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Prokurator gen eralny 'Józef żyta.
przed.stawu sprawozdanie z d zialal- ·
nośc;i prokuratury w 1989 r o,ku, obejmujące . całokształt jej p r acy na
rzecz praworządności oraz p rzeciw działania przestępczości, a także in12ym naruszeniom prawa.
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notow,ano nieco mnie3szą niż do- -~~~·'"~-·m- '
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P rzedst awiciele r:z:ąd u
st ki e. poprzednie - fu nd uje Biuro
tego
pierwsze
to
Będzie
kwietnia.
w a li też zwi ą zk ow ców, że EWG
Wojciecha !\-farz yńs kielfO
Podróży
rodzaju porozumienie 'l'elewizji Pol„Tour-Retour" , a b ędzie nią 10wyraziło :z:godę' zwiększeni a o' 35 skiej z partner em !!' E u ropy za·dn iowy pob y t wy poczynko'" y ijh '
p roc. (w p oró wna niu w s tyczniem) chodn iej.
jedneJ olioby nad Morzem ·Raspi.jdrlm (przelot samol otem).
Kupony t rzeciego hasz Ego kon Z ' działa.p.iarnł Polskiego T eatr u ot y;ierdza w p.-łnd umlfowanle dla kursu
„tureckiego" - moi.ecie
.T.af\.ca wiąź.e się wszystko co naj- lasy k i• . Ile pucy trzeba było , aby w ysłać - najpóźniej
w poniedziałek,
Dziś mamy sobotę, :u ~arca
nowsze, awangardowe w szt uce ba- rzy.gotować takt balet :z: zespołem. 2 kwiet nia:
„Dziennik Łódzki",
letu. Dla w i elu będzi• więc: z pe- tóry posługuje się n• co dzień in- 90-113 Łódi, ul. Sienkiewicza 1J
W obecnym k.sxtalcie spółdziel wn<lScią i:askoczeniem Inscenizacja ~ym „ j ęzykiem" tańca (oc zyw i ście
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temp. 10,6 sł. C.
Stopa procent owa kredytu refi- zał dziennikarzom 30 bm. prez~ rocznicę zbrodni oczekujemy przy~=-:-::1 :....
Jak oświadczył · sz-e:! r'a d.z!eclciej
nansowego udzielanego przez N.BP. NBP Władysław Baka. Pointor mo- jęcia
odpowiedzialności agencji prasowej TASS, rozłam w
nią
z~
zostanie wał tej; iż kurs złotego w stosun- przez panstwo radzieckie, ·także od· partii komunistycznej
komercy jnym
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W przejściu podziemnym ·kolo
j$t nie„Centratu" ktoś wymalo wa ł n a .zmniej,szona w kwietniu do 8 proc. ku do wafut obcy ch jest i będzie powiedzialności prawnej. Dotyczy unikniony.
·
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padku żądalby w ynagrodzenia
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Lekane z Bostonu wykazali.
ie kobiety nawet z lekką nadwa gą zna eznie częściej cho1·ują
n' serce n iż te, k tóre utrzye.
m uj ą swą wagę w nonni_

u ż yźniającymi.

w irti1"1tsywnl'.i
t vt• h kw ia tów.
swiąŻku 7.e spa dkiem d6-
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Uprawach
rhodów w Innych
farmerzy holenderscy prztiimaobs:i:o.ry
większe
- rzają coraz
bardzo opłacalpod upraw y
W •Okresie ub ..
nych celrnlck.
31 lat pbszary upraw tulipa,n5w zwiękstyły" i>ię o 2/3 i w~· 
noszą ponad l& tysięcy ha, u. i>0zycję Holandii na
s talają<'
jako najl'ynku światowym
tych
eksportera ·
większego
kwiatów
KOBIETY Z NADWAGĄ
OllORUJA NA SE:aCE

Holandii w okresie wiosenny m ,
st wartaja , zarazem p.rnhlem y.
. J <'st

płynie, gdy c:rłowie'k ,jesi 11p9kojny, ,nie mówi.

badania ' pneOśmiolei11ie
na 115.8~8 kobieJJ!0\\'3fl!i111.e
tach. w średnim włekn wski•

zuSI\, te 40 procent wszystkich
chorób serca U · kobiet mo:hta
przypisać

wyłącznie

otyłości.

ZABYTEl{ ARCIIEOLOGICZ!'.'Y
CZY MATERIAŁ
BUDOWLANY?

Cehrlcy włoscy na · 36 goddu
- do wyjaśIJ.!eni& problemu -·zatrzymali na przejściu ~rani
cznym między · Szwajcaria a
raczej
Włochami ka.wałek
ka wa.ł) muru ' berlińskiego clłu
bogości 3 m. Nie wiedzieli
wiem, czy obiekt ten potrakto- '
waó jako zabytek archeelÓgiczny , czy jako materiał · budo-·
wlany i wobec tego, jak oclić.
l'o 36 godzinach wład~e celne
ie za lragm,ent
zdecyilowały~
muru nie trzvba iiłaelć.
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:-- Oczywiście, ze clę kocham
I · oczywiście, ie pamiętam: odbiorę Michałka ; przed.vkoła.,
jauyny kupię w war,zyw~ic:s
. 11 Jabłka na Pl'TWal~ • ' ;;
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pnie, masło · „Deilłli ·
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Rlelnct oczekuia na Polski •
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w

J)a widzewskim stadłonłe za.presentuje się jedwłfl · godziny p6inlej
na poma6skł 11tadlou
niDh'zowskie punkty u.spoly Lecha 1 ŁKS.
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w;ys.kałi eenny remie w Poznaniu.
pziś w75t~ą w roli goopodarzy,
mając za wbą
nie tyliko atut
własnego boiska, ale !Przede wszy.tki·m torąey - w co 111ie illal~y
wą.tpi6 do,plne klbfoów• . Pod9J>i~
trenera Kowa~skiego
p~ 14 potrzebne jak nigdy doł~. bowiem
Widiew pełni nie'1d%!ęazną rot• ostatniej drużyny
w p!erwaolltowej '8'.beili. Aby pról>owa6 potegnać się z mlll4lem
1'-ezerwonej latarni", lilie pozostaje
wlęe nic, jak tylko pokonać po·
1nań&kl 1llespÓł.
Sobotnl rywał widzew.iaków, pod
..Uną ręką H. Kastk'i przestał być
i~o?em w ekstraklasie„ który zaskaldwał nawet największych znawców futbolu liczmymi niespoclziankaml. Raz wygrywał zą, zdawaloby sią nie do pokonania drutyn~. by niespodziewanie zebrać
eięgi od wyjątkowych słabeuszy.
W Olimpii doszło więc do kilku
męskkh rozmów, w wyniku . czego
sa.stospwano drastyczne cięcia. Kan nie ominęła ostatnio M. Liso w'1clego· i byłego zawodnika ŁKS
P. Soczyńskiego. zawodnikom
elano chwilowe „urlopy", a wartość zespołu poprawiła się, czego
dowodem jest
zwycięstwo pr.ze<l
tygodniem nad Górnikiem Za:br.ze.
Czy łodzianie zdołają wygrać z
Olimpią, zdobywając ta!k potrzebne im punkty? Byłoby zapew·ne

plłkar.JdeJ 1\1y'ZllaeSJ'ł u

Poznań.

łatwiej, gdyby Widzew ugrał w
pełnym składzie.
Niestety, gru,pę
reikonwalescent6w powiększył

w.

Wraga. Nie zagra też K. Przy.
któremu pr.zyszło pauzować
za kolejną żóltą ka·rtkę. Czyni si~
starania, a.by
mógł
już bronić
barw widzewskiego klttbu były
01brońca zgierskiego Bomty J.

byś,

Kozłowski.
Piłkarze ŁKS wybierają się do
Poznania z mianem zespołu, który

nie ot,Idał. punktów rywalom, grana ich stadionach. Nie wąt1pi
my, że tę doskonałą passę L. Jezierski i jego zl!.wodnicy
podtrzymają ta:kże dziś w spotkaniu z Lechem. Atutami w talii L. Jezierskiego są pr.zede wszystkim reprezentanci kraju: „olimpijczyk"
T. Wieszczycki
oraz grający w
ub. środę w spotkaniu z JugCJBła
wią ..... J. Ziober.
Oto zestawienie par 20 kolejki
ekstraklasy:
SOBOTA: WIDZEW
- OLIMPIA (godz. 15), LECH t,.KS (17), Wisła - Sląsk (15), Mo.
tor - Zagłębie L. (15), Ruch L.egia · (16)„ Górnik Z •...:. Zagłę
ble S. (17). NIEDZIELA: Jagiellonia. - GKS K"\tOwi<'n (11), Stal
M. - Zawisza ~ -1' „~38).
, Kolejne
spotkania
grają
pierwszoligowe zei;,poły pań. Łódz
ikie kolejarki ipodejmą na stadionie przy ul. Minerskiej Piastunki
z Gliwic. (Spotkanie rozpocznie się
w niedzielę o godz. 11).
jąc

Hutnik .w hali ·Anilany
Po raz pierwszy ZlliPrezentują się rza się więc z.nakomita okazja by
~kiej J(ubMcmoścl w rundzie re- zrewanżować się za tąmte nd.euda'\*anżoweJ pitkame ręczni Anilllllly. ne wyst~y. 11 jak uczy historia
fó porażlkacli pr:i:ed tygodniem z ekstraklasy, zwłaszcza łódzkie
poWisł11 w Płocku szanse .utrzymania jedynki tych drużyn kończyły się
slę w ekstraldasie zmalały prakty- po dramatycznych końcówkach. W
cznie do zera. I nie moż.na w tym drużynie Hutnika warto zwrócić umiejscu użyć
nawet określenia wagę na grę reprezentanta Polski,
,;uopóki piłka w grze", bo'Wiem ło uczestnika mistrzostw świata w
dzianie spisują się nadal
ba.rdzo Czechosłowacji
Skalskiego,
Bla.bo ·i w tej chwm można odnieść do nich tylko Btwłerozenle:
(asz.)
f. Poże,najeie się hol'jo~wo z:e
~ą na1l~h ~h zeibołów w tej
dyscyplinie sportu,
~ ju* riłc innego Wlllm nłe po:zo"""' Po raz piąty odbył aię . w SosStało.
nowcu turniej szablistów o Puchar
A zdaima się po temu znakomita Zagłębia
będący jednócześnie turnieokazja, bowiem do Łodzi przyjeż jem klasyfikacyjnym
w teJ broni.
dża trzecia
drużyna
rozgrywek,
Pierwsze miejsce zajął A. Kostrzekrakowski Hutnik. Anilana :;toczy- wa (KKS Konin), pokonując w fiła z tym zespołem dwa zacięte nale 2:1 R. Kościelniakowskiego (Lepojedynki w pierwszej rundzie. gia).
~ Zawodnifzki
)Vło~kie,! dru.tyuy
Oba przegr.ała, ale były to najdzizl!-Obyły Klubowy
wnlejsze pora.?Jki w historii· spot- Eniihont Piiolo
PUchar
Europy
w
koszykówce
' kokań ligoiwych obu zespołów. W jebiet.
finale pokonaiy CSKA Mosdnym z meczów podopiecz.ni wów- kwa W
86:'il.
·
czas trenera Jana Pełki 'prowadzili
""" Klasyfikowana
ua :S miejscu
na·w et rcmnicą 5 bramek, a jednak w Awlatowym
rankingu, Sabatini
potegnala
zeszli z placu gry pokonani, Nadasię jut w pierwszej runclzle z . turniejem
tenisowym
w
San 4ntonio. Sensacyjną zwycięzczy_
nią
Argentynki (rozstawionej z nr
1) okazała sle
L, Moneil- wygry-

W SKRÓ<-.'J E

BĘO~

STYPENDIA

„a .ią,,.

W środowisku suortowym utrzy~
mywała się atmosfera niepewno~
ci. Czy w tak trudnym
okresie
znajdą się pieniądze na kontynuowanie przygotowań olimpijskich.
Ministerstwo Finansów, uwz·ględ•
nlając potrzeby s,portu,, przyznało
dotacje docelowe. i w 1990 r. bę
dą wypłacane stypendia zawodnikom ·kadry olimpijskiej i narodowej. Wszyscy odetchnęli ..•
Zarząd PKOl. zatwierdził .regu-·
lamin na r. 1990 stypendiów promocyjnych i jak
można się
spodziewać już w. na-jbliższych
dniach ro~czną się wypłaty, na
które zawodnicy czekaili od 1 stycznia br. Mają one charakter u·
znaniowy i będą
przyznawane
miesięcznie. Wysokoś6 stYiPCndittmdla ~wodników kadry „A" wynosi 150 proc. przec!ętnegó wynagrodzenia w gospodarce uspołecznio
nej, natomiast dla kadry „B" wynosi - 75 procent. Podstawą obliczeń są stawokl z ostatniego kwartału.

KALENDARZYK
Ili~ 1111U1111.CtA.

al

SOBOTA

6:3,

6:4.

11' Wydział Wychowania i Dyscy.
pliny PZPN nałożył na Legię War>zawa karę 5 mln zł za „brak należytego porządku na stadionie" podczas meczu z Motorem Lublin,
W
trakcie spotkania dwukrotnie rzucono z trybun
na bolsli;o petardy,
Legia ma prawo odwołać się od tej
decyzji do Komitetu Wykonawczego PZPN.
~ W rewan:towym mec1:u z
U-latkami Czechosłowacji
hokejowa
reprezentacja Polski do lat 18 przegrała w Tycbaeh 3:4,

Żagle w hali „Bercy"
Czego to już ludzie nie
wvmyślą. A szczególnie ci,
któTZ1J
w każdym przedsięwzięciu widzą
inteTes. Także w sporcie, a może

tutaj wldnie przede wszystkim.
Slawna paryska hala
„Bęrcy"
gościla
jut - wielu znakomitych
spoTtowi:ów, byla aTeną zmagań o
medale i tytuly najlepszych
nie
tylko w Europie ale i na świe
cie. Pod kopulą „Berc1J'' Z'dobywal brązowy medal nasz fYżwiarz
G. Filipowski.
„Bercy"
b11la
aTeną
zmagań
uczestników imprez,
które· miaZy
charakter sportowej
rywalizg,cji,.
ale organizowano je z myścą
o
zrobieniu dutego interesu.

.

Plt,KA NOŻNA: I liga: WIDZE~.V
- OLIMPIA POZNAŃ, ul. Armii
Czerwonej, godz. 15. III liga:
WŁÓKNIARZ
FAB.
WIGRY
SUWAŁKI, w Pabianicach, go4z. 16
SIĄTKÓWKA.
Cd.
turnieju
elimin. do XVII OSM dziewcząt, ul.
Zakatna. godz. 15 (w niedzjelę,
gedz. 12).
TENIS STOŁOWY. Strefowe eliminacje spartakiadowe juniorów, w
hali Włókniarn• przy ul. 8 Marca, godz. 9 {w niedzielę, godz. 9).
PIŁKA RĘCZNA.
J. liga · meż
czyzn:
ANILAN' A
HUTNIK
KRAKÓW. ul. Sobolowa, godz. 17
(w niedziele, godz. 11).
PŁYW ANIE~
Ogólnopolskie zawody koresp1:>ndencyjne 10- i 11, -latków, pływalnia Startu,, godz. 1?.
KICK~BOXING. TurnieJ klasyfikacyjny. hala Gwardii przy al. Kości uszki, godz. 12.

Bawily więc w „Be1·cy"
k~nie,
ścigali się w niecodziennych zawodach motocyklisci. Wczoraj za pośrednictwem satelity, kibice sportu mogli . oglądać transmitowane w
„EttTosporcie" zawody windsurfingowe. Zamiast lodowiska, pTzygo-·
towano zbiornik z wodą. Niezbęd
ny żeglatzom na desce wiatr „zi·obily", wiejąc z silą 20 węzlót1J, olbrzymie wentylatory: I zabawa na
cale go.
Zeglarze ~cigali 8ię, bawiąc 10widownię która wydala na bilety wstępu sporo grosza.
Po ile? Komentujący walkę zawodniczek
i zawodników milczał
na ten temat. Musłalo by~ jednak
sporo tych pieniędzy, bowiem zw11Cłęzc11 uhonorowant zostali 40 tysiącami dolar6w.
·tysięczną

ZaTobi!i .iawodnicy, ale zapewne
i
organ'flator:ty, bowiem niemale
PIŁKA NOżNA. I liga kobiet: kwoty wplacily sponsOTujqce
te
'KOLEJARZ - PIASTUNKI GLI- zawody sławne firmv papierosowe
oraz japoński koncern sa?nochodoWICE, ul. Mine.rska, godz. 11.
KOLARSTWO. Otwarcie sezonu wy „Toyota".

NJEDZIELA

szosowego. ·Kryterium
Zgierzu, start lltzY pl.
godz. 12.15.
·

uli~zne

w

Kilińskiego,

I DZIENNIK WDZKI ~ rT (1364) ·

KMll

zadowolony. Grunt
to
miel! pomysl."
(wrb)

Nowy prezyde nt

cl, . w l!:tórej stosunki międey narodem polskim l niemieckim we
111}'', dla których region ten stał się wspólnej Europie byłyby ~złami
Od 22 lutego br., kiedy to ów- zrezygnował .z pełnienia tej funk· od d\fóch pokoleń ich domem. Bę dobrego sąsiedztwa".
cz-esny prezydent Piotrkowa Tryb. cji, do czwartkowej sesji MRN
·
dziemy to respektować i nie bęstanowisko to nie było obsadzone.
dziemy tego kwestionować". Te sloOdbywająca się w miniony czwarwa, wypowiedziane w 1985 r. w
tek X sesja Miejskiej Rady Nara- /
zachodnioniemieckim
Bundestagu,
dowej poświęcona była m.in. wyprzypomniał kanclerz Kohl 29 bm. na
borowi nowego prezydenta.
W
\
40. sesji „Konferencji Koenigswinwy·niku głosowania spośród dwóch
Za.kończonej
nieda.wno wizycie zdecydowanie i . jednozna,cz.nie je- kandydatów wybrano dOltyc}\ctasoter" w
Cambridge, w obecności
premiera W. Brytanii, pani Mar- ·1p remiera Mazowieckie~<> w Sta- śli chodzi 0 samą granicę na Od- wego
przewodniczącego
MRN,
na.e h Zjednoczonych 1 Kanadzie rze i Nysie. Zaipytana czy istnieją 46-letniego nauczyciela i prawnika
garet Thatcher.
przypisujemy
wielkie
znaczenie I oficjalne kontakty między Polską z zawodu Zbigniewa Podlewskiego.
Nawiązując do .swego oświadcze
nia z 1 września 1989 r.. w któ- to zarówno w płaszczyźnie poli- i Litwą M, Niezab~towska za;prze- W związku z wyborem na prezyrym przypomniał niezmierne cier- tycznej i gospodarczej, jak i teJ, czyła, dodając, że Polska jest o- denta miasta
zrezygnował on z
pienia, jakich naród polski doznał najbiiższej naszemu sercu, polsko- czywiście gotowa podjąć się w tej pełnienia . funkcji przewodniczące
z winy Niemców Helmut Kohl, po- -ipolonijnej - stwierdziła · 30 bm. spr.awie 'misji dobrych usług, czy go MRN i do końca
kadencji
wiedział, że „dfa stosunków między na s.patkaniu
z dziennikarzami n.iwet mediacji, jeiieli strona li- pracami rady kierowaćjej bedą
winaszymi dwoma narodami byłoby rzecznik prasowy rządu, Małgorza tewska o to się zwróci.
CPAP) ceprzewodniczący.
M-AK
· dobrze gdyby również strona pol- ta Niezabitowska. Spotkania preska 7!nalazła słowa tak szlachet- miera - dodała - stały się okane i jasne, jakie wypowiedział w zją do nawiązania bezpośrednich,
imieniu swego kraju prezydent Va- a czasem, jak mi.ało to miejsce
clav · Havel i nazwała po Imieniu podczas wizyty w Białym Dotniu
krzywdy, jakich niewL'lni Niemcy
przyjacielskich kontaktów 1
doznali z polskich rąk. Stwierdz11~ przedstawienia P0>lski na jej dro(DOKONCZENIE ZE STR. 1)
nych w obozie w KozielBku. W 50
jąc, ze Niemcom nie woJ.no próbodze od totalitaryzmu do demokra- ofiąr drugiej wojny •. Niech tego- ro-cz.nicę tej tragedi[ z Wars'Zawy '
wać
wyrównywania
rachunków, cji, zaprezentowania polskiej racji roczne obchody, msze święte i m1'- ' wymsza specjalny pociąg, 'którynJ
Kohl wyraził J;Jrzekonanie, iż „gest stanu i miejsca Polski w z.rme- nifestacje zbiorowe,, wystawy i pu- do '.Katynia ud«i.ją się członkowie
taki wskazałby drogę ku przyszlos- niającym się bardzo szybko poli- blikacje będą wynzem narodowej rodzin za.mordowanych tam oficetycznym pejzażu Europy. Rzecz- solidarności wokół tej sprawy i rów Wojska
Polskiego, a także
pospólita Polska stała si~ krajem pomordowanych na Wschodzie. Po- przedsta.wicie1e władz i duehawień
<'hYlm:v
się
w
skupieniu
i
czci
nad
z.aprzyjaź.nionym ' ze stanami z;estwa.
/
pamięcią pomordowanych oficerów
dnoczonymi. .
W tym dniu na Cmentarzu Woji ich przekazem: życie dla Polski skowym na Powązkach, przy po:Boproszona
o
skomentowani·e - głnsi w zakończeniu. „List otwar- mniku poświęconym pamięci ofitych głosów pra.,;y zachodnionie- ty".
cerów zamordowmych w Katyniu
• • •
mieckiej, które utrzymywały, że
zostaną złoż<>ne kwiaty :przez dele3 kwi-e·truia 1940 ro.ku w lesie ka- gację Rady Ochrony Pamięci Wal'lc
polski premier
nie uzyskał
w
tyilskim
NKWD
rozpoczęło
rozstrzeZ DNIA 30 MARCA 1990 R.
i Męczeństwa oraz przedfltaw>icieli
Waszyngtonie tego, na co liczył w
W SPRAWIE STAWEK ODSETEK sprawie układu granicz.n~go przed liwanie · polskic'h oficerów. więzi o- .„Rodziny Katyńskiej".
'
ZA ZWŁOI{Ę
. zjednoczeniem
Niemiec, rzecznik
OD ZALEGŁOSCl PODATiiOWYOll rządu podkreśliła,. iż największym
sukce:iea:n
było
wytłumaczenie
Np. podstawie par. 10 ust. 2 roz- stronie amerykańskiej o ćo Polsce
porządzenia
ministra finansów z w tej sprawie chodzi. Choć prezydnia 30 grudnia 1989 r. W sprawie dent Bush nie w~arł bezpośred
Na Jasnej Górze w ~zęstochowie
Członkowie zakonu pauli~ów zawykonania niektórych
przepisów nio stanowiska Polski, to wyka,zał
obraduje kę,pituła w celu doJmnaustawy o zobowiązaniach podatko- daleko idące zrozumienie,
a na nia wyboru generała zakonu pauli- łożonego w 1341 r. noszą białe habity i . są nie tylko strażnikami cuwych (Dz. U. z 1990 r. nr 1, poz_.. pewno nie uzna! tej inicjatywy za
ghrazu i kustoszami
4) - stawka odsetek za zwłokę od niesłuszną. Wsparł nas natomiast nów. 30 bm. członkowie kapituły na downego
generała zakonu wybrali· o. Jana Na- wspaniałych klejnotów
nie uiszczonych w terminie podatnarądowej
laskowskiego,
dotychczasowego wi- kuJtury i sztuki; łącznie w całej
ków oraz od świadczeń pieniężnych,
kariusza
generalnego
zako.nu.
Jan Polsce - w klasztorach, kościo
do których mę,ją zastoso'w anie przeNalaskowski jest 63 z . kolei gene- łach I kaplicach - przeb;)"'Wa 305
pisy o zobowiązaniach
podatkorałem'
tego
zakonu,
który
ma
za zakonników - ojc6w I braci. N'a
wych, poczynając od 1 kwietnia
pa.trona św. Pawła Pustelnika.
świecie jest ich w sumie 375. Wszy'1990 r. wynosi 0,5 proc. kwoty zaHistoria zakonu oo. pauli.nów stkie klasztory w Polsce oraz we
ległości za każdy dzień zwłoki.
związana jest
z historią naszej Włoszech. USA, Jugosławii, Austra•
(PAP)
państwowości. W najtrudniejszych lii i na Węgrzech podlegają kurii
dla narodu chwilach Jasna Góra generalnej zakonu, której siedzib?o
W miniony czwartek dokonano była srmbolem polskości, pomaga- znajduje si~ na Jasnej Górze w
włamania
do pomieszczeń · spółki ła przetrwać, prowadziła do zwy- Częstochowie.
„Sport-dress" przy ul. Łagiewnic· ciE:Stwa.
'
(PAP)
' kiej 118.
Po· ukrę<ieniu kłódek ·
sprawcy
ukradli
15'
tzw.
główek
PREZYDENT Rzczypospo1itej Polskiej Wojciech
Jaruzelski przyjął, overlocków i cześć towaru z maskładającego
wizytę
oficjalną
w gazynu wyrobów gotowych, łącz
Polsce,
ministra spraw zagranicz. nej wartości około 110 mln zł.
nych Hiszpanii Francisco· FernandeDla OllOby, która Udzieli inforza Ordoneza.
macji pomocnych w wykryciu
sprawców
i odzyskaniu skradzioW PIĄTEK od rana trwają w BeJrucle zacięte walki' między chrześ nego mienia.,. dyrekcja spółki wycijańskimi oddziałami
armii liba~ znaczyła nagrodę w wysokości 5
Komitet prot~stacy jny uchodźców
skej, wiernymi gen. Michelowi Au- mln zł. Kto zaś przekaże infor- z pa1'istw arabskich i afr~ańskich tuacja nasza jest krytyczna - ·
nowi i ugrupowaniami sił -libańskich macje umożliwiające jedynie wy- pri:ebywając„ch w Swinoujściu wy- stwderdza się w niej ro.in. - Do
krajów naszych nie moźemy wraSamira Dzadzy. Od rana zginęło co kryde włamywacza, może liczyć stosował 30 bm. do papieza
Jana cać z powodów wojennych, polity"
na-jmniej 25 O$ób.
na 3 miliony nagrody.
(ab)
Pawła IT l'o~paczliwą depeszę. Sy- cznycb, ekonomicznych.
Szwecja
BUŁGARSKI
,.okrągły
stół"
nas nie przyjmuje - nie wie!'ny
podjął w
piątek .decy:i:je o utworzeniu
co z nami bedzie. O naszej ciężkiej
stanowiska ,prezydenta, ~tóre '!O asyłuacji powiadomdliśrny rząd polnie powierzone obetnem prteWódski,
ONZ i Międzynarodowy CzerniC'uącemu
Rady Państwa petyrowl
wony Krzyż w Genewie. Do teJ
l\fladenowowi.
pory nie mamy znikąd żadne) odpowled.z i co z nami zrobi·ą. W tePRZEDSTAWICIELE Meksyku, Kolegramde uwiadomiono rów:nieź o
lumbii l Wenezueli potnformowalf w
czwarte'll: w stolicy MeksykU, lt Istprowadzonej w sali katechetycznej
niejąca od 1983 rolrn tzw. grupa z
ko~cioła pod wezwanie-ro Chrystusa
Contadory zostal:i rozwiązana,
(DOKO~CZENlE ZE STR. 1)
annę Walczak (IV DS Politechniki Króla w Swinoujściu głodówce.
Przypontnijnw. iż rczuoczęto ją
Łódzkirj 9a), która otrzyma nagroOD PO~IEDZIA UUJ - ! kwiet- fan").
37 hm. Uczestniezy w niej ob~c,Jako ojciec chrzestny, otrzy- dę pocieszenia.
n la br. gazeta
codzienna Wojska
·
Polskiego h0ll.zfo ttl<azywa~ si~ pod mał swego czasu aparat fotografi- Co to · znaczy nagroda pocie- nic 15 osób.
czny. Bezpłatny pobyt na Kry·mie szenia? - zapytaliśmy p.An11ę Balnazwą: „żołnierz n:zeczY1Jospolitej".
jast jednak najcenniejsza nagrodą cerską (na zdjęciu na str. 1 wi9 oso:s zginęło, a 25 zostało ra.n- w ich konkursowym dorobku.
d.zicie ją w chwilę po wylosowanych w wyniku katastrofy, kt6ra
Ojciec o.d·wiedził ZSRR już kil- niu głównej nagrody). Pani Ania
wydarzyła się nocą z czwattku
pa kakrotnie, syn b'ył tam
tylko prze- jest w „Tour-Retour" szefem dziapiątek pod Krasnodarem,
na pOł· jazdem.
· Piątek,
30 bm. był' czwartym
Ponieważ nagroda jest je- łu włoskiego i w!aśnje wróciła z
nocnym Kaukazie.
dna,
laureaitów dwóch, przyjdzie Włoch, gdzie w pobliżu Rimini na dniem litrajku głodowego prowaadriatyckiej
Riwierze
szukała
dzonego
dla
przed
ambasadą USA w
PRYMAS Polski
kardynał JOzef teraz roZ'Wa:Zyć w rodzinym groGlemp wystosował odezwę do mło nie w jaki ~spos6b jĄ 11>ożytkować. swojej !irm:r odp<>włedniego cam- Warszawde przez Andrzeja Pietrupingu.
cz\nisa - członka Rady Krajowej
dz!ety archidiecezji warszawskiej w
Z ogromnego stosu k@'onów ko.nzwiązku z przypadaj~cym 8 kwietWalczą~j.
- Ta nagrooa tó ilofłnan&oowainie Fedc;racji Młodzieży
nia V Swiatowym Dniem Młodzle- kurso.wych · wylo110wano również (w wysrucośc1 150 tys. zł) 7-dniowe- AkcJa ta ma na celu „uznanie nfoty,
Opr, (kl) · rozwiązanie nadesłane przez p. Jo- go pobytu na ca.mpiingu we
podległości Litwy przez rządy cyWło
szech. Okolica bardzo piędma, te- wili~owi:nego świata". Głodującego
lekarz z Episko.oatu
ren ogrodzony, zadrzewiony, ciepła odwi~ri:1ł
i zimna woda. są miejsca, w któ- Polski, który nakazał mu przy'tiowanie
płynów.
'
rych możn.a przy.rząd>Zać positki,
do plaży tylko 400 metr6w. SwietDyrekcja FSO - jak nas po.in- -towej bonifikaty przy ~rzeąaży ny wypoczynek zapewniony.
Dodajmy, że w serii naszych kClllformował gł. ~cjalista da. infor- samochodów FSO 125.p. Sprzedaż z
.,. GODZ. 10.35, Na ul, Pabian1emacyjno-serwisowych fa·b rykl Zbi- bonifikatą odbywać się będzie w ku.rsów, o;rganizowany>1;h · w~61.nie
gniew Choros - podjęła decyzję o punktach aprzecla:ży FSO. FSO "PO· z „Tour-Retour", t-aki-ch na~ród po~ kieJ 156 przechodzący Jezdnię Zdzl1ław
B. cofnął się nagle i wpadł na
łącznie dziesięć
wprowadzeniu w okresie od 2 informowała wszystkie Rolmozbyty cieszenia będzie
bok tramwaju 2i{1. Doznał ogóln)"eh
kwietnia do 14 kwietnia 5-qiro.cen- o możliwości zastosowania takiej ('za,pewniamy dutą rozmaitość .;... potłuczeń.
bonifikaty w ich pu.nktach sprze- n.p . w drugim konkursie w grę
.,. GODZ, 11.20, Na ul. In:tynler.
wchodzi camping w Grecji).
sklej 1/3 nietrzeźwy
daży.
kierowca · fiata
.1.26p Franciszek J, stracił panoDo tej formy sprzedaiży
przewanie
nad
pojazdem
l
uderzył
w
znaczono część samochodów ·FSO
stojącego · fiata. Straty z,z mln Zł.
125p, wyprodukowanych na reali.,. GODZ, 14.15 • Na skrzyżowanie
zację przedipłat w tym roku.
ulic Przybyszewskiego i Brzozowej
weszła nieostrożnie
Stefania R. lat
80 l wPad1a na przód fiata t25p. W
' Nil- łódzkim „Górniaku" za kilo- stanie cięzklm została przewieziona
gram ziemniaków żądano wczoraj do szpitala.
Od jutra - jak poklformowano
rano 300 zł, za kilogra,m marchwi
~ GODZ, 15.25. Na parkingu przy
nas w PP „Targowiska Miejskie"
- od 400 do 500 zł, buraków - pl. Barlickiego kierowca nysy nie- na łódzkiej giełdzie samochood 600 do 700 zł. Pietruszkę cenio- ostrożnie cofając potrącił Irenę B„
dov;ej przy ul. Puszkina nastąpią
Dziś o godzinie 11.30 rusza IV
która doznała potłuczeń. Swiadkono średnio na 800 zł/kg, cebulę zmiany organizacyjne. Polega,ją o- Międzynarodowy- .
Nawigacyjny 600, seler - 1000 zł. Pory sprzeda- wie tego wypadku proszeni są do
ne na wyłączeniu z terenu giełdy Rajd Samochodowy „Wiosna z wano po 50-200 zł za sztukę, nat- WRD WUSW ul. Żeromskiego 88, tel.
wschodniej
jezdni ul. Puszkina „Juwenturem". Start spod siedzi- kę po 300 zł za pęczek Kilo!(ram !;7-16-62.
.,. 'GODZ. 16.50. Na ul. Zachodniej
(między ulicami Przybyszewskiego by „Juwenturu" pr.z y ul. Harnakaitmsty"kosżtował od 500 do 1000 zł, 79 nietrzeźwy Bogdan w.
wszedł
i Andrzejewskiej),
przeniesieillitl ma 9, a meta w Sokolnikach, gd:z.ie kiszonej - od 1000 do 1200 zł. Za
nagle
<na Jezdnię i wpadł na bok
miejsc dla Iednośla,dów na ul. An- w niedzie·lne przedpołudnie przewł główkę sałaty żądan9 od
BMW, Doznał urazu głowy i brzu250
(byle
drzejewskiej oraz
u.ruchomienie d uje się zakończenie rajdu.
jaka) do 1500 zł (dorodna), za pę cha. ,
wjazdu na autoj\liełdę przez ul. An~ GODZ. 17.25. Na ul. Allende 49
Organizatorami są Klub Motoro- czek
rzodkiewek od 250 do
drzejewskiej (od ul. Lodowej).
wy „Juwenturu", „Dziennik Łódz '150 zł, za kiłogram ogórków - 9 kierowca motocykla „Jawa" Piotr z.
Zmiany s))Owodowane są n1.i.n. ki", ;,Raodior.aneik" i Łódzki Ośro tys. zł, pomidorów - 50 tys. zł, potrącił Jarosława z. lat 8. Chłop1ec
z urazem głowy przebywa w szpl·
l;rnniecznością zapewnienia swobod- dek TVP. W · rajdzie oprócz załóg jabłek od 1000 'do 2.700 zł. Jaja talu.
tego zdarzenia
nego dojazdu do EC-IV.
pblski,ch wezmą udział automobi- sprzedawano po 4 tys. zł za mendel. proszeniSwiadkowie
są do WRD WtJSW.
(jm) liści z Litwy.
(M. K. Ł.)
(ab)
(zg}
grani-
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Naboteństwo :tałobne odbędzie
Dołach w dntu 2 kwietnia o
r~ nastąJ>I przewiezienie ciała

na

nego na

Br6~nie,

s.ię w kośetele św. Wincentego
godz. 9.30 (poniedziałek), po któclo Warszawy 'do gtobu rodzin-

:tONA

'J: RODZINĄ.

śmierci

:t O NY

żołnleni

woJny 1920 r., 19Sll r., 1 Po.wstania 19'4 r. Dl'll&11>let'Jll pracownik przemysłu wł6k:le:anlczego
t pa.plernlczego, Central! Surowców Wtórnych oraz Zespołu Szkól Zawodowych CZSP.

STAtNISZffiVSIK'lfEMU

składają:

ZARZĄD Sl'OŁDZIELNI, RADA NADZORCZA
ŻANKI 1 KOLEDZY ze SPOŁDZIELNJ PRACY

.

„XENON".

Pogrzeb odbę!Wie się w dnLu 2 kwietnia 19~0 r.
o godz. 11 na Cmentarzu Komunalnym na Dołach.

oraz KOLFCHEl\UKOW
(~niedzlałek)

ZOFlA. . GUTMANOWA

Jak- Kisiel innym•••

Szwedzi uznali Polskę za państwo
demokratyczne, · które ·mote same
przyjmować azylantów, zamiast
podsyłać ich innym krajom

E(

siędz Kazimierz
Sasade\18z ·spojrzał
na kościół od ołtarza i zoba.czył to,
,
czego nigdy przedtem nie widział.
.
W grupie wiernych, mieszkańców
Swinoujścia, stali ludzie, których urody, nawet wykazując maksimum dobrej woli, za
słowiańską uznać ni e można. Ponoć na saroym początku ksiądz Sasadeusz ucieszył się,
że katolicy ze świata odwiedzają kościół
Chrystusa Króla, a by stąd kierować swoje
myśli ku Wszechmoitącemu. Potem, dowiedziawszy się w czym rzecz, zatroskał się.
zmartwił, ale- trzeba przyznać, niespodz!ewane wyzwanie l osu przy.jął z chrześcijańaką pokorą.
,
Trzydziestu mężczyzn i dwie kobiety po.zoatali. w kościele, aby stąd wołać nie tyle do
Boga, co raczej do sumienia bogatej Europy,
Głodują w salce katechetycznej od wtorku.
Wysłali
telegramy do Międzynarodowego
· Czerwonego Krzyż.a w Genewie i Wysokiego
Komisarza ds. Uchodźców
ONZ. Ksiądz
przesyła informację do kurii, a kuria do
Watykanu .. Od Polaków 'dostali koce. Marynarka Wojenna ma. im podesłać materace,
co nie jest wbrew pozorom sptawą prostą.
Nikt z głodujących nie został przebadany i
nie wiadomo jakie zarazki egzotycznych
chorób pozostawi na materacach, które zdaniem wojskowych medyków po zakończeniu
głodówki nadawać się będą tyl'ko do spale·
nia. Ciekawe co robią z materacami w hotelach, gdzie jak wiadomo gości na,vet nalbardziej egzotycznych nii> bada się przed
zameldowaniem? Ale wojskowa logika obo•
wia:rnje.
W tej sytuacji wszystko co mogą zrobić
parafianie księdza Sasadeusza to podawać
przegotowaną wodę do p icia i czuwać, aby
w odpowiednim momencie wezwać lekarza,
'l'ak było we wtorek, 27 marca.
Tego samego dnia inna kilkudziesięcioosobo'wa gr\)pa północnoatrykańskich azylantów
stawiła się w Urzędzie Miejskim. Na szc z ęście hall w budynku jest obszerny. Tak więc
kiedy kilkuosobowa c'lelegacja deportowanych ze Szwecji rozmawiah z Elżbietą Piela-Mielczarek, prezydentem Swinoujścia, reszta mogła czekać w ogrzewanym wnetrzu, co
jest ważne, bo niemal wszy scy uciekinierzy
narzekają na tutejsze
chłody. Tej grupie
udało
się
wyperswadować podejmowanie
strajku głodowego w wmieszczeniach urzędu. Wystarczy, że 3uż jest głodówka w

-·R

„Abecadło KJslela"
150-stronicowa zaledwie książeczka,
w której Stefan Kislelewskl we właściwy temu łelietonłiłcle
sposób sportretował 250. żyjących I nldyjących znajomyeh
zniknęła z księgarni .t kiosków Ja.k „ciepłe bułeczki". Postano•
wiliśmy zwrócić się dq tych, których w swej książeczce Kisiel
- jak napisano w ph;edmowie - „niewyparzonym językiem
kluje, ale nie rani" z prośbą o przedstawienie w podobnej
konwencji, autora. „Abecadła". Publikujemy dziś pierwsze od·
powlerlzi na naszą. ankietę, podając przy każdym nazwl.mu
w nawiasie fra~ment Opinii Stefana Kisielewskiego o danej
osobie.

6wnież we wtorek o godz. 18 tsle-wizyjny „Kurier Szczeciński" krótlfo

Zasi.~a
do1.\ ódcy Gra·nłcznej Pla.c6wkl
Kontrolnej w Swinoujściu, kpt. Roman Koczanowski mówi, że pierwsza grupa azylancych w Świnoujściu azylantów. Natów deportowana zOl!tała do Polski w czwarstępnle głos oddano przedstawicielom społetek, 22 marca. 94 azylantów zamkniętych na
czeństwa, czyli pokazano „sondę ull=ą''.
czas podróży promem w autobusach, strze't"
Przedstawiciele społeczeństwa świadomi. że
gło 20 szwedzkich policjantów. Prom „Wilażyją w państwie demokratycznym, w któnów " zacumował w porcie o trzynastej
JOZEFA HENNELOWA - posła.nita (OKP), publicystka „Tygodnika
rym wolno mówić co się chce, na ogół współpięćdziesiąt pięć. Już o piętnastej dwaidzieśPowszechnego" („„.miła osoba ta' Ziuta, tylko taka za bardzo t.rochfł
czuli d eportowanym. Atoli pewna obywatelcia podjęta została urzędowa decyzja o zaka w średnim wieku postawiła sprawę jakwaterowaniu
deportowanych w „Dolnej
w ty pie„„ zakon.nicy ... "):
sno, .Proponując
fle!initywne I stanowcze
Odrze". To nieprawda co wypisywano w za·
rozwiązanie całego problemu: azylant1'm
chqdnich gazetach, że deportowani byli przeKisiel. P ierwsz raz zobaczyłam go na UJ na wieczorze autorskim
trzeba do.sypać do jedzenia arneniku.
trzymywani w Polsce w autobusach przez
razem z Andrzejewskim, Malewską, jeszcze inni byli, ale nie ze.pa•
Można przypuszczać, że arszenik prze.ko18 godzin. Jeśli ich ktoś przetrtymywał to
miętałam. To był rok 1947, a ja - speszoną studentką polonistyki
nałby Szwedów jak nieludzkie jest odsyłaSr.~11edzi u siebie i na promie, nie wyrażanie azylantów do Polski, jak -również przejac zgody nawet na to, aby matki. z dziecCzytał nowelę „Mieszkanie" tale po swojemu, jakby le~ceważąco.
konałby wszystkich przyszłych uciekinierów,
m i umieścić na czas wielogodzinnej podróZ ostatniego 2 &'lia zrozumiałam, że nie znosi patosu, że patos jest
że wyjątkowo nierozsądnie jest akurat przez
ży w kabinach statku.
czymś najbardziej mu obcym (kto chce niech zajrzy do nowel.i).
nasz kraj podróżować do Szwecji.
piątek. 23 marca, z promu zjechały
N. d
.
. .
.
W tenże wtorek, 27 marca, dotarł do Swi4 szwedzkie
autokary, w których
ig Y me zmieniłam tego wrażenia, dla mme to klucz do K 1siela.
noujścia ostatni, jak na razie, transport dezamkniętych było 100 deportowanych
W rok potem byłam już w „Tygodniku". Same gwiazdy: Turowicz,
portowanych ze Szwecji. 20 szwedzkich polipilnowanych nrzez 22 policjantów.
Jasienica, Stamma, Gołubiew, Kisiel.. Bałam się ich wszystkich
cjantów pilnowało 27 niedoszłych azylantów,
W sobotę, 24 muea. 35 deportowanych
.i wielbiłam po. cichu. Kisiel był okrutny w robieniu uwag 0 tym,
zamkniętych na wszelki v"ypadek w auto.przybyło dwoma autokar~i w asyście 20
busie ną, czas 7-godzinnej podróży. Na pol:
p:ili cjantów.
co się napisało czy powiedziało. Ale dziwnie to nie rani?o, Jak
skim brzegu polskle pog 0 tow.ie zabrało młoW niedzielę 8 deportowany,-.h odesłano 2
on potrafił, żeby nie było to lekceważeniem człowieka? Polegało
dą Libę.nkę d<> szpitala. Już na promie dokuautokarami pod eskortą 20 policjantów.
chyba na tym, że nie robił róż.nic - debiutanta objechał rów.nie
czały jej silne bóle porodowe. Inną kobietę
· \V poniedziałek nikt nikogo nie deportow piątym miesiącu ciąży szwedzki policjant
wał.
ostro jak najświetniejszy autorytet i to 'w oczy. Byliśmy później
wywlókł brutalnie ze szwedzkiego autobuCo b;'ło we wtorek JUZ wiadomo.
razem na zjeździe polonistów w 1952 roku w Poznaniu. Naj~arsu, kiedy uparcie odmawiała opuszczenia poNatomiast w środę o godz. 10.25 na odniejszy czas stalinowski. .Kisiel wywołał na siebie wściekły atak
jazdu, który jednak był kawałkiem wyma·
dziale ginekologiczno-położniczym przyszedł
partyjnych studentów samym faktem, że zabrał głos polemicznie.
rzonej Szwecji chociaż znajdował się na polna świat najmłodszy bezdomny. Jego rodziskiej ziemi, a dokładnie na terenie domu
ce, młodzi Libańczycy, sami nie wiedzą jak
A w hotelu, gdzie mieszkał, inni młodzi poloniści czekali do nocy,
wczasowego
Zespołu
Elektrowni ,.Dolna
naprawdę żyje się. w , kraju, gdzie nie ma
':
z nim porozmawiać. Dostałam t-vtem od niego książ:kę
Odra".
.
wojny. Chcieli. żeby przynajmniej ich dzie- . „-_...c-zysiężenie" na pamiątkę tych awantur właśnie ·z dopiskiem:
uż. w pierwszych dni<1ch marca mie-1 cko wojnę znało co najwyżej z telewizji.. '"
szkańcy Swinoujścia zauważyli, że w
Chłopiec jest zdrowy. Waży 2,9 kg i ma 50 . „z prośbą 0 czytanie po kolei". Nie pamiętam czy spełniłam tę proś·
ich mieście dzieje się coś niezwykłecm ·. długości...- Poród · odbył sie w sposób nabę. A boję się go do dzisiaj. I pewnie jeszcze \'.'ielbię.
•
go.· Są na co dzień przyzwyczajeni
tur alny bez komplikacji. Matka czuje się
do obecności cudzoziemców, którzy przez ich
dob rze.
ICAZDfiERZ KOZNIEWSKI - pisarz. {„„.niby zdolny, ale ma japort przybywają do Polski i tą sama dro)!ą
W tę środę Po Swinoujściu krążą dwie
kiegoś świra").
stąd odpływają. Ty.m razem pojawilv się ' uporczywe pogłoski.
Według
jednej
na
liczne grupy śniadych Arabów, kręcili się
przejściu granicznym w Jakuszyrach przeStefa.n Kisielewski - mój przyjacl.al. Człowiek zabawny - w tym
prawie czarni Etio.pczycy. Podejrzenie natrzymywany jest autokar pełen deportowasuwało się jedno, z.· e jeśli sytuacja odbiega
nych. Czy tym razem
Szwe.cja próbuje
niepotocznym znaczeniu tego słowa, w jakim i on, i ja przymiotnika
od normv, to żeby potem nie było przykrych
w zi ąć Polskę od strony lądu?
,
„zabawny" zwykliśmy używać. Zawsze był sobą i zawsze wszystkim
niespodzianek. zjawisku należy się dokładnie
Inna pogłoska mówi o pierwszym mięjakoś pokazywał Język. Na przekór rządom i stalinizmowi, na ~rze
przyjrzeć. W tej sprawie prezydent Pieladzynarodowym konflikcie w $winoujściu:
-Mielczarek kierowała do swoich zwierzkór Gomułce i Gierkowi, na przekór rozmaitej „Warszawie" I na
ktoś usiłował podpalić „Dolną Odrę" gdzie
chników sygnały, które pozostawały bez odzakwaterowani są uciekinierzy.
•
pf2ekór „Lóndynowi".
Na· przekór - przecież również - Ko~cio
powiedzi. Można przypuszczać, że albo nikt
JERZV WITASZCXYK
łowi, „SolidarnoŚc!" i „Anty-Solidarności" równi~ż. Na przekór róż·
nie potraktował ich p<YWażnie. albo też nie
kościele.
potrafił wyciągnąć odpowiednich wniosków.
nym bojownikom, kombatanfom i wyznawcom. Jak wreszcie i włas
(Dokończenie w poniedziałek).
nej rodzinnej, socjalistycznej tradycji. Cudowy facet! Z tego samego
Y/.r.r,rrrrr.r.r/.r.r,r.r,r,rr.r.r/'//.r„„.r/.r.r.r.r.rLr.rI.r.rf.rf.r,r,,,..r.r.r.r.r.r.r,-.r,-;r.r.r//'/'f/'/'/'F/'/'/'/'.r.r.rf.r.r/'/'/r,r.Ff.r,r/...r..r.r..r.r/'/'/'/'..r.r.rII-'-'.
r'.r'''''''''"~
pnia pisarskiego, z którego wyrośli Boy, Cat, Słonimski, Bocheńsld
(Aleksander), Kałużyński I Urban. G<ly dzisiaj tylu lntelektuał!st6w
i artystów zawsze dawniej posłusznych, akceptujących „ludowe" za.
szczyty I gr.zecznie przyjmujących partyjne ordery teraz na~e
demonstruje swój sprzeciw wobec czasu minionego l entu.zjami dla
(DOKONCZENU! ZE STR. 1)
zł za trudy i wysiłek
(DOKOSCZENlli. L'-" STR, 1)
poniesione
mi powied:i:ieć. że to współdziała
współczesnego Stefan Kisielewski jawi się jako ten, który miał
pCldczas kontroli
NIK.
Jest to
nie sie udało.
charakter.
choć może nie miał „własnego domu". Potrafił ryz:yltować
Zdziwienie może budz.ić fakt, że pierwszy przypadek, aby uspołe nie poddaję w wątpliwość znajomo- Wleśó niesie, ie nie chce p:i.ni
odebrano symbol CZMP - dwa czniona firma płaciła pracowniko- ści bazy jaką klasyka będzie zaw- za. mocno wiązać swojego tea.tru
- I v.tygrał, gdy Inni bali się ryzykować! Jego publicystyka jest
splecione serca - bez gwarancji wi za to, i.e był konti.-olowany, sze), a na dodatek jest głównie w tylko z jednym miejscem, tylko z
i:nakomita. Pisarst~o nie należy do wyżyn sztuki ale jest takie
Są i inne „kwiatki". Oto dyrek- podróży - pozostaną tajemnicą cho- poznańską siedzibą.
Urzędu Probierczego o surowcojakie ja cenię najbardziej: zaangażowane politycznie, bardzo publl·
wym składzie znacżków. Co moż cja Szpitala w Budowie postano- reografa. Ale szczególnie ryzyko- To prawda. Mamy sporo procystyczne. Tylko, na litość boską, nie trzeba wierzyć konkretnym
na myśleć o dyrektorze sekreta- wiła sprzedać „niepotrzebne„ ko- wnym przedsiewzięciem było połą pozycji zagranicznych, jeździmy po
!l'iatu, który pawi •ii: w pożyczki lor1>we tełew'.10ry,
informacjom personalnym zawartym w ,Abecadle"! Tysiąc tam błę
ltt równie;t i czenie na sce ·e. zawodow„~h tan- Polsce. Chcemy być wszęd.Zie fam,
spoleczntch
zmechanizowany
pieniędzy
wybra- cerzy z uczniami szkoły bnleto- gdzie możemy licj!:yć na pełną wifirmom, sprzęt
dów rzeczowych przy prawidłowej, z reguły, ocenie ludzi. Jedna
niekoniecznie państwowym?
NIK nym członkom załogi po cenach z wej (w której Kowalska pełni ro- downie.
z
paru najciekawszych postaci naszej 1>0lskiej sceny politycznej, p.rzy
lę z-cy dyrektora artystycznego).
udowodnił, że ulokowanie pienię dnia ich zakupu.
- Zdem jf'.st to w c:iłym tego
całej swojej jednoz'hacmości szalenie skomplikowanych.
Tłumaczenia szefów . kontrolowa- Paulina "wieczorek (z kl. Ul) jako słowa znaczeniu Polski Teatr Tańdzy przek'azanych na działalność
gospodarczą
sekretariatu
przez nyrh ;jednostek li\, delikatnie mó- Mała Klara to już gwiazda! Zresz- ca.
- Oczywiście. Najbliższa premieRadę
Obywatelską
Nie można n.p. tą całej dwudziestki ' (zwłaszcza
na
kontach wiąc, pokrętne.
JERZY URBAN - publkysta; dyrektor Agencji Unia-Press (.,.„jest
po- ra - 2 czerwca - odbędz-ie się w
bankowych mogło przynieść nie- wytłumaczyć
faktu
ominięcia dziewcząt) można pm;azdrości
to zręczny na swój sposób socjotechnik, tylko, że b•Jjacz I cynik"):
wiele mniejsze pieniądze niż gos- przepisów płacowych 1 obowiązui;l znańskiej stkole. W inscenizacji, Teatrze Wielkim w Warszawie.
podarcze przedsięwzięcia. Zdaniem cych w resorcie zdrowia przy za- która oglądamy. uczniowie h rdzo Nie ma jeszcze ostatecznego tytułu,
Kisielewski Stefa.n. Zawód: kompozytor, krytyk muzyczny, powieś
NIK było to bezprawne - trud- trudnieniu dw5ch wicedyrektorów harmonijnię współdziałaja z zawo- w każdym razie będzie to widono je jednak oceniać tylko z te- szpitala. Założyć ·można, że robio- dowcami (Klara - Mariola Lebi- wisko mozartowskie. Trzy choreociopisarz, katolik, publicysta. Niezwykła ilość umiejętności, ale w
da,
Książę
Krzysztof
Brodek,
i:rafie
powstaną
do
muzyki
tego
gJ punktu
to w dobrych
widzenia,
jako
intencjach.
że no
każdej z tych dziedzin średnio uzdolniony. W sumie uchodzi za po·
konta szpita a wzbogaciły się o do- chcąc za~hęcić !inansowo nauko- Drosselmeyer - Władysław Janic- kompozytora a jedna do chopinostać wybitną i człowieka wielkiego talentu. Rangę tę zawdzięcza
ki).
wskich
wariacji
na
temat
„Don
datkowe mil cny złotych.
we autorytety do zaangażowania
Juana". a wiec też niejako mornrnie Stwórcy, w którego Kisiel wierzy. Ten bowiem dawał Kisiesię w CZMP. To samo można poJak mówi dyrektorka Polt;kiego towskiej. Realizatorzy to - WeD~konywan() pewnych 011crarji wiedzieć
o takim a nie innym
lewskiemu z różnych naczyń, lecz po kropelce. Kisiel jest kimś tylko
handlowych, na których co praw- rozdziale mieszkań w szpitalnych Teatru Tańca - Ewa Wycichowska, sołowski, Wołk-Karczewski. Birdzięki marksizmowi, którym gardzi, gdyż wyłącznie ta doktryna wma·
da zarabiano, &le przy
których blokach, o kwestionowanym przez . której kreacje sceniczne i działa czyński i ja .
wia ludziom, że ilość przechodzi w jakość.
C:r,y da. się prowa.dzl6 teatr
przeprowadzaniu t1.·prowadzano w NIK trzymaniu pustostanów I pła nia jako choreografa pozostają w
w drodze?
błąd za.równo partnera jak i izbę ceniu p r zez
szpital
niemałych Łodzi niezapomni'ane, za rok na
- Z pewnością. I jeśli miałabym
WOJCIECH ZUKROWSKI - pisarz („.,.bardzo dobry - kiedyś kwot za te lokale spółdzielni itp. 40-lecie szkoły cała inscenizacja
Skarbową. Błędem w sztuce nazpisarz., myślę, że. zatracił właściwie poczucie kim jest I co robi"):
(scenografia
. Barbary Wolnie- narzekać, to nie na sposób pracy a
Można się 0.ziwić,
że użytkow
wać trzeba-- otworzenie specjalnego
prozaicznie: na małe finanse.
Stefan Kisielewski - popularny felietonista. Zapowiadał się jako
konta w Łód7.kim Banku Rozwo- nik przyjmował część , spartaczo- wicz) zostanie jej przekazana.
utal~ntowany kompozytor, wrażliwy krytyk
- Opmzczając Ł6dz l pa.nł, I
muzyczny, Pochodzi
ju, z którego
korzysta n i a prawo nych przez budowlanych robót, że
- „Dziadek„." jest ostatnią pre- L. Kowalska obieeałyścłe, źe wszyz rodziny dziedzicznie obciążonej kulturą, z dewiacjami twórczym!.
miał tylko dyrektor sekretariatu . przymyka! oczy na wiele tzw niemierą, a. co obecnie dzieje się w
Za młodu miał skłonności radykalno-lewicowe, stąd i znajomości z
stko co zrralizujecle przedsbwlrie
a na które wpływały pieniądze z doróbek i błędów w sztuce mu- zespole?
później urządzającymi nam Polskę Ludową. które go dość asekuropublicznośC'I która przez tylf' lat
tzw. działalności
gospodarczej i rarskiej. Wszystko to wymaga dowały, zapewniając mu tak zwane wariackie papiery. Mimo że mógł
była. waszą I dotrzymujecie słowa.
prac podei:nowanych przez praco- kładnego zbadania i weryfikacji.
- w poniedziałek wróciliśmy z
się wybić jako muzyk i pedagog uwierzył, że będzie pisarzem.
- Bardzo cenimy sobie kontakt
wników
sekretariatu na zlecenie Dziś za wcześnie
jest
ferować Paryża. Byliśmy tam z operą war- z Ł'odziq i wierzymy, że publiczNiestety nie wyszło , powieści są zakalcowate, styl si.iry. Natomiast
Innych firm Nie ma jak wytłu wyroki, bowiem skrzywdzić ludzi, szawską - wynajęci do „Tańców ność ciagle choć trochę pozostaje
jako wróżka w felietonach osiągnął ogromny sukces. Ja go dośe
maczyć przyznania prz');- ilyrekto·
którzy byli zaangażowani w Szpi- połowieckich" w „Kniaziu Igorze''. taikże nasza.
rzetelnie czytam. Złości, drażni, ale i tak go lubię.
ra H
Andrzejewskieg<' $amcmu tal-Pomnik, jest bardzo łatwo.
Długie skandowane brawa po każsobie pn'!mii w wysokr,ś~i 1,3 mlP
.
(Z. Ch.) dym naszym
występie pozwalają
RENATA SAS
Opr. K. STRZELECKI
zrelacjonował

sytuację

przebywają-
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większym stopniu.
przed rokiem. Teraz .dziennikarze koncenZ pewnością spłaciła
jących do Izby Gmin, w jednym zresztą
akże amerykańskiego
gwia:i:dora
już swe naleinoścl i zasługuje na. odpotrują uwagę na powszednim dniu Polaokri:gu wyborczym, z11,częły się podnosić
filmowego, Toma Cruise, dobry
czynek.
ków. starają się uchwycić i pr~azać
głosy wątpiąct1 w niezniszczalność „żelaz
humor nie opuszcza.. Ma. ku temu
Miejmy nadzieję, że przewidywania nej da.my".
swoim czytelnikom naszą codzienność.
powody - ·otrzymał cenul\ NagroAnglika spełnią się i wichry wojny ·będą
Z mnogości tekstów wybrałem koresFakt jest bezsporny - kandydat Pr.rtii dę Publiczności zaś „Urodzony 4 lipca.",
nas już omijać z daleka, że nie będzie
pondencję Jimmy Reida opublikowana w
film w którym ·kreuje główną rolę, Osca·
my musieli odg·rywać znów roli „przed- Kónserwatywnej przegrał sromotnie do ra za. reżyserię.
londyńskim ..Sunday Timesie". Uczyniłe!lł
murza". Naprawdę zasłużyliśmy sobie na kandydatki Partii Pracy. Przed trzema
ta.k nie dlatego, by zawie·rała rewelacje,
odpoczynek i prawo do życia w nudnych laty uzyskał nad rywalem przewagę
a1e ponieważ autor dostrzega oczywisto14 tys. głosów, 22 bm. pani Sylwia Heal
czasach. Jak dotąd przychodzi nam cią
ści. które uchodzą naszej uwagi.
gle żyć w ciekawych. Stanowczo wolimy miała tych głosów 9 tys. więcej. Całko
Oto próbka wrażeń Reida: - Jeśli chowita odmiana nastrojów. Co ją spowodo·
nude ...
dzi się po sklepa.ch, spogląda na C'eny i
pa.ni premier Thatcher mozna róż wało?
11e!·ównnje je do zarobków: może wydaOdpowiedź tylko. pozornie jest p:os~a
ne rzeczy powiedzieć, ale nikt
w::ć się l'udem, że renciści i sła.b~ opła·
nie odwa.ży się odmówić jej poli· - podatki. Rzeczywiście Ich po?n_ies1eme
rani prarownicy mogą przetrwać. Cza.sell!
rozjuszyło flegmatycznych An.glikow czetycznego · instynktu, wyczucia i
ma si~ wrażenie, że wszyscy kunuh I
go dali dowód w licznych mal!lifestacjach.
twardości w realizacji wytkniętych cel6w.
s r7.!'da.ia., ale nikt nie produku.ie. ZaradTak było dotąd. Po wybora.ch uzupełnia- , .>ott>m rząd częściowo wycofał się z pod·
no~ii pozwoli ludziom przeżyć, ale nie zawyżki, a wtedy zaprotestowali Szkoci
stąni ona p\anowanla„.
którzy już od roku płacili ten podatek.
Nasz Angli1k wie że nie lubimy słowa
Jednakże obserwatorzy życia politycznego
„planowanie" skompromitowanego w cią
pa wys>pie wysnuwają nieco inne wnios~i;
gu wielu lat.
Jednakże on. przybysz z
Pani premier powiadają , zaczyna tracie
kapitalistycznej Anglii ma . pełną świa
„czucie w palcaeh" zraża sobie ludzi d_ot'lomość że nowoczesne państwo nie motąd bliskich.
straciła
już
(rezygnac)e)
że 1iciec od olanowania . przez co wcale
trzech ministrów a wśród nich Michaela
nie postuluje odtworzenia ~lvnnei instyHeselHna, którego obecnie typuje się na
ncii z warszawi;kiego pl Trzech Krwnastępcę pani Thatcher.
ż y Doddie te7 złośliwa 11waJf.. PoOpublikowane• ostatnio wyniki 1 sondaży
tar:v mają ~mie$1me poglądy na temat
mówią. że miałby on znacznie większe
Cruise od kilku jut lat utrzymuje s!:ę
wolnego rynku . Uważa.ją.. że jest to autoszanse w walce z Partią Pracy. która ma
na wierzchołku fali - dużo gra, publicz':.
mahrzna. formuła.. aby stać si!) bogatym
obecnie
przewagę
nad
konserwatystami
w ciagu doby„. Jest ziarno prawdy w
w granicach 2a procent. Nie sądzę jed- ność bardzo go lubi, szczególnie panie 1
tci złośliwoske.
panienki. Natura dał.A mu wszystko, co
nak. by można było mówić o .. pocz<it ku
r wreszci„ konstatacja kończ~ca kore~
końca" pani premier
jak to zapowie· potrzebne do zrobienia kariery filmowej
noncle-ncię Reida· Geogr?fia była okrutdziała pani Heal . labourz'.)'stowska zwy urodę, inteligencję, wd.zię!k ł talent
na dla Polaków. Polska była . weprhnięta
ciężczyni w wyborach uz.upełniając y ch. .
aktorsk
i. Lubią go reżyse?'IZy, a nawet koinięilzv rl1'n:ymów, l<tórzy
nie patrzyli
„Iron Lady'· wychodziła z tarcza, z gorna. n!a jak na s~łada. ale n~ streię
Jeśli dotrze do
szych tarapatów Kilkakrotnie spis?.no ją ledzy , zwykle zawistni.
w 11ł •wf. :v , noten<'ialna kolonię. którą mona strat.V. a następnie okazywało si ę . · ż e
nas inny jego film !.. „Koktajl", to bę
7na łupić do woli. Był to smaczny kąsek. Jl
zwyciężała. Te·raz też demonstruje dobry
dziem y mogli przekonać się także o mu\ .ieclna k u kaidvm razem. kl<'dY olbn:yhumor I zapowiada rychłe odzy skanie
mje P•fotwa <"hciał:v ncłkną.ć Polskę. ~tadawnych wpływów w .społeczeństwi e. J ej zy cznych zdolno.śclach Toma Cruise.
n ała Im ona w e;a.rdle I w końcu odzy ..
ulubiony owczarek (patrz zdjęcie) zdaje
skiwała niepodległy byt w mniejszym l'lb
si~ poci~ć swą pa'lllą.
HENRYK WAL~

T

O

as.z kraj zawszę był atl'akcyjny
'Ila -zag1·anicznych dziennikarz:y lat n il'j niż l!d7ie ir.tl7it'j można tu
było ma.lezr
temat. który miał
szansę ?;aintert'•O\var ezytclników, Swiatowe agrncjf' ln~talqwały w Warszawie
stałyrh korespondentów, poważ!ll" dzienniki eutnpPhklP. i amf'rykańskit' także
zdobywały sit- rnsem na lokowanie „RWO·.
jego c:zło"151ieka" nad Wisłą. lub posłu11;i 
wa.Jy się formułą ,Jlperjalneito wysłanni
ka".
Tendencja ta utr~ymuje się do dziś. o
cwm świadczy wra1e n ie ma l ejąca ~r o ·
rnadka uczestników konfe renc.ii prasowy (!h
rzeczni k a rza~u a tak i e lektura zagranicznv<:'h !!<net i tv-;!odników - art :vkuly
o naszym kraju w~a!e nie są rzadkościa
chociaż na pewno mniej w n ich elementów sensacyjnych jak to bywało Jeszcze
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ny. $piew, muzyka. egzotyczne tańce, popokaz gry na japońskich
tem oryginalny
bębnach. Wspaniały wie:zór w towarzystwie
da.my w kimonie.
Kiedy Japonia coraz bardziej otwierała się
na· Zachód. Europie i świii.tu przybliżony został obraz tej specyficznej dla Kraju Kwitnącej Wi<ni profe'iji, którą przyszło spelniać
damom w kimonach. a która do dziś ci~szy
się wśród Japończyków ogromnym i :lrozumial.vm szacunkiem. Jakże oclleglym i \\.Tęcz
nieprawdziwym od stereotypu, według którego gejsze to nic więcej. jak jedynie przedstawicielki naJstarszego zawodu świata, w
wydaniu japonskim.
Dama w kimonie spełniała l spełnia nadal

miniaturowym
przy
stoliczku. Cały zastawiony kolorowymi miseczkami. W każdej
inna potrawa. Między jadłem porcelanowy
flakonik z sake, obok drewniana czarka. Przy
stoliku butelka schłodzonego 'piwa. Ma wraz
z sake uzupetnić rozkosze podniebienia, pow zdrowym
magając skuteczni<! żolądkowi
trawieniu specjałów japoóskiej kuchni.
pozycji stawy
Nienawykłe do japoń kiej
kolanowe ·odmawiają poslusze1'istwa. Ośmie
lony współczuj/icym spojrzeniem gospodaW
rzy, decyduję się na zmianę pozycji.
Avlla to lreclnlowtNllJle miasto - 11&bytek urbanistyczny w środ· „tureckim siadzie" czuję się jak w wygodobron·
murami·
jest
otoczone
Miasto
lowej Jlłnpanll • XI wieku.
n:>1m :totelu.
:~ • dhlso•ot 1,C km • ośmloma bramaml l 88 granitowymi wlda·
Moja sąsiadka z lewej, Fran-~uzka Michejui
lle, choć reprezentuje kuchnię, która
dawno zdobyła odpowiednią reno111e na g2stronomicznym rynku świata. bezradnie rozkła
da ręce. „Hashi" dzielnie dzieri:e '" ·Hn'1i. i••i:
ale
p1h~c ?.kmni.
nauczyłem sie operować
od czego zac:zać„.
Wrc·•zcie nadchodzi nomor:. Z sa,<i :ldu.i<wc„Siedzę", klę:ząc
lśniącym od lakieru

•

Gejsze tei kategorii pomagały - ł to poskutecznie - w. prowadzeniu rozliczn Th in:ere~ów. Cmiałv l 'pawić. nie i pokrzepić będącego na krawedzl bankructwa
aośch. Pntr;itiłv ~k11teC7.nic pomÓC' przy \\'Y:
borze odDo"ieclnic.l(n sposobu zrnbienia biznes·J . .Je~li zachodziłii potrzeba uniialy „rozpracować" przeciwnika. Były wiq·~ niezbęd
ne!
obecnie zastraszająco
Byly?... Niestety,
szybko zanika, jak twierdzą z11awcy, zawód
gejszy. Ludzie interesu chętniej bowiem kor7vstają z elektronicznych doradców i szpiesię
itów. Japońscy biznesmeni ~potykaj;:i
nbticnie nie w restauracjach i herbacie.tmoll\
r iach. ale - zgodnie ze ~wiatową
n'ł polach (!Olfowych. Tuta1 zawi~ra się obe:nir> Wi'zystkie małe i wielkie interesv..
Gejsze przegrały z golfem. To wina Jankesów! Amerykanie obalają japońską tradycję. • Gejsze są bezradne, przypominając w
operOW1l
tym swoją koleżankę po fachu,
,,Madame Butterfly".
7nacz'li
Choć straciły sporo ze s.wej roli
nia, nadal spełniają w~zięcmą rolę dam do
towarzystwa.
Gdyby tylko \ - ~odniej można bylo słe
diieć „po japońsku"..•
WIBSŁAW WRÓBEL
Fot. autora

się

St\va.

•••••• uu rs

.Już wiem CJd czego zacząć !e egzotycz!lą
kolację. Najpierw suszone ryby. Ale, aby
smakowały po japońsku, trzeba je moczyć
w oleju sojowym, a następnie zanurzyć w
zielonkawobrunatnym pl,v nie soorządzon:m1

z morsltich wodorostów. Obowlazkowo czarka s!lke. Kolejna miseczka z inną za\\'artc>'ci~. I znów niezbędn~· łyk sake. W następ
nej smaczna. znana mi ju7 z wcześniejszych
posiłków faszerowana cyżem ryba. Wreszcie
coś na gorąco. W zmyślnym naczyniu na stojaku grzeje się coś o::o nie jest nareszcie z
morza - kawałki wołowego befsztyka. Próbuję namówić towarzyszącą mi w kwiecistym kimonie damę do wspólnego toastu. '
Grzeczna, z ujmującym uśmiechem odmowa.
Ja mam jeść 1 pić, towarzyszka biesiady ma
mnie do tego skutecznie zachęcać.. Czy wypada się sprzeciwiać? ...
Nareszcie przerwa dla żol~dka. Podziwiam
interesujący, półgodzinny program artystycz~

Pochłonięci własnymi problemami, zapominamy być może, ź.e każdy
naród ma swoje złe duchy. Gdy Europa wschodnia odprawia egzorcyzmy nad strasznym dworem stalinizmu, Amerykę wciąż nawiedzają
upiory wojny wietnamskiej.

Na uniwersytecie stanowym w Santa Barbara w Kalifornii rekorlldy popularności bije kurs Wydziału Religioznawstwa na temat p5ychologicznych reperkusji wojny w Wietnamie. Dwa razy w tygodloka!OĄ ei.e..niu 75-m!nutowe wykłady, tran ni.ito ar.e z i.ztą pt'
wizję, wypełniają po brzegi przeznaczoną n a 850 osób salę, a ostatnio tłumy chętnych spowodowały interwenrję oficerów pożarnictwa.
Ale emocji się tu nie gasi, choć relacje weteranów i łeb rodzin pro·
wadzą, bywa, do niecodziennych w tej cenerii wyładowań emocjonalnych. Choć zajęcia uniwersyteckie to nie sesje terapeutyczne, łzy
uinausą tu dozwolone. Na jednym z lutowych wykład6w kursu 1979 r„ a dzl' prowadzo1urowanego notabene w Santa Barbara
nego na podobnych zasadach w ponad OO ośrodkach akademickich
w USA - miejscowy senator, demokrat Gary K. Hart analizował
przed ·studenckim audytorium w jaki s osób z na wskroś amery-
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dnych nad drugimi. Są nierozłącz
CZŁOWIEK
ne, jak noc i dzień, cień i .świa
YANG-PIER
Kim jesteś: człowie
tło, wdech ł wydech, mężez)'2)na i
kobieta. Ya,ng i Yin okazują się
ldem Yin czy człowie
Silny, witalny, żywiołowy, dynajednego,
pochodnymi
bowiem
kiem Yang? Czy lubisz
wsp6lnego źródła energii, którą miczny, niea:ależny, ~racowity. Odznacza się zwinny·m, szczupłym, a
wedle filozofii chińskiej jest Chi kolor czarny czy biały,
silnym, zdrowym i
jednocześnie
emanująca z każdego żywego isa może czarny i biały
wysportowanym ciałem. Oo gł6w
tnienia . siła ·witalna.
nych cech osobowosci P.nia należą
Co wojednocześnie?
W astl."Ologil Dalekie.go Wschodu energia, <>ptymizm, śmiałość, pre.lisz: niebo, dzień, słoń
poszczególne znaki zodiaku mają wość, szlachetność i silna w<>la. Sace, światło, ciepło, ruch
swoich patronów upostaciowionych tysfal{cje życiowe odnajduje Yang
przez dwanaście zwierząt. Przy u- w pra.cy pozadomowej - w ralWoi energię. czy raczei stalaaiiu, kt6remu z nich podlega- dach twórczych, na odpowiedzialnoc, księżyc,
ziemię,
my ważny jest nie tylko miesiąc nych stanowl.skach, w pro!eejach
(dyplomacja)
urodzenia, ale przede wszystkim przeds.ta.wtclelskicłi
ciemność, chłód i odporok. I tak np. jeś!.i urodziłeś się w lub z-wiązanych 11 reprezentacl1t (r6czynek?
łutym 1936 roku, to jesteś spod tnego typu spektakle, pre:zenterstwo
znaku Szczura (24.I.1936-11.2.1937), radiowe, est!rado.we itp.). Człowiek
a jeśli w lutym 1938 - to twoim Yang podejmuje róVl'llież często zaopiekunem jest Tygrys (1.2.1938- dania eksperta zwłaszcza w dzieeuropejskiej, -18.2.1939). Sprawdź kim je1"teś i dzlnie nauk medycz.nych. Do wszyWedług astrologii
naszymi temperamentami rząd~ą
c '·ery żywioły: ogień, woda, po- przeczytaj swoją charakterystyki:. stkich tych ról predystynują ·pana
wietrze, ziemia. Chińczycy natomiast dzieła ludzi na niebiańskie
Pnie-Yang i ziemskie Konary, czy18.2.1912-6.2.1913; U.1~24.1.1925; 24.1.1936SZCZUR li Yin. Yang symbolizuje generalnie
11.2.1937; 10.2.1948-29.1.1949; Z8.1.196G--1U.1961;
ose>bowość męską. aktywną, przy7.2.1913-25.1.1914; 211.1.1925-1U.19:Atl; 1!.2.19B7BAWOŁ należną do dnia. a Yin - kobiecą,
31.1.1938; 30.1.1949-17.2.1950; Hl.2.1961-4.2„1982;
bierną. zwiaza:ną z nocą. Ponadto
mie--szane:
występują oso~ości
TYGRYS - "6.1.1914-14.2.1915; 13.2.1926-1.U9'11'; 1.2.19MYin-Yang. Yang-Ym.
18.2.1939; 18.2.1950-6.2.1951; 5.2.196Z--21J.1.1963;
KOT - 111.2.1915-8.2.1916; 2.2.1927-22.1.1928; 19.2.19311-7.2.194-0;
Do znaków Yin nalezą:" Byk,
7 .2.1951-26.1.1952; 26.1.1963-13.2.1964;
Bak, Skorpion, Koztaroźec, Ryby; do
zna!;.ów \'ang - Baran, Bliźnięta,
8.2.194-023.1.1928-10.2.1929;
4.2.1916-23.1.1917:
SMOK Lew, Wag;i-, StrzelE't, Wodnik.
26.1.1941; 27.1.1952-14.2.1953; 14.2.1964-2.2.1965;
!?7.1.1941-lU.1929-30.1.1930;
24.1.1917-11.2.191~:
WĄZ Źwierzętami l'.in są: Szczur, Ba15.2.1942; 15.2.1953-3.2.1954; 3.2.1965-21.1.1966;
wó!, Kot. Małpa, Pies, Swinia,
Koń,
zwierzęta Yang, to Tygrys,
16.2.194231.1.1930-17.2.1931;
12.2.1918-31.1.1919;
KO~ Smók, Wlłź, Koza, Kogut.
4.2.1943; 4.2.1954-23.1.1955; 22.1.1966-8.2.1967;
Innymi 11łowy, osoba, która weKOZA - 1.2.1919-20.1.1920; 18.2.1931-U.1932; B.:!.1943-211.1.194-ł;
dług pierwszego zodiaku (europej.
24.1.1955-11.2.1956; 9.2.1967-29.1'.1968;
skiego' jest Lwem a według dru2G.1.19447.2.1932--25.1.1935;
21.1.1920-7.2.1921;
MAŁPA
bę
giego (chińskiego) Koniem 12.2.1945; 12.2.1956-30.1.1957; 30.1.1968-16.2.1969;
dzie 'Y'ang-Yang (bardzo męska .
bard:i:o aktywna). Panna - Ba.wół
13.2.194526.1.1933-lU.1934;
KO<;lUT - 8.2.1921--6.2.1922;
okaże się Yin-Yin (bardzo kobieca,
1.2.1946; 31.1.1957-18.2.1958;
bardzo bierna), a Szcżuro-Baran 2.2.194614.2.1934-4.2.1935;
U.1922-14.2.1923;
PIIiS
Yin-Yan.!t (połączenie cech męskich
' 21.1.1'947; 19.2.1958-7.2.1959;
I kobiecych). Należy jednak pamię
tać, że Pnie i Konary tworzą 1e2U.lot'7U.1931-:&a.1.1916;
SWINIA - ll5.U923-4.2.llJ24;
dno drzewo - nie sa więc sobie
9.2.1948; 8.2.1959-27.1.1960;
wr •ie, nie zwalczają się ""lzajemnie, nie daż11 też do dominacji je-

Yanga zarówno jego wielkie ambicje, jak i iperfekcjonizm oraz
autorytatywność.
Zawsze prowokujący

i zdobywczy, ubrany elegancko i efektownie
(kobiety Pnie lubią ostre, zdecydowane kolory), pan Pleń bez trudu
przykuwa uwagę płci przeciwnej.
Nie jest to jednaik łatwy partner w
miłości°: z jednej strony fascynuje
swoją gwałtownością i namiętnos
cią uczuć, z drugiej jednak - przeraża zaborczością i wyb-uchami zaidrości.

CZŁOWIEK

YIN-KONAR
Zmysłowy ! marzycielski. Konar
w swoim post~waai.iu kieruje się
przede wszystkim intu!lcją i gło
sem serca. Jest towarzyski, pogodny i nie lubi siedzieć z zalożony-

sukceosiąganiu
ale wmu
mi
jego wewnęprzesllkadza
sówrękami,
trzne - nie zawsze uzasadnione poczucie własnej słabości, lęk przed
niepowodzeniem. A ;przecież nie
jest wcale Yin człowiekiem kruchym l chorowitym, lee.z przeciwnie
- mocno :zbudowanym, odpornym
i wytrzymałym na trudy tycia,
cz~o bezskutecznie walczącym z
powl.ększającą się, w miaorę u.pływu
1at, skłonnością do tycia. Do atut6w -pana Yin należą: bogata wyobraźnia, poczucie pięk'la I hułatwość w nawiązywaniu
moru.
kontaktów.
Introwertyczny„ trochę nieśmiały,
światowe przedkłada
nad życie
nasz Konar 4ntymność. Wrażliwy i
delikatny Yin miewa również, o
dziwo,_ szcz~liWlł rękę w interesach
i wszystldch tych spra.wach, kt6re
załatwia

df! w

~b nieurzędowy,

prywatnym kontaktom, wię
zom niefo.rmalnY'ffi, zwłaszcza fa·
milijnym.
\V miłości człowiek Konar okazuje się istotą niesłychanie romansentymentalną. Z natury
tyczną,
opanowany i łagodny, potrafi jednak robić awantury · !. długo chować urazy.
Wg: ,,Kean llepwhl Internadzięki
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restauracyjn:ł pornie,;r.czeni<1 wy'." i ':'" I
rząd ko ' orowyC'i1 1<i•,Hn
bezszelestnie. unąc po poclłodw drobnymi
kroczkam i „wpłynęły" dam.' ' do to\'\'arzv•

Najsłyoo.iejszy detekty.w b~ytyjs.ki wra~a do zast~wionego staromodnymi meblami w1ktoriańsk1ego mieszkania przy Iondyl1skiej Baker Street numer 221 b, kt6re · przekształcono w Mujak si~
zeum Sherlocka Holmesa. W blisko sto lat po 1ym,
Arthur Conen Doyle pozbył się swego bohatera w opowiadaniu
londyński przedsiębiorca
zatytułowanym „Końcowy problem",
John AidinlanR dokonuje ostatniej lustracji pomieszczeń wew11.,tn: trz)"lliętrowego budynku przy Baker Street, któ~y otwiera
swoje podwoje jako Mu:zeum Sherlocka Holmesa.
- „Nie byłem za.goreałym miłośnikiem słynnego detektywa
lond;vflsklego - zwierza się John Aidiniantz - ale pomysł urz1&dzenla tego muzeum przyszedł ml do głowy w kwietniu uble1łego roku, kiedy przeczytałem, że pokoje Sherlocka Hoime•a znajdowały się pod numerem 221 b, w pobliżu mojego biura".
Tyafl\C• Ust6w, które napływają co roku ' do Londynu od mllośnłk6w Holmesa, tradycyjnie kieruje się do Krajow·e go Instytutn Pożyczek i Oszczędności Abbeya, którego biura zajmują
numery od 215 do 229 przy Baker Street. Autorzy tych listów otr:zymują w odpowiedzi uprzejme pismo informujące ich,
czas
gdzie 3pędza
te pan Holmes wycofał się do Sussex,
„przeglądając a'kta dawnych spraw oraz hodując pszczoły".
Jak wspomiJ!la Aidinlantz, ten fakt omal nic odwi6dl go od
jego planów. Nie mógł bowiem prosić wspomnianego instybtu o przeniesienie się. Ale przeglądając w lokalnej bibliotece
stare dokumenty i mapy dowiedział się, że numery te nadano Instytutowi Abbeya w 1930 roku, a budynek, w którym m:ał
mieszkać słynny detektyw, znajdował się w rzeczywistości o
kilka domów dalej i odpowiadał liczącej 175 lat budowli w
stylu gregoriańskim. Budy.nek ten, będący w czasach wiktoria1\skich pensjonatem, od 1934 roku był nie zamieszkany z powodu wad budowlanych.
Po :tn.alezieniu możnych sponsorów Aidiniantz przystąpił do
się ściśle
renowacji budynku i urządzania wnętrz, kierując
opisami zawartymi w powieściach i opowiada:niach Conan "'v•
le'a o Sherlocltu Holmesie. Muzeum w zemterzeniu jego t
cy jest więc dokładną kopią pomieszczeń zajmowanych przez
gospodymę
ich
i
Watsona
doktora
towarzysza
jego
detektywa,
pa.nią Hudson. Przewidziano nawet słynne 17 schodów prowadzących do pokoi Holmesa. W muzeum znajduje śię woskowa
figura Sherlocka z dziurą po kuli w czole, przypominającą pułapkę, dzięki kt6rej zmyślny detektyw złapał w potrzask niesławnego pułkownika Sebastiana Morana z „Pustego domu".
mówi
pom:nąć - Naszym pr.ltlemem było, co na;Eż.·
twórca muzeum. - W każdym razie wśród eksponatów znajdują· się akcesoria ze wszystki('h 60 opo'll.·iada1i i powieści Conan Doyle'a o Sherlocku Holmesie.
Muzeum będzie podlegać Międzynarodowemu ·'Towarzystwu
Sherlocka Holmesa. Na świecie jest ponad 2 tysiące lokalny~h
towarzylltw noszących imię słynnego detektywa brytyjskiego,
brąz;:,wą statuę
a jego japońscy entuzjaści wystawili nawet
swego bohatera w miejscowości Karuizawa.
Oczekuje się, że rocznie nowe londyńskie muzeum zwiedzać
będzie co najmniej 70 tysięcy osób.

·

noć

s;o z sat<i
łania

Lączyla <!wie watne użyte:z
nie funkcje. Była wysoko .wykwalifikowaną
p.le i artystką. Kwatowarzystwa
do
damą
lifikacje te zdobywały gejsze, kończąc specjalne szkoły. Najlepsze z nich do dziś pono:: istnieją "' starej stolicy Japonii - Kio·
to.
Zgodnie z japoflską tradycja_. gejsze dzieliły się iJa trzy klasy. l\'aji;nlod;,ze, początku
jące w tym zawodzie, 16-17-Jetnie dziewczę
ta określane mianem „maiko" miały za zadanie zabawiać gościa tańcem i muzyką.
Kończą·~ 20 wiosnę, jeśli przeszly pomyślnie
egzaminy, przechodziły do wyzszej kategorii - „gaiko". Otrzymywały już przywilej
konwersacji z gość.mi. Do trieciej najwyż
szej „kasty" trafiały tylko najlepsze, bo
spoczywały niezwykłe obowiązteż na nich
znaczącą rolę.

Opr~.:

l!f. lir.

kańs.kiego młodzieńca przeobraził się

ca przeciwko własnemu rządowi".
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zacytujmy -
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wywrotow-

Podobną, niełatwą metamorfozę przeszedł Ron Kovic z Long Island,
którego doświadczenia wietnamskie pozostawiły okaleczonym nie tylko ps:,-chicznie, lecz także najbardziej dosłownie - fizycznie. Przyk_uty do wózka inwalidżkiego, spisał swój dramat w formie powieś
c!• kt?ra ukazała się w 19i6 r i już wtedy zainteresow~ła producen!'aniiacji opowieści Ifovica i;loszł~ lfnak 4Qpietow f1Jmowyc/t. Do
lal
~
ku !lbiegłytfl V . c~niu OOfl film „tl'rotłzon
"O 'IĄ"
swoją premierę, zaś w lutym otrzymał już aż osiem nominacji do Oscara. Z lak prestiżową .rekomendacją krytyków film, reklamowany jak<? „autenty~zna historia utraconej niewinności \ odna1ezione) odwal!i",
me przestaJe napełniać kasy, ale - co nie mniej wai.ne - staje
się z_biorowym przeżyciem oczyszczaj~cym, do jakiego już zdaniem
starozytnych Greków sztuka została szczególnie powołana.
pośrednictwem

sztuk' i'iL-nowej maJI\
znane w Polsce obrazy: ,Powrót do
Apokalipsy", „Pluton" W swym naj~wieższym wydaniu poruszają w spos6b szczególny nie tylko dlatego,
ze znakomity reżyser Oliver Stone (ten sam, który zrobił wspomnia·
ny głośny „Pluton") zaangażował do roli głównej znakomitego aktora Toma Cruise'a („Deszczowy człowiek"), lecz nrzede wszystkim dla·
~ego, że stoi za nimi rzeezywista postać z krwi i l~ośd.
Wietnamskie obrachunki za

swoją historię, by przypomnieć
domu", „Goście"; „Hair", „Czas

Ron Kovic urodził się w dniu, którego wymyślenia żaden scenarzysta nie zaryzykowałby, aby nie być posadzony o prymitywny
symbolizm: 4 lipca, w rocznicę qgłoszenia DeklaraC'jl Niepodległości
Stanów Zjednoczonych i najwięk-zego święta narodowe.go. N"ie tyle
jednak za sprawą metafizyki, co raczej patriotyczne~o wychowania
wziął sobie głęboko do serca apel prezydenta Kennedy'eeo o· czynny
udział w powstrzymywaniu komunizmu, Identyfikując się z posłan
nictwem szerzenia demokracji oraz z ideałem męskości prooa!(owanym
- przez agitatorów z Marine Corps. zamyka szczenięcy okres swego
życiorysu: żegna się z ukochanym baseballe111 i dziewczyną, by przy
uroczystej aprobacie najbliższych zgłosić się do armii.
?lliewinność przychodzi mu utracić na froncie. gdy wskutek błęd
nego rozeznania sytuacji wraz ze sw-,•m oddziałem v.-ybiia bezbronnych '°'ieśniaków, w tym dzi~ci. a potem w bolesn~·m chaosie bitwy
uśmier.ca jednego ze swych kolegów. Jakby nie dość było tych ran,
odnosi dotkliwe obrażenia fizyczne: traci nogę, traci m~skość, jest Qd
pasa w dół sparali:i:owany. Na nic zda się upór w pokonywaniu bezwładu: w szpitalu wojskowym amputują mu drugą nogę.

Kiedy bohater-weteran po raz pierwszy zamiast z nam~ym
azacunkiem, 'ak!ego nauczono go oczekiwać, spotyka się z obrazobu!.'OZymi hasła.mi antywojennymi, nie może ani pojąć, ani się P<>równ!et
todzić. Jest to tym do~kliwsze, że hasła takie wychodlzą
się z nimi młodszy
&pod jego własnego dachu, gdyż identyfikuje
brat. Gdy odmierzać czas subiektywnym zegarem - mija ·cała e.poka do chwil1; gdy sam bohater przewartościuje swój własny s~osu
nek do swej patriotycznej misji i przyłączy się do pacyfistycznych
demonstracji. K~y obrywa pałą, musi to za'!)ewne odbierać jako
swoiste rozgrzeszenie. Zasłużone, gdyi: nie ma chyba żmudni&~
pokuty niż wy.zwab.nie się od prawd wpajanych od lfały51d.
Ron Kovk jest postaci!\ autentyćzną, :prawdziwa jest jego hillto1'ł&,
dojrzewanie przelkonań i odnaleziona w sobie odwaga $IJOŻytkowa.'
do "po!ityld.
od ideologii
nia tych przekonll.fl. Taka bywa droga
W 1972 r. Kovic usiłował po raz pierwszy wyartykułować J?Ubłicz
nie swe a·! }tywojen.ne credo na ogólnokrajowY'lll zjeździe republika-·
nów. Cztery lata później na swo;ą \ konwencje za'Jrosili go demokra~
ci i ich barwom pozostaje wierny. Osied i wszy się niedawno w Orange County w Kal-i tornii przym:erza się do startu w najbliższych wyborach do K<>ngresu. Paradoks polega na tym, że jego dystrykt, oZjednobejmujący najliczniejsze skupisko wietnamskie •w Stanach
czonych, glosuje jednak tradycyjnie na repuhlikanów. Czy fi.Im
te si• wystarcz.ając!\ kart1t atutową?

fika·

Głęboka, humanistyczna wartość ~ilmu Kovica i Ston~a to t~. !e
pokazuje on ostateczny - choć bolesny - triumf prawdy nad zakła
maniem, destrukcyjną moc bezkrytycznej wiary w coś i - jako aI?.tidotum - kostruktywną siłę wiary we własna człowieczeństwo. Dotyczy to w jednakim stopniu urodzonych tu· i tam. Jednakowo weteranów Wietnamu i Afganistanu. Chłopców z Marine Corps i ludzi z
żelaza.

GRAŻYNA BIALIK
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Rekord w SZ\'.BKOSCł Plł.ZEl'LVN1ĘC1A K\.
NAŁU LA }IANCHE NA KA.TAKU. wynosi 3 godziny 33 minuty 1 47 sekund i od 5 września
1976 r. należy cio Szkota Andrew Williama Dougalla Samuela. Rekord na kajaku dwuosobowym
wynosi 2 godziny 28 minut i 18 sekund (Shaun
Rice i Colin Simpkins).
NAJDłsUŻSZY WYSCIG KAJAKOWY trwał od
24 maja do 4 września 1967 r. i mfal 5.263 km
długości.
Start nastapił w Rocky Mountab
House (prowincja Alberta), meta znajdowała >.ię
w Montrealu. Dziesięf: załóg reprezentowi:.lo kanadyjskie prowincje i terytoria.
Czworo Amerykanów - Daniel Euettner. Bret
Anderson, Martin Engel I Anne Knabe - PRZEJECHAŁO NA ROWERACH WZDl:.UZ OBIE AMERYKL 8 śierpnia 1986 r. wystartow"lli z Prudhoe Bay na ' Alasce i 13 czerwca 1987 r. dotat'li
do Beagle Channel w Ushuaia (Argentyna), pokonujiie dystans 24.568 km.
'Rekordzistą

NA ROWERZE

WYTRZYMAŁOSCI
był

bez

W

w~tpienia

JE:lnzm

Anglik Tho-

mili Edward Godwin. W ciągu 365 dni 1939 roku

pt'zejechał on na rowerze 120.805 km czyli prz<'ci~tnie 330.9 dziennie. Gdy skońCZ\'ł się rok, nie
zrezygnował i j<?chał dalej pckonujac do 14 :naja 1940 r łącznie 100.IJOO mil ()64.934 km), co zajęło mu 500 dni.
Rekord Dt.UGOSCI JAZDY NON STOP NA RO-
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galczyk Carlos Vieira. W ciągu 191 godzin pokoon dystans 2.407,6 km, !pędzając na siodeł
ku 98,7 procent czasu.
Czy można jeździć ROWEREM PO G0RACH?
Anglik Adrian Crane twierdzi, że można. 11 maja
1986 r. zjechał on na rowerze z Mount Chimborazo (6.267 m) do położonego na wysokości 2.750
m ekwadorskiego miasteczka Riobamba, bijąc tym
oczywiście rekord świata (poprzedni należał ::!o
jego brata i kuzyna, którzy zjechali z I'ilimandżaro - 5.894 m).
NAJDŁUŻSZY MECZ PIŁKARSKI
odbył si'°'
2-3 sierpnia 1962 r. w Santos (Brazylio.i. Po · trwa~
j'lcym (z przerwami) 3 godziny i 30 minut meczu miejscowa drużyna zremisowała z PenaTolem
(Montevideo) 3:3.
Ile rMy można
ODKł..ADAC
ROZEGRANIE
MECZU w piłce nożnej? Okazuje się, te rekord
w tej dziedzinie wynosi 29 razy - tyle bowiem
razy pogoda nie pozwalała na rozegranie meczu o
Puchar Szkocji między Tnverness Thistle i Falkirk. Wreszcie Falkirk wygrał 4:0.
NAJWYŻSZY WYNIK W J.T_,IQOWYM ME.CZU piłkarskim wynosi 36:0. W takim Vlłaśnie
stosunku 5 wrześnh 183.5 r. w lidze szkacki <J i
Arbroath nokonal Bo:1 Acco:d. Rtcdem dals"!ych
goii nie uz.:ia:w, gdyż padły ze spalonego.
our. (bar)
nał

.

O fryzul"i: powin.no się dbać carok, ale wiosna zawsze mo.bllizuie do za.stanowienia się co zrobić ze swoim wyglądem,
a więc
także 1 głową.
Zagadnięty o to
mistrz Hieronim Workert - „Hirek" twierdzi, że tak jak w moda• konfekcyjnej i we fryzurach
nie ma. rewolucyjnych zmillll. Jest
na.t.Gmiut. kilka kardynalnyełt za1ad oraz dwie najaktualnie}S'Ze linie.
Te llnle - zaakceptowane zreaz.tą przez kobiety
to przede
wszystkim fi"yzura a'la Kleopatra.
Włosy proste, równej
długości i
gjęgające brody z odstającą grzy-
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wką ewentualh:e .!;Czesaną na bok.
Druga tak samo modna linia to
„włóczęga".
Włosy
rozwichrzone
11.ad czołem, bardzo krbtko 05trzyżony tył, naturalna trwała. Oczywiście
modna. jst różnorodność,
indywidualny własny styl. Zatem
trzeba wy'bf'a6 fryzur~ twarzowi\,
pasując!\ do
calego wygląd'u, w
której ciujemy się dobrze. Nosi
się tet włosy długie t te dwie wymienione linie nie _.,znaczają oczywiście, :i:e natychmiast
trzeba
obciąć włosy. Aż strach pt>myśleć,
co by było, gdybyśmy wszystkie
no.slły takie same fryzu.ry.
Ważne

jest natomi8.9t,

już

'89) -

w

czynią całe zajś

Z okazji 25 rocznicy śmierd,
do \}'ars:iawy sprowadzono urnę
z prochami Juliana Marchlewskiego. Łódzka MRN postanowlla nadać imię Marchlewskiego
Państwowym
Za.kładom
Przemysłu Bawełnianego
nr 2
(w których kiedyś pracował) i
kolonii mieszkaniowej na Stokach.

się

bardzo włosy czarne· i ciemne,
które traktujemy specjalnymi bal.samami, tonikami,
by nadać im
połysk.

Co do panów to ciągle modny styl menedżera. Włosy krótko
~rzyżone z przedziałkiem - albo
puszyste,
albo
nabłyszczone
i
,,przylizane", zależnie od kształtu
twarzy. I - 'll!Waga
- najlepiej
jeśli
c o d z 1 e n n i e myte.
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AGNIESZKA OSTAPOWICZ

Szkoły

łódzkiego odGłównej Plano-

wania i Statystyki powstanie w
Wyższa
Szkoła
Ekonomiczna, której przyznano 100
mln zł kredytu na
bud1.>wę
skrzydła gmachu pny ul. Armii Ludowej.

•

l

•

Szansa na elektromobil

:ić, w ja.kich regionach wykorzy-

stanie 'takich
pojazd5w byłoly
najbardziej efektywne, zaś Ministerstwo Transportu powinno wziąć
• .
na s1eb1e połowę wyfatków na
promowanie automobi16w.
Idea finansowani• przez władze

federalne prac n.ad samochodami
elektryc:mymi uzyskała poparcie
Zgodnie z projektem
ustawy Rady ds. Informacji w Dziedzlllie
przewiduje się wyasygnowanie :JO Energetyki.
mln dolarów na finansowani!' badań nad l>dmorhodaml o 'iap<:Czie
Jeśliby pojazdy z :napęd.em elekelektrycznym
Agencja Ochrony trycznym znalazły szerokie zastosośrodowiska Naturalnego ma 11s~a- wanie, koncerny energetyczne mog!yby be;:: specjalnego trudu pokryć zwiększony popyt na energię
elektryczną,
gdyż
samochody te
ładowane byłyby w _nocy, już po
szczytowym okresie zużycia elek-

Teio _wi1>kow•·i:ri merrede"a spotkałem_ . w czasie przejazdu przez jed·
~ltWlf'lklt·b wsi w · CzerhoslowaC'JJ . Auto - cbociaż mające 1,a
soba k 1 l~atlii•~'iat lat <·iezkitj ~luiby w ~tra:i:y pożarnej - prezento·
w_al11 si1: 1.Upt'łni„ nietlt> Miało aktualne dokumenty drogowe i tylko
n1ewtelktt' uzupt'łnif'nla wymagane od współczesnych samochodów. Dlałero np. pozbawiono staruszka strzałek sło!llCYCh kłedyl za lderunkowsk&zY.
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MAGAZYN REDAGUJE

RYSZARD PERCZAK

powiedział

~;

„
l.

Opr. (bar) .
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należytych zabezpieczeń , slabe fabr~czne zabezpieczenie klap -przedmch i tylny;:a
w ~mochodach

O sposobach zabezpiecz~la na- .
w „M A - M" wiele.
tylko, że najskromF iat 12.6p i FSO .!25p, pozostawia- niejsze nawet systemy alarmowe,
nie po3aroów otwartych 111b z u- blokady, wyłączn·iki
etc„ nawet
chylonymi wywietrznikami (uwa- jeśli nie całkowicie unlemożliwill
g~ zbliża się Jato!), pozostawi<- kradzież samochodu to przynajmme
atrakcyjnych
dla złvclzieja niej utrudnią złodziejowi zadanie
sprzętów na widoczny~h ~ni e)scach a wtedy jest azansa, że ktoś g~
w zaparkowanych poiazdach.
zauważy.

zialania

pisałem już
Przypomnę

s

kuteczność

poszukiwan
samochcdów
mierzona !1czbą odnalezionych sięgała 75 proc. OrnaW ostatnich latach ogromn~ po·
cza t~ iż los prawie 2000 pojazdów Jest nadal nie znany, Nato- pularnośó zdobyły samochody pomiast w minionym lO-lecitJ nie od- średnie - między oSbbowymł a
W Polsce najczęśnaleziono łącznie u.298 samocho- dostawczymL
cłej apotykanym z tej grUJJY jest
dów tj. 2l,5 proc, ogółu skradzio- ford • transu (na zdjęciu).
nych. poj_azdów w latach 1980-1989.
PoJazdy te, budowane w oparN8:Jwyzszy wskaźnik wykrywa.lcłu o podzespoły samochodów osonośc1 sprawców . odnosi
się do
p_rzypadków krótkotrwałego uźy
c1a .samochodu,
zaś najniższy w
p:zypadku kradzieży
:r. włama-

·I

•

EUM6a~i~IQ!ii!i:: ...::J

1

s~radzionyc.h

mem.
. Przez lata ukształtowała się orygmalna mapa, której zarys praktycznie od lat pozostaje bez zmian
Naj.więcej aut ginie w Warszawie:
Katowicach,
Ł!>dzi,
Gdańsku ,
Szczecinie, Krakowie I Wrocławiu.
Ust~lo~o
. także najczęściej powtryczności.
tarza3ące się przyczyny. Są to: ła
twy
dostęp
złodziei do samochoJak wygląda w tych sprawach
Polska? Niestety p9za posiadaniem dów garażowanych. na ulicy, brak
skl!dinąd udanego tneleksa nie mamy u wiele do nawiedzenia. Na
dobrą sprawę nie istnieją
" ons
f żad n P :10rmy za niE'cz vszczen: a ~pa·
lin Nie 'stniejP też apara• ura do
badan zawarto4<'; wyziew jw z n r
wydechowych O \:JenzymP bezoło
wiowej i katalizatora~h mówi się
ciągle w czasie
przyszł.vm.
Czy
wobec
tego jest ser.s zaczynać
prace
nad bardzo icosztt>wnymł
badaniami
pojazdów o napędzie
elektrycznym? Niech ~robiR to u
nas hogatsi Najwyżej w przyiszłości
..podłączymy
się" pod ten
program.

ną 2

•

Jak
„DL" Aleksander Ford, rozpoczęta została praca nad ekranizacją „Potopu". Reżyser pracuje obecnie
wraz z Wojciechem Żukrow
skim nad scenariuszem filmu.

Wbrew
przewidywaniom,
Bundestag
nie
zlikwidował
przedawnienia dl a zbrodniarzy
hitlerowskich lecz tylko przedłużył do 31 grudnia 1969 r.
- termin ich ścigania,

użycia (w 1988 r. 7.259). Aż w
8031 wypadkach zostały ona porzucone w stanie
uszkodzonym.
Miało też miejsce 80.4:!7 kradzieży z włamaniem
w wyniku których zgin ęły
przecte wszystkim
koła„akumulatory i inne akcesoria . samochodowe - 36.728, sprzęt
radiowy - 17.264, odzież skórzana
pieniądze i biżuteria 4.944.
W następstwie różnych
przestępstw, w tym głównie
włamań
do urzędów administracji państwo
wej, stwierdZt>oo w 1989. r. dokonanie kradzieży 4.719 blankietów
praw jazdy, 450 blankietów dowodów rejestracyjnych i 836 d:>wodów osobistych.

W

1989 roku stwierdzono w
Polsce 101.290 przestępstw,
w których przedtn.iotem zamachu był samochód. Kronik! milicyjne odnotowują
7.!l~~
w,,•9adki
kradzieży
pójazdów
różnego tJ'pu. Aż 92 proc. stanowią samochody osobowe
(głównie
produkcji polskiej). W p')r6wn11niu z 1988 rokiem nastąp'ł '"'r ost
P1eze:i~ow ' '1.V na r.:lif;c\u samo· 1pokry\":ą silni!;;:a .
Zaswsowa;·,ll w kradzieży aż o 90 proc. Oprócz techód je.st na.inowszą
propoiycją nim również nowy typ pnE>dnich
go 12.909 razy złodzieje zabieroil
eksportową Fabryki
Samochodów siedzeti z integralnymi zagłówka auto w celu bw, krótk-,trwałPgo
Małolitrażowycb w Bielsku-Białej
mi. ._ _.....,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Polski
fiat 126p tropic adresowany ___
jest do odbiorców z krajów o cieple.Iszym niż polski klimaele Wozy te budowane są w oparciu o
podsta\vow,v model fiata 12np ale
mają prawie dwa razy wyżsrą ce-

Pojazd został przystosowany do
przepisów dro·gowych Stad no 7.amont0wanie na
tylr;-yrn ~:...'<h~nt'u pasów bezpieczenst wa ora1 dod~tkowe ~w1atł1,
„stop· umieszczone centralnie Md
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~lodziejom

$kutecznośc

mlędzynorodowych

•

~~

Utrudni&jmy

Samonosne nadwozie zostało o<lpowiednio wzmocninne a po:'ladto
zastoso.,..,ar?o
tzw pałąk bezpie·
czeństwa który chroni iarląryrh ~·
przypadku wywrócenia się samochodu do góry kołami. Jego W'Yposażenie stannwi
m. in. m!ękkl
składany dach wykonany
z nieprzemakalnej tkaniny.

zelektryfikowanych zcstanie 90
km ulic mia ta.

Na miejscu dawnej garbarni,
~· Rudzi~ Pabianickiej powstaJ:} wielkie zakłady
przetwór-

Mt" i""PID'PI

Po śmierci Gheor.ghe Gheorghiu - Deja, I sekretarzem KC
Rumuńskiej Partii
Robotnic'zej
został 47-letni Nicolae Ceausescu.
Przewodniczącym
Rady
Państwa wybrano Chivu Stoica.

Łódzki Zarząd l\liejski rtostanowił, :i:e do 1955 r. 75 procent
łódzkich ulic będzil'
oświetlo
nych. Tylko w roku bieżącym

Łod:ti

dokonaniu wyboru, by utrzymać
i dobry wygląd. Przy dzisiejszej modzie na luz, swobodę, bez
„ wyczesanej" fryzury- wystarczy
raz na 6 tygodni pójść do fryzjera na korektę strzyżenia. Moż1•a
taki:l'
zrobić
spe<:jalną,
lekką
trwałą. która pomoże utr:zymać linię i nada
włosom
puszystość.
Modne kolory to naturalne beże,
ecru, pasemka .!- pojedyncze kosmyki nawet złoto-miedziane.
Do
fryzury typu ..Kleopatra" nadają

• • •

• • •

•

strów w miejsce
działu

Rozszerza się wojna prowadzona przez USA
w Azji oprócz DRW
bombardowany
jest również Laos. Agenc~ informują
o stoBowaniu
przez
Amerykanów gazów trujących
i napalmu, co spotyka się :z
powszechnym potępieniem.

cze „Bacutil". „DŁ" przewiduje, że zakłady rozpocznlt pracę
1 października.

Rozporządzeniem Rady Mini-

linię

s.amocnody ele~tryczne
mogą
stac się jedynym i najskuteczniejszych środkiem
zmniejszającym
skalę
zanieczyszczenia atmosfery
w miastach - oświadczył jeden z
amerykańskich
kongresmenów,
przedstawiając
projekt „Ustawy
o opracowaniu i zaprezentowaniu
technologii budowy elektromobilów".

• • •
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po

nę .

nie banali.zuje owych uniwersa?•
nych treści.
Twórca głośnego „Ptaśka" (naJ"
gro.da w Cannes '85) i populara~
równl~ż u nas filmu „Ha.rry An;-geł" w tym obrazie stara s!tt ł~·
które musi lee u podstaw takich czyć konwencję, nie unikać ostrego
obruu, prowokować pytania orozwaźań, tego, że „człowiek nie
rodzi się przecież z nienawiścią", czywiste, na które nie ma oczytrudno pominąć. . . I choć znalazło wistych odpowiedzi...
~o;<;"TATA ~a.S
sie ono w tym f!lrnie. a-ii troch"

.c1e. Jeszcze bardziej prze:mującym
1 wv~ry godnym. Film Parkera. ktć
ry jak sam mówi .jest .;re.!leksją
na t emat nas?N('.J społec z3ństwa"
'o przede wsz:rstkim zapadaj?ea w
p~m ieć ref:cksja nad me('hanizmami nienawiści. T 1-t m'.1iei · i~'rtne
~ta.ie s ie czv przykłady mają konkretne historyczne daty.
Już na wstępie agent
FBI &t a-

Luz na
ły

wła pytanie: skąd bierze się nienawiść? Za proste byłoby gdyby
film starał się odpowiedzieć na nie
I budować dydaktyczną konstrukcję, układając hierarchię przyczy,n.
Jednak najprostszego spostrzeżenia,

Po „Rain Man" kolejny z konfrontacyjnych hitów to „MISSISIPI W OGNIU" Alana Parkera.
Fakty mówill tu za siebie. Jest 1954
rok, południe USA, Rasizm zbiera
krwawe żniwo. Ginie trójka walczących z nim ludzi.
Zdarzenia miały miejsce naprawdę. Ale nie stały się tylko tłem
senu-cyjnej a..ltcji, trudnego śledz
twa wymagającego
wnikania w
krą~ l udzi dobrze usytuowanych w
hierarch ii społeczn e j. Drastyczne
sceny , d r arr.at tych, którym przyszło ż yc pod presja, to wszystko aż
' z nawl azką dokumentuje tragedię lu dzi
i eskalację nieszczęść.
Gwiazdorska obsada - w rolach
agentów FBI próbujących odsxukać morderców wyst111plll Willem
Dafoe i Gene Hackman (Srebrny
Niedźwiedź za tę rolę
Berlinie

WERZE ustanowił 8-16 czerwca 1983 r. Portu-

Łódzkie

j

pojadą

karty

do Mińska

i

bowych . (silnik), mają znacznie wię
ksze od nich możliwości eksploatacyjne.
Można
nimi przewozló
5-7 os6b lub towar ważący do
1000 kg. Na Zachodzie li\ często
wykorzystywane
w charakterze
taksówek bl\4' pojazdów turysty.
cznych. ·
kolegów z sekcji kattlngoweJ Automobilklubu Łódzkiego. W czas'e
wizyty z<>baczyll
ukończony r iedawno fragment łódzkiego L•rtt
rozmawiali z naszymi :zawodnika~
mi i działaczami.

Jednym z efektów epo.t.kaA jest
postanowienie
zorganizowania
ws.pólnych zawod6w. W 1ip~u br.
Kilka dnl temu opuściła
Łódt do Mińska pojadą łodzlartie, natodwuosobowa delegacja kartingow- miast we wrześniu
przyjmą w
ców\ z Mińska, Leonid Zazulewicz Łodzi grupę kierowców białorus
oraz Valery Starżyńs.kl gościll o kich.
Sanocka.

Fabryka

p~dobuie jak większoś~

Autobusów

przedsię-'

b10rstw w Polsce, znaJduje się obecnie w bardzo trudnej t1ytuacji
ekonomicznej. Produkowane w Sanoku autobusy, słUŻl\Ce
przede
wszystkim średniej komunikadi
międzymiastowej,
ostatnio
nie
znajdują nabywców. Sanockie pojazdy mają łakf:e nłewlelkie szanse na zainteresowanie ze strony
zagranicznych
pnedsiębiorstw
transportowych.
,
Dużr nadzieje wiąie się w SF A
:i minihusem, który jest już gotowy w kilku odmianach Sanocki
„malu,rb" jest w miarę efektowny, ale daleko mu do podobnych
samochodów produkowanych np.
przez koncern Marcedea - Benz
'!l'IAT czy nawe„
.furosłowl:tmkił
firmę TAM.

{'M.
~

„POLBUT"
Prz~ds1ębiorstwo Obrotu Towar01Wego
Przemysłu Sk6rzanego
90-003 ŁODZ, ut PIOTRKOWSKA 14«/150
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tel. łll-18-33, łhr. 884391,
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ZAPRASZA
terenie m. Łodd:
do skle·p 6w firmowych

na

LUX",
„BERMEs OBUWNICZO-FUTRZARSKI aL Mlcklewłoza 20,
FUTRZARSKI - ul. Narufowlcza 12,
OBUWNICZE - ul. Nowotki 10; DH „Hermes", al. Ml·
·
,
cklewicza 20, I piętro.

O Ji, ER U J E:
atrakcyjne wyroby futrzarskie proclukeji laajoweJ i impo.rfowane z Chin, odzlet skórzaną produkcji krajowej ora'I
obuwie dam&kie, męskie l dziecięce.
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Ili I
video- ~
TELEWIZORY,
·odtwarzacze kupisz SWIĘTA
wy mi ana
sprzedasz,
WIELKANOCNE
\•i denkaset 57-52-12.
Z TELEWIZJĄ .
6U59 g
SATELITARNĄ
SPRZEDAM działkę leś- TELEWIZOR. video. gos· domowe, z ZESTAWU TV-SAT.
Sokolnikach. poda rstwo
w
ną
W
ZAKUPIONEGO
Tel 0-431 78-22-41 (Pod- au t opo ś rednictwo
PRZEDSIĘBTORSTWIE
sprzedaż 19873. g k up no dębice)
'
'
33-10-32 ?.Iitel~ t et.
rzemieślniczą
PZIAŁKF)
ŁÓDŹ
806 g I MEGA NATOLIN -sprze.dam. 111-86-59
a.1. Kościuszki I 28,
20465 g
Łódź 90-451
atan surow y
&EG~ENT
tel. 36-04· 72, 36-44- 77
(~hojny) sprzedam. L i·
codziennie w rodz.
sty, 10587 Biuro Oglo·
9-17.
szen, Piotrkowłlka 96. L :\l\IOWARKĘ k u p i ę 7'71-k
10708 g
55-60-97.
SPRZEDAM dział~ę bn·
dowlan11 Anton1ew 5I · PRZEDWOJEN -E meble j
111 1111
111
-~:r::-..:::a::io-••-llallllll„
•••
parce:.rv
zeg.
obrazy
Wiosenna
ul.
.
•'
• .
10523 g
sprzedam,
lani:. . 7.Y'.'andole: rnne DZIANINĘ
33.3- -62
ICUPIE d . łk
9962 c
52-08-31.
mieszkań
WYP?Saze n1e
;
zia •·
'
20 94
SPRZEDAM r u ry ocynIEGME1 T aprzedam _! 1 k u pi ę. 86·8~-24.
. 63017 g kowane 74-57-52
„
E7.7n54
105·8~ g PZ „JlIRAL"
7547 ł
w Rzgo" "" ·
wie k. Łodz i ul. Leś- DZIEWI .... "'KĄ 8' '
nlezalezroLIANóW „
A.n.;;)
na połowę willi z duza- I sprze~am. Szwaczkę z.ana ? tel. 14-10-16
tą działką . eprzedam.
godz.
trudnit: 87-16-77
kup i " dzl urkar.~i;_" :;
Listy 20818 Biuro Ogło·
221_20 C
. }wOo,>_ g r ' 10-16
Pfaf! •
szeń Sienkiewicza 3/5
spawalnicze,
PLAC' 3300 111 z rozpo-· KUPIĘ znaczki 32-•R-34 BUTLE
595 1 g
zgrzewar~ę. punkto;vą.
od l8.
czętą budowa na RoPq:t mos1ęzn;r 4. dział·
gach -· sprzedam. Likę w ·Głownie. 81-67-96
st.,,. - 11515 Biuro o22235 g P
I'
"
PRZYCZEPĘ campingo.;,,ą
Piotrkowska
głoszeń,
96
22237 gwP
57-03-39
·
SZAFĘ chłodt1iczą 900 li· DYWAN 48-50-97
222411 C·P
tr6w. VW-1200 - sprzeANTENĘ satelitarną'
dam. 12-13-87
sprzedam. 57-53-73
21760 g
22249 g-P
urządzenia
SPRZEDAM
72/2, elanoba.ścierania ELASTIL
pra.nla,
do
TORBY foliowe. ogrodnl·
weł. 25.· Tel. 16-46-81.
ze
teksasu. Zbforniki
przyjmucze inne 13152 g-P
stali nierdz~nej 3.0001
. ję zam6wienia 51·58-92
dziewiarskie:
MASZYNY
g
22.158
55·85-47
10538 g CEGŁĘ s?rzedam 33·46-91
„Singer",
„8",
„10",
70 m
chłodnię
DUŻĄ
automaprzemysłowy
22158 g
sześc. wydzierżawię lub BOAZERIĘ,
tie „10". bawełnę, bi·
parkiet tado sp6łkl.
przystąpię
stor 167. Brzeziny, tel.
nio. Łowicz 29-87
51-23-50, wieczorem.
12961 p
23-55.
17820 g
10874 g OSTRZA
Elektron
do noży pio- „MORS · 300".
wytwarzam.
ABAŻURY
282, Sbajgę 240, Sanyo
nowych. 51-88-73
konkurencyjn<!.
Ceny
6400 - tanio. 43-14-35
20033 g
Pabianice, Sosnowa li. PUSTAKI tanio, karose13211 g-P
15-48-40 po 16.
zestaw
sprze· SATELITARNY
poloneza
rię
20858 g
22204 g
52-33-67.
dam. 15-28-77
POSREDNICTWO - au20745 g
komputery. SIATKA
diovideo,
ogrodzeniowa
87-31-12.
ocynkowana, 16-41-43
11965 g
20419 I
brzozową.
Konsygnacyjny BOAZERIĘ
SKŁAD
MAZDĘ „323" po wypad·
,MA·
„EXPOLCO" 15784-85.
11przedam.
ku 10514 g
REX" Zgierz. Sadowa
20412 I
86·75-89
kiosk
t 6-26·30 oferu- SRóDMIESCIE li. tel
sprzedam.
sprze· 126P (1984)
wszystje JEANS przemysłowy
13057 &-P
86-16-00
kresze,
grubości.
kie
dam. 48-27-24
20520 g
donylony, włóczkę.
datki krawie,ckie.
SPRZEDAM: TVC ,Bie4512 g
riozka" małą maszynę •
sprzedasz
KUPISZ
drewna,
obróbki
do
wszystko 32-25-44.
z ada'l)temagnetofon
12011 g
'
„Rosila", DUŻE centrum zamienię
rem stereo
na dwa M-3, pianino
37-52-60.
111011111111111111111111111111
sprzedam 32-76-21.
20673 g
22319 g
z.
"6"
SANECZKQWĄ
SPRZĘT TV-SAT.
M-łl włas·
SPRZEDAM
bistor
napędem,
telefon oraz
nościowe,
sprzedam, Siostrzana 20
AUDIO- \1IDEO
segment nie wykończo·
20636 g
ELEKARTYKUŁY
ny. 43-00-21
dziewiarskie
ELEK- MASZYNY'
TRYCZNE,
19639 g
przedr.e. Z!?ierz,
,.5".
TRONTCZ..~E
DO wynajęcia M-5
Ciesielska 6 (po 161
centrum, zmywarkę 20785 g
AZART
sprzedam, 31-97·75.
SKAJ . derm~. galante9487 I
OFERUJE
rię. 84-91-94.
10995 g KRAKÓW - superkomw szerokim
własnościowe
fortowe,
Ni.
foliowe
TOREBKI
asortymencie
50 m lub 84 m zamiezinna 18A (9-14)
nowo otwarty sklep
nię na 50 m Ł6dź lub
IOlOR g
kupię. Listy 20460 BiuWYRÓWNIARKĘ, fre7,arSienkiero Ogłoszeń,
47-27-39
ke. Piotrków
wicza 3/5
wieczorem.
poszu21668 g MAŁZE~STWO
ul. Tatrzańska 124
kuje mieszkania w za·
SPRZEDAM automat do
(przy Dąb · owskiego)
Ireopiekę.
za
mian
!nd6w. 86-92-86
pawilon I piętro,
·neusz Mielczarek; Kur21760 g
tel. 43-57-47.
czaki 19 m. Z7 lub komarmurową,
MOZAIKĘ
respondencja.
automat polerniczy snrzecl11m. 36-44-94 lub
10513 '
zamienię
KORZYSTNIE
15-04-19.
779-k
dwupokoj9we Teofil6w
8839 g
.
lllJllllllUllllllUUllUllll
na większe. 52·82-H!
~/////////#H..U.//.U/••~7//////U/////////~
10613 ł
.
M-4 · zamienię na M-łl Zagraniczne
55-60-97.
10705 '
· „CA'RREX"
LEKARZ p:iszukuje mie78-23·76.
szkania.
~
w Łodzi, te1. 81-51-50
~
10745 g
M-2 sprzedam lub zamie·
PILNIE ZATRUDNI
nlę, 81-97-89 po 20.
10658 g
MIESZKANIE, bloki
A szwaczki,
68 m za.mienię na dwa
· A krojczych.
mniejsze Pożądane ostatnie piętro I szczy·
towe. Listy 10793 Biuro
3warantujemy wysokie zarob- .
Piotrkowska
Ogłoszeń,

„
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SPRZEDAM M-2, 43-68-80
' 20842 g
po 11.
78 m,
ŚRÓDMIESCIE,
wszYstkle wygody ni·
zamie·
ski ezynM: nię na mniejsze. bloki,
telefon Listy 11148 Biuro O~łoszeń, P!otrkow·
ska 96.
M-3 n11 wlęme, 87-92-51
10342 g
LOKAL w centrum Ło·
dzi z dzi ałalnością rozPlanov;any
ryv;rkową.
C·Bar I działalność caPotrzebn:v
łodobowa.
udziałowiec.
powdnv
Oferty 22218 Biuro 0-Sienkiewicza
łło!'Zeń,
!tt18 ł-P
St.5

~

. Przedsiębiorstwo .
Usługowo-Produkcyjne
„ WODEX"

~

,

Sp6lka s o.o. w ŁODZI

oferuje

pe konkurencyJnyeb cenach (W złotych)
zagranicznego:
pochodzenia
t.owary
dżins, ipodnJe dżinsowe, tkaniny kouulolve I podszewkowe
lV SKŁADZIE CELNYM

„ASPOL"

§

przy ul. Łagiewnickiej 5ł/5G,
tel, 57-13-10 wew. 31.
18329-g ""
•
•'>:
W//#////H//U//////#////ńP///b/U..ó

S

S

c a łodobona I „INTERMED"
lokalu
I ~·e. specjaliśc i 34-10-77
krawiectwo. 34-80-63.
7704 g
12087 g-P
DO . wynajęcia sklepik 34-44-30 - obdu)ccja
8457 g
- Piotrkowska. '84-54·84
11001 g
M-2 Piotrk6w zamie•1ię
na wi ększe Łódź. M-4
P iotrkupię,
Łódź ków 63-02.
ot-3561
POSZUKUJĘ

~;;.___,,;;.;-=

I

-1

GLAZURĘ

i-

-=--i=
!

FFRM..\
działająca w zakresie hantłkt
zagranicznego, zaciągnie poży
czkę w walutach wy1nienialnyclt.

Oprocentowanie 20 proc. w
skali 1 roku. Minimum 50 dolarów.

=
=
;:: Oferty · skr.

poczt. 369

Łódź.
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Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne

§
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~
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ukiądam

43-76-91

SZWACZKI re ncistk i
22634 g
55-74-01.
SZEWCÓ\V zatrudnię
32-15-96 po 20
leka rze spe34-·H-30 22159 g
'
Cewnlkowanie,
cjal iści.
CHEMIA, 37-48-132.
8~ 56 g
ma ~aż
94S8 g
„
szwaC' 1.ki
ZATRUD~' IĘ
„A L:'l!ED - lekarz e spe(teksas) 33-4tl-9l ·
m.i n. Jeczy22158 g I cjaliści,
szwaczki j m y nałogi, otyłość, JyPOSZUKUJĘ
sienie plackowate, łusz(tek.ns) 55-85-fi
nerwice, wszy22158 g I czyc ę ,
.
esperal, wyko·
warny
MATE..'\IATYKA. 78-90·10
nujemy drobne zabie21465 g
gi chirugiczne, kosme·
SZWACZf}I zatrudnię tyczne, bezboleśb.ie usujeans. stepowa 2.a
zmiany skórne
warny
EKG,
krioterapia.
20517 g
masa±,
rehabilitacja,
SPRZEDA wcow do p u nktów sprzedaży ka s et 1 profilaktyczne badanie
piersi, badania wstępmagnetofonowych
ne okresowe, badania
przyjm~. 55-60-97.
kiesłuchu, baqania
10i06 g
·
rowc6w i inne, Armil
SZEFA produkcji ze zna·czerwonej 81/83, 15-20,
jomością modelowania,
od 13 tel. 74-74-70.
kroju
projektowania,
509 k
bluzek bawełnianych zatrudnię. 55·60·97.

/

Mm:
'1.DEOFILMOW
34·82-67
9286 li
?RANIE dywan6w, my·
Ant43-24-18
cie okien
5633 g
czak
PRANIE dywan6w.
2.2200 ,.p
55-84-37
PRANIE dywanów,
S544-68.
9120 '
SPRZĄTANIJ:. Rachunki.
8442 '
33-05-78
waulkie
TOP SEJF
boazezabezpieczenia,
ł:aluzje,
rie, parkiety,
11897
inne 83-72-18
SEZAM - montaź drzwi
stalowych, krat '51-74--58
11994 g
ubezpieWYCISZANIE,
czanie drz-v;!. Terminy
jednodniowe. - 51-60-84
11207 g
PrzybylSki.
DRZWI dodatkowe, skuzabezpieezanie.
teczne
52-42-57; 52-19-44 Wasz·
9548 g
czyk.
DRZWI dodatkowe, skuzabezpie~zarue.
teczne
42-02-27.
12362 g
DYWA);Y. apicerk ę podpi'l rę . ciśnieuiowo 101'.!6 g
43-07-13

§
§

103'61 i:

ELEKTROINSTA LAC.TE.
16-95-60.

ŁODZI

poszu~·uje

wykonawcy
biletów na przejazd środkami
miejski~j komunikacji zbi()l'oweJ.

9219 g
~ S;~czególowych informacj i udziela Biun_ajtani e j.
8323 g
33-77-29.
ro Sprzedaży Biletów w Łodzi, ul.-Piosamodz ielny
ZALUZJE:
~ trkowska . l 57 lub telefonicznie pod
montaż. trzyletnia gwanumerem 36-23-69. 36-29-98, w godz •
.rancja. „Dees": 81-44·28,
IJ-14. Oferty należy składać w ter~
5850 g
86-40-38
min ie 10 dni, licz::ic od dnia ukazaelaŻALUZJE RFN z
n ia się ogłoszenia pod ww. adresem.
stycznej taśmv - 3-letnia gwarancja. 42-03-62,
601-k \oj
""
•
Zamysłowski.
W-////////////////////////./////,m'////~
8160 g
N0\\10 otwarta ga '. wani- UJ////././/f//,r..r.rJ~
PRZEPROWADZKI.
z
zeria. · Cynkowanie
34-14-51.
SPRZĘT
niklowanie
połyskiem,
7601 g
c~romowa
połyskiem,
z
HAKI holownicze wykoSATELITARNY
n ie. Piorunów 24, gm.
nanie - montaż. Ste\\todzierady, woj. Siefanów - dojazd l,\licaFerguson
radz. Tel. Lutomiersk mi Kolumny, 'I'omlszostereo, pilot, antena
Hi7 po 18.
wską, kierunek Toma10787 g
na Astrę ABC
11763 g
szów.
\LARM „Alet'' - spół
VTDEOFILMOWANIE ' poleca
ka. Łódź, Targowa llA:
74-00-86,
„Movie"
przeciwwl.ainstalacje
86-20-82.
maniowe, domofpny • 1(}504 g
.
74-81-56.
VIDEOFILMOW ANIE
111. Piotrkowska %7',
1152-3 g
Małas 33-44-85.
XV piętro, tel. 81-10-61,
111636 g AUTO - domoalarmy 81-02-11 wew. 189.
instaluję Łódż, 1 MaVIDEOFILM<JWANIE
DZIEWIARZA
ja 19 51-00-50 po 19.
51-17-88.
_
lekarzy
(obsługa automatów sa~„,,,,.,,.,„„,„,.,.,,.,,,))J;i
11302-g
4121 g
neczkowych i interlo- ;; o specjalistów •
'\NTENY, instalacje, k1>n- \.UTOALARMY. Tel.
VIDEOFILMOWANIE
serwacja, poprawki 42-33-02.
" ' ta k że E'v;G"'
.
,~,
ck6w). 57-64-SU. 10940
18302 i
51-92-29.
1
9441-g
84-02-52.
~· Qt4łW
z1i-~J1~~1Ę szewca.
20088 g >UTOALARMY instaluję. CYKLINOWANIE, lakietanio rowanie ANTENY - 87-64-76.
55-56-73.
10714 g GINEKOLOG.
Zgłosze10782 '
43-14-48.
20405-g
11
17442
. szwacz.kę
ZATRUDNIĘ
nia cqdzienn!e 87-73-79, PAL, wideo - przestra- AUTONAPRAWA u klien- Ż~UZJE kolorowe 1• 99 -88.
oraz rencistkę 48-66-08
81111 g
Widawski.
11239 C
·
ta. 34-15-35.
janie. Inż. Maciaszczyk.
10895 g APO
'
kró~kie
- pielęgniarstwo,
86-95-68.
8928-g , NAGR~BKI ZLECENIA przyjmę. op[eka, masa±
Żeromskiego
dyżury,
terminy
9646 g FORD service Łódż Ko11043 g
57-55-46.
·
103/42 (18-20).
- rehabilitacje. 86-69·69. DEKODERY, telenaprawa ' lejowa 31 84:62--75. '
szwaczki
ZATRUDNIĘ
7628 g
.
10575 '
„Jowisz". ,.Helios" 1059-g
.
szycia koszul,
do
Nawrot 2A.
RENTGEN,
48-18-81. Klażyński.
aamochodowe,
?OTELE
22254 g
33-27·63.
Pełii.y zakres badań, u10516 11
naprawa. przeróbka na
wyk alifi,
ZATRUDNIĘ
rografie_. HSG, go!W. 9- JEJKODERY PAL, wid~o
Regulacja
rozkładane.
kowane szwaczki cha17 tel. 33-26-79 dr Woł.
- przestrajanie. AZP drzwi, zamk6w. Ulica
łupniczo Stoki, Widzew
Gwa.rancj.a.
Electric.
19844 g
kowicz.
Kolumny 390.
22233 g·P KOMPUTEROWE
78-75-75
57-55-80; 84-17-50.
bada·
19187-g >OSIADAM wolne moce
sz:waczkę.
ZATRUDNIĘ
844!5 g JKŁADY wydechowe. Junie oczu autorefrakto·
przerobowe na przewiDąbrowa 43-21-53
PAL/SECAM, dźwięk ~trem japoMkim. Codyma 20.
janie przędzy i produ22243 g-P
przestrajam. Inż. Puszdziennie 12-18. Piotr·
8628-g
z
kcję półfabrykatów
szwaczkę.
ZATRUDNIĘ
ko 52-60-73.
kowska 25.
TRANSPORT nysi - raanilany. 33-27-63.
22208 g-P
81·Z4-72
g
7559
13159 g-P
chunki. Tel. Lutomiersk
22233-g-P
szwacz.ki ZIOŁOLECZNlCTWO.
ZATRUbNIĘ
magnetoPAL/SECAM;
51.
'OSIADAM lokal, over(kurtki). Warunki barwidy - usługi. Inż. PaKrym, 34-36-78:
10797-1!
lock - propozycje
dzo dobre 36·47~81
kulski. 48-13-37.
7728 g
::YKLINOWANIE be-zpylo34-38-41.
12717 g-P GTNEKOLOG
8418 g
33-55-30.
lakierowanie.
we.
!30i9-g-P
ZATRUDNIĘ · szwaczki:
fonia.
PAL/SECAM
Tuwima 20.
36-49-64. Kokoszewski.
Kanada,
WYCIECZKI:
- Radog oszcz,
zakład
„Arel" .
przestrajanie
11437 g
10460-g
t1Ieksyk,
Kuba,
USA.
overchałupniczki
74-06-42 (10-18).
~YKLI:.'iOWANIE. 43-48-27.
Vouche
Indie.
coTurcja,
GINEKOLOGIA
stebn6wka.
lock,
2021~ ~
I ry: Grecja, \Vłoch.v, J
Grzywacz.
Żedziennie, 33-12-74,
33-16-89.
MIKROKOMPUTERY
„WIL10936-g
romskiego 27
gosła wia, Turcja. Tra .
13120 p
naprawa„ 42-58-98, Lan9735 g
LeMED".
PARKIECJAR~TWO.
pingi. Turcja - S:;ri~
szwaczki
ZATRUDNIĘ
ge.
DojaWłoch.v. Austria.
wa-m:lowskl 31-97-25.
TEL-MED pogotowie le8330 g
(teksas) 33-10-54
19186-g
zdv a ·1tokarowe: Gre- ·
karsk ie 78-29-46
13064 g-P
\1IKROKOMPUTERY nacja. RFN. Zapras~amy!
Rl62 ~
prawiam. Limanowskie- STUDNIE wiercone.
PRZYJMĘ szwaczki
43-65-32, po 17.
„Glob-Trans" 33-42-38.
~
Dobroń, tel. Łódź
go 200.
10694-g
'
12488
1104.8 g
34-,!10-113.
naprawa
PRALKI
WYCIECZKI: USA, KaJOKER - magnetowidy,
13086 g-P
(8-10)
73-80-07.
TurTajlandia.
nada
wypoży
wide.okasety,
szwaczkę
ZATRUDNIĘ
Czechosłocja, ZSRR.
10326-g
czalnia, wymiana. Tu(tekllae). 51-48-24.
inne.
wa'·Ja. Bułgaria
\1AL0WANIE okien
wima 6, 36-58-51.
13147 g-P
wizy 32-49-44
Wczasy ,
33-05-76
20210 11
szwaczki.
ZATRUDNIĘ
Piotrkowsk.,
Pol Pu ks,
8440-«
opieka nad
.,KABA" - wysokie
krojczego
·
MYCIE okien 86-i8-33 "j 111
dziećmi. 57-65-32.
zarobki, 74-00-17.
17172-1(
_· J 1981J-g :
8796 g
13080 g-P
l'VYRÓB pieczątek. Wie-, ~0 '{0.JE · wczasowe nad
PROJEKTY budowlane o uzdolnieMĘŻCZYZN
1•10rzem. Łazy - °Chatel.
ckowskiego 9, nadzór. 33-59-07.
do
niach manualnych
10507 g
~:>:czvńska. Koszalin - .
32-78-32.
pracy - przyjmę.
za):(o·
PROJEKTOWANIE,
18-29-79, Łódż 81-14-99
' 22123-'!
13061, g-P
57·38-49
20.680-~
spoda'l'owywanie dzia- PAL/SECAM, fonia. Ro-1
zieloterenów
łek
koilAJKORZYSTNIE.J
bakiewicz 57-32-85.
SZWACZKI do zakładu
nych oranżerie, ścinanie
jarzy samotnvch ·zo-·
8946 g
.
zatrudnię. warunki bardrzew, uprzątanie tere- DEKODERY
diak"' Poznań ·aa sk~yt~
PAL
Konkorzystne.
dzo
n6w budowlanych. Mgr
662-k:
7489 g ka 39
81-24-46
stan,tyn6w, Zgierska 9.
Szcześniak, 36-35-28.
12679 g-P
VIDEOFILMOWANIE,
17068 g
fa.'rbowanie
84-44-90, Makowski.
BIELENIE,
flo·
sitodruk,
dzl8l!lfn,
16376 '
TELEGRA'l\'I
rajstop
kow8Jllle
WIDEOFILMOWANIE 84-90-89.
„Uniwerstech" 14-35-81,
Ekspresowe naprawy maszyn
10677 g
:.KIRKE" '-' odchudzanie
7944 '
42-99-33 .
NAPRAWA maszyn szy(hipnoza, akupunktura) VIDEOFILMOWANIE
szwalniczych.
3ących. Skręta 86-89-23.
16-45-45.
21980 g
37-51-40
10112 ,g
8332 g
GABINET stomatologiczUZUM
'll'APRAWA maszyn szy·
ny, 3.3-26-75 dr Szram. VIDEOFILMOWANIE
SA
„MARKUS"
Brote.
55-61-13
Jących.
U848 g
8360 '
55-81-73 '
. 8591 g
ul Zgierska 186a, tel 34-80-69
stomato- VIDEO FILMOWANIE
PROTETY~
'll'APRAWA maszyn sz:v36-32-73.
logiczna. 87-37-29.
20524-g
jąeych. 34-42-97 (12-17).
19708 g
10952 g
IJ!lt'llZ'ł~
•N ft I U M MK U
Dmowski.
IJlllllllllllllll lllllllll I llll llll I li I li I I li I I I li I Ili I I I Ili
11852 g
.
USŁUGI hydraullezne 78-39-74. 82-19-46.
Przedstawicielstwo
20638 g
ŁÓD2lKA CENTRALA
UKŁADANIE glHUry firmy amerykańskiej
MATERIAŁÓW
86-19-48.
::
INTERNATIONA1L
BOREAS
::
20725 g
BUDOWLANYCH
10MOFONY, alarmy, in·
INC.
tervoxy. 78-7M4 (8-10).
„Instel".
Z.\LUZJE

;:8

§

§

i

tpilfli){iaw '
zaf~~rni~ P-

ELZA

5

I

I

I
I

„

-

ZAPRASZA
do nowo uruchomionego

PAWILONU
HANDLOWEGO
w godz. 9-17.
sz!!rokl wybór materiałów
niezbędnych do budowy domów i ramontów mieszkania.

U nas kupisz najtaniej.

sn.

•

. Usługi

Oferujemy

ŁÓDŻ, ul. TUWIMA

• „.„.

tel 74-08-66.
78-C1

§

j
i

~

i

-

::

=
=

::

E:

paszportowe
na telefon

S
:

=
=
=
32-58-56 =
20524-g
-

:;

MMMM

•

-

§

ZATRUDNI

handlowca 1 eo naJmniej 5-Ietnim
stałem w przedsiębiorstwie handlu za.:

~-

S

obieg

:iii

handlu zagranicznym
oraz posładaJącego bardzo dobrą zna~moAc języka angielskiego do obsługi
dokumentacyjnej transi.keJI eksJ>Mto-

:;
::::

grnnicznego,

dobrze

zn&Jl\cego

dokumentó? w

)V1Ch.
Pisemne oferty wraz 'I iycioryS4"m pro1Inly kierować pod adresem:

BOREAS lNTERNATIONAL INC.
uL Slel'rna 15, P.· 712
N·250 Ł6dt.

-~
~

-=

=:

::
:::

§
i:~łHHlłtłłłlffi~}f'i~łł,"if

'l'llLEFON J>LA aonmt:OW
nr 186 - czynny
od po~•·
działku do pllłłku w pcłtl, is18.

POGOTOWIE llUZSZKANIOWEI
spólc!Zlelcze
32-46-31
komunalne
SS-33-95
osiedle Widzew
7ł-28-13
74-26-00
74-Z9-55
SCHRONISKO dla swler:114ł 57-88-ł2
USŁUGI POGRZEBOWE 33•73-00
POMOC RODZINIE
(Słenkłewlcza 38) ponledslałld, wtorki,
czwartki godz.
15-19,
łrody
sods. t-U.

16-1ł

Ogrodowa U) goc!if;.

1.04. - jak wyłaj
Wł..O&ISNNIC~W A

(Piotrkow-

ska 282) godz. 16-11
l.Of. łodz. Hl-15
SZTUKI (WlęckowSklego 38)
sodz. 10-16 .
1.04. - jak wytej
MIASTA . ZGIERZA (DĄbrowsk-le
go 21) godz. 10-13
1.04. - godz. 10-14
MIASTA PABIANIC
(pl,
Obr.
Stalingradu l) godz. 10-14
1.04. godz. 10-11
WYSTAWY

o~aODEK PROPAGANDY SZTUKI (park Sienkiewicza)
siodz.
WIELKI - godz. 17.30
„Dziadek
12-16 prace I. Gustowskiej
do orzechów"
1.04. - jak wytej
1.04. - godz. 11 ja.lt wytej
SALON SZTUKI WSPOłCZESNEJ
NOWY - godz. 19.15 „Casanova"
(Piotrkowska 88) godz. 12-18 ma~
1.04. - JTik wytej
·
larstwo H . Starlk1ewlcza
MAŁA SALA godz. 19 „Pa1.04. jak wyżej
pierowe kwiaty"
GALERIA BAŁUCKA (Stary Ry1.04. - . jak wytej
nek 2} godz. 12-16 malarstwo
JARACZA -'- godz. 10, l i „PiA. Tryzno
nokio"
1.04. - jak wytej
1.04. - godz. 11 jak wyżej
GALERIA SZTUKI (Wólczańska 31)
MAŁA SCENA - godz. 19 „Kap~
godz. lG-16 sześć wieków ma·
Jusz pełen deszczu"
Jarstwa
1.04. - jak wytej
1.04. jak wytej
POWSZECHNY - gl:!dz. 19.111 SALON FOTOGRAFtlu' (Piotrkow·
,,Portret''
ska 102} godz. 14-18 fotografie
1.04. - jak wytej
J. Nemetha .
MUZYCZNY - godz.
11
„Pi1.04, - nieczynne
nokio"
1.04. - godz. 11 „Spląca królewna"
STUDYJNY - godz. 19 „Czas 1
Supergtełda Bazar - „Fala"
pokój" godz. 19.15 „Pulapka"
w dni wolne od pracy
godz
1.04. - jak wyżej · .
9-14
ARLEKIN - godz. 17.30 „Historie
zoo
czynne
od
godz.
9
do
18
nieduże o jajkach I !mrze"
(kasa do godz. 17)
1.04. - godz. 12 jak wytej
OGROO BOTANICZNY niePINOKIO - godz. 17.30 „Brzydczynny
kie kaczątko" (A. Struga 90)
PALMIARNIA
czynna
oprócl
1.04. godz. 12 jak wyżej
ponledzialk6w w &odz 11)..!'.16
MUZEA
LUNAPARK (Konstantynowska 3 / 5)
godz. 12 do zmroku w dni wo!·
TRADYCJI NJEPODLEGŁOSCIO
ne od pracy godz. to do zmr.o WYCH (GdańSka 13) godz. 9--15 .
ku
1.04. nieczynne
(Gdańska 10'7) godz. 10-16
IUNA
1.04. - nieczynne
ODDZIAŁ 'RADOGOSZCZ (ZgierBAŁTYK Konfrontacje '89 ska 147) godz. 10-16
„Pracująca
dziewczyna"
1.04. - jak wyżej
USA. od lat 15 godz. 10, t2.30,
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNO15.30. 18. 20.30
GRAFICZNE (pl. Wolnokl
14}
t.04. - Konfrontacje ·as
godz. 9-15
,.Burzliwy
poniedziałek"'
t.04. - godz. 10-15 '
ang. od lat 18 godz. 10, U .30,
HISTORII MIASTA ŁODZI (ul.
15.30. 18, 20.30

TEATRY

WAżNE

TELEFONY

Posotowle Ratunkowe
999
Pogotowie MO
987
Strat Potarna
998
Pomoe drogowa
95ł
InformacJa służby 1id1'0Wia
36-15-19
Informacja kolejowa
36-55-55
JnfOrlll&Cja PKO
36,32-11
Informacja telefoniczna
913
Informacja PKS
Dworzec Centralny
31-97-06
Informacja kUlturalna
33-92-21
Pogotowie wodociągowe
994
Pogotowie energetyczne
Łódt
Łódt

Północ
Południe

74-34-35

Pogotowie

•

74-28-19

Pogotowie gazowe
7'-~5.-23,
dźwigowe

74-66-95, 992

74-55-23, 74-16-95, 992

TELEFON ZAUFANIA
988
w dni powszednie w godz, 15-7
w dni wolne od pracy całą
dobę.

TELEFON ORIENTACJI I
PORADNICTWA
ZAWODOWEGO
nr 33-88-61 czynny od poniedziałku do piątku w godz, 1519.

TELEFON
ZAUFANIA
- 988
z ciążą problemow11 czynny w
dni pQwszednie w- godz. 11-22
nr 57-40-33.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem alkoholowym - 57-31-42
poniedziałek - piątek (7-20).
MŁODZlEZOWY TELEFON ZAU- FANIA nr 987
- czynny od
poniedziałku do piątku w godz.
12-18.

GDYNIA - Kino non ltop
godz. 1~21. Potegnanle ' & tytułem:
„Włość
Swanna"
franc.-Rl!'N od lat 18 codz. 10,
12.30, 15.30, 18, 20.30
1.04. ~ Kino non stop
od
godz. 10 do 21 „Nocne gty" franc. od lat 18
IWANOWO - Konfrontacje
'89
„Bagdad Cafe" RFN-USA
9d
lat 15 godz. 14.30, 17, 19.30
1.04. „Płonąca
Mlssistpi"
- USA
od lat lll godz.
14.30, 17, 19.30
MŁODA GWARDIA •.Porno" od lat
18
godz.
17;
poL
19. Potegnanle ' z tytułem
„Rok niebezpiecznego tycia
austr. od lat 15 godz. · 15
1.04. - Bajki
„Słodka
przygoda" godz.
14, dalej
jak wyżej
MUZA - Bajki - „Bajka o zło
tej rybce" - godz. 15, „Zadziwiające
przygody
muszkiete- '
rów"
rum.
b.o.
godz. 16,
„Emmanuelle" - lranc.
godz,
18
1.04. - jak wyżej
l\lAJA - „Crltters" USA od lat
12 godz.
16, „Elektroniczny
morderca"' USA od lat 15 godz.
18

i.04. - Bajki godz.
15,
dalej jak wyżej
ROMA „Książe
w
Nowym
Jorku" - USA od lat l~ godz. 10, 12.30, •17.30, „Wirują
cy seks" - USA od lat 15
godz. 15, 19
1.04. - Bajki - godz. 10, 11
dalej jak wyżej
LDK
„Zamiast
jeźdźców
ApokaHpsy" godz. 13;
„Karate
Kid I" USA od lat 15 godz.
15, 17.15. 19.30
1.04.
„Predator" USA od
lat 15 godz. 15, 17.15, 19.30
HALKA - „Rybka zwana Wandą, czy)i jak odzyskać łup" ang . od lat 15 godz. 16, 18
1.04. jak wyżej
PRZEDWTOSNIE - „Kino i Eros
- przełamywanie tabu" , godz.
15.30. 17.30. 19.30 (od lat 18)
1.04. - jak wyżej
POLESIE - „Kosmtczńe jaja'" USA od lat 12 godz 15.30 1,7 . 30~
„J ... v•· fr
od IM IR ~od• •9 :IO
1.04. - .. Kosmiczne Jaja" !(odz. 13.M, 15.30, „Joy" godz.
17.30. 19.30
POKÓJ - .. Winnetou w Dolinie
Smierci" od lat 12 godz.
13,

24 iodziny w

lO

minut.

22.lii

PROGRAM 1
11.00 Zsyp. 12.05 z kraju
ze
&wiata. 12.25 Listy do OKP.
12.36
Muzyka.
12.45 .Kołniczy kwadrans.
13.00 Komunikaty. 13.05 Radio kierowców. 13.30 Koncert reklamowy.
tł.OO Piosenka tygodnia. 14.55
Pięć
mi.nu~ o filmie.
15.00 TOP-10
Lista
pr:i:ebojów
amerykanskiego
magazynu Bi16oerd. 15.50
Audycja
publicystyczna
działu
społecznego.
16.05 Muzyka i aktualności. 16.55 Losowanie gier liczbowych Totalizatora Sportowego. 17.00 Przeboje z Listy J<.na Webera. 17.30 siady pamii;;ci.
17.50 Kto tak pięknie gra.
18.00 Matysiakowie.
18.30 Koncert
drua.
J.9. 00
z kraJu i :ie iwla:fa.
19.30
Radio dzieciom
„Supełek".
20.10 Komunikaty Totalizatora Sportowego.
20.15 Koncel"t życzeń. 20.40
W kilku taktac~. 20.45 Jan Nowak
Jeziorańs\tl
„Kurier z warszawy".
21.00 Komunikaty. 21.05 Przy muzyce o sporcie 22.05 Rozważania
po
capstrzyku. 22.15 Orkiestry i soliści.
22.45 Radiowy odeon 2;1.15 Panora.
ma ś·xiata 2:1.40 Orkiestry i soliści.
23,50 ~lyśl! przed
końcem
dnia .
23.55 Połnoc poetów: . dam Mickiewicz.

PROGRAM lV
11.00 ·z mikrofonem po
kraju.
11.llO Redakcja reportaży. u.oo Wiali.
12.05 LachOwscy muzycy. 12.20 Biuro Listów.
12.30 Profesor Klemens
Szaniawski. 13.00 Koncerty zatrzymane w c:1:as1e. 13.55 Lektury i retleksje,
14.00 Popołudnie miodych. 16.30 Notatnik kulturalny.
!7.05 Magazyn
Redakcji KatolicKiej.
17.35
„Guy
Beart Nadzieja szalona".
17.55
~ocjologia
i tycie
łJOtoczne.
18.00
l\1u~y:tolerap1a.
18.30 J<iZYk angielSl•i. 18.45 i.eJzaż polski. i9.00
i"'ortrcty
Polaków:
Marek
Jąroszewicz.
l9.3G. LektUTY
CZWórkl!
Gustaw Herling
Grudziński „Inn_y
swiat". 19.45 Jazz naszego
wieku.
20.00 W świecie
humanistyki. 20.30
Nagrania z filmów. 21.00
Felieton
literacki. 21.10 Placido
Domingo moje życie na acenie. 22.00
Wieczór w Kawiatni Literackiej.
23.20
Piosenki - przeboje. 23.27 Jutro w
programie„. 23.Za Kalejdoskop kulturalny.
NIEDZIELA, 1 KWIETNIA
PROGRAM I

PROGRAM l i
12.25 Afrykańskie
rytmy.
13.00
Wiad. 13,05
Serwis
informacyJnY
(L). 13.10 Z cyklu „okolice
kultury" - fe!. Jarosława Warzechy (Ł).
13.20 Jazzowe spotkanie. 14.00 Europejska Lista Przebojów
prowadzi
Bogdan Fabiański. 14.50
Pamiętni·
ki i wspomnienia:
Ola· Watowa
„Wszystko co najważniejsze„." 15.00
Europejska Lista
Przebojów. 13.30
Gwiazdy scen operowych Wła
dysław Piawko tenor. 16.00 Przeb6j na dzień dobry (Ł), 16.05 Hen·
ryk Debich zaprasza - aud.
(ł.).
17.00 Aktualności dnia (Ł).
17.15
Katalog wydawniczy. 17.20
Dzieła,
style, epoki.
18.15
Dick
Francis
„Bankier" odc, 18.25 Reklama. 18 30
Gwiatdozbiór.
19.30 Wieczór w fil·
harmonii: Berllener Festwochen '89 . .
21.10 Wiad. 21.15 Felieton kulturalny. 21.15 Wieczór literacko-muzyczny. 21.25. Ove
Magnusson
„Bunt
emerytów" 22.00 Studio stereo
zaprasza 23.00 Gu Hua
„Miasteczko
Hibiskus" odc T.l.20 Studio stereo
zaprasza cz. n.
PR.OGRAM Ili
t3.00 Fred,erick Forsyth „czwarty
protokół"
14.00 Filia.
passacaglia ,
chacona. is OO serwis Trójki.
15.05
Polityka
r11a
v··•zyst l<icl1 .
15 10
Wszystc::e
rj.rngi
µrowadzą
do
NashviPe In •n Na ratnne'<.
· 16.00
Te'<stv ' prPtP'-<•t;•
epitafium dla
cenz11r ~·
\8 O-O tnf •o..,rto""~
18.05
L i o t~
P,ru"'".l<'>w Pr„1<rl'!rrn1 !Il
tel "29 40-21 w g~dz •n ~fl. .Ją 22 .on

11.15 Kanapa literacka. 11.45 Zespól Judowy.
12.05 W samo połud
nie. 12.45 Muzyczne
nowości. 13.00
Przegląd
tygodmków. 13.15 Dziwny
jest ten rock. 13.45 Dom i my. 14.00
Kronika wspomnień. 14.30 „ W
Jezioranach". 15.00
Koncert
ży.:zeń.
16.05 Zsyp. 17.00 Wiersze dla Ciebie.17.20 Muzyczrie pastisze na
prima
aprilis. 17.55 Polowa msza łiw.1 apel
poległych transmisja z pl. Zwycięstwa. 19.30 Radio dzieciom:
„W
dziwnej krainie".
20.os Przy muzyce o sporcie.
20.55
Komunikaty
Totalizatora Sportowego. :U.OO Komunikaty. 21.0S Gerard Hoffung geniusz tuby i humoru. 21.55
W
kilku taktach, w kilku słowach. 22.00
Teatr Polskiego Radia: „Prawdziwy
bohater" - słuch.
23.11 świat
w
tygodniu.
23.25
Piosenki naszych
twórców. 23.50 Myśli · przed końcem
dnia. 23.55 Północ poetów:
Adam
Mickiewicz.
PROGRAM Il
8.00
Poranek
literacko-muzyczny
·pod red. Grazyny Papier, a w nim
m. in.: - Goście programu - RYszard Kaja i Ewa wycicbowska, Dtoga do Delf - rep. B. Wiłniewskiej, - Jubileusz ZLP, Ktasy
,,Yapy" aud.
R.
Fice
(Ł).
11.00
Słynne
walce
Johanna
Straussa. 12.00
Płytoteka
Dwójki.
12.10 Romanse I nie tylko:
Knut
Hamsun .. Wiktoria", ,.Talipot". 12.45
utv,mry Debussy•ego.
13,00
Wiad.
!~.% Romanse i nie
tylim:
Knut
„ "n „Wiktoria",
„Turkawka".

. ., „..

•

· POSI WAM mercedes.a ład.
15
SPRZEDAM stębnówki, LZ-3
43-74-54.
13532 g E
Oczekuję prot i · wiaę RFN.·
TANIO! Dzianina
„miś", elastil,
pozycji. 43-93-94.
22670 g E
bistor, bawełna,· Łask 52-94.
SPÓŁKA „ANGRA" zatrudni w y 13468 I E
kwalifikowanych
marmur karzy
KRA WCÓW, szwaczki (zyk-zak) do'
(surówka) Warneńska 2, szwa-)
szycia odzieży skórzanej. Zgie;,:z.
cz.ki, Narutowicza 24.
13.4-0 Utwory Debuss~„ego. 14.15 RoJabłoniowa 10, 87-36-43.
13346 g E
22571, 22613 g E
manse i nie tylko: ... nut n.a111sun
ZA TRUDN1Ę szwacz.ki.
Bratysław
u\Viktoria",
„hod" . 14.50
Utwory SPRZEDAM skodę · 103L ll988) - do - PUSTAKI - sprzedam. 78-33-66.
Z2527 g E
ska 10 A, I piętro (pawilon).
datkowe wyposażenie. 57-64-67.
JJebussy'ego, la.oo Koncert chopmow22561 g E
13549 g E
22521 g E M-4 sprzedam. 51-64-83.
ski. i.'5.30 Katalog wydawniczy. 15.35
FLIZELINĘ,
overlock
sprzedam.
Piosenki na tyczenie. 17.00
W1ad. AKCJĘ
DZIAŁKĘ 1400 m sprzedam. „Drewbudu"
realizacja
17.05 Zakłócenia odbioru aud.
86-99-16.
22562
g
E
13582 g-E
48-73-.24.
1990 sprzedam 86-23-82.
22492 ł E
17.55 Katalog
wydawniczy.
18.00 SPRZEDAM - wynajmę własnoś ODSTĄPIĘ za.proszenia
USA PŁYTKI tanio sprzedam. 55-62-53.
„Rzecz o kłamstwie" aud. 18.55
86-99-16.
22562 g E
13581 g E
ciowe M-2 Bałuty, 57-97-33.
Wydawnictwo „Arkady". 19.00 Prze22278 g E SZWACZKI (teksas). Maszynowa 33. M-2 tanio sprzedam. 74-62-02.
bój za przebojem. 20.00 „Apetyt na
13615 g E
32-92-56.
22529 g E
piosenk~" zapraszają Anna Domań SZWACZKI zatrudnię.
SPRZEDAM tanio działki budowla22573 g E
ska i Tadeusz Drozda. 21.00 Wiad.
ZATRUDNIĘ
szwacz.kę.
87-95-12.
ne w Aleksandrowie. Piotrkow21.os Wiadomości sportowe (Ł). 21.20 MAŁŻE:KISTWO rzemieślników wy22577 g E
Wieczór płytowy.
ska 105.
13498 g E
najmie M-3 (wygody,
centrum ,
SZWACZKI
- zatr"Udni na bardzo
telefon) 51-08-0!! (17-20).
PROGRAM 111
letn isk o do w y .d ob r ych warunkach PPU „Tomi"
'
2.2559 g E KOMFORTOWE
najęcia. 48-82-47.
22553 g E
14-30-75.
1.3497 g E
11.30 Te pokolenia żałobami czar- UKŁADANIE, szycie kurtek - łat- . MONTAŻ boazerii - tan io. 51-20-95
GLAZURĘ białą. skórę, zlewozmyne. 12.00 Recital Kannetha Gilberta .
ki skóra. Kś. Brzó~ki - 63/2.
2Z339 g E . wak francuski, termę gazową,
12.50 Wizyty i podróże. l~.05 serwts
22566, 82567 g E
krajzegę „Reszel" sprzedam.
Trójki. 13.10 Niech gra muzyka, 14.00
KUPIĘ
LZ-3.
Zatrudnię
szwaczki.
127
p
sprzedani.
Kupię
przyczepę
Prywatnie u Macieja Iłowieckiego,
43-32-62 wieczorem.
13496 g E
36-50-76. •
.
22536 C E
kempingową 55-60-97.
22572 g E SPRZEDAM komplet mebli wypo14.18 Musicale, musicale. 15.00 Powtórka z rozrywki. 15.30 .Co nam zo- PUSTAKI keramzytowe sprzedam. SZWACZKI, ha.fciaTki poszukuczynkowych „Salto duże" 15-79-42.
stało z tych..
.płyt? 15.50 Magazyn
ję. 7 4-49-84.
22331 g , E
22037 g E
55-69-90.
22566 g E
literacki. 16.05 Dzieła, interpretacje,
KA
W ALER
posi!:ukuje komfortozatrudnię.
VOLKSWAGEN pru;aat - d iesel nagrania. 17.00 Menora. 17.30
Baw SOLIDNEGO (sitodruk)
wego M-3 z telefonem.
Płat::e
57-60-77.
22535 g E
się razem z nami. 19.00 serwis Trójsprzedam 32-08-53.
22659 ~ E
za rok, 81-63-84.
13348 g E
Id. 19.05 Królowa pszczół i matka ZATRUDNIĘ s zwaczk i. 78-29-27.
SZWACZKĘ do dzianiny z atrudni ę
13547 g E
trzmieli. 20.00 Mini-max. 20.45 „Ta22537 g E
43-61-66.
' 22650 g E M-2 sprzedam. 87-42-72.
niec z Dusiolem". 21.05 WspomnieEKSPEDIEJ:lj"TKĘ. 33-81-18.
nia z kompaktu:
Bill Haley
and
13656 E M-3, działkę sprzedam, 87-87-92.
The Comets. 22.00 Dialogi o arcy13546 g E
ZATRUDNIĘ kroj<:zego 74-15-!ł9 .
. Z głębokim bólem zawiadamiadziełach: Knut Hamsun ,;Głód". 22.15
dwuigł6wka drabinkowa,
13535 g E SZYCIE,
my, że w dniu 29 marca 1990 r.
Romain Rollanda wizerunek Haenanilana
zlecę.
85-27-92.
zmarła
przeżywszy lat 78,
nasza
dla. 23.00 Rozmyślania przed
półnajuko.chaftsza Zona, M9.tka, Bab13614 I E
nocą:
Zygmunt Kubiak. 23.10
Jam
cia
l
Prababcia
SZWACZKĘ teksu zatrudnię session w Trójce. 23.50 Wiktor So·
Buczka 'T.
13580 I E
rokin „Kolejka" - odc. 24.00 Mię
z głębokim talem zawiadamia·
S. i' P.
dzy dniem a snem.
TVC „Sony" 29 - telegazeta. vimy,. te w dniu u ma.rea 1990 r.
deoodtwarzacz - nowe - sprzezmarła, przetywny tylko łO lat,
PROGRAM IV
nasza kochana Z.Ona, Mama, Córdam. 51-03-61.
13612 E
HA'L11NA STAŃCZAIK
ka t SiMtra
9.00 Transmisja mszy IW. rzymOVERLOCK ap1'7A!dam. '74-40-83.
sJi:okatollCkiaj z kościoła św. Krzyvel STANIS~EWSK1A
13813 g E
ta w warszawie. 10.10 Recital orgaS. ł P.
lid. BAmntSKA
ZA TRUDNIĘ szwaczki. Bema 75 A.
nowy: "1drzej Chorosiński.
10.30
13579 g E
Rsdiowy Teatr dla dzieci: „Mania
Pogrzeb odbędzie alę dnia Z
BAIR·RL\IRA ~RYST~K
KALETNLKÓW ut-rudni•· Rzgowczy Ania" cz. słuch. u.oo Magazyn
kwietnia br. (ponlecblalek) o godz.
ska 35.
22872 I E
Rozgłośni Harcerskiej. 12.05 Muzycz11 na Cmenta-nu Komunalnym
uroczy•tołcl po~z.ebowe roZl)ona Dolach.
ny serwis prasowy. 12.30 Wprawy
czną
się
Z
kwietnia
br.
(,póllieRODZINA.
Czwórki. 13.30 Spiewa Andrzej Rodziałek) o godz. 12 w malej kaProsimy e nl.e.kładanle kondo·
siewicz.
13.411 o kulturę
slowa.
Jencjl,
plicy cmentaru prsy uł. SzcuH.05 Pianiści n• estradach
świata.
clńskłeJ.
Pogrl!łllłlł w słębo-k'lm
14.45 Teatr Klasyki dla
Młodziety:
smutku:
Stanisław Lem „Solaris" cz.
· 111.00
•
Quiz popularnonaukowy.
17.05 Prze, ·"M:Ąt:, SYN, MAIJ!&A I 9109l'IRA.
SOLIDNY 48-31-28.
a5'70 '
gląd
prasy
społeczno-kulturalnej.
w cmtu Z9_~0ł Ut.Or. P9 dłu
17.111 Przesterpwanla. 17.45 Refleksje
giej I c1~eJ .e lunóltl• Ode9Zł9.
uczonych.
47.50
Romuald TwarOd Dal
dowski: Mały tryptyk
na kwintet
cln.t!I Z9 :in.ą,rca ll!IO r. 11111.&rła przetywny lat a u - _,_
dęty.
18.00
Nabotefurtwo
StaroS. ł P.
nłfocJtaśna
Slllllłinl, Te61!1o\\'„, Babcia
katolickiego Kościoła
Martawltów
1
18.40 Polskie pleśni pasyjne.
19.00
Alfa i omega. 19.35 Lektury Czwór.
kl, Gustaw Herling Grudziński
s PLUCiilłSJUCB,
,.Inny świat". 19.45
Jazz
naszego
wieku. 20.00 Magazyn Publicystyki
Uroesyste«ict pogrzebowe o4będą
Kulturalnej. !0.30 ~oul muzyka
Uroczy.stośct pog1zebowe :rozpoczną się w dniu z kwJetnia bi.
się w
kaplicy cmentarza rsytn.smutku t radości. , 21.00
Kraj
I
(p<>niedzlałek) o l'Oda. ~3.40 na cmentar:au ewatigellcklm prsy ułltY
-kat. na Dołąch w dniu z kwietPolonia. 21.30 Miniatury
muzyczne.
Ogrodowej,
o czym powladatnlają po-iostający w głęboldm smutku:
nia br. (poniedziałek) o godz,
U.OO Wieczór muzyki • i myśli: , AnlZ.30, o czym uwladamh pogrą
tologia teatru
polskiego - Teatr
COR.KA, SYN, SYNOWA: ZIĘC, WNUKOWIE ł PIOZOHA•
tona w 9Dluiku
Polski we Wrocławiu. 23.20 HolłyLA RODZINA.
RODZINA .
wood śpiewa: Dolly
Parton. 23.27
,Jutro w programie. 23.35 Rozmowy
intymne . .

~
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DHUBY SZPITALI
111 „Karate Kid" USA o4 lat
15 godz. n. 19.11
Cll.irurgia urazowa
- SZplta.l
1.04. - Bajki godz. 12; „w.i.nne!m.. Skłodowskiej-Curi• ' (Zgierz,
tou w Dolinie Smierci" godz. 13,
Parzęczew11ka 311)
\
15, „Karate Kid" godz. 17, 19.15
Neur-0chlrurgia
- szpital 1m.
SWIT - „Dawid 1 - Sandy" poi.
Skłodowskiej-Curie
(Zgierz,
Pagodz. 12, 14; „Zdradzeni" USA
rzęczewska
3S)
od lat 111 godz. 16, 18; „Sextelefon" . - USA godz. 20
Okulistyka Szpital
Im.
1.04. - jak wytej
Jonschera (Ml~onowa 14)
TATRY
,,Moonraker"
Chirurgia dziecięca SZpital
USA ad lat 12 godz. 13.30, 18,
.ilil'
Biernackiego
(Pabtanlc•,
„Emmanuelle" franc. od
lat
Karolewllka 68)
18, godz. 18.30
'-Laryngologia dzleelęca - Szpl1.04. „Moonraker"
(USA)
,t&l lm. Korczaka · (Armil Czerod lat 12 godz. 13.30; „Kat1ate
wonej 15)
Kid" od lat 18 godz. 18.30
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
TATRY KAMERALNE - „Jak to
- Szpital im. Skłodowskiej-Cuti•
się robi
w Chicago" US'\. od
(Zgierz, Parzęczewska 35)
lat 18 godz. 15.30, 18
Lar :t.ngo1og1a
Szpital Im.
1.04. - jak wyżej
Barlickiego (Kopcińsk~go ~2)
WOLNOSC „Krokodyl
DunToksykologia - Instytut Medydee" · (cz. Il) USA, od lat
12 ·
c yn y .Pracy (Teresy 8)
godz. 10, 12, 14, .,Protector" Wenerologia
Przychodnia
USA od lat 18 godz. 16,
18.
Oermatologlczna (Zakątna 44)
1.04. - jak wytej
ZACHĘTA „odnaleziony skarb"
1. kwietnia br • .
węg.
godz. 11,
13,
.,:Ml.ode
strzelby" USA od lat 15 Gdz.
Cłl l rurgta
ura~owa
&pita!
15. 17, 19
Im. Radlińskiego (Dręwnowska ?S)
t.04. - jak wyżej
Neurochirurgia
Szpital Im.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
STYLOWY . STUDYJNE
Okulistyka - Szpital im. Bal'Konfrontacje '89 „Burzliwy
Uckiego (KopciiJsklego 2%)
poniedziałek" ang. od la• 18 Chirurgia dziecięca Szpital
godz. 17, 19
im . Konopn\cldej (Sporna 36/50)
1.04. - Konfrpntacje '89
Laryn~ol„gla · dztect~ca szpi•
.,Deja Vu" pol.-ZSRR
od
tal
Im. Konopnickiej
(Sporna
lat 15 godz. 17, ., Akademia po36/50)
licyjna" godz. 19.30
Ciururg!a
szczękowo-twarzowa
WISŁA
„EmmanuellP." - fr.
- Szpital lm . Barlickiego (Kopod lat 18 godz. 16, 17.30, 19
c
t
:'Jskieg<>
22)"
1.04. - jak w y żej
·
Laryng<'>logla
- Szpital
Im.
Barlickiego (KopcińS1>.iego 22)
WŁÓKNIARZ
Ko nfrnntacje
Toksykologia
Instytut
Me'89 - . , .Płonące Missisipi"
dycyny Pracy (Teresy 8)
US ' od lat 15 godz. 10, 12.30,
wenerologia
Przychodnia
15.30. 18, 20.30
Dermatologicza (Zakątna 44)
1.04. - Konfrontac.je '89
r'eletontczny
PunKt
lntounaeyj..Pracująca dziewczyna••
USA
ny dotyczący clloroby AIDS
od l1tt 15 godz. 10, 12.30, 15.30,
czynny
nd
13
.
do
7
tel
32-81-26
18, 20.30
- interna dla dorosł~·ch ul. Sienkiewicza 137 tel 36-32-00 w 3l
APTEKI
- gabinet chirurgii dz1ec1ęce3 ul.
Armii Czerwonej 15.
czynny
CAła dobe 74-14·14
Elsnera
19, M1cft1ew1cza
20.
- gabinet pedłstrll
ut. '.A rm!I
Cieszkowskiego
fi
t utr"1m1P-rska
Czerwonej 15 czynny od 15 do
146 Ollmp!Jska 7a
1 w dnt w„lof' od 01„cv czyn·
A.leK:ęAnl"fT ~\'\:
K ·lśC'łllSZk1 4.
KonstAnł\•nóv.,
~
Sad ;, wa tO .
ny cala dobe tel. 74-14-14
- p.at>met str>m~t:'llogtczny
(ttl.
Pahti:Jnice
Arrntt r-,er W ' H'le)
Zapolskiej 11 czynnsi od codz.
Gl1lWn<'> •. ~ . riwtcka 68
19 do 7 w dni wolne od praZglerr - Oahrowsl<legn Ul.
cy orzez cAła dnbe
43-39-,2
0?f'lrk6w ·
Ąnntt
r?P1w •lnf!j 61 ·

~czoraj zglosze~ie I
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MARCA

Atlantis
ser. 17.00
Chopper
Squad - ser. 18.00 The Love BoSKY OXE
at - $er. 19.00 The Truth About
film fab.
21.00 Marathion ,_
7.30 Flying Kiwi · - ser. 8.00 We- film fab. 23.00 Supergwiazdy wreh kompania pr. dla dzied stlingu O.OO Wiadomości.
2.00 The Bionic Women ser.
RTL PLUS
I.OO świat Frank• Boughsa.t. 'ilmy dok. 14.00 Black Sheep tsąu~
8.00
Konfetti
adron ser. 15.00 Amerykatlski
pr. dla Qłeci
wrestling 16.00
The Man frorq 10.15 Program na życzenł• 11.00

Bismarck film hist. 12.30 Kłasyka w południe 13.00 Buti·k 13.30
Raguzi - ma.ga'Zyn 17.45 Wspaniałe lata r;er. 18.15 An1Pfiff - magazyn piłkarsiki 19.45 Aktualności
20.15 Unter Wasser rundum
die
Welt :film am. 21.25 Szef
ser. 22.00 Alles Nichts Oder
show 23.00 Summernight Fever
komedla RP'N.

· NmDZIELA

-

1

K:WIBl'NIA

9.20

li.OO P-+01ram

Mein Kleines Pony - f~m rylłlln
lmwy 12.00 Wunder.bare Jahre ser. 13.00 ~!el mit 13.1!5 M6j ojciec jest ńle s tej złem! ser,
13.85 Jl!t&ons tHm rys.
14.05
Dr Who •er. 14.30 Nu.m:io der
Superman - amer. film fab. 16.00
Die zwei Serganten des Gent!'t'al
CU&ter film fab. 18.41l Aktualnośei 19.10 Jeden dzie~ jaik :Ila.den
Inny - quiz 20.1!5 Wat'l\$1 - przygodowy łMm amer. 22.1!5 Prime
Tłme IUll Tutti Prutti ahow
23.115 Orime Stoą - •r. O.łill lllexy !'o!łet.
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ANOO~E.JlEWlSIKA

GEN..ilJU iKUO

Pog-~b
o.dbęclzle Idę dnia
2
kwietnia
br.
(poniedziałek)
o
godz. 14 z lr&plicy
cmenąuza
rzym,-kat.
Anny na Zarzewie, o czym pow:ladam1a PO!ITI\·
tony w talli I

Pogneb odbęclU• al• dnia Il
marca br. (sobota) o gods. 11 :na
cmem.taHU madawklllł!n na J>Glach.
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do 1lleba„

USA

15.80

~

-

ffrl'B.1 prod,

Macl•S mesiołowftł - z ba·
tut11 i humorem '
·
,,Polacy" - .,Edward Pi.U:
- milio.ny ł 1ent,mcmty"
Być tutaj 1aiwęda
pt'Gł.
Wiktora Zina
Podróże w ensi• 1 p~eab.i:e
ni: „Czasy ka.tedr" (iS~
„Umilenia.nie sit!) narl)dów" &eria.1 dok. prod. fr.
„Bliżej świata"
- ·p~~
telewizji satelitaroyeh
W:yda.rzenie _tygodnia
Galerie „Dwójki" ~ I-ubel·
la Gustowska
Studio apOTt - Pilka .w arze

Domowe p:ued&U:()l•
A SZCZEROSC
NADl~ ności
- uie1wo<lziewauy
Wia.domośći poranne
twierdzi sukces.
Pras.a stołeczna.
„Tylko · dfii*ń"
film ~rod. WSZYSTKO ma.ny rysownik-humory· dumnie doniosła, że re·
CSRS
.
sta.
Andrzej
Mleczko,
ktÓ·
mont ~a.kładu fryzjerskie· ·
Domator
trwał
Pr~rram dnia telega11.eta ry wywiesił na. drzwiach go w Warszawie
swojej
galerU
przy
ul.
tylko
tydzień, a żeby
„Latający Holender"
św. Ja.na. w Krakowie inzrobić większe wrażenie
„Cojak:" - teleturniej
formację: „Galeria czyn· ua. czytelnika.eh, podkreśliTelee~rea
na. od przypadku do przy. la, iż jest . to · zakład
„Gry wojenne'"
padku".
11aństwo,vy. Jak
wiado- ·
Łódzkie wfadomeiri dnł•
mo, wszystko co pa.ń·
Rolnicze r()mtaitości
m
DWA.J
KONWO- stwowe
uznawane jest
Dobranoe
„Zaczarowany JENCI z Hamburga, transza. godne najwybzej
ołówek"
portujący
pien iądze
z dziś
pogardy.
No
1 prosz~
Rreczipol!pOlita samorządna
domóuJ towarowuch : n i e
Studio sport - PE w piłce dotar!l do van.ku tylko do nawet garbaty jakby •ię
trochę wyprostował!
noźnej szpitala,
poturbowani ,.
Wiadom.ok! ,
A ZONA b)llego sekre~
przez napastników,
1d6LE...X"
r;zy zrabowa1.i 7 mln ma- tarza generalnego KomuWfadomości 'll' ieczorne
1·ek. Policja, sta1'ając się 11 istycznej 'Partii czecho„Skazany!' - fiJm dok.
slowcicji - 'Milosza · Jakezabezpieczyć ślady rabunJęzyk ang1elski (24)
'pracowala z , przylc u, stwieril.zila. ie takich sza

do młoder;e dramdurga:
- Nie mon pocwolla, al!Y
w moim teatru wypowia-.
dano Jliept'ł)"&WOite . WY•
razy! - Alei takich słów
w mojej sztuce nie ma„.
- Tak, ale będzie się je
slvszało n1· widowni!"
g N IE TYLKO u N AS
pogoaa
zwariowala, co
przypisu.te się tzw. efc}~ towi ciep1.arnianenm.
W
Wie!kiej Brytanii usial.ono, że u.biegły role
byl
naicieplejszy od 330 lat.
Byl to rok
na)bardziej
sloneczny od 1909
ro/;u
i na.ibardz~ej
suchy od

cipu: 11rzyb11u 1

~'i,>'

Je~

nentn ;i11ta. Angmta., kilf
dy u nich. lato i ll11u11 w.
odpowiedzi: „to :&ależ11, l i
zeszl1}m roku bylo
frndę",

,

„

1

D W WARSZAWIE, Jak
w młynku do kawy zepsu je sil) silnik. to l„p~eJ
ku)lić nowy młynek
nit
da. wać im do iiaiira.wy, bo
repe1·acja. sa.nicgo wirnika kosztiiJe 11ra.wle tyle
co młvuek (5o' tys. zł). W
wypadku rob(\ta kuchen·
nego - p-0dobnie: za. na·

lll.4ł
10.50
at MĄBCA
16.00
PROGRAM I
18.16
18,25
16.!SO
T7dzień nie dzię.łc•
ł.JO Na zdrowie
pro~am re- 16.85
17.15
pra.wę silnika. żądają ok.
krea.c7,fuy
17.30
tysięcy i tyle
teł
ł:łO „Ziar.n.0°
18.00
1976 r.
kosztuje nowy robot. Z~a• O.OO „Drops" or.r.
flłm. z 1erll:
18.45
A
jeszcze
niedau;no h si~. że to -także robtlt
„Heidł" (7)
19.0IJ
17.30
śmiano się z tak.ie go do w- ustalał t:: 'i:i ~ ceuy :Uliłur.
' IP łO Wia.domośc1 por•nne
~
,,.AJJat;rclta móiZaika" (Q)
19.0G
U.IO
. ~,,,~.,
„Ujg·W'17 na jedwabnym szlłt' 19.30
L
20.00
..1.
,. ,. ·
ku" - •rial dokumentalny
1
produkcji francuskiej
19.30
20.00
11..olł „Eccleaiae
mlllnaris" (k-04- 21.00 „Łazienki
Krółe~ie
w 21.50
ołol7 (a1111i@nowe)
Warszawie"
(5) T.atr:r 22.35
22.50
>UMI „Pou rok 2000" - film dok.
ła~ienkowS:kie
23.30
prod. australijekiej
2f.30 Panorama dnia
lł.00 „Kopernik" 21.45 „Kane I Abel" (6) · - serial ·
film dok.
męźem w zakl.aś ladów wlaścitvie nie ma, szlym
PROGRAM l i
U.80 Telewuyjny kc.ncer·t życzeń
prod. USA
dach obuwniczych Baty i
podobnie jak ,§wip.dTców.
U.oo W~r6wki da.lekle I bliskie: 22.35 „Bułat Okudżawa we Wro- 16.21! Koi;epetyc)e ~ła '.llaturzystów Potem ?eszcze udalo s i ę wspomina, że byl
bar·
„Kto Ilię bo! genetyki" (1)
·cławiu" . re:porta.i
ustaUć, że w c~asie
na- dzo d'obr11m fachowcem.
- j~yk ang1elsk1 (22)
.
film dok. prod. fr.
23.20 Koment•r:z d.oia
paclti (poz01·owanego) nie „Niejednokrotnie pros iłam
ltl.55 Język francuski (W)
go,
żeby
trzy1'nal
11.15 Być reporterem ·
się
~.25 An~oty teatralne
17.39 „Zbliżenia, cz:yli · io i owo bylo również pieniędz~1 Sł.OO „Rew!:ija nad1wycza.fna"
po"':.
konwojenci już przed.tern uczciwego zajęcia o rdmle" (Ł)
wiedziała
niedatrno
pani\
Losy gen, L. Okulickiego (2)
18.00 „Mare l .Sophie" (~) -:- „I\:o· przekazali je wspólnikom.
M.ao ,,Nad Niemnem, Pi.ną ł PryJednego z nich ujęto we Jalceszowd. - niestety, n i e
ciak" - serial prod. franc.
poslttchal..."
pecią" (1)
- MerectowoszFranc ji.
18.30. Ma.gazyl!l „102"
Wpa.dli'ś~y w depre ~je:, ho nie mamy komł&
czyzna
m Z ,;GŁOSU SZCZE19.<JO. Ęxpress gospodarczy
• NĄ. WYBOISTEJ droł KWIETNtA
dokuczyć!
~ Filmy o m.Uości:
„Opowieść
„Reżyser
19.JO „Orzeł biały koronowany" - dze Polaków do normal- CI~SKIEGO":
· Harleya"
pro1ram publ. (f.)
PROGRAM I
Jl.20 !!..Skarbiec"
20.00 „Czarno 111. białym" - prze·
1T.15 'J.'eleexprea
.
gląd PKF
'lT.30 ,Butl3t"
18.M Program drliA
teł~azeia 20.40 Przegląd muzyczny
B.łO ·Mapzyn lłłe łylb kul*lłnl· 16.25 „LUZ" - program nntolat· 21.00 ,Z!! wszystktch .tron"
llJ' (Ł)
ków
'
„Więźniowie sumienia" (2)
Jl.(5 Zeznani• - .r.ep.
17.15 Teleexpreu
reportaż
19.00 Dobranoc -'- „Bajka. o . baj- 17r30 „Rorące linie"
MonzoUa 21.30 Panorama dnia
kach"
·
bez Stalina
•
21.50 „W labiryncie" - Hrial TP
JO.l() Z kamerll wśród zwieNąi
13,00 · Ł6dzlde Wialłomo6eł d.nła
.22.20 ·Telewizja nocą
POZIOMO: l. Banva koni 7. Imię Dawka 46. Miasio na tra.<1ie Pabia-! Do' rozlosowania: Talon wartośd
19.30 Wi4domoścl
18.45 „10 minut"
23,05' Komentarz dnia
·
30.000 zł ufundowany przez SDB
żetiskie 10. Herbata
paragwajska nice-Sieradz.
lb.05 „Huragan" - fUm fa:b. prod. 19.00 Dobranoc - „Niedźwiadek w
„U"'I~ •
„CENTRAV' w Lodzi. ·
·
11. Kwiat j cukierek 12. Myśliw
01;'rac. J. KA ....
L .ri:i
Frzedukolu"
1'.JSA
ski pies 14, Sytuacja w grze szaIl.SS Relacja z wizyty premiel'A T. 19.10 W Sejmie i Senacie
chowe.i 15. Daszek nad kominem
Mazowieckiego w USA i Ka- 19.30 Wiad0<moścl
16. Wól indyjski z garbem 17. Ma
, nadzje
20.05 T.iatr Telew1zji: Nikołaj ETje ryba 19, Lączy elementy meta·
dman - „Mandat"
11116 'l'elewisyjpy przegląd. •wrtol~we 20. Pilka poza. boiskiem 22.
,
wy
21.50 Sport
Droga
24. Konknrent · 25; Wisi na
IUG Tydzień w polityce - k~ 22.00 „Kontrapunkt"
'
ścianie
27. Pasterz owiec w Ta.
PROGRAM I
mentuje Karol Szyndzielorz 22.3-0 „S2koła mistrzów" - Ju1iun .
trach
29.
Epidemia by-dla .32. Re·
Machulski
.
12.45 Halina
Frąckowiak Idę
jestr 34. Kaszka dla dzieci 36. Suk· '
8.06 Rytmy ciała - kobiety
2.2.50 Wiadomości wieczorno
dalej
ma, którą wdziewano na kontus2
matki
23.10 Język fran~ói (20)
:S.55 Telegazeta
38. Zwierzę o dlugich pełnych ro8.3.5 Domator
.
24.00 · Łuk Erosa" - film prod.
gaeh 40. Wzór, cecha 43. Zwana
8.~Q Domowe przedszkole
polskiej
PROGRAM II
także Dzialdówką U Bywa atmo9.15 Wiadomości poranne
l.45 Zakończenie programu
16.55 Język an·gielski (24)
9.25 „Hannay"
(2) „Spra wa sferyczny 47. U niektórych ptaków
PROGRAM Il
' 17.25 Program dnia
służy . jako zbiornik
po.k armu 48
honoru" - serial ang.
1%.00 EŁPEES - program regio• 17.30 Antena „Dwójki" na najblit- 16.10 Ministerstwo
Edukacji Na- Powyzej twojego ~olana 49. Gatw
. na.lny TV Łódź
IZY tydźień
nek wierzby 50. Sztuka G. Zauol,
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'
14.00 „Bariery"
17.45 1,0jczyzna - pols.zczyzna" skiej 51. Sltórzane worki podróżne .
16.20 Program dnia i telegateia
14.25 „Sprzątanie w· kosmosie"
o językowych . autorytet'"ch 16.25 , Kwant" ..._ „t:,a:to i gwiaz. na grzbiecie zwierzęcia jucznego
1
14.SO „Przeszłośe - przyszłość"
18.00 Zespół Adwook.a~ki: „Dyskre-dy' , oraz film z serii: „Or· 52. Urodzin lub ślubu 53. Finanso..
pomnik własnych czynów
cja" - „żywioł metamorfowa Instytucja kredytowa.
·dy"
W.OS „Spektrum"
zy"
17.15 Telee~ress
.PIONOWQ: t. Ryba lub urządze
15.20 „Lwy afrykańskiej nocy" (2) 18.40 „Miecz islamu" (1)
mm 17.130 „System"
nie kowalskie 2. Malwa 3. Stado
- film przyr-, pr,od. USA.
dok. prod. angielskiej
18,00 Łódzkie wiadomości dnia.
dzikich koni 4. Myśl przewodnia 5
15.~5 „Batony Cholybar"
·
19.30 Roman Lasocki przedstawia: 18.45 Magaz:yn katolicki
Godność ksiązęca 6. życie 8. Kę
16.00 „Meandry architektury"
Katarzyna Brzoza - Skrzyp- 19.0Ck Dctbranoc - „Skrzacik Dzyń" dziory 9. Transylwańskie 13. Po- „Słylline wieże"
ce
19.lu „Od A do Z"
program dróz statldem .15. 15poglądasz nimi
18.25 Studio sport
20.01) Auto Moto Fan Klub
pub-I.
18. Szpic 21. Bufet sklepowy 23.
16.55 Pro.g·ram dn!a
20.30 Osądźmy sami
19.30 Wia.domości
'api<•ał „Prz~d Potopem" 2·1. Spo·
17.00 Przed ciszą i dźwiękiem
31.15 Rozmowy o cierpien.i u
20.05 „Hannay" (2) .,Spr a wa leczeństwo pszczół 26. Mocny na17.30 ,,,Fason"
.
21.sp Panorama dnia
hon~ru" serial prod. ang. pó.i alkoholowy 28. W boksie cios
ost.)
18.10 Wernisa:l: -· recital · Dan11ty 21.50 „Heimat" {11
2-1.00 Interpelatje
zadany z boku lub od dołu . ręką
Stankiewicz
„Swięto źywych ! umarłych" 21.50 Sport
zgiętą w łokciu 30. T11dzlet 31. Kul18.90 ;,Wielka gra"
- serial prod. RFN
22.20 „Pegaz" '
szowa 32.
Pokryty
łuskami 33.
111.30 „Alta I omega" !.._ AIDS po 23.30 Komentari: dnia
23.05 Wiadomoścl wieczorne
Waćpan :!5. Bogini zwYcięstwa 37.
poliku
23.25 JęzY'k angieiski (54)
Spiekota 38. Przychylność 39. Spię
20.00 „Przed Konkursem Chopinowtrza wodę na rzeue 40. Miasto , z
.ill:im" _- Losy
konkurso·
PROGRA~I Il
llład..v Homera 41. Czeski ta.niec 42.
wycb idoli
·
10.00 Transmisj"! z obrali Sejmu
Mucha 43.
Antonim
wylotu 45.
2-1.llO „Dwa+2 i litewski łącznik "
16.25 Korepe;ty~Je
dla maturzyl KWIETNIA.
- drugi obieg w II prograstów - Język an.gielski (23)
--=-=-=-=-::===~.:...;:Ekl„~::.:==:=-:--==~-::-~~~
m.ie
16.55 · J ęiyk .r-0sy ,isk! (24)
-wykorzystamy to
wy.
PROGRAM I
lewę
:U.30 r,anor~ma dnia
17.30 Studio s.port - mecz bokserDzisiejsze zadanie . jest dosyć
21.41i "Znowu w Brideshead" (13
gramy erę „na pewniaka.".
ski PO'lska - USA
proste, ale ~ jak to z prostymi
8.05 Z na&ych dz.iej6w - Sobie- 18.30 Program
- ost.)
na życzenie
rzeczami bywa nie każdemu
s!<i w· KrakowJe
ZZ.30 „Alfabet" Kisiela.
A więc w czwartej lewie graj.my
!kf~anie 11 A. Kaszipirow- udaje się łatwo dojść• do rozwią8.35 Domator
21.+5 Komentarz dtiia.
królem pik. Jeśli dama spada, lub
8.50 Dc>mowe przedszkole ·
19.30 Zielone kino:
Owoce i za-nia.
ktoś ma ją drugą - · juz wygra.
9.15 Wiadomości poranne
nuiona"· - film p~d. CSRS
liśmy. Jeśli jest trze.eia ·u S 9.2.5 „Do.Una nadzie!"(4)
„Bo· 20.00 Studio ~rt - mecz bokserwyimpasujemy ją bez trudu. Pogaci i biedni" - serial prod.
ski: PGlska - USA
zornie najgorszy układ - trzecia
franc.
P_odstawowe
py'lanle
powinno dama u N. Nic nie szkodzi! Je21.00 Ek$1pres reporterów
E \'XXX
10.20 Domator
.
l KWIETNIA
21.30 Panorama d.nia
brzmieć inaczej: czy można tę- 1rę szcze raz gramy" z góry 'v atu,
16.20 Program dnia - tel""azet'a ' 21.45 Studlo Teatralne „Dwójki" PROGRAM I
przegrać?!
Wprawdzie
W mo:l:e potem as, król· karo i blotka do
16.25
„Tik-:Tak"
8.55 Prngram dnia
Henryk Bardijew!ki - 0 Miprzebitki w ręku i wreszcie odejoddać obrońcom już tylko jedną
9.00 Dla młodych widzów: „Te- 16.50 Ki·n o „Tik-Taka": „Gumisie"
ir.akłe"
ście !>lotką pik. N bije damą, ale
- aerial W. · Dis.Bey'a
23.15 Kamen.Urz dnf.a
leranek" oraz w klnie „Te·
' lewę (trzeciego
kiera oczywiście nie · ma już dobrego wistu, bo·
leranka" „Emil ! Lonneber· 17.15 TeleeQress
. Licy>ta~ja: W otworzył, ' zglasu- przebi.ja atu,tem), a grozi mu złe wi~l'n na sJ;ole mamy jeszcze jed17.30 „Spojra:enia" - Katyń Oz. :I
gi" (7)
jąe 1 pik, E uzna!, te wa.rto za. poł~nie obydwu czarnych dam, no atu, czefwone- kolory wye-limi- .
18.00 Łódzkie wtadomoleł dnia
10.30 Wiadomości poranne
pr0$iĆ partnera do kol\c6wkt ł ale przeciei można temu zaradzić. nowane, może wi(lc wyjść tylke
10.35 „Tajem.nice rosyjskiej przy- 18.45 Klinika zdr-owego człowieka
do wideł treflowych, lub pod Pod•
zameldował 3 pik,. W zak~J\ezył Czy jut wiecie j&k naleiy zagrać? wójny renons - co na jedno WY•
rody" (6) ~ „Ratow'anie su- 19.00 Oe<branoc - „Moje przyjaciółki myszki"
haka" - serial przyrodniczy
ł pik. N atak113e królem, dachod·zi.
ł KWIBTNIA. '
prod. kanadyjskcr.radzieck!ej 19.10 „Plus - mlnu.H
ma I hlotką kier. RO"Lgryiwa,ący
Zaezynamy od pików. Uwa.ga,
19.30
Wiadomości
11.00 „Szelom ~ Izraelczycy"
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odd-ai więc jut na początku dwie nie 11aleźy zagrywali asem! Weż
20.00 Spotkanie z ministrem ·JacPROGBAMl
Cilm dok.
„Telexu" wygrali J. , Moszyński l
kiem Kuroniem
·
lewy. Jak dalej potoczą gię losy my to na zdrowy. rozum: o wie1e S, Owczarek, turniej „Resursy" - ·
11.40 „Morze'.' - magazyn
12.00 Poranek symfoniqriy WOSP- 20.15 „Dolina· ·nadziel" (4) - „Bo-- 7.45 Exp,ress gospodaTcz;r
gry? Czy można tę grę wygrać? więcej kłopot'ów sprawi narh trze- Z. Jaworski I E. Wiliński. OTP .
gaci i biedni" - seri.al pr-od. 8.05 Muzyka. kl. 2 - Krakowiak
RiTV
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8.35 De>niator
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21.10 Sport
..
8.50 Domowe przeasz.kOle
box"
Małkie.wicz i
M. Zielęniewicz.
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21.55 Ojczyste kwiaty
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14.4ó Sportowa niedziela
trzeba
mu
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na
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że się przyi!ąć.
KRÓL KIER
taż
16.25 „Ra}llbit" - teleturniej (t)
15.!5 ,,Antenę." .
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22.50 Wiadomości wieczorne
17.15 Teleexpres;s
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i
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17.M
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Raport
i
na
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·
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.
11.15 l'eleexpress
przyJa~tmi.
. prawi Tw:e samopoczucie. Po18.łO Łódzkie wiadomÓjcf dnia
l'Z.30 ~la .dzieci; Wiwat skrzaty · - 23.30 Język rosyjski (24)
RAK (22.6.-%2.7).
Będzie
myśl o ' krótkim
Wl"))Oezynku. •
18.45 10 niinut
t<lm .
Cl potrzeba
sporo energii, by
PROGRAM II
STRZELEC (23.11.-21.12).
19.00 Dobranoc: „Kłopotek"
17.55 Ms.za święta polowa i apel
osiągnąć zamierzone cele. Zbli16.55 Język angielski (54)
Unikaj konfliktów, które. mo19.10 „Teraz" - . tygodnik fospopoległych na placu ' zwyciężajll się jednak dobre dni, bę
17.25 Program d.nia .
głyby zagrozić
Tobie i Twym
darczy
stwa w Wa,rszaw,Je
d'l!iesz
zadowolony
I
dobrze
u·
17.30 „Klub ludzi ; tJrze.szłośclą," 19.30 Wiadornoiłcl
bliskim. l\'Jyśl o własnych inte19.30 Wiadomości
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17.55
swe
wy.
resach I walcz o swoje•. Pod
„Przeraźliwe łoże" nowel• 20.0rJ .„JeM<bel"
film fab. pt'od.
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·usA
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18.25
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,
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współ- 1 10
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Modlitwa wieczorna z sank- 22.35 „Rzec~olita samorządna"
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,
. 9.
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(21.3.-20.4).
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- sejmik
23.40 Telegazeta . ,
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.
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•
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PROGRAM il
czności. Polegaj na własnej ini19 .30 Studio sport
towac.
ma.rzona sytuacja, by zrealizo•
PROGRAM Il
8,20 Przegląd tygodnia (d la nie- 20.00
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i
pracowitości.
Po
za·
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·~a·
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·
najpilniejszych
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·
cz. II
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dejchfe.
jen 1pore, ale m&Jz aute sza.n•
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przemyłle'.Dlu.
Halla
8.05 Poznaj aw6j ~aj
film f&b. ~rOid. . att4.
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