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To nie prima
aprilis - my naprawdę jesteśmy
za ściągaczkami,
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a puśćmy jednak lepiej nad tym smutnym wydarzeniem zasłonę miłosierdzia . Zaraz - chwileczkę - nie o ta k i e miłosierdzie ml chodzi„ Kowalski - schowaj ten zeszyt! Malinowski, .przestań przep i sywać wypracowan ie sąsiada. Nikt wam przeTa
cież nie powiedzi ał , że od dz i ś w o I n o śc i ągać.
„pochwała ściągaczki" ma b y ć przecież argumentem w
obronie waszej „. pracowitości i samodz i elności, a nie
Jest wyłącznie próblł
zachętą do łatwizny I lenistwa.
nowego spojrzenia na probl em stary jak szkoła - i jak
ona wymagający dostosowania do wymogów współczec•
nego ż ycia.

Z

- N ie - mol drodzy - mów się nie rozumiemy;
Nie mam na myśli unowocześnimiia t e c h n i k i ścią
gania, tak by żaden nauczyciel was przy t ym nie nakrył. ale jedynie ta.kie ukierunkowanie waszej mr6wozej pracy nad ściągaczkami, by mogły się one słać ceDttlł, zalegalh1owaDą pomocą naukową. Że nie byłyby to
już wtedy ściągaczk i ? - Oczywiście. Ale w tym szatań
skim pomyśle chodzi właśn i e o to, byście mogli przestać trac i ć CZ<UJ I Inwencję na przygotowywanie ści11f,
a w zamian Zi! t.o musieli myś l eć . Przykr„ ml. ale wsz)l'1tkie T.naki na n:ebie I zi„mi v•skuu j ą, i:e 7.lstanieeie
jednak do tego zmuszeni . I t.o już rychło.
Uczestnicząc ostatnio w kilku Bardzo Ważnych Nanad modelem szkoły
radach poświęconych dyskusjom
jutra - z ust Wielce Poważnych Osobistości, kt6rych
niepodobna posądzać o żarty z tematu, usłyszałem co
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Oporu
pokw i ecień
mtes ! ąc
święcony jest pa.mi ęci bojowntków o wolność t pokój.
W Polsce - ta.k c i ężko d&o
lw i a.dczonej w latach minionej wojny t okupacji Ami el"ob!J'Wa.teli
mi.lJ.ocn6w
ciq
jest M!es !q.cem Par
k-w t ecień
NClll'odowej.
m i ęc i
w kw!etmu my§H ł uczucl,5
nasze, kierują się ku milionom PolaJ<ów, którzy zę. wolt n iepodl egtm"
noAć narodu
najwyż.nq
ztożyU
Ojczyzny
czyn
Zbrojny
życia.
ofiarę
jeU
zmarlych
ł
poleglych
wielk i m dzied zictw em b ez kltócf;z;.si.aJ
rego n ie b!Jlli by tmy
M-rodem, ni e żyl1'
WOl nym
bytmy w wolnej Pols ce.
W tym roku obchody kwletniow e mają specjaln ą wymow ę
z uwagi na przypad <J,ją c e w
powsta·
roku 30-lec ie
tym
nla Lud-Owego Wojs ka. Pol·
sklego oraz rocznice szere gu
a k cji
bitew,
pa,m i ętnych
podziepol $kiego
zbrojnych
m i a, powsta ń.
W cał ej P<>lsce w k wietntu
o rga.n izowa.n e są masowe maon if estacj e i uroczyst>otci czc zq
ce p a m ię ć bona.terów I prz ypominając e światu o ofiarach
polskiego t naszym
Na najważn iejszej części sule- n a.rodu
k la d z!e w sojuszni~ze zwy w
jowskiej inwestycj i - budowle
tost1Jstowskiml
nnd
rnaglstrali wodocillgowej Su !e- c ięs two
zreali- Niemcom!. Musim11 o tym pa,.
jńw - Lódt wykonawcy
po~-:'4 1·oć 11' ,...,,r.._.
r-.,.::„
""'<"aó
zowali w okresie dwóch pierw•
okolo 23 ,5 sach k ledy w wi~ u pi.:r..~tach
szych m i es i ęcy br.
proc. zadań rocznych. Gotowy kul! .ziem.sklej ttwa jeszcze
jest ju ż 36 kilometrowy odc nek walka wy:wc<eńcza na.rodów .
W zwią zku z rozpoc zynają
ruro ci ą gu wody su rowej. Dobre
tempo robót notuje się ta k że c ym s ię M iesiąc em P a<niięcl
na budowie rurociągu wody czy. Na·rodoweJ Obyrwatelski Komit et Och rony Pomników Walk i
•tej.
I M ę c zeństwa zwraca s i ę do
Budowniczowie mają do ulo- & połe c zeńs tw a Lodzi I wojetenla niewiele ponad 4,5 km ru- wód zt w a - z a.peiem oddania
rociągów, w tym zaledwie pól
ł
h.oldu żotn i er zom polskim
kilometra magistrali, którą po- r adziecT<im, bojowniko m r~
plynie do Lodzi woda czysta. chu opor u I mę czennikom,
Na ogól spawn ie idzie budo- którz y
h !t!eroww
z g inęli
towarzyszą cych .
wa urządzeń
i ch o bO?a ch zag!ady I m•ejzbiorni ka i zapory, pomp owni sk
kai n i, wszystkim wal wody I stacji uzdatnia nia. Nie- scoch
cz ą cym I poległym w różny c h
mn iej I tuta j poszczególni wy- okresach
za.
h isto r ycznych
konawcy powinni d o lo ż y ć s taboha-terom
Ojc zy·rnę.
Lu dow ą
rań , aby m ożliwie jak najszybowstań-
p
jnych,
y
clej końc zy ć roboty. Od nosi walk rewoluc
co m śl ą ski m ! w ielkopolskim
się to szczególnie óo przedsi ę
biorstw· specjal istycznych za - bojownikom o Po lskę wol ną,
ró wno budowlano-m on t ażowyc h l uaowq, i so cj a!i,sty c z ną .
o1datl
którzy
Ws zy&tktm,
jak i ins talacyjn ych. Zwrócił
na to m. in. uwagę I sekretarz ży c ie w wa l ce ~ wolnoś ć n ar
Koperski r odu oddaj em y w M!Ps 'qcu
Jl.
P2lPR
KL
nowoc-zesne Pa.m ięc i Narodowej hold otate
stwierdzając,
za gra- czając op i eką m iejsca walk ł
zakupione
urządzenia
powlny być jak naJsavb- męczeńs t wa, od w ied.rnjąc ie I
nicą
oleJ zamontowaBe na p1MmCZegól- skla.dając w ! ąztDnk i kwl.atów.
OBYWATE LSKI K OMIT ET
nych obiektach.
OCHRONY PO MNIKÓW
Dzięk.i. wcześniej podjętym zo..
WALKl I MĘCZ EŃST WA
Łódi, k wiec ień 1973 '"
(Dalszy ciąg na str. 2)
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wszę lizie zadowolqiqce
nie
Tempo proc

magistrali

Sul~jów

i

Dający się oora.z bard'.l'iiej we znaki deficyt wody JV
łódzkim przemyśle i gospodarce mieszka.niowej sprawia,
łe postę:D pr.\C na budowie now<'go systemu dopro'll48dza-

~

partyjno-adminisira<:yjo ych Lod'l:! I województwa. Wozo-

~

B. Koperski i J. Muszyński , a tak7.e przewodniczący Prezydium RN m. t.odzd - ! J. Lo.rens (na zdjęciu "o bok).

~
~

~

J~ego „p\: i.1 auk~" ·taucwi ptZ(•ll'1iot 1 t~łej trc.;ld wład7>

~ ra.j z a.ktualnym stanem rob6t na sulejowskiej lnwesty~i
~~ za-poznali się: pierwsi sekretarze KL \ KW PZPR

- ,,.„albo te fclągaczk1. W kotlcu Je§ll spoJrzec! na me
Innej •trony, Sii one dowodem, te uczetl sporz11dzaJ11cy w
pocie czoła te notatki, w JakH tam sposób - z pewnoścl11
lepsze to a.lt nic - prz .vl(otmvywał się Jednak do klasówodnaletłl
ki. Musiał prze.trzec! lld tam stron podręcznika,
fakty, wzory, dllłY. a te nie ufał swojej oamlęcl I zapisał
Je na kartce. to rót? " któł z nas - nawet ma.fl\C za sob11 chlubna szkolna przeszłoM w dziedzinie rycia na panie sięga w krytycznej sytuacji
mtęc! wzorów ł formułek - mimo uacnnku do wluneJ pamięci - do .tnwnlków,
poradników. encyklopedii Itp.? Od tego w końcu sa - powiadamy, ale w !ZkOlP sprawa nabiera nieco Innego wymiaru. Dlaczego? Przeciet gdvby tak przeprowadzi<! merytoryczną anallze •1>orządzanvch orzer uczniów §clą•rnczek. nkazałoby się, te wlększo§<! z nich zawiera przede wszystkim
encyklopedyczne dane. skróty Informacyjne. potrzebne do
problemowego rozwinięcia tematu. formuły I wzory. które
trzeba dopiero umie<! zastosowac!. " w tym fuł uma tylko
wszystko .fedno
z n a J om o ł cl faktu ozy twierdzenia
wziętego ze łcls,gl czy letącego przeił uczniem podręcznika
- n.l.eWiele pomote.„"

tl

ciąg

pt>nledzlałek

1 i 2 kwietnia 1973 roku

następuje:

(Dalszy

Narodow~j
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bes
- Nie - proszę nie zdejmować kapeluszy
przesady. Ten kp i ący uśmiech także nie jest na miejscu.
Wszyscy wiemy dobrze, że idzie tu o rzeczy nader poważne. Pamiętacie chyba z:,resztą doskonale sami tę dramatyczną ciszę w klasie po przedklasówkowym expose
matematyka:
- Kogo złapię na sięgan i u pod ławkę, albo gdzie In·
dziej, ten może nie liczyć na trójkę na okres. Wszyscy
słyszeli? Taak„. To św ietn i e. A tera.z piszemy: Podaj
wzór na zam i a.nę„.
Tak, tak„. ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni,
bo ja np. do dziś mam jeszcze w uszaeh spokojny głos
profesora D.
- S zczepaqlak - poka:Ł no synu co tam trzymasz w
ręku? Sci ąga. „ ? Spakuj manat ki i„.

na str. 3)
Fot: A. Wach

-

Łódź

pano11una tYQodnln
•

ragn11 na wstępie zwr6olć uwa- \ Dlstom". Co je-dna:11: najważniejsze t.o przypominając, że obecnie trwa kolejgę na telewizyjne (czwartko- brak postępu na drodze do znaJezie- na runda rozmów na ten temat w·
prezydenta nia rozwiązania polity~znego, mające wiedział m. in.
wy.§.tąp i enie
we)
powiedział go, w myśl porozumienia osiągniętego
który
N ixona,
- Naszym celem jesł osiągnięcie
m . In.: - Po raz· pierwszy od 12 lat w Paryżu doprowadzić do utworzenia,
w Wietnamie nie ma wojsk amery- poprzez w y bory, rządu reprezentują zbliżenia stanowisk :i:e Związkiem Rakańskich„. •). W ten sposób zamknął cego faktycznie społe<:zeństwo Wietna- d7ii~kim i innymi państwami Układu
roz- mu południowego.
się jeden z najtragiczniejszych
Wa.rszawsklego. W Europie tocsą się
d z iałów powojennej historii. W WietNadal nłe ma ładnego porozumienia wielostr0<0De konsultacje w sprawie
jeda
USA,
wojsk
już
ma
nie
itamie
oo wykorzy- pr-zygotowanla ogólnoeuropejskiej kon.
nocześnie zwolnieni zostali ostatni jeń w Kambodży I Lao.sle,
cy przez DRW Wygasł także mandat stuje lotuiotwo USA bombardujl\(l oba ferencji be711>ieozeństwa i współpracy.
czterostronnej komisji wojskowej, po- te kraje, nczeg6lnie Kambodżę,
by Trwaj"- przygotowania do rozm6w
o
„
w porozumieniu paryskim
wołanej
l
władzy wnjemuej redukcji sił zbrojnych
pny
utrzymaó
Dajdłuiej
jak
przenadzorowała
by
to,
właśnie po
zbrojeń Da tym kontynencie.
I ważnych generała Lon Nota.
bieg tych dwu wielkich
.
.
operacji: wymiany jeńców l wycofy~eiryka~s~i dyplo~ata przedst~~oza ty~ n.1espokojnY1T1 za.kątki~m
wania woj~k.
w1aJąc. 'V'! iście telegrati:cznym skrócie
Indoch1~Półwysep
_ie~t
~iata jakim
Na pier wszy nut oka może llllę więc ski i poza Bliskim Wschodem, iidzie najwazmejsze wydll!rzen1a uderzał zdeCz~
wydawać, że wszystko przebiega nie- stan „ni w~jn! ni. pokoju" trwa ~a- cydowanie w nutę <?Ptymizmu.
zwykle sprawnie, zgodo.ie z kalenda- dal, wszędzie 1.ndz1ej coraz wyraźniej ma on pełne pokryme, ozy nad nami
rzem I Wietnam Południowy zmierza d?chodzą do głosu tendencje odpręże- 1 rz~ywiśoie nie~ jest Ju_i bezchmurJest to moim zdamem, trochę
do stabilizacji, Niestety tak nie jest - n1owe. Znalazło to m. In. wyraz pod- ne.
obok tych budzących nadzieję i.ntor- czas spotll;ania w Departamencie Sta- 1 optymiupu na wyrosJ, ale nawet
macjl nadehodzą I inne, mniej budu- nu, gdzie podsekretarz Kenneth Rush symista, jeśli tylko oc011ia zjawiska
starcia między siłami patrio- przedstawił dziennikarzom aktualny realnie, nie może rtie dostrzec rzucai!łce tycznymi a wojskami reżimowymi nie stan stosunków amerykańsko-radzlec- jącej się w oczy tendencji w polityce
Sajgon u~taml osławi(>nego kich. Nawiązując do tak konkretnych m i ędzynarodowej, k,tórą można okreśustają.
Th ieu zapowiad,a nawet ro zpoc z ęc i e osiągnięć jak porozumi'enie w &prawie 1 lić jako zm i erzającą ku d ysku s yjno ści,
„wielkiej ofensywy prseolwko komu- ocra.niczeni& •ojeń atra.teiicz..nych 1 to maczy, ie wuelki• Mw• n&Jclrał-

llwsze problemy usiłuje stę rozwllłZY· tłycy.fn,te tn:yma idę z tłata od pollty.
Obeonłe wojskowi po sp ełnieniu
waó nie poprzez wywiera.nie nacisków, · ki.
a ich
ozy wręoz groźby, Iem przy konferen. I misji, wr6cill do mundurów,
Nie zżymajmy s ię teki przejęli z powrotem cywile.
cyjnyoh stołach.
więc gdy coś z.byt długo trwa, gdy
Ocen ia się to z jedne j strony jak o
nie uzyskuje się szybko rezultatów,
boć przecież tak ie przewlekłe n ieraz do.wód poparcia ar1'J.ii dla Allende, z
rozmowy lepsze są a.n i żeli zimne lub drug1'ei' J'ako dowód J'ego s1'ł y i zd ecy '
· J
d
gorące wojny.
owama . est to szczego lnie znamien~
rewelac ji b.
ne w św i etle ostatn ic h
• • •
szefa CIA, który ujawn ił, że koncern
ITT oferował ce ntrali
Chi- telefoniczny
zę&to ostatn:fo 'Piszemy
d0 1 •
T
k' j
le - ten daleki kraj, wąski
arow, aby
m i 100
pasek na zachodnim wybrzeżu szpi~gows ie
Jak
a.
prezydent
ego
postępow
obalić
Ameryki Południowej przeżyswe pełne napięcia , dotad odpiera OD ataki sw ych p rzewał I przeżywa
dni I tygodnie. Walka Frontu Ludo- cl~ik6w zewn trzn eh · wewn t rzę •
i
Y
ę
wego, któremu pr~ewod:rii prezydent
Allende z prawicą chilijską nie usta- nych ma.jąc u sobą postępo wą cz;ęś6
wyborach I światowej opinii publicznej.
choci aż po ostatąich
je,
Front wyraź.nie umocnił swe wpływy
HF..NRYK WALENDA
. znalazło to wyraz w przeprowadza~
nych przez Allende zmianach perso-

°

pe- 1nałinych. w

I ·

„

rządzie

•
i! podcsu
R.zeos polega n.a tym,
kryzysu wewnętnnego wywołanego
strajkiem prezydimt wprowaddł do
gabinetu dw6ch generałów I jednego
admhla.ła, ohooiai annla ebdill,jska k•·

I

Warta przy okazji dodać , te był
moment, gdy w Wietnamie Połudn i owym stacjonowało 543 tys. żołn i er zy
USA nie licząc ma r ynarzy VI i VII
floty oraz lotników dokonujących na•
lot,y 1 .WT&P1 Guam,

'IO
•
maJa

POilllJślna

realiz acja zadań
I kwartału br.

1973 r.

Poc zqte k
egzam in6w

dojrzałości
Niewielkie zmiany w regulaminie

Przy aprobacie rzqdu USA

Reżim saj2oński lekceważy
porozumienia wietnamskie

l
pońozosznlczycb
wyrob6w
I kwal'tal readzlewla.rskich orao: tkal\l.D weł·
tl.zacjl tegorocznych planów proo- tenie dla po!roju 1 tąd&i by a4'ó
Rząd DRW opublikował
Do szczególnie !atot·
nianych,
etap
plel'WSZY
dukcyjnych rząd
podsu- mintstiracja sajgońs.ka !
świadczenie, w którym
nych problemów należy obecnie
stojących
zadań,
wykonania
pIIZerwaly
niezwłocznie
Jak się dowiadujemy, w Ministerstwie Oświaty i Wymowuje 60 dni realizacji poro- USA
produkcji
k<)I!Jeczność wzrostu
przed naszą &ospo'1arką w najnastanowiące
akcje,
młodzieży
zumienia pa.ryskiego w &praiwie wszystkie
chowania, tegoroczne egzaminy dojrzałości
w przędzalniach bawełny - od
dla niej roku oważniejszym
ruszenie porozumienia paryskleWletnama.
szkół średnich prze-biegać będą według dotychczasowego
rytmicznych i większych doetaw
beonej 5-latkl. Cp ro~ują rei.wSta.ny Zjednoczone - stwier· go i dokumentu międzyinarodo
zalety bowiem
tego surowca
reauLaminu. w !którym nastąipiły niewielkie zmiany.
taty min!onyoh trzech miesię•
dza oświadczenie _ nadal nie wej konferencji w sprruwle Wietkilku Innych bra.M
cy? Dotychcza&<>we wynik! bu- tok pracy
chcąc całkowicie położyć kresu namu. Równocześn ie rząd DRW
przemy.slu lekkiego,
WEDLUG DO·
dzą optymizm.
swej obecności wojskowej i in- wyraża gorącą wdzięczność rzą
PKP wykonały z nadwyłlkll
DANYCH
TYCHCZASOWYC R
egterwencjl w wewnętrzne sprawy dowi i narodom państw socjaNajistotniejsza z nic'h mówi, cja.ch, paÓSŃWOWa komisja praRESORTOWYCH - WIĘK.SZOSC swoje k!wartaJ:ne zadania, prze·
pań·
zaminacyj,na będzie miała
Wietnamu, nie zrezygnowały ze listycznych,- wszystkim
wożąc dodatkowo blisko a min
ODNO·
GALĘZI GOSPODARKI
państwowa komisja egzaiż
jed·
z
dopuszczenia
decyzji
wo
swych planów utrzymania i u- stwom miłującym pokój 1 spraton towarów.
TOWUJE PELNE WYKONANIE;
do
dopuścić
minacyjna może
ną notą niedostateczną do egu;amoooienia administracji sajgoń- wiedliwość, wszystkim między
A PRZEWAŻNIE PRZEKROCZE- - - - - - - - - - - - - - egz.aminu ustnego ucznia z
min.u ustnego.
skiej, narzędzia neokolontaliz· narodowym organizacjom demo.N;IE PLAN(IW KW~TALNYCH.
z
całego
narodom
niedostateczną
oceną
kratycznym,
jedną
mu. Administracja sajgońska _
Generalnie jednalk obomązuje
Trzeba dodać, że plany te zaw
postępowym silom
świata i
poniedziałek
egzaminu pisemnego. Nie na- w da.lszym ciągu zasada. mózwiększenie
znaczne
kładały
Stanach Zjednocwnych za porządu amerykańpoparciu
przy
egzamlnów ustleży jednak tego rozumieć jawiąca, że do
od chwili
produkcji w porównaniu z anask!ego - dokonała
udzl&i
udzielali
zawieszenia parcie, k.tórego
życie
wejścia w
ko zasady powszechnie obo- nych dopuszczeni zostają tylko
logicznym okresem ub. r.
ci, którzy zdali z wyinikiem pobroni dziesiątków tysięcy opera- , __1a_J_ą_n_a_r_oo_o_w_1_·_w_ie_t_n_a,_m_s_k_ie_m_a_._
zostało
jednak nadal
Wyraźnie
wiązującej.
Równocześnie
egzamiJny
wszysbkie
Z:!'tywnym
występują w gospodarce nieko·
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przez
rzystne zjawiska: NADMIERNY
glonom kontrolowanym
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dziej skomplikowane sytuacje ne egzaminy maturalne odby.
KPZR, Piotrem Maszerowem I
samym
gospodarki:
gałęziach
których
nictw ohlopskich, za.proszone na
oświadczeniu. Minęły 2 miesią
uczniów uwa- wać się będą w tym szkołach
pojedyńczych
z prze•
Finlandil
KP
delegacją
czasie we wszystkich
marca
31
PRZEKROCZYLI
kongresu.
wejścia w życie
obrady
BUDOWLANI
ce od chwili
partii Aarne Sa•
Wod11iczącym
runkowane np. szczególnymi w Polsce: 10 maja - z języka
delegacja Bulg.arskieprzybyła
jednakże w
broni,
O 5 PROC, PLAN KWA.RTAL·
zawieszenia
mar26-29
arinenem w dniach
przypadikami losowymi, złym polskiego, 11 z ma.tematyki,
go Lud.owego Z<w!ą'iku ChlopNY ODDAJĄC M. IN. DO Urzeczywi!>tośc! w Wietnamie poca w Helsinkach. Obie delcga·
stanem zdrowia w czasie pi- 12 - dowolny ego:amim. z języllja.
s<k!ego z sekretarzem genel'alnie
jeszcze
ciągle
ŻYTKU BLISKO 30 TYS, MIEłudniowym
cie pozytywnie oceniły obecny
obcego, a 14 maja z wybranego
sania pracy itp.
nym BLZCh., prrew<Jd.niczącym
SZKAŃ,
dz i ;>.lań wojennvch.
przerwano
radziecko-fiń·
stan stosunków
Bywa.ją też sytuacje, gdy wy·
przedmiotu (Wchodzi tu w grę
F.rontu Patróiotyczmego Ludowej
sajgońska. jawnie
ROWNIEŻ O 5 PROC. PRZE·
Administracja
i podlcreślUy historyczne
skich
młody · czło
chemia,
fizyka.,
uzdolniony
bitnie
przedmiotów:
5
Geo.rci
BuXgaiI"l.i
Reip'l1blfiki
ZAI)ANIA
swo.
demokratyczne
KROCZYL PLANOWE
naruszając
znaczenie układu radziecko-fiń·
wiek np. w za.kresie przedmiobiologia, geografia, wiedza o
'I\raJkawem.
Wietnamskiego,
I KWARTALU PRZEMYSL l\'IAnarodu
body
skiego, którego 25 l'.'ocznica obtów ścisłych, otrzymuje notę Polsce i świecie współczesnym).
ooeracjl
BUDOWLANYCH,
tysiące
TERIALOW
przeprowadz i ła
chodzona jest w tych dniach.
pi- Przy takim rozJożeniu terminów
niedostateczną z egzaminu
Tego samego <'ni& C'Złonk<>Wie
12,5
wartości
produkcję
dając
karnych, terroryzując l gnębiąc
Komunikat podkreśla wielkie
praktycti«ie
•emnego z jęZyka polskiego 1 prac pisemnych,
k ie<r·OW1ni.c11wa NK ZSJ. ze StarozszerzeWietnadalszego
Wiele zakładów
południowego
możliwości
mld złotych.
ludność
wybitnemu hu- mlod21ież będ7lie miała 2 dni
odwrotnie
omawiali z
nl!stawem Gucwą
i pogł~bi~nia współpracy
nia
mu.
rwyprodukowało doda1lłrowe iloś
z
llle p<>Wiodlo się
prze1·wy (nieliczni bowiem skła
maruścle
de.legacją BLZCh węzławe prowe wszysi•
nie
radziecko-fińskiej
Administracja sajgońska
ci materialó"°' - awlaszcza de·
dowolny ega:runrin z
dać będą
matematyk.I. Również w tego
blemy współpracy oba Ron·
kich dziedzinach.
ficytowych. M. in. przemysł ceprzekazała dotąd T y mczasowemu
sytua- języka obcego) przed ostaJt.nim
rodlzaJ'u, eczególny<:h
ructw.
RepuRewolucyjnemu
mentowy dostarczył dodatkowo
Rządowi
egzaminem. J\enodzież skari:yla
około 70 tys, ton cementu. Mibliki Wietnamu Południowego
i;ię bowiem, Jź skla.danie egzaktóre zostały
rejonach
osób cywilnych,
mo to w niektórych
ciągu
w
minów pisemnych
ares>;towane i są obecnie uw i ę
wystąpiły trudnośei z zaopatrzekolejnych 3 dni, jest zbyt wyW więzien i a c h sajgoń
niem w kruszywo ,prefabrykaty,
zione.
eze('pujące.
skich ciągle jeszcze przebvw'aią
materiały l.nstalacyjne 1 izolaWy.nilti uzyskane z prac pitysięcy wlęźiniów politycz·
se~k!
cyjne •
semnych, zadecydują 0 przyLodzi
mieszkańcom
nych
r:aipewnid
(Dokończenie ze atr. 1)
PRZEKROO OK. 5 PROC.
do egzaminów uststą,pieniu
(w)
cny.s-tą wodę.
Stanów
rząd
Równocześnie
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
KWARTALNY PLAN
,_
CZYLY
geinera'lnego
przez
nych. Terminy skla.da.nia. tych
w
pozostaWil
Zjednoczonych
WSZYSTKIE
OPERATYWNY
ostatnich usta.Ja 41,a siebie p.oponact
południowym
Wietnamie
Z3\POI'Y
i
2Jbiornika
wykonawcę
BRANŻE PRZEMYSLU SPOŻYW
·Datą zakoń
s:ziltoly.
szczegó.lne
ju.ż
doradców wojskowych;
10 tys.
Hyld:robudowy-d)
(załogę
CZEGO; wartość spnedaży wyczeu.ia eg~~ dojrea.lości w
za osoby cywilne
podaj ąc Ich
pod koniec maja br. 11U1Stąpi
robów oraz usług wzrosła tu w
jest dzień 20
kradu całym
do„tawy broni dla
przyszłym
w
nasila
oraz
wody
spiętrzenie
.A Wczoraj o god!z. 8 w Lodzi
porównaniu z analogicznym onastąpi
kwie~nia,
30
czerwca.
Rząd
Wietnamu poludniowego .
swejowskim jeziOTz.e. Jest to
Gdań
ulic
na s~zyżowa.ni u
kresem ub, r. o blis%o 7 proc.
zakończenie zajęć szkolnych ~
bM'dzo wa:iJny etaip całej budo·
USA również stara się na wszel!lk:iej i Więckowskiego , 6-letni
Nastąpiło to w sytuacji, gdy w
Każdy
mahtralnych.
klasach
ro:upo·
przena
i
pozwoli
odro~zvć
bowiem
sposollv
wy,
kie
prze,
40)
Dari'\JSz K. (1 Maja
ub. roku zwiększone zapotrzeab olwent, który otrzyma świa
wóil
rozm i nowa.nie
częcie wstępnej próbnej eksploc iągnąć
chodząc bez opieki jezdn i ę . zobowanie na artykuły żywnościo.
dectwo ukończenia szkoły śre
podkreś
pozostałych urząd.zeń noata.cjl
aj
amw
r
t
przybrzeżnych DRW przez
potrącony
stał
na
czy
uwagi
z
ogólnokształcącej
we zanotowano
dniej systema.
wego
o~wiadczenie
do
la
13/1. Chłloopca pl'zeWie'zi<mo
okres świąteczny - w marcu;
zruwodowej - będzie miał pradalej
R ząd DRW ...:. czytamy
SZPi-ta.Ja J.m. Konopn!•ckiej
Aby to jednak nastąpiło jak
wo przystąpienia do _ egzaminu
w br. podobne zjawisk.o wystą
w ośwl adC7.en ! u - zdecydowanie
pokierowniotlWa.
najszY'bcie:J
drogę
;()'twlerającego
Przekrodojrzałości
pi w końca kwietnia.
„Sy.i:e.ną"
jadąc
O.
Jeny
.A
ęc i a,
i
posun
typu
tego
potępia
muszą
bud<'IW
szczególnych
do ubiegania się o pmyjęeie na
czono plany produkcji m. in. talF 3508 na skrzyź owa.n i' u ul ic
które ~tanowią poważne zagro·
poeta•rać się o bradrud ący a niekich artykułów Jak drób, wy·
s~udia ~}'..ŻSz.e.
Więdko~ki ego~ n ie
.
1
_
LflPOW:eiJ
zbędny do ternnmoweij :realtzaroby mlectarsklet ~sło~ wjr~
usza.OOW'lll pioowśzenstWś nrzeoj i iadań· 51Przęt: -koparki, apyby czekolad<>we, th1szc11e roślin·
jarotu,- wskutek: czego zdt-rzyl
~ąl'ki :l,. Sall!OC'hodY . . D/& J;Jr.ZY.
aię z :auto!lt1$6m MI?:K. K 1<l'r<JWne 1 piwo, - .NłewM:Zny- wzrost,
brak ki1kn1 C'iężk!ich sa·
kła<l'U.
„Syreny" opa~rz,ono w P o„
cę
odpowiad~ący, _aktµalnym _ moż
tśPu „Tatra" irniemocllOdów
SZlkodY - ok. 7 tys
rolnictwa
~iu.
naszegg
liwościom
zalln&tailotaśmoc!a,g
ruchoanńl
7Jl. Wypadek !Iliall miejsce oj():
przemysla przet>wórczego,
oraz
do robót niwelacyjnych
wany
·
d:i:linie 10.55.
zanotowano w dostawa.eh mięu
w rejonie talW. doprowaid:za.l:ni·
Na poJtiomie
1 jego wyrobów.
.A 24-letn:i.a Ewa Ch. {7'8.Ill. w
ka wody.
rapsię
utrzymuje
wchodząc
PabiB1niioa.oh),
ubiegłorocznym
Szczególnie n!epolroJąu mel·
mąki i innych
toW!Ilie na jezdn i ę wpadła pod
&przedaż cukru,
Wy pa.ctek
dunki na.pływają z terenu buwęglowodan(}wych.
„Staira" 11131. WH.
artykułów
na skrzyżawamu
się
dowanych oezyszczalnl ścieków.
wydarzY'ł
nastąpił nato·
Mniejszy popyt
o
obiektów
tych
-Lindleya
i
Budowniczowie
Na.rl\łowi'Cza
ulic
niLe!;iącach
minionych
w
miast
DzH o wozesnym świcie nagły telefon zelektr:f7Jował całą
wylrnnall w styczniu i lutym
na wyroby tytoniowe. ną opa?~~5Po::~~~l)IWa
~!:~
załogę drukarni RSW „Prasa": ,,zatrzymajcie maszyny rotatezadań
proc.
!}-10
zaledwie
WĘGLA
KOPAL?ll"
ZAŁOGI
cyjne, wstrzymajcie druk dzisiejszego wydania. Mamy dla
Tymcrzasenl zgodgorocmych.
KAllUENNEGO wyd-Obyły w cią
was „bombę"!! Sensacyjne odkrycie w wykopie w pobliżu
l. O godz. 16.3-0 na. skrz%'<>z przy>jęty.mi. założeniami
nie
lfodatkowo
gu I kwartału br,
wa.nia ulic Zgier11kiej 1 DoL1ej
Dworca Fabrycznego. Przyjeżdżajcie!"
OC'ZYS7Joza1nie te p<>W.tn.ny „ru- dostarnietrzeźwy Grzegorz A (18 lat)
206 tys. ron paliwa
końcu
w
najpóźiniej
szyć"
jadącego
do
wskoczyć
usiłował
stosowanej - prof. dr mgr inż.
czając średnio dziennie . o 2.5 tys„
nam było tego dwa
trzeba
Tadeusz Janasik jest bry.
Nie
września br, Jest to jednym z
tramwaju 45/6 i upa.dl na jezdna
ton węgla więcej nit w analoJana Stanisławskiego.
Byliśmy
razy powtarzać.
ngadzistą na wydziale obróbki
podStawowych wsxu.nlków, a.by
przewieserstrony
Posz-kodowa.ne®O
nię.
My zaś ze swej
gl!l2ll1ym okresie ub. r.
miejscu piorunem - przedzieramechanicznej w Widzewskich
ziiono Cbo szpitaJa
we wszydecznie zapraszamy wszystkich
Znaczne nadwyż,j{i
jąc się z niemałym trudem przez
Zakładach Maszyn Włókienni
cudem
zWiedzania
swojej
chętnych do
aeortymentach
nowokól
r.tklch
wykopów
kretowisko
.l M-11.ebni Józe1. B. (Targoczych „Wifama". Od 1957 r.
ocaJalyoh zabytkowych ruin.
podstawowej produkcji uzyskały
Rozmawiamy z
wego dworca.
wa. 10), us iłu.jąc wskoczyć do
jest członkiem partii.
(SI)
łopata
również zalog! hut tela.za 1 •taktórego
człowiekiem,
bramwaju !2/1, w·padł pod doKażdemu najbliższe jest
do prawdy o • - - - - - - - - - - - - - - ll.
drogę
utorowała
mu
ZJIJiaildżyly
Kola
czepkę.
jego zaPONAD t/ł SWYCH ZADA~
dworca
własne podwórko przeszłości
świetnej
Wy;padek miał mięjsce
sto.pę.
I
W
ROCZNYCH WYKONAŁ
Mówi Maurycy
Lódź Fabryczna
kład pracy. Reprezentując zana ul. Karolewskiej przy Dwor
PRZEMYSL
BR.
KWARTALE
ko„Kopalem,
·
Poszeps-zyński:
CU Ka.lis.kim O god•z.. 16.40.
łogę „Wifamy" na VI Zjeźd'Zie
LEKKI. Według szacunkowych
jak mówi
palem i nagle
PZPR, konferencji dzielnicowej
Radio Kair podało w sobotę,
.A O god'Z 16.45 na skrzytodanych, produkcja ti;>warowa w
mój dziadek: „tJ:1zask-prask 1
marca
:n
kraju,
w
Jw~o 10
i teraz łódzkiej mam obowią
mianował
że prezydent Sadat
wa.Mu ulic Lag iew,n i·ak,ej ! Towynlo&ła ponad
cenach zbyta
wszystkim!" Stylisko pękło obradowa1a w Rzeszowie, wopo
zek przekazać moim kolegom,
kierowca "Syreny"
byłego premiera Aziza Sidk!ego
kars1kiego1
łS mld zl l było o ok. 11 proc.
i oczom moim ukazal się wlot
sprawokonteren~ja
jewódzka
ej
żn
eostro
sekretarza
ni
wsJcu.tek
pierwszego
IO
byłego
14'76
i
którzy obdarzyli mnie zaufawyższa niż w anal~gicmym oTropy
podziemi.
jakichś
do
ow
PZPR.
zdar.vczo-WY'boricza
jauly uderzył na przejś.ci u dla
Socjalistycznego Związku Arabkresje ub. r. Najwyższy przyniem, odpowiedzi na d>ręczące
wiodły wyraźnie w strooę Dwor321
przybyło
które
na
bradach,
pieszyich 77-letin Lego Aleksamdra
skiego, Sajeda Marei wiceprezyrost - w stosunku do I kwar·
ich pytania. Kiedy wróciłem
ca Fabrycznego. Przywołaliśmy
reprezentujących poów,
t
delega1
Poszk~do
45).
i,cka
(Lagiewn
K
Republiki
Arabski.ej
dentami
talu ub. r. - W:Yllkano w wyze Zjazdu pytano mnie m. in.
na pomoc kopa.-lti i po dwóch
nad 113 tYIS. orga.nizaC'ję parlepomocy
ud:zielil
wamernu
Egiptu.
twórstwie tkanin jedwabnych,
u.czcstgodzinach pracy dotarliśmy do
tyjną Rzes'ZO'Wsz.czyzny,
o rozstrzygnięcie sprawy skró"karz.
Biwra P.olit:;•czczłonek
obszernej pieczary pod dworniczył
cenia wieku emerytalnego. Na
.A Woz·oraj w Dzierzbicach,
cem. Ale o tym cośmy tam zonego KC PZPR, m i1n:i.ster spraw
wielu oddziałach w „Wifamie"
pow Kiu1mo, kie!'Owca ci ągnika
jut powie ten
z9'gramLcznych Ste:Dain Olszowbaczyli niech
ludzie pracują w warunkach
nieF'ranclszek D. wsk>uteik
ski
pan.u••
kieru.nlko wskazów ,
sp.raWlnyich
szkodliwych dla zdrowiia więc
nowy
wybrała
Konferencja
Prof. dr Andrzej R. podsumopodczas sk.ręca·ni a spow.od r>wal
zrozumiałe, że interesuje ich
:K;omLtet Wojewódzki PZPR. Na
wu .1ąc na gorąco, w te!egraficz·
zoenenie z motocyktiem. P~o
seI
plenum,
jeg·o pierwszym
ten problem. Sądzę, że będzie
n v m skrócie, wagę odkrycia mó.
Jan P. i pasażer
waaząicy go
Rzew
pa•rtii
KW
kretarzem
on jeszcze rozważany.
w!:
Rozwój skierniewickiego szpł·
d-ounaJi c i ęi.k ; eh
Sta•nislaiw J
U października 1872 r., otwar·
Jerzy
wybrll!lly
7JOS>tal
szowie
załogą
rozmowach z
W
- Obali1o ono w sposób defltala był dość wolny. W chwlll
obr3'i.eń. Umieszczeni zostali w
to w Skierniewicach szplta.I, zaGa.wrysiak.
nltywny dotychczasowe nieodpoIl wojny świat<>wej
powraca także nasz
wybuchu
często
si.pita.lu w Ku•bnie.
łożony z inicjatywy tamtejszego
twierdzenia niektówied~alne
Uczył on zaledwie 60 łóżek. DO·
„łódzki" problem: moderniza_
Stanisła
lekarza-społecznika .A W szpitalu przebywa k iegłoszących
następuje
dziennikarzy
rych
plero od roku 1959
Ta podówczas
cja i zabudowa miasta. Zbyt
wa Rybickiego.
M„
Edward
a,
motocykl
rowca
dworca
mury
obecne
jakobv
Kolejno
rozwój.
dynamiczny
placówka lecznictwa
skromna
wolno zmieni•a się oblicze Ło
który jadąc z nadm i erną nybP<>łskiego
Główny
2larząd
pozbawione jakichkolwiek
były
budowane są nowe gmachy zamkniętego liczyła zailidwie 1Z
dzi, a przy tym zmianom nie
kością na dlrod ze z Tul'Owa do
inforWędkars<kiego
2lwią7.ik~
ruiną,
wartości,
pawizabytkowych
szpitala,
główny
budynek
prędko
jednak
się
łóżek. Stala
Wiel'lrnia u.derzyl w tyl „Syzawsze towarzyszy dyscyplina
Pre-zydium
muje, ze uchwałą
którą najlepiej hylobv rozwalić,
lon ortopedy-cz110-urazowy i. zaośrodkiem kon.solldującym tam,.
renyH.
ZG PZW nr 280 z dnia 26 mar·
i odpowiedzialność za „przeraa na jej miejscu wznieść od podkaźny, powiatowa Stacja Pogotejszą spole~ność IekarSką.
ca 1973 roku, w 7JW1ązku z
staw nowy i nowoczesny obiekt.
biane" miliardy. Szczególną u& W Magdalenowi e, pow Beltowia Ratunkowego, Zakład Aochronokres
wi01Sną,
wczesną
Anohat6w, k ierowc a ,,s ta.ra",
Na szczęście nie doszło d'>tąd
natomii PatologiC?.neJ oraz bowagę zwraca tempo przebudo?JOStał
szezu.paka
dotyczący
ny
le
n
ze
z,der
dojd7..le
spowod·awal
nie
O.
toni
nadzieję
mv
1
mie,
i
obecnej
chwili
gate zaplecze. W
wy śródmieścia. Zbyt wolno
bleźacym roku
w
wyją.tkowo
p rO'wad zo:i y m
mobocyiklem
z
jest
jut nl~dy do tal< nierozważnych
Dnla St mara 1973 r. po
szpital w Sklern.iewlcach
okolice ul.
się
przeobrażają
skrócony I ołowy wędkarskfo
przez Stefama L. Ten ost.a.tni 1
dlagich I clętklch clerplentach
decyzji I wandal•klego al<tu.
najnowocześniejszych
z
Jedną
Głównej.
teg0 gatunku dozwolone 1ą już
Wł ad ysław· L.
pasaż.er,
jego
lat 60,
Przy pomocy łopaty pana Poprzeływszy
ziemi
zmarła,
Je()fl,niczych
p!a.cówek
łodzianinem
byłbym
Nie
od dnia Z1 kwietnia br.
po\'lr.a.ilnie po.sz,kodo<Wani, um iehl.$toria odkryła
szcp•zvńsk iego
trWa
nasza ukochana Ma.tka, Babcia,
rozbudowa
a
łódzkiej,
gdybym nie wspomniał także
szczeni( zosta.Ji w szpita.J<U w
pn.ed namJ swode karty.
Siostra l Bratowa
przecleż nadal.
ioach
komua.bLain
P
poprawy
konieczności
o
uchronionych
Oto w cudem
z okazjj jublleus:uu 101).lecla
DOB·ROSŁAWA
przed zniszezeniaml podziemiach
nikacji. Miasto rozrasta się,
w Prezydium PRN w Skiernierowerzysta,
& W Wieluniu
dworra odkryliśmy ni mniej ni
wicach odbyła się wczoraj sepowiększa o nowe tereny, a
Dziiś w woj. łódzkim p!lzewlAntoni K. wpadł pCJld S tara" ,
dobrze zachowawięc.ij tylko...
!!C7Jnle
sja na.ukmva, w której
d·uJe się zachmurzenie niewielPrzeci ała
dojazd szczególnie do nowych
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dalszym cląiu Istniew środowiskach

W
ją

naukowych, kto wie
czy nie przede wszy.
stkim wśród twórców reprezentujących
nauki ścisłe, pewne

ilekroć
skrupuły,
moralne
przypomina im się o tym, że
ich dyscypliny również mo~ą
oddziaływać

na

kształt

życia

ludzkiego, na poglądy ludzi
C? do tego po jakie należy
sięgać sposoby, aby osiągnąć
cele humanistycuie. Wiadomo,
że w dziedzinie techniki i przy.
rodoznawstwa obowiązują inne
kryteria oceny skutków wdrażania tych nauk do praktyki,
w naukach społecz
aniżeli
nych. Stąd też, podczas gdy
nauki społeczno-humanistyczne
eleniewątpliwie
zawierają
menty ideologiczne, to w na.
zwią
przyrodniczych
ukach
zek z ideologią Jest najczęściej
pośredni. W praktyce jednak
nie zawsz!' tak bywa. Przecież
moralne skrupuły jakie odczu
wali twórcy bomby atomowej
miały przede wszystkim wła
ideolo,riczne uwarunkośnie
wania.
Mimo wszystko jednak poideologii w dalszym cią
funkcjonuje w pamięci
naukowych
środowisk
części
jako pojęcie negatywne, wywodzące się z jakiegoś podejrzanego źródła. W dalszym
jeszcze przypisuje się
ciągu
ideologii funkcje przeciwstawne funkcjom nauki. Sadzi się
np. dość powszechnie, że jeśli nauka służy prawdzie, to
ideologia rzekomo mistyfikuje
i to czę.sto w
rzeczywistość
r.posób niewybredny.

W czqsoch wsp6fozesnych, kiedy bodanla nqukowe wymogojq
ogromnych .. nokkid.ów fincmsowyeh, coraz większg rolę odgr}'WQ mecenat pańsfył:O npd r.la~kq, ciyli inoczej- mówiąc •. państwowo polityko noukowc;:i. N~e jest· to oczyWlście i być nie może, mecena~ bezrnt-eresowny. Nauka musi spłą. ooć państwu zaciągnięty dług, · a pro•
widławość jest taka, że jej twórcy łyrn Bardziej identyfikują . ~i·ę. z.poń„
stwern i jego cęlarńi, im głębiej przekonani sq . q fym, ie !'Jele ..te sq
kazdym rozie· dz:iś' w neutralność nouki wogodne ich poparcia.
bec polityki wierzq już chyba tylko ludzie cołkię.rn naiwni,

(DokoA0111me
fdyby tu w

•A

..

jęcie

pane z d.2iejów kościoła
nadto wymowne.

Metody

są

działania

at
•

walki Ideologicznej na Zachodzie mogą tu d.awać wiele do
myślenia. Kilka lat temu podstawowa metoda walki z mar_
ksizmem polegała na piętno
waniu go jako koncepcji antyhumanitarnej i nierealistycmiej. Stopniowo zaczęło się
to zmieniać. Lansuje się nbecnie tezę, że wprawdzie
Marks był uczonym genialnym, ale przecież wszyscy geniusze popełniali błędy, a jego
nauki odnosiły się tylko do
czasów, w których żył i dzia-

Niestety, w walce ideologiprzede
wymagającej
cznej,
wszystkim operatywnego działania niekiedy się opóźniamy.
Stwarzaliśmy np. pozory angażowania się w walce politycznej, faktycznie zaś, jakże
często strzelaliśmy do przeciwników, albo już nie istniejących, albo mających drugoł.all
nędne znaczenie.
A jednak na fali ruchów
wySchaff
Adam
np.
Kiedy
kontestatorskich na Zachod.ziP
upowszeehnll
Marksizm
jedkoncepcją
swoją
ze
stąpił
do takiego spopularydoszło
Wprawdzie Inne rozumienie
nostki ludzkiej? Wtedy, kiedy zowania marksizmu, że cizi~
ideologii, ale nie łudźmy się,
państwa muszą
dyskusja na Zachodzie doty- burżuazyjne
ie przyjęło się ono już począca stosunku marksizmu do
wµrowad.zać go jako obowiąz
Marksizm przez
wszechnie.
najogólniej rzecz lepsza. Nie ma bowiem nic antropologii filozofic:rinej na- kowy przedmiot nauczania· w
Ideologię rozumie obraz świa gorszego jak ideologia ooeru- leżała już do spraw prze- szkołach wyższych. Młodzie:f
biorąc ta konstruowany przez pryz- jąca argumentami powierz- brzmiałych! Było to dezorien- studencka, zwłaszcza we Franmat interesów i dążeń okre- chownymi, ideologia werbal- towe.nie frontu ideologicznego cji, NRF i Holandii :zaczęła
ilonej klasy I jej pnedstawt. na i deklaratywna, która przy- w Polsce, wzywanie go do twouyć tzw. antyuniwersycieli. W związku 11 tym ~ nosi w \st.ode rzeczy większe walki o to, co już przestało tety polegające na tym, ŻP
i pikietując wybojkotując
ró:inia Ideologie postępowe I szkody sprawie, niż pełne za- być istotnym problemem.
kł;i.dy, otwiera wykłady z tewsteczne, odpowiednio do tie· wieszenie broni w walce \deOczywistą sprawą dla naugó czy ich nosicielami są kla- ologiczmej. Trzeba również li- kowca jest fakt, że ruganie orii marksizmu. Mało tego.
sy postępowe, czy też schodz11- czyć się w większym stopniu jako metoda walki ideologicz- Dziś katolickie uniwersytety.
ce z widownJ dziejowej,
to czynimy, z niechęcią nej nigdy nie dawało pożąda .zwłaszcza holenderskie, proponiż
ludzi do przesadnej Indoktry- nych efektów, dlatego słusz nują marksistom z krajów
Mimo to spór toczy się w nacji.
Historia dowodzi, że nie się dzieje w naszej prak- socjalistycznych katedry u siedalszym ciągu, tym bardziej,
w tej dziedzinie wy- tyce politycznej o bee.nie, że bie. Podobno jest to inicjatyprzesada
w okresie pokojowego
że
od tej metody odeszliśmy .zde- wa Pawła VI.
woływała skutki odwrotne od
współistnienia sprawa ideolo.(Dalszz cią.g n.a .tr, 5)
cydowanie, Pewne przykłady
Przykłady czer.
.zamierzonych.
gii nabiera coraz większego
bel:
nie
się
znaczenia. Mówi
racji, że front · wzmagań ideologicznych wysuwa się na plan
pierwszy, kiedy ewentualna
lekarkę
córkę
uśmiercenie
wizja wojny staje się coraz
rozważań
mniej realna.
światowej
dało

Praktyka musi miet
oparcie ,w teorii

osta-

Przy różnych okazjach,
tnio na szczęście coraz częś
ciej, mówi się o tym, iż nic
lepiej praktyce,
służy
n·ie
działaniu w sferze ideologicznej, jak dobre teorie w dziedzinie nauk społecznych. Działalność ideologicwa nie może
być dobrą. jeśli nie wspiera
na naukowych rozeznasię
niach świata, szczególnie tych
jego fragme<ntów, do których
odwołuje się ideologia.
Nauki społeczne Już w samym procesie swego powstawania s11 społecznie uwarun.
kowane w większym stopniu
Dlatego też
niż nauki ścisłe.
przenikają do nich elementy
wartościujące, t.akie w sensie
politycznym I moralnym.
w naukach społe~
nych nie program polityczny,
ale np. swoista przekora, będąca
cechą charakterologiczną, spycha badacza na określone pozycje ideologiczne. Często fał.
szywie rozumiany nonkonformizm i niechęć do przyznania
się do tego, Iż słu:iy się ja.kimś
siłom sprawia, ie bacJ.acn zajmuje określane pozycje polityczne. Często r6wnież dość
rozpowszechniona w środowi.
skach humanistycznych swolata kokieteria powoduje, że
teoretyk r.połeczny określa się
polityMP.ie nie będąc co do
tego przekonany, że tak wła.
inie czyni. Np. w ostatnim
czasie na przykładzie publicystyki history~nej obserwujezjawisko ostentacyjnego
my
wywlekania problemów deli·
katnych. Jest to nie tylko wy.
politycznych
raz deklaracji
podejmowa.nych,
łwiadomie
ale również pewna próba kokietowania opinii publicznej,
Często

ldeowo-politycmą.
becnie główną funkcją
nauk spoideologiczną
łecznych jest uzasadnienie wyższ<' · : socjalistycznego
modelu życia nad kapitalistycznym. Oczywiście funkcję tę
mogą owe nauki spemić tylko wówczas, kiedy spełniają
funkcje ponależycie swoje
znawcze. A więc najpierw
trzeba poznać rzeczywistość
świata kapitalistycz..nego i soc.i alistycznego, poznać ich możliwości, aby sPnsownie orzekać, która z alternatyw jest
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zwolić uczniom ściągać? Oczywiście w odpowied.nł
9J>0sób. W jaki? - w tym leży wła.śnie sedno probl.,.
mu.
Niech obł~ 1tę notatkami, ksląłkaml, wyp.bamJ,
Ba, polećmy lm tak:łe w
tam.I I Bóg Wie czym Jeszcze.
I owo do pomocy sami, bo przecież ta zachłanność w or•
będzie tylko dobrze o
ganizowaniu sobie warsztatu pracy
niob świa.dazyć. A kiedy Już będą gotowi do boju - zażyj
my ich ,,z madkl" - postawmy przed nimi do rozwiązania
takle problemy, które będll wymagały twórczego, a nie o d·
t w ó r c .a e g o myślenia. Myślenia, którego sprawdzlan~m
Illo będzie znaJomość zanotowanego na kartce ciężaru atomowego pierwiastka Iks, daty bitwy pod Warną, czy wzo•
ru na postać kanoniczną . dwumianu kwadratowego. wszystko
zalety Jednak przede wszystkim, a może wyłącznie, Od awe10 sposobu I rodzaju postawionego przed uczniem zadania1formulowanla egzaminacyjnego tematu, stworzenia sytuacji,
w której umiejętność wyszukania w 9tosle notatek I kslą
łek potrzebnych mu wskazówek będzie się liczyć na plus,
a dopiero Ich Właśclwe wykorzystanie przyniesie klasówko·
wy sukces,
I tak oto przy pomocy kiągaczkii (a jednaki) doszliś
my do ogólniejszego i dyskutowanego obecnie szeroko
problemu unowocześnienia na.szego systemu oświi&towego,
a m. lin. modernl.zacji programów i met od naucza.nia.
W przygotowanym przez Komitet Ekspertów Raporcie o
„kształcenie J>l)wiinno
Stanie Oświaty czytamy m. in.:
l'l>zwijaó umysł zdo.Iny do samodzielnej pra.cy I twórorośoi (••. ). Konieczne jest za.stą.pienie jednostronnego poda wania wiedzy Pr>zez jej poszukiwanie ora.z na.uozanie
metod takiego poszukiwania •.•".
stwierdza zaś, że szkoła
Uchwała VI Zjazdu PZPR
„powinna przekazywać młodzieży gruntowną wiedzę,
rozbudzać zainteresowa.nia, wyrabiać umiejętności samod:riielnego uczenia się, dostNega.nd.a I roaiwiązywania problemów". Czy dzisiejsza szkoła - tak podstawowa, jak
równie4: średnia - jej obecny kształt i możliwości stanowią wystarczającą podstawę do wszechstronnej realizacji tych celów? Z pewnością nie - o czym wiedzą doskonale sami nauczyciele, sygnalizujący już od dawna
llZeTeg I>oląozek dotyczących progra.mów, podręll'Zolrlków
bazy mater!.alneJ ltd. W oparciu o dotychczasowe - niemałe przecież - wysiłki i doświ adczenia nauczycieli, wnioski z ogólnospołecmej dyskusji nad problemami zawartymi w Raporcie, w oparciu o rzetelną analizę i ocenę
obecnego systemu
niedomagań oraa; osiągnięć naszego
oświaty, można jeilna.k wytyczać główne kierunki jego
przebudowy ł dalszego ro:riwoju. Nastąpi to już wkrótce,
a pierwszą przymiarką do tej pracy jest ministerialny
projekt programu stopniowego wprowadzania pows'technego wykszta.łcema średniego.
Mówi on m. in., , że „szkoły I placówki oświatowo-wy
chowawcze powinny stać się aktywnymi ośrodkami pracy z dziećmi i młodzieżą, podnosić poziom i efektywność
nauczania, Inspirować, rozwijać t zaspokajać za.lnteresowa.nla pi>zna.woze i kulturalne Otraz uzdoln.ienia uczniów.
Powinny wywierać rosnący wpływ na poziom kultury
pedagogi=nej środowiska oraz włączać je do udziału w
pracy wychowawczej",
Nie są to wyłącznie „pobożne" i dalece odlegle od
spełnienia życzenia, tak jak nie ma chyba w I:'olsce nauczyciela, rodzica czy ucznia, który by się pod tymi zaod
łożeniami nie podpisał. A jeśli chodzi o ściągac2lki,
których zacząłem powyższe rozważania, to ... pomyśleć, że
kiedy myśmy wylatywali z klasy za potajemne sprawdzanie w słowniku jak się n a p r a w d ę pisze „gże
oni - nasze pociechy I uczniowie - będą
gżótka" być może mogli zaprząc do tej pracy ..• komputery. Niech
żeby
Im będzie. Nie szkodzi. Najważniejsze przecież,
ZDZISŁAW SZCZEPANIAK
p o t r a f i l i to zrobić.
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Podejmuje się więc pewne tematy bada.wcze bez oglądania
się n.a Ich skutki społeczno
ldeologicl'!ne, ale przecież czy
ktoś chce czv nie, również w
tym wyra:ia swoją postawę

„ •· »

mniej lub ba:rdziej
nić szerzej herezję, której otwarcie - hołduje ju.ż llpod'o nauczycieli i.„ po-

w

·. .

swlązku

nieuleczalnie chorej I ogromnie cierpiącej matki,
przez
utentyczne zdarzenie na temat eutanazji, pojmowanej nie jako narzędzie zbrodni,
do
asumpt w prasie
lecz: jako akt litości w stosunku do ludzi, u których sztuczne podtrzymywanie życia oznacza przedłużenie ich
·
męki.
nowych norm prawwymagają
medycyny
postępy
ie
Artykuł Theo Loebsacka w tygodniku „Die Zeit" sugeruje,
nych, aby można było stosować eutanazję. Jej problematyka, w miarę postępów Jlledycyny, przekształca się w splą·
tany gąszcz paragrafów, ludzkiego cierpienia i konfliktów sumienia lekarzy.
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Kontrowersje w kwestii pomocy w konaniu stają się bardziej problematyczne
w miarę Jak medycyna rozwija coraz
1kuteczn.leJsz11 śrOdkl I możliwości, pozwalające na to, te niejako sama decyduje o momencie śmierci; Innymi sło
w mJ.a.rę Jak Już konających ras
W)' -

ZA

WSZELKĄ

CENl,jT

ŻYCIE

CZY -

BIOLOGICZNE
LUDZKlET

ŻYCIE

Dawniej kwestia, by ludziom pozwolił!
widzi r6wnieł
ProfesM" H. Thlelloke
była mniej problematyczna nit
„Jedziałania.
sensownego
obecnie. W czasach starotytnych nieule- granice
o obawiązku lekarza
czalnie chory uchodził za napiętnowane śli mówi się
myśli
na
się
ma
to
życia,
ratowania
go przez los. Uważano, te mało celowe
Jest zajmowanie •ię n.im więcej nit to nie tycie biologiczne, lecz tylko „tycie
ludzkie". żeby to tycie ludzkie określić,
żywiąc coś w
nieodzownie konieczne.
rodzaju świętego lęku, usprawiedliwiano potrzeba Innych kryteriów, nlt te, któ•
re znajdują odbicie w elektrokardiograJeszcze małe wyrwacl 11 agonll I pozwo- się tym, t.e temu człowiekowi choroba mach I w elektroencefalogramach".
ta była przeznaczona I nile wolno ingelić Im tyć, chocla~ to życie wówczas
Jut tylko wegetac,Ją bez świadomości, rować w Jej przebieg.
Motna by, reasumując, stwierdzić, te
I mę
nacechowaną bólem
egzystencją
Dzisiaj za.patruJemy 91ę na to raezeJ śmierć Jest dostatecznym ziem, ale koczarnią .••
okrutnym.
czymś
może stać się
nanle
Kiedy w grudniu 1972 roku umierał odwrotnle. Ale Jeśli Jut śmlertl uważa
barprezydent amerykaliskl Truman, my za zdarzenie nleoczekłwane, które Nle powinniśmy czynić go Jeszcze
były
męczarnle
blisko osiemdziesiąt komunikatów lekar- nalety zwalczać wszystkimi dostępnymi dziej okrutnym przedłużając
dostępny
wszelkimi
I
cenę
wszelką
za
skich pośwladcz.yło wprost nadludzkie środkami, to wolno chyba zwrócił! uwami środkami; powinniśmy tet przypomgę, Jakle następstwa mote mieć zastowysiłki Jego lekarzy, aby przez 22 dni
nleustannle pOdtrzymywać gasnące ty- sowanie wobec umierających środków nJeć sobie słowa Kafki, które zawieraaluzję do prawa czławleka do śmier
ją
pochłaniających ogromne
cie. Tak dalece, te drogą lotniczą z Ka- Intensywnych
w
lltorniJ do Cansas City sprowadzono sta- Ilości czasu I wymagających ogromnych ci godnej człowieka: „Zabij mnie, bo
będziesz moim mor·
rannie zestawioną mieszankę amlnokwa. nakładów finansowych, Instrumentalnych przeciwny razie
sów dla szt.ueznego odżywiania pacjen- I osobowych, dla tych chorych danej dercą".
ta, a.by zrekompensować pracl: nerek u kllnlkl, którym nie uratowano tycia. To
88-letnlego starca. Ale czy było to po co w sensie dodatkowej opieki zyskali
Jedni, tego nie otrzymali Inni ze wzglę
myśli chorego, który w ostatnlch wypoZdając sobie sprawę, iż artywiedzianych przez &:leble słowach uskar- du na ograniczoną, z konlecznoścl, Ilości
kuł ten może wywołać kontych środków. Skrajny przykład: Wielożał się na to. Jak mu doskwiera maska
trowersję, zapraszamy naszych
krotnie rO\IJważano, aby u pacjentów z
tlenawa?•.•
Czytelników do wypowiedzeprzeszczepionym sercem dokonać w raNiewątpliwie wielu ludzi powiedziało·
ponownej transplantacji
proszę
zie potrzeby
by: Jeśli zbliży się mój kres,
nia sif{ na jego temat.
jeszcze
raz
Ich
przyjemną,
ł
utrzymanla
łagocl.ną
celu
w
serca
wtedy o śmler<'
Die iraktuJol• mule w6wczaa Jak 1faty• na JakJł · czaa przy iyolu. Pow1taJe Jed·

„moim

0!19ternację budzi lla.DlO poję
cie „eutanazja" Jako takle,
okresie
zdeprecjonowane w
się
Roo:umle
nazistowskim.
przez nie po prostu „pomoc w
konaniu" albo ,,śmierć sta.nowląCll łaskę"; Jeśll ktoś uwalnia beznadziejnie chorego I clętko cierpiącego
' człowieka od Jego cierpieli, daJąc mu,
poWiedzmy, nadmierną dawkę środków
nasennych. Eutanazja nle ma nic wspóllstoe rzekomo
nego 11 eksterminacją
„niegodnych tycia", praktykowaną w oze zbrodniami
kresie Trze„JeJ Rzeszy;
które miały być tuszowane pojęciem eu·
tan.azj!, aby uspokoić sumienie zalntere1owanych I wprowadzić w błąd opinię

r.owaneJ wiekiem mas2yny, której po- nak pytanie; czy tego rodzaju ambitne
szczególne elementy motna Jeszcze zre- nakłady nie są okupione
nieodpowiektórego dzialnym ograniczeniem opieki lekarskiej
lecz Jak człowieka,
perować,
mJ przede nad lnnymt chorymi?
Oszczędtcle
cza& nadszedł.
wszystkim bólu I ułatwcie konanle,
W kaMym przypadku nlę bez znacz&t rzeczywiście, przysięga hipokrateso- nla Jest równlet to, co postanowią człon
wa, Jaką składaJll lekarze, zobowiązuje kowie rodziny umierającego: czy gasną
Ich nie tylko do zaniechania wszystkie- ce tycie
ma być podtrzymywane tak
go, co mogłoby skrócić tycie ludzi, lecz długo, jak to Jest mooliwe, wszelkim!
by choremu oszczędzili 6rodkam1.
żąda od n.Ich,
cierpieli I bólu. 1

mordercą"

umrzeć,
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Nadwełtawskiej

DL

stolicy

przybyła jeszcze jedna pięk.
Najnowcześniejsza
na scena
- w jednym z najstarszych
budynków teatralnych kraju.
W pełni klimatyzowana widowni-a, o znakomitej akustyce, na 1050 miejsc. Stąd też,
ze specjalnej kabiny kieruje

się

urządzeniami

oświetlenio

W
dźwiękowymi.
wymi i
foyer I na widowni odnowiono zabyLkową sztukaterię
w stylu rokoko, na złocenie
której zużyto 3 kg złota, alegoryczne rzeźby oraz stare
freski na suficie. Ognioodporna kurtyna o wadze blisko
12,5 tony, stanowiąca niezwyelement,
dekoracyjny
kle
przedstawia jak gdyby matrycę (w negatywie) partytury utworów B. Smetany. A
sama scena, oczywiście obro.
sześć
towa, podzielona na
oddzielczęści, które można
nie podnosić i opuszczać, wyposażona jest w liczne au tomatyczne urządzenia.
Do tego starannie odrestaurowanego i unowocześnionego
starego budynku teatralnego
dobudowano nowy gmach zaplecze. Z garderobami aktorów, gabinetami do masaży, klubem i restauracją, salami prób, a także z magazynem dekoracji.
Teatr im. Bedrzicha Smeta.ny - bo o nim tu mowa
- po sześcioletniej przerwie
otworzy swoje podwoje już 1
kwietnia br. uroczystą pre.
„Sprzedanej narzeczomierą
nej" - najwybitniejszej opery swojego patrona..
teatr w towaZwiedzając
rzystwie dyr. Koczi miałem
okazję poznać
tego
historię

także

ciekawą

budynku. Postawiono go w 1888 roku na
tzw.
drewnianego
miejscu

W Zachodniej Europie - w krajach Wspólnego Rynku pracuje ok.
1O mln cudzoziemskich
robotników na ogół źle
niepewnych
płatnych,
swego
zatrudnienia,
często mieszkających w
walących się ruderach
i przeważnie rozdzielonych ze swymi rodzinami. Jednak bez nich, jak
twierdzą

ekonomiści,

dalszy tozwój krajów Europy Zachodniej nie był
by już możliwy.

§
Ten §

Nowomiejskiej?'o Teatru.
nowy, w stylu barokowym,
stał się rep1 t.>zenl·acyjną sceną
dla mieszkańców Pragi narogoszcząc
dowości niemiekiej,
licznych zagranicznych arty.
stów. Na jego desl;ach występowali m. in. Caruso, Eleonora Duse, Else Lel1mann.
Tu odbywały się jedne z
pierwszych na świecie festiwale teatralne. W latach I
Republiki budynek ten był
Praskiego
sied7.ibą
również
Tea~ru Narodowego.
Ale od 1933 r. zajmował on
życiu
szczególne miejsce w
kulturalnym nie tylko Ozetu
Występowali
chosłowacji.
bowiem prześladowani prz.ez
niemieccy artyści,
hitleryzm
którzy musieli opuścić swo,ią
Teatr ten stał się
ojczyznę.
sztuki
postępowej
trybuną
przeciwko faprotestującej
szyzmowi.
Dopiero po wyzwoleniu do
teatru tego wkroczyła czeska
1
kultura i czeski jf;>zyk.
wrzesma 1945 r. odbyła się
tu premiera opery Bedrzicha
Smetany. Od 1948 r. scena
Narodniho
skład
weszła w
Divadla, składającego się z 4
dwech dramatycz.
zespołów:
nych, operowego i baletowego; od 1949 r. nosi imię BeSmetany. Występo
drzicha
wały na deskach tego teatru
i
zespoły operowe, baletowe
wszystkich
dramatyczne
i
socjalistycznych
państw
większości innych krajów europejskich.
W 1967 r. - 2 czerwca w Smetanovym Divadle wy.
stawiono po raz ostatni przed
remontem „Sprzedaną narzeczoną". Tą samą operą otwiera teatr nowy sezon w odnowionym budynku po 6-letniej
M. D.-W.
przerwie,
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Królowa japońskiej piosenki, urocza Misora Hibar!
(pseudonim ten znaczy „skowronek") znalazla się ostatnio w wielkich tarapatach. Prawie wszystkie przedsię
biorstwa estradowe, które dawniej zabiegały o jej występy, zerwały umowy na wystawienie rewii z uclziałem tej znakomitej śpiewaczki. Bojkot 35-letniej panny
Hibari jest ceną, jaką płaci ona za to, że w programach zawsze widnralo także nazwisko jej brata - Tetsuya Kato. To prawda, że jest on artystą niewysokiej
rangi, że słuchacze nieraz już buntowali się przeciwko takiej „wiązanej transakcji", ale sedno problemu
tkwi w czym innym. Jak głosi fama, Kato lwią część
olbrzymich dochodów z imprez odprowadzał do kasy
swego macierzystego gangu - „Masuda-Gumi". Jest to
' przestępcza organizacja operująca w rejonie Jokohamy
i . ściśle związana z najpotężniejszym japońskim gangiem
„Yamaguchi". Zresztą ostatnio Kato został aresztowany pod zarzutem prowadzenia jednej z wielu w Tokio, szulerni. Nie po raz pierwszy trafił on za kratki,
był już wiele>krotnie zatrzymywany za organizowanie
gier hazardowych, nielegalne posiadanie broni, napady
i irozbój.
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Setki tysi<:cy,

jeśli

nie mlli001y ludzi

zachodnia nie
nic zdziałać
bez swych zagranicznych pracowników ekonomista
stwierdza
i dziennikarz Jonathan Power w artykule opublikowanym na łamach czasopisma
„The Proamerykańskiego
gressrve". J. Power zadał sobie trud zbadania sytuacji
cudzoziemskich robotników w
W
szeregu krajów EWG.
NRF np. znajduje się 2,25
mln cudzoziemskich robotników, oraz ok. 1 mln człon-

E

mogłaby

ków Ich rodzin. Nie mieszkaw
jak we Francji
ją oni
slumsach, ale w specjalnych
obozach robotniczych. 3 męż
czyzn na każde pomieszczenie
o rozmiarach 12 na 6 stóp,
przy czym każdy z nich płaci
za nie 30 marek tygodniowo.
Daje to piękny dach.ód za stopowierzchni,
pę kwadratową
na konta fawpływający
bryk posiadających te obozy
- podkreśla J. Power. Pisze
jego
on dalej że , w czasie
w obozie zakładów
bytności
Mercedes-Benz w Stuttgarcie
strajk spowodowynikł tam
wany problemem walizek w
uKierownictwo
pokojach.
one zbyt
zajmują
znało, że
w:ele miejsca i poleciło zło
żyć je w magazynie. Robotnicy natomiast staneli na stanowisku, że problemem nie
jest walizka lecz ciasnota w
pokojach. Po 2 tygodniach
strajku, polegającego na nierobotpłaceniu komornego nicy wygrali.

e Francji

jest jeszcze

cudzoziem~k'ch
robotn:ków niż w NRF,
bo około 3,5 mln (co rowięcej

ku przybywa ich ok.
3()1) tys.). Nie ma tu uprzedzeń rasowych ale w sumie
robi się dla nich niewiele. Na
krańcach

Paryża

zajdują

się

jak pisze
najstraszniejsze Power - slumsy świata, tzw.
zbudowane ze
„bidonvilles",
starych opakowań, tektury i
drewna. Większość ich mieszto Portugalczycy i
kańców
Power odwieAlgierczycy.
dził jedno z takich straszliwych osiedli i stwierdził, że
był tam tylko jeden kran z
bieżącą wodą dla wszystkich
(2 tys.) mieszkańców.
Z 200 tys. cudzoziemskich
robotników w Holandii tylko
DZIENNIK ŁÓDZKI nr 78 (7669)

przybysze s dawnej Gujany
holenderi
Holenderskiej
skich posiadłości na. Karaisię
bach oraz Włosi cieszą
pełnią praw socjalnych; mogą
tu przyjeżdżać z rodzinami.
Reszta przybyszów z Europy
i Afryki pół
południowej
nocnej musi przepracować co
zanim może
najmniej rok
rodziny i to tylko
ściągnąć
wówczas, jeśli udowodni, że
mieszkanie. Ale jeśli
mają
nie mają rodzin to nie mogą
występować o mieszJkanie subsydiowane p-rzez rzi~d jakich
jest większość w Holandii.
jak
Holandia Jednakże
pisze Power - prowadzi najlepszą na Zachodzie politykę
opinia pub1icz.na,
socjalną a
się
prasa i TV opowiadają
po stronie imigrantów.
Belgii zagraniczna sirobocza stanowi 7
proc. ogółu zatrudnionych, tj. ok. 600' tys.
z
Większość
osób.
nich to Włosi, Grecy, Hiszpanie, Turcy i Marokańczycy.
Power stwierdza, że aczkolwiek w Belgii imigranci mieszkają w starych dzie'1nicach,
lokale gorzej niż
zajmując
to
wyposaŻ9ne,
skromnie
domów jest
większość tych
dobrze utrzymana i nie p.rzekanty.
pełn!ona. Jednakże prawodawstwo
nuuje on belgijskie budzi w robotnikach cudzoziemskich poczucie
niepewności; daje im do zrozumienia, że jeśli się zorgabardzo protenizują i będą
stować to zostaną wyrzuceni.
ła

te w
Power konkluduje,
Europie zachodniej imigracja
niecoś
jako
jest widziana
unikaionego, ale w rzeczywistości nie podejmuje się wysiłku dla zbadania jej implikacji i podjęcia odP<Jwiedzialproletariusze są
ności. Nowi
popychadłami.
politycznymi
Wspólny Rynek nie posiada
tą
się
zajmującej
agendy
kwestią. W czasie recesji dopływ obcej siły roboczej mozamknięty, a kiedy
być
że
poważna
się
sytuacja staje
ludzie ci mogą być odesłani z
powrotem. Kiedy zaś powraca kon:unktur.a robotnicy cudzoziemscy mogą być znowu
ściągnięci.

w Ja.ponii pod

porno, który dysponuje w Japonii niemałą siecią bardziej
lub mniej utajonych wytwórni i sklepów, setkami tzw.
podziemnych kln, wydawnictwami, lokalami stripteasowymi. Czerpią dochody z handlu narkotykami, z prostytucji,
z wyścigów konnych, z salonów gier automatycznych ,paczinko''·

1

Współdziałają

'1.

nimi

tak~ówkarze

l kelnrrzy,

„hastessy" (barmve pantc..nki) i urzędnicy różnych firm.
Mówi się o bliskich powiązaniach g;ł;ngów z kołami gospodM"czymi i nawet z niektórymi politykami rządzącej Partii
Liberalno-Demolrratyc:rmoj. I tak dziennik MAINICHI SHIMBUN dooiósł ostatnio, że w prowincji Niigata jeden z człon
ków operującego tam gangu w ub. r. wpłacu sumę 100 tys.
jenów na fundusz polityczny premiera Tan!llci. Niektóre
gangi anl(ażują się również do działalności wymierzonej
przeciwko Japońskim organizacjom postępowym. I tak np.
w Kobe rozwija na tym polu aktywność gang „Dainlppon
Helwa.kal'', liczący 3 tys. członków.
l'lądzl\e s relacji prasy, ,,mundurem" gangster& JapodskleCo Jest elegancki, ciemny garnitur. W tym fachu włosy się
:!.adnych buJnyeh fryzur. Ka.tdy dyspO'lluje
flitrZYŻ& l!Jróflko d-0brym samochodem I oprócz broni palnej ma tradycyjny
BZtylet, który robi mnłeJ hałasu. Podobno Jest to minl!ltura
samurajskiego miecza, bo też współcześni ja,pońscy gaillgsterzy przyznają się chętide do powlnoovactwa z średni<>WieC7.•
nyml błędnym! ryeerzamd „rOOlJJnami". Byli to samurajowie_
którzy nie mieli swego pana I grasowali na wła•ną rękę.
za.blerająe złoto bogatym J rro'llll.aJąc bied!llym. Ich obecnł
spa<lk<>blet"Cy nie mają tak szla,cltetmych celów, ale chcąn
się upodobnić do owych pr<>to<pla.stów, po'krywają 11we barki, plecy i lędźwie wspanialymt tatudami.
OPERtfTĄ

uropa

żyją

Groźb;tmi i ~za-nt iżem zmust::\ją. one mnó„
począwszy od malycb lokalików i barów a
wielkich przed><iębiorsvwach - do regttskończywszy illa
„okupu". Rządzą calym przemysłem
wpłacania
larnel(o

terrorem gangów.

stwo firm -

MILIONAMI

gangstemlrlm na)wlę«>S w!eMą Jego onary, policja oraz... d:zlemnlltarze. Dla tych ostatnfoh nie zawsu
bywa to bez;pleczne. W grud11Ju ub. r. 10 pracownikó'W
dzlalu miejskiego lla:L"tl YOMIURI SHlMBUN w Osaee zostalo potUTbowanych w samo południe w gmachu reda.koj1.
Do Ich pok<>ju wdarło się paru na.pastnlków, którzy wy.
mierzyli dzl.e:mllkarzom lkairę za «>, l.ł pub~<JWall dema•
skll/torskie artykuły o d'1Jlalalnośc1 gam.gsterów.
Jeden s największych tuteii$zych bwnków „Ftlldtl Bank"
K.obe azllllltażowruny pI'Zez grupę „Sasaiki" affil-01WM1łl
w
:ii ga.nglem „Yamaguchl" od atyllZU.la 1911 do g:ruJdn1a 1972
wpla.clł JeJ nieb"'gatelną kwotę 5 mln jenów. PeWiileJ firmie
budowla111ej zagrożono, !lit zamieści się artykuł <> Jej m&•
chlojkach, zmuszając ją w ten sposób do zasileni& tundu·
sz6w gangu sumą 20 mln Jenów. Mówi się tu o tym, te
w alerę tę wmieszanyeh byJo kilku rma.nych awo~ów
tradycyjnego japońskiego sportu za.paśnlaz.e.go - ,.11um0''.
O

Cudzoziemscy robotnicy w
to
zachodnich
Niemczech
Grecy, Turcy, Jugosłowianie,
koloroHiszpanie, Wlcsi
wych prawie nie ma, bowiem
zniechęoano ich do przyjazdu
w
podejmowania pracy
i
NRF. J. Power wspomina o
w Bundestagu
się
toczącej
ogran:czenia
dla
kampanii
robotpraw cudzoziemskich
ników. Już obecnie ich zrzeszanie się w organizacje polityczne jest nielegalne.

ł

JAK WYGLĄDA GANGSTER JAPO~SKI?

śwlecle

Ponad 200 firm rokrocznie opla.ca się ga.ngom w formie
„wpisowego" .l „-0gloszeń" w d!Wóch „gangstersltich" p!S·
mach: „Seikei Shimpo" oraz ,,Kenaa:l Sempu". WysipecJallZ<1WalY się one w plsan.J.u o rótnego typu skan.dalach doiyazących spraw prywaitmych lub firmowy<lh.
Według danych posiadanych przez policję, w u.b. roku
operacja .,sa.anta:ż" pray;niosla gangom około 500 mln Jen6'w
czystego dJOchOd\I, pr:ey c:zym specJaliścJ. twierdzą, że jesł Ml
tylko wierzchołek góry JOdowej, o którym się wie i oce.
nlają, te w rzeczywistości motna mówić o sumach 10-kl"oł
nie większych. Szantażowa.n.I rzadko b-Olwlem ujawniają, :te
żyją pod teN'O'I"e-m: boją się ozemsty, a także wywleczeni.&
na światło dzienne IS'WOich sprawek.
GANGI

IDĄ

Z

POSTĘPEM

Mtmo, te <>d czasu do azasu dochoozl do &r~wanl&
róimych gangsterskich osobistoścJ, mimo że przed kilkoma
tygodniami powołano specjalny sz.tab policyjny do walki
z przestępczymi orgainizac.jam.l, p1'00peru,ią one bez wię
kszych zakłóceń. Coraz szerzej wyJw·nzystuJą dla i&!\Vych
celów nowoczesną technikę, aparaty poosluchowe, kamery
telewizyjne. Umaoniają się też orgaini:zcyjnie, łącząc swe siły, Niedawno w Kobe dos.zlo do „pod·niosłej" ur-0czyswścl.
Pod kwaterę główną kolejnego, trzeciego wodza gangu „Yamaguchi" (13 tys. członków), K.azuo Taoka zajechały cztery czarne limuzyny z dziesięcioma wybwornymi panami.
Byli to przedstawicie le drugiego co do wielkości i pozycji
„Inagawa". Jeszcze niedawno każde
japońskiego gangu tak.ie spotkanie skończyłoby się niechybnie ldlkoma trupami. Tym razem jednak obaj bossowie w obecności licznych
adiutantów wypili na ~odę po czarce „sake" i na pamiąt
kę dmtiosłej ehwd.li hlstoryC.ll1le naczynia ukiryli w falda.eh
ki.mon. Zostalo zawarte „gentleman a.greement": nie będą
sobie więcej wchodzić w drogę a1ti teryt-0rialn1e a.ni kom.
petcncyjnie. W praktyce jednak bylo to p<>d.porządk9wanie
słabszego ga.ngu momtiejszemu. Jednym słowem, ta sama
tendencja, ja~a .~tuleje w <>~óle w świecie kapł\alistycznym,
w którym .silnieJsze przeds1ęb1orstw-0 pożera mniedszych
konkurentów.
Pnz!;widuje się, te ga:ngstorskl k<>ncem „Yama.guchi-Inagaiwa z czasem wchlorue pO<Zostałe prze6tępcze organizacje,
Jest Ich obecnie w Japonii okoto 3 ty.sięcy l liczą. w sumie
pOlll3.d 130 tys. stałych członków.

*

To praiwda! t~ ulice miast Japońskich, w przecimcństwie
do am"!ykanskich, nawet nocą są s1>ok-0jne i bezpieczne.
Wypadki ra~unków ~Y rozbojów z bronią w ręku naletą,
do rzadkoś·cu. Natomiast faktem jest, że cale dziedziny ży
cia w Ja.ponil opanowane są przez gangi.
T<ADEUSZ RUBACH

Klo pomógł malei więźniarce
z obozu na ul. Przemysłowej

II

~

NAUKA

Rozalia Górna urodziła się w 1932 roku. Przez pewien · czas była
więźniarką dziecięcego obozu w Łodzi przy ul. Przemysłowej. Przez
pewien czas pracowała też w jego filii w Dzierżąznej. W styczniu
1945 roku, gdy Łódź została wyzwolona, przygarnęła ją jakaś łódzka
rodzina, której nazwiska nie pamięta, a bardzo chciałaby ją teraz
odnaleźć. Może uda się to za naszym pośrednictwem? Rozalia Górna mieszka dziś w Toruniu przy ul. Winnica 21. A oto co mówi o tamtych wydarzeniach:

nocy o wpół do pierwszej, ni
z tego, ni z owego p.rzyszli
gestapowcy w Toruniu na ul.
Winnica 21. Pytali skąd mamusia ma dziecko. Mamusia
mówi, że normalnie, wzięła z opieki. To oni mnie zabrali. Jeszcze Judzie pamiętają, tam· był taki płot,
ja się tego płotu trzymałam jak rr.nie
Niemcy brali i krzyczałam: „Mamusia, nie oddaj mnie!".

mnie wozem zaprzężonym w konie
do Łodzi, do szpitala na Radogoszczu. I z tego szpitala wróciłam na
mnie do roPrzemysłową i wzięli
bienia kwiatków. Najpierw ~nurek
plotłam z papieru. Jak tego sznurka
dostałam
ileś tam nie zrobiłam lanie. Pot.em mnie wzięli do wyrabiania kwiatków, okręcanych takich,
do kapeluszy, czy do czegoś takiego.
Tam byłam na . Przemysłowej · ai

a

ideoloRia

Rozalia
Górna

(Dokończenie rze ~· 3}

poszukuje
swych
dobr oczyń
CÓW

Zabrali mnie na gestapo na Wały Sikorskiego. Mamusia przyszła i
widziała mnie prtez to zakratowane
okienko. Ai zielona i granatowa byłam. Ja mam same blizny, poodbijane. Zbili mnie okropnie i potem zado Kamienia Pomorskiego.
wieźli
Tam był jakiś dom dziecka, czy
Z Kamienia mnie przywieźli
coś...
tutaj do Łodzi samochodem ciężaro
wym, takim krytym, zamkniętym ..•
Bardzo dużo na~ jechało, ciasno bySame dzieci: mniejsze, większe.
ło.
W środku jechał z nami wartownik.
Co mogę powiedzieć o obozie na
Przemysłowej? Pamiętam taki pokój
w baraku, tam jedliśmy. Dla wszystkich nie starczyło miejsca, to się na
Dali mi kawałek sustojąco jadło.
chego chleba I czarnej kawy. Ja nie
byłam przyzwyczajona, bo u mamy
przybranej miałam dobrze. „A co
do chleba?!" - mówię, Nie wiem,
która nadzorczyni, ale uderzyła mnie
w twarz za to pytanie, aż mi spuchła buzia.
Po pewnym czasie za.brali mnie do
pracy w Dzier:iąznej. Tam zbierałam
kamienie po połll, bo do czego innego się nie nadawala.m. Trudno ml
jak długo tam byłam:
powiedzieć
może namoże miesiąc, może dwa,
wet trzy. Głównym tam był NiePamiętam kiedyś nie
miec, Fuge.
bo znalazłam
zobaczyłam kamienia,
gniazdo, w którym były jajka. Gło
dna byłam. Wzięłam te jajka, a tego kamienia. nie wzięłam. To on
mnie ·kopnął. Przewróciłam się, Inni
przyszli. Zobaczyli te jajka, ale byli
sta.rsl, mądrzejsi, to mi .zabrali te
ja.jka. I tylko jedno zostawili.
Potem zachorowałam, w polu kle·dyś, na zapalenie wyrostka. Zabrali

do drlia wyzwolenia. W ten dzień
w kranksztubie. Pamiętam
byłam
jak dziś, była apteczka. A obok w
pokoju byli chłopcy. Drzwi były
zamknięte na kk·Jz, bo nas zamknę
li. Chłopcy zapukali i mówili: „Dziew
czynki nie śpijcie, bo już jest wolna
Polska„."
Kto nam otworzył drzwi, tego nie
wiem. Przedtem jes'llcze ja się najadłam tabletek, co były w tej apteczce, bo byłam głodna. Myślałam:
„Jak to, mówili, że jui wolna Polska, a nikt nie przychodzi?
Potem Jednak ubraliśmy się I wyz obozu. Było nas ze dwa•
dzieścia dziewcząt i chłopców. Spotka.I na.s pan Wiktor Pietruszka (o•
hecnie zastępca kierownika Miejskie·
go Urzędu Statystycznego), Więc pan
Pietruszka pyta się: „A wy gdzie,
dzieci, chcecie iść?!" A ja się na to
odzywam: „Ja do Torunia", a ktoś
ta.m: „Do Poznania!„.".
szliśmy

Ludzi zgromadzenie 1lę 1robiło,
pan Pietruszka prosił: „Ludzie
weźcie te dzieci do domu, a my później damy im bilety, żeby gię dostały do domu. Na ra.11ie jest front,
trzeba te dzieci przetrzymac tu w

więc

Łodzi,

bo

poginą".

I mnie wzięła
siebie do domu.

jedna

1

pati

do

To było gdzieś blisko Radogoszcza,
Ta pani miała czworo dzieci. I wiem,
że przyprowadziła mnie do siebie, rozebrała, umyła mnie, włożyła w łóż
ko. Położyła mnie, pierzyną mnie
przykryła i powiedziała: „Dzieci, że
byście tej dziewczynki nie ruszały i

dały jej spokój ••• · Idźcie sobie". Pamiętam, ie one potem przyszły, 1rzymnie. Mówią:
dały
niosły masła,
boś
się,
najedz
masła,
„Weź
ty tam tego nie jadła.„" Ja tros~kę

ale zwymiotonie przyjął. Na to
weszła tamta mamusia i mówi: „Ja
was zatłukę. Tej dziewczynce nic takiego nie wolno dawać, bo wy mi
ją zmarnujecie".
Potem pamiętam, razem z tymi
dziećmi poszliśmy do fa.bryki guzików, która. była niedaleko. Wyszliś
my :i: pudłami tych guzików. I ta.k
byłam u tej pani aż się front skoń
czył. I ja ·płakałam: „Ja chcę do matego

masła

wałam.

wzięłam,

Żołądek

my, 40 Torunia.!". To ta pani poszła
1e mną do prezydium l ta.m dali ta.kie dWie kartec:tklt ;Jedną ł:ebym
przejazd pociągiem, a
miała wolny
drugą jak będę głodna., a.lbo jak milicja by kontrolowa.ła, to miałam Pokazac'i.
I tak dojechałam do Torunia.. Paze mieszkałam za mostem
miętam,
kolejowym. To mnie ludzie doprowadzili. Przyszłam do domu, staJlę.
Ołam. Sąsiedzi mnie nie poznają.
chłopak, a
goloną miałam głowę -

nauka s.tała się pó'•
coraz więiksze zna•
czenie odgrywa jej instytucjonalizacja. O funkcjQoo
nowaniu nauki w coraz wię
kszym stopniu decydują struktury org,anizacyjne. Bezkrwawa, ale ostra walka toczy siQ
o kształt organizacyjny nau•
ki. Jest to w dużym stopniu
walka ideologiczna przyjmu•
jak to ma mle,jsce na:
ją·ca Zachodzie - formy antagon!.
styczne. W walce tej o opty·
malny model instytucjonalny
nauki uczestniczą przed.Sitaw1wszyst'kich dyscyplin,
ciele
tego, że
często
nieświadomi
spór posiada zabarwienie ideo·
logiczne. Jest to w istocie
rzeczy spór dotyczący tech.ni·
czno - technokratycznej czy;
humanistyczno - demokraty•
cznej wizji świata. Podział o·
czywiście nie !Przebiega w ta.
ki spos6'b, że tę pierwszą wi·
zji: reprezentują prz~iawi
oiele nauk ścisłych, a drugą
wyłącznie humaniści. Paradoks
,polega m. in. na tym, źe teorie technokratyc.zille stworzy.
li teoretycy społeczni, urzeczeni postę;pem nauk eks,p erymentalnych, a na rzecz hl\lmamizacji WY'Powiadają sią
bardzo często przedstawiciela
nauk ścisłych.
W przededniu Kongresu Nauki Polskiej krysta.iizują sią
te dwie kon,cepcje przyszłej
Polski. Należy więc w sposób rozważny wyważyć, bez
miejsce
i
rolę
skrajności,
wszystkich dyscyplin naukowych w systemie- nauki jako

O

nie dziewczynka. Stanęłam I stoję,
Są
Czekam. Nie widzę mamy.
siadka, Strzelecka, pyta: „A ty za
kim czekasz?!" Ja mówię: „Za maSkąd ty jemą". „Za jaką mamą?
steś?". „A z Łodzi, z obozu ..." To ta
pani zawołała: „Danusia! .••" Bo mnie
potem zmieniła Imię ta przybrana.
mamusia w Toruniu.„ „Toż to jest
Danusia Wilamowskiej ... '·', Bo moja
mamusia nie mówiła na mnie Róża,
nic, tylko Danusia.. Ale , w aktach obozu figuruje moje właściwe nazwisko: Górna Rozalla.
Poszll po mamę, która ltała w k~

leJce łto •klepu )JO chleli. To ludzie
podobno knyczell: „Ludzie! puśccle.„
Nle(lh ta. h'l>h!eta. Wllźmle ~hleb, bo
ona ma zgłodniałe dziecko z obozu ..•". Mama przyleciała. Zemdlała.
Mimo f:e przybrana mamusia., ale
zemdlała, bo kochał!\ mnie bardzo ..•
D:PJisia.J już nie żyje od 8 lat. Moja
rodwna matka podobno żyje, ale ona
się mnie wyrzekła... Ja bym chciała
SJlotkać tę panią, która się mną w
Łodzi opiek()wała po obozie ... ".
Opracował:

J.

dkąd
tęgą,

całości.

NA PODSTAWIE REFERATU
I
WYDZIALU
SEKRETARZA
PROF. DR WL. MARPAN WYGl,OSZONEGO
KIEWICZA,
SPOTKANIU Z LQD2'lKIM
NA
NAUKOWYl\i,
SRODOWISKIEM
OPRACOWAL

POTĘGA

A. H.
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POLECAMY
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nie tylko
.wielbicielom
i• ego

talentu

WE WSTĘPIE DO
ANDRE MAUROIS
SWEJ KSIĄŻKI PT. „PROMETEUSZ CZYLI
ZYCIE BALZAKA" NAPISAŁ: „Z WYJĄT
KIEM SZEKSPIRA, ŻADEN PISARZ NIE
BYŁ PRZEDMIOTEM AŻ TAK WIELKIEGO
KULTU, I ŻADEN NIE ZASŁUŻYŁ NA TO
LEPIEJ. BADANO BALZAKA I PRACOM
TYM NIE KONIEC, JAK BADA SIĘ ŚWIAT,
BALZAK JEST ŚWIATEM".
PONIEWAŻ
BALZAKA WYPEŁNIAŁA GAśWIAT
JEDNĄ 2J NICH BYŁA
LERIA KOBIET.
POLKA - EWELINA HA~SKA. HISTORIĘ
TEGO ZWIĄZKU OGLĄDAMY AKTUAJ,NIE
W POLSKO-FRANCUSKIM SERIALU TELEWIZYJNYM PT. „WIELKA MIŁOŚC BALZAKA". MY ZAŚ CHCEMY PRZYPOMNIEC
DWIE INNE DAMY JEGO SERCA: PANIĄ
DE Bł!:RNY - PIBRWSZĄ l\llŁOSC I KSIĘZ
- TĘ, KTO RA . Nll\I
NĘ DE CASTRIES
WZGARDZIŁA.

Pani de Berny

_J

Jego pierwsze konkury {pisze Stefan Zweig
w „BaJ.zaku") - podobnie jak jego pierwsze
są całkowicie anonimowe. „Rozejrzyj
książki pisze do siostry ów osobliwy ideali§.ta w
się 22 roku życia - za jakąś bogatą wdową.c. i zachwalaj mnie. 22 lata, ponądny chłopak o dobrej prezencji, oko żywe, pełne o.ginfa. I najlep.
szy mąż pod ąłońcem". Kobiety nie zachęcały w
tym czasie młodego nie znanego studenta. „Mło
dy brzydal" - tak roz,poczyma de Vigny swój
opis Balzaka. Podobnie jak talent zaniedbuje o.n
także swo.ją powierzchowność i nawet koledzy
patr,zą niecbębnie na jego zatluszczoną grzywę.
zepsute oślinione szybkim mówieniem zęlby, nie
ogo·loną twar•z i wiszące sznurowadła.
Przypadek zrządził, że niejaka rodzi·na de Ber.
ny posiada w Paryżu mieszkainie tuż oboik pary.s<kiego pied-a-ter,r e rodzLny Balzaków i - podobnie jal!; ona - 1e<tn~ą willę w ViJleparisis.
Ten fakt prowadzi wkrótce do bliższej zmajomości, którą drobnomieszczańscy Balzakowie poczytują sobie za zaszczyt. Gabriel de Berny jest
bowiem synem autentycznego gubernatora, do-

radcą

dworu królewskiego. Pani Balzakowa zawiera rychło przyjaźń z pamą de Berny, a mło
przyjęty na korepetytora synow
dy Honore
się w 45-letniej
przyjaciółki matki, zakochuje
Laurze de B, - bez pamięci. Wobe°' braku fotografii trudno stwierdzić, czy Laura była ład
że
na w mło dych latach. Pewne jest tylko,
w swym 45 roku życia, po odbytych 9 poi·odach,
poza
n ego mężczyzny daleko
była dla normal1
Chociaż mogła
granicą erotycznego poiądania.
pociągać melancholijną subteiLnością rysów, ciało
dawno już się roztyło i zaokll'ągliło, kobiecość
przeszła całkowicie w macierzyńskość. Ale Balzak sziuka właśnie macierzyńskości, za którą daremnie tęsknił przez całe dzieciństwo, i znajduje ją w tej kobiecie. Podziw młode.go Honore
przemienia się w pożądanie. Pani de Berny jest
przerażo1na. Ta łagodna d macierzyńska ko.bieta
w młodym wielku bynajmruiej niie ' była świętą.
Ale Laura pojmuje niestosowipość i bezsens romansu z człowiekiem młodszym od jej córki.
W liście, który zaginął, usiłuje skierować wybujałe uczucia zapaleńca na P.rzyjacię:lski"e tory.
Balzak odpowiada . namiętnie: „Wrelki Boże,
gdybym ja był kobietą, gdybym miał lat 45,
i wciąż jes22Cze był godzien miłości, zachował
bym się ąa pewno inac.zej". Właśnie dlatego,
że kocha młodego erutuzjastę Laura de B. nie
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W ostatniej paraClzie pisałem o oficjał.;
nych festiwalach piosenkarskich w Czecho·
słowacji. Dziś natomiast zajmę się mniejszymi imprezami - stwarzającymi szansę dla
młodych piosenkarzy i jeszcze tak nie zna·
nych . .

Dziś

io KWIETNIA

BARAN: 23 MARCA -

Po okresie pewnych trudności, począwszy od kwietnia, po11rawa sytuacji. r.ecz od sierpnia do końca roku mogą sl41
pojawić nowe przeszkody, opótnlaJące reallzację zamierzeń.
Naaza rada: kierować wysltkl na urzeczywistnienie celów
konkretnych l trwalych, unikać „dzialań
pozornych".
W
atosunkach z otoczeniem zachować ostrotność i cierpliwość.
BYK: 21 KWIETNIA -

21 MAJA

Po dwóch miesiącach osiągnięć, przesadna ambicja kierowana ku celom doratnym z pominięciem trudniejszych
do urzeczywistnienia zamierzeń dlugofalowych - wywola
zakłócenia w pracy I stosunkach z ludtmt. Dopiero slerpled
przyniesie „Bykom" powrót do równowagi I stopniową poprawę sytuacji. Nasza rada: zawsze działać w sposób uporządkowany I konsekwentny, w zgodzie z zasadą dobrych
stosunków międzyludzkich.
BUZNIĘTA: 22 MAJA 21 CZERWCA
At do Upca wypadnJe stawić czola niełatwym próbom.
Sytuacja wymaga bowiem uporządkowania wielu spraw w
tyC!u osoblstym I zawodowym. Niektórym „Blltnlętom" drugie półrocze przyniesie zasadnicze zmiany. które w przyszło
śet o katą się bardzo korzystne. Nasza rada: dzlalać w sposób systematyczny I nie odbiegający od przyjętych założeń.

Dla popularyzacji
piosenkarzy, którzy na konkursach amatorskich wykazali sle 1uż swy
ml zdolnościami, ale nie doj·
rzell jeszcze do kategorii zawodowców,
duże
znaczenie
mógłby mleć
wędrowny
Ce•tiwaJ „Jntertalent 0 , który po raz
pien'\'SZY zorganizowany został
w
1971 r. Poszczególne koła
„wędrują"
po czeskich I morawskich miastach. Młodzi piosenkarze występują tutaj •tale
z takim
samym
programem
konkursowym, znani interpretatorzy (mogą się zmieniać przechodzić
z kola do kola),
wiążą
program swymi wystą
plenlam;
pozakonkursowymi,
publiczność
na sali I komisja
składająca
się
ze
znawców
punktują
występy,
po czym
wszyscy, okolo 1 maja, zjeż•Ha·
ją
do Gottwaldowa, gdzie lto•
misja
konkursowa
ogłasza
zwycięzców. W 1972 roku zwyciężyła
Zdena LorencovA, której własne pomysłowe piosenki
wprowadzają
do
czeskiej pop
music rzeczywiście nowy kierunek.
Pierwotnym zamiarem
organizatorów
było
otwarcie
konkursu
tak~e
dla młodych
piosenkarzy z dalszych krajów
socjalistycznych,
jednakże
w
pierwszym roku ograniczono się
tylko do Ich
przeglądowych,
pozakonkursowych
wystąpień.
Może w przyszlym roku znajdzie się większa Ilość odważ
nych
kandydatów
takie
do
części
konkursowej programu.

Plac

Bratysława I Dkln,
Jlhlava I
Intertalent budzą zalnteresowa•
nie przede wszystkim typow~
pop piosenką. Ale dla muzy.
ków I zapaleńców bywają cza•

czyn !)rganizacyJnych. Zespoły
krajowe ja.k np.: Olymplc, Flamengo lub Collegium Mu1lcum,
z którycb niektóre znane 114
także
w Polsce, z pewnnśclą
zasługują
na umożliwienie im
konfrontacji
z
lob
koleg.,..
mi zagranicznymi,
plany
I
Projekty
festiwaSzczególnie aktywnie
działa
tutaj
nowo
powstały
Związek Młodzieży Socjalistycznej,
który
ogłasza
konkurs
przeclwwojennych
pleśni Carmen Pacls z koncertem finało
wym w Lldlcach oraz kolejny
konkurs piosenek popularnych,
który odbywałby się w Brnle i
do którego utwory zamawiallby nie autorzy lecz wydawnictwa
lub stowarzyszenia gramotonowe. Przyjaciele pop music mają się więc z czego cieszyć a przemysł gramofonowy;
który w . ubiegłym roku sprzedal w CSRS około 5 milionów
single I około 2 miliony płyt
LP, otrzyma nowy bogaty zastrzyk umożliwiający dalszy je•
&o rozwój.
Powstają

roku ponownie w praskiej r .ucernie, Takie grupy jak Spirltull.I Kvlntet lub Cesky Skiffle
(daWnlej Skiffie contra)
byly
w ubiegłych latach jego laureatami, wśród gości wyróżnił się
No To co. Pomyślny rozwój
takiego kierunku świadczy 0
dużym zainteresowaniu,
jakim
jest darzony w Czechosłowacji.
w tradycji międzynarodowego
festiwalu
beatowego,
który
sprowadził kiedyś do Pragi takle zesp~ly Jak angielski The
Nice l~b bolenderskl Cuby and llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
the Bhzzards, doszfo w ostat- Iii
nich latach do przerwy z przyotrzymaliśmy ootatni 0 klika
: listów. I dopiero teraz widat:
: .iak ważnego tematu dotknę-:
: Jiśmy mim<>chodem.
Bardw :
: wiele osób prowa<izących cal-:
: kiem zdrowy tryb życ-ia, zu-:
: oet:nle nie potrafi soMe uświa·:
: domić skąd biorą się u nich:
: nagle, niezwykle dokuczliwe:
,: bóle glowy. Lub na przykład:
: skłonność do przeziębień. Wie-:
: lu lud:ci cierpi na chroniczne :
: zapalenia spojówek, a wszy-:
: stko to w gruncie rzeczy ma:
: ledno podłoże - tytoń. Mimo:
: lt są to osoby całkowicie nie-:
Q
: palace.
.
:
•
Los takich „palaczy mimo.
: woli" nie Jest łatwy. Motna:
N
nie palić samemu, a mimo
CD
: oonoslć wszystkie zdrowotne:
CQ
: konsekwencje c-eyjegoś nalo· li
•gu.
•
:
Trzeba w!~ postawM spra-:
: wę Jasno, ale z d e c y d o w a- :
Dl

sem bardziej Interesujące style krańcowe:
folk,
country,
and western, beat.
Ich przeglądy odbywają
się w Czechoslowacji na ogól w mnlej~zym
zakresie I bez festiwalowej wystawności,
lecz z tym Więk·
szym zaangażowaniem zapalP.ń
ców. Dla grup
country and
western
rolę
taką
pełnila
od
kilku lat PORTA organizowana
w Ust! nad Labem. Przed dwoma laty powstał jednakże w
Pradze ogólnokrajowy Country
and Folk Fest!val, który po raz
drugi zorganizowany zosta1 tuż
przed Bożym Narodzeniem 1971

Wolności

•

ł

SIERPNIA -

Zł

WRZESNIA

Od maja nastąpi pomidany trwaly zwrot w sytuacji 060•
bistej, a to, co wydawało się bezcelowe i trudne do znlesl~
nia - okaże się niezbędne dla właściwego rozwoju wydarzeń. Wiele „Panien" uzyska itlbo odzyska wolność osobistą.
Nasza rada: umacniać poglJdnJf stosunek I zaufanie do ży
cia. Pamiętać, że uśmieeh I optymizm to niezawodna broń
w stosunkach z otoczeruie t z„. samym sobą,
WAGA:

2ł

WRZESNIA -

Najbliższe miesiące przynfosą
długiego czasu niepokoju Ą n
myślnych okoliczności, s:fCZęśll

od
po-

roz-

wiązywanie naroslych
strzegać się nowych
okatą się nadzwyczaj

pt'loblem . Tylko latem trzeba wy•
zob W!ąza ,
gdyż
ich konsekwencje
uciątli e i mogą zachwiać odzyskanYm spokojem. Bardzo prawdopodobne, zasadnicze zmiany
w życiu osobistym „Wag". Nasza rada: zachować tr.zeźwy
sąd ł ostrożność. Nie rozpraszać wysiłków.
SKORPION: H PAZDZERNIKA -

STRZELEC: 23 LISTOPADA -

-....- s:: .A
CD

n
g

GRUDNIA -

IO I

uasło

.,.„,
po soo d
bonaeb towarowych), które mole
stanow!4ce ostateczne
ponlfllr.eJ sn:ytówki.

wylosować! lrałdy, tło

(W

rozwiązanie

Krzq~ó111ka
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krzyHwkl
„Foto-Optyki„

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
•

wszy~y

naraz.

:

- Jeśli palacze są w wlęk· •
szok! - sytuacja jest taka:
sama, K aż d y C?Jowiek
pet:ne p r a w o do czystego:
powietrza. Zwlas-i.cza w i;ra·:
cy, gdzie potrzebna Jest Pełna:
wy<iolność umysłu,
:
W obu Jednak wypadkach:

ma:

działanie
być
zde

nJepaJąeych

mu.I:

e y d o w a n e. Spo·:
leezDY Komitet Antynikotyno-:
;! wy w niedawnej publiklllcji:
Zaszyfrowan•
w krzytowce : skierowanej do kierownictw:
haslo brzmialo: „FOTOGRAFIA : przedsiębiorstw,
wskazuje:
DAJE WIĘCEJ ŻYCiA",
: właśnie na to podstawowe:
: prawo człowieka pracującego:
Wplytllęło 6820 rozwią~al\,
: _ prawo do czystego powie·:
Nag.rody
ufundowane
prze2 • trza Fakt te niemal WS'lyscy •
Przed.81.ębiot'Stwo ,,Foto-Optyka" : mus"imy ~dychać dymek
w LodZi wylosowali: apar!" toczyich!ł „Sportó-w" tub „Gle-5
tograflczny
KN
„Certo '
- • wontów" jest wynikiem je<IY· •
RAJMUND KUSNIERZ Lódt, ul, : nJe samolubstwa palaczy I na·:
Zakładawa 160, aparat fotogra- : szeJ własnej tolerancji. Dodać"
flczny „Certo" SL-100 MA- :•muszę. że wiele Instytucji zro·:
RIA
BRONIAREK,
Mairianów, : :r;umialo właściwie apel SKA.:
pow. Skierniewice, lłl'l'netkę te· : W placówka.eh służby zdrowia: ·
atralną
JÓZEF CIESLAK, : w
województwie
łódzkim:
Lódź, OSOP „E" rzutnik Jota· : istnieje np. surowo przestrze-:
Slide ELZBIETA PAWLAK,: gany zakaz palenia przez pra-:
Lódt, ul. Cieszkowskiego 2.2/24. : cown~ków w obooności pacjen-:
NAGRODY są do odebrania w : tów. Podobne posunięcie przy-:
1klepie „Foto-Optyki", l.ódt, ul, : gotowuje się w stosunku do:
PłotrJrowlka 85 w
godz.
od
setek lnteresant6W odwiedza-:
11-1.9. Czyte1nUtom zarniejsco- : ,Jącyeh rady n.a.rodowe wszy-:
~m nagrody zostaną wystane : st>klch nczebli.
,
poczt!\. :Prosimy o P.QłlWlerdze- :
,,olllIENT' :
nie ich odb!or~
11111111111111111111111111111111111111
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urzeczywistnienia

żeby tylko nie daly się ponieść ambicjom,
niewspółmiernym do osobistych moż!Jwośc.i I Poc-zynając od
sierpnia, nie unikną zatargów na tle konkurencji - chyba

ł - DZIEN~ ŁODZ~I n.r !8 !!6691

llo NClalre,11

Rozwiązanie

nr 12

swoich zamiarów.

\

nadełłe

Zyczymy mUeJ ro&rf'WldJ

20 STYCZNIA

RYBY: 19 LUTEGO - IO MARCA
Koniec roku przyniesie konsolidację spraw zawodowych
1 osobistych. Wiedząc o tym, łatwiej będzie „Rybom" 1tawlć
czola trudnościom, Jakich nie zbraknie w środkowej części
roku. Zasadą postępowania powinna być wówczas czujn~<!,
ostrotność. a jednocześnie nieszczędzenie su dla urzeczywistnienia konstruktywnych, przemyślanych zamierzeń.
Nasza
rada: uparcie trwać przy raz obranej linU pos·tępowanla;
Polegać na radach ludzi, których walory umysłowe ł moralne zostały sprawd~one. Zacieśniać więt uczuciową z rodztną I przyjaciółmi Być wyrozumiałym dla crudzych słabo
stek, ale nieprzejednanym wobec tych, co postępują wbrew
obowiązującym zasadom moralności. A także starać sl4t
pokonać swoją skłonność do nieśmtalośc.1 i zbytniej ustępllwośct.
'

:

$

:

11 GRUDNIA

te potrafią zachować się elastycznie I ustępliwie. Nasza rada: nie unikając chwil beztroski I wesołości,
działających
koJąoo na naplęC!a I stressy zachowa<! poczucie rzeczywistości, które pozwoli pomyślnie ro7lWląza6 sprawy konfllk•
towe.
WODNIK: 21 STYCZNIA - 11 LUTEGO
i;Wodnlków" czeka awans I wzrost r.naczenia, ciekawe podróte, nowe cenne znajomości. Nasza rada: aby wykorzysta<!
wszystko, co los niesie, trzeba maksymalnie usprawni<! tok
swojej pracy lub nauk.I I utrwalić harmonijne 1tosunki w
tyciu osobistym.

: n ie.

:
- JeślJ w Jakdmś pomlesz- •
: czenlu palacze są w mniej: szośel m u s z ą llczvć się
: z tądanlem wstnymanla •lę
: od palenla w pokoju. W naj-:
: !(Ors-Lvm wynądku można „do-:
gadać•• się I wyznaczyć limit

: - Papieros eo Pół godziny
: to pojedyn<:zo. W t a d n y m •
niech
nie
palą;
: wypadku

2Z LISTOPADA

i,Kozlorożcy" obrały wlaściwą drogę dla

to5

a
••„„„••
„„„••„ •.„.1111„„„„im11......„.a„„„1„1•1a1111i11HllllH„lll•llllllllllllllllHlllllHlllllllll =-==

Wiele spraw do wyboru: ,,strzelcy" nieraz znajdą Ilię na
skrzytowanlu dróg I będą muslell na nowo rozważać swoje
plany I całą sytuację Poczynając od marca bardzo pomyśl
ne kontakty. udane wyjazdy I posunięcia,
dla niektórych
,,strzelców" wartościowe podarki albo spadek. Lecz okres
nleJasnośCI I nlepewnośel skończy się dopiero w !lpcu. Nana rada: niezależnie od zmiennych kolei losu - zachCYWać
równowagę. optymizm I pogodę ducha.
Więcej
kontaktu
z przyrodą, sztukami pięknymi, wybitnymi dziełami literatury.
U

5

n

N

roSkorplony" nie mogą Uczyć na przysłowiowy łut 1ZCZ41'"
łcla, lecz powinni oprzeć swoje plany na 1olldnej, wytrwa•
lej pracy. Wiosną wzmożenie wysUków, których efekty przyj•
dą pótnieJ . Poczynając od lata stabilizacja.
Pomyślne
prognozy dla nauki 1 dokształcenia. Nasza rada: zachowywać ostrożność, nie dać się zwieść pozorom; uporządkowa4
dokumenty osobiste I zawodowe,

11.'.0ZIOROŻEC:

'O

23 PAZDZIERNIKA
osłabienie
trwają<:ego
owego napięcLa. Wiele
eh decyzji i wlaśclwe

5

o o

glębloną refleksję.

PANNA:

5

1:1

RAK: Z2 CZERWCA - 22 LIPCA
Po zbyt dlug!m okresie łekkomyślnośel I tycia z dn!a na
dzień stosunek do tycia „Raków" nabierze większej powagi
1 doprowadzi do upor7ądkowania spraw osobistych.
Wiele
pomyślnoścl czeka tych. którzy potrafią mądrze korzystać ze
sprzyja.fących okollczności I podporządkować Je swoim celom. Nasza rada: wypatrywać dodatnich stron każdej rzeczy. Unlkać rut .v ny, rozwijać zam\lowanla. Nie starać sl41
zbytnio przyśpiesza<' biegu spraw;
przed podjęciem ostatecznego postanowienia zawsze zostawić sobie czas na poLEW: 23 LIPCA - 23 SIERPNIA
Pomyślne układy w pracy zawodowej, · ' dobre stosunki
z rodziną i przyjaciółmi. Nowe, nieoczekiwane znajomości,
w tym przynajmniej jedna z kl.mś wybitnym. Wzrost aktY\vności twórczej. Nie pr~ · 1.1.!.e się dla „Lwów" ;l:adny~h
sensacyjnych sukcesów, natomiast parmonijny rozwój I pogłębianie osiągnięć w W}'branych llzledztnach życia osobi•
stego, pracy albo na ki. Nasza rada: poświęca~ więcej cza11u swojej kulturze mysło"(eJ 1 a~trcznej.

przedsięwzięć

dalszych
lowych.
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JED~ U!ITJU'STWO

l'r«iecrdc BUtterfield; uwal.a~ ny za ~o obY'Wa<tela
~ Wielkiej

Bryta.nil,

...

r.

I e d ftG k

~

Obchcx1!1.11

~ :l~~t 1:m~~iJi~

~

~ wa.ć

w swej a.pte.ce. Wtedy teł
~ po.sziedl na jedyne, jaGt twierPOZIOMO: 1. Jedno z klatki
piersiowej, ł. Służy do wbJJanla pall,
7. Za, 8. W naszym
herbie, I. 'zuch, chwat,
10.
Ischias, 18. Kościuszki pod Krakowem, 17. Botyszcze, 19, Nuta
„h" z krzyżykiem, 20. Jednostka pracy,
22. Rynek grecki,
25. Gliniane organki.
PIONOWO: 1. Naczynie 11\rWiO·
nołne, 2. Psi domelt,
3. M.gta
nad moczarami,
ł. Lótko na
wodzie, 5. Dajesz go &dy przegrasz, 8. Podtrzymują taternika
od dołu, 11 Wleje mocno,
12.
Niesie P:Omcic w górach, 13. Lą
czy metale, lł. Nuta „f" z krzYżykiem, 15. Zwierzęta na pokaz,
20. Odpowiada w ~6rach, 21,
Matka tytanów, 23. Kąśliwe owady, 24. Ma kota,

PO

ROZWIĄZANW

~ dr;d,

KRZY-~

ODCZYTAC NALEŻY~
NASTĘPUJĄCY SZYFR:
~
(B·I; F·Z,, C-4, A-8, A-1, C·I,~
A-2, C-7, E-2, D-5, K-5 ; G-2,~
F-ł, H-8, J-5, K-2, G-10, C-9 ~
G-4, H-2, F-10, F-11, C-8, J-3:~
F-3, C-1, B-3, 1-1, D-3, A·ł, C-5,~
F-9, El-8, B-7, A-9, K-1, D-9.~
A-5, H-3, A-111 D-X. E-8, G-7;~
F-6 E-10 E-ł, D-11 H-1)
~
' .
'
•
'
~

ZOWKI

Rozwląza.n.la

nadsyłać

natety~

\Wtęp&two wobec
rzucil pa.lenie.

~

1

w1ek11;

UllEGULOW.A.r..„
o obra.bowaru.
banilcu Jamesowi Edlwa.rds<>Wi
z Ohicaigo pozwolono, r.&n.lm
Jesaicze zaipadnde wyro.k, O<PUŚ·
clć sllid I 1.ll'eglJ!1o.wać swoje
spra.wy oso-biste. Natychmiast
udat ałę do Toronto, pie
obTP.Jbo'Wal tym ra.zem kiaJnadY'lsk.\ ba:nk, r.ainiblając dodatkowe a&iiem Lait w:lęzienta.
NADGOBLIWOSC
DEMILl'l'ABYZAOll
••
Na wYSt;awle turystycznej w
P'lllnktu:rm, w Ber1im.ie zachodnim, pollcl a rozbroiła c:złowieka
przebranego za. wartoiw"ndk,a 11

0

O~onenw

w.

pod adresem liDL" w terminie~
7-dnlowym
z
dopiskiem
na~
kartach „krzyt~wka nr. 12 "· Do~
rozwiązań dołączyć prosimy wy-~
cięty z diagramu znaczek Spe-~
lecznego
Komitetu Walki
z~
Grutlicą I Chorobami Pluc w~
Lodzi.
OFD»»>YftYD"D'"i

JI

~

g
0
lon~o Pataeu
~am. S!konil&kowano

B
g-.
miu wloski k&raJbin z rok.u 188'1, pow<>łuJ!\IC się na czteromocarstwowe zlllt'Ządzenie demlliltaryu..cyjne
w ~u do
Wellll'maciltu z roiku 1945, zaka.zu·Jące pogl.ad81J1i.a wszelkiej
broru wYIPTodu&:owa.nej 'PD roleu 1871. ZłośJ..iwt wYTad:ali z
tego pow<><!Ju roz;iwienie, 1ako
że ci:!O'Wie!k ten re~amował.„
loty do WWilltleJ BrytainU.
.

~

;
~
~

~
~

~
~
~
~
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WSPOLUdZBSTNldTWo •a.
Wyższe

uczelnie
w Roku
Nauki
Polskiej

A.
„Nauka powinna być jednym z głównych czynników kształtują
cych oblicze naszego kraju. Jej rozwój musi odpowiadać dzisiejszym i przyszłym potrzebom społeczeństwa socjalistycznego w dziedzinie gospodarki, kultury, oświaty i warunków życia człowi~a".
(Z uchwały VI Zjazdu)
Rok bieżący ogłoszony Rokiem Nauki Polskiej,
społeczeństwa na problemy nauki i techniki, na

kieruje uwagę
problemy życia

szkół wyższych.

Doceniając znaczenie nauki dla rozwoju naszego miasta i regio-

nu zaprosiliśmy do dyskusji redakcyjnej rektorów trzech najwięk
szych łódzkich uczelni: rektora UŁ - prof. dr Janusza Górskiego,
rektora PŁ - prof. dr Mieczysława Serwińskiego, rektora AM - prof.
dr Antoniego Kotełkę. Redakcję „DŁ" reprezentowali: red. naczelny
- Henryk Walenda oraz red. Andrzej Hampel.

- RED.: Istnieje od wieków pogląd, :te na.uczający
naucz.a.ni znajdują się po przeciwnych stronach barykady i już takie stwierdzenie zdaje się sprowad'Za.Ć sytuację do wymiarów walki. Przed wprowadzeniem w życie
tzw. eksperymentu krakowskiego, polegającego na tym,
że jedną trzecią miejsc we wszystkich władzach i organach przyznano studentom na. zasadach pełnego współ
partnerstwa, pojawił się termin „współuczestnictwo",
który określa. udzia.ł studentów w życiu wyższej uczelni.
.Ja.k te problemy wyglądaj!\ w uczelniach kierowanych
prze-i Panów?

- Myślę, że nie należy bać
się
antagonizmów.
Istnieją
one w każdym społeczeństwie
i sprzyjają rozwojowi. Chodzi o to, aby nie nabierały
charakteru takiego, że nie
można ich przezwyciężyć. Nieantagonistyczne
sprzeczności
są
zjawiskiem
normalnym,
:zdrowym i naturalnym. Studenci z natury rzeczy nie
mogą być w pełni zadowoleni z tego, co my rob imy, a
my z kolei nie jesteśmy w
pełn i
zadowoleni z. tego, co
robią studenci.
Jaka jest w tel chwili 1ytuacja? Studentów oceniamy
jako dosyć biernych, na co
złożył
się
określony
splot
przyczyn, który doprowadził
do tego, że studenci UCZ!\ się
na tzw. atopleń państwowy
czyli dostateczny. Wysoce aktywnych jest atosunkowo niewielu.
Wobec tego powstał problem, jak to przezwyciężyć.
Oczywiście rozwijając
zasady współpartnerstwa. Aby
rozwijać te zasady współpartnerstwa, trzeba poczynić cały szereg
posunięć o charakterze organizacyjnym. A więc po pierwsze eksperyment krakowski. Chy.

jednak

ba jest on dobrą rzeczą, ale mam wątpJ.iwości czy musi zasiadać jedna trzecia studentów we wszystkich ci11łach kolegialnych uczelni. Nie ilość decyduje. Jedna trze.
cia też nie zapewnia studentom większości.

W każdym razie w Uniwersytecie Łódzkim wprowadzamy już od przyszłego tygodnia przedstawicieli mło
dzieży
akademickiej z pełnym głosem nie tylko tam,
gdzie oni do tej pory byli, czyli do senatu, rad wydziałowych, rad do spraw młodzieiy, ale także do kolegiów
dziekańskich i kolegium rektora. Jakie rui. to efekty zobaczymy.

Nowy system stypendialny stworzy pewne warunki
dla ożyw i enia wśród studentów. Ono już istnieje, mimo
że studenci krytykują go, bo w realizacji ni
jest w peł
ni dopracowany, choć w założeniach dobry. System ten
stworzył bodżce do dobrej nauki, do poprawy nauczania.
Istotna sprawa to uprawnienia studentów przy rozdawaniu stypendiów. W tym kierunku trzeba działać, bo to
istotny czynnik integracji erup studenckich,
Drugi element, to sprawy domów akademickich, które

też należy przekazać studentom. Bardzo ciekawa inicjatywa rozwinęła się wśród studentów UŁ i PŁ - powstała Rada Osiedlowa w Osiedlu
im. Lumumby i działa
bardzo dobrze. Podjęto z inicjatywy Rady czyny społe
czne - młodzież wyrównuje teren, zazielenia go, ożywi
łą pracę radiowęzła, bierze aktywny udział w praC1Bch
związanych z obchodami jubileuszu naszego miasta oraz
postanowiła przygotować w osiedlu półkolonie dla dzieci
łódzkich. Okazuje się, że ci młodzi
ludzie mają dużo
ciekawych pomysłów. Wniosek prosty
pozwolić im
działać, nie wyręczać w działaniu i popierać ich inicja.

Kddy pracownik ma swoje obowi~kl dydaktycznowychowawcze, naukowe i orgamzacyJne, do zaopatrywania niektórych instytutów włącznie. W związku z tym
budżet czasu pracownika naukowego jest bardzo obcią
żony. Jeżeli nie osiągnie on odpowiednich stopni naukowych w odpowiednim czasie, grozi mu tzw. rotacja, co
na język codzienny przekładając znaczy, iż jest zwalniany z pracy. Dlatego wybiera te rodzaje zajęć, które
w decydujący sposób wpływają na jego los i stosunkowo mało czasu pozostaje mu na kon takt osobisty ze studentem. Częściowo zaradzają temu organ izacje młodzie
żowe, ale to jest jeszcze faza wstępna w Politechnice
zaczynamy na ten temat dyskutować i myślę, że z nową
organizacją, jaką jest SZSP, będziemy starali się tę sprawę realizować. Kilka słów o samorządności. Jest to
idea zdrowa i godna maksymalnego wprowadzenia do
życia , ale pamiętać należy o zasadzie
zaszczyt czy
przywileje z jednej strony, A odpowiedzialność z drugiej.
Podam jeden przy<kład: chcielibyśmy jak najszerzej
wprowadzić samorządność do domów
studenckich. Ale
kończy się ona tam, gdzie zaczyna od'powiedzialność stu.
dentów za mienie państwowe.
Studenci biorą już teraz udział w pracach różnych organów uczelni, ale n ie zaws ze wykorzys t ują swoją
obecność do wypowiedzenia własnej opinii. Różne się na
to składają czynniki również i pewna obawa przed ciałem pedagogicznym.
Niemniej jednak wydaje s i ę, że
udział młodzieży musi być nie tylko bardziej aktywny,
ale i bardziej odpowiedzialny.

- Nie widzę dużych sprzeczności między grupą nauczającą a g~ upą nauczaną. Poza o czywiście kwestią wieku,
kwestią interesu studentów i interesu grupy nauczającej.
Nasze doświadczenia wykazu ją , że studenci w ciałach
kolegialnych uczelni na o~ół n.ało s!ę udz i ela j ą. Nie
wiem czy to wynika z obawy, czy z br aku w yrobienia
w wystąpieni ach na szerszym forum, tym niemniej sytuacja jest taka, że często na radę wydziału w ogóle nie
przychodzą delegaci studentów, na posiedzeniach senatu
jeśli są obecni to rzadko
się
wypow i adają,
natomi•ast
chętnie uczestniczą w zarządach domów akadem ickich.
Jednym słowem uczestniczą w tych zespol·a ch, w których coś się dzieje w związku z ich sytuacją.
za tym, aby mechanicznie wp:vowadzać
jedną trzecią studentów do wszystkich rad uczelni, gdyi:
to zabiera im czas, a korzyść jaka wynikałaby :i tego,
byłaby pozorna.
Nie jestem

Poza tym uważm, że brakuje nam kontaktów nieformalnych z młodzieżą. W spotkaniu kameralnym 1'.a jakimś terenie neutralnym cały szereg rzeczy udaje su: załatwić czy wyjaśnić. Wiem, że studenci mają cały szereg pretensji do nas, z kolei my mamy pretensje do
studentów. Jeżeli te pretensje wygłaszane są na zebraniach w szerszym gronie, przyjmuje to formy wiecu
i dalszych żadnych konsekwencji z tego nie ma. Natomiast wiem, że kiedy idziemy do domu studenckiego
czy do klubu na rozmowę z mniejszą grupką, wtedy
ujawnia się wiele problemów, a i my możemy im
w
sposób bezpośredni w czasie rozmowy te problemy wyjaśnić.

W ten 9posób narodziła się w akademiach medycznych
kwestia zmiany progiramu studiów. Nowelizacja programu była właśnie wynikiem dyskusji prowadzonych
z nauczającymi nie w żadnych organach szkoły wyższej,
a na terenie neutralnym, na zebraniach, spotkaniach itd.
Chcę żeby
studenci przychodzili do mnie ze swoimi
1oprawami, a to się zdarza rzadko. Niech nie czekają na
formalne zebranie, bo na zebraniu masowym takich
1praw się nie załatwi.

tywy. W pewnej mierze odpowiednio je ukierunkowywać . Jeżeli tak będziemy postępować, to osiągniemy rychło prawdziwe partnerstwo.

- Sporo narzekamy na studentów, ale jest! IS'pOro na1zej winy. Mówimy np. że studenci do nas się nie zgła
szają. Zależy to przecież i od klimatu.
Wprowadziłem
np. w UŁ zwycz<aj roboczych, nie sformalizowanych spotkań z aktywem studenckim. Spotykamy się co miesiąc
i daje to efekty. Studenci bardzo chętnie przychodzą
i czasem ostro mi wygarniają cały sz.ereg spraw, do których ja tak czy inaczej muszę się ustosunkować.

- Chciałbym ten problem uzupełnić doświadczen iami
PŁ. Moje przekonanie w tym zakresie jest następujące:
w tej chwili zarówno Uniwersytet jak i Politechnika to
olbr zym ie uczelnie, liczące na początku roku akadem icki ego około 12 tys. studentów. Stąd też na poszczególne
Ia ta ni ektórych wydziałów przyjmujemy po 300-400
studentów, chociaż ministerstwo zezwala, żeby wykłady
prowad zi ć w grupach nie przekraczających 200 osób. Ale
nawet gdybyśm y i to uwzględnili, to wykład dla tylu
studentów nie jest łatwo odbierany, ani nie jest łatwy
do prowadzenia. Jeśli chodzi o grupy ćwiczeniowe są
one 25-30-osobowe.
Dlaczego o tych 11>rawach wspomirutm? Otót chodzi
mi o to, że kontakt nauczającego z nauczanym ma w tej
sytuacji charakter spotkania regulaminoweg-0. Natomiast
częs to brak kontaktu osobistego,
be7lpośredniej
rozmowy asys tenta, adiunkta czy profesora ze studentem, któremu m ożna prze ka z ać swoje osobiste doświadcz:enia
w roz mowie pr zyjaznej 1 życzliwej.
Dlączego tak nie jest?

Albo UW_!gi studentów o proces ie dydaktycznym. Móoni dużo o niedoskonałości naszego procesu . dydaktycznego, ~ istotnie jest on n i edoskonały. J est niedosko~
nały z przyczyn obiektywnych, bo mamy złe warunki
materialne, złe warunki lokalowe, złe wa r unki kadrowe,
ale z drugiej strony i programy są źle ułożone, a i niektórzy pracownicy niepoważnie do zajęć podchodzą. Studenci na zebraniach rad wydziałowych nie zabiorą głosu
na temat - c z ują się po drugiej, słabszej st ronie barykady. Ale kiedy robimy takie spotkania nieform~ln.e, to
wówczas wpływa bardzo dużo ciekawych materiałow.
- RED.: Z kolei chcielibyśmy prosić Panów o wypowiedzi na tem•t szeroko dyskutowa.nego problemu doktoratów.
Ana.liza naszego systemu kształcenia. doktorów o~słan~a.
5 poro niepokojących symptomów. Przede wszystkim me
udało się dotąd skrócić drogi do tego tytułu - tylko co
piąty nowy doktór liczył mniej niż 30 lat._ Woill;Ż również są żywe stare wyobrażenia o dokłorame, ktory powinno się zdobywać powoli, terminuJl\O u mistn:a na
wią

1tanowiaku

u)'9łe11Ja.

- Moim :z.daniem doktorat
powm 1en być zakończony w
3--4 lata po ukońc z en i u stud iów
w zależności od specjalności,
a habilitacja, jeżeli oczyw i ś
c:e
istnieją
po temu warunki, w ciągu 8-10 lat. Tak
wi ęc w wieku
lat trzydz iestu kilku powinien by ć zakończony
proces kształcen i a
samodzielnego
pracownika
nauki, doktora habilitowanego.
Dlaczego tak nie jest? Na
to pytanie jest łatwo odpow i ed z ieć.
Współczesna nauka
wyma ga ko lo;;alnego zaplecza
i to jest warunek pierws zy
dla
prowadzenia
szybkich
prac naukowych. Praca prowadzona wolno, w momencie
zakończen i a jest już z reguły
pracą przes tarzałą i n ieaktualną.
Brak właściwej organ izacji zaplecza.
Żeby
mieć
jak najlepsze
chęci,
najlepszego promotora,
to jeżeli co pewien czas są
przerwy wynikające z tego,
że na
buteleczkę odczynnika
za parę dolarów trzeba czekać rok, to w takich warun.
kach szybkich prac
naukowych - eksperymentalnych
nie można oczekiwać. Inna sprawa dotyczy metody wykonywania prac doktorskich i habilitacyjnych, mianowicie metody pracy indywidualnej. W ten sposób na świe
cie już nikt nie pracuje. U nas oczywiście są zakłady,
w których prace zespołowe są prowadzone i w takich
zakładach najszybciej dojrzewają pracownicy. Praca zespołowa
w ykonywana jest bowiem kilka razy szybciej,
pokonuje się znacznie szybciej trudności wyn ikające
z tematyki, a przepisy prawne dopu s zczają możl i woś6
doktoryzowania się i habilitowania w wyniku pracy zespołowej.

Wspomniano o możliwo§ciach wykonywania pracy doktorskiej poza asystenturą. Te możliwości w Polsce wykorzystywane są w sposób bardzo znikomy. Wynika to
z pewnego braku zapotrzebowania ze strony przemysłu
i gospodarki. Nie ma u nas tego zwyczaju, że czeka się
na dobrego doktoranta. Dobry doktorant jest natomiast
czesto kulą u nogi.
Wprowadzono studia doktoranckie.
Spodziewano się,
że gospodarka narodowa będzie oddelegowywała na studia swoich przedstawicieli, i ci potem wrócą na swoje
stanow iska. Ta idea została w pewien sposób wypac zona. Na stud ia doktor anckie przyjmuje się ludzi „z miasta". Ogłasz a s i ę np. konkurs w garecie i w efekc ie nie
zawsze się to pokrywa % zapotrzebowaniem eospodark4
na.rodowej.
- Chciałbym do tej sprawy ustosunkowa~ się nieco
polemicz.n ie. Uwaliam, że tempo kształcenia kadry naukowej jest u nas w tej chwili stosunkowo niezłe. Kadry
doktorów rosną dynamic zn ie. Trochę gorzej jest z habilitacjami. Na UŁ w tym roku os i ągn i emy rekordowi\
lic z bę ok oło 100 dok t oratów.
Bron iłbym w w ielu w y padk ach
trad ycy Jnel 'lnetody
ksz t ałcen i a . Metoda przekazywania w iedzy na · zasa&:ie
m istrz - uczeń w zasadzie i.dawała w w ielu wypadkach
egzamin. W tradyc y jnych naukach humanistyczmych, nau.
kach społeczn ych ta metoda ma swoje zaJ ety. Natom iast
w naukach eksperymeinta.Jnych bardzo istotne są prace
zespołowe.

B y ły u nas obiektywne przyc zyn y, że kadra n ie rosła
szybko. Przede wszystk im przeładowanie zajęc i am i dy•
daktycznymi. Tera z sytuacja się poprawiła i zaczynamy
zbierać plony. Doktoratów jest więcej i są szybciej robione.
Druga rzecz, której n ie trzeba ukrywać, to fakt, że
""'ynagrodze~ia były n iskie. Zmuszały one do dorabiania
i w rezultac ie trzeba było sie rozpraszać. Nie robiono w iee
doktoratów w term inie. Poprawa warunków materialnych, która powoli nastepuje, dwarza warunki do koncentracji prac naukowych , koncentracji badań i osiąga
nia lepszych efektów. W tej chwili zaczynamy mieć sytuację normalną , to znaczy, że doktorat robiony jest w
czasi e 5--0 lat. Ale zgadzam się np„ że w matematyce
zdolny. młod:v człowiek może ZTobić doktorat w ciagu
3 lat. Podobn ie w f i7YCe teoretyc,nej można zrob i ć doktorat w przeciagu 3 lat. ale w fi zyce eksperymentalnej,
gd7.ie trzeba prowadz i ć badania, sąd z ę, że w ciągu 3 lat
dobrej pracy dokionkiej się nie z.r obi.

Jeszcze jeden problem. Studia doktora,nckie w moim
przekonaniu, egzam i.nu nie zdały, W większości wypadków przychodzą na nie stosunkowo słabi słuchacze, ci,
którzy n ie dostali sie na asystenture.
Natomiast nie
przychod z ą na n ie ludzie z praktyk i. dla któ'!' ych te studia bvłv pom y ślane. Przede wszystk im dlatel!'o. że trzeba
~trac i ć przy pr z ejściu i praktyki na studia doktoranckie;
I dlate1?0 j eżeli chcem:v mieć dobre studia doktora111ckie,
to należałoby na nie delegować pracown ików z praktvk i. z zachowan iem ich dotychczasoweiro uoosaźe-n i a. Alho
przvnajmniej Bfi nroc. uoosażenia. Wtedy na studia orzvszliby odpowied•ni
dyd
liałyby •me dobre efekty.
W PŁ 210 profesor6w I
docentów oraz 240 adiunktów
to pracownicy,
którzy mają
stopnie doktora nauk, głów
nie nauk technic znych. Znaczny procent to doktorzy hab ilit_owani. Na ok. 1200 nauc zycieli akademickich. 35 p roc.
jest utytułowanych co najmniej
sto pniem
doktora.
Wśród 370 starszych as ystentów ok. 200 ma aktualn ie otwarte przewody doktorskie.
Sytuacja
w
uzyskiwaniu
przez pracowników szkolnictwa wyższego I przemysłu
stopni doktora nauk w ostatnich 8-10 latach zmienia się
szybko na kor zyść. Przy oominam sobie czas y przed 1960 r„
kiedy pos iadacze t ych stopni
byli wyjątkami , a na tak ich
wydziałach,
jak wydz: mechan iczny
czy
elektryczny,
mało który z profesorów m i ał
stopi eń doktora.
(Dalszy ciął na itr. 10)
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NIEDZIELA, 1

Zgierska lłS, Narutowicza u,
Lutom ierska
Piotrkowska 22.5,
146, Dąbrowsk iego 60, Obr. StaUngradu 15, al, Kościuszki f8.

S~S-85

DYŻURY

334-28
288-81

WIELKI - godz. 19 ; , Człowiek
z La Manc.hy"; 2.4, nieczynny
POWSZECHNY - g, li „Uczeń
d iabta ", godz. 16 „Perla", g.
ni ..2.ł.
19.15 „K.l!Jc-K.lail<";
czynny
19 U
15.JO,
godz
NOWY
2.4. nli-„Dzieje grz,echu";
czynny
MALA SALA - godz. 20 „Motyle są wo.t.ne"; 2.4. nieczynna
JARACZA - godz. 11 l 14 „Por
g,
wanie w TiutiurHsta.nie'' ,
19 „Kram z pi-0senkami", 2.

ł

nieczynny
TEATR 7.15 - godz. 19.15 ;,Trę
dowata"; 2 4. nieczyn.ny
15, 19
gO<iz
MUZYCZNY „W1.elka Aleja"; 2.4. n ieczy uny
„Złota
godz. 11
ARLEKIN rybka"; 2.4. g, 17.30 jak wyżej
gooz. 12 ,.W:;spa
PINOKIO 2.4. niPlabędrua":
b iałego
czynny
(Piotrk•oWska 243)
.,EREF" 66
g odz. 18 i 20 „Ciuchy h ist:>ril"
I. 4. jak wyżej
MUZEA
IZTUKI (ul. Więckowskiego 36)
godz . 10-16, 2 4. nieczynne
REWOLU·
RUCHU
HISTORII
(Ul. Gdanska 13)
CYJNEGO
godz. 10-16: 2 4 nieczynne
WLOKIENNICT W A
HISTORII
(Piotrko\\'ska 282) godz. l 1-111
2.4. nieczynne
ETNO·
ARCHEOLOGIC ZNE I
GRAFICZNE (Pl. Wolności 14)
godz. 11-16: 2.4. nieczynne
EWOLUCJONIZ MU (Park Siengodz. 10-14; 2 ł
k iewicza)
n.leczy.mi„

LODZKIE ZOO
czynne w godz 9-18
czynna do goctz: 17)
nieczynna

KINA

\)1.

u.

866-11
09
07
155-55
r.47-20
835-46

TEATRY

PALMIARNIA -

18;

2,

-----jaszek

„Zmierzch

Wa.nia"

bog6\\~„

godz,

godz.

17,

19

POPULARNE - „Słoń z Indyjskiej dilungii" (rad?.) od lat
11, g.odz. 15 „ Ktoś za drzwiami" (fr.) od IM 18, godz
17, 19; 2.4. n'eczynne
„Nieb'cskl
PRZEDWIOSNI E
(USA) od lat 16, g.
ż,o!nierz"
15.30. 17.45, ~o; 2.4. jak wyżej
PIONIER - Bajka „Zlota Obka" godz 14, 15 „Wesele" (A)
(poi.) od lat 14, godz 16. 18,
20; 2.4. „Ujarzmienie ognia"
godz.
(AJ (radz.) od lat 14,
16. 19
„Czerw<>ny
Bajka
POKOJ godz. 14. „Tylko
Kapturek"
dla ortów" rang.) od lat 14,
godz 15, 17.45, „Obcym wstęp
wzbroniony" (po!.) od lat 16
2.4. „Tylko d'a
godz. 20.30;
orlów" godz. 15, 17.45, „Obcym
20 30
wstęp wzbroniony" godz
REKORD - Ba~ka ,Kajtek" g,
10, 11, 12, „Anatomia

miłości"

(pol.) od lat 16, godz. 13. 15.15,
17.30, 20; 2.4. „12 Jcrzesel" (A)
od lat 11, godz 10,
(rad z.)
12.30, 15.15 „Bryia.nty pruni Zu<Xi lat 16, godz.
zy" (po!.)
17.45, 19.45
„PieTWSUł wyBajka
ROlllA godz. 10, 11, 12. 13
prawa"
„La b 'rynt mitośei" (A) (ra<lz)
od IM 14, g.odz 14, „Fraulecn
D<iktor" (wl.-jug.) od lat 18,
godz. 16, 18, 20; 2.4. „Dziki I
swobod.ny" (A) (ang.) od lat
12 15 ,.Zycie w
7, godz. 10.
Battersea" (ang.) od lat 16, g.
14.30. 17, 19.30
,.Królo-wa
Batlka
SOJUSZ godz. 12, „ o dwóch
śniegu"
uklradU księzyc"
ta.kich co
(A) (potl.) godz. 13, ,Zinikają
cy punkt" (USA) od lat 18,
14 45, 17, 19 15; 2.4.
godz.
„Próbny lot" (A) (radz.) od
lat 11, godz. 17.15. „Pi>inujri&
Zuzi" (NRD) od lat 14, eodz.
18 30
STOIU Bajka „Awal!ltura w sa,!Kopernik''
dzie" godz. 15,
(A) (poi.) <>d lat 14. godz. 16,
18.45; 2.4. „Kopem!ik" (A) g,
•
16. 18.4!i
SWIT - Ba.j,ka „o malej Kasi"
i dużym wiil'ku" godz. 10, 11,
12. „Lampy naftowe" (czech.)
od Jarl; 16 godz 13, „Po.rachunki" (B) (ang) od la.I 18. g,
„ Lampy
15.15, 17.30. 20; 2.4.

SZPITALI

Szpital Im. 'Madurowicza
Fornalskiej 37 - dzielnica Polesie oraz z dzielnicy Sród:nleporadnia „K" ul. 10 Luście
tego 7/9.
Szpital im. H, Wolf - Lagiewnicka 34/36 - dzielnica l!latuty.
Szpital im. H. Jordana
'dzielnica
Przyrodnicza 7/9
Widzew
M. CuI Klinika Pol.-Glin.
rie-Skl<><lowskiej 15 - dzielnica
Górna.
SterIl Klinika Pol.-Gln. dzielnica Sródma•·
linga 13 poradnie 11 K", Nowotście ki 60 i Kopcińsk ieg o 32.
Szpital
Chirurgia ogólna
Pi-rogowa (Wólczańska 195)
Szo.i.tal
Chirurgia urazowa W AM (Żeromsk.iego 113)
Szpital lm.
Laryngolog ia
Barl :ckiego (Kopc:ńsk;ego 2.:ll
im.
Szpltal
Okulistyka
Jonschera (Mili·ono•wa 14)
Ch irurgia i laryngologia dzieSzpital im. Korczaka
cięca
(Arm :i Czerwonej 15)
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barlickie~o (Kooc inskiego 22)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)

lm.

2.4,

Szpital
Chirurgia ogólna
(Kopcińskie Barlickiego
im.
go 22)
Chirurgia urazowa - S zp'.tal
(KniaziewlB'egańsk.Jego
im
cza 1/5)
Szpital
im.
Laryngologia
P ixogowa (Wólczańska 195)
lm.
Szpital
Okulistyka
Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia 1 laryngologia dzlePediatr11
Instytut
cięca
(Sporna 36/50)
Ch irurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital im. Barlickiego <Kop22)
e ińskiego
Toksykologia - tnstytut Medycyny Pracy (Teresy 8\

.

PROGRAM I
10.05 Dla dzieci
10.00 Wia<l.
m.lodszych „Co by b yto, gdyby . . ". 10.25 Pi·osenka miesiąca.
11.00 Nied·zi elny koncert życzeń.
12.15 Wokalista i
12.05 Wiad.
John Rei.nbour11.
girtał!'zysta
les ie
12.35 w przyfrontowym
13 OO Zespól Dz;ew iąt ka - „Raz
do roku". 13.30 Koncert, życLeń.
14.30 „W Jeziora.na•ch". 15.00 z
szlaku
Tearorem I Armii na
15 25 Mistrzostwa
zwycięstwa,
lodzie.
na
hokeju
w
świata
16.10 Tygodniowy
16.05 Wiad.
prz~ląd wydarzeń. 16.30 ,.Dzień
międzyna
humoru" żartu i
rodowa audycja. 18 08 Wybi.tni
repertua.r.
sty>nny
artyści
muzyce o sporeie.
19 OO Przy
19.53 Dobra111ocka. 20.00 Dziennik. 20.15 RewLa taneczna 21.30
Jarmairk cudów 22.30 Niedzielna rewia t3Jl1ecina. 2J.OO II wy23.10 Wiad
danie dziennika.
sport. :13.25 Niedzielina rewi.a tanecz.na. 24 oo Wiad.
PROGRAM U
8.35 Rad ioproble8.30 W'-ad.
8.50 (L) Koncert ży~?.eń.
my
9.55 (L) „Spo.jrzenia i refle<'.csJe"
mag_ 10.20 (L) Koncert dla
Aud.
(L)
10 4Q
!>O'Wa.żnych.
11.10 (L) Magazyn
„Pol"brety".

I. \V'iitikterwicz -

„Szalona l·O!{O-

moty-wa". 23.00 swoje ulubione
w:ersze recytuje K. Lubieńsl<;a
23.1)5 Ok.J.askl dla Jimi Henctrixa.
TELEWIZJA

. . .M~~~~o~

rolni·
18.30 Naulrowcy W czarodziejskim
18.4;;
19.05 Muzylca 1
kr~gu muzyk!.
a.ktualności. 19.30 G\\'l•az dy świa
20 oo Dz 'e.1"1! k
towych estrad.
20„15 MuzyC7Jne wizyty przyja•
I<iron!.ka sport )Wa.
20.50
:!,ni.
:n.oo MJniatury muzyczne. 21 25
Stud io Młodych. 21.30 Rytm. tan' ec. piosenka 22.00 Wiad. 22.0li
22.25
taniec, piooen a.
Rytm.
22.30
stychae w świec:e.
Oo
Rytm. taniec, piosenka. 23.00 il
wyda.nie dzienni•ka. 23 10 ChwiWieczorne
23.15
muzyki.
la
spotka.nie jazzowe. 24.00 Wiad.
cja.
kom

PROGRAM I

PROGRAM Il

7.<15 TV Kurs RoLniczy. 8.20
8.30
Przypom inamy, radzimy,
w domu i zaNowoczesr„o.ść
grodzie. 9.00 Dla młodych widzów: TelerM1ek 10 20 Z serii:
„Swia.t, J...-tóry nie może zagiGra Wojskowa O.r10.~5
nąć"
kiestra Garniz<l'Tlu EGe!ce 11.15
P iórkiem I węglem„ U.1~ D?. ien
n Lk. 12.30 Przem iany. 13.00 Dla
dzieci: „Dlaczego ciele ogonem
m·iele".

13.40

Rep.

pt.

„Pie-\\i--

s za" 13 55 Mecz hOikejowy POllska - Szwecja. 16 30 Kr:tteria.
16."5 „To jest TO-TO" - program rozrywkowy. 17.4-0 Z cy18.20
klu: „Zna1ki zapyta'11ia".
P iosenka dla ciebie. 19.20 Do20.05
19.30 D zien1J1Lk.
bra.noc.
"Wiehlc.a mi.1·ość Balzaka" - :i'.ll.m

8 35 studio ł.llo8.:ro Wilad
d ych. · 8.45 Melodie Judo-we. 9.00
9.25 G.
Muzy>ka rozrywkowa.
Rossi'11i: V kwartet D-dur. 9.40
Tu Radio Moskwa. 10.00 „Bujfragm.
ne, s.trv.:·ożone po1le" opow. 10 20 Chór PR 10.40 Ko·
b:-ece ABC. 11.00 „Podmiot, o11.30
i co dalej?".
rzeczeinie
Wiad. 11.35 Postęp, d·om, nowoczes.ność. 11.45 Od Tatr do Bał
Komun'Mty.
12.05 rL)
tyku.
12.10 (L) Wnioski z pnedkongresowej dys·kusji. 12.25 (L) „ s
m i•n11t o s.pa.rcie" 12 30 (L) Menastrojarh,
róiln:;·ch
J.od !e w
12.50 (L ) Aud. „Problemy szko lY i domu". 13.00 „Nauka w
13.20 MuLyka
pokoju",
służbie

Dziś~Radio-t
12.05 „Limanowiasarl;yryczmy.
muz lud. 12.30 Wiad.
nie·• czr znasz tę ksią~kę7
12.35
symfoniez,ny.
Poranek
13.00
15.30
zgadula".
14 OO „Zgaduj
pod
„Ala•rm
dzoec1
Teatr dla
Andami" - słuch, 16.15 Z księ
16.30 Koncert
. lady
gaTskieJ
chQ'Pine>wskl. 17.02 (L) Koncert
PR i TV w Lodzi. 17.30
O~k.
Due<ty o.perowe. 18.00 Z „Ma13.30
świecie
po
zowszem•;
W'.a.ct. 18.35 Felieton aktu3lny.
18.45 Kabarecik rekJamawy 19.00
„Cudotwórca"
Tea.t• PR:
stu.eh. 20.10 Muzyka rozry\\"kowa 20.30 S. RachmanLnow: I
Koncert fortepia•nowy. 21.00 Polskie sikrzyd!a ". 21.15 J F. Haen
del: Concerto grosso · 21.JO Siedem dni w kraju I na świecie.
21.50 (L) Wia<l. sport 22.00 (L)
Melodie ze zmakiam jakości Parna;;;k, 23.00
2~.30
ko.n<>ert.
I Symf'>nia
Pau i HLndem1>th:
23.30 Wiad.
Maier"
„Mathis der

ez. Il il OO PKF. 2110 Melod ie
Wie>kiego Ekran'll. 22.10 Magazy·n 5\P-0r-toowy.
PROGRAM U
ll.:łłl Sprawozdainie z memów
p iłki nożnej: Leg ia Wa•rsz.a·wa Sta.J Mielec, Odra ·- LKS (O14.50 Dla młody ch wipole).
' dzów: 11Sam01tmy b ia•1y żag1e1·'
- fiJm. 16.15 „o czym Innym".
„Wiosenn:e i
16.35 Ba.!lacta -

zielennie".

17.00 „M·ade in Po-

Ja.nd" 17.30 Film y Kazimierza
19.30
Dobranoc.
19 20
Kutza
Dziennilk 20.05 „Zmiana v.-achprogram rozrywkowy.
ty"
fe21.00 „Do.okola plaika-tu" lleton. 21.L.5 Koncert fortepia„Siedem czerwo21.55
nowy.
nych r6ż •

BALTYK - „Oszukany<• (USA)
<>d Jarl; 18, godz 10, 12.15, lt 30,
17, 19.30; 2.4. jak wyżej
NOCNA POMOC LEKARSKA
LUTNIA - „Dziewica l Cyga.n"
(a•ng) od IM 16, 11odz, 10,
Nocna pomoc lekarska Stacji
.
PONIEDZIALE K, Z KWIETNIA
12.15, 14.30, 16.45, 19
Pogotowia Ratunkowego przy
2.4. jak wyżej
Sienkiewicza 137, tel. 666-66.
ul.
PROGRAM I
POLONIA - „Rewizja osobi~ta "
(po!.) od lat 18, godz. 10, 12.15,
Telefqnlczny
Ogó!nolódzk.J
10.00 Wiad. 10.00 Fi.Im, musl14.30, 17, 19.30; 2.4. jak Wyżej
PROGRAM ID
Pu•nkt Informacyjny dotyczący
ca<J, operetka 10.40 Aktual·noś„Moroercy w imieWISLA pracy placówek sluźby zdrowia
10 45 Muzyczne
kulturalne.
ci
słuch,
atom"
o
n iu :PM•Wa" (BJ (Lr.) od lat 16
„B'·trw'a
12.05
telefon 61•5-19, czynny J.est w
migawki 11.00 „GÓI"nik" - eksgodz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
12.30 Między ,.Bobino" a „OLmgodz. od 7 do 21, oprócz nie11.25 Refleksy.
muzyczny.
pres
na UKF
2.4. jak wyżej
13.00 Tydzień
p ią".
dziel 1 świąt.
l!.30 Turmiej polskich zespołów
„Zawodowe;'"
WLOKNIARZ
13.15 Przeboje z nowych płyt,
10,
godz
>nstrumenta.Jny ch. 12.0S Z kraod lat H (USA)
Ekspresem przez śwla~.
14 OO
SWIĄTECZNA
ju J ze świata. 12.20 „Lowi„k:e
12.30, 15, 17.30, 20; 2.4 „Oto
14.05 ParTskop. 14.30 ,„„nie siuPOMOC LEKARSKA
12.30 Koncert życze1\.
nubki".
jest głowa z.dradcy" cA) (a•ng )
chaj, bo się omyJ'5z" - cz. I
12.50 Spiewa zespól „2+1" 13 05
od lat 14, godz, 10, 12.30, u.
14.45 Za klęrownicą. 15.10 „ „nie
Zgłoszenia tele.fon!czne na wt..
i śpiewa. 13.25 P<>tańczy
20
Wi.eś
17.30,
bo slę omyl'sz" stu.chaj.
zyty domowe przyjmowane s 11
„Gamgsterskl
rad·n'k rolnl·ka. 13.35 Joe DasWOLNO SC
cz, U. 15.3-0 Rep ,.Jeden dzień
w godz. 10-13. W zyty ambusi.n i i:tl>nl. 14.00 A.1ert dla b'owaJe" (Ua.nc.) od lat 16, g.
kłamstwa". 15.50 Zwierzenia pre
latoryjne 1 domowe załatwiane
Klas y-cy muzyki
14.05
sfery.
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30; 2 ł
zentera. 16.15 Sa.mi tego chciesą w godz. 10-17, w następu14.30 Sport to
rozrywkowej.
klaw„syjak wyże.I
Miniatury
16.45
liśc'e.
jących poradniach:
zct.rowie. 14.35 Wirtuozi sakso„Na1lepsze Jata
ZACHĘTA nowe 17.05 „Tortil1la Flat"
ut PiotrSRODMIESCIE
15 05 Ch<>oi•n
Wiad
(węg.)
15.00
fonu.
mężczyzny"
w życiu
ode. pow. 17 15 Mój magni!>t<lkowska 102, tel. 271-80.
mało :many, 15.20 Listy z Polod lat 16, godz. 10, 12, 14, 16.
fon. 17.40 „Panie" - sluch. 18 10
BALUTY - ut. z. Pacanowski. 15.rui Mistrzostwa świata w
19, 20; 2.4. ja.k wyżej
Zamieńmy się rolami. 18.30 Miskiej 4, tel. 541-96, Traktoro•
naftawe 11 giodz 10, ,1Porachunhlokej·u na lodzie - transm III
ILDK - „Klan Sycylijczy.k1w"
ni-max. czyli milllimum slów,
wa 61, tel. 538-31.
14.30, 17,
12.15,
godz,
(.B)
ki"
l&.05
CSRS.
tercji Szwecja godz. 14.U,
(.ilr.) od lat 16,
maksimum muzyikl 19.00 EksGóRNA - ut. L.ecznlcza 2/4,
19.30
17, 19.45; 2.4 jak wyżej
presem przez świat: 19.05 Kwa- Wiad. 16.15 Piosenki Antoniego
tel. 440-62.
prz~bostop
Non
16.30
dlit
Kopffa.
poPro,jekcja
a
„Stowa•rzysze<ni
STYLOWY
dla
drans
ul. 1 Maja f2,
POLESIE
DYŻURY APTEK
prawdziwej twórczo- jów. 17.00 studio Młodych 17 15
p'.erania
ZMS godz. 13. „Powiększenie"
tel 305-83.
antenie·•.
na
program
„M6'j
1Pdz.
19 ..20 „Lektu~y. lektury".
ści",
(BJ (ang.) od lat 18,
ul. Szpitalna 6,
WIDZEW
Rzgowska tł7,
89,
Tuwima
17.50 z księg.a1rski.ej Jady, lS.05
„Powię
2.4
20;
ie e>powieś~i 17.45,
KaziJniersk
15.30,
2'0.00
tel. 826-54.
307, L.imanowskl11Plotrkowska
kszenie" (B) gooz. 15.30, 17.45
•
"
20
~~~~~~~~"'~~~~
STUDIO - „K;ról areny" (radz)
od lat 7 gooz. 16.15 „ Klopo-ty
z on-0tą" (jug.) od lat 18, g
- Powodzenia! - zawołała, przez uchY'lone drzwi, gdv
Tłum. MARIA WISLOWSKA
18.30, 20.30; 2.4. „Tl"lstana" od
z.nalazł się już na klatce schodowej i wsiadł do windy.
lat 18 (hiszp.-wl.) god.7. 18.11.
20.30
W biurze komisarz Maigret zastał inspektora Janviera.
,,Niesforny
Bajka
TATRY Po spędzeniu kilku godzin w mies1,kaniu przy ulicy Pokotek" godz. 10, 11, 12, 13, H.
od
15 „.root w bu.ta-eh" (jalJ).)
pincourt Janvier wyglądał na bardZ-O z.męczołYJgo.
lat 7, godz. 16. Pożegnan i e 1
- Co nowego, szefie? - za.pytał .
1Umem „Wypa<le<k" (ang) (A)
odparł Maigret lakonic2mie. Został
- Na razie nie od łat 18, godz. 17.30, 20; 2 4.
tam kto?
;,Lew w zimie" (a'llg.) od Lat
- linspektor Houard. Na wszelki wypadek.
14, godz. 12.30, 15, „ Wypadek"
(A) goct.z. 10, 17.30, 20
- Znaleźł.iście co?
„Kochamy dr-aple-1·
CZAJKA - Przewróciliśmy miesz.karuie do góry nogami, aae b~'!!
godz
nL!t" (radz) od !rut 7,
Znalazłem tylko coś takiego, co
remltatu.
większego
16,
la·t
od
15, „Pokusa" (Wl.)
pana z pewnością zainteresuje, panie komisa.rzu.
godz, 17, 19: 2.4. nieczynne
Maigret nalał sobie kieliszek koniak.u, butelkę pod'S'\1„Wyzwolenie" (ez. IV
DKM eodz
1 V) (ra<lz.) od lat 14
nął inspektorowi.
- W szary kostium.
16, 19: 2.4. nieczynne
- Proszę, n.iech pan spojrzy.„ Ciekawe, co't
„hove story"
K0LEJARZ - Zabrała ze sobą sukinię wieczoo-ową'ł
W tekturowej okładce, oderwanej zapewne od uc:miow9
I
17,
godz.
16,
lali;
(USA) od
- Nawet dwie.
2.4. nieczy>nne
skiego brulionu, znajdował się stos wyci•nków z gazet
już nie bę<lę pa.ni dłuiej męczył pytaniami,
Chyba
„TI'zeba zabić tę
GDYNIA i tygodników ilustrowainyeh , niektóre w.raz z fotografia•
Może pani położyć się z powrotem,
(poJ.) od l~t 16, g,
miłość"
mi.
- Już pan wychodzi?
10, 12, lł, 16, 18, 30; 2.ł. jalr
Zmarszczywsz y brwi Maigu-et zaczął przerzucać te wvWyże-j
W głosie jej brzmiał pewtle.n utwód,
podczas gdy
cinki, czytał nagłówki, przeglądał teksty,
,,zatopiona
HALKA - Bajka
Usiadła, założywszy nogę na nogę, ł -Przeciąg111ęła &!ę
•godz. 14 30 „smak
:11regata•
Janvier przyglądał mu się z ukosa, maskując uśmiech.
że skrawek ciała spod piżamy uwidocznił się jeszcze
tak,
(hiszp.) od lat 16,
zemsty"
wszystkie bez wyjątku! Wszystkie te artykuły bardziej.
godz. 15.3-0, 17.45, 20: 2.4 ;,PuMaigreta.
dotyczyły jednego tematu: osoby komisarza
stel1nia pairmeńska" (B) :fr.-.
- Często zdall'za się panu prowadzić śledztwo w nocy,
Niektóre były datowane sprzed lat siedmiu. Wśród nich rewł.) od lat 14 godz. 16, ;.Lapanie komisairzu?
twa droga" (NRF) od lat 16.
lacje z prowadzonego śledvtwa, dzień po dniu, wyciągi
- Czasem.
godz. 19.15
z protokołów sądowych, udostępniane prasie.
a111ł kletU.u.1ka.T
pen
Ilię
je
na.pi•
nie
Na.prawdę,
l · MAJA - Ba1ka 1,'11ropldele"
- Nie uderzyło pana nic szczególnego, szefie? Czeka- Nie, dziękuję,
osta•tm1
„Unkas ll<>dz. 14
jąc na pana skracałem sobie cz.as czytaniem tych wycinMohilkanLn" (fr.-rum.) od Ja.t
Georgette westchnęła.
,
17.15 ;,Miehal
11, godz. 15,
ków. Przeczytałem ie wszystk,i e, od deski do deski.
- Teraz, kiedy już wybiłam się ze lllnlll., 111.i• będę mogła
Strogow - kurier ca.rski" od
Jeden z tych artykułów nooil tytuł: „Komisarz Malzaisnąć z powrotem. Która to go&itta?
!at 16 ('Wł.-bu.lg) godz, 19.30;
g r e t t o s z 1 a c h e t n y c z ł o w i e k".
- Dochodzi trzecia.
ostatni Moh ikal.ł. „Unkas Inny podawał prawie in extenso zeznanie Maigreta
- O czwartej .robi się widno, i ptaszki zaczyna.ją śpienim" godz. 15, 17.15, ,.Mi•chal
przed sądem, przy czym widać było, że z jego odpowiewać
Strogow - kurier carski" g.
19 30
dzi na pytania stron przebija sympatia dla oskarżonego,
ona zaś w nadziei, że Maigret przedłuży swoWstał „DziewMl.ODA GWARDIA którym był młody chłopiec.
ją wizytę, lub choćby przybliży się do niej, siedziała
czyna na miotle" (B) (czech .)
Jeszcze wyraźniej ujawniał to inny artykuł, który ukatej samej po.z.ie. Dopiero gdy spostrzegła,
w
nieporuszona
16
14,
12,
10,
godz.
od lat 11,
wstała i ona
zał się mniej więcej przed rokiem w jednym z tygodniże· on na serio zabiera się do wyjścia,
1wl.)
,,Wakacje we czworo"
ków i który nie og>raniczał się do relaejonowani a jakiejś
także.
od Jarl; 18, godz. 1&, 20: u. jalr
jedn€-j odrębnej sprawy, lecz omawiał w szerokim zakl!'ewyżej
- Pan tu jeszcze wróci?
MUZA - . Baijka „Baba Jaga"
sie, zagadnienie winy i przestępstw karaJnych, pod na- Możliwe.
„J'<>hn l Ma•ry"
gooz. 14 30,
główkiem: „ Kom is ar .z Ma igr et rozumie du- Będę bardzo rada. Niech pa1n d.zWO'II.! do dl'2'wi ~oll(A) ('USA) od J.at 16, godz.
s z ę 1 ud z ką".
dwa razy krótko i raz dłużej towych trzy razy 15.30, 17 45, 20; 2.4. „John 1
Zbiór
- No i jakie to na panu wywarło wrażenie?
Mary" (A) g-0dz. 15.30, 17.45.
a ja już będę wiedziała, że to pan. Kiedy jestem sama.
wy6nków świadczy, że ten gość od dłuższego czasu śle
20
oitwieram w o·g6le nitkomu.
nie
OKA - ;,MałronkowJe roku li"
dzi pańską działalność zawodową i interesuje się nie tyl- Dziękuję pani, Georgette.
(rum.) od lat 14, godz 12.30,
ko tym, co pan ro:Pi i co pan myśli, aJe i jaki pan ma
Jej bujny
Znów uderzył go zapach zdrowego potu;
15, 17.30, 20; 2.4. jruk wyżej
charakter.
bi.u.st prz.esunął się blisko jego rękawa.
lfod<Z. 10, 12.30, 15, \ 20
POLESIE - „Wujaszek Wania"
-94(radz ) od lat 11, godz. 15,
-83l>ogóW" (Wł.)
17, wZmierZJCh
od LM 18, godz. 19: 2.ł ;,wu-

REWOLWER •••••••

różmych

Płyty

gawęda.

tajem.n:cy, czYli
21.05 ,.Rąbelk
jak adaptować poezję dla radia·" 21.2<5 Płyty nasze i naszych prz~'jaciól. 21.47 Claud;o
„Orfeusz". 22.00
Mon,teverdi Fakty dnla. 22.08 Gw1a.zda s iedmiu wieczorów - zespól Ome·
ga. 22.20 Studio teatra1ne - s.

11

13.30 Wia<l. 13 35
rozrywkowa.
fragm,
„Mój ostatni lot"
13."5 Mcn;-przegląd foJ.kl·orysty14 OO Wię.cej, lepiej, taczny
niej. 14.15 Ludzce, wśród których żyjemy. 14.35 z twórczoś
ci Beethovena 15.00 Zawsze o
program dla dziewcząt
16.00 i chłopców. 15.40 Aud. „P ieśni
16.00 Alfa 1
świata".
tance
i
Omega. 16.15 Recital skrzypC<Jwy. 16 45 (L) Aktualności lódz·
koe 17.0Q (L) Ubwory Zb. Nowaka i P. fyialczewskiego, 17.25
rep. dżw. 17.40
(L) „U<>m" (L) Rapsodie koncertovce 18.00
(L) „w·,yta w n etyp<>wej szko
le" -

zs

rep. 13.20

rrern111~1irz

tnu-

18.40
znY. 18.3Q Echa dn:a
Sp•awy codzienne. 19 OO Stlldio
ros.
Jęz.
Ml d:.-ch 19.15 Lekcja
go>ci•nnego
Odtworzenie
19.30
Wielkiej Ork Symf.
koncertu
PR. I TV w Genui. 20.17 Nota 1 k ku.ltura n:.. ~0.17 D. c
koncertu. 21.11 'I uzylta rozrywko\\ a. ~1.30 Z kraju l ze świa
ta. 21.45 w; ad. sport 2.150 Teatr
czyli
uczuć
„ Roz.droż
PR:
kochajmy star,zych panów·• „Opera w
22 30 Aud
stuch.
Biprzekroju" 1,Caii-men" G.
zeta 23.3-0 Wiadomości.
PROGRAI\I ill
kraju i ze <wiata. 12.25
Na po13.()(l
Eks15 01l
antf>n e.
prese.m przez sw at. lo.10 ,.lo.10
z
m~lod'e
inne
\
do Youmy"
czyli
T,
We$ternów 15 30 N
i techn ka. 15.45
noW'(}CZt:sność
z Rzydź\\·ięko\\'a
Pocztó1<·ka
m u. 16.00 J Hendr'•cks i Rowokaliści współ
bert Fla ck 16.30 Ballady
czesnego jazzu.
na sa.ksofon. 16.45 Nasz ro.k 73.
przez świat.
17 OO Ekspresem
odc.
17.05 ,.Tortilla Fiat"
magnetG-fo:'l..
17.15 . Mój
pow.
17.40 Foto'Plastiikon. 18 oo Konmag.
sona·nse i dysonanse
18.ao Polityka dla
aktual·ności.
Nova
18.45 Bossa
wszystkich.
na &aksofonie. 19.00 Eksp.resem
przez Ś\\'ia-t 19 05 „NęctZJl:cy" odc. pow. 19.35 Muzyczna pocz1
2.0 oo Tl"lodny świat.
ta UKF.
20.15 Niemen śpiewa Norwida.
20.35 Blues wczorej i dz'ś . 21.00
Nie czytal iśd e - to· posluchajcie. 21.20 Budapeszte!lsk 'e mu:1il 45 z na~rań Elis~
zykaJUa.
beth Sohwairz.kopf 22 oo Fakty
siedm iu
Gwia1.da
22.08
d'l\la.
zes.pól Omega.
wiec7'0d'ów
jazzu.
k\vadra-nse
22 15 T!czy
23.00 &woje ulub'.one wiersze
recyituJe K, Lubieńska.

J.2.05 z
za k e

"n'cą.

1.nań~'<\ej

+

TELEWIZJA
PROGRAl\I I
Rolni·
12.45 TV Techni.Jrum
cze ~WJ. 15 20 Politechnika TV
16 30 Dziennik (W).
(Gdańsk).
Zwierzy>n!ec
16.40 Dla dzieci:
(W). 17 25 Echo stad:onu (W).
17.56 Wiadomo.~ci dnia (L), 18.10
„Po XXXI k<JlnLrontaeji" - program publicystyczny, 18.45 Eu19 30
DobP!LnAc.
19.20
reka.
A.
Dz ie·nm'k. 20.05 Tea~r. TV:
Gribojedow: „Madremu biada"
Duna(W) 21.40 „Galeria nad
22.10 Dzienn ik.
rep
jem" 22.35 „Ci wspa•niali„ " Grają w.
Ki<iielews.kl i M. Tomaszewski.
2J.05 Bolitechlni.ka TV (Gdańsk).
PROGRAl\I Il
17 OO
cja

Mecz

hokejowy

Szwe-

Czechosłowacja,

NAU:KI LEKARSKIE
A. Pytel - Robaki u d?.leci.
PZWL 1973 r. str. 32, z! 4,H. Stomczyilska - Moje dziecko i ja. PZWL 1972 r. str. 1101
z! 'I.-

POMOCE SZKOLNE
A. Dom inik - Surowce energetyczne Pols.ki. PZWS 1973 r.
str 213, z! 26,Geogtra!la p.rrze1. FLerla my>S!u Polski, PWE 1973 r. litr
220, z.l 27,WYCHOWANIE
M. Ziemska - Postawy I'Odzi·
WP 1973 c, litr. ~5;
ciei„kie.
!Il u •.-:

--------------;;;t-------------------..-.-.-UM"
UWA&A1 Ili ~~ect~n ~ei. 3~go~~ Komu nie oplacaiq ale drobna aslu11l
„,,
1
OKAZJAI ~ ~~::,;~;~ G~zie można zmniejszyć bransoletkę?
~
Ili
PP .,MOTOZBYT~
.,,
...::=
•
lódi, ul. Piotra Skargi 12
=
-§
.,, oferuje natychmiast do sprzedaży za gotówtu1 I.I/
i na raty
I'
--~ P Z Y C Z E P Y: ~
f-1~•=•=•-1-1-

-,-!!!!!!!all-_ f
•

•

(1970)

j-,l!IYRENilj

„SYRENĘ

n<nVego

„WARTBURGA"
lrlu,pi4

stan

103" -

Nie od dz!§ wiadomo,

T ·

PogOO.na

l.anio
„WARSZAWĘ 203"
Zgierz, Osiesprzedam.
dle Dubo.le DJ. li, m. 22
g
ł7l3

cami.

- gospodarcze w cenie det. 9.600 zł
campingowe „Tramp" (2-osobowe)
w cenie det. 13. 800 zł
Przedpłaty należy dokonywać na konto

•

\li
•

Ili

Ili
•
Ili

•

950-8.17-1086 w NBP I O/M w Łodzi:

Dodatkowych informacji udziela salon
samochodowy, Łódź, ul. Piotra Skargi .12i
.
tel. 473-36.
ŻYCZYMY UDANEGO ZA1KUPU

.,,

/

Il•i

-

•111

Ili
„

11-•===·===·===·===·=·=·-·===·
DOMEK
sprzedam

jedJnorodrln·nY
M ieszkanie na
zamLa.nę.
Tel. 233-94
4562 g
p_1a.;..c
WI_S_N_IO_W_A_G_ór_a____

DZIALKI budowla>ne w
(5
Justynowie k. Lodzi
minut od stacji kolejoTel.
wej) - sp rzedam.
4442
447-25 godz. 17-20

sprzedam. Tel. 827-11
---------47_8_0_.;;:.!I
rolne
GOSPODARSTWO
nad P ilicą 100 mórg, w
tym około 25 mórg lasu
2 o uduloowego pilnie l tausługowy
ZAKLAD
powodu choroby odstąpię nio sprzedam w całości
propozycje lub częśc iowo.
tnne
lub
Wiado·
Prasa. mość: tel 572-27
„4426"
Oferty
4822 g
Piotrkowska 96
DOMEK dwurodzinny 5 200 sprzeda m . Owsia na 15
DZIALKĘ, dom sprzedam Ksawem 483 0 g
rów, Lódtk a 2, Po 17
erż3wę
l
dz
w
PRZYJMĘ
44_3_6_g
_
________
DZIALK„ w SokolnUcach cegielnię lub przystąp i ę
do spółki. Oferty „4833"
Prasa. P iotrkowska 96
kupię. Tel. 486-68
4470 g

„

POLOWĘ

domku dwurodztnnei:o 3 pokoj e z kuw
wydzielone
chnią
sprzedam
śródinleściu
mniejsze na
Mieszkanie
Oferty ,,4753"
zamiam ę ,
P rasa, P iotrkowska 96
boksery Tel.
sprzedam.
1886 g

SZCZENIĘTA

z domu

Urbanlak

Pogrze b odbędzie się dnla 2 kwletnJa 1973
roku o godz. 15 z kaplicy cmentarza na
Dolach, o czym powiadamiają
SIOSTRA I POZOSTAl..A RODZINA
zawiadamiamy, te
żalem
głębokim
z
dni a 29 m arca 1973 r. zmarł w wieku 86
lat nasz najukochańs2y l\1ąż, Ojc!ec, Dziadek, Brat

WŁADYSŁAW

MOLITE'R

odbędzie się dnia 2. IV.
(ponied z iałek) o godz. 15.30 z kaplicy
tarza św, Wincentego na Dołach.

1973 r.
cmen-

RODZINA

tenor
SAKSOFON
„Selmer" sprzedam. Na15.
m
rutowicza 8/10,
4814 g
Tel. 375·83
ELEGANCKI strój ~Jubny
sprzedam . (168 cm) Ja4807 g
racza 15-16
ROŻNE a•ntY'kl
da.m. Te!l. f30-12,
17-21

sprzegodz.g

ł805

OKAZJA
SHI,.-175 Tel. 832-98

motocykl
11tan Idealny.
f854 I

„Skody KAROSERIĘ
JustyS-J.00~ s{X1Ze'dam
nów, ul. Główna 9
4678 g

223" przesprzedam.
10.000
P iotrkowska 13a
4616 g

„WARSZAWĘ

Dnla 30 marca 1973 r. zmarł nagle, przelat 64 nasz najukochańszy Ojciec
I Przyj a ciel

żywszy

S. t P.

vel Stańsk!
Pogrzeb odbędzie się dnia 2. rv. 1973 r.
o godz. 17 z kaplie y cmentarza na Dolach,
D mym powiadamiają pogrążone w glębo
kJ.m smutk u
DZIECI, WNUKI I NAJBLIŻSZA
RODZINA

11111..,."!ll'!Pl'l""'.,...,.,..,....i!ll'l',,~.,qePl!!IMe&m~„„„„„„„.
W dniu 28 marca 1973 roku
nasz serdeczny przyjaciel

zmarł

nagle

DARIUSZ BROMBERK
Teatru 77.

członek

Roozlnle

Zmarłego

wyrazy

bieg
Lódź,

M-20"
„WARSZAWĘ
sprzedam. Retkińs·ka 67,
4615 g
po godz. 18.30

FELIKS STAŃCZYK

wsp6IC11:ucla

składa

TEATR 17
z głębokim smutkiem zawiadamiamy, te
marca 1973 r. po ciężkiej eb.o·
roble, przeżywszy 69 lat odszedł od nu na
za wsze nasz najlepszy !Vląt I Ojciec

w dnlu 31

S. t P.
lNZ

STEFAN RZEPECKI
odznaczony Krzyżem Kawal erskim Orderu
Odrodzenia Polski, były żołnierz AK, dzla·
ła c-z Naczeln<>J Organizacji Technicznej, or·
ranlzaejl terenowej, wieloletni opiekun
społeczn y.

w poniedziałek
tlę
odbędzie
Pogrzeb
dn1JP. a kwietnia !Jr. o godz. 1' s kaplicy
cmenta.rza Sw. Anny na Zarzewie.
:ZON A, DZIECI I RODZINA

„MOSKWICZA
sta.n dobry Tel. 264·99

402"

-

łprze:!am.

4790

g

wy!os-o„SYRENĘ 105"
sprzedam. Ofer·
waną ty „4789" Prasa,
kowska 96

Piotr-

„Hillmana"
SPRZEDAM
po 21.000 km, sta.n ideal4778 g
ny. Tel 680-10
(1970) 820-72
4765 g
1500"
H1·82
4800 g

MATERACE jugosloWiań
aprzedam. „SKODĘ 100-S" (wrzes ień
skde nowe ;felg.
sprliedam
4425 g ;~~~~ł
Tel 3~1-12
480
MASZYNY oplatarki o- „FIATA 125 P" sprzedam
raz pomoonicze do wy- Drzymały 34, tel. 487-19
robu taśmy gumoowej 4819 g
sprzedam. Stryków, Ko~1966)
„RENAULTA 10"
lejowa 52. Tel. 118
kapitalnym remoncie
ł491 g Po
- - - - - - - - - - - sprredam. 98.000, Retbl
elektryczną z ko, Turoszowska 8,
GITARĘ
4832 g
wzmacniaczem _ aprze· 47, m. 46, po 16
dam. Warzycha, Raciszyn „WARTBURGA 1000 „ pil·
76 P n ie sprzedam, Tagore 5,
p-ta Dzialoozyn
4809 g
m . 25
ROZSADĘ pomidorów Prze·
sprzedam. Lódź,
(1969) „SYRENĘ 103"
strzenna 39, Swiątek
47:1.1 g sprzedam n iedrogo (blacharka do remontu). Lą4806 g
SZABLĘ polską lub in- czna 31
!U\, la.nce ułańską, wszel„wartburga pamiątki wojskow e KUPIĘ
kie
czapki, Standa.rd" lub „ de Lux e"
przediwojenne,
„4960"
Oferty
starą 1972/73.
ordery, odznakl.
pa l ną , Prasa, Piobrkowska 96
antyczną,
broń
4960-4989 g
Szczgól.Jwe
b ia lą kup ię
Prasa, „TRABANTA" „4705"
oferty
sp rzeP iotrkowska !Mt
dam. Kopc ińS>k lego 31 a.
4948 g
(SLmmlera, g>odz 17-18
KRZESLA
kil·
Ludwika, Flltpa) p ię. Oferty „4576" Prasa.
96
Plotrkow~a

S. t P.
Pogrze b

1300" „FIATA 125 P sprzedam. Oglądać; f,ódź
ł799 g
ul Doly 8

„SYRENĘ 104"
MASZYNilj kr&Wleek11 - sprwctam. Tel.
„Pfaff" - 11przeclam, suchars.kleg<o 32, m. 2 (Osie
d!le Wl. Bytomskiej)
'432 g „FIATA 125 p
sprzedam. Tel.

GARAZ (ul. Jarzynowa) p'lnle
.4754" 405·59
Oferty
sprzedam
Prasa. P iotrkows.k a 96
„RIGA" radio sprzed a m.
GARAZ do wynajęcia - Tel 443-59
4687 g
o kolice Radiostacji. orer„Kentla"
"E;'lotr· PALMĘ
ty „4587" Prasa.
sprzedam Arm il Czerwo ·
kowska 96
4381 g
nej 29-9. po 18
2.86
GOSPODARSTWO
ha z budynkami w Ka· 11\IPRANIL oraz środki BLAl\1 - ł apkl francus przeda m . skie c-zarne lub brąz.:>we
Pablanlc - do !~kleru k.
rolewle
Pra>a, „4375"
Wiadomość Oferty
sprzedam .
1przeclam. Tel. 211-89
ł577 g
4596 g Piotrkowska 96
Karo\ew li
1
PLASZCZ skórzany dam
turecki sprzedam.
ski,
Dnia 29 marca 1973 r. zmarła. po kr6t4820 g
Te!l. 455-31
klch cierpienia.eh, przeżywszy la.t 69
PRZEJMĘ konto W PKO .
Prasa,
„4831"
Oferty
S. t P.
P iotrkowska 96

STAN ISŁAWA KRZEWIŃSKA

Imp, de
„HILLMAN
po 29.000
(1969)
r.uxe"
lłtan bardi.o dobry
km,
sprzedam, tel. 860-62, po
4744 g
&odz. 15

MOTOCYKL BMW z ko·
szem - sprzedam. S ienk iewicza 29, m . 33 4G94

usługowe

niechętnie

Chodziło

o jej zmniejszenie.

bo

„Jubiler" 1 „Precyzja" za . .

albo
niefachowców,
trudniaja
zegarmistrzow~kie,
punkty

też

Nie rozbój
lecz krad~~eż
Niedawno pisaliśmy o kob'edokonanie
o
oskarżonej
cie
rozboju 1972 r.
6 grudnia
wraz ' dwoma nie ustalonymi
osobni.kami - na osobie krawca - Tadeusza K W toku rozprawy sąd-owej noe potw1e~dzi·
z braku dowodów ły s!ę zarzuty I<:walif:kujące odpo,vieza
oskarżonej
karną
dz:alnoś~
dokonanie ro1boju. Sąd uzn3ł
(lat 24.
Barbarę Fr. B'ńkowską
popelnien'a
winną
Trębacka 8)
na 57,k<>dę Tadeusza
kradz;eży
czapka futrzana
K (l.5-00 zł,
1.000 zl oraz kupon
wartości
materialu o wartości 1.800 zl)
i skaza! ją za to na 4 lata pozbawienia wolności l 5 tys. zł
grzywny. Powództwo. cywilne o
11,5 ty-s z! zostalo oddalonP.
(zt)

bitnego poety węgierskiego
NIEDZIELA. w Muuum ArUdział
Petofiego.
Sandora
Etnograficzi
cheologioznym
Królikiewicz,
wezmą: Krystyna
nym (pl. Wolności 14) o godz.
rec y tacje;
Igor Smialo ws ki „Godziprojekcja filmów
12
Tadeusz Fangrat - słowo wią
na 11.15", „stanJslaw Lorentz",
tące.
Wstęp wolny.
DDK L6dą,Polesie (Wapienna - - - - - - - - - - - - - 15) zaprasza na imprezę artyo godz. 17.30 w wystyczną
A.
konaniu K. Nyc-Wronko,
i B. Wróblewskiego.
Płoszaja
wolny.
Wstęp

Giełda

Sesja DRN
godz. 9, w
(uJ.
sali obrad RN m. Lodzi
Piotrkowska 104) . Przedmiotem
obrad będ zi e wykonanie planu
za
budżetu
i
gospodarczego
1972 r.
l.
u
(·
„Ruch"
w Klubie MPiK
o godz. 18
Narutowicza 8/10)
uroczysty wieczór literacki z
okazji 150 rocznicy urodzin WYPONIEDZIAI.EK,

Lódź·śródmieście,

Dla

ścisłości

przy ul. Nowogrodzkie)
Pre.a.
Wydzlal Komwru!cacjl
RN m Lodzi wyrazi! zgodę na
po raz ostatni
zorga nlizowa.nie
w tę n iedz ielę g iełdy samochodowej na placu p rzy ul. Nowogrodzkiej.
ctyre·kcja
że
Mamy nadz i eję,
znajdzie p rzez tydzień
PSO iK
odpowiedni teren na lokalizadr ugiej co do w!elkoścl
cję
samochodO'Wej w kraju.
g iełdy
(Zch)
----------~

~

1

z

aaa-aa

po raz oslalni

INŻYNIERÓW

11

wejściem .

o

samochodowa

Do wczorajszej notakl „UJqto
sprawców kradzieży 250 7.egarków" wltradł się przykry błąd.
dochodzenie w tej
Oczywiście
sprawie prowadzi KD MO Widzew, a nie jak mylnie podaPtzeKD MO Polesie,
liśmy
(J. c.)
praszamy,

samod zielDr ZIOl\IKOWSKI, s.kórkawakrki
nego pookoju,
weneryczne, 16-19,
ne.
śródm ieści e ,
lub M-2 wygody. Niedziela: 633-71 POTRZEBNY
oprócz
uczeń do P'.otrkowska 59,
4761 g
ślusarskiego. sobót
4885 g warsztatu
godz 16-18
CZERWONIEC Konstanty
POKOJ do wynajęcia. - Lódź-Widzew, Turza 28
g
4366
4628
- gLnekolog, Tuwima 20
Jaracza 38, m. 70
4623 g
POKOJ, kuchnia - blo- ZATRUDNIĘ pomoc doZgierz, za- mową w godzinach 13-18 SUPERELEGANCKIE stro
ki, tele!on,
je ślubne poleca Wypo·
ka walerkę w
mienię na
Kościusz.k! 98, m. 4
595·92 lub
Tel
Lodz.L
4683 g życzalnla sukien. N owakO'Wska, z achod nla 75
4663 g
Zgierz: 16-35-36
4116 g
kuchn ia - FRYZJERKA damsko -m ę
2 POKOJE,
potrzebna. Lima- ZABEZPIECZANIE
PodTe- ska kup i ę.
własnościowe
g
4462
176
wozi samochodowych far
lefon: Konstantynów Ló· nowskiego
dzkl 315 - wieczorem
danBkO· bami antykorozyjnym\ FRYZJER(KA)
_ _ _ _ _ _ _ _ _4_67_4__;g męski potrzebny O- Stacja Obsługi Samcx:hoPrasa. dów w . Kowalczyk, K i„4441",
M-4 ferty
CZĘSTOCHOWA
R·-16
lińsk!eg.o 126, godz.
zam ienię P iotrkowska 96
spółdzielcze
4289 g
na p<>dobne lub większe POTRZEBNA pomoc doPrzerab ia.n ie
OBUWIE!
Oferty „4377" mowa.
w Lodzi.
Wiadomość: No·
Prasa, Piotrkowska 96
womiejska 12 1sklep haf- niemodnych o bcasów o·
nowo~ze
na
nosków
raz
4612 g
POKOJ z wygodami do ciarski)
sne. Podwyższanie spodla WSPÓLNIKA
Chętni e
wynajęcia.
do bleEź  dów 643- 86. Wróblew,ki,
dwóch studentów. Brono- niarstwa urządzonego - Mickiewicza 21
4328 g
4384 g (sklep) wa 6, m I
Tel.
przyjmę.
ciekazna.j dą
SA.1\IOTNI
!659 g
umeblowany w 659-89
POKOJ
we oo!e.rty małżeń s k ie w
b1olkach do wynajęcia na POMOC
Biurze Mado póltorarocz- prywa.1mym
góry.
z
Płatne
2 lata.
Swa.tka
nego dziecka potrzel)•ia. trym-0nia.ilnym
Prasa, Lniana 25, m
„4439"
Oferty
15, blok Lódź, P iotirkowska 133
P i-Otrk<YWska 96
2812 g
4757 g
327 (Teofilów)
pow . POMOC
POKOJ z kuchnią,
obuwie.
rocznego PRZERABIAMY
do
36 m kw„ kwMeru .1-kO · dziecka
sa· szpilki i Inn e na modne
najchę.tniej
we, wlerowlee. lamie:'lię motna rencistka potrzeb- fasony. Inowrooctawska 1
na 2 lub 3 pokoje z ku- na. P iotrkowska 220. m. 3 (koniec
Lutom ierskiej )
tel.
wygodam i,
chnią
4763 g
4844 g Górniak
4486 g
461-16
wygodnego,
do dziecka - LETNISKA
POMOC
m leszk 8nie potrzebna
ZAMIENIĘ
Tel.
Narcia"~ka blislco Ja.su szukam
45
dwupokojowe, komforto· l4/16
4626 g
4811 g 429-64
' m.
we - b loki - Nowe Rok ici e na podobne 3-po;,4527"
Oferty
koj owe.
Prasa, P iotrkowska 96

ntekrępUjącym

na.prawy srebrne~ plerSclonJt,af
w którym oclerwa.ta się z jednego końca cieniutka llstewka. 1
Dojście do uszkodzonego m lejsea b yło la~e - chod.z.llo o
Usługa
przY'lutowa>nie listewki
drobna l niediroga. Dlaczego jej
n ie przyjęto?
Zadać można w tym miejscu
stare pytanie, czy nos dla tabakiery, czy też tabakiera dla
nosa? Z pobieżnej o-ceny wyni•
że instytucje proka raczej,

„To niech pan to zrobi samu,
Jed ynie w punkcie usługowym
nr 1 „Metaloplastyki" przy ul.
po dokładnym
Narutowic-za 18,
obejrzeniu przyjęto bransoletę.
Cena za usługę wynosiła „. IO zł.
eo;kapady można
Z odbvtej
b ył o wysnuć dwa wnioski: al-

Zakłady

Przemysłu
zatrudnią w

Bawelnla.nego tm.
Ośrodku WczasoObroń c<>w Pokoju
wo-Wypoczynkowym w Teofilowie k/Spaly w okresie od dnia 7 czerwca do dnia 31 sierpnia 1973 r.
nastepuj:icycl1 pracowników:
ma- zastepce kierownika ośrodka w~zasowego,
gazyniera, Intendenta, kuchmistrza, trzy kucharki. o•iem pomncy kurhni, sze~ć kelnerek. sprzą
taczke, pielęgniarkę, pracownika k.o.
Szczegółowe warunki pracy I płacy z kandydatami z terenu Lodzi do omówienia osobiście w
Dziale Gospodarki Pozaoperacyjnej w Lodz.1, ul.
8 Marca 20 I piętro, lub telefoniczni e 630-22 w. 332.
2504-K
„LODZKIE

KTEROWNIKA dzl•lu handlowego, KIEROWNIKA
kierownika hurtu., klerowz-cę
detalu
dzlalu
I techniki ha.nd,\u, klenika sekeil organizacji
rownlka s kcji Inwestycji, starszeg0 inspektora
d.'s remontów, starsz')go inspektora d/s chl<>dnlchm. starszego instruk~ora w dziale k•iięgowoścl ,
starszych magazynierów, starsze maszynl.stkl or az
sprz<>dawców zatrudni nat -r1vniast PriedsiębiOr·
stwo Handlowo - Pre>l!ukcyjoe. Wymagane wytechniczne. el<ono·
kształcenie wytsze lub średnie
pracy na w,wymle·
mic~ne oraz l<"lkllletn! stat
Oferty r.r 2900/k należy
.ilvn:veh stanowiskach_
skladaó w B iurze Ogłoszeń, z..ó<lt1 Plotrk""''ka

&eoo-11

'

BUDOWNICTW A

ląd o-

w ego,
TECHNIKÓW z długoletnią praktyką na
stanowiska kierownicze w „Fabryce Domów" ! w za!"Ządzie kombinatu oraz na
stanowiska kierowników budów i za-

POSZUKUJĘ

MIESZKANIE wlasnoścl-0lub 4-pokojowe
we 3kuplę Oferty „4715" Prasa. P lot.rkowska 96
z
po koju
POSZUKUJĘ
lub pokoju z
kuchnią

, po-

przedmlot6w do
tego rodzaju
W punkcie zegarml.strzowskim
ze
nie przyjmują
naprawy
Sp. „Precyzja" przy ul. Główpo prowzględów fiskalnych nej ł1 powiedziano nam - „Teto.
stu nie opłaca Im się
go zrobić się nie da", przy ul.
usługową
dział aln oś ć
wadzące
byto
Zmniejszenie brans-0lety
podobnie. w
Kilińskiego 216 w za.kresie złotnictwa l 1,egarsprawą dziecinnie la<twą. S •11fad
obu punktach bransoletę obeju ważaj ą s ię za tamiStrzoS>twa
fakt, że Łnajomy,
czy oo tym
rza no pobieżnle, nie uzbrojonym
bakierę, która n ie chce służyć.
niezegarmisbrz wykonał to w
ok iem w „J u bilerze" przy ul.
Ze op isywa•na syt11acja nie jest
ciągu 15 milnut bez 1Jpecja.lnych
Piotrlwwskiej 307 stwierdzono,
!>rak
dowodzi
przypad•kowa
n arzędzi.
że jest to do zrobienia, niestety
cenników na drobne na.p.rawy
O słuszności c:Lruglego wn1os,k u
z powodu dużej ilości napraw 1
w tym naprawy bra>nsoletl Ni•
przekonuje nas incydent przy
obsługi
jednoosobowej
t yl ko
jest dobrze, panowie złotnicy.
Nie przyjęto
Tu wima 8.
ul
z. CHABOWSICI
tam 13 marca 0 godz. u do
punkt bransolety nie przyjmie.
W zakładzie „Jubilera" przy u l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w
Tuwima 8 m iody człowielc
„Przyjmowanie do
okienku naprawy" już po chwili st\vierże bransolety nie da się
d zil
ogniwa
ponieważ„.
zmniejszyć,
Na uwagę że
są polutowane!
zmniejszenia można dokonać na_
wet od ręki odpowiedział

Prasa.
„ 483 6"
Oferty
M-20" - P iotrkowska 98
„WARSZAWJ';
sprzedam. Rewolucji !905
4438 g JULIANOW - 2 pokoje.
r a, m. e
ogródek. telekuchnia .
800-D" okao:Y1· fan. zamien i ę na 3. po„FIATA
n ie sprzetlam, Za.m~nh ~ f• koJe . ku~hnia, komfort
ma 1 ""
ł6•1 11 T-1.
~

aa, m.

punkty

fm@tjl@ll

SAMOCHÓD „IF-8" barblacha
dobra
dzo
sprzedam. Tel. 525-53
4632 g DWA pokoje, kuchnia 50
m kw„ ro7!kladowe, slo·
„FIATA 125 P" (1969) - neezne. c zęściowe wygosprzedam Przebieg 60.500. dy, III p i ętro , śródm ie 
Lódż. Słowiańska 14. go- ście, zamienię na pokój.
4647 I kuchnia bloki Próchn ika
dzLna ll>-14
4500 g
1000 MB" - 8-25
„SKODĘ
spr2edam. Kilińskiego 121! M-3, zamienię
na 3-41668 g pokojo<we,
m . 21
komfortowe
w•e(garbus) Tel. 424-73, rano,
„WARSZAWĘ"
4487 g
crorem
okazyjnie sprzedam Ta·
1669 g DZIENNIKARZ pilnie po
75-5
trzańska
„Wiatka" fa- szukuje pokoju w l-0·
SKUTER
bry czn ie nowy sprzedam dz!. Oferty „4727" Pra4697 g sa, P l otrkow&ka 96
Tel 331--08
„WARTBURGA 353". prze
km
tys .
12
b leg
sprredam. Tel. 317.55
_ _ _ _ _ _ _ __«6_3_8~1!
) _
„SKODĘ S-IOO" (
1970
stan ba,rd w dobry sprzeg
s •
dam Tel.
4382
3 1 93

że

d ejmują się napraw o malej wartości, za kt6re zaplata waha
się w granicach kilkunastu zł, Przekoonallśmy 5ię o tym obprowadzonych
chodząc kilka placówek zegarmistrzowskich
przez „Jubilera" t sp6łdzielnie „Precyzja", Przedmiotem naprawy b yła brans oleta męska doo zegarka prooukcjl radzieckiej złożona z poszc-zeg61nycb og niw łączonych cienkimi bol-

4703 g

stępców,

INŻYNIERÓW

MECHANIKÓW na stanowiska kierownicze.
INŻYNIERA ENERGETYKA,
KIEROWNIKA działu organizacji t zarządzania,

TECHNIKÓW budowlanych na stanowiswykonawstwa
działu
ka: inspektorów
i do spraw dokumentacji placowej,
KIEROWNIKA sekcji d.s. planowania
i sprawozdawczości,
ST. EKONOMISTÓW - z praktyką
pracy kadrowej,
znajomością
INSPEKTORA d.s. dyscypliny pracy I szkolenia zawodowego,
MISTRZÓW budowlanych,
MISTRZA robót ślusarskich,
KIEROWNIKÓW baz materiałowych,
magazynów na budo~ KIEROWNIKÓW
wach
przyjmie natychmiast z terenu m. Lodzi
Lódzki Kombinat Budowy Domów w Lodzi,
Zgłoszenia osobiste
ul. Nowo - Teresy 1.
przyjmuje dział kadr w godz. 7-15. 2456-k
-

TECHNIKA SAMOCHODOWEGO z prak>tyką na
stanowisko kierown ika sekcji transportu
GOSPODARCZEGO,
DZIALU
- KIEROWNIKA
wyma,gane wykSztałcenie średnie,
- MISTRZOW TKACKICH, podmistrzów, tkaczy,
snow aezy, oraz kand ydatów do przyuczenia w
zawodzie tkacza za.trudnią natychmiast z terenu Lodzi ZPW im. A. Struga w Lodzi, uliea
2769/k
Gdańska 80.
-

INŻYNIERA mecha'Il lka na stanowi.s·lru Jron5truk
Zakład Szkoleniowotora zatrudni natychmiast
Produkcyj.oy Polskiego Zlwlązku Głuchych w LO·
dzi. Zgłosu.nla kandydatów z terenu Lodzi przyjmuje dział kadr, r.,ódt, ul. Zamenhofa 32. P leI"W
2874/k
szeństwo w zatlrU.dniemiu mają tnwałid:!'JI.

PRACOWNIKOW na 1tanow!s·k aeh: z-cy gł. księ•
gowego oraz st. inspekltorów elronomlczn yeh s
wyższym wyklslltałcenlem elron-omicznym lub prawniczym i odpowiednią praktyką zatrudni Ba.nic
Rolny Oddzl&ł Wojewódzki w Lodzi, ul, Piotrkowska 57. Warunki pracy 1 płacy do uzgodnie2920/lC
nia na mie1&o11.

u.trudni na•
„FABRYKA Dywa.n6w .,Dywil&n'ł
tyehmlast wykwallfll«>wa.nych tkaozy lwbiety
albo doO przyua:rienia na tkalnię d.ywa..
noow11 1 meblową, jak równ!et robotników do maportierówrazynów l iransportu wewnętrznego;
przyjmuje
kandydatów
:z;gtoszenia
r~dent6':Y
z terenu Lodzi Dzilil I.praw OllObowych 1 Sllk.oo1739-H
*1.la.
męt.czyzn

:/.

'/,.

/

skoczył

117 zn

koszykarzy

lKS
n!edz!elę

Porażka

Anilany
w Opolu
Nieoczeklwarui
ukończył

próbą

pobliala

d u tej ako-cznl.

ntespood'l:l.a.nlrą

kolejny występ
się
łódzkiej Anilany w te·

pltk&r"Zy
gorocznych rozgrywkach o Ind·
atrzostwo I ligi.
Loclzlanle prz,e~rywając 'WICZOrad w Opolu z tamtejsz11 Gwa.rzapri.epaśelll
(S :9),
12 :22
dlą
ra-czej sza.ti.sę na u,trzymanle się
w czwórce najlepszych drużyn
ekStra.klasy.
Na ligowym pazi~ - jak
donosi korespondent PAP
zagrał jedynie w zespole Ani· 1
zdobywając 9
la.ny Krygier bramek.

r•tor-

wykazał
formę
Znakomit11
Tadeuu P&wlusiak, który uzy·
1kał skoki długo4cl 115 I 117 m,
Ten ostatni jest n.ajdłuiszym
udanym •koki.em w bl1torl1 te·
go obiektu. Pawlusiak zdecy.
dowanle górowaJ nad pozostałymi •koczkami, & kJtórych naj·
da.Jej - 111 m, skoczył Cze·
sław Janik,
Wart.o Pl"l:YP<>mnied, łA rów·
niet podczu trentngu n.a Kro·
Norweg Bjoern
kiWi sła.wny
Wlrlcoia skoczył 116,5 m. Re·
kordy ustion.aWIJia.ne na trenlJn·
gach je<1nak nie 11.czll 1tę. Me·
one padać tyiko podczas
gą
przy
~onku.rsów
otlcjalnych
pellnej obsad!z!• 1ędzlowsklej.

• ... *

Iron·
W mtl)<kynairodowym
kursie skoków, który odlbył się
na lłkOC'Z:ni w Feldbergu (NRF)
W. Fort\:IJila zajął c:r:warte miej.
lee Zwycięży! szwajcar Schmid
przed swoim l'Odaklem Stemerem

odibyty lrl• lmo!lejne
pól!inalowe w ra·
mach tegorocMych :ro:z:grywek
o PlllChar P<>lski w koszykówce
mężeZY?Jl,

W Rzes'.ZO'Wie loos.zydcan.e LKS
nieoczelmwalnie wygrali z W8ll'·
szawsk11 Pol-OIIlią 72 !68 (34 :34), a
Lublinl.a.nka :z tiru<lem pokonaia
Re.sovi-: 55 :64 (34 :27).
W Piohlik>owie Pogoń (Sczecl.n)
93 :88
Pio1Jrc0vdę
pokonala
(47 :38), • Sląsk (Wrocław) wygrał :ze SpójnlĄ (Gdańsik) 79 :56
(36 :24).
tamtej5'1:Y
WalbNyehu
W
Górnl.k pok<mat Społem (Lódź)
70 :'74 (45 :36) i <!Tug,i zespół wałz
wygrało
Zagłębie
brzyski
76 :70
Wybl"l:etem
gdańskim
(40 :35).
W Wamza'Wle pa.dl:y W}'1l1ikl:
Legia - Wisła (Kraków) 99 :64
(47 :34) i Lech (Poznań) - AZS
(W...a) 107 :65 (63 :38).

Dzisieisze imprezy
Ltga
1pa.rt ~z.

do OO kg łodzi~m1m
g!la)'i a
Kurczewski rzucil na łopatki
Kramera (NRF).
4 Kolarski wyścig zawodoW·
ców dookoła Katalonii wygral
Hiszp&n L, Ocan& przed Eddy
van
H.
(Belgia),
Merckxem
Ocana
26:53,40,
Springelem wyścig,
5-dniowy
rozstrzygnął
Jazdą na czas,
13-kllometrową
w której niespodziewanie wy·
W&lczyl pierwsze miejsce, w:ic·
przedzając Merckxa o 28 sek.
.l Piękny sukces polskich te·
nlslstów Tadeusza Nowickiego 1
Jacka Nledźwteclzkiego przyniósł
kolejny wiosenny turnlej na Ri·
wierze.
W Mento11ie obaj gr&cze war·
szawskiej Legii awaru;owall do
finału gry pojedynczej. N1>wlckl
wygrał w półflnale z Holendrem
Hordljklem (6 :3, 6 :1), a Nledź·
wledzkl wyeliminow&I Franeuza
Beusta (6:3, i:6, 6:2).
A W Genu.i w mecz·u ellml·
nacyjnym do MS, Włochy poknnaly Lu,ksemburg 5 :o (2 :O)
A Sensacyjnie ze.kończył się
występ wicemistrza Europy Re·
sovU w W&rszawle. zmęczeni
turniejem pucharowym, n:eszowianie przegrali łatwo z Legią
3:0.
wozo.raj
A W l!'Ozegra.nycb
spotkainlach II li.gl pltk&rs,kiej
GKS (Katowice) z.rem!oował z
Zawisza
a
(Gdańsk),
Lech i ą
(Bydgoszcz) pokon.al Sta.r (Sta·
rachowice) 3 :O (l :O).
Szozda wygrał wyścig kola.i··
ski dookoba Alglerid. P<>l&ki zespół ~riumrował w l<lasyfikacjl
Szozda by! rów·
drueynowej,
a
nież na~lepszym „góralem'',
Szurkow&ki - najak:tyWnlejszym
kol&r-zem.

'/

Fata lny

/
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/

/
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/
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występ

Wcmocr~
·~anta

Pil.KA KOSZYKOWA: O wel·
Wimężczyzn
śc>e do II !Lgi
dzew - Zast&l (Z. Góra), sala
na Widzewie, go<l.z. 11 l Start Górnik II (Wlb.), aala na Ju·
lla.no w1e, god,z. 17

'A W Rofandil odbywa się tur.
niej o mistrzostwo Europy JU·
niorów w grupie „B",
Po zwycięstwie nad Bulgarl11
11 :t i Fr&ncją 10 :2, reprezenta·
cja Polski spotkała się w przedostatnim Już pojedynku z D&·
Wygrali nasi młodzi ber
nią.
keiścl 17 :3 (4:1, 7 :o, 6 :2),
.l W Portland odbył się kolejny mityng zawodowych lekkoatletów. W pchnięciu kulą
Olcifleld uzyskał 20.94, a Salb 7
20.48 m.
Mistrz olimpJskt z Meksyku
- Beamon zajął drugie miejsce
w slcoku w dal wynikiem 7.94.
8.09. Bie·g
Zwyciężył HLnes Na
na 2 mile wygra! Kelno.
dystansie 1 mili nalepszy okazał
ppl.
jardów
60
Na
się Ryun.
500 jardów
wygrał Coleman, a
- Evans.
rozpoC'l:ęły się
A w Lipsku
VI mistrzostwa Międzynarod<l.
wej Federacjl Sportu Kolejarzy
(USIC) w zapasach w stylu klasycznym. Startuje 93 reprezentym
tantów z 11 krajów; w
również Polacy.
.l W drugiej serii walk :r.apd.
niC'l:ycb w ml.stl"l:OStwach Europy w stylu wolnym, na matach
t.ozanny Polakom wiodło 1ię
Już znacznie lepiej.
W wadze do 48 kg Kudelski
położy! na !opatki Greka Hol!·
disa. W wadze do 57 kg że
odniósł drugie z kolei
dziokl
razem nad
tym
zwycięstwo,
gro:tnym rywalem Turkiem Yil100 kg
ponad
wadze
W
dirim.
rzucll na łopatki
Makowiecki
Burika (CSRS),
W wadze do 58 k« Kudel·
ski wypunkbował Gl1lliga.na (An·

'///// / /

Zwycięstwo

T. Pawluslak

W lfObOltę odbyt st" nili dutej
KirokWi w Za.kopa.nem, trening
1koków przed z81p<l'Wiadaną na

z'./,//.'////.

kobiet: Kadra
MKS (Zg.), hala LKS,

olm'ęgowa

11.3-0

PILKA NOŻNA: Klasa mlę·
dzywojewódzlka Start - Włók·
ni&rz (L) na Ju.Jianowie, ~od z.
Włók
okiręgowa:
Klasa
11.
niarz II - Widzew II, boisko
Pl"l:Y ul. Kllińskiegio 188, godz.
11 i Elnergetyk - Warta (Sie·
radz), boisko na Zdrowiu, godz.
11.15.
PLYWANIE: Międzyokręgowy
meaz reprez. spairtak:iad Lódź godz.
Kraków, basen Sta.rtu,
11.30.

W 11C2llle krajowe 1 mlędzyna
rodowe imprezy obfituje tegoroczny program startów polskich
motocykl!stów. Przewiduje się
m. In. ich udz.lal w zawodach
w: Szwec:JI, Austrii I CSRS,
W Szczecinie 13 maja br. ro·
zegrana zosta,nle plerwsza ellminacja do tegorocznvch m~
straostw świata. W imprezie tej
za1><>wiedizlell swój ud1ial wszyscy najlepsi motocykliści &wia·
ta.
uczestniczyl!
będl\
ml·
w tegoroc:z,nych
strzostwach rajdowych Europy .
naudział
t!llkż.e
slę
Przewiduje
szych najlep•zYch zawodników
w sześciodniówce motocykl~wej
w USA. Start Polaków w teJ
będ !i~
uzalet.n!ony
tmprezle
Jednak od wyników jakle osią
odbywawcześniej
we
~ną oni
imprezach m 1 ~dz,v 
s lę
jących
narodowych.
Pola.cy

również

Z ośmiu tegOtroC7lnych „llml·
misbl"ZOs1'w Polski
nacji do
odbędzie się w Lodzi.
jedna
Najlepsi nasl motocykliści u·
b i egać się będą o Zloty Kask
,,Dziennika Lódzkiei!o"

m-

,„

zMzf)ld polscy
Niefortunnie
moskiewskie mlstrzo·
hokeiści
W
stwa świata f§rupy ;,A"
Lnauguracyjnym po:Jeclynku z
cze·
zespołem
obrońcą tytułu,
Polacy ponieśli
chosłowack lm,
1:14 (0:3,
porailkę
druzgocącą

inonw.W drugim
spotkaarlu .Je~w. 'i'nldino
llk!eg.o tu.mtlelu. -pól ZSRJł
d·na.k wierzyć jego 7.apewnie·
p()koon.aJ WY•o.ko 1'J il (hl, I :t,
niom. Wsza1k w podobnej wy.
ł :O) n.aj'W'!ębzY'Oh JPWIU l'O&AI!
powleda.l po przyjetdde do
ltÓ'W; cmi..t;ytn• NR.I'.
Mos.ktwy - z.apewn:li wówczas,
że polscy hokeiści walczyć bę·
ofiaimde ,,me oscz.czędzając+--------------dą

0 :6, l :5).

się".

sympatyków hokejo·
wych w Polsce, którzy obser·
wowa.U piel"W<!zy wystllP Pola·
ków na moskiewskiej t~li z
niesmakiem odch-Odzi1>0 od telewiJZyjnych ekra.nów. Nikt o·
czywiścle nie liczył na zwycię·
stwo bi ało-czerwonych. Nie spod>Ziewa.no slę jednak tak wyso·
klej pora:lllct Polaków, a szczególnie ta.kieg.o poziomu gry, ja·
kl zaprezentowa.li wczoraj nas!
Tys iąc e

hokeiści.

Trudno też tłumaczyć fa·tal•
n11 grę polskiej drultyny dys·
kusyjnym werdyktem sędziów,
którzy nie uznali strzelonej ju:I.
w 47 sek po rozpoozllciu &rY
przez łódzkiego napastnika, Bia ·
lynicklego, bramki StYl w jakim zdobyJ gola B iałynicki (po
od obrońców
krążka
przejęciu
i wyma.newrO<Wanlu czechoslo·
waokich de!ensor&w) byl przed
niej klasy.
Co z tego jednak, skoro Po·
la.cy po utraceniu pierwszej
bramki (strzelonej przez Koch.
w miejscu.
wręcz
stanęli
tę),
nerwowo, bez zde·
Zaczęli grać
cydowania i właściwie bez Jakiejkolwiek konstruktywnej kon
cepcji. Razily szczególnie blę·
którzy nie
dy skrzydłowych,
wracali na czas pod własną
w
będącą
wspierając
bramkę,
opalach obronę. W tej sytuacji
do powiedzenia
miał
niewiele
braml<arz Kosy!, który aż 14
razy zmuszony był wyciągnąć
krążek z siatki.
Na nic zdały się też na go.
robione przetasowani& w
rąco
polskiej drużynie. Trener Jegorow próbował różnych zest&·
i w
składach ataków
wień w
obronie. Wszystko bez skutku.
Polacy „robili'' raz po raz „roCzechoslowacy
a
szady"
strzelall bramki,
- Jestem pewien, te w nameczach będzie zna·
stępnych
powiedział pQ
cmie lepiej

At 1tl'a.ch pomyśl•~ jU: to
llli~:Y P<>la.cy u.pl'tne'Il•
tll\111 taiki pozli<>m fr:Y w lr<>l•l·
nyoh spoflka.nia.cb, a 1rezegól·
meO'tach 1 zespołem
nie w
NRF. Miejmy nad21ej~ te w
polskim zespole nastąpi „met&modoza" do t.e~ momentu.
Obyl
>1f.
Wcoora1 w Grazu (Allltrla)
w hokeju
zaJ<ończyJy się MS
na lodzie grupy „B", Pierwsze
ponosząc
nie
miejsce zdobyli.,
hO'k~iścl
pora.żki
a.ni jednej
tym samym
wzyskując
NRD,
najleppiątki
do
„przepustkę"
szych zespołów 6wi.ata.
będzie,

+

odbyło
ubiegłym mles!11cu
w stolicy Węgier pierwsze
specjalnej komisji
posiedzenie
powoJanej w Monachium przez
Międzynarodową Federację SzerkomiCzłonkowie tej
mierczą.
której wchodzą
sji, w skład
ZSRR, Polski,
przedstawiciele
Węgier, Wioch 1 Francji (przemistrz olimwodniczącym jest
pijski 1 świata - Pal Kovacs)
opracowanie
mają za zadanie
nowych założeń, zmierzających
do wzrostu poziomu }Valk szablistów.
budapeszteńskiego
W czasie
forum odbył się m. In. po raz
pierwszy w historii azabll po·

W

się

świata''

Federacje. lekkoatletyczna NRF
zamierza wystąpić wkrótce do
zorganizoIAAF z propozycją
wania w 1975 r. lekkoatletycznego meczu Europa - „reszta
świata".

ten odbyłby się
terminie ustało·
nym przez l.l<liędzynarodową Fe·
Lekkiej Atletyki na
derację
terenie NRF.
Przypomnijmy, że rok Wcze·
przewiduje się
(1974 r.)
śniej
rozegranie meczu lekkoatletyczreprezentacjami
nego między
starego kontynentu i Afryki.
Pojertynek

oczywiście

Anen.&I - Derby
Coventry - Ipaw.l.cb
Crystal P. - Chelsea
Leicester - Newoaatle
Uverpool - Tottenham
Manche.ter e. - Leed1
Norwich - BJ.rm1ngham
Southampton - Manche.
ster Utd
Stoke - West Bromwlch
West Ham - Everton
Wolverhama>ton - Shef·
field Utd,
Aston Villa - Oxford
Blackpool - Hull

tit
Ili
2:0
o:o
1:1
1:0
1:1
0:1
2:0
2:0
111
2:1
&:3

1--------- ----------- ---------

Lekkoallelyc zny
pojedynek

Europa
„reszta

*

Liga anglelsk•

w

elektryoznej aparatury ak:az
stalającej trafienia. Elektryczna
nie
szabla „sprawowała się"
gorzej od stosowanego już po·
wszechnle elektrycznego floretu
komisji
Członkowie
I szpady.
zaproponowali również zmianę
traktują
fragmentu regulaminu
cego o jednoczesnym trafieniu.
Wysunięto też propozycję, aby
ostrze szabli miało pięciomili
metrową grubość (o I mm wię·
cej aniżeli dotychczas).
Ostateczne decyzje, dotyczące
szablo·
zmian w pojedynkach
jeszcze w
mają zapaść
wych
po·
kolejnym
na
miesiącu
tym
siedzeniu komisji w Hadze.

Wypowiedzi rektorów
(Dokończenie ze str. 7)
U nas, w uczelni technicznej, kfopoty z uzyskaniem
atopma doktora są bardZQ duże. Stanowiska badawcze,
~ksperymentalne w zakresie techniki, mechaniki, chemii
itp. są bar~zo kosztowi:e. Również wyposa.żenie w aparaturę. pomiarową musi być nowoczesne, po-nieważ publtkacJe nasze docieraią .do wszystkich zakątkgw świa
ta, są poddawane suroweJ kontroli i opinii świata nauki.
Zgadzam się, że nadzieje związane z uruchomieniem
s~udi6w doktorainckich dotąd nie w pełni ziściły się. Musimy zastanowić się, kogo kierować na te studia. Ideałem byłoby, aby kierowały kandydatów te jednostki go.
spodarcze, które by potem przyjmowały z ochotą świeżo
„upieczonych" doktorów.
I ostatnia sprawa. Dążymy do tego, aby pracownika
ale
~aukowo-dy~aktycznego nie przeciążać dydaktyką,
zeby jego zainteresowania w większym stopniu kierować
na pracę naukową, o którą gospodarka narodowa coraz
Czasem odnosimy wrażenie, że
mocniej. się dopomina.
o n~sz.eJ f~nkcji kształcenia studentó'?{ mało się mówi,
uwaza1ąc Ją za oczywistą, natomiast często ocenia s i ę
jakie jej prace
uczelmę z punktu widzenia korzyści,
naukowo-badawcze dają bezpośrednio gospodarce narodowej.
RED.: DziękujE!my P&n()m serdemnde ze rozm.owę.
ot>rac.: And.
Fot.: A. Wa.eh
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moś~ je.st oore.z serdeczniejsza; pow6z Baluka
Castellane.
przed pałac
zajeżdża co wieczór

I!)

ułrut~a mu zada.nla. Ale Balzak rzuca całą swlł

energię i wolę w tę pierwszą miłość. W gorącą
noc sierpniową dokonuje się to, co się dokona6
W ciemności nocy otwiera się cicho
musiało.
furtka wiodąca do parku pani de B. Delika.t na
ręka wprowadza oczekiwanego i rozpoczyna sią
owa „noc niespodzianek, pełna uroków - noc,
dziecko raz
jaką szczęsna istota, mężczyz.na jeden tylko w życiu przeżywa, i jaka nigdy nie

-

wróci".
Zorientowana w sytuacji matka

Hoooriusza

usiłuje przerwać ten romans. Ale żadne zaklę
cia, wyrzuty I histeria, żadne plotki i gadania
mieście, nie mogą złamać jego woli. Swonależeć do kobiety,
bodny I namiętny chce
która go kocha. „Była mi matką, przyjaciółką,
napisze póź
rodziną, towarzyszem i doradcą niej. - Zrobiła mnie pisarzem, pocieszała mnie
w młodości, jej zawdzięczam poczucie smaku„.
Bez niej zginąłbym na pewno". Miłość ta trwa.
ła 10 lat, by na stępnie przekształcić się w czysta i trwałą przyjaźń. We wszystkich przeży
ciach będzie Balzak od tej pory podświadomie
tęsknił za nawrotem tej wielopostaciowej miłości, jaka odznalazł w pierwszej, jednoczącej
wszystkie jej ,kształty : miłość matki, przyjacii6łki, mistrzyni, kochanki i towarzyszki.
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Rozmawiają z sobą długo w
W!!-rzyszy księżnej do teatru,

noc, Balzak topisze do niej listy, odczytuje jej swoje nowe dzieła i prosi
Pewnego dnia, I! października 1831 r„ posyła o radę. Dla kobiety opuszcwnej, która od lat
straconym koją za Balzakiem do Sache, gdzie pracuje w ci- żyła pogrążona w żałobie po
szy u swych przyjaciół, list jakiejś kobiety. chanku, ta duchowa przyjaźń oznacza szczę
Pięć mienamiętność.
ście, dla Honoriusza
List ten od razu wpada mu w oko. Jego wynajdrob- sięcy od lutego do czerwca, marnotrawi Balzak
nawet
rozpalić
potrafi
obraźnię
niejszy szczegół. I tym razem błahe cechy ze- jako życzliwie przyjmowany i znoszony, lecz
nie wysłuchany kochanej księżnej.
wnętrzne listu, gatunek papieru, pi smo, sposób
Nagle z początkiem czerwca opuszcza Paryż
wyrażania się, pozwalają mu przeczuć, że kobieta, która podpisał.a list angielskim pseudo- i udaje się na powrót do Sache. Przyczyna byprozaiczna. Balzak popadł po prostu
ła zgoła
nimem jest z pewnością damą z najwyższych
sfer. Ciekawość - może także snobizm - nie w kolejne tarapaty finansowe. Księżna pisze
daje mu spolf_oju. Natychmiast pisze do nie- do niego parokrotnie w ciągu lata i prosi by
znajomej. I oto triumfuje Balzak-psycholog. odwiedził ją w sabaudzkim Aix. W końcu sierNie znana korespondentka jest w istocie marki- pnia Balzak udaje się do Aix. Przezorna księż
na wynajmuje mu pokój w innym hotelu. Mizą z widokami na tytuł księżnej i w dodatku
w żyłach jej płynie najlepsza błękitna krew, ja lato, już liście drzew żółkną i opadają, a
prawdziwy Faubourg Saint-Germain. Również Balzak nie postąpił dalej u swej Heloizy, niż
wiekiem markiza odpowiada ideałowi pisarza. pół roku temu. Urażony w swej męskiej duśmiało za typ
uchodz ić
mie postanawia odpowiedzieć na poniżenie w
Licząc lat 35, może
najbardziej balzakowski. Wymiana listów, po- formie literackiej, otwarcie i bez ogródek. Pitem przyjacielskie zaproszenie ze strony ko- sze „Księżnę de Langeals", powieść, która no„Nie dotykajcie siebiety, która stanowiskiem, wiekiem i losem siła pierwotnie tytuł odpowiada jego najśmielszym snom, musiały kiery".
poetycką jak
Jak dz1ecko, które mLmo ostrzeżeń upadło
zarówno
dogłębnie
poruszyć
i snobistyczną strunę duszy Balzaka. Znajo-· i rozbiło sobie głów'kę na kamieniu, a teraz
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wraca skrwawione w ramio.na matki, tak jedzie Balzak prosto od księżny do de
Nemours, do pani de Berny. W tym powrocie
jest wyznanie i zarazem zakończenie.
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Nie znając go osobiście, a mote włdn.le dlatego, kobiety zwracają się do Be.lzaka. Bes
niekiedy
od kobiet,
końce. przychodzą listy
dw&, trzy dziennie. Czytelniczki pis:ią do B&lzak& z,awsze z zaciekawieniem, niektóre żądne
przygody. Księżne. de · C. nie jest jedyną zne.jozawdzięcz&ł listonoszowi.
mością, jaką pisarz
Wiele czułych przyjaciółek, zne.nych n&m jedynie z Imienia - Louise, Claire, czy Marie anonimowymi początkowo listami
przyszło u
do jego domu, I jedne. z nich wyniosb stamtąd nawet nieślubne dziecko. Balz&k czyt& st&re.nni~ te kobiece listy, choć czasem, gdy jest
pogrązony w pracy, odkłada je ll& bok. T&k
odłożył llÓwnież list z Rosji opatrzony tajemniszym podpisem „Cudzoziemka", który przy.
szedł 28 lutego 1832 r„ kiedy B&IZ&k otrzymał
od ~slężny. de C&stries po raz pierwszy zapro„
szeme do Jej p&łacu. Ten list jednak zadecy.
duje potem o życiu pisarz&. Był to list od pani Eweliny Hańskiej.
Opr. L. BOSZOWSKA

Adre• pocztowy: i.Dt."1 Lód~ 1, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 t11czy ze wszystkimi działami Red kto
1 32 Sł,
Redagule kolegium. Redakcja - tod 80·103 t.ódt, Piotrkowska H.
na cze ny 3 s- 114
dział· llstó,;
z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sekretarz odpoWledzlalny, U 1e kretarz 204·75. Dzlaly: miejski 341-10, 337·47, sportowy 20.8-95, eko nomlczny 228·32, wojewódzkl 223·05
621·60. „Panorama" 307-26, dział społeczny I fotoreporterzy 378-97. Dział Ogłoszeń 311·50. (~a treść ogłoszeń redakcla ~frwedncJ~ o~- )
(rekoplsów nie tamOWlonych redakcja nie zwraca), kulturalny
Zl. Zgłoszenia prenuem~r~t~ ~;;v;
Redakcja nocna 395·57. 395.59 Wydaje Lódzkle Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa·Kslążka-Ruch" Cena prenumeraty rocznie 208 zl,pólrocznle 104 zł. kwartalnte n
Wsielldcb lnformaaji 0 warun
„Ruchu'', f.ódt, Piotrkowska es.
sklep!w
nabycia
do
;.Dziennika" 1111
mula u!'2edy poeztowe t odditaly terenowe „Ruchu••. Eazempla· !'Ze archiwalne
kach prenumeraty udz!elaJa wszystkie placówki „=tuchu" I poczty.

[n

~O

DZIEN~ ŁODZ.KI m

!I ~7669)

~

l drWI:: Prasowe Zaklad7 Gratlazne RSW 1,Prua.Ks!Ątka·Ruch~„ łaódt, W. :ZWirk:l 17. Papier.druk. mat. SO Io

