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Cena
700 l f

„ełnłe

s łnformaej"
uzyskaprzez PAP w Dzienniku
·t1ataw nr 28 ogłoszona zostanie
utawa
o przywróceniu święta
lll&rodowego 3 Maja I \1stawa o
anleałenln lwięta
%% Llpęa.
Przyjęte prze:& Sejm, a następnie
•ne:s Senat, ustawy podpisał pre·
ITdenł RP WOJCIEOH
.JARU&ELSKL
Najbliiny S maja obchodsl4 bę
•stemy wtęo ponownłe Jako 6włęto
Uro4owe. •
(PAP)
~

Sena1 zatwierdZil
.0

USl81V Poli&ViDl11

'

Drulł
cłileó obrad
plenarnych
lenatu rozpoczął •ł• od dyskusji
aad 1tanowiskłem izby w sprawie
przedłuteniu kadencjl
szkół wytszych.
·

ustawy o

(Od specjalnego

or•

wysłannika)

Hsli:o 1! &ochin it'Wała na selskich uwag nie pczostawił bez t·,o;y ]'}owinno iść dalej, tłumaczył
Wiejskiej debata nad po- odpowiedzi. Sze! polskiej
dyplo- :li!! naicorz!!j by było ·~dyby delityk~
mlędzynarodow11 macji podkreślił, źe rzlld prawa- kll!racje i słowa powstawały nielenat be:a nstrzete?\ przyJ11r uPolski
ł
przeci1tgntła
aii:
dzi
pollt;y'lt•
zagraniczną
ponad·
wykonulne. Nawiązując. do postu·
ttaw.- o przedłutentu kadencji ori latów na temat zmian kadrowych
pnów 1zkół wyłnycb ora1 o za- jeszcze n& dziefl wczorajszy. Mi- partyjną - ogólnopaństwową
że
nilter' apraw ~a1ranicinych Krsy ogólnonarodową. Oraz :te <> c:zvm w MSZ minister powiedział,
Bro· odwołał już 22 ambasadorów. w
(DALSZY c:Lł,G NA STR. I)
Hłof lkubłsllMnkl, i&dnej a
po- wcześniej mówił aze! OKP
nlsław Geremek Istnieje dla
~ej. :orzypadku wielu decyzji personalpolitykl consensus polityczny. K. , nych ma jednak
.związane ri;>ce.
!kubiszewskl odnov.ac !!ie do po- (chroni ich stare prawo) W MSZ
ru.uanych spraw niemieckich ale- jest :xmad 400 podaó o przy jęcie
centowaJ, że zjednoczenie
:Nie- do &łużby dyplomatycznej. Ponad
miec ·winnC!
atać sit w Europie 100 osó1J dopuszczono do egzamiKamen- n_ów. Tylko połowa
zdecydowała
IT bm. prezydent RP Wojciech ro%W!ązywal trudne problemy sto- czynnikiem stabilizacji.
:\')ył już \\' USA i Ti:r·ac:u a-wyP0byt .\ Kaszpirowskiego
w
laruzelsld apotkal alę w Belwede- 31\c• na drodH pol~k!ch reform.
tująe uwagi niektórych 'POSłów, że m~ . do nich p~z,vst.ąpić.
Główną biera si~ do Hiszpani:,
Wl1ch
Po1sce ri'1a'ls'.lje „W~:>ta·•,
która
rze 1 prymasem Pol!kl kardynałem
(PAP) n:adowe stanowisko w sprawie Li- bimerą. s11 wciaz ;ęz:vki obce.
P,1slowie odrzucili wczoraj pro- gl~~~i~z~;ust~;;!~j ~~~.~:i~~~~~stroju C'~ce być jego farna ubezpierzel61efem Glempem.• Rozmowa pol .:l1>•::t ustawy zezwal:ijący partiom
•wlęcona była klul:Z<lwym, nurtuj!\Anato~ij Kasz,)jfO'.•:ski prz" ':>ędz:f' :uow~
w
k.>lch~·ch podróżach.
l ugn·powaniom
µolltycr.nvm i u·~
ł7tn spoteczeflstwo pohkle pr?bleerżawa też
w:.:crn~em
do Kasl.Pi r '""~·' ma a:r;en·kai'lsk'cgo
grupowaniom
obyw.:i.telskim
na w. pon ie lziałclt
triom.
1,•pro:>?en:e Spół
1nenellż()ra <i~órv w Sln:iacb Zicnadawanie radiow:v:,ch programów Wa_szaw.1· n::
Prezydent 1 prymas wypowiedzi~,
·
Za'.tlad·1
Ubeio'ecw1\
'
•
w.rborczych. Posłowie z OKP za- dzie:czego
„W('sta"
w
Lod<:i.
Przyjeżdl.a
do
uo'.lczor:ycl1 5p1·zeja\\al 1)\.r;ty
na
Jt tł• I nacunktem i uinanlem o
proponowali t,• ustawę. uch;rla}ąrą
pMtawl• Polakó\v, którzy cierpi.i.·
Polski,
ab/
...
odpo~ząć i z~ł;acz:·t I ::.po~ka1:a z ·1 ;t!'Zcui po 50 dolan& czas kampanii wybar zej
do
Wl•, w poczudu obywatelskiej
Jadw:gi
:ó1v. Ile bf,ilą kosztować w Po:sce?
!łamorządu, monopol Radiokomite- ojczyz:ię swojej matki
oWfedz!alnofrf pokonują trudncńct
u ~a nadaw~nle pro~ramu. Dv· mieszkajace·
obe~nie w \\'hnic:·
w ;\I.
ełdary dnia cod:rlenneso.
•
'o •:stawa
epizodycz.11~. i)o
na. Ukra n~e. Xa razie tra ·.i.
j
Prez7den~ •101cier.h Jarurelakł J
1.~ ai!'.) i
i•
:li:l!t'Zt"'
. ~ OW,)prymu J
t dl r' '1.'ViarlH tt! 1
~
C, 1.
t ~y · t1
!>d
~~
1
no!ć, ~t!
ąą pod prof."\'i dnł'fwui
rpjekt
e uia.azl je•lnak
zna-1
s.to„o
premiera Taiłeu!UI, Ma„owtl!erJl!tgo.
In!onno\\ aliiirn1 jut e pow tMlu ul. Lodo J lr.b.t dokonał pierw- n·.
I
s~
darzony pr:rez gpoteczeństwo w!el- pierwszej w Polsce hbv Rotra- nych transakc:ji. Sprzedano budrnDopforo po obiedzie Sejm przy- zaprasza ~o ff)\„c~/a"' nal~ży
klm zau!anłem, będzie gkutecznie chunkowe1. Wczor11\ w • ~:r:I przy kl. w których nabywca zamierza stąpił
podzjr"='·ać, i~ w clasie
~ :\ e~(\
do l-"n:latu r~nty i emerytuurz!ldtić szkol~ zawodow" wraz z r •. Istnieje tu ogromny bałal(an i
kilkutygodn:bwcgo pobytu w l'•'~
warsztatami,
ustalono
warunki wiele
n i~: prawiedll wo.<ici.
L (ór'1
Międ~ynarodowy Dzień Tańca
transakcji kupna wlamokiowego całlrnwlcle unorr.adkować mp7.e do- sce spotka siq ··: l~odzi z t:·11
którzy \~ ien ą .,.,. je;zo
la i~.n ,,
mle zknnia, przygoto\nno wstęp·
nfe ·wydztertawienłe •poreJ 1tacji
(DALSZY Cl ~G :SA llTR. 3)
moc.
obllugl 1amochodó\'I' wru :z:e atacj" paliw. Nie byJo
natomiast - - - · . . , - · - - - - · - - • w""azw-"*-~'---'-""'"'-·- - - - - - - - - - - - -
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transakcja I
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czeń, w któryc:h
wać rarma:t

pomiesz-

mo:t:na produko-

Nowa .taryfa -„ stare numery

•
J

Dzij m~my ~oliot~. 2S k\\iet-

nia

,,Celem Izby
'Rozrachunkowej
jut pomoc w dzierżawieniu nłe
ruchomośct, maszyn t urządzeń mówi prezes apólkl E. żyszldewłcl:
ułatwianie kupna jeśli są cb~t
Pd 1 maja taryfa telekomurilka- obrębie jednego minsta - !'lOO ty•.
nl, obslug11 transakcji wek~Iowych cyjna
\\·zrasta o ok. 200 proc. Za zt, z miasta do miasta - 800 tysię
a także odpowiednie rajf'C'!e się
zainstalowanie telefonu w pry\"at- cy.
-bankrntaml".
.
11ym mieszkaniu trzeba będzie już
I
\Vzra~taja
również
koszty rozTn oatatn!e n1oż1! być bardzo zaplaclć 2 mln :ll (dot ·chczas '566 mów. { tal: .ieden lmp:1łs kosztoc:·s.),
tt w łnstyluc,ft %,5 mln (2 mln wać b~<lzle 150 zł (00). W połr,iczemoctn„. oo recesja pogl~b1a sie. Jest
'10. tys.)! Stda oplata miesięczna
już pierwszy .,klient'.', :!irma w tak
(DALSZY CIĄG· ' i \ STR. !!)
kiepRklej termie. że nie zo taje (bez żłldn. •eh potączeń abonamennic innego jak ją zlicytować. I w !owyr·h) -- w mleszlrnniu prywat~
tym mogą pom6c fachowcy x !Tby. n.rm 1 ty•. 7l (1560). w instytucji
-- I fysiecy (l'.5400). PrzenfHlenle
lt. K. te,ietonu (np. pneprowadzka) - w
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necznym:
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Zieliński

ł'o dwó~h ,,,ektaklaeh pośWil;co
nych Czajkowskiemu, jakie przy\ •iózl do Łodzi balet z Permu po apoteozie klasyki - teraz na
scenie Teatru Wielkiego inny ro~
dzaj sztuki tańca.
·
Premiera (28 I 29 bm.l ~rypada
w Międzynarodowym Dniu Tańca
(29 bm.J. Artystom baletu - twór·
com I wykonawcom -' posługują
cym si!; najbardziej uniwersalnym
językiem sztuki, skladmny serdecz-

ne

życzenia.

tektywlstycilnego. s" to byli judocy ł karatecy, a i&kłe mlllrjanci
4obrze znaj:icy 11w,6j
fa.rh„. Nagminne do tej .Pory
kradzieże wina e&łklem ustały„.

__

nL~O -

POD ·ocHRON.\

DETEKTYWOW
Tarnowskie
Zakłady
Pru\\\'.Ól'stwa Owocowo-Warzywnc~o, produkujl\ce m. In. najbardziej bodaj popularne, bo tanie,
wino „Owocowe", zatrudniły w
charakterze str6ż6w detekmiejscowego biura de-

Oszustwa
właścłciell
sta('ji
benzynowych, Jtt6rzy sprzedają
benzynę niższej jakości pobierając opłaty zr. paliwo wysokooktanowe, kosztuJ11 Amerykanów ponad ~.50 mln · dolarów
rocznie - stwierdza się W T&porcie Gł6wnero Urzędu Kontrolno-Badawczeco
Kongresu
USA. Jego autorzy zarzucaj~
wład.zom federalnym, :te nie po-
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W loso \'anlu nagród kolejnego !O-dniowa wę(lrówka po Baszkirii
konkursu Blura Podróty „Tour- i Kaz11chstanle --. końmi, powoza-Retour'" i „DL" nieprzenikniony mi, w pontonach lub na wielbłą
fos zetknął dwóch niedawnych so- dach (dln jednej osoby).
lenizantów. Główna nagroda, ufun- Czy laureat planuje udział w
dowana przez biuro Wojciecha Ma- jakim• obozie kolitlyeyjnym, przyrzyńskiego, przypadła
48-letniemu
(DALSZY CIĄG NA STR. 3)
łodzianinowi, radcy prawnemu p. WoJcleehowł Francowl, zam1enkatemu przy ul. ~ochanowskiego
:s, a 1atrudnlonemu w Ur~dzle
Mtuta Lodlł. Zw,ol'°'
ezeka

tzy w

łeJmuJ1t łałn7olł irotłw • et•
ha wyelłmłnowanla łycrh machlnaeJł.

.tłoau

Nowefo Jorku

Jll r6ine formy walki

1

nłe

ue1clwym1 kłeroweamł taksli·
wek. W dw6ch najwii:ks:aych
11orłach lotnlcsyeh l na postojach taksówek pojawiły 1lę
mapy miasta, na kłlirych wyeksponowano 6retln111 wysokoś6
opłat za przejazd 4o okre8lonej dzielnicy Nowero Jorku i
jego przedmieH. Wnystkle informa.cje podane 111 w 8 ~ęzy
kach - angielskim, fran.c1UJdm,
niemieckim, włoskim, hlnpań
skim ł japońskim.
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Niezwykła wędrówka

„Zorba to symbol s\\'ÓlJody. bogactwa wewrn~trzncgo symbol czło
wieka który może być dobry i
nie boi si!) dobrym być".
Znakomity choreu1ir:1f i tancerz
- syn wielkiego Lerinida l\11asina,
gwiazdy · zespołu
Diagile\Ya
Lorca l\Iassine tak mówi o bohaterze baletu Mikisa Theodorakisa „Grek Zor.ba". Widowisko, którego ideę stworzył. które reżyse
ruje i przygotowRt choreograficznie będzie także jego popisem ta-·

al
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jeuczt

jesteśmy

~

\\ alf'rla. fedora,

Ludwik,

Jt:TRO:

Żywisław•

,Angflina. Pioh', Rita,
Robii;i, Robert

w dniu dzisil'Jszym dla Lodzi
przewid1do następując~ pogodę:
zacl1murzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe burze. Chłodniej., Temp.
maks. 1t st. minimalna li st.
Wiatr umla\·kowany, okrf'samł
dość silny i porywisty, zachod·
ni I pułllocno-zachodnl.

7 st. C.

A m11 w. kraju naiwnie 1ąd.ci
źe

Paweł,

DZIS:

Ciśnienie o rodz. 19 wynosiło
987,8 hPa (7411,9
mm) temp.

._.

W, telewizyjnych „Wla.domoś
ciach" Krzysztof Turowski doniósł :z Francji, iż, ksztalcl się
tam dla nas „przyszlycn
radnych".

liimy,

•

1848 -

Wojska ' pruskie ' przy-

stępują do likwidacji polskich
sił powstańczych w obozie w
Książu.

przed

w11boraml.
W

se1~shopie

~··-

erotyce

pująca

Swiadek,

obowiązuje

hierarchia:
Wiedzący.

nasti:-

Spr11wca,

·~~~

I

,,DŁ" ~o~awia

ze ZBJG!NFEWIEM MROZ1EM,'
prezesem „Camaxu", handlującego w Ł-0dzi ~
sex-towarem i bronią g·azową.

-••„....

- Palt!• prezesie, w handlu aeksemi w11.11 eklep jest plerwazy w
Polne. Jak idzie interes?
- Nie nar:Zekiam, chociat jest to
. tylko dodatcll: do poważniejs.zej
dzlałailnośc!.
Ru.eh 1!1t zwiększa.
Po dośwładezenlach mdnionego ty.:
eodnla mogę już
powiedz.leć, że
c()l'az wlęce;l j~ lrupu.j"cych. 'W
piorwezyeh dniach odWlłedtaai nasz
z.ldep pmed• ·wsz,.ildm swłedzający.

" wul Wenołt
I ..._. &łm
NI• ml. fttlUl s, l

młodir.f,

.-

I

Ili&

star.si. Warto jednak zauwit.żyć, te
bardziej zdecydowanymi klientkami są kobiety. W.iedzą czego chcą,
wyb:erają i kupują. Panowie klu·czą. Najpierw· podchodzą do stois.ka :r bronią, ale ukradkiem spoglądają na seks-towa.Ty, Wychodzll, wracaj" i w końcu coś kl\1pują nilby
n!echoonfia.
- No wła§nle, co cieszy s141 naJ-

od

wlęb1ym

powodsenlem'l
- Pruerwa.tyWy, oo prawdę m6(DALBY

·
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NA ITB, I)
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._ Wien m&me, jak jedzle1117

Hml • łat\,
łrs7muJemJ1

te zawne

lłłl IA•
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PREZYDENT MIASTA ŁODZI Konferencja prasowa
ORAZ BISKUP .ŁÓDZKI f rzecznika rząę:lu

w

!?WLit;

maj11 1:&Hft7ł zaprosł6 na arocs1noH, która edbęcllłe li•
w nie4delę n kwietnia 1890 r. o rodzinie 11 na terenie

s.

§

§

S

dole tabeli •:vtuacja prawie
juna, aaś na górze przynajmniej
kandydatów do zajęcia
1se•ciu
na zakończenie
CIOłowych miejsc
rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy.
Jak 1wykle latnleje strefa
kowa, w której znajduje •i41 kilka
1apołów, które marzenia o starcie
w europejskich pucharach muszą
odlołyó przynajmniej do przyszłe•
10 aezonu. Tak oto przedstaWia się
rozgrywek
ligowych
panorama
przed 25 kolejki\ mistrzowską, która obowiązkowo odbt:dzie się w
najbll~ sobotę. Powód? Wyjazd
kadry na toumee do USA oraz
koniecmość odbycia nasti:pnej serll mistrzowskich spotkań jut w
dniu 1 maja (wtorek).
Pól roku temu, gdybywy anonsowali na łamach naszej gazety
przyjazd do Lodzi mistrza Polski,
to ta wiadomość zelektryz<>walaby
zapewne wlf!lu kibiców. ,Tymczasem chonowskt Ruch rozmienił na
Nietrudno
sławi:.
IWI\
drobne
przecież zauważyć, te jest cieniem
zespołu, który nie tak dawno wyN alcz.vł prymat w kraju. Ostatnia
poratka tej drużyny (0:3 z Zawiszą Bydgoszcz) na własnym obiekcie splendoru jej nie przynosi, a
dodatkowo jest powodem do róż
nych komentarzy na temat postawy podopiecznych ttenera Jerzego
W:rł'-0bka. Czy przyczyną słabości
Jut tylko odejście do Panathinaikosu „Gucia" Warzychy? To ni
tylk<> w tym rzecz, skoro nie tak
dawno jeszcze kilku piłkarzy było
zawieszonych za „bierną postawi:
ligow niektórych spotkaniach
wych". Jestem taicie zdania, że
chorzowska jedenastka mimo wszystko prezentuje niezłe umiejętnoś
ci 1 przestrzegałbym przed zbytnim optymizmem, zwłaszcza klbi·
ców l..KS, którzy przyjdą dzisiaj
obejrzeć w akcji „rycerzy wiosny".
Lodzianie - jak do tej pory nie przegrali w rundzie rewanżowej
ładnego spotkania, a na własnym
obiekcie odnieśli tylko Jedno .zwycit:stwo (2:0 ze Stalą Mielec). Mają tak:i:e w pamięci wysoką poraż
kQ 1 Ruchem 1 :4 poniesioną w
Chorzowie w rundzie jesiennej
Pora wii:c by zrewan :i:ować się rywalom. Nadarza się po temu stosowna okazja 1 myślę. że zostanie
ona przez gospodarzy wykorzystana. Dadajmy, że do zespołu powróci prezentujący dobrą dyspozycji: od początku sezonu Sławomir
jeden
pauzował
R6łyckl, który
mecz za :Młte kartki. Skład jedenastki LKS Jest ustabilh:owany tnie
wielkich
oczekiwać
powinniśmy
zmian. Pytanie jest tylko jedno:
czy mecz na prawej pomocy rozpocznie Podolski czy też Nowacki?
W prżegranym meczu z Zawiszą
fląskl zespół wystąpił w następu
jącym składzie: Kołodziejczyk Fornalak, Fornalik, . Jaw!lrskl, Chorzewski - Lukasik, Gęsior (od 43
min. Waleszczyk), Szewczyk, Mosór - Bąk, Szuster (od 61 min
Jaworek). A więc najlepsi" piłka
rze. którzy tworzą podstawo\vą
kadrę zespołu. Czy potrafią przeciwstawić się podopiecznym trenera Leszka Jezierskiego? Liczymy na
sukces jego drużyny, choć droga
zwycięs twa będzie
~ odniesienia

zawody
bardzo trudna. Lódzkie
prowadzić bfldzie Grzeron Rek z

W

•rocI-

Gdańska.

Widzew natomiast udaje się na
wyjazdowy pojedynek do Białego
stoku. Trudno nie oprnć at-i wrażeniu, te będzie to potyczka o to,
latarni•.
zapali czerwoną
kto
Przy
wyrównane.
„Szanse" są
zwycii:stwie 1ospodarzy 2:0 ob'a
zespoły będą miały taką 1amą liczbę strzelonych l straconych goli. I
wtedy 1Ql1'damle bt:dą zajmowały
dstatnie miejsca w tabeli.
dwa
PodopieC%ni Pawia KowalsldelJO
jakby pogodzili si~ • faktem, że
już nie obroni!\ swych pierwszoligowych pozycji. Co zatem Im pozostało? Swą post&\V2l na stadionie
Jagiellonii powinni udowodnić, że
rozbrat z ekstraklasą nie będzie
trwał tak dlu1<>. Ten sam cel przymiejscowym,
piłkarzom
świeca
których od niedawna prowadzi ich
Mirosław
były &Zkoleniowiec
Mojsluszko. Można zatem ocr,,ekispotkania, a każdy
wać niezłego
wynik jest sprawą otwartą.
Z pozostałych spotkań na plan
pierwszy wybija się pojedynek pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz i Legią
Warszawa. Derby klubów wojskowych powinny przynieść spodziewane emocje l kto wla czy nie
zadecydują w perspektywie o najwyższych lokatach w Udu.
Oto komplet spotkań 25 kolejki
mistrzowskiej: LKS - Ruch Chorzów (godz. 17), Jagiellonia - Widzew . (godz. 11), Sląsk - Motor.
Górnik Zabrze, Lech Wisła Sosnowiec
Stal Mielec, Zagłt:bie
- Zagłębie Lubin, GKS Katowice
- Olimpia P<>znań i Zawisza (s. szym.)
Legia.

Atrakcyjny turniej
piłki wodnej
Wczoraj rozpoczął si• na pły
walni Anilany międzynarodowy turniej piłki wodnej juniorów. Startują: reprezentacJa Czeskiej i Sło
Republiki Federacyjnej,
wackiej
Armenil, Ukrainy oraz reprezentacja Pobki juniorów, Druźynę biaEdward
ło-czerwonych prowadzi Kujawa, szkoleniowiec łódzl<iego
klubu, a w składzie zespołu znajduje się 7 zawodników urodzonych w naszym mieście. W pierwszych meczach zmle zyły eie ze
sobą: Ukraina ..- Czeął\oslowacja i
Polska - Armenia. W sobot41 kolejne mecze: Armenia - Czechosłowacja 1 Pol:ska Ukraina (godz.
Ukraina I
10) oraz Armenia
Polska - Czechosłowacja (godz. 111).
W niedzielę o godz. 10 pojedynek o 3 miejsce, "Zaś o godz. 11
spotkają sit: drużyny by wyłonić
zwycięzct: turnieju.
Sponsorami imprezy są następu
jące firmy: \'\'lndrex Cup, Dami,
Inter-Mak, Furex-Dcut, PrzedAlPrywatne
siębiorstwo
bin Markiewicz. Alexis, Dagami.
Instytut
Lódź-Widzew,
PGM
(sz.)
Włókiennictwa I Anilana.

--•--

Wczoraj, w inanruraey.Jnym apotkaniu Ukraina pokonała Czechosłowację 6:4 (0:1, 1:0, 3:3, 2:0).
W drugim spotkaniu Polska zwTclęzyla Arme~lę B:T (ł:O, 2:3, 213.
0:1).
Bramki 1dobyU clla Polski: . łtllcb
Z oraz . po jednej - Rosiak,
SOBOTA
Misztela, Kadzlak (wszyscy AnilaPILKA NOŻNA. I liga: LKS - na), a także Borkowski (Polonia
•RUCH CHORZÓW, al. Unii, gopz. Qytom), l\laksimowiez I Mosldfty
(WW)
17. I liga k<>biet: KOLEJARZ (obaJ Stilon Gorzów).
CZARNI SOSNOWIEC, ul. Miner1ka, godz. 13.30.
STRZELANIE. Turniej o Puchar
wiosny, w Pabianicach przy ul.
Pułaskiego, 1odz. 10 (\V n iedziel~.
ai• druga
Wczoraj, rozpOIU~&
runda spotkań na hokejowych M'.S
1odz. 10).
Grały
PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, ·Tur- grupy
A w &wajearil
niej oldboyów, hala PTC w Pa- drużyny tzw. 1rupy spadkowej.
bianicach przy ul. Wasilewskiej,
Oto wyniki: Finlandia - Norwegia 8:1, USA - RFN S:S.
1odz. 15 (W niedzieli:, godz. 13).
.
NIEDZIELA
meDziś arają kandydaci do
PILKA NOŻNA . m liga: BO- dali: Kanada - CSBF l Szwecja
zn6w
a w n iedzielę
RUTA - GWARDIA SZCZYTNO, - ZSRR,
RFN
w Zgierzu. przy ul. Wschodni ej , .,spadkowicze": Finlandia
(ww)
USA.
.,...
Norwegia
i
godz, 11.

KALENDARZYK

e.11

~iD. llteA

HOKEJOWE

W dniu 24 kw ietnia 19SO r. po c l ętklch clerplenl.a.ch
wieku 68 lat, nasza najdrot ua ż o na, Jlłat1'a l Babcia

S. t

zmarła

MŚ

w

P.

HELENIA ROGALA
Pogrzeb odbędzie się w dniu 30 kwietnia 1il90 r. (poniedz1alek)
o &<Mlz, 13 na cmentarzu św. Anny - Zarzew.
M.4,:t, SYN, WNUCZEK. I RODZINA.

•.„
W dniu &'( kwietnia
- Przyjaciel

1990

r.

;11\ kończył

'

ud&~ 11141. ni.ka dla r.ządu - M. Niezalbitowwy- aka pQwied'Zlala, ie u.obwały zjazkierunkowi
do du „S" dajl\ wyru
nuzych prud.Sta.wicielł

DOlkład.IIH u

m.iet:i-.e

do lokali wy.b orczych, a.by
brać
wł.a.dz

maja
t•rytorii&lnych; Zi
1990 r. dokonamy kolejnego akltu
obywatelskiego, mającego ogromne znaczenie d~a zmia?ty ustroju
politycznego I goepodarczego, który przek&tałcamy o4 wielu miestwierdziła rzeczni·k prasięey s0>wy rządu Małgorzata Niezabitowska, na swym kolejnym &potkrajokaniu z cl:uiennik:ar:i:ami
Nad.szedł
a,) WKO ,,S" w Łodzi zarejea- wy.mi l zagranicznymi.
l«tgil>llu
Zarządem
.Pomiędzy
Ziemi Łódz.kiej NSZZ „S" rtiPre- tru.je swoją listę pod nazwą Ko- czaa bu.dow„nia tunda.mentów.
.ze.ntowany.m przez pr-zewodniczą mitet Wyiborcr.y Łooz:i Wo~ódz
Zapyta.n& eo z przebiegu. i elekSłowika, k !e:o. Komitetu Obywatelskiego,
Andrzeja
2lR
ceco
b) LPO zarejestruje swoją lillłę tów II zjazdu ,,SOlidarnośei" wyKOllllitetem ObyWajew6dzitlm
watelskim ,,S" reprezentowanym pod nazwą Obywatelski Komitet
pri:ez J\larka Edelmana i Iwonę WY'borczy Łódzllc:iego PO<l'Otumienia
Katarasiński\ oraz Łód7Jkim Poro- Obywatelskiego.
2. Znoak i nazwa „Solidarnot!ć",
reprezumieniem Obywatelskim
si ę przed.miotem
zentowanym przi!'Z Elżbietę Hibner nie mogą stać
przetar gów ani .narzędzi em uż~·wa
i Janusza Michaluka.
1. W związku ze stanowiskiem nym w walce wyborcio;ej pomię
di.y naszymi stru'.'ltturami.
Zarządu Regionu NSZZ .,S" wvra3. Pczoostav.iciele ŁPO i WKO
2t9o l
żonym w uchwałach IH'
9/00 i rpotwierdzonym przez prze- „S " oświadczają, ,że przejmują tę
zasad.ę i zobowiązują się nie szuSł-0wodni~:i:ą~o ZR Andrzeja
jej obejścia. Do
zakazu uiy- kać sposobów
, wi.ka, d0>tyczącym
Pre!ydent RP Wojciech Jaruprzv stosowania r.a.sad fair play ztybowania słowa ,,Solida·rnołić"
nazwach i;:st wyborczych oświad wl ązuje na11 e,tos i <!"o<lowód „Soli- -ze1ski wręczył Zl bm. w Belwez
d a rności".
derze nominacje sędziowSkie.
czamy:
rekomendacji Krajowej Rady Są
downictwa nominach na sędzi ów
Naczelnego Sądu Administ.raeyjnego, sądów wojewódz.kic.h i ;ehnowych otrzymało 68 osób.
Wojciech Jaru"Zels!ki serdecznie
nowo mianowa,,ym
pogratuaował
piątek ciężarówki prowa.d1one przez rosyjskich kierowsędziom, z których wielu to ludzie
cuw zablokowały centrum Wilna, władze Litwy poinformował
młodzi. Życzył im powodzenia
nie
ły o braku leków oraz żywności dla niemowląt i nic
sukcesów w spełnianiu zaszczyt:icj
wskazywało na to, by l\loskwa zła.godz.iła blokadę zastosowani\
funkcji.
wobec republikL
Sędziami sądów rejonowych miaWojciech
nowani zostali m. in.:
Borten (Łódź), Mariusz MaJerzy
Rzecznik lite wski!'t:o parlamen- na skutek poparzeń. Informacj~ tę
:v.i:aKubiczek (Tomaszów
t u Haris Sobacius po i nformował, podał w piątek r zecznik :\-linigter- ciej
Miw godzinach stwa Spra w Wewnętrmych ZSRR. wwiecki ), Marek Zbigniew
ż·e w piątek rano.
Katarzy(t.6:iż), Mada
Żiam.ajtis był żonaty, aiurski
52- letn i
największego ruchu, kierowcy c1ena Motylska. (Lódź).
na m iał dwoje dzieci.
żarówek ustawili swe pojazdy
głównych uli cach i mostach Wilje i odeszli. Jak
na, zamknęli
stwierdził Sobacius, w akcji tej uRosjanie.
miejscowi
czestniczyli
którzy obSiwiają • się niepodległoś
Działali oni zgodnie z
ci Litwy.
- Wiad om<>śt na temat pletw- . z tego spotkania wkrótce powinna
instrukcjami promos.ltiewsk i~j parpewnym szej piątki zakładów do prywaty- być emitowana.
tii komunistycznej. Po
a.o.
zaąji nie jest jeszcze oficjalną inczule ciężarówki usuni ęto.
Wydaje si ę, że inicjatywa fran- formacją - powiedział Włodzimierz
dyrektora ds.
zmie- Zajdel, zastępca
cusko-zachodnioniemiecka.
„Próchniku".
! handlowych w
rzająca do skłonienia Moskwy
Wilna do pokojowych rozmów na Znaleźliśmy się wśród kilku przedni.i siębiors tw zaprosronych do dystemat spornych problemów,
między kus ji na t e n temat w wafszawsltim
zmn i ejszyła rozbieżnośc i
,.We<llu" . Sądzę, ż e to właśnie ustronami.
(DO_io ~· CZENIE ZE STR. 1)
utrzy muh dzi ał w ni ej stał się impulsem do
radzieckie
Władze
twarde s t anowisko wobec Litwy. tej infor m a cji. Fabryka żadnej ofi- niatj1 z abonentem w miejscowoś
Premier ZSRR Nikołaj Ryżkow w cjalnej decyzji nie <>trzymała.
ci oddalonej do 25 km impulsy
telewipiątkowym przemówieniu
,.wybijane" są co 30 sek, (przez
zyjnym jeszcze raz 11owt6rzył, li
do 100 km w
całe dobę) od
z
roz~ów
waru!jkiem podjęcia
godz. IS-16 c 10 ·ek, po 16 - co
Wilnem jest powrót do atMJu, ja:i
strefie, a w!ęG
20 sek. W trzeci
~i istni ał • przed proklan;i~ \van~em
•n=- • ._.,_.
'j
przez Litwę nier- odle glcści.

Protokol staleD ·

zwiąZlku, lkit6ra wyd.a.je
się być słuszna, z duchem czasu. Z
zadowoleniem też. - dodała
}'rzyjęlioimy wybór Lecha Wałęsy
na przewodniezącegG „S". '

ewolucji

poinformoM. Nieza.biłowska
wała ponadto m. in„ że vv czasie
Zbliżającej się wizyty prezydenta
Polsce,
w
Weiz.saeokera
jego spotkania z
prezydentem JaruzeJskim, :& prę
ma-rs::ał·
rnierem Mazowieckim.,
koami Se}mu i Senaitu, a taikże 7.
Gdań:sku
w
pr,Yma.se.m Gli!'mipem;
prezydent RFN spotka się z Lechem. Wałęisą; przębywać będzie
takie na Warmii l Mar.urach, m.
in. w Morą.gu i Fromborku.

RFN

przewid~iane są

Nominacje

'sędziowskie

w Belwederze

Blokada centrum Wilna

Rzecznik rządu okre*1iła planow Polsce, bezipośrednio po
:ukonczeniu pierwszej ruady rozmów „2 plus 4", wizytę .sekreta- ·
Bakera,
rza stanu USA Jame.sa
i
szerokiego
jako kontynu.ację
polsko•
diala<CU
owoc.n.ego
bardzo
waną

-ameryQcańsklego.

w
7..aipytana, jaki jest obecnie
Polsce poziom skaźe11ia w ez:tery
lata po ;katastrofie w Czarnobylu
- odiparła., że jest on taki sam,
jak przed pamiętną awarią.

Pamietniki

:w

żołnierzv

Al

W Muzeum Tradycji Niepodw Lodzi, przy ul.
Gda1i.skiej 107, otwarto wczoraj
łód.:o-ki
przez
zorganizowaną
Związku
Swiaf<>wego
okręg
Armii KrajO<Wej i
Żołnierzy
W7"ws,pomniane muzel1l11 sta wę pamiątek · żołnierzy AK
·
Zgromadza.
łódzkiego.
okręgu
no n.a 11 '<>J dokwnent1, fotoUl'lbrojenia ,
eiementy
ira!fo,
umunduro wania itd. W otwarciu wyst awy uczestniczyli byli
(ab)
żolnie-rze. AK.
l egłościowych

„Próchnik" czeka ·na decyzje

150 zl za jedno „halo"

• • •

żtmajt!.s ,
Utwln, Stanislowas
który w czwartek podpalił aię na
placu Rew<>lucji w Moskwie zmarł

Znowu· zamieszki
w Nagorno~ Karabachii

W C'ZW&rtek wieczorem ~ow
d.:iszło do umiesz@: w &iot~
cy Na1orno-ICarabachll, Ste-oarulkercie. Orm~ańscy demon.9bra,nel,
którą z1romad:r.lli •~ iprxed lllekom•~tur,. wojakowej,
dzlb;&
dC11magaU •I• uwolnl~nla ~ Ormłaon,
kwi&tnla. DoaretmtGwanych M
Mido sta.~ s tołnilm:a.mi
nisterstwa Spraw w~wnf;tunych,
którzy tarczami u&~w&li ~chnąć
tłum 11: pla.cu prlUd ka-mMd&ntur.act:ęli
r,. Kiedy demonałr&nd
ł..ołn!erze odnuu.ć kam!enlaw,
bNdał! aruiy ostrsesaw~ •
n t mauynowłlj.

mo

w 'W',m&b GWJ""'1ow7dl •'6
rannych llOMało I tcdllfetą t 2
odnłceło
(PAP)

Zidentyfikowano
zwłoki
WcsoraJ informowalllm)' • w~do
byclu w Skle:rnlewlcach, • taatej•
wzeJ uecztd, zwłok mętczyrmy.
ueesnlk
nam
po"'1edzlał
Jak
wusw kpt. Sta.nllław OslYyeh, tle•
Jett 10-letnl ml11zluniec
natem
Skierniewic - ' Jan G. >ltgdsle ni•
praeuJa,cy. .nadutywaJJlCY alkoholu
csa1le m,tCSFSJl& 6w
w 01tatnlm
kolltaktował 11ę • ro«stnll·
rzadko
uńaleA llłwlerl\' edług watępnych
dołć
naat11plla
dzono, te imlerć
1lę
dawno, gdyt elało najitowato
w

połączeniach z miejscowościami
odległymi o więcej niż 100 km,
w godz. 6-16 impulsy biją co 5

sek, a po 16 co 10 sek. O:macza
to. że trzyminutowa rozmowa z
Warszawą w godtinach pracy ko!ztować będzie 5.<JOO zł.
lub
zwykłe „qalo"
Zatem ia
„pomyłka" trzeba bt;d:i;ie juź płactot
150 zł. Jednak teby w ogóle móc
to powledz\eć, tneba mieć telefon
który koaztuje teraz dwa miliony.
Poza tym nic się nle zmieniło. Na
własny telefon ci~gle trzeba czetak długo, jak dawniej. o różkać
eZapowiedział
ran-, si• faszyzmem".
J'ut 2T Cyganów zostało
zaapeb- nicach jakościowych też jakoś nie
interwencję,
bez nergiczną
nych w czasie trwających
w.M. ·
słyc}!ać.
przerw~ bójek. z punkami i llkin- wał o spokój i rozsądek.
.........
„
„
.......
„
...
------------------------------------~----...;.
Czechach.
północnych
w
headam1
•
ulicy i
Gyganie n apadani są na
iµawspólpraćy na rzekacb czesgłębienia
w 2~
mieszkaniach,
własn.vch
,; ;?
~!cznych pomiędzy rządami
lueJ I Słowackiej R~publiki Federa.l!ł
kon
\J arac h • d ys k ot e k ach i na
cyJnej a .Rzeczpospolitej Polskiej.
J _
''::tach, wyrzucani z autobusów
W SALI Presydtum Rady Najwytka'.rntowani pałkami, kablami,
szeJ ZSRR odbyło się uroesyste ll!ło·'. etaml. Obywatele n&rodowoścl
w SĄDZIE REJONOWYM w Gdd- zenie przysłęcl prze11 Zl nłonków
cygańtkiej, których tyje w Cz:~
konst:vtueyJne11:0
demonatra- •ku słożoay so1łał w.ll.ło1ek 0 reJe- komitetu nadzoru
chosłowacjl 420 tys„
który ma łłyć •warantem
c,rjnie 1>rzestall chod.złl: do pracy 1traeję nowen pnedllęblontwa - ZSRR,
szkól. StcauJ Odat\tll.leJ 8.A, Sp6łka ak• przeatrze1anla kouiytueJI kraju,
I nie ix-Yłal!ł · dzieci do
RADA NAJWYZSZ•.\. Tał&nkleJ Re·
łJ'Jla se 100 proe, udslalem tbrbu
i
oob
>d•publiki Autonomie-A•'
... •
pa- pa„„wa
rony
a.„la sam
t·worq odd z I.....
~
„ budo... • podJ"ła
ma Ju1 radt nad1or~ 1 cyzJę
Do
h•
w 1prawie w1trzymallia
aarqd.
'POMOC)'
c
.,..
os
na
e
ro
l
t I
w. -.„tmll Karin•ł wy tatarakł•J elektrowni atomowej.
1KW%11dk.O- PRllHIP
miejleowym władzom.
HlESZKAJĄCY we hanc:Ji, wybitPHYJtła w Plllł•k
w1m rzatd tederaln7 W'Yittł od- Thateheir
Downtn1 •&r•el B•rlł& .Jeleyna, prse- ny rumuAakl dramato.r1 Eu1ene lo·
działy wojsk MSW.
• wl9)'ill aa Wy1paeh neseo zaapelował w pt11tek o szybZa pośrednictwem tielewlajł ~· hl'W•J11ce10
ltl powr6t byte10 króla MlehaJa tli)
tr Br;rtyjaktcb.
,.._ -"-t j
blłlcl
-• t .,..
kraJub twierd""e,
N
"
"'"'eim e
epu
.....
uue
.„ li Je•t t-v ••edynv,
Ml ISTROWIS r•lllletwa 4wuaatu
Plthart, nazwał ~ruehy w pół6
kresu trwaJllcym
nocnych Czechach „odradza.j,;iym kraJ6w BWO olłuncll w pt11t•k na4 ;?~ zam~o911~e0nmla.
•
wtelo10- -„
ranem pet 4w•dłllowyeh,
FRANCUSCY lekarze pobrali w
dztnnyeh tłebataeh, porozum.twe ,,..
JJoltieiy,
nctwyeh puant.owanyeh pl~tek szpik o4 •a-letniej
sprawi•
eeJa llńylm16w ro~ycih w roku bu- ktora okazała 1lę •·łdc1w„ dtwcą
dla radzleekte10 pUota - onu„ ka·
Clłełow)'lll 1111-1ttl.
W Wiii.W. w w.i. )llelskla, po4pS- łalłroty atomowej w csunollylu.
(Opr. Ili)
\
_... ,.,.._,.... w ftteb'8i. .-.

Cyganie kontra skiny

I fi \fJ .
Ci Dn

rue

mUł. cjant6w. ~
tet ! d.emon*'&M6w.

w

1~anle rozkładu.

Q

Na razie

Giełda

po staremu
Informacja • podnle1łenlu opłat
(o 400 proc.) za wjazd na łódzką
giełdę wywołała spore zalnteretowanie czytelników. Jak. nas poinformowano w „Targowiskach Miejskich'' najbUtsza giełda odbędzie
sit: jeszcze weclluir 1tarero cennika. Nowe opłaty wejdą w tycie
najprawdopodobniej w maju.
Od li maja wjazd na łddzld autobazar będzie motliwy przez cztery brarnkl bUetowe. Opróca Istniejących przy ul. ut. Przyby1zawak1eI DOl'ltawezej
go, Andrzejewskiej
otwarta będz!e czwarte, przy ul.
(peR)
Ditbrowsklego.

Przepraszamy„.

Wl,ceJ •aes6łów aa temat pn:y„.Czytelników n bł~d w tytule
mołna podat
c1yn tmlereł będale
po 1ekcjl, kt6rll prseprowadi:I Za- wczorajszego wywiadu tygodnia •
Łodzi, Zamiast „Dorastania" powinno być
kład MedYC:YJlY Sl\dDwtJ w
pelt oezywltele „Dora.stanie".
sdzle pnewlezloao 11wtol11.

KRONIKA WYPADJ2ów

nleollłlco:łueJ Judy p11ewr6ełł . .-Jud
na bok. Panterka Dorota o. clouała OSólllych potluClleta.
... GODZ. 18.05, Na ut. Jtontta.Jlt)'•
nowakleJ 32 Eltbieta F. weszła rapto.wnie na jezdnię I wpadła na przód
fiata 1Z5p. Ze 1Uamaniem miednicy
przebywa w szpitalu.
"" GODZ. 16.05. Na skrt:yŻOWaniu
ulic Siewna I Wieczność kierowca
zastawy Waldemar Z. wpadł w poś
Doinał
Uzg t uderzył w drzewo.
stłuczenia 11owy, pasaterka r:ltbiet a.
Z. Ul&l:U Clowy, klatki piersiowej i
brsucha oraz złamania oi>OJczyka a
Mariusz z. lat 3 wstrząśnienia m6zku I pęlalłęela kośd ezaszkl. Wszyscy przebYWają w szpltalacb.
.,. GODZ. 18.00, Na 1Juzyżowan1u
Rzgowska ł Dąbrowskieco kierUJJlCY
fiatem 125p Zbigniew P. nie ustąpił
pierwsieństwa I zderzył się :u tramwajem 7 /3. Doznał stłuczenia gło·
wy, urazu klatki piersiowej a paP. wstrzl\śnlenla
sażerka Gratyna
mózgu, straty' 2 ml.n 11.
potrącetlla pieszej
11o- Swi~dkowle
kłóry zawiadomił
oraz męzezyzna,
pogotowie w dniu Z6.ł, br. ok. godz.
Z\I głOW}".
... GODZ. 15.45. Na 1krzyżowanlu 23.03 na ul. Smugowej 10/20 proszeul. Gomułki z ul. Elektronowll kie- ni są do WRD WUSW ul, Zerom·
(Zg)
rowca nysy WoJclech L. ~ skutek sklego H tel. 57-16-&a.

... QOpz. U.U, Iła 111, Marehlew•
akle1• n iaterowea łady nteołtrot
nle eofa~c »O"'•ll Jaditetl .na towerku Jaat)'Jlt G. lat 7. Dziecko ze
w
iiłamantem ob0Je1yka przeltywa
szpitalu.
w a11cowle na
Il" GODZ. U.li.
terenie nalri1'CYM do Zespołu Szkól
Ekonomicznych kierowca ny1y Roman w. eofaJ1'0 potrącił Stanisławę
K., która • doznała potłuczeń.
.,. GODZ. 13.0ł, Na u'l. WsehojlnłeJ
kteruj11ey iUklem Paweł J, nie ua~
plł plerwneAnwa I 11denył atę s Jaw mercedesa.
Wll, kt6ra udersyła
AnObrateA dosnall motoeykllała
Jt.
Grseco,r11
pasater
I
T.
drzej
... GODZ. 1U5. Na ul. Pabian.Je•
kleJ 130 klerUjJlca fiatem ll5p Monia
k& B. uderzyła w tył fiata lHp
ten potrllelł pnechod~ąc11 Annę B.,
kt6ra odniosła lekkie potłuczenia.
... GODZ. 18.55. W Pabianicach na
ul. Z&mkoweJ kltrO\\'Ca fiata 12Sp
Jan .B. uderzył w tył innego fiata
ll5p. Pua~u !\latek Jl, doznał ura·

1woje alem•kle t ycie m6J

l'tfllż

ł.

ł

WŁAłJFSlbA~W

•P.

P.R-zy:BY1LAJK

Pogrzeb ' odbędzie się w dnin 30 kwietnia br. . moale4tlhhdl)
o godz. 13.30 na cmentar:r;u Radogoszcz, o nym uwtiłamllł• Pi'·
11:rązcme w wlelktm smutku:
ŻONA , s10smA I PO:zOSTAł.A aoDatfA,
Mua łwlęta t&łobna zastani~ odprawiona w d.ttlu 4 ~Ja e sods.
1.30 w koklele pod wez. Podv. yżuenla Xrana ~łtł~ pny ut •
• Sienkiewicza. żona prosi o niesl. a danie kondó' loeJI.
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ł.ODZKI

nr

•

n

(13086)

.

~.'!trt
,:.trt•~~~a.
-

9: 11\łlokł.m. h6łem zawJadamlam:r,
mlarl pe etęłldeh cle11plenlac:h

:łe

w d:Akl Z5 kwietnia 1tte r.

dd1d

~

ł

ł.

P.

MJJCQA't LEWA~

. mlatrs cuklernlt11'" firmy

RY'SZAR!O NA!J:>ll!ERArJ'.JSIKi

l'ł'tkew•!i:te10 .

l'Ołrzeb ~le

•1• w ulu I nuSa 11t; (ftoda)
kaplicy ementana komunaln•iro na ZineWłe, o
«amfa »oSf!lłOn& w ł&Joblt •

•

1

lllODznf.A,

I

Redaktor 4earszewv

t P.

PoeiS411t o4l>WI• -'• w d1;1iu Sł kwietnia 1190 r.
Codzłnle l i na Cmentarzu Komunal:Jtym Doły.

(poniedslałtk)

COR!tA z

ZOFIA GUTMANOWA

WNUCZKĄ.
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Sta11 pOMfel z nowa
· (DOK.0:8CZEND

- Prawie do god:z:. 24 w łrod• rozmawtalem z ministrem Alekundrem Hallem - ujawnił nam poHl Andriej Kern, Wllceprze• wodniczący sejmowej Komis}! Sprawiedllwołc!, która oceruała· prece
rządowej komisji ds. majątku starych partii. - Wczoraj poinlormo'W!'łem Prezydium Sejmu, na które mnie za.prouono, o treści lltanoW'!&k;• J.akle przyjęła nasza komisja. Pb rozpatrzeniu 17 kwietnia
&prawozda.nla rządowej komisji i wysluchanlu mlnlstir6w Ambroozlaka
oru Halla postanowiliśmy uznać, że komisja nie wyjaśniła stanu
prawnego ·majątku b. PZPR, b. ZSL oru SD, a .zwłas7.lCza z.godności z obowiązującym prawem tytułów wlunoścł ip<\si.adanych obiektów. Uznaliśmy dalej, że komisja I przekroczyła kompetencje wynikające z uchwały Sejmu z 26 stycznia br. l"Mdy111POOowując czdć
majątku. Postanowiliśmy zwrócić elę' do mlnistTa 91>rawiedliwoścl
o przedstawienie w terminie 14 dni stanu badał\ pódJętych nad
kwestią zgodności z. prawem tytułów właano.lel tyich nieruchomatc!
~t6re poro~~iono partiom.. Komisja po«tancxviła rów.n.leż by l\Wró~
c1ć alę do nim1stra sprawiedliwości - prokuratora generalnego o uecenle dokonania spisu inwentarza maj4tku ruchc:nn~o poiostającego
w gestM .b. PZP~. b. ZSL oru SD. Doda,tmy, że ·nasze niezadowolenie budz,ił fakt, ze rządowa komisja nie dość iż nie wyjaśniła jak
dos:z;ło do tego. te partie polityczne, kt6re nie miały osobowości
prawnej posiadały majątek, to postanowiła Jeszcze go rozdysponowa6.
- W łrodę na posiedzeniu OKP <pod!. A. Kern przedstawił .tanowlsko sejmowej Komisji SprawtedłLwości. Dodajmy że Wyaoka Iz.ba
oprócz tego sprawozdania wysluebał& jeszcze (plerw!sze czytanie) protZ'W.
Jtttu ustawy w eprawle nacj(inallzacJł maJ.,t;ku PZPR uatawa pos. Jana Łopuszańskiego.
- Który z tych eposob6w na odz)Sk&.nł• m!•nla iparłtł Jnt bat<•zt•j zgodny li prawem? - z~yta.liśmy posła A. Kerna„
- Każdy z tych •posobów jfft zgo~1.ny z prawem - odtpowiedzlał.
- Drugie rozwiązanie Jest jednak prostaz• 1 azyba:e, dlatego mote
ana.leźć większe poparcie.
'Dodajmy, że pos. Łopwszań.fkł m6wdł .,,, k'lllUMach, te cho~ jego
ustawa dotyczy tylko nacjonalizacji b. ~PR, to jak wie z rozmów
:a przedstawicielami SD i PSL-O ich pl'ZedstAwlcie!e sam! ma.ją
&&miar w Sejmie ~n!eć ,się o romzen:ele tej ustawy, także na
EŁ.
ich włua• -partie.

•

r

sex...:.shopie
na świeże powietrze.
to na &lita goddn przed
otwa'l'ciem sklepu. Xlńentom pokazu.je się wyłącznie broń ni.e zała
dowaną. Pana prezesa i jego Bkbp
po'Żegnałem ze łzami w ocuch.(wit)

(DOKOBCZENIE ZE STR. 1)

wy'blegliłmy

Był'o

cieszy nu, ze względu na
AIDS. Poza tym jest dllle zainterNOwanie aipa•ra.tami do masażu
I innymi utensyliami. Natomiast
wbrew oczek,iwanom nie ma nabywców na biel!zntt. chociaż Jest

więc

na.pra wiłę

ładna.

l'l'Jl. 1)

plero nowa uatawa. Ma ona szanw
dopiero
•• weJ46 w tycie
więc
Pl'Z11złY11l roku. Na razi-e
najnowela z.ałatwid ma to co
pilniejsze.
Marla
sprawozdawca
Poseł
Dmochowska. Łódź - OKP przyprojekt upomniała, że rządow;Y
sta wy leży w Sejmie od lutego.
Komisje włożyły w niel(o wiele
pracy konsultując 11!ę tak z wyekspertami.
z
jak i
borcami
Pracowano pod presją czasu. Jeśli Sejm nie uchwaliłby tej noemeryci nie otrzywelizacji to
maliby waloryzacji w czerwcu.
Co generalnie zawiera nowela?
Przede wszystkim wprowadza zarewaloryzacji
kwartalnej
sadę
na
świadczeń z wyprzedzeniem.
podstawie komunikat6w · GUS o
wysokości

średniej

płacy.

Określa

podona inny spos6b obliczania
stawy wymiaru emerytury tel(oz
Zarobki
rocznym emerytom.
(lub wybranych
ostatniego roku
do
trzech lat) będą por6wr.ywalne
to
średniej płacy w kraju. M<i
emerytury
zalei:ność
przywrócić
od płacy. Wreszcie określa się w
noweli najniższe świadcz~ie enie
a
procentowo,
merytalne
kwotowo. Będzie ono stanowić 35
dany
na
proc. przewidywanej
Inne
kwartał średniej krajowej.
zmiany, to raz.szerzenie prawa do
1 proc. dodatku do emerytury za
każdy rok pracy ponad 20 lat nie
to
tylko w Polsce Ludowej jak
było kiedyś, ale także w okresie
przedwojennym a także poza Pol"ą np. pobyt w łagrach. Będzie
także
do emerytury
wljczona
przymusowa praca na Wschodzie i
Zachodzie ora:z: okres Internowania w PRL.
przedstawiły
X.omisje sejmowe
wczoraj 7 wniosków tzw. mniejustawy.
szościowych do projektu
z nich idą dalej niż
Niekt6re
:i;i~oponu~e
rządowe zamierzenia„
się np. by dać mozllwosc przeJpo
ścia na emeryturę kobietom
35 Jatach pracy I mężczyznom po
wiek.
40 Jatach bez względu na
Rząd wcześniej i minister Kuroń.

aieć
stworzyć
- Zamierzamy
podobnych sklepów w całel Polace.
boi afi:
- A konkurencji nie
pan?
konkuren~ja 1'
- Umiarkowana
JEISt potrzebna. Niech więc będzie.
· - Jest .pan pewien, :i:e Polac~·'
łojrzel! do . takiej .ofer. ty?
-, 'l'a.k. Zwłaszcza tę:z:ąz, kiedy
AII'.>S stał sit:: rów.n.lei w naszym
kraju realnym zagrożeniem. To
'przedajemy, sprzyja bezpiecz 5 e:
:tnu .e1tsowi.
- Czy myśli pan o r-0z112erzenłu
prop-0zycjl hr.ndlowej, np. 0 por·
no, oc:z:ywlścle, jeśli prawo na to
pozwoli?

•

rzamy przekroczyć pewnych granic. Na przykład do tego sklepu
nie wszyscy mogą wefć. Dol.na
16 lat. Szyby
granica wieku to
wystawowe są zamalowane.
się na zanarazić
chcecie
Nie
rzuty, źe propagujecie sek ?
- Właśnie o to c'1odzi.„
Mniej więcej w tym momencie
raz.mowa nagle u:-wała się. Podczu demonstracji rewolweru gasii: strzał, j{'ięc 1
aowego rozległ

przesiąknięty racjonalizmem . - zawsze byllś~y ;-ve wł.asny~

domu

Dyskusja nad projektem przepisów emerytnlno~rentowych trwa~prawa
godzin.
ła <Io późnych
w dz1s
obrady
pod
wróci
sejmowego posietrzecim dniu
dzenia.

Blokada dróg ~samowola
w

.związku

:r:

WY'pa.dkamł
pu.b>li~nych

a

Senat zatwierdził
"ustawv pułicvi

Wniosek

pnezesa

SN

a. co

najwyżej

chodZiło

o wyproszerue me chc1anycl.

gości.' Przez 1211 lat \Valczyliśmy o oczyszczenie naszego domu
z intruzów. A o co walczyliśmy w czasie ostatniej wojny.?

• •

bJo,
przez
indywiprotestujących rolników
dualnych Ml.nisterBtwo Tran.sportu i Gospodarki Mo-rSkiej zwraca
uwagę, że działania takie są sprzeczne z przepisami, a zwłaszcza z
ustirwy prawo o iruchu
art 53
że
stanowi,
dr~gowym, który
powodująpoczynania
wszelkie
drogoce utrudnienia w .ruchu
razem p. Eugeniusz Giziński (Lódź, wym- wymagają zezwolenia właś(OOKO~CZENIE zE STR. 1)
Gratuluje23).
m.
UA,
Rybna
ul.
·
ciwego organu. administracji pań
(jm)
rotowuJl\CYM do trudó\V teJ nle- iny?
stwowej.
eskapady!
zwykłeJ
więc sawykluczają
Prz~pisy
- Nie sądzę, teby było tq kodrogach.
działali na
mowolność
nieczne. Uważam. że trudy naszego
Minist-rów
Roz,porządien!e Rady
życia powszedniego li\ wystarczaz 24.01.1986 r. t~powa.?..nla zi\rządy
jącll zaprawił.„
clo 'pobieran:a
puhlicznych
li dróg
on
- W;'biera al4 więc pan
wysokich kar za samowolne zantecodzienn1' podrói bc:ii bdnych
jęcie pasa drogowego.
obaw?
- Tak, ehociaz tywego wielbląda
(DOKO!li'CZE. 'IE ZE STR. l)
widziałem dotąd tylko w zoo, a
moje prawo jazdy kategorii ,.C"
nie uprawnia - jak wiem - do wieszeniu czynności wyborczych.
br. przedłużona
powożenia końmi ł jazdy wierz- Do 30 listopada
zestala tym samym kadencja orchem.
- życzymy zatem du~o szczę§cia. ganów tych szkół, a podjęte wcze- . &
·
śniej czynności wyborcze do tych
Czy ma pan je ,v iYciu?
wygrałem„. organów - zawieszone.
dzieciństwie
_ w
z inicjatywy rzecznika P'dW
glowiększością
postanowił
Senat
miskę w k-0nkursle .,Glosu" dla
prezes
'Pierwszy
najmłodszych. Do tt"j pory, choć sów nle wnosić zastrzeźcń do u- obywatel kich,
Adam
lrusilem los wiele razy, jest to mo- staw: o urzędzie ministra spraw Sądu Najwyższego, pro!.
je jedyne trofeum. Jeśli zaś o wewnętrznych, o policji, I o Urzę- ł~opatk'a ~kierował do Izby. CywnioNajwyższego
Sądu
szczf,:ście życiowe Idzie. to spuśćmy dzie Ochrony Państwa i przekazać wilnej
sek o wyja 'nienie na gruncie obożyczenia je do podpisu prezydentowi RP.
milczenia. Za
zastanę
Izba przyjęła równit:ż uchwałę w wiązującego prawa zasad nabydziękuję. bo' tych nigdy za dużo.
(dofinanso- sprawie dalszych prac dolyczących wania przez obywateli na włas
Nagrodę pocieszenia
nich
prze7.
Kijowa w reformy organów ochrony porząd ność użyit!kowanyoh
wycieczki do
wanie
(PAP) mieszlkań kwaterunkowych.
kwocie 150 tys. zl) wylosował ·ym ku publicznego.

I

~

!estety, z układaniem haseł, adresowanych do narodu
mamy wieczne zawracanie głowy, Buło to jest taka
pigułka złożona z niewielu słów, syntęt.yzujj\cyeh nawet
wielostronicowy program. A więc streszczenie wpada·
jące w ucho, a potem w l>Odświadomość. Spece od reklamy
wiedzą co znaczy dobry z'}'iqtły slogan. Nie bez po.wodu Mel·
chior Wańkowicz otrzymał f.. ~ed wojną nagródę kartelu cu•
krowniczego za dwa sfowa. z wykrzyknikiem: „Cukier krzepi!", a 110 wojnie Agnieszk~ siecka za wsparcie reklamowe
Coca~Coli za.wołaniem, że „To jest to!".
Taki!' hasła - slogany mUBzą mieć jednak seWJ akceptowany przez miliony. Gdyby np. na.sz przemysł obuwnlcży zacząl
reklamować „Buty nie do zdarcia", śmiechu byłoby co nie
miara.
siii podobnie. Prze:tyll~my ł ha..'10
W polityce sprawy m
„Polak potrafi!" ! „Przyjaźń - Przykład - Pomoc" 1 wiele
innych dziś juł; wspominanych tylko w kabaretCl'\'l'y'Ch teks·
lach. Od patosu do śmieszności przecld . jeden krok. Zdawać
by się mogło, że po takiej szkole, a dodać nale:ty i złe tradycje p1·zedwojenne („Nie oddamy ani guzika!"), polski\ myśl haśmieszności. Nieprawda, nie
mielizny
słowa uwolni się o
'
uwolniła się.
- Zwróci! mi na to uwagę pewien oenajomy z Zachodu - Polak', zresztą od lat tam robiący karierę. Zapytał mnie o to
czy ktoś zwrócił uwagę, że powtarzany u nas - I to często
- slogan, Żl' „. - reszcie jestf'śmy we· własnym domu" nic
•ma zbyt wielkiego sensu. - Przecież - tłumaczył ten facet,

w

r

Hłoić?

- Nie. 0:1 pornografii chcemy
tuymać się z daleka. Nie• zamie-

wczoraj apelowali o rezy•naej11 z
ogromne koszty
te10. Pom!jajlle
przygotowany
na jakle nie jest
bud:tet, mielibyśmy najmłodszych
emeryt6w na łw!ec!e. Mniejszość
równieł aby wyzaproponowała
łączyć z podstawy wymiaru świad
odznaczenia i oria
dodatki
czeń
dery, kt6re są wraz z emeryturą
rewaloryzowane i dziś już stanowią u starszych emerytów ponad
100 tys. dodatek. Postulowano, aby
uprawniepozostawić premierowi
nia do przyznawania emerytur w
szczególnym trybie. Mniejszość była też przeciwna zabieraniu świad
byłym promiczeń przyznanych
kierownicze
nentom zajmującym
stanowiska w byłej PZPR. byłym
ZSL oraz SD. Argumentowano to
w ten spos6b - prawo działałoby
tu wstecz. W tych sprawach Pominister
parł mniejszość r6wnież
Jacek Kuroń powołujac si<: na hustarych dziś
manitaryzm wobec
często ludzi. Inny zgłoszony wniosek to rewaloryzacja świadczeń emeif'ytalnych tzw. starego portfela już w tym roku. Proponowano
by na razi-e zrewaloryzować tylko
Mniejszość
emrrytury' 80-latków.
jednak upomniała się ! o 70-latk6w. Choć wszyscy sa zgodni dyswyraźnie podkreślano to w
kusji, że stary portfel musi j!i~
:z: drul(1eJ
zniknąć,
najszybciej
jednak. że nie
strony wiadamo
tym roku na to pienlędźy,
ma
a ZUS nie ma też technicznych
przeprowa<izenia bk
możliwości
potężnej operacji. Posłowie wczoostro
bardzo
raj wielokrotnie
występowali w obronie ludzi, którzy po wielu latach płacenia skła
dek na ZUS pokrzywdzeni zostali
świadczeniami emerytalnym!, które można por6wnać do zasiłków,
EWA ŁUKASIEWICZ

kowania dróg

- Moł.e sa clroia T
- Jes.t atosunkowo tanla. Duto
drobze •Il wibratory, Ich ceny
dochodzi\ do pół miliona.
- Jakie ma pan plaily na przy-

Iatą

,

!~
~

Po co była partyzantka i powstanie warszawski.e'l Też byliś·
my we własnym domu i chcieliśmy mieć go do własnej dys•
pozycji,
Nic nie · pomogły moje wyjaśnienia,, że to taki metałorycz~y
zwrot pióra naszego wybitnego poety. Przybysz z Zachodu nrn
.
·
dał się przekonać.
W oo-óle ci zachodni obserwatorzy naszych przemian mają
niech~tnie.
·dośó
mówimy
których
o
straszn~ wy)llagania,
Tak, podziwiają nas za tempo reform, ale inwestowao swoich kapitałów w Polsce nie chcą. Niedawno na kllku kon- "
ferencjach międzynarodowych elita zachodnich ekonomistów
ł.e
także rządowym oznajmiła naszym przedstawicielon1 Polska jest dla biznesmenów krajem zbyt wielkiego ryzyka,
Musimy działać ostrożnie - powiadają.
Szukając przyczyn tej powściągliwości 'Zachodnich lm~esto
rów na ogół mówimy o fatalnej, wręcz odstraszającej sieci
łączności, o dychawicznym systllmie bankowym, braku hoteli,
a już znacznie mniej o brudzie i pospolitym niechlujstwie .oraz
(okradziono nawet ekipę telewizji francuskiej
złodziejstwie
na zjazd „Solidarności"), Zwalanie winy na '15 lat totalitarnego komunizmu nic nie ,daje, bo jak odnotowano w „Gazecie
Wyborczej" w Wiedniu porównuje się Polaków z Węgrami i
Czechami, też wychowanj.·mi w komunizmie, oczywiście z nie.
ko·rzy.ścią dla pas,
Ale najważnids:r:ym mankamentem polskiej współczesności,
dostrzeganym przede wszystkim na Zachodzie, jest unikanie •
nas jak ognia poważnych debat na tematy· gospodarcze. Jut
sam f~kt, że a n l ) ę dno ugrupowanie polityczne nle opra·
planu- &lceTew.1«Jza świadczy
"1'włllo ałt rnat wn1:i;a war· •
o nędznej ltondycji n3szego życia 1pQłeczno-politycznego. Krytykuje się poczynania rządu, owszem, ale l>ez prezentacji in•
nych rozwiązań. Na Zachodzie rzecz to wręcz niezrozumiała.
W efekcie jest jak jest - niezadowoleni są chłopi, emeryci,
:-ihdzież, za to w Sejmie opozycji tyle c-0 na lekarstwo. Gdy
Jednak trzeba pogada.ć sobli! o polityce i o symbolach, bijemy
rekordy krasomówstwa. Słusznie zdenerwowało ono ministra
Kurowa, który nie może s!ę doczPkać znowelizowania ustawy
o emeryturach i rentach, bo l>arlamPuł ma zatory w komisjach. Ale jeden Kuroń przeciwko 459 posłom i 99 1enat-0rom
to trochę za mało.
Zaczęła się kampanii\ wyborcza •lo sa.morządu terytorialnego.
Oglądam w telewizji łódzkiej pr!'zentację różnych komitet6w,
ugrupowań i partii. Ocl Wn:o i' LPO do SocJaldemokracji RP
I z powrotem. ~i:~y na pudy. Znów dominuje kolejne pusręce" a konkretów
te ha5ło o „wzu:t·1e spraw we własne
'
brak. Istna rewia gadających głów
P!'nie ~ pa.nowie! Patrzą na was· wyborcy. Czasem obserWuJą gosde z Zachodu. Obserwują i nadziwić się nie mogą.
EDMUND TULKO
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- Nie chcielibyśmy wywoływać żadnei
zaszkomogłaby
kt6ra
akcji,
Polw
demokraci!
dzić 1 sprawie
Węna
i
Cz:.echosłowacji
sce.
wschodnioeu:•)grzech („.) Społeczność
pejs.ka zaniepolkojona jest prob.fomem litewskim (... ), zależy jej na prezydencia
Gorbaczowie i polityce, którą obrał.
Bardzo proszę moich szanownych antagonistów, by spo-kojnie przeanalizowa i
przyto-czone argumenty.
Yl'lt', powiadają,

kst najl<'nszym
reiyserem. To prawda, Trzeba
jednak dodać, że jest to reżyser
okrutny w swej l>Omvsłowości.
łeiągający na na.sze głowy czaŚem przyjemne niespodzianki, ale też istne· gromy, które uderzają znienacka. Ilustracją
tego może być wtorkowy zamach na
Oskara La.fontalne'a.

Z

że bardz.o
z Czytelnit'odzicnm('
je
Mi1•wam
dzięki listom, IJ<\d~ pl' zez telefon ludzie telefonują i . piszą. eh"'alą i gaOstatnio, ku memu zmartwieniu,.
nią
dostało mi sic za .,<'hlodnr traktowanie
jak to sformu·
nlepodlt>rhśt"I Lil wy",
!ował jeden z rozmówców. lnnJ wyrażali
prett>nslr w ostrz,eJszej formie. mając mi
ucze1tólnie za złe stwierdzenie, że Litfaktów dokonanych,
wini poszli dr11ę;i
zaś Łotvsze i Estończyry postępują roz-

N

le

munę zapewniać,
ct'nię kontakty

sobie
kami.

ważniej.

Bvli i tac,,·, którzy przypominali mi,
w Wiadomościach TV" od dawna
widnieie iuż mapa niepodległej Litwy, a
Jeszcze •nni do.magali się. by wyraźnie
Bush zdradził
napisać, że „prezydent
Litwinów" bo nie zdecytlował się na
sankcje wobec Moskwy za jej blokadę
surowcową wobec Litwy. Moim skromnym zdaniem to właśnie Bush ma rację,
a nie oowodujący się emocjami czytelto ' z
~ojrzeć na
nicy Spróbujmy
punktu widzenia Amerykanów. Odnieść
to można także do polityków innych
że

państw.

che>eiaż nie mus!, tok
w
Waszyngtonie? Mamy
Gorbaczowie - myślą tam - zupełnie
Innego jako&ciowo partnera, ii: jego pojawieniem się na wielikiej arenie ?')litycznej łączy •ię poprawa lltosunlców

Jaki może
myślenia w

być,

wzajemnych, wygasanie zimnej wo1ny, · głosu? Administracja amerykań&ka nie
moiliwości pojawienia
może wykluczyć
szan<Sa na zakończenie wyścigu zbroiei1,
To z się na pierwszym· planie &ił szowinis-redukcję kosztownych arsenałów.
kolei stwarza· możliwość z.mnlejszenia tyeznych, pragnących powrotu do okresu
konf•ronta<:jl, niechętnych obecnej linii
def·icytu w budżecie, który spędza sen
, politycznej Gorbaczowa. Dlatego właśnie,
z oczu kilku kolejnycb prezydentów.
Prezydent Bush ma· wok6ł siebie za- po 1Jo!)Otkanlu :i: przyw6dcaml Kongresu,
równo doradców su.gerujących politykę 1 Bush potwierdził utrzymanie dotychcza,.twardej ręki", jak r6wnlei i takich, ,11owej linii postępowan!a 1 dodał, te ma
którzy doradzają mu wstrzemięż.liwość. ona p0ipa•tcie obu partii - repubUkań
z jednymi i drugimi spotykał slę ostatnio sil:lej i demokra.tycznej.
killta razy. Zna on taacie wy.nikł sondaCzy n.am się podoba, ciy nie, 'W poi!·
i:u opinii publicznej ! wie, ie tylko 21
proc. Amerykanów odpowiedziało tw!er- tyce nie ma miej11ca na sympatie. W poczy je#eś za 'PO· lityce decyduJ11 interesy państwa. Bush
dząco na pytanie to prywa.tnde gym.'Pa.tyruje z dążeniami Lijeśliby
parciem Litwinów nawet
twinów, n!e kwMionuje Ich prawa do
miało doprowadzić do pogouzenla stosunków z Moskwą? Mote wŁaśnle biorąc . n!eipod!ległośei, ale jako prezydent musi
to po<l uwagę oświadczył, że sankcji nie 11lę kierować r.acjonalnyimi. pr:r;esłalllkaml,
na list Lands- nie mote ryzykować gestów. W jednym
będzie, niie odipowiedz.lał
bergisa i odmówił wizy .pani premier z:e awych publicznych wystąpień. przyPrunskiene. która chciała przyJecha~ 29 pomniał słuchaczom rok 1956 na. Wę
grz«h, kiedy to „USA- -podsycały pło
kwietnia do USA.
m Leń. rewolucji, wywołując błędne wr W swym rozumowaniu 'Prezydent :Bush
musi brać pod uwagę wie-1e ewentual- tende, lot Anieryka, przyjdzie im z '!>()moćą mmttamą". Dodał na i:al!:ończenie: I taką, te naik:ladaności, wśród nich
J~em na tyle stary, by to pamięta~„.
jac sankcje podwuy pozycję prezydenta
spowoduje jego
Na je'szcze inny aspekt C..6:.łt uwau
Gorbacl\owa, .a M'Wet
m6~
u.pad-ek, Co ,.,Wy? Jtlde eiły doj~ cło . r~ilr P?U0""7 Błałe,fft

Niespełna miesiąc temu pisałem o tym
49-letnim RFN-owskLm polityiku jako o
nad,ziei so.cjaldemolkracji, jako o tym,
który zdolny- jest zagrodzić Kohlowi c!rogę do ka·noforstwa. Dwukrotnie widziaw akcji, na wiecu
łem Lafontai.ne'a
przedwyborczym, Zadziwił mnie iśc'"'
nlen.!emieckim po~uciem humoru, ci .to.ścią replik l niel!pożyta energią. Od·
tego czasu urósł na P-OStać nr 1 i::PD,
wi:r~la jego popularność we wszvstl:·ch
la.odach.
I oto zjawia «ię 42-letnia Adheielda
8tr1edel, z ukrytym kucheąnym nożem,
:r;&dając cios w ilzyje Lafontaine'a i mamy nową sytuację polityczną w RFN.
Nie<poczytalna - jak twierdzi policja wywraca do , gMy no)?aml
kobieta
wszelikie polityczne ka.kułacje bo chobrz"Ilia opl ·cld blulełyaiy le'karskie
ml.stycznie. mówia o poprawie zdrowia
La.!ontalne'a. to ! tak nie mit mo~-y
o powrocie do n>0rmalności.
I

Do frudn!a pozasf.ało siedem ntlesi~
ey - kampanii!. wybor~1t przed wyborami do Bundestal!'U rozpocznie się l11c'a
dzień, a jeden z dw.6ch w!e}kich rywali
przykuty do szpfta!ne~o
będzie wtedy
łota. A przecld wiadomo, :l:e nawet po
ze np!tala wtnehny będzie
wyjściu
Tymczasem
rekonwptlescenej!.
okres
kam!)anb. wy'borcz.a. wymaga końskiego
przekilku
wygłoozenle
na
zdrowia, sił
mówieli d.rle:nm!e, odpowiadania na dzlelłl\tkł pyta!!\, J)nlem!eszczmia slę z miej-

soa na miejsce. Czy wytrzyma to czło
w:ek, który utracił 20 proc. krwi?
Kiedyś, przed laty. Schmidta nazywano
„lok~motywą" SPD. Ciągnął on, z powodzeniem, całą socjaldemokrację do zwycięstwą. [,.afontaine miał być taką loko·
motyWą lat dziewięćdziesiątych. Czy bę
dzie?
ma dzi; superHo!lywoo~ nie
gwiazd, nie ma nikogo na miarę
Grety Garbo, czy lUarilyn Monroe,
nieco
gwiazdy
. . ale ob odziły
Są piękne, seksy,
mme~szego forma.tu.
uta.tentowane i umieją. posługiwać się n·kfa~~· . ~iałbym jednak kłopot, by którąś
wyrozwc. Gdyby mi ktoś przystawił pisdo głowy, wskazałbym na Mitolet
•·'•clle Pfeiffer.

W

Kim D1singer
Tynl:czasem młodzi kin~!, odI>Q:na pytania organizator6w- plewskazują bez wahania na
b1scytow,
Kim Basinger, Ona jest dlA nich tym,
czym dla poprzednich pokoleń była Rit&
Hayworth czy Ava .Gardner. Nawet po
dłu•gim zastanowieniu, na eo nie mam
czasu, nie potrafiłbym powiedzieć eo
sprawja, ie panlła Kim ma ta.kie 'PO·
de
wodzenie. Parnię-tam, pamiętam gustibus nan est disputandum„.
HENRYK WALENn~
w.1adaJ,ąc
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Miejsce dla każdego
(Korespondencja własna

;z Berlina Zachodniego)
iemal • dnia na d:tie.d zniknęł„ banan:r s ulicznych
atraganó_w, Tam, edzie jencze mo:tna je było kupić
Ilię do 17 tys. złotych.
cena za kilogram podniosła
Czy:tby ukłócenla w -prywatnym Imporcie :a Berlina
·
Zachodniego?
Istotnie, w Mekce polskich handlany • bananlnll .l!.tobiło
•1• ~cho. Podobno l tu obowiłlzuje anónow°'ć na te owodo
ce. Na nc:r;ęście wszystkie inne dobra zwoto.ne hurtem
Pot.ki •Il dostępne, jak za na§lepnych czasów.
:Z.laznym punktem w odwiedzinach katdej 1ruP.Y Pol~k6w
w hurtowych opakowa•Il lklepJ. 1lecl ALDI. Wystawione
kosmetyki r bielizna stanowi!\
niach artykuły spożywcze,
obiekt pożądań rodak6w. Grupy importerów z Poliki można
.zuadniczo podz'Iellć na trzy grupy, Najlepiej maja się ci 00nawet
11!.adający prywatne samochody. Na tylnym siedzeniu
fiata 1261) można ulokować tyle puszek piwa, kaset ·wideo,
pudełek z sokami owocowymi. że starczyłoby i.-:h na zaopa~rzenle kilku sklepów. Handlarz; dysponujący własnym środ
kiem lokomocj,i jest niez.a.leżny pog każdym względem.
Szczebel niżej stoją cl, którzy są zdani na kolej. Znam takich co podróż w wagonie sypialnym przedkładają nad autodo Berlina.
mało a dzięki PKP
kar. Kuszetek jest jednak
Zach. dziennie trafia przynajmniej kilkuset pol81dch handlarzy„.
Trzecią arupę stano111i!ł korzystaj,ey z bardzo o!tatnio 'POHierarpularnych autokarowych wycie1:1:ek weekendoW"ych.
zalei;y
chia ważności między grupą autobu90wą a kolejową
więe od punktu widzenia.

N

•I~
„

Jakie samochody kochają najbardziej Japończycy? Młodzież,
Idąc za. światową modą gustuje VI poja:tdach rodem z Ameryki. Nie brakuje leź; jednalc
kółek.
zwolenników czterech
w zachodniej
produkowanych
Europie.
Obok fordów> I G..\1, po ulica.eh Tokio, Nagoi czy Kioto
jeździ s.poro tak ~ularnych i
w innych krajach ,,garbus6w",
ale i me-rcedesów, audi i BMW.
Prawdziwy Japończyk kochp.
Jednak auta produkcji japoń
skiej. To one b....-orza orzede
wszystkim korki na ulicach ToKraju
kio i innych miast
.Japonslr.ie
Wiśni.
Kwitnącej
koncerny prześcigaja się w pozyskaniu klienta. Ofcruja aumale i w ihiare
ta zarówno
dostępne dla kie~ze·.1i prrecietnego mieszkauca \Vysp Japoń
alt:
skiC'h jak i prawdziwe.
drogie limuzyny. Wyposażone w
najnowocześniejsze
takie jak chociażby

~dabyc:ic,

elektroniczny asystent kierowcy i inne.
Te z powodzeniem kon.kuruia
z:

amerykańskimi

„krążownika

mi szos". Nie są konkurencyjne ł to pod każdym wz.glęOem,
Nie
poiskie fiaty i polonezy.
spot.kałem ani jednego pojaT.du
i
rodem z Żerania, Bielska
na
Tych. Nie ma ich nawet
etatach polskiej ambandy w
Tokio.
Ja.poń.al boom motoryzacyjny Enany je.ft dobrz.e światu.
którą
Nle mikroelektronika.
Japonia zafascynownła niemal
te± brana:tl
ws:i:yst!ldch.
właśnie
i.a fotograflcma, a
prZflllllysł samochodowy wiedzie
zdecydowany prymat w japoń
skie} 1ospodarce. W 1985 r.
wartość produkcji samochod6w
i cz~ci zamiennych przekroczwła 28 bilionów jenów, podctas gd:· jaooń~a elektronika
tylko 19 biliGwypraC'owała
nów. Jaka jest warto'ć produkcji przemysłu motoryzacyjnego w tym roku?

s

c•nariu.sz zachowania się po przybyciu na miejsce, jest
dla wszystkich taki sam. O godz. 9 zaczynają pracować
•klepy ,,.Ałdiego", godzinę później ruuają inne branże.
W różnych punktach miasta (rud.ko w centrum) kupuje si• w UośC'lach· handl9wych te wuystlde dohra, na kt;lre je&i zbyt w Polsce. Nikt nie Ukrywa, :te berlińskie akl.Cł'l>Y.
w których zaopatruje Ilię zdecydowana wlęknoś6 Polak6• słu·
ł• towarem nlbzej jaltotcl od tego, kt6ry (mac:nle drołfty)
mołna nabywa6 adzłe Indziej. Mimo wszystko 1 tak 'POZ& tym,
ie wielu rzec%7 w Polace po prostu nłe ma, te tutejsze ' '
jakofclowo lepsze nit .nane.
Karola Mar1ua
\Vełm,y radiomagnetofony n:~ pn:y ulicy
(okolice lotniska Tempelhof) est kilka &kl91)6w aerwujących
po
apla na 1zybie „M6wimy
dobra łwiatowej elektroniki.
polsku" ma zachęcić do odwiedzin. Wystawiane tam o4hlornikl dwuk,asetowe cenione są od 80 do 150 DM. Nazwa producenta jednak nic nikomu nie mówi. Z jakością też bywa rotnje. Taki radiomagnetofon np. w firmowym sklepie ,.Sonv"
jest dwa razy droższy. Podobnie rzecz się ma z teiewizorami, odtwarzaczami wideo I tzw. wieżamL
ista zakupÓ\V Polaka w Berlinie rozklada się w dwójnasób: dla siebie i na sprzedaż. Decyduj4cym czynniPewne inaczenie ma
kiem tegQ podziału jest cena.
także ilość w jakiej dany towar jest tu kupowany.
Po okresie nagonki na polskich handlarzy w ostatnich tyczy
godniacll zrezygnowano z prób przemycania tu masła
naszej kiełbasy. Teraz do Berlina Zach. przyjeżdża się z gotówką. Dostać „misia" w paszport to tyle co być skazanym na
wycofanie z handlowego Interesu a na to aobie nikt nie chce
pozwolić. Owszem podrzuca się od czaau do czasu, na konkretne zam6wlenle, np. składany rower marki „Wigry 3'' ale
I to już zjawisko schyłkowe. Jeszcze przez pewien CZ8!l moi-e
!unkcjooować giełda walutowa ad hoc zorl(anl.iowana \V okol!cach dworca wo. W tych dniaC'h wymiana marki wschodniej do siostry zza Łaby doszła do poziomu 3:1, a wszystko
wskazuje na to. że przelicznik będzie jeszcze lepszy.
- Na początku lipca to wszystko się skończy - mówi za
Bedą
amutkiem w ittosie spotkana w metrze rodaczka. wymienlall dwa do jednego, a i to tylko swoim. Potem, jak
wejdą tu Niemcy {?) ·wprowadzą wizy. Musimy się wszyscy
apieszyć. Mieszkam tu już jedenasty rok l coś nieco! na ten
temat wiem.
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(podobnie
montowni w Nagoi
produkrji w ilosci wytworzonych aut. To lepszy. ich zda- jest w innych zakładach tego
drUgierównież
niem, sposób na konkurow1t0ie koncernu, jak
gbrą
„ go po Toyocie, Nissana)
a przeciwnikami.
Atutem jest prze<le wnyst- są ludzie. 'Io dzięki ich sprawuym rękom, z ?:adziwiającą, reTen na.jwiększy
kim · toyotjl-.
minuty
gularnością, <:o trzy
spo5r6d jedena:;;tu samochodofani sekundy opó:i:nienla), zjeż
wych firm japoń~kich koncern
dżają gotowe limuzyny: crowny
roku
wytworzył w ubiegłym
super i grand saloony bpecjal2.3 tnln samocbod6w osobowych,
corocr.nie produkność tabryki w Nagoi.
zwięJcszając
A gd?ie roboty? Te, owsiem
cje o prawie 10 pfocent.
spotkałem, ale tylko przy spa.,TOYOTA BANZAI"! - usły
waniu · blach i lakierowaniu.
szałem w czasie zwiedzania w
czuw&ły
Ponadto komputery
Nagoi mc-ntow::ii tego koncernu,
Md .,wypiekiem:• karoseri.i. Olistach
który na światowych
z
współpracował
się
statni robot
producentów aut plasuje
podaiąc młodemu
człowiekiem,
nie niżej jak lla trzecim-czwa~
Japończykowi zblomil>. Jeszcze
t:nn miejscu. 'raK;ich montowni
nie zdążyły
,.stalowe palce"
Toyota ma na Wyspach Japoitzwolnić z uścisku bnku. a już
skich okragły tuz:n.
fiiigranowej postury montaży
- „Niech żyje 'royota!"
sta, niczym cyrkowy ekwilitiryco
to hasło towarzyszy na
sta wskalr.iwał w bagai.nik i z
załodte
5.7-tysięcznej
dzie1i.
zadziwiającą sprawnością wypo
montowni w Nagoi. Uzupełnia
sażooy w pneumatyczne wkreniejako bty.izowane „T". któtaki, w niespełna trzy m!nut.v
jest kaidy
rym oznakowany
zbiornik uzbrajając
instalował
samochód, kat.dy sa:()n sprzedago w elektrycz·ne i paliwowe
ży. A tych salonó'i'.l' na trasie 7.
sfę spieszyć,
Musiał
przewody.
zakładów
centrum Nagoi . do
bowiem czekał już nie opodal
montażowych jest jak w tuwik:iiejny „ludzki robot", zajmu·
ze
mowskim wierszu chyba...
rozjący się montaż.em deski
czterdzieści. A w każdym z sadzielczej. Pote.u koleje.i. aż do
lonów stoja dziesiątki, a może
gotowego
momentu wyjazdu
i setki lśn!ących i wabiących
samochodu . na parkin'i, gdzie
oko klienta wytworów ludzkich
już czekały „drogowe pociągi",
mięśni I robotów.
rozwożąc lśniące limuzyny do
salonów spr.zedaży.
Kto ważniejszy? Rob<>t , (jak
„Mechaniczni monterzy" wyo ma miejS{'e w jaoońsk!ej eW
konuj" boo41 w dwie. •odzlny i
lel.i.konice) czy człowiek?

I
Specj liki od dochodów
wydatków postanowili odstąpić
od dotychczasowej metody ot
głównie
kreślania b!la..'lSu,
powodu płynnego kursu jena
do światowych walut. ~· czaw Japonii
~ie mojego pt'lbytu
(orzełom lutego t marca) za 1
dolaTa trzeba było wydać prapołowie
W
wie 150 jenów.
kwtetnia „zielopy" stał już w
tokijskich bankach po 160 jenów. W tej sytuacji specjaliści
proponują

·określać

Toycta moli< I A.-\-:::e~.tn - Lu auto zapoczątk.w~la podbój
rynku samochodowego. W głębi popiersie twór·
Ś"l'liatowego
Kiłchlro Toyody, który dla Europejczycy potęgi firmy na Toyota.
nazwisko
zmienił
ków

wielkooć

w

~

~akoace.

Dlaczego na ludzkich mięś- "
niach opiera się głównie pro- Bo dzię:..:i
dukcja toyoty?
mięśniom nane samocnody produkujemy taaiej. A to gwa- '
rantuje nam usta anie konkuce::i na rodzimym
tencyjnrch
i międzynaro<i()wyn1 rynku sa·
mc.chodovrym - usłyszałem od
przedstaoprowadzającego na3
wiciela dyrekcji. - Przekalku·
ookładnie
!owaliśmy wszystko
Zakupienie robot6w kosztowałoby nas tyle; że musielibyśmv.
wywindować ceny do poziomi•
Turyńsk' >
Europy i świata.
Fiat zainstalował roboty prz:v
wytwarzaniu lancii-themy i jak :i
ceni;:
musiał wygórowai:
padł kolejny jak:i:e przekon'Ują
cy argument.
Bossowie w Toyocie wieC:zą
kłopot6w
co robią. Nie mają
z zatrudnieniem. Każdego ::-oku
ko1'iczy naukę, Zdobywając niezbędną wiedzę i umiejętności.
700 młodych ludzi, absolwentów własnej szkoły. Wszyscy
Na
trafią do tej montowni.
brak rąk do pracy Toyota nie
narzeka. Lud~ie tei: zadowoleni bo w por6wnaniu do przec:iętnef peruiji z:a.rabiają o pół
a nawet tysiąc dolarów więcej
l'oyota produkuj~ i zarabia
zarówno na
mając pieniądze
wdrażanie nowych konkurencyjnych modeli jak i na luksus
imponującego
wybudowania
muzeum starych ! nowych au·
tomobilów. Na dwóch piętrach
olbrzymiej hali wwosai:onej w
ruchome schody zgromadzone>
oryi:inalne po jazd~- wszystkich
<'hYba fi~m świata. Pr.ze-biegi'
Japończycy przechytr;:y:i nawr•
pewaych siebie Amerykan6f
Podkupiii im ' wiem na nowojorskiej giełdT'e zabytkowe
go packarda „Twin-Six". uży
WBllego niegdyś przez prezydenObok staryc!>
ta~ Roosevelta.
historyci;nych aut zgromadzon"
tutaj także modele wprost korytniczne-. które prosto z montowni trafiły do muzeum. Jak się
ma oieniadze„.
„TOYOTA BASZAI!" - usłyszałem na pożegnanie, ·obok
fradyc~finego; n· eco nObtalgicinego „Sayonata".

Fot.: autor

WIESŁAW

WROBEL

~~~~~~~QIC~~~~~~~~~~~~~~~
on
się panowauie iaj<łc.;k • ~t
opr.zedni odcinak „impre-

IP'

sji" zakońC'zyłam zaproszeniem do dotnu towarowego. Nie będziemy wybierać
zasasp~ja!nego obiektu, bo w
jest
potkać prawd.ztwego Niemca w centrnro miasta
są
dzie wszystkie- - te duże oraz
nie lada sztuką. Polacy, Jugosłowianie, Turcy
podobne do siebie chociaż należą
przedstawiciele innych nacji skutecznie wyparli autodo różnych firm: wielopiętrowe.
chton6w. Berlin Zach. stał się stolicą ni~mal całej eu2:
niętrem
zespolone · każdym
Widać to na każdym
ropejsko-bliskowschodniej emigracji.
serparking.am!, które pąa się
kroku. M6wl aię o tym w lokalnYJll programie telewl:i:yjnym.
pentynami do góry. Swietlne naMożna o tym zjawisku przeczytać w gazetach. Miejscowi są
jeszc;e
pisy informują gdzie są
zaniepokojeni inwazją obcokrajowców.
na
miej21ca. Jeżeli znajdziesz je
widoczne.
111
Naciski na władze o skuteczniejsze działanie
piątym piętrze, a robisz sprawunkwity.
stemplującego
urzędnika
oblicze
przed
sie
dostać
Aby
PT
ki na drugim - zjeżdtasz
upćważniające do zniżki z.a towary wywożone pou. eranice.
do
kliencie jedni\ z kilku wind
trzeba odczeka6 kilka i?Odzin. Sama odprawa celna prawie nie
poInteresującego clę
wnętrza
istnieje, ale - jak to powiedział policjant regu;ujący potężną
ziomu. Tą samą drogą - z wyw
„każdy musi znać swoje miejsce
kolejką polskich aut '!'ózładowanym sprawunkami
1
szyku",
kiem - wracasz do samoch'oau.
robienia
Tradycyjnymi porami
Nic jednak, przynajmniej na razie, nie zahamowało rucb:u
piątkowe
większych zakup6w są
na granicy. Celnicy i żołnierze WOP swoje czynności ograniczy.,.
popołudnia i sobotnie przedpołud
H do minimum. Nikt nie jest w stanie opanow<tć rzeki ludzi
małżeń
· : nia, Wtedy przeważnie
płynącej w obie strony.
stwa z dziećmi jadą po produkty
na dwa dni wee-JlYSZARD PERCZAK - . i.ywnościowe
I
kendu, po zapasy do lod6wki.
tym - w zaPoza
~~~~'Z'!~~~~~~,~~ zamrażarki.

S
"

minut, wsnólnie z ni ludz:e montują samochód
rówr;e 20 i;odzin. Czy kró·
na
cej „rodzi się" popularna
t>olskich drogach corolla? Nie
dowiedziałem się. bowiem pro·
dukowana jest ona w odległej >
dziesięć

mi

takie domy
naszego kraju Ul•
od aktual.nych potrzeb
u
h<indlowe z częstych wizyt
innych rzeczy.
zala- granicą. 1
W takim r!g.ancie można
całego
Wracajmy do naszej szwajcartwlć (kupić) ,wyposażenie
mieszkania - do szczegółów włą skiej rodziny, krążącej po .ł;oisjednego z działów domu to15ach
wodnokanalizacznie, urządzenia
Niemowlak
cyjne, radiowo-telewizyjne, kom- warowego „Migros".
przepra- tkwi w nosidle na piersiach matputerowe, muzyczne
szam, 11le to chyba nieco głupa- ki, starsze dziecko towarzyszy ojwe takie wyliczanie. Skończę na cu, wózek pęcznieje, rod21ina siatym, że jedzenie dla psa, chomi- da w kawiarni (luh restauracji ka I kanarka też się , tu kupuje. są na każdym piętrze). Z głośni
a jak kto chce to kanarka albo ków płynie muzyka i potok innowosię formacji o atrakcyjnych
papugę również. Spodziewam
wielu mieszkańców ściach, pan przynosi z automatu
~
zresztą,
kawę, pani stwierdza, że niemo.•6QL'T/.~7....UAZ wlak ma właściwe wiekowi kło·
WLUU.HD7./U/UUUUl"'/'HH.h9".H.AW'/.DTU.DT.Dfi'"DAV.DT~.H.u.DT..UD:IZW"~~U.UUOU.HH"
do
poty, więc udaje się z nim
pomieszczei\ oznakowanych przejkabitu
Są
rzystymi sy111bolami.
ny do karmie-nia niemowląt piersią, inne do ich kąpania, jeszcze
inne to węzeł sanitarny 1 wyposażenrero w rozmiarach mini dla
dzieci. W pokojach kąpielowych
uruchamia się automaty przepły
własna
wu wody... nogą. Klawisze s~ na
że ręce
podłodze, bo wiadomo. ·
dziectrzymają malucha. Starsze
prawy do najsłynniejszych fiord6w - nleprzy
poza oglądaniem fiordów ze atatik:6w, norn1a!Sylwetka Norwegii oddzielona od przy!eko bawi się w tym czasie
lub
Z't'ównanego Sognefjordu, Sunnfjordu
ni niewysokogórscy turyści korzystają jeszcz•?,
gającego do niej Półwyspu Skandyna\vskiego
ogromnej grze komputerowej, bo
Xordfjordu, zapierających dech swą pierz takich urząd:reń, jak kolejka kablowa „Floyprzypomir.:ł (szczególnie w szkicu mapy fi mały ltlient to też pan.
W()tną majestatyczną urodą. Ale wielu wybayen", by stając 320 metrów powyżej staRzym.ski Merkury i 11:rectd Herzycznej). wygrzewająca się na &łońcu jaszatrak·jako
Norwegii",
„dachu
założył
biera trasc:
mes podali sobie ręce patronując
rego miasta, (kt6re w 1070 roku
czurkę z szeroką głową i cienkim tułowiem
bardziej
być
może
Cóż
sobie.
w
na
samą
widok
cję
(kuprozległy
mieć
Kyrre),
szwajcarskim handlowcom
król Olaf
wygrzewanie się północnegn
.-01onem. To
oszałamiającego, jak przemienne w -z noszenie
widoczne z te~u
com, podr6żnym, wynalazcom
wszystkie te doskonale
lądu nie jest zupełną abstrakcją zważyw
szysię i lądowanie jakby na potężnym
zauważyć.
jednak
też). Należy
miejsca zakątki miast~
szy. :te całe wschodnie wybrzeże Norwegii
swej
bowcu l;>odczas gdy muywy górskie ocjeraże Hermes wyłączył 11><>d
Bergen miałoby szansę wyerać konkurs
opływa ciepły Golfstrom. Po przebyciu trają się tui. obok szyb w.agon6w, albo óddaopieki złodziei. Tu i ówd.21• widna Ilość muzeów przypadających na jednesy od Cieśniny Florydzkiej poprzez Ocean
ja~
na-pisy: „kranieją ostrzegawcze
lają w l:iezkresnych dolinach takich
go mieszkańca. Tak jak , w Oslo, więkswść
Atlantycki niesie ·on w sobie jeszcze tyle
trasie? Trasa ta ze
Dolina Flam na tej
dzi-ei nie popłaca". Kary dla az nkh związana jest w jakiś spog6b z mo·
ciepła, że silnie wpływa I zmienia klimat
wodospadami,
lodowca.mi,
kasa
swymi szczytami,
matorów ukrywania przed
uem. Ale gdy się zawędruje do najstari :tycie biologiczne także na swych krana
są duże,
rzekami i jeziorami, to pejzaż najbardziej 'wybranych rzeczy
~zej drewn!a.nej części miasta, na Imponucach norweskch.
typowy dla Norwegi!. Wprawia on w zakompromitacja jeszcze większa.
jącej wesołymi kolorami fasad ulicy BrygGdy wysiadłam na dworcu w Bergen, od
chwyt nie tylko obcych. Norwegowie koPierwsze zderzenie z gigantagen, warto zajrzeć do muzeum :fanzeatycrazu pomyślałam. ie ·mam szansę na poi
chają bardzo urodę swego kraju i są z niej
najprostsz1'
mi oferującym!
kiego. Jest to wspaniała lekcja poglądowa.
prawienie sobie cer:v. W powietrzu wisiała
w
dumni. Robią. też wiele, by uchronić przynajbardziej luksusowe dobra.
doprowadzić
do jakich rezultatów może
wilgotna woalka. Nie miałam parasolki, a
rodę przed dewastacją.
rozmiarach, gatunkach, kolorach,
dobrze zorganizowano. wymiana handlowa.
szkoda mi było dewiz na zakup ochraniazróżnicowa
Trasę „dachu Norwegii" koleje l!ruchotypach maksymalnie
nawet w takich dzikich warunka.eh przyczy w wesołych pastelowych kolorach. _}.gójej
nad
daty
tamtej
Od
r.
miły w 1909
nych I !lościaeh nieprawdopodobrodniczych.
re noszą wszyscy mieszkańcy Bergen. Z~ół
wichry,
przyprzez
przyprawia
·
:r:nlszczen!em
przed
obfitych
nie
ochroną
Norwegia wyprzedza -pod względem n.legQdzlny rozbłysło jednak słońce I mogłam
ni&przerwanie
o autentybysza „ze wschodu"
śniegi ł kamieni• pracuje
jeden
wlelkiej 1~toAcł zaludnienia tylko
wyruszy~ prze:z: całe miasto do -przepiękne
czny ból l(łowy, Późnyel człowiek
przez cały rok 1pecjalna ekipa, k.tóra ma
kraj europejski - Islandię. 13 osób na kigo schroniska „Montana" (nazwa wskazuje
pos-.
d!ę oswaja, uwalnia się od,
sw' bu:• w Finse. Tam przygotowuje ałę l
lometr kwadratowy. Norweaowle są mało
ta pofożone jest ono już w górach).
tawy aapy, przestaje krąży~ nie,
napra.:wla apecjalne zadaszenia, t)od który„dzietni". Dwa plua dwa, to bardzo du.ta
Bergen ma właściwie wszystko w g6rach.
przytomnie ł naratać Eię na usłumi 1>0c!u mual Jechać w!e]je kilometr6w.
ły,iie:rm
rodzina w t7m clztj za.mot.nrm,
le&t emanacja pęknięć zatokowych potostakt6re
żną ezutn°'ć ekspedientek.
Snt11 Jest bowiem największym za1roie•
' ·
dost&tnio kra}U.
łych po wędrówce lodowca. W pękn~ciach
sanawyraataj11 jak apod ziemi z
niem. trasy, która i bez tego zdaje się
T41 niewlelkl\ 1ęllto.ł6 uludnlen!a widać
tych, czyli w fiordach pracowicie uperają
pan.i
mogę
turystycz„czy
rzaclkoici
kramentalnY1l'!:
na.jw!ększy~h
do
le:teć
szczeg6lnle wyrai.nie w czule pcdr6ly koza malowniJ:zym! widokami sympatyczne.
w c.zytnś pom6c?"
nych. Najwył.ny ·p1mkt tej drogi Taugevalejowej z Oslo do Bergen. W c?uie 8-goniewielkie statki pasażerskie, zawsze pełne
Okazjami do „1aplen!a się" są
lu, obok Myrdal liczy •obie 1301 metrów i
dz!nnej podr6:ty do rzadkości należ!\ osiedla
turystów z całego świata. Mają piękne taokresy przedświąteczne. To, co wydochodzi tu codziennie na czas zwykły poludzkie i farmy. Czy mołna się dziwić, jelemniczo brzmiace nazwy, jak „Nordstjerna
wytwórcy i kupcy
rabiają
ciag kursowy.
śli 47 proc. powierzchni tego kraiu znajdunen", ,lVlidnatsol", „Vesteralen", ,Polarlys",
zarzecz przyciągnięcia klienta.
Inne rek~dy tef podr6ły to około 200 tuje się powyżej strefy zadrzewień. Nieprzykh
są wygodne i niezwyl\le punktualne.
spokojenia jego najbardziej wyneli (najdłuższy liczy 7660 metrów, 300 mopadkowo więc droga Yolejowa :i: Oslo do
rozkład całorocznych trampingów jest tylrafinowanych iyezeń l pełnego u~tów, największe pochylenie trasy, które w
tamtejszych
Bergen nazywana jest przez
'ro trochę mniejszy niż nasz rozkład jazdy
satysfakcjonowania z wydania na·
stanowi
oJdnóżu 1io Flam wynos! 55 l)roc. i
kolejarzy linią 1ór&kól, al-bo - „tras!\ na
PKP.
wet najw!ękttej ilości pieniędzy najostrzeJl!zy stok kolei norweskich). Nor·
da.chu Norwef!i".
Położone na wzg6rz!'-Ch 'Bergen jest na eo
"'w~ onałamla. N.a dłu10 przed
wegowie W~alł całą trasę
Wielu tur,..t6w wybiera się z o.tę .ua
. ifz!eń bardzo meczace. szcze!(ólnle gdy jako
sacsyn•
hńęt&mł wlelkanocn:rmt
llAB'l'M'A BlłM
l!IM fOJłu.
W1Ch6d do B•r1u, b:1 atamtiid nobł6 wY•
turysta wszędzie docie-:-a się pirs":o, Toteż
lenności

kupują

masę

I

W kierunku Golfstromu
(Korespondencja

z Norwegii)

zobowiązany do przynoszenia pre·
zentów - przede wszystkim dzieswą
ciom.. Najczęściej formuje
poste.c z czekoladowej masy. stroJąc ją w rótn"kolorowe cynfolie.
małych
Całe stada zajączków - opanowujq
dużych, wielkich
~ystawy i wnętrza stoisk wszystkich skl!!pów stanowiąc okolicznoz
ściową dżwignię reklamy wraz
!ll!·lionami czekoladowych jaj
JaJeczek.
z Mikołajami
jest
Podobnie
przed świętal.]li Bożego Narodzenia. Gdziekolwiek się człowiek ru·
iak
s~ył -. trafia! na Mikołaja.
nie duzego to małego Tkwiły te
wysypapostacie na wystawach.
obok
nych sztucznym śniedem.
zwierzaków
szopek, wypchanych
ozdoi choinek udekorowanych
bami ponad miarę. Pierniki a na·
Mikowet bułki miały postacie
dornów
!ajów. Wewnątrz dużych
ich wyolbrzymion
towarowych
~
figury mechanizmy poruszały
tego cengę$tach powitania. Do
tysiątrum Zurychu rozjaśniono
gircami świetlnych złocistych
rozland, pióropusty i gwiazd
wiei;zonych wzwyż I wszerz ulic.
naidroższym
jest
Szwajcaria
krajem świata. Jeżeli o nas cho·
dzi, to stwierdzam z całą odpowiedzialnością. ze w cenach nle~tórycb

artykułów żywnościowych

leków ju%- ją wyprzedziliśmy i
zaosiągnięciu
powiedzenie o
chodnich cen przy wschodnich zarobkach ma pełne uzasadnienie. U
nas już nie można tanio żyć, a
tam m oż n a. Nie pol.-iga to tylko
na różnicy firm. Renomowane są
bardzo drogie. Płaci się za markę. Taki sam jednak towar motaniej gdzie indziej.
żna dostać
,Ackermana"
towarowe
Domy
aproponując
wydają katalogi
artykuł.y po przystę
trakcyjnewszystkim
Przede
pnych cenach.
istnieje jednak · coś takiego jak
przecena. ~tosuje się ją powszechnie I zapowiada całym! kolumna·
W niektórych przymi gazet.
padkach ceny spadają o -połowę.
prz~eW sklepach spożywczych
z
spożywcze
nia się artykuły
respecjalne
Są
dzień„
dnia na
gały z towarami oznaczonymi naz
pisenl „Aktion". W czwartki
obejmuje wiele
reguły przecena
artykułów spożywczych I trwa to do
przed
~boty. Na kilka tnodnl
odwrotnie niż u nas
swlętaml czemaki.
- obniża się ceny:
kolad, rodzynek. kawy Itp, Firm11
dni
kilkanaście
„Frey" -przez
spl'zedawała wiele gatunków cze.
kolady o 40 procent taniej.
Przecena towarzyszy nierozłącz
nie funkcjonowaniu handlu i do·
to- tyczy absolutnie wszystkich
warów. Stosuje się też wyprzedaż
upłynnia
regularnie
i
posezonową
zapasy bez strat. zaś klienci oszczędzają potężne kwoty. I to nie
tylko ci, którzy maja skromniejsze zasoby. Oszczędność jest bo·
wiem w tym kraju ruchem spow następnym
łecznym, ó czym
odcinku.
ZOFIA 'l'ARNOWSKA

1
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„Niedźwiadek"
adaptacją książki J. O. Curwooda „Władca Skal-

nej Doliny".

Opowieści o dzieciach i zwierzętach .zawsze poruiZają ci;ułe struny, trafiają do wrażliwości widzów. Gdy mały i duży zaprzyjażniają się. gdy
to wzrułączy ich wzajemna troska o siebie na i ciekawi. Tutaj bohaterami są zwierzęta.
An:naud po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem w budowaniu klimatu miejsc stanowiących
jak
tło akcji. Natomiast tajemnicą pozostanie
udało mu się poprowadzić pracę z aktorami -

Istotnie, mamy. W kinach irwa „wywoływanie
t:vrn
duchów" miast prezentacji nowos~i. r"a
tle niepozornie wygl~da tytuł, któreito
„:SIBjednak kinomani nie powinni pominąć:
Jt•ana-JacqueD:llADEK". Francuski obraz rei:.

smętnym

małym

niedźwiadkiem,

groźnym

bez reszty' odwzorowują
i wielkim,
grizzly.

imię La bloucę (Słodycz)
niedźwiedziem-samotnikiem

cym swoje

W tym filmie ludzie są tylko w tle, pozwalając jeszcze dobitniej odsłonić l(ranice między in-

okrustynktem a prawami silniejszego, między
wyspekulo·wanym i zwierzęcą naturą.
cieństwem
„Niedżwiadek", choć ma w sobie tyle liryzmu
jednostki
działania
i wspaniały.eh przykładów
wolnej, przynosi tęż sporo scen okrutnych - bo
zohistoria
cała
Ale
przyrody.
prawa
są
takie
stała opowiedziana naprawdę pięknie i wzrus::ai
jąco. Nie potrzeba skomplikowanych dialogów
w
filozoficznych wykładni. by wyrazić prosta
gruncie rzeczy prawdę o bezsensie przemocy. zabijania i sile nie:1awiści. Film jest przezna~wny
dla widz6w w każdym wieku, ale jestem zdlłnia,
że przede wszystkim pO\vinni go obejrzeć doro'
śl!.
RENATA SA~
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A.m•ryluaitn Rfohard :aa. (obecnie 81 lat) jest
p!•rwnym ezłl1Wlekle~ który ZDOBYŁ NAJWYZSZE SZCZYTY uull8KIE SIEDMIU KONTYNEN'fOW, ,,tUllicz111jąc": K11łmandiaro (Afryka. 5.81911 m), Vh1son Mu.tit (Antarktyda,, S.140
m), Moonł Evere.tt (Azja, 8.&43 m), Elbru. (Euro11a, IJ.642 m), Me Klnley (Ameryka P6mocna)
1 Srodkowa, 6.194 m), Aeonca1ua (Ameryka Południowa, 6.969 m) f KolclunJto (A1ustrBJl.ia 2.230
m). Serię zakończyło zdobycie Everestu 30 kwie·tnLa 1985 r.
NAJWIĘKSZA SZYBKOSC, JAKĄ CZŁOWIEK
~IOZE OSIĄGNĄC w sporcie bez użycia środ
ków mechanicznych, wy.nosi 298 km na godz„
a osiąga się ją przy swobodnym spadaniu z sam0>lotu w dolnej części atmosfery. Na wyższych
wysokoścla.ch, pr.zy rozrzedizonej abmcsferze, możl! we jest osiągnięci• iprędkości nawet do 1005
km na godrz.
NAJDŁUŻSZY ZAREJESTROWANY LOT G0Wła$ciciel g~ębia
1:.ĘBIA odbył .się 145 lait
ksiąię We3.lington, wypuścił go ze statku nie-

temu.

daleko wysp Ichabo (Afryka Zachodnia) 8 kwietnia 1845 r. 55 dni późni.ej, 1 cze-rwca, g<>łąb pa.dł
n11irtwy o milę od swojego gołębnika w Londynie, przeleciawszy 8.700 km. Nie ma pewnaś-Oi
czy lot nie był dłumy - gołąb być może O'!Ilinął Saharę, co oznaczafoby, że przeleciał 11.25()
kilometrów,
Przy bezwietrznej pogodzie ·SZYBKO C LOTU
GOŁĘBIA Ili• przekracza 96 km na godz. Poo-
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Rozmowa z MACIEJEM Wl- jednym z najlepszych polskich pilotów rajdowych.
SŁAWSKDI

- Je.st pan rodowitym iikłer
niewiczaninem. Czy w tym mieście
zaczęła się pańska rajdowa pasja?
- Zaczęło 5i~ od spootk11ń z
grupą przyjaciół z WJJ.rszawy na
lat ~edemdziesiątych.
początku
On~i brali udział w rajdach amatorsltich. potem już takich, gdzie
wyn1agana była licencja i widać
wtedy się tym zaraziłem. Zaczą
łem startować syreną 104 w jazdach konkursowych. Dosyć sw·bko
zrobiłem licencję. Potem wy:Oieratrudniejsze imprezy.
łem coraz
Brałem udział w ki:·ku e1iminacjach m.in. do mistrzo~h•r Polski.
swych sił
próbowałem
Potem
wartburgiem i fiatem 128.
kierowe:\?
jako
- Ciągle
po raz pierwi;zy
- W 1976 r.
I pojechałem w roli pilota na rajd
z Henrykiem Mandera. Właśnie
po tym sezonie za;proponowano mi
st.arty w dziale sportu FSM. Od
tamtego .sezonu do 1985 rO'ku jeź
dziłem fiatem 126p z Andrzejem
Dubiakiem w kilkudziC<'!;ięci:i imprezach. o różnej randze ! z róź
nym .skutkiem.
Nie' c{ą.gnęło pana sa kierow-

I-

gołll!bl we wschodniej Anglii najwyWa. nyblkość wyniosła. jednak 1.394 m n1i.
km na godz„ iprzy M>Parciu
177,14
mlnu·tę, czy:J.i
silnego wiatru.
REKORD DŁUGOSCI LOTU GOŁĘBIA W
CIĄGU 24 GODZIN wynosi 1.2.92 km, :pmy śred
niej szybko.kl 1.394 m 31}a min.utę. Rek<>rd ten
zo.Jtał ustaińowiony w 1941 r. w Teksasie i do
dziś ali• ~ał pl)prawiony.
t'.1.H wyścigu

nicę?

- Owsrem, chciałem coś
dobrze, 1. skoro z Dubla'kiem

Japońskie

W JEZDZIE NA WROTKACH tei mcżna bić
rekordy. Rekord szy•!:>kości należy do Patri:zio
Sarto. W 1984 r. na ulicy Bogoty (Kolu,mbia)
przejechał on odcinek 300 m w ciągu 25.00S sekundy, co dało mu średaią prędkość 43.05 km
na godz. Rekord w godzinnej jeżdzie na torze
wynosi :n.097 km i naJeży do Włocha Alberto
Clvolani. Theodore James Coombs przejechał na
wrotkach z Lo~ Angeles do Nowego Jorku i z
powrotem do Yates Center w Kansas. Dvstans
8.3:>"7 km pokonał między 30 maja i 14 września
1979 r.
REKORD DŁUGOSCI \V 24-GODZINNYI\f WIOSŁOWANIU na1lei:y <j.o zawo'Cl•ników z Renmark
(Południowa Australia). 20-21
Rowing Club
kwietnia 1984 r. ipokonaili oni dyst~ns 209 km.
NAJDŁU'2SZY WYSCIG WIOSLARSKI nazywa
.się Tour du Lac Leman I odbywa się co roku
160 kni.
w Genewie. Dystans óo pokonania Rekord ustanowiony został w 1982 r. wynikiem
·'
12 gódżill· 1 5 mi.n.

jakie Tak samo
Czy w ogóle pamiętacie
jak
JJoka- zarówno z tkanin gładkich, jak i
ono ma być? Projektanci
1
wiosnę drukowanych
zywali swe kolekcje na
„afrykańskie"
w
-lQto '90 z wyprzedzeniem ponad
było
więc
pólrocz.nym, motna
liPOro zapomnieć. Modne lato bę
Biel,
dzje na pewno pastelowe.
to kolory r.ajwai.niejszP.
ecru ekologiczne:
barwy
Obok tzw.
beże, zszarzałe brązy, Pi.a.Sek pukostyni, szarość ziemi, ciepłe
lory słol}ca, zieleń bute'kowa, zieleń elektryczna. Co do stylizacji.
to też jest w czym wybrać: od
karnawału w Rio. p!'zez his10pa1·icorridę,
ską fiestę. transatlantyk,
rodeo - po Afrykę.

••

emu ••
Sejm

uchwalił

jednomyślnie

o ustanowieniu dnia 1

państwowym.
świętem
maja
P•tanowlono też utwonyć ,...
rząd ministra szkół wyższych i
nauki.

·W ŁłDZKIEJ l'Rl!ll.
J;?1San.Q

'

..

•

• • •
ZSRR przedstawił rzą
dom USA, Wielkiej Brytanii f
Francji notę w sprawie wolnego obszaru Tl'iestu, w której
stwierdza się m.in„ że n-d radziecki uważa za konlenne
bezprawnej
„zlikwidowanie
·angloamerykańskiej bazy morskiej w Trieście i wycofa.nie z
granic wolnego obszaru Triestu'
wojsk angielskich i amerykań""
skich".
Rząd

..

•

Po

brawurowym

desancie,

oddziały Chińskiej Armii .Ludowej ujęły wyspę Hainan.
Na Fonnozt: ul'iekł i wyspy
wojsk kuomintanę-o'l'·
sztab

skich oras gubernator. Wojska
wyzwoleńcze witane ' ' przez
l11clnoł6 s radośełlło

W War.uawl• ipodcz.al!I pleOgólnopolskiego
namej ces.t!
Komitetu Frontu Jed·noścl • "arodu wybrano nowego prze&t6rym ~stał
wod.111.uąc~,

~= IRadr ł'arumra,

„

trwają n~ot.r ameryna DRW. Agencje obliczali\, że od li siel'pnia ub. r.
do 22 kwietnia tego roku liczba samofotów USA strąco
nych tylko ollad terytot"lum
Wietnamu Północnego wynosi
'220 mUZY'!l.

•
,
1

W USA ujawnfono, fe dwóch
nowojorskich chimrgów przeprowadziło pierwszy w świecie
udany ekspertyment transolantacji serca u psa. Suka „Eterna" żyje .z 1Przeszczeplonym
serc~m innego ~a. jUIŻ ponad
p6ł roku.

•
Z okaa;ji jubi'l.euuu 11-leda,
Studenoki Teatr Satyry „Cytryna" otrzymał Honorową Odznakę m. Łodzi. Członk6w zesudekorowano także odp-ołu
znaczeniami ZSP. Honorowa Odn1.'!1.
.otrzymał
ZSP
rnakę
Andrzej Herder. Złotą Odznaki!
- Tomasz Pertyński.

działu

sporta-

go .sezon.u stantu·ię z Andrzejem
usi- Koperem golfem GTI.
- Nie drażni pana, ie częściej
roli
doceniane li\ zasługi kierowcy nii
kierowcy.
zawodnika siedzącege obok?
- Co było potem?
co powiem moi.e pana zdzi-·w 19&6 r. z Jerzym Dyszym wi.- To
Otóż moim zdaniem rola pijeździłem ładą i w tym ._:;amym
Rarze zawodni•
ro'ku po raz p!el'wszy Andrzej lota W rajdowej
ni~wielka.
na.prawdę
Koper zęro.ponował mi współlpra ków jeSt
Rzekłbym nawet czysto towarzyscę. Od ruu nie :r:a>ezęliśmy jeź
być doJest
zadaniem
Moim
ka.
dzie, gd~ do kraju wrócił K. brym duchem, który stwarza w
Gęborys (wcze.łniej umówiony na
aucie odpowiednią atstarty z Ko;perem), uś mnie „ku- rajdowym
ja jestem spokoim-0sferę. Jeśli
pił" dLiał sportu FSO. Zacząłem
.ny, spok6j udziela .się również
jetdzić w parze z Pawłem Przybylskim. Najpierw .startowaliśmy kierowcy.
- Czy to wynika 11 cloiwladcze1600, pootem w 1988, nla?
.~lonerem
1500 tur'bo. Od pO!Czątku bieżące- Mam pewną praktykę d mnio
jU/Ż irajd .nie den~wu.je. Dyktując
kierowcy trasę muszę zdobyć jego zaufanie. Wyzbycie się strachu
ma na celu wyłączenie kierowcy z
obaw. Strach para•liżuje a w tym
sporcie absolutna sprawność jest

liśmy .nie1le

wyniki,

stanowiil!iśmy

u.daną parę, więc nie
łowałem ,sa,m próbować sił w

chyba

samocnody „made m USA"

Jest pan bardzo skromny, ale
żeby być tak opanowanym trzeba byó po prostu do·
brym. Najlepszy dowód, ż(' Koper
właśnie pan:i.. Popr" ·„i
wybrał
kiero.wcy takie należeli do
lówk.i.
- Myślę, że dlatego tyle
;;
głem się nauczyć. · Propozyc;)i„
w od•powiednim
przyszła
FSM
momencie. Skoncenti:owałem się
na tym zajęciu i wyn;'ki są takie

I

NadSJl

•

• • •
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w barwach

-

kańskie
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Stany Zjednocsone urzucfly
Raddeokiemu zeZwiązkowi
strzelenie w rejonie Bałtyku
nie uzbrojonego samolotu mary.narki wojennej typu „Prlvateer", który nie przelatywał
wodami. terytorialnymi
nad
ZSRR. W odpowied~I minister
apraw sarranicsnych WyazyAskl 1twierclzlł, h nad terytorium ZSRB włarsn!lł Hmolot
wojakowy B-Z9, który otworzył
do Hmo~otów ra4r;lecos{eń
klch, a DMt4pni. Odclalll 1111.

•• u
• • •

jeździł

przecież

się
wzory. Modne znowu stają
spodnie wąskie dołem, albo wręcz
spodnie o linii papierosa. Co do
okryć, to szalenie modne peler.Yny, 1. także formy trapezu. Płasz
fa."ltazyjne
cze mają wspaniale
kołnierze, często szalowe.
Padaja pytania o czerwień. Była kolorem ubiegłego sezonu. Nietakże
którzy pokazują ją nadal
na jesiei1-zimę '90. Staje się ona
lub
koralowa
jednak bardziej
jakby „złama
pr1ypudt"owana na". Co do długości, to albo mini (choć niby już miało się skontrwa) dla młodych i zgraczyć bnycłi nóg, albo długo - i to cał
przed
kiem, kilka centymetrów
kostką. Najwyraźniej ta długa monada, mimo nietolerancyjności
szego miasta, podoba ~ię łodzian
kom, bo coraz więcej zdobyWa się
na odwagę noszenia długich sukostką.
przed
kien ! })łaszczy
Tro$wietnie, tylko tak dalej!
uarym
w naszym
chę fantazji
życiu nie zawadzi.
AGNIESZKA OS'l'APOWICZ
rys. Katarzyna Raszyńska

Nie zapominajcie o tkaninach jedwab,
surowy
lny, bawełny,
grube rypsy, a prz'"de wszystkim
woal,
Zatem
przezroczystości.
bawełmu.ślin, etamina, szyfon
mo~ą
niany. Te przezroczystości
bluzkiprzybrać postać wielkiej
-koszuli o namarsiczonym karczspódnlca,
ku. Może to być suta
albo przezroczyste szerokie spod·nie, cząsto plisowane.
Jest też trochę nowości. Spodto jut standard.
nie szerokie -

ustawę

MACIEJ WISI '\WSKI

niezbędna.

Czy myślicie
:spódnice-łJl()dnie, O lecie?

40 LAT TEMU

!N<bi~
ml~

Wiele lat
wego FSO.

jaJkie'są.
- Dziękuję

...„~

•

C>'\'111-

llMusze hVć
dobrvm duchem"

w
u Ann&ucla, twórcy filmów „Czarne ł białe
jest
kolorze", -,Walka o ogień", „Imię róży'',

Pani Beata Włodarczyk pisze do mnie: ,,Kiedy
niedawno przeczytałam w „DL". że pewnie wiele
lun sit: nie utrzyma i że' właściwie nie potrzeba
cor&z
ieh tak wiele kipiałam z oburzenia., ale
Teraz,
wnikliwiej zaczęłam śledzić repertuar.
widać jaką
kiedy skońc1yly się „Konfrontacje".
/
mamy !iimową pustynię ... "

w biurze projekto wym Nissana w San Diego (KaliProjektanci
fornia) pracują nad modelem pół ciężarówki nazwanym „Gobi".
Nie tak dawne ą czasy, &dy w
Stanach Zjednoczonych kupowanie
czecokolwiek co nie byłoby wy·
produkowane w tym kraju uw•żano niemal za zdradę, a nastroJe
antyjapońskie były tak silne, ie np.
w firmie Detroit Edison Co. samozagranicznego
chody pochodzenia
nie były wpuszczane do firmowego garażu. Od stycznia mogą już
tam wjeżdżać wozy wszystkich marek, pod warunkiem je·lnak, że są ..•
wyprodukowane w USA.
coraz
Paradoks? Wcale nie częściej bowiem samochody zagraniczne są nie tylko montowane w
USA ale także tam projektowane
i konstruowane. Oto np. Japoń
czycy opracowują niektóre swoje
modele - od deski kreślarskiej aż
po wyjazd z ta bryki - na ameryl
ziemi. „Pathfinder"
kańskiej
„Pulsar NX" - modele n~na toyota
powstały w San Diego,
trevia - w Newport Beach U<a.ma
tej jesieni Honda
litornia),
przedstawić awój model „Accord"
w
(4-drzwiowy), kt&r;r powsta„
Marsville (Ohio).
Pierws.ą jaipońak• fir1J14, która
w ten spos6b wkrocz1ła na amerykański rynek, była na początku
lat 80. Honda. Za ni• poszły Toyota, Nissan i Mltcmbishl. Efekt?
Tylko w ubiegłym roku w USA
wprodukowano ponad milion japońskich samochodów w porównaniu z„. tysiącem w 1982 r. Dlaczego to robią? Po· prostu che(\ lepiej pr.zysto.sowae swoje wyrob;r do
wymagań rynku amer;rkańskieco,
innego niż rodzimy - japoński.
ie
Nie trzeba chyba ~wać,
Wielka Tr6}ka amerykań
t:i;w.
sklet<> przemysłu motory%&cyjneio
General Motors, Ford I Chrysjest tą aytuacją mocno za•
lłr niepokojona. Honda ma np. obecnie 12.000 am•r;rkaMk!ch robotni·
k6w (startuj(\e 10 lat temu z ok.
500 zatrudnionymi), • GM &tracił
w t~ aamym czule ok. 200.000
pracowników. Natomiast niektór:r:y

Dziś

start do
Rajdu Krakowskiego
Jut po raz plęłnaaty rosecraar 110•
atanle $amochodowy Rajd ltrallowskl. Start do pterwn:e10 etapu nastj\pl dzH o 1od1. 8 na rynku w
Myślenicach.

Trata rajdu została tak pomylla•
na, że poszczególne odcinki apecjal•
ne zawodnicy będl\ pokonywalł kilkakrotnie. swój start sapowledzteli
wnyscy czoło;ivl polscy kierowcy z
A. Koperem I M. Bnblewlczem aa
czele.
RaJd IUakowlkl JHł d?UAJ w tym
Mł
raJdowyc11
roku ellmlnacJ,
atrzoatw Polsld. . Pleiwa, - aaJd
Bablewlos.
M.
wtsral
Dolnołl!l•ld

ekonomiści uważają, ze taka iiytuacja jest dla amerykańskiego rynku korzystna zwiększając m. in.

za

rozmowę.

ljednoczeni
w sezome 1990

Pięć lat temu nikt w StrykO.wie
n ie
o motocrossie głośno
jeszcze
mówi!. Tu I ówdzie przebąkiwano,
żr. miasto miałoby warunki do zbudowania toru i znalazłoby się kil•
ku zawodników - ale to było wszystko.
l'rzy lata temu w Międzyzakłado
wym Klubie Sportowym Zjednoczeni." powstała sekcja motocrossowa.
Wkrótce ubrano się eto budowy toru. Dziś 'klub rośnie w silę niemal
z tygodnia na tydzien a strykowski
tor uznawany Jest za jedcm z najlepszych w kraju.
Imprez
W tym roku kalendarz
przewidzlanYcb na tyńl obiekcie jest
maja
3
dni
kilka
za
bogaty. Jut
- odbędą się tam zawody o mistrzostwo okręgu łódzkiego. Na 10 czerwca zapraszamy na mistrzostwa strefy
centralnej. W dniach 12-18 czerwca
zgrupowanie
będzie
w strykowie
kadry narodowej przed mistrzostwaw
mi Europy. Dokładnie 15 lipca
zaplanowano drużynowe
strykowie
mistrzostwa Polski.

z
konkurencję. WprawdrLie zyski
firm japońskich wędrują do .Japonii, cała resżta jednak (surowce, pensje. wyszkolenie, prace bapozostaje dla Amerykadawcze)
nów.
zaNajbardziej z tego stanu
dowolony jest klient. Wymowne
może być następujące porównanie:
wyprokażdy japoński samochód
dukowany w 1980 r. miał średnio
dwa defekty, podczas gdy produk8,1,
ty GM - 7 4, Chryslera ten
Forda - 6.7. Dziś wskaźnik
wynosi dla GM 1,7, Forda - 1,5
i CłM'yslera 1,8. Tymczasem Japoń
czycy obniżyli go do 1,2.„
I jeszcze jedno. W 1980 r. ameryod
~ański samochód" był droższy
swojego japońskiego odpowied..11ika
o ok. 2.000 dolarów. Obecnie róż
ni<:a ta wynosi 500--600 dol. FaPamiętając o tym, jak w ubiegchowcy twierdzą, że wk!rótce bę łym roku
strykowscy d:tiałacze
dzie jesz.cze mniejsza.„
przygotowali jedną z eliminacji MP,
wg „N ewsweeka"
tegorocznych
o dobrą organizację
Imprez możemy .być spokojni.
łlum. I opr. (bar)

„Taxi" na

c~nzurowanym
zrobili mu trochę
zaczął się odbywać

m1eJsca i ruch
normalnie.
z poloneza,
pan
Tymczasem
wbrew wszystkim pr.:episom wykonał nawrót ! ... ustawił się na koń
cu kolejki (jako szósty) znajdują
cego się opodal postoju taksówek.
Z pewnością moja krytyka bę
dzie niezasadna w przypa4iku wielu kierowców taks6wkarzy
BY_ć
prawdziwych dżentelmenów.
może zachowanie właściciela opisanej tu · taksówkl było skrajnym
przypadkiem. Wydaje mi się jedzachowania
nak, że zbyt często
kierujących tymi pojazdami utrudich
Wielokrotni• obserwowałem bez- nia jazdę innym, narażając
próby przy tym na niebezpieczeństwo.
czelne zajeżdżanie drogi,
wymuszania pierwszeństwa przejazdu, ale ostatni wypadek apowo·
tym
dowal, że postanowiłem o
Otóż ll:ierowcy r. Łodzi
na,pi&a~.
wiectz11. jak ciasno jest w połud
• RZĄD FRANCUSKI zatwierni• n.a ullc;r Zielonej. W dniu, w
kt6r?m niedawno -tamtędy jecha- dził pr.ojekt ustawy przekształca
star
z.nacjonaliwwany
Tra.ń:iwa.j,
główny,
podobnie.
było
jącej
łem
„Renault"
i kłlkanaścl,e umochodów osobo- koncern samochodowy
jakikolwiek w spółkę akcyjną, konkretyzując
zablokowały
w;rch
się tym samym porozumienie zawarte
rueh. W 1rupie tej znalazły
takie fiat 126p ki.rowany przez w lutym między tym ·koncernem,
n!edołwiadczonego jeszcze kierowcę a szwedzką f!.rmq, „Volvo".
- kobietę i polonez „taxi". Kilka• OD 9 LISTOPADA UB. ROgranicy
otwarcia
krotne wolne ruszanie z miejsea KU, czyli od
mo- NRD z RFN i Berlinem Zach„ po
spowodowało, ie w pewnym
o
mencie „maluch" zgasł I długo nie stolicy NRD jeździ codziennie
chciał ponownie zapalić· Dziewczy- około 80 tys. samochodów osobowięcej.
wych
w
na. szarpała starter mając łzy
oczach, ale silnik mil<:z.llł, jak grób.
Wtedy wyskoczył z poloneza kierowca i ze stekiem wyzwisk, pod
MAGAZ'YN RD>AGUJE
adresem kie.'"tljl\cej fiatem zaczął
jej auto spycha~ na chodnik. ZroRYSZARD PERCZAK
biło •łtt zaml~anie. Wreacte 1ll111k w „maluchu" :zaskoc~ł, Inni
akllówkaa-ze nigdy nie mieli
dobr•j opinii, jako kierowcy. Swoim zachowaniem na
zjednali sobie
nie
ulicy
sympatyków, a wręcz przeciwnie,
aię
u Innych kierowców cie.SZI\
niezbyt pochlebni\ opinii\.
kryDługi czaa nie ulegałem
tykom właścicie-li pojazdów osobowych z ·napisem „taxi". Niestety
o&tatnie dni spowodowały, ie przychylam się do głosu tych, którzy
uwaiają,' ie taksówka.rze. nie zawobee
chowują się w porządku
innych uczestników ruchu•

T

trm

MOTODROBIAZGI

+-t-------------•
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•

n

SK ŁA.D .TARiCICY
PBUIP ,.MAXBUJ>" STAROWA GORA, al. ÓXIBNNA I
tel. H-1!-61
.
(łranl~ ~ w lewo ul. Zagłob7 t plerw1tza w prawo
ul Okienna).
1

*

.'

*

BIURO HA:NULU
ZAGIMNJCZNE'CiO

Zapraszamy w godz. 6.30-17 (w soboty
6.30-13) oferując:

l
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ZAtKŁAD

~

~
~
~

K'ONFEKCY JNY
zatrudni
szwaczki do szycia kos7iUI

§
§

~

PRACA DWUZMIANOWA. ,

§

~

~

~

~

~

~

~·

tel. 81-27-54 lub 87-18-87,

~

. Ł6d~, ul. Starorud·zka 69.

§

-
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FmMA ELI1PSON

ZAPRASZA
· na przejazdy; autokarowe
t.6dł

-

BerMn Zacbildnl -

t.6d~.

Autokar kursuje cod7lienn!e . .
Cęna biletu 86.000 zł.
Bojowników Get t a 9, tel. 5!!-23.- !!0.
2!!483-g

•

•

•

•

p

•

•

ll'llii

UWAGA! Różne kolory
l akierów włoskich obuwniczych oraz klejów poleca Firma K OMA - Zachodnia
59,
32- 08-7~.
.
SEGME~T
st&n surowy
24784
aprudam 33-46-91.
wideo 24640 TELEWIZORY,
pośrednictwo,
57-52-12.
DOM
murowany, cenWymiana
wideokaset,
trui:;n 1000 m wolny
Obrońców
Stalingradu
sprzedam, inne propo46,
zycje_.. :L!s~y U050.~ f3iu11842
r o Ogłoszeń Sienkiewi- GUZIKI. zlote - wyrób.
cza 3/5.'"''' ··
·
Rzgowska 25.
14689
SEGMENT CZ!lściowo wykończony
- sprzedam NAJTAŃSZE
w Polsce
t e l eWlzory
34-37-:tl .
·
k ol o'rowle,
14587 ·
·S PRZEDAM gos.poda.rstwo.
ezamo-białe sprzeda e
Listy „14688"
Biuro
Adaldan,
sklep
Wł.
·o~łoszeń . Pietrkowska Byoom.skiej 31. · · 24562
96·
.
RUR.Y
3 /4 ocynkowane
KUPIĘ dziaŁk~ budowla_ sprzedaję 74_57 _52
ną Ł ódź-północ. 51-68-80.
16387
.
. 23482 PILOTY do TVC
polSPRZEDAM d~1ałkę ·7800 . sk'ch
radzieckich
1
m t r asa Ł6dz - Brze- I 55 25 •17
z~ny. Rab:itk,owa 97, od ł
- - ·
• 15990
Kwi atowe].
SIATKĘ
ogrodzeniową
14847
t .
6 .
Ł, d.
SP R ZEDAM działkę 11
amo z~m w1sz.
o z,
a rów. Kolumna -' oEkonomiczna 31.
17464
gr9dzoną,
szklarnia, KUPISZ
sprzedasz
woda, siła, 1(araż. mawszystk·o 32-Z5-44'
te riały budowlane, O14590
grodowa 9A.
KOMIS, wym,:ana. wideo23666
SOKO LNIKI
_ działkę
kaset Gdańska 8
.Jeśn ą 1800 m - sprze33-59-BS.
16194
d am. Kupię zai:ospoda- RTV, vide'O, samochody.
rowaną
Rosanów
łodzie - pośredn.ictwo
86-34-63.
52-82-07.
• 12433
14927 /15508
POSZUKUJĘ letniska
z
wygodami w Sokolnik ach (domek) dla dorosłych 32-29•56.
25309
me e.
SPRZEDAM działkę buobrazy, r;egary, porcedowlaną ul. Rokicińska
lanę, żyrandole i inne
8i-42-04.
25275
wyposażenie
mi'eszkań
DZIAŁKĘ sp.rzedam.
- }>upię. 86-84-24.
(
'10699
1 2-10~08.
17510 HELIOSA, zasilacz, Jowisza. 157-22-411.
252.iO
STEBNÓWKĘ
wą

video
55-13-92.
20975
NAJTA~SZE meble ku·
chenn e u producenta
36-49-60.
Ui249
"PROD UKU.JĘ guziki zło

te,

36-M-66. ·

SP RZEDAM

przemysło

kupię,

81-48-83.
174'18
KU PTE znaczki · 32-7R-34
od 18. '
5951

23334

PRZEDSIĘBfORi'fł'"VO

ZAGRA NICZNE
•• C AR R~X " w

ŁODZI

pilnie zatrudni

Koluszk i

.•
ł

•HHH I
DZIENNIK l.ODZKJ nr 99 ('13089)

L isty

„17147",

k owska 96.

m'

-

_~

=

B iuro O głoszeń, Piotr17147-g

A !-~~

„ALMED"

m eble ku-

lł-02-04, po 16.

~~

LICWIKI
do m aszyn
dziewiarskich. 86-20-15.
·
23444
MAGIEL - prasowalnię,
maszynę do pl.sBlnia. fu t ro b arany. Królewska

~

~

'-'

pedzi, okuliści, dermatolodzy,
laryngolodzy,
neurnlodzy,
interniści ,
krardiolodzy,
ginekolodzy, urolo.dzy, inni spe- ,
cjaliści', Armii Czerwonej 81 /83. 15-20 ad· 13
tel: 74- 74-70.
ANALIZY Jekars.kie ';~
domu pacjenta 74-24-16
74-51-63 (8-17).
16147

~

OKAZJ A!

~

UŻY'W AIN'E

~

TEKSTYLIA
z RFN i Holandii

,

~ . Ni e s ortowane 0,90 DM z(ł kg o.raz sor-

-~

towane w dużych bal:;tch od 1,80 DM
za kg. Ceny loco.
Granica NRD
Polska.

~

P rzedstawiciel na Polske:•

§
§·
~

§

STANISŁAW SADOW CZYK
61-82.8 Pomań, ul. Podgórna 1/ 32.

~
~

.

,

.

913 _k

§

E
~

3

-

:!
3

~

;

~

~

~

§
§
§

~

~ LARYNGOLOGIA
dziccięca Żeligowskiego 26

~

§

poniedziałki, środy 16-18
57~73-50 dr Andrz-eJewsJn .

I

.1
~
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T ARP AN - silnik ben- · ZATRUDNIĘ osoby do
•
23502
zynowy, ' przebieg 6000
naklejania łatek skórzaAKCJ E Drewbudu sprzek m Tomaszów
25-26
nych. Fiołkowa 14 ·od
dam, Olsz.tyn 27-18-40.
wi eczore m.
15021
Wycieczkowej:
23495
25346
KAROSERIĘ
125p (1979)
SPRZEDAM akc je „D rewSPÓŁKA zatrudni pilni<:
uzb r ojoną 87-35-74.
bud u". 84-72-86. •
piekarzy ciastowych
25217
23546
stołowych, technol-Ogó w
OPEL ascona 84-90-89.
DZIEWIARSKĄ „8", „10"
w
zakresi
e
piekarni17478
:; n apędem ,
overlock.
ctwa, ciastkarstwa
MAZDĘ
626 (1989) sprze51-99-38 po 20.
74-17-92, 74-32-30.
• dam lub zamienię
.23371
25296
81-79-35.
17487
TOREBKI foliowe. NizinSTOLARSTWO - przy jn a l8A (9-14). ·
mę uczniów.
Nowotki
10108
439, tel. 33-00-~.
SPRZEDAM nót pionowy.
25325
1tębnówkę , stoły kraj .
SZW AC.ZKI zatrudnię. cze, barwioną flanelę,
Wysokie zarobki.
dzi aninę,
nici,
gumę,
ZAMIENIĘ
kawalerkę
74-99-34.
32~49-44 (pon. piąt.
(centrum,
telefon) na
25333
10-17).
Warsz a wę
(Bielany - FARBIARZA
przyj25257 .
Elektoralna) lub Łódź.
mę 84-90-89.
PUSTAKI
keramzytowe
36-26-03.
712
17477
•przedam. 55-69-90.
M-4 (J ulian ów) - sprzeSUPERWYNAGRODZE22568
dam. 55-26-46.
NIE - szwaczki
teFLIZELINĘ 32-10-119.
13105
ksas -(Bałuty). 86-23-9!.
211l13
MAŁŻE~STWO poszuku17513
SPRZEDAM
ki091c
je mi~kania . 43-58-20. ZATRUDNIĘ
szwaczkę
ł2-75-58.
14928
(teksas) okoilce Tusz,13195
SPRZEDAM 157 m. blona, IH-48-83.
TUJE tanio, „Stara 28",
ki, tel efon, parkiet. Li174 7
dom nie wykończ001y,
sty 23594 Biuro Ogło- WYKWALIFIKOWANE
działkę 860 m w Andszeń, Sienkiewicza 3/5.
szwaczki
(teksas) zarespol u
111>rzeda;i:n.
DUżE komfortowe mietrudnię, 51-08-49.
13-22-02.
szkanie kupię, zamienię
17549
16811
na M-3 inne pro.pozy- ZATRUDNIĘ ~"ewca. RUBIN
„714p" 86-56-82
cje, 87-18-14'.
23589
Brzezińska 177.
(grzecznościowy) .
M-2 i M-3 na wleksv•
17550
25059
57- 83-a6.
24aa1
SPRZEDAM maszynę do
M-4 s przeda.im. 36-02-7i.
repasacji rajstop. Piotr.
16229
ków. te!. 47-15-12.
SPRZEDAM mleszkanir..
?t-424
Perłowa
2:7 /3, ~gląda4
SKLEP
sprzedani..
-'- sobota, niedziela (11
33-53-05.
-17).
17429
M-3
do wynajęcia
25145
DZIANINA, 84-33-03.
51-57-32.
174.86
12426
25284
M-3 telefon - 5przedam AP~ plelęgniarstw,a,
PUSTAK.I tanio. 55-19-13
. 33- 18-74..
17490
opieka. dyżury, masaż,
wieczorem.
rehabilitacja, 86-69-69.
CUDZOZIEMIEC
poszu25271
rn:;n
ku je
komfortowego
mieszkania z telefonem.
VIDEOODTWARZACZ 55-27-51.
chetnie w centrum 25267
81-20-56.
17494
M-6 sprzedam. 81-67-St
SATELITARNY
zestaw,
52-33-67.
17533
25278
JAPO~SKIE videoodtwarzacze FUNAI atrakcyjne ceny
- kiermai;z
Hala- Sportowa 28, 29
• RENTGEN
Nawrot 2A
kwietnia.
ZATRUDNIĘ
szwaczki
t e.
I .,,,
.
,„,_25°-79 godz:. 9-'
25350
naJchętniej z Bałut -17, Urografie,
HSG,
V!DEOODT\VARZACZE
Sl- 60-43
25761
pełny zakres badań.
- Funai - ceny kon Z/i.TRUDNIĘ
azwactki
.
23193
kurencyme - 1przeda±
33-46-91.
24640 WIĘCKOWSKA _ ginepromocyjna,
serwis .
SZWACZKI utrudnię kolog
przyjmuje
gwarancyjny prowadzi
33,33-79.'
2531'!
wtorki ezwartkl, _
, PROMAX ul. Kopciń
ZATRUDNIĘ
s!zwaczki
!55-34-74.
skiego 37 78-34-22.
81-5~-49.
14562
14639
25350
WIDEOODTWARZACZ na- sz:ivACZKĘ , - chałup- I GABINET gin ekologiczny .
mczkę (surowka, teksas)
Nawrot 2A. Informacje
grywa1ący
„Sharp" :z:atrudnię, 55-17-32.
zapisy 33-26-79
doc:
46-03-74.
'
25288
Suzin, d r Bień klewicz.
25356
SZWACZKI
(stębnówka)
23HJ4
„RUBINA" sprzedam -:„ chałupniczo zatrud - TEL-MED p ogotowie·
57-04-112.
mę,
43-46-90.
25279
kirskie
76-29-46
25317
ZATRUDJ:ll"IĘ szwaczkę - ,
.
' 12747
D-YWAN wełniany
2x3
Dąb1'owa 43-21-53.
„KOPERNIK"
Pa'bianic35-11-95.
„
\
, 25341
ka
62 od 11 lekarze
14580 .
SZW tl.CZKI zatrudnię SJJ~jal\ści EKG USG
SPRĘŻARKĘ
nową
teksa• (Bałuty 32-78-ll6.
gastroskop'ie
~asaże'
42-99.21.
25285
irydolog si-88-40
w'
174i9
SZWACZKĘ .} z praktyk!l
165. , . Wizyty
domow~
RUBINA , Elektrona
zatrudni
ę
·
84-98-05,
48-31-02.
używane &pr.iedam. 14995
23101
81-17-26.
POSZUKUJE
starszej
34-44-3Q
- Irydolog
'
17!!12
pa.ni
do
d.zteci
(4,
6
·
diagnoza
z
t!lczówki
, PR~ĘDZĘ
elano"oa.welnę,
lat). 87-16-34.
... J.!963
oka.
13484
stilon, tor ien, nici kra.ZATRUDNIĘ
nwaczki. G,INEKOLOG. Zgłoszenia
wi eckje. 33-23-26.
·
Konstantynów,
Skłocodziennie. 87-73-79 1~17
dowskiej '6.
22971
Widawski.
SPRZEDAM magnetowid
PRYWATNA
szkoła
za12767
„Philips". 33-42-73.
trudni sekretarkę zna17457
jącą angielski (gedziny
!l:LASTIL ,,30, 40, 78". popołudniowe) ,
Listy
-Aleksandrów
l'..ódzkl,
25447 Biuro
Ogłoszeń
1 Chopina 40.
Sienkiewicza '$ /5.
l7551
„BRAMKARZY" do kluROZEN,
pate1\iię elekbu rozrywkowego (z~
trycz:rlą, s:zafę
chłodni
pa!y, Ju-jitsu ) zatrudczą. 81·29-24.
nię 32-49-44 (poh.
17461
piąt. 10-17).
25257
1'VC · !12-46-70.
1T496
E!VUj:RYTóW
ntrudnie
74-99-34.
SYPIALNIĘ gdański\ an25333
tyk - sprzedam
lub
zamienię na .amochód .
~IDlllllll.llll~lllllllllllllllUIJlllJlllUlllllllllllllU:;:;
15-04-19.
DZIANINĘ dresOWI\, ba-

· GINEKOLOGIA
żeroms•kiego

26.

crn~i~~,

ok. 3 5 m kw.

Oferty prosimy kierować pod nr tel
51 -91-27 (Łódź), po god-i. 17.
. 1693r-g

§=
=
~
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stomatolo-
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PHU DI GIT AL

a_,
O/Częstochówa
.
=
P OSZUKUJ E
§ na terenie miast a Łodzi lokalu
-E (z bezpośrednim telefonem ) do

§ prowadzenia działalności han- §
§ dlowo-usłuv,owej o powierzchni S

-~

• •

~~!li·-~

I . Skład Konsygnacyjny

~~.\
.i~.
·

,.II
~

-

.

tel. 16-26- 30

oferuje
po znacznie obniżonych cenach

-

•·

.

EXPOLCO-M
I\ REX
ZGIERZ, ul. SADOWA 6

·

JEANS,
CRESH,
TK AN I NY NYLO NOWE,
DO DATK I KRA WIECKI E

......--

za złotówki, dolary, bony PKO.
15522-g

~~

„Wil- CYKLINOWANIE. 43-48-2'7. j WESELA, komunie, banGrzywacz.
·
j kiety,
„ n:ygotowuje
16271
15784
kuchmistrz
Wal aslk,
WYCISZANIE, zabezpieplac Poko ju 1.
czanie dr.zwi. Terminy I
16172
-=..jednodniowe - 51-60-84. FARBO WANIE pod mar=.
~
P rzyby'.ski. \
murek 55-23-76.
·
- - - ·-·
----~
-- -16139
11207
VIDEOFILM0W ANIE, SEZAM - monta:!: drzwi MARMURKOWANIE teksasu - zaprasza my Be84-44-90, Makowski.
stalowych, krat 51-74-58.
.
11994
. 16376
skidzka- 81 .
16073
WIDEOFILMOWANIE MONTAŻ
drzwi dod atfarbowani e ,
BIELENIE,
16-39-77.
kowych. tapicerki.
84-90-89.
1529
87-57-64.
17476
VIDEOFILMOW ANIE
15223
87-83-24.
15025- WYCISZANIE blacha WYKROJNIKI, 34-47-85.
15247
VIDEOFTLMOW ANIE
- zamki. 34-14-60, Mi DACJI - napraw a. sma51 -17-88.
1189
zera.
rowanie, 87-91•33.
VIDEOFILMOW ANIE
I 1241>2
1433S
Małas 33-44-85.
WYCISZANIE drzwi
ZAKŁAD.
budowlany - .
18636
74-81-46.
przyjmie zlecenia „
VIDEOFILMOW ANIE, 25273
42-07-55.
36-32-73.
24015 DOMOFONY,
anteny
2534'7
VIDEO FILM
Kośmider.
zbiorowe, 86-61-44.
piasek,
15000 TRANSPORT
.36-71-27.
22999
s
zlaka.
88-05-37.
VIDEOFILMOW ANIE. ALARM „Alet" - spółka,
23428
55-31-57.
10808
Łódź, Targowa .9A
- piasek,
instalacje
VIDEOFJLMOW ANIE. przeciwwła TRANSPORT
szlaka,
cegła, cement.
16-45-45•.
maniowe. domofony 87-58-24. .
8332
74-81-56.
15572
1449!5
„JOKER"
magnetowidy
krótkie
wideokasety
(nowości.
AUTOALARMY lnstalu- NAGROBKI
Żeromskiego
terminy.
lektury) wypożyczalnia
ję 55-56-73,
103/42.
23372
wymiatia. Tuwima
I
16590
6 36-58-51.
NAPRAWA maszyn szy24129
ją cych. 34-42-97 (12-17)- SZYBKIE terminy - kraly balkonowe, okienne
MONTAŻ pilotów, doDmowski.
74-81-46.
17493
datkowych kanałów. 16463
81-02-81.
NAPRAWA i:p.aszyn szy- DOMOALARMY 43-27-56
- wieczorem.
18006
jących. 55-61-13. Braże .
15684
DEKODERY PAL video14141
DEKODERY
PAL
ptzestra.ianie. Gwaran- NAPRAWA maszyn szy81-24-46.
13210
jących. ?4-"il2-08.
. cja. AZP „'.Electric" 22477 KRATY
57-55-80, 64-17-50.
wykonanie,
11380 ELEKTROINSTALACJE,
montaż -84-25-32
PAL, video, przestraja34-15-13.
23362
15010 USŁUGI
nie. Inż . Maciaszczyk
elektryCZOO"
INSTALACJE eiektrycz86-95-68.
-hydraułiczne napra15380
ne; antenowe. przeciwwy 36-62-86 po 18.
PAL /SECAM,
nugnetowłamaniowe . domofony.
16284
widy - usługi inż. Pa87-34-08.
,P.\W A" ~ organizuje
12622
kulski, 48-13~37.
bankiety, okolicz:10ści-013005 ELEKTROINSTALATORwe. wesela, komunie,
DEKODERY - przestraSTWO. '52-74-37. ·
chrzciny
it,p. Świer
](j'j'92
janie. 52-67-37.
czewskiego .912.
.
13905 ELEKTROINSTALACJ,E.
16391
PRZESTRAJANIE,
PAL
16-95-60.
9219 PRALKI Wiatka, Polar
INSTALATORSTWO hyserwis TV 57-42-17.
'-- naprawa 34-23-03
drauliczne, 33-37-56.
15022
lp252
1309.t DRUGIE drzwi, skuteczPAL-SECAM dźwięk przestrajam Inż. · Pusz- HYDRA ULIK 31-93-88,
ne
zabezpieczanie ·14403
ko 52-60-73.
42-02·27.
1&511
7559 LODÓWKI - naprawa. SPóf,KA . "E!JaD~" wy48-17-32 (8-10) .
TELEPOGOTOWIE.
konuje ·usługi w zakre11271
43-42•30 Pater.
sie ukladania glazury,
222d.9 NAPRAWA pralek autoparkietu, cyklinowania,
matycznych.
34-37-71
TELE;E'OGOTOWIE
ty nkowania 42-05-59
'
Gwarancja.
43-28-67. 15638
10711
. 216531
autom atyczne
TELENAPRAWA
Kaź- PRALKI
Grzecz. 13-22-59.
mierczak 51-90-33.
_
.
1412•
10039
A~TRA. Instalowanie PRALKI - naprawa 78-80-07 (8-10).
indy':'ł1dualnych
anten
15735
w Ar inenii.
sa.telltarnycl). Dekodery
Ciekawy program. WyPRALKI
auto matyczn e
PAL-SECAM. In-Z. Roba- naprawa. 78-75-32. .
soki - komfort.
niskie
kiewicz 57-32-85.
ceny, tnne istotne udo14614
16902
78-47-45.
godnienia.
Dzień
we
ANTENY
konserwacja SPRZĄTANIE
Rachunki.
Lwowie, PoiPuks PjotrInstalacja. 84-02-52.
kowska 18 32-49-44.
14994
21766
PODCISNIENJ,OWE czy.. 22251
ANTENY 87-64-711.
Z2680 · szczenie dywanów. tapi- KOJ,\1FORTOWEGO letJlicerki 86-41 ~56.
l.YIIKROKOMPUTER Y ska poszukuję. 33-53-05.
naprawa. 42-58-98. Lan25145
13544
ge.
8330
ŻALUZ.JE kol0<rowe.
· · ~.hW/H.//ff//.m"/~/H-"o/'.U//.m".m.~ .
'2:1

med" 33-12-74.

I
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I

le- 1

wełnianą.

ściągacz

sprzerl3m . Sląska 49.

26438

SZWACZKI
Gwarantujemy wysokie zarobki
oraz dojazd autokarem.
. TEL. 82-51-50.

§

.

atrakcyjny lokal handlowy
w centrum miasta.
Tel. 55-12- 24.
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wydzierżawi
na kor zy stnych warunkach

TAKCIC1$ IOSNOWĄ, OLCHOWĄ, B&ZOZOWĄ, D~~OWĄ obrzyna.ną ł nie obrzynaną (deski, bale, krawędziaki, laty).
Szczególnie polecamy tarcicę sosnową ·
, średnio dJugą (dl. '90-230 cm, grubości: 18, 2'2, ·25, 28 mm)
w cenie 38.0-550 tys. zł m sześc.,
SUCHE FORMATKI BOAZERYJNE SOS-NOWE (dl. HO
cm, szerokoś6 8 I 10 cm, grubość 18 mm) w cenach: kl.
II .Jasne - J.300.000 zł m sześc., kl. ID/IV sine - 600.000
<Jlołych m sześc.

••

'
STOMATOLOGICZNE
, materiały kupisz
w
spółce
„POLDENT"
78-92-.29.
15868

UWAGA!!!

t,JWAGA!ll

Nieodpłatnie do_
k onujemy załadunków, a przy zakupie powytej 5 m sześc. Udzielamy · rabatu
od 5 do 10 procent.
Oferujemy · również drewno powietrzno - suche. Obróbkę
i:aku_pi-onego drewna można zlecić na miejscu. · '
24088-g

•

ł

• • •

z •

z

SP

=
§
=
:=
3
:
$

=

E

ASP „PUCHATEK"

o

k

INFORMUJE
.
'
I
on ecznoścl uzupełnienia
ezłoo.kowsk!cb

udziałów

do kwoty 20.00Ó zł,
tanio itpru- .
·
w terminie do l lipca i990 r . w kasie
23289
:
spółdzielnL
23981-g
FIATA 132pp - sprze::i
dam. 33-19-41.
1 ,J · :
1
14530
STAR
dam.

25

51-22-3~.

=

51-99-88.

ŻALUZ.JE.

RFN z elastycznej
taśmy,
3-letnia
gwarancja. 42-03-62, Zamysłowskl.
·
13747
ŻALUZJE „Dees" sa.modzie!ny
mon ta:!:,
3-letnia
g-warancja 81-44-28, 86-40-38.
15979
~~ORD , Service, · Łódź
Kelejowa 31 · -M-62-75.
1059
UKZ.ADY wydechowe. ~
Judyma 20.
13022
DYWANY, taplcerkę podclśnlen!owo

~

prowadzony .prz~z lekarza

~

LECZY:

§
~

1~81
~lazury, -

&5-60-94, 74-22-77.

•
2?5282
CYKLINOWAN!E' -bezpyłowe, laki&Towanie. ss-49-M. Kok 06z9fo4~~
:!YKLINOWANI!:, 38-12-44
· wm
UKŁADANIE parkietu. M-81-80 Osidskł.
mg2

S

S
~

~
S§S

§

specJalistę

~

.

S

§
§
§

-~

przewodu pokarmowego (choroba wrzoschorzenia wątroby, trzustki I- jeUt), kuracja antynikotynowa, o tyl-O ś.ć,
mpczenle nocne.

dOWI',

Osiedle Retkinia,

ul.

~

~

Akupunkturą,

§

=
c
S

·nn111111m:mrnmmnmmmmmm1w111

Specjalistyczny Gabinet .
Leczenia Bólu i Leczenia

17100

5·
-

~

piorę,

'boazeri!

UKŁADANIE

~

S bóle I zawroty głowy, nerwo~ i mię S śniobóle,' bóle kręgosłupa, nóg l rąk,
S bóle brzuelta i w klatce pier siowej,
S zapalenie korwnk6w nerwowych i nerS wu kulsrowego, porażenie nerwu twa § rzowego, neuralgię nerwu tr6JdzielńeS · go, nerwice nawracająre, zapalenie
S gardła, krtani i oskrzeli, schorzenia

43-07-13.

C
5

e5

12769

ŻALUZJE

=
SIc M~To:if.

._

16732

52-37-49.

Przełajowa
4, T piętro,
Cod THAELMANNA
przy RETĘ:Il\TSKIEJ)

poniedziałki, piątki w godz.
od 16 do 20.

IG~Y .JEDNORA~\VE.

17127-g
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ll'IAftA ZOIDZA tollbroWllld„
10 11) 1odL 1o-ia
29.4. lad:&. 10-lł
Obr.
(pl.
MIASTA PABIANIC
staUngradu 1) godz. 10-14
29.4. 1od:a. 10-ia

Tł-28-11

e1!edle Wldsew

Tł·ZS·H
Tł·Zl-5ł

SCHRONISKO dla 1wierzął 57-88-'2
Ulił.UOI POGRZEBOWE - 33-73-00
POMOC BODZINlB (Sienkiewicza
U) poniedziałki, wtorki, czwart.
Id 1odz. u-11, kody 1odz. •-11
I

WYllTAWY
GALERIA BAł.UCKA (Stary Rynek 2) godz. a-11 grafika E.
Dwurnika

:l'BATRY
godz.

WIELKI -

ba"

lł

„Grek Zor•

j.w.
29.ł. 10.U. lt.111
NOWY -

cle"

29.ł.

„Dotywo-

29.ł.

- j.w.
„1!11•
SALA. - godz. 19
kochamy"
2i.4. - j.w.
godz. t9 „SamoJARACZA
bójca"
29.4. - j.w.
POWSZECHNY - godz. 19.15 MAŁA

WAŻNE

TELEFONY

•01otowle 'Ratunkowe
Po1otowle MO
Strat Po:l:arna
l'omoc drogowa
IDtorm&cJa 11Utby 1:drowla
llltormacJa
lntormacJa
lllformaeJa
lllformacja
Dwan:ec
lllformacja

kołeJowa

PKO
telefonlcma
PKS
Centralny
kulturalna
energetyczne

919
997

998
95ł

36-15-19
36-55-55

36-32-11
113
31-91-06
33-92-21

P~otowle
ł.6di Północ
ł.ódi Południe

74-34-35
74-28-19
Pogotowie gazo.we
7«-55-23, 74-16-95, 192
Pogotowie dłwlgowe
74-81-G&,

7ł-ł0-łl

188
TELEFON ZAUFANIA
w dnl powszednie w godz. U-7,
w dni wolne od pracy całą do-

,,Sąsiadka"

j.w.
29.ł.
MUZYCZNY - godz. 18.30 „Hrabi·
rta Marica"
29.4. nieczynny
„CeSTUDYJNY - godz. 19.15
remonie tałobne"
29.4. godz. 19 „Czas I pok ól"
„NajARLEKIN - godz. 17.30
wspanialsza wioska" 16.311 „Magiczna katarynka"
29.4. „Magiczna katarynka" godz. 11: „Najwspanialsza wioska" godz. 12
PINOKIO - godz. 17.30 „Chfo plec
i wiatr" ( "· Struga 90)
29.4. godz. 12 j. w.
(Ogrodowa
TEATR ROZRYWKI
„Czarujący
- 18) godz. 17, 19.30
-

19.

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
:1 cłą:l:ą problemową czynny w
dni powszednie w godz. 11-zz
nr IT-łt-33.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
teL dla ludzi a problemem alponiekoholowym .:.. 57-31-42
pl:i.tek ('1-20h
działek MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUod
FANIA nr 987 - czynny
poniedziałku do pl:ttku w 1ods.

u-11.

:l'ELEFON DLA RODZICOW
ponle·
czynny od
nr 181 działku do piątku w godz. 1311.

POGOTOWIE
1p6łdzle!Cze

MIESZKANIOWE:
32-46-38

•
S\.\perg!ełda -

Bazar - „Fala"
godz.
w dni wolne od pracy
9-14
ZOO - czynne od godz. 8 do 18
(kasa do godz. 17).
- god%.
OGROD BOTANICZNY
~20

oprócz
czynna
w godz. 10-17
(Konstantynowska
LUSAPARl{
3 (1i) godz. 12 do zmroku; w dnl
godz. 10 do
wolne od pracy
zmroku.

PALMIARNIA poniedzi ałków .

łajdak"

29.4. -

bę,

I POTELEFON ORIENTACJI
ZAWODOWEGO
RADNICTWA
od ponienr 33-81-61 czynny
działku do piątku w godz, 15-

~.w.

--

SALON SZTUKI WSPOŁCZESNBI
(Piotrkowska 88) god1. 12-18 malarstwo K. Ziellń1kie10
#
29.4. - j.w.
OSRODEK PROPAGANDY SZTU·
gad%.
KI (park Sienkiewicza)
12-16 6 graflków azwedZkicb
29.4. - j.w.
(Wólczańska
GALERIA SZTUKI
31) godz, 10-16 I wieków malarstwa
29.4. - J.w.
GALERIA ŁDK - godz. 14--18 E kslibris saktalny
29.4. - j.w.

MUZEA
TRADYCJI NIEPODLEGI.l)SCIOWYCH (GdańSka 13), godz. 9-15
29.4. nieczynne (Gdańska 107) ·
godz. 10-18
29.4. - nieczynne
(ZgierODDZIAŁ RADOGOSZCZ
ska 147) godz. 10--16
29.4. - j.w.

I
I

•

PROGRAl\11

z obrad SejTransmisja
mu. 1'1.00 Przeboje z listy Ja17.30 „Siady pamięci".
na WeberL
ie.oo
Kto tak pięknie gra.
lf.10
18.30 Koncert dnl•.
Matysiakowie.
li.OO Z kraju t ze *wlata. 19.30 Radlo dzieciom: „Supełek". 20.00 W!ad.
SO.to Komunikat:y Totalizatora. , o.15
Koncert tyczeń. lłO.łO w kliku taktach. 20.45 Jan Nowak-Jeziorański „Kurier z 'vauzawy". 21.00 I{omun!katy. 21.05 Przy muzyce o sporcie.
2i.os Rozwatania po capstrzyku. 23.15
Zaproszenie do ta1~ca. :2 fi Rłrllowy
Odeon. 23.00 Oztennik. 23.15 Panorama świata. •23.30 Zaproszenie do tanca. 23.SO Myśli przed końce:n dnia.
I.OO

ł.DK gląd

ARCHEOLOGICZNE l ETNOGRAFICZNE (pl. Wolnoścl 14) godz,
9-15
29.4. godz. 10--15
(Ogrodowa 15)
MIASTA "ŁODZI
godz, 111-14
j.w.
29.4.
(PlotrkbwWł.OKIENNICTWA
ska 282) godz .10-18
29.4. godz. 10-15
SZTUKI (Więckowskiego 36)
godz. 10-18
29.4. - j.w.

Czajkowskiego. 15.00 serwis Trójki:
15.10
15.05 Polityka d!a wszystkich.
Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ui.40 „Archeologia - moja miRadio - Park".
łość". 16.00 „Hyde 18.00 Serwis Trójki. 18.05 Llsta Przebojów Programu III - tel.: 29-40-~1
czynny w piątek 16.30--UI. 22.00 24 godziny w 10 mlnut. 22.10 Nie tylko
dla orłów. %3Jl0 Zapraszamy do Trójk.

<

PROGRAM IV.

współ

tańca

USA

so

--

„SmlP.rC'ionośna śllcz-

STUDYJNE
STYLOWY -•. Sekstelefon" USA od lat
„Emman uelle"
godz. 16.
franc. od lat 18 godz. 18
29.04. - jak wyżej

1

ślicznotka"

„Pracująca

STUDIO - nieczynne
Amer
29.0ł. „Dawno temu w
ryce" USA od lat 18 godz. 17
od
„Bez śladu" ang.
SWIT od lat 12 godz. 1%, 14, „Emm'lnuelle" franc. od lat 18 godz.
16. 18. 20
jak wytej
~9.0~. -TATRY - „Wróbele k Willi"
godz. 14. ,Trzech oj~ów"
w~g.
franc . od i"t 15 godz. 16, 18
29.04. - jak wytej
KAMERAJ,NE
TATRY --

końcem

Josif

U

„

'·

MELANIA lK'OL'ASA

.

-
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,.DZIE!liNIK

ŁODZKI" -

-„ ------

-

j~k

29.04. -

U<:(A

-- Interna dla dorosłych ul. Si~klew!eza 137 tel. 36-U-GO w 11
- gabinet chirurgu
Armil Czerwonej
całą dobę 74-H-t4

wytej

APTEKI

-

ul. Gagariul.
na 6. ul. Lutomiersk a 146.
Olimpijska 7 a. 11 1. Gorklel(o 21 a,
Ko~duszkl 4,
,Alek~andrów Konstantvnów - Sadowa
P•b!anice - Armi i C'eerwonej !,
Łowicka 63.
Głnwnn Ozorków - ~ rm!! Cze rwonej 61.
Al. Mlck!ewlcza 20.

.O.

Zgie"':r. -

~

D ąbrO\\' Sk i e~o

I

I
·

-

J'!lucb.t

Ml.I dent

ft:. ~80d~~=;~~

ser. 11.50 -

Ptękne la.ta _

u.waczki

POTRZEBNA uw.aeika - dz!.a..,i25657
na. Ł6dź, Brzez.iń.ska 183.
PRACOWNIKÓW oraz aze!a (technofoga) tta sitodruk -

1zwaciki -

SZWACZKĘ (pracownia) mę 74-42-M.
POSZUKUJĘ do wy11a.jęeia

z

kania

telefonem

odzieżowej
SZWACZKĘ

25559

w

Zgie r zu zatrudni
Zg·, 1trz, ul. Zdu li.;,k a 9

PIANINO nowe „Weinbach" , 126p
p.rzyczepę N-410 &przed.am
(82) Starowa Góra., Mie5zka lLI 6.

ścinki

81-83-83.
zatrudnię

17893

umie.si17942

l!.kóry

18042
43-34-53.
17911~

„SONY" ~. 3l, magnetowid, o·itwarzacz - sprzedam 36.-26-18.

17!)32,

MAGNETOWID spriedam 11-56-39

17994

•

nowe sprzeda,n

wid cyfrowy -

17958

51-03-61.
SZWACZKĘ

-

koszule

-

za.trudn i ę

lWJl

34-35-27.
STEBNÓWKĘ łańcuuko'w4

ma"

-

rem.

„TextikupiQ 87-48-94, wieci1;1-

KUPIĘ kocioł

17930
cljniemowy 97-07-33
17992

25594

FIATA l26p, tllzelinQ
u.t>roudnlę

przyj-

J86-11-63.

duże

SPRZEDAM

dziani-

25560

azwacz.kl

zatrudni.i:

18V82
36-69-24, Koperndka 13.
za.trudnię
SZWACZKI, pomoce 18080
55-50-79.

sprzedani

na 33-40-16.

ZAKLAD

Arrr\11
ut.
gabinet pediatrii
Czerwonej 111 czynny od 111 do
7; w dni wolne od pracy czynny ca1ą dobę tel. '14-14-14

25606 SONY - sprudam ~60. 11ęsa
TELEWElOR Sony 29 - tele1au81-02.-81.
mag.netovideooditwa.rzacz,
ta,
25607

~rzed.am

ZATRUDNIĘ

ul.
ci;rnny

15,

(ul.
stomatologtczny
-- gabinet
Za polskiej 1) czynny od godz.
19 do 7; w dni woln~ od pra43-39-72
cy przez całą dobę

16

elek·tryczn'ł

dziecięcej

I

wczoraj zgłoszenie
·dziś . . . . . . . .

ea-91-s1.
TOSHIBA 28

22)

!Dl.
~pltal
Laryngologia ....
Barlickiego (Kopcińskiego n>
Toksykologia - Instytut Medy- •
cyny Pracy (Teresy 8)
Przyeh~l1
Wenerologia
(Zakllina łł)
Deri;natoloelczna
Telefoniczny Punkt ln~nnacyS
ny dotyczący choroby AIDS czynny od _13 do T teL 32-111-U

.

19.30

szczękowo-twarzowa
Chirur&la
szpital lm. Barllcklep (Kop-

cińskiego

aprzedam KIEROWc:IG s pierwn,
86-91-80,
u.trudnł• 1~75.

ka.tegorlą

1N91

25593 ZATRUDNIĘ chaJU«>niezo
52-91-71.
(stębRUBINA, Wideotona, Neptuna tkanin jeddo ek6r,
n6wk1.)
25610
•pneda.m 33-111-32.
18024
w.a.J;>l.u 78-10-61.
„HELIOSA" noweg~ tanto .r.prze- SZWACZKI u.trod11I• - 32-19-46.
25595
da.m '18:-45-34.
17929
'
SPRZEDAM overloak' „Titxtima" S:DWACZKI zatrudni wie4obra.nio. 25613
84-78-1'.
wy zakład prod'\llkeyjn7 Zglerz
ZATRUDimlJ uwaczkt - 84-33-03
18023
Chełmy 85-2ł-9'7.
25615 SZYCIE kurtek ak67ZJ"1lycll - za.
SZWACZIU - Konstantynów
1'7843
trudnię 17..38.-45.
Lutornier&k aa.trudnt11 Młrosławl

2.56111
c11 62.
VIDF.OOI>'l'W.ARZ,AO% -i>rzedam 256M
.
l5-C!9ra2.
4-ia.nl.o• draową,
9Pl'tZEIDAM

LZ-3,

overlook GN-8-5 -i>rzedam

43-68~.

BASSETY ~ 41-T0-'5.

i~928

17768

ndt~otoa n-at-łll.

DO IDOAt&ła ......
81'"31... ~ IW),.

SEGMENT

auł'OWJ: u

11-18-68.

!0017

Pl"ITJDL. -

15618
mlenkanie
2M19

Z Jl•boklm łalpa uwiadamiamy, te w dnlu u kwietnia use r.
llmarl Wieloletni, saslu:l:ony emerytowany pracowntk naneso. biura

mgr
/

oCatafton7

inż. C~ESŁAW

m1tdą

imlymł

MA.J\EWSIKI

Krzy:l:em . Otlcenklm Orderu Odrod.uBla Poltkl,

lelde-• wyr111r -p61c"lluela ltonla I Rodzinie Zmarleco składa
DDLB!t<!IA I
Pop1tłl oclbędsie 1111
łclo!a przy trL SU•zlca

ZAŁOGĄ

BP!RI „CHEMITEX" w

ŁODZL

w dniu ł8 kwietnia br. o Sod•, U 1 kow Sochaczewie.

Mr.

·ll0 '- Kluyka W południe 141.00
Spled mM 13.16 - M6J o,l.clee
1er• . 1ł.11S
j«!,t ule s tej .Remi _ Die ~• Xłdll _ Mr. H.Oll

12

lleł', 14.llO - Die
Dr. Who Ma11bUtaa
Glueksritter von
&lleho Rl'r•r
film USA 18.10 Helmatwestern. USA 1T.IJO lUO
.Aktu.aln.Olial
18.45
melodie
tnny
Jeden. d2łei\ jak łada
qułs. 111.15 - Ml.ottsommaronac;ht
- n.tern. f!Iitp fĄb. 22.18 - RrUne
Time 22.40 - Tl.tłti ll'.rutit.i - quiz
23.40 - Orll·me Story - •r.

Z słębakl.m „l•m Mw·l a\fapiiallly, te w dniu 28 kwietnia lHG r.
s11.tt:t1 Cnl4ł1'~1l łrag!cir:ną, przeł'Ywszy za'iJ.edv.ie łO lat, 11asz najukoeha'6.n)I' M~ 'i'atuł. Sy.n, Zlę6, Brat I szwagier

ł. ł '·

inz.1'AiDEUSZ KL.IDECIAIK
Pogueb odbędzie lłtt linia n kwietnia .19so roku (pon~edzlalek)
• godz. 12 iz kaplicy emmta,na 11a Mani, uL Solte, l'o:rostaJll w
nleuta.lonym b6lu1

it<>MA. H'H, C6RECZKA I POZOSTAŁA Jt0.DZJIU,

dzl~nnik Robotniczej Sp6ldzłelnl WydawnlcieJ „Ptaaa-Ksią~a·ll~eh-. W1da.wea1 Ł6dzkle Wydawnictwo Pra1owt, ł.i6dł, ul. 8ienklewloza l/S. Druk:

Graficzne w f,odzi. Redaguje kolegium. Redakcja: 90-113 ł.64ł, ul. Sienkiewicza 9. Adres Poe'litowy: „DŁ" Ł6dł, ilkr. poczt 89. Teleks: 886138, Telef-0nr. ce-atrala 32-93-00 (łączy z wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda: 36-45-85; sastępcy redaktora naczelnego: 32-98-SIJ I 33-07-!tł; 1ekretzrz odpowiedzialny 1
n sekretarz: 32-04-75, Sprawy miasta: 33-41-10, 37-17-47 apołecmo-ekonomieme: 12-28-32, 33-10-38, 32-89-47, 84-08-15; fotoreporter: 33-78-97; kultura I oświatai 36-21-60; sport:
32-08-25: dział łączności z czytelnikami 32-98-62; łnterwencJe, Telefon Usługowy: 33-03-04; sprawy terenowe: 32-23-05 (1ękopis6w nie zam6wionycb redakcJa nie ~ca). Redak·
cja nocna: 74-72-01 i 74-71-30. Ogłoszenia I nekrologi - Biuro Reklam I 0głóllte6, Łódź, ul, rtotrkowska 96. tel 36-49-70 I nL 8le.nklewieza 3/5, tel SZ-59-11 (za ttei6 orro·
szeń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeratr podaj" odc!zlał1 PUPi.K RSW „Prasa-Ksłą1zka-llueh'• oraz odpowiednie. unęd7 pocztowe.
PraS-Owe Zakłady

1)1=,

dla tkted 10.0ll -

i -J -J ~ ~ -_!:: _:...; ~ol~::1l~es-_

~

!
.: •
:
SKY
... ··- ' .=
•
7.00 Rafa koralowa. 7.30 Lata i<:li?.r, J
ee kiwi 8 OO Pr. dla dzieci
l\j"IEDZIELA
dla
Bionic Woman - ser 13 OO $w iat I HJse lebt gefahrlich _ film
14.00 Esk<;dra m łodzieży 13.~0 _ Ragru;zi _mag.
Fr·a nka Boughsa.
SKY ONE
S m ith
Al ias
16.0C muzycznv 14.15 Black Sheep. 15.00 Zapasy
·Der
s er. 15.05 Cdowiek z Atlantydy . 17.00 Chop- and Jones doła
7.00 Pr. religijny. 8,00 Pr.
oer Squad. 18.00 Love Bollt. 19.GO Man aus Atlantis - Rer . lfi OO Street dzieci. 12.00 Hour of Power. 13.00
16.55 - se:-.
f1;;!;::1 ,i'.< : CH:PS
Desk set - film 21.00
2~.00 Zap_asy. 24.0? Dzien n ik . 00.30 Hawk - ser. 17.45 - Pięk,e la t a Po roku 2000. 14.00 Cricket. 19.00
Jump
mag. Zwiazki rodzinne. 20.0D 21
Anpfi ff - ser. 13.15 N1etykal01.
Aktualności Street. 21.00 .R ebel!and. 23.DO Pr.zepilkarski 19.45
21.30 gląd kult. 24.00 Dziennik. 0.30 Do4
show.
A. T. 2-0.15
RTL PLUS
lina
Alfred Hitchcock przedstawia
Wszyst8.00 - Kon!etti - p". dla dzieci ser, kryminalny 22.00 BTL PLUS
quiz 23.00
dla ko, nie, albo? program
9.35 - Shal'ky film [
Fil- Josefi n1> Mutzenba~her dzieci 10.i\O - Butik 11.0a pr.
8.00 - L!.:La-Lwnebar
Sexy Clips.
Die g~! be RFN O.Z5
my rysunkowe 11~0 -

-

. ~- OGł.OS~f_NIE

h

SOBOTA, 23 KWIETNIA

36 /50)

„r>eja Vll" „01..
ROBOTNIK 15.30,
-ZSRR od 1at 15 ~odz .
17.~0

·

Laryngologia dziecięca - Szpl(Sporna
Konopnickiej
tal im.

PABIANICE

KOSIARKĘ

.

rzęczewska 35)

tm.
Szpital
Okulistyka
Barllcidego (Kopcli'lsltlego 22)
Szpital
Chlrur3ia dziecięca -tm. Konopnlcklej (Sporna 38/10)

WLOKNIAR:i': - ,.Predator"
USA od lat 15 go dz. lO. 12.15,
H .30 17, 19.30
29 04
· · - jak wyte3
w
,.Bal ~· rlworcu
WtSŁA 15.30,
Kolu szkach" poi. godz.
•
17.30. 19.30
29.04. - jak wytej

„Commando"
o'1 lat 15
j-ak wytej
~9.04. -

kwietnia br.

- 'zpltal
Chirurgia ura:r.owa
im. Kopernika (Pabianicka 62)
im.
Neurochirurgia - Szpital
PaSkłodowskiej-Curie (Zgierz,

l'ilIl.OO Koncert warszaws>;lej
i.atruon1
OPEL
12.00 „Uwój«a" EUROSERVICE
llarmonil Radiowej.
proponuJe„. 12.10 Przebój za przebojęzyk
mechanika
inż.yoiera
jem. 13.UO Wiad. 13.05 „Smierc pod
niemie<:l!.i, mechaników samochoarzewem pomarańczy" - nud. 14.00
25598
dowych 81-13-13.
Apetyt na piosenkę. 15.00 lteciial chopinowski. 15.30 "Katalog wydawniczy-r ZATRUDNIĘ szwaczki teksas
25583
33-60-90.
16.~ Piosenki na życzenie. 17.00 W1ad1
17.05 Zakłócenia odbioru. 18.00 Wie- ROSA. 'OW dom ocieplany, działz;;;isg
czór p~ytowy. 19.0J Wollgang Amakę sprzedam 5i-ol-fi9.
deusz Mozatt „Don Giovanni"
SUSZARKI „S", pralnicę do maropera. 21.00 Wiad. n.os Wlaó. 1port.
sprzedam, Tuszyn
murkowania
MO•
(ł.). 21.20 Wolfgang Amadeusz
Lu, 18 stycznia 101.
zart - „Don Giovanni" c.d. opery.
"5692
3U5 Wieczór płytowy.

11.00 z mikrofonem po kraju: OlPROGRAM l
l'ROORAM JU
sztyn. 11.50 Redakcja reporta2y. 12.05
11.30
daeh11mt Paryta.
Pod
•
u.oo
Atlas folklorystyczny. 12.20 Biuro Li11.15 Kanapa literacka. 11.48 zes- „1 Maja raz jeszcze''. 12.00 Recital
stów - odpowiedzi. 1%.30 Między fan- . pól ludowy. 12.os W ~amo południe. Johna Williamsa. 12.50 Wizyty i potazjq a nauką: „Espero znaczy na- 12.45 Muzyczne nowości. 1:i.00 prze- droże . 13.0S Serwis Trój.d. 13.lil Niech
tygodnikow. 13.15 Dziwny jest gra muzyka. u.oo Prywatnie u Kriyd zieja " - słuch. 13.00 Koncerty za- gląd
ten rock. 13.45 Dom i My, H.00 Z sztofa Kozłow~kiego. H.11 Musicale,
I płytoteki kolekcjonera. 14.30 „W Je- musicale. 15.00 Powtórka z tygodtrzymane w czasie. 13.55 Lektu r y
15.00 Koncert zyczeń. nia. 15.30 Co nam zofłtało i: tych„.
refleksje. 14.00 Popołudnie Młodych. zioranach".
16.05
H.45 Poezja śpiewana. U .OO Program 16.00 Wiad. 16.05 „ZSYP", 17.00 Wier- płyt? 15.50 Magazyn literacki.
1'1.20 Książę, który Dzii:la, interpretacje, nagrania. 17.00
Ciebie.
dla
sze
Rozgłośni Harcerskiej. 16.30 Notatnik
gral w orkiestrze. 18.00 70-lecle Mu- Zycie jest Iłwlatłem.. 17.30 Baw slę
Redakcji
Magazyn
l'l.OS
kulturalny.
PROGRAM 11
Wojska Polskiego w Warsza- raz:ern :i: nami. 11.00 Serwl.11 Trójki.
Katolickiej. 17.35 „Guy Beart - „Na- zeum
wie • .18.15 Swlat konkursów: Im. Le- 19.03 „Ogołszenla drobne" - Krzyszrytmy - aud. dzieja szalona". 17.55 Spotkanie z mi- ventrltta. 19.00 Dziennik. 19.10 Kon- tof Karoń.
1%.25 Afrykańskie
20.45
20.00 Mini-max,
18.00
nistrem edukacji narodowej.
13.0S Serwis Informacyj- Dwa oblicza Monlus~kl, 18.30 Język cert na jeden gło1. 19.30 Radio dzie- Ballada obsceniczna - wterue. 21.05 .
13.łlO Wlad
Przebojów.
Lista
Dziecięca
ciom:
„Superkompaktu:
s
W1pomnl11nla
ny (Ł), 13.10 Okolice kultury -- fet. nngielskl.
18.45 Angielski w plosen20.00 Wlad. ~0.05 Przy muzyce o spor- session".
22.GO Dlalogl o arcydzle13.20 Jaz(Ł).
.Jarosława Warzechy
Totalizatora. 1ach: MontealdUn
cie. 20.58 Komunlkaty
„Uaty perl'k!e".
21.05 W blasku 22.15 ŁódZke Galer11 lm, Artura Ru•
21.00 Komunikaty.
zowe &potkania -· aud. 14.00 Europejsceny: Paweł Pro kopien!. 21.55 W kil- blnstetna, IS.Oil Roarn,..lanla
przed
ska Lista Przebojów. 14.50 Pamlętnl
22.00 Teatr Polskiego półnoeą:
ku taktach.
Aleksander Małachowsld.
kl I wspomnienia: „Federico Felllni
Radia: „Mydlę o Tobie ErencllTo" - 23.10 Jam 8esslon w 'i'rójce.
23.10
23.JS Anna Bo.iarska ,,Agit.ka" - od11. H.OO
słuch. 23.15 Swlat w tygodniu.
o •filmie" - odc. 15.00 Europejska Llwanda
twórców:
nanyeh
Piosenki
Między dniem • inem.
gcen
1ta Przebojów. 15 30 Gwla:i:dy
operowych: Blrglt Nilsson - sopran.
· Na łMzkim Górniaku handlarze
16.05 Kompaktowa narzekali wczoraj, że „ludzie choli.OO „E-8" (Ł),
aud. dzą, a nie kupują". A oto niektókolekcja m~ykt poważnej lłO d~J t bat•
'W nltutulonym b61u ł tal11 sawlacla:mtam„,
(L). re ceny. Ziemniaki sprzedawano po
dnla
d.zo clę1kl•J ehoroble, w wtaku l&t H, 11111ar1a ~ otu tł kw!ttIT.OO Aktualności
(ł.).
Sał>cla Pratreśelo'fl'lł,
Mateezka.
naJukochańlllłl
na1u
r.
1990
nia
po
buraki
17.30 Katalog wydawniczy. 17.35 Dzie- 250 zl za kilogram,
'
babcia I l5loatr11
1600, marchew po 1300 ła, atyle, epokt. 18.30 Cornelius Ry1<n 1500 1500 zł, pletruszk~ po 1000 zł za
„Najdłutszy dzień" -- odc. 18.40 Reł
klama. 18.45 Gw!a:r.dozbiór aud. 19.30 kilogram. Główka salaty kosztowaWiad. ła średnio llOO zł. pęczek ko]lerku
Wled:ór w filharmonii. 20.45
20.50 Felieton kulturalny. 20.ss Muzy. - 800 zł, rzodkiewek - od 35() do
ka. 21.20 Alba de Cespades „Szkla- 600 zł. Za kilogram cebul! żądano
I 4. IU!INCS
ne mury" 22.00 studio stereo 23.00 1500 zł, tyle samo za rabarbar. Du•
„Przygodv czlo- że
Marla Dąbrow5ka
zł
pory ceniono pe 400-500
Pogrzeb odbtdzte si~ Ata I ID&Ja br. Uroda) • ~· lJ na
wleka myślącego" - odc. 23.20 Stu- ?a sztukę, ogórki po 6 t.1•s. zł 1a
cmentarzu rzym.-kat. na Zar2ewte, Pozo1taJ1l w Cłllhiikłej rospadio Stereo zapra,za.
28
kilogram. pomidory -- 25 czy1
t .1·5jn cv . .la li łka sp r zedawano no 2
PROGR.'\.:IJ 111
°COR1tA, SIOSTRY, 8-YNOWA, WMUX 1 BODZlN!\
6 tys. 1ł za kg. wiejskie jaja
POZOSTAł.A RODZ.lNA i GRONO l'RZYIActOL
6 tys. zł za mendel.
R~bert po 5,5 13.00
9.05 R DIOMANN.
Ludlum „Totsamo5ć Bournc'a"' !•OO
(ab) 1
Międzynarodowy Rok Muzyki Piotra

I

-h

18

l\f,'\ZtTR

godz.
14.30, „Deja Vu"
dziewczyna"
grydz. 18.30

godz.
16.30,

PROGRĄM

NIEDZIELA, l i KWIETNIA

%8)
KINO VIDEO (Narutowicza
„Przygody kota Sylwestra'·'
..-BSA godz. \O. 12. ..Plazma" 16.
USA od lat 18 god2. 14,
,.9 I pól tygodnia" USA od lat
18 godz. 18
29.04. - jak wytej

god:z,
notka" USA od lat 15
lat
14.30, „Deja Vu" pol. od
15 godz. 16.30, „Pr~cująca dzlewgodz.
ezyna" USA od lat 15
18.30
29.64. - „Wódz Indian Tecum12.30,
seh" NRD b.o. fodz.
„śm!erci:mośna

dialogową).

listą

WOLMOSC - „Crltters" - USA.
„Goryle
b.o. god2. 10, 12, 14,
we mgle" USA od lat 15 i:odz.
16. 18.15
jak wytej
l!9.04. -

„Ksląt.ę w Nowym
POLESIE od lat 12 god~.
Jorku" USA
15.30, 17.30 . 19.30
29.04. Bajkl godz. 14.30, dalej
3ak wytej ,

23.50 Myśl! przed
Warska.
%3.55 Północ poetów:
dnia.
Brodsld.

19.00

taną

Dni Kultury
PRZEDWIOSNIE ZydowSklej Łódt '90 godz. 17 l
żydów
19.30, występ zespołu
:z Ukrainy „NAJE TUG", „No•
filmów:
wy Dzień". Przegląd
sal a projekcyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Gdań
17 „Mateczka"
ska 102 godz.
(jidisz). „Morłturl" · RFN
29.04. - Przeg~d filmów
„Błazen purlmowy"
17
godz.
(Jidisz) „ 26 Lipca" RFN

-

Krajobrazy histaryczne:
19.35 Lektury „Czworkl":
Bęzino.
Mary Craig „Maria Skobcowa". 19.łfi
Jaz.z naszego wieku. 20.00 W świe
z
cie humanistyk!. 20.30 Nagrania
fi!Inów. 21.00 Felieton literacki. 21.10
na
Placido Domingo - moje tycie
scenie. 22.00 Wiec:zór w Kawiarni Lipr;i:eboterackiej, 23.20 Piosenki 23:311
programie,
Je. 23.27 .rutro
Kalejdo5kop kulturalny •
ce.

listą dialogową).

29.04. ~ „Winnetou w Dol1nte Smtercł" - godz. 15 „Mola
macocha jest kosmitką" godz.
1'1 (z czytaną llstą dialogową),
„Rain Man" - godz. 19 (z czy-

HALKA - Bajki godz. 15, „cobra" od lat 15. godz. 16; „Malone" od lat 18 godz. l i
29.04. - jal< wytej

POKOJ

•>

- · llapltel
Chh:urgia urnowa
Im. ltlid!ińSkieao (Dre""owsk•
Sm.
Neurochirurgia - 8zplt•l
sarllcltiego (Kopc1ń1k!ego Il)
Im.
- ' Szpital
Okulistyka
J'onschera (Milionowa lł)
S.Zpttal
Chirurgia dzlec!•ca
lm. ic:orczalta (Armil caerwonej
15)
Laryngologia dziecięca ... Sllpltal im. Korczaka (Armil Czerwonej li)
ccaękowo-twarzowa
Chlturgia
-- ljzpttal lm, BarllCldeco (Kopciń ;kiego ?12)
im.
- Szpital
Wryngologia
Pirogowa (Wólczańska 195)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Pnychodn1a
wenerologia
Dermatoloeiczna (Zakątna łł)

- ,;w1.nnetQU w Do12
linie Smierct" RFN od lat
m:acooha
god1. 11, U, ,,Moja
jest kosmitką" USA od lat li
listą
gods. li, 1'1 (li czytaną
„Raln Man" USA
dialogową),
od lat 11 godz. 19 (z czytaną

prze-

Vlll wojew6dzkl

zespołów

IS kwietnia N.

ZACHĘTA

W}'tej

czesnego - gods. li
„Ratn Man"
29.04. od lat 18 godz. 15, 17.30,

-

od
Ki:io non stop
godz. IO do 21 „Pluton"
US-.. od lat 15
jak wyżej
29 .0ł. l\'/ A NOWO - „Niedźwiadek"
franc. b.o. godz. 12, 14, „Rykoszet" - USA od lat 18 godz.
16, 18
jak wytej
29.04.
„Człowlek
MŁODA GWARDIA w ogniu" USA od lat ia r;odz. 15, 1'1, 19
29.04. - jak wytej
1 MAJA - „Moonraker" - US>..
od lat 12 godz. 18, 18
29.04. - Bajki -- godz. 15
dalej jak wyżej
11,
MUZA - Bajki - ... godz.

GDYNIA

'*

DtnlmY SZPITALI

„Amadeu•" Ul'IA od lał 11 1odz. 1T
29.04. - jałl wyte'

„l!lzklana
lJIA ~ 1M li -

ROMA - „Nocme jaatr.11,ęb!e"
10.11,
1odz,
USA od lat 11
od
1~.30, 15, „Rain Man" U8A
lat Ili - godz. 1', 19.30
29.04. - Bajki - 10<11. 10, 11
- dalej jak W)'Uj

Fll.m premierowy
„Pracująca dziewczyna" USA od
lat 15 ~cdz. 10, 12, !4, 16, 18,
20
jak wyżej
29.04 -

BAŁTYK

DZIS I IUTRD . WRDIU
SOBOTA, 28 KWii:;TNIA

pułapka" -

1o&. 18
29.04. -

KINA

j.w.

anc.

,.J>tramid& ttrachu•
od lat U godl. 11,

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

U-I

DZIE~

WD&l

~ 99 (llOll) f

'

•

rep.

-

łwiata

Ił . RZEMIESLN:ZK

RFN, grając

lotto (sys4 m!n
marek („szóstka'', 30 „pią·
tek", 150 „czwórek" ! 200.
„trójek"). Dwa lata temu
po·
szczęśc·iarz mial 1uż
zgarnąl
dobny sukces 3 5 mln marek.

l(rupy ternem),

PBOGBAJI I
··~

T.IO 'bdzle.A · aa dslU..

.~
e.10 Na .arowt,
pr•am redakcji
IAO Zlana• rokatołłoJdej Cl1a cldeel ł

Ule6w

(

111.5S
11.!0

„ . ....

PROGRAll Il
(23)
to i owo

Język francuski
Zbli:tenła, ozyll
filmie (ł..)

o

I

li)

wygrał

' R NIB WSZYSCY viu·
ją na był!\ PZPR. Arne•

I

I. DO.ROCZNY WYSCIG
n.aj- '
po 1.675 rchodach
slynłejszego.

SO mln 'i:ł), ale okazało
się, :le nie ma ltto tero
odebn.~. Na poczcie zarlupi
•lę:
stanawl.aj"
żart l'ZY Jakaś afera?
.& ARCYBlSKUP GW A·
TEMALl potę?il d.wa jilnowy
my prezentu1ąc1

ł11Jrd10
łanłrc lambada,
popularne nłe tyl'ko rreu~
Muz11tq w tym kraju.
ka 1ell dobT4 - ośwlad•
czy Z przedstat"ic~el Kof•
ci?!ll - ale sposob tam~e

Inza r;':C"f:~~111

-mlodttd

do g

nowojor-

drapacz11 chmur
slciego
Buil'ding
Empir• ~tate
3tud~nt
wygral 25-letni
pokonu7ąc
Scott Eliott,
trasę w 10 'minut i 47 sei jednocześnie 96
ktmd
wspólzawodnik6w w wie·
ku od. 19 do 66 ta~. Jest
w
to na;lepszy · wynik

13.00 Mare 1 SoPhle (10) - G,ar:. rykański 'biznesmen nazbaty Interu - serial prod. wiskiem Pawełek kupił his~m:ii „tych „wy§cłg6w
franc.
wypoczynkowy do nieba •
ośrodek
1UO Władom~ poranne
18.30 Maguyn 1C%
li W „GŁOSIB. POMO.
upadłych prominc.>ntów w
lUO ~at;rekr, ftlOUlll:a (li)
19.00 Expreą gospodarcz.v (powtó- Juracie i wynajmuje po- RZA" ąkazal su: anon.~
nowolt.O:J Mllitnla, obronnoM,
rzenie)
koje. Szczególne p·owo- Biura Usług Reklamomqazyn publ.
ozerno.łć Ian Davis
19.30 Brytyjczyk
dzenie ma ulubiony apar- wycb „Atlas" w Półczy •.
Sł KWIETNIA
11.10 Pon rok 2000 - lerial dok.
mistrz hiSZijSpskiej ~itary
Zdroju: ·• ' .„u~agat
t ii. ment Gforka: choć jed- nie
prod. auatraUjsldeJ
PROGRAM I
20.00 Psychostudio
na- noc spedzona w nim 15-20 USD i w1ęeeJ zaU.OO Te1ewłzyjny · koncert łyaee6
20.20 O czym s'ię mów!
robisz ~ziennie: prac1~j~;
zł.
2a<l tys.
kDsztuje
1UO Henryk Debich proponuje 16.20 Progra.m dlllia. TelegaJZ.eta
20.4.0 Przegląd muzyczny
sw01m mieszkanm .
w
amatorów nie brak
hebrajskie Maurice'& 16.25 Luz pleśni
pr. nastola,tków
21.00 Ze wszystkich fitro::i
War_unkiem b,Yło. pt'zew
'
terminy
wszystkie
poRavela
17.15 Teleelq)l'eS;9
szukiwania - renortaz
słarue zgłcszerua 1 prze~ą
<'zasie
najbliższym
11.50 Wędrówki dalekie I bliskie: 17.SQ Gorące lin.ie
21.30 Panorama dnia
ka:r.u na kwot.ę 14.800 zł.
już zajęte.
Pustelnia Verneńska -. fi\m lS·OO Łódzkie
wiadomoścli dnia
21.4,5 W labiryncie· -· ~erial TP
Do urzędu pocztoweii:o
to
„Polak potrafi!" dolr:.
19.00 Dobranoc - O u.j~. któ- 22.15 Telewizja noca
naplyn~ł.'
Połc~yll.ie
było hasło z epoki Gier- w
':l:'onaei
11.as Szkoła mt.in:6w ry zablą~l
23:00 Kome."ltarz dnia
ka. :w tym wypadku p~- lawina hstow. (zeb~ano l:'
Zyfadlo
19.10 W Sejmie ! Sen4cle
1
w trzech workach)
trafił wykorzy:<:tać 11zali·
nadzwyaajna.
J.l.łll Rewizja
19.30 Wl.a.domo.ścl.
• przeknów (na przeszło
sę Polak !:i& oceanu.
Jan Stahlslaw Jankowskł - 20.05 Teatr Telewl.%11 Jl.&
Swiee!~
••MMNA
delegat rządu
wg La4isiava F'ulua - Fa·
'*+
•FAM IHł._..-;;1 +&
H.llJ Nad Niemnem, P1n4 1 Prypejerwerk w Aspern
·
ei, - Zaolzie ·•
MAJ'A
I
""'1'*
pm:egit~
Konflrapunld
21.35
lUO W lt1171D- klniei Wr:i;Oll
darzed lmi:lGWYCb
archiwalny
polski film
PROGRAM I
s: 22.05 W!ad<>moścł wtecrrome .
:& 1938 r.
~~ lwia.ta
22.20 SPOrt. l~20 Skarbłee
w hokej"' na: lodzie - g;r. A 9.45 Wiadomości poranne
11.15 Teleexpren
na
l 9.50 Trans.misja uroczystości
23.19 Relacje i: procesu Eleny
Wstrząs psychiczny
17.30 Butik
placu Zamkowym . w Warsza1. . Okrągły pień kopienne drzewo 35. Muzeum K. in.slytucji 43.
POZIO!il-0:
· Nicolae Ceausescu
45. Miękka kanapa 46. Stadium.
li.OO Magazyn nie tylko kultura!·
·
wie
drzewa. 7. Dziki kot lasów gór- Szymanowskiego w Zakopanem &7.
PROGRAM Il
Oprac. J. KAŁU'Żl{A
ny (t.)
10.45 Z Varsovia na Mariensztacie skich Euro:py 10. Gwiazda w gwia· Pewne ćwiczenie gimnastyctne 38.
9.00 Retransnllsja obrad Sejmu
Do rozlosowania tl\lon wa.rtośd
1U5 10 minut
11.20 Powrót z Góry Czarownic '""" zdobiorze Liry 11. lfożek .milości Pokrywa twoje ciało 39. Cza.r 40.
Senatu
zł, ttfundowany przez SDB
Bajka o baj- 16.5!5 Ję.zyilt angiel&d (27)
19.00 Dobranoc film przygodowy prod. USA
iz. Podóbna. do mewy 14. Wymar- Droga 41. Stado · dzikich koni 42. :la tys,
kach
na ły gatunek wołu 15. Napój alko- Stałe stanow!sko z pracą w danej „Central" w 'Łodzi.
12.50 ·Teren · Żylis-Gara
polS!roeyU!a
17.30 Ojczy%i!la zw i erząt
19.10 z kamerą wśród
Zamku Kr6Iewsk,lm w War- holowy z rumu 16. Kordyliery 17.
prze17.45 Czarno na białym _
19.30 Wiadomości
szawie
19.
tendencja utworu
gląd PKF
Główna
I\
(c:t.
20.05 Krew i orchidee
pro- 13.15 Dla dzieci: Tęczowy music- Uszczelnia szyby · okienne 20. Ty18.30 za chw:ilę dalay clił(
film prod. USA
ołt.) -box
,
gr.a.mu
godnik ogłoszeń prasowych 22. W
spor- 19.30 życie
au~ Telewizyjny przegl ąd
Sch<>la H.15 Wędrówki dalekie I bliskie: mitplogii greckiej król Frygii 24.
mu""ezine _
towy - mistrzostwa świata
dok.
film
ptak{
i
Ludzie
CniniborLtm~~ Kaliszu
Styl w pływaniu 25- Auteliusz 27.
w hokeju na lodzie
,15.00 Spatkan!a na trakcie (ll
20.00 Aut& Moto Fan Klub
w
miejs~owy
rozwyk. Edyta Geppert. Lidia Dudy 29.32.Władc:a
12.51) High life - program
Maszynowa i .olówWysocka, Stefania Grodz1eń- Indiach.
20.30 Studlo tajemrue - pro.gr.a,m
rywkowy
kowa 34. „Widzi" taki e · w nocy
ska
Warndy K<mail:'Ze'Wskiej
1\3.40 Telegazeta
11en to wszy- 36. Ódcine.k tkaniny na jedno u15.45 Obok na.s 23.50 Cebulowe pole - film pr od. 21.3il Panorama di:nia
branie 38. Wieloowocowy 40. Egipstko
tllm
21.45 Ha.sfo - Mewa
USA
H!.15 Jan Kiliński (2) - dok. b- ski ·bóg księżyca 43. Jeden z two1.!!5 Zakończenie programu
prod. RFN
ich ~mystów !1'1, ~yk czczony w
pularyzowany
23.10 Specjalny g.ośt! pr•• II
staroż ytnym Egipcie 47. Twierdze 17.15 Teleexpress
Andrzej Żuła'\vsk!
PROGRAM II
nie, dla którcv,o _,rzed.stawia się
r:=. Premiery gtarego kina
17.30
10.30 EŁPEES . - program regio- 23.40 Komentarz dnia
Wiwat uzasadnienie ~S. Imię ·Sari 49. Za19.00 Wieczorynka
nalny OTV Mdz
góry 50.
wierzchołek
okrąglony
skrzaty ·
12.15 Relacja z obrad Senatu
*SDH ~*
Koniec 51. ŁKS lub Widzew 52.
19.30 Wiadomości
13.00 Czas akademicki - katolicki
Czt:śó ey)>lu pra-ey silnika. Uokoost.)
(6 nurt rtowar:z:ys ze ń akademic20.15 Hannay
wę gct 53. J{el'itO<'Ze w stawie.
Smiertelne niebezpieczeństwo
kich
21.10 Sport
13.30 Bariery
lMAJA
P IONO\VO: 1. Ludzie j ednego
· 2t.2.0 Program 'PUbllcystyczny
14.00 Przeszło.~~ ·- , p rzyszłość
PROGRAM I
stanu 2. żywica. · używana d!' wy22.00 Wspólnota w kulturze
- Panteon r odu
widowisko artystycu1-0-publl- robu erdobnyl'h przedmioti;w 3.
14.35 Te wspaniale psy (1) - f ilm
9.00 Dla mlodycli. widzów: ,,Pana pastwiska górWypęd owiec
cystyczne
dok. prod. USA
\vi.e pióro" - film prod. Cil.ieskie 4. Sł odki ziemniak 5. Rewo22.45 Wiadomości wieczorn•
Hl.OO Spektrum
·
•
chosłowac:k:lej
lucjonista. francuski (lekarz I 1'1'tS.10 Meandry architektury .- ta- 10.35 VII Swia.towy Festiwal Mu- !!3.00 Telegazeta
daktor) 6. Osiadła p11staó jamerasy i balkony, cz. 2
zyki Dzleclęce! - Taklo '89
chlonów 8. Gahmell; gruszek 9.
PROGRAM U
15.30 Zagłada - film dok.
- kon~ert ga,lO'll•y
Duzy ·llTewulany stafok żaglowy z
16.00 Cisza i dźwi~k - Aa r o11 Jay -11. 05 Mln·
p.!'Zy.t'OOł1lkze
ła,tuey
XV wiell'a n. Karettlna 15. MiaKernis (USA)
12.00 Mistrzowie sceny poJsldej
·
film, d-0.k.
sto w NRD 18. Uroń używana w
16.30 Dziewczyna miesiąca
Jana
:prof.
do
pytań
100
12.50
urople w 'XV \"lieku• . 21. · Sztu~a
17.30 Forsyith specjał - pr ogr am 11.80 Sz.lntlta '89, - 81.anty i pioRegulskiego
senki żeglairskle
·fab. G. Zapolskiej 23. Trudność w prze.
tilrn
rozrywkowy cz. I
lejdoskop
a
K'
13.30
film
12.00 Po!on.ia peruwiafu;.>;:11 nośni. 24. o _wad z tęgopokrywycb
18.00 Odeon na anten ie Dwójki
TP
dok.
26. Dynasth 28. Cierpienie ducho18.45 Forsyth - specJa1 cz. II
14.15 Polacy
„S~Jskie
liczydeł 31.
we 30. Pierwowzór
19.15 Wók6ł Donalda Sutherland~ U.rn Kiryl Bulyaow:
film dok.
spot:kani;a trneicl~go .s!Jopnii
zle1ni (USA)
aerial TP !\flara "Po1vienrhuł
19.SO Nie pogrzebani, nie opłakam ·
15.05 W labiryncl• Sta.młodego w.Jidg.a:
Teatr
13.l:S
32. Kucharz okrętowy 33• .Wyso(powtórzenie)
- reportaż
Aindrzej 1:1.31S Wykopaliska, nisław Lenarto.wlcrz,
komedia OW44iłi@mtGAQA! 4RiW
20.00 Przed konkursem chopin o .1MR@'*'iW+i#i&
sobie
i
Jej
Maj
Gwiazdy i szkoły
skim antyczna prod. J>OL
dowód
iż był to
jeśli powiemy
Cyprzce
na
robi
slę
to
Jak
14.05
21.00 Dwa pius 2 - judaizm
A KW1095n
16.55 Nie tylko muzyka
wysokich kwalifikacji (l>ontra Ba- rep.
'L
•
18.10 Czarna bituteria - rep. (ł..)
21.30 Panorama dnia
lickiego na 3 karo oznaczała .:.. to
nie- 14.45 Dyskotekowy kll'ąg
62
historia
9
2145 Mussolini 18.35 Dzleło Sejmu Wielkiego znowu konwencja - że oprócz pi• .znana (2) - serial prod. USA 15.30 Jam KUi11ski Cl) - dok .. fia111
A
·
. , film dok.
ków ma on również kiery). Żmu
bular:yzowany
n
v
poWlellta
19.00 Kii.tasti'o!y ·
22.45· AJ!abet - Kisiela
że
dziński wygrał bez trudu, a
arie !
16.30 Zdzisława Donat 10
w6di w dolinie rzeki , Ohio
25.00 Komentarz dnia
był dla
zapis
grał końcówke p!eśr.!
·
- serial dok. prod.. ang.
nas bardzo korzystny. Oczywi.ś::ie,
17.05 Teleexpres.t
•
111.30 Leć pieśni - śpiewa 'eh6r
znacznie 1łaprzebiegała
gra
tum
17.20 Karmazyin-0v,-y pirat pierwPrzy
Sz.wecja.
Polska
bysię
można
niż
twiej
E • W5~
w
• ~
20.00 Wi~kl &port
przygodowy p.rod. USA
zajW-E
(pozycje
stoliku
szym
spadł
bo
spod.zievvać ,
. 0104 mowali Moszczyński i K\ul;owski), ło
K98652 ,
19.00 Wieczorynka - Wiwat, .sikr:za- 21.00 Ekspres reporterów
kto
e
al
atutowy,
król
san.'lqtn,·
i +A K3{) W ot".vor:z:ył licytację zgłaszając 1
$
I
vo~
•
ty·
21.30 Panorama dnia
Z9 K\VlETSIA
nie 1·yzykµje.„
L
t_____:c__J
P 17
·T
film 21.45 Studio teatralne Dwó.ikl -.,.
20.05 Matka Lucia (2')·
l Pik. E - 2 karo,
karo, N 1$ V
Jean Kron - Cztery wezprod. wł'ookiej
PROGRAM I
N
S - pas, W - 3 karo, ale
Przy łódzkich siolikatli: tur:niej
9.00 Teleranek oraz firm z .ser_ii: 21.30 Spoirt
4'1
wania z przyczyn św • .T-erze- 1
, miał starszy kolor, zalicytował 3 Resursy wygrali K. Robaszek
i
.
go
Emil z Lonnebergl (10)
22.15 45-'89 (1) - mm de>k.
Po
pasy.
iuż
byly
· pik i potem
M. Starzewski, turniej w Telexie
22.llO Pan Twardowllkl - musical J
23.10 T·elegaa:eta
10.30 W i adomo ści potan·n e
ataku z pozycji E - treflowym - J. Moszyński i T. Krysztofiak,
10.35 Tajemnice rooyjskiej pn:yr<>'
ef.
2.3.40 Komentan dna
N nie miał kłopotów ze zdo- turniej młodzież~ szkolnej
K.
dy (9) · - Powrót żubra
PROGRAM D
co Szykuła i R. Nowacki.
brydża byci~m nawet dziesięciu lew,
w
'
grywają
którzy
Cl,
11.00 Szalom - Agoinda l nadzieja 15. 05 G wli.azdy ar«!Y
.
nie doce- jednak dało- parze szwedzkiej zawyłącznie .towar-Lysko,
- ti'lln dok.
16.00 Up With Peopl~ w Sart Kon·
niają urok6w. brydta aportowego, ledwie ł70 pkt.
łódzki
W sobotę Z8 kwietńia,
U.35 Notowania
gresowej - frafm· koncerPny drugim stoliku (i;ia Unii Dom Kultury „Rondo'' (LimanowDla' niektPry.::h
porównawczego.
ayro!<>nicU'l:r
12.00 Poralflek
tu
licyŻmudziński)
i
Balicki
N-S
się
brydfo.
turniej to gł.ńwn!e Przwadanle
skiego 166) urządza giełdę
łHAJA
Grigorr:ij 111.50 Ich rtcit, 1ch twane - mm
dz'iecl:
13.00 Teatr dla
Po wo-szacho\V~. W !(od z, 15- 19 m-0ż
od jednego stolika da drugie~ i towano z większym . biglem.
PROGRAM l
Ostior „Wiosna. wi05lna Ilię
·
dok.
(konwencyj- na bi:dzie
kupić
krzesłam i. 0ItCnując 'P1'7Ał'- otwardiu W 2 trefl
szuranie
sprzedać lub
,
zaczęła"
17.2-0 Do~ola świata - W P~s
czy ne, oznacza wejście na jednym z m. in . literaturę fachową. sam~
uprosz~:z:onym
ciwko ta k
1
Domowe przeds21kole
l!.50
13.55 Telewizyj•ny konce rt :l:yc.z.eń
:z.a.modo
tani e od \\'Scll•odu
.Po- młodszych kolot·6wl, N zamel do- uczki czasopism~ brydżewe a (.akwręcz p rost ackim opiniom.
. 9.15 Wiadomości poranne
14.40 Magazyn Morze
du s?ońca.
że komplety do gry w szachy ze9.25 Nowinki t:n t>totu (J - ost.) każmy na przykładzie, że to na- wal 2 pik. E ......, 3 karo. s
15.00 Tele-audio wideo
17.~0 Eto.grafie: Andy War~-0!1.
taki 5PO• pas, W,- pas. N - kontra, E . - · gary szachowe itd . Brydl i szaprawdę ciek awe, źe w
10.30 Domator
. 15.15 Antena
!Urn dok. prod. ang.
'.ł
na
wskoczył
s
wreszcie
pas,
rzeczyw'l.stą
us t al ić
sób łatwiej
chy mają sporo wsp6Jn,ego - stąd
16.00 Program dnl;ll - telegazeta
15.50 A11giel:ka limuryna (l)
19.10 Modlitwa wirozom.a z a111nk· 16.05 Piłkarska kadra czeka ·
kier! . Nazwijcie to jak chcecie - takie ich poł:iczenle w „Ron&zie".
klasę iraczy.
sewynajęcia Szofer do
tuarium Matki BO&kiej Po- 16;25 Dla. młodych widzów: Ra.ma
n
liczeniem
To rozdanie gran o na mistrzos- polską fantazją,
rial , prod. franc.
cieszenia w Nowym Sączu
będz ie
KRÓL KIER
twach Europy w l."amach meczh szczęście , ale najsłuszniej
bit - teleturniej (L)
16A5 Pod oararolem - reportaż
19.30 studio sport
ltl.50 Dla• dzieci: Okienko
A
*WW#*#**&&W&•t
8'Mi&A
•4tUM
Pan·
.
.
17.15 Teleexpress
W.OO Przeboje Bogusława Kaioeyt\·
kra ce go
17.30 Sportowa n1ed!z1e.l,fl
S1k!ego
.
17.15 'l'elee~prRAK (22. li. - 22. 7.). Przed ale nie powinno to .zakłódć
llł.10 Wspomnii mnie - fi\111 dok 21.0G Wywiady Ir<eny Dzded!z.k
i trochę
Twego rodzinnego szczęśl'ia. ·
Tobą napięte (}hwlle
17.30 Raport
· o -Marianie Hemarze
prof. dr Tadeum Ma<rek Ką- u.oo r„ódzkle włal1omo§ot 4nla
nerwowa atmosfera. \Vltile spr w
19,00 Wieczorynka: Wiwat, skrzaty
·
.
gows<kl
STRZELEC (2!. 11. - %1. 1!.).
18.45 10 minut
ni• okaże stę zbyt łatwych l
19.10 W i iidomośd
21.30 ~ainorama. dnia
Nadarzy sitf niejedna okazja ze.
19,00 Dobranoc - Kłopotek
przyjemnych. SP'Jro wydatkó\V,
20.05 Północ - · Potudnie (11)
prod. 19.10 Teraz - t.riodnfll: cos'!)odar.erlal
21.45 Crimen (1) by poprawić wiele sytuacji ory.
niestety koniecznych,
serial prod. USA
po!.
_czy
watuych i uwodowych. Rów21.40 7 dni - świat
w&pókzes- lUO Wlad11mołeł
22.45 Mistrz.owie kl.na
powinny
Wstl"llyS.).
nież w tym tygodniu
22.
'I.
LEW (21.
22.JO Sportowa niedziela
nego .- Kazi.!Jtierd: Kutz
2-0.05 Buffalo 13ill i In~lau łe
si~ ustabili,zować snrawy finanmaj się z podjęciem zyeiowych
·23.30 l'elegil Z<> ta
2J.ł5 Komeinta.trt d1nfa
film prod. USA
s-1>we. Rozszeną słę mo:mwoścl
decyzji. Jeszcze raz prze;malizuj
d;-;iałanla.
Wytworzoną przez siebie sytua21.4' Sport
PROGRAM U
2l.!i5 Weekend w Jedynce
Pamiętaj, że Twoje życie
cję.
p
Kaleido,;-ko
8.25
KOZIOROŻEC (22. 12. - ZO. 1.).
22.05_, Snob meracki
spoczywa w 'l'woic-h rękach.
B.55 Pr zegląd tygocl nfa (dla nieBARAN (21. li. - !O. 4.). TyTwój oastróJ ni · będzie najle}>·
22.25 Wladomości wleczoi:n~
s łyszących)
dzień będzie mpnotonny, ale ten
22.45 Spór o jutro - otwar te stuSZJ'. Popadniesz w stan zamyś·
PANNA (23. !. - ZZ. 11.). Bę·
Cl
przejściowy spokój pozwoli
9.30 Film dl;;i n it>Sl ys.z ącyclJ : P~
leli. refleksji, „smuteczków"„.
! MAJA
dio
d:delł!I: miał szereg doskotta.łych
przygotowa6 slę do nowych za.
noC' .... Południe (11)
go przezwycfę·
J'eśll potraf~
PROGRAM: I
, pomysłów, gone;I Jednak z łeb
po•
da6 I obowiąz!i6w. Pora
11.05 J u tro pooied.zia lek
. PROGRAM li
zy6 ju ·~ pod koniec tego tygodreallzacją. A może byś skonsul11alerm:irśle6 o zrealliowaniu
p r t.ebo16w
17.SO Wzrockowa lista
8.50 Domowe 'przedszkola
nfa możesz liczyć na niewielkie
\1.30 Koncert życzeń CŁ)
tował je :r: aajblizszymi. Znaki ·
· '
łych planów.
'
JUkClesy.
Marka Niedtw'leckiego
9.15 Wiadomości poranna
12.00 Polska KronHrn Filmowa
przyjaznet Baran I Rak.
18.00 Dobra na<h!eia (6) - nrtal
9.25 Miss - filrn fab. prod. jug.
12.10 Mo jżesz prawodawca (3)
prod. franc.
WODNIK (21. 1. - 20. Z.). ZaJ•
10.50 Domator
•
serial prod. USA
BYK (2L 4. - za. 5.). Przy.ro- ·
W AGA (%3. 9• .....:, H. 10). 5pra·
d:i, jakieś isto.tne zmiany w krę
19.00 Expre!I fO.!!'!!c>darct:r ('Powtót3.1() 100 pytań do Romana ~o- 16.20 Program dnia - telegazeta
tuj się na ida-rzenia, które nłe
uleży potoet
których
na
wy,
.Twoich zainteresowań osobi·
gu
Latarzenie)
widz6w:
\vickieJ?O ·- prezesa Zw. l!lez- 16.25 Ola mlodyc}\
wzbudzą l'woj ego entuzjazmu.
czą s.lę właściwą drogą. Twoją
stycb. Będą to zresztą dni g-dy
19.20 Antena Dwójkł
j ący Holender
r
domnych
Staraj się je przy:fmow:ió spo.
domosytuacje
za.przątną
uwagę
wykorzystasz s11oro d.obrycb o·
13.~5 Kino tamllijne: Autostrada 16.50 Dla dzieci: CoJak - t~etur- 19.30 Bandura - instrument 11tr11·
kojnle, bez emocji.
we I rodzinne. Nawb,:i:esz ztta·
kazjl. Nie zwlekaj z decyzjami.
Chra·
nowy - tra Anna
niej
do niel5a (9) - Jason cz. 1
się okazaó
mo:te
która
jomoś6,
mluk
17.15 Tel eexpress
14.415 Ż ba-tutą I z humorem
briremlenna w skutki·
RYBY (21. Z. - 20. 3.). Trochę
!1. 8.).
20.00 Powr6t do oj czyimy - mm
BLIZNIĘTĄ. (%L 11. bied- 17.30 Gry wojenne
z
15.05 Najbiedniejszym
nerwowych sytuacji f jakieś
bo·
dok. o matce Ursr:ull Le-Tydzień będrle wyjątkowo
18.00 Łódzkie wiadomości dnia
nyich - rep.
11).
w domu I rodzinie. Spra.
!Z.
•miany
U.
(t4.
SKOllPION
OczekuJ
d6chowskiej
gaty w wydarzenia.
15.35 Podróże w az.ą&le i puesitr.ze- .18.45 Rolnicze rozmaite.Sc!
epo •.
will one, ze ogarnie Cię
Unikaj konflikt&w i 111orów bo, sukcesów w pracy. Kilka InteZaczarowany 20.35 Między sacrum a 'l)rofanum
Ja- !9.00 Dobranoc
ni : - Cli:ve James '"
kój o sprawy osobiste. Kłopoty
wiem przed Tobą sprawy wał
resujących spotkań 9dwróci Tw~
- film dok.
ołówek
poro (l) - film dok. · prod.
szybko 'minii! - naslan11 dobre
konflłk·
ne l ł nie elerpłl\Ce t:Włokl. Ktoi
uwagę od domowych
:!1.80 Panorama dnia
19.10 Rzeczpospolita samorządna
aing. .
tlnf.
bllsk mob mteł hm• 14anłe,
21.45 Serbski sokót -- film !)rod.
t&w.
19.30 Wiadomo~ci
- Ratmondi
16.20 żuławski
jug.
film
20.05 Wizja lokalna 11101 Godunow - rep.
23.211 Kgmentan dnia
fab. prod. pol.
17.00 Studio sport
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