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Historvczne spotkanie
Jan PawełI 11·- M~ Gorbaczow
.

.

piątek

o godz. 10.30, na
dziedzlflcu pałacu Kwirynalskiego
zakończyła się
ceremonia pożegnania Mi-1
chaiła Gorbaczowa
przez prezyd enta Włoch Francesco Co.!sigę.
Radziecki
przywódca przeje chał
samochodem na drugą stronę Tybru, by rozpocząć ofi c jalną wizyt ę w Watykanie.
Wizytll . ta wzbudziła ogromne
zainter esowanie i już została uzna-

I

Z 'paw::Uonu „Chemii"
zostały tylko zgliszcza

Wielki
-

mn.ief

Było

więcej

ela po ckug!iej :w nocy,

pożar

baczyłam, ie jest jasno
jak w
gdy obu- dzień.. Pod/biegłam do okna - ca-

domu prsy ul. Sienkiewicza 18

ŁGd.ZJ!.

-

Obworzyłam

w Łodzi

łt' pawilon stał już w ogniu, buehały s niego potęzne kł1:by czar-

oczy i

.;,'?',,.,,,~,,-

•

l
(Qd , specjalnego

dwadzieś~

~dy mndie jalkieł strzały mówi
Kałllft)'Da Puzkcnvgka, mleszkan-

a
w

8 Rozwód łączności z transportem
8 Wybór M. Szatybełki na posła nieważny
e -Zgoda na poprawki Senatu.

wysłannika)

lionów rozmów ni~ może
dojść
do skutku. świat zarabia na łącz
ności, my do niej dokładamy. By
zmienić tę sytuację, potrzebne są I
gruntowne przeobrażenia w struk-1
Jan Paweł Il i Michaił Gorbaczow podczas historycznego, pierwszeturze resortu, jego powiązanie z go spotkania •
"-apleczem naukowo-techmcznym, a
CAF ......, Reuter - telefoto
tak.że szerokie kontakty z zagranicznym~ ~nwestorami. To.
z~d_anie na za historyczną. Ze względu na Szewardnadze, członek Biura Podla m1mst~a ~arka Kucha1sk1ego, brak stosunków dyplomatycznych litycznego sekretarz KC · Aleksan~t6ry ob';JmUJe te;i urząd. .Były nie mogła to być . wizyta państwo· der Jakow lew . wi ~ prem;~r Sita
1 ~alecema dla mm.
Franc1Szka wa. Przyjęto więc formułę wizyty rian i inne os" '1 ;stn ~ci
Wielądka (p~zostały
mu sprawy oficjalnej. Radzierkiemu przvwód-1 N
d zie
· d zIncu
·
ś w. oamazego
. .
tr~n~portu
.
.
1 gospo?ark1
a
mo:skteJ),
by w szczegolny
sposob cy towarzys~yła zona Raisa m1- Gorbaczow oowita'ny zos tał przez
nistęr spraw zagranicznych Eduard
arcybiskupa
Dirio
oot~aktow~ł tę _ostatnią.
Mond 1• •ipgo
.
.
Nlesp_odz1ewame przed~uzala się
prefekta Domu Papieskiego Dodyskusia nad sprawozda111em KoKładn i e o 11 Ol papież
J a' Paweł H u :\c isnąl dłoń go ści a · Dwie
misji
Regulaminowej
\Yysokiej
Izby V' sprawi_e prot_estów wyb~r-.
.minut y póinie i Jan P a iv eł Tl · l\lli czych. Posłowie bowiem 't\o
mecha ił Gorba czow siedzieli już
w
, który ch punktach nie zgad<.ali się
bi bliotece prywat nPj papie7a i r*z'I: wnioskami komisji. W
zw1azku
Nareszcie bardz1eJ optym1stycz- p o czę l i trw ają cą oonad e o d zi nę
Ż tym każdy punkt
propanowa- na wiadomość z południowej gra· rozmowę . W ty m samy m czasie ,
nej ustawy głosowano oddueln ie. nic}·. CSRS p .Jwi ęks zyła znacznie waty kański s~k retar z stanu AgosZ r zPpracowania w koncu kom- licz b ę p racowników czechosło w ac p1 ,1fe wys i adł
el k t ron czl'l9 \ki .
· '
Jyri1 !\ GJB.wi
urządzenie. Liczy~ głosy
mus:eli z Polską , Węgrami i Zwla,zkjem
posłowie sekuetarze.
Ra<lz1.e ckim Ich o~·ara u·nwo.! w - - - - - - - - - - -- -- Cóż to, skoro
najwi-:kczego odczuwalny sposób skrócić czas oczekiwania przed szlabanem gra (DALSZY CIĄG NA STR. 3)
n icznym.
<PAP.l ·

miejsce jednego m.amy dwa1
resorty
Ministl'orsfwo
Łączności 1lraz Ministerstwo
Transportu i
Gospodarki
Morskiej: Tak wczoraj zadecydo
wal Sejm. Włożenie przed tygodniem ustawy w tej sprawie
na
półkę uznano za błą(!.
co· więc ma przynieść wzdzielenie wspomnianego urzędu? Skandaliczny i anachro11.iczny dziś stan
telekomunikacji
paraliżuje
gospodarkę
i zniechęca
zagranicz·
nych
partnerów do robienia w
Polsce Interesów. Pod względem
ilości telefonów
mamy ostatnie
miejsce w Europie. Rocznie 10 mi-
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Pani Jrena Gumowska. zbul-

10er1owana łi/m, że „pieczywo
atalo •Ił leriu lak lcosztoume,
ił zacief)łaJą mnie Zudzie
w
ogOflkach, Pllt•Jqc. cz11 nie mo.tna 1'11 ze •t4rego chleba Upiec
świeżego i amacznego" , serwuje taki mniej więcej pnepis w

„Zyciu Warszawy".

Wz1qć

I

szy bCIBJ• ·

do CSRS

l ·. .. .

I

ki~

logram mąki, otręby pszenne,
km inek, sól, jajko. itd . itd„.
Potecam11

I

wypatrószyć.„

Sytuacja materialna wielu mieszkańców. jest kr~tyczna. Liczba
osób potrzeb!Pjących opieki { pomocy, wegetują (!ych na granicy
ubóstwa powiększa się każdego dnia. Problem, który z pełną
świadomością określam jako dramatyczny, wymaga dynamicznego I bardziej efektywnego działania. Doceniam wysiłki Kościoła ,
Polskiego Czerwonego Krzyża. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i innych organizacji, ale mam śwladomosć, że potrze by przerastaj!\ ich możliwości. Dlatego pragnę powołać Rade
Opiekuńczą I .sprawować nad nią pieczę. Do kolegialnej pracy
w radzie oprócz ww. zapraszam wszystkie działa ;ące siły społeczne •i polityczne.
Wiem, że mimo upadku postaw etycznych I moralnych, mó j
apel otworzy serca I sumienia wielu Judzi.

upie-

czonego w tym wuystkim wróbla podawac! 1 1aZatq.

J'apoall l w IDD1.t&

Zmarły, jako osłowiek,
sam doszedł do takiej
był czę1to
nazywany

kim Fordem
rem.

kraJaoh.
który
fortuny,
japońs

·albo Bookefelle-

Połowa

ll}>adk•
pnypaclnle
93-letnieJ wdowie Mumeno, a
resztę
podzieU międzJ' siebie
czworo dzieol.
CO ZA SPADEK!!

llB'l'BO Ba Gtl'llY

Spadkobiercy
zmarłego
w
WładŹe 1ingapur•kie dbaJą o
kwietniu, w wieku 94 lat, Jaczystość w ·aśrodkaoh · lokomopotentata przemysło
cji publlczneJ i spokój podróż
wego Konosuke Matsushity zanych. Wydano już wiele suropłacą podatek spadkowy od su- · . wych zan;ądze6. Ostatnim
jest
my 1,7 mld dolarów.
wprowadzenie zakazu żucia gu97,5 proc. spadku po MatSushi·
my w singapurskim
metrze.
cie stanowią udziały w przed·
Grozi surowa kara - 250 dolasiębiorstwach
składających ~ę
rów za przylepianie zuzytej guna stworzona przez zmarłego
my do ścian wagonów, oparć
grupę przemysłowa Matsushita.
foteli itp.
Zajmuje się ona przede wszy.
Wcześniej wydano zakaz spostkim produkcją. sprzętu elekżywania 1tosiłk6w w wagonach
tronicznego powszechnego użyt
metra, wchodzeńia z butami na
ku i ma największe obroty ze
miejsca siedzące, picia napoj6w,
wszystkl<'h konrernów elektropalenia papierosów, grania na
nicznvrh świata. Do grupy Matinstrumentach muzycznych, włą•
sushita naleb prawie 600 spóczania przenośnych edbłorników
łek ł ich
filil działają.cych w
radiowych.
pońskiego

Dzis ma.m y'

sobotę,

2

grudnia .

inny

jeucze

oszc?4dnościowy przepis: wZiąć
wołu, wypatroszyć, wloźyC: weń
cielę, wypatrouyć, wloł.yć weń

prosiaka,

LiJITfil

JmOTKOWIDZE
BYSTRZEJSI
Grapa naukowc6w clnJ\skłch
do wniosku - po wieloletnich bad•nlaah wielu osób
- te ludale 11e 9lab1m wzrokiem mają maemle wybz1
wapólc"ynnłk tn&ellgencJI o4 po·
bratym.e6w nie ma~oJ'eh •lopot6w a -IJlł.
do.szła

••

w

l

Twle~ le Jul
w włeku
clsłeelęoym Jl:r6łkowaroeanł mu-

•

wysil.kłem łntelekt•alnym.

W sumie krótkow1roczność zdaniem naukowełw 4nJ\sklch
- prowadzi do macznłe wy:l:szego „wygimnastykowania m6zga", nl:ł ma to miejsce wśród
ludzi nie mających do czynie·
nia a walłamł wzroku.
Opr. (kp)

JUTRO:, Franciszek, Lucjusz,
Ksawery

I

WALDEMAR BO~ANOWICZ
· Prezydent Mla$ła Łodzi

•
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tygodniu

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla. Łodzi nastc:1>u.ią rą no~od e :
za!'hmurzenle duże z większy- '
mi przejaśni<'niami. Moiliwy
słaby opad deszczu lub marz·
nącej m:i:aWki.
Mglisto. Temp.
maks. w dzień plus 1 st. Wiatr
słaby i umiarkowany zarbodni
i północno-zachod~i.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
1018,1 hPa (783,7 mm), a temperatura minus 2,2 st. C.

•

ną wysilać amylł, ·ab1
gley ł zabaw dorówna6

pedosu
otocze-.
nlu t nie naraia6 lię na do·
clnkl tak częste w tej grupie
wieku. R6wnłei w wieku doro-słym ' muszlł fakt noszenia okularów I mniejszą spostrzegawczość
nadrabiać
wzmoionym

--

DZIS: Balbina, Paulina, Bibiona, Pimen, Sulisław, " 'iwiana

nie będzie!
oczywiście o l!łyn.ne jui I Zeby jednak nie było za dobrze
ceny benzy.n y. Otóż, jak jest ~ei informacja mniej pGmyśl
się dowiadujemy, w tym tygodniu na. Zmnie~zyła się otóf (o jedną)
benzyna nie zdrożeje! Ale to nie liczba łódzkich całodobowych stakoniec po.myślnych wiadomości dOa cji benzyn<>wych. Ze względu na
zmotoryzowanych. Jak nas poln- kryzys
paliwowy
taks6wka.r ze
formował dyrektor ba.ndlowy ł6dz wymogld° bowiem na wła<lzaeh miak:iej CPN Michał Czacki,
w sta przez.na.czerrie stacji
na ul
grudniu wyraiźn!e powinno się~ Obywafelskiej (przy .bocianach")
prawi~ w • naszym mieście za.opa tylko dla i.eh potrzeb.
Przestanie
trzenie w ,,żółtą" .
Ł6dź ma jej więc ona
obsługiiwać
zwykł y ch
otrzyma6 5 ty„ ton więcej (ok., klientów. Taks6wkarzy
rozumie30 proc.) ~i w Hstopad'Zie. W tej my, aJ.e czy na.prawdę trzeba było
sytuacji ajeoo! dostali zezwolen;e „zabierać" stację całodobową, k t óna nailewanie k:lienitom pal~owa dol rych jest tak tl)ało?
jednego kanistra.
.
·
(bar)

1915 - Ur. J. ·K. Kostrzewski .
epidemioloe:, prezes PAN.
1987 - Zarejestro wano .,Fun·
dację wspomagająrą zaopatrze
nie wsi w wodę", ustanowioną
przez kardynała. J. Glempa.

Chodzi

kroczące

I

~Ył.
zaws!lle
1 Jego strzały
zatrute.

Eros

śmierci
były

bratem
zawsze

I
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Już za trzy tygodnie święta. Nie
znamy jeszcze dokładnego progra·
mu telewizyjnego na te cztery dni
- od soboty 23 grudnia do -wtorku
26 ęrudnia - ale kilka szczegółów
moina jaz zdradzić.
Gł6wnymi
punktami programu będą
jak zwykle filmy, Tym razem oferta (o
ile nic się nie zmieni w ostatniej chwili),
choć urozmaicona, nie będzie zbyt atrakcyjna . Najgłośniejsze bowiem · filmy t o
bvnajmnie.i nie nowości. Pierwszym z
nich bedzie rnpowiadana iuż clawno .,NINOCZKA" Ern1ta Lubitscha z Gretą Garbo <w ro.li wysokiej urzędniczki radzieckiego MSW) i Melvynem Douglasem (film
pochodzi z 1939 r. i będzie to jego polska prapremiera). W drugim zobac:zymy
Adolfa Dymszę jako „ANTKA POLIC-

drugi - hollywoodzka wersja powieści
Barbal')' Cartland „MEANDRY MIWSCI".

na
MA.JST:~.A", zaś
westernie (też z

w trzecim - klasycznym
1939 r.) Michaela Curtiza
Erro·

zatytułowanym „DODGE CITY" la Flynna. i Olivię de Havilland.

Z nowszych pozycji polecamy m. in.
premierę zrealizowanego w
1981 r. filmu Krzysztofa Zanussiego ,;z,
DALEKIEGO KRAJU" - zam6wiony na
zlecenie zachodnich produ~ent6w film
prz'ybliża sylwetkę papieża Jana Pawła II
(scenariusz napisał reżyser wspólnie z
Andtzejem Kijowsklm l Janem Jó;i;efem
telewizyjną

kozepaJ\sldm). W 198T r. powstała natomiast amerykańska komedia „TRZECH
MĘŻCZYZN ' I DZIECKO". reklamowana
jako jeden z najlepszych filmów komediowych ostatnich lat. Fabuła tyle banalna co śmieszna - trzem mieszkającym
wspólnie kawalerom ktoś podrzuca niemowlaka . W jednej z głównych ról popularny za oceanem Tom Seller.k. Nie zabraknie też miejsca dla melodramatów.
Jeden z nich to „TRĘDOWATA" z Elibłe·
tll Staroateeiu. I Lenklm Telenyi\sklm,

Warto zwrócić ·uwag~ na rozpocZYnają
ce si• w święta seriale. „DJAMENTY",
które zastąpi" kończące się „Bogate bie- ·
dactwo" to seria1 detektywistyczny przy-'
pominający nieco popularne u nas filmy „Dempsey i Makepeace na tropie"
„ZŁOTO" zaś jęst interesującym serialem
dokumentalnym.
Co poza filmami? Tego je3zcze dokład
nie nie wiadomo, choć warto będzie m.
in. obejrzeć spektakl· 'l'eatru TV „DWOCB
PANÓW B." Mariana Hemara oraz program rozrywkowy zawierający najwięk
sze przeboje Michaela Jaek1ona.
(bar)

,,

•

M~

Koszyk-8,rki Włókniarza grają r Lechem·
Koszykarki ęksłraklaa1 zako6e3' w 1obo&ę płerw1ą rundę rozgrywek. Mistrzynie Polski pode.fm, we własnej hall Lecha Pozaa6. poezl\tek meczu o godz. 17.
Trener H. Langierowlcz I jego da rewanżowa, a batalię o midziewczęta przodują w pierwszoli- strzowskie punkty zakończą kwietgowej tabeli. Nie wątpimy,. ze niowe mecze play Qff.
włókniarki utrzym.łją tę pozycję
Jak
dotychczas
pabianiczanki
także · na zakończenie· rozgrywek realizują z powodzeniem marsz po
pierwszoUgowych. zdobywaj11,c po drugi tytuł mistrzyń Polski. Liczyraz drugi tytuł mi'ńrzowskl. Ale my, że takie zwycięsko zakończą
do tęgo jeszcze daleka droga. W dzisiejsze spotkanie z pozhaniankapołowie stycznia ~oz_oocznle się run- mi. Będą więc miały na swoim
koncie jedną tylko wpadkę w
pierwszej rundzie ';:>orażka z Wisłą w Krakowie). Po wczorajszym
trenit\gu trenerzy Włókniarza nie
Taneczna para łyżwiarzy figuro· mogli jeszcze odpowłe:lzieć nam na
wycb łódzkiego Społem KJnga, Złe- pytanie, czy w meczu z Lechem
lińska i Marcin Gł1Jwac!d dosko
zagra Beata Wr6bel, która doznanale
wystartowała w mfslrzos· ła niegroźnej na szczęście kontuzji
lwa_ch świata junlori'1w, odbywają· nod podczas poprzednich zajęć. W środę koszyka;·ki ekstraklasy
cych się w Cołondo Spring (USA).
Podopi1'cznl trenerki M. Ol<iuw· odrabiały zaległości.. Olimoia wyskiej Lelonkfewlcz iaJmuJ!ł ł)O tań · grała ze Spójnia Gd~ńsk 76-65, a
cach obowląd~owych i w układzie Czarni Szczecin prz·~grall ze Stilowlasnym 10 oozycję. Czy utrzyma· nem Gorzów 55-69.
Ją to, zapla'1nwane prsecl wyjazcletn
Obok mecilU w Pabianicach w
za ocean, mle~
finiszowej kolejce olerwszeJ run·
Na czele duet ra:tzieckl M. Ani- dy zmierzą ,1ę w Krakowie Wisła
sina . - l. Awerbuch przed ka· .,, ROW Rvbnłk, w \Varszawłe Ponadyjską pafll i drugim duetem tonfa - Start Lnblln, we W11ocła·
ZSRR.
wla Slęza - Stal nrze".
Dzięki znakomitej jP.łdzle dowalPrzodujące w dr•igoligowej tabe·
nej tytuł mistrzowski włród solla· li koszvkarkl LKS spotkają się we
tów wywalczył I. Pasklewlcs przed własnej bali z AZS Kraków a koA. Urmanowem (obaj ZSRR) ł J. szykarze Społem będll gości~ PoloBaldwinem . (USA).
nlę Warszawa.
(ww)
(wl'b)

Łodzianie

na 10 miejscu

I

I

I

Naszych tam nie

będzie

Kto w którwm ,,koszyku"?
9 grudnia odbędzie się w · Rzy
ro.ie losowanie finałowego turnleJ.i
piłkarskich mistrzoatw świata lta
lia '90. Trwają już spekulacje na
temat rozstawienia &e11połów l po
dzfału ich na poszczególne .,koszy.
ki".
Pewne w nLm mie~ maiił jalł
się wydaje Włochy gospodar1

UNl~lRSYTlCKIE

Klu b

MP

Uczelma.ny AZS przy UL
przeprowad;i;enia XV
Polski Uniwersytetów
stołowym .
Studenci pingp<>ng1ścf
rywallzować będll o
medale w .hall ł6dzklego Włókn·la
rza w · dniach 4-5 grudnia
br .
Uraczysw otwarcie o 1odz. 15.3l\
Opiekun ekipy łódzkiej W. Polu
biński wytypował następuJąei! .za
woc1P1czki i zawodników: E. Kurowłką, J. Michniewicz, B. Fok, J
Zy~howlcz oraz
B. (..ywlńsklego.
T. Chr~bskiego, W, Ciesiołkiewi
cza, ~. Kubicę, K. Maciaszczyka
i A. Rychkwlcza.
'
(WWI
0

podjął

się

Mistr;i;ostw
w tenisie

W

SKROc'IE

.t.

Na MS .;rupy „B" ptłkarek rę- J
c:i.nycb
w wp1erws4ym
mec1u Pol;,k_.
pokonała
eliminacyjnej
1rup.e
„D" tJrazylię 36:23.
.
1990 ·r. we .t1os:&ecb
A Po MS
BecKenbduer rozstaje się , pałkarską
repre1entacJą
RFN. Funkc.„ >1enera
pełnił ' przez • lat. 15-letn, rłe„krn·
bauer nie zamierza jedn.111 <erwat
ie sportem. Będzie nadal P• acowal
w ~wiazku i>iłkar,klm ltł' 1'1 ujmu Jąc się sprawami ma, ket1niu
Trene.-em plerws•eJ ·drużyn} RFN
zostanie 42-letnl Vogts
k'ór>
w
ostatnlm okresie opiekował $le Ju.
nloraml RFN,
A Po rn drugi, po l\\Yt.•ę•twle
w 1981 r., ni>jlepSlym sp1uł<1wcem
roku Włelklej Brvtanll 1o~bl WJI·
brany 1awodowy colłh'a - taldo,
wypr1.edzając oaacsepnllra c.ackleya
oraz rzutowego 'prlntera euro?tJsk1e·
goA.- Kończącv
Chrlstte; drugi dzleii łurateJu
piłki ręcznej metczyan w aaarle·
mle mecz Polski ; Norwegii tak06czyi się reml~em ~t :Zl (ll:t01

turnieju, które grać będą w Rzy
mie, Argentyna , obrońca tytuh
(Neapol), Brazyt.ia
~ Mediolan)
RFN (Werona). Prócz nich kandy
dują do tej uprzywilejowanej gru
py: Belgia, Hiszpania i Anglia.
W drugiej kolejności losowane
będą zespoły „koszyka" drugiego, "
którym znajdą się zapewne: Urug
waj, Holandia, ZSRR, Szkocja
Szwec.-Ja lub, Kolumbia.
Do „k06zyka" · trzeciego kandy
dują pozostałe dru.ży:iy z Europy
do czwartego:
finaliści z Az.ii
Afryki . CONCACAF,
podział na
Oto · ~~zewidywany
„koszyki :
I: Włorhy, Argentyna, Bruylia
RFN, Anglia, Belgia lub, Hisz.pa
n.i a,
II: Urugwaj, Ko.lu.mbia, Holan·
dia ZSRR. Szkocja, Hiszpania
lub Belgia,
III: Irlandia, Austria, Ru.munia
CSRS. Szwecja. Jugosła wie,
lV: USA, Kosta.rylta, EgJpt, Kamerun, Korea Płd., Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Dla naszej repreze:itacji tym 1'6
zem zabrakło miejsca w „koszy
kach'·

faiemnrcza
• • . s'm•ierc'

Przed kilkoma dniami w szkole
sportowej w Kienbaum pod Ber·
linem znaleziono zwłoki 62-letnie·
go czołowego działacza sportowego NRD _ Franza Rydza. W orga.
.
.
mzacJach sportowych pełmł on
wiele odpowiedzialnych funkcji, a
ostatnio był wiceprzewodniczącym
DTSB, odpowiedzialnym za sprawy ekonomiczno-finansowe.
p
NRD •
· b ł t
ra:ia
pisze. ze Y o o sa
mobó,JStwo, ale - jak dotychczu
- władze nie potwierdziły tego
.,Deues Deutschland" Jest zdania.
te prokuratura generalną powinna
rozpocq~ łledztwo ponieważ samo.b6jst wo F ranu RYd'!-a zw I,ąza •
ne j~ .r. pewn;rmi „ntepraw1dło
wośc1am1 w pohty_
ce gospodarczej
i rh:iansowej OTSB".

OKRĄGŁY.
79 zwlązk6w,
rzyszeń. uc:relnl

-CZY•..

wstępno-organlza..cyjne
spotkanie
tego forum. Zaaanłem jego ma
prywatnych przvNło zapro.qzenłe byó wyprarowanłt' nowego moc1e·
przewodniczącego Komitetu . Mło·
lu, ezy teł •łruktury szeroko po·
dzieży I Kultury
Fltvt'Znej do jętej kultury rlzyczneJ w Polsne
przvstąp!enls do obrad przy "o· 1 Ale ju! pierwszy głos '\\'.Ykazał .
kn\dym •portowym stole".
że . droga do dyskusji
nie będzie
M11la salka
ledwo oomleE~ił11 !~twa . Pierwszemu dysk4tantowi
tych . kt6riv przvszll na pierwsze me podobało się określenie .okrąg
ły stół", a przecież nie w nazewnictwi'e Jeży sed:in sprawy.
Wszyscy byli zgodni co do tego.
ie ani kultura fłzynzna, ani ••or&
~ o~
/}$P'i A_
we wspófozeimym państwie
nie
~I IUJ~
~~
mogą 'llę obyć be~ pomocy ze stro·
ny rządu . Bo przt>tlież nie Idzie o
SOBOTA
prngr m działania, bo tych było
KOSZ}'KOWKA.
1 Liga kobiet· Jut bardzo wił'le choó nigdy nie
zrealiz"wanynh. łt>cz o system za·
W t,Ol~ N IARZ PAD. .- LECH PO·
god;i;. 17 legaflzowany pra\1oem. I aby tak
ZN' AJll, w Pabianicach
U liga kobiet'. t.KS - AZS Kra się stało, clo 5tołu zasiąść muszą
KóW, al Unii. godz 16 Il liga .także przedstawiciele rzadu i ciał
m o żcz v zn : SPOł EM POLONII\ usł'awodawczycb - resortów odpowiedzialnych za edukację i zdro
W-w.4, .ul Północna godz 17.
Pt.VWANIE. Mistrzostwa okręg•• wił! narod'u.
W piątkowym spotkaniu nie upł y wa l nia Startu przy ul. Teresy
czestniczyli
przedstawiciele Kogo4z 10 1 17.
Sportu NSZZ . Solidarność"
misji
BOKS. Okręgowy turn iej junio
którzy
tego
sai;nego
dnia mieli
rć?-1 · ul
Rudzka, godz. 11.
nrz"
SZERMIERKA. Turniej klasyfi swe plenarne po<'edz„ nl.
kacv inN .i nn;nrek. h8l8 Włóknie jęli zaproszenle d'> ·obrad. Nie wy,
chęci
pod j~cia
rza orzy ul. 8 Mart'a, godz 9 30 raziło natomiast
dvskusJl kierownictwo Komitetu .
(w 'l i P.~ ?. iele -iiodz .91
'l'E'llJ<; STOt.OWV. Wojew6dzj{ I Olimpizmu.
tu ;"· ~· ~· ~ ·" ·fllr„r:vinv młodzi15,_6w
Przedstawiciel AZS został zobo·
ul li •nor•a go~z . 10 (w niedzie wiązany dq_ skompletowania · 5--6·
lę g:J Az . 10) .
'
-osobowego
snnle<'?ne~o
zespołu
•o"ot'zego. Jego ladanfem ma być
nnvt?ntowanle w Jak najkrlitszym
..
rzasfp załoit>ń or•"tnh:arv,lno tema
H'"·"\El NA TR\WIE 1\łeez o ha tyrz11vrb •not1tan pn::v .okrasrłym
l~w<> '•P t>flPOWf.ANJ - GRtllll
"~nll'" tnfl' poi r~ tfonn 'Zn&lł'ŹĆ od
W'\f .f' l"fflNA~.
ul Soht>low~ Of'lwl~"nlP h7e~o nkrt>ślenfa) I · zWłl
gO'l 7 ,, ?I)
tan!P kołPJneim nbranfa wszyst
~OKS. Tl lipa•
GW A ROJA
l!lrh rl!rtnvrb do obrad pn:y nim
Q01ł1'1TTR PSZÓW,
Ok rą.dv czy kwadratowy? Bylr
al Kościus?:ki
I
skuteczny!
godz . 11.

organizacji, atowa·
I szkół oraz os6b

I
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F.- Rakowski ~ w lodzi

Wczoraj przebyw.ł w Łodzi I p&ńJjHJ w Za.kladacll Przemy.stu
sekretarz KC PZPR Mleczy1ław ł'o6cao1&nk:ze10 „F~". kt6ra
Ra.ko wski. Spotkał się z członka· u.proponowała mu ka·Didydowanie
mit 1wejeJ macierzystej organlzac~łl & jej rekomendacji 11& clele1at.a 11a
XI Zjud partii,
W czule apotkallla -M. Rakowski
powiedział,
ie upa.truje porażki
w7borczeJ w fakcie „ro&le11jwienia
władzą". Byl!Smy za pew!U siebie,
nie *przy1otowanl 4o waJki o umysły l .erca, po wielu latacb mono.pollłlty„:znych działań. Tak wi~
choć aa.ml • byliśmy
inicjatorami
Prezydoitnn
Sejmu po.staaiowiło „okrągłeao • atolu", lłun.n·le poatllzwo.łać 16 posiedzenie Sejmu w pwno przeltazu~
władzę tym.
din.iu 7 grudnia 1989 r.
którzy uzyskiali większe poparcie
Posiedzenie rozpoc;i;nie się o ao- spole<:Zeństwa. ZolJtałem I aekretadzin·l.e 11.
nem partii w sy·tUHji najLrudPorządek
dzienny
posiedzenia niej.mtj - powledział. PZPR je6t
przewiduje:
porozbijana, rozedr.ana w swoich
- projekt uchwały vi spraw~ szeregach. Należy ...tworzyć nowll
powołania komisji
konstytucyjnej kartę działalności partiii zaczynając
o.raz wyboru jej składu;
od wa.lki' o pozyskanie aere i umy-. projekt uohwały zmlenlaiąoej słów.
regulami•n Sejmu;
·
Uczestnicy dyskusji krytycznie
- sprawoJ:danie komisji ·sprawie- ocenili stan PZPR. Z niepokojem
dliwości oraz komisji ustawodaw- wypowiadano się o terminie zjazczej o staaiowlsku Seńatu w spra- du. Stwterdzono, ie w większości
w.ie ustawy z dnia 18 listoPa.da fabrycznych PóP panuje marazm.
1989 r. o a.mnest>ii;
Wskazywano na :>labą aktywnoś~
- sprawozda.nie komisji polityk: Klubu Poaelskiego PZPR.
społecznej oraz komisji ustawoNa woz.Orajszym apotkaniu orgadawczej o stanowisk.u Senatu w niu.cja ·partyjna w ZP'P ·,;Fenllca"
sprawie ustawy z dnia 16 listopa- jednogłośnie rekomen<lo·wała Mieda 1969 r. o zmianie usta.wy o czysława F. RalwW\tkiego na lamszczególnych uprawnienia.eh niekt6- dyda;ta na XI Zjazd PZPR.
rych osób do ponownego nawłflza•
I sekretarz KC PZPR spotkał Się
nia stosunku pracy;
•
równ.i-eż wrzoraj z prezydentem
· te
la · i
•- .
Ł0 " 1
· "' Id
B 1d
.
- in rpe <.'Je
za.py ... nia porz „a emarem 01
anowiczem.
selsk'ie.
(PAP)
M. c.
·- -=-~ ~ -~ ..,.,,,,,.- __,,,_,__ _'""*""'

7 grudnia
posiedzenie Sejmu

.d

. K •t tU
POsie Zenie Oml
• e
Obrony KraJu
•

Wczoraj odbyło aię posiedzenie
Komitetu Obrony Kraju.
Komitet rozpatrzył doktrynę o·
bronną
Polskiej Rzeczypospolite;
Ludowej oraz przedyskutował wy
nikające z niej podstawowe udania w zakresie obronności. !)o.ktry.
na określa istotę narodowego bez
pieczeństwa oraz zasadnicze racje i
zadania obronne
państwa
Treśt
doktryny, po jej ostatecznym opracowaniu, zostanie pooana do publicznej wiadomości .
Komitet Obrony Kraju zapoznał
się również ze stanem, zadaniami
i potrzebami resortów _obrony na·
rodowej i spraw wewnętrznych
Wskazano na ich funkcje soełnia
ne na rzecz obronności I bezpieczeństwa oraz
pollty<-Zno-moralnt>
i materlll·lne warunki niezbędne
dla Ich skutecznego wykonywania
Komitet uznał za kónieczne prze
ciwdziałanie wszyst'<iemu, co obiektywnie
godzi
w
zdolność
obronną · 'I w nasze przeobraienia
polityczne oraz programy gospodarcze, i temu co jest spnecz.11':?
z właściwą p<>lskiej ku.I·turze politY'einej trady-cją tolerancji oraz
n<psza.nowania ul!zuć Innych n ro
dóWi a także nie sprzyja zwalcta.
ni11' przestę!>('zości zagrażające-i betpieczeństwu o'?ywatell.

·
Obradom Ko-m1>tetu Obrony Kraju przewodniczył prezydent Pol·
sklej RzoczypospoJ.if.eł Ludowej zwierzchnik sił zbr<uny.ch. W po·
siedzeniu uczestniczyli: m.in. prezes Rady Ministrów jako pierwŚ%y
zastępca przewodnlezą.ceg-o komi·k>·
tu, minister obrony narodowej, wiceprezes Rady Mlnl9trów - mini·
ster spraw wewnętrznych.

Obradował

Senat

Czy powstanie
,, Trybunał Rzeczypospolitej''?

S

postanowił
wystąpić z
pierwszą
inicjatywą
ustawodawczą. Jej celem będzie

enat

\....

.tino Casaroli spotkał się z ministrem
spraw
zagranicznych
Związku Radziecl<iego
Eduardem
Szewardnadze. Natomiast
aalsa
Gorbaczow zwiedziła zabytkowe
wnętrza budynków watykańskich

Dziś początek szczytu

Ministerstwo ·

.USA„.
Sprawiedlłwołcl

USA potwlerdrlło
w piątek, ·te
rumuńska
gimnastyczka
Nadia
Comanecl znajduje się na pokła·
1zle samolotu lec11cego do Staa6w
7.jednoczonych.
Przedstawicie!
amerykańskiego
resortu sorawiedllwości David R"n
kel poinformował że
urząd ds
imigracji I naturnllzecjl przyznał
Rumunce status uchodżcy.
(PAP)

na Malcie

Na Malcie · wszystko jest j'..lż I o godz. 13.10 Bush i Gorbaczow,
przygotowane do rozpoczęcia szczy- przebywając na pokładzie k. ążowtu Bush - Gorbaczow.
nika Belknap, podpi-szą wspólne
. Prezydent · Bush przybył na Mal- cświ:idc~enia i ~omlędzy godziną
tę wczoraj tuż przed godz. tu rano 16 a 17 obaj przywódcy _ oi.-uszczą
czasu warszawskiego. WkrotLe po M::ltę i Bush oclleci do Brukseli,
przybyciu prezydent złożył kurtua- a Gorbaczow do Moskwy.
zrjną y.Tizytę preJDierowi Mal·
(PAP)
ty Edwardowi Fenechow1 Aaamia ~ -~-.
_,_
następnie .ud;i.ł się helikopterem na
,
pokład 1otniskdwca Forresta!.. gdzi~
Wałęsa
londyńle
spotkał się
z prz.edstaw1C1elam1

W

·

ka - szansą
IPols·
dla •inwestorów
~9

~~~dzą~~~ry~a~:~:~~ v~kr:~~;

$rbd-z iemnomorsk1ej USA.
Sekreta~z generalny KC

IL

,KPZR

Mich.aił wieczorem
~orbaC'ZO~1 po
przybył
złożeniu

Maltę

kurtuazyj'n ej wizyty władzo.01 państwa udał się na pokład krążow• · .
nika Sława, stojącego na
i:edzie
P:::ebywający w W1e!k1e~ Bryw Zatoce Mar1!18xlokk.
~anu Lech Wałęsa odw1edz1ł ra'lo
Dziś pierwsza rozmowa .Bush Jeden
z
londyńskich zakładów
Gorbaczow rozpocznie się o godz. przemysłowych - Hypertac.
9.45 czasu warszawskiego na po-1 W godzinach południowych Lech\
kładzie krążownika Sława.
Wałęsa spotkał się 1 brytyjskimi
.
(PAP)
Przewi~uje się, iż w niedzielę ludżmi Interesu- w siedzibie zrze- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - szenia
pracodaw"6w
- Konfederacji Bryty
jsklego Przemysłu
(CBU,
których poinformował o potsklcb
rządu
potrzebach ł związanych r. nimi
szansach dla śmiałych Inwestorów.
~
Przedstawiciel londyflakleJ giełdy
zwrócił
się do przewodniCZ11rego
.,Solidarności", aby przekazał premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu zapewnienie, że banki I firmy
A
inwestorskie z City Sił gotowe poL::i.
móc w utworzeniu w •Polsce noJuż po raz kolejny lllal1onała ;za to: zrównowaienle budtetu na woczesnych Instytucji Unanaowycb.
Po południu w aled&lbie a.rcyNiezabłtow1lr.a - rzl!cznik prasowy
Jk przyszły, m.ln. za pomocą re,ządu zaprosiła 11& swoją konłeren dukcji dotacji, polityka monetarna biskupa Westminsteru Lecha Wa· ~ z dziennikarzami zagranłtzny Qolegająca m.in. na tym, że przy- łęsę przyjął zwierzchni~ Koś!'iloł•
ml l krajowymi - sekreta~ sta- rost masy pieniądza musi być nit- . katolickiego Anglii I WaMI. kar·
nu w Ministerstwie Finansów Mar- szy niż przyrost cen, wewpętrzna dynał Basi! Hu.me.
{PAP)
· a · Dąbrowskie~. 1'ym razem llo- wymienialność złotówki, llberallzailiforrnował on o nracacb tZl\'dU nad ·ja cen, polityka dochodliwa i pła
·:-ogramem stabilizacyfnym. Na za- cowa charakteryzują~a Rię podatkorys tego programu łklada al4 kilka wym ograniczaniem wzrostu płac
elementów, z któryr.h naJwatnlejWiceminister Dąbrowski doda!
także. lt wegiel ł energia elektryna przez kilka pierwszych mie;ięcy przyszłego. roku będll objęte
~enaml urzędowymi, nie wykluczył
· }~nak Ich wzrostu.
·
• Jak Informuje Ambasada PRL w
Małgorzata NlezahH:>wska~ z kolei
Buda.peszcie powtarują łlę . przytirzedstawlła wnioski z wizyty pre·
ni iyj11 w Związku Radzieckim miera Mazowreckiego w Moskwie.' pa.ciki wjazdu polskich turystów
wszyscy oni mają prawo do za- - Choć wiele określeń i słów zde- indywidualnych na Węgry nie maspokojerria swoich potrzeb dncho- waluowało się,· należy ·podkreślłó jĄcycb obow~ązkowej kwoty wywych - powiedział m.!n. M. Gor- stwierdziła rzecznik rządu - ie wi- Miany: na pobyt - 200 for'„t'.>w
· l)aczow.
Stwierdził
także,
te zyta ,ta miała blstorycinv charak- dziennie, a na tranzyt - 300 fa- ·
wkr6tce wprowadzone zostanie w ter. Jechaliśmy do Moskwy z po- rintów w jedn" lub 800 forlntów
Związku Radzieckim nowe prawo czuciem misji. Przyjęto nas w Mos- w obie strony. Na.leży liczy~ Ile 7
o woln°'cl sumienia. Kpftcząc, po- kwie z dobna wolll. bczllwoAełą ł tym, że węgJerska
•łużba · celna
informował, te w czule spotkania otwartolei!l.
Istoi.. wleyty było będzie zaiwracała do kraju turys1 Janem Pawłem U m6wlono. r6w- orzesunlęcle naszych stosunków z t6w nie posiadających · wła~lwel
nlet o moillwołclaeb yrlzytf RJ• nłaszczyzny partyłneJ na pa6stwo- wymiany.
. (PAP)
pleża w zwl1tzk1,1 Jtadzlecklm..
wą.
Oficjalna wizyta M. Gorbaczowa
Małgorzata Niezabita.w ska
oraz
w Watykanie tak jak 'rzewidy• 'wiceminister Dąbrowski odpowiawano, trwała 2 godziny. Nad Tr· dali także na kilkanaście i:iytań.
brem twierdzi się, ie trzeba dob- Oto niektóre z nicp:
rie zapamiętać da~ l grudnia l989 · - Pan. Peres w ezasie wizyty w
rok1,1
datę spotkania papieża z Polsce zgłosił gotowość Izraela naWKROCZENIE ' WO.JSR · pięciu
sekret.arzem generalnym . K.omu- Wilłzanla stosvnków z Polską od pal\stw
Układu Warszawskiego iii>
nlstyc:znej .Partu Związku Radziec- zaraa. DlaczeH &o Die następuje? czecb08łowacJi
w 1988 roku byłn nie·
kie.go.
(Głos Ameryki). •
uzasadnione ł błędne - talia ocerut
znalazła się w proJekcte
progra•
MACIEJ GOBSKI
(DALSZT CIĄG NA STR. 3)
mu dzlafanta
Komonlstyean•ł Partii CzeclloslowacJL
1
·
NSP.i UTRACIŁA zagwarabtowaą
w Konstytucji
~RD
kleru" nicią
rolę w paihtwle. zade~ydo"ała
e
tym lzlla Ludowa NRD po~\:of12IW1afąc skrełlle odpowlednt z1uh
w
był
ustawie za~adnlczęi. N'kt n••
przeciwny Jedyule
plęrłu
dep11towanycb wstrtym~ło •lę Od i:losu.

Program dostosowaWczy
Pozegnanie bonów

I

lad~c na Węgry
pamiętaj o wymianie!

I

W swoim wystąpieniu M. Gol'ba'czow podziękował papieżowi za
zainteresowanie dla Związku Ra·
dzleckiego I jego polityki, z zadowoleniem odnotował dużą wolę
wzajemnego zr.ozumie.n la I gotowości
do wypełnienia
dialogu
konkretnym! działaniami. Powiedział tei ż.e osiągnieto w 1asadzl„
oorozumlenle, aby nadać oficjalny
status mlędzypaństwąwym 'stosun- .
'kom ml~dzy ZSRR I Watykanem
Ich forma zostanie sprecyzowana
na drodze dyplomatycznej. Ludne
różnych
wyzna6, · chrz~cijanle.
muz.ułmanie, żydzi. buddyści I hi·

wolała

juz przyznanych), a
przyznanie
tych uprawnień
lnbym organizacjom, jak np. Związek lnwaltd6w
Wojennych, Stowarzyszenie
Zoł•
nierzy Armil
Krajowej, ~wiązek
Sybiraków itp.
Była to głÓWI1ll
kwesL1a wokół
której toczyła się debata. f'onadto
Senat zatwierdził uchwalon1: nlędawno przez Sejm ustawy. o roz·
wiązanlJ ORMO,
o
llll.1111idacjl
Urzędu ds Wyzna1' oraz o nadaniu
Akademii Medycznej we Wrocła•
wiu Imienia Piastów ~ląsk1c11 Natomiast do 11stawy o
funduszu
socjalnym wsi Senat zapro.,,mował
Sejmowi wniesienie kilku
zmian,
z których
najwatmejszą byłaby
likwidacja funduszu centralnt.go.
(PAP)

Konferencja rzecznika

Po zako6czenlu-rozn:iów nu&llpł•
ła · wzajemna prezentacja osób towuzyszących Gorbaczowowi I Ja•
nowi Pawłowi II. W chwłlę póiniej papież wygł06ił pMemó~lenle,
~ którym stwierdził 1!1.ln.• ze Stohca Apostolska z wielkim zai11·
te:esowanlem śledzi proces. przemian w Związku Radzieckim zainicjowanych przez M.• Gorb~czowa. W końcowej części nawiązał
do zbliżającego się spotkania M.
Gorbaczowa z prezydentem Bushem I wyraził swoje dobre ży•
czenla, aby doprowadziło ono do
nowego zrozuml!'!nla: Jan Paweł n
dał także do zrozumienia. ie om6w1ł
r.
Gorbaczowem problemy
Kościoła katolick.iego w ZSRR

Zamiast syna
N. Ceausescu

I

ustalenie zakresu odpowieInstytucjonalnej ;, persanalnej za zbrodnie polityczne popełnione na obywatelach polskich
zarówno w okre~le od 1939 r. do
1945 r., jak też w okresie
od
194& t. do 1956 r. Uznano za wskazane rozważenie możhwośc:1 powolania odpowiednie~o organ„ działającego pod
nazwą
„Tt)bunall
Rzeczypospolitej". 1 grudnia
na
swym 13 posiedzflniu Senat podjął uchwałę w tej · sprawie.
W uchwale Senat m:nnl za konieczne pozbawienie ZBoWiD prawa do decydowania o uprawnieniach kombatanckich (nie cofając
dzlalnoścl

Jan Paweł 11-M. Gorbaczow
(DOKORCZENIE ZE STR. 1)
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Polska · energetyka'
w ocenie.· amerykańskiej ,misji

W Zespole G6rnlczo-Energetycz•
nym „Bełchatówl' przebywat wczoraj członek specjlllnej mls'j1 prezydenta USA, dyrektor American
Electric Power - Walles S White
Wraz z towarzys~cym mu ' sekretarzem ambasady USA w Pol•
sce Dawidem Kitchenem zwiedził
najważniejsze obiekty eleklrowni i
m.
in.
kopalni, tnteresuj~c się
opłacalności'
wydobycia
bełcha•
towslłlego węgl.a I kosztami
prodUkcJi ener1lł.
Ta największa i najnowocześniej•
sza polska fabryka
mepawat6w
ma jeszcze czekaJ11ce rozwiązania
probl~y,
między
lnnynii brak
systeniu
odsiarczania
spalin,
powodujący
przekraczani!'
obowiązujących w tym
~akresie
norm. Istnieje program.
budowy
systemu odsiarczania,
ale oprócz
nakładów złotówkowy,h
PQtrzeba
i:ia jego realizacJ41 ł-6 mil) dola•
r6w na katdy a 12 bloków. Na
realizację czeka , system składowa•
nla popiołów we wkopie odkrywki.
Jak wiadomo, w planach .,B„łcha
towa'' · była budowa drugle1 elek·
trownl opartej o 111t11iednie
złote
węglowe
„Szczerc6w"; t: braku
środków realizacja
tego p1ojektt•
oozostaje pod znakiem zapytania.
„Jednym z głównych celów na•
szej wizyty - ' powiedział w rozmowie z dzienikarzem „OL W. S.
White - jest „nauczenie lie"·pot-

skieJ ekonomii, zapoznanie się 2
kierunkami i sposobami
wypro·
wad2ania jej na nowa tory. /,ebra.ne przez naszą misję
infv1 macje
będą podstawą do zarekome.nd ... wania naszemu prezydentowi
dziemogli
dzin; w . których będziemy
pom6c Polsce i Polakom".
m-a~

ZASTĘPCA
RZECZNIKA radzieckiego MSZ Jurij '.lrlemlcklcb „~wtad
C1iYI, :te młodzieżowe
Ult1'U • owania
ekstremlsty~ne iokonaly ~
li/owej
Hucie aktu wandalizmu w.11Jt<• pomrad1IP<'kl~go
nika twórcy pal\•twa
W, Lenina. 'Naletv zwrodl' u• ·•Cę kontynuował .J. Grlemlckkb
te
tym ta1em ze ;tronv wh1'7 pod)ęto
kroki. aby nie dopuścłt do w•pomnląnej akcJL

.t. OOds. tl.51. UL Zawiszy - ul. A Godz. tt.35. UJ. Klllńsi..t„i:o 190•
:tuk . kierowany prse-z Fiat · 1!8 p kierowany
prze• Piotra
c,zarego w.
potrącił na przejŚclu
c. uderzył w tramwaJ t1,n11 ~- Piotr
dla Pieszych Ryszarda M. I J6zeb - ~· doznał rany
tłn<'zouej 11towy.
M., którzy doznalł ogólnych po:łu
cn6.
/A Godz. 11.20. Ul.' u Llstop -.d~ 31.
Fiat · 125 p kierowany przei Roberta
A Goetz. 13.50. Pabianice, ut. Wa· 8, potrącił niewidomego Wi• shwa
ryńskiego 88. Nietrzeźwy Andnel M ,
A. Pieszy doznał
og6Jnytll po:łu·
lat 33 wll\egt' aa Jezdnię ' wp•dl czet\.
pod ny1141, Pieszy doznał uraitu glowy.
.
A Świadkowie spadnięcia na Jn•
dolę al. Mfcklewłeza pieszego , mu·
A Gods. tł.Ot. UL Gdal\slra - ul ru przylegająrego do Jezd.nf od •:trol2 LIPCa. F:lat 125 p klerowan} praer ny UJ, Gd'al\skleJ w dnh1 30.11 br. t
Ta!lłeana lłz. potrącił
na oneUrlu ęodz. 21.so proszeni są o tfłłt szenie
dla plessycb Aleksandra . B„ l~ł 70. !lę do WRD WUSW w t.od.n. uL
Pleny dumał urazu głowy,
żeromsklego 88, tel. 57-11-62.
.t. Godz. 15.10. ut. Inflancka s. .t. Na terenie Łodzi trwa u~uwa.
Nlemetwy .Jan M. wbiegł na Jezdnię nie 48 awarii wodoqjągowytb które
I wpadł pod
wartburga.
Pl~szy powstały w dniu wczorajszym
•oaoał ._61nyclt potłuneA.
M. ~.
Łagtewalck;a.
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nero dymu. Pomyślałam,
te te
strzały to na pewno 11 pękających
beezek • łarbamL Słychaó te! byli>, jak wyilaituj\ szyby. Ba.rdzo się
bałam, bo mam małe dziecko. Za1tainawi.ałam się nawet, czy nie uciekać z domu ...
- Po Jakichś ZO minutach przyjechali strażacy, a zaraz po,tem
nastl\pil wybuch, a może po pro•
stu pawilon
się zawalił nie
wiem, bo przez dym i ogłe6 nlo
nie było wictać.
Rozmowę tę na&z reporte-r przeprowad~U wczoraj przed
połud
niem. Alreja gaśn•iczia prowadzona
była jeszcze pełną parą, choć pawifon „Chęm~i" j•ż właś~i·wie nie
istniał. Paliły się jedną.k 'podziemne magazyny, do których doi;tęp
UJ1iemożliwiał
za walony
strop.
Str~acy wipompowy.w ali tam pianę, ma~cą zd.u&ić ogień. Cała ul.
Tra1UgUJtta zastawiona była straż~c
k·imi wozam{, pomdędzy kitórymi
stały gromadki g~iów. Wciąż· unosiły się w górę
kłęby
dymu, a
wiatr kierował
ie w stronę ul.
Kilińskiego. Ponieważ
dym mógł
być si.t nie toksyczny
{ohemiikalial,
zastanawia.no się, czy nie · trzeba
ewakuować okolicznych mieszkań
ców.
- Do akcji
skierowaliśmy 26
sekcji z całego wojewód?Ztwa, w
tym 22 gaśnicze - powiedział nam
komendant wojewódzki straży po-

pożar·

Wielki

Feralnej nocy służbę w „Chemii" pełniil strażnicy Zdzisław Pa.
welec i Waldemar Grebasz, zatrudnieni przez MUąI
„Swiatowld".
Mówi ten pierwszy: - Gdzieś po
pierwszej, a może ' wpół ,do drugiej
kolega postanowił posypać piachem
chodniki koło pawilonu. Powiedzia"
łem, że mu pomogę. Zanim jednak
poszliśmy po piach,
zapaliliśmy
jeszcze na portierni P'l papierosie.
Nagle usłyszeliśmy d.dwny szum,
przypominający ·wycie lecj\cych . odrzutowców. Wyskoczyliśmy na zewnątrz. Przez szyby sklepu dostrze•
gliśmy w środku ogień T najpierw
nieduży,
jednak już pe chwili z
· miejsca, gdzie zaczęło się palić, we
wszystkie strony
leciały ogniste
pociski". Tam gdzie spadły, natychmiast.)i;pojaw1ały się płomienie.
Próbowaliimy wyrwać drzwi i dostać się do sklepu, ale nie dało rady.
Kilka kilkanaście minut po dru·
giej ;adzwoniłem' po straż. Akurat
pod koniec rozmowy włączył się
alarm któremu towarzyszył huk
wybu~hów. Po kilkun~t.u minutach strażacy byli na m1e,JScu. Niełatwo jest opisać ten pożar, który
rozwinął się błyskawiczni~ -;- . ~o
słownie w 10 minut. Płomienie sięgały ·w pewnym momencie 5 • piętra q!iedniego wiciowca. Jakis sażarnej, pł\k
Stanłsłąw
Woźni&k, mochód 1tojący w pobliżu spłonlłł
Pierwsze jednostka zjawiła. się na jak zapałka. Trudno ml nawe~ pomiejscu w kilka minut po przy- wiedzie6 jakiej był marki.
jęci u zgłoszeni.a, a•le paiLił się jut
Sk"d w samkniętym pomiesz01:ecały ;paw1
!.lon. Wkrótce zaczęła „siadać" je~o konstrukcja. Akcję mu· niu sklepa chemicznego wzil\ł się
sieliśmy prowadzić na dwa f.ron- ogień? A mote został podłożony?.„
G<ly milicjanci z radiowozu paty, . ponieważ ogień zaczął s\ę przezauważyli
niewielkje
dostawać
do !jtoją.;ego
tuż za trolowego
„Chemią" wieżowca zapa.lily się płomienie, myśleli, że pali się kos~
śmieci.
PodjechaJi bliżej 1
nawet fiira.nki na niq_gzycb, pię:trach. na
Na szczęście, udało nam się zli- stwierdzili ze zdumieniem. że źrókwidować
niebez.pieczeństwo.
jed- dło ognia znajdnJe się wewnątrz
- nak rano nie moi.na było wpuś sklepu. Po chwili nast"plła ekscić tu praoowników, podobnie jak plozja I wtedy ogień szybko roz·
parter."
do wJe~w~ „TextiHmpexu"
i przestrzenił się na cały
z kłębów dymu wynła aał jakał
ŁDK.
sta'
po c.
Płk Wotnialk powiliectz;i,ał na.m, te
pobr
nie powstał
aamoistnie.
Za.trzymanym okazał się 31tletinl
A wi~ Jąk?
Andrzej B„ notowany jaik o włamywacz. Czyżby był równ~et podPawilon „Chemii" przez całą noc palaczem? Na razie nie ma"na to żad}est pilnowany przez dwóch stra- nych dowodów, a sam zalntereso~nik6w, którzy siedzą
wewnątrz wany stanowczo zaprzecza. Mie,imv
w pomieszczeniach socjalnych. Sa - nadzieję , Że wcześnie5 czv późla sklepowa_ I magazyny SI\ zamk- niej prawda wyjdzie na jaw.
nięte. Tymczasem właśn•ie w sali
O godz. 19 byliśmy znowu na
sklep'owej jeden ze ~trażciików za- miejscu akcji. W tym czasie do•1wai.ył ogień, który
po chwili wodził nią ppłk. poż. Jan Oczadły,
szy.bko zaczął się rozprzestrzeniać - Działamy w tej chwili na 3 kle-

clz

C''t!W..-..1 l · ·--~·"):M

,•

w lodzi -~~~;~~~:..:e~:~=~
W momencie pożaru w llklepie

'

run~ac&, poda~e prądy wedy I pia· „Chem!ii'" znajdowały się towary
ny s podnoiników aamoci,.octowyeh. wartośc1 400 mln. zł, zd w m4.esz-

W akcji uczestniczą ebeenle,.2Z sek·
cje. Odparowujemy ezęśolo.wo. JO•
10~1.elłsko ocl ui. Traugutta; 11 takie
pokrywy okien piwnicznyc}J. J•k
pan widd ·~ai-unld ~ trudiie a powodu 11li1ego zadymienia. W teJ
sytuacji lłkwlclacja pogorzeliska P.trwa chyba killfa dni.
·
Dziś l.'ano miał . być użyty clężkl
sprzęt do odkrycia piwnic.

czącym Ilię na I piętrze skład~i~
konsyg.n{lcyjnym zachodnionie:nieckiej firmy „Dora.b o" - arlykuły
wartoścr 180 tys. ma.rek RFN. Po
pewnych zmiana.eh orgainin.cyjnych
skład 6w miał być lada dzień 11a
powrót otwa·rty ...
w chwili oddawania gazety do
druk.u . akcją. gaśnicza na pogorzelisku trwała.

• •

Kwadrans po godz, 19 rozmawia-

liśmy z inżynierem województwa,
Mieczysła.wem ' Dobryninem. Właś

nie w tym · momencie wpr9wjldzeno
w czyn decyzję o czasowej likwl•
dacji zadymionego przystanku"'tram·wajowego pń:y ul. Kilińskiego 'na wprost Dworca 'Fabrycznego. O
-iku tym ' miano' informować na
bieżąco paśażerów MPK i PKP. Postanowillśmy teł - mówi M. Dobrynin - ewakuowa6 jednak - na %4
godziny - mieszkańców posesji przy
ul. · Sienkiewicza 18, 20 i 22 i ul.
Kilińskiego 73, 75, 77, 79,
które
strzeżone SI\ przez 1nilicjantów ze

~

Tej sai:mej

nocy,

, pawJ!lon

co

„Chemii" za.J;>a.!oił się rówruież budowany dopiero hotel przy
u.i .
Prostej w Zl·ierzu.
Spłonął dach.
Stra.ty &zacu,je się na ok. 50 mln
zł.

Nieco później {U6) st.rMaiey wez,wa.ni ,zostali do poi.a,ru -przy ul.
Kilińskiego 46 w Łodzi~ Sm~ertel
nemu, zaczadzeniu uległ · tam Rysza•rd Z., obchodzący właśnie swe
61 urodziny ...
ANDRZEJ BECK
JA.CEK MICHALAK

Program dostosowa""czy
Pozegnanie 'bonów
(DOKO~CZENIE

ZE STR.!)

- . Myślimy, że stosunki z IzraeIem nawiązane zostaną na początku
pierwszego kwartału przyszłego roku.
- Po wprowadzeniu wewnętl."zne(
wymienialności złotówki co będz!e
a Pewex.em, Dalton". I jaki będzie
kurs dolara? (Polskie Radio) - Dlł-browskl.
- Kurs dolara ma się kształtować na zasadach podaży I pop.ytu.
Tructno ml teraz przewidywać, nie
ma decyz.ji politycznej określającej
kurs dolara. Co do systemu eksportu wewnętrznego, to w nowych
1·: arunkach nie
będzie dla niego·
miejsca. W 1990 roku 7aprzestanielllY emisji bonów dolarowych, któr e obowiązywać
będą do końaa
l'990 roku. Od lipca . przyszłego roku w
placówkach
dolarowych
sprzedaż będzie prowadzona zarówno za złotówki jak i dolary.

w·I Js

,.

- Mam nadzieje, te rozwój stosunków Polski s Izraelem nie odbedzie się kosztem rozwoju stosunków z krajami arabskimi. (Prasa
syryjska).
- Nie. Rozwój stosunków z IzraeJem nie odbędzie się kosztem stosunk6w 1 krajami arabskimi. Polska niezmiennie
opowiada się za
rozwiązaniem kwestii bliskowschodnie·j zgodnie z uchwdaml ONZ.
- Czy ma pani jakiś komentarz
po ostatnich
demonstracjach w
Nowej Hucie? (AFP)
- Uważam, że incydenty wokół
pomnika Lenina w Nowej Hucie
nie służą temu,
abyśmy szli ze
Związkiem
Radzie:kim w stronę
przyjaznych stosunków. W czasach,
gdy odwaga staniała, a państwo
polskie nie jest już państwem policyjnym, tego typu działania SI\
przejawem infantylizmu i niedojrzało~ci społecznej.

ROMAN

DĘBICKI

r././././//././///././././/.//.//.//./././//If .//./././/./././/,/././././././/././/./././././ ././j././/././././././/././/.//./././/././././. /.T.///./././././././././././/./././/.//.//.// /././/////F/..
,

(DOKOIQCZENIE ZE STR. 1)

len n

elektryka nie ma na . tej sali, nikt
poradzili! - denerAleksander Ma-

już nie moze
wował- się pos.
łacbowski.

Komisja

ło.

Regulaminowa zajmo37 protestami dotyczący·
mi wyborów do Sejmu i 2 - do
Senatu. Najważniejszą z
punktu
widzeni;i
prawa
była
kwestia
unieważnienia mandatu posła Mariana Szatybełki (PZKS) wybranego w Gi;lyni. M Szatybetko
nie
miał w wyborach kontrkandydata.
Jego rywal został przez
władze
PZKS wydalony ze
7wiązl<u
bo
nie podporządkował się jego woli
co do obsady mandatu. OkrĘgow.a
Komisja Wyborcza
wbrev. władzom PZKS i zaleceniom Państwowej Komisji Wvborczej '.!opuściła
ltO do pierwszej
tury wyborów.
Potem było iui. za późno. by do
tego mandatu startował kto~ inny.
Posłowie byli w ro~terce Z jednej strony względy ludzkie
(Nie miałem wpływu na uchybienia, przyjąłem mand„1 w
dobrej
wlerze - wyznał 1\1. Szat:vbełko).
oraz ekonomirzne (wybory kosztu.ią drogo) Z drugiei stron' wyrafoe pogwałcenie o::-dynacji ' wyborczej, a więc i naruszeniE konstytuc3i. Przekonanie. że Sejm nie
mote tego akceptować
zwyciężywała

się

Wybór M.

Szatybełki

unieważniony 240

został

głosam) za, 46

przeciw i przy 55 wstrzymL1jącycb
się.
Oddzielnie
przegłosowano
przeprowadzenie wyborów uzupełniających. O ile tu posłowie zgodzili
się z wni?skiem
R.omisji
Regulaminowe' (qparła si~ .ona na
rozstrzygnięciu
Sądu Naj.wyZlizego), to w dwu innych
wypadkach
podważano jej propozycje.
Chodzi o dwie sprawy kL6ri; obiegły prasę. Pierwsza nieco podobna
do incydentu
gdyńskiego
dotyczy również
wyeliminowania
z
wyborów kandydata PZKS w Warszawie, na Pradze· Północ. L>ruga .
która miała miejsce w Krakowie
na Podgórzu a wiąże się z obsadzeniem mandatu PZPR. W obydwu Sąd Najwyższy nle dopatrzył
się
naruszenia ordynacji wyborczej. W głosowaniu zdecydowano,
że nie wrócą ·one do ponowńego
rozpatrzeniA przez · Komisie
Re!!Ulaminową.
Było wczoraj w Sejmie regułą,
że każdy z punktów obrad miał
swój
dramatyzm i swoią
sejmową historię. Tak było w wypadku ustawy znoszącej Centralny

I
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Plan Roczny. Wróciła ona
pod
obrady Wysokiej Izby, gdyż Senat dopatrzył się w niej sprzeczneści
z konstytucją i zasuge~ował
poprawki. W ustawie zasadniczej
mówj się pr~cie;i;. o
obow1ązku
spor~ąc:lzania
planów
roc.znJIP.lt.
Poprawąk Senatµ .nie
z;i,akceptowały ·sejmowe komisje. Plan nie
jesf potrzebny - jest o tym przekonany zarówno Sejm. jak i Senat. Drugą izbę posądzono o zbędny formalizm. Wczoraj posłowie
mieli do wyboru - uprzeć się i
odrzucić
poprawki
lub
ję
zaakceptować, bo mają charakter
wręcz semantyczny i nie zmieniają idei ustawy. O takie ro1wiązanię apelowali niektórzy posłowie z
OKP, a także minister Jerzy Osiatyński, kierownik CUP. Dudajmy,
że dla odrzucenia poprawek trzeba by było aż 2/3 głosów. W razie niepowodzenia groziłby impas.
R-ząd .musiałby dCl' 7 gtudnia·· pnedstawić CPR. Jest to niemożliwe I
co nie mniej ważne byłoby sprzeczne z inteńcją obydwu izb parli!·
mentu. Wielu więc odetchnęło z
ulgą, gdy
głosowanie
pokazało,
ie 173 ciosami za (81 było prze-

ciw a 23 wstrzymało się) przyjęto poprawki ,,Senatu.
Piątkowa
debata
obejmowała
również
dyskusję nad projektem
planu centrąlnego funduszu rozwoju nauki i techniki na ro& 1989.
Uchwałę w tej sprawie, mimo zastrzeżeń

przyjęto.

Kolejnym punktem
towanie nowej treści
łZłonków

Trybunąłu Konstytucyjeego. Obecnie bardziej odpowiada
ona duchowi czasu.
Uznand, że
skoro pluralizm Jest faktem ze
ślubowania należy wykreSlić przymiotnik socjalistyczny.
Z pogarszającą się sytuacją
w
rolnictwie
wiązał się natomiast
kolejny punkt
porządku
obrę.d.
Komisja
Rolnictwa i Gospodafki
Żywnościowej przedłożyła bowiem
projekt rerolucji, w którym wzywa rząd do
przedstawienia kierunków rozwoju i stanu rolnictwa
oraz polityki rządu wobec
niego
i gospodarki żywnościowej.
Propon~wano debatę plenarn~ w tych
sprawach najpóźniej do 10 grud- ,
nla tego roku. Po krótkiej
dyskusji przychylono się do przesu.nlęcia jej o 5 dni. W tym brzmieniu rezolucja została przyjęta.
, Wczorajsze późne godziny
poJ;>Ołudniowl! wypełniły poselskie interpelacje.
EWA ŁUKASIEWICZ

uwai.ył, te tam, w .stolicy rewolty" jak
zgodnie z ustaleniami Aktu Końcowego
to określają zachodni dziennikarze,
K13WE z 1975 r . ..
zapomnienie poszedł slogan o typie· obyInaczej ocenia tę kwestię Gorbaczow.
watela NRD" natomiast pojawiły się
W Rzymie oświadczył: Realistyczna
transparenty z napisem ,J2den niemiecpolityka musi liczyć sł~ z realiami. Dwa
ki naród, jeden niemiecki kraj" (patr;z: · państwa niemieckie mtLłzą pozostać na
zdjęcie obok 21 tygodnika „Der Spiegel").
mapie Europy. Szewąrdnadze dodał: Koncepcja wspólnego .enl.'Opejskiego domu
Kiedv pokazałem tygodnik przyjacielowi.
przewiduje dwa państwa niemieckie. Jeten powiedział: - Pamiętam z dzieciń
szcze ina{!zej zareagowano w Paryżu.
stwa, z okresu okupacji !l'!oisy na muRzecznik prasowy· prezyden~a przypomrach: - Ein Volk - Ein Reich - Eln
niał „historyczną odpowiedzialność wielFUhrer. Teraz brakuje tylko tego trzekiej koalicji z ezasów II wojny świato
ciego członu - o jednym wodzu.
wej w kwestii Niemiec". oo czym rzucił
To skojarzenie jest na pewno daleko
zaskakującą uwagę: Idącym uproszczeniem, ale wś mu'si być
Wygląda na to,
że kanclerz Kohl posunął się za daleko.
na rzeczy, bo nikt z entuzjazrnem nie koPozwolę sobie nie zgodzić się z tą
mentuje planu Kohla, nikomu nie spieszno do powstania 80-milioaowego pań. . oceną rzecznika Pałacu ElizejsKiego. Kanclerz RFN doskonale zdaje sobie sprawę
stwa. Każdy ·jednak ma co innego na
z nastrojów panujących w NRD. Wie on,
względzie. Na przykład James Baker. aże o dalszym biegu wypadków decydo- ·
merykański sekretarz stanu,. wypowiawa~ będzie. nie stanowisko ugrupowań odając się na temat perspektvwy zjednopozycyjnych, z których większość, jak
czenia Niemiec, wykluczył tylko jedno
Nowe Forum, deklaruje wolę zachowa- nrutralność tego nowego państwa czyli
nia tożsamości i:>aństwowej, lecz postawa
rozwiazanie austriackie. W kwestii granic stoi na gruncie ich niezmiennd~; . manifestantów w Ltpśku, Berlinie I 111nych miastach retii.cvch miedzy Odrą a
Łabą. Cl zaś n\edwuznacz1,ie opowiadają
sie. czy nam się l?Qdoba ~Y 11ie, za rozwiązanie'(II zaproponowanym orzez Kohla. ,

w
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uch w międzynarodowym interesie nadzwyczajny Gorbaczow
· w Rzymie i Watykanie, dziś rozpof'ZYna ~lę .,morski szczyt" z Bushem, w Bonn kanclerz Kohl prezentuje
swój 11lan zjednof'zt>ula NiP.mi~c. na Filipinach rebelia wojskowa, w Indiach
zmiana warty po porażce P:util Kongresowt'j. Dla nas. co oczywiste najważniej
sze jest to, co zamierza kanclerz RFN
w kwestii zjednoczenia.

"

łodsz11 siostra prasy I radia - łe·
lewiz;la wdziera się na nowe
pola swej dzłałalnoici. Ostatnio
padła przed nil\ forteca. zdawać
by się mogło nie .do zdobycia. Jest nil\
angiel11ka Izb„ Gmin, czyli odpowiednik
naszego Sejmu. Wcześniej, w 1985 r„ dopuszczono telewizję do Izby Lordów.
Posłowie Izby długo bro:li!i się przed
TV. bo uważali. ' że posiedzenia zaczną
przeradtać Się w ,spektakle teatralne.
mówcy zechcą .;gral1 pqd publiczkę" ze
szkodą dla ' meritum sprawy. Przed klll!:oma tintami skapitulowali l osiem kamer. zdalnie ' sterowanych , umieszczonych
kilka metrów ruid podłogą rozpoczęło
pracę. Rano królowa odczytąła program
rządu w tzbie Lordów, a no południu
oani premler · przedstawiła go Izbie
Gmin. Replikował przywódca opozycji
Neil Kinnock. i'ótem rozpoczęła się dys.kusja.
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Przedstawiony przez niego w Bunde~
stagu IO-punktowy . rozkład 1azdv'" znamy 7 wcześn i ejszych doniPs1eń Wvnika
z niego ia•mn i be1 niedomó w iPń 7.e Koh l
uważa sprawę za orzesadz'">na
zniknię
cie !lfRD z mapy Eur"opv 1pst kwestia
czasu . Państwo to ma sie najpierw zreformowar Politvcznie nast~p:lie dojdzie
do ścisłei współpracv gosondar„zei i wreszcie. w trzerim etaoie na~tąpi coś co
ś m i ało można · nazwać- wchhnieC'iem NRD.
rtia rakterystv c-zny i wart
o'"z.voomnien:a i P ~t raki 7e w tvrn z iecinoczeniowv m exliose"' 7.abrakln ruiPisc-a na kat ee: 'r\'1 '7łlP 1a~,· · ara„•owa:iie
Ś"i ., n · l') <Jrltii <' h grani~ Pol,ki

•1 1P1mi enno-

Na•7 kole!(a· red 'Vliecz"~ :> w s ki piszący
swe korespondenrje' z Lip>Ka słusznie za-

I

było zaakcepślubowania

ardzo kochamy naszą polską specyfikę i .wszyałko ee
polskie, z wyjątkiem paru obcych drobiazgów, takich
jak dolary, samochody, ooca-cola, komputery i ciały nowoczesny sprzęt elektroniq;ilny. Reszta musi być nusa.
Ongiś wymyśliliśmy o o:zym \J.11 trosze. zapomniano - polską
dTOgę do socjalizmu. Niezbyt nam się udało to falą. 1'eraz
. jednak wkraczamy .na naszą polską drogę do kapitalizm11. Jak
na. niej będzie - nie wiadomo. Wszystko w ręku Boga, któremu
muszą p~móo prawa rzl\dzące ryn_kiem.

B

, Ogólnie jednak w drogo~nic~~e pilnie potrzeba nam sukcesa
I ludzie, którzy w tej branży )Jl'acują są już bliscy takiego sukcesu. Nie będzie to jednak - na 'razie - nowoczesna droga w
przyszłość, ale solidny trakt w przeszłość, w naszą historię.
Historia, jak wiadomo,' pełna jest ludzi więknych, średnich
I mniejszych. Ci więksi wędrują do encyklopedii, podrf:czników,
.czasem na pomniki, albo przydziela im się - wraz ze stosownymi tablicami - ulice, zkoły, zakłady czy inl!tytuc!e. Ot6i,
Jak trafnie zauważono, nie wszystkich tych ludzi lubimy, a jeśli
tak, to nic prostszego jak dokonać odpowiednich zmian l w
miejsce jednego patrona wstawić innego. Ty111 rażem sympa~
tycznego.
Toteż z uzna,niem d wiedziałem się, że w 11a~zym mieście
powstała inicjatywa przemianowania Biblioteki Miejskej, tak,
aby zamiast Ludwika Waryńskiego na tablicy u wejścia. znalazł się Józef Piłsudski.
Bo kimi.e był Waryński? Założycielem pierwszd partii robotniczej ,,Proletariat". Piłsudski znał co prawda dobrze losy tej
pai;tli, bo s'm przecież działał w ruchu rQbotniczym, ale Warynski za tiardzo nam się kojarzy z Dzierżyńskim czy Mal'llhle·
wskim, ' Choć cl panowie działali nięco później. No t pozostaje
ta · fatalna nazwa „Proletariat". Waryński zmarł w carskim
więzieniu skazany na 18 lat katorgi w 1889 ~· co ule jest prze·
~ eież jego zasługą. Warto też zastanowili się czy na wdzlęunlł
pamięć .zasługują wspóft warzysze Waryńskiego, których stracono na stokach cytadeli warszawskiej - Piotr Bardowski, Mi·
chał Ossowski I Jan Pietrusiński.
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W naszym oczyszczaniu historii nie powinniśmy
przestać i · sięgnąć jeszcze dalej wstecz. Taki . np.
rosław Dąbrowski był przel!ież dowódcą .K omuny.

·na tym pogenerał JaParyskiej w
1871 r. To właśnie on I drugi generał - Walerian Wróblewski,
walczyli niby to o „wolność \vaszą .i naszą". ale pod jakim
sztandarem? Pod czerwonym.
Jar~ław Dąbrowski był ponadto jut wcześniej · edonkfem
Stronmctwa „Czerwonych", które wywołało · powstJ!.nie styczniowe na przekór „białym". Na~ „czerwonymi" w 1863 r. w ogóle
n~leżałoby się ?lasta~owlć czy .zasługują na 11osia1lanie własn;rcłl
ulic np. tacy Jak Sierakowski, Pa'lllewskl czy "Traugutt.
W naszej budowie dróg przez historię nie powipno być komprom~ów. Jeśli wybaczamy l\lickiewiczowi redaitowanie podej•
rzaneJ „Trybuny Ludów", to już nie zasługuje na żadne wzglę
dy ksiądz Piotr Sciegienny. Przecież to on buntował w zaborze
rosyjskim chłopów pańszczyźnianych przeciwko panom. Zacho~
wanie pamięci o ~foiegiennym uraża dziś członków powstające
go towarzystwa byłych ziemian. r uwaga! uwag:i! - onże Sdegienny posługiwał si? sfałszowanym li11tem papie:fa Grzegorza. XVI, .obiecująceg~ rz~komo chłopom błog-osławieństwo boze.
A Jak wiadomo z h1&tor1i Grzeiori XVI daleki był od pobła
bnia nlesfornypi kmiotkom.
•
'
Nie powinlen też ujść naszej U\Vadze Lelewel. Na emigracji

hołdował raczej radykałom i nie chciał pod'jąó współpracy z
arystokratycznym obozem księcia Adama Czartoryskiego. Powołał za to tajną organizację pod podejrzaną nazwą Zemsta
Ludu i wysyłał do kraju emisariuszy dla podtrzymywania sa-

rzewia powstańczego buntu.
.
W porządkowa~iu Panteonu naszych bohaterów narodowych,
niestety, musimy sli,- zastanowić t a kże nad Kościnszll1rt. Wprawdde Naczelnik stanął na czele powstania antyrosyjskiego
(Uniwe~~ł poła_nleck! trzeba mu wybaczyć) i walczył o . niepodległosc Stanow ZJednoczonych, ale ma. jego ·i.ycłorys zasadniczą skazę: - Nie poparł idei Legionów I w ogóle nie lubił
Na!'oleona, .. gdf.ź bardziej mu odpowiadały p'o rz,ldkl ręwolucyj
neJ FrancJ1 mz rząd:f Bonapartego. W rezultacie zamiast Koi·
ciuszki mamy w hymnie narodowym gen. · Henwyka Dąbrow
skiego (n!e mylić .z „czerwonym" Jarosławem).
.
Osoblsc1e «?POWJadam się za wyrozumiałośrią dla Naczelnika
Jl zadartym nosem. Stary już był i 'n ie Pl.'zewidział jaki typ bohater.a. w Pols~e koń~a XX wieku będzie obowiązywał.
Kosciuszko me powinien nam jednak, przeszkadzać w dalszym
porządkowaniu historii.
ED.:ttUND TULKO

Okazało się, że obawy -przeciwników
TV były płonne. Owszem posłowie
ubrali się . staranniej, wielu z nich odwiedziło fryzjera, ale wymiana złośliwe~
ści, okrzyki brzmiące jak szczekanie alzackich owczarków rozbrzmiewały raz po
raz. Głośne pytania przei:-ywały zarówno przemówienie pa,ni Thatcher. jak i jej
głównego oponenta. który ogłosił przy
okazji, że czas pani premier minął i
wkrótce przyjdzie jej oddać władzę.
Telewidzowie brytyjscy, po obejrzeniu
pierwszej . transmisji orzekli, że najbardziej podobała się Izba, trochę mni e j
zachowanie posłów, a najmniej program
rządowy, który zakłada zn11czne zmniejszenie funduszów na służbę zdrowia i
inne świadczenia społeczne. Szkoda, że
nikt jak dotąd, nie zbad!!ł reakcji naszego społeczeństwa na transmisje z obrad ·Sejmu i Senatu. Moim zdaniem są
to dość nudne spektakle, wyprane z dowcipu, sarkazmu I błyskotliwych replik.
Posłowie muszą się Jeszcze uczyć tego,
co ich brytyjscy koledzy mają we krwi
- rozumienia gry politycznej, kultui"y polemik. Posłowie Izby Gmin oodczas debat odsądzają się od cio:ci I wiary ale
kiedy kończy się posiedzenie idą razem
na piwo lub wódkę. U nas. jak na razie, nie ma o tym mowy. Jednakże jedno nas tłumaczy - oni te zabawę w
demokrację (na.zwali ją teraz.. demokracją
t'elewizyjną) uprawiają od 9tuleci. a nasi
dopiero raczkują i miejmy nacnieję, że
okaża się pojętnymi uczniami.
erlal ,,17 mgnień wio~ny" tośdł
przed. laty na szklanym ekranie i
cieszył 1ię sporym powodzeniem.
Jego ,utor, .Julian Siemionow, ma
na swym koncie kttkanaścle nozycjl szpiegowskich, w których agenci KGB tropili
imperialistycznyeh szpiegów l zwycięsko,
Jak Stlrlłta, wychodzili s przer'óżnych opresji.
Dzisiaj Siemionow, w ramach „głasno
sti" przekwalifikował się, .,.ostał naczelnym redaktorem czasopisma Sciśle ·tajne'', cieszącego się dużym powodzeniem
u czytelników. Drukuje w nim. obok
„kryminałów", wywiady z Michnikiem .
wspomnienia Trockiego, a także fragmenty „R011yjskiego domu'', szpiegowskiej po-

wieści Jobna le Carre, autora, który zdobył sławę, opisując niecne nczyn.ki właśnie a,gentów KGB.
~

Siemionow , w wywiadzie dla .,International Herald Tribune" twierdzi że wiele zawdzięcza ' Andropowowi. Kiedy ten
był szefem KGB. zaprosił Siemianowa do
siebie i udostępnił część Brc-hiwum taj·nej policji , co umo~liwiło 11apisanie kilk u powi~ści szpiegowskic-h.
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Dolly (Laleczka) Parton, pio•enkarka i
a 11torka, słynie z rekordnwl!j
kolekcji
blond peruk
Nat.uralna lirunetka jui
dawno przekonała się, że dżentelmeni we·
lą blondynki. lnnym jej rekordem jest
dłu~ość kariery zawodowej - zadebiutowała na estradzie mając "~iem lat i dziś,
w wieku 43 lat, obchodzi :ł5 -łecie wystę
pów Na.jwieki;zy rozgłos urzyniosła jej
rola w filmie „Best Little Whorehou.se
in Texa~" (Najlepszy burdelik w Teksasie). Nie trzeba dodawa6 kogo grała.
DZIENNIK i._,ODZ:fU
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Czwartep grud.n la, u 1t6p „Rockefeller Center",
(niedawno ,apnedanego Japończykom), stanie poąad 20-mełrowa choinka, na której inajdzle się
2iJ ty1. kolorowych lampek.
Jut pojawiają 1i41 nowe lra1-ikl wydawane głów
nie 1 myśl' o awl,tec:m7ch zakupach., W witrynach
wielkich księgarń prz;r eleganckiej c.zęścl Piątej
Alei pojawiły się np. pamiętniki Nancy Reagan,
obok wystawiono koleJnll biografię jednego z prezydent6w USA - Richarda Nixona, napisaną prze;r;
Rogera Morrisa. Ksią'tka; która liczy 1024 strony
i zawiera kilkadziesiąt fotografii jest - jak pisa'.ł
„The Los Angeles Times" - „najbai;dziej drobiazgową i autorytatywną rekonstrukcją życia
i działalności Nixona".
Na sezon świ\teczny, który w USA rozpoczyna
się praktycznie w połowie llstoptda i trwa do
końca roku, jeden z teatr6w na Broadwayu przygotował „Kupca weneckiego" Szekspira, z Dustinem
Hoffmanem w roli gł6wnej. Przedstllwienia rozpoczęły się 29 llstQpada. Bilety dla studentów kosztują tylko 15 dolarów.
Informacje właśnie tego 'rodzaju, o zbliżających
się świętach, o choince, o- ,,ruchomych wystalwach"
w dutych domach towarowych, zbiegają się z wia.domościaml z innego świata, mniej bajecznego,
ale za to 'bardziej realnego.
Na pierwszej stronie „The New York Times"
;:amieszczono artykuł o tym, że wiele instytucji
publicznych i prywatnych zamyka drzwi - również w dosłownym znaczeniu przed bezdomnymi, kt6rych liczba wehlż rośnie.
Pollcja przy1t4pUa do egzekwowania. prawa za·
braniającego bezdomnym proszenia o drobne datki, a takte spania w wagonach metra.
Od ubiegłego roku Istnieje przepis, te po godzi·
nie 1 w nocy na terenie miejskiego dworca au-

populara.1 w ZSRB. Filmy k~·
:i1t w kasetach. ~z1 luble
pozuJ, p11o11a 1 na ulicy?
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Zd8lrza ~. Ale

Dwadrz.ie.ścia

Jelt
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trzy lata temu roz-

poairui.wal mnie tyliko persooel
ambasad. Zresztl\, kiedy się znajduję w w.i'lldeie ludz.le woJ.ą patrzeć &d~e ind2liej. Rosja.nie są.
w tym sa.inym 11topniu niemili
pubłiczn.ie j&k serde<:z.ni pryiwatnie. Oczywiste jest, że siedemdziesiąt
lait repreejl i ~
matu podejrzliWtJści cillŻY na zachowmiach.
- Otwierał pan pierwmy teren golfowy w Moskwie. Csym
jesł dla pana golf?
- Gołf
moskieww
7l06tał
wymyśloo.y pr.zez mojeao kolegę Svena Toumbę, ek.s-mistrza

międzynarodowego w hokeju i
zawodowego gracza w golfa. Rosja.nie ma.ją :iui az.kołę 1olfuwą,
a nie-którzy młodzi ogromny talent.
Tak, gol! Jeet wra.z z lektur'
moją wielką namiętnością. Lubię wy łączność tego aportu, je( o duchowość.
Jako
młody
chłe>pak w Szkocji
1rałem w
piłkę noin1t I był c%a11,
kiedy
mogłem wybrać ~rierę zawo- tlS? pamka reputacja esło·
dowca. Dzisiaj jef;tem przerawieka tajemmczego jest uzasa•
żony terr<>ryzmem,
który zdeclnlona'l
gra.dował ten
sport. Na placu
·
·
golfowym
ia.P<>mlnam
o wszy- Istotnie lubię samotność.
st~im. Golf ujawnja osobowość
W naszej posiadłości w Marbelld,
&rającego,
jego
szlachet'llość,
moja tona, Micheline urządziła
ewen:tuaLrui.e egoizm.
ml bungalow, w którym mogę
/
by~. jeśli tego
pragnę . abso- James Bond urodził si• w
lutnie tamowystarczalny M~ę
tam czytać, pp:ygotować się do · rodzinie robołlliezej. Mawia się,
że pan o tym nie
zapomniał.
filmu, r01bić co chcę, nie odczuOpowiada się nawe&, ie przekll•
wając potrzeby tłumac-zenloa •i•
'
z
uJe
pan
część
1wolch docbo·
1 a,egokol'91'.lek.
dów na cele apoleczne.
- Jest pan mizantropem?
- Zacząłem pracować w wieku ośmiu lat. Pomiędzy piątą
- Nie. Zwyczajnie nie chcą
rlllllo a ósmą, przed
udMliem
być cza<!'Ującym
Cha.rlym. w
się do szkołY, roenOłliJem mlemoim aktorskim zawodzie jak I
~o . Kto tak ja·k
ja musiał ow tyciu .nie pra~nę
grać roli
puścić szkołę w trzynas.tym ro„r6wnego kumpla ': mam za duku
życia, bo go na nią nie byżo szacunku
dla własnej pryło stać, zdaije sobie spra•wę ze
watności I nie mam cierpliwoś
straconych szans. I właśnie dlaci dla głupawy-eh amaitor6w. Ja
tego stworzyłem Scottish Intercenię profesje>nalist6w, tych któnational Education Trust.
by
rzy stM'ają się robić najleoiej
Jllłod.7J uzdolnieni
do
nauki.
to. za co Im płacą . Dobry zessztuk.I albo mportu,
a:le zbyt
o6ł daje wiele radości to jak
biedni by studiować, mogli się
'llikrokosmos
społec1eństwe
tam
rorLWijai:.
Projekt
ten moideelnego, gd.zle wszyscy pracugłe-m zrealizować
dzięki gaży
llł w tym samym celu.
za rolę w filmie „Di.ament7 są
wieczne". W księdze rekO'I'dów
- A
pro1>os spoleczeństwa
Guinnessa była to najwytsza oIdealnego - Jak .pan
ocenia . sla~n!ęta
do tego c.z asu aktonka
ZSRR?
gaża.
Pytarnle do tony akltora - MI·
- Odkryłem
Związek
RaCHELINE:
dziecki dwadzieścia
trzy ta.ta
temu, kiedy
występowałem w
- .Jakle ,fencze pył:łnie trzefilmie Kołatozowa . Odniósł tub'a Seanowi zadać?
taj wielki sukces. Pamiętam lodowatą temperatur~ (-30 stopni,
, - Proszę go za.pvta~ czy wie·
to była ?Jima). puste ulice. milrzy w nieśmiertelno6ć d·u szy.
czenie
kle-rowc6w, kt6rey się
ccxh:iennie zmieniaU Tym raSEAN: Micheline
zaciągnęlia
zem mamy tego samego szofemnie kiedyś do ce.rkwi w Mosra od dwudziestu miesięcy, sakwie Nie przepadam za kościo
mochody s11 liozniejsze mimo
łami. ale te .zaoachy kad.zldeł.
że w dym stanie. a moi tłuma
to ciepło w po.równan.lu z mrocze swo1'odnle m6wią .
Krótko
zem na zewnątrz. te lichtarze.
m6wiąc: zmiany niesiooe przez
zfoto Ikon I śpiew „babuszek"„.
głasnost i meriest-rojkę Sll uja sitamtąd uciekłem. Wlękme
chwytne. EPe>ka jest pasjonuią
wrażenie
robią na mnie nieca: I tak jak p-a.ni Thatcher dakt6rzy
ksie:7ą
.Tdl! chodzi o
riit dużym podziwem pana G<><rnie-śmiertelnośi' duszy ... przy tabaczowa.
Życżę mu r całego
kich 060bowościach jak Matka
9erca, by mu się udało Jest to
Teresa albo nasz pa:p.leż. baT·
człowiek
rl"ro chciałbym
tak dynamiczny jak
nią uwierzyć.
to jest możliwe tutaj, gdzie duTo bvłoby zbyt ~muitne , by pożą slł11 wydaje się być siła . inertem jut nic nie było.
cji.
- James Bona Jest
Tłum. AP - Parls-Match"
bardzo
Wy„.~ny ang1elskl aktor bc_ n
Conaery z.na.ny między innymi
jałko James Bond k.ręei 06taitnio
w M<>&kwie, tdz.i.e występuje w
filmie Fffda Sehepisl ,,Russia
hoUM" - ldaptaeJI
powieści
Johna
JA Carre. Udzielił tam
W)'Wladu ~aneu1kllemu tygodnikowi „Peria-Match". A oito 14-afmenty:
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dułych

gmach6w uiyteezności publlćznej buduje się ,
u nas od niejakiego czasu
Jedynie kościoły; nie pa·
mlętam
kiedy ostatni ra:s zbudowano ~ nas kino z prawdziwego
zdaraenia,
Kościoły są potrzebne
wiernym, kina są potrzebne kino·
manom !Uedy idę do kina, to afbtł
Jest ono w remoncie, albo muszę
sledzie6 w euehnl\eej '>Otem i u·
ryną sall, w mokrym płaszczu, w
ciasnym rzędzie, na ~knypll\cym
fotelu tak wygodnym, że można by
go było uływac z powodseniem w
najbardziej
wymyślnej komnacie
tortur, wreszole - . kiedy
nawet
nie cuchnie na 11all I jest w holu

łrowni

Jądrowej -

••
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się tre:.urze I byliby

z nich

du.ży

~· pewna
pożytek,oci~żalość.
gdyby nie Ich cięża.r I
Owczarki alza~-

I
I

kie stoso. wane obecnie w ratowm•
' ctwi-l! g6rsk.iirn (tzw. P6Y Jawi.nowe),
~
są bardzie j użyteczne w krytycz\ ny<;h momentach.
~ .,,
Dla przekoruinia miłoś:nikó~ lege ruly o berna.rdynach-ratowniiltach
folklorystyczne, kiedy b iorą udział I Francesco ~rard doda.je: „Bernarw pochodzie, „zrobione" na iegen-1 dyn w chwili ure>dzenia waft.y 700
darne psy ratownicze. P nedostat- do 800 gramów, ale kończąc pół
nia niedziela października· była roku ;iu.ż ::o kg, w wieku dojrzajednocześni!! ostatnim d01em poby-, łym, to jest około 2 la·t. osiąga
tu stada bernardyi;iów na wysoko- wa.gę 'l\'i kg". To za dużo, jak na
górskiej przełęczy w tym
roku. porusza.•i3 się po zasypanym przez
Biegały, bawiły się, V.:Yl7g1wały Y' I lawinę t erenie - a takie przecież
gorącym jeszcze al~e3sk 1 m
słon· 1 głównie są obecnie działania górcu. Następnego dnia ?a przełęcz skich słuoi:b ratowniczych.
(2475 me~ów ?ad poz~omem . n;oAle Gpowieści o bernardynachrza) wspięła się specJalna c1ęi:a· 1...ratowni.kach nie były wymysłem
rówka i gru~a ~ernardyn6w zieW ci ągu wieków psy pełniły
chała w;ygodme i b~zstresov:o
do I służbę rate>wnic~. tropiąc przede
swego z1.mowego 12za. w !11la~tecZ:-, wszystkim świ-eży ślad za,błąkane·
ku Martigny do specJalneJ psrnrn.i, go człGWi·elta. Ratown.ik podążał za
utrz~mywanej przez władze
gmi- niJ!ll i.., to on niósł tę słynną ban:r i ka~tonu. O? 3 lat ~e::nar- ryłkę wy:pełni9ną. zresztą nie runy mozna odwiedzać tal_tze
W m em le-::z gorąc 11 herba.tą lu•b ka.ie zimowej siedzibie, gdzie
~d- wą. '
~
dziel.one od 1tości sz~lanym! ścia- . No cóż _ czasy się zmiP..JJ.iają.
nami ~a~aszkuj:i. ?OJ~daJą 1 t~k \ Legenda musi odejść w niepamięć,
wypeł01a3ą swoJe zyciowe zadanie. ·chyba, że jak wiele innych W&pom
„Berna·r d·y ny to· psy lnteligent.ne, ni.eń dzieciństwa zechcemy ją przeuczuriow.e i bardzo la.godne"
ka.zać naszym ozi·eciom w ni:ęska·
o.powie.da wspomniany już Fre.n~ żonej, sz'lach~nei postaci.
-c::i Geraro
_ Łatw ::i p o::!ca'a
HALINA UŻYCKA
ce-.
·
··

Tegoroczne
wspaniałe w całej
bodaj Europie ba'bie
lato
"(w
Szwajcarii i Francji
zwane „latern indiańskim") sprawiło, że jeucze w drugiej
połowie
pażdziernika przełęcz św.
Bernarda,
leżlłca u zbiegu granic
SzwsjcarU. Francji l Włoch, tylko lekko
była zasypana śniegiem. Wszystko
sprzyjało więc wyprawie do krai-,
ny przyjaci6ł dzieciństwa - psów
ratowników, na przełęcz Grand
Saint Bernard, jak brzmi jej pełna nazwa.
Psy, owszem, były. „To
wyjątkowo" powiedział Ich opiekun Francesco Gerard, który od
1862 r. opiekuje się grupą
około
20 dorosłych
~w I kilkunastu
szczeniaków. „Wprawdzie
pierw'sz~ śt?-ieg spadł ju~ w początkac.h
pazdz1ernika, ale nie utrzymał •!ę
długo I zdecydowaliśm;r '1ię zw!ezć
PS~ n~ ~ół do Mart1gny . nieco
116żnleJ, zeby mogły pobawil s!~
Jeszcze w
prawdziwych 16rach „
Uszom nie wierzyłam. Psy-ratownicy - w naj1oru:ym okresie swojej „uwodowej" ratowniczej dzia- r---=-łalnoścl zjetdżające w doliny, aby
beztrosko spędzać
czas
właśnie
wtedy, kiedy Ich pomoc najbardziej jest potrzebna?
Legenda - do budy! Dziś pięk
ne,
ogromne,
bernardyny
na
przełęczy spędzają tylko lato i to
w tak banalnym celu aby · poha9a~ do woli, słutyć licznym turystom jako ilustracja dawneJ legendy i pozować do fotografii . Nie
noszą oczywiście pod szyją
żad
nych baryłek, nawet pustych. Jedyn:r wyJ1ttek
stanowią
święta

I

LUDWIK ARENDT

•
•
Wiele pokole6 ~olak6w wysłuchiwa~o
·w dziecinst~~e
p~zc.~
1ainłęclem opowiescl o psach bernardynach w i:laleklCJ Sz aJ_
ca~ii. Biało-rude psiaki z ucnp:tną u szyi t:aryłką ruma
prse11ukiwały zasypane śniegiem zboc:oa. ,:A~P. pragnąc przyJso
s pomocl\ 1błl\kanym, zmarzmętym podrozn1kom.,

::s::-r;;:=-ma

w
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tobusowego przy 42 ulicy i ósmej Alei mogą przebywać tylko osoby z ważnymi biletami. Na dworcu wymieniono ławki, na których można było si,ę
przespać, na krzesła, na których z trudem można
siedzieć przez dłuższy czas. Podobńie postąpiono na
dworcu kolejowym przy 4Z ulicy I Lexlngton Ave.
Do poczekalni z miejscami do siedzenia wpuszc-zani
są ludzie z ważnymi biletami. Tam równiet ław
ki zastąpiono niewygodnymi, wąskimi krzesłami.„
Jeszcze do niedawna w ogrodach „Whitney Museum" w centrum Manhattanu odbywały się spotkania organizacji ludzi bezdomnych. Stały się tradycją i nikomu nie przeszkadzały at którejś soboty powiedzia.no - dosyć. Niech- sobie znajdą inne
miejsce - oświadczył rzecznik kompanii „Phillip
Morris", która mieści się w budynku „Whitney
Museum".
Na opiekę nad bezdomnymi władze Nowego Jorku wydadzą w I-989 r. 300 mln dol. „Aczkolwie!t u-·
dało się zmniejszyć liczbę bezdomnyc
rodzin z
5.200 w 1986 r. do 3.800 w br., rośl)ie wciąt zastęp
bezdomnych na ulicach naszego minsia" - pisał
„The New York Times".
Nikt dokładnie nie wie, ilu jast tutaj ludzi
bez dachu nad głową. Według niektórych ocen
- od 40 t:\"S. do 60 tys. przy czym sądzi się, że
co trzeci bezdomny . to człowiek umysłowo chory
lub narkoman.
David Dinkins, który 1 stycznia obejmuje urząd
burmistrza Nowego Jorku, pragnie zapewnić bezdomnym tanie miejskie- mieszkania. Czy mu się to
uda? Istnieją co do tego poważne W:\tpllwoścl. deficyt budżetowy Nowego Jorku wynosi ·bowiem
miliard doląrów, a bezdomni nie stanowilł jedynego poważnego problemu społecznego ...-
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-c·
· ooraz
n!ńacy prywac1ar~ z
wlęks,zym
lllq>okojem pnegi4daill ~~ze-;
ty. Niedaw.lfo pek1ns·k1
dzlen.nllk atwieroził, ł.e prywa.tna 1.nicja.tywa stoi w rażl\c~j
sprzecz.nościi z hlstoryczn1t decyzją Chin o podąża.n,iu ~oogą
soojalistycz.ną. ,Od wydarzen na
placu
Tiananmen
stosunek
władz do prywatnych przedsię
biorstw uległ wyraźnemu ochło
dzeniu. Jak piMAt „Der SJ>legel"
po dtugim namyśle kierownictwo KPCh uznało, te prywaciarze ja.ko w~ysld.waeze n•ie
mogą być członik.aml par~!. ~o

za tym prywatne przedsiębior
stwa zwykle wygrywaj2' ko.nkuirencyjne wa,l ki z państ?-'o
wymi, a grają,
jak oce.lllaj!ł
wlad.ze, niezbyit czyst>o.

W cią,gu ostatni.eh d:ziewięciu
lat liczba prywaitnych wytwórców wzrosła z Sll tysięcy w
11S'19 r. do 14,5 mln; 2.25 tysięcy
zaldad6w za.trud.nia ponad oł
mlu
pracown.i>lt6w.
W
1088
roku pl'yWaitny
aektor handlowy osl-gnęł zyski w wysokości ponad 35 mld dolarów prawie lił proe. csłeto dochodu
państwa.
Prywatna lnicjaitywa
działa
we wszystkich d'Zledz.ina.ch . g<>&podarki: w transpo.rcie leczn:lictwie, wyrosły namet
pr~watne fabryki kompuiter6w
· i domy mody.
Jeszcu kHka
miei>ięcy temu określano prywaciarzy jaiko otywczy e-lement
goepodarld. Były ae.kretarz geoer&lny KPCh, Zhao Ziyang,
pcistu.lował
n11wet oddawanie
w· ajenc~ państwowych przed·
slębiorstw.

Tera.z wszystko się zm~en-la '
prywaciarze- nie pasują już do
ch i ński.ego krajobrazu. Za ba.rdzo się rozpycha.jlł I za dllli-0
zarabiają - przeciętnie trzy razy tyle, co pracownik państwo
wy, a największy z „krwiopijców", z atrurdnia.jący 1'1'00 prace>wn i·ków, szczyci się kapi.tałe.m w wysokooci S mJn dolarów. Organ KPCh ..Renmin R I·
bao" żąda w ięc ogran.iczeniR
wysokości dochodów prywaciarzy, a także zezwe>le nia im na
dzLała1ność ty!•ko w n!e-'k.tórycb
dziedzinach gospodarki. Już te·
raz podjęto szereg dzi-ałafl utrudn.iających życie tym n ! ewąbpli
wie na}bogatszym Ch i ńczykom
Zwiększ.ono
podatki I zaczę-lo
be.zwzgilędnle
je egzek•wować .
}ednocześnie
obniż<>no
poda tk i
d•l a przedsiębiorstw państwo
wy"h. Rozważa się równ·iet preferencje d·la t~h ost.a tniclt przy
przydziale •urowoow I energii.
Po <>głQSzen!u nowych 'f:>l7H.Pls6w blisko 4 mln o!6b jui z,te·
zygnowało z prowadzenia włas
nych sklepów, res-tau.racji, Prywa.tn:v tra.nspC>r.t zmnleojszył sie
e> jOO.ną czwartą. Jn.ni, bardziej
przedsiębiorczy , próbują wchodzić w al)6łkl s firmami pań
stwowymi.
Obe-cne dz i ała n i a
wiedz niekoni-ecznle muszą je:lnBJk oznaczać wypowiedz~n i{:'
wojny prywada.rzom. MoZllwe.
że- państwo choce i:oś wreszcie
mieć z ich wys°'klch dochodów.
bo, prawdę mówiąc, dotąd miało niewie-le Obliczii si~. -te bFsko 95 proc. prywa,tnych przedsiębiorstw dotąd zupdnie 1€-k cey.ra.żvło
urząd finan,rowy, · a
podlttki płaciło w wyisokotcl raczej symbolkzn<:>J. Z pracownika.ml nie spisV'\vało się Um<>wy
o pracę, o ich ub:i-z.niec?~mlu
nie było w ogóle mowy. Teraz
to się skończyło. Wladz.e kat-egoryczni-e zabroniły zabrud niania młodoci anych T><>niżej 18 roku życia, wyrna«ają soisywa.nia
umów, w kt6rY,ch byłby wyraź
ni·a okreś)onv czas pracy I wysokość zarobów,
a takż-e obowiąt?Jkoweg.o ubezpleczeoni.A.
0

mhiio tych deo I blegnl\ do kina, by - Jak
•wszystkich cyrków z adapłacJI\ ·do megdyś - „,1potk•ó 1ię 1 prsy ja-1
cywilizowanego łwiata.
eiółml l ukochanymi, spęchi6 razem
Kiedy na świecie zaczęła rozpo- czas, roserwać się lub sapomnieć o
wszeehmać się telewizja (lata pięli· bieźl\CYCh kłopotach."
dziesiąte), przepowiadane koniec ki·
Tomasz Raczek dzieli 1i41 w „E-1
na; P!ógnozy okazały się błędne. kranie" swolm,i obserwacjami 1 A·
Właściciele kin przyciąca,U wl~zów merykL Ołół Jeszcze więks... atrak·
\/ Eui:apeszcie jak gr:oy ;,y po d ~szczu wyras~ają n:1 1tlfoach malowkolorem, wielkości!\ ekranu, roiny- ciJę safundowano widaom w . No·
EWA GRONOWSKA
nicze budki, oferujące przede wszystkim artykuły pel'fumeryjne
mi udoskonaleniami dźwięku i In· wym Jorku, na Manhattanie, gdzie odzież.
CAF - R. Baliński
nyml sztuczkami i a&rakeJami. Ki- uruchomiono plerw11e kino ,.Drive•
no • prze&rwało. Powałnyn;i zagro· ·in". PoJęele to okrńb popularne
ieniem stało się dopiero video; po· kledyj w AmerJoe kin~ aamoeho·
ezątek lat osiemdziesiątych, to był 4owe, były to glgan&ycme parkin·
rzeczywiście kryzys. t\le wlaśclcle· Cl 1 Ojfromnyml ekranami. Widzole · kin nie zrezygnowali. W;rmyślill wie pozostawali w awoioh aamoehoMULTIPLEX.
daeh, akcję
filmu śledsllł prae1·
.
11yllę. Dsisiaj moda na samochodowe kino eo prawda minęła, ale otdiwlęk, Io
bl\di rwie dę
taśma,
bo,,.„
warło je właśnie na Manhattame
n.lola,
wnl
... '"''
wiem operator Jest w dupę pijany,
i to na drugim pięłrse nocnego
Takich kolejek, jakie obecnie
u3tawiają się
szec za najlepszą lokatę pieniędzy uzyskanych za
albo wyuedl I zostawił proJektoi
klubu_„ „Wytłumaczenie jest proa„
przed sklepami jubilerskimi, Moskwa już dawno sprzedany ·dobytek. Warto wiedzieć, że w ubieg&e: w ebszerncJ sali stoi dziesięć
pod
ayna
mote
nie widziała. Wszystko wskazuje na to, że „go- łym roku wyjechało z ZSRR na stałe 106 tys.
w trakc-le seansu •P•so człowleko
.
zabytkowych, pięknych kabriolerący" inflacyjny rubel ludzie ppstanowili lokówać osób, a w roku. bieżącym pozwolenie na emigrawl aa dowę kawał młltu, bo sa
tów, Moina w mob saJl\ó miejsce i
nie w kasach oszczędności, a w wyroba.::h jubiler- cję otrzymało już ponad 173 tys. Swoje robią
la Jest albo przed albo 110 remonogll\da6 spokojnie film. Bilet koszskich. Dowodzi tego fakt, że mało kto po dotar- także radzieccy turyści, których sootkać można
cie." SI\ teł w Polsce n11ejsea, gdzie
tuje 5 dolarów a włałeicielka, Sha·
ciu do lady wybiera, czy nawet przymierza pier- np. na bazarach Warszawy. W br. przebywała za
nie motna p6Jś6 do kina wcale, bo
'MULTIPLEX - to
„kompleks ren KaJllltn, robi na tym świetny
. ścionek, 1 broszkę, kolczyki. Bierze się po prostu granicą rekordowa liczba 2 mln osób.
IO po prostu nie ma; bo albo zlik· wielu rozrywek'1• Pierwszy &ald o· lnłerea: Szczególnie podoba się
pierwszą lepszą sztukę, najchętniej tę najcięższą ,
Złot9 i wyroby z niego stały !!ię najbardziej
wldow111l, albo Jeszcze nie 1budo- biekt został Oddany do u:l:yłku clwa ło Japońcsykom; sawHe wracaJI\
płaci i nierzadko ..• pędzi do drugiej kolejki.
poszukiwanym i łakoi;nym towarem w ZSRR.
wali, ohc6 było w olanie.
lała temu w Bury, niedaleko Man- prayprowadzaJl\O se 110~
1woieh
Dziś już nikt nie może powiedzieć, że złoto wy- Trudno się więc dziwić radzieckim celnikom, że
chesteru, w Anglii. Kou&ował 10 mi· ssefów. Pani Sharon zapowiada otkupują -.z:agraniczni turyści, a zwłaszcza Polacy. usiłują postawić tam.ę jego. nielegalnemu wywo- ·
Kled;ri I kin było iporo I dys· lionów dolarów. Zbadowala go flr• warcie drugiego takiego kina w To·
Aby bowiem trafić na sklep do którego akurat zowi. W Związku Radzieckim, mimo głasnosti,
tryburJa filmów jalloś funkcjo~· ma Warner Bros. W budynku Jest klo",
'
przywieźli „towar", trzeba całymi dniami uga- nie ma zwyczaju publikowania dan·1ch o wydowah orsyzwoleleJ. \le mote się wszystko. Oprócz kin SI\ tam krę•
Tak aa całym iwieeie wygll\da
niać się po mieście i spędzić w kolejkach wiele
byciu i zapasach tego cennego krusz.::u. Ale jak
mylę, może to nit. było u nas a gielnie, bary, kafejki, salony bin· walka o konsumenta,
o widza, e
godzin. Oczywiście trafiają się pośrednicy oteru- ujawnił ostatnio, w oparciu o szacunkowe dane
go, małe i większe sklepiki, noc• ezy&elnika„. I słuszna chyba jest
w Jakimś Innym kraJ!L
. j ą cy dopiero co kupiony pierścionek za podwójną źródeł zachodnich tygodnik ..Argumenty i fakty"
ne kluby, restauracje, aale gimna· konkluzja T. Raczka: „Amerykanie
cenę, ale komu by się to opłacało.
w ZSRR wydobywa się w przeli~zeniu 250-300
W kaidym rade faktem jest, te styczne Up„ itd. „N as1:e multiple· budują kłna Anglikom i Japończy·
Masowy wykup złota zaczął się prżed kilkoma ton złota (co daje drugie miejsce na świecie). Zakina się nam nie opł4raJą: nie ,tył· sy budujemy w dzielnicach mien- kom, Skoro w dająciej się prsewl·
miesiącami, gdy władze Moskwy
wprowadziły pasy złota wg tych samych tr6deł sięgają 1,4-2
ko kina. Jeśli Idzie u.i o ll'9Sbę kaniowyeh, s dala od śródmieścia dsleć pnyszłoiel me widać motlisprzedaż obrączek dla nowożeńców na specjalne tys. ton.
mies7.kańców na Jedno, kinowe k~e mówi dyrektor Warner Bl'OI - wośel na malesłenle fundussy, ~zaświadczenia z tutejszych USC. Panil,tę spotęgoOstatnio dwa radzieckie banki państwowe w
do, to Jesteśmy cd1ieś chybs za chcemy bowiem, żeby nasi goście 1walaJl\cye,h ro1budowaó na•... sieć
wała jeszcze plotka o zamierzonej podwyżce cen
spółce z Ost-West-Handelsbank w RFN stworzyły
Nepalem I Tybetem Chińskim, ale wiedzieli, ie po powrocie s -pra· kin; akoro
prsyswycsallłłmy się
wyrobów
z
tr;?go
kruszcu
o
100
proc.
Ogołocono
wspólne
przedsiębil>rstwo dla produkcji i sprze·
by6 mote wyprzedzamy Mongolię, cy mają pod bokiem wszystko, oo jui, ie w Police hotele budaJI\ flrszybko dobrze na ogół zaopatrzone sklepy komi- daży pamiątkowych złotych monet ooświęconych
leez głowy bym nie dal. To sprzyja rozrywce i odpoczynjlowl." 'lly zagraniczne I w11ystkhn się to
sowe. Wprowadzono ograniczenia sprzedaży złota 1000-leciu rosyjskiego Kościoła prawosławnego.
co się nie opłaca u nas - opłaca
Firma Warner Bros zamjersa po· opłaca, moie pozwólmy takie, abJ
do 1 sztuki na osobę.
Być może, że wkrótce pojawią się Łet . pierwsze
się gdzie Indziej.
Jest to reguła, kryć siecią
MULTIPLEXÓW nie nuzymi kinami ujęli się sagranlZłoto masowo wykupują także obywatele ZSRR
złote „świnki".„
która obowiązywać będzie jeszcze tylko Wielką Brytanię, ale takie eznl specjaliści? Być mote wtedy
emigrujący ~ tego kraju. Uwatają oni cenny kruLES.ZEK WYBWICZ
bardzo długo, we W'Jzystklch dzie· inne kraje europejskie. Zwabieni chętniej skorzystamy 1 prawa 1o
dzłnach: od kultury do wydobycia mnogością proposyciJi widzowie chę· odpocsyaku ł relalrau".
węgla kamiennego I budowy elek· tnie porzucają awoje domowe 'ff·
AWDBZU GBUN
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William Henry Upjohh figuruje w annałach są
downictwa jako autor NAJDŁUZSZEGO WYSTĄ·
Pą:NIA OB~O!Q'CZEGO ,przed są1em. Gdy za·
konczył swoJą przemowę 22 wrze~nia 1916 roku
'
mijał właśnie 45 dzień od jej rozoo::zęcia.„
NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE przyznane do
cia·
uszkodzenie
o
tej pory przez sąd w sprawie
la wynosi 76 milionów dolarów. Otrzymała je 26·letnia modelka Maria Hanson 29 września 1967
roku. W czerwcu tegoż roku została ona napadnięta na Manhattanie przez trzech bandytów,
którzy pocięli jej . twarz żyletką. Ponieważ prze·
stępcy (odsiadują obecnie wyroki 5-15 lat wię·
zienia) nie posiadają Ż8:dnego majątku, panna
Hanson otrzymywać będzie 10 procent Ich zarobków, gdy opuszczą więzienie.
Nowojorczyk Isadore Zimmerman otrzymał w
1982 r. ODSZKODOWANIE w wyso~ości 1.000.000
dolarów ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE za zabójitwo policjanta. Niewinny Zimmerman odsiedział
24 lata. Po odjęciu opłat sądowych, otrzymał on
na rękę ok. 600.000 dolarów, czyll 25 tysięcy za
każdy rok pobytu w więzieniu.
Pani Anna Bass, była żona Sida Basu z Teksasu (USA) odrzuciła ponoć ofertę 535 mln dolarów
ODSZKODOWANIA PO ROZWODZIE Jako kwotę
niewystarcz!ljącą do utrzymania takiego poziomu
życia do jakiego przywykła. Soraya Khashoggi o·
trzymała po rozwodzie z mężem Adnauem odszkodowanie wynoszące 500.000.000 funtów szterlingów.
Jakie są NAJWYŻSZE ALIMENTY na świecie?
23-lehtla Belgijka, Dena AI-Fassi zażądała od iwo·
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byłego męża, szejka Mohammada Al-Fassi
(członka rodziny panującej w Arabii Saudyjskiej)
trzech milionów dol~rów alimentów. Gdy sąd w
Los Angeles przyznał jej 81 milionów stwierdziła

jego

że będzie „bardzo bardzó szczęśliwa·•
otrzyma„.

jeśli ~

NAJWIĘKSZĄ FIRMĄ PRAWNICZĄ świata jest
„Baker and McKenzle" z Chicago. Założona w
1949 róku firma posia<la 37 biur w 25 krajach, w
których zatrqdnlonych jest 920 ;>rawników.
NA CZŁOWIEKA
OBŁAWA
NAJDROŻSZA
kosztowała cztery miliony funtów szterlingów.
Zakończyła się ona 13 czerwca 1931 r. aresztowaniem w · Sheffield Petera Williama Sutcliffe'a,
znanego jako „Rozpruwacz z Yorkshire". Rozprawa przed Old Ba!ley w Londynie, która kosztowała 250.000 ·funtów, zakończyła 5ię wyrokiem 30
lat więzienia za 13 morderstw I 7 przypadków
usiłowania zabójstwa.
świata zawiera
NAJKROTSZY TESTAMENT
dwa słowa: „Vse zene", ·co po czesku znaczy
„ wszystko dla żony". Sporządził go 19 stycznia
1967 r. Karl Tausch z Langen (RFN). NAJMNIEJ·
SZY TESTAMENT został napisany, lub raczej
wygrawerowany, przez Williama Skinnera w 1916
roku na marynarskiej płytce . identyfikacyjnej o
średnicy 3,8 centymetra. Zawiera on 40 słów i
podpisy dwóch świadków. NAJDLUZSZY TES·
TAl\IENT sporządziła w 1925 r. Angielka Freedrica Evelyn Stilwell Cook - składa się on z 4
tomów zawierających 95.940 słów. ·
• opr. (bar)

Jest jednym z t:ych młodych twórców filmowych
(rocznik 1953), któr;z.y od razu pokazali, że z wielką wrażliwością potrafią mówić o sprawach trudnych, obrosłych społecznymi i polltyc7.nvmi dramatami. W filmie „W zawieszeniu" reż. ~aldemar
Krzystek sięgał do ludzkiej tragedii z .lat pięć
wszystkich
(zdobywając nagrody na
dziegiątych
krajowych festiwalach I przeg1ądach). Teraz, w
„OSTATNIM PROMIE", podjlłł dramatyczny temat najno.wszej polskiej emigracji. Dości popularny jest już pogląd, te ab.solwenci katowickiego
a on do nl:h należy wydziału filmowego mają publicystyczne zacięcie, chcą i p otrafią mó-

o tym, co dokucza dziś I było tematem tabu
jeszcze wczoraj. Krzystek sam napisał scenariusz
więc stopień publicystycznego zaangaż.:>wania zda
się jeszcze pełniejszy.

wić

·

Historia którl\ opow,lada to

z

jakby reporterski

podróży. Akcja toczy się
na promie - ostatnlm jaki odpłynął przed stanem
wojennym. Obserw~cja ludzi przepełnionych strachem marzących o ucieczce z kraju w którym coraz trudniej i niebezpieczniej żyć, histeria desperacja, ale też -szukanie szansy. To wszystko odsłania reżyser by uczynić postawy zna klujących się

materiał

dramaty~nej

na promie ludzi obrazem stanu ducha Polaków '81.
trudno o głębsze analizy motywacji i
sytiacje służyć mają nairzędnej tezie
o zagubieniu ltt'tfzl. którzy utracili midzieję.

OczyvJiścle
siłą rzeczy

Na tym tle postacią centralną jest młody nauc~yciel, mający przewieżć za granicę ważne związ
kowe pokumenty. r tylko on !eden <'boć r.aorawdę
ma powody by czuć się zagroionvm 'llyśll o powrocie. I tylko on uważa, że w kraju ma co robić. Krzys'Ztof Kolberger .i est w tej eo!i dostatecznie przekonywający, skupiony I od9owiedz1alny
Film W. Krzystka jest swoisty m dokumentem
czasów i w tej warstwie szukać trzeba jego wartości. Ale jest tam scena, której ~ ię nie zapomi·
na, Oto przychodzi wiadomość, że w kraju cgloszono stan wojenny. Prom ma wracać. Panika.
Ludzie skaczą do wody, uciekają, przeraźliwie boj~ się powrotu do własnego kraju.
RENATA SAS

Chusty

PZPR w Pozna.niu J. "lzvd·la•k a
I I sekretarza KC Zc.1S M. Re<nke.

40 LAT TEMU
Z udziałem prezydenta RP
Bolesława Bieruta w Wars1awic

• •
• polsk!\

eldi;ię na
Konkurs
Pi.an·!styczny im. F. Chopina.
W skłl!.d ekiipy wchodzą: Elż
Kore<!ka
bieta Głąb , Maria
Kazimierz Morski, Cezary 0Sosińska,
Marta
werkowioz,
i Ewa WoWiesła·w Szlacllita
lu
Wył()nlooo

obradował

O tym że są modne - wiecie, bo pisze się o tym
od jesieni zeszłego roku. U nas, jak 'zwykle, nosi
sią z opóźnieniem, więc widać je na ulicy do·
piero teraz. Ten szał chust wynika z mody na za·
wijanie, okręcanie, motanie. Mogl\ to być wielkie
chusty, szale, 1zale-etole. Noszone na wierzchu tzw . odzieżowe - lll z . wełny, tkane albo - jerównież dzianinowe. Chusty
śli wielkie. szale bywają kolorowo tkane, gładkie, drukowane (moda na Orient, więc we wschodnim styllll. T~ moż
na zarzucić ,na ramionko. można się omotać, udrapować wokół azyl, ramion itd.

-ffl

..!„ /.i\

Na wieczór chusty także szalenie na czasie. Najlepiej jeśli będą jedwabne, szyfonowe, batystowe.
Z dwu takich jedwabnych chust 130X130 cm, gdy
już się szał skończy, możecie uszyć bluzeczkę lub
suknię na ramiączkach. Zatem zainwestować mo'Ż
na, bo potem się wylforzysta. Szukajcie chust, szukajcie tkanin (np. jedwabie z Tajlandii i;ą ost'l''lio
w sklepach) l noście chusty. Póki modne!
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Pierwszy

AGNIESZKA OSTAPOWICZ

i~°'

Rys.
PS. Chvsty,
do twarzy -

oczywiście

-

Małgorzata

Gawryslall

jak kto lubi l jak mu

Kongres J:Jednoczenlowy Ruchu Ludowego. Uchwalono połączenie Stronn.lct wa
Lude>wega 1· Polskiego Stre>nnłc·
twa 'Ludowego w Zjednoc,one
Ludowe, którego
Stronnictwo
prezesem wybrano Jednomyślnie
Sejmu Władysława
marszałka
Kowalskiego.

Przyczy;ny zaW1Sze były podobne
zibyt szybka ja.zda, n.a.gle hamowanie. poślizg i.. Sa.m również prze.
tyłem chwile groo;y gdy w czasie
wolnej ja.Wy (~k. 40 km na godz.)
z III na II
redukowałem bieg
Nawet nie zauważyłem kiedy wto
sunęło ·w przei siebie tylko ustalonym kieru.n.ku.
Tym, kt6rzy do tej pory u.niknę
Il jatkże przykrych stłucz.ek po
samochowe>dującycb e>kalecrenia
du. Mlecam orzede wszystkim wo!
Ol\ jazdę. Wtedy jest czas n.a prawie katdv manew•r. Poza tym ra
dzę ja-k najmniej używać hamulca

derc6w
„klika
agentu.rą

oraz te
i szpieg6w'"
jeał
Tito-Bankowicz
łmperlalłzma I 11achoł

kpw podżegaczy wojełlllych".

• • •

• • •

• •

•
Rada Mlnfstr6w, 4ocenlalM
Trwa napięrfe w stosunkach
górników oraz
pracę
ciężką
rtizpaezMe
polsko-francusldeh,
znaczenie przemysłu 1 węgłowe
Warszawie
aresztowaniem w
go ula gos11odarlll narodowej,
fra.ncuskich
grupy obywateli
G6młczą uchwaliła Kartę
po:i zarzutem uprawiania dzlaspecjalne przywileje w :r~ltrc·
Wbdze
hlnośnl !npiegowskłej.
sie nłac, 11r:i.w honorowych, o·
Francji wydaliły r:rup:: 27 <:byI zdrowotnej,
watcli polskich. Prasa drukuje - piel:i socjalnej
emerytur i wyp3czynkn.
z nfoh.
zeznania nieł:tórych
torturowanych I bitych pucz

16-osobowa brygada AntonJego sta.wianego z łęczycki-ej koustanO<Wiłe
palni rudy „Ł-1"
rek<>r:I w szybkośc~owym drą 
żeniu ohodn!k6w, W ciągu mie·
siąca . " oracując na czterv zmiany, górnkv wydrążyli 653 metry chod.n~'.~a.

• • •

:Ta·k wyni·ka ,z rozme>wy. którą „D!." orzeprow'ldził z dvrektorem . Łódzkich Zakładów Wyrobów Metalowych bra.k żyle•
tęk snow():le>wa.ny jest „wl~kszą
chłe>nnoścU, rynku" . rezygnacją
panów z używ!mia brzytew,

25 L..t\.T TEIMU

francuską p9licJę.

• • •

Opublikowano rezolucje naInformacyj-.ego
Eiura
rady
Partii Komunistyczn~ch, hka
odbyb się w połowie listopada
.na Węgrzech. W 'Jednej z uch·
wał stwlerd7.a się, t:i „KomuJugosławii
Partia
nisty~a
majduJe się we władzy mor-

ko."Jalnin w - -·,
n11tneg-0 i eleldrownla ,,Aaamów". Jei rr.o~ '"·
O•
noo.i · 62.5 MW. Uroczystego
twarciia dok.ona.li \Vii{'~prun :c:
P. Jair001Zewicz w towarzvs~wie
miinh'1;ra górnictwa i e11e1getyk .i J. Mitręgi, I sekreta:-ia KW
Rwzyła

. ,z.wlęks.z.en!e:n

częste>tliwości

golenia" or2Z fa.kl.em. że ,,wie~
z.aczęłn g!>lić się 7.yle·tt·eu1i".
Ot>r. (barl

można wiązać wokół głowy.

---Jak karac -

śnieg -pierwsze stłuczki

-. 'ć·
W czasie ooa.'.lu •i.
z1my 6ni~u jechałe.ni samochodem
do Sieraaza. Cnoc warunki Jazdy
z &odzLny na godzinę stawały się
tru.dniej.ue, kierowcy jakby ret!!o
nie dostrzegali. W powrotnei drą
<Ue, gdY. śndeg Już pokrył '.!okład
nte ziemię, naliczyłem sześć stłu
czek. „Norma" w ciągu następnych
d.nJ ta.kże u.trzymywała się w gra
nicach 5-6 qrobnych zderzeń wy
nl·kłyeh na skutek nieprzystoiowania się kieorowców do Z'i•m owych
wa.run.ków jazdy.

VII Międzynarodowy

ZaJprzy jaźniony klerowOll radzi:
jeździć wolno i żadnej nerwowoś
talka!
hamow~ie,
ci (łagodne

pijanych?

zmiana biegów i przyspieszenie)
Radzie ł81t7wo, ale ja.k się prze·
móc i nie „depnąć" na hamulec
gdy wóz sunie nie re-a.gując na ruchy kierownicą?„.

~owy gaźnik

Wraca moda na amochody aportowe. Po łatach spokoju zn~u
pokazu~ Ilię nowe, ezybltle modele. Przez oik.res umiarkowanego
zainteresowania pojazdami osląga
Jlłcyml zawrotne pręllkości, mallł
_llyml eharakterystye11ne sylwetki I
bardzo wyaokJe eeny, tylko klika
firm pozostawało na rynku. W
Europie były ło naJbardsleJ znane: Porsche, Perrarł I Lamborghini.
W ostatnim czalie bryłyJ,tka flr·
Lotus zaprezentowała nio·
ma
del esprit turbo SE (na sdJęclu) .
Nazwa ko.1arzy 1lę nam przede
wszystkim • bolidami formuły 1.
Pojazdy łe w iółtym kolonc (to z

do fiata 126 p
Nie jest t-0 zupełnie nowa konstrukcja, ale ulepszenie już istniejącej. Opracowany w Fabryce Os·
przętu Samochodowego w Lodzi
dzięki
gaźnik do fiata l26p FL,
zmianom niektórych element6w.
.Wydłużenie
trwalszy.
będzie
poprzez zastosowanie
żywotności
m. In. nowych, trwalszych materiałów spowoduje osz::zędności w pa
!lwie oraz zmniejszy koszty eks·
ploatacji pojazdu.

o jednego

na
przetargach

..

• •

złodzieja mn1e1

Ceny detaliczne oru · wolnorynkowe na samochody powoli zbliża·
ją się do 91eble. Przestaje Ilię o,.pra.cy" . 314-letniego
Metoda
płacać kupowanie wozu na prze2:. z Soch.aozęwa była w
targu I potem tiprzedawanle go An.clrzeja
czasie okradalll·i<a 881no.Chodów ta.ka
na . giełdzie. Gdy kilka miesięcy te- sama,
naJi>1eTW u.paitrywał sobie
organizowanych przer
na
mu
)ailciś czas *1~
„Polmozbyt" przetargach były tłu· ofiarę, potem przez wŁaścieiela,
a
my, o.statnio zjawia się zaledwie drz.ił postępowande
W zależnoś
po kil1!:anaście osób. Np. w Szczeci· wybra.nej nocy kiradł.
nie na 8 wystawionych na . licy- ci od warunków, w kitóryeh przysprzedano tyliko chod'llilo mu „praicować'', wybi·jał
tację polonezów
szybę i otwierał drziwł, korzystał
3.
z dopasowanych wy<łlrychów, ~ź
wyr~ Zam.ek w dlrz;wii.acli lUlb
.
·
w klaipie bagażmiika.
Od 26 wmeśni.a 19811 r. do 16
ma:ja br. na terenie Soohac.zewa
na uodziejskim Iron.cie Andrzeja ż.
znaJado się ~ samochodów o.sobowych różnej . marki. Łupem tych
włamań były na.jczęśclej koła za.
pasowe, podnośndki., lllkuiI!llUJato'ry.
kanistry, Jromplety kiluczy oraz
Również w Łodzi nie było chęt
nych na kilkanaście fiatów 126p i.nine drobniejsze rzecny, Łąeziną
„Polmozbyt" usiłował wairtość skradzion~h przedmiobis, które
tów ocen·iono na 1.600 tys. zł. ·
sprzedać na przetargu.
Po wykryoiiu sprawcy akit oska.rniewielki,
Ruch na licytacjach
jak na aut-Obazar)lcb. żenia objął tia.kże tlll!lych mieszkań·
podobnie
ców Socha<izewa. Byli to n.a • o,gół
Czyżby oznaczało t-0, że handel samochodami przestaje się opłacać? paserzy nabYWający od Andirzeja
Z rzecrz:y pochodzęoe z kradzieży
łód11kiE'j giełdy
Po obserwa<'jach
Wkrótce przed Sądem Rejonowydaje się, że najlepsze Interesy
robi się tam na handlu żywnoś wym w Sochaczewie ro2'lp0Czinie się
proces.
cią. Kawa, owoce cytrusowe i sło
Za.'trzyman.ie Zlłodzi.eja w tym
zbyt.
największy
mają
dycze
Tu popyt od razu reguluje cenę llllieście jest co prawda SUJk~esem
te same artykuły ale nadal d2.liesiętkd innych pozoOkoło południa
stają n.!eznan• I po klldej nocy
motna kupić taniej nłż dwie trzy fodziny wcześniej.
k~rł.aity Ollnymują U.W1dunld o

Luźniej

Svenska Aeroplaµe Aktle Bolaget. czyli znany na {ałym świecie
SAAB, przel'lętnemu śmiertelnikowi · kojarzy się z mo&,oryiacją, tym·
czuen• najpit'rJV koncern zajmował dę produkcja •llników samoloto
wych, Ooplt>ro od 19511 roku zaczęły się pojawłaó na drogach (nie tyl- ko Sk nudynawlf) nlewłrlkie ~amochody osobowe 1 tą nazw!\, napędza 
ne sn-;1,aml dwuęuwnwymi."
O~ ldlkt1"1as!u łat SAAB nie produkuje Jut dwusuwów. Powstała
ro1hha ęilnll!<l" (•zl " osuw.owych. które montowane są do obecnie -pro
1a"ow?~Vł'h mo~rli Najmłodsze dziecko firmy to SAAB 9000 - elenapędzającytn przednie
~a~n!ta limuzyna z dwulitrowym silnikiem
kda.
W Pohce firma SAAB kojarzy się nam głównie z prezentowanym
na zrł.ię<'iu modelt>m , który nasz fotoreporter A. Wacb spotkał na ulicach Opoczna. Jak przys'ało na szwedzki samochód, eęzemplarz ów,
mi.n„ wieku, prezentował sł~ nienagannie. Duła w tym ~asługa właś·
cłclela. który niezawodną konstrukcję „wzniocnił" własnlł dbałoścb\ o
samu<'hód.

Zaproszenie do dyskusji na tesprawców wypadmat karania
niedrogowych w stanie
ków
trzeźwym spotkało się z bardzo dużym odzewem czytelników. Czę
ściej na ten temat zabierały głos
kolei oznacza związek 1 „Came· k<>biety.
Iem") ostatnio, niestety. nie bły1111liZ dotychczu otrzymanych
·
'
czały w eliminacjach.
Esprit turbo SE został bardzo stów I rozmów telefonlcinych wydobrze przyjęty przez ewentaal· nika, że wtększołć jest u poznych uiytkowników. Choclał wóz ba wiaiiieJn pijanych kierowców
W katowickim ,,Spodku" odbył
kontuje około 18 tys. dola1'ÓW, Jut
się . fil Między na i od owy Motocross
zorganizowano zapisy na lr.elejne prawa J.my na zawsze.
Halowy. Na sztuł'znycb przeszko·
eczemplarllt!.
Nie zamykamy jeszcze dyskusji dach walczyło 32 zawodników 1
Trzeba doda6, le wysoka cena
I
pojazdu bierze się nie tylko a jego na ten temat. Mote odezwie się 8 państw.
Nie wiem czy jest to najlel'Sza
parametrów ale przede wszystkim ktoś, kto ma w swoim życioryśie
mosportów
popularyzacji
forma
z ograniczonej llolc1 etrzemplarzy, wypadek po pijanemu •• , Chcieli·
torowych. Obserwacja bałMują
które OpUSZC'LaJą wytwórnię. RoCZ11ie Jest to najwyieJ kilka1lzlesląt byśmy bowiem zapreri:entować jak cyc_h motot·ykli w zady1J1ll)nPj spalinami hali je~t. zdaje ~ię, 5zta'
·
sztuk.
najszerszą panoramę stanowisk.
Podobn.• zawody,
ką dla ~ztukł.
rozgrywane na otwarlPj przP~trze
tłumy klhl·
nł, gromadzą zawsze
w hall można Ich liczyć
ców 'najwyżej na setki.
włam.a.orlacll

samochodowych.

P.o-

tem zrabowa•ne części węd.rują na
buairy i... zdarza się, te kupujP.

Kolumnę

-----------------...
je ten, kitóremu zostały skradzione

Zimowy

RYSZARD

redaguje
PERCZAK

~-.------·-

niezbędnik

·-

WTarz. z nasta.niem mro7iów i <>paJest jeszcze jede1n prze:lm iot bar·
wyposwżeni• nas:ze.go dzo przydający się zimą orz.epojazdu powl.naw ~ W7'bogacić o wody na ;po.życtki " prą.:lu Ileż
sprzęt kitóry w ' illlnej porze roku to razy stoimy gdy nasz akumujest zbędny.
lator nie ma siły za.kręcić rozru&z·
bez orZPwo<lów n1.kt
Aby oczy•clć azyiby, na.jlepiej ko· nikiem, a
na1!! ni~ może użyczyć swojej ba- ,
zie specjał.nej skrobaozki
rzystać
orzew<X!y
W więkswści stacji henzynowych teru. Kiedyś byłv +.9ki-e
ich nie spotoraz w sklepach moto.ryzacyjnych w sklepach: ostatnio
kałem, ale na szczęśde łatwo zrosą różne rod~.je mewielkicb pły
bić . je Sa\11emu.
tek, kitóre ulatwiia.ją oczyszczenie
szyb z lodu. Ba.rdm te.ż przydaje
się- z.ill'ną szczotka z krótką rącz
ką. Dz.ięk.f niej niie tylko szybko
aJ.e' pt'Zede wszystkLm skutec.-zuie
nadW<nie oraz
można odśnieżyć
oczyścić buty prżed is.jęciem miej,Napływają Informacje od czytelaea u kierown.licfł. Ta ostatni.a ników prowadzących ,.ewidencję"
0iperacja, dotyczył: t>OWif!IJ!la nie wydatków,• na samochód . Ponieważ
t~ pedan·t ów, &•le każdego. Ido ma~eriał wymaga tlrobia7gowej abez.plecznie prowadzić nalizy, wrócę do . niego w
zimą cilce
jedsamochód. Oczyszczen.ie ze śniegu nym z kolejnyeb wydań magazyi lodu butów (ściślej ich spodów) nu.
uła,twi operowalllie pedałami: sprzę
nadal tych czytelni. Zachęcam
gła, ha.mulca .1 1uu. Ja'lrJie t-0 ma
ków, którzy mają zapiski o tym
zna~ ~ - nie m~ wy- . Ile kosztuje Ich używartll' auta, o
jdnła6.
podzielenie się nimi z nami.
dów śniiegnJ
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PRZEDSIĘBIORSTWO

:ŚIUIRO OGŁOSZE~
Łódzkiego Wydawnictwa
Prasowego

PRODUKCYJNO-HANDLOWE

.[/JDIRODbaj -·
spółka

-

ul. SIENKm~CZA 3/5
te

'

uwagi na trudności
zleceniodawców,

s

płatnfoa

11zwaezki,
osoby do przyuczenia,

zlecane
pr.zez
przyjmujemy po

lnstytueJe

pracowników w zawodzie
r.A. sZkutnik - laminator. ·
Gwarantujemy wy~okie płace.
Informacji udziela Zakład Remontowo-BudoiVlany 'MSP „Siódemka" w Łodz~, ul. Pabianicka 240 A, tel. 81„35-87.

OPŁACENIU GOTÓWKĄ

lub
pod ww.

CZEKIEM POTWIERDZONYM
PRZEZ BANK.

14-37-72 w. 904.

u

lifi.!i !E!>14Jt;ł
KUPIĘ

działkę budowlaIl4 Pooesie, Bału·tY
lub okolice 34-35-04.
55130 g
KUPIĘ
plac budow lan y

55-36-67.

.57648 g
DZIAŁKĘ budowlaną na
Julia·n owie ku.pię
li2-48-4G.
55864 g
PILNIE aprzedam duży
dom do wykończenia ;
Listy 556313 Biuro Ogło
ueń, Piotrkowska 96
DOM, segment - kupię
51-37-30.
• 8227 g
SPRZEDAM działkę rekreacyjną 43-97-22 wieczorem.
89ł3 g
KUPIĘ działkę budowlaną
(2.000-3.000 m) na
B~tach 55-63-52.
56004 g
SPRZEDAM segment ~7+--25, po 18.
L14'*1 g
DZIAŁKĘ
· uem~eślndczą
sprzedam 12-10-08.
6-0723 g
KUPIĘ dz.iałkę 00-35-62.
11583 g
ROSANÓW - a trakcy}ną
działkę sprzedam. Listy
11539
Bi.uro Ogłoszeń .
Sienkiewieza 3/5. ·

.„

, DZIAŁKĘ

budowlaną,

NAJWIĘKSZE

BiJuro Pośrednliclwa
„Iskra" kupisz, sprzedasz wsrzystko. tel. 116-64-47.
55&40 ,g
SUBSKRYPCJĘ na „~ol
ski słownik biograficzny"
(monumentalne
dzieło po.lskkh historyk.ów) sprzedaje Antykwariat Na.ukowy , pl
Wolności 10/1! tel.
33-4-0-20.
754ó k
PŁYTKI lastriko - sprzedaję
16-53-21,
Zgierz.
Szczawińska IM.
59200 "
RTV, l<>&podustwo domowe, samochody; łodzie kupno

SPRZĘT

sp~aż

pośrednictwo

52-82-07 Kijewski.
5543:i g

KUPJ E; w yposażenie
do
gabinetu kosmetycznego
TeL 57-09-23.
57672 e
PRZEDWOJENNE meble,
obrazy, zeg&-y, porcelll!nę,
tyra.ndole, l•nne
Wyposa.żen.ie
mieszkań
kiupię
86-ą4-24. ,

4956'l g
36-56-04.
53532 g
6.000.000 dotych za kilogram bydlęcych kamie, ni żółciowych. Tel. Poznań 67-911-08.
48931 g

DOLARY

kwpię

przyczepę

gastronomiczDll sprzedam 43-72-17.
11677 g
KUPIĘ
duży,
elegancki
dom
lub mieszkanie SPRZEDA.1'. pawilon hanM-5, M-6. 86-39-06.
dlowy, centrum Łodzi.
11614 g
87-16-55.
11763 g
~
BRYLANTY 0,7, 0,36 karata - sprzedam. Listy
55240 Biuro Ogłoszeń .
•lflf:TJT"
; "' f
I ! j '. ' , ..41
~
P iotrkowska 96.
TVC sprzedam 86-69-53.
KSIĘGARNIA Łódzka . ul
57556 g.
Łąkowa 19. tel. 32-04-12 ŁYŻECZKI srebrne (ansprzedaje wykaz jednotyk) sprzedam 51-75-68.
stek
organ.izacyjnych
57M5 g
objętych ~ejestrem gos- SPRZ~DAM futro karapodarki narodowej or.a.z
kulowe, brązowe, Tel.
ich 1 n11merów statys74-12-52.
•
tycznych. T. 1/2.
57654 g
7548 k SPRZEDAM maszy nę praTELEWIWRY,
w ideo .
sowaln iiczą
Fornalskiej
eospodairstwo
do,mowe
69.
54041 g
- pośrednJctwo 57-52-12 rvc sprzedam 55-27-99.
58892 g
-06063 g
ANTYI{_WARIAT · Nąuko- OBIEKTYW 2.8./135 sprzewy pl. Wolności 10/11
dam 57-54-40.
55863g
tel. 33-40-20 kupuje i
sprzedaje wydawn ictwa SPRZEDA..1\1: p ianino. Beł
ehat6w tel. 234-83. ·
z różnych dziedzin wie54329 g
dzy - stare
książki
ZGRZEWARKI
do folii
szpargały oraz reprintv
PCW
sprzedam
tel
(wierne podobizn y rzad kich druk6w);
32-77-68.
55428 '
7547 „ FLOKARKĘ ,
kompletne
wyposażenie zakładu SKÓROPODOBNY
m:
sprzedam 84-05-38 .
teriał sprzedaję 52-64-13 .
57668 g
59758 ~

=·-1 '1"'U•.
J , .••••
• „...
I

,

SPRZEDAM kurikę (norkii~ 42-'14..z5.
11439 g
OVERLOCK
sprzeci;bi
Rewolucji M/17.
57168 g
EKSPRESY
18-16
c:m
· cz.a.rne, 40 • cm .czerwone
sprzedam ?4-99-34.
1'1463 g
KOLOR 20 cal, magnetowid nowy 33-52-74 .
11643 g
OVERLOCKI, 1tebn6wki
81-21-23.
llM.1 g
SPRZEDAM Ru.bioa 202p
57-95-94.
80579 I .
KURTKP;, nbrne lisy,
aypialn~ę rum.uńsk, · eprzedam ł8-68-69 .
60601' g
TVC sprzedam 87-62-41.
60686 g
TVC sprzedam 86-00-69.
60688 g
KOŻUCH damski, kr6tkL
szczupły 31-95-33.
60721 g·
OV!ERLOOK sprzedam 86-97-69.

60780 g
SPRZEDAM
anowarlcę
KPL „Gilsken", Zielona
G6ra, tel. 29-102, po 18.
60450 g
SIMSON, maszyna, rożen
artykuł y
pochodzenia
NRD 15-02-17.
60771 g
TVC, magnetowid zachodni sprzedam 7'8-36-7i
11625 g

OKAZJA! spół!ka sprzeda
drewniane odpaody
utytkowe 14-10-45.
11676 g
SPRZEDAM TVC 84-00-17
1•1009 g
MIREUSZKI 15-93-02.
11578 g
STACJĘ
dysków
57-05-03.
57699 g

FIATA 1.5 IE 0986) s przedam 51-74-82.
55220 g
SPRZEDAM
FSO 1500
gwarancja , bony. Tel
36-71-96.
57639 g
r!ATA 126p (~i~cioletn i ) sprzedam 57-38-27.
11~4 g
OPLA zamien ię na poloneza 48-24-26.
606~ g

M-3 za.mi.enitt na większe
52-01-47.
54344 "
M :z ,,.u: ;„ 86-23-94.
- ~ :P-.
53981 g
·M-2 Dom Seniora zamieni~ na większe 32-05-66.
!i4846 g
ZAMIENIĘ
M-4- Słupsk
na Łódż, 86-92-67 po 18.
55211 g
POSZUKUJĘ
trzypokoj<>wego mieszkania w
prywatej kamienicy 57-39-84 l?O • 18.
57512 g
M-2 4,:2 m na W'iększe 55-36-67. ,
57646 g
SPRZEDAM
M-2,
tel.
81-49-65 Ł6dź. I
6942 g
LOKALU na pracown i ę
· poszuikuję ' najchętn ie j
Bałuty 515-43-96.
52942 g
POSZUKUJĘ

loka!:.i 4Q m

32-77-68.
5 53~ ą g
Wµ8NOSCIOWE,
komfortowe M-4 - 'Karolew, telefon, ga!l'aż zamienię
na więoksze
1'u·b segmen.t a telefonem 86-21-73.
55757 g
DOM Seniora M-2 własno.foiowe ~ zam ien i ę na
r ównorzędne lub sprzedam 51-30-16 po 16.
55968 g
POKÓJ, k u chn i ę, 31 m ,
par ter, cent rum - na
większe. Listy 57662
~~~~a ~E.ło6Zeń, P iotrSPRZEDA M -l ub zami~nię
na bloki m ieszka nit- w
starym
. bud ownictwie
(51 m) z telefonem, garażem 32-57- 09.
9919 g
M-4, telefon, ga r aż, dacia
n a 2 lata wyna.jmę. L isty 11309 Biuro Ogło 
szeń , Sienkiewicza 3/5.
ZAMIENIĘ kawalerkę na
Wars~ wę lu b Łódź 36-26-03.
7341 k
.SPRZEDAM, wy najmę !o-kal sklepowy Brzezi ń
ska
60,
wia d o mosć
Rzeszowsk a 1.
60727 g
M-3 i M-2 zamienię na
M-4 74-54-59.
.
1.11579 g
OBCOKRAJOWCOWI mieszkanie
wynajmę
lub
sprzedam.
Tel.
34-42-69.
57554 g/60447 g

MAŁżENSTWO
chałupnictwo

przyjm.ie
48-10-04.
55830 g
STOLARZY przyjmę -'
55-65-4-7.
rentgenowski
57656 g GABINET
Ł6dź, Nawrot 2a - peł
PRZYJMĘ starszą kultuny
zakres
badań , HSG
ral ną
pan ią do opieki
urografia
9-16.
tel
nad '
półtorarocznym
33-26-79.
~7000 .g
dziec kiem 43-23-31.
59626 g
SZWACZKI za trudn ię (dzia ni na) ChocianowJcka N!O.
1•127'7 g USG - brz11c~ położnic
HAFCIA'.RSTWO - uczen- . two od 16. .Geromskiego . 27 ,,WILMED" nicę przyjmę Więckow33-12-74.
.
60024 g
skiego 28.
18-19,
.
11668 g GINEKOLOGIA
Żeromskiego
27
„WILfATRUDNIĘ
deiewiairza
MED",
!13-12-74.
na maszyny
okrągłe .
60023 g
Tuszyn, 1 Maja 2.
60720 g „TEL-MED" - pogotowie
lekarskie 78-29-46.
ZATRUDNIĘ do p ikowa56169 g
n ia koł der ..Jara cza 59/ 9
po 18.
.
lli565 g •
P ANSTWOWA
Agencja
Rek lamowa p i!n!e zatrudni maszyn is tę offsetowego , pł ace bardzo WYRóB szabl'onów do
sitodruku.
Chamemik
dobre. Info r macje : dzoiał
Starorudzka 66c kadr A. Struga 19/21 „
42-99-21.
11543 g
tel. · 32-73'-00.
· WYRÓB ram, oprawa o·11576 .g
1lraż!>w (instytucjom ra.MATEMATYKA, fizyka.
chunki). Więckowskiego
F rontczak , Naru towicza
31. 32-74-59.
· 131/51. 78-71-10.
59016 g
·
58629 g PODNOSN!K osiemnastoP R ZY J :\IĘ pan i ą do dziemetrowy, koparkę K-162
eka. 87-513-58.
- wynajmuję 36-03-2-1
11739 g
60194 g
VInEO--REC.
F ilmowac===~
1
nie
5].,.65-61.
60162 g
; : ; , ,·,
VIDEOFIL.'ViOW ANIE
Ir; . '•
Cieplucha S7c00-79.
'
5Wl9 g
,AL::\1ED" internJści,
VI DEOFILMOW ANIE
okuliści,
laryngolodzy,
81-24-65.
60010 g
· neurolodzy, ginek olodz y VIDEOFILMOW A.NIE
ortopedzi, chi r u r d zy , u.:
Kłosiński 51-03-til.
ro lodzy,
d ermat olodzy
.
55465 g
onkolod zy, \ psy chia:trzy VIDEOFILMÓWANIE k a rd iolod zy ,
gastroloMovi-e"
87-03-40
dzy, stomatolodzy, in ni
s6-20-a2.
s:::i41 g
specja liści . mi n. leczy- VIDEOFILMOW A NIE
m y nałog i, oty łość , ły
86-72-69 „Argos·•
s ien ie plackowate, ner'
57480 g
wiee, wszywamy espe- DEKODEIW PAL/SECAM
r al, w y konu jemy drobprzestrajanie dźwięku łie
za biegi ch lr urgiczinż. Puszko 52-60-73.
ne. k osm i-tyeime. EKG
6ll214 g
rehabilita "j"
masaże
PAL/SECAs'\1:, magnetowibad a ni a wy dolno ś ciowe .
dy - . przestrajam inż.
ba~a n ia
ki erowc6w
Maciasz..czyk 86-95-68.
inne, Arrni,i Czer wone j
.
. 56525 g
81 /83 )3-21 , od 13 tel
VIDEOFILMOW ANIE
74-74-70.
Tomczak 16-45-45.
. 7612 k
565:13 g
Ą.NTENY
insta1uję Stasiak 84-02-52.

.r, l'-----•
r..,1,,:a!
Lt " ,'LZ':ii

tet~515sss

UKŁADANIE

glazury 81-22-00 po 18.
57598 g
UKŁADANIE,
cyklinowanie parkietu 33-33-83.
Laśkiewicz. .
57675 g
USZCZELNIANIE okien,
osadzenie
ościeżnic
. pianką
poliuretanową,
wodoodporne
uszczelnienia budowlane.' „Siliconpl.est". 57-88-49.
54366 g
PŁYTKI
s
kolorowego.
piaskowca 1 na elewacje,
wnętrza1 kominki.
Paduch, Opoczno, Rolna
4A/11. '
57191 g
PROJEK'I'Y
budowlane
nądz6r. 33-59-07.
54070 g
PRODUKCJA
systemu
„Oleszno" - elementy
ścienne domków jednorodzinnych
letniskowych, garaży, warsztatów, pawilonów handlowych.
52-45-05
Goszczyński.

E

---=
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ZATRUDNI

OD DNIA 1 GRUDNIA BR.
qłoezenla

!!iii
§
§
§
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SpóMzielnia Pracy
„SIÓDEMKA"
w Łodzi •
ZAIKŁAD SZKUTNlCZY

UPRZEJMIE ZAWIADAMIA

z ud~ałem kapitału zagranicznego,
Łódź, ul. 8 Marca 25
ZATRUDNI:

sprzątaczki .
Zgłoszenia •osobiste

'~!.!!.!.!:~~·IJJUllllDHIDflllllllilllllllfllłlllllmllllUIRUll
1Międzywojew6dzka

Rf?

ELEKTROI~STALATOR

STWO.

34-15-l;ł

Winkler.
57385 g
SCINANIE drzew. 35.-35-28
Szcześniak.

47754 g
KRESZ sprzedam, usługi.
Chocianowicka 180.
' 11277 g
OVERLOCK
usługi •
34-38-41.
60687 g
FARBOWANIE l kalandrowanie dzianin, Łódź
Tetmajera 44.
966S g
USŁUGI
na
overlock.
Tel. 48-28-49.
55761 g
NAPRAWA maszyn szyjących. Skręta 86-89-23.
54560 g
NAPRAWA maszyn szyjących , 57-89-16 (10-16),
Dmowski.
60050 I!
„ELDA" ~ Biuro Dorad:.
czo-Ma r ketingowe
pomoże: założyć
spółkę,
uruchomić
działalność

gospodarczą,' ·

nawiązać

współpracę gospodarcza
nawiązać współpracę t
firmami
RFN.
Łódź ,
.~ampego 3 m
2, tel.

57394 g
POL...!1$NIENIOWE pra. nie dywanów, tapice r55-68-92 (10-16).
ki. 52-li0-10. Naza rczy k .
56024 g
56974 g
SOLIDNIE - czy szczenie R \ DlESTEZJA st ud nie
szkodliwe
pr odywanów, tapicerek mieniowanie ~ m iesz78-69-29.
kan ia. działki budow:a57937 g
ne. Zagórski. 48-82-55.
PODCI$NIENIOWE czyszczenie dy-wanów, w y 55125 ·g
wydechowe.
kładzin , tapicerki. Mro- UKŁADY ·
Judyma 20.
zińska, 52-91-45.
51778 g
60463 g
ŻALUZJE wysokiej
jakośri - , t rzylet nia gwa- ESS%.·.:.
rancja. 42- 03-62. Zamysłowski.

60443 g
naprawa.
86-38-83, Petryka.
59013 g
ŻALUZJE 33-77-29,
Paszak
57081 ' g
USŁUG-I
hydrauliczno-ślusarskie, tel. 42-61-26.
Milczarek.
57661 g
USŁUGI
· hyd rauliczn e.
Malicki 32-29-22
57628 g'
PRALKI automaty czne naprawa Gran 78-80-07
(8-10).
59405 g
LODÓWKI
naprawa
(8-10) 48-17-32, Wojcie&589 g
chowski.
INSTALACJA anteny RTV
59215 'g
34-43-51.
MEBLE ty.pu alabama stolarnia Brzezińska l/~
86-47-45 (wieczorem)
11563 g
MONTAŻ boazerii, tapetowande 32-08-51.
ŻALUZJE

SZYCIE l;ąrtek
dobre
waru n k i
~upi ę
st ęb 
n6wkę . Sprz~'n 125p
(1988) 57-42-17.
69692 c
POSIADA„\1
możl iwos ;:~
sprowadzenia
dużycli
ilości
kawałków
s k ór
licowych ' l ioowo-kożu
chGwych. Poszuk uję odbiorców
Oferty ~3975
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
i\ UTOTRAN_S1:UR
wczasy
sw1ateczno-n-0woroczne 84-42-75.
'
58329 g
ZMOTORYZOWANY turysta pozna pan i ą . Listy 60212 Biuro Ogło
szeń , Piotrkowska 96.

-BiurQ Ogłoszeń
. Prasowyc~ .

MIESZKANIE 30 m za- FIZYKA - korepetycje
mienię
na większe z
Głowacki
36-01-24.
dopłatą 87-20-23.
. 58305 g
57'557 i,:
54179 g ZATRUDNIĘ
szwaczki
BOAZERIA
· materiały
(kutki) z olrolic WiskHwłasne i powierzone ul~ Sienkiewicza 3/5
·
na, AndTespola, WiśnioRzgów Zachodni.a 1.
PRYWATNA pomoc po32·59·11
oraz
33·11·50
wej Góry.
Ml-21-96.
9904
g
łożnej ·Kujat 1'6-34-28.
8700 g
MALOWANIE,
tapeto· czynne w godz. a1s-15
56762 g
ZATRUDNIĘ szwaczki . •wanie
Opiłowski
PIELĘGNIARSTWO.
dyKwia.tów Polskich 35.
42-13-24. .
60658 g
żury, opieka, masaż ul Piotrkowska 96
50072 g
MALOW ANIE,
tapetorehabiJ.itacja 86-69-69 DOBRE a.zwacz.ki - zawainie.
Jaros
48-2.3-80.
tel.
36·49·70
(12-22).
trudnimy Osinowa 16a
59941 g
czynne
poniedziałki
'
59521
g
-wysokie zarobki.
::YKLINOWANIE 55-34-62
lekarskie
10-17
.
'
57613 g POGOTOWIE
. 58162 g
także EKG 51-:27-13. ·
BLACHARZA samochodoCYKLINOWANIE, ·lakiew pozostałe dni 1s-15
60201 g
wego za.trudnndę 1
rowanie,
nietoksyczne
Maja ;MJ.
57636 g MASAŻ lecznicrzy Ju001t
36-63-83 Cel.
soboty rob'!Cze 10-15
57-00-62..
SZWACZKĘ zaitrudię ..!57406 g
7722 g · CYKLlNOW ANIE, !akieBystrzycka 11.
•
!15703 g
. rowainie 43-46-27 Grzyatra:kt!yjną. d
tiAFT maszynowy przyjwacz.
58336 g
mę 78-72-64.
CYKLINOWANIE
Jani8078 g
czek 36-1'2-44.
§TOLARZY
sa.modu"el59413 g
nych zaitru.dn.ię Starowa Góra, Okienna 8
Zgłoszenia: Łódź, ul. Jaracza 52 -.
kadry tel.
~~~W::•E•••;;;.;.11~-~~- ~· „i;;;:::~-;:-c:;
14-12-65. .
32-54-90.
54522 g
PRZE.QSIĘBIO RS'l'WO
ZATRUDNIĘ
szwaczki
7482-k
(teksas), m~b.lllllLka. „ELEKTRO MONTAŻ"
Sprzedam maszyny
)i
Łodzi,
55-19-90.
55356 g
"'/U./H//<""'//.////././/U//U'.H/././.)7~ ZLECĘ szycie cholewek.
ul.
Traktorowa
nr
1411143
za.trudnię szewcłtw
LARYNGOL()QI
33-50-36.
tra 33-8.3-64.
556112
54003 g
PRODUKCJI ZABAWEK

tel.

w

a

OFERUJE

/

zapraszamy

~

w

ZAKŁADY ·

),

„PROZAPOL"
Spółdzielnia Pracy w Łodzi,
ul. Tuwima 6

pilnie' zatrudni·
w no\\ro uruchomfun y m 'liakładzie prooulu:yjnym prz;r
ul. , Dl\:browskiego 208/Zlł

A

qPERATORóW ZGRZEWAREK wysokiej

c-ięstotliwoicl

oraz w zakładzie produkcyjnym przy ul Komi~łarskleJ 8
- MISTRZA da dziale wtryskarek - zatrudnienie od zaraz

~półdr.i e1nia
•

9

oferuje:
atrakcyjne \\· ynagrodzenie.
bardzo dobre warunki pracy.

dział

Szcz;e gól<Jwyc h in form ac ji udz iela
spraw pracowniczych
w Ło d zi. ul Tu w ima 6 . Tel. 33:..47 _53,
Spółd zi elnia n ie przyjmuje osób po porzuceniu . pracy.
6964-k
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li DZIENNIK

ŁODZKI

nr 280 (13097)
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UWAGA!!!

Ntm'o

-

~
=
S
·

o~ty

sklep

s

oryginahiłl

odzieżą i sprzętem sportowym 1

firmy ADIDAS
ZAPRASZA
Proponujemy

:;
:
:

krajową od'lież sPorlową i ułyt.ku eodziennego:
•
płaszcze,
kurtki,
•
spodnie,
•
skarpety,
•
rajtuzy damskie I młodzidowe Itp.

-

sprzęt

-

==

§

a=
'$
• :;

•

Oferujemy
sportowy

produkcji

Sklep „CONCORDIA -

krajowej.

SKA", ul. Li- .

manowskiego 194 (pawilon SWIT).

~

§
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-55E
=
5:
:

-§5

-

5
E
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+ ·zATRUONI •
zaraz na korzystnych warunkach

.A. ślusarzy,
.A spawaczy,
A frezerów i tokarzy sięczne 350-400 tys.

wynagrodze!lie m_ezł.

lnf<>rmacja pod nr telefonu 52-54-21 lub 52-47-la w. 280,
279 i 277.

.& kierownika budowy rob6t elektromontażowych,
•
1

wykntałcenle .witsze lub średnie elektryczne (instalacje 1 u·
rZl\dzenla elektryczne), uprawnienia ·do kierowania robotami elektryc:i;nyml oraz znajomość Języka francuskiego
do pracy na budowie eksportow1:j
Informacja pod nr telefonu 52-47-15 w 185 lub 280
Przedsiębiorstwo prowadzi roboty eksportowe w ZSRR,
NRD, CSRS ł Iraku.
Przedslęblorsłwo nie przyjmuje osób po porzu~eniu pracy
7216-k

f

•

RA

&•

·

koinunallle
" oaledle Widzew

Wł.OKlENNlC'i'W A tpiotrkowstta
2182) god&. lł>-18
a.u. - &Giiz .io-11
SftllKI (Wlęcllowlllt.leaa ..,
lod•· 10-11
s.12. - Jak wytej
MIASTA ZGIERZA (1>4browskle10 tli godz. 10-11
1.12. - loda. 10-lł
MIASTA PABIANIC (pl. Obroliców Stallngradu t) godz lo-1ł

J&-U·9S
14-23-13
lł-21·08

SCHRONISK.O dla awlerąt Sl·P-łi
Telefoniczny Punkt lntcmnac:rJ·
ny dotycząc7 choroby AIDS ceynny od &odz. 15 do 1, teJ.ifOll
32-81·2•
•
'
TEATRY
NOWY
lodz. 1ł 11 „laja Jak
berety"
3.14. - j.w.
.MAI.A SALA - g-odz. li „Maszyna do liczenia" (p.r6ba z wldown110
· 3.12, -

W AZNE TELEFONY
pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Strat Poż arna
llllormacja 9łu:tby zdrowia
Informacja kolejowa
lnforma\'Ja PKO
Informacja telefoniczna

999
997
99R

38-U-18
36·55·55
38-32-u
913

ln·formącJa ł'KS

Dwonec centralny
laforll:lacJa kuUuralna

Pogotowie~ wOdoclągowl'

Pogotowie enP.rgetyczne
ł.6dż
Lódż

Północ

Poludn1e
Pogotowie gazowe

31-97-06
33·92·21
78-35- 41 .
74-34- 35
n-28· 19

.

74·55-23, 71-611-95, 992

Poc~toWie dtwlgowe
14-87-„, 14-40-41
TELEFON ZAUFANIA - 33. 37.37
w dni powszednie w gOdz. t5-7,.
w dni W.Olne od oracy r ała dobę.
TELEFON
ORIENTAC.JJ l PO.
RADNICTWA
ZAWODC\WEGo
nr 33·88·6J - czł'nny od pontedo płą_tku w godz. 15-19.
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
• c:lątą problemową c:r,nny w '
dni powszednie w gOdz. •i-22
nr 57-ł11-33

ANONIMOWI ALKOHOLt-CY
tel. dla ludzi z problrmem atkołlolowym 17-31·42
(POniedZialek - piątek 17-!P,
Mt.ODZIEŻOWY TELEFO!I. ZAUFANIA nr 33-I0-88 t:zynny
o4 • poniedziałku
do pł atku w
godz. 12-18.
TEtEEON DLA ROQZJl.OW
nr 33·24-99 - czynny Od poille- dzlałku do piątku w godz. 1315.

POGOTOWIE MIESZKANIOWE :
1p6łd1lelcze

3Z-46- 36

j.w.

.JARACZA &odz. l i „BozwÓd
.Figara"
3.12. - j.w.
POWSZECHNY - gocU. 19.11 ,,PU•
łapka na myszy"
3.12. - j.w.
MUZYCZNY - g<idz. 18.30 „kta.
Ina uśmiechu"
3.12. godz. 111 J.w.
STUDYJNY
godz, . 19 „M6j
wiek"
3.12. -~ j.w.
ARLEKIN - godz. 17.30 „co
s
te.go wyrośnie"
. .
3.12. godz. . 12 j. w.
PINOKIO - .go<ll:. 17.30 „Chł.oplee
I wiatr"
3.12. godz. 12 J.w.

1.12. -

gad-z.

tł-li

WYSTAWY

.

GALERIA bAł.VCltA (Stary ' Ry·
nelt I) godz- tt-18 tkanlila E.
LatkóWBklej
·
a.12. - 1ak wytej
OSROl>EK PROPAGANDY SZTU·
Kl 1Pa·r k Sienkiewicza)
gods.
U-16 fot.igrafla
uq,, - lak wytej
OALEitlA SZTUKI
(Wólczafl•a
11) godz. 10-16 sześć wt.ek6w
malarstwa
3.12„ - jak wytej
.
SALON SZTUKI WSP0ł.CZJ>SNE1
~lotrkowska 88)
godz,
tZ.....18
rysunek A. Mleci:ko
3.12. - lak wYtej
GALERIA PWSSP .;om.
u
wystawa poplenerowa
U2. - Jak wy~ej

•••

uo-

zoo - czynne od god%.
FILHARMONIA
(Sala Akadem!.ł
lłl.~ (ka11a do godz . . 14.30)
Muzycme1 Ul. Gdańska J2)
OGROD BOTANICZNY
nieKoncert
kameralny.
Sekstet
' czynny
smyczkOW"I .,STUDIO'' : l'omasz . PALMIARNIA czyn.ru. oprócz
Bartosla'k Izabela Ceglłuska ponic-iizlałków w godz. JC.-16skrzypce, Jolanta Bartosl&k Jadwiga D<>mlńezyk· Kl1Zał1 •altów·
KINA
ka) ,
Piotr '!lobci:ak
M-arzena
Drzymała wl,olonctel.i&. W pro- ·
PRZEDWIOSNIE „Akademia
gramie~ J . srallm•
- Sekstet
poll~yjna" USA od lat lb 11odz.
smyczltowy B-dur op. 18,
P
to, 12, 14
CzaJkOWSkl · _ Sekste\ smycz3.12. The deer Hunter"
ir,owy op. 'IO Souvenir de Fto.
Cod.z. 16.30, 2,ll. (Przegląd
fil·
rence
mów
Robertem De Niro)
ł..DK .Rambo I' USA Od !lit
15 godz. IO, 1i.1~. 14.30, .,Samot>·
MUZEA
. ny wl.Lk McQuade · USA od lat
RUCHU REWOLUCYJNEGO
(l\J)..
15 godz. 17 19.30
Gdańska 13) godz. 9-15
a.12. Poranki famłhjne 3.12. - nieczynne
godz. 11. .,Katary okrutnej LuiODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgierzy" godz. 13 „TaJemnlea spaloska 147) <todz 1~16
nego • domu" kand l(od::..
13,
3.12. _ jak wytej
„ Rambo l" USA od lat 16 RUCHU MŁODZIEŻOWEGO
(ul.
godz. 1s. 17, „Samotny ' wilk
GdańSka lłl7) godz . 11-15
McQuade" USA od lal 11 godz.
3.12. - nleczyn.ne
19.36
ARCHEOLOGICZNE l E'INOGRA•
BAI.TYK - „wm~w" U~A
od
FICZNE (pl. Wolności 14) g-Odz.
lat 12 t1todz. 10, !UO. Fltm z
9-15
czytaną
Hstą
dl.alogową:
1.lill. - gOdz. 10-15
1,Akademia 'X>licyjna" USA od
HISTORII MIASTA LODZl
('Ul,
ia-t 15 godz. lł. Ul, 20
ogrodowa 15) godz. 10-lł
3.12. - jak wytej
3.12. - Jak wyteJ
GDYNIA - Klno non sto.p

„

.DZIS I JUTRO .W. RADIU
SOBOTA, I GRUDNIA
PROGRAM I
U.OO Radio Relaks. Ll.IS Pię m1nul
.,, kuchni. 11 .Jt Wczoraj na 4(•Płdzie
łt.łO Weekend
na świeci"
12.05
Wiad. 13.00 Kom.lnlkaty 13.0, Wiad
li.BG A.ktualn<>ścl 30 lat temu
14.10
Piosenka tygodnia. !UO Altt'.Jomoścl
20 lat temu. IS.OO Wlad, lli.10
To
warto przeczytać,
tUO AktuainQŚci
10 lat temu . 16.JO Heros, masś
medl6w, lł.55 LosowanlP gte1 liczbowych rutall7atora. 17.00 Wtao
17.10
Felieton bez kartki. I? .aa A&uGeml,a
muzyczna ,
18.00 Matysiakowi•
odc. 11.30 Muzyczne wlz.ytówkl 19.00
„~ kraju I ze lłwla\a„ . 19.1141 Radio dzieciom : .suoełek ". 20.00 W1ao 20.01
Na mal"glneste wydarzeń IO.:o Romunl.katy Totalizatora;
Z0,16 ~oncert
tyczeń .
20.40 A 1.kohullzm „1kohol
211.~ Opowlad ~ rua Isak• Sań1<>kovl!JI
21.00 Komunikaty. 21 fl5 Prz~ " u zyce
o sporoJe 22 OO Wlad
'2.05 u . ltlestr y
l łeb so11gc1.
22.45 Radlow~ Q4eoo
23.00 Dzi enn,łk 23.15 Panora ma świ a
ta. 213.30 Orkiestry I lch solił.et 23.55
Północ , poetów.
.
PROGRAM Jl

S.t .ts

Afeykańslde

rytmy
aud.
t3.0ll Wlad. 13.os Serwis lnfW"macyJDY fi..). 13.10 'E cyklu: „Okolice kultury" - fet, (ł.),
tl.20
J i.zzowe
spotkania - aud.
14.00 m:ur11pejska
Ltsta Przebojów - prowadzi Bogd a n
ł'ablań'*:i. 14.50 Pamlęllnlkl 1 wspomfllenla: Marlna vtady „ Wysocki ei:y11 przerwany lot" - odc. 15.0f Euro·
pej!lka Lista Przebojów 15 30 Gw!alZ·
dy gcen operowych. 16,00 Ro>Wiąza·
nie zagadki
muzyczne.I (ł.l
t6.05
ł..6dzkt Teatr Rad.łowy s. Beckett
- „Jeszcze jeden radosny d1leil"
słuch. (ł.) n .oo ' Aktualności dnia (ł.)
17.15 katalog wvd a wnlczy. 11.21- Dzie•
la, style, epold 18.15 ·Patrick Quentlin - „Mój 9V1I mordercą• ode
18.25 Rekla ma 18.30 Gwłaz<l.azblór
aud. 19.30 Wieczór w filharmonii
trangmlsja koncertu :z qh filharmonii Poznańskiej .
20.3o Wlad
20.35
Wlec.zorne reflelt~je. 20.40 c d transsmisJI koncertu 2.10 Valerln !' -. rbu _
,;K orzystajcte z retowlzji". 212.50 stud1i1 Steteo' zaprasza.
PROGRAM IU

.

.

'

13.oq · tal\ Fleming ,Dr No" • odc. tł.OO Muzyka na dwo, ze Tudorów·, 15.00 Serwis Trójki 15.(.15 Winien
l Ma . 1'8,00 lnform•cje soortowe 18.05
Lłsb orze holów .
22.oo !l"ltormacje
sportowe . 22 IO ,Gdz ie są l~t...
z
tamtYCh taśm" . l3.00 Z • pras:r.amy do
T rójki.
'
PROGRAM rv.

„ Czwórki" - Aleksaruiet Splewakow•
skt - ,,Samuraje".· IS.4S mst1ument~rlum jazzowe. 20.00 W św.ecie bu'
man isty kl. 20 30 "łacranla .
tilm6w.
-21.00
Fotel w czwartym "7ędz1e.
21.10 Placido Domin.go - M•'l~ tycll!
na, scenie. 22.00 Ugo Dettl „Piękna ·
wrześniowa niedziela". 23.08 Piosenki
.__ _ przeboje.
23.27 Jutro " iJrogra•
mi
e.
2'3.30 Wiad. :ZUS K&lejdoskOp
kulturalaly.
.
NIEDZIELA, I GRUDNIA
··

'l'ROGRAM I

Ll..28 Koncert. t:US Mu:eyczńe nuwości. • 13.0ll Pr.zegi.ąd -. tygO'tnlków.

13.15

Dla tych co n ie lub•ą · rocka.
I my.
a .oo 'K.ronlk11
14.30
„W Jezkn ; nach".
15.00 Koncert :tyczen.
15.55
Radlo
Artel. lo.03 Wesoły Autobus.
17.00
Wlerszt! dla cleble.
17.JC)' Audycja,
:3 ta ntsł awa J a •eeildego. 18.()(.
D~logl hi.storycz.ne. 18.15 Swtat
!ton.kursów „ImdenJ.a Ysaye' a" - 193'7
r.
Bruksela: Bons Goldstein. 1~.10 Koncert 11-a jeden głos.
19.3{1
Radio
dzieciom „Gdy ślueg zatańcz:r• • 20.05
Przy muzyce o sporOle
20.ss
Komut.il.katy Totalizatora
Spoi toweco.
11.00 KomUllllkaty. :n.oo Nowa muzy.
:rn. 21.55 W kilku taktach. u.oo
L'e a tr Polskiego Radta - ,.Zaraz nn
tu do ordynku" - słuch. 93:15 Swiat
w tygod-n lu. 23,zs
Piosenki nro111ycb
twórców Adam Maxt<lewlcs. SUS Pól-·
noc poetów.
13. ł!i
Dom
wspomnień.

Tol~o". 111.40 Muz:fka~ 11.$11 Wydawnictwo Arkady, 19.00 Przebój
za
przebojem. 20.00 Apetyt n1 pl~enk1t.
21.00 W)ad. at.OS Wiadomości sportowe. 21.20 Wieczór plytoWJ',
23.20
szanujmy wspomnienia

m

PłtOGRAM

u.oo J'od dachami Pa-r yta. tl.30
Nieznane I.Isty Kaz.J.mleru Wierzyń
skiego. 12.00 Recttal · J&rga oamusa.
l:t.50 Wttyty 1 podr6tt. 18.05 . Ser'l'łi$ Trójki. - 1a.10 Niech gra 1t1'UZl'·
ka, 14.00 Prywamie u Adamrt
Hanuszktewlcza.
\US M\nl max: Ti>n
Yean After
Creectewood
Greeń,
tS.00 życie na gorąco, 16.IO Cu na~
zott;iło z. tych płyt.
15;50 Mallazm
literacki. 18.05 D1;1ela, lnterp•etacJe,
nagrania. 17.00 ., Menora" ma~
1'1.30 Baw się razem z n a mt-. 19.00 Ser·
w-I s Trójki. 19.05 „Pola trUSkawlto·
we". 20.00 Wspomn ienia 1 kompalt·
tu. 20.45 ,,Czamy matecz.nlk'"
gra
Ryszard Sy.~!t.owlcz. 21 .60 z echa rlo
echa - aud. 11.20 Swla• mw:31kl Anny z hrabiów Mycielskich Lisieckiej
przedstaWla Kalina J'ędrus111.
22.00
Dialogi o areydzie!aeh:
Woltalre
.Kandyd". n.is Lublt: szum
!ltarej
płyty . 2:2.SO ftmmyślanla przed pół
nocą: Zygmunt Kub\11k.
t3 oo Jam
!lf!SSłon
w
Tr6jce.
IS.SG
Henr:v
MWer .,zwrotnlk t«IZlorotea". .li.OO
M~1 dni- a mem,

msą tw. rrymskoz kościoła
9w. Korzyu.
11.llO Magazyn R~glośnd Harcerskiej .
12.eo Wt.ad.
12.05 Muzyczny serwis
prasowY.
t2.30 Wyprawy C2.w6rkt.
1a.ao Karin Kref śpiewa tem&ty Legtanda. 13.45 O kulturę słowa tł.OS
Eella· testlwall.
14.45 Teatr Klasyki
dla Mlodzlet.v
Adam Micklewlca „Ostatni zajazd na
Litwie·
lłł.00
Qułz
popul„moniJukowy „Wlel'' ~Ze hn.ata techtUkl''
!'I.OO
Wlad.
t1.05 Przegląd prasy. 17.15 _ Szpe~l
czterdzlestioletnl. t'l.łS RefielUje lllCZOnych. 1'1.50
Utwol'y 1 Tabulatu:rY
paJ.pllńsklej . 18.00 Naboteństwr Kośetola prawosłaW111~.
tUO
Georg
Frledi'leh Ha.endeł: - OOncer"' · grossi.
19.00 Alfa I Omega.
19.311
Wlad.
19.35 Lektury Czwórki. 19.45 t.nstrumentar\um. jazzoiwe. 20.00
Audyeja
, llterMka. 20.30 Muzylka w kolonz;e
!ltl'lutikU I radości. 21.00 KiraJ I Polo..
nla. :n.30 Miniatury muzycZII«: 212.00
'Wieczór 111uzykt l m:Vśll: „Antologia
Teatru Po)skiego". 2UO Stnewa Bob
Dylan. ~-!'7
Jutro w prog>j'amle„.
23.30 Wiad. 23.35 Rozmowy Intymne.
23.55 MelOci\e na do~al}OC.

UO TrM\SDl1llja

ka~Ucldej

PROGaAM Il

8.00. Poranek
Uteraeko·mn;i:yczny
pod red. Grat.vn:v Papier: - Steteo
dla fonoamatorów - oow7 lp. Tiny
rurner, - Stanisław ~zernlk w
XX rocznicę łmlercJ. montat .J. Wllmańskiego, ~ Kultura
w Plohlr.owle
- montat G. Paplew, - „Dluua" humoreska Stefana
C&ayana
...
„Chopin- w Darm'łtadt" - koncert s
komentarzem - Krysły~a
Ptetranek·Sle~aszko (ł..
n.oo Poranek
z płytą kompaktową.
12.00 Poczta
Dwójki. 12.IO ROmanse l nie tylko
12.50 Milzy<ka.
13.00 Wlad, la.os Ro·
ma.nse I nie tyt.ko: Lion Feuchtnwan•
ger żydówka z Toled<>''. 13.45 MU•
zy'.ka. 14.15
RGmanse I nie tylko·
., żydówka z Toledo". 14.55
lllluzyflea
15.00 Recital
chopinowski
Haliny
Czerny-stefańskiej.
15.80
Katalog
wydawniczy. 15.35 Piosenki na ~ycze· nie. 17.00 Wiad. 111.05 Radiowa bibLlo·
tek.a muz. 17,55 Katalog wydawnićzy
is.oo Romanse I nte tyJ.k,-o: ,,Zyd6wlta z

od lodz: 10 do IS „011ac1toaa"
USA od lat lS
U2. - Jak wy:tej
HALKA - ,.Prżemlnęlo •
Wiatrem" USA od lat lt godz. 16
3.12. Bajki „CzerWOI\) he·
llkopter" godz. 10 _ clale1 Jak
wyżej

IWANOWo ,Szklana
pułapka" <Die Har d) - USA od lat
18 - godz. 15,
l'Um pt zeli.pre·
mterowy z czytaną lista
dl•·
logową :
.,Sex telf't<m"
(Out of the dark) - IJ&A
od
lat 18 godz lUO 19.30
S.12. - Bajki .,Ćluchcla"
god%, 14, dalej lak wyżej
Ml.ODA GWARDIA - „L) I 1 po'zwól u mrzel-" - 1 serii James
Bond agen~ 00'1 - · USA od lat ,
15 - godz. 14.30, lł.46L• lb
3.1:2. - Bajki
„H.<161111~
bajka" - godz. !UO - dalej ja.k·
wvte3
MUZA - Bajk1 - „ Młyn w doli·
nie" - " odz. 1s, „KosmlC;Jte jaja" USA od lat ~ godz, 16,
„Czarownice z Eastwlctt" - USA
od lat Ił godz. 18
3.12. - 1ak wyżej
I MAJ1' ILUZJON - ,,Kozlorotec - I" USA godz. 15. Premiera w Iluzjonie: .,Koń, <>we odliczanie"
(Lot.nl~kowtec
NLmtz) - USA godz. 17, Ul
3.12. - jak wyżej
OKA ,Cobra" USA od
lait
t5 godz. 113.30 t&, 111.~o
3.12. - jak wr,:tej
·
STUDIO - „ F(X' USA od lM 18
gF><1.z. t'1, 19
3.12. - j ak wy:tej
POKOJ „ Crltters" USA
od
• lat 12 itodz. 15, .Przyjazd do
Ame t ykl" USA od lat 15 godz.
vr 19 ('Z czytaną listą dialogową)

godz. !ł. baj.k l' "":Ytej

3.12. -

Ję.k

d.alej

-a"

lod&. 10, 11

„Bl!JSkle spotkanla I
wesołym diabłem". pot. b,o.
g<>d z, 1~. ,W lmii: przyjamt'• fr a nc. od la t 18 fOdz . 18
3.12.• - B~jokl „ Leśni OHodnlc y" god z. 15 - dalej Jak wyteJ
ROMA Wirujący se.ks'' (Dirty
dancl n~) USA od lat U godz
to, IC!.15, 15. 17.15 1 ,,Kornblumenbla u" - poi. od lat ,, . godz.
19.30
3.12.
Bajki - „'Myma

clńslr.lego

1111

głębokim

tatem 'ZaWiadamlaw dniu 30 llstopada 1981 r.
zmarła w ·wieku 8ł -lat, nasza ko~
chana Mama, Babcia 1 Ptababela
że

Pogrąłen.I w sl•boldm smułku
(awladamlamy, łt w dniu 2ł i.tstopada tł81 r. w w!eku Iż lat
zmarła nana naJll'kochailna Mama l Babc-ia

t

.

-

ł. ł '·
HELENA

MACIASZEK

Dllł'_m a tolo&ICZBI

ł

Im.

(Zalląl.IUI

ff)

arudnla br,

Chlrurgla urazowa
- ląltal
lm. RadUńslderio
IDl'HI nowaką

1')_ . -

.

am.

Neurochfru.rgta - SzptW
Kopero.Liu fPalllatlleka Ili)
Okulistyka
...
S:1plta1
SllloctowskleJ·Curle .1z11ar:i:
rzęczewska

.

Im.
Pa-

35)

Chirurgia dzlecu;ca . Sqliłel
Im. Korezalla (Armil C:aerwoneJ
15)
.
. Lary114ologła dz1ei:lęca &ipl~
tal ilń . Korczaka (ArmU
Czetw<mej 11)
C:hh'urgia
1zcięllo:wo.twanowa
- Szpital im. Ba·rlłcldego tkopcl.ńskleso 22)

-;

Laryn<tolol:la - .Szp1'8,1 tm. Plcogowa (Wólazał\lka · 195)
Toksykolo&l.a - lnaiy'tut Mlld7cyny Prący fTeraa7 8)
·
Wenerolc>gla
PfiJthQdnla
Derma'°'o(lezna (Za1Ułt1'a 44)

\:VYP():tYCZALNIE KASET •WU!EO
1. Piotrkowska 78 - czynna od
godi. 12 do IS.
_
2. Narutowicze ~ - ez;vnna od
gooz:. 11 do 1s (kino „Bałtyk")
Ut.
nleezynne

fetefonlczny
Punlt1 lnlc,.ullC)'jny dotyczący choroby ir.tGa
czynny od godz. 11 do l telefon
32-81·21

APTEKI

- lnternł dla dorosłych Id Slenldewleza 13' tel. at-łt-lł
Il

w.

Elsnera 19, Mloklewlc:ra to, Gac.arlna 6, Lutomierska 146, Olim•
oijs ka Ta.
Pablantc:e - Armil Gzerwonef '1,
Aleks-andr6w - Koacliłszkl ł,
Kon1ta-n tynów - B~dow• 1', ·
Głowno - LOwle.lta $8,
Zgierz 011,browllk.le.go IO
ozork6w - Armil Czer„aneJ 11,

- gabinet clltrurgt1 dztee~J uL
Armil CterwoneJ IS,
czynny
całą - 1obę
tel 14-74-lł
·

SZPITAU

Chirurgu t11razowa
szi:it.ta.i
lm. Kopernika (Pabianicka Ił)
Neurochlrur§!a - S7..plta1
Im.
Sklodowsklel,-Curle (Zgten.,
Parzęc~ewska 35)

- gabinet pedla"1t
111.
A.nnłl
Czerwonel IŚ eżynny c.c; li do
7; w dni wolne Od ptat") 11tyn.
ny całą do"' tel 14- 74-1•
- gabinet 9tumatol•>gtc:o1n)
ul
Zapolsk1l'j 1 czynny nd godz
19 do 7; w dril wolnt - -att pra·
cy prze2 cał11 dobe
łł·ft-TJ
- gabtnet "lrnllatyei:n) - UJ Za·
polskie) · , - etynn> oc:i IOdz
IT do 1: w dni wolne eo prtCJ
czynny ea!3 d~

•

1 lllasło

•

mięso

W na jbli.ższych tygodniach ąkończy się proceder
ogn.nicr,a.nia
skupu żywca. Na wuiooelt ~'linl

dukcji muła w c!ą1u roku są bowiem ba,rdzo dute.
W szczytoWe w'cZOTajste
popołudnie na
wych miesiącach osiąga ona wielsterstwa
Rolnidwa
Nuodowy kość 30 tys ton m!Elłlęc&nle, nato- rynku przy ul. Dolnej „królO.WllBank Polski przyz.nał '50 mild zł miast w 11tyicznlu l lutym S'!IAd•
ły" jaibłka , nie brakowllo teł 'PO·
kredytu na odblokowanie rynku do 18 tye. ton.
(PAI)
midorów. marchwł, pletruulri I cemięsne-g-o . Zlllhamowanle obrotu produktami rolniczymi, "POWoclowane
buli, n!ewiełe było :iatomlas\ ziem. brakiem środ.k6w ttnansowyeh w
nG.a·k 6w l burak~.
przedsiębiorstwach I barier' po.pytową na rynku, nast4piło w sezoKilogram zlemniak6w kotztował
nie jesiennym, kiedy dostawy aą
„.I 15 kradzilety do.kona.no
w
zwykle wy:hsze 0 około 25 procent. l.o.cid
w \,andrzejltpwą"
noe z 250-300 zł, mar-chwl ._ iS0-.'50,
Przyznane kredyty pozwolił &kul'!~ czwartku na pJ'l!te.k. 111 ruy wła PLetruszki - 400:-7óo, burak6w ofer<>wane przez roJnlk6w ml~. mywa,no .r.ię do obielot-ów uapołecz 400, cebu.!i - · 250-400, kapusty ' a- ~o u tym Idzie - zwlękuyć nlonych, ~ razy
- do .prywat- 200-SOO,
bru.tael'ld 1000. pomipaństwowe rezerwy 0 20 ty& ton. nych. Dzlc:kl pomoc7
l!pOłeer.eilCniedelKllenci nie muszą obawiać *14: więc stwa, na. go.rącym
U.CZ)'l\ku za dorów - 2.000-uoo. zł
braku dostaw zi.mą.
tr:r:yima.no c1terech
włamywaczy : rzałe ofMOwao
I.OOO d). ltalaC~ć ~rodk6w przeznaczone r.o- Marka M., k\6ry .,ailłrabi•ł" bu\tk Uory (miłe, nieładne) ceniono po
stanie równie! na
lflnansowa.nle przy ul. Ka.pernlka, Anłracla Z.
lOG-200 zł &a 116wkę, a duże poskwpu I zmagazynowanie
tyd I A~dneJa D. sprawcłw wtaton masła. za.pewni to nleprzerwi- lńall:t~ do sklepu
ml-:snego przy ry po roo Ził. Za kil01ram ja.biele
ną sprzeda.i
w .,m.lesiąeacb, chu- ul. Mazlirliklej (znaleziono , przy żądano . 1100-1200
zł. arusz4tk
d y ch". Sezonowe
wa.bania
pro- Rnich 15d trc mięsa I wędlin)
oraz 1600 zł Kiszona kapuata była po
yazar a • U., które go akuslł k iosk 700, a kll&zone og6rld po S.000 zł
warzywny przy ul . Ziela.nej.
ta kJ.Iog r a.m Suszone śliwki moż
Wię;pej nit zwykle 13racy mfało na było ku~ po 4.~.000 . Eł ta
Zawiadamiamy. :te w dniu 30
r6wnież, pogotowie mtlłcyjne - za- kUogrann sWJzone lf'!'J&Zkl . zaś l'O
listopada 1989 r. ZC'łllęlil łm.łerc.,
noto.wano d 97 wezwali, · 1ł6wn.le 5.000 &ł. Mendel Jaj lta&ztował od
uaglczu,
do pl-Jacklch awantur.
(ał) 3.100 d!'I UM ·Il.
CJm)

włamań„•

40

„

as

JANINA WYIRZUC
• domu \IRZESUtB
LAT„
Pogrzeb odbędzie al• w 4llll•
I ,rudnia IBst r. o 1od„ IS na
cmenl.arzu katolickim na ZarHwte.
MĄŻ, CORKA I POZOlrAl..A
RODZINA.
Prosimy o
lencJL.

nJeskładaDJł ~o

I

„1

WIEŻĘ

/wczoraj zgloszeni•
........

1.·dziś

, - . OGł.OSZENIE~
...........

e

'

I

M-28•20.

DZIAŁKĘ

budowilllt

UT04 E
utrudni• (kurtki)
33-21·21.
.
11591 E
OVERLOCK 111>rzedam. 43-15-65. .
11778 J!l

-

ł. ł

Dnia JO U.topadl Ull r. 1m111
opatnaay łw. 111&ramealial Dlll
ullodwa, 8iał ł S&Q'J

ł.

MODZELEWSKA
Pogrzeb odbędzie się ł ·sru«nla br. (poniedziałek) o godz. 1uo
z kaplicy Starego Cmentarza przy
uL Ogrodowej Pogr,:tona w bólu
CORKA Z RODZl NĄ.

ł

P.

/

JANUSZ
!RACHWALSKI

•.

WIKTORIA

Z wielkim :talem zaw~adamla
my, / łe w dniu 2ł usiopa(la 1981 r.
zmarł nasz ukochany 8)'111
.

llprzedam,

5'1-58-80

CHAł.UPNICZltI

Dlifl I GLAZURA, t7113d.
z 11ęb0Jdm talem awłatlamla
my, te w d!llu U Uatopa4a 1111
roku maarta w wieko lał 11, epatrzona aw. 1a1Ctallhntamł U•
na ukocllalla Ma~ Babci, l
Ciocia

llJ>rzedam.
U'IOO B ·

.,a&uflada"

ZAGINĄL ~lea mutll - duły po- SPRZEDAM 125p (1łl80),
wieczorem.
doll!ly do !'JuJdoea ~ maiłói azarobu.rej kr&kqwłoay.
Dla · ina- POSZUKUJĘ mriazkaoJa.
luc7 wysoiq nacroda. M-80-116. (lD-21).

Pogrzeb odb~e •l• dnia ł
grudnia br. fponled&lałek) ci 1odz
13.30 z kaplicy 1tare10 Cl)lłJlta
r:za katolickiego pr:zy ul ógrOdo.
weJ1 o czym zawla41aml'Jl\ 110grąz~I w sm11tln1.1
BR:AT, BRATANICA Z DZJłilC .'
Mt:
~KATANEK.
Z !ONĄ
I
POZOSTAŁA
li08ZINA.

z

ałęboklm talem •_..4lamła
my, f:e w dniu ł3 listopada 1888

MAREK

AJNTONI

PATERSKI

l"••

•>

TokSJkololl.a - hlatyhh Mecs~
cyny P racy (Tere., łl
WUl!ro1o&ia
Pri1cbodnla

87-28-50
118114 B
73-89-72

11811 E

łclMikt

Zakład

43-M-22.

11812 E

SPRZEDAM nowe nadwozie kotą
pletnl' polooeu. 48'"°2-10 po 18.
SZWACZKP;
(telts&s)
zatrudnię.
81-38-38.

SYRENĘ, lod6w~.

33-30-84.

H809

sptzedam.

11(!08 E
bud7nkiem.

BrzHlńaka

2111.

t.1815 E
SPRZEDAM suszark• , przemysłow4, 84-<J1-20
· 11811 E
ZATRUDNIĘ uwaczld. 88-07·5'•

SPlłZEOAM-

•. Slektrona".

no1'.'ego

84-00-20.
:ZATRUDNIJ!i

SZW&e•k•
33-30-79 (14-1~.

M~ZltANIE
duie
neź kwai.runkowe.
lłl-02-81.
~PRZEDAM

-

81 IJ88 E ·
t(;>k~·~.

8111' &

kupię,

r6w·

IM-78-.'18.

mcmta-t

„Heliosa",

pllot~w:.

61048 E

maszynę

f.uczni.k" n6i tM'CZimy . 43-20-73,
IM30 E .
FLIZELINĘ, pod&zewik:,, ocleplac.z
· sprzedam. S2-10-89.
81038 !:
PIASKOWIEC, m~m.ur · - 113r!!edaan, mon tai. 57-218-8.'ł.
81 US J!l
NOWE M-2 ;_ zamieni• na wlęk·

~bota.

sz.e. 87-42-72.
81114 E
WYNAJMJ$ dćm na zaltład 91-7$-24.
. ·
6103$ E
ZAKŁAD kra.w.!oeckl ?O-osobowy, u·
stawlóna produ.kcjt, zhyt - poszukuje wsp61ntka. 81-75-24.
810' 4 E
!'tURTK.J
diinsowe
llO-llO,IMl3koszule twz6r tureetrł) ll'rtedPin.
74-99-34, Beskid~ka tri.
11833 E

.....--------...;..--;..________________,_

_________________
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Ił

TVC aprzedam.

DZIALKĘ uzbroJon• a

„ HELIOS"

Z
my,

·

Lar;yngolotł1 ~Pii.ai
tKoPClń!lkle&l

Wi.OKNIARZ - „ Gallmatlaa
.;..
oyll lrlogl!l-mogel II" pol.
Od lat 12 - llOd&. t• 1t 15, 11,
1'1.JS, lUO
a.12. - lak wytej
WOLNOSC - rum z ezy~ń- lletą dialogową: „Nteo" USA
od lat 18 godz. Ilf, 19.11
a.12. - lak wytej ·

DYŻURY

lł/50,

(Sporna

Barllcklego

TATRY - ST1JDYINE - - „Wł·
rujący sek•" (Dirty da11cang) USA od lat 15 godz. 15.18 17.30.
19.3()
3.12. - Jllik wy:tej .
TATRY - MAł.E-$TUDYJNl!i
„1'une11o argent. od lał 11
godz. l'1
~.Ił - jale ·Wy:ttl
WISI.A - STUDYJNE
Wall
Street"
U$A Od lat ta łodz
14.30, IT. 19.30
'3.12. - jak wytej

l{oaqpnlclUeJ

Chlrurcla
azcz-akuwo- swarzu•a
- szpital 1111. Batllckle&o (Kop.

1•

tt.oo ~ mik rofonem po kraju, 11.50
roku zmarł po cl.Wet cłlorolllt
Redaltcja rep1>rtaty. 12 OO· Wt&d. 12.05
w wle.k11 IO lał
!. ł P.
Mor ·•wskle mity 12.20 Biuro listów.
ł.
P~
12.30 l\ofiędzv fantazją t1 nat..11.&
,.f' antazJa I rzeczv•vtsł"'~~" 13.0o' Konce rt muzyki k:lasvcznej 13.55 1,. ktury
ł. ł P.
FRANCl'S~l{A
I refleksje. •4 oo RadlllWV rt:ntr dla
BIAŁECKil
Ml o-tzł~y P•>wrot ' gwta•""
LAT 31
sl UC"h . 14.45 t>oezJ1> śpiewana
15.00
~ATORA
1 d. BLV·S 1 ..
~ Pro<i:rllin rozgłośni ha•cersk fe j
15.50
1 d.. DĄBROWSKA,
Pogrzeb
odbędzie
się w d.nłu •
Ma<!azyn · łnfC>rm n<'JI. 16 oo .Bt1krwagrudnia · br. (poniedziałek) o godz.
Pogrub odbędzie Się w ··l>O!llew1 lnwcy " 16 30 Klub W" 1awców'•
Pogrzeb odbędzie się w dnlu 4
14
na
1łzialek, 4 grudnia br. o godz. 13,.
cmentarzu
Iw.
Franciszka
Pogrzeb odbędZle się dllla f
17.00 Wl ad . !_7.05 ~1ag azyn Red.akC' jl
prey ul. Rzgowskiej, .o c:i:ym zana cmentarzu św . Franciszka przy · grudnia br. fppnled:llałek) o godz.
grudnia br. lponledzlahik) o goda.
'·" · l< łel
17 35 rac-nue• B o~I
wiadamiają
,
tz z kapłlcy cmentar.11 kałoilckle
ul.
RzgowskleJ:
12.30
na cmentarzu •w Rocha Ple~fi rzlowlelta. '7.55 So<-tolol!'ł~
1
go - · Doły.
RODZICE,
Radogoszcz, o Czytn 119wladamla
tv"'" >0t~ c·ne - Ft>lleton 18.00 ll"U ·
SY:NOWIE 1 :t<>NAMJ l WNU·
Ptoslmy o nieskładanie kondoDZIECI, WNUKI I 'PlęA WNAiBUZSZA RODZINA
~k o•e ro p l _• „
1
1 ~ :Ul
Tf"•vk or,<-1el •kl
NUIU .
lencjt.
CZKAML
1 8.~~ Pe1-pt „ ,.,1-k1 "ł OO L11'1 •1·P clobre •
'
roboty . 19.30
Wlad.
19._35 f..ekturv
----~--~------..._;,,
----·----~-. -----------------------:-·----

J)J=,

Lar~oluala dzlec1Cca - Saplt.ał

Im.

8TVOY.JNK
,,Gr~llnsy rotrablalll''
QSA
ód lat 12 godz. 18. , 8upergllna"
1
USA od lat li g_,,,
3.12. - ,Gremlltlfł> ruztabłają'•
godz. 14, JA. „superglina"
godz. 18

•

Kredyt na

Biuil1:łuegu

aTYLOWT -

SWIT

POLESIE -

- S&p1ta1
Im.
(Kopclno.llleac1 Dl
Chlrurala ddecl~ &z.piła!
t.m. l\otto1mlckleJ (Spom11 a&/OOł

Kora.

blwnenblau" godz. Ul.IO ·
STOK.I Zabi llr61" NRD b.o.
lodz. Ił. „Podejriany•· USA od
Lat 15 codz. 18
UL BaJkl - „Komłl.c:zae
,przy10Cly profe~orlta Nt1 WO!!Ol•
ka" gOdz. t5 - dalej jak
wy:tes .

~
chiński

,Szczęśliwa trzynastka"
:><I lat 12 go<U. I!. Ił,
„Ry bka zwana Wandą .
czyli
jak od z yska~ lup.'' ang. od Lat
IS godz. 18 18, 20
'
3.12. - _Jalt wy:teJ

Oku.ll5tyk1

WtruJitC7

sek•" godz. IUS 11 11t.1i,

D-10

N1

:ndcllsa

IDVOI

DZJ~NIK t.ODZKI ar

n,

(lltlf) '

;

.

•
'..l. W' STANACH

Z GRUDNIA

PROGRAM I
S.011 Tydzień na działr.e
,
8.2D Na zdrowie
9.00 ,Drops" oraz w klnłe Dropsa: ·„Jelonek" 14)
10.3D DT - wiadomości
10.40 ,Po lat ~~il\cu'' - film dok.
11.25 „A:r:ymut - .vojskowy mag.
pub!.
„Bań:ka
11.55 „Laboratorium" mydlana"
12.25 Telewizyjny kmcert tyczeń
12.55 Z wizvtą w WFO
1!.11 TęlewlzyJny teatr prozy: Jwan
Gonczarow - „Obłomow" (Ł)
111.05 Filmy o miłości: ,Rozwodów
nie będzie" - prod. pól.
111.40 Flesz
1'1.15 teleexpres1
1~.30 Butik
„Quo
18.00 Feliks Nowowiejski
vadis" - konc~rt z okazji 50·lecia pracy prof. S. Stuligrosza
10.M Dobranoc - ,,Przygody misia
1
·
Co lu gola"
19.10 Z kamen\ wśród zwlerZl\t
I
19.30 WlatJomoścl
20.05 „Alarm w Table Rock"
western prod. USA
2UO Sport
32.00 Tydzie6 w polityce
U.10 „Weil" - program rozrywkowy
23.00 Telegazeta
23.10 Kino sensacjt (90 minut)
„Dziewczyna z reklamy"
tilm prod. USA

PROGRAM D

l4.55
lUO
l!l.35
111.!15
16.25
Hl.S!I
1'7.00
17.3~

Ul.Oli
18.30

19.30

20.oo

21.00
21.3D
21.45

U.SS
~.~li

18.35
18.45
19.10
19.30
20.00
20.15
22.00
22.20
23.20
23.40

P]JOGRA.M D
16.55
17.30
17.45
18.00
18.30
19.10
19.30
20.00
20.40
21.15
21.30
22.10

t 4.00 Bartery
lł.25

16.05
16.20
·16.25
17.15
17.30
17.55

Język

angielski (8)
Antena „Dwójki"
Ojczyzna - polszczyzna
Wladomo§cl (f,)
Czarno na białym - przegI11d
•
PKF
Kora - progr. rozryw.
Muzyka ł malarstwo polskie
w Waszyngtonie
Auto - Moto - Fan - Klub
,,Morze Białe ~st blałĄ plafilm 1ok. prO<\, radz.
mą" Gawędy Juliusza Lubicz-Lisowskiego
Panorama dnia·
Biografie: „Rubens• - malarz
I dyplomata" (3) - film prod.
belgijskiej
Komentarz dn'a

fabre - 1erlal
„Ordy" prod . Jap.
23.05
Spektrum
„Małpy nowego 6wlata„
film prod USA
„Meandrv arrhitektury"
UFO-proiektv
film
,Andriej ·Rublow"
5 GRUDNIA
dok . .prod . ZSRR
<;tudlo
PROGRAM I
Pregram dnia
-i batut.i I huaiorem (1)
8.05 Wśród ludzi - Państwo
Powr6l Steni t{ozłowsklej
8.35 Domator - lruchnła domoWiadomości (ł.)
wa
Wielka gra - teleturniej
8.50 Domowe przedszkole
<;z:tuka kom1mterowa
wiadomości
Konrert fortepianowy Igna· 9.15 DT 9.25 „Pienil\dz" (8 - ost.) - Hcego Feliksa, Dobrzyflsklego
rial prod. franc.
Muzyka I p01ltyka - Czerwo10.55 Domator - Rady na tyczene mald
nie .
Panorama· dnia
„Bogate biedactwo. czyll h\s- 16.20 Program dnia - Telegazeta
torła fycła Barbary Hutton" 1 16.25 Dla dzieci: „Tik - -1q"
' 16.45 „Cudowna pOdrót" - serial
(4, - serial
animowany
Jacek Stwora ~Co jest za tym
17.15 Teleeitpress
monodram
murem?" M) 17.30 Spojrzenia - Praska. wiosna
Komenbo dnia

'"°rt

Jesłenil'

Klinika zdrowego ctłowleka
System
to minut
„Przy.gody koDobranoc
curka Damiana"
19. 111 . ,Rzec~nspollta aamOtzl\dna"
program pub!.
19.30 Wtadomoścf .
20.05 „Pieniądz:" (3 - oat.) ·mm
orod franc.
,

17.55
18.15
18.4!>
19.00
3 GRUDNIA
PROGRAM I
7.00 Witamy o siódmej
·7.20 Notowania
?.45 Po gospndar1ku
8.lfo

Wiadomo§ol (ł..)
Piosenki naszych pokoleA
„Hotel Zacisze" 18) - serial
prod. ang.
,
19.30 Laos - program dok.
20.00 Slnfoaia Varsovia - W nad4 GR:UO~
zwyczajnym koncercie na funPROGRAM I
dusz premiera T. Mazowieckiego
Radar . - woj. mag. filmowy 21.00 Ze wszystkich stron - ,,Muzeum ucieczek"
Program dnia • Telegazeta
Luz - program nastolatków 21.30 Panorama . dnia
Teleexpress
21.50 "W labiryncie"- serial .TP
Gorące linie
22.20 Telewizja nocl\
Wędrówki dalekie l bliskie: 23.05. Komentarz dnia
grecka" - film.
„Sycylia
dok. prod. belgijskiej
Włoski ryż - rep.
Dobranoc - „Przygody kota
Leopolda"
W Sejmie I Senacie
'f GRUDNIA
'
Wiadomości
· PROGRAM I
~owy ład gospodarczy, czyli
Jak wykorzyata6 nansę
Artur Sch- 8.35 Domator - Kuchnia domowa
Teatr Telewizji
nitzler - „Anatol"
8.50 Domowe przedszkole
Sport
9.15 OT - wiadomości
„I lik~ TV, czyli Ros!ewicz 9.25 „Glina & wyższych sfer" (10
show"
- ost.)
'
DT - echa dnia
10.20 Domator
Język francuski ('1)
15.00 Ęytmy cięła - oddychasz -

~1.40

rydzień

~port

9.00 .,Teleranek" oraz film „Jan- 21.50 Zoe Coleman - recital piosenkarki z Wielkiej Brytanii
ka„ (11)
22.15 Totalitaryzm
10.30 OT - wiadomości
pl'Zedstawla 22.55 DT - echa dnia
Henson
10.35 „Jim
:ius Język r~syjskł C8)
świat teatru lalkowego"
spotkanie z Ricłiardem BradPROGRAM D •
show - serial dok.
1
tt811 Kraj za miastem ·
angielakł (38)
Jązyk
18.SS
11.56 Teatr dla dzieci:, Mieczysław
Abramowicz I Jerzy Stachur- 1'1.30 Klub ludzi & przesztołtł!l
18.00 Wl&domo§oł (ł.)
ski „Chodzi, chodzi baj
18.s'O Modlitwa wieczol'l\a- • sań·
·
łwleeie"
ktuarium Matki Boskiej BoU.311 Telewizyjny koncert iyazeli
gucickiej
13.211 Agromarket
.
18.50 Studio Sotidamost
1ł.05 Morze - magazyn.
·
,,Z wia- 19.SO Kolorowy zawrót głowy
tł.25 Pieprz i wanilia „Człowiek,
kolor
stop
Non
20.00
trem przez świat"
który zastrzelił Johna Lenno15.tD Antena
na" - film dok. prod. ang.
15.35 „Panna dziedziczka" - serial
21.00 W kręgu swtuki: „Dzieje foi7.15 Teleexpress
tografii" (9) - serial dok.
IT.SO Telewizyjny Teatr Bo~toł
prod. ang.
cl: Andrzej Ntedoba ,,Pakame21.SO Panorama dnia
ra"
21.45 „Krótki dzle(l pracT." ,.,.. łllm
1$.łO Video - top ·
prod. pot
10.00 Wieczorynka - ,,Sioetneńą
Komentars dnia
23.00
Kacżora Donalda
18.30 Wiadomości
20.05 .•Tanamera" ('I - on.) - ff1
.rial · prod. ang. ,
21.10 7 dni - świat
'?1.40 <;port .
8 GłlUDNIA
'l2.20 relegazeta
22.25 Premiery oo latach: - .,PaI
PROGRAM
film -iok.
mlętamv„
PROOR-AM n
9.15 Przegląd tviio·1 nla (dla niesły· 8.35 Domator - Kuchnia domowa
'
8.50 Domowe przedsi:kole
~zącvrh)
9.50 Film dla nlesłvszących: „Ta- .9.15 OT - wiadomości
9.25 „On. ona I dzieci" - fllm
namera" 17 • ost)
obyczajowy prod. radz.
'!l.50 Nta"azvn lotnkzv
n.2fl '.oka1nv konr.Prl hczeń (Ł) , lD.~ Domator - prsyjemne & pożytecznyin
11.4' r11tro " ·nieclif11łi>k
l~O Proiirllill dnia - Telegazeta
t2.2" "nl~l<11 Krunłka ll'ttmowa
Dla młodych wl1z6w: .,Lata16.25
7.łodz:lel"
tamllłine
12."'l '<:in"
·
·
iący Holender"
.
film orod ani!
13 2• 100 oYtsń in '<s!ędza Wiesia · 16.50 Dla dzieci: „W)'l)rawr prof.
Cle'ltawskiego"
wa N.iew~"'""''"'Pl!O
17.15 Teleexpress
14.0" '<fis~ Sw;!lta 1<111!1
W'!15.1'5 l<'elł'll w Pa • vi11 - nUrOJ!a 17.30 Telewizyjny [nformator
dawnlczy
300 mit io nieba"
7.1
ts.a~ Porlr6ie w r.zAsie 1 pnestrze- 17.50 Gwiazdy siedmiu pokoleń
19.00 Dobranoc - ,Porwanie Bal"' (5)
tazara G!lbki"
Ul.35 7.llliżPnla, czylł to I owo o
19.10 Oferty Pegaza
rnml.- ff,)
19.30 Wtadotnołcl
t'l.t~ <:itudi1t sport
20.0o Newy ł.ad fOłi)odarezY. CF.:117.lltl "\litej ~wiata
li jak trykMz:nta4 1za1114
11.0CI Oośrłf' Daniela Passenta
film
zawleazetilu„ Piotr Aleksan1rowlcz t Jetzy 20.15 ••w
prod. pol.
•
~Urd'l'kOWłkl
19.SO ~1lerla .Dw6jkł'' - A11tonl 2li50 Sp0rt
22.00 „Plus - minus'" - program
Kowalskł
t>Ubl.
:!O.OO Studio 11port .:.. Piłka w grie
21.00 „ży„ie , to fest t.E<atr" - łpie- 22.50 OT - echa dnia
22.30 Dekalog Kleślowakiego
wa .Tacek R6Mńskł
23.20 Język anglelakl (8~
' 21.30 Panorama dnia
21.45 „ Wojna I parnię~·· (14) - sePROGRAM D
rial prod . USA
23.00 .Akademia v,oiersza" - „Ofrancuski (7)
Język
16.55
głoszenie" aut. W~adysław Se17.30 „ABC" - teletumtej języko
była
wy
23.05 Komentarz dnia

'°

I

DZIENNIK

ŁODZKI

n-r ZIO (1309'7)

W LONDYtv.E uka- gu maratońskiego w N o·
po wym Jorku., Fred Lebow,
:al 1ię przewodnik
niektóre
Za· stwierdzil, l!e
miejskich szale.tach
do
11apisaly
wiera on nie tylico ad,,.e· biegaczki
sy tych przybytków. lecz niego, i.ż chętnie spędzq z
nim noc, byle ty,ko dotakże łnformac1e o wy·
czysto· puścil 1e do biegu.
posażenlu, stanie
ści, obsludze ł opłatach.
PRAC
!I PODCZAS
,cztery
notę
Najwyższą
przyznano ZIEMNYCH w okolieach
gwia:dki)
w woj. za·
awoTcU Zwierzyńca
n.a
szaletowi
Victoria; wedlug ?utorów mojskim znal~ion'l starą
przewodnika jest on naj- bombę lotniczą. Saperzy
naj- przenieśli
i
nowocześniejszy
ją w bezpiena czne miejsce, zamierzając
bardziej egzotyczny

..l.

świecie.

:lą

zdetonować

ZJ~

posta•
DNOCZONYCH
wiono przed sqdem panią
L. M. Rosenthal lhtmsey,
wlatcicielkq dawnego nowojorskiego Emph'a State Building, sieci hotelt.
i konta, na kt6tym jest

11nu lllcqpłe?otoeao, 1Gfnf9.
tatowani• lfl•temu alarmowego w jej mieszka•
niu, 11 ta1'u 58 dolu6ta

za

vslugł

pedikiurz11atJti.

li W ZIELONEJ GOBZB
dwie ośmioletnie uczennimtuiirdów ce okradły
okolo pięciu
swoJlł wydolarów. Zarzuca się jęj, chowa wczynlę, zabieraJąc
do·
-85
1983że w latach
jej portmonetk~ zawiena rającą sto dolarów i kilpuścila się oszu8'w
lqczną lcwotę l,2 m!n do·
kaset tysięcy złotych. Co§
in. nam się zdaje, źe pani
larów, dopisując m
kosztów nie ma nadzwyczajnych
rachunku
do
przedsiębiorstwa
swego
wychowawsukees6w
budowę . prywatnego baczych.

.___,___~~ r
aa~

następne

• PRZEDSIĘBIORCZOSC go dnia. Nie przewidzie0 aa ó
czterdzieI ZARADNOSC w coraz li, że dwóch
stolatków - Jacenty. R.
wyższej cenie. W ośrod
-====~" R n na
ku szkoleniowym Zakładu i Józef B. - napije się
n . oa
Doskonalenia Zawodowe- wódki i że przyjdzie im
DU D D
go w Sanoku kierownicz· ochota pobawić się bom.
na
n
====~ n
ka zleciła jednemu z kur- bą. Załadowali ją
santów, w ramach egza- taczkę - i w drogę. W
D Q D
minu, wykonanie prac końcu ktoś trzeźwy przerDD
blacharskich I lakierni- wał te manewry, czterchłopców
czych przy ,iej samocho- dziestoletnich
dzie. Dzięki temu za- rozbrojono, a potem ·popf!;ed sądem.
oszczędziła ca 200 tys. zł. stawiono
Komentarz prasy: kur- Dowiedzmy się ile kosztusant dostał piątkę
.· żyjes:t
przyjemność.
taka
je
ltUO Ministerstwo Edukacji Naro- pr~yszła kolej na kierow- Otóż jeden dostał rok odsiadki, a drug.i dziesięć
niczk!:.
ta
dProwej infodrluje T l
" GLóWNY ORGANIe egaze „
ogram n a 16.20
- On wcale nie zamierza popełnić samobójstwa.
miesięcy.
.
•
16.25 „Kwant" oraz film z sen1:
To jedyne u nas. miejsce gdzlę można palić.N
Ładny niewypał!
„Swiat, w kt6rym iyjemy" - ZATOR tradycy1nego bie•
' ~ ~
. . . ... „ .
.
'~· .
...
.., ..,·: •
- _. ... .
"
•
.
.
17.15 Teleexpress
11.30 Patrol - wojskowy magazyn
publ.
l'l.55 „Poza· rok 2000" - serial dok.
prod. australlł'skiej
18.25 Magazyn kato icki
18.45 10 minU:t
19.00 Dobranoc - „Przygody rozbójnika Rumcajsa"
l'OZIOMO: 1. Leźy nad Wisłą I ny olej 10. Lęk 11. Nitszy od plę kowa bude>wla ze. PnoduJl\cy u·
19.10 Teraz - tygo:ln1k gospodar- jest
miastem wojewód21kim 8. Re· tra 12. Przyroda 13, Zalotnik 14. czeń 21. Do spoglądania na gwia·
czy
25.
zultał · 9. Otrzymujemy z tej rośli- 1 Do produkcji zapałek 17. Ogr.Ód· zdy 22. Główny pęd rośliny
19.30 Wiadomości
Ziemniaczany szkodnik 28. Szybki
20.00 Nowy ład gospoiarczy, czyli
taniec pochodzenia murzyńskiego
jak wykorzystał: szanse
31. Znle'l'l!aga sz. Rozprawa są,do
20.15 „Glina z wyż,zych sfer (10
wa 33. Tylna, mięsista część nogi
- ost.) - „Walka o spadek"
34. Imię ŻPńskie 35. Kieruje wyż.
7
kryminalny prod.
- serial
szą uczelni!\ 36. Pierwowzór ornaang.
mentu.
21.10 Sport
nadzwyczajna
21.20 Rewizja
•
PIO~Ol ·o: 1. Skrucha !. Dziel••Szesnastu" - film dek.
ność 3. Aria wydzwaniana przez
22.35 Pegaz
grający zegar 4. Skala ośmiu to23.20 DT - echa dn
pływajaca 6.
nów 5. Jednostka
23.40 Język angielski (38)
Zawór 7. Ozdobna z powins.1owapoz.
Pomosty
15.
Węzeł
14.
nlami
PROGRAM D
wabjąre rozładowae wae:o~v kole·
jowf' 18 Zona Mahometa 17. Ana16.55 JQzyk ~osyjskl •8)
17.30 Skarby kultury polskiej „w
tomiczny I geograficzny 18. Sztuka
Nieborowie" - film dok,
S. Mrożka 19. KonopłP z manili
18.00 Wiadomości (ł,)
23. W woj. sieradzkim na traslt
18.30 Program publicystyczny
Pabianice - Łask 24. Skała uży
19.00 Magazyn „lQ.2"
wana w kamienia.rstwie 28. PoU19.30 Zielone kino . - filmowa pracownia Karola Marczaka
tyk, który od rewolucji pażdzler
20.00 Wielki tenis
nikowej zajmował szereg kiP.row21.00 Ekspres reporterów
nfozych Manowfsk partyjnyclt f
21.30 Panorama dnia
31.45 „Cz~rwoni" (l) - fill!l fab.
28.
27. Bezsilność
państwowych
prod. USA
29,
IUcfacb
jadabfycb
o
Wareywo
Komentarz dnia
Słodkie wino 30. Telefomcny lub

,!J. rJ

SO H

CEN

T :B AL ·

władzy.

Oprac. J.

·a GRUDNIA

•.'

~Af,U~KA

Do rozlosowania.: Talon \'l'artości
przez SDH
zł, ufundowany
„CENTRAL" w ł.odzł.

5.oan

PROGR·\M I
li.OO Przybysze z M.atplanety
Mat.straszydło

11.35 Domator
6.50 Domowe przedszkole
9.15 OT - wiadomości
9.25 „Poza układem·• - film fa·
bularny prod. ool.
10.15 bomator - Szkoła dla rodzi·
c6w
16.20 Program dnia - Telegazeta
16.25 „Rambit" - teleturniej
16.50 Dla dzieci: „Okienko Pankracego"
1'.111 Teleexprea
l'l.3.0 Raport .
1'1;55 „Niech ly3' Tatry" - film
dok.
18.30 Stop - magazyn konsumenta
18.50 Weekend w jedynce
19.00 Dobranoc - „Węgierskie ba·
je czki"
19.10 Monitor rządowy
'
19.30 Wiadomości
20.00 Nowy ład gospodarczy, czyli'
jak wykorzystał: szanse
20.16 Zwierciadło czasu: „Szpryca"
- film fab. prod. rads.
21.35 Sport
•
U.45 Kontrapunkt
22.111 Spór o Jutro - otwarte stu·
dio (1)
23.111 OT - echa· dnia
23.35 Sp6r o Jutro - otwarte studio (cd.)
1'1.25
l'l.30
tS.M
18.30
lB.SO

PROGRAM D
Program dnia
Wzrockowa lista przebojów
Marka Niedtwlecltiego · ·
Wladomo§cl (Ł) .
r~por
Mały blał;Y do~ek td
„Szansa" - dzlewcz:yna miesiąca

tł.SO Dookoła · świata -

Ile to razy mówimy do siebie:
jak mogłem przegrać taką grę?!
Ile razy mówią to kibice? Gra na
pozór wykładana, a drobny błąd
niweczy wszystko. Błl\d :'r albo
obrońców.
zagranie
pomysłowe
Tak, ich też trzeba doceniać, oo
postaramy się dzisia.j udowo<in~ć
na. przylkła~·2'lie.

•AW9 ..

•KB4 .

+W6~

•6 .

+OWBS

E •AV9 w
• W75S2, o•K'7~
+A10fi4
.
+ 0982
.Y.1071·
s
.Y.!5~
• .D10·94z1
•10&

+K7

.Y.AK4.'

•

Ozy riz;eczywlścleT Z,astan6wcle
się w ja.ki sposób obrońcy mogj\
pokrzyżować plany gracza na Po-

a

Wkrótce wiele spraw

się

wy-

jaśni.

RYBY (21.2.-20.3). - Zmien·
nastr,ojów wywołuje dystans do wielu ważnych spraw.
Nie łudź się, że niektóre będzie
można odłożyć ad acta. Pnyda
improwizacji.
trochę
Ci się
Masz szansę zdobyć powodzenie.
BARAN (21.3.-20.4). - Znów
nagromadziło \tę sporo obowiąz
ków. Zbyt często · podejmujesz
się spraw, których załatwienie
powinno należeć do . lnnych. Je.
śli się nie zmienisz, mo'zesz sobie skomplikować życiową sy·
ność

„U wr6t
0

amerykańskiej

kładzie

potem czytajcie dalej.
Po Mcytacjl: S - 1 pik, · N - 2 zycji S,
No więc 'jeszcze r~ od pocz.ątbez atu, S - 3 piok, N - 4 pik,

Pacyfiku"
KraZ0.00 Magazyn „Piątek" kowski przekładaniec kulturalny
21.SO PanoraVUI dnia
21.45 ,Czerwoni" (2) J film prod.
?3.15 Komentarz dnfa

wi.stuje drw6jką karo, S
ze stołu blotkę. zaś E, który ma asa karo, bije nie as.em a
a.kurat tak?
dziesiątką! Dlaczeg~
Po prostu orientuje się, że partner strzelił spod· f1gury (damy).
Tak więc obrońcy oddają lewę na
kir6la k!N'o, BJle d!Zięki położeniu
dl)iesiątki a n:iie asa E wyrobił 10W ata!kuje dwójką kairo. PoMczmy bie dojście do partnera. Teraz, gdy
lewy roz.g.ryiwa.jącego: przy zało dootanie lewę na króla pik, zagra
żeniu że impas pikowy nie stoi bl()tką ka.ro, do ręki do.;dzie W I
pięć lew pikowych, szósta lewa na podegra klery. 1. bez Jednej!
króla karo (w d<Uchu chwalimy
gracza na pozycji W że tak przy·
Czy rozgrywający miał szansę chyln·i e zawistował), no . i cztery po wiście
karowym - wygrać
lewy treflowe. Razem dziesięć . swoje cztery piki? Miał, ale zro.b ił
m ielibyśmy błąd w pierwszej lewie. Czy jui
od raz.u
Oczywiście,
kłopoty, gdyby pierwsze za,g:ranie wieoie jaki? Otóż wystaorczyło aby
W było w kiera, ale wist karowy za.miast blobkii karo położył ze stołu
niebez- waleta. W taJl;im wyipadku nie był
całkowicie wyell.mi.n owal
pieczeństwo, bo przeclei jeśli na- by możliwy „numer" a zagrande."U
wet E weźmde lewę na króla atu- przez E d~esiąitką karo, co dało
towego - BJtak & jego stren;r nie mu mooliiwość .wy;robien.ła mbie
jest groźny.
dojśelia do pa.t'ltnera.
ku: W

S';rRZELEC (%3.ll.-21.12).
Twój zapał, udzielający się otoczeniu, przygaśnie, Nie szukaj
Po
jakichś wielkich przyczyn.
prostu daje o sobie maó zmę
czenie. Warto pomyśleć o krótkim wypoczynku.
KOZIOROZEc (22.12.-Z0.1).
Szukanie rozwiązań nie uraźaJI\·
moze się nłe
nJkogo,
cych
sprawdzić w najblli&zym czasie.
Nie daj się wcil\gnąc w pułapkę
pomyrozsądnych
własnych
.
słów:
WODNIK (21.1.-Z0.2). - Co·
raz więcej miejsca będzie w
Twoim tyciu ujmowała osoba
. która dopiero się pojawiła. Nie
JeJ saułania.
próbuj utraci6

I

tuację.

BYK (21.4.-21.5). - Opanuj
swój sceptycyzm, zaofiaruj bll·
skiej osobie więcej ciepła. Do·
bre samopoczucie pome>że Ci w
wielu trudnych sytuacjach.
W
BLIZNIĘTA (22.5-21.6.) pracy zawodowej pojawią się jakieś trudności. Pozwoli je po·
kona6 większa aktywność. Spo·
ro nowych wydarzeń w tyciu
osobistym. Będziesz miał oka·
zję sięgnąć do dotychczasowych
1 dobrym
Oby
doświadczeń.
skutkiem.
RAK (22.8.;-22.7). - Zaczyna
się okres Intensywnego działa-

Informacja z ł6dz.kl.ego podw6rK.
ka.: tull'ni.ej Resursy wyfii.aH
Gromski i J. Kryński.
KROL ,KIER
zakończy się spo· '
nia, który
rym powodzeniem, Uważaj abyś
nie · popełnił błędu, który mote
przedsię
zaważyć na Twych
wzięciach.

LEW (2,3.7.-22.8). - Nie WY·
olbrzymiaj niepowodzeń. Są one
przy
normalnym zjawiskiem
aktywnej i wielostroaneJ działalności. Szybko o nich zapom·
kolejnych ambit·
nisz wobec
nych zadań I celów.
PANNA (23.8.-22.9). ...;_ Musisr
wzmóc swą czujność. Ktoś pr{I·
bufo poróżnić Cię z najblltszy.
mi osobami. Pod koniec tyged·
nia waźne spotkanie, na które
musisz przyjść z argumentami
nie do obalenia.
WAGA (23.9.-23.10). - Wiele
satysfakcji przynlOSI\ Ci najblli·
sze dni i ~ygod.Jlie. Dobre stosunki W' pracy i w domu. Nie·
jasne (Twoim zdaniem) 1yłna·
cje o.każ~ się bardzo klarowne
SKORPION (24.10.-22.11.) Zapowiada się duło lepszy okres nii ten miniony. Bądz do·
na dobrej
brej myśli. Jesteś
drodze do sukcesu, P1>wodzenle
w:rkorzystaj maksymalnie, gdyż
szybko nie powmoże się tak
tórzyć.

