
YMCA wznowiła 
działalność 
' - '° pruallt łO latach wznowiła d%1ała1no'6 mana l o 

dułycll tradycjach or1a.nlzacja o 
lluwi• Zw!~ MJod.zle:t1 Cbneł-· 
cljafaklej ..Polaka YMCA"· Tego 
dnia IOStała ona ~arejestrowana w 
Sądzie Wojew6dzkim w Warna· 
wie. Na czele grupy lnlcj&tywnej, 
która doprowadz'ła do wznowienia 
organizacji .toi wybitny poll'lk! on 
kolog prof. TadeW!Z Koszarowald. 
Wjr6d rr<>na załoł.yclell jeet wielu 
~awnych d%1aWny, a chY manrch 
l Populam.ych os?b jak np. Janusz 
Ceglełła, Szymon Kobyliilskl, Eryk 
t.lp\ńskl\ 8tanlsł!lw Podemski. Ja
ko ee nadrzędny odrodzona 
~CA stawia •obie mtałtowanie 
'1łdclwych postaw młodych ludzi, 
otwartych na łwiat, o nł!r'olrlch 
horyz<>ntach myłlowych. 
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Konferencja M. Niezabitowskiej 

n li 
Sytuacja jest trudna - powie- pacjent czuje Ił~ tle. Tutba aa

działa r.zeomik <Zlldu Małgorzata su na to, aby lekarstwo r.ad.zlata. 
Niezabitowska p'>dczaa pierwszej w ło. M!Wm1 wyikaza~ clerpltwoff I 
br. konferencji z chiennikarzaml. spokój, aby nowa mechanlmi1 1os
Jest to ja.k • ch1>-ym p&ejentem - podarcH mogły zacz~6 chlała6. Na 
stwierdziła - 1.<t6r1 zażył nlo- poca;,tku, jak Wlidztmy PrHI w 
smaczna leikarst.wo. Jest to ten 
pierwiszy moment w którJm le- plerwsu dni, pl'C'ducenel działaj' 
karst·wo jeszcze nie działa, prze· według starych metod, to znacz1 
ciwnie, jest nawF.t gorzej, bo obja- podbijaj!\ bardz!l mocno ceny. pr6-
wy choroby si11 utrzymują, nato-
miast pigułka 'była gorzka, czyli (DALSZY CIĄG NA STR. S) 

przeciwko Żarnowcowi 
'' ,,me 

Napad piratów czy nieszczęśliwy wypadek? Mimo wszystko optymizm 
,, Uanłem ponad połow, (52,8 proc.) respo 1l1entów Centrum Badania 

OplnU 8polł0łlleł, roll 1990 będzie lepszy dla Polski anitell rok, któ
r"f mlnllł. Bok emu optymistycznie patnoył~ w prsyszłoś6 niespełns 
ft proo, llllldełowanych, aał dwa lata temu - Jedynie nieoo ponad 

ó 
W związku z atakiem nlezilde'll-

' tyfikowanej . uzbrojonej łodzi· mo
torowej na polski statek handlo
wy m/1 „Bolesław Krzywousty". 
który miał miejsce 4 bm. na etiop
skich wodach . terytortalnych, w 
poblliu wylbneźa Erytrei, Mini
sterstwo S'!'raw Zagra·nlcznych In
formuje, iż z chwil~ otrzymania 
Informacji o f!llcydende z1!Stały 
ponji::te niezwłoczne dzl.ałalnla dla 
ustalenia losów I miejsu pobytu 
S:l-<M;obowej załog\, z.apewn\e.nla 
jej bezi:>iecmego -powrotu do kra
)u oraz ustalenia wszystkich oko
liczności nnąu,nych z tym stat
kiem. 

' z lntormacj\ uzyskanych od 
władz et\o„sklch przn ambasadę 

Preferencje celne 
·dla polskich 
towarów w USA 

Prezydent Geo ··ge Bush · pc;dpisał 
w piątek- deklarację, która przy
znaje części polskich towarów cal
kowite zwolnienie z eta wwozo
wego. 
Posunięcie to 7.aoszczędz1 Polsce 

co najmniej 3 5 mlliooa dolarów 
rocmie i pow!n11.o zw1i::kszyć opla 
calność naszego ~ksportu na rynek 
amerykański. 

Wczoraj odbyło się pierwsze w 
w nowym roku posiedzenie prezy. 
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Z prasy . rury. tyczn . .,zko 

.a języków euronejsk!th 
vólroczne snbotniF k1P sy„." 

W soboty Io turystycznie 
ria.uczyc! się m,ożna chyba łtlllco 
ietadzktego. 

TAKIE BYŁY UROWKJ 

Kilka gazeł podpisało umowę 
1 ochotniczą strat~ poźal'Dlł w 
niewielkiej miejseowo§cl Lever· 
moore w Kalifornlł na wiado
moś6 o.~ zga§nli::ciu żarówki, 
aby powiadomić w pierwszej 
kolejności czytelników o pobi
ciu w tej dziedzinie rekordu 
łwiatowei:-o ł wpisania go do 
słynnej księgi Gulnn~a. 

w Addis Abebie wyn&a, ł.e c.fl.air 
w ludziach nie było. MSZ będzie 
informowało o wynikach działań 
pode}mowanych w ścisłej współ
pracy z Ministerstwem Transpor
tu I Gospoduki Morskiej oraz .ar
matorem. 

(DALSZY CIĄG NA 8TB. I) 
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O 
aetuje się nie tylko roku 
lepszego dla kraju, ale tak
te znacznie spokojniejszego 
Co czwarty z zapytanych 

(2!1,8 proc.) wyraził przekonanie, że 
napięcie 11>ołeczne w Polsce w o
becnym roku zmaleje. Rok wcześ
niej było niespełna 18 proc. ta
kich opinii, a przed dwoma laty 
- zaledwie niecałe 7 proo. 

W porównaniu a rokiem ubieg
łym zwiększyła się (o 16,5 proc.) 

CSRS • wystąpi z G 

grupa respondentów patrzących w 
przyszłoś6 wyłącznie z; nadziej11, a 
o 12,7 proe. zmal,ała liczba tych, 
którzy przyszłość oceniają jedynie 
z obaw11. 

Dla {wiata najczęściej prognozo
wano, ż.t> rok 1990 będzie taki sam 
jak jego poprzednik (35,9 p roc. ta
kich op, -,i!). W ocenie 22,4 proc. 
respondentów obecny rok będzie 
na arenie międzynarodowej dobry 
I spokojny, a zdani!ml 12,7 proc„ 
przedwnic. będzie on w iwiecie 
bardziej niespokojny. 

Uczestnicy bezterminowej głodówki przeciw budowie elektrowni .Pl· 
drowej w Zunowcu - Zbigniew Stefański, Anna Jędrzejewska, Klan• 

Nad:i:!ej" I oczekiwania wiĄzane 
z 1ytuacj• w świecie to -przede 
wszystkin_ pragnlen!e uchowania 
pokoju (54,8 proc. takich stwier
dzefl). r~ukcja zbrojeil (10,2 proc.). 

Kiażdy \kieA pnyno.lll wy.darze.. 1iechenia rządu, wyipraoowano na :i:a.że~anie lstnlejącyrb konfliktów 
nla, znamionujące llOWe zjawiska nim plan działania delegacji cze- (5,3 proc.), Integracja państw 1 na
i przewarto.kiowan!e całej powo- chosłowrokiej na sesji rady I rodów Europy (4 prQC.) oraz nor
jeI1111ej hlstorff k.ra.ju - pisze pru- p~ed&t-awiclela CSrul w R.WPG - malizacja sytuacji w krajach so-
ki kOlWJ)O'ndent TA&s Walerij plme kortsp0<11deni. cjal!stycznych (4,2 proc,). 

diusa Wesołek i Tomasz Wodecki (śpi). ' 
CAF - telefoto - Janu111 UkleJewsld 

Czworo młodych 1utał, prowa.dz11-
cyeh od a rrudnia u.b. r. w Gdail
sku bezterminow4 głodówkfł w 
proteście przeciw budowle elek
trowni j11drowej w żarnowcu, od

asystenckim Uniwersytetu GdaA
sklego. Po,zostają pod .stałą ople.1ł4 
lekar.sk-. 

Rt.welkL- -------------------------------------------------
C7.echo.słowa-cja zmienia kierunki 

swojej pol!lts id. C ... l z wyraia!:!jaie 
staje się ci!\tenie Czechosłowa.cji ku 
Europie Zachodniej - stwierd;a 
Rżew6kl, powołuJl\e 1!11 na kon-
klu2:Jłl z czwartkowej dySl'kusji te
lewlzy}nej z udxiiałem przedstarwl
clel.l różnych sił poll'tyc=ych kra
ju. 

ltorespondent ednot.owuje, le 
min:lster t!nans6w Vaclav Klaus 
oświadczył, Iż na 10zpoczynaj11cej 
się w najlbliż.nyeh dniach w SO•f.li 
sesji RWPG Ozecho&lłowacja za;pro
pan<Uje rozwi11zanie rAdy, przy czym 
podkreślił, it jeśli propozycja CSRS 
nie ~ta·nlo przy~ to Czecho
słowa.eja opułcl tę organlza.c~. Jak 
W'Sltuuje aifł w komun•~k.acle s po-

dłum Rad1 l!lpoleczno-Opłekwi-j 
powołanej prse1 presy4enła W. 
Bohdanowlou. 

- Co :uob16 by dotru6 do waą
stklch, którym niezbędna' jest po
moc? W Jaki spoaób racjonalni.• 
wykorzystab fundusz rady na dsla
lalnoś~ charytat~nll? - to pro
blemy, wokl>ł któryc!i oscylowała 
dyskusja. Jej wvnikiem było pod
jęcie przez prezydium uchwały 
która jest jednocześnie apelem skie
rowanym do wszystkich placówek 
opiekuńczo-wychow9.wczych, do 
dzielnicowych I terenowych orga
nów admini!;tracji oraz osób pry-
watnych o pomoc finansowll prM
znaczonll na dofinansowanie obia
dów szkolnych dzieciom pochod~
eym • biednych rodr.łn. PNsydłum 

(l>AL8ZY CIĄG KA l!J'l'IL • 

ot6ł w lokalu łeJ atraly pall 
się łarówka li-watowa wkręco
na przed 89 laty. 

Nawet ta.r6wkł najwy!szeJ Ja· 
kości - starej i nowej irenera
cji - nie palił się dłuteJ, Jak 
750-1000 irodzln. Jak wiemy z 
własnego do§wiadczenła, wlę:t
szJ>ł6 w nany.ch domM!h łwlecl 
znacznie, mM!1:nle kr6ceJ. 
Pozaz4rołcl6 Jakotct. Ja.ka Ist

niała u poeztłłll• unes• .t11-
lecla-

CHLZB IPllZD Siii IA'l' 

Archeolodzy zachM'nlonłemłeo
cy w ezasle prae wyll:o]>allako
wyeh w poblitu miejscowości 
Moorrim (południowa Saksonia) 
znaleźli dobrze uchowaJllł po. 
ł6wkę bochenka chleba. Zda
niem ekspertów, ehleb wypie
ezono ZTOO lał łemw l _. H 

a 
W ostartnich miesiącach ub. r . 

po&iadacze czterech kółe!k mocno 
n&I'2ek.a.H na nied'OOtatek paliwa w 
stacjach benzynO'Wy'Cb or~ na n1e
wyst>aJrezaj'Cł\ llicz'bę tych placó
wek •w stollicy. Pode>lma aytua.oja 
panowała niemal w całym kraju. 
Obeonle problem nie lstnl-eje, a 65 
stacji CPN w WarsTA1.wie świeci 
pustlk.a.mi. 
Najpóźniej za kilkanaście dni 

właścicieli samochodów, którzy nie 
wycofali pojazdów z ruchu z po
wodu wysokich kosztów eksploa
tacji, czeka następna niespodzian
ka cenowa: rafinerie podadzą no
we ceny olejów I smarów. Prze
widuje sii::, że litr po;puJ.a:rnego 
,,Selekto'l.u" bt::dzie kosztowa~ ok. 
10 tys. Wzirosną również ceny ole-

PANAMA. Generał Manuel No
rteira eddal 1lę w ręce USA opu
aezake nuncjaturę. N1.1 Norłeira 
w otoczeniu airent6w na pokładzie 
IUllolołu O-Ul. 

GAI' - AP 

naJdarazym tego rodzaju eb
p1>natem w Europie. 

Ueze:nt uwatają, fi dokładne 
badania malezlonegt'I Clhleba 
pozwolą m:yska6 wiele wahych 
danych biochemicznych, intere
sujących wladomolcl o 6wczea
nym iwlecle roślinnym oras o 
sposobie pieozenl.a chleba. 

JIOWBBY 

Wedł11.1 pną ~J, M 
łwlecle uływa 1141 ebecmie -
mimo konkurencji lnn1eh łrect
k6w komunikacji - ok. lot 
mllion6w rowerów. lfa pierw
szym mleJsou oczywiście Jest 
Chińska Republika Ludowa. 

W z05złym roku wyproduko
wano łącznie ok. 100 mln ne
wych Jednoślad6w, w łym w 
ChRL a.I 41 m!lwn4w. 

Opr. fkl) 

(.PAP) 

Jrzue!lo -+iezcraj aoi:x.-I min. -Ta.<'..l!usza "9..._--------------· 
jów przeldadnlowyoh, płymów ha.
muleowycll Itp. Nastt::Pnie do aikcj1 
wejdą taibrykl amoohod.bw (w 
Warszawie I w Bielsku-Białej), 
które ustad4 nowe cen:r nm.ocho
d6w l ezf)iol semiennycll. 

Syryjczyk.a o przerwanlt fłod6wki. [ tr. w .-,r n• 9 : I 
lt&n zdrowia głoduj,cyeh_ jut 29 _ .!. .!! L __ ~. 

dzień: Anrny Jędrzejewskiej, Toma-

8%& Wodedklego, Kl.a.udlusza We- j I Kłifg :.· ~:w:..s::.-:·: ::: -. ~< : .-. . 
m•ten.ezefl zajmowamyeh w hotelu _ _ __ _ . 

Ocl dawna uprr.echaao, le 
roll 1990 mo:te okaza6 1lę ro
kiem bardzo trudnym 41a nas 
w1zy11tklch. Jul pierwsze dni 
stycznia 11decydowanie potwier
dziły 1łusznoś6 tych przewidy
wań. I je§U nane biedniejące s 

,, dnia na dzleil 111oleezeilstwo 
mo:tna - w sale:tnołcł od 1ło
Pnla odo:l1lwanla łyeb łrudno•
cł - podzlell6 na rruP:r~ okałe 
się. le w ,,osoł6wee" sna.Jduk się 
smotol'YSOWant I · uobF ma....-
• kapnie nmoebo411. · 

lsoll wywolan„ llOWJ'IDI ee
namt paliw trwa - 1ła0Je CPN 
1przedaJll obeenle 10-111 proo. 
tego co przed podwy!kl\. Dra
kol'lski wzrost podatku drogo
wego I ubezpieczenia spowodo
wał masowe w;vrejestrowywa
nie pojazdów, czego chyba nikt 

się nie 1podzlewat Samochody 
sprowadzane z zagranicy oblo
tono wysokim cłem oraz po
datkiem obrotowym, które w 
aumle przekraczaJO\ często war
ło§6 poJazdtL Efekt? - Całko
wite niemal wstrzymanie pry
watnero Importu, Podobno do 
ceny 1amłltlhod6w 1przedawa
n1'ch w łzw. eksporcie wew
nęłrznym tel dollcą ale cło I 
p(ld&tell, na 1kutek Clzero sko
.,. ona o minimum 30 pro
Hnł. 

Kledył „maluch" miał byli 
samochodem dla katdego Pola
ka. Minister Wllcz,ek nie tak 
znowu dawno roztaczał przed 
nami wizję 800 tys. .1amocho
d6w produkowanych roesnle w 
naszym kraju. Teraz za• trud
no oprr.e4 sit wratenla, le 
obeena ekipa to sdeądowanl 
pneehrnlą mołoi7zae.tt. llamo
chół, w wielu llraJMh pne4-
mloł lodsłenne" ubtka, w 
Police lłaje 1h1 ltowlem nte
Olllłcalnym lukSu1em. Czy Jesł 
to wla,clwy mociel . 41a euro
pe.fskieiro kraju koilea XX wie
ku? 

JERZY l!I. BARSKI 

o/fF..M"...ITU/Lrfi"".HAW'"AV.H'fOH/.U-.H...O:UbY.H.H..D77H..Qł"./~ 

~ Już tylko dwa tygodnie dzielą na1 od I~ 
~ . ~ 
§ kt6ry odbędzi~ się 20 stycznia br. w Hotelu ~ 
~ Centrum w Łodzi. ~ 
~ W programie ~.in.i § 
§ „ Television International", „Bliżej świata" ~ 
§ i „Teleexpress". ~ 
§ Wystawa sprzętu satelitarnego. ~ 
~ Gwbmly ekranu l estrad7. ~ 
§ l'ijajpłęlmłejne Polld l najmodniejsze krea- ~§ 

ce. 
~ Superloterła ł ,,Hity z satelity". 
~ Bliżae informacje: Redakcja § 

Dziś mamy sobotę, I stycznia. 

DZIS: Kacper, Melchior, · 
Baltaza.r, Bojmir, Norman 

JUTRO: Artur, AtyU.. L110Ja.n, 
Orian, Swiętosław„ JullJlll 

w dniu 4mleJHym dla ł.odzl 
przewiduje następująca\ pogodę: 
zachmurzenie mał'!I I umiarko
wane. Temp. maks. około O Jlł, 
Wiatr słaby I umiarkowanr po
łudniowo-zachodni. 

Ciśnienie o godz~ 19 wynosUo 
1005,3 hPa (754,2 mm). 

1131 - tJllawał lllf ,..nrmy 
nu.mer ł~rodnlka llteucllo-a.rły-
1tyoznego „Prosto • mutu" 

1940 - Zir. w nłemleokieJ b
townl rektor Uniwel'!lytctu Po
znańskiego prof, s. Pawłowski. 

Ułaó każdemu 
nie ufać nikomu 

chwalebnie, 
bezpieemle. 

~ ~ 
~ ł.6<H, al. Sienkiewłcml 8111, m: płąko, toi. ~ ~ Jt:~ ~ 
L::;:;;;:;:~„..,,,,J .... ~ _____ „_„ __ • __ ._ ... _, 



w „Centrum" 
l'odobnle Jak w latach poprzednich, aa tradycyjnym Balu Ml

lłn6w, któr1 ro11pocznie •ię dzlł wieczorem w 1oiclnnyoh 
ulaeh hotelu „Centrum" zblo.._ •lę •ympatyoy sportL 

Honorowymi rośćml balu będl\ zawodniczki i zawodnicy klubów 
oportowych, którzy znaleźli 1ię w gronie wyrótnJonych w tradycyj
nym plebhicycle. c1ytelników „Dziennika Łódzkiego" pn. „ Wybiera
m,- naJpopulamleJszych •portowoów 1989 roku". 
Podnlo.łym momentem · Imprezy będzie' ogłNzenlo Usty wyr6łnlo

nych. Laureaci nuzego plebiscytu uhonorowani zostanl\ azi.rfaml 
Wojewódzkiej Federacji Sportu. Zdobywca pierwszego miejsca otrz'J'ma 
ponadto kryszfałowy puchar „Dl.'', a wszyscy wyróżnieni zostanll spe
cjalnymi nagrodami, ufundowanymi przez organizatorów balu. Wśród 
rołcl znajdzie &lę teł najlepszy trener, wybrany przez dziennikarzy 
łódzkiej prasy, radia I łelewizji. 

Komu przypadną wyróżnienia? O tym poinformujemy nczegóło
wo w poniedziałkowym wydaniu naszej gazety. 

Hortensja w „Playboyu" 

Aż dech • zapiera ... 
Niedawno świ<i:cm koszyk«rski:n - Uważałam zawsze, le sport 

n ie tylko w Brazylii wstr;.ąsnęła w:rczynowy podobnie jaĄ aerobik 
1ensacja, która z basketballem ja- powinien pomai:-ac kobiecie w u
ko dyscypliną sp,ntu nie miała n ic trzymaniu odp'>wiedniej formy, 
wspólnego. Najlepsza zawodniczka piękności, kobie 1ości l ióeksappea
reprezentacji B•·azyli1 Hortensj::i lu - mówi Hortensja. 
Makka.rl sfoto~rafowała sie w I Ze wstrętem patrzę na młodl!iut
„Playboyu". Zdaniem takiego auto- kie gimnastyczki, na męskopodob
rytetu jakim iest ,Newsweek" ne kulomiotki o specjalistkach pod
mężczyznom po obejrzeniu 12 zdjęć I noszenia ciężorow już nie wspom 
brazylijskiej loszykarkl zapiera nę. Z dyscyplin sportowych bar-
dech w piersia:11 dzo odpowiada mi właśnie koszy-
Postępek bu!vrersujący, choć kówka czy łyżwiarstwo fi1urowe 

trzeba przyznać, 7.e zdjęcia nag ich . gdyż w tych Jl'!'>.ypadka<'h aawod 
dziewczyn - sz~7ególnie w Brazy- niczki nie mus ... ą niszczyć swego 
Iii - nie należ1 do rzadkaści. C:i zdrowia nienorm.ilną dietą I „pom
natooniast sądzi C1a ten temat sa- powaniem" mięśni na wzór m_ęskl. 
ma sprawczyni sensacji? To, że zawodniczki powinny osią-

Okazuje się, "'e do sfotografowa- gać wysokie ro?zultaty w sporcie 
nia się w „Playboyu" zmusiła ją wcale nie znacl!y, że mori\ iapom
chęć udowodnie:iia . że SJ?Ortsmenki nit>ó o swojej kobiecości. 
zobowiązane są nie tylko do walki Ze słów Hort2Mji wynika. te na 
o medale, ale również dbanie o jej decyzję - pozostania w „Playbo
swoją urodę i '"obiecość. yu" - wpływ miała Natalia Niego-

da, radziecka a~corka która de-

TANIEC Z SZABLAMI biutowała w tej roli trochę wcześ. 
niej. W grudniu !ilm .• Mała Wie
ra" dotarł do Brazylii i cie!!Zy 1ie 

„Podtrzymać honor '.N.HL" w tym kraju ocromnym zaintere
pod taJtim hasłem wystąpili w me- sowaniem. 
czu z moskiewskim klubem Dyna- „Sportowcy •ą l6wnieł aktorami 
mo hOlkeiśd Buffalo Sabres. Do- - mówi Hortensja Makkarl 
pingowani przez ponad l4 tys. wi- a stadiony I ha.Is - scena1!11· _Po
dzów gospodarze wygrali mecz 4:2, za tym 1wój ezvn traktu~~ Jako 
zapewniając sobie sukces po uda- sweg~ rodzaju eman~ypacJę w 
nym kontrataku w chwid i, gdy s~orc1e. Prar:nę l"bY ~1e wyra:tała 
Dynamo g•rało z przewagą ;)edue- się ona udziałv11. kobie~ w cora7 

g awodnika. Była to pierwsza to innych. dy~c".Pli_!la!lh Jak bok:i. 
0 z. . . . t, 1i podnoszeme cięzArow czy rzucame 

poraz~a radzieckich hokcJS ow ~o -, młotem lee• dąt"'niu sport1<menek 
czas ich tournee po Stanach ZJed- do bycia pięknymi i kobiecymi. 
noczonyeh. 
Zespół z Buffalo, który święci w 

tym roku 20-1~cie wystę-101,·mpiada w Hamburgu? 
pów w NHL obe:ny sezon ma • 
niezwy•kle udany. Priowadzi zdecy- . 
dowa.nie w tabeli swej grupy, a Wł~dz~ Hamourga . zam1er~ają 
na 20 spo.tka11. w. których wystę- st.~aLc tstę,i~h~ . rof jl?1k. !ln01e1· or~~nk1~!;; 

• M~mo -. 1 ' ena" ...-.~ CJI e " e;r,,,.,a 11)1p1Js i..„. 
powa1 na " . " .n.a „,r . p•wk; 2000 lub 2004. Wprit\\łdtie od pew
własną publLCzn-0sc1ą przegrał tyl nego czasu prowadzone są rozmo-
trzy. . I wy na temat wspólnej kantlydatu-

W ba_rwach tego klubu. wy.stępu Je r y Be<rlina wscnodniego i Zachod-
A. Mog~lny, młody radz1eck1 ho~e- niego, ale Haml)urg _ 3ak do-
IS~a. ktory p~czas :>ztakholmskwh tychczas nie rez „gnuje 
m1strzo.stw swiata „zn 1<knąl" z ho-1 :t 
telu swej ekipy i o:inalazł s:ę w Przewodniczący hąmburskiego 
USA. Mogilny, który grał już w Związku Sportowego F. Gutt o
mecui.ch lig?.wych n!e .wyjechał! świa.dczył, iż je~l; .dojdzie. do poro
jednak na lód w spotkamu z Dy- zum1en!a w sprawie Berlina, Ham-
namem. burg się wyco!a. 

Wokół piłki 

•W maju ze Szkotami• Przeciw przekupstwu 
~ Polscy piłkarze przetestu ją 

Szkotów przed ich startem w mi
strzostwach świaia „Italia - 9'J". 
Szkoci, którzy we Włoszech grać 

spurtu przekupstwa, szowinizmu i 
brutalności. Od tego uzależniony 
jest bowiem dalszy rozwój piłki 
nożnej na kontynencie azjatyckim. 

będą w jednej grupie z Brazylią, 
Szwecją i Kostaryką zmierzą się z W 
Polską 19 maja. Będzie to ich o- SKR Ó L'l E 
statni sprawdzian. Trzy dni wcześ-

k · t · ..,. Na mlę4zynar0dowym tur.nleju 
niej podejmą Egipt, 25 wie n1a tenisowym kobiet z cyklu circu1t 
rozegrają towarzyski mecz z Buł- odbyły się poJe'1ynld twlerćfln;ilo
garią, a 28 marca z Argentyną, we. N. Zwieriewa pokonała H. SukO
która w ty m czasie w y biera się do q &:3, 6:4. Odpadła tak!:e 11 o.a1rrieJ 
Europy . rywalizacJi J. Nnvotna <nr 2) ll:H>ra 

· illi- R u mu1\.ski klub Unirt>a Tri- przegrała z J, Wieaner li:'I', J:ł. 
col or (dawne Dynam) Bukareszt) ,.. JugosłowiańsJ<1 arcym!&trz P. Nl-
przyJ' eżdża pod koniec: bm. do Fran· kolie, uczestnlct~cy w tradycyjAym 

międzynarodowym turnieju •zacho
cji na zaproszenie FC Metz. Ru- wym w Hastings sna)duJe llę we 
muni przebywać będą na zgrupo- wspaniałej formie. 
waniu treningowym, przygotowując w 1 rundzl• (na ])61m•łkw 1mpr•-
1ię do ćwierćfinałowego meczu o zy) pokonał Jednego z naJbardzleJ 
Puchar Zdol;>ywców Pucharów. Do- ut:i.lentowanycb c~aczy. młOdego po-
h · d tk · u · T · 1 kolenia na. śwl~le - M. Adamsa 

c o ze spo ama nirea rico or (Anglia) 1 zwlęk!li-ył przewacc nMl 
- FC Metz, który odbędzie się 27 7 kGnkurentaml w klasyfikacji tar-
bm. przeznaczony zostanie na fun- nle,Jowej. . 
dusz pomocy dla Rumunii. Warto ..,. Były mistn <>llmpi,16ki w 111egu 
dodać że następnego dnia , 28 bm na 1500 m 33-letni s. Coe rozstaJe 
w Marsy lii przewidzi:ine jest soot- się ~bieżnią. swą bogatą karierę za
kanie Francja - Rumunia. kończy startem w Igrzyskach WsP61-
~ Przekupstwo 'jest największą noty Brytyjskiej w Auckland Jut 

od kilku tygodni przebywa w Au
plagą azjatyckiego .:>iłkarstwa - stralii, przygotowu jąc się do tego 
twierdzi sekretarz generalny Azja- ważnego _ jak sam stwierdza - startu. 
tyckiej Konfederacji Piłki Nożnej ,.. Amerykanie M. Tyson i sugar 
P. Vellapan. Konfe:ie::acja zrzesza ay Leonard wv•1i:anl został; bokse-
m. in. związki piłkarskie Japonii. rami dzieslęclol-.~ia" przez Federa
ChRL. Korei Płd„ Syjamu. Indo- cję B;;ksu Zawod.>wego WB(. (COu -

„ I d" p k ' t k ' lk ·n sei1 Mondial Boxe). 
nezJi. n . ~1 , a. IS anu 1 1 u 1 - ,.. w pierwszej Tundz1e kolejneJ e-
nych kraJo.w. dycjl tenlsowegJ Pucha.tu Davba 

W orędziu nowc;roczny_~· wysła- USA spotkają siQ " Meksyk•em. w 
nym do wszystkich afiliowanych meczu rozpoczyn:i~ącym się 2 1utego 
związków, p. Vellaoan apeluje O br. miał wystąpić triumfator ostat· 
podjęcie wspólnych wysiłków zmie· ~ nich mistrzostw Francji 17-letnl M. 
rzających do wyeliminowania 11:e Chang. ..... 
---------------·- W mteJsce Changa do dru:t.yny „~ 

OLIMPIA PIERWSZ /ł :s~~~!rc;~~~z~Ćn Gn~;~· ~t6;!e1ts:v~ 
11 w 1986 roku wygrał oble gry pOJe• 

Olimpia Poznail podięła uc.hwał~ 
o przekazaniu na fundusz SOS mi
nistra J. Kuro'l'<i ora1 pomoc dla 
dzieci specjalnej troski 2 milionów 
złotych. Uważa·nv - rłosi uchwa
ła, że społecznol:ć naszego klubu 
nie może pozostawać obojetna na 
cię7kie warunki życia ludzi bied
nych oraz dzie<:' poszkodowanych 
przez los. Liczyr,1y że na.sza ini
cjatywę podejmą również Inne klu
by i organizacje sportowe w Pol
ice. Nasi sportowcy trenerzy i 
działacze nigd)' nie pozostawali 
obojętni na pot .• 'Zeby ludzkie i w 
ten właśnie sposób łączą się z ca
łym społeczeństwem we wspólnym 
działaniu. 

I DZIENNIK ŁODZKI nr li (1S822) 

dyncze. · 
,.. W rajdzie Pary:ł. - Dakar w 

kategorii ,samochodów es11bowycb 
prowadzi Vatanen przed Waldegaar
dem oraz Wamb2 •gue, Wśr6d motoJ 
cyklistów Orloll wyprzedza peterban
sela ora'I c. Man (f!lszpanl.iJ. 

,.. Organizacje i>Port6w IOł.1'llCZ'Ych 
NRD i Berlina :z'ar,bodnlego doszły 
do porozumienia, w wyniku llt6rego 
piloci szybOwcowt i skoczkowie spa
dochronowi będl\ mogił przeprowa
dzać tre.n.łn!!:l r6w::tleJ pod ntebem 
NRD. 

Il> Francuski Związek RutrbY zade
cydował, :te z ceny kaźdego biletu 
n~ mecze wiosl!nn~j rundy lig Iran. 
cUskicb l frank będzie przeznaczony 
u pomoe zwtązkowt rngby w aa. 
mun Ił. 

Mieszkanie tow~rem, ale„. Chłopi · ostrzegają • 
I żądają 

P<Jtarca 8i41 .,W-Ja mleslJka.
n!owa apołeczeÓiltlwL Dotychczaso
we drtiW.lale ~ w tej dziedd
n-le WJbuda3- aiepok6J l powodu
)lł bra wiary w ~aiLn11 motll
~ wiJWlr.an'ia mi~ia. Wido
C2'Jilt Oil zam i er.zen I& ma ją ce na ee
Iu zwiębzatnit obei"teń fina.ruro
wych obywateJ.l . - brakuje d2ia
łań wyn~aj„cyoh s obowi!ł1lk6w 
państwa wobec nich. s„ to stwier
dzenia za.want w .tanowlsku Pol
skiego Towarzystwa Mie&Zkan!owe-

stwo, popieraj11c lroniecmloł6 po. 
trakte>Mtnia mleszkan!a jako to
waa:u, pod'kire.łla niezbęd'llość wpro
wedenia tej zuad7 w t.&lkl spo
sób, kitóry stworzy ~ m~l
wolicl poniesienia zwiękmcmy.ch ob
clj\źer\ związa.nyoh .z boudow11 1 ll'kz
ploatacją mie.nkań. (PAP) 

Stan zdrowia 

Wczoraj pod przewodnictwem pre
zesa PSL-Odrodzenie Kazimierza 
Olesiaka obradował Naczelny Korn!
tet Wykonawczy Stron01etwa. Omó
wiono alkltualną sytua::ję 11połeezno
połityczną i g~arczą kraju. 
NKW PSL-Odrodzenie przyj11ł sta
nowls'ko w sprawie za;pewnienia 

E. Honeckera 
stli m!~nietwa. I)o.'ltument ten ' 
go wobec pollty'kl r~u w kwe- • 

1 
• • • • 

=~ta=!1 ;:~~~S::~ s~f~e~, n1e P-OZW8 8 na Jego UW1ęz1en1e 
- Mikołajowi Koza!kiewiczowi, 
wrM z propozycją rozpatrzenia Służba pr asowa Prokuratury Ge- Według niezalernej kom!Sji le
przez Sejm problemu m ieszkan ia- neralnej NRD poinformowała w ka.rskiej, której tąd zlecił przeba
wego - jatko jednej J; najistotniej-i piątek, że stc1n zdrowia byłegu danie Honecke1·a. cierpi on na zloś
azych dbecinl• kwOl!ltii społecmyclb. przywódcy partii I państwa Ericha liwego guza nerek. Choroba wy!' 

Honeckera nie pozwala na prze- maga leczenia w oczekiwan:u na 
W nro+m stanowisku ilowarzy- trzymy wanie go w więzieniu. operację, co do której decyzja Po

Działać szybko 
(DOKOJ4łCZENIE ZE STR. 1) I by dane dotyczące ludzi potrze·bujl!,-

postulowalo również utworzenie dzi~. 
„banku informacji", który skuoiał- Jest już konto rady. na które o-

winna zapaść wkTótce. po konsul
tacjach z Innymi lekarzami. 

Tymczasem trwa śledztwo prze
ciwko Honecke:„wi, oskarżonemu 
o nadużycie władz. . Dopiero po 
operacji komisj:i lekar~ka podejmie 
decyzję, czy oskarżony może z0-

stać uwięziony. 

bezpieczeństwa ży•wno.ściowego ~ 
ju na tle rządowceo programu P 
spodarczego. 

PSL-Odrodzenie proponuje w o. 
świadczeniu na.tychmiast urucbo"t 
mić mechaniz;my interwencyjne 
państwa w celu powstrzyma.n·!& 
dalszego spadku produ.kicji i podaj 
ży w całej gospodarce- narodowe'lł 
uatalić i ogłosić niezwłocznie ceny 
minimalne -na pod,stawowe pro
dukty rolne gwarant'ujące opla~~ 
ność produ:kcji; uru~homić ageI_lO'~ 
ryn:ku rolnego I ro~począć 1>~ 
zboża po cenach ryn.kowycb; ~ 
pewnić rolnictwu I go.spodarce ŻcJ• 
wnościowej kredytowanie· na Pl'"' 
ziomie nii.szej stopy procentowej ą'a 
ogloswnej przez NBP. Ró~icę ko-
sztową kredytu winien pokryć 
budżet państwa; zlikwidować w 
pilnym trybie zatory płatnicze 
między instyt:ycjami i roln~kaan,l; 
rozpocząć realiza.::ję konce.pcji rei. 
gionalizacji polityki rolnej; poddi'ć 
ostrej kontroli przez organ ant.l'i~ 
monopolowy system kS'Ztał>towBl!llCI 
cen na środki produkcji i sy5'!'1:
mem podatkowym od<lz.iaływa,ć 
eko.nomkznie na rozwój produkcji; 
zwiększyć prod•u'kcję i doota~fr 
podstawowych środków produ.klc1i. 

{PAP) 

1 

cy ch pomocy i miałby służyć ra-

--------------- fiarodawcy mogą wpłacać pienia-

TPŁ I
dze. Ot:> numer: Rll:. 15,47042-zaprasza -:!0007380-136-1. 

Kto„ był w „Chemii" przed ' pożarem? 

• • • 
Towarzystwo Przy jac.lól .Łodzi i I 

Klub Międzynarodowej Prasy i Jak 11~ dowledzle'11śmy, z wo
Książki zapraszają na drugi wie- jewództwa 16dzklego na fundusz 
czór z cyklu „Sagi łódzkie". Kolej- premiera T. M azowieckiego wpła
nym po Geyerach rodem potenta- cono do czwartku 66 mln 683,5 tys. 
tów przemysłowych, których dzieje • zł. Znamienne, że aż 35 mln zł 
wpisano •Il w rozwój Łodzi. będa wpłaciły osoby prywatne. Na liście 
pokolenia Karola Scli~iblern i wpłacających przoduje pabianicki 
Traugotta Grohmana. Ich działal- „P amotex" (6 mln 910,6 tys. zł), 

noś6 I losy przedstawi kustosz Mu- Cech Rzemiosł Spożywczych (3 mln 
zeum Sztuki - mgr Joanna Bo- 238 tys. zł) I Fabryka Szlifierek 
jarska. Im. Strzelczyka (2 m ln .zł). Wpłaty 

Wizja lokalna 
na pogorzelisku 

Wieczór odbędzie się w ponie- dokonywane przez instytucje są o
dzlałek, 8 bm. o godz. 18 w Klu-

1 

patr:z:one uwagami iż są to składki 
ble Międzynarodowej Prasy i Książ- załóg. 
Id, ul. Narutowicza 8/10, . (\uk) 

Prowad-zący §Jedztwo .Sił jut pe
wni: przyczyną pożaru pawHonu 
łódzkiej „Chemii~ było poó.paUenie. 
Nie ma, co prawid:a, na to żad
nych namacalnych Jowod6w, · jed
nali: drobiazgowa analiza wvda
neń, zeznań świadków ot'az ma
teriałów zebranych w tra~cie roz
gruzowywanla pogorzeliska wylklu
czają inną możliwość. 

Wypalony rak „Krzywoustego" 
Wczoraj Prokuratu::-a Wojewódz.ka 

prze:pro"Naidz~ na pogorzeli&ll:u 
wizję lokalną a udziałem. świadka 
Andrzeja B„ pracowników Wydzia
łu Dochodzeniowo-S!edezego i eks
pertów Wydziału Kryminalistyki 
WUSW w Łodzi. Celem wizji. któ
rej przebieg zarejestrowano kame
r!\ w ideo, było dokM.dne odtworze
nie wydairzeJ\ wedq wers~i 

(DOKOBCZENIE ZE STR. 1) 

Rzecznik prasowy Polskich Li· 
nii Oceanicznyoh Jerzy Drzemczew
ski poinformował PAP, że nadal 
niejasne są losy statku „Bt,Jesław 
Krzywousty" na Morzu Czerwo
nym. Nowy polski statek „Adam 
Asnyk" odnalazł l5 bm. rano „Krzy
woustego" u wybrzeży Etiopii w 
okolicach miasta Marsa Galbudl 
Statek sto! na płyciźnie. je,t częś
ciowo spalony, bez szalup i ślad6w 
obecności załogi - co może wska
zywać, że marynarze zostali ewa
kuowani. Ich los nie jest jednak 

'i" <!Za~ · prób ' zbli a si.ę df zna~. t 

wra „Asnyk" zos strzelany 
z brzegu i znrn>;>:ony do wycofa
nia się. Nie o:i:liósł żadQyc.h usz
kodzeń. 

·Skok na 
Jak informuje rzecznik prasowy 

Prokuratury Generalnej - proku 
rator wojewódzki w Krakowie 
skierował do miejscowego Sądu 
Wojew6d7Jkiego .akt Ol!okair.tenis 
przeelwlko Romanowi W„ Janow 
D. oraz dwom innym _ooobo.m po 
dejna.nym o dokonani. napadu ra
bunkowego u kasjera przedstaiwi
cielstwa Amerykańs'lt!cll Ll.n·H. Lot 
nicz,.ch „Panam" w Kraikowi•. 

15 w~ześn.ia 1• r. w KraJrowłe 
R<0mM\ W. I Jan. D., polillł'UJ!l.e słę 
pistoletem gawwym - odda~c 1 
niego strzały w k!erwi3tu polk:r:zyw
d:r:onego I uderujc\c nlm kasjera 
w głowę - zaibrall w cel.u pl"Zy 
wła..nczenla pieni~ w kwocie 
pnnad 20 m!ln. zl, oac. 1lf tys. d>Oll.t.
rów USA o:-.az 400 maTŚ RFN. 
o.~karżen1 dopueclH .tę swego 

cz~·nu w warun4taoh ))OW'l'O't11 do 
przest~twa. P~tałe dwie -
by udzlelaly pomocy w ulttycW 
s.kra.dzionyoh pieni~:r:y. 

P:rzy po!JlOCT prZ«ibodn ł6w 
&praw.cy .oat.a.li lldrsyJnlel Jlftet 
fanlmcjoneirluay MO w poiWsu w 
okod·i.oaeh 4worea pK;II( 2'.nuim11 
część akradzlon~h w8'1<>'1"6w od,zys-

Umowa Klaus 
Na konferencji prasowe3 w (Pra

dze minister fio1.1111sów CSRS 'Vac
lav Klawi podkreślił, te rząd zda
jąc sobie w pelai sprawę z reakcji, 
jaką wywołają n;epopularne posu
nięcia jest gotów roZPQczą6 pro
gram radykalnrch i głębokich re
form. Dotyczy l:o także reformy 
cen w handlu detalicznYI1'.1. która 
ma być wprowadz:ona w n.ajbliż-

A co na to 
. łódzkie krow-y? 

PLO· I przeditawiciele polsklch 
władz próbują ustalić na drodze 
dyplomatycznej co się stało z 
„Krzywoustym" I jego załoi;ą. 

(PAP) And rzeja B. • 

Spotkanie paprnza z polskim 
placówek kierowriictwem - rzymskich 

Papież Jan Pawel II .rpotkał s~ę 
"t' pią~Jc z najstą.rszym stażem 
polskin\ pracownikiem kurii rzynl
skiej kardynałem Andrzejem 
Marii\ Deskurem. który jest pre
zesem Papieskiej Akademii Niepo-

ka lanej, z prezydium !ej akademil, 
z reorezen tac ją Polskiego Instytu
t n Historycznego -m Rzymie oraz 
Fundacji Lanckorońskich, dzięki 
której ten instytut powstał l dzia
ła. 

kasjera 
kano od wsp6ll'lików, którym 
spra•w'Cy podczas ucleczki prz~a-
11 torbę lcasjera. (PAP) 

W swym 1>nem6wt1nh1 pa'(lież 
przypomniał znaczenie Papieskiej 
Akademii Niepokalanej dla Koś
cioła, określił ją jako Instytucję 
zasłużoną. któr2' Kośdół ceni tak
ie ze względu na szerzenie 11rzez 
ni2' kultu maryjnego m. in. przez 
różne formy działalności kultural
nej i duchowej. 

Milicjanci pobili i okradli 
obywatela RFN 

Jak pc»n.fOl'llDOWeł p NP nea:młk 
p:::-asowy Ptd!curatury Wojewódz-
kiej we WirOdawiu - Zbigniew 
Sto'limkl, 'W9Zczęto '1ed7. t wo w 
111Prawie pobicia 23--letniego obywa
tela RFN - Andreua H-, u r.est
nika Eur01>eJSkiogo Spotkm·l.a Mio
dyoh . 

Z dotydlcr.a.Mwy-ch '11.Stale t'l wy- I 
n !Ilu., że .flQStA ł on za Lr zym.a.ny 
przez dwóch :funkcje>:iariuiSzy ml'H· 
cjl - Zl-letnM!co Artura Tar=yii-
11ld-co .1 K<lmiAarlatu MO w lno
wroda.włu I jqo r6wieśnika -
Kr.zyszw!a SUw1t VI ltołe=11CO 
06rodk:a Prewf!'llejl (oti.j od<łeilego
wattl do Wrocławla). k:tmy po o-

- Balcerowicz 
szej przyszłości. Minister poinfor
mował 'te:!: o dalszej dewaluacj' 
korony oraz o m-0żliwości swobod
nego wyjudu obywateli CSRS 
do krajów kapitalistycznych. 

Na teniat swej wizyty w Pol
sce V. Klaua p!>wledział, ze umó
wił .się z Leszki~ Balcerowiczem. 
iż w razie niepowodzenia ich pla
nów atabili.zacy}nych razem na.pl ~ 
azą k1iąi.kę „Jak nie nalety prz-e
prowadzać reform 10.spodarez:rch 
przy centralnym planowam.iu„.''. 

bnwładnian·l.u •wojei ~~ 
li 50 marek zacll.odnlddi~WmlłDl~lllil!llB1 
! 16 ty•. :&lotyeh. 

W WJ'lli.kU pobicia pomywdaany 
tioznal le'k:ldclt obrd•A elała.. Slt'ra
d z ion• pieniądze od~o. 

Ob-u gprawc6w ares:r:towa<no. 

24(uu_iDihf) 
lAll PODfl"OftMOWAL ra4zleekl 

C:.zttnnłtr "UesltlellkaJa OallSieta" 
markllłZllll-lenłnl:zm przenat być o
boWl:\Zkowym przedmiotem na '11111· 
wersyteb.ch ZWł<\zku Radzieckiego. 

MtCHAit. OORBACZOW Złoty Tl'!· 
~ .na Litwie w dniach ll>-14 stycz
nia br. - podało w piątek rano 
R•4lo Moskwa. 
' SĄD W PEKINIE skazał w czwar
tek tnech mężczvzn na ka1 y od e 
do IS lał więzienia za azpiegO&two 
na necz włada ta!wailskich. 

w PIERWSZU połowie bidj\Cł!gO 
rolua przy przed,tawlelelstwacb Izby 
Handlowo-Przemy~lowe;t ZSRR w se
ul11 l Południowokoreal'lsklegc Pań
stwowego Zn:enenia na Rzecz Han
dlu w Moskwie &ostaną otwarte wy
d&lal:V konsularne ZwJą'lk'u ttactz1ec· 
kiego I Korei Połudńlowej. 

pREZYDENT Jnku Sadam HUsaJn 
przedłOłył w ;>łątek trzypunlttowy 
pla11 pokojowego uregulowania kon
tlfkt11 z Iranem. 

IAPONIA um.i:i nowe władze Pa-
11amr s Prezydentem GuIDermo En· 
dara aa czet&. 
SĄD WOJEWODZKJi w Warszawie 

sareJ•trowal Imtytat Historyczny 
tna. Rmnana Drnowwklego, 

W DNIACH ołl li do 17 llyemta 
pn:ellrwat będzie w Moskwie dele
gacja Watykanu na wysoklą:> 5ZCZeb
lu, w eelu Przepr'>wadzenła rozmow 
z przedstawicielami rosyjskiego Koli· 
ctóła prawosławnego na temat statu. 
su ukralilskłego KoScloła katollckie-
&o. opr. (kl) 

1200 - lelera, 500 zl - ka.pusty. 
Za pęczek na.Ud Żlldano 250, .a na
wet 800 .dl Jabłka cenio.no po 1200 
- 1500 zł za kilogram. główka sa
laty kosztowała !500 zł, a kilogram 
pomidorów - 12 tym. %ł. Jaja sprze
dawano po ~!IOO zł za sztuke. Z 
owoców południowych były poma
rańcze po 10 tys. zł za kg, banany 
po 12 tysięcy, manda.rynki - no 
18 ty.1. zł z.a kHogra·m. (abf 

Twie::dz'l on, że przechodząc h
ralnej nocy koło pawiionu „~ 
mii" (byla godz. :?.rn-2.15 - świa

dek wracał z „andrze}kowej'" •t: 
ba wy), usłyszał brzęk tłuC%0!iłij. · 
szyby. dz ił, że to złodzieje l P-8'.;. 
stanowił ic-h U·jąć bądź wypłos~' 
Podszedł więc bliżej i na ścimi e 
od strony u1. K!Uińskiego u· ł 
otwór wybity w szklanej taif 
Wszedł przezeń do .środka i wtedy 
dostrzegł puebiegającego pOlffii(
dzy aklepowymi regałami mężczy:;o. 
nę. Andnej B. miał przy ~fe 

sportowy, pneumatycmy pl$,tCit 
(posiada zezwolenie). Wydąg.nął 
i krzyknął: „Stój, mitlcja!". W 
momencie nastąpiła eksplozja, a 
ogień błyskawicznie rozprzestrz119fł 
się na cały parter. Swiadeil: raj(f
wał się ucieczką, gubią-c po <fro<li'• 
pistolet. 

Tak wygłąda pt'zemeg wydarl 
przedstawiony przez A:1drzeja . 
Jak wiadomo, po wyjściu z pa 
Jonu trafił on prosto w rami.ort) 
patrolu MO I był na pewien czft 
za.trzymany. 

Na pogorzelisku ~owadzone "' 
suzegófowe badania mające na ce 
lu m.in. odnalezienie zgubione"O 
przez An<irze.ia B. pistoletu, ewa;;
tuaJnie szczątków zwloik: mężczyzny 
którego widział on ewnąkz pawi: 
lonu. Jednocześnie spTawdzana 8' 
inne wersje śledcze. 

Pracow.nicy „Chemo.budowy", ?'02-

gruzowuiący rumo-w!sko, dota'!łł 
już częściowo do niwnk. Część 
zgromadzonych ta·m towialt'ów pra~ 
do.podobnie oca!ala. (ab) 

Nieudanv przemvt 
_na Okecfu 
~lnikom i fołnier:rom WOP w 

Mu~dzynarodowym Porcie Lotnio< 
czym „Okęcie" 'W Warszawie ud,ir 
ło się udaremnić próbę przem~ 
dużej partii nań::oty'ków. 

Przemytnikiem okazał się o;t 
waitel Ni.gerii , który przyleciał 
Pol'5kt z Amsterdamu i plano 
dalną podróż . do Berlina Zach 
niego. W jego walizce o podwó1_. 
nym dnie znajdowały si~ sprasi?i> , 
wane k06tlti ok. 11 kg kO'llopi iit,; 
dyj«kicll &łużą'Cych Wytwar.d'e 
nlu narkotyków. 

Komunikat NBP 
W związku z licznymi Wittpliw~ 

ac!aml, Narodowy Bank Polski . 
formuje. te bankl w całym kra 
kupują waluty wymienialne od · 
sób posiadających konta w Ayo 
walutach po oficjalnym kurs 
dnia. Wczoraj wynosił on 9310 zł 
1 dolara amerykańskiego. 

Niebezpieczny zawód 
Według informa cji opubliik-O'W~• 

nych w piątek przez francus · 
s towarzyszenie „Reporterzy b' 
grani'C", w ubiegłym roku ~ę.I! 
podczas wykonywania obowiązkóf 
zawodowych lub zmado w więzi 
niach 65 dziennikarzy, a więc zns
eznie więcej niż w lataich poprzed.• 
nich. W 1988 liC'Zba ta wyniosiJ 
45, a w 1987 - 32. (PAP) 

lllłOllKI\. 
W:eJ.l>MDaow 
.,. GODZ. 11.30. Na al. Wło1<n1nrzy 

w l&IDOChodzie . ,st~r" urwało ''ę kolo. 
kt6re połrllcllo llhłgorzatę K. Kobi9'
ta nie odniosła cl:rateń. 

..,. GODZ. 17.15. Na ul Nawrot nie„ 
'trzetwy kierowca. Poloneza MareK „ 
uderzył w zapar'.c-•wanego fiata a te'!l 
w poloneza. othr w tudzłaeh nie 
było. Straty 1,8 mln zł. 

.... GODZ. 11.45. Na U). Armft czez. 
woneJ na skutek zajechania droil 
przez ayrenę p·u ., ..vr6clł się na bo1c 
robur. Swiactkowlo tego zdarzenla 
pronenl •Il do WRD wusw uJ. Ze
romskiego IS tel. 57-15-62. 

..,. Pod ten sam adres proszeni 1111. 
łwladkowłe potr:\Cenfa przez 1amdW' 
eh6d fiat mę:lcsyzny dnia 2!. 11. 89 r. 
ok. godziny n na skrzy~1>wanh1 
Zgierska - Stehna. (tg) 

JERZY KLIMA lkdakłor t,echnlm:q,'11 WFIA GUDIANOWA . I 



Prąjeehal ał I Autralłl ąędzW a clal..
DeWDfch wakaeje. NobllWJ pan po aterdzl„ 
ltce, kt6rego rodzic• wyemigrowaU jenem 
pned JJ 'wojtua łwiatoma, włązaJ 1 wywczasa· 
ml pewne nadzieje. ltonłecmle chciał lłę «>H
alf właśnie w Polsce. Panna młoda miała by4 
młoda, atrakcyjna, bezd~etna - najlepiej mo„lb albo plastyczkL Stan majątkowy oboJęł· 
•n Jego pieniądze wystarcz11 na wszystkie za· 
chdankt Ktoś zaproponował biuro matrymo
ałalne. 

lderąll ~ w clnwłach. Ona ehcl• )'Ił 
tylko 1pokoju. Po nłeadanym małżeó~ nit 
potrafiła ułoży~ tobie życia. Miła, ładna, 1Bd· 
bana, ale już niemłoda, nie modelka I • dw6J• 
q dzieel. Pon tym· nie miała oehołJ jechaf 
rdzłeł na antypody. Jej opory mlweczyl nem
'l:f sapał pnynłego męża. Nie posłuchała ,.łJ• 
ezlłwych" mafomych. W ciągu dw6eh tygodni 
wzięli §lub ł wyjechali do Sydney. Z dzłe&lł. 
Niedawno przysłali karłk~ ,-,Jestełm1 bard• 
nczę§liwł". 

-
C • man kupi& 1atr. - bp dz!słaj - tę zasadę 1conse'kwenł

alo ~11.&owllltim:r w Oltatnlch mlułqcach mlnlone10 roku. 
Pnld sylwlltrem, 1d1· Sejm zbierał 1141 by uchwali~ nowy ład 
loepodareą, przea 1klepy przeszedł l.stny huragan Kupowa· 

1111117 ł)'wnoł6 I "71'0b7 pnemyałowe. oprótnlaj!lc wiele •klepów do 
09tałm• wleeaka. To, IO dzlł clro1ł• Jutro m.oie by~ nleost-1alno. 
Do to Jut rasy IJ)rawd%1ła 1114 reguła: lepiej mleć zapas ntł pl&nl-dze„. 

Cho6 sklepy puatmzeJ\ w niejednej fabryce w pierwszych dniach 
1ł7cznta pojawiły 1141 teleluy a proś~ o.. wstrzymanile dostaw. A Jess· 
ao niedawno to handel pukał do drzwi, wysyłał swoje samochody l 
panl11 Zo914 1 prezencikiem. łeby tylko coł dostać . Ryszard ltamJ6skl. 
47Nktor ZP1f Im. A. 8t1'1lra, odebrawn1 w tych dniach kolejny tatr.I 
teleka. natanawla C. czy to jut trwała bariera p01Jytu. cr.y tytko 
tlnrllowe 'W)'fteklwanle. Jołll to pierwsze. Jedynym 

1P4o'DIODS a.rą.łyOSDle. miła. lllepGłllwa. 
Po..Pr•t.a łaka, ja.kleJ nakan". 

Powtórzenia podobnTCb &rości srlllJrd a 
łwi~. To jedyny rodsynek w tym deActo. 
Dla pan6w. &WlUllCCZI. ,.nldmlałyeh, 1 411· 
tym rospodanłwem rolnym", milo wl.cmlilizla 
.cJ.oma.łorka, moh by6 1 łsi.oktem•, Oczy
wUoio, bywa~ I ~yey, llo roilpmnaje 
1i4 ~ od pl.erwllzego nuiW ok.a: „Teohnlk 
4enłJ'lłłyemy, wyjetdła~ na llłah łe USA. 
poma łenł,..tkę". żeby l)!'Sebl6 womyoh 
ltreelc6w''. nie'ld6re biura oforu~ aewtzow
c6w. P01lk4 q oeo!Cll'l.e ja1ko tony, bo to 
domem •I• za.jmle, t elega.ndka. l nie tab 
femLnW!u jak miejscowa płe6 plfkna. Ka
łolli pozn• ka~ic-zJ!tę, wy.oka - wysokiego, 
były aieJni1a,nłn - 090i°b4 !I tiowl4'Q.tw&.- Je
steśmy plęknL irdrowl ł bogaci, MIDOtin·l łyl· 
ko ehwlilowo. ~my pawi ,ogon na
~ rzeczywistych ł wy~yda-... 
let - I ezekamy. 

Opinie na '8mM ~ mełeymouWM,- ~ 
r6łne. ANKA C2!1 lat. łłumu*a. n.leum.-) 
m6wl. te 'll:Hldy Jej to nłt dotyasy, to uwa
ł& h do biur Qłaaa1' "' 'll'!Gby .tanio. 
PGkn:rwdzono ll'l'Z• loa, alełmlałe. l&k my
łtl o ~~le, to d.ochock! do 1mloaku, te to 
dobry J)O!lnyeł. Kiedy! 4baU o to rodzlico, prę
dzej esy t>6łnleł znajdowało się odipowfed.nle
go 'kain.dydata na męta. Teraz !udzie ty~ 
szybciej, Nadziej sle wpotyka.j-. Ma~ · jest 
tanf..ch ł sympait~ycll Jolka.li, do kt6rych 
dzlewczymy mog- p6}ł6 811Ille. Więc może to 

llATUKKIBll - U8POBT 

Ot li 1' tdsalo dotlld • -aqm wejłcl11 fabryki na ugranłc:zno 
~T - Cho6"7 4osł4tP do atrakey jnych 1urowc6w - m6wJ dy• 
'*tor S.aaat61kt. - W114dz.le domagano 1141 w zamian odpls6w de
"'8DW791L ltto miał teh więcej, ten miał siłę przebicia. 

!łareaete r6wnoł6 - Dclen.Jll ręce w „Strugu" Kto m1 &łotl>wtd 
llOłe mle6 dolary. Pozbęd' 1141 kompleksu małego eksportera. Konlea 
łtkłe 1 monopolem. Nie trźeba będzie błagać na kolanach jedyneco 
wytw6rcy przędzy wełnianej o surowiec. Jut teras zam6wilł pierwsze 
15 ton przędzy z Importu w ,Textlłtmpexle". 

Knpowa6 się będzie tam, rdzle taniej. NlewyklUłldDO, te alekłon 
fabryki 11d:1iełowe wyblol'I\ 1agranicznych do11tawc6w tkanlD. 

- Metr wełny z „9 Maja'' ma kosztować 190 tys. dl - dyrektor 
Tadenn Wawn;ynłak 1 „Telimeny"' kalkuluje te przy obecnym 'kursłe 
dolara 1nacmle taniej kupi na Zachodzie. Ale zaraz tet zastrzega .tę, 
te te llZ&cunkl mote zmieni! wysokość ck 1 podatku obrotowego. To 
._ dzlł jet1Zeze niewiadome. 

Podobnie trudno dzłł odgadnłł jak klleneS prz~ nowe eeny -
1Utanawlaj11 alę w „Telimenie" Weill! przecłeł odnorimy Ich nowy 
poziom do ltarych płac Bariera psychologiczna I finansowa, mołeł 
1zczeg6!nlo w pierwszych mlesillcach roku, n11wet drastycznie ogranlczyir 
popyt. I w Domu Mody myśli\ więc o tym, te tri.be będzie ucleka6 
1141 do ek&portu. - Przy obecnym kursie dolara - twierdzi T. Wa· 
wrzynlak - jest on generalnie b11rdio opłacalny. Alo tnowu: tl!lk to 
wyglllda dzlA. Wcale jednak to nie znaczy. te tak sam!> musi był 
Jutro. Słowem - c:y za plenll\dze ·zarobione eksportem. przy tak du· 
tej Inflacji, będzie motna za Pl!'4ł miesięcy lrut>16 dewizy t 1urowce 
na nast41pn7 eksport? 
Dalł 

IADNA CENA ND JEST PIEWI'łA 

- J>włełcle tys. złotych za metr nuzeJ wełnJ' łb zaledwie aacunełl 
- 1Utne1a •I• Jaa Panek, dyrektor ZPW I M"Ja. - Przede 

Zc'larsaja\ lłf.ę ogłoszeniowi romanłyey1 ,.Je- jest rozW'i4%a.n.ie7 Stanza o ~k EW A tpra· 
Iłem mężll2ymą, kt6rere uwara Jest 1kłero- eownlk naukowy, aa.motna) ni.a ma zdam la. 

wnywtklm droga jest ~rzędu Ta najlepsza, najcieńsza. stuprocentowa 
neeanka 1 ,.Polmerlno Jui teru kosztuje 260-300 tya zł za kilogram. 
Dodajmy do tego wyaze eeny energii!. pallw , Ilono opłaty od nieru
chomości, ubezpieczenia bardzo drogie kredyty I transport. Jut tylko 
to co najmniej podwoi koszty A przeclei to jeszcze nlo koniec listy 
elementów budujących cen41 Proate rezerwy obnttanla kosztów pro
dukcji w estatnlch latach w znacznej atlerze wykorzystano Jed:rny 
JunleJszy punkt, Jaki sanwatam, ło nieee lepsZJ 1tosanell laclsl do 
pracy, Zapowle!lł bezrobocia sprawiła. te Jul w estatnlcb mlu~· 
eaoh 1łarego roka wzro1ła wydaJnoH pracy. Mam teł Jednali wle1o 
obaw. Cieszymy 1!41, ie trudny plenl11d% 1powoduje upadek wiei.U fa
bryk, bo llll'OW„ I ludzie p6jd- do tych najlepaych którzy ocalell. 
Co jednak będzie Jak rozloty się połowa ,lekkiego'" IU6ry nosi barat 
u.niedbania 1 nledolnwestowanla ze znacznie „tłustszych" lat? Jełll n&• 
lłllPl regres, czy stać naa będzie na ku-powanle za dolary? Cay łeb "'1• 
ltarczyT 

wana ale na warłołoJ małerlalDe lecs u Mon komu• jest to potrzebne do hC'Zęścla . 
łwlat warło§cl dnchowyeh. Dlatege prarnę akoro ko.farz4 się tam jakieś malieflstwa. 
&nalei6 koblełę, kt6ra będliłe mo~ prsyja- Jednaik u'llfania do tej instytucji nie ma. 

Czy w wina wnędobylBłeh odoae6 -
trudno powle<hte6. W biurze W'!>leowo WT· 
nct1I 8.000 d. Qgłoa:wnt.a czyta więcej Oll>b 
I nie ma tego odtum, t• „,..nall •lę •rus 
biuro matrymonialne, wie panl'l". Alo ogło
uonta 111 diroct. Być moto d\ateco tytułowy 
brunet podał w „Tot>I•". t.o i>cnna chlew~. 
Wybrał cechę najwamle,._, M "9Jił4 nie 
ata.rczyło mu pieniędzy_ 

ol6lk11, a nie dzlewcz:r•• 11Mtawlon1' na cna· Częściej słyszała o oau.tacl1 m.atrymonlal-
lulenle mieszkania", a.Je na ogól jesteśmy nTCh nlł o trwdych zwl-zkach. To •- ta.kie 
lronkirtrtnl. Panie c~ kawaler.a liub wdow· .,malłemtwa • •rł-.nla• - doda.jo Wyt"af· 
u. No, w ostaitecmo6ci ,,s odizyskU". Chętni• nie lldegustowana. Znajoma doktolr ekonomii 
Lwa Strzelca, Wagę, nle-pall\>cego, lubtąieego od kllku lait cuka po blureeh partnera -
d%141Cl, minimum średnie wyknta.łcent.. Cz.a· Jaik dot-d ~ ikutilcu. Zibyt wykaztaroona 

U produoentów mo:tna dzłł na razie usłyne6 więcej ~d alt od
powiedzi. - Jak mam kalkulować ceny wyrob6w? - pyta Graeron 
cteslel1kl. dyrektor Pnedalębforatwa Zasranlcsnego ,)laste". - Zapo
wiadano zmianę stawek podatku obrotowego, ale nie ma leszcze 1to-
1ownego rozporz!ldzenla ministra finansów Czy więc .tycze4 motn1 
Uczyć Jeszcze po staremu? Na wszelki wypadek wstrzymałem snrze
dd. Podatek 20 czy SO proc. - to Istotna r6tnica, a mieliśmy dotl\d 
,.-yroby (na przykład poligrafia) dla kt6rych ten POd11tek wynosił ze
ro procent. Jdlł dzlł sprzedam nrzy takiej kalkulacji a ona u paf4 
dni 1lę zmieni, to będ11 dla przedsiębiorstw oczywiste stratyf 

tern tra!! się nleltonwenc)onalna kandydatka łona nie !es\ manonlem wsp6łczeimego 
.,Poznam 11ana, kt6remu mogłabym„ towan:y- męł..-zyzny Zaillftyjafm!ony &nontm wyznał, 
ny6 w 4alekleJ 1>0dr6ty, Jestem kobieca. te lntelektua:Jlst!kl I emancyt>a..'ltkl nie mal4 lfABZENA KOB09'l'BtłSKA 

V/fr/,r,r_,.,-,-,_,.,,,,,_,.,,„_,_,,_,T,-..r..r..r..r,r,r,r..r..rff..r..r,r,,r_,_,_,_,_,,_,._,_,_,_,~_,._,.,,,,,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,._,_,_,_,_,_,,_,,,,_,,_,~_,,,,,._,._,_,,_,,,,-_,,,,,,,,,,,„,, 

(DOKOtęCZENTE ZE 8TB. U a~h a.loca oru kapitał ... rani.._ 

bują przerzucić '"zystlde lcocły 
aa konsument6N a a1>wel więcej 
- próbują osiąg'la~ dodatkowe zys· 
kl. 

o .,. orz ny. 
ono r6wo1• lrłllta IPl'8w 

1 ledzln:t 1polft„ld zairanienoJ; 
nł nlk rz11du P"Wiedz'lał1 ID. In.: 

- Uwatamy, łe lłruktut'y RWPG 
Towarzyszący oanf n:ecznt1' wt 

•'.minister fina 1«>W ł\larell 01'b· 
rowskl wypunlt' iwa! pewnt ko· 
n:ystne wmpto"'" sytuacji gospo-

darcze,. Zaliczył do nich utrzymu
jąc, się wył.azv kantoro.,.., tura 
dolara w stosun gu do lrur&i. ban 
kowego; &Wlększ-.ne zaintei esowa· 

należy głęb">ko '>neksrlałcl! 
nie lokow&nlem dot6wek w ban. Wsp6lpraca w ••maeh tej rlałll
kach, oływlen!e ekspoTtu będące zacj! musi by6 oparte na bezpo. 
wynikiem dew~l·•acjl złot01.1;kl. średnich kontaktach między ,irzod. 

Sprawy &oep?darcu ujęły jak slęblorstwaml rozllezaJ11eyml 114 BI 

Slrutklem tego towar. mlut trafl6 do opustoszałych 1ktep6w. będzie 
letakowa6' w magaiynaeh Podóbnłe Jak w ,Haste" choć z lnneigo po
wodu (teleksy wstrzymujące odbiór) mote być we wsoomnlanvm 
„Strugu" Tego 11mego obawlaj11 się w „Telimenie"; gdvby ha11del 
chciał kupić naszlł mlesłęcznl\ produkc~ wartości 3 mld zł, n.a 1ame 
odsetki od kredytów potrzebowałby 1,2 mld zł. 

Przy takich kredytach 

W Lodzi 
llANDBL PO.JmIE Z TORBAMI zwykł• 1poro in!"t,.acl w wypowie- zasadach obowl \~u1-ćich w Cotpo· 

dzlacb M Nlez!lhitowskloj 1 M darce rynkowej 
Diibrowsklego. - Pode7:as wi '-ytJ premiera Ma· M6głby, oczywłścle. odblc! IO ble te koszty w wysokich marlach zowleckiego w Pradzt nlo motna w6wczu jednak nie wytrzymają kllenel Tymczasem h11ndel mu;d 

Ks1ażki . po dotychczasowych . cenach 
- Ostateczne ruzmlary prywaty wykluczyć podnfe~len!a kwutli za. zaclągac! kredyty, przes ostatnie trzy lata coraz większe Srodkl włas· zacjl przedsiębb·'Stw nie są jesz. wiązania rodzaju federacji czy 111!.h ne wystarczaj11 w nlekt6rych przedsiębiorstwach na 10-20 proc zaku· cze znane W1Z"/'stko wskazuje na Polski :z Czecho1towacj1l. Na pew. pów. Kiedyś starczały na w:ększe, eTe przeclet nie były one walo· to, !e prywatyzacja obeJmii w br no 1ednak ltrooa Polska zam-opo· ryzowane, a w tym czasie cen11 kurtki czy płaszcza DOdskoczyla kil· więcej ni~ 70 P"'?E'dsiebiorstv1i nule daleko ld~ce zblltenie obi. kakrotnle . 

Jak nb poinformował Jan Gr11Dczelak - zastępca dyrektora PP 
„Dom Książki" w Łodzi. podana w telewizji I prasie wiadomoś6 11 
podwyższeniu cen książek o 50 procent odnosiła sle wyłącznie do ksi.
garn! w Warszawie Łódzki ,Dom Książki" który obejmuje zasięgiem 
swojego działania wojew6dztwa łódzkie piotrkowskie sieradzkie I 
skierniewickie sprzedaje jeszcze kslątkl po dotvchcz:isnwvch cenach 
Należy sle Jednak spodziewać te w najblltszym czasie mog11 one ZOi· 
tać podniesione ze względu na znaczny wzrost oproce!"towanla kre
dytów bankowvch oraz ogólny wzrost kosztów. 

- Wysokie elo na umochody nie państw na pł111>:r.zytnle pqlltyezne i Czy pusto iklepy prędko 1141 zapełnią? Tw6rey programu gOSpodar-
pelnl W tym p:-zypadku funkcji I gospodarczej. uego oblecu~. te trudniejszy pieniądz.. to fatwleJsze zakupy. Ale trudny fiskalnej tylko .:ichronną. 1apobie- - Wlłnyma111lo lł4 od Ilon „ płenllldr: dla producenta I handlowca mote te! ozna~ nvolsty .ko-gając11 wypływowi dewiz na zakup legacji polskiej w om nad IPI'•· rok". pn;ez który niełatwo będzie towarom przebić się Ila rynek Jut samochod6w 'Z& 1tranic11 w11 Inwazji USA w Psnamlt wy. dztł przewiduje się, te produkcja mote zmalec! To właśnie Inflacja 

- Planowano ,est .>dejłc!~ Od nlka z nlejedncYmacznoścl lr<'nftllr podet~e jej akn:ydła. Tymczasem tylkn wleksza oodat towal'ów mo-likwldacjl StocM Gdańsklei po- tu w Panamie · 'J.eneralnle Pot.ka łłaby skutecznie utemperować Inflację Błędne koło ~ teł Eadanl• przez przeksztabmie jej w . półkr sto! na stano w uu roatr.tyfanla • r:byt dut,, na razie. Ucz~ niewiadomych„.? 
akcyjni\. Akcie nabvwać b~zlf konfl!kt6w w >Dlltc!u o kulę Na~ I!:. f,~ASIEWICZ (bar) mogła na waru'lkach , preferencyj- rodów ZJednoczJrych. (PAP) A. OSTAPOWICZ 
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S 
ą,dząo z trdcl zawartych w re
dakcy jnej por'l<'ie I z_ •ozmów te
lefonir7nv1•h 'l naszymi czytt>Ini
kaml. ludziP są ?.&szokowani la-

winowa. podwvika cen w p!Prwszvcb 
dniach nowego roku Jedni wvrał.aja o
burzenie Inni •taraja ~le zrozumlP6 •ens 
ostatnłrh on•mnf Pr rzadu feszr.ze Inni m6-
·wta o •wPł hezradno~rł To ostatnie do· 
tvrzv lu'1'7.l cłll.r~zvr.h którzy nl<'7P!!'O nir 
potrafia urzvttlć dla zwiekszenla iawar 
to~ri · nn•łfPla 

Próbują<' wyjaśnić tę falopadę cen 
rząd nie ukrywa że wszystko jesrzcze 
przed nami 'i.e znajdujemy sie na po. 
czątku dTogi która - o ceym rząd u
przedzał - będzie wyboista pnysporzy 
wielu udrek ł doprowadzi do nhniże.nis 
ltopy życiowej Nikt nie ootrafi odpo 
wiedzier !edl!lak orecyzyjnfe ile t-0 wsn.y. 
ttko będzie nas kosztować I Jak długo 
będzie trwać Wysłuchałem w radiu wy
powiedzi prof Mujżela - znanego eko
nomistv dorad'CY rządowe-go - który be'Z 
ogródek stwierdził te wszvst:Cie konsek
wencje wdrażani.a nowego programu bę
d11 większe nit się wcześilliej wydawało. 

M6wd~ te należy oczekiwać więk:szefo 
11pad1ku produ1kcjl I bermobocla. On talkto 
jednak nie wtrafił powled?J!eć o He &o 
wszvstko b~?Jle większe 
Zwykłemu zjadaC2ow~ chleba nde po. 

rostaje nic poiza na4z!eją te orognoo:y 
wicepremiera Balcerowicza oka.tą sle tra
fne a iarysowany pl'ZM niego sre-na.rlusz 
wychodzenia z kiryzySll zostanie ueall
zowany bE!IZ większvch zakł6ceń W l"I'Z8· 
ciwnym razie mott> d1>W do napięć sJ». 
łecznyC'h a nawet uikłóC'enia spokoju w 
kraju Nikt sobie tego nie tyczy a co 
ważn iejS'lE' - wszyscy rozsądni 1Jbywate
le a tych fest orzeclet ztlecvdowans wię
kszość zrobia wS"Zvstko by do t.ego nie 
doouśclć ale me>~a się znalefć ta<'y któ
rzy świadomie heda dążyć do wywolanda 
i:amleszanls Bvfobv to najgo;rsze co mot
na 80 b>le wyotre.zlć. 

IP' 
ozostaJąe przy temacie cloty. 
C'Zącym Polski, ale w powlązanln 
z ugranie!\. warto zazna.foml6 1łę 
11 tezą łansowan11 od pewnego 

czasu w 11rasle RFN Jakoby Polacy wy. 
my§llll sobie kwe11tle naszej itranlcy H· 
chodnleł Jako „temat zastęnczy" aby od
wr6ct6 · owal':'ę IJJIOłl'!cze6stwa od kłopo
t6w wewnętrznych, pnede wszystkim 
'!"Osnodarc'ZVeh. 

Temat granlc-y - powiadaj11 ponl~kt6-
rzy w Bonn - łl!CIZY wszmkich Pola
li:6w od Solldarn00ci" po komun!st6w 
wi.ęc- się go od czasu od czasu odgrze
wa" W takim postawieniu sprawy praw
dziwe !est tylko' to te rzeczywi~cie spira
w11 trwało§cl tej granicy łaczy Polaków 
!!dyż fost to nasze .być albo nie być" 
Natomiast to zupełnie kto !inny doko 
~uie teJ?o od~rzewania" 
Przykład l)ierwsizy z brze.gu: w aylwe. 

!llłrowy wieez6r po}awta s!.ę na ekn11acb 
TV nie byle kJflo bo Rom.an Herzog, J)!Ne
wodnfozący Trybundu Koinstytucytnego 
MóWli on wprost bei owd·janla w baweł
nę. te linlt OdTa - NYN Jlle mote być 
uznana za ~anicę ml~zy P<>lsiką a Niem
cami przed Nwairciem waktatu poikojo. 
wego. Wszelktle dotychczasowe zc.bow'4· 
zania obu paftstow 111emiel!'ldch ltl wlęc 

llii•wamoT · W:rrrwclc!' n• łmiletnlllr podipl-
1ano d~ porozum~enf.a7 Neł'<>Cjowa~ je 
jeszca ru? Tym llłę pan Hen.ot jut n.fe 
zajmuje - zam-clł, zulal n.iepok6~ l to 
mu wystarczy. ).... 
· Wie o.n doskonale, t.o dla pnocl~oto 

Niemca Jako pr:t(twodnlczący Tl-ybunału 
K.<>nstytucy)nego jest a.uitoiryite.t&m praiw
ńiczym I polltyciznym. Kat.da Je10 wy. 
powiedf znajduje znaczny 'POli.tyczny re
zoinans wzbudu na~je. Oczywdłcle 
l;najdą 11141 ta.cy, k:tórzy pode)m11 1 n.Im 
polemikę (eo się teł lltało), ale w~łpli
wośo!. które .iu!ał, pozost'11'- Kto więc 
traiktuje nalft.4 zachodn!11 lf'&!ldC4 jako 
,te-mat za~"T 

A moto po pro.tu mak DUi w Bonn 
za zło, te nlo polEOl!ta1'tam1 ładneto an
typolskdeco wyskoku bu odpoWl!edm!T 
JeśM tak, ło pmyima14t otwaret., ł.o ałe 
mam nm!U'll ~t4 swołell !'Oda-

~ w ~ułll, Io Je'll ebod.lll o Jl. 
aJ4 Cdn - Nyn to wnyati~ le9l 'ak 
naleły n.łlLt w RFN alo ma eo db ftl•J 
ładnej w~·pUwołcl, wn,..cy " .za". Ta
kli• ,,oełęp&Wanlo byłoby n~ łml.ym 
jak famowanlem ri.ecąw!stołei 

M aaael .tnłeale N'orlesa, irenerał 
- jeszcse kllll.andclP dni temu 
-eehmomy 4Ykłałor Panamy, 
wczdnleJ. pnes wiele lał. hola· 

błony ł popierany pnes admlnl1trall1• 
USA. ocl lat .tedemłdesll\t.Tch WS1161ttra. 
eownllr CIA. W newnym momenr.łe pn;e
ltał 1ty6 „dobrym esłowleklem" ebw.oła· 
no go handlanem 11arll.11tykaml "• wlel-
1111 1kal41 ł... obalone w ramach e11eracJI 
,,8hl~na sprawa". 

Jej koszty ~d Panamy ,.,,,.cenił" na 
ponad llOO m.Mlon6w dotv6w - tyle po. 
no! wynosZlł szkody l1'0Wodowane 1>rzer 
anni4 1mery1taftsk11 w tym kn'u w trak
eło lnwHjl OdyMja Nor!eg·I zako~czyłl 
1!41 przed łł\df!m amerrkańsklm n• no
f'YICkle. 'Procff byt.go dy1rlaton wzbu· 
dzłł Ofromt!O Ul'llterellOIWanl• - WllZ:J'9CY 
ncuf61n~o d~ennlkane 9'ł'Od~fewaJ. 11, 
Mnea.cjl fd'.Y' tylko b. d}"ktetoT rmmoczftłe 
7Am«nda. Wywoła to liczne ekandato je
ftl ·~ 11~0 un:-d!JI w ...-ym mcimoa
c!e błnokł ~,,,.. · 

O cl 1akol\nenla woJny wł•hlam· 
skleJ minęło wiele tat, ale nmlęł 
o nleJ Jeet wciął tywa. 8zcse· 
g61nle fascynuJe ,ona 11'.otlywooc!. 

eo nalazło edblcle nie tylko w .• ram· 
bownczytnle". ale łakłe w taki cit dzle· 
łach, Jak „Powr6ł cle clomu". „Czai At>o· 
kalllJSY". „łletalowa liam•zelka" esy nie
dawno ogl11da11y „Pluten". TwA-rca tere 
01tałnlege Oliver 8tone. ttOStanowU raY 
fencw~ pekaza6 ą•llłesr:enfe, Jakle ta 
woJna epowedowala w J17ehłee JeJ U· 
c!!esłnlk6w. 

Podeta•11 _ _._ ,... sio.Ina po.. 
'lriffć Rona XoTfe9 „Uioodmny 4 llipce.", 
a 116wn• ?10l4 - „ Jest '9>1"lll 1enaa-
1tj11 - pi>w~:ao TGmowł Cm!M (27 lat). 
drUt.. ae!łodd • Wac:hodqe4 1wlazdę, 
jOlł hardzo ,.ka9owy"', alo . Jako „przy-

.tójnlak". u.wodizlelel. Taki był w „Toi>
gu.n" .Kolorze pieniędzy" czy Deszczo

. wym czllowieku" Tym !'azem in• z.agral 
kalekę lnwalide wojennego człowieka 
przegranego pod każdym wzglęiiem 

Skoro tm me>we o kasowośc.f to oka· 
i:ało sle - według mal!azvnu Orbit Vi
deo" - te najbudz!ej kasowym akt.o~em 

!'om Crąlse lak• bohater fDm• „c,.. 
łlODJ' • llpc.". 

i.a.t oslemdetes!.iyo!l b7ł łlaftllOll l'wC 
bohatea' m I«!.. fllm6w ~Inddua .fon•'' 
I „Wojny 1wdot.dno". Filmy 1 ~ u.. 
dizliałem przyndoalJ' w otuu to lł.t pa. 
n•d mf,Uard dochodu Ne drulim mi.J. 
ICU listy snalazł tl41 Du AykroJd (810 
mw). Najbard!il~J Ueowł Ntorkł die• 
dy jest Kim Basiinger. ale u.pluowałl 914 
dop!A!:o il.a lS mlejen. W.nfctek: m~ 
czytn.ł maj!\ wd._.. od ·11obleit ~ prą. 
ctulWda do.h tmu. 

HENRYK WALENDA 
DlllBNHDI ł.ODZID • I ('11111) I 
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• s&cbodlrlon· mi~dl i.autM:h wia:wiły 
8'lł w ..U.tn!ch dn!•elt ca1!l!:!em nowe oeło
a.nia. Do prac 11ajerunych, na)cohi;niej w 
~· week1midu o!enij11 si~ obywa.te-I• i 
NRD: m.aJ•ru i>O'kojowi, rol»~nl.ey budowl'ta
ał l traneportowi, panien/kl do wynaj~cia. 
fe ll4'W9 mseratv oddają now11. r:zec:r:ywis
~ nlemi~cko"'!l iemi~dtą . Obywatele NRD 
111tb'.lto nauczylli się, te na Za.-:hodz'.e moż.na 
Rłl tylko korzyi;tnie to i owo fPrzedać, po
'llarać na.leżn11 ,,stówę" w twa-:-dej walncie 
t.w .•. kwoty powitalnej", ale takie całkiem 
cłobne :r.arobić „na cza.rino". W. świetle pra
wa. uchodnio.nlemieclcicgo jako "!emcy Sil 
• w p-ełn! uprawnk>.nyml p1::ruiobK>ream! i 
- lnaocxej n~ :r:ait:-udniani do tej pory „na 
eMftł<>" na pn:yikład Polaąr c-zy Węgrzy~ . 
... BUUaj.ti swy<:'n ~rae~ów na ry-r.y
... 4.Tabt't.skioh ka.r w ru!e wpaidlt!. 

<lli&dz~wn:;ch po r<Xlzl.cach cz:r, dziadikc.ch, 
pia.nujĄ pne'llied<lić &ię do RFN. Władze ad
ministracyjne RFN wiedzą, że pra.wdziwll 
vrzyczy11ą. v1y jazd ów Polaków ;ut &ytuacja 
ekonomiczna, zwłaszeza że w'ększ.ość chęt
nych jako dowód tzw. niem!eckości prz~
&tav7ia obec:i ie ju,ż ty,lko w'.lisy na tzw. 
„volk10listę 3", a wię-c według ,fa;.vnyclhkry~ 
teriów dowody nie tyle niemi~cko~cl co 
„zdolności do 'lniemc~enia". \\" rozumieniu 
przepisów RFN jest to niemcz:vz.na ostaLnie
go sortu. Owi „Niemcy" - uskarżają się u
rzędnicy RFN - nie tylko nie znają nie
miedt!ego, a.le po przybyciu nad Re:i od
mawiają talkie podjęcia „wys:lku btegra
cyjnflg.o". Czfl!S-to fot nadal za.:-'iowuj~ po's
kie pasrpo. _ . 

W te' .sytuac}l w kolofulkim Fe<ieralllyim 
Urzęd1Zie Administracyjnym (BVA) myś!lsię 
o tym jak ogra.niczyć naiplyw PO!lalków. Są 
trzy proponowane wyjścia: ograniczenie przy
wilejów (w tym finansowych) wynikają
cych :z; „kal'lty wypęd'?IOnego", ~!ana kry
teriów niemledkoścl (na przykład odrz.uce
nie rO\Suzeń wyniik&jących z tz..w. „volks
listy 3"l, postanowieinie, te wni.oskl o emi
g.rację do RFN mogą być zgłaszane tyl,ko 
pisemni~ :t kraju Małego zamieszkania. 

~ O godz. 10.41 z centralnego dworca w Olllo wyrusza poc1U 
~ nazywany przez. Norwegów ,,wieprzowym". Celem podróży wią
~ kszości pasażerów .są bowiem takupy wieprzowiny w odległym "S o 60 km, lecz leżącym jui po az.wedzkiej atronie pn:ygrani~ S nym miasteczku Cha.rlottenberg. Szynka. ulubione przez Norwe-§ gów żeberka i boczek kosztuj!\ prawie o połow, Łaniej nit w 
~ Oslo i opłaca się odbyć ponad godzi~ poclr6i, zwłaszcu te ~ § można kupić także alkohol, tytoń i wiele Innych produktów po ~ 
""" cenach. które w Norwegii dawno jui przeszły do historii. Tuż 

przed świętami ruch na ulicy Długiej w Charlottenbergu byl 
~ więc jak w metropolii, a przy Jada.1:h tworzyły się długie koS lejki. 
~ Ci, którzy wyjechali z Oslo porannym pociągiem nie musl'.4 S się specjalnie .iipieszyć i zdążą przed powrotem o:lwiedzić także 

sklepy z odzieżą. Po południu zjeżdżają jednak wycieczki auto
~ busowe, organizowa~e wyłącznie w celach handlówych. Pa
~ saierowie mają tylko półtorej godziny na dokonanie zakupu za
""" nim nastąpi powrót na drugą stronę. W ch\gu dnia zjeżdżają 
~ się jeszcze samochodowi turyści ·handlowi, którym tylko zakup 
""" benzyny za granicą całkowicie zwróci koszty tej podróży. Drogę 
~ powrotną odbywają z wylado.wanymi po brzegi baga,tnikaml. 

Na w.uy111tlto to do nie<laWJ1a przymyika
no or:zy, edy± formaLn• przywileje zagwa
r:tntowane były niemiee'kim prawem. Ale 
sytuacja się zmieniła. Do RFN nap!ynęłv 
jesienią z NRD dziesiątki tysięcy Judzi, kt6-
ryc:h niemieckość je.;t niepodważalna . Znaja 
oni język i są dobrie przygotowani zawo
dowo. Ale możliwość wchłonię 0 ia ich t:'!'Z<'7. 
gospodarkę i .system soeJalpx (mie~l':<an'n 
itd.) też je t ()J:(raniczo:ia. 

Prz.yjęc:e któregokolwiek z tych rozwią
zań wymaga zmiany obowiązujących - i 
strzeżonych do tej pory, jak 0ka w głowie 
- przepisów. stanowiących porzecież podbu
dowę tzw. niemieckich pozycji prawnych. 
Stąi biol'!\ się obawy i opory rdministracji 
federa lnej i organów rządowych. ~ Norweskie przepisy celne zezwalają wprawdzie na przywóz

~ tylko 3 kg mięsa. ale kto by tam zwracał uwagę na takie droS; biazgi, kiedy na przejściach granicznych rzadko pojawia aię 
l"ewJ.nnl o t.rm pamięitać WM-'JWCY ci ro-

4-ey. którzy za~l1mowa1l na najbli'ilfze mle
~ wyja?idy do Repub1łkl Feder-a1nej. kh 
nantN na 1rutejszym ry.nk.u mnieJ czy bar
d:tłej leta1mej pracy b~!\ teraz duto, dużo 
tonze. 
~z:r •ię także aytu acja tych Polaków, 

ktdrzy lconystają.c :i: rći:ny :h papierów, o-

Jak OSITe Więc będe, nowe l'OZStrz,Ygnięcla, 
oo zostanie z.m:-enione, tru<lno w tej chwi
H po wiedzieć . N!e ulega jednak watpl'woś
ci. te zarówno d::a tych, któ~zy przyjadą 
z Pol.ski aby „turystycznie po.pracować" w 
RFN, jak · dla tych, w których nagle ob:.i
dziło się poczucie nierniecki<'j prz:rnależn ~
ci narc 1owęj - szlabany hęds, w r.·r-znz'.n.~

celnik. Przy większych. hurtowych zakupach można wybrać 
~ jedn.ą z 10 mniejszych dróg, na któryc.h celnicy nie pojawiają się 

nigdy I tylko niew:elka tabliczka informuje, że przekracza i;lę 
~ granicę szwedzko-norweską. Od czasu, kiedy Szwedzi szmuglo
~ wali nimi cukier z Norwegii przed kilkudziesięciu laty no-

sza one n:izwę „dróg cukrowych"„ . . 
l\1a3teczko Charlottenberg, podobnie jak i inne osadv w 

okolicy. :i;yją więc dobrze z tego przygranicznego handlu. Ponad 
po:owę obrntów zawdzięcza ono Norwegom. do których życzeń 
dostosowuje s'.ę tutejs:r:y handel. Nawet podział mięsa zgodn:v 
jest z tymi życzenia.mi I na teberkach :r:ostawla si~ więcej 
tłuszczu. ponieważ tak lubi się fe jeść po drugiej stronie gra
nicy. W samym Charlottenbergu. obsługa Nor.;.,eg6w daje do
datkowo pracę 500 O!lobom, głównie kobietom. 

ci op ·1szc4.'l!H~. 7.nacznie a:żel. 

NIECODZIENNY ZŁODZIEJ 

Kleł7 mł.U.ałH :aooer•· 
mt B. A.rl wrłlJll S wiMSOl'IM

C• W)'l'ał• Ile prąJael6ł, nsłal 
W7łamaae łnwł IW•Jeco mwz
Jrama. Prurai•J' wblecł 4o 
pitkeJ• f.„ ałd.włl .tę mop•· 
miernie. Wnyatlr.o snajłowalo 

,fę Qa •woim miejscu, anl je-
4ell mebel ale zutał przesta
włoay, nie aglnęła 11awet jedna 
riiecr:. W łeJ 1ytuacjl skonster
nowany wls.§elclel mleszkr.nfa 
zrezy1ne~ał 11 zawia4amil.nla 
policji. KOica tbl1 p6inleJ oka
załe się Jednak, ie popełnił 
błiuł. Towa.rzy1two telefoniczne 
przysłało mu w6wczl\1 bardzo 
słony rachunek 11& :rosmowę te· 
ldonleznlł. Tajemniczy włamy
wacz pucował przy Jeco tele
fonie ponad dwie god:iny, 1·oz
mawlająe głównie z zagra.nl<'lł· 

- Czym by~by Dz.!,kii Zachód bez 
Marlona? - t.ak mogliby zapew
ne z:apytać miłośnicy filmu: gdy
by w;edili1e1.i, te nieustraszony bo
MMl' kn•bo)c'kich dnmatćw .John 
\Vayne nai.r.ywał Ili• nq>ra.wdę Ma.
rlon Michael Mori'lllon. Alo !mi~ 
M.ardon ... l oda retmt& ąrzedaw.a
łio się źle, było ?Jbyt ,,ml~e", 
nie pasowab do pogtact I ról ar
tysty. s~ f!J.mowy pseudon;m 
Job.n Wayn~ - lmię I nazwi~ko, 
l~tór• roa cały świat. 

w ·półcz.esny<:h lud z.i •~luki. tea.tru, 
!llmu i muzyki wraz z kró~kimi 
objaśnieniami. Aul:.oT podaje praw
dziwe brzmienie lmmn I na.zw':k 
światowych elit artystyeznvch od 
Woo(ly Allma (Allen 8tf'ward RiS
nlgsbers do Stin:I. (Gordon 
:Matthew Sumner), orl popularne
go w RFN rhown1Jina, RutH Carre
la (Rudolf Wijbra.nd Kesselaar\ do 
Stevie 'Vondera (Ste\\t'land Judkiu\. 

Przy oku:jl czy1lelnik może po1-
nać wiele ciekawostek z hi tot-il 
p~eudonimów arly-tycw.ych I n'le
cha12ioz:rnów, }akle rządią ,.techni
ka" ich pr~yb!eran!a, ?:e - co a
mi to 'l;';iemy słysząc o Koval~kych 
- w XIX w. emigranci z Euro
py byli -pows.z<'chnie ,.przcmi~no
wywani" pr1..ez ui·zednik6w Bmer y
kań.sklch, gdyż ci os: tni nie potra
fHi napisać i wymÓ'\\'"iĆ mprawn.je 
ich imion I nazwisk. ż, proces 
ten kclD'tynuowalv - jui: świ3do
mie następne pokole'l1ia - c'!la u
łat wienin Innym v:"m wy a so-

Kto wie, że dy.!!POnuja.ca potęż
nym grJsem Jennifer R11gb pnzy
ll'lla nA świat d wychowała !iP ja
ko Heidi , tern, albo 7.e ...,, P~''~por
cie piąkne.1 Cbe.r „stoi": Chcrylin 
Sark1U1ia la Picrf'T 

O tym wm:yst'Jtim do•wiedzieć alę 
m't>llna :r: wvcla1!ej ". ostat!!!.icl! 
dnla<'h w RFN' prawie 200-.o,troni
coweJ k!iążki Manfreda Barthela 
pod tytułem „Leksykon pseudo
nim.ów" (Heyne Verlag). Książka 
zawiera pontod lfJOO ps0 udnn;m6w 

. NIEMA Z POWODU CL<\STA 

Po l! lataeh mUczeula. P.rze
ntówiła Marry Hafferson z l\U• 

stralijskier;o miasteC'zk~ Wo
uloug. Podczas napatlu kaszlu 
wypluła. srebrną trzypen.sówkę. 

WlaśnJe ta moneta, a ufo jal> 
przypuszcza.li lekarze sk utkl 
bronchitu, spowodowała jej wie
foletnią niemowę. I;it'nia,:i:ka nie 
udało się wykryć rentgenem, 
i;dyż tkwił w pozycji poziomej. 
Skąd jecnak wziął się w gardle 
szezęśliwc>j już dzi~ kobiety? Po 
tlłll!Jidi ilclihera.<"jach rodzina u
znała, te <l\'Sl!:ysUdcmu winna 
tradycja, ne.kazująra zapiekanie 
monety w urodzilu>Wym clc'5cie. 

C~t;ść akcji \\y;\\irtfan~iw c..hcrr.k \\ polskid TV serialu ,.\\ j,t.t 
i pamięć·• rozgrywa sic: w Tt'rezinir. W latach 1941--45 bitle1·owcy 
utwor7:yli w tym czeskim miastec"zku getto dla. Żydów 11: całej Eu
ropy. Przrz getto przeszło ok. 140 tys. osól>, z który eh 30 tys. zmarło 
w Terezinie. W pobliskie,; twierdzy, tz\Y. Malej Warowni, faszyści urz11-
d:dll więzienie. - obi•z db więźniów politycznych. Terezin EQstal wyz
wolony 8 majr. 1945 roku przez Annię Radziecką. 

!liz.: wejście do tzw. Małej Warowni, gdzie znajdował się obóz kon
centracyjny. 

... 
l) amlętacie państwo ti: scenę r. pocz1'tku fil

mu Andrzeją Wajdy „Danton": długi na
)atd kamer.'/ na wyrainie rysującą .się na 
tle nieba gilotynę - gotowa do użycia. Gi-

lo ty;ia stała się w cz;u;ach wielki~go terroru re
wJlucyjnego symbolem tamtych burzliwych cza
sów. Nie jest jednak wymysłem \\'ieJKiej. Rewo
l~cji ł'rancuskicj. Znana była w Europie od XIII 
wieku, a w XIV stuieciu rozpowszechniła się na 
dobre, zastępując w wielu wypadkach topór ka
towski. 

W swej nojwcześnicjszC'j formie gilotyna nie mia
ła i:uchomcgo ostn:a spadającego z wysokości- kil)rn 
metrów na szyję skazańca: Zamiaab ostrza n.lała 
ostrugana deskę, którą. przykładano do karku ska
zańca i następnie uderzano w nią młotem. 
Używana w czasach średniowiecza gilotyna z cza

sem wvsz!a z UŻ\•cia. :treszta, w wiekach ś1·ed
nich ni'kt nie ui.y\val tej nazwy. (W Szkocjł nazy
wanJ ją„. parmąJ Swą nazw~ gilotyna zawdzię
cza doktoL·owi J. T. Guillotin, który w czasach 
rewolucji francuskiej domagał się w Zgromadzeniu 
Narodowym zbudowania takie.i maszyny do uś
miercania. która zadawałaby w zystkim skazańcom 
jednnkową porcję t"ierpicnia. W ten sób jedna 
z fundamentalnvch za-sad Wielkiej Rewolucji Fran
cuskiej: wo;no§ć. równość, bra.erst\vo - uzyskała 
maknbrycz:1y wymiar. Kiedy w,rko:iano konstruk
cj~ owego urząrlzcnia. wykorzystując oczywiście 
średnlowiccz:1e doświadczenia, uoczątkowo przylg
n"'h do niej nazw; ,,Ludwisia." (n\~ od Ludwika 
XJV - mon:u·chy, kt.óry rzarlził Frapc-.ia do rewo
lucji. ale or! na;:wi5ka doktora L011i.sa - który 
przvgot1w11ł nro!el't i pierwszy ejo::d'molarz gil,)-
1.yn•·). Pr611n v·ncrRl1 a nower:o 1:rzachema P"lep·0-
wo.cl7.'1!13 została 2i kw'elnia li\'.l:l :·:ilt::. 7. cz:isem 
j,~jr.a~t •· ku 71~1artv.pi~"1i:i dcl.1ota C •.Ji 11·,1.ia 
11rzac!zenie do ścina11i11 glów zaczęta nazyw.i~ - od 
je~o nllr.wlska - gilct~·n<\ 

Gilotyny frnncusltie charakteryzowa'i;t się ts m. ;_,, 
s'·:i1an' pn:ed egzekucia, kła<lzion.v hy! na ukośna 
drs"ę 'w t;iki ~posób. ż.C' jego ka:-k zna idował się 
doHi>rjr.iP w miejsrn. gdzie spadało c'ężkir. u'kośn-ie 
m~<rn'ion.<11 ostrie. Zwykle pod deską majdował się 
kon; na odci~lą głowę kazańca. 

'.\Iakabryczne narzęd~ie stosowane b•;l" h~rdzo 
długo. Jak stwjerdza Witold Maisel w .~rcycieka.~ 
wej pracy „Archeologia prawa Eµropy w R9sJ1 
!'tosowano i:ilQtyne do rewolucji 1917 roku: a. '".c 
I"rancji ~ aż do 1981 roku, czvli do czasu zmes1ema 
w tym kraju kar.V śmierci. W ctasie drugil!i wojny 
świ;!owej ~i:otyny stosowali Niemcy, m. In. v..· 
f':l:sr 0 • 
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R ównie złowrogi\ co gilotyna rolę i odgrywa! 
szafot. Znów można odwołać się do filmu: 
w jednym z odcinków serialu „Sześć żon 
Henryka VIII" pokazano egzekucję Anny 

Bo!eyn, ściętej właśnie na szafocie. Szafot to w 
gruncie rzeczy podwyższenie o wysokości 2-3 m 
(egzekucje były publiczne, chodziło więc także o 
zapewnienie widoku dla widzów 1tojących dalej). 
Skazaniec przed egzekucją zwykle przywląz)'lvany 
był do krzesła, czarem oczekiwał n~ scięcie w po-
zycji klęcZtjcej. · 

Wspomniana egzekucja Anny Bo!eyn odbywała 
się na dziedzil1cu zamku Tower. Szafot tam umiesz
czony służył do egzekucji członków rodziny kró
ll'wskie .i i innych clostojnik6w. D!'ug\ londvń.skl 
szafot. przeznaczony do egzekucji publicznych, u
mieszczony był poza zamkiem, na wzgórzu. 

Podczas egzekucji wiele zaleialo od lcata l jeg0 
umieiętnoścl operowania mleczem lub toporem. Na 
szafotach ścinano mieczem. Miecze katowskie od

. róiniają się od innych: np. rycerskich, a to głów-
nie napisami i rysunkami umieszczonymi na nich 
a także dość znaczną wagą. Duża masa miecza 
katowskiego była potrzebna do uzysi:!m!n odpowi d
fliej siły ciosu, po którym głowa skazań~a spadała 
niczym ścięta brzytwą. Zwyl:le kat ujmował c!ęzl< i 
miecz oburęc:znie. a uderza.jąc brał szeroki zamach. 

Wiele zachowanych do dziś mieczy ma wyryte 
sentencje „okoliczno'clowe". Na przykład ek;ponal 
przechowywany w ·warszawie w ~luzeum Woj
ska Polsltiego ma na klindze napis po niemiecku : 
„Jnk tylko mkcz na ci b!e wzniosę -życzę cl ży-
wota wiecznego". , 

Jako ci awostke można podał:, 7.e dutym uz
nariiem c1 szyły się miecze (nie tylko katowskie) 
z Solingen. Zresztą miejscowość ta (RFN) ,słynie do 
ctzi ·. 1e znakomitych ecyzoryków i hrzy!ew. 

Z nacznłe st11rsz11 tradycię nl:i: ścięcie na sza
focie ma egzekucja polegająfa. na /;cięciu 
toporem. Stosowane było już w starożytnym 
Rzymie, w czasach średniowiPC7.I\ topór był 

h>ż wcze~TI·!'j w u2Jyc!u niż miec:z. Topory katow-

bie startu w tyciu. Od kol1ra lat 
m:ie.demdziesią:tych obserwuje się 
~dnoak odchoo:enle od powszech
nej ki~dyś praktyk! przyb ierani a 
P1Seudon!m6w. Dziś w świ-ec:e <tr
t.vstycznym - :r: wyją.!ki"m muzy
ki pop· - artyści zmienlają naz
wisko tylko ·wtedy. g<ly je§t o:.o 
skomplikowane I tMJdne :fo wvmó
wie-nda lub gdy prowadzi do śmie
smych skojarzeń. 

ZBIGNmW RYG.~LSKl 

W 1&4omoś6 e odkryciu nie
zwykłego portretu niezwy
klej dam v w }>Ółnocnyc·b 
rejonach Izrael& sp1awiła. 

te miast pisa6 • tym, · Jak źle 
l,yło kulturze - ; nie tylko jt>j I 
lV Starrm Roku, i Jak po tysiąc
kroć źle będzie .iej - i n·o tylko 
jej - w Nowym, postanowiłem 
\HÓri.i do tematu KOBIETA: ra-
dośniejszy i wdzięczniejszy, n 
dawno go na. tvrh ł:r.mat•h nie 
podnosiłem. Ale zanim pan ~łów 
powirm o owej p I ę k n e J n i c
z nr. j Cl m e j. udnałezlonej a 
rarzej o d k r Y t e j, bo Io !<łowu 
bardzlf'j mi ł:J pa.uje - prze~ 
.1reh l411:~hv w '11 jscowo.~I Sefo
ris, nic opodal Nt1za.retu, kilka uwar, 
o kobietach i me}iczyznath w 
o!(ólc, autorstwa 1 ółnych sławnyrh 
ludii, które wvnotow11.lem RUbll' 
przy okazji lektur. 

„Jeśli chce ~lę zachowali ładne 

I nogi, musi się pozwolić m~sowac 
je spojrzeniami nu:tczyzn" (l\1arlc~ 
na Dietrich). 

„Pulower Idy na Jr.obl„cle do· 
brze, k!l'dy mekzyini ni!' mnp;4 
o.ddych:i,ł' (Zsa Zs~ Gallor). 

„Kobieta, kLóra. publicznie s!e 
rozbiera,' podobna lest dn rf'ty~Prn 
thrillera, który w zwiastunie fil
mu poda.je do wiadomości to-zwią· 
za1;de" (Alfred Hitchcock); 

•. Sztuk'\ kobit>t. polega na tym, 
alJy wybrała mężt'zyznę, który lą 
wybrał'' (Gra.ha.ro Greene). 

„Kobiety mUSZI\ cb,glt1 tlCZYC 
męł.czy:r.n cleka.woścl tego, en już 
znają" (Coco Ch.lnel). 

Ta ostatnia 11waga pns:niemnlała 

Ale po norweskiej stronie sklepy spotywc:r:e likwidowane lll 
jeden za drugim. Dawniej i one miały „de>te Ie.ta" kiedy 
Szwe?~m opłacalo się przyjeżdtać po mąkę, cukll?r I ma~garynę. 

• C-:hoc1az są to nadal jedyne produkty tańsze ·w Norwegii nit w 
Szwecji, r.>żnica nie jest już duża i Interes pr?estał się opła-
cać. Szwecja stała się w ostatnich latach najtai15zym skand:v
na wskim krajem. Nie tylko Norwegom opłacają się zakupy 'u 
sąs.iada. ~nasta południowego wybrzeża 'zwecji m1ieżdżane 11 
przez Duńczyków, chociaż Szwedom także opłaca 11ię wybra~ 
na druga stronę Sundu po tańszy alkohol. 

Na p<Slno!'y, w d<>linle rzeki Turnlo, szwedule 5klepy wabi~ 
!ińskich klleqtów którzy przekraczajii granicę, teby zaopatrzy~ 
się głównie w z.nacznle tańsze masło i innĄ żywność 11:r:ybko dro
żejącą w Finlandii. Szwedzi dla odmiany ublęraj" al~ prawie 
v.:ylączn!e P? drugiej stronie rzeki. Po szwedzkiej stronie ht
me.1e nndwyzka ?'Pę7.czvzn, więc młode dl'ieweięl11 z po:r:bawlo
n~j wys arczajaccj liczby chłopców !ińskiej części doliny Tornio 

.,,~ staly slę takte głównym ,.towarem e~portowym' · ' ~ 
~ TOP.łASZ WALAT ~ 

~~Q//,/.U'///'//./.UU//HH.H/H/DH//HH/.UU////F.~-W-.//~ 
ml słowa mei;o profesora Ja<'ka 
Zuławskiego, 'wietnego malarza, 
miłośnika gór i kobiet - jail. 
zresztą wię_kszośE mę:iczy:m z rntłu 
Zuławsklrh! - znakomllegg hie
siadnika «.>o za ~u~ęś.cle, łe nil' 
clo1ył tych cyrków .„ gorzałą, a.le 
w 11,rol,ie i tak •ię pewni.- prze
wraca ... ) I intetigentner:o rozmów
•·Y, którf' r·7t:stn JJO\ tan al: .. Nie 
ma kohiet hrzydl.;ich - są t'~lko 
fncrci hez ''f'"YOhra7.nif'• 

l'owroc111y jednali "o "" t.J „•a· 
jemniczcj ni.l!·i.:ajomea", kt1i1·1· j 
wdzięk tak 1.a~kOC'ZYI i U<'iC&Z) ł 
'.l:uawców ~ztuki stai·ożytncj i u:e · 
tylko. Nazwano ją „l\loną I izą z 
Galilei". Jest r~agmentem dużej 
mozaiki, poswięconej bogu w1ua i 
·k tazy - Dionizosowi. Przeleżała 

11rawic dwa tysiąclecia pod 7Jemią 
i nic a nic tn jt>j uro<l7ic nie 
zaszkodziło; „wii.:\ce kolczyki w 
kształcie łezki h7.ymają sil} świet. 
nie, stanlezek nie wygnieciony, 
świeżutki makijai w sześciu od
deniach" i wicie nicpokoj(\C'ego 
uroku w spojrzeniu pięknY<'h 
oczu ... 

Przypomina bardziej ddewczynę 
I rewll na Broadwayu :r. końca lat 
osiemd:desi1tłych nu1e~o wieku, nit 

mieszkankę Galilei a roku dwu
setnego; ma śmiałe i prowokujące 
spojrzenie, a uhktórzy ck~percl, 
zwracając uwag.ę ua śiad po ugry
złoniu na jej dolnej wardze i na 
kupidyna usadowionego na je3 pra.
~)m ramieniu, i\omy'lailł się„ te 
Je~t ona moi.e Afrodytą, boginią 
miłości. „Ona jest taka renesan
gowa, tak ba.rdio nowoczt.~r.a 
mówi Eric Meyers, areheetlog :r. 
Duke Uniwer~ity, który kierował 
Z<lSJ?Ołem badaPz~ - '.nudno ą.wie
nyc, że ma 181)' lat. Jellt wprost 
nadzwyczajna". („N ewsweek" 
„Forum"). 

Mona Lila z Galile' naJeźy do 
na.Jbardziej nieirwykłycl:ł .Cłi:l.'$"ó 
arc•heologicznych dokonanych osi -
tnio w Izraelu N1;we badania 
ujawniają wielk'e bGgactwo 7abyl
ków materialn'1ch po kul1urach 
nieżydowskich. „Państwo izrael
ski<,, kti1re dawniej nsilowai.o pod 
budować swe d~·skusyjne roszcze
ni.a. wobec tych w:iem, ukiPrunko
wuJąr. prace arcb.eologiczne tak, by 
ograruczyły się do znalezisk ty
dowskich, dziś nnansuje równiet 
prace \V wykopaliskach nieżydow
skich, gdzie od1trywa się takie 
właśnie artefaktv, jak „Mona Liza'.' 

0tl) wspaniałe skutki tolerancji. 
Pamiętajmy o tlm na co dzień f 
(Hl święta. I właii11ie tolerancji T.y
cze Waw wszy~t:i.im. wc wszyst
kich na~tępny{'h „Nowy('h Ro
kach", które nadejdą, bo dopr&w
dy nie jest z nią naiJeplej - ani 
od łwięta, e.nl na co dzień. 

ANDRZEJ GRUN 

k1 pozostawały (równiei w celu odstraszenia) na 
szubienicy tak długo, at uległy roz.kladowl. Pozo
itawienie powieszonego było więc dodatkową karą. 

1lde. acitlcolwiek Ń&ne{So ks:zfałtu, wszystkie miały 
nerokle 09trze. ChOdz:łło prawdopodobnie o pew
ność, te nawet w razie niezbyt precyzyjnego cięcia, 

· głowa ekazafica i tak odpadnie od tułowia. Kat, 
który musiał dobijać skazańca narażał sill na obu
nenl1 ł drwin„ H .trony xgromad:i:onej gawiedzi. 

„Spośród wszystkich miejsc. w których odbywa
no egzekucję, obszar wokół uubienicy budzi bez
sprzecznie najs!lniej"y strach l wstręt - stwier
dza Zaremska. Tu wyrast1.j11 uiywane w magii 
rośl!ny, tu zaopatrują 11ię czarownice w potrzebn" 
do ich praktyk kawałki ciał skazańców. Sznur, na 
którym powieszono wisielca., jest cennym instru
mentem ludowej medycyny". 

„Z powodu oddalenia szubienicy od miasta -
dodaje ta 'sama autorka - egzekucja prze:r: powle
szenie mtU1iała trwać długo. Rozpoczynała się od u
formowania konduktu złożonego i: ofiary, kata, któ
ry sądząc :r: rubryk miejskich rachunków przyby
wał pod 11zubienic~ na woz)e, straży, oskarżycieli 
i wotnego. Ten ostatni bcidzie następnie w ratuszu 
zdawał sprawę z przebiegu egzekucji Procesję po
przedzał człowiek nioStiCY przed skazańcem krucy
fiks, a zamykali gapie". (Opis odnosi się do Pol· 
ski w XIV-XVI wieku). 

,.Ecze'kuo3- kary mlec:r:a - pisze Hanna Zarem-
1ka w pracy poświęconej roli kata w spoleczeń
stwle Polskim vr XIV-XVI wieku - odbywała 
się na rynku, niekiedy w pobliżu m!e~ca dokona
nia pri:estępetwa, cusaml u stóp s:r:l,lb!enicy (wtedy 
miała charakter ~ńb!4cy) lub na zamku. W Kra
kow~e jcl.nano przestępców na rynku przed wejgciem 
do Ko4ełoła Marlaokieeo. bądź naprzeciw ratusza 
Egzekucje na zamku nie były ehyba dostępne dla 
oczu Jlt'zypadkowych iaplów". 

S tran.n11 fan111' egz:ekucji było lam'anl;r ko
łem. Kara ta zna."la jest eo najmniej od VII 
wieku. Jak wyg11'dała według cytowanl!go 
jut Malsel.a: ,,Rozciągano skazańca na zie-

mi, przywl1'zując ręce i nogi ·do wbHvch w ziemi~ 
palik6w. Pod ramiona I nogi podkładano kloc!d 
drewniane dla zwiększenia skuteczności cioso"-.. ,._. n 
skazańcem stawał kat. uno~ił w górę kolo oa " -
zn i puszczał je. Czynność tę powtarzał al. du 
zgonu skazańca. Po egzekucji zwłoki przest~pc'' 
skladano na kole. przeplatając połamane końezv
ny przez szprychy koła i osadzano je na pa;u, 
wbitym w :r:iemi11 na miejscu straceń - w celu 
oostrasz~ia Innych tJd popełniania przestępstw". 

N ajpowszechniejszym l najstarsr.ym sposobem 
wykonywania egzekucji l;>yło wl~zanie ska
zańca. Peezątkowo - na gałęziach drzew, 
pMniej - na specjalnie wznoszonych szu

hienicllch. Kara powleuenia była n11jbardziej hnń
bi!\ca. Stosowano 111 przede wszyst'<:im do zdr11l-
có'1I•, zabójców i złodziei. • 

Zwykle wznoszono s:r:ublenice poza mia tern, ale 
dość często zdar!ało ale. te w celu odstraszenia po
tencjalnych przestępców wi~r.11.no skaz.ańc6w na 
dnewaeh pr:r:y drogaett włodlłeyeh do miasta, Zwło· 

.. .:_, 

Szubienica :>łużyła także do wykonywania kary 
hs.ńbiącej, polegającej na powieszeniu, w zastęp
stwie nieosiągalnego przestępcy, jeg-o portretu. 

Do az;ublenlc pn:ytwierdzano także części ciała 
przestępców skazanych na ścięcie lub poćwiarto
Wtłnie. 

Dziś nie buduje się jut szubienic w miejscach 
publicznych, co nie oz11acza, że zupełnie wyszły 
z użycia. Można się wzdragać na bal'ł)arzyński spo
sób wy-konywania kar w średniowieczu ale nale
ży pamiętać. że szubienice u nadal w użyciu, tak
że w naszym kraju. (Powieszl'nie jc>t w Polsce o
bok rozstrzelania jednym z dwóch sposobów w;;
konywania wyroku śmierci). W filml'e Krzysztofa 
Kieślowskiego „Krótki film o zabijaniu" jest dłu
ga sekwencja, w której pokazane jest prz.ygotow:v
wanle współczesnej szubienicy w więzieniu do 
utycia (badanie pi:tli sznura, mechanizmu jego pod
cl11gania. zapadni). Rob! to człowiek, który później 
naciśnie guzik, czyli - n11zywal11c rzecz po imie
niu - współczesny kat. 

Od cza.sów Aredniowiecz•, nazywanych mrocz;ny
ml, upłynęło kilka stuleci. Cz:y s faktu, te mamy 
nowoczel!ne szubienice wynika. te l~eśmy bar
dziej C~"<:vilizownni? 

' 
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Było ich jut pl~, ale t:rlko ta plenrna - w jowe. mori1llle i prawna, jakie · zdążyły nastąpi6, 
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,Jmmanuelle" 

_----....-... &.~ ----------- .............__ ~ 

XAJWl.KSZY BOCZNY DOCHOD o.siągnięty 
pr;ia prywatnego ob:y·watela azacuje się na 105 
mln dolarów. Tyle właśnie zarobił w 1927 r. chi
U.10W3kl gangąt.-r Alphonse (Al) Capone. Pienią
dze pochodziły m.in. z hazardu, nie-legalnej sprze
d.dy alkoholu ł wyścigów. Brytyjski rekord w 
~cl rooznego dochodu należy do ex-Bea
tlesa Paula McCartneya, który w 1979 r. zaro-

NA prawowitemu włdcl.cielowt to I00.000 dola
rów, które znalazł na awe3 · tarmłe w mdejsco
wości Peru (stan Indlana1 UM) 61-łetnł Lowell 
Elliott. Pieniądze · te i;gublł w lipcu 1972 r. pory
wacz, który 5kakał z samolm na 11Pa4ochronle. 

§ reiyserU Jiu&a Jaeeklna, z zawodu fotolt'ałika mo- 1prawiaJll, ta dzlJ obraa ten już troch• nuty. cho6 
~ dY - uwał.ana j11t za najleps~. B~•lo teł wiele nłegdył rozpętał międzynarodową dyskusję nad r6ż-S przykładów naśladownictwa. Celowali w nich nicami mlędz:y erotyzmem 1 pornografią. Przed la-
[S Anglicy, którzy zdaniem znawców tematu. reali- ty w inles!ęcz.nlku „Kino" drukowano wypowiedzi tS zują najsmutniejna filmy pomograflczna', do tego na ten bulwęrsuj11ey temat, a &los zabt"ał m. in. 
~ ;11azwyczaj „ozdobiona" acenaml 11dyetyccnyml oraz Walerian Borowcl:Y'k („Lulu", „Dzieje grzechu"), 

Ryolehł Saaakawa, preus ja.pońaldej twldaeji 
przemysłu atoezniowe[O.i. l)rzez.naczyl w latach 
1962-1984 na ROZNEuO RODZAJU DOTACJE 
405.732.907.012 'enów. Suma darowizn uczynionych 
przez: "Johna Davisona Rockefellera wyniosła 730 
mln dolarów. NajwiękSza jednorazowa dotacja w 
histori! filantro,p!i wynosi 500 mln dolu6\V - ty
ie właśnie przeznaczyła w 1953 r. fundacja For
da 4157 różnym il!Stytucjom oświatowym. 

§ Włosi. Cl przede wszystkim ataral! •l• wykorzy&-tać Jego stwierdzenia 111 według mnie 1zczególnle cel-S koniunkturę, kręc11c pospiesznie filmy podobne do ne: - Wszystko co piękna na pewno nie jest por-§ francuskiego pierwowzoru. Poniewat na wideo oog.rafi11 - mówił. - Pornografia to sprawa llllOj-
błł ponad Z5 mln funtów. 1 

NAJWYZSZB WYNAGRODZENIF. w hLstorll 
S krąż11 te filmy nieustannie, dodam, :te repliki rzenla. Uważam, :te człowiek moralnie normalny 
~ „Emmanuelle" mają tytuł pisany przez jedno „m". może oglądać wszystko 1 w żadnym wypadku nie 

łW!latowego biznesu otrzymał · Frederick W. 
Smith, azet amer~ań~ie' firmy Federal Ex
press. W "1982 r. zarobił on 51.544.000 dolarów, 
c~yll •rednlo 4 mln 295 ty,, dolarów miesięcz-

Ale wróćmy do tej pierwszej. „Emmanuelle" Jaec- może mu to zaszkodzić. A erotyzm? To po prostu SI kina weszła na ekrany w 1973 roku i tylko w miłość, której celem nie je.!t prokreacja. § Parytu pozostała na nich przez 355 tygodni, osią- Kinomani z pewnoścla nie opuszczą okazji do 
~ gając aż 3 mln widzów. Ten rekord 'PO'Jl.OĆ nie zo- obejt'zenia legendarnego filmu, zwłaszcza że podrói § stał dotąd pobit)'. dq Tajlandii, sceneria Bangkoku, to piękna opra-we„. 

NAJMł.ODSZYM OBYWAT'l!:LEM, KTORY ZA
JlOBił. MI~ON DOLAROW był ameryka11Ski 
aktor Jack1e Coogan, w wieku 6 lat partnMu
jący Charlie Chaipl!now! w fllmle „The Kld''. 
lhiriey Temple, „cudowne dzlecko" amerykań
&ldej kinematografii, zarobiła 1w6j pierwszy ml

NAJWYZSZY CZEK wystawiony w Wielkiej 
:Brytanii opiewał na 667.571.952 funty i li pensów. 
Kwota ta, wyiplsana na czeltu podpi$anym 31 
grudnia 1987 r. tirzez !a.dna Vallance'a, gtanowiła 
czi:ść podatku, jaki ff.rma British Telecom mt1$1a
ła odprowadzić do skarbu. państwa. 

S w'l!. erotycznej opowiastki. Zresztą wszyscy reali-

~
§ Historia młodej tony pewnego dyplomaty nie ma zatorzy kolejnych „Emmanuelli" dbali o jakość ple-
~ w sobie nic z psychologicznych zawiłości. Jest to nerów. Był więc Hongkong, wyspy Bali, Seszele, 

prościutka opowieść o kobiecie, która poznaje ta- a czwarty film z tej serii (już z 35-letni!I S. Kristel) 
~ jemnice miłości l sztuki kochania. Kolejne zdarze- miał akcję osadzom1, w realiach Kalifornii i Rio S nia pozwolą jej ocenić i docenić rolę kobiet:" właś- de Janeiro. W 1987 r. ·w. Borowczyk nakręcił 

lłon zanim 1końe.zyła 10 lat. § NAJWYZSZY POSAG panny młodej wynosił NA1WYZEJ OPł.ACANYM IONStJLTANTEM 
~ nie w tej delikatnej grze. Doznanie przyjemnośd, „Emmanuelle 5", ale ponoć tadna nie dorównuje S aposób dochodzenia do niej - to wszystko tajern- tej pierwszej. 

I mln funtów 1Zterlia:igów. Takie wtano otrzy- INWESTYCYJNYM ~·t Harry D. Sehultz, mie'S mała Elena .Patlno w 1929 r. ~ swojego ojca, s:r:kający w Monte Carlo. Standardąwa opl.ta za 
.~ Don Simona Iturbł Patino, bo!i\VJjs'kiego millone- godzinę konsultacji wynosi 2400 dolarów w dni 

~" nice, które rozszyfrowuje oiękna Emmanuelle. W S tej ...roli wyst!\piła holenderska modelka SylYla 
liristel. 

RENATA SAS 

S ra 1 potentata cynowego. pows:i:ednie l 3400 doiarów w dni -vrolne od i>ra-
~ NAJ'WIĘ~SZA SUMA ZNALEZIONA I ODDA- cy. opr. (bar) ' 

-,.,//....W/U.H/7h7HL/;7;ą/q/~U./.1'7U~~..b"AQ.A0'/.H.////.T •• Q·H'/HD".,r//.T/UQ'F.r.ą..9, 

Kamizelki 
'V pierwszych dniach roku wny-1 Tkaniny 

,tko zdaje •1• w1kuywa6 na t~. te mogą bvć 
modą apecjalnie 1oble głowy ia- • 

- bardzo rótno. Plecy I niecmła. Przody - fantuy}.'le. Dla 
11 l)Odnewki, ale nieko- pan6w tet, będzl• nałl Słowem 

materiały fanta1yjne. kraty, pasy. 
wraca~ nie będziemy, ma~c Inn• 
zmartwienia. Mimo wszy.stko nie 
powinniśmy ezu~ Ili• 'ednak zwol
nieni z · obowl,zlru aehludnego wy
gll\dU, a moda ostatnim! cz11&y jest 
doić ewolucyjna i zmian nagłych 
nle 'Przynoo:I. Tym łatwiej, maj._c 
kilka dobrych wełnianych rzeczyi 
kompletować je, lą;izyć s nowym 
dodatkami I ezu6 się nie najr:orzeJ. 

Takim modnym dodatkiem do 
wełnianej dzianinowej suknl mo.te 
być duty biały kołnierz. Innym -
bardzo modnym od ponad roku -
i dla panów I dla pań - t!I' kami
zelki. Stanowią nawiązanie do lat 
oięćdziesiątych. Są takle aame -
lak męskie jak I datru1kie. Najczę
ściej są w innym kolorze niż ma
rynarka l żakiet. stanowiąc samo
istny element garderoby. Szyte z 
rozmaitych tkanin, ma'" małe klap
ki lub mały szalowv kołnierzy\>:. 
Kon\eczne guziczki. w ramach mo
<i:v na dużo dt"obnych guzików 
•izie slę da. 

· kwiaty. W tej samodiielności ka
młzefka ·nie jest kontrastem dla ta
kl~tu. Raczej bliska łtolorystyczn!e, 

„ ) ma natomiut Inny wzór, np. ta
kiet w drobnĄ kratę, a kamluila 
w duta o podobnych lub ciemniej-
1zych kolorach. Na wleet:6r kaml
i:elk! 84 bardzo oroobne., I boga
tych takardów, aksamitów, obicio
wych adamen:ków. atł111ów. 

J'e!U 11mlee!e eh~ trochc sz:v~. 
poszukajcie w awolch przepa&tnych 
szafach. Na pewni> znajdziecie 1to-
1ow11y kawałek na kamizelkę. Je
śli nie motecie same tego zrobić, 
a kamizelkę mle~· musicie - trzeba 
kupić. Widziałam niedawno niezłe 
kamizelki w Galerii Ubioru przy 
Nawrot - tyle te dość drogie 1.5 
tankowania „malucha''. Słowem za
czynają 1lę te trudne wybory.„ 

AGNIESZKA OSTAPOWICZ 

~~i!·-~··---=· 1 

Znany jest ju~ r.ilaos wy ,Jadków 
:ogowych któ"a zdarzyły się w 
1inionym rok•J t:lez wątpienia był 
J rekordowy or.d tym względem 
·ok- od czasów t.~tnienia w Polsce 
notoryzacji Poh1te zostały właści 
.vie wszystkie w~kaźoilti bE;Zpie
~zeństwa w aanvm ruchu drogo.
wym. 

W czasie minionych 365 dni do
;zlo w Polsce do 4S.22R wy~adków 
ro są tylko te z.darzenia, VI< któ
rych obrażenia Jdnieśli lud21e. Nikt 
na ra:i:ie nie 1'.JO'iezył dzies1ątkó9' 
tysięcy .~tluczek". We wspomnia
nyrh wypadk11cłJ odniosło otraże
nia 59.568 osó11 a zgimHy 4.203 
,S'.'>bV, 

Oblic7•ino że _,. porówna1du 
roklem 198'3 (· zha wvpadków 
w'l:rosla o n'.lna i M i:-1 oc„ ~ ofiar 
o 24 pror Wstę">nle o;zacuje się. ie 
tragedie tP k9s~f.r1wałv ponad pó! 
hiliona złotych 

Na jtragiczn iejuy t.ydzień to 
kres 23 29 •Jallliem'ka . l)oszło 

. vtedv do 1 082 ••yparlków a w 
weekend 28/29 października 1gi 
flęło o;o polsk; c'l 1rogacb 'il osóh' 
Bard"' tragir1.n "' zApisa I sJ~ rów 
nież tv(!1ień 6-•? ("sfopach. IV 

czasie którego · 1~taly zabite 134 
osoby 

Bez watpienia najs'Ylkojr,iejszym 
-fr.iem była w1tt ' lijnc n1<:dziela 
8rzJT1' to aiepn .udoorodobn ;e ale 
tegri dn;a wv1~•:>.Yłv się tvlko 
32 wypa~ki i J_rło LY.lkn· 7 ofic . 
śmiet"telnyC'b \f•pgleiv nie udat. 
si~ zanntować• takiegr dn ·r, w 
któr:vm wszyscy wrórili dn do-
mów cało. 

Ostatnim wyo11rlkiem w 1989 ro 
ku bvło niewątu 'wie zdarrenie w 
woi •Joolsk im ·to któregn {;oszł 
ok godz 2.130 lll-letni c:hłopa~ 
zabrał trzy sw ,;p koleżank ' na 
prze;1tdżkl" riai.to1'J1 12fl p I 08 hJ -

ku drogi uderzył w drzewo. Cała 
czwórka. resztę sylwestrowej no• 
cy spędziła , w 1zt>i talu. 

Na zakończeni• jesi:cze kilka 
słów o przycz;ru '<ch. OkazuJe 1ię, 
że nikt ich w naszym kraJu nie 
analizuje. Nie o ~?wadzi aię nad ni
mi tadnych b11dań, nie wysuwa 
wniosków. Z pobietnych obserwa
cji v.•ynika, że i::rzyezyn14 więk
szosc1 wypadKf.w I kolizji była 
nieostrożność. 

Citroen XM 
.Samochodem 1989 r." 
Przełom ro.ku. ło zawaze glo-

sowania, wybory i plebiscyty. 
Jut od wielu lat kilkudziesięciu 
dziennikarzy z 17 paiistw, zajmu~ 
jących się problematyki\ motory
zacyjn14 w świecie. wybiera pod 
koniec roku najlepszy samochód 
osobowy. Chocia7 o kulisac.h Im
prezy krąi:y mnóstwo plotek 
(przekupstwa, podarunki dla gło
sujących, etc.) to 'ednak wyni
ki plebiscytu o-~ek-!wan• ·~ z 
01romnym zainterMOWal!liem. 

Firmy n!• tału~lł wydatk6w 1l& 
„oawo,enie" tej trupy dzlemnika
rzy, (dy.ż dobra ixn:rcla danefo 
modelu w ezl>łówce . wyników 
owocuje wzrostem sprzedaży. 

Nie biorę (niestety) udziału w 
głoeowaniu, ale wynikł z ub1egłe
go re>ku .nieco mnie zaakoczyły. 
Zde>bywc11 tytułu .,Samochód 1989 
roku" został citroen ~'I. Podej
rzewam, ~e w:ele osób widzi·ało 
Innego laureata. Faworyt - ft>rci 
fiesta - był dopie.ro tnect. zaś 
audi V 8 - ~zwarty. 

Czego to IUdzie nic wymyślą! Oto trabant (wozy te ostatnio robiit 

I I 
rurorę w RFN) został „skrzy:towany" • podwoziem terenowero mer-

MAGAZYN REDAGUJE ccdesa. Wygląda to oryginalnie, tylko zachodzę w głowę 11• eo wlai-
ciwle wykonano tę „krzyżówkę". 

RYSZARD PERCZAK Moze tłumaczy to n.apis na siatce wlotu powlełru "o ehło"nlcr: 
--------------- „wielki blok uruchamia wschodni blok". 

Na nasze ekran:v film dotarł trochę okrojony. a 
lfl-letRla „odległość" od premiery, zmiany .obycza-

PS. Dystrybutorzy pewnie nie za.wiod2' się na 
frekwencji. Ufają legendzie tak dalece, :te nie za
mówili nawet plak1ttów ani fotos6w. 

40 LAT TEMU 
Do Moskwy przybył z lti l\ 1· -

1lni0Wfł wizyt;\ przewodnlczĄCY · 
Ceńtralnego Rządu Chińslii·~ 
Be.publiki Ludowej - Mao T~e 
Tu:ng. Powiedział on korespon. 
dentowi TASS, te 1 pn:ywód
cami ZSRR będzie emawiał 
m. In. sprawy kredyt6w ra· 
dzlecklch oraz układ handl&wy 
ml~d.J;y oboma krajami. 

• • • 

Zmiany w l\lin!.sterstwle Ob
1
-

rcmy Narodowej - pe połącze
niu funk.ej! I wleem.lnlst.ra I 
stela Gł6wnego Zantldft Poli
tycznego WP, sll\nowl11ko to ob
jął (en. bry~. Edw1ud Ochab. 

• • • 
Pr7.e4 Rejonowym ~bm 

~ 'ojskowym w Rzeszowie 1a
padł wyrok w procesie trzech 
księży i Ich pomocników, oak1.r-
7onych o współpracę z band!\ 
NSZ „Mewa". Księia skazani 
zostali na kary od U do 'I lat 
więzienll\ za „ułatwianie ban
dzie walki 11 ustrojem "emo
kracjt ludowej". 

A CZY PNEUMATYCZNE po-
duszki wypo.'1\ z samoohod6w pasy 
bez.pieczeństwa? FOTd od prz:ysz.łe· 
go roku za~ierza wy,posaiyć_ a.ż 
40 proc. sw-01ch p<>jaroów w takle 
podusśl. 

A NIEZWYKLE DOKŁADNY l 
niec:rnły na jaikiekolw!ek m1lll•ipu
lacje li ez.n lik poW$tał w firmie 
Siemens. Urząd.zenie mierzy 100-
metrowe odcinki drogi z do-kład
no~ci11 de> k ilku · centymetrów. 

MOTODROBIAZGI . 
A PRZERAŻAJĄCO wyipadły 

wyniki badań wa.rzyw zebranych 
z ogródków dzia1kowych usytuł<>
wa,nych przy ruehltwyeh drot.ach 
we W!I'OCłaiwtu, Marchew, bu<raki 
I cebula miały kllkadzi•hlt ra,zy 
przektrocmone dopunezalne normy 
zaw.arlości ołO>Wlu I związkl>w rtę
ci. 

A DO CZERWCA BB. opłaty 

• • 

Na ekrany w11zedł nowy pol
~ki film długomet.ra.iewy „Cza.r· 
cl Żleb" wedhag 5cenarhaza I 
w reżyaerll T&deuaza Kamlń
akiego. W roll głównej - Ta
deuSll Szmidt.- „Nurtem ldeolo
gieznym łilm u jeat probl•m 
esuJnoAel wobee wroca klaso
wego, glokall:lowany na odcin
ku Słu:tby Ochrony Porranlen'', 
pisała praea. 

25 LAT TEMU 

Stany Zjed!lo.czone · wysłały ku 
wybrzeżom A'l:ji południowo
-wschodniiej okręt podwodny o 
napędiie ato.mowym „Daniel 
Bo<>n", wypo5atooy - w rakiety 
„Polaris" z.dolne do przenosze
nia ladulllków nlllkleair:iych. 

do Po.laki samochody, wymi08ly M,4 P&bryka llamoehod6w 
celne, wniesione ta pr„ywlerlońe r . 
mld z:lotych. ło'\Yyeh wchodzi w 1'I' 

Małolitra
rok pro-

Giełdowy remanent 
Poeu&t.k<>WO 'Ulbie.I~· a.Uito

bua.ry ale al!pOWladały tadinyeh 
rewelacji w wolnym ha1!d.lu po
jazdami. Co praiwda pod kon'lec 
1986 roku ceny wywoławcze gwał
townie poszły w 1ór1t, ale styczeń 
1989 był już zupełnie apdko}ny. , 

zut6J w ha.ndlru. I.„ ciwl!Motne 
z.miany cen lln4dowyoh na nmo
chody apr2eda.wa.ne w kir&ju. Gieł
da w zuad~ie nie zareagowała. 

Ostatnie notowa.nia., to dolar w 
okolica.eh 10 tye. zł, no-wy fia.t lUp: 
1500-1750 dol.ar6w, bądź odpo
wiedni prze!iC%nik w złotówkach, 
FSO 1Mp - Z.800 dGla.r6w 1 polo
nes od 3.800 do 4.100. 

MSZ Demokiraty~znej Republi
ki Wietnamu wystosowało o
świad<ezenio potępi.aj~~ ~ de
cyzję. 

• 
W Londyl!lie zmart w wieku 

7T lat znany poeta i kry'(~. 
laureat ILterack:iej N~y No
bla, Thomas Steams Eliot, z 
pochodzenia Amerykanin, od 
1927 r. olbywatfrl brytyjski. 

• • • 

r.akłlld1 Pnemysłu Tyton1o
iweto w Radomiu 1'02'.lp00Zęły 
produkc~ norwego ga,tunku pa
pierosów s filitrem. Paalka 
„Stall"t6w". ma lk<mJtowa6 ł zł. 

• • • 
Ze sportu: du.ty aulltcet od

nieśli polscy hokeiści, pokonu
jąc w Nowym Targu reprezem
taĆ'ję Norwegii 6:1. Jedrn11 z 
bramek zdobył łodvianln Biały
nk!ld. 

epr. (bar) 

dukcn fiata lZ!p. Przypomnę, se 
pierwsze „ma.Juchy", nnontowane 
gł6wnie 1 części dostarczonyeh • 
Włoeh, opu§clły aa.kład w Bielsku
·BiałeJ w aierpnht 1971 roku. 

Chociał model 128 był wówczas 
bardzo młody. (we wrześniu 1972 r. 
pierwszych lłto sztuk wyproduko
wano w zakładach ll'IATA w Cas
ilno), to Jut w 19'16 rozpoczęto je
go modernizację. Najpierw był to 
silnik o pojemności 'lwięknonej do 
850 cJll sześc., potem wersje: perso
nal, . JAomfort, ekonomik i wreszcie 
bis. i „ 

W notowaniach 1 t .tycznia no
wego fiata 126p cenio.n1> na 4,9, 
~.5 mln zł lub 1600 doluów. Polo
nez kosztował wtedy 3,8~,1 ty.s. 
doluów. W połowie roku C4ny wy
woławcze utrzymywały się mniej 
więcej na tym samym poziomie. 
Intonnowaliśmy w pon•iedziaMto
wych nrawozdaaiach lt na gieł
dzie panuje spokój. Me już dwa 
tygodnie później coś się zacz.;ło 
dziać ; ludzie gwałtowni• wyzbywa
li się gotówki. zaczęły rosnąć ceny 
wywoławcze. Złotówka znalazła s • ę 
w pogard z'.e. a zaczął swe prze
możne panowani e dolar. 

J.ak będzle jutro? Na razie wie- W 1989 roku FSM wyprodukowa-
my tyH!:o t:r·t~. że drożeje wjazd ła 209.000 fiat6w l26p lifting I 

• Koniec ata, to olbrzymie kłopo-
ty z zakupem paliw. Rnch w han
dlu wpr-awdzie niewielki, ale ty
dzie11 w tydzień, mimo urlopów. 
tódzk'i a uto bazar od norowy.wał 
komplety. Dolarowe !:eny na tym 
samym poziomie, choeiat doo!Ar 
ostro szedł w górę. 
Jesień w większości paml~y. 

Spore zamieszanie, upadek złot6w
ki (dolary 11 paździemlka llPTZe
dawano po 11,5 tya. :7.ł), ale liczba 
transakcji niewielka. Fiata 126p ce
niono na 1.4M, uroo, U500, 1.700. 
FSO 12.:p: 2.300, 2.400, Z.600, a p~o
neza - 3.800, 4.200 (oczyw!!eie do
la rów). 
Końcówka roku, io eowu spa

dek kunu dola.. ..... Pra-w!e supełny 

na giełdę. bis . 

Strach pomyilleć jak wyglądały
by nuze zb~ry najlepszyC;h dzieł 
1ztuld technłc1iHj, &dyby nie in
dywłdualnl lcotacjonerzy. Może 
ldedył d.oozaamy tł• muzeum 

starych samochodów z prawdzi
wego %darzenia. 

Na razie takla cackm, jak to na 
zdjęciu, cienił Je<łynłe oczy wąskiej 
grupy znajomvch pasjonata. 

DZIENNIK l.ÓDZKI ar I {UOllł I 
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= Samochody aływane mają roczn11 parancJ• e (1983'), tet. '1'8-~. 
E .,_ llmłta pnebiep I 1erwis na terenie całego - ~ ~ ._ ,,:r~ 
e na'- ~ „ 1e-n-01. 

I llupahe. - ,.... =~-! c:.. ·~~ 
Jfte plaełlla ct. I hmyeh opłat 
Xłe 11ękujen aabfcła • niepewnego tr6dłal 

= = = Jfte tracłn eanl 5 
-=i: Odpowiedz! aa Inne p7U1nła~ telefon BHZ 114-30-811, tele- ~ 

lax 849070. telex 886311. = 
I!:; 40~6/47-k i;; 
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P.RZ~BIORS'J.WO 
,,PAREX" 
Sp6łka s o.o. 

lf-111 TUSZYN lt. r..<>Dzf. 
... ZKODLANA !I łeL H-34-90 

Jl'Odacent papłen1 1811lOprzylepnego 

onRUJS I POLECA: 

Mfta'- ełJłdełJ mmopnylepne w zwoJaclt 
ł ulmnaell. 

OllfA M I al SW. nJS OD 1118 I'&. 

WLHA»IWA'>T»7.NWIY.ff.HJ"/H./H/8 

Chcesz się zabawić? I 
ZAPRASZAMY I 

§ na daneingl do restauraejl ~ 
I „8 A V o Y" ~ 

lłT12 3304-

llPRZEDAll "f\otol"lę-820 
11-62-29. 14028 I 

llPRZEDAM1 kolilh'• pu
elwwll, koe, d;rwa.n, ku
pon weł.n7 '1'8-'1'11-&ł. 

61SM I 
SPRZEDAM budm atrak-

ł'Tjn' auknl4 61Uibn& 
• Tellmenr' ss-eB-92. 

61!!e'f I 
SPRZEDAM n6ł piO!llOWY 

Wanzawa M~l-66. 

ZAMIENn!l M-1 s telefo
aem na włę'lw:• • wr
todami 91-98-M. 

81089 g 
M-4 Teofi16w - zamienię 

- . 06rm, 7+-00-28. 
61'1'81 g 

PA WILOM' ... a.trum -
' ob-i•) - W)'dzieria
~ llP1'9Claa 38-26-111. 

817191 g 
ZAMI1CNilil m!uzJk&nie 

Pl.otdrowó.e, 118 m tele
fon H M-ł, M-2 Ret.k!nla 
Jt-.tal!Jt: 09C>b7 pry..... „ ~ 82-118-70. 

52104 g 
DWA .,Uje. koocllll1l& -

na ćlwa oddcielne -
lllJ..83..a. 92D9S g 
ZAM!~ ft1t• 111 

warna,... łn L6ds -
~6-03. 

T&ł1 k 
ZAMil!IN'Dt 01edl6w M-4 

Rad~, łr6d
..WC1e T4-50-K 

130M g 
DO w;yna~ lokal -
~bie11, 1!5-'1'2-12 po 11. 

4'33 g 
M-6 mprzedam -.n.-93. 

13.594 g 
PO.SZUKUJIJ mieszkania 

52-74-99. 416 g 
eT m włunośclo

llP'l'Zed&m 1!7-24-30. 
Hl g 

M-6 18~-aG po 2111. 
188'78 g 

~ w (0411. 19-1 (opr6os pcmte411lałk6w) § 
W•tv ł7llto I ł7L Il I 

§ ZacbWo6 3!-ll·Cł 

61896 g 
SPRZEDAM łutro k.&tt

kuły, 55-!8-a. 
11 '1'96 I MA TllMATYltA, 

WIEŻlj ,.D;rnamlio Spea- tria wykreślna. 
geome-

57-19-87 
61801 g 

FRANCUSKI - Kowa
lewska. 86-79-76. 

lub pnJJdi, Trauratła I. S 
140łł-ł ~ 

ker", kolumny Alitus 
HO - korzysbnie aprze
da.m '3-25-40 wiecro-
irem 61807 g 

CAMPING .trzelni<:ę 
~./LULU./H/././HH././/N7.U././AVAV././~ 

J TELEWIZORY, Yl.deood· 
· twariacze, gospod.alr.$two 

domowe kupno - 1prze
sprzedmi. lub z.amienlę 
na „Niewia.doWSlkll" 
83-08-38. dat 57-52-12. 

IMilełl g 12411T g 

KUPIĘ dziahltę pod pa.wl- l'ELEWIZOlt, magnetowid ELEKTROM M - kolor 
lon usługowy 100 m - kupla - 1przedasz now1 - sprzedam -
86-34-56. &1-23-09. 111-85-el. MOM ł22()CI I 00907 g 

WILLĘ luksusową 400 m 
działkę 7 .600 m sprze
dam 78-19--04. 

61666 g 
KORZYSTNIE sprzedam 
działkę budowlaną (Ko
lumna) 906 m. Oferty 
li ceną 62201 Biuro Ogło
szeń. Piotrkowska 96. 

DZIAŁKI letniskowe (Ro-
sanów) sprzedam 
16-49-40. 62176 g 

NAJWIĘKSZE Biuro Po
średnictwa .Iskra" ku
pisz - sprzedasz wszy
stko 16-64-47. 

63900 g 
BOAZERIE, stoły szwal

nicze - poleca ~lep -
Jaracza 6. 

g BLACH!;, dacllówkę, rury 

PUZDERKA li pruowa
nej tektury !a.kierowane 
z na.malowanym! 11ee
naml z Roeji ata.re lub 
nowe kupi,. 57-31-46. 
&1-67-60. 

łl.580 I 
KUPIĘ lw11 wyd~ierża.wl-: 

sklep w centrum -
16-31-91. 62165 g 

PRZEDWOJENNE meble. 
obrazy, zegary, porcela
nę, żyran'1ole lnne wy
posażenie mieszkafl 
kupię 86-84-24. 

63017 g 
DOLARY kupię 36-56-04. 

61074 g 
DRUT stalowy lub ocy;n

k:>v:any - kuip!11 -
86-82-92. 

białe - llPI"Zedam -
87-66-90. 

113139 g 
CEGŁ!; sprzedam 36-23-31 

362 g 
PARKIET dębow7, ma,. 

inetow!d S&nyo Szafera 
14/24. 

mg 
RUBIN A 'Pl4 - llpl"Zedam 

8l-17-2A!. 401 g 
WTRYSKARKJl 400, mł7-

nek - iipr'Zedam 
~2-23-47. mg 

SPRĘżARK!; łirzycyliin-
drow4 - spra:edam. Li
sty 374 Biuro Ogłoszeń: 
Piotrkowska 96. 

SP~ZEDAM „Te:mimę-
-4tlastilk", overlodk, kirę
eiołek &7-07-28. 

62756 g 
•R.:::i:ll!""'~P=i=l!!IU1111"A11am-=i•r11:1;·11111••r.11.i;r::: 331 g 

KUPIĘ części maszyn 

31T g 
TVC llływn1 '18-46-02. 

818 g 
PRZPJDZJ!; wełnl.a.nl\, sti

lon, torlen, b!stor-'k.olor 
91>rzedam 87-26-05. 

Ml g 
SPRZED.AM - di;iaininę 

.,miś" Ofowno 867. DZIANINĘ 

BISTOROWĄ 

oraz „miśka" 
sprzedaje 

ZAKŁAD 

DZI EWIARSKl 
ŁÓDŻ. 

dziewiarskich D2RU tel 
12-11-38 (8-15). 

133M g 
KUPIĘ zna.czkl pocmowe 

32-78-34 od 18. 
81945 g 

854 g 
SPRZEDAM Y<>lkswage

na busa po rem01J1,Cie sH
nl!ka, dwuigłówkę „Mi
nerwa", dwa stare prze
mysłowe „Singery" 
overlock radziecki. Po
szukuję !~Ws nt Gór
nej 78-10-89. 

WIDEOODTWARZACZ - 4M I 
IPf'Zeda.tm 74-27-16. SPRZEDĄM ~i4ł -

14028 g 87-64-10. 
SPRZEDAM dutll wieżę 13905 g 

,.Atari" 57-69-49. INTERLOCitI '79-56-98. 
1111148 g 18646 I 

:J.1111111u11111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111t1111u1111111111ub 
i - , · e I , „: I 
I 

pomieszczenia nadające się do wykorzystania =5=_ 
dla celów biurowych, ewentualnie drobnego 
rzemiosła w obiektach: 

i 5 
~ Strykowska 1/5 - 49 pok. o pow. 953 mkw. e 

I "" Pokładowa 719 -18 pok. o pow. 338 mino. I 
Utytkown1e7 sapewnlo~ maJit łitcmoł6 łelefonlcmit l een- t:: 

i tnlne ogrzewanie. W7posa:tenle pomtenczeń do azgodnlenł&. ce 
;;; Wszelkich informacJl udziela d~ial adminl9k'acjl, kl. 
: H-95-99. 5 
I n e 
i 85-k = 
11111111m1111111111111111111nnmmnnnmmmrnrumnnmnn111111n111111111f 

I DZDNNIK LODZKI • I ca-. 

:t 12424' 
ANGIELSKI, c yjskJ -

mgr Licho k' - -
64-61-88. 61076 g 

RODOWITY Amerykanin 
udziela lekejl. 87-66-87 

63923 g 
PRZEDSZKOLE prywat

ne. 74-86-16. 36-49-30. 
61074 g/305 I 

DZIENNIKARZ telewi-
llyjny s kilkunastolet-
nim 1tażem znający 
zagadnienia reklamy, 
promocji - podejmie 
prac1t w 1olldnym biz
nesie. Oferty 13762 Biu
ro Ogło.szeń, Sien.kiewi
oza 3/5. 

msa 1 
POTRZEBNY zdolny 

mdczyzna nat 25-35) 
- dobra majomość an
fłels.kiego l kierowania 
brantą o:łzieżow11,, dzie
wiarską. lttóry praco
wałby dla zagraniczne
go zakładu w Polsce. 
MotLlwa szeroka współ
praca z fabryką na Fili
pinach. Wymagane da
ne personalne: wy
kształcenie. doświadcze
nie w branł;y. mln. o
czekiwane wynagrodze
nie. zdjęcie Itp. Dys-
krecja zapewniona 
Zwrot lldjęć. Listy 
62991 Biuro Ogłoszeń, 
Piotrkowska ff. 

PRZYJM1!; pracę ehałup
nicZI\ (oprócz szycia) 
posiadam samochód. Li-
1ty 61543 Biuro Ogło
l!lzeó., Plott"kowska 96. 

ZATRUDNIJ!; blacharza 
1amochodowego, tel. 
78-59-07 wieczorem. 

61S9ł g 
KOBIETA do prowadze

nia domu '&)OtrMlbna -
78-10-31. 12<147 g 

SPÓŁKA ~trudni dzle
:wlarki na maszyny 
pończonnicze oraz rod
.trza - :mechanika -
87-10-łl (t!>-15). 

11G01 I 
SPÓŁKA I o.o. prsyjmie 
udziałowca do prowa
dllenia układu w Ża
kowicach Ir. Kolwizek 
(Produkcja· dzianiny 
nylonowej). Oferty 
91600 Biuro Ogłoszeń. 
Piotrkowska 96. 

ZATRUDNI!; - azwaczlcl 
(teksu) Zglers 16-31-91. 

62163 g 
ZATRUDNDJ ohałupniczo 

(n)'Cie toreb). 42-76-51. 
868 p 

SZWACZKI - llJ&t!'udnlę 
(dzianina - dresy) -
'1'8-57-55. 432 p 

ZATRUDNllj - tokarzy, 
Rllfieny oras nlewy· 
lnvallflkowanyeh -
15-28-99, llO 18. ""p 

PRACOWNIKA i: ospo• 
6areZero ?rzy jmQ -
ltnwer6w 86-8N19. 

. 139D1 p 
SZWACZKI 'H-90·8'J. 

lStt~ „ 

I Włfama 

I MEZcompu 

=r ZA IERZASZ KUPIĆ TV-SAT 
• ' PRZEMAWIAJĄ ZA 

•· I AMSTRAD SRX 200 m ; 
) 

Ili 

• 
• 

A par~metry zapewndające doskonały odbiór 10 programów telewiiz'yjnych t I 
radiowych z satelity ASTRA 

A alumi!nlawa C7.aSZ8 offsetowa - dufl eysk energetycm7 przy n.łewielkibh wy
miara~h, odporna na odkształcenia spowodowane .tarzeruem, prawie pi.on.owe 
ustawienie zapobiega osiadaniu śniegu 

A ~tereofonlczny system fonii WEGENER PAND.A amotllwiając1 zmian41 wenJJ 
Językowych oratZ odbiór audycji rad~awych Hl-Fi 

A 16-pozycyjny programator, zdalne sterowanie pilotem 
A wyjścia EURO, aud:io/video, RF (PAL), dekoderowe - umotliwiają ()p'tyma.tn. 

połączenie z posiadanym sprzętem elektronicznym 
A jakość I niezawodność przy niskiej cenie gwarantowana prze~ największego 

bryty;~kiego producenta 'romputerów profesjonalnych 
PIW ,,Wifama MEZcompu" 93-181 Łódź, Praska 15/17, tel. 84-61-n. 

• 
PLASTYCZKA podejmie 

prac11. 74-07-M. 
13833 'P 

ZAKŁAD konfekcyjny -
zatrudni 1Zwaczki do 
produkcji odzieży lek
kiej damskiej. Bardzo 
dobre warunki pracy I 
płacy. 78-10-50 (codzien
nie po 17). 

13393 p 
SZWACZKI (kurtki) 

86-46-1 ł.. 78-24-80. 
1388T 'P 

PRACOWNIKÓW - two
n;ywa - 1atrud.nlę -
74-96-lT. 13898 p 

MASA! 
87-83-4T. 

lecmłczy. 
12320 g 

~ 
SPECJALISCI 
także EKG 

CODZIENNIE 

·27·1!ł 
GABINET rentienowsk! 
Łódź, Narwirot IA. tel 
83-26-79, czynny 9-17 
- wykonuje HSG, uro
(I'afię oru pełny za
kres badań rentgeno
wskich. 82925 I 

KONSULT~CYJNA Po-
radnia Ginekologicz.na 
Ł6dź, Nawrot 2A, tel. 
33-26-79 czynna co
dziennie w 1odzdlllach 
17-19 pr6C1: 1obót. Pro
wadzona przm docen
tów i addunktów ~nsty
tutu G!nekoJogH w l.o
dzl. Rejef;tracja. lmfor
ma.cja w godz. 9-17. 

62923 I 
PIELĘGNIARSTWO 

dy:!:ury, opieka, ma-
saż .rehabilitacja. 
86-69-1111. 64117 I 

EKG Pogotowie Lekan7 
Specjalistów J!.C0R" 
87-01-27. m537 I 

ULTRASONOGRAFIA -
dr Dyrkacz, Batalion6w 
Chłopskich ł. Zgłosze
nia 86-74-65. 10 I 

„ALMED" - lntea:iniścl, 
okuliści, laryngolodzy 
neurolodzy, ginekolo
dzy, ortopedzl, cl:..' ur
dzy, uirolod%l', derma
tolodzy, piychiatxz1. 
onkolodzy, kairddol<>dzy, 
gastrolodzy, .ton.~tolo
dzy, t.nnł specjaliści. 
m. In. 'leczymy n~logl. 
otyłol\ć, łysien~e placko
wate, nerwice, wszy
wamy esperal, wvko
nujemy drobne zabiegi 
chLrurgiczne, kosmety_
cz.ne, masa.t., EKG re
ha.billtacje, badania 
wyd<>lnosciowe, profila
ktyczne badande pi~sł 
badania klerowc6w f 
inne, Armil CzeTWonej 
81/83, 15-21, od 13 tel. 
74-74-70. 84 li: 

USG - braueh, $ekolo
łla - zap!1y. Chlrurria 
naC'J:YllłOWa - tylakl, 
opaa.cjtt , WILMED". 
83-1:1.-74, ~kiego 
n. mr 

GINEKOLOOIA 18-19, 
2eromskiego IT „ WIL
MED" 88-12-ff. 

111' 
GINEKOLOG - Tuwima 

20, teol H-!511~!0 Cz«-
won.tee. 82966 ' 

ARKA - Pogotowie Le
kankt., 78-lS-OO. 

11188 I 

•a =. • 
OMEGA 

33-22-12 
SPECJALISCI 

kardiologia, Interna, neuro
logia, urologia, dermatolo

gia. 
USG 

1erca, Innych narzlłdów. 
wtorek USG serca 1 mózgu 

dzieci. 
EKG 

UltTOSKOPIĄ 
ecena ,lelita gru~ 

MAS AZ, 
JONTOFOREZA. 
DJADYN AMDl, 

SO LUX 
lecsenie bólów mlętntow,rllh 

kręgosłupa, stawów. 

Piotrkowska 33. 
12887-g 

USG '!eTCa, brzutha. cią
ży. prób7 WY'li.t!:kowe. 
rektoskopia - 1nternl· 
łci . 11:11rdiolodzy, inni 
1pecj-tliści 83-73-~ 
DA;l,llD" Piotrkow-

ska '! 63983 • 
TEL-MED Pogotowie Le

k!l>l'.sJtie 78-29~. 
6397fl g 

ZIOŁOl~ECZNICTWO 
Krym 84-36-78. 

34-36-78 

VIDEOFILMOWANIB 
64-44-90 Makowski. 

10437 ł 
VIDEOFILMOW ANIE. -
Wal~ 51-17-88. 

6249ł I 
VIDEOFILMOW ANIE. -
Mału, 83~& •. 

6S48'T I 
VIDEOFlliMOW ANIE 

34-82-8'1. 63940 I 
VIDEOFILMOW ANIE. 

Djora.. 55-łl-M. 
010"'8 ł 

VIDEO FILMOWANIE. 
81-24-65. 63505 ' 

VIDEO-REC - filmowa-
nie. 51-65~. 61 g 

VIDEOFILMOW .ANIE. 
U-32-78. 0042 I 

VIDEOFILMOWA!ffi. 
„Movie" 116-20-82, 
'3-77-18. 83877 I 

VIDEOFILMOWANIE 
16-45-45. 63973 I 

VIDEOFILMOW ANIE .. 
&1-92-29. 13406 ,I 

„JOKER" mafinetowidy, 
Yideo.kasety wypoży· 
czalnia, wymi&11a. Tu
W'lma „ 38-58-51. 

12881 I 
PRZESTRAJANIJC, d.eko

d.ery p AL, le'l'vis TV. 
ProkOlp 117-42-17. 

1841'3 I 
DEKODEKY PAL/SECJ M 

dfiwięk przest.raj..m. 
mt. Pl,isdto, a2-60-13. 

63689 I 
DEKODERY PAL. video 

przestra.janie. Inż. Ma
ł"~yk. e&-95-00. 

61336 g 
NAPRAWA ,tośnł'k6w. 

Zgierz. 16-42-lT 
eoł,1 I 

ALARMY - ~7 pry. 
watne I ln.stytucje. 
Naszydłowśl, 86-39-81. 

' 208 I 

ŻE AZKA 
PAROWE 
łnw~ 

wykonuje 
ZAKŁAD SLUSAMJU 

ŁODZ, 
1111TA JAGODNIOA 138. 
TeL f8-68-71, 16·1!-0S. 

118H-r 

13906-g 

ZESPOł.. OPIEKI ZDROWOTNEJ 
WDZ-WIDZEW 

zątrudni natychmiast: 
• pracownlk6w ck. Płae. 

• księgowe, 
• ślusars1, 

e h7draulik6w~ 
e elektrykow. 

• •tolana, 
• ulowe. 

Zakład nie prz;yjmu e osób po ponuee
alu prac1. Warunki prac1 l ptac7 do 
()mówienia na miejscu - t.6d!, ul. Ni
ciarni.ana 41 (tel. 74-38-25). '7338-k 

DOMOALARMY, ._,-03-8ł 11-.11111 • .--L.,,... ........ _....,_._ .... _. 

S.Z.E.E. 
śm.iechur&. 12465 E 

PRALKI automatyczne 
naprawa 78-80-07 

(8-10). GnJl. 63021 g „AUTOTRONJIKW 
LODÓWKI - uprawa 

'8-17-82. · Wojciechow- ł.6dj, al. ' Ba:rloka M 

911:! s-10. 63428 r instaluje, konser· 
ELEKTROINSTALACJE, • • , 
Gawłowski '18-91-71 WUJe 1 naprawta 

64176 g ELEKTRONICZNE 
HYDRAULICZNX 33-37-56 \ ALARMOWE SYSTDIT 

(18-20). 62146 g 
USŁUGI hydrauliczne. ANTYWŁAMA~~~~ 

32-19-411. 13879 p .... w Wl ..? "il 
HYDRAULilt, 11-94-33 " ~ 

161 g „AEROBIC" - śr6dm4e-
KOMPUTERY na.prawa łcle. Tel. M-45-69. 

'2-58-98 Lange. 611ł1 I 
80939 I SCINANIII: drzew. 

MONT.AZ 
74-08-CO. 

boazeru 33-23-17. 81197 g 
308 g 

MONTAŻ 
43-28-20. 

boazerii , UKŁADY Wydechowe, 
13120 g Judyma 20 54145 c 

bouerU, pa- FIAT - polonez - na-
wla.cze, szybko, ta.nio. prawy, regulac)e dia.-

MONTAŻ 

łZ-23-81, ł2-97-87 gnostyka. Przy)mę me-
126511 I chan.filta. 78-35-01. Wy-

BOAZERIA materiały żynna 8. 35-9 p 
własne 1 powierolile NOWO otwarty z:aklad 
Rzgów. Zachod·nia 1. 11itodruku. Zaprasz& -

9904 g Łódź-Nowosolna, Ku-
CYKLINOWANIE bezpy- prowicza 7 A. 
łowe, lakierowanie. Ko-
kosze-wski 86-49-64. 

198 g 
CYKLINOWANIE 36-12-44 
Janłczek. 83285 g 

CYKLINOWANIE, l&Jcle
rowanle. 43-48-!'I. 

834U I 
ULUZJE s taśm1 RFN 

- trzyletnia paran
eja. ł2-03-62 tamysło
wskl. 63507 g 

ŻALUZJE - naprawa. j 
86-38-83. 175 g 

MALOWANIE, tapetowa
nie. Jaros. 48-23-80. 

117 g 
UKŁADANIJ: flazury. 

34-13-46. 380 p 
TERMOIZOLACYJNE 
płyty - wykonuję 
AndnejewBi. 34-49-99 

61132 g 
OPAKOWANIA - worki· 

foliow,, !amówienia na 
rok 1990, tel. 51-20-68 

63741 g 
NABIJANIE naip 87-53-63 

61544 g 
KROJENIE tkanin azia-

niin. 83-38-53. 61161 g 
MARMURKOWANIE b-

ksasu również na bia
ło. Beskidzka 81 

635611 g 
NAPRAWA maszyn IZY

j!\Cych 51-98-71 (9 - 11) 
(1&-18) Dmowski 97 g 

NAPRAWA maszyn sz1-
jącycll. 74-82-08 

138:81 p 
NAPRAWA maszyn IZY· 
jących. Brote 55-6 -18. 

6392.e tl 

NAPRAWA murzyn -.y
jl\cych, Skręta. 86-89-23. 

6377ł I 

01307 g 
DRZWI dodatkowe, skute

czne za bezpieczani-e 
52-42-57; 52-19-44 Wasz
czyk. 83987 ł 

CZYTELNICZKOM ł ;:cy. 
telnikorn ,Dz ie n n iks 
Łódzkieg_o "' testaw ho? 
roskopów zodiakalnych 
gallijskich l chińskich 
po Przvsłaniu doklad · 
nej daty urod11:enia 
prześle Cl .• LtLlla" 
90-954. Łódź-4. slm'. 
poczt. IO. 60988 1 

OBRABIARKI do boaze
rii, lok.al posiadam -
oczekuj~ propozyc~ 
Zgier~ Nowotki 48. 

62171 I 
OFERTY matrymooialne 
MaTiaż. 90-954 Łód~ 4 
Box 10. 13342 g 

PARYŻ' - samochodem 
zabiorę (połowa stycz
nia). 51-13-30. 

l8900 p 

.... Sienkiewicza 3/& 
lol 32·69·T1 oraz 33·1H50 
czyme w godz. 8 T0-1!1 

ul. Plolrl<Dwsl<a Sił 
lel.36·49·70 
czymew~ 
10·11 
wpoz-chl„111 
eoboly robocze'I0-111 

~////.///////.Q/.///////// ..... /////~:;, 
~ ANGIELSKI - NIEMIECKI -

FRANCUSKI 

A8ł\ 
ftYWATNA 8Z.KOLA .JĘZYKOW 

OBCYCH 

wmawia zapisy na Mtmesłr 
wiosenno-letni. 

~ dorosl}'ch, młodzieży oru dzlecil 
od lał 11 przyJmujem7 w poniedźiałkł 
łrody, J>lątkl, rodz. 17-19, Mdi, al. Po~ 
lltechnlllll 3T, tel ł9·70-64 ~ 

ro4h. 1&-20). 

„ /// / ; lS.OOT /lłtll· 
WU/bYH/U.A 



BUCBU IU.ODZIDOWSOO fllL 
OdaM!ra lCIT) IOCllL 1'1-11 

Ul. - M'!CQllDe 
ARCH~LOGICZN'B I STN0-

0llA1'1CZNB epl. WdnOllll! tł! 
lod<z. ł-11 

TAL - loda. J.0.-łl 
BISTORU HIASTA LODZI. (UL 

~.!! -~ " „ ...... ~-„..cit." 5ilf:r ':: 
«>«rodowa llll godz. 10-14 

1.01. - J.ł.k wyteS 
WLOKIZNKJ.CTW A ePlotrkow-

I.Oda.tł &a SllQ) 10». 1~• 
T.111. - łOda- Il Uit1ida Ww-= :r~ .~~~: 7.01. -- godz. 10--U 

ft'rll'IU (!Wl;iclmw9kiego li) 
. godz. 10-tl 

ł!Ue ~·" ....... Jllstortl 
~ l.lib&) 

MOWY - tlDCh. •;11 ,..,._ ,_ 
łlenł1" 

'f.01. - jak W'Ył•1 
MIASTA ZGIERZA (DlfbrOWfil!de

llO n) godz. to-tł 
Ut. - g;">dz. 1&-44 

T.01. ..r l!l!IL • ...IM.ua ł . s ... · ... 4idii. Jł.41 - ..3•j&, ,.. 
retT"' 

SALA - ttodm. li.....,._ 
Il& do ~~Ilf" 

llLUTA PABIANIC tpd. Obro6-
C!6'r lttaMm«:adu t) gooz. 16-44 

Ul. - gocl1:. lł-11 

WYSTAWY 
Ul. - ja W7UJ 

IARACZA - Codz. 11 „Ch1>tud7 
aa poralllllJm :n1ebil!" 

oSRODElt PROPAGANDY sZTU
Kt (park Sienldewicza 11:041!. 
IS-dł gobelłlt Jt. Kaczma!?'ka 

'f.01. - jak wYte1 
7.Cll. - jak -wyte1 

llal-.CJa lloleJ9Wa 
~oimac:Ja f'I(.() 
liiloł'Dl&CJa t11efomesaa 

llAŁA lllCEN o\ (.Ja.rama Sf) . 
GALERIA SZTUKI (W61czańska 

łt) godz. 1~18. Sześć wieków 
malarstwa 

fodz. J.11 "&.?D'l!ame perwersjil 
w Chleago" 

Dwonee eentremy Ul. - jlldt wytej 
GALERIA r.ODZKA (Ogrod<lliVa . Ermacja k•lturalna 

Otolrie WOdo<:lą&°'-':e 
o,sołowS. -eraetJ'CZlie 
l.ótU P6łzue .,..... 

'l'.Cll. - jlllt 'WYłe1 
POWSZBCRNY - eo<b. il.al 
.,Sąsiadka" 

7.01. - .,., M., Jl ,.J'!Jot.nll 
Pan" 

19) ~· 10-14. . Stypendyści 
Młln. Kul~ 1 Sztuki 

ł.,Hź l!a_'tu4!d1 1141""11 
l'Gisotow{91\~uo11Pe 

lllJzyCZNY - ,odz. li .• " .... 
k.ttna ma••" 

7.01. - god%. :Il „91>~ kr6- ' 
Jeewna" 

'l'.M. - ja"L wYte1 

74..B-1.1, "41-11, -
~'!Ple dtwl.lowe STUDYJNY fQdz. tt.115 

• • • 
2"-00 - czymie od <iodz ~ . 30 do 

15.30 (lmae d.o gom, l.UO) 
OGROD BOTANICZNY - nde-T„IT-łl. tł·łO·łt 

WllLEPON ZA UF ANIA - 13·37-37 
w dD1 powszPClnie w SOdL 15-1, 
w dlli wołne Od pracy cab, do-

...:i·SFON OIUBNTAc.JJ l P.O· 
BA.D'Nl'CTW A ZA wonowmo 
qr lt-18-41 eJ:yn.ny -4 ~._ 
łslalk• fo pf\tku w pdil. •-

„WANT". 
7.01. - g~. 11 ,:M6J wiek" 

AJU.EIUN - godz. 17.10 „Hlsto
rie ntedute o jajkach 1 kurze" 

7.01. - godz. 12 jak wyżej 
PINOKIO - f(ldz. 1uo „Cblop1ec 

l wiatr" 

czynny 
"PALMIARNIA - czynna opr~ 

pon!cdzl&l:ków w godz. 10-16 

JmfA 
7.01. godz. 1ua - jale wYteJ 

P.RZKDWIOSNIB - „M.A.S.H" 
USA od lał 15 i<>dz. 13.SO, 
.,Stelrner - żelazny Krzy±" -
USA od lat 18 godz. t6· ,.Em
manuate" - franc. od lat 18 -
g<>dz. JUG, 20.15 

~Bl'OM ZAUFANIA &a 119111" 
s cl;pą probleńłową c,synny w 
dni pown;edn)e w sods. 11-łZ 
Pif 57-ł0-13 

ANONIMOWI ALKOHOLICY 
t-el. dla ludzi 1 pr.oblemem el
kohc>lowym - 11-Sl·U (ponfe. 
działek - p!,t•k IT-20) 

lrlLHARMOJIUA (Sean-a 91 godz. 
17. Kon,eert !fow<n'OeUly. or
lll.Mt'ra s:rnfonicma P!'Ł. Dy
rygent - Henryk Debicll So
llśct - Czt>bela Nawe-Spy
cllalłlke - IOpran. Bo11u&law 
Morka - M\l(ll", ~a:lllmle.' Ko
walski - bas I prowadzący 
koncert. W 11rogramle. nOpu-

7.111. - ja't wytel 
BAI.TYK - F~lm przedpremiero

wy: ~Jllmm t'l•telle'· franc od 
lat Ił god"t :O. 12.15. 15 IT.J5 
lUO lllŁODZIEZOWY TELEFON z,\.U

F ANIA nr 33-111-H czynny 
od ponledzl3łku 4o plj\tku w 
godz. lZ-18. 

larne arie operowe znane 
utwory or!ld,,,~trowe i przebo-

T.01. - jak ;,. yiej je a musical! 
GDVl'flA - '<ino non stor od 

TELEFON DLA aonzicow 
lllUZEA. godi. 10 d.o 22 „Czarownice z 

nr 33·%4-ft - C!IYnnr od p0Jl1•· 
działku do ptątku w 1od:a. 11-

"· „ 

JllSTORll RUCHU REWOLUC!Y•
KEGO (Gdańska LI) ~. 1-11 

T.01. - nieczynne 

Ea!llwle'k" U<;A od lał IR oraz 
filmy 'kr6tl< .imetratowe 

T.01. - jsll wytej 
rWANOWO .Wltlow" USA od 

POGOTOWIE MIESZKANIOWI: I 
ep6łdzlelcz• n-4ł-31 

()DDZIAł. Ro\DOGOSZCZ (Z:gl.er
lika H7) itOdi 1i.-1s 

lat 12 tt:o<11 15 Fiim orPmlero
.,,,. „.Tov" ••anc. od 'st 1~ -
godz. 17.30. 19.45 7.01. - ja~ wyiel 

DZIS I JUTRO W RADIU 
SOBOTA, 6 STYCZNIA 

PROillt.A.M 1 

20.00 W illw1ecie humanlst~·ld. :io.ao 
Nagrania z filmów. :U OO .Fel~etm 11-
terackl. 2ll.10 Placldo DOmlng<> -
Moje tycie na 'IC~nie. 22.00 Wiec%ór 

1'!..00 Powtórzen'~ azopkl noworocz- ze aluchowiskiem - Natalia woro
nej. !2.05 Wiad. 13.00 Komun. 13.30 szyli!ka „Wyaodtl" 23.0G Plosenkl -
Aktualności 30 Ht temu 14.00 Plos. t~ - przeboje. 23.27 J·1tre w programie„. 
godn!a. lł.30 Akt...:.alności 20 lat te- 23.30 Wiad, 23 ~ KalejdOl'lkop kul
mu. 15.10 , To wa , to przeczytać. lS.30 turala7. 
Aktualności 1-0 ' at temci . J6.JO Herosi 
mass mediów. 16 55 Lo..awanJe gier 
liczbowych. 17.JO Felleton bez 
kartkJ. 17.21l Aka1Pm1a muzyczna . 18.00 
Matysiakowie. 18 30 Koncert dnia 

NIEDZIEL ł, 7 STYCZNIA 

PROGRAM I 

19.00 Z kraju I •e świata. lU.30 Ra- 11•00 Koncert. 12 oo w tamo pV
diG d?.leciom - . Supełek". 2G.O'I Na ludnie. 12.ł5 Muzicme nowości. 13.00 
marginPsie wydac7eń. 20.10 Komuni- Przegląd tygodników. 13.15 Dla tych 
katy Totalizatora Sportowego. 20.15 co nie lubią roc:.:~. 13.45 Dom I my. 
Koncert tyczeń. 20.40 Alkoholtzm Ił.OO Kronika muzycznych wspom
alkohol. 20.45 IW'Jl!la Smolka „Roz- nień. 14.30 „ W Jezidranach". 15.00 
pad" fragm. 21.M Komunikaty . :n.os Koncert tyczeń. 18.05 We80ły auto
Przy mu-iyce o sporcie. 22.05 Zapro- bua. 17.00 Wiersze dla clenie 17.10 
szenie do tańca 22.45 Raddowy Gwiazda Wagabundy. 18.00 otalogl 
Odeon . 23.00 Dzieunlk. 23.15 Pano- historyczne. 1.8.13 !':wiat muzyki 19.10 
rama świata. 23 30 Zaproszenie do Koncert na , jede .1 gloe 19.3J Radio 
tańca. 23.55 Póln >C poetbw - .Julia d?.leclom. 20.05 ?rzy muzyce 0 
Hartwig. sporcie. 20.ss Komu.rtlkaty Totalizato-

PROGRAM li 

U.25 Minlatur:i Literacka. U.35 
Trzej królowie m'-ll'larchowie. 13.00 
wlad. 13.05 Serwh informacyjny (Ł) 
13.10 Z cyklu: Okollce kultuty 
fe!. Jerzego Wilmallsktego (ł.l. lS.20 
Ja z z owe spotkanl:i 14.00 Lista Prze
bojów. 14.50 PamJętnllc! i ~pom
nienia : Andrzej <;;.czypiorsk1 „Z no
tatnika stllJ\U wo1,..nnego' odc . is.oo 

ra Sportowego. 21 .00 Komunikaty. 
21.(15 Nowa muzyk.a. 21.Sli w kilku 
taktach. w kilku słowach. 22.uo Teatr 
Polskiego Radia ,,Coraz dalej dalej"• 
słuch. ~.15 Sw1at w tyg0<1n1u 23.25 
Piosenld naszych twórców: .Jerr.7 
Derfel. 23.55 Póln•.JC poetów - Ju
lta Rartiwle. 

ftOGJLUll B 

Lista Przebojów 15.30 Kolędy i UO f'oranek Uteracll:O-JllUllJ'C~ay 
azczydryló ukramsitic. 16.00 Rozwlą- pod red. J. W">Jdeckiego a w lllllł 
zanie zagadki mu1,ycznej. tG.05 Łódz- m. In.: i. M6J lroncert w 1t8%10. z. 
kl Teatr Radiowy - Robet1 Musil chwila poesJt _ J. Feliksiak, 3, GIM 
„Zespolenia" orR'l M. Pietnal< ,.Nie- pro1ramu - ll:azltnłerz PuHall:, ł. 
pokorna" słuch 1L). 17,0o All.'tualno- NaJczyshze mala;"Stwo - aud.. K:. 
Cel dnia (Ł). 17 15 ~talDJZ wy· Namysłowskiej 5. Wigilie polskte -
dawnlczy. 17.20 Dzieła . 'style. epOkl B, Wacllowle:z (U. 11 OO Album w-y 
18.15 Georges Si.menon .,Maigret w dany przez "'ytw6rn!ę „Deutche 
kabarecie" odc. , a.is Reklama. Jł.30 Grammophov", l:l oo Rom.anse J nie 
Gwiazdozbiór 19 ·10 Wieczór w fil- tYl.ko: Trygve BU'lbrassen .A l.Uy 

h'armonll. 21.00 Wiad. :U.05 P ios 1eat do wiecznie tplewafą" 11.M Edw.ua 
bra na wszyStiko 21.20 Wie~zór U- Grieg - wtwory lityczne. lll.00 Wlad. 
teracko-muzycz.ny 21.25 Waslll i 13.0ll Roman11e t 114• iylllO: ,,A klty 
S:oukszyn ., Żyl: sic chce'" . 2:1.00 StU- w1-1e łpi&W•Jll"· 13.!IO Edward 
dlo Stereo zaprasza . 23 oo Marla Ja- Grleg - litwory tirycme. 14.11 ~ 
d.wiga Łęczycka Jsyłka" - odc. !3.20 manse l J11e ty1lco. tli.OO Recital e~ 
Studio Stereo zaprasza ,płnowakl!. 111.łO ccatalog wyda'Wn1czy 

15.lll! Pioeenltl •la tyczenie n.oo 
PROG'!tA.."1 W 

13.00 Allstair MacLean „Na połud
nie od Jawy" - odc. 14.00 Mała ka
r ie ra ..erenady. 15 oo Serwis rrójkl. 
15.05 Winien ! ml . .ta.oo Sen~h. Trój
k i. 18.05 Lista ? .""Zebojó"' Programu 
ITI tel. 29-40-2! i! t:mny w piątek od 
god z. 16.30-19. i 2 oo 24 godzm•· w 
10 minut. 22.10 Gdzie są lata z tam
tych taśm. 23.00 R adio Klasb . 

PROG'RAM IV 
I 

Wlad. 1'1.05 Bibl.tot.ka muzyczna 17.M 
Katalog wydawoic-zy, 16.00 Bursztyno
wa dirOga. 11.ss Wyi!.awnlctwo „M
kady". 19.00 Prze°t'61 u p ·zebojem, 
20.00 Powtór!lrl płytowe-. J:rlc C"lapt-On 
.,Jeurney man". 91.00 Wlad. ius 
Wiadomości spor•owe (L). 21 .~L Wie
czór płytowy. 28.'!0 Szanuj.my wspom. 
nienia - aud. 

PROGRAM Dl 

u .oo Pod daeh"1lll Pary.ta. l.UO 
Czy byłem bardzo 6mleEny7 a.oo 

' Recital Mishy Dichtera. 12.SO W!zyfy 
I podróte 13.05 Serwis Tr6jk1 tł.IO 
Niech gra muzylca. tł.OO Prywi.tnłe u 
Grzegorza Boguty, 14.lft Mlnl-

-max, .John Tesh: „Garden City". 
l'.00 PoWtórka z t n:odnla. 1.5.3~ Co nam 
zostało z tycn płyt ... T !5.SO Magazyn 
llterac.kl. 16.05 D>.ieła, Interpretacje. 
17.00 Menora. 17.lJ Baw llę razem z 
nam1. 18.00 Serwis Trójki. 1t.05 „Mu
tanci" Roman Zawadzki 20.00 
Wspomnienie z 11:ompaktu „Ballady" 
zespołu Nazareth. 20.45 „W atylu 
latynosJdmN gra Gata Barblert. 21.00 
.Jestem poetii - Joanna Salamon. 
21.20 Swi.at muzyki Anny z nrabiów 
M;rcJelskicll Llslc'dej przedstawla Ka
llna Jędrusik. 22 oo Dialogi o arcy. 
dzlełach - Alek;'l ndra Manzarl „Na 
życzenie". %2.15 1,ubię szum starej 
płyty. 22.50 Rozmvślania przc!d pół
nocą: Zy~unt Kubiak. 23.00 Jam 
session · w Tró,loee 7.3.50 Mlllan Kun
dara ~Nieznośna J.:.kkość bytu". 24.00 
Między dniem a 1111em. 

PllOGRA.M n' 

t.oa Transmisja mony Iw. rz)1łn-
•kokatoM.cltlej. 11 l'O Magazyn Roz-
glośni liarcersk•eJ, ·12.0S Serwis 
pra50WJ'. 12.30 Wyprawy czworkl. 

13.:SO Spiewa Henry Logglna. li.«i o 
kulturę .iowa. 14.115 Echa festiwali. 
14.~ Teatr Klaay!d dla Młodzi.ety 
- Ryszard KApu~lń*l .. Clsarn". 18.00 
Quliz populamo.na'Ulrowy „WUiiT" •• ze 
łwlata techn!ld" 17.m Pnegllld pre
~ spoleczno..lrultur alftej. 1'1'.111 Mira 

. Zlmlńtdl:1-S7-etyń9ka ,,Ma tyłam 11a. 
motnle". 17.411 Refiłll!UIS• 11CZOn7ch. 
17.M llehrard 11lllllr: Xompoz~je na 
l!lkrZJIPC• I odlllntrc. 11.dll Naboteil
atwo ~ola Prawoeła-.o . LB.40 
Bar411omleJ ~ł W.. breW!. li.OO 
Alfa 1 omega. lUI Lektut'J Czwór
ld - Stanl.sł:t'w Grabftł ,,Pamłętzl.1.
ld". tl.411 Ol1cleetry jamowe. :o.oo 
Ma«a:zyn Publleysl,ad Ku!.łuralnei. 
IQ.30 M>m:yb w kolorze mnutlnJ t 
radOticł. si.oo XnJ I Nona. m.ao 
Mln.!aturr mU'&yclJ'e. :li.OO Wlee7.6r 
m12yld. myfll: . Wleez6r ae Art>•
e!e". sue śpiewa MadQnJI&. ss.27 
Jutro w prQgramie„. 21.• 11.mmow:1-
tnt3'mfte. Ili.li Melodie aa dobra'llOc. 

• ła1- •'Wllldant.luD7, „ w 
dni• a .,._„ 1111 r. w wtellu 
71 lał llDUł - koebanF ~. 
Ojdee, Tdł l DBl„ełl 

ł. ł P. 

ROMAN 
·W ~WRZYNIAtK 

PPLlt P02:ARNIC'l'WA 

Pognali odbędsi• •14 w łblJu 6 
11tycsnla br. (aoltota) • SodS. 13 
w lławiC'1!11. 

&ODZIMA. 11.00 z mlkrofJl!lem po kraju . U.SO 
Redakcja r eport.i•y proponuje ... 12.00 
Wiad. 12.05 Malarz z Harendy 1:.20 
Biuro listów. 12 sr Między fantazjo 
a na uką .,Fantaz!a t t"ZeczYwlstogć" 
13.00 Sobotnl kon„ert. 13.5!! Lekturv 
l refleksje 14.00 Popołudnie mlo· 
dych. 14.0o Radl~wy TeBtr dla Mło
dzieży „.Jabłko" - llłucb lUo 
Poezja śpiewana o.OO Program Roz
glośnl HarcersldeJ 18.00 Bezkrwaw! 
łowcy . 16.30 Klub Wydawców 17.00 
Wlad. 17.05 Magazyn Redaltc1 Ka
toUckiej 17.35 Guv Bear t - nadzle. 
ja szalona 17.55 SOcjoJog1a 1 tycie 
potoczne 18.00- \.1 1Zykoterapl2 18.30 

w dGlu a 1tyc:aDia 1111 r. w w.te. • Id -la .._ _,...._ 
chalisa Mama, Jla'beła l ha~ 

Jęzvk angielski 18.45 Pe;zat p0hki 
19.00 Portrety Polaków - Stefan 
du Chateau - a rchitekt 19.30 Wlad, 
19.35 Cektury Czwórki - StEnlsław 
GrabSkl - .. Pa~ętnlkl". t9.'5 Or
kiestry jazzowe: - Duke Ellln~ 

I „ ł '· 
JANINA POMY!KALSKA 

uroci:y•tośel pogrzebowe o4b'411 .i.~ w 4nl11 I 1tycsnla br. (po
niedziałek) " godz. I.Z.IO li& cmentarzu rzym.-kaC. na Hani. Po-
grątenl w głębokim 1m11tlnl1 \ 

C!ORlU, IJYHOWIE, ftXOWB, SIJ!IC, W!fVK1 l J'llAWMVXL 

'I.ot. - Bajlli - „Rekalo l 
jamnik" go-k 14 - dalej jak 
W}'tej 

MŁODA GWARDIA .samotny 
wilk McQuade" - USA Od lat 

11 godz. Ił ~ J 11.411 ,.K.>-.."41'' -
pol. od 1 at 'i' godz. 11 

7.01. - B3jkl - !lRelr81.o l 
łwien1zc-z" - godz J.~.ao. d.alej 
lak ~ej 

MUZA - Baj'ki - „Słodka pny.. 
goda" - gooz. 1s „Kopal4lla 
króla 5alom"nB" - USA od lat 
ll - godz. .o, ta 

7.01. - lalr: wyiel 

ŁDK - Rerr . .i" USA od lat li 
godz. 10 .. ostatni procEalt" -
pol. od iat n god-z. 11.15. ,Mal
~eńatwo nle1<>Skonałe, czyli wte
n6r trzech lrróll" god%. lł 

7.01. - .,Katary okrutnej Lui
zy" godz. 11. .,Ostatni dzwonek" 
godz. tł, . 'Remo" g.odz. 17, 19 

1 MA.TA - nuz;on Działa 
Navarony" "(vdz. 15.:wl 18.30 

7.0I. - lak wytej 
POLESIE - Szalony Megs" -

(Jacknl!e) USA od lat 15 
godz 15. 11. ftlm L czvtcną Us· 
tą dt alogowR ,. A kademla pO!l 
cyjna" USA 'ld rat 15 (r,d~ l ~ 

7.01. - B>Jld - „.Spotkanie z 
llsem" godz lł - dale ·; jak 
wyżej 

KOMA - .Rn .kaz 027'' - ko-
reański od li• 15 !(odz. 10 12.15 
„Rybka zwan~ Wandą . czyli Jak 
odzyskać 1uo" - ani( od lat 
15 ~odz. 15 17.15 19.30 

7.01. - Bgjkt - „Tajem.nica 
trzech poro ·„·1>11czy" - l(odz. 10, 
li, „Rozka z U2'7" - gDdz. 12.1~ . 
,.Rybka zw~:ią wandą. czydl 
1ak odzys:~„ć lup" godz. 15. 
17 .1~, 19.30 

STOKI - „c:itters" US.A od lat 
12 - godz. 16. „ W1rującv Ile.ks" 
- (Dirty d'.l• cl.ng' - USA Od 
lat 15 - !!·o<lz. 18 

7.01. - Ba1kl - „szoJ' pracz" 
godz. 15 - dalej jak wvtej 

STYLOWY STUDYJNF 
.. Ucleklnlerz , . franc. od lat 12 
goch;. 17 19 

7.01. .• u~lekinierzy" god'l. 
lS, 17. 19 

POKOJ - .B •Skle ciała" USA 
od lat 12 "><1z 15 „Remo. nl~
bezpieczny !'lie uzbro1ony·• USA 
od lat 15 °'orlz. 17 19 (1 czyta
n a llsta lf 1hgow•) . 

7.01. - go Iz. 14 - .)la ntl 
dalej jak v ,o>ej 

swu - • w puiGJllł l w pu.-
uc117" pal. J l . li ca. &od:l;. 
1.UO, ,.S.zk14ln• pvlaplca'' USA 
ocl lat 18 Coda. :li; ,.Prz) jazd do 
Ameryki" USA od lH li &om. 
18, 18 

1.01. - 1M wyteJ 
ZACHĘTA - ~ &Odz. U, 1J. 
"W.trujący Mlul" USA od la\ 15, 
godz. 15, Akademia })011cyjna" 
VSA od lat 11 ~ !?, 11 

'1.111. - i•ll Wl'Ml 

TATKY - 11'.flJDY.IMS - „ChOr• 
z miłołcl" f;a11e. od lat a -
eoctz. l&. 11.a~ 

'l.ot. - lak wytej 

TATBY - MAŁE·STUDY,NB 
„Telepaaja" - USA o4 I.at 11 

. iodz. ·l.6, 11.~G 
7.01. - !811: W7tej 

\ 

W1Sł.A-Sl'UDl'4.NS - .,i'owrót 
wab1szczura· - poi. od tat 18 
godz l!I, 17 " ' 19.30 

7.01, - jak wyte1 · 

WŁOKNIARZ - Film przo:dpre-
mierowy; .Emmanuelle' · 
franc. od "'' 18 1oclz JU 14.11. 
15, 17.15, 19. 3~ 

7.01. - jak wyte1 

"-OLNOSC „o IW~t.czce 
Gęslareczce" NRD b.o. gOdz. 18; 
Film z czyt~.n" il8tl\ dlalv&l>wą; 
„Moja macocha jest k1.1Stnltk11 '' 
USA g<>d2 t7.i0 

7.01. - 1ak wytej 

WYPOŻYCZALNIE KASET WIDEO 
1. Piotrkows."ta 76 czynna Od 

godz. 12 do .f 
2. Narutowicza ie - czynna od 

godz. 12 do 15 
7.01. - nle.::zynne 

APTBJU 

Elsnera 19. Mlclrlewtcza 20. Ga
IJ!arina 6, Lu ;„mterska H&. Olim
pijska 7 a, ~·edle Slltor>klego 
hl 16. 
Pabiaruce - Armil Czerwonej T, 
Alek8andr6w - Koścluazi<J . ł, 
Konstantynów - Sadowa ta. 
Głowno - V>wiclta S8 
Zgierz - Dą'nowsklego 10. 
Ozorków - f\rmll Czerwooej 11 

DY21TllY SZPITALI 

Chirurgia •11·azowa - Klinika 
Szpital 1m. J-onschen (Millono
wa 14) 
Neurochłrur~1a - ~pltal im. 

Barlickiego Kopclńakleco 22) 

HELIOSA aprzedam. Sl-34-39. 
14066 g-E 

ZATRUDNIĘ dziewiarza - interlo-
ckl. 78-18-18. 14062 g-E 

SZWACZKI zatrudnię, 36-32-13. 
14074 g-E 

:!· 

· Okulistyka ·- Szpital Im. ~· 
schera CMillon->wa 14) 

Cb1rurg1a c.l>:.eclęc& - azpłtal 
Im. Biemack!ego (Pabianice, ~~ 
rolewska 8.) 

Laryngologia dzieci~ - •llJll· 
tal Im. Korczaka (Armil Cu-rwo
ne! 15) 

Cnlrurgt11 ;zczękowo-twaraowa 
- szpital im. Barllc'k1ec<> CK..
ctńsklego 221 

Laryngolol(la - l!lzpJtaJ tilł . , 
Pirogowa (Wólczańska l~l 

Toksykologia - lnstytu, Medy
cyny Pracy (Teresy I) 

Wenerologia Przyebodnla 
Dermal>Ologlczne (Zak'łtna „) 

T styczn.ta b' 

Chirurgia uruowa ' - BzpMal 
Im. Kopernik..i IPablanłck;i 82) 

Neurochirurgia - Szpl!J<1 ta. 
KopernLka IP.Manlcka ll'J) 

Okuld.styka Szpital lllll. 
Barl!cktego (Kopcińskiego · n, 

Chiorurg:l.a dzlectęca . - Szplłał 
im. M. K-onopnlck1ej ('S'poma 
36/50) 

Laryngologis dz1e01ęca - lllpi-
cal Im. Konopnickiej (S1)0Mla 
36/50) 

Chirurgia ~zczękowo-tw;irzowa 
- Szpital im. Barlickiego (Kop
cińskiego 22) 

LaryngO!o~a - Szpita tm. 
Esarlick1ego C'>:opcińsklegu Z2) 
Toksykolog!~ - lnstyt•:1 Medy

cyny Pracy (Teren S) 

Wenerologia Pr&_ychodnl1 
Dermatologlcz.na (ZaJrątna 44) 

Telefoniczny Punkt Inf irmaerJ· 
ny dotyczący choroby AIDS -
czynny od 15 do T, telefOll 

32-81-28. 
- interna dla ooroslych Ul.. Sien

kiewicza n r tel 36-32'-0J w '1, 
- gabinet ch;:·. rgil dziecięcej ul, 

ArmU Cze·wonej 15. czynny 
całą dobę tr " 74-74-14. 

- gabinet oe t•atr!I ul. Armil 
Czerwonej :5 czynny od l5 do 
7; w dni w .>Int! od pr<K:"f eZ)'n. 
ny całą Jo..,ę tt-1 , 74-'14•14. 

- ~ablnet otomatologlczny ul 
Zapolskle1 ; . czynny ~ IOd7. 
19 do 7; "' 1nl wolne .OCI pn 
cy przez >!dą dobę, ~S•T2; 

- gabinet ok11'•styczny - ul Za· 
polskie; ' czynny ud godz 
17 do 7; w "ni wolne od pracv 
czynny ".' ał ;i dobe 

ZATRUDNIMY szatniarza. pomoe 
kuchni „SAVOY" 32-15-42. ' 

14Q56 ~-E 

PARKIET sklep - Hala „G6rniak'". ~ 
'Wczoraj zgłoszenie' I 
!·dziś ...... , 
--~ OGŁOS~f!:!!~ CUDZOZIE:\~COWI M-2 

SPRZEDAM nadwozie 126p - od- mę 32-75-35 
biór natychmiast. Zgierz. Lipo- WYNAJMĘ mieszkanie, 

861 g-E 
- wyna.!-

729 g-E 
36-86-68. 

8~ 1-!! POTRZEBNY lek „5 Fluorouracil" 
31-99-96. 82 k-E 

wa 40 itęczkowskl. 14064 g-E 

WYCIECZKI: Turcja, USA, Kana
da. Piotrkowska 18, 32-49-44. 

TELEWIZORY a;:irze.fam, 33-77-50. :\IALOWANIE. 
14075 g-E 42-13-24. 

tapetowanie. -

NISSAN sunny 1,7 diesel fabrycznie 
nowy sprzedam. 36-82-44. · 

ZATRUDNIĘ kucharza. 57-46-16. 
14001 g-E 

- 14069 g-E 

NICI szwalnicze za::hodn!e odstą- SZWACZKI zatrudni1. ~ Kruszyno-
pfę. 43-88-16. 14077 g-E wa 49. 14065 11-E 
~ "' 

z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu ł 1ł7ania
0 

t,.. r. 
zmarła w n roku ł;rcla opatnona hrlętymt eakramentamt 

ł. ł P. 

MICHALINA !KOSMALSKA 
I dom' KLISZEWSKA 

Uroezysf/Okl po&'l'llebowe odb'4\ eł4 w b11I I .,,_.. bł. (po
!1iedzlalek) o 1ods. 15.31 .w kaplicy cmentarza nym.-lult. aa Dołach. 

11.\S • llODZIHĄ. 

I 

ANDRZF.JO'WI PSZONICKJ!EIMU 

HENRYKI PSZONlCIDE1 
llldaftJlł 

&AllZĄD I WSPOLPltACOW!flCT .,11ft- u0UtA a .„. 
Pogrzeb o411itds1• 1111 w łnJu 1 lłFesnła bł. ,._.........., • p4L 

lD.SO na Cmentarzu Komunalnym l)oły W ŁodSf,-

JDP' łnł. ANDBZEl DO.NXlill 
~ uahlłoer „_,..... • .......,, .,.~:.=.,... 
Q.wawea mledsłaty, odmaon:r llftrtla0 „............ tru 
~ Poltdd, Złotym Knrt- Zulqł ł Br~••• alem 

• Z&ahJP dla Obron.n•t tr.rala. 

l'osfteb o41łęda:le al4 w •a111 I ~ - 1~ • ...._ U.Jl 
z kap11cr na cnnentanu katoncklm na Zane'Wtl. :I w14ilita talem 
t&gnamy enłODego W11p6łpraeownłka l ni'"' 

astr.TOB, S&N'AT, DZD!lKAJf BADA W'l'DSIAUJ CRBHJ
CZHZGO oru DYlłUC.JA I PllACOWJdCT JlfftUOTU 
i'OLIMEBOW l'OLITKCJINDU Z.ODZ&l&I. 

•· aumlr.lfD.&aU. 

WłJODZl1MllE&Z JO~ 
~ ~.„ ~Hl na', ........ .,. ...... ...-i.„ JIS....o.61' lcotontJareh, w,.r6t:n1„„ &łlló ....,._ ,,..._ 

duj"cr KoleJ&n". 

PGsmń ~ 914 w ulu t ...,._.. Is. ~ • ~· 
11.30 na em-ana komunalnym za.new. Wyras,. ,..._, ... wip61-
czueta Jtodstnłe s:kJ&daJ111 

JUEROWJUC'l'WO, ZWIĄZIU ZA WODOWll, KOLllZAlf&l 
I tr.OLl!DZY REJONU PRZEWOZOW tr.OUYO~H 

w l.ODZL 

SPRZEDAM dąb-kłodv. 
759 g-E 

18-13-37. 
738 g-E 

SEG!\1ENT „Bruna" - sprzedam. 
86-99-16. 790 1:-E 

.FA~BOW ANIE Qawełny. marmur
kowanie - ekspresowo. 57-93--29. 

7117 1-E 

POSZUKUJE mieszkania 1 telefo-
nem. 84-08-29. 789 c~E 

WYNAJMĘ· hele ok:Jło 300 m -
Łódź, okolice. 55-3'7-67. 

788 g-E 

AKCJE „Drewbudu" (reą.llzacja 
1990) - sprzedam. 81-0S-86. , 

SM 1-E 

·CZARNY s~aucer-olbrzym · zginął 
31 grudnia 1989 r. (rondo 'l'ito
wa). Wysoka nagrodL 48-60-79. 

14113 g-E 

ZAGINĘLA 1uka 31 1rudnia 11a 
Teofilowie (Rojna-Rydzowa), zna
ki: sierść beżowa·biała•kręcona. 
mordka szpica. Jest w tra1fcie 
leczenia. Wysoka mitroda. -
32-40-Sl. 14158 1'-E 

KURTKI dżinsowe en, 90.000,-, k<>-
szule tur-eckle - sprzedam, -
78-42-07, Beskidzka 157, 

14G92 1-Z 

N A.JT AięszE ekapreey 18. 111 elll 
apręfynkowe, ~rne. 7ł-119-M 

Hll9l l·Z 

z fłębokim talem awtaeamta
my, se w dniu a •iremla l"' t. 
odnedł od nas u awne ... z 
naJukocbalinr M"' OJCIM 1 
'Dztadziuł 

„ ł '· ' 
STEFAtN ROSI~SKI 

SZEWC, LAT • ' 

Pogrub odbęd•I• 114 w ••tit 
8 1tye:znia 1'90 roku <•tad1ia
łek) o godz. u na emeataPJJ 
rzym.-kat. przv uJ. 8ttnel611rłeJ, 
e eZ3'.M sawiadamJa 

ZONA a RODlllWĄ. 

W 4nlu Z atycmla l"' nim 
zma.rła w wieku li lat 

•. ł '· 

ANNA K'OZULSKA 

Pegrzeb odbęchte IJ• w •tu 
8 stycznia br. (pOll.ledSlalell) o 
godz. 13.JO na ementarn ._Co
goszcs. 

aODZDfA J 9Ą91SDZJ. 

„DZIENNIK ł.ODZKI" - łzlennlk &obołnleaJ Sp6ldslelnl W7clawnlcsej ,.Prua-Klllłłka-Rucb•. W1d&wca: ł..6dzJde W1clawnldwe rn.we, L6dł, at. lllenldewlcza I/I. Onak: 
Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. RedapJe kolesfam. RedakcJa, kod 90-111 ł.6dt, ul Sienkiewicza I. Adrea pocztow1: „DŁ• Udł, •kr. pocz&. 89. Telefon„: centrala IZ-11-łO 
(łączy ł WU:tstkiml d&iałamu. Redaktor naczelny: Henryk Waleada: 18-45-85; aasłępcy redaktora naczelnego: 32-98-65 I U-07-!8, Nbe&an odpowiedzialny i n •ekretarz· az .... 75 
Sprawy miasta: 33-41-10; 33-17-47; spoleezno-ekonomlczne: 3!-28-32, 33-10-38; SZ-89-47; 84-08-15; fotoreporter: 33-78-97; kalłara I ełwlata• 38-21-80• eport· 32-08-95· dztai ~ołei 
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I S'l'YCZMA 

PB.OGRAM'. I 

a.oo Tyd.zlea n& d&lałce 
8.20 Na zdrowie 
9.00 „Drops" ora.z film produk

e-ji jugoslowiańSkiej J. aerti: ,.J•lo
aek" (9) 

, 10.30 DT - wWiomoścł 
- 10.fO „Koncert na ml[ia'!d pde

•ek" - film ddk., 
11.10 „Azymu~" - mac• woj

akowy 
11.40 Z Polski rodem - maeuJ11 

~onijny 
12.10 Telewizy jny koncert łycze6. 
12.40 „Tryptyk z Ziemi Obleca-

aej" (1) - „Rzecz o falbrykaoh 
w.s,pa.niałych" 

13.10 Telewizyjny Tea.tr Proey: 
Bomain Rolland: „Colas Breugnon" 
(Ł) 

14.40 „Bye repoa:terem" - Dy-
mlbr Bebabow - film dok. 

15.05 Filmy o miłośc.i: „Tirzeba 
abić i. miłość" - mm piiod. pol. 

16.40 „Rewizja nadzwyoza}na" -
,.Prolog'• 

17 .15 Teleexpress 
17.30 Studio sport 

Czterech Skocz.ni 
18.15 Jak żyć na wsi? · 

Twnlej 

18.30 „Butik" 
19.00 Dobranoc - „Pr.zygod;r mi

al.a Co1argo.!a" 
1.9.10 Z )tamerą wśród awierz~ -

„Czego się boimy" (2) 
19.30 Wiadomości _ 
20.05 „Siedmiu wsp!ll!liałyd!." 

western prod. USA 
22.10 Sport 
22.30 Tydzień w poliltyce 
22.40 Koncert spełnionych łycze6. 
23.40 Telegazeta 
23.45 Kino sensaeji: „Tajemnicza 

aprawa" - film prod. a.ngielskiej 
l.10 Zwkończenie programu 

PROGRAM li 

14.00 „Kavango - kle}not K.a1a
b.a.ri" - „Poszukiwanie klejnotu" 
film przyrod.n. prod. &Jl.li. 

14.30 Spe~trum 
14.45 „Ordy" - „Ka!"ol Darwi.n" 

- serial animowany prod. jaipoń-
-1!:iej 

15.10 Komputer komentuje 
15.15 Meandry architelktury 

.Ko.ronkowa robota" 
15.35 „Papierowa ceramika" 
15.40 „Wieloryby i delf1ny" 
15.45 „Symbo.Ji:zm w mailairstwie 

polskim" 

suo A._.. ._ ID1* - na ..- ..,...Jlilali - Obite 
danie ~jaasne · - powrót do wolDo8ol 

I.UO .,PolaC1" - łDm ... 1'1.115 Tele1rł:ąJią W--. WT-
lł.00 Poda-Me w czule I Jll1IMł- dawmilcą 

stnen.l: 11Węd4'6wkł ludów nad Pa.- 18.15 Dartnidef · "'* ~ 
c,tDtlem - ..W ciak. pllCld. -- 18.45 „10 m.l!l'lllł" 
•t.raU)sk.!ej 1g.oo Dobrmoo - .W'J"lll'MN Bd-

1-6.55 „By6 tałe.r - ~-i... ta.zaira Gflbtd" 
pl-, komtnlki" W - p,,.sa prof. 1.9.10 Of8r't7 ,...--
Wiktora Zma 19.30 Wtadomaie{ 

Ul.10 Bl~ie: ,.Jam. J)eea - 20.05 „TJtain!.I. ~ a,il noc 
buntownik • - flilm 4<*. prod. wt. 4t11blerów" - iaaaŃdl"a pl'Od. w~ 

17.10 Studio Sipoll't 22.20 SJ>Oll'ł ' 
17.30 BM.żej łw!.aita 22.SO Plu. - młilwf 

' l0.00 Wywiady Iren7 t>z.!ed* 23.00 DT - ech& da• 
19.SO Ga·lerila ,.I>w6jl!li" - Alid- IS.30 Jęąk &ne1-lllki fHt 

rzej Podlt-ańtlkt 
20.00 Studio apoirł 
.Zl .OO „HLt7 s Ol'ibłt1"' 
21.00 Panorama dnie. 
ZU5 „Wojna 1 paml~• 

.ser-Lal prod. USA 

l'llOOJUM D 

lUB lf;ZY'k tnmeu.ld (1Qł 
~ft - 17.80 ,.ABC" - teleturniej ką

kowy 
M.40 Komentarz dnia 
.22.45 Akademia wiersza - „Balla

da o św. JózJ:!fi&'1 - Jerzego Pietr-
kiewicza / 

J.e.20 Program dllla - telegu«a 
16.25 „Lim" - prognm nasbodait-

kbw 
17 .lS TeleelllPreml 
17.30 „Gor\c• Im.W' 
1'7.55 Wędrbwad da1elde t bHsk-łe 

„Życie codsienne .w ~ kami.n
nej'' - film d.o«ł. prod.. belgljsldej 

18.30 „$za·na d&a t;,•...........,. -
prognun pub1. 

18.4!'1 „10 mlmlr 
t9.oo Dobrallloc ... Kot JAoipclld" I 
19.10 W Sejmie l ~ 
19.80 Wl.adom<lAol 
20.05 Teatr Telewh}l - Tadeusz 

Rbżewkz - ,,Spachettł l mt.cs'" 
21.50 Sport 
.22.00 „Kiram a pem~ 

kultura .stal!lu wojen.nero 
22.45 Echa dni.a 
23.00 Język fr_,.. et~ 

PBOGBAJI D 

18.55 Języfk anglelakl ~ 
17.30 Antena „Dw6.fkl" 
17.45 Ojc2:yzna - po'lszlcrL~a 
18.00 ł..6dzkle wladomołol clnła 
18.30 „Zma.gs,nia o Polskę" (1) 

„Swego czasu" -.,. --1al ddk. prod. 
ang. 

19.SO ,,MuzyC7llle ~ - he-
llo Tielea (Kuba) 

20.00 Auto-Moto - Pu lD\6 
2-0.30 Osądtmy .taml 

18.00 Mlhk-łe wlaclom--. clDla 
18.30 Magazyn .,102" - Janun 

Za on ki · 
19.00 ,.Pokój atter (I) - lel"la1 

prad. ana. . 
19.30 „Gdzie ID1'1 tul Polaka• -

rep. 
20.00 • .CZU- „ ~ - JIS'9-

114d PKF 
llo.40 Pniel~d m11ZTCA1r 
21.00 • .ze Wlzyst}rlcb lbon" -

magazyn r9P()rier6w -:, _ _1'.<_::z~kaJlło 
na Tsunami" - rep, 1 ~t Cz. 
sława Duraja 

21.30 Panorama dnia 
111.45 Telewizja nocą 
22.80 „Przyjaciele" (2) - „~s

tość" - serial TP 
23.511 Komentarz dnia 

ł.05 Rytm7 elała - rrtmY me
tabolieme 

· 8.35 Domator 
8.50 Domowe przedszkole 
11.15 IY1' - wiadomości 
9.25 „PoH.cjancl z Mlaml" - .... 

rial krym. prod. USA 
10.10 Domator przy herbacłe 
16.20 Program dnia - telegau&a 
18.25 Dla młodych widzów -

„Kwant" ora:a ,,()rdy• - ...rat 
anim. prod. jap. 

17.111 Teleexprea 
17.30 Kalejdoskop magazyn 

wojskow;r 
17.ll5 ,,Poza rok toOO" - Mrlal 

dok. prod. australijskiej 
18.23 Magazyn katolłdd 
18.45 10 minut 
19.00 Dobranoo - ,Dwa koą 

~ llATUIĄO „ I 
kłopot6w łlna-WJ'oh, 
klub aportowr .,Aok6fH w 
Pile otworsył n1taura
eJę. Poclobne łułe wra· 
łenJe robi „ sotoiaeh 
npowłecli: ,,Dante pocla 
kolep bokser". 

A W SZWECJI, to 
AnlUf's~aclł, pomyslotDi 
gangste rZI/ u.kracil1 dwa 
wozy 'trataekie t przez 
megafony iatDiadomtli 
mieszl(.1?ńc610 wlo1kl te 
zbltżtł si. trzęsienie liir
mł. r N utqpiła spodziewa
na ,,waltotonl' ewakuacja 
ł wtedv si:aJka obrab010a. 
Ja opu•zczon~ mieszkani'l. 

• „TURYSTA" 1 llFN 
przyłapany został w ba
zie promowej w Swłno
u,f§cłu irdy usDował wy
wleł6 z Polski 1łal"\ por
celanę, trzy obrazy olef· 
ne, sra.tikę I Inne przed
mJot)' objęte zakazem 
W)"WM11. WarłoA6 kontra-
bandy -n1- - n 
mln d. 

-'. N1'1: MIAŁ A.&KKO 
toliilet.~ to K01'eł Polud
nłoweJ - do niedawni 
byly t'łm w Z1f111CZa,u sto
sowane przez przelożo
nych kary ctei11sne l'rze
clwko surowej d.yscypli
nłe to armii rtanowcz? 

proe.1~••łt lło-n11un1e 
Rod:ałn Prull4d01Hftl/Ch 
Zolnłerz11, które podało, U 
od 1980 roku lmłe< i po
nłollo tul 11cu.felc repf'e
dł J>1'1'1Die 1.500 .łołRie1":111 
w tej lłczbł• pnestlo c&wa 
t1l•ląc1 popelnilo ,amo
b6jatw 1 nie mogąc .m.ielt 
11rutalnolc1 w łch trakto
waniu 

Cie Teawottkcn od "'o1· 
"li w • .itcich 1950 -53 Te
gulamin armłł poludnto
wokon'lf\lkłej stanowi, i• 
oddahcti honOf't/ star· 
uym stopniem zobowiq-
zcinl lfl /:.,":,oczdnłe vnr 
glo1i<! ul4: „Zmlai• 
dtyd -C"17tuni%m" I 

A W POPU'LARNEJ re
lłauraeJI warszawskiej 
„Mesa" luclzłe chętnie 
nm•wlaj" - bo stosun
kowe tanie I 111Daczne -
dania rybne na wYOOl!I. 
Wnelako nie ma rótJ 
bel kolC!Chr, a nbJ' ~ 
Moli eh- zabra6 szezu
pab w plarecle, 1aocla
aa, eą eo tam Jen:cse, 
4o doma - musln naJ• 
pierw prąnfej6 wtasnF 
p61mtsekl 

Tak teru fe•łł na u
trłrzyk I ~lamą strzJ'
ka:Wk1', . 4o kowala • 
własn1' podkow!ł, do ba--

„...._„ • .....,. 
mlekiem Hd. lu .,Dllen
nlkowt Ldd:aldem.,. ale 
lłal'S7 papleni, te 40 
klmrku będziecie lllUłelł 
przychoc1ztc1 I wt.._ p-
1eł1ll 

-'. POWSZECHNII 
WL4.DOMO, h pracujq· 
ev Japofu:~k 1twc1icm1e 
kors11sta 1 U1'le>pu 11'ł1zt11 
hJlko rb-dniowego ai; ro· 
leti. Z re11uł11 b łene '" 
go na t-4 dnł. Rząd 11· 
biega o to, abw w1 'op -
1 oczt1 •mstych wzgłęd61o 
- bvl llłl/kort111ttyt011nv to 
ealolcl 

P7'Zecl4tn11 J apo4Cl1/lt 
,,,-acu1e to roku prawie o 
je"dną 1.:-.wartą cza111 Wit· 
cej ni~ np. 1ego kolegc to 
zachod""ich Niemci.ch. 

A TYLKO !f A KILKA 
GODZIN turysta z Ka
nady zostaWil s.amoch6d 

„ .,.ntan w eeatnam 
Krakowa. Mlejscowł zło• 
dzieje ....-wnłe Qdball 
o to łeb7 wńcłl 4o swe• 
go kraju abobz1. Ukra
dli mu saszetk• a kilko• 
ma tysiącami dola.rów, 
japoński aparat fotogra• 
fłczny, lornetkę i na• 
młot. 8 raty oszacowano 
na n mln zL 

... 'w CHINACH trw• 
kompania 'lntypornog1'tJ· 
fłezna. W' ctqgv iw6ch 
młesłęCfl skonfiakcwano 
!O mln 1cdątek ł czeto• 
pt&m. 400 tya. kasf"t toi· 
deo, 1..0ykrflto 300 mele· 
galnych drukarni ł o
lrodków dystrybucj i ma· 
terłalów pomo9rafic•· 
nych, a1'e11ztowano 1800 
osób za1mujqcych stt r oz
powszechntanłem tołl• 
dawnłctw pornograt!cz• 
nych. 

- Decyd~J słęf Liczę do trzech. Albo kupłsz mł 
futro, albo 1traois':a 1wojl\ kolekcję motyli! 

. -; • ~ · ' ' ' -„ ' ·..-. . , , ~ • ~"' • '• , I,,_ .;, ~' • , ł: > 

POZIOM01 L Pęta, kajdany ł. \D-lS, Ł-1, L-111, G-11, .J-1, K-8, P-ł, \ Do rozlosow"nla1 bony warłołał 
Walczy na ringu w rękawloach u. J-' M-S, H-2, K-9, L-16, G-12, N-5, &O.OOO złotych ufundowane pn.es 
Czclirocłne, uczciwe 12. Watny wę- B-~, 1-1, H-17, I-17, Ł-12, J-5, F'-15, Sp6łdzlelczy Zakład Ube11płec1el1 
zeł kolejowy w poblłt-a ZduflskłeJ E-9, G-1'1, D-10. H-1. A-17, H-14, „WESTA" w ŁodzL „ 
Woli 13. Materiał z Torunia 14. Zna· 1-17; eprae. I. llAŁUtKA 
na powieść Henryka SienkiewlcH 
15. 81\sładuje z Birmll I Kambodłll · 

~~r!i~'!!::!C:fa'an~~~~ót~!1':~;~n~: 'I 2 3 łl 5 6 7 8 910ftł2.13'Uilt6fJ 
w atadnlnle 22. Jest ua emerytu- A 1 a. ~ (fil 

„, IS I ł ffil '7 ffil tl 
ne 23. Lubi kpł6 ze wszystkich I All 
1 w1zylłklego !ł. Nałkowska !'7. il 
Zwienci • clłun łl"\bll Z9. Oclłwłe
tenłe, oclnowlenle 33. Jeziore w A· C 
fryee H. Wychowanek nkoły woJ· 
skoweJ SS. TaJemnlCST urok n. Le- D 
waływa ST. Premier Japonll, tw6r
ca planu podboju łwiata przes J~ E 
ponłę st!. Utywan)' na biellmci, Po4- • 
newkł i zasłon)'. p 

PIONOWO. I. O.ęł6 tweJei ... 
rt L Wie ebsadzone ltanowlake L 
llll•ło naci Wari\ I. Jlollln• llfelm 
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10 ~ I I "' 
I @] [EJ 

I i ~ 
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16.00 „Ba·rie.ry" 
16.25 Studio sport 
17.00 „Musicale" (2) 
17.45 Legenda Tatr 

21.15 Rozmowy o cleripl•n·hl 
21.30 Pano.rMil.a d·nia 
21.50 „Heimat" (1) - ltlI'ia! prod. 

kurek z ratuazowej wlełr" 
19.10 Interpelac:je (1) 
111.30 Władomośol I kt6rej otrz:rmuJem„ olfiJ r. t1nł· 
JO.OS „Policjancł a Miami• ' (11) wenalny respanosalnbr ł. 1Jpok6J 

G 
H 
I ~. I I cm li 

~ 
llf:==ll .__ 

• 
18.00 Magazyn nie tylko kultu

ralny (Ł.) 

RFN ,,. 
22.00 !C<>IIllen'baiM dnia 

- ,,Morderstwo na zlecenłe•l - · I. AHkurae1Ja lt. Ksztalł. .tt6r;r 
terfal krym. prod. USA + nadajemy ubraniu 18. Ród włoskich • K 

.IH /15 u lEJ I 

IEll ~ IC 

18.30 „Wielka gra" - teleturniej 
19.30 Polio.stał tylko siwy dym„. 

- relaeja z I Międzynairodowego 
Przeglądu Cy.gańskk<h Zesp6ł6w 
Pieśni i Tańca 

2.0.5ll Interpelacje (2) : lutników 111. Sławny niegdyś ble-
2.1.35 Sport ' IJ&Clz flńaki zo. Pokarm dla konia 

@] 

" 21.45 Pegu n. Brzeg. krawędi 25. Słowa czcze; 
. 22.30 Program pabL banalne zs. MleJ,.ce w kt6rym aa-

L 
•t 

I i 

\ lilll 

I STYO'QOA 

l'BOGLUI I 

23.00 DT - echa dnia tnymała 1ię arka N'oege !8. Gł6w-
13.20 Język uifi«*l (41ł ny pęd roWny ae. Lęk, trwon Il. • n 

ml ml 
5 

20.00 Filharmonia „Dwójki" 
20.50 Ukraina bez wytyQnych -

rep. 
21.15 ,.MuzY'ka I poutyilm'~ - „z 

&bry św. Amny" \ 
21.30 Panocama dnia 
21.45 „Continental Singers" 

amerykański młodzieżowy Jespół 
lnstrumentalno-wo.kalny 

Uli Domaw - moda clla _,_ 
łych 

8.50 Domowe przedako19 
9.15 DT -;- wi.adom~ 
9.25 „Rzyimfa.n.ka" (3 - ... 

.10.415 Domator - Nd.7 11& ącz.. 
nie 

18.20 Program dnia - łeleauMa 
.22.10 „Znowu w Brideshead" (1) 

.... serial prod. ang. 
23.00 Jarek Stwora „Co jest 

tym murem?'' - „Dożywotka" 

za 16.25 Dla cmlecl: „Tlik-Tak" -

! 
oraz w kinie: „Tik-Taka": _o.s.. 

23.20 Komentarz cLnie , 

7 STYCZNIA 

PROGRAM I 

wna podróż" -
17 .15 Telee:xprem 
17.30 ,,Spojrzenia" - „.,.. JDD-

ropy - Albania 
17.55 Klmilk.a *°""• ......,.._ 
18.15 „System" 
l.S.415' „10 miinu.ł" 
19.00 Dobranoc - ~7 a.o.t-

ka Damiana" 
19.10 „Boso, ale 'bell ~ 

7.00 Witamy o ai6dmej program publ. 
7.50 Notowania 19.30 Wiadomości 
8.15 Tydzień . 20.15 „RzymLa.nkia" (I 
9.00 ,,Teleranek" e>ra•z „60 u.ro- serial prod. wroskłet 

noGBAMB 

1Ulł Jęsy11c rotrlói (Ut 
17.80 Psychostudio 

. 18.00 Ł6clzkłe wła4omołcł 4ala 
18.30 Program na tyczenie 
19.30 Zielone kino: „Ze iwiata 

rośMn'' - film przyrodnlcz;r TP 
20.00 Wfelkl sport - Puchu Eu

ropy w koszykówce mętczyn 
Lech Poznań - Phlllh11 Mllane 

21.00 Ekspr• reporterłw 
31.30 Panorama dnia . 
11.4ll Studio \eatralnt .,Dwójki" 

- Han.1 Fallada - ,,Pijak" 
IUS Xomentars dni& 

U STYCZNIA. 

dziny Mv.szkl Miki" (1) film 21.35 Sporit · 
animowany ~od USA ł' 21415 Listy ei -.....c .• _ IJllJ DomaW 

10.30 OT .:-wiadomości 22:20 Lekaymn -j;1;k~ m~ UO Domowe onedak* 
10.35 .Złoto'" (4) - Władcy do- rozrywkowej - .,r' f·llł OT - wfadamoiol 

ta" - 1eri.ai dok. prod. włoskiej 23.15 DT - ecti.a dlM& .Ili .~ kadeettt • - Jllm 
11.15 Kraj za miastem 23.35 J~yk rosyjdl (ut mua. prod. ZSRR 
11 45 T ń 10.~ Domator . elewizY)ny koneert iyaze 16.20 Program dnia _ tate«anta 
12.30 Teatr Młodego Widza PROGRAM D 16 25 Dl ł 14 ....- R 

Ted Hughes - ,,Przypowieść "łU"'- 16 J • a m oclyeh w łvwl " am-ca" " ,„ .55 ęzyk angielski (42) bit'' - łeleturnłei (Ł) 
17.30 Klub ludzi z przeszłoścl' 16.llO Dla dmeeł: Okienko Pan-

13.25 Sport.owa niedziela 18.00 1,ódzkie wiadomości dnia kracego" " 

P•tępek, uC!ZJDell n.' Pienvo~ 
•m&mentL 

llule łe ełcątantiu ~ !t 
A-1!, E-1. A-11, C-1, B-lT, H-1!, J 

K-11, tł-U, G-4, A-8. B-3, 

I I 

•854 
• K109S +ou 
+AK& 

' 

li i 

(§), 
.., I 

~haterem będz:i• dsil w nanej 
ruibryu (zresztlł ni• po raz -plerw-
1zy) 'l)ald.ltail1ki arcymistrz Mah
mucl Zia, uimawauy przez wielu 
ekspertów n najlepszego brydży
atę łwiata ostatnich lat. Klasę cra
oza po1naJe się po n:e1ze1r6łaeh, dla 
niektórych wręcz mało Istotnych, 
a przecłeł na.prawd• tu watnych. 
Oto ara turniejowa „ wytokOłol 
jednqo. Pnec!ctn7 br)'diy.ta, ara- · Pnebiei wypadków 1'11 ~ 
j'cy "w kółko", nie prsywł~ał- puJ4CY: W sawłatował małym. pł
by do tego wt.imzej watl, ale na klem, n stołu siódemka, B prze
tumleju bardzo lle17 aict nawet 10 p\Jtlzcu _, 1~ ble~ dzlewl,tka 
małych punktów l - ~kuj"c - z ręki. Teru łcizle J>14tka kler. W 
Pakistdceyik.. zajmuj,ey pozycję 8, daje 6semkę - lewa dla waleta 
skorzystał s okazji. !e pozwolono na .tole. Zgadnijcie teru jak" kar
mu zagrać 1 bez atu, choć gra w tę zadysponował Ziai Otóż była to 
karo jest pewniejsza. Zrobił to dziewiątka trem Oczywiście, E do
właśnie dla wyższego zapisu. dał blotkę, 1 ręki 1Z6stka - W 

~ „ 
I .„ 

·~ [EJ l[j 

lL U1 !El ~ 

~ ~ 11 I - ._ 
\El 

!mi Ili ~ 
.;;'l'-17!_ 

r.ablja królem I ponawia atu pi
kowy. B bije UeJ"ll l odwr.ca ,.. 
treflL Z ,.in dalesilłt.k&. 1f blit 
uem.. lec:s pnes mył1 mu ni• ~ 
ahodsł, te f~ na tneba nanł 
w łrena - ~ pnecieł P8WD11 
teła~-~lld 
w płka. 

To jencze nie konteo, bo llOIDO
.taje kwutla Sak rozesra6 kara. W 
usadzie pny dzl.ewlęch1 powinno 
11-a ira6 1 16ry I dl:ID& poWłnna 
apa§6 11.a &A lub króla_ jednak 
Pakistańczyk - po stwierdzeni~ 

• B ma dlucte -rn• ko1°'7 . • 
mote W')WUW&"' „ llÓń71ll ną
llem - •llr7WI wal... a.ro ... 
impu, la.pfe dam• I łltcsnł• ~ 
ne at dzłewlęa lew, ee -~ 
mu nafw7łaą •Pła Mlrniei'L 

Włamie Jl'& tym palep ml.etrao-
stwo. 

K.ROL KIER 
14.50 „Morze" - ma.gazyn 18.30 Modlitwa wieczorna z sainik- 17.15 Teleexprem 

· 15.50 ·Antena tuarium Matki Boskiej Ps:rowsk.lej 17.30 Raport I • > : „ ' ',., '.'..~• .- I "' r ~ ' '• '. • ! ' j ~, • ~ .'\'~ (, i: 

16.35 .,Panna dzied.ziie2lka" (34) 18.50 997 - wydanie •peejalne 17.53 „Wawel .Akropolt." - film 
17.15 re1eexpress dla młodziety (ł..) dok. 
17.35 Telewizyjny Teatr Rozma- 19.30 Kolo.rowy za.w.r6t głowy 16.30 Rzeezpospol!ta pmo~dna 

itości - Terence Feely - .,Ja.ik w ~.OO Przeboje Bogu&łaiwa Ka.czy4- 18.50 Weekend • ,.;Jed:ynoe" 
zły m śnie" skiego 19.00 Dobranoe „Włłf1-*łe 

18.50 Gwiazda Zbawcę Im ogłasza 21.00 W kruu nturs.i1 ~je fo.. bajeczki" 
19 OO Wieczorynka,- .,Sfostrzeńcy tografii" (13 - e.si.) - Mr!al dok. 19.10 „~ - '.rtodałll ~ 

KaC"z·.1ra Donalda" prod. ang. darczy 
19.30 Wiadomośc.-1 21.30 PanGraima dl!l!a 19.30 Wiadomołd 
20.05 Ring" - film prod. pol. •' 21.45 Studio Lm. Karola Jlmy!kow- 20.0ll Akademia ff1nMnN -J,Cldo-
21.05 „7 dni - Swiat" skiego „Maskarada" wlek z marmuru" - dram IP0-
21 35 Sport • 23.20 Komenitan ,a1111ia łeczno-politycm7 Jll'Od. 1'0ł. 
22.15 Sadie Nine - pr<>gram roz: 22.llll Sport 

rywkowy 23.05 Kontrapunkt , 
22.45 „Dekalog. pięć" - film TP 23.~ DT - eoha 4'llltl 

(57 mi.n.) , 
23.45 Zakończenie programu 

10 STYCZNIA 
PROGRAM O 

PROGRAM I 

l'BOOBAll D 

lT.80 .,Wzrockowa ll8'a inebo'6w 
Marka Niedtw1eclde10 

lUO Ł6dzkle władomołel bla 

KOZIOROZEO (ft.li. - te.L) 
- RysykuJ. Hole aię ad•· Man 
aanae na popraw• •wej 11tu· 
acjt materialnej. Znajcli eel b7 
wyła4owa6 ~ •ergłę. 

kłopotami l t.roekaml. Moie to 
ł wyrodne, ale rychło znuclzł 
ał4 łym. na których barki l'W&
laa .we prob:_,.. 

_. (11.ł. - n.I.) - Wybie
raj rcn11tclnl1. J'esłeł imlaly, 
pnecld~błoresy, czuem jeclnak 
postępujen 111).>ełnłe Jak nłeclo-
6.władczone dziecko. Masz przy· 

· Jacł6ł, nie odrzucaj wycilli:nłfl• 
kJ cło lłebie ręki. 

BLIZNI~TA (ZU. - !U.) -
Potrafls1 by6 przebiegły, moł• 
był wykorzystał tę ceehfl w 
najbllbzej przyszłoścL Zblib 
dę C!'ZU trudnych wybor6w i 
4ff7SJL 

rodnia clopływ rot6wld. ~· teł 
111ore wydatk6w. 

PANNA (!!.I. - !I.I.) - 1fa 
poczĄtk 11 tyirodnia mon wyałll· 
pl6 pewne kompllkaeje. Półniej 
wszystko lłę diametralnie zmłe· 
ni. Muslaz jednak pomóc gw1a-
1dom t wpłynĄ6 na bies wyda
rzeil.. 

WAGA (%U. - !110) - Kł.t' 
clopuszczaj pe.tymfstycznycb m:y
śll. Bt:dzłe lepiej I to dzięki 
oaoble. kt6rĄ wkrótce poznaaL 
Listy, Jak!eł wyJaśnienła -
wszysłko to pod konłeo ąpc1. 
nia. 

9.20 Przegląd tygodnia (d,Ja nie
ełysz!łcych) 

9.S5 Film dla niesłyszących: 

8 05 M -'-• I „.&-1..a. Ul.30 O czym Ił• m6Wt . u.z„- ... ,..._! lal.mi 18.llO „Stopklatka„ - iplewa Ma-
łyc~·35 Dom.aJłior - moda dl& oty- nisława Celifiska 

WODNill (11.L - IO.I.) _ r 
ZaJmlJ llę praynloic1-. lr.'łalDI• 
teraz powlnłeneł krełll6 plany 
i projekty. Mlen tylu .,,. ll
ły na nm1H7. 

L4.K (ZU. - !U'.) - Syta• 
. ae1Ja smletdła Idei na Iepn:e. Ocl 
Cl!'błe WICICI tylko zalety el7 
petraftn wykctrz)'ała6 d1181 Cl 
na DM. 

lłKORPIOllf (!ł.11. - ZUL) -
Bes llllł•n. e)lo6 nłeutamde 
planuj- I krdUn projekt)'. Te 
W7nłk braku komekwencJI. 
Pnn;otwJ sł• „ wyJaz411. 8.SO I>cxmowe ~ 19.30 „Dookoła ..,..... - „'fi 

9.15
1 
DT - wl.ad.om*ł kraju ognia t lodu"' 

Jiing" - film prod. pol. 
10.50 „Magazyn totnk'Zy" 
11.20 Koncert tyoze6 (Ł) 
11.45 Jutro ponied"Ziałek 
12.15 Powitanie 

9.25 „~iona przeszłoW' 20.00 · Tele-dzi~t'lla 
film fab. prod. rad\!lledldej 20.llO Anłyeat)' i1Wfat· prof. E:raw-

10 50 '"'---"'- czuka 12.20 Polska Kronika Filmowa 
12.30 100 pytań do L. Mt1lera · 
13.10 Maciej Niesiołowski: „Z ba-

tutą I z humorem" 
13.25 Kino Familijne: „Bajarz" (2) 

- ,,Prawdziwa nairzeczona'1 1ttia1 
prod. a•nf. 

I DZIENNIK ŁODZKI nr li ('190!!) 

„ · LIUUUllKl'r - prmyjemne ·z 21.30 Panorama dnia 
pozytecznym 21.4ll „Moskiewskie Soho" - ?fil'. 

18.20 Program dnia - telegazeota 22.55 Filmy Woody Allena: „WBZY-
18.211 Dla młodych w1d.zów: ,,Sa- .stko. co chcle!łbyścle wiP.dzleć o 

mi o sobie - Soso" seksie, ale boicie si„ zapytać" 
16.50 Dla dzieci: „Cojalł" f.llm fab. prod. USA 
17.15 Teleexprese UO Komentars ctnl& . 

/ 

BYBY (ILI. - IO.S.) - Zatte
mnlJ • dye1b dalach. W1zylłtke 
przed Tobll- Mtlllłn tylko zmo
błllzowa6 enersł• I łnlcJat:rw4-I BARAN (!1.a. - ZU.) - „. 
trafisz obaren6 bllsldoh swymi 

., 

LEW (H.'7. - !2.8.) - Potl'ICl
bny będzie Cl przede l'ft:zylłt
Idm rozsl\dek. Nie daJ się po
nle§6 emocjom. Pod koniec ty• 

l!l'l'BZELEO (!Ut. - n.1~ -
Uleiruz emocjom. Musisz narZ1l• 
cł6 sobie pewien spos6b poste
powanfa. W przeciwnym razłe 
będziesz nalłal •at"Ubłony I 1 
trudem aostosowująey się 4o 
rzec.zywlstoAcl. 




