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Generał 'Clay nie da Fran,cuzom ani grama ",em-eckiego 
węgla na reparacje wojen.ne. Niemcom należy płach: dolarami 

TNICZEd 
iLL -NR. 239 (820) 

nym domu i 1PiI"ZeiIm'oI\vadJzaĆ korzystne 
transalroje" • 

"Figa<r<l" są;d1zj, że PIan angło • amery
kańSIki poc1lłome całość W'P,igla Za~ębia 

BERLIN (Obs!. wL) - ·P.odczas konfe-l Nawet skrajnie prawicowa "Aur.ore", to, co tymczasem stanie się z naszym Ruhry i osta,te.czn,re ,J)OIzbalwi kraje zde-
r.encji pras9wej na temat planu podnie- zazwy-czaj chwaląca bezkry.lycz.ni.e Ameprzemyslem... wastOiWaltte, a P1iZede wszystkim Francję 
s~enia przemysłu, nacz,ełny dowódca rykanów, pisze: "niepokojące jest, że PARYŻ PAP.- ,.P'rane T.rrenr" stw.ier surowców, tak b8J1"dzo potrzebnyoh do 
wojsk amerykańskich w Niemczech gen. Anglosasi stawiają sobie jako główny dza że "nie tru.eba czy;tać ntięctzy wier· odbudowy. Obie,tnice, zawa'rte w komu-

S!Zami OgłQSiŁ-onego 'PlaM, aby odkryć dą ni'kacie 1'0 n'd y;ńls lcim , są tak mgliste, że 
Clay, odpowiadając na pytanie jednego cel dźwignięcia przemysłu niemieckiego żenie !,alPitaJisłyca:nej A neryl i (lo stWOl- ob}'waitel francuski ma pt"alWO Stąid.zić, iż 
z dz"{"nnikarzy niemieckich oświadczył: i ustalenie poziomu produkcji stali' na rzenia talk'jego stanu rzeczy, by m~l1a I raz je..~cze mvoce zwycięstwa dOMaJttą 
"Francja nie otrzymuje ani grama wę- 10,700 tysięcy ton, nie troszcząc się o było czuć si,~ w Niemczech jak we włas Się zWycL~Ołlłym". 

gła z tytułu odszkodowań, płaci ona w z-.........."...~ f= II 
dolarach każde kilo węgla, który jej do-
starczamy. 

PARYZ (PAP) - Nazajutrz po oglo
sżeniu przez gen. Clay i marszałka 
Sholto D<luglasa w Berlinie planu pod
niesienia poziomu przemysłu opinia fran 
cuska manifestuje silne wzburzenie. 

ay okojowe 
Ze szczególną goryczą przyjęto tu 

'oświadczenie sZ-cfów anglosaskich sił 
okupacyjnych w Niemczech, że .,Roz
mowy w Londynie z Francuzami nic nie 
zmieniły w planie, przygotowanym 
prze7. Angli(ów i Amerykanów ... 

Gal fi pra~a pisze o zlekceważeniu in
teresrS\\' Francji. 
" I " , " , , , , I , " , , , " 1,1 , n ,,-II '" "" "" I ",11 

~~ udane d sant Hole~.d ·ów 
PARY! PAP. - Jak donosi z Batawii a

genCJa France Presse, 3 hol€nderskie okręty 

wojenne usiłowały bezskutecznie wysadzić 

wo jska na północnym kralicu Sumatry. 
Indonezyjskie ba terie nadbrzeżne udare

m~i}y te usiłowania. Na wyspie Madurze Ho 
lendrzy spotykają się z zaciekłym oporem or
ganizacji muzułmańskiej ,,s abil'litah" , która 
proklamowała wojn.ę świętą, 

Dziś 
na 

wybory 
Męgrzech 

BUDAPESZT PAP. - Rzecznik rządu za-

z Włochami, Rumu Węgrami, Bułgarią i Finlandią 
MOSKWA PAP. - Prezydium Rady Naj

wyższej ZSRR ratyfikowało w dniu wt;zoraj
szym traklaty pokojowe 7. Włochi\.mi, Rumu" 
nią, Węgrami, Bułgarią i Finlandią. 

Jednocześnie w icemin.is.ter spraw zagrani
cznych vVvszyński oświadczył bTytyjsik'emu 
charge d'affaires w Moskwie, że Związek 
Radziecki zgadza się nil. rychlą wymianę do
kument")\\T ratyfikacyjny ch . 

Następstwa wejścia w życie trak1atów 
pokojowych z b. satelitami Ni'emi€c są nastę-

• 

pujące: a) oddziały sojusznicze winny być 
wycofane w ciągu 90 dni z terytoriów odnoś
nych paJlstw n 'eprzyjadelskich, b) cZitery 
wielkie mocarstwa win ny w ciągu roku po
wziąć decyzję co do przyszłości kO'lonii wło
skich. 

Jeśli w tym czasie porozumienie nle zoo 
stanie osiąg·n'ęte, sprawa oPrzf się o zgro
madzenie generalne ONZ. Ponadto ratyfika
cja traktatów poko jowych umożliw ia oficjal
ne zniesienie sianu wojny między pallslwa-

mi sojuszniczymi a b. państwami nieprzy!ac 
cielskimi w Europie z wyjątkiem Austrii i 
Niemiec oraz wznowienie nor:malmych stosun 
ków dyplomatycznych. 

RZYM PAP. - Prasa włoska stwierdza, 
że włoska opinia publiczna przyjmuje z za
dowoleniem ratyfikację traktatu pokojowego 
przez ZSRR - tak jak wszystkie aMy, któ
re pTZyczyniają się do zamknięcia bolesnego 
okresu historii i do znormalizowania stosun
ków międzynarodo;vych. 

z I z BUDAPESZT PAP. - Premier wę~ierski 
Dinnyes oświadczył, że całe Węgry dowie
działy się z radością o ratyfikowaniu trakta
tu poJwjowego przez Związek Radziecki, gdyż 
kładzie to kres ćwierćwieczu wojny, które do 
prowadziło kraj do nędzy ; zniszczenia. Nie 
pozwolimy już na to - dodal premier by nie 
odpo,.iedzialni politycy, którzy wepchneli 
na'JII baj do wojny. opanowali znów kiedy
kolwiek Węgry". 

l Ja, Genowef,<:l ROl"T.eniowska, Ikac.~ka % 

Nowej Tl;:alni, 'Z\'nacam się do wszystkich 
WłóknIarzy łódzkich. 

- W tym tygodniu udało mi się osiąg 

nąć 184 procent normy na sześcIu klosnach. 
Wyrabiam dziennie 80 tysięcy wątków. TIta 
czką lestem od 24 l.m. Przeżyłam okupację 

i obóz pracy w Niemczech. Wiem. że tylko 

własną pracą zapewnię. sobie lepsze życie Miesiąc odbudowy stoll'cy 
Już teraz i na przyszJośc. 

Za ostatnie 11 d i :rcuobi<om 6.950 zlotyeh.! Przemówienie Prezydenta przez ra o 
Przyrzekłam sobie święcie, źe z osiągnięteJ WARSZAWA PAP. - Prezydent Rzeczypo 

normy p'odukcji i z.>:Irobltu nie zeidę. Posta "politej Pol k' . B I ł B' , 
ram się pracować jeszcze lepiel. Wiem. źe ~'d' 1 d s. lej o es aw lerut wygłOSI w 
pracuje dl-a Polski Ludowej, dla tel Polski, IlI~ z.le ę, nla 31 bln. o godz, 12-ej przemó-
o której mar2!:ylam. Wleme przed mikrofonem pOlskiego radia, po 

komunikował urzędowe dane, dotyczące nie- Górnicy wezwali do wyścigu pracy wszy-
.~więcone zagadnieniu odbudowy stolicy. 

dzielnych wyborów na Węgrzech. W wybo- stkich wlókniarzy, <I ja zwr~cClm się do tka-
Tsaldaris utworzył rząd 

złożony z samych faszystów greckiCh 
r.ach bierze udział 5.407.893 osoby, co stano- czek i przqdek lód.zldch - kto chce iść na 
wi wzrost w stosunku do liczby osób biorą- I wyścig pracy ze mnąl , 
cych udział w wyborach z 1945 r. o 243,232 I I Genowefa Korzeniowska 
wyborców, Genowefa Korzeniowska tkaczka z PZPB Nr. l (Nowa TkalnIa) LONDYN PAP. - Wczoraj w późnych 

godzinach wieczornych Constantio Tsaldaris 
przywódca pop~lislów greckich przedstawił 
królowi Pawłowi listę członków nowego ga
binetu, 

_1I11_1I11_1I11_1I11_1I11_1I11_11II_1l11 __ IIII_PII_IIII_IIII_IIII~.I_IIII_IIII~III1_1II1_1111_1111_1111_1111_11 

ej z turbin w Elek rowo" 
W ciągu tygodnia będziemy musieli poważnie ograniczyć ~użvcie prą 

W nowym rządzie, zaprzysiężonym lUZ 

przez króla, wszystkie teki otrzymali przed
stawiciele partii populistów, z wyjątkiem te

W ciągu ubiegłego tygodnia zasko-
czyła wielu łodzian niemila niespodzianl<a, W 
godzinach wieczornych w wielu dzielnicach 
E..odzi nieoczekiwanie zgasło światło, Okazało 

;ię, że w Elektrowni Łódzkiej nastąplło powa
ine uszkodzenie jednej z wielkich turbin o mo 
ey 16 tysięcy klJowatów 

Przyczyną awarii było zużycie instalacji, 
!ctóre zostały w barbarzyI'iski sposób wyeksplo 
atowane w czasie okupacji przez Niemców. 

""Tarto podkreślić, że natychmiast po wy
Ewoleniu zamówiło Zjednoczenie Energe tycz
ae Okręgu Łódzkiego zagrjnicą szereg częś ci 
tapasowych niezbędnych dla przeprowadzenia 
~apitalnego remontu turbin. 

Niestety, vi całym świecie daje się dziś od 
czuć brak urządzell energetycznych i wskutek 
tego termin dostaw dla Łodzi ustalony został 
iopiero na lOk 1948 Z tych wzglQdów znajdu 
je się Elektrownia Łodzka pracująca z ma
rsym, Inym obciążeniem w dość ciężkej svtu
a<:ji. 

W wyniku uszkodzenia turbiny Elektrow- wych .całkowite ,,;ył<1,czanie. oświet~eDia wr- ki mi,nlstra aprowizacji, którą powierzono nie 
nia Łódzka pracująca normalnie z mocą okolo staw t l ograniczenIe do mlmmum oswleLleOla zależnemu socjaliście Sakelaiu. Tsaldaris ja-
50 tysięcy Kilowatów straciła około jednej wnę rz. I k ' h ł . . , . , 
trzeciej swej mocy i obecnie nie jest w stanie Silniki studzienne winny przejść wyłącznic o premIer zac owa rowmez tekę mInIstra 
zapewnić odbiorcom dopływu prądu w dotych na pracę nocną. spraw zagranicznych. 
czasowych rozmiarach. Obowiązkiem każdego łodzianina _ konsu- W poniedziałek członkowie nowego gabi-

Naprawa uszkodzenia potrwa około tygod- menta energii elektrycznej jest zmniejszenie netu przedstawią się parlamentowi. 
nla i wskutek tego na okres od l-go do 8-go do minjmum oświetlenia w mieszkaniach. 
września stało się konieczne zastosowanie wy' Zal{azuje się używać grzejników elektrycz- Populiści nie posiadają w izbie bezwzglę
Jątkowych środl{ów. nych w godzinach szczytowego napięcia od dnej większości, dysponując 141 głbSami na 

Część fabryk włókienniczych będzie mu- 7 do H-ej i od 16-ej do 23-ej. ogólną licz'flę 354, jednakże Tsaldaris liczy 
siała przejść na pracę w porze nocnej, kiedy Zjednoczenie energetyczne zmuszone jest w na poparcie partii wyzwolenia narodowego 
to zużycIe prądu zazwyczaj mocno odpada. tej chwili wyłączać okresowo niektóre okoli- gen. Zervasa oraz innych drobnych ugrupo-
Odciąży to w dużym stopniu elektrownię w ce podmiejskie, ' wan skrajnej prawicy, mających ogółem 40 
porze dziennej , Niedość tego jednak, aby po Jesteśmy przekonani, że obywatele Łodzi 
wetować powslaią 1ukę. Musimy wszyscy na zastosują się do tych wszyslkich zaleceń, głosów. 
kilka dni ogranic~yć spożycie energii elek- Jak się dowiadujemy w ostatniej chwHi W ClJteńskich kołach politycznych i dyplo-
trycznej. spodziewane jest wydanie zarządzenia. na pod matycz,nych z jak największą rezerwą przy-

Zjednoczenie Energetyczne wzywa przeto . ' J' ęto fakt sformowania przez Tsaldarisa mono-
wszystkich właścicieli drobnych zakładów stawie ktorego kazdy kto nie zastosuje się 
przemysłowych i rzemieślniczych, ażeby na do powyższych za .leceń Elektrowni - pozba- partyjnego rządu. Powszechnie panuje prze
okres ,jednego Iygodnia przeszli l! i: ;':aro; noc . wiony bt;d~iE' ca}kowicie pradu. konanie, iż decyzja Tsaldarisa może ;es'l.cze 
ną. Z!~'~l'o('zenie nal~,,7":':) n;~v' ;'7" "",,", l · :-- IRa', jC3F: E' ił' I" ,<'my do "!~1,,'1o prze harc/ziej pogorszyć sytuację Grecii w kraju 
'cm S!'[I!FÓW, restaurat:jl 1 10J.:ali rOZl '1,..1iO- slrzcaan;a :<:alzcGń 1lIeli.lrowni ~''',Jzhlej. ! i na aren ;p mipr/''' narodowel. 



p pp do wy cigu prac 
W dniu WCZ0IaJ~z"m ohradowa y Woje-I cy i rololników obsłuHujących więk.szą ilość I do wzno~<,nia i uaktywnieniCl na,rdrl lel'hni· 

wódzkle władzI? PPS i PPF VI ~pri'I'Nie ud7.iału ma~zyn. "I/zvWil siG czł0nków obu parlii do cmych i prodnkc rjnych .. W wyn~kl1 I'rzepr~
organizacji członkó ' ~bu parlii robotniczveh r p .. zeiści~ na z'l,i.:;l,:;zonn ohslu~ę maszyn. Zo-, wadzonych ,n,a,rad ,techl1lczn'y~h ' pr~(ll:kcYJ~ 
"" prac' ~ad 1\.'yk~l1iłJ:lem PIeln" Tr~vlet1lle!Jo 11101-1 ląZUJC SI.ę nI H?/1 17.i1~Jc PdrtY.JJle 00 ~'!'ko-I nych 7.obov\lą~~j.e SIę tcc:hnl.czny tikI (W par 
w przemvsle v·łoklenllIC7. 'm \\' ,,"ntkll ohri'ld rZI'-lanta WSZ\ ~,tktch IstnIejąc r.h mozllwo- lyJnv do prZYJSCla Radom Zakładowym ż po
nacec:ho\~anvch 9łQhokR 'troską o sprawne i I śri technicznych i innych, celem opr~owa- mocą w celu stworzenia pla~~ za,U.adll ~racy, 
tenninowe wykonan.ie planu powzięlo jedn?-, nia własnego planu produ.k~ji, klóre~o. zada-/ O?arlego I~a faktycznych mo~hwosclach abty
głośnif' poniższą \1('11\\ ałę: . nipm będzie - przf>}.;roezPJ1le pl/lnU panslwo- kl. Traktując walkę o plan Jako d~o~ <; ~OT po-

Uchwała \Ą,'ojewódzkiego Komitetu' weHo. prawy bytu mas pracujących KomItely Ą oJe-

Nr 
WlEL!{lEGO K N ~URSU 

SZl{OJ ,NEGO 
pt.: 

"ULO, " 1)7., ECIOM SWOICH 
CZ lTELNIKOW 

Tmię naz wisko . 

Adrps 

I 

Polskiej Pa r lii S"cjaJistv~7ne.i ora'l Wo- Po sporządzcmu VI)żej y, ymienioneg? pla- wódzk~e obu partii uważają za koni~c7nf! po-, 
jewódzkiego i łJ(H1.Z1(je~10 Komileliow Pol nn, k.'oła rartyjne 'l.QlaSZają. o t.ym sWOIm or- łączenIe planu rozbudowy ur7Cldzen .soCJalo j I 
:-Idei Partii Robotniczej podjęla na qanizaCJom parlyjnym. nych z planem produkcYJnym, sporządzonym 
wspomnianym T!Gsiedz"niu w dnin 27 Dla rozpracowania powYŻSZycll zadań Ko- przez Radę Zakładową i aklyw partyjny fa-

Mie'jsce pracy 
Szkoh i k1asa ucząceg\) się 

dzip~ka 

),jerpni.a 11147 I mil"lv \Alojewód7kip obu partii zohowiązują bryki. __ ~.!::~~~~~~-~~~~-----~~~ 
WOJewódzki" i Łódzkie Komil.eLy prl{ i PPS --f_o .. 

u a 
• LGdzi po zapoznanlll się 7. sytuac ją w pr?c I 

l!n ~le wlókir'11niczym ~lwicrd7~.iR, że llajpo
VI'dZTIlCjSZ\ m zadaniem ~tojąe'vm prz"'l nhl'- i 
dwiema partiami rohotniczymi na 1"0111 qospo l 
darczvm jest walka o wykonanie planu w i 
przemvśle włókienniczym, I ~ O#.l~ urator zrzekł si-= prl'esłuchiwania dalszych świad ów 

Ndsl'lpit' przel') powinni' l1:ohilizacj2. człol1-: 
ków partii ella y, vkonr.v<;łanld re7<>rl-l' prac ', I 
"oprze7- przesul1 i<;l'Ie robotnil~"JI'" z oddziałów 
nieprodukcv Inych i adrnini::;trilc'\ino-!losporlC1r
czy ch rio oddziałów prndukcyjnych, Zohowią 
ruje siG członków partii do 7'tinicjowania in
dvwidualnego, zespołowego, orldzi'llowego i 
:niędzyzakładoweqo wyścigu pracv i roztoC"ze 
.1ia ~vstematvcznei kontroli nad jcgo przehie 

KR \KÓ\V 1',\1'. - \ĄI IS-tvm oniu przeoj nem. ~wiadek twierdzi, że osk. Niepokólczyc
\ '<lelu sądowe~o "ad prZO~hld1l\val świ'ldka Jó kielll1.1 ndda! tylko trzy "prz slll!łi". Skierował 
zefrl Guzikcl i ·~wiadka Ludwika dllZyczkę. do nl'?~o os1(. Karczmarczyka Jako doradcę 
Świadek "hrony Józef Guzik 7.e'l11 awał na 0°/ politycznego, w7.ią! .udzi.ał v.: kon~erencii. wraz 
kolicZJloŚĆ d7;al"1nośc:i osk .. Ka,bala w. okr~sJC z. ~zp,pecklm, SanoJcą, l Nlepokolczyc~lln na 
ok,lpacji w rilmar.h bati1hnnow chłopskIch. ktoreJ zapadła deCyZja utworzema \\ T • --

Świade'·. odpowiada e1ld pylanra ad~'. Ma&' 
:i1l1ko brlrdzo po'wśdągliwie i w dalszym cią. 

gu zaprzecza swej przynależno~ci organizacyj 
l1" i do komendy głównej WIN. 

Po prze;;łuchrlniu świadka Muzyczki pro
kllra+or za zgodą obrony, zrzekł <;ię prze łu
chiwania dal'zych $wiadków, wobec czego 
są<1 og/n .. " I zomknięcin przel\'(,du sodo\\ ego 
i zar7UcI'~iI pJZ€I1vę do czwartku dnia lI-go 
\vrze.~n i(J rO. 

giern . ! 
Organizdcjl' party,llle winny C"ZUWrlC" ndd I 

s-tworzeniem przez administrd~ię nil!I~]1 <;zych i 
waTU~ków ~I.:::r ~la .ll('zestnrkow wysclgu pra I 

Następn \'lTl ŚWiM1J.. i0m jest doprowadzony z Wre~7.de wziął. udział w konfere:t:cji kn]llen
WIęzienia 1.urlwi j\.hlz)'r:';,a. Świadek Muzy- dan[ów ob'lzarow WIN w Poznamu a po a
rzka w skąpych <;łow~.ch pr7.ed<;tilw:a sądowi resztowaniu płk. Rzeperl., iego, na której zapa 
przebieg ,woirh kontaktów z oskarżonym dla decyzja przekazania kolejnego kierowni-
Tiepokókzyckim, KilrC"7T11'ln:zykiem i Ostafi- ctwa WIN Slawhorowi. 

y • le 
, 
I u Zjsdnoczenie E n e Ty e Iy Cl na I 

O kręgu ŁódzkieRo ł ó d ź, W młi~ehorilącym tygOt~n,u r07.słrzy~ną losy gab~netu Francli 
DaszyńskieRo 58 • PARYZ PAP. P ·7.pbigo rozmowy premiera ~ Pił ryza, które nie wyk!l1~zają mo7.liwo~ci I,ry -, naczelnego SETO l zdpytać go, czy zamierza 

RdIQadIer z sn'- r: "" n' r,n!, .. "'" Sf'TO r;,,,, 7,ysu rządowego.' stosownie <10 tych uchwał złożyć parlamen_ 
MoJJetem w prezydiurn rady ministrów nie I Według relacji ,,~ra:!1(" Tireur" GVll M?lIet I cie odpowiedni program gospodarczy prz.ed 
przestajp żywo inl preoować kół politycznych miał wręczyć RamadIer tekst uchwal komItetu rozp?cz~ciem f_~ri.i. R~madler miał udzielić od-

ZATRUDNI INZYN!EROW i ECH 

NIKOW - ELEKTROTECHNIKOW. ~ , ..... - • - powIedzl wymlJaJąceJ, przyrzekając Pl'Ze5ru-
•• diowanie projektu. 

Zgłoszenia prty jIl1uje \Vydzial Per

sonalny pokÓj 75 fI p. o pO r za I a Gyu Mollet oświadczył, że pr7.edstawi tę od 
p01Ąiedź komitetowi naczelnemu, którY 7amie 
rz;. zwołać w początku przyszłego tygóclnia. 

A Jednak 
uScheiherowcy" przoduią 
W dniu 2S sierpnia br. Scht>ihlerowska 

. . 
GF-NEWA PAP. -- Fit1Agera,ld, lo:ekre-I ż-ę je-i.eJi nie hęiCLą, JJOC'Z)'llh'Nle nadzwy· 

tan YHC.ctz~"l1(! rodo\\'e,i Rady do l'mra \\ I eza,ine kl'Olki. pog.o'I"S'Z~· sie SiZNhko , y tu
kryn Sil ŻY\\'J1pścio\\'e,gD organizacji, któ acja żYw'/1~ciQwa świata. Ficz,gerald obo 

ra 1l1~ si,(! zH.i'tllować ,'\!pra,' ą repartY'c}i 11i~.Z.a, że ~v ~bO~lttl~II~(\ P()'Pt'zed~ich /,;hio 
", •• • • I' row, I1H SWI-eCH~ lstmc.le (li e,Clłle medo" 

il'rl~'klllo\\' ".nl n0SC
1
0\\ re!J ~'" .1'koal ę Dllę bór"w w~lso-k.O-Ści 2:1 milionów t011J z{)(lxa. 

dzynarod(lwąL .w pr~,.em()\\'lem.It,. wndo I J. tnie-.i<t ,!'Ó\\ n iej; tl'~ldności w uziedz,j nie 
szonym na l'onterenCJI FAD, oswladczył produ:kcJl tłtISZC.i'JtI l C l !1<i' 11. 

Obr fytyjskich Zw. lawo, ych 
LONI1YN PAfł. -- y" p-ol1iedzialek na-l tY.iskich zWląLków za'\\odmv ch w 

Sf:lni otwar\:;e dornc,wei konferencji bry ~oll·thn;od przy ndziijloe ,10;00 dele~atów. 

. W kołach politycznych stwiprdzają, źe mi
lllsLrowie socjalistvczni mogą łatwo znaleźć 
się wobec jeszcze jednej lrudności, gdyż Rada 
Repuhliki omawia obecnie statut Algerll, u
chwalony przez zgromadzenie narodowe, Mo
że ona głMami kom1mislów, socjalistów i de
putowanych m\lzułmańskirh przywrócić pro
jekt kiHnisji, a IJcbwala komitetu EFJO ;who
wiązuje ministrów, kłór7.y - jak wiar10D10 _ 
głosowali na zgromadzeniu przeciw temu pro 
jektowi, do pOpó'\l'cia go w takim razie w rl'l"U 
gim czytaniu. 

Pnędzalnia Cienka osiągnęła 100,2 pro

C€nt planu Dierpniowego. Tak samo udałd 

:się 11a ,. WigOllio vej. W tym sam;vm cza

,ie Nowa Tkalnia mi<lła już !17,6 procent 

\l!'zewidzianej na sierpień produkcji do 

końca miC'i!liąca. osiągnie więc na pewno 

\lejnych 100 procent. Niestety "Księży 

M!. n" IndPje . Dodl1l!'ll'lł 011; J(>c\w;,. 'j;ym 

s.amym czasie do 85 proc. Od "Księżego 

Młyna" 7.31e7y więc w t~j ch,'f/{r nic (yll,n 

110110r PZPB Nr. 1 jako całoM, nie' to, C'zy 

l:kalnia będziE' miała dość przędzy Ilh 
d3!szej realizacji planu. 

Mor er a f 

"Poplllaire" puhlikujp. artykuł Guy MolleH'a 
d<?magający się zerwania 7. polityka półśrod
kow. Ten prZYwódca SOCjalistyczny żąda: 
l) pokoju z Indochinami drogą pertrilktach z 
aułenlyc,mymi przcrlslawiciel<lmi Vietnamu, 

na wo no ' CI- w p~er~'szym f1.ęrl7ie 7. Ho-("hi-minhem, 2) za 
li1l~ lflOle spJawy 19l'rtl 7godnie 7, zyczenia-

I mi większości MUlUłmanów, 3) ul'l:eczywl
hl'(" sk.asowdnia pierwszego wyroku. Były pre sinienia socjalislyc:zllego programu gospodar
[('ki fas7ystow~ki skorzystał tym razem 7. "lm C7.cgo. 

zystowski 
RZYM PAP. ByJ' prefekl raszystow ~ki Genui 

Carlo Emllldnuel Basile, który skazany został 
przez ~ąd przysięgłyc:h lIil :Smierć, 'a rozstrze
lani'" i rleportowanie do Niemiec szerrrll par
tyzantów i rohotników włoskich, stanął 7.no' 
wu przed sąoem przysi~9łych w Neapolu wo-

nestii i zostal niezwłocznie zwolnlony. 'Via- Na~7. progrdm go~podalczy, uch,,'alonv 
domość ta wywołala zywe niezadowolenie w nr7.CZ kongres - konkludUje Mollel _ two~ 
G PI1l\i , gdzie doszło do manifestacyjnych pro- rzy jednolitą całość Komilet SFJO ma zebrać 
testów. sią w przyszłą środę 

I tóregu dozna t wi,dząlc to p-or;wcon'C 
15 I'n;ez mieszkańców l11ia .,to - było oho

łn.ę . Rozejrz.ał się hez'radnie dooiko!a, 
I Hglc ns't ra I11r'sJ pn:eI11IHle'la mil pr,rez 
~l{)\,<,ę: Sz:pitaJ, cn si!~ stało ze SI.'!litd
k'm?, .. P(lhle.gł \\' kiemllkll szpi'l ala. I!ie 
Z\\ raca.iąc 1/\, agi na Clrekó\\', którzy cia
.~lIeli za nim. 

OtM i szpital. Odełdllląl z tJ!lIg-,I,. Jw 
ho zohaczył tli skrawek iy,cia. jedyny ho 
daj w tym mieśc ie IIm:H·ly'Otl. Prz,ed \\'cj 
.(ciem d,o ,z,pitala sh1ła g'rll'Pka CJrekliw o 
ra'zkilka ,wtohIlSÓ\\'. Gmach. w k'fóf\';n 
mie.'cił sic; ,Zlpitai, hył jedna'k zlIlle!;'lie 

- Jed11ak lldważy!{'ś 'S Ię, bo idzie~zj1ra\\ dl.' nicllla! - w~rkrz.ylkmd ra,cI{)ś'nie zwjnowa!ny i Z>f1i''';ZC7.0lIr ])l'ZCI: bomby. 
t tY'lTl warialem. l11ah' Grek i \\,sk<!,r,a1ł I'ękq na "óz, z.bli- Vlr:i"czlIwał ;1',1.pach. kt,ńro~o nie mód 

- Muszę, gdy'ż mam l''OLkaz odllN'O\\ (10 Ż:1,ii\\;Y się do Iliell. sa,m określić. Ale \\ iedzi"lł, że ten za
o 

doz"ć go do ]a'l1in:i'. QlIell nic Z\na'c,t! ll\\'ag i 1IH ChehJI\·. pach jc~t z\l'iązanr 7, lIliaZll1atami IIrIO 
Q.uel! nie rozu'Jl'riał, o CZYJJl talk Ż.\'\'-o znajdujących sic lI.a \\'()I\ie. To mogli być sZ;lcY111i się !lad Zbll:'ZOIlYIl1 lIlias'tent, h" 

rozlluawia:ia . .Iedn'l'k maly Grek Sipodn- z po" odzeniell1 Nie'lllc~' przeJ1rani 7.a tu d,C\'c.\ 'mi pOlliek'\ld istota tej s lora 7. tlC i. 
bal mu .sie. Mia.ł lliepO's<polity laJen't do h.' leó\\'. Szed:1 w milezellill . ,O'łę,t)()k{) 1..',1 - t" N' . t . I' ., ",mar \le,1 C1SZ~- ... Je, IIIC 'r;ISZlIc.! . a e 
Slprzeczania sic,;. Nagle zrobij{) si' Zilll- 111 ,rśl 0'1ly. D'ls;di do skrz~'ŻO\\'i:Hlia drr)~ l11a:jest,ltycz'nd - 1)()1l1yśla~ - IlJaJe ,;:a 
:10. Powiał wiatr i Quel'l zoha'cnł jczio- Ila j)rze,dlmie~cill miasta, gdzie Z<1Z \ 1 czaj ry..;;we.i. .. 
ro. l1Cld brzegiem k,tórego znajdowala !;ię OclhY\\'ała sic kOlnt rola \Yjeźd'żajllC\'clt Cie.żko sapiCle przedarł się wzel- f, rto-
Janina. óo Janinvant i WOz'ÓW. Nie znal'eźl i tli czonych Greków d{) drz\\'i sZlpitala. Gdy 

- Otóż i ';ezior{) \I'skazał relką hro żY\\'ej d'uszy.. . pr7.estąl1ił ]JrÓ!,g 1)o-::zul je. zcze jeden za-
ootemu Grekowi. p , '. " . i a I to po lli.:- j et ]ln~edmicś<.:iadJ Iłl ia'stu rzucały im 'Pa'ch: za.pach .~rnieor'ci. którr byl I.a ra zem 
miecku. aby l1'1ó\,;ł ~( ) ,rOZ'llnll CC. Si" w OCZ,i' w~" raźlle śla,dr bOllllbardowa- zap;Jchel11 Ż. 'cia, kryjąceg-(l ię jeszcze w 

- Teraz już blisko. .. nia. Nie ocalał żaden do 11'1 , Uli<.:e 11l'Z,y0 te,i jedY'Ilej o,tzie. ja/(.f1, był s7'pitul. 
- NielTJCoów tymc'zaselTl Ilie wi'dać.)ja brały nie dl1lowily wygląd ollbrzY'll1iego S'k icro\\'al si,", lIa s~Ilę pr/,y:icĆ. Leżeli 

tlwalŻył pan jakiekolwiek ślaclJ po nich? f1t1TI(l\\is'ka. \V,zlI',dzie pallowała l11artwa tli \\'prosl lIa !)odłodle ranni Grecy. Ran 
- Na raz.ie żadnyoh. Ale co bedzie cia- cisza. ni leżeli rÓ\\''ilież na kon"fa rZ'lI. Poc1i~'I<1-

le:j - nie wiadomo. \Yrc -zcie ctnhrnal <.In ,\!'r uzó~; w Cen- h ' si'l rlClel ninli kOlbieh. ;1 inl1e h,()ihinty 
\V're,szcie .zobaoczyli W odda'lenill pkr- [-rUIl]. '1'11' dopiCI") s]lntk,11 ki/h.1I żoll11e- ' lIodziłr 11(1 kO'rr1ill'r,f1'cll i ~alac.h. lIin..;ai: 

WSZy ch lTIieszkańnów Janiny. Byli to, rL~. 1\';lle~'l.i''''!('.:.'Ch si' h('z celu \\"Ś,.rjdJ II' ICKI I 10ZJ1C rrwd. k,41łlC 1t~.. je zl\;6 
Grecy. . lJ11 I:;Z"':",0111"(',11 dumo\\'. ·\I+' l!1icszLu1c" \\" ci I Y II;,) II H LI u'agi 11a nit!i,'o. gd~ prz.echo 

- Pa,trzcJf', ~ Grcc't I Nwtll .~ o\\r na- mia-ta nIe było widać. Og-ó]ne wraż-erL·e, dZIł obok nich. 

Hele'ny tli nie bY](l. \Vidzi<ł! s-ame no
\H (w<lrze . kt'ór\'cłl ni-e znał. 

Przeszedl prl.e~ kOl'Ttalrz i trafił do 
wicl'kiei sali, gdzie rÓ'\~'nie7 leieri mnm. 
\V pO\\ ietrzll ł1 ,n~h"ł sic ciez'ki zavach 
7!4niiiznr . .i(ld.\'II~r i 1<1"\1 i ... Zhl'żył si'e do 
Ilieg-n grel'ki l~,karz \\. hi(ł ltvm fartuchll, 
Po'patrzał na rl\ ;lI'Z Qllc!la na Pl'udn€ 
:zlllaty. w które hyhl owiniata i 1Jow'e~ 
dzi,lt coś pielel!'niarce. Pl,dalil mil n{lźy
ce, ]\lie p~lt:1j~~c ° lIic. chciał pl'zecJać 
"zrnat~' . Ale Qnell zaprote tO\ral. 

- Ni,e t'I7.t'h::t. ~%IIkam tu k02;O Ś! 
rzekł ,rclccydowanie. 

- CD 1)((111 110\\ i"d;ial? - zapylt;lła pic 
I C goli i;l rk,l po a iI.~i el~'kll, . 

- SZlJka>r1l Heleny ~ tang-u, Mwsze ją 
od'nalcić. Czy pani nie wie. gtdzie s~e ona 
zn<l,id Ilil'? 

- Nie \I·jem ... - od'P0wiedziała ,dzie"\'
CzrnCl. nie \\ ylkazll,~l,K: ża.dnego ndntert;
so\\ ania prz~·hyszem. 

ZrozlImiał, że nic hl nie- wskóra. \\, J
soecH z . ali i .. k~cro\\-ał sie do jakw'2:oś 
l1 i e\l'ielkit;;~0 pok .i li, l11ieszczilcego sie 
oh(lk .Q.'<lhineftl ,.;tal'>lze:i siost'rr. OtwvrZY! 
drzl\ i. W 110kojll h.vło kilka pielęgni;Hek. 
M'()re ;t_\\'ii;lI.\' halldai'e. 

... 0n<1 była naclwlona nad mied'nica, 1 
II[J ła ręce ... 

- t-releno ... - - ]).)\\·ieclział. 
( dw ·I-)..;Ha si· do niego. 
- To ,ia! - rzekł cicho. - Tak, to la ! 

(D. c. 11.) 
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Pod znult.ie6U Grqlo 

. "---'~"le endy i podania Pom rza Zachodniego 
ZCJnilrzmy się w ów św!·:tl legend i baśr;: wiqżq się wszystkIe sagi o pogrążonych w Podobnie ze względu na swe cudowne iElły 

P'Jm.oTza Zachodniego, Czle.y byiy w średn],: falach miasloch, w dni sllczegóine dające I stawne stało się w<!igórze pod Smoldinem. 

wieczu święte wzgórza na Pomorzu. Koło znać LJ ;lobie z toni jezior szczecińs~tch d.'iwlEl Pomol'Zante1byli ludźmI morza, a wiemy, Ż$ 

I 
Koszallna, Smołdzina, Derłowa i Polanowa kiem zatopionych dzwonów. patronem żeglarzy jest św. Mikołaj. Wzgórze 
Nc:rr .J'ei mó"," hL~oria o wzgórzu ;,31-:: D~ r· . ~ac szcz0g~1~w przeka~ała nam p~zesz- R~wekol ~od ~Smał~z,in~m jemu paświ~eone,. 

, ,''wc ~C!ry poemat, opiewai:!"y \'.'!elki n,t losc o drugim sWlętym wzgorzu, cbeml'e pod CIeszyło SIę megdys WIelką slawa;. Spleszył 
II~gcm jak! nawiedził Pomorze za Bogusława Koszalinem. Kiedyś mia~ Chełm dla Pom?- tu każdy, kto będ~c w niebezpieczeństw~e 
I X v; !. '.' I< J',;, wspomina o świ ~ ej c;;ćrze d.) r I r~a Zachodn!ego znaczen.le podobne temu,. la morskim ślubował pTelgrzy.mkę d~ patrona . ze 

Polska żaglówko na tle SWinoujŚCJa. 

lowskieJ z klasztorelll Kartuzów-Aż =-.Q sloki kle w Polsce Centralne) mlUla Jasna Gora giarskiego rzemiosła. SpIeszył l ten. ktory 
owej góry polę:?;na północno - zac'hodnia Stała tu kapliczka poświęcona Matce Bo~klej, dopiero morskIm falom życie swe i mienie 
wlch·;w. pr_~:qqor'a Z niesłychanie wy~oką 12: jej cudownym obrazem. a liczne pielgrzymki 'Dowierzyć zamierzał, wpierw jednak o opiekę 

Nakła~em S~czechlskiej Spółdzielni Wy. i ial; \'JYIZ~C!\'l :eci:,o z ~7ze-ch statków, ~to.~.- ciągnęly na s~czyt świętego wzgórza z naj- ~vł1iętego pro~!ć nie omieszkał. ~n-ac~en1:.1 
da'.vntcz61 ,.Polskle Pisma l KsIążka" ukaże SIę, cy_h u t, .. (;J(l WIeprzy. Z tym hU!ag,lr,,~ .,! dalszycb okol~c Pomorza. powaga wzgorza Rewekol z kapl!cą sw. i\'h-

niebawem cIekawa ksiqlżka, pośwlęcona I kolaja da się odszukać w samej nazwie owe-
przeazło5ei słowiańskiej Pomor~a: ZachodnIego i go mIejsca, Pochodzenie nazwy Raweko! 

Będzie to zbiór b.<lśnj legend i poda' "i l upatrujq niektórzy w łccińskIm określeniu -
, n, _c. .,rewendus colis" _ co znaczy po p':llsku 

śle zWlą:z'unych z prastarą zIemią piasto'w- •. d ." , 
ską powstałYch na te j włośnie ziemY, wśród "cZClgO ne wzgorze : -

jej odwieczn$j ludności slow'iańskiej. Autorem 
lej po~ytecznej , i interesującej książki, no 
podstawie historycznych źródel sJwYerdzają. 

osi odwieczną: polskQŚĆ Pomorza zachOdnie-j 
go. jęst znany literot-regionallsto. roz~iło\' .. a
ny w zamierzchłej przeszłoścI slowlań.skiej 

Szczecinc! i okolic nadmorskich - Waleri:m 
Lochmitt. Kslqzka \c:: będz1e posiadała 0-:: y
gincriny tytul: .. Pod znakiem Gryfa", bo legen
derrny gry! właśnie jest oznakq i symbolem 
historycznego. slOwi?ńsklego Szczecina. 

Książko pióra W. LachrnHta, wprowadza
iClca czytelnika w borw-ny i fantastyczny świat 
legend r baśni, p o \rqca o struny prze·sz!oścl 
PolskI na Pomorzu Zachodnim i dlatego wła
:mis zasługuje no szczegól.nq uwagę. Stowiań 
ska przeszłość tych ziem, ndwiecz'!la lcb pol
skość, mocno zrośnięta z wewnętrzna polsko
ściq naszego ludu. ujawnia w formIe najbar
dziej przekonywujq:cei, że wśród pf)mcrskiei 
ludnoścY krążyły te same legr-mdy. co nad 
Wartqj' Wisłą. Mamy tom ·podanla <!> śpiqc ret' I :>zlII .. nią fair RQIlVlw przy brzegach Pomorza Zachoiiniego. 
ryce n ocli, ukrytych skcu ba ch, kras 00 l u<ikar: r : 11111I1I1!11!Ilł1!\111111111111ł1111ł1111J1i!lu 111I1II1I111I1I1I1ł\1I1I11U1I111111111111111111 IIUllll1łl 1 1111111111111J111ł1łlltllłl!Hl1H11HIIII1I11ltllPlUIIlHIIIIIIHltll, 

l czat6Wnicach. Prżewija Sle w ~y:;h i;:H;i~:il-17J)moteusz [( arpowicz -
dach typowo słowianski, wspólny nIemul 1 ----

ws~ystkim narodom Rlow'lańskim \~'arek () zn- ' Wi eczorn e. 
topi ;::mych mias1oc'h, kościołach! d::::wcnach. ... v 

~ 

zmęCZenle 
Poznać przeszłość swego 'narodu - llna

czy j:cznać swój naród, j~go istota. l1ef-ć du 
chowq. Legendy Pomorza ZachodnIego - to 
świat dotychczas prawie nam nieznany, 
er zarazem, - to świat historyc.Zl!y ziemi, u 
Ś'\\>dęconej ptzez Krzywoustych, Ka.zków j Boi 
ków. I, gdy wróciliśmy na nasze ziemIe nad 
Bałtykiem i Odrą, .- powinni';mt sobe uEwicr 
domić, ze ~równo jak same te z:em:e, lak i 
ich historla, ich legen.dy i baśnie, s,~isle z 
nimI zwiqzCll1e j na nich pows;'o łe - lo og11i
wa nieprz!Hwanego łańcucha ncrs:::ej na FGmo 
t<Zu ciqglości dzIejowej, k!ór"j j~steśmy kOD

tynuatoramt Dlatego wlasni8 należy z llznCt' 
lllem powitać ukazanie 5H.' ksią','d -N. lacb
M1ttcr ! zapoznać się z jej IIl3źciq. 

SZf::zec;n UJ Brzehr;ou 
_:=.M': ~ "'a!!~ 

Aleją Bohaterow Wars%owy 
wiee?:ór "ejade do miasto 
gasić wrzawę 

wiązać chude szyJe lahnń 
·W iUply blasku. 

Piętt<:l mnte wyniosą 
ponad krzew bzu. 
Pewno zasnę 
w pierwsze! gWIeździe 
pncrcej się I:m;egiem W;ttO'kd 
lak raca. 

k':!iężyc: w21ejdzf'l trzeźwiej 

Ilit myśl o Tobie 

Zycie kulturalne Pomorza lach. 
PoezJę , a, poniekąd i prozę reprezentuje 

Tadeusz Karpowiez, nowele dla dzieCI pisze 
,Wao\icka-Neyman, a doktór Telega jest zna
nym na terenie Szczedna krytykiem literac
kim. 

* * * 
W ramach niniejszego, pobieżnego prze-I 

(Jlądu szczeciJ'lskich poczynań na poIli kultury 
l s~tukI zapoznajmy SIę z lotu plaka głównie ,. 
z p!EarZaml l plastykmul. O teatrze napiszemy 
osobno , gdyż kwestia ta y"yroaga szczegóło
wego omówienia. 

Na samym wslę,pie mała, lecz zasadnicza 
uwaga: brak należytej, qłębszej opieki ze stro 
11y odpowiednich c,zynników lokalnych i 
centralnych, rozproszenie dośr szczuplych na 
razie kadr inteligencji szczecińskiej, brak 
praktycznego kontaktu tej inteli'gencji z sze
rokimi masami - takie są glówne niedociąg
nięcia na kulturalnym froncie SzczeCina. 

* I(. I(. 

Drukarnia Spółdz. Wydawniczej "Po]Rkie 
PiSlIlO i -Książka" w Szczecinie. 

W Szczecinie' istnieje Klub Literacko-Arly
styczny. Urządza periodycznie cieka we "czwart 
ki literackie", Vi{ ramach których porusza sze
reg interesujących i aktualnych zagadnień. 
"Czwartki" stoją na wysokim poziomie. Óstat
nio wstąpi!' tam znany poeta, Grzegorz Timo-
fiejew. Ak te "czwarlki" skupiają wokół sie.- cjalnie interesujący się folklorem i histo i: ą 
bie prawie wyłącznie elitę inlelekt~alną i "nie Pomorza Zachodniego. W najbliższym czasie 
udzielają się" szerokiemIl ngółowi. . ukaże się jego książka pl .. "Pod znakiem Gry-

* * * fa", obrazująca. świat legend szczecińsl<ich. 

Na terenie Szczecina pracuje !.wórczo kil- Literatk,l Bonecka konez)' powieśĆ' pL "Bez 
ku pisarzy i poetów. -ajci13ka"'sz"lI1 z nich dOilllU", w której porusza cieka, ie ujęty te
jest pl sar7. - re~ionalisla, Walenan LachrcitL, spe l mat o p~:r\':sli:lUiu wa15zawskin, 

Z pisarzami w parze idzie je,dynie na tere
nie Pomorza Zachodniego wydawnictwo
Spółdzielnia "Polskie Pismo i Ksią:i;ka" 0 . wy
bitnie regionalnym nastawieniu. Placówkę tę 

'założyli byli więźniowie p"lityczni na czele z 
ob. Królewiakiem. Wydala ona dotychrzas kil 
ka pozycji literą.okich i purblicystycznych., te
matycznie związanych z Pomorzem Zachod
nim. Między innymi Spółdzielnia wydaje cie
kawie i żywo redagowany tygodnik "Szcze
cin", poświęcony zagadnieniom aktualnym Po
{ll0rza Zachodniego. 

Związek Plastyków w Szczecinie urządza 
wystawę prac swoLch członków - malarzy, 
rzeźbiarzy i grafików. Pierwsza ,odbyła się w 
listopadzie 1945 roku. \V 1946 roku tych wy
staw było 6, a w bieżącym roku już 7. 

Zasadniczą tematykę wystawianych dziel 
stanowi morze oraz motywy Pomorza Zachod
niego i jego przeszłości. 

. Z arlystów plastyków szczecińskich nale
ży wymienić rzeźbiarza i malarza, a 'l.dTaZmn 
dyrektora Muzeum Miejskiego - Lecl1d Kre
kotowskiego, ordZ grafika ilualarza Podsddl'('
kiego. 

"I. Powo!Gdi.1 

Miejscem pobożnych pIelgrzymek. była rów 
nreż góra pod Polanow,em. I tutaj znajdowa 
Ja się kaplica, nie wiadomo już dziś jakle. 
mu śwIętemu poświęcona. Z kapliczki pow
stały jeszcze ślady murów. rozsypanych VI 

bezładny sios kamIeni. Na stoku góry biło 
cu:iowne źródełko. Opowiadano kiedyś, ,ż s 
woda owego źróde!ka posiada cudowne whu 
ności lecznicze. Wed1ug legendy zostało ont') 
w szczególny spocób odkryte. Pewna mies~
czanka z Polanowa, dhoroba :zlożona, mtało 
sen przedziwny. Sniło się jej. że uzdrowiło 
jq W0da, drzemiqca pod powierzchniq z!em! 
na sioku poblisktego wzgórza. Wyslala \<ril!!c: 
ll'azajutrź swego męża. każq;c mu kopać Wf:> 

wskazanym we śnie miejscu na trzy ""trza 
łopaty głęboko, a gdy woda pokaże si~. zo
czerpnąć jej i przynieść do domu. Maż wy
konał wszystko, jak chora we śnie widziała, 
a ta napiwszy się cudownej wody, rychło 
wróciła do sil i zdrowi'CI. Lubuiqca: sis w t:I 

jemniczości ludność tutejsza s:wierdz1ła, że 
. kapliczko po.d Polanowem miała_ nIegdyś po-
lączenie podziemnym korytarzem z za.mki ' !l1 

w Polonowle. 
Najprawdopodobniej tak słavvne w poda

ntach owe cztery wzgórza były przedmiotem 
kultu jeszcze za czasów pogańskich. Po wpro 
wadzeniu chrześcijaństwa mądrzy mńisl wy 
korzystali dawne wierzenia, jako silę atwk
cyjna dla n,nwej wiary, Podobnie bywało w 
Innych okollcach, żeby choć wymienić wzgó 
me {rw. Bronisł-awy pod Krakowem. Tak :i tu. 
choć w zmienionej poslaci i w chrześci jań
skiIll kształcie, przechowały sIę dawne śwtę 
tości naszych przodków. 

A zaznaczyć wypada, że właśnie nad
mnrska część województwa szczecińskiego 

szczególnie oMite w znaleZiska. potwierdza
jerce słowiańską przeszłość. Sami Niemcy, 
specjaliści w wypaczaniu prawdy historycz 
naj, wobec oczywistości sWych własnych 
cdkryć na tym terenie byli bezsllni I musieli 
raz poraz przyznawać, ŻA przecieź jednak 
nie oni. a Sł0wiarJe byli panam! tych zjem 
Poszukiwania, prowadzone w takim naprzy
kład powiecie Sławno, dałyby i dzi:!! jesz
cze ciekawe reztlllaty. 

Jak najrycnIej naieżaloby odrobić dcrwl1l1l 
zaniedbania i s,zkody, jakie nam nauka 1.1js

miecka świadomIe wyrządziła . DoM: przyto
czyć fakt, że w czasie budowy szosy z Dsr
lowa do Czanowa w roku 1883, pod wsIą: 
Por~ecze, zniszczono prz~szlo setkę przehisto 
Iycznych grobó,-,. Sam fokt Ich zniszczenia 
przez NIemców potwierdza niewqtpliwq slo< 
wicl'1.skoŚć lego wykopali5ka. 

Zręsztą w muza' m szczecińskim. n" mu 
rach ocalałych starych budowlI lchnqc;ych 
wiekami w legenda" ludu pomorskIego, 
w samych lolach szrnmagriowei, toni Bc:łhrku 
- wszędzie sq rozsypaTlG s czególy słowian 
skiej przeszłości tych .prastarych zIem pol-
skich. Pow, 

Kronika kulturalna POlDluza 
Zachodmego 

Ostatnio w S",czc!clnie i Międzyzdrojach 
baw11i na gościnn,-c'- wysląpach popularni 
0'-' crzy wars?awscy, Helena Gross6wna l 
Antoni Jaksztas. Występy cieszyły się powo' 
dz JJem i Jtczną frekwencjq. 

:<: .. * 
We wrześniu MUZ01!111 Miejskie w Szcze-

cin '. p:" P1ZeprI'Y1a(1z<"niu ilTezbędny ch Upo

;wdk')~!'Clll, będ.z~e ol-,' 'lIt'" dl ,::! pubi!':::;no&cł. 



Spr~Wil pOciIęcznikpw szkolnych przez 
d~a ple~'~5Z~ lata powojenne była jednym z 
~JbardzleJ pIlnych i wymagających załatwie
nia zag"ldnień. Biorąc pod uwagę fakt, że po
eząwszy od elementarza poprzez podręczniki 
S2koły powszechnej, gim.nazjalnej i za wodo
w~j .. aż.?o \~niweTsytecki"ch, czyli przez ogrom 
ną l roznohtą zarówno treścią jak i pozio
mem. masę: mieliśmy ~olosa!ne braki, staje 
sIę Jasne, ze sprawa me była ani łatwa, ani 
pozwalająca się załatwić w ciągu jednego ro
ku Dla jej rozstrzygnięcia potrzeba było stwo 
.rzyć cnla armię ludzi tfiszqcych, drukujqcych, 
ttzeoa h-'I,.., zuż 'tkować setki tysięcy ton pa~ 
wenl l/1ipĆ na czym drukować. Jednym sło 
wem: ~rzeba było mieć zniszczeń w 111-
dziac!l , w materiale, jakie zostawiła nam woj' 
na. 

Fakty czasów przedwojennych, kiedy nie 
byliśmy zdewastowani, ani biorogi<;znie, ari·i; 
gospoda" czo rzucają najlepsze światło na tti 
,ptawę . \"1 r. 1932 wprowadzono do szkolnic
twa reformę jędrzejowiczowską. Równe siedem 
lut po jel wprowadzenijU tuż przed wojną w 
1939 r,..,ku szkoli! nie była zaopatrzona jesz
cz-e w tyle podręczników, ile jej b.yło potrze
Da. Pr~ed,:o j:nny rok 1936, kiedy mieliŚIXlY 

papIer l mezlllszczone zakłady graficz.n'e" 
przymósł dzieciom i m10dzie~y około 4 roi1o~ 
nó'." podręcznikow, zaś w roku 1946 sa:n-rE!ł 
panstwowe zakłady wy<lawnictw :;zkoln-y'cffl 
~'dały ich trzynaście milionów, czyli więcej 
liż trzy r~y tyle. 

D1a'>.?iego wo bec zwielokrotllionej liczbYi; 
drukowanyrh IPpdręczników odczuwamy re-h',. 
brak - ktoś może zapytać. 

Dlateqo, że w czaSCich p'rzedwojennyćh 
dziecko idąc, do klasy następnej nie czekało 
na podręc-nik nowy, korzystało i kupowąlo 
u_ywany. Całymi Jatami krą.zyły te same 
ks~ą.żkl z rąk do rąk . obsługtrjctc wciąż nowe 
roczniki. Po wojnie tego ułatwienia nie ~ie
lEmy. W z.nis"-czonej stolicy w ograbion'yc& 
i spabnych miastach i miasteczkach wśród 
w'żystkich innych oUar nie zabra~ło polskiej 
Ici;iążki szkolnej. Jeśli istniała jeszcze, jakO' 
pOjedyńczy egzemplarz, to był to przeżytek 
nie m0t;{ący stanowić ani zasady, ani pods~a
wy nowoczesnego, powoJennego nauczarua. 

ojnc;.( prócz gwałtów I zbrodlll przyniosła 
tlowiem nowe zagadnien·a. wyCIągnęła na 
światło dzienne sprawy istotne dawniej z pre
ul ,dytacją w szkołach przemilczane. 'Wojna 
'"",!znaczyła nowe gran!ce państw, a IXJdczas 
lat jej trwania w krajach mniej od naszego 
naraź,mych całil. armia uczon.ych nie ustawa
ła w pracy naukowej i badawczej. O wyni
k::.ch tego, co zdziałał mózg i ręce uczonych 
tl"zeba było powi~dzieć dziecku. Oblicze swe 
ozDlleni}a nie tylko literatura i historia, ale I 
geografiil i fizy~a. 

GLaS 

bu 

r 
k ry z 

kron.i,kami. dynastii! lekcje, które wstydliwie 
P?mIJ~ły Jedrną historię prawdziwą i istotną 
histonę ruchow społecznych, która głębokim 
nurtem szła poprzez lata w masach ludowych 
opaTlta o z~lllany ekonomiczne i gospodarcze. 
Asp:.kt pol!tycz~y tych płytkich i klamliwych 
lekCJI był. domlUJąCY, sp~łeczny i gospodar
czl:' odsumęty ~ył na szary koniec. Mniej in
~el~ge?-tny uczen m.e z~~sze mógł się domy
sllc, ze poza datą l mle:Jscem wypowiedzenia 

W tym stanie 
zostawili Niem
cy jeaen z bu
dynków szkol· 

nych. 

Nowo wybudo
wana podstacja 

elektryczna. 

• 

5 al 
wojny istniała głęboka jej przyczyna, z re
guły przemilczana. 

Z bagażem takiej metodyki nauczania za
stal nas pierwszy rok powojenny. Jeśli więc 
trzeba było pomyśleć o nowym podręczniku, 
to musiał O!ll b;yć naprawdę w całym tego slo 
wa znaczeniu - nowy. Nie tylko treścią, ale 
przede wszystkim duchem. 

Zagadnienie podręczników stało się spra
wą palącą spolecznie. By jej zaradzić, Komitet 

W P.anstw, 
Wyższej 
Szkole Tech-
niczno-Prze~ 

mysłowej 
ul. Zerom-

skiego. 

Odbudowa 
auli szkolnej 
na GOO osób. 

My wo'bec tych zmian w pierwszej ChWlli 
stanęliśmy bezradni. Nie mieliśp1Y nir.zegry,. 
co by moglo pozwolić nam na oplymizm, nie 
m"eli~my, powtarzamy raz jeszcze pa,pie.I11, 
nie mieliśmy przede wszystkim \udzi, którzy 
p'.~ać by umieIl i ·chcieli. Ludzi, Którzy potra: 
fil:by okazać młodzieży, że żyjemy w czasach 
islotnych przemian. nawiązać logicznie do 
przeszłości hls.to!'ycznej, która dl~ nas, p-~!&., 
lenia iiJj.ęd.zy-wojennegOJ w'ti9l~?iiła mghsc~ 
i nieprawdzIwie. Tak dobrze k'azCfy- 'Z nas ~a-
mięta jatowe lekcje hislorii, ktĆ!L.e raczej ibyłY 130 dnia 1~'go giudnla rb. w tym m)eJ~~u st~nfe I~d,~n ~ no.w..Yrf1i gmachow tej uczelni . 
• II JJ.I I 1'1' II I I UT 111'11 I l', 1'11' 1 11 11'1'1 II H 'I I", 'n I n 1.1 I: I 11'11 I I !.'W UIl:I.! n HI I' U I I I I I I I I 1 I I I H I.I lll'1""·I'("I'II. l rl ; LI,lo1 I 1 I I, ""IIIIM l .a :Mr.J;il.lltll.I~~;""iil\:ii,m"l ilJ!.I':r.I.:r.rn]I·m:!ljlllll:llIl'n 
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Ekonomiczny Rady Minis.trów oddał do dy
spozycji Ministerstwa Oświaty niemal cqłq 
produkcję przemysłu papierniczego I najwię"k
sze zakłady grafIczne w Polsce. Zmniejszpno 
przydział p8Jpieru prasie codziennej i perie
dy,znej, wprowadzono w dziedzinie rozdziału 
papieru jak naj dalej idące oszczędneści. 

Zaczęto od elementatrza i od szkoły pod-
stawowej. Jej potrzebom ofiarowano trt'y 
czwarte ca}ego przydziału papieru. . 

Ro k tgJt5 przyniósł tylko 15 podręczników 
w nakładzie ok% półtora miliona' egzempla
rzy. Rok 1946 - 134 podręczniki, już w na
kładzie trzynastu milionów egzemplarzy. CI 
różnicy i osiągnięciach n ie trzeba przekony
wać, cyfry bowiem mają wymowę bardziej 
wyrazistą niż słowa. . 

W zbliżającym się roku szkelnym 1941/48 
pomimo braku papieru drukuje się 25 milio· 
nów p.od'l'ęczników, z czego 14 milionów no· 
wych podręczników i wznawia około 11 milie· 
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, kt6· 
r~y wobec braku książek płacili za nie do· 
tychczas horendaUie ceny. Szkoła podstawo· 
wa w tym roku zaopatrzona bedzie w ksiaźkJ 

-z nadwyżkq, Większość z nich ukaże srę - na 
1??czątku r?~.u szkelnego, nieliczna część w 
CIągu wrzesma. 

Po zas]}okojeniu głodu książki, kwestią 
stjiła się jej cena. Wystarczy przejrzeć kata

.log PZWS, aby przekonać się, że cena ta 
,:przys10sowana została do moiliwo,śd śV(iata 
I.l?tą~. "El.ementarz" 34 zł, .. Ary~etyka" 11 tł, 
"Ge~grafia" 16 zł. Biorąc te ceny POd uwa~, 
starillllne j estetyczne wydanie mówią same 

"za siebie. Aby zapewnić m~om pracującym 
-tani podręcznik, nąd wyasygnował roi1i'ard 
złotych. 

Po zaspokojeniu potnĘ,b szkoły podstawo
wej, przyjdzie kolej na podręczniki gimM
zjalne, dla których przeznaczono 15 procent 
p-rzydziału papieru, szkoły zawodowe, które 
zużyją 14 procent i wreszcie podręczniki uni~ 
wersyteckie, bl}<lące już w opracowaniu, na 
których pokrycie przeznaczono siedem pro.
c.ent. Jeśli chodzi o te estatnie, myślą przewo
dnią przy ich tworzeniu będzie ujednostajme
nie ich na terenie wszystkich mi.ast uniwer
syteckich. Panujący bowiem przed wojną 
zwyczaj, że każdy uniwersytet miał odręhne 
podręczniki. był wysoce niewłaściwy i gma
twał niejednokrotnie pracę uczniów i profe
sorów. Po ustaleniu hierarchii istniejących 
potrzeb. po ocenie naukowej podręczników u
niwersyteckich przyjdzie czas na ich druko
wanie. Czas ten jest tak samo intensywnie 
wykorzystywany, jak okres poświęcony za
spokojeniu potrzeb szkoły podstawowej. Jego 
stosunkowa krótkotrwałość napawa o'ptymiz
mem i pozwala wierzyć, że tak, jak dziś nie 
ma w Polsce dziecka w szkole powszechnej 
bez szkolnej książki, tak jutro. nie będzie st)!
den ta, któryby jej nie posiadał. 

Jadwiga Szczepańska. 

Nowy system rozdziału 
książei szkolnych 

f C O ey mają zap:ewniony do 
233 szkoły '2!awodowe d'ają moiność wyboru 

w trosce o to, aby książka szkolna z.a
miast być przedmiotem handlu dotarła cip 
wszys.tkich dzieci zastosowano w roku suol
nym, który nadchodzi sieć zamkniętą w trzech 

t województwach: śląskim, dąbń>wskim I el
sztyńskim. Szkoły ściśle według zamówień e' 
trzymywać będą podręczniki wprost z' wy

'tIawnictw z pominięciem księgarni. 

Czy pami.,ętacie, Czytelnicy, czasy pned- 5§0 uczniów. W roku szk;:>lnym zaś 1946/41 w Iniewice - gimnazjum gospodarcze, Ozorków 
w{)jenne~ s~kołach zawodowych uczyło .się już 30. t y- - farbiarsko-wykończalnicze, Zduńska Wola 

Czasy te same kiedy gnani niezdrową am' slęcy ~ w stos~~ku .do, czasow pJ:ZedwoJ~n- - gimnazjum tkactwa mechanicznego, Opocz
b:,cJ'ą ludzie mniej czy bardzieJ' zdolni pchali nych hczba UCznlOV: szkClł zawodowych zWlęk no - liceum ceramiczne Malina k ł K tn szyła SIę trzykrotnIe. ' . . . ,-, , O o u a 
się gwałtem na wyższe uczelnie, aby po la- Jak będzie w nowym roku szkolnym? W gimnaZjum społdzie.Jcze, Sierad~ i Łęczyca 
tach z dyplomem w kieszeni oczekiwać mie- mieście naszym czynnych będzie 25 publicz- --o hand~owe" Radomsko - mechamczno-stolar
siącami na marną posadę? Inżynier był naj- nych średnich sz/{ół zawodowycl1, takich, w skle, PlOtrkow - elektryq:ne. Rozsiana po 
c.!:ę'cIE'i przysłowiowym inżynierem od mierze których uczniowie spędzać będą -3 dni.w szko- województwie sieć szkól zilwodowych, to nie 
ola bu':ów. Lekarz rozglądi1ł się za posażną le, a pozostałe 3 dni w warsztacie. Szkoly te tylko nagrOmadzenie w nich uczniów i zaspo
pmną która wniosłaby w posagu tyle, ile po- wprowddzają dawno oczekiwaną nowość, roia kojeniE' głodu nauczania, to coś bez porów-
trzeba na urządzenie jego gabinetu, prawnik nowicie naukę dzienną, Ukonczenle ich daje nan U! więcej, to wniesienie w prowincjonal
u!}aniał się za korepetycjami, a agronomowi tytuł czeladnika i prawo wstępu do liceum ~ą. atm~sferę sze~sz.ego o~q.echu: powiązanie 
Ole pozostawało nic innego, jak podlewanie 'l6wo..dowego. zycla mlasteczka I Jego nlleszkanców z resz
kwiatków na wla~nym balkonie. Nilzywało się Prórz · powyżs7vch Łódź wraz z wojewódz- tą kraju, eżywienie społeczne i kulturalne, 
to nadprodukcją inteligencji. Dopiero w Pol- lwem otrzyma 18 szkół zawodowych typu za- przełamanie bezmyślnej tradycji zastoju, ja
sce Ludowej okazało się, że nam brak i leka- ~adniczego: gimnazjalnego i licealnego, roz- ki cechował polską prowincję na korzyść od
rzy. l inżynierów, i nauczycieli, i fachowców maitość zawor1ńw nie będzie nastręczała trud- rad1!ającego się twórczego postępu. 

Akcja· tak traktowana, jako eksperyment, 
nie jest pozbawiona dobrych stron. Gwaran
tuje bowiem szybkie i bezpośrednie dotarcie 
książki do rąk konsumenta. Prreciw niej wy
stępuje argument, że d7.ieci pozaszkolne. któ
rych niestety, mamy w kraju jeszcze dość du
żo, pozostały13y poza jej zasięgiem. Zycie i do 
świadczenie naucty, czy akcja ta . wytrzyma 
i zda egzamin życia. S. 

OGŁOSZENIE 

PAŃS;rWOWE ZAKLADY 
PRZEMYSł:.U DZIEWIARSKIEGO Nr 3 
w Łodzi, uJ. Sienkiewicza Nr 82184 

przy:jmą do pracy 
PLANISTJ;. KSIJ;:GOWEGO. KETLARKI, 
SZWACZKI RI?KAWICZEK (ręczne 

maszynowe, RĘKAWICZARKI z ma
szyn saneczkowych), PONCZOSZNI
KÓW na maszyny okrągłe i NAPY

CflACZKJ 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 krzepnięcła akcji 
zycle nasze popłynęło innym nurtem. Nie trotechniczne, tkarkie, farbiarskie, ślusarki e, szkolnictwa zawodowego nasuwa się jedna 
zysk jest jiLi: sprawdzianem potrzeby tego lub ,ceramicznf', r"t0rrrilfiC7ne, rlrogerv jne , terhni- tylko uwaga, którą warto, aby młodzież 
Innego fachowca, a potrzeba społeczna. Plan ki dentystycznej, jubilerskie, to tylko drobna i rodzice wzięli do serca. Bez głębszego prze
Trzyletni - plan sytości, plan kultury dla część z ogromnej ich masy, ldórej ogólna su' myślenia uczniowie zapisują się najczęściej 
mas, w!bmhł ogromne zapotrzebowanie na ma wynosi na nowy rok szkolny 233 uczelnie do szkół mechanicznych, mniej chętnie do l PAŃSTWOWE ZAKLADY 
fachowr.ów we wszystkich gałęziach wiedzy, zawodowe. wlól<ienniczych, po macoszemu traktując po- PRZEM VSŁU DZIEWIARSKIEGO Nr J 
i techniki. Szkolnictwo znwodowe jest za mR.- Wzrastające zainteresowanie szkolnictwem zoslałe. Wywołuje to niepożądane zagęszcze- (dawn. Plichall 
le, aby sprostać parastającym potrzebom. I- zawodowym i idące za tym zgęszczenie nie w szkole, a w perspektywie grozi przeła-I ŁODZ, KRZEMIENIECKA 2 
lość uczniów i i1eść s~kół zawodowych za- szkół w Łodzi spowodowało koniecz- dawaniem jednego zawodu na niekorzyść dru- latrudnią: 
częła rosnąć, jak przysłowiowe grzyby po desz ność rozsyp~nia ich po całym woje- gieao, co przede wszystkim uderza w samą wykwalifikowane szw~czki, kraj-

7U, a wszystko jest za .m~ło POf1"wn'l jmy wódzlwie. W maleńkich miasteczk'lch, któ' młodzież. Z tych powodów zarówno rodzice, czynie I l majstra na maszyny 
rfry sprzpd WJ jny ; Q7iq;pjszo W r. 1919' re kiedyś były siedZ Ibą iedynie szkoły po' jak i dzieci powinni gruntownie, najlepiej osnowowe (Kettemstuhłe). 
okręg'] łć,dzk'm h,l(1 Fi] ~,I.-~" n 'Vł1 ~,nvE', w~ z,,(' hnej 'wYlastaj~ nł1we budynkI i szkolą przy pomocy poradni . zawodo\~ej, r?zpatrzyć I Zgloszt'nia osobiste de Wydziału Perso-
"lalcącp. okł1jn 10 I.ys nr '1 r:n. 'N pierw . Się k'ld"ry fil.chowcow. Spała 'ltrzvm3 "",kła,) swe uzdo/nlPnlc 1 zam l/owama I dopIero wte' nalnego 
ym roku po wo jn;e urnchom o~o 'ch 9 dla dy kształcenia sp()leczuo,qosDodarczpnn <::";or "y wy,brać zawód lm odpOWiadający. S. 'l.._.-________________ _ 
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Dzięki własnej zaradności i P{)l11:~ sło- l ranne wykonanie zaplanowanej robot y
wości stać się t110żcmy twórczyniami dzI) duje o estetyce i przydatności wyko 
szeregu drobiazgów, które stanowić bę nan-cgo przedmiotu, 
dą uzupełnienie naszej gar.d, rob~. ~Vłas- Na załączonych rysunkach przedsta
nym 'Prz-cm~'słem s)10rZadZlc r:no~el~y w wiarny naszym czytelniczkom modele 
domu z posl.'I<l~nyc,h. starych I ~1·('tI:-y~ n czapeczki i torby, które z łatwością mo. 
nych .,łilszkow , rozne ~a.bawkl ?ZJ{'c~ę- gą zoc:iać przez nas. wykonane, oraz 
<:e, ozd()by, a n.a\V~t C:ęSCI t1as~e.l odZIe· wZQr zabawki dziecięcej - zajączka, na 
zy ~o v; po\~azneJ l111.el'!-" Od-CląZy naSZ uaj<)cej się do wykonania we własnym 
budzel od wIeItI wydarkp\" nomo\ ym zClkr;esi . 1\ dla tych najpra

<nYitszych z posród "nas załączamy wzor 
pomysłQwego i estetvczner.{o wykończa
nia ręczników k11piefowy<:h dla małych 
dzieci, 

l r.' 239 
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haftu, zestawień harwnych. N'ajskrom
nieJ~zy sporto~y wygląd nadałoby wy
konanym prz.eomiotQm stosowani·t" jako 
ornamentu sutażu tej samej bar vy co 
materiał, z którego zostaną one wyko-
nane. ..-

la wkę - zajączka uszyjemy z€ 
skrawków materiałów posiadanych \\ rio 
mu. p{)sz<:zególne części Korpu'u sporu 

dtl:\c.ji w przemy::.!". wlokienni<:zym skon 
centrowal(J U\\ agę, wszystkl<:h pracują
cy1.~h na sprawie wiaśdwej wydajnośd 
pr~ry. Zdaj-0111y sobie z tego sprawę, że 
zre~lizow<łni.e planll zależy także 00 na
sz"ej pra-t:y, 'od pracy kobiE't, które są 
w p)\\ <łżrrcj mierze zatrudnione w prze·
my 'le <\·!oldcnniczym. Ka7,da kohiela -
tka-czka, prz:)ńkA pracujt}oC przy swym 
war'zlCleie zr.ać musi sobj(' w całej pem; 
sp!"n\\' z kg VŹ~ od niej, od jej \vysilku, 
t:empa pra-cy i od jej olm\Vjl)z.k()wo~j za 
leży wyk manil' pl<łnu. Pr~ca przy war
szial'i(' sŁala się bojo\l,,rYI11 posterunkiem. 
gdyż wydajno:3ć pracy każdei jcqnostki 
dęcyduje ocalości oSiryg.{lięĆ. Każdy po
stóJ wrlrSztat ' l to spanek przypuszczal
riej planem prz{'\\'irlziańej produkcji. A 
Jedn3k cz<;:sto zdarzaj,! się chwile posto
~j'tl wynik!f! z niC'rlhalstwa, spóźnień itp., 
powodów klc5ry-ch tak często możnaby 
,1Jniknąć. Do świadomości \V,;;zy. tkkh KO 
biet winna dotrz<'ć ta j?sna pnI ~cla, źe 
'Z ch\yil~ gdy gosp,:)[Jarzcm kra j\J stal się 
świai pra-cy, na nim spOczął oo.ówii,lź.e,k 
Cl"nne?,o 'o,s,ohi5te,(!O uc!z}.plu w realiza- s'l~a'ml' 

J <,>" Na to by spoflądzić wta~nymi I 

eji Ja!,.najs~Y!)Sz:j Od~lld\~)\::~ .. F~agmen- szalik, czapeczkę, ~orcl kę prz:, brać haf
te~. t.~J OUb:lr.,OWY; to I <,ah~?cP] pl~,f1!J.na tern i u,zyt kotnierz~ l, lub dzięki .pracy 
odc.ml\u włoklenn czym, .\\ :emy, ze Je:;t własnych raj nadać €s!eh'czne a s\ oj
to Jedy~a droga .rlo porl1ll0sl~nla naszy h l ste pHiio p0siatlanym pJ~edml0tom co-
zar·'),hl<ow - Jedyna droga do o.nbro- '" 
bytu. Waga i znaczenie konit::tznośd , .. );.-;;;;;:;,;.;;;:::==::.::::::., 

Czapeczk . i torefjka powinny być 
wy mnane z j€dnego materlału, gayż sta 
110\ 'iq caklsć. Naj-odpowiednlejszym na 
kh sporzadzenie był, by czarne sjlkno, 
aksamit lub jetlwab, wówczas te drobia~ 

terminowego wykonania planu dotrzeć 
trtU$j do świad )mośd każdej kobiety -
r.ob-otnicy. Poważna rolę spelnić mają 

r tym względt.i-e kobiety Z{Jrganizowam~ 
w fabryt'Znych kolacJi SOLK. tch ODO-

iązkiem jest zaj<)ć. miejsce w szere
gach 8ktywu rol'o!llIcz·ego, który prow-a 
dzi willkp o wy!, tlanie planu, poprz~z 
lepszą \\')d? 'ność proiiu)'cji, przejśtIr na 
otlslllgiwil nie wi~+szej 1I0śd wrzecion, 
czy kf(),-,;~n i prz,rstrze anie dyscypliny 
prac. y . 

6-go wrześma będzie 
cji koło Sztokho mu Komitet Wykonawc.zy 
Swiatowej Demokratycznej Federpcji Kobiet. 

Federacja gromadząca w swy,ch szeregach 
miliony koblct z całego świata, jako nuc:;olnp 
l!lattanie postawlla sobie: wciągnąć knoiety 
q.o czynneg) udzlalu lA" walce z faszyzmem, 
ąż do jeg" calkowitegn zniszczenia, usunąć z 
tiÓlysłów iileologlt; faszysiowską, przyC'zynić 
Slę no. ustetlenła sprawiedliwego. trwałego po
~:iu, ktllry zabezpieczy narody od. wojen a· 
gre'Y11'l1ych, zapewnić kobietom wszystkie 
prawa polityczne, ekonomiczne i socjalne. 

N'edawno skończyła się wojna. W wy tę· 
Ilohej pracy, w skupieniu i wysiłku wznosImy 
na nowo miasta i wioski z ruin, odbudowuie
mv mozolnie każdą dziec17inę naszego życia. 
::h"iat nie chce' w'ę('ej wojny.·W pokoju pra
gnie żyć i pracować. A tymrzasem elementy 
rljakcyjne wzmagają swą dziallilność, śtwa
rzaląc moz/iwości nowych końfJikińw, zar:lra
żdlac pokojowi. 

Jeśli zrobimy przegląd tej wrogiej dzieJ
łalI1ości, stwierdzimy, że czynniki fal'zyslow
skip popierają Hiszpan'ę generała Franco. 
stanowiącei wipl1de niebezpieczeństwo dla 
świa~owego pokoju. 

W Hi"7n'lnii zna idu ia schronienie hlUero-
1/; cy. w Hiszpanii uczeni niemiecry pracują 
nad bom.hą atoffir)\'lą. Przeriwko faszyzmow; 
i nowej wojnie tnrzą się partyzanckie watki. 
Tysią0e ko'Jiet I,:smańskich przpbywa w wi ę 
zieni·'tch. w najrie'i:. zvrh wil,,:unl(arh. W ciąg 
łej grozie utrRtv 7,yri<l. Gf'"rr~l Franro w 
dalszym ciągu przeprowadza liczne areszto' 
wania, wię;niowie polityczni, a w tym ko 
biety. trak OWi!.ne są okropnie. katowane. 
skazyw me na śmierć. 

,,,,,,tilmv WSZYscy, 'i. w,!r[lpm cio liru" 
goi.:!i wojny światowej było obalenie riądu 
reclUblikaiJ.skiego w Hiszpanii. Dywizje nie· 
m (,·7!~ie zaprawiły sil) do walkI w domowej 
W" inie his<p:lńskiej. 

W Grecii wra walki. Stany Zjędnoczone 
i WeJka Brytanla popierają rżąd reakcyjny , 
nie szczędząc mu pomocy finans9wej. Maso· 
We areszto'.'nnia, deportacje mężczyzn, ko-

'łtiet i dzieci, prześladoweJnirr, masowe wyro
ki Ś'lIlierci są na porządku dZIennym. 

Os.tatnio wystawiono we Florinie 25 głów 
powstańców na widok publiczny, głowę óO
wódcy po.wstańców - Podiasa, zamrożono vi 
chioc,l.ni, aby pokazać ją we \"szystkich wio
skach departamentów. 

W Indonezji rząd holenderski przy pomo
cy reakcyjnych elementów angIo - saś'k"i'tilI1 
prowadzi d7.iałania przeciwko rządowi reptroJi 
kaliskiemu. 

W Cliina('jj iiy reakcyjne 1l1liemo'lliwiają 
zaku(lL:Zenie walki, A pod opieką anglo - s~
kich włeJdz okupacyjnych w zarhodnich Niem 
czech wielkie zakłjdy "L G. Farben Indus rie" 
llrowadzohe przez Niemców. produkuią 
sprzęt wojenny. 

KobJety z całego świat· i kobiety polskie 
rozlimieją, że siły faszystowskie. które prhnę 
ły świat do drugiej wojny światowej, nie u
stają w pracy. One to zagrazają pokojflwi, u 
siłują rozbić ś"ial na (twa wrogie obozy. 

Kobiety pilnie $ledzq bleg wypadków, ko
biety wiUz,! zbroilnicze usiłowania wzniecp
nia wojny obiety całego świata przeciwsta
wiaią się temp.. 

na lCt]O T", Uli \\ sprawie planu Marshalla. 
Polsce odmówiono. pomocy, którą otrzy

mały NJemcy, Zdawałoby się, że dzieciom 
polskim, które przetrwały 7-letni okres woj-
ny w najtrudniejszych w jaki'ch można 50- ••• 
b.ie wvo~Ha:iĆ' warunkach - pomoc żywnoŚ· 
CIOWiJ n~e jes.t po~;zebn~. ~om~cy nat?miast W różnych gałęziach niiszegfl przemyslu 
potr~cbuJą "biedne . dzieCI n,leI~lle~kJe. _ v: pai'istwo~ego jest zatrudnionych 242.939 ko-
Sztokholmie delegat~l nasze ?mOWlq l wyjas- biet z czego 218.085 pracow' f' , 
mą tę 'sprawę, gdyz pomoc zywnościowa dla . ' mc lzycznycn a 
nasz\ ch dzieci musi się zna teźc. 21.854 .pracownlc . umysłowych. 

T ..... . . d k" . Kobiety zatruoUlone w przemv~le zajmują 
o sa n'-'Jwazn!ejsze sprawy, na wryml l d' d . ' 

na po~;~rl7.eniu Komitetu Wykonawciego w I ca y szereg, ~ pO~V1e zJalny~h ,tano\·,is! •. Oko 
Szwecji dyskutować będą przedstawicielki lo 7~ : posrod nIch zajmUje stanowiska ki e-
kobiet z całego świata. row~lIcze 

!(Obwly polskIe z uwagą będq śledzić I . Najwięcej kobiet zatrudnia przemysł włó-
przc:bicg oliracl, klórych Mmarem będą tak lóenniczy, najmnieisza iloś:: Kobiet praCUje w 

dOnIQ~ł ~'!J n@~ R ern..Y~:~e:.. . .:::=::·e:u;.;iv~w::.y!;:~:;,;Yo~_~:;;.;;;;.:;;:;;;;::;;;:.;;. 

Swlatowa DpmokratycżlH Federacja . 1<0- . t· nJszczy W! amlO, są organiz!!1tl 
biet sKupiaj<;::Cl w swych <;zereqach ponad 80 
milionów kabie. "la pos:edlC'niu Koroite',u winne potrzebne. Po odstawieniu z ogma, wy j r:lUj e-
Wykonawczcg(. pko na)Ważniq5zy punkt ob przygotow<lniu na zimę soków i marmelad 0- my przestygłe butpl'ki z wody i zalew~mv kor 
rad pustawiła :lj.lfdWę ŚWlat()'łlego pokoju. wocowych. Ponieważ cukier wplywił-' na 1'0- ki parafiną lub lakiem. P,zechowujpmy ~ su
Gruntownemu llaśw:etJE'Diu ulegną zada'1ia większen:e. ~OS?tów przyrządzanych konSerW,", chym, C:;"lodh.ym i' ciel11l\vm miejscu. 
Federacji w związku oz niebezpieczeństwi'm I" b ' 
wzmaryai!!ccj siG dziillalności reakcji przeciw na ezy te zapasy zImowe sporzadzać bez cu- A y uzyskać tanią marmoli'laę należy zroie 
demokrilcji ŚWHltowej. kru, a ('uk'eJ dodawać rio smaKu rlo gotowych szat owor," kwaśne ze <lorlhmi !lp. jabłka z 

Komite1 \Vvkonawcz~ mil lakźe p~7edvsk\l 'uż .k,)perw zimą w mlarl:; 'ch zuż\, Vanl". marchw:ą. ;) WÓW'~7a~ ,je, nie' rjoLJarl~D" 'vlko 
towat list sekret~rz~ genenlnego ONZ w SokI ow cowe bez cukru przyrządzamy VI mewI elkI e ilosci CllkfIJ. Dodając \1a 1 kg ~ie-
sprawie udziału $wiatowej Federacji I<o/jipt nastqpującv sposób: Owote pr'leJ(ręramv szanego owocu 114 kg cu -ru, olr:zymam\ mar-
w funduszu międzynarodowej Dorażne; Po . 
mocy Dzieciom. VI pif'Tw';:zym okresie dziel' przcz masZ\! nkę orlcedzonv sok wlewamy do :nol'adę b. slodką Dla konserwacji. ma! molady, 
lalnośc! na ten cel przeznacz.~ się 12 mdio- butelek, które korkuiemy, sznurujemy i usta· nateży po jej usmażen·ll. doU"dać I :~ram ben 
nów dolari)w:, Dosta'~y ?~f'.imt.tyl;", mleko I wwmy w kOCi~!ku nape.ln'onym wodą. Wodę zoesu na l kg OW)CU. 

Z'Icn h "n·c DomOL y Z\ ,\ no. I?~ PI dla na podgrzGwamv utrzy1ntllemy w temll"r<ltu1'ze M?rmo!cldy należy skład<tć gorąre do su-
szych dzieci Jes' szcze'1lln " w~znp W :y,11 ł r C \'). t 't· h 
dniach odmÓWiOno nam pomocy pounrrow., o". . przez· mln\! ,.ermome:r p-:r '.'In en c yćh i czystych slo; lub garr;ków i:am,.?n-
skiej, chcąc przez to posunięcie Ilkonomlcz, byc wstaW!011y do osobnej butelkI pustej, lub nyc1-
ne wywrzeĆ' n'lcisk i wpłynąt na stanowisko z wodą). To ogrzewanie zabija ba~teTie, !ecz ----.-;; 

• 
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W tym roku 60 

Jednym 7. najbardziej paldcych 7aqądnleil 
wzwlązywanych w ramach Zi'rządu Miejskie
go, jest sprilwa realiżacji postuhlt!l nauc7nnio 
P01.\'szechneqo. Lódź pierwsza w Polscf' Zlf'
aln:owała len postulat, nie znaczy to jednc1k, 
byśmy mieli w std I cza jącą iI05(' szkół po
v,-.szecwyrh Prftcowilly on" w uhi(>CJłvrn r·oku 
szkolnym nil rlwie 7miany, ił dą7.ente111 Zc1rza
du Mie I<;kinqn jest uruchomi~nie tak ie j i lośr i 
szkół, ilhy prarQwilły one na jedną zmlilnę. 

Obernip. ,hieci stoją u wrót nowf>C!0 rn~u 
szkolnego. W roku ubiegłym uruchorni'myrh 
było 1428 k las, obecnie na rok 1!l47/48 uru
chomionych będzie 1201 klas. Na l-go wrze
śma bowiem kosztem 65 milionów zlotych 1 
mają by'" wykończone remontowane ob.'cnif' I 
gmachy szkolne przy ul. Magistr'lckiej 21/23, 
Pogonowskiego 51, Limanowskiego 25, Na- I 
plórkow~kieg') 251, Tokarskiej 7, Rybnej 2 1., 

O'l'C,Z w owym Zło tnie i w Chocianowicach·l 
Na rok hieżqcy władzE' sZ].;'Jlne mają dol: 

nr. tl '{ę 59.5'5 dzieciom w wieku szko lnym w 
ue]orll1owanvch o.śmioklasowycl! szkołach po 
'''.zpchllych. N tę ilość dzieci potrzeba 1568 
klas, Tymczd,em sZKolnictwo posiada do swej 
cl}'~pozycji - naturalnie znacznie w'ższą cy
frę niż w roku ubiegłym, ale nie wystarczają-
cą - przeszło 1200 klas. . 

lewif' w dzielnicy, która dotąd w ogóle nie 

G ł· o S 
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~ III r Zapisy na kurs IHzy~otowawczv n rozw . J U Od rln'~ 2 wrze~ni·" br rln lO ·.n?F.śm~ '" 
i! ;jodz. nr] O'~I dn 1"-"1 <:;ekrr.-t'lfl'll prz' 111 

PlO 1 rknwskiel 249 pf'1' inllllr 710i,;v nil TII-ci 
Kurs Pr""gol()WAWC7V rl n Rnkn W~tępneqo 

na ławach kolnycłł W Łodz VVyz·zych LTcz(,111i. 
t Na Kursy Przy'l0tov''',...·r7P mO'le hyć przy-

fam w trzech żlf' 7.cł>/u,porlill'owanveh lok,1-
larr·. Przewid uj" ~i() rńwniei bndowe slka,y 
powo'Zcchnej przy ul. Wólcza1l~kiej nil 13 klas 
dla (i00 llcwiów. Nil uórn.,·ch i Dolnyrh St'l
kach w fizipInie') 7.<1 lTIi"szk'1lej w lwiej rtęSCl 
przez kolejarz I i robotnikó", przehudowanf' I 
malą hyć.~udynki. 11.~ pótrzehy szkolnp. 1 ty
SiąC IIClnlnW 711<1 IdZ I!' li1ITI nauk.ę w 20 1 la
sach. I 'o <:;tilr\'111 Roki("!\!, Widzew;e i Zrlro-

II n W 
21 w okrąg 

\\'" I)O\\~lilll1 I n.\, slkol' il, IR(!i1 llel<l", 

\-\ Rilr]og()SZC7ł1 ]JllV \lI. ŚwięlPI Lucjl ~ Ianle 
·;7koln pnw,7.pchr.~ (I speqalnym ~ysteml(, na-
1107.;,\)11<1 i '''vc l ""'ani,ł fiziec l Ir!lrJnych do pr"
'vFidzf"n (L 

Tilk więc ~twierdzić' możemy, (~ 'prawa 
'lk"ll\IClwil p"wsr.rrhnE''1/) w naszvm ITIie~,l o 
j<,sl /1(1 Ilallpr~z('j drodzp. ówią (I :yrn rp-
rllne ,'vln-. m. z, 

• In na 

jęti] .. ,''.'I.-1c7n,6 młodzież 1 lhnlnir7,' 1 chłopska 
w ''{leku od 1,11 20 rio 35, 

Kandyo(/,. lld I(IJlSV P"'vqotowawrze wi
lllen z/ożyc: I . Podanie. 2 ZyclOryc;, :], ŚWld
dechll'n ufodzeniil. 4. Osiatnie ś"'i~r1"'rtwo 
szkolne . .5 Skierowilnlf' z Jlliejscea pracY, or
ganizaqi młodzieżowych, Związkńw Za''{odo
wych, partii pnlit.ycznyrl', SamopoJ1lnc' Chlop 
~kiej. . , !!I 

JOW w ZI 
łódzkim - 2 gimnazja prywatne 

P'odobnie jak 5zkol' tnlłe90 tyPU ró\\-' l11ra/ll<1 kolejq IzeCZ 7.ai mie pimJ1llZil1171 wzglę Ogolni! ilosć gimnaZjÓw wymes!e 21 pan-
nip.'l 1 qimnC1ziTl!n oqń1nok<zlc'lcqce przejrlzie w dnie IiCf'llJ11. siwawych gim~joziów wmieścip, 41 IV okrę-
n.ivlchodzącym roku ~7.k.o ll1ym pewnc inowa- 7 llwaqi nil In, aby rlnrn~li nie ?o<la li po- gu, rio liczby tej rlorhnrlzą jeszrzp ? glmno
cic. Pierwszą z nich będzie C'lhjęcip pierv."szej z,bdwiel1' n:mki (qórlli1 qr"n;c;'\ p1'7vjęcia .,a zjo prywatne. Frekwencio we wszv-tklch t,~ 
klasy qimnazjaln n j 1 dC'ldanie jej jako B-ej ostiltni spme,tr nie m07.e przekrii C'l;,\ć' 22 lat) pilrh ~zkól o~ólnoksztilłrac ch jp"j bilrdm dl'
szkole podst~'.\'()wej, z tym, że program nilU- olworzonr 7.llsl;lły dwa troz 'le/n;'· 1',:/"", "" I' 1"-1 \~'rdZ 7 nici wzrasla ją potrzeb" ~ rO 1.:1 

czania IJdpowi,1I1ać będzle di1wnej rlrugiej gim gimnazia ogólnol, 'zlu /cqCf! dla rlorosłych . tym idzip, \,. łaniil się kflnieczność kredyt.ó~l, 
nazjalnej. vVilżną inowacją jest v.'prowadzenie rożno- ktrlrych ni' Rame gimndł. j'l, nie licząr buc1'lwy 

Jeżeli idzip o klasy .~clJ/eslroln(>, lo w nd· 'I' lilego I' pll klas licealnych na pery[erjdrh i przebudowy internatów, prZpZllilrz,nn" około 
różnienill od lrlt dawnyrh >;emeslr szósty hę- 1l11aSlil. "1lo rlzie7 mieszkająca rlaleko od cen- 5 mil. zł. Wyraze<JTl właściwegn zużytkowywa
cizie miał w większości szkól nankę calorocz-l trum Z11111SZQ IJa hyła często korzystać tylko z nia tych sum są wciąż przybywające 6zkoły_ 
ną· Inne zaś semestry wedtuq uznania racly l Ipgo typu liceum, jaki znajdował się w po- bądż budowalle od fundamentów, bądż prze
pedagogicznej będą półroczne lllb caloroczne. hliźl1 , il jdki nie zaw, ze jej odpowiadał. blldowywane i dostosowywane do nowocze
Semestr piCI wszy i drugi po ~)JC'lni('nill swych KlIli\:nrilln1 okręgu lórlzkif'go dąŻY do tego, snych potrzeb. Pochwalić się poza Łodzia mo· 
zadań w roku szkoln ' m 47/4R beda skasowa- nbv poszczcuólne typy licpńw ur1:c[dzać w gą nimi proWlirnrjonalne niewielkie ffila5t.<:cz
np, w śl;'\d 'lil I)-m naslqpi stopni~";'a likwidd- Iych s7l.;olach, które są odpowiednio zaopa- 1.a, jak Tomaszów, Lututów, Skierniewice, w 
cja dBlS'l\ch semestrów. W ramach howiem trzonp. w sprzęt, potrzebny do nauki pr"/ e rJ- który.c:h przystijJpiono do budowy nowych gma 
normalnego l1ć'l1!:7.cll\ia, do I,,"iego juz przy- miotów, C'Zy to humanistyc:znych, rz} matema- chów, oraz -ponad 30 szkół w okręgu, bed,,-
stępujemy, mieJscP sJ-.rnconych ~emestrów na- tVC'7:nn-przyrndniczyrh. cyeh w remoncie. S. 

Rzesze krze-wic- II os~iaty 

"v trosce o zapewnienie dzieciom naucza
ma w odpowif'rln.ich wanlnkach bardzo po
waUld POZycję w obecnym planie inwesly
cvjn"rn nil rok 1948 zajmuje szkolni,lwo p"
wszechne. O~~óJem na ten cel przezJlaczo'no 
1'7fi milionów 816 tysięcy złotych. W sumlP 
el 'lawarte ,q również przedszkola i bibllo- I 
eki rila dzieci, oraz hudową, szkól na przed- I 
mleściach robotniczych. Tak więc na K"I ro-

miała dasnego gmachu, ma pow, tac szkota M ł d·· 
na 13 klas dla bOO uczniów, na Nowym Zlnt-! 
me dokończony ma być budynek na 10 kl~, I 
drr! 4(')0 ur:?niów. Dotychczas szkoła mieŚCI s;ę I O Z I e z ga nie ią do zawodu nauczyciel kiego 

Posluku e $łe. fachowca 
do ni Q n l a Ż u i uruchomienia 
maszyn tiulowych. 

II 'vVszystJ-.o llrl SWleClp doczf'kać się musi nlrr,ymujc pclne wyżywienie, opiekę i nip
spra viedliw:oj o<:eny. Doczekał się jej wre s:/'- nadko st vpenclia, Ok oło polowy kształcącej 
cie zawód na!1czyriclski, Traktowany dotvch- się do zawodu naUt'Z rielskiego młodzieży ko
czas p1"lez l1i1szą mlodzież po mi:lco.zemu, prze rzystalo dotychczas z tego dobrodziejstwa, a 
żywa w tej ch ,'ili, jei,eli nie triumf, to w każ olwierające się w t cm roku cztery nowe in-

do 15, z I.'zeg<> jedno pow taonie w Końsklch, 
jedi110 w Pabianicach, jedno w Zduńskiej Woh, 
a jedno w samej Łodzi. Niezale:imie od istnieją 
cego liceum pedagogicznego dla dorosłych 
przybywa lic€'lIm pedagogic:z,ne cI/a młodzieży, 

dym razip zro7umipnie. ternatv zaspokoją potrzeby res?ty. 
Na stan len wplynęl y dwa czynniki. Pierw Doworlcm rn7'ł,i iających się rordZ lepiej w 

S'lYm z n;oh są po/f'p~zojqce się warunki rNI- obręhie tlil. zngn mia,tll Rieci R7.kól k~7.tałcą-
\\arunki do omówienia w O\'rrl,,!i IpfialnC' nauczvcielslwa i wyrówn<,nie ich pl~r cych pedayngó\" są ryfry. O ile rok zkolny 
Pan two,", ych Zjednoczonych Fa- z innymi liPO. dŻel1iallli. Drugim ,'7\ ]1111 !~1TI, 194.'i /4R rial 17lJ nou('zycipJj, o tył" TOk 1940: 47 

Ze względu zaś nil to, że licea nie są w sta 
nie wyrównać istniejących braków, w 9 ośrod 
kach odbywać się będą podobme Jak w roku 
I1biegłym g wstępnych kursow pedagogicznych. 

h,') I, . Fir!\l1ek i Koronek w lo- sklimiającym młodzieź do nnś'więcE'nia się Z;'\- d~ł irh jllż 573. 
<Izi, Piotrkow~ka \77 tel. 261-111; wodowi ni1ucz)'cielskieJTIu, jeRI l1moŻli,,'i,·n o I RoJ-. l1~d(hodzą~y pozwilld nołJTI n,> oply-

Wobec odczuwanego ogrommogo brakl1 wy 
ohowawczyń przedszkoli ' .... yoJ1ikłil konieczność 
budowy seminarium, kS71ałcących je, ktore 
powstaje w Tomas'lOwie Maz. I 

220-64 jej nauk' dzięki islnip'lil1 przy zakł.JoMh I "1'lm z INln względu, że i .. tnie/ąra w zeszłym 
ł kszlaJce-nia inlprI <lIów, w klórvch m!orjz'eż roku li, ZlJr, 11 lireów pedagogicznych uro.~nie 

"'111=\1"'11'"1,-\1"1\""11\-1\'11"-11-11"11""-1,,",,",,"11",,"11"111"'11"',,"'11",,"""UI"'łt"''''''I''I''U''II~U'''''~I''II''II''III''łt~II~III-IIIIIIIIIIIIIIIIII""11111111/1/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1/1111111111111111111111111111111111111111111111IllIIllllllllllllIlłtllllllllllUlllltllIll'lll1 Je 'li idzie o Łódź, lo zao'piI trzenie jeJ w 
siły p<,dagogicz'ne jest w tej chwili hez poro,,' 
nania lepsze, 11iż na lerenie województwa, NOJza uczelnia na Balotach 

Zi 

-te Gimnazju 
. . h II • TłumaCZY się to faktem, że na.uczyclelslwo gar 

Je O I tor a ni~ się chętn~ej ?.o uniwersyteckich (l~rodków, 
dit)ących mowosc dalszego k';ztalcenla Się. 

I przy tej Haki jednak. zakładów kształce, 
'" .; , . . _. , ... I nid, jakie w tej chwili posiadamy i pTZy ilości 

ańst ow 

Na ui1c l:ipOI/lej zostaje otlHlIte gimntlzjum 

wyposaione w nowoczesne urządzenia. 

ByJo to zgórą dwa lata temu, w pamięt
nym roku wyzwolenia. Na podwórko 
pl'Zy ulic~y Spornej, na Batutach, przybył 
Jl.yrektor nowokreowanego Państwowego 
Gimnazjum Koedukacyjnego Nr. XI. tow. 

Kowalski z' .,dekretami" w ręku. 7. gl' 0-
madzili się-profesorowic, nadciągnęł~ sze· 
t'egi młodzieży. 

Niestety - szkoła nie posiadała w ogóle 
pomieszczenia dla czterystu dzieci. "Gil"
nazjum dla Bałut" stanęło wobec dylema
tu - byt', albo nie hyć! W trzech maleń
kich pokoikach odbywały się iekcje na 
t.rzy zmia lY. Dzieciaki przyniosły z sobcl 
krzesła, stoliki, linie, wydobytp z ukrycia 
mapy, wypchane ptaki, probówki, książki 
wykopane z ziemi. 

Pod drzewami, na "świeżym powietrzu" 
(1)obyło się zebrlolnie rodziców. Nikt ni<: 
chciał słuchać o "likwidacji" .. zkoly dla 
dzieci rohotn; 1,('", bałuckich. T!! chodziło 
o honor starego pv:edmieścia . 

Rada w radę - postanowiono ,zukać 

odpowiedniego hudynku dla .,naszej 
szkoły". Nq terenip r07bur/,onclP g-hetta 
- przy ('jchc.j dhci'.Cl: '(1 clwieckiej - " od· 
kryto" ki I ka maJeil kIch domków,' jeszc7.€' 
mezupełnie l·o7."z"brC'\1,:anyC'h. 

~ Tu b,"dl.·\ 
ch:lał·. kIl k 11 

. -/,(- , I' \'lC ". 

. ,; ~L·;:ł".'., 

\
zao~e~aJąc ~l~ zwa\\o r:l'~.(;f)oty. ~ robn~ I ~,vm o.sTodklem nu\~e~o: lDneg~ zycla nat 3 tys. s!ude~tów, k~zl(Jłcqcych ~ę clo zawodu 
ty o~ło hu ·{! Dokoła ... ,c.any smJerCl jlObotmczym przedmlesclU ŁodzI. l ilCluczycJelsklego, miasto nasze JUŻ w niedłu
grożące bc1c· chwila za,valeniem. Okna Nic spo~óh ,vymienić tuta.i tych wszyst- gim czas.ie z~si.lać będzie ~ogło zatówno pro-

I 
bez szyb, bez iutryn drzwi zniknęły, kich, którzy pracą swoją stworzyli z ni- wmcJę, lak l mne kurator'la. 
podłóg ani :§law.:. dilChy h0l pokrycia czego tę szkołę. Każdy przyłożył. 'do wieI-I . W zakresip. szkol~niow} m ~adr nauczyclel-

. b d . . k k' d . .. .: r SklCh postęp Jest az nadto wldorz,nv. Reszta 
I pIece roz: .ra~e oszczętmc, am -awa1ka .-lego zleł~ SWOją własna ('eglCł~e pri'lcy i -q,{zs ouo <l!Zp~q ~ 'Ildmrn oBar p-o A~alEz 
I drutu w sClame. l ofIary. Osrodek szkoły przy ulICY Kra- ( sze, lym lepsza bęrlzie nasza szkoła. S. 

Gdy ówczesny kurator tow. 'rrojanO\,v- wieckiej przedstawia dziś wartość kilku
ski przyjechał na inspekcję _. pot.rząsnął nastu milionów złotych. 
głową. Pewnie nic z tego nie hędzie1 :fe 

A jednak będzie - uśmi.echnął sic; dyr. Dziś gimnazjum przeniosło ,;l~ do no-
Kowalski. Zrobimy co -\ nas'lej mocy. \Vego wspanialego gmachu przy ulicy 

Spornej na Dołach. W ośrodku na Kra-. 
I tu trzeb~ podkreśli ć. żp to co się "tało wieckiej kuratorium umieszcza dom dla 

- nie ma w calej Polscf' os. 'ego odpowied-· d sierot i ,zieci opuszczonych. 
nika. Trzeba było widzieć tvch rodziców -
tych partyjniaków pędzących po pracy Wl' wspaniałym gmachu przy Sporncj, 
chyłkiem na "Krawiecką", do ,.nClszej w gmachu jedn~'m z najpiltkniejsz:vch w 
szkol y". Tych ojców, pracujących w 50- Lodzi przydzielonym dla gimnazjum 
boty i niedziele, umazanych farbą, zbija- przez władze wojslowe, wyrcmonŁowa
jących deski. szklących okna kawałkami uym "oeJ stóp do głów" - będą się uczyć 
rozbitych szyb, stawiając:vch nieudol- dzieci rohotników bałuckich. Przeniesio
nie, po amatorsku piec!:;:, te kobiety S70l'U- no iu wszystkie urządzenia z Krawiec
jące po kilka godzin podłogi... kiej. Gabinet fizyczny jakiego druglego 

Szkoła na Krawieckiej rosła. Przy.ież

c!ża~ kurator. tow. Trojanowski. który sic 
rownież zapalił do tej ~i(l)lier~kjej rQ'boty: 
Jlomag,,1. rl\dzil. za~dąda, sprowadzał kQ
mi<;jl' z Wl1l's7.awy, by mogły' popatr7<"(-
11a to co się w tych rt inach hałuckich wy-
czynia. 

Małe domki od7yJy. Starsi chlopcy pra 
cowali w poci czoła nad plantowaniem 
terenu. Burzyli "ściany ~mierci" - wła

snym przemysłem , aż dzi\\, że się to 
w!"zysiko odbyło bez wypadku. Wśród 

rui n stworzono wspaniałą sal(,_ która 
przez półtora roku zapełniała się co nie
dziel« lłumami rohotników bałuckich. 

na'wano tu koncerty, seanfie filmowe, od
czyty. Pxzyjeżdża/i .vo~ci wygłaszać do 
robotnikó,,' ."",oje \\ iel's·7,':. '~h scenie roz
(cgllfy 5i~ n!ljpj, I ... icjsz!' ';!QWR l pieśni. 

n rz:! gimnazjum i?owsh -.' kółka i k0];1. 

. RUO;:l" p,·zy Kra\,'if'''klCI wniosrq w :;;1.;.,

rp i:"Cl(~ rn:I~~f.l,rił:H.ft\ h. ';ll'f(O, ghf'll.1 pl'') 

I ." f l: ~ I . ::r • 

niema w Łodzi, laboratoria, bibliotekę, 
mikroskopy, tysiące przyrządów szkol
nych - wszystko zakupione z dobrowol
nych ofiar z dochodów imprczowych itd. 

Gimnaz.i\IJn bałuckie pn:yjmuje jeszczf' 
jPdc!1 ośrodek szkolny z terenu Wielkiej 
Łod-(j. Bę.-\'i\ie to najwi«<kl'z€', najlic:znicj. 
~ze gimnazjuJll \U1S7.ego miasta_ \1\' jego 
prz0S( l'ol1n~'('h mu. ach !>omleSCI się rów
nic7. g-imnRzjllm chłopskie z internatami. 
Do t:vsi,!ca dzieci i mtorlzież~: znajd:de tu 
mH',łSC(, n"uki i kultury. miej ('c, kjó1"(' 
(oz. z('u;y jc:<zczc pionierską pracę gimna
.ljum z ruin, gimna'l.ju'TI z Krawieckiej 
ulicy. 

Niemala tu zasługa tow. dyrektor;' Ko
walskiego, tow. Trojanowskieg(l i Bacu
Icw<;kieno, rałe~lll ZE'społu rauClvcielskie
go i tych rod7.iców. którzy ni,' szczęrl.zili 
ofiar i pracy. hylebv t:vlkf) utrZ.\'INI:· te 
sz!;n1r' \' rui nach ą.hclta, te: "Z -II/t;, która 
~:r.i- .iC',j ;łh'n :ną ,\ (;tl lyn: wOI<"\\,ó{[;:;lwip 
IOfl7ł,irr 

Szkoła społecznej potrzeby 
jej rola i zadania 

W nadchodzącym ro-ku szkolnym, ,!Q"C 
~zkół w Łodzi i w województwie rozrosła s_e 
do rozmiarów takich, że nie sposob byłob-.; 
pisać o wszystkich. Każda z nich ma ~wo I~\ 
wartość i stanowi wkład w życie, me tylko 
naszego miasta, ale i kraju. Z konjecznobc 
jednak ograniczyć się musirn y do wymienie
nia nojwcrżniejszych i najbardziej chcllIlktery
stycznych. ""śród nich na speclftlną uwagĘ 
zasługuje trzyletnia 8zkoła pracy spoleczne; 
zainicjowand przez TUR, która w pierwszych 
dniach września otworzy się wŁoci;:;' 

Celem szkoly jest przygotowallle ora:t wy
bz:kolenie słuchaczy do pracy VI spóJdzlelczo
śCi, administracji i w robotniczyrh ośrodka-:;h 
oświatowo-ku/luralnych. Program SZKoły prócz 
przedmiotów ogólnych ohejmie pr7erimioty 
specjalne, jak: zasady samoksztalrenia, tech
nika pracy umysłowej i naukowej, organiza
CJa pracy, spółdzielczość, psychologia itd. 
Szkoia przewaczona j<"st dla ludzi pracują
cych ,.zawodowo związanych 7. kli'lsq rl')botnj. 
czą pochodzeniem pracą, r~y ideologią i przy 
!)otowuje ich zarrlWl1n do pracy społeh:nej, 
jak i no dziilłalności 7,wiązkowej, nrilZ wy
szkoli funkcjonariuszy organizacj' politvcz
nych, jak i Rad Zakładowych. Jesl r~pczą ja
sną, że POdstd,", a zapisu do szkoly l.euo. typu 
niC' mo:Żf.' hvc: przypade/... Doborem slur:haczy 
i nauC'zycieli tr~klowanym w duchu ~połecz 
l1ym, muszą si .. ?aiilr parti''. związki z8wodo
Ne, s-pó/dzielnie ; 'Hganizacjp młod7i"żowe 
Tajchębniei widziilni hędil kilndyri8ri nil słu-

chaczy? pośród pr,' c'lwników fizyr:znyrh, kt6 
rym 7.apewllia ,ie naukę wieczorowa bez,płat

ną, a w wyjątkowyrh \"ypadkach sl.yp"ndla. 
\1/ tej chWili zarząd TPR-u prowadzi roz

"lO',\'\ 7 ministrem Oświaty, tow. Skrzeszew
~ Idm w spraWl < umn'Żliwienia wslępu absol
wentom ~zkoły ncl ""Y~S7(' lIccelnie. Z wymku 
dot~ cl .. C'zas~,,,,\'·ch ~0lD1ÓW Jlależy ~iE) ~podZ'ie
VdC Z°:- on'pi 1 ~h minl ... tra I'orbip W te,l SUM" 
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o walki o y o lanu Kto może ŚWiadczyć! 
W związku z prowadzonym dochodzeniem 

przeciwko Oswaldowi Feige podejrzanemu o 
to, że jako szoler więzienia przy ul. Koperni
ka w Łodzi brał udział w egzekucjach około 
20 Polaków, straconych w tymże więzieniu ,., 
czasie ostatniej okupacji niemieckiej, ~zywa 
się wszystkie osoby mające wiadomość o . 
,;brodnic7.ej działalności Oswalda Fełge w cza. 
sie okupacji, do stawienia się w Prokuraturze 
S. O. w Łodzi Pl. Dąbrowsl;lego 5, pokój 
Na. 216, Podprokurator Smoleński. 

rusza wszystko co Łódż ma najlepszego 
PPR. Narada aktywu PPS i 

W dniu wczorajszym odbyło się posie
dzenie -z udziałem sekretarzy komitetów 
dzielnicowych PPR i PPS oraz sekretarzy 
wybranych 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 
plan. 

Konferencja wczorajsza zwołana zo
stała w celu przygotowania zebrań fa-
brycznych. / 

Na zebraniach towarzysze powinni w spo- trosce członków obu partii o plan, któ
sób konstruktywny omówlc całokształt rego wykonanie jest sprawą honoru 
zagadnień fabrycznych. obu partii, klasy robotniczej i narodu. 

Drugi referent tow. Baryła .0 ile zebrania, które teraz się odbędą, ma-

Zabawa w Helenowie 
Il sekretarz Łódzkiego Komitetu PPR ją być konkretne - muszą być poprze
szczególnie uwypuklił znaczenie wyścigu dzone naradami technicznymi, które ak
pracy, poclkreMając, iż nazwiska bohate- tywislom dostarczą materiał faktyczny i 
rów pracy powinny zostać podane do wnioski do praktycznej realizacji planu. Komitet Organizacyjny PPS i PPR Pracow
wiadomości ogółu. PPR-owcy i PPS-owcy Niewątpliwie skoordynowana współpraca ników Miejskich m .. ŁO,dzi zaprasza na Zab~
powinni zainicjować we wszystki.ch fa- b~dzie gwarancją zwycięstwa w walce () \~ę Ogr~dcwą w dnm 31 .. 8. 1947 r. o godzl-

, . " , . . me 12-oJ w Parku Helenow. 
?rykach wysclg pracy. Mowca zaz.nacz.\'ł, plan dobro~ytu. Po ()~Owle:ll~ spraw n~-I Powrót tramwajami zapewniony moc atrak 
z:- dotychczasowe wspólne zebranla, ch~ć tury, techmc.zno-o:~amza:YJneJ ze?ramc cji, bufet obficie zaopatrzony, orkiestra dobo- . 
m~zawsze starannie przygotowane, mają zakonczylo SIę odsplewamem hyrnnow ro- rawa. 
duże znaczenie - bo świadczą o olJromnej botniczych. Wejście zł. 100 od osoby. ___ ._,,_".~_'-'-"'T"' __ . ___ "" __ _ 

Pierwszy referował tow. Wachowic~ -
sekretarz WK PPS. Tow. Wachowicz zo
brazował sytuację w przemyśle włókien 

niczym, podkreślając, że plan jest realny, 
że plan można wy konać w ramach S-go
dzinnego dnia rzetelnej pracy. Nikt nie 
wyda\val i nie zamierza wydawać zarzą

dzell, 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- ; 
kich czy innych ważnych względów pań-l .. ·-----~-~--·~"· .. ··~ ...... - ...•.. ---~ .. ~. - .• _-_. w --~-.~~ ... -~ 

stwowych i patriotycznych dobrowolnie CHLf.B -l'l '/\ 1tARTKI Kat. "C': i "C" R.C.A. 10bowiązu!ący Cennik Nr. 2, obe!mujący ceny 

h 1'1" h . 'l Zarz"rl Miej"'i w łodzi _ Wydział AnTol Na odcmek Nr Nr 1,2,3,4 po 0,5 kg I hurtowe I detaliczne na art. spozywcze. Z wy 
uc wa l l, ze c cą przepracowac po [;0- I . - .. " - ~.A '."... chleba na każdy odcinek mienionego Cennika została skreślona jedynie 
d . d . dł" . . d WIZi1.C]1 - poda]!' do wIildomosCl, ze na kilrIY!'" . ' . . , . . . zmy, czy go zmę uzeJ w ciągu Je ne-. . . . . ,. 'b 7 kart żywnościowych M K" ( 1in< erslwa I pozycJa boczku bez kOSCI surowego) a w mi e) . . .. . zywno~cl(w.'e z JnleSJąca WrZeS!1la r . ora7. nil . o: . .' " .• ' • '. ... . 
go lub kllku dn, to lm tego me wolno ro- karty z teClo? miesaca 7. n;l(lmkiem H.C. . I KOlUlIl1Ikac.p) 7. mleSlaca 'wrzemla rb. reah7.o- s~e te) POZYCJI została. wpro:"adzona do cen- . 
bić? Nie. Wolno im to robić, i nie tylko (Rejonowa - Centrala ' Aprowizacyjna) t. j. ocl I wa~e ~)ędą w tym samym czasie następujące mka ?,owa pozYCJa: mięso wleprzowe bez do- " 
wolno, ale jest to godne pochwały. Na- dnia 1 do 1.5 wrze'nia rh. włącznip rea1ir-o-1 odrtnk! ,~a chleb. . kładki - 240 zł. za kg. 
przykład wrzeSlen J'est miesiącem po- wane bęrlą następujące odcinki na chleb. I "M.K ?racownlcza. Komisja aliminując z cennika boczek bez 
, . . . Cl1leh z'ytnio-pr 7enn- 'v ceni a zł 3 _ za Na odCinek Nr Nr. 29 i 30 po 2 kq. r hle_ kości surowy a us tanawiaJ'ąc cenę na mięso 
sWlęconym OdbudOWIe Warszawy. Koml- ,"' , I' c".· .,. ba na każdy odcinek. wieprzowe bez dokładki 240 zł. ma na celu 
sja .CClltralna Z:niązków Zawo.dowych -K~t. I. i kat. ł. R:C:A: ,,1''<.K.'' rodzinna. ukrócenie nieuczciwych manipulacji nlektó-
powztęla uchwałę, ze klasa robotmcza po- N J k N Na odcinek Nr. 30 po 2 kg. chleba. rych rzeźników, którzy sprzedawali zwykłe 
, . . - d . l 21 ' . a or cine r. Nr .1. 2, 3, 4, S, 6. 1, 8, Kat. "C" "M.K." 'ę i o e be dokładl"l' ]'ako 1Joczek 
SWlęCl pracę w me Zle ę wrzesma na po 0,5 kg 'chleba na ka7.<ly odcinek. nu sa w eprz w z , . ., 
rzecz odbudowy Warszawy. Można nie Na odcinek Nr. 15 po 2 kei. chleba. bez kości surowy pobierając cenę 260 zł. za 

Kał. II. Wvd7.iał zaznacza, że wyżej wywołane od- l kg ~. 
wątpić, że wszyscy robotnicy z najgłęb- Na orlcinf'k Nr. Nr. l , 2, 3, 4, 5, 6 po I dnki na chleb muszą być zrC'alizowane do . C~na mięsa wieprzowego bez dokładki w 
szą satysfakcją spełnią swój obowiązek 0,5 kg. chlpba na każdy odcin ek. dni a 15 .września 1947 r. włącznie. . d . 

kI 
.: wys. zł. 240 za kg. obowiąZUje od ma l wrze 

patriotyczny. W dalszym ciągu swego re- Kat. HI. Po upływie te90 terminu żadne re amaCJe śni a 1947 r. 
feratu tow. Wachowicz stwierdził, że na- Na odcinf'k Nr. Nr. 1, 2, 3, 4 S po uwzględniane nie będą. Komisja Cennikowa na m. Łódź. 
leż:" realizować uchwały aktywu PPR i 0,5 kg. chleba na każrly odcinek. Łódź, dnta 29 sierpnia 1947 r. 

KOMUNIKAT PPS z dnia 5 sierpnia, że należy przezwy- Kat. IR. i kał. IR. R:C:A: 
ciężać trudności na drodze pełnego wza- Na odcinek Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, po 0,5 kg. Komisji Cennikowej na m. ł,ódź. 

jemnego zrozumienia i szczerej współpra- chleha na każdy odcinek. Komisja Cennikowa na m. Łódź na po sI e-
ZBIORKA NA ODBUDOWĘ WARSZAWY 

cy. Referent zaapelował do towarzyszy, Kat. lIR. l dZf'niu plenarnym odbytym w dniu 29. 8. 47 r. 
b t' t r' d 'l Na odcinek Nr Nr. 1, 2, 3, 4 po 0,5 kg postanowiła po przeanalizowaniu cen na art y-

a y s aranme przygo owa l Się o wspo - chleba na każdy oJcinek. kuły spożywcze utrzymać w mocy dotychczas 
nych zebrań, na których należy nader ~ ____ • ___ . __ 

Biuro Wojewódzkiego Komitetu informuje 
nas, źe nadchodząca niedziela 31 sierpnia za
początkuje akcję zbiórek na odbudowę Stoll
cy, która będzie trwała przez miesiąc wrze-

treściwie omó~ić wykonanie planu. Ze
brania i dalsza praca uświadamiająca to-I 
warzyszy, którzy szeroko sprawy te 
przedłożą masom robotniczym, unicestwi 
"działalność" wrogów politycznych. Tow. 
Wachowicz podkreślił, że członkowie par
tii winni świecić prżykładem, przodować 
w pracy zawodowej, prze<j}odząc na ob
sługę większej ilości wrzecion w przę

dzalni i większej i:oś<li krosien w tkalni. 
Należy wnikliwie badać przeszkody stojące 
na drodze do realizowania planu i powia
damiać o nich kierownictwa obu partii. 

W dniu wczorajszym w dalszym <.:lągu ze 
m.cswali śwIadkowie, którzy potwierdzUl akt 
eskarżeni a, a ponadto wnieśli do sprawy 
szereg nowych szczegółów z obozu koncen
tracyjnego w Belsen-Bergen, dokąd zost.aJl 
VI chwlli zbJiżan!a się o!enzywy alianckiej 
ewakuowani z obozu w Halbau właśnie pod 
kierownictwem Kaczyski. W Belsen- panował 
niesłychany głód, więźniowie przez dług! 

czas byli zupełnie bez jakichkolwIek środków 
do źycio. Codziennie umieraJy dziesiątki i 
setki ludzI, których zwłoki masOwo palono 
n.a stosach. Wygłodzeni więźniowie wykraI
wali z trUPÓ'N kawalld mięsa i w ten sposób 
zaspakajal! swój głód. O wypadkach ludo
terstwa opowiada! naoczny świadek ob. 
Zarep:1ba. 

Przed zamknięciem przewodu sqdowego 
przewodniczqcy odczytuje zeznania śW! 'J dków 
którzy złożyli je w śledztwie, a nie mogJ1 
cglostć się na razprawę - uzupełniają one 
dotychczasowe zeznan!a 

Wreszcie głos zabiera p rokurator, malując. 
straszny obraz obozów koncentracyjnych i 
na Iym tle sylwetkę Kaczyski, który pt'zeslal 
być człowiekIem , a stał się tylko bestlą ł) 
Itrasznych instynktach. 

Prokurator prosi Sqd o odebranie Kaczy
sce pr.(%wa do Zycia, 1:tórego sam nie mial 
odwagi się pozbowić. 

"Będzie to sprawiedliwy wyrok! zadość 
uczynieni!! dla tych, co zginęli I dlo tych, 
co przetrwal! - pozbawiona zostanie bo-

GŁOWNA K IĘGARNIA WOJSKO A 
Łódź. Piotrkowska 47. te • 112-11. 141-68 

POLECił ·: 

DUŻY WY BOR KSJĄZEK SZKOLNYCH W ZAKRESIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM, LICEUM i SZKOŁ WYZSZYCH, 

NADTO ATLASY, MAPY, KONTURY i GLOBUSY. 

Zasłużony kres bestii 

sień. __ . __ . ___ _ 
. Za,vsze ofiarna Łódź I tym razem nie za

wiedzie. Najwyżsi dostojnicy naszego miasta 
będą osobiście kwestować przy stolikach Dil 
ul. PiotrkQwskiej. 

FILMY o POWSTAJĄCEJ Z GRUZOW 
STOLICY 

Delegatura Centralnej Dyrekcji Kin Objaz 
dowych w Łodzi, chcąc zadukomentować, że 

I Łódź robotnicza zawsze przoduje we wszystkich 
I akcjach społecznych, w porozumieniu z Woje 

i wódzkim Komitetem Obywatelskim Odbudowy 
m. s1. Warszii1"Y, wysyła w dniu 3. 9. br: w 
teren Województwa Łódzkiego i Kieleckiego 
na okres 24 dni 7 ekip Kin Objazdowych, 
zaopatrzonych w odpowiednie filmy długo
metrażowe i dodatki, ilustrujące Warszawę, 
powstającą z gl uzów dzięki ofiarności całego 
Społeczeństwa. 

K St K k I k ·· · Przed wyświetleniem filmów będą prze pro-rwawy oprawca . aczys a s (azany na arę snuerc I wadzane przez Komitety Powiatowe i Gminne 

wiem życio jednostka nIebezpieczna : hań- w stanIe odnaleźć świadków obrony. NIe pIO II Zbiórk~ (dobrowolne ofiary na odbudowę War 
biqca ludzi żyjqcych" - powiedział na za- szę o łoskę, tylko o sprawiedliwość" szawy. . 
kończenie ?r ' UTator Ciesielski. Po przeszło godzinnej naradZIe Scd wydał I PRZEDSPRZEDAŻ BILETOW 

Obrońca adw. Eisner mi ał trudne zadanie wyrok,mocą Idórego Kaczyska został skaza- . .. I' . kt' 
d . 1 . - . '.. W ZWIązku z poplsaml otmczyml, ore od 

o speJnlen a wobec Wielu dowodów wIny ny na Itarę śmIerci. Sąd polskI me znalazl będą się w dniu Święta Odrodzonego Lotnic-
oskarżonego. Wobec tego . ograniczył się do dla niego żodnych okoliczności łagcdqcych, I twa t. j. 1-go września r. b. aa lotnisku w 
prośby w imieniu oskarżonego, co podkreślił, natomiast przeciwnie podkreślił w motvwach II L~blink~: .odbywa się j.uż przedsprzedaż bi~e
o uniewinnien ie, a w swoim !mieniu o spra- jego cynizm, perfidię i bestialslwo w wyko- tow we]sclOwych dla niezrzeszonych w ZWląZ 
wiedliwy wyrok. _ . . . kach Zawodowych w następujących punk-

Koczyska w ostotnim słowie długo namy- nyV\ an:u z~lządzen. ~ładz . obozowych l VI tach: Biuro Ligi Lotniczej ul. 6 Sierpnia 1/3 
śla się nad tym. co powinien powiedzieć. znęcanIU SIę nad wlęzntaml na własna rękę m. 9 (lokal Aeroklubu Łódzkiego), Linie Lotni 
Wreszcie mówi: "Proszę o sprawiedliwy wy-I- poprostu dla zaspokojenia żądzy mordo- cze LOT ul. Piotrkowska 106, Czuj-Czyn Spał 
rok. Nie mogę się bronić, bowiem nie jest!!m wanla. dzielni a Harcerska ul. Piotrkowska 146. 

Pru i~ ~J 
Juio 
WieniJiUJ 

fysiąc z10tych za wszystko? Więc proszęl Jak za wszystko, to za ws.zystko1 
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tÓDtUL~PIOTRlUWSKA ł23 ·.TE~t2162i 16251 KON1ttPKO.Vll8gS 

4 

EDł"'C }I H fi 
. Łódź, ul. PiotrhoU/!iiha 2"18. tele#on tqn.cz.o!iioUJq 1184-54-

/ 

eksped~uje wydawnictwa własne ,i znajdujące się w komisie 

'~GfI 
, 

Piotrho'lt/!iiho 123, tet. "2'!1'-62 .. "on~o ""0 1I"-S9li 

l'osiada na składzie: 

podrącznaki dla s2kół. Pomoce szk Ina Mapy - Globusy 

ydawłłictwa dla bibH.otek i dllży wybór wydawnictw dla dzieci i młodzieży 

olJloce .Izkolne. - HopłJ~. - Globu!!iiq 

Periodyki Ministersł a Oświaty: Dziennik Urzędowy. Nowa Szkofa. Poradnik dla NauczycielI. Dzieci i Wyc~:~'JaWC;t 

ul. Pra§ka 9, telelolll "3.3-33. "onto PH.O 1'1'-816 

Kafalogi własne na żądanie wysyła się b ezpłalnie 

Mfł..GAZYN 

•• 
H'U..,·· .. GODIłI ... w Instytucie kartograficznym im, E. Romera. 

H.ata'oqi no żądanie 

BOf1ato i.lustrowany przeglą\.i osią~nięć. n~ po},] 

odbuc1owy łlaszego życia gospodaL'ezego i kul
.- uwta __ 

w 3WN, 

Zagadnienia miasta i wsi. -lnteresu- r 
jąca skrz) nka po lny słów. 

tura Jnego. 

~ '} 

ruk rotograwiurowy - dwubarw.ny I r 
~ \ 

V 
Cena eqz. 2.5 zl. 

I 
.. zasopism. 

DO nabYCia 

we wszY:i'tkich punktach sprzedaży dziennikb~ , 

. . . 
• , ,. t.lU! II u ilU: II' ~ 111111 JI all J 1I1111U 1J Ił uu; I HIł n. I Ił I!lU nu UIIUU 11111 łlIIlIU U'.IIUIAllł U I Ul .. U II HU -"""U II Ił ".I U II ""Uli III Ul Ił II' .. "'" "lULUIlI' ..... 

GIMNAZJUM PRZETWORCZO -PAPIERNICZE W ŁODZI 

Dyrekcja Przetworów Papierowych UJ Łodzi 
ogłasza zapis,l! na rok szkoJnfl 1947/48 do loRO tV Polsce 

GłMNAZJUM PRZEMYSŁOWEGO PRZETWÓRCZO -PAfJIERHICIEGO W ŁODZI 
Program Gimnazjum obejmUJE! przedmiot!} w zakrf>sie GimnaZjum Ogólnokształcącego 
oraz prz!"dmiot.t1" cZJ.jsto fachowe, Gimnazjum przp~Olowujf' do samodzielnego 
wgkon~wania zawodu ora~ daje prawo wstępu do lV~zlj,lkich Llcf'óW Zawodowgch. 
\Varook( przU)ęcllI! l) C:;wiadectwo Uko(lczenia 7-mio klosowe: szkoł" powszechnej, ł 

2) Wiek nie przf>kraczając)J 18 lat, 
Nauka jes bezpłatna. 

WSZU8CU udnłowlf' otrzymują st,l!pendia \IJ w!lsoko~ci: 
1.000 7.1 mif"stoęcznie uczniowie klas)J I 
1.200 •• • • Il 
1.500 - ,. • .. ' III ' 

uczniowie przebywaJąc!} na bursip olrZHmują 300 zł miesięcznie, 
'JcznioWle Gimoa~jnm nie pracuj a UJ prorlnkcji, zaJęcia prakltJcznp odb)lwają w wg dzielonych 
lUłasnlJch warsztatach szkolnijch, IV którjJcll lU)Ikonuj'l pracE" zlpr.one nrzez z/lkladu papiernicze, 

Dla ucznióm niezamożnJ.jch .niejscow>lCh i pozamieJscou'uc:o 
ut'UtHZonĄ będzie bur~a l ralorlzif>nnum utrzumaOlem, 

I'od.mia ~ Ż'ycior).jsem oależ,l) składać do dnifl l-RO lVfl,PŚnI8 h, ( do Dy.cekcji Pnetwo· 
t'ów Papierowych (Referat 'zlwlnictwft 'lawodowE"!.":o) I:.Ódi u . Piolrkou'ska 64 

Plerwlz-C!l!ltwo ma młonzłe"t obojq:a płci. prAcnłflce ;.L1 ot"ze!DtJśle l"aplernin:'lm ,aU ł8, tUÓrel rodzłae 2 .. 
lrldnlen/ •• m lei galęzl przem991u ID Pol.ce. OYIIEHCJ4 GUL"i.UJUM 

-
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obejmuje 
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lektury podsta\vowe i uzupeJniająee, z I - l: .. 
cone programem Minister t va Ośwjaty. -

SKleH I OBCYCH" zawierają teksty na 

n WO opracowane i z.!iopatrtoJlt: wstęp &mi 

znanych uczonych i pedagogów. 

• €eTla • 
~ dostępna dla l'lażdego uczn·ta! 
i .. lu .... unuulu .................... IłIłJl! .. U.' ... ulJnłlul ...... U .. UIIlIlU.h .... ,.nlu,: 

, ze" żg 

"Mała Bi'bfiołeczka" 
.. KSIĄŻKI" 

Populame wydania lektur szkolnycli 
(Sienkiewicz, Frus, Konopnicka). 

.. ze.'ad", 
Diderot, Balza~ Stendhal, France, Aragon, 

de C tę, Dumas, London, Sinclair, dos. 

Passos, Gogol, Gorki, Makarenko, Eren. 

bUTg, Beck, Kassii, _ Gajda, Simonow, 

Dickens, Priestley, lfaldane, B. Ibanez, 

S. UncJset, Selmer i inni. ' 
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!.~,i<~i~~,.~!!:.~9~~omSkaj 
Dziś: Rajmunda I P I 
D~ żur nocny pełni apteka mQ'r, Gasia 

"r2; ul. Reymonta 15. 

Telefony 
Straż Pożarna Nr. J.O 
PPR Nr. 35 
PPS Nr. 74 
stacja Kolejowa Nr. 58 
Starosh\'o Powiatowe Nr, 9,1 
p, U. B, P>. Nr: 11 
Polskie Radio Nr, J 5. 

Kina 
MlejsCOWE' KimJ "WOIr:O~Ć" wyświ€ila 

fnm produkcji radzieckiej pt. .,Piotr l", 
"oczątek ~,(>a,l1 ów godz. 16, 17 i 19, 

Adres Redakcji i Administracji: ulica 
K-(Jściuszki Nr, 13. Godziny przyję.ć 10-

, 14. Tel. Nr. 12. 

1IIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIII!lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~11I1111111111111111111111111111"111111111111 

~ CZYTAJCIE 
ń "GŁOS RAOOMSZCZANSKI" 

trzy ar 5 ~ pól miliona hekt~rów ziemi 
, DZi~ki z.aPO('~'!t"Q\\·ilnej jeszcze w (;7.(1 hWdllE'.1 p<.)wI0rzchni gOSpOd81:i'>tw Nat."),; roln~ko\' IH ankiotę. Ilu rpajD ?b~rJnych 

SIl" dZlahn \\o}enn}ch Rrhrmi'" Rolnej, \/:'11;151 ~<~~f1(lda~st\\'a nh-z.arn/{.:ze pow)', ,.Iudz: \\ 5wyn; gospodar,'twif' _ otrz _ 
....ytuacjR \\' i polskie} IIIegid ~rllnln- zeJ 10(, /1(1, Hore !"t(lno\\ II I 0,6% ogol- I maI dla r,dej P0Jsld. okol{l 2 m1lionów 
\Yn~m zmianom. Przd rokiem 1939 - !1cj Ikzhy - obejmo\\ały '13010 cał!".j po- ! .. WO lysięc.v o:-:ób dla wsi. W Ó\\'C?f' nvch 
g-o;;podarst\\'a (l jJ<1\\i0rZchni r;n ,) hD-la \\ ier,: 1111 i g·o . ..:p-o<lar,tw, \\'arunkacll - zupf'łnie tbedn"rh . O. 
nowil)' 1)-l'J'" \Jgol:ncj licz D) g'ospodar"l\\' \.\' 1"Okll 1937 Instylut ~ospodar~l\V~ prócz tych lu zi, zbędnych ~alko\"\icle, 
\\. kr;:).i", (] pnsindaf;' nie\\ iek ponad I GO/o Spolenncgo, nć: podslawle o<lp,owledzJ h\ lo kilhl mir' l t h b I t 

, " I I , I I I " I I I I l I " " I ; I I" I III l I II II I l II I I III I I II I II I II l 1111 II II II 11,:1,11 'I I 1.'1111 I III', II 11'111 H' \ lon o\\' .. LI < r'y \'c 07. fa)O -
nych" pracujących, iakona j~mna siła p TU 

.1,1 k do ,'jad I) jemy się I IX)" ~'I al pro jekŁ niC' szkól ~r€dnich \\ Radomsku , Zapr a
ut\\"-r'j"i'C'niil l1a terenie Radomska między \\'(1 po uprzednim l.baclalfl iu I karskim 
szkolnej ~"fUp~ irening"O\\ej, Ma ona na oclb: \\ C]t- ~i<;, będzie \\' pięknej sali !?im
celu ". ?!,resi~ ,!€S.ienn,<)"zifllO\\,YIll przc"

l 
nasl)'cznej l-go Gimnazium PaJlst ~'O\\,f' 

prowadzlc pod k/ertJokJ('m li'enE'ra zapi"a g-o \\ Rad{)l11sku. 
"'ę lekkoatlelyczną dla u{'Z!liów i IICZ('I1- ---

e 'oniną I 

robQcza tylko rlornn'zo. w I'f'zonif' pil
nych robót. np. sianokosów. żniw Hp 

Reforma Rojna, pl'z(>prowR,!zona na 
p0dst<ł\\i.f> Manife:-:fu Polskiego Komiteo 
tu Wy'z'A'olenia ·NClfodo\\·ego '-z lipca 
1944 rokit zniosla \, ie!lq \\'ia."'ność ziem 
ską, tworząc prz.ec1ętny typ gn,'pouar
shva chlopskieg'o o obszarzE' 5 (Ie, 10 ha 
na zi-emiach dawnych. i do 15 ha !la Zie

miach Odzyskanych, \'.T zależności od s'ła 

nu liczebnego rodziny i jakości glehy. 
Ocl ki!.kun·astu dni daje ."ię zauważyć 11"\ może toJd.o inny chce obro· nąć \V a- Do dnia 1 stYoCl\l1ifl 1947 roku nadzie-

dziw!lY obia,·v'. \V miejscowych jatkach rJerko i uprawia /1lasowy sku,p i wywóz :o,no w Polsce ogółem 841.,599 rodzin 
i sklepach ma:".a:-skich można dostać do-I :::Ioo;ny z terenu naszego powiatu? Rzecz chlop5kich. Przyjmując, że rodzin(l chłCJt) 
wQlnl? ilości "'~dliny I mię~a \\. zclki0go prosta, ma lo nie pozo!:itaje w tyle i w ska składa się prze<'iętnie z 4 członkÓ~. 
rodtaju, jedynie słcnina j('~;t sprzeJa\\'a- '.Jstatni larg czwartkowy kosztowaln już 
na z laski pc znajomoścI i lo po j-cdnci ,")00 zł. za kg, S",iat pracy nie może być daje to l'8'Zem 3 miJi.ony 400 tysięcy e· 
'CZ\\ ar:cj kilograma na ,,~ohr;. Czyżhy p07.bawiOll\" tlllszcz>u! Co na to czynniki s6b, klór-e skorzystały z reformy rolnej; 
świnic tute jSZ(' nic pm(\sla ly IV slonjn~? miaroda.illE'? R,ozparcelowani'> i nadzi.elono międz.y 

_ 1II1111111111111111111111/1"IIIIIIIIUlIiIll/IIIII1"I/ill""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/1I1/I/lIIII"I"II"II"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII""IIIII""IIIIIIIIIIIIII""liIliI"""III"""""""""11"111"111""""1"1111111""""1111111111111"11111111"1""""111111111111111111IIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII i udność \V iejską - tą czn i e po.n a<1 .C; mlli6 

r o 
• •• nów 600 tysięcy aa, Z tego na da"'nve!i 

I ewneJ terenac·h - 1 mi~i()n 155 tyl5ię.cy ha z 
wielkiej wł'a'5n('}ś~i 7·iemskiei, paYJad gO" 
tystęcy ha z ma.i"ą,tków poniemieekicli; 

Po zak(lńczf'niu 
- ~ azniejszq akcją 

jesl ak<.'ja sie\\.na. 

kampflnii żniwne; llaj które pobrać m{)żna v. PZHR _ Niewa \\.'iato\A.ej Rady Narodowej w Radomsktl. pooad lllffl tysięcy ha staoowHy g,osjW. 
\\ okresie jesteot1)i11 nicc, Maslo\\'i-cc, Chelmno i PNZ - Se- Stan na\\'ozów sztucwyeh w magazy- d'a,rstzwa potl'kra-iFiskie. 

kllr.,;ko, WlunicC'. Wola Wnlrzna. nach Z"'iązkll Sa.mopomocy ~hłops.ki~j Sroo'lli l1'adzila.ł "iemi z ref~my roll'I5J 

.Tak \\'iadomo powiat ra>lol1l~Z9Z<1II S'<i 

uo:'tRI dotknifly klęE-ką Qra<lobkia ,\" po 
I"Z€ prz€dżni'\\'nej, która 'A'yr7tjJziia dUŻe 
, hah'. 

Kleskil tA llćljhardziej (k)lkn~l(j gmin) 
tląbro\\ a Zielona, Pa ięcz'!1o. Brzeinic,J 

tytno. 

\XI) miana zbóż odby·.l."rl się na nast~pu \v Radolllsk,u na dziet'i 19. VJII. br. przed [lla jed~ rodzinę chłopsl~ą według gmll 
jąc)-ch warunkdch: za 100 kg zh"oża I\\\'a .:tawiat sie następująco: azotniaku - spc1€<:znycon Iprzedstawia się l1-astępuj-ą. 
Ffi/,o\\ ancgo r<J!nik daje 120 kg żyta kon 795 kwintali, siarczanamonu 300 kwinta 
:-ulllcyjncgo. li, mącz/ki fo:"forytowei _ 140 kwintall, co: służba f0-1,wa>fcZl1<a - 5,.4 ha, b<c>zr6l-

Ze wzg!~dt1 lIa to, że stan P<Jg!o\\'ia ~oli lotflsO\\'ej - 5.920 kwintałi, sale- ni - 3,6 ha, wl-aściciele ka1'l'Ow8tyctJ ~ 
z\\'icrzęce-g() \\. tlticjszY/ll pO\\'iecie jest trzaku - .375 kwintali, saletry - 300 spode,rshw - 1,6 h-a, l1'IaloroCJlni - 1,8 h-a, 
mniejszy. niż b~ ł przed \I'ojna, bar<lz.o kwintali. wapnoamontl - 72D kwinł;:pli. średnrior(»m,i - f,9 aa, ogrodniey i rze. 
donioslą rzecz,.' jest .:'pr;.t\\ a nćJ\\ozó\\" \\ apnol1lialu - 50 kwintali. mieśłnre.y - 2 00. -
'iztuczn~'"h. Na" ozy te sf! rozprowadza- Poza podanymi ilośr-łami OOW0ZÓW Na zjem·itaełi da ~'nJdi ~ahtpot€i<owa. 

lla::.tępnif' kię",Ką 'P"z,lr(',\\, \\ okrE'~i(' oc od rłnia 19 si<'fpnia br. za pośr{'dni- ~ztucznJ(:h, będących \\ trakcie rozpro-
PŻ'i~\\ nym dotkr:ię\e z<;lst;lly gromady: ctwem Z\\ iązku Samopomocy Chtop- waGzania. przybywa dalsza ilo;ć nawo- no już 80,~&/o ,go~~dar5tw ~~wstał,ych 
~da~la gm. RadzteChO\\·1c.e. (spło~nęło .15 ISl\ie i ua p{)cb.la.wk. instrukcii \yo~. Zw. \ '~('lW, lak. że.w 1\"01 r,()ku ,na~~Q,ZÓW z parcel'aC']\ w1lelkleJ wla BOSCl obsz.ar-
~.t,,)dol naładow3n)ch zb{)zel11), Krzentte- Sam. 8htop"kteJ oraz postanoWIenIa Po- ""ztucznych hędzle znaCZFl1e WIęceJ, Flkzej. 1110\\lC{, gIlI. PrzE'/'ąh (eziel'Y g{)spodar- __________________________ - ____________ - _____ .................. __ 

.:h a), Qraz WiC'lgomlYTl\". g-dzie ",-plonęj<1 
zroże ~,!dź k, . stogach o"dź to v,' ~t()· 
dol~ch. 

Związel, Samopol11Qcy Chklp~kjej przy 
mocy władz samorząclo\\'}"t'h powia,tu 

'ystaral :'ię o jeden milion zlotych na 
pqmr'r' dla po 'zkodo\\'anych w formie 
krr-dytll gotówkowego, przell/aczonegQ 
'"!a z'llwp naWozów sztucznych, a oprócz 
Lego je~~zcze 250 ly~ięcy zlotych na za
KUp zb6ż sif'\\'Il.l rh Niezależnie od wy .. 
żej \\ ymicllionej pomocy w gntó,,"cc, 
czvnionl" Sr! sta I (I nia o u<lziclf'n ie pomo
cv w ziarnie ... ie\Vn,'m Ha skrypty dłllż
ne, 
Związek 'alll<1jJorn rJcy Chi. 'p-:,kiej pH1 

WadZI propagandę ". spra \,'ie sieW11 
prze" roll1il,ó·w ziarna kw,J1ifiko\\ al1e.go, 

UIIIHlIlIlIIlIlIllIlllllllllllilllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllililHlllllllilUiI" 
fJś."iechni i się 

- Kto cię n lin.) , palli', 3ntiJJ"ki:łC1.U~ 
- Mamusiąl 

wa ki 
Biuro Cen Mi!1ister~twd Przenl\'slu' .:ię (lila zwla zeza w obrocie ?riemioplo .. 
Handlu otrzymaj·o z różmch okr~gó\V dami oraz artykulaml przemysłowymi, 

~rajll ~prawozdania Izh Przemysłowo· pro{lukcji zarówno pań-twowej jak i pry 
Haildlowych za ll1ie'iijc lipiec, c]0110SZi)- walnej. 
ce o pozytywnych \\'~Ini,k(lch akcji rz<!do Izb.a Prze~y~low.o-!-l"andlow~ wRze· 
'\'cj w walce z clroź.vZIli.l. Tak np. Izbą :-W\\'Je dono"'l rowmez o pomy~lnych wy 
PrzEmyslo\\"o-Handlowii \\ Gdyni okr€- nika<:h akcji_stabilizacji cei1. W przecią
śla 'ytuację handlu \\ IiiKIl jako dąż~cq g"ll ml€<;1ąca nie z3noto'wa:l1o żadnej 
do stabilizacjj zniżki cen, Zaznacz)'!::! Z\\ yżki podstawowych elementów pro-

• ,e Radomsku 
w rocznice hitlerowskiego najazdu 

3poleczuo-OhY"'alclska Liga Kobix>( I lit )'cznych i mloclzieżo\\'ych. 
\\ l~ a?fJmskll. ". i"/lCZr:i<'ę barha,rz} ~lski{'. Oh\\\'atdki' i C?~\ \\'alele! St a\~ cie .-i~ 
go na]a7.<Iu hJflero\\'~kt{'g-r) na Złem/e Pol "o~n/e - ohect1o;-.c W<tsz;; na "leCI! bę
~i,i('. \\' nid7.iel~ dnia :~ I ~ierpni(J br, () ozie prQtei'>(em przeciwko !Jezpr~l\\'iu, nie 
g .. ·dl .t' Jr I l I' ć-I n·f) IJ I'qdziI Wielki Wiec, spra\\'i{'dl i \\oś\:i i okruóet'ls i \\ om \\·ojn). 
rl'Z\ wJ;d"lr organ/zac]i społecznych, po ' Komitet, 

8entrala ryhn,' rnzsyłil no swyr.h placĆl"ek I miasta.ch wojewódzkich kOJni~owe sldć,rly l,on 
detalicznych w k rilju konserWA 10ry-kntenrlry. sygnacyjne śledzi solonycll. Celem lei i'Jl.;-r ji 
K07cslFJno już lih sztuk. Da I~~( rr7.~ qotO\\'" je jest udostępnienie mniejs7ym miejscm 'o', 10m 
~ię do wysvlk' nahywa.nia ~\enli po cenach hurtowyrh 7, wy 

* * elimi'nowaniem zbędnego pośrednictwa, fi je-

I Przpdsichiorsłwo polowów rJalpkomors I("I! dnocześnie bardziej równomiPI110 rozprowc. .. 
.J)il/mrt"· ')rC/i1n;711;p ohecnie \"(' w~z)sll;irh dZl'l1ip towaru. 

dra yz CI 
dukcji. W J1tekt-órych dzialach dała ię 
nawet zauważyć zniika cen, jak np, w 
przemyśle materiałów budo\vlanych. 

Spadła rownież eena mą-ki przy ogól
nych tendencjach zniżkowych na zb/lże 
Pewne,j redlFkc.ji uległa także cena mv· 
dła. 

Podobne reznltaty walki z drl)ż~ LJ1() 

otrzymano w woj. lubE'1 kim, jak w)'n1b 
z .. ~p ra\vozdania Izby PrzemysłQwo-Han 

dlQwej '\' LuhHnie, Na rynku miejsco
wym 7,aznaczyła ~ię dalsza tendenCja 
ZI1IZKo\\'a cen. W kaźnik drożyźniany 

wyniósl IS5,92 przy ",c:.kaźnikach za mai 
l 82,7,s, za cZE'J"wiec J 66,10. 

Przy(ocwne opinie ~f'ktOl"a prywatne 
go o \\ yni,ka('h 'A'alki l <fmżyzną s1:'vjer
rl'laj~ je-.,zcz(> raz pnż\'teczność akcji rzą 
dQ\H'.i mi tym odcinku 
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KOMUNIKAT 
Shlrosi\\'o Powiato\\"f' - Referat A:' 

prowizflcji w Radomsiw Iwmunikuje, re, 
kartki_ wymi0tln<:' J1(] 'lli('si~c p8ździerrrlk 
są już do pobrani;l \\' hillrach rozdział'11 
kart ży\\ TlościO\\"\'c h . W interof'sie 0500 
korzys(~i;,1('y('11 z zaop(lircenia kartkowe 
go leh. aby I,ariki \\.\ mienne udaJy p-o 
brane \\ !·('i·lIli~I;ł-'. 

W ~-wr" Woi I(om!l~t f"'i'R oN t.' h I ~I Red"lu:vinv Reo , Adm. Ł6dź. P;otrkqwsko 86 telefony. R.edokłor Noae!tnv 216-14 Seł:1elatia1 254-21. Redalccta aocn.a 172-)31 .. 
)ziOI ogłoszań, lDtotr:':ows'ka 55 tel l i I ~ Konto PKO \711 - 1505. lokI Grał. Sp Wyo ... tód:zki ~ Wydawniczv-, • 0·1)17936 

-I 
C'i:."'NNIK or' OSZEl'l Wydawnlotwa ~Glo"'u fi obotn1czego" w ŁodzI . W lek:śde: od 1-100 mm, ~ł 50 101 ?OO mm zł 60, p01'Ty'Źe1 zł 'ftł,1, 
If:r te-kgt"m: od 1-tOO mm 1:1 35, A61 - 20n 'llm zł 4S powyźej zl 60. Drobne 'l:C jedne ~I o 'To: PCS"'-'tlkiwatrle md"Zin I!:l 20, hąndl_..ue k<1lZe. IcUPLlO l epneda:::l:) d. 25, ~bV d • 

pe~ ,u'dw.:m " owcy d. 10. W n.ledzi.,le ! awięta 3Of1J. drO/Żal. 



PRZYGODY 
pięciu typków Z 8anialuki 

120, Gdy wYf.i&dli JW ląd sŁały. 
Z~bilCł':yli, Ż~ mieszkały 

Na at-o-łu c-ztel'y 'świnie 
I królików m-oc w gęstwinie. 

Ul. Kn'.le tę (fakt nie ba,llalny) 
lJyły z typu dośwhd.cząlnych, 

Ale co to komu sz.kodzi, 
Gd)' o lup hoga,ty chod'l't. 

I 

ADRM Bohaterki Pacyfiku 
Adria: 15,30, 18. 20,30, -w niedz 13. 

BAJKA - Serenada w dolinie słońca 
BAŁTYK - "S ąd Narodów" 
GDYNIA - Bohaterki Pacyfiku 

Gdynia : 16, 18,30 21. w niedz. 13.30. 
HEL - Miłość na lekarstwo 
.1UZA - Wilki Morskie 
°OLONIA - Cienie Przeszłości 
)RZEDWJOSNJE - "Szcześliwa 13" 
~OBOTNK - 5-du Zuchów 

• 

'1-. 

Robotnik 15,30, 18. 20,30, w niedz. i święta 
t3, 15,30, 18, 20,30 
tOMA - Na granicy 
li:KORD - O jczyzna 
3TYLOWY - Nadzieja 
:;WlT - Piotr I (druga seria) 

Nr . :l39 

Ze sportu __________ ~=_ __ _Ał________ , 

Pierwsze zwycrę 'two Czechów w Łodzi 
Osłab:ony lIS przegrał wczora ł 3: 1 Dl(S~a~ Cles ~ gra~ą z Polon~ą bytomską 

Na stadionie ŁKS-u odbył się wczoraj pierwszy występ drużyny czeskie j "Cechie 
KarHn", która rO'1: egra w Łodzi dwa spotkania z ŁKS-em i Polonią bytomsk ą· 

Mecz z ŁKS-em C~ esi wygrali wczo.raj 7:3 (3:0). 

SKŁADY DRU,:YN 
"Cechie Karlin": Jeli nek, Ryber, Żak. Bolear, Benes, VilK'1TIn C:::r'1-:;('(l11: I' rei" Kutii, 

Mrozek. 
ŁKS: Makl1l.ynowicz, Czyżewski, Łuć l, Pegza, I{'llolek, Kopera, Rakowiecki, Luć II, 

Janeczek, Łi~C7, GwoŹdziński. 
Sędzia- S-z,pel'Ji.ng. W idzów okolo 4 ty sięcy 

v..r lo ży prasowej mieJiśmy wczoraj mili>
go gościa - Dawidowk7.a, który prz by! do 
Łodzi z Polonią bytol11~ką i będzie gnl d7i
si aj pr?p','iwko C7echom 

poraikl ŁKS·u pOI 'lsi M" -ulvnowicz. 
kowo wcwraj 71e 1I"p0sohionv. 

PIŁKA STĘ TOCZ) 

~Nyjąt-

- Jak się panu podoba ŁKS ? - p;;dały 
7.ew<zi)c; p·'t,,·nia klllegó'.\. ,):t..-ridowicz b) i w 
przykre!j syluacji, ale wy:br.nął. 

- Podobno .gra dm;konal e - odp.rowal 
cios dyplomatyczn ie. Podobno ... Bo to, cośmy 
wczoraj oglądali' na boisku, trurl:lOb v Tld7.wać 
do.brą grą. ŁKS tłumaczy poniekąd br~kiem 
Hogendorfa, Barćcna i \Nłodarczyka, ale nie 
uS''prawieclliwia wysokiej porażki łodzian. 

Jeszcze ra z przekonaliśmy sie wczoraj, że I 
ŁKS cier.pi mI brak rezerw. Wystarczy, :::e 
trzech lep-szych graczy nie mo;,e wziąć udzia-I 
lu w meczu, aby ten z góry byl skaza,ny na 
przegTilllie. Przede wszystkim w składzie wy
wraca się wszystko clo "góry nogami" . Ża 
den gra.cz z powodu braku tych rezerw nie 
może grać na swojej pozycji , a więc całość 
wypada baruzo blado. 

\V pierws,·ei polo", ie lne·"ZU Czesi nie-,'tie
Je pokazali. Gm by~cl nil oc:!ól wyrównana z 
tym, 7.e .bramkarz czeski nieliczne strzały eł- mbek b:a~kowy. V·l 24 min:lcie Preis strzela 
I,aesiaki.>w bronił pewnie, a .M 3.ku-ty.nowicz me grozme,. ale Makulyno":lcz P~lszcla Jata.l
puszcnł, jikie się dalo. 'N 15 minucie ŁKS me l le~t lUZ 6:1 dla Czechow. VI 28 mln~lcle 
zaprzqn ;ci] dwi~ oka:- je do zdohycia pro.wa- j 7, blam:'ę stuehl Vakonn, z6 111 yka]ąc ł1s tę 
(lZ2nia, w t"lU pj(~kne zagrame Łącza tez nIE' s,rzelcow. 
pnI nioslo ż1dncj korzyści. \~, 28 minucie j Pod koniec gry ŁKS zrywa nieco tempo 
bramk<~ obrollil Czechom obro'lca, przyjmu jąc i pop,rawia wynik na 3:7 ze strzałów Łącza 
ni tk ę JW piersi już nil linii bramkowej. Do w 33 i 35 minucie, ale to nie poprawia na
:lO minl!ty wynik utrz;mywal się bezbramko- stroju widowni, która opuszczając stadion mi
wy. Dopiero od lej chwiJi zaczęłY padać (Jole . ul' miała tak pochml1 me, jak wiszące nad 
Pierwszego strzelił Mrozek, w minutę póżnie j ni') niebo. 
KutiI i w 44 minucie teo'le sam Ku~il glową· Porażka 3:7 nie mo?e nas .nastrajać pogod-

ŁĄCZ STRZELA WSZYSTKIE 3 BRAMKI 

CZESI NIE SĄ ORŁAMI 

Po przerwie w dni-
żyl1ie ŁKS-n nastCjJpily 
przetasowania. Na pra
wym skrzydle b. słabe -

Czesi , którzy dzisiaj po raz drugi zapre- qo Rakowieckif'(!o za
zentu ją się łód:"k.iej publiczności, nie są orla- stępuje Łuć, a ~na po 
mi. Jest to n ajslabsza dIl1żyna ligi czeskiej. mocy gra leTiu .Tó?wik. 
a jednak ŁKS przeciwko niej niewiele mógł Poc7ątek ŁKS ma teraz 
działać . Chwilami wprawdzie optycznie wy- jakby nieco lepszy, ale 
g.Jądał o, że gospod arze mają więcej z ary, ale trwa lo niedługo. Już 
w rezultacif' p auające brilmki przywoływa ły I w 14 miD1lcie doskona
większO Ść do trzeżwiejs7 . .:;go sądu. GO.kie ły KutiI strzela 4-lą 
by li lepsi. Przede wszy s.tki m mieli lepsze t y - bramkę, a"" 21 mi·n . 
Iy z bramkarzem w pIerwszym rzęt!z.ie i lep- ł .s-tlą Punkt honorowy 
5Zy, at a.k. Ata k cz('s~d strzelilI bez poróW1lania I ŁKS 7dobył dopiero w 
częscl ej, wyp-raco,wywa] sobie o mebo lepsze 23 J111 nUCle z karnego, 
pozycj e strzałowe od gospodarzy, a chwilami I zawdzięczając doskona
mial pociągnięcia zdr<,dzające dobrą szko!q, temu strlałowi Łą<.:za. 
czego niestety, nie można było po.wied7ieć o I Łącz 
łodzianach. Dużą winę jednak tak wY30.!l.ie j Czesi powiększają j~dnak szybko swój u;:)-

( •• 1' rl(~I;m:llr~lłK. 'UI1,l:ruhllIlWłihU 

, Dział olic;olnf!f, JtOZB 
I ._~ ~~' . 

Kmunik I r 2 
Referatu lI"I§.zkoleniou,eqo 

Komun.ikuje się, że w dniach od l do 15 
wrześn ia br. w godzinilch od 9 do 11 rano 
w hali W imy rozpocznie się pod kierownic
twem trenera PZB, Feliksa S'lIi1mma kurs uzu 
pełniający dla in slruktorów i przo.c]owników 
boko;u. 

vVszyscy instruktorzy i przodowni cy czyn
ni na terenie ŁOZB stawić się muszą na po
w l'i<: szy kurs przyno sząc ze so bą kompletny 

kostium sportowy. Jec].nocześn·c w zv.iązku z 
pobytem trenera Sztam ma w Łodzi i mającą 
być pnze~ n iego przeplOw dd,ona inspekcją. 

wszyscy kiE'rownic'- sekcji pięsri al<ldch spo-, 
wodu ją, aby treninq! w ich klubach odb ywa ł) 
S l ę punklu cl 1nie przy n ajliczniejszej obsadz ie 
zawodników, 

Referent Wys7koleniowy 
w/z. mjr. Bochenek H. 

Bądziem ie i a ~ 

nie ... 
Dzisiaj o godzinie 17 Czesi Tozegra},! dru

gie spotka·nie w Łodzi z Polonią bytomską· 
l .. r .... '."""H .. HIIIIIIIJlłllf.~un .. ulll'll"'n .. u.II •• "l!łllllł·tłllltlll .. lir 

Dz!s~ejsze rmprezy sportowe 
W dniu dzisiejszym odbędą się w Lodzi 

następujące imprezy sp-ortowe: 
Boisko KP Zjednoczonych gOM. li-ta. 

Me cz piłkarski o wej ście do kI. A KS Boruta 
- Bieg Resursa. 

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

Boisko ŁKS 'Jodz. 17 ·t~ . Mecz piłkarski 
"Cechie Karli'n" (Cze·cho\Słowacja - Polonia 
(By,tom). 

Treningi bokserskie IKP 
Treningi sekcji pięściarskiej IKP są iut 

w pełnym toku. Odbywają się one w e wtork:. 
czwartki, soboty o godzinie 18-tej w lokalu 
własnym przy ul. Ogrodo w ej 22. 

Uwaga szachiści ŁKS ... u I 
W poniedziałek, l-go września hr. o godz. 

19 odbędzie się w lokalu Klubu ogólne zebra 
ni e czlonków Sekcji Szachowej Ł.K.S. 

Ze wzglQdu na waźność spraw obecność 
wszystkich członków sekcji obowiązkowa. 

wz 

ZBIGNIEW ROSICKI. Korespondencyjny 
kurs administracyjno - handlowy rozpoczynd 
Polska Ymca w dniu 10-go września . Zapisy 
przyjmuje się już w tej chwili n.rzy ul. i.1o
niuszki >ia. 

Ob. KARON NELLA. Powinna Pani natvch 
ale mus~my na n~ą troch t: poczekać miast zwrócić się do k omisariatu Milicji, kł'-~-

S b d h l Ł • PI h I' k' . k remu podle~a dom przy ul. Jaracza 10. Adml-
prawa u owy a l sporto wej w oozi . any a l w. ~vy ona~lU mz. arcl:lle te l nistrator i właściciel d omu nie tylko obowi,. 

nie schod7.iła przez dłuższy czas ze szpalt pra- Llsowskleg~ są. lUZ wykonczone, c zekają tYl- ! zani są dać P ani natychmiast wymeldunek 
5y łódzki e .J·. Ostatnio znów z.nalazła s ię na ko na realtzacJ o 

- W dł . [. 't..... 7 d M" k' lecz mog;l za tę historię pon ieść odpowiedzia1 
widowni, dzięki uchwale Mie jskiej Rady Na- e ug In ormacJl z _arza u leJS lego "k 
rodowej przeznaczającej na te:n cel 120 milio- już prawdopodobnie na wiosnę ' rozpoczęte zo- nosc arną· 
nów złotych. staną, chociaż cz ęściowo prace nau jej hu- STAŁY CZYTELNIK H . .J. Z tym panem 

- Czy suma ta wysta rczy na budo wę ha li? dową. W arto nadmieni ć , że na budowę- hali można zrobić jedną rzecz: zameldować w 
- N ie. Kosz.to rys jej w przybliżeni u na pod- potrzebne jest 461 ton samego żelaza ,nie mó- Urzęd~ie Kwaterunkowym, że ma za duże mie 
s-lawie cen dz isiejszych można zamknąć w s'u- . .... I szkame. 
'mie około 250 miUonów złotych. Ma być to W 'ilC lUZ o mnych nl1tenarach. Budowa ha l' 
bowiem obiekt. na skalę europejską o wymia- musi więc po trwać trochę czasu. Nic n am n ie TĘCZA - Nadzieja 

TATRY - "Bolek i Lolek" 
WOLN OSC - My z Kronsztadtu 

• rach 50 ~ 70 metrów ~ b i e~nią o obwod~i: powstaje, jak uzbroić s i ę trochę w cierpli . 
200 m !?trow. Hala będR:le na)prawdopodobme) l ... k' Z ,.... 

EDWARD BURZA. Dochodzenie praw dopo 
dobnie nie jest jeszcze zakol1czone i dla tego 
dotychczas nic o tej sprawie nie słychać. 

Wolność: 16,30, lB,30 20,30, w nied. 
ta : 14,30, 16,30 18,30, 20,30. 
WŁj.)KNIARZ - Złote wrota 

świę konstrukcji żelbetonowej i s tanie pomięl.17'11 wosc l ~ze ac. pew~osc~ą Je) SlC; doczeka · 
ulicami: P.iotrkąwską, .Ks. Skorupki i Zerom· my, gdyz sprawa zdaje SIę ruszyła z mart· 

KURACJUSZ SANATORIUM W TUSZYN. 
KU. Zagacmier.ie, które poruszacie jest bar
dzo wJżne i dość skomplikowane Nie jest 

Włókniarz: 15,30 18, 20,30, w niedziele 
św ięta: 13, 15.30 18, 20,30. 
WISŁA - Dziewczęta z baletu 
'lACHĘTA - Ukochany 
OSWlATOWE - Polowanie na słońce l Była 

sobie dzieweczka. 

Z TEATRU WOJSKA POLSKIEGO 
Dnia 29, 30, 31 b. m. o godz. 19.30 w Te

atrze Wojska Polskiego wystąpią w koncer
~io znani artyści Dzigal i Szumacher. 

OSTATNIE PRZEDSTAWIENIA 
"HISTORII DWU SERC" 
w Teatrze Kameralnym 

teatr Kameralny grać będzie tyłke do śro-
4y włącznie komedie Dullu.da HISTORIA DWU 

skiego. wego punktu. _____________________________ nA~a~. _____ • ___ ~g_. rm~liwe w~a~~ jena~ma~q"cty. hd~ 

C:::ERC kt' k' Z f" G b k '" TEATR SYREN'\" T tt 1 \. jest pewne: gdy odbudujemy kraj , gdy poło. 
~ Al k o;a Z :y ~n~~lu o. 11 ra. OWl~ lej ,,- rugu a żyro)' mocne podwaliny nowej gospodar1;i lu-
l. e san r~ ~ czyn~ lego ~I~SZV SIę o t rzy OSTATNIE DNI. Dziś 2 przeds taidenia dowej . gdy _zapewnimy dobroby't na)szerszych 
mIm powo zenIem e wzg ę u na wys ępy I 'n'solej komedii Aldi Benedctti'ego p. t. I mas - problem, który poruszacie, będzie o 
artystów w innych miastach występy nie beda 
przedłużone. W NIEDZIELĘ DWA PRZEDSTA- "SZKARŁATNE ROZE" z udziałem 7.Uakomitc - wiele ł atwiejszy do rozwiązania . 
WIENTA o godzinie 16 f 19 r.linut 15 go komika Kazimierza Szuberta. Jadwigi Baro- "VI. MACIASZCZYK. 'lil1ączone przez pana 

Kasa czynna od 11 do 13 i od 15. Telefon nówny i Bolesława Mierzej~wskieqo. 20 zł. przekazaliśmy Robotniczemu Towarzy -
Nr. 123-02. Pocz. przedstawienia o godz. 16,30 i 19.30. slwu Przyjaciół Dlleci, wraz z kilku tysiąca-

W sobotę -5-go września Teatr Kameralny Kasa Teatru "SYRENA " czynna od godz. mi złotych , ofiarowanych na . cele tej insty-
D. Z. wznawia najweselszą komedię G. B. lO-tej przez cały dzień. tucji przez naszych Czytelników. 

Shaw,a "ZOŁNIERZ I BOHATER" z udział em: JAN ROGOZINSI(I. P.iotrkowska Nr 113. 
B· l' l " B • k" B . k ' G k TEATR LETNI ,.BAGATELA·' Piotrkowska 94. le !C.ue] , uczyns. le), uga)s lego, uz a, W sprawie Waszego s ąsiada, ob. Stawickiego, 
Mikołajewskiego, Schmidta, Szaflarskiej , Ta- OSTATNI~ WYSTĘPY PARNELLA zwróćcie się do tow. Głąbskiego kierownika 

taI1!kiego. Dziś w ni edzi el ę o godz. 16.30 i 20- t", Ostat Wydziału Personalnego Łódzkiego Komitetu 
PPR (n ajlepiej o godz. 9-tej rano). 

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ .. LUTNIA" 
OstatnIe przedstawienie operetld "POLSKA 

nie dwa przedstawienia znukomitego Baletu 
Parnella, który już jutro rozpoczyn a występy 

KREW"_ 
Dziś o godz. lO- ej ujrzymy' no raz ostatni v: Poznaniu .. V'-i celu uni~n.ię:i.a tłoku p rzy k~_ 

piękną operetk<: w 3-ch ak lach z muzyką l sle - proslmy o wczesme]szc wykupywanIe 
Oskara Nedbala "POLSKA KREW". I bil etów, ~które sprzedaje kasa Teatru "BAGA

Obsada premierowa. Kasa teatru czynn1i TELA" od godz. 10-tej rano przez cały dzieli .. 
od oodz. 11 _ol. Tel 273-70. Zniżki nieważne, 

DYZURY APTEK 
Dzisiejszej nocy dyżurują następujace ~ptek l. 

Chqdz\itskiej (Piotrkowska 1(5), Gluchowsklego 
(Narulo-wicza 6). WÓjCickiego (Naplórkowskiego (1) 
KowalskIego (Rzgowska I ł?) . Kahane !Limanowskie
go 60), Malczewskieao ($ródmieiska 211. Smolema 
(Karolewska 481 • , 


