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Kosygin

Zobowiązania

przyiqł

ministra austriackiego
Premi€!1." Kosyigin przyjął we
wtorek na Kremlu przebywającego z wizytą oficjalną w
Związku
Radcieck:im
minisllra
spraw
za.granicznych
AustI'ii, Kuir:ta Waltheima.

Wielki wiec wWarszawie
Przemówienie Władysława Gomułki
stołem

Za

prezydialnym
miejsca: W. Gomuł
ka, J. Cyrankiewicz, E. Gierek,
S.
JędrychOW&ki,
.z..
Kliszko, I. Loga-Sowiński, E.
Oe-hab, A. Rapacki, M. Spychalski,
R.
Strzelecki,
E.
Szyr, F. Waniołlka,
M. Jagielski, P. Jaroszewicz,
B.
Ja=rullt, S. ' Kuiczyński, a
Podedwomy, J. Qzga-Michalski, W. Jarosiński, A. Starewicz, J. Tejchma, W. Wicha,
członkowie
Egzekutywy KW
PZPR z I sP.k:reta:r-L.em KW
J. Kępą i jnni.
Józef Kępa wita w imieniu zgromadzonych Władysła
wa G<nnulkę oraz innych przy
wódców.
Kie::l.y pada imię
Władysława
Gomul:ki
rozbrzm. iewa owacja
na
cześć
I sekretarza KC PZPR. Rozlegają się okrzyki ,,Niech ży
je
towarzysz
Wiesław".
„Niech żyje P-0Jska Zjednoczona
Partia
Robotn-icza'',
„Niech żyje klas.a robOtnicza
Sląska",
,,Wiesław
Gierek" i in.
Władysław

Gomułka

wygła

sza

ponad 2-godzinne prze..
mówienie.
Drodzy i szanowni towarzy
sze!
W ciągu ostatnich 10 dni
zaszły w kraju waż.ne wydarzenia. Niemała część mło
dzieży studenckiej w Warsza
wie. a także w iamych osro<l·
kach akade mickich w kraju
została oszukana i sprowadza
na or:zez wrogie &SOCjalizmowi
si ły na fałszywą d.I'Ogę.
Siły te
zafilały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii, ła
mania prawa. Po> ługując się
metodą prowokacji wzburzyły
umysły części

młodz i eży.

par·

łv do wywołan i a starć ulicz·
nych, do przelewu krwi.
Nielegalne zgromadzenia
demonstracje uliczne studentów
wywołały
powszechnie
pytł;am,ie: o co chodzi, dlaczego
atudenci wwstępują przeciwko
władzom państwowym?
Korzystając
z zamie.szamfa,
jakie wytworzyły demonstra-

cje

Budowlani z

i

iin.ne nielegalne formy
dzi ałania studentów,
ni€'lllal
jednocześnie z nimi wysz.ły na
ulicę
elementv chuligańsk i e.
O kh wyczynach, n,p. w War
szawi.e, informowała prasa.
Wszystko to wzburzyło do
głębi społeczeń~two.
S z czee;ól
nie astro, przeciwko mącicie
lom
porządku
społecznego,
przeciwko inspiratorom i or·
ganizatorom nielega•I nych p0
czynań studentów
wystĄoiła
'lda_"-a robotnicza. Cały kraj za
lał~ fala masowych zebrań i
wielotysiec-Lnrvch wieców r o.bo
tników. mieśzkańców m;ast i
wsi, na których donośnym gło
sem rozleiia sie żądanie noka
zan' a 5PQ!eczeńs<twu faktycznY"Ch gprawców
zai stniałego
stanu rzeczv i <uToweiio uka
rania wszystkich winowajców.

cjalizmem a reakcja wszelkie; maset, m i ędzy polityką
przvjaźni i sojuszu oolsko-radzieckiel!o a antvradziecką polityką bankrutów i niedobitków reakcyjnych. mi"<ł7117 poli
tyką za·p ewnia1'!ca Polo;ce bez
pieczeństwo iei gra<nic i
jej
WlSzech -:trcinn v r<)7.WÓi a usillo
wa<niem zevchn'ecia Polski na
drOl!e z1!11by. Za •ad:nicza róż
nica m i ędzy rm.olucjami r0bot
niW:6w,
a rezolucjami student.ów polega na tvm. że
robotn icy od razu
do>trzegli
te rzecz:vw-;sta lin ie podziału,
l>Odczao l!dv cześć studentów
dala sie worowad7 i ć w blad
l!ar>tce reakcvtn:vch
antyradz'eckich indywiduów.
Sprawy zaszły
tak daleko,
że m'llsza sie maleźć w całej
rozciąiiłości
na widowni publicznej. Przemilczeć nie Vi'Oll!l!O iuz
niczego. Nie mamy
7Jl'e<S'Zltą oowodu do uchylania
się od nublicz:nego rozs<h"zasania zaistniałvch zjawisk pali
~cznvch. Wl'.J'l"o-t pn:eciw.nie,
je9; naszym
obowiaZJkiem i
ieit rzecza konieczna . aby
ziawiska ~
wprowadzić na
forum ooblicme, poddać je
szerokiej analizie. dyskusji i
kr:vtvce. Tvl"ko na drodze takie; <rperacjj może być pr.zecietv wrzód N'a<kcyj•ny.
Kierownictwo partii. w któ
l"el?o
im'eniu
przemawiam,
ani n:ie jest w stainie. a1n i n,ie
może już dzislai podn!eść. a
tYtn bardzie; rozwinąć wszystkich problemów. składających
się na całość rzeez:v. Na t.o
tl"7.eba czasu. dogłębne; analizy zjawisk. Zrobimy to na
pewno w ramach
kmnpanii
przyiiotuwawczej do V Zjaizdu
oartii. Ale zacząć tT"Zeba już
dzisia_i. choćby w skromn:vm
zalkre<ie. i~l'i chod-zi o naświetnanie
lu.dzikich pa;taiw.

Mickiew~cz

nie był i nie będzie
. sztandarem reakcii

Chcenw onede wszystki.m
przed.tawić
społeczeń~-u.
jak się zaczęły te wydarzen ia.
OOE!!rować będe fak.taimi. i do
kiumeontami.
Posługuj~
się

chronologią
za.cybuiię
treść tekstu rezolucji

główną
przyję

tej w i ęks zością głosów na zebraniu Oddzi ału War.szawskiego Zwi ązku Literatów
Polskich.

•. Pisarze pojs(;y zgromadzeni fllnia 9 lutego
1968 r. n.a
walnym nadzwyczajnym zebra
niu„. poruszeni zakazem dalszych przedstawień „Dzi,adów"
Mickiewicza na scenie Teatru
Narodowego stwierdzają:
- od dłuższego cza.au nmoża sie i na>ilają ingerencje
władz sprawujących zw:erzch
nicttwo nad działalnością kul

zobowiązania

ŁPBP

zob<>W'iązali się

nr 2

w

wcześniej

pierwotnie
planowano
przekazać
do użytku szereg
?biektów
prremysłowych ,
a
m . in. laboratorium w kutn<>WSk iej
„Polfie".
Zakłady
Prefabrykacji w Łowiczu, wy
dział pończoszarni w łow[ck im
11

Syntexie".

ta·kże

a

budynki

w Fabry ce Mebli Giętych w
Radom.sku. Tomaszowskich Za
k·lada<"h
Włókien
Sztucznych
itd . Roczny plan zostanie wy
konany do 20 grudnia tj.
na li .dni przed termjne·m , co
przyniesie
do<jatkC>We 6 mln
zł

Załoga
Fab~ykl
Ig ieł DZlie·
wiarskich i Biegaczy Obrącz•
kowych postanoW!i.!A wykonać
dodatkowo 400 ty.s . lamel z Po
włoką
antykorozyjną
do kro
sien
typu ,.,Saurer", które
, 1 Wifama"
prze-zn.a.cza na eksport. Dzięki lepsze~ technologii zwlęksizo<na
zostanie prod uk<;ja igo!eł dziewiarskich obrącl'lk<>Wych.

Łączna
wartość
zobowiązań
podjętych
przez pracowników
Huty Szkła Okiennego "Kara"

w

Piotrkowie

wYnosi ponad
zł. M. in. postanowio
dodatkowo wyprodukować
79 tys. · m kwadratowych szkła
okiennego oraz 55 m kwądra
towych zestawów szkła klejonego.
w czynie społeczmym
zostaną
uporządkowa~e
tereny
wo1<6ł
osiedli
przyzakłado·
wych,
a także
o~ynkowane
dwa budynki przy ul. Okrzei.
Załoga
„Zwoltexu" w Zduń
skiej Woli zobowiązała się wy
produkować
dodatkowo 15,5
tony przędzy. 76 Tys. m tkanin oraz 5 tys. pledów
tzw .
„Puchatków". W ramach prac
społecznych
przygotowuje si-:
dwa place zabaw dla dzieci.
Młodzież
podjęła
się
p:rzepracow,ania
przy różnycl}
pra~ach 1>orządkowych 1 tys. godzin.
Harcerze z Tomaszowa ze.bo
wią .zali się przepracować
przy
bu<:lowie Parku Im. Ty5iącle
cia 15 tys. godzj·n .
2,3 mln.

no

oszczędności.

A.

Dzierż.
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Zmasowane ataki na Brandta
za jego wypowiedzi

wsprawie eranicy na Odrze i Nysie

W wydaneniach, iakie rn;apo

Inne

niż

działu.

so-

Codziennie rosn,1e Ilość mel
dunków
o zobowiąŁan<iach
I
czynach społecznych podejmo
wanych
P.rzez załogi fa.bryk,
prze<1.s1ębiorstw.
instytucjo . i
mlo<lzie-ż dla uczczenia V Zjarz
du partii.
WE>knfarze z Zakladów im.
M. Osso~iego w ŁodlZi postanowi'li
wyprodukować• dodatkowo 8 ~on pr-zędzy o.ra12:
6 tys. m watoliny.
28,3 tys.
bluzek modylonowych i 10,s tys. innych wyrobów otrzymamy poza planem
z
Zakładów
Dziewiarskich

Ł. odzi

Pod adresem władz państwo
wych. a także pod adre>em
i'llstancii partyjnych
padają
słowa krytyki za tolerc·wanie
aintyoocjalist~zne; i reakcvjnej działalnośo;, za pobłażli
wy stosunek wobec wrogów
naszego ustroju.
Jectnocześn'e w po&zczególnych uczelnóach studenci po
dejmuja rezolucje. kfó!"e Hu
sbruia S'ta<11 ich umysłów, ich
poziom um;ejE>fnofr' i polit:vcz
nej!'o ITlfVŚlenia.
Ze ~tawiaiąc
treść więk szości rezolucji stu
denckich z treścia
rezolucji
oodejmowanych przez załol!i
robotnicze i ma<owe
wiece
ludności można by dojść do
wni~ku. że między rolx>tnika
mi. jako klasą a .tuden~~m;.
jako całością przebiega linia
P<l'Ji.tyC7ne!'!o
POdz'ału.
Ale
W>nicsek taki byłby z .! '!runtu
niesłusznv.
do l?"łebi fa~>zY
W .Y. Nie tu przebiega linia po
ły miei.sce w kraju , I'nia
d"1:iału
przebiega między

społeczne

Sulejowię.

Warszawie
stol'cy
z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką, który omówi~ tl:o oraz źródła i przyczyny wydarz.eń za9Z.lych
w kraju w ostatnim okresie.
Długotrwała burza owacji wita wkraczających na salę
Władysława ~ci.kę i C7lłonków kierownictwa PZPR
oraz władz naczelnych ZSL i SD.

produkcyjne

dla. uczczeni a VZiazdu partii

,,Olimpia".

W dniu

zajmują

i czyny

dotyczą
oszczędności
surowca,
lepsz.ego wYkorzystania dziani
ny
oraz podniesienia jakości
wyrobów. PonaAi 400 godzin za
IQga przeznacza na porządko
wa~ie
w
czynie społecznym
ośrodka
wypoczynkowego w

~jszym w Sail:i Kongreoowęj w
odbyło się sp<otkanie aktywu partyjnego

•
•••
••
••

tkanin, myrobóm szklanych

dziewiarskich

z

DZIENNIK
tODZKI

~
--

Więcej

Norwegii

Do Norwegii preybyl wiceminl1ter spraw zagl"anicznych
PRL Marian
Naszkowski.
Złożył
on wizytę iii.in. spraw
zagranicznych Norwegii J. Lyn
gowi i odbył
nim rozmowę.
Następnie M. Nas'Z:kowski sp(lt
kał się z członkami norweskiej
§omisji rozbrojeniowej.

Sroda, 20 marea 1968 roku
Rok xxm
Nr' 68 (6613)

=

Naszlcowsk i

J>rtez organizację partyjną
osoby.
Tak więc zgodnie ze stanowiskiem określonym w tej rezolucji jaskrawym przykładem
wszystkich . grzechów głównych,
jakie od wielu lat' obciążają

n!ł

turalmą i twórczością air1;ystycz
ną; ;.~erencie dotyczą nie tyl
ko treści utworów literackich,

1Z4

lecz Jakże ich rozpo:wszecl\·
niania i odbioru przez opinię:

- ten stan rzeczy zagraża
kult'(!'l"ze narodowej, hamuje
jej rozwój, odbiera jej auten
tycz;nv charakter i skazuje na
postE>nujące wviałowienie. Zakaz. który dotknął „Dziadf,r"
jest szczeii6Jnie jaskrawym te
t<> or?vkł a dl'm".
Rezolucja kończy się żąda·
niem
przywrócenia przedsta·
wień
„Dziadów". Spośród '31
Mób, które przybyły na zebranie w glosowania
uczest•
niozyło tylko 35& osób.
Za tą
re11olucją
głosowało
%21 Mób,
zaś
za re?>tucj" przedstawio-

rzekomo

niu

Udzielamy pel!nego poparci.a klierowructw'U
PZPR i
I sekretarzoWJ. KC
Wl:a-

się

przedstawień

wyjaśnienie

„Dzia-

tego

„s7.czególnie

:..11:..,etr;:Wtorars:zaLw.w1·ekt~Od.zeby~ło~. s,·;ę~
51

Po ożywionej
dyskusji zebrani uchwalili rezolucję, .,,,
której wyrażają
gorące
poparcie
dla
patriotycznych,
prawdziwie socjalistycznych sil,
·
-k
s k up1ony~,
wo kół
. I se k re t a-I
rza KC PZPR Władysława Go·
J!!ułki.

reprezentujących

polityc!c"l\!

dywersję

wschodni ą".

K rooi·•-a
a
e

r"z11s1e zac o n1eJ!o

SQSłemU
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Awanturnictwo polityczne
tylko sprawą USA

dni.ach na.pięcia
z pa;niką, z ulgą
przyjęto w Londynie wiadomo$ć, iż udal!O się zahamować
k ryzys
zac hod n~go syste m.u
monetarnego, ]!:tóry gr<l'Lil nie
obHczalnym kataklizmem ek()nomicznym.
Kryzys rynku złota brutalnie
Po

trzech

graniczącego

ujawnił
nieodpowiedz1a•lnośc>
amerykańskiej polityki zag.ranicznej.
Powódź J>l!jpierowych
dola-rów, zalewająca świat w
wyniku
wyoatków na wojnę
wietnamską,
jest głównym po
wstrząsu. Z precyzyjną
udokumentowaną
analizą
tej
tezy wystąpił londyński
"Tim.es".
J~go
werdykt

wadem

I

Amerykame
stworzyli sytua·
cję, w
której kryzys gospoda-r
ki kapLtalis tycznej został od·
sun i ęty,
ale bynajmniej nie
zażegnany.
Wojna- w W1etnam ie
pochłonęła w 1967 r<1ku
311 mld dolarów . Jedna godzi·
na lotu B-52 kosztuje 1.300 do·
larów, a przeciętny lot bOjo-

pa d k ,

===

o

:~ct!~ty;;~m:k'r~i'j::::go~tron· przestało być

kół

polityką

truje
się
w wypowiedziach
Brandta „kapitulacji niemieckiej
rzuoonej w próżnię".
Wiceprzewodniczący
federalnego ziomkostwa „Slązaków";
Helmt.i Kostorz,
oświadczył
w Hanowerze, że ziomkostwo
je!lt „Qburrone i jednocześ
nie ~ruęte"
wypowiedziami Brandta.
Aby rozwiać wsz:elkie wąt
pliwości na temat norymbers~ch
wypowieqzi
Brandta.
rz:eczni'k rządu bońskiego wska
zał,
że
odzwierciedlają
one
poglądy
rząd-.J,
za.warte w
oewiadczeniu rządowym z grud
nia 1966 r.
Według
tego
o.świadczenia jak wiadomo
- granice Niemiec, oo pod-kreślił rzecznik rządu, „mogą być ustaJ(>Jle
jedynie w
traktacie z rządem ogólnonie
mieclcim".
Oświadezeme
w
t~j
sprawie złożył
również
rzeczn ~k zarządu SPD, Sommer, który uznał interpelacje w
sprawie o.świadczeń
Brandta za ,,nieuzasadnione
i zbyteczne".

Przewod.niczacy
reakcyjnej
ogóln0'!1i.emiec1tiej partii GDB
Hermann .AMens, zaatakował
wypowiedzi Brandta i podlcreślił. że dot.kl iwie „podważaj ą
one pozycje R e p u b l i k i - - - - - - - - - - - - - Federalnej w pnyszłych rokowaniach w 91>rawli.e traktatu pokojowego''.
S?;cr.ególnie itWałtowna była
rea.keja ze strony rewi.zjoniWy
OW
stycznych :ziomkostw zachodnioniemieckich.
Ziomkostwo
Z ,jadąCeg<> tramwaju na
tzw
GórnośJ-·.'·..c „
do""- u.I. Pab1amck1ej wypadł Ta. "
~w
,,...
deusz M. (zam. przy u.I. TU-

.,

ośrod·

Potępiamy wrogie narodowi
polskiemu ośrodki syjonistyczne i rewizjonistyczne - głosi
rezolucja - które
w
imię
swych kosmopolitycznych celów
godzą w podstawowe idee socjalizmu i jedność narodu poi·
skiego.
W Warszawie
odbyło
się
specjalne
posiedzenie
Zarz.
Gł. Chrześeijańskiego Stowarzy
szenia Społecznego.
W toku
obrad jednogłosnie uchwalono
tekst listu do Władysława Gomułki w związku z ostatnimi
Wydarzeniami.
List zawiera
wyrazy soiidarności z głosami
protestu
przeciwko d7.iała.niu

ką
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Gomutce
oto
przewodnia myśl
wystąpień
na
gpotkaru-u
centra:lnego

centralnego

zakaz

jaskrawego przykładu"
gwał 
cenia i hamowania
rozwoju
kultury narOdowej.
Sięgnijmy
po
prawdę,
po
fakty.
W okresie powojennym utwo
ry Mickiewicza ukazały się w
łącrnym nakładzie około 9 mi
lionów egzemplarzy. W ubie·
głym
roku Ili część „Dziadów" ukazała się w na.kładzie
158 •ys. egzemplarzy, a w bieżącym
roku
przewiduje się
WY'łanie czterech tytnłów dziel
Mickiewicza o łącznym nakła
dzie fllO tys. egzemplarzy. Począwszy
od roku 1955 „Dziady" mickiewiczowskie ogląda
ło społeczeństwo polskie w 17
(Dalszy ciąg na str. 2)

dysławowi

p11<1iedzenie

i

Dejmka. Zachodzi więc potrze
ba publicznego wyspowiadania
się
z tego ~zecbu gł&wner;o,

dla kierownictwa
PZPR
W. Gomułki

partii

dów„ w inscenizacji Kazimierza

Poparcie
•I

sumienie

państwowych w kierowa
działalnością · kulturalną stal

władz

Nawet
zniuansowane
dwuznaczne w·ypowiedzi prze
wodniczącego SPD i bońskię
go ministra spraw zagranicznych, Willy B..-andta, na zjeź
dzie SPD w Norymberdze w
sprawie „uznania, względnie
resipektowania
granicy
nad
Odrą i Nysą" z odroczeniem
i:n-awnego
ur~owania
tej
sprawy do chwili
traktatu
]X>kojo wego r ' Niemcami
wznieciły
w NRF fale ataków na Brandta.
Deputowany do Bundestagu z ramienia CSU, Herbert
Prochazka, w interpelacji skie
rowanej pod adresem rządu
bońskiego domaga się wyjaś·
nienia. czy minister spraw zagranicznych po swoich wypowiedi:iaoh I'la zjeździe
w
Norymberdze w sprawie granicy na Odrze i Nysie „może j~ kierować niemiec-

wy w Wię_tnamie trwa 10 goazin. Sam ko.szt bomb zrzuconych
przez Amerykanów
w
Wietnamie przekroczył w ub.
k
mld
dol
, co u 2
arów.
Każde
50.000 żołnierzy amerykańskich
ko.szt-uje w Wietnamie 2,5 mld
dolarów r-oczmie. Wydatki na
Wietnam,
bezsprzecznie n.ajwiększe. nie Wl'.,l'Zerpują jedna<k wszystkich kosztów amerykańskiej · obecności wojŚkowej w rćrżmych punktach świa
ta _ st,..,._erdza ,.Times". Woj
ska w Niemczech
i innych
krajach europeJ§kiCh, bazy w
Japonii i ld~kuńa&tu punktach
kuh Żiemskiej pochłąniają mi·
liardy doLarów.
Awanturnictwo polityczne pisze dalej londyński dziennik
- ;.:rzertalo być już sprawą ,li
tylko Amerykan9.w.
W kazil y m razie f! ie może go tolerowac utrizymująca z t.rUdem
równC>Wagę
gospodarka brytyj
ska.

szyńskiej).

Mężczywa

doznał
obraźeń
klat,k i p iersiowej i
przewieziony
został oo sz.pita1a.
4111 Na- ul. Nawrot został potrącony przez samochód 43-let
ni Zd2'isław K. za~. przy ul.
Traktorowej_ Pomocy udzieliło

. :.::OWlj~:esją

148 na ul.
m:
Rolqcmsk1e
jadący
rowerem
54-letni Antoni w. został po-

;;:~=ta. p~t~;y sa~r~00 ·sta~re
nietrzeźwym,

doznał

wstrząsu

mózgu i obrażeń głowy.
•

Na

ul.

Białostockiej

Rz~owskiej przy
dwą.j męzczyżni:

:/Jl-letni pow.
Jan Łódź
M. zam.
w Pałczewie
-i Ma.rek
M.
za.m. przy ul. Białostockiej ro
stali potrąceni przez samochód.
Pierwszy z nich
doznał ralll
głowy i przypuszczalnie wsw,zą
su

mózgu, a drugi ogólnych
potłuczeń i wstrząsu mózgu.
Obaj przewiezieni
zostali do
Szipiltala im. Pirogowa.
(kl)

•••••••••••••
Dziś, iułro

i

poiułrze

fi
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Przemów·ienie Władysława Gomułki
(Dalszy

ciąg

ze str. 1>

realizacjaeh
sceni«;znyeh,
w
tym 1>nakomite inscenizacje w
radio l telewizji. Wybitniejs'1:e
spektakle osiągnęły rek1>rdowe
ilości
przedstawień.
W roku
1965 z okazji dwusetnej rocz·
nicy sceny narodowej 6 teatrów w kraju
przygotowało
premiery „Dziadów".
Z po•
czątkiem 1966 roku odbyła ~ię
w Warszawie prezentacja kilku
przedstawień
„Dziadów"
z
udziałem teatrów pozawąrszaw
skich.'
Tak w rzec~ywistości pr7A'd·
stawia się ~en „jaskrąwy przy.
kład" polityki partii i władz
państw.owych „zagr11>żającej kul
turze narodowej". Czyżby ci
literaci, którzy i;łosowali
za
pr~ytoczoną rezolucją, nie z.da·
wali sobie
sprawy za czym
głosują? Zapewne, byli i tacy,
ale redaktorom rezolucji, których było - kilku, nie postawiłbym
takiego ZaJ'.ZUtu.
Trzeba teraz
odpowiedzieć
na pytanie dlaczego „Dziady"
w inscenizacji Dejmka zostały
zdjęte ze sceny Teatru Narodowego. Dlaczego w tylu in·
nycb inscenizacjach ukazywane były be"' przeszkód i dopiero
inscenizacja
DejJnł(a
wywołała sprzeciw.
Diiedzina ta jest ml daleka.
Nie wiem po prostu co wolno,
a czego nie wolno robić reiy·
serowi, który dostaje w swe
ręce materiał twórcy dla pla·
stycznego - ukształtowanta go
na sceni: teatralną. Nie 111-iem,
czy reżyser ma prawo wprot wadzić
do
scenicznej treśtj
spektaklu dedykację, w którą
autor
za<>patrzył swe dzieło.
Nie wiem, czy re:tyserowi wol
no
nakazywać
aktorotn, aby
zwracali się· · wprost z rampy
do
publiczności
wbrew wytażnym
wska.za.oiom
autora
zawartym w jego dziele. Nie
wiem też, czy ktokolwiek ma
pral"o wprowadzać do sp"ektakl u akcenty, zwłaszcza o wiei
kiej
dramatycznej wymowie,
których w ogóle brak w dziele autora. A wszystko to mia
ło
miejsce w „Dziadach" w
inscenizacji Dejmka. Na te tematy niech dyskutują fachow·
cy.
Ale nawet gdyby jakiś
autorytet orzekł, że Dejmkowi
wolno
było
dolfonać
tych
wszystl<ich
zmian w „Dziadach~'
Mickiewicza,
władze
sprawujące zwierzchnictwo nad
działalnością
kuUuralną nie
mogłyby
zamknąć
oczu na
to, co się działo na przedstawieniach ·,,D-ziadów'' w insce„
nizacji Dejmll:a.
Prze&tawienia · te stały się bowiem od·
skoczni!\ do politycznych de·
monstracji o wymowie antyradzieckieJ .
Nie '!ręlłzIB'iny ·· tu - m6wM o
epoce, w której Mickiewiez two
rzył
swe ·dzieła.
Aby dobrze
odehr-a~ , 1W<Ltralny
spektakl
mickiewjczowskich
,.Dziadów"
zwłaszcza w inscenlzuji Dejmka,'
trzeba się wczuć w tę
epokę, trzeba nie tylko umieć,
ale·
przede wszystkim chcieć
oddzielić
przeszłość
od teraź
niej!>zości.
Ogromni\ rolę odgrywa tu reżys~r, inscenizacja, dutą siłą sugestywną jest

gra aktora. W zależności od
tego 001>iera się właściwie lub
niewłaściwie
takie np. strof:r,
„Dziaauw"; tak jak były WY·
powiadane ze sceny
:reatru
Narodoweg_o:

niejszyeh
tradycji połsl<iego
narodu i polski.e-j klasy robotnlcz<::j.
Był
i Mickiewicz
patriotą
i internacjonalistą swoich czasów.
·Nie zgodzimy się
ni«dY z
tym, aby z Mickiewicza robiono sztandar
antyradzieckich
demonstracji.
Mówiąc o
przyczynach
dla
których zdjęto „Dziady" Dejmka warto jeszcze
dodać, że
utwór ten miał być poświę·
eony I był grany dla uczczenia przez Teatr l\larodowy 50lecia Wielkiej Rewolucji Paź·
dziernikowej. Jeśli już podję
to t.ak wątpliwą decyzję, należało
wszystko uczynić, aby
inscenizacja - tego
wielkiego
dramatu narodowego wydoby•
ła
przede ws-zystkim te elementy w nim zawart~, które

„Mam być womy tak, nie
wiem skąd pi:zyszla nowina,
lecz - ła znam, co być wolnym
z ręki moskwicina.
Łotry, zdejmą Oli tylkO z rąk
i nóg kajdany.
~le wtłoczą na duszę".
Albo
słowa
W)'powiedziane
przez
rosyjskiego oficera do
deka_!Jrysty Bestuj;ewa:
••. „nie

dziw,

że ·

na-s

tu

priieklinają

wszak to już mija wiek,
jak z Moskwy w P<>lskę
nasyłają,
samych łajdaków stek".

Wsteczne cele i

Te zwłaszcza
strofy odpowiednio
W)'reżyserowane
były
przyjmowa·n e - przez część wi·
downi demonstracyjnymi oklaskami. Ciągłe powtarzanie się
tych demonstracji politycznych
musiało

się

zakończyć

z

tego,

oo

;powiedzi.alem

m<Xi:na by sądzić, że u podło
ża

zwol:ani,a nadzwyczajnego
walnego zebrania
Warsza'":'Skiego Oddziału Zw.iązk.u Literatów PolSlk>ich, na którym
otwarto cyk!l późniejs.zycll wy

zdję

ciem ze sceny „Dziadów". Nie
można
bowiem
pozwolić
na
to, aby w imię jakiejś abstrak
cyjnej wolności i inscenizacyj
nej dowolności
przekształcać
antycarskie
ostrze „Dziadów"
w oręż antyradziecki.
Próba wykorzystania
poezji
Mickiewicza zrodźonej z walki
patriotycznej
młodzieży przeciw
carskiemu
uciskowi dla
szl!;alowania - Polski Ludowej
j_est politycznym szalbierstwem,
wypaCtLa
bowiem najgłębszy
demokratyczny
postępowy
sens twórczości
Mi<;kiew1cza.
Mickiewicz nie był i nie bę
dzie sztandarem reakcji.
Od
epoki, w której tworzył, dzieli
nas nie tylko
okres blisko
półtorawieczny.
Dzieli
.nas
Wielka Rewolucja
PaźdzJerni·
kowa,
która
obaliła
carski
ucisk i przywróciła Polsce nie
podległość.
Dzleti nas wielka
wojna wyzwoleńcza
przeciw
niemieckiemu
faszyzmowi, w
której t y lko na naszej ziemi
i za nasżą wolność i niepodległość
oddało
życie
blisko
łOł
tysięcy
radzieckich żołnie
rzy. I gdyby w nas~yth czasach
duch
mickiewiczowski
znalazł
równie wielkiego WY·
raziciela natchnąłby
go z
pewnością
do
nieśmie;rtelnej
epopei poświęc1>nej tym, którzy ofiarą swei;-o życia i krwi
przelanej na ziemi
polskiej
ocalili naród polski od hitlerowskiej zagłady.
Dziś, kiedy •ojusz ze Zwią(l;
kiem Radzieckim, przyjaźń z
odrodzonym,
socjalistycznym
narodem rosyjskim jest i pozostanie fundamentem buP,ieczeństwa,
niepodległości i
roz
woju P<tlski je§t
naszym
obowiązkiem
nie wypacając
w niczym historii I nie mając
powodu do jej wypaczania wykorzeniać
z umysłów przeżytki starych i na ?"awsze mi·
nionych przeciwieństw, nie zaś
umacniać ~e i rozjątr~ć. Taki jest nakaz patriotyzmu
i
internacjonalizmu
dwóch
cech, które należą do najpięk

darzeń znalazło się zdjęde

ze

sceny
Dziadów" dejmkowski.ch.
rz€Czywjst<Jlści spra
wy przedstawiają się ~oła
inaczej.
Zdjęcie
„Dziadów"
posturżyl:<> tylko ;różnym wstecz
nym i wrogim Polsce siłom
za ,p retekst do ich brudnych

W

poczynań.

O

intencjach organiza<borów
Warszawskiego OdLiteratów Pol
nie tyle i nie
tam rerolucja,
lecz przede wszystkim przebieg tego zebranfa, treść szeregi;: przemówień, ja!kie tam
WY'gloszono. In51piratorom zwo
lania nadzwyczajnego zebrania pisa=y s':olicy nie chodziło bynajmniej o uzysk.anie
wyjaśnień
w sprawie zdję
cia „Dziadów". Chodziło im
o zorganizowanie demonstracji pisarzy, o roZJ)>Cl-ienie atmo
sfery podni€Ceni.a i nJepokoju
i .p rzeniesienia jej po= śro
dowisko pi8arzy. Clhod.zifo im
o rozipalenie walki skii.erowanej pneoi.w kierownictW'U na
zebra111ia

działu Związku
skich świadczy
ty>lko podjęta

S?lej

partiL

rządowi,

przeciw

przeciw władzy ludowej. Te
swoje reakcyjne cele zasloniH
oszukańczym
hasłem
obrony kultury narodowej.
Przebieg zebrania warszaw-

pisarzy trzeba. będzie
do · wiadomOOci publicznej. Atmosferę tego . zebrania., jego W)'Qiwi.ęk ..paH~z
ny naj.J epiej oddaje prz.emówleriie K.isiele1.vsk.iego.
skich

podać

Oto wyjątki
mówienia:
„Byłoby

z

jego

oczywiście

przerzeczą

śmieszną,

gdybyśmy dzisiaj mó
wili tylko o sprawie „Dziadów". Ja bym tak drastycznie
mógł

powiedzieć,

że

jeśli

ktoś

pod·kreślałaby przvaźń i współ
działll.Jlie rewolucjonistów i de
mokratów
polskich i rosyj·
skich w walce przeciw caratowi. Tak się jednak nie atało.
W uroczysty przebieg SO rocznicy
Rewolucji Paźuieraiko
wej, jaki miał miejsce w naszym kraju „Dziady" w Inscenizacji Dejmka
wniO<lly nie·
przyjemny zgrzyt, zostały wy
korzystane
dla
podważania
przyjażni
polsko-radzieckiej.

ostatni ~taikil t~ „Dzia
dów" od.byty w . dmu 30 sty(.'2;
nia br. zakończył się otwartą
wrogą
de!Ilonstracją
po-

li tyC2lllą w Teatrze Narodoa później na ulicach
miasta, w której wzięła u<!.zial
grupa
młiodziefy
akademickiej.

wym,

oszukańcze hasła
przez 22 lata dostaje po gębie
i nagle w 23 roku się obraził
to jest
coś
dziwnego" •.•
„Jakiej histor!J uczą się dzie·
ci w szkole1 Przecie.z tam są
bzdury"... Nie istnieje taki hi
storyk,
jak
Pobóg-Malinow·
ski"... „Zaginął Wi~zyński i
Lechoń"...
,,. .• Wyrzekliśmy się
Czesława Miłosza".„
„Nic się
nie mówi o Stanisławie
Kocie" .„ „Nie istnieje u nas Ma„ rian Kukieł"... „Nie isłoieje
taki pisarz jak Nowaczyń1ki,
bo to endek"... „Sprawa d41·
stała się w
ręce ciemniaków,
wyposażonych
w
abs&lutną,

SPORT -

SPORT

e

SPORT -

Jnauquracfa liqi
Lublin

Mistrzostwa Polski
w tenisie stołowym

SPORl

tym 1<ebraniu obronę niejakiego Szpotańskiego, który UMtał
skazany
na 3 lata więzienia
za reakcyjny paszkwil ziejący
sadystycznym jadem nienawi·
ści do naszej partii i do organów
władzy
państwowej.
Utwór ten zawier.a
je<lnocze·
śnie
pornograficzne obrzydli·
wości, na jakie mme sTę zdobyć tylko człowiek tkwiący w
zgniliźnie
rynsztoku, człowiek
o mora•ności alfonsa. - tJ ;a.<>~

„Byłem mężem

zauf~*""

procesie
młodego
ciolowieka,
Janusza Szpotańskiego" mó
wi
do
pisarzy Kisielewski.
„Ten młody
człowiek
na.pisał
„szopkę",
którą
recytował
w
towarzystwie
przy
wódce .•.
Skoro Szpotatiski
otrzymał
3
łata,
to tak, jak iu nas łOO
osób, to jest 1.200 lat więzie•
nia".
Przemówienie zakończył Ki·
sielewski
oświadczeniem,
że
„op-Owiada się za r_e,7.olucją ko
. ad Kijowskiego, która stawia
sprawę całościowo, na tle skan
dalicznej
dyktatury ciemnisków w p<>lskim :iYCiu kulturalnym''·
Dla kaidego, kto zna nazw~~

d~alnOOć,
postapolityczną ludzi, ~tórycłl
Kisielewski wymienił w swym
przemówieniu
jest
rzeczą
jasną.
że jego ideałem
jest
restauracja Pol'ski burżuazyj
nej, antyradziedkjej. Przemówienie t<> warsza~ pisarze przyjęli spokojnie. Trudwę

z

okazji

ręcznej

~-lecia
Zwiąiiku

Łódzklegio
Piłki Ręcz

SPORt

za,w ia<:Jamia,

W
lę

najbLiż.szą
sobotę i niedzie l~. Warmia Ol.
się
roogrywki run 14. C0<n<:ordfa
wiosennej ligi międzywoje- 15. Vidoria Bart.

rozpccz:ną

Warszawa-Łódź
w pływaniu

w piłce

e

SPORT

Włókniarz(l)- Concordia(P) K~~u~~,:T~~:

(Imf. wł.)
W odbywający<:h d ·
w Lubli.dlie m>istrzostwa<:h wód0kiej. Gwoli przypomnienia
Polski w tenisie stołowym wy podajemy a1klbual·ną tabelę rozpo zakończeniu rundy
łoni0<no finalistów w
grze po- grywek
dwójnej kobiet. Do decydują jesiennej.
cych rozg.rywek
zakwalifikoTABELA
wały się Noworyta i Calińska
OMZ zespól łódlzki Butlrym, A.
Lasota z AZS. Do finaLu gier
1. WlóM1iauiz Łódź
24 :6
39-'1
podwójnych mężczyZin zakwa- 2. M<>t·or Lullli:n
22:8
26-11
1ifi:lrnwali
się
A.
Domicz 3. Legia II
21 :7
30-13
17:13
(Włókniarz
Łódź)
l Woźnica
4. Czami Rad.
19-13
(Wawel Wirek) oraz Gakzyń
5. Pol0<n.La W-wa
21-18
17 :13
6. Włókniarz BiaL
22-24
ski (Włóknia•rz Łódź) i Kowal
17:13
7. Avia Swi<lnik
20-14
16 :"12
s·ki . (!?pójnia w-wa).
8. Lublm.ianika
15 :15
13-13
W pół!łn<1le gry pojedy1kzej
9. Z11-icz Pruszków
14--16
15:15
mężczyzn
spotkają
się:
A.:. IO. Stal Kr.
12-15
15:15
Domie.z
(Włókniarz Łódź)
z 11. AZS W-wa
15-22
12:16
WoźDJi.cą · CWawel Wi·rek) i 9ar 12. Mazur Ełk
11 :15
10-18
czyń&ki
· (Włókniarz Łódź) z
Bętmanem
(Start '!Yłocławel<).
W pojedyńczej . g,rze kobiet w
półfinale grać będą:
,Bu.trym
(AZS ŁÓdź) z KuchaTSką (Start
Gdy.n ia) oraz ;Noworyta (AZS
Gliwice) z Caliń~ką (Spójnia
W-wa).
kl

turniej

SPORT -

międrrywofewódzkiei

się

Mł-odz_ieżowy

e

W Warszaw:le
dycyj-ne·· .zawody

trapływackie d<nto
żyin
młod?Ji:ków
Lodzi i repre·
zentacji stoli<:y. ZWY.ciężyła War
szawa 16.166 pkt. 1'1.946 p·kt.
Jest to naj.korzystniejszy wynik
dla łód.zkiego zespołu w pi ęcio
lt .niej historH ty<:h spotkań.
odbyły

się

9:19
9:21
8:22
7~21

16. Warszawian.ka

12-26
10-24

ii-;;

Lider ta.belli Włók"1iarz (Lódź)
r02'pocznie
roo:grywd<:!
do:ug!ej
rundy }uż w na·jb<liżsrLą sobotę,
o godo:. 15 na bol!Sku przy ul.
Kilińskieg-o 188. Włókn1ia:rze spot
k"1ją się z plotrkowsJi;ą Concor
dią.
Pamiętamy,
ze w ubiegłej
rundlZie
piot.rikowiainie
wyg.rali
u siepie 3 :2.
O aktualnej formie Wlók·n iarza, z którym wiążemy bardzo
duże
nado:ieje,
imformuje nas
trener-koordy·n ator tego. lclubu
J. Wis21niows:ki.
SwJe.n:lo:am

z

odp()!Wie<l'ZiaJnością, że druży;na jest OO'r
dzo dobr.ze przygotowana óo se
zcmu. '.l'ren1nigii pod klerunkiem
trenera Walczaka od·bywały się
właściwie beZ przerwy, poeząt
kowo 4 potem 5, a oeta.tnjo 6
ra"Zy w ty.godnLu.
Równóeż
na
ostatnó.m spa.rmngu z Orłem, wy
g.ra:nym przez nas 2:0, zespół za
prezent<>waił się dobr,re.
W sobotnim mecr:ru wystąpią:
Guzi<:ki (Poclejewski)
Rajski,
Bednarek,
Chodakowski,
Staszewekl KatJnie.rski, ;J. za
lel!a
Ga.rkut,
G<rzytbkowsk i.
Jakś,
M&ele-jewskl lub Wojnow
ski.
W re-zerwie: Gorakiewicz.
W. Załega, - Coojmack i, Tu.-ki•>wicz.
Czami Rooomsko
gosrezą
u
siebie Stad. Kraśni!k. W ubiegłej
rund'Z'ie radomsizczaD!le przeg.ral1
w K.raśnd!ku 0:1. Meoz ten odbę
dzle się w niedlZielę, o godz. 15
na boisku Steli.
pelltlą

Łódzcy
pływacy
wygrali pięć
Okręgowego
Najlepszy
wynik
nej
w sali wsos w Parku 3 konkurencji.
Maja odbędzie się tumiej do:u- uzyskała na dyst.ainsie 100 m klas.
żyn
młodo:ieżowy<:h.
Startuje 12 Błaszczykówna (Start) ustanawia
d·ruży·n młOdzi<:Zek,
8 junio- jąc rekord Łodzi mł<?<I·zLków eza
rek. i6 - młodzrków 1 12 - ju sem 1.24,2. Poza tym 50 m dow.
n!orów.
wyg>rała Kozłowska (MKS ,. Trój
ka") 0.32,3,
50 m dow. chi.
P000Sta·łe spotkania Ugl mięZwy'c;~ęz<:y z każdej grupy o- Chelińs ki
(MKS „ Trójka")
- dzywojew6dz1<iej: W_lókn ia.rz (B)
trzymaJą jl!<len z pucha,row U· 0,28.1, 100 m dow. chi. Bukow-1- Lubliinianka., Pol-on.i.a Vlfund-owany<:h przez: WR OFSWF ski (Wlóknian) - 1.04,4 i 100 m rtoria, Znicz Warszawianka,
!T,
ZW ZMS, ŁKKFiT
oraz delf.
n omarańczyk
(Sta<rt)
- ~a,rmla AZS. Avia - Mazur.
WKKFlT. (m)
1.07,5 . (S)
Motor - Legia I b. (ms)
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zażartym żydożercą, kiip<iącym
nienawiścią do żydów. W la-

tadl międzywojennyoh wydał
on kJfLkanaście książek poświę
oonyoh

z

walce

żydami.

AntY\'!emickie publiikacje książ
Jrowe Adolfa Nowaczyńskiego
noszą
tytuły:
„Mocarstwo
anQnimowe", ,.Moja przejażdżk;a po Pailestynie", „Góry
z piaSkill", „Plewy i perły",
„Tyllko dla kobiet'", ,,Poznaj
Pazmań", „Warta nad WaJr1tą"1
„Żyd-Li w k.ary~tu!"ze" i in-

ze w za•klada<:h
piłkarskich
z dniia 17.lll. 19i8
roku stwi_erdlzono:
5 r02W. : 13 tr:&fleniaml wy
grame po około 23.800 zł
200 !'CYZJW. z 12 tra,t,ieniami wygr.ane po około 500 zł
l'.836 r<>ZW. z 11 tr afienlami
- wygriaine po około 60 zł
9 .376 rozw. z 10 trafieniami
~graae

po 12

zł.

• • •
W
dnia
no:

zakładach

17.III.

Toto-Lotek
z
1968 · r. stw·i erd'Zo-

1 r011JW. z 6 tr afielll.lami
wyg.r.ana I.OOO.GOO zł
12

rcmw. z

wyg.ran~

5 tra.f. prem,
po 159.017 zł

28'1 r<mW. z 5 traf. zwykł.
po około 9.000 zł

w
ponurej dem.a,gogii om.czerstw oczerniających wszy-.
stko, co 7»StaJX> w Polsce t.u-

la.~1

r<Y/JW. z 4 trafieniami
wygr.ain.e po 266 zł

-

rozw. z 3 trafieniami
wyg•rane ·po 16 zł.

226.960

-

„Kukułeczka" płaci
za
zł

pięć

trafień

ziwykłych

-

2.716

za czitery
trafiema
wa:ne zł 303

premio-

za cztery trafienia 2'111T3*łe 2Jl 122

za
ne -

trzy
zł

tta:fienla
17150

roi:wu~

premiowa·

za tr.z y trafienia zwykle zł '1,50 oraz pr;zy:onaje w
d1rodze losowania k.9iąże<:zki mieS?Jk:aniowe
PKO posiada~m
końcÓ'Wlki bal!ldeiroli 7.204.

Przemiłcza-

kultury.

no, że państwo przeznacza na

cele
kulturalne
miliardowe
st:.my. Tyllk.o d"tacje d!a teatrów wyniosły w roku ubiegłym ok. 700 tniln :llł,
tym
14 mln :llł dla Teatru Na.rodowego. Do kaOOego biletu
w tym teatrze państwo dopłaca około 70 zl. Przemi<lcza

w

no, że państwo świadczy bez-

po6rednio

na · rzecz

przeka=ją<:

my

za

związku.

!m

pisarzy.

poważne

~-

posredmoliWem
ich
Zapewne,. niejeden

z t_Ych oo. glosowali.. za rezo~UCJą_ ~as1emcy,. . Kl!JOWsk1ego
!I .spółki ~maiącą i
sz:kaluJ~cą

;pohtykę
kul;\lurałną
pans\wa,.. ko~y.sta z . tych
91.tbwenci:i, . J~~
.panstwo
udziela ~w1ązko:vi L1:teratów.

K~o
że mlie
gać ma śwó.rutro

uwaiila,

lllllllSlZlej periili
rurlefy wycią
d.7lLenme d'Zlila-

łal·IllOIŚci i postaw l<Ud2li, kWrzy w
piiar>wsz.;yim
okresie
(P()lfikli:
LuJC!Jowej
~i
SWO>ją

pr:zeoiiwko mej

rękę.

Olbrzyimia WJięksoo<ść tych lu
dm daW'I)O j'lllŻ _ uświiiadiamifu.
sobtie swaje błędy przeszł!Ości..
Imslaj żyją i priacują sipakoj
nie i z J'.)OIŻ;"bkli.ęm dlia. iklraiju,
dJa Polsk.i.
Ludowej.
J!'!'Śli
d~iaj ocieszDiśmy od itej zasady w stosumku oo Jasie.Illicy, .to d];aioogo, że . ez.row,i$.

:nlie

lll!ad

~

re.zo1ucia!!!Jll,

zosba!ll:ą

~· .

lllOSlłD

ohall'lrukt.€11." ~Jiny. W~.;~k te~
7l06tał

prayięty.
_.Tasienncy 1
pomst:a.łY'IP: ~~ te-

g,o zebr>aJnliJa ~ę . ohodzli!ł.<> ~

Wtiem o Midt1ewncza, za ~~~
rym me >f;lireba ohyiba ta~

gtosować,

~Wił·~

Chodz.iło

rzom.

ll!ll

P~

o argann-

:zioWl<l!illie wal.ki z '.ll.laS'L<\

tią,

władz;am:i

z

pair-

.państwowy

mi i dla tej przyczyny wy-.
· bralti. tajne grosowan.ie.
Jasierui.ca ma
.bogate do-

świiiadczenlie
w
d7Jiiała.lniości
~cyjniej, Wtie, jak.. :należy =gami:wwać
wallkę
z

jalk.ie metody
i taktyikę należy starować na
poszm.egóJ;nych
etapach
t.ej
wailikd. Zna on dobr1ze
zapał
.pamiot~y, a
zaira'Zeln ła
twowJernOOć młodz.ieży
aka•
demickiiiej.
Nawj ązał
w!ięc

;przec.i.WiJJ!i!kli.em,

kon.taikty

z

poszczeg61nyimi

student.am.i, m. i'll.. z Miichrui ...
kiem.
Przema>w.i.aJjąc in.a. zebrn.ruiu pisarzy war..szawskich;
Jas:ierulca oświadczył:
„NieTe . dotacJe i suibwencJe powOOW!IlJO temu, Sejm otrzymał
staJą z pra;y .nar~u, z prak>rotki, zaledwje 2-3 7Jd.a;nii:a,
cy tych, których J~Dlle O!SWl~
protest smdentów
wairsmwoony . :w.róg Polski LudoweJ
sldch. - Ten J?rotest podpisało
_
K1s1~lewski
o.lcreślił. poJud.z:i"..
„Ta
m11odz:ież,
3 140
gardlrw~ rruan~ Cl~~ow. _,któ~,,..de~wiała (w dniu
Zaró~ w przy~otowaru't 30 stycz.n.ia . br) przeoi!wko
.zebr~t\J:a · w~w-ski.c~ . 1;t~-..... decył}i _, zdj§'IC'~ ,, ,1Dz,iiadów';
~ ~ iego .Prze~1egu,- lćl:~ i w .. jest. lllloazieźą tlob.~ą. tą, !kt61~sprrowamiu . ł
organ~
:ra doVfod'Zii, że obchodzi ją
mu ml~?ZY ak.adem1cltie1
coś v.r-ięcej, .p oza własn.ą kado wystą,1>1en ;;e~omo .w obr<:' tl1ierą". .Tasie1lli.cą był dobrze
n?e .„ Dziadów . i twórczości poin;formow.amy.
Rzeczywii śM1ck1ew;cza. iooną z · czoło- cie, ;na petyoj1
stu<lerutów
wy~ rol od~al P8;wel Japrzesłanej do Sejmu w dniu
s1emca. Jego. prawdz.1we na16 Lutego br. ~ przez studentzw1sko brzmi maCLeJ. Na:zyk
L
Lasata ff1 zowicz
wa si.ę on Lebn .bech Beyna:r,
ę
r7n~
• .cr:s
Co to za osobnik?
hgwru3e 3.145 podpisów~ w.
tY'm tylko
1.46~
podpisów
W lipcu 1948 r. Paweł Jaozytel!llych.
sienica został
aresztowany w
InspJ.mtorzy i
orgamńzartx>
Krakowie.
W toku śledztwa
r>ZY am;tysocjaliistycz.nych po-.
udowodniono
mu przynaJeiJlOŚĆ
do bandy
„Łupaszki",
czy.nań 2faleęili pisasz.om taj-.
do której wstąpił po zdezer·
ne głQS()WWllie nad ·i.eh TeZOterowaniu z Wojska Polskiego
lucją,
:na<tomJiast
młodizilleży
i w której
pozostawał - do
akadem'ic<kiej
poleoom>o,
aby
sierpnia 1945 r., - pełniąc pow sposób czytelny skła.diała
czątkowo f1111keje adiutanta., a
następnie
zastępcy
dowódcy
bandy. Banda ta grasowała na
terenach
wojewód.z twa biało·
stockiego, dokonywała z bronią w ręku napadów na posterunki Milicji Obywatelskiej,
na placówki Wojska Polskiego i na ludność cywilną podejrzaną q
sympatyzowanie z

swe

Polską

uważali
za
rzyć
ta:ką

W

Partią

R1>botniczą.

5$Czególności

w

śledztwie

zebrano dowody, w-skazujące na
to, ie Jasienica w kwietniu
19ł5 r., kierując grupą, dokonal nap.adu na
miejscowość
Narewkę,
podczas którego l"OZ
brojono kilku
milicjantów i
zrabowano broń z posterunku
Milicji Obywatelskiej, zamordowano ł członków
Polskie-j
~artii Robot_niczej i obrabowano spółdzielnię. W tym samym
miesil\cu, !Cierowana przez Jasienicę
banda wykonała wyrok śmierci na mieszkaticu wsi
w okolicy Puszczy Białowie
ski.ej oraz dokonała na{ladu na
%O-osobową

wygrall'.l_ę

ło amo:i:zone z ~od6w, kł6re •ił nua Zlla<tJt.
Zosiał zwolniony z więzienia.
Należy dodać, że „ŁUłłll6Zlso'"
i wietu członków jego bandy
zostało aresztowanych i skaza
nych pmez ~ąd na kaiy śmier·
ci.
·

ne tY.tuły. ~y7Jby. w~wscy lilteracl ~~ te- · ten faiktyczmri.e trui.e zer<wiał ze
go?
f-l~ 19--·'- __, !'~~swoją praeszrością, myśli na~ me ,pozw~ '."' .00 cy dal swoirn!i da'Wll'.lyimi kait.egotowame wy;pvwiedZJ. .• 1nn:i;:cn marni :polti.tyozm.yimi.
pisarzy: Ta .1ch ~· ktora
N.a zeibralruiu piOO["Zy warsta.now;ita . wię~c na tym ~WIS-kiioh
Jasiiej).ica. pmeja,.
zei;>ra.nm i .vrzY.J~ ~~
-ał oondrzo atk::tywmą dziiałaJj-uz irezo.luCJę Kiiowskiego, Ja WJ!
.
.
sieni.cy i kiiJ.iru innyoh jej
nosc.. ~ !Ila wstępie po- wspólau1x>rów · prze5ci:gała się
sba'Wllł Wi111lll5ek, ~y . glo9owa-

dowej dla roZJkw.iłu lrultury
narodowej uczynione. Z ponurą zaciekłością atakowano
~ rolę, jaiką
monopolistyczną władzę"~ .?~ • ten wpcy.w i
państwo
nasr.e odgrywa w
Kisielews,ki podjął takte na

m111i1m11111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111m111111111nm11111111nnmnn111111111111u111111111111mammm1111111amnnmmnP1111111111111111111111u

e

no wproot 'll'Wierzyć, że w ich
oblli.C7lll, przy ioh U!Ch.iale, Ki. ..- ...._ ~bk
sielewski w 11c~„. uu ....... ~ u
l«:Jlt-qry
:polskiej
twórezOść
Adołta. N<:lwaczyńskiego. Ten
pisairz enedeck:i jest bowiem
czołowym
a;n,tysemitą okreru
ml.ędizywojennego, najoorotiej

grupę

Związku Walki
rych ro_ze~rano

członków

Młodych,

któdo naga i .d o·
tkliwie
pobito.
Również
w
kwietniu 1945 r. Jasienica· i je
go grupa dokonała napaau na
posterunek Milicji Obywatelskiej
w
Boćkach,
powiat
Bielsk POdla~ki, podczas którego zamordowano kilku funk
cjonariuszy. Ponadto w rejonie Puszczy Białowieskiej Jasienica: uczestniczył w spaleniu
wioski zami_eszkałej przez lud
ność białoruską, a nieco póź
niej w na.padzie na spółdziel
nię
w
Siemiatyczach
oraz
dwóch napadach '!l! oddziały
Wojska Polskiego i Annir Ra· ·
dzleckiej. W wyniku tych napadów zabito kU·k unastu żoł
nierzy,
W toku iled.ztwa
Jasienica
przyznał się, że działał w ban
'.1.zie „Łupaszki 0 i że dopuścił
się
zaTzuconych mu zbrodni.
W dniu 3 maja 1949 r. śledz
All~ przeciw)f~ Jasienicy zosta

ipOd,pisy

pod

diosrairc.zo.,

petycji. Dlacze-

nym tekstem

go?
Z
prostej
pl'.Zyc.zyny:
zbiorowy podpis , tQ zhiorowa
wjęź
solidarności.
Aby doprowadzić do
re później

wydarzeń, któmiały
miejsce
tych wyda.r.:reńo

orgam.imt<mzy

konieczne

stwo-

solidarn-05ć.

Ich

rozuunowand.e
sprowadza się
do teg:o, że im bardziej stu-.
denci 7Ja.drą z władzami pań
słiw>ow)"mi, t-ym
ba.rd'Zliej będą
się ·ba!Li, 2lwfasrem ci, którzy
podpisaJi
petycje. I dlatego
wła,Bn;ie kao:ali im tę petycjq
po~sywać,
chocia.ż o1brzymlia
bądź

większość
podpisanych
nie wiedz~ała nawet co

podpisuje, bądź też składała
swój pod1pis
w
najlepszej
'Wlie<r2le, !lllie znają<: zaimieneń
:l celów i:nspi,ra.torów i -argia!Dliizaitorów ~ a~cj-i.
W 'dlruiu 6 marca Jasiien!ica
skierował datowa.ny 3 ma.rea
list do rektora Uruiwersytetu
Waiisziawśk:iego

w

obrian.ie

studentów1 przeciwko którym
wm.ic:zęto PQ.stępowaruie dyscy
plima.t'ne za ·udz~al w zakłóca
n.i•u
porządku
puibhc~n.ego.
'.Dreść tego listu przytaiczam

w

całości:

Pan profesor dlO'ktor Stanlisław Turski
rektor Un.iiwersytetu
Warrsmwskiego
M~ndficencjo !

Fa'k t

2laikazu
dailsz:ych
„Dzi:a<lów" mic-

przedstawiień

kiewiowwskich w insoonrlziac}i KaztlmLerz:a Dejmka, głębo
ko dotknął i rozgl{Jryczył tę
(Dalszy

ciąg

na stT. 3)

Przemówienie Wladysluwa ·Gomułki
(Daaszy

ci.ąg

ze str, 2)

społeczeństwa;

część

której
n.airoclowej lllie

l<lisy kultury
obojętne.

są

~

uchwallona

Dek!La!"acja,

w.alne

nadzwycz.a:ln e

zebran<ie

Wimszawslcie g<> Związ

Oddz;!.ału

Literatów Polskich w ooiu
2~ lutego br., Olk!reślltla to iroa:g<JCrYczenie, j.ako słuszne.
Młodzież akademicka pie-rws•.a

ku

zaprootestow ala przeciwko zak.a·
P"""'2: 1lo d<>zow:l, sld&da~ ąc
oł>ywa<te!ls~.
postawy
wód
Jesteśmy

postępek

przekonani, że ten jej
sposób
piękny
w
histlOlń ę

wzboga.oJ.

szkól w.an.za.w skich.
Dowi.adujem y

się

wy'bszydl

obecnie, 2-!

Apo;Iujemy do jego magn•ficenqi, by nwcą swej wiadzy

giów karno-admin istracyjnych ,
które do 15 marca br. nie podjęły jeszcze swoich orzeczen.
interwenc;il we
czasie
W
WSey'IStkich zajściach na terenie

rektars'ldej

kr~

ki)Jru lllPOŚt'6d fych etudentóW
wytoerono ~awy dyscyplina?'•
nie.

zechcial umorzyć
dy5CY1>linam e
post~ande
ludziom,
mlodiym
przeciwko
lctól"zY - Jl.at'Usz.a.j ąc, być może

oka·
przepisy P<l'r'ZądkQWe _
zali się Wiem Y'fi\I kul turze na·
iej.
rodowej i ogólnoludZk
przyjęote

Pro..imy o

W)'l!'aZÓW

nasz.ego 9Zaounkru''
List ten Opraeow:..r Jasienica
wspólnie z Janem Jóu-fem LipsJóm, a opróe)z Jasienley podp6oałi g'O Anton:i Słonimski, M.
.Jastrun, M. Wańkowicz, T, Ko·
.~ • .J. And.-zeje-ws ld, A, Wa•
żyk I J. lłocheńsll<i.

gl"llP8. N
kil!k lllllJ36lxJosob owe.
st>udentów po<lzi, głównie
ch~~ j;yóowslt.ieg o, - -

z

nych

re'Wiirz:jolliist J'9Zl1lych

W
~ącMW.
spotkaD'iia omawia/n.o sprawę zorga,n;i<ZIOW!auJim.cih
nia dem90];!StraQji na
w dniu 8 maJI"oa. Dzień ten
WY'brano dlaitego, że jest to
d:iień Swięca Kobioet, oo miaorgamizację deułatwi<':
ło
spowodoW'81n1ie
mon.stracjQ li
:iamętu. Na wiec tein :rosta:rezolucja
przygobowa na

i

wystąpień

tego

czasie

dlom_agająca

się

cofnięcia

dyscypliniar nych popr.zeoi wko Mich!ll.ikodjętJ:ch
wi i Szla1jfarow.i, któl'IZy :aooo
stali relegowani z Uini·wersyList
W_:!!l!'Szawskiego.
teru.
Jasienicę do
wysłany pr:zez
Uniwersyte tu
tego
ek1iora
sprawy.
samej
dotyczył tej
Akcja była ściśle skoaroyi~
wa.n.a..
Należy tu dodać, 7.e o ·r elegiowia.nliu Moich!Illi!ka i Szlajoota tec.;zmrle
przesą.d2iił
! etr'a
fakt, że w dmu 31 styczmtia
br. sport.ka.Ili się on~ w spopóź
~onspi.racyj:ny, w
'b
ych godiz:i!llnch wiecZlOI".r>.ych
korespon.de n.tem jednego z
·.sm zachodm.i.oh i urzeka.za:.i
i:nifonmacje ,
fałszywe
mu
które ziostaiy n•astępn•i-e wy- ·
OSZICUM"C'.Zej
w
korzystlane
pro.paigamodiGwiej
kampanJili.
rzeoiw.ko Poliroe.
lll!l
W dm.hu 8 marea br.
'edznńcu UW zebrało się ok.
n.:e mając
150() studentów,
sall!kcjj

DJa

to

~len!ia

władz

Przebieg tego
wiecu rel'<IC}onoowała jui: i;n-a-sa. Przypomnę i;ylko, że elenajibard'Ziei aktywne
irneruty
fa<la wały ~?Jenisu ag>re.syiwny i wichrzyciel ski ooaWzmQ6ZlCl!lO tam hatriłkter.
~a o Wlł'Qgiej i dema~icl.
Wspoon.n!ia oa już
ne~ treści.
Iren.a Lasota odąyitała rerolou
uczeln:iamyc h.

cję

pI>otes.tującą

pl'Zeoiwlro

;re legQW<Ul!iu rz; UW Mic!h!!riłta
popierającą
li Szlajfera oraiz
Odd'Ziału
zebmm•ie
!uchwałę
'wairszawsk iego ZLP. Nastę\>-

.e

zebral!ld udali

siedzubę

1lor

~ę

pod

rek !OI"a UW. Pro~
Wez>w>aoł
R yil:>ioki

,PJ:Dif.

się,
studentów do 1'07Jejśoie.
do rozwiązania tego niielegaJ
ący
Demons~ruj
negio !W'1ecu.
nie usłuchal1i tego wezwania ti
na•dal W7lru:isi.1i. w-rog;i,e hasła
. okl"17JJ'k:i.

W tej sytuacji mi daliedrll!wszedł
Uniwersyte tu
nJec
akLyw robotrui~y. :miobi.lizoprzez lcie'i\rany uprzed111io
rown.iictwo wrursm•wsk iej orktóre
pair<tyjnej,
ganixaciji
z.mało zaimierz.<en•ia <>r·g animaito
r-Ow Wliecu i słusznie żywioło
hba•wę, a.by roe doprowiadzit Jli
arui do m.buTzeń.
Robotnicy spotkaiM się z
prowo~jnymi
obelgami i
okrzykami. Aktyw<l'Wi robotniczemu nie •Jd.aJo si(' przePodżegania
konać studentów.
grupy prowodyagresywnej
' r1>w doprawadz.lły do z.aiatakowania robotników. W tej
sytuacji wprowadzon o na te~
Uniwersyte tu
ren
barJeszcze
.> 0RMO-wcó w.
dziej rozjątrzyło to prowocly:rów aw.a:ntur. Doszllo do ilney
dent&w, w których byłi poturbowani zarówno 9tudenci,
Sytuacja
jak i ORMO-wcy .
" s!awala się coraz bardziej na
(Pięta i niebezpiecz na. !>.L'agnąc
kierownictw o
opanować,
ją
zespołu czx.wają.cego nad porząd'kiem publicznym :iidecydow:rto się na użycie Mi~cji.
Obywatelsk iej, która preywrócila porządek.
Przebi~ późiniejszycti mjl9ć
z referatu
znają towarzys.z.e

I sekretarza Komitetu Wars=wskiego tow. Kępy oraz
z .informacji praoowych.
orgaia4z.atoInspiratorzy i
ny awantur '..ll1cznycll czynili wsizy9t.ko, aby doprowadzić
do przelewu krwi. W tym celu zasitooowali brudne met.ody prowokacji. W dniu 9 mar
ca, ,przy pomocy u:lotek, na-

telefonow,

pisów,

rozpuścili

wieść

prowokacyj~. .

dnia

15

bm.

włącz·

jaJrobY
ulicznych w
poóc:lla.s za.Jsc
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Podstawow ym zagadnienie m,
które nurtuje aktyw paTtyjny
i któr~ wyświetlenie winniś
my Cć!Jłemu gpoleczeństwu jest polityczna istota oma:wia
nych wydarzeń.
Glównym zadaniem nagzej
pal'tii w chwhli obecnej jest
całemu narouświadomienie
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i.!llteligencji polchłopom i
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oraz

mlodzieży,
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k.a, w ~ro.i~ jakdch celów poden!tka UW M.a ri.a Ba:ranieck.a
zdezo;rganiw wano
lityC2lnych
nie żyje! Po.grzeb w poniecma·
funkcjonow anie wielu wYż
leic. o god z:i.nie 12. Pomścijc.e
PomSciJcie
dziewczY'Ilę!
z.a:kl:óoOno
7.abitą
uczelni
sz.ych
krew studentów :polskich! Cześć
l normalne
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spokojną
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pa.nllęci
życie naszych miast.
d.owanej, bestia.\Sko przez siepa·
Dla odpowiedzi na to pycz.y z Golęct.z.nowa w pU\tko·
taDie n ie wysta;rczy ana:liza
studenwych dlemQ11st r acj.adl
w imię których wzyhareł,
tów i mł-0clz1eży warszawskiej
s tu.dent.ów na wiece.
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wano
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W odezwd.e
kto rozumie
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Dla
czyWarszawskie j
Utechniki
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oczywi9te, że problem
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byl.a wSIPÓł·
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W1&lki kawego z
towarzys„ką
nas i taką pozostanie w naszej
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ry i nauki, a nawet protesty
dzinowa mordujący palkami be~
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dziewczynę.
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ciąży
w
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zom.ie niewinn~h ha seł oszozrriarla dzi91.aj rano z pobicia,
mlodziez, zdezorientu je
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a chlJo<P"'lc, który J:i bronił jest
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ny, wydobycie na powierz.chS?.tuk Pięknych pojawi! się r.f'·
ni<: i pokazanie całemu narodziewczyny. która zo:kJn>ll<ig
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piec walC'Zy
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pOOhowa·
ciąży,
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o~1t, w ,t ej lle>ibie 36'7 l!l>W<łen·
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m~r1ść

świadoma ~ kła
prowadziła

robotniczej

walkę przeciw
sanacyjnym g1·abarwm Polski
przy wspóldziala niu z radykalnym odłamem ruchu chłop
grup
skie.go i postępowych
inteli.gencji.
robotniaej
Partia klasy
Komunistyc zna Partia Polski
- mimo jej błędów, była jedyną ,partoią polityczną w Poloce, która wysuwała reaolny
program ura•towanda naszej
katastrofą
przed
ojczyzny

konsekwentną

wrześniową.

hitlerowW noc okupacji
skiej w9zystkie pols kie ugru
poza
powania podziemne S i łami
Narodowym i
tzw.
Zbrojnymi - walczyły z Niem
cami. N.aród nasz jest dumny z tego, że nie wydal ze
sweigo łona qi:.:islingów. Jedna1cie wśród wszyst kich walczących z okupam,tem ugrupo
wań pohtycz.nych jedynie Pol
ska Partia Robotnicza wy'SllUła prawidłowe wnioskii z doświadczeń hisitorii i niestety,
ty>lk.o ona jedna miała stłusz·
ny program i tylko ona wska
zywała narodowi niezawodną
drogę k:u niepodległOIŚCi i odrodzeniu państwa.
Z żalem trzeba stwierdzić,
że historycy, uczeni, profeoorowie, duża część intel i.gencji
dowiodla wówczas w prakt yce, że nie nauczY'la się nicze go z dOOwiadczeń historii ,
nie
politycznie ślepa,
była
potrafifa dootrzec; gdzie leży
pols ka racja stanu. Używając
Kisielewski ego
terminO'lqgU
t.ę naszą polSlk.ą rację stanu
umieli dostrzec tylko „ciempolireprezentujący
n iacy"
tyczny rozum pols1d ej kla9y
ro'bot niezej.
K a m ieniem węgi elnym myśli polityeznej PPR by ły ,;,ojuS>z Pols ki i Zw i ązku Radzieckiego, jako decydujący

po~

-

&i:a.d.aijące.

w

nie

W!a1ce o

władzę ludową,

Ziem

i

nacjonao ZllS'iedle
Zachodnich paicllo

ponad 15 tysięcy reti chłopów, że>otnie
imelloiigentów z rąk po-

w~

~

potężlle

w dobie odrod.zeniia - 7l()Sltało
w XVJTI wiek:u zredukowan e
do pozycji zależnej. a później
wymazane na !30 lat z mlllPY
polityC'7lllej. Następnie po 20
nielatach od odzyskiani.a
podległości w 1918 :roku kra.i
nasz .p onownie znailazil: ~ ;pod
obcym ja=mem, a run-ód polski. stanął w oblli<2u 'Wll'ęCZ
biologicznej zagłady.
Naród wystaiwiany ~ bi~ na takle próby~ jeśli
chce istnieć t rozwU.jiaĆ się,
swoją
jeśli pragnie utrwalić
niezawisłość pańsbwową musi z tych doświadczeń historycznych wysnuć dla siebie
musii zdonależyte wnioski,
tyJko na niesię nie
być
siłę
h.aixit duchoa i
złomny
ale również posiąść
uczuć,
2JdoIDość
mądrość polityC'ZRą i
zasadmswych
rozium•ienia
czyoh interesów.
Przed 200 laty RzeCTJpOSP<>litą szilachecką i.gt;'biły e,goizm
magnaterii.
warcholstw o
i
Nie są W9Zlllcie wolne od odpowiedzialnO Oci. za upa.dek tego państwa i inne warstwy,
możliwość
posiadały
które
pań
poliityki
kształtowania
się lub
'.llCiob)"ły
stwa a nie
za późno zdobyły się na program ratowa111a kraju.
U źródeł kJlęslu wrześnio
wej leżała bezmyślllla i VJTrę<:Z
przestępcza z punktu widzenia interesów Polski po1i•t yka wewnętrzna i za.gran iczna
ówcze9nycil wall"Stw kierowniczych, tj. obszarmków i burżuazji i reprezentujących je
Sił poHcyCT;nych .
Wrześnil:>wy los Polslm bur±uazyjnej dla nas, komunistów. nie by<! niespodzianką.
Gr:iebanie jej niepodległości
:rozpoczęto Soię nieomal w momencie jej narod'Zin. Wyprawa na Kijów, krwawe brut.alne rozprawy z rewolucyjny m
ruchem robotnic:zo-chłopsikim,
zaj.adla wrogOOć klas rządzą
cyah do Związiku Radzieckiego w Jrons.ekwen tji musia.ly
k:r~j
na.srz.
na
sprowadzić
klęskę Wl'Ześmową. Ale odpo
za t<: tragiC2ll\ą
wi edzi.a.lność
t<:
kllęskę 91>ada również
część narodu, która popieraa
burii.:azyjne ,
rządy
ła
na znaczną ca;ęść
zwłaszcza
która
ówcz.esnej inteligenci1.
w duchu polityki tych rzą
dów urabiała du~ narodu,
ksztattowała jego myś'l ;polli-

mo-

,,

~

Państwo

i roziwiązaM podstiaW-OWe pro
bierny · bytu na.rodowego , z
kitórymi pI7.eZ wiele pokoleń
nie mogły uporać się k!lasy po

o r~ :rol:ną
lizatję przemyslu,

Wy jaśtiać calem o narodawi
o co toczy się walka ...

Bradne metody prewokacji
lnlieszlkaini111
3 marca br. w
się
Jacka Kuronia zebrała

do

nie P1"7JY pl"eyWlraean iu por7.ąd
ku publiczneco '1JQ8tał,o rannyclt
lub odnios!o U8rllk0Chlenia e;Ma:
43 osoby z aktywu robotnicze~UMY
go, 31 osób
ORMO, 72 flmkcjonartiu miy MO.

na

tyczną.

n1rodu polskiego

rz.y i
Pa!Wla
14tycznycli przyjaciół
Jasieticy.
LudoPolska
Po 23 latach
wa pod kierownictw em ,pa.rtii
dźwignęła
kias,o robotniczej
7)\)udowała
z ~ania,
się
n<>WIOCZE!9!ly przemysł, rozwinęła rolonictwo. To właśnie ta
poloiitylka., którą piętnowano na
nadzwyczaj nym :rebrani'l:l ZibP

~
prz.ec:iw której
dziś
młodiież s?M'Wi'ła.
każde polslci.e dziec!lro ~
oo najmn.iej 8...telin:ią ~

i

m

generacji
pdow.a kali.dej
7Jdobywa pełne średnie ~
kS'Ltak.enie.

a

l,.,atwo sobie wy~ Ja.;
ki byłby l<>s olla!'OÓll polekiego, jeśli w 1944 r. zamiasb
do
doszliby
„ciemniakó w"
władcy jaBrrie ośwdecenł.. Byłaby to Polslm bez Ziem Zachodnich, sklłócon.a ze ~
kilem Rad'Liecklim , biedna; zacofana i przeludnion ai 2!11Aeż
na od Niemiec, od mocarstw
imperiai~Ych.

~y

pi<>nk!iem w ich grze, byłaby
niczym, gdyt dla takiej Pol.;
Ski nie byłoby w ogóle miejsca w-e wspólczesne j Europie.

Satusz z ZSRR ,,,,.,,. nakazem
patrioty1mu i intemacjenalizma
Od drugiej WQj!ny śwfa'lo
wej w polskiej myśli politycz.nej ścierają się dwJe zasadTllicze koncepcje. Jedna nasza, socjalistyczn a., ok;reś
lająca generalny lctenm.e.k polityki Polski bi:.dawej, i drU·
ga - wyrażająca :iillteresy i
poglądy ceakcii.

tY'lko ctwa r~a, albo
Rosie pobić, alb-O się z .ni'
uł<Xi;yć. Poili~ nie możemy
jej podbić, Jl!OS!mY się :z ni~
ułożyć".

M<>ina by więc pomJll&leć,
pan MieroszeWl9 ki ol)OW'ia.da sie za oojuszem pols!m-ndzieckim. Są 1lQ jednak pozo
„układać
on
ry. Chciałby
Siły reprezentujące ~ ÓM.1ze Zwią.zJlciem Radziecsię"
mają
Li.!nię
reakcyjną
gą,
kim, .aJe ina określonych wam<rż:iiw<J6ci wyogramic-z.one
Sowiecką
„Rosję
runkach.
st.ępowania re swoim progra
pobić, albo zem-o
mem tutaj, w kraju. Nato- trzeba albo
Miero~zew
- pisze
miast za granicą, na emigra- peizować"
ski. A pod „europei:zacją" ten
cji korzy9tają one nie tylko
Europejczy k rozuprzysieJ?lv
z pełnej woln-Oiści., lecz także
obalenie soz sutych zas1tków m.aterial- mie OCZY'Wiście
Narrzedziem tej „ert
nycll i pomocy imperiali9ty cz cja,Jizmu.
Radziee
Związku
nych wywiadów. Tam wyda- ropeizacji"
kie~o miały być .,zeuiropeiro ją dziesiątki pism i 11zeroko
wa11ie" uprzednio Pl"Zl'I' pomocy
propagują swoje stanowisk<>. ·
rewizjon.istó w kraje demokr.a.
J eśloi anaH7..ować treść publiludr>wei. a 7WłaSZC7a Pul•
kacji reprezentujących poglą cji
~ „Gdyby Polacy, Czesi !
zwalczają
przeróżnych,
dy
mieli po ·t emu możli
cych się i r:vwalizujących o W<>"'r'Z.y W:v'PT~OWa<Jiby Z C2lllkiesach WO.Ści,
obcyi::h
w
ud.ZJia~
sem komprQtlliS Owy model u~
koterii politycznych - to oka
który nie byłby
stroiowv.
że się, że wszysbko, co maa.ni komwnizme rn, a'Tli kapitaone do zaiproponowa.nd.a
ją
lizmem". Inaczei mówiąc ,.ni
narodowi palskiemu - spronies. ni wydra. coś na ksz'tałt
do fanatyczneg o,
9ię
wadza
anty90'Wie- ~dra".
obl~nego
wręcz
tyle
lJ'OSWięeam
Dlaczego
atomowej
idei
do
tyzmu,
ftywavalityczinym
!krucjaty antykomunis tyC'Znej. mieisca MN;roszews kieeo, reeacjom
tym względem z polPod
d„ktora pa1ryskiei .,Kultury"
&ką reakqy}n.a prasą emigraDl"'Zez ;vywiad
ei
finain9owan
cyj na n ie może konkurować
Dlateeo przeamt"ll'Vkań~ki?
NRF-owska ,
nikt, ani prasa
d„ wS'Zystk~m. że i5fm.ieje po
a.n.i żadne inne ośrodki anty
lityczne i ideolog:c-zu e 'P<111Vin0t
komunistyc znej i a.ntyt"a<tziec waclwo mied'ZY llnią Mierokie; propagandy .
szewskiet?o, a baslaimi i kan
W jedlllym z najśw\eższ~h
cl?'l'>Cian1i ti<>l!tvćznY'mi imminumerów „Jutra Polski" orga raitorów OS'ta1tnich wydarzeń.
nu resz.tek mikołajczykow.;;kie
Jasienica. Kisle-lPWSki czi
go PSL w Londynie, roi się
jak
!Yld<>bn:ie
~onim~ki od wezwań do „Zllliaźdlii;cmia"
wmówić
Miero,zews ki chcą
ZSRR, do poJ?rzebania go „ełę
n11iwnvm. że <mi realizowali•
boko w ziemi i w archiwach hv również s"iu.~ Polski ze
iego
hi.storii". Dla andersowsk
Radzieckim . że
Zwia:>ikiem
.. Orła Białego" z maia 1967 r.
Pol~a. w której socializm zo
nawet stany Zjednoczone są stałby ol:>alonv i zastąpiony
nie ~ć arutyikomuni styczn-e,
mogłaby
nośr~nim"
„czV'lTlś
gdvż za.miast roczwijać zbrojntrz:vm•'WaĆ nadal soju&Z ze
na „krucjate aaitykcmiurn i stycz Zwiazkieom Rarlzieckim . Chca
w Polsce, oni w ten iotxirob ukryć przed
ElUJropie.
ną•• w
podjęły j.ą w Azli w Wiełma·
rzeczywiS'te
na~zvm naTodem
mie.
niebezpieczeń~two jakim grozi ich PVlit.r;ka.
0czyWiście z taką obłędną
polityką eksponenci sil reakSojusz w nolityce zawsze oje
cyj.nwcb mogą w}'9tępować
piera sie na obopólnych inteem.i
kończą
dynie na użytek biaołych
resach. Tam. gdzie
g:ra.nitów. W kraju ta'ka kon- sie obopólne intecre'Y - ta.m
może
sojusz..
nie
również
połitvC"lll'la
się
cepcja
koń<'zy
trafić do nikogo. Frontalne,
Poi.ka bez soiusi:u z ZSJilR
otwarte ałalkowootie socjaliz- nie mogłaby obronić i utrzymać swych Ziem Zachodnich ,
mu i sojuszu polsko-radz iec·
kiego demaskowałoby jedynie nie moełaby stawić cz~ła Imn 'emieC'k iemu,
perializmow i
siły reakcyine w oczach nawet 1:ei części na s-zego 9t)ołe nie moJ?łaby istnieć iako pań
chc;a
&two niepcdleJ?łe. Tylko soczeń&tiwa, które rea'kcia
cjalistyc:r.na . kierowana pn:ez
łalby oirwkać i ?07.YS'kać. Zda
ja sobie z tef!<> SJPrawę rów- partie klasy robotniczej Pol•
nież J?łówni dvryJ?enci miedzy
ska fost dla ZSRR sojuszninairodoweeio chóru antykomu- kiem pewnym, so.iuoznikie m,
nistycznego z amerykańskich na którym można polegać, so
wywiaodow c-=-dyjusznikiem. którv wzm~ia
ośrodków
W"'l".,-.,invch.
s!łę svstemu socjali9tyczm ego
finansują oni
też
Dl.aił.PJ?o
w walce z imperiali7.m em.
socjalizmu ..,,,
nie tvlk 0 „Or~a Białego". ale
Gwarantem
która
parysiką.
i .. KuMuirc"
Polsce ; sojmzu ~e Związkiem
:ilnmy kierunek
~ez~n-tuje
Radzieckim iPSt p!7<>d" wszyst
'POlitJ'ki realkcyjmei. bard·dej
kim nasza nart'a. Każdy kto
poc!E!'jm'tlie walkP. nrzeciw nat>erlidinv i baroziej d0stosoWa'Tlv do r!'al-neJ?o układu sił.
ISZei partii i svstem<:m'j soobiektywr€10ll"ewntac Y':! •
c.iaHstycrne mu
Nlaijibarrdz~ ej
teiro
nrzedl9tawic iellem
nym
nie, czy zdai" S'>bie z t"~o
kiP<ru<n'ku il'9i: czohwv p11"-li •snrawe. c?:v t<"i n:" - nodrvcysta tEtgo pisma J'llli'll'SIZ Mie 'W;i fll'nrlllmentv bvh1 na.rod<>
ro<z!'w•ki. Unika C"'1. w swV'Ch
~"o Pol9ki. Cl. którzy <hiś
prymitywn<> 1?0
do walki z naiszą.
):1Ublikaciac h
'W'7V'Wają
an!iv"OW'iet:V'zm'll, a nawet uza
narlia "ie «ą ied:vn' e wro<tami
Pol;iki Lurlnw<>i. s„ oni 'Wrl)·
..-adonia notneb~ „rewizji tra-polityki
troh'ki ej
d YCV'jn E"'i
J?ami Pnl.~ki. iako taokiP.i. Gdy
wobec ROISii - wnieważ jak bT 7.dofalj o~~~~ć ~we cele.
nol:t:v'ka ta przy ~,..J;l>v siP <'~abarz~mi nienod
Dt"Z!IT1maie ni<llsła nam (ł<> znaC7v rt>'lk·
lei!łości narodu, ze-otowalibv
cli) S31TI'P. kl,,.*:i ; 7.aivrdy",
.m~1 t..., oam 10';, jak ma<'Tla..
pi
biorac
„T,r><'i..-;mie n<>c~
it--ria z 1704 r. i jak lruri:uasze on - maTl"'v przed siobą z.ia w 1939 r.

warunek odzyskania i .:.itnnl
Polski
niepod.legł<>ści
lenia
oraz socjalistycz na przebudojako
społecznego,
wa JJStro}u
jedyna droga wydźwignięcia
kraju z zacofanda.
naszego
Tworząc w podziemiu wraz z
lewioowym i socjali&tam~ i radykalnymi ludowcami Krajoobe}wą Radę Narodową i
1944 roku władzę
mując w
polziemi
na wyzwolonej
skiej, pairtia nasza nie mia>ła
świadomego
jesz.cze za oobą
poparcia Większ.OOoi narodu.
Miał.a ona jednakże historyczną rację i na tym polegała
Dzięki
jej siła poli+.yczna.
swego stanowislm;
slusznOIŚci
dzięki zdecyoowain .iu i ofi.arswych szer~ów PPR
Il-OŚci
pozY'Sfkała d1a swoich ideałów
klasę robotniczą, a następnie
większo6ci
poparcie
zdoby<ła
narodu. .
Myśli polity<..oznej i programowi Polskiej Partii Ral:>otrni.
czej ara.z całemu~ demokracji polskiej siły rea-kej~ reprezentow ane przeoz rząd
p.rzeciwstaiw ialy
emigracyjny
WI"ogów, zadwóch
teorię
do ZSRR,
nienawiść
piekłą
koa•licji
rozbicia
do
dążenie
rachuby
i
skiej
antyhitlerow
na trzecią wojną św1aitową.
Dobrze świadczy o poMycznej mądrości narodu polskiego to, że w najbardziej prrz;e
okresie swej hiłomowym
storii nie dał posłuchu rea·kcji., że poszedł za głosem klasy robotniczej i jej partiJi, że
tym
swoje losy
zawierzył
"ciemniako m". To właśnie ci
OJ>a«'li poliityil!:ę
„ciemniacy"
za.graniczną Polski o soj:i.sz. z
ZSRR i z:buidowali niewzruszony fundament niepodle.głoś
ci naszego pań!ltlwa. To popartii Polska
li tyce naszej
Aby wina!knąć dog'łębn'!e w
za wdz'ęcza powrót nad Od~.
obecną sytuację poHtyczna w
N ysię i Balty k. To ci .,ciemna
Polskę
k:raj<u lll!ie wys.t.arnaszym
niacy" wprowa dzili
czy wyciąg.n~ć
drQgę rozwoju ~arczego
św.iatło
na

Że

Odpowiedzialność
wyc~owawców młodzieżY
dzien'l'le ~spirat<l'?'6w 4 angan!iza:torów wystąpi-eń w śtt>d,o
wisk u literack·im i studenekim. Nie wy:9ta.rczy też 'llde(Daaszy ciąg na str. 4)
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Przemówienie Wlodyslnwa Gomułki
(Ookio~e

ze sbr. 3)

oszulkaińczy chalmlaSklować
ir~ haseł, z kt6r~i szili
ailli d.o młodzieży sbu~ej
oraz ujarW!nlić 11."Zeczywiste cele polityczne im p.rzyświieca
odpow:Led:z:ieć
Musimy
jące.
rów.ruież na pyoanie: dlac:z.epaidro
iz:ia.T'Ilo demagogia
gio

podatny g.rwnt i wyidiało
ar.g·tlJillE!lllf;y
Dlaczego
plon?
i hasła siewców zamętu tra-

~

d.o =ysłów części rnło

ruły

i sklicxruiły ją do 1111ie. ()dipowied21iallnyo,h wyst.ąipień
'Wldbec
:nJ1eposłuszeństwa
i
aika1demdckich?
władz
dl2lieży

By!gby oczyiwiście błęd;ęm,
gdybyśmy przeoczyli, żę tylJro część młod7iieży stutdliują
-cej poszła na lep demagog.ie.z
nej a~itacjd i dała się l!lla.mówić d.o lllldrzliału w wysuipi,eruiaeh ::lll:xiorowyoh zakazanych przez władze uczie1niaWysfJarczyło tio jecLruak
Tue.
zdeziorgarui<WWaJilliia mn-dla
małnej praicy ·u czelnti.
Uw<U?;!lllI1y, iż obowią'Zllciem
jest
Komitetu . .Centtrail.nego
dokonaruie w naijtbl'i.ższylm cza
sie szc:zegótowej alllalizy zandiedlbań rw ~j pracy !!JOwychowawez.ej
i
Jiiycznej
wśród mlodll.:ieży w ogóle, a
.i
· wśród młod!ziieży sz.lrol:nej
studenckliaj rw =egó!m:iści i
przyceyn, <lila
wyjaśn.ie.nlie
który.eh Zl!lalC7Jllą część mhr
d?JiE<ży ~uje ~łqruność do
i
l!'eaikcji
aumircll:isty=nych
ktaiżdą, 111a.j<lmrpoclian;ność na

dzli~j

IP.l.otUkę

nile~

po1itycmą.

S~ól:ną

uwiagę

7JWII'ooić

wszy,stkim
pmede
musitny
na postawę li drztita'łalność kadry truaJUJlrowio-dyrla.kJty~'E!fj w
W;)"iszych. Na barszktoiłach
kach .ruauetLycie!Ji akademic,!t.ic:h spoczywia bowiem głów
illl8. od;powd.ec:lrzJiJail:rul nitę tylko za !ksztafoenli.e, lecz ;rówmło
wychOWGlllie
nii.eż m
jej
tksz:tałtowanlie
d·llieży, m
i
postawy
olb;)"Wauelskaej
wdrQilall11ie db dY5CYI>l:im.y spo
łęclzlnej,

inajwyi~ze
ciągu
paińst'wowe w

S.

l!ltaSZla!

Pall'ltJ.lgl
włatdze

lat Tlliejed.noktrotniie
prarorwajftwm :nauki
UWa€ę na pawiati:ne m·nrledlbanJa w P'l"<!!!tY 'wycłlowarwczej
w SL!oołach wyższych i niezaam,gaiżowam.ie
dostatec7lne
lm.dfy 111iiiJUkoW10-dyd1a.lktycznej

osbaotm.ich

zW1MCały

w

tę

pracę.

w
wy<lalIWemlitai
Ostaltnie
uczebilach uja Wt!Jliły ruieplokon .iez;,.yseypl!Ln.ojące objawy
WlOlbec zawamia m:łod'llieży
rządJ?Jeń władz alt!:ademiokich.
postruw-ily
W}"dairzenda
Te
wła:dze uiczeliruiaale or-aa; ogół
.rua1u•koW10-<I yplialCOWlllik6w
dakty=ycll jako org;lllliiw torów życiJa d priacy '\!_CLeLllli ·i
wychoW1aJWców mł<>d2Jieży w
obliczu wtlelikiei .p r6by. Rr:7.ed
ni~a 10 laty przy aktyw
pooeln;)".m tpQparoiu ~luhu
Sejm
ipalrlli1i
naszej
skli~o
wy7.sre szeobda!l'Zył szkoły
rokim samorządem, powierza
profesorom a docenoom
jąc
wybór władz uczelni, u.tia.Ież
n1ia<ją.c od icll opinii politykę
awan.sów, przymtiaJIJJGwań i
znaljąc środbwiisku ma11llk._awemu szerok!ie u psa'W'l1.i€1Illi.a w
:ziakresie ksz.tałrowamiia !PTIC>g.ram"ll i metod pracy ·u czelni.
Lecz komu wiele da:n.o, od
tego i wiele trreba wymaigać.
Szeroki zalkres praw oz.niaC!Zla roWl!locz.eśntie vrielkii cię
żair odpoWtied7lia1lnośc'i za porządek na ucze!tn.iach, za tnie
~kłóo.:xn.y cybm iprocy dy<laiktyCml.ej,

7la1

Włlatdz.e

robotruiicm:,
stiwo ll'llaÓll

łos

mrodzi.eży.

pafutwiawe,
oał.e

ik1a=

społeczeń

rz.aipyitać
!P~WO
S7Jkół
n.1a:uk~ą

llmdlrę
dziś
wyźszycth, jak z tej odipawii.e
dlzial!Jn.ośoi. się wyw1iąrmł~

Wiemy, że pewna, w istoełe
nieliczna, lecz sk<>ncentr<>wa.na na kilku wydziaład1
Uniwersytetu
humanistycznych
Warszawskiego grupa prac<>wniszczep01wsi
naukowych
k6w
za osgólną odpowiedzialn<>ść
tatnie wydąrzenia.. Ci prac<>wnicy nauki tacy, jak pr<>fesor<>wie Brus, Baczko, Morawski,
Bauman, zwalczaKołakowski,
jąc od wielu lat politytkę naszej
partii z pozycji rewizjonistycznych - świadomie i z prcmedy
wT<>gie poglądy
sączyli
taeją
politY'Ct13le w n·mysły powierzonej kh pieczy młodzieży, byli
duchowymi inicjatorami wichrzycielskich · poczynań. Pod na
ciskieni tej grupy prlW!>wników
Rada Wydziału FilOZ<>ficznego
Uniwersytetu Warszawskiego w
ucllw.ale z 12. 3. 68 r. me zawa
„ruch
że
bała się stwierdzić,
uniwersyteckiej rozmłodzieży
wijający się poza ramami oficjalnych organizacji jest od 4
dni autentyC'llllym ruchem marzeczy

przyflaczastudentów UW".
Jest dla nas oczy·w iste, te ta
grupa p<>litykierów z tytułami
naukowymi pOdjęła próbę wywalcr.enia sobie prawa do zaleantysocjalistycznej
galizowanej
działalności w naszym kraju i
stawia swoje grupowe interesy
pnnad dobr-0 nauki polskiej i
studenckiej. Stanomłodzieży
istocie rzeczy niewią oni w
wielką grupkę wśród pracowników naukow<>-<lydaktycznych w
i jeSteśmy
szkołach wytszycb
najdalsi od myśli, ałJY ich

sowym
jącą

jednocz~ym

więklSzość

miarą

oceniać

nau~ycieli

ogół

akademickich w Polsce.
W toku szybko narastających
wydarzeń dość precyzyjni-e pny
gotowanych i organi=wanych
przez i.akonspirowa.ną grupę udezorientacji i
legła jednakże
nie wykazała nal~ytej aktywności

również

zn~

część

tych pracowników nauk<>wo-dydaktycznych, którzy nie mają
żadnych powodów do solidaryzowania się z hasłami politycznyn>i inspiratoró'!"' akcji. Ta de
zorienta.cja i bjerność znacznej
pracowników nankowoczęści
mewyrządziła
dydaktycz~ych
małe szkody i stała się istotną
przyczy·ną dezorganizacji pracy
'!'czelni.
Gdyby cała kadra naukowodyda.kltyczna od pierwszej chwi
li zajęła zdecydowaną postawc
wobec wichrzycieli n.ie d<>SZł<>bY
w ogóle do dezorgani7.acji pracy uczelni, względnie zakłóc<>ny
porządek

mógłby

być

~bko

przywrócomy. Na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego w szk<>łach wyższych w P<>l
sce wypada bowiem obecnie 8
największych
Na
studentów.
uniwersytetach i politechnikach
stosunek ttm jest jesT.Cze k.orzY
stniejszy.
Cenimy wysoku twórczy trud
naultowców, inżynierów, techników, ekonom-istów, nauczycieli pisarzy i artystów. specjalistów wszystkich dziedzin i ich
do l'O'DWoju POiski Lu
wkład
d<>wej. przywiązujemy w;elkie
znaczenie do społec2'tlej roli inteligencji w naszym kraju. W
niej widzimy siłę, której twórcza praca decyduje o postepie
techniki. o poziomie kwa-lifikacji ogółu pracujących, o rozwoju kultury narodu. .Jej postaw"' wymera wielki wpływ
na dusz..- narodu, na jego świa
d()IDOŚĆ i poglądy.
Dzisiejsza inteligencja pOlska
lepsze,
wykształcenie
zdobyła
pehtiejsze i bardziej nowoeze;;·
ne niż jakakolwiek generacJa
Głęboki~
pO'Jlrzedniczek.
jej
nle~ła :r:ównle.z
przeobrażeniom
posiawa p<>litvczna mteltgen<:J1,
jej stosunek do socjalizmu.
Obecnie juz znaczna część pol
sl<iej inteligencji całym swYtń
rozumowym i uczuciowym jestestwem związała się z nas~ym
mtrojem i pełna swyc'!' sił i
talentów zaan1?ażowała się_ w Jt;
go budowę. Niemała ezęsć teJ
intelil?encji zna.irlnje się w ~
regach na.w.ej partii.
grupę wśród; inteliJ,iczną
i:encji polskiej st.anow1ą .również ludzie, którzy opowiadają się za ~ocjalizD?-em, za s_ojuszem ze Związk>em Radzieprzede wszystkim na
ckim.
podstawie racji patriotycznych.
inteligen.cji
ezęś~
Niemała
zarówno starej jak
polskiej,
i wychowanej ' już w Potsc:e
Ludo\\'ej sumiennie i rzetehue
\\'Y;tełnia swoje obowiązlłi za-

ale nie wykazuje
wodowe
społecznej i poi iaktywn~ści
tycznej. Odn~simy się z szacunkiem d-0 jej pracy i dą
żymy do zwiękS?..ania jej społecznego

~angażowania.

Najsilniej zęsp<>lona z s«>Cjalizmem jest inteligencja techniczna. z n<>wym ustrojem wią
charakter jej zawodoją
że
wych zadań, jej wielka rola
procesie prow społecznym
dukcji i bezpośredni codz_ienny związek z klasą T<>b~tni
czą. Ta część inteligencji p<>lskiej najgłębiej ro~mie rzeczywiste troski i potrzeby naszego kraju. Wie <>na najle-piej, ile osiągnęliśmy na drod:i:e r<>zwoju Polski, ale ocenia też dobrze jąk wiele jeszcze przed nami p<>Zostało do
zrobięnia.

liczne oqdzialy inhumamistycznej w
teligencji
'codziennej pracy szczerze i z
głębokim oddaniem slnżą spra
wie socjalizmu i popierają po
nauczyciele,
partii Jitykę
Również

dziennikarze,

ekonomiści.

o„

gronina większość prawnikówpraktyków, wielu naukowców.
nacechowana
też
Dlatego
negacją postawa nielic'!'nej gru
py wśród nauczycieli akademi
ckich,

wśród

sztuki nie

literatów i lndzi

przesłoni

nam praw

dy o postawie całości inteli·
gencji polskiej i nie p<>trafi
poróżnić tej inteligencji z kla!_ą robotniczą i j~j partią.
Ludzie ci gł<>szą, iż podjęli
walkę · przeciw polityce naszej
partii w imię rzekom<> zagroi kulwolności nauki
żonej
tury. W ten sposób odwołują
się oni do solidar.n<>Ści inteligencji, którą ze względu na
jej wykształcenie i sposób mY
cechuje naturalna troślenia
ska o SW1>bodne warunki r<>Z·
woju myśli naukowej i Im!·
tury.
Rzetelna analiza stanu fakpolskiej
sytuacji
tycz_nego

kłam oska.rże.
nauki zadaje
niom o brak swobodY 'Dallko-

wej,
Od wielu lat właśnie w

Polsce wszystkie dyscypliny nazarówno teC<hniczne,
ukowe;
jak i humaniprzyrodnicze,
ko.rzystaJą z pełnej
sfyczne
dzialalności naukosw<>body
pracowników
z
Nikt
wej.
naukowych w Polsce Ludowej
nie został dotychczas pozbawio
swych
ny katedry z tytułu
naulrowych. Dyskupoglądów
sje naukowe · są regułą naszego życia akademickiego. Każ
da P.<>ważniejsza szkoła nauko
wa dyspo.nuje swymi placównaukowymi w szk<>lnikami
Polskiej Akademii
ctwie ltrb
Nauk C odl>owiednimi publikiacja.mi.
Nasza partia i władze pań
stwowe sprawułące nadz6r nad
s:dtolnictweui wyższym wykai jak d<>wiodło
zywały dll't~ doświadczenie, niestety, o wie
le za dużą - wstrzemięźliwość
w ing.;rowanin
i ostrożność
w życie środowisk naukowych
·
z powocłów politycznych.
dzisia.j istnieje jakieJeśli
k<>l wiek zagrożenie dla sw<>bo
.dY ba.dań i dyskusji naukowych, to zostało ono stworzone nie pnez poł:itykę naszej
partii, lecz przez akcję tej gru

p<>litykierów z tytuła.mi
py
naukowymi, -która &w<>body tej
nadużywała dla szerzenia wrogich, rewizj<>nisty_cznych pogłą
zamęt11 w
dów, dl>& siania

my
sób
j ący

~aje sobie
spraiwę z tego, że prawdrz.iwie
tTucline i wymagające rozwią
zania problemy twórczości nau
kowej w Polsce leżą w illllllej
to przede
Są
płaszczyźnie.
w~y9tkim problemy tworzenia baikich or~anizacyjn)'lC'h i
materiailnrirch warwoków rozwoju nauk technicznych i matematycµio - p1'zyirodllliczych,
kttóre odpowiadałyby potrzebom dyktowanym pr~ w.spół
naiukoworewolucję
cze;mą
Problemy te są
technicLDą.
Od wielu miesięcy przedmiotem zainteresowania kierownicbwa partii i rządu. Chcemy pr?,ed na}bliimym zjazdem na!Szej partii przedyskutować je wnikliwie ze śro
dowiskiem nau!kowym i zrobić wszystko, co je;;t niezbęd
ne i co leży w grainicach moż
klraju, aby
naszego
liwości
stworzyć w.aJI'U!ll'ki dla dalszel!o twó.rczego rO?!Wotiu nauki
pol'Skiei.
na~

Pairtia

JedY11ym miel'tłikiem oceny kaid ego
obywatela
jego postawa wobec

•odu i socjaltzmu
"o, gdybym

Towairzysze!

W wrvda.rzeniach. ja•lcie mia

arotyiwnv udział
ły miejoce,
wz:ięła część młodzieży a!kademickiej pochodzenia l'Ulb na
żydowskiej. Rcdzice wielu z tych studentów
zajmują mniei. lwb ba•rdziej
odpowiedziadne, a także wysdkie 9tan01Wiska w naw:ym
pań,9twie. Ta przede wszystkim okolicmość spowodowała,
iż na fali tych Wydał'zeń wypłynęło. opacznie nieraz ·pojmowaine, ha15ło waJiki z syjonimnem.
Czy w Polsce są żydow;;cy
nacjonaliści, wyznawcy ideologii -wjonistyczm.ej? Na pewno talk. Byłoby jednak niepokitoś
gdJ!by
rozum'iern.iEmI,
chciał dopatrywać się w syjo
nizmie niebezpieczeństwa d1a
socjałizmu w Polsce. dla jej
m;;t.roj.u S>llołecm.o-poli'tycmie.
go,
ta.l\de,
Niebezpieczeństwo
jeśli kli.edykotwiek by ,;a\stnia
lo - a jest; t.o mało praiwd.opodobne - m<>Że wyipłynąć z
źródeł
ró2lnvch reakcyjnych
wspomaganych z
w k,raju,
zewnątrz przez ośrodki mię
airutyntomunidzyinarodowei.
s.tyczinej reakcji.
Nie O'ZIJ.aeoza to jednak. że
w Polsce ruie ma w ogóle pro
blemu. który na21waiłbwm samo
rodowości

okireśleniem

-

się

części Żydów

obywaiteli na.sza.go pańlStwa.
O eo mi chodz;i przedstaiwię

Da

przykładach.

W roku ubiegłym podczas
Izraela
a.gre..ii
czerwoowei
przeciw państwom a·r.a.bskim
określona licz.ba Żydów w róż
nych formach objaiwiała chęć
Iq;mela celem
do
wviazdu
wziecia udziału w wofoie z
Arabami. Nie ulega wątpli
wości. że ta kaJtegoria Żydów
obywa1teli PGlskich uczuciO!Wo
i II'ozumowo nie ie9t związana
z Polska, lecz z pańsbwem
Iz.r ad. Sa to na pewno nacjo
Czy można
naliści żydow1scy,
mieć do .nich z.a to nretElJlS•je?
Tyl'<o takie, jakie żywia ~o
mUt!l'ści do wszystkich nacjonalistów, bez wze;l-ędu na ich
Przy.pu=zaan,
na.rod<>wGŚĆ.
że ta kategoria Żydów wcześ
nie<j. lub później opuści nasz
tk.raj.
W swoim czasie o4lwor.zy1iś
m1<1 szerdko na~ze gratnice dla
WS'Z)".>tkich. kltór:z;y tnie chcieli
być obywaitelami na..-zego pań
udać sie
stwa i poota111ow:ili
RĆ!Wlnieri: i dz.iś
do IzoraetJ.a.
tym, krbórzy uiwasilalją Izirael
za >woia ()ljczv1lnę gotowi jeemigiracyjne
wyidaĆ
steśmy
pasz.-po11iy.

I•nnia kaitegorlę 1'lldzi pochodzen_ia żydowskiego przedstawia inmn ;o, Słonimski w swoim arty6,rnle zamieszC7lO!!lym w
„W1adoaności Lic„asooiśmie
terackie" !'Il!' 35 z roll:u 1924
nod tv'bułem „o drażliiwości
Żydów".

uwagi na wy•b itnie antyteg<> artykułu,
treść
semicką
'l>nytoczę ty'li!;o jego zakońezenie:
Z

Przekuć

mógł

się

cruć

pisze Słonimski. ŻY'dem Należę jedinak sercem do małej, aile wyniosłej ojczymy ludzi zbłą'kanych wśród świata,
po wszystsię
znajdująeych
lądach

nie pr.z:t:wspom.l;nen!
korzemam1
Z ręką na
~ać, że nie
sercu mogę
na.rodouczuć
mam wcale
wych. Nie czuję się ani Polakiem, ani Żydem. Nie bez za.
na pioniepatrzałem
zdrości
rów tydows.kich rozpinających
namioty w D~inie ~aronu i
ich ~ieśni hebra•jsłuchałem
skieh wieczorem przy ognisku
- jak niegdyś nie bez zazd·ro
polsMch
śc.i stucnałern pieśni
idących na daleką
żołnierzy
wojnę z Rosją".
te napisał Słonimski
Słowa
przed « Ja.ty. Jakie uczucia
Polski
do
<>n dzisiaj
żywi
trudno mi powiedzieć. Na ten
mo2e się miarodajnie
temat
wypowiedzieć tylko on sam.
Nie ulega wątpliwości, że i
obecnie znajduje się w naszym
olr.Teśl<>na il<>ść ludzi,
kraju
naszeg<> państwa,
obywateli
którzy nie czują się ani Polakami. ani żydami. Nie moż
na mieć do nich o to pretensji. Nikt ni.komu nie je'!lt
w stanie narzucić poczucia na
rod<>wości, jeśli go nie posiada. Z racji swych kosmopolitycznych uczuć ludzie tacy po
winni jednak unikać dziedzin
af·irmac!a
pracy, w których
narodowa staje się rzeczą niekich

ziemi,

wstęgą
wiąza111yeh
aini Il'ie wrosłych
w ziemię rodzinną.

zbędną.

Jest wreszcie trzecia, najlicz
niejsza grupa naszych obywateli pochodzenia żydowskiego,
którzy wsey,stkimi korzeniami
wrośli w ziemię, na której się
urodzili i dia których Polska
Wielu
jest jedyną ojczyzną.
z iiicfi zajmuje odpowiedzialne
stan<>wiska - państw<>we i parna kierownityjne, pracuje
czych stanowiskach w różnych
dziedzinach ·naszego życia•. Wie
lu z nich swą pracą i walką
rzetelnie zaslużyfó się POisce
Ludowej, sprawie budov.-y sonaszym kra,ju.
w
cjalizmu
Partia ceni ich za to wysoko.
jednak od tego,
N;ezależnie
jakie uczucia nurtują obywateli naszego kraju pochodzenia
żyd<>wskiego partia nasza prze
ciwstawia się z całą stan<>wczością

wszelkim

zjawiskom,

które noszą cechy antysemiSyjonizm zwalczamy,
tyzmu.
jako program polityczny, jak<>
nacjonalizm żyd<>wski i to jest
słuszne. Nie ma t<> nic wspól
nego z antysemityzn1em. Ant'Y
semityzm ma miejsce wówczas,

przeciw·
występuje
ktoś
ko Żyd<>m dlatego, że są ży
Syjonizm i antysemidami.
to dwie str<>ny tego
tyzm saniego nacjonalistycznego medalu.
miernikiem oceny
Jedynym
państwa
naszego
obywatela
jest jeg<> postawa wobec sowobec żywotnych
cjalizmu

jeśli

inteTes6w

na:sT~go

państwa

i

narodu. KaMy <>bywatel okrenarodowość wedle
śla swoją
świadomości. K<>rzysta
własnej
praw
przy tym z równych
n i eza.leżnie od tego, czy się
uważa za Polak3, Białorusina,

Ale też jednakowo
go zasada loJalnokraju, wobec swo·
ojczyzny Polski Ludowej.

czy żyda.
obowiązuje
ści wOibec
jej

Nie jes;t rzeczą moiifilwą,
a.bym z .t ej trybi:..ny ustosu:nkowywal się w imieniu kierownictwa- partii do poszczegóh1ych pootu1atów zawartyc~
w różnych rezolucjach, podeJ
mowamych na wiecach i z.gro
madzeniach w całym kraju.
Jednak nad r-ezolucjami tymi
nie
nie m-OŻemy przejść i
porządku
do
przejdziemy
W odpowiedniej
dzienn~o.
tormie, w odpowiedni spooob i w warunkach pel:nego
się
ustosunkujemy
spokoju
przede wszystkim do rer.oh1cj'.i studentów podjętych na
wiecacll legail.nych, tj. odbyre!Qborów.
zgodą
za
tych
Omówjmy bądź z przedstawicielami studentów, bądź z
WS1Zysłlk.imi studenta.mi danej
uczelni, lub jej wydrzliałów;
bądź na lamach prasy poszczegffi.ne postulaty zawarte w
tyoh lt'ewlucjach. Są tam ~
wiem rzlf!czy słusi;ne i mesli:..:szne.
Nie mam~ wątpliwości oo
ze przytłaczająca
do tego,
większość studentów stoi na
p<>piera
grundie socjalizmu,
naszą politykę sojuszu, przyj aźn.i. i braterstwa między narvdem polskim a narodami
Nie
Rad7-ieckiego.
Związku
przeciw studentom, a prr.eciw
reakcyjnym wiohll'zye'ielom pOdej mowali rezoh1cje robotnicy .i pracownicy różnych zakladów pracy, Byłoby bzdurnym nonsensem gdyby kltOO
utrzymywał, ŻE' pal:'t.ia nasza
lub żywi zamiatry
usiłuje,
robotnik.ów
przeciwstawiania
studentom, lub studentów roDziąiejsi studenci
botnikom.
staną się dutro pracow.ntiJkaimi, którzy i:amię w ramię z
robotnikami i chłopami bę
lcb
dzieło
lrontyn;i;.10wać
dą
ojców - budl)Wę Po-1ski Lubezi
sił
umacnia.nie
dowaj,
pieczeństwa naszego państwa
socjal.istycz:nego.
Wierzymy, że idące iPO teł
linii zapewnienia rz.awall'te w
rezolucjach studentów wyply
wają z tich gl.ę~iego p1"7JE!konania i odzwierciedlają ich
postaw.ę

dla polityki partii
Powróci za.pewne do
nia.
nich prasa, powrócimy do
n ich w naszej dyskusji przcdzjaroowej i na samym zjeź
dzie partii, Dzisdaj E>taraiJ.iś-

polityczną.

Wyjaśnień

dyskusj!i. wytakie sprawy
rezolucjach stiuden
ujęte w
woltów, j:aik de.'Tlokracja,
ność słowa., zgromadzeń i ma
nifesbacji, znaczenie konstytucji i temu podobne. Poję
dernoklracji i woln.ości
cie
n:ie jest i być :n.ie może poWoljęciem abstrakcyjnym.
nooć i demokracja ~ly zawsze, są i będą pojęciem konkretnym, wedłu,g nas marksistów wedłu" nauki marksizmu..'.lenini=~ według doświadcreń historii i praiktyki
naszych czasach
życia w
Trz.eba
klaeowym.
pojęciem
to studenbędzie wyjaśnić
tom i nie tylko studentom.
Wyjaśnić jm też oczeba istotę
Konstytucji PRL., jako ustawy zasadniczej, z której się
wywodzi cal:e prawodawstwo.
Podobnie mają się rzeczy z
istopraworządnością, której
ta polega na tym, że nikt;
kto nie zawm.hl wobec prze-'
p1sow prawa nie może być
karany, oraz nikt, kto donie
;>:rz.ewinień
się
puścH
powinien być zwolniony od
magać

i

będą

odpowiedziaQności.

stwem :tej
wie.

Przeciwień

tmy jest bezpra-

i11iaszat, ik:łasa ll.'IOlbotmd.społec:zeńst.Wlo wd<la'łe
w młodJziieży a!kadiemic-

Ba!r<tia
czia,
dzą

kiej.. w jej posrawtie !p01itycz
1110-spoil:eczJJJE1.j, w nauce, kttórą ]J'Olbiera, w w;iedzy facłu>
12ldidbęd'Zlie szczewej, k't.órą
gó1ruie w dzied"Z!ilnJe techni'lti
i nawk ścisłych, jeden z pod&t.aiwowy0h el€'!Tlentów d~y
narodtU
o jwtrze
dującyoh
'PO!sk•iegio. Młodzlieży tej staramy się s~W10rzyć możLi1W1ie
na·j!epsze wiai1'untkd .:Ma naiu'ki.
Przezniacza•my na ten ceil duże

w czyn poparcie

Towa.rzyw.e !
WszySt'k.ie podniesione tutaj przeze mnie sprawy i zagadnienia wymagają szerSl'Zego rozwinięci.a i uzasadnie-

zorientowania sponaszej
ca:tej
i
partii z jalcicli źródeł i z jakich przyczyn zrodziły się te
wydarzepOIUlłowania godne
nia, które przyniosoly S2llrodY
naszemu krajowi i jednocześ
nie stały się sygnalem alardla społeczeństw.a,
mowym
dla wychowawców, dla naszej paritii.
dla

leczeńStwa

młodziety.

umysłach

się je nakreślić w spo21W'ięUy, lecz wystarc:za-

śro<ltk:i.

WykSZttałcelllde

każ

wyżsrej
a'bsolwe:n:ta
dego
państwo
.koiszrl:uje
uooolmii
100-200 itys. ~tych. Ka'Żdy
d'Zień, ka.żda godz>ina prrewizajęć
programie
w
dZtian>a
UC"ZR.ln-i
studentóvr wyższych
oow.im.'!l'a być w pełni wykorzystana.
Cały lll'aród oczekuje od was,
mllodzie'".y studeJJJCka, te nri.e-

:z:w~

iprzystątplicle

(to

wyipel1nlitamiia swdioh ol:nwlią2-.
lków, że kaidy student włą
~e1
czy się w illill:r,t
naiuici i pracy.

pa!r'lllli

naszej

Kiierowndctwo
us~Ulll.tkJUije

się

również

w

i

we
fiormie
odpowiednrlej
czasie do postuJ!a
remluw
tów zaiwa:rtyoh
Zialkła
różnych
cjach załóg
dów pracy araiz rerolucjacb
maso1111a
ipodejmow{![ll:vch
pUJblicznych.
;wy~ Wliecach
włruśoi:wyim

Z tego mdejscą rpragnę Pl'*
i1miteniu
W!>zysukJi:!n, w
'!!e
kiiertCJIWlllliotwa pa.r1lii i w LmJe
złożyć gorące
111:iu włlasny;m
robotnitkom i
pod:z.:iękowaJlllie
wszystkim l!ud.ziiOJll ;pracy, któ
rzy w tych rezo.Ju~acl:.! wyral1'lili pełnę pQparC!ie dla polityk'i i slla!l1owiska partti
włiaidzy ludowej.

nasze 111ajwyż 
W~y
sre iµi2'm1alllie dila polskiej klasy !rpbollruicizej, qla mi!j:onów
]Judzi pracy w naszych miastach, j<tól!'_i:y sta:nęli u boku
pamtiili ~ na tysiącz
naszej
dali wyra.z
nych zebratnJach
swemu iPQparc!iru. dtla. jej sba1110Wliska. Ta postawa załóg
f•rubry=yuh była główną s 'łą. która zagrOO:ziła d.rog~ b-u
porządku, położył a
'llalffię ndeod!powiiędz;ia>ln:ym w y
stąpiemdom.

ir.zycielom

wśród
wśród lu-

Tam, w falbrykac:h,
:mas irobotmiictzych,

dzi pracy tparttia nia= pooporę,
Sli.ada. SW10ją główną
źródro
1laan bi•je _b>cilodia:jne
111aszej si'ły połiJtyczawj. Umaie
n:liamd.e li ·!!.Ogłębian1ie więZJi z
powliruto
robolil:!,,iczą
lk'Lrusą
!T.Dlalj®wać się w ce!IJtiruim uwa.g!i i d2Jia,!a'll10ści nas-zycll
p<Wtyjnycll. Poorg.amU!zlacj.i
stawa. ią.ką w cych
mairoowych mjęła klasa ro..
bofJ!:uicza i pracująca ·r aiwm 7.
że
illlią mteligencja dowodz:i;
żadne siły realkoji ill·ie ipotraftlilldaimentów
pod~yć
fdą
ustiroju, i!l<aS2lej socjaldsty=o.ej

dl!lii.acn

o,iCIL.yrzmy.
~ ~

pracy, ik:'le

robdbrui.cza

tplt'Z'epehniibna
słus:z.nym ~~ widbec
reakcyjnycli in;icja;fnrów i or

fila

.awau:nl:>Ull' :rulfuc:rr,.
~torów
jed!n~
.n,yci!, powrin.na
Odc~ wseys:t,kie ntie SIPl"aSW
d.Zloine

'Wdeśt.i,

których

~

jest fanU!zja ł pl~
Wwn, a.libo nawet dy~j·
:na działa,lność polityczna wro
't7JW•
że
Pa11Il'ięta1j1ll.Y,
ga.
,,opłuskw:itallllie" lutlzi, nien.vtinall'SE!Dlałti
do
na~eży
nych
środlków walki rr.akcji z na-;
naszym usbr'oszą ;paJl'!f:ią, z
jem. Za.n!ian jakillrolwiiek ma-.
=ut ~ przeciw komuiltaliw!iiek pQldJnii'etSilQIIly publlicznie, P<>Wim:ien byić przedtem:
odl)OWlitedn!icill
~.y w
iinsłlatncjach paT'tyjnych. W!i:ntnq'Ch , nille bęcbiiem y SZC'Zę'clmić,
1DJ1ew'1Il!ll.ycli będzńemy brmlJić.

'dlł.«n

. Panitia na.<nJa, aktytw roiboltorgainy
~ecz:ny,
i
w~z:r pa~twowej poWlinn-y
strun.owcze, lecz spodziilałac
koj!D!ie. i jediniooześnie utrzyc:liU.jność.
wzmożoną
rnyrwac
Wróg 111ie śp.i, zairówno ten ·
!który cliz.iała be'Z.pośred'lltio ~
naszym kraju, iak zwłaszcm
~lrod~ić
usiłuje
:ten, kitóry
P?~ od zęiwnątrz, z 7lag.rallll!czn-ych ośrodków Dropa.gani
dy, dY'WE!mjd i szpieg.ascwa..

llll!IC!Zy

~iemy wszyscy, że sytuacja.

mtędzynarodowa. jest napięta.
Postępująca. systematycznie amerykańska

eskalacja wojny
Wietnamie może sprowadzić nieobliczalne konsekwencje. Utrzymywanie przez Izrael okupacji ziem arabskich
ubiegłorocznej
w
zdobytych
agresji również napina sytuację na Bliskim Wschodzie. Re
akcja imperialistyczna., wrogowie SOcja.lizmu występują
sztandarami.
różnymi
pod
Działają w naszym kraju, dzia
łają w sąsiadujących z Polską
krajach, usiłują <>Slabie wię
zy, łączące państwa Układu
Warszawskiego. Musimy więc
być czujni, każdy na swoim
posterunku pracy. Musimy jednocześnie wypełniać n<>rmalnie nasze zadania. produkcyjne i nasze <>howiązki służbo
we.
w

kierownictwa
łmienin
W
partii składam na ręce obecnych tu przedstawicieli gorące
pozdrowienia. dla klasy roh<>tniczej, inteligencji, młodr.ie
ży pracującej i młodzieży aka
demickiej, Milicji Obywatelskiej, Wojska Polskiego, dla
wszystkich ludzi pracy służą
cych wiernie naszej socjalistycznej ojczyźnie.

,

Akademickie inwestycje

3 tys. zl

Wydział

na Centrum
Zdrowia Dziecka

Budownictwa

Oświedenie

Lądowego PŁ

Kobiel.y z Lódzkiidl Zakła
dów
'l1k:iainliJn Teclmicmych

„Zaa'zeW"

OentraJnego

OrarL

Laboratorium Przemyslu Filcowego i '11ka.nin
nych i>rreka:na.ły 3 tys. zl na
budowę
Ceintr~m
Zdrmvia.
Dzieaka.
(W.)

Technlcz- 1
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Na tea temat z naszymi ~
Czytelnikami rozmawiać będą;:
jutro, w c-&Wartek, 21 bm. ::
5
PRZEZ NTU 303-04
E
W godz. 13.00-H.30
§

5
5

S

Jan Brzozowski

§
~

§

zastępca pn:ewOdnlczącego ~I
ŁKKFiT
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:

5
i mir Tadeusz Zelek §
S naczelnik wyd<Ziału paszpor- S
5
S
5

tów i
dowodów osobistych ;:
Komendy Miejskiej MO
S
w Łodzi
5
PROPONUJEMY TEMATY:
§
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5
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e
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Wycieczki k.rajowe i za-§
graniczne
5
Wyjazdy !nd')IW'idualne za 5
g·ranicę
Przydział deWliz
Gd<Zie załatwiać wkładki §
paszportowe
E
Informacj.a tucystyczr.a
E
na oo dzień
E
Wypoczynek po pracy i w 5
ramach urlotiu
5
Wczasy w Jugosławii, Buł- 5
g&ril i na Węgrzech.
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ódz;kie
?rz.edsięl>iorsitwo
Budow;niotwa Miejskiego
nr 1 przystąpiło już do
kopania fundamentów.
Ni~
wykluczone, że z okazji Dnia
Bt.dowlanych odl>ędzie się uroczystość
wmurowania aktu
erekcyjlilego. Mowa tu o kom
:pleksiie gmachów dła Wydzia
łu
Budownri.ctwa Lądowego
Po!LteChniki Lód:z:kiej - Jru:lni wyższych kadr naszego l>u
doWlllictwa.

L

Nowy gmaoh dla wydziału
wznosi. się przy Al. Politechniki. w poblitż:o.i Ha.Jl Spol"t<>wej. Kubatura - 50 m3. Projek!t q>racowaili w „Miastoprojekcie" znani łódzcy archttekoi:
L.. Mackiewicz ~
B. Karoamewsiki oraz kan:strulk!tor z. Kosoowski. Konstrukcja gmachu - dostosowana do metod budownidwa
upr:zemysil:owionego - to el~
menty prefabrykowane,
żel-

Upowsz.e chnianie
kultury plastycznej
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych
w Łodzi,
które od
wielu lat upowszechnia kulturę
plastyczną,
otrzymało
obecnie
od Prezydium Rady Narodowej
naszego miasta dotację roczną
w wysokości 50 tys. zł. Pozwoli
to towarzystwu rozwinąć jeszcze bardziej działalność.

ZAPV1A'
N111303·01t

p~!M•
PRZENIESIENIE

ZAKŁADU

DOJEZDZAJĄCY:
lat dojeżdżam do

W
wielu
pracy, do
zakladu który znajduje się w
pobliżu
mego
podmiejskiego
tramwaju.
Wkrótce
zakład
nasz -ma zo.stać - :pneniesiony
do nowej
•!edziby.
Czy
w
związku
z tym
powinienem
otreymać WYP-OWiedzenie umowy o pracę, czy też jełli nowa lo~izacja mi nie odpowiada musz..: rozwiązać umowę sam, tracąc ciągłość pracy.
RED.: Wymów.ien1a wymaga
tyl•ko pn:eniesienle za.kładu do
innej mle}scowości , a Irie na
inną ulicę w obrębie tego samego ml.asta.
W tym stanie
rzeczy ci pracownicy, którym
nowa lokal<irzacja zakład.u jest
niedog<><lna - mogą jedy.nle wystąpić z wnioskiem o
rozwią
zanie ~
na m~ wrzajemnego ·-l;>oro=ienia
st>ron
pod·31jąc
preyczyny, które ich
do tego skłaintają.

Zakład Energetycmy l.ódi Mia&to jako pierwszy w kraju za:i!nstalowal 145
lamp
żarowo-r.tęciowych w mfojsce
żarowydl.
Jest to nowość,
Jrt,óra .przec:hod!zi próbę. Jedna z przyczyn ciemności jes•

:;.-.•·

.... ·~-- ·

Do tego czasu organizowało
ono swoje pożyteczne wystawy
pla&tyczne w kilku lokalach. A
więc: w foytt Teatru Nowego,
w
Klubie
Międzynarodowej
Prasy i Książki, w „Balatonie".
w Pałacyku ZMS oraz w Prezydium Miejskiej i Wojewódzkiej Ra.d y Narodowej.
Obecnie informuje nas
prezes Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych dr Tadeusz Tel
ma uzyskujemy dwa dalsze
lokale
wystawiennicze.
Tak
więc,
dzięki życzliwości dyrek
ej! Teatru Wielkiego _ w lewym
skrzydle tego teatru zorganizujemy stały punkt wystawowy.
Pierwszą naszą zrealizowaną tu
Imprezą będzie
wystawa grafiki
utalentowanego
plastyka
łódzkiego Henryka Płuciennika .
Drugim punktem wystawowym
stanie się nowy reprezentacyjny
lokal, który ostatnio otrzymał
Zarząd Łódzki Ligi Kobiet przy
ul. Piotrkowskiej 135. Jako ina
uguracyjną
wystawę
uruchomi
my tam
ekspozycję
nowych
prac malarskls:h Józefa Wasiolka.
Dotacja,
jaką
towarzystwu
przyznało
teraz Prez. RN m.
Łodzi. pozwoll nam jednak roz
szerzyć nie tylko
działalność
wystawienniczą,
lecz również
oświatową.
Tak więc częściej
niż dotychczas będziemy mogli
zwracać
slę
o w.spólpracę do
wybltnych prelegentów również
pozałódzklch, co na pewno powiększy atrakcyjność organizowanych przez nas imprez. Rów
nteż podniesie
rangę naszych
WyStaw wydawanie stałych, estetycznych katalogów, opracowanych w s~b fachowy, a
równocześnie

przystępny.

M.J.

l>etowe

takie, jaik przy wyaktua.lnie wysoko.śdowcu t.ZB przy ci. Roosevelta. Po ;·az pierwszy w
za.stos<O'wana

Wkrótce

kłosrz:y

imtoix>-

oraz dewasflowanie przez chu
li.ganów urządzeń oświetilenia

poważnej

ulicznego. PO'Zll>awia t>o ni"'°
jednokrotnie oświe1ilenia całe
ulice i parki.
Oddz:ielnym problemem jest
unichamd.an.ie nowo budowa-

Koszt budowy tej

(.AJP)

Rys. Ludwik Mack:iewicz

i

najbli.ŻS'Lyro czasie bę
dziemy mogili naszym
Czytelnikom 7ĄPI'ezentować
rysunki
pierwszych
modeli
munduirków
S2lkolnych, wykonanych przez pla-

W

jak

styków w51Pól;pracując;ych
z
Laboratorium
OdzieżoWym
LZ5P. Uwzględniają one postulaty wysuwane w listach
do redaikcji:
modne, praktyczne, tanie i estetyczne.

Prace

I

są

w ;>clnym toku.

Dziś cytujemy nie~tóre urywki z dalszych listów nadesłanych
w naszej d~u
sji nt. mundurków:

„Mimo że nie jestem ca,yteLnilk.iem „Dziennii<a Łódzkie
go" zaiinteres0wała mn·ie dyskusja n.a iem.at ,,za i przeciw
mundurkom" pr<!_y.radzona na
łamach
tej symi;iatycznej gazety. Jestem ucmiem IV: klasy techni'kum elektrycznego i
popierany
przez
całą klasę,
chci&<łbym
WYpowliedzieć
:zdecydowanie .;:: nie! Nie znaczy
to, że uważam
za
stosowne
chodzen-le do sa:koły w cudacz
nych kaftainach i różnobarw
nY.,h spodniach.
Moim
:zdaniem uczeń szkoły średn·lej po
wini.en być ubrany w marynarkę I spodnie utrrzyma.ne w
jednolitym (najlepiej granatowy•m) kolor;e or:az oczywiście
odpowiednią
koszulę ..•
Chciałbym

W)'bić

z głów ten
o długości minlnad kolana, któ
ry zrOdzil się w łebkach kilku dziewcząt z „ogólniaka",
ich
wypowied2:
wprowadziła
mnie i kolegów w oburzen~e.
Owszem, lubimy , oglądać ła<l
ne n~l. ale takie posiada naJ
wyżej 30 proc. naszvch diziew-

otwarcie „Rekordu·

głupi pomysł
żupkl 30 cm

Ił)

Koszt modernizacii - 800 tys. zł
• Specjalność
kuchnia polska

Remont baru „Rekord" przy
czenle oraz rozbudowano oalę
ul. Piotrkowskiej 92 trwa już
konsumpcyjną.
r.ząt'~....,
Będą
tu
32
ponad rok. Wykonawca - Przed
miejsca przy stolikach oraz 15
Adam W.
siębiorstwo
Remontowo-Budowprzy 3 podłużnych stołach z ba
lane Handlu Wewnętrznego rowymi statkami.
podaje obecnie jako ostateczny
,,Oczywiście munduTk.i. Wy
termin zakończenia wszystkich
Jak się dowiadujemy w dYrobót 15 kwietnia br.
Jednak
rekcji ŁZG-Ba·ry, w „Rekordzie"
;a,tkowo jednomyślne S(ł w11otwarcie baru nasta.pi 1 maja,
przewidziane
są
siiecjalności
powiedzi Todzic6w o konieczbow!em
przez -d\va tygodnie
kuchni polskiej. Zlikwiduje się
ności Wp'T-OWadzenia munduf"trzeba będzie zagospodarować
takze w bufecie sprzedaż plwa
k6w szkolnych.
Przyłączam
wyremontowany lokal.
Koszt
jako że w sąsiedztwie istnieje
się i j4 do tych wszystk4ch,
całej modernizacji wynosi okopijalnia I nie ma potrzeby rolo aoo tys. zł.
bienla jej konkurencji.
któ.rzy uważają wprowadze·
„Rekord"
nowe za-,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (J
_•_
______
_ _ _ _ _ _za
_...;.
krJ
_ _ __,,
mumdurków
położenie
plecze, podwyższono podplwnl-

• * •

I

otrzymał

Teatr jednego
aktora
W ramach obchodów Między
narodowego Dnia Tea'tru, Har
cerska Akademia Wiedzy Spa
lecznej organizuje w najbliż
szy piątek, 22 bm. o godz. 17,
spektakl teatru jedlneg<> aktora. Bęc!<:i:le to „Studium o Harn
lecie" S. Wyspiańskiego w wy
konaniu Henorydra Jóźwia•ka.
Po spektafi<'lu dys-kusja.
(:I. kr.)

I

kach).
Oferty
„S002S"' 1
iPrasa,_Piotrkowska_B&_ STARSZEGO techpologa obróbki cieplnej, starszeDUŻY pokój,
kuchnię, go technologa obróbki skrawaniem
(do działu
bloki Obywatelska, głównego technologa) oraz radcę prawnego, forzamienię na większe mie mierzy, rdzeniarzy, oczyszczaczy, szlifierzy, traszka'l'lie. Centralne ogrze serów, frezerów,
tokarzy na tokarki pociągowe,
SAMOCHÓD annerykań- wanie
konieczne.
Tel. wiertaczy
i
robotników niewykwalifikowanych
sk i 6-ocsob owy i
,,Sim- 250.{i(l, godiz. -15
zatrudnią natychmiast Zakłady Mechaniczne im.
ce-Aronde"
sprzedam.
•
, J. Strzelczyka w Łodzi.
Zgłoszenia
przyjmuje
Tel. 328-78
50643 g WSPOLNIKA tech.m- dział kadr Zakładów Mechanicznych im. J. Strzel
SAMOCHOD~rójkolowy ka foto~ria~.:i do zaikła- czyka w Łodzi, Wólczańska 178 w godz. 7,15-15.
„Velorex"
okazyjnie du f0tograf.1 cznego po'
1252-k
sprzedam.
Łódż,
O.krrę- sz;ukuję.
Oferty „50100"
gowa 3 ro. 3
50194 g Prasa,. Piotrkowska 96 ~111111111111mmu111h• ·" ""'" "" "'"""'"~111111111m111u111 11111111
SAMOTNY posŻUkuje sub KOREPETYCJI z mate- :! ZARZĄD RSM „LOKATOR" w ŁODZI :
lokatorskliego
pokoju. matylki,
fizyki
ud„iela E
komunikuje, że począwszy od dnia
S
Oferty
„006ffi"
P.-asa , student. T:l._ 456--0!__
18 marca 1968 r. sprawy członkowskie
Piotrkowska 96
S'.l'UDENT udziela kare
będą załatwiane W każdy poniedziałek §
k h · ·-Ł 0 petyc'i:
matematyka, fi :
•
t k
P·~KOJ
"
•
uc mę w
:zvka 'cłlemLa Tel. +ll--03 3 1 czwar e
w go d z. 12-18 . W pozostałe ;
~~~t>~;,iie~li~kl naw P~fo~~ S-AM,OTNA ; dzieckiem: dni robocze tygodnia . przyjmowanie
ke<wie
Tryb„
Pabia'll·i- poszukuje
s ublo katorinteresantów odbywa się w godzinach
ca c h
lub
Kolusz.kach. skiego
pokoju .
Oferty :
9-15. W s-0boty interesantów n ie
5
Ofe rty
„.501'28"
Pt.asa, , . ,50127" Prasa, Piotrkow E; przyjm oj e Się.
1906/k
§
P iotrkowska 96
skla 96
mRUHUIOHllllllllllllllllllllHIAIW-IUlllUllUnntll

SYPIALNIĘ komplet, or:rech, w dobrym !!atun
ku sprzedam. Kilin&kiego 4.9, Ancerowicz, war
szlat stqlars ki
5-0'l05 g

S

=
S
s

neeo

~ e1lc. ~
We. Wwa~ ~dla
go, a jałoość ~a pozostm.Wa 'Wliele do życzen?a.
Zachodzi
kondeczność
cią

glydi neipraw, oo al:>oolr.buje
personel Zakładu Energetycz
nego na niekorzySć planowan,.ai IJl°ac ikonset"Wacyjnych.

Naj'Wii:ik=e trodnoścl. w utrzymaniu ciągłości. oświetlE'
nia U'licznego przypadają na
m-iesiące
zimowe,
przede
wszystkim ze ~ędu
na
najdliu:żsrz:y

czas

me

pałelllia

laffiiP oraz na warunki atmosd'.~e.

Bol-ącrziką

jest za-

syipywanie
przez dooaroów
dolnych części słupów elektrY'CZilYch, gd:zi.e mi~ sie
l>ezpieczniki.
Zattnariająey
śnieg
utrudnia dost.ęp
do
nich, a ~iejący pow<>duje
zwarcia w sliupach i wyigasanie Ślll'iatła na całych wicad!. Powoduje to rówlllież
rd:wwieruie
IK'ządzeń
we-wnąibrz sl'llpów.
Jak dotych~ liczt?e mterw~e z9
sł2-on.y energclyk:ów nie dały
r~Ita~w.

(Kas)

Za i przeciw mundurkom szkolnym
Plastycy opracowują modele
Wypowiedzi naszych Czytelnik6w

sze posiadać będzie ponadto
kabinę projekcyjną. Stud~
korzystać l:>ędą mogli z takich

Niezależnie
od audytoriów
zaprojekotowano także i p.rze.różnego
rodzaju pracownie.
Przewidzia.no m. in.
halę
technolQgi.czną
olbrzynue
pomieszczenie - gdzie moż
na l>ędzie produkować w celach mkoleniowych element.v
prefal>rykowa:.'"1.e. Na zewnątrz
już na wolnym powJetrz-u
planuje się urzad.zenie tzw.
poli.gonu montaż-Owego prefal>rykatów. Turż ol>ok zlokal;i·
rowane
U>Stanie labO<rato-

żan:-ówek

materia-

laiboraJ.or1um

nowej akademickiej placówlol
w LodZi wyni.esie 50 mln zł

Wydzia•l Budow.niotwa t.adowe go przewidziany jest dla
700 osiól> (studenci a persioncl
naukowy). Pomieści kiilka audytoriów
od mniejmych
dła 50 sl'uchacz.v oo wiekszyd! dla 150. Najwięk

;pomocy
naiulkowych,
przezrocza i telewizja.

tłuczenie

wytrzymałości

we.

zostanie

KOZUCH bułgarski, ma
WSPQLNIKA posiadająrynarkę skórzaną - mę
O G ł:. O S Z E N I A O R O B N E
cego 'Plac (dzielnica Ju
skle, kotuszek rzak;opiai;i_
lianów) na.daiący się na
ski damski - sprzedam. SAMOTNA t
7~letnim PAMIĄTKOWY zloty ze budowę bliźniaka po
Łód_L~yńca_23-11
d z ieckiem posZUkuje sub garek z bran s oletką z.gu szukuję. Oferty „50198"
lokatorskieg9
pokoj.u, biłam dnia 28 lutego br. Prasa, Pi-otrk·owska 96
URZĄD_ZENIE
gabi'l'letu najchętniej przy PaTku na
ul.
Lagiew.nicklej UCZElil_do_ zakładu-try:
leka•rs1uego (szafa lek~r 1 im. Sdenkiewicza. Ofer- m·lędizy posesją 161 a 153. zjerskiego
potrzebny.
ska, koze~, waga me i ty
50099" Prasa Piotr Uczciwego zmalazcę pro Przybyszewskiego 100
mowlęca, biurko, urny- kG'\o\"~ka 96
'
sze o z'vrot za dużym ··
"".zllka pedałowa) oraz ,2
,
wy;na19rodzeniem: Łagiew WYTWORNIA Wód Gałozka meblawe i 2 ple BAŁUTY . 2 pokoje, nicka 153 , Jedyńscy
zowych
Wł.
OpaJa
i
ce stałopalne - okao:yj- kuchnię, bloki II p„ za
- - - - S-ka
ul. Browarna 21
nie sprzedam. Piotr<kow mienię na 3 lub 2 po- NAPRAWIA uszkod'll<>ną tel. '439-42 zatrudni ob~
ska 181 m. 2, codziennie koje;
ktu:hinię,
Rondo garderobę cerowma arr- ciagacza
oraz
sprzeda
w godz . 18-20
Titowa,
bjoki.
Oferty ty-styczna
W.ięckowskie- samochód
Praga"
na
FUTRO -:.._ ł.apki-kaoratku „50224" Prasa, Piot_rkow go 23, Frankowska
chodo:ie
"
56'tl0 g
!owe, 1ira1t1cuskie,
pra- ska 96
_
_
wie il'ICWe i
piżmowce 2 POKOJE, kuchnię, blo
S<)>t zedam.
Łagiewn.icka ki, zamienię na 2 miePRACOWNICY POSZUKIWANI _
1.3 m. 1
5618'1 g szk.ainia (jedno w blo- _______________________

5

!ów !

ceramiczna stłuczka na elewację.
Daje J,o efekty estetyczne i praikityczne
(ła<two
zmywalna).
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riun

kańczanym

Lodzi

16dzkicll alic

l:.ó&f nie ~ na pewno
do
naj!ą>iei
ośwlietlonyeh
miast, mlimo,, rże je§li chodzi
o ilość lamp ui.icznydl; to
znajdujemy się
na drugim
m1ejS1CU po Wamza,WT.ie.
Na
drugim
miejscu wśród dużych miam stalwlia nas równiet
~ość
oświe1Jlonych
ulic. Wiadom-0 jednak, że w
nocy Lódź nie jest zbyt jasna. P<ld tym WZiględem :z:na,id~;:jemy slę
dopiero na V
m iejsou. Większość ulicznych
lamp to żarowe, a tylko 7 tys •
mamy lamp rtęciowych.

me

Stop! Dziecko na drodze!

Akcja momentem pow.stania
w
Łodzi
komitetów
ogól!nopolskiej akcji „Stop! Dzieck<> na
drrodze!" praca ruszyła pel'l'lą
parą.
J~
w <>k·res!e pierwszych 6 tygodni z.reaoliz<lw&mo
ki<l•ka ważnych
przedsięw.zięć.
Wydrukowano specjał'l'ly pla.kat
z
hasłem:
„ Uwaga
wszystcy w 3kcji „Stopi Dzie
cko n.a drodze!", który dosta•r
czono więksizym za.kładom pra
cy, d~mom baITTdlowym, Hali
Sportowej
i
wso:ędizle
tam,
gdzie isbnoięją duże skupi'9ka
ludzi.
Nauczyciele szkół, wychowa.w
cy
I. kierownicy
przedsz.koli
pn:eszkoleni zostali w zakresie
przep!J;ów bezpi~eństwa - na
drogach.
Dla
uczniów Sl'lkół
podstawowych i średnich rozpoczęto
kUO'SY rowerowe, samochodowe i samochOdowo-mo
ti>cyJ<lowe. Trwa konkurs dla
radiowęzłów
zakładowych
na
najlepiej prowadzone a·udycje
·r tym zak1'esie. Dla usprawn<if!'llia akc]i powołano komite
ty dllielnicowe
pod przewodnictwem
pr:zewodniczących
DRN. Wydo:iał dfs Ruchu Dro
g-owego Komendy Miasta MO
wydaje
specjaline
biuletyny,
które dostarczane są komendom dzieLn.ico\vy.m i Kuratorium, a inlformujące o wypad
kowości wśród dzieci.
Z

SYGNAŁY
GDZIE SA,

PIENIĄDZE?

Prowadzę dość szeroką korespondencję i prawie zawsze 11sty I przesyłki
z
dalekiego
Szczecina, Kołobrzegu i innych
miast przychodzą do mnie na

drugi
Nie

trwa!
W

tra.kole reali2acji jest tet

j edn-o
z
na.jipowa.żnie,iszych
przatsięwizlęć: budowa dwóch
motodromów- d!!a młodzieży.

Podobne prace prowadzi Ko
mltet Woj~óózki akcji. (Lw)

,,Słowiki'' szukają
1owych głosów
Od I już lat
Międzyzakładowy
piecy
Włókniarzy

oklaskujemy
Chór Chlo„Słowi
ki"
kierowany
pnez
Jana Woroszyłlę.
Popularny w
naszym mieście mobywa stale
nagrody i wyróżnienia na festiwalach amatorskich
zespo·
łów
artystycznych. „Słowiki"
występowały
również
w spek
takla~h
teatralnych,
w
fil·
mach, w Filharmonii i w Łódz
kiej RO<Zglośni Polskiego- Radia. Obecnie ipiewają oni w
operze Pucciniego „Tosca" WY
stawionej w łódzkim Teatrze
Wielkim.

krew wielu kbopototm jaac. ubierać swoje,
częs~ rozkapryszone dzieci uczeg6I11ie dziewczęta. Sam te kw·

poty

prze.żywa.m.

K4edy tt<!Glem się d<> 11aszych sklepów w celu kupna mti1id1u11ka Zwb odpowiro11iej
szkolne i
su.kieneczkl,
.zinafozłem .21e 250 zl źle u.szyty j ze zł~ ma;teTialu mundziew.ozę~y z
kołni11Tzem i bialymi

du re'k

wieLkim
=z11w

kami (rmaT!f!Wffki) i chłopię
ce ga.Tnibu11ki w cenie od 310
zl o wątpliwym kr-0jtL i ze
złego matei:iału. A
uważam,
że
mo2ma ubrać jednolicie
ładnie
i s-toswnkowlQ
ta.nio
nasze 1pociechy".
WOJCIECH S.

• • *
jestem

wielką
zwolenniczką
mundurków dla
młpclzieży szkolnej, to zapew-

„Jakkolwiek

ne

z braku czasu nie zabragłosu w
dyskusji, gdy
by nie wY_powfedż uczennic X
klasy Xfil LO w nr. 61 „Dzien
nika". Dziewczęta te zgadzają
się na mun.ilurki ale pod warunkiem, że będą on& eleganc
kie i supermodne. A więc dla
chłopców
„lewisy" ostatni
krzyk mody angielskiej a dla
dziewcząt ,,mini"
o długości
30 cm(!) ponad kolana.
Bynajmniej nie mam tu zamiaru
ro-zważać
moralnych aspektów
ró,żoych ekstrawagancji mody.
No cóż - kobiety lobią kokle
tować.
Za króla Stanisława
kokietowa!y
odkrytym· biu·
stena, dziś czynią to za pomo
c11 odkrytych ud. Ale tadna
majĄea · choćby odrobinę roz·
IĄdku ł poczucia estetyki ko
bleta nie wł~ „mini" 30 em
powyżej ko1.ań; gdyt taka dłu
goić nie zakryje nie tylko ud
ale nawet tego, co jes·t ponad
Udami •••
Młodzież
szkolna powinna
myśleć o nauce i -sporcie, roz
wijać się umysłowo i
fizycznie, nie za, - wzrastać w atmo
sfenie kokieterii, sex-appealt1 i
superelegancji. I właśnie -wpro
wadzenie m_µndurków po-winno
zapobiec takiej atmosferzeJ usunąć ją ze szkoły. Mundur•
ki powinny
być wygodne
i
estetyczne, długość
spódniczek do kolan, bo taka jest
najładniej~
i najodpowiedłabym

niejsza„.

•

• •

Przypomi!namy;
będziemy
końca
WŚI'Ód

że

dysk.'ti'Sję

ko::itynuować
bieżącego

jej

losujemy

K. R.

uczestników
!ll<a.®rodY

d<>

mie'S'iąca.

roz-

WMfxllŚC!

3 ~. zt w postaci bonów
towarowych do ;,Uni"Net"Salu'~
{W)

IO-osobowy ch6r „Słowików"
wymaga dop!ywu nowych gło
sów. W związku z tym kiero-w
nictwo ogłasza obecnie konkurs na najpiękniejsze głosy
chłopięce. Kandydaci
(w wieku 8-12 lat) zgłaszać się mogą do sekretariatu
popularne
go „Pałacyku"
(Piotrkowska
262) w godz. od 1-17. wzg:Ięd
nie telefonicznie
ped numerem 4łł-33. ·
Dla laurea.tów konkunu prze
widiiane są nag.rody a także
motjiwo<ić
dalszego
kształcenia głosu w zespole.
M.

dzień.
mogę więc

zrozumieć co
stało · z pieniędzmi, które 1
marca wysłał na mój domowy
adre.s zakład z ul. Goplańskiej
1, w którym pracowałem. Dziś
gdy to pi s zę jest już 14, a pieniędzy nie otrzymałem.

się

A.Ili.

z ul. Wojska

P~lskieco

a.
UZl!ENtNillK LODZKI nr 68 (6613)

5

W A.ZNE

11licy" od

'l'ELBFONT

C0?1ózi1?KifDY?

lr>formaeja telefon. 83
89
Pogoi. Ratunkówe
Pogoł, MO 07 ł00-08 500-00
Pożarna

Stl:at

Informacja PKS
Informacja PKP

18
265-M
581-11

„Julia, An· iUUZA - „Wycieczka w
l&t 16
od
nieznane"
od lat
rEATRY
(pol.) godz, 16, 18, 20
16 (pol.) godz. Ml, 12.30.
17.30,
15,
OKA - „Zarezerwowane
TEATR WIELKI - nfoWOI.NOSC - „Do wldze dla śmierci" (NRD) od
czynny
nia, Charlie" od lat 14 la.t 16 godz, 15.30, 17.45
POWSZECHNY
TEATR
(USA) godz. 10, U.30. 2(j
g. 17.30 „Radziwiłł Pa
15, 17.30, 20
nie Kochanku"
POLESIE - „z zamknię
„Praw· tymi oczyma"
(węg.)
TEATR .1ARACZA (W sa Wł.OKNIARZ praw·
przeciw
da
I
4-a)
li ul. Moniuszki
od lat 16 g. 17, 19
dzie" od lat 15 (USAl POPULARNE g. 15.30 „w pustyni i
„Czas
15
12.30,
10.
godz.
w puszczy", godz. 19
(ang.) od
pogaństwa"
17.30 20
„Apel"
la1 18 g. 15, 17, 19
PCY.i:egna11!e 7
TEATR NOWY g. 19.15 ADRIA rHZEDWIOSNIE - „Naj
Ala~
„Złoto
tytułem:
„Tkacze"
większe widowisko świa
ski" od lat 16 (USA) ta" (USA)
e<>d;z, 20
MAŁA SALA
on lat 11
g. 10, 12.30, 15, 17.30. 21l
„Skiz"
godz. 16, 19
Ji.
„Między
CZAJKA „Quentin
TF.ATR 7.15 i~• 19.15
nami ringu" (USA) od PIONIER
„Zielony gil"
oct l.a.t 11
Durward'•
lat 14 g. 17, 19.15
godz. 19 E~ERGETYK - nieczyn IUSA) g. 15.30. 17 .45. 20
OPERETKA Na„Działa
POKOJ „Dziękuję ci, Ewo"
ne
14
lat
od
\'arony"
ARLEKIN - godz. 17.30 GJ>YNIA „Zamrożo.
(ang ,) g, (16 sea·ns zam
„Maski mistrza Fanta19
knięty),
ne błyskawice" od lat
ski"
16 (NRD) g, 10, l:l, 16, REKORD „Grobowiec
god-z. 17.30
PINOKIO 19
Ligei" od lat 16 (ang.)
„Rubel samosiejek"
„Dzieci ka· g, 1(1, 12, l<I, 16. 18, 20
HALKA pitana Granta" od lat
HU ZEA
„Czarna panli (a•n g.) godz. 16, 18, ROMA tera" od lat li (NRD)
grzeszników"
Szkola
g, 10, 12, l'f., 16, 18, 20
h I)
(
l t 16
~
HISTORII
MUZEUM
czec 05 .
a
WŁÓKIENNICTW A (Ul
„Darling"
SOJUSZ
godz. 20
Piotrkowska 283) &odz:
od lat ur (an&.) godz.
- 0J
tCl-17
1 MAJA _
1
16 30 19
po
na
. '
kój" (panorama) I seRUCHU RE·
MUŻEUM
ria od lat 14 (radz.) STOKI - „Kto chce za
\VOLUCYJNEGO (Gdań
od lat 14
bić Jessie"
godz. 16, a
ska 13) czynne w g.
Genowefa"

"°

I

'

ICl-17

""

ł.ĄCZNOSC

(czechosł.)

&odz.

c.

Ił

•• lłflosna-68••

(eze-

21

fłlm6w
polskich
Kino
J'ATRY - Bajki: „Morska pnygoda", „Liter
ka 911 b'', „Karnawał"

POLONIA na,

lat

chQSł<>Waeki)

16.

rej
IV

pancerni
e>:ęść

drogi"

od lat

7'

i pies"
"Rozstajne

Brzeg morza 0
g. 141, 20

DYŻURY

APTEK

Ni·
Piotrkowska 193,
clarniana 15, R. Luk51,
Rzgowska
3,
semburg
Narutowi21,
Gdańska
cza 42.
DYŻURY

SZPITALI

Ul. Curie-Skłodowskiej
przyj :n uje rodzące
15 I chore ginckologicznie

z dzielnicy Górna; ul.
Sterlinga 13 - z rejonu
poradni K" - przy ut.
I NoKopcińskiego 32
wotki 60; ul. Przyrodnicza 7-9 - z rejonu poul.
pl'Zy
„K"
rsdni
Piotrkowskie1 19'7 I 269;
ni. M. Fornalskiej n z dzielnicy Polesie; 111.
Łagiewnicka

34-36

-

z

dz:etniey Bałuty i Wid-zew.
Informacje o dyturach
szpitali innych specjlil·
tel. 03.
QOŚCi
lekar·
pomoc
Nocna
5ka, ul. Sienkiewicu 137,
tel, ł44·« - ' zgłoszenia
na wizyty dom-O'We w
godz. 19-5. Na miejscu
przyjm-O'Wanl są chorzy
w godz. l&-7.
Nocna pomoo pielęg
niarska, Al. Kościuszki
48. tel. 3!4-09 - zgloszen:.a telefoniczne na zab iegi do domu w godz.

"Dzieci 18, 20
Don Kichota" od lat STYLOWY - STUDYJNE'
się
nazywa
„Smierf
11 (Nldz.) godz. 19
5
„Na pomoc" Engelcben" od lat 16
t.DK
9-l •
(ang.) od lat ll godz. (czeehool.) &· 16. 19
ARCHEOLO·
MUZEUM
GICZNE I ETNOGRA·
„Perły św.
STUDIO 15.30., 1'7,«i, 20
(Pl. WolnoFICZNE
Łucji" od lat 16 (mek
GWARDIA _
\fłODA
ści 14) godz. 11-17.
pu- sykański) g. 17.15. 19.30
zdobędzie
„Kto
s;: I~ A
„Twarz zbiechar" od lat 7 (ang.) ;;wIT „Old SureBAŁTYK i;odz. 18, 12, 14. 16. 18 ga" od lat 14 (USA)
16, 18,
10, 12, 1',
baod" od lat Il CNRF·
MJak się mąsz Wero" g.
erzy głównej 19-4.
„Sklep
jug.) g. 15, 17 .30, 20
od lat 16 (węg.) g. 20

•
Mt!ZEUM SZTUKI (Wlec
ko·„•skiego nt' 36) &odz.

111m1nm11n1mn11111m1111mnmm111111111111111111111111111111111m11n111WHmmu1ua111annn111111111111u1mn11llllillllłlllll11111mmmnnu·

RADIO I IElE Wll JA

Wiad.
23.10
danie dzientlfk.a.
PROGRAM I
8.08 Wiad . 8.15 Kalejdoskop mu sport. 23.15 Ubwory mistrzów ba
Wiadom.o5ci.
24.00
zyozny, 9.00 Utwory kompozyto roku.
Orkie10.00
rów słowiańskich.
PROGRAM n
stra i soliści muzyki. 10.25 Mu„Odwrócona
8.35
8.30 Wiad.
„Dlaczego
lll.45
zyka ludowa .
pog. Il.OO piramida". 8.50 Wiązanka przeagpiryna pomaga" 11.30 bojów. 9.00 Gra polska kapela.
wszystkich.
dla
Muzyka

Estrada piosenkarzy. 11.45 Fel. 9.:IO Wiad, 9.35 „Ziel-0ne sygnaM Kofty. 12 .05 W iad. 12 .10 ,.Kon ty". 9.50 E. Calvert i inni na
cert z polonezem". 12.45 „Rolni- pieciolinhl. in.oo W . A. Mozart:
cz . kwadrans". 13.00 J. Masse- Serenada D-du-r. Hl.25 „Jarmark
13.%1! cudów". 11.25 Ponce : Koncert na
net : „Sceny węg ierskie''.
Z kraju 1 ze
13.4-0 „ Wię· • kr zy pce.
12.05
Swojsk ie melodie.
Komunikaty.
(ł..)
„Do św iata.
12 .25
14.00
cej, leJ>i~. taniej ".
rep. 14.20 12.30 (L) „Podróz e bliżs.ze i daltańca grały nam„." 12.SO (Ł) Muzyka
rep.
Melodoe na- organach kinowych. s1e" 14.JO (ł..) zagadki muzyczne. 15.00 symfon. 13.25 „Pora miłoścJ" Wiad. 15.05 „Na<oze spotkania" fragm . 13.4,5 Muzyka operowa.
„Wwzystko 14.'30 J. Kreno;: Serenada wlej!~.~
Wiet!lil-m.
maczej" - odc. pow. 15.SO „El- ska. 14.45 „Błękitna sztafeta" ,
c!om radzi", 15.55 „Opinie ke>n- 15.00 20 minut z orkiestrą Don
15.20 Radiowa skrzynka
s.umenta". 16.05 „Zanim znowu Costa.
\1Słyszymy ich ra.z em". 16.25 „Na muzyczna. 15.30 Spotkan.ie z pio
15.50 „Chłopradziecką.
żołnierskich szlakach" . 16.35 „Ra senką
dóostop sportowy". 16 .50 „ Wizy· ska Rzeczpoopol1ta w Mysinie i
Wiad.
16.00
fel.
ta w poko}u 137". 17.00 Studio Kórniku" Rytm, 17.20 „Ojciec Wirginiusz". 16.0'7 L. van Bęethoven - I kon
17.40 cert fortepfanOV<'Y . 16.46 (L) Akt.
17.30 „Ciekawe książk i ".
„Godzina w
17.00 (ł..)
„Kwadra11s z dedykacją". 1'1.55 łód?J!<ie.
maga zym.
Wiad. 18.00 „Spotka11ie z or.kie miękk·im fotelu"
„Klub Eks.porterów", 18.45
strą PR p, d. St. Rachonia. 18.40 18.30
Muzyka i aktualności. 19.05 Kon „ urs jez. franc. 19.00 W i ad. 19.07
cert reklamowy. 19.20 „Wiejskie „ Nowimy I now>nki muzyczne",
Koncert ży. 19.30
„Trzech t1uściochów"
19.35
spotkania",
21.00 » łuch. 20.51 Gra septet smycziko
czeń. 20.00 Koncert chóru.
świata.
ze
i
kraju
ąż
Z
„K5'i
21.00
21.:lO
.
wy
Koncert chopinowski.
ki, które na was czekają". 22.00 21.27 Wiad. sportowe. 21.31 I aud.
22 .20 Grają poświęc. symfoniom , 22.08 „Zwie
wydarzeń.
Pi-z.e~ląd
orkiestry taneczne. 23.00 II wy- .r.zenda wieczorne". 22.23 Koncert

lfiby drobiazg•••

,,Przygoda u Eskimo,,Wierny jam·
16w"1
nik" g. 16, 17, „czte·

Chwila poezji.
22.55
s-0listów.
t.-ąbka.
Gra M. Davis Unoiw, Radiowy. 23.25 Melo
die japoński~. 2G.50 Wiad<orru>ści.
23.00
23.15

TELEWIZJA
Ul.OO „Lig>a Czerwonowłosych"
- fiJ.m z serii: „Sherlock Holmes" (z Katowic). 11.55 Dla szkół
Fizyka dla klas VIII „Prądni
ra i silflti.k" (W). 15.4(1 Program
dn ia . 15.45 Poli1echnika TV: Ma
„ Obllczan1e
tema<tyka I roku.
całek" cz. II (z Wrocławia). 16.25
Politechn;ka TV : Matematyka I
roku. „Całka 0»naczona" cz. I
D:tiennik
141.55'
(z Wrocław.i.a),
cW), 17.00 Film z serii: „Czterej
p&neernl: i pi.,,;" pt. ~„Gdr.łe· my.
tam granica" (W). 17.55 Dla dzle
ci: „Ojej mysz" (z Gdańska).
18.15 Telekram (W), 18.20 Wszech
nica TV: .,Malarstwo weneckie
Belliniego do T iepola" cz. I
"U
z cyklu: „Jak patrzeć na dzie
to sztuki" (W). 18.50 „Sylwetk i
Wołłejko
Czesław
Muzy" X
cz Poznania). 19.20 Dobra•noc (W).
19 .30 Dr.iennik (W). 20.0!i „Liga
film z se
Czerwonowłosych" ri:: „Shedock Hol.mes" (z Katowic). 20.55 „Swiatowid" - ma
gazyn spraw międzynarodowych
gwiezdnych
21.25 Liryka
(W).
program z pla.ne
przestrzeni 22.10
(Kat.).
śląskiego
tarium
Dziennik (W). 22.30 Polttech·n ika
TV: Matema.tyka I roku (powt.
z Wrocławia). 23.05 PoHtechmka
TV: Matematyka I roku ~powt.

tOd

s~cialnego wyisłannika

„Dziennitia Lódzkieq()" 1

jesienią ubiegłego lr'Q1cu. ~r

towali na Tar.gach 111.a taklch
samych zasadach, a tej wiosnv
dobrą opinię o sobie jesttze
urn-OOO.i li.

W powodzi spraw wielkieh · tów n.a brak uż~yc.h dro
WYlJ,.iW5zak
bia;zgÓW były
nie giną. na Targach drobiazgi.
W przen~ i dosłownie. Po kiem niesamowitego wręcz roz
Zasada pororumień branŻ<>
p.rodlulkJCji.
typu
tego
pro_;,zenia
mieliśmy
raz pierwszy no.
wych, u.porządkowanda asorty
Na dobrą sprawę nikt nie wie
szczęście oglądać wyodrębnio
mentowego 1001 tudzież wszel
dział kto i co produkuje, poną, branżowa ekspozycję pn.
kich innych „drobiaizgów". l~
kogo
dla
ziresztą
dobnie
„1001 drobiazgów". Miała b!Yć
rę-kojmi<1. że klienci
jedyną
ona pierw;zym słowem powsta i co produkować.
wreszcie będa mogli kupić to
;ednak sPC>dziewaliś
Jeżeli
łego, na wzór pamiątek i zaTym
co jest im potrzebne,
my się w nowej sytuacji rebawek, zjednoczenia wiodące
bardziej, że powołaaiiu zjedwelacji, to P't'ZYkro donieść,
go w tej drobnei lecz nietowarzywiodących
noczeń
że nie było ich wca:J.e. Ekspozbędnej bramy, Tegio typu or
pa pierw•9Ze - ubO szy zwykle (przynajminiei teo
zycja ganizacje gospodarcze są osta t
retyczmie - ale iest się już o
ga. · N'ie ma tam nic czego nie
nio, z konieczności, bardzo po
c0 bić) uporządkowanie spraw
widzielibyśmy już w sklepach.
pularne w drobnei wytwórzao.patrzen.ia. A. bez tego ani
japrzyczyn
z
drugie
Po
kliecn
czooci. Ciągłe narzekania
jednego drobiazgu WY'P!'oduko
kichś tam niedomówień i z:b{vt
wać nie m.oona.
niecałk.o
późnych usta.leń Mim<> najszczerszych
wita.
I. SLEDZII~SKA
checi nie udało się w wyI
-
.----------z.i~ro-.---.
pawilonie
odrebn ionvm
madzić ~ w;;zY5'1;kich produkowanych drobiazgów, ani
Oferta
tym ba.rdziei 1001.
rÓwna sie 116 mln złotych.
Jest to wartość 370 prez~nto
wanvch asortymenitów, Prr.y·
pusz~a sie(!). że drultie tyle
zachmurzenie
Dziś w Lodzi
WYKLUCZENI
<Pod wz.gledem ilości) a•rtyok>rę;san>I. dość
unriarkowam.e,
w
zmaleźć
by
można:
kułów
Kierownictwo zachodnloberllń
duże z możliwością przelotnych
in•nvch halach tarl?'<J!WYCh. Ni<
skiej SPD wykluczyło z szereopadQ'w. Temperatura od 1 do
za'7.d•ron,czę handlowcom.„
gów partyjnych dwóch czoło·
wych działaczy lewego skrzyd8 st. C. Wiatry dość silne i
Pn:edstawiciele KDW ·t<łmna
BeE.
i
Ristocka
H.
ła partii
silne z kierU1Dków zaehodnieh
czyli się jak mogli z tego
e.ka. Przyczyną wykluczenia był
rozc7,arowainia. Już w przed
: połuc!Jniowo-ziaehodłnich.
udział wspomnianych działaczy
ta.re<>w:f{!h biuletynach zastrze
demonw antyamerykańskiej
godlr.
słoń.ee zajdzie o
miś
walczącego
rzecz
na
stracji
ga.Ji, że z.iedmoczenie młode
jutro o 5.44.
wzejdzie
a
,45,
17
zapadła
nie
Decyzja
Wietnamu.
(rzecnvwiście). wskazywali na
(Przypominamy, że dziś Lmie
jednomyślnie, niemniej kierowWl<nelkie trudności k<>ordynanictwo SPD zapowiedziało za·
nmy 't....eodo01i i Eufemii.)
oiii w takim mikropaństewku.
stosowanie podobnych sankcji
(kl)
Produkcia mała. Jl'l"oducent6w
socjaldemokrawobec innych
dużo. ale małych hlb duży(:h ,
tów, jeśli uczestniczyliby oni w
przyszłości w jakiejkolwiek polecz małą wa~e przvw' ll7U ią
kojowej manlfe5tacji przeciwko
cycb do produkcji ubocznej.
eskalacji wojny amerykańskiej
Wszystko tio pra·w da. Doce
w Wietnamie.
PODZIĘKOWANIE
panowie wykluczać,
niamy dobre chęci, popieraMożecie
Koleirom
Przyjaciołom,
stosowyciągać konsekwencje,
zdaniem
my jedyną naszym
wszystkim
orat11
Znajomym
rooić wszystko,
wać sankcje,
koncepcję branżowego porazu
wzięli udział w
którzy
tym,
co slę wam żywnie podoba kochanego Męża
pogrzebie
ek&pe>zybr&lŻowei
i
mienia
ogromnego gniewu ludzi na caOjca
cji, ale chcieti'byśmy w pół
przeciwko zbrodłym świecie
$, t P.
roku d011ieść - a jednak sie
niom USA w Wietnamie I tak
wa'l."tość
Ostatec'ZJflie
jednak nie powstrzymacie.
u.dało.
J:Jr'Odukc}i kraj•owei w serii
A swoją drog" kierownictwo
a w szczególności czcigodneSPD jeszcze raz zademonstro1001 drob'az~ów wymo~ racz
mu księdzu kanclerzowi Kuwało swe prawctzlwe oblicze.
nie ok. 600 mln złotych. Pro
dr
prałatowi
rii Biskupiej,
zebrać
by
tY'!ll.
w
tylko
b!em
SIEWNEJ
AKC.11
.Jaworskiemu,
POMOC W
Stanisławowi
raizem. zastan~
wszystko
to
księdzu mgr Jarosławowi Roprzeprowadza się
Na Kubie
kickiemu księdzu Włodzimie
sie co wivrvucić, a czego
obecnie wielką mobilizację rorzOW'i Paszkowskiemu, chórobrakuje, no i prodUkcję zwięk
botników z miast do udziału w
wi parafii Najświętszego Zbaszyć,
Z samej tylko
akcji siewnej.
z dyry~e11wiciela „Hejnał
Hawany ponad pół mlllona lu·
SakowiMieczysławem
tem
dowiedli
robi
to
s:ię
J'ak
przy
dz! 51'ędzl 3-4 tygodnie
czem I Jd~rowniczce zakładu
producenci pamiątek., którzy
pracach siewnych, związanych
pogrzebowe~ nr 6 Genowefie
tzw.. zielone~
z zakładaniem
Szkopińskiej składają
Szerokosć
pasa wokół stolicy.
ZOHA i SYN
w:ynlesie 4-0Pll1'8"
•.zie!ąnego

C!.ia.ka.wa.

Przecżytai

Staaislawa Klaczka

wre

0

----------------;.m

iO

na.

MŁODOSC MĘZOW

W

Paryżu

otwarto

Dnia 19 marca l9łll roku, tK>
cierpieciętklch
i

STANU

dłngich

niach
lat 'l3

wystawę

poświęconą młodości niektórych
Jak się okazuje
mężów stanu,

bardzo złym uczniem był wybitny francuski mąż stanu Clemenceau. Słabymi uczniami by
li także W. Churchill i Eisenhower. W kuluarach wystawy
powszechnie.
mówi się J'ednak
że ,.wzorem" szczególnie tępe
go ucznia był obecny prezydent
USA L. Johnson.
Coś z tego pozostało chyba I
obecnie. Johnson w żaden spo·
sób nie umie pojąć„. czym jest
wojna amerykańska w Wietnaprz~ool
szkody
mie I jakie
USA w
prestiżowi I pozycji
(ast)
swlecle.

zmarła,

przeżywszy

S, t P.

Mariaooa Owczarek
z domu Fl,7RMARSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia
21 marca br„ o godz. 141 z
Cmentarza
Starego
kaplicy
przy ul. Ogrodowej, o czym
zawiadamiają pogrążeni w
głębokim
MĄŻ,

żalu

CORKA, WNUCZ·
KA i RODZINA

Podziękowanie
Przyjaciołom, Kolegom. Towarzyszom pracy oraz wszy.
stkim, którzy w ciężkich dla
mnie chwilach, po zgonie
Męża

TADEUSZA
DRAGAN A
okazali wiele serca i wsp6ł
czucia oraz wzięli udział w
serdeskładam
pogrzebie czne podziękowanie.
ZONA

m1•11111m1~111111H11H111111111111111111n1H111HH11m1m111111111111111111m
mmmmmmmmmmnnm1111n1111u11111111111111mmnm11noonmun11R11HHmnmnm1mmmmm~mmnnllllRlllllRl1nmllft1H1111M111H11
n~ Pleśnią. Wielu użyijk:owru.'k&w ~
że w związku z tym ma-ją
sądzi,
pan
I
Cz~by teraz podej=enfa 2l09tały skiewia ziresztią S'WOje wozy poza garażem.
zamial!' sfabrykować przeciwko mnie osk.a.i'rmvane na sobowtóra? - spyt.a>ł Drllke z nie- W porządkiu - '!"Zekł Ma.sem. - Chcą pa.epytara oburZiOl'la. - Ja mam st~
żenie? dowierza•niem.
nią zaipyitać jeszcze o parę :rzeczy, miss Ampoświęcić dlla tej niesłychanie bogatej koW tym momencie zaduwonil telefon.
bier. Promę mi powi~eć. czy ojciec pant
biety, która„.
Della Street poóni0&ła słucharwkę.
żyje?
- Proszę tyle nie mówić - przerwał je,)
- Hailo! - kirzyknęła. Zaikryła iI'ęką otwór
- Nie.
P•I""..ecież pait!Ji mówi. przez teleMason. ~·i uchawki i &Le1pI1ęła do Perry Mason.a: - A ma<tka?
fon, a nie wiadomo, czy krtXiś nie podgruohuDorrie Am.bier.
- Też nie.
je. Sprawa sta.ła siię ba!rdzo poważna. MuMason .poruszył się,
- Lecz pan.i wie wszystiko o swej rodzinie?
szę zobaczyć si~ z pa.nią. Chciałbym natych- Włącz ją na g~ośnik.
- Właściwie. 111il', Mason, nie wiem nic.
miast.
Po chwili Della Street dala :zmak głową.
Bytam.„ no więc, byłam adopi<>wama. Są- Ależ ja nie mQgę opl.IŚcić mieszkania!
że sri:>ełnila polecenie.
ct-z,ę, że jestem.„ dobrze, mogę również' i o
Nie mogę wyjść. Umieram z.e strachu.
- Halo, misg Ambler! - zawOłał Mason.
tym panu ip()'Wiedzieć, gdyż pan jest moim
- Ci ludzie są policjantami - sitwierdzil
- Och, mr. Maron! - odeziwała się tamta
obrońcą. Jest.em.„ nieślubnym dzieckiem.
pani
7.amfaru
Oni nie ma.ją
Mason.
Wien>~ że ode wypodnieconym glooom. Mason i Paul Drake -wymienili sip<>jrzenia.
skrzywdzić, chcą tylko być w poblii!u, aby
pada mi pana o to pr09ić, lf!CZ ery mógłby
- A jednak wiele ooob dos'.xz.egło. to ogł~
- Skąd pani wie? - soyta! Ma'90Il.
pani wstała
że
się calikowicle upewnić,
pan ,przyjść do mnie?
szenie - powiedizia~ Mason. - K<>l:l'lety, k toalby
- Ponieważ ma.tka wyraziła zgodę.
i ubrała się. Wtedy dopiero weiti<1 do mi„- A dłaczegQ nie pt'Zy'9Zła pan-i tutaij? re zgłosily się jako ka.ndyda tki, zostały domnie adoptowano. Zas.tam.a'Wiam się czasem,
szkania i zadadzą pan.i. szereg pytań.
spyta! Maoom.
Potrzebowano kQgo.ś, kto
kładnie zbada.n.e.
kim właściwie bY'li moi rodzice.
- A więc oo powinnam im powiedzieć?
- Nie mogę.
mógłby bez ża.dny.ch popraw.o-k nos.ić ubra- Czy nigdy nie iprzed:siewzięła pani k,:rO- Pr097.ę nic nie mówić na :o:azie. Co praw- Dlaczego?
nie MineI'WY' Miruien. Dziewczyna do :z:hldzeków w celu odkrycia tajemnicy? - zapytał
da, nie sprawdz i liśmy je9Z.CZe. kim oni ~.
- Jegtem strzeżona. MIUB'Z'.ę pozost.a.wać w
nia przypomi'lbająca Minerwę i ubrana tak
Mason.
lecz zamierzamy to t.czynić. Proszę im tylmieszikamu.
jak ona, miała oo dzień ;przez pewien cza.;i
- Nie. A oo ja mogłam U<:Zylllić?
ko powiedzieć, że S'Z6stego wrzffin-ia była p;;lw pobliżu miejsca wyµad'kt.:,
s;>acerować
- To znaczy gdzie?
Cd.tie
nadj~emy.
Wkrótce
dQmu.
ni w
gdzie pewnie mi-eslzJkał przy.najmniej jeden
- Prowę teraz o i!)OZ09tanie tam, gdzie pa.samochód?
pani
jest
Miem:kanie
1
.Aparlaments.
Parkh'll!l'St
W
mogła by
z.e świadlków i grlz'. e, oczywięcie,
ni jest. Za'I'az przyjadę. Będzie ze mną, mr.
_Na dole.
numer 907.
sprawcy wydokona;na iden.tyf~kacja.
być
re widzi go pani Drake.„ detektyw, pa.ni. go :ma. t
- W5'j)OtnJ!l..iała pani.
panią do te~ 2l!l'lltlsza?
C-0
:padiru.
- Och.„ Cz.y mógłby pan przybyć na.tychz okna?
- Jacyś mężc~m„. jeden znajduije się
miast, IM". Mason?
- Za 51p!l'awcę wizięto by ill1ną, :z;upełnie nie- Taik.
w ma,gazyndru sprząta.cz.ki, Skąd często wy- Będę zanz.
winną loobiete?
- Więc gdzie on Sito!?
gląda na i!rorytaa:z. Drugi bacZl!lie obserwuje
Czekam na pruna.
_ Przy k!I'awężniaw.
W
mój wóz, st.ojący przed domem. Widzę to
- Tak jest - odpowiedział Mason. z okna •
Prosme nie -wychoozić
ten sposób Minerwa unilmęłaby kary. Gdy- Proszę czekać. - A czy nie ma tam ga:rażu półączionego
by .p óilniej &t;wieird.7;omo pom)"tk.ę, śWladikow;e
bez względu na to, oo sie stanie.
z budy>nkiem, w k>tórym palili miesżK.a?
-. Dobra .- rzek! Mason. - To =czy, że
zabrac
m'llSieliby uza:sadinić, dlaczego dokona:li błęd
zamiarr
ma
i
pol:cJa pan>ą oonala2lła
która po
Da.I mak głową Delli Street,
- Są prywatne ga'1<1.Że. N·ie wiem. co •
ja1ko gprawczyinię 'WYJPadku samoehodowego
nej identyfikacji. To w ~ zasadniczy
ehwili nacisnęła przycisk i wyłączyła telestało. ale nie mogę zamknąć d1"2lW'i od meG<lyby ru1>tomiast
oekairżenie.
podważyłoby
fon.
go gal"a;żu, klucz równiert nie pasuje. Nie
- SiprawczynJę wypadku sam<>oh-Odowego?I
OSlkall'Żenie roecydowa:nie zwriciło się przekorzysitam z nie.go 2Jbyt często. gdyż nie ma
- Tak jestt. Ten WJ"P"lde<k 7Jdanyl się !>Zóciw &Obo<wtórowrl., Minerwa był.a.by .w oilina od
(Dalszy ci<1g nastąpi)
f16)
dol>rej wentyfacji i cruć w nim nieprzyjemstego Wlrz.eśnia.
podejneń.
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