu
odbedzle się we wrześniu. 'J'ymczasem oni I pozostali muzycy
z zesoolu ,.Spandau Ballet" lansują nowy przeb6J.
zatytuło
wany „Crashed Into Love". ,

•

dzeństwach.

Wprawdzie mamy
inne sprawy na głowie, ale po·
dobno świat muzyczny martwi
się o losy popularnego
duetu
„Bros„ Dlaczego? Pojawiły się
ponoć pogłoski o rozejściu
się
śpiewających braci, kt6rzy umierzają lmn,tynuować
k:ar:ery
muzyczne osobno.
Nie będzie
to pierwszy
przypadek, gdy
odnosząca sukces formacja rozpada się. Jeśli do tego dojrtzie,
potnamy który z braci Goss
odznacza się większym talentem
i powodzeniem wśród fanów.

•

Pozostańmy
jeszcze
przez
chwilę przy śpiewających ro-

I DZDN'NIK

ł.ODZlil

nr 58 (130łl)
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Dzfsfejsze sadanle polega na
pokolorowaniu. ry1unku•

ładnym

. - Nłczego nie
chcę
pani
wma wlać, panno• Derrlngton
ale wydaJP ml się, źe przyda
łyby
sie jakieś
wy.Jaśnienia
Tym hardziej, że jest przecle2
p~nl Jednym
ze apadkobler·
cow..•

chcesz przez to powle-

- To eo

Cey chce ml pan

że •.•

•

• •

W związku % nowym przebo-

•

zabobonu".

się . pewien

Nagrodę kslą:łeczkę
lowankę sprzed dwól'h

za matygodni
otrzymuje OLDEK PANKIE
WICZ z Łodzi (ul. Tellmenyl
~ Po odbiór
książeczki pros.my
'Egłosici się do redakcjL

--------------..-------------.,.J
ejm grtIPY „Eurythmjcs" („Pa.ra.da Idoli" przypomniała \v uhiegłym tygodniu
ten zespół,
cieszący się od lat sporll
po· ·
pularnością. Ze względu na nie- ·
dawną etri.isję
w programie 2
naszej telewizji filmu
„Rok
1984" warto jeszcze odnotować
fakt, że zawierał
on n+· in.
muzykę tej grupy.
Podobno
kosdy · produkcji filmu okazały
się wyższe niż przewidywano,
a więc postawiono na gwiazdę
estrady, aby zapewnić sukcc~
komercyjny.
Ukazała się też
płyta zawierająca nagrania ze
ścieżki dźwiękowej
filmu, ró·
wnież firmowana przeli „Euryt.
hmics".

•

•

•

Muzycy z formacji „Whłtes
nake" lubią
angażować
do
swoich teledysk6w atrakcyjne
blondynki. Nie omieszkali tego
uczynić w przypadku najnowszego clipu do utworu „The
Deeper the Love", I dobrze.„
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Brian de Palma, t.wórca ogląda•
nych już u nas „Nietykalnych" ł

f

__

niedojrzała
dziewczyna, wychowywana przez despotyczną, podatL
jako .... wytworzył ł. przesDd. , c!e-\ną na religljn manie matkę.
mu wytłumaczyc,
IT<
„
stwonefl nie ma, mnota, zabobon itd. Po długiej inw cyklu „LEGENDY FILMUH
doktrynacji 1:rtysta dał się prz7- (sobota, pr. n. godz. 18 30). bę_dzi&konać, chciał )edna~ zadać ostatnie my mieli okazję poznać bltze] do1
pytanie: „Jeieli Kfasnoludkl nie konania aktorskie. \ życie prywatistnieją, to proszę ml powiedzieć. ne słynnej sexbomby Avy Gartl·
co to jest: takie małe, z brodami, I ner.
·•
w czerwonych kapturkach?" Dziś
jut nie tYJ.ko nie negujemy faktu
Jeżeli ju.ż mowa o gwiazdach tit
Istnienia
wszelkiego
tego typu dZiś w pr. II o godz. 18.45. polestworów, al<e oswoiliśmy się z ni- cam program: „Sprawa Niemena
mi na tyle Iż możemy beztrosko - kulisy na.rodzin idola młodzieży
z nich się pośmiać. I nie- inaczej Czesława Niemena".
jest z
„~IŁODYM
,FRAI'.'"KENSTEINEM"
Mela Brooksa..
Ten
'l.'elewizyjny Teatr Prozy (soboamerykański pastisz
filmu grozy ta, pr. T. godz. 13.30, przypomni
opowiada historię młodego neurochirurga, który jeqzie do Transyl- „Pl't.EK W OKU" Kornela l\Iaku·
Jerzego
wa.nii, aby objąć spadek po swym szyńskiego w reżyserii
dziadku - baronie F r ankenstei nie Wókika. Obsada z samych znajo·Projekcja dziś,' w pr. I, o godz . mych z łódzkich scen teatralnych.
20.05.
l
Występują:
Bogusia.w Sochnackł,
NEVADA SMITH jest tytułowym Piotr Krukowski,
Ryszard, Dem·
boha-terem westernu Henry Hat- blń11ki, Roman Kłosowski, Jan Peha.waya. Jest synem białego i In- s?:ek, Julitta Sękiewicz I Ryszard
dianki. Trzej bandyci zabijają je- Baer. Aż łza się w oku kręci na
go rodziców.
Nevada ·posta na wla wspomnienie, iż w swoim czasie
się zemścić. Z nieporadnego chłop
wszystkich ich razem można było
ca wyrasta grożny rewo! werowiec podziwiać w Łodzi.
kt6ry przez lata całe zmierza do
wypełnienia danej sobie obietnit>v
Na miłośników
sportu czekają
W roli głównej
Steve MrQuecn. transmisje z Mistrzostw Swiata w
Film zostanie wyświetlony w so- łyżwiar~t\\if' ł'il(ttrowym na. lodzie,
botę, w pr. I .o godz. 20.05.
i w pił•e ręcznej 1m:zrzyzn,
zaś
miłośników kobiecego ciała: relaI
„CARRIB" - to „dreszczowiec" cja z półfinału MiS$ Polski 1990
produkcji amerykańskiej;
który (dziś, pr. I, godz. 22.35).
(jb)

POZIOMO: 1. Wyrób przeznacio:ny do sprzedaży 4. Ma zastosowanie w Jecznictwie I kcsmetyce 8.
Nie miasto I nie wieś 11 Instrumentalny utwór muzyczny (cykli·
czny)
16. Autonomiczny obszar
Chińskiej Republiki Ludowej 17.
Do wyrobu świee 18. Zderzenie się
dw6cb -pojazd6w 21. Cwiczy na nim
wojsko 22
Drewniana poprzeczka
podtrzymująca np.
choinkę
23.
Skr6t podpisu 26. Wielkość charaktęrystyczna dla danego procesu w
technice 27 UrzywilejowRna grupa
społeczna 29. Element architektoniczny składa~cv się z dw6ch podpór połączon:.;rch łukiem 31. Ukochana Filona :t4':' Największy wąt z
dusicieli SS. Trakt. gościniec.
PIONOWO: 1. Głębia obrazu 2.
Cz:arna woda 3. Kulszowa 5. Przyjaciel A. Mickiewicza 6. Najkrótszy
miesiąc 7. Stan zobojętnienia 9. Anarchia 10. Deseczki do krycia dachu na Podkarpaciu 12. Koleżal:\ka
pszczoły 13. Olejek różany dostarczający Bułgarom dewiz 14. Pierwowzór liczydeł 15. Osoba wrażli
wa, delikatna 18. Do zatruwania
strzał przez Indian 19. Nierytmiczno~ć 20, Rozrusznik 23. Poddanię
się wyższej sile moralnej 24. Opar
wodny w postaci kropelek na ·roś
linach 25 Uroczysty, czarny strój
męski 26. Część rośliny 28. Maszyna tartaczna 30 Prawy dopływ Rodanu 31. Zamrożona woda 32. Powyżej twojego kolana 33. Stopień
wojskowy w sułtańskiej Turcjt
oprac. J. KAŁUżKA
Do rozlosowania: nagrody książ
li:owe.
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