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Generał Clay nie da Francu,zem -. ani g·rama niemiecl<i-ego 
· węg'la na reparacje wojenne. Ni·emcom należy płacić dolarami 

n-ym domu i !PirizeiIM°-Olwia:dlza~ koczystne 
transaikcje~•. 

,,, p.j:ga_or;o"' s.ąldlz:i, fo pf:aru 3ll1glo - amery
kaliSiK!i po1chłonie cał~ wJęigifa, ZagłęMa 

BERLIN (Obsł. wł:) - P·odczas konfe
rencji prasowej na t~mat planu podni.e
Siienia przemyslu, naczelny dowódca 
wojsk amerykariskich w Niemczech gen. 
el'ay, odpowiadając na pytanie jednego 
z dziennikarzy niemieckich oświadczył: 

,,Francja nie ofrzymuj.e ani grama wę
gla z tytułu odszkodowań, płaci ona w 
ttolaracb każde kilo węgla, który jej do
starczamy. 
PARYŻ (P„'\P) - Nazajutrz p•o ogło

szeniu przez gen. Gay ii marszałka 
ShoJt.o Douglasa w Berlinie planu pod
niesienia poziomu przemysłu opinia fran 
cuska manifestuje silne wzburzenie. 

Ze szcz·ególną goryczą przyjęto tu 
oświadczenie szefów angl-osaskich sił 
okupa-cyjąvch w Niemcze~h. że „Roz
mowy w Londynie _z Francuzami nic nie 
zmieni!y w pianie, przygotowanym 
p-r7f.~Z Anglifów i Amerykanów ... 

€ala prasa pisze o zlekceważeniu in
teresów Francji. 
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Nieudane desanty Hole drów 
PARYŻ PAP. - Jak donosi z Birtawii a-

gencja France Presse, 3 holenderskie okręty 

wo_jeńne u:riłowały bezskutecznie wysadzić 

wo iska na północnym krańcu Sumatry. 
Indonezyjskie b,aterie nadbrzeżne udare

mniły te usiłow(\nia. Na wyspie Madurze Ho 
lendrzy spotykają się z zaciekłym oporem or
ganizacji muzułmańskiej „Sabillitah", która 
proklamowała wojnę świętą. 

Nawet skra-jnie pramicowa „A:uror.e", to, co tymczasem stanie się z naszym Ruhry i ~ateozn1ie p'{}lzbaw.i k-raje me· 
z.azwyczaj chwaląca bezkrytyc.z;ni-e Arne prze+nysłem... wast-OJWatne, a P<11Zede wSiZystkim Francję 
rykanów, pisie: „niepokojące jest, że PARYŻ PAP.- ,.f'.r.anc Tirem-'' sbwier St1-r-0wców, tak baird:zo poitrz.ebnY'clt d{) 
Anglosasi sfawiają sobie jako główny dza: że ,,n1ie trzeba czyfać między wier- odbud-0-wy. Obietnice, zawa1rte w komu-

sza.mi ogl<OSwnego płan,u, a-by <Hlikry.ć tlą nikacie fon•dyń!.sldm, są ta.k mgiHste, że 
cei dźwignięcia przemysłu niemieckiego że.nie kaipHaHstyc1Znej Ameryki d-() stw-01- obyw,rutel francuskj mia prawo S.B,idzić, iż 
i ustalenie· pi>ziomu produkcji - stali na rzeinla taai•iego stanu rzeczy. by można I rnz Je.!ilzcze iJl\,;oce zwy;oięstwa do.srt-ainą 
10,700 tysięcy ton, nie troszcząc się o było czuć się w Niamcz-ech jak we włas się zwyde,iżooym". 
~~ ........ --,~~----~~~~~~--~~~ .......... --~--~--~"""" ..... ~~~--_,,~--------..... ----------------~--------

z R ratyf i uje tra taty pokojowe 
z Włochami, Rumunią, Węgrami, Bułgarią i Finlandią. 

MOSKWA PAP. - Prezydium Rady Naj- pujące: a) oddziały soju.sznicze wi·n-ny być 
wyższej ZSRR ratyfikowało w dniu wczoraj- wycofane w ciągu 90 dni z terytoriów cdno-ś
szym traktaty pokojowe z Włochami, Rumu- nych państw nieprzyjacielskich, b) cztery 
nią, Węgrami, Bułgarią i Finlandią. wielkie mocarstwa winny w ciągu ro-fu po-

Jetlnocześnie wiceminister spraw zagrani- wziąć decyzję co do przy.szlości kofomi wło
cznych ·wyszyński oświadczył brytyjskiemu I skich. 
charge d'affaires w Moskwie, że Związek Jeśli w tym czasie porozumienie nie zo
Radziecki zgadza si ę na rychłą wymianę do- stanie osiągni ęte, sprawa oprze się o zgro
kumentów ratyfikacyjnych. madzenie generalne ONZ. Ponadto ratyfika-

Następslwa wejścia w życie traktatów cja traktatów pokojowych umożliwia oficjal
pokojowych z b. satelitami Niemiec są nastę- ne zniesienie stanu wojny międ.zy państwa-

D 
I Ja, Genowe!~ Ko•zeniow.ska, tkaczka 7 

Nowej Tkalni, zwraccim się do wszystkich 
wlóknlarzy łódzkich. 

- W tym tygodniu udt:!lo mi się osiąg 
nąć 184 procent normy na sześciu luosnach. 
Wyrabiam dziennie GD tysięcy wątków. Tka 
czką jestem od :?4 l<:tt. Przeżyłam okupację 

i obóz pracy w Niemczech. Wiem, że tylko 
wlasną pracq zapev1nię sobie lepsze źycie 
jlti: tetaz i na przyszłość. 

mi sojuszniczymi a b. państwami nieprzyfa* 
cielskimi w Europie z wyjątkiem Austrii I 
Niemiec oraz wznowienie normalnych stosun 
ków dyplomaty-cznych. 

RZYM PAP. - Prasa, włoska stwierdza, 
że włoska opinia pub-liczna przyjmuje z za
dowoleniem ratyfikację traktatu pokojowego 
przez ZSRR - tak jak wszystkie akty. któ
re przyczyniają się do zarok!Ilięcia bolesnego 
okresu historii i do znormalizowama stosu-n
ków międzynarodowych. . . • 

BUDAPESZT PAP. - Premier węgierski 
D.tnnyes oświadczył, że całe Węgry dow11:;
dzialy się z radością o ratyfikowaniu !rakta

ttz pokojowego przez Związek Radziecki, gdyż 

kładzie to kres ćwierćwieczu wojny, które do 
prowadzil-0 kraj do nędzy i zniszczenia. Nie 
pozwolimy już na to - dodał premier by nie 
odpowiedzialni politycy, którzy ,;.epclrnęli 
nasz kraj do wojny, opanowali znów kiedy
kolwiek Węgry". · 

I Za ostatnie 11 dni 7.atobiłcim 6,950 złotych. 

W\lbory l Przyrzekłam sobie święcie, i:e z osiągniętej 
~ normy produkcji i z.l:lrobku n.Je :i;ejdę. Posła 

W h ram się pracować: je:izcze lepiej, Wiem, ie na ęgrzec - I pracuję dla_ Po!skt Ludowej, dla tej :Polski, 

Dziś 

Miesiąc odbudowy stolicy 
Przemót"łienle Prezydenta przez radio 

WARSZĄWA PAP. - Prezydent Rzeczypo 
spolitej Polskiej Bolesław Bierut wygłosi w 
niedzielę , dnia 31 bm. o godz, 12-ej przemó

wienie przed mikrofonem polskiego radia, po 
święcone zagadnieniu odbudowy stolicy. 

l3UDAPESZT PAP. - Rzecznik rzadu za- o której marzylam. 

komunikował urzędowe dane, d0tyczące nie- Górnicy wezwali do wyścigu pracy wszy-
!zielnych wyborów na Węgrzech. W wybo- 5łkkh włókniarzy, '-' j!I zwrn,cam się do tka-

Tsaldaris utworzył rząd 
złożony z samych faszystów greckich 

;acla bierze udział 5.407.893 osoby, co stano- l czek i prządek łódzkich - kto chce iść: na 
'#'i wzrost w stosunku do liczby osób bio_rą- wyścig pracy ze :mnąJ 

cych udział w wyborach z 1945 r. o 243.232 Genowefa Korzeniowska 

wyborców. Genowefa Kol'zeniowska I tkaczka z PZPB Nr. 1 (Nowo Tkalnia) lONDYN PAP. ~ Wczoraj w późnych 
godzinach wieczornych Constantin· Tsaldaris 
przywódca populistów greckich prze ds ta wił 
królDwi Pawłowi listę członków nowego ga
b-inetu. 

1-llll-lill-fłll-1111-llll-llll._1111-1111-1111_..llll-lllllilllJlil!lllll-llli_.ł(l-llll .... lllllll!llllllmlllłiEllllllllll!li!il!l!lillllllllmllllllilll-lill-lllll!lll.ll!lil!ił 

Uszkodzenie jednej z turbin w Elektro ni Vv nowym rządzie , zaprzys1ęzonym JUZ 

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

wych . całlrnw~te "'.yłączani~ . oświell_eR!a w~- ki ministra aprowizacji, którą powierzono nie 
staw 1 ogran1cze111e do mumnum oswietlema zależnemu · socjaliście Sake!a:iu. Tsaldaris ja-

w ciągu tygod11ia będz~emy_ musieh poważnie ograniczyć zużycie prądu 
W ciągu ubiegłego tygodnia zasko-

i!zyła wielu łodzian niemiła niespodzi anka. \V 
!JOdzinach wieczornych w wielu dzie lnicach 
Łodzi nieoczekiwanie zgasło światło. Okazało 

się, że w Elektron~1i Łódzkiej nastąpilo powa
żne uszkodzenie jednej z wielkich turbin o mo 
cy 16 tysięcy kilowatów 

Przyczyną awarii było zużycie instalacji, 
które zostały w barbarzyński sposób wyek splo 
atowane w czasie okupacji przez Niemców. 

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

Niestety. w całym święcie daje się dziś od 
czuć brak urządzeń energetycznych i "wskutek 

tego termin dostaw dla Łodzi ustalony- został 

dopiero na rok 1948. Z tych względów znajdu 
je się Eleli:trownia f~odzka pracująca z ma
K.syrnal.,,_m cbciążen i ern w dość ciężkej sytu-
.;irii. 

VI wyniku uszkodzenia turbiny Elektrow
nia Łódzka pracująca normalnie z m0cą okolo 
50 tysięcy Kilowatów straciła około jednej 
trzeciej swej mocy i obecnie nie jest w stanie 
zapewnić odbiorcom dopływu prądu w dotycb 
czasowych rozmiarach. 

Napl'awa uszkodzenia potrwa około tygod
nia i wskutek tego na ok.rei' od 1-go do 3-go 
września stalo się konieczne zastosowanie wy 
jątkowych środków. 

Część fabryk włokienniczycb będzie mu
siała przejść na pracę w porze nocnej, kiedy 
to zużycie prądu zazwyczaj mocno odpada. 
Odciąży to w dużym stopniu elektrownię w 
porze dzienne] . Niedość tego jednak, aby po 
wetować powstałą lukę. Musimy wszyscy na 
kilka dni ograniczyć spożycie energii elek
trycznej. 

Zjetlnaczenie Energetyczne wzywa przeto 
wszystkich właścicieli drobnych zakładów 

przemysłowych i rzemieślniczych, ażeby na 
okres jednego fyqodnia przeszli na pracę noc 
ną. Zjedno-czc;;1 -= nakazuje rinn» ;:;:i: ·· ~·~:?5d · l'.:

kn s!d" !'ÓW, restatin::··J !o:rn;i rozr1v;'.rn-

I 

wnętrz. , . I k · h 1 · · · k · · 
Silniki studzienne winny. przejść wyłącznie 0 premier ~ac owa rowmez te ę m.mrstra 

na pracę nocną. I spraw. zagramcznych. 
Obowiązkiem każdego łodzianina • konsu- W poniedziałek członkowie nowego gabi· 

men!~ .energii. el.ekti'1r~znej j~sl zm?iejszenie I netu przedstawią się parlamentowi. 
do minHnnm oswietlema w mieszkaniach. Populiści nie posiadają w 'zb·e -be I -

Zakazuje się uży,vać grzejników eleklrycz- dno. , e ~ . . . ' 1 zw~g ę 
nych w godzinach szczvlowego naoięcia od -J w • • k- zosci, dysponując 141 głosa.llll na 
7 do 11-ej i od rn-ej do. 23-ej~ • ogólną liczbę 354, jednakże Tsaldari-s liczy 

Zj ednoczenie em:rgetyczne zmuszone jest w na poparcie partii wyzwolenia narodowego 
tej chwil.i ~y!ączać okresowo niektóre okoli- gen. Zervasa oraz innych drobnych ugrupo

ce Jodn~i eiskie. , . . b t 
1 

Ł d . wań skrajnej prawicy, mających ogółem 40 
est~srny przeKonam, ze ~ ywa e e . o z1 głosów. 

zastosu;ą się do tych wszystkich zalecen., ,„ . . 
Jak się dowiadtJJemy w ostatniej chwili •v a:tensk1ch kołach politycznych i dyplo-

spodziewane jest wydanie zarządzenla, na pod matycznych z jak największą rezerwą przy
stawie którego każdy kto nie zastosuje się jęto takt sformowania przez Tsaldarisa mono· 
do powyższych zaleceń Elekt1owni ,_ pozba- partyjnego rządu . Powszechnie panuje prze· 
w iony będzie całkowicie pradu. km1anie, iż decyzfa Tsaldarisa może leszcze 

Raz ;~s7p,0 a--„1, iemy do ~dsłeqo prz1 hnrrlziej pogorszyć sytuację Grec;t w kraju 
;;l rz::fi~1; ; il <:ulc;: ;;;'i :Jbh<'.'JWtii Ló J;::,l:j. li na arenie mięclzynaroclowej. 



Ila szla u b ·owyń1 walki o plan 
· PS i PP 'IZ wają wł, kniarzy do yścigu pracy 

'"' dniu wczoraJ5Z'li m obrndnwały W~je-1 cy i robotników obsługujących większą ilość I do w:mowienid i uaktywnieni-i narad lechni · 
ódzkie władze PPS 1 PPR w !>prnwie uclziału ma!'zv11. i/\'zywa siQ c7łnnków onu part.ii do cimych i produkcyjnyrh .. W w 'n!ku przepr~

crganizacji członko . obu rartii rnb.olniczyrh przej~ria nil zw.••'kRollą ob~. ług_q maszyn. Zo-, wadzrmych i;iara? t.echnrrzn.yc 1 prorlukcyJ.
w pracy nad wykon;; niem li!nu Trz 'letniego bowiązuj" siQ orw1niz,•rjc partyjnr do wy ko- nych zobowiązuje s1Q tPrhn1czny ćlkt'li w pa1-
w przemyśle włókieDniczyrn. Y../ v vnikn ohr~cl rzv'lrmia wszy~t~i,..h ist11i<>jących możliwo- tyjn\' do przyjścia R~.lom Zakładowym z po
nacechowanych głqboką troską 0 sprawne i :ki •echn;emych i in1iycb, celem . opracowa- ,·mocą w celu stworzęma pla1.n~ zek~aclt1 pracy, 
terminowe wykonanie planu powzięto jedno- ni.a własnego planu produkcji, ktoreqo zada- opartego na faktycznych mozhwoś9ach .abry
głośnie poniższą uchwałę: niem będzie - przekroczenie planu państwo- ki. Traktując walkę o plan jako drogę do ~o-

UPON Nr41 
Wl.ELJOEGO KONKURSU 

SZKOT .NEGO 
pt.: 

.• <~LO„" DZIECIOM SWOICH 
CZYTELNIKÓW 

Jmię 
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Uchwała Wojewód"Łkiego Komitetu we90. prawy bytu mas pracugcy.ch Komitety Woie-
Polskiei Partii SocJali5ty.c1,11ej ·o az Wo- Po srorządze.niu .wyżej wymienionego pltt- wódzkie obu partii uważają za koni~czne po- Miejsce pracy • · · · · • · • • 
jewódzkiego i J:,,ódzkiego T{omilett'iw 'Pol nu, koła parlyjhe zgłaszają o tym !!woim or- łączenie planu rozbudowy ur7 ądzen socjal- I Szkoła i klasa uczącego się 
i.ki ej Partii Robotniczej podjęta na ganiziłcjom partyjnym. nych z planem produk~yjnym, sporzą~zonym 
'Vspomnianynt po~ied1eni11 w dnht 27 Dla rozpracowania powyższych zadań Ko- przez Radę Zakładową i aktyw partyiny fa- dzi.i>~ka . . . · · .. 
sierpnia 1947 mit„ty Wojewódzkie obu partii zobowiązują bryki. ---··---------••••!!!!!!!!~ 

\.l:ojewódzkie i Łódzkie Ko.mitPtv PPR i PPS -----~ '---··--- _ _,,,,,. 

:y~l~dz~,fu~i:~~?:::~ill,t~ie~d~~:~.ac~: :ar:~: r es WIN u dob·1·e· ga kon' ca 
dwiema partiami robotniczymi na polu gospo 
ważniejszym zadaniem gtojącym przed oby- ,· 

~~:~~;~1eje~iók:~1~i~z~m~ykonani'! planu w 1

1 

- Prokurator zr?ekł się przesłuchiwania dalszych świadków 
Nastąpić przeto powinna mohilizacie człon - KRAKÓW PAP. - \.V 15-tym dniu prze- nem. <;wiarlek 1wierdzi, że Gsk. Niepokólczyc- świ;idek <>dpowiada n;; pytania adw. Mas· 

ków partii dla wykorzystania rezerw pracy, j wodu sądoweqo są.d prv"słuchiwał świa.dka Jó kiemu oddał tylko trzy „pn:yslngi''. Skierował \itnko hard-w porwściąglhvie i w dalszym cią
poprzez przesunięcie robotników z oddzialów I zefa Guzika i świa,dka Ludwiika Mm:yczkę. do niego osk. Karczmarczyka jako doradcę gn zaprzecza swej przyinaleŻIIlości organizac'Y'j 
nieprodukcyjnych i administrac 'ino-gospodar- świadek- ohrony Józef Guzik zeznawat na o- pnlitycznego, wziął udział w konferencji wraz nf'j do komendy głów[lej WT-N. 
czych do oddziałów produkcyjnych. Zobowią koliczność: działal•ności osk. Kabatił w okresie z Rzepeckim. Sanojcą i Niepokó'lczyckim na Po przeshtdianiu świadka Muzyczki pro
zu]e się członków partii do 7~inicjowania in- nkupacii w r<imach h~talionów cblopskich. której zapadła decyzja utworzenia V\'T'\!. - k>tr1;1.•or za zgodą obrony, zrzekł i;ię przesłu· 
dvwidualnego, zespołowego, <'rldziałowego i '\!ąstępnym świadki~nn jesl doprowad?'.<?'ny z Wreszcie wziął udział w konferencji komen-

1 "' M d · b · WIN p · c 1iwania dalszvch świadków, wo her: czego międzyzakładowego wyścigu pracy i roztocze więzienia Ludwik'. Muzyrzk;1. ~wiadek uzy- a11tow o szarow w oz,narnu a PO a-
n.ia systematycznej kontroli nad jeqo przehie czka w skąpyrh słowach przedstawia s4dow! resztowaniu płk. Rzepec'..ciego, na której zapa seid o9łn•z<1 zamknięcie przewodu .~qdowego 
criem. przebieg swoich konta1:tów z oskarżonym dła decyzja przekazanii'I kolejnego kiero>'fili- i zaI7.qd~il ptzerwę do czwartku rtnia ... 11·!]0 

Organizacje partyJiH' winn ' C'zuwać nad '\!;epokókzyckim, K'lrc?rnarczykiero i Ostafi- ctwa ·WIN Stawborowi. wrze.<nia rb. 

stworzeniem przez administrację nailepszvch j -==============:::::=========---
wa"unków pracy dla uczestników wyścigu pm 

Zjednoczenie Energetyczne· 
O krąqu łódzkieeo Ł ó d ź, 
Daszyńs'kie~o 58 

I adier ślepym zaułku 
w nauchodzącym tygorin.u rozstrzygną sie losy gabinetu francii 

ZATRUDNI INZYN!ERO\l i TECH 

N!KOW • ELEKTROTECHNIKOW. 

I-Zgłoszenia pnyJmuJe Wydzrnł Per

sonalny pokój 75 fI p. 

A jednak 
!,Scheiberowcy„ przodują 

PĄRYŻ P l.,.P. Przehien rozmowy ,premiera: Paryża, które nie wyklucziłją mo:i:liwnści kry. 
Ramadier z ~ekr: :,F7rm fi"P~ •"'l• m SFTO !,11y · ,,ysu rządowego. 
Molletem w nr<>zydium rad) mini~trów nie I Wedłitg relacji „Franc Tirenr'' Gyu Molle! 
przestaje żywo interesować kół politycznyołit miał wręczyć Ramadier tekst uchwał komitetu 

ytuacja gospodarcza świata 
GfNEWA PAP. -- Fit'llger'<l·ld, sekre-1 że ;jeżel·i nie IH'~. JJocizynioue nad·zwy

tar7. Mi1r,dzy11arodowe.i Ra.dy <l(J ~praw cizafoe kir01ki, p()gt01rSizy się SiLybk() syłu· 
krrz~ s11 ŻY'\\·nnscio ,ve•y;o mga11izacji. któ acja 7.ywuoiściowa .świah1 . fitzigerakl 01b
rn ma sii•r. za.inio•\\ ać siprawa rnpartvdi licza. że w stosunku <lo t}oprzednich ?Jbi-0 
adykiilów ż.i•wnościow~rch iwi ~k~l'le ;n:ę ró\i.:, llH świede istnieje obec-nie niedo-

• . j bór w wys.>kości 2.1 milionów to.11 zooia. 
dzynarodO\q) \\' przen111\de11i11. wygł•) btnie;ia rów · • trud·no'ci \\" d7.ie<lzinie 
szonym na ko11fer€11cji fAO, oświcidc1,~·ł nrod'l1k.;,ii tlu,zczn1 i cnkrn. 

Obrady .brytyjskich Zw. Zawo~owych 

naczeln~go SFJO i zapytać go, czy zamie!'2il 
s~osowme do tych uchwal złofyć w parlamen
cie odpowiedni program gospodarczy przed 
rozpoczęciem ferii. Ramadier 1111ał udzlellii od. 
powiedzi wymijającej, przyrzekając J>r7:estu
diow;mie. projektu. 

Gyu !"Jollet. oświadczył, 7.e pnedsta,~·i tę od 
powiedz komitetowi naczelnemu, który zamie 
rza zwołać w początku przyszłego tygodnia. 
'.W 'kołach politycznych stwiPrd1ają, ŻP mi

n_islrowie socjalistyczni mogą łatwo znaleźć 
się wo?cc jeszcze jednej trudności, gdyż Rada 
Repuhhki omawia obecnie statut Alqenz,, u
.chwalony prze:i zgromadzenie narodowe. Mo
że. ona głosami komunistów, socjalistów i de· 
putowanych muzuJmańskkh przywrócić pro• 
jekt komisji, a pchwała komitefu EF.IO zobo· 
wiąrnje ministrów, którzy - jak wiadomo -
~losow~li na zgromadzeniu przeciw łem11 pro 
Jektow1, do poparcia go w takim razie w dru 
gim czytaniu. 

W dniu 28 sierpnia br. Sclwiblerow!'ka 
Prz~dzalnia Cienka osiąJ!'nęła 100.2 pro

CEnt planu DierpnioweJ!'o. Tak samo udało 
się na „Wigoniowej. W tym samym cza
iie Nowa Tkalnia . miała już 97,6 procent 
l,'rzewidzianej na sierpień produkcji do 

końca miesiąca, osiągnie \'lo'ięc na .'Pewno 
\ld!l~'ch 100 procent. Niestety „Księży 

\H~1 n" kuleje. Docią~nąl Oil lcrlwie w tym 
~amym czasie do 85 proc. Od „Księżego 

l.Ułyna" zależy więc w tej chwili nie tylko 
ltonor PZPB Nr. 1 jako całość, ale i to, czy 
Fkalnia będzie miała dość przędzy dla 
dalszej realizacji planu.· 

„Populaire · publikuje artykuł Guy Mollett' a 
rl?magający się zerwania z polityką półśrod-

LO NDYN PAP. - W poniedz,iałe·k na-1 tyjskich 2i'.Ą"iązkÓ\\' zaw-0rdrowych w kow. T_en przywódca socjalistyczny żąda: 
f>tąpi otwar.:ie doro;,;z.ne.i konferencji bry Sou·tilip:ort przy udziale 800 delegatów. 1) pokoiu z Indochinami drogą pertraktacji z 

autentycznymi przedstawicielami Vietnamu, 

na Wolnos, ci• w pierwszym rzędzie z Ho-<'hi-minhem, 2) za 
Ja~wle~le sp_rawy Algeru z_god11ie z życzenia-

! 
mt w1ększosci Muzułmanow, 3) nrzeczywi· 

hec skasowania pierwsze90 wyroku. Były pre stnienia socjalistycznego progrilmu 9ospodilr• 
fekl faszystowski skorzystał tym razem z am • <=7.ego. 

Morderca faszystowski 
RZYM PAP. Były prefekt faszystowski Genui 

Carlo Emmanuel Basile, k.tóry skazany został 
przez sąd przysięgłych na śmierć, za rozstrze
lanie i deporto'fanie do Niemiec szergu par
tyzantów i robotników włoskich, stanął zno
wu przed sądem pl'Zysięgłych w Neapolu wo-
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- J·ecJinak odważyreś się, bo idziesz prawd.e n.ie.ma! - \\"Y•krzy1km1ł ra·dns1nie 
z tyirr1 wariatem. mab' Grek i wskaz..a1ł rGką na v.r.óz, zbli-

- Muszę, gdy•ż mam rozlrnz odip·rn\\·a- żaj2„cy się do nich. · 
cizie go <l10 Janiny. . Quel! nie zwrncal 11\va·gi na Greków. 

Q.ue:ll nie rozumiał, o czym ta<k ŻY\\'O znaj:d11.jących się na w·ozie. To mogli być 
rozmawiają. Je·dmuk mały Grek sipodo- z powodzeniem liemq· przehrani za t11 
bał mu sie. MiaJ nieposipolity talen-t do bylców. Szed1ł w milczeniu, głęihok<J rn
Siprzec'Zania się. Na.gle zrobiło sj.0

• zim- rnyślo•ny. Doszli do S'krzyżowan ia cl róg 
n{). Powiał wiatr i Quel'l ;wba•czy·ł .iąjo- nu przednnieściu miasta. gdzie zazwyczaj 
1-.0. nad brzegiem ktMego zmajdowafa Ę;ię odbywała się ko•nfrol.a wjeż1d1żającYch 
Janina. d·o .Tanin:\· a11t i W()z1ów. Nie znaleźli tu 

- Otóż i :ieziom - \\'Skazat rę!ką bro ży,ve:j d111szy... · 
d!atemu Grekowi. P· '' -:i;.rł to vo 11ic- Na pr;,:edmieściad1 mia8fa rzu.cały irn 
miecku, a•bY mógł go , roz•u'l!Jieć. &i·P w ocz.y wyirażne ś!a.dy bom1bar·d<0wa-

- Tera:z jwż hlisk-0„. nia. Nie -01.:alał ża1den d'Om. Ulice przy-
- Niemc·ów tymczas·em nie wida<i. Za brały niesamowity wy•idąd ollbrzymiego 

tl.waiżył pan fakiek-0lwiek ślady po nkh? rumo\dska. Wsz•t:.dzie p.anowała martwa 
- Na raziie żadnych. Ale co hędzie da- cisza. 

Ie.j - nie wiadomo. \i\'re:zcie clohrnął do gruzów w cen-
\Vrn.o:zcie z-obaczyl<i w odda'leni11 Pi~r- trnm. Tu dopiero "Po-tkał kilku żolnie

w z:vch mieszkańców .lalr!i·ny. Byli t-0 ~ rz~·· ''''de . .srii:i;·cvch ~ie hez cel11 wśród 
Grecy... I Llll1'Z...:tonyc:h dornów. ĄJ.e 111ie:izkaric6w 

- Pafrzcie Urc...:v! N;,,111:"'0W na- m1as(a nie było widać. Ogólne wraL;-enie, 

nestii i został niezwłocznie zwolniony. Wia- Nasz program gospodarczy, uchwalony 
domość ta wywołała żywe niezadowolenie w przez kongres - konkluduje Mollet - two
Genui, gdzie doszło do manifestacyjnych pro- rzy jer!nolitą całość Komitet SFJO ma zebrać 
tes~ów. się w przyszłą środę 

którngo doznał widzą1c to p-0rwc-0ne 
prtez mie.sz'kańoów miast·o - hył-0 okro
'f)'ne. RO'ze.jrz.ał się hez•rnd'n1ie d1001koła. 
Nagle o·sfra myś·I przem!mę'ła m.11 Przez 
gł-o\\·.e: Szpital, co ~i":' stało ze sz11ita
lem? ... Pohiegł w kieril'ilkl! szpitala, nie 
zwracając nwaJri na Grekow. ktńr7.~· cią
~nę'ii za nim. 
Otóż i sz1pit.al. Odetchnął z u1]1g.,1,, ho 

ho zobaczył tn skra"-ek życia, jedyny. bo 
daj w tym mieście umwrłytoh. Przed wei 
ściem do sz.pitala Rb:i'Ja gru1pka Greków o 
.raz kilka a·wtobnsów. Gma:cli, w wtórym 
mieścił się S7Jpital, był jednak rnpełnie 
zru.jnowwny i z.nis·zczony przez bomby. 
Wy1czuwał zapach, kt•óreiro nie mógł 
sam określić. Ale wiedział. że ten za
pach .kst Z\\·iązany z miazmatami 11110-
SZ<\cymi si<; nad r.burzonym miastem; h"' 
diącymi poniek::i,1d istotą tej strnsz.nej, 
martwej ciszy„. Nie, nie strnsZ11ej, ale 
majesfa tycZ'J1-ej - Do111yśl<uł - maje ta
ftyqnei... 

Cie:ż>ko sapiąc Prze<la.rł się przez s·tło
czonych Greków dQ drzwi sz1pitala. Gdy 
przestąpił próg po·czuł fos1,cze ieden za
pad: zaąJad1 śmie-rei„ który był . zarazem 
zapachem żyda. kryją.ce•g-o sic je·szcze w 
tej iecly•nej oazie, .iak<1, był sz·pital. 
S1kiero\\'aił si•ri na salę przy.foć. Lei~li 

tu wprost na. podłodze rnnni Grecy. Ran 
ni Je.żeli równiel. na koryfarz.n. Pochvla
hT si~· nad nimi kolbiety. a i11ne k01blety 
ch{)(lz.ił~- po lmr.\'itarzad1 i salacli, nio;;ąc 
w rck11 różne rned-yka111~uly. , ie Z\\ rri
cih rwwd uwagi na niego. ~dy 1.irzecho 
dzil obok nic'h, · 

Heleny t11 nie h~'ln. Vlidzia,ł s-ame no
'we hvarze. kf.ór~rch ni.ei znał. 

Przeszedł prze?, korvtarz i trafił <l<o 
wiel'kie.i sali. gdzie 'również le·żeri rM11tl. 
\~· nowietrzu 11·t11J·~ił się ci~·z'ki zaJPach 
z.gniliz.ny . .iod~"ny i krn·i„. Zbliżył si"} do 
nie.go .1;r.ec1ki lek? rz w hia1łym fartuchu. 
Po1patrzał na twarz Q11ella. na brud1;1e 
sz:inat)·, w które h~'ła owinieAa i now'i.e· 
dział crrś J}ielegni ;i rice. p, ,rlr1 ła mu nnży
ce. Nie pyta'.i<1c o nic. chciał przecil\Ć 
S7,ma h-. Ale Qnell zapmte·S to\\'al. 

- Nic t•rzeba. Smkam tu kogoś! 
rzekł z1det:y·d'°wanie. 

-- Co pa•n po•wieciział? - Ża•pvrffiła pie 
lęg-11ia rka po ;rniriel~k11. • 

Sz11'kaJJ11 Heleny $tangu. Muszę ja 
od•należć. CZ~' pani nie wie, gdzie si·e. ona 
znaidtde? 

- Nie wiem.„ - odtpowiedziała .dziew
czyna, n.ie wylkazu~.ic żad•ne·go 7,ai.ntere
sowania Przyb~ zem. 

Zrozumiał, że nk tu nie wskóra. Wy~ 
sz.edł z sali i skierował sie do .iakie1;:<'.JŚ 
niewielkiego i1·okoóu, 111ie0szcz;:iceg-0 się 
o•bok .l!·ahi·11eti1 sta1·sz.ej si-0st·n" OtworzY'ł 
du.w i. W pokoju hylo ki·J'!rn pielęs.rnia r~<k. 
kttóre zwijały banda.ż·e. 

... Ona. hyła nachylona· nad miednica 
rn ~rl a rece„. 

- - lieleno„. - Dowiedz.iał. 
Odwr iła si" t!o niego. • 
- T-0 .ia! - rzekł cicho. - Tak. to fa! 

W. c, n.) 



' 

Nr. 239 --- łl!OS Str. 3 

Ter źniejszość i przyszłość Pomorza Zachodniego 

Zadania i cele Szczecina 
w oświetleniu lflojeUJ(I'dl_I toH'. Borkowicza 

W ten sposób już w bieżącym 1947 roku l 

rolnictwo Województwa Szczecit'iskego włącza' 
się do całości naszej gospodarki Narodowej, 
zbliŻ,!IJąC się szybko do pełnej likwidacji od
łogów i do takiego stopnia zagospodarowania, 
które pozwoli na produkcję poważnych nad
wyżek płodów rolnych 

ZAGADNIENIE PORTU I ODRY 
W świetle naszej ogólnej polityki gospo

darczej rolnictwo województwa Szczecińskie
go nabiera szczególnego znaczenia w powiąza 
niu z zagadnieniem Odry i portu w Szczeci
nie. 

I 
PERSPEKTYWY ROLNICTWA I UZDROW!SK 

Urodzajna , pszemczno-buraczana ziemia po 
zwoli na najszybszą amortyzację poczynionych 
przez państwo wkładów. 

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

Poważne prace przeprowadzone są już te
raz nad ożywieniem nadmorskiego pasa uzdro 
wisk, z których na pierwszy plan wysuwają 
się Międzyzdroje , Dziwna, Międzywodzie, Ustro 
nie Morskie, Mielno. 

Dzałania. wojenn~ w poważnym stopniu PRZYSZŁOSC PORTU SZCZECINSKIEGO 

zniszczyły ziemie położone nad Odrą. A więc, Wszystkie wyżei wymienione zagadnienia 
ucierpiały przede wszystkim powiaty - Szcze pozostają w ścisłej łączności ze sprawami peł 
cin, Kamień, Nowogard, Gryfin, Pyżyce i 
Chojna. w zwiazku z tym stanem zagospo- nego uruchomienia i rozbudowy portu Szcze-
darowania owych zniszczonych połaci nasze- cińskiego. 

Złoto oznako 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 1 się największym naszym portem pr~eładunku 

prac, zmierzającyrh do odbudowy zniszczo- I węgla. Dla osiągnięcia tego realnie zakreślo-
W rozmowie przeprowadzonej ze special- nych gospodarstw wiejskich l Unii 1,omunika- nego planu l zasadniczego celu przeprowa-

llym wysłannikiem „GŁOSU ROBOTNICZE- cyjnych szybszego zagospodarowania rnlnicze 
GO" omawiając bieżące sprawy, Szczecina oraz go i ożywiena ośrodków Przemysłu i Handlu. dzane są już teraz poważne prace inwestycyj. 
województwa Szczecif;.skiego Wojewoda Szczególne miejsce w tej akcji zajmuje trójkąt ne, a ponadto - opracowuje się dalsze plany 
Szczeciński tow. Borkowicz powiedział, co na Pvżyce - Pyry - Myślibórz, Pyry - Gry- I szerokiej gospodarki portowej. 
stępuje: - Dla Województwa naszego decydu fin. Woj. szczeciński, płk. L. Borkowicz. Wywiad przeprwadził (-) Pow. 
jące znaczenie po si a dają zag adn<enia portu i 11111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n 

~:r~0~~fczze~o~awa. planowego zagospodarowa- P_o-rt Szcz.eci·n· ski· 
ZAGADNIENIA AKTYWIZACJI 

GOSPODARCZEJ - to wrota na Południe i Zachód 
Powyższe zagadnienia weszły już w pierw

szym roku trzyletniego planu Gospodarcze-
R.oz•nowa z dqrehtoren1 B.O.P-u w Jzczecinie 

wuje ścisłe projekty, zwtązane z odbudo· 1 czasie- wojny baseny i naprawić wyl:irze~ 

•'IczyclC'nt Rze~zypospolilcj, ob. Bolesław Bierut 
zaznajnmia sic w Szczecinie z planami odbu

dowy województwa. 

go w stadium realizacji, to znaczy istnieją 
realne plany i środk'i dla aktywizacji powyż. 
szyr.h zagadnień w zakresie gospodarczym 
i ludnościowym Województwa. 

VI' roku 1947 zbieramy plon z 800 tysięcy 
ha. 
zasianych zbożem i ziemniakami. W akcji siew 
nej wyróżnili się szczególnie osadnicy. którzy 
poważnie przekroczyli planowane zasiewy i, 
mimo niekorzystnych warunków atmosferycz
nych (majowa posucha). uzyskali zwiększone 
plony' z ha. Było lo możliwe przede wszystkim 
dzięki wydatnej pomocy Paóstwa w postaci 
około 20 tysięcy ton ziarna siewnego, prawie 
30 tysięcy ton sadzeniaków warzywnych, po
ważnej ilości traktorów oraz dzięki ofiarnej 
pracy rolnika. 
llllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllll 

Prace inwestycyjne 
w p_orłach Pomor:a Zach. 

V'v zakre·ie naszej gospodarki, zwłaszcza 

ze· gospodarki morskiej, godnym uwagi i za 
no:owania jest fakt wzrastającego zaintere· 
sowan!a Szczecinem ze strony zagranicz
nych sfer pnemyslowo-handlowych. Jest to 
niewątpliwie zarazem uzasadniente słuszno

ści nastawienia całego narodu oraz oficja!· 
nych czynników naszych wobec pioblemu 
szczecińskiego. ! 

Problem Szc7oclna lqczy się z problemem i 
Odry, o wszystko to pokrywa się z pojęciem . 
portu węglowo-przeładunkowego , który po- I 
winien cdegrać najpoważniejszą rolę n!etylko , 
w życiu gospodarczym Polski. ale i w handlu ' 
mi~~zynarodowym, Tok'~ wla:).nie jest !sto. i 

!ne przeznaczenie Szczecina. Również rolę i 
Gdańska potęguje znaczenie Szczectna i na- · 
odwrót, bm.viem Szczecin posiada niektóre 
zalel.y natury przeładunkowa-komunikacyjnej, I 
urzi>wyi:szajqcej nawei Gdańsk. i 

O potencjonalnych możliwościach portu de· ! 
cydują dwa zasc;dnio::ze momenty: położenie 
geogralic1me i zaplecze. Włcrśnte te dwa 

Wydział Administ~a~ji Wyb~~eża przystą- czynnik! str:nowią istotną i.,·artość portu szcze 
pił .do ~~z~pr~wadze~ia tn\~esty~Jl w. P?r.c1e w c!ńs!(iego. o planach i zagadnieniach bieżq· 
śwmouisc1u 1 w Dz1vm?w1e. J\aJ_wazme!szą z I cych związanyc!J. z rozbudowq portu szcze· 
początkowych nrac będzie zbadan:c dna i oczy , . ·• 6, . d 
szczenie dróg ·wodnych, usuni ęci e wraków i cms~1ego szczeg .ow~ o~ow1a o nosz~nrn 
wszelkiego rodzaju przeszkód, a następnie na S)?ec1alnemu wysłanmkowi dyrektor BOP-u 
prawienie nadbrzeży i przeprowadzenie ko- w Szczecinie, inż. tow. L. Ltpowskl. 
"liecznych instalacji. Dyrektor Lipowsk! słusznie podkreśla zna-

Rzec:r oZ:nawcy portow~ 
01:ganizuiq się 

W Szczecinie przebywa już dość znaczna 
ilość wszelkiego rodzaju rzeczoznawców por
towych. Postanowili oni utworzyć organizację, 

która zajmie się sprawami zawodowymi, tary
fami itp. 

Nowe lin e morsk•e 
Pomorzu Zach. 

na 

czenie Szczecina, jako najkr9łszeg;, szlaku 
węglowego ze Sląslm do Morza. Przyczym 
szlak ten biegnie w dwóch kierunkach: -
kolsjowym i wodnym. Nie należy zapominać 
o tym. że właśnie w dorzeczu Odry let:q naj· 
ważniejsze centra gospodarcze Polski. Zaple
cze Szczecina z punktu widzenia tranzytu 
stonowiq Czechy, Węgry, Austrta, Jugosławta 
itp. Jednocześnte, jest on bliski Szwecji. Te 
państwa sq bliższe Szczecina nit Gdańsk, 
Triest i Hamburg. [ na ym, stwierdza dyr. 
Li +i, polega geograficzno wygoda po· 
lotenl ~ Szczedna. 

Nowe linie morskie na Pomorzu zachodnim - Na bazie przyjaźni z sąsicrdamt z Po-
Towarzystwo żeglugi Przybrzeżnej na Bał- ludnia - mówi tow. Lipowski, wykorzystu· 

tyku „Gryf" przeprowadza obe!:nie rorn1owy z jqc swojq sytuację, Szczecin musi odegrać 
zagranicą w sprawie nabycia statków, które na pGważną rolę. Posiada on starą tradycję 
dawałyby się do żeglugi na terenie Zalewu rzeczno -morską. Zadaniem naszym jest ją 

Szczecińskiego ~. n_a od~inku Sz7ze_cin-_Gdańsk. I pod.trzymać t rozszerzyć. Eksp~rt i 1ranzyt -
Rozmowy rozw1JaJą się pomyslme Jest na- takie sa; cele i zadania Szczecina. 
dzieja, że otrzymamy jednost~i, które z?st~- 'Nad zrealizowaniem tych podstawowych 
łyby na lvch hniach uruchom1one. W reiome . . . . I 
ujścia Od;y odczuwa się bowiem brak jedno zadan Szczecano, lstotq ktorych jest .odbudo· 
stek . które mogłyby połączyć liczne miejsca- wa I przebud~wO: por~u, - c:zuwa meda'_'II10 
WOŚCI leżące nad Zalewem ze Szczecinem. r· ''Ołcrna do 'YCl-l M1ędzym1astowa Konusja 

Qn....,_ AktywlzacJi Szczecina. Komisja owa opraco-

I 

wą i przsbud.owq; portu. oraz mosty. 
Zdaniem tow. Lipowskiego, jednym z za· Obecnie znajduje się w remoncie 25 dźwi· 

sadniczych czynników osiqgnlę.cia zamierzo· g_ów. Są to dźw!gi wydobyte z dna. Mate· 
nych celów jest mobilizacja na odcinku na!, .potrzebny do remontu, z~obywa się na 
szczecińsk1m aktywów obu bratnich partii ro- terenie samego por.tu. ·Pocho~z1 on ze zdewo. 
b 

1 
. h PPR . PPS stowanych urzqd.zen. W chw1h obecnej, stwter 

0 nmczyc - 1 dzc tow. Lipowski prace prowadzone są w kie 
Przewidziana zdolność przel-t1d1ift.'iOWa runku remontu i naprawy 90 obiektów porto-

Szczecina w r. 1949 powinna wynosie 5 i pól I wych. Pracują 4 brygady robotnicze, złoźone 
miliona ton dla węgla f milion tr:n dla rudy z dwustu ludzi. - Ale - powiada dyr. Lipow 
oraz rl1obnicy. W tym L~lu n-:ilezy derstosow::ić skt - nie jest to I!czba wystarczająca. Ape· 
Odr~ do zdolności nawtgac·ti 1ych bsz przerv; !ujemy do wszystkich fachowców z calego 
zimowych t letnich, SP.OWOdowanych posuchą kraju, aby czynniej ł aktywniej za!ntereso· 
Trzeba będzie zbudować zbiorniki zapaso- wali się sprawą odbudowy portu szczeciń· 
we i oczyścić dno 'Odry od wraków. Należy skiego, · stając w szeregach jego budownt
wyposazyc port w nowoczesne urządzenta czych. 
mechaniczno-portowe, pcglębić zamulone w Pow.-

Przodujący pracownicy portu w Szczecinie 

Jnż. Leopold Lipow- 111ż. Jerzy Madziar 
ski, dyr. BOP-u. 

Michał Nowicki, Piotr Sob!wwiak, 
technik. 

Zjednoczenie Stoczni Polskich w Szczecinie 
u I i ca Mote j ki Nr a 

p RZ Y JM UJE: wszelkie remonty obiaktów pływających, maszyn głównych 1 po
mocniczych, oraz konstrukcje stalowe, drzewne, obróbi(ę" 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 AfTECZNA 

,,Drof arm '' Sp. z o. o. 
lł'arszawa9 ulica Żuliń.Jkieqo 3 

CZYTAJCIE „GŁOS ROBOTNICZY'' 

• 
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Pod znahienJ Grqla 

Legendy 1 podania Pomorza Zachodniego 
Zon;.irzmy się w ów śwbt leggnd i baśr,! w!ą·':x się wszystk1e sagi o pogrążonych w Podobnie ze względu na swe cudowne siły 

Po :no•za Za:chadniegr„ Czte. y byiy w średnl·: lalach miastach, w dni szczególne dające ~ławne stało się wzgórze pod Smołdinem. 
wieczu święte wzgórza na Pomorzu. Koło znać v 30bie z toni jezior szczecińskich d.?w1ę Pomorzante byli ludźmt morza, a wictmy, że 
Koszalina, Smołdzina, Derłowa i Polonov.•a kYem zatopionych dzwonów. patronem żeglarzy jest św. Mikołaj. Wzgórze: 

I 
Ne :i:i: .J'ei mówt hi„!orta o v;-,;górZll ;,;iłr D: r· Moc szczegółów przekazała nam. prżesz- Rewekol pod Smołdz.inem jemu poświęcon?, 
hwc ~tmy poemat, opiewa:j'.;!·:y \\'!elki mi !ość o drugim świętym wzgórzu, Che!n:ie pod cieszyło się niegdyś wielką sła:wq. Spieszył 

I 
rrigan jaki nawtedził Pomorze za Bogusława Koszalinem. Kiedyś miał Chełm dlo Pomo- tu każdy, kto będąc w niebezpieczeńe1Wte> 
X u; l l • · 1< 1. l:, W3pomino o ś-..,.; > r,; i;;ćrzr! d·" I r~a Zach:>dniego znaczen.ie podobne temu,. ja morskim ślubował plelgzzymkę do pCltronct i:s 

Polska żaglówkn na tle S'v.·inoujścia. 

lowsktej z klaszt<lrera Kartuzów.Aż -.a stoki kie w Polsce Centralnej miała: Jasna Gora glarskiego rzemiosła. Spieszył i ten, który 
owej góry. potęiilna północno - zac'hodnia Stała tu kapliczka poświęcona Matce Boskiej, dopiero marskim fal-Om życie swe t mtsnie 
wich.;r.:..1 µ•.~:qczoPo z niesłychanie wyEoką z jej cudownym obrazem, a liczne pielgzzymki powierzyć zamiezzał, wpierw jednak o op1e\{ę 

Nakł~~em Szcze.ciii~kiej _Spółdzielni Wy· I fal; wyrzuc'.111 ;eci~n z •;zech statkó:V, :10.~.· 1 ciągnę!! na szczyt świętego wzgórza z naj- świetego prosić nie omieszkał. Znaczente 1 
da'\ĄrntczeJ „Polskie Pismo 1 KsTqżka" ukaże sie cy_!l u u'~c;fo Wieprzy. Z tym hu.i::q.lr>·?,,• dalszycn okoloic Pomorza. powaga wzgórza Rewekol z kaplicą św. Ml-
niebawem ciekawa ksiqżka, poświęcon~ ! / kołajo da eię odszukać w samej nazwie owe· 
!?rzeazlośc:i slowl<Jńskiej Pornon:a Zachodniego l go m!ejsca. Pochodzenie nazwy Rewek1>l 

upatrujq niektórzy w łacińskim określ?niu -
„rewendus colis" - co znaczy po pnlsku 
,.czcig-0dne wzgórze": 

Badzie 10 zbió1 6.t1śni, legend i podań, łci 

sl.., ~wiqzanych z ptastarq ziemia piastow
ska powstoiych na tej włośnie ziemr, wśród 
jeJ :-dwiecznej ludności słowiańskiej. Autorem 
tej pożytecznej i Interesującej książki, no 
podstawie h!storycznycb źródeł stwierdzają
cej odwieczną: polskość Pomorza Zachodnie· i 
go. je!l1 znany literat-regionalista, rozmiłowa
ny w za:m!e,rzchlej przeszłości słowiańskiej 

Szczecina i okolic nadmorsktch - Waleri:::m I 
Lochmitt Książka la będzi"" posiadała: ory
q1nalny tytuł: „Pod znakiem Gryfa", bo Jegen- I 
damy gryf właśnie jeE<t oznaką i symbolem 
hislorycznego. słowiańskiego Szczecina. 

Książko pióra W. LachmTtta, wprowadza
jąca czytelnika w barwny i fantastyczny swiat 
legend r baśni, po:rąca o struny przeszłości 
!>olskf na Pomorzu Zachodnim i dlatego wla· 
śnie zasługuje na szczególną uwaga. Słowiań 

'ska przeszłość tych ziem, odwieczna. 'ich pol· 
skość. mocno zrośnieta z wewnętrzna polsko
ścia naszPgo ludu, ujawnia w fmmte najbcr· 
dzigj prJilekonywujq:cęj ż,., wśród pomi:-rsklej 
ludnC\.ści krq::yly t" same leg~ndy. en r: d 
WartEl ~Wisłą. J\11'.'my tam podant::l o śniących 

1

1 
.'iw ww fair Ro'1vkt1 /')[Z}' br:zegar·h Pomorza Zacłiodniego. 

rycerzach, ukrytych· skarbach, krascC'ludkacr. !ł'111111111111111111111111111111111111111111t11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111m1111111111111111111111111m11111111111T'111111111111111111H1111 

I czarov.nicacłL Przswija sie w !y::li 1~9rn· j TJJm.oteusz. Karpowicz 
dach typowo słowiański. wst>ólny n!cmal l --
''Vs~vstkim narod0m słowiańskim wa'sk o 20-. Wieczorne zmACZen1e 
1api-:nych micrstoc'b, kościołach ! d:::wcnach. ""f 

Poznać przeszłość swego narodu - zna
czy f<:znać swój naród, jggo istotę ; lześć du. 
chowa. Legendy Pomorza Zachodniego ·- to 
świal dotychczas prawie nom nteznany, 
a zarazem, - tb świat historyc.;;rry ziemi, u 
ś.W'i.ęconej ptzez Krzywoustych. Kazków 1 Bul 
ków. I. gdy wróciliśmy no nasze ziemie nad 
Bałtykiem i Odrą, - powinni~mt sobe uiwicr 
domić, że =równo jak same !e ziemie, tak i 
!eh historta, ich legendy i baśnie, ś.~islP z 
nim! zwiqzane i na: nich pows1ałe - to 0gni 
wa nieprzerwanego łańcucha na:s:ej na Pcmo 
izu ciągłości dz!ejowej, k~órej jl'lsteśmy kon. 
tynual()l'cnnf .. Dlatego ·wlośniJ należ'! z lvoncr· 
n!roit powilóć uka::i:anie s.ir~ kG!ą-.:<i N. lacb
TA1Ha i zapoznać si·ę z jej lrnfoiq. 

Szczecin w przehriou 
~ ...-~ 

Ale-ją Bohaterow Wareaow}'. 
wiecr.ót wejdzie do miasto 
gasić vnzawę 

wiq?:ać chude szyje lalarii 
w supły blasku. 

Pięłti:z mn1e wyniosą 
ponad krzew bzu. 
Pewno zasnę 
w pierwsze! gwiddrle 
pnącej się brzegiem wzro'ht 
Jak raca. 

krii:ężye wzeJdze trzeźwl•i 
ni~ myśl o Tobie 
9o:?c ludzi innęc:>.:onych praeCJ. ---_______ ..,__...,.. _____ ..,,,, ___ .,...,_ 

Poezję. a, poniekąd i prozę reprezentuje 

Zycie kulturatne Pomorza Zach. 
Tadeusz Karpo;o.-icz, nowele dla dz1ec1 pisze 
WaEcka-Neyman, a doktór Telega 1est zna
nym na terenie Szczecina krytykiem liter;ic
kim. 

* * 
VI' ramach ninie.iszego, pobieżnego prze-1 

glądu szczecińskich poczynań na polu kultury 
i sztuki zapoznajmy się z lotu ptaka głównie I 
z pisdrzami i plastykami. O teatrze napis'Zemy 
osóbno. gdyż kwestia ta wymaga szczególe· 
wego omówienia. 

Nd samym wstępie mała, lecz zasadnicza 
uwaga: brak należytej, głębszej opieki ze stro 
ny ódpowiednich czynników lokalnych i 
centralnych, rozproszenie dość szczupłych na 
raziP. kadr inteligencji szczecińskiej, brak 
praktycznegn kontaktu tej inteli'genc,ii z sze· 
rokimi ·masami - takie są główne niedociąg
niqcia na kulturalnym froncie Szczecina. 

* ,,. ,,. 
W Szczecinie istnieje Klub Literacko-Arty

s4:yczny. Urządza periodycznie ciekawe „czwart 
ki literackie", w ramarh 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 intelektuąlną i „nie 
udzielają się" szerokiemn ogółowi. 

* * * 
Na terenie Szczecin11 pracuje twórczn kil-

ku pisdrzy i poetów. Na1cickawsz~·m z nich 
Jest pis'1r7-reg1onalisla, V-'alerian {;ie 1mit1., ~pe 

Drukarnia Spółdz. Wydawniczej „Pol•kie 
Pismo i Książka" w Szczecinie. 

cjalnie interesujący się folklorem i histOi''.ą 
Pomorza Zachodniego. W najbliższym zasie 
ukaże się jego książka pt. „Pod znakiem Gry
fa", obrazującn świat legend szczecińskich. 

Lil.eralka Boneckd kończy powie~ć pl. „RPZ 
domiii", w której pnruqa ciekawie ujęty lc
m<it o )Yll','•ldn!ll Wdl'~Zd\''Skirn 

Z pisarzami w parzP idzie jedynie na :ere
nie Pomorza Zachodniego wydawnictwo -
Spółdzielnia „Polskie Pismo i Książka" o wy
bitnie regionalnym nastawieniu. Placówkę tę 
założyli byli 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 wyda.i€· cie
kawie i żywo redagowany tygodnik „Szcze· 
cin", poświęcony zagadnieniom aktualnym Po
morza Zachodniego. 

Związek Plastyków w Szczecinie urządza 
wystawę prac swoich członków - malarzv, 
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 dziel 
stanowi morze oraz motywy P,omorza Zachorl
niego i jego przeszłości. 

Z artystów plastyków szczecińskich nale
ży wymienić rzeźbiarza i malarza, a zarazem 
dyrektora Muzeum Miejskiego - l.echa Kre· 
kolnwskiego, orn.z gratika i malarza Podsdcl.:r
kicgo. 

Miejscem pob<JŻ.nych pielgrzymek była r6UJ 
nież góra pod Polanowem. I tutaj z11ajdowa 
la: się kaplica, nte wio.domo iuż dziś jakis
mu 5wtętemu poświęcona. Z kapliczki pozo
stały jes-zcze ślady murów. rozsypanych w 
bezładny stos kamieni. No st'1ku gó1y biło 
cujowne źródełko. Opowia dano kiedyś. że 
woda (>Wego źródełka posiada cudowne włcr11 
ności lecznicze. Wedlug legendy zostało ono 
w szczególny spocób odkryte. Pewna m!es?.
czanka z Polanowa. c'horob,ą złożona, m1crlo 
sen przedziwny. Sniło się jej. że uzdrowiłc_i 
jq w<1da, drzemiqca pod powierzchniq ziemi 
na stok• pobliskiego wzgórza. Wysłała wis~· 
nazajutrz swego męża. każą:c mu knpoć WP 

wskazanym we śnte miejscu na tny r>>lrza 
łopaty głęboko, a: gdy woda pokaże 11i"), zo
cz.erpnqć jej i przynieść do domu. Mqt wy
konał wszystko, jak chora we śn\e widziała, 
a t<I n<1piwszy stę cudownej wody, rychl:::J 
wróciłCI' do wił T zdrowia. Lubująca ste w to 
jemniczo.śe'i Judf!Ość tutejsze:! slwierdz1ła, ~~ 
kapliczko pod Polanowem miała niegdys po
łączeni<.> podziemnym korytarzem z zamki ,m 
w Polanowie. 

Najp1awdopodobniej tak sławne w poda. 
ntach owe cztery wzgórza były ptzedmiotem 
kultu jeszcze za czasów pogańskich. Po WJ'IO 
wacl.zeni:u chrześcijaństwa mądrzy mntst wy 
koizystali dawne wterzenia, jako siłę atro.k 
cyjnq dla nowej wiary. Podobnie bywało w 
tnnych okol'icoch, żeby choć wymienić: wzgó 
rz<> św. Bronlsk1wy pod Krakowem. Tok i lu, 
choć w zmi1m!onej postaci I w chrześc11ail
:iikim kszlołcie, przechowały stę dawne świlł 
tości naszych ptzodków. 

A. zaznaczyć wypada, ŻP właśnie nad· 
mnrska cześć województwa sz.;:zecińslcieqo 
szczególn!e obfite w znaleziska;, potwierdzet· 
jąct słow1anską przeszłość. Sami Niemcy, 
specjąliści w wypaczaniu prawdy h!storycz 
nej. wobec oczywistości swych własnych 
cdkryć na tym terenie byli bezstlnt i musieh 
raz poraz przyzn'awać. że przecież jednak 
nle oni. a Słowianie byli ppnamt tych zlem. 
Poszukiwania, prowadzone w takim naprzy
kład powiecte Sławno, dałyby i dziś jesz
cze .ciekawe rezultaty. 

Jak najrychlej należałoby odrobić: down• 
zaniedbania i szkody, jakie nam nauka nie
miecka świadomie wyrządziła. Dość przylo
czyć fakt, że w czaste budowy szosy z Der
łowa do Czanowa w roku 1883, pod wsią; 
Porzecze, zniszczono przeszłÓ setke przehisto 
tycznych grobów. Sam fakt ich zniszczeni<!l 
przez Niemców potwterdza niewqtpliwą 3ło. 
wicr'1.skość tego wykopaliska. 

Zresztą w muzeum szczecińskim, no mu 
rach 0calałych starych budowli · tchna:cych 
wiekami w legenda-·, ludu pomorsktegc, 
w samych folach szmaragdowej toni Bałtv,i.-u 
- wszędzie sq rozsypone szczegóły słowiqil 
skiej przeszłości tych praslorych ztem poi- ł 
skich. Pow. 
111e111tł1JUl'''''tflltt•t••1111tt11t1111111tlftłlllll""''"''''''''llł1l'llHUl' 110„ 

Kronika kulturalna Pomorza 
Zachodniego 

Ostatnio w Szczecinie l Międzyzdrojach 
bawili na gościnnyr'· występach populonu 
o'·· ,rzy warszawscy, Helena Groseówna i 
Antoni .Jakszta:s. Wystepy . cteszyly się powo
dz •Iem i liczną frekwencją. 

~ • * 
We wrześniu Muaeuin Miejskie w Szcze· 

r:'n; • P"' przC'pIC'wadzeniu ll;ezbednych upo
r,~C'ldk0' '.'m1. będzie otv:ari.'° dla pubrn~zno:'.c1. 
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o rec • tlo. wi.edzy. 
&ló·d k óry został nasycony 

Sprawa podręczników szkolnych przez 
dwa. P}~~sze 1\1.ta powojenne była jednym z 
n~Jbardzie1 p1lnycji i wymagających załatwie
nia zaqadnień. Biorąc pod uwagę fakt, że po
eząwszv od elementarza .poprzez podręc-miki 
s.::k?lY. powszechnej, gimnazjalnej i zawodo
~e1, az. ~o t~niwer.sytę.ckich, czyli przez ogrom 
ną i roz:nolttą zarowno treścią .iak i pozio
mem. masę: mieliśmy kolosalne braki, staje 
~ 1asne, ze sprawa nie byla ani łatwa ani 

,p zwalaj~c.a się załatwić. w ci-l!gu jedneg~ ro
\.."U .Dla 1e1 roz.strzygnięc;a potrzeba było stwa. 
rzyc calą arnti.ę ludzi p1sząćych, drukujących 
tr:zeba hyło zu.żytk_pwać setki tysięcy ton pa
j)!ern · rnieć na czym druk_owąć. Jednym sło
wem 11 •' trzeba było mieć zniszczeli w l'tt ... 
j:ziach ' w materiale, jakie zostawiła nam woj: 
aa. 

F,akly czasów pr.zedwojen't)ycJ!, kiedy nre
byhsmy zdewastowani, ani biolo.gicznie, am 
gospodarczr:J rzucają na:jlep~e światło na t 

, 'J!rawę. W r. 1932 wprowadzono do szkolnic· 
twa reformą jędraejowiczowską. Równe siedem 
Il~ po jej W"pi:owadzeni:u tuż .Przed wojną w 

19..,9 roku szkoła nie była zaopatrzona jesz
cze w tyle ~ręczni~ów, ile jęj było potrze,
~. Przed~voien.qy rok 1936, kiedy mieliśmYJ 
, papier i IJfozniszczo_:ne zak!crdy graficzńe. 
przyniósł dzieci-Om i młodzie~y <Jkoło 4 milo-'. 
ów podręrznikó;w, zaś w roku 1946 sam'el' 

paiistwowe z_ą.k1ady wydawnictw szkolnycf:Ę 
~fdały ich trzymaście milionów, czyli więC'e'jł 
m: t.rzy razy tyle. 

Pl+'łr;:zego wobec zwielokrotnionej lkzb 
druko'wany~h IPtidręcyiikó.w o'dczuwamy ich. 
brak - ktoś może zapytać. 

Dlatego, że w czasach· przedwojennych 
dziecko idąc do klasy nq.stęiu;.rej nie czekało 

a podręcznik nowy, korzystało i kupowało 

}''Wany. Całymi latall}i k~yły te same 
książki z rąk do rąk. obsłu!IlliiW wciąż nowe< 
r czniki. Po wojnie tego ułatwienia ńie mie ... 
liŚ1liy. W zniszczonej stolicy w ograbionyt!i 
i spalonych miastach i miastęc;~kach Vrśrqa 
~zystkich innych ofiar nie zabrakło polski~ 
książki szkolnej. Jeśli istniała jeszcze, jako 
pojedyńczy egzemplarz, to był to przęż}'lh!k 
nie mogący stanowić ani zasady, ani po'dsta· 
wy nowoczesnego, powoiennego naucza.~ia. 
\Vojna, prócz gwałtów i zbrodni przyniosła 
bowiem nowe zagadniema, wyciągnęła na 
ś ~atło dzienne sprawy istotne dawniej 'Z pre
..nedytacją w szkołach przemilc"Zane. Wojna 
·:or-znaczyła nowe gran ice państw, a podczas 

b.t jej trwania w krajach mniej od naszegoo 
narażonych cala armia uczonych nie ustawa
ła w pracy naukowej i badawczej. O wyni
~ach tego, co zdziałał mózg i ręce uczonych 
trzeba było powiedzieć dziecku. Oblicze swe 
znueniła nie tylko literatura i hlstoria, ale 
g~ograija i fizyka. 

My wobec ty<;h zmian w pierwszei cµ.wm 
stanęlismy bezracJ.ni. Nie mieliśmy niczego, 
co by mogło pozwolić nam na optymizm, nfo· 
imeliśmy, powtarzamy raz jeszcze paipieru, 

· e mieliśmy przede wszystkim lu cizi, którzy 
pisać by umieli 'd (:hcieli. Ludzi, którzy potra~ 
filiby okazać młodzieży, że żyjemy w czasach 
istotnych przemian, nawiązać log-icznie d'<Y 
pneszlości 'hf~toi;ycznej, która c!la na'S, pok:q.-. 
le-.riig. m1:ędzywoj"e;rtti€go, wyglądfiła filg}Th>~ 

kron_1~ami. dynastii.. le~cje, które wstydliwie 
P?m1j~y Jedyną h1stonę praw·dziwą i istotną 
h1~or1ę ruchow społecmych, która głębokim 
nurtem szła poprzez lata w masach ludowych 
opar.ta o zmiany _ekonomiczne i gospodarcze. 
Asp~~t pohtycz~y. tych płytkich 1 kłamliwych 
lekci1 był. dom1u 1ący, społeczny i gospodar· 
czr odsumęty ~ył na szary koniec. Ivfniej łn· 
~e~ge_ntny uczen me zawsze mógł się domy· 
s!ic, ze poza datil i miejscem wypowiedzenia 

W tym stanie 
zostawili Niem· 
cy jeden z bu-

-dynków szkol· 
nych. 

Nowo wybudo
wana podstacja 

elektryczna. 

wojny istniała głęboka jej przyczyna, z re· 
guły przemilczana. 

Z bagażem takiej metodyki nauczania za
stał nas pierwszy rok powojenny. Jeśli więc 
trzeba było pomyśleć o nowym podręczniku, 
to musiał on być naprawdę w całym tego sło 
wa znaczeniu - nowy. Nie tylko treścią, ale 
przede wszystkim duchem. 

Zag,adnienie podręczników .stało się spra
wą palącą społecznie. By jej zaradEić, Komitet 

W PQ.ństw. 
Wyj,szej 
Szkole Tech· 
niczno-Prze· 

mys!owej 
ul. żerom· 

ski ego. 

Odbudowa 
auli szkolnej 
na 600 osób. 

i nieprawdżiwie. Tak dobrze kaZffy -i nas- !J'ł· . . 
mięta ja~owe lekcje hlstotii, które raczej '~.yły J?o dnia 15-gn gljJ°dnla rb. w tym mlefst:.u stiJfile /71)-en J no~cli g~nów t,pj. uczelni. 
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!"!_twartę 'droqi przvszlo~t;! dla 11Ul.ąddeż9 

ach.owcy m.ają zapewniony dobr byt 
23·3 szkoł\f' zawodowe dają możność wyboru · 

Czy pamiętacie, Czytelnicy, czasy przed· 5.{i.!} uczeiów. W ro~u szkolnym .zaś .1~46/47 w1 niewice - gimna;1:jum gospodarcze. Ozorków 
WójeDlle? -.s~kołach zawodowych ucz.yło .się JUZ 30 . ty- - farbiars.ko-wykończalnicze, Zduńska Wołai 

Czasy te same, kiedy gnani niezdrową am- sięcy :-- w stos~;iku do czasow prze~wo1en- - gimnazjum tkactwa mechanicznego Opocz

bicją ludzie mniej czy bardziej zdolni pchali ~~~~ 1~~~b~rz~~~~~,;re.szkół zawodowych zwięk no -:- li~e.um cer~~~zne, M~lina k~lo Kutna 
się gwałtem na wyższe ~czelnii!, aby po la- Jak będzie w nowym rol<;:u szkolny.ro? W - g1mnaz1um społdz1ek:ze, S1erad~ 1 Łęczyca· 
Łach z dyplomem w.kieszeni oczekiw11ć mie- mieście naszym czynnych będzie 25 pub/icz- -. hand~owe'. Radomsko. - mechamczno-stoiar
s:ącami na marną posadę? Inżynier był naj- nych średnich szkół zawodowych, takich, w sk1e, P10trkow - elektryczne. Rozsiana po 
czę~ctei przysłowiowym inżynierem od mierze których uczniowie spędzać będą 3 dni w szko·. województwie sieć szkół zawodowych, to nie 
nia bru''.ów. Lekarz rozglądoł się za posażną le, a pozostałe 3 dni w warsztacie. Szkoły te tylko nagromadzenie w nich uczniów i zaspo
pa:ruą kt6ra wnio.słaby w posagu ~yle, ile po· wprowadzają dawną oc:rekiwaną nowość, mia •kojenie głodu nauczania, to coś bez porów· 
trzeba na urządzenie jego gabinetu, prawnik nowicie naukę dzienną. Ukończenie ich daje nania więcej. to wniesienie w prowincjoJla!
ugamał się za korepetycjami, a agronomowi tytuł czeladnika i prawo wstępu do liceum ną atmosferę s.zerszego oddechu, powiązanie
n.e pozostawało nic innego, jak podlewanie zawodoweg.o. życia miasteczka i jego mieszkańców z resz
~- . iaLków na własnym balkonie. Nazywało się Prócz prnvyż«zyC'h Łódź wraz z wojewódz- tą kraju, ożywienie społeczne i kulturalne, 
to nadprodukcją inteligencji. Dopiero w Pol· lwem otrzyma 18 szkół zawodowych typu za- przełamanie bezmyślnej tradycji zastoju, ja
soe Ludowej okazało się, że naih brak i leka· sadniczPgo: gimnazj<;Ilnego i licealnego, roz- ki cechowoł polską prowincję na korzyść od· 
rZ'V. 1 inżynierów, i nauczycieli, i fachowców maitość zawodów nie hędzie nastręczała trud· radzającęgo się twórczego postępu. 

Ekonomiczny Rady Minisg-ó:w oddał do 4-Y• 
spozycji Ministerstwa Oświaty roemal calq 
produkcję przemrsłu papiern'iczego 1 najwi~k
sze zakłady graficzne w Polsce. Zmniejszono 
przydział pa-pieru prasie códziennej i p.,erio· 
dycznej, wprowadzono w dziedzinie rozdziału 
papieru jak Jlajdalej idące oszczędności. 

Zaczęto od elementatrza i od szko?y pod· 
stawowej. Jej potrzebom ofiarowa:no fny 
czwarte całego przydxiału papieru. 

Rok 1945 przyniósł tylko 15 podręczników 
w nakładzie okolo półtora miliona eg:zemplq· 
rz~. Rok 1946 - 134 podręczniki, juj: w na• 
'klaqzie trzynastu milionów egzemplarzy. O 
różnicy i osiągnięciach nie trzeba przek011y· 
wać, cyfry bowiem mają wymowę bardziej 
wyrazistą niż słowa. 

W zbliżającym się roku szkolnym 1947/48 
pomimo braku papieru drukuje się 25 milio• 
nów podręczników, z czego 14 milionów no• 
wych podręczników i wznawia okofo 1t1 milio· 
nów nakładów dawnych. Ponad 25 milionów 
podręczników, 'to nie suche cyfry. To umoż• 
liwienie normalnej nauki, to zmniejszenie cię· 

żaru, jaki spadał na kieszenie rodziców, któ· 
rzy wobec braku książek płacili za .nie do· 
tyichczas horendalne ceny. Szkoła podstawo· 
wa w lym roku zaopatrzona będzie w ksiciżkl 

/Z nadwyżką. Większość z nich ukaze się· na 
początku roku szkolnego, nieliczna czEfść w 
ciągu września. 

Po .zas_P?kojeniu głodU książk.i, kwes~ 
.stała s1ę Jf1J cęna. Wystarczy przeirzeć ka1a· 
,log PZWS, ·aby przekonać się, że cena ta 
.wzv.sitosowana ZO$tała do możliwości świata 
J_wacy. „Elementarz" 34 zł, „Aryilmetyka" '21 zł, 
~,Geografia" 15 zł. Biorąc te ceny pod uwa~ę, 
sfaranne i estetyczne wydanie mówią same 

rza siebie. Aby zapewnić masom pracującym 
:tani p;odrę=ik, rząd wyasygnował miliard 
''lłotych. 

Po _zaspokoje.niu potmeb szkoły podstawo· 
wej, przyjdzie kolej na podręczniki gimira· 
zja1ne, dla których przeznaczono 15 prncent 
prZ-ydziału papieru, szkoły zawodowe, które 
zużyją 14 procent i wreszcie podręczniki uni· 
wersy;teckie, będące już w opracowaniu, na 
których pokrycie przeznaczono siedem pro· 
cent. Jeśli chodzi o te ostatnie, myślą przewo• 
dnią przy ich tworzeniu będzie ujednostajnie· 
11ie ich na terenie wszy;.tkich miast uniwer· 
syteckich. Panujący bowiem przed wojną 
zwyczaj, że każdy uniwersytet miał odręlme 
podręczniki, był wysoce niewłaściwy i gma
twał niejednokrotrue pracę uczniów i profe· 
sorów. Po ustaleniu hierarchii istiniejących 
potrzeb, po ocenie na kowej podręczników u· 
niwersyteckich przyjdzie czas na ich druko
wanie. Czas ten jest tak samo intensywnie 
wykorzystywany, jak okres poświęcony za· 
spokojeniu potrzeb szkoły podstawowej. Jego 
stosunkowa krótk-0trwałość napawa optymiz· 
mem i pozwala wierzyć, że tak, jak dziś nie 
ma w Polsce dziecka w szkole powszechnej 
bęz szk-0lnej książki, tak jutro nie' będzie stu• 
denta, któryby jej nie posiadał. 

Jadwiga Szczepańska. 

Nowy system rozdział·u 
książek szkolnych 

W trosce o to, aby książka s:a-kolna za• 
mia~t być przedmiotem handlu dotarła do 
wszystkich dzieci zastosowano w roku szkol• 
nym, ·który nadchodzi sieć zamkniętą w trzech 
wojeJ'.'.ództwa,ch: śląskim, dąbrowskim i ol· 
sztyns'kim. Szkoły ściśle według zamówień tJ• 

trzymywać będą podręczniki wprost z wy
dawnictw z pominięciem księgarni. 

Akcja tak traktowe.na, jako eksperyment, 
nie jest pozbawiona dobrych stron. Gwaran• 
tuje bowiem szybkie i bezpośrednie dotarcie 
książki do rąk konsumenta. Przeciw niej wy• 
stępuje argument, że dzieci pozaszkolne, któ· 
rych niestety, mamy w kraju jeszcze dość du· 
żo, pozostałfey poza jej zasięgiem. Życie i do 
świadczenie nauczy, czy akcja ta wytrzyma 

zda egzamin życia. S. 

O Gł.OS ZENIE 
PANSTWOWE ZAKŁADY 
PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO Nr 3 
w ł:.odzi, ul. Sienkiewicza Nr 82/84 

przyjmą do pracy 
PLANTSTE. KSIEGOWEGO. KETLARK'l, 
SZWACZKI RĘKAWICZEK (ręczne 

maszynowe, RĘKAWICZARKI z ma· 
szyn saneczkowych), PONCZOSZNI. 
KóW na maszyny okrągłe i NAPY· 

CI-TACZKI NA KOTONY. 
Zgłaszać się do Wydziału Personalnego. 

I 

wszelkich specja1ności. A okazało się tak, bo naści w ich wy•borze. Gimnaz~a i licea elek· Na marginesie rozrostu i krzepnięcia akcji 
~yc1e nasze popłynęło innym nurtem. Nie trotechniczne, tkackie, farbiarskie, ślusarkie, ,,szkolnictwa zawodowego nasuwa się jedna 
zy~J.: jest już sprąwdzionem potrzeby tego-lub ceramiczne, fotnryrafif'znc, clroqeryjne, techrti- tylko uwaga, którą warto, aby młodzież 
inneqo fachowca, a potrzeba społeczna. Plan ki dentystycznej, ju,bilerskie, to tylko drobna i rodzice wzięli do serca. Bez głębszego prze
Trzyletni - plan sytości, plan kultury dla f'zęść z ogromnej ich masy, której ogólna su· myślenia uczniowie zapisują się najczęściej 
mas, ~nlrndl ł ogromne zapotrzebowanie na ma wynosi na nowy rok szkolny 233 uczelnie do szkół mechanicznych, mniej chętnie do I PANSTWOWE ZAKŁADY 
fr.chowrów we wszystkich g11łęzioch wiedzy, zawodowe. wlókienniczych, po macoszemu traktując po- PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO Nr 1 
i techniki. Szkolnirtwo zawodnwe jest za ma- Wzrastająre zainteresowanie szkolnictwem zastałe. Wywołuje to niepożądane zagęszcze- (daw~ Plichal) 
!e, aby sprostać narastającym potrzebom. I- zaw0dowym i idące za tym zgęszczenie nie w szkole, a w perspektywie groźi przela· 1· ŁODZ, KRZEMIENIECKA 2 
iość urzniów i ilość szkól zawodowych za- szkół w Łodzi spowodowało koniecz· dowaniem jednego zawodu na niekorzyść dru· zatrudnią: 
~i;ęla rosnąć, jak przysłowiowe grzyby po des'Z nosc rozsypania ich po całym woje· gieg.o, co przede wszystkim uderza w samą wykwalifikowane szwaczki, kroj· 
• u, a wszy~tko jest Zil nn'lło . PnP'>wn ł jmy wód7lwie. W m<1leńkich miasteczkach, któ- młodzież. Z tych powodów zarówno rodzice, czynie I I majstra na maszyny 

fry sprzed wn.Jny i dzis ' risze fi r. 19'.l9 I re kiedyś były siedz bą iedynie szkoły po- jak i dzieci powinni gruntownie, najlepiej osnowowe (l(ettemstuhle). 
okręg'l ł6d;:kim byłn 63 s7kol u \ '"'J •we . """"!Pchne1 wyrastają nowe hudynki i szkolą przy pomocy pora.dni . zawodowej, rozpatrzyć I Zgłoszenia osobiste do Wydziału Perso-
'alcące około 10 t' ' S, U<'',., a'·: \V ,,;env ~ 1 r.: ·kadry f'lchowcow. Spala otrzyma z:lkła · iwe uzdolnienie i zarrulowania i dopiero wte; nalnego 
rm roku . po wcjnie urnrh ·Jm10110 lch 9 dl;i dy kształcenia spoleczno-qosooclarczP11n <::lcior -'y wy;brać zawód im odpowiadający. S. -------------------""" 
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trwały k .• 
po OJ na . . . - . 

sw 1ec1e 
walc•ve będ'C~ wszystkie 

kobiety 

Nr.·~9 

• 

6·go wneśma bęrt?ie obradował w Szw.e-· Ąlliet i d"Łieci, prześladowania , masowe wyro- nas;iego rządi1 w sprawie planu Marshalla. 
cji kolo Sztokholmu Komitet WylwMWćzy ki śmierci ·są na porządku dziennym.. , Polsce odmówiono pomocy, którą otrzy-
światowef Dl.?tnokratyczne; Fectg.racfl KoMet. Ostatnio wystawiono we Florinie 25 głó,W· maly Niemcy. Zdawałoby -się, 'że dzieciom i:1•1lllM""111t1$nłl111:!łllł#tr~:!lllłl""mlłilł11tn1;11nn1>~~"M'1·:M 1 , 1,~:u.t-1' 

_ ~ederacj~ gromadząca, 'Af swych szeregach powstańców na wi<lok 'publiczny, gło~ę eto- polskim, które przetrwały 7~Ietni okres woj- Czy wiecie :!a .•• . mil10ny kobiet 'i całego swHHa, _lako nac::elne wótlcy powstańców :-- Po<l.iasa, z<imrożono w. ny w najtrudniejszych w jakit:h można so
~'!!a:n!e postawiła sob.ie: wclągnąt ~ohlety thłodttl, aby pókazac ją wfl w~zystkMl. Wio· . bie wyohrnzlć wantnkal'h - pomoc tywnoś
~ <ezyrtneg<1 acltiul11 w wrtlce z /<Js1!}'2łitęm, ska.di detYath1mentów. dowa nie jest pottżebna. Pnmocy natomiast W róznyd1 gałęzla~b misiego przemysłu 
4; ;t:tl:> jeg'> talkflwiteyo zi1i:Szcz~mia, U'Slmąc ~· W Indonezji rząd holenderski przy. ~!k potrzebują „biedne" . dzl<lcl niemieckie. W państwo'_Vego jest zatrudnionych 242.939 ko-
~:ys1ów i!ł·enlo\,lię faszystow.ską, 13rzyezyttie c:y reakcyjnych elementów anglo - s-if!f~ Sztokholmie delegatki nasv.e omówią I wyjas- błet z czego 218 '085 n . . ·- r ~h 
s1lf-Oh Usta-lenia sprawiedllwettt,, hwale'1() ~t)• p:towadgi d~lałania pnmdwko rządowi repuh'li nią tę ,sprawę, gdyż pomoc żywnościowa dla 21 854 p _ . . ' """{a:c:ownic izyczny: a 
~~· ldłty Mheł:~iec~y llatody od WbJeri a• ltal\11klmnu. nas't.ych dzle<'i 1m1~l się 1tnaldł. f · . racowmc umys owych. 
-Qtesywnyt~, zai}ewnlc k?h!etob1 wszystkie \~ chlnm''1 si:iY reakcyin'? uniemoZhwiaJ~ · To są najwazniejszE< sprawy, nad którymi. Kobiety ~atrudnltine -w pr:i:emy~le. zajmują 
"'*"'a polttyczile. ekoiml!!iczne i ~oc.jahte. zakoi1t:te11le w11lk1, A potl opieką angło - s<1s- na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego w ceły :<;!ereg, ~dpo~ledzi~lny~b :;tanow1sk. Oko 

Niedawno sko1iczyła śię wojnę. W wytę- łUch władz okupacyjilych w iachodnich Niem S-zwecji dyskutować będą pnedstawicielki ło '10 z postótl mch za3mu1e stanowiska kie-
·fonej ptacy, w skupieniu I wyślłkU wznoidmy C1:ech wiel~ie z~cfady ,.Ii- G. ~arben Ind\l.stti~" kobiet z rałego świata. townkze. 
na f\ńwo -miasta i wioski z tUill, odbl\dów11\ii!- pl'owadzon„ p1zez . N1emcow, produku1ą Kob· !y / k'l'l w będ śletl'ti-ć NalwięceJ kobiet zatrudnia przemysł włó-
Iil.y mózo\hie każdą dżiedzll1ę tl.<Wl~O zyciil, spt?-ęt W'Ojenny. przebiegle ob~OCdS kfór~c: t~~atem \ędn fok kiennlc;iy, tttljtnnie_jSH. ilość kobiet praC~J·e W 

Swiat .rtll'l chce wiąrnj wojny. W pokojll pra· t{ub\ety ~ Cil~e90 światu i kobiety polskie . ' ' - " 
gnte żyć I ptacować. A tylnct.as~m e\eitti:lttty rn2111nieJą, że ślły faszystowskie, które pchnę dómosf~ dla nas sprawy. przemyśle ibrojenlowyui. 

reakcyjne wzmag-iiją swą dz!a\alno'ść, Atwa- ty §wiat d<1 dru~ie_! W'ojny · -swlatowe.!, ttie 11-
dająt nwżliwości n.owych koiiW~16w. ziagt'!ł• sla_!·ą \V: ptacy. Une to żagtazają pokojow\, u 
żirfąc pokojowi. slh.1l:ą roiMć świót na dwtt wrogie obozy. 

Je\lill zrobimy P.negląd tel wrogiej tl~l<t' - Roblrety \:)Unie sled~ą b1-eg w}:Padków, 'ko
łatności, stwierdzin1y, Ż€ ciytltilld fa~ź~tow- bhil'f wldiię zbr<lrdnk-ze t\silowan\a w.zniec~
s.kle popierają Hls-zpan\ę generała fr'alltó, 11\a wn_lnS'- Kobi~ty catego świata \)neciwsta· 
stanowiącej wielkie hiebe-zpi'et'Zefistwo dla wia\ą Si~ \etnu. 
światowego poko_j11. . Swl~tow-.a IJr.11\okratyczna Federacja KQ-

W HiFpanil. znaidtlją schton\e't'lle. hnter~- b\e~ ;sk\:113\.aląc~ w swych ~zeregach pon-01 80 
wcy, w M:1szpani\ utzet'll 'r\iemle'Ccy pt'aC\łJą łtltłmnów ·kobi~r. !\.a 'p'Osiedżcnm Kom1lettl 
nad bombą atomową. Przeriwko faszyzmowi Wyktih'il.Wćitel}'« J.•ko na:jwainic;szy punkt ob 
i nowel wojnie to<'żą i;lę par\yzai1c~le walki. . tad p'óslawlła spr"lw--ę świą!<nV'e_go tiokoju. 
'tysiące ke-Oiet hl's-zra1iskkl\ przebyw-a w wię Gt\hitownemu naświetleriiu ule~:ną zadania 
'2'.!en\'l:Ch, w naidę-7.s1yd1 wanilik<'>ch, ~ cl'~g- Federac\! w ż\'lią?.-tcu i niebezpiecze'.t\stwem 
łej ~.razie otrntv- życin. (';pi;t,>ral ł<'ra1H·o - w W'l:tl!~ąającej się tł'l:iałałlhoścl reakcji przeciw 
diilsźyli.I dągu przeprowadza \iczM are:s.z\o- .d'i!turokrac\I 'świ.ałowe_j. ' 
wania, więźi'liowie polaycżtl.I, a w tym ko-, 'Kottłlh~l Wykonawczy ma 1akże przcdysku 
biety. h-a'.kt'ó\V'ahe są okro'pni'e. \.atomne, Wiwat \\>ś~ ś'ekteta rzR geNerah:1 ego ONZ w 
~ka.zywarte na _śntietć. _ ~ta wie tnbi«hl_ Swiatow-ej ł'~dernct~ ~obie·f 

'amie-tamv wszy:scy, iP ws~el'leitt <i.J) łltU· w fl),tnrdlł·'S.żti m1ędzynarodowe1 Dorazl'le/ Po
glej wojhy światowej byto obałenłe fl'lądu nrocy bż~eict-01tt. W pienvsizym ok-i-esie d:z_ia
republikańskiego w Hiszpahit. D~i'i:jl! 'l'11e- t~h'l~śc\ M ten cel przez'ńa~zn się 12 tm~10-
I1\ieckie zaprawiły się do watki w domowej "ów <do\-atrów. Dostawy 0be1mą tylko mlel(o . 
wojnie hiszpańskie j. Z·a'ct~«'IT1ie1lie i>omocy żvwnościowi'/ dla na 

W Grecji wrą walki. Stany Zjed1:rnczone szych "d.ż1'e'ci ies~ sz-c'l.err'>lnie wa.żne W tych 
! Wielka Brytahia popierają rżąd reakcyjny, dnUtd:i odtrtów1ono nall:J pomocy pot\nrrow· 
nie uczęl'lząc mu pomocy lih'ai1$0'm!j. Maso- $k~ej, chc~·c przł!z tb p-o·M1ni-ęde ekonorniciz
W'e ares2towania, aepot-tacje Tl'rę2C'2yzn, ko- rre wywtz'eć necisk i wpłynt\ć: na s\anowisko 

lasze PfłPJHSY gospodarskie 
Kon erwułemy woc:e bez cukru · 

W trwającym sezonte dmł-ej. podaży QWO- nie t'liS!Zczy witamin, które są dla organizmu 

ców, gospodynie domu winne ~umyślet o potniebtm. Po odstawieniu z 01Jnia, wyjmuje

przygotowaniu na zimę soków i m.artnelad o- my pr2e'Sty-głe but<"tki 11. wody i zalewamy kor 
wocowych. Paniewa:!. cukier wpływa na po- ki parafiną tub lakiem. Przethowujemy w su

więksizenie kost.tów ))tzymidzanyt:h kons<erw, d~ym. c"1rodnytn ł ciEmnym miejscu. 
Italeiiy- te Zat>asy zimowe spon:ądza<' be11 <:11~ Aby 'll'LY'Sk<1ć tanią marmolfldę, należy zmie 
krti, a cuki_eł dodawać " ·o smaku do !)'o!:owyd~ ś1z:ać owoc11 'kwaśne ze słodkimi, np. jabłka z 

już konserw zimą w mif.tę kh z11!!ywania. m.archwl.ą, a 'l\"6wcza:s do ni-e1 ".!okładamy tylko 
Soki ow0<cowe he1 cukrn q:itzytrz-ą'!łzam.v w 11.11ew1~lk\e \łosd- cul.tni. Dodając na 1 kg mie· 

nastqpuj-ący sposób: Owo<:e " ~nehęca!\1y s~all.e<go ctW1:>cu t/4 kg cukru, ot:rzymamy inar
prżez maS"ZVTikę , otlce<l.aony sok w•~wamy do m;oł&<lę b. sfodką Ola konseirwacji marmolady, 

butelek, które korkujemy, Sznurujemy i llśta- ma1~2y !)~ j:ej lł'Slttl<S.·il'!nh1, dakładać I gram ben 
w~alny w kociolkll , napełn'ony:m wotlą. Wodę z-0e'S~ na I kti owoto. 
pod1rzewamy i 11tr-zymu;emy w :emperatt:JTze Marnwlatly naJe·zy składać go'rąr e do su· 
75n C. przez 45 minut ·\termometr powin,en chych t czystych s1oi lub !Jarnków kam1en•. 
był wsta-mon:y do osobnej but~ki pustej, lub nyc:i. 
i wodą). To ogrzewanie -zabija bakterie. ~~t::z 

• 

' 
„___._. . 
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Szkolnictwo powszechne w pełni rozwoju 
W tym roku 60 tys i ęcy dz:ec zas iądz , e na ławach sz kolnycłl w lodz 

Jednym z najbard·ziej palących zttgadnieri. 
m.związywanych w r~ach Z2rządu Miejskie 
go, Jest sprawa realizacji postulatu nauczania 
powszechnego. Łódź .pierwsza w Polsce ne
al'izowała ten postulat, ni€ znaczy to jednak, 
hyśmy mieli wy!>tarczającą ilość sz•kół po
'IOS'lechnych. Prncowały one w ubiesilym rok.u 
ez:_J.i:olnym ·na dwie zmiany, a dą.żernem Zarzą

_du Miejskiego jest uruchomienie takiej ilości 

lae1 -w trzecb :ile zagospoclarowanych loka- w'u powsla11ą tr.zy szknły dl,, !8011 uczniów 
lai:-b. Przewiduje się równie?: budowę szkoJy W Radogoszczu przy ul. Swiętej Lucji slanie 
powszechnej prz.y ni. Wólczańskiej na 13 klas szkoła powszechna o specjalnym ~ystemie na
dla 600 ncznlów. Na górnych i Dolnych Sio- uczania i wychowania dzieci !rudnych do pro
karh w dzit>lnicy zamieszkałej 'N lwiej C7.ęści wa<izenia. 
przez kolejarzy i robotników przebudowane Tak więc stwierdzić: możemy, że spraw,1 
n~ają bvć.?udynki na potrzeby szkolne. 1 ty- , szl,olniclwa. paws~echnego w nas7ym mieście 
s1ąc 11c7.111ow znaJd7.1P tam naukę w 20 h:la- iest 1w ria1/epszeJ_ ctroclze. Mówią o iym re-
Sil('h. Na "itary111 Rokiciu, vViclzewie ' Zdro- olnc cyfry. m. Z-

str. I 

Zapisy na kurs urzrnotowawczv 
Od dmH 2 wrzesnrA br. r1; 20 wrz~nia ·w 

godz. M.l q-ej do 1:1-F'j- Sekr„tarid1- przy u!. 
Piotrkowskiej 249 przyjmuje zaoisy na TII-d 
J(urs Przygotowawczy do Rnkn \i\lstępnego 

Wyższych Tlczt:lni. 
, Na Kursy Przygolowawcze może być przy
jęta wytttcz.nie młodzież rcrhr1tn'cz;1 i chłopska 
w wieku or! lat 20 do ::15, 

Kandydai na I<ursv Przygotowawcze wi
•1ien złoiyć: 1. Podanie. 2. Życiorys. 3. Swia
dectwo urodzenia. 4. O~Latnie świadertwo 

szkalne. :'i . Skierowanie z miejscea pracy. or
ganizacji młodzieżowych, Związków Zawodo
wych, partii politycznych, Samopomocy Chłop 
ski ej. 

s:i:kół, ahv pracowa!y one na jedną zmianę. 

szk~~~~.i.e ~zi~~Lst~~ie~1;~ó~;l~~~!~01~~~;~ 21 p 3 n" $ t W 0 W Y C h g I• m· 0 3 Z)• 0' W W l 0 d Z "I 
było 1428 klas, obecnie na rok 1947 / 48 ur u-
chomionych będzie 1201 klas. Na 1-go wrze- - . -
Snia bowiem kosztem 65 milionów złotych I 
mają być wykończone remontowane obecnie I 
gmachy szkolne przy ul. Magistrackiej 21'23, 

21 w okręgu łódzkim - 2 gimnazja prywatne 
Pvgonowskiego 51, Limanowskiego 25, Na-, Podohnie jak szkoły innego typu rów- 1 turalną koleją rzeczy zajmie 9imnazjum wzglę Ogólna ilość gimnazjów wyniesie 21 pcrn-
piórkowskiego 251, Tokarskiej 7,· Rybnej 21, nież i gimnnzjum Oflólnolintn/r:qce przejdzie w dnie liceum. stwowych gimnazjów w mieście, 41 w oJ.:rę-

ora~. w Nowym Złotnie i w Chocianowicach. i nadchodzącym roku szkol.nym .Pe.wne. inowo~ . Z uwagi na to, aby dorośli nie 7.ostali po · gu, do liczby tej dochodzą jeszcze 2 gimna

. Na Tok bieżący włttdze szkolne nrnją dać k~l/e. Pteiwszą .: ntch będzie .oh1ęc.ie P\':rwsze.! zhawiPni nauki (górna gm.nica przvjęci11 na '!'ja prywatne. Frekwencja we wszystkich ty0 

nauke 59.515 dzieciom w wieku szkolnym w asy .. gnnnaz.iulne.1. 1 ~odaiue JeJ Ja""o 8-eJ ostatni semestr nie może przekraczać 22 lail pach .szkól ogólnokszl.akącyrb jest bardzo du
zrelormowanych ośmioklasowych szkołach po szko~e pods-lil.wo,~eJ, z .tym, ze ~rogra~. n~u- otworz~ne z~staiy dwa t rr.y letnif' prrri:; lwnH" ;"· ·wraz z nią wzrns~ają potrzeby, a c<:> za 

}Vszechnych. Na tę ilość dzleci potrzeba 1568 cza~ia odpowiadac będzie dawne.1 drug1e1 gun gimn
1
az1a o.go/nok~zt~łcące ·dla dorosł ych._. tym idzie, wylania się koniecz:ność kredytów, 

klas. Tymczasem szkolnictwo posiana do swe.i nazJal.neJ.. . . , . V\ azną mowacJą. ]!'!St vrprowadzel!lle _roznn- który·ch na same gimnazj11, nie licząc budowy · 
clyspozyc'ii _ naturalnie imacznie wyższą cy- .. J~ze'.1 1dz1.e o klasy sem~lrnlne, l~ w od- t !1tego tvpu kla.s hcealn)'.ch :ta peryfep:ach i przehudowy internatów, przeznaczono około 
frę niż w roku ubiegłym. ale nie wrtarczają- rozmemu od lat dawnych semestr szosty hę- i miasta. Mtodziez mieszka.iąco r.a!eko od cen- 5 mil. zl. Wy.razem właściwego zużytkowywa· 
c-ą _ przeszło 1200 :klas.' - " dzie miał w . większośri sz.kól naukę rnlorocz- trum zmnsz~na byla często .korzysta~ tylko z nia tych Sllm są wciąż p~ybywające szkoły, 

w trosce 0 za,pewnienie qziecio.m naucza- ną. lirme zas. semestry według uznania rady l:eg.o typu l'.ce\lm,- Jaki zn.aJ.dowa ł się w po- bądź budowane od fun damentów, bądź prze
nia w odpowiednich warunkach bardzo !'O- pedagogicznej będą połr.oczne 111b. ca.loroczne. , bhzu, a Ja.ki nie zawsz.e .i e .i odpo~\T!adi!ł . bu<lowywane i . dostosowywane do nowocze· 
ważną pozycję w obecnym planie ii.iwesty- Seme~tr pierwszy i drugi po spełniemu swych Kuratorium. okręgu łorh..k1e.go dązy do l.ego, snych potrzeb. Pochwalić się poza Łodzią mo• 
cyjnym na rDk 1948 zajmuje szkolnictwo po- zadan '-:" roku szkolnym 47/48 będą sk:aso:"''il- aby poszczegolne. typy l1ceow . urządzac w gą nimi prow1i<ncjoJ1alne niewielkie miasteczc 
wszechne. Ogółem na. ten cel przeznaczono ne, '\.' ~lar: za tym n~~tąpt ~lopmowa hkw1da- ~ t~ch szk,olach, ~ k.tore .. _są odpowiedni?. zao:pd- ka, jak T<imaszów, Lututów, Skierniewice, w 
176 milionów 816 tysięcy złotych . w smrne qa dil1SZ\ c;h semest: ow. V\. 1 arna eh. ho wtem t1 '.'oi~e '\\ sp1 z"'t, potn:elmy do natljf::i przed- których przystąipiono do bu<lowy nowych gma 
te] zawarle są rówmież. przedszkola i biblio- I irnrlllalnego na'.Jezania,. do .1ak1ego ptz. przy- mioł.ow, czy to humanistycznych , r'Zy°'matema- chów, ,oraz .poną.d 30 szkół w okręgu, będą-
~eki dla dzieci, omz budowa szkól na przed-, stępujemy, m1e.1sce skrnconych semestrow na- tyc7.no-przyrodrnczyrh. cycli w remoncie. s. 
rr>Jeściach robotniczych. Tak więc na Karo- Rze1t::.ze „r-. r,,.,e~7'1-clell os ..... ·· T 1-J:lll._ 'Y 

• lewie w rlzielnicy, któril dotąd w ogóle nie ~ ...,..,,. ...,, .......,. ~ -....a 

:~ai~ ;,~~
5

nJi~o 6g;i~l~~;ó:.a 11~
0

~~~;mszi\~~~ I M ł od z., ez· n ar n ,„ e s 1· fl d o z a w od u n a uczy c "1 el s k "1 e fi o nie dokończony ma być bu<lynek na IO klas I) 'l - 5 
dla 400 uczrniów. Dotychczas so:kola mieści się I ~szysllrn na świ.e~ie doczekać się musi I olrzym11 ie pełne W'~):wien·ie, o.piekę i n;e- J clo 15. z {."legv jedno po~stwnie w Konski•ch, 'I sprawied.liwe.i oceny. Doczektił się jej wresz- rza. rlko siypendin. Ok~ło ~ołowy ks~t8:łcącej j~-0 w Pahianicach, je~o w ~d~ńskiej W o.U,. Poszuku e 5i o fachowca cie. zawad fl(ll]('Z}'Cte/.ski. TraktClwany dot\rrh- się do 7i!Wodu nauczycielskiego młodztezy ko- a Jedno w samej Łod'Z'l. N1ezalezme od !&t!Lieją 

'f czas przez naszą młodzież po macoszemu. prze rzv,talP dotyG.hrzas z tego dobrodziejstwa, 'l cego liceum pedagogicznego dla. dorosłych 

do m o n t a i u i uruchomienia 
maszyn tiulowych. 

żyw11 w tej d1wili, jeżeli nie triumf, to w każ olwierające się w tym roku cztery nowe in- przybyw<1 liceum pedagogiczne dla młodzieży. 
dym razie zrozumienie. . . . ternaly z.aspokoją. potrzeby reszty, . . ze względu zaś na to, że licea nie są w sta 

.Na sta.n ten wpłynęły. dwa ~1.ynniki. P1prw Do.woctPm ro7W1Ja]ącyc~ s'.ę cor?z lcp1e1 w nie wyrównać istniejących braków, w g ośrod 

Warunki do omówienia w nvrek-: ii szr:n z meli są .pnlepsza1ące :~1ę w~mnk1 mn- obrębie naszeg" miasta sieci .. szkol kształcą-_ kach_ odbywać się będq podobnie jak w roku 
Pa!'istwowych - ZJ'ednoczonycii Fa: tennlne nnttcz\•c1elst.wn .1 wyrownan1e icl; phr cych .Peda9ogow są cyfry'. O ile rok szkoh1y ubiegłym g wstępnych kurs.ów· pedagogicznych. 

z innymi upqsazeniami. Drugim c7.y,nn1k>r>111, lfl45/Jfi da! 179 nauczyc1ell, o tyle rnk 1946/47 Wobe od . ber , 
brv!.' ·• Pirnnek i Koronek w t o- skłama!ącym mlo.d~1ez do p~swtęcema .się za- d11l 1rh JUZ 572. . cho c , czuwanegoi ogr~1?llego -,a.ku "'X 
dzl, Piotrkowsk~ 177 tel. 261-06 wodow1 nauczyc1Płskiemu, Jest umozltw1P.me ~ok oridchodzący pozwaJa n<1i11 nil opty- b · wawczyn .Prz~dszkoL wyuikła k~mecz~C?SC 

220-64 jej naoki. dz.ięk.i i.s.tnienin J1fZY . ia.kJa·d·'." .. c~ I rn•~n1 z tegr1 wzrilę~u, ?.:e Ls,tuieiąca w zesz~y;~ udoW)'. semmarmn:, ~ształcący.c:h Je, ktore I ksztakern1a rnfernatow, w ktoryC'h młodztC'Z roku f1r"t!Jn 1 l J;ceow pedagogicznych urosme powsta.ie w Tomaszowi.e Ma.z, 
1

"'u=!l!=t!""n""m=11""11'"'!1'm"'„n"'11'"'1i"'m•11""11""111""11""11""11""111""u"'11""11""111""11""11""111""11""11""11""111""11""11""11""111""11::":117:'111;.:-:11 11· 111111 1111111111111111111111111!1J1111111111111111111i11 111111111111111111 111 11 111 111H111111 1111111111 11 11 11111 11111111111111111 11111111111111111ui1111111111111111111111111111111 !111t _ Jeśli idzi~ o Łódż, to 'l:aopatrzenle jej "' 
s1ły pedagog1cz1ne jest w tej chwiH bez porow 

NOJZO uc:zelnla na Balutac:h nania lepsze, niż na terenie województwa. 

li-te Gimnazjum Państwowe i jego hi toria ~t~~I~~~~:!n!!~f=~~~~f 

Na ulicy Spornej zostaje otwarte gimnazjum 
wyposażone w nowoczesne urządzenia. 

Było to zgórą dwa l ata temu, w pamięt
nym roku wyzwolenia. Na podwórko 
przy ulicy Spornej, na Bałutach, przybył 
~vrektor nowokreowanego Państwowego 
Gim nazjum Koedukacyjnego Nr. XL tow. 

Kowalski z: .,dekretami" w rę•ku. Zg-ro
m adzili się-profesorov-'ie, nadciągnęły sze-
r·egi młodzieży. 

I 
zabierając się :i:wawo do roboty. A robo
ty bylo huk! Dokoła „:4c.ian>-· śmierci'' 

grożące la efa. chwil:t za waleniem. Okna 

I bez szyb, bez futrvn drzwi zmknę1y, 

podłóg ani 8laCIT.:! d;:ichy bez pokrycia, 

1 piece rozebrane doszczqtnie, ani kawalka 
I drutu w ścianie. 

Gdy ówczesny kurator tow. 'rrojanow
ski przyjechał na inspekcję - potrzą,snął 

głową. Pewnie nic z tego nie hędziE: 1 

A jednak będzie - uśmiechnął s-ię dyr. 
Kowalski. Zrobimy co w nas'lej rr;.ocy. 

I tu trzeba podkreślić, że to co się stało 

- nie m a w całej P olsce ~wego odpowied
n ika. T rzeba było widzieć tych rodziców -
tych partyjniaków pędzących po pracy 
chyłkiem na „Krawiecką" , do ,.naszej 
:-,zkoły". Tych ojców, pracujących '?/ so
boty i n ie dziele, umazanych farbą, zbija
jących deski, szklących okna kawałkami 
rozbitych szyb, st.~wia)ących nieudoi
nie, po amatorsku piece, te kobiety szoru
jące po kilka godzin P?dłogi. .. 

Szkoła na Krawieckiej rosła. Przyjeż

dżał kurator, tow. T rojanowski , który się 
również zapalił do tej pionier skie j r o.boty, 

~}omaJ,Tał, radzi ł , zagł.ida ł, sp.rnwadzał ko
m is je z Wa rszllwy, by mogły popatrzeć 

na to co się w tych ruinach bałuckich wy
czynia. 

Niestety - szkoła nie posiadała w ogóle 
pomieszczenia dla czterystu dzie ci. „Gi•n
nazj u m dla Bałut" stanęło w obec dylema
tu ~ byc <1lbo nie być! W t r zech ·maleń
kich pokoikach odbyvvały się lek cje na 
trzy zmi an y, Dzieciaki przyniosly z sobą 
krzesła, stoliki, linie. wyi.'lobyt<?. z ukryeia 
mapy, wypchane ptaki, probówki, książki 
wykopane z ziemi. 

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

powiet:czu" Pod drzewami, na „świeżym 
odbyło się zebranie r odzi ców. 
chciał słuchać o „likwidacji" 
dzieci robotników hałucki ch. 

Nikt nie snym przemysłem, aż dziw, że się to 
wszystko odbyło bez wypadku. Wśród 

szkoły d l a 
ruin stworzono wspaniałą salę .. która 

Tu chodziło 
przez półtora r oku ~pelniała się co nie

o honw starego przedmieścia. 
dl;ielę tJumam i robotnikó-w bałuckich. 

Rada W radę ·- postanowiono "!;;ukać Dawano tu kon certy, sean11e f ilmowe, od• 
odpowiedniego budynku dla „naszeJ czyty. Przy·i-eżdżali tJoeci wygłaszać do 

k ł " ·N t . b · h tt c ' • • sz o Y · J a ereme roz urzonego g e. a rohotnikó-w S'-\·-0jc wiersz~. Na scenie roz-
- przy· cichej aliczce Krawieckiej . „od- I tcgały się najpi°" k niejszc ~Iowa i piesni. 
kryto" kilka maleńkich domków, Jeszcze Przy gimnazjurr- i:;owsta!y kółka i koła. 
niezupełnie roz:-;uibrm,vanych. ., Buda" przy KrawicrkH~.i \\-niosła w sz;.1-

~ 'l'u becLif' ·~·'<-<' .:::::.koL1 PC\Yi(•- n: życi1; m1ef'zk<rr'icó v byle.,gn ghet1a prn-
dzi"1fo kil ku •'r;r.vcł~'" '· r · „rni" n,,=,w •1i w11 '. '111 n i'' · .:,-.1u 1.;1 :'I'< i;o :1it: L1 knch:_i-

. . . . . nia, jakie w tej chwil,i posiadamy i przy ilości 
nym osrodkiem nov.1ego, mnego zyc1a na 3 tys. studentów, kształcqcyc11 się do zawodu 
robotniczym przedmieściu Łodzi. I nauczycielskiego, miasto nasze juź w nied..łu

Nie spos0b wymienić tuta.i tych wszyst- gi~ czas!e z'.ls~lać będzie ~ogło za.równo wo· 
kich, którzy pracą swoją stw<'rzyli z ni- WlllCJę,, Jak & mne kurator·1a. 
czego f.ę szkołę. Każdy przyłożył do wiel- j . W zak~es.1<>. szkol~mowym ~adr nauczyc1el-
k. - d · ł , . ): : · : . slmch postęp Jest az nadto widoczny. Reszta 
ie~o zi e~ swoją w asmi cegiełkę pracy ! -q1.zs' ouo a!zpaq mr ·1:1dmai ofiaf po l..za111z 

:ł ofiary. Osrodek szkoły Pl.'Zy ulicy Kra- 1 sze, tym lepsza będzie ·nasza szkoła. s. 
·wieckiej przedstawia dziś W8rtość kilku- ---
nastu rnilionów złotych. 

* 
Dziś gimuazjum przeniosło 21~ uo no

wego wspaniałego gmachu przy ulicy 
Spornej na Dołach. W ośrodku na Kra
wieckiej k 11ratorium umieszcza dom dla 
sierot i dzieci opuszczonych. 

We wspaniałym gmachu przy Spornej, 
w gmachu. jednym z najpiękniejszych w 
Łodr.i prz:vdzielo11ym dla gimnazjum 
przez władze w ojskowe, wyremontowa
nym „od stóp do głów" - będą się uczyć 
dzieci r obo tnik ów bałuckich . Przeniesi~
no tu wszystkie ur;r,ądienia z Krawiec
kiej . Gabinet fizyczny j akiego drugiego 
niema w Łodzi, laboratoria, bibliotekę, 

mikroskopy, tysiące przyrządów szk ol
nych - wszystko .zakupione z. dob r o wol
nych ofiar z doch.odów im p rezowych itd. 

Gimnazj um bałuckie p rzyjmuje jeszcze 
jeden ośrodek szkol.ny z terenu W iel k iej 
Lodzi. Rędzie to najw iększe, najliczniej , 
sze g·im n11zj u m n11szeg o miasta- W jego 
przestronnych mu.ra ch pomieści si ę rów· 
nieź g imnazjum chłopskie z internatami, 
Do tysiąca dzieci · i m_lodzież~r znajd'.1.ie tu 
m1c1sct' mmki i knltury. m iejsce, któr<' 
rozszer zy jeszcze pionierską pracę gimna 
zjum z r uin, g im n azjum z Kraw ieckiej 
u licy-

Niemała tu zasługa tow. dyrektora Ko
walskiego, tow. Trojanowskiego i B11.cu
lewskiego, calego zespołu nauczycielskie
go i tych rodziców, którzy nie szczędzlli 
ofiar : pracy, byleby tylko utrznila-2 tę 

szkołę w ruinach ghetta, t~ szkołę, któr a 
dzi~ jest pic.rw.s:>:ą "'' caJym wojc;.wództ-wie 
lórlzki1r 

I 

Szkoła społeczne) potrzebv 
jej rola i zadania 

W nadchodzącym rok~ szkolnym, r!o•;c 
szkół w Łodzi i w województwie rozrosła s1ą 
do rozmiarów takich, że nie sposób byłobv 
pisać o wszystkich. Każda z nich ma swo1Ei, 
wartość i · S·banow:i wkład w zycie, nie tyLko 
naszego miasta, ale i krttju. Z koniecZ11ości 
jednak ograrniczyć się musimy do wymienie
nia najważniejszych i najbardziej charaktery
s tyczn ych. Wśród nich na specjalną uwagę 
zasługuje trzyletnia szkoła pracy społeczne/ 
zainicjowana prnez TUR, która w pierwszych 
dniach września otworzy się w Łoezl. 

Celem s:tkoły jest przygotowanie oraz wy
szkolenie słuchaczy do pracy w spółdzielczo
ści, administrac ji i w robotniczych ośrodkach 
oświatowo-kulturalnych. Program s'zkoły prócz 
przedmiotów ogólnych obejmie przedmioty 
specjalne, jak: zasady samokształcenia, tech
nika pracy umysl'owej i naukowej, organiza
cja pracy, s półdzielczość, psychologia itd. 
Szkoła przeznaczona jest dla ludzi pracują! 
cych zawodowo związanych z klasą rnbotni
czą pochodzeniem. prnr:ą: r.zy lrleo1ogią i przy 
got<iwuje ich zarówt1o do pracy społecznej, 

jak i do działa1ności związkowej, oraz wy
szkoli funkcjonariuszy organiza.cji politycz· 
nych„ jak i Rad Zakładowych. Jest T'leczą ja· 
suą, że podstawą za.pisu do szkoły tego typu 
nie może być przyipadek. Do·borem słuchaczy 
i nauczycieli traktowanym w duchu społecz

nym. muszą sie zaiąć partie, związki zawodo
we, spółdzielnie i organizacje młodzieżowe. 
Najchętniej widziąni będą kandydaci na słu

chaczy z. pośród pracciwników frzycznyrh. kitó 
rym zap0wn·ia· ~ie nauke wieczorową be21płat
ną, a w wyjątkowyrh wypadkach stypendia. 

vV tej chw.Hi zarząd TUR-n prowadzi ro.z· 
i110wv z ministrem Oświaty, tow. Skrzeszew· 
skim w sprawie umożliwienia wstępu absol
wentom szkoły na ,,_-yższe uczelnie. Z wyniku 
dotychczasowvch ~ozm_ów należy sie; 3podzie· 
Wd<;. Żt' opini-1 rih. mi11i 0 lra ""'rl~ii; w lei SPM• 
wie /jJ'/Yf'h·.:IT\:. 
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Do walki o wykonanie planu 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 
cza~ie ostatniej okupacji niemiecldeJ, wzywa 
się wszystkie osoby mające wiadomość o 
zbrodniczej działalności Oswalda Felge. w cza. 
sie okupacji, do stawienia się w Prokuraturze 
S. o. w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5, pokój 
Na. 216, Podprokurator Smoleński. 

rusza wszystko co Lódż ma najlepszego 
Narada aktywu PPS i PPR 

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

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

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

.,..dzeń, które naruszałyby ustawę o 8-go
dzinnym dniu pracy. Czy to znaczy, zapy
tuje tow. Wachowicz, że jeśliby robotnicy 

Na zebraniach towarzysze powinni w spo
sób konstruktywny omów1c całokształt 
zagadnień fabrycznych. 

Drugi referent tow. Baryła 

II sekretarz . Łódzkiego Komitetu PPR 
szczególnie uwypuklił znaczenie wyścigu 
pracy, podkreślając, iż nazwiska bohate
rów pracy powinny :i;ostać podane do 
wiadomości ogółu. PPR-owcy i PPS-owcy 
powinni zainicjować we wszystkich fa
brykach wyścig pracy. Mówca zaznaczył, 
że dotychczasowe wspólne zebrania, choć 
niezawsze starannie przygotowane, mają 
duże znaczenie - bo świadczą o ogromnej 

trosce członków obu partii o plan, któ
rego wykonanie jest sprawą honoru 
obu partii, klasy robotniczej i narodu. 
O ile zebrania, które teraz się odbędą, ma
i ą być konkretne - muszą być poprze-

dzone naradami technicznymi, które ak- Zabawa Helenowi·e 
tywistom dostarczą materiał faktyczny i W 
wnioski do praktycznej realizacji planu. Komitet Organizacyjny PPS i PPR Pracow. 
Niewątpliwie skoordynowana współpraca ników Miejskich m . . ŁodZI zaprasza na Zab~
będzie gwarancją zwycięstwa w walce 0 wę Ogrodową w dnm 31 .a. 1947 r. o godzi. 

d b b P • · · n _ nie 12-ej w Parku Helenów. 
plan o ro. ytu. 0 on:owie_m~ spraw ~ I Powrót tramwajami zapewniony moc atrak 
tury techmczno-orgamzacy3ne3 zebranw cji, bufet obficie zaopatrzony, orkiestra dobo. 
zakończyło się odśpiewaniem hymnów ro- rowa. 
botniczych. Wejście zł. 100 od osoby. ·--------

kt~g~ lub innegohodd~iałuhlUb falbdr~ki z t~- -~~,-----~----~~ - _ -~···-....,...__. --·M-·----
1ca czy innyc waznyc wzg ę ow pan- . . b i . c ·k N 
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stwowych i patriotycznych dobrowolnie CHLF.B MA KARTKI Kat. „C" l „C" R.C.A. I o ow ązu~ący ~nm r. , o e~muJący ceny · · · . . z cl M" · ,_. • Ł d · w d · ł A l Na odcinek Nr Nr l, 2, 3, 4 po 0,5 kg hurtowe i detahczne na art. spozywcze. Z wy 
uchwalili, ze chcą przepracowac poł go- . ,ar~} ieis:-1 .v ? zi -. . ~ zia pro chleba na każdv odcinek mienionego Cenńika została skreślona jedynie 
dziny, czy godzinę dłuże3' w ciagu J'edne-

1 

~izaqi. ~ poda.ie. do Wiiidomo:<;c_i, zeb. na karty I z . . kart z""wno. s'c1·0..,ych
0 

Mr<" (l'v11'nster~twa 1 pozyci·a boczku bez kości w miej . . . . · zywnosciowe z ro1es1aca wrzesn1a r . oraz n11 ~ ' " " · • · · · • surowego, a 
go lub kilku dn, to 1m tego me wolno ro- karty z tegoż miesa~a z nadrukiem R.C.A. Komunikacji) z miesiąca wrzcsnia rh. realizo- 1 sce tej pozycji została wprowadzona do cen. 
bić? Nie. Wolno im to robić, i nie tylko (Rejonowa· CE>ntrala ·Aprowizacyjna} t. j. od I wa~e ~Jędą w tym samym czasie nasb:;pujące nika nowa pozycja: mięso wieprzowe bez do. 

1 dn odr mkt na chleb kładki - 240 zł. za kg. wo no, ale jest to go e pochwały. Na- dnia 1 rlo 1.5 września rb. włącznie reaJi;rn- · „ · 
1 przi:rkład wrzesien J·est miesiącem po- wane będą następujące odcinki na chleb. „M.K pracown cza. Komisja aliminując z cennika boczek hez 

• . ·' . . Chli•b żytnio-pszen " cenio zl 3- za 1 Na odcmek Nr Nr. 29 :31l po 2 kq. chle- kości surowy a ustanawiając cenę na mięso sw1ęconym Odbudowie Warszawy Komi- - · n, w - · · · . . . . • • !11. I ba na kazdy o~cmek . wieprzowe bez dokładki 240 zł. ma na celu 
s3a Ce~tralna Zw1ązkow Zawodowych K t 1 1 k t 1 R·C•A' „M.K." rodnnna. ukrócenie nieuczciwych manipulacji nlektó-
powzięła uchwałę, że klasa robotnicza po- Na · d. . ka ·N · N. · 1 · 2 „ , 5 6 7 8 

Na odcinek Nr. 30 po 2 kg. chleba. rych rzeźników, którzy sprzedawali zwykłe a o c1ne l r. 1. r. I ., .1 , 4 , I I I I c· MK „ .... święci pracę w niedzielę 21 września na po 0,5 kg c-hleba nc: każdy odcin e~. Kat. " ' " · · mięso wieprzowe beZ\ dokładki jako boczek 
db d W M · · Na odcinek Nr. 15 po 2 kg. chleba: bez kości surowy pobierając cenę 260 zł. za. rzecz o u owy arszawy. ozna rue Kat. Il. Vfvdzia! zaznacza, że wyżej wyv-·ołane od-11 kg. 

wątpić, że wszyscy robotnicy z najgłęb- Na pdcinek Nr. Nr. !, 2, 3, 4, 5, G po cio.ki na chle.b. muszą być z~ealizowane do Cena mięsa wieprzowego bez dokładki w 
szą satysfakcją spełnią swój obowiązek 0,5 kg. chl„ba na każdy odcinek. dni;1 15 wrze.sma 1947 r .. włac.zme. . wys. zł. 240 za kg. obowiązuje od dnia 1 wrze 
patriotyczny. W dalszym. ciągu swego re- Kat. III. Po upływie tego termmu zadne reklamacje śnia 1947 r. . 
feratu tow. Wachowicz stwierdził, że na- Na odcinP.k Nr Nr. 1, 2, 3, 4 5 po uwzględniane nie będą. Komisja Cennikowa na m. Łódi. 
leży realizować . uchwały aktywu PPR i 0,5 kg. chleba na każrly odcinek. ł.ódź, dnia 29 sierpnia 1947 r. 

KOMUNIKAT PPS z dnia 5 sierpnia, że należy przezwy- Kat. IR. i kat. IR. R:C:A: 
ciężać trudności na drodze pełnego wza- Na odcinek Nr. Nr. I, 2, 3, 4, po 0,5 kg. 
jemnego zrozumienia i szczerej współpra- chleba na każdy odcinek. 

ZBIORKA NA ODBUDOWĘ WARSZAWY Komisji Cennikowej na m. Łódź. 

Komisja Cennikowa na m. Łódź na posle-
cy. Referent zaapelował do towarzyszy, NKat. II~. 

b t · t l' · d 'l a odcmek Nr Nr. t, 2, 3, 4 po 0,5 
1 

d7.f•niu plenarnym odbytym w dniu 29. 8. 47 r. 
kg pos tanowiła po przeanali zowaniu cen na arty

kuły spożywcze utrzymać w mocy do~ychcza_s 

Biuro Wojewódzkiego Komitetu inłormuJt 
nas, ze nadchodząca niedziela 31 sierpnia za
początkuje akcję zbiórek na odbudowę Stoli
cy, lc\óra będzie ..trwai.-prZ81r miesiąc wr.ze
sień. 

a y s arann.1e przykgo. owa i się . o wspo .

1 
chleba na każdy odcinek. 

nych zebrap, na torych nalezy nader 

~::~::it d~i;::;i~r~:~k~~;~~a~:~~a ~:= l GŁOWNA 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-

Łódź, Pfolrkowska 47, lel.. 112-11. 141-68 

Zawsze ofiarna Łódź 1 tym razem nie za. 
wiedzie. Najwyżsi dostojnicy naszego miasta 
b~dą osobiście kwestować przy stolikach na 
ul. Piotrkowskiej. 

FILMY O POWSTAJĄCEJ Z GRUZOW 
STOLICY tii! winni świecić przykładem, przodować POLEC A : 

w pracy zawodowej, przechodząc na ob- Delegatura Centralnej Dyrekcji Kin Objaz 
dowych w Łodzi, chcąc zadukomentować, że sługę większej ilości wrzecion W przę- DUŻY WYBOR KSIĄŻEK SZKOLNYCH W ZAKPESIE SZKOt.V Łódź robotnicza zawsze przoduje we wszystkich 

dzalni i większej i:ości krosien w tkalni. PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM, LICEUM i SZKOL WYŻSZYCH, akcjach społecznych, w porozumieniu z Woje 
Należy wnikliwie badać przeszkody stojące wódzkim Komitetem Obywatelskim Odbudowy 
na drodze do realizowania planu i powia- NADTO ATLASY, MAPY, KONTURY i GLOBUSY. m. st. Warszawy, wv.*yła w dniu 3. 9. br: w 
damiać o nich kierownictwa obu partii. teren Województwa Łódzkiego i Kieleckiego 
.:..,.,.:.:,.,.:_;_::,.;,,,:._;,:::.:.;..:.,:,;.:.:,:.::.:.;.:__;;.:.;:_:_:~::.,_::========================================"I na okres 24 dni, 7 ekip Kin Objazdowych, 

W dniu wczorajszym w dalszym ciągu ze 
Z1!dlwali świadkowie, którzy potwierdzllf akt 
eskarżenia, a ponadto wnieśli do sprawy 
szereg nowych szczegółów z obozu koncen
tracyjnego w Belsen-Bergen, dokąd zostali 
w chw11I zbliżan!a się ofenzywy alianckiej 
ewakuowant z obozu w Halbau właśnie pod 
kierownictwem Kaczyski. W Belsen panował 
niesłychany głód, więźniowie przez długi 
czas byli zupełnie bez jakichkolwtek środków 
do życia. Codziennie umierały dziesiątki i 
setki ludzi. których zwłoki masowo palono 
n.a stosach. Wyglodzeni więźniowie wykrai
wali z trupów lc:awa·lki mięsa i w ten sposób 

' ~aspakajalt swój głód. O wypadkach ludo
l:erstwa opowiadał naoczny śwtadek ob. 
Zaremba. 

Przed zamknięciem przewodu sądow&go 
przewodniczący odczytuje zeznania świ:idków 
którzy złożyli je w śledztwie, a nie mogli 
tgłosić sle na razprawę - uzupełniają one 
dotychczasowe zeznanta 

Wreszcie głos zabiera p1okurotor, molujq._ 
straszny obraz ob'ozów koncentracyjnych i 
na tym tle sylwetkę Kaczyski, który pizestal 
być czlowiek!em, a stał się tylko bestią o 
strasznych instynktach. 

Prokurator prosi Sąd o odebranie Kaczy
sce pr.(lWO do życia, !:tórego sam nie · miał 
odwagi s i ę pozbawić. 

„Będzie Io sprawiedliwy wyrok t zadoś: 
uczynienie dla tych, co zginęli 1· dla tych, 
co przetrwał! - pozbawiona zostanie bo-

zaopatrzonych w odpowiednie filmy długo-

b I 
• • I metrażowe i dodatki, ilustrujące Warszawę, e S 11 powstają~ą z gruzów dzięki ofiarności całeg-0 

Społeczenstwa. Zasłużony kres 
Krwawy oprawca St. Kiczy ska skazany na karę śmłerc i 
wiem życia jednostka n!ebezpieczna : bań- w stonte odnaleźć świa'dków obr-0ny. Nie pro 
biqca ludzi :żyjących" - powiedz1a! na za- szę o łaskę, tylko o sprawiedliwość" 
kończenie :n- · uro:!or CiesieJski. Po przeszło godzinnej naradzie Sed wydał 

Przed wyświetleniem filmów będą przepro
wadzane przez Komitety Powiatowe i Gminne 
zbiórki (dobrowolne ofiary na odbudowę War 
szawy). 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETOW 
, Obrońca adw. Eisner miał trudne zadanie wyrok,moc:ą którego Kaczyska został skaza

W związku z popisami lotniczymi, które od do spełnienta wobec wielu dowodów wtny ny na karę śmierct. Sqd polski nie znalazł 
będą się w dniu Swięta Odrodzonego Lolnic-

oskarżonego. Wobec tego ograntczyl się do dla niego żodnych okoliczności łagodzących, twa t. j. 7-go września r. b. na lotnisku w 
proś~y V:: i1_111e.niu oskarżc~ego, 7° ~odkreślił, natomiast przeciwnie podkreślił w motywach l Lublinku, odbywa się już przedsprzedaż bile. 
o. um~wmmeme, a w _ swoim tm1emu o spra- jego c:ynlzm, J;>erfidie i bestialstwo -v wyko- tów wejściowych dla niezrzeszonych w Związ 
wredhwy wyrok. _ _ . · . kach Zawodowych w następujących punk· 

Kaczyska w ostatnim słowie długo namy- nyv.;an~u z?r„ądzen. ~ladz . obozowych 1 w tach: Biuro Ligi Lotniczej ul. 6 Sierpnia 1/3 
śla się nad tym, co powinien powiedz!eć. znęcaniu się nad więzntamr na własna tękę m. 9 (lokal Aeroklubu Łódzkiego), Linie Lotni 
Wreszcie ihówi: „Proszę o sprawiedliwy wy-1- poprostu dla zaspokojenia -żądzy- mordo- cze LOT ul. Piotrkowska 106, Czuj.Czyn Spół 
rok. Nie mogę się bronić, bowtem nie jestem wanta. dŻielnia Harcerska ul. Piotrkowska 146. 

PfbJ[~~J 
Jnia 
Wie ni~ i~IY 

rvsiqc złotych za wszystko? Więc proszę! Jak za wszystko, to za wszysłkol 
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ekspediuj,e wydawnictwa własne i znajdujące sią w komisie 

' 
l(§IE}GARNI- P1atrhoH'sha 1239 tet. "f2'i•62. H.onto PM.o 1'11·89~ , . . 

posiada na składzie: 

podr(łczniki la szkół. ~omoce szkolne - Mapy.- Globusy 

· Wyd·a.wnictwa dla bibliotek i d11zy wybór wydawnictw dla dzieci i młodzieży 

Pon10€e .1zkolne'"\ - lllafblłJ;o - Globu!Iig 
Periodyki Ministerstwa Oświaty: Dziennik Urzędowy. Nowa Szkofa. Poradflik dla Nauczyciel!. Dzieci i Wych::·rnwcą 

IJKARNI ul. Pra§ha 9, telelon 13!1•33. H.onto PH.O 1111•816 

Katalogi własne na żctdainie~ wysyła się bezpłatnie 
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~.PIERWSZY POLSKI MAGAZYN ll.:l:JST.ROW~AMN' Te e#on 31·92 Tele#on BB!ł'!ł'll 

·wydaje podręczniki szkol n:e, książki pedagogiczne, populdrno• 

naukowe oraz powieści. 
/ 

W dziale kartograficznym wydaje map9 i atlasy, opracowane 

w Instytucie kartograficznym im. E. Romera. 

H.ataloąi na żądan·le 

~ Bogato ilustrowanv prze11lą.(i <:>siąµ-tli'ęć. Hel połt1 ~ „„„.„.„„„„„„ ... „."„„„.„„„„„ ...... „„„„„„ .... „„„.„.„„ ... „„„„„„„ .... „„ ... „„„„„„„„„„„„„„„ ......... „„„„„„„„„„„„ ... „„.~ 

I odbudowy llaszeg·o zycła gospodatczego i kul- : . ------. -------c 
turainego. 

Druk 

Zagadnienia miasta i wsi. - luteresu

jąca skrzynka pomysłów. 
3; 

otograwiurowy - dwubąrwny I 
Cena e z. 2.!J z#. I, 

Do nabycła 

we wszystkich punktach ~prz~daży dzienniki>~ . ...-zaiopism. 

GDIN~ZJUM PRZETWORCZO-PAPIERNICZE W ŁODZI 

Dyrekcja Przetworów Papierowych w ŁodZI 
ogłasza zepisJJ na rok zkolnµ 1947148 do I-RO w PolscP 

GIMNAZJUM PRZEMYSŁOWEGO PRZETWORCZO -PAPIERNICZEGO W tODZł 
l'r.ogram Gimnazjum obeJmuJ0 przedmioty m zakresie Gimnazjum 011ólnokształcącego 
oraz przedmiotµ czusto facbome. Gimnazjum przygotowuj~ do samo!!!zielnego 
wykonpwania i:amodu oraz daie prawo wstępu do wszµ&tkich Liceów Zawodowych. 
Warunk( przp1ęc111: l) Swiadectwo ukończenia 7-mio lduowe1 szkołu powszechnej, 

2i Wiek nie przekraczaiącJJ 18 lat. 
Naukft jest bezpfatna. 

\Vszu!!cu ucznlomlfl otrz)Jmurą st).Jpendia UJ w,qsokości: 
1.000 7J mleslięr.znie uczniomie kies» I 

' 1.200 • • • • li 
1.500 • „ • „ Ili 

VCZDlowie przeb).jUJająqJ na OUrSIP otrZIJIDllją 300 zj miesięcznie, 
.1CZlltonne Gimnazjum nie pTacują UJ prodnkcji, zajęcia prakt).JCZnP odbljtv&Ją w wydzielonych 
młasnvch war!lztatach szkoln11ch, UJ któruch ill?Jkonui11 prar~ zfpr.onll rrzez zak~adu papiernicze. 

Dla ucznió1u niezan10żn11ch ~iejscoUJ)JCh i pouim1ejscowµc:o 
utmorzona bęfh:ie bur'la z r.alodziennum urrzumaniPm. 

P'odiłnla 1. żuciorusem należlJ składać do dnia l-Ró 1vnPśnia b. r do Dyrekcji Przetwo· 
rów l'apiero1u:ącb (R"f~ra t Szkolnictiua la1vodowego) ł.ódż . '" Piotrkowska 64 

P1erws.ieU!ltWO f'la ntłodzteł o oj11,1t płcJ. pr„CUJflC• 1v nr~e'l!~'le !'l&olernłumm JUb t~, -.1órei rodzłaf" K• 
1ndnie1't •$ '" te1 11dę11 ll••eon11.!cr w l'ol•~e. i)Yl\E!iCJA GIMJ\'AZJUM 
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;i . f!l-Ołs.kłeh i Obcy.eh I 
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1.·. obejmu~e ,~._- . 

lektury podstawowe i uzupełniajqce, zile-
~ cone prognmem Ministerstwa Oświaty. - i I 1'001y „IUłłt.IOTEłtt rt ltZY POL- ~ 
i SKICH I OB€YCH" zawierają t~ksty na I 
§ HO\Vo bpl'acowabe ł ·zllotmlrzone wstępitrttl ~ 

i znanych uczonych i pedagogów. I 
t 1 Cena = ! dostępna dla k<Udeg.o ucznfa! I 
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11łtfała Bi·bliołeczka" ' 
1, Sł ZKP' 

P.opułarne wydania lektur szlioJnycli 
(SłenkiMriez, Prus, Konopnicka). 

Prze•ladq: 
Dtderot., Bałżac, Stendhal, F.rance, Aragon, 

de Co8lft; iJumas, London, Sinclatr, dos 

Passos, Gogol, Gorki, Makarenko, Eren• 

~. . Beek, Kassil, Gajda, Simonow, 

Dłckebll, Pl'łestley, Haldane, B. lbanez. 

S. lJn~t Selmer i inni. 

' Hsiążki d 1la 

'-•:leranara 
/Y#odzież.q i Dzi·eel 

Barii. ••·stOHl·!iJth& 
I 

; . Spółd.iti Inia Wvdawnia. Jd(shtłk •• 4 po:t:ycii ksiqikc .vvch-o.a.6'łnep n kładu 6.400.000 łorn6w 

1'1·lążN·I .... • 11poleczen1tUJO 

tJiO aJ·8 ~jG"łr.f.ld j. ...• „. ż ",,, 
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Ko sta . ynów 
Kutno, l!ll. ~-go St1c~nia t 
L dż; ot Niartdowicza 34 · 

„ ł. i0trk0 ska t f 
,. tłł. Pi0trk<lwska 86 
" aL ~iotrkowska 234 · 

Pi0trków Try h., uł: Słowackiego ł 
ahianice~ ul. Kor stantynowsk~ li 
~ieradz, nł. Dominikańska 4 

Toma zów Maz., ttl. Aoton·ego 12 
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G t'. O § I\ U T N O \li § K l Str. I 1 

owa struktura wsi polskiej 
Chłopi otrzymali 5 i pól miliona hekta rów ·ziemi 

. Dzięki z_apoc7:ąlkowanej jesz~ze w cz~ log:ólncj_ 1x)\vi.erzchni gDspoda1:stw. Nabo- 1 rolnik~w na ankielę; ilu m_ają zbędnydi 
1s1e dz1~łan l\~oJenny~h. Re'.orrme Rolnej, J i:111.ast g-.osp()da~shva o·hsz_arrncze po wy- ludzi w swym gospodarstwle = otrzy· 
sytuacja _wsi polskic.1 u1e~·la grunfo- zc.1 ~OO ha. ~tor<; stanowiły 0.60/o ?gol- j mal dla całej Polski, okofo 2 rniiionów 
wnym zmianom. Przed rokiem 1939 - DCJ liczby - ohęjmowały 43°/o całe1 po- 400 t . 'b li . W . , · · - · h · d t . · ys1ęcy oso { a wsr owczesnvcr. 

l.ronika m. 
gospodarstwa o pow1crzchrn do b ha sta wierze n1 gospo ars w. · . · 

Jl t · n owiły 64°ro· ogólu~j liczby go~podarstw W roku I 937 In~tylu! Gospodarstwa warunkach - zup-eł nie zbędnych. 0-
A u na I w kraju, a posiadały niewie1~ pona<l I.5°/Q SpolcczMgo, na podstawie odpowiedzi prócz tych ludzi, zbędnych całkowicie. 

'''·"" 1111 1111 1-1·111 111,1 1hl·11.r•• 1 ' 11 "1·1·1·1:·rn1·11,1 1 • 11 11 • .1..i"1 11 1 1 1 111 1 1111 1 1 1 1 11 1 1111• 1 1 1 111:11 11111 1 1 11 1 1w111 1r 11 1 11 111 1 i. 1 111 11 1 11111111 1 :1 1 11 1 11 1 11 111r1111111" 1 11 1n1 11111~1 1 11111 1 11 było ki lka milionów ,,ukrytych bezrobot-

c Komu w inszujemy Zdarzenia i wvp' adki . ny-eh" pracujących, jako najemna siła 
. ._ J:roniedziałek, 1 WirZ~nia l9ł7 f, _ a robocza tylko dorywcza, W sezonie pil-
f 9 zH: Idziego. Ob: Bernard Pierzchała, OJc1ec znanego :rmad na ~kn1 ek orh1iesion ych r~n. Ob. nyc'h robót, np. sian-f.lkosów, żniw ~tp. 
r:i - o - e sportowca, jadąc. motocyklem w dniu 20 Pierzchała przebywa w dalszym ciągu na 
~ Telef VIf'I b.r na szosie Kutno-Krośniewice, leczeniu w szpitalu. Stan jego jest bardzo Re.forma. Rolna, przeprowa<lzona na 
S ORY uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Wsku- ciężki. p0dstawie Manife.-;tu Polskiego Komite-
'· ~w. Kom. MG. - Nr 22 tek defektu tylnego koła. motocykl jadą- * * tu Wyzwol€nia Narod<:iwego z lipca 
- !J:te3skti Pospleru:netk M.@. - Nir So cy w:pełnym pędzie, z usadowionym na Stefan Milh~r. Niemiec, pracujący u go- 1944 roku zniosta wielką własność ziem 
i:- VII.aros ·wo ow1a owe - N.r 31 tylnym siodełku por. Józefem Goliszew-
~ "'-·'"ezydi"um Pow Rad" Narod. N.r 1 0~ k' · -1 · d Ob . 1,moclarzn Michafia Paclhokz,:•ka. z,ami;e>&z- ską. tworzą-c przeciętny typ gosp:Jda-„ !"'.~ :t - s _1m, wywroct s1ę o rowu. aj pasazc- J 

: Zarząd Miasta Kutna - Nr 30 rowie motocykla doznali ciężki.eh uszko- kałego we wsi. Minopol, gmina Dąbi·owiec. stwa ch łopskiego o obszarze 5 do IO ha 
c:. Straż Pożarna - Nr 41 <lizie·ń d<iła. ppzewie.zfony do szipHall:-i po powiesH się na własnym pasku w nocy z na ziemiach dawnvch, i do 15 ha na Zie-
- W'fząd Repatriiae.yjny - Nr 86 w1atowego w Kutnie por. Golis-iewski. 2A na 27 . Zwłoki zabezpieczyła Milicja. mia.eh Odzyslrnnych, w zaJ.eżnosd od sta 
- P-o.:w. Za·kład Elektryczny - Mit" 32 nu liczebnego rodziny j jakości g;Jeby, 

: Pow. Zakł. Ub. Wz. ul: Narut. 2-6, tel. 108 Nowy starosta pow kutnowsk1·ego Do dnia 1 stycznia 1947 roku nadzle· 
; ~~~~n~f~~w~a;; ~~z~1zędności Nr. 43 . i • . lono w Po lsce ogółem 841..599 rodzin 

l!'ols.ki ~-zerwony Krzyż (PCK ) - Nr 89 Nowy starosta powiatu kutnowski.ego, krótkim prz,emówieniu wyraził swo-je ch!oµskich. Przyjmując, że rodzina chłop 
~ Szpital Powiatowy - Nr 20 tow. J an Tomczak, objął z dniem dzisiej - przekonanie, iż współpraC'R między orga- ska składa sie pi·z€ciętni€ z 4 cztonkó\,;, 
-~ Ubezpi€czalnia Społeczn a - Nr 34 szym urzędowa.nie. nami. władzy aclrninistnqdne.i ·a 1J1rzecJsta daje to raze~ 3 mili~ny. 400 tysięcy' 0 • 
~. Apteka „Pod 0rłem" - Nr 106 Na. plenarnym posiedzeniu powia1owej wicielam i s1pdcc'zeJ]stwa l'0wiatu uJ-0ży 

Apteka Sukc . H. Walenta - Nr 7 Rady Narodowej. odbytym w dniu 29 bm„ s iQ jak na}pomy;§lniej. PrzeclistCJwh:ieJe sóh . które skorzystały z reformy rolnet. 
·;:: Apteka mg.r, Z. cthadńskiej Nr' 52. zebr~ni radni. zostali oficjalnie powiado- 1 poezczcgólnych klubów radnych w ser- Rozparc:elowanb i nadzi.e)nno między 
.... --- n11en1 o decyzji lVfinisterst~ra Administra- decznych s~o,vach po~ritali no\vego staro- ludność \Viejską - łącznie }Yonad 5 niillo 
... Tymczasowy Adces Redak~ji „Głosu Ktit. cji Publicznej, rnocą której tow. Tom- stę. któi:y znany jest miejscowemu społe- nów 600 tysięcy ha. z tego na dawnych 
:. nowskiego" Powiatowy Referat Kultury i Sztu- ! czak obejmuje u l'zą_::l _starosty powiatowe- czeństw_u j~ko aktywny działacz spo- terenach _ 1 milion ! 55 tysięcy ha z 

ki, Kutno, ul. 29 Listopada 1, tel N r.. 17. go ~ dmem 1 wrz;esma. Tow. Tomczak w łeczny i pohtyezny. k _ W·iieł 1if"_J· własności ziemskieJ'. ponad 800 ~~~~""'l!!l!lr"~~~~ ................ ~~ ............. ,.,.,.,.~,._....._...~""'3!'!l'!l"~.........-.....,..- ........ ~~~~_. ................. ~ .............. ......-""!liF""'!ll!l!ll"""l!IJ!BI'"...,... ............ ....,.~ -

;_~ I y· n· 1· k 1· a kc 1· i wa I_ k 1· z- dr o_z·_ y z· n ą ~~~!,l :~~r:~~~:2'
6

:1,~::~1~
1

~0~~: 
_ Sred:ni na<lzial ziemi z r.efomy rolne j 

Spadła ró\vnid cena mąki przy ogól- wym zaznaczylą E-ię dalsza tendencja na jedną rodzinę chłopską wedłu2' grup 
nych tendencjach zniżh-n\\ ych na zboże. zni·żkowa cen. Wskaźnik <lroży'źniany spo łecznych •przedstawia &'ę następują· 
Pewnej redukcji uległa także cena my- \\')'niósł I.5.5,92 przy wskaźnikach 2'a maj C<J: slużhR fo lwarczna - 5,4 ha, hez1~ł· 

Bi'lfto Cen /Vlinisterstwa Przemysłu 
Handlu otrzymalo z różnych okręgó\y 

kiraju sprawozdania Izb Przemysłowo
Itlandlowych za miesiąc lipiec , d<Jnosz,ą

- &=:: o pozytywnych wy ni,!.; ad1 a kc.ii rząd o 
_ \\~j w wake z drożyzną. Tak np. Izba 

P.rzemyslowo-Hamllowa w Gdyni okrc-
~ Sia s rtuację handlu w lipcu _jako Ó!'JŻ3cą 
~!!ki stabilizacji i zniżki "en. Zarna<;zyla 
. silę ona zwłaszcza w obrocie ziemi.aplo· 
: t'llami oraz ar~kula-mi przem:r.slowymi, 
· ri.rodukcji zarówno p.iiń.sh.vowej jak i pry 
~wafoej. 
~ Ivba Priemysłowo -Hand!owa w Rze
-wowie don.osi również o p001yślnych wy 
· n>iikach akeji stabilizacji cen. \'V przecią
;gm mieEiąca nie zanotov,rano żadnej 
·~zi.wyż•ki podstawowych elementów pro
. ditrkcji. W niektóry.eh działach dała ~ię 
nawet zauważyć miżka -cen, jak np. '" 
przemyśle materiałów budowlanych. 

dła. .' . 182,7.], za częrwie:c _166.40. ni - 3,6 ha, właśckiele karłowatych g.o 
Po-cJ.obnc t·e7.Lllt;.itv wall-:1 z drozyzrn1 Przy(orzone op1me sektor;:i prywatne :<p.od@rt>hv _ I 6 ha małorolni _ l 8 ha 

olrzymawi 1v woj. l11[lrl..,ki111, i2k \\·ynika I go o \I ;:11ik,1ch walki z droży tną stwier- ~ 1. ,,,d 1•1,, . 
1 

•1 _' 1 "' ' · 
I · r I u ł IJ ,.l · • • i , • k „ - , t ,)J() n .01 ha, -ogmdnicy i rze-ze spraw,nr ;:inia z w 1- rzC'l11\" O\\-.;i- .1an uZf1Ji1 JC:'Zczc raz pozyteCZrJ(JSC a CJJ rza. . . 1 . h 

dlowej w t11hlini0. ·Na rv11k11 miejsco- dm1-;j n;:i tym orkinku I miis mcv - 2 ::i. 

Na ziemiach dawn;'{:h zahipoff'ko\va-

'7/ E ~ p ~ R. T u no już 85.59/o gospodar"'3tw p-owstałych 
.._, ~ ~ z parcelac!i wielkiej własm:iśd óbszar·· 

Rozegrany w dniu 28 bm. mecz pil'ki do uzyskania honorowego punkto. ale bę- nkzej. 
nożnej o wejście do l\lasy A pomiędzy dąc sam na sam z bramkarzem, strzela: ll Hllllllllllllllll llllllJlllllllllllllllll!łllllll lll lllllllll ll lllll lll lllJl lll ll ll llllllllllllll ll lllllllllllllllll l 
ZZK Ruch Kutno ;:i. Boru1ą ze Zgierza ponad bramkę. Jeszcze kilka. <itaków Ru- K 11k · 
zakończył się zasłużonym zwycięstwem dm_. kt.óry caly czas prowad~i gr<; otwa1"- roni a morska 
kolejarzy. tą, i sędzia. ob. SzeWer, odgwizduje komec „ 

W 41 minucie _grv centr<; M:<jtczaka zawodów. 
pról:5uje przejąć MR;.urrk II. lec7. pilka nie Dru7.yrni Ruchu zagrała b<irdzo ofiarnie 
trafiając do celu id:l.ic wolno wzdłuż i. ambitnie. Mając przewagę w grze i bę
bramki. Następuj(' robinsrinada bramka- cląc lepszą techniczni@ całkowicie zasłuży
rza Boruty, Mazurek I jest. jednak szyb- fil 11<1 z1yy..:i ę:"t11·0 . 
szy i ostrym strZ't'.lcm pod poprzeczkę .Sędzi.a ob. Szeller popełnił kilka błę-

Centrala. rybna rozsyła do swych placówek 
detalicznych w kraju konserwatory-kotendry, 
Rozesłano już 56 sztuk. Dalsze przygotowuje 
się do wysyłki. 

:f< * 
uzysku1· e prowadzenie dla Ru~hu. clów prowadząc zawody nieuważnie i zbyt Przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich 

rr !"l l"I J 1~r11#'l„111•'' '1111. 11 , i 11 1"" 11 11 1111·1111111111111111r1 - D I „ · b Boruta bierze się poważnie do roboty i nerwowo. " a mer orgamzuje o ecnie we wszystkich 

Kronika gospodarcza gra wyrównuje się. .Jeszcze kilka obu- Po tyrn meczu ZZK Ruch wysunął się miastach wojewódzkich komisowe składy kon 
stronnych ataków i przerwa. na drugie miejsce w tabeli rozgrywek o sygnaC'yjne śledzi solonych. Celem tej akcji 

Dnia 25 sierpnia odbyły się w Szczecinie Po zmianie pól tempo gty wzmaga się. ,„vcjśc i p do klasy A, mając przed sobą jest udostępnienie mniejszym miejscowościom 
. obrady k<'lmisii_ aktywizacji Szczecina i rejo- W 78 m1nncte Urysi<ik plask1m strzałem KS 6 Zduf1ska Wola. który kroczy bez nabywania ś l edzi po cenach hurtowych, z wy 
- 00 z udziałem wiceministra Ziem O<lzyska- w róg podwyższa na 2 : O, usto. l;:q ąc w,vrnk ~traty punktów. a za sobą ,Borutę, Bieg i , eliminowaniem zbędnego pośrednictwa, a je-
-nvch Czajkowskego Rozważane byłv zaga- i dnia. Boruta rusza do ataku. Ale jest ju;i; TUR z Pio1Tkowa Tryb- v.r ten sposób dnocześnie bardziej rówhomierne rozprowa. 
d~ienia gospodarczP z uv..-zględnienicm spraw 

1
1 zapóź-'?o. Ruch broni. ~i.ę umiejętnie i sam j Ruch ina szans~ ~ejścia do klasy A, cze- clzenie towaru, 

komunikacyjnych._...... zaludnienia, przemysłu ata.ku3e. Prawy łączmk Borut31 ma okaz.ię go mu serdeczme zyczymy. 
- ~ Hllllłllllllllllllllllllllllllll!llllll llllllll ll llll ll lllllllllllllllllllllllll llłllllillUllll lllllll ll ll lllllll !l!ll oraz struktury rolnej itp. --

* 
v..r porównaniu z rokiem ubiegłym liczha 

hodowli jedwabników na Lerenie woj. pomor
. skiego wzrosła o 750/o- W chwili o)oC!lcnei is1 
-nieje 68 zakwalifikowanych hodowli. W hip. 

· żącym sezonie rozprowadzono około 8 ty~. 

Zjazd leśników w Warszawie v•-•echn•i ••ę 

-iztuk krzewów morwcn ·ych. 

* * * • 

W dniu 2g hm. rozpocZćJt w Warsza- 1 l~ik i KC PPR - Chabowski maz przed
wie obta~y Il ogólnok'.·ajowy . Waln~ I stawic iele Związków Z~wodowych. . 
Z.1azd Zw1;J7.ku Pracown1kow Lesnych 1 Ref-er;:it pt. „Sy tu aqa irospod arcza 1 

P_rzernyslu p1-zc-.\Ynego, w obecnD~ci :"li- zada nia Związków Za wodo wych" wygło 
rnstra Laso\~- ob. Poclcdworncgo 1 wice- , 1·1 ~-·I· et r' KCZZ S k· k' R I ··1· I k .. B ~ "'e'-r az ~ ,-. oors 1 . . , o ę m1rnstrow wanows ·1ego 1 orowego zw· k b . 

1 , " ' · f 
v.,r wyniku okej\ szarwarkowe.i w okresie od oraz przy udziale <lclcgafó\Ą. 16 o.kręgów. 1 1ąz ow~a w o rome asow re -ero -

ts maJa do końca lipca br. ludność wiejska l J d · d Ob d -śląska Opolskiego przepracowała ok. 120.000 Obrady zagait przewodniczący Związ- wa yr. Sw1ą ra. ra Y trwają'. 
robotnikodniówek, czyszcząc rowy odwadnia- ku - Stachurski, po czym prz.::'111Ó\Vienia W walnym zjeździe Zw. Zaw. Pra~'o'·; I 

:i_ące _i nc1w~dniające or~z _Pomagając przy na powitalne wygłosili Minis·ter L1sÓ\V -1 nikc)w Leśi11ych i Przemyslu Dr7.e\1·nego 
_pra·,~1 e wałow, ti~ocmen t k~~amu nowych Podedworny. przedstawiciel Ministra bierz.e udział ponad 400 del-erratów repre 
i-owow. \Ilf orgamzowanrn akC]1 szarwarkowej [.J „ O " I · S l i .J , Ali -- . · ! -, 1 - ,, ł ~ '.:'· , wzięll czyn.1y udział p1zedstawiciele Związku iacy pie<i poe{'zne, u\r. man. zen u_1,1cyc~ p1ze:>ZO 90,.:L>1~ 1 ęczną r_z~-
Samopomncy ChłopskH~J. stronmc1w politycz- ~ekretarz gene_r;.i]ny KC,ZZ - Kurylv-1 ~z_ę z?rgamz~wanych w Związku Lesm-

·n)ch oraz władz adm1nstracy1nych. Wl('7., przf'd"tiJWI\10lc (KW PPS - Mu- .-;ow 1 Drzewiarzy, 
- _Kle cię na.uczył' palić, smarkaczuf 
- Mamt1sii1! 

w, · ,„r„ Woi KAmP~t PPR w Łodzi ~ : '>?t Redakcviny Red i Adm Łódź. P;otrkowsko 86 lelefony: Redotło1 Ncrczeinv 216-14 Sekrełcriał 2S4-2i. Redakcia nocno 172-31 
Dziel ogll!>szeń: Piotr~owska 55 tel. 111 SO Konto PKO VII - 1505. Zokl, Grat. Sp. Wyd. „Łódzki Instytut Wvdf'wrdt::D('. · / - D·:ll793S 

----~~--------------------.-------·---------------------~-------------- CĘ'NNJK or · ')SZE~ Wyds:wni(';twa „Gklsu' 8 ob<!ltaiczego" w Łodzi . W łe)Dścle: od 1~ 100 ntm. zł. 50. 101_..:.200 mm. zł 60, powy-żej zł 70, 
Za tekstem: od 1-100 mm zl 35. 101 - 20Cl 'lllm. <:l 45, powyżej z! SO. Drobne sa jedne si owo: poszukiwanie rq,iil:n ~I 20, b<mdlQllH (le kc:ine. ~no ł 1przeda:ż) zł. 25, zguby 111 a(,: 

pos-.::ukiw.onie oracy zł. 10. W niedzl<&le ! świ~a S!JD/o ~ 

~ . ł , „ 
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120. Gdy wysiedli na ląd stały. 
Zobaczyli, że mif~szk.ały 

Na afolu cztery św1me 
I królików moc w gęstwinie. 

H1. Króle te (fakt nie \lanalny) 
R i~· z tvpu doświ:1dcz.alnJ•ch. 

, le co to komu szkodzi, 
Gd~· o łup bogaty cl!oozl. 

.,, ADRIA - Bohaterki Pa<.yfi!rn 
Adria: 15,30, 18 20,30, w niedz . 13. 

BJ\JKA - Serenada w dolime słońca 
BAŁTYK - „Sąd Narodów"' 
GDYNIA - Bohaterki Pacyfiku 

Gdynia: 16, 18,30 21, w niedz. 13.30. 
HEL - Miłość na lekarstwo 
.11JZA - Wilki Morskie 
'OLONIA - Cienie Przeszłości 
>RZEDWTOSNIE - „Szcześliwa 13" 
ilOBOTNK - 5-ciu Zuchów 

Ze sportu 

Pierwsze zwyc:ąstwo Czechów w Łodzi 
· Osłab·ony ŁKS przegrał wczorar 3:7 Dzis;aj Czes; gra ; ą z Polonią bytomską 

Na stadionie ŁKS-u oI!był się wczoraj pierwszy wys.tęp drużyny czeskiej 
Karlin", która rozegra w Łoc!Zi dwa spotkania z ŁKS-em i Polonią bytomską. 

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

SKŁADY DRUl~YN 

„Ce.chie 

„Cechie Karlin": Jelinek, Ryber, Zak, Bolear. Benes, Vakonn. So.n<"nik, Preis, Kntil, 
Mrozek. i 

ŁKS: Makutynowicz, Czyżewski, Łuć I, Pegza, Karolek, Kopera,' Rakowiecki, Luć II, 
Janeczek, Łącz, Gwoździński. 

Sędzia Szpe11li.ng. Widzów około 4 tysięcy. 

W loży prasowej mieliśmy wczoraj mik'- porażki ŁKS-u ponosi 'tvl::tkul.ynowiri, \INjąt
go gościa - Dawidowicza, który przybvł da kowo wczoraj źle nsposo~'ony. 
Łodz~ z Polonią bytomską i będzie gn;l d1i-
siaj pr7e"'wko Czechom. PIŁKA SIĘ TOCZY 

- Jak się panu podoba ŁKS? - padały I W pierwFej połowie meczu Czesi nirwie-
ze~vsząó P\' iama kuleg:.iw- Oay.:iduwicz byi w I le pohizali. Gra bvlu nB ogół wvrównana z 
przykrej svtuacji, ale wybrnął. tym, że bramkarz czeski n ieEczne strzały eł-

- Porlobno gra doskonale - odparował kaesiilków bro·nił pewnif>, a M:ikutynowicz 
cios d1'.plomatyc;znie. P~dobno .. . Bo to, ro~m'l'.1· puszczał, jakie się dało. W 15 minucie ŁKS 
wczorn .1 ogląd31t na b01skn, tr'.dn_obv -iai:vac 22,p. rzepa:idt dwie. oka?je do ~dobycia p~ow~
dobrą grą. ŁKS tłuniaciv pomekąd brak iem r!z"n'a, w tvm piękne zagra1112 ł.ącza tez me 
Hogend.orfa, .Barana i _"~łodarczyka, 11le ni<' przyniodo Ż,1dn.ej korzvści. W 28 minucie 
11&pra.w1edltw1a wyso~~eJ P?rnz.k1 ło.dzia_n. ! ))ramkę oliro 11i! C7.0chom obt·oń.;:a. przyjmując 

I Jes?:cz~ r~z przekonal1smv się wczora.1, ze i nił!ce .. ;i.a piersi już na linii bramkov!ej .. De 
ŁKS cierpi na brak rezerw. Wystarczv, ze • 30 minuty w'• ~ik utrzymvwał się bezbramko-

1 trzech lepszyrh ?raczy nie. może w1iąć ud·~ia- I \\'.Y· Dopiero ?n t?i chwili 1.aczęly padać. 9o:e: 
J lu w m~czu, ab) ten z g

1
o_rv byl skaz~ny na Pierwszego strzPllł ]'vfroz(!k, w minute poznieJ 

! przegran·te. Przede wszystx:1m w sl-.ladz1e wy- Kutii i w 44 minucie tenże sam Kutil głową. 
' wraca się wszystko do „góry nog8mi". ża-

den gracz z powodu braku tych rez<>rw nie 
może grać na swoj3j po?.ycji, a -\Vięc całość 
wypada bardzo blado. 

Ł.\CZ STR?ELA WSZYSTKlE 3 BRAMKI 

CZESI NIE SĄ ORŁAMI 

Po przerwie w dru
żynie ŁKS-u nastą!liłY 
prze·lasowania. Na pra· 
vrvm skrzydle b. s abe

.go Rąkowied.iego '.1.a
stępu.ie Łuć, a na po-
mocy gra teraz Jóźwik. 
Początek ŁKS m;;. ternz 
jakby nieco lepszy, ale 
trwa to niPdlugo. Już 

w lĄ minucie dos!,ona
ły Kutii strzela 4-tą 
bramke, a w 21 min. 
5-•tą. Punkt honorowy 
LKS zdobył dopiero w 
23 minucie z karnego, 
zawdzięczająr no,kona
lemu strzalow: Łąrm. 

Łącz 

Czesi, którzy dzisiaj po raz drugi zapre
zeniu ją się łódzkJej publiczności, nie są orła
mi. Jest to najsłabsza drużyna ligi czeskiej. 
a jednak ŁKS przeciwko niej niewiele mógł 
działać. Chwilami wprawdzie optycznie wv
glą<lałQ, że gospodarze mają więcej z ryry, ale 
w rezultaciP. pada.iąc e hrarnki przywo!ywały 
większość do trzeźwi ejszego sądu. Goście 
byli lepsi. Przede wszy3tJcim m:eli lepsze ty
ły z bramkarzem w p:erwszym rzędzie i lep
szy atak. Atu.k czeski strzelał b ez porównania 
częściej, wypracowywał sobie o niebo lepsze 
pozv<"je s\rzałowe od go3podarzy, a chwilami 
miał pQciąg'1ięcia zdradzające dobrą szkołę, 
czego nies tety, nie można było po·w'ed7ieć o 
łodzianach. Dużą winę je<lnak tak v..ysokiej Czesi powiększaja jrdn'll-: s7.vbko swój du-
N!~·st1:11mulłi!:P.!~1t1lhl!l1111~i:1:uwmh1mm;1;·~111m1iillH!utt1m111 '!Hrn1muui:1m!11i·1111m1!1:mi1UH~!H ~n 1 ,r1a111t1tii1:im~1nu1~1·111w•.r •1•1~min111?111m:. 1:1111u::m.mMmrnH1:1·:· 1 :1„ 1.U•J' • .1t,ii~il r,w1 ~; %'''1,;c • 11: 1. • 1:~i!;1t1ai1~!iriU1u 

!Dział oliciafins.f L .OZB 

Komu ika r 2 
Releratu H'ą§z/koleniou,eqo 

Komunikuje się, że w dniarh od 1 do 15 kostium sportowy. Jednocz<'"\r:ie w związku z 
września br. w godzinach od 9 do 1 t' rano pobytem trenera Sztumma w Łodzi i mającą 

, ~'f hali Wimy rozpocznie siq pod kierownic- być prrzez niego przepro 0rnd2on1) inspekcją. 
j iwem trenera P7B, Feliksa Sztamma kurs uzu wszyscy kierownicy sekcji piąściar:;kich spo
. pelniający dla inslruktorów i przo.downików wodują, aby trnningi w ich klubach odbywały 
~oksu. się punktualnie przy najlicrniejszej obsadzie 

\Nszyscy instruktorzy i przorlownicy czyn- zawodników. 
ni na terenie ŁOZB stawić się muszą na po- Referent Wyszkoleniowy 

robek bramkowy. W 24 minucie Preis strzela 
n ie groźnie, ale Makutynowicz pus?.cza fatal· 
nie· i jest już 6:1 dla Czechów. W 28 minucie 
7 bramkę strzelił Vakonn, zamykając listę 
słrzelców. 

Pod koniec gry ŁKS zrywa nieco tempo 
i poprawia wynik na 3:7 ze strzalów Łącza 
w 33 i 35 minucie, ale to nie poprawia na· 
s.troj11 widowni, która opuszczaj ąc stadion mi· 
ny mif.la tak pochmurne, jak wis1ąi::e nad 
ni-i niebo. 

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

Dzisiaj o godzinie 17 Czesi rozegrają dru· 
gie spotkanie w Łodzi z Polonią bytomską. 
llłłlłU1loU•U•••llUUU•lłlU"l.IUłłllUlłlłllłUIJlllłUIUUlllllllllJJtlłlłllll" 

oz:siefsze ~mprezy sportowe 
W dniu dzisiejszym odbędą się w Łodzi 

nasitęp ujące imprezy sportowe: 
Boisko KP Zjednoczonych godz. 11-ta. 

Mecz piłkarski o wejście do kl. A KS Boruta 
- Bieg Re~ursa. 

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

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

Treningi bokserskie H<P 
Treningi sekcji pięściarskiej TKP są jut 

w pełnym toku. Odbywają się one we .;o,r\orki, 
czwartki, soboty o godzinie l 8-tej w lokalu 
własnym przy ul. Ogrodowej 22. 

Uwaga szachiści tKS-u ł 
W ponicdziałc>k, 1-go września br. o godz. 

l9 odbędzie się w lokalu Klubu ogólne zebra 
nie członk.ów Sekcji Szachowej Ł.K.S. 

Ze względu na ważność spraw obE'cność 
wszystkich członków sekcji obowiązkowa. 

- .„„\ ~ IL '· . ~ 

wyższy kurs przynos;;ąc ze sobą kompl etny w/z. mjr. Bochenek H. ZBIGNIEW ROSICKI. Korespondencvjl).y 

B ~ d z -i e m y m i e li h 1 e 
1 

~~fr6:~~~·~::J~~ :;fi::~v::~;,:~~t~: 
ale musi, my " t h k • mi·aOstb. KARON NELLA. Powinna Pani nc1tyr:h na JHą' ffl( ę fJOCZf! ac zwrócić si~ do komisnrialu Milicji, k'-'-

s •- d h l' · h 1. • . . • . I remu podlega dom przy ul. Jaracza 10. Admt-
prawa vu owy a 1 sportowej w todz1 . Plany a 1 w. :VYKOnai;m 1nz. arc\, iteklc nistralor i właściciel domu ni<> tylko obowią· 

Robotnik 15,30, 18, 20,30, 
13, 15,30,' 18, 20,30 

nie schodr.ila przez dłuższy czas ze szpiilt pra- L1sow·sk!ego są. JUZ wykon!·zone, czekają tyl-1 zani są dać Pani natvchmiast wymeldunek 
sy łódzkiej. Ostatnio znów znalazła się na ko na reahzaC]ę„. 

1 
t h" t .- · · · d · d · 1 

widowni, dzięki uchwale Miejskiej Rady Na- Według informacj i z Zarzadu Miejskieao : ee;. ~og4 za ę 15 onę ponwsc 0 powie zia 
w niedz. ł święta rodowej przeznaczającej na te.n cel 120 milio- ju·i: prawdopodobnie na wio;;n1:" rozpoczęte z~-,· nosc arną. 

nów złotych. staną, chociaż częściowo prace nad jej bu- STAŁY CZYTELNIK H . .J. Z tym panem 
tOMA - Na granicy 
rnKORD - Ojczyzna 
ffYLOWY - Nadzieja 
~WIT - Piotr I (druga seria) 

- Czy suma ta wystarczy na budowę hali? dową. Warto nadmienić, że na budowę hali I można. zrobić jed~ą rze~z: zameldo':'ać ~v 
- Nie. Kos7.t0rys jej w przybliżeniu na pod- potrzebne je~t 461 ton s:imego żelaza ,nie mó· Urzęd~1e Kwaterunkowym, ze ma za duze m1e 
stawie cen dzisiej-szych można zamkną{· w su- szkame. 

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

mie około 250 milionów ztotych. Ma być to wiąc już o innych m'ileriałach. Budowa hal; 
bowiem obiekt na skalę europejską o wymia- musi więc po trwać trochę czasu. Nic nam nie 

• rach 50 ~ 70 metrów ~ bie~nią o obwod~i~ pozostaje, jak uzbroić się trochę w cierpli· 
200 metrow. Hala będzie naiprawdopodobnieJ I · · · k · z · · · · · 

· EDWARD BURZA. Dochodienie praw<lopo 
dobnie nie jest jeszcze zakończone i dlatego 
dotychczas nir. o tej sprawie me słychać. 

Wolność: 16,30, 18,30 20,30, w nied. 
ta: 14,30, 16,30 18,30, 20,30. 
WLóKNIARZ - Złote wrota 

świę konstrukcji żelbetonowej i stanie pomic:ilzY wosc 1 ~ze ac. pewnosc1ą JeJ S'fl d<H:zeka-
ulicami: Piotrkowską,, Ks. Skorupki i Zerom· my, g<lyz sprawa zdaje się mszyła z mart-

KURACJUSZ SANATORIUM W TUSZYN-

Włókniarz: 15,30 18, 20,31), w niedziele i 
święta: 13. 15 30 18, 20,30. 
WISŁA - Dziewczęta z baletu 
ZACHĘT A - Ukochany 
OSWIATOWE - Polowanie na słońce 1 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 Kameralnym 

Teatr Kameralny grać będzie tylko do :;ro. 
cły włącznie komedie Dulluda HISTORIA DWU 

skiego. wego punktu. 
KU. Zagadnienie. które poruszacie jest bar
dzo ważne i . dość skomplikowane Nie jest 
m0żliwe wyjaśnić je n:i łamach gazety. Jedno 

SERC, która w wykonaniu Zofii Grabowskiej 
i Aleksandra Żabczyńskiego cieszv się olbrzy 
mim powodzeniem Ze względu na występy 
artystów w innych miastach występy nie będą 
przedłużone. W NIEDZIELĘ DWA PRZEDSTA
WIENIA o godzinie 16 I 19 r.tinut 15. 

Kasa czynna od 11 do 13 i od 15. Telefon 
Nr. 123-02. 

W sobotę 5-go września Teatr Kameralny 
D. Z. wmawia najweselszą komedię G. B. 
Shaw.a „ZOJ'JNlERZ I BOHATER" z udziałem: 
Bielickiej, Buczyńskiej, Bugajskiego, Guzka, 
Mikołajewskiego, Schmidta. Szaflarskiej, Ta
tarskiego. 

'TEATR KOMEDJI MUZYCZNEJ „LUTNIA'" 
Ostatnie pl"zcdstawienie operetki „POLSKA 

KREW", 
Dziś o godz. 19-ej ujr7ymy po raz ostatni 

piękną operetkę w 3-ch aklach z muzyką 
Os1'ara Nedbala „POLSK1\ KREW". 

Obsada premierowa. {(asa teatru czynną 
od aodz. 11.„1. 

TEATR SYRENA" T tt 1 I jest pewne: gdy odbudujemy kra], gdy poło.-
„ rtt!JU a żymy mocne podwaliny nowej gospodart..i lu-

OST A TNIE DNI. Dziś 2 przedstawienia dowej, gdy zapewnimy dobroby t najszerszych 
w~c.ołej komedii Aldi Benedetti' ego p. t. I mas - problem, który poruszacie, będzie o 
„SZKARŁATNE ROZE„ z udziałem rnalwmite - wiele łatwiejszy do rozwiązania. 

g? komi~a Kazimierza ~zuh~rta, J_adwigi Baro- Wł. MACIASZCZYK. Załączone przez pana 
nowny I Bolesław? ~1erze1ewsk1ego. . 20 zł. przekazaliśmy Robotniczemu Towarzy-

Pocz. przedstawiema o .~odz. 16,30 i 19,30. stwu Przyjaciół Dzieci, wraz z kilku tysiąca
K~sa Teatru „S'J'.'R~NA czynna od godz. mi złotych, ofiarowanych na cele tej insty-

10-tei przez c<fły dzien. tucji przez naszych Czytelników. 

JAN ROGOZINSKI, Piotrkowska Nr U3. 
W sprawie Waszego sąsiada, ob. Stawickiego, 
zwróćcie się do tow. Głąbskiego kierownika 

Dziś w niedzidę 0 god7 . 16.30 i 20-te ostat Wydziału Personalnego Łódzkiego Komitetu 
PPR (najlepiej o godz. 9-tej rano). 

TEATR LETNI „BAGATElA" Piotrkowska 94. 

OSTATNIE WYSTĘPY P ARNELLA 

nie dwa przedstawienia znakomitc~o Baletu 
Parnella, który już jutro rozpoczyna występy 
w Poznaniu. W celu uniknięcia tłoku przy ka
sie - prosimy o wczc8niej~zc wykupywanir-~ 

biletów, które sprzedaje kasa· Teatru „BAGA
TELA"' od godz. 10-tej rano przez cały dzień . 
Tel 273-70. Zniżki nieważne. 

DYZURY APTEK 
Dzisiejszej nocy dyżurują następujące aptek i. 

Ch~dzyńskiej (Piotrkowska 165), Glucho •Y~k;ego 
(Narutowicza 6). Wójcickiego (Napiórkowskie!JO 41) 
Kowalskiego (Rzqowska 14.'i'J, Kdhane (Limanowskte
gn 130), Mdlczewskieao !Sródmieiska 2fl. Smolenia 
(Karolewska 48) 
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