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ŁODż, NIEDZIELA 31 SIERPNIA 1947 ROKU NR. 239 (820) ROKOI 

OBURZENIE 
:Generał Clay nie da Francuzom ani grama niemieckiego ~1.i:isac~~j~,_ i IIJ•rzeip.u;iwadizać korzy.stn< 

węgla na reparacje· wojenne. Niemcom nate:.ty płacić dolara m. 1c~.~~1~a~~~:i~~~ ~~~~~~1 ,~:;,1~1~ ·z:~~:~r~ 
BERLIN (Obsł. wł.) - Podczas konfe-1 Nawet skrajnie prawicowa „Aurore", to, co tymczasem stanie się z naszym Ruhry i ()$1tatec~nie p-O'zbaiwl kra.ie zde 

rencji prasowej na temat planu podnie-· zazwy.czaj chwaląca bczkr)"tycz,nie Arne przemysłem.„ wastol\vattre, a pr:zede wSizys~kim fra11JCiE 
$enia przemysłu, naczelny dowódca rykanów, pisze· „niepokojące jest, że PA1~Yż PAP.- ,.F1ranc Tit·e11·r'· stwi.er surowców; t.ak bairdllo Potrzebuyclt dt 

A dza że ,,nie tror,eba czyfać miedz.v wieł·· odbml<lWY. Ohic·tnicc, z.awa·rte w konm ·wois· k amerykańskich w Niemczecl1 gen. nglosasi sta wia1'ą sobie .iako główny · 
s.rul'lni ogfo&L.o.nego pla~w, aby od'.kryć dą n~kacie l'O'll'dyń1i>k1m, są tak m;.."l.io.>t , Ż( Clay. odpowiadając na pytanie jednego cel dźwignięcia priemyslu niemieckiego żeuie kaipiiaJ:i t)'cznej Ameryki dQ stw-0„ oby·waiteł frnn:cuski ma prawo S,1J,1dzić, ii 

z dziennikarzy niemieckich oświadczył: i ustalenie poziomu produkcji stali na rzenia taJk·iego stClJJlu rzecizy, by motżna I ra.z j~izcze <>'Woce zwydęs.twa dostaau 
„Francja nie otrzymuje ani grama wę, 10,700 tysięcy ton, nie troszcząc się o było CZIUĆ siot:. w Niemczech jak we włas się zwyd,ęiżo:nym". 
}iła z tytułu odszkodowań, płaci ona w -·~~-----....;. __ .._ ___ ...;.. _______ , ____ _, _______________ _ 

~!~:~~~aide kiło węgła. który jej do· ZSRR ratyf1·ku1·e tra aty po w 
PARY.Z (PAP) - Nazad11trz po ogło

fwenf.u przez gen. Clay i' marszałka 

1łhoito Douglasa w BerHme planu pod- z Włochami, Rumunią, W-=grami, Bułgarią i Finlandią 
lłiesienia poziomu przemysłu opinia foan 
wska manifestu:fe sifne wzburzenie. 
, Ze szczegolńą ~r;y.c.zą przyjęto t-u 
'Oś:wiadczooie szclów anglosaskich sił 
o.'Kupac~h w Niemczech, że „Roz
łńowy w Londynie z Francuzami nic nie 
;iin'ieniły w planie, przygotowanym 
rwzez Anglikow i Amerykanów •.. 
~ta prasa pisze o zle.kcew.ażeni·u in

f.er.esów Franc4i. 
~mn1u1111_11,~•11~111•m111111111111Mi~illllłlillllłl11~11t.11111"1!1oon~11fl1111;im111111·11J11111111 

lieudane desanty Holendńlw 
PARY'Z P'kP. - J;r'k. dOillOSi z Ba.tawii a

.iencja France Presse, 3 holender.sil.'ie okręty 

WO'jenne usiłowały bezskfilecmie wysadzić 
wojska na północnym krańcu. Sumatry. 

Jin.donezyjskie baiterie m1dbrze2lne udare
sclły te usiłowania. Na wyspie Madurze Ho 
lE,ndrzy spotyikaiją się z zaciekłyun oporem or
~amzaicji IIW:rulmań'S.k:iej „SabiHitah", kfor-a 
pro-kJ.amowała wojnę świętą. 

Dziś 
na 

wybory 
Węgrzech 

BUDA-PESZT PA!P. - Rzecznik rządu za· 

\ 

MOSKWA PA•P. - Prezydium Ra<ly Naj- pujące: a) oddziały sojusznicze winny być 
wyższej ZSRR ratyfikowało w dniu wczoraj- wycofane w ciągu 90 dni z terytoriów odnoś
szy.m traktaty pokojowe z Włochami, Rumu- nych państw niepr.zyjacielskich, Il) cztery 
ni'ą, Węgrami, Bułgari<! i finlandią. wielkie mocarstwa winny w c:iągu roku po-

Jedl10cześme wiceminister spraw za-gram- wziął decyzję co do przyszłości kołO'nii wło
cznych Wyszyiiski oświadczył brytyjskiemu skich. 
charge d'affaires w Moskwie, że Związek! Jeśli w 1ym czasie pąrozumie.nie nie zo
Radziecki zgadza się na rychłą wymia'llę do- stanie osiągnięte, sprawa o;prze się o zgro
kumentów ratyfikacyjnych. madzenie generalne ONZ. Po!lladto ratyfika-

Następstwa wejścia w życie trak•tatów cja traktatów pokojowych umożliiwia oficja/
pokojo'W'ych z b, satelHami Niemiec są nastę- nc zniesienie sianu \v.ojny między państwa-

Do tkaczy i prządek · łódzkich 

' 

Ja, Genowet~ Kor.ien.iowska, tkaczka -:. 
Nowej Tkalni, 11:wracam się do wszystkie)\ 
wlólmiarzy łód11:kich. 

- W tym tygodniu udało mi się osiąg 
nąć 184 procent normy D<I sześclu krosnach. 
Wyrabiam dziennie 80 tysięcy wątków. Tka 
czkq jestem od 24 I.at. Pzzeżyłqm okupację 
i obó:r: pracy w Niemczech. Wiem, 'ie tylko 
własną pracą zapewnię sobie lepHe życie 
ju!t tetaz i na pr::::yszłość. 

- Za ostatnie 1.1 dni r.ccrobiłam 6.950 zł<itych. 
P1zyrzekłam sobie święcie, że z osiągniętej 

normy produkcji 1 z~robku nie zejdę. Posta 
ram się pracować jeszcze lepiej. Wiem, :i:e 
pracuję dla Polskl Ludowęj, dl_a tej Polski, 
o której marzyłam. 

f§Qmu.nikował urzędowe dane, dotyczące nie- Górnicy wezwali do wyścig~1 pracy wszy-
d-?J.eloych wybOTów na Węgrzech. W wybo- stkich włókniaray, ~ ja zwracam się do tka· 
lia(;łt bierne udział 5.407.893 owby, co stano- czek i prządek łódzkich - kto chce iść na ' 
wi wzrost w sto·sunku <fo liczby osób biorą- · 1 wyścig pracy ze mnąl 
cyeh ndział w wyborach z 1945 r. o 243.232 Genowefa Korzeniowska 
wyborców. Genowefa Korzeniowska tkaczka z PZPB Nr. l (Nowo Tkalnia>) 
-rm~uu-1111-1111-1111_111_1111-1111-1111-n11-1111-1111-1111-.•1-1111-1111-1111-1111-1111_,1111-1111-1111-11 

Uszkodzenie jednej z turbin w Elektrowni 
W ciągu tygodnia będziemy musieli poważnie ograniczyć zużycie prądu 

W ciągu ubiegłego tygodnia zasko-
efl(ła wielu łodzian niemiła niespodzianka. W 
g:odzinach wieczornych w wielu dzielnicach 
Łodzi nieoczekiwanie zgasło światło. Okazało 
1ię, że w Elektrowni Łódzkiej nastąpiło powa
ime uszkodzenie jednej z wielkich turbin o mo 
cy 16 tysięcy kilowatów 

P;rzyczyną awarii było zużycie instalacji, 
ttóre zostały w barbarzyński sposób wyeksplo 
iłowane w czasie okupacji przez Niemców. 

Warto podkreślić, że natychmiast po wy
i:woleniu zamówiło Zjednoczenie Energetycz
:i.e Okręgu Łódzkiego zagranicą szereg części 
~apasowych. niezbędnych dla przeprowadzenia 
<(Cljlitalnego remontu turbin, 

Niestety, w całym świecie daje się dziś od 
l'ZUĆ brak urządzeń energetycznych i wskutek 
tego termin dostaw dla Łodzi ustalony został 
::!?piero na rok 1948. Z tych względów znajdu 
je się Elektrownia Łódzka pracująca z ma
:csymalnym obciażeniem w dość cieżkei sytu
acjt 

W wyniku uszkodzenia turbiny Elektrow. wych całkowite ·wyłączanie oświetlenia wy
nia Łódzka pracująca normalnie z mocą około staw i ograniczenie do minimum oświetlenia 
50 tysięcy Kilowatów straciła około jednej wnętrz. 
trzeciej swej mocy i obecnie nie jest w stanie Silniki studzienne winny przejść wyłącznie, 
zapewnić odbiorcom dopływu prądu . w dotych na pracę nocną. 
czasowych rozmiarach. Obowiązkiem każdego łodzianina - konsu-

Naprawa uszkodzenia potrwa około tygod- menta ener~ elektrycznej jest zmniejszenie 
nia i wskutek tego na okres od 1-go do 8-go do minimum oświetlenia w mieszkaniach. 
września &lało się k<>.nieczne zastosowanie wy Zakazuje się używać grzejników elektrycz-
Jątkowych środków. · nych w godzinach szczytowego napięcia od 

Część fabryk włókienniczych będzie mu- 1 do 11-ej i od 16-ej do 23-ej. 
siała przejść na pracę w porze nocnej, kiedy Zjednoczenie energetyczne zmuszone jesi w 
to zużyeie prądu zazwyczaj mocno odpada. tej chwili wyłączać okresowo niektóre okoli
Odciąży to w dużym stopniu elektrowniQ w ce podmiejskie. 
porze dziennej . Niedość tego jednak, aby po Jesteśmy przekonani, że obywatele Łodzi 
wetować powstałą lukę. Musimy wszyscy na zastosują się do tych wszystkich zalecei1 
kilka dni ograniczyć spożycie energii elek- Jak się dowiadujemy w ostatniej chwili 
trycznej. spodziewane jest wydanie zarządzenia, na pod Zjednoczenie Ene1getycine wzywa przeto 
wszystkich właścicieli • drobnych zakładów stawie którego każdy kto nie zastosuje się 
przemysłowych i „ rzemieślniczych, ażeby na do powyższych zaleceń Elektrowni pozba
okres jednego tygodnia przeszli na pracę noc wiony będzie calkowicie pradu. 
ną. Zjednoczenie nakazuje również właścicie- , Raz jeszcze apelujemy do ścisłe~10 nrzt>-
lom ..:klenów •. restaurai;ji i lokali rozrywko- strzegania zaleceń Elektrowni Łódzkiej. 

mi sojuszniczymi a b. panstwami nieprzyfa· 
cielskimi w Europie z wyj'!'llkiem Austrii ' 
Niemiec oraz wznowienie noPmalnych stosur 
ków ..<lyplumalycznych. 

RZYM PAP. - P.rasa włoska slw1crdza 
że włoska opinia publiczna przyjmuje z za· 
dowoleniem ratyfikację traldatu pokojowegc 
przez ZSRR - tak jak wszystkie ak:ty, któ· 
re przyczyniają się do zamknięcia bolesne.gc 
okresu historii i do znormalizowania stostm· 
ków międzynarodowych. . . • 

BUDAPESZT PAP. - Premier węgiersk 
Dirnnyes .oświadczył, że ·cale Węgry dowie· 
działy się z radośc.iq a ratyfikowaniu /rakla· 
tu pokojowego przez Związek Radziecki, gdy~ 
kłaclzie to kres ćwierćwJeczu wojny, które de 
prowadzilo kraj do nędzy i zniszczenia. NiG 
pozwolimy już na to - dodał premier by nie 
odpowiedzialni po li ty cy, którzy wepclmęll 
1w:. '1·aj do wojny, opaiwwali znów kiedy· 
kolwiek Węg1y", 

Miesiąc odbudowy stolicy 
Przemówienie Prezydenta przez radhl 

WARSZAWA PAP. - Prezydent Rzeczypo 
spolitej Polskiej Bolesław Bierut wygłosi w 
niedzielę, dnia 31 bm. o godz, 12-ej przemó· 
Wienie przed IPikrofonem polskiego radia, PIJ 
święcone zagadnieniu odbudowy stolicy. 

Tsaldaris utworz ł rząd 
złożony z samych faszystów greckich 

LONDYN PAP.,- Wczoraj w późnych 
godzinach wieczornych Consta11tin TsaJd,uis 
przywódca populistów greckich przedstawi< 
królowi Pc1wlowi listę czlonków nowego qc1-

binetu. 

W nowym rządzie, zaprzysięzouyrn 1uz 
przez króla, wszystkie teki otrzymali przed
stawiciele partii populistów, z wyjątkiem te
ki mini tra aprowizacji, którą powicrwno nie 
zależnemu socjc1liście Sakelaiu. Tsaldarii; ja
ko premier zachował również tekę ministra 
spraw zagrasicznych. 

W poniedziałek czlonkowic nowego nabi· 
netu przedstawią się parlamentowi. 

Populiści nie posicldają w izbie llezwzglę· 
dnej większości. dysponując 141 glosami na 
ogólną liczbę 354, jednakże Tsaldaris liczy 
na poparcie partii wyzwolenia narodowego 
.gen. Zervasa oraz innych drobnych ugrupo
wań skrajnej prawicy, mających ogółem 40 
głosów. 

W 'a,teńskich kołach politycznych i dyplo
matycznych z jak najwiqkszą rezerwą przy
jęto fakt ~formo·wm1ia przez Tsaldarisa mono· 
partyjnego rząrlu. Powszechnie panujC' prze
konanie, iż decyzja 1'saldarisa może 1eszcze 
bardziej pogorsz.yć sy tu ac je; Grec ii w kra.i u 
i nu arenie mic;dzynarodowej. 
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'WIELKIEGO KONKURSU 

SZKOLNEGO 

I\/ dnill wczoruJszym obtcirlownly \Voje· 1·cy i ro\ll)tnil \1w olnł.ugnj•1cyrh 11 \<:1·:~'!1 i\(J'·.ć I do wzn,1 • icnia 1 u„l;.l\ wrd..i1i.i n~rr1(1 lNhrn 
•.vórlzkiewładze PPS i PPR 11· sp1<:n\1P ud1i,1111 nns7yn \V~)Wl ·i•_ c1lonL:1w ol•n p<111ii du Cń\1\Ch 1 1,1oclt1lcyjl\th. \V wyn!lu p11.epttJ· 
oraanizc1cji członków obu partii wlwlnicZyt..h pro:c 1 śC'ia nil ;,, i•:l· ·:,z,11rn ol> .hil)t; 111„s vn. I.fi· I woclzonyq1 ndlild levllnkznyr h i produJ..cyj
w pracy nad wykonanieu1 PJ,urn Trzyietnierro b,1 ·iqznje -;i, 11r9a11izilCJl! p.irl v Jf\C' do W\ ku nyl'l1 7.ulwwi~z11 w siE" lf'l hnicwy a} tvw p<t\· 
w przemyśle włókif'nniczym. V1' ,v, vnikn ol1ri11l r .yst<ini..1 W'-l .. •li.ich islni<'i~!".Y' II nv•i.liwo- •)iny do µ11.\'jśt'ia \{,Hlorn Zakł;idowym z Pll· 
nacechowany9h glqbok:) trnsl„1 0 spr<iwne i iki krlinicznvc:h i innych, c·r·lf'lll nprilcowil- 111oca w celli stworzenia pl<inu zakładu pracy, 
lerminowc wykonanie· pl.mn poi zie-Io iNlno- niJ wl.1011«90 plnn11 prod11k.tji, ktÓrNJO z11dil- 1JJliHlegri na f,1ktycwyd1 mo/.Jiwościuch fahry
Qłośnie poniższa uchwalt~: ni«m i.„·dziP -· pr1rl.roc?Pni1" plilnn pat'1slwo- ki. Twktując 11dlktJ o plan jako drogt: do pQ· 

pt.: 
„GŁO " DZIECIOM SWOICH 

CZYTELNIKÓW 

lmic: i nazą.Jisko . 

Adres 

• • • • I 

. ' ........... 
Uchw, 1a Woi<"Wi1th1,lego Komil lu weqo. 1,rawy l>yln mas pracujących Komitety \Voje-

Polskiej Pal'łli Socjalislycwej oraz Wo-1 Po sporz:1rlzeni11 wyi.PJ wymlPJlionego plu· w!Hlzlde obu partii uw<1~.ai<! 7a k.onieczn po- I 
jewódzkh•go J l.odlk.ienc. 1~omildó1v 1>01 1_n1, !:ul.i pat lyjnr znlasz,1,i:1 o I yui '"wo im or- łq.czen ie plan n .o~ndowy_ 1117iHlzei1 socjal-I I 
skiej Partii RobotniCJ.<'J po1lj.;1.1 na qanizacjom parlyjny111. nych z pldm,rn p1odukG)'Jn m, spo1zqdzonym 
wspomnianym posi(·dit•11ii1 w rlrlitt 27, pia rozprnco11·anin pov„v:i:sn·ch ?ada1i Ko- p1zez Rad<: ZaUddow•1 i Jktyw partyjny Ja. 

Miejsce pracy ...••••...••.• 
Szkoła i klasa uczącego się 

dzie:::ka ............ . 
sierpnia 1941 mil~ly \l\'ojc·wódzl,iP. <>hu p<11iii zolrnwiąr.uj;1 bryki. ...,,. 

JVo~ewódzkic i Łóll1ki1~ I u111iLety PI,R i PPS 
~ Lodzi po zapoznan!n si1; z sylthirjq w prze 
myśle włókienniczym slwfordzajq, :i.e najpo- , 
"raźniejszym zaduniem slojqcy1u przed ob · 1 
dwiema parli;:iml rnholniczymi n~ . polu r1osµfl 
d1uczvm jest walka o wyl..011;11110 plJ1111 w 
pr;:c!QyŚle włókic•nniczym. 

, u do 
P;h~~urator zrzekł się przesłuchiwania 

• e a 
Nasl<Jpić przclo powinna mobili7dcja człon

ków partii dla wykorzvs1,111i..i rl'zerw pr,1cy, 
poprzez przesuni<~cie robo\llików z odd1ialów 
nirprodukcyjnych i oclminislr.Jn jno-quspodar
czych do oddziałów prodnk('yjn d1. Zobowią 
:r.nje się członków partii do z<Jinic:jowani.i in
dywidualnego, ze~połow1•\,IO, c1cldziałowc'oo i 
:międzyzakładowc(Jo wyścigu prncv i roztocze 
11ia systematycznej koulroli nad jeqo p1w1Jic' 
gicm. 

Organizacje parlyJne winny czuwać narl 
stworzeniem przez administrację najlepszych 
warunków pracy dla uczestników wyścigu pra 

hR l..KOW P•\J'. -· \•\ 1.i·\Vlll dniu \Hlf'· 
wurlu sądowe!JO sqtl p1zesłlll'111wilł świ<J1\ka Jó 
zeld Guzika i •\,v'<1d!,<t Ludwika M11'l\ ukt:. 
Świadek obrony .Jt'ri:el G111ik 'lf'1.ni1wc1t Bd o
koliczność rlzi,if dnu~ci osk. J<',1h.1la w ol 1esiC' 
okupacji w r,1111111 h bcil11lion<'1w rhlupskich .. 
N.1sl<;pny111 świ<l(l>..icm )C'sl. tl•JJHOw,1d1.u11y z 
wi •zienia Lndwik ; [uzyLzk.:i. Świ,HIC"k tuzy· 
czka w sk11pvch slow<1ch przectst.1wia sądowi 
pru•bi1·9 swokh konl<1klów 7. nskarżonym 

icpokólczyckim, Karczm.irl'zy} 1Prn Ostafi-

Ra • I r 

dalszych świadków 
nf'm. ~;" 1t1deh l wi1•rdzi, że osk. Nicpokólcz} c- Swiadek odpowiada n<1 pytania adw. Maś· 
kiemu ocldal tylko lrLy „przyslugi". Skierował Janko bardzo powściągliwie i w dalszym dą· 
dtJ nic9n osk. K<1 nmarczy"- jako clorcJ<lcę gu zaprzecza swej przynale:i.nnści organizaq!j 
fJO/ilycznc·go, w.1.1cjł .uclzi.al '". kon~erencji. wraz nej clo komen<ly głównej WIN. 
z .ruepeck1111, Sc1no1c<1. t Niepokulczyckim na Po przesłuchaniu świacl~a Mu1.yczki pro
kloreJ z<ipucl.l~ decyzJ<l utworzrrna .\!\/IN. - kurator za zgodą obrony zrzekl się pT'7.esJ:u. 

clantów ob~Zdl'1)w WTN. w Poznaniu a po a- cluwania dalszych swtadkow, wobec czego 
\Vreszcw Wll<!ł 11d1.1c1t w konfcrencJl komen·1 · . . , . '_. 

rcsztow.rnin plk. R·wpec:kicgo, na której zapa sąd oglas_za zamknięcie przcwod11 sodowego 
clłu decyzja przckuzania kolejnego kicrowni- 1 zarzqdz1ł przerwę do czwartku dnia 11-grJ 
ctwa \!VIN Sławborowi, . września rb. 

w śl -epym 
rozstrzygną sie losy gabinetu Francii 

Zjednoczenie Energetyczne 
Dkrągu Łódzkiego Ł ó d ź, 
Daszyńskiego 58 

ZATIWDNl INZYNIEROW i TECH 

NJKOW • ELEKTROTECHNIKO~. 

PA RYZ PAP. Przebieg ro1mowy premiera I Paryla, które nie wykluczają możliwości kry-• naczelnego SFJO i zupylać 90, czy zamierza 
Ramarlier z scJ..r1 ;:a1:-0n1 '"'" ·r .111 m :'>Fin c_;11) zysu rządowego. slO!fownie do tych uchwał zlo7.yć w parlamen. 
Molletem ':" prc~yrlium rac!y _minist.rów nie .według r;lacji „~ranc Tircur" Gvu M?llet cie odpo"."iedni program gospodarczy przed 
przesta1e zywo mteresowac koł pol!lycznych miuł wręczyc Ramacller lekst uchwał konutetu rozpoczęc1eln ferii. Ramaclier miał \tdzlelić od• 

I Zgłcszenia przy jrnujr Wydział Per

sonalny pokój 75 J I p. 

,, 
A jednak 
cheiberowcy" przodują 

Sytuacja ospodarcza świata 
Gt: ll:WA PAP. - fit1,ger:-ild. sckrc~, i.c Jeżeli nie b~:d:i P-O(!)zy11i-0.ne nad.zwy· 

tarz Mi1t;dzyn:irodo\''ei l~ady do . pr:1w l:'Za.i11e kroki, 1><>.l{o·r.·zy się s1z.vbko sytu
krnr~11 ;i,~"Wll'O•.~ciowc·go org·:ini·zacji, kl\1 acja i..ywnośdowa świata. fltz,~crakl oh-
ra 11rn s-i(; 7aj11mwać 51pr:i" ~ rcpnrf1-cii licz.n. że w st11~1111lrn ·d o poprzednich 7,l1i<> 

, . . . ' · .' ni\\', na świecie istnieje (llhecnie n(e<(Q-
adykltlow /.ywno"c•owyc11 na s\·.:\'\c: n11~ bór w w~1sokości 2:) milionów tom zb<>ża. 
dzy11<HOU'OW:)), w pr:1.c'll16wic11i11, W:'i"'.r;lo hlnic.h 1:c)i\'Jliei: trnc.1·110.~ci w Jzic·clz-inic 

:'Ir.onym na konkr~nc.ii FAO. oświ.ndczyt prnd111kcji tl110.zc1.111 i c11·kru. 

Obrady br tyjskich ZW. Zawodo ych 

powłeclzi wymijającej, przyrzekając przestu. 
cliowanie projektu. 

Gyu Mollet oświadczył, że przedstaw! tę od 
powiedź komitetowi naczelnemu, który ?:amie 
rza zwołać w początku przyszłego tygodnia, 

\V kołach politycznych stwierdzają, że mf• 
n.islrowie socjalistyczni mogą łatwo znaleźć 
się wobec jeszcze jednej trudności, gdyż Rada 
Repllhliki omawia obecnie statut A lqeru, •1:i

cliwalony prze:i zqromadzenie narodowe. <ro. 
/ ... ~ o\'\t;l. ~t.<.\~ott\\.. \f...()'\'t.n1:n\~\.\\"N', ~o~~"b); ~e
pu lowa11yc11 muzulmańsklcb przywrócić pro• 
jekt komisji, a uchwała komitetu EF,10 zobo· 
wiąntje ministrów, którzy - jak wiaclomo -
głosowali na zgromadzeniu przeciw temu pro 
jeklowi, do poparcia go w takim razle w dru 
gim czytaniu. 

'" dniu 28 sierpnia br. Schciblcrowska 
Przędzalnia Cienka osiągnęła 100,2 pro

cent planu sierpniowego. 'fak samo udało 

się na ,,Wigoniowe.i. W tym samym cza-

6ic Nowa Tkalnia miahl jtd: 97,(j IJrOcenl 

przewidzianej na sierpień produkcji do 

koi1ca miesh1ca, osi:1guic więc na pewno 

pełnych 100 procent. Niestety „Księ:i:y 

lU ~·n" kuleje. Dociągm1ł on ledwie w tym 

~'lmym czasie do 85 pro<·. Od „Księżego 

lnłyna" zależy więc w tej chwili nie tylko 

honor PZPB Nr. 1 jako całość, ale i to, czy 

.Tkalnia będzie miała dośc 11rzędzy d1a 

ilalszej realizacji pbnu. 

„Popnlaire" publikuje artykuł Guy Mollett'a 
clomt1yajqcy się zerwania z polityką półśrod-

l.OmWN PAP. - W pouied1i:ikk 11:i-j 1~:j.-.kiclt 1'Wi:\Zkl1w 7.:1\\0u'Owych w ków. Ten przywódca socjalistyczny żada1 
M;ini otwarcie do-rnc/nl:j konkr('n..;.ii hr.\ ~u11·thP'C!l'l pr;,y 11uziaJe 800 dc;lc:galów. 1) pokoju z Indochinami drogą pertraktacjt .i 

, • autentycznymi przedstawicielami Vietnamu, 

Mord rea faszystowski na wolności ;:~i~:~?:sz~;~~id~~ge:uH~~~J~~:i:h:7-~z;~1:~ 
I 

m1 większosc1 Muzułmanow, 3) urzeczywl• 

„ 

RZ\ t\.[ PAP. Bylv prPfrkl li1szystowsJ..i Gt'npi 
Carlo Emmannf'l nas ile, który sk<1zany zostal 
przez. sąd przysic;glyrh na świer(;, zil 1 ozstrze
lanie i d«portowmliC' do Nii>miec sze19u par
tyz,mlów i robotnikć>w włoskich, slonqł zno
wu przrri s<1dem przysięqlvch w N(·apol11 wo-

- kdnak {](]\\ ni:ylł'ś sie. bo icLl'.ie;iz prawd:<' niem n! - wykrzy1lm;-il rnuoś iie 
z ty1J11 \\'arinlcn1. ~n:iL\' Or.ek i w~l,arnl r<;>ka na \\'(iz, zhli-

- Mu"3zc; .. !'!:d\~i. nrnm rozkaz ocJirwow1 1ni„·C~' s1e do n1cl1. 
dzić ,go <lo Janinr. Q11cll nic zwrn>.::nl 11w'1gi 1i::t GrcktJ\\'. 

Quel! nic ro1.1rrni:il, o <:7.Ylll tn1k :i.r\\ o zn:ij1d11.i;il:j cli ~iE.' na "ozie. To mogli IJ~·(; 
ro.mia.wia.i4 . .lc1d1na1k mały Orek s.podo- z p~iwodzc•11ic111 Niernq' przehr:i11i z:-i l11 
bal 11111 sir„ Miał 11icpos1polit y talcn•t tl0 li~ k<>w. Szcdl w 111ilczc11i11. p;J~··liuko 7.•l· 

s.prze-:zania sic. Na.gie- zrobih) si:e zirn- tltY~lo•n\'. I lrhz,li do s·krzy:io\\'nni:i clrt'l.l'; 
110. Po\\"inł \vinlr i Q11eH zo•baicz~ t .il:~o 11a przNh1111l·~~·i11 mia-.1a. gclzic zaZ\\ Yl:Z.ti 
ro, nntl hrzc~icm kfc',1'<'\.\0 z·na,id11\\'rtl:i sk odh\'\\ :ila ,;i,: knnifrula \\ jl'id 1ż::r.i.ącv ·li 
Janina. lo .Tnniny nn·i· i \\'Oz.;1\\'. Nic znnll'/li 111 

- Otót i .icż.oro - wsk:iz:iJ rĘ·ll\;i hr,1 i..\ ~ L".i d11 n•„. 
idatc111u Grcko\\'i. Po\\'iedz-iał ID pn ni~.!'· N:i P11rd!11i,'~.:i:i·:::l1 111;.n1:1 rzucały im 
micck11, aby mrr.t;ł ~o z·rozrn11ie6. sje w oczy wY•rai.:'ne ~lacl~· hunrb::irdowa-

- Tera-z j11ż blisko.„ 11h. Nic ocnlał .i.nden clo111. lllice Przy-
- Nientców ty1nczasc111 ni-eo wid~11.:. 7'n hr:1l.v uic~:imowily w.w?:l:\d ol1l>rn'>111icc;o 

:uwa1ż:vl pan .inkickolwick ślady po nidt'? 1'111110\\'i'>·lrn. \Vs7.. ,dz ic panowab mnriwa 
- Na razie żadnych. Ale co będzie cla- ci,;zn. 

1ei - nic \\ indo1110. \?..'rc.:f:.zcic cl•obrn;ił clo .2.'rnz\Jw w c"n-
\Vrc-;zcic z<>ha-c1..vli w odda•lcni11 i>icr- tr11m '1'11 clopicrn spo•llkał kilk11 i.olnic-

w-zych rnic~zkat'1c6w .Janiny. Byli to r;,y. \\'<1łę~ajH,<eyL'11 się bet celu w~rócl 
Grecy„. ~11 i "i'..: ton ydt domów. Ale 111ieszka 1\cÓ\\ 

.P„Ht·?-c.ie - Gretv! Niemców ua- mia·&ta nie bvło widać. Ogólne "·rażen:e, 

bee ,kasowania pierwszego wyroku. Były pre sinienia socjalistycznego programu gospodar„ 
fc~kt faszystowski ~orzystał lym razem z am częgo. 
ncstii I został niezwłocznie zwolniony. Wia- Nasz program gospodarczy, uchwalony 
domość ta' wywołała żywe niezadowolenie w przez kongres - konkluduje Mollet - two• 
Genui, gdzie doszło do manifestacyjnych pro- rzy jednolitą całość Komiiet SFJ..O ma zebrać 
lt'Stów. się w przyszłą środę. 

hrórego cloznat wiuz;\':: lo r>orzuco11c 
pr7.ez micszka1'tc·(1w 111iasto - było okrn
pn-e. f~ozejrzat sic bez•ra<l11ic U·O<lkOb. 
"la.!!:le o,.;•(rn my.śl przc111knęh\ mu in1.cz 
!2:1\J':'.'•~: _ z1~iwl, co ." · :'!lało ze; szpitł
km :1„. J'1)im'.l':l w J, 1er1rnk11 sz1 1l~ila, 111c 
/.\\-rnc:i.i:1c 11" :igi 11:i f·1rekc'1w, ldc'1rzy ci~1-
gneli zn 11i11J. 

(H(>i. i sz11il.nl. Odci..:l1nril z 11h?;t1„ bo 
·ho zob'.lczrł t11 <;kr:1wek życia. icllyny IJ{) 

d:.i.i w t~·m 'T'llidcic 11111a·rh"cb. Przed \\'t:i 
ścicrn do szpi1:1b st:1b v;rin>kn <ln:ld1\Y o 
r:i z l\il l\:l :11rl o·b 11 ~<'''" (J lll:l l: h, w kt (i r y lll 
mieścił sir S7.1pil:1l b\ I je ln:ik 111111.:Llit 
1rn.innw::t11~· i z·nis1czn11:<,' nrzez hc1•111hy. 
\\'r•cznw:tl n1p::ich, kl1!rep;o nie 111(,gl 
sam okn·~lić. Ale wi lział, :i.e ten zn
pnch jc-.r zwi:izn1n z 1111nz111::ttnmi 11110-

.-:7.:Jl:Ynti sic: n:id zh11rrn11~'t11 miask111, b0 

dq·cymi ponil:k·: 1,1d istota te.i st•ra.s7.nej, 
111ariwl'.i cisz\'.„ Nic, nie str:isrnc.i, :ile 
111:1'.it'-;l:i I\ c1.·11<.'.i i>ornyśJ:i.t - mn.i~ - :1· 

i\ cz11c·i„. 
Ci• iJ;o apinc 11r7.ednrl sie wzez sllo 

czonrch (]rd,!1w d<i dr7.wi R7.•Pitul:i. (idy 
prze-.l:ipił prc'1.<; POcZll• .it.:qzc1c iedcn z:J
p:ich: znp:ich ś111iNci. kl(rry by( znr:izcrn 
z:ipnchc111 :i.~·ci:-i, kr:v.incc~o się jc.~zczc w 
IC',i ic-dync.i o:izic, .iakn„ hr! . 1.pitaL 
S1kicrował st·'. 1in !;:ile prz~·.ic;6. Lc:i.cli 

111 \\'Prost na potlłour.e ranni Grecy. Ran 
ni ld:cli rt>w11ic;i, na koryfarz•tt. Poclivla
łr :;;if' natl 11i111i kothici.v. n inne koihiety 
·f1odziły iio ko·ry1lar1ad1 i salac11, 11io.:;ac 
w rc:k11 r<'1·i,11c 111ctlykan1c11t\·. Nie zwró
cił\c tt<J\\ el U\\'agi 11a niego, g.d:ir nrzcc)JO 
dził obok nieb 

J-klens• t11 nie b~·ło. Vl'i<lział same no
\\ c twarz{.', kt.ón'ch nie znał. 

Przt·-izcuł przez koryta•rz i trafił d-o 
widkicj sali, guzie również le,7.cli ranni. 
\\' PD" icirzn ll'lrosit się ciGż'ki 7,q;pach 
Z•!!:nilizrrr, .iody•ny i krnci.„ Zhli:i,ył •5i1ę, do 
11it:,)(o .gr-ceiki lekarz w biaitrm fartttchu. 
Pll'palrzał nn twarz Qnella. 11a brudnę 
sz•111:-1i\', w które była mdnie.ta i vowie
dzinł coś pielci.tniar•ce. P<lunła mu 11-0ży
ce. Nic p\rtai:\C o nic. chciał 'Przeciąć 
,;7111n l\'. Ale Q11ell zn protestował. 

- N:.e t<rzc<bn. Swkam tu ko1;oś! 
rzekł zlle .... ydowanie. 

- Co pan pc~\\'icuział? zan-:-otała pie 
lt;Rttiarka po nngiclisk11. 

- .- wkmn Heleny StanJrn. Muszę ją 
(')U1J1<1lc7.6. Czy pani nie wie. ~dzie ~i1e; ona 
zna.itl11je? 

- Nie \\-te111.„ - -0tltpmvicclz;a1a dz.iew
c1.r1rn. nie ,vy1kazuj.ą1c żad•nc:.ro zaintere

,•mwania Przybyszem. 

/'.ro711111iał, że nic tu nie wskóra. Wv
~z.edt z snli i skierował sic do jakie~oś 
11icwiclkicgo JJOkofo, 111ics1,czącc~o sie 
u·bok gahind11 Marsze.i sioRky. Oh>.'orz.ył 
urrn i. w l)Okoj11 było kilko pielęs;niar-=k, 
H6rc zwijal:;• handnżc. 

„.Ona była uachylo·na oac.l niieid·nica 1 
111yła ]'(~CC„. 

- fie~c1.10„( ~ powiedział, 
Odwrnc1J;.i ~'"' do niego. 

- To fa! - rzekł ci ho. - Tak, to Jaf 

m. c. n.1 
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~,eraźniejszość i przyszłość omorza Zachodniego 

,,Zadania i c ci 
w oświetleniu ff'ojewodq tow. Borkowicza 

W ten sposób już w bieżącym 1947 roku 
•rolnictwo Województwa Szczecit'J.skego włącza 
'Się iio całości naszej gospodarki Narodowej, 
zbliżając slę szybko do pełnej likwidacji od. 
łogó1>.• i do takiego stoprua zagospodarmvania, 
które pozwoli na produkcję poważnych nad
wyżek płodów rolnych. 

J 

ZAGADNIENIE PORTU I ODRY 
W - świetle naszej ogólnej polityki gospo.

·.a.arczej rolnictwo województwa Szczecińskie· 
•go nabiera szczególnego znaczenia w powiąza 
niu z zagadnieniem Odry i portu w Szczeci

PERSPEKTYW ROLNICTWA I UZDROWISI 

Urodzajna, pszenlc1no-buraczana ziemia pn 
zwali na najszybszą amortyzację poczyn!on, cb 
przez pai'istwo wkładów. 

Godnym zanotowania jest fakt, że już te
raz przystąpilśmy w 6 powiatach do odbudo· 
wy i remontu 2.437 budynków na wsi. 

Poważne prace przeprowadzone są już te. 
raz nad ożywieniem nadmorskiego pasa uztl1n 
wisk, z !· tótych na pierwszy plan ·wysuv•ai o 
się Międzyzdroje, Dziwna, Międzywodzie, Ustrr 
nie Morskie, Mielno. 

nie. 
Dzałania wojenne w poważnym stopniu PRZYSZŁOSC PORTU SZCZECINSKIEGO 

zniszczyły ziemie położone nad Odrą. A więc, '\Nszystkie wyże.i wymienione zagadnieni3 
ucierpiały przede wszystkim µowiaty - Szcze 

, cin, Kamień, Nowogard, Gryfin, Pyżyce i- pozostają w ścisłej łączności ze sprawami pel 
i Chojna. w związku z tym st.anem zagospo- nego uruchomienia i rozbudowy portu Szcze-

' darowania owych zniszczonych połaci nasze- emskiego. 
'"' +- '· b · h go wo3·ewództwa powstały trudności. Utworzo Port Szczeciński ze wzgledu na dogodnc-
.:.nOt41-,azng11.~o pizeniem erbu Szozecino, ołiar-0wcma wzet m. SzCłecirr Prezydentowi na przez Rząd Komisja Aktywizacji Szczecina położenie i powiązanie z arterią Odry, stani" 

'i·'"' . 'Bierutowi. i rejonu Szczeci!1skiego prz}rstąpiła już do I się największym naszym portem przeładunku 
~:r>!"· prac, zmierzających do odbudowy . zniszczo- węgla. Dla osiągnięcia tego realnie zakreślo-

W "'Cnmciwi.e ·[)rzeprowadzone1· ze specJ'al- nych gospodarstw wiejskich i linii komunika- 1 • d . 1 "'~ nego p anu i zasa mczego ce u przeprawa 
n~ ~łap.nikiem nE'.>ŁOSU ROBOTNICZE· cyjnych, szybszego zagospodarowania rolnicze 

Go~' . • b1 · S . · go i! oz·ywi·ena 05·rodko·w Przemysłu 1· I'Tandlu. dzane są już teraz poważne prace inwestycy1-
. -OJIJ.a!W!Ll?Jąc.• ezące-s~awy. . zczec1na oraz :-i wojewóc1ź,twa> Sict'ecillskiego _ Wojewoda S~s:zególne miejsce w -tej akcji zajmuje trójkąt ne, a pcnadto - opracowuje się dalsze plan 

s~czecizrsld iO.w. 13oci\.owicz pov-iiedział, co na Pyżyce - Pyry - Myślibórz, Pyry - Gry-, szerokiej gospodarki pottowej. 
stęptt]~-= ©Ta 'WojeV[.ództwa naszego decydu fin. Woj. szczeciński, plk. L. Bofkowic:r.. Wywiad przeprwadzil (-) Pow. 
jące- znaezenie posiadają zaga.d.[Jienia portu i m1111m11111m1mn1111111111111111111111111111111111111111111m1111111111n111mnm11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1u11111111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Odry oraz spraw-a planowego zagospodarowa-
ni<t ro1niCzego. Port Szczeciński - to wrota na Południe i Zachód ZAGADNIENIA AJ'\TY1WIZACJI 

<i€1Sf0DARCZEJ 
l'~w:y,.ższe zagadnienia weszły 

~zyra :roku trzyletniego planu 
Rozn1owa z dgrekto.re·n1 B.O.P-u w Jzczecinle 

I 
wufe kfsle profekty, zwtqzane z od.budo· \czasie wojny baseny i naprawić wyl5rze,fo 
wq i po:ebudowq. portu. oraz mosty. 

Zdaniem tow. Lipowskiego, jeanym z za· . Obecnie zn~jduj~ się w remoncie 25 dźwi 
sadniczych czynnTI,ów osiągnięcia zamierza· gow. Są to dzw!g1 wydobyte z dna. Mat~ 
nych celów jest mobilizacja na odcinku riał, potrzebny do remontu, zdobywa si"1 nr 
szczecińskim aktywów obu bratntch partii ro- terenie samego por.tu. Pochod_zi on ze. zde"'; . 

'Dotnni cli _ PPR i'"'PPS stowanych. urząd~en. W chwlll obecne1, stv14 ~ · 
c:zy dzc low. L1powsk1, prace prowadzone są w L• 

Pnewtdziana zdolność pr~ei<rdun~._owa runku remontu i naprawy 90 obiektó' P" r' " 
Szczecina w T. 1949 powinna wynosie: 5 l pół w-ych. Pracują 4 brygady robotnicze, złoż.Clr r 

"miliona 1on. dla węgla t milion ton 1łla rudy z dwustu ludzi. - Ąle -. powiuda clY!· Lipn • 
-OJCIZ d1obni1'Y• W tym c:~lu n-::leży dontosowo:ć ski - nie jest to Hczba wystarczająca. Ap" 

' 'Odr~.do zdolności nawtgac1'j.1ych bęz przerw lujemy do wszystkich fachowców z caleq 
BOP :idmowych t letnich, spowodowanych posuchą kraju, aby czynniej i aktywniej zainterosr 

Trzefia łię"dzie. zbudować zbiorniki zapaso- wali się spra.wą odbudowy portu szczeci ;' 
we i oczyścić dno Odry od wraków. Należy skiego, stając w szeregach jego budown' Prezydent Rzeczypospolitej, ob. Bolesław Bięru! 

zaznafami.a się w Szcze.cinie z planami odbu
dowy województwa. 

go. w stadium realizacji, to znac?;y istnieją 
reaip.e plany i środki dla ;i\<tywizacji powyż. 
s~h zagadnień w zakresie gospo'dirrczyln 
i qudnośtiowym Województwa. 

W roku 1947 zbieramy plon z 800 ty.sięcy 
ha. 
zasianl{ch zbożem i ziemniakami. W akcji siew 
nej wyróżnili · się , szczególnie osadnicy. którzy 
poważnie przekroczyli planowane zasiewy i, 
mimo niekorzystnych warunków atmosferycz· 
nych (majowa posucha), uzvsk-ali zw1ększone 
plony <z lra. Było 'to możliwe "prze~e wszystkiln 
dzięki wydatnej pomocy Państwa w PQs1:a.ci 
0kolo 20 tysięcy ton ziarna siewnego, prawie 
30 tysięcy ton sadze.niaków warzy.wnych, po
ważnej ilości traktorów oraz dzięki ofiarnej 
pracy rolnika. 
111111łllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllłlllllllllllllłl 

Prace inwestycyjne 
w ))ortach Pomorza Zach. 

Wydział Administracji Wybrzeża przystą
rił do przeprowadzenia inwestycji w porcie w 
Swinoujściu i w Dziwnowie. Najważniejszą z 
początkowych prac będzie zbadan:e dna i oczy 
szczenie dróg wodnych, usunięcie wraków i 
wszelkiego rodz~ju przeszkód, a następnie na 
prawienie nadbrzeży i przeprowadzenie 'ko
niecznych instalacji. 

Rzeczoznawcy portowi 
organizuja; się 

W S~czecinic przebywa już dośc znaczna 
: lośc wszelkiego rodzaju rzeczoznawców por
towych. Postanowili oni utworzyć <lrganizację, 
która zajmie się sprawami zawodowymi, tary
[ ami itp. 

W zakresie nasl!el '""gospo'darkl, zwłaszcza 
ZC"-"" gospodarki morskiej, godnym uwagi i za 
notowan!a jest fakt WZTOstajqcego zaintere~ 

sowan!a Szczecinem ze strony zaqranicz.. 
nych sfeor przemysłowo-handlowych. Jest to 
niewątp?iw.ie zarazem uzctsa'd.l;i'ien!ei -słuszno
·ści nas~enia całego ncncidu 01az ołicjal~ 
nych czynników naszych wobec ptoblemu 
sz<e:l.ec.ińskiego. 

Problem Szczecina łctczy się z problemem 
Odry, o w.szystko to pokrywa się z, p0jęciem 

p01łu węgfowo-przeladunkowego, kf'óry po· 
winten odegrać najpow;ażn:iejszą rolę n!etyllfo 
w życiu gospod'Clrczym Polski, -ale i w handlu 
miqdzy.narodowyro, Taki<- właśnie jest tsto
',ne przeznaczenie Szczectna. Również rolę 

Gdańska potęguje znaczenie Szczectna i na
odwrót, bowiem Szczecin posiada niektóre 
zalety natury przeładunkowa-komunikacyjnej, 
przewyższającej nawet Gdańsk. 

O potencjonalnycli możliwościacłi portu Cle· 
cydują dwa :zasadnicze momenty: położenie 

geogtaficrno i :i:aplecze. Właśnte te dwa 
czynnik! stanowią istotne:; wartość portu szcze 
c!:r)skiego. O planach i zagadniendach bieżq· 
cych, zwiqzany<th z rozbudową; portu szc~e

cińsk]ego szczegółowo opowiada :::iasz"lmu 
specjalnemu wysłannikowi dyrektor BOP-u 
w Szczecinie, inż. 1ow. L'. Lipowski 

Dyrektor Lipowsk! slusznis podiire.śla zna
czenie Szczecina, jako najkrótszflg.J szlaku 
węglowego ze Sląsk<1 do Morza. Przyc:iym 
szlak ten biegnie w dwóch k!erunkach: -
kole;owym Y wodnym. Nie należy zapominać 
o tym, że właśnie w dorzeczu Odry leżq nal· 
ważniejsze centra gospodarcze Polski. Zaple
cze Szczecina z pun'ktu widzenta tranzytu 
stanowiq Czechy, Węgry, Austrta, Jugosławta> 
i!p. Jeanocześnie, jest on bliski Szwecjt. Te 
państw I sq bliższe Szc:::icina niż Gdańsk, 

wyposażyć port w nowoczesne urządzen!a czych. 
·m~.c~ia:iiczno·l'.orlowe, l'.ogłębić zamulone w Pow. 

,p[z'odujący pracownicy portu Szczecinie 

Inż. I.eopold Lipow· 
ski, dyr. BOP·u. 

Inż. Jerzy Madziar Micho/ Nowicki, Piotr Soblwwiak, 
technik. 

Zjednoczenie Stoczni Polskich w Szczecinie 
ulica Motejki NrS 

F RZY J MU JE: wszelkie remonty obiektów plywają.cych, raasz rn głównych l po
mocniczych, Ol'az konslmkcje stalowe, drzewne, obróbkę mecha~ 

niczną, spawanie i cięcie metali. 

Zatrndnimy natychmiast pracowników okrętowych: 

kadłubowców, i;i1ecjalistów stoczniowych, stolarzy okrętowych, 

€lektromonlerów, hydraulików, 1pawaczy elektrycznych 1 ace• 
tolinowych, ślusarzy i tokarzy, 

Zgłoszenia osobiste · lub pisemne. 
Nowe linie morskie na Triest i Hamburg. I na :ym, stwierdza "dyr. I 

V. ski. po~ga geograficzno wygoda po· ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

PORIOf ZU Zach. łożeni ::. Szczectna. I WARSZAWSKA SPÓŁKA APTECZNA 1 
. owe linie morskie na Pomorzu Zachodnim - Na bazie przyja°źni z sosiadami z Po-

To; arzystwo żeglugi Przybrzeżnej na Bał- lu.dnia - mówi tow. Lipowski, wykorzyslu· 
tyku ,.Gryf" przeprowadza obecme rozmowy z jqc swojq 3ytuację, Szczecin musi odegrać 
zagranicą w sprawie nabycia statków, które na poważnq wlę. Pos!ada on starą tra.dycję 
dawałyby się do żeglugi na terenie Zalewu 1 rzeczno-morską. Zadaniem naszym jest jq 
Szczech\skiego ~. n_a od~inku Sz~ze.cin-_Gdańsk. , po-dtrzymać i rozszerzyć. Eksport i tranzyt -
Rozmowy rozw.13a3ą się pomyslme Jest na- takie sq cele i zadania Szczecina. 
dzieja, że otrzymamy jednostki, które zosta- . 
li•by na tych liniach uruchomione. Vv rejonle N~d zreall~o\\·anle;n t~ch p~dstawowych 
ujścia Odry odczm •a się bri\viem brak jedno zada.i Szczecina, isto.ą ktorych i est odbudo· 
stek, które mogłyby połączyć liczne mi ejsco- wa 1 l,rzebud~wa portu. - ~zuwa nieda~1;0 
wosci lezące nad Zalewem ze Szczecinem. r- · '!nna do :;y .:; MiędzymICurtowo Kvm1s1a 

Pow. Alm:wI:o.r;:cji l§r;c:~ci.Jta. Komi!:iia: owa opraco• 

w;;1:?~°!~~'?! :~„~~:,;~~ 3 1
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Pod znakie11n Grqla . . „ ··~:i 

Legendy i podania Pomorza ZachodnieR 

Polsk<t żaglówka na tle Sw inoujścia. 

Nakładem Szczecińskiej Spółdzielni Wy

iiawntczej „Polskie Pis:ino i Ks!qżka" ukaże się 

nieb<IWem c!ekcrwo kslt:iżka, poświęcona 

przeszłości slowlańskleJ Pomona Zacbodnlego 
Będzie to zblót b.<rśni, legend i podań, foi 

Śle zwtqzanych z prastarą ziemiq piastow
ską powstałych na tej włośnie ziemr, wśród 

jej odwiecznej ludności słowiańskiej. Autorem 
t~ pożytecznej f !nteresującej książki, na 
pod!ltcrwie h!storycznych źródeł stwierdzajq. 
cej odwiecz.nq polskość Pomorza Zachodnie
go, jest znany literat-regionalisto, rozmiło ... •:a
ny w zcrm!erzchlej przes.ztości stow!crńskiej 

Szczecina i okolic nadmorsk!ch - Walerian 
Lachmitt. Ksiqżka to będzte posYadała ory. 
gtnalny tytuł: „Pod znakiem Gryfa", bo legen
damy gryf właśnie jest oznaką i symbolem 
historyczn&qo, słowiańskiego Szczecina. 

Keiqżka pióra W. Lachmitta, wprowadza
Jqca e-zytelnika w barwny i fantastyczny ś1Viat 
leqend ! łxxśni, potrqca o struny przeszłości 
Polakt no Pomor~u Zachodnim i dlatego wła
sn.ie zasługuje no szczególnq uwagę. Słowiań 
ka przeszłość tych ziem, odwieczna Ich pol-

11kość, mocno zrośntęta z wewnętrzną polsko
ścią naszego ludu, ujawnia w tormte najbar
d,.;iej przekonywujq:cej, że wśród pomorskiej 
JudnoścY krążyły te same legendy, co nad 
Warta i Wisłą. Mamy tom podcrn!a o śpiących 
rycerzach, ukrytych skarbach, 4krasnoludkacł: 
i czarownicach. Przewija sie w ~y::'fi Jegan
dach typowo slowiańskl, wspólny n1emal 
wszystkim narodom slowia kim watek o zn. 
topionych miastodh, kościołach t dzwcnach. 

Poznać przeszłość swego narodu - 2na
o::zy i:<-·znać swój naród, jego istotę ; treść du 
chowq. Legendy Pomorza Zachodniego - to 
świat dotychczas prawie nom nieznany, 
a .zarazem, - to śviicrt historyczny ziemi, u 

ś"'lięconej przez Krzywoustych. Kazków t Bul 
ków. I, gdy wróciliśmy no nasze ziemte nad 
Bałtykiem i Odrą, - powinni3mf sob~ u€wicr 
dtnn:ić, że zarówno jok same '.e z:em!e, tak i 
:eh historta, ich legenc;ly i ba.Jnie, ś.~iśle z 
n:mt związane i na nich powa7cle - to ogni· 
wa nieprzerwanego łańcucha n'1s~ej no Pr,mo 
:zu ciągłości dztejowej, k~6rnj jnsleśmy kon
tyl"'uatoramt. Dlolego włośni.:! należy z uzna· 
C.l$>m powita ć ukazanie si·~ 1csla·.'d W. Lach
mitta t zapoznać się z jej lrościq. 

Szczecin UJ vrzehr iou 
~ ... .._. 

Zanurzmy się w ów św1::tt leg•nd i baśt!. w!ąż:::i się wszystk!e sagi o pogrqż<Jnych w Podobnie ze względu na swe cud<lwne sny 
Ptmorzcr Zachodniego. Czle.y były w śrf)dnk ialcrch miastach, w dni szczególne dcrjqce sławne stolo się wzgórze pod Smoldi.nem. 

wieczu święte wzgórza na Pomorzu. !Colo znać u !lobia z toni jez1or szczeclńsktch dźw~ę 
Koszolincr, Smołdzina, / Derlowcr i Polanowa !dem zdtopionych dzwonów. 
Uc !rr .i'<l'i mów! hl.:.tor!cr o wzg6rzu kole D-.r· Moc szczegółów przekazała nam pnies11:

lnwc . ~tary poemat, opiewaj:x·~y w lelki hu !ość o drugim świętym wzgórzu, Cheh11ie pod 
rogan jak! naw!edził Pomorze za Bogusława Koszalinem. Kitxl.yś miał Chełm dla Pomo
X w lł9' re .h:, wspomina o świ ~a; r;ćrz~ dllr rza Zcrcho dntego znaczenie podol:)ne temu, ja 
łowsktej z klasztorem Kartuzów.Az ::-a stoki kie w Polsce Centralnej miała Jasna Góro 
owej góry potęż;no pólnocno - zachodnia Stala tu kapliczka po4wlęcona Matce BoakYej, 
wfch.:r~. pG~qczor>o z niesłychanie wy!oką z jej cudownym obmzem, a liczne ptelgrzymki 
falą wyrzuc!h1 jeden z lrzech statków, $10,c;. , ciągnęły na szczyt świętego wzgórza z naj

cych u u~~da Wieprzy. Z tym hu!Cg(mem dalszich okol4c Pomorza. 

S~mlq fole Ba/tyku przy brzegach Pom-0rza Zachodniego. 
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1"ł)moteusz Karpowicz • 

Wieczorne . . 
zmęczenie. 

AleJą Bohaterów Warsaowy 
wieczór wejdzie do ml<uta 
ga11ić wnowę 

wtązae chude •ZTI• le1tcrt6 
w supły blasku. 

Płętr.<r mnie wynlosa 
p-O"'ad krzew bzu. 
Pewno zasntt 
w plerwnej gw1ełdzłe 
pnącej sltt brzegiem vntók!J 
Jak raca. 

I kalętyc wzeJdw:e trzetwiej 
nłi myśl o Tobie 
)lO:łe ludzi zmęczonych proaą. 

Pomorzon!e byli ludżm! morza, a wiemy, ŻE> 

patronem żeglarzy •jest św. Mikoloj . Wzgórze 
Rewekol pod Smołdzinem jemu poiiwięcone, 
cie11zyło się niegdyś wielkq sławq. Spieszył 
tu każdy, kto będqc w nlebezpi&czeństwte 

morskim ślubował ptelgrzymkę do patrona że 
glarsklego rzemiosła. Spieszył i ten, który 
dopiero morskim folom życie swe t mtenie 
powierzyć zamierzał, wpierw jednak .o opieką 
świętego prosić nie omieszkał. ZnoC'Zente t 
powago wzgórza Rewekol z kapllcq św. Mi• 
kolajo da się odszukać w samej n'ClZWie owe-" 
go m!ejsca. Pochodzenie nazwy RewekoI 
upatrujq niektó.rzy w łacińskim. określeniu --' 
„rewendus colis" - co znaczy po polsku 
„czcig<>dne wzgórze": 

Miejscem pobot.nych pielgrzymek była r6w 
n!ez ·góra pod Polanowem. r tutaj znajdowa 
la się kaplica, nte wtod.omo już dzfś jak1e• 
mu śwtętemu poświęcona. Z kapliczki pozo• 
stały jeszcze ślady murów, rozsypanych vt 
bezła,1:1.ny stos .kaml:eni. No stoku góry bilo 
cl.dawne źródełko. ' Opowiadano kiedyś, .Ze 
woda owego źródełko posiada cudowne włos 
ności JecznYcze. Wed'ug legendy zostalo ono 
w szc2ególny spocób odkryte. Pewna mTen:..
czanka z Polanowa, cborobq zlo:i:ona, mtała 
sen przedziwny. Sniło się jej, że uzdrowiło 
ją woda, drzemiqco pod powierzchniq ziemt 
na stoku pobliskieg-0 wzgórza. Wysłała więc 
nazajutrz swego męża, ka:i:qc mu kopać we 
wskazanym we śnTe miejaC"U na tn:y ostn:a 
!opaty gl~boko, a qdy woda pokaże 11iię, zo
czerpnqć jej 'i przynieść do domu. M~t. wy
konał wszystko, jak chora we śnie widziała,\ 

· a ter napiwszy sfe cudowne! wody, rychło 
'wróc\la do s~\ 1 210.1ow\a. Lubujqca stę w ta 
Jemnio:tości ludność tutejsza stwierdztła, łe 
kapliczko pod Polanowem miala niegdyś po· 
łączenie podziemnym korytarzem z zamkiem 
w Polonowte. ' 

Najprawdopodobniej tok sławne w poda. 
ntach uw•J cztery wzgórza były przed~niotem 
kultu je!lZcze za czasów po9ai'1sklch. Po wpro 
wacheniu chrześcija{tS!wa mądrzy mn!st wy 
~orzystali d-awne wterze11la, jako siłę otrak· 
cyjnq dla· nowi!'j wtary. Podobnie bywał<> w 
tnnych okolicach, żeby choć wymienić wzg6 
rze św. llru11islawy pod Krokowem. Tak i tu, 
choć w zmienionej postaci i w chrześc;ijań
skim kształcie, przechowały stę dawne ~wtę 
tości naszych przodków. 

A zaznaczyć wypada, że wlaśnie no"d· 
morska część województwa szczecińskiego 
szciiególnte obfite w znalezYska, potwierd.zo· 
jace słowiańską przeszloi;ć. Sami Ntemcy, 
specjaliści w wypqczaniu prawdy h!storyC'I 
nej, W<Jbec oczywistości swych włosnyc~ 
odkryć no tym terenie byli bezs!lnt l musieli 
raz poraz przyznawać, że przecież jedn.ak 
nie oni, a Słowianie byli panami tych zlem. 
Poszukiwania , prowad1!one w iakim naprzy
kład powiecie Sławno, dałyby i dziś jeśz. 
cze ciełtawe rezultaty. 

Zycie kulturalne Pomorza Zac_h. 
Poili]~. a, poniek4d i proiię rf!pr~zentuje 

Tadeusz Karpowicz, nó"•ele dli'I. dzieci pisze 
WaEcka-.Neynian, a dokt6r Telega jest zna· 
nym na terenie szczecina krytykiem literac
kim. 

* 

Jak najrychlej należałoby odrobić dawne 
żaniedbani'.o i szkody, jakie nam nauka n!e. 
miecka świadomie wyrządziła. Dość przyto
czyć fakt, że w czasie budowy 11.!!osy z Der· 
łowo do Czanowa w roku 1883, pod wsiq 
Porzecze, zniszczono przeszło selk'f przehisto 
iycznych grobów. Sdm !okt ic.h :r,ni!zczenic 
przez Niemców potwierdza niewqtpllwq sł0e 
wiańskość tego wykopaliska. 

VI/ ramach nm1e1szego, pobieżnego prze
glądu· szczecińskich poczynnń na polu kultury 
i sztuki zapoznajmy się z lotu ptak11 głównie 

z pisarzami i plastykami. O !Patrze napiszemy 
osobno, gdvż kwestia la wymaga szczegóło
wego omówienia. 

Na samym wstępie mała, lecz zasadnicza 
11waga: brak należytej, glębs:z;ej opieki ze stro 
ny odpowiednich czynników lokalnych i 
centralnych, rozproszenie dośc szczupłych na 
razie kadr inteligencji szczecińskiej, brak 
praktycznego kontaktu tej intelfgencji z sze
rokimi masami - takie są główne niedociąg
nięcia na kulturalnym froncie Szczecina. 

* "" "" '".Szczecinie islnieje Klub Literacko-Arty-
styczny. Urządza periodycznie cieka we „czw~rl 
kA literackie··, w ramach których 11on.isza sze
~ interesujących i aktualnych 'zagadnie1\.. 
„Czwartki" stoją na wysokim poziomie. Ostat
nio wstąpił tam znany poeta, Grzegorz Timo· 
fiejew. Ale te „czwartki" skupiają wokół 5ie
bie prawie wyłącznie elitę intelektualną i ••. n1~ 
udzielają się" szerokiemu ogółowi. 

* • * 
Na terenie Szczerina pracuje twórczo kH

ku p isarzy i poetów. Na iciekawszyn> ~ nich 
p11t pisarz-r ... aion?lic.ta, v\111larl1rn L11ch.rn1t.t spe 

Z pisarza mi w parze idzie jedynie na tere
nie Pomorza Zachodniego wydawnictwo -
Spółdzielnia „Polskie Pl~n'lo i Ksiijil!".a'' o wy
hitnie rł>gionalnym rtal!t.awieniu. Placówkę tę 
zał1Jiyli byli więżuiowle polityczni na czele z 
ob. Królewiakiem. Wydala ona dotychczas kil 
ka pozycji literackich i pu:blicystycznych, te
ma tycznie iwiązartych 'I: Pomorzem Zachod
nim. Między innymi Sipóldrie\nia wydaje ci~
kawie i zyvrn redagowany tygodnik „Sz:cze
cin", poświęcony zagadnieniom aktualnym Po
morza Zachodniego. 

* 
Związek Pla~tyków w Szczerinie urządzi\ 

wyslawę prąr swoich rzłonk6w - malarzy, 
rzeźbiarzy i grafików. Pierw~za odbyła się w 
li~lopadzie 1945 roku. W Hl46 Yoku tych wy
staw było 6, a w hieżącym roku już 7. 

Zasadniczą tematyk~ wystawianych dzieł 
Drukarnia Spóidz. Wydawniczej „Polskie 

Pismo i Książka" w Szczecinie. 
stanowi morze oraz motywy Pomorza Zachod

cjalnie interesujący się folklorem l histor'ą niego i jego przeszłości. 
Pomorza Zacl1odniego. vV najbliższym czasie Z artystów plastyków szczecińskich nale
ukaie się jego książka pt. „Pod -i;nakie.m Gry-I E.y wy-mienie rzei:hiarza i malarza, a t4ldz. t:m 
fa", obrazująca świat legend szczecińskich. dyrektora Muzeum Miejt1kió90 - Lecha Kre· 

Literatka Bonecka ·kończy powieść pt. „Bez kotowskie~. oraz ~r&fika i malarza Podsadec· 
domni", w której porusza ciekawie uięty te- kiego. 
m'!t o pnw~f;,nin war~w~kim. St Powołockl 

-Zresztą w muzeum szczecińskim, no mu" 
rach 0calałych starych budowlt lclmcicych 
wiekamt w legenda -'i ludu pomorsk!eqo, 
w samych folach szmaragdowej toni Bałtyku 
- wsz~dzie sq rozsypane s1!czeaóły słowiań 
skiej przeszłości tych prastarych z!em pol~ 
sktch. l'OW. 
"'"'"'"''''"'''"''1ł1•n•u•M•l1lłłtfłHłfUIUłttłl•Ul1t"nt•łlhlllłlłUUńrtl> 

'Kronika kulturalna Pomorza 
Zachodniego 

Ostatnio w Szczeclnie t Międzyzdroj"acb: 
bawili na gościnnych występach popularni 
o1"orzy warszawscy, Helena Grossówna i 
Antoni Jaksztas: Występy cieszyły sią powo· 
dz• niem i liczną frekwen~jq. 

• „ * 
· We wrześntu Muzeum Miejskie w Szczea 

oińie, p0 przeprowadzeniu n!ellbądnych upo
rz~dkowań, będzie otwmt~ dJq publ!i~oś~ 

l 
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Od bu OUJO n au hi 

lowe podreczni i niusa swiatlo 
&lód~ który ·zosta l nasycony 

tw_a pie:~sz~ lata ~owo)enne była Jednym z ponuiały Jedyną historię prawdziwą i istotną guły przemilczana. 
Sprawa podręcznikói_v szkolnyc!1 przez/ kroni_kami. dynastii, lekcje, które wstydliwie wojny istniała głęboka jej przyczyna, z re

~1bardz1e1. p;lny~h i wymagających zał?-twie· historię ruchów społecznych, która głębokim Z bagażem takiej metodyki nauczania za· 
wa zagadn1en. Biorąc pod uwagę fakt, ze ~o: nurtem szła poprzez lata w masach ludowych stał nas pierwszy rok powojenny. Jeśli więc 
~ąwszy od elemer:tarz.a po~rzez. P?dręczn1k1 ł oparta o zmiany ekonomtczne t gospodarcze. trzeba było pomyśleć o nowym podręczniku, 
~?ły. powsz:chneJ, g1i:inazJa·ln~J l zawodo· j Asp~_kt polityczny tych płytkich i kłamliwych to musiał on być napra'wdę w całym tego sło 
xe"J'. az. ~o ~mwersytechch, ~zyh _prze~ ogr~m t. lekci1 był_ domiujący, społeczny i gospodar- wa znaczeniu - nowy. Nie tylko treścią, ale 
~q i roznohtą. za:owno tresc1ą Jak 1. poz1~· czy odsu!ll!ęty ~ył na szary koniec. Mniej in- przede wszystkim duchem. 
~em. masę~ m1e1Ismy ~>'.llosalne ~rak1, stai: ~e~;ąe:itny uczen nie zawsze mógł się domy- Zagadnie.nie podręczników stało się spra
srię Jas.n~, ze .sprawa m_e był~ am_ łatwa, am sha. ze pei:a data i miejscem wypowiedzenia wą palącą społecznie. By jej zaradzić, Komitet 
J!lPZWala1ąca się załatw1c w ciągu· Jednego ro-
~· Dla jej rozstrzygnięcia potrzeba było stwo _ . ·· 
rzyć calą armię ludzi piszących, drukujących, $.~' 
tr.zeba było zużytkowtć setki tysięcy ton pa- ' 
Pleru i mieć na czym drukować. Jednym sło
wem nie trzeba było mieć zniszczeń · w lu
dziach i w materiale, jakiie zostawiła nam woj 
na. 

Fakty czasów przedwojennych, kiedy nie 
11\yliśmy zdewastowani., ani bic.logicznie, an~ 
gospodarczo rzucają l\ajlepsze światło na tę 
aj>.rawę. W r. 1932 Wi1lrowadzono do sik.olnic- W tym sianie 
~a reformę jędrrz;ejowiczoWlSką. Równe siedem/ zosla\~~,m· 
lat po jej wprowad"Zeniu tuż przed wojną w cy je bu-
1939 roku szkoła nie była zaopatrzona jesz- dynków · oJ-
cze w tyle podręc.zników, He jej byto potrze- 11ycl?. 
ba. P0rzedwojenny rok 1936, kiedy mieliśmy 
\ papier i niezniszczone zakłady graficzne 
P.zzyniósł dzieciom i młodzieży około 4 milo
now podręczników, zaś w roku 1946 same 
państwowe zakłady wydawnictw srikolnych 
Wydały ich trzyl!laście mi"lionów, czyl'i więcej 
'$ trzy razy ty.le. 

Dlaczego wobe<: z.wielo-krol:!n-io:nej lic-zby 
6r.ukowanych IPOdręcznikó.w od<:zUwamy ich< 
b.rak - ktoś może za.pytać. 

Dlatego, że w czasach pnedwojen.nych 
dzie<:ko idą-c do kJasy następnej nie czeikało 
~a podTęcznik nowy, korzystało i kupowało 
~ny. Cał}'ll1li latami krążyły te same 
hiążki rz rąk do rąk, o·bsługując °\\T'Ciąż nowe 
'.ffi~iki. Po wojnie tego ułatwienia nie mi.e
:lfłmy. W zniszczonej stolicy w ograbionych 
~ · spalon}"Ch miastach i m'iasteczkach wśroo 
wszystkich innych ofiar nie zabrakło polskiej 
~ążki szkolnej. Jeśli istniała jeszcze, jako 
~jedyń'czy E!9Zemp~ to był to przeżytek 
.łrie mogący stanowić ani zasady, ani podsta
wy owoczesnego, powojennego nauczania. 
Woi prócz gwałtów i zbrodni przyniosła 
b_9wi nowe zagadnienia, wyciągnęła na 
Swiatł"O dzi€ll'Ile sprawy istolme dawniej z pre
medytacją w szkołach przemi.lczane. Wojna 
wyznaczyła nowe granice paitstw, a podczas 
lat jej trwania w krajach mn~ej od naszego 
narażonych ca'ła armia u<:zonych nie ustawa· 
la w pracy :naukowej i' badawczej. O wyni
kath teg-0, co zdział-ał mózg i ręce uczonych Nowo wybudo
't,rzeba byro powiedzieć dziecku. Obli.9e swe wana podstacjo 
'Z'lllieniła nie tylko literatura i historia, ale I elektryczma. 
geoyrafia :i fizyka. 

W Państw. 
Wyższej 
Szkole Tech-
niczno-Prze

myslowej 
ul. ż~om-

skiego. 

Odbudowa 
auli szkolnej 
na 600 osób. 

My wobec tych zmian w pierwszej chwm 
stanęliśmy bezradni. Nie mieliśmy niczego, 
co by mogło pozwolić nam na optymizm, nie 
mieliśmy, powtarzamy raz jeszcze pa.pieru, 
nie mieliśmy przede wszystkim ludzi, którzy 
ińsać by umieli i chcieli. Ludzi, którzy po!.Ta
łJ.;u;by okazać młod'rieży, że żyjemy w czasach 
~olmych. przemi·alll, nawiązać logicmie do 
i>rzeiszłości li,i_s.tory;cznej, która dla nas, P.~k?· 
l~ia mię~~ojeruneqo, wyglą~ała mgihsc1e 
l i!liepr<Wldziw1e. Tak dobrze kazdy z nas pa- 1 ~i'ęta jałowe lekcje historii, które raczej były Do dnia 15-go grudnia rb. w tym miejscu . stanie jeden z nowych gmacqów te} uczelni. 
Ui11Ulllłllln11m1mlill'lttll!IJ.1"111\ll:~irni11111111111111111111!111~HlllTiill\lllll:ll111/l'lll~l~lflllłlllllłllllilnlll lilłll •llJ1illll'1I I 1111:'.ILl''I ~·1:11111111111111.11.1 I' I I I I I ·I ,1o11,rn: t: m111:•111m:1rn11 '' "''" lliil' I I Ili Ili I 11'1 :1 ·~ ll'ol:ll'!r '"'"'' 1111mm1fl.11rnl:m;r I 1łńl"ll. l l: llllRf!!lifll 1l lllllm 

Otwarte droqi p.,,.ząszlości dla nalodzieżg 

Fachowcy mają zapewniony dobrobyt 
233 szkoły zawodowe dają możność wyboru 

Czy pamiętacie, Czytelnicy, czasy przed- 550 uczniów. W ro.ku szkolnym .zaś. 1~46/4'i' w I niewice - gimnaz~u~ gospodarcze, Ozorków 
wojenne? s~l<ołach zawodowych uczyło _się JUZ 30. ty- - farbiarsko-wykonczalnicze, Zduńska Wola 

Czasy te same, kiedy gnani niezdrową am- su~cy -:--- w stos~ku d~ czasow przedwo1~n- - gimnazjum tkactwa mechanicznego, Opocz
bicją ludzie mniej 

1 
czy bardzie]· zdolni pchali nych lu;:zba UCZ!D.lOV: szkoł zawodowych zwięk no - liceum ceramiczne Malina koł K !In 

szyła się trzykrotnie. . . . . • . . o u a 
się gwałtem na wyższe uczelnie, aby po la· Jak będzie w nowym roku szkolnym? W - g1mnaz1um społdz1elcze, S1erad~ i Łęczyca 
tach z dyplomem w J...'ieszeni oczekiwać mie- mieście naszym czynnych będzie 25 publicz- -. hand!owe'. Radomsko - mechamczno-stolar
siącami na marną posadę? Inżynier był naj- nycl1 średnich szkól zawodowych, takich, w sk1e, P1otrkow - 9"zktryczne. Rozsiana po 
częściej przysłowiowym inżynierem od mierze których uczniowie spędzać będą 3 dni w szko- województwie sieć szkół zawodowych, to nie 
nia bruków. Lekarz rozglądał się za posażną le, a pozostałe 3 dni w warsztacie. Szkoły te ty~o .nagromadzenie w ' nich uczniów i zaspo
panną, która wniosłaby w posagu tyle, ile po- wprowadzają dawno oczekiwal!lą nowość, mia koJeme głodu nauczania, to coś bez porów
trzeb~ na. urządzenie jego gabinetu, prawnik nowicie naukę dzienną. Ukoiiczenie ich daje nania więcej, to wniesienie w prowincjonal
ugamał się za korepetycjami, a agronomowi tytuł czeladnika i prawo wstępu do liceum ną atmosferę szerszego oddechu, powiązanie 
nie pozostawało nic innego, jak podlewanie zawodowego. życia miasteczka i jego mieszkańców z resz· 
kwiatków na własnym bal.konie. Mazywało się Prócz powyższych Łódź wraz z wojewódz- tą kraju, ożywienie s.połeczne i kulturalne, 
to nadprodukcją inteligencji. Dopiero w Pol- twem otrzyma 18 szkól zawodowych typu za- przełamanie bezmyślnej tradycji zastoju, ja
sce Ludowej okazało się, że nam brak i leka- sadniczego: 

1
gimnazjalnego i licealnego, roz- ki cechował polską prowincję na korzyść od

rzy, i inżynierów, i n~uczycieli, i fachowców maitość zawodów nie będzie nastręczała trud· radzającego się twórczego poętępu. 

Ekonomiczny Rady Ministrów oddął do dy
spozycji Ministerstwa Oświaty niemal całą 
produkcję przemysłu papierniczego i najwięk· 
sze zakłady graficzne w Polsce. Zmniejszono 
przydzi~ł papieru prasie codziennej i perio
dyczne), wprowadzono w dziedzinie rozdziału 
papieru jak najdalej idące oszczędności. 

Zaczęto od elementatrza i od szkoły pod
stawowej. Jej 1.>0trzebom ofiarowano trzy 
czwarte całego przydziału papieru. 

Rok 1945 przyniósł tylko 15 podręczników 
w nakładzie około półtora miliona egzempla
rzy. Rok 1946 - 134 podręczniki, już w na· 
kładzie trzynastu milionów egzemplarzy. O 
różnicy i osiągnięciach nie trzeba przekony· 
wać, cyfry bowiem mają wymowę bardziej 
wyrazistą niż słowa. 

W zbliżającym się roku szkolnym 194'i'/48 
pomimo braku papieru drukuje si'ę 25 milio
nów podręczników, z czego 14 milionów no
wych podręczników i wznawia około 11 milio
nów nakładów dawnych. Ponad 25 milionów 
podręczników, to nie suche cyfry. To umoż
liwienie normalnej nauki, to zmniejszenie cię
żaru, jaki spadał na kieszenie rodziców, któ-· 
rzy wobec braku książek płacili za nie do· 
tyichczas horendalne ceny. Szkoła podstawo
wa w tym roku zaopatrzona będzie w ksictżki 
z nadwyżką. Większość z nich ukaże się na 
początku roku szkolnego, nieliczna część w 
ciągu września. 

Po zaspokojeniu głodu książki. kwestią 
stała się jej cena. Wystarczy przejrzeć kata
log PZWS, aby przekonać się, że cena ta 
przposowana została do możliwości świata 
pracy. „Elementarz" 34 zł, „Arytmetyka" 21 zł, 
„Geografia'' 15 zł. Biorąc te ceny pod uwagę. 
staranne i es.tetyczne wydanie mówią same 
za siebie. Aby zapewnić masom pracującym 

tani podręcZ'Tlik, rząd wyasygnował miliard 
złotych. 

Po zaspokojeniu polrzeh szkoły podstawo· 
wej, przyjdzie kolej na podręczniki gimoa
zjalne, dla których przeznaczono 15 proce.al 
przydziału papiern, si;koły zawodowe, które 
zużyją 14 procent i wreszcie podręczniki uni
wersyteckie, będące już w opracowaniu, na 
których pokrycie przeznaczono siedem pro
cent. Jeśli chodzi o te ostatnie, myślą przewo
dnią przy ich tworzeniu będzie ujednostajnie
nie ich na terenie wszystkich miast uniwer
syteckich. Panujący bowiem przed wojną 

zwyczaj, że każdy uniwersytet' miał odrębne 
podręc2lllik:i, był wysoce niewłaściwy i gma· 
twał niejednokrotnie pracę uczniów i profe
sorów. Po us·talen1u hierarchii is!Iniejących 
potrzeb, po ocenie naukowej podręczników u· 
niwersyteckich przyjdzie czas na ich druko
wanie. C.zas ten jest tak samo intensywnie 
wykorzystywany, jak okres poświęcony za
spokojeniu potrzeb szkoły podstawowej. Jego 
stosunkowa krótkotrwałość napawa oiptymiz· 
mem i pozwala wierzyć, że tak, jak dziś nie 
ma w Polsce dziecka w szkole powszechnej 
bez szkolnej książki, tak jutro nie będzie stu
den1a, któryby jej nie pos.iadał. 

Jadwiga Szczepańska. 

Iłowy system rozdziału 
książek szkolnych 

W trosce o to, aby ksią:lika szkolna za· 
mia,st być przedmiotem handlu dotarła do 
wszys-tkich dzieci zastosowano w roku szkol
nym, który nadchodzi sieć zamkniętą w trzech 
województwach: śląskim, dąbrowskim i ol
sztyńskim. Szkoły ściśle według zamówień. o
trzymywać będą podręczniki wprost z wy· 
dawnictw z pominięciem księgami. 

Akcja tak traktowana, jako eksperyment, 
nie jest pozbawiona dobrych stron. Gwaran
tuje bowiem szybkie i bezpośrednie dotarcie 
książki do rąk konsumenta. Przeciw niej '111.Y~ 
stępuje argument, że dzieci pozaszkolne, któ
rych niestety. mamy w kraju jeszcze dość du· 
żo, pozostałyby poza jej zasięgiem. życie i do 
świadczenie nauczy, czy akcja ta wytrzym11. 
i zda egzamin życia. S. 

OGŁOSZENIE 

PAŃSTWOWE ZAKŁADY 
PRZEMYSt.U DZIEWIARSKIEGO Nr 3 
w Lodzi, ul. Sienkiewicza Nr 82/84 

przyjmą do pracy 
PLANISTe, KSIĘ:GOWEGO, KETLARKI, 
SZWACZKI ReKAWICZEK - (ręczne 
i maszynowe, RĘKAWICZARKI z ma· 
szyn saneczkowych), POŃCZOSZNI. 
KÓW na maszyny okrągłe i NAPY-

CH ACZKI NA KOTONY. 
Zgłaszać się do Wydziału Personalnego. 

wszelkich specjalności. A okazało się tak, bo ności w ich wyborze. Gimnazja i licea elek- Na marginesie rozrostu i krzepnięcia akcji 
życie nasze popłyn.ęło innym nu·rtem. Nie trotechniczne, tkackie, farbiarskie, ślusarkie, szkolnictwa zawodowego nasuwa się jedna 
zysk jest już sprawdzianem potrzeby tego lub ceramiczne. fotografic-zne, drogeryjne, techni- tylko uwaga, którą wat"to, aby młodzież 
innego fachowca, a potrzeba społeczna. Plan ki dentystycznej, jubilerskie, to tylko drobna i rodzice wzięli do serca. Bez głębszego p.rze
Trzyletni - plan sytości, plan kultury dla część z ogromnej ich masy, której ogólna su- myślenig uczniowie zapisują się najczęściej 
mas, wzbudził ogromne zapotrzebowanie na ma wynosi na nowy rok szkolny 233 uczelnie do szkół mechanicznych, mniej chętnie do PANSTWOWE ZAl(t.ADY 
fachowców we wszystkich gałęziach wiedzy, zawodowe. włókienniczyłłl, po macoszemu traktując po- PR:.!EMYSLU DZIEWIARSKIEGO Nr t 
i techniki. Szkolnictwo zawodowe jest za ma- Wzrastające zai.nteresowanie szkolnictwem zostałe. Wywołuje to niepożądane zagęszcze- (dawn. Pilcha!) 
łe, aby sprostać narastającym ps.trzebom. I- zawodowym i idące za tym zgęszczenie nie w szkole, a w perspektywie grozi przeła- ŁODZ, KRZEMIENIECKA 2 
lość uczniów i ilość szkół zawodowjfh za- szkół w Łodzi spowodowało koniecz- dowaniem jednego zawodu na niekorzyść dru- zatrudnią: 
częła rosnąć, jak przysłowiowe grzyby 1fc> desz nosc rozsypania ich po całym woje- gieg_o, co przede wszystkim uderza w samą wykwalifikowane szwaczki, kroj-
czu, a wszystko jest za mało. Porównajmy wództwie. W maleńkich miasteczkach, któ- młodzież. Z tych powodów zarówno rodzice, 
cyfry sprzed wojny· i dzisiejsze. W r. 19391 re kiedyś były siedzibą jedynie szkoły po- jak i dzieci powinni gruntOfłlll·ie, najlepiej ~~~~~o~el (~!J:!~stu~I~). maszyny 
w okręgu łedzkim było 63 szkoły zawodowe, wszechnej wyrastają nowe budynki. i szkolą przy pomocy poradni zawodowej, rozpatrzyć I Zgłoszenia osobiste do Wydziału PePso-
kształi;:ące około 10 tys. uczniów. W pierw- się kadry fachowców. Spała otrzyma zakła- swe uzdolnienia i zamiłowania i dopiero wte· nalnego. 

112vm roku po wojnie uruchomiono ich 9 rfJ;i rhr h..._.\eenii'I snnłPczno-gospodarczeqo, Skier dy wybrać za~ód im odpowiadajw:y S. ____ , _______________ .,, 



!y~·~o11.·;m ~en 1e planu 1. 
- leży w ręku kobiet 

L Tie"·yk•)nanif' '' t rmirne planu pro
dukcji \\. przemy<;[t> wlól ienniczvm skon 
centr01\ a!o uwag-ę w~zy~tkich pracują· 
C~'<'h na ~pra\\· ie \\ iasciw(:lj wydajności 
pran. ZdajX>my sobie z tego sprawę, że 
zrealizo\\·anie plrtnu zaleh także od na· 
szej / pra y, od pracy kobiet, które są 
w p6ważncj mierrn zatrudnion(> \\' prze
myśle włókiecmiczym. Każda kobieta -
tkacz.ka, przadka pracując· przy swym 
warsztacie> 7da(· musi sohie w całej pe~ni 
sprawę z tegn, że nd niej, od jej w~r.siłku. 
tempa pra-cy i od jej obo\\ iąz.kowości za 
!ez ' ,-ykonani"' planu. Praca przy war· 
szt ac ie ."-ta!a si~ oo jo wym posterunkiem, 
gdyż wy<lajnDśr prary każdej jednostki 
decyduje o calosci osiągnięć. Każdy po
stój warl'-zlatu to "'padek przypuszczal
nej plnnem prz.c\\ kizianej produkcji. A 
jednak często zdarzają si~ chwile po~to-
ju wynikłe z niedbalstwa, spóźnień itp„ 
po\YOdÓ\\' któr)'ch tak ~ę;"ltQ moi1naby 
uniknąć. Do świa<iomośd wszystkkh ko 
bi"t '"'·inna dotrzeć la jasna prawda, że 
z ch\Yiłą gdy go~podarzem kraju stał się 
ś" iat pracy, na nim spocząi obowiąze,k 
czynnego OSQbi~t-ego udziału w realiza
cji jaknaj.szybszej odbudowy. Fragmen
tem tej odbudowy to realizacja plainu na 
odcinku włókienniczym. Wi~my, że jest 
to je<lyna rlrog-;1 do podniesienia naszy<:h 
·zar0bków jeclyn;i droga do dobro
bvtu. Waga i rnacze.ni<' koniecz.ności 
t€rminO\\'PQ"o wykonania planu dotrzeć 
musi do Ś\\' iadomoś<:i każdej kobiety -
i;..1ootnicy. Poważnq rolę spełnić mają 
\ · tym wzgl~dzi~ [,obie ty zorganizowane 
w fahr) cznych kołach SOLK. kh obo
wiązkiem je;;\ zająć miejsce w szere
gach aktywu rolxilniczego, który prowa 
dzi \Yalk~ o \\·)>-konanie planu, poprzer. 
lepszą w ·<lajnoś\: prod11kcji, przejście na 
ob lugiwanie wi~'k,..zPj ilości wrzecion. 
cz· kro6ien i prz~trzl"ga•nie ciyscypliny 
p: ac.y. 

Dzięki '' ła~ne.i zaradn(lści i pom f<ło· 
\,·o~ci !'ta(· się możemy h órczyniami 
szeregu drobif!zgów, które stanowić bę 
dą uzupe>!nienie naszf'j gardNolw. Wlas· 
n) m przemyslem sporządzić Jn(lżemy w 
domu z p0t:ia<lanych ~tan«:h i nil'117.:-''~·;i 
nych ,,!aszkó\\ ", różne za ba I\ ki rlzi€cię
c-e ozdaby, a nawet części nasz€i odzie
ży co w poważnej mierze oddażv na.sz 
budżet od wielu wydatków. 

Na to by sporządzić "'las.nym\ · ~iłami 
szalik, czapeczkę, torebkę prr.ybrać haf
tem i uszyć kołnierzyk lub dzięki pracy 
własnych rąk nadać estetyczne a swoi
ste pięlno p<isiadanym przedmi<Jlom co· 

riziPClJWg'fl 11żytk11 np. biC'!iżni"' pośdelo· 
\\'ej, ręcwikom itp. - nic' pntrzc>ha spec 
jalnych umirjętności k1:;i\\' iręl<ich . • Sta-

ale~ ć będq 
IY 

' 

rannP wykonani"! zaplano\vanej roboty-1 haftu, z<>sta'A·i~ń barn·nych. Najskrnm· 
da yduje o eF-tetyce i prz. datnoki wyko niejszy ~portowy wygląd nadałob~ wy· 
nanego przf'<lmiotu. konanym pr~dmlotom stosowanie jako 

Na załączonych rvsunkach przoedsta- ornan~entu sut~żu tej samej barwy cd 
wJamy na8 zym czvtelniczkom model€ mat~:riał, z ktorego zostaną one wyko· 
czapeczki i torby, które z łatwością 1110- nane. 
gą zosta(~ przez nas. wykonane, oraz Zabawkę - zaJączka uszyjemy z~ 
wzór zabawki riziecięcej - zajączka, na ::.krawków materiałów posiadanych w dd 
dającej się do wyko·nania we 1dasnym mu. Poszczególne części korousu e.porz~ 
domowym zakresie. A dl;i tvch najpra
cowih.•Z\'cb z pośród nas załączamy wzór 
pomysłowegn i eistetycznego '"Yko1kza
nia ręczników kąpielowych dla maiych 
dz~i. 

Czapeczka J torebka powinny h:-rć 
wykonane z jPdnego materiaht, g<lyi !'-ta 
no\\'ią całość. Najoclpowi-ednif>jszym na 
kh sporz;idzcnie byłoby czarne E;Ukno, 
ak, a mit lub jedwab, wówczas te drobia
zgi stanowić będą odpo\\·iednie uzupel· 
nienie: wizytowego stroju. 

Przybraniem czapeczki i torby ~ ą mo.' 
tywy haftowane. Wykonane 6ne być mo 
g;) z drobnych koralików, pere!('lk, bą<lź 
t<>ż gr11h:1 nici11 jedwabną luh metalową. 
.Jeśli wlaścici0lka tyd1 <lrobiazgów j<:st 
osobą 111lod:1 może f'<lbir p(lzwnlir na za· 
i:;.toso ·anie \\' moly\\':.ich \\ ykonywarwgo 

r 

dw11€ z mocnej tka11iny Flaipydiamy ffo• 
<'inami, szczepinmy je, poczym wykań· 
czamy starannie po stronie zewnętrz,nej 

7.Wy lub ewentualnie szyjemy na przy
gotowany korpus odpowiednią „zającz• 
kową" tualetę. Ponieważ zabawka jes1 
przeznaczona dla dzi-eci najmniej.szych 
- nie używamy koralików na zaz1acze 
nie oka lecz wykonujemy je płaskir haf 
le1n. · 

Troska kobiet o Jutro S"'7iata. 

Ostatni rysunek demonstruje nam, za 
rc)wno właściwe umieszcza111ie używa· 
nych ręczników na przytwierdzonym w 
lym celu do ściany wieszaku jak i wwry, 
1,tc'irc pracowitn mama może zastooo
wać jako ozdobę ręcznika dziecięcego. 
Sto:;o\\'anie różnych motywów zdobni· 
czych (w większych rodzinach) na ręcz,.; 
nikach przeznaczonych do użytku JJ'O· 
szczególnych dzied, 1.nakomicie zaipobie 
ga uż.vdu przez dziecko cudzego ręczni· 
ka. Po motywie zdohniczym dziecko roz 
poz.naje swój ręcznik i nie sięga po cu· 
<lzv - r.asadom higieny staje się zadość. 

• e ZJGZ 
6-go września będzie obradował w Szwe- biet i dzieci, prześladowani11, ma eo we wyro

c;ji koło Sztokholmu Komitef Wykonawczy kl śmierci ~ą na porządku 1i?.iP1mym. 
Sw .• ·ve; DemokrntycznP.i Federacii Kobiet. Ostatnio wystawiono we Florinie 2.5 głow 

F 0 .deracia gromadząca w ~wych szeregach pow·stańC'ÓW na widok puhlir-zny, qlowę d„
miliony kobii,t z całego swiat.a, jako naczelne wódcy pow<;\ańcńw - J'nrli..i:;11, zamrnzono w 
zadani!? postawiła soh1e: wciągnąr kobiety chłodni, 11hy pokaM!': ją we W$ZY tk1ch wio· 
do cz ·nnPao urlzirt/11 w wnlce 1 faszy:r.mem, skach departamenlów. 
~ do jeg,., całkowitego zniszczenia, usw1ąć z 'A' Indonezji rząd h'l!end'"rski prty porno· 
umyr.!ów ideol,.,gtę faszystnwską, przyrzynlć cy reakcyjnvch elementów nnCfl'l • saskich 
się do ustalen1'1. ~prawi~dliwego, trwałeqo po- prowaci?i rlziałania prz 0 riwkn rv.qdowi repnhJj.. 
koJU, ktoiry zabnzpiecty n'lrody od wojen a· keńskit>m11. 
gresyvm 'Ch, zapl"wnic kobietom wszystkie W Chtn..irh siły 1eakc:yj11P uniemo:chw1aią 
praw'! po!itvc>n". ekonomiczne i socjalne. zakończenie walki, A rod opłi:ką n.nglo - sas-' 

Nied~wno sko1\czyla ~ię wojna. W wytę· kich władz okuparyjnych w ~ar-hndnir.J:i NiP.m 
~onej pracy, w skupieniu i wvsilku wznosimv rzech wielkie 7aklłlcly „r. G. Filrben Industrii"" 
na nowo miasta l wioski z min. odbudowuje· prowadzone przez NiPmrńw. prorlulrnją 
mv momlnie .J.<ai.rlą clllt'dzinę naszego życia. sprzęt wojenn"r. 
Swi~t Pi"' chcP więct?i wojny. W pokoju pre- Kobiet z c.iłegn ś•viilta i kobiety polskie 
gnie z rć i prnc:nw11r". tvmczasem elementy 1·ozumieją, Ż<:> •iły f11-iy~trw1~l<l''. )\loire pchnę 
reak y1ne ''"Zmag11!ą swą rlziałalnosć, 1tws- ły świn\ efo rlrt1'lie1 ·wo1ny św·i,'łtnwej, nie u
r::aią.c mo z/i11'nśd nowy~h knnf/iktńw, ?ogrc1· ~tają w pracy. One t,., z11crr117.ai1 pokoinwi, u 
•zając Pf1kojn•I'/. ~ilu ill ro1h/r fo inf na rlwo "roq/„ obozy. 

Jeś!t Z:"b'np· prz1"r~ląd IPj wrogiej dzia· Kobiety piln'e ~IE>rlzą bu~q wypadkc'o;;·, ko· 
łalności, ·-h1n rdzimy, ZP rzvnmki faszystow· biet" widzą 1brodn1rz1> u~ilnwaniR nni1>re· 
sk·.e popler'!ia Hi~zpm:ę qPnereła Fran~o, nia wojny. KnhiPty calegn • .• wliita pr7.Pciw 111· 
st"-nowiurE'i „,;~lk'p niebezpio:icze-ń;lwo rlia wiaią się tl'lmu. · 

. 

o kh o ··-~i ~) 
n119zego rządu w ~prawiP planu 1'tµ~halla. 

Pol.•f'P orlmńwiono pomocy, klórq otny· 
mały Niemcy. Zdnwalnbv •ie, że ri~;eriom 
pol~kim, k1oirP przetrwały 7-Jetnl okre~ woj· 
ny w najtrudnie1szvch w jakich możni! AO· 

bie wyohr11zić warunkach - - pomoc żywnoś· 
ciowa nic> je~I. polrzebnl\. Pnmorv ndtomia~t 
potrzebuj!) „hiednp'" rl?ied niemiPckiP. W 
S1fokhnlm1e- drlPgRtkł na~7.P nmówi~ i wyjaii
nią rę ~prRwę, qrlvż pomnr zywnoscinwa dld 
nA~7.yrh rl:i:ier-i mmi ~ię waleźć. 

To są na r·vH7niejs7."' ~pr'lwy, nad którymi 
na pn~iecln•nin Koni i tf'l11 \.Vykonawczeqn w 
Szwecji cly~kutnw11ć hęrlą przect~law1del·ki 
kobiP[ 7 raJPqO ~Wi iĄ, 

/\Obir-1)' pol.~k/eo z 11wagq będq ,;Jedzić 
pr•v0 bieq nbrnd, klóri•rh /<'ma/em będq tnk 
rlonio.</I" r/ln nn.~ .•rrnwy. 

Czy wiecie ie ... · 
W różnych gałęziach naezeqo przemysłu 

pań~twowago jest zatrudnionych 242.939 ko• 
biet 7. C'Zeqo 218.085 praC\>'Wnlc fizycznych e 
21.854 pracownic umysłowych. 

Kobiety'zatrudnlone w przemy4ie zajmują 
raly szereg odpowiedzialnych 11tanowisk. Oko 
ło 70 2 pDśród nich zajmuje stanowiska kie. 
rownicza. 

Najwięcej kobiet v1trudnla przemysł włó

kienniczy. najrnnie1sza ilo~ć kobiet pracuje w 
przemyśle zbroieniowym. 

a e przepisy gospod rskie 
K ns rwujemy owoce bez cukru 

świ~towogr, pn ko p1. _ Swi~towa DNncik tal yrrna Federarj11 Ko „ Vv trwa 111cvm sezonie duiej poda:i:y owo- nie niszczy witamin, kt6re lll\ dla organizmu 
~1 l·f1on.m'i zn'll'hPn •C'hron'"nlP hi!J,,.ro· biet ~kupt'll~r·R w ~wyrh ~zerc>gar-11 rnnod RO có,1·, ,,0."podynt'P ........._,J "rinllle ·1 L 

K 
, , D ....-.. TI pomys ei. o potrzebne. Po odstawieniu z ognia,' wyi·muje• we• \" Hhzpanii 11r.zeni rtif'miPccy pr?cujc:i milionów k0bid, 1111 posiedzeniu on11t„tu 1 

n'trl homb~ ,,•..,mn·''"· TlrTn.- wlco faszy<l11""'' \Vykonawc;eqn j;ikn niljwa:i'.niejszy 1111nkt ob przygotowaniu Il'! zimę sok6w i marmP.!ad O· my pr:te~tygł„ butelki z wody l zalewamy kot 
i nowej W"~n , lnr7•1 ,;„ Mrty1'!nckil" walki. 111rl po~tawil~ ~pr11wę <wiatnw„qn pokoj11. wocowyc.h. P"n!Pwa~ ru!cin wpływ~ na pn- ki pHaf!n11 lub lakiem. Przechowujemy w sv 
Tv<iąr·e f'rih1,,.1 hi•,~pa1'isk1rh r~1„hywR w \l"C Gruntownemu 1111świPlli=n111 11!F>gną zadania więhzeni"' kosztnw przyrz11dzdbych konAerw, C'h rm, chłodnym l demnym mit'!jscu. 
:r~niarh. w n11 irrn+•1vrh ,„ --11nl..· orh. w cl. q· Fedenr1i w 7Wiązku 7. nlebezptPrzenstwem nlll.Ji!ży tP zapasv. ?imowP ~pnrz»dzal b„z C1J· Ab k ... t • 1 l łe .1 qrozi" 11tra1y tyc·~. r·--,.,1 Fr;into w wzm~ga1ąrej ~il'; rl1i11JRlno&ci rrRkcil przeciw " Y nzys ·ac: ani11 marmo ade, na eży Z11lit 
dal&zym c.agu przeprowadza liczne ar1>szto· dPmnlrr1cji ~wialowoi. kru, <1 ntkl!'!r flodawar dro ~maku rl• goto~ych szal owoce kwaśne ze słodkimi, np. jabłka 1 
wania, w1e7n inw1!' polilwrn1, ~ w tym kn· r<omitt't Wvkonawczv ma 1,11.;ie IH'lf'dv~ku iu1 k,;in~erw "imi!I. w m111r~ 1C'h rożywi\!lill. marchwią, a ·"ówczas do niej dokładamy tylko 
biety, lraktnv·anP ~ą rkrnpnie. lv.tow'!ln•„ •ow11r I <;1 •l'll<rc>tarza qenPralnr.qn ONZ w Snki <>worowe ht"2 rukri1 przyrzą~_amy w nie>WJelkil" Ilości cukru. Dodając na 1 kg mie· 
llkazvwAni= ną &miPr<'-. ~prawiP i:-i•1olo .. ~wiritnwr?j F~rlr?rari! Krib/Pf nastepniący ~pos6b: OworP. prze 'recamy zanego nw'ol'\j 114 kg cukru, otrzvmamy mar• 

f' 'ln'!"t'lmy w~zY~c,„ '~ ,...,„„.,,m rln r!r11· 1\. funrl11szu 1111ędzynnrodf')WP/ Dornrnr-/ Po· -
_giej wnjny ~w1A1nwej byl(1 obalenie> ~11du mocy [1,.;/Prlom. W nlerw~1ym o1uec1p rlzle· prze'l. 11111sz;nke. ndc~dzo.ny ~ok ~17 lewRmy do moladłj b. ~łodką. Dla konserwacji marmolady, 

E
publil<i'l'!o·„ „„,., w H: ~zp11nn Dvwi~Je nio;- Jalno<c1 nn ten „Pl przPznr1rzl'l ~iP, l?. mllio• I butelek, l:tore korku1emv, szm1ru1emy l ust11· n.sleżv pv Je.! usmazeniu, okładać 1 gram ben 
t'O<'.kie.. zap1Rw1!v ~ c: tln „,·!!!kl w :hmowei nów dolarl'JW. J)o!t~wy nhej111ą tylko mlek(!. wlamy "' kociołku. napełnionym wodti . V/odą zoesn M 1 kg owocu, 

'IOjme hi&zpc1n;':'"I Zagaclniimii= pumOC')' :iywn()śc/owl'f dlfJ nri 1<ou9ri„wam,- i n\rzymu 1et11y w ternperalurie M.orm.,llld · n11l„ży k!11.rl!l•' gorl!j,ce do ~u· 
W Grecji ·vr.:1 w..i lld . >•. ćW ) i.'.J.edr.vczuut:: 1 ·•Z)'.Lh d~Jeci. je.;;t ~zczf:'!Jólnle wa:i:ne. w t.ych 7.5n C. przez 45 minut (termomelll: powinien chyd1 czysrycn ~ło' tuh r.r ... arnkow kamia~· 

I W1elk~ Bryla11 1n pop1„ra11'1 rią~: „eakc\'Jny, dni11<'h odmow10no nam pom1,r::y pounrrow· 
nie szczędząc mu pl)mcc y tli1&n~owe1. '.1csó· si.z.lej, chcąc przez to posuniecie ekonomlc:z· by~ ws awiony do osobnei butelki pu~tej. lub nycb.. 
> o!,r•;.o„t9'l.I.·"";~ ~-„·-:rtacje m~zc;:·;zn , ·~::>·. n•' W) votPr „~c·i~k i wt1h•nar. 11~ •t111 nw1<;1r."' t worlf\I· T.-. rig•t•I'~ o!~ '%,..°h, ).a hs.ktE>ri~. l~ci 
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nictwo owszec 
tym roku 60 tysięcy dzieci zasiądzie 

I 

ew 
na ławach szkolnych w lodzi 

Str. V 

Zapisy na kurs przygotowawczy 
Od dnill 2 wrzf'śnia br. do 20 września w 

godz. or! 9-ej do 12-ej Sekr0 tariat przy ul. 
Piotrkowskiej 249 przyjmuje zapisy na III-cl 
Kurs Przygotowawczy do Roku Vvslepnego 
Wyższych Uczelni. 

Na Kursy Przygotowawcze może być przy· 
. Jedn z najbardziej palących zagadnien, · tam w trzech źle zagospodarowanych loka- wiu powstaną tr:zy szkoły dla 1800 uczmow. jqta wyłącznie młodzież robotnicza i chłopska 
rozwiązywanych w ramach Zarządu Miejskie- lach. Przewiduje się również budowę szkoly W Radogoszczu przy ul. Swięt.ej Łucji stanie w wieku od lal 20 do 35, 
yo, jest s rawa realizacj.i postulatu nauczania powszechnej przy ul. Wólczańskiej na 13 klas ~zkola powszechna o 5pecjalnym systemie na- Kandydat na Kursy Przygotowawcze wi· 
p~W!o!ZE'chnego. Łódi. pierwsza w Polsce zre-' dla 600 uczniów. Na górnych i Dolnych Sto- uczania i wychowa·nia dzieci trudnych do pro- nien zloiyć: 1. Podanie. 2. Żyrioryi;. 3. Swia· 
all~owala ten postulat, nie znaczy to jednak, I kach w d. zielnir::y zamieszkałej w lwiej części wadzenia. dectwo urodzenia. 4. Ostatnie świadectwo 
bysmy rrj1eh wys•tarcr.ającą ilość zkół po- przez kolejarzy i robotników przebudowane Tak więc stwierdzić możemy, że sprawa szkolne. 5. SkierowaniP z miejscea pracy, or· 
"-'szer.hny h. Pracowały one w uhiegly:m roku 1 mają być budynki na potrzeby szkolne. 1 ty- szkolnictwa powszechnego w naszym mieście ganizacji młodzieżowych, Związków Zaw.odo· 
~zkol.ny na dwie zmiany, a dążeniem Zarzą- siąc uciniów znajdzie tam naukę w 20 kia- jest na najlepszej drodze. Mówią o tym re- wych, partii politycinych, Samopomocy Chłop 
du r<[iejskiego jest uruchomienie ta-· · ilości sach. N! Starym "R.okiciu, 'Vidzewie i Zdro- alne cyfry. m. z. skiej. szkół. aby pracowały one na jedną zn-Janę. ________ .._ ______________ ;.....;.. _________________ ..;.. ________________ _ 

Obecnie dzieci stoją u wrót nowąro roku 
szkolnego. W roli.u ubiegłym uruchqmionych 
bvlo 1428 klas, obecnie na rok 1941/48 uru
chomionych będzie 1201 klas. Na l ·go wrze
śnin howiem -kosztem 65 milionqw rzlotych 
'mają być wykończone remontowa obecnie 
gmach szkolne przy ul. Magistra iej 21/23, 
Pogonowskiego 51, Limanowskiego 25, Na
p1órkow·kiego 251, Tokarskiej 7, Rybnej 21, 
oraz w Nowym Złotnie i w Cho anowicach. 

I pa • nazjów w • 
I 

2t w okręgu łódzkim - 2 gimnazja prywatne 

Na rok bieżący władze szkolr.e mają dać 
nnu.kę 59.515 dzieciom w wieku szkolnym w 
zreformowanych ośmioklasowych szkołach po 
wsze •hnych. Na tę ilość dzieci potrzeba 1568 
klas. Tymczasem szkolnictwo posiada do swej 
dyspozycji - naturalnie znarzrie w·yższą cy
frę niż w rok11 ubiegłym, ale rue wystarrzają
eą -- przeszło 1200 klas. 

W trosce o zaipt'!wnienie dzieciom naucza
ltia. w odpowiednich warunka:b bardzo po
'Wainą pozycję w obecnym planie inwesty
e ·jnvm na rok 1948 zajmuje szkolnictwo po
'w~ze„chne. Oqólem na ten rel przeznaczono 

Podobnie jak szkoły innego typu · rów
nież i gimnazjum ogólnoksztalcqce przejdzie w 
nadchodzącym .roku szkolnym pewne inowa
cje. Pierwszą z nich będzie objęcie pierwszej 
klasy gimnazjalnej i dodanie jej jako 8-ej 
szkole podstawowej, z tym, że program nau
czania odpowiadać będzie dawnej drngiej gim 
nazjalnej. 
- Jeżeli idzie o klasy semestralne, to w od
różnieniu od lat dawnych semestT szósty bę
dzie miał w więk'Szości szkół naukę całorocz
ną. Inne zaś semestry wedh1g uznania rady 
pedagogicznej będą półroczne lub całoroczne. 
Semestr p-ierwszy i drugi po spefilieniu swych 
zadań w roku szkolnym 41/48 będą skasowa
ne, w ślad za tym nastąpi stopniowa likwida
cja dalszych semestrów. W ramach bowiem 
normalnego nauczania, do jakiego już przy
stępujemy, miejsce skróconych semestrów na-

lllralną koleją rzeczy zajmie gimnazjum wzglę 
<lnie liceum. 

Z uwagi na to, aby dorośli nie zostali po
zbawieni nauki (górna granica przyjęcia na 
ostatni semestr nie może przekraczać 22 lat) 
otworzone zostały dwa trzyletnie państwowe 
gimnazja ogólnoksztalcqce dla dorosłych. 

Ważną inowacją je~t wprowadzenie różno
litego typu klas licealnych na peryferiach 
miasta. Młodzież mieszka ją ca rlaleko od cen
trum zmuszona była często korzystać tylko z 
tego typu liceum, jaki znajdował się w po
bliżu, a jaki nie zawsze jej odpowiadał. 

Kuratorium okręgu łódzkiego dąży do tego, 
aby poszczególne typy liceów urządzać w 
tych szkołach, które są odpowiednio zaopa
trzone w sprzęt, potrzebny do nauki przed
mio~ow, czy to humanistycznych, czy matema
tyczno-przyrodniczych. 

Ogólna ilość gimnazjów wyniesie 21 pan
slwowych gimnazjów w mieście, 41 w n.krę• 
gu, do liczby tej dochodzą jeszcze 2 gimna· 
zja prywatne. Frekwencja we wszystkich ty• 
pach szkół ogólnokształcących jest bardzo du· 
ża. Wraz z nią wzrastają potrzeby, a co za 
tym idzie, wyłania się konieczność kredytów, 
których na same gimnazja, nie licząc budowy 
i przebudowy internatów, przeznaczono około 
5 mil. zł. WY'razem właściwego zużytkowywa· 
nia tych sum są wciąż przybywające szkoły, 
bądź budowane od fundamentów, bądź prze· 
budowywane i dostosowywane do nowocze· 
snych potrzeb. Pochwalić się poza Łodzią mo· 
gą nimi prowiincjonalne niewielkie miast 0 cz· 
ka, jak Tomaszów, Lututów, Skierniewice, w 
których przystąpiono do budowy nowych gma 
chów, oraz po11ad 30 szkół w okręgu, hęd'!· 
cych w remoncie. S. 

V6 milionów 816 tysięcy zotych. W sumie 
\ej zawarte są równieii przefazkola i biblio

i dla dzieci, oraz budowc szkól na przecl
!nleściach robotn.tczycł!. Ta więc na Karo-

:wie w dzielnicy, która dctąd w ogóle nie 
wała własnego gmachu, .ml powstać szkoła 
na 13 klas dla 600 ucznió'h; na Nowym Zlot
trie dokończony ma być b1dynek na 10 klas 
dla 400 ucmiów. Dotychczas szkołu mieści si<; 

Rzesze krzewicieli oswiaty 

Młodzież garnie s· ą do zawodu nauczycielskiego 
Poszukuie się fachowca 
do mon ta i u i uuchomienia 
m szyn tiulowyc~ 

Warunki "do nr:ówienia w Dyrekcji 
Pat"1stwowych Zjednoczonych Fa
bryk, • Flrnuk I Koronek w Lo
dzi, P4otrk!Ńska 1Tl tel. 261-06 

220-64 

Wszy;;tko 1ia ~wiecie doczekać się musi otrzymuje pełne wy:i;ywienie, opif'kę i nie
sprawiedliwej oceuy. Doczekał się jej wresz- rzadko slypendii.l. Około polowy ksztalcącej 
cie zawód nauczycielski. Traktowany dotych- się do zawodu nauczycielskiego młodzieży ko-

l czas przez naszą młodzież po macoszemu, prze rzy·stalo dotychczas z tego dobrodziejstwa, a 
żywa w tej chwili, jeżeli nie triumf, to w każ olwierająrn się w tym roku cztery nowe in-
dym razie zrozumil'nie. lernaly zaspokoj potrzeby reszlv. 

Na stan ten wpłynęłv rlwa czynniki. PiC'rw Dowodem rozwijdjących się coraz I piej w 
szym z nich są polepsz.ajqce się warunki ma- obręhie naszego miastu sieci szkół ksztalcą
lerialne nouczycielstwa i wyrównanie ich plac cvch pedaqogów są cyfry. O ile rok s:zkolnv 
z innymi uposażeniami. Dmgim czy·nnikiem, 1945'46 dat 179 nauc:zyciC'li, o tyle rok 1946/47 
skłaniającym młodzież do poświęcenia się za- dał ich już 572. 
wodowi nauczycielskiemu, jest umożliwienie Rok nadchudzacy pozwala nam na opty
jej nauki dzięki ·stnieniu przy zakładach I mizm z tego wzgI;):du, że istniejąca w zeszłvm 
kszlałceinia internalbw, w któxych młodzież roku liczba 11 liceów pedagogicznych urośnie 

, 11111111111111111111" 11111111111111111111111111111111111111111111111111111;1111111111m11111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111n11111m111111111111111111111111111;111t111111111111111u11111111111111i11111111111111111111111111•1111 ,,. 

do 15, 'l n.ego jedno powstanie w Końskich, 
jedno w Pabianicach, jedno w Z<lmiskiej Woli, 
a jedno w samej Łodzi. Niezależnie od istnieją 
cego liceum pedagogic·z:nego dla dorosłych 
przybywa licPum pedngogiczna elfa młodzieży. 

Ze WZ!łlęrlu zaś na to, że licea nie f:•I w sta 
nio W}'r6wnać istniej4cych hrdkńw, w !'l ośrod 
kach odbywać się będą podobnie jak w roku 
ubiegłym 9 wstępnych kursów pedagogicznych. 

Wobec odczuwanego ogromnego braku wy 
chowawczyń przedszkoli wynikła konieczność 
bt1dowy seminarium, kształcących je, które 
powstaje w Tomaszowie Maz. 

Jeśli idzie o Łódź, to zaopalrzenif! jP.j w 
siły pedugogicz11e jest w tej' chwili hcz porów 
nania Ie1>sze, niż na terenie województwa. Nasza u:;zelnla na Bałutach 

I-te Gimnazjum Państ owe Ili J·eg· O h1·stor·1a ~t~n~~~ZJi1:.~~~!1 ~?k!1en~~!~s;t~~~~r~i~~!:J~2-~:. 
dających moz•nośc dalszego ksztolcen1<1 HlC~. 

Przy tl'?j ilości jednak 7.akladów kszta!c-e, 

1 nia, jakie w tej chwili posiadamy i przy ilo§cJ 
nym ośrodkiem nowt•go, innego życia na I 3 tys. studentów, kształcących się do znwodu 
robotniCZ)' m przedmiesciu Łodzi. nauczycielskiego, miasto nasze już w niedhl· 

• {zabierając się żwawo do roooty. A robo
ty było huk! Dokoła „ściany śmierci" 
grożące le.de. chwila zawaleniem. Okna 

Na ulicy Spo1ej 1.0slaje otwarte gimnr1zjum 
wyposaio1~ w nowoczesne urzqrlzenia. 

Było to zprą dwa lata tf>mu, w pamiqt
nym roku wyzwolenia. Na podwórko 
przy ulicy lpornej, na Bał11t3ch, przybył 
Jivrektl)r 1awokreowanego Państwowego 
Gimnazjur Koedukacyjnei;i:o Nr. XL tow. 

Kowalskiz ,,dekretami'' w ręk11 ~gr·o
madzili si;- profesorowie, nadciagni;ł, • sze-

\

bez szyb, hez futryn, drzwi zniknęły, 

podłóg ani ślach..:, dachy bez pokrycia, 
piece rozebrane doszczętnie, ani kawal:ka i drutu w ścianie. 

Gdy ówczesny knrator tow. 'I'rojanow
ski przyjechał na inspekcjq - potrząsnął 
głową. Pewnie nic z tego nie hedzk' 

A jednak będzie -- uśmiechnął sir, dyr. 
Kowalski. Zrobimy co w naszej mocy. 

I tu trzeba podkreślić, że io co się stało 
- nie ma w całej Polsce swego odpowied
nika. Trzeba było widzieć tych rodziców -
tych partyjniaków pędzących po pracy 
chyłkiem na „Krawiecką", do · „naszr.j 
szkoły". Tych ojców, p1·acujących w so
boty i niedziele, umaumych farbą, zbija
jących deski, szkl<~c~1ch okna kawalkami 
rozbitych szyb, stawiających nieudol
nie, po amatorsku piece, te kobiety :;zoru
jące po kilka ~odzin podłogi ... 

regi mlodieży. 
. 1 Szkoła na Kra viPckiej rosła. Przyjcż-

po~~::~~~niasi:i~łacz~~~.;~~tia:~~ci~„~~n~ rlżał kurator, tow. Tl'ojanowi;ki, który siri 
ró ''nież zapalił do tr>j pionieri;l iej robll1y, 

nazju1-o 1la Bałut" stanęło wobec dylema. pomagał, radził, za~Iadat, sprow11dzał ko
tu - li/Ć albo nie być! W trzech maleń-

k 
mISJ z Wml>7.RWy, I y ino l;y popatrzeć 

kl. eh p.ko1· kach odbywały si"' ]1> c.ic- na · " na to co !'!fę w t'·l·h rvinaeh biiłuckich vy-trzv .i;fl.iany. Dzieciaki przyniosły z sobą 
krŻesh, stoliki, linie, wydobyte z ukrycia czyuia. 
mapy wypch;me pt.aki, probówki, książki Mal(' d<imk1 Qdżyly. Starsi chłopcy pra 

. . cowali w pocie czoła nad pl::intowantem lllykQ>ane z z1erm. 
terenu. Burzyli „ściany śmierci" - wla

Pol drzewami. na „świeżym powietrzu" . snym przemysłem, a:i; rlziw, że siq to 
odb 0 się zebranie rQd?.iców. N"ikt me. w~zystko · odbyło bez wypadku, Wśród 
chcid słuchać 0 ,,likwidacji" szkoły dla. ruin stworzono w::.paniałą sa!E;, która 
dzlrei robotników hałul'.kich. Tu chodził(). przez półtora roku wpełniala się r.o nic-
• honor starego przt>dmłeścin. dzi h~ tłumami rohotników bałuckich. 

}tada w. radq - postanowiono szukać Dawano tu konr.Mty, seanl'ie filmowe, od
odpowicdniego budynku rlla „naszej czyty. Pl'Zyjeźdżnli 1meci wygłns:r.ać do 
szkoły". Na terenie rozburz<mcp;o ghetta robotników swojr wiersze. Na scenie roz· 
_, pr~ ~lchej ulic~c~ Krawiec~iej ~ „od- lcgały 111iQ 11ajpi•;k11iej ·ze słowa i pieśni. 
li;ryto k1!ka malenk1ch domkow, 3eszcze IP. rzy gimnazjum powstały kółka i koła. 
t!P_zupełnie rozszabrowanych. .,Buda" przy Krawieckiej wniosła w sza· 

- Tu będzie na11za 13zkoła po.wie- re życie mieszkańców byłego ghetta pro-
ił!iało kilku prawdziv.ry.cli śmiałków - ·mień kul:tury ;. i;;ztuki, stafa się nkoclta-

Nie spm;ób wymienić tutaj tych wszyst- gi~ czas.ie z~s~lać będzie ~oglo zarówno .pro• 
kich, którzy prac4 swoją stworzyli z ni- wrnc3ę, J~k ~ mne ~\1'.ator-ia. 
czego tę szkołę. Każdv przvłoż ł do wiel- . W zakresie. szkoleniowym ~a.dr na11czyclel· 
. · · . ·· •· Y i ~ll.1rh postęp i est az nact to w1doczny. Reszta 
~1e,go dziel~ SWA.]<! własną ceg1eł~ę pracy ,q,\.zs om1 .11zpllq 1ru •pdnra1 oBrif po A.;a1-ez: 
l of1~ry. Osrodck szkoły przy ulicy Kra- 1 sze, tym it'psza będzie nasza szkoł<1. S. 
wieckiej przedstawi.a dzi8 warto$ć kilku- -
nastu milionów złotych. 

lf<-

Dziś gimnazjum przeniosło :;ię do no
wego wspaniałego grnachu przy ulicy 
Spornej l).a Dołach. W osrodku na Kra
wieckiej kuratorium umief;zcza dom dla 
si<~rot i dzieci opuszczonych. 

We wspanial>·m gma~ht; przy Spornej, 
w i.:mnchu jNlnym · naj11iQknir.jsz)·ch w 
L<}(lzi pri:;vd7.iclnn:vm dla gimnnzjllm 
pr:r.Pz wh1d7.t> W<•jslrnwc-, wyrc>montowa
";\'lll „orl i'itóp do ~f<iw" - hi:fl•l i;ię m•:.i:yć 
cbiecl robotników hah~rkich. Przeniesio
no tu w:7.ysth(' urzqdzema z Krawiec
ki j. Ga hi net fizyczny jakiego drugit>go 
niema ,,,.. Łodzi, labor;:i\nna, bibliotekę, 
mikrosknpy, tysiące przyrządów szkol
nych - wsz.:stk0 zakupione z cłobrowol-
11, •eh o fial' · dochorlów imprezowych itd. 

G-imna<..ium babickie przyjmuje jC's7.cze 
jedf'n oś1·odeJ- :szkolny z terenu Wielkiej 
Lorlzi. Rę<'zil' to O:ljwią.t.sw, najlio:nicj· 
SZ<' ;!imna;;;jum llRSz<',;Q mia:-.:ta. W jego 
iirzcstronu~·-;:h m11.rn('h' pomieści się rów· 
nież gimnazjum C"hlo11skil' z intnnal ami. 
Do tysiąnł d1.ieci i mlorb;il:'7.y znajdzie tu 
mi<>j. ce nauki i ultury. miejsce, które 
ro7. zerzy jl'Szcze pjonlcrską pracę gimnR
zjum , ruin, gimnazj1.1m z Krnwirckiej 
ulicy. 
Nicmnła tu zasluga tow. dyrektora Ko

'."'alskiego, tow. Trojanowskiego i Bacu 
lew~hcgo, c11.łe90 'lPflpoln nauczyc:ielskifl· 
go i tych rodziców, którzy nie szczędzili 
ofiar i pracy, byleb'.'' tylko utr?.ymać tę 
szkołę w ruinach ghetta, tę szkołę, która 
dziś j ~t pierw.:o.'.'!ia w <:ałym ivojewód~twie 
ł~ 

H. Rtllfrtłekl. 

Szkoła społecznej potrzeby 
jej rola i zadania 

vV nadcnodlącyrn roku nkolnym, ilość 
~zkół w Lodzi i w wojewórl?.twie rotro la się 
do rozmi11rów takich, ŹP n!P sposób byłoby 
pisilć o wszystkich. Każda z nich ma swoją 
wartość; i stanowi wkład w życie, nie tylko 
1111szego miasta, ale i kraju. Z konlerzności 
jedn11k ograniczy(: się nrnsirny do wymienie
nia nojważniPfszych i nnfhn1cliief charaktery~ 
styr;.nyrh. 'Nśród nich na ~pcrjalną i1wagę 
zasługuje trzy/f'lnia szl<oła pm.cy społecznej 
z11ii1icjowrtna rrnez TUR, którn w pierw!izych 
dniarh września otworzy 11ię w Łodzi. 

Ct>lem szkoły jest przygntow11nie or~z wy· 
szkolenie ~łuchaczy do pracy w spÓlózielr.zo· 
~r'/, administrarji I w rohotnlczych ośrorlkncl1 
o.qwfatowo-kufluralnych. Proqram azkoly róc:z 
przedqilotów ogólnych obcjmiP prz dmioty 
spcc1t11ne, · j11k: zasady sa.mok z\alcenia, le h· 
nikt1 pracy umyslow1,j i nankowej, o;r aniz.s.
rjtl pr11cy, ~półdziP.lczość, psycholog1a ittl. 
Szkoła p17orn11rzona jest dla Jucl-z:i prnc:ują· 
cycłr z11worlowo zwią'lanych 7. klR~ą robotni
czą pnchodzPn1Pm, pracą, czy ideoloni"l i przy 
~Jotowuje irh zarówno do rrncy Fopolecmej, 
iflk i do dzialalnollci zwi<Jzkowej, or1rz wy
~zkoll funkcjon11.riuszy ornaniZ11r.ji polltycz· 
nych, lok i Rad Zakładowych . .Jf'st rzeczit 1a.· 
sną, że podKlawą zapisu do szkoły lenn typ'.l 
nie może być przypadcl. Dohorem sl11d1ar:z:y 
i naurzycieli traktowanym w duchu srolecz· 
nym, muszą 5Ję zająć partie, zwią7.ki zawodo· 
we, spółdzielnie i or!}anizacjl'l młorlii zo\'e. 
Ni!jC'hętnlej widziani htidą kandvdclci na słu· 
rh11czy z pn. ród prnrownłków fizyrznyrh, któ 
rym zapewnia się na\1kr, wir.rzorow h zpła.t· 
TH\, 11 w wyjątkowyrh wypndkad1 stypendia, 

W tej chwili za!"'t.ąd T!JR-(t prowadzi roz
mowy z ministrem Oświaty, tow. Skrzeszew· 
ski.Jn w sprawie umożliwienia ..,.,·stępu absol· 
wantom szkoły tui wyżsvi uczelnie. Z wynilm 
dotvc:he:zasowych ro-zmów 11ależy f.ię &podrle· 
wać, ~e opinia ob. min!~tra l;.P,dzie w tej sprt~ 
wie przvchylnCt. 
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wal i o Ili anu Kto mo.że śwuulczyć I 
W związku z prnwadzonym dochodzeniem 

przeciwko Oswaldowi Feige podejrzanemu o 

to, że jako szofer więzienia przy ul. Koperni· 
ka w Łodzi brał udział w egzekucjach około 
20 Polaków, straconych w tymże więzieniu w 
czasie ostatniej okupacji niemieckiej, wzywa 
się wszystkie osoby mające wiadomość o 
zbrodniczej działalności Oswalda Fcige w cza. 

rusza wszystko co Lód~ a najlepszego 
PPR Narada aktqwu PPS I 

W ciniu wczorajszym odbyło się posie
dzenie z udziałem sekretarzy komitetów 
dzielnicowych PPR i PPS oraz sekretarzy 
wybranyc17 fabryk i zakładów pracy, w 
których w ciągu pierwszych 2 tygodni 
września odbędą się wspólne zebrania kół 
dla omówienia zagadnień produkcyjnych 
i skoordynowania wysiłków w walce o 

Na zebraniach towarzysze powinni w spo
sób konstruktywny omowic całokształt 

zagadnień fabrycznych. 

trosce członków obu partii o plan, któ
rego wykonanie jest sprawą honoru 
obu partii, klasy robotniczej i narodu. 
O ile zebrania, które teraz się odbędą, ma
ją być konkretne - muszą być. poprze
dzone naradami technicznymi, które ak
tywistom dostarczą materiał faktyczny i 

sie okupacji, do stawienia się w Prokuraturze 
S. O. w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5, pokój 
Na. 216, Podprokurator Smoleński. 

plan. 
Konferencja wczorajsza zwołana zo

stała w celu przygotowania zebra1'i fa-
brycznych. · 

Drugi referent tow. Baryła 

II sekretarz Łódzkiego Komi te tu PPR 
szczególnie uwypuklił znaczenie wyścigu 
pracy, podkreślając, iż nazwiska bohate
rów pracy powinny zostać podane do 
wiadomości ogóltJ.. PPR-owcy i PPS-owcy 
powinni zainicjować we wszystkich fa 
brykach wyścig pracy. Mówca zaznaczył, 
że dotychczasowe wspólne zebrania, choć 
niezawsze starannie przygotowane, mają 

duże znaczenie - bo świadczą o ogromnej 

J 

bawa w Helenow~e 
wnioski do praktycznej realizacji planu. Komitet Organizacyjny PPS i PPR Pracow
Niewątpliwie skoordynowana współpraca ników M\ejskich m. Łodzi zaprasza na Zaba
będzie gwarancją zwycięstwa w walce o w_ę Ogr~dcwą w dniu 31 .. 8 . .1947 r. o godzi-

l d b b t p m'wien· s raw na- me 12-eJ w Parku Helenow. 
P an O ro . Y u. 0 0 

. 
0 

• rn. P . I Powrót tramwajami zapewniony moc atrak 
turY, techmczno-orgamzacyJneJ zebrame cji, bufet obficie zaopatrzony, orkiestra dobo. 
zakończyło się odśpiewaniem hymnów ro- rowa. 
botniczych. Wejście zł. 100 od osoby. 

Pierwszy referował tow. Wachowicz -
sekretarz WK PPS. Tow. Wachowicz zo
brazował sytuację w przemyśle włókien
niczym, podkreślając, że plan jest rea1ny, 
ze plan można wykonać w ramach 8-go
dzinnego dnia rzetelnej pracy. Nikt nie 
wydawał i nie zamierza wydawać zarzą

dzeń, które naruszałyby ustawę o 8-go
dzinnym dniu pracy. Czy to znaczy, zapy
tuje tow. Wachowicz, że jeśliby robotnicy 
tego lub innego oddziału lub fabryki z ta
lclch czy innych ważnych względów pań-1 
stwowyc{l i patriotycznych dobrowolnie CHLEB NA KARTKI 

uchwalili, że chcą przepracować pół go- . Za~~ąd Miejs.ki .w Ł;.idzi - ~'v'"l'."dział Apro 

Kat. „C" i „C" R.C.A. 
Na odcinek Nr Nr 1, 2, 3, 4 po 0,5 kg 

chleba na każdy odcinek. 

obowiązujący Cennik Nr. 2, obejmujący ceny 
hurtowe .i detalczne na art. spożywcze. Z wy 
mienionego Cemika została skreślona jedynie 
pozycja boczku )ez kości surowego, a w miej 
sce tej pozycji ~ostała wprowadzona do cen
nika nowa pozylja: mięso wieprzowe bez do•. 
kładki - 240 zł. za kg. 

dziny czy godzinę dłużej w ciącru jedne- ~1zaCJ!; -:-- podaje. d~ •w1adomo.śc.1, ze na karty 
' . . . . . "' zywnosciowe z m1es1ąca wrzesma rb. oraz na Z kart żywnościowych „M;.K." (Minsterstwa 

Komunikacji) z milll6iąca września rb. realizo
wane będą w tym ~ym czasie następujące 

odcinki na chleb. 

go lub kilku dni to im tego me wolno ro- karty z tegoż miesąca z nadrukiem R.C.A. 
15i'ć7 Nie. Wolno im to robić, i nie tylko (Rejonowa Centrala Aprowizacyjna) t. j. od 
wolno, ale jest to godne pochwały. Na- dnia 1 do 15 września rb. włącznie realizo
pnykład wrzesien jest miesiącem po- wane będą. na~tępujące odcinki _na chleb. „M.K" pracownicza. 

:Włi~conym Odbudowie Warszawy. Komi- Chleb zytmo-pszenny w ceme zł. 3.- za 

sja .eentralna Z~ązków Zawo.dowych ~t. I. i kat. I. R:C:A: 

Na odcinek Nr. Nr. 29 i 30 po 2 kg. chle-
ba na każdy odcinek. 

„M.K." rodzinna. 

Komisja alimilując z cennika boczek bez 
jcości surowy a tstanawiając cenę na mięsct 
wieprzowe bez dckładki 240 zł. ma na celu 
ukrócenie nieucz\wych manipulacji ntektó
rych rzeZ:ników, ,tórzy sprzedawali zwykłe 
mięso wieprzowe )ez dokładki jako boczek 
bez kości surowy ,obierając cenę 260 zł. za 
1 kg . .. 

powzięła uchwałę, ze klasa robotrucza po
śWięci pracę w niedzielę 21 września na 
rzecz odbudowy Warszawy. Można nie 
wątpić, że wszyscy robotnicy z najgłęb

szą satysfakcją spęłnią swój obowiązek 
patriotyczny. W dalszym ciągu swego re
feratu. tow. Wachowicz stwierdzll:, że na
leży rea1izować uchwały aktywu PPR i 
PPS..z dnia 5 sierpnia, że należy przezwy
ciężać trudności na drodze pełnego wza
jemnego zrozumienia i szczerej współpra
cy. Referent zaapelował do towarzyszy~ 
aby starannie przygotowali się do wspól
ny.ch zebrań, na których należy nader 
treściwie omówić wykonanie planu. Ze
brania i dalsza praca uświadamiająca to-1 
warzyszy, którzy szeroke sprawy te 
przedłożą masom robotpiczym, unicestwi 
„działa'lnoś'ć" wrogów politycznych. Tow. 
Wachowicz podkreślił, :ź.'e członkowie par
tii winni świecić przykładem, przodować 
w pracy zawodowej, przechodząc na ob
sługę większej ilości wrzecion w przę

dzalni i większej iłości krosien w tkalni. 
Na'leży wnikliwie badać przeszkody stojące 
na drodze do realizowania planu i powia
d~miać .o nich kierownictwa obu partii. 

W dniu wczorajszym w dalszym ciągu ze 
zu.a:wali świadkowie, którzy potwierdzili akt 
oskarżenia, a ponadto wnieśli do sprawy 
szereg nowyc'h szaegółów z obozu koncen· 
trcrcyjnego w &elsen-Bergen, dokąd zostali• 
w chwm zbliż~:mta się ofenzywy alianckiej 
ewokuowant z obozu w Halbou właśnie pod 
kierownictwem KacZł'skL W Belsen panował 
niesłychany głód, więźniowie przez dług! 

czcrs byli zupełnie bez jakichkolwiek środków 
do życia. Codziennie umierały dziesiątki i 
setki łudzl, których zwłoki masowO' palono 
na stosach. Wygk>dzef.}i więźniowie wykrai
wali z trupów kawałki mięsa i w ten sposób 
zaspakajali swój głód. O wypadkach !udo· 
:i:erstwa opowiadał naoczny św!adek ob. 
Zaremba. 

Przed zamknięciem przewodu sqdowego 
przewodniczqcy odczytuje zeznania świadków 
którzy 2ło.żyli je w śledztwie, a nie mogl! 
zg!ostć sfą na rozprawę - uzupełniajq one 
dotychczasowe ze:!lnanta 

Wreszcre głos zabiera prokurator, malujqc: 
straszny obraz obozów koncentracyjnych i 
ner tym tle sylwetkę Kaczyski, który przestał 
być człowiektem, a stał się tyiko bestią o 
strasznych instynktach. 

Prokurator pros! Sqd o odebranie Kaczy
sce pr.ttWa do iycia, którego sam nie miał 
odwagi się pozbawić. 

„B~dzie to sprawiedliwy wyrok t zadość

uczynienie dla tych, co zginęli t dla tych, 
ro przetrwali - pozbawiona zostanie bo· 

Na odcinek Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 
·po 0,5 kg chleba na każdy odcinek. 

Kat. II. 
Na odcinek Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 

0,5 kg. chleba na każdy odcinek. 

Kat. III 
Na odcinek Nr. Nr. 1, 2, 3, 4 

0,5 kg. chleba na każdy odcinek. 
Kat. m. i 4kat. m. R:C:A: 

6 po 

5 po 

Na odcinek Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, po 0(5 kg. 
chleba na każdy odcinek. 

Na odcinek Nr, 30 po 2 kg. chleba. 
Kat. „C" „l\it.K." 
Na odcinek Nr. 15 po 2 kg. chleba. 
Wydział zaznacza, że wyżej wywołane od-

cinki na chleb 'muszą być zrealizowane do 
dnia 15 września 1947 r. włącznie. 

Po upływie tego terminu żadne reklamacje 
uwzględniane nie będą. 

KOMUNIKAT 

Kcmisji Cennikowej na m. Łódź. 
Komisjil Cennikowa na m. Ł. na .posie· 

Kat. IIR. 
Na odcinek Nr Nr. 1~ 2, 3, 4 po 0;5 

chleba na każdy odcinek. ) 

dzeniu plenarnym odbytym w dniu 29. 8. 47 r. 
kg postanowiła po przeanalizowaniu cen na arty

kuły spożywcze utrzymać w mocy dotychczas 

GŁOWNA KSIEGARłłlA WOJSKOWA 
l.ódź, Piolrkowska 47. lel. 112-11. 141-68 

POLECA: 

DUŻY WYBOR. KSIĄŻEK SZKOL'N1YCH W ZA KR.ESIE SZKOłN 

PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM, LICEUM i SZl(OŁ WYŻSZYCH, 

NADTO ATLASY, MAP.V, KONTURY i GLOBUSY. 

Zasłużony kres bestii 
Krwawy oprawca St. Kaczyska skazany na kar.ę śmierci 
wiem życia jednostka niebezpieczna : hań- w stante odnaleźć świadków obrony. Nie pro 
biqca ludzi rżyjqcych" - powiedztal na za- szą o łaskę, tylko o sprawiedliwość" 
kończenie prr· ur at or Ciesielski. . Po przeszło godzinnej naradzie Sed wydał 

eena mięsa wietzowego bez dokładki w 
wys. zł. 240 za kg. 010wiązuje od dnia 1 wrze 
śnia 1947 r. 

Komisja Cennikowa na m. Łódź. 

Łódź, dnia 29 sierpni! 1947 r. 

ZBIORKA NA ODBU)OWĘ WĄRSZA'WY 

Biuro Wojewódtklei(>~ Kómitetu informufe 
nas, · że nadchodząca nitlziela 31. slerpnla za
początkuje akcję zbiórel na odbudowę Stoli
cy, która będzie trwała Jl'zez miesiąc wrze
sień. 

Zawsze ofiarna Łódź i tym razem nie za
wiedzie. Najwyżsi dostojn~y naszeg.o miasta 
będą osobiście kwestować przy stolikach na 
ul. Piotrkowskiej. 

FILMY O POWSTAJĄCE. Z GRUZOW 
STOLICY 

Delegatura <::entralnej Dyre:cji Kin Ob~az 
do'\Y9ych w Łodzi, chcąc zaduklmentawać, że 
Łódź robotnicza zawsze przodujewe wszystkich 
akcjach społecznych, w porozuneniu z Woje 
wódzkim Komitetem Obywatelskn Odbudowy 
m. st. Warszawy, wysyła w dnh 3. 9. br: w 
teren W-0jewództwa Łódzkieg-0 · i Kieleckiego 
na okres 24 dni, 1 ekip Kin Cbjazdowy.ch, 
zaopatrzonych w odpowiednie ilmy długo
metrażowe i dodatki, ilustrujące Wąrszawę, 
powstającą z grnzów dzięki iiltrności całego 
Społeczeństwa. 

Przed wyświetleniem fiirlló} będą przepro
wadzane przez Komitety Powicowe i Gminne 
zbiórki (dobrowolne ofiary na dbudowę W-ar 
sza wy). 

PRZEDSPRZEDAŻ BILE'OW 
Obrońca adw. Eisner miał trudne 'Zadanie wyrok.mocą którego Kaczyska został skaza· 

do spełnienia wobec wielu dowodo'"' wtny k ś - L S 1 k' . I ' W związku z popisg,mi lotniq,mi, które od 
„ ny na arę mierc qd po s l me zna azi będą się w dniu Swięta Odrodz11ego !.otnic-

oskarżonego. Wobec tego ograntczył się do dla niego żadnych okoltczności łagodzących, twa t. j. 7-go września r. b. na lotnisku w 
proś~y ~ ii:iie.niu oskarżo~eg~, ~o ~odkreślił, natomiast' przeciwnie podkreślił w motywach I Lublinku, odbywa się i\lż· przedstzedaż hile
o. um~wmmen1e, .a w swoim 1m1enm o spra- jegD' cynlzm, perfidię i bestialstwo w wyko- tów wejściowych dla niezrzeszo~Yh w Związ 

w1eKdhwy kwyrok. t t , ł . dl nywan!u 2arządzeń władz obozowych i w kachh ZB~wodoL','11'.chL ""'. nastęl pu61ą~ch . pun1/k-
aczys a w os a mm s owie ugo namy- _ . . , „ . tac : mro igi otniczei u . ~rpma 3 

śla stę nad tym, co powinien powiedzieć. znęcaniu się nad więzn,arru na własną rękę rn. 9 (lokal Aeroklubu Łódzkiego), inie Lotni 
Wreszcie mówi: ,,Proszę o sprawiedliwy wy-1- poprostu dla zaspokojenia żądzy mordo- cze LOT ul. Piotrkowska 106, Czuj~zyn Spół 
rok. Nie mogę się bronić, bowtem nie jestem wania. dzielnia Harcerska ul. Piotrkowska 1.46. 

Prn!~O 
Jnia 
Wieni~ieU 

Tysiąc złotych za wszystko? Więc proszę! Jak za wszystko, to zo wszystkol 

I 

l 
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SPE CJ.A A 
.f:.ódź, ul. P.lotrkoUJ§ha 218, "184-!14 

ekspediuje wydawnictwa własne i znajdujące sią w komisie 

f(Slli,Gfl NI Plotrf{olflsf{a 123, tet. "127•62. H.onto PH.o 1111•89!!1 

BRU 

posiada na składzie: 

podręczniki dla szkół. Pomoce szkolne - Mapy - Globusy 

Wydawnictwa dla bibliotek i duży wybór wydawnictw dla dzieci i młodzieży 
Ponaoce .szkolne. - !Hapq. - GłofJusv 

Periodyki Ministerstwa Dświatr: Dziennik Urzędowy. Nowa Szko!a. Poradnik dla Nauczycleli. Dzieci I Wychowawca 

IA " ul. Praska 9, teleło'n '13.!!1•33. /ff.onto PM.O 1111•816 . 
t 

Katalogi własne na żqdanie wysyła się bezpłatnie f 
~-. 

4 } 

Sami nie wiecie, że posiadacie ... 
UUUUllUUUUtJllłłlłUUJlłlłlJU!flfllUłUllfJfJJIUUUftUUJllllJIUłł!IUlłtlllUllJłJllU 

P\ERWSZY POLSKI MAGAZYN łLUSTROWANi 
I 

Druk 

KUUftłU-AilU 
H'ROCLlłll' 

Kielbaśnicza 32 

Telefon 31·92 

Program Gimnazjum obe11nuj0 przedm iot)) w zakresie Gimnazjum Ogólnoksztełcąeego 
oraz przedmioty czJJ.slo !achome. Gimnazjum pr zµ I! ot o wuje do samodzielnego 
wi;konywania zawodu oraz daje pra11Jo mstępu do u1sz:~1stklcb Llc!!'ÓW Za1uodo1J'l.lch, 
\V arunkl przµjęcia: I) S11Jiadectmo ukończenia 7-mio klasowej szkoły powszecbneJ, 

2) Wiek nie przekraczając).! 18 lftt. 
Nauka iest bezplatna. 

W1zyscy uczniowie ottz)Jmu1ą sttrpendia w wusokoścl: 
1.000 zł miesięcznie uczniowie klas)} I 
l.:!00 • - Il 
I. 500 • ~ • „ III 

Uczniowie przt-UIJWBi<tCY na bursie olrz!łmuj ą 300 zł miesięcznie, 
Uczniowie Gimnazjum nie prac111 •1 1u prodnkcji, zaj <;- cia pra.kt)jczne odbµwa1ą w wµdzlelonych 
własnych war1ztatach szkolnych, tu któr11ch wqkonują prace zlecone prze1 zalc:ladlJ papiernicze, 

Dla ucznióm niezamożnHch mfejsco1ol)ch i po111miejscou>fJCh 
utworzona będzie bursa z calodzlenn11m utrzumanlem. 

Pod.inia z życiorysem n11leżtJ składać do dnia 1-(!o 1urześnia b. r. do Dyrekcji Przetwo
rów Papierowych (Referat Szkolnictwa Zawodomego) Łódf., ul. Piotrkowska 64. 
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dGŁOSZEN!E 
OGŁOSZB TE p . t e Z:ikh1~v Prumysru 11 Za'-łaó Oczvszczania Miasta ogł.;.sza prze-

d"< l<lwjac· r!o zarząrlz'?ni" Prezvrlen~a ::!ftS WOW - . - . tflrq nif'nmanic-zony na wyknnanie fO cho-
,ili""til Lorlz: z dni'l 29. 5. 1947 r. w sprawie WeJnianego Nr 38 mont r11a koni rohoczvcb R•nm1ar -:homont 
}HZNPjr.slro\' ei11ia wszystkich pojazclów m~- p n s z 11 k u i ;1 ma wi·nn~ić od 24 rlo 30 cali 
chan;rznych, zarPjestrowanych przed I m~1a tkaczy na krosna an1f elskie OfP.rty '·' Znliiknwą .1ej kc1perc1e z napisem 

Ogi • sze ·te 
r-~bn·!·" \';-"yrrib.;„ Gumo"· ,,..h 'Id 
Zarz P1•1•t110'''"111 da1• n E,;-n·:!el 
l''"?:V ul. f~mki 12 (rb\"11. 1\1nbi.a) 

PRZYJ/\\IF WYK\ 'ALF KO VA-

1947 r„ Zal'n1d Miejski w Łodzi - v\Tydz_iał I ' Ofert,1 11' w rknnanir> 10-rin chnmont dla ko-
·1nlnryzc1cji przypomina właścicielom (po~1a- kortowe.... ni rohncnrh" nn!PŻ)' sk!o·irlr rtn rlnl11 3 wrze-

d~c7. >m pojazdów mechanicznych) o obowiqz- · 7•.!l:i'"'H' ~ir: \\'~·<11.i~I fJ"rson~I~\ ~niil 1Cl47 r do qodz. lO-e1 ''' Zakładzie 
ku przPslrzc\"]aaia terminów, pod~nych . we li Lcirlź. 11 1, SI l"tPl•••1"· K~nin\\"•kirh <\<1 • Oczysicz;rni?. Mi11.~t.a, ul. Lnqiewnicka B:.'l, po· 
w"r(lmn!,1nvrn zMzadzeniu, nadm1enia1ąc Jed- ---~-! kńi Nr JO . 
ll~t·zC'f,•,1ie, Ż<'' oslalcczny termin rejestracji ;.._~----------~---„ . OtwarC"ie oferl 1111.stcipl w !vn1 ~amvm dnw 

'EGO KSIĘGOWE.GO na k~ięgo-

wo•r przebitkowa. 

Ulfl np6źnione po tym lerminiP llWZqlędniane ~ y .f.. a 1 1 <:' rwil7~iiu~·· ~fertore w \l"VSnko~rj :i p_roc. 
7q\i! zać 51ę 11 Wvdz Per«.:>nal
mm f,:.rn ki '~ godz. od 10-eJ do 
12-ei. 

upł wa z clnicm 21 9rudnia 1947 r. i zgłosze· „ . e I I d 10 30 -

nie ~rla. " nferowan('i ~11!11\' naleZ) .,-płi'lCIC do k.o.sv 
Nie rłopE'łniC'nic obowiązku przerejc~trowa- GłOS ZOM-u przi 111 Łaqi'=v"nickie.i 63 . _ __ _ ==== x, -~ -~---

ni11 poja·1.rlu mechanicznego, spo_wodn1e od~- n . v nferriP należy po~\ar •zC7<>gol0'\'a c:- j OGŁ0§7.ENrE 
b!<lnie doworłu mjestrar.yjnego i wycofanie Robotnic•y" • nę. 9aiunek i lermin dnsli'łW'\ I Z'lkł'lrl f)r;;yo:zrrnmc; Hrnot;i w r:.od!I ogts 

ojazrlu z mchu. • 1'. ?il.kład Ocznzcz„nia Mia,•a w Łodzi za- srn .. przetarq n. il"ogranic. zrim· na ckst~":e 2.500 
Łodz, dni11 2R sierpnia 194

7 r. ~trzega ~obie prawo wvboru ofer0 nta, be? s?"t111,_ miQt<>l do kija do ''1.IDl'!li'!ma u]Jr. 
ZARZĄD MlEJSl<f W f,ODZl ,„nględu na cene. nra-.rn Lic17 cleni~ czei'rt~- Blilszyrb infrmnacj1 urlz1eh Za\:larl Orz"Y:, 

E.NTRALA 7.BVTU PRZEMYSŁ U SKóRZANEGO 
przy uli Czackiego Nr 16 ogl~sza 

Przetarg nieograniczony 
n~ hurlow\"' pnrli<'rn1 na tcrcniE· magazynu Ccnlrnli \I" 

Um~nn11·sldr~o 166. 

I 
-wej dost;;iwv nr<'< 11z rnni11. że przrotarg 111e szc?ania Mia•ta ul. L'lgiewnlcka 63, w godzi-

w tOr>Zl, 0Rłoszenia drobne dał wyniku doda.tniPqo i1M·h ur?ędo'vych. . 
S Łódź, dnia 26 sierpniA 1947 r Oferty ·v znlakowdnyrh knper+ach z napl· 

ZAKLAD OC"Z.YSZCZA.NIA MIASTA •em „Ofert.a na dm•\awę n1inteł (""·'!łączyć 
. Lekarze W ŁODZI I ·-zcir nuot.!y) należy •kładac cln dniR 15 wrze-

1.odzi przy ul. Dr RAT A.I żU RA- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll!l!lli ~riia l q47 r. do q(ld~. l~.30 P?d wyże J weka. 

TE ATR KOl"l·!EDII MUZYCZNEJ LUT. IA zanym arlres<>m, qdz1e rnwntez w .tym ~amym 
Rliż.<ze infonnac je. nrnz śkpc 1,os7.lorysy o{rzy111ii(-. 11107.nii_ \\' hi11· 

ru CPntr>ili w god1.i11Hch urz~dm' y eh. Oferty w Zilkley•nvch 1 1.;d;.ikn· 
11·anycl! knpcr\m:\\ należy składać do dnia 9 \\"fZl':nia 19•17. r. do 
godz. JOcj nmo w Sekrclariacic Cenlrnli Z~y.11 Prz:myslu Sko~·z<Hl<'f:!.o 
w l nclzi u\. Czackiego J6. poćzym o godztrn l' 1.-CJ pp. nastąpi 1\01111-

l\OWSl(A, weneryczne -"" . - .., - dni,1 0 godz. 11-leJ nastąpi nt\•'arc1e ofer1, . 
>kńrne kobie!. kosme- P10trko •ska „43 z1 klad Oczvs::'·'·ania Hiasta zastrzega ~'1bie 
tyk~. Piotrkowska 33. Dziś o godz. 19-ei prawo czę· cio\ve1 do~taw ,, oraz prawo '1·vh?· 
12-6. Ostatnie,przedstawienie m dostawc1 hez W7qlerlu na cene, a rAkze 

·\V nfcrcif' należy pod;it' ter111i11 wykonania roboty. · I 

\ 

w jnc n\ w<ircic ofert. 

C:cnlrała zaslrrr;a sobie prawo dowolnego wyboru o~crcnla, jak rów
niPŻ t1lliP11·ażnicnia rrzrl<irgu. 

Or żURAKOWSKl 
specjalista - choroby 
weneryczne, skórne. 
moczopłciowe. Piotrka 
wska 33, 12-6. 

operetki prawC' uznat;ia, ze prz:r->targ nif' dał wyniku. 

f'pol f.k<!ll K"P.u•" _Jarlm1enia sie, iż dn zK1ezienia miriteł Za· 
· q , ~ ,_. kład Oczvszr.zaniR Mi11Gta może doe.tarczyć 

Obsada premierowa swoje środki przewowwe. 
Kasa teatru czynna ocl godiny 11-teJ. Łódź dnia 29 sierpnia 1947 r. 

ZAKŁ.AD OCZYSZCZANIA MT.AST A 
W LODZI 

rzetarg- nieograniczony Ogłoszenie o pr el rgu Potrzebni zaraz Ce1Jlr;1la Zbytu Przemysłu Skórzanego w_ toclzi ulirn Crnckicgo 16 
o::;/;i~za przcfarg nieogran.iczony n~ wy~on~ntc. do.budowy gant:lll rnu
TO\\WIC~o na lcrcnic swojej poses11 znaJdui;iceJ s1g pod wyzcJ wska
zanym adrrscm. 

Ofcrly w zatak0\ninycl1 lwp_crtacli z n~pisrm -.:.''·yk01rnnic ~oh11dcn\'~: 
12"iłr;1ż 11 " ~kładać należ;· do d111a 11 wrzcsma 194r r. do g-odz1ny 10-CJ 
\\" "Pkrclariacic Centrali. 

OlwarciP ofert nastąpi tamie w dniu 11 wrz.!'!;nia 19-!7 r. o g-orlzinic 
1'.1-ej w poi. 

\Vi!diun1 1v n·rsokośl'i 2 proc. ncl s1111iy ofcrow;rnej nakiy wpłacie do 
Ka~y Ccnlr::ill, a kwit doląC7,yĆ do oferty. 

'/~pl' koszlnrys mn'l.n~ otrzymać w sekrct~ri~ci<> C:entr;ili. 
CPntr;il~ z;isl rzPg::I ~nhte prnwn rlnwolneg-o wyhorn ofPrC'nf;i, jak ró\1 

ni". j~ riiwnicż 11nil'1Vl1Ż'1ieni<' przrb1rgu hez rorl;ini;i pownrl11. 

Dyrekcja Budowy Linii 220 kV Sląs~ - Lód_ż - W~rszawa . og_łasza 
przelag nieo?-raniczony na pom~h;v„~me _ 

1
slupow k?n;trukCJI zelaz

nych, us!aw1onych na trasie l1r111 220 k\ Sląsk Łorl7.. 

Potrzebna farbę do pomalow:1nia dosta rczy DyrPkc1a Budn1vy .. 
Szczegółowych informacji 11dzie~a \\)dział Terhniczny D Tl?kCJI Bu· 
dowy ul. Magistracka Nr 22 codziennie w godz, 8-15. 

Ofcr!y w zalakowanych knp1?rtach z napisem .. QfP,rta na pomalo\' ame 
~łupów żelaznych na trasil? Slą~k-·l ódź". nalezy skladac do Dyrek

cji Rudowy Linii 220 kV w Lodzi ul. Magistracka 22 do dma 8 wrze
śn ia 1!)47 roku. 
J)yrckcj~ Rudowy Linii 220 kV zastrzega sobie prawo ~-yboru przed
:-cięh iorcy hez wzl":(lęrlu na wynih prze;argu. lub u~le'-1.'azmenta prze-
1 aqzu hrz podania pnworlń\\, jako tez oddam:i robot r:zę~r1owo. 

1) Główny księgowy bilansista obez. 

nany z przebitką i planem kont. 
2j Samodzielny księgowy (Reflektuie 

my tylko na siły wykw~lihkov;a. 

TIP.). 

Załaszać sie Państw Zakł. Przemvału 
Jed~abniczo-G-alantery1nego Nr. 1, -Ki
lińskiego 1 n2 (Wydz. Personalny), 

P. Z. P • .B. Nt: 5 v Łodzl 111: ,Armh 
Czerwone( 81 3 zatrudnia natł'~hrmasti 

2 techników rur.hu. 
2 konstruktorów, 

KSIĘGARNIA 

B·cla B O GD A N S C Y i S-ka 
Sp. r.. o. o. 

BIURO ODBUDOWY PORTÓW 
w SZCZECINIE 

poszukuje pilnie 

3 majstrów, 

KUPIMY NATYCHMIAST I ~~:~~=~~~w, 
2 opony z d tkami s ceramików, 

WA.\\SZA.WA, IARSZAłKOWSKA 39a Tel. 3·ft3·39 
(pl. ZbalUiclel a) 

Rachunek ct.ł"komJJ w Banku Handłomym u1 W'Arnenule 
Konto c"kome I'. K. O. N. I· 4953 

Po1ecamy książki 
ze wszystkich dziedzin 

Inżynierów t Techników 
Elektryków Mechaników 
Budowlanych Hydraulików 

Hvdrolnchników 
'Varunki do omówienia 

Reflektuje się na siły samodzielne. 
Oferty kierować: Biuro Odb11dowy Po· 
rtów w Szczecinie J Malczewskiego 34 

Państwowa Szkoła Przemysłowa leńska, w łudzi, ul. Wólczańska 23 

Jnb bez 16X6(l0,~ 5 lutowników ołowiu, ,.. 5 tokarzy 
16X6 50 5 murarzy, 
Wi<J:d, Piotrkowska 55 2 techników budowlanych wykwan. 
„Prasa" fikowanych. 

Zgłoszenia przyjmuje Wydział Personalny. I 
Jlll'tł!UU1Utltlt\1Utlllll!lll'•ltfl11lłłl1111'11'"'1111HJ'll!!llltll1U1111llU:Uł ~t !~,!1Hlłlllllllllllllll!łlll1Utlł!lf1Ullltł!l!Utl!lt'łtlłlllllllttl11Ull!lłtltlHU! 

I 
:
l P=1~!:~!:n1~~~i~~-~E I= 

1 "!!!!:~a~~~ ~~~e~:i!:· 1 

l Skła;ł, ~;;j;;:;;;ych I { \ \ ~6~~~!~ł!~rk~!~!!8!~ I Udź. ul. Piotrków~a •93. 
k====.,..,.,.,,..,,.....,_.......,. ________ , _____________ ....,.....,.......,,;: Telefon 126·16 ! Tel. 183-68 

PROW A'DZl 3 LETNIE GIMNAZJA: bieliźniarskie, galanterii 
skórzanej, koronkarsko-hałciarskie, tkackie 

i KLASY PRZYGOTOWAWCZE 
Zapisy przyjmuje kancelaria codziennie 

w godzinach od 10-12-ej 

() 1~1r Towarzystwo Szerzenia Pracy PrzemysłoweJ, •> <• rz.emieś\niczej i rolnej 
wsród Żydów w Polsce 

Oddział w Lodzi, ul. Piotrhowsha „„6 
TE T..i EF O N 14 6 - 7 2 

Prowadzi kursy przy sposobenia zawodowego oraz 
warsztaty szkoleni.owe w zakresie mechaniki, elek
trotechniki, krawiecczyzny, bieliźniarstwa, gorse-

seciarstwa i inn. 

Warszawa - Kraków- Łódź-Poznań-Zakopane 
.ROK ZA r..iOZENIA 1857 

Poleca wła1rae podręci:niki na rok szkolny 1947/8 
wprowach:one do ukół pod1tawowych 

l. Uarwłsz~wna l Z. Parnowski 
""PISOW!\!A kl. Jl 

- PISOWNIA kt. JJl 

~PISO\\ MA kl. IY 

- PISOWNIA kl. \'U 

X.laika dla uc:snla 
Ksluika dla nallc:ayclelCl 

K•iaika dla ucanlcs 
K•luika clla ncsuc:ayciela 

K•ią:i:ka dla ucznia 
Ksiąi:ka dla nuuc:zyc:iela 

Ksiąi:ka dla !kania 
Ksiajka dla naucayclela 

E. Zaron1blna H. Dźo211 wska Z. Baloraw1cz 
- CZYTANKA dla kl, li 

- CZYTANKA tli& kl, Ili 

- CZ\ TANKA dl• kl. TV 

E. J, Zuembowl - W NASZYM KRAJU 
....... 

- CZYTANhA dla kl. V 

Lekturp szkoJne oraz książki szkolne wszystkich wydawnictw 

I 

~ •.. ,.,,,,,,„ .... ,„,,, .. ,„.„„,„„,,„.,„,„,,,„.,,,,,„.,, ...... „ .... ,,„„,., .. J f,„,,.,,„,,.,,.,,.,.,, .. ,,,,,,„.,,,,,,,, .. ,,,„,„,,,.,,,,„,,,,,,„,,,,,„,,.Ulll•tl•~ 

Nasze h Sio 11 dof?hód ze z'._ontu 
11 • odpadhou; 

na odbudow11 -zcze ina I 
1.S!i0.000 kg z I o m u żelazne10 i 150.000 kg złomu metalowego 
zakupiliśmy w czasie „Akcji Społecznej Zbiorki Ztom·1u. 
Złom żelazny i metalowy skupu1emy nadal. 
złomu, ogłaszamy 

Ażeby zainteresować zbieraczy dostawą 

„Miesi.ąc Zbiórki Złomu. Zelai"ego'' 
klóry trwać będzie od l sierpnia do 30 wrzeania JQ47 r z tym, że do obo,„1ązujące1 
reny za złom żelazny (600 zł za 1 tonę) wyinacz;imy nastt;-oujace premie: 
Za dostarczenie w jednym tygodniu 5 ton złornu żelazneqo wypłacamy premie 400 zł. 
Za dostarczenie w jednym tygorlmu 10 ton złomu żelaznego wypłacamy premie 1.000 zł 
Za. dostarczenls w jednym tyqodniu 15 ton "Złomu żelazneqo wypłacamy premie 1 600 zł 
Za do~tarczenie w jednym t.ygodniu 20 ton ~łnrnu żelmm~qo •.rypłacamy premie 2.200 zł . 
Równocześnie wyznaczamy ::I premi„ po 1 . nor "'.ł dhi dost11wrów, którzy do 30. 9. 41 r. 
dr:istarczą najwięk&zą ilr:iść złomu 

jedna dla ti:lostawców 111! r~r.rnych wózkach 
jedna dla dostawców na podwodach 

1edna dla dostawcow na· mechanicznych po jazdach 
Dla młodzieży szkclnei, która dostawi jak naj •ięk&zeJ Ilości domu wielkopiecowego 
(blachę, puszki od ko11~erw itd.) wyznaczamy 6 premii 
1) 3 ubrania uszyte na miare 
2) 3 komplety ksiflżek ~zkolnyrh wraz < p rzyboraml. 

Premiowanie i końcowe ogłoszeni wyników dbędzle się 30 września 
publicznie, w obecności dostawców i pnedstawleloli Centrali Zł mu. 

Tnf.,rmacje w powyższej spra 1.vie udziela się codziennie w biurze Składmcy Złotnu 
Rb. Sp. M.- B. 

„PIAST" Szczecin, ul. Przemysłowa 36 
±:an: z 

':".':~----~"'.""'--------------..----......... -----------------..-------------------------------......... _,,..,.,......,...,."""""" ______________ ._. .............. ________ _,,,, ____ ,,_ __ ~""""'"""== 
Wydawca: Woj. Komitet PPR w Łodzi. Komitet Redakcyjny, Red. I Adm. Łódź, Piotrkow6k a 86. Telefooy: Redaktor Naczelny 216·14, Sek retariat 254-21, Rtldakc)a Mcl'la 112-31 
Dział ogłoszeń: Piotrkowska 55 tel. lit.SO. Konto PKO VII - 1505. Zakł. Craf. R. Sp. W. „Prasa" D-017938 
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Str .. 1;2 GŁOS ROBOTNICZY Nr. 239 

I 

Ze sport-u -PRZYGODY 
pięciu typków z 8anłaluki Pierwsze zwycięstwo Czechów w lodzi 

· Osłabiony ŁKS przegrał wczoraj 3: 1 - Dzisiaj Czes~ grają z Polonią bytomską 

120. Gdy wysied.Li na ląd stał~r, 
Z<l'baczyli, że• mieSiz!kały 

Na atolu cztery swinie 
I królików m6c w gęstwj.nie. 

121. Króle te (Fakt aie bainalny) 
Były z tw>u d@wfadczatnych, 

Ale co to komu szkod.zii, 
Gdy o łup bogaty chodzi. 

ADRIA Bohdterki Pacyfiku 
Adria: 15,30, 18, 20,30, w niedz. 13. 

BAJKA - Serenada w dolinie słońca 
BAŁTYK - „Sąd Narodów" 
GDYNIA - Bohaterki Pacyfiku 

Gdynia: 16, 18,30 21, w niedz. 13.30. 
HEL - Miłość na lekarstwo 
MUZA - Wilki Morskie 
POL'ONIA - Cienie Pi:zeszłości 
PRZEDWlOSNIB - „Szcześliwa 13" 
ROBOTNK -- 5-ciu Zuchów 

Robotnik 15,30, 18, 20,30, w niedz. i świ('jta 
t3, 15,30, 18, 20,30 
tOMA - Na granicy 
REKORD - Ojczyzna 
STYLOVv"Y - Nadzieja 
$WIT - Piotr I (druga seria) 
TĘCZA - Nadzieja 
TATRY - „Bolek i Lolek" 
WOLNOSC - My z Kronsztadtu 

Wolność: 16,30, 18,30 20,30, w nied. i świę 
ta: 14,30, 16,30 18,30, 20,30. 
WŁÓKNIARZ - Złote wrota 

Włókniarz: 15,30 18, 20,JO, w niedziele i 
święta: 13, 15.30 18, 20,30. 
WISŁA - Dziewczęta z baletu 
ZACHĘTA - Ukochany 
OSWIATOWE - Polowanie na słońce i i3yła 

sobie dzieweczka. 

Na stadionie ŁKS-u odbył się wczoraj pierwszy wyS>tęp drużym.y czeskiej „Cechie 
Karlin", która rozegra w Łodzi dwa s.potkainia z ŁKS-em i Polonią bytomską. 

Mecz z ŁKS-em Czesi wygrali wczoraj 7:3 (3:0). 

SKŁADY DRUŻYN 

„Cechie Karli!ll": Jelinek, Ryber, Żak , Bolear, Benes, Vakonn. ::,onsenik, Preis, Kutil, 
Mrozek. 

ŁKS: Makutyino·wicz; Czyżewski, Łuć I, Pegza, Karolek, Kopera, Rakowjecki, Łuć II, 
Janeczek, Łącz, Gwoździński. 

Sędzia Szpenlinlg. Wiidzów okolo 4 ty sięcy: 

W loży prasowej mieliśmy wczoraj miłe

go gościa - Dawidowicza, który przybył do 
Łodz~ z Polonią bytomską i będzie grał dzi
siaj przeciwko Czechom 

- Jak się panu podoba ŁKS? - padały 
zewsząd pytania kolegów. Dawidowicz był vr 
przykrej sytuacji, ale wy.brnął. 

- Podobino gra doskonale - odparował 
cios dyplomatycznie. Podo!J.no„. Bo to, cośmy 
wc:zoraj oglądali na boisku, trud!noby nazwać 
dobrą grą. ŁKS tłumaczy pO!lliekąd brakiem 
Hogendorfa, Barnna i Włodarczyka, ale nie 
usprawi€dliwia wysokiej porażki łodzian. 
Jeszcze raz przekoillaliśmy się wczoraj, że 
ŁKS cie:r.pi na brak rezerw. WytStarczy, że 

trzech •lepszych gra·czy nie może w.ziąć udzia
łu w meczu, aby ten z góry był skazarriy na 
przegranie. Przede wszys.tkim w składzie wy
wraca s·ię wszystko do „góry nogami". Ża
den gracz z powodu braku tych rezerw nie 
może grać na swojej pozycji, a więc całość 

wypada bardzo Mado. 

CZESI NIE SĄ ORŁAMI 

porażki ŁKS-u ponosi Makutynowicz, wyjąt
kowo wczoraj źle usposobiony. 

PIŁKA SIĘ TOCZY 
V\l pierwszej połowie meczu Czesi niewie

le · pokazali. Gra była n a ogół wyrównana z 
tym, że bramkarz czeski n ieliczne strzały eł
lk:aesiaków bronił pewnie, a Makutynow.icz 
puszczał, jakie się dało. W 15 minucie ŁKS 
zaprzepaścił dwie okazje do zdobycia prowa
dzenia, w tym piękine zagranie Łącza też nie 
pr.zyniosło żadnej korzyści. W 28 minucie 
bramkę obronił Czechom obro1l.ca, przyjmując 
pitkę· na piersi już na li.inii bramkowej. Do 
30 minuty wym.ik utrzymywał się bezbramko
wy. Dopiero od tej chwili zaczęły padać gole. 
PJerwszego strzelił Mrozek, w minutę później 
Kutil i w 44 minucie tenże sam Kutii głową. 

ŁĄCZ STRZELA WSZYSTKIE 3 BRAMKI 

Po p,rzerwie w dru
.,.żynrie ŁKS-IU nastą.piły 
•prze<tasowania. Na pra
wym skrzvdle b. słabe-

Czesi, którzy dzisiaj po raz drugi zapre- go Rakowieckiego za· 
zentują się łódzłciej publiczności, nie są orła- stępuje Łuć, a illa po
·mi, Jest to najsła:bsza drużym.a hgi czeskiej, mocy · gra teraz Jóźwik. 
<a Jednak ŁKS przeciwko niej niewiele mógł Początek ŁKS m:i teraz 
dz.iaiać. Chwilami Wjprawdzie optyicmie wy- jakby nieco lepszy, ale 

'Jgilądaro, że goS<podarze ma1ą więcej z gry, ałe trwa to niedługo. Już 
fW rezultacie padające bramki przywoływały w 14 minucie doskona-
wliększość do trzeźwiejszego sądu. Goście -ły Kutil strzela 4-tą 
·byli lepsi. Przede W1Szyslt.kim mieli lepsze ty- bram.\:ę, a w 21 min. 
ły z bramkacr:zem w pierwS(Z:ym rzętlziie i leip- 5-<tą. PUJ!lk,t honorowy 
szy atak. Atark czeski str.zeta! bez iPorównania ŁKS zdobył dopiero w 
częściej, wypracowywał sobie o niebo łepsze 23 minucie z karnego, 
p~:zycje s_trza~ow:e od go.sp?darzy •. a chwUami I zawdzięczając doskona· 
m1ał poc1ągmęc1a zdradza3ące dobrą szkołę, łemu strzałowi Łącza. 
czego niestety, nie można było powiedzieć o 
lodzianad1. Dużą winę jednak tak wysokiej C7,,.esi powiększa-ją jednak 

Łącz 

szybko swój do· 
'1n:111n1tlllll1l'llllllNU!Jl!llJJllutrt.rJmnmnv11w111wnium111111;11rnuHr:n:lfur.:1111.wi':mm1111111/111Jam11!Hl111111.1111111;1111R1J~1 •. 1 .; 

Dział of icialntł .f:.OZB _,.,,,.. 

Komunikat 2 
11.eleratu ll'ąszkolenioweqo 

Komul'.likiuje się, że w dni.ach od 1 do 15 
wrzeŚillia bi;. w godzilnach od 9 do 11 rarnc> 
w hali Wimy roz.pocznie się pod kierownic
twem trener.a PZB, FeHksa Sztam.ma kurs uzu 
pełniający dla instruktorów i p:nodowi11ików 
bolk1m. 

Wszy·scy instruktorzy i przodownicy czyn
ni wa terenie ł.OZB Sltawić się muszą na po· 
wyż>Szy kuTs przym.osząc ze sobą kompiel'Ily 

kostium spor.to-wy. Jednocześnie w związku z 
;.pobytem trenera Sztamma w Lodzi i mającą 

być pm:ez niego przepro:wadzoną ins;pekcją . 
wszyscy kierownicy sekcji pięściarskic)1 5,po
wodują, aby trenilllgi w ich klubach odbyw-aly 
się pUlllktual!nie przy najliczniejszej obsadzie 
zawodników. 

Referent Wy5zkoleuiowy 
w/z. mjr. Boch'enek H. 

B~dzlemy mieli hal~ 
ale musimy na nią trochę poczekać 

Sprawa budowy hali sportowej w Łod!Zi Plany hali w wykonaniu mz. architekia 
nie schodziła przez dłuższy czas ze sz;pa1t pra· Lisowskiego są już wykończone, czekają tyl
sy łódzkiej. Ostatnio znów z.nalazła się na ko na realizację„. 
włdowni, dzięki uchwale Miejskiej Rady Na· Według informacji z Zarządu Miejskiego 
rodowej przeznaczającej na ten ceł f20 miflo- już prawdopodobn1e na wioS!llę rozpoczęte zo
nów złotych. staną, chociaż częściowo prace na<l jej bu-

- Czy suma la wystarczy na budowę hali? dową. vVa-r to nadmienić, że na budowę hali 
- Nie. Kosz.torys jej w przybliżeniu 111a pod- potrzebne jest 461 ton samego żelaza ,nie mó· 
stawie cen dzisiejszych można zamknąć w su-
mie okq.ło 250 miliopów zł-0tych. Ma być to wiąc już o innych materiałach. Budowa hali 
bowiem obiekt na skalę europejS>ką o wymia- musi więc potrwać trochę czasu. Nic !Ilam nie 
rach 50 x 70 metrów z bieżnią o obwodzie pozostaje jak uzbroić sie troche w cierpli· 

konstrukcji żelbetonowej i ·stanie pomiędzy wosc 1 ~ze ac. pew-:io&c:ą Jej się docze.ł(a· 
200 metrów. Hala będ.!Zie najprawdopodobn~ej I · · · ' k · z · ". · · · · ', 
ulicami: P.iotrk{n:rską, Ks. Skorupki i żerom• my, gdyz sprawa zdaje się ruszyła 7 mart-
skiego wego punktu. 

SERC, którn w wykonaniu Zofii Grabowskiej 
i Aleksandra Żabczyńskiego cieszy się olbrzy 
mim powodzeniem Ze względu na występy 
artystów w innych miastach występy nie będą 

, przedłużone. W NIEDZIELĘ DWA PRZEDSTA-
1 WIENIA o godzinie 16 i 19 r.1inut 15. 
1 Kasa czynna od 11 do 13 i od 15. Telefon 
' Nr. 123-02. 

W sobotę 3-go września Teatr Kameralny 

TEATR „SYRENA" Trugutta t 

OSTATNIE DNI. Dziś 2 przedstawienia 
wesołej komedii Alcli Benedetti'ego p. t. 
„SZKARŁATNE RÓŻE„ z udziałem znakomite
go komika KazimierŻa .Szuberta, Jadwigi Baro
nówny i Bolesława Mierzejewskiego. 

Pocz. przedstawienia o godz. 16,30 i J.9,30 
Kaga Teatru „SYRENA" czynna od godz. 

10-tej przez cały dzień. 
D. Z. wznawia najweselszą komedię G. B. 
Shaw,a „ŻOŁNIERZ I BOHATER" z udziałem: 
Bielickiej, Buczyńskiej, Bugajskiego, Guzka, TEATR LETNI „BAGATELA" Piotrkowska 94. 

Mikołajewskiego, Schmidta, Szaflarskiej, Ta::- OSTATNIE WYSTĘPY PARNELLA 

Z TEATRU WOJSKA POLSKIEGO , tarskiego . Dziś \I' niedzielę n godz. 16.30 i 20-te ostat 

Dnia 29, 30, 31 b. m. • lJOdz. 19·30 w Te- TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ .. LUTNIA" . d d t . . k .t B 1 me wo prze s aw1ema zna om1 ego a etu 
atrze Wojska Polskiego wystąpią w koncer. Ostatnie przedstawienie operetki „POLSKA 
cie znani artyści Dzigal i Szumach:;?r. KREW". Parnella, który już jutro rozpoczyna występy 

OSTATNIE PRZEDSTAWIENI" D 'ś d 19 . t t . w Poznaniu. W celu uniknięcia tłoku przy ka-
- _ 1 ,„ z1 o go z. -ej 111rzymy po raz os a m . . . . . 
„HISTORII DWU SERC" ! piękną operetkę w 3-ch aktach z muzyką sie - prosimy ri wczesmeJszc wvkuovwame 
w Teatrze Kameralnym , Oskara Nedbalil „POLSKI\ KREW"'. I biletow, które sprzedaje kasa Teatru „BAGA-

Teatr Kameralnv grać bedz!e tylko do .:.ro- j Dbsacla prem1er0'NćL Kasu te.Uu czynna I TELA" od ~Jodz. 10-te_i rano l "7 E7 c;vy cl 1 ień. 
dy włącznie komE"iłi<> Oallurla HISTORIA D\ĄTU 1)ri ']Cd'l ; I ""i· . Tel '273-70 Zniżki nieważne. 

robek bramkowy. VI/ 24 minucie Preis strzela 
nie grożnie, ale Makut.ynowicz puszcza fatal· 
nie i jest już 6:1 dla Czechów. W 28 minucie 
7 bramkę strzelił Vakonn, zamykając listę 
strzelców. 

Pod koniec gry ŁKS zrywa meco tempo 
i poprawia wynik na 3:7 ze strzałów Łąc?;a 
w 33 i 35 minucie, ale to nic poprawia na
&troju widowni, kotóra opuszczając stadion mi
ny miała ta·k pochmume, jak wiszące nad 
nią niebo. 

Porażka 3:7 nie może uas nastrajać: pogod
nie„. 

Dzisiaj o godzinie 17 Czesi rozegra}ft dru
,gie spotkanie w Łodzi z Polonią bytomską. 
lłlllllltlllłlllllllllłllłłlllllllllflllllllllllłllll111łłll111Jlllllłlll1Jllllllllllłllll 

·Dzisiejsze Jmprezy sportowe 
W dniu dzisiejszym odbędą się w Łodzi 

nas·tępujące imprezy s;po1towe: 
Bo;isko KP Zjecllwczonych godz. 11..ita. 

Mecz pHkarslci o wejście do kl. A KS Boruta 
- Bieg Resursa. 

Boisko ŁKS godz. 11-ta. Mecz bokserski 
„Baildon" - ŁKS. 

Boisko ŁKS godz. 17-ta. :M:ecz pillłarsk:i 
„Cechie Karlin" (Czechos!owacja - Polonia 
(BY'tom). 

Tre11ingi bokserskie IKP 
Treningi sekcjJ pięściarskiej IKP są już 

w pełnym toku. Odbywają się one we wtol)ki1 
czwartki, soboty o godzinie 18-te) w J..,J,.a-it> 
w\e1c-..n.'t= '\lt"Z.'f ul. Ogrodowe\ 2'2.. 

· Uwaga szachiści tlS-u ł 
W poniedziałek, 1-go września br. o godz. 

19 odbędzie się w lokalu Klubu ogólne zebra 
nie członków Sekcji Szachowej Ł.K.S 

Ze względu na ważność spraw obecność 
wszystkich członków sekcji obowiązkowa. 

ZBIGNIEW ROSICKI. Korespondencyjn' 
kurs administracyjno • handlowy rozpoczyna' 
Polska Ymca w dniu 10-go września. Zapis) 
przyjmuje się już w tej chwill przy ul. Mo. 
niuszki 4a. 

Ob. KARON NELLA. Powinna Pani natych 
miast zwrócić się do komisariatu Milicji, któ
remu podlega dom przy ul. Jaracza 10. Admi
nistrator i właściciel domu nie tylko obowią
zani są dać Pani natychmiast wymeldunek, 
lecz mogą za tę historię ponieść odpowiedział 

ność karną. 

STAŁY CZYTELNIK H. J. Z tym panem 
można zrobić jedną rzecz: zameldować w 
Urzędzie Kwaterunkowym, że ma za duże mie 
szkanie. 

EDWARD BURZA. Dochodzenie prawdopo 
dobnie nie jest jeszcze zakończone i dlatego 
dotychcza_s nic o tej sprawie nie słychać. 

KURACJUSZ SANATORIUM W TUSZYN
KU. Zagadnienie, które poruszacie jest bar
dzo ważne l dość skomplikowane. Nie jest 
możliwe wyjaśnić je na łamach gazety. Jedno 
jest pewne: gdy odbudujemy kraj, gdy poło
żymy mocne podwaliny nowej gospodarki lu
dowei. ridY zapewnimy dobrobyt najszerszych 
mas - problem, który poruszacie, będzie o 
wiele łatwiejszy do rozwiązania. 

Wł. MACIASZCZYK. Załączone przez pana 
20 zt. przekazaliśmy Robotniczemu Towarzy. 
stwu Przyjaciół DzieciJ wraz z kilku tysiąca
mi złotych, ofiarowanyc4 na cele tej insty 
tucji przez naszych Czytelników. 

JAN ROGOZINSKI, Piotrkowska Nr 11:!. 
W sprawie vVaszego sąsiada, ob. Stawickiego 
zwróćcie się do tow. Głąbskiego kierownika 
Wydziału Personalnego Łódzkiego Komitetu 
PPR (najlepiej o godz. 9-tej rano). 

DYZURY APTEK 
Dzisiejszej nocy dyżurują następujące apteki 

Chądzyńskiej (Piotrkowska 165). Głuchowsk;egc 
(Narutowicza 6) , Wójcickiego fNapiórl~owskiego 41) 
Kowalskiego !Rzgowska 147), Kahane fl!manowskie
go 80) Makzewskieo-o (Śród.miejska 21), Smolenia 
!Karoh~wska 48) 




