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- Chyba ostatnie godziny jestem
- powiedział nam spotkany wczoraj rano pos. Ma- ,
rlan Orzechowski. W czwartek na posiedze~iu Ko:
ła Unii SoeJaldemokracji RP zapadła decyzJa choc
Die ogłoszona jeszcze oficjalnie by jeszcze przed
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urvnkowione
własna

kongresem partia ta miała w Sejmie własny klu'll.
W debacie nad RSW wyraźnie by~o ju:i widać

podział lewicy unia
odrębnym stanowiskiem.

- Zebranie klubu lewicy zapla- duje rozpad i · pójście innych nanowane jest dopiero na wieczór szym śladem.
nie wiem czy dziś, a1e to pewne,
Skoro jesteśmy przy kuluarowych
że nastąpi podział PKLD po- rozmowach to wczoraj koncentrowiedział nam przed rozpoczęciem wały się one również wokół inne-.
obr•d pos. Edmund Jagiełło {woj. go tematu związanego z czwartkosieradzkle) członek koła unii. Wy- wym spotkaniem Konwentu OKP
z wicepremierem
Balcerowiczem.
dzielenie się naszego klubu spowo- które odbyło się wieczorem. Dyskutowano o prywatyzacji. Rząd zwró•
•
;
~
cił się o powołanie jeszcze na tym
posiedzeniu Sejmu komisji nadzwyczajnej, co urpożliwiłoby s~ybkie
uchwalenie ustawy o prywatyzacjl
Na przewodniczącego komisji proponowano pos. Andrzeja Zawiślaka
Grupa posłów OKP tzw. samorzą
dowa I ochrony interesów praco·
wniczych domagała się jednak t rowadzenia nad tą ustawą prac w
jedl'.1ostkami gospoda.rki uspołecz- normalnym trybie.
ni onej.
..:... Pewnie przegramy, bo jes~eśmY
Poojęto też decyzjQ o przezna- w · mniejszości powiedział nam. oocteni u całości środków
zaoszczę tem pos. A. Mikołowski, ale ja no.
dzonych w wyniku zmniejszonej uważam że tych ustaw nie powi•przed zjazdem
dotacji do cen mleka chudego
i no się uchwala6
sera chudego n.a powiększenie po- „Solidarności'' -~ który przyjmuje
mocy społecznej. •
{PAP) stanowisko w sprawl1> prywatyzacji
J

r "-

Wizyta T. Mazowieckiego w USA _ Komnllikat ministerstw:
Finansów i Bolilictwa

ie I

W czwartek premier Tadeusz Ma- wydał przyjęcie w ambasadzio RP
10wiecki złożył wieniec również na w Waszy.ngtonie.
srobie Johna Kennedy'ego, prezyWczoraj premier Tadeusz Madenta USA w latach 1951-1963, na
cmentarzu arlingtońskim w Wa- zowiecki
zakończył
oficjalną
uyngtonle.
część
wizyty
w
l!TSA
I ul'Mnym popołudniem premier dał się z Waszy<ngtonu do Chispotkał się z wiceprezydentem Sta- cago, gdzie spotka się z Polonią anów Zjednoczonych, Danem Quay- merykańską i biznesmanami. Przed
opuszczeniem stolicy USA premier
lem.
udzielil wywiadu telewizyjnego,
Wieczorem Tadeusz Mazowiecki wystąpił w Izbie Handlu USA i
spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.
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„Pozwana nie zajmowalo

aię

domem, lecz 7'azem z
matkq
chodzila po wsi na Tótne rozrywki, śluby c211 pogrzeby znajomych oTaz skubala pierze u
powyższe

na

De>tychczasowe relacje cen detalicznych mleka o zawartości 2
proc. i 3,2 proc. tłuszczu
oru.
sera chudeto 1 tłustego są nieprawidłowe.
·
W ~lu poprawienia
struktury
produkcji i
konsumpcji wyromleczarskich zwłaszcza
bów
mleka i serów - oraz poprawy
opłacalności
produkcji mleka w
gospodarstwach i:olnych, postanowiono od 26 marca 1990 rO'ku:
1. Objąć dotowaniem
zarówno
mleko chude o zawartości 2 proc.
tłuszczu, jak l mleko tłuste
o
zawa.rtości 3,2 proc. tłuszczu;
2. Ustalić jednolitą stawkę dotacji do litra mleka w wysokości 4-00 zł, dopuszczając jej podwyższenie do 650 zł z tytułu kosztów dowozu mleka do wielkich
aglomeracji miejskich;
3. Podwyższy6 urzędowe
ceny
mleka chudego o zawartości
2
proc. tłuszczu do 600 zł "za litr,
a sera twarogowego chudego do
3.000 zł za kg
Warunkiem udzielenia
do mleka tłustego jest obni t„
umownej ceny teio mleka o
nowartość dotacji orat utrzyma.nie struktury dostaw mleka, zapewniającej ciągłość
zaopatrzenia w mleko, zgodnie ze strukturą' 13opytu.
Dotacje do mleka J><>za jednostkami gospodarki
uspołecznionej,
mog-ą otrzymywać osoby
fizyczne i osoby prawne nie
będąca

w

sąsiadów".

z odpowiedzi
zarzuty:

Zmiana cen mleka ,·i twarogu

bów

w teJ

niewiele,

miejscowo§cł
najwyżej

bywa

2-3 rocz-

nie".

200.000

ZŁ

SZCZĘSCIA NIE DAJE •••

CiJinla o
podrobienia

możliwości

banknotu

łatwego

200-tyw Trój-

sięcznego sprawiła, że
mieście nic za ten obowiązują·
cy w . Polsce „śr~dek 'PłatQ.lc~··
kupić
nie
sposób. Niektóre
sklepy I zakłady gastronomicz·

ne Gdańska, Gdyni 'i Sopotu
wywiesiły nawet informacje
o
tym, że .,banknotów 200-tysięcz
nych nfo przyjmuje się". Ze
bezprawnie to już sprawa
Innych, kompetentnych- władz„.

Przedstawiony w Kairze projekt bezpośredniej
transmisji
europejskic}J programów satelitarnych TV spotkał się z ostrymi protestami eglp•kłch środo
wisk fundamentalist6w Islamskich. „Programy te •Il dla rodzin muzułmańskich
bardziej
niebezpieczne niż plaga narkotyków" - stwierdziła prorektor
unlwersytet\l kairskiego Inszirah al-Szal. Twierd~i ona te
Swiatowa Rada. Koscioł6w, kt6ra ostatnio obradow•sła w Ho·
landii, · „postanowiła podJą6 poprzez programy satelitarne kolejna wyprawę , · krzyiowll do
krajów islamu!',
W rzeczywistości fundamentalistów Islamskich
w Egi}lcie
niepokoją dwa
aspekty emisji
programów satelitarnych: propagówanie masowej konsumpcji
luksusowych artykułów, a pnede wszystkim „rozwiązłoś6 moralna" propagowana przez filmy zachodnie. Do niedawna ści-

gdyt

1twana to „dwu-

znaczną moralnie" 1yłuację.
ezywłłele o pooalnukaeh
bardziej łmłalyeh scenaeh

mote by6 mowy.

Po

•
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Od poniedzia1ku

Wilnie:.. Turcja!

apływają już do nu kupony pierwszego
konkursu
zorganizowanego dla wiernych
czytelnik6w
„DŁ''
wraz z Biurem Podr6iy Wojciecha Marzyńskiego „Tour-Retour",
wczoraj zakończyliśmy drugi konkurs {przepomlnamy: o ł-dniowll
wycieczki:
autokarem do Wilna
dla dwóch osób mogą ubiegać się
wszyscy, kt6rzy prawidłowo •Io41!l kn)Mlłly :s fragmentami hasła ł
wy411'
je do redakeJi uaJp6tniej
!6 marea, lub tet sami przyniosll
je do redakcji - Ł6dt, Sienkiewicza 9), a dziś ogłaszamy już trzecl z kolei konkurs z nagrodą ufundowaną przez
tego
samego
sponsora.
Kupony będziemy zamieszczać - łak jak po.pn:ednio przez pięć dni, od poniedziałku do
niątku, 26-30 marcL Tym razem

Długo trwały przymiarki d°' ob·
niżki cen samochodów
produko·
wanyt•b przez warszawsk~ FSO.
Rosły zapasy na placach, a mimo
mamy do wylooowania '1'-dniowy po- to nikt w fabryce nie podejmował
'
byt wypocz.ynkowy
na campingu decyzji o przecenie.
otrzymaliśmy
wiado
Wczoraj
w Turcji dla 1Iw6ch os6b (włas
mość, że od najbliższego
uonleny dojazd i wyżywienie).
W poniedziałek - pierwszy ku- działk u podstawowa wersja poloneza kosztować będzie okol ~ 37.900
pon konkursowy•
tys. zł, FSO l25p limuzyna
ok.
27.900 tys. zł, FSO l25p kombi ok.
3?,650
t y.~. zł ł i'ick-upo
ok.
28.650 tys. zł
Obniżka cen
była możliwa po
zmianie cen części h podzesp11łów
dos&arczanycb priez ko.iperantów.

L. ile Maiziere
•
NKD?
premierem

0-

ezy
nie

BEZBOBOTNI I ,.BEZBOBOTNI"

Rejestr bezrobotnych w woj.
gda6sklm zawiera
jut li tys.
nazwisk. Suma wypłaconych zasllk6w sięgnęła , w lutym prawie 300 mln Eł, była więc 5-krotnie wyis11a nit w styczniu.
Jednak wśr6d poszukujących
zajęcia tylko łOO os6b to ludzie faktycznie pozbawieni pracy wskutek rednkcJI zał6g. Pozostali to cl, którzy z r6żnych
powod6w takie przedtem w
o!(61e ule pracowali feraz, wiedz;\c o wprowadzeniu zasilk6w,
tłumnie zgłaszają . się do wydziałów zatrudnienia„.
Opr. kp

- Tak, to prawda. Jui od na·Jbliiszej nled~ieli (25 marca), wszystkie aamoloty LO'T I Air France
utrzymuj"ce regularne połączenła
Warszawy z Pa.rytem będ" lądo
wać na lotnls:ku Im. Chttleea de
Gaulle'a zamiast na Orly. Natomiast
od li
kwiet.nla
rejsowe
p i ą t k o w e przeloty do ·Nowego
Jorku koilezy~ llii: będ• na lotnisku Newarlt International I stamtąd tri, zaczyna~ sii: będ14 odloty.
W pozostałe
dni _tyrodn!a nadal
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wybiorą
Węgrzy?

Dziś

ca.

mamy

sobotę,

24 mar-

Kogo

Dwie czołowe partie polityczne Liberalny Sojusz Wolnych Demokratów i oentroprawicowe Forum
Demokratyczne mogą liczyć • we•
dług
aonduu- - na taką samą
niemal liczbę głoa6w w wyborach
parlamentarnych na Węgrzech, które odbędą się jutro - odpowiednio 21,4 I 20,9 proc. głosów.

•
Kandydat na pre1D1era
pracował dla STASI?
Przewodniczący
CDU NRD kan- które zP,::!maskowało agenturalną
dydat na premiera Lothar de Ma!· działalność Innego polityka konzlere . figuruje w aktach
byłej serwdywnego W. Schnura.
sfożby be2Jpieczeństwa
państwoProkura.tor
generalny<
NRD
NRD STASI,. pod pseudo- Ha.ns-Juergen Joseph powiedział, ie
wego
ni mem „SCERNY". :rę sensacyjną prokuratura
generalna
odl!nówl
wiadomość przekazał
kolońskiej współpracy w śledztwie w ~ragazecie „Express",
pełnomocnik wie powiązań nowo
wybranych
rządu NRD chi. rozwiązania Urzę- deputowanych ze skompromltowadu ' ~zpieczeflstwa . Narodowegó ną słu~bą bezpieczeflstwa STASI
NRD (następcy STASI), Wer.n er FI- gdrż prowadzenie
tego rodzaju
scher. W jego ocenie Informacje śledztwa przed zwołaniem pierw·
na temat tej strony
przeszłośbl szego demokratycznego parlamen
de Maiziere
wymagają
bardzo tu byłoby niezgodne .z konstytupoważnego potraktowania, jako te cją. •
Oświadczenie
prokuratora
pochodzą z tego samego. tr6dła, , przek~zała agencja ADN.
(PAP)

W'//1"/.:<7////////////////////////.ł"/H/HH/././U///.//././.0'7/HD7/T..QH7HTHTH./H///H7HH.D/b/.HTU/'//////U//.///./.H/.7/~//~HTHT/////H///O.
marca. br. VI Oddział Powszech1iębiorstwo
zaćlUnęło
kredyt w l·nnego Banku Gospodarczego w Ło
nym banku. R. Kamiński nie chee zdradzi zawiadomił ZPW im. A. Strudzić gdzłe. Prowadzone są też rozmowy
ga 'o zaprzestaniu kredytowania
z włoską firmą „Monte Blanco", kt6ra
oraz postawił przedsiębiorstwo przed kochce kupić od „Struga" drugą część nie
niecznością
niemal
natychmiastowej
ukoitczonej hall l)rodukcyjnej na przę
spłaty kredytów
odrzucając jednocześnie
dzalnię. Inna firma (francuska) chciałaby
wniosek fabryki o kredytowanie bieżą.
tu urządzić dutą szwalnię. Mote to bę·
cych należności
Czyżbyśmy mieli tym
dzie jakieś wyjście, choć w ten sposób
brykę (70 proc. całej Inwestycji).
KoszMinisterstwo Finansów.
Wiceprezydent
sposobem w Łodzi pierwszego bankruta
„Strug"· musiałby zaprzestać drukowania
towało to 3 mld zł.
Bankowi przedsię
Q, Palka przesłał do Central.i Powszech· z przemysłu lekkiego?
wełny, a robi to jedyny w Polsce.
biorstwo jest jednak winne 8 mld zł.
nego Banku Gospodarczego prośbę o roz- Jeszcze bankrutem nie jesteśmy - Jeśli będzie trzeba - twierdzi dy·
Dlaczego? - Bo - wyjaśnia R. Kaważenie • możliwości złagodzenia zastoso·
odpowiada dyrektor Ryszard Kamiński.
rektor przedsiębiorstwa - wkroczymy
miński
5
mld
zł
stanowią
odsetki,
z
wanych w stosunku do fabryki sankcji .
- Fabryka w ubiegłym roku sprzedała
nawet na drogę sądową.
Mamy przetego zaś 3 mld zł odsetki tylko za ~Y·
wyroby za 9,7 mld zł, miała 3 ' mld zysku
Na razie bank dał fabryce czas do koń
cież
umowę
z bankiem o rozpoczęciu
czeń 1990 r. Czy można nas winić za
i rentownoś<- OO proc. Wartość jej całe
ca miesiąca na qpracowanie
progr.amu
spłaty odsetek za' Inwestycję od czerwzmianę warunków I powstałe w ten spopoprawienia sytuacji, żądając - jak n.am
go ma .i atku to 33 mld zł. Jakiż to banca 1991 roku.
Bank, przysyłając nam
nawet
rząd nie
sób efekty, których
krut? Nie byłoby zresztą całego probpowiedziała w-ce dyr. Edyta Kluska pismo z 12 ma.rea jakby tę umowll zeo rzewidywał?
jednak gwarancji spłaty. Taki program
lemu, gdyby nie inwestycja. „Strugpwi"
rwał. Będziemy za.tern walczyć.
Łatwo
Dyrektor Kamiński otrzymawszy pisuc~ało się w ciągu
trzech lat przemiejest przygotownvany, W ciągu kilku
skóry nie oddamy.
mo z banku odwiedził Ministerstwo dni jednak 8 mld zł z rękawa nie wynić skorup~ na Dąbrowie, ten „pomnik"
(wiceministra Mleddarka) I · ciągną. By dalej funk-cjonować,
przedlat siedemdziesiątych, w nowoczesną fa- P.rzemysłu
A.O.
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i Nowym Jorku

sły kanon filmu erlpsklero sakładał, te mętezyma na ekranie nie mote pososła6 sam na
sam z kobieł11 - llllwet staruu-

k11 -

własnym

śc:iśle związana z nowym ładem
gospodarczym jest uchwalona wczoraj przez Sejm nowelizacja prawa
lokalowego. Stwarza ona nową sytuację i:rawną lokali użytkowych.
Dotąd gospodarka nimi była poddana reglamentacji co
prowadziło
nierzadko do ich niszczenia Wprowadzona nowela to krok · ' no!'ma1ności.
Skoro mamy ~ .v o bodę
gospodarowania, logiczną konsekwencją musiało być stworzenie możliwości swobodnego dysponowania
lokalami.
W dyskusji posłowie zastanawiali
się czy zniesienie
limlt.Sw wysokości ' stawek czynszowych nie wyeliminuje z dotąd zajmowanych lokali śzewców, punktów pralnlczycb

NRD ma już kamfydata na premiera nowego rządu. Jest nim przewodniczący
CDU
Lotha.r
de
Maiziere. Prezydium zarządu tej
partii z dużą
aprobatą orzyjęło
jego gotowość do objęcia funkcji
szefa rządu i zgłosi oficjalnie jego
kandydaturę,
Pierwsze posiedzenie
--·-.--------= ---~--- frakcji parlamentarnej CDU
wyznaczono na wtorek. 27 bm
Partia ta podejmuje równolegle
wysiłki mające na celu utworzenia szerokiej _ko11licji rządowej.
(PAP)

- Czy ło prawda, te w Paryia
Nowym Jorku polskie samoloty
bę~ korzysta6 z Innych
nit de
Nz.: premier T. Mazowiecki przed
grobem Ignacego Paderewskiego na tej pory loł~kf - z tym pytaniem „DŁ" zwrócił się do rzecznicmentarzu w Arllngton.
ka prasowego PLL LOT, JERZE·
CAF - AP - telełDto GO WOY.DYł.ŁY.

AMORALNY SATELITA

z

·

T- rzec1
· • k onk.urs ,,DL"

Przeprowadzka LOT-u·

„Nle jest prawdlł 1akoby poiwana zajmowala aię ty!ko Tozruwkami jak twieTdZi po-

W6d. Jeżeli chodzi o pogrzeby,
to trudno je w og6le uwałać '
JIJ 7'0zrywkę, gdyż ł tak pogrze-

Paryżu

występowała

DZIS:' Gabriel, Marek, Dydak,

Dzierzysła w

. JUTRO:
Dyzma,
Mariola, Wieńczysław

Maria,

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Łodzi następującą pogodę:
zachmurzenie umiarkowane okresami if-dże,
możliwy
słaby
deszcz. Temp. maks. w dzień około 12 st. Wiatr na ogół umiarkowany za!lhodnl i południowo·
·zachodni.
·.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
998,'I' hPa (747,6 mm), a 1temperatura 7,ł st. C.

1791 Uchwalenie
przez
Sejm · prawa o sc:jmikach, wy.
kluczenie z sejmików ulachty
1794 -. Przysiega T. Koś·
ciuszki na rynku krakowskim
1949 - Powołani!' Polskiego
Komitetu Obr. Pokoj'u. ·

Pijawka nie przyczepia sle
do ciał pija wek.
.
(przysłowie hinduskie)

. '.

Pierwsze „lekkie" bankructwo?

„s

"

-

byś

ro

Obejrzyj
zjadłby§, gdywr6cll iiu-. ualnie.

Na~e Da Litwie
·~1 .:~„- ""fl~
. l4br7 YJ'ł&llłaa La.iw!„ w ~lrw ~-~·
J,totellpo~d, IEł&zy pU!Wil .
rliddcptlch
~~I•

„~koehana Wisełka"
.toi na
pogodzie, więc nic ni•
przecJJtodzie, \>Y ldbi~ wyl>ra.U się
na stadion przy al. Unll l d.opingowałi dru:l:ynę prowadrzo!ll\ przez
Leszka .Teziersk!ego. Zawody pro-

wadzić

b~ie

H.aslmłen

B11ka1&

.z Katowic.

.
•••Zdrowo Jest mie6 PZ:IT 1oble
one na ko.nferencj! prasowej przed
z łódzkich miedź - z taką, nied!JU.j wiei.·
&ezo.nem w jednym
Kto je wypowiedział? lkości, bla&liką miedzi, na której
!!dubów.
Lenek Jezierski. Ten doświadcza- wygrawerowa.n7 jest w~j wspony Dkoleniowlec, !k,t&:-y przecież mnia.ny a.att>i.s, nle romtaię Ilię od
a 11.le'jedlnego pieca jadł pi&arski momeJJ.tu, kiedy otrzymałem ją w
łhl•b cnów mi.al oczywiście rację. ,prezencie od szkoleniowca · ŁKS,
~ w. trzech meczach ligowej Nie v;iem czy mt to jakiff &na·
Wiosny, mobył pięć puinlktów, od· czenie dla mojego zdrowia. ale
tunął (na razJe) od siebie widmo wiem że od tej pory dobre ll&JllÓ-.
ale by ze spokojem poczucie mnie nie apuezcza. Podegradac}ł,
łledzlć to co się d.Ueje na dole I!- dejr.zewam, że i piłkarze za.głębia
JOWej ta,bel! musi nadal wzboga- Lu.biµ muszą na co dZ'ień nie r<n:Nie cl}cę stawać si11 .z tym „talimnanem... ,
cać punktowy kapitał.
przez to powiechieć, że w n'aj- skoro mają właśnie takie wyniki
bllższlł aob()t11 nadarza się po te- w lid.ze i to doda.;imy jako l?eniamu zn•komita okazja, ale 'prze- minek rozgrywek. Pierwsze miejs.clet krakowska Wisła jest do po- ce jest teeo ewidentnym i:iotwlerkonania i zadanie to nie przeki:a- dz.enaem, A może po prostu inaczej
możliwości jede- odczytują to hasło, wychodząc z
~a ebsolutnle
nastiki z al. Unii. Prtiypominijmy, załO!i;enńa, że miedź m<Yie łeż c;>łe w rund.zie jesiennej łodzianie znaozać... pie!ljąd'ze c.zyli wysokie
spot.kania.
za wygrane
pn.egrali z uluf!:>ioną pr.zeQ! tam- premie
tejseych ltłlbiców „Wlsel!ką" 2:3. JakkalrWiek b7 na to pMr:ieć je<Llo
że ŁKS tl"Zeba stwierdzić: lóc11ki Widsew
Rzecz jedn.aik w tym,
prze.z większą część drugiej po- oczekuje bardzo łrudne w:rJasdołowy gral w dziesiątkę (czerwona we zadanie na stadionie lublńl·
k&rtka dla Leszczyńskiego) i mi- kiego Zagłębia. Bako w br&mce,
mo to posiadał pr.zewagę. Sukces stoper Kujawa, trrz.eba bardzo dobył jednak udziałem go&podarzy. brych jak na polslde warunki poNadarza się więc stosowna o- mocników: Sze-wczyk, Zejer o.ra.z
ka.zja by z.rewanżować się· temu kadrowkll Godlew•ld, a także nazeapołowi z.a para.i.kę na jego sta- pasttiBt Kudyba ni• zwykli przedi<mle. „Biała gwiazda" przyjeż- grywać przed własną pu'blkznotid:ża do Łodz{ osłabiona brakiem cią, zwłaszcu. że mają oni nie·
doświadczonego zawodnika jakim pówtarzalną na~ nie tylla) ery
Dziubiński w puchanch, ale takie zd<tbycia
wątpienia
jest bez
To
Poa.ki,
(czerw.~ karlika w meczu z Za- nawet mistreostwa.
gł~biem Sosnowiec). Nie- wystąpił spotkanie, ,w brew pozorom (podo.Ta·
Sląak
pojedynek
on jednak w osta.tnim zwycięskim bnie jak
spot~aniu przecilwko bydgósldemu giellonia) będzie miało dla podoZaw1szy, co oznacza że pozostali pieoznych Pawła Kowalskiego koMoźna powie~
płlkarze potrafią grać i zdobywać losalne znaczenie.
decydujące dla
ligowe punkty. Na najwyższe no- dzieć, że wręcz
losów tego zespołu w
tej potyczki dalszych
ty zashtżył podczaS
llginyej - Jałocha, a wśród wy- ekstra~lasie. Oba zespoły przyatą
w ajedzielne
r6żn10nych był również utalento- pią do rywalizacji
Obaj pc>połudnre (pooz. godz. 15.30), kieMoskal.
wany napastnik
młoozi, żądni sukcesów zawodni- dy będą znane wyni1ki wuystkiCh
pozostałych ligowych pojedynków.
cy.
A co na to ŁKS? Nikt w zespo- Ale z tego faktu nie można chyba
le nie jest kontuzjowany, choć na wyciągać dalelko idących wnioad.robne dolegliwości !)~ka bram- ków.„
meczach grają:
W pozostałych
karz Woźniak. Ura.z nie jest na
tyle po.ważny, by wykluczyt' go z sobota: Sll\Sk - Jagiellonia (godz.
Motor, Olłmpia tego spCJ't.kanla. A pozostali solen- 11), Legia nie obiecali, że dołożą wszelkich Górniik Zabr.ze I GKS Katowice starań by kibice byli zadowoleni Ruch (wszystkie tnec:ze o· godz.
Lech
Zawisza :a Ich gry. Trzymamy za słowo i 17), niedziela:
trzymamy jednocześnie kciuki, a (godz. 11) i Za.głębie Sosnowiec ponieważ eapowiada się że mecz I Stal Mielec (12).
(a.azym.)
toczył się będzie przy sło:iecznej

Włókniarz- tech

o mistrZOlsli · tvtul
biegania się o tnistrrz:ostiwo Pi>lski. Nie wątpimy, ie pabianiczanki
wykbr.zystają aitut własnej hali I
w sobotnio-niedzielnych mecza~h
otworzą sohie drogę do mistrzow·
skiegq tytułu. Opiekuna koszykarek Włókniarza niepokoi jednak
nie najlepsza dyspozycja Jadwigi Sidoruk, której w trakcie meczu ze Stalą Brzeg odnowiła się
kontuzja. Znając jednak ambkje
tej zawodniczki, liczymy że wesprze ona skutecznie swoje koleuczynią
Pabianiczanki
żanki.
wszystko aiby sięgn11ć po „złoto".

Ekstraklasa koszykarek na ostatniej prostej. Dziś i jutro zespoły pierwszoligowe rozegrają kolejne mecze; które zadecydują o
tabeli.
układzie sił w końcowej
Dotyczy to drużyn spma medalo·
lowej strefy.
Mistrzynie Polski podejmą zeStawką
spół pozna1iskiego Lecha.
wal ka o złoty
obu spotkań jest
medal. Ale na tym nie koniec.
odniosą zwyJeśli pabianiczanki
cięstwa we własnej hali, czeka ich
jeszcze wyjazd do Poznania. Tam
z regulaminem
bowiem, zgodnie
rozgrywek play of!, odbędą się
kolejne dwa spotkania. Jeśli i one
nie przyniosą rozstrzygnięcia oba
zespoły spc>tkają się w ostatnim
pojedynku, którego
decydu.jącym
gospodarzem będą obrończynie mistrzowskiego tytułu.
Sympatycy pabianickiej drużyny
pewni, że włókniarki
są niemal
mistrzostwa
sprawę
rozstrzygną
tygodjuż w połowie przyszłego
Poznania, w
nia, pod koszami
trzecim .spotkaniu z Lechem.
Trener H. Langierowicz przenadmier1tuega jednak przed
nym hurraoptymizmem. Lech nie
tak ł.aitwo zrea:ygnruje z szansy u-

PIŁKA

(wrb)

Rusza

NOŻNA.

·W lodziRuch Chorzów

I liga: ŁKS -

Wisła . Kraków, al. Unii, godz. 16.
KOSZYKOWKA: I liga kobiet:
WLóKNIARZ PAB. - LECH PO·
ZNAŃ', w Pabianicach, godz. 17
II liga kobiet: WII?ZEW - STILON GORZOW, ul. Niciarniana,
godz. 17.
PIŁKA t RĘCZNA. I liga kobiet:
ANILANA - RUCH CHORZOW.
ul Sobolowa, godz. 17 (w niedzie
mężcz.v w
11). II liga
lę godz.
GW.\RDTA
WŁOKNlARZ PAB. U:OSZALIN, w Pabianicach, gotlz
17 (w niedzielę godz. 11).
I liga. kobi~t:
SU.TKOWKA:
ul.
START - STAL BIBLSKO,
Julianowska, godz. 16; Łl{S
KOLEJARZ KATOWICE. al. Unii,
godz. 18.30.
NIBDZIBLA
KOSZYKOWKA. I liga kobiet:
LECH, w PabiaWŁOKNIARZ nicach, godz. 16.
kobiet:
I liga
SIATKOWKA:
Ui,S . -:- STAL BIBLSKO, al, Unii,
KOLEJARZ
godz 11; Start
Julianowska
uJ.
KATOWICE,
1
godz. 12
. RUGBY. I liga; BUDOWLANI
ul.
- BUDOWLANI • LUBLI:S,
Górnicza, godz'. 13.
BOPIŁKA NOżNA. IlI Hita:
w
RUTA - POLONIA W-WA,
Zgierzu, godz. 11.
BOKS. Wojęw6dzki turniej juniorów w Ozorkowie, gooz. 15.

I

DZIENNIK

ł..ODZKI

męska

„siódemka"

SOBOTA

Po długiej przerwie apowodowaw
nej wy.tępami reprezentacji
mistrzostwach łwia.ta w Czechosłowacji przystępujemy do rewan·
żowej l"Ullld7 roz,gr)"Wek ek&trakla·
sy piłkarzy ręcznych. Łódalka Ani·
lana startuje z pozycji outsidera z
minimalnymi szansami na utrz,rmanie się w lidze. W przedednm
jednak rozgrywek w drużynl<i nastapiły duże zmiany. Po pierwsze:
wcześniej złp-żył rezygnację trener
Jan Pełka, który miał dość pa:mjących w klu.bie ukladów. Bezpośrednią przyczyną było to, te dynowe zasady
rekcja ustanowiła
zawodników. 002
wynagradzania
szkolemową.
konsultacji z kadrą
Po drugie: zastąpił go jego doTadeusz
·asystent
tychczasowy
Snochowski, który wraz z Andrzeprzygotowyjęm Kowalceyktem
wał zespół do rozgrywek. I wrezbunfotrójka
trzecie:
szcie po
wanych zawodnLków: Woroszyło,
Klimek oraz B. Stegliński (o ~e
gółach konfiiktu pisaliśmy swego
do
przywrócona
czasu) została
łask. Zarząd odbył z nim! męską.
rozmowę i przywrócił ich w prawach zawodników, mima wcześniej
Wyjenałożonej dyskwalifika.cji.
chali oni już wraz z zespołem na
dwa spotltania do Płocka i miejmy nadzieję, t.e wspomog14 drużynę na mia.rę .swych aktualnychA tak
umiejętnoścl spórtowych.
na marginesie; w konflikcie ta·
- zawodnicy,
trenerzy
rząd znowu górą byli eł ostatni, I teapodzłewa6.
go można było. się
Wszystko zatem po 1taremu'l!.Zeński zespół Anila.ny podeJmuhall
we własnej
je .natomiast
mich Chorzów. Łodzianki są zdeobu
fawc>ryt.kaml
cydowanym.i
'9:1.)
spolkafi.

nr Tl (130511)

„.

w wydawaniu polskich
wiz tranzytowych i turystycznych

Uchodźcy

obywatele
0}lco1trajo;v<:y
wojckowJcda w republice. sha Jul na Iltiwie, ~nlł PP.Pro.
Oł>UCezenłe, zaś Cl1 .państw arabski<:h i afrykańskich
.,, ażenł • Jej
W;rrazfl on ~kojeni.
klŁÓ'"" otrzy.• kt6r:rn,.:zamłerzaJ, tam pojeohaC - których 22 t 23 bm.. deportowaz-i•-'-• S A.....;e.7 .A,
Swlnou'ścia,
do
no za s~w.ec"
··J'" ·--ole...
ni• o
....
~ł"',....„
~
J•
„
„„ a.
"'
Gobczowa,
mal od prezydenta
a w której polecono inu podjęcie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _w_NP_>_n_•.}b_a_r_dz_l_e_j_o_b_a_wi_·_a.'ją_s_ii:__p_o_w_r_o_tu
pftnych dzi~aA w celu przerwado
oebotnlków
nia rejestracji
armii litewskiej. Polecenie to ma
ciągu dwu dni.
on wykonać w
W tym nmym terminie - zgoddowbdztwa
rozltażem
z
nie
ZSRR - wszyscy
sił zbrojnych
żołnierze litewscy mają powrócić
obu
dla
PREZYDENT GEORGE BUSH prag- konkretnych I ważnych
do swych jednostek.
to podczas
nie, aby układ o opanlcsenlu bro pa1istw. Postanowiono
doku.
w
ujęto
i
plenarnych
rozmów
konwencjonalnej w Buople CCFE)
Zgod.nte z p~tanowienlem Nad- ni
wlceprebył gotowy na nczyt ameryka1isko- tnentach 1 jakie podpisali:
zwyczajnego Zjazdu Deputowanych ·radzlecld •&powiedziany na drugą mler, przewodniczący państwowego
technik!
l
naukl
da.
ZSRR
komftetu
Lilidowych ZS!lR I dekretem pre- połowę cserwca. „Chcę, by
układ
wicepremier,
.i:ydenta z.sRR Micha.iła Gorbaczo- był aotowy sanlm usiądę z Gorba- Nikołaj Ławiórow I
powiedział przewodniczący komltdu ds. nauki l
wa, Ministerstwo Spraw Wewnę ci1owem" za atolem trznych ZSRR przystąpiło do dzia- Bush na kollferencJt prasowej w postępu technicznego Jan Janowski.
le.
Waszyngton
łań mających na celu kontrolowana
PRZYBYŁA DO WARSZAWY
nie sytuacji w Liltewsldej SRR.
Konwentu Krajowego
atopleJ\ zaproszenie
PODNIOSŁA
&ZWECIA
po11:otowia: wojskowego w związku • Unii Młodzle:t.y Demokratycznej denieformalnych ugrupowa-6
wydaraenhml na Litwie t w Innych legacja
republikach bałtyckich. Podjęto tak:t.e mlodzieżowych z ZSRR.
pr11ygotow&11la do ewentualnego przyNA ZAPROSZENIE przewodniczą
jęcia 1wlęk5zoneJ llczby uchodźców z
Klubu Parła·
rejonu nadbałtyckiego, sdyby po- cego Obywatelskiego
mentarnego przeo.vodnlczącego sejwstała taka potrzeba.
Spraw Zagraniczmowej Komisji
nych, Bronisława Geremka, przebyCZOŁOWY KANDYDAT na pre•)'·
denta Slowe111l Mlpan Jtuczan po- wa w wąrszawle delegacja litewskieregiony go rucb.u na rżecz reform
wiedział, te Jełll po1ostałe
„Sajure- dis•'.
1ugosłllwll nie póJ4• •Iadem tej
reform
przeprowadzą
nle
t
publiki
ki>misja
Wachodnioniemiecka
W BUDAPESZCIE odbyło slę 19 t
·wyborcza podała wczoraj ostateez- m•Jlłcyeh na celu wprowad1ent~ sa.
przeprowadzonych cbodnlego 1y1temu demokracji par- 20 marca spotkanie Intelektualistów
ne rezuoltaty
wolnych lamentarnej, to S'łowenla oderwie się węgierskich
18 iµtarca pierwszych
rwnuńsklcb,
„So~:r: • na
wyborów w NRD.
od federacji.
Sformułowano kilka wńiosków, m.
Rzecz Niemiec", w którego liltlad
zdobył
wchodzą 3 ugl'IUpowania,
POLSKO-RADZIECKA współpraca in. o zalo:t.eniu dwujęzycznego, kol.
192 miejsca w 400--0SObowym parla· naukowo-teehnlcsna lkollCentruJe slę portowanego w obu krajach
czasomencie. Z tej liC:Dby 163 miej&ca w liajblttisych latach na mnleJ1zeJ plllllla, a tak:t.e wspólnego
wydawprzypadły Unf.! Chr.z~ćłjallsko-Oe
Opr. kp
nit doą4 illilble 1adaJ\, ale bardziej nictwa.
mokratycznej (CDU)1 25 - Niemiec(l)SU) l 4
kiej Un11 Społecznej
Pr.zełomowi pemokratyanemu (nA).
ŁączllCa a patUe 14~a.tne centrowa Federacja Li'bęra4nyth De1
mokratów uz~ata 21 m.łejsć
wyraziła jut ~ na wej~t• w
Rol· dzil się z tym poglądem przewod·
Wczoraj w MitU~twle
~a1P~rti.i
Sojuszem,
z
koalicję
niczący obradom wicepremier Czed,emokratyczpa (Sf'O) 1 Partia De- nictwa I Gospód.n-ki żywnościowej
mokra.tycz.nego SOcJP!lzzmu (PDS), odoyło ai4 ko1ejn• spotkani• zes- sław Janicki. Stwierdził, że źle
dawnej l'ółu powo1anego do rozpatrzenia wyceniono majątek przekazany spół
będąca apa<lkobiercżyolą
partii konxunistycr.irej, NSPJ, U.Zys- budzl\cej emOc:Je sprawy ,,Iglo<>po· ce oraz nieprawidłowo nim goskały odpowiednio 88 i 66 miejsc. lu".
podarowano, co naraziło skarb pań,
stwa na straty.
(PAP)
PrZ4!Anaitzowano w·nioiki wynikaKon.sekwencją tego stato się wyz raportów:
j14ce w tej 91>rawi•
powiedunie (ze skutkiem na dzień
NIK oraz pnyeoto-waneco przez 30 czerwca) przez C. Janickiego
prof. Romarta Urbana z Instytutu
skarbu
im~eniu
dzłatają~o w
Ekonomik! Rolnictwa l Gospodarld
państwa. umowy na korzystanie z
2ywnoścłowej. Kontrowerai. W%bUmienia państwowego zawartej mię
d:r:Uy zawarte w tych doku~ntach
dzy ówczesnym Ministerstwen1 Roloceny dbtyczące celowości I sposo•
Gospodarki
l
nictwa. L.?śnictwa
bu przekształcenia dawnego koma Zjednoczonymi
Zywnościowej
Jej
binatu „Jgloopol'' w &półkę.
Zakładami Przemysłowymi, Rolnypr12:00stawiciele z pr~m zarządu
mi i Handlowymi „Jgloopol'' S. A.
Brzostowskim
Edwardem
Cena 17 mln u za F'm 1 ~ ~ólki
De>. .,ko~a czerwcą, bęcl!ł negocjoopracowania te ni• wane nowe warunki tej urno~ •
let~bilif
~roduk i
nie pokrtwa. koazztów
o niesłuszności
powie:i:tiał potwierdzaj!\ tezy
tego samochodu
wiced7tek· talcieco przekształcenia. Nie zgodziennikarzowi PAP
(PAP)
tor FSM Jerq Siemłanowakf. W

w Polsce

odd~

na stadionie liKS
- 17wał&m, te marzeo bę41łe
nie tylko
łee74u.lący dla los6w
llloJeJ drutyny. Nie będę Jednak
marłwlł się o Innych. My mu.słlllJ 11'116 ł sdobywa6 łak potrzeb·
te llłowa
iae llrowe punkt1 sapam!~ałem do d.dsla.j,. a padły

Ogranłozenła

. , _„

do swych krajów. świadczą o tym
transparenty
i
ich wypowiedzi
umieszczone przed bazą promow4
w Swinoujściu głoszące: ,,Nie od•
syłajcie nas do kraju gdzie wojna",
„Ratujcie nasze życie". 22 i 23 bm.
przewieziono promem P-0lskiej że190
glugi Bałty<:kiej „Wilanów"
Libii,
obcokrajowców z Libanu,
EtioSy·rii,
Jordanii,
Iraku,
Iranu,
pii, Somalii, którzy uprzednio wy·
jechali d:> Szwecji. Dzisiaj spodziewana jest kolejn'a grupa 7D do 100
os6b.
jedni powracają,
Pc<iczas gdy
inni obcokrajowcy widząc, że nie
ma możliwości wyjazdu do Szw~
cji, opuszczają ośrodek w SwlnoWarszawy wyjecha•
·no
ujściu.
ło już ponad 100 obcokrajowców.
Przerzut uchodźców przez Pol·
przeskę organizują zawodowi
byll
sami
którzy
mytnicy,
uchodźcami, a obecnie mają obywatelstwo szwedi:kie - pisze wczoraj sztokholmska gazeta „Sveńska

„ .....

NRD ,

D~gbladet".

przemytnicza ma swoich
Abu Zabi.
w
im poorganizuje
Następnie
a
dróż lotniczą do Budapesztu
później autobusem do Polski.
Na jednym takim kursie z 50
do
zarabia
uchodźcami szajka
100 OOO dola.rów.
Szajka

Ostateczne
wyniki wyborów

wysłanników aż

W Szwecji nie ustaje ponadto
polski«;l1
krytyka postępowania
władz. Agencja TT podaje z Polski, że osohy usuniete ze Szwecji
w
musiały aż 18 godzin <:zekać
~winoujściu w zamkniętym auto~
za,..
busie na zapewnienie im
kwaterowania.
Kwestię

zakończona?

Sprawa „lgloopolu"

Sąd

wstreymuje
publikacje!

Co
ten

u

o~as

Pamięci rozstrzelanych wZgierzu
m

KRONIKA WYPADKÓW

głębokim . tale111 sawladamlaniy, te w
zasłużony
zmarł prze:t)'WJIY lat Ił,

ku

łacz

dłu1ole4nl

samorządowy,

mjr

członek

WŁADYSŁAW

naarca 111e ro.
apOłł\!cZnJk oddany ifzlaZBoWiD, emerytowany
dniu

n

BUDEK

od:ma1:11011y Knytem Kawalerskim Ordu11 Odrodzenia.
l Srebrnym Krsytem ZU!Ugl.

Pol1kl,

Złotym

Posrzeb odbędzie •łt w dlll11 H marca br. (aoboła) o godz.
c&Ym
a kapllcy ko•ctoła hr. Jómefa w . Jl114sle Pab., o

15.30,

zawladamtliJą1

J!tOLJE:tANIU I KOLEDZY Z KOMITETU OIJIJtDLOWEGO
NR ZO I KOLA NB li ZBoWiD
Dziekan t

żalem

pelnl

.A Godz. u.oo. ul. Limanowskiego
- ul. Zachodnia. Tarpan klexowany
przez Grzegorza K. zdenył się z po·
lonezem. Straty wyniosły 3Go.ooo zł.
At. Godz. 15.30, Pl. Zwycięstwa, Polonez kierowany przez Mariana L„
uderzył w tył Innego poloneza, który następnie uderzył w stojącego fiata 121 p. Straty wyniosły 2.soo.000 zł.
At. Godz. 18.20. Ul. Tybury 3. Piotr
s. lat li włtległ na Jezdnię · I wpadł
pod fl&ta 126 p. Chłopiec doznał ogóJ..
nyi:h potłuczeifl,
pieszej
At. Swtadkowle potrącenia
przez samochód osobowy na przejś
ciu dla pieszych na u1. KopciJ\skiego
dniu
przy ul. Armil czerwonej w
o
Zł.03. br. o godz. IS proszeni są
w
zgłoszenie się do WllD wusw
Łodzi, ul. Żeromskiego ss, tel. 57-16-GZ.
Ilf.

Rada Adwokacka w t.edst s głębokim
te dnla U marea int r. zmarł nagle, w

Okręgowa

zawiadamiają,
ałl twórc1ych

S..

ł

P.
IJECH~

ADWOKA'l'
WybltnJ' prawnik I obroAta w ąrawaeJI kunych, wychttwlwca,
obroJ\ca w
wielu pokoleJ\ adwokatów 4ztałaes •mors11dowy,
-Je11neso, wsp6Hw6rca I 1ałołY·
procesach polltye11nych
Adwokackleh
Adwobł6w l Apllkant6w
stowarzyszenia
ciel
zdelegallzowaner:o J>OdCz„ •tanu woJeuese, t.alcjator realit7WO·
r11chu
waner:o stowarzyszenia Adwokat6w Pol1klcłl, dztałaes
ob:vwatelsklego.
Smlere wyrwała • ezeosów adwokatur„ l6dskt1J w1plllllałege
Kolegę, kt6ry :aawne pozostanie wzorem dla nas.
pogrzeb odbędzie się w dniu 21 marca 1990 r. na e111entarzu
przy uL Ogrodowej o godz. 13.SO.
Wyra:sy wsp6łezucla aod1lnle składaJllł
I
DZIBXAM
l OlUU~GOWA RADA
ADWO!'A.'1'0\'lt W ŁODZI

c.

dniu Z1 marca 1990 roku
:&111arł naJukochaAszy Mąt
W

· S. t

•tanu

KOŁO ADWOKA'l'OW
ZMERYTOW I RENCIS'l'OW
PRZY OBA W ŁODSI

sądu.

Artykuł ujawnia metody działanieprawłdłowoścl
nia i rzekome
w zarządzaniu PBS „Budostll".

(PAP)

Płonęły stodoły

n•

z

Wojewódzki w Krakowie
„Maokres
30 dni publikowanie demaskatol'•
,,sarmacki meskiego ~'1lu
dyrektora
dotyeząrego
nedżer",
„Budostalu" posła - Jerzego G.
Decyzja jest tzw. zabezpieczeniem
powództwa, które w ciągu 7 dni
do
wnieść
„Budostal" powinien

śpiochów

Kiepska noc dla

zawierał
artykuł?·

nakazał redakcji tygodnika
na
łopolska", wstrzymanie

letni

niu cena wrilca do normy, czyU
21 mln zł za „ma.rucha". Jeśli nasze samochody nie znajdą nabywców w kraju, uruch&miamy zaplado krajów
nowany już eksport
W nocy z dz!& na jutro
- z w1ąze się u r,as wcześniejszy odwolnodewizowych.
Polska wraca jazd ze stacji początkowej kilku24 na 25 bm.' do czasu letniego. O godzinie 2.00 dziesięciu pociągów dalekohieżnych.
Dodajmy od siebie, że obniże w nocy należy przesunąć zegarki O szczegółach podróżni dowiedzieć
nie ceny w marcu nie było „mi- na godzinę 3.00. Tym samym znaj- się mogą na wszystkich dworcach
łrod- kolejowy<:h w kraju.
łym 1estem" fabr,ykł lecz ll:onsek· dziemy się w .trefie czasu
(PAP)
wencjlł bra~11 na!b)'!Wców. Na za- kowoeuropejskle10.
dyreiktora FSM n~eży
powiedz!
Warto dodać, te podobna operawi~ patra6 · r6wnieł • teio pun- cja zmiany czu.su nutiwl jednokw wfducta.
ezeiłni11 w wlęk&:r:oAel k·rajów EurO-'
(PAP) py. Z prujśc!em
czas letni
Choć są to a:awsze wypadki fatalne, zdarza rilę jednak, że wybucha poża,r w wiejskich iabudawaniach gospodarczych. Nagro•
materiałów łatwo palmadzenie
nych, zwarcie w prowizorycznej
często instalacji i ogień gotowy.
W zwl~u s ł8 rocmiq rozałrselanla 20 marca 1942 roku 100 Popoczątku,
Przypuszczano tak na
laków w Zgierzu Strollłlictwo Narodowe Okręa Łódzki zapruza
gdy nagle, ok. 3,30 w nocy z 20
rodzl117 pomordowanych oru mieakaAców zleml ł6c11.lr:!eJ do uczesna 21 btii. we wal fetryko.z,- sta(11 l14zlela) o aod:a. li.SO odprawi~
tnictwa w DllZJ' łw. dnia 25
nęła w ogniu murowana stodoła
Od
w jednym z gospodamw.
neJ w kolclel• pw. łw. X•łars7Jł.1' w Zsfenu. Po maą nutlłpl sło·
płonitcego budynku zajęła się· też
tenle wle4c6w pod s:omnlkl•m rozatrutaa7ch.
·

kiraj6w
do Srzwe-

WAP)

Cena „malucha"
wraca do normy

Od - j utra

z

Swionoujścia,
ze
cji promami
MSZ,
omawiali przedstawiciele
MSW, WOP, GUC i resortu łącz•
ności. Postanowili oni, że nie b!:dą wydawane polskie wizy tran•
WT•
zytowe ani turystyczne w
uchodzą uzasagdy
padkach,
dnione podejrzenia, że wiza kraju
docelowego jest fałszywa. Na prony do Szwecji nie będą wpuszwlz
czane osoby bez ważnych
polskich i szwedzkich.

A dyrektor · ma
dohre samopoezacie

marcu ób%Jił:rU6my ee~• tych pojazdów, jak r6wnieł „bhl6w" gdyt
taka był& kO!liectnóść. W kwiet-

uchodźców

arabśkich, udających się

P.

WINCENTY
ŁOS

emerrt
Wojska Polskiego
Pogrzeb odbędzie się dnia . 26
marca 1990 roku Cpont.edział.ek) o
godz. 1ł n• cmentarzu Wojskowym - Doły, o czym zaw1aaa~

mlaJą:

I

ŻONA, SIOSTłlA

POZOSTAŁA

RbDZINA

,

stodoła sąsiada a ogień strawił w
zgromadzone w
obu wypadkach
różne maszyny
stodołach zbiory,
rolnicze. . Straty
urządzenia
i
30
oszacowano wstępnie na · ok.
do
zł i przygotciwywano
mln
przełknięcia gorzkiej pigułki, gdy
pierwszym
po
w pól ltodziny
Winwybuchł ogień w obejściu
cent.ego P., rówlliei gosPQdana s
tej wsi. I tu w ogniu &tanęla .iosłom• l
doła ze zbożem, sian<!m,
maszynami, których nie udało sl4
ura·tować. Straty wynikłe :r. teco
pożaru sięgnęły 20 mln z}.
Nagromadzenie tych wypadków
w czasie jednej nocy zainteresodość
którzy
wało milicjantów,
tych
szybko ustalili, że sprawcą
wprost
mówiąc
poża.rów a
podpalaczem stodół był właśnie
nie kto inny a ostatni z poszkoPrzyznał
dowanych gospodarzy.
się do winy podczas przesłucha
nia, zaś ji!dynym wytłumaczeniem
jego postępowania mogą być zajakie
na
burzenia psychiczne,
ciet'l'I t z powodu który<:h był już
m-ak
d~ l9czony;1

Wczoraj w .,delikatesach" przy
pl. Barlickiego jalt zwykle bY.ło
prawie . wszystko... do jedzenia
czywiście. Poniewa:l: jednak rubry·
zielonego tyn·
ka dotyczy tylko
była
ku · podajemy, że marchew
po 230-400, kartofle 250-300, cebula 20()-400, seler - 1000, szczy·
1000
piorek 200-300, czosnek (za kilogram), jabłka 600-2300, kapusta kiszona - 1000, ogórki kwa•
szone - 6000.
trochę
Oczywiście w hali było
dro:l:ej, ale za to większość artylepiej przygoto•
kułów jest tam
opakowana
wana do sprzedaży,
gawiększy wybór poszcz'rgónych
tunków i trochę większa kultuFa
obsługi. A.le ponieważ nie padało,
nie było potrzeby kupowania pod
dachem.

o-

W.M.
Retskffi

Li;;;&

Redaktor tec\tnlozny

MAREK CISZEWSK'

Włelu spekuluje, cóż moie oz.naezac fakt oddania się gen. Floriana Siwickiego - ministra obrony
narodowej · dol dyspo;i:ycjl prezydenta RP. Zastunęliśmy więc o.p inii u samego źr6dła. - Nie ma
w tym nic . nadzwyczajnego
odpowiedział „Niedyskrecjom" gen.
Slwicld. - Ustawa o slu±ble wojaowej
mówi .o obligatoryjnym
zakończeniu ałuźby
czynnej
w
włeku 65 lat.
Skończyłem
tyle
10 stycznia, a zatem złożyłem odpowiedni raport do zwierzchnika
lił &brojnych, którym jest właśnie
iirezydent, On tylko mote uczynić
W)'jąte.k we w~rnnianej ustawie.
- Czy prawdą jest badaliś
my dalej ienerała - te poseł Jałl$ Sz;rmanderskl s Obywatelskie10 K!ubu Parlamentarnego przymlen:any jest . na ministra obrony

Wezoraj
na ·Wiejskiej
(DOKO~CZE}liIB ZE STR. 1)

itp. uałua tak potrzebnych spolecznle a zamiast nich nia powstanie ile~ kantorów, ekskluzywn7ch
sklepów. One bowiem oraz spółki
l firmy r.agranlczne przebijaj!\ drobne usłu&i czynszami - ich będzie
1ta6 na horrendalne ceny. Jednocześnle jednak zdawali 1'0ble posłowle sprawę, te przecbodząc do gospodarkl rynkowej trudno upierać
się przy tworzeniu w prawie lokalow,m jakichś wyjątków. Uczyn!ono je tylko dla pracowni artystycznych, a o to by potraktown~ te lokala w azczególny sposób apelowało wielu 'osłów.
Ważnym odstępstwem jakle uczy•,
nłono jest by okres przejściowy ochronny na nowy 1yatem wotnorynkowej 1ospodarkł lokalami wydłuty~ · w takich nczeg6lnych aferach
jak oświata nauka, kultura, zdrowie f opieka społeczna do 1 stycznia 19,91 r. Najdalej idącym tu
wnioskiem - odrzucono go - było
aby wspomniane sfery w ogóle wyłączyć z gospodarki rynkowej i utrzymać tu reglamentację w przydzielaniu lokali.
Wcz-0raj w pierwszym czytaniu
rozpatrywano również rządowe projekty nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyźszym i o tytule nauk:iwym i stopniach naukowych. Ideą
pierwszego jest roznerzenie uprawnień uczelni - by autonomia stała aię faktem. Uczelnie mail\. same decydować w sprawach kształ
cenia, naboru kadr czy egzaminów
wstępnych. Duże uprawnienia uzyskuje w szkołach wyższych samorząd, Nowelizacja ustawy o tytule naukowym I stopniach naukowych zakłada ograniczenie stopni naukowych
do dwóch: doktor i dr habilitowany. Chcemy tradycje innych krajów europejskich przenieść na nasz
grunt. Jeśli chodzi o tytuły naukowe to profesora
nadzwyczajnego
będzie nadawać uczelnia doktorowi
hab. w której jest on zatrudniony
a zwyczajnego - prezydent, jak
ma to miejsce dotąd. W jednym
zgodzili się w dyskusji 1>0s. pos
Marek Bartosik l Stefan Niesiolowaki z Łodzi. Projekt jest tworzony
w zbyt pospiesznym trybie. Stąd liczne jego uchybienia .. Miejmy nadzieję, że większość z nich z9stanie
usunięta w toku
prac
komisji
gdzie trafią teraz projekty wraz z
licznymi zgłaszanymi przez posłów
uwagami.
Do 22" ważyła się ,prawa czy posłowie SdRP I bezpartyjni b,ędą po
odejściu z PKLD posłów unii T.
Fiszbacha dalej tworzyć wspólny
klub. Po naradach I targach zdecydowano, że tak. Jego przewodniczącym wybraho pos. W. Cimiszewicza.
Wczoraj .również ukons~ytuował
stę klub unii. Jego przewodniczą
cym została pos. W. Ziółkowska a
wiceprzewodniczącym pos. A. Bratkowski.
EWA

ŁUKASIEWlCZ

narodowej? Mówi o ł;rm HJmowa plotka. - Nie chc11 aifł W'1>0wiadać na taki temait, Jedno jeat
oczywiste:
by
być
ministrem
obrony narodowej nie trzeba d-ził
nosić munduru„.
A Jak wspomnla.n, plótk11 llkomentował 'IAll1 jej boba.ter, poa. 'Jacek
Szymandersk.i? - Nikt mJ takiej
funkcjt nie proponował - pow!edzlał nam. Plotka wd~ 1111 pewnie .ttąd, te za.jmuję &ifł w sejmowej komisji apra.wami wojska
I
zgłur:ałem r6ine posMaty dotyczące refol'llDY resol'tu.
Dodajmy, źe
wpraiwdzie
pos.·
Szymanderskl nie jest generałem,
ale tet nie jeet zwykłym a:z:ererowcem. Jak nam ujaw.nlt posiada · stopień porucznika rezerwy.
E. Ł.

- °'7 LO'f plaawje

Przeprowadzka LOT-u
(DOKO:A'CZENIB ZI sTIL l)

-

Z Newatlt,

położonego

-

za rze- to

3.

Niezależny

Samorządny

Zwią

zek Wolnych Demokratów i Kombatantów Polskich., 25-005 Kielce, ul.
Sienkiewicza 38/1 - jak w pkt. 1.
4. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Głów·
ny, 00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6a - w pełnym zakresie wynikającym z art. 1 ustawy- o szczególnych uprawnieniach kombatantów.
5. Swiatowy Związek
(dawniej
stowarzyszen<e oraz związek) Zoł
nierzy Armii Krajowej.
Zarząd
Główny, 00-821 Warszawa, ul. Zło
ta 81 - żołnierze Armii Krajowej
i Batalionów Chłopskich oraz w
indywidualnych przypadkach inne
organizacje konspiracyjne.
6. Związek Legionistów Polskich,
Komendant Naczelny, 30-960 Kraków, al. 3 Maja 7 Dom im. Józefa
Riłsudsklego Oleandry - legioniści I Inne formacje wojskowe z
okresu J wojny światowej" oraz z
lat 1918-1920.
'1. Stowarzyszenie Kombatantów
Sił ,Zbrojnych na Zachodzie. Tymczasowy Zarząd Główny,
158-100
Swidnlca SI., ul. Rynek 10/1 - żoł
nierze polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
Polski Związek b 1 Więźniów
Politycznych
Hitlerowskich Wię
zień I Obozów Koncentracyjnych
00-580 Warszawa, al. 1 Armil WP
25 - więźniowie hitlerowskich o-

s:

W

daazej perspe4dywle jest

możliwe.

Pożar

w ambasadzie
radzieekiej

- Czy w letnim rozldadde lokorsylltamy s lotnlllka Im: !t'.enne- do centrum Manh&tt&1111 jest ok.
20 km. Metro tam faJdycznle nie ł6w przewiduJe Ił• nowe połąen-
d~'ego'.
· .
dojeźd.ża, ale . można kor.zys.ta.6 z nłaT
- Co ąowodowało te zmiany! autobusów (b1let ko$ztuJe '1 doia- Tak, od czerwca nasze aa.mo- Przede mzyst.klm du.że zagę- rów) aibo taksówek (kurs na ManWczoraj w amba.sadzie radziecszczenie obu lotnisk a także pla- hlllttan kosztuje ok. 35 dolarqw). loty będą laJały ro.In. do Lwowa kiej położonej w zachodniej, mu•
I
WilnL
zułmańskiej
nowane ićh remonty. Lotnisko de Na Newark
części Bejrutu wypoza tym znacznie
Gaulle'a Jest poza tym ttowocześ łatw.iej dojechać ll3Jmochodem niż
,buchł groźny pożar.
Na miejsce wypad,k u skierowanlejsze nl:t Orly, W Nowym Jor- na lotnisko im. Kennedy'ego.
Notował: (bar)
ku coraz wii:cel
no 12 wozów straży pożarnej
zagrartłcznych
I
przewoźników przen6s! 1lę na Ne15 karetek pogotowia.
wark.
Co najmniej jedna osoba zginę
ła f kilka zostało rannych.
'
- Csy te - zmiany nie 1powoduPrzyczy'n y pożaru nie są znane.
ll\ kłopotów 11 doJazdem n• lotni(PAP) ·
ska? Lotnisko
fm, Keuedy•e·go
lęiy np. znacznie blłłeJ centrum
Manhattanu 1ńł Newark l dochodsl łam metro_

rymczasowa
emerytur

Jak wynika z sygnałów, które otrzymuje, Ministerstwo Pracy I Polityki Socjalnej oraz Zakład Ubezi;:ieczeń Społecznych, osoby przechodzące na emeryturę lu b rentę w
1990 r., _są bardzo · zaniepokojone
faktem, że świadczenia te są im
bozów koncentracyjny~h i więzień
przyznawane w wysokości minimalpolitycznych.
9. Stowarzyszenie · Polskich By- nej.
łych Więinlów Politycznych, NaW związku z tym ministerstwo
czelny Zarząd . 09-400 Pło~k. u l. Kolegialna 21 pok 313 - jak w pkt. i ZUS Informują, że w Sejmie RP
D.
weszły w fazę końcową ·prace nad
10. Związek b. Więźniów Polity- projektem ustawy o zmianie niecznych, Zarząd Główny
80-304 których przepisów o zaopatrzeniu eGdańsk, ul. Rodakowskiego le m. merytalnym.
27- - jak w pkt. 9.
(PAP)
Projekt przewiduje nowe zasady

· wys~kość

•

I

Wysokość

świadczeń

ustalona w
pierwszych miesiącach 1990 r. na
podstawie wniosków zgło .5zo11ych w
tym roku ma charakter t.ymczas-Jwy.

do
Nie
przy

podróż

Czechosłowacii
należy

oczek iw ać

prze kra,cza niu

Czechosłowa cją

•

ułatwień

gr anicy z

Czechosłowac j a
w y cofała się z
wcześniejszy ch planów
wprowadzenia systemu · wizowego w ruchu
osobo
wym.
N
ale
ży
s
i
ę
jednak
Ministerstwo i .ZUS informują, że
jak
niezwl-Ocznie po uchwaleniu usta- spodz i ewać innych kr oków ,
rozszerzenie li sty art y k u łów obję
wy wpro~adzającej , nowe zasady tych całkow i t y m zaka zem wywoustalenia podstawy wymiaru eme- zu, wprowadzen ie.
obok istnieją
rytur i rent nastą~! ponowne us- cych talonów paliwowy ch. bonów
talenie wysokości tych świadczeń hotelowych, rygorysty cznego
poczemu towarzyszyć będzie odpo- stępowania cel nego,
u lrzymania
wied~ie wyrównanie za okres wste- 24-godzinnego tra nzyttr przez ten
czny.
kraj.
(PAP)
(PAP)

czyn-1

Tu nie ma żadnej do-wO'foości. Każda

Irudna

rent

ustalenia podstawy wymiaru ·emerytur i rent w warunkach inflacji.

• n1a
• kombata
uprawn1e
nta?

A oto wykaz stowarzyszeń (zwl!lzków) kombatanckich i ofiar wojny przyjmujących i rekomendują
cych wnioski o przyznanie uprawnień kombatanckich przęz ministra
.pracy i polityki socjalnej.
,
1.. Polski Związek Kombatantów,
01-604 Warszawa, ul. Promyka 5 wszystkie formacje woj'.<;kowe w
kraju i za granicą, Armia Krajowa
i Inne organizacje. konspiracyjne w
kraju.
2. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w kraju, 00-547 Warszawa, ul. Piękna 28/34 m. 32 - Jak
w pkt 1.

~nie
IBM bi ły

rodnlaT

ki\ HudBOJl w stanie New Jersey.

Gdzi~ potwierdzić

W związku z licznymi listil.mi i
pytaniami, napływającymi do biura do spraw kombataotów w Minlsterstwle Pracy ' i Polityki Socjal•
nej, sprawie nabywania uprawnieA
kombatanckich oraz upraw·nień oflar represji wojennych i okresu powojennego ministerstwo ·to wyjaś
nia, te określenie działalności, kt6rej potwierdzenie upoważnia do nabycia uprawnień
kombatanckich,
zawarte jest w nadal obowiązują
cej, nieformalnej jednolitej ustawie & dn. 26.6.1982 r. o szczególnych
upra~lenfach kombatantów (Dz. U.
a 1"2 r. nr 16, poz. 122 1 późnlejnymJ &mianami).
Z,odnie & wymienlon" ustawą upraW1Dlenla te potwierdza: Związek
Boj0wnlk6w o Wolnoś~ i Demokracj11 bru w aczególnłe uzasadnlonych wypadkach - minister pracy
i polityki aocjalnej.

takM w

1 Newal'k

cji 'dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów
Karnych. Właśn~e zmieni'y klauzule: z tajnych
na poufne.

ność popr:zedzają-cą pozbawienie człowieka ż1cia opisana jest najdokład·niej na kiHruąastu
stronach ministeriąlnych zarządzeń i instruk-

,~,SiW:~
I
••

•

Sąd, który wydał y.ryrok w pi<?rwszej Instancji, po otrzymaniu z Prokuratury Generalnej zawiadomienia Rady Państwa, że nie
skorzystała z prawa łaski, niezwłocznie ustala datę wykonania kary śmierci: powinn11
wypadać nie wcześniej niż w dziesiątym i
nieł.. później aniżeli w dwunastym dniu od
wyaania postanowienia. Ten sam sąd wyznacza specjalnego goftca, który dostarcza .do
CZZK po jednym egzemplarzu odpisu wyroku, którym orzeczono karę śmierci, postanowienia o dacie Jej wykonania oraz zawiadomienia Rady Paftstwa, te nie skorzystała
z prawa łaski. W dokumentacji dostarczanej
do CZZK musi być również Informacja o
Imieniu, nazwisku I adresie obrońcy skazanego.
Teraz CZZK powiadamia pisemnie naczelBika zakładu
o, w którym kara
śmierci .ma być. wykonana, o dacie i godzinie egzekucji, przesyłając jednocz;?śnie „złecenie kierowania wykonaniem tej kary".
CZZK deleguje wykonawców kary śmierci, a
jeteli kara ta ma bye wykonana wobec
żołnierza powiadamia
organ wojskowy
wyznaczony przez ministra obrony narodowej o miejscu, dacie i godzinie egzekucji
w celu wyznaczenia pluto!lu egzekucyjneg<>.
W taki oto sposób w majes\acie prawa
machina zabijania zostaje puszczona w ruch.
Wszyscy zainteresowani już wiedzą, gdzie i
kiedy egzekucja się odbędzie. Nie wie o
tym tylko jedna osoba: skazaniec. ·
Albowiem przepisy stanowią wyraźnie:
wydawanie I wykonywanie wszelkich zarządzeń dotyczących przygotowania I wykonanla kary śmierci powinno odbywać się
w całkowitej tajemnicy, w sposób nie l}asuwajllcy przypuszczeń co do tch celu, zarówno przed nie wtajemniczonymi ~unkcjo
nariuszaml służby więziennej, jak i przed
ogółem skazanych. W ż a d n y m p r z y p adk u . o tych przygotowaniach nie może być
poinformowany skazany, Każdy skazaniec
otrzymuje w ten .sposób jeszcze karę dodatkową: czekanie. Męka czekania na egze-

• ••

· •.
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•

•

kucję jest niewyobrażalnie dotkliwa. Straż-

nik więzienny zwykle wizytuje skazanego
przed dniem egzekucji wiele razy. Zaglą<;Ianie- do wnętrza celi oczekującego na. śmierć
jest częstsze niź do innych.
Skazani na śmierć oczekują w . celach dla
więźniów określanych jako „niebe:r.pleczni".
Wszystkie sprzęty są w nich umocowane na

stałe.
Współwięźniowie

•

od życzenia skazańca i stosownie do wyznania.
Po stwierdzeniu tożsamości skaza 3cgo I zarządzeniu wykonania· wyroku pada pytanie
o ostatnie życzenia. Przepis mówi wyraźnie:
„Ostatnie życzenia skazanego powinny by6
w miarę rnozliwości uwzględniane, w szczególności jeieli nie powoduje to wstrzymania
·wykonania kal'y śmierci i nie narusza zasad
moralności, przyzwoitoś<'i łub 11owagi chwili
albo nie powoduje ~mniejszenia jego poczy-

zwykle nie dokuczają
koledze z kaesem. No chyba że jest to gość
skazany za czyny lubieżne. Dla takich nie
talności".„
ma litości.
Skazaniec może otrzymać papierosa ale
- Jak obywatel ma kaes, to jest już pięćwódki nie.
'
dzlesiąt procent człowlaka dodaje strażMoż; napisać list do dowi>lneg:i adresata.
nik-asystent przy wykonywaniu wyroków. Moze wreszcie spotkać- się z k s iędzem.
Żyje w napięciu. Jak się go zabiera do kaSpełnianie · ostatni<'h
Ż'.t<'Zl'Ó -;kazańca
ta, to on nie wie do końca gdzie Idzie. &Io· nie może
trwać dłużej niż · jedna godzinę
że mleć jeszcze nachleję, fe ehee coi od . - informuje
naczelnik
·
niego wychowawca, albo t11 Idzie na spac'er.
Skazańcy jednak w .,celi śmierci " najczęś
O celu drogi upewnia się, kiedy zobaczy
ciej
nie
mają już żadnych ż y czeń. Najwyżej
naczel nika więzienia w. towarzystwie prooroszą o papierosa ,
kuratora, lekarza I kilku - zazwyczaj czt„\"'.
G
dla
kapelapa - dwie kabiny. Konrech, pięciu - strażników więziennych. Niefesionał z przepierzeniem z kratkami.
kiedy jest z nimi także adwokat skazanego.
- Czasami spowiednik jest zbuhversowany
Może być, ale nie musL
•
tym, co usłyszy - mówi naczelnik .
Skazani zwykle zachowuj!\ się spokojnie.
Dq:wi konfesjonału zamyka stra7. nik . JedZdenerwowani, ale potulni. Zrezygnowani.
nak cały czas czm~a , z dłonią na klamce.
Skrajnie zrozpaczeni. Oszołomieni nieodwraKat, przepraszam: wykonawC'a kary śmier
calnością losu.
ci I jego pomocnicy czekają na koniec ostatBywa jednak ł Inaczej. W człowieku
nie; spowiedzi.
przed własną egzekucji\, od której dzielą miKim są?
nuty, wzmaga się rozpaczliwa siła obrony
„Ich Imiona i nazwiska powinny byli za•
p·rzed śmiercią.
. chowane
w tajemnicy"
Taki skazaniec wyrywa się eskorcie. SzaP? ewentualnym spełnieniu ostatnich ży
mocze. Rozpoczyna walkę o swoje życie.
czen skazanego ~aczelnik wydaje polecenie
Walkę
beznadziejną.
Niekiedy skaza-6.ca
przeprowadzenia go na miejsce wykonania
trzeba po prostu nle§ć, bo nogi się pod
kary
śmierci.
nim uginają.
~rzed pomieszczeniem, w którym kara
śmierci ma być wykonana, o<'zeku jący tam
Za wszystko odpowiada naczelnik więzie
wykonawcy tej kary zawiązuia ~lt'ł1anemu
nia. „Obowiązany jest do
~apewnienia
oczy, wprowadzają go do tego oomieszczewszelkich środk6w
do wykonania kar:v
nia i przez powieszenie wykonują karę
śmierci, jak równiel odpowiedniej ochrony
śmierci.
·
oraz do zabezpieczenia obecności lekarza ł
duchownego". Oczywiście w zalefaokl
ZBIGNIEW RRt\NACH
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ski. Zniesiono teł ograniczenia nałożone
na polskich dyplomatów - nie będą jui
musieli informować Departamentu Stanu
o ząmiarze podróźy po USA.

Mniej konkretn·e , raczej skromne, są
rezultaty rozmów na tematy związane
ze zjednoczeniem Niemiec.
Obeerwatorzy są zgodni, te udało Ilię zmnlejszy6
różnicę 1 co znalazło wyraz w wypowiedzi Busha (nasze stanowiska nie Słl tak
bardzo odległe) jak I premJera, (r6inlce
są minimalne). Jednakże bezpośredni obserwatorzy wyrażają opinię, b • „USA
dały jasno do srozumJenla, le nie wc]\odzi w rachubę przekształcenie rokowa6
„2
4.t w sprawie zjednoesenla Niemiec
w rokowania „Z
5" csylł 1 •działem
Polski".

+

I

+

· Ta opinia, korespon~enta

ficjalna część wizyty
premiera
Mazowieckieco w USA
zakończona - ma on już za sobą serię
rozmów z prezydentem Bushem,
sekretarzami
najważniejszych resort6w.
Pozostanie jeszcze kilka dni w Stanach,
spotka się z liderami Polonii amerykaAskiej, a potem lot na północ, do Kana·
dy. Jakle są r!'zultaty tej podróży? Jak
można ocenić jej bilans?

O

AFP,

·jest

myląca. Rząd polski nigdy nie domagał
się takiego przekształcenia formuły. Premier wielokrotnie precyzował istotę. na-

szego udziału.
Chodzi o ten fragmf)'Il,t
rokowań, od którego zależeć będzie bez' pieczeństwo naszego kraju, a więc nie
tylko w sprawie granic, ale bez domagania się zmiany formuły na „2 !!".
Analizując rzecz na zimno, z zachowaniem maksimum obiektywizmu, wydaje
mi się, że gospodarze starali 1111 wyjść
naprzeciw naśzym postulatom na tyli',
na Ile pozwalały Im ustalenia przyjęte
wcześniej podczas ro.zmów z kanclerzem
Na pierwszy rzut oka nie wygląda on
tle. Podpisano
układ o wspieraniu In- . Kohlem. Administracja amerykańska nie
może i nie chce drażnić swego na,potęż
westycji amerykaiiskkh w Polsce, ' któnlejszego sojusznika w Europie. Byłoby
ry powinien stanowić zachętę do Inwes,
to
sprzeczne z nlobalnymi
interesami
towania w naszym kraju,
gdyż daje
TJSA. Nie powinniśmy mie~ co do tego
liczne korzystne gwarancje (m.in. moż
~-""'"'"h złudzeń.
liwość przekazywania zysków za granicę)
I oparty został o międzynarodowe normy obowiązujące w
óżnie się u nas komentuje wyniświecie
biznesu.
Prez ydent zgodził si~ na otwarcie trzeki niedzielnych wybor6w w NRD,
ciego polskiego
ale wszyscy na og6ł są zgodni w
konsulatu w Los Angeles. Dotychczas . mieszkańcy• zachodokreślaniu
rezultatów jako zwyniego wybrzeża musieli jechać po polską
cięstwa prawicy I upatrują
„wielkich
wizę do Chicago lub Nowego Jorku, co
przegranych" w SPD, . kt6ra to par~la
wielu zniechęcało do odwiedzenia Polmiała za sobą poparcie
1ocjaldemokra-

+

R

tycznych kolec6w zza Łaby I honorowego
przewodnlcZlłCl!CO w osobie Willl Brandta.
Według mnie największe rozczarowanie przeżyli ludzie z „Sojuszu '90", w
skład którego wchodzi~o
Jn.ln. „Nowe
Forum" i „Demokracja teraz". Przecież
to wła!nle oni, ponad pól roku temu,
rozpoczęli . walkę o przemiany, oni wyprowadzali tyslllce lu~i na ulice Lipska,

był

właścicielem
wielkiej firmy fonograficznej, multimilionerem.
Początkowo
policja brała pod uwagę
dwie moiliwoki. Zemstę mafii, z którą
Menendez był ponoć kiedyś związany l
mord rytualny, dokonany przez członków
sekty satanistycz;nej
Filmowe gwiazdy
zamieszkujące Beverly Hills wpadły .,i
pimikę, wzmocniono ocltronę
rezydencji
Drezna i Berlina. To Ich determinacja wielu hollywoodzkich znakomitości.
I odwaga spowodowały upadek starego
Rzeczywistość
okazała się z~oła inna.
systemu, zburzenie muru. I co? „So- Najpierw policja doszła do wniosku, że
jusz '90" zyskał poparcie zaledwie trzech alibi synów państwa
Menendez - 19procent wyborców.
-letniego Eryka I 22-letniego Lyle'a jest
Niemcy są praktyczni - głosowali na do podważenia. Potem znaleziono łuskę
CDU, bo za chadecj"
1tał Kohl, a co
pasującą do narzęd:tla zbrodni w kieszeważniejsze jego obietnice szybkiego zjedni · kurtki jednego z nich I wykryto
noczenia w oparciu o 23 paragraf Konsty- zapts w komputerze, mówiący o zamiatucji RFN, kt6ry przewiduje zjedn9cze- rze zmiany testamentu.
Poprzedni, z
nie poprzez przyłączenie landów (kra- 1980 r. czynił "Ich spadkobiercami w wyjów), a więc wchłonięcie NRD. Kanclerr padku jednoczesnej śmierci
obojga rozapow.iadał
teź uni11 walutowi\, oo w
dziców.
praktyce oznaczało
przeliczenie marki
czasu popełnienia morderstwa brawschodniej w at011unku jeden do jedne- ciaOdoddawali
się
rozkoszy wydawania
go. Jest to świetny Interes nawet jeśli zdobytych
pieniędzy kupili drogie saprzyjdzie na to trochę
poczekać,
bo mochody,
wynajęli
trenera do nauki
zgromadz~ne
na kontach
oszczędności
gry w tenisa I organizowali kosztowne
wypłacane będą sukceeywnie.
libacje. Obu grozi, w wypadku udowodInnymi słowy·wyborcy w NRD postawi· nienia wlny,_kara śmierci. A jak zarea11 na- mocnego. Entuzjaści z „Sojuszu '90" gowało Hollywood? Po swojemu - jedmogą teraz snuć tylko gorzkie refleksje
na z wytw6rnl filmowych
przystąpiła
na temat ludzkiej niewdzięczności . .
już do realizacji filmu opartego o historię tej zbrodni. · Trwają
poszukiwania
aktorów do ról morderców własnych roak
daleko mole , doprowadzl6 dzic6w. Zgłosiło lię 'mnóstwo kandydanormalnero człowieka łl\dza szyb- tów.
kiego zdobycia
dułych
pienię
dzy?
Okazuje się, nie po raz
odobnie Jak w bajeczce o pucypler:wuy, ie at do sbrodnł. Ukazuje to
l>uc:fe, kł6ry został milionerem,
1 okrutnll , ostrością historia, która wytak w bajce o Kopciuszku plęk·
darzyła się w derpnlu
ubiegłego roku
na dzie'w czyna robi oszałamiającą
w dalekiej
Kalifornii w ekskluzywnej karierę, zdobywając królewicza na mę·
dzielnicy Los Anceles, Beverly Hill•.
ża, 19-letnia Klaudia Schiffer była nlko·
mu nie znaną dziewczyn11 jeszcze przed
W bibliotece
eleganckiej posiadłości rokiem. A dziś?
Joe Menendeza znaleziono jego zwłoki
Nie poślubiła nikogo, ale za to naleObok letało ciało tony, Kitty.
Zwłoki
ży do grona najbardziej
rozchwytywabyły podziurawione .kilkunastoma strzanych modelek w Europie f' n oceanem.
łami z my§Hwaklej strzelby.
Menendez Zarabia IO
marek„. dziennie
(po-

J

P

tra.

nad 10 tys. dolarów), Wszystko za atrak„
cyjną, przypominającą Rardolkę ·buzię I
„wystrzałową" figurę . - 181 <~m wzrostu
91 w bil.IŚClfl, 62 w pasie i 92 w biodrach'
Waży 58 kg.
•

W Klaudii
B. B. lat 9ł

Wszystkiemu

Schlffer znawcy upatrujl\
„winfen"

przypadek

Poszła do jednej z dyskotek w Duessel~

dorfie. Tam zobaczył ją francuski łow
ca talentów, pokazał
w Paryiu . Dziś
reklamuje produkty
Chanel . Revlona,
uśmiecha
~ę z okładek
największych
magazynów, T jak tu nie wierzyć w bajkę o Kopciuszku?

HENRYK ·WALENDA
DZIENNIK WDZKI nr 'U (13058) I

ało

M

Jest

w Parytu dzielnic, kt6re jak Wielkie Bulwary po•

trafiłyb7 zachować aw6j charakter przez całe stulecia, przyatosowuj~ 1i41 do kanonów zmiennej mody, a nie tracąc przy
tym nic z tradfcyjnego powołania. Od czasu Ludwika XIV ta

awarta l

pbite

piętra

łowcach.
TokłJ1ka

czycy wykorzystują ·każdą chwido odpoczynku. Większość po
proatu drzemie na siedząco t
stojąc, rzadko kto czyta gazetę,
pogawędki nie wchodzą w rachubę. Tlum ożywia się dopie·
ro na głos z głośnika, informujący do jakiei dojeżdża się stacji.
Rozpoczyna się
„spacer
mrówek". Każdy rusza w swoją

w wte-

kole) podziemna CZfl•
w;ylanta ałę niespodziewanie
na powlen:chnt41. Na niektórych
ltacjacb (tak to jest m.ln. w
atarej
dzielnicy
handlowej
Glnza) wsiada się do metra na
dru1lm·lub trzecim piętrze. ToldJakł ,,1t1bway" Uczy ponad 100
km. Plęd lin.U nalety do .pań
lltwowego towarzystwa „Toito".
posottałe aą w pl")'Watnych rę
kach.
13-kłlometrowy odcinek „mokoraUu". (jednoszY111owej kolei na1lemnej) kt6ry łączy śródmieści•
· ze atarszym od „Narity" dworcem lotniczym „Haneda"
był
dumą tokijczyków u progu lat
siedemdziesiątych. Dziś już nie
jest chlubą komunikacji stołe
i:mej, choć nadal bezkolizyjnie
pncewozi pasrlerów. Lepszą I
wy1odniejsz1t kolej jednoszynową zafun,6owała sobie wydarta morzu cz~ć portowo-mleszllaln& Koba. Ale tokijczycy są
pewnl, te za rok, dwa jak, dobne l)Ójdzle (a jak na razie
ldtł• Im dobrze), w biurze projekt6w kamunlkacyjnych narodzi się kolejna nowość, którą
Japonia zaskoczy znów świat.
Tak jak przed dwudziestu paru laty zaskoczyła świat super1Zybldm „Hikari" (o czym przy
innej okazji).
Aby rozwiązać narastające z
roku na rok kłopoty kbmunikacyjne wznosi llę no_'Ye estakady.
Kolejna
obwodnica
drogowa
ma
być
gotowa
już
w
prąnlytn roku. Oddanie do utytku nO'U'Ch tras rozładowało
dość skutecznie uliczne korki,
pozwalając
na zlikwidowanie
przed 23 laty etatów ,,upychaczy" (młodxch, silny~h. najczęś
ciej dorabiających w ten sposób studentów). Nie rozwiązało
to jednak wszystkich komunikacyjnych problemów najludniejszej stolicy świata.
w „kolejowym pudle" Japoń-

lę

lłło

atcech

Na

,,,.....

najwł'1tn1ch

ska „ran...wa", co po 8Dllel•ku osnana „ntlh•bo\lr„. Ta
wielka, ---C6lnla dla obco·
krajowców ,,atrakell• mota ~

tw01S14ąch

8-9 rano l 5-8 po południu.
Wtedy to kilka (a
nlekt6r11
nawet. nawet twierdzi\, ta kilka·
naście) mmonów ludzi wylega
na ulice 1 wypełnia drodkl komunikacji.
Na glówn7ch stacjach kolei
podziemnej tłok untemotllwla
Jakąkolwiejc
swobodc
ruchu.
Pmtomnł„at uattuJą
Jed;ynte
trafld do odpoWiada~ceJ Im
„rzekl ludddeJ" dająe 1111 unosić
p~dowt, nie zaWlza
we
wła§cłwym
Jdenmlm.
»nez
jedną tylko ltację poloton" w
tokijskim łr6dmle~cłu Sbiniulru
przewija 11l41 codziennie okolo I
mln pasaterów.

~!\O,

Honllu,
itt.iht. ~ ł7S• łlO proe. I
~t'o tn mln Ja.po6CS7k6w.
l>QPtall śamteszkują
3900

W19P I WJllflPek,

łacsnł• trr.a Jan kw. KraJu
KwltQcei WIAnl.
nu Japo{lczyków mieszka w
Tottot Pytanie proste, gorzej z
odpowładslą. Xatdy 1 zapytan,ab na ten temat toklJezyków
IM rwoJa &danie. Kolega po
pS6ne
agencji
„ltyodo"
iN1erdd, le ttoll9 laponll 11-

a

eir

12 lub 1ł mln. Młody
dlSwi'lmta toldJlldeJ telewtijl

oaeoowat

u~

mlesuańców

to1dJlkiego db' na okngl• 14

mln dodaJ"c, te aglom~a
.•tołeeana
mleAcl
prawi• 40

mln. Wydany w tym roku pe•
rtod1Jc ,,Japonia dzH" oblłczył,
ta Tokio zamieszkuj• około 45
proc. .Japońezyków, a więc wraz
1 pnyległoścłaml Uczbę tytleszkat\ców tej największej stolłcy
łwlata
oszacować naletaloby
na 37--89 mln. Istne mrowisko
nad Zatoką Tokijską.
W osiemnaście f pół godziny
na skrzydłach „odrzutowego sło
nia" zdołałem pokonać niemal
pół łwlata. Tyle bowiem czasu,
wlłczaJ'łC w tó dwugodzinny poatój na Alasce, trwa.ta powietrzna podrót z -F~ankturtu nad
Manem do Tokio. Z międzyna
rodowego portµ
„Narita" do
poło!onego w centralnej dzielnicy Tokio hotelu „Kiozo Plazza" jechałem przeszło dwie I
p61 godziny. Jambo jet wylądo
wał akurat w okresie komunikacyjnego szczytu. Od· godziny
1'7 rozpoczyna się powrót Japończyków z Pfłl.CY· Patrząc z
okten autokaru, który wlecze
się w potoku pojazdów z pręd
kołclą
nie większą niż 5--6
km na
godz. obserwuje się
łudzkio mrowie. Sławna tokli-

podziwiana codzlnnł• w godz.

Tokijczycy najczęściej t najkorzystaj!\ ~ metra, bo
tanio I najszybciej. Podziemną.
trasą
z najbardzleJ odległego
krańca w drugi można dojechać
w niespełna godzinę, samochodem o wiele dłużej. ·Młodzi tokijczycy znaleźli na to sposób.
Dosll1dajl\ motocykli, którymi
łatwiej przebić ·się przez miej•
skie korki, najłatwiej znaletć
miejsce w ciżbie zal)ełnlonego
od wylotu do wylotu tunelu.
Szybka
kolej
elektryczna
przewozi katdego dnia 10 mln
pasaterów; „żelazne drogi", podobnie jak tokliflkle autostrady,
których większość oddano do
użytku
przed olimpiadą
w
1964 r., wiodl\Ce najczęściej estakadami i wiaduktami, opasują
miasto na wysokości kilkunastu
metrów nad powierzchni!\ ulic.
Jadąc autobuęem tub taks6wką
można oglądać pracujących w
biurach urzt:dników lub krząta
jących sifl w „domowym zaci·
szu" tokijczyków, zajmUjtlcych
chętniej

stronę.

,

Znależli
jednak sposób na
podróżujących codziennle tokijczyków właściciele sklepów l
punktów usługowych Na katdej

stacji metra urządzo\io kuszące
bogactwem wystaw i mnogością
oferowanych towarów sklepy I
magazyny. Większość stacji tokijskie~o metra to wielkie domy towarowe. Na
Shinjuku,
Shibua, Ueno czy Ginzie rozlokowały się handlowe centra, oferujące to wszystko, co można
kupić w innych stolicach świa
ta. W śródmiejskim Shlnjuku
znajduje się aż 300 eklepów I
placówek usługowych~ zlokallzowano tutaj nawet niewielkie
muzeum 1 urząd stanu cywilnego.
Takle dworce mieszkańcy Tokio zwykli określać dwoma sło
wami „minshu el!", . co można
przetłumaczyć jako „ludowe stacje". Magazyny i sklepy oterują wszystko: ubiory i samochody, aparaty I kosmetyk!, a także miskę rytu z dodatkami za
:!0(µ...600 jenów (w zale:!:ności od
zawartości) .
podstawowe menu japońskiej kuchhl, s którego korzystają codziennie tokijczycy wychodzący na godzinną
przerwę w czasie pracy.
Sklepowe wystawy przyciąga
wzrok. Na jedno trzeba mieć
jednak baczenie: nie zgubić się
w „tokijskim mrowisku". Mo:!:na
nie trafić do hotelu.„
WIESLAW. WROBEL
Fot. autora
ją

z~

KBAWA~

DLA OKULISTY.

.Jedna 1 firm w Kallfornlł
rzucllt na rynek krawaty, przeznaczone specjalnie dla Gkullstów. Wydrukowano na nich
tablłce, przy pomocy których
aprawdza sit: zazwyczaj wzrok
pacjentów. Najwit:kszą zaletą
tego „przyrządu'' jest to, że ma
ałc IO zawsze pod ręką, tzp..
pod

azyją.

łRODEK ANTY;llOZWODOWY
Małżeństwo Lont 1 Berta .An·
dersson przeżywało trudne dni
t w szybkim tempie zmierzało
ku rozpadowi.
Nie dqszło do
tego smutnego rozwiązania dzię
ki oryginalnemu, choć dość kotztownemu środkowi. Otóż Loni
t Bert poddali się równocześ
nie operacji plastycznej zmieniaj14cej dość radykalnie powierzchowność ich obojga. Zabieg kosztował ponad 100 tys.
koron szwedzkich, ale czego się
nie robi dla rodzinnego szczę
łcll!„.

ONA

PRZEŻYJE?

poinformował
amerykańską aktorkę
Linde
Eva.os, że za cztery lata nastą
'l>l koniec świata. Przestrzeżona
w porę gwiarzda roz:poczęła in-

Osobisty

guru

tenllYW'%l1ł -prr;:ygotowania do te,
go wydarzenia.
Wybudowała
betionowY bunkier, przygotowa~
ła zapasy wody i zwały ży·
wności wyłącznie konserw.
Kosr;towało ja, to J)ÓI ·miliona
dolarów. Niestety zabrakło jej
kilkudziesięciu
dolarów
n.a
opłacenie kursu
elementarnej
lolrtki. Dzięki temu pani Evans
jest 'P1'zekonana, że
koniec
łwlata tet da się -przeiyć.

I

DZIBNMIK WDZKI m Il (13011)
/

cał~

W części zachodniej, na Bulwarze Włochów spotykall się eleganci,
których za Ludwika Filipa zwano dandysami. Nazwa ta do dzisiaj
oznacza przesadnie ubranego elegancika, umizgującego się do dam.
Po roku 1870 - lud paryski powoli „wszedł do śródmieścia", rozcią
gając stopniowo swe władanie na zachodnią część Bulwarów. Ostateczne zwycięstwo ednlósł zresztą tuż po I wojnie światowej, kiedy
to eleganci przenle'li się na Pola Elizejskie, a Wielkie Bulwary na
całej swej długości nabrały charakteru ludowej trasy spacerowej.
S_pecyfika tej prupłęknej ulicy 'polegała zawsze na umiejętnym porozryWkl, handlu I gastronom!!, przy czym :!:adn.a z tych dzled:r.:ln nie górowała nad Innymi. We wscliodniej, ludowej części i;>rzewa•
bły lokale poświęcone sprawności fizycznej kręgielnie, strzelnice,
salony gier, akademie bilardu, cyrki. Część zachodnia Bulwaru ma
natomiast bardziej Intelektualny charakter z tym, że wystawiane tu
sztuki przeznaczone są dla stosunkowo ·szerokiej publicz::ioścl. Dominują przede wszystkim farse i burleski, wodewile l operetki. Do dni;\
dzisiejszego istnieją teatry-legendy: Theatre de la porte St. - Martin,
gdzie występowała słynna · Sarah Bernhardt, 1 gdzie odbyła Ilię premiera „Cyrano de Bergerac". Funkcjonuje tet nie mniej sł;y-nny
Varietes, w którym za drugiego eesarstwa święcił triumfy Offenłl\czeniu

bach, twórca „PlęlmeJ Hel07".
Gabriela Zapolska.

również

Na ob7dwu .cenach :.,,Y.twawała

Magnesem prąc:1-1ająeynt tłumy par~żan ł turyaiów na Bulwary
również klnematografla która tu właśnie narodziła się. W 1895 r.
w hotelu „Scrll)e" bracia Lumlere zorgantzowall pierwszą publlczn'
projekcję filmową. Dziś sztuka filmowa reprezentowana jest zarówno przez no11Voczesne sale „Gaumont" f „Paramount" jak 1 dzieslatkl
niewielkich kin, których właściciele z trudem stawiają czoła konkurencji gigantów. W ubiegłym tygodniu przebojem paryskiego kina
był ,,Borys Godunow", którego chcąc obejrzeć trzeba było stać w olbrzymich kolejkach.

Jest

Z historią art.erl! wiąże się też pojęcie ~rasy bulwarowej. Dziś w
Paryżu nie ma już gueclarzy, którzy biegnąe ulicami wykrzykiwali
gromko tytuły rewelacyjnych doniesień. Od dawna kolportaż gazet o-

panowany jest przez potężny ,koncern NMPP albo
przez właścicieli najważniejszych dzienników.

też bezpośrednio

.

Wielkie Bulwary to również ogromne okno wystawowe paryski<?j
mody ł możliwość obejrzenia dzieł wielkich kreatorów na pięknych,
długonogich, paryskich dziewczynach. Odzieżowa panorama nadsekwańskiej stolicy budzi niejaki szok 1 zadumę nad zróżnicowaniem I
wielorakim obliczem mody, W Paryżu nosi się zarówno nobliwe lodeny I wełny w postaci klasycznych kostiumów. jesionek i trenczy
jak ł azerokie o zróżnicowanej długości spodnie z miękkiej bawełny,
wełny jak i cielistego jedwabiu. Niezwykle modne są ogromne kaszmirowe chustki przerzucomt przez jedno ramię I przytrzymywane paskiem. Na wieczór, gdy temperatura paryskiej ulicy opada elegantki
wkładają k.apelusz7 których oferta zarówno w ekplclUZ;Y.VfllYCb 1u1ttkach jak 1 wlelk1cb domach towarowych może prz rawlć m-zeclętną Polkę o zawrót głowy.
Handlowa wiosna na Bulwarach to nie tylko setk; sklepów, ale
ustawione na chodnikach prowizoryczne stoiska sprzedające
popularne T-shirty, pamiątki t Paryża jak i przecenione artykuły
z zimowego sezonu. Te ostatnie kupić można parokrotnie taniej od obowiązującej w styczniu ceny, co skwapliwie wykorzystują zresztą
turyści z całego świata. W dniach poprzedzających święta pojawiają
się liczne jarmarczne budki, stoiska wróżbitów. loterii. straganv :r.e
słodyczami. Najniższy standard ulicznego handlu repre:>:entują Afrvkanie I Arabowie, którzy wprost na chodnikach rozkładają sztukę
Czarnego Lądu.

również

..,,, llłllłfji1Jei11 li•i1kl
go w tej chwili
iwiat.
Podzi wiają go i nienawidzą. Ma•
ło kto zdaje aobie jednak sprawę
jek og·romnym wysiłltiem Klaus
Maria Brandauer osiąga wszystkie
swoje aukcesy. sam mówł, te brania
t
de cza
w k tó re j pracu je, j es mor r
ale że siły- czerpie właśnie I nadmiernego wysiłkiu, do którego. jest
pnyrzwyczajony. Za reportażem z
„Petry"
pt'IZytaezamy
przykład
jednego dnia pracy artysty.
Ni mniej ni więoo1 - 18-gogodzinny program: rano kąpiel w
zimnym jeziorze, w południe telefoniczne uzgodnienia w sprawie
produkcji na Broadwayu. Po południu premiera w niedalekim od
miejsca zamieszkania· Salzburgu,
a nocą - pospiesznie aamiOchodem
tneba jechać na kr~enl• kolejnych scen w studiu filmowym w
Pradze.
•
Z zawodu jest wielkim mistrzem sztuki pneobrazania się.
Pryw.a,tnie na zawsze pozostał sobą: wie'lkim chłopakiem z Altaussee w głęb4 Styrii, mocno zrośniętym z ziemią
rodzinną. Mieszka
w swej rodzinnej wiosce liczącej
2 tys. osób u stóp Alp. Urodził
się tam 22 czerwca 1944 roku, nie
wiedząc jeszcze, że będzie wielkim Mefistem
i
ko.nkurentem
Bonda. „W mojej wiosce nie było
teatru ani ki·na, ale latem zjeżdżali tu artyści, nauikowcy, arystokraci. Od nich uczyłem się o

.
tzeroka arteria powstała na miejscu dawnych murów obronnych. służy
bowiem za mieJsce spacerów 1 zabaw, towarzyskich. spotkań, rozrywki
I 1astronomll. Wielkie Bulwary ciągnące się od placu Bastylii po świą
tynię Madeleine na odcinku prawie 5 ·km, istnieją od połowy XVI!
wieku, a wytyczyła je Unia murów miejskich Paryża. Przez długi
czu at do I wojny łwlatowej, Bulwary były ośrodkiem paryskiego
tycia towarzyskiego, przy czyn1 ich strona zachodnia interesowała bardziej 16rne warstwy apołeczeństwa, wschodnia natomiast - lud. W ten
spoaób powstał swoisty amalgamat wyrafinowanej kultury I tandety, ekscentr7czności l przeciętności, autentycznej sztuki, snobizmu
I kiczu.

~aryżu

Wiedniu, o
i Nowym Jorku. Chciałem to wszystko poznać.
Również ciekawość życia pchała
mnie do zawodu aktora".
W awych
licznych zajęciach
podczas dnia pracy- nigdy nie zapomina zadzwonić do żony Karin która bez po~cy męża wy·
bl~ ilę na znaną reżyserkę. Karin akurat kręci w Berlin.ie i nie
m~.;,~ „, 8 -•""" ,,Klausi" ugotou- Ul1 ' " " „wać knedilt.
,,Nieależnie gd.l:le
kaź.de z nu się znajduje, codzlennie li• kontaikłujlll!l1y. W tym ro!tu obchodzimy srebrne wesele. W
małżeństwie jestem podporządko
wany czyli Numer Dwa. Ale z
tym s.ię pogodziłem i powodld mi
się dZięki temu wspaniale",
Po miadanlu będąc w Altaussee
Brandauer regu1ar.nie jak w ze1ar'ku, odwiedza także drugą kobietę swego życia, swoją 1Lcząc11
91 lat babcię, Marlę Bra.ndauer.
Nazwisko Klausa bra:mt właściwie
steng. To z miłości do 1wej
wspaniałej b&bki przybrał jej nazwisko.
- Gdy dotrzesz na sz,czyt zerwie się wiatr - powiedział mu.
kiedyś
pewien
prowiincjonaJny
aktor. Dzisiaj Kfaus Maria Brandauer, 44-letni gw.iazdor świato
wej sławy- · może.w pełni potwierd.l:lć
trafność
tej przepowied.ni.
Tyle, te to nie wj-atr lecz orkan.
To, że zawiść i n.ieżyczliwość nie
zdółały go zniszczyć, że nie przewróciła mu w głowie mania wielkości
- „Hamlet w skórz341ych
spodniach" przy.p isuje swej wro:
dzoinej, wyrosłej z ziemi rodzi::inej, chłopskiej natu.rae. Hamleta
gra już od kiliku lat na swej
stałej scenie w wiedeńskim Burgtheater. Dał tam już ponad 100
wyst~pów w tej
roli. Gra duń
skiego księcia po angielsku także
na Broadwayu. W fazę końcową
wchodzą trwające od trzech lat
prace nad nakręceniem „Pajęczy
lllY" wedŁug Józefa Rotha. Następ
nie Brandauer sam stanie przed
kamerą jako
Beethoven I jako
Danton.
- Zrobię też konku.rencję mojej
żonie Karin mówi o swym debiucie w roli reżysera fllmowego. - Film w produkcji między
narodowej będzie nosił tytuł „Rzemieślnik" i opowiada autentyczną historię zacnego zegarmistrza
Georga Elsera, który w 1939 roku
z1.n1łerzał
dokonać
zamachu na
Klaus Maria Btant1a•er jak• Adolfa Hitlera
w m~nacliijskiej
Mefisto w ftlmłe lał"n Sube. pl"frit1'111.

st;1kc~sów

Mimo tak wielu
Br8:ndauer marz.Y ?··· p1san1u. ~an:1e
rza wycofac się z blasku JUp1terów gdy :.:kończy 50 lat. „Grał~m
już wszystko co dobre I drogie.
Chcę tylko pisać 1 włóczyć się po
las.ach w towarzystwie Daniela
Od-r~UJtowca - kundla w.ziętego
ze schroniska dla zwierząt. Chcę
być jak każdy człowiek w~6d
sobie podobnych".
AR
A
AJ
Tłum. I oprac. 1I
YN KR

Rzadko kt6ra ulica jest tak nasycona gastronomia jak wł?.śni':' Wielkie Bulwary. Od połowy ubiegłel?o stulecia istniałv fu najbardzi~j
eleganckie paryskie kawiarnie, które dziś ~luża p-rzeciet::ivm mie~z
kańcom i turystom z wyjatkiem mo.że renomowanej Cafe de la Paix,
gdzie mała kawa ze śmietanką kosztuje tyle gdzie w innym lokalu
cały obiad. Na Bulwarze· Włochów i Montmatre dominn.ią niewielkie
restauraeyjki założone przez byłych kolonów z All(ier!i. To właśnie
oni spopularyzowall nie znane tu przedtem szaszłvki. Nad ondziw rozwinięta też jest sieć pizzerii I restauracji Mac Donalda. Gastro11omiczną ofert~ paryżanie wykorzystują zresztą w pełni, balltjąc do -pół
nocy w urokliwych lokalach swojej stolicy.
ZYGMUNT CHABOWSKI
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nowojorska para
po iluble okazało się. te męiczyz.na jest cho.ry na raka i stosowana chemioterapia moie uniemożliwić mu zostmie ojcem. Oboje podjęli więc
decyzję o przechowaniu Jego naaienia w '(>ewnym
banku nasienia na Manhattanie. Ale choroba rozwijała się coraz szybciej I rokowania były coraz
gorsze. Po roku żona zdecydowała się więc na
sztuczne zapłod·nlenie, żeby ojciec przed śmiercią
zobaczył jeszcu swoje dziecko.
To co się staro, zaskoczyło wszystkich. D11iew·
czynka, urodzona w grudniu 1986 roku z białych
rodziców, była.„ czarna. Badania DNA potwierdziły jedn'llznacznie, że nasiel}ie przechowane w
banku - IDANT Labs - które użyto do upłodnienia, nie było tym, które złożono. Matka
posta.nowiła . więc oddać sprawę do aądu, oskar·
żając IDANT Labs i lekarzy o błąd w sztuce,
nieQ.balstwo 1 niWotrzymanie warunk6w umowy.
Zażądała te~ odszkooowania
za at.raty moralne
dla siebie i dziecka oraz przeprowadzenia śledz
twa w laboratorium. Nie wiadomo tylko, dlaczego czekała z tym aż trzy lata. Jeśli dojdzie do
rozprawy, będzie to sprawa bezprecedensowa "".
historii sądownictwa i z całą pewnością -postawi
ławników w bardzo trudnej sytoocji.
Działalność amerykańskich banków nasienia nie
jest objęta żadnymi federalnymi prze11lsami. Tyl:
ko w niektórych sta,nach, np. dawcy muszą przejśc
Śpecjalne b.adania. Z Australii doniesiono niedaw•
no nawet o czterech przypadkach zarażenia wirusem HIV (powodującym AIDS), który znajdował się w przechowywanym nasieniu. Większość
banków prowadzi specjalne kartoteki dawców, w
których notuje się wyniki badań genetycznych
czy analizy chromosomów. Nawet kiedy dawcy są
anonimowi, banki odnotowują takie dane, jak
wzrost, budowa ciała czy kolor oczu. Dawcami •I\
bardzo często studenci meclycyny, kt6rzy otrzymują wynagrodzenie 25-50 dolarów. Ocenia się,
że obecnie w bankach przeważa nasi.en~ wł.U
nie od dawców anonimowych.
W USA działa ok. 80 takich ba.nklnr, apołr6d
których IDANT, posiadający ok. I00.000 pr6bft

prz.eżyła. tragedię. Wkrótce

zbieranych od 1971 roku, należy do największych.
Dr Joseph Feldschub,
dyrektor
laboratorium
twierdzi, ż~ d-0 tej pory żadna z próbek, przechowywanych w ciekłyin azocie w temperaturze
o.le. mhms 160 st. C., nie została pomylona. IDANT
Z!lajduje się w podziemiach pewnego biurowca ąa
Manhattanie. Są tam trzy „pokoje dawców", wyposażeniem każdego z nich jest rozkładany fotel,
wieszak na ubranie i paczka chusteczek higienicznych. W ka.żdym z pokojów są też najnowsze
egzemplarze „Playboya" i • Penthouse'a" Probówki na nasienie są róinokolorowt, -:: zq1.,.7.nn~„; olł
koloru skóry dawcy (np. przezroczyste dla białych, brązowe dla czarnych).
.
Powszećhnie uważa się sztuczne zapłodnienie za
wymysł całkiem nowy.
OkaZ'Uje się jednak że
st-wano je już w starożytności, o czym jest
nawet wzmianka w Talmudzie. Ze względów religi}nych ·1 etycznyc;b, nie było . jed'llak do niedawna pt>wszechnie akceptowane.
Zamrażanie
nasienia wprowadzono w latach
pięćdziesiątych ja.ko spos6b na jego dłuższe przechowywanie. To z kolei doprowadziło do powst~
nia specjalnyeh banków, w których nasienie moż
na było przechowywać w odpowiednich warunkach nawet przez 10 lat. Pierwsze ameryll.ańskie
dziecko, urodzone z zapłodnienia zamrożonym nasieniem, przyszło na świat w 1954 r. Pod koniee
lat osiemdziesiątych, eo roku
rodziło
si~ już
30.000 dlłecl. ntncnle zapłodnionych matek.
Procedura zapłodnienia jest względnie prosta.
Zamrożone nasienie ogrzewa się 'do temperatury
pokojowej i wszczepia kobiecie · w czasie owula•
cji. Lekarze twierdzą, że prawdopodobieństwo zapłodnienia na,sieniem zaml'Oźonym
Jest znacznie
mniejsze niż świeżym.
'
Za rozwojem sztucznego zapłodnienia nie nadą·
żyło prawo. Pojawił się m. in. problem ojcostwa.
·W większości stanów procedura stanowi np., że
anonimowy dawca nie ma wobec urodzonego
dziecka ani praw, ani obowiązków. Jednak wiele
problem6w wcillż pozostaje nie rozwiązanych. Opisany na wstępie przypadek do takich z pewnością
n*'1eż7.
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W tym roku r.upełnłe nlespodJlewanle dystrybutorzy 6clgając
się,
proponuj!\
kilka róbnych
wersji konfrontacyjn ego prog:ra- .
mu. P<>nłe-wat jedna1t w ka.Mej,
jako wiodąca pozycja jest „RAIN
MAN" (prod. USA, 19tl8), ret. Barry'ego Levinsona · dziś parę słów
o tym filmie, o którym na dobrą
sprawę kinomani wiedQią już niemal wszystko.
Wreszcie jE!anak
jest okazja by
sprawdzić czy
ist~ie
Dustin Hoffman zagrał
swóją życiową rolę. On sam je·
szcze przed rozpoczęciem ldję6
mówił: „Kiedy moja kariera dobiegnie końca,
widzowie będą
mnie pamiętać r. dwu ról
.
Szczurka Rizzo („Nocny kowboj")
I ,.Ratn Mana". NP liczne n.igrody
dla tego filmu, w tym 4 Oscary
'89, najbardziej zapracowali aktorzy.
Ho!tman
ujmuje
niezwykłą
prawdą
o człowieku chorym na
a'!tyz;n.' oderwanym od rzeczywi~osc1, który
jectnocześnie
jest
genialnym
matematykiem . Stworzył postać
fascy.nującą. Przelam)'W8lllie barier między jego zamkniętyil?- łwiatem a tym, w który
wohodz1
za ap.raw11 młodszego
brata, od_b ywa się w 9P0s6b :r:u-

NAJSTARSZY M ZAWODOWYM DOKSEBSKl.M nesburgu, jego przeciwnik Danny O'Sulllvan
MISTRzEM SWIATA WSZECHWAG był Jersey Londynu był w ciągu 10 rund llczon1 at H ra-z
Joe Walcott, który 18 lipca 1951 r. 11okonał przez zy zanim się poddał.
nbkaut Ezzarda Macka Charlesa, mając 87 lat
Tylko dwóch bokserów ma w 1wolm dorobku
l 168 dni. Najmłodszym mistrzem łwiata był zde- pó TRzy ZŁOTE ,MEDALE OLIMPIJSKIE
tronlzowany niedawno Mike Tyson, który zdoby:ł Węgier Laszlo Papp (1948, 1952 I 1956) oraz Kutytuł w wieku 21 lat i ·33 dni.
' bańczyk Teofilo Stevenson (1972, 1976, 1980): Ten
NAJCIĘŻSZYM .MISTRZEM SWIATA W BO- drugi jest obok swojego rodaka Adolfo
KSIE był Włóch Primo Camera, który zdobył ty- - trzykrotnym mistrzem świata amatorów Horty
(1974,
tul 29 czerwca 1933 r. po pokottaniu w Nowym 1978, 1986).
Jorku Jacka Sharkeya. Ważony przed walką miał
Rekord świata w 24-GODZINNYM PŁYNIĘCIU
118 kg, ale jego średnia waga wynosiła 122 . kg. _ KAJAKIEM należy do Polaka Zdzisława SzubBył on tet najwyższym mistrzem świata, mając &kiego I ustanowiony został
na kajaku .Jaguar
196,6 cm wzrostu (niektóre tródla podaj• 204 cm). K-1 11-12 wneśnia 1987 r. w clęgu dob7 rekorHettry "Homlclde Hankh Armstrone (obecnie dzlsta przepłynął Wisłą (Włocławek - Gdańsk)
wlelebn1 Henr:r Jaebon) był jedynym do tej IS2,9 km.
priry bokllerUłm mist~ świata W TRZECH .,BBKOBD SZYBKOSCI NA KAJAKU naleiy do
TBDNOCDANIB W AGACHt piórkowej, lekkiej i -węgierskiej czw6rki i sostał
ustanowiony w
p6łciętklej, „puując"' od lłerpnła do grudnia 1987 r. t>Odezu mistrz-OStw
łwiata w Dutsb-nreu
1938 r.
(RFN). Węgrzy Pokónall dystans 1000
w trzy
NAJBABDZIB J OBCL\!ONY BING zanotowa- minuty 81,21 sek_, oo dało im łrednląm prędkość
no podczas walk.I Claude'& ,,Humphreya" Mc13ri- 19,86 km na godzinę.
,
de'a I Oklahomy (154 kg) z Jln;imym Blackiem
NAJDŁUŻSZĄ PODROŻ KAJAK.IBM odbyli Riz Houston (163 kg~. Lżełszy znokautował cięż- chard H. Grant i Ernest „Moose" Lassy, płynąc
nego w IIl rundzie poJedynku rozgrywanego ze wschodniego wybrzeża USA przez ChicagO',
1 czerwca 1971 r. w Oklahomo. City.
Nowy Orlean, Miami, Nowy Jork aż do
REKORD NOKDAUNOW W JEDNEJ WALCE Wielkich Jezior. Dystans 9.820 km pokonywali
należy do Vica Toweela 1 Południowej Afryki. od 22 września 1930 r. do 15
sierpnia 1931 r.
Podczas wa?ki o mistl'%0Stwo łwiata w wadze
kOfUćłej, rozegranej 2 grudnla 1959 r. w Jo~anOpr. (bar)

... „

Wiusna,

„

" „

panowie~

0

Odal„

Rad• dla dol"OIJl1eh - nle wkła
dajcie dtłnlowych
mundurk6wl
Dżins lepiej nosi~ z ezymł Mrmalnym. Np. szerokie spodnie plus
wranglerowa kurtka albo d_żinsowe
spodnie, kolorowa k<lszula, kamizelka, blezer - wszystko dobrze
zestawione kolorystycznie . Modne
kurtki - typu -wrangler budrysówki,- dżinsowe lub skóTZane. Dużo spodni welwetowych I welwetowych ubrań {np. w zieleni granatowej :r: kamizelką i kolorową ko•

w

IJl(ldzłe męl)deJ włda6 unłan:r, ozeIO 1>0twł~em b7ły m.hl. od-

b:rwaJitee lłę na pocsą\ltu 1utego
vt Parytu Mrtl konfekcjt męskiej
SEM.
.
_,,...Moda męllka jest kolorowa! .Tut
nie azara,
garnlturowo-b lurowa,
mundurkowa. Najmodniejsz a kolory tQ ciepłe rudości, rudórdzawe,
muaztardowe, belowobrązowe, r.ielełl
granatowa i 1ranat zielony,
ecru. To grupa kolorów bardzo ciekawych, malarskich, świetnie ze

szulą).

Profesjonaliści (projektanci, dziennlkarże, artyści)
noszą
jeszcze

sobą
współgrających,
dających
możliwość ubrani~ a nie przebrania. Koszule bywają bogate, gobelinowe, drukowane (sporo tego bę
dzie robić „Wólczanka") . Można utem włożyć szerokie spodnie, kolorową koszwę, luźny blezer i duży

trencz l
marca do

Cllma''

by~

czerń.
kończy.

Zatem ona ciągle się nie
Dalej trwa w zestawieniach np. z musztardowym , plu~
złote guziki. Zatem uwaga, te kolor - bardziej niż linia - decyduje o ·tym czy jest się modnym.

dobrze ubranym od

października.

AGNIESZKA OSTAPOWIC Z

n

L

n

niebajkowy (jak to czę
sto w fi1mach bywa). Autentyz,m
zachowań bohaterów jest tym co
przykuwa uwagę.
Czas lednak dodać, że równie
świetną
kreację
stworzył
Tom
Cruls~. Gra cz.l:owleka, który dopiero po śmierci ojca dowiaduje
się, że „w spadku" otrzy mał chorego brata. Sposób w jaki oswaja

kontaktować z nim zaświadcza o
talencie młodego aktora, któremu
udało

się wyjśb
z tła supergwiazdy I tapłsać w pamięci wl~w tak, że dziś jest jedną 1
rilijpopularnle jszych
ekr&-nowych
postaci.
Nostalgię całej
opowieści
powiększa formuła scenariusza .Rain
Mana". Jest to kolejny tzw. film
drogi z akcją dziejącą się na trasie, którą wspólnie przemierzają
bohaterowie. Podróż jest okazją
do powrotów w przeszłość, sięga
nia do przeżyć, które zachowane
w strzępkach teraz otrzymują
właściwy
wymiar oraz interpretację ~ daią się uozumieć i do-

cenić.

Jeszcze słowo o reżyserze. Levfsoo był jed.nym z kolejnych,
któremu zaproponowan o scenar1iusz
(m.in. wcześniej film miał realizować
S. Pollack, a potem S.
Spielberg). Nakręcił · film w cląg\f
65 doi i zao.5zczędził z budżetu
wynoszącego 24 mln dolarów
aż
2,5 mln. „Rain Man" to długi film
(dwie godziny 15 minut). a w pamięci zostaje nade wszystko koncerit aktorskiej gry.
_
RENATA SAS

40 LAT TEMU

Wkrótce będzie duto wieśei dla
Wraca dżins i welwet. Dżins po-\ra i na każdą oka:r:ję. W dodatku
PJA. Dzlł wlęo na otarcie łes tro- kazują nawet wielcy, jak Pierre nie jest to dżins turecki, ale jasny,
Cardin.
Ale uwaga, z dżinsem na klasyczny, nie marmurkowy ! Dla
ch41 lntormaejł dla panów. Zrentłl Zachodzie
była przerwa.
no- młodych dobre 1ą zestawienia: klaIMlwlla_Kact1111aM (Krajowa llp6ł 11111 IO htaml od rana do Nie
wieczo-- syc:zne, lll)odnie, kurtka typu wranU ~t6w
.
,,Polcongier.

~. pro~ ' pawdatft!
· - • aw
wtr6d prot.aJo8alls\6w twterdzł, h W> włdnł•

go ze światęm, jak ·sam uczy się

pełnie

1

ponka Hlroko Nakamura, Ed·
ward Auer (USA) I Elżbieta
Głąbówna.

„Władze prokuratorskie
wadzą energiczną walkę z

jawami spekulacji" „DŁ". Przed
Sl\dem w

stanęła była właścicielka
łekał7lnego, oskartona o

materłał6w

wanie

cąch.

·prcprzedonosi
Łodzi

sklepu
ukry-

włóklemu

Po procesie, łocr.llCym
llę pn7 ddym nlnteresowan iu
ąołeczeAlłwa, oskarłonri skazano na I lał więzienia.

tii Komunlstycsn eJ naiwało to
próbri powrotu cło faszyzmu.

• • •

• • •
W Moskwie rozpoczęto budo·
Specjalne komisje
1zkolne,
wę uniwersytetu,
kt6ry będzie
powołane przei kuratoria, rozjedno z największych tego ropoczynają
przygotowania do
dzaju budowli ua świecie. Wyakcji typowania kandydatów na · sokośó najwyższej części gmaI lok studiów w szkołach wyż
<'hu m:i. wynosić 2CO m. Na teszych. Pod uwagę będą brane
renach przyległych do uniwerm.in. pochodze~e społeczne, uzsytetu
wybudowane
zostanie
dolnle!:)a, poziom ideologiczny.
osiedle dla 6.000 studentów.

• • •

Włoska

rada minlstr6w powzięła szereg uchwał o :tastosowaniu środków wyjątkowych
celem „ochrony porządku publłczn~go" (m.ln. zakaz zgromadzen,
włeców l demonstracji,
zwiększenie stanu liczebnego pollcji). W 1pe0Jalnynt oświadczeniu kierownictwo Włoskiej Par•

AT:Rll
rł

n

zs ,

„ ••
,...
n
;;
n

• • •

Pierwszym człowiekiem, który
przebywał w przestrzeni poza·
ziemskiej po opuszczeniu statkv
kosmicznej, był ppłk Aleksiej
Leonow. Trwało do 20 mlm1•
podczas lotu „Woschocla-Z'', któ·
relJO dow6dcri był Paweł me.
lajew.

• • •

'W

Bukareszcie podano df
wiadomości, ze na skutek clę:!
klej choroby płuc oraz wątro
by zmarł w wieku 64 lat I se
kretarz KC Rumuńskiej Part;
Robotniczej, przewodnicząf'y R~
dv Państwa Rumuńskiej Repu
bliki Ludowej, Gheorghe Ght>
or!!hiju-Dej.

25 LAT TEMU

Reżyser

• • •

Nałęcki roz
począł realizację filmu telewi
VII Międzynazyjnego opartego na opowiada
rodowy Konkurs Pianistyczny
nb J. Przymanowsk iego ~Czte
im. Fryderyka Chopin:J. l narej panrerni i pies" Ma się of
grodę (40 tys. zł) zdobyła Arskła.dar z 15 od<-in' ·w po 35-4'
gentynka Martha Argerich. Kominut kaidy. W głównej r"'
lejne miejsca zajęli: Arturo Mo·
Janka Kosa - Janusz Gajos.
relra-Lima, Marta Sosł*ska, Jaopr. (brr'
•
• pR
~.
IB::o.'.3

Konrad

Zakończył się
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Paliwo za
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gtan\cą

W połowie marca l:>r. talony na
paliwo kupowane poza granicami
kraju kosztowały:
ZSJtR: benzyna 95 okt. - 1.683
d, 76 okt. - 1.266 tł, olej napędo
wy 1.266 zł.
Czechosłowacja: benzyna 96 okt.
ł.419 zł, 90 okt. 3.923 zł, olej
napędowy 3.710 zł.
Bułgaria:
beozyua 96 okt. 8.800 zł, 93 okt. - 3.166 zł, 86 okt.
2.850. zł i olej napędowy 1.900 zł.
Sprzedaż
talonów na paliwo
ZSRR i Czechosłowacji nie jest iloś
ciowo limitowane. Wszystkie nie
wykorzystane talony podlegają skupowi.
Wyjeżdżając do Bułgarii możemy
kupić do samochodu o pojemności
silnika do 900 ccm - 150 litrów,
do poj. 1500 ccm - 200 1. powyżej
1500 ccm - 250 1 i dla motocykli
- 60 I.

Belgijskie
notowania
Nie jest już dla nikogo tajemniprywatny import ład i skód
do Polski prowadzony jest przede
wszystkim z Belgii. Zai:tteresowanym podaję, że lada 2105 z silnik iem 1.300 kosztowała of!ojalnle na
początkn tego roku ok. 180.000 franków belgijskich, &arnarę z silnikiem
1100 ceniono na 223.960, w wersji
czterodrzwiow ej kosztowała - ok
270 tys. 'Podstawowa odmiana lady nivy kosztuje ponad 320 tys.
f ranków.
Skody proponuje się (typ 120) za
174.950 franków, zaś .favoritkę" za
24!!.950.
Dla porównania podam iż w tym
samym katalogu cena fiata 128 bis
WYnosi - 172.000.
W Polsce dolar ma 38.84 franków
belgijskich.
cą, że

----1

-:--

.-'

Na rod.zi ny

turbo

Wiosna 1tała lię taktem.
Na
polskle drogi wYJechaly tysiące motocykll I motorowerów. Tymi ostatnimi kierują na ogół kilkunastoletni chłopcy. W ostatnich dniach właś
nie kierujący Jednośladami bYll
sprawcami większości wypadków na
drogach. Ich szanse w konfrontacji
z dużymi pojazdami 1ą bardzo niewielkie.
Apelujemy do rodziców o baczniej-

sze pnygll\d&nle 1lę temu co s motorowerem na drodze W7tabll'J1'
Ich „pociechy".
Prezen&uJemy na r.cl.Jęctu Jelewl, llt6- rego kierowca miał do wyboru: naJechat nastolatka, który raptownie
1:ajechat mu drogę, bl!d:i udenyó w
przydrożny słup. Wybrał
to drugie."

Turbosprężarki, rebiące w ostat?ich latach ta!tą furorę - nie są,
Jak się oka?:UJe, wynalazkiem nowym. Już w 1923 r. konstruktorzy
f irmy FIAT zastosowali w jednym
ze swoich wyścigowych aut kompresor zwiększający moc silnika,
Ale tak naprawdę pierwsze próby z turbosprężarkami poczyniono
w 1902 r. (L. Renault), kiedy to opatentowano sprężarkę odśrodko
wą. Pięć lat póżniej w USA wykorzystano ją w praktyce.
W czasie I wojny doładowanie
ł;>yło często stosowane w silnikach
samolotowych.

Aut osal on 199 0

Kiedy rajdy terenowe?
Ustalono już dokładne terminy
tegorocznych eliminacji rajdów, w
których wystartują samochody terenowe. I eliminacja odbywa~ się
będzie w- woj.
gorzowskim w
dniach 11-13 maja. Będzie to Off
Road Rally. Druga eliminacja: 25-27 maja - „Jeepinę" organizowany przez Automobilklu b Łódzki.
Impreza najprawdopod obniej odbywać się będzie w północnych rejonach wojewóditwa łódzkiego.
„Polskie safari" czyli Ul eliminacja przygotowyw ana jest na 5-a
lipca, „Tarpaniada": 7--9 sierpnia,

1

Jak już inf~mowałem na ła
mach „DŁ", w dniach 21-27 maja
br. w Katowicach odb~ą 1ię ~ię•
dzynarodowe Targi Samochodowe
pod nazwą „Autosalon
1990 Po·
land".

automobilizmu i motol':yzacji o charakterze marJt.etln1owo -lnformacyjnym a takte handlo-wym, pod hasłem
„Samochód sprzymierzeńcem
człowieka".
Impreza odbędzie się
w katowickim _.,Spodku".
Pirzewiduje •ię eapozycję l &przeImpreza jest
pomyślana
jako da:Ł: samochodów osobowych, t,-,.
s~jalistyczne targi w
dziedzinie renowych. dostawczyoh do 2,5 ton
ładownolcl, akcesoriów l części zamiennych, narzędzi I wyposażenia
specjalistyczne go, materiałów . lakierniczych oraz - ewentualnie w
zależności od zaintareso.w an!a
autobusów
l
ciężkie10 sprzętll
transportowei o.

„Jeep Cross": 14'-15 września i impreza kończąca sezon, będąca jed•
nocześoie VI eliminacją Mistrzostw
Polski - 28-30 września. Tę ostatnią imprezę przygotowują działacze

z warszawskiego Klubu Motorowego Rzemieślnik.

Chociaż ubiegły rok był dla volkswagenów w RFN zupl'lnle dobry,
jednak skrupulatne podsumowani a sprzedaw•nyc h na tym rynku 11a.mochodów osobowych wykazały, ze firma odnotowała minimalny spadek. Jedynie mod.el golf cabrio odnotował przyrost. Ale np. polo sprzedano w RFN 272.lł89 tj. o 3,1 proc. mniej niż w 1988 roku. Zwraca- uwagę spadek popularności golfa z silnikiem wysokopręł.nym. Tu notowany jest prawie 30 proc, spadek sprzedały. Poprawił statystyki
model passat, którego w wersji diesel sprzedano ał o 52,Z proc. wlęeej niż rok wcześniej.
<
Słabsze wyniki miały takie Inne saohodnionl~mleckle firmy Jak
Mercedes - Benz czy Opel. O sukcesach mote m6wl6 natomiast FIAT.
Z wyjątkiem modelu uno D, pozostałe uzyskały wylsse wskał.niki
sprzedaży.
·
Interesujący jest przegląd wśr6d innych marek. Bardzo dobrze
sprzedaje się ·np. _w RFN renault espace, którego w 1989 roku -sprzedano 4.959. Nie jest to oszałamlaJl\ca ilość ale wzląwuy pod uwagę
konkurencję forda transita.„.
Trwa napór samocho:lów japońskich na rynek zachodnioniemiecki.
Aż 22.496 sprzedano nissanów micra • O 38,5 proe. więcej nlł rok wcześ
niej Niemcy kupill nissanów patroli (terenowych). Dobrse ma 1ię
spnedał mitsubishi. Straciła zwolennlk6w toyota celloa (na sdjęclu),
kt6reJ sakUllY epadły et prawie !O proc.
·
J'ako elekawostkę odnotujmy Jeszeze wsrosł lllHtłdJ lałJ - 11.ISl
sztuk (wzrost o 13,1 proc.) I skody - t.!198 riłflk twnOft • lł,I proe.).

,

W dniach 8-3 lipca br, odbysię będzie 47
Rajd Polski.
Trasa liczy 1002 km ł jes6 podzielona na 23 odcinki specjalne, Podobnie, Jak w latach poprzednich,
rajd będzie się odbywał wyłącz.
nie na drogach
asfaltowych w
województwac h: wrocławskim I
wałbrzyskim.
Podzielono go na
dwa etapy rozgrywane na tej samej pętli z 10-godzłnlll\ nocni\
wać

przerwą.

Od lat
Imprezie komandoruje
niezmordowan y ZBIGNIEW JAROSZ. Specjalnie dla „DŁ" przekaAutosalon stanowić będzie corocz- zał kilka dni temu }>arę szczegółów
n:i. temat tej najpoważniejszej w
ną specjalistyczną
platformę
in- Polsce,
Imprezy samochodowej . z
tormacyjno-handlową
ułatwiającą
kontakty kooperacyjne dużym · I uwagi na bezpieczeństwo zawodników
I widzów zrezygnowano z
małym podmiotom
gospodarczym
wyścigu ulicznego w Sobótce. Bęz całego świata.
Lista uczestników nie ze.stała jeszcze zamknięta. Organizatorzy zapraszają do udzlałtl firmy I organizacje h;1ndlowe zajmująca się
produkcją i dystrybucją
akcesoriów samochodowyc h,
części zaPol.ski Związek Motorowy już w
miennych, narzędzi i wyposażenia
przedstawił
warsztatów naprawczych, lakierów listopadzie ub. roku
Ministerstwu
Finansów swoja pierw•
a także konstruktorów proponujl\sze
propozycje
na
temat
dopłat :r:
cych nowe rozwi~anla technicz...
budżetu państwa dla osób posiadano-eksploatacy jne.
jących przedpłaty na samochody.
Mimo póżni&jszych prób nawiąza
nia rozmów rząd nie wyraził nlml
zainteresowan ia. Obecnie nie wiadomo ile
pieniędzy
przeznaczy
bud:!:et na pokrycie ró:!:nicy między
ceną
samochodu
wylosowanego
Czuwanie
nad - · bezpieczeńop. na 1988 rok a tą obowiązu
stwem i porządkiem ruchu na
jącą obecnie. Skądinąd
wiadomo,
drogach, kierowanie ruchem i · że
Sejm zaaprobował przekazanie
Jego J;tontrolowanie nalełt\ do
na ten cel w tym roku biliona zł,
właśclwośct organów MilicJl O•
ale
·tel,., te Jut dziś pot71o. wiadome,
bywatellkleJ.
truba
pn:rnajmil&.J
dwa
raz:r

dzle

to super OS z Sob6tki do
W drugim dniu podob~
na 20-kilometrow vm
odcinku z Sobótki do Tąpadei.
Cboclai, jak na razie, organiza•
torsy nie narzekają na brak spon•
sor6w, ogranicza się do minimum
wszystkie wydatki, Stąd np, bez-·
płatne . przyjęcie
tylko za wodników z listy priorytetowej A I B.
1a

Będkowic.
ny wyście

Baza 47 Rajdu Polski mleści6
będzie w
hotelu „Wrocław"
we Wrocławiu. Na marginesie dodam, te doba noclegowa dla Po·
laka kosztuje w nim 60 tys. sł, dla
obcokrajowca 490 tys. zL
Na zdjęciu: fragment wyścigu
w Sobótce w 1988 r. Szkoda, te
go w tym roku nie będzie, zawsze oglądały go tysiące klbic6w.
się

--PZMot. tHa zmotoryzowanvch

Przepis na

dziś

I

rozwiązywaniu
tego
~r~blemu :r:motory7.0:Wanł
nie czuli się osamotnieni, PZMoł.
przy
współpracy z Federacją
Konsumentów choe pomagać kandyda-

Aby PI2Y

tom do odbioru samochodów.

Mówi się ostatnio też o wszczę•
ciu zbiorowego prac.?su w sprawie
IO proc. dopłat na fundusz ro:r:woju motoryzacji.

I
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RYSZARD
_________
PERCZAK__.....
_________

DZIBMJłlK łoODZKJ

mn

(111118) 1

••

Bldlilt

-

na

. o f e r u j e:

łr
łr

montał liestaw6w Indywidualnych,
171temy zbiorowe ~a kilku, kllkunastu bloków,

poleca
ELZA

•

projekty, porady, nietypowe zamó-

uL Piotrkowska !10,
XV piętro, teL St-tó-61~
81-0!-lt Welt, 189.
609-k

„ •

Wleol• TV SAT.
BLIŻEJ $WIATA Z BUMATEM.

a

z z a n or wa r

1747()-~

n ••

Z.APOROZEC - tanio - ZATRUDNIĘ
s:r;waczki.
78-67-41.
20144 g
- Violetta Szewczyk,
8ILNIK Leyland SW-400,
Aleksandrów,
Swierplandek• kompletną do
czewsklego 107.
10356 g
stara 28 aprzedam.
zatr1,1dnię
88-07-27.
9667 g SZWACZKI
(spodni~).
Wysokie
zaAKUMULATORY.
Cena
robki. Gwarancja stakonkurencyjna. Oferuje
łego zatrudnienia.
Du1klep „Jaga",
Armii
bois 61 A. Tiul - grecLudowej 23.
1l30(ł g
k i sprzedam. Wszywki
FORD taunus (1981)
i blachy „P iramid" ku33-73-61.
9061 g
pię, 57-57-18,
21376 g
„126P" sprzedam, 36-61-03
ZLECĘ
roboty budowlane.
po 18.
\
57-57-18.
21379
gp
21301 '
SZWACZKĘ
(overlock,

-

stębnówka) chałupniczo
zatrudni ę, 55-15-00.

M -3 Łódź, sprzedam, Rawa
Mazowiecka, tel.
14-15.
19751 g
MIE.5ZKANIE 100 m ·zamienię na M-5 lub M-4,
33-85-68.
9702 g
M-3 zami„nię na M-4 lub
M-5, 43-80-12.
19909 I
TRZYPOKOJOWE 65,5 m
spr.udam, zamienię na
pokój z kuchnią. 48-72-80
20017'
BLOKI u.mieni• na domek, 4~1.
9851 g
MIESZKANIE atudentc.e
18-12-14.
9860 g
ltORZYSTNIE
zamienię
M-2 na M-4, 86-22-59.
.
20106 g
POSZUKUJĘ

. 14m;r~i!iiiti{f{I

I

._

---~~----

OWUIGŁ<!>WKĘ
SKŁAD

Kon<sygnacy j ny
„EXPt>LCO" „MAREX'' Zgierz, Sadowa 6,
teL
16-26-30
oferuje
JEANS
wszystkie
grubości, kresze, nylony. włóczkę,
dodatki
krawieckie.
4512 Il
ODBIORCÓW garniturów
spodni, spOdnic-spodni.
Szyjemy smokingi. garnitury. Rewolucji 18 . 33~77-84.
19855 g
POSZUKUJĘ
producenta
bistorowych
sukienek
plisowanych t. sitodrukiem, . Białystok,
tel.
416-777 (po 18).
20042 g
HANDLOWCY! Producent
of.eruje
torby-rek1amówki 34-83-93.
..
9782 I!
SKÓRY cielęce surowe
skupuję · hurtowo, Zgierz
tel. 16-55-47.
20056 g
3'R YSY lastryko najtaniej w PPH ,Marbetex"
jgu. Łódź , Teresy 105,
tel. 52-57-79 lub 52-59-22.
8562 e
::zESCI rowerowe, rowery - kupno, sprzediż .
komis Kilińskiego l~.
8583 g
NOWO otwarty sklep: dodatki krawieckie, kaletnicze, szewskie zaprasza
Miła ta (od Rzgowskiej).
20277 g
· ~ A3T:A~SZE płytki kalet. nicze, folia PCV 57-11"32
do 16, 74-72-35, 34-30-05.
..
·
10262 e
DZIANINĘ
„miś", różne
szerokości,
eeny

.'

·

'sprzedam. 48-14-33.
. .
9852 '
l· l)itANINĘ 7.achodnlą
· 1 ·aprzeda.j~
84-58„18,
· r·;n-11„73,
10396 I(

I
„ .. .. _ , ;.1.::.

··i!

kawą

kupię.

-

KUPIE znaczkt
od 18

blachę ocynkowaną emaliowaną kolorową
„EKOTAL"
płaską, trapeźową, tel.

78-40-87,
48-83-82
od
godz. 18.
20361 g
OVERLOCK,
stębnówkę
74-98-58.
20352 g
D3Vab, Nu 18, Arednica
S 3/4 cala oraz ntrykopy
1przedam. 34-12-48.
20341 g
TVC ,,Elektron", piec gazowy c.o. 81-89-59.
10215 g
SUSZARKI!; przemysłową
1przedam, Głowno tel.
432.
10096 g

~PR~KF;

autoniatyc~ą.

iku_ter Simirón 11owy :.....;
52-30-70.
. 10124 g
WIEżĘ
„Technics"
51-77-72.
10155 g
HAFCIARKO-kopiarkę
z
overlockiem. 10-404-21-90.
9889 g
SPRZEDAM nowy kompletny,
przemysłowy
ov.erlock „Rimoldl" 5Z..18-89.
10388 •
SPRZEDAM maazynę do
szycia Singer, 125
p
1300 (blacha do remontu) 43-25-49 wieczorem.
10380 '
SPRZEDAM rury ocynkowane 74·57-52.
7547 ł
TVC ,,Sharp" sprzedarp. 55-26-48.
6852 1
SPRZEDAM dzianinę ln-

· w ogrodnictwie przy kolei

Łódź' ~ Stryków

~

Oferty:

PO'l'RJZEBNY.
„19750",

Sienkiewicza

~

~
~
~

~

§
~

S~. ~

~H//HDrUAYUPihdHorQŃ'mzuJ

DZIENNIK ŁODZKI nr -'Jl (13058)

.••

..

„.

8945-g

PRZEDSIĘB.fORSTWO

w Koluszkach,
ul. Partyzantów 3, teł. 14-19-14
ZATRUDNI
na bardzo korzystnych warunkach
płacowych

szwaczki,
,.. mechanika maszyn szwalniczych,
·
..,_ sekretarkę (w rozumieniu
zachodnim), najchętniej ze
znajomością języka niemieckiego.
·

• IJio-

Interniści,

łł I(~·

www:
''rz"
EE
=ił'
/ , ·~:=' ,
-.„w
•n!'+· t"+th-' •fizyka.
MATEMATYKA,
R°"8.k. 57-54-90.

.

•12 r.a v rav

r

19313-,g

J r

nr

OKAZJA! 20 proc. obniż- ANTENY - 87-64-76
ld cen • usłuc blachar17442 1
atwa aamochodowego z MIKROKOMPUTERY materiałbw
państwonaprawiam
Ltmawych lub prywatnych.
nowskiego 200
Wykonuję drzwi &talo11048 g
we, kraty, ocrodzenia, MIKROKOMPUTERY bramy. Huta Jagodninaprawa 42-58-98 Lanca 54 · (Złotno) . (autoge.
8330 g
bu.t 259). ,.
21437 g PODCISNIENIOWE praAUTONAPRAWA ...:. u
nie dywanów 52-50-10
klienta -.. 34-15-35.
Nazarczyk.
·
48 g
8928 g - PRANIE dywanów
DOMOFONY, alarmy, .n55-44-68.
9120 a
tervoxy 78-79-04 PRANIE dywanów, my(&-10) „In.stel".
cie okien 43-24-18
9690 g
Antczak
5633 g
VIDEOFILMOWANIE
DYWANY, tapicerkę 84-44-90 Makowski
podciśnieniowa pio16376 g
rę 43-07-13.
VIDEOF!LMOWANIE 10126 g
34-82-67.
9286 g GLAZURĘ układam
VIDEOFILMOWANIE
43-78-91.
10361 g
. '36-32-73.
19708 g
zLAZURĘ,
terakotę
układam 78-47-75
VIDEOFILMOW ANIE
.
20314 g
„Unlwerstech" 14-30-81, JKŁADANIE glazury 42-99-33.
7944 g
gwarancja 33-75-33.
VIDEOFILMOW ANIE
449 g
55-81-73. .
8360 I . JKŁADANIE
glazury.
VIDEOFILM Kośmider 42-67-41.
11921 g-P
36-71-27.
18820 g JKŁADANIE
glazury,
VIDEOFILMOWANIE
86-19-48 .
21347 g-P
16-45-45.
8332 g {0MPLEKSOWE usług!
JOKER - magnetowidy
stolarskie w domkach :
vfdeokuety,
wypoży-scbooy, podłogi boazeczalnia, wymiana, Turie, meble, inne. 48-09-12
wima 8 - 36-58-51.
10991 g
20210 g ~ONTAZ bOazeril 16-60-51
MAGNETOWIDY
mani10058 g
tory wypożyczaln i a \łONTAZ boazerii 74-08-00
81-05-86, Jędrzejewski.
21343 g-P
503 g TAPETOWANIE
ścian,
PAL/SECAM
fonia,
sufitów.
Ogiński ,
przestrajanie „Atel" 87-32-68.
9706 g~P
A O" A" (10-l )
MALOWANIE. tapetowa7,_
8•
.,._
nie 87-62-56 Kozłowski.
20215 g
PAL/SECAM,
magneto7911 li
widy
- . u:sługi Inż.
Pa.kul.ski 4'8-13--37.
8418 g
PAL, video przestrajanie, inż. Maciaszczyk
WOLNA
441160, - studia,
86-95-68.
9646 g
mieszkanie. pozna intePAL/SECAM, dźwięk resującego Pana do
lat
przestrajam inż. Pusz50. Listy „.20142" Biuro
ko - 52-60-73
Ogłoszeń.
Sienkiewicza
7559 g
315.
DEKODERY PAL, video
BIURO
Towarzysko-Maprzestrajanie. AZP
trymonialne - .,Capri".
Electric. Gwarancja
Łópż 7,
skr. 225, tel.
57-55-80, 84-17-50.
81-36-07.
8445 g
20330-g
DEKODERY,
telenapraletniska w
wa - „Jowisz", „l{e- POSZUKUJĘ
okolicach
Łodzi ,
tel.
llos" 48-18-81, Klażyń
51-69-87,
10516 g
20134-g
rELEPOGOTOWIE
WYCIECZKI: USA . Kanakolor - Lewandowski
da, Tailandia. Turcja,
32-04-81•
ZSRR Czech t1«łowacja ..
11706 g
Bułgar i a inne.
WcZAłsy ,
ANTENY,
instalacje,
wizy 32· 49-44 Pol Pu.ks.
konaerwacja, poprawki
Piotrkowska 18.
84-02-52.
20088 g
17172-g

•ki.

marmurową,

umiejący podlewa~

§
·§

neurol~zy,

84-28-26.

OGRODNIK ZAWODOWY

14-14-56.

maar z• •1•k2mSRdlire 1?1•~
z nr •~ ...
ta

ALMED" stomatolo" dzy, onkolodzy, .;hii:ur·
dzy, gas,trolod~y. ortopedzi, okuliści, der.matolodzy,
laryngol~)'.~

kardiolodzy,
ginekolo21339 g
dzy, urolodzy, psychiaZATRUDNIĘ
szwaczkę
trzy, inni ~pecjallści,
(dzianina) ,
KonstantyArmii Czerwonej 81/83,
nów,
Wrzosowa
15
15-20, od 13, tel.
78-25-90.
21381 g p
14-74-70.
508 k
ZA'l'RUDNIĘ do
szycia
TEL-MED Pogotowie' leskór. Kupię
stębnówkarskie. 78~29-46
kę
nłaską. 81-23-32.
'8162 I
.
1175Jl g
WYKWALIFIKOWANE
szwaczki
zatrudnię produkcja eksportowa.
43-51-50 (7-15), 52-82-06
po 18.
11920 g
SZWA'.CZKI (teksas) po- PRZEPROWADZKI
84-14-151.
'1'801 •
trzebne, 52-73-55. '
'-- f
11821 g p
ZATRUDNIĘ
wykwalifi- · UKŁADY wydechowe kowaną
szwaczkę
Judyma 20.
8628 g
33-79-87.
11911 IP ŻALUZJE kolorowe. ·
51-W-BB.
11239-g
najtaniej. ZALUZJE
lf j
33-77-29.
~;=tz·i&=
8323-g
GINEKOLOG - 33-55-30 ZACUZJE przeciwsłonecz...
ne, wstrzeliwanie koł
Tuwima 20.
8437 g
ków. 42-35-82.
ZIOŁOLECZNICTWO
8358-gp
Krym 34-36-78. 7728 g
ŻALUZJE samodzielny
„INTERMED"
całodomontaż, trzyletnia 1wabowe
specjaliści
rancja. ,;Dees": 81-44-28,
34-10-77.
7704. g
86-40-38.
34-44-30 - lekarze specjaliści.
Cewnikowanie,
masaż.
8456 g ŻALUZJE - wyci$z.a.n·ie
{1twarancja), 16_.27-20.
34-44-30 obdukcja
7729-a
8457 g
PARKIECIARSTWO. LewandowskL 31-97-25,
19186-g
::YKLINOWANIE. 43-48-27.
Grzywacz.

1=,·,'fPfi

'
i

ZAGRANICZNE

DZIANINĘ

~.D7H/D7~D7UD7.U//~H7/»"~

~

a

. 8738 g
sprzedam 52-08-31.
. 9962 g
33-18-74. SPRZEDAM
linię
do
11652-P
produkcji tektuzy I pól32-78-34
masy
długowł6knistej.
Oferty S83
k,
Biuro
!i!l91-e
Ogłoszeń, Sl„nklewicza ·
3/5

łańcusz-

automat polern!czy sprzedam. 36-44-94 lub
15·04-19.
8839 I
SPRZEDAM okna, fotele PUSTAKI tanio
sprze- po1on eza. 55-36-67.
dam, Dąbr6wka Wiel8749 g
ka U k. Zgierza.
NAJTA~SZE
meble ku21341 g p
chenne u prod'lltenta. SATELITARNY komplet
36-49-60.
19889 g
52-33-87.
2137S g p
r ANIE meblościanki,
86-'64-40.
19839 ' CJżYWANĄ lodówkę
,,Millsk 18" apnedam.
MEBLE „Tadeusz", 40 m
Do azycła spodni . u.parkietu, telewizor Antrudnię,
78-10-151.
tares, dywan . 2X3.
·iom 1
34-47-68.
19982 g
rvc. 84-07-38.
9733 g
OVERLOCK - sprzedam. .
33-05-98 ·
9938 g
~filidJ!
SPRZEDAM komplet wy- ---..
SE
poczynkowy 55-86-08.
'
100060 g SPRZEDAM lub zamienię
SPRZEDAM zestaw· młollara 28, teL 88-SB-57.
dzleżowy „Paulinka'1 I
21290· t
tapczan , Jednoosobowy. MERCEDESA 200 D
87-78-34 (10-17).
1przedam. 15--615-28.
· 20322 g
10242 I

~
~§·

•

PSYCHOLOG

ZA ZŁOTÓWKI. ·
TEL. 14-14-16.

terlokową, 6c1Ągacr.ową,
kołnlerżykl ••Polo"

MOZAIKĘ

~

niedużego

lokalu sklepowego
ł3-85-67.
20135 g
SPRZEDAM ~-4 (Retkinia) 87-25-41.
10010 ł
WŁASNOŚCIOWE 37 m,
Hlpot„czna
pilnie
sprzedam. Listy 20331
Biuro Ogłoszeń,
Sienkiewicza 3/5.
KOMFORTOWE M-5 (Dą
browskiego) sprzedam.
55-25-27.
20341 g
\f-4 aprzedam. Prusa 457 (16--18).
10081 g
KUPIĘ M-5, 55-62-16.
10107 g
NA' korzyirtnycll WMU llkach zamienlii
mieszkanie jednoizbowe
na
większe. Rzgowska
35
m. 65.
10338 g
M-3 na wl~ksz>!, 87-92-51.
.
10342 g
POSZUKU~ mieszkania.
5~55-111:
:. '
~ 1858 E
LOKALilJ poszukuji:
55-57-53.
12024 g

JEĄN. S

1tereo, pilot, a.ntena
A.strę ABC

1e1ta,,,y do odbioru telewlzJł 11atelltameJ renomowanych firm,

łr

SPRZEDAM

SPRZĘT

SATELITARNY
Ferguson

ZAKLAD
ELEKTRONIKI
,
I INFORMATYKI
'aA.
, lit WORCELLA 17 /19, tel 36-45-ZZ
w. 39 ·

PRODUCENT dzianiny Zdzlsław
Twardowski
informuje Klientów że
12 marca wznawia dzłałalność. 51-80-08.
10321 g
!SPRZEDAM działkę leśną
sprzedasz
w SOkolnlkach. Tel. .o- KUPISZ
wszystko 32-25-44.
0-431 78-22-41 (Poddębi10535 g
ce).
19873 g
TELEWIZOR,
video, gosSPRZEDAM
działkę
podarstwo
domowe,
au(Grotniki) 36-11-47.
topośrednictwo kup10029 g
no - spnedat. 33-10-32
A:UPIĘ dom
(Kolumna,
Mitelsztet.
806 g
Pabianice) 15-68-97.
10257 g TELEWIZORY, videoodtwarzacze
kupisz DZIAŁKĘ rekreacyjną sprzedasz, wymiana \"11przedam. 51-30-59.
deokaset. 57-52-12.
i .
10082 g
, .._ ~" ,„ 641!)9 .lt
.' '
WYDZifCRZAWlĘ. tiomJlO
-- - - --m. cicha działalność
,
produkcyjna !Ub biurowa (siła , gaz, woda, centralne, telefon), Bełcha
I
tów 260-72.
10113 I( TEOWNIK 34-34-55.
9729-g
SPRZEDAM segment (Piezbrojeniowe
nista). Poważne oferty PRĘTY
10-16. tregry 120-160
10988
Biuro 01(łoszeń,
55-47-98.
Piotrkowska 96.
10049-g
DZIAŁKĘ pod segment wykrawarkę
Julianów sprzedam, KUPIĘ
szewską „Swirt''. dwu32-97-29.
21349 gp
igłówkę do dzianin SPRZEDAM dom jedno55-24-88.
10267-g
rodzinny. 48-16-42.
„..
21380 gp PRZEDWOJENNE meble,
obrazy. zegary, porceSPRZEDAM działkę 7 800
lanę
±yrandole inne
m trasa Uidż - Brzewyposażenie
mieszkań
ziny, Rabatkowa 97.
kupię. 86-84-24.
·
1189() ~p
63017-g
UWUIGŁÓWKI,
ryglówki -Oz!urkarkl - ktt'Pię~ 18-14-36.
18748-J?

„

•

I

PRZEDSIĘBIORSTWO

KONFEKCYJNE

ZATRUDNI

energicznego szefa produkcji
z praktyką.
-

=
-

11418-1
hydraul!cmoelektryczne - naprawy. Kr~siak godz. 7-10
ł od 18. 36-.62-88.

„

USŁUGI

.

...

.

905S-&

NAPRAWA mu;yn ar-Y.jąeych. 74-82-08,
,
18181-1
NAPRAWA maszyn tZJ'•
jlłcych 55-31~13 Broie. ,
81191-•
FOTELE
la'mochodowe,
n&praiwa, przeróbka na
rozkładane.
Reflllacja
d~. zamk:6w. Ulica
Kolumny 390.
101rr ,
AUTO•OOMOALARMY
lnatatuję Łódt, 1 Maja ·
1f,. • Il~ - l'O Jt, : '·

.

•

llllOl •I
'

.
'

dV

tel. 15-83-69 w
20260! g/20261-g

&PFlil\ł\ll D::Z•AllllS~

~///h0'H///H/U////////////////Hb"

~
wykonutę

KOMINKI 18-84-11. '

Atrakcyjne warunki,
godz. 16-19.

N
~
~
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Przedsiębiorstwo

.

Usługowo-Produkcyjne
"WODEX"

I

·

Spółka ~ o.o, w

LODZI

oferuje

po konkurencyjnych cenach (w złotych)
towary
pochodzenia
zagranicznego:

dilns, spodnie diinsowe, tkaniny koszulowe I podszewkowe
w SKŁADZIE CELNYM

„ASPOL"

pn:r al. Łagiewnickiej Sł/56,

S

tel. 57·13·10 wew, 31.

.

~
S

·~

§
~
§
§
§
§
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~
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„

poaltdstatb
lł-lL

/

„

,tll&n w .....

•

„

ODDZIAt. aADOOOIJZCS CZll•

TRUPOM DLA aGDZIC01'

ar ... - araa:r

dałalka

de

Pllłłlnl

to•l„

Tł-n-ff
'łł-21-11

Wł.01.UBNNICTWA

„.

ICBRONISKO dla awledllt 11
łz
est.CGI POOUSBOWB - S3- U-ff
POMOC RODZINIE .CSlenktewleza
Sł) poniedziałki, wtorkt. cawan.
kl 1od1. 11-11, ł:rod1 cods. 1-11
TBATBY
IOdl. 19 Teat:r .JtwJ'
DemarcsYk - 104clnne występy

WIJ!:Lltl -

„.
„,
„.

Po1ołowle

Ratunkowe
PG1oiowte MO
Sirat Potaraa
Pomoe dro1owa
lllformacja 1łutby sdrowla
Informacja kolejowa
lnfo:rmaeja PKO
lnfonnaeJa telefonlesua
lnformaeJa PKS
Dwonee Centratn1
Informacja kulturalna
Pogotowie wodnctągowe
Pogotowie ener1ei1esne
ł.6dt

154

3'·11-tl
•·155"11

11-n-11
111
łl-91·08

U-12-21

P61DOC!

ł.6dt Potudale
Pocotowte 1aaowe

en

• Tł.al-U, fł-11-11,
dłwl1owe
7'·11-łl, tł·#-łl

Pocotowte

rBLBPON ZAt,JPANIA

w

dnł

-

111

powaednle w coda. 11-t
w dat wolne od pracy ca'- do.

11,.

TELEFON ORIBNTACJJ I
pOllADŃICTWA
ZAWODOWEGO
nr 13-11-11 •Flt,,UJ od poniedziałku do pl4tku w 101b. ti-

u.

TELEFON ZAUFANIA CIJa kObfet
• ct11bl problemowia eaynay w
dat pownednle w soda. U-li
nr 17-4ł-SS.
ANONIMOWI ALKOHOLICY teL dla ludat • problemem •I·
kObOIOWJ'DI - 17-31 ·42, pont„
«statek - pl11tek (7-zt).
Mł.ODZIB'ZOWy TELEFON ZAO.l'ANIA Dr Ut
- czynn1 ed

HF

H.a. -

NOWY
va„

-

J.w.

IA1lACZl\. - godz. li „w~
lenie" (premiera)
25.3. - j.w.
MAI.A ICBNA - gods. 11 „wu.
kl w nocy"
su. - j.w.
POWSZBClllfY - n1eeeynn7
25.3. godz. 19.15 "81łsladka"
MUZYCZNY - godz. 18.30 „We!!Oła wdówka''
25.3. nieczynny
„Kr6-

llZTUJU (Wl'4:kO'Wftłego Ili)

&odz.

10-lł

2U. -

j.V(.

MIASTA ZGIERZA (D1łbrow11d„
&o Il) goM. 10-lS
. 25.3. 1odz: 10-14
MIASTA ·PABIANIC
(pt
Obr.
Stalingradu 1) godz. 10-tł
2u. 1odz. 10-ia

ł.0DZlU DOM

Superglełda

• •

JtUJ,TURY - Codz.
19 - · Teatr Divadlo na Provazku

(Brno) - „Garden Pa,r ty"
25.3. - Teatr Ognia 1 Papieru
. ;,PT AK" gods, 18.30, 18. ŁDK Dlvadlo na Pt'ovazku (Brnó)
„Garden Party"; 20.30 Teatr '17
Theaterlabor
(Bielefeld)
„ Vaterland"
&UCHU REWOLUCYJNEGO
(Gdańska. 13) godz. &-15
25.3. nieczynne
(Gdańlka 107) godz. 1&-11
2u. nieczynna

PL

Bazar - „l'aJa•
w dnt wolne od pracy
'odi.
9-14
zoo - czynne od godz. 8.30 do
t5.30 (kasa do godz 14.30)
OGROD BOTANICZNY nieczynny
PALMIARNtA - czynna oprócl
poniedziałków . w godz. 10-18
&INA

'

25.S.' Bajki - „Wyśi;i&i renów"
go(lz. 10, 11; „Emmanuelle" godz. 12, 17, 19; „Willow"
godz. lUO
!.Dit „Remo" (USA) od lat
Ul goM. 15; ,,Marcowe migdały" (po!.) od lat 18 godz. 17.15,
19.30
.
ts.3. - Koncert zespołu
Mechanicy Chanty godz. 16, 18
HALKA - „Czarodzlejskl
kogucik" - godz. 15,
„Krótkie
Spi ęcie" (USA) Od lat
12,
god,z. 16; „szalony Megs"
(US · ) od lat 15, go!fz, 11
25.3. - j.w.
PRZEDWJO_S NJE - „Bagdad Ca•
fe " (RFN) od lat 18 godz. 10,
12, lł, 18, .111, 20
25.3. ,,PracujlłCa dziewczyna" (USA) od lat lł godz. 1ó,
12, 14, Hl, 11, 20
POLESIE . „Raln Man"
' USA) od lat 15 godz. · 14.30, 17,
19.30
25.3. „Deja Vu" (poi.)
godz.
111, 17, 19 .

• •

Fiim ·premierowy
„Raln Man'' - USA od lat 11
godz. 10. 12.30, 15, 17.30,. 20
2U. - j.w.
GDYNI.A - Kino non stop od
godz. 10-21 „Elekt~on!C:tny mor.
derca" - USA od, lat 11
25.3. - J.w.

POKOJ - „O księtnlczce Gęslareczce" (NRD) b.o. godz.
13;
„Nieśmiertelny" (ang.) od
lat
15 godz. 15; „Karate Kid" · USA od lat 111 godz .. 17; „Pluton" (USA) od lat 15 godz.
19
25.S. - „Raln Man"
(USA)
10dz. 11.30, 14, 16.30, i9, 21.30

Ił

MARCA

es. li aud. iratyTycznej M. Warn-

l"ROGRAH IV

cby I K. Jeraykowskiej (Ł).
u.oo
<rransmisja koncertu
warszawskiej
Filharmonii Radiowej. 12.00 Przeb6J
za przebojem. 13.00 Wlad. 13.05 Poeci
Australil - aud
lł.00
Piosenki I
dobr11 dykcj11 - Krystyna
Tkacs.
14.15 Apetyt na piosenkę. is.oo Recl•
tal chopinowski. 15.30
Katalog W'/•
dawnlczy. 15.35 PioseQki na :tycze17.05 Radiowa Bl•
nie. 17.00 Wlad
blloteka · Muzyczna - aud. 17.55 K„
ta!og wydawniczy. 18.00 Piotr Czaj.
kowskl „Eugeniusz
Oniegln".1 21.0ł
Wlad.
21.05 Wiadomości
aportowi
(Ł), 11.20 Wieczór płytowy.

PROGRAM I
11.00 Z mikrofonem po

8.00 Tranmni1>ja z obrad Sejmu., ' 11.00
Wlad. tł.Ol Muzyka
1 aktualnołci.
• 18.55 Lo11>wanie
&i•r
liczbow)'llb.
17.00 Przeboje a list7 .Jana Webera.
1'1.30 Slady pamięcl.
1'1.110 Kto tak
pięknie 1ra. 18.00 „Matysiakowie" odc. 18.30 Koncert dnia. 19.00 z kraju l ae 6w1ata. 19.30 Radio - dzieciom. 10.1~ Komunikaty Totalizatora
sportowego. 20.11 Koncert
tyczeń.
20.ff W kuku taktach.
SG.fi
Jan
Nowak .TeztoraJUk.l ,.Kurter • War•
aaw7",
11.00
Kom.Unikał)',
11.05
i'fll7 mm,ce o 1POfc1e. U.Ol amwa·
tariia pa eapsttzy1'U. n.11 Orkiestry
l 10llśc:1. :n.u Radiowy Odeon. 23-00
Informacje aponowe. 23.11 Panorama
twtata 23-30 Orkiestry l soliści . 23.50
Myśli przed końcem d n.a. 23.55 Pół
noc poetów - współcz.esna
poezja

kra111
l.ódt. 11.50 Redakcja reportaty. 12.05
Lacoowscy muzycy. 12.20 Biuro Listów, 12.ao Między fantazl\ a nauką.
U.OO Koncerty zatrzymane
w czaa1e.· 13.55 Lektury
i refleksje. 14.00
Popołudnie młodych.
15.00 Program
Rozgłośni Harcerskiej.
15.50 Maga.
zyn informacji 18.00 z muzami pod
rękę. lł.30 Notatnik kulturalny. 17.05
Magazyn Redakcji Katolickiej, 17.3$
Guy Beart - NadzteJa szalona. 17.55
Socjologia i tycie potoczne. 18.00 Muzykoterapia.
18.30 Język angielski.
18.jJ~.f'~~
olsk1. 111.00 KraJ9b~_p:y
hJSfd„czn ' . - . _,,Kluczkowice". 19.35
Lektury zwórkl: stetan Kisimwaki ;,Lata pozłacane,
lata aa:re".
19.45 Jau naszego wieku. IO.OO
W
świecie human!S\)'kl. 20."30 Naatallia
z f1Jm6w. :n.oo
l'oteJ w czwartym
rzędzie.
tt.10 Placido Domingo
Moje tycle na scenie. 22.00 Wieczór
Zaze słuchowiskiem - Gabriela
polska - „Zabusla'I. 23.27 Jutro w
programie. 23.311 Kalejdoskop.

.,..:..-

p.

rumuńska.

11.00 Pod ciachami Pary:ta.
1uo
T• pokOlenia błobami cZ&l'ne. 12.00
Recitai Antonia JanJ&ro.
12.IO Wi·
zyty i podróte. 13.~ serw11 Tr6jld.
13.10 Niech &ra muzyka. U.OO Prywatnie u Wlktora Osiatyńskiego. u.11
NiedZ1elne muzykowanie. 15.00 POW•
tórka z tygodnia. 16.30 Co nam zostało z ~ych..
płyt? 15.50 Magazyn
literacki.
16.05 Dzieła, interpretacje, na&rania.
17.00 Pamiętnik potoczny. 17.30 Baw się razem z na•
ml. w.oo Serwis Trójki.. 19.05 Wyprowadzenie z raju,
20.00 ll!llni-max.
29.45 „Tamten wiek"
wiersze
wapółczeanych poetów. 21.~ Wspomnienia s kompaktu: The
Zombieii.
u.oł Dlalolł
o arcydziełach
:rracoi1 de · Chateaubriapd .,Ren•".
2U5 Akademia Jana Sebastiana. 22.00
aozmyślania przed pćłnoc11 Alekaander Małachowski. 23.10 Jam session
w Trójce.
23.50 . Wtktor
Sorokin
ilnlem
a
,,Kolejka". Ił.OO :Między
inem.

NIEDZIELA, ZS MARCA
PROGRAM I

PROGllAM U
13.00 Wlad. 13.05 Serwis intormac)"jn1 (Ł), 13.lfl z cyklw
„Okolice
kuUur7" - feL Jiuoalawa warzechy
(I.).
lUO Jazzowe spotl!'ania - aud.
14.00 Europejska · Lista
Prze_bojów.
lf..50 Pamlętnikl I wspomnienia: Ola
· watowa "Wszystko co
najwatniej.
sza ••• " - odc. 15.00 Europejska Lista
„ przebojów. 15.30 Gwiazdy scen operowyeh - Sylwia
Sass - sopran.
16.00 Przeb6J aa dzień dobry
(t.)
111.05 "Karabin I futbolówka" - aud.
(Ł). 17.00 Aktualności dnia (Ł).
17.15
Muzyka.
17.20
Dzieła,
sty•
le,
epoki
CDS. 18.15
Dick
Francis „Bankier" - odc. 18.21 Reklama. 18.30 Gwiazdozbiór aud.
19.30. Wieczór w
filharmonii. 21.20
Wlad · 21.u
Felieton kulturalny.
21.30 ErSkine Caldwell „Blisko -domu" 22.05 studio stereo zaprasza. 23.00
s1erciej Jesin „Imitator" odc. 23.20
Studio a~ereo zaprasza.

11.00 Kanapa llU!racka dysku•]a. 11.30 Zespół Lachy. U.OS W aamo południe. 11.45 Muzyczne nowości.
13.00 Przegllłd tygodników. 1US
Dziwny jest ten rock.
13.ł!I
Dqm
I my.
U.OO Z płytoteki kolekcjonera. 14.:0 „W Jezioranach" - odc.
lS.OG. Koncert ł)'(':teń. 18.05 Zsyp. 1'7.00
Wiersze dla Ciebie. t'f.20 Barwna posta~ rocka - Elton John. 18.łKI Dla.
togi historyczne. tS.111 Swiat . konkursów: Imienia Ysaye•a nr 2 - 1931
Jakcy Fller (III), Emll Gllels (1).
19.tO Koncert na jeden głos. 19.30 Radio - dzieciom „Dl:teclęca lista przebojów". 20.05 Przy muzyc:e o sporcie. 20.!IS Komunikaty
Totallzatora.
Sportowego. u.oo Komunikaty. 21.05
W blasku sceny. 21.!l!I W kllku tak•
tach. 22.GO "teatr Polskiego
Radia
„Przeprowadzka"
- · ełuch.
23.15
Swlat w tygodniu.
2:u11 Piosenki
naszych twóreów - Marek Dutkiewicz 23.90 M~ll przed końcem dnia.
23.55 Półnoe poetów.

PROGRAM IV,
I.OO Tranami1ja rnn:J' łw• .rzymakokatollcklej. 11.00 Magazyn Rozeło6nl
Harcerskiej. 12.05 Serwa
praaow7,
12.30 Wprawy . CzwórkL
11.30 Spi„
wa BI.ton John. · 13.41 o kulturę ało
WL
lł.05 Echa feltiwaJL lł.łl Teatr
Klasyki dla Młodzl.et7 Wolter
nK•ndJ'd". 18.00 Qui.li ,opuladonaukow7. 17.01 Pnqllld
pral)'.
17.11
Przesterowanie 1'1.41 JtefiekaJe uczonych. 1'1.10 Antonio VivaldL 18.llO Na·
boteńatwo w Waraawsklrn
Zborze

Chn:etc1Jań1lclej

PROGRAM Ili"
Forsyth „Czwarty
protokół" odc.
14.00
Antologia
współczesnej muzyki.
t~.og serwis
Trójki 15.05 Polityka dla
wszystkich . 15.10 wszystk ie drogi prowadzą
do Nashvllle
15 40 Serwis Trójki.
Nadbudowa 18.00
Serwis
Trójki.
18.05 Lista Przebojów Programu III tel. 29-40-21 czvnny w piątek od godz.
16.3n do 19 22.00 24 godziny w
10
minut. 22.10 Nie tylko dla orłów,
23.00 Zapraszamy do Trójki.

PROGRAM u

13.00 Frederick

U$ Por'aaeti 1łteracko-mu1yczny pe,
red. Jarosh o. Warzechy a w
nim
m. In: - , Piosenki literackie
40lecia - aud . r. Grzesiak
' "'''"
programu - dr Jerzy Poradecki , Słuchowisko poet:rcl<iE- opartP
aa
tw6rezoścl Albina Dziekońskie&<>
- ·
w ret. s. Olejniczaka - pt.
,,ro.
dr6! moralisty", - Yapa '90 - aud.
R. Fice, Smlechu warłołe

i

~

:; =_. - = :.. -

:g:. (

~

f

~

~

: b.J..E..

SOBOTA ·- 24 MARCA

SKY ONE

7.00 Barrier Reef - serial 7.30
ptak kiwi -· serial 8.00
Fabryka uciech - dla dzieci 12.00
Bioni~ Woman serial 13.0Q Program przyrodniczy 14.00 Szwadron
czarnej
owcy - serial wojenny
23 OO Gwiazdy zapasów 0.30 Nlety.
kal nł - serial.
Latający

I

»J:.
,

~

. .„

: .,: _ r

•

::
·„ ~ .L=,. :W.. :.~ - _.=
~

~

RTL PLUS
8.00 Konfetii prog.ram
dla
dzieci 10.15 Gewue!lt wie 11.00 Andalusische Nachte
film fab.
12.30 Klasyka w południe
13.30
Ragazzi - magazyn 14.20 Ob la,
la imńler a;uf die Klelnen - tllm
franc. 18.00 Alias Smith and JO-<
nes - serial 16.55 Stree~ Hawk ser. 17.45 Wunderbare .Tahre
ser. 18.!S Anpflff - mag. piłkar.
skł 19.45 A>ktualnokf
2US Dłe
anderes Talk
1bow / 21.30 Al-

OkUllltyka - aapttal la. ,_..
at)l!lra
(M111Qnowa lł>
·
Chlru11• dzteetcea
- •,U.I
Im. Konb}mlckltJ (Sporna ~,41)
• f.laryncotogla d~ - lbpl•

nieCl)'llJt•

su. -

~ł>ka swana waneątL.. {ale od&Jft•d lup"
(ana,.) od la 11 IOd&. 1,, 1•

,..,

taJ

.

- .~pl w ocntu" USA IOd!I. 12, 1uo, 1T, 19.30
is.a. ,,Ratn Man" (USA) od 1od1.

aw~

TATRY KAMBRALNB
„Uclecska w noc" (USA) od lat 18
1odz. tll.30, 11
25.3. - J.w.

lłpołecsnołct.

18.00

Johann Sebastian Bach - Ił Kanta•
ta. 19.00 Alfa I omega. 11.n Lektury
czwórki Stefan Kisielewski ,,Lata po•
złacane, lata ezare". 19.łS Jazz na•
szego wieku. 20.00 Wydarzenia tea•
tralne. 2ą.ao Mu~yka w kolorze smutku. 21.00 Z Syrenlł w ,herbie. 2I.30
Miniatury muzyczn11. !i.OO Magazyn
Muzycmy
„czwórki". 23,20 Holly.
wood •plewa - Kris
KristoferllOn.
23.27 Jutro w programie.„ :U.35 RoEmowy intymne. !US Melodia na do•
branoc.
fred Hłłeheodr przedatawła -

kryminalny

!;!:~:_em•

-

ter.

(Sporu

.

łl.

WOLNOSC - "Winnetou w DO.
linie Smlercl" (RFN) od 1a 12
·godz. 12, 14, 1s, „Porno" ....
(pol.} od lat 18 godz. 18
25.3. - j.w,

llL

Chirurgia urazowa

tm.

aadlińs!de10

7S)

Neurochirurgia -

Skłodowskiej.curie
rzęczewska

ZACHĘTA

- „Rain Man" (USA)
godz. 9, 11.30, 14, 16,30, 19, 21,30
25.3. - „Bagdad Cale" (RFN)
godz. 10, 12, 14, Hl, 18, 20

lzplłal

(Drewnow1ka
Sllpttal

(Zgierz,

Im.
:Pa-

:15)

OkUllstyka - Szpital tm. Barlickiego (Kopcińskiego P)'
Chirurgia dzleci41ea Szpital
lm. Blerrtllcklego (Pablwee, I(a•
rolewska 98)
·
Laryngologia dzlećł~ea - 9'Płio
tal im. Korczaka (Armlt C wonej 15) .Chirurgia
nczękowo-twar~
- szpital trn. skłodow1kieJ--Cu.
rle (żgierz, Pan:ęczew1kt 31)
Laryngologia
- Szpltat ·tm.
sarl!cidego (Kepclństtieto li)
ToksykOlogla - Instytut Mełły•
cyny Pracy (Tereą 8)
wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna "•
Telełnnlczny Punkt 1rtJOrmae7Jny dotyczacy ehOrobr AID9 czynny od 13 do 'ł, tet. 11-lt-tł
- Interna dlł dorosłych ul. Sten•
ldewlcza .t!l'J tel. M-31-GO w. St .
- gabinet chlrnrgtt dziecięcej ul.
Armil Czetwonej ts,
ctynny
całą dobe T4-t4-14
- gabinet pediatrii
u~ A~!ł
czerwonej 11. ~ynn)t od tł do
7. w dni wolne od i:ir1cy czynny cat11 do1l4 tel. Tł-tł-Ił
- gabinet stom11tofog!C2ny
(Ul.
Zapolskiej o czynn, oiJ 1od1.
19 do 'ł w dni wolni ad pi'a· ·
cy pi;ze:r całą do~
43-38-'12
- gabinet t11t111tst:rctny - ul -apo1!!kle1 t azynttf
od tnuz.
l'ł do '1 w dni w&tnł ód ptacy cała dnbę.

STYLOWY•STUDYJNE
- . „Por•
no" - pól. od lat 18 godz. 18,
17.30. 19
25.:t. - j.w.
WISt.A - Film premierowy- „Burzliwy poniedziałek" - ang.
od lat .18 codz. 18, 18, 20
25.3. - j.w.
Wł.OKNIARZ

- Film premiero„Missisipi w ogniu"

USA od lat 18 godz. 10. 12.30.
15, t7 30. 20
25.3. - j.w.

APTl!!KI Elsnera

19, Mickiewicza
20,
Clesżkowskle«o
!,
Lutomierska
146 Olimpijska '1$
Alettsandr6w - Ko~cluszltt ł,
Knn11tAntvnów - Sadowa 10.
Pllll>łanlce
Atmfl r7.„rwnnej I .
Głrtwn" • - t.łlwlcitca 88
zglen - óahrnW$'ktegn 18,
ózorkćw Armil C2erwoneJ 81
nTżUR'ł

Konopnleld•ł

Chirurgia
a~kowo-twa'""*
- Szpital Im. Barllelc~ (1Copctl'lskteg11 22)
LaryngolflAI•
- Sapital
Im.
Pirogowa (W61czańlllca 191)
To1<sykologla - 1natytul Medtcyny Pracy (Tere17 a).
Wenerologia
Prtychodrila
Dermatologiczna (Zak\tna ł4)

12, 14,ao, 17, 11.SO

TATRY - „Wlllow" (USA') od lat
12 loda. lUO; „Krókod~l Dundee Jl" (USA) od lat 12 ac>dz.
18, 11.30
25.3. - j.w.

wy -

im.

36'yl0)

SZPITALI

Chlturgie 11ra1ow• - Szpital
Jonschera (Milionowa 14)
flleurl'lchtrnrgla
- Szpital tm.
Kopernika (Pabianicka 62)

p:a.

Wczoraj
zg!i/:n~ I
-cl. ., ... . •

;.•

telefon. FLIZELINĘ, terakQtę ół~
sprzedam. 32-10-Sł.
·
21683 g-E
SYNTEZA TOR sprzedam 78-58-02
13119 Il
szwaczki (dzianina)
ZIS •
21736 g-E KROJCZEGO
Ksawerłlw. 36-27-36
WYKWALIFIKOWANE
szwaczki
OGŁOSZ~NI~
.
t2288 1·1!!
(teksas) zatrudnię 51-96-26.
.
21735 g-E rn"TERLOCK - sprzedam. 86-65-50
od 18
KURTKI dżinsowe 90.000.-, koszu1224'1 t-E
ZATRUDNIĘ
wykwalifikowane
le. garsonki
(wzory tureGkie) ZATRUDNIĘ
wykwallflkowan,
1zwaczki,
krawców konfekcyj•
szwaczkę.
Kupię
dwulgtc\wtcę.
Be&kidzka 157. 78·42-07
nych,
(garnitury), 33-45·13, Nal\łiejska 8 (Ruda) 88-55-50
21799 g-E
miotowa 29.
..DREWBUD" sprzedam 78-23-70.
12288 1·1!!
21794 ·1 -E
21378 g-E POSZUKUJĘ mieszkania, 81-U-lf
ODSTĄPIĘ
lokal współpraca. ZATRUDNIĘ
wieczorem
• ·
szwaczkę chałupni3'1·51-40
21722 g-E
czo 74-32-48
21705 g-E
t2.1JS t•E
SPRZEDAM telewizor Toshiba 28
DZIANINĘ
bawełnianą sprzedam,
84-82-14
21469 l·E ZAKŁAD branży apożywcze3 ku14-12·114. 33-24-25.
tUH I
MI:ESZKANIE kupię, 84-78-58.
pię 86-87-51.
21800 g·E
szwaczki
(teksll),
21685 1-E POSZUKUJĘ mieszkania. 33-23-34. ZA TRUDNIĘ
·mieszkania pos2:ukuię, lokal poOBSzyW ANIE dywanów, Retkinia,
12472 E
trzebny. Tuszyn Las
W11plańLajkonika 28. 37-14-00.
• -SZWACZJP zatrudnię. 55-52-09
skiego 15.
12313 l•E
21698 g-E
12391 E
1\MERYKANtN lJOSZ'UlCuje na rok ~RATY, bramy, ,balustrady. Gla- l'ELEW17.0R ,Sony 29" - telegazeta, vldeóodtwa-nac1 - 'ftow•
dwu- trzypokojoweco mieszkania
%Ul'ę - sprH<iam. 74-96-34
sprzedam 61.oł-61.
12382 E
(telefon) • najchętnie3 centrum, szw ACZKt
CkiNSil _ 1
j~:. SZWACZKI
wykwalifikowane U•
1tary Wid.zew.
Powatne oferty • Aleltsand"rowska 202/204, I ph;tro.
trudnlm7
w fAdll. Konał.at~·
38-33-88
21845 1-E
12.'184 E
nowie.
Warunki bard1.0 d!Jbre.
az.28 58.
123ł'f r-z
NICI nwalnieze o<lstąpl41 43·88-UI DOBRZE 1zyjącyeh zatrudnię
21740 1-E
78-86-46.
12350 g·E l'ELF"WTZOR .,Sony l 29" vłdeOOd·
twarzacze
nowe spneda-m.
ZATRUDNIĘ ka1etnik6w , 33-12-22.
ZATRUDNIĘ
szwaczkę, Konstan·
51-15-03.
123atl E
12318 g.E
tynów, Dolna 38, 36-47-oo.·
otwarty zakład stolarski <;PRZEOAM: blachę ocynkowanlb
21687 g-E: NOWO
glazurę.
grzejniki, tamrdark1 1
oczekuje
propozycji. Bednarski
piec centralMgo. 87-52-49.
.
Rzgów, Zachodnia zt.
MALOWANIE, tapetowanie, ukła·
danie glazury 74·85·61 Kobus.
12349 g-E
17.341'1 it-E
21739 g-E
szwaczki (spodnie
AUTOALARMY instaluję. 55;.56-73 ZATRUDNIĘ
spódnice}. Sprzedam ładę
bez
21703 g-E
SZWACZKI
przyjmę.
87-89-78
•ilnika - stan idealny. Wodoclą- l 'C '
, (dzianina}
21701 g-E
1owa 2ł.
·
1.2383 1-E
••
wó.zelr spacerowy, C"'HAŁUPN1CTWO - !iącle
SPRZEDAM domek z du.tym pla- FRANCUSKI
..,.~
przęcbę bawełnlan" 12x2 - sprze.
cem - Jttllan6w, 151-27-47.
kJuczone. 88-Bt·M.
12.141 1-&
dam żi-6dłowa 35
211184 c·E
PRZYJMĘ chałtJ1)nłctwo, 12-8'""41.
SZWACZK]!J utrudnię, 111-28-68.
12269 E
ltOSI Jl!
21882 1-E
KUCHARKĘ lruch.a.rr.a zatrud•
Z cłęboklnt talem zawiadamiamy, te w dala !8 marea 1 • t.
nlę. Hałka 1
zmarł łmtercl' irailczn11 w wieku U Jat
2leoll 1-E
OVERLOCKI Rimoldł, Yamato llPJ'Hda.m. 88-M·7Z
21fl99 1-E
S. t P.
SPRZEDAM wuzywniak. 42-90-lł
11879 1-E
wynaj~ia
78~72·24.
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WOJ'Cl!ECH WOOSZKO
Z st111lokłm

_„,w

1111aal1', te
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talem

Cini• Il
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ptetnl
Praeowllłll
Ekonomii PoUtJ'-•J
łeta l.6daldep
J>OC:, Da

uwla4a-

ma:rea

t
dłu
1Ułf1Uhl

J0zEF JAJN
WAWRZV&Cfil<
Posrzeb odbędlte si~ dnia
H
marca 1991 r. (ponJedalalekl
o
l\tazo·
1ods. tJ w Tomaszowie
wleddm na Star)'Jll Cmentanu
przy ul. SmutaeJ:
DYREK<lJA,
PRACOWNICY
INSTYTUTU

Pos:rHb odllętU:le sJ4 dnia 21 tna:rea tttO r.
RODZICB, ZONA I

BKONOMU

POLlTYCZNB.J tit.

•TL :rL'OI

W
ku
cta
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a'l't1DJO -

;u.w a

UHBJ'

DZIS . I JUTRO W RADIU ~

SOBOTA,

j.w.

- Kogel mogel"
pol. od lat 12 1odz. 14, 11
21.3. Bajki - „Zginął pies''
godz. 15; dalej jak wytej
ROMA - „Wlilow" - USA
od
lat 12 1odz. 10, 1uo. „Eqima·
nuelle"' - franc. od lat 11 IOdz:. 12, 17, 19

-

BAŁTYK ·-

MUZEA

z

u.a. -

1 MA.JA

OSRODEK PROPAGANDY l!IZTU•
KI (park Sienkiewicza)
godJ.
12-16 prace I. Guetowsklej
:ZS.3. - j.w.
.
GALERIA BAł.UCltA (Stary R1"
nek 2) godz. 12-18 male.rlltWO
A. Tryzno
211.3. - j.w.
GALERIA SZTUKI
(Wólczal'lslta
31) godz. 10-18 Sześć wieków
malarstwa
·
25.3. - jak wvlej
SALON FOTOGRAFIKI
(Piotr•
kowska 102) godz. lł-11 J. Nemeth fotografia
25.3. j.w.

•

PINOKIO - godz, 17.311 „Chło
piec i wiatr"
211.3. 1odz. 11 j.w. (A, · Btru1a

u

IOdz. 10-tll

25.1.

WYSTAWY

25.S. 3-w. (premiera)

to)

(PlotrllOW'J

lka tu) godz. 11!-1•

&ods. lt.11 „Ca•no-

AllLEIUN - godz. lT.SO
lewna dla 111noka"
25.3. godz. 12 J.w.

Ili.ODA OWAaDIA - „Oallm„
tt4a .,.u llQl•l rnoael ii" poL Cld lat 12 lctds. tO, 17, Ił
SU. - B&Jld - ,.l)slwne d11wy C2:J'll baśń o kra111a1u Pole.
monte" - sadz. tł; „Oallma·
tlt• - ayll ko1el moiel II" godz. 11, 17, I9
MUZA - Bajki - „GdJ' zal)ło.
nie choinka" - aodz. IS; „Wi·
rujący seks'' USA od
lat
111 godl. 18; ,,Ludzie koty" USA od lat 111 godz. 18

Soda. 10-11
BISTORU MIASTA ł.ODZl (Olfeo
dowa 11) 1oda. 10-tł

,_w.

'

j.w.

D.L -

su.

SS.I, -

- fJSA M la\

li IOdL li, tt.11, lt.•

t-11

U.

pOOOTOWlll MtBSZKAłflOWSt
1p6ldateteae
......
llomaaalne .
•»-1•
Hledle Wldaew
1ł·21 11

WA2NB 'l'ELEFOtf"I:

..Młode ltrlłlbf"

l'lCZN• (pl. Wolnołcl 14) p&

W loda. 11-

fl1a ltnmlUGW7

IWANOWO -

1ł'I) IOdll. 1...1.
11.1, .... J.w.
.aacBBOLOGICUłll I &'łl'ł'GG...

ałęboklnt b61u nwladamtamy, ie w
zmarła nana naJukochań1:1a Zona,

S. t

11

dniu 22 111area 1*9e roMamusia, Tdelówa 1 Sall-

P.

WI1ESŁAlW A MllEtRZ,EJEWSKA
z domu BOROWIK
. Pos:rHb odbędzie 1ię li marca br, (ponteblałtk) • aóh.
U•
aa cmentarzu katolickim na Dołach.
,
.Pozo1tajlł w 1tęboklej rozpaczy;
.
MĄZ, cour. ZIECIOWIB I WlłtJIU
Pro11m„ o nteakładante kondołencJl.

13.00 PopcaTa und
niem. komedia ero·

NIEDZIELA -

Z5 MARCA

IKT ONB
T.00 Prorram religijny (takte o
12) 8.00 Fabryka uciech
dla
dzieci 12.00 Beyond 2000 - ntial
naukowo-tech. 14.00 'l'o nfewiarylodne - show 15.00. Gwiard:r za•
puów · ta.oo Kirykiet: An gili a - Indie Zach. 0.30 Wielka dolłna -

weste.rn.

8.M Proiratn c!la dzieeł
1'1.311
Cubttu1 11er. rysunkowy IUS
Wunderba.re Jahre - pow. 12.40
Klasyka w połudnłe 1US M6J oj·
ciec Jłlft nie z tej ziemi - 1er.
13.35 Program dla d.zlecł
14.30
Funny Farm - komedia amer.
llJ.05 Gluck auf dM" Alm - 1pektakl teatralny 1US Akt'\l&lrloścl
19.10 Jeden dzlefl jaJt taden lnn:r
- quiz Zo.tłl Muai':lc, MUl!k
da
waekelt die Penne - f!lm ·fab.
H.15 P.rlme Tt·i :n• 2Uct 'lluttł !'ruttl - 1how 23.łCI Grłme 8tor1 Nr,

z fłęboklm
1mar naci•

taJ1m aawladamtam1, te w
ł.

t

dnłll

U muu tltó r.

P.

UECH ANIDRZE.J MAZUR

-.

ADWOKAT
.Posneb odhę4złe 1111 w dniu li IQUCa tllll '" (ponlełalahłl:) e
codalnte 13.11 na ementarzu raymałl:okatollcklm prs„ ul. oaro«e.
waJ
ZONA I CballA

„DZIENNIK t.ODZK1• - dziennik RobotnlczeJ 8p6lc!zlełnl WydawnlcnJ „Prua·ltt!ąłka·Jtuch'". Wydawca: Ł6d1klt . Wydawnictwo Pr&1owe, ł.6dt, 111 SlenkfWlcsa łfl i>tuk·
Prasowe Zakłady Graficzne w t.odzi. RedaauJe koleifum. Redakcja: kod 90-113 ł..6dź, ul Sienkłewlcta ę. Adrea pocztowy: „DŁ" ł.6dł, •kr poczł. 89 Telefony: eent.rafa
13 oó
(łączy 1 wu,ystkłmł działami). Redaktor naczelny: Henryk WaJenda: 38-C5·85; ustęp_cy redaktora naozełne&'O: IZ-98-65 I 33-0'1-!6; sekretara odpowiedzialny 1 o sellretata d·łł·tł
Sprawy miasta: 33·łł·10; 37·17·'7: 1połecmo-ekonomlczne: 3!-18-3Z, 33-10·38, U-łt-47, 84-08-15; fotoreporter: 13-'18-97c kultura 1 ohvlała: i8-!1 80: aport: S! 08 95: dzłał "cmołei
' e_sytelnikaml: 3!-98-63; Interwencje, Telef&n U1łu1owy: 33-08-0ł; 1praw1 terenowet SlM~3·05; (1'kopla6w nie am6wtoQeb recJa.ke.fa nie swraca) Rectakcła noceai rł·'łl-łl
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Nr

~adeba

UOOł

·

DZIBNJflK ł..ODDJ u

n (ma)

ł

I

lako „pamlqtkf dawftye1'
ponurych czasóto" --: ta·
czej

się o~rzuca.

Drugi

pomys!; srrrzedad Pf)Sąg
- raczej też. Najwięcej
szans ma trzecia propo•

cers ł 6więly" -

:PBOGBAll I
'f.110 ' TTdzleA n.a
I.JO N& sdrowte

dtLiałce

1.40 Ziarno - progr. red. kato. lieklej dila dzieci i rodziców
I.OO Drops oraz'
kino Dropsa
„Heidi" (6) - 1er. prod. RFN
IO.IO Wladom~ poranne
lł.40 ,.Azjatycka mozaika" (8)
- „Wiosepne święto Krysz·
ny• - film dok. prod. franc.
U.Oli Dolata - proir. dok.
st.IO L&boratorlum Pracowite
prómlenLówapie
„Pnyszli od Wisły" - rep.
..., Odwieczne pieśni - rep.
Zac%yn• Il• od zooża - rep.
T•lewdzyj.ny Teatr Prozy Heinrich Boell - „Bilans"
~U Zy~ mag. ekologicz.ny
1łAO Drulł si&wał progr. publ.
Y.10 Filmy o miłości
„Ich
d1lień
powszedni" film
:fa,b. prod. pol.
Ił.• Flesz
17.15 Teleexpress,
U.IO Polaka walcząca 1939-1945
- plan: ,,Burza"
Butik
„
Dobra.noo - „Bajlka o bajkach"
11.10 Z kamerą wśr6d rwlerząt

r..

iuo

u.oo

1łJIO Wtadomoścl

IO.Ol „C.K. Dezerterzy" (2) IUO

a.oo

1&2.10

2ZJO

IUO

t.IO

fl1m
prod. pol.-węg.
Telewteyjny pnegląd ~towy
Tydz!eA w polityce
Pęter's Pop Sho'w
Telegaieta
„Zniknął
Ktno sensacji
bez łladu"
film prod.
USA
Zaikói'iczenłe programu

9!M'• 4*. 17.111 Teleexprua

prod. franc.
111.30 „Imperium kota• .... 'W9p0m·
nłenla o M. Bułhakawłe
tep.
17.00 Krzyatof Kąkołewakl - ftl·
mowy portret
17.30 Bliżej łwiaita
18.30 Losowania - teletomboll koncert z . udziałem 1wiazd
polskiej estrady
19.30 Galeria 37 milionów
20.05 Studio aport · piłka w
grze
21.00 Łazienki kł'ólewskie w Warszawie (4) - ,,Palac My'1ewicki"

·

21.30 Pa.norama. dnia
21.45 „Kane i Abel" (Ił) M!-r.
prod. USA
22.33 Grand Trio - Geppert, Ba·
je>r, Młynarski
23.20 Komenta.rz dnia
23.25 Akademia wiersza

28 MARCA

PROGRAM l
16.20 Pre>gra.m dnia I teleeazeta
16.25 Luz - program nastola.tk6w
17.15 Teleexpress
17.30 Gorące linie - publ. międzynarodowa
111.00 Łódzkie wiadomoiel clnla
18.45 10 ~!nut
19.00 Dobranoc
„Strauydło
miauc~ydło"

19.10 W Sejmie ł Senacie
19.30 Wiadomości
20.05 Teaitr Telewirzjl
,,Ja, Feuerbach"
21.40 Sport
21.50 Kont.re.purukt
22.20 S~koła mtatrzów - Wojclech
Marczewski
.
22.35 Wiadomości wiecze>rne
22.55 Język francuski (19)

PROGRAM ll
13.30 Retransmisja obrad Sejmu
EŁPEES · program rerto•- 16.55 Język angielski (23)
17.30 Antena Dwój.kl
nalny TV-Meli
Czas akademicki - kate>lic- 17.45 Ojczyzna - polszczyzna
„Dy•
kl nu.rt &towarzyszeń akade· 18.00 Zespół ad~okacki krecja" „Żywioł oeólnł
mickich
ków"
W ·twlecle ciszy
18.40 Ekspres reporterów - wyd.
Studio Im. A. Munka
specjalne
Natalia Koryncka
5-10-15
program dla J9.3</ Zycie muzyczne - II Dni
Muzyki KomPQ%yłorów Kradzieci I młodzieiy
kowskich
Małe
kino
„Uchod:fcy
20.00 Auto Moto la'n Klub
afgańscy" film dolk.
20.30 Szeroko otwarta brama
Studio $PGrt
rep.
Amerykańska
azlkoła utyt·
21.10 MilitI'7.0wie współczesneio Id·
kowa w Zachęcie
na - Andras Kovacs
Legendy filmu - 'Dustin Hoff~
21.30 Pane>rama d,nla
man
Magazyn nie tylko kultural· 21.45 „Heimat" - „Lata dumy„ ny (Ł)
·,
ser. prod. zachodnloniemlecklej
Wieczór Han uszk.iewicza
13.10
Komentarz dnia
Alfa I omega - epidemia
strachu
"Dama
pikowa" - opera
Piotra Czajkowskie10 s TW
w warszawie (2)
Dwa plus 2 - „Niemcy ....
gdzie to jest?"
17 MARCA
Panorama dnia
.,Znowu w Br!desheed" (12)
PROGRAM
I
r ter. prod. ang.
Alfabet Kisiela
11.85 Domator - kolorowe sn7
Komentarz dnia
8.50 Domowe przedszkole
9.15 Wiadomości poranne
9.25 „Dolina nadziel" (3) - 1tr.
prod. franc.
10.20 Domator - rady na tyczenie (nowotwory)
16.20 Program d·Qia I telega.ze-ła
25 MARCA
16.25 Dla dziec! Tik-Talk .
16.50 Kino Tik-Taka ·
PROGRAM I
„Gumisie" - ser. prod. USA
IT.Hl Teleexpres.s
W)ta.my o siódmej
Ne>towanla
17.30 Spojrienia - Katyli
.
18.00 f,ódzkle wladomołcł lłnla
Po gospodarsku
Tydzień
18.45 Klinika ldrowego człowieka
Teleranek - „Emil z Loen· 19.00 Dobranoc „Moje przyjabergl
(6)
ser. prod.
ciółki myszki"
111.10 Plus - minU.1 - profl', publ.
szwedzkiej
19.SO Wia.domośc.I
Wiadomości porann•
Tajemnica rosyjskiej przy. 20.or Spotkanie z młn. Jackiem
Kuroniem
rody (5) - „~tnl dziewl·
czy step" - ser. prqrodn. 30.15 „Dolina
nadziei"
(3)
Telewizyjny Koncert Życzeń
„Dzień powszedni Lotarynfil"
Teatr Młodego Widza - A.
- ser, prod. franc.
21.25 , Listy o gospodarce
Maleszka - „Ofelia"
Pieprz I wanma - „Z wla- 22.00 Leksyikon' polskiej muzy.kl
rozrywkowej - „S"
tr•m przez świat" - „Cen·
nlejszy niż diament"
22.40 Wiadomości wieczorne
Sportowa niedziela. MP 23.00 Język rosyjski (23)
w boksie - finały
„Panna dziedziczka"
PROGRAM D
ser.
Teleexpress
Morze - mag.
16.55 Język ""1&i&lńł (53)
Agromarket
17.30 Klub ludzi z przeazlołcl'
Antena
18.00 „Duch Canterv!Ue" - nowePowracająca
melodyjka
la filme>wa TP
proir. rozr.
18;8o Na rogu stareio i noweio
Wieczorynka
świaita progr. rep.
„Wiwat,
sknzaty"
19.10 Modlitwa wieczorna z buy•
Wladomośd
lik.i Narodzenia NMP w Tar1
nowie
'
,,Północ Południe„ (6) ser. prod. USA
JJl.30 Z wiatrem i pod wl&tr
T dni - świat
- mag. żeglarsld
Sportowa nled~ela
20.00 Non stop kolor - mae.
Wystawa .- „Żydzi .polscy" 21.00 Wywiady Ireny Dźiedzic
Lucjan Wolanowski
- film dok,
Telegazeta
21.SO Pan<>ramł. dnia
„Mistrz'' - ser. TP
·23,20 Komenta,rz dnia
P~OGBAM D
Przegląd tygodnia (dla nie-PROGRAMU

Ił.li

U.IO
tł.OO

11.26
14.211
15.1111
1U5
11U5
17.05
IS.IO

18.311
111.40
le.OO
21.10
Il.SO
21,ł5

22.30
22.45

· 7.00
7.30
7.55
8.15
li.OO
10.30
10.33

11.00
11.45
11.15
14.00
1!1.35
1.7.15
lT.30
17.50
18.20
111.40
19.00
19,SO
20.05
21.40
22.10
22.50
23.40
8.25

słyszących)

dla nlesły$zących
- Południe" (6)
10.35 Twierdz-. był tm kaf.dr lu
.
- program dok.
11.25 Jutro panledzlałek
12.00 PKF
12.10 „Kane I Abel" (S)
ser
prod. USA
,
•
lS.OS 100 pytań do W. Bsrtoszew·
skle'go
·
1U5 Maciej Nieslołowskł - Z batut-. I z humorem
14:00 Kino familijne
„Auttoatrada do nieba" (4) - aer.
, prod. USA
, •
1UO Witold Lutosławski - tum
dok. p,rod. ang.
J.S.40 PMrMe w czasie i pneetrzent - „Czuy kaitedr" (5)
- .,Ludiwllc IX - . król, ry-

i.OO Film

„Północ

I DZIENNJK l.ODZKI nr f1 (13058)

PBOGBAll I
. T.ł5 Express eospoda.rczy
B.05 Poznaj ~6j kraj
w
Sandomierzu
8..35 Domatot - nuza poczta
8.50 Domowe przedszkole
9.15 Wiadomości pora.nne
9.25 „Historia Kajagumu" - film
prod. koreańskiej
10.30 l)oniator
,
.
l6.20 Program dnia i telegazeta
16.25 Dla młodych widzów
Sami o se>bie - SOS
16.50 D!a dzieci - Trą.ba

zycja: przetopie statuę ł

1t1rganl1owan1 pn:es w„
jewódzki Ośrodek ~ltu•
ry. Do udziału z1łosłl
się m. in. uspół ze Sta•
rego· Sącza, występującf
pod nazwą „Dupa OzyryA
sa",
Organizatorzy, w
trosce o dobre obyczaje,
napisali na afiszu nieee
mniej prowokującą nazw•
grupy: „Pośladki Ozyry·
sa". Wywołalo to rwał·
towne sprzeciwy muzy.
ków. W czasie występ
zachowali 'lię nnl w takt
sposób, 'że po~anowione
ich zdyskwalifikować,

znowu ustawie. w tym
A CORAZ WIĘCEJ wol- miejscu pomnik Marcina
s „GazetJ
tUO łlen.laeje XX wieku - „Nlenych
etat6w
w
naszej
Wyborczej"
(donosi
Pry•
. snana · w~a" (2)
Lutra,
bowiem wlaśnie
stołecznej milicji. Dziś nie
watna A1encJa Tyma 11.„ r.64slde włałemHet bla·
tutaj Luter
stal kiedyś
jut obsadzonych rzeczywiście, a potem z
. PAT): „Plan Baleerowlcu jest
18.45 10 mt.nut
,.Zae1&rowanr będzie w lłn1leJ polewie · przeszło 3 tys. stanowisk. tego wlafoie brązu pow·
11.00 Dobranoc
kwietnia nagrany na płY• W związku z tym nlepo· stal Stalin.
' oł6wek"
ty
długogrające
przes kojąco wuasta pfzestęp
1!1.10 Rzeczpo•polłta umon"4oa
!. W NOWYM SĄCZU
czośó. W ciągu roku,
od
sesp6ł „Gawęda".
19.30 Wl&domołd
odbył slę przegb1d
zes• DESZCZ
LIRÓW lutego zeszłego roku, licz- połbw lnstrumei:•.alnych
20.10 studio 11port
22.00 Sprawa dla 'reportera
tp4dl nłeoczekiwanłe na ba włamań do obiektów
uspołecznionych
zwięk2.2.40 wladomo6cl wieczorne
mita:tka\'\c6w , Neapolu. o- szyła się
o
450 proc.
22.55 Wokół wielkiej 1oeny
br11lrowaw•Z11 bank, rcibu• Zmniejsza 1ię - z tego
·
mag. c.peiowy
ale ·a:i:ukaU drogi ucieczki samego powodu wy23.50 Język anit..wd (23)
przestępstw.
f)rJ:łJ dach 1akłegoł domu ' krywalnośó
W
grupie przestępstw
ł tam dopadl ich policyj•
PROGllAM D
kryminalnych wynosi ona
ny helłkopter: Powiew zaledwie 12 proc„ co jest
.H!.25 Korepetycje dla maturzy· powietrza
sprawił,
te albo rekordem . świata al.tów - J'ęzyk angielski (19) banknoty
bo wynikłem bardzo do
zrabowane
przez
16.55 Języ1r fr&ncuskł (19)
niero zblitonym.
angster6w
rozlecialy
się
.
17.80 Zwierzęta wok6ł naa
11
18.00 O znaczeniu rzeczy bez zna· na wszystkie strony,
a
A MIESZKAŃCY TAL·
czenia
gl6wnie n11 ulicę. Cieka• LINA stolicy · Estonii
18.30 Maguya 10i2 ,
zastanawiają się
co
19.00 „Mare l Sophłe'' (') - „Fis- we, te gcly je wszystkie zrob!C ze sto;ącym
w
zabrano, okazalo się
'l.t tym
kus" aer, prod. franc.
mieście
okazalym
19.30 Tunezja - program dok.
ze 121 mln lirów brakuje pomnikiem Stalina. Po·
20.00 Cza.rno na. białym - prze·, tylko 9 · mln.
Zrobiłem y1, żeby otywió tę nudną kolacjfl.
mysl teby :i:achowae go
gląd PKF
~
~
20.40 Przegląd muzyczny
21.00 Ze wszy.tkich ~ron - Wi~
źnlowhi ltimlen~ rep.
21.30 Panora,m a . dnia
21.45 Program muzyczny
22.00 „W l&blryncfe" - ser. TP
22„so 997 - kronika kryminalna (Ł)
23.30 Komentarz dnia
23.33 E~ła joapodarcą
POZIOMO: 3. Ptak • Wr6blowa- K-14, L-2, A-13, F-13, L-4, . B-10, N-9, 1-2, F-3, J-11, M-5, A-!I, C-11,
tyeh 8. Ewolucja narciarska 9. Od- J-1, K-2, J-3, M-13, Jl'-12, Ł-10, J-1, G-1, 1-4, D-5.
D-11, A-7, L-4, C-3. Ł-2, L-14. J-1,
I
miana węgla pierwiastkowego 10. G-3, 8-4, F-11,
Do rozlosowania: 5 wartościo
J-13, D-2, G-1,
Tytuł powieści Marka Hłasko 11. M-1.3, t.-9,
wych
nagtód
książkowych ufunM-5, L-2, A-8, L-lfl,
przez
Kslęrarnlfl
Potrzask 12. Dawna moneta srebr- N-7, C-5, L-4, M-10, F-13. \1-2, dowanych
D-1, F-4, H-2, B-1, Ł-10, A-13, „Współczesną" w Łodzi.
na trzygroszowa albo dawny ta· D-11, C-8, IH;-2. H-14, D-1, G-1,
Oprac.
J.
KAŁUŻKA
a llA.llCA
niec 13. Tytuł powieści Wacława
Berenta 14. Byk czczony w staroPBOGBAM l
:łytnym Egipcie 15. Krawędź 18.
8.311 Domator - naeza , poczta
Pierwowzór liczydeł 21. Potrzeb8.50 Domowe przednkole
na do wjazdu do Innego państw\'
9.18 Władomołcl poranne
11.25 „Hanna,-" (1) - aer. l)rod. 22. Wy~orcza skrzyneczka 23. Polani.
ski samochód osobowy 26. Tytuł
10.15 Do.ma.tor - Nie dajmy Slfł
Jednej s oper Delibesa 27. Puls
16.20 Pl'ofram dnia I telegazeta
16.25 Dla młodych widzów
- 28. „Zona" lisa 29. Owadożerny
ptak gnle:ldżl\CY się w dziuplach
Kwant - oraz film z serii „Ordy"
30. Związek Radziecki przed Re1'7.15 'releexpreu
wolucją Paźdzlernlkową.
17,30 Biznes - program publ.
18.00 ł.64skle wlademołel c1Dla
PIONOWO: 1. Troska, kłopot 2.
18.45' Macaaya btol!ckl .
Nazwa urzędnika w Chinach ce19.00 Dobranoe - „Urwia"
19.10 Kupić - nie kupić - progr. sarskich 3. Ryba z karpiowatych
, publ.
4. Roślina z rodziny llpowatych
Uł.311 Wladomołcl
20.05 „Hannay" (1) - ser. prod. 5. Minerał - odmiana chalcedonu
6. Przewlekły, silny ogień artyleani.
21.00 Interpelacje
ryjski 7. W starożytnym Egipcie
21.50 Spórt
.
grobowiec faraona 16. Etiopia 17.
22.00 Pegaz
Wstrz1\5ające wydarzenie 19. Zapo22.ł5 Wiadom*i wieczorne
23.0S JęzyJi anłJelakl (53)
ra stosowana gl,)wnłe w obronie
miasta 20. Służy do eplnania brze~LUllJ
1ów rany przys11iesza.f40 JeJ co·
16.25 Konpeł7eJe dla maturzystów Jenie 24. Olejek r6źany, kłóry dostarcza Bułgarom cennych dewiz
- j~k angielski (20)
Ul.1111 Jwlc ro17jakl (23)
25. Całokształt społecznie uznawalT.80 "W labiryncie" - serial TP nych norm regulujących zachowa·
(powtórzenie)
nie jej członków 26. Imię Halamy.
18.00. "WlelkJe katastrofy"
„St.?Szyfr krzyżówki do odczytania:
rowee, które nie doleciały" . film dok. prod. ane.
C-5, M-8, L-10, G-1, M-5, Ł-12,
18.llO Program na tyczenie - spotkanie z psychoterapeut~ Anatolijem Kanplrowskim
Nieporozumienia pal'tnerów w libez atu - było to pytanie o asy
111.IO Zielone kino: Ś,Kwiatostany" cytacji
przyniosły już wiele zaska(Blackwood) - N, mający tylko
film prod. CSR
kujących rezultatów.
Wynika to
jednego asa, obawiał się przekro•
20.00 Wlelld 1port
najczęściej ze stosowania nowych,
czenia progu 5 trefli i kłopotów s
21.00 Ekspres reporterów
nie całkiem jeszcze opanowany'cb
tym związanych (musiałby odpowie21.30 Panorama dnła
Przestrzegalibyśmy
dzieć: 5 karo), natomiast S zrozu•
21.45 Kino studyjne „Dwójki" ~ konwencji.
przed tym zwłaszcza niezbyt rumiał (to konwencja), :i;e w odpo•
„Szczęśliwego noweio '49 rowiedzi jest albo zero as6w, albo
ku" - dramat; prod.. Jugosło tynowanych brydżystów - nowoś
ci
trzeba
dawkowa~
ostrotnie,
co
trzy - I przyjął wersję bardziej
wiańskiej
nak, że r6wnlei graczom dużej optymistyczną; stąd decyzja żeby
za duto to niezdrowo.
23.4! Kom•ntars clnla
klasy zdarzaJlł się podobne wpadki. zagrać szlema. Drugi błąd popełnił
Na pocieszenie powiedzmy jed· Nasz dzisiejszy przykład pochodzi E, dając kontrę konwencyjną (tzw.
sprzed lat, ze znanego 'Turnieju kontra Li1thtnera.). W - wistu]ąo
Campari w Mediolanie.
Jedna z ~ przyjął że należy zagrać w ko•
polskich par reprezentacyjnych gra- lor licytowany przez dziadka - I
-•D
ł& tam z parą włoską. -Nasi atako- wyszedł w trefle. l)zięltl temu rozwali na llnłl N S - Włosi grywający mógł wziąć nawet czter·
+pW10S :··
byli bierni w licytacji, dopiero na naście lew w czarnych kolorach,
samym końcu jeden z nich skon- a asy . przeciwników w czerwonych
trował.
koloraeh „przeziębiły idę''.
PBOGBAMI
Polak na pozycji N
otworzył
zgłaszając 1 trefl. 8 zameldował 2
7.45 Exp:r;ęu iospodarczy
Przy łódzkich stolikach: turnie!
pik, N - znowu trefle (3), s - 3
8.;i5 Domator - „Kolorowe sny
pik, N - 4 trefl, S - 4 bez atu, Resursy wygrali R. Kowalik i L.
8.50 Domowe przedszkole
N - 5 trefi, S - 7 bez atu, po Sokołowski. turniej w „Telexle" 9.15 Wl~domoścl poranne .
„ ..
„„ .
czym nastąpiła kontra gracza na L Grzejdzlak i A. Wr6bel, turnie)
9.25 "N<>wlnkl zza płotu" (2) . pozycji E - słuszna, bo aż z dwo·
. „Wiosenne , uczucia" - · aerlal
młodzieży szkolnej - Rafał Mazur
ma asami.
prod. NRD ,
I
Grzegorz Potakowski z Pałacu
10.25 Domator - Szkoła dla rodzl·
Mamy tu do czynienia z dwoma Młodzieży.
c6w: Cukrzyc,; u dzleci
nieporozumieniami. To pierwsze
111.50 Program dnia - telegazeta
jest ważniejsze: gdy S
zgłosił 4
KRÓL KIER
15.55 Intersyinał ·
IUS Dla młolłycb wl~6w1 .,Bam·
bit" - telełuraleJ · (Ł)
111.50 Dla dzieci: „9kłck• Pankr•RAK (2Z.8.-22.7}. · - Najlep·
SKORPION (24.10.-22.11).
ceeo''
szy czas na podejmowanie de·
Cele, które
mają dla
Cłebir
17.15 Teleexprea
eyzji. Staraj Ił~ teraz właśnlt'
istotne znaczenie odł6ż na póż .
17.30 Raport •
reallzowaó swe plany. Czas praniej, Teraz jeszcze nie nadszedł
11.0łl ł.6iklde włactemełol łnla
cuje niestety na Twoją niekoczas_ na Istotne posunięcia. Ja·
18.45 10 minut ·
rzyść. Sporo wyjazd6w ł spot·
kleś zmiany w sferze uczu6.
19.00 Dobranoc - ,,Iaopotek"
kad.
111.10 Teras. - t11odnłk to•podarcsy
STRZELEO (23.lL-Zl.12).
19.30 Wiadomości '
LEW (ZU.-22.S). - Nłe snle·
Nie wszystkie zamierzenia uda
20.05 Kino muzyczne Kydryńalde
Cl
11141 zrealizowa6,
·ale są· to
chęcaj się drobnymi
niepowogo - „Barkleyowie s Brodtylko przejściowe kompllkacje
dzeniami. Mała rewolucja
w
way'u" - 'musical prod, USA
Nie przejmuj się nimi, 11-fll'lpe22.10 Weekend w Jedynce
Twoim tyciu może się okaza6
·
ktywy· są bardzo dobre.
22.20 Snob literacki
dużym
zaskoczeniem.
Dobre
BARAN (Zl.S.-Ż0.4). - Wszy22.40 Wladomi:lścl wieczorne
stkie ważne sprawy zmler.zajl\
KOZIOROZEC (22.12.-20.1). perspektywy, choó nie zabrak23.00 Spór o jutro - otwarte .tu~
ku 1zybldemu i szczęśliwemu
Przyjdzie CJ działać
w trudnie kompllkaejl.
dlo
sakończenlu. Będllłesz zadowonych w.arunkach.
Bl\dź ' na to
lony z lłotychcza1owych lłoko·
przygotowany
I
zmoblllroj
swe
PANNA (Z3.11.-Z2.9).
Dobre
PRooltAll D
.
na6. Tylko tak dalej!
siły. Pomyśl o blłsklc)l, dla któ!US Korepetycje dla mat~.tc\w
kontakty z lucliml
zaowocują
rych jesteś całą ndo§dl\.
- język anłłel*ł (21)
BYK (IU.-H.!I}. ciekawymi propozycjami. Pt-ze·
R6t11e
lT.ao Wzrockowa a.ta · przeboj6w
wydarzenia mogą wytrĄcló Clę
WODNIK (21.1.-ZO.l!). - Na
myAI Je I wybierz najk•rmtMarka Nled:hrlecldefo
s r6wnoW'agł. Twoje ra.9 je oka·
większe
osiągnięcia
bcdztes,
nłejszą. 8włeły dopływ 1ot6wiii.oo „Dobra nadzieja" (1 - 11rła1
t11 się mało przydatne w kon·
musiał Jeszcze poczeka6. Szan
prod. franc; .
kł
pozwoli
Cł
zaspokoić
naJpll·
kretnych sytuacja.eh.
Kłopoty
se na sawarcle no)VYch. cieka
19.00 Exprea 1ospodarcay
finansowe staną się jeszcze bar•
wych snaJomoścl.
Zwłaszcza
nlejsze potneby.
19.30 Dookoła łwlata - · „W ,wite
ct:deJ lłokuczlłwe.
poznanie jednej osoby moźe du·
Minu Gerais"'
to smłenló w Twym tyciu.
WAGA (ZU.-23.11). - Ma1:1
20.00 P!,telr - ma1azya ' Krako-BLIZ~TA
(ll.5.-21.1).
szansę oclnłe66 sukces, Jeśli o:awa
·
Miliła srobl6 wszystko aby wy·
BYBY (21.!.-20.3). - Kieruj
cznleaz W1p6łdzłala6
ludiml
21.30 Panorama dnia
kor:syata6 swe szanse. Bez 1&•
się lntulcjlł - to Twoja mocna
ZUS „Wyzwolenie" Adama Hanuu·
energłcznymL
Szybko lłecyduJ
bamowa6 Idź do przodu I pilstrona. Czek&Jlł Cię powaine o~
kiewlcza
.
się na posunięcia, które morą
nuj tero co Jest clla Ciebie naJ·
bOwl~ld. Przemyt} taktykę po22.00 Non-Stop-Kolor - „Diner" ....
przynleś6
wymierne korr~
lepne .I najk~rzyatnlejsse.
sti:powanła.
tlliit l'rod. USA
IUO Komentats dnia
A 2ABCIK

'

''

•

r

-

•

I'

•

•

·· i

„
•)54 ·

'E3,

+ AKDWt19S .:

• .76

•107631 W' ·:'. "E • A984
+ ·975'. '- . . .· .· +A861
+86 .
s + 142
·.•AKPW1088 ·.
•KW5.
+K4

+5

z

•

•

"f •

