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Gen.erał Clay nie da Francuzom ani grama niemieckiego ~~·.i 11ftettwoiwadJza~ korzystne 

WAgla na reparacje wojenne. Niemcom nale~y płacić dolara ma „Figa:r·O" sąd'zi, że plan anglo. amery-
~ , kański pochłonie całO!Sć Wt:igla Zagłębia 

BERLIN (Obsł. wł.) - Pode-z.as konfe- Nawet skrajnie pt:awicowa „Aurore", to, co tymczasem stanie się z naszym Ruhry i Ol!fta·tecznie J)Olzbawl kraje zde-
rencji prasowej na temat planu podnie- zazwy<:zaj chwafą<:a bezkrłtycznie Arne przemysłem... wastow~, a przede wszystkim Francję 
sienia przemysłu, nacz~tny dowódca rykanów, pisze: „niepokojące jest, ze PAl<YŻ PAP.- ,.F·ranc Tfreur" stwier surowc(>w, tak bardzo potrzebnych do 

k A dza że „nie tmeba czytać między wiet-· odbudowy, Obietnice. zawa•rte w komu-wojsk amerykańs ich w Niemczech gen. nglosasi stawiają sobie _jako główny S!'Lami ogłos.zooego Pl8!11u, aby od.kryć dą nikacie l'Ondyńiskim, są tak mg'Ji>Ste, że 
Clay, odpowiadając na pytanie .iednego cel dźwignięcia przemysłu niemieckiego żeuie kaipifaHstycznej Ameryki do stwo- ob3r.waite1 fra·ncuski ma ]lł'awo sądzić, Iż 
z dzłennikarzy niemieckich oświadczył: i ustalenie poziomu produkc.ii stali na rzenia ta/kiego stanu rzeczy. by m'()l"l'.na I raz je-~tzcze <Avoce zwy.cięsłwa dcstaną 
„Francja nie otrzymuje ani grama wę- 10,700 tysięcy ton, nie troszcząc się o bylo ~zuć si(} w Niemczech jak we włas Się zwycW,iźooym". 
gla z tytułu odszkodowat'l, płaci ona w 
dolarach każde kilo węgla, który jej do· 
starczamy. 

PARYŻ (.PAP} - Nazajutrz po ogło
szeniu przez gen. Clay i marszałka 
Sholto Douglasa w Berlini.e planu pod
niesienia pGziomu przemysłu opinia fran 
cuska manifestuje silne wzburzenie. 

Ze szczególną goryczą przyjęto tu 
OŚ\\ iadczenie sz€fów anglosaskich sił 
okupacyjn~-;ch w Niemcz~h. że „Roz
mowy w Londynie z Francuzami nil nie 
zmieniły w planie, przygotowanym 
przez AuglikÓw i Amerykanów„. 

<::ala prasa pisze o zJ.ekceważeniu in
ter{'sr)w Fram'ji. 
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Nieudane desanty Holendrów 
PARYŻ PAP. _r Jak donOll';i z Batawii a

gencja France Presse, 3 holenderskie okręty 

wojenne usiłowały bezskutecznie wysadzić 

wojska na- północnym krańcu Sumatry. 
Indonezyjskie baterie nadbrzeż.ne udare

mniły te usiłowania. Na wyspie Madurze Ho 
lendrzy spotykają się z zaciekłym oporem or
ganizacji muzułmańskiej „Sabilli'i;;ii", która 
PTOklamowała wo jnq świętą. 

• Dziś 
na 

wybory 
Węgrzech 

BUDAPESZT PAP. - Rzecznik rządu za-

ZSRR ratyfikuje traktaty. okojowe 
z Wł°'hami, Rumunią, Węgrami, Bułgarią i Finlandią 

MOSKWA PAP. - Prezydium Rady Naj- pujące: a) oddziały sojusznicze winny być 
wyższej ZSRR ratyfikowało w dniu wczoraj- wycofane w ciągu 90 dni z terytoriów odnoś
szym traktaty pokojowe z Włochami, Rumu- nych państw nieprzyjacielskich, b) cztery 
nią, Węgrami, Bulgarią i Fmlandią. wielkie mocarstwa winny w ciągu roku po-

Jednocześnie w·cem'n"ster spraw zagrani- wziąć decyzję co do przyszłości kolonii wło
cznych Wyszyit k1 o;w· dczył brytyjskiemu ski h. 
charge d'affaires w Moskwie, że Związek/ Jeśli w tym czasie porowmienie nie zo
Radziecki zgadza stę na rychlą wymianę do- stanie osiągn'ęte, sprawa oprze się o zgro
kumen!i>w ratyfikacyjnych. madzenie generalne ONZ. Ponadto ratyfika-

Następstwa wejścia w życie traktatów cja traktatów pokojowych umożliwia oficja/
pokojowych z b. satelitami Niemiec są nastę- ne zniesienie stanu wojny między państwa-

I Ja, Genowel<z Korzeniowska, tkaczka z 
Nowej Tkalni, zwracam się do wszystkich 
włókniarzy łódzkich. 

- W tym. tygodniu udałci ml się osiąg 
nąć 184 proce t normy net sześciu krosnach. 
Wyrabiam dziennie OO tysięcy wątków. Tka 
czką jestem od 24 Ltrt. Przeżyłam okupację 

i obóz pracy w l~iemczech. Wiem, ie tylko 
własną pracą zapewnie sobie lepsze źycie 
ju:Z: teraz i na przyszłość. 

Za ostatnie 11 dni :zarobiłam 6.950 złotych. 
Przyrzekłam sobie święcie, ~e z osiągnięte! 

normy produkcji i z.-:uobku ule zejdę. Posta 
ram się pracować jeszcze lepief. Wiem, te 
pracufę dla Polski Ludowej, dla te) Polski, 
o której marzyłam. 

mi sojuszniczymi a b. państwami nieprzy/tJ• 
cielskiml w Europie z wyjątkiem Austrii i 
Niemiec oraz wznowienie normalnych stosun 
ków dyplomatycznych. 

RZYM PAP. - Prasa włoska stwierdza, 
że włoska opinia publiczna przyjmuje z za
dowoleniem ratyfikację traktatu pokojowego 
przez ZSRR - tak jak wszystkie akty, któ· 
re przyczyniają się do zamknięcia bolesnego 
okresu historii i do znormalizowania stosun· 
ków międzynarodowych. . . • 

BUDAPESZT PAP. - Premier wę~ierski 
Dinnyes oświadczył, że całe Węgry dowie
działy się z radością o ratyfikowaniu trakla· 
tu pokojowego przez Związek Radziecki, gdyż 
kładzie to kres ćwierćwieczu wojny, które do 
prowadziło kraj do nędzy i zniszczenia. Nie 
pozwolimy już na Io - dodał premier by nie 
odpov,;icdzialni politycy, którzy wepclineJj 
no.„ "'7aj do wojny, opanowali znów kiedy· 
kolwiek Węgry", 

Miesiąc odbudowy stolicy 
Przemówienie Prezydenta przez radio 

komunikował urzędowe dane, dotyczące nie- Górnicy wezwali do wyścigu pracy wszy. 

WARSZAWA PAP. - Prezydent Rzeczypo 
spolitej Polskiej Bolesław Bierut wygłosi w 
niedzielę, dnia 31 bm. o godz, 12-ej przemó· 
wienie przed mihf'ofonem polskiego radia, po 
święcone zagadnieniu odbudowy stolicy. 

dzielnych wyborów na Węgrzech. W wybo- stkich włókniarzy, i:r ja zwra.cam stę do tka· 
Tsaldaris utworzył rząd 

złożony z samych faszystów greckich 
rach bierze udział 5.407.893 osoby, co stano- acek i prządek łódzkich - kto chce iść r..a 
wi wzrost w stosunku do liczby osób biorą- wyścig pracy ze mnąl 
c.ych udział w wyborach z 1945 r. o 243.232 Genowefa Korzeniowslta 

LONDYN PAP. - Wczoraj w późnych 
godzinach wieczornych Constantin Tsaldaris 
przywódca populistów greckich przedstawił 
królowi Pawłowi listę członk.:.w nowego ga· 
binetu. 

wyborców. Genowefa Korzeniowska tkaczka z PZPB Nr. 1 (Nowa Tkalnia) 
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Us'zkodzenie jednej z turbin w Elektrowni W nowym rządzie, zaprzys1ęzonym .iuz 
przez króla, wszystkie teki otrzymali przed· 
stawiciele partii Pil/PU/istów, z wyjątkiem te· 

W ciągu tygodnia będziemy • musieli poważnie ograniczyć zużycie prądu 
W ciągu ubiegłego tygodnia zasko-

czyła wielu l1'dzian niemiła niespodzianka. W 
godzinach wieczornych w wielu dzielnicach 
t.odzi nieoczekiwanie zgasło światło. Okazało 
1ię, że w Elektrowni Łódzkiej nastąpiło powa
ine uszkodzenie jednej z wielkich turbin o mo 
cy J6 tysięcy kilowatów 

Przyczyną awarii było zużycie instalacji, 
k:tóre zostały w barbarzyński sposób wyeksplo 
atowane w czasie okupacji przez Niemców. 

Warto podkreślić, że natychmiast po wy
Ewoleniu zamówiło Zjednoczenie Energetycz
ne Okręgu Łódzkiego zagranicą szereg części 
tapasowych niezbędnych dla przeprowadzenia 
kapitalnego remontu turbin. 

Niestety, w całym świecie daje ~ę dziś od 
:zuć brak urządzeń energetycznyi:'h i wskutek 
:ego termin dostaw dla Łodzi ustalony został 
fopiero na iok 1948. Z tych wzgl~dów znajdu 
je się Elektrownia Łódzka pracująca z ma
tsym1 lnym obciążeniem w dość ciężkej svtu
acji. 

W wyniku uszkodzenia turbiny Elektrow- wych całkowite wyłączanie oświetlenia wy- ki ministra aprowizacji, którą powierzono nie 
nia Łódzka pracująca normalnie z m.ocą około staw i ograniczenie do minimum oświetlenia zależnemu socjaliście Sakelaiu. Tsaldaris ja· 
50 tysięcy Kilowatów straciła około jednej wnętrz. 
trzeciej swej mocy i obecnie nie jest w stanie Silniki studzienne winny przejść wyłącznie ko premier zachował również 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 przedstawiąĄię parlamentowi. 
nia i wskutek tego na okres od 1-go do 8-go do minimum oświetlenia w mieszkaniach. p 1 . opu isci nie posiadają w izbie bezwzglę-września stało się konieczne zastosowanie wy Zakazuje się używać grzejników elektrycz-
Jątkowych środków. nych w godzinach szczytowego napięcia od dnej większości, dysponując 141 głosami na 

Część fabryk włókienniczych będzie mu- 7 do 11-ej i od 16-ej do 23-ej. ogólną liczbę 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. tef chwili wyłączać okresowo niektóre okoli- gen. Zervasa oraz innych drobnych ugrupo· 
Odciąży to w dużym stopniu elektrownię w ce podmiejskie. wań skrajnej prawicy, mających ogółem 40 
porze dziennej . Niedość tego jednak, aby po Jesteśmy przekonani, że obywatele Łodzi głosów. • 
wetować po:wstałą Jukę. Musimy wszyscy na zastosują się do tych wszystkich zaleceń. 
kilki! dni ograniczyć spożycie energii elek- Jak się dowiadujemy w ostatniej chwili W ate1iskich kołach polityczny<:h i dyplo-
trycznef, spodziewane jest wydanie zarządzenia, na pod matycznych z jak największą rezerwą przy· 

Zjednocze•lie Energetyczne wzywa przeto k · · k J·ęto fakt sformowania przez Tsa1darisa mono-wszystkicll właścicieli - drQbnych zakładów stawie tore90 kazdy to nie zastosuje się 
przemysłowych i rzemieślniczych, ażeby na do powy~szych zalec~~ Elektrowni - pozba- partyj~eg~. rządu .. Powszech~ie pa~uje. prze· 
okres jednego tygodnia przeszli n'1 ·ya:" noc w1ony b~cJ31e całkow1c1e pradu. konanie, iz decyz1a Tsalda11sa moze 1eszcze 
ną. Zic•lnorzenle nak;»···~ rf.w"''"" w·a·-1-1·'.- ! Raz jeszczl' a-+„,my do -C·i'k"o prze- bardziej pogorszyć sytuację Grecii w kraJu 
lrm shlerow, restaurac,l l lch.ali roz. v .v:..o- st;uaania zal2ceń Elektrowni f,ńdxd.iel. li na aren i<> m;pr/•„narodowei. 
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la szlaku bojowym walki o plan 
PPS i PPR wz wają włókniarzy do wyścigu pracy 

W dniu wczorajszvm obradowały Woje- I cy i robotników obsługujących większą ilość I do. wznowienia i u~ktywnienia n1l:rad techni 
wódzkie władze PPS i PPR w sprawie udziah1 maszyn. Wzywa się członków obu partii' do cznych i produkcy1nych .. Vv V>'yn~ku przepr~
organizacji członkóv.· . obu par Iii rol).otniczych przcjśda na zwiqkszoną obsługc maszyn. Zo-

1 

wad1rnnych i:iara? t.echniczn_vch i produkcyJ
w pracy nad wykonaniem Planu Trzyletniego howiąi;ujc.siq organizacje partyjne do :vyko- ny.eh zobow1ą~;1J~ się techniczny aktyw par· 
w przemyśle włókienniczym. Vv wyniku obrad rzystdnia wszyst ·ich istriiejących mozhwo- ty1ny do przy1sc1ą Ra~om Zakładowym z po. 
nacechowanych głqboką troską 0 sprawne i sc1 technicznych i innych, celem . opracowa-1 mocą w celu stw.irzema pla~': ztik~ad11 pracy, 
terminowe wykonanie planu powzięto jedno- nia własnego planu produkcji, ktoreqo zada· j opartego na faktycznych mozhwościach fabry
głośnie poniższą uchwałą: niem będzie -;- przeJ-roczenie planu państwo- ki. Traktując walkę o plan jako di:ogę ~o ~o-

Uchwała Wojewódzkiego Komitetu wego. prawy bytu mas pracujących Komitety Noie-

K U P O N Nr 41 
WIELKIEGO KONKURSU 

SZKOLNEGO 
pt.: 

„GLOS" DZIECIOM SWOICH 
C ZYTELNIKOW 

Imię. i nat w isko . . .. 
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Polsk.iej Partii Socjalistycznej oraz Wo- Po sporzł]dzeniu wyżej wymienionego pla- wódzkie obu partii uważają za koni~czne po· I 
sklej Partii Robotniczej podjęta na ganizacjom pąrtyjnym. nych z planem produkcyJn , sporzą~zonym 
jewódzk~ego i Łódzkiego Komiletów Pol nu, koła part.yjne ~gliiszają o tym śwo·m · or- łączenie planu rozbudowy_ ur1ądzen socJal- I 
wspomnianym posied1'.eniu w dnin 27 . Dla rozpracowania powyższych zadań K<>- przez Radę Zakładow.ą i a partyjny fa-1 

Mie;jsce pracy ~ .•.......•. , • 
Szkoła i klasa uczącego się 

dziecka . . . . . . . . . : . . . . . , : 
sierpnia 1947 mitety Wojewódzkie obu partii zobowiązują bryki. ---··--------------

:~~~~~~~~~!!d:~}~.d~~si~{:;::rJ~~~:R:~ .~~~ Pr c--··--e~. ·-s··· --·~··w-~·-·-----,. Nu dob1·e-ga kon' ca 
wazme1szym zadamem sloiącym przed oby-1 • 
dwiema p_artis.mi robotniczymi na. polu gospo -~ • • , 

.::z~~1e1e!~ók7e~~i~z;m~koname planu w I . ,erokurator zrzekł się Przesłuchiwania dalszych świadkow 
Nastąpić przeto powinna mobilizacja człon- KRAKÓW PAP„ - W 15-tym d.niu prze· nem. Swiadek twier<lzi, że e>sk. Niepokólczyc- Swiadek odpowtada , na pytania adw. Ma~-

ków partii dla wykorzystania rezerw prai;y, I woclu sądowego &ąd przesh1d1iwal świn.dka J6 kiemu oddal tylko trzy „przy.slu~i". Skierował lanko bdr<lzo powściągliwie i w dals:zym cią
tloprzez przesunięcie robotników z oddziałow 

1

. zefa Guzika i świadka Ludwika Muzyczkę. do .niego o'sk. Karczm~rczyka Jak. o ~?radcę g,u zaprzocz-a swej przynaleiności organizacyj 
rneprodukcyjnych i administracyjno-gospoda~- Swladek obrony Józef Guzik zeznawał na ~- pa/1tyczne!!o, wziął .udz1.ał ~ kon!erenc11. wraz nPj 00 komoo.dy głównej WIN. 
czych .do oddzi:=iłów P'.?dukcyj.nyc~. Zobo~ią l-.oliczn.ość· dzi.alalności osk .. Ka;bata w o,kr~s1e z _Rz~peckun. Sanoicą t N1epoko~czyc~1m na Po pn:eshlchaniu świadka Muzyczki pro· 
zuje się członkow partll do nmic]owama rn: okupac.ii w ~amach batahonow chłopskich. ktorej .zapadła decyzja utworzenia . WIN. -- kura<t:or za zgodą o·brony, zrzekł i1ię przesłu· 

' · : ' · · · · · · S · d k M d 1· b · WIN p · • c iwania a·s.zvc swiaUJĄow wo ee czego 
dywidualnego zespołoweqo oddziałowego 1 astępnym o;wiadkiem jest doprowad1mny z Wreszcie wziął udział w konferenCJl komen-l h' . d 

1 
b . . _,,,. b 

międzyzakładowego wvscigu pracy i roztocze w1ęz1ema„ Ludwik Muzy.czka .• W1a '.- uzy~ dn..ow o. szarow w oz.mmm. a .ro a d ł , - . . ' • 
Ilia systematycznej kontroli nad jego przebie czka w skąpych słowach Rrzedstawia sądowi resztowam_u płk. Rzep~ck1ego,. na kto~e.1 7dp.a są Off asza zamkruęc1e pnewodu sodowegp 
Q'iem. p~zebieg swa.ich kont.aktów '!- os~arżonyi_n dla decyzia przekazania kole]Ilego kierowm· i za~z~dzlł przerwę do czwartku drua 11-g~ 

Organizacje partyjne winny czuwać nad N1epokolczyck1m, Karczmarczykiem i Ostafi- ctwa WIN Sław-borowi. wrze;mw rb. , 
stworzeniem przez administrację najlepszych 
warunków pracy dla uczestników wyścigu pra 

Zjednoczenie Energetyczne 
o krą~u Łódzkieeo Ł ó d ź, 
Daszyńskiego 58 

R ma dier w śleJ>ym zaułku 
W nadchodzącym tygodniu rozstrzygną sie losy gabinetu Francii 

ZATRUDNI INZYNIEROW i TECH 

NIKOW - ELEKTROTECHNIKOW. 

Zgłoszenia przyjmuje Wydział Per

sorfa!ny pokój 75 II p. 

A jednak 
,,Scheiherowcy•• · prz~dują 
W dniu 28 sierpitia br. Scheiblerqw.i,;lia 

Przędzalnia Cienka osiągnęła 100,2 pro
cent planu nierpniowego. Tak samo udało 
się na „Wigoniowej. W tym samym cza
;ie Nowa Tkalnia miała już 97,6 procent 
ltrzewidzianej na sierpień produkcji do 
końca miesiąca, osiągnie więc na pewno 
pełnych 100 procent. Niestety „Księży 

Młyn" kuleje. Dociągnął 01' ledwie w tym 
samym czasie do 85 proc. - Od „Księżego 

Młyna" zależy więc w tej chwili nie tylko 
bonor PZPB Nr. 1 jako całość. al~ i to, czy 
Tkalnia będzie miała do~ć . przędzy dla 
dalszej :realizacji planu. . . 

PARYŻ PAP. Przebieg rozmowy premiera! Paryża, któn! nie wykhtc-zają możliwości kry
Ramadier z sPk r, : i <zem ff{'n"r•' I nv m SFTO Cny >.vsu rządowego. 
Molletem · w prezydium rady ministrów ..nie I Według relacji „Franc Tireur'' Gyu Mollet 
przestaje żywo interesować kół politycznych miał wręczyć Ramadier iekst uchwał komitetu 

Sytuacja gospodarcza świata 
GENEWA PAP. - Fitz1geria·ld, sekre-,żę ;leżeJd nie bęną, pQCJZyniotne n:adiz.wy

tarz Mi1ęd1zynarodowej Ra.dy <lo spr-aw ozaJne kroki, pQgorslZY się ·mybko sytu
krnrsu żywnościowe•go organi1zacji, októ acja żywnościowa śwłata. Fit~erail'<l O'b
rn ma się za.i'rrwwać Slprawą repartyicji Ii7·w, że \V st~urt~n ·~o. P01)rzed!J.i'Ch. zihio 

, , . . . , . . mw, nai śwłec1e 1stme3e <>hecnie med<r a1rtJ·kułow zywnosc1owyc~1 1_1'3. .sk.a~ę mię bór w wySQkoścl 25 milionów toti zboża. 
G.z.yna~d~wą). w prze.1)110w1eniu, wyogło lstnieóą również trud·ności w dziedzinie 
sronym na konforencji FAO, ośw:iadczył prad1111kcji tłusz.cZ1u i c·ulkru. 

Obrady brytyjskich Zw. Zawodowych. 
LONDYN PAP. - W 1xwiedziialek na-j tyi]siJdch .2?Wiązków zawodiowycih w 

stą!pi otwarcie do-rocznej konferencji bry Soufhpiort pr~y ud.ziale 800 dele,gatów. 

Morderca faszystowski na wolności 
RZYM PAP. Bvly prefekt faszyśtow. ki Genui 

Carlo Emmanuel Basile, który skazany został 
przez sąd przysięgłych na śmierć, za rozstrza. 
lanie i deportowanie do Niemiec szergu par. 
tyzantów i robotników włoskich, stanął zno
wu przed sądem przysięgłych w Neapolu wo-

hec skasowania pierwszego wyroku. Były pre 
fekt faszystowski skorzystał tym razem z am 
nestii i został niezwłocznie zwolniony, Wia
domość ta wywołała żywe niezadowolenie w 
Genui, gdzie doszło do manifestacyjnych pro
testów . 

naczeln~go SFJO 1 zapytać go, czy zamierza 
stosownie do tych uchwał złożyć w parlamen. 
cie odpowiedni program gospodarczy przed 
rozpoczęciem ferii. Ramadier mia udzielić od
powiedzi wymijającej, przyrzekając przestu
diowanie projektu. 

G~u !"f1>llet. oświadc:wł, że przedstawi tę od 
powiedz komitetowi naczelnemu, który zamie 
r;rn zwołać ~ początku przyszłego tygodnia, 

W kołach politycznych stwierdzają, że mi
nislrowfe socjalistyczni mogą łatwo znaleźć 
się wobec jeszcze jednej trudności, gdyż Rada 
Republiki omawia obecnie statut Alget:u, u· 
chwalony przez zgromadzenie narodowe. Mo
że ona głosami komunistów, socjalistów i de· 
putowanyc.I). muzuJmańskich przywrócić pro
jekt komisji, a uchwala komitetu EFJO zobo
wiązuje ministrów, którzy - jak wiadomo -
głosowali na zgromadzeniu przeciw temu pro 
jektowi, do poparda go ~ takim razie w dru 
gim czytaniu. 

„Populaire" publikuje artykuł Guy Mollett'a 
d?magający się zerwania z polityką półśrod
kow. Ten przywó,dca socjalistyczny żąda: 
1) pokoju z Indochinami drogą pertraktacji z 
autentycznymi przedstawicielami Vietnamu, 
w pierwszym rzędzie z Ho-chi-minhem, 2) za 
łatwienie sprawy Algeru 7godnle z życzenia
mi większości Muzułmanów, 3) urzeczywt
~tnl"nla socjalistycznego programu gospodar• 
czego. 

Nasz program gospodarczy, uchwalony 
przez kongres - konkluduje Mollet - two
rzy jednolitą całość Komitet SFJO ma zebrać 
się w przyszłą środę 

----------------------------~------------------------------..... -------------------ł-5 

- J0edina•k odwia,ż-y;łeś się, bo idziesz prawdie niema! - wyikrzyl!rnął raidoośinie 
z tylm w aria term. mały Grek i wskaz.all ręką na wóz, z:bli-

- Mu•szę, gdy1ż mam rozkaz odvrnwa- żaja,cy się do nich. 
dzić g.o d() Ja'lliny. Quel! nie zwrncał uwagi na Greków. 

Quell nie rozumiał. o czym ta1k żywo z.naJdu.jących siG na wozie, To mo~;li być 
r<>Zlmawiają. Jedona1k mał GreR sipodo- z powodze1niem Ni-eimcy przebrani za tu 
bał mu sie. Mieior niePOSipoJity talrnt do bylców. Szed1ł w milczeniu. głęboko za
Slprzeczania się. Na.~de zrobiło si,e, zi:m- myiśJo,ny. Doszli doo S'krzyżowa•nia dróll: 
~Jo. Powiał wiatr i Quel'I zoiba1czył jeyo- na prwd1mieści11 miasta, gdzie zazwyczaj 
ro, nad brzegiem kitórego Z!naidowała się odbywała się kO'ntrol.a wjeżlcl.lżaj1ącvch 
J.arniua. . dio Janiny awt i w10z1ów. Nie z.nal,eź'li tu 

- Otóż i jezioro -- wska,zał ręlką bro żywej dmszy ... 
dla.temu Grekowi~ Pr ·cd óał to po nic- Na Przedmieściad1 miasta rzucały im 
miecku, aby mógł go roz1wrnieć. sir w oczy wyiraźne ślaody bomibardowa-

- Ternz iuż blisko... nia, Nie 01calał żarden dlOm. ·Ulice przy-
- Niemoów tymc·zasem nie widać. Za brały niesamowity wy•gląd ollbrzymiego 

ttwaiżył pan jakiekolwiek ślady pÓ nich? rum-0wi;ska. W'Sz•e,dzie p.anow.ała martwa 
- N.a raztle żad1Jycib. Ale co bęrdzie da- cisza. 

rej - nie wiadomo. \~'reszcie 'dobrnął dlO gr.u,t;ÓW w cen-
Wrreszcie z·oba-czyli w odda'leniu Pier· tru111. Tu dop~ero spo•tlkał kilku żołnie

WSZycb mieszkańców Janirny. Byli t<>I rzł'"i wałęsaj.ących się bez edu wśród 
Grecy„, zimszczionych domów. Ale mieszkańców 

Partrzcie - Grecvl Nif!mr.ów na- mrnsta nie było widać. Ogól'l1e wrażenie, 

którego doznał wi<l'zą1c to porz:uoone 
'P~ez mie·szkańców miasto - było okro~ 
'pne. Rm~e'.irz.ał się bezira<llnie dioo'koła. 
Nagle osfra my''l przemk,nęfa mu przez 
głow.ę: Sz:pital, co si1f' Mało ze szi.P'ita
lem? ... Pobiegł w kierunku szipifala, nie 
zwracając uwagi na G,reków. którzy'cią
gin~li za nim. 
Otóż i SZIP'it.al. Odelcl!nął z 111l1g·il,„ bo 

ho zobaczył tu skrawek życia. jedyny bo 
daj w tym mie~cie uma•rłyicih. Przed we.j 
ściem doo szipitaia Rtaiła gruvka Greków o 
ra:z kil1k.a anitotbll'sów. Gmach, w kitóryom 
mieścił się szipital, był Jedna1k zu1pełnie 
zrucinowainy i z,ni•s,zczony przez bomby. 
Wy1czuwał za,paeob, któreiz;o nie mógł 
sarn określić. Ale wiedział- że ten za
pac1h jest związany z miazmatami uno
szącymi się nad zburzonym mia tem, br 
dą<eymi 1>onieke,1d istotą tej stiraosz.neJ, 
martwej ciszy... Nie, nie strasznej, ale 
ma1jesfatyczrnej - r.>omy:ślaił - ma}esta
fiycznei... 

Ci.e;ż,ko sa'Piąc przeda·rł się prz.ez sitto
czonych Greków do drzwi s21pitala. Gdy 
wozestąp.ił próg- JJoczuł fosz.cze jeden za
ipad1: zapach śmierci, który był zarazem 
zapach~m życia, kryjące;go się Jeszcze w 
tej jedynej oa:zie. fake, był sz'J)itat 
Skierował sire, na salę przyjęć. leż.eli 

-tu wprost na podło{lze ra11ni Grecy1 Ran 
ni leżeli również na koryfarZiU. Pod1yla
ty si0 nad nimi kdbiety. a inne k•oibiety 
chodziły Po ko•ryfarza,C'b i salach, niosąc 
w ręku ró.żne me,dykarrrenty. Nie zwró· 
ciły nawet uwagi na niego, gdy pr~·bo 
dził óhok nić!h, 

lieleny tu nie było. Widział same no
we h•"arze, kMrycb nie znał. 
Przeszedł przez koryfa•rz i trafił do 

\\·iel'kiej sali, ~dz,ie równieź le.żeti rain!!ł. 
W Powietrzn 1mo.Srif sie cie~ki zaipacll 
z.g-niliz.ny. :i'od~;iny i krwi.,. Zbliżył siię. do 
niesro J;reclki lekarz w bia1łym fartuchu. 
Po1patrnał na twarz Quel'la. na 1)r.udne 
SZ1ma ty. \\' które była owjnieta i POwie
dział coś pielęogniaricc. T'r,rłała mu noźY· 
ce. Nic pytając 'Il nic. chciał pr zeciać 
sz.ma1y. Ale Quel! zaprotesotował. 

- Nie t•rzeba. SZll'karm' tu kogoś! 
rzel<'ł zdec~r.dowau.ie. 

- Co pa1n powiedział? - zapyitała pie 
lę~niarka DO angielis'ku. 

- S.zu1kai111 tteleny Stangu. Musze ją 
od1naleźć. Czy pani nie wie, gidzie siie ona 
znajd uje? , 

- Nie wiem„. - od'Powiedziała dziew
czyna, nie wytkazujcaJc żad'tlego zaintere
sowania Przy1byszem. 

Zrozumiał, że nk tu nie w kóra. Wy
sziedł z sali i skiewwał siei d-0 jakie•goo 
niewielki ego PO'kod11, mieszczącego się 
obok J;abinetn starszej $iost1ry. Otworzył 
drzwi. \V pokoju hylo kilka pielęgniarek, 
kttóre z;wi~ły bandaż-e. 

„.Ona była nachylona n~d m4ed·nica i 
myła rę-ce„. 

- Heleno ... - powiedział. 
Odwródlła s-fo do niego. 
- To .ia! - rzekł cicho. - Tak, to Ji'tf 

<D. c. n.) . 
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Teraźniejszość i przyszłość Pomorza Zachodniego 

Zad nia i cele Szczecina 
w o.świetleniu ll'ojewodq toH'. Borkowicza 

W ten sposób już w bieżącym 1947 roku 
rolnictwo Województwa Szczecińskego włącza 
się do calości naszej gospodarki Narpdowej, 
zbliżając się szybko do pełnej likwidacji od
łogów i· do takiego stopnia za9ospodarowania, 
które pozwoli na produkcję poważnych nad
wyżek płodów rolnych. 

ZAGADNTENIE PORTU I ODRY 

I PERSPEKTYWY ROLNICTWA I UZDROWISK 

UrodzaJnd, pszeniczna-buraczana ziemia po 
zwali na najszybszą amortyzację poczynionych 
przez państwo wkładów. 

Godnym zanotowan!a jest fakt, że już te
raz przystąprlśmy w 6 powiatach do odbudo• 
wy i remontu 2.437 budynków na wsi. 

Poważne prace przeprowadzone są już te
raz nad ożywieniem nadmorskie~o ·pasa uzdro 
wisk, z których na pierwszy plan wysuwają 
się Międzyzdroje, Dziwna, Międzywodzie, Ustio 
nie Morskie, Mielno. 

W świetle naszej ogólnej polityki gospo
darczej rolnictwo województwa Szczecińskie
go nabie1a szczególnego znacz{,nia w powiąza 
:~~- ~ zagadnieniem Odry i po tu w Szczeci- , 

Dzałania wojenne w poważnym stopniu PRZYSZŁOSC PORTU SZCZECINSKIEGO 

zniszczyły ziemie położone nad Odrą. A więc, Wszystkie wyże] wymienione zagadnienia 
ucierpiały przede wszystkim powiaty - Szcze pozostają w ścisłej łączności ze sprawami pel 
cin, Kamień, Nowogard, Gryfin, Pyżyce i 
Chojna. w związku z tym stanem zagospo- nego uruchomienia I rozbudowy portu Szcze-

darowania owych zniszczonych połaci nasze- emskiego. 
Złota oznaka z wyobrażeniem herbu Szczecina I go województwa powstały trudności. Utworzo Port Szczeciński ze względu na dogodne 
ofiarowana przez m. Szczecin Prezydentowi na przez Rząd Komisja Aktywizacji Szczecina położenie i powiązanie z arterią Odry, stanie 

Bierutowi. i rejonu Szczecińskiego przystąpiła już do się największym naszym portem przeładunku 
prac. zmierzających do odbudowy znłszczo- I węgla. Dla osiągnięcia tego realnie zakreślo-

W rozmowie przeprowadzonej ze spec1al- nych gospodarstw wiejskich i linii komunika- nego planu i zasadniczego celu przeprowa-
hym wysłanniki.em „GŁOSU ROBOTNICZE- cyjnych, szybszego zagospodarowania rolnicze 
GO" omawiając bieżące sprawy Szczecina oraz go i 07.ywiena ośrodków Przemysłu i Handlu. dzane są już teraz poważne prace inwestycyj. 
województwa Szczecińskiego Wojewoda Szczególne miejsce w tej akcji zajmuje trójkąt j ne, a ponadto - opracowuje się dalsze plany 
Szczecil1ski tow. Borkowicz powiedział, co na Pyżyce - Pyry - Myślibórz, Pyry - Gry· I szerokiej gospodarki portowej. 
stępuje: - Dla Województwa naszego decydu fin. Woj. szczeciński, płk. L. Borkowicz. Wywiad przeprwadził (-) Pow. 
jące znaczenie posiadają zagadnienia portu i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~~y'°r~~r~::::·:::;::::·'°w·- Port Szczeciński - to Wrota na Południe i -Zachód 
GOSPODARCZEJ 

Powyższe zagadnienia weszły już w pierw
szym roku trzyletniego planu Gospodarcze-

Prezydent Rzeczypospolitej, ob. Boleslaw Bierut 
zaznajamia się w Szczecinie z planami odbu

dowy województwa. 

go w stadium realizacji, to znaczy istnieją 

realne plany i środki dla aktywizacji powyż. 
szych zagadn!eń w zakresie gospodarczym 
i ludnościowym Województwa. 

W roku 1947 zbi.eramy plon z 800 tysięcy 
ha. 

Rozn1owa z dqrektoren1 B.O.P-a w Jzczecinie 
wuje ścisłe projekty, związane z odbudo-1 czasie wojny baseny i n;prawić wyl:irzei!>o 

... 
W zakresie naszej gospodarki, zwłaszcza 

zcr-' gospodarki morskiej, godnym uwagi i za 
notowania jest fakt wzrastającego zaintere· 
sowania Szczecinem ze strony zagranicz
nych sfer przemysłowo-handlowych. Jest to 
niewątpliwie zarazem uzasadnien!e słuszno

ści nastawienia całego narodu oraz oficjal· 
nych czynników naszych wobęc problemu 
szczecińskiego. 

Problem Szcz~cina łączy się z .problemem j 
Odry, a wszystko to pokrywa się z pojęciem '1· 

portu węglowo-przeładunkowego, który po
winien cdegrać najpoważniejszą rolę ntetylko ; 

wą i przebudov;q; portu. oraz mosty. 
Zdaniem tow. Lipowskiego, jednym z za- Obecnie znajduje się w remoncie 25 dżwi-

sadniczych czynników osiągnięcia zamierzo- 9:ów. Sq to dźwigi wydooyte z dna. Mate
nych celów jest mobilizacja na odcinku nał, potrzebny do remontu, zdobywa się na 
szczecińskim aktywów obu bratnich partii ro- terenie samego por.tu. Pochodzi on ze zde~a-
botnnicz eh _ PPR - PPS stowanych. urządzen. W chwlli obecnej, stW1er 

Y 1 . dzc tow. L1powskl. prace prowadzone są w kle 
Przew1dziana zdolnośc przel.adUDiiOWa runku remontu i naprawy 90 obiektów porto-

SzczecJna w r. 1949 powinna wynosie: 5 l pól wych. Pracują 4 brygady robotnicze, złożone 

miliona łon dla węgla i milion Irm \łla rudy z dwustu ludzi. - Ale - powiada dyr. Lipow 
orcn: rl!';bni11y. W tym t.E'lu n')\<]q dc15tosow.:xć skt - nie jest to I1czba wystarczająca. Ape
Odr!-.! do zdolności nawigacyj 1yctt b=z przerw !ujemy do wszystkich fachowcó,„ z całego 
zimowych t letnich, SP.Owodowanych posuchq kraju, aby czynnie! i aktywniej zatntereso· 
Trzeba będzie zbudować zbiornik:! zapaso- wali się sprawą odbudowy portu szązeciń· 
we i oczyścić dno Odry od wraków. Należy skiego, stając w szeregach jego budownT
wyposazyc port w nowoczesne urządzen!a czych. 
mechaniczno-portowe, pogłębić zamulone w Pow. 

Przodujący pracownicy portu w Szczecinie 
zasianych zbożem i ziemniakami. W akcji siew 
nej wyróżnili się szczególnie osadnicy. którzy 
poważnie przekroczyli planowane zasiewy l, 
mimo niekorzystnych warunków atmosferycz
nych (majowa posucha), uzyskali zwiększone 
plony z ha. Było to możliwe przede wszystkim 
dzięki wydatnej pomocy Państwa w postaci 
około 20 tysięcy ton ziarna siewne~JO, prawie 
30 tysięcy ton sadzeniaków warzywnych, po
ważnej ilości traktorów oraz dzięki ofiarnej 
pracy rolnika. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

w życiu gospodarczym Polski, ale i w handlu 1 "„ 
mic;dzynarodowym, Taki~ właśnie jest isto- . ·.· 
:ne przeznaczenie Szczectna. Również rol~ 

Gdańska potęguje znaczenie Szczec!na i na- ; "''"°''·,„.„.„.„ ..•• „ ........ 

Prace inwestycyjne 

ocl.mót, bow!em Szczecin posiada niektóra i 
zalety natury przeładunkowo-komunikcrcyjnej, l 
przr.wyższającej nawet Gdańsk. - j 

w portach Pomorza Zach. 
Wydział Administracji Wybrzeża przystą

pił do przeprowadzenia inwestycji w porcie w 
Swinoujściu i w Dziwnowie. Najważniejszą z 
początkowych prac będzie zbad.an:e dna i oczy 
szczenie dróg wodnych, usunięcie wraków i 
wszelkiego rodzaju przeszkód, a następnie na 
prawienie nadbrzeży przeprowadzenie ko
'liecznych instalacji. 

O potencjonalnych możliwościach portu de· \ 
cydują dwa zasadnicze momenty: połoic:nie ! 
geograficzne i zaplecze. W!aśnte te dwa' Inż. Leopold Upow- Inż. Jerzy f\fJLdziar Michał Nowicki, Piotr Sobkowiak, 

technik. 
czynnikt stanowiq, istotną wartość portu szcza ski, dyr. BOP-u. 

Rzec7 oz na wcy portowi 
01·ganizuj~ się 

W Szczecinie przebywa już 1ćlość znaczna 
ilość wszelkiego rodzaju rzeczoznawców por
towych. Postanowili oni utworzyć organizację. 
która zajmje się sprawami zflwodowvmi, tary
fami itp. 

ctńskiego. O planl:ich i zagadnieniach bieżą· 
cych, zwiqzanych z rozbudową; pDrtu szc!e· 
cińskiego szczegółowo opowiada nasz9m11 
specjalnemu wysłannikowi dyrektor BOP-u 
w Szczecinie, tnż. tow. L. Lipowski. 

Dyrektor Lipowski slusznie podkreśla zna
cz~n;e Szczecina, jako najkrólszeg;, szlaku 
_..ęglowego ze S~ąsk.cr do Morza. Przyczym 
szlak ten biegnie w dwóch kterunkach: -
ko'~jowym i wodnym. Nie należy zapominać 
o tym. że właśnie w dorzeczu Odry let:ą naj· 
ważniejsze centra gospodarcze Polski. Zaple
cze Szczecina z punktu wtdzen1a tranzytu 
stanowią; Czechy, Węgry, Austrta, Jugosławta 
itp. Jednocześnie, jest on bliski Szwecjt Te 
państwa sq bliższe Szczecina niż Gdańsk, 

Nowe lime rnorskłe na -Triest i Hamburg. I na '.ym, siwi rdza dyr. 
Li: -1-r. polega geo'}raficzna wygoda po-

POmOrZU Zach. lożeni szczectna. 

Nowe linie morskie na Pomorzu Zachodnim - Na bazie przyjaźni z sąsiadom! z Po-
Towar7"stwo żeglugi Przybrzeżnej na Bal- łudnia - mówi tow. Lipowski, w~korzystu

tyku „Gryf" przeprowadza obwcme rozmowy z jąc swojq sytuacje, Szczectn musi odegr~ć 
zagranicą w sprawie nabycia statków, które na poważną rolę. Postada on starq tradycię 
dawałyby się do żeglugi na terenie Zalewu rzeczna-morską. Zadaniem naszym jest ją 
Szczecińskiego ~.n.a od~inku Szczc.cin-.Gdai'1sk. I podtrzymać t rozszerzyć . Eksp~rt i tranzyt -
Rozmowy rozwijają się pomyślnie iest na- takie ::;a cele i zadania Szczecina. 
dziej a. Ż~f'Jtrz) mamy jednost~i. które z?st~- "'hel. zreali:oowaniem tyc. h podstawowych 
łyby na t'Tch limach uruchomione. W re1ome . . . . . . 
ujścia Odry odczuwa się bowiem brak jedno zadan Szczecma, istotc• kto1ych 1est ~dbudo 
stek, które mogłyby połączyć liczne miejsca- wa ! p_ne~ud~w°'. portu, - :zuwa rueda~o 
waści leżące nad Zalewem ze Szczecinem. P""rolana do zyc1.:: Międzym1asrowa 1tom1sja 

n......,_ Aktywizacji Szczecin.a, Komisja owa opraco· 

Zjednoczenie Stoczni Polskich w Szczecinie 
u I i c a M ot e j k i Nr a 

PR z Y JM UJE: wszelkie remonty obiektów pływających, maszyn głównych 1 po
mocniczych, oraz konstrulicje stalowe, drzewne, obróbkę mecha

niczną, spawanie i cięcie metali. 

Zatrudnimy natychmiast pracowników okrętowych: 
kadłubowców, specjalistów stoczniowych, stolarzy okrętowych, 

elektromonterów, hydraulików, spawaczy elektrycznych 1 ace

tolinowych, ślusarzy i tokarzy. 

Zgłoszenia osobiste lub pisemne. 

--------------------------
WARSZAWSKA SPÓLKA APTECZNA 
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LITE 
Pod znahieffl Grąla 

Legendy i podania Pomorza Zachodniego 
. Za n·,Jizmy się w ów świ·:tl legr,md i baśn! wiążq się wszystk!e sagi o pogrążonych w Podobnie ze względu na swe cudowne siły 

slctwne stolo się wzgórze pod Smołdinem . 

Pomol'Z<lnie byli ludźmt morza, a wiemy, źe 
patronem żeglarzy jest św. Mlkoloj. Wzgórze 
Rewekol pod Smołdz.inem jemu poświęcone, 

cie~zyło się niegdyś wielkq slawq. Spieszył 
tu każdy, kto będqc w niebezpieczeństwte 

marskim ślubował pielgrzymkę do patrona że 
glarskiego rzemiosła. Spieszył i ten, który 
dopiero morskim folom iycie swe ! mtenie 
powierzyć zamierzał, wpierw jednak o opiekę 
świętego pro sić nie om~szkal. Znaczente t 
powago wzgórza Rewekol z kaplicą św. Mi
kołaja da się odszukać w samej nazwie owe
g(I miejsca. Pochodzenie nazwy Rewekol 
upcrtrujq niektórzy w łacińskim określeniu -
„rewenaus colls" - co znaczy po ]'Cisku 
,.czctgodne wzgó1ze": 

Polska żaglówka na tle Swinoujścia. 

Po:norza Zachodniego. Czte.y były w ś1ednk falach miastach, w dit! nczególne dające 
wieczu święte -\'łłlgórza na Pomorzu. Kolo znać u sobie z toni jezior szczecińsktch d:?w1ę 
Koszalina, Smołdzina, Derłowa i Polanowa k1em zatopionych dzwonów. 
Ne '.rr .l•ei mów·: hL~orta o vr;:górzu i~::ił-:: D~r· Moc szcz()gółów przekazała nam przesz-I 1nwc Etary poemat, opiewaj~·,y w!elkf n<1 łość o drugim śWiętym wzgórzu, Chełmie pod 

· rogan jak! nawiedził Pomorze za Bogusława Koszalinem. Kiedyś miał Chełm dla Pomo
}.: „„ 14; • H 1. i.;, wspomina o świ ~ e; c;órze d•ll I r~a Zach-0dntego znaczen.ie ~odobne temu, ja 
lowsktej z klasztore!Jl Kartuzów.Aż :-:a stoki kie w Pol!lce Centralne1 miała Jasna Gó10 
owej góry potę!Żllla północno - zac'hodnia Stala tu kapliczka poświęcona Matce Boski'.ej, 
wich .;r;:i, pc:qczora -z: niesłychanie wysokq z jej cudownym obrazem, a liczne ptelgrzymki 

Na!C!odei;n Szczecińskiej Spółdzielni Wy- ! falą wyrz~c '. lir jeó~n z !rz~ch statków, slo.c;-1 ciągnęły na s~czyt świętego wzgórza z naj

dawntczej „Polskie Pismo i Kstqżka" ukaże su~ , cych u u . ~c:tci Wieprzy. Z tym hu!ag(' n,~m dalszych okolic Pomorza. 

niebawem cłekawo ks!qiżka, poświęcona 
przeszłości alowiańskiej Pomorza Zachodniego 

Będzie to zbiór b.<:rśni, legend i podań, łoi 

śle zwtąi:anych z prastarą zi'.emiq piastow· 
skq powstotYch na te} właśnie- ziemi, wśród 
jej odwiecznej ludności słowiańskiej . Autorem 
tej pożytecznej i interesującej książki, na 
podstawie htstorycznych źródeł stwierdzajq
cej odwiecznq: polskcść Pomorza Zachodnie
go, iest znany literat-regionaltsta, rozmiło\va
ny w zamierzchłej przeszłości słowiańskiej 

Szczecina i okolic nadmorsktch - Walerian 
Lochm1tt. Książka ta będzie posiadała ooy
głnalny tytuł: ,,Pod znakiem Gryfa", bo legen· 
.darny g1yf właśnie jest oznaką i sym90Iem 
historycznego, słow'iańsk1ego Szczecina. 

Książko pióra W. Lachmitta, wprowadza. 
lc:tca czytelnika w barwny i. fantastyczny świat 
legend r baśni, po1rqca o struny przeszłości 
Polskt na Pomorzu Zachodnim i dlatego wła
śnie zasługuje na szczególną uwaga. Słowiań 
ska przeszłość tych ziem, Od\vieczna !eh pol
skość, mocno zrośnfęta z wewnętrzną polsko
ścią naszego ludu, ujawnia w formte najbor-. 
dziej : pi'zekonyvrujqcej, · że wśród · pomo rskie i 
!udnoś9i kra:żyły te same lege;idy. co nad 
Wartcfi'Wisłą: Mamy tam podanta o śp!qcych 
r.ycerzach, ukrytych skarbach, krasnoludkacl: 

Szumią fole Bałtyku przy brzegach Pomorza Zachodńiego. / 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

i czarownicach. Przewija się w !yoh l;igea- 1;ymoleusz Karpowicz 
Ciach typowo słowiański, wspplny ntemal . --

wszystkim narodom słowiańskim „ •. ,ąlek o Z<'I - • Wieczorne 
topionych micrstac'h, kościołach t dzwcnach. 

• 
zmęczenie 

_ Pozn-ać przeszłość swego narodu - zna
i::zy i:c:znać n1ój na1ód, jego istotą r treść du 
chowq. Legendy Pomorza Zachodniego - to 
świat dotychczas prawie nom nteznany, 
a zarazem, - to świat historyr.zr.y ziemi, u 
ś.wdęconej przez Krzywoustych. Kazków 1 Bol 
ków. l, gdy wróciliśmy na n<rsze ziemie nad 
Bałtykiem i Odrą, - powinni~Dli sobe u~wia 
domić, że 7ltl'l'ówno jak same !e ziem!e, tak i 
ich historta, ich legendy i baśnie, ś::iile z 
n!mt zwiqzane i na nich powa~ale - to ogni-
wa nieprzerwanego łańcucha naszej no Pi:.mo 
:zu ciągłości d-ztejowej, k!ómj jesteśmy kon
tynualorcnnt. Dlatego włośnio należy z uznc:t
n{em powitać ukazanie sH~ ksląt},;:i N. Lacb
mrna t zapoznać się z jej ireściq. 

Szczecin UJ przehriou 
"'.: --

Al•lą Bohaterów Wmnowy 
wł~ wejdsle do miasto 
gałlić ~ 

wiqza~ chude szyta lcrłarń 

w 1\lpły blcnln&. 
I 

Piętr.u mn!e wyni01lq 
ponad krHw bzu. 
Pewno zasn~ 
w .pierwsze! gwieździe 
pnqc:el 1łę brzegiem wnoh 
Jak raca. 

t kstętyc: wnldze trz:etwleJ 
nit myłl o Tobie 
Bołe ludzi zmęczonych praett. 

Zycie kulturalne Pomorza Zach. 
Poezję, a, poniekąd i prozę reprezentuje 

Tadeusz Karpowicz, nowele dla dzieci pisze 
Walicka-Neyman, a doktór Telega jest zna
nym na terenie Szczecina krytykiem liternc· 
kim. ... * * 

W ramach nm1e1szego, .pobieżnego 'prze· 
glądu szczecińskich poczynań na polu kultury 
i sztuki zapoznajmy się z lotu ptaka głównie 
z pisarzami i plastykami. O teatrze napiszemy 
osobno, gdyż kwestia ta wymaga szczegóło· 
wego omówienia. 

Na samym wstępie mała, lecz zasadnicza 
uwaga: brak należytej, głę_bszej opieki ze stro 
ny odpowiednich czynników lokalnych i 
centralnych, rozproszenie dość szczupłych na 
razie kadr inteligencji szczecińskiej, brak 
praktycznego k.ontaktu tej inteli'gencji z sze
rokimi masami - talcie są główne niedociąg
?J!ięcia na kulturalnym froncie Szczecina. 

* " " W Szczecinie istnieje Klub Literacko-Arty-
styczny. Urządza periodycznie ciekawe „czwart 
ki literackie", w ramach których porusza sze· 

. reg interesujących . i aktualnych zagadnień. 
„Czwartki" stoją na wysokim poziomie. Ostat-
nio wstąpił tam znany poeta, Grzegorz Timo
fiejew. Ale te „czwartki" skupiają wokół sie
bie prawie wyłącznie elitę intelektualną i „nie 
udzielają się" szerokiemu ogółowi. 

"' . . 
Na terenie Szczecina pracuje twórczo kil

klu pisarzy i poetów. Najci ekawszym z nich 
Jest pisarz-regionali5ta, Walerian Lachm1tt, spe 

' 

Drukarnia Spółdz. Wydawniczej „Polskie 
Pismo i Książka" w Szczecinie. 

cjalnie interesujący się folklorem i his lor:ą 

Pomorza Zachodniego. W najbliż'SZym czasie 
ukaże się jego książka pt. „Pod znakiem Gry
fa", obrazująca świat legend szczecińskich. 

Literatka Bonecka kończy powieść pt. „Bez 
domni", w której porusza ciekawie ujęty te
mat o po1vstaniu warszawskim 

Z pisarzami w parze idzie jedynie na tere 
nie Pomorza Zachodniego Wydawnictwo -
Spółdzielnia „Polski~ Pismo i Książka" o wy
bitnie regionalnym nastawieniu. Placówkę tę 
zalOżyli hyli więźniowie polityczni na czele z 
ob. Królewiakiem. Wydała ona dotychczas kil 
ka pozycji literackich i publicystycznych, te
matycznie 'Związanych z Pomorzem Zachod
nim. Między innymi Spółdzielnia wydaje cie· 
kawie i żywo redagowany tygodnik ,,Szcze
cin", poświęcony zagadnieniom aktualnym Po
morza Zachodniego. 

* 
Związek Plastyków w Szczecinie urządza 

wystawę •prac swoich członków - malarzy, 
rzeźbiarzy i grafików. Pierwsza odbyła się w 
listopadzie 1945 roku. W 1946 roku tych wy
staw było 6, a w bieżącym roku już 7. 

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

Z artystów plastyków szczecińskich nale· 
ży wym~enić rzeźbiarza i malarza, a zarazem 
dyrektora Muzeum Miejskiego - Lecha Kre· 
kotowskiego, oraz grafika i malarza Podsadec
kiego. 

~t. Powołocki 

Miejscem pobożnych p1elqtzymek była r6w 
n!eż gó1a ]'Od Polanowem. I tuiaj znajdowcz 
la się' kaplica, nte wtadomo już d2_:iś jakl•
mu św!ętemu poświęcona. ·Z kapliczki pozo
stały jeszcze ślady mu1ów. rozsypanych w 
bedodny stos kamieni'.. Na stoku gó1y biło 
cu.:iowne źródełko, Opowiadano kiedyś. że 
wod<I owego źródełka posiada cudowne włcti!i 
ności leczni'.c-ze. Według legendy zostało ono 
w szczególny spocób odkryte. Pewna rntu-z
czank1:1 z Polonowa, c'ho1obą złożona, ml-ało 
sen p1zedziwny. Sniło się jej, że uzdrowHa 
jq w<>da, drzemiąca pod powierzchniq z{em1 
na stoku poblisktego wzgórza. Wysłała wittG 
n<Izajutrz swego męża, kai~c mu kopać we 
wskazanym we śnte miejscu na trzy o~tr11a 

łopcrty głęboko, a gdy woda pokaże się, zo
czerpnqć jej i przynieść do domu. Mąż wy
konał wszystko, jak chora we śnie widziała, 
a ta napiwszy stę cudownej wody, rychło 
wrócdla do sił t zdrowia. Lubująca st~ w t-;x 
jemniczości ludność tutejsza stwierdzfła, ż.e 
kapliczka pod Polanowem miała nieqdyś po:. " 
łączenie pod-z:iernnym korytarzem :z zamki „m 
w Polonowłe. 

Najprawdopoaol:iniej tak sławne w poda
ntach owe cztery wzgórza był~ przedmiotem 
kul'lu jP.szcze za czasów pogańskich. Po wpro 
wadzeniu chrześcijaństwa mądrzy mn!st wy 
korzystali dawne wte1zenicr, jako siłę oirak
cyjną dla nowej wtary. Podob'nie bywał<> w 
tnnych okolicach, żeby choć wymienić WZf36 
rze św-. Bronlsławy pod Krakowem. Tok i tu, 
choć w zm.ian1onej postaci i w chrześcijan
aktm kształcilł, p1zechowały stłł dawne śwttt 
tości naszych przodków. 

A zaznaczyć wypada, ile właśnie nad· 
morska cz~ść województwa su:zecińsk:iego 
s.zczególnte obfite w znaleziska, potwierdzu
jqce sl-0wtań.ską prz&1złość. Sami Nremcy. 
specjaliści w wypaczaniu prawdy htstoiycz 
n.ej, w-0hec oczywistośct swych własnych 
odkryć na tym tuenre byli bezannt i musieli 
raz poraz przyznawać, że pr:i;ecie!: jednak 
nie oni, a Słowianie byli panamt 'tych z1em. 
Poszukiwania, prowadzone w takim naprzy
kład powiecte Sławno, dałyby i dmś jen
cze ciekawe rezultaty. 

Jak najrych!ej należałoby odrob1ć downs 
zaniedbania i szkody, jakie nam nauko l.'1ie
mieeka swtadom'f• wyrządziła. Doić l'JfZy\'o· 
czyć fakt, że w czaste budowy 111011y z Der· 
Iowo dQ Czanowa w roku 1883, pod wsici; 
Porzecze, zniszczono przeszło &l'llk41 p1zehi1to 
tycznych grobów. Sam ta"kt i'.ch zniazczenia 
przez Niemców potwterdza niewcitpltwą sio. 
w!O'i'iskość tego wykopaliska:. 

Zresztci w rnuHum szczecińskim , no mu· 
rach 0calałych starych budowli lch.nacyoh 
\viekaf! w leqenda·'i. l\ldu pomorskiego, 
w samych falach szmaragdowej tom Bałlvku 
- wszędzie są rozsypcme szczegóły· slowiah 
skiej przeszłości tyeh prastarych ztem pol-
skich. Pow. 
llllltUUUIUftł~llłtlłlHUlłtłłtltttfłlłtUtfłlllłłlłłłlłłlłlUUłlłtłłllltllllllUIH 

Kronika kulturalna Pomorza 
Zachodniego 

Ostatnio w .Szczec1nie t Międ~yzdrojach 
bawili na gościnnyc'- występach popularni 
a'" nzy warszawscy, Helena Grol!!SÓ'?łll<:! i 
Antoni Jaks~tas. Występy cieszyły __się powo-
dz "ltem i !Iczną frekwencją. • 

* • * 
We wrześniu Muz!!lum Miejskie w Szcze-

cin!-, po prz!lprowodzeniu i1iezbędnych UJ'O· 
rzqdkowań, będzie otwarte dla publI!cznoacł. 
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dreczn· · atlo wi.edzy 
&lód k óry. został nasycony~ 

kron.i.kami . dynastii, lek<:je, które wstydliwie 
P?IDIJ~ły jed)'.'ną historię prawdziwą i istotną 
h1 stor1ę ruchow społecznych, która głębokim 
nurtem szła poprzez lata w masach 1-ądowych 
oparta o z'.luany ekonomiczne i gospodarcze. 
Asp~~t pol1tycz.z:ry. tych płytkich i kłamliwych 
lekCJt był. domiuiący, społeczny i gospoda•r
czy odsunięty był na szary koniec. Mniej in-· 
~e};ge!1tny uczeń nii? zawsze mógł się domy
sltc, ze poza datćl i miejscem wypowiedzenia 

wojny istniała 
0

głęboka jej przyczyna, z re- Ekono~iczny . Rady Minis_tr~.w odd~ł do <b'· 
guły przemilczana. • spozycJt M1.n,1sterstwa Osw1aty niema/ cc:dq 

Z bagażem liikiej metodyki nauczania za- produkcję przelJlysłu papierniczego J najwfę'k• 
stał nas pierwszy rok powojenny. Jeśli więc sze zakłady graficzne w Polsce. Zmnieję.zorie 
trzeba było pomyśleć o nowym podręczniku, przydział paipier-u prasie codziennej i peJiO· 
to musiał on być naprawdę w całym tego sło dycznej, wprowadzono w dziedzinie rozdziału 
wa znaczeniu - nowy. Nie ty1ko treścią, ale papieru jak najdalej idące oszczędności. 
przede wszystkim duch~m. Zaczęto od elementatrza i od szkoły pQd• 

Zagadnienie podręczników staJo się spra- stawowej. Jej potrzebom ofiarowano trżY 
wą palącąłS-połec:znie. By jej zaradzić, Komitet czwarte całego przydziału papieru. 

Sprawa podięcznik.6':' szkq,.Jny.ch przez 
dW:a p1e~\~sz~ lata powo1enne b.yła jednym z 
ll~Jbarrlz1e1 p1lnzch i wymagających załatwie
:.1!4 zagadnie1i. Biorąc pod uwagę fakt, że po· 
CZąWSZ'l od· elementarza poprzez podręczniki 
!lik?łY. powszechnęj, gimnazjalnej i zawodo
WP..J .. az. ~o uniwersyteckich, czyli przez ogrom 
llą 1 r~znolit . z~:ow"t!o treścią jak i pozio
::em. masę: m1el!smy kolosalne braki, staje 
się 1asn,e, -ze sprawa nie była ani łatwa, ani 
pozwalaj~~a się ząłat~ić w ciągu jednego ro· 
b. _Dla JeJ roz_strzygn.1ęc~a p~ba by.Io stwoo 

' 

rryc cała armię ludzi prśzqcych, drttkujqcycli, 
n:;zeba ' ·Io _zużytkować S'€Hki tysięcy ton pa-
p.ieru · n11ec na czym drukować. Jetip.ym słe-. 

wem r " trzeba było mieć zniszczeń w Itr 
:t;:iach 1 w materiale, jakle zostawiła nam w0')1 

Rok 194'5 przyniósł tylko 15 podręczniJ<6w 
w nakładzie około póltora miliona egzemp]fl· 
rzy. Rok 1946 - .134 podręczniki, już w na· 
'kładzie trzynastu milionów egzemplatzY. O 
różnicy i osi.ąg1_1ięciach nie trzeba przekony• 
wać, cyfry Bowiem mają wymowę bardziej 
wyrazistą niż słowa. 

na. 
~akty czasów przedwo_jenJlys::111 kiedy ni~ 

by].ismy zdewastowani, ~i biologic":tn'ie, ańj 
g.ospodarczo rzucają najtepsze światło na ft:' 
pTawę. W r. 1932 wprO.wadzbno db szkolnic-

twa reformę jędrzejowiczowską. Równe siedem 
at po jej wprowadzen41 tuż przed wojną w 

_939 roku szkoła nie była zao'patrzona jęsz
c:ze w tyle ~odręczników, ile jej było potrze
!:;a. Przed wo Jenny rok 1936, kiedy mieliŚ)Ily 
! p,ppier i niezniszczoJle zakłady gi:'lifkz;l1 
przyniósł dziect'ćm i młodzie~y około 4 mif<l'-" 
nów podręczń1kó,:w, zaś w toku 1946 s<l,l1iii · 
;:ia1istwowe zakłady wydaw:nictw szkolnyt 
vry-dały ich trzynaście milionów, czyli więc'ef 
JlZ tąy rązy tyle. 

Dla<!Ze9,o wobę.c zwielokrotnionej liC'Z.b 
drukO'\Y'anych !liPDręczaików o·aczuwamy re ' 
brak - ktoś może zapytać. 

r>latego, że w c'lasacb przedwojen.nycli 
dziecko idąc do klasy następnej nie czekało 
na podręo:znik nowy, korzystało i kupowało 
używany. E:ałymi latami kl'ążyły te same 
siążki z rąk {jo rąk. oosłu~Itiąt wciąż nowel 

roczniki. Po wojnie tego ułatwienia ~ie mie;. 
liśmy. W znisu::zoneJ stolicy w ograbionyc6 
i spairmy.s;h miastach i ri:liaste.czJcath WŚ:\"Ócf. 
wszystkich innych dfiar nie zabra)fTo polskiej• 
siążki szkolnej. Jeśli istniała jeszcze, jaX<Y 

pojedy1iczy egzemplarz, to był to przeż~k 
je mogący stanowić ani zasady, ani {?Pdsta· 

wy nowoczesnego, powo jenrreyo nauczania. 
WoJna, prócz gwałtów i zbrodni przyniosła 
bowiem nowe za_gadnienia, wyciągnęła na 
światło dzienne sprawy istotne dawniej -z: pre· 
.aedytacją w szkołach przemilczane. WQ.ina 
w:rzną.czyła nowe granice państw, a podczas 
Jat jej trwanl_a krajach mniej ed naszego 
n;;.ra.żonych cala armia uczonych nie ustawa
b w pracy naukowej i bada't\Tcz_ęj. O wyni· 
kach tego, co zdziałał mózg i ręce uczonych 
trzeba było p.owie,dzieć dziecku. Oblicze swe 
zmieniła nie tylko literatura i hTstoria, ale I 
gen.grafia i fizylta. 

My wobec tycił -zmian w pierwszej chwili 
~tanęliśl"Q.y 'bezragni. . . Nie mieliśJllY ~iCZ€9~r 
eo by mogło Il07.WQ11c nam na ~ptym1zm, mer 
mieliśmy, powtarzamy @z jesząe papier!J:
nie mieliśmy przede wszys~im ludzi, kt~Yl 
pisać by umieli "i chcieli. Ludzi, :Którzy potra
filiby okaz~ć -lllł?dzi~ży, ż~ ż,yłerrw :' c.za~ac)l 
istotnvch przem1cm, naw1ązac logrczme do 
pneszłości hi3.to~.cznJ:j. K'tó.ff- '11~ nas~ 1{2_k'e
lenia. nriędzy;W\)Je~go, wyglądała mghscw 

W tym stqni1: 
zostawili Ni'em
cy jeden z bu· 
dynków szkol-

nych. 

Nowa wybud.o· 
wana pod~tacja . 

elektryczna. 

W Państw. 
v.>y~zej 
Szk.ole· 1;.ech· 
niczno-Prze

myslpwej 
ul. żez.em-
. skiego. 

Odbudowa 
auli szkolnej 
na 600 osób. 

i niepralW'~ie. "r,a'Ic d'obrze kaid'y "Z na'!! l'~ _ 
mięta ish~:W:fl lekcje 'hlstorii, i!qót~ r04:zej ~ył~ · .po dnia 1~-go g~!f.nla tb. w ry.ni w.Ji/ą® s.t./Jple jeden z no.-1'?',cli !1.lnttGliów tej uczelni. 
n ,U I I .1.l 1 'l'I 'I I !.T'I' u: I 'I (''.!' 111•1m .1 •n 1.Mllł"l 'l'll' 1\.11'.ll"I U'IJ!I I 'l'l:'m"' I I m:i„u.1.i111:l 'I J, i.:l.11,11:.1 l oj ,,(,I ,I 11 l I u I. (,lf l. Ul'l:ll!:l'.'l''.11'1'11'1;:11:.l.11. i: I I I l1~ Ti l'il!l:tm„11mlilllllill~l'lliill.11:J „1:tlllm i llTim!lllili:lllEll!l1'1mn11:m,1u1illD 

f!twa~.te «Jroql przuszlo~~! dla młftd#śU 

chowcy mają zapewniony dobrobyt 
283 szkoły zawodowe dają moiność wyboru 

Czy pamiętacie, Czytelnicy, czasy przed- 5?!? uczniów. W r<l4u szkolnym zaś 1946/~7 w1 niewice - gimnazju,µi gospodar.cze, Ozorków 
wojen.."tJ.e? s~1',.ołacb zawodowyc_h uczyło .się ju_ż 30. t.y- - farbiar-sko-wykończalnicze, Zduńska Wola 

C:asy te same, kiedy gnani niezdiową am stęcy ".""" w stos1;1?ku d~ c;r.asow przedwo1~n- - gimnazjum tkactwa mechanicznego, Opocz
bicJ·ą ludzie rnnieJ· czy bardzie)· zdolni pchali nych lt~ba ucuuo":' szkol zawodowych zwięk no - liceum cera!lliczne Malina k ł K tn szyła się trzykrotnie. . . . . • . ~ o u . a 
się gwałtem na wyższe uczelnie, aby po la- · Jak będzie w nowym roku szkolnyJ;ll? W - gimnazjum społdz1elcze, S1erad~ 1 Łęczyca 
tach z dyplomem w kieszPni oczekiwać mie- mieście naszym czynnych będzie 25 pbl.blicz· --. hand!owe'. Radomsko - mechamczno-stolar· 
siąc ar-1 i na marną posadę? Inżynier był naj· nych średnich szI<ól zawodowych, takich, w skte, P1otrkow - elektryczne. Rozsiana po 
c::ęś r· ~i przysłowiowym inżynierem od mierze których uczniowie spędzać będą 3 dni w szko- województwie sieć szkół zawodowych, to nie 
nia b •·uków. Lekarz rozgladnł się za posażną. le, a pozostałe 3 dni w warsztacie. Szkoły te tylko nagromadzenie w nich uczniów i zaspo· 
panną, k1ó ra wni osłaby w posagu tyle, ile po· wprowadzają dawno oczekiwaną nowość. mia '-kojenie gfodu n·auczania, to coś bei: porów
trzeba na urządzenie jego gabinetu, prawnik nowicie naukę dzienną. Ukończenie ich daje nania więcej, to wniesienie w prowincjonal
ugan i ał s i ę za korepetycjami, a agronomowi tytuł czeladnika i prawo wstępu do liceum ną atmosferę szerszego oddechu, powiązanie 
n'.e pozo stawało nic innego, jak podlewanie zawodowego. życia miasteczka i jego mieszkańców z resz
. niatków nil własnym balkonie. Nuzywa ło s i ę Próc1 powyh1vch Łódż wraz z wojewódz- tą kraju, ożywien ie 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· sodniczego: girru;J.azjalnego i licealnego, roz- ' ki cechował polską prowincję na korzyść od· 
rzy, i inżyni erów, i nauczydeli, i fachowców maitość zawodów nie będzie nastręczała trud· radzającego się twórczego postępu. 
wszelkich sp ecjalnoś ci. A okazało się tak, bo ności w ich wyborze. Gimnazja i licea elek· Na marginesie rozrostu i krzepnięcia akcji 

W zb'liżającym się roku szkolnym 1947/.&8 
poJllimo braku papieru drukuje się 25 milio· 
n'ów pod1Tęc.zników, z czego 14 i;µilionów rro• 
wych podręczników i wznawia około 11 milio· 
:nów uakładów dawnych. Ponad 25 milionów 
podręczników, to nie suche cyfry. To umoż· 
liwienie normalnej nauki, to zmniejszenie cię· 
żaru, jak.i spadał na kieszenie rodziców, któ• 
rzy wobec b.raku książek płacili za nie do· 
tychczas horendalne ceny. Szkol(! pod~wo· 
wa w tym roku zaopatrzona będzie w ksiażkt 
'Z na~wyżkq. Większość z nich u!Caże sJę ·na 
początku rqk.u szkolnego, nieliczna część w 
ciągu września. 

Po za'S'pokojeniu głodu książki, kwest~ 
,stała się jej cena. Wystacrezy przejrzeć kata• 
log PZWS, aby przekonać się, że cena ta 
,Qrzysitosowana została do możliwci:ści łwiata 

IJpl'ą,cy. „Elementarz" 34 zł, „Arytmetyka" 21 zł, 
„~eog}:afia" 15 zł. Biorąc te ceny pod uwag,ę, 

.staralJlile i estetyczne wydi1J1.ie mówią same 
:~a siebie. Aby zapewnić masom pracując~ 
ritani p.odręcz:nik, f2ąd wyasygnował miliard 

zfotych. • 
Po zaspokojeniu potrzeb szkoły podstawo· 

wej, przyjdzie kolej na podręczniki gimna• 
-zjalne, dla których przeznaczono 15 procent 
pnydzialu papieru, szkoły zawodowe, które 
zużyją 14 procent i wreszcie podręczniki un1• 
wersyteckie, będące już w opracowaniu, na 
których pokrycie przeznaczono siedem pro· 
cent. Jeśli chodzi o te ostatnie, mvślą przews· 
dnią przy ich tworzeniu będzie u]edaostajnie· 
nie ich na terenie wszystkich miast uniwer• 
syteckich. Panujący bowiem pned wojną 
Z"l'fYCZaj, że każdy uniwersytet miał odrębne 
podręczniki, był wysoce niewłaściwy i gma· 
twał niejednokrotnie pracę uczniów i profe· 
sorów. Po usłaleniu hierarchii istniejących 

potrzeb, po ocenie naukowej podręczników u· 
niwersyteckkh 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 powszech!'lej 
bez szkolnej książki, tak jutro nie będzie stu• 
denta, któryby jej nie posiadał. 

Jadwiga Szczepańska. 

Nowy system rozdziału 
książek szkolnych 

W trosce o to, aby książka szkolna za• 
miast być przedmiotem handlu dotarła flo 
wszystkich dzieci zastosowano w roku szk.l)l• 
nym, który nadchodzi sieć zamkniętą w trzech 
województwach: śląskim, dąbrowskim i o1· 
szt_yńskim. Szkoły ściśle według zamówień o· 
tri.ymywać będą podręczniki wprost z W'Y" 
d'awnictw z pominięciem księgarni. 

Akcja tak traktowana, jako eksperymel}t, 
nie jest pozbaWi.ona dobrych stron. ~waran· 
tuje bowiem szybkie i qezpośrednie dotarcie 
książki do rąk konsumenta. Przeciw ni~ wu· 
sJępuje argument, że dzieci pozaszkolne, któ• 
rych niestety, mamy w kraju jeszcze dość du· 
żo, pozostałyey poza jej zasięgiem. życte i do 
świadczenie nauczy, czy akcja ta wytrzyma 
i zda egzamin życia. S. 

OGŁOSZENIE 

PANSTWOWE ZAKŁADY 
P~ZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO Nr 3 
w Łodzi, ul. Sienkiewicza Nr 82/84 

przyjmą do pracy 
PLANISTĘ:. KSIĘ:GOWEGO. KETLARKI. 
SZ\V ACZKI RĘ:KA \VICZEK (ręczne 
i maszynowe, RĘKAWICZARKI z ma· 
szyn saneczkowych), PONCZOSZNI. 
KÓW na maszyny okrągłe i NAPY· 

CHACZKI NA KOTONY. 
Zgłaszać się do Wydziału Personalnego. 

Yc1e na3z e popłynęło inny,m nurtem. Nie trotechniczne , tkackie, farbiarskie, ślusarkie, ·•szkolnictwa zawodowego nasuwa się jedna 
z- sk. jes t już sprawchianem potrzeby tego lub ceramiczni> f 1iV>cm1fir:ml" , drnqeryjne. techn.i· tylko uwaga, którą warto, aby młodzież 
rrne~1 0 r~ cho wca , a potrzeha spolcczna. Pl11n ki dentystycznej, Jubil!"rskie, to tylko drobna i rodzice wzięli do serca. Bez głębszego prze

Trz:rletni - plan sytości, plan kultury dla część z ogromnej ich masy, której ogólna su- myślenia uczniowie zapisują się najczęściej 
mas, 'Vzh11oz·1 09romne zapotrzebowanie na ma wynosi na nowy rok szkolny 233 uczelnie do szkół mechanicznych, mniej chętnie do l PANSTWOWE ZAKŁADY 
fachowców we wszystkich galęzi ach wiedzy, zawodowe. włćrkienniczych, po macoszemu traktując po- PRZEMYSŁU' DZIEWIARSKIEGO Nr I 
: techmki. Sz.koJnictwo zawodowe jest za ma- Wzrastające zainteresowanie szkolnictwem zostale. Wywołuje to niepożądane zagęszcze· (dawn. Plicha!) 
e, aby sprostać na ras taj ącym po trzebom. I· zawodowym i idące za tym zgęszczenie nie w szkole, a w perspektywie grozi prze/a-i ŁODZ, KRZEMIENIECKA 2 
')Ś Ć uczniów i i lo ść szkół zaw dowych za· szkół w Łodzi spowodowało korriecz- dawaniem jednego zawodu na niekorzyść dm· iatrudnią: 
częla ro nąć , jak przv~łnwiuwe qrzyh po d e~z noą ro7sy pania ich po całym woje- gieg,o, co przede wszystkim uderza w samą wykwalifikowane stwaczki, kroj· 

u, a wszv t~ 0 105 1 "R w,•lc• p „r/1\ 11 •1 jmy wr1rlztwie. W m ~ ! Pń k ich miast.erzkarh, któ- młodzież. Z tych powodów zarówno rodzice, czynie I I majstra na maszyny 
fry sprzEd w 'Jl• t~ • "I -„ \'! · . l'J''l I re kiedys były si t> dz•bil ' dyn ie szkoły po- jak i dzieci powinni grun to wnie, najlepiej osnowowe (Kett1>mstuhle). 
okięgu l•.' d.k• m h1ł1 11~ <:'«;'. ·:· 1 ·wc, w 0 1.erhne i wy1astaj ą nowe budynki i szkolą przy pom0 t;Y _po~adn i zawodowej, rozpatrzyć I Zgłoszenia osobiste de Wydziału Perso-
.ta!cące około 10 tys. uc:.n ow. W p'erw· si ę k:i.dry fachowcow. Spała otrzyma zakła· l swe uzdoln1en1c 1 zanulowan111 t dopiero wte- nalnego. 
: ym roku po wojnie uruchomiono ich 9 dla dy kształcenia społeczno-qospodarc:z:r>11n . 0::1<;„r "y wy;bra~ zawód im odpowiadający. S. ,_ __________________ _ 

„ 
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Str. 6- GŁO·S Nr. 23_9 

' 
Wykończeni 

· - leży re. u c u 
I , Nie_wykonani·e w t·enni!oie pla.ot1 BrO- .. 

qJ.J;kcji w pr-zemyś-1"" włók~en:niczym s.kPĄ 
'-ć.:entrowtt,~0- uwagę wszystl<.\<:h pi;łl,~wją· 
c;y-ch t;l.a spxawie wiaściwej wy~ą}wŚ\:i 
pracy. Zdaj·emy s0<bie z. teg-o S{'l.ra.Wę, że 
zrealizowanie planu zależy takż,e ~d ną• 
~z-ej prncy, o-d pracy k91biet, którę są, 
w p).\\'a~uej rni,erze zatn1ctni(ln.e w przę.
Ql.yśte \Vló]\ięnniczyrn. Ka?-<\a kol;>ięt~ -
t-ka~~zka, prządka pqH-:·ują,c przy ~wym 
wacsztade z~ać m,µsi sol;>te w ęalęj }łebn~ 
sprawę z tego, 1e o,d n.\ęj, oq Jej wysill.<u, 
tęrnpa praicy i1 od jej Qb'O.wiąz,k'\1W9iki zą; 

Pzię,~!· .własnej zara.dności· i' pomyslo
woś<:l siać się. moiewy twórczyniawi 
szeregu <iriobiazgó,w, które stanowić bę 
dą uzupełnienie (Ja.szej ga.rderoby. Włas
nym "B.\Z"l7tnYslem spc;m:ądzić możei;ny w 
domu z posiadanych starych i ni·ellżyw3 
nych ,,ł.aszków", różne ząbawki dzkcię
ce, ozdoby, a na.wet czę.sci n?sz~i odzi-e· 
iy co w poważn:ej mierze 0ddąiy qasz 
budżet od wielu wydatk0w. 

ranne wykonan~e z·~płanow~-ąęj ~o9!(),ty:....._ ~.aftu( ze§\awłia<ń barwnych. Najskrom
dctyduje o estetyce i przy<\atności wyko n!ej_szy sportowy wygląd nadałoby wy
narn;go przedmiotu. konan.ym prs;~dmiotow stosowal'li€ jako 

'Na zaiączonych tyst,mkach prze.dsta- orrnii;nęn,tu sutaiu te~ samej barwy CO' 
wiamy . naszym czytelnic~l<om modele m~tęrial., z którego zos.\aną one wyko-
czapeczki i torby, które z łatwośeią mo· nan,e. · . 
gą zosfać przez nas. wyk0nane, oraz Zą~,ąWkę - H.i'!.H~a uszyjemy z.e 
\v.zór zabawki dziecięcej - zajączka, n?- skraWl'<ów materia_łdw posiadanych w a~ 
~ającej się do wy.kcinan,i-a we własnym w,u. Pie,sz.<;zegółne czę.ści k>0rtJusu sporz.

1 

. leży wy.lmrrnnie planu. Praca pi;.zy wąr· 
S?tącie st~ła s\ę hoj11wym pqstęrunki~"ll. 
g<\yi, vJy<lajność pi;acy ką*qej jeflrwstki 
qęcyduje o całości osiągnięć. K?~dy ~o~ 
stój wa.rsztat\1 to spadek przypuszcza!· 
nej pląnem · pn:ewi·dzianej p.rQcłu~cjr. Ą 
jędn{l.k częstv r.darzają, się chwile ve;;to
Ju w. y:nikl~ z niedbal~twa, spóźnleń itp.„ 
'p,O'IV\'Ydów \\tprych tak czę.sto· mQi•na\Jy 
~µikn,ąć. Do świa<lomoś'Ci w:;zystldoh \.ą, 
-lj1et winna ckitrz·cć ta jas\lfl p.raw·cta. ~ę 

~ . 
I 

-dO'mowym zak.r-esie. A (l~a tych najpra.· 1 

cowitszych z pośroo nąs za-łą.~zamy wzqr r 

·pomysłowego i estytyqnego wykończa· 
nia ręcz_ników kąpielowych dla małych 
<lz-ieci. 

'' 

'. ~ dnvilą g\{y g'os·podarzem kraj4 stąl ;si~ .. 
. ''wiat pracy', na ni.m t:>począł obo.wl~Ęek ...-
ęzynnego ... os0histego udziału w realiza· Na tP py spor:z.ądzić własnymi sifami• 
~i· jaknais.zyhsz-ej odb11rlowy. fragmę.n- l'k k t · l b · h • 
tei11 tej odbµdowy to rei\lizacia plcą:1u na szat'' czapecz .· ę, oreo ~ę mu· rac ar-

tęw i uszyć kotniBrzyk l11b dzięki pracy 
?.Jdcinku wl6kier111iczym. Wiemy; że Jest wlasnycli rąk nadać es•etyqne a swoi-
to jedyn;:i nroga' do porJn~Psienia !laSzy•Cfl t • t · d "A ' r 
~aro-bków · - jeqyna droga do dobro- 8 '\'.! Rffi no p<:isia i:mym pr~!All\11° 9m co- Czapeczka i torebka powinny t>yc 
bytu. Waga i wacze·ni·e l«onłęcznośd wykonane z jedne.go niątęriąlu. gdyż sta 
tęnni,nowetąo wylmnania pl~nu d-o.tr~cQ pawią całość". · NaJoclpqwj;e~ui-e.ijszym na 
musi do świar10mo~ki kątrlę.i kob.i~ty -= ich spw;;-;adzeąie byklhy CZfl·me sukno. 
t10b;ot11icy. Powtiżną rolę sµęłni~ m?ją ak~amit lub_ Jedwab, wówczas te órobia~ 
w tvm W2;gię<lżi.e k0biety 2'.(lrgan.igqwąv~ z~1 .. stim?wic będą odpow~1>dnfe iłiu.peł, 
!J.• fabry<eznych lmlac.h, S0LJC lch oho• nrem~ wizytowego :stroju. 
wiązki.em jest z_ająć miejsce w S.łer-e- Przybrnqięm CZfip<::czki i terł~Y są mo-
g~ch ąktywu rvhotni-czeg9, który ttrowa tywy .haftm.van~. Wykonaihe qpe lJyć mo 
ifii :walkę· ó wyh'Vl'1ąhie" plarn.1; f}Pprie~ , 1 gą z drobnych k ral{ków, p~rełek, bądź 
lepszą Y,r_yfl;:i iJ10Ś..'.. prqdµ,kcji,. przejściP"~a ' . - ... ~ i fł' ~ ·, . , ' też ~fNbą !lkią jedwabną lub met.alow.ą. 
~fo>fugiw~nie. wlekszej llo~ci wrzeG{?ti; d~i~mrego . uiytk_u np. bi.eJ;tnie pn~ielo- Jeśli wlaścicielk~ ty-c~ drnl5iaz~?w }est . 
ę.zv krci~1e11 1 prz·r.stq:ega111e qys·cy.pJ~ny [ ':':e1, ręczm!~npi itp; ~ me potrpeba spec osobą ml?dą moze &0b1e pozwoli<?' na za
~Y· Jalny~h um1eJęlnosc1 krawieckich. Sta- stosowanie. w motyWf!CV wykonywanego 

dzow z m~nej tkaniny napycbatrly tro· 
ctnami, s~q;€'pląmy je, poczym \vykań· 
czamy starannie po stroąie zewnętrznej 
SZW)l-....lUb ~wentualnie szyiemy na przy
goto~.anY, korpus o:cJpow.ieµnrą „za1ą,cz. 
kpwą tµ(:lj-ęit~. P.,o.qt·ewaz ząba}vka · Jest 
prze~if)ącżona q!a dzieci d"ajmniejszych 
- nie µiywamy koralików na zazm1cze · 
pie {lką lee?: wiykonujemy je płaskim haf 
tem.~ 

Ostatni" ry~µTif!k demonstruiię nam za 
równo, właściwe umieszcza.n~ 1 

uiy'wa
pycn ręą:µi\\ów-na pl"Zytwierdzonym w 
tyryi cęJµ do &cjany wieszaku iak i wz()ry, 
ktore pracowita mal'ł+<'l może zastosc· 
wać ta.ls:o .o:?dvbę ręczrii~a d;d~~ęcego. 
Stosowanie, r.Pżnych rpotywów - ·zdobni· 
c~y~h (w większych ro<Izipacp) ria ręcz· 
mkach prz-ez1n<J~·zonych do· u~ytku po· 

e ·szc~gó1nych d.zieci, ·zn.akomic!e. urpohie ml. ga µżydu prz:-z-rhiec~o cudze~o ręrzrn· 
-..-. ..-.. · . ka. Po fl10fyw1e zdobniczym dzieclm roz 

pozna ie swój rr>Gznil· i ·nfe ~V·g' 11-
6-g<_> września l:lęd<.ie obradował w Szwe-. ~biet i d2ieci, prześladqw'aniar masowe wyro- nc1szego :·ządu w Bprawie p!anu Marshalla. (l 1' , . ~ li h" . . · ~.a po c . 

. cji koło Sztokholmu Komiiet Wy;konawczy rfi Simierci są na porządku dziennym. Pols~~ odmówioM pomocy, którą otrzy- zy- - zc1sadom 1g1e11y ~ta Je •SI?. za<losc 
Świq:towei Demokratycznej Federacji Kobie~. '"'ostatnio wystawiono ·we Ffo:inie ~5 głów mały. Niem7y. Zdawatoby się, że qziecio~ ~lllU!l~ll!~~~ll!llłl~l!llllJ!1111~u1:111~1~:111111I1nm111n11:1'1~1„~;1:l1t1:1m•11n!11r:M::M:.t~ 

Federacja gromadząca w i>-Wych szeregach powstańców na wi<lok publiczny, głowę d}a~. polsk\m. ktore przetrwały 7-i!etni okres waj· 
m,j.lic;iny kobiet z całego 5-;viAta, jako ną\::::elnp. wódcy powst9ńców -; Podiasą, zamro±ono W! ny w najtrudniejszych w jaIHch moma SÓ• 

~il11.:ri.)e p'.lstąwiła snhie: wciągni\ć. kn.·biety 't:hło.qni, · ą'by po:i.;a~ać ją we wszystkieh WiO- b.ie wyo~ua:it 1va.r4nkach - poµ10c żyw!1PŚ- 11
•• 

~o- !1ZYllflego pdziólu w wq/ce z fDSff~!fląpz, skach departamentów. crowa me 1est potrzebną. Pomocy nątomiast W ~9żnyqh 9ałęziai::h misiego przemysłu 
~SD jego patknwitegn zniszczenia, ll1>llil:i}Ć z· W Indonezji rząd holenderski przy .P.~A~ potrzebują „biedtie" dzieci nieI11ieckie. W państwo~ego jest zatrudnionych 242.939 ko. 
. • łów ideologię .faszystowską, · przyc:zynić cy real}cyjnych elementów · anglo • tn( _ li SztpkholIµie delPgatki nasze qmówią i wyjąś- biet z czego 218.oas pracownic fizycznych a 

ą'ę- ystailrm!a sprąwiedliwego, trwąłęgó P,()· prąwaq.zi rlziałania przeciwko rządowi rep · 11 nią tę sprawę, gdyż pomoc żywno~ciowa 4!P ? 
. ejlJ. tt~ry .zabezpieczy narody od wojen a- lq1ń.skięl!lu. naszych dzieci musi się znaleźć. -.l.!łS4 pracow1łk umysłowych. 

gfe$ymi.ycµ, zapewnić (\.oJ;iietom wszyątk,ie W Chinar.h siiy reakcyjne unientożliwiają To są najwa~niejsze sprawy, nad któr;yrąi ~obieły zatrudnione w przemy~le zajmują 
Jlrawa polityczne. ekonomiczne i 11ocjaftje. · za],wńczenie walkr, p._ p0d opteką aµglo - sas• na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego w cały szereg odpo'Y"iedzialnych stanowisk. Oko 

Niedawno skończyła się wojna. W wytę- kich 'włą.dz okupacyjnych w zachodnich Nie!Il Szwe{;ji dyskutować będą przedsiawicie)'ki ło 7~ '2. pośród nil::h zajmuje stanowiska k!e. 
l!op.ęj pr&y, w skupiep.iu i wysiłku wznosimy c:zech wielkie zakhdy ,J. G. Farben Industrie" koJ:>iet z całego świata. rownicze. - · 
Jla nnwo pliaąla•i wioski z ruin, odpqcj,owuje- prowadzone przez Niemców. produkują K b Na~więceJ kobiet zatrudnia przemysł włó· 
WY inozolaje każdą dziedzinę naszego życ\a. spr-zęt wqjenny. 0 iety polskie - z uwagą będą śl~dzić 1 . • . . 
~w'ltt nie chce wiqcej woj.ny. W pokoju pr"- Kopie.ty z cale .. no świa.tc. i koblet.Y polskie przebieg obrad, których tematem fJędą tak cienmcz;y, na1mme.isza ilość kobiet pracuje w 
.,.. " "' doniosłe dla nas sprawy. · przemys'lo z'oro1· 1' 
gpie żyć i pracować. A tymczasem elementy rozlJ)llieją, ~e siły faszystQWskie, które· pchnę ~·~~ ·'· . en owym. 
~eąl);cyjne wzinagają swą Q.izią.łainość, §twa- ły świąt cjo dn.i.gie.j wojny światowej, nie u· -· • 

·r~ąjąc moźiiwości nowych kq11flikfów. ~flflECI• siają w [Hpcy. 011e to z.agrnżają pokojowi, u p· rz· enl&y IDIP. od. a· .rt. ,,.k1·e· 
i?ęiqc gokojowi. ~Iłują 1qzbić śyvfat· na 9"!U wrogie opozy. . 

'- J!3śli zrobir,ny przegląd tej wrogiej O.zia- Kobiety pilnie śledzą pieg wypadków, ko· 
Jalnoścj, stwierdzimy, że czynniki fas'lystow- biety widzą f:brodnicze usilowania wzniece-
skie popierają Hiszpanię generała Francp, p.ia wojny. Kobiety ~łego świata przeci·.v'sta· Cl r Hi. A#flA.. L. . .a' ll"llW!ilkjif!'lll!il .. 
stanowiącej wielkie niebezpiec-zeństwo dją , wiafą się. temu. ~ '!lf!fJ'f ..,,..." tf4W ~~ !Il' „ 
światowego pokoju. Swiatowa Dr-mokraty~zna Federacja Ko- W trwającym sezonie dl.).żej podaży pwo· nie niszczy witamin, kl.ófe 5·ą dla tłrganizmi; 

w_cy, w Hiszpanii u,czeni niemieccy pracują :milionó'fM kQbief. na posiedzeniu Ę:omi~etu ców, gospodynie domu winne · pomyśleć 0 potrzebne. Po od~t<iwieni-u z ognia, wyjmuje-w Hi:;wi!.nii znajdują scqronię)!ie JlHlerci- b.ięt s)<y.gi,ająca w swych ~.:eregach 1
p,_onad BO I 

nąd bo[!lbą atomową. Przeciwko faszyzmow1 Wykqnąwq:egc· 3ako najważniejszy punkt ob przygotowaniu ~a zi.mę s~k. ów i mar.!llelad 0 • my przestygł.e butP.lk.·i z wo. dy i zalewamy kor 
i p.ąwej wojnie toczą &ię partyząp.c~ie wali}). rad .p9stąwiła :>pr'twę światowego pokoju. wocowych. _Pomewaz cukier wp1Yvta ną po· k1 parafmą lub lakiem. Przechowujęmy w su· 
Ty;;ią,:e k9biet his;z-gant;kich pri;el:ryw·a w Wi!! GruntO'l'..fle!JłU .rr.aświetienill µlegną zc;dania większenie kosztów przyrząd;:any.ch konserw! cnym. c~ąąclpym i ciemnym miejscu. 
zj~j1ią~h, w pajrięr.szv.ch warunkach, w ciąg- Federncjl w ?Wią;iku z µiebezpieczenstweg:I l · t · d · b Ab · 

ł 1 . . '· „ . na ezy e zapasy zimowe !iporzą .uic · ez cu- y ui;y~l!,ąć. tC1.nią marmoladę, należy zmie 
łej grozie utraty życia. Gęneral Franco w 11Ylmianają~ej się ·ąz)ą a nosct reuq1 przeciw . 
dali:;;::yni ciąg:a przeprowadza lic~ne a1es·zt9· ~.em.0Jm1cji sw-1at.owej. ~ru, a cuki~r d'odawa\ d~. sm~kll do. gotgwych szać owoce ky.za~ne ze ~!or}kimi, np. ja'błka z 
waµia, wiąźniowie polityczni, ą w tym ko· J{p!fitet Wykqriawczy ma talde pr7.edyskii iuz konserw z:mą. w sw~rę ich zu~ywąnia, marcpwią, il 'ł:ówczas do niej dokład;imy tylko 
~i!=~Y· tra~towane !.lą okropnie. katowane. tąwać li~t sekretarza geąeralnego ONZ W _Soki ow,1cowe bez cukm przyrządzaµły w niew1eJkie ilo;!;;:i cukru. Dodając nę • kg mie· 
p!q;izywane na śmierć. sprawie udzi(lhł Swiatoyvej Federacfi Kob·iel następujący s.posób: Q.lll'Dce przekrę<:arnv s~.ane_go .owocu 114 kg cukru, otrzymamy· m;:ir-

c<iniętall'.)y wszyscy, ~e ;\rot~pem do dr!'· w tundustu międzynarodowe; Doraźnej Po· 
Q'!!'lj wojny światowej było opalepię rz'ł4J.ł mocy -Dzieciom. W pierwszym o~resie d_z~a- przez maszynkę, odcedzony' sok wlewamy do inoladę b. słod~ą. Dla konserwacji marmol'ldy, 
republikań-skiego w Hiszpanii. Dywizje nie· Ją!ności na ten cel prieznacza się 12 r1;uho- łiutelek, które korkujemy, sznuruielllY. i u~ta- należy po jej usmażen'11. dokładać J gram ben 
m:e-::kie zaprawiły się do walki w domowej npw dolarów. Do~tawy obejmą tylko rnleko. wiamy w kociołku naoeln'.Qnym Vfodą. Wodę ~oesu oa I kg ow·JCu. 
W-Oinie hiszpa11skiej. Zaga<hie,1ie pomocy żvwnokiowr!; dla na podgrzewamy i utrzy~jemy w ~em•J~r~tu1·ze Jl1<>npo!ądy należy _sl!.ładać gorą·~e do su· 

W, Grecji w,rą wal~i. Stany Zjednocz?pe sz~ch dzled. lf'st szaew'-1n'e ·ważne W tych l5. C. orzez 45 minut 'term•~met~ oov:foten 
i . W1gl~a Brytania popierają rząd rea.kcy1ny. C!NilCh ,9dµiow10no nam poll).ocy pounrrow· I 0• ' . '. , . , . chych i czystych slo} lub p-aruków kamtcil• 

_ nie sztzęc:J,;:ąr,: gm pe~pcy fif!:ap~e.wf:lj· Ma$g- ~~i,ęj, chJ:ą; :PF~~ to posugi~ie e_kon.omicz- byc wstawiony do o~o?n~r b.~tellp puJi~eJ, !ub p.yc" 
we aresztowa!iia, dep9rtai;:je ·ipę-z cz~z;r}. ~9· 11.e ~')'Wrzec n.aclsk 1 wpłynąc }1a $tanow1sko z wodą). To !JQrzewą~1e zab1J.'ł ba~!,~nę, !ęcz 

• 
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Szkolnictwo pow~zęchrle 
W tym roku 60 tysięcy dziec, zasiądz ie na 

W Pełni• rozwo1•u1 ~f~~a ~awr~~~~a ~!.Z?~D2~D~~~~!! w 
godz. od 9-ej do 12-ej Sekretariat przy u!. 

, ~~;:k~~~~~~fo,~!~!z~Yi~~ je R~~~s\v~t~p~;!~~ , 

ławach Szkolnych W lodz' Wyższych Uczelni. · 

lam w trzech żle zagospodarowanych loka· 
lach. Przewiduje się również budowę szkoly 
powszechnej przy ul. \Vólczańskiej na 13 klas 
dla 600 uczniów. Na górnych [ Dolnych Sto
kach w dzielnicy zamieszkałej w lwiej C:zęś'ci 
przez kolejarzy i robo~ników przebudowane 
mają być budynki na potrzeby szkolne. 1 ty
siąc uc'iniów znajdzie tam naukę w 20 kla
sach. Na Starym Rokiciu, Widzewie i Zdro-

wiu powstaną tr.zy szkoly dle l800 m:zniów. 
W Radogoszczu przy ul. Swiętej Łucji stanie 
szkoła powszechna o specjalnym systemie na
uczania i wychowania dzieci trudnych do. pro
wadze11 ia. 

Tak więc stwierdzić możemy, że sprawa 
szkolnictwa powszechneg.o w naszym mieście 
jest na najlepszej drodze. Mówią o tym re-
alne cyfry. m. z. 

Na Kursy Przygotowawcze może być przy· 
jęta wył~cznie m)odzież robotnicza i chłopska 
w wieku od Iat 20 do 35, 

Kandydat na Kursy Przygotowawcze wi
nien złożyć: 1. Podanie. 2. Życiorys. 3. Swia.
dectwo urodzenia. 4, Ostatnie świadectwo 
szkolne. 5. Skierowanie z miejscea pracy. or
ganizacji młodzieżowych, Związków Zawodo
wych, partii petlitycznych, Samopomocy Chłop 
sk:iej. 

.h;dn-YID z najbardziej ' palących zagadnień. 
,Ntzw1ązywanych w ramach Zarządu Miejskie
~. Jest sprawa realizacji postulatu nauczania 
]lPWszechnego. Łódź .pierwsza w Polsce zte
amowała ten postulat, nie znaczy to jednak, 
b~my mieli wys•tarczającą ilość szkół po
"'mlZechnych. Pracowały one w ubiegłym roku 
szkolnym na dwie zmiany, a dążeniem Zarzą
du Miejskiego jest u.ruchomienie takiej ilości 

szkół, aby pracowały ł)ne na jedną ' zrnia nę. 

szk~~:~n;e ~zi~~~:t~!:ie~ł;~otU:l~~~:~0~~~~ 21 p a n· St W 0 W J C h a I• m 0 3 Z J. o· W W .l 0 d Z 111 

:tmi~~:~~~~:.~:!~; s~:fa'Z~0::.~~ i • · · 
mają być wykońctone remontowane obecnie l 21 w okręgu . łódzkim - 2 gimnazja prywatne 
!!machy szkolne przy ul. Magistrackiej 21/23, . . 
Pogonowskiego 51, Limanowskiego 25, ·Na- „ ~~<lo·~me _Jak s~koły innego typu. r.ów- turalną koleją rzeczy zajmie gimnazjum wzglę Ogólna i!osć gimnazjów wyniesie 21 pa.ń-
piórkowsk1ego 251, Tokar:;;kiej 7, Rybnej ;21. mez i g1mnaz1um ogolnokształcqce prze1dz1e w dnie liceum. stwowych gimnazjów w mieście, 41 w okrę-
oraz w Nowym Złotnie i . .._ Chocianowicach. 1 nadchodzącym roku szkolnym pewne. inowa- Z uwagi na to, aby dorośli nie zos·tali po- gu, do liczby tej dochodzą jeszcze 2 gimn.a-

Na rok bieżący władze. szkolne mają dać klcjea. Pie~wszą. z nich. będzie .obj.ęcie pierwszej zbawieni nauki (gór.na grani~a prz.yjęcia na z;a prywatne. Frekwencja we wszystkich ty• 
naukę 59.515 dzieciom w wieku szkolnym w sy g1mnazJalne.i . 1 dodanie JeJ Jako 8-eJ ostatni semestr nie może przekraczać 22 lat) pach szkół ogólnokształcących jest bardzo clu
zreformowanych ośmioklasowych szkołach po szkole pods·ta.wow.e.i, z tym, ze ~rogram. nau- otworzone zostały dwa trzyletni<! pa1l~lwowe Żi, Wraz z nią wzrasta.ją, potrzeby, a co za 
wszeclmych . Na tę ilość dzieci potrzeba 1568 cza~ia o~powiadac będzie dawne] drug1e1 g·1m gimnazja o.gólnok~zta_Jcqce dla doros~ych',. tym idzie, wyłania się konieczność kredytów, 
klas. Tymczasem szkolnidwo posiada do swej µazJal.neJ. . . . Wazną mowaCJą. Jest wprowai;lze1rue ro.zńp- 'który.eh n.a. same -gimnazja, nie licząc budowy 
dyspozycji _ naturalnie znacznie wyższą cy- .. J?ze~J 1dz1e o klasy semestralne, t~ w od- 1 lttego typu ~l~s hcea~ych na peryfer'lach i przebudowy initernatów, przeznaczono okciło 
fre niż w t\iku ubiegłym ale nie wystarczają- rozmemu od lat dawnych semest<r szosly lłę- miasta. Mlodz.iez m1eszkaJfłCa daleko od cen- 5 mH. zł. WY't'azem właściwego zużytkowywa· 
cą·_ przeszło 1200 klas.' dzie miał w. większości szkół naukę r.alorołl- tmm zmusz~na była c~ęsto .korzysta~ tylko z nia tych sum są wciąż prri:ybywające sśoły, 

w trosce 
0 

za;pewnienie dzieciom naucza- ną. Inne zas. semestry według uznania rady te9_o typu hce~m, Jaki ro.llJ.dował s:ę w po- bądź budowane od fundillD.entów, bądź prze
nia w odpowiednich warunkach b·aTdzo po- pedagQg1c~nei będ.ą poł~oczne lub. całoroczne. bł!zu, a Ja.ki nie zawsz_e .J~.l odpo~1adał. bttdowywane i dostosowywane do nowocze· 
ważną pozycję w obecnym planie inwesty- Seme~tr pierwszy 1 drugi po speLruemu swych Kur11tormm_ okręgu łodz.k·1~.~ dązy do t.ego, snych połrzeb. Pochwalić się poza Łodzią mo• 
cyjnym na rok 1948 zajmuje szkolnictwo po· zadan ~ roku szkolnym ~'i'/48 b~dą s~asowa- aby poszczegoJne. typy ltceow . ur~ądzac w gą n.i.mi prowmcjonalne niewiel'k.ie miaste~· 
wszechne. Ogółem I).a ten cel przeznaczono n:, w ~lad za tym na.stąp1 stop_mowa hkw'.da- tych szkołach, ktore są o.dpow1ednw za0:pa- ka, jak Tomaszów, Lututów, Skierniewice, w 
116 milionów 816 tysięcy złotych. w sumie CJa dalszych semestrow. w . . i:amach. bowiem tr~01~e w sprzęt, potr.tebny do nauki ))!''ted- których przyst~iono do budowy nowych g~a 
tej zawarte są rówmiE!'i przedszkola i biblio- normc:lnego ~a~1czama,. do Jakiego JUZ. przy- mwtow, czy to ~UI11an1stycznych, czy matema- chów, ora-z: .po111.ad 30 szkół w okręgu, bł!!d.1&-
teki dla dzieci, oraz budowa szkół na przed- stępujemy, m1eJSCe skroconych semestrow na- tyczno-µrzyrodn1czych. c'!'Ch w remoncie. s. 
mieściach robotniczych. Tak więc na Karo
lewie w dzielnici. która dotąd w ogóle nie R z esze krzewlclell OS'W'la:fy 
miała własnego gmachu, ma pow~tać szkoła M ł d • • 
M 13 klas dla 600 ucz,niów. na Nowym Złot- I o z I ez 
nie dokończony ma być budynek na Hl klas 
d1A 400 ucZ'l'lińw. Dotytfhczas szkoła miesci się garnie · sią do zawodu nauczycielskiego 
.., ___ .......... ..,.....,.,.,_ _ _.._,, .... _,____ Wszystko na świecie doczekać się musi otrzymuje- palne wyżywienie, o,pie)c:ę i me-

l sprawiedliwej ł'lceny. Doczekał się jej wresz- rza<lko stypendia. Około połowy kmałcącej 
cie zawód nauczycielski. Traktowany dotych- się cło zawodu nauczycielskiego młod'.!lie!:y ko· 
cza5 przez naszą młodzież po maco·nemu, prze rzystało dotychczas z tego dobrodziejstwa, a 
żywa w tej chwili, jeżeli nie triumf, to w .każ otwierające się w tym rokŁL cztery nowe in-

Poszuku-e sie fachowca 
do m I n ta i: u i uruchonlieRia 
maszyn tlolowycll. 

dym razie zrozumienie. tematy zaspokoją potrzeby reszty. 
Na stan len wpłynęły dwa czynniki. Pierw Dowodem rozwijających się coraz lepiej w 

szym z nich są poleps-zajqce się warunki ma- obrębie naszego miasta sieci s~ół k~tałcą-
Warunkł do omówienia w Dyrekcji terialne nauczycielstw.a i wyrównanie ich płac cych pedagogów Sil cyfry. O ile rok ~ol,ny 
Pa1htwowych Zjednoczonych Fa· z innymi U!YJS&i.cai.ami. Drugim rzynniki0m, Hl45/4fl rlal 179 n11llf'zycieli, n tylP rok 1946/47 
brvk, • Firanek I Koronek w to- skłaniającym młodzież do poświęcenia się za- rial ich już 572. 
dzl, ~lotrkowska 177 tel. 261-06 wodowi nauczycielskiemu, jest umoźHwienie Rok nadchoclzący pozwał• nam na opty-

220-64 jej nauki dzięki istnieniu przy · zakładach I mlzm z t.egn względu, że iłi·ł.tl1ejąca w zesUy'l!l I kształcenia internatów, w których młodzież roku liczbn 11 liceów pedagogic2mych uroilitie 
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Nasza uczelnl'a n a Balut a c ll 

do 15, z L~ jadno powsł.an·ie w Kots•kick, 
jechno w P11.b:ianicach, jedno· w Zduńskiej Wełi, 
a jedno w sameJ Łoihi. Niezależnie od istnięją 
cego liceum pedagogicznego dła dorosłyelt 
przybywa liceum pedagogiczne dla młodziei:y. 

Ze względu zaś na to, że licea nie są w sta 
nie wyrównać istniejących braków, w 9 ośr~d 
kach odby·wać &ię będą podobnie jiik w roku 
ubiegłym g wstępnych kur<sów pedagogicznych. 

Wobec odczuwanego ogromnego 'braku wy 
chowawt'.lyń, przedszkoli wyinikła ko1decznq$ć 
budowy seminarium, kształcących je, które 
powstaje w Toma·szowie Maz. 

Jeśli i<hie o Łódź, to zaopatTZenie Jl!J w 
siły pedagogi<:me jest w tej chwm bez Mr&w 
nania lepsze, niż ńa terenie wojewodztwa. 
'l'łuma~zy się t<i faktem, że nauczycielstwo g&r 
nie się chętniej do uniwersyteckich ośrodków, 
dajjlcych możno-ść dałszego ksmakenia si~. XI-te Gimnazjum Państwowe i ie10 historia Prey tej .ii()ŚOi jednak zakładów bztałce, 
nia, jakie w tej chwili posiadamy i przy Jfości 

nym ośrod~iem nowego, inJte(o :ił,yeia l'lR 3 tys. studentów, kształcących się do zawl'd.u 
robotniczym przedmieściu Łol!'ltłi.. . nauczycielskiego, młaisto nasze już w niedłu-I 

zabierając się żwawo do rohoty. A robo
ty było huk! Dokoła „ściany śmie1·ci." 
grożące fa.de. chwila zawaleniem. Okna 

Na ulicy Spomej zosta;e otwarte girnitaz)um 
wyposażone w nowoczestle urzqd2enJa. 

Było to zgód{ dwa lata temu, w pamięt
nym roku · wyzwolenia. Na podworko 
przy ulicy Spornej, na Bałutach, przybył 
Jiyrektor nowokreowanego Państwowego 
Gimnazjum Koedukacyjnego Nr. XI. tow. 
K-owa!ski zi „dJeikretaini" w reiku. Zi;r·ro
madzi.H sitf profesorowie, nadciągnął;;(' sze-
regi młodzieży. 

Niestety - szkoła nie posiaclall!t w ogóle 
pomiesiczenia dla czterystu dzieci. „Gil T1-
nazjum dla Bałut" stanęło wobec dylema
tu - być albo nie być! W trzech maleń
kich pokoikach od~ywały si~ lekcje na 
trzy mrla11y. Dziecia~i przyniosły z sobą 

' krzesła, stoliki, ;I.inie, wydobyte z ukrycia 
mapy, wypchane ptaki, probówki, książki 
wykopane z ziemi. 

Pod drzewami, na „świeżym powietrzu" 
odbyło się zebranie l'Odziców. Nikt nie 
chciał słuchać o „likwidacji" szkoły dla 
dzieci robotników bałuckich. Tu choddło 
o honor staręgo prliedmieścia. 

R1i1da w radę - postanowiono szukać 
odpowiedniego hudynku dla „naszej 
szkoły". Na terenie rozburzonego ghetta 
- przy cichej uliczce Krawieckiej - „od
kryto" kilka maleńkich domków, jeszcze 
nieimpe;łnie rozszabrowanych. 

~ Tu będzie nasza .:~koła ~owie„ 
d2'iało kilku m·awd:d.,r~·ch .!>rn:iJ:<łl<•I,•.;, - -

I 
bez szyb, bez futryn . drzvvi. zniknęły, 

podłóg ani ślach.!. dachy bez pokrycia, 
piece · rozebrane doszczętnie, ni kawałka l drutu w ścianie. · 

Gdy ówczesny kurator iow. Trojanow
ski przyjechał na inspekcję - potrząsnął 

głową. Pewnie nic z tego ni:e będzie! 

A jednąk będti.e - uśmiechnął się dyr. 
Kowalski . Zrobimy co w nas-zej 11fOcy. 

I tu trzeba podkreślić, że to co się stało 
- nie ma w całej Polsce sweeo odpowied
nika. Trzeba było widz.ieć tych rodZ'iców -
tych partyjniaków pędzących po pracy 
chyłkiem na 11Kr11.wiecką", do „naszej 
szkoły". Tych ojców, pracujących w so
boty i niedziele, umazanych farbą, zbija" 
jących deski, szklf\cych okna )<awałkami 
rozbitych szyb, stawiających nieudol
nie, po amatorsku piece, te kobiety szoru
jące po kilka godzin poołogi:„. 

Szkoła na Krawieckiej rosła. Przyjeż

dżał kurator, to~•. Trojanowski, który się 
i·ównieź zapalił do tej pioni1m1kiej roboty, 
pomagał, radził, zagląd.ał, sprowadzał ko· 
misje z Warszawy, hy mogły popatrzeć 
na to co się w tych ruinach bahu:kic:h wy
czynia. 

Małe domki , odżyły. Starsi chłopcy pra· 
cowali w pocie czoła nad plantowaniem 
terenu. Burzyli „ściany śmierci" - wła

snym prźemysłem, aż dziw, że się to 
wszystko odbyło bez wypadku. Wśród 

ruin stworzono wspaniałą salę, która 
przez półtora roku zapełniała się co nie
dzielę tłumami rohotników bałuckich. 

Dawano tu koncerty, s~anse filmowe, od
czyty. Przyjeżdżali pol"ci wygbu1zać do 
robotników "!Woje wiersz(>. Na 1cenie roz· 
legały się najpi1.<kniejsze słowa i p1esru. 
Przy gimnazjum powstały kółka i koła. 

. , Budfł" przy Krawięckiej wniosła w sza. 
re życie mieszkancov·/ byłe~o ghetia pro
mień kultur' sztuki stała się ukochi.I· 

Nie sposób wymienić tutaj tych ws;;y1rt~ ~~ ~aS!e z~l>i;lać bęrme ~og:ło zar6wartO pre· 
kich, k~órzy pracą swoją stworzyli z 11i- wincJP,, Jak ~ t!l;1le ku~atopa. 
czego tę szkołę. Każdy prz•rłożył dó wi~l- . W zakresie. sz~ol~niowym ~adr nauezyc1eł-

k
. . . . ·7 . . : sltwh ·riostęp 1est az nadto w1qoct;ny. Rff:e:ta 

. l&g.o dzieł~ gwoJą własnri cegi.~łk~ p.ra~y 1-q.Azs. ooe e1ip1fq m1 •-edma1 o.6a~ po Ą~tm 
i ofiary. Osrodek sz.lcoły przy uli.cy Kra- s-ze, tyin lefl'lza bfidzie nas211 szkoła. s. 
wieckiej przedstawia dziś wartość kilłku- -
nastu milionów złotych. 

* 
Dziś gimnazjum przeniosło się d.o no

wego wspaniałego gmachu przy ulicy 
Spornej na Dołach. W ośrodku na Kra
wieckiej kuratorium urnieszćZ!il ćlom fiłU 
si~rot i dzieci opuszczonych. · 

We wspaniałym gmachu l?J.'Zy Spornej, 
w gmachu jednym z najpiękniejszyck w 
Łodzi przydzielonym cłlA gimnllzjum 
przez władze woj11kowe, wyremoatow'~ 
nym „od stóp do .&Jłów" - 1'ęcłlł się tttzyć 
dzieci robotników . ałuckicJt. Przeniesio„ 
no tu wszystkie urządiienia z Krawi~c
kiej. Gabinet fizyczny jakiego druaie~o 
niema w Łodzi, laboratoria, 'Qjbli.otekę, 

mikroskopy, tysiące przyrządów szkol
nych - wszy:>tko ząkup~one z . dobrowol
nyc~ ofiar z dochodów imprezowych itd. 

G1m1rnzju1n bałuckie przyjmuje jeszcze 
jeden ośrodek szkolny z terenu Wielkiej 
Łodzi. Będzie to największe, najliczniej· 
sze gimnazjun1 naszego miasta. W jeso 
przestronnych nmrach pomieści l'tę row~ 
nież g·imnazjum chłopskie ~ interJlata'mi. 
Do tysiąca dzieci i młodzieży znlljdzie tu 
miejsce nauki i kultury, miejsce, którł' 

rozszerzy jeszcie pi~nierską pracę giłlinll· 
zjum z ruin, gimnazjum z Krawieckiej 
ldicy. 

Niemała tu zasługa tow. dyre'kton .Kor 
walskiego, tow. Trojanowskiego i Bacu
lew~kiego, całego Że&połu p.auczyciels.lde
go l tych rodziców, którzy nie $Zcządzili 
ofiar i pracy. byleby tylko utrzymat tę 

szkolę vv· ruip.ach ghetta, tę izkolę, kti;ra 
dziś jest pierwszą '~ całyńl wojewddzt~;e 
łódzki,,.. 

H. RudńicJ.:i . 

Szklła · spełacznei 1otrzeby 
iii rela i zadaaia 

W nadchodzącym • roku szkolnym, ilosc 
"1ik6ł w ł!.edzi i w wo'j!!wódrgtw(e !lt!lZ'l'O·ilłi się 
dl' till!lftlilfilW ti!kiel!, że 1'1\\1!! SJ!!OSób byłoby 
pisać o wszystkich.. Każda z nich I\la swoją 
wartość i stanowli wkład w życie, nie tylko 
na5ze90 miuta, ale i kraju, Z konieC2nośei 
jecłt'lak 09raniczyc się musimy do wymienift· 
n.ia n.ajwai:niej•yoh i najbardziej charakte:y· 
styc%nych. Wsród nieh na specjalni\ uwa.gfl 
z11.sługuje trzyletnia szkoła p1aoy Sl'ołec%nej 
zaił\icjowani!l. pr.zez TUR, która w pierwezyeh 
th\iach wrMiś·nia. otwo~y się w Łod::i. 

Celem szkoły je1't pn;ygotowa.nie oru wy· 
it"~o:lenie i>łuchaczy do pr&cy w spółdzielczo
śei, administracji J w /OMlniczych oarodktJell 
o$wiatowo·kulturalnyeh. Pro§r«m B!koły pr6a: 
Pf'tllidmiotów ogólnych obejmie przedmioty 
specjalne, Jak: zua.dy samokształcenia, tech
nika pracy umy&łowej i niukowej, organlH.· 
CJa pracy, spółdi.delczoBi;, psyd1<1logl11 itd. 
~koła przeznaczona jest dla ludzi pracują
cych .zawodowo zwii\zanych 7. klasą robotni· 
czą pochodzenien'I. pra.cą, czy ideologl<1 I pny 
gotowu.ie .ich zuówno do pracy społee!!l.ej, 
Ja.k I do d'ziałrdności l:Wi!lz.kowej, orąz wy-

. ~oli fun.kcjona,r>iuszy orga,niucji pollty~ 
nych, ja:k i Rad Z·akładowych. Je11t ne.czł, je.• 
siną, że podstawą zapisu do szkoły t.ęgo tYttU 
nie może być przypadek. Doborem słuchaczy 
i nauczycieli traktowanym w duchu społecz· 
n'y·m, muM:ą się zająć partie, związki zawod~~ 
. we. l!!półd~iemie i org.a·nizacje młod:rieiowe. 
Najchębniej widz.jani ,będą kandydacl na ełu
chac7,y z pośród prącowników fi'Zycznych, kit6 
rym zapewi'tia si e naukę wieczorew~ be?lpł!llŁ· 
ną, a w wyjątkowych wypadkach sty,pel'!dia. 

W tej chwili zarząd TU:R..t1 prowadzi roz• 
mowy z mi'nistrem.. Oświaty, tow. Skrzeszew· 
sklm w sprawie umożjiwienia wstępu absol· 
"we1Htirt1 sz~oły na w·yi~ze uczelnie. Z wynilrn 
'1otve1'1~i:•s"wych rozmów Jlależy się sp!!dZ'i&• 
W<iĆ. Żłil opi.n!! cb. mhii 0 ha "ó.r!ziP w tei 51'1'&
wie pf:zy~hylM 
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Do walki o wykonanie planu 
rusza wszystko co Lódż ma najlepszego 

Narada ahtgwu PPS i PPR 
W dniu wczorajszym odbyło się posie- Na zebraniach towarzysze powinni w spo- trosce członków obu partii o plan, któ

dzenie z udziałem sekretarzy komitetów sób konstruktywny omow1c całokształt rego wykonanie jest sprawą - honoru 
dzielnicowych PPR i PPS oraz sekretarzy zagadnień fabrycznych. obu partii, klasy robotniczej i narodu. 
wybranych fabryk i zakładów pracy, w Drugi referent tow. Baryła O ile zebrania, które teraz się odbędą, ma-

Kto może świadczyć! 
W związku z prowadzonym dochodzeniem 

przeciwko Oswaldowi Feige podejrzanemu o 
·to, że jako szofer więzienia przy ul. Kopernl· ,., 
ka w Łodzi brał udział w egzekucjach około 
20 Polaków, straconych w tymże więzieniu w 
czasie ostatniej okupacji nlemieckieJ, wzywa 
się wszystkie osoby mające wladomośe o 
:ibrodniczej działalności Oswalda Feige w cza. 
sie okupacji, do stawienia się , w Prokuraturze 
s. o. w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5, pokój ,, 
Na. 216, {'odprokurator Smoleński. _t 

Zabawa w Helenowie Ji 
p 

których w ciągu pierwszych 2 tygodni II sekretarz Łódzkiego Komitetu PPR ją być konkretne - muszą być poprze
wrześni~ odbędą się wspólne zebrania kół szczególnię uwypuklił znaczenie wyścigu dzone naradami technicznymi, które ak
dla omówienia zagadnień produkcyjnych pracy, podkreślając, iż nazwiska bqhate- tywistom dostarczą materiał faktyczny i 
i skoordynowania wysiłków w ' walce o rów pracy powinny zostać podane do wnioski do praktycznej realizacji planu. Komitet Organizacyjny PPS i PPR Pracow- ~ 
plan. wiadomości ogółu. PPR-owcy i PPS-owcy Niewątpliwie skoordynowana współpraca ników Miejskich m . . Łodzi zaprasza na Zab~- fi\ 

KonferencJ'a wczoraJ·sza zwo,ana zo- p9winni zainicJ'ować we wszystkich fa- będzie gwarancja zwycięstwa w walce o wę Ogrodową w dmu 31 ·8 · 1947 r. 0 godzi-
. • . . nie 12-ej w Parku Helenów. . stała w celu przygotowania zebrań fa- brykach wyścig pracy. Mówca zaznaczy !, plan dobro~ytu. Po on:10w1e.mu_ spraw n~-, Powrót tramwajami zag1ewniony moc atrak ''" 

brycznych. że dotychcza)owe wspólne zebrania, choć tury techmczno-orgamzacyJneJ zebramc cji , bufet obficie zaopatrzony, orkiestra dobo- ;1 
'Pierwszy referował tow. Wachowicz - niezawsze starannie przygotow~ne, mają zakończyło się odśpiewaniem hymnów ro- rowa. i 

sekretarz WK PPS. Tow. Wachowicz zo- duże znaczenie - bo świadczą o ogromne~__:iotni;zych. Wejście zł . 100 od osoby. ; 
brazował sytuację w przemyśle włókien· 
niczym, podkreślając, że plan jest realny, 
że plan można wykonać w ram.ach .8-go
dzinnego dnia rzetelnej pracy. Nikt nie 
wydawał i nie zamierza wyda:wać zarzą
dzeó., 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- -...----~.---~--···-··-··------ ---- --~---------------~---~------

CHL„ NA K"RTKI K t C" l C" RC A obowia.zui· ący Cennik Nr. 2, obejmujący ceny ''; stwowych i patriotycznych dobrowolnie „ ; ,B n a · " " · · · 
Na odcinek Nr Nr 1, 2, 3, 4 po 0,5 k9 hurtowe i detaliczne na art. spożywcze. Z wy ., uchwalili, że chcą przepracować pół go- .Jar;.ąd Mie.is.ki w Ł;idzi -, ~l'.dział :"P~0 chleba na każdy odcinek. mien,ionego Cennika została skreślona jedynie ;; 

dziny, czy godzinę dłużej w ciągu . jedn~- 1 ~
1 

CJI, ~ poda le. do w11tdomo;5c.i, ze na l;:ar.y z kart żywnościowych „M.K." (Minsterstwa pozycja boczku bez kości surowego, a w miej . . . . . · . zywnosc1owe z m1es1ąca wrzesnia rb . oraz n11 . 
go lub kilku dn1 to im tego me wolno ro- karty z tegoż miesąca z nadrukiem R.C.A. Komunikacji) z miesiąca września rb. realizo· sr.:e tej pozycji została wprowadzo~ do cen. 
bić? Nie. Wolno im to robić, i nie tylko (Rejonowa· Centrnla Aprowizacyjna) t. j. od wane będą w tym samym czasie następujące nika nowa pozycja: mięso wieprzowe bez do- t 

odri ki na chleb kładki - 240 zł. za kg. ' wolno, ale jest to godne pochwały. Na- dnia 1 do 15 września rh. włącznie realizo- · n · 
przykład wrzesień jest miesiącem po- wane będą. następujące odcinki _na chleb. .N.Ma .. Ko'd' cpi·nreakcoNwrnlcNzar .. 

29 1 30 
po 

2 
kn .. chle: k ,K.omisja aliminujtąc z . cennika boczek _bez ~ 

Chh•b zytnio pszenny w ceme zł 3 za ~' osc1 surowy a · us anawia]ąc cenę na mięso ~ świ~conym Odbudowie Warszawy. Komi- - • · .- ba na kaz'dy odc1·nek. · b d kł dk' 240 ł 1 " 1<1 wieprzowe ez o a i z . ma na ce u ,, 
sja .Ce1'tralna Z:"'iązków Zawo.dowych K~t I. I kat. I. R:C:A: „M.K." rodzinna. ukrócenie nieuczciwych manipulacji niektó-

~~~~~ęł;r~~:w:ł~i=~zi~~sa2;o~~~n:~::a P~; po ~.~ ~;c~~~~b~~a N:~ż~~ ~d~ln:k. 5, 6, 7, 8, ~!t. o.~~!~~~I~~:. 30 po 2 kg . chleba. ~~~o r~::e~~~:;e k~~:zy d~;~~~~wj~~o ~~:;~ .~ 
d Na odcinek Nr. 15 po 2 kg. chleba. bez kości surowy pobierając cenę 260 zł. za j rze~z. ,0 d?u owy Warsz:~Y: Można. 

1
0:,e Kat. Il. ,, Wydział zę.znacza, że wyżej wywołane od- 1 kg. 

wą pic, ze wszyscy ro o mcy z naJg ę · Na odcinek Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 po cinki na chleb muszą być zrealizowane do Cena mię!ia wieprzowego bez dokładki w ; 
szą satysfakcją ·spełnią swój obowiązek 0,5 kg. chleba na każdy odcinek. dnia 15 września 1947 r. włącznie. wys. zł. 240 za kg. obowiązuje od dnia 1 wrze 
patriotyczny. W dalszym ciągu swego re- Kat. III. Po upływie tego terminu żadne reklamacje śnia 1947 r. 
feratu tow.· Wachowicz stwierdził, że na- Na odcinek Nr. Nr. 1, 2 , 3, 4 5 po uwzględniane nie będą. 
leży realizować uchwały aktywu PPR i 0,5 kg. chleba na każdy odcinek. 

KOMUNIKAT PPS z dnia 5 sierpnia, że należy przezwy- Kat. IR. i kat. IR. R:C:A: 
ciężać trudności na'" drodze pełnego~ wza-. Na odcine_k Nr. r:-ir. 1, 2, 3, 4, po 0,5 kg. Komisji Cennikowej na m. Łódź. 
jemnego zroztJmienia i szczerej współpra-1 chleba na kazdy odcmek. Komisja Cennikowa na m. Łódź na posie-
cy. Referent zaapelował do towarzyszy, NKat. IdI~. k N N 

1 
I dzeniu plenarnym odbytym w dniu 29. 8. 47 r. 

·b t · t 1. · d ·1 a o cme r r. , 2, 3, 4 po 0,5 kg postanowiła po przeanalizowa_ni_u _c::_el!_ n'!: . ~rty:_ 
a Y. s a. ra. nm. e przygo owa 1 się 0 wspo - , chleba na każdy odcinek. kuły spożywcze· utrzymać w mocy dotychczas 
nych ze!łrań, . na których należy nader 

~~~~:;ie d:t~;i!r:C~~~~7!~a~~~~a ~:=I GŁO. WNA Ks I Ę GAR N I A „ WOJSKOWA 
warzyszy, ktorzy szeroko sprawy te 
przedłożą masom robotniczym, unicestwi 
„działalność" wrogów politycznych . . Tow. 
Wachowicz podkreślił, że członkowie par
tii winni świecić przykładem, .przodować 
w pracy zawodowej, przechodząc na ob
sługę większej ilości wrzecion w przę
dzalni i większej i:ości k'rosien w tkalni. I 
Należy wnikliwie badać przeszkody stojące 
na drodze do realiz~wania planu i powia
damiać o nich kierownictwa obu partii. 

· Ló~i. Piotrkowska 47, lel. 112-11, 141-68 
POLECA z 

DUŻY WYBOR KSIĄŻEK SZKOLNV«H W ZAKRESIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ. GIMNAZJUM, LICEUM i SZKóŁ 
I 

NADTO ATLASY, MAPY, KONTURY i GLOBUSY, 

WYŻSZYCH, 

Zasłużony 
Krwawy oprawca St. Kaczyska skazany na karę śmierci 

kres b
. .. 
esl11 

wiem życia jednostka n!ebezpieczna : bań- w stante odnaleźć świadków obrony. Nie pro 
biqca ludzi żyjącyc11" - powiedztal na za- szę o łaskę, tylko o sprawiedliwość" · 
kończenie :n·· urator Ciesielski. Po przeszło godzinnej naradzie Sed wydał 

Komisja Cennikowa na m. Łódi. 
·~

Łódź, dnia 29 sierpnia 1947 r. 

ZBIORKA NA ODBUDOWĘ WARSZAWY 

Biuro Wojewódzkiego Komitetu informuje 
nas, źe nadchodząca niedziela 31 sierpnia za· 
początku.j,ft .akcję-zbiól'~a--edbudowę Stoli
cy, która będtie trwała przez miesiąc wrze.. 
sień. 

Zawsz~ ofiarna Łódź. I tym razem nie za
wiedzie. Najwyżsi dostojnicy naszego miasta 
będit osobiście kwestować przy stollkach nil -
ul. Piotrkowskiej. 

FILMY O POWSTAJĄCEJ Z GRUZOW 
STOLICY 

Delegatura Centralnej Dyrekcji Kin Objaz 
dowych w Łodzi, chcąc z.adukomentować, że 
Łódź robotnicza zawsze przoduje we wszystkich 
akcjach społecznych, w porozumieniu z Woje 
wódzkim Komitetem Obywatelskim Odbudowy 
m. st. Warszawy, 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 g1 uzów dzięki ofiarności całego 
Społeczeństwa. 

Przed wyświetleniem fllmó,w będą przepro
wadzane przez Komitety Powiatowe i Gminne 
zbiórki (dobrowolne ofiary na odbudowę War 
sza.wyJ. 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETOW 

W dniu wczoralszym w dalszym dągu ze, 
l:IXlwali świadkowie, którzy potwierdzili akt 
śskorżenia, a ponadto wnieśli do sprawy 
szereg nowych szczegółów z obozu koncen
tracyjnego w Belsen-Bergen, dokqd ·zostali 
w chwtli zb!iżanta się ofenzywy alianckiej 
ewakuowani z obozu w Halbau właśnie pod 
kierownictwem Kaczyski. W Belsen panował 
niesłychany głód, więźniowie przez długt 
czas byli zupełnie bez jakichko!wfek środków 
do życia. Codziennie umierały dziesiątki i 
setki ludzi. których zwłoki masowo palono 
!MI stosach. Wygłodz1tni więźniowie wykral
wali z trupów kawałki mięsa i w ten sposób 
~aspakajalt swój głód. O wypadkach hado· 
terstwa opowiadał naoczny śwt~dek ob. 
Zaremba. 

Obrońca adw. Eisner miał trudne zadanie wyrok,mocq którego Kaczyska został skaza-
. W związku z popisami lotniczymi, które od do spełnienta wobec wielu dowodów w!ny ny na karę śmiercl Sąd polski nie znalazł będą się w dniu Swięta Odrodzonego Lotnic· 

Przed zamlmięciem przewodu ··sqdowego 
przewodniczqcy odczytuje zeznania ·~wiadków 
ictórzy złożyli je w śledztwie, a nie mogl1 
~głosić się na razprawę - uzupełniają one 
dotychczasowe zeznanta 

Wreszcie głos zabiera prokurc: tor, malują ._ 
straszny obraz obozów koncentracyjnych i 
na lym tle sylwi;itkę Kaczyski, który przestał 
być czlowiek!em, a stal się tylko bestią o 
strasznych instynktach. 

Prokurator prosi Sąd o odebranie Kac1:y-
1<:e pr.avta do tycia, '.:tórego sam nie miał 
:>dwagi sl ę pozbawi ć. 

„Będzie to sprawiedliwy wyrok t z::idość
uczynienie dla tych, co zginęli 1 dla tych, 
co przetrwa!! - pozbawiona zostanie bo-

• 

oskarżonego. Wobec t~łó ograntczył się do dla niego żadnych okoltczności łagodzących, twa t. j. 7-go września r. b. na lotnisku w 
proś~y ~ ii_nfe.niu oskar o~ego, ~o podkreślił, natomiast przeciwnie podkreślił w motywac'h I Lublinku, odbywa się już przedsprzedaż bile
o umewinmeme, a w swmm tm1emu o spra- . n•- f'idi . b Ual 1 ko tów wei'ściowych dla nie;z:rzeszonych w Związ . . iego cy um, per e i es s wo 7i wy -
w1edli:wy wyrok. . , · . kach Zawodowych w następujących punk· 

Kaczyska w ostatnim słowie długo namy- nywan:u z~rzqdzen. V:ladz . obozowych 1 w tach: Biuro Ligi Lotniczej ul. 6 Sierpnia 1/3 
śla stę nad tym, co powinien powiedzieć. znęc.amu się nad więzntami na własną rękę m. 9 (lokal Aeroklubu Łódzkiego}, Linie Lotni 

·wreszcie mówi: „Proszę o sprawiedliwy wy-1- poprostu dla zaspokojenia żądzy mordo- cze LOT ul. Piotrkowska 106, Czuj-Czyn Spół 
rok. Nie mogę się b.ronić, bowtem nie jestem wania. dzielnia Harcerska ul. Piotrkowska 146. 

Prn!~~J 
Jnia 
WiUli~iUJ 

l'ysiqc złoty.eh za wszystko? Więc proszę! Jak za wsz?EJłko, to za wszysłkol 

• 
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Druk 

uaszego życia gospoda1·czego i kuł-

Zagadnienia miasta i wsi. - lnteresu

Jąca skrzynka pomysłów. 
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I_. lt łskieh i Obc,ych 1. 

obejmuje a i 
~ lektury podstawowe i uzupełniające, zale- ~ 
§ E 

Tomy „BIBLIOTEKI PISARzy POL

SKICH I 0.J}CYCH" zawierają teksty na 

nowo opracowane i zaopatrzone wstępami 

'7.llanych uczonych i pedagogów. 

Cena 
dostępna dla każ-d1eg'1 ucz'11:i'a! 
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"Miała Bi'b1lłołeczkałł 
„,,... .... „·.rr..lKt•• 

Popttlame wydania lektur szkolnycti 
( i~nlJjewiez, Frus, Konopnicka). 

rzeklatlq6 
Diderot, Balzac, Stendhal, France, Aragon. 

d_, t?oste.r, Dumas, London, Sinclair, dos 

Passos, Gogol, Gorki, Makarenko, Eren• 

burg, Beck, Kassil, Gajda, Simonow, 

Dickenę, Priestley, Ha}4ane, B .. lbaneg, 

S. IJn_!Js_eJ, S_e.lmer i imP. 
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Redakcja 1 Admini~trac .la 
„GŁOSU PIOTRKOWSl<IHiO._ 

Pio'trków-Tryb. - ul. Leg-iMów 16, 1: p: 
telefon 13-97 

Nowa struktura wsi polskie) 
Chłop otrzymal' 5 · pół milłon~ ,hekt 7 r6w ziemi 

Administracja czynna od godz. 8 - Dzięki z::ipoczątkowanej jeszcze w cza I ogólnej powierzchni gospodarstw, Na to· 
16-ej hez przerwy <'lbiadowej. w soboty 1 sie clziala1i wo.ienny~h Re~ormi~ f\olnej, i:'lifl"I gospodai:stwa obsz.atnic~e powy· 
od godz. 8 - 13-ej. · j sytuac3a wsi polskieJ u1egł0 grunto- ze.1 100 h~. ktore stanowiły 0,6°/u ogol· 

Redaktor' przvjmuj~ codziennit> od wnym zmianom. Przed rnkiem 1939 ·- n~j liczb~ - obejmO\vały 43°/e cak~j po-
godz. 15 - 16·ej .., gospodarstwa o µmvierzchni do 5 ha sta w1erzd1rn go.:podarstw. 

Konto czekowe re<lakcji „Głosu Pi<ltr · nowil~1 64°/o ogólnej liczby gospodarłtw ~ W roku 1937 Instytut SJospodar~lw~ 
kowski~go" w l(omui1alnt>l Ka,sie Osz· w kraJtr, a posiadaly ni€\.Vie 1e p.onad lb0/o Spbłcc;:rtego, na podqtaw1e oclpow1~dz1 
czę<ln'Ości w Pki ~.rkowioe nr. 425. 111111111111111111111111 1111 11111111111nn11tt1 u11111m 111n1111m 111 •111111rn1 111111111111m 1111111111 11111111w 1111111111111m1111111111m1m1111111111111ul111m11111 

-o~ 

lf o.mu w h1.11au;em.y 
~ieclziela, 31 sierpnia 1947 r. 
Dziś: Rajmunda. 

Ważn;eisze •el•fonv 
10-49 Ur~ąd Bezpleeieństwa · Publi<:in 
13-14 Powiatowa Komenda M O 
10-41 Miej.ski Komisariat M. O. 
Jn · ~traż p<lżarna 

11 "' Ubezpiecdlnia Spoleczn<i 
10-70 Szpital Sw. Trójcy 

Pogotowie lekarskie: nocne telefony: 
11·13 od 21 - 7 rano. W niedziele i świę 
ta dvżur dzienny w szpita lu sw. Trólcy. 

KI NA 
Kino „Polonio" - Film „W górach Jugo· 

1ławti" - walki partyzanckie o Jugosławt~. 
r<le;ic,lek sean.sów o godzinią 17.30 i il9,30 

Kino „Bałtyk" - Przep!ękny film pt. ,,Mi· 
ło:'.ć ·pod gołym niebem" . Poczqlek seansów 
w dnt powszednie, niedziele Y • Ni~la o go
dztnle 18-ej 18-oj i 20.ej. 

-o-

Wczoraj o g(Jdzini.e 20, Idąc z dworc'a 
do dornu, na ulicy Sk)wackiego naprze
ci\v spólClzielni rolniczo-handlo\Y-ej zau
ważyłem ob. inż. K. pracownika jed1wi 
z najpo\\·ażniejszych instytucji na terenie 
miasfa Potr.kowa, który urządza ł sobie 
beztroską. przejażdżkę row~rem - ·oczy 

w1sc1e po ehodnUrn, ~rzeznaczonym dla 
piesżych. . 

Wyp:::del~ ~en jest tymbardzi~i kary· 
gQdny, p<irlleważ ob. K. jest znany na t~ 
reni1~ mi as! ;:1 Plotrknw a 1 Ob. inżynierze 
K. t::i.k się nl.e godzi. zły p1"zykłacl ma bar 
dżo wlelu haśladowców. 

Wycieczka do Częstochowy 
Związek bylych w1ęzrnow politycz- w wycieczce proszeni s~ n zgłoszenie 

nych w Piotrkowie organizu ie w mjesią· si«i;: do zwl<JZku do rlnia 10 września br. 
cu wrześniu br. wyci0czkę do Częstocho Wvcieczka ~·yje<Jzl ·e kol~j~ lub autobu
wy dla zwiedzenia wystawy Centrali 1 sami w jednej grupie za lHrn:lzo niską o· 
Ha~,cJ!u Detaliczn~go, p~ov.·;:i~zon<>j. P!·zez I platri. 
Zw1ąze,~ oraz z1Y1~dzame miasta ' . .1_eg<l Termin wyjazdu będzie po<lany po z~
za.bytknw. W 1Yyc1eczce lllQ!i('a wztąc- u- braniu zgl<Y'Zet1. Zaznaczl!ll11Y, ie wy· 
cl?.iaJ czhnkn\\'i•l" Związku byly<"h Wię7,- cieczkn\\'icz.0 t1ioga na\vet n1kupić różne 
nió\V Politycznych, ich r-odziny oraz pod rzeczy w skla(}{(" 'o1CHD" w C2ęstocho· 
opieczni. I wie pn cenach nlższych od rynkowych. 

Wszyscy, którzy prr1gną wziąt: udział gdyż bez norirnlln~~·o zysku kupiei::kieg<>. 
i!$t:U:U d l I BLZ 

przy C z y t a j c i e » G I o s · P i o t r k o w s k I « 'Dziś <ly żuru j~ apteka 111~r. Tyca 
ttl. Nowackiego. 
l llllllllllllllllllllllllllllllllJllilllllllllllłl/ll/lll/Ullll l//111/llllllll/lllllll/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll llllllUllllllllllllllll llllll llllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllUllllll~llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHllllllllQIHHI 

Wyniki akcji walki z drożyzną 
Bwro Cen Ministerstv. a Przemysłu 

Handlu otrz,ymalo z różnych okręgów 
kraju sprawozdania Izb Przemyslowo· 
Handlowych za miesiąc lipiec, donoszą· 
ce n pozytywnych wyni.kach akcji rzą<lo 
wej w. \\'ake z dr<:>żyzną. Tak np. l.zha 
Przemyslowo-Handki\va w G<iyni okre-

śla sytui:i<:ję handlu w qpcu jako dążąca 
du stabilizacji i rniżki cen. Zaznaczyla 

daml oraz artykułami przemyskJ\vymi. 
produkcji zarówno państwowej jak i pry 

Spadła również cena mą·ki przy ogól- wym zarnflczyl;:i si<.? dal~za tend~ncj'!l 
nych tendencjach zniżkcJ\\ ych na zb<iże . zniżkowa \'.en. W~każnik drożyźniany 
Pe'\vn€j redukcjJ ulegla także cena my- wyniósł 155,92 przy w~każnikach za tn[llj 

dła. _ 182,75, za czerwiec · 166.40. 
Podobne rezultaty walki z drożyzną ł Prz~ · kJczone opinie sE>kbrn p;rywatn~ 

otrzymano w woj. lubelskim. ja!< wynika go o wynikach walki z drożyzn!} s~wi·er · 
ze spraw<lzdania Izby P1·ze1Tty$kill'ó-Han I rlzają jeszcze raz rmżyl-E:czność akcji rz.1 
dlowej w 'Lublini·e Na rynku 111i€j$CO· dow€,i na tym odcinku 

rolników na ankietę, ilu mają zbędn eh 
.ludzi w ""'Ym gospodarstwie - 0trz·y · 
mal dla calej Polski, około 2 mili<Jnów 
+OO tysię<:y osób dla \Vsi .· W Ó\Vczesnych 
warunkach - zupelniE> zbędnych . O
prócz tych ludzi. zbę<lnych całkowkie. 

było kilk~ milionów „ukrytych bezrQo'Ot
nych" · j'lracuJąrych. Jako najemna si fa 
roooc;za tyf kn dory\\'CZ<l W ~..ewnie pil· 
n~rch rob6t. np sianokosów, in1w itp. 

Reforma Rnl11<1, przepr(Jwadrnna na 
.„,,,.i ~ tawi~ A'aniff'•!JJ Pnlskie~o T<0111ite
tu \Vyzwdenia Narodoweg~ z li1)ca 
1944 roku zniosla wit~lką wla · nosć ziem 
ską, twonąc p1 · z-eciętny typ go«p<idar· 
stwa chłopski-ego o obszarze 5 do IO- ha 
na zi€111iac h dawnych, i clo 15 ha na Zie· 
miach Odzyska1i:1'Cfl, \\; zalein<iścl od sta 
nu liczeb.neQ"o rviclziny i jak<Jści g'lf'by. 

Do <inia I l'tvcznia· 19-t? roku nadz i~
lono w Polsd og-ó!em 84 l .599 rodzin 
rhłop-skiC'h. Prz\'jmując, że ror:lzina d1lo'P 
ska sldada .«ię nrze<'ietni<:> z 4 czkinkow. 
d;;ije Io razem 3 milionv 400 tysięcv O· 

~6b . które gknrzyslaly z reformy rnl1iej. 
R'lzpar·cel<J\\';rno i nadziPfono rniPdzy 

iudn<Jśc: wiejska - i<(lczni.e pr>nad ,5 mili~ 
!'Jów 600 tysięcy ha Z tego na da\~ nvch 
ter~nach - I milion 155 tvsięry h; z 
wielkiej własności zi.ernskiej. ponarl 800 
~~ięcy ba z nia .; ą th!ów pqniernieckich: 
:Xll1id 140 tysięcy ha stanowily gospo-
darstwa pouk aiń . kl~ . · 

Śrł\drJi nl!idzial ziemi i.: r<>Tnmv rnlnef 
11a jecln~ rodzinę chłopską wedlu\! ~1'uo 
:P<Jlecznyd1 przedi:;(a\Via s;ę na::l„puią· 
C<J: służba frJhvarczna ~ 5, -1 hA b~z rol
ni - 3.6 ha, wlaś<'iciele karłowatych g(J 
spDclarstw - J ,6 ha. mabrolni - J .8 ha. 
śr~dnkirolni - 1,9 ha, ogrodnic.- i 1·ze-
mi~ślnicy - 2 ha. -

.Na ziemi•ch. rl:nvrrv.ch zahipotekowa · 
nc już 85.5°/n go!p<l<iar~t\v pO\WHalych 
z parcelacji \Viłlldei wla6m,śei Cl1'SZlf• 

nkz~J. 

llllllllllllli!lllllllllllll!lllllllllllllllflllllllllllllllflllllllllllllllllllll!llll!lllllllll!llllllllUlllillllllłl 

Kronika morska Bi·ę_ ona zwłasz-ci~ 'W obrocie ziemiopło- p o r a c h u n k ., . s ą ' s 1· e d z' ··k I 8· 
watnej. Między mieszkallcami Piótrkowa przy przesJuchaniu świadków zajścia - sąd . teiHrala ryb11.• r?zsyb. do swycl'f J)ldc<ów„1.: 

lzha Przemysłowo-Handlowa w Rze· ulicy Bugajskiej - Maria Urba.niak a skazał ,Janasa na jeden tydzi~i'1 are5ztu d~tali~zl'lydi w k:u.ju kenserwit<ny-kotl!nd. 
swwie donosi rÓ\Vnież o pomyślnych wy Wojdechem Janasiem wynikła sprzecz-' i 200 złotych o·platy sądowej, I Rozesłean już 56 s'l!łtuk . D.1lsu pn:yqotow\J,~$ 
nikach akcji stabilize<:ji ce.n W przecią· ka, w czasie której Janas popchną! Urba Niezadowolony z .tego wyroku Jana6 dę do WY8Yłki. „ • 
gu mi~iąca nie zanotowano żadnej niakową, aż upadla, a potem j>eszcze kop wniósł apelację d·o Sądu Okręgowego w l "t"'"'d .,,,„ .. . t ... ł 

6 
_, · 

zwyżki podsta\vowych elementów pro· nąt ją silni~ \V kolano, obrzl!cają.c ją je· . . . r ~"' Sh,ulOIS Wo I'" ow w aalekrirnorskltth 
dukcji ~ niektórych działach dala się dnoaeśnie oobelży\\ ymi sk1wami. Na sku Plotrkowie. Sąd Okręgowy po prze-pro· I . .!':>almer" or!Jll.ahni.j!ll !'lbtc.l'lie we wszvstkic:l'l 
nawd zaut1:ażyć zniżka cen. jak np. w tek skargi JXlkrzy\Hlzonej Urbaniako- wadzeniu rozp·rawy \'Vyrok Są~u Gródz- miastach wejewMzklch komisowe ikła~y ken 
przemyśle materiałów bt.1dowlanych . wej sprawę rozpoznawal Sąd Gro<lzki ki~f,IO zatwierdził, za\'Vi~SZjlljąc hna~ie- śyMaćyjne śIMzi it!llt'J1'1ych. C•lem tej akcji 
s&!d&.www . w Plotrkowif' . W wvniku rozprawy, po Wl karę aresztu na dwa Iata. · j$st ttdt!lstępnt~nitt Ml!.iojszym t'l'!lejscowo::dom 
_,, Olll'łOSZen•a drobne !;;::;::.... . . . nabywania śledzi po cenach hurtowych, z wy 

-= F :..i= z1·azd les· n1"ko" w w Warszaw·1e :~~:;:ś:~eni:~r:i:~n:z~.:~~::::1ct7:~~r·oJ:~ Latos •,e"iesla w Pi\,Jtrków, zagubi! kar . d?:Mi~ ł.s'waru. 
tt;; rejestracyjną , 

Ka wt1ik Stanlsła w unieważnia ~.gubio· 
ny do\Vód RKtJ Pi()trków. 

Zginęła suczka mała, czarna. !>Odpa
lana za nagrod~. Sk)wackiego 28, zegar· 
mistrz. 

Unieważniam karte RKU. dowód oso· 
bisty , leQ'i!\'JTJa{'.ję związków zawodo
w·, ,..h . Ka<' p~r~ki .lózl"f. Raków, gmina 
Lsznyn. 

I Zawiadamiam sw<i klientelę, iż t dniem 
16 ~!erpnla 1947 1 Wytwórnici 1noja 

I 
·,.MAllS" będzie oroctuk...owala mydło 

„ZDRO.I i> J W ' tl'łką nark o:: ·.rnbie 
ia~trzegam 

St. ,I . WILBll\ - Piotrków 
ut. Buga'ska Nr 6, tel 10·8!1 

W dniu 29 bm. rozpoczął w Warsza- Związkowca w obro11ie lasów" ref-ero-
wie obrady li ogólnokrajowy Walny wał dyr. Swiądra. Oh!'ady tnva .ią. 
Zjazd Zwi<).zku Pracowników Leśnych i W WAinym zjeździe Zw. Zaw. Pracow 
Przemysłu Drz0wnego, w obecności Mi· ników Leśnych i Pm~myslu Drz·e\V.nego 
nistra Lasów ob. Pode<lwomego i wke· bierze udział ponfld 400 delegatów t"epre 
mini-5tr6w ·Jwano\\·skiego i Boro\\'ego zentujących rrzeszl<1 90-tysięczną rze· 
ornz prZ\' udzia1€ delegaló\~· 16 okręgów. szę zorganiz<lwanych w Związku Leśni-

Obrad~ 1a~ail przewodniczący Zwi<JZ· '..;ów i Drzewiarzy, 
k•, - St<!churski. po czji rn p1zemówienia 1 11.1111, 1111 11111''""'"' ''' ' ' N ' t 11~ · • """ ''' " ' '' t •• 1 •· 1 • 1•1 1 1 111 1111111 1 111 111 111 1111nr.1 
powitalne wygkdli Minister Lasów -
Pode<l\\'oroy, przedstawicie! Mini6tra 
Pracy Opieki Spol~<'znej dyr. Altman. 
s·ekretarz gene ralnv KCZZ - Ku·rylo

Kronika gospodarcza 
Dnia 25 sierpnia odbyły się w Szczecinie I 

\Vicz, przedstawiciele CKW PPS - Mu- obrady komisji aktywizacji Szczecina i rrJo.· 
lak : KC PPR - Chc1bowski oraz przed- nu z ud:iiałem wiceministra Ziem Odzyskii· 
,tawiciele Z\\'iązków Zawodowych. I nych Czajkowskego. Rozw11żane były z11ga. 

lłllllnl!llHllllllllllHHlllHHlllllllllllllHl llllllHllllllUllllllllllllllllUlllllllllll llllllllllllllllllllll~ 
•14m1ec1tn11 się . 

Ref~ra t P.t. •:Syt_uacja gospodarcza I . dnienia gospodarcze z uwzgl~dnieniem spraw 
zadami1 Zw '' rkow Zawodowych" wvglo 1 

komu11ikaoyjnych , zaludnienia, przemysłu - Kto clę nauczył paJłć, smarkaczuł 
sil sek1·etan KCZZ - Sok<Jrf'ki. „nolę ora1 struktury rolnej itp. - M•Musilll 

--------------~----------~--------w., .. '"' " Wni i'.<imll„, P;;'(/ N, ,.., ,., ,. ' .„. Re><i rJ >·, I. 11~- 6,,,,, t6dź. Potrlww,i<o 86 ' letefonv: '1&dtJkłor Noezelll\' 21~1A Selc ... tól1of 2)4.2f, łedakQa MIGie l1.2·ll 
Ozioi ogłoszeń, Ptotritowska st tel · 111 50 Kontl> Pt<O Vll - 1501i loki Gr11ł Sp Wyd . . t6dttt Instytut Wvdowriftzy". "' D<mc;;a 

------~~-----------.._.--~;...;,:.~ Cr.N1111r or · osze;f.l Wyda'W'llietwo. "Gl<:>su li obełalete~„„ "" t.edr.1 W telriełe: f"- 1 ..... 1oc 11HD rł !iO. ttll-IOe t\lllł si IO, ~ef sł.,.. 
la te~•łini:i: e.t 1-100 m,., •l ~!i. toi - 2M 111.111 si 4i po 'NVi•1 Jl ..C l?reibu il'I j1td11c 111 ewo; pe!!'!Hllrlwn•• ~d2rl11 t:I ab, lł•łle•e (W 11:.,,.., ~ .... ł •n9fleł1 tił. 2$, l!!laM Ili • 

~„e7:11!i'lwoni• ::m:>ey ~1 10 W aledtłEi.lł I ś>Meti lmłi1 dfeliWł 

' 
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PRZYGODY 
pięciu typk6w z 8anialuki 

120. 

I ' 

121. 

Gdy wysiedlt° na lą4 stały, 
ZiJobaczyli, że mieszkały 

Na atolu cztery świnie , 
I król.ików moc w gęstwinie. 

} 

Króle te (fakt nie booałUY} 
Były z typu dośwladcza1nych. 

Ale co to komu szkodzi, 
Gdy o łup bogaty clwdzt. 

ADRIA - Bohaterki Pacyfiku 
Adriii: 15,30, 18. 20.30, w niedz 13. 

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

Gdynia: 16, 18,30 21, w niedz. 13.30. 
HEL - Miłość na lekarstwo 
v1UZA - Wilki Morskie 
?OLONIA - Cienie Przeszłości 
>RZEDWJOSNIE - „Szcześllwa 13" 
łOBOTNK - 5-ciu Zuchów 

Robotnik 1.S,30, 18. 20,30, w niedz. i święta 
t3, 15,30, 18, 20,30 
tOMA - Na granicy 
łEKORD - Ojczyzna 
)TYLOWY - Nadzieja 

• 
Ze .§portu ~ -
Pierwsze zwyciąstwo Czecflów w-lodzi 

Osłabiony ŁKS przegrał wczorai 3: 1 Dzisiaj Czesł grają z Polon~ą bytomską 
Na stadionie ŁKS-u odbył się wczoraj pierwszy występ drużyny czeskiej „Cechie 

Karlin", która rozegra w Łodzi dwa spotkania z ŁKS-em i Polonią bytomską. 
Mecz z ŁKS -em C..:esi wygrali wczoraj 7:3 (3:0). 

SKŁADY DRU;i:YN 
„Cechie Karlin": Jelinek, Rybe r, Żak, Bolear, Bene~. Vakonn. Sn1bedik, Preis, Kutii. 

Mmzek. 
. ŁKS: Makulyno·wicz, Czyżewski, Łuć I, Pegza, Kai olek, Kopera, Rakowiecki, Łuć II, 

Ja1ieczek, Łącz, Gwoździliski. 
Sędzia . Szperhng. Wid7ów około 4 tysięcy . 

. W loży prasowej mieliśmy wczoraj miłe
go gotcia - Dawidowicza, który przybył do 
Łodzi z Polonią bytomską i będzie grai d?i-
siaj prze,·iwko Czechow. · 

- Jak się panu podoba LKS? - padały 
zewsząd pytania I olegów. Dawidowicz był w 
przvkre i sytuacji, ale wybrnął. 

- Podobno gra doskonale - · odpuował 
cios dyplomatycznie. Podobno.„ Bo to, cośmy 
wczora j oglą<1 ali na boisku, truclnohv n1zwać 
dobrą grą. ŁKS tłumaczy poniekąd brakiem 
Hogenclo.rfa, Barana i Włodarczyka, ale ni c 
usp;awiedliwia wysokie j pornżk i łodzian. 
Jeszcze raz przekonali~my się wczoraj, że 
ŁKS cievpi na brak rezerw. Wystarczy, że 
trze<:h lepszych graczy nie może w1iąć uclzia
łu w meczu, aby ten z góry był skazany na 

1 przegranie. Przede wszystkim w składzie wy
wraca s ię wszystko do „góry nogami". ża
den gracz z powodu braku tych rezerw nie 
może grać na swojej pozycji, a więc całość 
wypada bardzo blado. 

CZESI NIE SĄ ORŁAMI 

Czesi, którzy dzisiaj po raz drugi zapre
zen-tują się łódzkiiej puhliczności, nie są orła
mi. Jest to najsłabsza drużyna ligi czeskiej, 

.a jednak ŁKS przeciwko niej niewiele mógł 
działać. Chwilami wprawdzie optycznie wy
glądało, że gospodarze mają więcej z gry, ale 
w rezultacie padające bramki przywoływały 
większość do trzeźwiejszego sądu. Goście 
byli lepsi. Przede wszy~tkim mieli lepsze ty
ły z bramkarzem w pierwszym rzędzie i lep
szy. a_ta.k. Ata\ czeski strzel~! bez porównania 
cz11sc1ej, wypracowywał sobie o niebo lepsze 
powycje strzałQWe od gospodarzy, a chwilami 
miał pociągnięcia zdradzające dobrą szkołę, 
czego niestety, nie można było powie<l?ieć o 
łodzianach. Dużą winę jednak tak wysokiej 

porażki ŁKS-u ponosi Makulynowicz. wyjąt
kowo wczoraj źle usposobiony. 

PIŁKA SIĘ TOCZY 
W pierwszej połowie meczu Czesi niewie

le pokazali. Gra była na ogół wyrównana z 
tym, że bramkarz czeski nieliczne strzały eł
kaesiaków bro•nił pewnie, a M3kutynowicz 
puszczał, jakie się dało. W 15 minucie ŁKS 
zaprzepa-icil dwie okazje do zdobycia prowa
dzenia, w t\·m· piękne zagranie Łącza też nie 
przynio11lo ż1dncj korzyści. W 28 minucie 
bramkę obronił Czechom obrońca, przyjmując 
piłkę na piersi już na linii bramkowej. Do 
30 minuty wynik utrzymywał się bezbra1nko
wy. Dopiero od lej chwili zaczęły pat]ać gole. 
Pierwszego strzelił Mrozek, w minutę później 
Kutii i w 44 minucie tenże sam Kutil głową. 

Ł.d,CZ STRZELA WSZYSTKIE 3 BRAMKI 

Po przerwie w dru· 
żynie ŁKS-n nastąpiły 
prze-lasowania. Na pra
wym skrzydle b. słabe· 
go Rakowieckiego za
stępuje Łuć, a na po
mocy -gra teraz Jóźwik. 
Początek ŁKS ma tcr<iz 
jakby nieco lepszy, ale 
trwa to niedługo. Już 
w 14 minucie doskona
ły Kutii strzela 4-tą 
bramkę, a w 21 min. 
5-<tą. Punkt honorowy 
ŁKS zdobył dopiero w 
23 minucie z karnego, 
zawdzięczając do·3kona
łemu strzałowi Łącza. 

Łącz 

Czesi powiększają jednak szybko swój clo· 
nt11ttlłllmmmn11111~mK1111111:1tt1m11tt11111111111111m111111n11111111111111111 w11111111111111111111111un1111111111111111111111111111::11111111111n:1111111111111111m11:11··"·· 1 ·„1r111111111~11111t1i1111111111111111111t1111,11111111111111111t11111111111111.111u1u11;1,:111w11111111111111111:1:111111::111111111m111m11111t111u 

Dział olicialnu ŁOZB --Kom unik a1 Nr ·2 
Komunikuje się, że w dniach od 1 do 15 

września br. w godzinach od 9 do 11 rano 
w hali Wimy rozpocznie się pod kierownic
twem trenera PZB, Feliksa Sztamma kurs uzu 
pełniający dla instruktorów i przo<lowników 
boksu. 

"Wszyscy instruktQrzy i przodownicy czyn
ni na tPrenie ŁOZB stawić się muszą na po
wyższy kurs przynosząc ze sobą kompletny 

kostium sportowy. Jednocześnie w związku z 
pobytem trenera Sztamma w Łodzi i mającą 
być pr:zez niego przeprowadzoną inspekcją. 
wszyscy kierownicy sekcji pięściarskich spo
wodują, aby treningi w ich klubach odbywały 
się punktualnie przy najliczniejszej obsadzie 
zawodników. 

RPferent Wys1koleniowy 
w/z. mjr. Bochenek H. 

Bedziemy mieli hal~ 

robek bramkowy. W 24 minucie Preis strzela 
nie grożnie, ale Ma.ku.tynowicz puszcza fatal
nie i jest już 6:1 dla Czechów. W 28 minucie 
7 bramkę strzelił Vakonn, zamykając listę 
s~rzelców. 

Pod koniec gry ŁKS zrywa nieco tempo 
i poprawia wynik na 3:ł ze strzalów Łącza 
w 33 i 35 minucie, ale to nie poprawia na
stroju widowni, która o~szczając stadion mi· 
ny miała tak pochmurne, jak wis'l:ące nad 
ni<l niebo. 

Porażka 3:7 nie może nas nastrajać pogod· 
nie.„ 

Dzisiaj o godzinie ii Czesi rozegrają dru· 
gie spotkanie w Łodzi z Polonią bytomską. 
.•... „ ............. „ ••••••• „ •••••.•••• 11111111tlłłlllłllltll111łttłłttllllłlllłłllltłllł 

Dzisiejsze ~mprezy sportowe 
W dniu dzisiejszym odbędą się w Łodzi 

następujące imprezy sportowe: 
Boisko KP Zjednoczonych godz. 11-ta. 

Mecz piłkarski o wejście do kl. A KS Bcruta 
- Bieg Resursa. 

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

Boisko ŁKS godz. 17-ta. Mecz piłkarski 
„Cechie Karlin" (Czechosłowacja - Polonia 
(Bytom). • 

Treningi bokserskie IKP 
Treningi sekcji pięściarskiej IKP są jut 

w pełnym toku. Odbywają się one we wtorki, 
czwartki, soboty o godzinie 18-tej w lokalu 
własnym przy ul. Ogrodowej 22. 

Uwaga szachiści tKS-u I 
W poniedziałek, 1-go września br. o godz. 

19 odbędzie się w lokalu Klubu ogólne zebra 
nie członk.ó\\· Sekcji Szaehowej Ł.K.S. 

Ze względu na ważność spraw obecność 
wszystk.ich członków sekcji obowiązkowa. 

ZBIGNIEW ROSICKI. Korespondencyjny 
kurs administracyjno • handlowy rozpoczyna 
Polska Ymca w dniu 10-go września. Zapisy 
przyjmuje się już w tej chwil! nrzy ul. Mo
niuszki 4a. 

Ob. KARON NELLA. Powinna Pani natvch ale- musimy na n lą tfCJ[ha:ł poczekać miast zwrócić się do komisariatu Milicji, Ict-~-
-, remu podlega dom przy ul. Jaracza 10. Adm1-

. Sprawa . ~do wy h~li sportowej w ł.odzi . Plan~ hali w. ~ykonai:iiu mz. arcl~i tekt11 , nistrator i w~aściciel domu me tylko obowią· 
me s~hocl.z1~a przez ~łuzszy czas ze szpal.t pm- L1sowskieg~ są. jUZ wykonczone, czckaią tyl- I zani są dać Pani natychmiast wymeldunek. 
sy • łodzkieJ. Ostatnio znow znalazła s i ę na ko na reahzaCJę... Il t h. t · · · · odpowiedzial 
widowni, dzięki uchwale Miejskiej R3dy Na- Według informacji z Zarządu Miejskiego ee;. ~ogą za ę is. onę poniesc 
rodowej przeznaczającej na too cel 120 milio- już prawdopodobnie na wiosnę rozpoczęte zo· 1· nosc arną. 
nów złotych. staną, chociaż częśdowo prace nad jej bu- STAŁY CZYTELNIK H . .J. Z tym panem 

- Czv suma ta wystarczy nil budowę hali? dową. Warto nadmienić, że na budowP. hali . można zrobić jedaą rzecz: zameldować w 
- Nie. Kosz.torys jej w przybliżen iu na pod- t b . ·t 461 1 • 1 .' • I Urzędzie Kwaterunkowym, że ma za duże mie 
stawie cen .dzisiejszych można zarnknąć w su- po rze_ ~e Je~ .on sa~ego ze aza ,me mo- , szkanie. 
mie około 250 milionów złotych. Ma być to w1ąc JUZ o mnych mo.tenałach. Budowa hal' . ~WIT - Piotr I (druga seria) 

TĘCZA - Nadzieja 
TATRY - „Bolek i Lolek" 
WOLNOSC - My z Kronsztadtu 

bowiem obiekt na skalę europejską o wymia· musi więc potrwać trochę czasu. Nic nam nie E~W-~RD. BU~ZA. Docho~zeme ~rawdopo 
, rach 50 x 70 metrów z bieżnia 0 obwodzie t . . k b . . , t h . . dobme me jest Jeszcze zaK:onczone 1 dlatego . pozos aje, Ja trz ro1 c s .ę roc e w cierpli· d t h · t · · · I h · 200 metrów. Hala będzie najpr;iwdopodobniej I . . . . . . . . ·. o yc czas me o eJ sprawie nie s yc ac. 

. Wolność: 16,30, 'ts,30 20,30, w nled. świę 
ta: 14,30, 16,30 18,30, 20,30. 
WŁÓKNIARZ - Złote wrota 

Włókniarz: 15,30 18, 20,30, w niedziele 
święta: 13, 15.30 18, 20,30. 
WISŁA - Dziewczęta z baletu 
'ZACHĘTA - Ukochany 
OSWIATOWE - Polowanie na słońce i.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
:_;.„ znani artyści Dzigal I Szumacher. 

OSTATNIE PRZEDSTAWIENIA 
„HISTORII DWU SERC" 
w Teatrze K~eralnym 

konstrukcji żelbetonowej i stanie pomiędzy wosc 1 czekac. z pewnoscią jeJ się doczeka- KURACJUSZ SANATORIUM W TUSZYN-
u!i~ami: Piotrkowską, Ks. Skorupki i Żerom· my, gdyż sprawa zdaje się ruszyła z mart· KU. Zagadnier.ie, które poruszacie jest bar-
skiego. • wego punktu. dzo ważne i dość skomplikowane. Nie jest 

możliwe wyjaśnić je na łamach gazety. Jedno 
SERC k · k · z f"' G b k' .

1 

TEATR YRENA I jest pewne: gdy odbudujemy kra1 , gdy poło-~·· , tora w wy onamu o u ra ows iej „s " Trugutta 1 . . , ·d \" _. · · d „. 1 i Aleksandra Zabcz ńskie o cieszy sle olbrzv . Z) In}. mocne po wa. my nowej qospo ana u-·m d · y z g 1 d · · t · OSTATNIE DNI. Dziś 2 przedstawienia • doweJ. gdy zapewmmy dobrobyt najszerszych 
mit tópowo. zemehm . et 'hvzg ę ut na '~ysbępdy wesołej komedii Aldi Benedetti'ego p f mas - problem. który poruszacie, będzie o ar ys w w mnyc m1as ac wys ępy me ę ą . · ', „ • 1 ł . · · d · · dl , W NIEDZIELĘ DWA PRZEDSTA.- „SZKARŁATNE ROZE„ z udziałem Tnakomite- wie e atw1e1szy o rozw1ązama. prze uzone. k 'k K . . S b t J d .. B WIENIA o godzinie 16 i 19 u.1inut 15 g? orni. a azimierza . zu e.r a, .a wigi .aro- Wł. MACIASZCZYK. Załączone przez pana 

Kasa czynna od 11 do 13 i od 15. Telefon nowny 1 Bolesław? ~ierzejewskieg:i. . 20 zł. przekazaliśmy Robotniczemu Towarzy-
Nr. 123-02. Pocz . przedstaw1emłt. o .~odz. 16,30 t 19,30. stwu Przyjaciół Dzieci, wraz z kilku tysiąca-

W sobotę 5-go wrześqjl. Teatr Kameralny 
D. Z. wznawia najweseftzą komedię G. B. 
Shaw.a „ŻOŁNIERZ I BOHATER" z udziałem: 
Bielickiej, Buczyńskiej, Bugajskiego, Guzka, 
Mikołajewskiego, Schmidta, Szaflarskiej, Ta-
tarskiego. , 

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA" 
Ostatnie przedstawienie óperetki „POLSK '\ 

KREW" •. 
Dziś o godz. 19-ej ujrzymy po raz ostatni 

piękną operetkę w 3-ch aktach z muzyką 
Oskara Nedbala „POLSKA KREW". 

. K~sa Teatru „SYR~NA czynna od godz. mi złotych, ofiarowanych na cele tej insty-
10-tej przez cały dzien. tucji przez naszych Czytelników. 

TEATR LETNI „BAGATELA" Piotrkowska 94. JAN ROGOZINSKI, Piotrkowska Nr 113. 
W sprawie Waszego sąsiada, ob. Stawickiego, 
zwróćcie się do tow. Głąbskiego kierownika 

Dziś w niedzielę 0 godz. 16.30 i 20-tc astat Wydziału Personalnego ł.ódzkieqo Komitetu 

OSTATNIE WYSTĘPY P ARNELLA 

PPR (najlepiej. o godz. 9-tej rano). 

DYZURY APTEK 
Diisicjszej nocy dyżurują następujące aptekt. 

· Teatr Kameralny grać będŻie ty~o do śro
df· włączłlie komedie Dulluda HIST6RIA DWU 

Obsada premierowa. Kasa teatru czynnii 
od aodz. 11-ai. 

nie dwa przedstawienia znc>komitego Baletu 
Parnella, który już jutro rozpoczyna \vystępy 
w Poznahiu. W celu uniknic;cia tłoku przy ka
sie - prosimy o wcześniejsze wykupywanie 
biletów, które sprzedaje kasa Teatru „BAGA
TELA" od godz. 10-tej rano przez cały dzie11. 
Tel 213-70. Zniżki nieważne, 

Chądiyńskiej (Piotrkowska 165), Gluchows~ego 
!Narutowicza 6), Wójcickiego (Napiórkowskiego 41) 
K-:>walskiego !Rzgowska 147), Kahane !Llmanow$j,e
go 80), Malczewskieao (Śródmiejska 21), Smoleńia 
{Karolewska 4al. 

• 
' 

• 

• 
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