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wszelkie oeraniczenia
whand lu ze Wschodem Ignorując rezolucję
W Sztokholmie podano of!i
cjalnie do wiadomości, źe z
dniem 1 marca Szwecja zmo
sla wszelkie ograniczenia w
handlu z krajami obozu socjallistycznego. Oznacza to, że
szwe«zcy eksporterzy nie bę
aą potrzebowali starać się o
licencje eksportowe w haindlu z tymi krajami. Tym saSzwecja zlikwidował.a
mym
zimnej
p<>zostalości
ostatruie
wojny w handlu za.grandcznym. Ogramezenie w szwedz
kim ekspoccle obowiązuje na
tomiast w stosunku do R<>!l.ezji.
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Stanowisko cyniczne i bezczelne

Bezpieczeństwa

Rody

pisze, fe
Agencja
z Ammanu nadchodzą donie
sienia informujące o ponowocłdzialów
koncentracji
nej
jordańsko
n.a
izraelskich
przerwa:nia
linii
:izraelskiej
ognia. Wedle tych danie.sień,
siły izraelskie prowadzą kon
centrację na południe od Je
mora Galilejskiego. Obserwa
Tainjug

Poirafimy bronić zdobyczy socjaUzmu

Pod przewodnictwem W. Gomułki

solidarvzuJe sle

Narada pierwszych sekretarzy Społeczeństwo
polityczną partii
k~"!~~!?~~n'::le~ó~~~~h ~~~6~ zL linią
•
PZPR odbyła się 26 bm. pod
przewodnictwem I sekretarza
Gosmekurlletita. rznya
KraCda
,
komitetów wojewódzkich par
til. W naradzie udz.ial wzięli
członkowie Biura PolityczneJ. Cyrainkiewicz,
go KC
E. Gierek, Z. Kliszko i R.
KC osekretairze
Strzelecki,

KC.

l•Sty 1

w trakcie narady omówiono aktualne zadaln<ia erga.nizac}i i instancji partyjnych.
Ponadto Wlaciyslaw Gomulka poinformował zebraITTych
o przebiegu spotkania przeel
stawicieli pa;rtii i rządów kra
które
socjalistycznych,
jów
odbyło się 23 bm. w Dreznie.

Wlpa1;derwyslasz~'ach

nej woli na.rodu: za.grod'llić drogę reakcyjnym wi.ehrzyoielom, nie porz:wolić syjonistom na szk.alowa.n:ie dobreJ.ud7Jie pracy - pimąe
g-o imienia na.rodu polskiegio.
w ibnienJu cafyeb zespołów pracowniaz.ych i w iull.emu
wlasnym - wyraża.ją wd-z.ięe2J11-0ŚĆ partii m sliworr.enie
warunków dl11o wszeebstroomego ~ju ~o
i kultura.mego nasrego kiraju.

Zobcwiązania i czyny społeczne
na czeit V Zlazdu PZPR
wego w Zduńskiej Woli posta
nowila m. in. dodatk-O>Wo wykwartale br.
produkować w I
1,5 tys. hektolitrów piwa oraz
1 tonę S>IOdu.
Przeszło 160 tys. z.I z.ac.szczę
pracownicy Łódzkiej Wydzą
Załoga
Papierosów.
twórni
przy
800 god-:zin
przepracuje
pracach społecznych na rzecrz
mias·t a.
Z!!IOga Łódzkiego Przeds. BU
downictwa Przemysłowego zo30 d<ni
oddać
bowiązała się
przf!d terminem budynek dla
przedszkola przy ul. Reytana
magaz)'n dla
~. na 60 dni zaopatrzen ia I zbY
spółdz-ielni
tu, na 30 dni - motel dla PKS
oraz na 30 d>ni - budynek mle
szkalny w osiedlu Karolew.

Z każdym d<niem na.pływa co
raz w ięcej meldunków o poprzez załogi f,adejmowaniu
bryk, przedsiębiorstw i instytucji ŁOd·zi i województwa zo
i c zynów społecz
bowiązań
nych dla uoz-gzenia V Zjazdu
partii.
Pracownicy Łódzkiego Przed
Budownictwa Prze
siębiorstwa
. mysłowego postanowili o 5 mie
prze<t planowanym tersię-cy
minem Oddać do użytku h"'lę
dla
wznoszoo:ią
prOdukcyjną
Łód7'kich Zakładów Radiowych,
mie2
o
socjalny
zaś obiekt
godzin
400
wcześniej.
siące
przeznaczano na pracę spolecz
płacu
porządkowaniu
przy
ną
O 2 miesiące ptzed
budowy.
z05tanie pr-:zekazany
t~rm inem
Politechnice Łód7lkiej budynek
gdzie tędzie się miE'ściła tzw.
hala wy.sokieh napięć . Załoga
tego
prefabry_ka_cj i
zakładu

Załoga

zobowiązała
p r zeclffiębiorstwa
plan roczny do
wykonać
20 grudn ia br. oraz wykoo:iać

produkcję

wartości

300 tys. zł.
Pracownicy

Między innymi l~sty tio Ko
mitetu Centralnego PZPR na
deszly od pracowników adystycznych, adrnlinistra<:yjnych

Rezoruc ja aktywu SO
ze śródmieścia Łodzi

Ośrod

ka Maszynowego w Rąbieniu,
się
zobow i ązała
pow. Łódź
planowane ilości
przekr<'<?zyć
oprysków dr 7RW owocowych o
usług
wartość
zaś
2<l proc.,
o 5 proc. Ponadto postanowi-O
formę
no wprowadz;ić nową
tj. wykonywanie przeusług,
technieznyeh ciągni
glądów
ków w terenie, na miejscu u
z
Traktorzyści
użytkownika.

s ię

dodatkov.-ą

t'aństwowego

de pesze do W• G0 mU łk•1

potrafimy bronić
Potirafiliśmy wa.ICLYć o sooja.lizm ,Jego rl'Jdobyezy. To hasło ze.spa.la d'llisiaj miliony ludzii
w ea.lym kraju. o]>(JWiada.Jąeyeh się 'lJliecydO>Wa.nie za
partii, pr.zeciwko wsrrelkim probom dernorga,.polityką
nimcji nameg-o życia. Depesre, k!1óre od 8 dni nadchodzą do Komitetu CentiraJnegio pa.rtii na ręce Władysła
wa Gomulki - są doda.tliowym pneja.wem ~

I

Aktyw Sltronnletwa Dem<:>J<ra
Łod•z.i
śródmieścia
tyeznego
na ostatnim plenum
uchwalił
DK SD rezolucję solidaryz-ują
cą się ze stanowiskiem zaję
tym przez KC PZPR i I sekretarza KC Władysława Gomułkę w sprawie burzycieli po
na wyU.ych ueizelrządku
niach.
W rezolucji tej czytamy mię
dzy innymi: „Członkowie SD
zgodnie ze swą tradycją stojąc na 1truncie patrioty.z mn, de
mokracjl i idei nierozerwalnego sojuszu z partią klasy ronie będą szczędzić
botniczej,
sił w umacnianiu więzi pomię
dzy klasą robotniczą I inteligencją, pomiędzy klasą robotniczą i młodzieżą studencką Inteligencji
kadrą
jutnejszą
(w.)
polskiej".

aktywu partyjnego z dowódz
twami zw.iązków ta.ktyczmych
komenda."lli ui jednostek,
czelm i instytutów wojskowych itp.
Wymownym dowOOem manifestowanta przez żołnierzy
czynnego poparcia Il.la stanojest widoczny
wiska part.ii
wzrost podań o przyjęcie w
szeregi kandydaitów PZPR.

Herm.an Titow
w Rzymje

Filharmonii
technieznych
i
Narodowej, od plenum WKZZ
ze Szczecina, oGl załogi s/s
,.Białystok", od aktywu ZSL
z powiat.u wadowickiego, od
załogi PGR w Lobezie (woj.
szczecińskie), a także os mie
szkańców wielu groma-cl. i wsi
z całego kraju, jak również
od nauczycieli i od mlod-z-ieży. List z popat"ciem dla W.
także od
Gomułki nadszedł
suchownych i świeckich dzia
zrzeszenia „Caritas".
Łaczy
Ze wszystkich okręgów woj
skowych i rocłz.ajów sil zbroj
nych w dalszym ciągu n.apły
wają meldunki o sp<>tkaniach

Delegacja radziecka pod prae
wodnictwem wicepremiera Le
pr.zyjechała
sm>rnowa
onida
do R-:zymu, gdzie weźmie udział w mlędzY'tlarodowej kon
ferencji elektrontków. Czronkiem de!egacj<i jest m. in. d~u
g! kosmonauta radziecki., Her
man Tltow.

CSRS

.,,.,„

Po
taftie

Tltow odrpodziennikar..:orn na. py

pr..:yjeźd~e

wledmał

otwa

dotyczące

współzawodll'.li

amerykańsko-r adziecklego

"wyścigu

na

Księżyc".

„Mó

onajszczerzej
nie
kosmonauta świadczył
wiem, kto zwycięży w tym
Jako obywatel rawyścig'll.
dziecki mam na.dzieję, że zwy
cięży ZSRR, a t>sobiścle chciał
bym być właśnie tym pierwszym człow>iekiem na Księżywjąc

w sobot11
wybory prezydenta

nową aeresię

Izrael przyeetowuje

jak

p:isze Tanj.ug -

torzy -

wykluczają,

mogą

że

to

nde
być

przygotowania do nowej a.gore
sji przeciwko Jordanii. Częś
ciowym potwierdzeniem tych
są

przewidywań

rozlegające

Jerozolimie głosy, lctó
re, ignorując całkowicie ndecizielną rezolucję Rady Bez-

się

w

domagają

pieczeństwa,

się

dalszych akc}i skierowanych
przeciwko arabskiemu rucho
wi oporu.
Cytowana agencja w innej
donosi z Ammanu;
C!lepeszy
że w rozmowie z dziennikaoświad
rzami kTól Husajn
czył, iiż nie jest i nie może
działalności
przeciwny
być
partyzantów arabskich na obbookupowainych,
szarach
wiem nie może wy9tępować
„kitórzy
przeciwko ludziom,
utracili wszystko i którzy zo
doswych
stali wygnani ze
mów". Tym samym król potwierd"Lił, że nie ma zam!iaru
brać pod uwagę absurdaJinych
agresora;
izraelskiego
żądań
by Jorda:nia wzięła na siebie
za bezpieodpowiedzialność
czeń&two sił okupanta na za
garniętych przez niego obsza

rach.

A. Kosygia przy iłłł
ambasadora
Jordanii
Rady MiniPN-rodll'.liozący
s-rów ZSRR, A. Kosygin, przy
amti3sadora
we wtorek
jął
Jordanii, A. zurejkata, na je
go prośbę i przeprowadzlił z
nim przyjadelską rozmowę.
rozmowie poruszono pro
W
przedmiot
stanowiące
bierny
zaiinteresowania

obu

strOltl,

a

sprawy związane z
zwłasacza
niedawnymi i agresywnymi akcjami lZ:raela przeciwko Jordanii.

Wiosenne prace

polowe
rozpoczęte
We

wtorek na.desozly wiaz W->jewództw ko-

domości

szalińskiego

t

szczeci ńskiego,

i tam siewy Wiosenne 2A>staly rm;poczęte. W tamtejszych warunkach kl imat ycznych jest to WY'Padek dość
rzadki. Tak więc. poza rejonem póhloono-wschodn•im w
całym kraju wiOS'enna kampania siewna została rol'JPOczęta wcześniej niż zwykle.
że

Przed
Łódzkiego
Robót Telekomuni
siębiorstwa
Agencja CTK informuje, że
zobowiąza
podjęli
kacyjnych
sesja Zgromadzenia Narodowe
nie o W{IJ"tości około 2 milioCSRS, która wybierze prego
przepracują społecz
ośrodka
nów złotyeh_-·Łącznościowcy w
cu„.
zydenta Czechosłowacji zostanie 200 ~odzm przy budowie
Tomaszowie Mazowieekim poła """olana na 30 marca br.
(W)
dróg.
stanowili przeprowadzić wszyst
k ie prace zwiąizane z doprowadzaniem linii telefonicznycp u11111111u11H1t1111111111111111111n111111111111H11111H11m11111111111111111111111111111111nmnmm111111n11111111111111111m11n11111111111111111111111111n1111111l111111111111111u1111111m111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111m.-;
do różnych wsi już do 30 czerw
cyj:nych,. a na terenach wyżPolitechniki Sł11s7n""'
„My studenci
temu 40 wsi,
ca br . miękł
szych uczelni za zgodą rekto•'·
•
Wars.z.awsikiej zebra.ni na lektóre nie byly przewidziane
ra. Albo więc stoimy na g run
13
dniu
w
wiecu
galnym
w planie telefonizac ji w bież.
cie Konstytucji i -wypłYWająmarca 1968 r. w obecności
roku otrzyma telefon.
Spo
z n iej
Przedsiębiorstwa
cego
d ziaZałoga
- albopra,.,-ne
go i społecznego
JM Rektora i Sen.atu
TerenoPrzemysłu
eywczego
wtedy
lamy wbrew nira, a
·
my n.a ich ręce Rezo1ucję z

• • rezo IUCJI••
wOkO' I SI UdenckleJ
I n1·f'sl1J4I0'7.n""'

składa-

~;!, ::=i~~!1~~~

Włochy

Śledztwo przeciwko
dwom m• olstrom

S

W Rzymie otwart<> dwa rÓIW
przeciwko
śledztwa
miruisterstwom tury.styki oraz
kultury. Chodzi o n iewłaści
we wydatkowa<n ie sumy miliar
da lirów. 10 mies i ęcy temu
anonimowy list o.s karżył 7 mi
nistrów i byłych m in :itrów o
funduszów
wykor zystywanie
na cele partyjne i
rządowych
zarazem o rozr:outne gospoda
na cele
pieniędzmi
rowanie
na
m. in.
admin·stracyjne,
sekreta.rek.
liezbę
nadmierną
noległe

Kat~troła kole ~wa
w

!

Kamień~u

Ząbkowh~kim
w·

nocy z p oniedziałku na
wtorek pociąg pospies=y , ja-,
z Wa-rszawy przez Wrodący
naje
cław do Kudowy-Zdroju,
cha! na stacjd Kamieniec Ząl>
kowicki na st o jącą pod sema
forem na tym samym torze
lok·omotywę. W wyniku zdel".le
nia zostali ra.nni: maszyruista
parowozu stojącego przed seze
maforem Flor ian Sciebisz
Kamieniec Ząbkowicki
stacji
oraz 2 pasażerki pociągu pospiegznego: Ant001ina Warczak
z mi eJSoeowośc i Potworów ora-:z
Aleksa•ndra Kaniek z Warszawy Ct>l . Kon opn ic kiej 'ST m. 33).
Ran.ni pr zewie zien i · zostali do
szpitala w Zabkowioach SJą.s
kłcłl..

jej tekst.u do Sejmu PRL,
KC PZPR i ...nnych W)"ŻS:Zych
wlad:z".
Tak br:z;mi ovstęp jednej 21!
sbudenckich rero1ucji. Ponieważ rezolucja ta podjęta rotała na wiecu legalnym, odbytym za :zigodą Rekitora, a
rprzy tym zaró·w-no co do charakten1 jak i :ntencji ucruwają - ma wszys<t'kie
1.ających
cechy wystąpi~n i a publi<:zneao. przeto d'>lxym prawem
"'
!każdego obywa.tela jest wyo
--'an1·a
,..,, _„.z.en1·e ~"e"'O
"'"'
~~ "'
rpo , ~ ""°'
niej , a prawem i chy'ba nawet obowiązkiem publicysit.f
tego pc.ibli<:zuczynienia
Podejmij'lly tedy taką
l!Jie.
.....,.ó""".
>"'"••
„ ....,.. niczego nie '""""'iJ"ai·ąc,
bez względu na to, C!7-y w
~gó1nych kwestiach zga
dzamy się czy n ie.
,.W zwią'ZJku z tragicznymi
ł;a-iśc'am w ~odowisklll stu,
dencikim Warsza;wy w osta.t nich dniach. oolidaryZJUjąc się
pozostałych
s•;udentarni
:ze
Uczelni wars~wsikich, żądamy'":
Nim przejdziemy wszakże
do tego. czego żądają uchwalają.cy- tę rezio!;ucję , warto a
nawet trzJeba p:św :ęci ć choćby k hlka S'lów komentanza te
mu wstępowi. Z81Wiet"a t.er.
Po
dwa elementy.
wsitęp

1

element oceny
pierwsze
ositatnich wydarzeń w środoktóre
akademic'klim.,
wiSklu
naz)"Wa ,„tragicznymi zajściaelement
mi". Po dr<ugie
solidamości. z resztą studentów . warszawskich.

Co do pierwszego - zgoda. !matnie byqy to wydarze-

nia tragiczne. PY'tanie jednalk,
co autorzy re:wlucjri przez to

sformułowanie rozumieją. Są
tu dwie moż1;woiści. W wą-

skim rozumi<eniu sopraiwy
saogranicza
nroblem
lega!
. s i„.., .do
"
eh
,..
·zajsc, a więc nie
my
nych wieców, oczerw w fun'kstarć
cjonowainiu u<:Zelni i
porządkowym!.
organami
z
ORMO i Milicją. Rozważan;e
i oceniaJl'lie owych wydarzeń
ogranicrone tylko d-0 tego za'kresu arvrawy J·est J"ednak w
powierzsposov
oczywisty
chowne, co nie znaczy, irż te
sprawy nie wymaga.ją dali
przedy9k111towania
szego
pn.ecie wszysfikim przemyśleAJe
nia przez w;;.zystokich.
jest to cała piraw
przecież nie
da · t
l
·
Jes>
da - a mepe na praw
nieprawdą. Więc trzeba też
dostrzec i iprzemyśleć to, co
·
ba
t
---"t
b 1~
spor
;cze
y.,., pr"""' em.
rzeć w głąb zjawiska. A wteże
dy staje s'ę oczywiste,
były kontragi.c7lne zajścia
sekwencją tragicznego ni.epoTOZ.umienia, m_y zg-Ola oszustwa, polegajaoego na tym.
młodzież akademicka w
że
większości w najlepszej wiedała s.ę wciągnąć W
!fZe :prowokacyjne działania p<>lirozumiejąc ani
nie
tyczne,
ani
źród~ł,
ukrytych
~eh

_„.

.,_

·

Z polską racją
sip.rzeczmych
stanu celów. Jeśli więc me)wiiny o tragizmie tycli zajść
(choć m orżna by dysk!urować,
czy nie jest w jednak okireślenie zbyt d~ le'ko idące) to tragizm ten tkwi przede
gł~ej
tej
w
wszystk 'm
m;,,,,hl;ć1r~
warsbw.i.e ...,......_ a więc ..,

politycznym

niewyrobieniu

środowiska akademickiego, w

niech mi studenci wy

jego -

po!Ltyczbaczą szczerość
nej nai.wnoścL O<:zyw1ście -

t.akże.
w. &kutkacb
k
„_, Alel"tym
..
S!ę rozm praw....,.,wa po M•Y a
od kawiarniano - kJubowego
gadulstwa. że prawdziwy !>'>lioty'k m as i znać i rozum ieć
przyczyny i :nożliwe skt.t..lti
każdego prz.ed's1ęwzięcia, a w
iM ocenie kieruje się wyłąc-z;nie faktami
od siol·t„<b-~ _, ·a nie
erwawa.mi. Po 1 J = ,,,_ow
nych od faktów jest demagogią. a dema.gogia za!W'Sze
na!Prowadzi oo fatalnych

$\ępstw.

oo

Co

zaś

solidarności

to J·est to zi·awi&ko z:rozumiaile i n-01'\lD.alne w każdY'ffi śro

posi adającym jakąS
Gdybym
wew:nętr2IDą więź.

dowisk;u,

zapytałlbym
był sLudentem autorów zaproponojednak
z kim
wanej rezolucji
mam się solidaryzować. Czy
także z autorami i kolportel!'ami ulotek jawnie obrażająi mój
moją władzę
c)"Oh
!kraj, czy też tylko z tyimi,
stanowiącymi Zl!'esztą ogrominą większość, którzy meczyTo
wiście chcieh dobrze?
przyobcial:bym wiedzieć.
to, zanim dalin aj m n ie j

pi.ę!m)emu
bym się ponieść
haislu „solidarność". Przejdźmy teraz do samej treści retwloo)i. A więc .,7.ądamy":

1

~tr~gaillia

U

t.uoji P.RL, a w
gółności § 7l,

...___..
..."'°"'"

Konsty-

"""""""""·'~·
„„Y -....~„i-„...,

sz,w,e-

który
Oby-

wa.telom wolność slow.a., dnizgromadzeń i wieeów,
iku,
pochodów j m8lllifesta.cji".
Tak jest, zapewnia. Ale ta
sama Konstytucja sta.ne>wi wy
Polustrój
- jaki jestjego
ramie
socjali<oki, gwarantuje
styczny charakter. 1 Jest to
zasada nad•rnędna, z której wy
n ikają p.rzecież OC'.lywiste implikacje dla za.kresu wolnośei
słowa zgromadizeń itp . Jakie?
że d swoboda
Oezywiście
·
"ed · takie,
1
wy:powi zi 1 zgroma ,zen, w e
może
nie
manifestacji
I
ców
być wykorzystana przeciwko
naszego socjalicharakterowi
styc?.J1ego ustroju. Tymczasem
że kampania poliwiadomo,
poprzedzająca zajścia
tyczna
(-przygotowywa.ne
studenckie
.
j
pota emme publikacje na u.żytek wrogich nam ośrodków za
granic7Jtlych, kolportowanie ulotek na terenie uczelni, prowokacyjne wystapie..,.~a niektórych członków Zwiąrzku Lite·
za
ratow Po1skich, agitacja
ulic1J11ymi manifestacjami nielega•l nymi it.p.). jak i niektó-

~~ w::Jt.fi:iaśrc:io~f;~~ ~:

d emickim _- miały mniej lub
bardziej jawnv chara.kter antysocjalistycmy, co dla rozumieJącego politycz.ne realia o:onaeoza ta·k~e charakter antypolski.
Poza tym - Konstytucja jest
u;;tawą zasadniczą, z niej dopiero wywodzą się w.szelkie
szczegółowe normy prawne. Te
zgodnie
normy,
szc-:zegółowe
nie tylko z literą. ale i ustro
Jowym duchem Koo:istytucji w jaki sposób w
określa!ą ,
praktyce ur-:zeczywis tnia 5;ę np.
~olność wie<;_ćtw czy pochodów. Mówią te przepisy , że
wi ec. pochód czy zgromadzesię za >:godą
może odbyć
nie
władrz admin~wł.aściwych

porządku

~ces'fJ.ie ~sz~~e -pr:~~i~~~:

ne I nieprzewidziane sku1!ki
Takle
postępowa11ia.
takiego
są elementa•rne reguły kazdej
d2iałalno5<::i p<>lityc=eJ.
Wreszcie co do wolności sio
wa, to warto chyba oddziel ić
.
I sprawy. P o pierwsze
tu d we
swoboda posiadania i wypo
wiadania w!asnyeh poglądów
polity<"Znyeh czy jakichkolwiek
w
n ikt
Doprawdy
innyeh.
1
P olsce po 956 r . nie zabran!ał
jakichkolposiadania
nikomu
wiek po~lądów. Inna sprawa
to rozpowszechnianie wroj e st spr-:ze
'
g·JC h pog1ą d'ow, kt ore
czne z prawem. Nat-0mia-st jest
oczyw iste , "że posiadacze i gł<>
poglądów sprzecznych
siciele
ze statutem, programem czy
czy
PZPR
polity-czną
lilnią byli
Z tych politycZll'.lych
ZMS
orga>n>zacji usuwani. Co było
i jest w każdej orga>n izacji po
litye7Jnej rzeczą zrozum iała i
konieczną . Nie - byłoby konlecz
ne. gc!yby posiada=e i głosipoglądów sami
takieh
ciele
d<> tych organizacji nie wstępo
spostrzegłszy zawali, bądź
sadnicze różmi~ polityczne sami z nich występowali-: Pozostając bowiem uprawiają po

Utyclil1ą hipokryzję.

P<> drugie _ mówiąc 0 wolności słowa autorzy rezolucji,
jak się domyślam, mają na
myśli informację, (prasową, ra
zgodlllie
diową itp.). znów założeni ami
z Konstytucją i
naszego ustroju nie zgad zamy
się na wykorzystywalll ie środdo
ków masowej informacji
an~ysocja!istycz.nych 1
celów
ten temat
Na
antypolskich.
Natomiast
n·ie ma dyskusji.
na pewno mm.>a i warto pod yskutować na temat tego. czy
zakres a nade ws.zystko szybkość info rmowamia 0 różnych
(A)

Dalszy ciąig na str. 2

(A)

~ 21e

fk. t

wydarzeniach jest u nas dostateczna. o wydamzenlach stu
denckich czy o zebraniu odwarszarwskiego Związku
działu
spraiwie
o
albo
LLtera:tów
„Dziadów" mamy już dziś w
zasadzie pe~ą i.ntormację. Ale
przy2majemy, że w pierwszych
dniach była o.na niepel!na i opóźn i·o.na, o czym zresztą kryna
t y cznie mówiono choćby
ostatnim wafnym zjeźdo:ie Sto
warzyszenia Dziennikarzy.
Uwolnienia i zapr.restania represji w stosunlru
studendo wszystkich
''
tów U<l'relni wa=aiwsk;ich i
listy
pełneJ
opublikowania
aresztO'Wa.nych".

2

l'lu studentów :zatrzyma.no,
ilu zwolniono, ~ w przeG<>Władysław
mówienilu
mul'ka. A nazwiska.? No cóż,
'W'Cale nie jestem pewien, czy
za1lrz.yma,ny by sobie
!ka:żldy
itego życzył... Sprawy odbyi kolewają slę w sądach
giach j a w n i e, zawiadamia. ne są także władze uczelni
zatrzymanych,
rodziny
i
ik aż dy ma prawo oo obrony, każda sp:rawa jest rOZJpatrywana indywidu.alinie, każdy
czyn oceniany we<lile ob<>w.iązującego prawa. Kto ma wątpliwoścl - morże pójść do sąchoćby i
d!u i oooerwaw>ać
WSIZY'Stkie roz;-,..iFawy. Kto zaś
tam był, ten mógl z:mrważyć, że w pełni jest tam respektowana tałcie bJumanitarna zasada mówiąca, że każ.,dą
wątpliwość tłumaczy się na
korzyść

osika..'"ŻOilego.

Słowem

- nie sądzi się ani indywidualnych poog!ądów, ani jalecz
Z'.bior<r'V'oś'Ci.
kiejś
lronkret.ne czyny i k.a.rze tyllloo te, ktćxre zootają udowodnione w toku norrrniai!Jnego sądowego przewodu i są spTzeczne z polskim prawem. Niczego więcej od pra!WIOrządnego ipańsbwa żądać nie moż-

:na.

Na•tomiast w żąda.mu u.wo!nienia w.szys!kidl można dos trzec elementy pewnej bardzo niebezpiecznej tendencji.
~~i·e
żąd ~„

„.„~'niema
umvu.

~""'"WJbJ~'

kich ,a więc nawet tycll, któ
rzy ""'"""l:ruhli cz=y w ;rozu,..
,..-,..mieniu prawa kara:łne, daje
s'ę odczytać jako k<mcepcja
zbioroweJ· be-z.karności. Warto w tym miejscu 7xlać robie
:sipraw.ę, że blisko stąd także
do zbiorowej odpowiedzialnaści. .. Jedno j drugie ze spranic
ma
nie
w iedl i wo.ścią
_,_,,
W1S1;xnnego.
Uka.ra.nia whm.yclt bruta.lnyoh a.koji prz.eciwko
studentom i ieh pubJiez''
neg-o na;Mętnowania".
Ti+ przypomnę, że jeszicze

3

Słus7-ne

•

genealogi!

1 niesłu~7-ne

Wokół

studenckiej rezolucji

jego części czy grup zainteresowa:nd sa przeciw.nicy wcjałizmu - a nie pairtia i wła
dza. która w Polsce r e alizuje
nocną demonstrację
uJiC"llilą,
przeobrażenia:.
socjali:styC7J!le
publ.ic:zną looło pomnika MicNa wiecaCh i zebrania<:h nie
Urząd=<> sroereg
!kiew:icza.
przeci'W:_ko
wystąpień
studenc- było
mbrań
mniejszych
ik>ich, nielegal."'lych. na uczel- studein!bom, czv przeciwko inniach ~ w domacll aikade- telige<ncji. jako gl'Upom sµomiokich, :rozlepiano i ko1Jpor- łecznym. Były n~iast wy!l:Owano ul.oliki o treści czasem &tą.pienia przeciwko t'?'ffi. którzigolla prowokacyjnej i nawo- rzv :>tai:_ali się z.dobyć wpływ
~ą.cej do t.żywa.nia prr.emo- na środowisko ak<adernick.ie i
atm o- wykor.zy;,tać ;e dla sWY<:h cecy. Talk narastała
a fe li:' a. Altmosdera nerwowo- lów poHtycznych . niezgodn1Vch
z interesami socjaliz,mu i polnaipięcia.
.ści ,podniecenia i
W tych wamunkach d=k> do skie; racji st.anu. Jest zrazu1ZT1anych za,j.ść ze wszystkimi miaie, że podczas zajść stuwielu ludp,
denckich wśród
~órymi
nad
skutkami,
Trzeba nie tylko w środowi~ku rorwsa;y;:;cy ubolewamy.
aedn.ak pamiętać, że w takiej bobniczym musiało rodzić się
zjawiska zarniel)O'koien:ie i chęć przerOŻllle
atmosferze
czasem spod ciw'9taJWienia się szkodliwym
fWY!llYkają Soi~
(egzemplum: akces · e'lemenitom, ujawniającym się
!kontroli
na tej fal.i. I jest też zrozuizwykłyoh chuliganów do manie miale. że Polska Zjednoc.zoUiliC2lllych),
nifesitacji
1
WSIZystko <!zie',je się ta<k. ja. < na Pairtia Rooot11icza przede
to sobie wyobrażali w;;zyslikim w takich akd!icz!byśmy
ii. Chcieli teraz - kiedy już no.ściach ~najduie ooarcie i
apokojn1e paitrzyrrny na. to cz~e siłv z postawy ludzi
Ziro2Ju- pracy, przede wszystkim ws"tecz.
'W.9ZY'S'~ko
miale, że patrząc j;urż z pew- robotników.
Wyjaśnienia w pra»ie,
1nej perspektywy i z Więkradio i telewizji fałszymym spokoje!'ll - nie W!Szyza,j' ' wycb informacji
sl:iloo oo zaszło gotowi jesteś0
za całkiem uzamy uznać
sadrnone cz;y rozwa:iJne. Zga- ~h Ol'M łeb sprostowawe
z zawartą
się
dz.ając
brak
istotnie
Początkowo
wstępie do tej rez;oLutji ooebrvłlo wy&bM'czającej iruformaną, że były ro „zajścia tra(w szerokim roru- cji. Ale tera-z wi~mv już o
igk:zne'•
Czy
mieniu spraiwy, razem z ich zajściach chyij)a wiele.
wszystko? Pewno ieszcze nie.
podl:ożem) wy.padałoby raczej
Ale przecież Władysła·w Gouznać, że w '91ryniku polLtyczdo mułka zaipowiedział przeor<>prowokacji doszło
nej
alilaHzY
głębokiej
wadzenfo
zajść. w IDtórych za ,p ol•iltyczzapowie
t>l"oblemu.
my cy.nizm pewnej gruipy lu- ca~ei?o
d?.Ol zapłacili str..idenci, ORMO- dział ustornn1k0Wa1I1ie s ie do
upomlat6w
Wszyst'k:im studencktch
wcy i miHcja:nci.
chwalonych na le)!alnych wie
!im serdecznie wsipółC21U•jemy.
są
iż
;r wszyocy wyciągnijmy stąd cach - i oświadczył,
wn.ioslki. na przystloiść. A nie- wśród ,f fich słum.ne i niesł\i>Z•
"e<d7Jm
od t
l . .
Y ne. Cze~ jes'ZCZe można zą-Sg<>, powi
za ezil!le
oobie po męslru: gdzie drwa dać. skloro w SPO"Ób najba.rż-·e
lecą
"
" ą., •-b1
,_i d"Z:iej <!!!!bonrtaltywny za-pow17·
"""" wiory
rą
zbaicfanie
rnedlelne
rl:iiamo
jest twarde, a nauka zawsze
powiedzenie
;
!kosztuje. Ro2lW0.ga zmniej= ws.,;v.s.tkie!!'o
• ·
·~· cenę •
1· roz
cal„; prawdv? Posmech
J-.1
t:u
!!·<>rAcz'k<"'WATii<> mnghrhv
Za.prz.esta.ni:a prób ~łó
tylko zaszkodrzić i doprowacenia klasy Nbolnic'llej
d7-iĆ do p :>Ch""m'lVCh o-f'n .
Z postępowa inteligencją
U
Zapewnienia. nietykalnoi młodzieżą studencką".
• t wa o;tu •
• • i b.e zp1emens
!l<'l
Powiedz.my wpl"OOt: nlie m<a
'I d.-ntf>w na teren;a.c h a'kai n ie był-0 tak ich prób. Wyni. k"ieh"•
•
demic
ka to z oczywi ; tei lo~iki faknfoty'kalno§oi dla
Nie ma
t6w. w rozbijainiu pol!lldego
s'!J<)łeczeństwa i przeciwsta- nikogo w praw!>rządnym pań(wyjąwszy immunitet
stiwie
wianiu sobie pas,;czególnr;ch
OS'ta<tm~m
po
J.u:tym
w
przed zawieszeniem przedstawieniu „Dziadów" urządzono

5

4

6

poselski).

mei

cata sprawa rzeko

„eksterytorialno.ści"

wyż

szych uczehni jest nieporozumieniem . Władze porządkowe
zaiW\5ze miałv p;rafWo wk.racza
nia na teren uczelni, jeżeli pra
Wo było tam na<rUSza.ne lub za
Za zgodą, a także
ltl'ożo.ne.
bez zgody rektora. Zre.sztą,
dlaczego akurat wyżsoo uczelnie miałyby tu być jakąś
wyspą. a nie np. Polska Aka
albo
demia Nauk. faQ,ryko
dworzec kolejowy? Zamiast
wszyscy, aby
te go dbajmy
btvł porząjdek wszęd]:ie, umac
niatimy praworządność. Każ
dy. a nie tylko st_uderut ma
praiwo do bezpieczeństwa. A
student korzysta i ta-k z P.ewn"rl"' pr7'' wileju w:vższych uczei!Jni, tego m1an91Wicie, że
akadem'cki ch
terenach
na
wol<no urzadzać w ie<:P mąno
festacje itp, za zgodą tylko
rektora, bez pytania. czy nawet i<r1formowania władz admi:n.istracyjnych. Je91: to jedn:aik przV'Wilej samorządu uc7..elni jalko ionstvtucji. a nie
samych s>tuderntów. Działanie
wbrew władz.om uczelni jest
zagaT11<iani-em całości
Z'a<tem
tych uprawrrień w rece s.tuiakbv profesodenckie tak
rawie i rekfor ii.ie mieli do
njei prawa. Nie iest to chyba
pojmowa'lla
najszcze~iwie;
realizacje. dPmok!rat:v-zmu stosunków spioleeznl'\'Ch w ogóle,
a na uczelnfach akaderni ck.ich w szczególności.

7

konseNiewyciągainia
kwencji w stom.nku do
naukopraoownikó'w
"
wycb za IJ'&Parcie udzielone
studentom".
'Zmów _ zbiorowa bezkarodpowiezbiorow,
i
:nosc
, __
dzialm.ość. czy norma'""<l spra
w i edliwość? Pracownik nau.
wszyStk1m
kowy l·est nrzede
,..
oqywatele<nJ PRL i obowiązuja go te sarrne praiwa co
Nikt nie obciąża:
wszv~tk1"~b.
• ~

jak°ąś

ol{ółu

WY'imaginowaną · winą

na.ukopraCO<Wllli'ków
Przeciwnie. ogół ich
!dę u"Za"'-adnionvm au1
u s~
.... ""~
tOT·..Y'""'""'"'"
,,.,, eczeństwa i
władz. Być może. ktoś z pra. -~h popełCQW'ników naukiowy
związku z zajściami
nił
czyn .sprzeczny z prawem i
zgodnie z praiweim będzie zań
WVCh.
cieszv

w
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Łódź-Parvż-Casablanca

odleciet· do Maroka

Dziś hokeiści
NolczQ z Cracovio
Walczący

o

utrrzymanie

się

w I lidze zespól ho'keistów LKS
rrozegra dzisiaj kolejne spotka:nie. Przeciwnikiem lodzialll bę
dzie drużyna 8racovu. ' Mecz
.odbędzie się na lod-O'W"isku w
lPalacu Sport-O'Wym o godz. 19.
W tabeli tinałn.J B LKS zajmuje przedostatnie miejooe, ma
•jąc dwa punkty przewagi nad
tabeli Cracovią.
osiŁatnią w
Natomiast ju•.ro również o
1godz. 19 na lodO'Wisku Pałacu
Sportowego rozegrane wstanie
·spotkanie o wejście do I ligi
między dwoma lokalnymi ryKozłowski,
Władysław
Szałapski,
Ryszard
Pawłowski,
Stanisław
Od lewej: Jan K u.dr_a,
walami Włókniarzem i BoruFot. L. Olej.niczak
Wojciech Kowalski.
otą (Zgierz). W tabeli prowadzi
Włókniarz z dO?:obkiem 6 µkt
Kolairze ~ uczestruiczyć iścig.u przewidziano jeden dzień solidarnej współpracy potrafi- bez pora:żJk.i, a Boruta zajmu1e
Ma:ro6/ZOsach
na
1t.rzecią lokat.ę, mając dwa punbędą w wyścigu dookoła Maro- odpoczynki:.: (7 kwietnia). Start .my odmieść
kty zdob)'lte i cztery stracone.
mastąipi 31 bm, a meta 14 klwi.e ik.a szere.g sukCE6ów.
ka.
(9)
.J, Nieciecki
2-tygodniowym ilm.ia.
po
Wczoraj
- Pr-OS"Lę soha.Tak:teryzować na
zgrupowani•u wyloni<l'l1o najleEuropu
T-odz1' półfinał
ID s:..
J
.pEiz;ą p1 ą1Jkę zawodni<ków, kltórzy sz.ych repreizenta.ntów.
,..
- Wszyrey kolarze są na peudaJi się do Warszawy by w
----·
Czytel.nikom
znani
dobrze
wno
do
od.lecieć
dniu dzi·siejszym
Paryża, a następnie na start „DziellJlika Lódzkiego". J. Kudra - to już senior o wyjątkodo C<!Jsahla.nki.
Tuż p.rzed odjazxl.em lódzkiiej wo boga:tej tradycj.i. S. Paiwł<>w
•
o:eprezentacji rozimawialiśmy z ski - to też lrolarz., k.tóry wie
tiaik jechać, żeby wygrać. Nie
•trenerem ekipy T . Sałyigą.
11 ~
- Przed 4 laty kola!I"Ze Pol- wiem czy dy.Sltans 2000 km odski brali pierwszy raz udział powiadać będzie R. Sza.łapslcie ostatnim akordem sezonu ko- ŁKS inż. J. żyliński, zespól prze
treningi
normalne
prowadza
Łodzi b d · ·
k"
k
rw wyści@u dOkoła Maroka. Suk mu. Woli on raczej dystanse
ę ue JUale niech ~arozista. szy a.rs ie go w
cesy odnooiłi m. jn. Fo:rtn.alczyk. Ikr· tsz
cztery
spotkaniem,
tym
przed
pojedynek
półfinałowy
m<Y.i:e trzejszy
:i. nasz Dylik. PolS'ka reprezen- fP~Ó~je SZJCz:ęśoia _
itowana byi;a :p!l"zez drurżynę IOk.a2le się, że nasze sądy są o Puchar Europy w koszyków- r"'?'y w tygodniu. Ostatni tyLZS. Jestem praekona.ny, że mylne. Wł. K&z;tllWski od 2 lat ce k1>biet, w którym ŁKS zmie- dzień nie trenowała chora So(ms)
itym razem n ie powiedzie się tioot naszą wie1ką na.dzieją. Dys rzy się z TTT Ryga. Mecz ten kulowa.
fPODU.je dobrą kondyoją i szyh rozegrany wstanie w ha.li na
1nam gorzej n4.ż popr-z:edn.io.
18.
godrz.
- Ja.k za,powi.ada się k<mku- OrotŚCią na ostatnicll kii!JO!netrach Widzewie. Początek o
Kukułeczka" płaci·
Wl.
IPI'.wd metą. Ndootety rrent>Jja i słów kiilkia o trasie?
- Kcmkurem.cja będzie si.l na. 1Kozlow9ki jeźd7.i dosyć pech<>- Mocny to będzie akord. TTT 11
PoLnf-OI'Tilowano mnie w War- rwo. Może tym razem uśmiech- Ryga juź siedmiokrotnie triumza pięć traf.leń zwykłych mawie, że n.a <it.areie spo1Jka- nie się do miego szczęście. Ol>- fowało w P~cha_rze Eu~opy. ~
za cztery trafienia
zł 2.093,
my się z zawod!rtilkami Francjd„ ftatnim naszym rep;rezentain.tem zespole ~:ueck1~ gra~ą ~w1i;
premiowane - zł 263, za cztery
. ._ zawodniczki z p1erwszeJ p1ątk1
.
smiłd"l:Ym1s"." drużyny narod1>wej W. Kowalski
Szwecji, Jest
Hi~ii,
Maroka,
tr.afiel'.Jia zwykłe - zł 106, za
na (1'9 cm wzrostu) i Krodere
CSRS i NRJD. Naj[prawtdopo- •CRZZ :z 1966 ir. J~t on
trzy tc.afienia premi01Wa«1e Wystąpi prawdopodobnie
dobnlej starrować będzie 'Wlie1u młod\Szym kolaiI'z.em w n.aszeJ (182).
111, za t>my trafienia zwyzł
juniorka
utalentowani
ikolarzy. których mó.eHśmy mo:i dTUŻymie. Liczymy, że wytrzy- także
kle _ Zł 7 oraz przya:naje w
mooć pozmać w seumie ubie- 1ma tym razem i.ITudy W'SzySt- Siemi1>n01Wa (207). Jako ciekawostkę pod~jemy,. ze w 1966 r.
ikich etapów.
igłym. Jeżeli chodzi o trasę
książeczki
looowani.a
drodrze
pokonała
Wisła
Krakowie
w
rt;o liczy ona 2000 km. i pod!Zieposiadamieszikamiowe PKO
W zespole namyim panuje TTT 57:53 pkt.
!ona ~ n.a 14 etapów :z;
poioformorwal trener - ozom -arońcówlti banderoli 6.-l<Ja,
ttym. że w OlaSie l\irw.anda wy- 1bojowy duoh i zapewne IPfl"ey .Jak -

utro

oucharu

oszy kark.- L Ks
gra\11"'1' Z TTT Ryga .

rntJ:

-1
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odpawiadalł

. Norma!Jna. rzecz.
Natomi.ast ;est tu dru~ problem, którego pominąć nie
wolno. Jeśli części młodzieży
politycznego wyrozabrakło
b ienia, jeśli porrvw serca za
głu;;zył krytycyzm polityczny,
to jest to godne ubruewania,
smutne. skłaniające do podania ręki i za·: ;lrQSzenia do
szczerej wymianv pogJą,dów.
Jeśllli jednak człowiek doj~a
pracownik naukowy ly dał się wcią!(nąć do podejrza
nej gry poli1~ej. albo co
giorS'Za aktywnie w njei ucze;t
positawą
swą
lub
niczvł
mło
wzmagał dezorientacje
to niezależnfo od
dzieży jego wiedzy fachowej trzeba
czv pooiada
się,
za•stanowić
on po!itycme i moralne kwalifi'kacje do zawodu wychowawcy młodych pokoleń pru
Zjawisko
skiei · inteligencji.
·t o zreszta. iest co do sweó
:.kali mar~inesOlWe.
terenów
z
Usu niPc•ia.
Ume111li i D. S. cyw;il' ' nyrh pracownikf>w MO
MSW".
za,cz.n.ijmy od pytaITTia.: czy
uch walającv te rezolucie mol!." dać gwaramcię że w śro
dowisklu studenckim nikt już
nigdy nie be<lZ·ie prowa~ził
sprzeczne; z prawem działal
ności? Oczywiście nikt odp<>wiedzialny. nie podejmie takie!!'o ziobowiazania za wszynikt
~ tkich i na zawsze. I
ro21Sądny niie wzia.tby takiego
zobowia·z amia serio. Bo studenci to tacy ludzie jak
wszy~y in:ni, · czyli ogronnrnir
ponądinych,
większość ll!dzi
a•l e przecież nie sami an'ioło
wie. Jeśli środowisko to dopu;-zcza wewnątrz swego k11"ę
niell.edziałalności
do
!!'U
'!alnei. a więc świadom_i~ uwitedv konieczna
krywanej staje sie ingeren~a z zewna trz.
Nie znam mę na tyim, Jłe
wiem. że bez cywilnych prajest
niemożllwa
cowników
z przegdziekolwiek walka

B

s tępczaścią,

dem.
wiek

obcym

PostU1lat,

by

ś:rodowi'Sko

wywia-

jakiekolczy teren

Konpol!tycznej.
sek.wel'lltne trizyma1Trie !Ilię tego stanowiska, rozwaga, samoloontr-O!la i mepodatnOOć na
IPI"owdk.acje oraz gotowo.ść do
ałe spokojlllych i
szczerych,
fPOWażnie :prowadTmlych dy&lkrusji - to wJ;aśn.ie skrulteczne
zabezlpieczemie pr.red tym. co
aJUto.rzy rezo1ucji określili sa„•tragicznych
mia:nem
mi
izajść".

"11

żąda.my

w

kontynuowa-

przys?Jloścl
spotkań władz Ucrrelnl
z ogółem studentów na. tematy nurtują.oo środowisko stu-

nia

denckie".
Oczywiście, racja! Kon.ieczMożna by ten punkt narozS1Zerzyć ii. powied:z.leć
wyraźnie, że <"'.hodzi o odwaw podejm(lfWandl\li tr:udgę

1nie!
wet

temaJtów poU1nych nieraz
Ostatnie wydarzeitycznych.
l!'lia oowodinie swiadoezą, iż te-

szczerej
go rodzaju pełnej,
wymiany poglądów było za
mali<>. że jej formy i treści.
nie odpowiadały potrzebom.
!Pamiętajmy tylko, że tego rodzaj u srwzerość możliwa je.Sit
<tylko w afunosferze rozwagi
li spokoju:, a nade wszystko
przy poczuoilll odpCJWiedzial1ności za wszystko, oo robi-

llilY.

„12

żądamy

naszej
pl"laSiie,

wtizji".

„życie

mnieQllCIZe'llła
w
Rezołueji

radiu

Wa.rrszawy"

i

tele-

właśnie

d·rukując tę rezoluw · peŁnym teltście. Mllszę
jednak zauważyć, iż żąda
nie publika<:ji tej rezolu<:ji we
wszystkich organ.ach informacji masowej wydaje się nieco
pr.zesadne ...
N a koni ee piszą a.utor.zy rezolu<:j i:
zapewnia.my
„Jednocześnie
i społeczeń
Uczelni
władze
stwo, że chcemy uczyć się i
socjali-un w demobudować
kratycznej ojczyźnie".
Ogromna większość Pol.altów
prag<nie pr.aco~ać i budować
demokratycme:!
w
socjal!z.m
~romna
ojczyź·nie. Na pewno
polskich studentów
większość
Taka
tego samego.
pragnie
deklara<:ja zoboWiązuje.
Dla porządku vt,..a.rto jeszcze
tr.zy punkty, doprzytoczyć
datkowo włączone do rert:olucji pod<:zas !!'l uohw.alani.a oto
one.
„1. Domagamy się, aby wła
du · partyjne i państw1>we wni
kliwie wyjaśniły tło wydarzeń
politycznych, ja.kie ma.ją miej
sce w środowisku słudenckim
w Warszawie".
crzęścl zr'<>"
dUŻej
Juiż to w
pełną
biono i zapowiedziano
analizę zajść i tła, i skutków.
Wyżej jest o tym si:era:ej mo.
wa .
,,2. Zdecyd1>wanie odcinamy
się od gie.r politycznych, syjo
nistycznie nasta.wa<>nych k6ł".
CeLne -·i otwarcie Sformuło
śwtadczą<:e,
wane - stanowisko,
iż śrOdawisko akademickie rerolę
antypolską
ocenia
alnie
syjcmi.zmu.
„3. Nie chcemy, aby nasze
umilomł<>dzień<:ze
naturalne
wanie wolności wypowiadania
się · było wykorzystywane przez
bankrutów poiitycznych i spad
kobierców stalłniłllilln".
DObrze, żeśmy;
Oozywiście.
to sobie uśwtiadomhli.
WOJCIECH KUBICKI
(„ŻYCIE WARSZAWY")

to uczy<ni,
cję

tu

były z góry wyłączone spod
obserwacji władz doohodz.e1niowych, wyd.a.je się po :pr<>W
sflu naiwny i niereainy.
tego me
państwie
!Żadnym
ma.
Zdecydowanie odcinam-y
anty~miły:zmu
od
\) się
i syjoni7lIJlu".
"
Normalnie. Jak każdy uczciwy cz.lowiek, jak każdy doPolski Ludobry obywatel
wej.
Apelujemy ta.k2:e do
studentów
wszystkich
polskich i ca.lej ml-od7Jied:y u~j się o :z.więk
menie &adllolmntroli i za.pobieganie prowokacyjnym wy- - - - - - - - - - - - - - - stą,pieniiom ludzi sparz.a n.amego gron.a, ludzi obclą:ża.jących
Wyjaśnienie
imię studenta p.olsk!iego".
W artykule pt. „Komu słu
napawa
Takie stanowisiko
(„D. Ł." z
Swiadc:zy ono 'ży wiecowanie"
optymizmem.
21. HI.) podaliśmy, że BrULnon
przecież o poliotycznej rozwaKapała Jest studentem III rodze i zdobyw:m iu przez śro
ku Wydziału Prawa. Jak wydowsko akad„miokie obywaRektorat UŁ, Brunon
jaśnia
telsikiej dojll:'zalośc1. Tak jest. Kapala jest studentem IV rotrzeba oatrzeć uważnie i wyk.u matematyki na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii
ciągać Wnioski. A jeeli się tv
UŁ.
zacznie robić - to nietrudW Informacji pt. „Mocą pono będzie sp<>sit.rzec, iż śro
(,,D.
sta.nowienia rektnr.a '' ...
Sltalo Ł."
akademickie
dowisko
że
podaliśmy,
z 23. III.)
s'ę gruntem, na k.tóry posta.matka Andrzeja Makatrewicza
socjali"llmu
willi przeciwrucy
angieljęzyk.a
lektorem
jest
i poHtyczni i>ainkm1ci różnej skiego na filologii angielskiej.
Ob. Makatrewioz, matij(a wtw
studenta jest lektorem · języka
a;,ngielskiego w Studium Pra«:
Nauki Język{>w Obtycznej
cych UŁ.
PP Totalizator Sportowy 7...awiadamia, że w zakłada<:h pił
karskich z dnia 24 mare.a br.
stwierdzono:
6 ro2lW. z 12 traf ieniami
wygrane po 29 .311 zł, 40 rozw.
wygrane
z ll trafieni.ami po 4.396 zł, 5-07 rozw. z 10 tra
fieniami - wygrane po ~ zł.
Dziś w Łodzi przewiduje się
umiarkowane,
zachmurzenie
*
Toto-Lotek z
W zakład.ach
nie wywiększe.
przejściowo
stwierdzono:
br.
dnja 24 marca
klu<:zone drobne Ol!.'8dy. Tem2 ro,,,w. z 6 trafieniami
peratura do 15 stopni C. Wiawygrane po 874.850 zł, 4 rozw.
lub umiarkowane,
try słabe
z 5 trafieni.ami - wy_grane po
Jutro
południow-0-zachod·ńie.
' ·37.424 zł, 418 rozw. z 5 trafi e
pogoda bez większych 221Il i.an .
wygrane po
niami zwykł. Dziś zachód słońca nastąpi o
około 5.500 zł, 20.114 rozw. z 4
jutro wschód o
godz. 18.06,
trafieniami - wygrane po g4
5,28.
zł. 297,Sl3 rozw. z 3 trafienia(Przypominamy; że dziś imie
mi - wygrane po 9 zł.
n!ny obch<>dzą Lidl.a i Jan) .

n

„10

Komunikat ,, Totka"

* *

WYRAŻAJĄC WSPOŁCZUCIE
ŻONIE
zmarłego

I RODZINIE
dnia <e~. III. 1968 r.

JERZEGO URBANOWICZA
GRAFIKA „DZIENNIKA ŁODZKIEGO"
zawiadamiamy wszystkich życzliwych Jego pamięci,
pogrzeb odbędzie się dziś, 27. Ili. br., o godzinie 16
na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.
ZESPOŁ

iż

REDAKCJI „DZIENNIKA ŁODZKIEGO"

la Centrum
Zdrowia Ozieeka

CIJ

sklepach nasiennych sezon

ibrych hairtowanych seka.tarów
d tanich praktvcznych e>pry.ski
waczy.

Uczniowie ;i nauczyciele Tech

Nr

Ekonom.immego

nikum

1

W11lacili
171)
(Drewnowska
óOO z.ł na oodowę Centrum
.zdr<>w.ia l>Liel".ka w Wusz.a-

Dzi a~kowcy martwią się tak
rże o zaopatrzenie w d't'zewka
owocowe. W ubiegłym roku
drze wek było bardzo mało i

,wie.
N a. ten sa.m cel 400 zł. wpła
Clili uczniowie i na.uczyeiele

Podsta.wowej nr 79 (N o
wotkli 138), z okazji zbliża.ją
cego się Dnia Pra<iownika Siu.i
(W)
by ZdrClwia.

„Dzień

kultury

radzieckie,~'
porównan lu do wzorc~
wego s.lclepi.. wnętrze :punktu
;przy ul. A. Struga jest bardzo
ubogie. Mimo to khen,t ów i.
tu nie brakuje. Może ·dlaitego, że zaopatrzenie jest dobre. Tut.aj można dostać jeszcze posiz;ukiwaną dymkę i
gladioli.
odmiany
mektóre
przyrzekają,
Sprzedawczynie
ri:e lada dzień nadejdą jesz.cze
inne odmiany. Natw'a.lnie bra
iki !Il\ także. N-i e ma azotoksu
'1li!li w płynie sni w pro9Zku.
•K .too otrzym,uj" też odpowiedź
,,nie" na · pytanie, czy może
nasion.::i kapu9ty kodostać
penhaslfliej. Mężczyźnie. któTy
chce na:być opryskiwacz sprze
dawczy!!li deroonstT111je dość
dobry aparat .,Sano". Niestety, cena jego jest zby.t wyso-

Wi03Yla zame1dowała się zgo
dnie z kalendarzem. Od kilku
dni rozpoczął się ruch w sikle
JPaoh nasie nnych. W najrw ię
iksizym z nich porzy ul. Piotr
ikowskiej w południe zastajemy około 20 osób w kolejce.
- Czy jest cebula dymka?
- Nie ma.
- A gladiole?
- Też nie.

Dom KuiW.1'y i

któro odbędzie się dziś 27 bm. - w ŁDK (sala 305).
godz, 16, pm. ,,ZSRR izg odm,a, rodzina narodów".
Wezmą w niej udzi.al przed
stawiciele amba.sady ZSRR
Dlinnu
kieorownictwo
oraz
Kultury Radzieckiej w War
:sza.wie. · Po otwarciu wy!flta.wy, prelekcji o ku.Lturzę,
zwyczajach i obyc:roja-ch na
proiekc;a
rodów ZSRR
(j. kr.)
filmu fabularnego.

o

linnJi

lu.pujący

mają

W

wię

cej szczęścia. Otrzymują żą
oane nasiona warzyw i kwiatów oraz nawozy. Na.rzędzi na
je9t Sil)OII'O, a:le kliIPOł.kach
enci kręcą głowami na nie
lllajlepsze ioh wykonanie.

Dziś inauguracia obchodów
Dziś

szym

rO'llp<>CZTlą się w namieście trwające do 5

Za.iinauigl.l:I'U!je je Ull'oczysty
ilrone0I'b1 kitóry odbędzie się
godz, H w Tea.itrae
dr.ziiś o
W ielkim. W programie pme<
mówienie okoliCZJilościowe, wy
stęp zesp<>tu tc.ńca im. Har-

Z kuponem „Dl"
na „Bereziaków„
lnformowali§my,
JUZ
Jak
Teatr Powszechny otrzymał wy
„Srebrną Łódkę"
różnienie „Ber~iacy"
- za sztukę
K. Obidniaka,

illama, oraz

naszym Czy
telnikom obejrzenie tej sztuk.i,
w 1><>rozumieniu z dyrekcją tea
tTu organizujemy w środę o godz. 16, spe3 kwietnia Bilety
cjalne przedstawienie.
na nie będzie można nabywać
po cenach zniżonych za okaza
„Dziennika".
kuponów
niem
P1>nlżej zamies:rezamy taki kupan.
umożliwić

Chcąc

ogł-OSZenie

wymi-

przez.
organizowanego
prasę lódziką i 'll?L KlliuJb MiTeaitrni p1ebiscytu
ll'ośniików
n.a naj!pOp'lllarniej!SZą parę aktorów l.ó<hkicih teallrów dramatyczmych i mu:z.ycznych.

lków

wj

Wieczorem o godz, 19
Teatr.re Roczlmai·t>ości uroczy-

~ta premiera szituki juigosło
pisarza Swbotica
iwiańsikieJl',-0
,,Apel" w rerżyoorii J. WaJcza

a oprawie scenogra!iczCM)
:ned Z. Topolik:iego.

są

/ka,
KUPON
do na.by-cia
2 biletów
ce:aach zniżonych

upoważniają"y

po

....

na

sztukę

Teatrze

„Bereziacy"
Powszechnym

---------------

Odpowiedzi redakcji
O
STAŁA CZYTELNICZKA:
przeliczenie renty może Pani
wystąpić dopiero po r01JWiąui·
niu umowy o praeę, ale nie
niż 31. XII. br„ gdyż
termial~e renty nic ~

późn iej

po tym

dl!

Dodatek
przeliczane.
już
emerytu r y za każdy rok,
ponad 20 lat pracy w Polsce
Ludowej przysługuje tym eome
PIZepracowali
którzy
rytom,
te lata przed osiągnięciem wie
ku emerytalnego.
do

tak

miękkie, że nisze~

srie

bardzo szyibko. Brak jest d<>-

ze Swiat01Wym
Dniem Teat>ru warto przyporo
teatrami
że opiekę nad
nieć,
w
sprawują
niezawodowymi
Lod'Zi i wojewódrtwie oddział
woj. Zarządu związ;ku Teatrów
Ama'tor!Ykich oraz Rada P.rog.raonowa.
Ostałm1o na propozycję Rady
Plrogramowej ZTA łód<Zkle wła
dze szkolne oddały oo dyspozy
cji ZaNądowl Woj. ZTA l.Qlkal

I

Uroczysty koncert w 31 rOC'Z
wybitnego komśmierci
SzymanowKarola
pozytora
skiego odbędzie się jutro, o
godz. 18, w Muzeum Sztuki
36). Organizu(Więckowskiego
je go Łócl~le Towarzyst/Wo

sprzedam. Łódlż, Lipowa 7'1 m. 14, Franciszek
50310 g
Len.ozewislk,i.
FREZEROW, tokarzy i ślusarzy remontowych za- l\UESZKANIE 3 pokoje
trudnią natychmiast Ł6clzkie Zakłady Remontowe .kOillfort,
spó!dizielcze w
Maszyn Poligraficznych, Łódź, Narutowicza 34. Szczecill'lie, zamienię na
w
codziennie
przyjmuje dział kadr
Zgłoszenia
q><>dobne w Łodel. Ofer11'11-k ty
godz. 7-15.
Bi<uro
,,2488",
pod

PRACOWNICY POSZUKIWANI

ARCffiTEKTA z uprawnieniami budowlanymi na stanowisko st. projektanta l infyniera lub
technika budowlanego na stanowisko kierownika
sekcji kontroli wycen prac projektowych z prakprzyjmie Województyką w biurze projektów
Budownictwa Wiejskiego
kie Biuro Projektów
,tAgroprojekt" w Łodzi Więckowskiego 20. Warunkl pracy i płacy do omówienia. Oferty przyjmuje sekcja kadr, pokój nr 40, II · p., tel. 281-00.
1300-k
wewn. 40.

-

Ogłoszeń,
Hołdu

S~in,

P·r-us>kjego

Pl.
8.
2165 k

DUŻY,

samodzielny pokój, III p. ('gaz, woda.
na
zamienię
cf'IIl<tMJ>m)
chętnie w nowiększe,
..."'Ym budownldwie. W.aomówienia.
do
rUJnk-i
Oferity

„50332",

Pr.asa,

Piotr.kow&ka 96.
ST. PROJFKTANTOW I projektantów z \lpt&W•
sanitarnych, MŁODA, pracują<:.a I stu
lnstalacjl
budowlanym!
nlentarnl
szczególnie w zaleresie wentylacji, :zatt'lldnl ni' diu.jąca ~uje na 2
kOt'ZYStnych warunkach l..ódzkie Biuro Prc>Jek- 1ata sublokatorskiego po
tów Budownictwa Przemysłowego t.ódt, KOpei6· koju.
;.,50328"
Oferty
akiego 20. Zgloszenia przyjmuje sekcja organ Iza- Prasa, Piotr.k0W1Ska 96.
1!69-k
cyjno-kadrowa. ·
poSAMODZIELNEGO
lkoj<u z wygodami zaraz
11ub od l<iipca pe>sz.ukuje
OGŁOSZENIA OROBNE
DOM
płę.

z

wygoda.mi

Może

być

ku-

bliźnia-

-

ilustracji"
w
„ŁODŻ
dodatek niedrzdela'ly JolKul['
od roŁód!2'Jkiego"
do września
1005
ku
sprzedam. Egzem
1939
plarz e oprawione (14 to„50357",
Oferoty
mów).
z podaniem ceny ,,Prasa „, Plioitmk<l!WSka ~.

3 po iera

czy. ...,{.ieszkanie
koje z kuchnią na za50000"
Oferty
m1anę.
" 96.
Prasa , Pi ot r.k <>wska
Iltlowłodzu,
w
PLAC
(nad
położony
pięknie
sprzedam. Łódź,
Pilicą)
5()331 g
tel. 32:Hi2.
wFia!t 125-P"
PUDELKI spr zedam. Wa SAMOCHÓDlub zamienię
50005 g sprzedam
pienna 26
85-0 - Cupe''
,.,Fiat
fl"la
KROSNO wą skie, ręcz- ewent. BerltiJne. Oferty
ne z regulatorem spr ze- '131128" z PQIC!.an4em cePiotr kO'Wd.am. Tel. 372-93, god.z. ny ,,Pra.sa''•
16-18.
5oa68 i: ska 96.

-

Zamieszczamy kolejne fragmenty w naszej dyskusji na
temat mundurków szkolnych
d jednocześnie informujemy
Wyże dobiega ona końca.
QX>Wiedzi można nadsyłać do
31 marca. Wśród uczestników
dyskusji rozlosujemy nagrody wartości 3 tys. zł.
„Szkoła
głos

artykule

„Po

próż

wypo·
wiadając się za mundurkami i
zapewne nie zabrałabym tera.z
głosu, gdyby nie wypowiedzi
innych Czytelników. Szczególnie głos ucznia IV · klasy Technikum Elektrycznego zamieszzabierałam

ności"

w

~,Dz.ienniku"

w

dniu

Prace organf.z.&cyj.ne nad u~u
chomieniem obu tych placówek
(M.l
są już w toku.

głów.

swój głos za munOddaję
durkami, opracowanymi przez
osoby znające się na tym, byleby nie przesadzono znów z
Projekt musi
nowoczesnością.
być taki, aby sprostał zarówjak i
wym1>gom mody,
no
estetyc;r;nym, jednak
względom
bez udziwnień rzekomo supermodnych, które spotykamy w

(O)

Jll ltf11111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ili11111
wykonują
OKULARY
SAMOCHOD ,,P-70"

INŻ.

Szkoła słuchania

dla tego
Największe brawa
nt.
słowa
ucznia za mądre
30 cm powyżej
mini-spódnic
kolan, za - którymi wypowiegrupa dziewcząt z
się
działa
ogólniaka. Gdyby więcej chłop
ców swoje zdanie na ten temat przekazało swoim koleżan
kom, które uważają, że „mini"
szybko
podoba się chłopcom,
by tego rodzaju propMVcje
z
dziewczętom
wywietrzały

jące.

tan·io punkty
„Foto-Optyka"
Piotrkowska 26,
85 1'11 294 -· Moniuszki 5
obroń~ów 'Stalingradu 13.
St. Rynek 3, Kasprzaka
Bogaty
Sporna 72.
29.
p/slowybór Olkularów
1658 k
necznych
SAMOTNI :z-najdą odpo
wied.nie Oferty małż eńskie w prywatnym Biu
rze
Matrymonialnym
,.Swatka", Łódż, Piotr49947 g
kawska 133
PRZYSTĄPIĘ
do spółki w ogorodniotwie. Dam
wkład ;pracy i gotÓ'Wlkę.
Prasa,
Ofer.ty
,!,00299'',
PiotorkO'WSkia 96.
s-qbko i

odzieżą".

sklepach z

usługowe
Łod.zi,

MONIKA K.

w

artystycznie
garderobę
dywany.
l
P..i.wlikowska, Piotrkowska 94, tel. 247-70.

dobry
się na
szycia
i mooelowania, wy.rohU
małżeństwo. kwiatów
praoujące
sztucznych, ka
Oferty pelus.znictwa, haflu ITLa
obojętna.
Cena
,.ftC37C!" Plrasa, P<iot.Tkow szynowego lub drziewiiar
st wa maszynowego. Ins ka 96.
p OKOJU lub pomieszCłZe f<>rmacje i zapisy: Tuna kUka miesięcy Witna 15, tel. 297-48, w
ir.•ia
godz. 8-15.
1614 k
Oferty
p oszUlku.ję.
fl(J474" Prasa, ut. Plot.r POMOC domowa do ma
lej
rodZi'l1y
potrzebna.
k" owska 96.
N.1ru.tawicza 24
25.
50259 g
p ANIENKĘ na mie5'2lka
podoanowa
n ie ipreyjmę. 22 LLpca 39 POMOC
50062 g trzebna. Liipowa 12 m. 2.
m. 'f.
50090 g
K OREPETYCJI z bi<lllo· i ehemii udziela stu AlJMIN'ISTRACJĘ domu
g ti
d ent. Tel. 522-117, god.z przyjmę.
319-ll7
Tel.
502&1 g
50289 g (wieC'2!0rem).
18-21.

-

-

rnie z &uchem CZfl>S'IL UimUndu
ll'OWań mlodai<?ŻV"·
JANINA K.

*

*dziWI* nas.

na'!-·
„N.i~iernie
czyc.1e11, ~ wypowiadanie się
za 1 przeciw mudurk~m. Kto
w ogóle pytał nas kiedyś w
szkole czy nam się mundurki
podobają czy nie. Przychodziło się do szkoły - tak jak do
gdzie obowiązy·wał
wojska regulamin na.rzu.cony. z gó~y
przez władze 1 nikt nikogo nie
pytał, . czy 1!1.u. się to pO<!_oba
czy nie. Dz1s władze szkolne
wldać, -boją się wszystkiego i
nie chcą brać odpowiedzialnoś„i, dlatego zwalają ją na ankie
',y (tu wyjaśniamy, że dyskusję nt. mundurk!}w zainicjował
„Dziennik",

a

nic

władze

*

•

*

*

sp,,,-1

z

sób w środowi8ku miadzieŻ-0wym rod.zi się pewnego rodz:i
ju sm.obizm i WSiPółzawodmi
iczenie kto dmżej i kto lepie J
'fllbra.ny.
Przy.kTe, rz nie zdajemy
isobw ~ra.wy, z fo,ktu że sami
demoraii:zmjemy naos:ze dzieci.
Dotkliwie ocLbija. 8ię to no.i
bu.dżecie dpmawym rodziców,
ia pcnuuito radzi się poczuci ~
dopiero
tych
w
ik.rzywdy
1k.szta.Mujący.ch

się

młodych

ISerrcach.
pod uwagę pcxwy~sze
plo,pierom gorąe-0 pro
wprowoozenia esterPozycję
pra.ktyoznych tu<tyczm.ych,
dzież U11projektowCllnych zgod.
Biiorąc
względy,

najpiękniejszym:
:; wątpiiwie
§ogniwem. Reprez.emtuje ta.k§
rzemioslo,5
•WysublinnOW'11ne
§ że 111.arzędziem pra,cy jest je!!!l
: go wla.sna struktura. psy-:;:
: chiczna. Inst'l'umentem twór5
El czym a.ktora jest jego wla-E
sna osabow• osć. Aktar speł-E
nia nlliSZe wy,obrażmioa o nas:
pozwala
Si:.bym
§ samych,
:; •p-rzeżywa.ć chwile si!y, ma-:;:
: łym chwile wielkości u.wie i:

'§:

E

, .':

'

.

.
=
:;: izionym_

1-?olno~ci, 5
ch,wzl.e
:;: 1brzudkim chwile p1ęknosci,:
Ei •tchórzliwym chwile heroicz i:
chwile 5
gTu.bwkórnym
: me,
§ delika,tności. Już to wystar:; czy ażeby aktora ceindć

E

E k.ocha.ć.

El-

:;:
:;:

E
:

E

Za

i:

•

.

§

.-

tę -ch~zlę W.Z1'UsZe~ . i E
bezk'?'"-_PT~n:isowych wrazlz-5
waści ;Jakicri -nam dlCl'Śta.Tcza 5
odiwiecznych misteriach$
'11(1
§
w teatrum - dzięki.

:

KAROL BADZIAK :
redt, rodziców I:
E
„o zgrozo" uczniów. Ci ostat- E
ni w szkole mają się uczyć 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
a nie
dyscypliny. I słuchać
A jakże mają tacy
rządzić.
ludzie nauczyć się kiedyś rzą
jak nigdzie nie nauczą
dzić,
oświatowe -

Stacja San.-Epid.

się

słuchać".

MARIA M.

*

*

zamknęła

kiosk cukierniczy

*

najbliższym czasie z.a.pre
izentujemy '7lilUJZym Czytelni-

W

•kom w „Dzimniku" prajekty
mundurków op'l'a.COWCllne p-rzez
wspó!pracujących
pl=ty k6w
z Laboratariu.m Odzieżowym
ŁZSP.

SanitarnoStacja
Łódeka
zamknęła
Epidemiologicwa
ostatnio kiosk cukierniczy przy
do Ge
należący
25,
ul. Pięknej
Kont;ola
nowefy Mularczyk.
nim przechawystwierdziła w
wanle wyorobów cukierniczych
w a'l1tysanitarnych warunkach.

(wit.)

(W.)

Sport i turystyka
na warsztacie radnych
Fi.zycmej
Kulltrury
Komisja
Turystyki RN m. Łodzi pnzy
do wi.adomości sprawoZda
nie z wykonania planu gospo
darczego i budżetu w tej diziedzi,n1e, uznając tę realizację za
prawidłową. Na kultiurę fi.zycz
turystyikę RN m. Łodzi
ną i
prze:z,naczyla w ub. roku 6,1
mln zł, co zOOtało w-.rkorzystane w 96,7 proc. Dodatkowo
PZU przeznaczyło 69,5 tys. zł
na a•kcję rat?Wniczą w ośrod
z
a
kach wypoczynkowych,
18.2
przekazano
Toto-Lotka
mln zł. W ty>m roku n.a sport
i tu~ystykę z funduszów cady
przemacza się 6,3 młlll zł.
Radni uehwaliU, aby w cią
gu najbliższego cz.asu zorganizować spotkanie członków komisji z naczelnym archi,tektem Łodzi, w celu omówiell'ia
lokalizacji niektórych projektowanych pr.zez społeczeństwo
:nwestycji spor-towych I wY,Po
czyinkowych, boisk, lodowisk .
basenów itp.
Radn_i zapoznali się ta.kże z
jęla

„Jestem matką syna, lotóry
uczęszoza dio LO. Wymagomia.
jakie 9ta.wia. mt mój sy.n pod
wbtoru przera.ża.3ą
względem
mni-e i przekracza.Ją moje me>.żliwości fina'nSOWe. Tiuma.czę
wyglądem,
'!-ie
iż
(';ynowi,
lecz wiedzą należy imponować
tbliźniJm, ale moje perswa,zJe
rnie odtnoozą skutk.u. No c6ż mój ~yn nie ch>Ce być gt&rszy
t0d imm.ych, a nawet w swojej
.sytu,a.cji czuje się u-ptośledio
le-piej
kołegów
wobec
ny
rmateria.lni_e u.syln.lowOJnych, któ
<rym rodzice sprawia.ją ad.zież I
komJisu. W ten
częsfo

a-~

k.Twwbi'!gu kuUwry
lotor może nie jest na;:;:
ważnie;szym, lecz nie-§

=

i rzą H„·en•1a

i

CERUJĘ

CHCESZ zdobyć
!7.awód
za1pisiz
kroju,
kursy:

§

• Sami demoralizujemy..•

w
ki

MuzyclD?le imienia tego kompozytora.
W progiram1e: Z. Sliwińska
- śpiew, Z. Płoszaj - sk.rzypz. Lasocki - fortepian i
~e,
E. Dulski - si.-o w.prO<Wadza

~ Tl',
: f'I'

więcej chłopców._

bm. wypowiadający się za
ntarynarkami
i
„spodniami
najlepiej w granatowym kolorze" ·- a więc faktycznie za
skło
jednolitym ubraniem nił mnie do tego,

W31 rocznicę śmierci K. Szvmanewskieee
nicę

• G•yby

20

gmachu VII LO (Kościusz
nim
65) na u.rząd.zenie w
kostiumów teawy.pożycuii11!
tralnych oraz biblioteki repertuarowej, z której korzystać
tell'bralne zespoły sz;kolbędą
:-e i amatorskie z terenu Ło
dZ'i I wojew6d'1Jtwa.

związku

Zn i nrzec•w mundurkom szkolnym

czony

Wypoiyezalnia kostiumów
W

z:

r:n

W skllepie .pnzy ul. La~ew
l!liokiej iróg Wojska Polskiego
,również duży I1Uch. We wtoriki u nas ta!k zawme - mówi
ikiewwniczka. To prz;ecież dni
<targowe. Sporo k'LlJPujących
irekn.<'1Juje się z mieszkańcf>w
miej&COW-0\Ści podmiejskich. Tu
ita1kże brak dymki, kltóra jak
dinfonnrują spcr~awczy.nie, j\12
Gladioli
sprzedana.
zostafa
ll!atomiast jwz,cze nie ma. MaZaotią nadejść lada dzień.
partiraen.ie w sumie nie jest
Jednak złe. Jest np. duży wvbór nawozów.
W 1'07l!Tlowie z dzialikowcami, którzy dokonywali zakuIJ>ÓW, dowiedzieliśmy si.ę, Żf'I
iegoroczne za'>patrzenie Slklf'IJ>ÓW nasiennych oceniają jako
Pod.Sltawowe nasiona
dobre.
=ówno warzyw jak i krwiaitów otrzymałi; niektóre ogr<>dy zarganiwwały zalrup 11Jbionatomiast
Narzekają
irowy.
bardzo na narzędzia. Lopaty

ikwiietnia obchody Międzynaro
dowego Dnia Teatru.

E 1 l' teatr,

:

Wystawa-kiermasz

ka - 2400 zl.

Miedzynaredowego Dnia Teatru

!~~~!~~!7~~!2~~."~~~J

* „

*

ZŁ
im'P'l'ezę
organizują
TPPR
oświa.tcw-0-artystyczną
„Dzteń kul-t u.ru radzieckiej",
Łódzki

=
~

'

nych pojęć. Tak.ich jak m!-E
..i.le gdybym wie
łość t namiętność, ból i cier:
dzial, chętnie bym mu
piernie, przyjaźń i iniena.wiść.§
d.ziś uścisną! rękę. Jest
§
:
szczerość i fa.bsz.
dziedziin<l
t>a
bowiem
: to
§
§ .ęztuki, dzięki której przeczłowiek W gr.unole rze §
§ ŻlfWamy rzeczy na.jw&pamial
pra.WiE':;:
przecież
czy
:;: .~ze. Kto nigdy nie byl w
wcale nie wie ja.ki jest:
: teatTze, ten nie zna prawi dopiero sztu.ka umożliwia§
§ dziweao smaku sztuki, a kto
mu pozn<l!Wanie samego sie- :
: n i e zma smaku sztuki, ten
bie, w tym sztu-ka tt?a.tru!iil
życia.
sm,a,ku
zna
rnie
El
ehyba na.jpeŁniej. Akt·ar ide-n:
.
. ć
.
Il .
:
ityfvkujt? 8 ię z rjostacią pTzez§
t;z :maz~y przezy ~ami
§
.siebie graną, my iderntyfiku5
Na. 'Zdjęciu; w sklepie na- : -7 s.ie~ie pięi<.nych chlwi-l ~
El zycm . B~~ m,a,fo, mnie3 .jemy się z :1J1otarem. Aktor!!!l
!S'i.e!łllym przy ul. A. Str-uga.
jest twórcą mitów i ich no- 5
: ina wet niz się nam U:Yd.a.je.
El Tyl~o dobry . t_eat1' JE?St w sicil?iem. Ucieleśnia przewa!!!l
żnie mity 8!)'.>0leczne kultury:;:
:: -stame pomnozyc w na.•s mo§ .menty w~elk.>ch. oczarowań masowej. Pe.l'zanow&ka sa-§
mym tyLko gl.osem stwor.zy5
Tyl~o
śi_.vmta.
: urodą_ -t ego
la gigantyczną mwtkę _ p 0
:;: wielki. a~.tor 3est w sta.nu•
"ę _ obywntel'kę, lvtórA st.a 5_
W salonie wystawowym „Do :_ .rozśw. ietlzc nas od wewnątrz,
~
~
"'"
k
ć bl
mu Technika" ( Plac Komufa się instytucją społeczną§
as ,na na.sze 'P'f'ZY·
ny Paryskiej 5) w dniach od § 1'W~I
fu.nkcjonująca rea.lnie chy·ba:;:
27 marca do 4 kwietnia czyn- :; t~pione codz en;iym b'l!towa
Ei
jak Llga. Kobiet.
na będzie wystawa - kiermasz : niem zmysły i ZaJJ:O-lić u·
To Tzecz bcJ.Tdzo częsta, żPE
poi- § ~!1.st. Tylko ~n moze stT_q~
malarstwa
reprodukcji
g1'a,5
akt-Or
którą
1JQstać,
skiego i obcego. Cod<Zdennle w :;: c1c nas <!-_o. p1ek?:a ludz.k1~3
przechodzi na ,·ego życie pry El
god.z. od 10 do 18 cz wyjątkiem § egzystenc31 1. wznieść do nto
bez
UkaMĆ
niedzieli) eksponowane tu bę- --= ba. mądrości
_,_3·e się wów· --=
wa;t-ne. M .it „~,...
. · :,
' . ~. ta
lud k . •
reprodukcje dziel malar'zy
dą
iczas pasożytem na jego a.r-5
z: ic,,go. c_zerpzm
polskich, francuskich, niemiec- : ·mia.r .
•tustycznej osobowości. Nie§
radz;ec- § ludzkiego sv:zęscia. On j~~
kich, "'llenderskich,
ma więc chyba drugiego ta 5
IJ
kich I innych w cenie od 70 zł. :;: de.n zdlol~y JP.S~ nam
kieg-0 za.wodu gdzie w sukce §
~Ła ~
Reprodukcje te -· na co zwra- El r!f1 . przezywwniu
isie mieści~by się z.arodek:;:
:;: swiata, ~ odkrywain~u SW j
camy uwagę zakładom pracy Ekwiw.a.leintem za tę 5
-klęski.
wiel-koścl.
swe3
służyć mogą do dekoracji po- :;: <nędzy . z
•klęstkę jest srowa i p°'1J'lblar-§
biurowych, § Odna.wia. sio.w.em i>naozm!P
lokali
mieszczeń ,
-os' ć, k'.<...e da,·n sntysfak- =sal ko:nferencyjnych i świetlic, ;;; •prostych znaicow, gestem od
"' ~
.,.,,
„.
jak również domów botelo- - ·
.iimmllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllll!; cję m'Ora.lnej wfodzy nad El
M.
wych, klubów itp,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - §<ludźmi. Równa się ona wla§
:: dzy ka.planów, a może na-5
El
§ ·wet s.amte{llo Pruna Baaa.
iposzly jak woda. Jes.t oba.w a,
iby ta sytuacja nie powt órzyła się w obecnym siewnie.
Dobrze się ;tato, że nasiol!la zarówno warzyw jak i ow<>
ców sprzedają takrże kwiaciarnie. W wi~lu olmach kw ia
ciarni wy9ta·ł;iono pacz,u~zk: i
n ie
iz; nasionami. K.upujących
(Kas.l
!brakuje.
Foto - L. Olejniczak

Szkoły

il'1111111111111111111111m111111111111111mmru111111nmm111111u111111um11111111111111n11111111111111

-~Rekon~y

pr-zychodni spordz!ała-lnością
towo-lekarskiej. W ub. roku
lekarze rozmaitych specjalnoś
ci przeprowadizili prze>zło 50
tys. badań. Niestety, porad•n ia
aparatów,
nle posiada wielu
które są niez,będ'l1e do otoczenia zawodników łódZ>kicb właś
c:i.wą

opieką

lekarską.

(Kas.)

~J§o.l

I~WATk~ I

_,,~

\

~
~~vJll..
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o „Maksym Gorki - twórsocjalistycznego"
ca realizmu
prele-kcja <Itr Z. Orosl>arta
o godz . 19, w Kłu.bie MPJK
(Narutowicza 8/10).
o Wspólne posiedzenie naukowe PTL i PTM, o godz. 19.
w AM (Sterilinga 1/3).

ki

C:zy są Jatt1;;i.
wiosenne?

D7ilłlNINtllK

'•vWalii

..l.OOZK·I m: '14 (6619) 3
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nia
oznacze
Nowe
lJA
IElEWl1
I
DIO
R
na geologic znej mapie

muzyki.I P<rzegląd filmowy. 22.53 Cocktail
Słuchamy
22.20
nii".
22.50 C. Porter - Wią.zan.ka me melodii. 23.15 Uniwersytet Rad io
lodii. 23.00 II wyd. dziennika . wy. 23.Z5 Gra zespół „The Me23.10 Wiad. sport. 23.15 Ws poro- xicans". :?3.50 W i.ad.
nienie o ks. prof. dr H. Fe1chTELEWIZJA
cie. 23 .30 Utwory K. Szymanow
wsi". skiego. 24.00 W iadomości.
w naszej
dl'łliś
, . Wesoło
ratują
które
palarni
„Zabiegii,
10.45
„Tajemnica
10.05
pogadanfilm z serii: „Sher ...
przed kalectwem" opium" PROGRAM U
kA. li.OO Estrada piooenkarzy lock Holmes" (Katowice) . I0 .55
M. Fogg. 11.15 Melodie Wiedni a.
9.30 Wiad . 9.35 „Zielone sygina Fizyka fkl. VII) „Stany ;;.kupie12 .05 ły". 9.50 Transkrypcje popula t;- nia ciał" (W). 12.45 Chemia (kl .
11.4'.i Felieton M. - Kofty.
Wiad. 12.10 „Konce<"t z polone- nych piosenek. 10.00 Suity ork ie VIII) „Woda" (W). 15.45 Mat!!·
zem''. 12.45 u!toln iczy kwadran s". strowe. 10.25 Opolskie rozmaitoś matyka I roku. „ Całka oznaczo
malowan- c-i. 11 .25 Sceny zespołowe. 12.0:; na", cz. II (Wrocław). 16.25 Ma13.00 „Zgadywanki 13.20 ,,Swojskie melodie". Z kraju i ze świa ta.
ki".
12.25 (Ł) tematyka I roku. „Całka ozna·
„ Więcej , lepiej, tanie j". Komunikaty. 12.30 (Ł) „ Podr óże ewa" c z. III. (Wrocław) . 16.55
13.4<1
rep. 14.20 bliższ e i dal sze" 14.00 „ Markieta ·n ka" 12 .50 Dz;ennik TV (W). 17.00 „Zręc7.
rep.
Melodie na organach Hamm on (Ł) Mwzyka popularna. 13.15 (t") ne ręce" (Powań). 17.15 T e leda. 14.30 Z estr~d i scen opero .Chwila mu zyki.
13.25 .,Eks plo - kram ~W). 17.25 PKF (W). 17.3.ó
prod.
wych. 15.00 Wiad.' 15.0S „Na s ze zja w katedrze" - fragm. 13.45 „Kamień żyje" - iilm
15.30 Muzyka polska. 14.30 W i ąza,n k a czechosłowackiej (W). 17.45 Wia
Rumunia.
spotkania"
,,Wypracowanie domowe'' opow. mel. 14.45 Aud. dla dzie ci „B ł ę dC'-noś ci d•n ia (Ł). 18.00 „ Trop ik
16.05 kitna sztafeta".
Veritonu.
f ilm.
rep.
Nowości
15.50
kominem"
Zespoł y pod
15.00
przedstawia „.". rm:rywkowe. 15 .30 Melodie znad (W). 18 .30 „Miroirs" Rytm
~,Stu.dio
Mau r yce
program muzycz16.25 „Historyk przed mi·krofo- Mazurskich Jezior. 15.50 Moni- go Ravela :nem". 16.35 „Radiostop &porto - tor Nauki.
16.00 Wiad . 16.07· z no-baletowy (Gdańsk). 19.00 „Sawy". 16.50 „Tu jestem potrzeb- muzyki kla•ycznej. 16.46 CŁ) Ak- fari" - film Tele-Aru (W). 19.20
17.30 tualności lód7.kie. 17.0-0 . (Ł) „Go Dobran oc (W). 19.30 Dziennik TV
ny". 17.00 Studio Rytm.
17.40 „Kwa- d7.ina w miękkim fotelu". 18.30 (W).
książki.
„ Tajemnica palarni
Ciekawe
20 .05
drans z dedykacją". 17.55 Wiad. „Bałtycka wachta". 18.45 Kurs opium" f~m z serii: „Sher18.4() Muzyka i jęz. franc. 19.00 Wiad. 19.07 Jan lock Holmes" (Katowice). 20.55
Koncert .
18 .00
19.05 Kancert rekla Kiepura i jego przeboje. lS.30 „Swiatowid" magazyn spraw
aktualności.
21.25
(W),
19.20 „Wiejskie spotka- „ Człowiek z budki suflera" - międ·zyn<1rodowych
mowy.
„Elekn ia". 19.35 Koncert życzeń. 20.0-0 sz.tuka. 20.30 Felieton muzyczmy Stu<loio s:l: Eurypides Dzienn:k. 20.26 Kronika sporto- J. Waldorffa. 21.00 z kraju i ze tra". Ok. 22.15 Dzien.nik TV CW).
wa. 20.40 Koncert Chóru Rozgł. świat.a. 21.27 Wiad. "J'Ort. 21.31 22.35 Matematyka I roku (<powt.
PR. 21.00 Koncert Symfonie
Wrocławskiej
21.51 z Wrocławia). 23.10 Matematyka
Szostakowicza.
chopinowski. 21.30 Audycja po- Chwila ooezji. 21.54 C. Debmosy I roku (<powt. z Wrocławia).
etycka.. 22.00 „Pod rozwagę opi22.23
Kwartet smyczkowy.
PROGRAM I

8.15 Od melodii do
8. Wiad.
melodii. 9.00 Dzieci słuchają mu
II
zykl. 9.2Cl P. Czajkowski suita. 10.00 „Lalka" - odc. 10.20

szyrrn ośrodł<iem badań geologicmych jest warszawski Ittlw &kład
stytut Geologic=y,
którego wchod7.ą oddziały w
Krakowie, Kielcach, Sosnowcu
i Wrocławiu. Pracownicy tego
instytutu mają na swoim koncie odkrycia takich cennych
surowcowych, jak: miezłóż
dzi, sia·r-ki, węgla brunatnego.
soli kamiennej i różnych surowców skalnych.
naszych
sukcesem
Wielkim
geologów było odkrycie 1 udokumentowanie złóż soli potaso
wej w rejonie Zatoki Puckiej,
a także rud cymku i 0>łow i.u le
tradycyjnymi
poza
żących
olkuskiej,
niecek:
obszarami
chrzanowskiej i bytomskiej.
Z roku na rok poprawia się

metrów
tysięcy
otworów geolog1czno-poozukiwawczych i ekl;p!oaw roku
odwiercą
tacyjnych
przedsiębior
ekipy
bieżącym
stwa „Posizukiwania Naftowe".
Najw ięcej otworów w poszukiwaniu ropy naftowej odwierci
się na Niżu Polskim, podgórzu
Karpat i w samych Karpatach.
Ponad

460

bieżących

W tym roku również ekipy
- poszukiwań
przedsiębiorstw
naftowych prowadzić będą głę
bokie wiercenia sięgające do
tys. metrów w głąb ziemi.
~
takie
W roku 11!70 wierceni.a
sięgać już będą 5 tys. metrów.
Intensyfikacja prac po&Zukiwawczych możliwa jest d'Zięki
naukoworozwojowi zaplecza
badawczego naszej geologii. Na
ponad
zapleczu tym pracuje
półtora tysiąca osób. N.ajiwięk~~

.......

znajdującego

sprzętu

jakość
się w

dyspozycji ekip poszuklNasiz
wawczo-wJertnlozych.

geologiczny dysipO'Iluja
zwia<l
1
urządzeniami
najnowszymi
poch.,..
geofizyczną
aparaturą
z zakupów zagranioz...
dzącą
z d01Staw radzieckich,
nych.
W
angielskich.
niemieckich.,
ostatnich latach fabryki urzą
maszyn górniczych, a
dzeń i
także zakłady automatyki prze
mysłowej i aparatury precyzyj
nej przystąpiły do produkcj!
bardzo skomplikowanego sprzę
tu wiertniczego 1 poszukiwawczego.
pracach n.ad geologiez.nt\
kraju uczestniczy aktyw
nie nasze lotnictwo. zainstalosamolotaC'h
polskich
na
wana
aparatura geofizyczma i fclookreślenia
ułatwia
graficma
terenów bOgatych w złoża cen
ilych surowców i minerałów.
SOK.
W

mapą

~~~~~~~~~~,~~~~~,,~~~'~'~~,~~,..,..~~~~~'~
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W AZNE . TELEFONY

Informacja telefon. 03
89
Pogot. Ratunkowe
Por(Ot. MO 07 400-00 500-00
Strat Pożarna
08
26!1-95
II'formacja PKS
581-11
Informacja PKP
TEATRY
TEATR WIELKI g. 18
„Halka" (przedst. zam
knięte)

POWSZECHNY
TEATR
g. 18.30 „Radziwiłł Pa
nie Kochanku" (przed
stawienie zamknięte).
TFATR JARACZA (W sa
li ul. Moniuszki 4-a)
g. 15 „W pustyni i w
puszczy", g. 19 ,,Apel"
NOWY godz. 15
Tł:J\ TR

,.Tkacze".
M r\ŁA

SALA

godz.

20

,.żeglarz".

7.15 l(odz. 19.15
gil''.
godz. 19
OPERETKA .. Dzio:kuję ci, Ewo"
nieczynny
ARLEKIN iod 7.. 17 .:lll
PINOk.J ,,Dziecko i i!"ia.zd:v"
TEATR

„Zielony

.JKUZEA
RT~TORll
WŁÓKIENNICTWA (ul

MUZEUM

g. 17.15 19.30
i wł.)
„ Wojna i poSWTT kój" I seria od lat 14
goctz. 10. 13.
<radz.)
16. 19
fllmów
polskieb
K:no
TATRY - Bajki: „Mor.•LitPr
ska przygoda"
OKA „Winnetou" Il ser.
„Karnawał''
ka „b",
(jugosl.) od lat 11 g.
Esk1moo
„Przygoda
20
'6 18,
Jam„
.~Wierny
1ów„.
„Samotność
POLESIE 1'7,
16,
godz.
nik"
0<1
długodystansowca"
lat
od
,.Sublokator"
1'7.
godz.
(ang.)
16
lat
li (pol.) g. 18. 20
llł
„Nikt
POPULARNE
DYZURY APTEK
nie będzi„••
śmiać
się
(czeski) od lat 16, r;:.
GagaO ssowskiego 4,
15. 17. t~
PRZEDWIOSNIE - „Wló rina 6, Tuwima 111, Piotr
od lat kowS>ka 25, Przybyszewpółnocy"
częgi
7 (USA) godz. 16, 18; s kiego 86, Limanowskie, Gra beż reguł" od. lat go l, Karolewska 441.
16 !czeski) gad.z. 20.
DYZURY SZPITALI
„Jwano Go
PIONIER od lat 7 (czeski)
la"
Ul. Curie-SklodowskleJ
,.Teresa
!(odz. 16. 18
la• IS - przyjmuje rodzącP
Desqueyroux" od
chore g inekologicmi<>
i
16 (franc.) godz. 2il
POKOJ - „Gdzie twoje z dzielnicy Górna: ul
13 - z rejonu
Sterlinga
lat 16
od
miejsce"
godz. 15.30. poradni .• K" - przy ul
1czechnsł.)
32 l NoKoncińskiego
17.46. 20
RFKORD - „Wielki wy urr~tkf 60: Dl. Pl'Zyl'Odni
p<>rejonu
z
7-9
cza
śc;ig' :, od lat 11 (USA)
ul
prty
.• K•
l"adnl
godz. 10, 13, 16, lV
P iotrkowskiej 10'7 I !89
pancer- ul. M. FonoalskiP.l 3'7 „4
ROMA m i pies" Il seria od z dzielnicy Polesie; uł
lat 7 (poi.) godz. 9.30. Lagiewnicka 34-31
z
12 „Faraon" od lat 16 dzlelnlcy Bałuty t Wlrpol.> godz. 14.30. 18.:lll d1ew.
SOJUSZ - ,.Quentin Dur
Informacje o dyiuracb
... ard" od lat li rUSAJ
«Pitali innych specjale: 15. 17.15. 19.30
- tel. 03.
noscl
„Ostatnie po
STOKI 14
od lat
lowanie"
łekar·
pomoc
Nocna
15.30. ska, ul. Sienkiewicza 137
godz.
(USA)
17.45. 20
zgłe>szend<1
U4-4ł
teł.
STYLOWY _ STUDYJNE nn
w
wizyty domowe
marnotrawny" godz. 19-5. Na miejscu
„Syn
godz:. orzyjmowsnl są chorzy
od lat 16 (Wł.)
'
Festiwal w godcz. 16-7.
15 .30. 17.45.
filmów meksykańskich
pielęg
Nocna pomoc
Juareż.
,.Umiłowani"
niarska, Al. Kościuszki
Ibaneza i Juana 48, tel. 324-09 - zgłosze
na
Jese'Gurroli god·z. 20. nia telefoniczne na za.
„Bandyci 'I bier,! do dornu w god11
STUDI() od lat 14 19-4.
Orgos~Jo"

CO?!lózie?KifDY?
POLONIA - „10 małych
16
lat
od
Indian"
(ang.) godz. 10, 12.30 .
15, 17.30, 20.
WOLNOSC - „Skarb bi
kupca"
zancyjskiego
g.
od lat 14 <czeski)
(15, 17.30 10, 12.30
s eanse zamk.), 20.
„Porad
WLOKNIARZ matrymonialny"
nik
Od lat 16 (poi.) godz.
IO, 12.30, 15, 17.30. 2fl
Pożegnanie z
<\ORIA
41a ·
,,Złoto
tytułem:
•ki" od lat 16 <USA>
IO 12.30 1~ 17.30. ?O
I(
na
„Sami
C7AJKA wyspie" (jug.) od lat
14, godz . 17, 19
F.NERGETYK - nieczyn
ne
„Błędne
GDYNI ,\
i;;wiazdy WielkleJ NiPdtwiedzicy" od lat li
15
IWI.) g. 10, 12.30.
17.30. 20
panerr„ł
Flt\J,K4. 111 seria :
ni I pies"
.. Rudy. mi6d I krzy·
ie". ,.Most" od lat 7
g. 15.30 17.45. „Ptaki"
orl lat 16 <USA) I( 20

Flotrkowska 282) i:odz
10-11.
MrZEUM RUCHU RE·
„Sami swni"
l\łA,lA WOLUCYJNEGO (Gdan
od lat 14 (poi.) godz
ska 13) czynne w r;:.
20
18
16
10-1'7.
.,Rzeka
l\ftJZETJM SZTUKI (W' <?< t. ~CZ"10SC
<.:zerwona" od lat 14
!<owskiego nr 36) godz
19
godz.
fUSA)
9-15.
„Dziewczyna o
LDK ARCHEOl.O·
MUZEUM
od
7ielonych oczach"
GICZNE I ETNOGRAlat 16 (ang.) godz. 15.
Wolno·
(Pl.
FICZNE
20
17.30,
ki 14) l(odz. 11-17.
GWARDIA
"1'ŁODA
żona"
,.Amerykafulka
KI N A
od lat 16 (wł.) god-z.
20
17.30,
15.
12.30,
10.
„Bohater
BAŁTYK
oo MVZA - „żywot Manaszych cza.sów"
teu•za" od lat 16 (poi.)
lat 14 (rad•z.) godz. 10.
godz. IS. 18, 20
12.:IO, 15, 17.30, zo

śnieg,

pękają

Czyli wiosna •••
najlepsza
pora na kupowanie
LODOWEK!

Co jeszcze?

-

jeszcze'?

-

- Na roślinach
pojawiają się pąki
i robi się coraz

- Z eieplych kra
jów przylatują bociany i inne
ptaszki ..•

wiosną?

Z pól znika
na rzekach
lody.„ .

-

Co

-

Jakie zjawiska

-

zachodzą

Tt!

-

cieplej.

mechaniczny jest do nabycia w sklepach MHD,
PSS, „ELDOM" i PDT „UNI\\'ERSAL",

Sprzęt

Rezwój form

opłeki

Pona.c! 17.375 milionów Uotvch wynoszą na prze5'trzeni
OO>tait.nich trzech lat. (I~)
resortu oświaity n.a
nakłady
onieke nad dziećmi w przed
s-z:kolach. świet1icach, 1nrterplacówkach
natach i innych
O>J ; ekuńczo-wychowaw<:7~ch.

Z

tei kwoty wydatki µrzewidzia
ne w raku bież. staon.owia 6.041 ·
mln zł. Przed«7.<kola obejmo.wa
ły w roku 1966 SWQim 1.a>Się
l!iem ponad 476 tys. dzieci.
ogółem

Mamv

ponad 1790
tym 413 pr78

int"1r.natów„ w

ol!ólnokształcących,

liceach

W dniu i4 marca 1968 roku
w wieku lat 76, opa-

zmarła

św. sakramentami, naj ...
ukochańsza siostra, bratowa i

trzona

szwagierka

S.

ł

P,

ŁUCJA

URBANIAK
długoletnia nauczycielka
szkół łódzkich.

Wyprowadzenie drogich nam
odbędzie się dnia 27. III.
br. o godz. 15 z kaplicy cmen
tarza św. Franciszka na Choj
nach. o czym zawiadamia
RODZINA

zwłok

szkołach
i'łllternarty

przy
wych i 33
s:z:kome.
Powaima

młodzieżą szllol1ą
danowski.e, które r02lW'ij3;ilą
zapewn.1a'zaiinteresowan.ia i
ia <>Piekę Po zajęciach lekcY'}
kiedy rodzice sa jesz
nych
cze w pracy. W roku 1966 z
zajęć w domach kul•tuirv dzieci i młodzieży korzystało 120
t:vs. ucze9bnikÓYl, a z zajęć
w świetlicach szkół ogólnoksxtak.ącydi 361 tys. Niektóre świet.Lice przedłużają swój
t>6źnvch irodzień pracy
dzin wiiee7.Qrnvch lub P<>Posą ~ 1mw. pół
łudn.iowyc!h lnternalty, ~e dzieci otrzy~lbiaja lek
i
posiłki
mują

między-

młodzieży
część
średn.ich kc<rzy·3ta z po
t>aństwa w formie sty-

szkół

mocy
pe<ndi ów.

W

trzymy-wało

tv>.

i

zawodo-

dziećllli

nlłi

1346

roku 196&'67. ostvne.ndia ok. 262
szkół

uczniów

zawodo-

wych, oo stamowi ok. 30 proc.
og-ółu

mroctzieży

kształcącej

sie w tych szkołach.
Wa:żną ryle <10iekm\czo-wychowawcza SJ)ełlniają metlice szdrolne. aomv ku1turw lizie
ci i młodzieży. ol(T'Ody im'-

Dnia 26. Ili. 1988 r. zmarła,
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona aw. sakramentami

S.

ł

111561'k

oo

cle.

S.

P.

ł P.

Henryk
Pieirosiak

Aleksandra
Szułłe•bach
Wypro.,.,adzenie drogich zwłok
dnia 28! Ili. br., o
nastąpi
godz M z kaplicy Starego
Cmentarza przy ut. Ogrod.-0wej, o czym zawiadamiają po
grążeni w amutku
MĄŻ, DZIECI, SYNOWA,
ZIĘC i WNUKI

zmarł

W dniu 26. Ili. 19418 r.
lat 47

w wieku

odbędzie

Pogrzeb

się

dnia

28. Ili. br. o godz. 15,30 z ka-

plicy

na

cmentarza katolickiego
o czym powiadaprzyjaciół i znajomych

Dołach.

miają

ŻONA

i RODZINA
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Henrietta
si-ę
zd.ziwila
- Naprawdę? - To nie byłoby właściwe, mr. Mason. Mr.
kosizt.ownie urządwnym mie512Jkani.u z bi'tł
rem, w którym czekali ludzi„_
- Proozę spocząć - powedzia~ szef słr.Zby
domowej i wy>szedl z pokoju.
Po chwi~i szybkim kn:-Oik!iem weszła wyrokla,
o b)"StrY'm spojrzeniu kobieta lat około pięć
dziesi ęciu.

-

Chcialibym

zobaczyć

s!ę z
Mind~

zaufaną

se-

lUJb jej powiernikiem - rz.ekl Ma;wn. - Je!<ltem Perry
Mason i przychodzę w bardzo pHnej sprawie.
tęgi
od.powiedzial
Prosz.El poczekać
osobnik i zwrócił się do telefonu ukrytego
w ścianie. Po chwili przekazał wi.adomOIŚć
przez sluchaWlk.ę, która była tak skonstruowana, że stojący w pobliżu nie byli w stan ie usłyszeć, co pawied7lial.

kretarką

miss Mmerwy

Zapytał:

- A k t o jeSTt z pamem?
- Paul Draike, prywatny detektyw.
Znów zwrócił się oo telefOnu, następnie
powoesit stuch awkę i rzek!:
- Proszę tędy.
Mason z Drake 'em mi'11ęli hal'! i idąc za
szefem slu:żby domowej zna.leźli się w pokoju, który byl widocznie kiedyś biblioteką.
Obecnie ros tal tak urz:ądzony, że w pewnym stopniu spel•nial rolę ;poczekalni ze st.okrytymi skórą.
krz.e9łami
lem, dywanami,
ona w sob:e luk9usowy pokój w
Lączyla

Haw ·oo you do, mr. Mason - ne]cla
na powitanie. - Jestem Henrietta Hull, zaufana sekretarka panny Minden i jej pow iernik w jednej osobie. A ten pan, jak
się domyślam, to mr. Paull Drake, detektyw.
Usiad'la swOlboonie na krześle i rzuciła na
nich b)"9tre $JJ<>jrzenie.
- Pan życzył sobie zobaczyć &ię ~ mną,
mr. Mason?
- Właściwie - odpowiedzi ał Mason - oh~
robaczyć się z Mi'll.erwą Miruren.
- Wiele osób chciałoby tego - zauiw.arżyła
Henrietta Hull.
Mason uśmiechn~ się.
A cr:y mam zaswzY't m&wić z panną
H'Ul!l czy z pamią Hulil?
- Po prositu z Henriettą Hull~ - odpowiedziała, śmiejąc się. - Lecz jeśli palll choe mnie
:!roniecz,nie tytułować, to pr0sz.ę zwracać się
do mnie per pa:nL
- Czy moźemy zobaczyć się z miss Minden?
- To jest aibool'Ultnie wylduczone, m:r. Masan. Kiedy adwokat panny Mimden dowied'lliał się , iri: pan pragnie się z nią spotkać,
przekazał swej klientce specjalne instrukcje,
zgodnie z którymi pod żadnym poZOrem n.ie
wolno jej prowadz!ć roomów L panem.
- Pomówię z nim, jeżeli u.znam to. za konieczne.
HenTietta Hull po1lrzą:snęlsa gtową.

Knox nie jest stałym adwokatem panny Min.-

Ni;Jct -

dl.a. prowadzenia tego !'Od=j'l sprawy najodpowiedniejszym adwokatem jest ITllI". Knox.
- Czy mażma wiedzieć, dl!aezego?
Oczy jej nieco złagod'llliały.
gdyż C'ZlU'je ~
- Pyta parn. o to dlatego,
pan urażony jaikio adw'Okat? - spytlal.a..
- Nie. - Jestem po prostu ciekawy. Pani, wydaje mi się, jest baird2l0 praktyczna.
Przyp.umczam, że ma pan.i jakąś listę adwokatów.
- Rzeczywiście tak jest. IJN'. Mason. Posiadamy takii wyk:az - prz.yz;nal'a.. - Zdrad7lę
otwiera pan Nstę adwokatów, któpanJU,
rych można wynająć w sprawa.eh dotyczących
:z;brodni luib powa!Zlnych przestępstw. Są inni
ipiraJWnicy, którzy zajmują się •vy<padkami samochodowymi i sprawami dotyczącymi naruszania regulaminu ruchu. Mr. Knox został
wy.bramy do tej 51Prawy tylkl) z uwagi na
różnorodne kompetencje, a wcale nie dlatego.
że często gra w gol:lia z sędzią, przed którym
sprawa była r021patrywana.
- A w jaki spooób dowiecfai& się pa:nt
który sędzia będzie wYZnaczx>ny na rozprawę

iz

sądową?

Uśmiechnęła

się.

Mia·l pam przecież omówić pewną sprawę z mi5>51 Minden ..•
- W porządku - rrekl Masan. - W takim
razie wył-O!Źę lmrly na stól. Miss Minden
WY'llajęła sobowtóra.
-

Czy pan się nie myli,

brwi. -

Ma9011?

Mów.ię .P'I'awdę.
więc dobrze.
wynajęła sobowtóra.

-

odpowi~iala H.enrietta Hull• ...;
M~ss Mim.den angażuje adwokat.a łqlko wtedy, ~Y je&t jej potrzeb.ny. Okazało się, że

-

u:n.ooząc

Hull

mr.

den..
- A kto?

Pam ośwLadcza, że ona
I co z iego wynika?
- Zaklóoe!llie spokoju publicznego w pors<preparowane,
cie lo.tmiczym byto sprytnie
ażeby i..wyipuklić fakt, że miss Minden mial'a sobowtóra. Miss Mlmden jednak bardz:x>
szybko i chytrze zdecydowała się wz;iąć na
siebie odpaw.iedziailnOIŚć . za S'trzeJa.nie. Doszła
cl.o wnj<J$~ że takie rozwl=µ.anie sytuacji
jest d:la niej korzystniejsze niż ujawnienie
faktu, iż wynajęła sobowtóra.
- To jem z:aska.kujące oświadcz.enie, llN'.
Mason. Mam nadzieję, że pan posiada dowody.
- Stwierdzam faklt - powie..lzlal MaS!On. chciałbym., żeby pani .zalwmun!ik<M·ata o tym
MillleI"IWlie Minden. Chciałbym również, żeby
pani powiedziała jej, iż potrafię być bezwz;ględnym przeciwnilciem. Nie znam wprawpowiązań
wszy st ki c h
jes=e
dzie
gry, którą uprawia. Ogł<>szen i e,
podstępnej
na podstawie którego został wynajęty sobowtór ,wydaje mi snę podt?jrzane. S t anowiło ono ;przyn.ę!ę , ażeby zwabić siobowtóra
do wykonania z góry wyznacwnej i drobiazdo
następnie
a
roli.,
opracowanej
gowo
wpadnięcia w śm i erc:on-OŚną pułapkę. W tej
chwili młoda kobie t a - - sio!Y.Jwtór znalazła
w ielkim niebezpieczeństwi e. Proszono
się w
mnrle, żebym opowiedział policji wszystko. cO
wiem. Nie mogę jednak pozwol i ć re w:zglę
cJ:u na pannę MLnden, by cala historia naStanowi przecież p<>żądanY
brała rozigl-OSJU.
temat dila gazet.
(Da l:szy c i ąg na:9tąipi.)
(22)
- A
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wojewódzki 343-30 i 341-10, l iS>tów i interwe<ncji 343-8(> (r<:kop isów nie 7,amow ionych red. n.ie zwraca), kultura1ny 1 „Panorama
i KsJ ą żl· ·
Prasy
z
Upows
Wy<:laje Łód1ki e Wydawnictwo Pras owe RSW „Pras a". K o lporta<i: i prenumerata: Przeds.
(Za tr eś ć og! C>S ?e1i rE'dakcja n ie odpl'w iada .)
r z;at o~ ł osze il 311-5-0.
'
ł"ódź , K o pernika 53, c entrala 455-70. Cena pre nume raty kwarta.I nie 39 zł. Eg-zemplarze archiwalne ·„Dziennika" są do nabyc ia w sklepie „Ruch", Łódź, p io trk owska 95.
.. Ruch" 0
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