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W c:r:wartek, w piątym
paipież odwizyty w Meksyku,
prawił nabożeństwo d'la górnlk!>w
w Chihuahua, 1200 km na pół
nocny zachM od stolky Meksyku,
a następnie udał się do położo
kraju
części
nego w północnej
przemysłowego miasta Monterrey
Sanu
~dzie nad brzegiem rzeki
Catherina, w miejscu, w którym
we wrześniu 1988 roku huragan
„Gilbert" flPOWodował śmit~ć ckomszę p<>d
ło 125 osób, odprawił
(PAP)
gołym niebem.

~egnaj

30 numer Dziennika Ustaw RP
z datą 10 maja ogłasza ustawy o
Spnw WewUrzędzie Mini&tra
nętrznych, o Policji i o Un~ie
Ochrony Państwa. Tym aamym od
istnieje
jut
wczoraj formalnie
policja - która zorganizowana zostanie w ciągu trzech młesl~;r.
Równocześnie

zostaje rozwlązatta

Bezpieczeństwa. Jej funkcjonariusze będl\ pełnić służbę do
Służba

Urzędu
zorganizowania
czuu
Ochrony Państwa tj. przez 3 mie-

trwa na kraW dalszym ciągu
granicznych
przejściach
jowych
ścisła kontrola osób i ich pojazdów
w
zdążających przede wszystkim
Zakierunku Austrii i Berlina
rzeczchodniego. Jak informuje
Urzędu
Głównego
nik · prasowy
podohnie _jak w minionych
Ceł.
z
wczoraj zawrócono
dniach,
granicznych
krajowych przejść
Przeok· 1000 naszych rodaków.
wozili oni tego dnia głównie odzież
skórzaną, bieliznę osobistą, papiejednorazowe pieluszki.
i
rosy.
graPrzy okazji ścisłej kontroli
nicznej szczecińscy celnicy wykryli
ronaszych
z
jednego
w bagażach
żelazek
d aków IO staroświeckich
z tzw. „duszą" przedsta wiajacych
znacz n ą wartość materialną'. (PAP)

słące wyznaczone w ustawie
zorganizowanie ur.zędu.

•

•

na

•

Ministrów, li&
spraw wewopinii
nętrznych, po zasięgnięci-u
Poliitycznego Komitetu Doradcz„
go przy mlni6tr,ze apraw wewn.;trznych, powołał:
- podsetkreitaru .stanu w Mini$pN11W Wew.nętruiych
sterstwie
Krzysztofa Kozłowskłero na ,taUrzędu Ochron:r
nowisko azefa
.
Państwa,
- Andrzeja l!illlcianowaklego na
stanowisko zastępcy szefa Urzędu
Ochrony Państwa;
Rady
Prezes
wniosek ministra

mianował:

Łódzkie

- plik Lenka Lamparskiego k<r
komendanta głównego policji.
- płk Bogusława Strzelecklego
i plik Janusza Wydrę Za.JU:pcami
komendanta gł6wnego poUc}i.
Jednocześnie prezes Rady Ministrów odwołał, w z:wiązk11 & roz-

!Wczoraj na

fabryki

Chłodnym

okiem
eadzoZiemeóW

wiązaniem

geografów
grono
Ekonomicz- dzynarodowe
Instytut Geografii
reso problemach
nej i Or~anizacji Przestrzeni UŁ dyskutowało
w agloprzemysłu
jest organizatorem odbywającej się trukturyzacji
wł6kiennlczo-odzieżo
międzynarodowej meracjach
trzeci
po raz
konferencji na temat restruktury- wycb w Polsce i na świecie. D:i:lewysłannika)
uczestniza.granicznym
zacji· przemysłu. w tym roku mię- sięciu
zaproponowano
kom konferencji
Sejm
przez
Interwencyjny charakt~r ma u chwalona wczoraj
m. in. odwiedzenie kilku ł6dzkich
środowiska naturalnego oraz
nowelisacja ustawy o ~sztir.Uowa niu
. przedsiębiorstw.
ustawy prawo wodne. !'ilie są to jeszcze niestety zmiany aystemo·
najpilniejehoć
Zagr.anicznych gości przyjął wczo- we, ale czas goni i trzeba było uporządkować
Grze- sze problemy ekologii.
Łodzi
raj wiceprezydent
gorz Palka. Podczas spotkania paO<:hrony
projekt niu środowiska minister
rządowy
Rekomendując
nowelizacji ustawy o kształtowa- środowiska, zasobów naturalńych i
(DALSZY CIĄG NA STR. S)
leśnictwa Bronisław Kamlń1kl za- powiedział skierowanie jeazcze w
tym roku do Sejmu 8 ustaw ekologic7lnych.
w
tzw. z powodu karuzeli stanowisk
specjalne
m e~ytury
prominenckie · otrzymuje minionych latach jest jednak baruchwalone zmiany
Tymczasem
1250 osób, w tym ok. 500, dzo umowny. Przed 3 m ! es i ąc~m i
umożliwiający
to ci, którzy w momencie zniesiono przepis
stanowić mają zręby przewidywaz
i
zł
świadczeń
3.600
nowych
wyniesie
PKP
przyznawanie
nikacji
GosI
Transportu
Ministerstwo
zajemeryturę
odchodzenia na
podarki Morskiej informuje, że od tyle samo oplata za wypisanie bi- nych na dłuższą metę rozwiązali
mowali kierownicze stanowiska w tego tytułu .
Srednia emerytura prominencka 1 czerwca br. podwyższone
zo- letu przez. konduktora w pociągu. jak i swoiste pole doświadczalne
!I-paracie partyjnym. Taki podział
od dla niektórych rozstrzy&nięć tak,
wynosi 1,120 staną - średnio o 100 proc. ceny Natomiast PKS
wprowadzi
razem z dodatkami
sank- biletów kolejowych oraz
komunikację
mln zł. Uchylenie zapisu
PKS w l czerwca br. tzw .
świad w międzymiastowej
cjonującego wypłaty tych
komunikacji przyspieszoną, w której ceny bi- by w przyszłości uniknąć błędów.
nowelizacji wprowapod wyższy a uto busowej.
czeń w rzeczywistości
będą śre W ramach
letów zamiejscowych
Wynika to
opłat dzono mechanizm, który powłnien
Ioby ich wysokość .
w dnio o 18 proc. wyższe od
Ze względów społecznych jednoznacznie ż obliczeń przepro- okresie od 1 czerwca do 1 wrześ w komunikacji zwykłej, a średnio rozpocząć proces radykalnego wowadzonych przez ZUS.
nia br. - opłaty za przejazdy ko- o 15 proc. ni~ze niż w między
(INF. WŁASNA). T:z,ymiegospodarczych
podmiotów
- Cała awantura o emerytury leją zorganizowanych grup dzieci I miastowej komu'likacji pospiesznej. bec
„?e i kró'ewJe„ w Wysię czne
bezpod- młodzieży na kolo:iie. obozy Je+.
prominenckie jest więc
aktualnych prograd nt·1· eN
Bilety PKP (PKS nabywa& mo- wymuszania
Arl T! d 11
davr i-;' ~"?"ie
wczoraj nie i półkolonie,
powiedział
stawna
pobiera- :ima w przedsprzedaży do 31 maja
będą
ponled:z:iałek
W
gł u końca.
prezes ne według cen obowiązujących do br, - po dotychcza$owycb cenach.
na konferencji prasowej
(DALSZY CIĄG N'A ST8.. Sl
konkwalifakcy jna . komisja
jeMoże
Topiński.
ZUS Wojciech
~1 maja br.
kurrnwa. w ·kład ttt~~~j wchoutrudo ł- wyołaty pod y.::dy11i
Nowa cena miejscówki w komuRad
przedstawiciel
dzil1
szonych świadczeń od 1 czerwca
ohu z rv ':;i ' k.lw
Praco w.1icze j
br., . szczególnie jeśli Senat wniezawodowych I organ 1 założy
znowelizowasie zastrzeżenia do
(czyli Ministerstwa
c1eiskiego
nej niedawno ustawy o zaopatrze'Kultury i Sztuki) podjęła deniu emerytalno-rentowym.
Organizatorzy wystawy samocho- urządzenia stanowiące wyposaże
cyzję . Wczora i Rada Pracownijeśli
że
ZUS obiecuje jednak,
będzie nie warsztatów, lakiery i akcesodów, która odbywać się
wycza łódzkiej oficyny ów
ustawa zostanie podpisana przed
wkrótce w Katowicach zastrzega- ria samochodowe.
Dyrektobór za.akceptowała .
kt6rą
Wczorajsza informacja,
31 maja, to od 1 czerwca zacznie
w
salon
Organizowana po raz pierwszy na
ją się, że określen i.e
naczelnym
r-em i redaktorem
powtórzyliśmy za PAP, ie „Przer- nazwie jest
wypłacać. Jesteśmy na to przygoimpreza bę
użyte nieco na wy- taką skalę w Polsce
zoWy dawnictwa Łódzkiego
zapewnił waną dekadę" można już kupić w rost. Swój udział w imprezie za- dzie połączona ze sprzedażą wytechnicznie towani
(35
st a ł Jarosław Skowroński
bieg księgarniach za 24 tys. zł, nie od- powiedziały
Jeśli
Topińskl. prezes
'm. in. stawianych eksponatów.
wprawdzie
dotychczasowy
lat polonista)
nie- powiada )7!'awdzie. W k~ięgarniach amerykański .,Chryster" iapońskie
spraw w Sejmie przybierze
w tym roku oferta może być je''
no. ;i wr ·eśni ej redakto.r
korzystny obrót. to być może wy- łódzkiego „Domu Ksiąiki", o czym .,Suzuki" .,Suoaru". franc . .Citroen" szcze skromna ale bardzo
wiele
te j of icynie.
przed- i oczywiście
poinformowali · nas je,;o
świadczenia
płacimy podwyższone
z znanych firm traktuje ją sondażo
przedsiębiorstwa
J.C.
na mocy rozporządzenia Rad,v Mi- sta.wi<'iełe, nadal obowlązu.ie cPna Polski ale do salonów organizowa- wo i ch~iaż nie będzie wystawia(je) nych np. w Paryżu czy Genewie ło swoich pojazdów to przyśle do
.(PAP) 45 tys. zł.
nistrówKatowic przedstawicieli.
tej na Sląsku jeszcze daleko.
Ekspozycj11 w „Spodku" będzie
samochodów w dniach
Oprócz
peR
21-27 maja będzie można obejrzeć czynna w god11:. 10-18·
stawę plastycmą . pod Intryguzgłosili się już poiend11lnl na„Plc~~so tytułem:
jącym
bywcy. Czyją śdąn') udckorUJI'
Rembrandt - Picasso". .Jej o::-ten portret?
ganlzatorom chodziło o poka·
zanle, jak wielki malarz bisz, 'OWY REKORD PR iDKOSrJ
paflski wzorował się na wiPlPOCIĄGU
kim klasyku malarstwa holenderskiego. Powszechnie wiadoW śr'odę padł nowy świato
mo, ze mistrz Pablo za-nim zowy rekord prędkości pociągu.
stał wielkim artystą, godzinaWynosi obecnie 510,6 km na
mi siedział w muzea<'h I dla
~odzinę. Poprzedni, należący do
wprawy kopiował dzlł'ła klafrancm;pociągu
samego
tego
KTO RUPI .\LBIN;\ SIWAKA?
syków światowego malarstwa.
kiej kolei szybkobieżnej, wywysta"S'a amsterdamskiej
nosił 482,4 km na godzinę.
ob&k siebie
wie zawieszono
12 bm. 'na. wyprzedaży dzieł
Próba. t>obi<>ia rekordu odbyleaby
mistrzów,
Ćour
obu
.
dzieła
ła się na trasie między
sztuki z magazynów „Zachęty"
niewątpliwt
piej zobrazować
w zachodniej
talain a Tours
wśród ok. 150 cbrazów. z któpodobieństwo obrazów, postaci
e:ięści Francji.
rych część to dawne depozyty
czy Ich ujęć. Zaprezentow'.\no
z Wyższej Szkoły Ofil'erskiej
przeszło 200 szk!ców Remh.-andJAK PICASSO WZOROWAł,
MSW , Prokuratur:v Generalnej.
MSW i KC PZPR, znajdzie się
ta.
SIĘ N A BEMBRANUTCIJ'?
portret Albina Siwaka.• Mimo
Opr. M. c.
W Amsterdamie otwarto wywysokirj ceny - 3 mln 'Zł interesujący zestaw saFirma „Suzuki" przywiozła do Katowic
mochod6w terenowych. Na zdjęciu model samuraj.

(Od specjalnego

Konferencja prasowa w ZUS

Renty prominenckie
I podwyżki emerytur

.
l

•

E

.Drożeją bilety PKP i PKS

„PrzeJ'Wana dekada"
nadal w eenie

z dr Markiem Edelmanem, przewodn!czącym
Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w todzi

I
Rok temu było Inaczej.
wywybieranych i wśr6d
bierających. Prawda?
- Oczywiście. Była euforia, że
koweźmiemy władzę. obalimy
wymunizm. Była nadzieja że
gramy wybory . I wygraliśmy· ie.
skrę- Tamte wybory były
kontraktem .,okrągłego
powane
A
stołu". Te sa zupełnie wolne.
mimo to jest Inaczej'"
że
- Sof ludziotri sie wydaje.
mają
już ws!ystko załatwili za
że
pamietajmy,
swój rząd Ale
tym rzadem ·nie stoi żadna nartia
iego siła opiera sie na poparciu
Prawdziwym
publicznej.
opinii
poparciem dla ekipy Mazowieckiesarąo
go mogłyby być właśnie
nie
Ale ludzie
rządy lokalne.
wierzą. po 45 latach realnego socjalizlu, że coś moie od nieb zasależeć . Niedobrze. bo włitśnie
które
jest · takim ci~łem.
morz
dobrze albo źle w
funkcjonuje
członków
swoi~h
zależności od
s
Fot.; A. \VACH Mnie się wydaje, :Ee zmiana

Obywa~eak!ej

-

czerwca ubiegłego roku była po-, pewno nie. Ale zanim się przerównywalna z tą. która · ma na- straszymy popatrzmy co już uda·
mamy
samo- ło się osiągn;ić . Przecież
stąpić Zl maja. Ze nowy
wybrany zupełnie inny system monetarny
demokratyczhie
rząd,
mamy wzrost cen
ważny niż rok temu
1est co najmniej równie
na
jak nowy rząd. Ale mało kto tak lecz nie tak lawinowy iak
myśll' Ludzie boją się samodziel- początku roku. Przypominam
od
budowaćtrzeba
pożarze
po
ności.
pod.s taw. Niech nikt nie liczy że
lwi sie pan?
że po pół roku nowy rząd da każde
nie znaczy
- Nie, ale to
pochwalam. Trzeba sobie uświa mu samochód, pratke i lodówke
Ale prosze porównar
za darmo
że aby kraj się zmienił
do"mić
kraj po pt>żarze bo czymś talti>rn Jak było na jesieni a jak jest tedekady władzy ko- raz.
były cztery
rozmunistów. trzeba wszystko
- Alę ludzie chcą efektów jut
no nowemu
montować i złożyć
cały teraz!
ale przy tej wielkiej oracy
sa- Prawda, okazało się, że
mechanizm nie może ani na moment przestać funkcjonować. Ma- mo to iż są wolni Już nie wysPotrzeba tarcza.
szyna musi dalej iść.
- Bo są wolni do biedy„
było innego rządu I to społeczeńbardzo
- Z tą biedą prosze
stwo zrobiło rok temu. Teraz poi
trzeba nowel(o samorza:lu. To za- ostrożnie. Jest bieda. w Łodzi
bezrobocie.
Mamy
była.
Na :z:awsze
danie na dziś. Czy ostatnie?

pale proszę zobaczyć !le jest
fert pracy.
by
pocztę
- Wystarczy p6jść na
dostt·zec puste okienka, do sklepu
postać w kolejce, bo mało 1przeda wczyń„.
- ... albo do szpitala iidzie cią
gle brakuje salowych i pielę11nia·
rek. Poziom życia spadł. ale mamy stabilną iłotówke i stały kurs
Teraz czas by przemysł
dolara.
zausie ruszył. Ale trzeba też
ważyć, że iak do tej pory żaden
żadna
zbankrutował.
zakład nie
konalnia czy huta nie upadła Co
to znaczy? Ano to, że wcale te
reguły nie są takie surowe, ieśli
wszyscy przetrwali. Daje się urlopy. ogranicza produkcję. To są
metod,v proste. nrymitvwne. Mimo
to wystarczają, nikt nie sięga
po restrukturyzację, nie zmienia

(DALSZY

Nowe „Życie
Zdu~skiej Woli"

Powrót
na
Po długiej prl!erwie wraca
rynek czytelniczy „Życie Zduń
skie.i V.:o!i". Pod starym tytułem
kryJe się ~owe pismo, s nowym
redakcyjnym i nowym
zespołem
wydawcą. Jest nim po~stałe na
Zduftprzełomie roku 1989 i 90
. skowolskie Towarzystwo Spotecz.,życie
Nowe
no-K ulturalne.
Woli" rozprowadzane
Zduńskiej
będzie poza siecią placówek „Rusię
zajmie
chu". Kolporatażem
numer
własria agencja. Pierwszy
pisma (w nakład.zie 5 tys. egzemplarzy) trafi do czytelników jut w
piątek, 11 maja, Czy zduńskowo
lanie uznają je za własne - czas
pokaże ..•
(kow\

Dziś mamy piątek, 11, maja.

Franciszek, Mamert, Iga,
Ignacy, Mira. ·

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Łodzi następującą pogodę:
małe i umiarzachmurzenie
w god1lnach popokowane,
wzraprzejściowo
łudniowych
stające do duiego z burzą lub
Temp.
przelotnym.
opadem
Wiatr
maka. w dzień 24 st.
przewagą
zmienny z
słaby
południowo.zachodniego w esasie burzy porywisty.

Wczoraj o godz. 19 ciśnienie
990,3 hPa (742,8 mm·
temp.· 20 si.

wynosiło

Hg-) a

.1573 - Sejm elekcyjny - WY·
Henryka
bor na tron polski
.Walezego, brata króla Francji
Karola IX.
1918 - Niemcy uderzają na
drugi Korpus Polski pod Kaniowem.
londyńscy
Dokerzy
1921 broni
odmawiają załadowania
dla Polski.
1944 - Początek bitwy. lJOd
Monte Cassino.

Byó pnedmiotem czyichś nadziel - zawsze to lepiej. niż
nie bud1l6 Ich· wcale.

wśród

r

Mlłicji

gen. dyw. Zenona Trzcińskiego z
tu~kcji komendanta głównego MO.

CIĄ<,l

NA STR. S)

I .Festiwal Medi6w w
Wyścig

Pokoju

Znów S\lorada przed Bodykiem ·
Jadący

der a 43
r~a

w

ió!Mj lkoszu1c• li- lometrów. Je;co prz-..wa1• d<>clwPo-'koju J. Svo- dziła do 5 minut.

Wyścigu'

po raz trzeci iPOkazal rywa-

lom, że jd od n ich zdecydowanie szybszy. Po wygraniu prologu i pierwszego etapu zwycię7.ył
beza,pelaeyJ.nie na mec!• w Gerze
pokonując
J, Badylka i Włocha
M. Strazzera. Liderem pozostał oczywiście Svorada, który
zdo.b yl
15 sek. oonifi~aty na mecie. Na
drugie miejsce awansował l"roncuz T. Dupuy, bohater drugiego
etapu, iktóry podczas same>tnej ucieczki wygrał trzy lotna i jedną
górską premie, zdoby\vając 16 seikund bonlfika.ty. - Na trzecia\ pozycję awansował J. Bodyk, dzięki
bonifikacie za drugie miejsce na
etapie.

Na 25 kilometirów przed me:ą
peleton :z.blirżył &ię do F-rancuaa
na 25 sekund, a.le kiedy wydawało się, że z05ta11ie doścignięty, doskoczył do niego
R. Ma,..wew z
RFN. Przewaga czołowej dwójki
wzrosła znów do olisk:> minuty i
jeszcze na lOltnej premi·i na ulicach Gery, 4 lmn
przed metą,
Dupuy i Matwew mi;!lli kilkanaście 6ekund przewa-gi.
Peleton
pędził jednak coraz szybciej i U•
cieki,nierzy zoatali dościrnięci juz
kilometr po premii. Końcówka to próby ataków kolarzy
NRJ>,
którzy bardzo chcieli wyrraii na
swym terenie, kontrowane przez
Polaków i Rosjan. Kilometr przed
met11< w szpicy rozci"gniętego peletonu pojawiła się żółta koszul·
ka Svorady, a końcówka była
jego popisem. Bodyk trzymał dę
za nim jak cień, liCZl\C, że na o~tatnich metrach zdoła w1pr.zedzlć
Słowaka, ale był be7.Silny
wobec
szybkości lidera.

Etap z Magdeburga
do Gery
aż 195
kilometrów,
a
trasa była dość uroZJIIlaicona. Przy
upalnej
pogodzie
pokonywanie
niezbyt stromych, ale
licznyeh
podjazdów dało się zawodnikom
mocno we znaki.
Tym bardziej
ipodziwiać trzeba Francuza Du.p;iy
który korzystając z dość wol ne~~
Dziś trzeci etap. Kolarze
będlł
tern.pa peletonu zaataikowal samotn ie ~o pierwszej lotnej premii, na mieli do przejechania dystan., 151
została
50 lnlomeitrze trasy i kontynu'.l- km, a trasa wyznaczona
wał ucieczkę przez blisko 150 ki- szosami prowadzącymi wokół Gery.
{ww)
liczył

NA. STADIONIE

ŁKS

DO WYGRANIA

KOlOROWY TElEWIZOR
Najważniejszym pojedynkiem 27
kolejki mistrzowskiej l ligi piłka.r
skiej jest sobotni mecz (początek o
godz. 17) pomiędzy ŁKS i Zagłę·
biem Lubin. Podrażnieni w swych
ambicjach łodzianie chcą oczywiście zrewanżować się za pecho'"'.ą(?) porażkę w Fundzie jesiennej,
kiedy to decyduJącego o zwycię
stwie gospodarzy gola stracili już
właściwie po regulaminowym czasie gry. Emocje emocjami, ale nie
zapominajmy, że uczestnicząc
w
tym spotkaniu ktoś z nas
może
wygrać kolorowy telewizor i jesz·
cze wiele innych atrakcyjnych nagród.
wystarczy tylko w kasach
stadionu
lub podczas sobotniej
giełdy, a także przed meczem wykupić los (3 tys. złotych) uprawniający do losowania uagród.
Przypomnijmy„ że rozprowadzane będą,
również
specjalne „mondia.lowe"
krzyżówki, po których
prawidło
wym wypełnieniu
będzie można
wygrać np. antenę satelitarni\ lub
poloneza, domek letniskowy
czy
też 180 dolarów. Zysk ze sprzedaży losów l okolicznościowych krzy:!:ówek przeznaczony jest na pił
karstwo młodzieżowe w ŁKS.

(asz.)

Il ETAP L.'fDYlVIDUAL...'flE;

1. Svprada (CSRF). 2. BODYK
- 5 sek., 3. Str·&zzer (Włochy) 7,10, 23. PIĄTEK, 25. SYPYTKOWSKI, 28. BROŻYNA, 70. MAC·
KOWSKI (wszyscy strata 15 sek),
82. MICKIEWICZ (53 sek.).

INDYWIDUALNIE PO Il ETAPIE

1. Svorada (CSRF),
2. D'Jpuy
(Francja) - strata 23 se:k., 3. BODYK - 24 sek., 4. Goetze (NRD)
- 25 sek„ 5. Rasch (Holandia) 29 sek„ 6. Straz.zer {Włochy) - 34
sek., 16. MACKOWSKI - 36 seik„
33. SYPYTKOWSKI - 39 sek., 73.
PIĄTEK 39 sek., 79. BROŻYNA
39 sek„ 80. MICKIEWICZ -

„

1.16.

POD

KOSZAMI

Od zwycięstwa ro?@oczęły udział
w gdańskim turnieju elilminacyjnym do ME polskie
koszykarki
Wygrały one w środę z Francją
94:69. Niestety wczoraj nasza repre2.entacja nie sprostała Wło~z
kom przegrywając 59:84.
Doskonale ~pisują się w finał;,_
wym
turnieju
spaiitakiadowym
młode k~Y'kar.ki
MKS Pabian'.ce, ik\6re bez większego
trudu
zwyc1ęzaJą
ry·walki. Następczynie
Gliszczyńskiej
i
Urbankowskiej
przodują zdecydowanie
w ta'beli
- wyprzedzając Rodło z Kwidzynia i krakowską Wisłę.
(ww)

USA- Polska 3:1 (1:1)
Piłkarska
przegrała w

reprezentacja Polski
towarzyskim
meczu
w Hershley (Pensylwania) z USA
1:3 (1:1). Dla USA gole zdobyli:
Murray (31 min.) V-ermes (57 min.)
z karnego, Silllivan (78 mi.n.); , dla
Polski: Ziober (25 min.)
POLSKA: Wandzik - Kaczmarek, Góra (od 46 min. Nowak, 80
R. Warzycha), Czachowski, Łuka
sik. Szewczyk, Kubiaki , Pisz, Soczy ński, Ziober, Kosecki.
Polacy zdobyli prowad'6enie po
błędzie
obrony
amerykańskiej.
Trittschuh chciał podać do Wł.!S
nego bramkarza, nie trafił jedn·\k
dobrze w piłkę, którą przejął Ziaber i z trzech metrów strzelił 110
siatki. Wyrównanie
padło w 6
minut później
w bardzo podob·
nych okolicznościach, ale tym razem błąd popełnił Kaczmarek.
Prowadzenie z.dobyli
Amerykanie po rzucie karnym tiodyktowanym
za
rękę
Czachowskiego.
Trzeci gol dla USA padł po akcji
Ramosa i Sullivana. Ten ostatni
po otrzymaniu podania, strzelił
celnie z 7 metrów. Amery1kanie,
szczegól nie w pierwszej
ocłowie

mieli ·wiele okaz.ji do u.zyikania
bramek, czego nie moi.na powiedzieć o Po1'aikaoeh.

• • •
W Bełchatowie nasi junior.zy r!1.1
lat 16 ~mierzyli się z Rumunami
przegrywając 0:1 '{0:1).
Bramli:e
dla Rumunii zdobył Popa. Rum•.1ni zrewanżowali sLę naszym 16-latkom za przegtlailą O:I przedwczoraj w Piotrkowie.
W Lu1b inie drugi ze.spół naszych
juniorów spotkał się z rówieś.ni
kami z miejscowego Zagłębia. Mecz
wygrali gos,podar:ze 3:1.
Sobotni ~ywal piłkarzy Widzewa Lech, pokonał wczoraj w sparringowym
meczu
Ve>rwaerts z
Frankfurtu (NRD) 5:1. Trzy bramki zdobył d1a Lecha Trzeciak, a
po jednej Araszkiewicz i Wołoszczwk. W Lublinie
pierwszoligowa jedenastka M~oru a:potkała
się ze „starym"
zeS;Połem
tego
klubu.
Wygrali aktualni pierwnoligowcy 3:1.
(ww)

I
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ł6dz:kim

spotkaniem), nad stanem
ducha, kondy.cją i działaniami tych, kt6rzy mają
i mogą mieć na to wpływ.
Do końca sierpnia Biuro Or1a·
nizacyjne I Festiwalu Mediów w
Łodzi (90-113 Ł6dż, ul. Traugutta
18) czeka na pro·pozycje konkursowe (filmy, prace dźwiękowe, publikacje) oraz zgłoszenia Wflzyst.
kich zainteresowanych, którzy chcą
być obecni
na tym
festiwalu.
Temat jest na tyle ważny i !:na-

Informowaliśmy na naszych ła
mach o i:roźnym wypadku do jakiego doszło w miniony
wtorek
w Piotrkowie Trybunalskim, tdzie
ze zbiornika
magazynoweao wyciekło na zewnątrz ak. 9 ton 50·proe. kwasu azotowego, który skaził blisko 4~0 ro kw. przyległe10
terenu. ZDtlC21ne ilości
trujących
związków przedoatały &iii też.
do
atmosfery. Nie doszło na szczęście
do tragedii
a
prowadzona bez
przerwy
akcja
)leut.ralizowania
czący, że z pewnością znajdą się szkodliwych związków
zapobiegł•
sponse>rzy chcący pomóc w zorga- ekologicznej katastrofie.
nizowaniu tej imprezy (informacje
Jak poinformowali nu wczoraj
- tel. 33-70-96 i 33-70-34).
(rs) specjaliści z pi.ot'I'kowskiego Wy-

W

związku

z

realizacją

,

•

Zaostrzenie przep1sow
Obowiąz1.1.jące
w
ZSRR
od
czwartku nowe
prz,e pisy
celne
przewidu)ą
kolejne
drastyczne
ograniczenie wywozu towarów
i

,

1

To

nie kaprysy
„Telimeny"

Kronika wypadków
.._ GODZ •. G.3.;. Ul. Zgierska pray
ul. Adwokaekiej. Fiat 126p, kierowany przez Irenę P, potr11clł Barbarę
sz. Piesza przebywa w szpitalu,

... GODZ. 'i.10.
Ul. Kopcińskiego
przy ul. Narutowicza. żuk wjechał
na skrzyżowanie
przy czerwonym
świetle i
zderzył się z motocyklem
„M-Z".
Swladków wypadku prosi
Jak nas ~wczoraj poinformował się o skontaktowanie z WRD wusw
dyspozytor oddziałowy PKP by- w Łodzi
ul. Żeromskiego SS,
tel.
ło to spowodowane uszkodzeniami 17·11·&2.
sieci pod Grodziskiem Maz.
... GODZ. 3.25. Ul. Tatrzańska przy
Wieczorem ruch "ocią"ÓW
na ul. Dąbrowskiego. Fiat 125p, klero"'
•
wany przez .Tanu za B. potracił J.\olietym odcinku wrócił do normy.
czyslawa G. Pieszemu udzielono po·
peR mocy lekarskiej.

Remont.V przeprowad.za 1ic n~
.ogól dlatego, b~ poprawić stan
obiektu remontowanego. Taka też
zapewne intencja przyijwiecala dy·
rekcji
zakładów
„Pollena-Ewa','
mieszczących się przy ul. .:!2 Lipca 15. Niestety - fachowców do
pracy nie wynajęto nadzwyczajnych
- remontowany przez nich pała
cyk wskutek niezachowania ostrożności przy spawaniu. zapalił się.
Spłonęły
belki
stropowe
oraz
część poddasza. Straty nie są wielkie zostaje tylko przestroga:
uważajcie na fachowców„.
(kp)

Maka,brycznego odkrycia doko·
pewna mieszkanka Katowic.
Zaniepokojoaia brakiem wiadomo·
ści od swego byłego męża odwiedziła jego mieszkanie. W
jednej
z szaf znalazła zwłoiki mężczyzny,
który . jak wynika 'ze wstępnych
ustaleń, powiesił się w tym osobli·
wym miejscu ok· 4 miesięcy temu.
nała

(PAP)

u-

wyni~u w~
Pot~1erdzaJą

to 1.arówno
systematycznie prowadzone badania lekarskie i weterynaryjne jak też
obserwa1:je
prowadzone prze.z słuilby ochron_Y
środowiska. kt6re
nie wykazuJą
pon_adnormatywnych
•tężeń azkod!iwych ZWil\ZkÓW.
Zako{1czono
też
.zdejmowanie
warstwy gleby · ska:i:enej kwasem.

Znalazła się ona na wybetonowa:
nym składowisku,
by uniknąc
przedostawania się t~ujących sub-

stancji do gleby i wody. . Trwa
też jednocześnie ich neutralizowanie. Proces ten potrwa ok. 2 d?i·
W rejonie składowiska
mogą Jeszcze występować ponadnormatywne stężenia związków azotu
ale
nie zagrażają one już ludziom ani

Trwają te! rćw,nolegle prace komisji
ustalającej
przyczy~y
i
skutki awarii,
przygotowanie na
wypadek
potrzeby przeciwdziała
urządzeń za granicę.
Tak
więc nia, sposoby ich
· uniknięcia
w
obywatele wyjeżdżający z
kraju przyszłości.
m-ak
prywatnie . nie mogą wywozić m.
in.
części i akcesoriów
samochodowych, kabll · elektrycznych,
narzędzi

ślusairs.kich,

materiałów

budowlanych,
wyrobów
futrzarskich,
wszelkiego
rodzaju
tkanin, bielizny pościelowej,
dywanów. rowerów. zamrażarek, iodówek,
aparatów
fotograficznych, sprzętu
elektrycznego, odkurzaczy. pralek, ma.szyn do szycia i dziewiarskich.
Praktycznie
zabrania się zarówno obywatelom
ZSRR jak i turystom
zagranicznym przekraczającym
granicę
Kraju Rad
wywozu wszelkiego
rodzaju produktów spożywczych. ,
Nie ma ograniczeń jeśli chodzi
o wywóz
za
granicę wyrobów
przemysłowych i artykułów
spożywczych a także paliw
zakupionych .za waluty wymienialne.
(PAP)

rządo

Fachowcy.„·

grożenie powstałe w
padku już
minęło.

celnych w ZSRR

wego programu stabilizacji gospodarki, Zarząd Regionu w uchwale nr 12, dostrzegając pozytywne
w ZWIĄZK u z incydentem w poskutki działań, jak zdławienie inprezes Głównego
flacji, wymienialno~ć złotówki, oży· ciągu „Ber:oUna"
Urzędu
Cel
Tomasz Bartoszewicz
wienie działań mających na ce- przy
jął 10 bm. ministra pełnomocne
lu obniżenie kosztów, widzi równie:!: .co ambasady NRD Karl·Helnza Phinasilające się zjawiska i tenden- lippa.
cje negatywne.
T, Bartoszewicz wyraził swoje &lę
bokie zaniepokojenie tym przykrym
incydentem;
Wyraził też nadzieję, że
ZR ZL NSZZ „Solidarność" władze NRD zastosują wszelkie nie•
stwierdzono \V uchwale - rozu· zbędn·e
środki zapewniające
osobimiejąc konleczno§ć wyrzeczeń wy• ste bezpieczei\stwo
polskim cehllnikających z reavzacjl
gospodar- kom.
czych zmian, stoi zdecydowanie na
Przedstawiciele ambasady l'ilRD przy
stanowisku koniecznej o~hrony lu- jęli do wiadomości J.nformacje pre•
dzi pracy przed negatywnymi sku- zesa GUC i wyrazili ubolewanie s
tkami tych zmian i zobowiązuje powodu zaistniałego wydarzenia.
władze krajowe związku do niet.. wAit;S-A -skryt1'kował w,czoraj
zwłocznego podj11cia rozmó>W t rzą w
eillllte kotlferencJI \)r&110Wej
w
dem w celu zapewnienia skutecz- Pucku obowiązującą obecnie - jego
nych sposobów ochrony poziomu zdaniem - koncepcję, która ma po•
legać na przeprowadza11lu
polskiego
statku
po ratach przez
dobrych
sterników-polityków, którym nie na•
leży przeszkadzać w tym dziele. Opowiel\ział sle natomiast za
„perma•
nentną
walką, wszystkich
przeciw
wsz)•stklm", ale w granicach prawa,

Chodzi o pocią.g pospiesz.ny jaż
z Łodzi do Warszawy. który wczoraj odbywał kurs okręż.ną
drogą przez Łowicz i Sochaczew.
Qpóżnienia
potowa'ly talkże inne
pociągi kursujące
zwykle
na
trasj.e Skierniewice · - Warszawa.

działu Ochrony Srodowis~a.

środowisku.

Sprawami bezrobocia, obniżenia życia i skutecznej ochrony przed
poziomu życia społeczeństwa i wy- innymi
negatywnymi
skutkami.
borami samorządowymi zajął się zmian
wynikającymi
z okresu
ZR 'Ziemi Lódzkiej NSZZ „Solidar- przejściowego,
ność" na posiedzeniu we wtorek,
W · kolejnej uchwale Zarząd Re8 maja.
g ionu domaga się od WKO w LoW uchwale nr 11 ZR wyjaśnia, dzi zajęcia stanowi~ka, w którym
że
znaczek
„Solidarności"
przy powinna być zawarta ocena roll.
nazwiskach kandydatów na listach jaką odegrała posłanka Marla Dmowyborczych oznacza tylko „obecną chowska w przyjęciu ustawy emelub w przeszłości przynależność or- rytalnej
zachowującej
nieuzasaganizacyjną".
Związek
natomiast dnione przywileje dla byłych pro~
nie przyjmuje odpowiedzialności minentów.
ani za programy tych kandydatów,
Wił .
ani w przyszłości za ich d 7 iA!ania w organach samorządowych.

Liga przy stole I• na korcie Trup w szafie

wystą
Dziewięć punktów pnewagi nad i.ódź. Niestety, łodzianie
sobotnim rywalem AZS Politech- pią bez chorego J. Janika. Czy w
nika WroC'ławska mają tenisistki tej sytuacji maj11< szansę wywalpierwszej
li·
stołowe
łódzkiego
Włókniarza. czenia miejsca w
·
Wszystkn przemawia więc za tym, dze?
Już dziś, o godz. 10, na
korze uo raz szósty (a trzeci raz z
rzędu) włókniarki sięgną po mis- tach MKT w parku Poniatowskiego rozpocznie sit: mecz tenisistów
trzostwo Polski.
W łódzkiej (jruży~ie nie
wys- SKT Sopot i Olimpii Poznań. Po
tąpi nadal lecząca przewlekłą kon- nim na kort wyjdą reprezentanci
tuzję
kolana.
K. Tomaszewska. MKT · i' Górnika Bytom. W sobotę
Górnik i Olimpia
Przec1w mistrzyni Polski F. Gra graj11<: SKT które w nie•
cek oraz złotej medalistce w de- - Zagłębie Lubin,
blu D. Bilskiej stana
w sobote dzielę zmierzy się z MKT. Jest to
spotkań o
mili;·
przy zielonych
stołach
w hali pierwsza seria
tenisowej ekstrakluy
przy ul. 8 Marca J. Szymanelis, E. trzostwo
Brodecka. Drugi turniej .z aplanowano na 17• Janik. A. Gieraga, I.
MKT
W niedziele mecz z wrocławską 19 bm. w Sopocie, gdzie
Burza, w której barwach
!(rają spotka się z Olimpii\ . i tamtejszym
SKT.
reprezentantki Polski A. MikijaPod nieobecnołć K. Nowakówniec i E. Bednarska. Z wrocław
rrają
skim duetem zmierzy Eię także W nY" i T. Iwańskiego (oboje
meczu o ligowe ·punkty Włókniarz w turniejach międzynarodowych)
oraz A. Mollówny barw MKT broAleksandrów.
oraz
Także w Aleksandrowie
zapla- nić będą siostry Bekówny
J
nowano decyduiacy turniej
dru- I. Arkuszewska, M. Galicka,
l(olii:owy. Obok gospodarza impre- Wyrwas, P. Potemaki, Ł. Delong,
zy wystąpią: Warta Gorzów, St1 T. Domański, B. Kaczoro1h1ki i A
Szczecin oraz prowadzący z nrze- Kaluiny.
łwrb)
wagą ośmiu punktów
Włókniarz

Piotrków Tryb.

naszego

ZR 11Solidarności'

dżący

ZIOBER I.„ AMERYKANIE
I

„Czyż za&roi.enie nie jest pcxlatawowym ludzkim zagrożeniem?"
To py·t anie zaczyna ideową . w1kładnię I Festiwalu Mediów
vr
Łodzi. Codziennych obaw nie l>ra·
kuje nikomu. Głód, terrocyzni, alkoholizm, narkomania,
polityczne
zawi,rowania
i
pr,zełomy
to
wszyatko sprawia, że je10 hasło:
„Człowiek
w
sagl"ożeniu"
ma
awól niepodważalny :sens.
Festi·
wal - oby tak się stało! - może
być okazją do spotkania tych (profesjonalistów i amaitorów), którzy
na filmie w zaipi•i• diwiękowym
i publikacjach prasowych
podejmują ten wątek.
Impreza, która będzie się
odbywać w Łodzi w dniach
21-28
paź,dziernika, stanie się taki:e okazją do spojrzenia na sposób,
w
jaki mass media apełniają &woją
powinność względem ludzi borykających się ze swoimi
lękami
i
niepokojami, ludzi
przerażonych
wciąż nowypii
wizjami zagroień.
Festiwal - jak
podkTeśla
jego
drrektor Marek Miller będzie
.rownie7.
okazją do intelektualnej
refleksji (z pewnością
przewidywani goście - m. in.
moraliści,
socjologowie, dziennikarze, pisarze
- zainteresują się tym niezwykłym

Obradował

_

• •
•
•
_zagrozen1u
Zlikwidowano zagrezen1e

Człowiek
43

Łodzi

... GODZ. 9.10. Ul. Pabianicka ptzY
ul. 3 l\laja. Motorower „Ogar". kie_rowany przf'z Jarosława L. potrącił .
Beatę P.
$\\iadków wypadku prosi
się o ,skontaktowanie z lVRD WUSW
w Lodzi.
·
... GODZ. t.55.
Ul. Piotrkowska
pny pl. Niepodległości. Wykoleił się
tramwaJ linii 2/7. Zatrzymanie ru\lhU trwa:to do 10.55.

Komunikat OKI
Solidarnol tPD
11

11

Obywatelski

Wyborczy
Porozumie·
nla Obywatelskiego zaprasza na spotkania z kandydatami do Rady
m.
„Solidarność"

Komitet

Łódakle&o

Łod1h

- 11 ma.la godz. 1T w Szkole Pod.•
stawowej nr H (ul. Municypalna ł)
- kandydaci z olm:1u nr I - G6r•
n1.;

- 11 maja, godz. lT w klubie osie·
cUowym „D11browa"
(ul. Dąbrow•
sklego 93) - kandydaci z okręgu nr
« - G6rna (.JanuH Michaluk, Krzysztof Kułmli\skl,
.Jarosław
Woź
niak, Andrzej Martula, WoJc'lech WalAndriej
M•rchwiekl,
Jaa
czyk,
OIC'ZYk, Wacław Łęcki, Marek Wier·
ntk).

· - 11 maja, godz. 11,
w 11.ołdele
by pa.nowa! stały nlepok6j politycz· św. Antonie!!&, spotkanie • Andrze·
ny, publicznie rozładowywany, a nie Jem OstoJą,-Owsianym
- kandydawyciszany.
tem s okrę11u z, członkiem
Rady
Polityczne.I Konfederacji Polski NieW
.JASIENIU-GRĄDACH
koło
podległej.
Brzeska w woj. tarnowskim trwaJ'
prace nad opanowaniem gazu wydo·
- u maja (niedziela), godz. 11, w
bywającego się z otworu
wiertni· Szkole Mechanieznej
(ul. ·NałkOW•
czego pod
ciśnieniem ł8 atmosfer. skieJ 2) kandydaci z okręgu nr ł
9 bm. po południu nastąpiła kolej• - G6rna.
na erupcja gazu. ze względ6w bez•
piecz~ństwa ewakuowano
mieszkań
ców jednego z . gospodarstw w po•
bliżu odwiertu. Jak się przewiduje,
prace nad opanowaniem erupcji potrwają
około
tygodnia. .
Wssystko
n ;kazuje na to, że znalezione zJote
je. t .sp~rc i je'o eksploatacja ntoźe
byf: wysoce oPłae.bla, •

Pogotowie
strajkowe

9 BM. w GODZINACH popołudnlo·
wych 21& osób przebywaJ,cYCb.
w
Areszcie Sledczym w Bytomiu pocl·
jęło protest głodowy. Atesstancl do•
ruagają się zmiany kodeksu karne10,
weryfikacji
wyrok6w,
egloszenia
nowej amnestii ora11 ptlybycia
na
Na dziedzińcu Politechniki Łódz
i;ozmowy przedstawicieli OKP, komi·
sji senackiej i „Solidarnołcl".
kiej odbył ailll wczoraj w
1odziW CHINACH zakomunikowano w nach polu.dniowych wiec - protestaczwartek o zwolnieniu Zll os6b, a- cyjny czlonk6w NZS tej uczelni
resztowanych w ubiegłym roku po
obecnie
demonstracjach w Pekinie.
Wśród przeciwko skierowanemu
zwolnionych znalazło się kilku zna· do Sejmu RP projektowi
nowej
nych dysydentów.
ustawy o szkolnictwie wyiszym. W
OFICJALNA prasa wietnamska pe· kolpGrtowanych na
miejscu ulotdala, że <Jfl. czasu otwarcia granicy
wiecu domagali
NRD - RFN 4090 lVletnamc1:yk6w, kach uczesblicy
którzy pojechali do pracy w Niem• się m.. łn., by nowa ustawa gwa~ech wschodnich
uciekło na zarantowała UMiał 30 proc.
przedchód.
stawicieli studentów we władzach
w HAIDABABADZIE, . stolicy inNZS ol(lasil tei w
dyjskiego ·stanu Andhra PradeH, pG· uczelnianych.
dano w czwartek, że co najmnle.i li uczelni po1otowie strajkowe,
na
osób poniosło śmierć w wyniku cykjut
lonu, który szalał w środę w połud znak solidarności z innymi,
niowo-wschodniej części Indii. Pręd· strajkującymi z · tego samego pokość wiatru dochodziła do HO kilowodu uczelniami w kraju.
metr6w na godzinę.
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Opr. M. c.
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wcz.oraj zgłoszeni~

-dziś
,~ OGŁOS~f!JI~

... GODZ. 10.40„
Ul. Przybyszew- SPRZEDAM pianino. 34-84-48.
20046 g E
skiego. w autobusie MPK linii ·10
przewróciła
się pasażerka Czesława HElLIOSA.
Rubina, Elektrona B.
Swiadków wypadku prosi
się
sprzedam. 32-33--07.
26876 g E
o skontaktowanie z WRD WUSW w LAMPĘ stomatologiczną „Bilux" Lodzi.
aprzedam. 55-10-&1.
26874 g E
... GODZ.· 13.!5.
Ul. Piotrkowska TVC sprzed.1m. 33-39-31 .
175. Motocykl „M·Z" potrącił 19-let26859 g E
nlego Piotra s. Swladk6w wypad• VIDEOODTWARZACZ
sprzedam.
ku prosi się o skontaktowanie ' z
55-69-82.
26863 g E
WRD wusw w Łodzi.
R:ubina sprzedam.
... GODZ. 15.50.
ut. Rydla. Piat WIDEOTONA,
32-48-23.
26866 g E
126p, kierowa.ny przez
Kofi.rada B.
sprzepotrącił Eugenię P., ·która domała WARZYWNIAK na Polesiu
lekkich obrażeń.
dam. Widzew - Bartoka 61/146.
... GODZ. 18.13. Ul. Krakowska to.
~69 g E
I.abella R. przebiegając prze• jezd- RUBINA
Wideotona, wideo
nię wpadła na fiata. 126p.
Piesza
sprzedam, 33-10-32.
26885 g E
przebywa w szpitalu.
.,. GODZ. 19.ła. Ul. Limanowskie· POLONEZA po wypadku
sprzego
U2.
W zagospodarowanym po
dam , 78-53-38.
26914 g E
pralni mieszkaniu
rotacyjnym wywyrobów
buchł
pożar.
Przyczyna ·nie
jest FARBOWAl\'IE dzianin,
gotowych, rajstop. ' K:rótkie terznana. W chwili oddawania gazety
do druku trwała jeszcze akcja straty,
miny, ceny konkurencyjne.
~ Swiadków
zdeMenla autobusu
Budy Wan<lalifułkile 1 <Wiskitno).
MPK z rowerzystą 9 maja br.
o
261117 g E
godz. G.;;o na al. l\łickiewiua
przy
ut. Kilińskiego prosi się o skontakto·
wanie z WRD WU!!l w Łodzi•.

PRZEDSIĘBIORSTWO

zagraniczne zatrudni w niepełnym wymiarze godzin dozorcę bez nało
gów
(rencista, emeryt).
Listy
20123 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 116.
ZYKZAKOWANIE
skóry,
Ł6d7.
Kozietulskfego ~.
20021 g E
BIELENIĘ, barwienie,
dra.p anie,
kalandrowanie wykonuję. Kongtantynów,
Świerczewskiego
2/4. •
19578 g E
ZATRUDNIĘ
chałupniC2ki,
over,
lock, stębnówkę. M-2 zamienię na
więks:i:e z wygodami. 36-43-80.
19836 g E
SITODRUK - Kopcińskiego 56.
'
19891 g E
ZATRUDNIĘ murarzy,
pomocpików.
34-14-19.
199Sl E
ŻAGLÓWKĘ, jacht kupię 19979 E
18-14-52.
MASZYNĘ do pisania
Olivetti,
maszynę do s.zycia sprzedam.
84-88-42.
19901 E
SZWACZKI
wykwalifikowane
(teksas) - G6rna, zatrudnię. Zaro.bek 2.000.000- 84-59-27.
19975 E
LETNISKA poszukuję. 78-40-50.
19974 E
MALOWANIE,
tapetow.anie.
87-76-22.
20007 IE

Dllła 2 maja 1190 r. zmarła tmlere'- traclcsn, nu11a ukochana
C6rka, Siostra. I Wnuaka

w dn.111 a maJa llH r. oclenia do Bota nana
ukocha6aza Mamullb. l Babcia

S.

ł

BRiONTSł.."AIWIA

naJdrożua

i naJ-

P.

HASlSINGER

Odprowadzenie na miejsce wiee•ne10 spoczynku nast,pl · U ma•
ja 1990 r. (sobota), o codz. 11 i kaplicy cmentarza rzymskokatollcckie10 na ul, szczecińskiej, e esym powiadamia.li\ po&'fąiellł w
rozpaczy:
·
COB.KA, WNUCZKI, PRAWNUCZKA, llI05TBA I POZ05TAŁA RODZINA.

Redaktor

a;p;iewy

ł.

MAREK CISZEWSKI

ł

P.

DOROTA KUtNIK

.

LAT li
l'Ol'fHb oc11>ędzie się w sobotę 11 maja lite r. o ll04s. 14.30
z kaplicy cmentaua ew1ngellckiego w Łodzi
prsy ul. OcrOdoweJ, o csym sawtadamia pogrątona w nieutulonym talu I 116111
RODZINA
Proalmy o nieskładanie kondolenc)l.

lł.ebkło.r

te.1hnlotny

gn.zyszTOF PA,SIKOWSKI
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Wczoraj na Wiejskiej

~ r~liD
§
§
§
~

Kamienie
§
§ na polskie
§
§
§
§
§

~
~
§~

s

Is
~
ł

we. Nie motna również łączyć

ob~wa u~ru.powan!a wyrażą ta.ką wolę. Czas na tego typ\l

:mn1any mmitł cst&teeznie 2 maja,

(PAP)

§
§
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S
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Chłodnym
(DOKOŃCZENIE

okiem

TR. ll
bazy
przedsiębiorstw. Bez takiej
dlo wiele pytań dotyczącycll przy- nie ma podstaw do działania
i
przyna
nlości miasta, zmiany jego struk- tworzenia programów
tury przemysłowej, przekształceń szłość. Niemal wszy'scy goście byli
możliwości wpły- zaskoczeni
1':111nościowych,
ogromem, wielkością
decyzje poiskich tabryk.
na
wu władz mi~ta
świecie
Na
kompe- mówili - fabryki odzieżowe
przedsiębiorstw, podziału
są
teneji między wład-zami samorzą małe, a włókiennicze stawiają na
was
dowymi i państwowymi.
u
specjalizację, tymczasem
zagranicznych chce się robić wszystko, l\Ipże lezapytał
.DŁ"
:'°'rafów co było <ila nich naj~ p:ej postawić sobie mniej ambitbardziej szokujące w polskich !a- ne cele i spróbować je zrealizo(a. o.)
:irykach. Oto niektóre z odpowie- wać?...
dzi:
Brylaymonad Rllley (Wielka
bardzo,
tania); - Zdziwiło mnie
ie kilka maszyn stało popsutych,
a wszyscy patrzyli na to spokojni•. Tymczasem dyrektor zastanaDlaczego odszedł Adam Strzemwia się skąd wziąć pieniądze na
wiceminister sprawiedliwobooaz,
;owe maszyny„.
„Gazeta
M. R. Scheffer (Holandia): - W ści? - pyta wcz.orajsza
t;eh fabrykach produkuje się me- Wybor-0za". To santo pytanie potkanin - takich" stawiliśmy wczoraj w kuluarach
try, kilometry
!&mych, monotonnych. Brak różno ministrowi sprawiedliwości Aleko sandrowi Bentkowskiemu.
rodności, nowości, .a przecież
..... że mój zastępca odszedł dotym trzeba myśleć.
wiedziałem się z prasy, powiedział
Zaska(Francfa):
!li. Battian
Bentkowski.
minister
kuje mnie optymizm, z jakim w n.am
by
fabrykach m6wi się o przyszłości Owszem istnieja przymiarki,
Strzembosz przeszedł na
profesor
i o projektach zmlan.
geografki stanowisko prezesa Sądu Najwyż
Dwie ą.merykańskie
dy- szego. Je<\nak żadnych decyzji tu
zdziwiła mentalność polskich
relttorów. Wszysey mówią o ko- jeszcze ·nie ma.
Podobno nie ten fak:t spowodonieczności zmiany technologi1, tymtak źle. wał jego rezygnacje, lecz krytyczewem nie jest z tym
stosunek do polityki kadrowej
ny
Trzeba natomiast myśleć o tym,
jak robić coś nowego, innego na resortu tak przynajmniej sugeruje
Jłtóry „Gazeta Wyborcza"?
tym• parku maszynowym,
by były
- Nie przypuszczam,
1ie już poFiada.
zaJestem tci słowa mojego pierwszeg:i
F. Cunat (Francja); wkoc:z:ony brakiem jasnych kry- stępcy, stwierdził' w odpowiedzi
waszych na to A. Bentkowski.
dia
działania
teriów
ZE

sam~chody
Dramatycznat przygodę na t~y
torium NRD przeżyli i;iasai:erowie
6 polskich samochodów i jedneto
od
z rejestracją ZSRR'.. 20 km
w
granicy polsko-enerdowskiej
no::y,
Kołbal!'l!owie, o e;odz. 1 w
grad kamieni p05ypał 1tię z wiaduktu na jadĄce. w kierunku l)Ol!oso1Joskiej granicy .samochody
bowe. Pojazdy miały uszkodzone
samochód z rej.
a
karoseri~.
·zsRR wybitą szybę. Na sza:ęście
doznał
z pasażerów :iie
żaden
poważniejszych

obrażeli.

-po jazKierowcy uszkodzonych
poinformowali o zdarzeniu
dów
WOP oraz .dui:bę graniczna NRD.
us2kodzone
mniej
4 samochody
pojechały dalej. 3 zaś pozos.tał:r na
granicy. O 1odz. 4 rano przyjeNRD.
kryminalna
chał policja
Spisała

protc>kóły

i

!otografowała

auta.
(PAP)

Sejmowe niedyskrecje

(DOKOSCZENIE ZE STR. 1)
mów ochrony środowiska. Możliwe
decyzji ustalab~ie uchylanie
jąc;veh dopuszczaln7 poziom l:J,ała
su lub wibracji przeni.kajl\CYch. do
środowiska oraz decyzji o dopuaz.
czlllnej emi!lji zanieczyszczeń. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej tworzony z opłat i kar, a znajdujący
się dziś w opłakanym stanie rawprowadzona
tować ma z · kolei
przez nowelę indeksacja spłat ekologicznych i kar. Na 10 lat na o.potrzebne jest
chronę środowiska
Wymowny
200 bilionów złotych.
je.~t fakt, że w _tym. roku na ten
cel przeznaczy się ledwie 725 mld
zł.

W nowelizacji ustawy o prawie
wodnym (projekt poselski w pełni
poparty przez rząd) istotą jest s
kolei wyposażenie ministra ochrony środowiska w prawo ustalania
warunków korzystania z wód dorzecza na podstawie bilansów wodnych oraz programów gospodarc;>wania zasobami wodnymi.
zainteresowaniem
Z ogromnym
wczoraj rozstrzygnięć
oczekiwano
spraw majątkowych
dotyczących
partii. Przypomnijmy, że sprawozdanie sejmowej Komisji Sprawie:
dliwości o sprawoz.damu rządoweJ
komi5ji do . ustalenia stanu prawnego majątku partii politycznych
oraz odzyskania mienia państ~o
na poprzednim
wego, wzbudziło
posiedzeniu ostrą i gorącą dyskusję. W imieniu części posłów niezadowolonych z efektów prac rzą
dowej komisji pos. Jan Lopuszań
ski tOKP) zgłosił projekt ustav;:y
o przejęqiu na rzecz skarbu panstwa majątku, który po:zostawał w
dyspozycji byłej PZPR. Dodajmy,
nie-co tylko
że pos. Lopuszafuiki

zmodyfikgwal projekt, który miał
&otowy jui w styczniu, a wycofał
Pos. Jacek
na prośbę premiera.
·Piechota (PKLD) wnioskował o oddalenia projektu tzw. ustawy Lopuszansk.ie10. Decyzji na poprzednim posiedzeniu Sejmu nie podję
to bo zabrakło quorum.
Wczoraj sytuacja zmieniła się o
tyle, że do laski. marszałkowskiej
pos.
trafił konkurencyJny wobec
Łopuszańskiego proje~t ustawy dodziałają
tyczący majątku partii
cych w oparciu o art. 3 Konstyt posłów z klubu
cji, autorstwa
PKLD. Z tego m. in. pc>wodu pcs.
Jacek Piechota (czlo11ek SdRP)
wycofał wczoraj swój wniosek o
oddalenie tzw. ustawy Lopuszań
skiego. Wówczas łódz-ki poseł Stefan Niesiołowski (OKP) zgłosił formalny wniosek o drugie czyta~ie
projektu. wspomnianej ustawy JeArguszcze na tym posiedzeniu.
mentował m. in. wydłilżaniem się
decyzji w tej sprawie podczas g'1y
i
rośnie społeczna niecierpli waść
Poparło g.o 129 posłów
irytacja.
(głównie z OKP), przeciw było jednak 153 (przede wszystkim PKLD
i ludowcy, ale i nicktór·zy po~łowie z OKP). 37 osób wstrzymało
się ocl głosu. Tak więc ustawa Lopuszańskiego i projekt PKLD będą
teraz rozpatrywane przez sejmowe
komisje. Przyjęto również do , akceptującej wiadomości wprowadzenie sejmowej komisji, która oceniała rządową komisję badającą mienie partii politycznych.
30 procent wojskowyd1 nie chcE'
należeć do żadnej partii, Fakt ten
dyskusja uacl
in.
ujawniła m.
ustawy. n
rządowym projektem
zmianie niektórych ush.w o słuzb1e
wojskowej.
E\'i'A ŁUKASIEWlCZ
I

najgorszej bodaj sytuacji są ci wszyscy, którzy
stracili majątki z mocy dekretów o reformie ro!Potomek światowej sławy
nej i nacjonalizacji.
śpiewaków Reszków nie ma specjalnej nadziei
ani aa odzyskanie hotelu Saskiego, ani dwóch folwarków. żeby chociaż udało się ode-brać młyn pod Często

W
chową„.

uczestnicy zjazdu uważają, .ie sentymentalne
wspominki o tym, jak to gwarantowana ustawowo wła
sność prywatna stawała się własnością socjalistycznego
państw.a, nie mają żadnego poza psychologicznym praktycznego znaczenia, Młodsi, to synowie i wnukowie tych.
którym władza odbierała. Są zdania, że ich ojcom i tak
się w. większ.ości udało. Owszem, stracili majątek, a!c
m:eli sz.częście że UB nie zamknęło ich pod byle jakim
pretekstem stoją na sJ.anowisku pra.gmatycznego h'POirzenia na historię; zebrać wszystkie pot.rzeb.1e dokumenty, podpiąć pod nie ustawy, dekrety, rozp<:irządzenia ,
zarządzenia i walczyć o swoje.
Ten d·rugi nurt sieradzkich obrad wydaje się j~dnak
tak samo skażony Impotencją jak pierwszy, wspominkowy Wiele, a może prawie wszystko wskazuje na tv.
ił tak naprawdę nikomu nie zależy aby pomóc byłym
właścic:ieJ.om. N.a liczne zaptoszenia wystosowane do ministerstw odpowiedl'Ji.ał listem przepraszającym tylko generalny kon.ser·wator zabytków. Nie było żadnego odzewu
Tadeusza Syryjczyka, ani rolo~ ministra przemysłu Czesława Janickiego. Z ki l kudziesięciu pon,ctw.a słów i senatorów stawili się tylko dwaj.
- O Boże, przecież obaj są z nomenklatury! - wzdycha była właścicielka łódzkiej apteki, ktÓTą teraz może
o.izyskaĆ' za miliard („Dlaczego mam płacić za swoje?").
Poseł Edmund Jagiełło, teraz w unii Fisz;bacha. do
wyborów startował intensywnie faulowany przez swoich
towar~yszy z KW PZPR w Sieradzu i tak- jak poseł
Młodsi

-· Cłowq

ł

Wojciech Za.rzycki z PSL {d. ZSL) do~tał się do Sejmu
przy poparciu Komitetu Obywatelskie:o. Teraz, .zdaniem
wielu, to się nie liczy. Farmaceutka uwaia, że jeśli chce
się 1Jrzeg,rać, to najlepiej poprosić o pomoc :Przedst.awicieli dawnych p.a·rtii sojuszniczych. kle kogo mnego prosić. skoro nikt więcej nie przyjechal7
- Faktem jest - powiadają w kuluarach - że nasza
.Senatc_>r
.sprawa nie budzl więk5zefo zaintt;r~waniL
Józef S!isz kiedy z nim rozmawiali, zachowyw.ał się
jakby dopi~ro o wszystkim się dowiedział. Inni na ogół
zachowują się podobnie, chodaż wszyscy są ponoć za
.
prywatyzacją gospodarki.
B,-łj właściciele obawiają się, że u prywatyzacja mozc
osiemdziesJątych
lata~!?w.
Już.
kosztem.
icłi
się
o::!być
sprzedano w prywatne ręce wiele roznego rodzaJu zakładów produkcyjnych, które wcześniej przejęto z prywatnych rąk pod przymusowy zarzą~ państwo~y. Działający° od listopada zeszłego roku zw1ą~ek w .k1lkun~stu
wypad,k,ach zdążył zapobiec wyprzeda-zy takich maiąt
ków. ~tatn1o np. prezes GS w Godzianowie koło Skierniewic chciał sprzedać maszyny, które niegdyś należały
do Karola Ba.ch'mata. Wiadomo przecie.i:, :i;e każda kolejna zmiana właścicieli gmatwa sytuację prawną, która
•
i tak prosta lilie jeE.1:.
Porornie coś w parlamenci1t się d21ieje. Senator Henryk
· Wilk ()p·racował projekt usta.wy o uregulowaniu stanu
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stwierdziwszy, że -zapowiadana ~
od dw6ch dni telew•izia nie przyjechała. uwiaia ii: 'NSZY- ~
stko jest po staremu i wsp.amina dostojnika poprzedniego ~
reżimu. który inwestującym prywatnym· przedsiębiorcom ~
~wyk[ mówić w przyiPływiie dobrego humoru: - Itóbta, ~
róbta, a jak ju.ź zrobita, to wam się wszystko odbierze.

S

~
~
~

~
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Maj ważny jak czerwiec
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- 1'bło kto tak. myśli. lliy da.my rad«;?
- Samorząd to jest: gdzie ma
asortymentu, nie próbuje ruchów
prawdziwych. I wszyscy żyją, dy- być jaki sklep, co dalej z ogródrektorzy z dawnego układu siedzą kiem jordanowskim. gdzie· można
lak siedzieli na tych samych stoł kupić taniej. Ten kto zżyma się.
T.vle tylko że narzekają. że gdzieś coś kosztuje drożej niż
kach.
dwa domy dalej. nie rozumie co
- Potn:ebne są dalne 'I. niany!?
być
>ie dzieje. Tak właśnie ma
- Oczywiście. trzeba doprowa- - kto wie, ten żyje lepiej. Samowyboru,
mo:tliwo.~ć
mu
da.ie
rzad
dzić oio"es zaczętv w czerwcu do
decyduje już sam.
żeby jak wybierze konca. I na.ifepiei hy było
te struktury, które wtedy okazałv Każdego dnia od nowa.
na
- Wybieramy teraż władzę
kolejny
zrobił)'
ię skuteczne.
krok w kierunku zmian radykal- co dzień?
,...... Rząd prowadzi interes na 40
nych i nieodwracalnych.
milionów ludzi. Każ.dy z nas mu- Czyli WKO znowu ma coś do si prowadzić go na miarę swoją
czy własnej rodziny.
zrobienia.?
- Dotl\d - było tak, iż o wszyPan
- Mamy ludzi potrafiących do- stkim decydowało państwo.
byśmy
iirowadz.ić rzecz do końca. (Umie- twierdzi: przyszedł czas
na samej dccycJowati somi. Dr9ra długa, mozmiany
l!im:v zrobić
eta-pa.mi,
~órze, t~raz che<•;ny nowych lu- ic t~?l'ba ją pokonywać
dzi i TIOWłcb P"l11YSlów na sa- uł'Odpi„r:ij~r" !Ile np. partłaml
:stota roli1~·c-ir.ymi. To juy. nie 11amtwo.
jest
I to
mym dole
rzeczy; lta _iy musi zobaczyć, i.e a~c jeuezl" nie i11d1"111.-idualne tleiest inaczej. Pnl!'cież nie premier cyzjo katdego z nas„.
władzy,
- Każda :iartia chce
?.del'y:iuh jale ma w l'~odzi kurideoloalbo usiłuje przemycić swoją
linii .9",
!O"l"ac tramwai
płaszczykami.
osie- JCI~. Pod różnymi
Jak działać administucja
samor:i:f\dowy tri jeri d~bry. Niech
dli. Tl"i.ba daó rządzić.

(DOKORCZENIE ZE STR. 1)

- lVyma,„ pan sporo ed ludzL
ida
pan zauważy, że (partie nie
do wyborów pod włMnymi szyl- Ulvierzyó w siebie nie Jest la.two•••
- A czy było łatwo zrobić „Sokodami. ubierają się w .szaty
O czym lidarność", nie bać się rodzimych
initetów obywatelskich.
to świadczy? O tym że czuja it pałek i obcych czołgów?
..._ l\linęlo dziesięć lat„.
u nas zanotędy droi?a. że .iest
- 'l'rudno, po prostu przed t.Ym
trzebowanie na r1chy obywatelsamym pokoleniem historia postaskie a nie ·na partie.
- Czy to znacz7, że nigdy nie wiła aż dwa razy wielkie zadaJ)&rtii nie. Od lud.zi zależy czy mu s,probedzie u nRs normalny11!t
stają.„ W'olałby pan, żeby to trwało
polity<'znyclt?
20 lat. bo wtedy wyrosłoby nowe
- Najtrudniej jest uwierzyć w pokolenie?
wy- Między esyrn a czy.n
Ten, co nie wierzy, że
siebie.
nie bierze1ny 27 ma.ja.?
umie zamieść podłogę ni«dY
z
nigdy
I
miotły.
nawet
dotknie
wizjami
różnymi
- Między
biedy i brudu nie wyjdzie. Wracając do pytania: ~praktycznie w przyszłości miasta. Trzeba będzie
Łodzi silnych partii nie m1:\ Przy- samemu ocenić kto ma rację: czy
'kilku- ten, co krzyczy że trzeba wszystznaj<ł się największe do
Ale rzl!t'..z najważ ko naraz, czy też ten kto mierzy
set członk6w.
niejsza - ja nie widzę tych po- zamiary podług sił. Rozsądny zroroku
tero
rywających idei, programów ~o zumie, że do końca
rozprawy. Słyszę tyi·ko hasła: na<:Jo- budżet Łodzi nie w.zrośnie.
teito
żeby
do sądny nie wymar.a
nalizm. Howinizm. nieufność
resąsiadów ze wschodu• i zachodu. samego roku rodzina robiła
to mont miel!Zkania, kupowała noZ tego sk nie wyżyje, ma
wszystko krótki oddech. W aamo- wy samochód i jechała ńa urlon
wszyst- za granicę, Ale rozsądny nie -porządzie -potrMba -przede
kim ludzi uczciwych i kompeten- zwoli też na krZYCZlłCe o pomstę
Do jakiej :Partii naleilł do nieba mamotrawctwo czy ratnych.
mota
może łtyć zupełni• bez macr.enia. 3'q 'llłekomipeMMk, St~

opinia, 1z potrzeba przede wszy9tkim rajców uczciwyclt i znają
cych się na rzeczy.
kraj
Mamy wielką &ll&nsę jest st<>:bilny polityczni~. mimo suspoekonomicznych
reguł
rowych
kojny i bez strajków, społecze\1stwo wykazuje wielką cierpliwość
Dlatego jesteśmy
i wytrwalość.
dla zagranicy.
tak interesujący
Od
Musimy mieć dobre wybory.
w
roku idziemy konsekwentni11
na
określonym kierunku. Trzeba
tej drodze JJO&tawić kolejny krok.
Próbujemy różnych rzeczy, realizujemy różna cele. Ale chyba najważniejszy jest ten: przestać być
niewolpi-kiem, zacząć samemu decydować o sobie.

dla

armeńskich

skrymin«>wani i prześladewani
a przedstawiciele
w wojsku,
niepodleglościO<Wego
1·uchu
twierdzą, że w ciągu ostatnich
ćwiczeń
dwóch lat w c:i;asic
wojakowych zginęło 40 Ormian.
Wydaje się mało pra.wdopodowojskowe
lokalne
bne, aby
komendy uzupełnień zastos1>wały się do decyzji parlamentu ,
republikańskiego.
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~ żołnierzy w Armii Radzieckiej.
Ormianie 11karźl\ się, ie są dy-
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JERZY WITASZCZYK

1\L~menii

~ ~v;:e~![ f°!~~d~~ A~~i~ra:cJl

~

„odpu.ścić"?
Pewiei1 były właściciel,

. .
'

Parla1neut

~ bezpieC'.i:eństwa

S:

orawnego mienia przejęteg.o na własność p~ństwa po
uprzednim objęciu t;e~o mienia zarz:ą.ctem panstwow1m.
Jest też pro3ekt Ministerstwa Rolmctwa oraz proiekt
Związ;ku Pokrzywdzonych. Niestety, projekty pozos.tają
w sferze proje'któw i nde zanosi się na szybką zmianę.
tego stanu.
Byii młyn.arze, aptekarze, właściciele cegielni i tartaków podejr:rew.ają, że komuś na samej gór.ze bardzo zależy na tym, aby coś, co kiedyś było ich, nigdy nie
Interes
zostało zwrócone prawowitym właścicielom. skairbu państwa - tłumaaą sobie - będzie postawiony
iiię
zwraca
Jeśli
obywatela.
ponad interesem zwykłe.go
cudza własność, trudno bra.ć za to pieniądze. Lepiej
sprzedać to komukolwiek. Przecież już minister Cywii'.1ska wystawiła na sprzedaż za dol.ary kilkaset dworów
i dworków, chociaż musiała 'Zdawać sobie sprawę z tego,
że nawet jeśli właściciele zESzli· ze świata, to żyją ich
spadkobiercy.
W tej 11ytuacji młyniar,ze z Ciechanowskiego proponują
aby "I\' sprawie mienia, dla ktP,rego odzy~ka.ni.a ;pO"W"Stał
ta.k, jek
związek, Sejm powołał specjalną komisję ;o było z mająt:kiem. pa•rtyjnym, żeby go nie !"oZ'kradali.
Inni wątpią czy komuś będzie się chciał.o,' bo są p··zekonani że w ich sprawie obowiązuje zmowa milczenia.
I zastanawiają się czy ten rząd to jest ich r.ząd. Czy
jeszcze w tych ·wyborach .głosov>ać, a dopiero następne

Łacińskiej

jednostronnego wstrzymania spłat zadluie.1:a jeśli wierzycie;e nie zgodzą 'Się na dokona n ie zasadniczych cięć na:eżności - powiedział Gert Rosentha l, sekretarz
generainy Komisji Ekoaomi\:z-•ej ONZ ds. Ameryki Łaciń
skiej i Ka.raibów. Według danych komisji, w latach osiemuziesiątych z Ameryki odpły
wało co roku do 20 mld do larów tytułem samej obsługi d.tugów, ocenianych w sumie na
~lO m;d do:arów.
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Kraj~ Ameryki
b~tią zmuszane do

~"

~

w Warszawie
SGPIS i SGGW
oraz Politechnice Gdańskiej.
W Krakowie strajkowali studenW
WSP i AR.
cl UJ, AGH,
wieczorem ok. 200-osobowa
środę
grupa rozpoczęła 48-g::>dziuny strajk
oku1p acyJny, na UMCS budynki
Uniwersytetu Sląs•l<;iego okunowane są przez 1,5 tys. osób. Stra;ik
prowadzi
absencyjno-okupacyjny
katowickiej AE.
część studentów
W AM we Wrocławiu do sobotv
W
zajęcia.
112 bm.) zawieszono
Uniwersytecie Wrodaw~kim ;tr~jk
sluokupacyjny podjęli m. in.
elenci Wydziału Praw:i.. Do straj2.5
ku absencyjnego przystąpiło
Rzeszotys. studentów WSP w
wie oraz 1.8 tys. studentów Politechn iki Rzeszowskiej.

„,„,,,,„_,._,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,„,_,,,,,_,_,,,,.„,,,.,,„,,,,..,,,,,,,,,,,„,,,,,,.,,,,„,,,.„,,.,,,,„,,,,.,,,.,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,„„,,_,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,.,,,.,,,,,,.,,,,_,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cywińska wystawiła na sprzedaż za dolary k91kaset dworów i dworków
'.„
chociaż żyją jeszcze ich .właściciele lub spadkobiercy
Jl

sir'.
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Strajki studentów

udało
· Jak jest naprawdę nie
nam :aię do końca t;prawdzić. Wiceminister Strzembosz wyjechał do
stwierLublina. Jego sekretarka
się
rozmowie,
Kompromisem .zako1iczyło
dziła w telefonicznej
wie.
nie
nic
szefa
że o dymisji
wczoraj w Warszawie spotkanie
ministra edukacji narodowej Hen* • •
Samso.nowicza z przedstaryka
wiciel&mi strajkujących J(rup stuPod skr_ytką posła Adama Mich- dentów. Studenci wprawdzie nawycofania
jego ostatnim szeroko dal
się
nika po
domagali
sej- opracowanego w Sejmie
projekkomentowanym wystąpieniu
ustawić 111 ustawy o szkolnictwie
było
trzeba
wyż
mowym
wspólny
uz2odnio:io
ogromny kosz na korespoadenjcę. szym, ale
kuw
zawierającel(o
dokumentu
tekst
Wczoraj natomiast krążył
luarach list otv.·arty posła Beszta- postula.ty studentów, który skiena- rowano do parlamentu.
-Borowskiego skierowany do
* • „
czelnego ,.Ga.zety Wyborczej" zakolejnych
studenci
We.to raj
czynający się od słów: „SzanoW11Y
zawierający uczelni przyłączyli się do strajku
panie Michnik ... " i
stwierdzenie „od urodzenia bylem okupacyjnego, któr.v we wtorek na
nawet ?.nak protestu prz.er:iwko projekantykomunistą, może być
towi ustav:y o szkolnictwie wyż
jaskiniowym".
na
in.
E. L. szym rozpoczął się m.

Dick
Minister obrony USA
Cheney oiwiadmył w wywiadzie telewizyjnym, że „dopó·
wycofają
mie
k.i Rosjanie
swych sil nuklearnych krótkiego za~ęgu z "'iem1ec wse,:-L·
nich, nie ma dla nas .sensu
wycofywa!lie naszych :r. .~ic
micc zachodnich (.„). Mur wspll'awy przed·
.stał zburzony,
stu.wiają ~lę o wiele lepiej niż
jednak
pozostaje
dawniej,
wciąż znaozna radziecka obecność wojskowa (w Niemczech
w:schodnich) i dopóki oni się
nie wycofają, nie powillILiśmy
wycofywać wszystkich naszych

1..'
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temat
Ostra polemika na
.roli francuskiej skrajnej prawicy w drugiej wojnie światowej wybuchła międży przywódpartii
neogaullistowskiej
cą
PPR _ Chirakiem, a szefem
Frontu Narodowego - Le Peiż
zapowiedział,
nem. który
„zamierza zaskarżyć Chiraca w
imieniu awego ruchu". Chirac
ostro skrytykował partię skrajnej prawicy, której wpływy
wciąż rosną,

stwierdzając,

że

„nie widział wie:u członków
skrajnej prawicy w ruchu oporu" podczas okupacji nieinieckiej, i dodając, że można
ich było spotkać wśród k'olapremier.
Były
borantów.
nie może
(198~) dodał, iż
się godzić na najmniejsze uktórzy
stępstwa wobec ludzi,
wielokrotnie usiłowali zamordować generała de GauLle'a, którzy byli zawsze w innym obozie - nigdy po stronie demokratów, nigdy po stronie gaullistów.
NarodoPrzywódca Frontu
wego, 61-letni Le Pen, odparł,
ii: osobiście nie musi się ruuczyn·ił
mienić ani za to, co
podczas drugiej wojny świato
wej, ani w Indochinach czy w
A:gierii, gdzie odbywał służbę
wojskową.

•

•

Korespondent PAI', Leszek.
Ma.zan, pisze:
„Po Prad-ze krąży w odbit·
kach kserograficznych pamflet
„Co to jest havlarnia", pióra
.Jana Tesą.rza. Autor jest zna·
nym historykiem, autorem licznych rozpra.w i artykułÓ\\,
które (zwłas-.i:cza dotyczące stopolsk-o-ozechosłowac
sunków
• kich) wzbudzały lfwego czasu
spore kontrowersje, Na począt
ku ~t 70. Tesarz zmuszony został do emigracji na Zachód.
Zd&niem Tesarza, istnieje obecnie w Czeoho.słowacji („bę
dąc dla nowego reżimu uajwię
kszym tabu") poważna opozycja, w żaden ~osób nie zwią·
zana 1 Ilu.sakiem czy Jakeszem i reprezentowam.ym przez
nich systemem. Ludziom mającym inne poglądy niż Havel
i nie akceptującym jego polityki wewnętrznej i zagranicznej nie pozwala się na publi·
.ezne przedstaiwienie ich racji.
Prasa, !'eprezentująca ten um
eo kiedyś serwilizm woiwc
władzy, :nie moze zdobyć się
(bo nie chce i nie potrafi) na
dy111kusję polityczną, po•łębioną

chłodni\, o najwaznlejgzych
dfa kraju 1'westiach. Jest . to,
§~ obt>k niskiero poziomu byłych
~ dy111ydentów, jedna z podstawo~ wych przyozyn utrzymywania
~ się prymitywizmu polit < .ll!'!;O
społeczeństwa - zja.wiska zro~ dzoneg-o w okresie władzy ·komunistów, a będącego dziś in„ha·
tegralną częścią systemu
via.rni"
i

§
§§
§
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z
depeszy
Jak podaje w
Belgradu agencja France Pre§S sse,
przywódca Rami.z
a1bański

~

S

S

Alia

w

przemówieniach

wy-

głoszonych 1 i 2 m ja w kilku'

miastach zachęcał swych rodana
Mówi pan że jesteśmy
drodze. A eel tej wę ~~~ kkówt dk? ~ykazywania „ducha
ry y i 1 swc>bod y W) po\\ ie~
dr6wki?
- Bezpieczne życie w stabilnym \.' dzi". Agencja pisze że ws?y~ litkie przemówienia utrz.ymane
państwie.
zaz- Zwykłe, nudne zachodnie ży ~ były w odmiennym niż
~ WYCZfj tonie. Obserwatorz} w
cie?
do s~~ Belgradzie wiążą tę p<>drói z
- A dlaczegG tak wszyscy
o
pogłoskami
~ uporczywymi
niego tęsknł11?
~ tym, iż w Albanii społeczeń
.84zmawialt KBZYSZTOP ~ stwo d~monstruje swoje n1eza-

właściwej

KRtJBSKJ

~

dowolenłe.

DDllNNIK ŁODZKI nr lOS (13095) I

•

felefon za
„u

yrekcja· Wojewódzka PPTiT
może
przeznaczyć w tym
roku na inwestycje telekomunikacyjne 30 miliardów
złotych. Gdyby te możliwości zmierzyć z najpilniejszymV potrzebami
wielkiej Lodzi, to okazałoby się,
:i:e bilans wypada niekorzystnie
dla inwestorów. To, co trzeba by
zrobić natychmiast, żeby poprawić
sytuację w łączności, kosztowało
by dokładnie dwa razy tyle, dlatego też realizację owych potrzeb
rozłożono w planach na pięć lat.
Spieszymy jednak uspo·koić część

D

- reklamuje się Jeden ze sklepów przy .uL Piotrkowskiej w
ł..odzl.

Jak widać, handlowcy na zbyt
wł le nie liczą, ale nawet i tego
ostatniego grosza nam nie przepuszczą.

Przed sądem:
„Strony nie przerywały współ
życia małżeńskiego
tak długo ,
wiła się

na horyzoneie nie zjaMonika ...".

~ci~wszec

Mieszkańcy. P-0~uoli, rodzinnego miasta Sophii Loren, postanowili postawić jej pomnik,
jednak znana akto·rka nle wyraziła na to zgody.
Zapewne
dotarły do :niej wieści z Europy
środkowej i wsch1>dniej, że ży
wot pomników jest niepewny.

cho~ują

__..„_„

nia czynna
przed i po

Z

Kilka doi wcześniej - we wtorek, 22 maja - na głównej scenie Teatru Powszechnego odbędzie
się
premiera „Emigrantów" Sła
womira Mrożka .- jednej z- najczęściej aranych sztuk tego aut?ra.
Spektakl
wyreżyserował
Jozef
Fryźlewi~z.

sądu

Sąd Wojewódzki wydał wczoraj
wyrok w sprawie 37-letniego Dariusza L., oskarżonego o zabójstwo Ireneusza B. (nocą z 26 na
27 maja 1989 r.). Oba.i mężczyźni
znajdo~all się w mieszkaniu przyjae1611fi-· óslta'r:i:o11ąa; 'Odbywała się
tain 11bacja ~lkoholowa. Dariusz L.
·za~ł
llbli:l!a~ · przyjaciółce,
Ireneusz B. usiłował interweniować i
w rezultacie został ugodzony nożem. Wyszedł ieszcze po ciosie z
mieszkania - upadł na ul. Zielonej w pobliżu Zakątnej i tam

RADNICTWA
ZAWODOWEGO
nr 13-88-RI czynny od
poole·
działku do piątku w i:;odz. 1519.

TELEFQ.N. ZAUFANIA dla kobiet
i
ciążą
problemową
czynny w
dni powszednie w godz. 11-22
nr 57-40-33.
<\NONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem al~obolowym 57-31-42
poniedziałek piątek (7-20).

PINOKIO - godż. 11.30 „Chloplec I wiatr"
FILHARMONIA (sala Liceum Muzycznego, Sosnowa 9) godz. 19.
Koncert Symfoniczny z okazji
150-lecia urodzin
Piotra Czajkowskiego. Orkiestra Symfoniczna PFŁ.
Dyrygent
Wojciech
Czepiel.
Solista
Grigorij
Zuslls skrzypce (ZSRR). W
programie: P. Czajkowski
Koncert Skrzypcowy D-dur, S.
Rachmaninow
- II Symfonia
'
e-moll.

f

l

MŁODZIEŻOWY

MUZEA

poniedziałku

TRADYCJI NIEPODLEGł.OSCIO•
WYCH - (Gdańska 13) godz. 1117
(Gdaflska 10'7> godz. 1-l'f

TELEFON ZAU·
FANIA nr 981 - czynny
od
do piątku w godz.
12'-18.

TELEFON DLA RODZICOW
nr 986 - czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 1318.

TELEFONY
999
997
998
954
36-15·19
36-55-SS
36·32-11
913

POGOTOWIE MIESZKANIOWE:
spóldzlelcze
32-46·31
komunalne
36-33-95
osiedle Widzew
74-28·13
74-28·00
74·29-55
SCHRONISKO dla zwierząt 57-88-4!
USŁUGI POGRZEBOWE - 33-13-00
POMOC RODZINIE (Sienkiewicza
38) poniedziałki, wtorki, czwartki godz. 15-19, łrody godz. 8-13

PK~

1<u1turałna

31-97-06
33-92-21

TEATR~

Poi:otowtp „n„ri:etyczne
ł.ódt Pótnor
74·34·3S
ł.ódł Poludnlt'
74-28-19 .
Poi:otowle i:azowP
74 ·55-23. 74-66-95. 992
Pogotowie dtwti:owe
74-87-66, N·ł0·41

WIELKf -

TELEFON ZAUFANIA
988
w dul powszednie w godz. 15-7,
w dni wolne od pracy calą do·

MUZYCZNY - godz. 18.30 „Wiedeńska krew"
STUDYJNY - godz. 19.lll „ceremonie tałobne" · '·
ARLEKIN - godz. 17.30
„Naj·wspanlalsza wioska"

bę

TEi EFON ORIENTACJI

Oto kalendarzyk

spotkań:

14 bm. dyżurować będą kandydaci z okręg6w nr ł I 5 (Gól\.
na), 15 bm. - z okręgów 6 i 7 (Polesie), 18 bm. z ~kręgu
nr 8 (Sródmieście) I 17 bm. ._ z okręgów nr 9 I 10 (Widzew).
Kandydaci z okręgów nr 1, 2, 3 (Bałuty) spotkają się z wy.
borcaml 17 bm., o godz. 16.30, w DK „Rondo" (uL Limanowskiego 166). 22 bm., o godz. 18.30, z wyborcami spotkają się
kandydaci z okrtlgu nr 3 - w Komitecie Osiedlowym nr ~
przy ul. 1Czarnlecltlego 4 oras z okręgów nr 1 i 2 - w DK
„Rondo".

w SJ>rawle umieszczania w spiaach wyborców osób stale zamieszka
na obszarze gminy (miasta), lecz nie zameldowanych na po.
byt. stały:
,
.
.
. .
Wojewód.Z!ki komisarz wyborczy podaie do w1adomośc1, z~ ·na pod.
stawie art 2 ust • 3 ustawy z 8 marca 1999 rOlku (ordynaci•a wybor.
cza do rad gmin) dopuszcza się możliwość wpisania na dodat1kowYm ,
formularzu spisu wyborców osób nie zame!Jdowany<:h na pobyt sta.
ły lecz stale zamieszkujących na terenie danej rady, na jej wnlo.
sek złożony do terenowego organu administracji państwowej stopnia
podstawowego.
Wnioski można składać w formie ustnej I pisemnej ·w urzędach
właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania do 21 maja
1990 r. w godz. 8-16. Wnioski ta4tie od obywateli przyjmu.ją wy.
działy społeczno-administracyjne urzędów dzielnicowych:
Bałuty - ·ul. Zachodnia 47, p. 24;
Górna - al. Politechniki 32, p. 1-06;
Polesie - ul. Ziel<>na 10, p. 129;
.
Sr~mieścle - al. K<>Śeiuszki 1, p. 31!l;
Wtdzew - ut: Armil Czerwonej 30, p. 18;
Pa·b ianice - ul. Zamkowa 16, p. 4;
Zgierz - ul. Armil Czerwonej 1, p. 5.
Na terenie mla&t i gmin wnioski \PI'Zyjmu.JI\ urzędy m!e)skłe, Ul'Zfło
dy gmin, urzędy mia~ i gmin.
jących

WOJEWODZKI KOMISARZ WYBORC'E!
GRZEGORZ SZKUDLAREK

. (Je)

Czy dla wszystkich wystarczy ctileHa?

PO•

godz. 19

Lódzcy piekarze (prywatni i spół
dzielczy) nie mają wątpliwości, że
gdyby zabronić przywożenia pie-·
czywa do Lodzi z Innych miast, to
i tak wystarczyłoby go dla wszystkich. Rzemieślnicy pracują teraz
na 40 proc. swych możliwości.
Z kolei Oddział Produkcji ..Społem" przygotował na dziś 94 tony,
a bywało, że na piątek wypiekano
150 ton. W sobotę .Społem" da
82 tony (kiedyś 110 ton). Oczywl. ście. handel I prodncent są niezależni od siebie I dlatego piekarze
11półazlelczy pieką tyle, ile zamaWlają sklepy. Obecnie (gdy istnieje handel z wozu) Oddział Produkcji otrzymuje zamówienia o 40
proc. mniejsze.

„Błękitny

zamek 0

NOWY - godz. 19.15 „casanova"
MAŁA SCENA T. Jaracza godz 19 „Sen srebrny Salomei"
POWSZECHNY - godz. l'1 „sen
nocy letniej"

RADOGOSZCZ (Zgierska t47) godz. 9-16
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA•
FICZNE (pl. Wolno§cl 14) godz.
10-l/1
SPORTU I TURYSTYKI
(Worcella 21) godz. 11~15
HISTORH MIASTA ŁODZI (Ogrodowa 15) godz. 10-14
Wf,OKIENNICTWA (PlotrkowSlta
282) godz. 9-17
SZTUKI (Więckowskiego 311) godz.
11-17
ODDZIAŁ

POLSKIE.J WOJSKOWEJ Sł.UZDY
ZDROWIA (Żeligowskiego 'O godz. lS-18
OSWIATY (Wólczat\ska 23) godz.
10-14
MIASTA
ZGIERZA
(DąbrOW•
sk!ego 21) godz. 14-18
MIASTA PABIANIC
(pt Obr.
Stalingradu 1) godz, 11-18
WYSTAWY
OSRODEK PROPAGANDY SZTU•
Kl (park Sienkiewicza)
godz.
12-17, 6 grafików l'ZWedzklch /
OALEllJA SZTUKI
(Wólczański

31
oc!L
larstwa

SALON
SZTUKI WSP0ł.CZESNEJ (Piotrkowska 88) godz. 12.1'1 malarstwo K. Zlellilsklego
I

GALERIA BAł.UCKA {Stary Ry•
nek 2) godz. 1:&-17 grafika E.
Dwurnika

• • •

zoo - czynne od godz. 9 do lS
(kasa do godz. 17).
-OGROD BOTANICZNY godz.
9-20

PALMIARNIA -

czynna opróca
poniedziałków
w godz. 10-17
LUNAPARK
(Konstantynowska
3/5) godz. 12 do zmroku; w dni
wolne od pracy lodz. 10
do
zmroku. ·
da, czynne
10-18

„FALA"

codzienni~

gieł-

w 1odz.

KINA ·
dziewczyna" USA od lat 18 godz. 10,
17, 19.30
GDYNIA - „Galimatias - ezyll
kogel-mogel Il" pol. od lat 12
9-21 - pon stop
IWANOWo - „Pracująca dziewczyna" USA od lat Ul godz. 10,
17. 19
MJ',ODA GWARDIA - „Ksląte w
Nowym Jorku" USA od lat 12
godz. 15. 17, 19
MUZA - „Cudowne dziecko" pol.-kanad. b.o. godz. 18, „Sekstelefon" - USA od lat 18 godz. 18
1 MAJA - „Nie kończąca
g!ę
opowieść" ang. b.o. godz.
16,
„Emmanuelle" - franc. od lat
18 godz. 18
ROMA - „Kopalnie
króla sa.. lomona" USA od lat 1% godz.
10, 12. 15, 17, 19
BAŁTYK

ŁDK

-

lejne, ale chyba już ostatnie spo.
tkanie • w UML (tzw. sztab chlebowy), służące koordynacji dosta1~
pieczywa. Współczujemy tym, któ·
rzy chcieliby planować, wymagać
I egzekwować wielkości dostaw.
W nowej sytuacji jest to niemo-

Na „dzikim" urynkowieniu cierpią także klienci, co okazało się
zwłaszcza w ubiegłym, świątecznym
tygodniu. Jak łódzcy
piekarze
przyltamowall, to Inni akurat nie
przyjechali - I odwrótnle. Na domiar złego w środę odbyło się ko-

prywaciarz z łódzkim spółdzielcą.
ale gdy pod sklepem pojawi się
wóz z Sieradza czy Kutna, cala
kalkulacja bierze w łeb.
Jutro jesf sobota robocza. Przy·
jadą, czy nle?.M

żliwe.

Konkurować

może

łódzki

W.M,
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względu

na remont torów w Lutomlars"u, od dnia
ja br. do odwołania

1ł

ma-

ulegnie zmianie trasa linii 43.
LINIA

ł3

- ao1taJe skrócona s Łod:al do Konstantynowa. Na
odcinku pozbawionym komunikacji tramwajowej zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza:
Z-Z - na trasie Konstantynów - Lutomiersk.
z..,i - na trasie Konstantyn6w - Kazimiera.

Autobusy komunikacji zastępczej zatrzymywać się będą na wysokości przystanków tramwajowych. Dodatkowo na UnlJ zastęp
czej Z-S autobusy zatrzymywać się będą w Kazimierzu na · ul.
1 Maja (przystanek PKS) l w Rynku (przystanek krańcowy).
Zmiany !lbowtązują w obu kierunkach jazdy. MPK p~zeprasza
pasater6w za utrudnienia w podróżowaniu.
947-k
•

pq

F

„ •

... „

1
od.z. 1 • :~„~zr1'i
1a~'k'.::tj~~~p~~;f~~r9:~o;:;;.::
lat 18 godz. 17, „Honor Prlzzlch"
USA od lat 18 godz, 19.30, „Listonosz zawsze dzwoni dwa razy"
USA od lat 18 godz. 19.30
APTEKI
Elsnera 19. P1otr1<owska fl?. DąbHALKA - „Remo niebezpieczrowaklego 89,
Bratysławska Za,
ny, nie uzbrojony"
U~A
t.anowa 129/131
od lat 15 gad.Z. 16, ta
Aleksandrów - Ko4ctuszkl ł,
POJłESlS ,.S•motny wilk McKoni;tantynów - Sadowa 10,
Quada" USA od lat 15
godz.
Pabianice - Armil Czerwonej 2,
16.30, „człowiek z bllzną" USA
Głowno Łowicka 63.
od lat 18 godz. 18.30
Ozorków - Armll Czerwonej 81 1
POKOJ - „Czerwona gorączka"
Zgierz - Dąbrowskiego 1S
USA od lat lli godz. 16.30, „Pracująca dziewczyna" USA od lat
DY:tURY SZPITALI
15 godz. 18.30
Chirurgia urazowa - Szpital ·
PRZEDWIOSNJE - „Raln Man"
USA od lat 15 godz. 16.30, 19. , Im. Radlińskiego (Drewnowska '7S)
SWIT - „Elektroniczny morder•
Neurochirurgia - Szpital
lrn.
ca" USA od lat 15 godz.
16;
Kopernika (Pabianicka 62)
„Pluton" USA Od lat 18 godz.
Okulistyka - Szpital Im. Bar18, 20
'
lickiego (Kopcińskiego 22)
TATRY - „Akademia policyjna''
Chirurgie dziecięca
- Szpital
USA od lat 15 godz. 16, 18.30
Im. Konopnickiej (Sporna 36/50)
TATRY JtAMERALNE
- „PoLaryogologla dziecięca - szpidejrzany" USA od lat 15 godz.
tal lm. Konopnickiej
(Sporna
15.30, 18
.
36/50)
•
WOLNOSC - „Nledtw1adek"
Chirurgia
aczękowo-twarzowa
franc godz. IO, 12. 14' „RambO
- Szpital Jm. Barlickiego (Kopr· USA od lat 15 godz. 16, 18
cińskiego 22)
ZACHĘTA „żyć I umrzeć
w
Laryngologia - Szpital
trn.
Los Angeles" USA od lat 15,
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
godz. ta ,.,Moja macocha
jest
Toksykologta - Instytut Medykosmitką" USA od lat 12 godz.
cyuv Pracy (Teresy 8)
17, 19 (z czytaną listą dialogoWenerologia
Pnychodnta
wą)
Dermatologiczna (Zakątna 44)
STYLOWY STUDYJNE
Telefoniczny Punkt tnformaey3.
„Krokodyl Dundee - II" USA
ny dotyczący choroby AIDS
od lat 12 godz. 16. 18
czynny od 13 do 7. tel. 33-81-26
WISl'.A - „M A.S.R." - USA od
- Interna dla doro1łyeh ul. Slenlat I~ t?oclz. tli 30. 17.30. 19 30
klewteza 137 tel . 36-31 ·OO w. 31
WŁOKNIARZ „Deja Vu"
- gabinet chirurgu dziecięcej ul.
pol.-ZSRR od lat 15 godz. 10,
Armil Czerwonej t5, czynny
17, 19.30
cała d11t>ę '1'4-14-14
KINO VIDEO (Narutowicza 28) - !(abloet
pediatrii
ul. Armil
„Dziewczyny" gooz. 10, Ił, 18,
czerwone! IS czynny od 15 do
„uwolnić Harryego" godz.
1%,
7, w dni wolne od pracy czyn.
16
cała d11be· tel. '14-14-tł
PABIANICE
- !(ablnet 1tom11tologlczny
(ul.
MAZUR - „Goryle we mgle"
Zapolskiej t) czynny od godz.
USA od lat 15; „Czerwona go19 do 7· w dni wolne od prarączka" USA od lat 15
cy pnea całą dobę
ł3-!19-ft

;-.„_,....,_

D-1

KĄPIELISKO

W gorszej sytuacji są rze.mieślni
cy, którzy nie mają zielonego pojęcia ile pieczywa kupią klienci.
Np. w ubiegłą sobotę w co drugiej piekarni zostało po 200 bochenków, co dało w sumie 7,5 W.ny zmarnowanego pieczywa.

lte H

.... „ŁODZ STAROŻYTNA"
to
tytuł filmu (reż. M. Nekandy-Trepki),
który motna będzie obejrzeć
jutro, o godz. 10.40, w I programie
telewlZ;)l. Film
powstał z inicjaty.... SEKCJA TURYSTYCZNA TPŁ wy i przy konsultacji . doc. dr hab.
zaprasza. jutro na spacer po mieś A. Mikołajczyka, a poświęcony jest
cie. Zbiórka chętnych o godz.
Ił odkryciom archeologicznym na tereu zbiegu ulic Brzez.lńskiej 1 Jano- nie Łodzi (Wykorzystano badania I
sika (Sikawa).
zbiory Muzeum Archeologicznego w
Łodzi).· Film został wyróżniony
na
.... KOLEJNY JARMAJlK-BAZAR w Festiwalu Filmów o Sztuce w ZakoHall Sportowej odbęcl'zie się dziś 1 panem.

\VYROK W SPRAWIE O GWALT
I ROZBOJ
Wczoraj zakończyła się też rozprawa przeciwko dwu mężczyznom
i kobiecie, oskarżonym o zgwał
cenie i rozbój. Wydarzyło się to
6 września 1989 r. 37-letnł Andrzej S. - wielokrotny recydywista - i 42-letni Adam S. - także

·-~·-·_:: :~·:::~::._-:::~3~-ifr"-j ci

lnform•rt~

J6-

jutro w godz. 9-15. W Imprezie biorą udział producenci z Łodzi I Innych rejonów kraju, sprzedający swe
wyroby po cenach zbytu. Wstęp dla
kupujących bezpłatny.

Dariusz L. został skazany na 12
lat więzienia, 5 lat pozbawienia
p r aw publiczny ch
i zaipłacenie
dwóch nawiązek po 50 tys. zł na
cele społeczne .

TEIEFOl'ł

<entralny

Bohdan Mazurek, wystąpią -

zef Fryzlewicz i Roman Gramziń
sikl.

skomponował

zmarł.

STARE A DOBRE.
sorzed
lat:
MZBM ni e należy
pomalowanie mieszk<fnia
kolorem służbowym".
wyjaśnieniu
obowiązków

kolejowa
PKO
telefoniczna

muzykę

recydywista - dokonali zbiorowego zgwałcenia ofiary. W jej obezwładnianiu
aktywnie
pomagała
22-letnia Grażyna K. Następnie cala trójka, używając przemocy. obrabowała kobietę z cennych rzeczy.
Sąd skazał Andrzeja S. na karę
łączną 7 lat więzienia, 3 lata pozbawienia praw publicznych i SOO
tys. zł grzywny, Adama S. na
6 łat i 6 miesięcy, 3 lata pozbawienia praw publicznych i 500 tys.
zł grzywny. a Graiynę K. na 3 lata i 6 mie11ięcy, 3 lata utraty praw
I 300 tys. zł gr.zywny. Na rzecz
poszkodowanej zasądzono 300 tys.
zł. Wyrok jest nieprawomocny.
(zt)

12 LAT ZA ZABOJSTWO

Znalezione w starych rocznikach Kazet: „Ob. Maksymilian
D. z Siemianowic poczuł silne
bóle w okoll<'Y kręgosłupa . W
szpitalu wyjęte mu noclsk karabinowy. Jak się okazało, ob.
O. został ranny w 1945 roku w
pośladek ł był pewny, ie len
pocisk mu wtedy usunięto".

Informacja
Informacja
lnf<>rmaeJa
lnf„rm•rlo
Dworzer

będzie jeszcze godzinę
spekt~kJu.

W siedzibie SoeJaldemokracjł Rzeczypospolitej Polskiej w
ł.odzl (ul. Piotrkowska 203--205, I piętro), w godz. 18-18, dy.
zurowaó będą kandydaci do Bady Miejskiej z lis~y tej partll.

f

Z zezna1i przed sądem:
„Swój rodzinny dom pozwany
traktował po łebkach . w związ
ku z czym powód1fa musiała
dźwigać cały jego ciężar".

Por:otnw1• Ratunkowe
Poi:nt WI~ '10
Strat Pot 1rna
Pomo <!rogowa
lnformarja slutby zdrowia

W.M.

(je)

W łódzkim Teatrze Powszechnym
rozpoczyna działalność . artystyczna
kawiarnia teatralna. Jej otwarcie
przewidziano 26 maja. Tego dnia
Tadeusz Woźniak, kompozytor i
piosenkarz • zaprezentuje tu przygotowany przez siebie spektakl
muzyczny „Dell'amore", oparty na
erotykach Emila Zegadłowicza.
Przedstawienia rozpoczynać się
będą o godz. 20, zaś sama kawiar-

(27-35), z Warszawy lub okolic,
nie zainteresowaną mężczyzna
mi, pozna warszawianin. Cel
matrymonialny nie wykluczony".
Zapewne małżeństwo nie zostanie skonsu.mowane.

WAŻNE

ważność.

+Oell'amore wkawiarni• „fmigranci" na scenie

Z
ogłoszeń
towarzyskich:
„Kulturalną
dyskretną
panią

• 1-

waha się od 2,2 mln do ł,'1 mln
zł w zależności od odległości mię
dzy centralą i abonentem. Chciał
bym jednak dodać, że koszty te
będą przez nas refundowane (kiedyś nie było ta.k dob~e), co oznacza, że Jeśli ktoś wpłaci teraz w
ramach komitetu społecznego dwa
miliony i do czasu podłączenia ofi·
cjalna wysokość ta.ryf:y za instalację telefonu nie zwiększy się, to
nie obciążymy go już dodatkowYmi kosztami.

Cb.oroby
aktor6w
pokrzyżowały
Może przy okazji warto dodać,
plany repertuarowi! Teatru
Wielże liczba abonentów, którzy są renkiego.
Odwołany ao.staje dzisiejszy
tll bm.) spektakl „Cosi fan tutte". towni (dla Dyrekcji Wojewódzkiej
{zapraszamy 25 bm.). jutro zamiast PPTiT) sięga 25 procent. Do tych,
„żydówki"
· wystawione
zostanie którzy rzadko korzystają z tele„Wesele Figara", a w niedzielę za·
miast „cyrulika sewilskiego" grany fonu, ~ączność dopłaca, ale podobno tak jest na całym świecie.
będzie „Błękitny zamek". Bilety za-

inicjatywy społecznych komitetów
to nic innego jak forma skredytowania naszych prac przez przyszłych
abonentów. Dzięki temu
wielu z · nich otrzyma telefon w
ciągu
tego i przyszłego roku zamiast za pięć lat. Przeciętny
' koszt zainstalowania telefonu w ramach podjętych ostanio inicjatyw

to jest resztówka komunizmu,
bo ma „komunistyczne obciąże
nie w sferze ekonomii".
I co na to szefowie dwóch
socjaldemokracji Aleksander
Kwaśniewski
i Tadeun Fiszbach?

· -NASZ

=

Zmiana repertuaru

Słynny i
od lat całkowicie
niezależny w poglądach Kisiel,
wyznał tygodnikowi
„Wprost",
ie jego zdaniem „Solidarność"

W
„Do

· 1Pótkinlr"Z""kind~ataffii

szcze w tym roku otrzymają pierwsze numery z tysiąca zaplanowanych. Następne komitety też się
organizują:
Konstantynów - !100
numerów, Radogoszcz-Wschód
1.500, ul. .Czarnieckiego 3.000,
Rojna - 1.000, Tuszyńska - 500,
świętojańska - .500, Zjednoczenia
1.000, . Więckowskiego
500,
Stoki - 1.500, Piękna - l!OO, Widzew Wschód „F" - 3.000. Złotno
- 500 i Zagajnikowa - 500. Ilości numerów odpowiadają aktualnym możliwościom central telefoPierwszy komitet społeczny bu- nicznych.
potrzebujących,
że
rzeczywistość dowy sieci telefonicznej powstał w
będzie
dla nich
ła s kawsza.
a Nowosolnej, której mieszkańcy jeżeby wszystko było jasne. warto
to głównie dzięki nim samym .
dodać, że inwestor bierze pienią
dze wyłącznie na połączenia kablo..'... Nie ukrywam - wyjaśnia wiwe. Za nowe urządzenia instalowane
w centralach
płaci już z
cedyrektor przedsiębiorstwa PPTiT
własnej kieszeni.
w Lodzi, Janusz Zarzycki że

nas wydas11 4:>statni grosz"

. dopóki

własne pieniądze

„Pracująca

„Kabaret" USA od lat

":v
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Chemiczna Spółdzielnia
Inwalidów
„z N I C Z"

·

~

§

~

~

§

~

~

~

§
~

§
§

~

Wymagana
procesów technologiczno-produkcyjnyeb na automałach pońc~sznic:O~a.typ Ange, Dera.

§
~
~
§

do uzgodnienia
tel. 36-91 w. 33. Po
<>kresie próbnym gwarantujemy miesz-

ka~ie służbowe
OczekuJemy na oferty.

§.~

~

:§

UWAGA DY!REKTORZY
i KIEROWNICY!
Macie mało pieniędzy zgłoście się do nas.
OFERUJEMY

~

Spółka

il

24240-g

„

PIERWSZY sklep z bronią
wą

LóDŻ

działki

wla1 e duże
36-45-38.

budosprzedam.

26531
BIURO łhndlowe . Parc·Dom" mieszkania,
lokale,
nieruchomości
kupno - sprzedaż.
Gdańska 31A. 33-71-32.
1'1828
PO~REDNIOTWO,

66-20-79.
24863

myśli wską
sportogarową (wszystkie

ka-libry MAGNUM)
ceny
kookurencyjne.
Al. Mickiewicza 47.
25908 !!
TELEWłZORY, video, gospadarstwo
domowe.
meble.
Autopośrednirtwo
kupno-spr:r.ed11ż.
33-10-32. Mitelsztet.
25992
pos'·REDNICTWO
sprzedam
kuplę
w~zystko. 55-43-27, po
16
•
, 14973
VIDEOODTWARZACZE.
87-3~·12.

18983
KOMIS. Wymiana wideokaset.
Gdańska
8.
33"-59-50.
25768
TEKSAS
s,pódniczki.
spode:i ki,
dziecięce.
młodzieżowe produkuję,
81-43·78 wieczorem.
----- -- .
-.--- ......--- - 19483
TELEWIZORY. video po- KUPISZ
sp~zedasi
średnictwo, 55-13-92.
ws?ystko. 32-25-44.
24201
16585 Il
---~

=
[ ~ Ał.tJ<.IS --ZATR·UDNI -=
wykwalifikowane:
--A
A
-=-.'
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z•mtANICZNE

ul WLODARSK.A 5/'I w t.OD:tl
(dawny Andrzejów)

SZWACZKI

KALETNIKOW
na korzystnych warunkach

płacowych

INFORMACJI UDZIELA
KADR: TEL: 48-84-96

DZIAŁ

::7

Lub

=
::

48-84-90

--

938-k

=
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PIĄTEK,

Czas dla reportera - aud, (Ł). 16.35
W cyldu: „Sylwetki'" - M. Pawłow
ski (t.). 11.00 Aktuatnołcl dnia IL).
11,15 Studio wyborcze (ł..}, 17.45 Dzieła, style, epoki. t8.l5 Cornelius Ry·
an „Najdluż$Zy dzlef1" - odc. 18.25
Reklama. t8.30 Muzyka młodych aud. t9.30 Wieczór w filharmonii.
20.15 Wlad . 20.20 Felieton 1culturalny.
20.25 c.d. transmisji koncertu.
21.30 Klara s. !lleralda: „Starsza panl w Holandii". 22.05 Słuchajmy razem. 23.00 Marla Dąbrowska „Przygody człowieka myślącego" - odc. 23.20
XXX Poznańska Wiosna Muzyczna rep. 24.00 Nocne muzykowania
aud.
PROGRAM Ili
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przemysłowego

Spółka o.o~

§
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OGŁOSZEN

~
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General''. 22.45 Opera tygodnia: Richard Wagner „Lohengrin". 23.00 24
godi!.ny w 10 minut". 23.10 Radio Kanada. 33.15 „zgryz od nowa". 23.SO
Alina Reyes „Rzeźnik".
PROGRAM IV

U.OO „Dom i Swial" - aud. s telefonicznym udziałem słuchaczy tel.z
w trakcie trwania
programu.
12.35 W galarll muzyki.
13.25 Spotkania z reportatem. 13.45
Po orawsku. 14.00 My l nasz świ at
- Nasza ksiątka: „Joachim ma kło
poty" - odc. 14.SO Magazyn „Mię
cl.ZY nami". 15.30 Lektury nastolatków: .,Buszu}11cy w zbo:tu" - odc.
15.40 Program
Rozgłośni
Harcerskiej.
16.50
Muzyka nastolatków.
11.05 Folklor w pl&ulce. 11.U Ma· 17.10 Język
polSkl dla kL IIl lic. ła antologia nagrań chopinowskich.
„Futur~m". 17.łO Widnokr~g.
11.00
12.00 serwis Trójki l Radio Kanada. Felieton
aktualny.
li.OS Jazz tylko
12.05 w tonacji Trójki. 13.00 Robert jaZlli. 18.11
id.
18.25 Jazz
Ludlum „Totsamołć Bourne'•"· 11.10 tylko jazz. „EKO·ECHO".
18.35 „Qua vadl.s". 18.50
PROGRAM li
Po\Vtórka z lOZfY\"kl. u .oo Symfoni• Jazz tylko jazz.
19.00 Kalejdoskop
U.OO Muzyczny non stop. U.40 cy- Beethovena. 11.oe terwls Trójki. li.li
19.35 Muzykoterapia.
20.os
ganie. 11.• Portrety tw6rc6w tudo- Polityka dla wpyt:t1dch. 19.10 Wak•- •echn!ld.
Język ang!elakł. 20.20 Piosenka litewych Wacław Kula!<owck{ - wlleń· cje na dwoch kółkach. 11.12 Rock racka.
2G.30
Wieczór
muzyld.
21.00
ski cymbalista. 12.0i Muzycrny
znad Wartr. tl.40 .;t:nlclawa".
18.00 Polłuchaj, przeczytaj. 22.00 Ludzie sto~. 12.10 Z. muzyk• rn•~ wl•kl. Zapnszamy do T~6Jid. 17.00 sarwl1 Epoki.
Obyczaje. 23.00 Radlokom13.00 Wlad. 13.•5 8•r•l1 l•f•mnacyl- Tr6j1<l.
11 05 Informacje spnrtowe. puter.
nv •t.1. 1' "' Po -.ht\ - aud. Zo• U.IS Klub Trójki.
19.39 Złote lata
fil Pertt (L'. tt.Zt Studio w,bo•„e duetu .The t:verly Srothers".
11.50
TELEWIUA
(ł..). t3.~ ,Ja•z nie •,·lko dlo fanów . • Andr• Brlnk ,.Zanosi słę na deszcz".
aud . U.2'1 Folk'()"' ':!I rupie hriata 2&.90 Między punkiem
PROGRAM I
a tunldem.
- Litwa. t4 50 Pamiętniki I w•pom 20.311 Saml o snble. 10.45 Trzy kwa- 7.45 Express gospodarczy
nlenla: Weronika Hor• (Hanka or- dranse jal'.zu. 21.30 Skandale llteracdlaczego
się
d::mówna) .. Tułacze dztecl" - odc. :. kiP.. 21.45 Lubię szum starej płyt„. 8.35 Domator niszczą?
tli.OO Album op„rowy. 15.30 Niezapom- 22.15 Powldć w wydaniu d:lwlęko
nlane glosy. 11.H „E-i" (Ł),
16.0S wym: Wacław Gąsiorownl „c:zarnF 8.50 Domowe przedszkole

"°"

„

węzowmc

I

I

u.co Koncert.
11.30 Aktualności
kulturalne. 12.05 „Z kraju I ze świa
ta". 12.31 Muzyka.
12.43 Rolnlczy
kwadrans. 13.00 Komunikaty.
13.05
Radlo kierowców, 13.30 ze śpiewni
ków domowych
MonluSZki.
14.00
Wiad. 14.05 Róbmy swoje. 14.15 Ma·
gazyn muzyczny
- Rytm.
14.i!S
Pięć minut o kslą:t;ce.
16.00 Wlad.
16.10
Muzyka I aktualności.
18.50
Transmisja zakończenia
III etapu
WP. 17.30 Ludzkie losy. 17.50
Kto
tak pięknie gm. 18.00 - Wiad.
18.05
Problem dnia. 18.20 Koncert
dnia.
19.00 „Z kraju I ze świata".
19.30
Radio dzieciom: „Zielona Półnutka".
20.10 Komunikaty Totalizatora. 20.15
Koncert :tyczeil. 20.35 Rzemieślnicze
sprawy. 20.45 Jan Nowak-Jeziorań
ski „Kurier z warszawy'' 21.00 Komunikaty.
21.05 Kronika sportowa.
11.30 Reportaż, 21.50 Na różnych instrumentach. ,2.()łl Wlad. 22.05
Na
rótnych ln~trumentach, 22.15 Muzyka
, baroku. 23.00 Dziennik. 23.15 Panoram" 14wlata. 23.30 Ten stary, dobrv
J~ ZZ. 23.50 l\lyśll przed końcem dnia.
2:1.55 Północ poetów: Marcin sendec-

~

~
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ZAKŁADY
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Ww. roboty wykonujemy także techniką alpinistycz:ną. Stawka kosztorysowania 3.000 zł. Zlecenia przyjmują:

z o.o. (j.g.u.), Łódź,
ul Pabianicka 240a,
tel. 81-35-87 lub Bl-99-93.

~

,",

~

roboty malarskie wewnętr'Me i zewnętrzne obiektów wszelkiego typu
w tym konstrukcji metalowych
słupów wysokiego napięcia,
uszczelnianie olkitem elewacji
ORAZ
malowanie elęwacji budynków prywatnych.

~

§
§
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przedsiębiorstwa

S
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płacy

Warunki pracy i

~ w dziale kadr,

~
§

§

znajomość

~

~

~

ZATRUDNI·
mechanika dziewiarza.

~

§

~ w Białogardzie, Połczyńska 10 ~

§
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GLAZURA,
teraka.ta
(import Włochy, HDŁOÓZKIE ZAKŁADY
~
DWUIGLÓWKĘ,
A HALA. o POW·I ERZCHN1
landia). Duży
wybór.
KINOTECHNICZNE
~
Ceny hurtowe- i detaRYGLÓWKĘ,
r'~ „.~,,. "R"
~
1000 m kw. na terenie
liczne.
Spółka
„EL·
GUZl\KAtRKĘ
FOL".
Piotrkowska
~
ul. NOWOTKI 41
produk14.8/150,
XVI pięt.ro,
~
.P
os z u k u j ą
~
~
cyjnego w Łodzi (energia,
pokój 1614, tel. 36-38-33
kupię.
. wew. 2425.
wykonawców wymienników
woda,
para
technologiczna).
18116 g
48-18-85.
przeciwprądowy.eh typ W-3
'GOSPODARSTWO domo- ·
. 16541-g
lub
DZIERZA
W
A
11111111111111111U111l•1 • iillł
we, meble,
tele.wideo
.
. oraz
'J)OŚrednictwo. 55-22-53.
OFERTY:
BIURO
CYKLINO WANIE, lakie17650 I
do wym1enmkow
SIENKIEWICZA 3/5
~
rowanie. 43-14-48, Polka.
VIDEOODTW.ARZACZE,
~
26480-g
18488
~
garowo-wodnych typ G-3.
telewizory,
lodówki,
MONTAŻ
żaluzji
RFN.
~/U//////U/////////////////////.//.///A
Informacji udziela oraz oferty przyjzamrażal'lki. l>r•lki ku34-35-45.
.. i
pisz sprzeda&z.
muje dział ,gł. mechanika, tel. 32-05-71.
QfNEKOLOGfA -.
2~
57-22-00.
~
24189-g
~
Sprzedaż
wyrobów
36·65·65 .-.18·19codzienni.
ZAL UZJE przeci wsłone17168 R
U/U/.//////////.///./D"'H////.//Ą'///..U~/.//h
ai:Kośc1uszK1 w
KueA11Ew1cz
czne RFN. WstrzeliwaBOAZERIA wysokiej jahutniczych
nie kołków, 42-35-32.
~/////////////////////////////////////.1kości (suszona,
szlifo.
„OPTIMAL"
wana) najtańS7.oa. Sklep
MEJDIX elektrycz.ne
171521
PAL,
video
przestrajaKilińskiego 44. 3S-82-S5
odciągacze pokarmu ul. Teresy 107,
nie. Gwarancja. AZP Z..
20982 g
wypożyczalnia
32-35-03
25687 g
Teofilów,
„INTERMED" całodobo
tel. 52-04-97.
we pogotowie. 34-10-77
111111111111111111111111111111
17177 g
kal, 33-24-41.
MATEMATYKA. 74-45·!12. USG, EKG
25854
wysiłkowe.
VIDEOKAMERĘ
sprze17805
VIDEOKASETY wyinterniści.
kardiolodzy
dam
zamienię.
miana, nagrywanie.
NIEMIECKI. 78-58-02.
inni . ..DAMED" 33-73-25.
51-23-09.
74-09-44
25869
17617
„INTER-MAK"
Piotrkowska 5.
z o·o.
18934
od·
pomocników
15882 ~ WYPOŻYCZALNIA
AUTOMATY skarpetko- STOLARZY,
twarzaczy.
51-42-10
stolarzy
zatrudnię.
we. overlock - kupię.
Konstantynów, Północ --------------~
25034
42-23-18.
WYPOŻYCZALNIA . video
z a p r a s z a:
na 48.
19476
43-10-11
17880
26560
„JOWISZ'A".
„Heliosa", ZATRUDNIMY
~ do korzystania z usług Składu CelWYPOŻYCZALNIA ma1-1
handlowvideo. 51-23-09.
nego w zakresie tkanin pol iamidonetowidów. 51-81-35
ców (niemiecki, angiel18170 g
wych typu CRASH z Importu. wy-·
ski, rosyjski), specjali.
2.5127
WYPOŻYCZALNIA wideosokiej jakości. w szerokiej gamie
ętów rozliczenia fiodtwarzaczy. - 86-84-74 1
nansowe - handel 1.akolorystycznej.
graniczny.
36-75-53
8864
WYPOŻYCZALNIA
mag„MAJED''.
15533
netowidów 42-37-96.
.
ADRES SKLADU:
PARK1ETY. 57-88-60.
KRAWCOWĄ
(sukienki)
.
15883
18475
ul.
20'24,
zatrudnię. Narutowicza
VIDEOFILMOWANIE - 1
ZAKLAD renowacji odzie2~
Pracownia.
26530
LARYNGOLOG
fom'a51-23-09.
189361
tel.
43-18-77
w.
92.
ży skórzanej. 51-63-61.
16063 CHALUPNICTWO
na ( ~ 1'.: _ . Modzelewska, VIDEOFILMOWANIE Informacje, tel. 37.-1>2-01, 36-38-33
MAGNETOWID ,Sanyo".
overlock
przyjmę. 1
•
8459 1 „Uniwerstech" 42-99-33
w. 2562.
51-63-81.
~•R
l
~
16062
26529 ŻYLAKI
leczenie, TELENAPRAWA 81-70-34
•
do sklepu firmowego tkanin I wyTELEWIZOR
kolorowy. WYCINANIE
skór - za-1 51-33-33.
·
23977
robów gotowych w Wiśniowej Gó51-23-09.
18938
trudnię. Lódź, Nizin·
12984 TELENAPRAWY. 87-1~7iii
„DREWBUD"
(1991).
rze, ul. P tekarn1cza 2 tel 13-24-57.
2
na
2 A.
1·CHIRURGIA plastyczna. , TELENAPRAWA 52-35-70
42-19-59.
26530
26586
WIDEOODTWARZACZ,
.„
t an·1
81-84-08.
G
D
P
Z
"
aanu
za
ru
,
187071 WYCISZANIE
drzwi,
55-27-51.
doświadczonego mistrza '
ŻALUZJE - gwarancja. RUBIN. Elektron ...:.. ki26557
krojowni i krojczego. EKG . Dro~d. 57-55-55.
zamki. blokady, blacha.
~51·39-58.
neskopv 57-78-91.
video,
TELEWIZOR.
Zapewniamy
wysokie
181471
51-95- 42.
18437 ~
575 DRZWI dodatkowe, wy52-82-07.
zarobki oraz dowóz do
16
ciszanle
86-67-08.
WYPOŻYCZALNI.\
ma17836
pracy. l!1formacje: tel.
• • WYTLUMIANIE.
zabez- 1\lONTAŻ - pilotów. dol!netowidów 74-82-92.
SPRZEDAM videokame0-43510 w. 146 do godz.
pieczanie
drzwi. 1 datkowych
kanałów.
16522 I!
rę .• Panasonic", 16-45-45.
15 Lutomiersk. 43-45-39 ,....... lekarzy
.~
36-40-45.
1 81-02-81.
ot-~y I 'S EKCJA. cteraty15641
po stodz. 17 Lódź.
...
. l" .
;;.
16596 I
23182
zacja rachu·nki. VIDEOODTWARZACZ 26571 ;;;: o spec1a 1stow o
DRZWI stalowe. drewniaAUTOALARMY instalu74-80-19, Sałaj.
sprzedam. 51-73-87.
szwl!czki
ł..
także
EKG
n~.
k~at:v,
żaluzje,
taZATRUDNIĘ
ję. 5~-56-73.
19453
L'"Z:drowi- . _
p1cerk1, 52-11-46.
'.!~250
16964 ~
chałupninki.
SPRZEDAM
overlock
1 NAPRAWA maszyn 'lY- ZABEZPIECZANIE. wyi*1ł'"M
Sk()Wa 26.
52-11-~~
„Union Special" - 5.
19452
MONT AZ
boazem.
jących. 32-08-59.
ciszanie. drzwi hiarmo„Singer" - 3. LZ-3 • .si- SZWACZKI do przyucze42-78-42.
1!H21
11ijkowe, za'Pir:iki,
'18819
!ikon. 57-09-68.
nia - przyjmę. 87-18-38.
NAPRAWA maszyn szy86-29-10.
19336
boazerii.
MONTAŻ
19456
jących. 51-97-28.
18510 ~
51-78-68.
SONY"
• Rubin&"
SZWACZKI
chałupniczo
19026 :\TONTAZ drzwi dodat"sprzedam.' 51-23-09.
19423
zatrudnię. 57-89-47.
DOMOFONY. 52-53-20.
kow:vch. tlllpicerki.
•
18:53 11!
wod noka- SPRAWNIE - tanio mon26506 IN'>'l'AL/\r'JE
3 j g
87-57-64.
taż boazerii, 57-29-30.
nalizacyjne, gaz, c.o ..
zatrudnię.
SZWACZKI
18708 ~
19328 HOLOWANIE 86-02-12.
przyłącza wodociągowe.
Trk•RS,
Malczewskie18093 l!
MALO W ANIE, tapetowa•
81-06-45.
.
go 64.
.
-- - · nie. Elewacja· domków. PAL-VIDF.0-U~F
16~78
0992
pl"Zestrajam. NowakowZeligowsltiego 18/14.
S7-WACZKI zatru 11ię ski
43-95-04,
81-85-87.
USŁUGI
wodnokr:i.I'229!19
DAT5 UN
sprzedam,
teksas, (Bałuty) 84-27-79.
17909 g
zacyjne,
c.o., 33-49-64 PODCISNIENIOWE pra•
51-68-00.
23689
Po 17.
nie dywanów, ta,„.ce:-- PAL-SF.CAM-FONIA
SAMOTNA.
samochóc1,
14670 ~
19399 1 ki, 42-02-45.
•
mieszkanie - Pan okot1rzestrajanie „AREL"
ZATRUDNIĘ
szwaczki,
ło 60. Listy 24291 Biuro
7.(-06-42
(10-1!1).
CYKLINOWANIE. !akie- I
.
16337
chałuipn~czki 15-83-71.
Ogłoszeń,
Sienkiewicza
23624 ~
rowanie 42-81-17
MONTAŻ karniszy. Za15797 I!.
•
• 15275
3/5.
pinki, 34-39-38.
VIDJOC>FILMOWANIE .
17101
Janus 78-47-84.
POSIADAM gotówkę oUKLADANIE
parkiet.u. NAPRAWA pralek auto25691 ~
czekuję
propozycji
M-2 - sprzedam, zamie·
gla~ury,
~Yklmowan1e.
matycz.nych
(polskie)
.
.._,
ł
•.••
~
...........
ŻALUZJE.
wyciszanie,
współpracy produkcyjnię, 33-46-64.
..... ~ ... ~ -_..:;,.....Ą
-"*'~-=
lakierowanie
42-05-59
Kochelski 78-47-58 •
monta:i: d rzwi dO'datko-io-:iandlowej.
Oferty
157241
(8-19).
14829
wyeh, 87-29-60 oo 17.
26481 Biuró Ogłoszeń.
ż;AM1ENTE M-~ r.a więGINEKOLOGIA, 51-50-34.
19215
PRALKI
Wiatka.
Polar
18377 ~
Sienkiewicza 3/5•
19042
ksze. 81-70-09.
- naprawa, 34-23-03.
24282 GABINET
stomatologi- CYKLINOWANIF• takie{/.///////////////////
///////////////////i
tanio.
ó
czny. 86-31-41.
DWA
18669
M-3
na
M-6,
rqwanie
LOD WKI naprawa.
24996
52-08-00.
52-99-84.
19064
Pawłowski
311-16-88.
1
16566
.
17570
FIRMA poszukuje lokaCYKLINOWANIE ta- ORTALION na kurtki
lu ekląiowego. 78-85-36.
nio, 52-66-88 (8-20).
„PASSAGER" _ usłu•
25868
25328
gi, pr9dukcja. Sitodruk,
KA WAI,.ERKĘ sprzedam,
wytłaczanki na dzianiPANSTWOIWE
~
• 84-61-40 po 16.
nie i na swetrach 26559
~
osoby prywatne!
usługi. 87-85-15 (wieczorem) lub Mirośl:awlec
22 (gmina Lutomi~:l.
poszukujemy
18139
MONTAŻ domków letnilokalu
Po'.wyiej
skowych,
bOazerii,
500 m lpara technologiczna, woda,
PRZYJMĘ
pracownika.
18-53-70.
energia elektryczna około ZOO kW)
Zaikład mecha.niki po1157ł9
OMEGA
jazdowej.
Grabien~ec
ANTENY
instaluj~.
Piotrkowska 33, USG 2B,
telefon
43-14-30
z
„ABA;'
55-32-47.
22240
ciąży, brzucha, bioder,
Tio'kiński.
mózl(u niemowląt. Te
26998 ~
DEKODIDRY
PAL
OFERTY „14910" BIURO
sty
UCZULENIOWE.
MATEMATYKA, :fizyka,
gwarancja. In:i. Nlzio
PIOTRKOWSKA 96.
Ginekolodzy, Interniści.
57-33-20,
Ni~okojczy
74-22-23.
urolodzy,
dennatolodzy.
Tel.: 84-42-15
cki.
1111>'7
ortopedzi,
neurolodzy.
DEKODERY PAL stail.ANGIELSKI - tłumacu
w l'odz. 8-15
laryn1olodzy. MASAŻ.
nla. 52-55-51, po 17.
czak, 87-07-116.
~
1491G-c
25934
17111
. 1114811
9'~~/U//////////////b7//hj0'.J'0„

21.03-86 czynny

19.10 Teraz - tnodnlk IOllPod.
20.00 Piątek - magazyn a Kra•
19.30 Wiadomoścl
ko wa
20.05 Bunt na Bounty
film 21.30 Panorama dnia
•
fab. prod. U$A (1935 r.)
21.45 Z głębi majowego dnia
22.20 „W twoich ~ach" - przed
Piotr Parandowski ·w roczni·
wyborami
cę urodzin ojca - film dok.
23.25 KOllferencja prasowa .rzecz- 22.20 Spisek na życie pap:eża (2)
nika l'Ządu
- film prod. włoskiej
22.40 SipoI"t
kron!n Wyśdgu 25.20 Auito-Moto-Fan-K'lu·b
9.15 Wiadomości poranna
23.55 K<l'mentarz dnia
Pokoju
Q.25 Siedmioro głodnych
komedia satyryczna -prod. cze- 23.W Weekend w J..Syiu:e
23.20 Wiadomości wieczorne
::=
Jl:
chosłowackiej
samorządl'a
~ ~ ~.,:~ -.10.50 Domator - choroby uszu u 23.35 Rzec:zn>~ol!ota
li
- sejmJk
dzieci
_. < „
PBOG:RAll II
12.50 Przybysze z Matplanety
9.00 Traruimiaja obra.d Sejmu
królestwo miętowtigo groszka
SKY ONE
16.20 Telegazeta
16.55 Korel'f!tycje dla
matu~ys7.00 Pr. dla dzieci.
9.30 Panel
16.25 Rambit - teleturniej
tów - język angielski (39)
Pot Pourri - show. 11.00 The New
16.50 Dl~ dzieci: Okienko
Pan- 17.30 Wzroekowa lista przebojów Pr~ce ist Right - quiz. 11.ąo Mło
kracego
Marka Niediwiecklego
dzi lekarze. 13.00 Inny świat. 13.50
17.15 Teleexprey
18.00 Dobra nadzieja (7) - serial świat się ltręci. 14.45 Loving. 15-15
prod. franc.
17.30 Raport
Trzech przyjaciół.. 15.45 Tu Lu18.00 Łódzkie wiadomości dnia
19.00 Express 1oaPodarczy
cy. 17.00 Kreskówki. 18.00
SKY
19.20 Antena Dw6;ki
18.45 10 minut
s~u~a gwiazd. 20.00
Magik. 21.00
19.30 Maciej W6jelckl
19.00 Dobranoc: Bajki z mchu
artysta R1pt1da. 22.00 Hunter. 23-00 za.pu;t.
operowy
paproci
FILM NET
115-00 Dni radia. 17.00 Obietnica.
19.00 Live and Let Die. 21.00 Ka~
mienisty ogród. 23.00 Hitcher.
Dnia I maJa 1990 roku odeszła o4 JIU na •wae pnetywpy .
RTL PLUS
76 lat nasza 'najulkochail.ssa Mamusia, THelowa I 9a'bela
11.00 - :Oie trnsicht1'are ser.
lZ.30 - Klasyka w południe: 13.00
. S. ł P.
- Butik. 13-30 - · Cali:fornia Clan
- ser. 14.15 - Springfield Storv
WA!NIDA BARAINillECKlA
- ser. 15.00 - Poradnictwo. 15-30
Spiel mit. 16.30 - Ojciec Murphy
• domu STA:IQ'CZAilt
- ser. 17.10 - Gorący pieni11dz
Msza łwtęta t&łobna sa duszę Zmarłej zoetanta Olll)rawtona w
- quiz. 18.00 - Sierra - ser. 18.45
dniu 11 maJ& 1990 roku (.pl~tek), o godz, 14 w łr•ttllc:y -en'8raa
św. Fra.nclszka przy ul. llzgowskieJ 151, po csym n&11t3'PI wypro- Aktualności. 19.15 - Das A·Team
wadzenie zwłok na miejscowy cmentarz, o esym powiadamia po- ser. 20°15 - Der Zauberbogen
grąłona w :tałoble
·
·
- film USA. 23-00 - Jocks
JlODZrNA
Tennl.t, Teenies und Bikinia
komedia USA.
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ledawne nasza telewizja
przedstawiła dwuczęścio

wy tilm · „Krew i orchidee'' z udziałem ~ri
•• Krlstołfersona "' roll policjanta rozwll\ZuJ11cego kryminaln11 zagadkę, w czym przeszkadzaJ11 mu wpływowe osobi·
stośei · z grona . lokalnej finansjery. Tym, którzy nie zwrócili
Ut\>agl na obsadę, trudno było
zapewne roipoznat: w echludnie ogolonym · mężczyźnie aktora I piosenkarza, pojawlającer<o
się na ekranie i na estradzie
z pokdn11 brodą. Swego czasu dużym powodzeniem cieszył
się film „Narodziny gwtazdy".
w którym Krlstotferson wystą
pił w roll gwiazdora muzyki
rockowej, a partnerowała mu

Do najpopularniejnych filmów na kasetach wideo nale~
ży melodramat „Wbrew wszystkiemu" („Agalnst All Odds").
popularności
rosn11cej
Mimo
magnetowidów jeszcze nie wszyscy mają dostęp do tego środka
audiowizualnego przekazu, jednak nawet · ci, którzy filmu nie
obejrzeli znają kompozycję tytułową w wykonaniu Phila Collinsa, obecnie jednego z najbardziej znanych ·i cenionych
wykonawców muzyki rockowej.
Warto przypomnieć, b muzyk
ten od lat związany jest z formacją „Genesis".

Barbra Streisand. Na ogół jeonak piosenkarz wykonuje utwory ,,country and western" l ma
na swoim koncie sporo przebojów w tym gatunku, jak chociażby „Me and Bobby McGee"
i „Help Me Make It Through
the Night".

r_,,,_,,,,,._,._,„_,._,._,._,,.;LT,lllil~ll_,.f.LTllLTII.N"IIlllll,l,lf.T'1r,

s~

Chociaż

byt

od

początków

Istnienia grupy jej podporą, dopiero po odejściu wokalisty l
Gabriela,
Petera
frontmana,
Collins ,stał się najbardziei popularnym członkiem ,Genesis",·
powodzeniem
z
jednocześnie
solową.
karierę
rozwijającym
albumów.
już kilka
Wydał
pojawił

e.

również

!

ss·

s
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§

W ostaitnich ki.liku lafach we Francji pojawiły się nowe obiekty

§

11pekulaeji., Są nimi. •• prywatne kliniki, które przemysłowcy i
, flna.nsjera wykupuj' za niewi•rygodne często sumy. Od 2-3
lat rynek prywatnych klinik jest więcej niż kwitnący
stają 1i41 one nierzadko oblektei:n i!iprzedaży na licytacji, a ceS
~
na jednego łóżka sięga miliona franków francuskich. Szczeg6lnie ostra walk.a o kliniki toczy się na południu Francji w
·Marsylii, gdi!e kupcy oferują niewiarygodnie wysokie ceny za
111
S najmrtiejszy budynek szpitalny. W tej atmosferze marsylskiej
policji śledc:i:ej ła.two było uwierzyć, że 37-letni Jeaió. C„ który w ciągu kilku lat stał sle właścicielem 4 klinik medyczno~
~

§

S
§
S

§

ł

~
S

-chirurgicznych, rozwijając dalej swoje interesy pos użył się
w eizekwowaniu należności sposobem z film6w kryminalnych
i wynajął zawodowego zabójcę. zlecając mu ubicie 72-letniego Leonce Moutte, który nie zgadzał się na sprzedaż swej kliniki, us.ytuowanej na północy miasta. Scenariusz wydarzenia

· ~~~
~

S

S
§:S
S był fak realny, że policja marsylska uznała jego prawdziS wo8ć. Okazało się jedna<k, że brakowało paru dowodów i po
~

h
od ·
niedługim czasie sędzia śledczy zwolnił 9 p eJrzanyc o za.

8
S
§
S

bójstwo właściciela kliniki.

Historia ta narobiła wiele szumu w całym kraju i zwróciła
uwage opinii publicznej !}a sprawę wykupu prywatnych klinik. Zaintere8Qwane są mą także S7lpitale pu.bliczne, których
budż-et zależny jest od corocżnych ustaleń budżetu państwona zdrowie. W
wego i przewidzianych w ni·m wydatków
został
- prz.eciwnie - zachowany
szpitalach prywatnych
przywilej utrzvmania dochodów proporcjonalnych do aktywno~ci: status który pozwala uzyskiwać szybko W?sokie dochody, s1.czeg6lnie w wypadkach kllonik na wysokim pozio·
role i z doskóne.łym . t>ersoneleru ~ycznym i pielęgniarskim.

·~

~

§
S
S
§
S
§
§
S
~

W aktualnym stanie

~

większa

eoru

staje

się

rozm-

komfortowymi, wygodnyca mi!ldz:v klinikami orywatnymi.
mi, ale go!"Zej wyposażonymi technicZllie a sz.pitala.mi państwo-

§

wymi, oterującymi su.pertechniltę i obecność leurzy przez 24
gOdzi•ny na dobę , Powoduje to jeszcze dodatkowe zjawisko:
Klinilki
z.mnieJsu::iie się liczby łóżek sz.pitaLnych w ogóle.
prywatne w dążeniu ·do maksimum zysku idą na zmniejszenie
do
liczb• łófrk na rzecz komfortu. W miejsce działajacych
ni~rl~wna 1500 placówek tego typu istnieje obecnie we Francji 70~00. Wszystko to dzieje się w czuie, kiedy wzrasta
licz!:a ludzi starych a tym samym wymagających częstej opie·
kl lekarskiej Opieka zdrowotna staje sie potrzebą nr 1 Fra11przed żywnością i mieszkaniem. Starzenie się spocuz6w leczeństwa ma tel: zt•:l!lzek z& wzmożoną wypr~ed.aż11 kli11ik
prywatnych których właściciele budowaH je w latach 60-70 ,
a dziś osluaj11 wiek, w kt6rym trudno już l)odołać ol.Jowiązkom prowadzenia szpitali. Nie zaws:i:e też są w stanie wypo30
saiyć je w nowoczesne urządzenia.. co sprawia. że około
procent prywatnych klinik jest bardziej przechowalnia dla chofych niż miejscem faktveznej terapii.

S

§
~

~

~
~

§
~
§
S
§
8
S
§
S
§
S

~

może

§~

jednak
Zjawisko wykupywania prywatnych klinik
na.dzieje . .ieśli pójdzie we właściwym kierunku.
b;1dz:ć- ,""wną
„~
w t'!I chwili trudno to jednak ocenić:. Właściciele tworzą caczy sieci różnych dole sieci klinik na wzór McDonalda,
mów towarowych Zaczynają sie też specjalizować iak na , rak'
k
w
ó
O ręii:u parys im 50
zie głównie w leczeniu chor b serca.
procent lecznictwa chorób krążenia jest w rękach orywątnyrh.
ka!'·
Przyszłość szpitalnictwa prywatnego znajduje się na
tach proJ·ektu prawa szp1'talne"o. które dyskut~wa.1e będzie w
"'
"
· narlamencie. Na razie nadal trwa l(orączka wykupu klinik
prywatnych. Można przypuszczać, że nikt na tym nie straci.„.
HALINA UŻYCKA

S:
~

"

~

S
S
~
~
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~
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S

§

S
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Wczoraj mieliśmy o!rnz,ję o.,:ilą-1 szy odci.,ę!< h~d~icm.' mog''
o
włoskie)?;o baczyć ·w nicd~iclę, w pr. I.
część
pierw zą
dokum,en~~ ~odz. 20.05.
fabularyzowanego,
Rozpoczyna ~in „Frsli ·al Mu'
Żdl'ClEl.45 )PAPIBZ._
~ d„S~IS(EI\: INIA
a w me, go z.
.., zis pr.
W in<.ci:(urapoka~ zyki Ł:iń<·ut '90";
dzielę (pr. n, godz. 18.20)
zane zostaną c!-ęść II i HL D~dą cy jnym konce1~cie (sotiot,1, pr,. n.
0 !1e przedstawiały przed~ wszJstgodz. 20) „Cztery pory roku" Vi.
.
proces sądowy a więc zeznaS kim
poetyckich ~
nia świadków, samego oskarżo,1e- vald1ego i· recytacje
S
A_qnieszg9, jak i ogłoszenie wyroku. Do- tekstów w opracowaniu
lekar·
przychodni
organizacyjna
~ dajmy, i.ż w tym 227-minu.towym ki Osfeckiej.
blisko 70 minut to dokuS filmie
Ml'niuszki "8.... Nauka o melodii~
Zainteresowanych
wicloże
mentalne kroniki oraz
z
Wróżenie
Grl!cka bogini losu
problemami
~ krotnie twórcy filmu oddają gło s
IndyjRodzaj kilimka
ślubny
do programq.
odsyłam
kultury
~
.
1-io·
twoich zmysló
Jeden
S Mehmetowi Ali Agcy.
S U schyłku XVIII wieku bry- „PANI MINISTER PYT.\" (sobola. lJ
~ tyjski uzbrojony transportowiec pr. I, godz, 16.4-0), J9;órcgo 'bohater- Ir,
Zwój 1'<-Pi"ru
Moż<: być ssąca-l!.:1cząca.
PIONOWO:
'
:S „BOUNTY" przewozi sadzonki k<J jest Izał>eb. Cywiiiska.
z Zt\"l.o. k~!1re po jeunym z filmów r:a·-:lgn:;lo do Adolfa
S drzew_a chlebowego z Tahi~i na
nieboszczyK
W nid
zobojętnienia
Stan
mszy
'S JamaJkę. Załogę trzyma zelazną Ciekawie zapowiada się też
~wieze
ar~ł
Właśdc1el
6. Korzystne ma17eństwo
:\l
S ręka ambitny despotyczny kapi- ~two z
bydlęcą
krwią
~!ę
wiący
ż~
Owad
zi:tami
..
Kisiefahetu
„.
odcinek
·
ko;ejny
cza-1
~krócenia
dla
:S tan Bligh, któ~y
ikil"r
.
fajkowy
Tytoń
kwiato,\·a.
Gt·ządka.
Ottaw~
w
S su podróży podejmuje decyzję la' (sobota, nr. II, godz. 2:3.20).
Wychowanek seminarium duchownego 20. Kokminkowy
L~oprzy- którym „na tapetę" pójdą
opłynięcia niebezpiec1.nego
(l
. n1lpie z manili.
S lądka Horn ...Na statku wybucha pold Tyrmand, Jerzy Urban, Wik>
Wań·
. lsk' i M 1 hi
W
S bunt.„ Pow1esć Charlesa No:d1
oprac. J. K.-\ŁUŻKA 1I
e c or
oro11zy
Halla tor
~ hoffa i Jamesa Normana
r
Do roz1r,sowania: na.grody książkowe.
"
~ ekranizowano wielokrotnie. 1'ele- kowicz.
I,
łJ
nam wersję
wizja zaprezentuje
(jh) c:::.~- ~z:;:,,~;. - •
S starą, z 1935, ale jak krytycy
W
stwierdzają chyba najlepszą.
rolach główn. ych występują: Cha.rS ~es . ~ang~~on i Clark Gable•. ProS Jekcia dzis, w pr. I, o eodz. 20.05.
S 1 „PRODUCENCI" (prod. USA) :S ! to fiimowy debiut Mela Brooksa, reżysera, aktora, producenta filmo:S wego znanego z dowcipnych naroS c;lii starych tematów i gatunków
S filmowych. Film opowiada o
S\ showbusinessmanach, którz.\I' swą
S karierę pragną zakończyć efektG§I ~vną pla?tą. Okazuje się jed:i~k.
S ze wyrezyserowana przez nich I
szmira odnosi wielki sukces kasowy„. Emis}a w sobotę, w pr, T,
·
~ ! o godz. 20.0<>.
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§

§
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S

S\

§I
I
S

S
sensac.H"
•. Ki11ie
W sobotni:n
SI (pr. .I, l(odz. 23-.20) pokazany zS: i

J~ stanie francus'.ii „PASAż·•.
tyr
to film z gatunku S-F, o
jak w życie twórcy illm.lw ani
mowanych wkraczają złe moce z
kres- I
realizowanych przez niego
kówek. W roli głównej Alain De·

§
S
§
§S
§S

1te

10

t

d

nasz,eJ!io eatru -aMODRZEJEWSKA,
A
Si LENgen
bohaterką

HE

'jest

I

siedmioodcinkowe~o

j
( 'ł
godziny każdy) serialu
po to.re
Jana
przez
wyrezyserowanego
przedstawia
Film
t.omnillkiego.
jej
~ I ż~·r.ie artystki od początków
· d d0 A
·
k ·
meryanery az po WYJaz
w 1876 roku. W postać yvielkiej
_, j kiaktorki
wcieliła się Krystyna .JanMarek
~I ds a partneruj<), jej m.in.
Bargiełowski, Barbara Horawian·
~ ka, J~ Englert, Krzy:Szt!Jf . I<olberger 1 Tadeusz Łomn1ck1. Pierw-

~

S
S
S

S
§
S

George

I

Fachowcv

B. Stanlev
- Ty chyba żartujesz, slary. Tak
iść po prostu I zgarnąć forsę?
- Zapewniam cię, Mike, że nie
łatwiejszej rzeezy pod słońcem
obrabowanie banku. ·
- A skąd o tym wiesz? Robiłeś

ma

niż

to już kiedyś?
- No... jakby cl to powiedzieć...
mall) wszystko dokładnie za planowane i opracowane! To co, zga.
dzas1 się?
- Zaraz zaraz, nie tak szybko!
Kt6ry bank chcesz obrobić?
cl
- No przecież nie powiem
szc7.eg6ł6w dop6kl nie wejdziesz w
ten interes.
- Dąbra wchodzę.
- No więc mvślałem o „Knightsbridge Bank''.
- F.ee taki mały? ....
- Właśnie o to chodzi. W małym banku !est mała ochrona.
- Tak. to prawda Dobrze, dobrze a masz broń?
- To jest problem. W zasadzie
można by kupić, ale to dużo kosz.
tuje t„.
.:i ·trzeba się zarejestrować,
nie?

nął
się!

•
skradzionym fordem
„Knightsbricłge
do
mustangiem
spod
Bank", gdy ruszył akurat
[)lego opancerzony furgon „Securit;y"
- $wietniel - uc~~z!ł się Bob.
- 'Na pewno przyw1ezh forsę. Bę
dzie większy łup. Idziemy!
oprotowe
przez
. Po przejściu
drzwi założyli kupione n~ _c~artes Road plastykowe maski 1m1fojące twar7 poprzedniego prezydenta i z pistoletami w rękach zaczę•
To jest napad!
li krzyczeć.
Wszyscy na podłogę! Nie włącza<'
alarmu! Proszę zachować spok6jl
To jest napad!

I

· Mike podbieg! do starszego kasz plecaka
jera.
II worek
z czarnej grubej folii. wyciągając

duży

Dawai for11«:. ale już! I bez żadnych sztucze;.; z alarmem!
I Kasjc.r siellnął pod blat i położył
j na nim pieć- niezbyt grubych padziesl~iodolaro·
· czek ban\tnot6w
wych. - Dobra, dawaj, dawaj, nie
:r.am czasu!
- Nie mam więcej. Właśnie by·
- No właśnie, a•lak ookaż <>mv ;„.
kiś dokument, to nam nie sprze- ła .s~urity" i ubrali nasz utarg
do CC!ntralnego sejfu„.
dadzti bo jesteśmy za młodz.i.
Mike chci;ł coś powiedzieć. gdy
- To co robimy?
- Przecie! ~owledziałem ci, że pne.,.wało mu potężne lrlr:hnięcie.
Na SPoJrr ł w bok i .z przerd.eniem
mam wszysttłn iaplano"i'Jaoe.
CharTes Road Je~t taki duży sklep da;!trzegł ,s padającą z twarzy Boba
z · za·ba\"tkami. Mah · tam mnóstwo -na.sk,. Oo nosa chlO'l'lca riotl\r~
perfum jednej z
Widziałem zapa(;h piżma zabawek wojgkl'!wych.
· tam tlikfe "pistoletv, świetnie n!l· klientek. - na kthry zawsze był
U!!Z\l!Ony.
śladuil\ce bto""'n''lfi
M1,..e odwrócił się z powrotem do
oezalał? Z zabawką na
~ Czyś
te starszy
·
kulera i spostrzegł,
bank?
- Gwarantuję ci · że w zamiesza. ra:1 z dużym zainteresowaniem i
niu nikt nie będzie się dokładnie lekkim ułmiecbem na twarzy wpa„
Ch<)·
przvnatrywał co masz w ręce, wszy- lruje się w jego p!~tolet. !era iasna! - pomy§lał I krzykscy ~i" hęd11 beli.

t•
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do kumpla:
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Wycofujemy

ob!"otowe drzwi
za nim skoczył
jednak machnął
pustym niemal workiem, gdyż ten
wcisnął się między drzwi i obudozablokował.
je
wę I skutecznie
Rozpaczliwe szarpanie nic nie dasytua<:ję.
ło , a wręcz pogarszało
B:>b nai- ,
Widząc co się dzieje.
pomóc koledze,
pie\W spróbował
ale gdy przekonał się że to nic
nie daje, postanowił ratować włas- ·
1
na sk6rę.
$ciągnął z twarzy ma~kę i ruszył
w strone samochodu. Już otwierał
padł na '
drzwi, g.dy jego wzrok
a właściwie
przednie lewe koło,
smętny flak jaki po nim pozostał.
- A niech to szlag trafi! - pomyślał z pasją i ruszył w stronę
zapflrkowanego w pobliżu eleganckiego chevroleta. Otworzył drzwi
siedzącemu
i machnął pistoletem
za kierownicą facetowi.
- Jedziemy. ale jut!
- Dobrze, dobrze, ale n,iech pan
bo jeszcze
tym tak nie macha,
wypali - odrzekł mężczyzna i rujak z kopyta.
szył
1
Nie ujechali daleko. Po .niecałej
minucie jazdy chevrolet z piskiem
komendą
opo.n hamował pr:i:ed...
policji.
- No, koniec :i:a.bawy. chłoptasiu
- mężczyzna za kierownicą wyjął
zdumionemu Bobowi zabawkę z
ręki l wyrzucił ją przez oknÓ, co
1;iowodowało reakcje przechodzące
cn obok policjanta w hełmie motocyklowym. - Cn się dzieie. kanltar.le?
Przywiozłem
takiego.
- Nic
właśnie fachowca od napad6w na
l'.'an1':i.
T dod~l w strom: Boba: ..:.. Rust~.i sie. chłoptasiu, bo muszę jeszcze wr6cić do banku po moją żo nę.
Pierwszy przez

Dojeżdżali
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But Seriously" na naszym
rynku. Znany jest też jako
aktor z roll w filmie „Buster".
Collins często pomaga swoim
kolegom po fachu jako perkusista i producent. Ostatnio uczenae;rywaniu nowej
stniczył w
a wczepłyty Erica Claptona
śniej jego nazwisko często pojawiało się na okładkach albumów zespołu „Bn'.ld. X".
ostatni -

wybiegł Bob. Tut
~ike. Za mocno

1·

°"

