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zef dyplomacJ
·NRD w Warszawie
Do Warszawy

pm:ytł>ył

lecl:&oma

z: jedno-

dniową oficjalną
wiizytą
.i~ 9Praw ugranieznych

mi.niNRD,

Markus Meckel. W czasie bli&ko
IO-godzinnego pobytu pr~rowa
dził rozmowy z prezyden.t em Wojciechem Jaruzelskim, premierem.
Tadeuszem Mazl)wieckim,
ministrem
llPraw
z.a.granic:znych
K;zysz.tofem Skubiszewskim oraz
prze'dstawicielami
Ępiskopatu
Polski i OKP. Głów·ny
temat:
zjednoczenie N.ie.miec, konsekwencje iego
procesu
dla Europy
P~lski. i d'1a gQEopodarczych
po~
w1ązan naszego kraju z
NRD.
~raktuję tę wizy;tę
powted.z1ał M. Meckel na lO<tnisku
jako .wyraz oopowiedzlalnoścj, jaką Niemcy mają wobec Polski.

Najstars~ ·gażeta ł;ocfzi

. (PAP)

~-

Francusk_a „7" w „jedynce" i ,.dwó.jce" E.konomiśei

~

Sto podań o prywatne stacje

(INF. WŁASNA)· Wszystko wskazuje na to, że jci: Wkrótce smutna, przegadana i roz,politykowa.na
polska telewizja wprowadzi do naszych mieszkań lepszy nastrój. Dziś
w Cannes wiceprezes Radiokomitetu.. Lew Rywin uczestniczy~ bę
dZlie w konferencji · prasowej podsumowującej pertraktacje :1
kierownictwem francuskiego
kanału
nr „7". Jest to stacja pai\stwowa,
dotowa.na przez rząd,
emttująca
dziennie trzy i pół godziny programów airtystycz.nych i dla mło
dzieży be:& dzienników l reklam
(oStatnio pokaa.ano tam m. tn. .,Dekalog" K. Kieślowskiego).
Wiemy już te w WanZ111Wte salnstalowa.no Urzl\dzenla odbiorcze,
przekuane
nieodpłatnie
przez
Francuzów. Progr&llY „7" odbil!'l"ane będą w Polsce d.zlęk.l be2lPO-

Żądania

o gospodarce

Stan procesów go;;pod.arczych po 1 lił, że realizowane obecnie przez
miesiącach realizacji
programu rząd polski
zadania gospodarcze
stabilizacyjnego omawia w War- nie mogą być aprowaP,zane jedyazawie Rada Ekonomiczna. Uc.zest- nie do walki z inflacją; trwa jedniczy w niej l.dlk!Unastu 'zachod- nooześnie ' bezprecedenso.we przenich ekspertów. Rada analizuje ksz.tałcanie systemu
gospodarki.
również m<liŻliw~ warianty dalszej Grupa robocza wyra·ziła zaniepoko·
średhtej ł~o.00.i aa.telltatrneJ,
a polityki gospoda.rozt;1j, które zQSta- jenie głi:bokością spadku produknastępnie _
po SZY'bkim opraco- ną przedstawione Ną-dowl.
cji przemysłowej oraz groŹbl\ zawaniu rodzLmej wersji język°'Yej
Prez-entujęc
wyniki wcześniej• łamania produlkcji rolnej.
szego posiedzenia grupy roboczej
Zairysowała się róź.nica zdań od(DALSZY CIĄO NA STR. ł)
prof. Leszek ZienkowSki podkreś- nofonie załoź.eń polityki gospodar- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - czej na pozostałe miesiące br. Jed8
na
z opcj'I to sugestia czekania
na j~kościo~e ~fekty recesji i niepodeJmowarua zadnych znaczących
działań propod.ażowych. Druga op„ cja polegałaby na selektywnym
3
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Jut 1a dwa

łygodnie ro1poczynają się

~~~zia~~~~c~!ni~~a~)ębiaV:

ma spadku produkcji.

(PAP)

ezęł4

----~----------~------~---------------~~~·Tu
Wileński"a

„Kurier

matury - od nsJ-1
wałnleJszego egzaminu pisemnego z jc:eyka polskiego, który
łneba koniecznie zdać be1 poprawki. Nic dziwnego więc, łe
jak eo roku wszyscy z&interesowani usiłuj, odgadnl\6, Jakle
łym rasem bęc!' temały maturalne.

~·

~

Wczoraj uno połl\C%)'llłmy alę łelefonieznle • tt. Krystyn!\ Ada·
mowlcs - zastc:Pcl\ redaktora na czelnego „Kuriera Wileńskiego",
jedynego dziennika pobkojęzycz nego wychodzącego w ZSRR.

Nle jest to jednak zadanie łat ogólnokształcących na kierunkach:
mate:matyezno~
we, bowiem zakrea tematyczny podstawowym,
- Co się smieniło od naszej
biolo.gic:zno-chemlcznym ostatniej
obe~mujący pro.grarm .naund z czte- zycz.nym,
rozmowy w ubiegły
rech czy pięciu lat je&t og,romny. !, klasY'CZnym. Oto one:
czwartek?
Z drugiej jeldnaJc strony na eg~a
.-· Praktycznie tak jak był•, tllk
mlnach
dojrzałości
obow!ązu.ją
(DALSZY CIĄG NA STR. 9)
jelit.
Przed gmachem Ministerstwa 1'1- pewne, określone reguły, vr rw!ąz
nansów wczoraj ustawiła się pi- ku z c:r.ym tema~y maturalne n!e -------~--.-----.--~-----------kieta Federacji Związków zawo- macą być całk.C>w!cle dowolne.
dowych Pruownlltów Gospoda'l"ki
Motna zatem pokusić się o pr6Komunalnej i Terenowej w Pol- bę - przyna•jmn1ej częściowego sce. Protestujący domagają się cał rozwiązania tytułowej zagadki, okowitego zw-olnie.nia :& podatku od kreśla.jąc :1 dość dużym prawd<>wuootu wynegrodu
w 1990 r., :>(>dobień.'St em tematyte, )d6re; 1
zwiększenia
dotacji s bUdżetu nle powinno zabraknąć na egtapaństwa dla 1tr:z:edstęblorstw uży minacll I tym razem. Ciekawych
teczności
publicznej, ułkowitego wniosków dcsta.rcza analiza tepiaJak będ~!emy pracow~ w przy- tomlut - środa i piątek pozOBta:&Wl>lnienia tych przedsiębiorstw z tów
maturia1nych 1 paprzednieh
szłym tygodniu? Czy uda si14 „wy- łyby do odpracowania w maju.
pod&tku obrotowego on:& wprowa- lat.
dzenia systemowych rozwiązaA ich
gospodarować" kilka dni wolnych
(PAP)
Zacz:nljmy od zfftaw6w, jakle - z takimi pytaniami telefonują do
finansowania l dzialalno4c!.
obowląztwały w ł6dzkich
liceach Ministerstwa Pracy i Polityki So(PAP)
cjalnej przedstawiciele wielu sakladów pracy I instytucji :r. całej
żydowski",
Polski. Obecnie - wiadomo - poinformowa·no dziennikarza PAP w
departamencie orga'llizac~ i waru.n•kÓW pracy ministerstwa,
że
1 maja będzie dniem wotnym od
Łodzi
pracy. I maja. - jak na razie jest
dniem roboczym.
Ustaw•
Rzecznik pruowy Fabryki SaSejmu, przywracaj'łC'ł w ty::n dntu
mochodów Małolitrażowych Marek
łwlęto pańllłwowe muai jencze Rzempief, poinformował.
że
w
rozpa.trz~ Senat,
potem pnz;eka- maju br. FSM zamierza urucho·
:r.ana Z08t&nłe cło podip!su . p.reą mić _,rzedał obligacji uprawniających
do
kupna
samochodu
(INF. WŁASNA)· Pr.:r.ed kilkoma ku, ukazała się pierwsza Jrs1ątk• denłowt.
„Xl/79",
który będzie produkodniami nakładem
W)"dawnictwa :r. planowanej przez
~
oficynę
wać w ramach umowy licencyjnej
„Artus", spółki z o.o. }stniejącej serii Lodzial,la. Promocyjna sprzeGdyby ' 3 maja br'.
był dniem
z firm'ł FIAT.
w naszym mieście 9d niespełna rodaż „CMENTARZA ZYDOWSK.IB- wolnym, pozostała.by sprawa resz·Samochód ten w pierwszym oGO W. ŁODZI", BrOlllisłarwa Pod- ty tygodnia. Poniedziałek 30 bm. kresie po ui:uchomieniu
produkgarlbieigo
odbyła
się
w. mi- - zgodnie :1 roziprządzeniern Rady cji przeznaczony będzie głównie
Ministrów
•.
dotyczącym od.pracowy- na eksport. dlatego obligacje staniony
piątek
w „Galer!.! 86"
W&ilia dni roboczych muslałby nowić będą jedyną możliwość nai połącr.ona
została s otwarciem
bycia go przez kl'afowych
od~ać odpracowany w jedną 1 so~
Biuro Prasowe Rządu informu- wystawy fotogra.t!i
Włodzlmlersa
biorców. Obligacje będ'ł gwaranbót
kwietnia
i
wiele
zakładów
je: W związku ze spra.wą pooairu, Małka pt.
towane przez FSM tzn., te fabry„Zraniona
pamlę6".
jaki wybuchł :>.2 kwietnia br.
w Zdjęcia tego artysty oraz
pra.ce już to uczyniło- I I 4 maja na- ka zapewnia wykup wartości obliredaktora
„Gazety \Yiesława Stępnia ilustrują keiął
miesz,kaniu
Wyborczej" Jerzego Jachowicz.a I k4ł stanowiącą połl\ezeni• łnf<lCl'IDa
w kt6rym poniosła śmierć }ego tor11; a albumem.
;
żona Maria prezes Rady MiW końcu tyg<ldnia
„Cmentarz
nistrów powołał komisję ma,jącą
Komplikuje się aytuacja 430 u- ale uchodźcy nie wyrażaj" zgody
ze Sw!inoujścia.
czuwać nad p!'Zebiegiem śled'Ztwa. żydowski" dostępny będzie takte chodź.ców z krajów arabskich i a- na przeniesienie
w Tu - jak twierdzą - mają swoW skład komisji weszli: pierwszy w księ.garniach łbdzkkh (najwię frykańskich przebywających
je
okno
na
świat
łączność tele$winoujściu w dwóch doID.a(!h wyzastępca
prokuratora generalnego cej w KMPiK).
poczynkowych. Zapowiadany na 23 foniczną i teleksową. Powołali oni
Aleksander Herzog, podsekretarz
Jak poinformowała nas kierują bm. przyjazd przedstawicieli ONZ radę starszych - swego rodzaju
stanu ·w Ministerstwie
Spraw ca
nie został
po- samo.rząd - która będzie wystę
wydawnictwem
Wiesława ds. uchoqź.ców
w ich jlmleniu na zewnątrz.
WewnętM:nych
Krzysz.tof
Ko- Jędrzejczyk, już w przyszłym mie- twierdzony., a do domów zaczyna- pować
ją przyjeżdać oooby ze skierowa- Nadal jednak czekają na przybyzłowski i podsekretarz stanu
w siącu ukaże się d,ruga pozycja tej niami
wczasowymi lub sanatoryj- cie przedstawicieli ONZ i indywico
Ministerstwie
Sprawiedliwości serii Przedstawiciele
szczeciń dualne 'rozmowy oraz decyzję
„ŁODZKIE WITRAŻE" w nymi.
skiego PCK stara.ją się znaleźć za- do ich dalszych losów.
Adam Strzembosz.
(DAL8ZY OIĄG N A .STR. ł)
stępcze miejsca
zatkwaterowa;nia,
(PAP)

przeciwpodatkowe

Jak pracujemy
.
•
p -y z
tyg o ntu
~

(DALSZY

CIĄG

NA STR. .!)

Zarejestrowano
Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej
23 bm. w Warszawie odbyła się
rozprawa
rejestracyjna Związku
Harcerstwa
Rzeczyposp:>litej
najliczniejszej harcerskiej organlzacji alternatywnej. Decyzją VIII
Wydziału
Sądu
Wojewódzkiego
działalność istniejącej od lutego ub.
roku organizacji została zalegalizowana.

ZHR liczy dziś ok. l 5 tys. człon
ków. posiada 33 hufce, 5 .związ
ków drużyn i 4 chorągwie. SWt>ją działalność
prowadzi w
150
miejscowości-ach w całym
kraju.
Statut ZHR . głosi, ź.e związek jest
organizacją
ideowO'-wvchowawczą
opierającą swą działalność na zasadach
etyki
chrześc;Jjańskiej.
ZHR zamierza kontynuować tra-

dycje polskiego skautinitu i 'harcerstw·a.
(PAP)

Ojciec J. Tomziński
przeorem klasztoru
jasnogórskiego

- Czy zajęta drukarnia, o kt6.
rej mówiły komunikaty, to wasza?
- Nie, u nas
się nie dzieje.
W klasztorze jasnogórskim
w W dalszym ciągu pi.l·nują nas dwie Częstochowie zakończyły się wysiły: m11!cja i Sa}udis. W tamtej bory władz za.konu. Prreorem kladrukarni były bójki, przyikre zal· s.z.toru jasnogórskiego został wyścia. Siłą alktywną by-U desantow- brany ojciec Jerzy Tomzińskl.
W
cy.
przeszłości ojciec Jerzy był dwu- Jakle li\ efekty ogra.niczenia krotnie generałem zakonu Paulinów przedstawicielem tego zakodMta w ropy?
przy Stolicy Apostolskie). Peł
- Wysto!SO'wano a,pe1e do wszy- nu
nił również funkcje kustosza klastkich o oszczęd'.z,apie rapy, 1azu, sztoru oraz przez wiele lat funkcje
ś atii!l • my.i;;;-. !...l Więk.>zo5
iu- rzecznika prasowego ;.dasroru.
dili się. dostosuje. Gor.zej, że za(PAP)
blokowana jest kolej z dostawami
towarów pochodzących z wnów LI-

me

„Detal
,,Cmentarz
architektoniczny", przewodnik
po

Powołano komisję

1łosowanla. Ostatnia
a
nich odbyła ale w poniedziałek po
południu. Poniedziałkowe
obrady
na<l!ll toczyły się niemrawo
ł
b~ wewnętrznego napięcia,
nic
w\ęe dziwnego,
że dominującym
Wydarzeniem tego dnia stał się od
dawna oczekiwany przyjaizd wicepremiera Balcerowicza - a więc
właściwie Impreza znajdująca się
poza głównym- nurtem zjazdu.
Delegaci od kilku jut dni
o. zeki wali przyjazdu twórcy programu antyinflacyjnego i odgrażali się, że doprowadzą wicepre-

dnia czwa.r· b'Z7 tury

teao zjazdu „Solidarności",
upłynęła pod zn•klem wyborów do komisji krajowych. Po skompletowaniu
listy
'kandydatów okazało si14, że godność członka KK nie ma już tej
magicznej siły przyciągania, jaką
odznaczała się ona w 1981 roku.
Konkurencja była niemal symboliczna: kilka regionów
zgłosiło
liczbę kandydatów równą mandatom, w innych wielkości te były
bardzo zbliźone (np. z .,M.azowsza" do 4 miejsc- startowało zaledwie 5 kandydatów). Czyżby nie
było chętnych do wzi!'lcia odpowiedzialności za związkowe sprawy?
Katde!Jlu kandydatowi przydtielono dokładnie minutę na przedstawienie się sali i zaprezentowanie programu. Ten drastvczny rygor czasowy
przestrzegany był
bardzo
sumiennie, w rezi.:ltacie
niemal każdemu kandydatowi w
połowie z.dania
przerywał stuk
młotka w prezydialny stół.
I nic dziwnego, ile moź.na powiedzieć w ciągu minuty? W ogóle sposób
prowadzenia
obrad
zjazdowych jest tw.:irdy,
zdecycąowany, niemal wszystkie
zasiadające za sto.lem prezydialnym osoby (nie wyłączając · pań)
mają
maniery kaprali i lubują się w
pohukiwaniu na delegatów, przywoływaniu Ich do porządku i odhieraniu głosu. Szczególnie zajadle tępieni są kamerzyści f fotoreporterzy, którym bez ustanku
grozi się WYJlI'OWadzeniem z sali
i odebraniem
kart akredytacyjnych. żeby było śmieszniej, czas
uzyskany poprzez drastyczne skrócenie wypowiedzi jest później beznadziejnie
marnowany
podczas
ślamazarnie
przeprowadzanych
głosowań nad kolejnymi
wersjami uchwał, rezolucji i poprawek
do nich.
Do wybrania wszystkich członków KK konieczne okazały
się

Dziś

gacji wraz z" oprocentowaniem i
umoź.liwienie zakupu
samochodu
,;xl/19" boo wz.gllęcht na wielkość eksportu.
Obligacje są papierami w;utoś
ciowymi na okaziciela i nie ma ograniczeń co do ilości ich zakupu
pr.zez jedną osobę. Celem
emisji
obligacji jest zgromadzeµ1ę środ
ków finansowych
wsplerajacych
uruchomienie
produkcji
sam~chodu małolitraź.owego
„Xl/79".
Wiel.ikość or.u termin emisji obli1gacji: seria A-10
tys.
sztuk
- II kwartał 1990 r. (maj) i seria
B-15 tys. sztuk
II kwartał
1990 r. (maj). Przewiduje się wykup serii A w II ·półroczu 1992,
a serii B w 1998 r. Wartość . no-

------------(DALSZY

CIĄG

NA STR. !)

mamy wtorek, %4 kwiet·

nia

Egbert, Feliks, Grzegorz,
Horacy, · Soter, Aleksander

w dniu dzisiejszym dla Łodzi
przewiduje następującą pogodę:
zachmurzenie duże z większy.
mi przejaśnieniami,
okresami
przelotne opady
deszczu, po
południu możliwa burza. Temp.
maks. w dzień 14 st. Wiatr U·
miarkowany, okresami dośó silny (od 5 m/sek. do 9 misek.),
przeważnie wschodni.
Ciśnienie
o godz. 19 wyno' siło 987,9 hPa (741,0 mm), . a
temperatura 11,4 st. c.

fałs!-ywe :banknoty

20 bm· pracownicy raciborSkiego
Baalku Sląskiego w czasie sortowania pieniędzy ujawnili 16 fałszywych banknotów o nominalne 200 tys. zł. Ustalono,
iż
falsyfikaty wstały wpłacooe
razem z utargami
kilku - miejscowych sklepów.
Sledztwo w tej
sprawie prowadzi RUSW w Raciborzu.
(PAP)
oddziału

1812 -

Wojsk&
francuskie
Niemen - graniczną rzekę między Ksii:stwem
Warszawskim i Rosją.
1900
Ucieczka dziesięciu
w1ęzruow
politycznych z Pawiak&
zorganizowana
przez
orga.nizację bojowi\ PPS.
przekraczają

Intryga wyisza jest od talentu: z niczego robi coś.
Międzynarodowej

Unit

Astro-

nomicznej.
Asteroidy, mające k(>lejne numery 4147, 4148, 4149 i 4150, noszą obecnie
naj°wy Lennon,
McCa.rłney, Harrison i Star.
Cztei:y małe planety,
średnice od 8 do 16
b:ów, były odkryte

mające

kUome·
latach
1983-84 przez Briana Skiffa i
dr. Edwarda Bowella s obserwatorium Lowella w Flagstaff
(Arizona).

w

ASTEROIDY BEATLESOW
Sława słynnego zespołu Beatlesów dotarła ostatnio także
do przestrzeni kosmimnej.

John, Paul, Geaorge i Ringo
każdy z nich będzie
miał
,,swój" ast„roid nazwany jego
nazwiskfrm przez edkrywców
małych
planet. Pcinformowa.ł
• łym ośrodek małych planet

-

„MóJ
kolega I ja byliśmy
wielbicielami lłeatlesów od 25
lat, od początków Ich kariery.
Sądzimy, że będzie to dla nich
niezwykłe
oświadczył

wyróżnienie"

BowelL

METODA C-14 ZAWODNA
Metod.a

o1treślań.ia

wieku

znalezlsk archeologicznych przy
użyciu węgla
radioaktywnego,
tzw. C-14.
jest zawodna
i
„odmladza"
znaleziska
stwierdza raport
Amefykań
skiej Unii
GeofizyczneJ. Metoda ta, poi:ównana ,.z
rezultatami
osiąganymi przy uży
ciu toru-uranu, wykazuje,
iż
C-14 zawsze znacznie
zaniź.a
w!ek badanych próbek. Oznacza to, że należy zmienić ustalone już daty wielkich wę
drówek
ludów prehistorycznych. wielkich zmian
klimatycznych na Ziemi, narodzin
ppszczególnych cywilizacji. Różnice w ~•.staleniu
tych dat
mogą wynosić kilka tysięcy lat,
co zmusza do weryfikacji teorii z okresu lodowcowego, wahań poziomu mórz.
wielkkh
erupcji wulkanicznych itp.
(opr. zr.)

We \\'rocławiu pojawiły się pierwsze elemęnty kampanii wvborczej do wyborów samorządowych. Na zdjęciu: hasło wyborcze .:wolności l Pokoju" na ul. Swidnickicj we Wrocławiu.
CAF - ADAM HAWAŁEJ

- Zajmuje się .P&n }'Plsem, a
nie odróżnia A ód Be?

)

.e Gluehe telefony e 2 łJ'I. dolu6w
.e 2 m.ln Ił kar1 dla łJKS.

dla

N1iłMna

FUTBOLOWY KALEJDOSKOP
Jl'le · dziwi, sh;, to 4yakusja na
temat f)lnkcjonowania AHHJ telekomunikacji wr.bud&a fyle dYsku•Jl· W minioną niedzielę mogłem
pnekonaó si,, ił narzekania w tej
1J1•teril (nie po raz pierwszy zreHłl\)
mają
swoje uzasadnienie.
Przejdźmy
jednak do konkretów.
W przerwie
ligowego spotkania
pomiędzy Motorem Lublin i i.KS
(ok. godz. 18.50) pragnąłem połą
osyć się z moim kolegą, redakcyj.
nym w Łodzl, by przekar.a6 mu
(telefonicznie ocsywiścle) relację
:11 pierwszej po1owy spotkania. Nic
11 tego! Uprzejma aekretarka poinformowała mnie, te Jest to nie·.
motliwe,
albowiem
padają.cy
dencs... aamoczył kable w 1tud1ience
majd11jącej się obok stadionu. - Przyjechali jacyś faceci,'
naprawiali, ale jak pan słyszy aparaty milczą,, jak zaklęte. Nic panu nie poradzę... Cói było robić?
Ja.t niepyszny poszedłem . ogląd1.ó
11.rugl\ częśó mttzu, drżąc z niepewności czy w ogóle będę mógł
pnekanó relację • te.go 1111ortowe10 wydarzenia?
Ktoi uprzejmy
pof.nfo.rmował
mnie, :l:ebym udał się do budynku
etadlonu lek•koatletycznego Start,
kt6ry snajduje 6ię .zaled~e 50
metrów od obiektu .Motoru. I o
dziwo, bez iaclnych prze.szkód, już
po Hkończonym pojedynku, moJłem przekaza6 sprawozdanie, bowłem już za pierwszym „podejście~" I uzyskałem połączeruel Powtarzam 50 metrów dalej:
Nie chcę absolutnie kojarzy6
pewnych faktów, ale czy rzeczywiści.e
złośliwość
przedmiotów
martwych spowodowała, ze sekretariat Motoru został odcięty od
świata? Przecież o godz. 17.30, a
więc 15 minut przed za.kończeniem
meozu lubelskiej drużyny 1 łódzką, jedenastki\, rozpoczynał alę poJedynek Widzewa. se Sll\o'ilkiem
Wrocław.
Czyżby chodziło o to,
by bezpośredni rywale do spadku
nie znali wyniku z Lublina? Wiem
tylko, że wielu działaC11om tego
klubu wiadomy był natomiast wy-1
nik l~gowego meczu żużlowców lubelsk1ch rozgrywanych w Gonowie! Nie sprawdziłem też po za·
kończonej potyczce ligowej ŁKS
a Motorem czy telefony w sekre-

I'

ma

w79łąpł6

LenM: Iwanicki •
Widaewa. a cały cloch6cl • Impresy sostllJJle pl'lekasally rodsinle
tractcwe „marłe10 Piłkarn łeso
klubu - Anclrseja Po.pa.
I Da ••kolicsenie Informacja o
łódzkich derbach. ŁKS
Jak•
gospodani - aostał ukarany kwotą 2 mln złotych u
brak porzlldku na trybunach. Przypomnijmy
satem, że podczas spotkania '"
sektorze zajmowanym prze„ 11allkowo6w ŁKS w1buchło kilka petard. Czy molu.a skutecznie prseciw.tawió Ilię tym lnoycleniom?
Wiem tylko jed.no: adminłltracja
klubu u.csyroiła wHystko, by na
stadionie
J>.ył
spok6J. Dowód!
Kwota 1,1 mln sł przekauna policji r.a mdsór nad „klubem kiblea Wldsewa". U. zadymy Jednak doszło. Ale zdecydowana interwencja JIOHcjantów Jlrzywróciła
porządek. To co dsleje się na stadionach napawa 1roz-. ale to jut
zupeloio oddzielny problem, li kbórym trseba walczyó, trzeba go
widzleó i w końcu znaleźó Jakiej
rouądne roswlllHnie.
(a. nym.)

„Miernik"
pod Marchwickim
Na Mppodro.mie BKJ w Boiuz.ainau,gurowano tegoroczny sezon jeździecki. Na starcie stanęli niemal wszyscy czołow! uw.odnłcy,
nich m.Jn.
uo.ty medailist& Lgmys'k OlimG)ijskich w Moskwie, weteran pol.skie.g o jeźdlz!et!bwa J. Kowa!lczy&:.
Mistrz ziło zawiódl, odpierając
skutecznie 111taki młodszy~h od
siebie rywali. J. Kowalczyk wygrał konk·uray kil.. N i C, w ka&sie OC-1 triumfował reprezentant
BKJ B. KuJbialk., · zajmując także
I miejsce w konkursie dokladnoś
ci N.
N a słowa usnan.la sułui~ ł również S. Marchwicki • ŁKJ. Dosiadając „Miernika" łodzianin w 1ilaej stawce rywali wywalczył drugą Io.katę w konkursie szwajcarskim klasy c.
(ww)
sławkach,

wód

,,REWOLUCJA" .W LEGII

tariacie klubu już działały. I clo
dziś nie wiem c17 „winnr." była
_
1tudzienka czy?„.
Nieza.dowalająco
wyniki pi1!k11A akoro Jni Jesteśmy w Lublinie to wielkll't sensację wywołała rzy w r~zrywik.ach pierwsroligolnformaeJa przed sezonem ligo- wycli ~ przyczyną „rewOtlucji" w
wym, źe w barwach tego klubu sekcji :futbolowej Sltołec.znego klujeździ6 będzie mistrz świata
na bu. Na specja>lnym -zełbraniu ;poztl:ilu, znakomity Duńczyk Nilsen. stanowiono:
- "\'StrzJl'Ill~ .llo odwoł&nla preWystąpił qn już w jednym meczu,
w wyścigu zo11ta.ł nawet pokona- mJ.e dla zaWOdników,
do zakończenia
- wst•rzymać
ny, a w swym kontrakcie ma je11zcze dwa udziały w spotkaniach sezonu sprawy :r.wiązane :i; zała:t
polskiej ligi. Za ka.zdy występ wia•niem z.a.wodni.k()(!ll kontraktów
bierze 2 tys. dolarów i najpewniej :i;agranicznych,
- 1Przyj~o iezyignacJtt ~ych
wystąpi w Lublinie w decydują
oych potyczkach Motoru o utrzy- czasowego trenera R. Kaipery, powierzając
tui*cję opiekuna pierwmanie się w lidze. Dużo to ezy
-mało? Niech rozstrzygnll to sami szOll·ig>owego :i:~o.lu L. Br;ychC7Amu.
Jdbice„.
Ten :zasł~y dJ.a warszawskieWracajmy' jednak do futbolu. W
dniu 9 maja na stadionie Motoru go kluoo trener zgodiził lią jedyodbędzie się towarzyski mecz po- nie prowadzić d:ru:iynę pierwszoHmiędzy
a.ktualną, pierwszoligową gową w meczu
z sosnowieckim
Kierownictwo
Legii
jedenastką tego klubu
a byłymi Zagłębiem.
zawodnikami, którzy w tym mieś nalega, Bryl!'hezy sitt ~~ n.le
cie, repre7;entująe barwy miejsco- zdecydował.
wej drużyny, występowali w miA swoją <kogę cielkarwł ~.
strzowskich 8l)Otka.niach. W dru- czy owa „rewoJucj.a" p.nz:y!liesie
żynie byłych „lubelskich gwiazd;' oczekiwane korzyści? ..•

Miodzik

•

• •

I JUDIOI'

94 zawodników s.a . .) ~ia starcie dorocznegu w yś<'ijlll w Stry kowie, ubiega•jąc się o iwan o n ajlepszego w kate,gor\i młodzików.
Indywiduailną jazdę na czas w y grał M. K·ieJJbasil}ski, w yprzedzając o
26 sekuna swego kolegę
klwbowego W. Jęczaka (obaj start
Skierniewice). II etap, długości
43,5 km zakończył się i>kutecznym
tillJiszern M. Jałiń..<ikiego :i; Orka.na
Łódź. Na trzecim, górą był ponownie mistrz „czasówki" M. Kielbasiński
i jemu też przypadło
miano najlepszego młodzika strykowskiej imprezy. Dru.gi był M.
Jaliński, a trzeci M. Wiśn ie ws k i
:i: Bełcha•towa. Klubowo z w y ci ężył
$tart ze Skierniewic przed Społem i Startem Piot rków.
Także w Strykowie ścigaJi si ę
seniorzy. Na 103-kilometrowe j t r asie najlepszy
okazał się L. Pociech (Skierniewice). Wsród junio-

na rowerze
lł
Ł .).

r ów t riu m '..v.
(Wł ókni arz
młodszych

Bielsk.

D. Stawikowski
a wś r ód juniorów
M. Chrobot f.41 Zrywu

• • •

Juniorc&:r ro7..pocz~i ~Y
sezon startowy, uczCl9tnł~ w
pierwszych pucha·r owyeh :sawodach na wel!od.romie Społem. Oto
:r;wydęzcy
poe:i;czególnych wyłci
gów: l km
P. Wułkdewiez
(start S.), 3 km - 1\. Kainn!cki (Spem), r.prLn"i - l. Kulb!alk
(Włók-&iarz Ka[ .), dystaltlsowy R. Za.radny (WłOk.nian Kal.), dru~
żynowy Społem przed starlem
Sk.ierniew!oo ! Włókniarzel!Il Kalisz, wyścig pa>rami S1Jtykie!,
Kasznicki (obaj Społem).
W klasyfikacji generalnej .triumfował Sztykiel przed Kasznicklm
(obaj Społem), zespołowo - Start
Skierniewice przed Społem l Wł6k
niarze
Kalisz.
(ww)

W skrćH:ie • W skrócie • W skrócie
.,. Hokejowe mistrzostwa
USA - Norwegia 9:4,

świata:

... PZPN został pozbawiony łącz
ze światem. Nie wskutek „zamachu stanu''. Powodem stall
się
złodzieje. W nocy z soboty na nie•lzlelę dokonali włamania do s1enziby związku, Skradziono pięć telefon6w, telefaks. Kasa związku została
nienaruszona.
ności

\
1

... Sprawa transferu Dariusza czykiera z Jagiellonii Białystok do Leo-"
gil Warszawa była jedną r. najgło$
nleJszyeh w historii polskiej
pil.k:I
notnej. Po wielu perypetiach zawodnik został
zatwierdzony do
warszawskiej dru~yny. W ostatnich mle·
siącach odbywał służbę wojskową I
trenował. Jak poinformował na konferencji prasowej
po niedzielnym
meczu Legia - Zagłębie Sosnowiec
pełniący obowiązki trenera
legionlst6w Lucjan Brychczy, Czykier wystąpi w najbliższej kolejce (28 kwietnia), w wyjazd,owym spotkaniu warsnwsklego zespołu z liderem tabeli - Zawiszą Byclgoszcz. ·
I
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... Repre~e-ntacja
Polllkl Ju.niorek
w koszykówce w finałach mlmao1iw
Europy. Ta mila wladomoł6 nadeszła
z Rumunlł, gdzie roi:cr)'Wany
był
turniej półfinałowy • udziałem sa\YOdn!czek Izraela, Rumunii I naszej
'drużyny.
Polki pokonały najpierw
swoje rówieśniczki • Izraela
52:45
(22: 18), następnie uległy zespoł'-.Wl rumuńskiemu 57:6ł

(25:25),

... w 11trmierczych

mlstrsosłwach

Armii

ZaprzyJał.nionych w Sofii :l)'ch
w turnieju floretu I miejsce
przegrywaJllc w finale s Buzanem
(Rumunia) 1:1. Robert 1tołclelnlakow
skl uplasował się u :s mlejlcu w
turnieju 1sabll wyirrywaJ,c deey411Jący o „br,sle" pojedynek • K.arelowem (ZSRR) 1:1. Pierw1111e miejsce
zajął Kułnlecow pokonuJllO w fina·
le Mindrl1asowa (ob&J ZSRR) 1:1.
zajął

... W towarsyaklm mets11 plłkar
~kim dwóch finalistów
mistrzostw
fiata „Italia 90" USA przegrały w
~Tł ami na Florydzie s Kolumbii\ 0:1
(0:1).

.Rada Naczelna PSL-Odrodzenie Unieruchomienie litewskiej
za kongresem zjednoczeniowym
~ rafinerii
r
.
Bad• Na.cze1na PSL - „Odlrodaenie" na posied!.zenm 23
bm.
PIOfPANa ideę
zwolanaa na
pocrzątek maja hr.
koureau jedności P<llls:klego Stronnictwa
Ludo-

W pa-nled.złałek
do
Moskwy
preybyła delegac ja litewska z w icepnzewodnlczącym
parlamentu
Bronusem
Kułmlckasem
na
czele.
Zamierza ona przeprowad~ić rozmo-wy na tema,t prol>lemów
gospoduczych Litwy w związku
z W1Pro·wadzeniem p?'l!!ez władze
radzieckie aankc}i goopodarczych
wobec tej republik!.

Wf!'IO.

W dy~
wy:a.kino jednak
sróżnioow:me
opine
dotyaąco
zwłaszcza
zaiproponowanego
przez pracu.jącą "11ł oo:1 klllru ty.
godln! I niezaleiaą od władz naczeJ.ny_eh
stronnictw
specja~ną
kOIMWJę
konigresową _ terminu

Balcerowicz pod ostrzałem

zjazdu ludowców, jalk równiei formy jeg<i
iorgamd!zowania.
W
kwestiach
tych
wyipow!eclzi
członków Rady
Naczelnej ~ły
/
(DOKORCZENIE ZE STil. 1)
- ez~o
lrontr<iwersyjne. Wle4 powle:dzlal otwierając obrady prq...
wodnlaący Midy Józef Zych
mlen docłekllwymł pytaniami do
oiv.owlad4
się w prz.eważajacej łez.
Nic :i: tego nie wyszło, bo choć
większości :ca. rychitym
:z;lediioezenlmi ruchu ludowego za po~ pytania były nieraz ostre, jednak
woiła'!liem jednej,
silne{
partii Leszek Balcerowicz odpowiedział
na l!li4ł zbiorowo,
co oczywiście
· spowodowało
znac:i:ny
spadek
temperatury
emocjonalnej
tej
wymiany poglądów.
Wicepremier stwierdził. że jest
w pełni świadomy ceny.
.jaką
społecz-eństwo.
w
tym również

26-28 bm.

Posiedzenie Senatu

Prezydium Senatu RP
postazwo:Ła.ć 23 plenarne
posied:r.enie Senatu w dniach Z6 ~
i 28 bm. Początek p0$iedzeni~ 26
bm. o godz. 11 w Sali Kolumnowej Sejmu.
1
Prze!'idYWany porządek dzienny posiedzenia ro.in.:
stanowisko Senatu w
sprawie
ustawy
zmieniającej ustawę
o
zmianie Konstytucji RP;
stanowisko Sen.atu
w ispraWie
ustawy - przepisy wprowadzają
ce ustawę o samorządzie terytorlatnym;
stanowisko Senatu
w aprawle
ustawy o przyWróceniu
.święta
narodowego 3 Maja;
stanowisko Senatu
w sprawie
ustawy o zniesieniu 22 Lipca jako narodowego św!eta odrodzenia
Polski;
inicjatywa ustawodawcza Senatu w sprawie uregulowania stanu
prawnel(o mienia przejętego
na
własność państwa
po uprzednim
objęciu tego mienia
przymusowym zarządem państwowym.
nowiło

członkowie

„S'olldarności",

płaci

za przestawienie
gospodarki na
tory wolnorynkowe.
Jednocześnie
podkreślił, te nie ma innej drogi do :tdrowei gospodarlti - musi ona
prowadzić poprzez o:k;:esową recesję, bezrobocie ! spadek
poziomu życia.
- Bezrobocie jest nieuchronnym
kosztem uzdrawiania gospódarki
r;twierdzlł Leszek Balcerowicz
w odpowiedz! na najczęściej powtarzające się pytania. W najbliższym czasie
polet.ymy nacisk
na pomaganie bezrobotnym w jak
najszybszym znalezieniu
nowej
pracy. nie za§ na szukanie sposobów finansowania zasiłków
dla
nich.
- Wielu deleg.atów skarżyło się.
że w
ich branżach i zakład.ach
place kształtują się poniżej średniej krajowej.
·
- Muszą istnieć dziedziny gospodarki, w których płac[ się poniżej średniej odpowiedział wicepremier - arytmeiycznie
ni<!
jest bowiem możliwe. aby wszyscy zarabiali
powyżej
średniej.

południu w hali Olivii :r,:ozposię dalszy · ciąg dyskusji nad
programem „Solidarności„.
Najwięcej
kontrowersji
wzbudziła
kwestia, czy związek ma powołać
własną partię politycz.'lą. czy
też
udzielić poparcia którejś z istniejących już aił politycznych.
KAROL JACKOWSKI

Po

czął

W pon·iedzi.ałek, w pięć dol po
wprowadzeniu przez władze
radzieckie
blokady
ekonomicznej
Liitwy, z powod•u braku
dosta.w
ropy przystą·piono d-0
unieruchamiania jedynej litewskiej
ra:fl·
nerii ropy w Możejkach , w p6ł
~ocnej części r~pubUk!. W
dz!ałek poddęito działania
rzające

do wstmymanLa

ponłe-

z•ieproduk-

cji.
• Wstrzyman() dostawy nie tydko
r~y, ałe także innych
materiałów nie7Jbędnych do
wykonania
prac na.prawczych w
za.kła.dach.
W związku z tym rząd stoi
w
obliczu podjęcia decyzji co do J~ '
su 3 tys. osób za~rudnionych
w
rafinerii w Może.jk&!Ch.

•••

V.
Landsbergla przem11w!a•ją.w poniedtz,iałek w parlamencie w
WHnle wyraził pogląd., te władze
rad!ziookie srosując
blok.a.cię aoepodarczą wobec Litwy, chcą
doprowadńć do zamienek na s11:aq4
(L.~TERPRESS)
masową ! użyć tego jako preitek•
•
s.tu dda
wiprowad.zen!a
bezipoPo dyskusji i licznych
głoso- średnich rząd()w prezydenek:ich w
waniach nad wersjami,
warian- le-j l"C'pUblice.
(PAP)
tami i podwariantami
przyjęto
zasady,
że związek
nie będzie
tworzył własnej pa-rt!! politycznej,
ale nie wyklucza tworz.enia włas
nej reprezentacji związikowej w
parladlenrie i organach samorządu
terytorialnego. Czymć to , będzie
wysuwając własnych kandydatów
i popierając
osoby
wysunięt e
przez inne organizacje społeczne i
23 bm. na cocktail w am:basadzio
noli ty czne.
ZSRR wydany z okazji f.!! roc:i:nl• •
c-;r po.dpisania Układu o PrzyjdZjazd .. S" przyjął uchwałę.
w m, Współpracy i Pomocy Wnjemktórej opowiada się za
prawną nej _ między Polską i ZSRR przyochroną życia lud2)kiego od
mo- byli: prezydent Wojciech Jaruzel·
mentu poczęcia.
„Za" głosowało ski,
marszałek
Senatu AndirzeJ
248 osób. 71 było „przeciw". a 57 Stelmachowski,
członkowie rządu
wstr:i:ymało się od głosu.
przedsta wieiele partii politycznych'
Zjazd przyjął uchwałę, w któ- organizacji społecznych i zawooO.:
rej protestuje pneciw zatrudnia- wych świata nauki i kultury.
niu w szkołach i innych placówGospoda·rzem spotkania był am•
kach oświaty i kultury
były::h
basador ZSRR Władimir Browlkow.
pracowników MSW oraz działaczy
aparatu PZPR i prokomunistycznych organizacji
młodzi•eżowych.
Dokument ten postanowiono przekazać Ministerstwu Edukacji Narodowej w celu podjęcia
odpoCzterech demonstrantiw poniowiednich dZiałań.
(PAP) sło śmierć w stol!cy Nepalu, Katmandu, gdy policja otworzyła ogień do tłumów.
które żądając
nlęcla unii walutowej pomlędr.y dwoma państwami niemieckimi, do pew- ustąpieni_a i wyjazdu na emigrację
króla
B1rendry
splądrowały
wienych kwot ustalono wymianę marki wschodnie.i na zachodnioniemiec- le sklepów, demolując na ulicach
ki\ na zasadzie jeden do jednego.
wszystko co stało na Ich drodze.
Ro~zalały tłum zlinczował dwóch
PREZES rumuńskiej telewizji aa1- policjantów.
van Theodorescu oświadczył w po•
Jak podało radio neipalskio,
w
nledzlll'lek, :l:e przeciwko osobom, któwprowadzono godz.inę
re przekazały francuskiej telewizji Ka~mandu
a azef aił bezpieczeń
kasetę z pełnym nagraniem procesu policyjną,
Nicolae I Eleny Ceausescu, zoltanle sfwa za.powiedział ustrzelenie każ
przeprowadzone łledztwo.
,
dego, kto naruszy zaku pojawia..:
(opr. ac•
nia a!ę na ulicach.

•

Cocktail
w ambasadzie ZSRR

•

Rozruchy wKatmandu

23 BM, PODSEKRETARZ 1tuu w zytą w ZSRR 1H,f rządu chiA1kle110
Ministerstwie Spraw Zagranicznyc11 LI Pena.
Jeny Makarczyk wręczył radcy ministrowi ambasady ZSRR w warszaW PONIEDZIAŁEK
rano przylewie M. Sienkiewiczowi notę n.ą<lu ciał a Syrii do RFN amerykauskl
Rzeczypospolitej Polskiej
do rządu zakładnik Robert Polhlll uwolniony
ZSRR w sprawie podjęcia negocja- 2l! bm. 'l>Tzez prpirailskich porywacji dotyCZl\CYCh rozpatrZltnia proble- czy w Bejrucie. Polhlll został przemów dziedzictwa kulturalnego J reie~lony do amer.-kails.kJego SZJ?itawl.ndykacj~/
dóbr lml\Jlr:v . pl!JsJµ&'
lwo Jsko .vego w Wiesbadco., gd:oie
znajdujących 1ię na tery orium ZSRR.
rejdzle bad&nia kontr~lne. Polblll
I ' przetrzymywany Jako zakładnik ·
W PONIEDZIAŁEK w Wielkim pa- w Libanie przu ponad 3 lata.
łacu Kremlowskim w Moskwie rozpoczęły &lę rozmowy radziecko-chinWEDŁUG
Informacji ·podane} w
skie. Stronie radzieckiej przewodni- poniedziałek
przez przedstawicieli
Ód.p uka wazy w nie maJ.owane poczy premier Nikołaj Ryzkow, a chiń kół rządowych w Bonn, rzl\d RFN
skiej przebywajl\CY • oflcjaln11 wl- zapropOJlował by w prsypadku osiąg- wiem wprO&t: sobotnia premiera w
Teatrze Wielk,!.m za,powia<d.a
•ilł
rewelacyjnie! Po
iwiatowej prezentacji, której
miejscem
był.a
Arena Di Verona (1988) tera.z balet Mikisa Theodorakisa
„Grek
Zorba'' realizuje w Łodzi odtwairzając też głóWną rolę a.utor idei i libretta Lorca Massine.
Artysta podkreśla: „Zorba"
to
symbol swobody, boigactwa czło
wieniu mu zakupv.
jednego • - wieka. który może być do1":y l nie
mochodu mMild ,,Xl /79" w te.r- bel .ię takLm być.
mlnalna obligacji
obydwu nrll minie wykupu po cenie obowiązu
L· Ma.sa!ne jest aynem wielldowynosi 10 mln zł.
jącej w dniu
zakupu
pojazdu.· go artysty baletu :i:wlązaineao 1
Jak Informuje FSM oprocento- pr.zy c:iym wykup obligacji na- zespołem
D!a~ilew.a Leonida
i:al!- MiasLna.
wanie naliczone będ zi C' za okres stępować będ.zi.fl w formie
:Pracował m.bt. & .zesobli- połem Bejarla. Ten balet joM 5ll
od pierwszego dnia mt 0 s iac..
w czenia wartości nominalnej
którym obligac ja została w ykupio- gacji wraz z oprocentowaniem na w jego dorobku. Mówiitc o aansamochodu sach dla mukl, mocno podlm'eślal,
na do ostatniego dnia mies iąca po- poczet ceny nabycia
przedzającego
mi-es!ąc rzcC'zywis- „Xl '79".
że realizGwać je można włdchrle
tego wykuJ?U obllaacjl przez emiO miejscu I terminie rozpoczę już t ylko na nuzym obszane. Na
tenta.
cia sprzedaty
obligacji Fabryka Zachodzie
bowiem,
jego
zda~ '1'.' 0chodów Małolitrażowych po- niem, n.a.stawionym na interes I
Oprooentowanle 1a'8J.a. sh1
" in fo r muje s~c j al ny m
komun,UCa- politykę, n le m.a szans na wielką
W11<>kołcl
oprocentowania
per tern.
sztukę. Arty• myśl! o t7'M, aby
anno atosowanego prze& PKO od
(f'AP na.n te.!!)ół ja>b teatr balMow-y
wkładów płatnych na każde tąda
nle, lokowanych n.a obleaowyeh

Balet wa bomba!

„Grek Zorba" w TW

Obligacje

·rsM

na_ kupno
„11/79"
1

lr.słąUcdcach

CGC1Sędno4cloWJ'cls.

htlt.enł
obUgacjt
moł>ow~je
się do
spełntenła
do.dałatowago
świadczeqla wobec właściciela obligacjl tlolegająeego na umotlł-

'lko.n y

zostały w

XUka d.n! temu mini~te-r kultury i sztuki Iza.bella Cywińl;ka d zię-

... GODZ. ł.00. Pabianice, •l. JUllA- ny pros Knyar.tota ... adersył 1i.
sklego - 111. GrobelnL Ny1a
kle- z ł.uklem:
DwoJe pasałor6w fiata
rowana prze• Pawła K. potr,clla na. doznało uar.6w ctowy. &Wały 1 mln
przejAclu dla pieszych Mari• :s:. lat at.
75. Plessa doznała
uan mlodnl•Y
li>- GODZ.
ora11 podudzia.
u.111. lJl. Promltialll•go - Il.I. Bronlew1kleso. Flat lllP
... GODZ. 10.st. Ul. Prsędsalnlana kierowa.ny pn:H Juu, K. zdeHył alę
- ul. Milionowa. Fiat lHp kierowa- • n:rafło baty W)'Jlło.,,, t.&eo.tot

„.

Zadłużenie

NRD

z badań pr.seprowadzollych prte:i:
Brytyjslm Ul'%1\d Ska.rboWT wynika, te NRD anajdu„ .i, na drugim mia"'°'1 wir~ krajów Euro'QJ' W1Chodnlej pod. w74lędem •dłutenla wobec sagra111lcr; w przel~eniu n.a Jed.neco mleszk.a.J\ca. W
1989
11& led:noto obyw&tola NRD
prsyipad.ało 18111 dolar6w
dh!C6w
wobecl
zacranicy. Najwięcej
do
spłacenia mieli Węgrzy 1871 dolary n.a oi;obtt· w Polsce suma ta
wynooila 1078 dolarów n a jednego
mieszkań(:a, zaa w ZSRR
tylko
16'1 <1Qlar6w.
(I.PAP)

„

... GODZ. lł.lt. Pablanlee, Ili. Cicha Sł. n&ł 125p kierowany
prsn
nieznaną 01ob41 udersn w 11apark•wanego tlała 1!8p. lłtraty W)'Jllollł)'
SOO.Ołlł Sł.

kraju

kawała eelnllliom
u llcme Udar emnienia. przemytu d.z!eł sztuki
~tóre niest.ety dooć masowo wyw0 ~
zone są :i: naszego kraju. Na po.
twierdzi;n!e tej in!ormacji celnicy
w R zep1me znale!ll ostatnio w bagaL.ach Francuzki - Mairii T . dwie
wartościowe ikony, o dużej warto!ci materialnej. - Przypadki uja .....-rilenla przemytu dzieł
sztuki
IJ!'.i;e.z polskie ałuiiby celne stanowi<\ z e' · „ -:~ c'"""P.k góry lodowej
- pow1edliał dL.iennik.arzowi PAP
l\Et!CZlllk prasowy Głównego Urzę'
du Ceł. Po prostu niemożliwe jest
dokładne ll!onirol<l'Wa.n!e wszystkich
wyje.łdtających poza granice kraju. I d.ru1lej strony nie mo:tna
wlersY'ć nflcomu. Nip. w lllh· r. zabytkow• przedmioty przemycała z
Poi.kl kustoE ' jednego 1 krakow-

s1dch muzeów.
(PAP)

... GODZ. u.1s. Kon1ta11.t;rn6w, ul.
Kombatantów :n. Fiat tHp kierowany przH J'aninc B.. vdersyt w •łup
latarni. Janina K.. donała uru11 twarsy. fltrały I mbl. IL lwladkowle
Po dłu.gotrwalych anomlllliach cietego wypa4ktl pro-BI " - o •110- pła - przycła „normalna" wio.na.
szenle 11, do WKD WUSW w Ło IMGW
~ewlduje do 20 maja
dzi, 111. :t•omślsle10 ... łoi. n-11-n. średnią temperaturę w norniie, zaś
oipady nieco ponl:!ej nO'I111y.
W
'Cit. Swtereuw- trzeciej dekadzie kwietnia tempe... GODZ.
maksymalna od
ll
do
sklego 3T. Star kierowany przez Ma- ratu.Ta
riana K. uderzył w bok fiata J.!6p. 16 st„ a minimalna od 1 do li st.
Możliwe przymrozki. Okresowe ostraw wyntolły soo.ooo 11.
pady. Pod koniec kwietnia l na
M. e.
Pocutilru maja 9P0da:!ewa.n e oclep-

wschodu prez.entował „Zorbę" n&
Ponieważ inscenizacją za•
interesowanych jest wielu
zagra„
nicznych sponsorów motna sądzić,
że ta idea zosta.nie zreaHzowana.
Inscenizacja powstała pod
kierownictwem mUJZycznym Aleksandra Tracza, a że widowisko
ma
c~arakter :r;bliżony
do
dramatu
a.ntycznego, więc szczególną
rolę
pełni w nim chór pracujący
pod
kierunkiem
Lajll Zaborowskiej.
K:o.stiumy, u.szyte we
Włoszech,
projektował Nikos. Na .cenie zobaczymy 32-<>So.bowy zlllę>Ół, a
w
partiach solowych wystąpią: obok
Zorby L. Massine,
John Sławomir Woźniak,
Ma.rina
Anna Krzyśków,
Mada.me Hortense - Anna
ll'ronczek-Lewa.n·
dowska, Yorgos - Jarosław Biernacki. Dodam jeszcze, że
niezwykle
wymagający
choreograf
znalazł odtwórcę roli Zorby.
Jest
jut w Łodzi artysta pochodzący z
północnego Kaukazu Souloumbek ldrlsoT i w przyszłości „wejdzie" w ł• postać.
Mlała powstać :fiLmowa wersja
baletu. M w!.emyć się nie chce
ale polska strona nie d~ć ochoozd
ir.a! konkretnie przystąpiła do
propon~wanej
~ółpracy
wiQC
film, s MSzyml
artystami
powsta.n!e na Zachodzie.•.
Ale przed
nami „Grek Z:orbaN
na ecenie Teatru Wielkiego.
świecie.

(rs)

Trujące

paskudztwo
odpłynęło do nadawcy
Polscy celnii?y zaj;,rzymali w Osinowie (na Odr<Ze) barkę wiozącą
400 ton biomasy. Ja'k się okazało
jej nadawcą był kontrahent
s
RFN, który dostarczyć ją miał do
firmy ,,Drew~Tort" z
Poznania.
Spółka ta z pewnoiclą u niema-

łe pieniądze
chciała sprowadzić
trującą sub.stancję do Polski. decyzją inspektora ochrony śrotlowi
sk.a barka został.a zawrócona
do

RFN.

(PAP)

,,Normalna'' w1.•osna

11.•.

lenie - temperatura maksymalna
20-25 at„ a minimłW!a 5-10 st.
miejscami opady. Następnie do ok.
połowy maja na ogół ohlodno tempera.tura maiksyma•l na 9-15 st„
a minimalna od mlnwi 1 do plus
5 st. Mie1scami opady. Następnie
wzrost temperatury maksymalnej
tlo 20-2.~ st„ il. minimalnej do ok.
10 st., moiliwość bun.
(PAP)

_ __.p._e...
,cł..,at...,t-.or--,,t...t..,.rh,..n..,.lci,,...y~11~~,,.,,..ł!;o;;A-.R=lłl1'„-_§...l§...,..S)!....,.-S_,!Qilłi,""'ws,,__.,,1 ,_,,
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'l'akłes• •bru• lll•cbym.ro4o were Dworca Lołnloser• w
Wal'Slawłe dawno nlltł nl• włddal, mote w lałaoh 11e66dzlesł\

łfoh, kłed1 pot.ka motoryzacja była
Da Okęciu pa-wało prawo dłunglL
ehclał i Jak cholaL W111'y1tkle snaki

Kałdy

rcbłe
parkował
był1 tylko pro

wlepiono ma.n-

forma, • to, te o4 ~uu do Huu komuś łam
łał albo odholowano Jakfj 1amoch6d, kt6ry wesoły kłerowoa
zaparkował na." irodku przejścia dla ple111yoh - nle załałwl.&

lo niczego.
deuc:zowy, środoWJ' wie9Zór 18 bm. przed budylllUem
portu .lotniczego poza milicyjnymi ni• ma a.ni Jednego aamochodu; nie ma ich także wo
wuyatklch Okolicznych miejscach
do parkowania. DoJazd do dworca lkutec.znle hamuje millcyjn&
blokada, która kieruje 1&.moohody na parkingi w sporej odJegtośd od portowego budyuW

ku.

Okęcia
W hall przylotowej
bez
malo jest oczekujący.eh,
przy
dostrzec
łrudu można
funkcjowszystkich drzwiach
nariuszy brygady anty.t errory.
• stycznej w strojach polowych.
KUdy 11 nich obok wystającego
s k&bur7 kolta ma również karabin maazynow.r lub karaibln
Oi!Jtycznym.
eelowniklem
a
War;yecy wyiposaten! 111 w ra•
dlotelefot17 nastawione na od·
blór,. Na sygnał, ie coł si~ na
lotnisku chleje...
Po ras plcrwny na Olr.ęoł11
IS
4zlało alt w Wielki Piątek
bm. Tego dnia o lS.50 do dy·
rekcji LOT 1atelefonował młody
przedstawił
mętczyzna, kł6ry
alę Jako anarchista I apokojnie
oznajmił, te w hall odlotów zoktóra
ałała pódloiona bomba,

wybuchnle o 18.
- Tego aygnału

było zlekcewatyć

Stańczyk,
Mlędzynarodowego

4neJ

-

me można
mówJ An·
wicedyrektor
Portu Lotni·

Na Ok~u r~
dzwalraoić tzw. lokalny ze.9,P6ł
bezpieczeństwa. O 14.42 w hall
odlot6w pojawia &IQ 9J>8Cjalna
a.ntyterrorysty czna.
jednosti.k&
Wazystkle 4cłużby aą podporząd·
kowa.ne dowódcy t~ jednostki
majorowi Jenemu Dztewulaklemu. Wstr.zyma.na zOdlta.je odprawa pasażerów. Po ~1kunaatu
minutach oba bud.YUlki . (hale
jui
przylotów l odlotów) 811
zamknięte, a dokładniej woiln•
od wszystkich osób łlie satru·
dnlonych na lotnisku.
Między 14.42 a 16.00, klec17 to
zakońc29110 przeszukiwan ie Iotnlaka ll)eejalnymi urządzeo1a
m1, a takie pr.zy użyau psów
wyszkolanych w wyszukiwaniu
ni•
materiałów w:ybuchowych ,
odaeclały o czasie aamoloty rej·
Frank·
1owe do: Arrulterdamu.
furtu, Medlola.niJ. Wiednia, Brukseli I Moskwy. W tym cz.ule
pojawiła ale na Okęciu również
gru,pa pirotechniczna z NadwlMkl.!ster•
łlańsklch Jednostek
Wewnętrznych.
Spraw
stwa
Oczyszczono takte inajbllis.zą o& parkujących
kolicę dworca

cze.co. -

samochĆ>dów (część

odjechała

Da

r6wnieł

bardzo 1kromna. Osłatnlo
drogowe

loPdako 1&4sw0Dlł
osobnlk podaJllCY 1141
1a bojownika bllieJ nie 1naneJ
o:rranlzacjl tolldaryzuJllCCJ · 1lę_
1 międzynarodowymi uchodicaml I oznajmił. łe na lotnilku
(ale Jul bez podania esęścl lotniska) podłożono bombę. Tym
majora
razem antyłerroryścl
Dziewulskiego I plroteolinlcy s
Nadwlślaliskicb MS.W wykonali
1woJ11 robotę bez- numu. Ła·
dunku wybuchowego nie sna1100J170h

z

a inne odholowano). O 16 di> hall odlotów 11
i>asażerowie,
powrotem weszli
ale przy wejściu musielł oka•
Zaostrzobilet.
ł
zać paszport
na kontrola trwała do 20.
W drugi 4złe6 łwłąt wielkawłaścłclelamł,

lezłono.
W łrodę

18 bm. na warazawlkim lot.inisku lądowały trzy aa·
nwloty li Izraela, a dwa odla·
tywały do tego kraju (tzw. kierunki zagrożone, Jak mówią an·
tyterroryści); Na Ok~u panował •tan pogotowia. Milicjanci
zajęli stano w.iska nie tylko przy
drzwiach, ale przed budynkami
i w różnych zaka.ma.rkach lotniska. ~ Kiedy o 20 wylądo
wał w Warszawie aamol.ot rejlinii lotnia-OWY la:raelskich
c:ych „EL AL" na jego powitanie, o;prócz autokar6w zablerającyeh pasaterów wyjechały
radiowozy
równle.t młllcyjne
aby ml~ wszystko na oku. Niektórzy
turyści,
ltety młodzi
przylecieli tym samolotem nie
chcą.„ pomagać naszej milicji przybyszów
policji. Większość
nosi charakterysty czne tydowskle nakTyda głowy, tak więc
trudno łeb nie zauwatyć w tłu·
mle.
Tego wieczoru wzmożOllą czujność zachowalł rÓWl!llet pracowntcy lotniska. W hal! odlootwartych drzwiach
tów, w
pani
damsko-męskiej toalety„.
dziwnie
siedziała
toaletowa
Przed budynk!em
spreżvścle.
pn:vlot6w. kiedy jeden z oesałerów, nie widząc w poblłtu ko-

1za na 6mltci, wnudl opakowanie od papierosów do„. akrzyni na piasek, natychmiast po
jego odejściu pr.iy lkrzynl zna.
lazł się obywa.,el 1 miotłą, który dokładnie zlustrował co też
tam ,...rzucono. A propoe papiemajora
rosów. Antyterroryk. I
Dziewulskiego najchętniej palą
krajowy wyrób tytoniowy pod
nazw11 ,,Mocne".
Sam major - d9w6dca, który
w Jednym & wywiadów 'Pl'A80·
najemni·
wych nazwał się.„
kłem, chodzi ul>rany w lkórzaną kurtkę, spodnie koloru khaki i biało-czarne adidasy. Na
polonezję (niestety,
służbowym
tylko 1500 ocm pojemności allnlka) ma naklejoną biało-czer
woną .nalepkę z orłem w !wronie I napisem POLAND. Polonez majora ma również bogaty
radiowej f„.
zestaw łączności
wystawianego na \dach błyska
jącego koguta.

J

i
I

I
I

I
I
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InformaNa zakończenie cja. Polskie Linie Lotn'lcze LOT
nie podpisały s nikim ładnej
umowy na przewozy czar&ero4o
we obywateli radzieckich
Izraela, a z Informacji nadchote
dzących z Węgier wynika.
tamtejsze llinfe lotnicze „Malev"
więc,
Tak
latają do Teł Awiwu.
lotnisku
czy na warszawskim
sytuacja wróci do. normy pokaże najbliższy czaa. Jadąc na
Okęcie nowłnnłśmy by6 .iednak
nrzvgotowani na trudności do·
Jazdowe, a także widok antvterrorystów strzegących lotni•
11kowych obłekt6w. Na zachodzie
Euro11y to nonoó normalna
tuacja, a my przeełeł tam zn:iłe
rzamy.

I

I

•Y·

1987 rok: 1. U:r.asadnU, t.e 1prawy ojczy:z:ny są główną ideą pollklcg<t oświecenia; 2. Jak próbują
podstawowe prob.lemy
rozwi~~.ać
1wojego czasu bohaterowie literatury pozytywistycz nej?; 8. Wybitne dzieła literatury polskiej, które dostarczyły ml najgłębszej wiedzy o człowieltu (na wybranych
przy kładach).
198;8 rok: 1. Rola jednostki i
zbiorowości w literaturze rG!Ilantyzmu i poz)"twizmu; '2. Na,jbardziej Ideowo I artystycznie fascynujące aylwetki kobiet w literai
turze polskiej; 3. Codzienność
1ytuacjit próby w titel'lllturze pollklej l.a.t wojny i okupacji.
1989 rok: 1. Polaków portret
własny w titeratur:z:e romantyzmu
I Młodej Polski; 2. Obserwacje
ludzkich postaw i techni~a ich
pisarskiego przedstawieni a w wybnnych utworach literackich okresu 20-lecia międzywojennego;
8. W poszukiwaniu wzorca u<:ruć
i myśli dzisiejszego człowieka które z pOlrtaci literackich lUib
filmowych są na.jbliższe twoim
Ideałom?

11

zauważyć, ie choć
poszczególne tematy aą dość zrói·
nlc.owane, dominuJą w nkh wszakże podstawowe za.gad•nlenia łudz
kich postaw wobec życia osobistego i zbiorowego, relacji między
a
a społeczeństwem,
jednostką
Dość

łatwo

wi,c problemy o wymiarze uiniwersalnym, ciągle aktualne.

1. Udowodnij słusz
ność renesansowej myśli Mikołaja
Kopernika: „nie ma obowiązków
wzi:lę
;większych nad obowiązkl
dem ojczyzny" - w oparciu o wyodr<Jdze. brane dzJ.eła Hteratury
nia; 2. Bohater Lite!'lllcld polskiegQ
pozytwizmu, jego osobowość, kariera i cele; 3. Refleksje o Joele
ludzkim w okresie Olkwpacji i protest przeciwko woj.nie w polskiej
literatiurze powojennej.
1988 rok: 1. Wy>każ, te humatdeały
nistyczne I obywateim..u.
Jana z CzarnołMu zawierają wartoścd trwałe I bliSkle współczesne
2. Literatura
człowiekowi;
mu
dwudziestolec ia międzywojennego
w wałce o nowy kISztałt polskiej
rzeczywistoito!; 8, Polska literatura powojenna jako atudlum przeżyć człowieka „ocalonego".
1989 rok: 1. żrcie d1a alebie ł
l:ycie dla Innych - ocena postaw
ObYw:a•telskich w twórczości pisarzy I'enesansu I oświecenia; 2. Sipolskiego bohatera
ła I 1łabość
romantyczneg o; 8. Którą z lektur
traktu.jesz jako swą ·najwairuej1007

ro~:

tema,tów licealnych mo.tna
z powodzeniem odnieść również I
do tematów egzaminacyjn ych dla
sz.k:ół zawodO'wych. Ich zbleżn.ość
problemowa nie jest bowiem pnywynika ze ściśle
padkowa, lecz
określonych wymagań .tawianych
absolwentom szkół średnich na
egza.mlnach dojrza!IOścl.
Kwestie ludzkich posta.w w rM.nych sytuacjach .tyclowych, uczestnictwa jednostek w tyciu społeczpowinności obywatelskich
nym,
naleit\ wszak do podstawowe«o
zakresu treści programowyc h realiz.owanych w dzlałaJ.ności dydaktyczno-wycho wawczj kaMej 17.ikoły. Nie może więc l<:h zabraknąć
na egzaminach wdeńcz11cych wtetyczące
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Przez cały Wielki Tydzień księgarnia pr-z;y
Oblężenie.
Wielkie
przeżywała
Jaracza
jak
jeszcze ciepła,
„Przerwana dekada",
świeża bułka z miejsca stała się hitem wydawniczym, który chciało się mieć w doEurow
wydarzenia
Takiego
mu
Po
było.
jeszcze nie
wschodniej
pie
latach mllczenia dopuszczony został wreszcie do głosu polityk minionej dekady, który w dodatku w posłowiu wvr11-ża nadzieję, że
książka ta nie jest jego ostatnim słowem.
.jest to raczej sporządzony na gorąco
gdyż
nie
zapis wielu rozmów . i przemyśleń I
przespanych nocy".

.
K

aMy dzień Wielkiego Tygodnia przynosił nową cenę książki. W księgar
ni na Jaracza kosztowała niezmien.
nie 24 tys. sł, u ulicznych buklnls&ów <'f'>na zmieniała się niemal co godzinę 31, 35, 40„. tys. zł, aby w Wielki Piątek skoczyć do 60 tys., zaś w Wielką Sobotę do
100 tys. Klienci :r.łorzj!czyli, ale płacili. Pią
tkowe wydanie „Sztandaru Młodych", leżące tuż przy książce, robiło swoje. GIEZAKAZ ROZ·
REK „ARESZTOW ANY" DEPOWSZECHN IANIA „PRZERWANEJ
tłustą
wybite
KADY", krzyczały tytuły
koehami
nclonk11. Kochamy nielegalność,

sensację, więc kaMy zapragnął mieć „Gierka". Płaciliśmy tyle. !Je tądall uliczni kol·

ale informacją podaną
w „Wiadomościach", te na Sląsku pr~szło
by nam za nią za.płacić 200 tys. zł! Pierwszy nakład - 100 tys. egzemplarzy - rozszedł się błyskawicwle. "- Tych, którzy się
następny,
nań nie załapali I czekali na
200-tysięczny rzut, :r.:mroził piątkowy „SM"
i oświadczenie sędziego Konrada Klełczyń
.1klego ~ rzecznika · prasowego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. zaprezentowan e w
piątkowych „Wiadomościach" . Sąd Wojewódzki w Warszawie. któremu przewodniczyła
na posiedzeniu
sęd.:i:ia Elżbieta Blacerzak,
niejawnym sprawy z pawództwa We>jciecha
RolicJanuszowi
Żukrowskiego przeciwko:
autorowi, Edwardowi Gierkowi.
kiemu zamieścił
Tadeuszowi Pikulskiemu, który
fragmenty książkl na łamach „życia WarWydawnictwu
szawy, redakcji ,,Zycla" I
„Fakt" zobowiązuje Wydawnictwo „Fakt" do
wstrzymania książki „Edward Gierek
Przerwana dekada" do czasu prawomocnego zakończenia sporu. Sęod.z!a· Klełczyńskl dodał. Iż rozpoznanie aporu mO'!e trwać dwa,
trzy miesl11ce. a mołe dłu,tej. Zalety to od
„aktywności procesowej stron I od tego, co
przedstawili one 1111dowi",
porterzy.

pocieszając

lasrto będzie na ławie oskarton)'eh.
Wojciech Żukrowski wniósł aprawę
do sądu, ponieważ poczuł się uratony fragmentem wy.p owiedz! Gierka
o Mieczysławie Moczarze, dotycząeej również jego osoby:
„Piórem - Jak powszechnie 11\dzono
Zukrowskiego napisał „Barwy walki", które
p6fnlej zekranizował Passendorfer („.). Niczym wielki mecenas knltury (a po Marcu
68, zachowując swą funkcJę w ZBoWiD, 10stał sekretarzem KC nadzorującym wojsko
I MSW), sypląo nagrodami ł pochwałami,
kokietując uśmiechami, skupił wok6ł siebie
aktorów, pisarzy, w tym Zukrowskiego , Bar.
tel"lkiego I Innych".
Żukrowski twierdzi, łe 'nte napisał „Barw
walki", nie otrzymywał tak.~ nagród od
M. Mocza'l'a, zd podane w „Żydu. Warsza·
wy" I zapowiadanej ilrlll1ął.ee tald7. 8' Di•·

C

prawdziwe, lodzll w Jego tmlę I przynosz111
w postaci utraty
mu niepowetowaną azkodętet
za złe autorozaufania czytelników. Ma
zbagatelizowa nie
Rolickiemu
wł ·Januszowi
znaczenia l powagi zaistniałego taktu, czego
Ż
dał d ow ód w IWO jej wypowiedz! dla " Y·
cia Warszawy". Za poniesione szkody moralne Wojciech żukrO'wski domaga się 20
mln zł odszkodowani a, które zamierza wpłacić na fundusz SOS ministra Jacka Kuronia . .
W Wielki Piiątek cała Polska piekąc, .cnażąe ł gotując, zastanawiała alę, dlacte>go
tak szybko rozprawiono alę z: kslątką i to
\V dzień pa podjęciu przez Sejm ustawy o
zniesieniu cenzury I dlaczego sąd uczynił
to na posiedzeniu niejawnym? Jak informuje sędzia Dorota Rys!Jiska, rzecznik praw Warszawie,
sowy Sądu Wojewódzkieg o
wszystko odbyło się zgodnie z prawem. „Za·
bezpieczenie roszczeń oowoda - mówi może być wydane na posiedzeniu niejawnym, w którym strony nie blor11 udziału,
natomiast 1ą powiadamiane o jego treści.
Jest to orzeczenie tymczasowe, a n.fe końcawe". CM, pozostaje tylko cie&zyć się z
tego. łe orzeczenie zostało wydane w momenele, kietl;r wiele osób jui ..z~ytywa· ,
ło" alę ks!~-.

ozwani, zgodnie .1 procedul'lł, zgłosili zażalenie do Sądu Najwyższego, z
prośbą 0 zmiapę decyzji Sądu Wojewódzklego ł wyraten!e zgody na
sprzedaż książki jeszcze przed merytorycznym roz;patrzeniem pozwu Wojciecha żukrowsklego. Wyd11.wca.. czyli „Fakt" w porozumleniu li autorem ))roponuje wyczemienie w nie 111>rzedanyoh jeszcze egzemJ>Iarz:ach pierwszego rzutu or.as w eałym 200·
-tysięcznym drugim rzuci• IPOTD•lo f.ra.gmentu dotyt'zącego Wojciech& Zuk-rowsldt·
go I Mieczysława Moczara,
„Przerwana dekada" staje Ił• prawdllwym przebojem bibllofllak!m. Kt6rł wte, co
się jeszcze mO'!e :&darzyć, kto poczuje się
urdony, obrdony, poszll:odowa.n y? Do sądu
Laława M.
wpłynął jui kolejny -pozew &l'łelsJdego. Kto następny?

P

B~

O

„

CIOIOIBSKA

I

I
I

I
I

I

I·
Lech Wałęsa ma 11woje miejsce w hłstorłl I wiele Jencu przed
nim, oby żył sto łat. ·Powstaje jednak w1•aienle, że k~edy je~•
bliskimi doradcami byli Mazowiecki, Geremek I Inni - dz1
ujęci w Warszawie - wówczas .z Gdańs1ta dochodził głos bar
dziej mądry I czysty Potrzebny jest mu program, a nie kilk~
to na pierwszego prezy1lenta demokratyczn ej Polski
haseł -
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I
I

trochę mało".

na tema.t .tawetnych tąjnych teczek SB w rozmQwi
z Ewą Szemplińską z .Rreczpospoli kj" tak mówi wiceminister rPraw wewnętr?:nych I sena·tor Krzysztof Ko·
.
złowski:
,(.„) uprzedzę panl kolejno pytanie mówiąc, .źe z_achowu,~
oswiadczer.
fkładaDia
wiarę w człowieka I Jego dobrą wolę
prawdziwych. Co do („.) łeczck uwa:i:am, że najleple~ ,było~~
je spall6, irdyi 1 jedne~ strony rozumie~ o~ruch, .ktory ka•
nam zajrze6 za zamkmęte drzwi I spOJrzec na Siebie przi:·
pryzmat ocen I donosów, z drugiej wiem, że Jest to rozpętam 1
nic dobrego a 1 kolei nJe ma tak dobrych zamków, któr
od
archiwa
ochroniłyby 'te - Wl\łpllwe Informacyjnie

I

Nawiasem m6wł!lc czytałem niektóre spoś~ód tych teczek i
atwlerdzam, te one nie świadczą o niczym i o nikim, gdy .
były tworzone •na zamówienie•, pod ?kreś~ol!e zadania. Pisan .
li\ specyficznym językiem donosu (ktos z k1ms ~potkał się, ktos .
coi podsłuchał, ktoś zachował si~ w jakiś spo~ó:-, któt'y ewen·
&ualnle mołna było wykorzystac w pracy SB).
Naprawdę 1 tych teczek ni<' nie wynika, oprócz dramatów.
kł6re mogłyby dotknt\ć ludzi, gdyby tym notatkom nadać aens
„ ni-''
,
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ielki Tydzień był w:elkim Tygod·
ni.em nie tyllro z racji świąt wiel.tanocnych Cała Polska oowifm rozpoczęła Wielkie Polowanie na „PrzerJanusza
wywiad rzekę
dekadę"
waną
Rolickiego z Edwardem Gierkiem. W Wielki Poniedziałek radiowa .Trójka", a zaraz
za 11ią Jedynka" podały informację, iż w
Warszawie przy ulicy .Taracza o godz. 12
będzie można kupić książkę' z autografem
Edwarda Gierka. Radlowycp Informacji słu
cha 1ię czasami jednym uchem, wiele osób
pognało więc na Jaracza nie 'tylko pa ksią
żkę ale i na spotkanie z byłym I sekretarzem KC PZPR. Ci, którzy zjawili się tam
pierwsi. nie spotkali worawdzie towarzysza
Gierka, ale kupili książkę t'zeczywiście z jego autografem. Edward Gierek obdarował
bowiem swoim p0do•sem nie tylko autora
ł wydawców ale prawie setkę czytel•ników
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KRZYSZTOF !AK

Nie za.braknie więc ich zaipewne
i tym razem na maturach - w
nie tyllco rozmal:ty<:h
kontekście
przykładów z 1 tera\ury czy fil•
mu, ale takte 0$0blstych doświad
czeń, intensywnie ostaitnoio wzbogacanych w nanym tyciu codrziennym. Inna liiPrawa, jak zostaną
one ujęte w 1>2czególowo już sforloletnią naulkę.
temata~h egziam.!namułowanych
Wairito zauwMyć, łł rów.nie częcyjnych.
.to bywają na maturach tematy
Tematy dila kierunków humadotycz11c• wojn7 1 okupacji, A
nistycznych LO z ro~mysłem poprzypominam y, !e to właśnie ,v
mijamy zakładając, .te abiturienci
maju tego roku pmypada „okrągtej specjaJlzacji znakomicie porała" rocznica zaGtończenla II wojny
dzą sobie bez żadnych podq>owieświatowej. Jest więc bardzo prawdzi. W następnej kolejności przydopodobne, te ł tym ra7lem temapomnimy więc tematy maturalne
tyka wojenna może się znaleźó w
z polskiego, jakle Qbowiązywały w
ostatnich trzech latach w łódz szą „przygodę człowieka myśląc-e .zestawach egzaminacy}n ych.
kich sz;kolach zawodowych. Oto go''?
ZBIGNIEW S. NOWAK.
Jak widać, poprzednie wwia,gi doone:

FLUZ

I

I

Jakie będą matury Z po skiego? I
ZE STR. 1)
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(DOKoięczENm

oann.a Klu.zlk a ,,TYGODNIKA SoLIDĄRNOSC" spęjedno przedpołudni• li Lechem Wałęsą pod}l!I·
trojąc jak wyglądajlJ jego zajęcia. Przyjął w tym czaIle am•basadora NRD. grupę kanadyj,skfCh biznesmenów
Oto )81!:
1 ektpę dziewięciu a.mil>asador6w państw araibskkh.
·
wy.glądało przyjęcie aimbasadefra NRD
ma·
1oble
na
ma
„Wałęsa wita ambasadora w progu. Znów
rynarkę, ale," nadal jea& w papciach. Rozmowę ,aczyna ofl·
cjalnle, formułkowo, łonem człowieka znlecierpllwio nego edrr)-waniem ciule teJ samej roli. Po chwili zapomina jednak
o dyplomatyczn ej etykiecie, śmieje się, złości, krzyczy, Gada.
a-rdzłej aof!cjalnlejec.
Gośó zbity z &ropu jeszcz
_ Najgorzej wyszła na tym Polska - peroruje Wałęsa RFN pociągnie waa za sobą, a u nas dalej będĄ stały wojska
radzieckie. I Jeszcze krzycz!\, że to dobrze." Je~li Niemcy bę_dą
chciały zagarną6 Europę, ło im slę to nie uda. W eiuu 20 111.t
Europa 1mlecle Je z powierzchni, doszczętnie.„
Ambasador NRD m minę, Jakby Już wziął na siebie odp<>myślę1 łe
wleddalność sa m w0Jn11 światowi\. Zegna się li ulgi} - I wychodzi".
Wałęsa oświadczył iponadto wto.rce: ,,Tak, przygotowuję apołeczeństwo do tego. by by6 prezydentem, bo może będę musial.
Ale nie chcę".
prezydenturze pł.sze te± w „POLITYCE" Daniel Passent.
Jego kandydatem do Belwederu jest Tadeusz Mazo·
wieokl.
Obaj odegrall
„No dobrze, a Jaruzelski ł Wałęsa?
1woje rolo w historii. Pisałem kiedyś, że Pan Bóg wiedział co
robi rozda;jąo trzy atuty w ręce papieża., elektryka I generała
- w.szystkie one li\ w polskiej talli kart potrzebne. Z tych
karł Generał jest Juł kartl\ najbardziej zapisaną, która stop·
gry, Pa.pięt Jest ponad wszystkim, a Lech
nlowo odchodzi
Wałęsa Jes& nadal w grze. Mąlm zdaniem gm on ostatnio go.
rzeJ, zby' gOrllczkowo, w sposóh nie dość przemyślany, 'traci
ogromny kapttał zaufania, podziwu w narodzie i znos.I to nie·
Tymczasem
cierpliwie, se źle ukrywanym nieHdowoleni em.
dzUa

atomidt Wiesław Łuka .z „PRAWA I ŻYCIA" rozma·
wial z prrewodnłozącym ,,Solidarności" Rołników Indywidualnych senatorem Gabrielem Janowskim. Głów·
ny temat to nomenklatura na wsi. Oto fragment:
- „Proszę pana, w prowadzonej ostatnio walce z nomen·
Jdaturll usadowioną między Innymi w zarzl\dach gminnej spół
dzlelczości, w spółdzielniach bl'Anżowych, SKB-ach, odnleśliś
my Jednak mało aukcesów. Właściwie klęskę. Na około dwa
tysiące powołanyeh kiedyś zarządów spółdzielni podczas ostat·
niej kampanii wyborczej udało się wymienić b11ordzo nJewłelr
Ludzie 1 ,,Solidarności" ł Komitetów Obywatelskich nie pctrafill przebi6 się przes beton. Rązmawlałem estatnio z mini·
itrami rolnictwa Włoch oraz Anglii. Oferowali oni pomoc wY
łącznie 1póldzlelniom • odnowionymi zarz11damł. Powtedzlałerr
g0śclom1 łałwłeJ było latem ubiegirgo roku zmłenl6 premiero
ni:t obecnie nefów GS. Uez Jut U nas było zachodnich deie
gacJI .• ofertami I propozycjami wsp6łpracy ka~taloweJ. Wlelr
• tych ofer& trafiło w prór!nię. Nie Jesteśm1 do56 p.rzygotowanl
na Ich realizację".
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bezroboci.u coraz głośniej, a co będzie za kilka mie$ięcy?
Próbował to ustaJić Jerzy Słabczyński z „PRZEGLĄDl
•
TYGODN10W EGO'
„Nadal nie ma Jasności, gdzie upcbną6 tegoroczny<'I
absolwentów szkół ponadpodstaw owych różnych szczebli. Bę
dzie łeb 340 tys., w tej lłcżblP 38 tys. absolwentów wyższycl
uczelni. Zgodnie z przepisami młodzi lucłzłe, jako nittdzle do·
łycbezaa nie pracujący, nie bęq nwgll posiadać statusu bezrobotnego.
Mlnister1two Pracy ezyni sła.rania. aby ograaczyć dolegll
woścl wynikające 1 bezroboeia Do połowy marca ponlł<d LO tys
Nietrudno
osób 1klerowano do tzw. prac Interwencyjny ch.
wyobrazić sobie, iź niebawem w kolejce •4o topatyc !taną ma·
glstrowle ł Inżynierowie. Prawdą jest, te ładna praca nfr
hańbi, ale niektóre zajęcia wymagają jednali odrobiny talentu
Trudno td będzie wykorzenić ptzyzwycza;len le, ie lepłeJ robić
co się lubi mi polubić co iię robi".

A

ter.a.z co.ł s dzJedziny kultury politycznej. \Vydaje 1ię
Ja.n.uu Korwin-Mikik e przekroczyl
liberał
że znany
wszelkie jej gra.nice pisząc tak oto w tygodniku
•• WPROST"·.
„Je'11 ktoś wyprodukuje lub kupi towar I 1przed:&-Je go kO·
muś - ze stratl\ lub zyskiem 5 prot- - 50 proc. - 500 proe.
- 5000 proc. (niepotrzebne &kreślili) I nie 11nenkadza ewen$ualnemu kontrahentow i naby6 go o4 konkąrencji - to J.est
liberałem. Jeśli natomiast popnez specjalne cła, podatki, Unilt~
sakup6w, zakazy łmporłu lub rksportu ltd, ogranicza prawo
konłrahP.nła - to jest bandytll Tak wlęo nic na to nie porad111ę1 pan Balcerowicz, cbo6 juł dawno ztoźył legityma.cję pzPR
Jest dla mnie takim samym czerwonym paJl\klem Jak BiJar•
Mino. Tamten nakładał cła, oblecuJąo Szc~ęśllwą Przynłośó
Socjalłztńłe, ten z:aś obiecuje Jut 1a chwilę Obfitoł6 Wszyst·
kiego w Kapltallźmie, na razie jednał$ realności!\ SI\ cła, po·
datki, zakazy, 11tywne ceny, blokada płac, monopol benzYIJOW'l1 alkoholowy - jednyDJ słowem: w~t.ko, łylk• nie llben·
lłlllm. A Ja Jestem politykiem realnym"l
Następnie J, Korwin-Mikk e 11amordowaneg-o pr~e1 '•~·
ohowca preinlera 8zweeJJ Olofa Palmego, okrdla mianem bandyły I rzezimieszka I zestawia 1 Ądolfem ~Ulerem l ,Józefem
Długaszwill. Zostawiamy to bez komentarza,
A • „ŁADU" d1>wiaduJel11y się, łe „Dyrelttcin:r nk61 rm111.nych w obawie przed weryfikacJ11 na rwałt 11c11l at• osyła6
"'
I płsa6".
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Telewizja szaleje

est tak jak bJlo

W hołdzie Rubinsteinowi
W• wczorajszym „Dziexm!Jku." c:.:rt'ali ipań.stwo relacj~ z otwarcia
Muzyki Im. Artura Rubinsteina, a takie konferencji 'Prasowej
a ·ionlł l e6rką Mi:s.ł,r%a. Dził ilrlllka .Iów o Lmpr.u.eh ~any.nł\(:ych._

Galerlł

Otót w .tabO'tę, w kościele ewanf'ł').iclrlm cdbyl lfilt koncert llym!oJt!czny s udzlatem pianisty Krzyntofa .Jabł0Askle1• oraz orkiutry
złożonej s młodych instrumentalistów z łódzkiej A'kademil Muzyczne j
i tych filharmoników, którzy .nie zmi eścili się w skameralizowanym
akurat na Tajwanie. Spotkanie
wy.i;.tępującego
a'.ldadzle i:espołu,
uświetniły .swą obecnością panie ,\niela i En. Bubln.stein, przywitane kwdaitami przez dyr. Lasockiego.
bl.W·tą Zcbisława

·Pod

&za.taka zabrimriaJ: najpierw Kon.cert :!-moll
I'. Chopina. Wart.o przypomnieć, te m.in. to właśnie dllieło 7.llalazło
•lllł w pr~ramle pamiętnego konc.rlu A. Ri.Lbinsteina w Lodzi, w
1075 r. Drugą, wielką :formą włącwną wtedy p!'Zel!: :Mistrza do wien.oru. s okazji 60-lecia FL był Koncert E&"'<iu!' Beethovena.. 'Tę z ko·lei
kompozycję 3 ty.godnie ternu odtwarzał błyskotliwie podczas jubileua:ru 75-lecia łó"dzkich filharmoników Malcolm Fra.ger. Niltomi.ast
o znakomitej formie Krzysztofa Jabłońskiego mogli się już przeko.n.ać Wtll'flłCY ci, którzy w piątek słuchali jeir-0 chopinowskiego reclła>lu połączoneg<> z urGczystym o~warciem •~pozycji w pałacu
pną ud. Ogrod.ow~J (ipcrywający n.p. Pollonez .A.1-d•u.r, tak często gryWłt.07 prlMlll pllltn:ma n.a.siej ork:ie.atry), Lnllel'pretacja Koncertu f-mo!l
wm:budzłil& r6wn1.t na}wyił.sz.e uuian!e i potwlerd:rlła etplnię, że artyllta ten nałe:!:y obecni• do łciałej ozołówld podalldej. w ost.atnlch lat.ach przeszedł ewolucj~ od .tylu ba!'&Leoj chłod-nego do VY iarli we~, ujętej wszaklŻ~ w śclsl• rygOTy !ormailn-...
Orkiestra zaprezentowała ponadto IX Symtoni<: e-moll „Z No wego
Swiata" A. Dworzaka. Tym razem przy pulpitach zasiedli już niemal wyłącznie ~udenci (z wyjątkiem bodaj 2 muzyków). Wspomniana symfonia wyikonywana była publicznie przez orkiestrantów
doc, Z. Szostak.a - 2.2 stycznia
ri: AM pod dyrekcją ich pedagoga w aałi Liceum Muzycznego. Pamięu.m. że miałem wówczas jakieś
drobne uwagi dotyczące dynamiki i wzajemnych proporcji między
poazc:zeg6lnymi sekcjami. Sobotnia interpretacja wydala si~ pod każ
dym wzflędem wzorowa, w senste techniki muzykowania godna zespołu profesjonalnego, Oddziaływała na słuchaczy silną, komiekwentnie
butlowanll dramatut1fl1l.
uroczyst-0.k i z&kofte7:yła niediz'ielna ses}a popularyizatol'Ska w Mureum Historii Miasta Łodzi. W roli rderentów
wystąpili zarówn~ znani publicyści, jak i pedagodzy (łódzką uczelnię
l'eprezento".'lał . m.in. prof. Ta~eun Chmielewski, mówiP,cy o najnowszych. OJ!lągmęclach lokalneJ piani.styild). Szczególne zaciekawienie
w:zbu<;iz1ły wyst~enia. .Jana Webera i .Józefa Kańsklc10, którzy dokonali d<ltć wyczeryu.Jącej analizy stylu wyikonawo.zego Rubi!lsteina
(nlezwy~ła spont~m~zność i;ry ~istrza, wyjątkowa u·miejętność prowadrerua nal"l'aCJi, 1~prowiz:acyJnego budowania formy jakby zawue od naw.a, dar śpiewno.śc1, koilorystyki itd.). Sesja stała się więc
cennym dopełnieniem koncertów.
Ru'bin~inowskle
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się najblLżs.zym

Ertman, ze
opracowan iu Ma.rly
Mariusza Lukawskit'go.
z dj ~ 1ami
trafić
Miesiąc póżniej powinien
do księgarń „DETAL ARCIDTEKPIOTRKOWTO~!CŻNY ULICY
opracowaniu
SKIEJ" równi eż w
:.\l.:irty Ertman i ze zdję 1'i;:imi Wiodzirr. ierza Małk a .
dłużej . b'' d :J listopada,
X ieco
oędziemy n a przewodnik
C 7 1?k c
1 po Łod z i. „LÓDŻ w CZASIE I
Ja.rka
' <'I.~F.STRZE~I" autors twa
j i 'Wi sławy Jordanów, oprócz boin!ormacyjnego
gatego materiału
plany, ryciny, !otoz awierający
grafie.

Między

Łodzią

a

Ą

- Czy Łódzka Izba Przemyslowo-Handlowa jest rzeczywiście potrzebna?
.
- ~a powstame teg~ t:l:'.pu inskontytucJI cz.ekają potencJalm
Polską
trahencl do współpracy z
z ŁQdz_
_ twierdzi Jan Walas
bospodarczekiego Towarzystwa
go, ktbre wchodzi w skład kom iŁIPH.
tetu" organizacyjnego
Izby na całym ś w iecie jako jedno
ze sw ·eh zadań mają ułatwianie
Podcz.as
k ontaktów z zagranicą.
Łodzi przedstawicieli
w
wizyty
bi zneJtl :z Lyonu interesowano się
czy i u nas powstanie tego typu
dla
i;istytucja. Warto dodaó, że
lych
w
wy~niany doświadczeń,
c!nia·ch (2~ . 25, 26 bp1.) odwiedzi
przedstawicieli
delegacja
Lódź
Lyońskiej lz;by Przemy ·Iowo-Han-

•

I .: . ,i
, 1 •
,...

~.

1

a.

:!.1.50 Li.sty o g-01podarce
/
22.25 Wi·adomolicl wieczorne
22.4-0 Sport - m.ln. M$. grupa A
w h-Okeju na lodzie CSRS

•

= •e --=
=
-

F_i '\
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24.00

UIR1ZĄD MIASTiA OGŁASZA PIRZIETAIRG
na zbycie majątku Wojewódzkiego Ośrodka Sporki l Rekreae-jl,
z siedzbią w Lodzi, przy al. Schillera ł, wykazanego w bi~ansie
zamknięcia działalności zakładu budżetowego na dzień 30 kwietnia

Jęz~~R~ocyjsk!

(27)

Pi"zedmiotem zbycia jest zorgan~zowany zakład budżetowy i wydla niego majątek - w tym pomieszczenia biurowe,
produkcyjne, :,klepowe, środki transportowe, m4szyny stolarsk:e, .
k erokopiarki itp.
o drębniony

Szczegółowych informacji
działalności WOSiR udziela

o stanie . majątku i dotychczasowej
likwidator w siedzibie zakładu, tel.

32-62-10 lub 36-26-49.
Poważne oferty należy s°kladać

br. w

w terminie do dnia 28 kwietnia
Miasta, ul. Piotrkowska 104, pok. 118 .

Urzędzie

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 1990 r. o g-0dz.. 12 w
siedzibie WOSiR, al. Schillera 2/4.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od nie911-k
io bez obowiązku podania przyczyn.

~
WCZOrBj zgłoszenie
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głębokim żalem

zawiadamiamy; h
}
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w dniu U flwletnla

t ~•O

z cłęboklm talem u.wladamiamy, te w dniu 2.2 kWl!!tD.ia 19qo
roku zmarła w wieku 79 lat, nasza najukochańsza Matka, Babcia
i Prababcia

r.

ł. ł '·
(E(J1GEN1l.\r
SZIKl(J1DLA!RS!KA

ł! fl'.
INZ.

b ,,

prHownik

I,.ódzkich

Zaltlad6w
.,,. Łodzi.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 25 kwietnia lHft r . (.łroda) o g<>dz.
12.Jo na cmentanu św. Rocha - Radogoncz, o czym powiada miaj;\:
ŻONA, CORXI, ZIĘCIOWIE, WNUCZKI oras PMOSTAr .\
RODZil\A.

Y&;ps:)"'.7

I

ł

DZIENNIK l..ODZKI nr 85 (1S08Z)

•domu

Plwov.auko-SlodJ\\ ;llc .: ;-~11
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~

Paau wlc!!pre7.esowl

Dnia ~ Js.wl•Jm.IA Jpt roi.w „i-

na!~

tr--''911J

ŁUCZYiiłSKA.

Pogrz•ll ocl.będzkt 1lę dnia 25
kwletllla br. • (środa) o godz. 13
na cmentarzu uym.-kat. p1>d wez"anlem św. Francis1,ka przy ul.
Rzgowskiej 158 w Loczi.
CORKA. I SYNOWIE z JlODZINA!\ft.

•

MOR

Mit:~OSŁAIWOWI

.

l&\l}ł)CZIEWSKilEM.U
aA.084 JPllA.WIC'Y.

Porrseb oclll•lhłe Ił• M kwl•tnla bt. (łroda) o p4L 1Z na
<.:mentarza Komunalnym, ul. StrykoWllka 5, o cz:rm pov:f1ub:mla po1r~tona w atę'bokłm talu
RODZINA.
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d!owej z dyrektorem generalnym
Vincentem.
Jeanem
tej iz.by Prawdapodob.nie prowad:oone będą też rozmowy o wapół!pracy. 26
kwietnia bowiem przewidzi<l!llle jest
7"romadzenle Łódzkiej Izby
,
j
wa1ne ....,.
.
Przemysłowo-Handlowe •
też
'ef..r tym kontekście warto
Two- I
przypomnieć nieco historii.
Izbę Przemysloworzac Łódzk4
tradycji.
do
sięgamy
-Handlo·wą
Przed wojną izba ta mieściła się
przy al. KośeiU&Zki f (dzisiejsza
Akadem:a Medyczna). Łódzka izba
była na tle il'lnych wysoko ocea.by jej ówcześni
niana. Warto,
pra~ownicy i ludzie z nią związani odezwali się. Dodajmy, że kom1tet organizacyjny ma swą s:edz:bę w UMI;, pokój 461.
Jl:. L. j

.t- '
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z,narl w wieku 82 lat

,_,,._._,._,.~-----~--~

łiJTrMJ,.lllE
.,
g'Il
_______

· 1_

I

··~
•dziś
16.55 Język angled.akl c:m
o·GŁOSZENIE
u ludzi
17.30 Dookoła świata dobrej woli
11.00 Koncert. 11.30 Migawki kulkt6
· k
18·00 Czlowie
turalne. 12.0:i z k1·aju 1 ze świata.
r:r zdemorali- · - - - - - - - - - - - - - - ·
•
12.45 Rolniczy kwaU.31 Muzyka.
zował Hadleyburg - now~Ja
Ra- „Przygody człowieka myślącego" drans. lJ,00 KomunJkaty. 13.05
MONTAŻ boazerii 33-29-67 po 14
.
TP
naszego
ria Slcobcowa". lU.45 Jazz
mi- odc. 23.20 Muzyka naszych ci:asów. wtek\l. 20.00 Opinie. 20.10 wokalny 18.30 Dawniej n!ł wczoraj - Poldio kierowców. 13.30 Przeboje
24908 E
14.05 Magazyn
strzów. 14.00 Wlad.
przemyskie Porozumienie Niepodleg- OVERLOCKI za~hodnie,
panteon. 20.21 Reportaż. 20.40 znane,
nastroje.
muzyczny. lł.li5 Pięć minut o · tea- :!4.05 Głosy, Instrumenty,
łowe _ i;przedam. 42_60 -60.
2?kl&ław Najder
łośoi~e współSzkoła
20.50
lubiane.
6
trze. 1&.00 Wiad. l relacje z u Zjazg E
24873
z
wieczorna.
Modhtwa
19.10
rl!I
Re!leksje
21.10
cze!llla.
du NSZZ „Solidarnoć", 16.10 Muzyka
PROGRAM Ul
Sanktuariu.·m Matki Bo$klej SZWACZKI
zon anse muzyczne. 22.00 Wleczor mu1 aktualności. 17.00 Na rockową nutę.
zatrudnię
(teksas)
j
k
h
T
tazyk i i myśl! „Opowieści spod
17.30 Spotkania z Belloną. 17.30 Kto·
Folwarczna 82 (od
Radogoszcz,
ue OWlł ieW trz ańsklch smreków". 22.50 Rad!okom-1
11.11 J'olklor w pi.utce. 11.25
18.05 stylu koncertującym.
tak pięknie gra. · 18.00 W1ad.
24883 g E
Sowińskiego) 9-17.
12.00 Serwi1 puter nocą. 23.27 .Jutro w programie. 19.30 Z wi&trem !. pod wiatr
dnia Trójki I Radio Kanada. 12.05 W to- 23.35 Radtokomputer nocą.
Problem dnia 18 20 Koncert
pracowni-ka do
oraz
KROJCZEGO
telf}&nlkł
mag.
19.00 z kraju I ze świata. 19.30 Ra- nacji Trójki. 13.00 Frederick
ForZamojska
naipowatllla zatrudnię,
20.00 Non llt<>i> kolor - mar.
Baśni syth „czwarty protokół" _ odc. 13.10 j
dio - dzieciom - Festiwal
24868 g T
9, 43--03-84.
21.00 Wywiady Ireny Dz1ed%f<c TELEWIZJA
OIRT - „Wielka kocia bajka" cz. Powtórka 11: rozrywki. a.oo Międzydo
słuch. 20.00 Wiad. 20.10 Komunikaty narodowy Rok Muzyki Piotra czaJ- j
SZWACZKI,· azwae7.y 1 osoby
Wiktor Osiatyfisld
20.15 Koncert :tyczeń. kow1ldego. 15.00 Serwis Trójki. 15.05
zatrudnię, Za.mojTotalizatora.
przyuczenia,
21.30 Panorama dnia
PROGRAM I
J'an Polityka dla wnystklch. 11.10 Klasy-1 8.35 Domator
20.40 W kilku taktach. 20.45
24868 g E
ska 9,
21.l'iO Sta?t po11lada-nla _ 1'11m fab.
Nowak Jeziorański „Kurier z War- cy rocka. 15.40 Spotkanie li WojcieTVC 950.-000 11Przedam, 33-39-31.
TP
8.50 Domowe przed!lzk~l•
1zawy" - fr. 21.00 Komunikaty. 21.05 chem Kamińllklm. U.OO Zapraszamy 9.15 Wiadomości poraThn•
E
24378
dni
t
23 35 K
Kronika sportowa. 21.30 Klasycy ope- do Trójki. 11.GO Serwis Trójki. 18.05 9.25 Matka Lucia (1) _ aer. obyg
omen arz ' a
··
1
:sprzekolorowe
TIDLEWIWRY
·
retld. 22.00 Wiad. 22.05 Róbmy swo- Informacje sportowe. 18.11 Klub TrójE
U876
32-33-07
d
.fi
p
'I-~
Q
czajowy prod. włoskiej
Wieczory chopinowskie.
22.15
je.
Krótkie
-~ FAR~WANIE' dzla.nlu.
l O·SS Dama.tor
19.SO Graham
Złote lata bluesa.
19.30 „Kapitan
23.00 Dziennik. 21.15 Panorama świa kl.
,.....
t
d
p
I nieprzyjaciel"
Greene
16
20
1
1
1
24875 g E
terminy. Dubol• 72.
ta. 23.30 Jazz dla wszystkich. 23.50 odc. 20.00 Duke Ellington 1 jego mue egazeta
n a
rogram
·
l\Iyśll przed końcem dnia. 23.55 Pół zyka. 20.30 Dziwny łwiat Kurta VonTOSłllBA 28 cali, telecazeta
16.25 Dla dziec! - 'filt-Tak
noc poetów.
24874 g E
sprzedam. 81-02-81.
IK.Y OłfB
Gumisie
22.30 16.50 Kino Tik-Taka neguta. 21.45 Cały ten rock.
telewiwr radziecki,
1 SPRZEDAM
- ser. anim. Prod. USA
Vonneguta.
Kutta
Dziwny. świat
PROGRAM II
24940 ł E
87-27-411.
T.oo TM Dl Jtał ahow _ -o22.45 Opera ty1od!nla: Piotr CZ•jkow- 17.1.5 Telee:iq>rea
„.
„_,
I""
,_,
ski „Dama Pikowa". 23.00 24 iołlzl· 17 30 Spojl"ZA! I
n a - pu..,.. m ...... zyn. gram dla ........ec:i t.IO - Panel Pot
11.00 Muzyczny non stop. 11.40 Pol- ny w 10 minut. 23.10 Radl.o Kanada. [ •
hanpow1er.zelml
Pourrl - 9ho'W 11.00 Tłw N.w Pri- POSZUKUJ~
11.55 23.15 Sentymenty na glosy 1 lnstru- 18 ·00 Łódzkie wiadomości dnia
skie instrumentarium ludowe.
12.05 menty, 23.55 Anna Bo,anka „Agitka" 18.45 K!ini1ka zdrowego człowie.ka ce la Rlcht quls U.SO Młod%1
Portrety ·twórców lyctowych.
ak.lep.
dlowej lub lok«W u
Muzyczny non stop. 12.40 Tematy z - odc.
Moje przyja- lft.aru - .er. U.OO 811ą w n!e170fl7 ł E
19.00 Dobranoc 8&-11-63.
rewnansem - fe!. 13.00 Wiad. 13.05
11.00 Inny
tle dnia - mai~.11.
ciółk! myszki
Kto
Serwis informacyjny (Łl. 13.10
śwlait - ter· 13.IWI 9wW sł• zmS.- ZATRUDNIĘ krojczego, wykwali19.10 Ra.port· w sprawie AII>.'J
aud. Zbigniewa Ko1>0może szkole fikowaine szwa~! (kresz)
ffl',
nia - ser. H.45 Lovłn& rzeniowskiego (L). 13.20 Sztafeta OrlUMI Dom i łwlat. 12.30 W ga.lerll 19.30 Wiadomości
17066 E
·
86-11~.
Ul.ft Tu Lw:y
kiestr Radiowych. 13.50 Koncert na muzyk!.
13.25 Popołudnie Młodych. 20.00 Spa.tkanie z ministrem Ja<!- 15.15 Porady
(blustO'Jl.oawaczk•
ser. !U!l K~diwkl l'UO :eea.ver ZATRUDNIĘ
w 13.50 Zaczarowane dtwi~k!. 14.00 Makiem Kuroniem
ols: Trio J'ohna Albererombiego
i gazyn - Między nami. 14.511 Program 20.15 Matka Lucia (1) - ser. prod. Show - aer.
Bostonie 1986. 14.50 Pamletnikl
16807 g E
u.oo Sky .wka sze) 51-44-59.
wspomnienia: Federico Fellini o fil- Rozg1o•n1 Harceraklej. 16.20 Symfozatrudli.OO OSOBĘ do ha.ttO<Wa.nla gwiar.d - p.r. 10Z'.1'7Wkow7
włoskiej
mie - odc. 7 15.00 Album operowy. nika klasY'ków wtedeń1kich, 17.10 Renlę Łó<li. Kop.nitlu. 16, 36-69-24
The New Prlee Ili RICht - quiz
premiery, de- petytorium - dla kandydatów
!S.30 Polski rock na
16760 I E
- ·
20.00 Swl1.t ~ BouchM
biuty wspomnienia. 16.00 „E·G" (Ł}. wyt112e uczelnie - Historia Polski.
flltn)- dok. Il.OO ~ e&. 3 21.00 SZWACZKĘ wydcw&1lfikowanll
\V dniu 2! kw!emta uto r. -arl
16,05 Łódzka Kronika Kulturalna (Ł). 17.tO
stu17.50
tatum
Art
17045
zatrudnię. Rojna 84 C.
W1eU6r a Jam.ooeat Ił.OO Wlad.
nagle
16.40 Blaski I cienie wielkiego mia- dio Ekspertów Dslj pytanie
Jaracza
ZBROJARZA satrudcl•·
17.00 Aktualności dziś odpowledt - „AIDS l Inne ehOsta - aud. (L).
DH PHH.
16908 g E
95.
'
HELIOSA tanio - 8'p!l"Zedam 16984 g E
52-27-33 w~. 8'1.
11-4!0 ltlaqkl.
IRIENEUSIZ
11.00 Gut
roku
1!190
kwl.tnla
M.
dlłla
te
zawiadamiamy,
falern
sprzedam
głębokim
z
w :połudz!..le la.GO Butłlr 13.30 Cali- ODTWARZACZ SZCZEP~~NIAIK
zmarł, w wieku 75 lat
16966 g E
16-50-42.
!orn!a Clan. - Mt'. 14.Ul Spr11DgKomendy
klerowra
długoletni
!ield St.ory - ..,, 10.00 Kochany AKCJĘ „Drewbudu" 1992 -sprzeŁódzkiej ZHP, ptzez
Chorągwi
1&878 E
dam. 43-21-85.
1.ł.30 Spiel mit
wujek Bill J. t '·
wszystkie lata · 1zczerze oddany
b!stm-owy,
18.30 Die Si•b•n-Milllon•n-Dolla<r- SPRZEDAM łciągain
pracy, lubiany I ceniony współ
bawełniftllly, kołnierzyki, ul. Goś
-Fnu - Mr. 17.10 De Pre!.t ist
FRJANCISZ'E!K !KUNA
pracownik "ll'lelu pokoleń lnstruk16917 E
tor&klch.
ciniec 19 (Wi9ldt«lo).
he!n - qua 18.4.5 Aktiuałnołci 19.15
CHORĄOWJ
INl!ITRUKTORZY
odl .i •cz <> ny Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Poltlrl.
Bla.u SZWACZKI (t~u), · wysokie zaKnight Rl.der - ser. :Io.Ili
ŁÓDZKIEJ ZHP.
16835 g E
xobkf. 52-73-5!5.
bluht der lilndan - film b.'b zuo
Pogrub odbędzie się 25 kwietPogrzeb odb~dzle się 25 kwietnia br. (środa) o 1odz. H 11a cmen~l<llliv 23.4.0 Im !Sann dv Lei- SZWACZKI atrudnlę. 87-69-08·
nia br. o godz. 12.30 na cmenta•eJ. Po1rąt.n1 w bólu:
tarzu ~wangellcklm przy ul, Ogro
16877 E
ftl.m M.
deMchałt rzu na K.urczakach.
PROGRA!ll I
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I d11ia

wpł;"nęło

czasie fre- (
w
i:e
;....;.-;.;:;.,;;.,;;;;;,.;-.;;;;.-..-_~
drawska „SZTUKA OBŁAPIANIA" i· ~~-~---..,;._
KobySzymona
z ilustracjami
lińskiego. Będzie to pierwsze pełne
\\' poniedziałt>k, 23 kwietnia notowano w Lodzi:
To bowiem I PliO Bank Państwowy płacił za bony 9.400, dolary - ll.700, marki
wydanie tej ksiaź.ki.
I
·~
ze
r
p
.aty
kilku
wy;dan e przed
15.760, franki
6.500, funty an.g. 5.700, franki szwajc. RF='I K \W okrojone zostało ze 160 w iertranc. - 1.7'.?.0, szy lingi austr. - 820 zł. Sprzedawano bony po 9.700
1 zł . dolary - 9.800, marki RFN - 5.830, franki szwajc. - 6.570, funty
sn·
·
ang. - . 15.920, franki franc. - 1.740, szylingi austr. - 830.
Kobylit'1sikieRysun k i Szymona
l\a czarnym rynku kupowano dolary· po 9.700-9.750, sprzedawa!1'1
go zdobić będą inną frywolną pra- po 9.850--9.900, marki RFN .lrupowano po 5.750-5.780, s.przOO.awano po
„PYT:\. NIE BLĄDZI", któ- 5.850-5.880.
cę •
znany
już
rej autor. nieżyjący
11.łl.4,
Sredni oficjalny kura dol.ara wyn-Ollił 9.l500 lllł (kupno łódzki dziennikarz, skrywa się pod
apr.ze<iaż - 9.690).
pseudonimem Sylwestra PodolskieW sklepach „Pcwrxu" stosowano naatępu.jąoe ptte.lfcznilki dolara:
J. CYPERLING
, go.
8,12 de.I.. USA
100 szylingów
Austria
17.02 dol. USA
lOÓ fra..nlk6w
Francja
57,19 dol. USA
100 marek
RFN
64,42 dol. USA
100 franków
Szwajca r ia
15,72 dol. USA
100 koron
Szwecja
1,56 dol. USA
l funt
W: e :k a Bry ta n: a
0.74 dol. USA
•
1000 lirów
Włochy

(Ł). 17.30 Dzlela, style, epok!. rnby przenoszone drogą płciową" „Najdłuższy auct. z telefonicznym udziałem sluRyan
18.15 Corneliua
dzień" - odc. 18.26 :ECeklama. 18.30 chaczy 'tel. 28-48-35. 28-10·12 czynny
18.3S Język nlemiecl<i.
w 1·od 16-18.30.
Wieczor
19.30
płytowe.
Nowotel
filharmonii. 20.:;o Wlad. 20.55 Felieton 18.SO Hollywood śpiewa - Judy Garkulturalny. 21.00 Muzyka. 21.25 Pisarz land. 19.00 Widnokrąg: „Skazami za
o 1oble l innych. 22.00 Słuchajmy ra- obywatelstwo ziemskie". 19.35 LektuDąbrowska _ 1 ry czwórki _ Mary Craig _ „Mazem. 23.00 Marla
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Gospoduki Częstotliwołcł
Biura
wniosków
już ok· stu
i osób prywatnych
Instytucji
od
- nadawane już normaln!I drogi\
własne .staw pierwszym i drugim programie. pragnących założyć
w Radiokomitecie poinformowano cje telewizyjne.
będzie
nas także , iż Polska nie
Zmiany ustawowe · przyczyniły•
ponosić żadnych kosztów związa
VI
nych z prawem autorskim. Pierw- by się do rozpoczęcia rozmów
Polsce nosze programy „7" ma.my obejrzyć sprawie przyznania
przekaźnikowych.
wych kanałów
już w maju.
wiadomo
jak
Ł1tc:i- Na rarie mamy Z ko'1ei w Ministetlltwle
łącza i między
takie
dw.a
tylko
w
.ności- dowiedzieliśmy 11;lę, t.
„siófrancuska
dlatego
Innymi
tym tygodniu ma wpłynąć do Sejustawy o łączności, demka." nadawana będzie w „jemu projekt
telewl- dynce", Jub „dwójce".
zniesienie
przewidujący
w. .M.
Do
Ly jnego m onopol11 państwa.
(001W~CZENIB

- Oglądacie od niedawna nan
program TV? ...
- Tak, program pierwny. Ciet wy 1: 1npyml krajami. Będą braki w sklepa ch. bo nie jesteśmy szy się olbrzymim powodzeniem.
Spo- Nasza redakcja zorganizowała na
samowystarczalni.
przecież
d zie wamy się wzmożonych wyku- ten temat mial.dankietę. Wszyscy
są zachwyceni. O.~ąda11.śmy ro.in.
pów.
- Ja)t na tą reaguje apolrezeń uroczystoś.ci twiązan• 1: pobytem
papieża w Pr.adlze.
stwo?
- A bariera ję~owa'!
- Okaxuje al~ tera%, te :snacz...
- Z dud:yim zrozumieniem. Nie
ma demonstracji, rozruchów ;:,z.71 nie wlęcei osóib rozumie poltski,
prób strajków. Ale nie wl.adomo •niteli .slę do teto przyznawało.
Rozm. A. PONIAT.
co będzie jutro.
(DOKORCZENIB

1VY1"azy
pow'odu

~:sereso

fi

o 'I(

y

RADA PRACOWNICZA oraz KOLEżA. KI I KOLEDZY s POWSZECHNEGO
GOSPODARCZEGO
BANKU

ZARZĄD,

w

łatek

układania

o órzanych

7
ila-8n71.a' łatekl6003sko. ._:a~
DOprzyzyjmk-ęzak510-w

nych -

przyjmę 5.7-87-75.

·~

16962 g E
Ścimasarnia PRYWATNA
·
B
11
b' ·
mezmy - po' Jm.
lorow
wędlin,
odbiorców
szukuje
16980 g
mięsa.
DOM zamienię na dwa m.ieszkania oddzieilne ŁócU, Brzezińska
16979 ł E
31,
jej
lub
J~ola.rnię
16916 g E
wyposażenie, 55-62-79.
Dobre
szwaczki.
ZATRUDNIĘ
warunki płacy i pracy, 81-02-74

SPRZEDAM

16914 & E
szwaczki (koszule,
16912 g E
bluzki) &l-25-84.
ODTW.A.RZACZ aprzedam. 51-73-87
16876 I E
wy<kwalifilkowane
SZWACZKI
chałuipniczo przyjmę. 74-42--06,
16875 E
51-64-49.
swaczkę.
ZATRUDNIĘ
16683 g E
sprzedam.
STARA 28 chłodnię 16874 E
żeromsk.iego 'JA./10.
overlock
CHAŁUPNICZKĘ
&tę:bnówka - zatrudnię. 57-23-72:
16873 E
po 16.
SPRZED.AiM łódkę. M-21;..29,
16881 ł E

ZATRUDNIĘ

elanobawełnę

da:.iani.nę

KUPIĘ

15, 18. 5'7-75-11 po 18.
16679 1t E
akodę l.ZO L (L.988).
SPRZEDAM
Wola Zaradzyliska 25 a kofo Pa16872 g E
•
bianic,
SZEFOWĄ az:walni, krojczych, pooso·b.}V do
moce na szwalnię,

zatrudiPilnowania. obiektów nię, Łódź, Kopernika 16, 36-00-24
16815 g E

OSOBĘ

.:ze

znajomościll

~ięgo-

wo.ści do działu han<lilowe-"O za-

tmdni firma prywatna. „ Łódź;
'
KO'pernika 16, 36-69-24.
16'759 ' J!:
PAWILON
&astrontnniczny
Zdrowie"
ut Leśn.a 22
~przedam. 87-00-M.
16663 g E
SZWACZKĘ utrudnię. 52-29-10.
lffl'97 g B
•
2 KfW'.IET'NIA ~nllł w o'lwlicy
Tęcza pies
KS
stadia.nu
boksera i rotwajmieczaruee
1era maści rudej. Tel. 117-16-13.
25063 g El
Czeka nagroda.

Z «lębo.ldm !talem zawiadamia•
my, te w dniu H kwietnia 11190
roku zmarł na}ukoehail.ny SJ'11

ł.

t

P.

ZJiEIMOWirr

MARCfNMJK

łmlerei

Skł:\d&J11t

Du

ŁODZI.

Lilit. M.l!!D.

•I•

w dA!u U
Pogrzeb odbt:dzle
kwietnia br. (wtoxek) o godz. 16
z kościoła parafialnego w Drużbi
cach. Pogrątenl w smutku:

OJCIEC I RODZINA.

...-....=m=miha„„„„„„„„„r1

~~s-~~...lll!s:m„

•

piep rzu

Więcej

Nar..-. 41k.p\ej, żywiid, to ł a ob.,-wat.Je ll&'IDOńl!. Godna poSek.retarz
1)*'11
~
mnie ruszylc. J\1iŁostowiec miłości dziwu
wie pobud%ił, dopomogli red. Ka- WKO, wszak to E. Gierek życzył
tarasil~ska, dr Edel•man i red. Pa- 1obie: aby P.c>111ka rosła w silę a
cewicz z GW. A zatem, do prac;y. ludziom żyło się dostatonio. A może
Panie Miło ·to wiec, dlaczego Pan to styl PARTYJNIACKI : „aby
być„. należy
rękawiczkach, nam Ilię... powinno
taki delikatny, w
~yby p.
w bawełnie, bez pieprzu w swoim arobić„."? Lecz nawet
styl choć
1wój
felietonie o partyjniactwie? Ol'tro Seik:r~tarz zmieniła
i prosto radzę , mówić: co, ikło i skąd by na potrzeby kam'!)anii wyborrodem. Powiada Pan - .par.t:rJnlac- czej, to zza słów zawne ~zie
two. Ależ tailł:, zglldu.m lię z Pa- wµierać partyjniactwo.
nem, ale nie wuyscy Czytelnłcy
Pan dr Marek l!:de1man w •wow.ied.,;ą, że ał.owo to nie ma nic
w.spólnego z PARTIĄ. Jest Mo ro- III\ wywiadzie dla „Odgłosl>w" podero z PPR, PZPR i innych pr-ów wi'ada. że każda padia musi i:ni~
uprzeim1e
i orga•nizacji komunistycznych , to- przeciwnika (redaktor
talitarnych, autorytarnych. Skazi- zmienił n11. „wroga'').' Panie dokło to to um:;isły i mowę, zatruło tor·ze. styl pana myślenia i widzenia świata jest czystym part:rispołeczną atmos!erę, utrudnia
niekiedy uniemożliwia - porozu- niactwem. Wie pan dobrze a my
miewanie się„ Partyjniactwo to styl jeszcze lepiej, że to zorgani~wa
wywodzący się bezipośrednio od le- ni komuniści musieli miel: wro·
ninowskiego modelu organizacji, I gów (pardon, pr:r.eciwnikc>w). Par·
którll nazywano błędnie partią. tia autentyczna ma konkurentów,
S!yl _działania, argument~i, nego- kontrahentów, stronę przy stole
C:]acj1, ust.awiania siebie 1 innych negocjacyjnym. Niestet~', Pan nie
korzystnej. potrafi postrzegać rzeczy »istości
w pozycJi doraźnje
T.v:m. st_yle~ wyikształconym przez inaczej niż w kategoriach oblężo
orzez wrogów twiPrdzy. Z
dz1c.s1~c1ol.ec1a posługują się b11dź nej
autorytarne. głębckim ża!em prezentuję Pana
orga_ruz~~Je w istoci
hądz roznego rodzaju ru„hy ( po- osob<;-. jako ilustrację stylu zniew!l.łec:mt>, obyw~telskic) zawłaszczone lajacego umysły i działania. Dla
p~zez ma.chi~\·elistyl"zną, postkomu- t.owarzyslwa m.ogę dołożvć Zbyszjak przed
~~iyezną ehti:. Oto kilka ilustra- ka B.:jaka, który
na
CJ1 dla pokazania cech. ktc>re ów chwilą w radilł usłyszałem Gdańsku
w
II Zjeździe NSZZ „S"
styl charaktt!ryzuj11.
1tosu"
pytał Słowika, jaki jest jego
W CltWartek 19 kiwiet:iia około nek do ,,Je10 wrogów". To nie
red.
p.
komentarza - pa[ll;yjniacsłyszałem
wy.maga
radiu
'!'
8
godz.
~a two istnieje nie tylko w Łod·zi.
prezentującą
KatarMinską,
Pan Jerzy Dłuiniewski - rówg.ram Wojewódzkiego Komitetu Ob.
doPostu~o;'l'ała: aby Łódź była bogata nież na łamach ,.Odgł~c>w" konuje innego zabiegu z repertuaru organizacji i ruchów komunistycznych. w stylu jak najbardziej
party jriiackim: modyfikuje historię,
tworzy ,,białe plamy". WiE:Cei o
tym w innym miejscu tej „Kolumny", tutaj prezentuję Go jako ilustrację do 1tylu o którym pi&Zę.

COnGODNIOWA NIEZALEŻNA KOLUMNA PRZEDWYBORCZA
.
, .. ŁóDZKIEGO POROZUMIENIA OBvWATElsKIEGO
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Listo I.PO - „od kuchni"
w Wielki Czwa..-t.k.
wieczorem
Niektórzy z nas zdążyli się już nauczyć listy na pamięć a ważniej
Tow. Urbanistów Pol- -sze :fragmenty biografii kandydaLekarska,
na wyi-ywki.
skich Z-wiązek Harcerzy Rzeczy- tów recytowaliśmy
Harcerstwa Jeszcze trochę i mo:libyśmy robić
Związek
p~olitej,
Polskiego, Iz.ba Rzemieślnicza, Pol- to chórem. Listy zostały podp.iSrute
&kie Tow. Int. Ekologów, Łód~ka przez członków Komisji PromocyjRada Kultury, Polskie Tow. Ge-0- nej około 23 i przek:azan• Obywagratierr.ne, Komitet Ochrony Macie-' telski&j Komisji Wyibol'Cllej. OKW
Di.P). N:7mtw.. To~o Polska - zarejestrował-a u Komisarza Wyu.K_OI}-" 1 ltoJ1H?W•toll'li.n
i'(mO.l«ll• na)n~{ to I ezłlm• USA, TowC1175two Pola"u - Ina- ~rczeio.
SI\
k6w UWHfo Z1t ~-- Uchildej el. :K\e jest to lista pełna MT lD?Obiliśmy 'swoj\ pr&cę ntjNSZZ ,,S" (W t7m dw6dl &7ł7ch reprezentowane prue k•ndydaltów
lepiej jak puira!iliśmy. Teru r:awymiełrodowiska,
• lttór:Jeh jtue:u Inne
Wieepl'MWodn~eych,
K
„
. .
.
jednak
jeden ponadto b72 uloll:kiem Pre• nienie Ich pnekroczyłoby
czyna 114' cięzka „orka dla O W,
oru cleii>llwoś4 Czytelnika.
zTdium Komw'ł Krajowej)
putii,
Dzielnicowych,
Porozumień
dwóch członków ZR wybnn:yeh w ·
ltillla środowi&\: poczulo się u- stowa.rzy.szeft. środowi.'łk - i oczyty.m roku. C:r:~onk6w byłego RKO
kandydatów.
wiście dla nmych
- !:Irak. Pi~m ap*6d kandyda- wiedzi0:1ych, niektórzy ich człc>nko.
k ·
.
. .
.
tów było doradicam!-.:.SO llduno- __,
ze txJS'.!:U aJlł MT pr;i;edstawiliśmy naJlepsz:ych ._ m.zus ,.. Sr.cze- wie zaipow1ed:r:1el1,
ścl" (W tym , •
cinlie w 1980 !'.). DrM ułotlk6w I innych lMt i innego pMozumienla. oni muszą o tym przek~ć Was,
Drodzy Wyborey.
d0Nde6w OPZ/L. .Tldea ~yldat.
i Priw:y",
„Powi\ci.ącliwości
Związek Aktorów i Kompozytorów,
Związek Kupców, Okręgowa Izba

Na)ltcnze pakoleni• walc:zą~ych
o polski\ Polskę reprezentuj, oł iołArmii Krajowej i dwóch
nierze
i
członków organiza.cji ,.\Volność
red.nie
Niezawislość" (WIN).
<fwaj działacze :z:wią'La.ni s Ruchem
Obrony Praw Człowieka i Obywatel& l bl~m mu Ruehem Wolnych Demokratów (~wraca uwagę
1tSS
-6b 1.Wl\&U7eh a
brck

ciót

6

I

I

~u;;n.,.
OodaF. tlWld JM

(Cztlló druga)

l'locwwwad•

*ład

K'WO-

Nleetet7, n» wezysbld• odwołania
1 reklamacje mogliśmy U?.l.,lllędnić,
Warto tu przypomnieć, ze do każ
dego miejsca na li!cie aspirowały
at trzy osoby. Tam, gdzie grożo
„do konkurencji",
no odejściem
mieliśmy apraWlł ułatwioną: odwoodnucaliśmy.
natychmiast
łanie
:r;
Kandydatów, którym obojętne
jakiej listy k&n~ydują, nie clleieStiudia. wyższa ukoAcoz;rło 89 kan- liśmy. Niech raczej „uszczęśliwia
dydatów; 10 1 nich ma doktwat a ill" awoimi OlllOlbami Inne listy.
3 habilitecj!I. Jeden jest profeeo.:
nail•pszyc.J.l, na}barWybranie
rem zwyczajnym, ~en prof~
rem nadzwyczainym, jeden docen- da:iej reprezentatywnyć~ najbard11iekan dziej kompetentnych i dojrzałych
tem· Jest t-0 pr<l'I'ektor,
polit;cznle kandydatów było doWydziału oraz były prorektor.
Spośr6d lódziklch uczelni: na Po- piero pierMZJl częścią J)&dania. Druuteehn!ce pt1aeuje T, na Unlwemy- ga - r6wnle trudna. - polegała
tecle li, w AkAdemll Mu:z:yc:znej je- ~a ułofentu listy w kolejności preTrzecia - na podziale
den oru w Instytucie Teoł<>Cii Ka;;- ferfncji.
listy ogólnej na llsiy okręgowe,
tolfckłej również jeden kandydat.
Swoleh reprezentantów (cho~ nie zgodnie z podziałem Łodzi 111& okirę
:i:&w•ze oficjalnych pnadstawlcleli) gi wyborcze. To jut było nieco (ale
majll nutępuJlłCe łrodowl.ska: Sto- tylko nl.eco) łatwiej$ze. Np. po pierwa:m:rszenie Adwokatów J;>olskich, wsze] ,,.przymiarce" okauło się, te
Okręiowa Rada Adwokacka, Z.6dz- na list41 jednego a okręgów wpiKPN.
Gospodaxcze, sali.~my samych członków
Towarzystwo
kie
Waraaw&kie Towarzystwo Gospo- Nie chciała tego ani Konfederaci&
dal'Clle, Tow. Popierania Polalriego ani Komisja Pl'omocyjna. Trzeba o
Kapitalizmu, Klub Konser:watyw- było zlll'.lieni~ tik, aby ll'6wnlff Un:r, .Affillkonfrater:nl a Ll.teora.oka, sty okr111owe oda;wiercledlaly koaRuch licyjny ~h&T«lrl9r ŁPO i listy fł6W·
Nieulełny
„Plłsudcxycy",
Kombatantów AK, Swla.iowe Sto- nej.
wanyszenie ŻOłn!eTzy AK, Bracb. pffnym
two „otrzeźwienie", Tow. PNyja-

dowy Ikty Łl'O: najwięcej

jeat
I lechn!k6w (23), po·
tern: prawnicy - 11, ekenom~ci 7, nem!e.Unicy - 8, nauoeyciele 5, .ittor.zy - oł, robotn!ey - oł, po
lrzeeh: lek81M:e, dziennikarza, studenci, ku;pcy I pr.r.emysłowcy, urzt:dnicy państwowi. Inne .zawody
ą . łlkromnlej reprezentowane.
intynłer6w

Katolicki
Uniwersytet
Luhelski„.

s Wu wy.bien:• Jedną
kilku list - mamy nadz14ję, te lisłlł l..6@ldeco PorO'LUillienia Obywa.telaki4110 1 ner tej liś
nazwisku
cie postawi :zna.k przy
którą darzy najwi~k
tej osoby,
szym zaufaniem. Ou wyboru listy
i tego znaczka będzie zależał skład
przyszłej Rady Miejskiej (i pośred
nio - kto będzie prezydentem) i
w konsekwencji los naszego miasta
i nas samych· Ja jestem w lepszej
Poznałem kanniż Wy 11ytuacjL
w
dydatów i wiem, kogo poprę
&p~ób szczególny, stawiając tnaczek na karcie do głosowania. Za
może być
miesiąc wasiza wiedza
wi(}ksza od mojej. Wierzę, że wyRadę
dobrą
bierzemy baTdzo
na miarę potrzeb naszego zaniedbanego i nie kochanego pTZl!t wła
dze RP miaata.
JERZY :KROPIWNICKI
Każdy

spośród

•.. zgodnie ze awoją dewi~ „Deo
et Patriae" służy Kościołowi i Ojczyźnie wnosząc swój wkład w rozwój nauki polskiej, kształcąc i wychowując inteligencję katolicką w
~olsce, formuiąc postawy młodzie
zy akademickiej w duchu wartohumanistyczści chrześcijańskich,
nych l narodowyc\1.
głównym
1928-1952
W fatach
utrzymania Uniwersybetu
były dochody płynące :i; Fundacji
Potulickiej im. Anieli hT Potulickiej. :Majątek liczył łącznie 6 tys.
hektarów. Od W52 r. KUL utrzymuje się wyłącznie ze składek społecznych . Obecna .sytuacja finansowa uczelni, m. in. z powodu inflacji jest niezmierni• trudna. Stęd
apel do 08Ób I społeczności o wpła
ty na konta ba.n!kowe KUL. Nazwa
Katolicki Uniwersytet
rachunku:
Lubelski, AI. Racławickie loł, 20-950
LUBLIN. Konta złot6wkowe: PKO
II O/Lublfu, nr "3528 - 23U -132,
o.raz: BPH II O/Lublin nr 324207
Koto dewizowe:
132.
- 3593 PKO :SA O/Lublin nr54Ml5-'M7231
- 151 - • - 7e7.4.

źródłem

Pabianiczanie!
3 maja. Po
przyzniewolenia
4.~ latach
wrócono narodowi jego łwięto.
jedn-OCZeŚ!lle łwi~to
to
Jest
Ko:łcłoła Jultiolioll:lqo tak łclMe
PO!ak6w.
~ero w tyci•
Dlate&o teł wzorem naaycll
o}c6w ~ to Męło tak
ja'll: onł.
~Hit

lll-ę

d.zień

Zapr~ ~llkllll

·Wiesiaw

.we,a-

har'pN.cy,
cerzy,
~· ł po'li<>r1utuo)e
tye%ll• o •t>dzłnie 9.45 na. stary
R1'1l•k w dn1u I maja 1990 r.
0 fl>dD• Hl lH'oel:yMI\ ms:r:ę
!wlęt, będzie Hłebrow.ał l hokltllld2 błlllll:up
mi~1ę w7W'ł<*1
NaprofeJO.r Bo.f\'1111. Bejxe.
§tlS*lle po oktYli~~wym
pmembwteniu prezydenta mia.ma P.aibłank wlenłte od llPOłe
nł.asdarow,
zakłady
moły,

eje, pcoe!lty

Oświadczenia
utyli.ut Jlł.
kwietnia '1r. •kuał •I•
·w „Dzienniku
,.sprawa Gnerorza 1m podpisany p11udonlmem „Jerl"• Dotyc:1y on spo·
Palkll
GrHgon:em
aobu rozwiązania w 1983 r. stosunku pracy s mer lnł.
przn Poutechnikłl Łódzka, oraz prób Jego ponownego satrudntenta po
okresie internowania w latach 1981-198C. Autor artykułu nrsnca wła
dzom PŁ, it nie wykazały one dostateesnej łro1ld I &ktyW;llołct w t1zla•
pnywrócenla msr llftł, GHlgOHa Palki do
łaniach 1DDierzającycb do
pracy w polltechnlce.
Artykuł nahvletl& 1prawę jcd.nostronnle, w oparehl • wybl6rcso do·
•104nle • 1&1ad11
zaslę;nlęcta Informacji brane dokumenty t be:i
audiatur ei altera pars - o4 05ób, które w owym okrelie b'(ł)' odpo·
Należy
ŁódzldeJ.
wledzlalne za aprawy praco111-nlcze w Polltechnlce
bowiem pamiętać, :te 1prawa mgr Int. Grzegorza Palki była aupełnle
wYJl\tkowa ze względu na pela.łono przez niego łllJlkcje na ncseblu kra·
jowym w NSZZ „Solidarnoć". z tego względu .wfelokrołnfe ponawiane
starania o utrzymanie zatrudnienia mir Inż. Grzecorza Palkł na etacie
6wc:sem1'Ch wład11
1przectw
11 auczyclellkim natułlały na nieusłępliW1'
politycznych I admlnlatracyJDYCh na 1zcze'blu lokalDYm I centralnym.
4r
- równlet
auter
Na uniwersytecie - na który powołul• •I•
J, Kropiwnicki, który nie pełnił tak •ksponowaneJ funkcji sw~koweJ
w ikall ogólnokrajowej 1 którego nie obejmowała rotaeJa a praca Jego
nie wymagała zgody ur:l'llQ.u za.trudnlenla ostateczni ale ao1tal w tym
c:i:asłe zatrudniony.
Byly tektor PŁ prof. Jeny Kroh, • którego ar~aą analu:ło schroni•·
warnaws1de10
a
nie i opiekę szereg oi6b zmuizonych do odejłc
t oslemt1zJesl11ł>'c:h Instytutu Badafl Jądrowych w pierwszej połowie
c'!lynil również wszelkie możliwe starania, aby ebfna,ć l&ku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatrudnienia( w polltecbDlee Dlll'
int. Grzegoua Palki. Wbrew twierdzeniu autora artykułu ntruchllenle
na każdym etacie nie nauczyciela akademickl110 (W 1181 r. etaty naukowo-badawczo .Jut W ogóle Die istniały) W)'11lagalo &gOd1' 'ÓUt;d11 aa•
trudnienia. Niestety zgody takiej politechnika nle była w sta,nle a.zyklerow·
skał. o zabiegach rektora doskonale poinformowane było c:ałe
nletwo uczelni I senat. Gdy nie przynlosly one rezultatu reldor Ka·
politechna
dok1orskleJ
pracy
wykonanie
Palce
G.
Inż.
ma:r
proponował
nice, nawet w wypadku podjęcia pracy w Innej Instytucji. W praktyce
oznaczalo to stworzenie mgr Inż, G. Palce pełnych moźllwoścl kontynuowania pracy badawczej w wypadku &"dYbY zamierzał z ~eh skoray1tat.
Obecnie, gdy uczelnie odzyskały pełnię swo~ód akademickich, Politech·
Grzegorza
nika Lódzka nie widzi przeszkód w zatrudmeniu mgr Int.
Palki. Dowodem tego je~t pismo obecnego rektora Pf, do zainteresowanego z ł stycznia, w którym taka propozycja została zgłoszona.
J)omyślamy się, że wspomniany na. wstępie artykuł jewt łłementem
kampanii wyborczej. Należy jednak załowac, te odbywa się to ko1zten1
dobrego imienia nasze.I uczelni, która ze względ11 na •w• zadania statutowe nie powinna być· are1111 walk! politycznej,
prof, CZESI.AW STBUMllllol.0
prof. JERZY KROH
prof, ZDZISI.A W ltE~ł.OWSKl
Łódzkim" z lT

•

•

•

Członkowie zz „Solldarnośł" PŁ nie wierzą, teby kolega Gr1:e1ora
Palka mia! wiele wspólnego z artykułem opublikowanym 17 kwleflllla
ttlł r. w „Dzienniku Lódzkim" i podpisanym (jerg).
awlązku
1tara:A
dotyczącyctt
Zabraklo w nlm bowiem Informacji
do
o zwolnienie kolegi z więzienia i przywrócenia do pracy (pltycja
Sejmu zlożona 18 marca 198Z r. podpluna pnes 1008 pracowników PŁ,
Orga·
PŁ).
lienacle
w
związku
przedstawicieli
trzykrotne wystąpienia
nizacja związkowa nie zanledbala równlet obowlązk6w wobec rodziny.
W artykule pominięta została Inicjatywa or1anizacjl zakładowej ID&·
jąca na celu udzielenie wszelkiej mo:!:llwej pomocy w pow.rocie 0, Palki
do pracy w Polltecbllice Łódzkiej t kontynuowania ;le&"o kariery nauko.
wej, podjęta jeszcze przed formalnym reaktywowaniem swl;\Eku ~
kwietniu 1989 r.
Uwa:!:am>', źe gdyby kolega G. Palka miał coł wspólneco • tym art)'·
kt6r31 poatępo
kułem zauważyłby, ie solidarność związkowa, zgodnie 1
wnl ori:anizacja ,.S" w Politechnice Lódzklej, nie ma ftlc w1p6Ineso •
walką polityczną.

U waga.
. '
:,Koourmny
w ponie<klałek, 30 kwietnia br. Pra·
w1e w całości poświęcony :ro.tanie prez.entacji kandydatów
w poszczególnych okręgach wy(imiona 1 nazwiska
bMczych
zarejestrowanyeh
wg list .fu!
ora'l': krłf.Jde informacje blografllozne).
Następ.:iy
Nieza[eżnej"

n urner
ukacźe

Pll'Illiętajm3·

-

się

ponie<f~iał~.

30 kwietnia pre-zenta.cja pierwkandydatów
sze' grupy
radnych z li y ŁPO.

na

Ożadowicz

sklej.

We wndnl11 11180 w.p6ltwon7ł Ołrodek Informacji • Zwllll•
kach Zawodow7eh (o l'efstleeJ się 8olldarnośei), był doradcll
tworz~ece •14ł Zwllł:&k11, 11czeatnlez7ł w prsygotowaniu rejcatracjl NSZZ ,.S''. W I Krajowym ZJeźclzle NSZZ „S" ucseałnlcz7ł
JllkO pjć honorow7. Po 11 rra4ala 19&1 bronił w wielu procesaeh polltyeznyeh, m.łn. w in•Clelde AndrseJa Słowika ł Jerzego Krepłwnłekleco, a talde w ll111111ych preeeaach e przywrócenie do prattT. Wielokrotnie ołwle4sał 1kazanych w Barer:ewle.

~ mlodlł.e;r.

nym z 1yma>tomów partyjniactwa.
I jeszcze jeden symptom partyjniactwa - absolutny brak poczucia humoru. Złowroga wri;cz powaga, podejrzliwe, paranoiczne łypa
a kto
gdzie wróg
nie okiem.
przeciw. Przeciw komu to napisał,
co się za tym kryje, w czyim interesie, jak śmiał narazić lub ośmieszyć.„ czy trzeba więcej „cytatów" z myśli partyjniaka? A np.
p. Pacewicz (redaktor 'Gazety Wyborczej) tak właśnie reaguje na
kabarecik Ol~i Lipińskiej. Wielu
jest podobnych Pacewiczowi.

Do Was' teraz zwracam się Panie, l'ancwie, nasi Czyte''1icy. :My
jednak pośmiejmy. T~ochę z
konkurencji, można z samych siebie. ale zawsze - do siebie. Wszak
bez-partyjniakam i. Szajesteśmy
nowną konkurencję natomiast proo „nieodbijanie piłecllki'', 1
szę
popełnicie nopewnością bowfom
wy k'ik«. W stylu partyjnlacldm.

się

:RUPERT

ŁAGODNY'

(partyjny)

Kadra
na eksport
Prezydium
W porozumieniu a
11 ciekawił Inicjatywą
ZR ZŁ wystąpiło Przedsiębiorstwo Exportu Usług Technicznych „EXBUD''.
Kierując litl bowiem dążeniem do
oraz
racjonalizacji zatrudnienia
zmniejszenia skali bezrobocia poprzez skierowanie sił roboczych
na rynik:i zag~aniczne - „Exbud"
rek r u t t c j i
do
przystąpił
rezerw owej na poka d.r y
do
czet wyjazdów zairanicznych
pracy.
Oferta jest interesująca dla rói iawodów:
specjalności
żnych
inżynierów i techników - z praktyką na budowach ze specjalnoś

technocią o'br6bkl skrawaniem
konwencjonalni\ I ·automatyczną oraz sterowtnll numerycznie;
ważelektromechanikó w. Bardzo
Języka
na Jeat łntaJ znajomość
.
nlemieckle10!
logią

Ponadto poszukuje się frezerow,
toklll'2Y' (k&l'J.1-Zelowych) i opera·
otor6w: OSN (CNC) centrów
bróbczych, tokarskich, . wytaczarskich I frezerskich.
„Exbud"
Niezależnie od tego,
przyjmuje do pracy na miejscu w
murarz·
następujących zawodach:
betocieśla-stolarz,
-tynkarz,
1Iazurkarz-lastry nla~brojarz,
karz J Innych.

8połecse6atwe Z.obł p-.IOllło 4etkliw' 1łratę: 1% kwietnia br.
•marł mee. Wlcwław Oładowlcs. Ucz:rntJ wiele dla Łodzi 1 Polski, w naJbJlinyołl w:rl>eracb. miał Jran4y4ewa6 ło Raiły MieJ-

c::w611t.wa pod 1)0llnnikiem N!,,_
podlłtcłołef lllłollł pnted8ta~+J.e

Ileż to razy b!lOby lub „Komitety" o!l<wolywały się do apołecznej
nauki Kościoła, przywoływały Iło
wa autorytetów kościelnych? Jednak zawsze koniunkturalnie, zawsze
dla zapełnienia myślowej pustki
lub kamutlarzu celów, które chciano ukryć przed słuchaczem, czyTrafo;e
Ohvwatelem.
telnikiem,
pyta l'viiłostowiec: „Czy może się
do niej (społecznej nauki Kośclob)

odwoływa6 polityk, kt6reme oboe
Jest pojęcie świętości?" No właś
nie, ezy może z tej Nauki w peł
ni korzystać ktoś, kto powtarzając
rozumie ich ducha?
słowa nie
Przecież nie ma w niej ducha nienawiści i wrGgości, nie ma pragmatycznego machiawelizmu. Każdy
za słowem nauki Kościoła w ustach I wrogością w duszy dokonuje prymitywnego zawłaszczenia.
wszelkie
Takie zawłaszczanie
jest jedzawłanczanle myśli! -

A4wokr.okie•o nr ł, 1111łonek Okrę1oweJ ltady AdwakaeldeJ, Pepc1n7, 4-elpny, błyakołllwy, pełen na4slel
I optymlzm11, kt6rym podnglł na ctach'Qo katcte1e, kto w cłęź
kich czasaclt nakał 11 Nłese pomee;r.
Takim pO'ZMła11le w p1młę4 Hcmyełt pn1yja1116ł ! kelesów.
(Wig.)

W 1ytuacjl, fdy tak wielu mę
poszukuje
bezskutecznie
pracy, warto dodać jako cieka„Exbudu''
wostkę, że Inicjatywy
administracyjną
kierowane drogą
przeddo kierownictw łódzkich
ni1! przyniosły sposiębiorstw dziewanych rezultatów.
żczyzn

(J.)

Red. odpowiedzialny

Członek Z.poł11

%apr..um,.. -wszy.ltlkłoh pablMliOUl?l do 'W%ięci'li. udllłw w
.nanym 'WS!)6l•nym święci•.
SPOł..BCZNY

KOMITE'I' OllGANJZAOYJN Y ·

„R.olumny Niezależnej":
ZBIGNmw WILCZY~SKI
każdy
w
Dyżur telefoniczny
wtorek w godz. 12-18
(teL ll!-911-63).

_,_,._,._,„„_,„_,_,.„_,_,._,.„_,.„_,„_,._,.,,,_,.L.17_,.,LTfllfflfff//LTJT/ff..r/_,..rb.
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Kto gubi

przeszłość

l

wywlacbw dla „Odcłol6w''
(nr 15 z 1S.GU990) l>OS9ł
Jerzy Dluzniewilkł m.ln. podll'iałacay
„Wielu
wiada:
Andrzeja
nieobecnolć
pamiętato
w na}ttil.dnf•,_:rm o(Sł.ow1111:9')
lłedmało
nas
1
Wielu
)
•.•
(
krelie.
(w Buci:eiw:ie), al• kiedy WJ8'Udł
widziało si• to raczej pn7 Koicie·
le m111lej w mviąśu, („.) Andmeja
siowika nie było widać .na forum
krajowym ani przy Lechu Wałęirie,
jtJro ;eco
się nawet
deklarował
przeciwnik".
Niech tan tr~enł s bardzo obszei-.nego wywładu b~• punktem wyj6cia. do p111ypomnienla
panu posłowi, jak byto na.prawdę. Czytelnłcy b~ą n• mot1ł. p1'2Y·
pałnec, jak ludzie uw!4dllnt w lewi~y 111.llzuJ, tak nłełaWIHI prae·
ciei pr1enłośći.

W

i

JUk 1183, wl-, wię:tłente w
Słowik oru
Potullcach. Andrzej
postanawiają
Jerzy Dłużniewillki
powolać w RefiOll'li• Łódzkim tajną aitrukturę na wzór Z11-l'l':ądu Regionalnego (namłastlt!! Zlt) :r: 01ób
Dłutnie llk0Jn1Promitowan ych.
niew.t'kl, lc~6ry ma wyjilć w lil(ml
na wolność l>Odejmuje tlę or1anizacjl takiel .trutr.Wr1.
Rok 1913, Banaew. stO'WUc ł
J. Kraiphmidtł otr:z,mują o.d DłutnieWllkielfo fl'YlPI łnfonnujll~Y c
trudnośclach

w

or1.an!towanłu

- traei

struktury. Ludzie pracujący w Lodzi domagaj, iii; od mutnieWllkieJO u.powatniem-. óo PN01' s nimi,

przrszlośc

danego prU% Słowika.
lub J. ltroptwntddeao,

G. :Pafkll

Jl.ok ltu. Uałopał. mowie ot.r&J•
muJe puepustkQ na PoCrHb awojego ojca. W Łodż udaje mu Iii:
SB,
U'I"W!lĆ kont.akt 1 obstaw,
zwalnia 4!: d~ 1 milion zł z
upGwainie'llfem 11!- Dłułni•we1def0,
uwiarygadnia Dłułni~!eao w
RKW Mazows.ze i w tygodnlku
„Mazow~e" .Nale2:y zaz1:1aczyć, te
w1ary.godnej
utwor~en1e w6wczas
struktury w Łodzt bez któregO"kol-

(Słowlk, Pal~a

i

Kroplwni~) ~-

Międzynarodowej

wać I pod~ymywd' kontakty M eielaml związków

znanyml działaczami oru • fQł6mi
zacrantcsnymi.
04 teco esuu ee mlml'9
zują li• zbior!>we oświadczenia pu·
kllkw:!%1-łęciu
bllc:zne 1 wsrM
reprezentowma
podplaów, · Lódź
tl'%ech os6b
tych
jest nazwiskami
(takie, chociat rza~ej pojawia
sifr nazwisko F.delmana). Ta trójka:
Sł<;>Wik, Kropiwniclti i Palka ud%1eJa3ą regularnych wywlad6w prasie podziemnej or!llZ: dziennika<rzom

'*•·

Immunitet ·nie chroni
wiek :i: ,,tr6jld" wręcz nł«n<>:l.li.u.e~o
Oil
.a
we
fa Regionu Słowi&: m1ał trcech
chi:t.Dych. O W11kasanh1 Dłuźnlew
skie&"o n4ecyctowal• loJalnoH wo·
bee 11.1iale6 we wap61neJ wlęslen·
neJ celi.
Rok 1934 - :po 4rugłeJ amn...U
caEwolniC>na :r.ostaje z wlęateń
ła „trójka": Słowilk, Pal:ka 1 lCł'O
plwnłekl. We wrześniu kto roku
dochodu do llPO'tkania członków
RKW na kt6J.'1'm potwłerd~o. te
llK.W Je.t A.
praewo4nicaąoym
Słowik a w jej H:ładzołe 111: G.
PaMc'- :r. Kropiwnicki, J. Dłut
n1ewak1, Koctrzewa, M. Edelman,
Czekalskl i R. Kaspr11;yk. Ustalono
!e z tego frona trzej
naatępnie,
niłd®rftl Mi
-obS~ ujw~

cielam!

Konf~-

ją „prow~-tic dzlałalnolć „widoc;"'- d•raeji Wolnych Zwiip:ków zawon~ , ,pwbltcmą, śclątaj,c na 11•- dowych oraz Swlatowej Konfedeb1e uwaet: SB. Mają te:i nawtązy- racji Pracy a także z przedst ·

zaeranicznym. 'l'o m.l.n. at.je li~
po"l'l'.odem, dla kt6rezo PI'HZ dłuci
czas żaden nie mote otrsyma6 jakiegokolwiek za.trudnienia (a także
11ą regularnie wzywani do SB lub
do prokuratury). Prowadzą manifestacje w Łodzi, wy.głuzajll przemówienia, uet:estnk'.Eą w manifestacjach w Warszawi•, Gdańsku,
SlllS!ku.
na G6rnym
Szczecrn!e,
In!cJujll &kej~ fibleranJa ~ls6w
pod xbior01'lY'mf petycjami. Organlw l..od-zl l>uaZpuruję pierwax•
terstwo Ludzi Piracy. UCMltnlezll
w tajnych e~ach kw. ..-emtnarium Kuronia" (dfrea 11194-M).

amerykańs;~~

skandynawskich I ,.. włoskich. ~o~
ty~a się .z politykBJml zagranicznym1 1 emigracyjnymi 1 w efekcie
J>Owdn!e przyczyni.: się do aflllo•
wania NSZZ „S" w obu eentral~h międzynarodowych oraz do
p'blokowanla pbn6w praeniesienia
pomoc1 sarranlcanej s NSZZ S"
na łźw, „opozycję demokratJez~ll"
(ciytaj: §rodowlsk<> Kurcnlla Mich'
nlka. I Geremka).
.
P<> powrocie Słn-"'·a
. ~ ""' z zagranicy
ł j
e~o ,;o:zmow1e z Wałęsą łódz.ka
„tr6jka or,ranlzuje · Ośrodek Badań Społeczno-Zawodowych oraz
P«1_eJmuje iię utworzenia Or6lnopo„klej Komisji ds. Pracown.1eayeh. Skład Komisji osta.tec:r:nle
sostał akomplełowany we wrześniu
I październiku 1986, lecz wobec
"Wycofania się Wałęsy z uista.lonych
plan6w, Komisja ta d.ziałała we
własny~ imieniu i na własną odP<?wiedzialność a w kilka miesiecy
pomfej przyjęła nazwę Grupy Ro·
,
boczeJ Komisji Krajowej.
oto garstka zaledwie fa.kt6w ł
zdarzeń, w których p. Dłutniews:kl
oeobiście

ucz~tn!czył.

Wied%iał

bardro qobrza wiedział, ł teru a.l~
bo za,pefmnial albo skłamał w ud.:zielon:rm „Odgłosom" wywiadzllf.
Cokolwiek to jest, czyni r:o niewiarygodnym. A przed utratą wlary~noścl nie chroni !&den lmmu-

Na przełom.te 1985-M Słowik nie- nitet.
Iega:nie wyjeżdża na Zach6d; pro- 1
wadzi tam ro!:mowy z ~rzedstawi-
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Łódz·

Grecja, Bułgaria (campingi, aipKtamenty, domki campingowe),
autokarowe imprezy calDJ)ingowei Francja - S:invaJ•
caria, Grecja, Włochy,
rejsy po Wołdze: Moskwa - Kaiza6 - Moskwa, Ka·
zań - Wołgog:rad - Kazań,
przejazdy autokarowe: RFN; Włochy, Berlin Zach.,
wycieczki: Mlskolc, Hamburg, Chiny, Indie, Indonezja,
Hiszpania,
usługi wizowe (mJn. RFN, Włochy) l panportowe,
wczasy krajowe w ośrodkach wozasowych, pawilonach,
pokojach gościnnye~, domkach campingowych,

BEł...CHATOW, ul. Zubrzyckiego 15/24, tel. 21-671.
KUTNO, ul. Kościuszki 13, tel. 473-39, tix 83692.
PODDĘBICE, ul. Sobieskiego 11, tel. 78-23-00.
KRAKÓW, ul. Smoluchowskiego 7/31, tel. 37-93-93.
23982/24531-1
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hutnlc~ych

„ OPTFMAL"
ul. Teresy 107,
Teofilów,
tel. 52-04-97. ·

11111111111111111111111111011

sprzedam.

układów

sterowania m. !n.:
e PRAS TYPU RASKIN,
e AGREGATÓW MALA-RSKICB (malarnie elektr-0statyczne),
e ZGRZEWARiEK,
e SUWNIC,
• TYRYSTOROWYCH- UKł.iADóW NAPĘDOWYCH,
•
REGULATOROW PARAMETROW PROCESÓW TECH·
N O LOGICZNYCH (ciśnienia, temperatury) oraz AP ARATURY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ (Pl"Ukainłki czasowe).
Przyjmow<M}ie zleceń całą dobę: godz. '7-15 tel. 52-47-15 w.
323, godz. 15-7 tel. 52-47-15.

' it'
'

H

M

elektronik!, tel.
23002-g

HM

HURTOWNTlA

-=-

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI PBS

i-

przyjmie do składowania wyroby spożywcze
i przemysłowe:

i

dysponuje

dużą, zamkniętą

w

ogrzewaną

magazynową,

:

rampy I bocznicę k-0lejową,
przyjmie do paczkowania w opakowania własne i powierzone art. spożywcze: mąki, kasze, ryz, cukier I In·

-

Q

-·55:
:

5
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:
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§

sprzęt

powlerir.ehn"
zmechanhiowany,

_

5

wyposażoną

I

zapewnia fachową obsługę, ,
oczekuje równlei prop02ycjl nawiązania W$J>ólipraey w
uruchomieniu produkcJl lub usług w ·ramach posiadaneJ bazy technicznej.
Informacji udziela codziennie w godz. 6.30-14.30 dział gospodarki magazynowej, tel. 52-81-66, telex 884469.
·
22295-g

-·R--W13 .._

e

5=
=
§

PWPT „PROZAMET"
ł.iODZI,

w

· ::

=
5

:=

•

w

ŁODZI,

po

remoncie

-

18565 g

16567 g
MAGIEL elektryczny 14-11-20.

&iium!Jnłową

ul. REWOLUCJI 1905 r. nr U
OGŁASZAJĄ

ksero

wykonuje

PRZEDSIĘBIORSTWO

POLIGRAFICZNE

„HELIOS",
12-48-218•

lM.18 I

-

„„,,„,„,„,,,„,,,,„,.h

„CEKA.R"

ZATRUDNIĘ

szwaczkę

(dzianina) wa 82.
·zATRUDNil!l

Sztormo24535
szwaczki

§

również

24843
ZATRUDNIMY awaczkl, dziewiarzy nA lnterlock. 52-50-114.
246411
ZATRUDNią
uwaczki.
57-84-56.
24581
ZLECĘ szyci• na
overlock. Dąbrowa - okolice. 42-51-12.
24521
SZWACZKl!l
zatrudnię
- dzianina, 51-3'1-99.
24581
POTRZEBNE chałupnioz
ki szybko szyjące spodnie (teksąs). 86-56-41.

płytkarzy

Pabianice
akord zatrudnię.
52-73-77.
23012-g

mu, ....................,.....-

§

PAINEWlKI
samochodowe do silników
zachodnich.
PRUSZCZ GDAŃSKI

CHAŁUPNICZKI

I

§
~
§

~ ul. Kopernika 32, tel. 82-27-52 ~

~
22351-g §
~AYAW".U.M'.&V~..U.UUU-~

IBM PC XTIAT,
MERA 9150,
ASCOTA.

Przedmiotem naszej oferty
jest:
~ d-0radztwo organlzacyJno-technłcme,
~

("7-

W08

~ szkolenia.

szwaczki
(teksas) najwy!sze zarobki. Zgler1,
Majakowskiego. 11.
24505
SZW ACZKll.:
u.trudnię
(teksas). Nowotki 76(18
- pracownia w podwórzu.
24504
szw ACZKI ntrudnlę. p4515
33-48-61.
ZATRUDNil!,!
szWlezki
(dzianina). 33-40-16 {10
-15).
24517
PRZYJMll uwaczkę ~
dzianina.
Brzeziny,
Kordeckieao 7
tel.
20-14.
16552
SZWACZKI
zatrudnię.
Pograniczna .19. Widzew
16460
SZWACZKI
zatrudnię.
36-62-33.
16459
SZWACZKI
satrudnią. 86..24-'11.
/

e
e
e

projektowanie,
programowanie,
I eksplo1&tacja systemów
lnf-0rmatycznych,
·
~ kompletowanie sprzętu,
~ serwis 'techniczny,
~ tworzenie maszyńowych nośnłk6w

cle). 42-81-37.
ZATRUD~

TY!NKARZV,

~

~
~

-

emerytki. 86-8'7-06.

§

~

azwaczkł

krawiectwo lekkie.
WDŻ,
Z.6d!, Akacjowa 18.
ul WOLCZA~SKA 137
16443
Tel. 86-81-H.
SZWACZKI
najchętniej
zespół 8-10 osób - za- KRATY
okleaae
Krótkie termln1.
trudnię.
Andrespol
35-76-6'r (8-16).
Wysoka Jaknść
Urocza l, tel. 13-23-44;
Ceny konkurencyjne.
33-11-31.
16286 TOREBKI foliowe
SZWACZKI
dzi8lllina
33-87-36.
16811
ZapHszamy!
zatrudnię.
Kopernika TYNKARSKIE 81-48-87.
.
16408
16.
(86-69-24).
19HŻ-r:
18168 UKŁAD.ĄNIB
boazerU
WYK.W ALIFIKOWANĄ
1113'1'1
33-08-«.
1zwac11kę przyjmę. Tu- USŁUGI
KALETNIKA o wysokich
b'nkiankie szyn, Piotrkowska 9,
kwalifikacjach.
55-22-22.
1114'11
tel. 14-84-77,
32-57-17.
16504
DRUGIE drzwi,
llkute18358
SPAWACZA elek czneczne zaibeziplec:ranle go I gazowego na bar- SZWACZKE;, prasowacz42-02-27.
16511
kę zatrudnię.
Bie- DETEKTYW
dzo dobrych
warunpr)'Watn:r
1ailskiego 20.
kach zatrudnię. Listy
- 55-55-00, 1'7-'78-40 w.
16497 Biuro Ogłoszeń,
18526
134, 78-15-55.
ZLECE; chałupniczo od14539
Piotrkowska 96.
azywan!e rozpięć typu INSTALATORSWO
saWYKWALIFIKOWANY
„polo", 32-88·69,
·
nitarne o.o., w.k.
cholewkarz
potrzebny. 33-65-75.
16370
16390
61-90-31.
S4620
ZATRUDNIĘ
murarzy. SZWACZKI gpólka
32-69-07.
, 24580
L
.
c
:
=
=
zatrudni Wysokie pła
SZWACZKI z praktyką
ce! 16-41-85.
16405.
zatrudnię. Wysokie za- DO zyk-zakowania latek
--robki. Oświatowa
5
1k6rzanych
{chałupod Brzezińskiej -przy
nictwo)
zatrudnię. LETNISKA • wygodami
cmentarzu.
24523
Gdańska 123/15.
poszuk.ują. l!S-37-97.
SZWACZKI :n.trudnię 16320
1453T
Uzdrowiskodzianina.
wa 6. 51-42-35.
24435
gzwACZKI (kurtki)
· OENTRUIM
zatrudnię. 115-19-28.
24565
iK~UTERVZAC.Jf
RY'NlKU
PRzy jMP; szwaczki teksas
do pracowni
Warszawska
{Centralna) bądź chałupniczo.
42-91-42.
24604
Zakład w Łodzi
ZATRUDNIJ!; szwaczki kurtki dziecięce.
1
90-3
69
Ł6dź,
Piotrkowska 220,
86-14-09 wieczorem.
2460'!'
' tel. 36-38-90, 36-25-37
CHAŁUPNICZKA do szycia teksasu. 33-70-3'1.
24810
ZATRUDNIP4 uwaczkl chałupniczo (teksas) 87-05-39.
24612
informatyczne
i
zmechanizo.wanego
WYKWALIFIKOWANE
obrachunku na maszynach:
1zwaćzki zatrudnt._ Kilińskiego 156.
246111

„ ...........„......„..........„

,.Rubin"

ZATRUDNIĘ

,,FOX''

:p

irpme-

mechaniki l elektromechaniki •m-0ohodoweJ,
1pawania elektryOZllleso I ~'
naprawy
maszyn
budowlan:reh
(NG I NB),
naprawy maszyn eeramłomyoh,.
obróbki skrawaniem.
Zlecenia prosimy kierować: Ł6dt <stoki), ul. Krokusowa 1/3, tel. 78-32-28,
78-73-16.
22949-g

wielokolorowe
wraz z komputerowym
składem tekstu

0,54

181611, g

_ „CERMI"
OFERUJE SWOJE USŁUGI
dla przedsiębiorstw i osó.b prywatnych '\V zakresie:

na papierach
I kartonach
kredGwanych

spr1ledaim. IU-22-62.
CHEMIA - ;korepetycje.
.
16328 g
78-92-53.
24586
PRZEWIJARKJ!l. 1115-71-29. MENEDŻERÓW spe16338 g
cjalistów: handlowców,
· TOKARK.111 W1łwersalną. budowniC1Zych,
usług
88-98~.
technicznych i Innych
16568 g
zatrudni,
podejmie
MASZYNY d:zfewia.rskie
współpracę
Wielobranna tarczę (kręciołek) - ' łowe Przedsiębiorstwo
!lp?'.zedam. 55-"-80. wie„Centropol"
tel.
czorem.
55-70-45, 55-70-2'1.
16392 g
OVERLOCK chfilsld -

SZTRYKOPY dam. 87-&3-64..

Wielobranżowe

równle:ł

chałupniczki

BLACHPJ

:::

Przedsiębiorstwo

metki, broszury
papiery firmowe

SPRZEDAM sztućce srellrne. Listy 16318 Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska
96.

9.

•

Szczegółowych lnfotmacjl udziela dział głównego mechan1ka, telefon 84-23-00 lub 81-00-70 wewn. 444.
'773-k

SWIADCZV USŁUGI:

86-98-95.

1641.8 g
OCIEPLACZ „mł.ł" w ceru• 7.500 ..._ a,przedMn.
Komrtantyn6w, Zgierska

.~POLONIT"

DZIENNIK ŁODZKI nr 95 (13082ł

l~p

87-a3-87.

karoserię

'

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedd samochodu marki ROBUR LD-3000, furgon ~warow-0'"'N!Obo
wy, rok prod. 1983, stopień zużycia 45 pr-0c., cena wywoławcza 8.830.000 zL
Przetarg odbędzie . się w dniu 26 kwietnia 1990 r. o godz. 10 w sali
klubu przy uL Rewolucji 1905 r. nr 52.
.
·
Pojazd można oglądać na terenie zakładu w godz. 8-14.
Wadium w wysokości 10 pro~. ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie zakładu najpóźniej w przeddzień przetargu.
'
1136&,.•
I

1641'7 g
SPRZEDAM

OVERLOCK piędonitko
wy przemysłowy

7~1-48.

ZAKŁADY USZCZELNiER I WYROBÓW AZBESTOWYCH

„

16-35-63.

:

-

•

16310 g/16ff17 g
126P {l9SO) - sprzedam.
74-25-34.
16314 g
KAROSERIĘ 1251P - nowa. staftowa 36.
16341 g
126? {,1979') sprzedam.

E

· PRZYJMIE ZL'ECENIA NA:

•

:ł2-82-34.

:

tel. 43-84-411.
br. - rabat do 20 proc.

wykonanie rob6t instalacyjnych, ·m.ln. w7mlan41 l Instalację zasobników ew.,
- wykonanie ociepleń bud>'D!k6w oru n&prawę l· malowanie elewacji do wysoko§cl 80 m,
wykonanie stolarki o~nej I drzwiowej.
Ceńy do uzgodnienia.
Informacje tel. 43-95-96, 43-20-53.
12620-g

o-

lld.

::

ul. MORCINKA 1

dział zaopatrzenia,
złożonych do 30.04.

24496 g
GRZEJNIKI !ellw:ne. Ge•ny atrakcyjne, Łask 16-88.
24548 g
TANIO a.mpl!tro.ner TO$ka, radioma·gnetofon Manuela. 33-67-24.
24550 g
„KUSNIERKĘ" 11.przedam.
51-56-91, wieczorem.
24561 g
AKCJĘ „Drewbudu" tan io. 51-10-58 po 18.
24591 g
HITACHI - wideoodtwarzao na,rywający, rower ~ pólkolaI"lką 36-29-!59.
24592 g
TVC Rull?in 714p. 33-61-25.
24593 g.
DOMKI ogrodowe sprzed.am. 57-70-57.
24364 g
PRASY mimośrodowe 5
ton, wtryskarki hydraullfane wykonuję. Pabianicka 130 36-61-25.
24541 g
INTERLOCKI '78-56-98.
24651 g
DZIANINĘ. 78-116-98.
24651 g

52.000 zł/
ark., kupisz w skle,p ie
„Adaldan.u", Buczka 25.
24562 g

.

-==
:

SPRZEDA
pustaki żwirobetonowe typu „Madalińskiego"
do budowy fundamentów budownictwa· wielorodzinnego, jednorodzinnego, fund.a mentów ogrodzeniowych.
Zamówienia Dla zamówień

blachę·

=

pomieszczenia Laboratorium Og6lnochemicznego
o pow. 50 m kw. połączone z pomieszczeniami
biurowymi o pow. 50 ~ kw.

samoprzylepne

ba j. 51-72-91.

::

E
:
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ODDZIAŁ

NAJT,Aiq-SZĄ
cynilcow.a.ną

:

w ŁODZI, ul. DUlQSKA 3/5

-

/I

DZIANINA 1~20 tex (sul'owa. lulb wykończona)
w clągbej ~ra:edaży 81-18-63.
16549 g
TARPAN, lliJIIllk do poloneza beczlki (tania sprzedaż).
Telefon 81-99-78,
81-95-87 od godz. 8 do
14.
24520 g

•
H R H
H
11111111111111111111111111111111i11Jl111111111111111 JIIIIIIIIIIIli li Ili lllllllllll lllllłlllllll
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Snowadło zespołowe firmy Bacoba rok prod. 1967.
Opalarka gazowa do tkanin - firmy Zutuer, rok prod
1912.
Zgrzeblarka wałkowa - firmy Befama, rok prod. 1'97Z .
Nawijarka do tkanin - firmy Callebaut WK-81.
Pra.sa hydrauliczna - typ WK-Z, rok prod. 1968.
Aparat dG pr-0dukcjl w-0dy sodowej.
Rozlewaczki' do 1yfon6w.

nalepki, etykiety
~szywki jedwabne

PRZEWiiTARKĘ
jedrri.opunlktową, jedwabie Du-

-~~-SEE!!!!

Posiadamy w ciągłej sprzedaży
elektroniczny sygnalizatoir stanów awaryjnych
ES-40,
przeznaczony do kontroli przekroczeń
dopuszczalnych parametrów proces6w
technolo.gicznycll w każdym zakładzie.

B

budowlaną
Kłosowa

u1. PIOTRKOWSKA !78

=

19.
16394 g
DOMEK, dwa pokoje, kuchnia, wle!oo, pl ac 800
m - zamienJ' na M-4.
37-30-l!O. •
16500 g
DZIAŁKĘ rekreacyjną ::
domkiem - s,przedam.
57-50-05.
24518 g
KUPIĘ lu<
b wynajmę budynek gospodarczy, &iła,
woda. Tel. grzecznościo
wy 37-40-27.
24558 g
PAWILON - sprzedam.
51-37-61.
24583 g
SPRZEDAM działkę bu- = : ; ' 1 ' > ' f f 1 / f =
===:,,.;,/~..iiiii
dowlaną. Łódź 51-90-31.
24620 g
MERCEDESA
„beczkę"
plus siJnik tanio sprzedarµ . Zatrudnię szwaczI,
f I',
DZIAŁKĘ

SERWIS URZĄD7JEŃ AUTO!MATYiKI
i ELEKTR:ONilKI PR~EMYISf.iOWET

H

wyrobów

ŁODZI,

=
=
=
=
=
= 11111111111111111m1111111111111111111111m111mm111111m111nnm111m1u1l1111111111.

\

Sprzedaż

PROWADZI:

-

- =
~

pomieszczenia produkcyjno-biurowe około 200 m
5
w okolicy Dworca Fabrycznego.
Propozycje zagospodarowania. 5
5c:
Tel. 7 4-44-02. .
- 13599-g 5

111m11n1n11111111011nm

71-203 Łódź,
ul. Traktoro·w a 1411143

oddział

=
=
=
=

E

.POSIA'QAMY

w

=
=
=
=

111111111m1111111111111111111111111111m1111111111111111i

„ELEKTR' OMONTAŻ"

udziela

Outy wybór importowanych tapet, wykładz!n dyWanowych i dywanów.
ZAPRASZAMY!
!258'4-g

~

~-

PRIZEDSIĘBIORS'I'WO

Informacji technicznej
52-47-15 w. 404.

ZAWIADAMIA
o otwarciu sklepu firmowego
w Pabianicaćh, ul. Bugaj 76A.

-

MECHA'NIIKA!

w zakresie napraw i konserwacji

§
§
~
§
§
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DZIIAł.Y .GŁÓWNIEGO

Polecamy usługi

BIURO INFORMACYJNO-HANDLOWE
ŁODZ, ORLA 17/19

=
=

~~hZW"//hW"HUH//////////U.m.
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n 11111111111111111111111nu1111111111111111111111111111111111111111111u11111111111 mnmii
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„SALA MA NORA"

=.
-== =
5 $
= ; wolne

Włochy, Jugosławia,

Sprzedaż w ' oddziałach PT „Grand Tour":

5
5
:
5

~

ul.REWOLUCJI 1905r. nr 1

=

~

Handlowo-Usługowe

§
§

P R Z Y P O M I N A:

~

· Przedsiębiorstwo

wdrałanle

łntormacJl,

Polecamy równieł • usługi w zakresie
prowadzenia rachunkowości dla osób
prawnych . i fizycznych . Proponujemy
gotowe Óprogramowanle dla mikrokomputerów IBM PC XT/AT i minikomputerów MERA 9150 z następujących
tematów:
• ·fakturowanie towarów, /
• ewidencja magazynowa.
• statystyka obrotu towarowego, '
• finansowo-księgowy,
• pasek sprzedaży, . •
• polecenie przelewu,
• Usta płae,
• materlałówka.
Jesteśmy

gotowi do podjęcia realizacji
innych tematów.

Zapraszamy do współpracy.
22097-g

....... ·-- -- ..... .

•

lłA.IKłAn
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Mt9u!l!ułę.

&l.\IWIAC.ilHIJS

NAmA'WCZV MECHAiN11lZAICJil

IROUNICTWA
w Rytwianach k. Staszowa, woj. tarnobrzeskie ,
tel. Staszów 32-53 do 59,
tlx. 062254, 062306,
INFORMUJE,
że obok prowadzonych napraw głównych silników SW-680 i SW-400
· uruchamiamy od 2 kwietnia 1990 r.
sklep przyzakładowy, z pełnym asortymentem
części zamiennych do ww. silników.
' 775-k

odziet,
ATRAKCYJNĄ
kosmetyki
g.a:lainterię,
kuipię. 1'1~-464 Bia733
łystok.

produkcyj.ny

ZAKŁAD

sprzedaży

w

;poaiada
su,premę

cenach

po

konkurencyjnych.
rzamów!ienLa
Przyjmuję
10372
74.14-81.
TELEWIZORY, video, 55-13-92.
pośrednictwo.
20975

KOMIS, wymia•na wide::::! ~/i Fll ";f
okaset Gdańska 8. „
16194 ~
33-59-59.
TV video, gospodarstwo
domowe, meble, 55-22-53 GLAZURĘ, fotel bujal!l.y,
piec c.o., 100.ówkę 9555 g
13706
81-03-02.
WIDEOODTWARZACZE,
magnetowidy, telewizo- SPRZEDAM surówkę 24787
57-03-38.
pory, komputery l®p Mwy. 87-ml-13.
jrednictwo 87-31-12
2~945
15432

e:-

I

5
iii

„

DZIANINĘ

firma
produkcyjno-handlowa
POSZUKUJE
partnerów do współpracy przy
sprzedaży instrumentów muzycznych - głównie elektronicznych organów - produkowa. nych przez firmy: CASIO,
KORG·, ROLANn, YA!MA.HiA.
Warszawa, tlx. 817006, tel.:
24-54-00 w godz. 9-16.
688-k

ł$'apit~trvict
' WOJCIECH GROCHOWAL SK1

SKŁAD PAPIERU USŁUGI POLIGRAFICZ~E
ft 81 11 04

90 ą6o Łod.t 11 Skrytka pocztowa 78

Biuro

ul Piotrkowska 4'

l•APIElłl'
offsetowe w1zytowkowe takturowane powleka
ne do odbitek graf1cznycl'i termiczne. karton
na opakowania tektura galanteria epistolarna
CHCESZ WYBRAĆ JAKOŚĆ

NIE~AWODNOŚĆ, SOLIDNOŚC?

WŁASCIWYM

.

PARTNEREM JEST

'/

K'RESZOWAME
usługowe tkanin.
TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE!
Tel. Łódź 14-30-75.
~l"'AWIP

- -· ----- -

I ii U

24601-1!
P

Ił

RLmm

CHIRURGIA naczyniowa
Tuwima
żylak'. Żeromskiel!o GIN !:KOj:,OG 11269
20 f.el. 33-55-30. Czer 27. 33-12-74.
15121
wc n iec.
E:KG Drozd. 57-55-5:1.
Pa·n l

dr TERESIE OLCZYI{-

·ANDRY1SZ1E1K
Panu

dr CZESŁAWOWI
ANDRYSZIKOWI
wsp61czucia

głębokiego

wyra11y

śmlerct

\
1kladaJą:

z

powoou

0.JCA - , TESCIA
WSPOŁPRACOWNICY.

NA.JBLI:tsl

Naszym drogim Kolegom
MGR MGR

ANNIIE i TOMASZOWI
RES'ZIKO.l\ll
śmierci

z pow<>du

wsp6łczucla

wyrazy szczerego

TESCIA

O.JCA -

·

WSPOŁPRACOWNICY
1
CHEMII FARMACEUTYAKADEMU MEDYCZN.E J w

ZAKŁADU

Dnia n kwlet1lla 1991 roku

SZCZ'EPA!N

KURZĄTKOWSIU

nauczyclel IX Liceum

Og6lnoluztałCĄcego

·

Im.

W!pani:lly
Dąbrowskiego w Łodzi.
Kolega, tyczllwy I oddany wychowawca mloblet.y.
Wyrazy

wsp6tczu.cla

"rdecmego

Rodzin.Ie

ell:ladaJą:

.RADA PEDAGOGICZNA,
DYREKCJA
PRACOWNlC::Y ADMINISTRACJI, KORODZICIELSltl I MŁODZIEZ
MITET
'
IX LO w ŁODZI.
--węct111,

Sądu

Przewodnlc:tą~eI

Wojewódzkiego w

Wy4Zfa'łU

Łodzi

VI

MA:RII WĄDOŁOl\VSIKI1EJ
s

wsp6laucła

....,,...,.

powodu

łmlę~cl

OJCA

„

Sekretarsowt Rady NadsorczeJ

łlnłezeJ „Bmlotecłmlka"

Łodlll

WYDZIAŁU

,

ldd&~łlt•

•

powo4u

Inne formy
stemplowego.
druku
Szybko I solidnie wyPZ ,,HASTE"
konuje:

łmłercl

Ł6dt, al. Kościuszki

wsp6iesnela nauemu Ko-

ledse

~OWI

mgr .AILOJZ!EGO ZDUNKA
1kładają1

ORDYMATOlł, LEK.ARZJI, PIEL~NIMt
POZOSTAŁY PERSONEL

DZIAŁU

WEWNĘTRZNEGO

on.

SZPITALA

W BRZEZINACH.

•IOST•Y
1łlła4aJ4t

waPOŁPBACOWNICI! •

ODDZ. OltULI•TYXJ DZIECil!iCEi SZPITALA Im. J,
KORCZAK.A,

odbędzie się

dnia lQ maja 1990 r. o godz. 10 prz7 ul. Plo- ·
.

Samochód oglądać moina na I dn1 przed przetargiem pod ww. adresem w godz. od 8 do 15.
II przetarg odbędzie sil!ł w tym 1amym dniu w totbiłn, po uko6aeniu pierwszego.

10 proc. należy wpłaci4 w kasie sp6łdzielnt na
Wadium w
dzień przed przetargiem w godzinach 8-:-15.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania prZ1'C!ZYfl.
Spółdzielnia nie odpowiada za ukryte wa1y pojazdu.
18-Cz.
wysokoś-ci

2łl851
lf~1..fl8.

ll!fl03
'\LAR.MY Pl'ZeclwwŁama
nlowe, autoalarmy. ~
ldflSka 70, 86-31-80.
12172 g
AUTOALARM. 84""11-15.
• 16181
AUTOALARMY. 81-77-43.
21778
AUTOALARMY. H-76-39.

(BOM is)

~36

ŁODZ.

ZAKUP I INFORMACJE:

13(175

~ ............ a llOW-11411

I przetarg

Jlft.7)muje

wprozamówienia 11&
postaci
'W
wadzmle
płyn11ej pianki &rylam!nowej do mur6w azazellnowycb zew.n41trznych,
fmiyeh
1tropodach6w,
pustych przestrun! jako najtańnej torm:r obudYltlków.
clel>lania
Tel. 87-82-98, 3.Z-83-US.

A.UTOALABMY, 11-13-24,

,.KOMPEX"

na sprzedaż samech-0du marki Fia.t 125p pick-up, nr rej. LDA-473 S, nr
silnika 810152, nr fabryezny 100U99, r1lk produkcji 198•2, stopień zutycła
so· proc., cena wywoławcza U.OOO.~ zł.

~6łkl

&J)rawy
biznesu, konsultaele aknotarialnychtów
15596
{17-19.SO).

DOMOFONY,

lock) i pomoc do pracowni (spraiwmy rencista) - przyjmlJł.
130~
'43-17-84.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

działalności,
(jo!:nt ventu~),

łlYTWÓ&NlA

O .J C A

Jtl HQ

36-34-1!.
tel. 23484
36-58-88.
Pr&WllliKANCELARIA
oza .,KONTRAKT, Na„
wrot 2A: podejmowanie
117.

aADA MAD!ZOR.CZA, ZARIJ!ĄD, DYRJZS::CIA, JłZEMIESUUCY I PRACOWNrCY SPOŁDZIELNI.

dr IA!NOWI

TEL-MED Po,gotowl• Le..
karskie. 78-29-46. 12747

PIECZĄTKI ł

MATKI

Wyr&ą alt11llłtleao

„

•

GA:J1EWSKFEMU
W11p6łcnela

SZWACZKI

l!l}Mlł Rzemłe-

kol.· STANISfJAWOWll
wyruy

VIDEOFILMOWANIE PRALKI Wiat'k.3, Pol•r
8332
16-45-45,
- naprawa. 34-23-03.
rege neKINESKOPY 1~3 I
21884 WYCISZANIE racja. 57-33-00.
blacha
87-54-30.
ANTENY.
- zamki. 3:-14-60';-MI·
13955
12452
zera.
ANTENY. 115-38-94.
WYCISZANIE duwi.
ZATRUDNIĘ.
13643
•
87-81-58, Arba'jter.
11.1148
NOWOmKI 100. ELEKTROINSTALACJE.
22788 DYWANY. tapicerkę l>Od·
42-20-91.
TANIO mont11ż boazerii.
1>łor•
ciśnieniowo
81-96-37; 43-91-04,
86-53-67. Bednarska.
1Cl181!.
15713
marmuru , PRANIE dywanów, taUKLADANIE
·
picerkl. 86-45-70. ~
terakoty
glazury,
ppff WALTER"
13911
78-35-26.
•
I
J G
t.6dź
1• u · agar na „7, UKŁADANIE glazury - AUTONAPRAWA u
enta. 84-73-08,' Jachimo23557
,
42-47-34.
tel. 81-93-39. 81·9ł·l1
10202
WICZ
MALOWANIE, tapetowabferuJ·e
ma•
15814 WYPOZYCZALNIA
nie . . 51-64-03.
gnetowidów 74-82-92.
MALOWANIE, tapetowanajtaniej:
122U ł
nie. 74-11-75. Lasota.
muzyczne
• zestawy
12796 TELENAPRAWA cza.rn<lDIORY,
-białe. 52-35·70 21657 I
sztuka~rie.
KOMINKI .
9 radiomagnetofony
-:
PAL
DEKODERY
Ciesielski. 36-30-29.
KASPRZAKA,
Stańczak, 87·07-68.
12638
-I4l89 'C
UKŁADANIE, cyklinowa• kasety video.
naprawa.
nie parkietu, malowa- LODÓWKI 23454-g
Pawłowski, 36-16-88. .
tapetowanie
nie.
~1110ilil:;:::l::oai.;lll:'Jlll;a~~'l!l~ila2Jl!~illllltO·P••P••.• •
_111
12683 I
·
12925
42-05-59.
->ABINET stomatolog:czukłada- HOLOWANJE 86-02-12.
21565- PARKIE.TY ny, 86-31-41.
12142 I
Ja.
nie c::yklinowan ie
plastyczna.
CHIRURGIA
sii-49-95 ŻAf.,UZJE -- IW&Fancja.
kie~<iwanie.
12985
81-84--08.
9886 ł
51-39-58·
23466
Marciniak.
ZALUZJE - „DEES" - SOLIDNIE, · szybk<i iamblokady,
blacha.
ki.
samodzielny montaż, 3wyciszanie dr.zwi · -letnia l(waranc a
11088 I
51-95-42.
81-44-28. 86-40-38.
159791 DEZYNSEKCJA, deratyzacja - rachunki. Sllłaj
AEROB1C - S~ódmieście
15351 I
74-80-19.
14209 g
52"45-69.
MARMURKOWANIE tek- AUTOALARMY instaluję.
23372 I
55-96-75.
sasu - za.p raszamy. BeUSŁUGI tapicerskie.
sk!dzka 81.
IE
24711
74-21-73,
16073 g
SITODRUK - Jarowa 30.
14861 g
74-88-17.
i:YLAKI - Drzepuklin.r
- operacje Dlastyczne INSTALATORSTWO sanitarne c.p„ gaz. 34-23-96
tylaków. Komuny Pa6146 g
po 17. ·
32-49-60.
1 /4,
ryskiej
, • ś.t.ody, AUTOMATYCZNE pralki
Poniedz.iałki,
81-99-43.
.
a
w·
naipra
...:.;
'
Diatki 15-17. lt.Ab!Ul.
15633 g
13483
Stępień
„ARKA" - lek.arze spe- ŻALUZJE.
5543
57..03-21
cjaliści 78-15-00.
11693 g ŻALUZJE. 51-27.54.
GINEKOLOGIA ' 36-65-65
codziennie 18-19, Kojcluazki 111, Kubasiewicz
13244 I
34-44-30 Lekarze specja- · cewnikowanie,
12426
obdukcja

llfDZIOWlil I PRACOWNICY

21.961

'OGŁASZ~

lllllller•

O .J CA
,
11lladaJlłl
W8P0r.PKACOWNICY a TZBBNOWEJ
•ANITABNO-EPlDEMIOLOGI·
llTACn
czNEJ WIDZEW.

s

_..„ t•caamr -...

...

,1,11ę.lltm
c&aoiił-.. praeownłka

'1'.ł•co

WllESŁAJWA DĘfillOKil'EOO
Wyr&WJI' Wllp&...... llo41l.Dłe l'.llurł•IO dltałaJąi ·
~EltCIA orn .ltOLEZA.Nltl I KOLE·
.
a BWRA PROIEKTOW WODNTCH
MELIORACJI W l.ODZL

WYPO!YCZA.LNIA ma1netowłd6w, 42-90-Z2.
20633
TELENAPRAWA H-37-49.

MAGAZYN, ul. WYDAWNICZA I.
tel. 74-78-68 lub 74.79.31

OFERUJE·

11462
TELJ!INAPRAWY IT-IYT-92.
12692
ŻALUZJE RFN z elutyezneJ ta•my, 3-letnl• gwarancja. 42-03-M, zam:r1374'1
1łowskl.
UKŁADY

wydechowe

1łlfon
podszewk-OWlł kolor czarny, szer; 115, 1!0 cm.
surowJł, ner.
Dzianinę dresow4 180 cm.
Dzianinę

Dzianinę bbto~
Gumę

J'ud:rma 20.
SPOŁXA

ar.er,

Tkaninę

lllOll

„ElJaD•" wykonuje usługi w zakresie układanłll glazury,
parkietu, eyklinowanla ,
tynkowanta 42-0S-59
1M48

-

-

clruk · utr.

155 cm•

-

ł-30

90 cm.

Anłłanę

JIUD,

bawełniani\

tex

aurowl\ ..-.

36Xl. 64~1, 100~1.

114X2. 84>.(1, 100;<1.
~-mit:l!IAIU
„......
„ „.:-~.

197-k

I I

DZIENNIK

jak 1
skryv
4ach

-=
=
i
j
=
5
!

liści

slrtadaM•

246391

- kl'awcoSZWACZK~
(stębnó'l'tka, overwą

zmarł

Jarosława

Mąfri~~· 4lf i
nwaezki
Łódź
81-48-25 (9--le)
24787
~umny 1.21.
tkaczy do
ZATRUDNIĘ
ob.Uutl kroałen kortoz ma.„Textlm:a"
wych
uyn!\ t.akard&w'- Za.zaikwateropewni<>ne
wanie. W13okie za.robkl. Radom rwr-cs1, po
23023
17.
wykw.ail.1'fiSZWACZKI
kowane (teksas) zatrudl!lłi4- Knńcowa 119.

ŁODZL

----------------BPOLDZIELNIA

trkowskiej 116.

wg cen zbytu dla wszy~kich odbiorców indywidualnych i jednostek ~handlowych na zaopa·
'
trzenie rynku. .i eksport.
· działu
lub
Zapraszamy do sklepu zakładowego
zbytu: Częstochowa;- ul. Armii Ludowej 68,
tel. 426-26, tlx 037256.
862-k
~
.

IHHłłnm1m11m111111111111111111111111ummmmm111111111111mm11111nm111n

~.

overlock ltlli6sklej0

-i
!I

zwykłe, eksportowe oraz gospodarcze

111111111111111111111111111111

I BIURO

GABINET lltoma.tologic.iny do wynajęcia 22993 I
74-00-56.
M-3 Chojny-Zat0:rze, tełe
!on - z.a.mienię n.a podóone bliżej Sródmieś
10609 I
cJa. 48-33-41.
OO wynajęcia u.meblow11.Cho!n1 M-3,
ne
14145 I
74-14-21.
M-3 ~mieinh1. na więk12237 I
aze. 74-09-211.,
„LOKAL" ~ m!eszka:n,i,a,
nieruchomości - pośre.
dnietwo. 51-26-91, Knlalz!ewicza 36 ('18--17).
10472 I

i=

1

Pant
Pracy

oferuje 9rzedai
artrakcyjnyoh mi~afl.
umiarkowane ceny, Kośc!'1lszld 93, 38-04-42.

i

wartości użytkowej

ZAPAŁKI

E
~

CZNEJ

SPRZEDAM BMW 524 td
A z Jiełną gwuancją.
Częsta<:howa, telefon 7:!1 k
.
511-30.
PRZYCZEPĘ bagażową sprzedam. 78-26-41.
SPRZEDAM „12&p" na
23016 g
części. 81-32-00.
KAROSERIĘ 126p nową
tanio sprzedam. Brzezi2.2980 g
ny 26-55.
SILNIK, Skrzyinlę 126papmedam. 81--01-41.
13958 '
MERCEDF.sA. spr.zedam Campi•ng za.mienię.
M-5 zamienię.
kupię,
14120 g
42-95-34. .

ZATRUDNią

wysokiej

s

KIEROWNIK

48-80-98
llT/17·

I

E

bawełnianą

PRZYJMĘ ~zwaezlkl

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe

Ofł'ERUJĄ

::

li

atębn6wka,

~

-=

1

"PAPIER-SERVICE·•

i

$

34-Ul-84.

/

?-RZEl\fYSłJU ZAPAŁCZANEGO

§

składa Ją:

,

~

S

12-20 tex - sprzedam.
15361
-Cegielni-ana 10.
FLIZELINĘ 32-10..flll.
21613 '

Poważna

CZĘST.OCHOW SKrE ~ZAKLADY

-

lodów, uFREZER . do
bij.a.cz d<> śmietany kuplę. 36-19-12 wiec.ża15785
rem.
chłod
P.anasoinic" SONY"
ktryczną, szafę
16224
„ 51-23-o9. „.
niczą, 84-21-44. (10-17).
13876
ma.gnetoT8LEWIZOR,
kartotekę
wld sprzedasz, u.mie- SPRZEDAM
gabinetu
urządzenie
16226
nisz. 51-23..C9.
kosmetycznego 36-19-12
32-78-34
KUPIĘ znaczki
11J188
wieczorem.
5951
od 18
sprzeOVERLOCK
15385
dam. 57-18-0f,
.
sprzedam
liii~;i!iii!i!łi=WWW!ifiiii OVERLOCK
12628
33-05-98.

i

$

~=

22991
OKNA sprzedam 3 1'50xl50.
100x150, 2 14064
52-18-23.
SPRZEDAM lwb zamleniię in a overla<:k mag„Panasonic"
netowid
14144
G-7. 74-14-21.
NAMIOT, stół pod LZ-3
sprzedam. 87-07-44.
14095
elepatelnię
ROŻEN,

I

.

1

~

WIDEOODWARZACZE, SEGMENT młodl'A.eio-wy,
telewizory, sprzęt gosdwuoso•b owy
tB1pCzan
domowego,
podaawtwa
używane spr,zeda.n1
pośred
tu~tycz.ny Z299Z
87-98-94.
nictwo. 67-22-00.
FRANCUSKA wanna, usedes
rny walka,
12397 '
RTV, video, samochody,
23006
15-3:1-86.
- pośrednictwo, PIŁĘ taśIMwą, Hstwy,
łodde
12433
52-62-07.
au;tomat hafciM'.Ski, videokamerę.

„

35

23008
36-7:>-45.
lt&l.ftn.lka.
ZATRUDNIJ$
14161
Stefana 5/7.
DZIEWIARZA n.a maszy1!1 płaak!e, saneczkowe
34-80-59,
zatru&idę.
14183
Wałbrzyska 68.
w.
(kresz)
SZW ACZK;I
Stoki otaz
pracowni
zatrudchałupniczo a!t11. 51-77-35. 14204-16018

ŁODZKI

a•

Elł

nr t5 (13111)

„

Ostatnia robocza sesja RN m.

Taksówkarskie dylematy

łodzi

boją się?

Chcieliby, a

p~Zatelefonował do nas pewien łódz- przeję.li pa.sażerowie, Niec~
kiepostój, pyta3ą
użytkowej ki tak.aówkarz (nazwisko I adres chodząc na
powierzchni
za
poJedz.ie
kto
kolei,
po
wykonawcy przekau.li do użytku zna,ne red.), prosząc ni mniej ni rowcow
pewpierwszych
Kilku
100".
„razy
obniżew„
pomoc
o
tylko
więcej
Zna11.786 m kw. (74,4 proc.).
sądzi nie się nie zgod·zi, ale następny
cznie lepsze wyniki uzyskano w niu t.ary!y. otóż pan ów
taka
Jeśli
- uważając, że tego sa me;:o zda- może powie „talk".
jednorodzinnym budownictwie
oddano do użytku 827 mies7.ltań.
nia j~t wielu jego kolegów po fachu, praktyka się up<>w-szechni - uwapozostał.i
·moie nawet połowa - że stooo- ża autor propozycji .opinii dyrek- wany obecnie mnożnik 14-0 „razy taksów'kane będą musieli spuścić
Po wy11łuchaniu
sztów powodowały, ie .naipoważby z tonu.
licznika" można
Ko- wska.z ainia
niejszym problemem stał się nie- tora Delegatury NIK oraz
dobór środków finansowych. Bl'a- misji Planu Gospodarki i Finan- zredukować do 100 - i to, z koByć moie. Dla wielu pasażerów
przyznane zo- sów radni podjęli uchwały doty- r;zyścią -.dla 'obu stron. Pod-0.b::i.o
kujące pieniądze
nasz byfoby to jednak kłopotliwe i niespi'awozdania z część taksówkarzy (m. in.
stały inwestorom w końcu czerw- czące przyjęcia
RN rozmówca) już tak robi, ale „po zręczne. Czy nie byłoby prościej,
ca ubiegłego roku. Niestety po- wykonania planu i budżetu
Dysk\lsii cichu", bojąc się reakcji kolegów. g<iyby Zrzeszen ie l'ran!(porcu Prymoc ta przyszła .ze znacznym o- m. Łodzi za 1989 rok.
wsród
przeprowadziło
Nastąpił wtedy 'PO· ~a ten te.mat nie b!~o. Jedn~.cze- Nic dziwnego - gdy na jednej z watncgo
późnieniem.
swego rodzaju
budo- snie radm. postar:owil.1 od~tąp1c w ta:ks6wek przed Dworcem F.abry- swoich członków
ważny wzrost cen robót
absoluto: cznym pojawiła się kar tka infor- plebiscyt, dotyczący wysokości taopracowań ~chwale od udz1elama
wlano-montażowych,
projektowych oraz zakupów, m. num za zeszły rok prezydentowi
.
mująca, że opła.ta za kurs . wy- ryfy?
.
.
wyin, urza.dzeń s.ianowi„cych
Łodzi z uw_ag~ na zbyt krótki ?- nosi „licznik razy 100", inni tak...
,.
Ka·
sa-1 Prezes zarządu zrzeszenia,
posażenie szkół. Trzeba było więc kres (2. nu~1ące) .. sprawowania sówkarze chcieli pr.zewrócić
r~l Kwiatkowski u waż.a, że nie ma
inochód„.
tlodatkowe przez niego teJ funkc31.
pr!Zyznać inwestorom
na częściowe
również
środki Spa.tkania takwo.z i ć takiej pO'trzeby.
Gdyby wszyscy gotow i
pokrycie skutków wzrostu cęn.
miesi ę sówkarzy odbywają się co
pasażerów taniej sk r .:yknęli
W czasie wczorajszej sesji
Podobnych trudnosci z realizacją
podję-1 i w y wiesidi w swoich wozach sto- siąc. Co prawda bierze w nich
więcej. po burzliwej dyskusji
było :imacznie
planu
osób,
oka- udział średnio około stu
w sprawie j so"\\"!le informacje i gdyby
Efekt: m.in. niskie zaawansowa· fo również uchwały
kredy- zało się, że je-st kh rzeczywiście a więc zaledwie ok. 3 proc. ogółu
budownic- przy.mania dodatkowych
nie wykonania planu
niale
taksówkarzy,
zrzeszonY'ch
ie
n
może
być
budżetu RN m. duio wtedy
f towarzy. tów z nadwyżki
twa mieszkaniowego
gdy nie padł głos podwa:żający
szącego, opóźnienie prac prły bu- Łodzi - za 1989 r., utworzenia Wo- musie liby się obawiać. N~z rozjest wysolkość obecnej tarj'fy, Ta zaś
żywienia mówca twierd2i jednak, ie
Oczyszczalni jewódzkiego Funduszu
GruROwej
dowie
poziomie
na
Dla- została obHczona
$cieków, ruewYkonanie wielu z11- Dzieci i Młodzieży, ustalenie sta- to technicznie niemożliwe.
zaledwie
by inicjatywę gwara,ntującym ponoć
wek oraz ulg i zwolnień w po- te.go proponuje,
dań w gospodarce komunalnej.
minimalną opłacalnooć całego inPrzypomnijmy: w 1989 r. na te- datka.ch i opłatach . lokalnych !la
teresu. Przy niższych opłatach renie naszego województw.a prze- terenie Łodzi. Zatwi~rdzono zm1~twierdizi prezes Kwiatkowski
kazano do użytku 3.394 miesi.ka- nę uchwały w s-praw~e utw?'l:zema
warprzejadanie"
zaczyna się
Wspierania Imc1atyw
nia, w tym w budownictwie wie- Funduszu
samoczyli
pracy"
sztatu
2.570 (planowano Gospodarczych i zniesienia dopł~t
lorodzinnym chce
toś
k
to,
mimo
Jeśli,
chodu.
w
Wyborczy
Wojewódzki Komisarz
t;i:m za • usługi. turystyczne na tereme
oddać 4.700 mieszk:iń. . w
sprawą,
jego
Lodzi podaje do wiadomosci, i>< w jezd7Jić t!l!niej 4.000 w budownictwie w1elorodzm- WOJ. łódzkiego.
związku z wyborami do rad gmin, zrzeszenie nie ma jednak zamiaru
~owaW budownictwie
nym).
f
(j. kr) które odbędą się w dniu Z7 maja obn" · t
;.5.844
rzyszącym, na planowane
izac ary Y•
1990 r ., terytorialne !'°misje wy bor- ·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cze w całym województwie łódzkim
pasaWygląda więc na to, że
pracują:
żer0:111 J?OZOStają rzeczywiście jel) do 26 kwietnia 1190 r. w 1odz. od dynie ciche umowy z taksówkalZ do 18;
(ab)
rzami. Dobre i to.
w
Z) :t7 .kwietnia 1990 r ., to jest
ostatnim dniu zgłas:i:auia kandydaua. pełnią członkowie 'Preitydiów DRN tów i llst kandydatów na radnych Dz.iś, .., g00.z. is-~, przy
w aodz. iz-zo.
parter, i MRN:
Piotrkowskiej. 104 (front,
Bałuty (ul. Zachodnia fi, p. 189)
członek
po-k6j 014 A) dyżuruje
Od 30 kwietnia 1990 r. terytorłal- 1
Wierzbicki,
Tadeun
Prezydium RN m. Łorum - Barbędl\ pełniły
129) ne komisje wyborcze
'"- h 'ki ..,
bara Bara&ka.
Tym razem nie chodzi o mecz pił
dy~ury w awolcb siedzibach od godz.
""'• P·
Górna (a1. P oh,ec Ol
i karski, lecz o powstałe przed paro14 do 16 (opr6cz niedziel, łwląt
Rozewski,
- Dariusz
dyżury
ma dnfamJ w Łodzi (siedziba o zaPo-le&e (ul. Zielona 10, p. 131) wolnych sobót),
Jednocześnie wszystkich zal.ntereso- sięgu krajowym) Towarzystwo Przy.
- Jan1111: Pluła,
Holandia. Inicjato$ródmieście (al. Kościu&Łki 1, p. wanych zapraszam na konferencję w jaźni Polsk~. dniu 26 kwietnia 1990 r. o godz. 15.30 rzy :isapowlada]ą „pogłębianie przy117) ~ Lucyna Bonowslr.a,
między naszymi
stoSWlków
jaznych
w gmachu un:ędu
sala 10~ B
czerwone' -Miasta
„
A
(··"
Tm.a-Plotrkow- krajami" oraz współpracę gospodarł.odzl pr:i:y ulicy
rmu
""'
"w.iue>W
sk!eJ lOł na temat zasad bezpłatne- czą, kulturalną I turystyczną,
30, p. 30) - Wiesław Darmach,
Pabianice ~!. Arm!i CzerW'Onej go dostępu do państwowego radia I
Siedziba towarzystwa znajduje ~ię
telewizji pattil lub ugrupowafl poli· ptzy uL M. Skłodowskiej-Curie 1a.
16, p. l~) - Wojciech Oleśko,
komitetów obywatelskich
(w. m.)
Zgierl'! (ul. Armii Czerwonej 1, tycznych
b;\dź innych organizacji lub instyp. 37) - Janina Majorek.
0 te<j Hmej p0rze dyiurulą rów· tucJł popierających zgłoszonych kan·
di•dat6w na radnych w wyborach do
d'ó
·
k
·
po- , rad gmin w okresie od 1 do 26 mamet człon 0~1e_ prezy. i W.
.i gm~~nych ja 1990 r.
miejskich
zostałych
rówszpitalu. Kierowca ł jego siedzł·
w ich
rad narodowych
pasażer uc.1enież nietrzeźwy GRZ„GORZ SZKUDLAREK
(J kr.)
bach.
kli, zostali jednak zatrzymani.
ul.
21 bm„ o godz. 20.10, na
.t. WIDZEWSKIE POROZUMIE·
Aleksandrowskiej przy Traktora~

Tit \yła •łałnia robocza sesja Rady Narodowej łliasta Łodzi w
mijaJllc•j . kaden.oJI. Gł6wnym punktem wozorajszych obrad były
sprawozdania z wykoDAnfa Wojewódzkiego Planu Rocznego i bi1dże
t11 Rady Narodowej w minionym roku. Przedstawiono równiei in·
formację o realhacjl ramowego programu kadencyjttego RN m. Ło·
dal X kadencji.

.Taki wito był miniony rok? Wi- Kazimicn:
ceprezydent Łodzi
Jujka, we wprowadzeniu do dyskusji at:wier~ił ro.in., li był on
nl„zwykle trudtty. W 1989 r. przynajjętO do realizacji jedyni?
pilniejsze 1 na,jnie:i:będnie1sze zadania iospodarcze, ale i tak _nie
wykonać.
.się
wszystkie udało
Szybko 1>0stępująca inflacja, wysoka dynamika wzrostu cen i ko-

Co palono
.•
w „paIacy ku'"?
Czytelniczka poinforni.owała nas
wczoraj, że na za'Pleczu „pałacyPiotrkowku" ZSMP przy ul.
palone są jakieś akta. Ponie-j
apr.awd.zić. Rzeczywiśobok płonącego ogn[.ska. le-

jechaliśmy

cie _

żało SJ>O'l'O różnych pa:pierów, tedwaj
które
aell:, s.kąroszytów,
młodzi ludzie wr2:ucali d!o ogni.a.
Na pytanie: co pa.lą? _ odlpowie·.. ma"1'·uJatura. z pobi'..ńnego
d •·i·~1
~~
"
"""
~1
przegląd·u. d'Okónanego prze.z naże
wynikało,
•U!go rc·portera,
nie
wśród d\llkumen,tów ist<>tilie
było nic specjailnie ważnego
wykaz letdtymacji wydanycl:t c:r;ł;e
ry lata temu, informacja o sta.nie
dzielnicy l.6dź-Widze\V, czyst~ druki, proporczj'ki ltd.

.A. swoją drogą, jeśli dolkumenty nie .są poufne, albo tajne, to
ezy nie lepiej spnredać je
punkde sk.u11u makulatu.ry?
wsze to parę grosz:v.

w
Ze.~

(ab)

I
I

I

K'·omun1·kat

olska-Holandia

Po pijanemu, z dzieckiem
kradzionym autobusem
dysT kwietnia zwolniono go
póź·
cyplinarnie z MPK. 13 dni
niej, 20 bm„ zakradł się po pijanemu do zajezdni na Nowych Sadach. ukradł ikarusa, wsadził do
i
niego swoją 4-letnią córeczkę
r.iszył. w trasę. O godz. 22.05 na
ui. Kusocińskiego stracił panowa4
i rozbił
nie nad kierownicil
„maluchy". raniąc przy tym dwie
osoby. Po wypadku uciekł. W autobusie został pluszowy miś dziewczynki, dzięki któremu dotarto do
11prawcy. Miał we krwi prawie 2,4
go
11romille alkoholu. Osadzono
·
w li.reszcie.

1

m kw.

łl•lo

ni'1noiwy
woj
stojącego audi.
w tyłkio.-w"
125 uderzył
cofnął, po
Chcąc uciec ruszył do przodu, aku::at

11•I

czym
w mowy- ,
audi
męn.cie, gdy pasażerka
siadła, by obejrzeć uszkodzenia.,
. przygniecio?a
została
Kobieta.
miał
przez fiata. Jego k ierowca
.ł. NA SPOTKANIE Z POSŁEM
we krwi ponad 1,5 promille alMYSZKIEWICZEMSTEFANEM
.
.
koholu. . .
71
-NIESIOŁOWSKIM - członkiem
.łód ka
.mmwnym tygodniu
55
~lllCJa. zatrzyma.la w sumie . 1 władz Zjednoczenia Chr.ześcijańdciś,
zaprasza
Dzie-1 sko-Nairodowego
kierowców.
ale w biały metr.zezwyc~i
Jt6wn1eż %() bm.,
Wojewód2ik; Oddiział
dzfeń, bo o godz. 13.20, nietrzeźwy więciu z nich spowodowało 'YY- 0 godz 18
.
~„ ·
•
·
grozną
na padki, a jeden - mniej
kierowca „malucha" uderzył
zanotowano SSptooltwka,:;y1·sz~!~ 'c'pykAlXu pwr~~6Łonfadczj11;
zje- „stłuczkę" .. Ogółem
al Politechniki w kamaza,
•
'
.~
~
e
.-·
0110by
4
który::h
w
wypadki,
43
chał na chodnik, uderzył w dru-,
łódzkich 1;11f~~wań •. Fpl~~~~ych
glego .,malucha". odbił się i po- poniosły śmierć, a 48 zostało
- odbędzie a.i.ę pr.zy Ull, i"'.r...awmę:!:- nych.
trącił idącego chodnikiem
łab) Di•J 48 CI pięt.ro).
w
-.,znę. Poe:r;kodowany zmarł

1

"!'.

ral'l-1

czynny oC ponł9nr 3S-88-ll
dzlałkU clo Pil\tkn w codz, 11-

Ti~Eł'ON

ZAUFANIA 41& kobiet
z ciążą problemową czynny w
dni powszednie w 10111. 11--ZI
·
nr 57-40-33.
ALKOHOLICY ANONIMOWI
tel. dla ludzi z ~oblemem alponiekoholowym - 1'1-31-4%
piątek (T-ZO),
działek MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAY•
- czyn.ny od
FANIA nr 917
Pll\tku w 1od1.
ponledzlałkU do
lZ-18.

TELEFON DLA RODZICOW
ponlt•
od
nr 988 - czynny
działku do piątku ...- codz, 1318.

POGOTOWIE MIES:Z:KANIOWJh
32·46·36
sp6łdztelc:r:e
38·33-15
komunalne
74-28·13
osiedle Widzew
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowle MO
Strat po:tama
P11mol' drogowa
Informacja 1lntby zdrowia
tnf11rmacja ttolejow&
lnf11rmacja P'kO
Informacja telefoniczna
lnformaeJa PKS
Dworzec centralny
tnfnrmacJ,a tr.uttuulna
Pogotowie energetyczne
Łlldf! P61ttoc
Ł6tlf:

Południe

DATBY

•••

74-Zł-00

14.55.zt,

9C7
898
ł54

3ł•1S·t9

38-55-55

34·3!·11
113

7ł·H·35

'7ł·G6·95,

df:wlg11we
'

74-29-55
tłl

7C-ZS-t9

Pog11towle. gazowe
Po1otowłe

SCIIRONISXO dla zwierząt 57·88·42
USŁUGI POGRZEBOWE - 33·'13·00
POMOC RODZINIE (Slenklewlcu
38) poniedziałki, wtorki, czwartki odz. ts-11, •rody codL

WYSTAWY
GALERIA BAŁUCKA (Stary RY·
nek 2) godz. 12-1'1 grafika E.
Dwurnika
GALERIA SZTUK.I (Wólczańska
wiekćw
3t) godz. · 10-lS sze~ć
malarstwa
14-11
GALERIA I.DH'. - codz.
wystawa „EksUbtls Hkralny"

TELEFONY

WA~

74•8'1·86,

t9ł'o

'M-CO·łt

- 988
TELEFON ZAUFANIA
w dni pows:i:ednłe w godz. tlf-T,
w dni wolne od pracy całą do·

„,,

P.0·
TELEFO'l'I OlttEJ('J'AC.JI t
:Z:AWODOWEQq
ltADNtCTWA

I BTNO·
ABCHEOLOGICZM'll
lł)
GRAFICZN& (pL Wolności
codz. 10-11
(\ll,
TURYSTYKI
I
SPORTU
Worcella :U) godz. 11-11
ŁODZI
MIASTA
HISTORII
(Ogrodowa 15) &odz. 10-lł
(Piotrkowska
WŁOKIENHICTW A
282) codz. 10-16
SZTUKI (WlęckowsJdeao ~
godz. 10-17
POLSKIEJ WOISKOWE.J SLUZ·
(Zeligowskiego
BY ZDROWIA
7) godz. 15-11
OSWIATY (Wólcssńń.a n,
codz. 10-lł
MIASTA ZGIERZA (P~bro,wsld•·
go 21) godz. 10-11
MIASTA PABIANIC (pl. Obrol\·
e6w Stalingradu 1) godz. 10-111

•-n

NOWY - 1todz. 19.111. „Sk!Ullee"
god1. lt „Sclsły
MAŁA SALA adz6r"
.JARACZA - godz. 19 „Owludy
na porannym nleble"
godz. tt „Sek!'.IAŁA SCENA sualne perwersje w Chicago"
POWSZECHNY - godz. 1'f ,;par.
tret"
MUZYCZNY - godz. 11 „Kopciuszek"
STUDY1N'!' - cod.z. 19 „Makbet"
MUZ&A
TRADYCJI NIEPODLEGŁO!llCIO·
l3) godz. 11-.lT
(Gdaóska
WYCH
(Gdańska, 107) eodz: 9-1'1
(Ul.
RA.l)OGOSZCZ
ODDZIAŁ
z111erSka lł'f) .rock.

•-u

superglełda

-

„J'ala"
1ddz.

Bazar -

w dni .w otne • Dd pracy
9-H

czynne od godz. f dtt Ul
do godz l'f)
OGROD BOTANICZJł<Jr - Sodz.
t-211
zoo -

(kala

l'ALMIAllHIA ponledz.lałll:ćw

csynna opr6ot1
w iodz. .10-17

(Konstantynowska
LUNAPARK
li/I) god1. ts, do 1mroku: w dni
codz. 10 do
wolne od pracy
smroJctt.
JU1łA

BA&7Yll -

~koaeł"

,..,,_w
NIE
15--18,
I piątki, w godz.
środyOBYIVA<ELSKIE
Ln·
do pmedwyborcz.ego punk.tu
MPK wyjaśnia, że opisany przez
forma<eyjno-k'<>nsu1tacyjnego, eiyn- nas przypadek
w
ogrzewania
nego od niedawn.a w Klubie Osie- dniu 20 marca wnętrza tramwadlowym „Zarzew" przy ul. \Vain- ju linii „22" (przy wyjątkowo ciedursk.iego 4. Pod~as dyżurów mo- płej pogodzie) spowodowany
był
żna będzie m. in. spotkać się z pęknięciem
sprężyny kierownicy
do ciepłego powietrza. Wskutek
kandydatami
widzewskimi
teprzyszłej Rady Miejskiej.
powietrza.
go nadmuch ciepłego
.ł. OSRODEK MUZYCZNY ŁDK chłodzącego aparaturę
elektryczzaprasza jutro ną, skierowany był do
(ul. Tragut-ta 18)
wnętrza
o godz. 17, na „Maraton· piosen- wozu. Nie były natomiast włą
kl", czyli ,,Nostalgie po YAPIB". czone grzejniki
elektryczne, zaMałzeń· silane pradem z. sieci trakcyjWystąpią: „Stare Dobre
oczywistym marstwo", „, 'fjak", „Kwartet Yorgi", nej, co byłoby
energii elektrycz„Shakine" notrawieniem
Michalski
Wojciech
Strzechą", nej,
„Pod
and company,
(ik)
„Bez Jacka" ł ,,More Experlence".

I

od lat ta Sodz. 1t, li, u,
18, 10

te,

WA

8.30,

GDYN'IA - Kino non stop
od godz. &--21; „Mucha"
USA od lat 15

KAMERALNE
TATRY godz.
,,Thais" pol. od lat 18
ll.30, 15.30, 18

IWANOWO - „Nlediwtadek"
kanad. b.o. godz. 15; „Preda·
tor" - USA od lat 11 codz, IT,
19
Ml.ODA GWARDIA - „człowiek
w ngniu" USA od lat li godz 10, 1T, lł

WOLNOSC - „Akademia policyjna", USA, od lat 15· godz. 10,
12, 14, ltl, 11

KOMA - „samotny Wille McQuade" USA od lat li godz. 10.15,
u.30, 15; „Burzliwy poniedziaang. od lat 18, godz. 17,
łek" 19.30
1 \\fAJA -- „Porno" - pot. od
lat 18 godz. 16, „Szklana pułap·
ka" USA od lat 18 godz. 18
atUZA - „Krokodyl Dundee II"
·USA od lat ts godz. 18, 18
- „Jlaln Man", USA,
l•t 11, 1odz. 11, 1'.111, 19.30

ŁDlt

od

PRZEDWIO!llNIJ!l - „czarodziej I
Harlemu", -pot. od lat 11 godz.
19.30; „Pracująca dziewczyna"
USA od lat 15 godz. t7.30, 19.30
('I czytanit listą dlalogowit)
POKO.J - „Protektor" Ul!IA od
lat is godz. 15.'30, „Deja Vu"
poi. od lat t5 godz. tUO
od
POLESIE - „Porno" pot,
lat 11 rodz. 19.30
STUDIO - „Czerwonll 1torączka",
USA od lat 15 godz. 17, 11
SWIT - „Imperdum słońca"
USA CHI lat 11 godz. 18,
'l'.ATaY -

- „Wirujący seks'' od
lat 12 godz. 15; „Moja macocha
Jest kosmitką" USA od lat 15
godz. 17; „Rai.n Man'', USA od
lat 15 godz. 19 (z czytaną listą

ZACHĘTA

dialogową)

„Nlco"
STYLOWY-STUDYJNE . te,
godz.
- USA od lat 18
„Sekstelefon" USA od lat ta godz. 18
w
- „Bal na dworcu
Koluszkach" - pol. od lat t5
godz tS.30, 17:30, 19.30

WISŁA

WLOKNIARZ - Film premierowy - „Zdradzeni" - USA od
lat 18 godz. 10, 12.30, tS, 1'1.301
20

Il,

29

-

na" USA od lat 11 godz.
11, 16, 18.30

,,.1'1'aouJ4ea dzSewesy-

PABtANtC•
MAZUR - „Elektt'onlczny mor. derca" USA od lat 15
ROBOTNIK - „Zdradzeni" USA
od lat 18 godz. 15. 17.30, „Czło
wiek z blizną" - USA od lat
18 godz. 20
APTEKI
Al. Mlcklewlcza 20, ul. Gagariul.
na 8, ul. Lutomierska 148,
Olimpijska '1a, ul. Gorkiego 2la.
Aleksandrow - K~ctuszkl 4
Konstantynów - Sadowa 10
PablAnlce - Armil Czerwonej 2
r..owlcka 83
Głowno Ozorków - Armil Czerwonej 91
Zgierz - Dąbrowskiego 1ł

Rozdano już międzynarodowe
na.grody funda.cji „Złotych Maanty·
lin''. zwane popularnie
zo-Oscarami, bo laureatami
stają tylko najgorsze filmy i
najgorsi reżyserzy i aJttorzy.
Niestety, nie zgłosiliśmy się
do tej „konkurencji". A szanse
zdobycia nagrody były pnecież
ogromne.
traktora
Cena , najtaB.szego
(C-330) wzrosła z 1,44 mln. zł
(w styczniu 1989) do 28.8 mln
zł (w lutym 1990). Najdroższy
w
ciągnik (W-1634) kosztował
lutym tego roku 140 mln zł.
Koń by się uśmiał„.
Zakłady, Mięsne w Kole rzuciły na rynek łódzki - w ma·
- polENleńkich pac2:uszkach

dwicę sopocką (na eenę spuść
Coś
my zasłonę miłosierdzia).
nam się wydaje, że to spóła z
kapitałem zagranicznym, a obcozajudziałowiec
krajowiec muje się napISami na etykiecie.

Biustonosz firmy „Triumph·'
kosztuje 38 650 zł.
Panowie. nie zapomnijcie docenić też urody opakowania!
Poseł
skarżył

Roman Bartoszcze , PO·
że w
się publicznie,
Polsce jest więcej wideo niż wi-

deł.

nie
za Europą
nas na zajmowanie się
bo
widlami,
prymitywnymi
przyszłość to elektronika i dziwne. że nie rozumie tego przed·
stawicie) rolników. Wideo zamiast wideJ - to fest to!
W

pościgu

stać

ogłoszenioweJ
kolumnie
Warszawy" rywalizują z
sobą dwa biura pośrednictwa
Anonsy obu tirm mają iden-

Na

,życia

tyczną

J'lraficzną.

formę

treść'

zakresy świadczonych usłul( i
nazwiska właścicieli Różaią je
tylko imiona obu panów i ty·
tuł magister przed nazwiskiem
jednego z nich.
ten
Zastanawiamy się, czy
wyróżnik notrafią docenić no·
te!lc.ialni klienci biur.
STARE A DOBRE.
Cwierć wieku temu w restau·
konsuracji we Wrocławiu
wielokrotnyC"h
mimo
ment,
oróśb, nie mogae doczekać sie
sam
z racbunkie1n,
kelnera
obiad.
:r.a
obli<'7Vł należność
kwote zapisał na serwetce I po·
dał swó.i adres domowy z na.
denująra

adnota<'.ją:

.Nalr7noś ó

mo2na odehraf w ponielł7.iał1'i
godzin~""
w
środv i !)jatki
17'-?11"

DYŻURY

SZPITALI

- Szpital
Chirurgia urazowa
Im. Jonschera \MllionoY\a H)
~eurochłt 11rgla
Skłodowskiej-Curie

rzeczewska 35)

-

Szpit"l tm.
(Zgierz, Pa-

Szpital
Okulistyka
Jonschera (Mil!onowa H)

Im.

Szpital
dziecięca Chirurgi.a
Im. Biernackiego (Pabianice, Ka·
rolewska ~si
Laryngolol!ia dziecięca - Szpital im. Korczaka (Armil Czerw'onej 15)
-

szczękowo-twarzowa
Chirurgia
Szpital Im. Barlickiego (Kop·
22)

clńsklego

Szpltąl
Laryngologia
Pirogowa (Wólczańska 195)

im.

Toksykologia - Instytut Medycyn:v Pracy (Teresy 8)
Przychodnia
Weneroloiria
Dermatologiczna (Zakątna 44)
Telefoniczny Pllnkt Informacyjny dotyczący choroby ATDS
czynny od 13 do '1 tel. ~-81 -28
- Interna dla .dorosłych ul Sienkiewicza 137 tel. 36-31-00 'w. 31
- gabinet ehlr1_\rgll dziecięcej ul.
UJ, czynny
Armll Czerwonej
całą dobe 74-14-l4
ul. Armii
- gabinet pediatrii
Czerwonej t3 czynny od t5 do
7; \V dni wolne od pracy czynny celą dobę tel. 14-14-14
-

(UL
stomatologiczny
~abtnet
Zapolskiej ll czynny od godz.
19 do 7; w dni wolne od pra43-39-71
cy prz.n cab\ dobę

,.DZl~NNIK ł.ODZKI" - dziennik Robohl~eJ 8p6łddelo.l W1c!awnlczeJ „Praaa-Ksląika-Ruch„. Wydawca: Udzkie Wydawnictwo Prasowe, t.6dź, ul. Sienkiewicza 3/5. Druk:
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