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DZIENNIK 
tO DZK.I 

„lesmos-206" 
wszedł na orbłtę 

W Zwlą,zku Radzieckim wy. 
strzelono w czwat_tek kolejne 
go sztucznego satelitę Ziemi 
,.Kosmoa ... 206". A.para.tura na„ 
okowa sputnika przemac:rona 
jest do kontynuowania badań 
przestrzeni kosmicznej zgod
nie :& ogłoszonym wcześniej 
programeoi. 

„KOt1mos-2M•• krąty po or
bicie kołowej o parametrach 
zbliżonych do przewidywa
nych. Początkowy okres obie 
gu Ziem.i wynosi 97 minnt~ ~ 
ległość od powierzchm Z1em1 
około 630 km, kąt nachylenia 
orbity do płaszczyzny Równi· 
ka - Sl stopni. Aparatura sa 
tetlty funkcjonuje normalnie. 

Partyzanci Wietnamu płd. 
zadają wrogowi 

ciężkie 
Partyzanci południowowiet

namscy zadają wrogoWi cięż
kie ciosy. Na oen.tra.lnym 
p!askowy7Ju w odległości 14 
km od Pleiku wpadł w za
sad7.kę ameryikań.siki JronwO] 
sa!)eI'Slld.. 

Patrioci przypuśo.iM tel 
atak na posteru.nek p<lllll<IC!lll
ceych stil po!1cyjnycb w po
bliżu miejsoowOOcl Tra Cu w 

ciosy 
prowi:ncJt Vil'lh Bid1 - 100 
km na polUdnie od Sajgonu. 

200 pocisków moźchierzo-

Zobowiązania dla uczczenia Rozw61 
polsko-wietnamskiej 

STYPENDIA 

wycb i rakietowych eksplo
dowało na Jotndslru Ba!\ Me 
Tbuot usyłiuowamym 360 km 
na północny W'SCbód od Saj
gonu, wy·rządzaijąic znaczne 
szkody. Pod ogni.em z m<>ź
dzierzy maJaz.lo się także 
lotm.isko Tra Noc w delcie 
Me!rongu. O zażartych wal
kach do.noszą z prowincjd 
pó!:nooriycb Wietnamu polud· 
n.i.owego. . 

200 pocisków spadło na bazę 
w Khe Sanh, gdzie od wie
)U tygodni 6 tyS. amerykań
lilk:loo marines znarjdu.>je się 
w stanie obl_ę."i:enia. V Zjazdu parli i 

W dalszym eiągu nadcho
dzą meldunki o podejmowa
niu przez załogi · za~ładów pra 
cy, instytucji, przedsiębiorstw, 
organizacji · społecznych Łodzi 
i województwa robowiązail dla 
uczczenia V Zjazdu partii. 
Młodzie:! wiejska skupiona w 

ZMW - organizacji, kt6reJ 
szeregi liczą w woj. łódzkim 
62 tys. członków ~owiązała 
się do wykonania szet"egn prae 
społecznych na rzecz swojej 
wsi. Każdy cuonek ZMW pne 
pracuje przy realizacji JlO'bo.. 
wiązań 10 godsin. 
Włókniarze z ZPW Bn. M. 

Nowotki w Tomaszowie - pod· 
jęli zobowiązani.a o łącznej 
wartości pon.ad 1,5 mln sł. Po 
nad pl11.n wYPrOdukuje się ta 
?,5 tys. m tkanin gotowyeb o
raz 12 tys. m tkanin surowych. 
Młodzift ZMS powoła trzy 
Brygady Pracy Socjatisłyez. 

Prezy·dent 
de Gaulle 
odwiedzi R•nni ę 

Praeydent ~ gen. 
Cbarie9 de GauMe uda 81,ę :z. 
ofi.cjałną ~ do lWIDuKl.N. 
~ Frrantji ~ać 
l:>ęd:IJie w Rit.Jmuindl w dniach 
od 14 do 2D ~ br. W cza
e!e ~ pobytu 8'011- de 
GadJe praepr,-adm w Bu
~e rozmowy z pny
wódcami. l'IJlftl1ńskimi oraz 
od:>ędrzJie ~ po krerja. 

nej. Na rzecz mia.sła Dłoga 
poświęci w czynie społecznym 
przy różnyd\ p_racacb ' ty$. 
godzin. 

Pracownicy fabryki barwni· 
ków w Woli a:rzysztoporskiej 
wyprodukują d~atkowo 15 
toa barwników z czego H ton 
przeznaczoae :r.osiaaie na eks
port. 

W WoJewóchlkim PTzedsiębior 
atwie Art. Gospodarstwa Do
mowego "Arged" postanO"WiO• 
no pniekroczyć rOCZDy plan 
ob.rcKów towarowych e 25 mln „. -

' tys. płas:ICZY ponad plan 
postanowili UllZ)'Ć w br. pra
cownicy ŻPO im, Próchajka. 
w Łodzi. Wyroby tej fabryki 
cies.zą - się dużym powodze
niem na rynkach krajowych 
I zagranicznych. Dodatkowe 80 
tys. zł przyniesie wykC>Danie 
s.posobem gospodarczym ma· 
azyny do przegłąda&a tkanin. 
Inżynierowie i technicy z 

lódzkiego „Mia.toprojektu" 90 
bowiązali się wy~oaać :znacz
nie S&Ybciej dokumentację o 
wartości ' mln. zł co z kolei 
przyśpieszy przygotowanie in· 
westycji o wartości UG mln. 
zł. W czynie spOłecznym wy· 
konana zostanie dokumentacja 
pawilonu sportowei;o, trybun 
ziemaycb i wejść aa stadio
nie BadOWianych 

Załoga ZPB im. sz. Rarua
ma wyprodukuje dodatkowo 
13 toa przędzy, 145 tys. m tka 
nin g°'owych I 81,6 tys. m su 
rowycb. Zadeklart>wano tak 
te &,a tys. godzin na wyko
aanie prac społec:anych. Łącz· 
na wart<>U zobowil\2'11ń WYnio 
sJa i. j,1 mfo zl. „. Dzleri. 

22 lipca br. 
ruszą kopalnie miedzi 
w Lubinie i Polkowicach 

'1\-wa.jąoa jU'! od ponad 
ł lat budowa kopakli rud 
mied2ll. w rejonie I.uhiinia i 

Pol.loowic wes2lła w ~eh 
tygodniiach w S1ZJC2'JE!lg'Óhló.e waż 
ną fa.7Ję. Załiogi pw.edsię
bi.arsbw budowlarw--montażo
wycb, a tak:re zaroga kom
bi.lnattt - przyśpieszają wy-

Dymisja 
Agencja CTK donosi, że prze 

wodniczący Słowukiej Rady 
Narodowej M. Chudik wystoso 
wał do rady list, w którym 
zgłasza swą dymisję ze st.a.no· 
wiska ~wodniC2ącego. 

SM.FERC WICEMINISTRA 
O~RONY CSRS 

W czwartek po południu 
zginął śmiercią tragiczn~ gen. 
pl:k Vladimi.a:' Janko, w1ce1m
ni.S'ter obrollly narodowej 
CSRS. 

Awanturników 
Wczorai wie.'2X>rem w godzi

nach między 1'3 a 19 na sku
tek agitacj~ !U1ku prowody
rów i mącicieli spokoju pu
blicznego dosz.Io na Placu 
Wolności w Lodzi do zgro
madzenia się pewnej liczby 
2lbałam uconej tą ~tacj ą 
mlOO!zieży, do której dołą
czyły s;ę elementy chuligań
sloie. To właśnie głównie on~ 
swym a.wantn.ITniczY'ffi zacho
waniem zaJctóc.Jly spokój i po 
rządek publiczny. 

Dla pirzywr,l()El!lia ładu, na 
nuejoce p!l'zybyly grupy funk
cjonariuszy MO, ORMO i ak
tyw robotniczy. Wezwały one 
zgromadzonych do I'()IZlejścia 
się. Trzeba po<lkreśldć, że 
w ielu spośród zgromadzonych 
posłuchało tego wezwan!a. 
Natomiasit po.wstali na miej
scu chuligani odipowiedzieli 
gwi:zxl.ami i niewybrednym: 
wyzwi.Slkami. 

loonanle wiei.u pod9ta.wowych 
prac, zarówno na powierzch
ni jak i w <:tlodnikacb., lttó
rycll ~ zbhża • do 
30 km. Ten wielki. wyeilek 
podjęto po ':o. by - zgod
nie ze zobowiązaniami dla 
uczczenia V Zjazdu partii -
przekaa,a.ć do wstępnej ek9-
pJ.oa,taoji w największą in
westycję w bist.orii. pol5kie
go górnl.iobw.a w d\Irw. tego
roczn.ego Swięta Odrodzeni.a. 
UII'UChomienie 22 lipca osta
tecznych u.raądzeń wyci~ 
wycli szybu kopa.ind "Lubin" 
wrarz z podszybiem i niadsizy-
biem oznaczać będzie u:zy-
skaini.e praez tę kopadnię 
25-prooentowej zdolinOOci pro
dukcyjnej 11.a 3 miesiące 
przed pla.now:mym term.inem. 
W tym samym druu rou;po
cząć się ma wstępną eks
ploatację rud w • pierwszymi 
od<lziale wyvk>bywczym ko
palni „Polk<>W'oe", a więc na 
prawie 5 mif!Aięcy pI'7.0d ter
minem. 

uspokojono 
W tej gyt.\."acji tunikcjona

rius ze MO, ORMO l aktyw 
robotniczy ~ąpill do 
przywrócenia porządlklu pu
bli=ego. Najbardziej a:wan
turn icze Jednostki zostaly za
trzymane. Lą<:ZJliie za.trzyma
no do wyjaśnienia 30 osób. 
W tym 11 nif"letmch 

Wśród zatrzymanych maj
dują się notowan.i. już w kar
totekach MO. Między illlJilytru 
są to: Jerzy Olbromski. za
m i e9'Zlkaly w Lodrz;j u I. Ki
li ńl'1k i ego 73, Andrzej Króle
w :ak (Nowotki 28), Piotr 
Grzyrowsk.i (Nowotki 11), 
Eugeniu!l'L Rat.ajsk!i (Wschod
n·ia 49). 

Po tej a:kcjd organów MO. 
ORMO i aktywu robotnicze
go na Placu Wolności i w 
jego okoilicach zai>arriowal spo
kój 

współpracy 

gospodarczej 

dla 190 tysięcy studentów 
Lotnictwo amerykańskie, kt6 

re wzmaga ataki w Wiehla
mle południowym, dokonało 
tam. w środę 1.722 lotów b<>
jowyeh, z czego 339 na obSza.r 
preylegający do 17 równoleż
nika. Samoloty strategiczne 
;.B-52" przeprowadziły 10 na
lotów. N.a Demokratyczną Re 
publikę . Wletna111u lotnictwo 
amerykańskie przeprowadziło 
łącznie w środę 44 naloty. 

Piv.ebywzjący w Polsce 
miilldster' bamdlu zagram.,iazne
go DRW Pban Am 21lażyl 
w czwartak vruz;:rtię ministro- · 
W'i h8illidlu za.giraniOZlll~ Wi
toldowti. Ttąm~yńskliemtt. 

Miruster Phaal Anh odbył 
równierż spo1icanie z l zastęp
cą praewoón~o Kanite
tu Wspól;pracy Gospodarc7;ej 
z Za·grani.cą przy Radzie M!
nisbrów Kazimiemem OlszeW
OOm.. 

Temaitem obydwu rozmów 
byl dalszy rozwój polsko-/ 
wietinamskiej wspólpracy go
spodarczej. 

Btisk.o 430 mai zł otrzymu
je w tym raku ~ 
młodzież, korzyg.tająca . z po
mocy styopend!ailinej państwa. 
Liazlba stypendystów, p!l"Ze-
kt-ae7.8.jąoa 75 tyg., stanowU 
46 proc. ogółu słuchaczy stu
diów !ltacjona-rnych. ~w-
9Z'1 od uibiegłorocmej jesi.e
ni, sta"A'kli stypendiów całko
wi tycli i ~eh zwięk
S'ZXlOO o 5G zł J!l"esięcznfte. De
cyzja ta spowodowała, że 
wyóadki z rundu= państwa 
na sty:pendi.a %JWY<OZajine wzra 
staj1' ~e o 44,5 mJn z2. 
W art.o dodać, że ta forma 
pomocy pańS'flwa dla mło
dzieży akade=.cklej obejmuje 
obeoo.ie o ok. 4 proc. więcej 
osób nilż przed rokiem. Po-

Re1olucie robotników Łodzi, Warszawy, 

Katowic, Kra.kawa i innych mia~t 

Stanowczy g·los protestu 
przeciwko polłtyczaym awanłurniko m 
Przemówienie E. Gierka na spotkaniu 

z członkami katowickiej organizacji PZPR 
~ 1iabcyk I przedsiębiorstw, :inteliigenc.ia pracu

jąca, ruwcz.yciele i wychowawcy m-todizi~. kombata.ric1 
- w setikacb wypowied2li na masówkach i wiecach, po
dejmowanych rez.o,iutjadi oraz w Ustach lmerowamych 
do organizacji politJ"C311l~ t spoleczinyoo - stan.owczyn. 
głosem protestają przeciwko a.wanturniklom polityCZillym, 
kit6rzy dla egoistycznycti oelbw podbu1:z.ają m!002l!ez. 
Ludzie pracy ufają swej mŁodzie.ży; są dumni z tego. 
że oo 30 Polak mobywa wyższe wykształoenie - pod
kreślają rerolt.Cje. Ostro i :zrlecydowan.ue brzmią nat<>
mi.ast słowa piętnujące wichrzyciel.i i prowodYTÓ'W gor
szącyoh I zajść wacznym oraz domagają,ce si~ wyciąg
ajęaie. w alJOBtmklu do nieb odpowiednich koriseWencjd.. 

GARRISON 
zna zabóiców 
Kennedg'ego1 

Prokurator ~ w 
Nowym Or!.eaoi.e, Jw Gar
rieoll udzieł.iol wywiadu pra
sowego szwa.jca.r&kiemu ty
godniirow!i „Iliustre", w kitó
rym poókreśt '.ł, że Wie kt() 
zamordowa.l prezydenta Ken
nedy'ego, w jaki sposób i 
dlacz.ego. 
Oświadcza ~ re w spisku 

mającym na celu dokooanie 
zam.ach.u na prezydenta Ken
nedy'ego brało udział 15 oeób 
i że maczal w tym ręce wy
wiad ameryk.ańglc. Dysponu
je oo m. in. koiid4 auten
tycznej depesy Oswalda wy-

Wcroraj w łódzkich zakła
dach pracy odbyły się dalsze 
zebrania i masówki w czasie 
których robotnicy protestowa 
li p~wko wydarzeniom w 
warszawskich nczelnj_acb. 
Bł"sko tysi~c osób zgroma· 

dziło się na wiecu w Zakła
dach Włókien Sziucznych „A· 
nilana". Na sali robotnicy, 
inżynierowie, technicy, sporo 
młodzie-ży. Wiele osób trzYma 
w rękach transparenty: ,,Na
uka, praea, spokój", "Oczyś
cić partię z syjonist6w„ itd. 

Adam Tomasiewicz stwier
dził, iż robotnicy n.le godzą 
się, aby w Ich imieniu zabie 
rałi głos ludzie służący NRF 
I Izraelowi. My robotnicy -
powiedział on - odcinamy się 
zdecydowanie Od wichrzycieli 
spokoju, a od młodzieży którą 
obdarzamy pełnym zaufaniem, 
domagamy się rozwagi, poli
tycznej dojrzałości i spokoju. 

Z dużym wys_iłkiem łączę 

(C) Dailszy oą,g na str. 2 

nadto, w związku z częśció
wym zmniejszeniem, od po
czątlru tego roku akademi~ 
kiego, opłat za ~eme 
w stołówkach wydatki 
państwa na :iti!'Zyrnanie ~ 
łówek uczelru.anycb wzrosną 
o 18 rnlJn zł rocmńe. 

Ważną f<lr."!l'llą pomocy dla 
studiujących są stypendia 
fundowa111e p!"?..ez zakłady pra 
cy, które już w tok.u !ltu
diów pragną <:Wiązać ze sobą 
przyszlycb ah~oi.wen.tów. W 
tym roku zaoferowano SIQ
dentom 116 tys. takich sty
pendiów - o jedną trzecią 
więcej, Il'i2 w 1967 r. (do
kładnie o 35 proc.). W:z:r'09t 
ofert ze sli:"ony praedsię
biorsflw i instytucji llbiega 
si.ę, ze zwi~kszeni.em popytu 
na stypendia fundowane. 
Otóż ju:ż od -początlku 1967 r. 
oboW'iątZJ1:<je zasada. że mo-że 
je otrzymać swdent, w któ
rego rodzime dochód mi~ 
si~y na 1 osobę wy.nosi 
do 900 7.lł. w poprzednich 
la.tach granica ta sięgała 700 
zł. Jej podwyżs2len.ie zwięK
g:z.y o ok. 18 ;Jlt'OC. liczbę ko
rzys.tają.cych z tego rodzaju 
stypendiów. 
Powyższe ~je ja'k 

nas poiln.form<J'Waru> w Komi· I 
(A) Dalszy c.."ią,g na str. 2 

W ubiegłym tygodniu zginę
ło w Wietnamie południowym 
509 :l:ołnierzy amerykańskich,, 
a 2.766 zostało rannych. 

Nad HanOi 1 ~ 
zestrzelono dwa amerykań-
9kie samoloty wywiadowcze 
bez plilota. Ogólna hczba strą 
oonydl n.ad DRW maszyn 
wroga wynosi już 2794. 

POLITYCZNE RODEO 

- Mogę się założy~, że 
prędzej czy później spadnie.~ 

Rzekomy incydenl 
w Zatoce Tonkiiisklel 
zmyślony przez Penłago n 

Kapitan amerykańskiego ni· 
szczycieła „Maddox" oświad
czył, że w sierpniu 1964 r. o
kręty wojenne USA nie zosta 
ły napadnięte w Zatoce Ton· 
klnsklej. Komandor Ohayet' w 
wywt.adzle dla czasopisma 
„Esquire" powied,zlał, te po
myłkowo wziął szum śrub 
SW'>jego Okrętu za szum ku· 
trów torpedowych. 

Jak wiadomo, po prowoka· 
cji dokon=ej przez USA w 
Zatoce Tonki.nskiej nastąpiła 
eskalacja ameryka_ńsklej agre 
sjl w Wietnamie. senat ame
rykański przyjął tzw. „rezolu 
cj-ę tonklnską". która udzie· 

ozas wątpliwości co do spraw 
nego działania przyrządów sy 
stemu radiolokacji. .Jestem 
przekonany. te niektóre z da 
nyah zar.ejestrowanych pt'zez 
ten system dotyczyły po pro.o 
stu szumu śrub obu okrętów 
- powiedział on koresponden 
towi „Esquire". 

Pismo pr-:ryt.ae:ra równie:!: wy 
powiedt kapitana drugiego 
iomerykanskiego nAszczyclela, 
który znajdował się w tym 
czasie w zatoce ronklnskiej. 
zaprzeczyl on. że jego statek 
został ostr-zelany z broni au

toma.tyeZl)ej. -

llła prezydentowi Jolmsonowi t--------------
nieograniczpnycb pełnomoc
nictw w prowadzeniu wojny 
wietnamskiej. Po ogłoo;zeniu 
tej rezolucji rozpoczęły się bar 
barzyńskie naloty pa DRW. 
Prasa amerykańska wszczęła 
prowokacyjną wrzawę twier
dząc, te dwa amerykańskie o
kręty wojenne zostały rzeko
mo napadnięte przez pół.nocne 
wiettu1· :kle kutry torpedowe. 

Z wywodami Ohayera zga
dui się komandor Herrick. 
Przyznał on. że powstały w6w 

Radzieckie 
okręty wojenne 
złożą wizytę 

w lndiac·h 

słanej do dyr~a FBI 
Edgara Hoovera, w k;Wrej 
Oswald zawiadamia go o 
p.rzygotowywaruu zamachu na 
prezydenta Kennedy'ego. Jak 
Wiadomo, Ga.rrison ~erdz:i., 
że Oswaild był tylko k<Xllem 
ofiarnym. Będę walczył o re
habiJ.ibację Oswalda za
powiada Garri.son - i MeSZ

towanie prawdziwych zabój
ców. 

Krajowy Zjazd Delegatów 
W Moskwie podaino ot'!cjail 

nie do wiadomości, że w koń
a;: ma;rca i na początlq1 

kwietnia grupa ra<Wieok.ich 
okrętów woje..'l.Ilych z.loży wi
zytę w indyjs.kich partach 
Madras i &lrobaj. 

Trzęsinie zitmi 
w Uzbekistanie 

W nocy ze środy na czwar 
tek nastąpiło w rejonie pu
styni Kyzyłkum w Uzbekista· 
nie trzęsienie ziemi o sile 7-8 
stopni według skali 12-stopnio 
wej. Trzęsienie to dało się od 
czuć w Taszkiencie, gdzie 
wyrwało ze mu mieszkańców. 

Epicentrum trzęsienfa znaj
dowało się l30 km na p~noc 
ny zachód od Taszkientu I 328 
km od Samarkandy. 

W kilka godzin później w 
tym samym rejonie Zanotowa
no podziemny wstrząs o sile 
4 stopni. 

Zdaniem uczonych trzęsienie 
spowodowane było aktywiza
eją procesów górotwórczych w 
rejonie P!lStyni. - • 

Stowarzyszenia 
WCOOl!"aij ro~ obrady 

w Wairszaiwie VII Krajowy 
Zja1Jd Delegatów St<J>Warzy
szenia Dzien.nikarzy Polski.eh. 
Obrady otworzył prezes za
rządu Głównego SDP - Sta
nisław Moj'ko-..-skli.. W zjeź

dzie uczestnici;ą: członek Biu
ra Politycznego, sekiretarz 
KC PZPR - Zenon Kl~o. 
sekretarz KC - AJ:"t;u;r Sta
rewicz. kńerownik Bi'l.II'a Pra
sy KC - S~fan Olszewslo 
i kierCYW'Ililk WydZ<ialu Kultu
ry KC - Wincenty Kraśko. 
Przybyli także kierownik Ze
spolu Prasy i Propagandy 

' CK SD - Piobr Steiańsikii i 
kieruwnik Wydziału Propa
gandy NK ZSL - Waldemar 
Winkiel. 

Kirajowy ZjlWd Delegatów 
Stowa.r.zySIZenda Dzienn!ilkarzy 
PO>l9kich dokona oceny dzia
lalnośoi ZG SDP w dobie
gającej końca trzyletniej ka
dencji i wybierze nowe wla
drze stowarzyszenia. I 

SDP liczy obec:nie ponad 

Ddennikarzg 
4,8 tys. czł'on.ków. W o!aesie 
ootatnich tlrZE<'.h lat przyj~ 
do stowarzysrrenia ponad 540 
ooób. Jedną z wa:żnych form 
pracy s!owa".'7.yszenia jest 

(8) Dalszy ciąg na str. 2 

Cukrownia 
dla Iranu 

W Teheranie podpisany zo
stał kontrakt oa modernizację 
i rr,zbudówę cukrowni w po
bliżu Teheranu. Obiekt ten, 
w wyniku dostaw polskich u
rządzeń, zwiększy swą zdol
ność przerobową z 500 do 1.200 
ton buraków cukrowych na 
dobę. .Jest to już siódmy z 
kolei kontrakt na budowę lub 
rozbudowę cukrowni w tym 
kraju. Traąsakcję z firmą 
irańską podpisali przedstawi
ciele „Cekopu"' -i przedsiębiorl 
stW'l projektowania i dostaw 
kompletnych obiektów l!_rze· 
mysl~wych "Chemadex", 

Zgodnie z porozumieniem 
mi.ędzy rządami obu krajów, 
do TndJii wiadzą e1ę pod do
wództwem raacrelnęgo do
wódcy radzieckiej floty Oce-
anu Spokojnego adm.i:rala 
Amelko krąż<-wnilk „Dmi:trij 
Poi:arslki", okręt rakietowy 
•. Gordyj" oraz. o~t do 
zwalczania łodzi podwodnyc.h 
,,s tierieguszczi.j „. 

Pobyt radz!.<lOkich okrętów 
'lrojennyd) w portach Lndii 
będzie rewizytą. W roku 1964 
w Odessi:e przebywał indyj
ski krążownik ,.,Mysore". 

O. Wl~ZER 
w Moskwie 

Minister spraw zagranicz-
nych NRD, Ottó Wią_zer w 
drodze powrotnej z Delhi, 
Phnom Penh, Rangunu i Kai· 
ru do Berlina zatrzymał się 
w Moskwie. Pozostanie on w 
Moskwie przez jeden dzień i 
przeprnwadri roz1nowę z mi
ni•trem spraw zagranicznych 
ZSRR, A. Gromyką. 



Stanowczy głos proleslu Chcemy, by nasze córki synowie 

rozsądnvmi ludźmi słali się mądrymi 1 

przeciwko politycznym awanturnikom 
(C) Dokończenie ze sitr. 1 

naukę i pracę zawodową, ale 
tym bardziej doceniam możli 

wości jakie stworzyło mi pań· 

stwo - mówił Wojciech Ka· 
czmarek. - Popieram w pełni 
politykę ~artii i rządu, ale 
jednocześnie domagam się od 
naszych władz surowego uka
rania ludzi, usiłujących WY· 
wołać awantury. W podobnym 
tonie utrzymane były wystą

pienia innych mówców: inż. 
Włodzimierza Soleckiego, Al· 
fonsa Karpińskiego i innych." 

W uchwalonej rezolucji czy 
tamy m. in. „Młodzież polska 
dzięki codziennej, wytężonej 

pracy naszych rąk i umysłów 

ma idealne warunki do eoglę 

biania swej wiedzy, jakże nie 
zbędnej naszej dynamicznie 
rozwijającej się gospo<iarce. 
Nie pozwolimy aby tę mło· 
dzie'i nam przeciwstawiano -
wykorzystując jej n iedoświad
czenic - jako narzędzie służące 
do torowapia drogi rodzimym 
wrogom naszego, zdobytego 
krwią i wyrzeczeniami ustrOju 
sprawiedliwości społecznej". 

Podobne zel!ra~ia odbyły się 

także w zakładach ptacy w 
woj. łódzkim, a m. in. ZPW 
im. M. Nowotki w Tomaszo· 
wie. 

Przem6wienie członka Biura Politycznego KC PZPR 
EdUJarda Gierha 

Ponad 100 tyg. ozłonk&w 
partii z Kat.owie li. miast 
ni~ w~owej z.gromaid2'lło 
&ię w czwartek na katvwic
kim p1acu im. F. De;ierżyń
El'.~ ieg:o na sip<>tika.ni<U z Ew...e
kutywą KW PZPR. Flrzybyll, 
aby zamarufe:Jt.ować siwe po
pa"cie dla polityki pairtli'i, jej 
Komiltebu Centrailnego i I sie
Jcret.airza - Wlaeystaiwa Go
mruillki, alby zap.rote;,tQwać 
pr.zeo~wilro iPTóbom siiania za
mętu wśród młodzieży, do
magać się prz-j.kladnego Uka
rania p:rowodyrów i iwspi:ra
tarów eiklscesów na Ull1cach 
stolicy. 

TySli.ące transparel'btów gło
si: ,., Towarzysz Wiesl:aiw mo
że lJioz:yć na śląską orgainiza
cję ipairltyjną!'', „SląiSlk i za
głębie zawStZe wierne pa:r
tii", „270 tyslęcy k-Om'\lnistów 
Sląska i Zagłębia got-OWych 
na zew tow. W1eS1lawa", 
„Chcemy pra=wać w S!]JOkO

ju!", „Uniwersytety ośrodlka
mi nauk.i a nie dyw€1I'Sji!", 
„Literaci do ip~óra - studen
ci do l!lan.illci", „Oczyścić par
tię ze syjonistów". 

Podczas spotkania przemó
wienie wygłosił czło.nek Biu
ra Politycznego KC, I seilcre
tarz KW E. Gierek. 

Mówca stiwierdza, że obser
wowany nowy r<nJmach i a•k
tyw;nooć na polu gosipOOMki, 
nau.k!i i kuituTy pozootaije 
niewaj:ph wie w ści.słym ziw.iąz 
.kJu z a.peiem, jaki z Zabrza , 
Swiętochlowic i Dąibrowy 
Górniozej rm;lągt sdę na całą 
Po!Skę o p:1Witainie czynem 
V Zjarou naarej partii. 

Zaiwsze powtairzaliśmy 1 

powtarr.ać będziemy, że siła 
i roour:n :;;.parflii WYVf"od,zą się 
z siły i ro;ru.inu kllasy robot
niczej. Wie~łm6ć partii, jej 
dynamilka miel'Zą się stop
niem doj!l'zał-OŚCi. obywa;tel
s·kią; całego ~ec:zeńisbwa. 
Cytując słowa poety: „W 

sz,cz;ęściu wszysbkiieigo są 

WS1Zysńkich cele; jed.noocią 

nie ogarnęlo kola•sę robotniczą 
nas zego województwa, tak sa 
mo zresztą jak wszystkich u
czeiwych ludzi w Polsce, jak 
C#\' Y nasz naród, gdy dotarła 

d<> nas wiadomość o godnych 
ubolewania wyda.rzeniach na 
Uniwersytecie Warszawskim 
ulica eh stolicy. 

Czy możliwe jest - zadawa 
no sobie pyta,ni<! - aby nasza 
młocJ.zież stude'llcka, nasza poi 
ska młodzież mogła występo

wać przeciwko tej władzy, 

dzięki której polityce i nie
struttumym starall1iom, nauka 
stała się dobrem powszech
nym? 
Czyż może się pomieścić w 

głowie, że mło<J.zi ludzie. o 
których z nadzieją i przekona 
niem powiada się, że są przy 
szłością narodu, depczą trud 
swokh ojców? Czy wolno dać 
wiarę temu, że zdobywając na 
ucze1ndach Polski Ludowej ar
kana wied~, obrażają Js.U!sę 
robotniczą, z której potu i 
pracy powstały ; rozbudowa
ły się uczelnie Wars:>:awy. Tak 
jak powstały i rozkwitły wyż 
sze uczel1t1ie całego k•raju. 
Rychło okazało się jednak, 

że to nie pod adresem zd<!ey 
dowanej WiP,kszości młodzieży 

kierować należy za·rzuty. 
To tyl•ko -rueliczna stosunko 

wo gru.pa wichra;i.:cieli i awan 
tunni:ków politycznych staran
nie przygotowała haniebne 
ekscesy. 

Przypomnijmy jeszcze, że 

owi w1chrzyciele i awanturni
cy to często syn.alkowłe ro
d7iców, których wład·za ludo
wa obdarzyła godnościami. Za 
ufała ich lojaln.ości, wierząc 

tak?.e, że SW.<?ie dzieci wycho 
wają w poczuciu - jeśli nie 
przywiązamia, to przynajmniej 
wdzięc:Z'lllOści dla władzy ludo
w e j. 

Trzeba tu jednak podkreślić z 
<>ałą satysfakcją, z uznaniem. 
dla znakomitej wlększoś~i mło
dzieży · studenckiej Wa'tszawy, 
że organizatorom rozróbek i 
demonstracji nie udało się osią
gnąć ich zasadniczego celu. Je
sl\ bowiem nie liczyć elemen
tów ch~1ligańskieh, które w każ · 
dym dużym mieścle są margi
nesem społecznym, a które 
chętn ie biorą udział w nada
rzającej się rozróbce. to fak
tem jest, że Michnikowie, 
Szlajferzy, Grudzińscy, Werflo
wie, Grossowie i i:m podol:>n1 -
w wyniku logiki wydarzeń -

wody. Idzie mianowicie o sta
nych, działających bez skrupu
łów spe<kulantów politycznych, 
chodzi o ludzi, któ-rzy chcą 
wśliznąć się na wi.downlę tyl
nym! drzwiami. Sprawa socja
lizmu jest im najzupełniej obo
jętna, ta<k, ja·k obca jest Lm 
również sprawa narO<du pol
skiego, 

Owi Zambrowscy, Staszewscy. 
Słonimscy i spółka, ludzie w 
rodzaju Kisielews kiego. Jasie
nicy i illllych. któryeh nazwi
ska zna się z komunikatów 
prasowych dowleodli niezbicie. 
że obcym służą interesom. 
Szczytem zaś perfidll l ohydy 
jest to, że dla swoich brud
nych, antynarodowych celów 
usiłowałi wykorzystać dobrą 
wiarę młodzieży polskiej, 
pchnąć tę młodzież przeciwko 
własnemu krajowi, przecLwko 
narodowi, przeciwko klasie ro
botniczej. Tym panom niepo
trzebna Jest świa.tla młodzież. 
Przeciwnie! Im potrzebna jest 
niewiedza polityczna, obo;kuran· 
tyzm, zacofanie społeczne, to 
ich żywioł, w którym czują się 
doskonale; na takim dopiero 
tle mogą błyszczeć I S·lęgać po 
rząd dusz, choćby kraj miał się 

cofnąć o wiele lat wstecz w 
swoim rolJWoju. 

1,Dziady'' Mickiewiczowskie 
były dla n<lch tylko pretekstem 
do uderzenia politycznego. 

Bru.dna piana. która wypły
nęła na fa•l! wydarzeń paidzier
n ikowych przed 11 Jaty nie zo
stała w pełni usunl~ta z nurtu 
naszego ży<Cia. 

I dziwić się należy tej czę
ści otumanionej młodzieży. 
która szczerze kocha swą oj-, 
czyznę, że nie dostrzegła ona 
do tej pory nlebeZlJ}ieczeństwa 

grożącego naszej ludowe.1 oj
czyźnie ze strony tych właśnie 
reakcyjnych, wrogich kół poli
tykierskich - kół. które wyko
rzystują vl'szystkie dosrtępne Lm 
środki w organizowaniu zamie
szek. 

Dzisiaj MO naszego wojewódz 
twa zatrzymała samochód wio
zący na S!ąsk grupę warszaw
skich studentów. którzy jechali 
zamącić spokojną śląską wodę. 
Nie- trUdno domyśHć stę za 
czyje pieniądze podróżują ci 
młodzieżowi emisariusze. Nie 
trud.no domyś„ć się kto łoży 

na organizowanie aiwantur w 
Wa·rsza•wie i kraju. Są to ci 
sami zawiedzeni WTogowie Pol
ski Ludowej, których życie nie 
nauczyło rozumu, którzy przy 
każde'j okazji dają o sobie 
znać, różni pogrobowcy stare
go ustroju, rewizjoniści. syjo
niści, sługusi imperializmu. 
Chcę z tego miejsca stwier

dzić, że śląska woda nie była 
i nigdy nie będzie wodą na ich 
młyn. I jeśli poniektórzy będą 
nadal próbowali zawracać nurt 
naszego życia z obranej przez 
naród drogi, to śląska woda 
pogruchocze iJ:I\ kości, 

N;is?.t _edecy.dowan stanowi
sko. niektórzy z tych panów 
próbują th1maczyć po swojemu. 
Słyszy się głosy o antysemityz
mie, o narodowośc>owych dys
kryminacjach itd. To jeszcze 
Jedno niecne kłamstwo! 

Nie dzielilismy i nigdy nie 
będzie'my dzielić obywateli Pol
ski Ludowej wedle nochOdzcnia. 
Z głębokim szacunkiem odno
simy się do tych PÓlaków nie 
rdzennie oolskiego pochodzenia, 
dla których ziemia ta stała się 

ziemią ojczystą, którzy poświę
cili jej swoje siły i umiejętno 

ści, nie'rzadko krew za nią prze 
lewali i którzy wnieśli swój 
wkład do ogóJnopolskieJ skaorb
n icy kultury. Zwalczamy i bę

dziemy konsekwentnie zwalc7.aĆ 
wszelk ie objawy nacjonalizmu 
i n ienawiści rasowej. 

Nie p ozwolimy się wszakże 
szantażować żadnymi straszaka
mi., w tej liczbie rzekomym 
antysemityzmem. 
Oczywiście nie dopuścimy 1 

nie pozwolimy na uprawianie 
u nas wrogiej, obcej polskim 
interesom propagandy i dzia
łalności. Kto godzi w Polskę 
ten godzi w socjalizm. kto go
dzi w socjalizm ten godzi w 
niepodległy byt naszego naro
du i kraju. Taka jest prawda 
i innej prawdy nie mal 

Nasza wojewódzka organiza
cja partyjna, cała klasa robot 
nicza Sląska i Zagłębia doma
gać się będzie od władz cen
tralnych wyciągnięcia surowych 
konsekwencji w stosunku do 
organizatorów zajść! Domagać 
się będziemy zabezpieczenia raz 
na zawsze !lid u i porządku tak 
potrzebnego w naszej pokojo-
wej pracy. [ 

Chcemy spokoju l uczynimy 
wszystk(). aby spokój ten osią
gnąć. Ządamy Od młOdzieży 

studenckiej, by godnie wypeł
niała swoje obowiązki, by speł
niała to. co do niej należy -
to znaczy, by się uczyła. Żą
damy zaś od rodziców tej mło 
dzieży pełnej odpowiedzialności 
za jej postawe i czyny. 

Przy książkach w laborato
riach i pracowniach nauko
wych wasze miejsce - chłopcy 

i dziewczęta - dla waszego 
dobra i dla dobra kraju, któ
ry jest waszą ojczyzną! 

Goraco I serdecznie popiera· 
my klasę robotniczą i cały lud 
Warszawy w je'go zdecydowa
nym potępieniu organizatorów 
antypolskich ekscesów! Jesteś
my z wami - towaorzysze z fa
bryk stolicy! 
Jesteśmy niezachwianie z na

rodem, z partią i jej kierow
nictwem! Tysięczna partyjna 
orf(anizacja katowicka po:>:dra
wia was towarzyszu Wiesławie! 

* * * 
W zakładach praey i insty-

tucjach stolicy, Krakowa, Rze 
szowa, Białegostoku, Wrocła

wia, Torunia, Poznania, Gdań 

ska i innych mfast odbywały 

się w czwartek w dalszym cią 

gu wiece i zebrania, na któ
rych społec?eństwo wyrażało 

swoje poparcie dla polityki 
kierownictwa partii. Odbywa
ły się również zebrania pod· 
stawowych organizaeji partyj 
nycb poświęcone problemom 
pracy politycznej. 

We wszystkich wyższych u
czelniach Warszawy odtwwa
ły się zajęcia. W niektórych 
uczelniach odbyły się zebra
nia studentów. Przebiegały one 
na ogół w spokojnej atmosfl'! 
rze. Uchwalone rezolucje zo
stały przekaza,ne władzom u
czelni~ 

Napływające wiadomości 
świadczą, iż przytłaczająca 
większość młodzieży akademie 
kiej Warszawy nie chce mieć 
nic wspólnego z grupą poli
tycznych wichrzycieli~ 

* * * Jak informuje Komenda MO 
m. st. Warszawy, spośród o
gółu czasowo zatrzymanych 
zwolniono dalszych 56 osób, 
w tym kilkunastu studentów. 

Jednoznaczny głos ·opinn 
G odne pożałowa111ia eks

cesy, których widowrtią 
stały się osta.tnio ulice 

Warszawy, wywołały odzew 
op1on.11 publicznej. Kształtuje 
się wspólllly, solidarny pogląd 
w·o:zystkich ludzi dobrej w<>li, 
kierujących się jntere~em pań 
si.wa., narodu, socjalizmu. 

W czym wyraż.a się ta kszital 
tująca sie z dnia na dzień 
jednolita ocena zdarzeń, kotóre 
wywQłała grupa mącicieli 
pohtycznych na Warszawskim 
Uniwersytecie? 

Cechuje ia zdecydowall1e roz 
różnienie przejawów prawdzi 
wej. rzetelnej t.roski o siprawy 
kraju, jego życia puhliC7Jnego, 
je~o socjali stycznej demokra
cji, rozwoju nauki, oświaty, 
kultury - od demagogia i a
wa111.turnict.wa politycznego, 
od prób wy~ywwni.a., cechu
jącee;<> młodzież polska zaa.nga 
żowa.ni„ po stronie postępu i 
demokrlWjj na rzecz jawnie 
reakcyjnych intryg i wichrzeń 
inspirowanJVCh prze:r. politycz 
na prywate i zaeiekłość ele
mentów antysocjali:;tycznych. 

Elementy te są róż.nego au 
toramentu, a przecież iDl<l pa
rad-0ksalnei za.sadzie zjedno
czone pod obłudnymi hasłami 
w ataku na partię. paflstwo, 
jego 0 olityC7ne kierownictwb. 
Oto z ośrodków antykomuni 
stycznej dywersji płyna na 
falach eteru obłudne dekla
racje o wol'l1ości dernokra-

ci1 skierowane przeciw Pol
sce, przeciw tym, którzy ją bu 
du.ją. Olo ośrodki syjOnistyez 
ne, wspierane przez USA, idą 
ce w sojuszu z konitynuato
rami polityki tego imperializ 
mu. który wydał z siebie Hi
tlera i upra.wia:jące na zaga·r 
niętivch tereruaah terror 
mówią o obronie ludzkich 
praw. Oto 1'rzed,;;tawici.ele kia 
sy~nego Ciemnogrodu, mają

cy na koncie długą lL~te pro 
hibitów i konfiskait, procesów 
czarow.nic i skrajnego anty
semityzmu - zabieraja głos 
przeciw cenzurze i w obronie 
tolerancji, Oto ludzie, zaa•n
gażowaini kiedyś po usz v w 
po)itykę sprzeczną z elemen
tarnymi !'3Cja.mi godności na
rodowej, pra.w<>rządności i de-o 
mokracji &<>cjaJistycznej - in 
spirują mtodzież studencką 
do W%ta1Pień nonoć w obronie 
patriotyzmu, pra'Wa i demo
kll:acji. 

M amy do czynienia z cy 
niczną maskaradą. z cze 
g<> wszyscy powi111nd zdać 

sobie sprawę. Odt><>wiedzią na 
działania p<>dejmowane na za 
sadzie kamuflaiżu i demago
gii musi być akt P'dlityemej 
demaskacji. 

Tego domaiga się <>pinia 
publiczna kradu. Opinia ta dO 
konuje rozróżnieni,._ między 

prawdziwymi inspiraitorami o
statnich zajść, grupą rozzuch 

{Dalszy ciąg na str. 4) 

ftrajowy Zjazd Delegatów 
Stornar79szenia 

(B) Dolkońcrenie ze sbr. 1 

d'2liałai1nooć Mubów i sektj<i 
twórczych SDP. Jest ich ak
tuaJnde 30, a w ich pracach 
b ierze udział ponad 3,6 tys. 
dzliemllilkairrz.y, w tym bl'isko 

Projekt ustawy 
o dokonywaniu 
w księgach wieczystyc~ 

wpisów na rzecz 
skarbu państwa 

Do laski mairszatkawslciej 
wpłynął rząd')W)' projelkit u
stawy o dokonywruniu w księ 
gach wieczysi~ych wpirow na 
rzecz skarbu państwa, w <>
parci<U o międzynairodowe u
mowy o U'l"egulowaniu irosz
czeń filinal!lSOWych. 

Dziennikarzy 
1,4 tys. z redalk.tji tereno
wych. 
Zailroń=a kadencja przy

padfa na ok!res wzmożonej 
aktywnośei żyda poTutyczne
go i krultuiralnego w klraju, 
żeby przypomnieć wybory do 
Sejrn<U czy ;;akonaooniie ob
chodów Tysiąclecia Pańsbwa 
Polskiego. Srod.owisko d7Jien
:n ika:rs.kie braio i bierze ży
wy udział w pracy poliltycz
nej i spolecrz:nej , wykraczają
cej czmaozn.ie p.oza dlziałailnooć 
ściśle zawodową. M. m. jak 
sbwieroza się w rozesłanym 
delegatom na zjaz,d spra.wo
zd'a:niu ZG SDP, środawistka 
dzieninikar9k\ie w całym kra
ju zorgaini!ZJO'.vały w 1966 r. 
z okazji obchodów Tysiącle
cia setki spobkań z czytel
njikami prasy, siluchacrzami PR 
i TV, pogadanki. Wlieawry 
pytań i odipowiedrz:i., tzlw. ży
we gazety i~. 

silni..." E. Gierek pod:kn·e.śla, 
że z dumą możemy powie
duieć ,11L ty,lko i wyiącznie 
dZięki władzy ludowej d'Zlieła 
Adama Midk:iew:icza, krt.órego 
jrnienia świętokradczo usiił'u
je drl;iś nadu.żymać g!"Ulpka 
szallbierzy politycznych, zna
lazły się w ka:źxlym pols!tim 
damn:.: - w mieście i n.a wsi. 

znaleźli się automatyczn1e po-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
za nawiasem m.as atudenekich. 

Zaangaż<1\Va:nie ideowe pol
skiiej publicysityiki, aiktywność 
w µracy politycznej i spo
łecznej 7malaaiły uzna:n:ie m. 
in. w poota.ci preyzn<llnia po
nad ~ aktywistom SDP wy
ro.kich od=aczeń państwo
wych z Olka~ 1[>-lecia sW
wa'f."ZYsze<niia. W spra.wozrla
niu podkreśla S'ię Zl!laczenie 
ofensywnej postaiwy dzien.ni
kairza. jako ozy.n.nego ucze
stmka wa.liki t~cej się. na 
froncie ideologic2lTlym. Pod
stawowym zadaniem polskie
gó dzlienni'.ka;rstwa jest dvia
łanie na rzecz ksiztaltvwa
nia socjailiisty=nej świadomo
ści społeozeń."iltwa. 

Mamy i>raiwo być dumni z 
tego, oo dzięki polskiej kla
sie :robotmiczej, dzięki µraco
wiitOOci :imlteli,genojrl. teclmlicz
nej i nauJrow~, dzięki go
spodamniości C:-lłopa pol'Slki ego, 
całego naszego spoleczeństwa 
stalo się trwa.tym, :reail'Ilym 
wyznaczruikiem aik;tuailmeigo rpo
tenojakt elronomicznego wo
jewódzltwa i kraju, n<JIWą da
leko w....mmą i wiell-Olkroć sH
niejsizą P'latfO!rmą starlu do 
dailm.yOO praec'bra:ŻEń struk
tury goSlpooairczej. 

W dziejach pcwojeninych 
złotymi zglookami zapisał się 
trud klasy roboroniczej i lu
dzi pracy Sląska i Zagłębia, 
ich nieziwytlda ofiarność i go
towość śpie,-izP.nia z pomocą 

ojczyźnie w każdej potrzebie. 
Tym większe przeto oburze 

Przypomnijmy jeszcze, co nie 
jest bez znaczenia, że wars>zaw
ska klasa robotnicza i organa 
porządkowe szybko i sprawnie 
położyły kres ekscesom. 
Wskaz.ując, że byłoby krótko

wzrocznością przy.pisywanie o
wych awantur tylko grUJ.pie stu
dencki.eh wichrzycieli, E. Gie
rek wysuwa pytania: 

Kto miał interes w tym, by 
odciągnąć młodzież (jej nauki i 
pchnąć ją na drogę awantur? 

K<>mu zależało na tym, by ju
dzić przceiwko Zwią21kowi Ra
dzieckiemu, naszemu WY'Próbo
wanemu przyjacielowi. z któ
rym braterski sojusz stanowi 
gwarancję naszego bezpieczeń
stwa na dziś i na jutl'o? 

Komu zależało 1 zaJeży na 
tym, żeby przynajmniej ooła
bić tętno pracy dla Polski Lu
dowej, znieehęclć do rea.Jizacji 
czynu zjazdowego, siać niepo
kój. ferment w społeczeństwie. 
niewiarę w twórcze siły nasze
go narO<du? 
Odpowiedź na wszystkie te 

pytania nie nastręcza żadnych 

trudności - stwierdza mówca 
- ostatnie dni przyniosły w 
tym względzie nieodparte do-

Stypendia 
dla t90 tysięcy studentów 

CA) Dokończ'3lli'E! ze str. 1 
sji EJkon.omiC12lJ'lej Rady Na
czelnej ZSP - są rez;uJ1tatem 
swroko zakroj0«1ej pracy. 
podjętej latem 1966 r. pirzez 
k ierownictwo ZSP przy współ 
udziale Mi'Il.ister&twa QGwia
ty i Sz:kolnicbwa Wyżsu.ego, 

a Zlffiierzająoej do zreformo
wan.ia sy51temu st)"Pelldia1ne
go. 

Poza P'rzytoczonymi już r e
zultatami dokonanej w ostat
nim czasie zmian'Y w zakresie 
pomocy - socjalnej dla studen
tów - ~·rQtc'e wejdo:ie w ży 
c ie inna decyzja, waż;na dla 
środowiska akademickieg o. 
Jest o.na również wyni•kiem 
w s pomll1iancj dJZiała<llTlOŚ<:i ZSP 
i resortu sfrolnictwa wyższe
go. Od 1 kwietnia br. całiko-

wite stypendia pienięime, mie 
szkaniowe i stołówkowe (łącz 
nie) będą przysługiwać studen 
:om, w których rodzimtie dochód 
na osobę wynosi 500 zł mie
sięcmie. Dzięki temu <>k, 14 
tys. młodzieży dodatkowo zo
sta•nie objęt)'.eh tą formą pomo 
c y . Dotychezas przysł~giwała 

ona wyłąe21nie młQdzieży z ro 
dzin o dochodzie do 400 zł na 
osobę. 

Kierownictwo ZSP przygoto 
wało także ni~awno projekt 
7.miany kryteriów, uzasadnia
jących pr11.ymanie stypendium 
zwyczajnego. Przesunięcie w 
gór ę o 100 ził granicy docho
d u , przypadającego na 1 człon 

ka rodziny studenta - po
zwoli na objęcie styperaj_iami 
dodatkowo ok. 26.5 tys. mło
dzieży, 
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Propagujemy kulturę I izyczną 
TKKF działa W ŁOdzi już JO lat. 

Pracuje w naszym mieście 200 
ognisk z 26.642 członkami. W ru
chu spartakiadowym udział wzię
ło 184 tysiące zawocników w tym 
34 tysiące kobiet, NajWięcej og
nisk jest w Dzielnicy Sródmleś
cie - I\ , a następnie - Polesie -
46, Bałuty - 37, Górna - 32 I 
Widzew - 21. 

Czy ilość ta jest wystarczająca? 
Dalecy jeszcze jestesmy od rekor 
du. Trzeba starać się o to, żeby 
w nowo powstających osiedlach 
budować boiska do gier sporto
wych i zabaw. Trzeba także wzbo 
gacać 'program pracy ognisk I za 
stanowić się nad urozmaiceniem 
programu gimnastyk! rekreacyj
nej. 

Osobnym zagadnieniem jest 
sprawa wypoczynku świąteczne
go. Zdziałano już wiele ale J 
wiele pozostaje jeszcze d~ wyko 
nania tak, żeby ludzie z miasta 
- udając się nad wodę czy do 
lasu - mogli mleć zapewnione 
dobre warunki odpoczynku. Cho 
dzi tu nie tylko o zapewnieniP 
roz,;ywki, ale również o „stra
wę duchową l o lepsze niż do
tychczas zaopatrzenie kiosków w 
żywność oraz napoJe chłodzące. 

Obowiązkiem ZM TKKF jest 
rozszerzenie swoich kompetencji 
i wkraczanie wszędzie, tam gdzl<' 
jest możność wykorzystania ak
cji propagowania kultury fizycz
nej. 

Dobrze się sta lo, że od tego ro 
ku nastąpiła decentralizacja w 
finansowaniu TKKF. Pozwala to 
bardziej planowo I rzeczowo kie
rować pracą ognisk. 

O tych wszystkich sprawach 
dotyczących nie tylko TKKF'. 
ale wszystkich mieszkańców Ło
dzi, którzy tak l!cznie spędzają 
wolny czas przy siatce, grze w 
badmintona, czy nad stawami 
ośrodlców wypoczynkowych pi
f'Zemy niemal w przededniu V 
Miejskiego Zjazdu Delegatów 
TKKF (21 bm.. godz. 9' w sali 

Zw. Zaw. Budowlanych przy ul. 
Piotrkowskiej 230). 
Pisząc o TKKF nie sposób jest 

pominąć kilku nazwisk najwy
bitniejszych działaczy tej insty
tucji: dr A. Nonasa, mgr T. Za
topiańskiego, K. Frankowskiego, 
mgr Wł. Okasa, Zd:z. Michalaka, 
Stef. Szulaka, dr A. Zatke, K. 

Zajączkowskiego, st. Szuttenba
cha l R. Pilarczyka. 

Obrady będą niewątpliwie cie
kawe, a podjęte wnioski pomo
gą TKKF w Lodzi w dalszej 
pracy nad rozwojem kultury fi
zycznej wśród mieszkańców na
szego miasta. 

J, NIECIECKI 

Przed mistrzostwami Polski 
w tenisie stołowym 

W najbliższy poniedziałek, IH 
bm. w Lublinie rozpoczną się 

Bokserzy RKS 
jadą do Tomaszowa 
Ja,k dotychczas - pięściarze 

RKS, starają się o wejście do 
II Llgi, walcząc ze zmiel!l1lym 
szczęściem. 

XXXVI mistrzostwa Polski w te 
nisie stołowym. Na starcie tej 
imprezy stanie 64 zawodniczek 
i zawodników, a wśród \lich 12 
łoozian: A. Domicz, J. Domicz, 
z. Frączyk, Garczyński, G. La
sotówna, Bieniaszkówna (Włók· 
niarz), Włodarski (Zjednoczeni 
Pab.), Lisowska-Butrymowa i A. 
Lasotówna (AZS), Czerwiński, 

Ambroziewicz (Start), Guzików· 
na (Społem): 

Najsilni„jszy chyba okręg w 
tej dyscyplinie sportu, jakim na 
pewno je~t Łódź, nie ma jakos 

Z Barbarką przegrali sromot- szczęścia do walk o tytuły mi· 
nie 2 :18, ale wygrali 14 :6 z Gó- strzowskie. Dotychczas jedyniP 
ralem i obecnie mają dwa zdo- Krygier w 1954 r. i Grzanka w 
byte i dwa stracone punkty. 1963 r. zdobyli tytuły mistrza 
Najbliższym przeciwnikiem Polski. Jedynie w grach podwój 

RKS będzie drużyna Lechii z nycb nasi zawodnicy zawsze od 
Tomaszowa, która na swoim kon grywali dużą rolę. Rekordowe 
cie ma jeden punkt zdobyty, a pod tym wzi;lędem były ubie
jeden stracony. i:łoroczne mistrzostwa Polski 

Yf barwach RKS wystąpią: Ci we Wrocławiu, kiedy to Gar
chacki II, · Muszyński, Ligner, czyński i A. Domicz (gra po· 
Swierc;zyński, Mordoń Stańczyk d~ójna mężczyzn), A. Lasota . i 
Stnelecki, Osiecki.,' Sklj:piec: L1sowsk_a-Butrym (gra podwóJ· 
Grzesiak i Gos na kobiet) oraz L1sowska-Butry 

. · .. mowa i A. Domicz (gra mie-
~zoło"'."Ym1 bokse'.'ami Lech.i!/ szana) zdobyli tytuły wicemi-

sa. Sob;ech, Małk1ewtcz, Miazga, strzów kraju. 

Jakubczak i FrącKowiak. Sądzimy, że w tegorocznyc~ 
Spot.kanie rozegrane zo~tanie mistrzostwach zawodni_cy naszP.· 

17 . bm. o godz. !7 w sali Le- go o.kręgu odegrają poważn 
ch1i w Tom~ow1e, (D) rolę. (m, st 

Wialiką uiwagę pTZ)'Wliązuje 
SDP do podnoszenia kwali
fikacji zaiwodowych dz:ien.ni
kMZY, zwłaszcza młodych. 

W miniionej kadencji wła
dze !Państwowe i wla.dze sto
W~SZ€11lia oodjęły trudne 
problemy b)"""1We, socjalne d 
7Xl.rowoit.ne środowiska dzien
ni•karskiego. W maju ub. r. 
wszedJ: w ży<':le nowy układ 
zbiorO!Wy pracy d2lienni!ka:rzy. 

Kronika 
=== wypadków 

e W Bronisinie powiat Łódź 
wybuchł wczoraj groźny po
żar. Z nie ustalonych jeszcze 
przyc7yn zapalił się dom mie 
szkalny. W późnych godzinach 
wiec-zornych do Bronisina WY 
słane zostały pm;iłki straiy 
pożarnej z IV i VII oddz'ału. 
e W Uniwersalu na Placu 
Niepodległości, na ruchomvch 
schoda.ch WY.Padkowi uległa 
!O-letnia Ilona A. (Farbiarska 
15). Dziewczynka doznała o
brażeń dłoni i przebywa w 
Stacji Pogotowia Ratunkowe
go. 

• Ruchomym prętem ude
rzony został w Ę!owę Stefan 
ą. Wypadek miał miejsce w 
Łódzkich Zakładach Wełnia
nych przy ulicy Rzgowskiej J7. 
e Na skrzyżowaniu ulic o

<:rodowej l Zacho<Iniej znale
ziony został pijany Julian B. 
Lekarz Pogotowia stwierdził 
u niego ranę tłuczoną nosa. 
Pr.zeiwieziony on został do Sta 
c:)i Pogotowia R<..tu•nkowego. 



• 

4 tys. zł. na Gentrum 
Zdrowia Dziecka 

Łódzkie perspektywy komunikacyjne 
od kob~et 

ptzykladami z Berna, Dilssel
dorfu 1 Sz;tokholmu. Dlaczego 
więc miesr.kańcy tych miast 
nie narzekają na komunikację 
masową w takim stopniu jak 
u nas? Mimo opóźnień w kur 

autobusów. Nowo uruchamiane 
przez nas liinie .aut<>busowe 
skutecznie odtiążają tramwaje. 
Powodują one jeci·nak koniecz
ność p.rzebudowy układu ulic. 

IAPl 

z ZPW im. Struga 

Kilka tygod<ni temu, z zegar
kiem w ręku, obserwowaliśmy 
ruch t·ramwajowy w kilku wy 
branych punktach miasta. Do
szliśmy d ·o wniosku, że nasze 
tramwaje kursują niezgod<nie 
z rozkładem jazdy. Dlaczego 
tak jest i - co najistotn ie jsze 
- jakie są szanse na korzyst
ne zmiany w tej dziedzinie? 
- z pytaniem tym zwrócili
śmy się do d y rektora d/s eks 
ploat acji MPK - inż. Edwar
da Majewskiego. 

sowaniu tramwajów, mogą oni.---------------

Wczoraj kobiety zatrudnione 
w ZPW im. A. Struga w Ło· 
dzi przekazały 4 tys. złotych 
na budowę Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. Diecyzję 
taką podjęła komisja kobiet 
tych zakładów - po konsulta 
cjach z żeńską częścią zalogi.

1 

Pieniądze przeznaczone były 
początkowo ni skromne upo
minki z okazji Swięta Kobiet. 

(W.) 

Posługując s ię zagranic.zną 
literaturą fachową, dyrektor 
Majewski po informował nas, 
że odchylenia od rozkładu wy 
stępują nie tylko u nas, ale 
także i w wielu ośrodkach 
miejskich za granicą. Służył 

Zurnal łódzki * Dziś rewia mody 

do tychże tramwajów się do
stać. Natomiast łódzkie tram
waje nie tylko się spóżniają 
ale są tak zatłoczone, że nie 
jednokrotnie nie moż,na się 
'1imi zabrać z przystan•ku. 
Kursują one niereg!Jłarnie nie 
ty lko na skutek uchybień or
ganizacji pracy w MPK, lecz 
róWIDież na skutek tego, że 
na ulicach zwiększa się ilość 
innych pojazdów poruszających 
się po jezdniach z torami 
tramwajowymi. 

Dlaczego jest tłok? - Ilość 
pasażerów wzrasta o ro mln 
rocznie. 5 lat ternu pasażer 
przejeżd7.ał przeciętnie dzien
nie 3 km - dzisiaj już 5,2 km . 
Linie si-ę wydłużyły. a Łódź 
od 1962 r. nie otrzymała ani 
je<inego wozu. 

- Uruchomiliśmy wszystkie 
rezerwy - informuje dyrektor 
Majewski. Skróciliśmy do mi
nimum cz.as remontów. T.abor. 
który 5 lat temu przejeżdża! 
rocznie 42 mln km, przejeżdża 
obec<nie 54 mln km. Osiągnę

liśmy już granice naszych mo 
żliwości przelotu wozów. 

- Czy oznacza to, że z chwi 
lą otrzymania nowych w<>Zów 
zmniejszy się zatłoczenie w 

Po raz pierw- tramwajach? 
szy Dom Mody - Na pervf!'riach - tak. W 
Przemysłu Odzie centrum np. na Gdańskiej I 
zowego „Telime Al. Kościuszki linie są tak za I 
na" opraeowat tłoczone, że nie ma mowy o 
żurnal na sezon dodatkowych wozach. Pozostaje 
wiosenno_ letni. wi~c - co już r<:.zpoczęliśmy 
zawiera on ry - / - budowa nowych linii tram 
sunki przedsta- wajowych po wschod<niej i za 
wiające modne -....:::: chodniej stronie miasta celem 

odciążenia Sródmieścia. 
płaszcze, kostłu I - Więc na razie sytuacja nie 
my, garsonki i wesoła? 
sukienki na 
wszystkie oka· ~ JE'Stem mimo wszystko 
z.je. Wydawni- optymistą. Nowe tramwaje o-
ctwo jest skrom trzymamy dopiero w 1970 r. 
ne, niemniej daje ono dobrą chodzący sezon Łódzki Dom Do tej pory powinniśmy wy-
lekcję smaku i dobrego tonu. Mody przygotowuje ponad 250 budov..~ć dwie nowe trasy i 

'ć · I przygotować zaplecze. Ratują 
Nalężałoby tylko udostępm modeh, (Kas.) nas autobusy. w bież. roku 
żurnalik szerszym rzeszom ło· Na rysunku _ modne ko- 1 · 
dzianek. Dobrze byłoby np., ącz;me z tym co już otrzy-

s.tiumiki z żurnalu ,,Telimeny". malis'my przyb""zle nam 111 
aby znalazł się on w sprze· r----------------------.:.......:.._:"_~· -----
daży w sklepach „Telimeny". 
Dziś ,,Telimena" organizuje 

oficjalną rewię mody wiosna 
-lato &8 w Muzeum Włókien
nictwa. Zaprezentowanych zo
stanie przeszło 80 modeli. Trze 
ba prz~ tym dodać, że na nad 

Społecznicy z Polesia 

Li5TY@~ 
„Konces ja"? 

Po wielu staraniach uzyska
łam w kwaterunku przyd.zial 
na dirugą izbę przylegającą 
do mego mieszka<nia. Niestety. 
nie mogę się do niej wprowa 
dzić, bO n.a naszej posesji od 
bywa się remoµt i przepro
wadzają.cy go robotnicy co
raz to „wynajmują" przyzna
ny mi pokój temu z lokato
rów, który nie chce się prze
nieść do zastępczego pomiesz
czenia. Ja zaś - mając przy
dział w kieszeni - po dawne
mu męczę się w 4 osoby w 
jednej c iasnej izbie. Interwe
niowałam wielokrotnie, a ·le mi 
mo obiet.-iic admi•nistracja zwie 
ka z tygodnia na tydzień z 
przekazaniem należnego mi 
loka•lu. P·roszę ba.rdzo o po
moc. 

K. c, z uJ, Hutora 49 

Ponieważ trudno przypusz• 
czać, aby przeprowadzający 
remont przy 111. Hutora 49 po 
siadali „koncesję" na wynaj
mowanie izby ;~rzyznanej ob. 
K. c„ mamy nadzieję, że tą 
dziwna i niecodzienną sprawą 
zainteresuje się wreszcie go
spodarz. - posesii - dyrekcja 
MZBM. 

(h) 

Odvowiedzi redakcii 
L. Ambroziewicz - Łódź: 

Wydaje się, że poglądy Pan.a 
są dość specyficzne i stronni
cze. Fakt, iż do informacji 
wkradł się chochlik drukarski 
('O<>winno być: dziesiątki tysie 
cy uchodźców arabskich„. a 
n ie „dziesiątki milionów") by
najmniej nie dezawuuje praw 
d ziwej i obiektywnej informa 
cji o prowokacyjnym ostrzeli
waniu terytorium jordańskie
go przez najeźdźców izrael
skich. 

Horacy '5ałrin 

Na peryferiach logiki 
D 

zi<iw się to me.spe-ina 
cLziesięć l-Oit temu; gdy 
w ciie&qcej się ja!k 

TWjleipszą remiomą kaww:ren 
ł ce „Egz,A;yczinej" spotykali 
się przy pól.czarne; l'Udzde 
pędzla i p ióra. Da<pijałem 
w/a-ś nie filimnkę tego aTo
maitycznego trwnku i bylem 
niezmiernie zdai.wi071.y, że 
do stiołi1ka mego przysiadła 
się bezceremcmial n ie CZlQll'TllO 
n.ka kelnerka J\!Jadaia. 

- Pamie red-0.ktorrz e„. - za 
częla d-O>lce co1n espresS>ioine. 

- Oho - pomyśLałerrn -
•. na pewn·o pożyczka. 

- Cncialabym 0 coś popro 
sić, ale nie śmiem„. 

- Nóżki na stół! - zwchę 
ciłem jq dość frywolnie. 

- Może by pwn zannówił 
kiel.Vszeczeik koniaczku il-ub 

sa.modm.ie loo1"1;Ce1'ltujqcego pia 
nisty. N1ie ooimieoiizałem ;mzy 
tym niJkogo doitk'1'1,(łć, a ;uż 
na3mn4ej mego szainowmego 
rówieśnM<:a, pemiqeego -nie
miłe obowłqzki paborcy. 

Ch>odzi tu o zaisadni•czq. 
k ilk<»kro<tnie na łama:Ch nia· 
sze j prasy roztrząsam.ą kwe
st ię: czy „obowią.z:kowa kom 
sumpcja" w-ply.wa d-Oootnio 
na klimuz:t lOlkalu, czy eh-ro
ni go pr.zed 1W1jściem nieipo
żąd-0.nych gości? 

mie tów eczki... 
- Z jakiej 

pammo? 

N i e u:p,raszc.zajmy tego za
gadmlienia. W SJW•oim ozia.sle 
odwtie<Lzalem niekiedu smiwt 
nej ,pannięci „L.iliainę" i wi
d•zialem, j<i1k rrootoryczme ,;nie 
biesktie pitaiki" roczyly się 
przy ®bo.ii•ka.ch liki.era.mi i 
wtnem, t?"Woniqc pełną, (JatrŚ 
ciq lekko ,,.zarrobi>ome" pieniq 
dze, ~IS gdy g'l"U.chajq 

okaJZ:ii mościa ca gdaieś w kqc.iiku pa.'l'lka 

- N·o, wie pan, bo leży
my z mź,eosięczm.ym pla.nem .•• 
a większość gości n.ie pi•je al 
lvolwlu„. 

Nie pamlęoo.m, czy spelmi
lem wtedy prośbę uTodlzi
we; pe'ten.tki, ozy też '7Ulliw
n11 chwyt zibylem wu"'1l!Zu
miwlym uśrnieszikiem. 

Od fag.o dnia, jaok :zaiwwoa
~ylem na w1Stępie. wpłyrrrę
lo spoiro ·• ozaosu. I dZJiś rimzy· 
świeca k4eN>wniik.oim z,a:kła
dów ga>Stronomiczm.y'Ch ize 
1oszech miar słu,szn11 ce<l pod 
niesietnfa do-chodor..aości po-

l 
wierzonych ich pi;eczy pla·CÓ 
wek. A jedin.aik sęk tkwi w 
tym, że nie ,zaw!$.Ze cel uś.wię 
r.a środ'ld. 
Tl' / jednwm .z oo.tiaitM.ch fe 
y ~· lietomÓ<w porrus.zylem 

niesbus.zmy, nwim zda· 
niem, f<»kt pobietr-O'nia „ob00· 

w iq,ZJkow e; '/oo<nswm·pcfi" u> 
kaJWi{J11'1Wi „R<llTy•tas", kit&rej 
bywalcy p.roewa.żn;ie rekr>U.
tu;q się z mwdzteży oboj
ga -plci. Wskaaalem na mb 
.mrd, że pól. godzimy po u
i.•zczentu raichtunoku chciano 
mnte zmltl.tJSoić do zypro.ceinro 
di2liesii?cł-O'.UOt011.V@[J•O haTaC2lU 
za ,,d.2'MMI'ltn0ść Tozrywlw-
wą", ogra111;iczafjącq się d<> 

zakochanych zadowalała się 
-raczej małą katv1kq i dw1wzbo 
to.wym cia.steazloiem. Nie u· 
tru.d:nfo}my więc solid:n.eJ 
m1-0cf.rie.źy 'UA:.ZęlS'ZCZaJnia dm 
now·oozeosrnych l•Olkaii ko.wiiiatr 
nianych (<tmm, gdczie tp11ZygT11 1 
wa cz.o <tańca ·o'l'lk1'oofira, m'ioa 
n.a by p01bierrać miezibyt wy· ' 
górowarn.e 'up/la.ty za muzy- ' 
kę). Ni>e IJWJIWJ.intiGjmy mia· ' 
dzieży do ;,obowiq:zikorwej" 
kanS'Wffll]JC'fi nompo1jów wysko 
kOIWych. Chmmimiy jq p!'IZed ' 
'l'!aWykiem pociqgam,ia Z kie. 
lis.zka "P'J'IZY każdej okazji, 
kiedy ro „m:o11W<pOlówka" sta 
je się cod.ziennym naipitkiem. 
a „ro.r1-r11cha." - chlebem po 
wszed:nmn ... 

A 
jeśli jti.ż 111J0tW:a o 

chlebie p.oiwszedinim 
p<Jl2ltvalę oobfa na małą 

d11greisję. 
Pe.w~en mqd'l'ala ~t<uny, 

jaJk się 'Piecze ob<»nzam'eik; od 
po<WWdlział: 

- Rzecz prro!lfla, Bie>rZP 
się dzmrę i obfopia dOOIJooła 
ciaste>m„. 
Częsbo wydwje mi 81ę, te 

t u ?HIS przy wypieku chle 
ba sto- ·' - 0 1JOd()bna receiu 
turę. W pnzeciwn.umi b-o
wiem Taa:~e - sikąd. w nimi. 
ty.Ze 1d·ziur?! 

:„""'""'"'""'"'" ............................. ~ ................ """" .... """'"'"'..,....; 

Spoteczel}stwo drzielnicy Pole 
si.a wiodło w ub. r<>ku prym w 
czy<nach ~połecznych. Wartość 
ich pracy d-la dzielrni.cy i mia 
sta wyniosła 13.300 tys. zł. Dizię 
ki tym wysiłkom zmieniło się 
obłiC'~e Polesia. P<>wstało wiele 
nowych •C'hoct<ników, skwerów, 
pafklingów, przył!yło zieleni. 
Dm':y wkład pracy wniosła mło 
dzież szkolJJa f pr.acująca, zwła 
szcza zrzesz001a w ZMS. Wy· 
różnilo się wiele zakładów pra 
cy i 92'kół, których przedsta
wiciele pra<:owaili często wie
cz<>rem przy świetle reflekto
rów. 

podsumowanie czyn.§w s.połecz 
nych za rok 1967, na którym 
wyróżniającym się działaczom 
wręczono 105 odznak uczestni
ka czynów społecznych: 35 zło 

tych. resztę srebrnych i brązo 
wych. P<>nad1:o wręczono 28 
dyl>lomów uzn.ania d1a wyróż 
niających się zakładów pracy. 
Znalazły S>ię wśród nich zakla 
dy: „Lodex", im. Kunickjego, 
Zakłady Odzieży Sportowej, 
Druł<arnia Akcydensowa, jedno 
stki wojskowe, .,Ruch 0

, PKS, 
RSW „Prasa", PKP. Sp-nia 
„Kominiarz", ZSP przy Poli
technice, Straż Pożarna i Ko
merula Dzielnicowa MO. 

mnmmmm1m1mmm•11111111111111111111m1111111111111n11111111mmuumm11amm1111mm11111n11111111n1mulill11m1111111111111D1111111m 

Rozmawiamy z m~r Z. Jankiewiczem 
REGULARNOSC„. 

„.kUrsowanla autobusów linii ffl 
obse.I'IW'Owallśmy wcrzoraj po per 
łudniu na Placu Wolności i Pia 
cu Niepodległości. Odje-wżały z 
~rańcówelk w odstępach 2-5 mi 
nut. Wprawdzie o godz. 15.40 
na Placu Niepodległości wsta
liśmy aż 6 autobusów, w tym 2 
prz;eg>ubowce, ale w~ o godiz. 
15.50 pozostał tylko jeden. Dzię 
ki przestrzeganiu przez kier.>w/ 
ców roz>kładu ja'Zdy w autobu
sach kursujących ul. Piotrkow 
ską, mi~ popołudniowego 
S'Z'Czytu nie było wielkie&o 
prz;epelnienia. 

Wczo.raj odbyło się uroczyste 
169 imprez Klubu MPiK 

.lEDYNY W ŁODZI„, 

„..autom.at z piwem zailnstal.o 
wany niedawno przed „Bala
t001em" wczoraj odmówił po
słuszeństwa. Nic <lziW<nego, 
skoro znajdowa;no w rum za. 
miast złotówek, guzilki, nu
merild od szatmł i blase;Jtl od 
butów. Teraz konstruktorzy 
autom.artu z LZG-Ba.ry zasta.na 
w>ają się nad zmianą jego 
konstr'llkcji. Zam'ia·st diw.a ra
zy po złotówce będzie się 
wr.zu=ć 2-'Złotową monetę. 
Cjeka~e czy to Qośkolwiek p0 
może na nieucz;ciwych piwo
szy, którzy małe jasne chcą 
wyiplć z al,ltomatu za.„ g't!Zi.k. 

BURZA SNIEŻNA •• , 
„.przeszła ~zoraj o godz. M 
nad Łodzią . W jednej mhnu
cie zrobiło się ciemno pa uli 
cach, a śnieg połączony z sil 
nym wiatrem padał prawie pól 
godziny. Pojazdy jeździ.ty z 
zapalonymi światła!l2i· Pirze
rhodnie kryli się po bramach. 
Marzec płata nam corarz: to 
nowe figle z pogodą. · 

W KSIĘGARNIACH •• , 
.„wczoraj największym beSt
sellerem byla k9i.ąż.ka kuchar 
ska dia samot<nych i zakocha
nych. Ukazało s!_ę" właśnie no 
we jej wydanie, które błyska 
wlcznie mika z półek księgar 
skich. 

MŁODY CZŁOWIEK ••• 
„.przcwr">cił się wczoraj o go 
dzinie 15 .4.5 na ulicy. Kiedy 
pod•niosło go dwĘ><:h przechod 
niów przykrywa! kurczowo 
dłońmi zakrwawioną twarz. 
Posadzono go na ła1117ce przy 
kiosku 11 Ruchu„ na krańców
ce linii podmiejskich na Pla
cu Niepodległości. Siedział sku 
lony nie mogąc wstać o w!as 
nych siłach. Tłum gapiów oto 
czyi ławkę komentując żywo 

wypadek. Nikt jednak nie 
spie.szyt z pomocą. Upłynęło 20 
minut 7.aJJim znalazł się wśród 
p"rzypadkov.rych -przechO<!I_liów 
energiczny mężczyzna, któr) 
zaopiekował się delikwentem, 
pr zewożąc go taksówką do 
domu. (j. k•r.) 

•~al 
W roku bieżącym mies"Zkań

"Y Polesia chcą nadal przodo
wać w czy<nach społecznych . 
Planowana wartość pracy wy 
nooi ok. 12.500 · tys. zł. (Kas) 

mJ F alszerstwo i wla man ie 
a Groził świadkom 

Na ławie oskarżonych Sądl.I . siadło dwóch 19-letiniclt prze-I 

W swoim cza.sie kierow
niclw0 pQpularnego Klu 
bu Międzynarodowej 

Ks iążki i Prasy w Łod·z;i ska 
s<>wało ka.rtv wstępu i drzwi 
do siwegJo lokalu otwado dla 

w s zystkich, Eksperwment <>lill
.zaił sie jednak chybiony. 
MPiK stał się bowiem wtedy 
miejscem zebrań halaśliwei i 
częilto ruiekulturalnej miodzie 
ży okuipuiacej (jak i w in
nych kawóarniach łódzkich!) 
stoliki i prze;rakadzająe1'?j tym, 
którzy przy.sfili tu w poważ
niejszych celach. W rezultacie 
od .stvcznia .rok.u 1966 karty 
wstenu obowiązują tu z ~o 
tern. 

Powiatowego dla m. Lodzi za- stępców: Andrzej Milcza0rski 
(Rumuńska 11) karany jńż są
doWll11e i Roman Lewandow
ski (Polna 24). Obydwaj usiło
wali wtamać się do ki001ku 
„Ruchu'', lecz zo~!i spł-05ze
nl przez prz~Cłlodniow. W tej 
samej S!QMWie Milczarski miał 
kiJika innych zarrz.;.itów. Wszy• 
stkie dotyczyły faktu, iż po
M ał <>n albo usiłował pobrać 
z PKO pewne klw<>ty pienię
drzy na sfałsrz<>wa<ną książecZ>kę. 

o ,,Początki Państwa Pol· 
skiego" - preloefi<cja, o godz. 
2(), w lClllbie Nowej Af.rykl 
(zachodnia 12) połąCŻana z wy 
stawą. 

o „Zni!W.Czenle Kijowa przez 
11aja7.d mongolski" - odczyt 
A. Gu.pieńca, o godoz. 18, w 
Klubie RO<!yjs.kim (Wi~kow
skiego 32). 

o „Mebel i §wiUło we wnę 
trzu" - prelekcja mg·r K. Pli 
szk!,, o godz. 17.30, w LOK 
(Tra:ugutta 18). 

o „Architektura i budownl· 
ctwo w USA" - odczyt mgr 
inż. W. Rzepki, o godz. !8, w 
Klubie przy ul. Piotrkowskiej 
nr 55. 

o Wieczór poświęcony pa
mięci poety łódzkiego Wacła
wa Mrozowskiego - o godz. 
18.30, w Klubie MPilK C..'la•l"\l
towic-za 8-10). 

o „.Jak zostać gwiazdą" -
prelekcja "tf. Bal_laszkiewioza, 
o godz. 18, w Klubie Studen
tów (Piotrkow&ka 77). 

o „Historia żyd6w w Pol• 
sce" - odczyt mg.r 'i . Kietsza, I 
o godz. 20, w Klubie Ludo
wym (Wlęck<>ws!tiego 13). 

Sąd surowo potraktował ml<> 
dych przestępców skaz.ując o
bydwu na kary po 3 lata wlę 
zienia, 2-let.nlą ut.ratę praw pu 
blicznych i honorowych praw 
obywatelskich oriaz wymierzył 

im grz~y: MilCJZarskiernu 
2,5 tys. zł, Lewa<ndow&kiemu 
2 tys, zł. 

* * * 
21-letmi Lech Pałka (Praska 

B) stawał już kilkakTotnie 
przed sądem. Tym razem wy
stąpi! 001 w roli „obrońcy" 
swego kumpla, odpowiadające
go w procesie o gwałt zbioro
wy. Pałka zagroził dwu śwlad 
kom ze2lnającym przectwko o
skad<>nym, że dopuści się wo 
bee nich rękoczynów. Pogrót
kl nie odniosły spodziewanego 
rez;ultatu, a iPatka sta-nął przed 
Sądem Powiatowym d'la m. Ło 
dzi, który wymierzył mu · karę 
1 roku więzienia. (Lw.) 

- A czy nie odbiło się t'O 
w ja.kiś sposób na frekwencji? 

- Mimo tych celowych ogra 
111dczeń - ionformuje k .ierow
nik Klubu MPiK mgr Zd"lli
słaiw Jankiewicz - lokal na.>:z 
je.;it zawsze pełny: mamy 
przecież 3 tys. stałych bfywal 
ców kłubu, posiadaczy kart 
wstępu. W sumie przez naszą 
czyie/l•Il'ię i kawi.a1m6ę pr:zewi
fa się d.zoien111ie 500 o>Ób .• „ 

- Swiadczv to e atrakcyj
ności orgiainiTJOwa.nych przez 
was imprez i a.kcji. A na któ 
re z nich kł.adzieeie szczegół 
ny nacisk? I które cieszą się 
największym Plllwte>dzeniem? 

Klub nasz. prowadząc 
swują d7.iałalność w opa•rciu i 
P'!'ZY kansuilltacji specja.11!1ej ra 
dy pt"ogramowerj, orga11izuje 
cykle prelekcji o tematyce 
baord'ZO l'Jt'Ó:inicawamej. Szcze
gólną popula.rrrością oie,.zą 
s·ię prelekcje historyczne, na
wiązujące do genezy powsta
:nia naszego miasta. 'I'aikie jak: 
„Historia herbu Łodzi", „Łódź 
faibryc=a w gawędzie, baś
ni i anegdocie", „Spacerik,iem 

l-~:~:~;~:i~~~-2:~~:~-powiadamia, iż 17 marca br. w lokalu 

NIEMIECKIEGO, rosyj
Ogłoszenia drobne skiego, lekcji, korepety 

____________ 
1 
cji - udlZielam. Tel. 

2 POKOJE z kw:hnią, 
lokator&kie, nowe, Teo
filów (·njezami"'57lkałe), 
zamienię na podobne w 

362-99 50114 g 

„OPEL-Rekord" 1963 r. 
sprZ>edam, Łódź, Siera
kOW&kiego oo.a. Ogląd•ać 
w sobotę 1 me.dzielę po 

I 
przy ul.• PiOTRKOWSKIEJ 215 

w godz. 11-17 odbędzie się 

SPRZEDAŻ PSOW 
SCHRONISKOWYCH. 

Zapraszamy chętnych do nabycia 
PSA-PRZYJACIELA. 1722-k 

.... -~--~----. 

śródmieściu. Ofer.ty 
„50635" Plrasa, Piotrkow 
s.ka 96 
2-:POKoJE, k.uchnię-1 
kawalerkę w blokach, 
zamienię na 3 pokoje, 
kuchnię w blokach. Ofer 
ty „50'592" P~asa,i Pi<>tr
kows>ka 9& 

god!Z, 9 506115 g 

PRAGNIESZ szczęśliwe
go m.a'łżeństwa? Na.pis z: 
„Venus" Kosza.Im, Ko-
lejowa 7 Swidroń. 
Błyska.wk:mie prześle-
my k't'a.}owe adresy 

po Piotrkowskiej". Popularny szej czytelni i z prelekcji ja 
je~t również cykl odczyitów, kie się tam odbywają. I to 
pr:zebie~ający pod hasłem •• Po wlaśnie powirnl<> się ztniendć! 
znajmv współczesność". Rozmawiał: M. J. 
Uwzględnia się w nioh zagad,-------------

nienia z dziedziny polityki, 
sztuki. na.u)d, kultury 
(„Walka o pokój w świecie 
na tle odkryć naukowych'', 
„Współżycie pańsbw i narro
dów 0 różnych ustrojach pOli 
tycz.nych i społecz1I1ych'', „No 
we prądy w lilteraturze XX 
wieku" i>td.). 

Sesja wyjazdowa 
Klubu Krytyki 
Teatralnej w Łodzi 

W dniach 2, 3 i ł kwietnia 
odbędzie się w Łodzi sesja 
wyjazdowa Klubu Krytyki 
Teatralnej SDP. Goście nasi 
zobaczą: „Tkaczy" Hauptmana, 
„Apel" Subotica, „Berezia
ków" Obidniaka, „Piąty lot" 
Orłowskiego, „Nie zapomnisz 
owych dni" i ,,Babę-Dzhvon 
Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. 

Poza tym przewidziane jest 
S'!>Otkanie dyskusyjne z wła
dzami miejskimi f łódzkim śro 
dowjskiem teatralnym, a także 
zaprezentowanie „Mercedesa'' 
według A. Brychta w wyko
naniu zespołu amatorskiego 
ŁDK O!_aZ „Kniazia Igora" VII 
Teatrze Wielkim. 

M. J, 

Klub nasz wYSO'ko sobie ce 
:ni współpracę z TPŁ - z 
jego Klubem Miłośników Tea 
tru i Towarrzysbwem Miłoś
ników Fdlhannonii. Dużą 
atrakcją dla łódzkich meloma 
nów są :nasze „Wiecwry mu 
zyki polskiej" oraz spo!Jka
nia :z WY'bitnymi pisaT:zami. 
Prawo obyiwaitel•:itwa zd.ol:Jtyła 
or"a•niz<>waina ra.z na kwar
tał „Krrondka wydairreń z kora 
iu i ze świalta'', w opraco
waniu J. K0orOIW'Sk:iego i Wł. 
Rymkiewicza. Orgl8Jnizujemy 
równ1ież wystawy małany iódz 
kich i pozałód.zkich. oiroli=oo 
ciowe wystawy rocznicowe, 
cotygOO'niową ekspozycję lk!ro
niki CAF itd. 

- A także prowadzicie kur Ir;:==============::;: 
sy jezyków obcyeh. 

- Na tvm odci1rnku pochwa 
lić się możemy tak poważny 
md o;;i.ągnięciami, że bezape-
lacyjnie prrodujemy tUJtai I 
w skaH ogól!nopolJS1kieij, Żr6d 
ła tego sukcesu? Kama lek
torów :rek!rutuiącrrch się z 
wyższych uczelm.i ł6d.z.kich, 
sorzyjające wairulllki lokalowe 
oraz sam POZiom słuchaczy, 
wsiadających średnie i wyż
sze wykf?Ztafoenńe. Kuirsów 
tego typu prowadzimy 55 z 
ud.ziałem 1500 ikur.sal!litów. N.aj 
większym poiwodze1111em ciesza 
sie iezyki: a1111;iehki, niemiec 
ki i francuski. 

- A istniejące jesizc.,,e nie
dostatki? 
. - ·w czyteln·i naszej prowa 
d7.limy 200 itytmłóiw róż,nych 
czasopism. Na.jTozmaitszych 
imprez społeiczin<>-poldltycznych 
i kuJibur.a•1no-oświaitowych w 
roiku ub. .zorgalll.lirzowailiiśmy 
169 i 249 wyst.aiw. Nie sposób 
j e dlnaik nie zaJttwarżyć. że część 
odwied7.ającej na> młodz,i eży 
w ·oJi korzystać raczej z na
szych a:"-Ortymentów cukier n i 

• 

- RoiZWmiem, że to je<&t 
naipad, aile czy pa.n chce 
pieniądze podjąć czy wpla
cić!? 

czych, an i że!,i :z. za.sobów~n~a~-~~~~ę~~~;:=:::=::=::=::==:~ 
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WAZNB TELBFONY 

Informacja telefoa, OS 
Pogot. Ratunkowe 09 
Po~ot. MO 07 łOO•ot 500·00 
St.rat Pożarna 81 C0!1dzi1?li,fJY! 
Informacja PKS 265-98 
lnrormacja PKP 581·11 

TEATRY 

TEATR WIELKI g. 17.30 
,,Straszny dwór" 
(.przedst. zamknięte) 

T~:ATR POWSZECHN'\ 
g. 1'6 „Swięta Joanna" 
(l>rzedst. zamkmęte) 

TEATR JARACZA (W sa 
li ul. Moniuszki 4-a) 
g. 19 „Nie zapomnisz 
owych dni" 

TEATR NOWY - nie
czynny 

MAŁA SALA godz. 20 
„żeglarz" -

TEATR 7.15 godz. 19.15 
„Mordercy stowarzysze 
nitt 

OPERETKA -: godz. 19 
.• Dziękuję Ct, Ewo" 

ARLEKIN - godz. 17.3-0 
„Maski mistrza Fanta
ski" 

PINOKIO - godz. 17.30 
„Rubel samosiejek" 

FILHARMONIA (Naru-

ska 13) 
10-17. 

czynae w g. 

'1 UZEUM SZł°UKI (Więc 
!<owskiego nr 36) god>.. 
9-15. 

\tu ZE UM ARCHEOLO· 
GICZNE I ·-ETNOGRA· 
F"ICLNE (Pl. Wolno· 
lici 14) godz. 11-17. 

KI N A 

BAŁTYK - „Old Sure· 
hand" od lat li (NRF· 
jug.) godz. IO, 12.3-0. 
15, 17.30, 20 

POLONIA - „Flip, Flap 
i inni" od lat Il (USA) 
godz. 10, 12.30, 15, 
17 .30, 20 

WOLNOSC - „Do widze 
nia, Charlie" od lat 14 
(USA) godz. 10, 12.30. 
15, 17.30, 20 
Wł,OKNlARZ - „Praw

da przeciw praw· 
dżie" od lat 16 (USA) 
godz. 10, 12.30, 15, 
i;,30, 20 

ADRIA - ,,.Być, albo 
nie być" od la.t 16 
(USA) go,dz. 10, 12.30. 
15, 17 .30, 20 

towicza 20) godz. 19 .30 
KC>llcert .symfonicz,ny 
- ork. PFŁ. D.)lll'yge'llt 
- Stefan Marczyk. so CZAJKA „Synowie 
lista - Lew Własenko magnata" · (11 seria) 
fpn (ZSRR). Program: Cwęg.) od lat 14, godz. 
K. M. Weber - Uwer 17, 19 
tura do op. „Wolny ENERGETYK - „Winne
strzelec". F Li.s,,;t - tou" 11 seria (jug.) od 
II K<>ncer fortepiano- lat 11 godz. 17, 19 

od 

lat 11 (ang.) godz. 14.30, 
17.15 (g. 20 projekcja 
DKF) 
MŁODA GWARDIA 

„Grobowiec Ligei'' od 
lat 16 (ang.) gad.z. IO. 
12. 14, 16. 18, 2D 

MUZA - „Panie i pa
nowie" od lat 18 (wł.
fr.) godz. 15 .45, 18, 20.15 

PIONIER „Diabelska 
przepaść" od lat 14 
(czeski) godz. 16. 18, 20 

OKA - „Barwy walki" 
(poi.) od lat 14, godz. 
16 „Olbrzym" (USA) 
od lat 14, godz. 18 

POLESIE - „Milicja po. 
szukuje" (radz.) od lat 
11, godz. 17 „Wzgórze" 
(ang.) od lat 18. g. 19 

POl'ULARNE - „Dzieci 
Doo Kichota" (radz.) 
od lat 11 godz. 15 „Dar 
lini:" (ang.) od lat 18. 
godz. 17, 19 

PRZEDWIOSNIE - „ży. 
wot Mateusza" (.poł.) 
od lat 16, godz. 16. 
18, 20 

POKOJ - „Książę i że
brak" od lat 11 (ang.) 
godz. 16 „czarny dzień 
w Black Rock" od lat 
16 (USA) god,,;. 18, 20 

REKORD - „Kontrybu
cja" od lat 16 (poi.) 
godz. IO, 12.30, IS 
17.30, 20 wy Ą-dur, F. Liszt - GDYNIA - "Lola" 

Taniec śmierci na for lat 16 (fr.)° godz, IO, ROMA „Działa Na-
14 

13. 
tepiaoq i ork. H. 12.30, 15, 17.30, 20 
Brahoµ: - Wa.riacje HALKA - . „Fifi-Piórko" 
na temat Haydna. od lat 14 (fra1'>C.) g. 

MUZEA 

MUZEUM HISTORII 
WŁOKIENNICTWA (ul. 
Piotrkowska 282) godz. 
lC-17. 

15.45 „Jowita" od lat 
18 (poi.) godz. 17.45, 20 

1 MAJA - „Doktor 
Freud" od lat 16 (USA) 
godz. 15.30, 17 .45, 20 

Ł,\CZNOSC - „Fanfan 
Tulipan" od lat 14 

Ml1ZEUM RUCHU RE- (fra.nc.) godz. 111 
WOLUCYJNEGO (Gdań ł.DK - „Pollyanna" od 

vardny" od lat 
(ang.) g0d2. 10, 
16, 19 

Sf'JUSZ - „Mocne ode 
rzenie" od lat 14 (pol.) 
godz. 17, 19 

STOKI „Zamroi=e 
biyskawice" od lat 16 
(NRD) g. 16, 19 

STYLOWY- STUDYJNii: 
„Sklep przy główneJ 
ulicy" od lat 16 (cze-

ski) godz. 15, 17.30. 
Projekcja DKF g. 20 

STUDIO - „ Wierność" 
od lat 14 (radz.) godz. 
17.15, (19.30 seans zam 
knięty) 

SWIT - ,~Grek Zorba" 
od lat 16 (USA-grecki) 
g. 10, 12.30, (15, 17.30, 
seanse zamknięte), 20 

TATRY - Bajki: „Mor
ska przygoda", ,,Liter 
ka „b'', ,,Karnawał''. 
„Przygoda u Eskimo
sów", „Wierny jam· 
nik" godz. 16, 17. „Mor 
derca zostawia ślad' 0 

od lat 16 (pol.) godz. 
18, 20 

DYZURY APTEK 

Ossowskiego 4, Gaga
rina 6, Tuwima 19, Piotr 
kawska 25. Przybyszew 
$f:iego 86, Limanowskie 
go l, Karolewska 48. 

DYZURY SZPITALI 

Ul, Curie-Skłodowskiej 
15 - przyjmuje rodzące 
i ch<'"e ginekologlcznie 
z dzleJnlcy Górna; ul. 
Sterlinga 13 - :t rejonu 
poradni „K" - przy ul. 
K<>pcińskiego 32 t No
wotki 60. ul. Przyrodni
cza 7-9 - z rejonu po
raoni „K" przy ul. Piotr 
k.iwsklej 100 I 269. ul. 
M. Fornalskiej 37 - z 
dzielnicy Polesie. ul. 
Łagiewnicka 34-35 - z 
dzielnicy Bałuty t Wi
dzew. 

Informacje o dyturacb „ pita li innych specjał· 

ac>ci - tel. 03. 
Nocna pomoc lekaJ' · 

ska, ul. Sieoki1>wlcza 137, 
tel. ł4ł-łł - zgłoszenia 
na wizyty domowe w 
siodz. l!l'J-5. Na miejscu 
pr>yJmowanl są chorzy 
w godz. 16-7. · 

Nocna pomoc pielęg· 
niarska, Al. Kościuszki 
48, tel. 324·09 - zgłoszP
n!a telefoniczne na za
biegi do domu w godz. 
19-4. 
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RADIO I IElEWllJA 
PROGRAM I /we. 23.15 

8.00 Wiad. 8.15 „Melo-Rytmy"., r:i wkowe. 
9.00 „Cięża.rówka niezdara" 

Znane orkiestry roz-1 
24.00 Wiadomości. 

-opowiad. 9.20 Popularne mi
ni<ttury. 9.40 Cykl: „Zabawa z 
piosen1ką''. IO.OO „Lalka'' - odc. 
33. HJ.20 Ulubione przeboje. 10.50 
Mówi technika. Il.OO „Przepra
wa" - słuchow. -11.3() Co ty
dzień nowe piosenki. ll.45 „Po 
stęp w gospodarstwie domo
wym". 12.05 Wiad. 12.10 „Kon
cert z polonezem". 12.45 „Rolni 
czy kwadrans". 13.00 „Dzieci 
słuchają muzyki". 13.20 Swoj
skie melodie. 13.40 „Wię<ieJ, le
piej, taniej". 14.00 „Kultura pil 
nie pos.zukiwana". 14.20 Muzy
ka ope-rowa.. 15,00 Wiad> 15.05 
Aud. dla uczniów szkół śred
nich. 15.30 „Piosenka, zabawa i 
ja". 16.00 „Popołudnie z mło
dością". 16.05 „Kwadrans z de 
dykacją". 16.20 Magazyn „Na 
srebrnym ekranie". 16.50 Audy 
cja „Moje miejsce w ż"yciu". 
1·1.op Studio Rytm. 17.2-0 „9ość 
ty~odnia''. 17.55 Wiad. 18.00 „Ryt 
my młodych". 18.40 Muzyka i 
akt. 19.05 „Moto-kwadrans". !9.20 
11 Ze wsi l o wsi". 19 .35 Koncert 
życzeń. 20.00 Dziennik. 20.26 Kro 
nika sportowa. 20.40 (Ł) Kon
cert Orkiestry ŁRPR. 21.26 „Pięć 
minut o wychowa.ni u". 21.30 .,Li 
sty z teatru" - Wrocław. 22.00 
. Leczyć - ale jak?". 22.20 Wie 
czory z muzyką. 23.00 II wyd. 
dziennika. 23.10 Wiad. sparto-

PROGRA_M li 

10.46 Muzyka z róż.nych epok. 
12.05 z kraju i ze świata. 12.25 
(Ł) Komunikaty. 12.30 (Ł) „Am
bicja czy miłość do pieniędzy". 
12.45 {Ł) Muzyka baletowa. 13.W 
(Ł) „Szerokiej drogi". 13.25 
"Punkt dla arcymistrza'' 
fragm. 13.45 Muzyka polska. 
14.20 „W różnych nastrojach' '. 
14.45 „Błękitna sztafeta". 15.00 
Koncert. 15.20 Gra Zespól Orga 
nowy Rozgl. Krake>wskiej. !5.50 
„Gdański laser''. 16.00 Wiad. 
16.<J7 Muzyka hiszpańska. 16.46 
ił'.) Aktualności łódzkie. 17.00 (Ł) 
„N1 turystycznym szlaku". 17.05 
(Ł) „Melodia, rytm i piosenka". 
17.35 (Ł) „Parolas Lodzo ori es
peranto movado". 17.50 (Ł) Me
lodie w pogodnym nastroju. 
18.10 (Ł) Nasz komentarz. 18.30 
„Klub Emuzfastów Nowoczesnn 
ści". 18.4.5 Kurs )"Z. ros. 19.00 
Wiad. 19.07 „Rytmy Trójmia
sta". 19.27 Chwila poezji. 19.30 
Transmisja koncertu symfonicz
nego. 29 .25 Dvskusja literacka. 
Ok. 20.45 D. c. koncertu. Ok. 
21.25 Z kraju i ze świata. 21.52 
Wiad. sport. 21.56 Melodie roz
i-ywkOVTe. 22.05 "Strażnik grobow 
ca" - sluchow. :12.4() Trio jazza 
we. 22.55 Melodie i piosenki. 
23.15 „O co tu chodz~". 23.20 Me 
lodie taneczne. 23.5'0 Wiad. 

TELE\UZJA 

9.36 „Spotkadi się latem" 
film fab. prod. NRD (z Kato
wie). 10.55 Historia dla klas -vu 
11 Wiek od1kryć i wy.nalazków" 
(W). 12.45 Zajęcia technic2'Jl'le 
dla klas VIII - „Kropka -
kreska" (z Katowlc). 15.45 Fi
zyika I roku „Zderzenia ciał 11 

(z Gdańska). 16.26 Fizyka I ro
ku „Dyna.mika ciała sztywnego" 
<z Gdańska). 16.55 Dziennik (W). 
17.00 „Zręczne ręce" przed ka
merami Hanna Grygiel (z Po
znania). 17.15 Kino filmów arna 
tor<kich (z Kątowic). 17.45 „Czip 
wiek w białym kołnierzyku" 
<W). 18,15 Wiądomo$.ci d·nia (I'.,). 
18.30 „Klub oPowleści z mysz. 
ką pt. „Nowości techniki przed 
pół wiekiem" (W). 19 .00 „żarty 
nie na żarty" - bajki dla doro 
słych (W). 19.15 Dobranoc (W}. 
19.30 Dziennik (W). 20.05 ,Czwar 
ta zmiana" (W). 20 40 Teatr Te
lewizji: Aleks211der Ostrowsk' 
- .,Talenty i wielbiciele" korne 
d;a obyczajowa (z Katowic) Ok. 
22.10 „10 minut recenzji" 
przed k·amerą Michał Mislc>rny 
rz Gdańska). 22.20 „Fabryka w 
k'llorze 11 

- z cykl u: 11 Profile 
kultury" (Wj. · 22.50 Dziennik 
(W). 23 .10 Politechnika TV: Fi
zyka I roku (powtórzenie z 
Gdań.ska), 23.45 Politechnika TV 
Fizyka I rok>u {powtórzenie z 
Gdańska). 

Jednoznaczny głos • • • op1n11 
(Do!l.rończeruie ze str. %) 

walonych wodzirejów _oraz 
częścią studentów, którzy pod 
wpływem uprawianej dema
gogii opozycy jn.ej da]i się 
wciągnąć do obcej im spra
wy. 

Najbardziej bolema jest 
5prawa tych studentów, którzy 
uozwolili wmieszać się w po
lityczna in.trygę. Stmłenci ci 
reprezentują bez wątpienia 
niama.ły potencjał emocji, z 
którym nie idzi.e, niestety, w 
parze rO:z>ądek, Brail) świado 
mości. który nie poziwala od 
s.iać plew od ziarna - to tak 
że efekt słabości oddziaływa 
n ia politycznego i niekonsek
we111.cji wychowawczych, a p0 

części ta.kże rezu.Ltat zabiegów 
ze stro:ny określonego auto
ramentu i<leologów. • którzy 
wnosząc d.o środowiska rewizjo 

n,i.;>tyczne fermen'!N i zgłasza
jąc demagogiczne „poprawki" 
do socjalizmu, .znaleźli się 
zarazem wśród bezpośrednich 
ins pi r11Jtorów zamieszek. 

Studenci w swej masie ro
zumieją, że każdego o.bywate 
la obO<Wiazu.ie jedność praw 
i obowiązków. ObowiązuJe 
tym bardziej studenta. który 
bez.pośrednio korzysta z na
kładów przeznaczonych na 
e<lukację naTodową. a więc 
obowiązuje rzetelna nauka i 
praca nad soba o.raz dz.iałal
ność S1P0łeoz.na umożliwiająca 
zdDbycie „szhfów" dobrego 
obywarl:ela. 
Wśród inspiratorów ostat-

n'ch wydarzeń istotną rolę 
odegrała mładzież o konek· 
sjach syjonistycznych. 

Socjalizm tradycyjnie zwal 

Opiinia 'P'lllblicmlla osąid"Zilla. 
jednomyślnie fakit, że wśród 
orga'llizait.orów zajść rut uczel
niach zm.a.,la.z.lw się m. ~n. 
dzieci ludzi piastujących po
wa.2m.e stanowiska w życiu 
publicznym. Kłopooty wYcho
wawcze - to prawda - są 
udzial>em wielu rodziców, nie 
zaw;ze pa,nują oni nad czy
nami swoich dzieci. Ale gto
pień sfanatyzowania i zacie
trzewienia wodzirejów ostat
nich ekscesów świadczy, że 
w ich domu pa,nuje co naj
mniej klimat 1>0błażliwości i 

rym 'WY't'a.ża.j a pod adresem 
polskliej rnłod:!lieży słowa uzna 
nia i zachętv do dalszych ek~ 
ces6w. Jak echo odezwali si~ 
zair<i/l, studenci i z r a e Is s_y. 
I ci także - nie pytami i nie 
pro>zeini oświadczyli zaratL po 
Bonn, że ond też. Że on.i też 
się cia9Zą i zachęcają. 

Czv gratulacje z obu wro
gich Polsce państw wymagają 
kome'itarzy? Czy nie iest jas 
ne, że to, co na>zemu krajowi 
mkod:lJi - ich właśnie radu
je? 

tolerancji wobec młodych lu 1--------------
dzi, którzv. ze;;zld na mamow-
ce. A takie okol;czności obcią l.!1•••••••••••••111 
ża ia rodziców. zwlaszcza, że 
byli nieraz ostrzegani i pro 
szeni o baTdziej :r.decydowane 
wykorzys.tanie autorytetu ro
d-z:iciel;;kiei!o dla przywołania 
dzieci do pC>rządku. DIMP~O 
wnioski wobee nieb mu·.;zą 
być - i są wyciągane. 

Dnia 13 marca 1968 r. zmarł, 
przeżywszy lat 62, nasz długo
letni pracownik 

Antoni Wencel 
Składamy wyrazy serdeezne· 

go współczucia ZONIE. 

DYREKCJA, RADA ZA· 
Kł.ADOWA oraz ZAŁO· 

GA ZAKŁADU SIECI 
CIEPLNEJ 

Opinia publiczna: zajęła sta 
nawis.ko. Ci, którzy puścili w 
ruch mechanizm ootatmich 
z.a iść mu >Ząi pOmesc konsek 
wencie. Ci, którzy byli ich 
wiernym narzędz.iem, m'Usza 

odpokutować za swą złą wo-1!'•------------.g 
lę, z ool.esnej lekcji ~atnicb 
wydarzeń powinien wyciągnąć 
wni-Oski ogól studentów oraz 
ich wychowawcy. 

'(„Trybuna Ludu" s 14 bm. 
Slkrót). 

* * * 

J ak podała zachodnionie
miecka agencja DPA, 
studenckie mk>dzieżowe 

orgall1lizacie w NRF opubli
kowałv otwarty list, w któ-

Dnia 13. Ili. 1968 r. zmarła, 
po długich i ciężkich cierpie
niach, opatrzona sw. &akra
mentami 

S. t P, 

MARIANNA 
DOMAGAŁA 

cza antysemityzm. opowiada,---------------

li domu Bł.ASZCŻ:YK 
Wyprowadzenie drogich nam 
zwłok nastąpi dnia 16 marca 
br„ o godz. 16 z kaplicy cmen 
tarza na Dołach, o czym po
wiadamiamy pogrą:teni w głę· 
bokim smutku 

się przeciw a•ntysemityzmowi 
nasz ~ród. który dawał -
prziypcminijmy okres okupa
cji - niezticzone dowody bra 
terskiej, heroiczne.i postawy 
wobec eksterminowanych Ży
dów. Ale właśnie dlatego, że 
jesteśmy przeciwnikami każde 
g0 nacjonalizmu nie będziemy 
tolerować syj6nizmu - t.ej 
w;;.tecz.nei ideologi•!, która in
spiruje agresywną i terrory 
stycz.ną praktykę polityczmą 

Izraeil{i na Bli >kim Wschodzie. 
I[ \ • pinia pa.rtyfoa i publi~ 
'1.1 ua: jednoznacznie osądza 

politykierskie. brudne 
motywy inspiratorów ostat
nich zajść i żąda wyelim~no
wania ich z partii i z zajmo I 
wanych stanowisk.. 

Dziś w Łodzi t>rzewiduje się 
zachmurzenie ztnienne, mo.żli 
we pr.zelotne opady sn1egu 
lub §niegu z deszczem. Na 
drogach ol:>lod·zenie jezdni. 
Temperatur.a minimalna minus 
1 st", maksymalna -- poi.us 2 
st. Wiatry porywiste lub dość 
sqne„ zachod·nie i pół11ocno
zachodnie. 

Jutro pogoda l:>ez zmian. 
Dziś zachód słońca o godz. 

17.45, jutro wschód o 5.56. 
'(Przypominamy, li!e dziś imie 

niny obchoelzą Lon_gin i Kle
met1JS). 

Budowa w przyszłym roku 

Dom Związków 
Kilka iat temu rozstrzygnię

to ogólnopolski konkurs archi 
tektoniczny na projekt Domu 
Związków zawodowych w Lo
rlZJi. Pierwszą nagrodę w tym 
konkursie zdobyli znani łórlz
cy architekci Ludwik Mackie
wicz, Jan Michalewicz, Leszek: 
Łukoś i Ję_rzy Jakubczak. 

Zespól ten przystąpił ostat-
nio do opracowywania projek 
tu realizowanego domu. Bu~ 
dowa siedziby związków zawo
dowych przewidziana jest w 
przyszłym roku. Będzie to kil 
kunastopiętrowy gmach, który 
stanie na północnej stronie 
Pl. Zwycięstwa, w pobliżu 

lawodow1ch 
awupH!trowych domków miesz 
kalnych, przeznaczonych , - z 
chwilą oddama domu z.w1ąa:
ków do użytku - do rozbiór
ki. Oprócz lokali administra
cyjnych dla związków zawodo 
wych w gmachu przewidziano 
kino, salę widowiskową, do
stępną dla wszystkich kawiar 
nię, pomieszczenia klubowe, 
gabiJtlety lekarskie itp. Kuba
tura gmachu 60 tys. m sześc. 
Dom związków zmieni ~ spo
sób zasadniczy wygląd i cha· 
rakter Pl. Zwycięstwa, nada
ją-c mu bardziej wielkomiej-
"ki charakter. (APl 

MĄŻ, SYNOWIE, SYNO· 
WE, SIOSTRA z MĘZEM 
WNUCZĘTA oraz NAJ· 
BLIŻSZA RODZINA 

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim tym, którzy oka· 
zali nam tyle serca i współ· 
czucia w ciężkich dla nas 
chwilach, związanych ze śntier 
cią i pogrzebem ukochanego 
Męża, Brata i Wujka 

S. t P. 

S1efana Bobera 
a szczególnie duchownym 
którzy bJ'ali udział w depor
tacji zwłok oraz wszystkim 
pracownikom Orkiestry Łódz· 
kiej Rozgłośni Polskiego Ra· 
dia, składamy tą drogą wyra
zy wdzięczności i podzięko
wania. 

ŻONA, SIOSTRY. BRA
C\.A 'i RODZINA 

Dnia 13 marca 1968 r. zmar
ła, przeżywszy lat 85 

S. t P. 

Franciszka 
SPR Uf U 

z d. ZUBA WSKA 

Wyprowadzenie drogich zwłok 

nastąpi dnia Hl marca_ br., o 
godz. 14,30 z kaplicy cmenta· 
rza na Mani, o czym zawia
damia 

RODZINA 

nmmm11m1umm111nn111111mn111111nmnnmn111111•111R1un111H11111H11H111n11111111111m111u1111111n11mmmnmQ.11mm11mnmmn11111111i111111111111111m1un11111H11111111n111H1111111111t111111111H11WHH11111111nu1nm11111uunm111u1!11111111111111111111111111111111111111111111111 

- Jaltiś czas krr'ęcil się na chodniku. Po
tem przejechał w pobliżu s.amoohodem. Raz, 
cze~,') jestem pewna, miał w samochodzie 
aipararl: filmowy. Zatrzyma:!: w&z ~ wycełowa~ 
we mnie tym aparatem. 

- I co dalej? 
- Polączyliam się ponownie z numerem 

nie wymienionym w S?isiie telefonów. Po
wiedz.i.aJJO mi, że moje zajęoi.P na ten d-z:ień 
zostało za:kończ.one, m~ę uipravł'.iać relaiks, 
napić się cock!tailu, zjeść obiad i .nri.e rpQbrze
buję jUJŻ do nich dzwonić. 

- No i co pa.ni uczyniła.? 
- Doszlam do Vll!'liooku, że ZOS1ta1Jam odpO-

wiednio ucha<raktery.zowana na kog-O<§ inn~ 
go .i że miatam być„. no, jak to pan mJlie 
nazwM, aha, Parosy •). 

Może Minerwa Minden :pobrzebu;je ali
bL.. - .zau:ważył Mas.on. 

- Myśla<łam o wmystkim. Nie jesteśm)'. 
pr:recież ibliźiniaC2Jkam1, lecz między nami 
is·tnieje z pew:nością oJJbrrz;ymi.e podobi€ństwo. 

*) Kpiące prze:zmisko młodej !l"Landkli 

Ch'Wii·leozkę, zaraz pan się dOW!e, oo się sta
ło następnego dnia. 

- Okay, a więc co? 
- Nazaj<tutrz powiedziano mi. żebym uda-

ła się na Hollywood Boulevard i Wes•ter:-i 
i przechadzała się po ulicy. Miałam przejść 
koło jedn.ego z bloków mie~alnych na Hol
lywoo<l Boulevard', poczekać tam dlzieoSOięć 
mimut, wrócić. pójść ulicą W~tern, następ
nie Hollywood Boulevaird i przejść na dru
gą S1tronę ulky, odczekać dz;effięć minut, za· 
wrócić i rozpocząć od nowa to samo. Po
stępowałam w ten sposób przez dwie go
dzin:v z przerwami dziesięciO'nanutowymi. 

- Cey to b)o'lo W9Zystko? - spytał Mason. 
- Tylko część Vl.-'SZystikiego. 
- Jak tO czę.śc'? 
- Stało się to p.odcrz.as mojego t.trzeC'iego 

kurs.u„. tak md 9ię wydaje, że podczas tJrze
ciego kur,<;lll. Odbywałam właśnie przechadzkę 
po Hollywood Boulevarrd.. Mmęłam pewien 
sklep i w tym momencie jakaś maJ:a dziew
czynka krzY'kmęła: „Mamo, ona tam jest te
raz.!" 

- I co potem za~<>? 
- Jakaś k-0<bieta .podbiegła do dir'zlwd sk:Ie-

powydl i spojrza•Ła na mnie. Potem wysko
czyła jaJk z procy i :ziaczęła iść za mną. 

- I oo wtedy ipa;ni zrobiia? 
- S2'll'am pmez Hol:lywood BOUileva.IJ."d ZJgOd.-

nie z instrukcją, W pewnY'm momencie zja· 
wi.l: się fotogra.f na ll'Ogt.: ui<icy 1 zmbil mi 
Z!djęcie a ja myślałam woiąrż o kobiecie idą
cej za' mną. Nagle ogarm~l mn.ie strach. 
Wsk.oczy<łam do swego samOchodu, !który za
pal!'kowai!.am na poboc::zm UJ!icy i 9(l,jecihaJJam 
ta'k szybko, jak tylko ibyfo m017JLiwe. 

- Kiedy to się działo? 

- WCZOII'aj. 
- I co dalej? 
- A więc udało mi się · &p0jlt'ZeĆ na Mi-

nerwę Minden i im lepiej rozum.ial:am pew
ne fakty, tym głąbiej był.am przekonana, że 
zostałam ucha.raik<teryzowa.na na siobowtóra 
dla ja1ldegoś niecnego czynu. Powziel:am de
cyizję, ażeby doprowad-z.ić sprawę do punktu 
kulminacyjnego. 

- Prz.ez zainscenie..owanie strzelaniny w 
porcie lotniczym? 

- Zdecydowałam się uczyn;ć coś ogromrue 
widowisilrowego, ażeby cała sprawa w~a 
na jaw/ 

Zatelefonowałam po instn.vkicje. Powiedzie
li mi, że nie z.achodizi potrzeba, abym coR 
dz1s.iaj robiła. Dowiedz:alam się, że miss 
Minden odlatuje samolotem do Nowego Jor
ku. SpTawdziłam jej rezerwację. Wszystko 
ukartowaJ.am i pojooha:łam do portu }otm.i
czego. 

- Ona była tak samo ubrana jak ja 
ciilgnęta dalej - a... wz.!ęlam .ze eo.bą pisto
let nabi,ty ślepym<i na:bojami. Pan widział 
moją bliizinę po o.peracji wyrostka robaczko
wego. więc nie mogło być wą,tp-liw-Ol.Ści... Och, 
to jest strasznie zagmatwane. m:r. Mason. 
lecz to byl: najiLep;szy sposób, żebym moi:la 
pomyśleć o„. o,_ 

- Nie<:h się ;palilJi. nie przejmuje - ~r
wa! jej Mason. - Niech pani spokojinie op<>
wia<la. 

- Dobrze. Pojechałam do J;>Ortu: Jotniczego. 
Poczeka.łam na µkazanie się Minerwy i we
sz.tam do damsikiej toalety. Nas·tępnie wy-
sikoczy'1am &tamtąd., chwyciłam za broń, 
k.r.zy:kn.ęlam: „T o n ie j e sit napad" 

i stn:-Leiliłam w pawietr.ze. Po chwili pędem 
wbiegłam do toalety. Było tam kilka auto
maityczinych łazienek, do któl'Y'Ch każdy mógł 
wrzucić monetę, ażeby skorzystać z na<try
siku. Każdy moi'R otrzymać również ręcznHti; 
mydło i inne drobmg.i potrzei:me d.o kąpiel;. 
A więc wlbiegłam do toalety, porzuciłam ci-' 
chaczem broń na pod!o<lze, wł<>żylam mo
netę do otw=u w automacie i weszłam do 
la?Jienki. Byłam pewna, że Minerwa wpad
nie w pułapkę, no i oczywiśde wpad'1a. 

Pani jest · 2ldie.nia., że ona wysz.l:a z toa
lety i .została,, rozipoznana? 

- Tak jest. Wys:?Jła .z toa!ety i natych
miasit ją roz;pcnmano. Otoc.zyl ją tłum ludzi. 
Gliny zaczęły z.adawać jej pytania. Dość do
brze zrelacjonowała. im cale :zajście. 

- A pami spod.ziewałia się jej oświadcze
nia, że to nie ()ll1a uczyni~a. że to ktoś · inny 
i wtedy policja .pr>Zebr.zą911ęl.a.by to&letę i zna
la.z.l:a.by panią. 

- Nie byłam pewna, jaki to przyjmie 
obrót. MyśLarem o opus1JC<,eniu toalety przy 
pierwszej lepszej okazji, zanim plI'zyjdą p<>
licjanci. Bylam jednak zupełnie nieprzygo
tawana, by tam t a mogła z zimną krr'wią 
powiedzJieć, iż ona jest wilaśn!e tą kobie
tą, k!tóra strzela!ła.. 

Mason spoj~ powa:iJn.ym wzroroiem na 
swoją klientikę. 

- To o n a by<łia tą o90lbą, która strzelała, 
prawda., Dorrie? Ozy pani nie opraC!O'Wllje 
jalkiejś C2lęŚCi stara:nnie pir.zemyśllaneigo pla
nu? 

" (1~ 
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