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'.lari · ·a dzi,'c1szego, III Zjazdu Przem vs!u 
.Z19m ~Ju •1 skanych, podobnie, jak i dwu · po 
prz:d11 1rh 7.Ja7dow, sprowadzają się do wzm o
zema P'.l •:srn chnego wysiłku narodu polsk „. 
g!? dla odbudowy kraju, dla realizScji 3-let· 
niego planu gospodarczego i sy~ tematycz.neg-0 
.podnoszeni.a produkcji naszego. gospodarstwa 
n_ar.o.d ow~.go .. Te za,gadnienia stanowlą główną 
treEc polltyk1 rządu, w nich bowiem mieści 
s~ę rozwiązani e takich problemów, jak poziom 
s~o~y życiowej narodu, wzmocnienie bezp[e
czenstwa granic państwa, .rozwój oświMy, na
uki, •kultury itp. 

Gdy odbywał się I Zjazd Pnemysłu Ziem 
ęctzyskCIJllych i wytyczał pierwszy program 
pracy na przemysłowym odcinku zagospoda
rowania tych te renów przed odrodzoną do no 
wego . . życia Polską piętrzyły się wówczas gó
ry :o.znoro~ny~h trudności. Ludziom słabej 
wol· t maleJ w iary mogły · wówczas opaść rę::e. 
Budown ir zowie nowej Po·lski, .zaróW'Ilo ci, kt6-
rzv wziP. li na sieb ie ciężar ogólnego kierow· 
n.ictwa, ja k i ci , którzy stanęli do pracy w ko· 
palmach, Ji u.tac h i fabrykach, do takich ludzi 
nie należą. Do wiedli tego czynami. 

Qczekiwanie pomocy -' czy własny 
wysiłek 

Zniszczona, spalona i zrujnowana Polska 
.Hanąwszy przed giganty cznym zadaniem pod· 
nies ienia się z gruzów wojny i okupacji mia
ła w tym cza~ie do wyboru dwie drogi -
albo oddać s i ę zludnvm nadziejom i wyC2e
kiwać na pomoc ze;wnętrzną, na dolary, albo 
oprzeć plany odbudowy zasadniczo na włas 
nych siłach i możliwościach. Pierwszą z tych 
dróg nazwałbym dolarową, a drugą narodową , 
polską drogą od])udowy. 

Droga dolarowa oznaczała rezygnację ·i 

w.iary we własne siły, w zdrowego, pa1triot•1cz 
neg0 ducha narodu polskiego i zdanie się na 
łaskę i nieł;iskę pomocy od zewnątrz. Droga 
dolarowa oznaczała wykreślenie z życia Pol· 
ski takich nieodrodnych atrybutów niepodle· 
głości, jak suwerenność państwowa, ustana
wianie własnego prawa i rządzenie się według 
własnej woli. Przy wvborze drogi dolarowej 
nie moql i b yśmv przeprowadzić np. unarodo· 
wienia p rzemysłu , nie mogłaby Polska upra· 
wiać polityki odpowiadającej jej interesom, 
nie byłaby zdolna do odparci a zakusów na 
swoje granice zachodnie, nie mogłaby mieć 
perspektywy ro'Zwoju. Droga dolarowa ozna
czała oparcie możliwości odbudowy kraju· 
przede wszysthm na pomocy zewillętrznej , na 
pożyczkach i kredytach amerykańskich. Nie 
pDszliśmy tą drogą, gdyż 011naczała ona po
zJ?,awienie narodu polskiego ipraw gosr>odarza 
~e wła~nym kraju. Wybraliśmy narodową, 
-'iilską drogę odbudowy. 

P.oJska droga odbudowy - droga 
bohaterstwa pracy 

i 1Zacząl budować nową P<>lskę , której obraz 
pr.zedstawia jego idea. Stanął do ,pracy n;isz 
twardy, bohaterski górnik, chluba polskiej kla
sy robotniczej, a czarne diamenty wydobyte 
jego rękami stwo rzyły podwalinę całej naszej 
gospodarki. Rozpalili piece hutnicy i swoją 
pracą ofia·mią zaczęli zaopatrywać Polskę w 
stal i żelazo tak niezbędne do odbudowy. Po· 
łamańe maszyny montował często dnief!.1 i no
cą nasz metalowiec i stanął .przy nich do p!a
cy, aby dać Polsce produkty swego trudu. 

Polska droga , szczególnie tutaj , na Zie· 
miach Odzyskan yth, oznaczała, że na zachwa
szczonym ugorze sta•nął do twardej pracy pol
ski chłop - osadnik i w pocie czoła zaczął 
wydobywać z niej tak bardzo potrzebne kra· 
jowi ziarno. Na zew rządu, nie bacząc na ni· 

skie płace i różnorakie braiki i n iedomagania 
w zaopatrzeniu, stanęło do pracy przy odlm· 
dowie i uruchomieniu życia gospodarczego mi
liony ludzi - robotników, majstrów, inżynie
rów, dyrektorów, pracowników umysłowych -
przepojonych głęboką wiarą w słuszność obm
nej drogi. Wybraliśmy tę drogę dlatego, aby 
we własnym domu być pełnoprawnym gospo
darzem swego dorobku, abyśmy nie musieli 
pracować na obcych, zagranicznych k~.pitali
stów i kształtow·ać naszą ekonomikę i nasze 
życie według ich potrzeb i interesów. Nie zna
czy to, że nie chcieliśmy pomocy zewnętrznej 
i fe nie zabiegaliśmy o n i ą. Nie chcieliśmy 
tylko i n ie .chcemy sprzedać naszej niezależ· 
ności narodowej i państwowej za jakiekol· 
wiek pożyczki czy kredyty. 

Podniesiemy poziom 
podniesienie 

życiowy Narodu przez 
wydajności pracy 

Dotychczasowy dorobek, jaki osiągnęliśmy 
na naszej polskiej drodze odbudowy kraju i 
rozbuqowy życia gospodarczego jest powsze· 
chnie znany. 

'o\/ idzi i od'czuwa go każdy człowiek w Pol· 
sce, widzi go również i zagranica, która co· 
raz części ej zaczyna mówić z uznaniem o na
szy eh osi~gnięciach. Są one wprawdzie nie· 
małe, lecz przec i eż jes teśmy dopiero w pier· 
wszym stadium realizacji naszego 3-letniego 
planu gospoda: cz11go , który ma podnieść sta.1• 
·l'l rt życ i nwy rnfo du przez podniesienie po· 

tencj\łu produkcyjnego n aszej 1okunom1ki. Mu· 
simy więc nadal rozwijać tempo pracy, tym 
bardziej, że zdani jesteśmy na własne :;iły 
przy realizowaniu pła.nu inwesty cv jnego. Na 
pomoc zewnętrzną nie należy si ę oglądać. 
Bankierzy świata przezn aczają swoje kapitały 
nie na odbudowę Polski, lecz na odbudowę 
Niemiec. Swiadomofać niebezp teczcństwa , któ, 
re z tej przyczyny potf'ncj al ii e grozi Polsce, 
winna być podniętą do jeszcze wi ększego wy
siłku narodowego w dalsze j pril'Y nad odbu· 
dową kraju. 

Anglosasi odbudo uią nie Europę lecz 
imperializm· niemiecki 

zaborczy 

Spójrzmy bez oslor1ek !aktom w oczy. · 1 krajów zniszrzonycti przez Niemcy, jak zabie· 
Z powodzi frazesów i obiecanek pomocy gają o .odbudowę Niemiec, to możnaby przy

Europie przy jej odbudowie, wyłonił się 'Kon- puszczać, że główną ich troską jest rzeczywi· 
ktetny plan anglo-amerykański , zmierzający śoie gospodarcza odbudowa Eudopy. Po cof· 
do odbudowy gospodarczej i politycznej potę- nięciu przez rząd Stanów Zjednoczonych po-

unrrowskie.i pomocy dla Polski - czyli dla 
gi Niemiec . Zgodnie z uchwałami konferencji kraju , który najbardziej ucierp i ał w wojnie i 
podczdamskiej, wszystko, co dotyczy odbudo· który Niemcv najbardziej zniszczyły i wyeks · 
wy Niemiec, decydowane być winno przez Ra- ploalowały, trudno jest komukolv.Oek na świe- 1 
dę Ministrów czterech państw - Związku Ra- cie uwierzyć , że Anglosasi odbudowując Niem 
dz1eckiego, Francji , W ielkiej Brytanii i Sta- cy kierują się li tylko wzgl ędami qospodar· 
nów Zjednoczonych. Ten fakt, że Anglosasi czym1. Momenty gospodarcze są dla nich o 
przy udziale Francji powzi ęłi jednostronne u- tyle ważne, o ile zgodne są z ich celami po· 
chwaly, dowodzi , że będą oni chcieli, nieza,leż- litycznymi, a szczególnie z ekspa.nsją kapit;iłu 
nie od stanowiska ZwJąz,ku Radzieckiego i I amerykańskiego. 
brzmienia uchwał poczdamskich, forsować od- Nieprawdą jest, że Europa może wyjść z 
budowę Niemiec. Nie jest to zresztą ich pier· -,ow9jennego upadku tylko przez odbudowę 
wszy krok podważający uchwały poczdamskie. Niemiec. Europę można dźwignąć prz~ odbu-

Gdyby Anglosasi zabiegali tak o odbudowę dowę krajów zniszczonycll nrzez Niemcy. 

Polska protestuje przeciw przywilejom dla szow1m
stycznych Schumacherowskich Niemiec 

Anglosaska stawka na zacho·dnie Niemcy, I wojny. 
Jako na ośrodek gospodarki europejskiej - to Nie jesteśmy przeciwko odbudow1": ,•ulw· 
stawka na odrodzenie i odbudowanie niemiec- jowych, demokratycznych Niemiec. Jesteśmy 
kiego imperializmu, to kucie niemieckiego mie przeciwko udzielaniu pierwszeństwa w odbu
cza na głowy słowiiańskich naródów, a w pier- dowie Schuhmacherowskim, szowinis tycznym 
wszyrn rzędzie na głowy Pola.ków. Polska ma Niemcom. Jesteśmy przeciwko podnoszeniu 
największe prawo do protestu przed całym poziomu życiowego Niemców ponad poziom 
światem przeciwko dzisiejszej polityce Anglo- życiowy na.ro dów europejskich. Interesy ame· 
sasów wobec Niemiec, gdyż głos nasz jest gło- rykańskich monopolistów nie moqą rrórować 
sem 6 milionów obywateli polskich, k tórzy nad dąŻE\lliami ludzkości do zbu-'ł ~ · · ' Wil· 

zgin~Ji ;i: rak niemieckich w czasie ostatniej lego pokoju na świecie. 

Nie możemy dać się wyprzedzić Niemcom 
Nu plany odbudowy Niemiec wnim inne 

państwa, ofiary ich napadu, zdołają zaleczyć 
swoje rany wojenne, naró~ polski musi od
powiedzieć większym jeszcze niż dotychczas, 
wysilkiem pracy. Nie możemy dać się wy· 
przedz i ć Niemcom. Nie wolno nam pozosta
wać w tyle w wyścigu odbudowy. Nasza siła 
i bezpieczeństwo naszych granic, konsolida
cja narodów pragnących pokoju musi być bu· 
r!owana szybciej niż niemiecka . agresja. 

Odbudowa Polski l r ealiza~ja planu 3-let· 
me~o odbywać się może tylko na drodze 
zwi ększania naszego ekspo r tu i zmn iejszania 
konsumcyjnego importu. Dewizy . niezbędne 
dla Importu inwestycyjnego, musimy wypra· 
cować w kraju w postaci ~ksportowanych to· 
warów. Naszą polską drogę pracy, po której 
maszemjemy, musimy ulepszać, udoskona.Jać. 
A na tej drodze można na ewno nie jedno 
ulepszyć i rozbudowa ć . ' 

Młodzież - to kadra budowniczych nowej Polski 
Weźmy dla prlZykładu zagadnienie 

dzieży. 

Widzieliśmy wszyscy przed chwilą defilu-

młodzieżowego, niezbędnego dla rozwoju prze
mysłu i życia gospodarczego. 

A młodzież polska nie jest ani mniej oftar· 
na, ani mniej wytrwała i zahartowana w pra· 
cy i służbie dla ojczyzny od m!Ddzieży innych 
krajów ' słowiaiiskich. Polskie mlodzieżowe 
brygady pracy okazaly się bądź najlepsze, 
bądź jedne z najlepszych wśród brygad mlo· 
dzieżowych wielu innych narodowości, biorq· 
cych uclzial w odbudowie Jugosławii i Bułga· 
rii. Polska wi.tnna wykorzystać doświ adczenia 
pracy młodzieży jugosłowiańskiej i bułgdr· 
skiej tym bardziej, że na skutek sprowadze
nia do minimum liczby Wojska PolskJ ego, Mie
cydowana większość poborowej młodzieży nir 
jest powoływana do służby wojskowej. 

Oszczędność zwiększa tempo 
odbudowy Kraju 

Albo weźmy zagadnienie akcji oszczędnó• 
ściowej . 

Prowadz11ny tę akcję już od dłuższego cza
su i daje ona niezłe rezultaty. Tym niemniej 
margines oszczędnościowy w każdym bodaj 
przedsiębiorstwie i instytucji jest jeszcze po
kaźny, tak w dziedzinie wydatków rzeczo
wych, jak i osobowych. Obowiązkiem kierow· 
nictwa zakładów jest zmniejs.zyć ten margin es 
do minimum. Związki Zawodowe winny dopo
móc dyrektorom w tej akcji. Spośród wielu 
pozycyj rozchodowych, które można zmniej
szyć, pragnę wskazać na pozycję węgla opa
łowego. 1ów ' ę o węglu ni P dlateao , że na 
pozycji opałowej można wsz~dz ie najwi ęcej 
zaoszczędzić. Centralne instancje państwowe 
może więcej mogą zaoszczędzić na wydatkach 
samochodowych niż opalowych. Lecz oszczęd
n9ść w wżyciu węgla jest najbardziej korzyst
na i opłacalna z punktu widzenia koniecznośc i 
wzmaqania eksportu. Polska na l eż:• dli sia j do 
krajów o najwyższej konsumcji węgla opdło· 
wego na głowę mieszkańca. W porównaniu z 
innymi, bogatszymi od nas narodami prowa· 
dzimy naprawdę rozrzutną gospo rl~ rkę opało· 
wą. Każda tona zaoszczędzonego i eksporto
wanego węgla zwiększa tempo ndbudo"1y kra· 
ju. Na eksporcie węgla głównie op'e ''I s i ~ 
przecież nasz handel zagranicmy. A nie za
pominajmy, że oprócz importu zdrow ego. in 
westycyjnego. mamv bardzo rokażny ko· 
nieczny wprawdzie, lecz niezdro wy dla !e mpi! 
odbudowy kraju , import konsumcy jny. Tylico 
w obecnym roku gospodarczym musimy ZiJ ku 
pić za granicą zboża za l<'lkadzi esiąt milionó• 
dolarów. ' 

Nie zamierzamy wprawdzie zmni ejszać kart 
kowych przydziałów chleba, jak to robią ;nne 
państwa na Zachodzie, ktpre dotychczas żylv 
na rachunek pażyczek zewnętrznvch, lecz dl ' 
potrzeb naszeg0 importu musimy wvgospod <: 
rować, i przez zwiększenie produkcji, i prze7 
oszczędność, możliwie największą ilość dewi' 
osiągalnych dla nas tyl)rn na <lrodze eksportu 
towarowego. Jest przysłowi e, że oszczędza<' 
to znaczy dobrze wydatkować. Ta zasada jest 
słuszna. Winniśmy oszczędzać jak najwięcej 
wszędzie, gdzie tylko możni!. fbY natychmi ił~t 
obrócić zaoszczędzone śroclk i na pomno.\enif 
trwałych wartości materialnych , na zasileni 
inwestycji. 

Te dwa przytoczone przykłady nie wycze r· 
pują naturalnie wszystkich możliwoś ci ulep· 
szenia naszej drogi odbudowy I zabezpiecz<>· 
nia tempa realizacji olrinu gospodarczego w 
ramach nakreślonych . 

Będziemy zwalczać każdą suckulacir, 
Obowiązek świ adczenia w maksy malnych 

granicach możliwości na rzecz dalszej odbudo
wy kraju i rozbudowy potencjału produkcyi
nego ciąży na każdym obyi.vatelu. Każdy Polak 
winien uświadomić sobie konieczność co naf
mniej dotrzymywania przez Polskę temva roz 
woju, wobec planowanego przez państ"wa an· 
glosaskie tempa odbudowy Niemiec, Dążen iem 
rządu jest sprawiedliwe rozkładanie św i arl 
czeń na wszystkie warstwy społeczne. Bę 

mlo- żyć musimy na drodze realizacji naszego pła- dziemy nadal zwalczać ostro wszelką spek ulfl 
nu gospodarczego. Ta młodzieżowa kadra bu- c ję i pnzeciwstawfać się e 'fentualny.m tenden 
downiczych nowej Polski I nowego życia - to cjom do zwyżki cen. Zarówno walka ze soe 
najcenniejsza zdobycz w całym na.szy111> do- kulacją, jak i sprawi edliwe op0datkowanie do· 
tyc~czasowy~ do_robku. Jeden tylko br.ak chodów da się przeprowadzi ć tvlko pr2) 
mozemy stw1erdz1ć, patrząc na naszą szkolną ivspóldziałaniu organizacji społeczno . poJI. 
młodzież przemysłową - jest iej jeszcze zal tycz~ych z organami pm1stwowymi Dla taki e\ 
mało: ... - . • wspołpracy .st~orzyliśmy ostatnio pods tawy 

Nie potrafihsmy 1eszcze wydobyc z orga· praWiIJ.e. Dosw1adczenie wykazuje, że <;Jroqa 
nizm~ państwowego ta;kiej sumy środków, kt6· ta jest dobra l skutecz,na. 
ra ~zrwomaby ff.i ńkolenie całe'1:fó narybku (Dalszy ciąg na str. 3-cie.U 

1 
jące oddziały szkolnej, przemysłowej młodzie
ży. TDwarzyszyla im nasza duma i radość, 
śm i ały się do nich nasze serca. W ich po-

Droga polska oznaczała zaciśnięcie pasa i stac iach maszerowa ła rodząca się siła i rosną
_akasanie rękawów do pracv. Droga polska o- ce bezpieczeństwo naszego kraju, przyszłe 
znac;2~a, że przy gónze zvT("JisJt.i mmow.isk s~a- szczęście i dobrobyt naszej ojczymy. Repre
n~ł,4ł.]Ji p:r:acy nasz polski r~tll'ik z kilofem, zentowali oni naszą wiarę i nadz·ieję na prne· 
łop~i<tacz:kami, stanął z młotkiem i !kielnią zwyciężenie tych lrudno~ci. k.tńr.<> nr;zezwvcię· 



/ 

~r. 2 GŁOS 

• • • e a z 
.; 

ego 
f'rzemówienie tow. ~r. miera Cyrank1ewiCZi'4 na iii-im Zjefdzie 

Przemysłowym Ziem Odzy kanych w Szczecinie 
.Na otwarciu III-go Zj azdu Przemysłowego szczęśne dla cały ch pokoleń, ale równo :ześ-i· Po przerwie południowci ol:H'adj plendfm 

Ziem Odzyskanych w Szczecinie wyqłosił prze nie sem życia i dobrobyt dla pokolenia d11i- III Zjazdu Przemysłowego Ziem Odzvska-
mówienie tow. premier Cyran:dewicz. sicjszcgo, dla siebie i swoich rod-zin". nych rozpoczęły się o godz. 17 rcforatf'tn w!-

Premier 'Cy.ranokiewic?: rozpoczyna prz ,~mó- Ostatni ustęp przemówienia Premier poś- ceministra Szyra na temat „Osiągnięcia Prze-
wienie od stwierdzenia, że powrót narodu poi więca technice Zjazdu. · I mysłu ZO w okresie od 1I do III ·Zjazdu Prze-
skiego na Ziemie Zachodnie otwiera przed na- „Ale zjazd ten znaczeniem swoim wykra- • mysłowego". 
mi wielką drogę rozwoju . cza poza problemy techniczne i organizacyj- Po referacie wicemin. Szy.rd, pnyjętym 

„Obóz Demokracji znalazł przede wszyŚt- ne. Wykracza również poza problemy samych przez zebra.ny.eh długotrwałymi oklaskami, -
kl!!n prawidłową koncepcję politvki zagrariicz- tylko ZO. ' minister żeglugi, ob. Rapacki wygłosił reforat 
n'ej Polski. Obóz ten rozumiał, że jedynym Albowiem dziś już ZO stanowią organicz- pt. „Polski port Szczecin". 
gwarantem pochodu Polski ku nowoczesnym ną cało ś ć, warunek istnienia i rozwoju całej Z kolei wygłosił przemówienie przewodni-
formom życia społecznego i gospodarczego, na odro dzonej Rtzec:zypos.politej Polskiej. Zjazd czący KCZZ, ob. Sokorski. 
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MamfestacJa w Hyde-Parku 
LONDYN (obsl. wł.) Ubiegłej niedzieli bry 

ty}ska partia komuni. 
styczna zorganizował '
wiec w londyńskmi .dy . 
de-Parku. Podczas wie. 
cu przemawiał sekre
tarz partii Harry Pol
litl, który wysunął po
stulaty: reorganizacj 
rządu Attlee, szybkie' 
demobilizacji i redukcj ' 
brytyjskich sił zbroj. 
nych, zawarcia układ1i 
handlowe!JO ze Związ
kiem lladzieĆkim, pań
stwami Europy Wscbo . 
dniej oraz państwam 

lłary Pollitt Brytyjskiej Wspólnot 
Narodów, rządowego planu uzdrow~enia go 
spodarki kraju i wprowadzenia wysokiego po
datku od kapitału. 

zachód, ku morzu, ku światu, jest Związek Ra I 'en zn~czy, że. siłę, potęgę i dobrobyt nasze- _,,Na zakończenie pie·rwszego dnia plenum 
dziecki - jest sojusz Polski ze Zwiazkiem Ra go kraiu budujemy na twardych fundamen- nat:z. dyrektor Centra.Jnego , Zarządu Przemy
dzieckim. Obóz Demokracji Ludowej posiadał lach pracy. Słowa poprze.dza konkretna pra:a słu Elektrotechnioonego, ob. Żarnecki, z oka
następnie jedyną prawidłową koncepcję fJOli- r . konkretny .wysiłe.k. Zjazd ten ~naczy„ ze zji wyiprodukowania pierwsz h radioap:ira- Jo" 1"akarta bodz1"e s1" 0 bronic' 
tyki wewnętrznej. Zrozumiał, że tvlko c oar- slim, rozumnr praw1d~ową koncepCJą. pohtycz- tów w fabryce w Dzierżoniowie, wręczył pre g, 'f "f 
cie :ię na masa~h. ludowych, tylko sojusz' ro- ną, ~ytrw~.Ji ': na~zeJ pracy, wsparci na. kon: mierowi Cyrankie':"jczowi i . w1c.eprem1erowi PARYŻ PAP. - Jak donosi agencja Fra'l 
botmczo-ch~opsk1 iest zarazem polttyką nam- kretnre poięt1m, h1storycznu; postępowy.n so Gomułce.' 2 wspam~łe'. no':"e odb10rn1~1. ce Pres;;e, komunikat wojsk indonezyj~kicl 
dową Posiadał 011 wreszcie to co i· est nie iuszu warstw ludowych, zmierzamyi do ngrun P·rem1er Cyrank1ew1cz 1 w1ceprem1er Go- . d . dd . 1 1 · 1 1 k' · ' - ' wa 1- n · dl ł · · d . . k · .b 1 · · stw 1cr za ze o z1a y 10 cne ers 1e rozpacze zbędne dla odpowiedzialnych reprezentantów .o 1 ia iepo, eg osc1. naszego. naTO u n~ mułka, stoiąc na stanow1s u, ze naJ a rr zteJ . ' . . .. 
· t · d h 1 . . .. , fundamentach rzetelne] ludowe1 demokraci1 godnymi otrzymania takich podarków są przo ły silny atak w okolicy Demak, w odlegbsc m eresow naro owyc - wo ę stab1hzac]1 w.la ' . . ' . . . ,; . , . · . . . 32 kl, · ł h · d d "' 
d 1 · · b . . · • • 1 rzetelnego spokoiu na swiecie . dowmcy p·tacy ofiarowah z kolei ten p1ekny m. na po nocny wsc 0 0 <iemaran~J zy, wo ę Je] o rony przed wszystk1m1, :, to- t ' • ·1 ś dk · ę' · T y rzy chcielibv zdobycze Polski Odrodzonej w I Po przemówieniu premiera Cyrankiewicza, prezent górnikowi Pstrowskiemu i ob .. L~on.- w po nocno • ro. ow.e1 cz sc 1

• · ~w · . 
jakikolwiek sposób uszczuplić. 1 na trybunę, wśród o.klasków i ok'l:Zyków - czukowej, przodowrnczce_ przemysłu włoki en- . . Komu111k~t md?nezyJsk1. stwierdza 

Wiemy, dlaczego Ziemie Odzirskane są ·e- , „Niech żyje!" - wchod~i wiceprem1er, "'!ie- niczego. . ze sto/1ca Ir:donez11 Jogrnkarla nie z.o~tanu: 
,._ r·i · . . . . t :1 . I sław Gomułka (Przemowienie wice.prem1era Na tym zakonczone zostały obrady plenum ogłoszona miastem otwartym. Inclonezy1czycy wiym z i arow nasze] nowe) rzeczyw1s i~cl . · . . h k/. b „ · · d t 1 · t h p · . t t . d· t . b .

1 
podajemy osobno). III Ziazdu Przemysłowego Ziem Odzyskanyc . przyrze 1 renie 1e1 o os a niego c u. 

_o pierwsze, .ies o ie na rzecia o e:nego ----------------------------------------------

. i~2.~~du~;;r;si.~::i;s~~~:~~w:~~~~:::z~~~~::~1A . glosaska sp· o' łka w ·Ruhrze Po drugie ZO, to Polska uprzemysłowi ma, 
" strukturze przemysłowo-rolnej - a więc wy · ' 
zwalona z półkolonialnej zależności gosp'.Jdar- . · 
czeJ. Polska silna. Z , d , I • · h • ł • „ · b 

Portrzęcie, Ziemie bdzyskane, to Polska sze . QP0WJ8 Z Og 0SZ8nla nOWYC SZCZ8g0 OW porOZUmJent.a ry-
roko oparta o morze. 1 • k k • k" „ N• • 

Wreszcie Zi~miE Odzys~an~, to - o_...bok Re I . tyns o-amery ans 1ego w sprawie 1em1ec ' 
formy Rolne] 1 unarodo:wien~a ~?dst~ 'Nowvc~ LONDYN PAP. Koresoondent News Chro- przemysłu niemieckiego. 1 wśród ludności niemieckie! plebiscyt w spro 
gałęzi gospodarki mozhwosc llkwi:l:i>::Ji , • " . . ~· " _ 
przeludnienia rolniczego. ru~le :r:::tpo"".1ada, ze ~e wtorek rząd bryt~)· Zjednoczone uzyskać mają c:o:ynny ud:dał w wl· upaństwowienia kopalń. 

Ponadto Ziemie Odzyskane, to zag~sz.::zenie slo opubl~uie s:r;czegoly ~o~ego porozum1~- administracji kop1::1lń Zagłębia Ruhry. Stany 
t usprawnienie naszej sie~i komunikacyj:iej. nla bryty1sko • '.lmerykansk1ego w sprawie Zjednocz-one pragną podobno przeprowadzić 

pl~~vi~~~~~~: .;;~~~~w~~~r~a;~~sci~iep~~~~ie~ K r a 1· o w a k o n f Je r e n c J. a s p ·o' ł d z .,. e I n 1· szczonej sieci komunikacyjnej, zharmoni·nwa 
na wewnętrznie i w swych obrotach między
narodowych . 

BERLIN PAP. W Berlinie rozpoczęły słę w 
dniu 8 bm. rozmowy, pomiędzy przedstawi
cielami brytyjskiego i amerykańskiego zatzq 
dt'>w wojskowych oraz delegacją francuską w 
sprawie eksportu węgla z Zagłębia Ruhry do 
Francji. W pierwszym dniu rozmowy miały 
cb.crrakter przygotowawczy. si:~~ ;~c;:~ie:i~, z::dró~~~~?;~:c~eni~d~~:~ / rozprowadzajęcych '88łeriały wlók1enniczych 

boliczne - albowiem najbardziej aktualnym W dniu wczorajszym rozpoczęła swe ()P a czym. Dyr. działu wlókienntczego „Społem" S · t U d 8 f •· 
etapem zagospodaiowania Ziem Zachodnich dy zyiołana do. Łodzt na dzień 8-y ·1 .9-ty dyr. Zawa.dzkf omówił zagadnienie organ:iza , w~ę 0 „„Ja.ro .owe u garn 
staje się wlaśn'ie problem Szczecina i <Jdry. -.y.rz.e_śnia pr~z, z,,,riqzek Gos.podarczy .R~ cjt spółdzielczej sieci rozdzielczej na odc1n-
- Pelrre upioduktywhieilie Sżd€ćincf i - 0-ifry, „Społem" Krajowa Konferencja Sp6ldzieln1 ku włókienniczym. 
to JUŻ iest sprawa: nie tylko symboló,:v, ale 
konkretów i realiów. To jest sprawa prnwirlło prowa dzących skle . włókiennicze . W obra Ponadto wygloszon<J zostały krótkie rele-
wych rozy.riązań qospodarczych, a prawi dłowe dach wzięło udział 100 delegatów reprezentu zaty o metodach pracy i gospodarce w sp6ł
rozwiązania gospodarcze wzmacniają prawidł0 jqcyc'.1 80 spółdzielni z teremu całej Polski. dzielczym sklepie włók1enniczym. W bogatej 
wą koncepcję polityczną i tą droqą najlepiej Ltcznie reprezentowani by!! n.a zjeździe kie tematycznie dyskusj! iostały naświ€1lone ist· 
służymy nie tylko naszemu narodowi, ~le tak rownicy poszczególnych placówek włókten- n!ejące niedociągnięcia na odcinku spóldz1el 
że pokojowi Eurnpy i pokojowi świata. niczyc!i ,,Społem", wzięli \eż w nim udział czego handlu włókienniczego. Na tym zokoń 

Fakt, że tu na Ziemiach Odzyskanych jest przeds!awiciele Zwiazku Samopomocy Chłop czono pierwszy dzień obrad. 
Polska i to Polska silpa - ten fakt nier.ner- sklej, Okr. Kom. Zw. Zawodowych i Banku Obrady dnia dzis1ejszego po&w!ęcone zo-
walnie wdąże się z tym, że jest przecież Ja- Gc'spodarstwa Spóldztelczego. stają zagadnieniu finansowania obrotów to-

WĄRSZA WA PAP. ~ W 1dniu świąta na
rodowego Bułgari i obchodzonego w 1ocz.rucę 

objęcia władzy w kraju przez Front Ojcz· -ż

niany, kiedy Bułga•in stanęła po stronie 
państw słowia11skirh, w walre przeciw ·.vsp61-
nemu wrogowi, wysłana została do Sofii na · 
stępująca depe>sza: ' . 

Jego Ekscelencja Pon , Vasil. Ko1ar0\· 
Prezydent Ludowej Republiki Bulg:i1 ' 

Sefia. kaś konkretna siła polityczna, która istnienie 
t f k k 

. k Na zjazd przybył prezes Związku Gospo- waromt włókienniczymi w spóldzieln1ach oraz p . . . . 
ego a· tu w ja is onkretny sposób warun- d . . ż sprawr·e szkoJ~_ni· a praco\\'nl'ków spółdzi'el- . roszę przy1ąc. w dn.w Sw1ęl_a . Narodo.wegt ku·i·e. si·łą tą i·est soi·usz robotn1·czo - ·c1'1ło!J- arczego Spółdzielni RP „Społem" tow. er- ~ d _ , . „ . _ _ 11101e ser eczne zyczenw .<zczęscw osob1 · tego 

s]d , opierający s,ię na ścisłym współdziałaniu kowski, który w wygłoszonym referacie przed czy~h ~lacowek wło.uenmczych. Do. ~ag~d oraz zapewnienia 0 szczerej przy jaźni jakq 
na jednolitym froncie klasy robotniczej . stawił poszczególne etap~ rozwoju spółdziel m_en ktore ?~ły te_matem tej narody społdz1el - 1 żywi naród polski dla narocl1J bułgarskiego. 

Tu, na ZO, możemy zbudować wysiłkiem czości w Polsce i poddał .analizie blaslO ! cie cow powroc1my 1esi;_cze na lamach naszego Boleslall' Bierut, 
swoich rąk i ' mózgów nie tylko przyszlość i nie wymiany handlowej no odcinku spółdziel pisma. Prezydent Rzcczypo.<polilej Polski"i 

SENSACYJNY DRAMAT 

PRODUKCJI AMERYKANSKIEJ 

W rolach głównych: 

TERESA WRIGHT 
JOSEPH_ COTTEN 

Wytwórnia: Universal International 

Własność: Motio11 Picture Exoprt 
Association 

Eksploatacja: „FILM POLSKI" 

-
' ino „ WISLA '' Prze.jazd 1 

Poqątek seansów: 17, 19, 21 
W niedzielę i święta: 15, 17, 19, 21 

Dziś PREllllERA! 

W Cie.niu Podejrzenia 
Rei,yser: ALFRED HITCHCOCK 

Bilety bezpłatne i passe-partout ważne od 
piątku 12 wrze~nia: . 

PEŁNA HUMORU 
KOMEDIA AMERYKANSKA 

W rolach głównych: 

JOEL MC. CREA 
JEAN ARTUR 
CHARLES COBURN 

Muzyka: LEIGH HARLINE 
Wytwórnia: C::OLUMBIA PICTURES 

CO RPO RA TION 
Własność: 

MOTION PICTURE EXPORT 
ASSOCTA nnN 

Eksploatacja: „Film Polski" . 
' I 

K"no „STYLOWY." 
tti!A 

Kilińskiego 123 

Początek seansów: l'ł . 19, 2t 
W niedzielę i święta: 15, 17, 19, 21 

Dziś PREIHIERAl 

WESOL 
SUBLOKATOR 

Reżyser GEORGE STEVENS 
Bilety bezpłatne i passe rrnrtout ważne od 

piątku 12 września . --

I 

. 
n 

·- Dobrze, że Jnglizi nie rozumie, 90 
54 giadasz. Nie wi·e, że jesteś tchórzem. 

O czyrn on! ~<1 d n1;1'? - z;ipyt;iJ Tap. 
"-:- Ot, tak sohie, z ni1dów. - od:powte

dziala. - Nafoicrw o Niemcach w Trik
. kala, a teraz wymy~I ~ i ~. i eden drugiemu. 

Padał deszrcz. Dą~ ostry w ia tir. Od cza f - Jak pani my!SH - zw r&cił się d·o he 
su do czasu S'potylkano na drocl•ze grec- Jeny mal:I· Grek. - Czy Niemcy j1uż sa; 
kie o-bazy, ale mija1110 ie bez Prze·szkód. w Trik'kala? 
:Rozwidniało się na d.obre. · Otaczała 

ich teraz równina. Qu·ell czuł się szcze:
~Ji.wy. Wszystko szło gła·dkio . . 

- Jak pan myiśH, czy da[eko jeszcze 
dro Triik'kala? - za1py'ta'ł broda tego Gre
ka. 

- ,,. Naj1pierw mu.si być Kalabaka. To 
wsz.yst'kie.Q:o ·hkir.u< rlm~rh.ie~iia kilome
trów_ 

- Skad moge wiedzieć - powiedzia
ła .pytając następnie Quella: - Jak są
dzis~z, w Tr1ikk-ala są julź Niemcy? 

- Nie wiem. Być może - odrpow!e
dział. - ·wkrótce zobaczymy. 

- Ciągle drżysz z~ strachu? 
tał brodatr Grek ma-tego. 

zaoy-

- Po p;·astu jestem o.str·o•ż'fny. Prze
cież lnglizi - to skończony waria.f. 

• 

- T-0 nie tchórzostwo ... 
- Niech mu pan da ljp.o•kój 

Helena. „ 
- Nie lu·bie.tchórzv! 
.:_ Nie jestem tchói·zem. - zap.rote s.to

wał mały Gre'k. - Tak samo fak i ty 
murszę być w Atenach. Mam tam żonę i 
d1zieci. Nie jestem tchórze·1'n. Jestem po 
.prostu Ó•strożny. 
· - Ostmżny, j1ak za.iąc. 
- Pwszę przestać - rzekła tlelena. 
Nie zw;racali żad1nej mva1gi na je.j sło

wa. 
Ktoś mnisi być ostwżn:rim, gidy do-

koła sami warfaci .. 
Ostroż'flość to rzecz korbiet. 
Jesteś pa prostu bunt-0wn:ikiem. 
W lmżdym razie karalbi1n zachowa

łem. A ty ... 
- Karabin zachowałeś, ale głowę stra

ciłeś: 
-'-. Czy·ż nie możecfe rozmawiać; Jak lu

.dz·ie? - S'.Prórbow.!ł.ła ich zmitygo\.v.::if I:ie 
len a. · 

:- Ł;id11ie l'i " wna7.asz - ciągnął d·a
le;J mały Grek. 

- A skąd siP znasz na tym? 
Słyi;za!em ta kie wn~ i: nnka u hycl 

- Chvha ,wte·dY. kiedy ciebie łap:rno 
- Na·pewno tam b~r rn ciebie spotl<ał-

hazardował sic mały Grek 
- Przestań ty bohaterze śmietników. 

dezerterze zaifracony! ... 
- Nie jestem dezerterem - zawrzesz~ 

czał mały Grek. 
- A kim jesteś? 
- .Je.żeli ja jestem dezerterem, to onri 

jest dezerterką. 
- Jes.t lJiefęgniar'k:i, :vrzy Jngolizi, Mo

że ty również jestes p ielę~niarzem? 
- Przestańcie. - wmieszała się [iele

na . .-. Dosyć! Ni1kt z W"1S nie jest ·deze.r
terem. \:Vvstarczy wam? 

(D. c. n l 
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ł• tysięcy c-lopów na własnym. za • 

Doko1'i.czenie' ze str. 1-ej) 
W twardym i surowym okresie odbudowy, 

kiedy zarobki całego świata pracy najemnej 
. zaspokajają z'aledwie niezbędne jego potrzeby 
życiowe i nie można ich jeszcze obecnie wy
datnie podwyższyć, spekulacja i uchylanie się 
od obowią,z.ku podatkowego innych wars\Jw spo 
łecznych .jest prawdzi,wą zbrodnią wobec pań
s'~:wa i narodu. Inicjatywie prywatnej pozwa
lamy oŚiqgać dostatecznie wysof{ą stopę zys
ku, zostawiliśmy jej szero'kie pole dzia!ajno
'ci gospoda.rczej. Lecz oszustwa podatkowe, 
czy inne przestępstwa muszą być ostro prze
śladowane, tępione i karane. Leży to w inte
resie ogólnonarodowym, a więc i w dobrze 
zrozumiałym interesie prywatnej inicjatywy. 
Współdziałanie na tym odcinku z organami 
państwowymi jest obowiązkiem każdego Po
laka. 

Ziemie Odzyskane zrosły się z Macierzą 
O tym, jak ważn~ miejsce zajmują Ziemie 

Odzyskane w naszym planie gospodarczym, 
mówfono już niejednokrotnie. Różnica w tej 
sprawie jest 'tylko ta, że jeśli wczoraj mogli 
byc w Polsce ludzie, którzy nie doceniali 1 nie 
u'świadamiali sobie w pelni znaczooia Ziem 
QdzyskaJ11ych, to dzisiaj już takich nie :na. 
:Cj'emie Odzyskane w świadomości wszystkich 
Polaków zrosły s11~ z Polską tak głęboko i nie
rozerwalnie, jak gdyby nigdy w sw-0jej prze
sz.łości nie były od niej oderwane. Naród pol
ski włożvl w te ziemie tyle pracy, e-nergii, za
p„alu i poświęcenia dla pr:zywrócenia ich pol
skości, że dzisiaj nawet ci, którzy dla swoich 
c.elów politycz.nych chcieliby ponownie oddać 
je pod zabór niemiecki, nie wierzą w możli
wość urzeczy)Vistni!:!nia takich zamiarów. Pięć 
milonów Polaków zamieszkałych na Ziemiac11 
Oazys!ranych wraz z całym narodem polskim 
stworzylo nieodwracalny już fakt historyczny. 

Pod da_ch Polski odrodzonej, przeważnie illill 
~.ęmie Odzyskane, ściągnęliśmy miliony Pola
k"ów rozrzuconych po -0bcych ziemiach. W domu ojczystym z-najdą pracę i zarobek wszyscy, 
11'.Tórzy do niego w1ócą. Jeśli dzisiaj pokaźna 
(fczJ?a Polaków, wypędzonych z kraju przez 
wojnę, znajduje się jeszcze poza granicami 
PblŚKi, to trzyma ich tam tyliko zakłam:ma 
propaganda emigracyjnej reakcji oraz utrud
ńianie pow.rotu do kraju przez obce rządy. 
Kapitaliści zagraniczni i ich reprezentanci pań
s'iivowi niechętnie rezygnują z polskiej siły ro
boczej. A w Niemczech angielskie władze o
Kupacyjne. nie chcą zezwolić na powrót do 
ikraju nawet tym Polakom, któmy o to usilnie 
Zjlhiegają. Rząd polski od dawna czyni stara
nia o umożliwienie powrotu na ziemię ojczy
stą. Pol<1kom, którzy w przeszłości sz tkając za
robku wyemigrowali do Niemiec. Uczba tych 
Polaków sięga dzisiaj olrnlo 100 tysięcy, :;ku
pionych przeważnie w Nadrenii i Westfalii. 

Polacy z Westfalii winni wrócit 
do Polski 

P.r,ze wa.żająca większość ich pragnie wró· 
oić do Polski, nie chcąc dłużej pracować na 
Niemców. Wielokrotne próby Polskiej Misji 
Wojskowej w Berlinie wyjednania u angiel
skich władz okupacyjnych zezwolenia na ich 
powrót do Polski nie dały dotychc.zas rezulta
tu. Anglicy zasłaniają się tym, że Polacy ci 
przyjęl i obywatelstwo niemieckie i .wobec te
go są Niemcami. Dz1wnie wprawdzie wygląda 
ta lroska władz angielskich o niedopuszczenie 
do Polski „Niemców". Prawdziwych, rodowd
tych Niemców nie chcą od nas przyjmować 
nawet do wysokości tej liczby, do której umo
wnie zobowiązy.waly się. Z tej przyczyny nie 
wykonaliśmy w terminie planu repatriacji lu
dności .niemieckiej do Niemiec. Natomiast 
chciałyby one zatrzymać u siebie takich 
„Niemców", których my uważamy za Polaków 
i którzy aż do Warszawy posyła.li swoje de
legacje, aby im rząd polski umożliwił powrót 
do ojczyzny. Minister Bevin w czasie swego 
pobytu w Warszawie solennie przyrzeka ł 
przedstawicielom polskiego rządu, że wyda 
p_olecrnie podwładnym sobie organom, aby 
nie czyniły trudności tej kategorii Polaków w 
Niemczech w powrocie do kraju. Od tego cza
su upłynęło już kilka miesięcy, a sprawa nie 
ruszyła z martwego punktu i przedstawiciele 
angielsl\icl\ władz okupacyjnyah w Niemczech 
nadal zas1aniają się brakiem dyrektyw z Lon
dynu. 

My dobrze rozumiemy dlaczego angielskie 
władze usiłują nie dopuścić do powrotu Po
l:ików. Chciałyby one użyć polskich robotni-
1-ów w Narirrnii, Westfalii i w innych miej
<cowościach przy planowanej odbudowie Nie
miec. Rząd polski, opin ia polska i nasze wy
~hoclżtwo zarobkowe w Niemczech nigdy się 
na to nie zgodzą. Dla polskich górników, hut-
11!-ów, robotników fabrycznych i rolnych, dla 
·vszystkiclt Polaków w Niemczech mamy dosyć 
"racy u siebie. Żądamy wpuszczenia ich do 
''olski. która jest ich ojczyzną i do której chcą 
"' racać. Nie można zmuszać Polaków do pra
-y na rzecz Niemców. Jesteśmy pewni, że de
nokra tyczna opinia angielska całkowicie po
c''icli i poprze nasze stanowisko. 

Uwłaszczamy Polaków na Ziemiach 
Odzyskanych 

lipca rb. wydano osadnikom rolnym około 150 
tysięcy orzpczeń, stanowiących podstawę do 
wydania aktów uwiaszczeniowych, tzw. aktów 
nadania. Do końca br. Ministerstwo Ziem Od
zyskanych planuje wydanie około 400 tysię
cy takich aktów. Obecnie przystępujemy do 
akcji uwlas.zczenia na odcinku gospodarstwa 
nie rolniczego, czyli akcję uwłaszczeniową 
rozszerzamy na dpmy mieszkalne zarówno je
dno- czy dwurodzinne, ja.k i czyinszowe, wille, 
warsztaty rzemieślnic·le i usługowe oraz dro
bne przedsiębiors twa przemysłowe. Akcja ta·, 
która wymagała wielkiej pracy przygotowaw
czej, w najbliższych dniach wejdeie w s.ta
dium realizacji. 

W zakresie domó w mieszkalnych lderu- ce z takich budowli wolne są od podatku ró· 
jemy się naczelną ideą umożliwiĆnia wszy- wnież przez 5 la·t. Oprócz wyliczonych, usta
stkim robotnikom, pracownikom państwo- wy przewidują szereg innych istotnych ulg. 
wym i samorządowym oraz w ogóle wszy- Rząd zastosował tak daleko idące ulgi ~ 
~lkim, najemnie pracu;ncym, nabycia NA tym celu. aby skłonić posiadaczy kap:Uu do 
WŁASNOśC DOMKU LUB MIESZKANIA inwestycji na Ziemiach Odzyskanych. W iele 
NA WARUNKACH ULGOWYCH, MIESZ- cennych obiektów gospodarczych niszczeje 
CZĄCYCH SIĘ W GRANICACH ICH ZA- na skutek częściowego uszk-0dzenia w okresie 
ROBKÓW l UPOSAŻEŃ. wojny. Pa1istwo nie posiada dostatecznej ilo
Dątymy do :zgo, aby na terenach Ziem Od-1 ści śmdków, .aby ni' ':"lasn_y rnc?uneJ.' mogło 

zyskanych uwolµić w przeciągu lal 5-ciu moż- p::i:eprowadzac reRaracię zmszczen. Lokata k~
/iwie największą i/o.ść najemnie pracujących p1ta_lu na Ziemiach. Odzyska.nyc~1 ~waranti.:i~ 
od płacenia czynszów mieszkaniowych, które posiadaczow.1 sp:aw1~dhwy d~chod 1 z drug1e1 
w warunkach normalnych. przedwojennych po- strony_ pr.zyczyma ~1ę do p.e1nego zago~poda
chlanwły z reguły 20 procent i więcej zarobku rowama tych ter:now, :a.tu1ąc. przed zmsz~ze· 
robotnika, czy pracownika umysłowego. mem. ~enne obiekty. Imciatyw1e . prvwatn~J o-

Osiagnąć to chcemy w sposób następujący: twarlis_my na b~"tdzo ~o.godnych waru_OKach 
• · , • szerokie pole działalnosc1 gospodarczej, na 

Niektóre najważniejsze szczegóły tej akcji 
przeds'fawiają się następująco: 

Jak robotnik nabądz1e na własnosc dom od~inku pożądai:ym dla państwa i nar?du. Bę-
dzie ona zdawac egzamm swego patnotyzmu. 

Załóżmy, że wartość jednorodzinnego dom-1 ustalone jako wysokość raty za pie.rwszy ~ie
ku mieszkalnego wraz z ogródkiem wynosi 10 siąc, obowiązują już przez wszystkie :nies1ące 
tysięcy złotych przedwojennych. Szacunek tem całego 5-letniego okresu. W ten spo~ob skar~ 
może być dla domków jednO'!l!'ldzinnych wyż- państ~a gwa.ra.nt~1je sob~e. otrzymanie pełnej 
szy lub niższy w zale.żności od jego wielkości obecme ustalone] . wa•rto ~ci dom.u, spłacane i 
i stopnia zużycia. Stosujac ulgowe warunki przez okre~ ~-le:tm . OgoJ.n~. ~miany w plac!'. 
dla świata pracy, przedwofenną wartość pod- zarobkowe], 1ak1e mog~ za.isc na pr~es brzem 
nosimy tylko pięciokrotnie tj. i.vartość obecną tego okresu, przy spłacie ra.t za domek. wyno
takiego domku ustalamy 'na 50 tysięcy zło· szą zawsze jeden i ten sam odsetek miesięcz-
tych. Robotnikowi, który pragnie nabyć go na nego zarobku nabywcy. . 
własność, rozkladamy tę sumę na okres 5-ciu Podobną metodę spłat zamierzamy zastoso
Jat na splaty miesięczne z tym zastrzeżeniem, wać do wszystkich obiektów mieszkalnych z 
że spłatę miesjęczną ustala się w procentowej tym, że duże domy czynszowe winny być ob
skali zarobku miesięcznego każdego nabywcy jęte przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, zorgani
i skala ta obowiązywać ma przez cały 5-Jelni zowa.ne przez dzisiejszych lokatorów. Opłata 
olcres. Inaczej mówiąc„ jeśli z wysokości obe- za kupno mieszkania ,w obecnych domach 
cnego zarobku robotnilka-nabywcy wypadnie, czynszowych byłaby naturalnie o wiele mniej 
że pierwsza miesięczna rata stanowi 10 proc„ sza, aniżeli opłata przy kupnie samodzi0l·nego 
jego zarobku miesięcznego, to te 10 procent domku mieszkaJnego. 

5 lat oszczędności wystarczy· na k11p·no 
własnego domu 

W ten sposób pragniemy umożliwić ~w i :i.· 
tu pracy nabycie nieruchomości na warunkach 
dla niego dostępnych. Jeśli ktoś zechce osz
'Czędzać stosunkowo niedużą częśC' swego za
robku przez 5 lat, to stanie się właścicielem 
obiektu o wielokrotnie większej wartości, ani
żeli zaoszczędzona suma. Jeśli ktoś, w warun
kach przedwo•jennych zaliczał się do wysoko 
uposażonych i za•I>abfal 200 zł miesięcznie, to 
osq,czędzając miesięcznie 20 procent zarobku, 
musiał oszczędzać przez 20 lat, zanim złożył 
sumę 10.000 złotych. Według naszego projektu 
robotnik czy urzędnik, kupujący domek bę· 
dzie oszczędzał w przvbliżeniu 10 procent 
swego zarobku przez lat 5 i stanie się właści
cielem domu o wartości przedwojennej 10 ty· 
sięcy złotych . 

Poza tym projektuje się zastosowanie sze
regu dodatkowych ulg, tj. umorzenie splaty 

rat, w przypadku śmierci pracownika, je
śli spadkobiercami są nieletnie dzieci, 
lub niezdolne do pracy osoby oraz w przypad· 
ku trwalej utraty przez pracownika zdolności 
do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku 
przy pracy. Jeśli nabywca utracił pracę bez 
jego winy, płatność rat będzie odroczona na 
czas bezrobocia. 

Dla świata pracy przewiduje się odliczenie 
od ceny nabycia po 1 procent za każdy mie· 
siąc przepracowany na Ziemiach Odzyska
nych do 9. V. 1947 r. z tym ograniczeniem, 
że obniżka z tego tytułu nie może przekra
rzać 15 procent. Nabywca może w każdej 
chwili zrzec si~ kupna, lecz pr.zed uoływem 
5-ciu lat tylko na rzecz Skarbu Państwa. przy 
czym u iszczona prrzez niego suma zostanie mu 
xwrócona po potrąceniu normalnie ohn•.<riazu
iącego komornego. 

Przywileje dla inwestycji prywatnych na 
Ziem~ach Odzyskanych 

Jeżeli chodzi o nabywców spoza świata nabY"Wcy. Sumy wydatkowane na inwestycje 
pracy najemnej, to przewiduje się sprzedaż :iie są zaliczane do dochodu inwestytora. Od 
wszelkich obiektów nie podlegających wylą· publicznej gospodarki lokalami i od przepi
czeniu od prywatnego uwłaszczenia przy za- sów o wysokości komornego zwolnione za
stosowaniu mnożników od 20 do 50 (w rzad· stały na Ziemiach Odzyskanych wszystkie no
kich przypadkach) przy zac;tosowaniu kredytu wo odbudowane d-0my, o ile zniszczenie było 
do 2 lat. W razie zapłaty gotówką odlicza się wyższe niż 33 procent, a lokale uszko dzone 
nabywcy 25 procent skonta. mniej niż 33 procent, i więcej niż 20 procent, 

Prywatni nabywcy obiektów zniszczonych korzystają po odbudowie z tych samych ulg, 
::ostali wybitnie uprzy·wilejowani przea; odpo- z tym, że podlegają tylko prze'P isom o mak
wiednie dekrety i rozporządzenia w porówna· symalnej ilości osób. Nowoodbudowane obiek
niu z prywatnymi posiadaczami obiektów nie- ty wolne są od podatku od n i eruchomości na 
zniszczonycb. Sumy wy<!atkpwane na nabycie I okres 5 lat i w ciągu tego czasu nie mogą być 
mienia na Ziemiach 0.dzystanych wyłączone obciążone na rzecz państwa i samorządu, wol
zostaly z podstaw opodatkowania dochodów . ne są od podatku od lokali, a dochody płyną„„_. .... „._ ... ._ ... „_.._„._1 ....... 1BBmm_.111m1 ...... -._. ... „. 
3-krotni zdobywcy sztandaru przechodniego 

odpowiadaja; na górników 

Antonina Stefańska Feliks Łuszczyński 
układaczka PZPB Nr 4 tkacz PZPB Nr 4 

Odpowiadają z samych tylko PZPB {d. t:i
tingonj cztery osoby, vł6kniarze ·i włókniar· 
Id, członkowie PPR, PS i bezpartyjni. Między 
nimi Jest i 61-letnLtt robotnica .ANTONIN.I\ 
STEF.~.flSIC.r.. Wyczerpana : chora po 2-letnYm 
pobycie w obozie hitlerowskim „wriąg.a·• 
ona jednak do 180 proc. normy produkcji. Po· 
dejmując wezwanie tło wyścigu pracy, bę-

Leokadla Rozpierska 
tkaczka PZPB Nr ~ 

Przybysz Zygmunt 
przewlekac:i PZPB Nr 4 

Zabezpieczenie praw repatriantów 
i osadników wojsknwych 

Repatniantom, którzy osiedlili się nd Zi~ 
miach Odzyskanych, względnie osiedlą się d• 
końca br. i którzy pozostawili swoje mienil 
poza granicami pa1istwa polskiego, przewidu 
jemy bezpłatne nadanie obiektów gospodar· 
czych nie przekraczających wafltości budynku 
mieszkaniowego o powierzchni użytkowej do 
220 mkw. 

Dailelko sięgające ulgi przy nabywaniu nie
ruchomości w akcji uwłaszczeniowej osadnic
twa nierolniczego, zostały przewidziane rów
nież dla osadników wojskowych, których po· 
jęcie zostanie ściśle sprecyzowane. 

Tak w najogólniejszych zarysach przed· 
staw>iają się projekoty rozporządzeń wytkonaw· 
czych do dek.1retu o osadnicbwie nierolniczym, 
które ukażą się już w dniach najbliższych. 

Wprowadzenie w żyde wszystkich naszych 
planów państwowych i narodowych uzależnio
ne. jest p.rzede ws.zystkim od ludZii, od ich wy
konawców. 

O człowieku świadczy jego praca 
Srodki materialne, pieniądze są bardzo waż· 

nym elementem, lecz nie mogą one zastąpić 
zapału, wytrwałości, ofiarności w pracy, oraz 
słusznej linii politycznej. Swiadczą o tym 
przykłady innych państw. Jest wiele krajów, 
które po ukończeniu wojny otrzymały wielo
miliardowe pożyczki dolarowe. Za drobną 
część tej sumy Polska wybitnie powiększyła
by swoją produkcję, szczególnie wydobycie 
węgla i w stopniu o wiele większym niż do· 
tychczas przyczyniłaby się do odbudowy Eu
ropy. 

Te haje natomiast nie tylko nie stanęły ni 
własnych nogach, lecz po skonsuinowaniu po
życzki zapowiedziały swym obywatelom, a w 
pierwszym rzędzie klasie robotniczej, obn że
nie stopy życiowej. Niedobrze jest żyć na cu
dzym garnuszku. Lepiej zjadać ze swojego ty
le, ile się do niego włoży'. Naród polski sam 
pracuje na siebie 1 dla siebie i dlatego pracu
je ofiarnie. Wszystko zależy od ludzi, a zwła· 
szcza od kierownictwa. Na kierow:niczych lu
dziach przemysłu, ciążą nadal wielkie zadania. 
Będziemy się od nich domagać systema:vcz
nego wypełniania planów prndukcyjnych i to 
przede wszysUdm będzie miernikiem ich oso
bistej wartości, a nie legilymac;a takiej lub 
innej partii, jeśli ją posiadają. A partyjna le
gitymacja zobowiązuje do wysokiej produkc;i. 
Szanujemy również bezpartyjnych demokratów 
i jeśli lepiej pracują od członków partii, ceni
my ich wyżej od tych z legitymacjami. NIE 
LEGITYMACJA PARTYJNA ŚWIADCZY O 
WARTOŚ.Cl CZŁOWIEKA, ALE JEGO PRAĆA. 
Całokształt jego pracy wip.ien decydować, czy 
należy mu przyznać taką legitymację. 

Jeszcze nie cżas na odpoczynek 
W ubiegłym okresie cŻasu zrobiliśmy nie

mało i nauczyliśmy się wiele. Łatwiej więc 
powinniśmy maszerować naprzód. Na zelżenie 
wysiłku i odetchnięcie jeszcze nie nadeszła 
pora. Jeszcze zbyt dużo trudności piętrzy się 
dokoła. Lecz nie wolno ich się lękać. Należy 
kierować się zasadą, że trudności po to istnie
ją, aby je przezwyciężać. Tylko w walce z 
trudnościami har.tują się lud:zie i wyrastają na 
dzielnych budowniczych. Ludzie przemysłu -
dyrektorzy, inżynierowie, majstrowie i dziel· 
na polska klasa robotnicza, świadomi celów. 
do których zdążają, jak dotychcza,s tak i na
dal na pewno będą przodować narodow1i pol
skiemu w jego historycznym marszu ku lep· 
szej przyszłości. 

III-mu Zjadowi Przemysłu Ziem Odzyska
nych życzę ow9cny!"h obrad. 

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU 
BUDOWY MASZYN 

WŁÓKIE NICZYCH W ŁODZI 

Biuro Części Zamiennych 

zatrudni: 
Inżyniera mechanika z długoletnią 
praktyką warsztatową. I 

Z okazji Zjazdu Przemysłu Ziem Odzyska- dzie się starała dociągnąć do 200 proc. nor· 
vrh poświęcę jeszcze kilka słów jednej z naj my, Pragnie ,..~'l dać przyklad młodym, Jak 
. 1"nicjszych akcyj przepr!iJwadzanych pr:c:ez należy prc::owr:ić dla dcbrze rn>?.,•;n,icnef icc> -
rząd, Do takich akcji należyi pezwąbpienia · ak· 1 

proc. normy produkcji, {na 2 CJZerokich i 2 
wąskich), -« ponadto dobrze uwa;iać na' l!:t· 
kość townn' , tak, ab·f Rząd nasz nie ,miał się 
czego powstydzić wobec zagranicznych na
byy.rc6w (tow. ł.usz~zyński wyrabia towary 
eksportowe - na 6 kro&ien przejść n.<i mote 
z powodu warunków technicznych swef lir· 
my). 

LEOKADIA ROZPIERSKl\ - czł'Onkini PPR 
>;obowi~::uje si<; wvrabir.?ć na B krosnach-tiu-
tur:.101< di c ~ 5 pw:: ort"Y p•oclu'.;c:ji. 

technika technologa z praktyką me. I 
talurgiczną. 

2 techników z praktyką warsztatową ,! 
na inspektorów objazdowych fabryk, 

3 techników z branży włókienniczej do 
pracy biurowej / l 

· ł · z· · I O 1 1 h rzvści wll:''>neJ l p - z~·~z'r~'=i Pol·': Dcm•1kr.., c1a uw aszc.zen1owa na 1Pm1nr 1 • ·vs.wnyc . · . 
Akcja uwlaszczen;owa prowc.dw" ' jest od tycmei. . 
dł:\;l~.s~egti czasu w z~kresie os~cl:mctw~. rot::i· FC:L!KS LUS~CZYNS::~ - !.!tacz: 7z~one!t ~PR 
czeg<Ji>\lra'l: w zakresie ruchomosci. N'~~fr.łłzobowiqzuje uę wy:abiać nie łin1e4 nit fiłS 

p ·,;;·;-,, ~sz ;::ya~·1i.i:;>J> - p:z::wlekacz, czlo· 

111rn PP~, o~~~a ~o 1~-~)~~~c. 1wrmy P.JOd!W"' 
cJl. Zobowiazu1e arę ouq~lrqa ft°ft 'P.rocenl. 

lałoc;r~nia 'l oferlrmi 1 zyciorysem do 
Wydziału Personalnego Zjednoczenia, 

Łódź, Plac Zwycięstwi! N'r 2' · 

I 
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l!.olla Czerwińska -
Tajernn·ca Mary 

- I powiedzieć na razie nie mogę... 1wszystkic).'l ludzi - i diatego zamieszcza-

l 
J. 1u7]!;eniew 

WRÓBELEK . 

W dużej szopie w końcu podwórka za
czy.nala się próba generalna „Jasia i Mał
gosi". Sepleniąca Janka grała J·asia, gru
oa Kr.ysia - Małgosię. ,..w chwili, gdy 
,Jaś" błąkał się po scenie i narzekał, że 
chyba nigdy nie odnajdzie rodziców, 
wskoczyła na scenę Oleńka - mająca 
grać czarownicę. „Ech z takim przedsta
wieniem, przecież widzicie, że Janka wca
le nie potrafi grać „Jasia", bełkoce coś 
pod nosem, czego chyba ona nie słyszy. 
Z takim „Jasiem" ! ... machnęła lekcewa
żąco ręką. 

- Widzicie ją, jaka ważna! - J;>roniła 
się Janka i -odeszła na bok. 

- Pewnie, że najlepiej grałaby Mary
sia, ale cóż z nią zrobić, kiedy uparła się, 
że grać nie będzie - powiedziała Hania. 

- Skoczę pp nią, może się namyśliła! -
krzyknęła Oleńka i popędziła w stronę ka-
"l'rienicy. 

Ale wróciła szybko z zawiedzioną mi
ną. 

- No i ~§p? - , PYł~ ~fie'Yo.z.ynki. 
- Nie chce grac, mow1, ze me ma cza-

su. 
Wielka pani! - zapiszczała Janka 

złośliwie. - Odkąd ma same piątki z żad
ną się bawić nie chce, zawsze mówiłam, że 
jest fałszywa. 

Dziewczynki bardzo lubiły Macy.się. 
Marysia ~ła zawsze spokojna i usłużna, 
ti!gdy nie plotkowała, a nawet rzadko me
dy widziano ją w złym humorze. 

- Gadasz głupstwa Janko - zwrociły 
uwagę koleżance - w tym musi by~ coś 
lnnego! Ale co? - istna tajemnica. 
D~wniej Marysia wracała z 9ami ze 

szkoły, bawiła się na podwórku, a jak 
przepadała za przedstawieniami! 

A teraz... nosa nie wychyla z miesz
kania, ze szkoły pędzi sama, nawet nie 
porozmawia ... 

- Wiecie! Chodźmy wsż~stkie do niej, 
niech nam szczerze o~powie, dlaczego z 
nami nie przestaje. Może się gniewa na 
Kazię, że jej ni'e ch1ciała pożyiczyć ma
sz&uiRi •d!o oJówiih. 

- A, oo . K"lł}ia śtlł'l'a sknera•! ... - po-
wi.edzi~a Oleńka. 

- Oj, bl~ńko, nie udawaj niewiniątka! 
A pamiętasz, jak w~śmiewałaś Marysię, 
g~ zapomniała przynieść do szkoły ze
s~u. 

- Nie kłó'ćcie się! Próbę generalną od
kładamy do jutra, a teraz biegiem do Ma-
rysi. RD'biegły, · 

- Marł$iU! l\4iu.,y.siu! - rozlegało się 

wołanie w kory.ta·i:.~u. 
Po chwtli oczek,iwania, drziwi się uchy

liły i w.yszła Mar.ysia. Włosy miała roz
targane i zawi·nięte rękawy mundurka, 
ałe uśmiechała się jak zwykle. 

- Maryś! Mar~sieńko! Graj Jasia -
namawiała Krysia. 

- C-zy się na nas gliiewasz - pytała 

Oleńka. 
~ 

:Marysia potrząsnęła głową. - Wierzcie 
mi, że się nie gniewam. Ja bym nawet 

. bardzo ~chciała brać udział w przedsta
wieniu, ale . . . ale doprawdy nie mogę. 

- Dlaczego? Powi~dz nam! 

Zgoda wśród n!eprzy1aciól 

- Cóż to za tajemnica! - obraziła się no jej zdjęcie w gazecie". 
Oleńka. Dziewczynki słuchały w milczeniu, któ-

Marysia przechyliła przekornie główkę. re przerwała - jak zwykle - Oleńka: -
Zgadłaś, Olesiu, to tajemnica... ale po- No, dobrze, ale co z twoją tajemnicą? 
wien:i wam o niej za tydzień. - Ach, moja tajemnica, nie jest znów 
Mijały dni. Przedstawienie się nie od- tak bardzo tajemnicza. Po prostu, sprząta

był-0. Bez Mar.ysi naprawdie odlbyć 9ię łam, gotowałam, cerowałam, żeby mama 
nie mogło. po przyjściu do a01nu mogła spokojnie 

Pewnego dnia wbiegła· do klasy Mary- wypoczywać i wypoczęta stawać do ma· 
sia, rozpromieniona, zaróżowiona i weso- szyny. Bo gdyby się miała w domu na
ła. pracować, nie miałaby sił do wygrania 

- Otóż moja tajemnica! - krzyknęła wyścigu. Dla tego_ nie miałam czasu zająć 
z triumfem, podnosząc w gór"ę gazetę. Oto- się przedstawieniem. 
czyły ją koleżanki. - Patrz, Kaziu, Kry- - To i ty przyczyniłaś się do wygranej 
siu, Oleńko! - Patrzcie wszystkie! - m/my - powiedziała Krysia. - Marysia 
krzyczała: - Tu w tej gazecie jest foto- uśmiechnęła się leciutko·. 

Wracałem kiedyś z polewania. Szt?.dłem 
przez aleję parku. Pies biegł przede mną. 

grafia mojej mamusi! - To i my chcemy zrobi'ć coś' dla dobra 
- A czy to twoja mama królow~ jakaś, ogólnego - wykrzyknęła Kazia. 

Nagle . zwolnił kroku _ i począł skra.dać 

się, jak gdyby poczuł niedaleko zdobycz. 

czy Greta Garbo, żeby ją w gazecie umie- - A:le co? - zastanowiły się dziew-
szczali - powiedziała z ironią Janka. Ma- czynki. 
rysia spojrzała spokojnie i wyraz powagi - Mam! Mam! - darła się Frania, zwa
pojawił się na jej twarzy: - „Moja matka na wiewiórką. - Będziemy robić dwie 
jest robotnicą na tkalni-; pobiła rekord, klasy w ciągu roku. 
\\y_ra1bia·ja/c l80 pr.oc. ns,r1m;y jestem z - Nie da rady - zawyrokowały inne. 
meJ dumna - odpowiedziała Jance. - Więc co? 

- Ałe co to ma wspólnego z twoją ta- - Chcecie to powiem - rzekła Mary-

Spojrzałem w głąb alei i spostrzegłem 

małego wróbelka z żółtą plamą wokół 

dzióbka i puszkiem na głoiwe. Wypadł wi
docznie z gniazda (wiatr silnie potrząsał 
brzozy alei), bezradnie rozstawił SWOJe 
ledv10 ukazujące się skrzydeł~a i nie po· 
ruszał się wcale. 

jemnicą? sia. - 'Nrzędzimy przedstawienie i zebra-
- Zaraz wam opowiem - mówiąc ' to ne pieniądze złożymy na odbudowę War-

Mar07sia usiadła na pulpicie ławki. szawy, a poza tym pomagajmy naszym ro-
- Pewnego dnia przyszła mama, jak dzicom w domu, aby mieli więcej sił do 

zwykle, z fabryki i powiedziała do mnie: prac.y prz,y warsztatach! 
- Marysiu, postanowiłam w tym miesią- - Zgoda! Zgoda! - rozlegało się ze 
e_u w,ynohić 180 1noc. normy. Jeśli mi wszystkich stron. 
się to uda, zdobędę pierwsze miejsce w A piskliwa Janka zasepleniła: 
wyścigu pracy. - A c.y nas za to umieszczą w gaze-

:Mnie bardzo ' zależało, by mama wyro- cie? ' 
b1ł1a 180 'Procent. P.o pierowisze z,mziumla
łam, że być pierwszą robotnicą, to taka 
sama przyjemność, jak być prymuską w 
szkole. A po drugie - kraj nasz jest zni
szc~ony wojną, więc Polacy ułożyli sobie 
t~k1 plan.pracy na trzy lata. Plan trzylei
ru, to znow to samo, co plan lekcji. Po
stanowiono sobie, że wszyscy będą tak 
szczerze pracowali, żeby· po upływie trzech 
la~ 17a ~iczy~ nam nie zbywało, żebyśmy 
mieh buyy l ubrania. Moja mama wyra
biając 1•80 procent p)'a.cutie dl!a cloJma 

-- ~-~y Pre~t . . OOPOW.IEDZ REDAKTORA. 
. Na1ip1.erw dZ1ęk:u~ę.C1 slkwie za b. miłą dla K 

mnie oqpowiedż. Jesteś, Promyku, k1Jlosa1lnie ocl;la!lla Marysieńko! 
dobry. Widzę, że IPI? tęj odpowiedzi i rodzice Poiwie,ą:i Ci szczerze, że list T;w:Jj mnie wzru· 
moi nie będą się ~yrażali 0 sporc;ie Ż'le. Do· szył. Miło jest człowiekowi gdy widzi, że pra~ 
tychczas nie mogłam przekonać sama rodzi- ca j!!go na .coś się komuś przydaje. To har
ców, że sport - t\, nie źłego. dzo dobrze, że pracujesz nad sobą i nad swym 

_Zgo?nie. _z Twoim życzeniem, Promyku, po· charakterem. 
da]~ ei .. moJ odres. Ale do ćzego? Proszę G:ię Prośbę Twoją, by o sprawach tych 
tylko me podawaj do gazety. Dobrze? Mimo, wić w gazetce, chętnie spełnię, ale muszę o 
że ~ycie moje jest proste i jasne dla całego tym trochę pomyśleć. Wolałabym, by napisały 
świata, to jednak w tym wypadku nie chcia- o tym najpierw „dzieci promykowe''.' Może 
łabym, aby wszyscy znajomi wiedzieli, że ja Ty sama dasz początek? Napisz, co Ty uwa
piszę do „Promyka". żasz za „charakter idealny". Ja od siebie po· 

W~adomo <2i pewno, Promyku, że każdy i wiem Ci, że ludzi doskonałych nie ma - każ· 
~a!i:da z nas pracuje nad so•bą, \i.ad swoim dy ma swe wady i za.Jety, ale każdy może 
charakterem. Ja osobiście udoskonalam swój wiele swych. wad .przezwyciężyć i s·tać się na· 
charakiter na pods·tawie książek. Ale bardzo prawdę porządn;,r.;a1, uczciwym i wartości o 
często mam pytania, na które nie znajduję od· wym człowiekiem . 
p~wiedzi w książkach. Potrtebuję wskazówek. '. Co do odwdzięczenia s ię „Promyko wi" n ie 
Nie ma ską~ .czenpa~, a nieraz są one_ tak po- powinnaś się martwić. Najmilszą dla niego na 
trz?bne„. O~oz, dmg~ Pro_i:iy~u, cz~ ll;ue. mogł- grodą będzie, gdy jego młodzi Czytelnicy wy
bys czasami w swoim p1sm1e zam1esc1c arty- rosną na oddanych. dzielnych i mądrych oby 
kułu _:i;it: (np.)_ „Idealny charakter"? (Jeżeli o- wateli Polski Ludowej. 
c~y.w1sc1e mozesz), Byłabym Ci, Promyku, Redaktor. 
(Ja.~ napewno i wszyscy Czytelnicy „Promy- P. S. Za adres dziękuję Ci. Ghcę go mieć , 
k~ ) bardzo, bardzo wdz1 ~czna. Ale czym, dro- bo, a nuż będę miał kiedyś chwilkę czasu, by 
g1 Pr?myku, _mogę C1 się o dwdzięczyć? Czy Cię odwi edzić. Czemu Ty się wstyd„isz, dzie
w ~gol'.' l~ędz1e rny ·w s\'lnie v:szys.cy_ o d,vdzi ę· wi1szko, że piszesz do „Promyka"? To prze· 
czyc C1 \;la za w1e!k~ d.abroc, ktorą nam . od· cież całkiem naturalne, że dzi eci p isują do 
da)esz ł· Marysia. swej gazetk '. 

Mój pię§_ powoli zbliżał się do pisklęcia, 
gdy nagle zerwał się z pobliskiego drze
wa duży wróbel z czarnymi piórkami na 
piersi i jak kamień upadł przed samym 
psim py skiem nastroszony, cały zmi<:>•1io 
ny, z rozpaczliwym i żałosnym piskiem 
dwa rp.zy skóczył w kierunkU otwartej 
świecącej zębami paszczy. 

To matka spieszyła na ratunek, zasła

niając sobą swoje dziecię„ . lecz jej małe 
ciałko dygo tało całe z przerażenia , głos 
był dziki i zachrypnięty, gotowa na 
wszystko, składała siebie w ofierze. 

Jakim otbrzymim potworem musiał się 

jej wydawać pies! 

A mimo to ptak nie mógł wysiedzieć na 
swojej wysokiej„ bezpiecznej gałęzi„. Si -
ła, silniejsza od jego woli, zrzuciła gc 
stamtąd. 

Mój Trezor zatrt'ymał się, następnie co
foął... Widocznie on także uznał tę siłę. 

.Jak najspieszniej zawołalem zdeto no·,va. 
nego psa i ruszyłem swoją drogą . 
I I I I I I I.I l'I I' I I 11.1:.1 U ,FJ 'I li' I I I I I. I I 1:1' 1'1 I I I I I I 1 ! f ' 

Chodź, biedny boćku.-Mosz chore skrzydło 

nie mogłeś polecieć za morze ze swym i brać 

rp.L Zaopiekujemy się tobq. 
1111T1:1111111111 H .ll"IP111rn11:111,,1 1.111 :111111111 Lili!! 

Za~adka. 
Zelazną swsą 
oczy go mosą , 

Czerwone świa tło 
vEtrzyma go łatvro 

/" 
' 



Gruzy wykończalni 
w 1945 r. 

Wyliczając obie°k'ty s~tandair.owe na. Zie
n#ich Qd,zyskanych, Móre rząd P?s·tanowuł od
budować, powiedział mm. Mme, ze: 

„Piąty obiekt, n~ któr_vm. będzie.:ny kon
(entrować uwagę - to w1~Jk1 k?mb;nc1t ~e! 
ninny „Polska Wełna" w Z1e/one1 Go:ze, kto
.ry powinien dać miesięcznJe produkc1ę 60.000 
metró·w welny". , 

Zadanie postawione pr.zed p.rze.myslem włó
k~enn.iczym nie należało do łatwych .. W mo 
mencie obejmowania ipll'Ze,z Polskę z~em O d
zyskanych, dawna :iie1onogórska fa:bryka wy
robów wetnianych prze.dsta.wiała ,obraz rumy 
i zniszczenia. Z maszyn i urn;ądf!.en prnd.ukcyi 
nych nie pozostało śla.du. Rozbite c~ę~ciowo 
murv zfonęły pusbką, a z 2„500 roibotnikow me 
było. nikogo. 

Na:tychmiast po objęciu obie.ktu t<rzeba by
ło zająć się jego zab~pieczeniem, r em.on to ;1•a
niem wylomów w murach i reperowamem pło" 
~ów. 

1 c,zerwrn l94łi rnJm pr.zystąpiło kierownic
bwo fabryki do zwóz1ki maszyn. Nielada in
wen cji wy11l1agało odnajdyvvanie ~aszym w . fa
brv'kach zburzonych na skutek dz•1alan wojen-
n ych. . . . ' 

Gigantyczne wys.Uki 1.alogi przymosly ietl-, 
n ak rych ł e rez 1.iltaty. ..r 

W połowie 1946 mku w1nko1\.czona zo~tala 
p ieirwsza produkcja. . ·1 

Fabry.ka, jak jej na.~a wskaz.uje, n a.sta 
\dona jest na wykonanie tkaniti wełmianych. 
Produkcja obejmuje tkaniny zgrrzebne uhra- 1 
niowe .. płaszczowe, qrnz ma-teriały :r;a umund~1- i 
1-owa111P dla PoL; \-ich Ko lei Panstwow yc.1. 1 
Tkaniny „Polskiej Welny" zawie~ają od 30 do i 
60 procent żywej wełny, którą mie,sza ~ię z ar
qoną i wełną wt6mą. Prod.t1lkcja miesięczna w 
Mpcu ubiegłego roku WY'niosła zaledwie 1.000 
metrów. W miesiąc póżniej wi•rosła ona do 
2.000 m, a w grud11iu Paku ubieglego wyn'iosła 
już 15.000 me irów. W lipcu r,b, wyproduik?w a
ła „Polska Webna" 57.000 m tkanin, a w sierp
niu fabryka zameldowała, że zadanie postcnvio
ne przez ministra Minca na II Zjeździe Prze
mysłowym WP VVroclawiu, zostało wykono~e. 
Produkc ja osiqqnęfo wy.-okość 60.000 metrow 
miedęcznie; a sztandarowy zak/CLd w Zielonej 
Górze stanqł mocnb na nogach. 

Dyrektor naczelny zakładów, oh. Masło
wiecki wraz z dyr . technicznym, ob . Jabłoń
skim dumni są z wyników pracy pocllegl-::go 
im zaktadu i zapewniają nas, że załoga „Pol 
skiej \•Velny" ani myśli popPzestać: n9 do tyc~1-
c~a3owych osiągnięciach. „Jeszcz.e w gr.udom 
1947 roku - mówią - podniesiemy nas.zą 

. miesięc:zną produkcją do 90.000 m. pil'ocluiku j ąc 
o 50 procent więcej. aniżeli żądal od nas mi
nister Minc i 6 razy tyle , co w grudniu roku 
ubiegłego. 

Walka o 111.kość była utrudniona, szcze~1ól
nie z uwagi na to, że zaloga fabryczna w prze
ważaiącym odsetku rekrutowala się spośród 
Judzi, którzy po raz pierwszy zetknęli się z 
włókiennictwem, (J często z fabryką w <igóle. 
Kilku majstrów i wykwalifikowanych tkaczy 
z Białegostoku i Lodzi stanowiło kadrę wy
kwalifilkowanych fachowcó,w. Oikoło 25 pro
cent załogi stanowcią rolnicy z wojerw. poznmi-
5ikiego . vVielu robob.1ików pochodz1 z terenów 
zabużariśkich, nie brak chtoipÓIW z pr.zeludnio 
nyi:h do niedawna wojewódzitw centralnych . 
Ró'l'rnież licz.ni reemig;ram.c.i z Firancji, ślusarze 
i inni fachowcy ,porzuc{li spożywany Qd lat 
gotzki chleb emigracyjny i wrócili do kraju, 
by brać udział we wspólnym dziele :idhuelrrnry 
kraju. • 

Zjawiskiem godnym podkreślenia je st fakt 
stopniowego zanikania pa'1'tyikula,ryzmów i a 
nimozji c1zielnicowy ch. Rolnicy i prncownicy 
,,Polskiej '\l\lełny" u1rządzi1i się dość dobirze w 
Zielonej G.:irze, zajęli wygodne mieszkania, a 
poza goc1i 1rnilml pracy obra.biają swoje d1Zlał
ki rolne. FRbJ ;"ka posiada dwil gospodarstwa 
rolne, 20 ' i 70-lu:ktarowe, obsiane w roku bie
żącym w stu proce,ntach. Robotn.icy olnyrnu
ją ze swych gosporląrstw ja1rzy1ny po niskich 
cenach. 

W fabryce istnieje żlobe1k, w którym p•rze
bvwa 35 niemowląt. W orzedszkolu zna. jdujc 
opiekę 60 dzieci. Kobiety - a sta•now.ią „11e 
ol~o !o SO procent zało gi - mogą pracować 
spoko in i<" . Teb po ciechy znajrlują. się pod fa 
chową i troskliwą opieką. Robotniry zorgc1ni
zowali kół.Im dramatyczne, drużyny soortowe, 
Koło P1·zysposobienia Woiskowego. ~·wietlica 
daje ch ętnym pełne możliwoś·ri kl1 l•tun1lnego 
wyży cia się. · 

Jedną z podstawowych trudności - b.rak 
fachowców zwalcza się przy pomocy trzymie
s ięcznych kt1rsów zbiorowych. Ilość uczn iow 
w fabrycP vry11osi 1 SO osób, co stanowi 11 pro
cent ogól-u zatrud11ionych. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, 
ż e odbudowa „Polskiej Wełny" przeprowadzo
na zostala prawie w JOO procentach rękoma 
·10Jskiego inżyniera i polskiego robotnika. 

W chwili obe.cnej zatrudnia fabryka 135 
ób. z czego 1349 Polaków i jednego (dosi..-.w
~) Niemca. 
Jedn.ą z przyczyn, która umożliwiła · tak 
'.Jka o.dbu.;Jowe fab>ryki był frukt, że 45 pro-

tiamz t&WAI A 

Kat Radogoszcza odpowie za swe źbrodnie 
Wstrząsający akt oskarżen a odsłania potworny obraz katuszy, zgrozy mordów 

mych, którzy zby1. wolno schodzi!! po sch o- i 
dach , z;;ihil dw óch Żydów ~a tO , i:e źle uszyli 
pantofle nrnue dla jego źo y. 

Izba chorych na Radoqos?.cw stanowiła I 
również. kaźi1 swoistego rodzaju. Prowadził i 
ją półannlfabeta, volksdeutsch Mat e usz, któr)'-"l 
we wszystkim ulegał Pelzhausenowi. Akty I 
bestialstwa na Radogoszcw pr1.ypieczęt0wało . 
podpalenie więzienia · w dniu 18-go ! 

I stycznia w chwili, gdy zbliżc1lo sę wy? vv rile- I 
nie. Danlejskie sceny, które ~ie · tam działy, 

1
• 

n awet dla niektórych Niemców z załogi obo
zu były s traszne w swej grozie. ·wystarczy I 
powiedzieć, że pozostało 10 osób, które cu
dem zostały ocalone - z około 1000. a osób, 

I 
które zginęły śpąlone żywcem. 

Peh:hausen składa meldunek na ,dr.ie· Po krótkiej przerwie S;:!d pr:tystępuje do 
dzińcu wlęzren~a „dostojnikom" z Rzeszy I badania os!<arżonego. Pelzhause·n i.est wyraź

nie zdenerwowany, chwilami porlnosi ąłflg , by 

Eg zekur.:ja w IHi~ Lućmie ~l«r td:i. · 
ha uaen osobiście eGkortowal JOD p r.zsw'>fo· 
n y c l• więźniów tr m1ni c•jr'"". · 110 tę egzckltt:ję, 

która wstr:cqsnęl.'J cale, ł.od:dą. 
W dniu wczorajszym w Okręgowym Są- , pr~e~o.nać Sąd o. piawdziw~~ci s'~o!~~ wy

dzie Kasnym rzpoczął się proc:es 'Kata Rado. ius111en. Są one iedpak W) l~1ętne 1 .-łc1mhw:e 
goszcza, W aJl,e ra Pelzhilusena. S ala sądowa i w świetle zebrany.eh do.wocl?"".· .Prz:rznaie się 
galeria były wypelnioRe publicznością która on tylkn do zab1na .clwoch iencow 1 to w ~- 1 1staliła, ze często na R t1 d n " ' °'<o':z !)l'Z""'j; dżal· 

' bro111e wla•nego zyc1a a pozalym starał "i" wozy. \1-y\qożące trupy . oraz że. ,,.,„,,,, 011 Z:< 
w skupieniu słuchała przebiegu tego jedyne . „ ' " · · . ' . . 1 z 1 „ , , ~ rządzenie zabi ianlii w!Pin;6w za W"'łl ądamE' 
!JO w swoim rnch;aju procesu. w.płynąc n~ .z~łoqt; w1ęz1en~a. hy n e ,1 ~ „,a 
· . . . , . •. M _. s1ę nad wi<iZllla.ITo!. Opowrnda o tym . ze w pn:Pz okno. 

R?zpra,w1e przewodmczył sędzia \. al.ewsk1, J833 roku wstąpil do NSDAP i został przy- ·~ * * 
ławmkam1 są ob . . M~ller i ob. A ndrzei ak -: dzielony do ochrony osobiste; prezydE:nta pn Na ses31 popołudniowe] obrofica ad' 
p~ez~s ~N'. oskarza.Ją prokurator Nowack~. 1 licji we Frankfurcie. w roku 1940 został ko- Gombil'tski zadawał oskarżone.mu szereg P' · 
C1~s1el sk1 , . b10m z :1 rzędu adwokat Gomb1~- m „•iidantem Radogoszcza. Kiedv próoow:J.! lik tań clotY,czących jego stosunku do iclfri!w1 
ski. f~lllkC]e Hu~ac~ow pełmą : adwokat Fa]11 wid;w;ić bicie wi':;źn iów, zalo~ia skłrirluj:łca NSDAP. 'fl;.1iędzy i1111ymi PPlzlrnusen powie
berg 1 ob .. Wrnn sk'.. . , ., się z SS -manów przekonywała go, że taki~ dział: „Syo;tern stworzon~ przez Hitler;i był 

- Na . ławie oskarzo~ ych. s1edz1 osobnu•.~ . po. stqpnwanie i est 51.uszne, jbo Poalcy żn ę ;;al 1 niesłuszny. Za późno jednak P,rzekonaliśmy się 
ty.czneJ budowy o. wielkie.] . kwadratowef gło I 5i~ nad Niemcami. · o tym, żc, byliśmy riszuk111'rni i rikl~111 V '·''i'l'.1i . 
"".~· .Nad ponurym i . oc~am 1 krzaczaste . brwi. I Według jego zeznań funkcje jeg. 0 pol.eu a - Dopiero w chwili uo;idku zro 7.11mi,.,Ji ,i;my. ŻP 
S1~Clz1 pochylony, umkaJ ąc ~zroku .l~dz1. Po- ly na walce z pijaństwem, z gryps<tnu 1 ~zmu rzPc.zywistośc' była imv,". 
mimo .zgarh10ne1 post~y;y i wys1hww mas: I rilem w więzieniu . Ponieważ oskarżony w swoich wy jaśni" 
ko,wo/11a - się ]eg.o i~c1sn:ęte , zawzięte ustn Na pv tani u. Są~u, , dotycz w e spr:-'1iv1w z1 ~ niach. podkreślił, że w ;.i ~ ""'"''.~ czu przeb" 
mowią o dawne] oucie lutlerowcµ . ..; ania s i\ _nacr· 'W1.ęnzniann , odpowiada ener- wali również wi"n7.iowie - Nipmrv, ła'.l'n.i'i;: 

Na wstęp i e prok. Ciesi elski składa wnio- cricznie, ż~ nic o t,ym. nie wiedział. Pun:{h'm oh. Andrzejak pyta: 
sek o przesb1chanie dodatkowych świadków i~ulminacvjnvm zazi1ai'i Pelzhausena fest 1no- Czy więźniowie Niemcy O'ldlegali tym 
na okoliczności ~ktywneg o udziału Pelzhav- m ent . kiedy twierdzi on, że w krv: "Czn vch samym rastrykcjnm, co Polacy? 
sena w zabijaniu więźni.ów, egzeku cji w La. dniach podpalenia wic7iro 11 ii1 ni<~ było go r a Oo;k.: _ .Jedf'n ~.i =. ,-, ;~c zos lal zastrzo,lnn '' 
sacb Lućmiersk.ich , ilo iic. i lik.widow any c11 wię. Radogo;:zrzu Sąd pokazu.i e mu dowód rzec;,o Poza lyrn n1rzymnN21li wi~ksze p0rcie 1ecJ7ó .„ 
źniów w Raflouoszczn \ATni osek te n rns tajp I wy _:_ je~l to :iwoh1ien~e więż1;i a ~Ml ''l 5za nia j nie byli gqleni. 
przyj ęty . Parhnowskiego - obecneo • " " .„. Sa- Przew0dnicz:1r1' rnr~,„1 . , nn·. 

Prezes AndrzeJak czyta akl 0slrnrŻ<;-Hid ,J L' du Okręgo<vego, z auterrlvnnvn: podpisem w odowe. 'Zeznają śwhirl.j(nwie - hv li wh,?o i" 
~prawdzeniu personaliów oskarżonego (Pelzbau Pelzhausena i datą 17-qo s:yczn1a. ~elzh.iu- wie' Radogoszc7a. 
sen jest 11rzędnikiem policy.inym 2 zawod:.t, sen potwierdza autcntycwo~~ riodpisu .ale S w . Wlaclysław r<ur-h'lrnyk ') IJ" " lil rla 
rniał synd, ktfiry pad! Ila wojnie) . . Akt nr.kar 1 podniesi0nvrn rrł os<'m 11tr?ym.u]C' , ;óe data 1est 
~;cnia zawiera 25 stron 'naszvnop1su. Po ao- sfałszowana - . de• 7-kl don1sano 10 dynkę. . apelilch, k~órP orlll ywal y sit; ~ ,„, ~ ·: "1 7 ir.'n· 
kladnym 0pisie wii:izienia na Radog Jszczu. ob Prokurator Nowacka swoimi pytaniami Jednym ze sposobów znęcani;i si c; l1Ml wir" 
warowanego ze wszystkich stron mu~ami i I ·niami były beczki napełnion e '"nrLt . Gło" 
drutem kolczas'tym, jak stwierdza - na>tępu- więźnia umieszczano w wodzie , na kark" si"ł 
i<l opisy bestialskiego trakt ow ania .vięl; 1~ów . dał mn jeden żand.arm , A druq1 1111 -hv kriw 
Głodówka, apele , bicie , biegi - to cr.dz1e;n- j cem. Sw.iadek mówi również n eg1,:>trncji, \v 
liY program życia obozowego. W czasie b11?- czasiC' ldórej Pelzh11usen ·1. abił !l osób. 
gów po schodach więźniowie łamał~ nog i, t;~ św. J an Wojciedrnwski. przez 11 miesi· :• 
towali jedni dr.ugich, b owiem N1.emcy lnh znosił p iekło Rmloyosv;:rn. Wie o tyrn , że v. 
by kowcem w oczy. Stosowano również na roz ' 42 r. oskarżony zabił 2 osoby na dziec1zin c: 11 
kaz Pelzhausena biegi po rozpalony m zużlu. w tym jednego sowieckiego skoczki'! spad"-
Za rzekome palenie papierosów, przez długie chronoweqo. oprócz tego S~ciu wi-ęźniów -
godziny więźniowie stali n a mrozie lub byli Polaków. 
zmuszani do czolgania się pod pryczami. Zna- św, MikołnJ Budny mówi o t. zw. „warsz! ·' 
leziono również swoisty sposób myci;i <::Jów: cie". Była to skrzynia wypełniona kamienia 
wsypywano w us ta proszek do prania i •rn mi, do której na drągach pr~vmncowywano 
rowmo szczotką ryżową. I więźniów i bito bez opamil;taula. 

Pe lzhausen, ni esJ:.yc~'.'11:Y form alista, doglą-1 · .Sw. Majer Prz.ęmysł-awski n~ 1ozkc:1 Pel? 
.dal w szys lkiego o ~ob1sc 1 e , .1.ol erował ·~szys. J ednym ze sposobów znęcania się hausena był strasz.nie skatowany. Słyszał, jak 
t~~ zbrofi~ie, rr~a~ał ~a ~1\':./~:ka~rk~ ~~~!' 11od wię§niam1 były codzienne apsle. w ~l'.l'l- 1 ten mówił do oprawcy: Szkodił na niego kull 
~a 5 w 

11 ~b\/119Z. ~~ób a w r:y-~ 01zed~~~· ~iel~t- 1 aie kióryfib puez wiele godrie wlAbtlow'le zamęcz g0 tak be1 strzałn "-
,_.a am z , . , 1• • . • b' v ' R trma. niego chłooca . Zabił rihvniei: dwóch n.iewido. mu111e i c:w1czyc 1eg& ozprawa ,. 
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Pracowite dłonie wykuwajq· lepsze jutro 

Łańcuch współzawodników w ·PZP B Nr 2 
W tych dniach odbyło stę wspólne zebra-1 kola partyjne powinny baczną uwagę zwró- dowego. - Tow. Jeliński wzywa młodzież do 

nie cz!. PP.R i PPS w PZPB. Referat o sytuacji dć na młodzież, na której najbardziej clą· współzawodnictwa ze starszymi tkaczam!. 
politycznej wygłosił tow. Wchowicz, o sytua- ży· spadęk po okupacji. - Młodzież w wielu Przemawiało jeszcze wtelu innych tow. !ow. 
-::ji gospodC':czej ta':!. Baryle. Przewodniczył wypadkach lekceważy procę, nie rozumie, że jak tow. Brzeziński, Taubwurach, Sobczak i 
tow. Skrzydlewskt przew. kola fabrycznego wykonanie planu to !eh syta. szczęśl!wa inni. 
PPS-u. przyszłość . Zebranie było ciekawe t pożyteczne. Pe-

Po relerata·ch nie dyskutowano długo - Tow. Jelfński - tkacz ZWM-owiec zwra- perowcy i pepesowcy z PZPB Nr 2 - zarów· 
tematy poruszone przez. mówców były bltskio ca się z apelem do mlodzieżiy by w swoim no majstrowie jak i robotnicy w wyścigu pro
t :zrozumtałe, ale zato masowo zgłosili się to- sumieniu rozpatrzyłcr czy się Wi"Wiqzuje ~" cy. przy warsztatach wyknii.a, że są g0dnymI 
warzysze do współzawodnictwa. Powstał co swoich obowiązków wzgkdem Państwa Lu- czlon1 ar.ii "wvch partii. 
ly łańcuch współzawodników. · · ·~·····-· ·· --~·~„ ... ~,·- .... „.„ ~ .. „.„h•~ · ····-··„·~······ · ·v„." „ .„.„~ 

Tow. Paciorek_ majster z prządzalni ~EO i i~ l ~mm·ii ::zlonek PPS , dziękuje niektórym prządkom za ·1 : ~ · I I ,. wykonanie produkcj! powylie] normy i wzy- ,.- ' .e .„ . ,. 
;::.r.:r;::„:.~ ,:::'.::~~.i.,~-:::~:~.: I ~ ~- ..: = I I ' www ~.v;,, - . ' 
iJe wsz~kimt silami będzie pracował nad u- ---- •·- __ „ --=-- ---·~ 

;~:v~~~:~ s~~a~~wzir:~~:ok~~nila s~~j!b~:~c; Czy prz' edszkole na Zd~ro' Wl0 u miesiqca Jtpca Tow!' Paciorek wzywa do 
współzawodnictwa tow. Gqsiorowicza - maj 

Nr. 248 

Morze, nasze n1orze 
Muszę się wam pochwalić, że bvłem na• ' 

mo~z~m: Łysirię mam opaloną, twarz i ręc: 
tak1ez i . iestem n~ładowany wrażeniami, jal 
po podrozy na księżyc. Nareszcie dowiedzi8 
łem się, qdzie chowa się słońce na noc -
po prostu kryje się w morzu. Sam widzi.' 
łem. i ś~iadków m~m na to. W tym miejsc1 
gdzie znika, długo Jeszcze czerwieni się wod,• 

słowo daję . 

Jedną z osobliwości morza (morze to tak ,1 
og;omna przestrzeń, na której znajduje sil' 
duzo wody i obok trochę żółtego piasku) jeFI 
zupełny brak ryb w jego bezpośrednim sa 
siedztwie. Byłem w kilku pensjonatach nad 
morskich I w żadnym z nich nie dano mi rv 
by na obiad. Ponieważ bardzo lubię tę potr~ 
wę, poszedłem do restauracji, gdzie mięgzy 
mną a kelnerem odbyła się następująca roz
mowa: 

- Pan lubi flondry? - pyta mnie kelner. 
- Nie - odpowiadam. Moja pierwsza 

żona nieboszczka (świeć Panie nad jej duszą) 
straszna flondra była, to się z nią całe życie 
kłóciłem. A wogóle mnie o rybkę chodzi. 

stra przędzalni członka PPR. 
Tow. Gąsiorowicz przyjmuje i wzywa kc

lejno majstra tcw. Maciejewskiego. Tow. Mo
clejew·ski wzywa tow. Montwina. N!eobec:iy 

doczeka - Kiedy to właśnie ryba tak się nazywa sie r.em.ontu? - tłumaczy mi cierpliwie . . 
. . - Ryba? A czemu ją tak brzydko nazwa. 

Towarzyszu Redaldorzel kazną sumę pieniędzy. W pięknym lok.olu wo· : li? Daj pan tę - hi, hi - flondrę. 
~ow. Montwin (nie- mógł opuścić warsztatu Teren nasz zamieszkuje około 6 tysięcy 
procy) przysyła ptśmienne zobowiqzonie - mieszkańców. Wszystko to są ludzie pracy. 
przyjmuje wspólzawodnictwo i wzywa tow. Chcqc tej lud~oś~i przyjść ~ pomocą, oddali~
Iwtatkowskiego, także majstra z przędzalni. my naszą św1eU1cę party1ną n.a założenie 
Ten ostatni w odpowiedzi na to wezwanie 1 przedszkola. W związku z tym zawarliśmy u
przesłał z przędzalnt list przez swego syna mowę z Wydziałem Oświaty Zarządu Miej
przyrzekając rywalizować z wszystkimi wy- skiego. w umowie tej zag• ·arantowona zosta
:i:ej wspomn!anyml · majstrami. ła przez tenże Wydział Oświaty konserwacja 

da, przeciekająca z dachu sięga do 10 cm. Jak zobaczyłem to - to podniosłem krzylt 
więc Jak to będzie teraz z początkiem colm - A co to takiego? - powiadam. Czemu 
szkolnego. Jak można będzie trzymać tu dzie- ona taka spłaszc.zona? Pewnie upadła na pod 
ci? Niektóre z nich mają w dodatku dziur.awii ł_og~: ktoś na i:uą nadepnął, a pan mi takie 
buty swmstwo podaie. 

: . Jeszcze bardziej rozzłościło mnie, że ta 
K1lkt1krotna interwenc1a naszej delegacji u flondra oka 1·ednego nie miała. Nf dl t 

I "k W d · ł Oś · i k" • e a ego, awm a Y z1a u wiaty 1erown1ka abym rybie oczy lubił, a poprostu dla po-

Również majstrowie tkalni dal! znać o SO- budynku. . . . 

przedszkoli nie odniosJ.<:i żadnego skutku. rządku. Jak już płn.cę, to chcę mieć za swoje 
Owszem, były obietnice, ale dotychczas na pieniądze wszystko na swoim miejscu. 

bte. Łańcuch współzawodnictwo rozpoczqł Wszystko poszło dobrze. 70-cioro dz1ec1 zna 
tow. Zródlak salowy tkalni. W swoim krótkim la~lo o~ie~ę w przedszkol~. Cóż ki~dy Wy
przemów!eniu tow. ż:ródlak wskazuje na str::x- dział Oswiaty zapomniał, ze !ludynk1em trze
ty spowodowane brakiem dyscypliny _ z p.J· ~a się opiekować. Doszło .do takiego 9'1anu, 
wo'd.u wcześniejszego odejścia od worszta· ze woda zalewa wszystkie pomieszczenLa 
tów, przeP,uszczania dni roboczych itp. Strat'J i meble, na której Zarząd Miejski wydał po-

tych tylko obietnicach się skończyło. Nie wi- Strasznie się uśmieli ze mnie, zanim zro. 
dząc jur.i< innej rady, zwracamy się do Redak- zumiałem,. jak się spr~wa .z t'l:'mi . flondrami 
cji „Głosu Robotniczego" 0 pomoc w tej nle- przedstawia. R1'.bak .Jakiś mi obiaśmł. Wszy~
derpiqcej zw!oki sprawie. tko przez to, ze m~d_y nad mor~e!D. ~lę. n~e 

bywało. Teraz, to JUZ będę częscie.1 1ezdz1ł. 
Zarząd Przedszkola l Aktyw PPR Musimy przecież obecnie wszyscy, jak jeden 
koła terenowego „Zdrowie" Jńąi wilkami morskimi się zrobić„. 

wynos! 67 tysięcy metrów tkanin miesięcz-

n!e. 
Tow. Zródlcrk staje do współzawodnictwa 

vzywając tow. Będkowskiego o ten ostatni 

------~ 

Nadmierne 
•kolei innych towarzyszy. W ten sposób do W dniu 27.8.47 r. zaniosłem I parę mę-1 nowanc; przeze mnie 1000 zł. (gumo była 
wyścigu procy zobowiązali się z !kalnl tow. skich butów, 1 parę damskich, oraz 1 but moja). 
Zródlak, Będkowskt, Grabowski i Chudzik męski do szewca, ob. Walczaka, ;z:am. przy ul. Zapytuję Sz. Redakcję „Głosu Robotnio:ze-
Salowi i mojstmwie tkalni i przędzalni. pa· Zg!ersk!ej 21. go", czy leży w moż:liwościach przeciętnego 
perowcy i pepesowcy, stanęli do wyścigu 0 I b' . ló k h pracownika płacić tak.iie kwoty za samo 

1 ł d . 'd w pan za I"l'ZY 1c1e ze we gumowyc b- . ? Zd . . ! . pracy i napewno za ich przy~ a em po] q . ól fl kó k' h 1• k . ły h 11 przy 1c1e. aie m1 s ę, ze ceny dopuszczal-
wszyscy pozostalt. W dyskusji, tkaczki tow. 1 P - e w męs ic 0 ze owe 1 ca c e pych opłat zostały dla panów szewców 
tow. Zlęczok i Piwowarska, wskazały na to, ków u damskich butów oraz za podkładkę ustalone. 
te starzy tkacze pilnujq; swych krosien, ro: do pękniętej zelówki u jednego buta za- A może dla dobra obu stron powtnny s!ę 
;umfojąc, jakie znaczenie dla państwa ma żądał 1.100 zł. Wobec mego wielk!ego zdzi· tym zajqć powołane do tego czynniki'?-
plan tr~yletni. Administracja fabryczna oraz vtienta (i przerażenia!) zgodził się na propo Stały czytelnik „Głosu Robotniczego" 
1:1·1·1·11 ·1l"I1'1 11111 '1IITIH1111'111IJI1111111111'111111l"lI11111111 'I I I I ll ll I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111111111111111111111·111111111111111111111111' 

Pracownicy Elektrowni w jednym szeregu z włókniarzami 
I 

Wiemy, w jakim stopniu uzależniona jest I Elektrowni Łódzkiej w dniu 5.9.47 - po wy- much możliwości, dla wykonania planu, który 
realizacja iplanu w przemy~le ;tłókienni:zy::i ~łuchaniU; re.feratów tow: _tow. Karaczews.kiego wpłynie na podniesienie stopy życiowej ro· 
od sprawnego, ciągłego działania Elektrowni. 1 Zadrzynskiego uchwahlt: botnika polskiego. Realizacja planu badzie 

Mog!.iśmy się o tym pfaekonać w ostatnich Wezwać całą klasę pracującą robotniczej najlepszą naszą nową odpowiedzią, udzie.loną 
r:Lniach - ileż kłopotu przyczyniła robotnikom Łodzi do wykonania, a nawet przekroczenia zakłamanym i zachłannym czynnikom· świata 
i wszysbkim mieszkańcom Łod~i uszkodzona 3-letniego planu odbudowy gospod., o przede kapitalistycznego. Naród polski, a przede 
turbina i z jakąż ulgą przyjęli wszyscy wiado- wszystkim zwracają się z tym apelem pod wszystkim jednolita w pracy i walce klasa 
mość o tym, że dzięki ofiarnej pracy załogi adresem braci robotn iczej przemysłu włókien· robotnicza stoi na str.aży suwerennośd i nie
elektrowni turbina ta szybko została urncho- niczego. zawisłości, tak pod względem politycznym, 
miona, a tym samym w dużej mierze Źażegna- Pracownicy Elektrowni Łódzkici zorganizo- jak i gospodarczym. 
ne niebezpieczeńs.two postojów. wani w PPR i PPS przyrzekają, że nie będą Zjednoczeni spełnimy nasze bojowe zada· 

Praco.wnicy elektrowni zdają sobie sprawę szczędzić w}'siłków, aby dostarczyć każdą I nia, jakim jest plan odbudowy gospodarczej, 
z osromnej odpowiedzialności, jaka na nich ilość wvmaganej energii elektrycznej w ra· dla dobra klasy robotniczej naszej Ojczyzny. 
ciąży, świadczy o tym ostatnie wspólne posie· 
dz'enie kół PPR i PPS. Po referatach głębo~dch 
i treściwych, wygłoszonych przez tow. tow. 
red. Karaczewskiego i dyr. Zadnzyńskiego -
wywiązała się ożywiona dyskusja. Mówcy pod, 
kreślili, że załoga ele.klrowni speln ia swe za- i 
danie, plan musi zostać wykonany. Kilku to- 1 

warzyszy poruszyło sprawę dyscypliny i osz-
1
1· 

czędności pracy - stwierdzając, że przestrze
gać należy wykorzystania 8-io godzinnego 
dniil. pracy. PPR-owcy i PPS-owcy muszą świe 
cić przykładem. W wyniku kilkugodzinn.:io::h 
obrad przyjęto następującą rezolucję: KOMUNikAT 

/ 
WSPÓLNE ZEBRANIA PPlł i PPS 

Dziś o godzinie 13-el wspólne zebranie 
a:łonków PPR i PPS oddzlalu trzeciego f. „Ho-
rak". 

Dziś o godzinie 13-ej wspólne ::ebranie czi. 
PPR i PPS tkalni f. „Horak". 

1 Dziś o godzinie 15,30 odbędzie się wspól
' ~e zebr~~re członków PPR i PPS PZPW Nr 4. 
O godznue IS-ej PZPW Nr 2. 

ZEBRANI.A. KÓŁ PPR · 

Żeby wszyscy wiedzieli, ie Polakom mo
rze jest potrzebne, że bez morza nijak żyć 
nie możemy. 

Teraz, po wojnie, ono dla nas nie to, co 
przed wojną. - „okno na świat". Teraz to 
już szerokie wrota, przez które przejdzie na. 
wet tak gruba osobistość, jak Jego Ekscelen 
cja Dobrobyt. Sak. 

Piękna inicjatywa , artystów 
W dniu 29 sierpnia br. objazdowy Teatr 

Zrzeszenia Artystów Scen Polskich ZZASP pod 
dyrekcją Janusza Cegiełki urzqdził hezinte
resowną imprezę w postaci konceitu arty
styćznego, który odbył się o godzinie 18-ej 
w jednym z pawilonów Sanatorium Ubezpie
czalni Społecznej w Tuszynku. Artyści teatru 
w składzie: Hanka Radwanówna, Helena Wil
czyńska, Irena Wojtaszewska, Nela Zodejko 
oraz Janusz Cegiełka, Bolclo Kamińsk! i Apo. 
linary Ptndros, w bogato urozmaiconym pro· 
-:;ramie sk!adajqcym się z ariJ operowych, 
satyry, piosenek, recytacj! i tańców regional· 
nych, umożltwili .przebywającym w sanato
rium chorym spedzenie dwu beztroskich go
dzin w pogodzie i weselu. 

Dyrekcja Sanatorium uważa za swój ooo. 
wiązek podać o po· •. ;yi szej szlachetnej in1-
cjat:·wie do wiadomości publicznej, nadmie· 
niając , liż całkowtty dochód z imprezy w wy. 
sokości zł. 10.624 został ofiarowany przez ar
tystów na bibliotekę tutejszegJ sanatorium. 

PZPW Nr 6 - zmlaar.i II. O godzinie 13,30 
PZPB Nr 7 - zmiana Il, PZPJ i G. Nr 8 - zm. 
Il, O godzinie 16-eJ f. Ko·wolskl. O godzinie 
18-ej Korczewski i Barnaciak. 

SRóDMIEJSKA PRAW A: 

Zebrani czlonkow1e PPR i PPS, pracownicy Zawiadamiamy, że w czwartek 11-go bm. 
o godzinie 10-el, w lokalu Szkoły ·'.'lojewódz· 
klei PPR Łódź, ul. Piramowicza NJ", 3, odbę
dzie się wojewódzka narad<1 spółdzielcza. Na 
naradę powinni pzybyć: 

O godzinie 18-ej tereno·we kolo Nr 2. O go· 
dzinie 14-el Karolewska Manufaktur« - zm. 
I. O godzinie 16-ej I. Grabski. O godz. lS,30 
„Durabella". O godzinie 16-el Zakłady Dzie
wiarskie. O godzinie 15-el Fabryko Nr 12 -
<>ddzL<1ł V. O, godz. 14-eJ f •• ,f;isert i Schwel· 

.,, dniu dzisiejszym odbędą się zebrania kert". 

Dziś 9 bm. o godzinie 17-ej w lokalu Dziel 
nicy Sródmieśde - Lewe Kilińskiego 124 od· 
będzie się odprawia poś•:""-:cona udziałowi 
miodzie-ty ZWM-owej w Wyścigu Pracy. Na 
odprawę winni się stawić wszyscy przewod
niczący kol fabrycznych przemysłu włókien
niczego, działacze ZWM-owi pracujący w 
sekcjach młcdzieżowych Zw. Zow. Włóknia
rzy. ora2- ZWM-owcy członkowie Rad Zakła
dowych fabryk włókie11niczych. Sprawy b. 
ważne. Obecność obowiązkowa. 

ZARZĄD MIEJSKI ZWM 

PRZERE.JESTRACJA 

1) Prezydia {3) sekcji spółdzielczych ptzy 
Komitetach powiatowych i miast wydzielo
nych PPR. 

2) peperowcy, czlor.kowie Rad Oddzialo
wych Zw. Gospodar. R. P. „Społem". 

3) peperowcy, ,delegaci wybrani przez 
konferencje powiatowe na konferencję Okr. 
Zw. Gospodar. RP. „Społem". 

4) Icterownicy. oraz po dwóch członków 
sekcji rolnej przy Komitetach powiatowych 
PPR. 

Wojewódzki Komitet PPR 
w Łodzi Podaje się. do wiadomości wszyslkim człon • 

kom Związku Walki Młodycl1, należących do 
Dzielnicy Sródmieścic, iż od dnia 5.9. 47 r. Sekcja Spółdzielcza 
do 1.10 1947 winni się zgłosić do sekretariatu UWAGA SEKRETARZE KÓŁ 
Dzielnicy przy ul Gdai1skiej Nr, 42 celem do- LEWEJ ŚRÓDMIEJSKIEJ 
k?nania przerejestrncji. Człcnkowie.„ którzy ~ Dziś 0 godzinie 16-e" w I l: l l 
me dopełnią o])')w1ązku przcrc.icstrnc.i1 w po- " „ . ! 0 . a ~ w ~s.nym 
wyższym terminie, Lrac<1 wszelkie prawa człon I prz, ulicy Pol~d11Iowe1 11 odbędzie się od· 
kowskie i. automatycznie uleqają wyklucze- praw.a wszystkich sekretarzy l'ół Lewej Sród-
niu. miejskieJ. Sprawy ważne. Obecność obowiqz-

2'ARZĄD DZIELNICY kowa. , 

• 

kół w następujących fabrykach i insty· 
tucjach: 

RUDA PABIANICKA: 

O godzinie 13-ej 
rak - zmiana Il. 

WIDZEW:. • 

oddzi.ał pierwszy I. H~-

SRODMIESCIE: 

C godz. 16-eJ Zjedn. Przem. Jedw„ Zjedr. 
Przem. Pończ. O godzinie 15,30 Zjedn. Pr~em 
Gumowego, RTPD. O godzinie 17-ej kolo przJ 
Zw. Inwalidów. O godzinie 16,30 Zw. Zaw 
O godzinie 15-ej Urząd Pocztowy Nr t. 

O godzinie 8-eJ rano Stra:z Przemysłowa 
PZPB Nr .J6. O godzinie 16-ej I. „Jarysz". O STAROMIEJSKA: ' 
godzinie 15-ej Zjedn. Fabr Pończ. O godzinie 16-ej Szk. 01. Polit. Wych., 
GÓRNA PRAWA: Lemphke i Heike" . . O godzinie 15,30 I. „Lido" 

- koło I. O godzinie 14-ej 'Tk<ilnia PZPB Ni 
2 - zmiana I. O godzinie 13,30 PZPB Nr 6 „B" '']koło III, 

PZPW Nr 1 - koło czw.arte, Ośrodek Koni. 
Nr 3. O godzinie 16,3? PZPW Nr 4 - kOlo lll, 

GÓRNA LEWA: 

O godzinie 15-ej ZBM, o godzinie 16-ej 
PZPW Nr 11, ~!raz Ogniowa, O godzinie 14-ej 
Nowa Tkt1lnia - zmiana druga, Wykończal
nio IColorowa, PZPK Nr. 2. O godzinie 7,30 
Stra.ż Przemysłowo. 

GO RNA: 

· O godzinie 14-ej Tkalnia PZPB Nr 3 - :i:m. 
11, przędzalnia - zmiana I, O godzinie 13,30 

BAŁUTY: 

O godzinie 16·ej CSS„ garbarnia „Mars' 
O godzinie 17-ej Zatząd Wydziaiu Kobiecego 
przy kom. dzielnicowym. 

UWAGA INWALIDZI .NOJENNI - PEPEROWCY! 
we·wtorek dnia 9 bm o godzf'nie 17·ej od

będzie się zebr-:rnie f!,~·cilidów woja:mycq-pe
perowców w lokalu D~i:-lnkv Sródmieście 
przy ulicy Piotrkowsltiej Nr 63 

Stawiennictwo obowiązkowe pod rygorem 
partyjnym • 
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lronHra Piotrko,wa I Ił' "" , b -. ·1ęla 
G~~,t~o'rX~~~~.~,~·o„ mponu1ący prze ' 1eg SW 

Piotr.~1>w-'Jlry:~1efo~1.13~~ionów 16• 1· p: Dożynki w województwie łódzkim zgromadziły około 200.000 c·hlopów 

• 
WSI 

Administracja czynna od godz. 8 -
16:.ej be? przerwy obiadowej,. w soboty 
od godz. 8 - 13-ej. 

Redaktor przyj~uje codziennie od 
godz. 15 - 16-ej. 

Konto czekowe redakcji „Głosu Piotr
wwskiego" w Komunalnej Kasie Osz
i!zędności w Piotrkowie nr. 425. 

-o-

Komu winszu:.emy 
Wtorek, 9 września 1947 r. 
D~i:ś: Korbinia·na B. P. 

W ainiejsze telef.onv 
!0-49 Urząd Bezpieczeństwa Publiczn. 
łJ-14 Powiatowa Komenda M. O 
W-41 Miejski K~misariat M. ©. 
10.- _ -\traż pożarna 

1}. J.; Ubezpieczalnia Społecz.na 
10-70 Szpital Sw. Trójcy 

Pogotowie lekarskie: nocne telefony: 
11-13 od 21 - 7 rano. W niedzielE' i świę 
ta dyżur dziel1ny w szpitalu św. Trójcy. 

KINA 
Kino Bałtyk - „Dziewczęta 1 I, ·Idu" 

~ fi'.'r p.rndukcji radzieckiej. Początek 
seansów o 16, 18 i 20. 

KINO POLONIA wyświetla wesoły 
film z życia dwóch chłopców, pod tytu· 
łem .,Mały Dżentelmen", produkcji 
1merykańskiej. 

-o-

Dvżury aptek: 
Dziś cJ-·z11ruje apteka magistra Wita-

no"·:::: -·, J;::c Tr;.:l:n11r1ski 1. 

Z całego kraju napływają wiadomości 
o imponujących uroczys.tościach, zwią· 

zanych z li rocznicą reformy rolnej. Sra 
ly w nich udział wielotysi·ęcz.ne rzesze 
ludno:S.ci wiejskiej. W tys.iącaćh groma?! 
i gmin odbyły się zg-romadzenia i aka
demie, połączone w wielu · wypadkach z 

IJwaqa! 

wreczeniem aktów nadania ziemi oraz 
ze Swiętem Lotnika. Oto relacja naszych 
korespondentów: 

ŁOWI CZ 
W Golińsku, pow. Łowicz ·- przema

wia! do zebranych tumów tow. posel 
Helchowski( który o!11ówił historyczne 

Uczestnicy konkur u szkolne1.o 
Wielki konkurs szkolny pt. "Głos Piotr

kowski - dzieciom swoich Czytelników" 
zakończył się w numerze sobotnim na:-:ze-

Rozlosow.rnie nagród odbędzie si~ pu
blicznie w lokalu kina „Bałtyk' przy ul. 
Legionów dziś tj. dnia 9 września 19~7 r. 
punktualnie o godzinie 12-tej w połud-

go pisma. Ze względu na wielkie zainte- nie. \ 

resowanie ko~kursem ostateczny termin Redakcja i Administracja „Glosu Piotr
składania kuponów przedłużamy do go- kowskiego" prosi wszystkie dzieci biorą

dziny 10-ej w dniu dzisiejszym. ce udział w konkursie i ich rodziców o 

Przypominamy wszystkim zainter<:!SO- liczne przybycie. 
wanym, że 10 sztuk wypełnionych kupo- Uwag a : W najbliższych dniach 
nów należy nakleić na jednym arkuszu „Głos Piotrkowski" rozpoczyna drugi· 
papieru i złożyć w Admii)istracji „Głosu wielki konkurs z cennymi nagrodami. 
Piotrkowskiego", Piotrkow Trybunals1{i, , 

1 
Szczegóły nowego konkursu nodamy 

ul. Legionów Nr 16, I-sze piętro. wkrótce. 

• zyc1a .z • 
W źw1ązku ;:. zakonczeniem się sezonu 

letniego świetlica Huty „Hortensja" przy
stępuje cto intensywnej pracy. 

W śro<le dnia 10 bm. o godzinie 18-tf'j 
kulturalno-oświato-

fabryk 
wej zwoluje ogólne zebranie wszystkich 

sekcji dramatycznych, tanecznych. chó· 

ralnych itp. Na z/ebraniu ustali się plan 
pracy na sezon zimowy 1947-48. 

•111-1111.-1111-1111-1111-1111--1111-1111-1111-1111-1111 

a §Uli ądou1e 
AlELai:dt>r Lisman, zamit>,zl aly \\ W I\ n\~ie g·ń1in.v U "Zczvn. pawia- dze \\raz z doni~ ie1liem prze, ał proku-

Piotrk'J\ ·e przy uficy Topolo';\ ej w~jp::;I fu piofr .. ._:1-ego, _7.~t,t:zvmana zo t?l~ ratnrowi Sądu Okręgowego. 
skargę do Sądu GrodzkieQ'o w Piotrka- prz~z l' '~'. idiek M11J.c11 0bvwa.telsk1eJ, Sąd 0kręgowy w Piotrk"Owie w dniu 

. . k . d . . J' Zofia Dz1embor 1porleJrzanao paserstwo. 18 sierpnia 1947 roku skaza! .'Boleslawa 
wie. przecrn· 0 .sąsia .0 \:·

1 swoie'.11u oze-1 DÓwiedziaws;y się o tym narzeczony i~j Kola i11skiego na sześć mie.-;ięcy więzie-
fo,vt Marchlew1czow1, ze ten rne mog;K t3 1 ł T( i· · - 1 · · · I · -K·l , . . . . • o es aw o asms .;1, m1csz .;:anicc e- nia z zaliczeniem tym cza "Owe.go are z-
usunąc 1 ~ 1smana z mi€szkarn~ 7 aJ~owa meniynowa grniny Łęczno. chciał spowo !owania od 23 k\l,iclnia do 18 sierpnia 
nego w Jego domu, pała do mego mena- dować uwolnienie narzcczomcj.zgłosil się 1947 roku z zawieszeniem wykonania 
wiścią, stale go szykanuje, a pewneg·o na p<Jsterunek Milicji Obywatelskiej i, pozoce;lakj do odbycia kary na okres lat 
dnia napad! na ni2go '" podwórzu, chcąc prosząc o zwolnieni~ Dziemborówn), trzech oraz na 3.000 zkitych gTZ)'\\ny z 
go uderzyć jakimś tępym narzędziem w \Y1:ę'tzy! k.omendanlow1 p.osterunk~t ~9 zamianą w razie ni-eściągalności na 

1 
M1e<lzmsk1ernu 3.000 zł<Jtych. Mtedz111- <;ześć dni więzienia i konfiskatę dowodu 

g.owę. . , . ski jedna·k me zg0dził się nri to i pienią- rzec7.owr[!o: 3.000 złotych. · 
S~d Grodz~ po rozpoznantu sprawy 1 ~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

przesłuchaniu świadków zajścia, skazał 
Józefa Mar.r!1lewkza na dwa tygodnie 
aresztu i 200 zł. opiaty sądowej, obcią· 
żając go knsztami .PQ5tępo•Wania w spfa 
1vie Niezad'{)\\·olony z tego wyroku oskar 
żony Marchlewkz wniósł apelację, na 
skutek której sprawę rozpoznawał Sąd 
Okrf'gowy ,,. Piotrkowie, jako in-tancja 
od\'·0!01\·cza i w wyniku rozpra\\'Y wy
;ok s.1<lu Gr,,....-lzkiego zatwierdził, za.są· 
dzając od oskarżonego Marchlewicza 
400 zł. opłaty sądowej i koszty postępo· 

.Ze §portu. 
W sali kina „Poloma" odbyły się r_.i .. >r'.1" 

sze zawody pięściarskie o mistrzost".rc1 kla
sy ,.A" pomiędzy IKPE - Łódź a „Con
cordią" -- Piotrków. 

Spotkanie to skończyło się zdec:vdowa
nym zwycięstwem „Concordii" w stosun
ku 14:2. 

wania za drutra instancJ·ę, oraz zasądził Wyniki techni<!zne (na pierwszym miej-„ scu zawodnicy „Concordii"): 
od oskarżonego Marchlewicza na rzecz 
Qskarż clela Lismana poniesione przez 
niego koszty postępowania w drugiej in
stancji. 

"' * 
llllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll!llUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll 

- - ·ple szenia drobne -
Sprzedam tanio .samochód osnbo\\'y 

Opel - Kadett" po likwidacji. rejestr o
. any, na chodzie. Wiadomość: Piotrków 

111. Pilsu<lskiego 38 m. 3, tel. 13-42, Ko
bos. 

W wadze muszej - Adamus zwycięża 
w drugim starciu przez k. o. Olesil1skiego 

W wadze koguciej - Brzózce w drugim 
starciu poddaje się Szaliński. 

W wadze piórkowej - Borowski pp I: d
ncj walce zwycięża na punkty Nowackie
go. 

W wadze lekkiej - Maciejczyk p•iko 
nał wysoko na punkty Sobczaka. 

W wadze lekkiej - Lask~wski nrzegnł 
przez k. o. z Rejnszem. 

W wadze średniej·- Sc1bud zdobyl dal
Kubacki Wacław, zamieszkały wie~ No- sze punkty przez poddanie się Kubak\ w 

worybie, gromada Zywocirt gm. Bogusła· drugim starciu. 
wice. zagubił dowód osobisty, kartę raz- W wadze tlółcię7kiej - Wojnar.:1v·ski 
poznawczą, kartę rejestracyjną RKU - uzyskuje zwycięstwo na skutek podii m:a 
Łask, które unieważnia. się Stasiaka w trzecim starciu. 

· Wiącek Józef zagubił kartę rejestracyj- W wadze ciężkiej - Stec zwycięŻl'I 
ną wydaną przez RKU - Łask. któi'ą 

1 
przez techniczne k. o. Kempę. 

t .:,·~ważnia. Na punktv sędzi0wał O'b. l\J.~l . n~czvl.;. 

W ringu, zgodnie ze swym nazwiskiem, 
ob. Słaby, obydwaj z Łodzi. Widzów oko
ło 600. 

Na tym miejscu należy podkreślić oby
watelskie stanowisko dyrekcji kina „Po
lonia", która doceniając znaczenie sportu 
pięściarskiego umożliwiła „Concordii" or
ganizację zawodów. 
Wyrażamy nadzicjG, że takie stanowi

sko będz,ie przez dyrektora ob. Mis:1,t.elę 

zajmowane nadal. Apelujemy jednak do 
niego, aby wyraził zgodę na sprzedaż 

miejsc stojących, gdyż umożliwi to oglą
danie zawodów więR:szej il.ości zwolenni· 
ków sportu. 

W dniu 7 bm. . około 1 OOO osób ocleszło 

bowiem od kasy bez biletów, a przy zgo
dzie dyrekcji 200 osób mogłoby jeszcze 
oglądać zav;ody. 

Kierownictwo sekcji natomiast zapew-. 
ne wtedy wzmocni straż porządkową, za-· 
praszając: do współpracy odpowiedni:i 
ilość członków straży pożarnej. 

Na marginesie należy zaapelow'lf do 
Powiatowej i Miejskiej Rady Wychowa
nia Fizycznego i Przysposobienia Woj$ko· 
wego, aby poczyniła starania nad budo· 
wą skrumnt:j , prowizorycznej hali sporto
wej, której brak dotkliwie daje się w 
Piotrkowic ndciuwać. 

znaczenie reformy rolnej oraz 3-letrn 
plan go.-:pc•darczy. Popisy zespołów Wi 
ciowych wywoływały powszechny entL: 
zjazm obe('.nych na dożynkach gospoda 
rzy. 

BRZEZINY 
W Błędowej Woli, pow. Brzeziny -

uroczy~Jtości rozpoczęły si·ę o godzinie 
15. Prócz okolicznej ludności wzięli w 
nich udział z ramienia Urzęd11 Wojew. 
tow. Krytl.ski, z KW PPR tow. Cyga· 

nek, tow. Hilewicz, tow. Sysiak, dyr. o
kręgu PNZ oraz ob. Anioł (SL), staro·. 
sta powiaitowy. Po krótkim inauguracy . . 
nyrn przemówieniu prze<lstawidel<i Zw 
S;:i rnonomocv Chl0r:;kie i refen1 t o R efo 
mie rolnej ·wygłosił phedstawiciel K~ 
PPR tow. Cyganek. 

Tow .Cyganek w słowach silnych na· 
kreśli! hislmie walk chłopstwa o reformę 
rolną. \Vpl~ w· Reformy Rolnej na rozwó; 
wsi zobrazowat tow. Gyganek, cytując 
cały szereg <lanych s.tatystycz.nych. R-e
ferent podkrdli~ w swym pirzemówieniu 
znaczenie praktycznej pomocy brygad 
robotniczych, które w woJewództwif 
łódzkim walnie pomogły chłopstwu w re 
alizowaniu rozdziału ziemi. 

Przemówieink swe tow. Gyganek za
tfończvł słowami: „Dzieło Reformy Rol· 
·nej nie zostało jeszcze zakończone, 
Stworzone zostały szerokie możliwości 
do przeprowadzenia ełekryfikacji wsi. 
Wynikiem dokonanej reformy będzie 
wzorowa na wysokim' poziomie kultural
nym I oświatowym postawiona wieś poł· 
ska". ©krzykiem na cześć jednolitego 
frontu wsi· i miast poickhwyconym przez 
zebran~1ch - tow. ~yganek zakończy! 
swe prz-emowieni-e. 

KO~ECKIE 

W dziesięciu gminach powiatu Konoc! 
kiego odbyły się lokalne urouystości, 
-wiązane z rocznicą Reformv Ro~ej 
We \"\'si Rado.:-zyce pow. Koneck~~ od· 
były się centnine uroczystośd z udzfa· 
łcm licznie przybyłych chłopów, deleg a· 
cji robotników z okolicznych miasteczek 
oraz clelegalów Wojew. Zw. Sarnopomo· 
cy ~hloipskicj. Partii Robotniczych i SL 
Na umczystości, które odbyły się we 
wzorowym majątku Zw. Samopomocy 
Chłopskie.i przybyła również bardzo licz
na delegacja chłopów z powiatu Konec· 
kiego. Otwarcia uroczy \ości dokona! 
przedstawicie} pow. Zw. Samop·omocy 
Chłopskiej tow. Klusek i ob. Cybulski z 
Wojew. Zw. Sa,m. Chłopskiej. 

Referat o lłeformie Rolnej wygłosił 
tow. Bok z ramienia KW PPR. Przemó· 
wienie tow. Boka nacechowane było sil
nymi akcentami Jednolitego frontu wsi 
i miasta. Tow. Bok p·oddal ostrei krytycP 
dzi::i!anie PSL-owskich elementów na te· 
rr>nir powiatu. 

W po\\ i-ecie piotrk<J\vskim, radom 
szcrnńsldm, wieluńskim. sieradzkim itd 
odbyły się rÓ\\'nie.ż setki uroczystości de 
żynk'°wych. na którvch przemówięnia 
w ·gfoc;iJi dzialncz~ Stronnictwa Ludowe 
go. PPR i PPS, podkreślając doni<>sł0ść· 
reformy roilr1ej, która przekształcila obli· 
cze wsi pol5kioej - wyzwalają<' ją z nie· 
wnli jaśniepHnńw - wyzyskiwacr.y. 

W umczystościach dożvnkm:vyrh nr• 
terenie wojr\\"ó<lztwa łódzkiego wzięV 
udział olmlo dwustu tysięcv rhl0pów 
wraz z rorh:innmi. 
lllllllilJJIJ l IJl llJ I IJlllt)l I I I lllJlll I I I f I I I• 

Kronika oświatowa 
Akademicki Związe~ Walki Młodych „l· 

de" w Poznaniu. zorganizował 6-tygodniow 
kurs przygotowawczy na rok wstępny na wy7 
sze uczelnie z z11kresu nauki o PolscP Współ 
czesnej. Na kurs uczęszha około 300 sh1:-h1· 
czy, z których większość rekrutuje się ze <fer 
robotniczych t chłopskich. 

"' • „ 
W Sławsku Wielkim rozpoczęto bud•'· 

szkoły dla przeszło 120 dzieci ktńrn zost.rnie 
„ k,... i"v"? •no w pr7yqlym roku 

Wv~ '" • Wol Komlt~t PPR w tod7i 1r iet Redokcvinv Red I Adm Ł6dź, Piotrkowsko 86 lelafony, Redoktor Noczelnv 211, . 14 Sekretariat 254·21. Reda'<ci;i nocna 172-31. 
Dziol ogłoszeń, Piotr:Cowska ~ tel. 111 50 Konto PKO VU - 1505 Zokl Grat. Sp. Wyo. ,tćdzkt 1nstyt•.1t Wvdowntczy•· D _ f)[j,;})'. 

.:ENNIK or· OSZElll Wydawnictwa „Głosu R cbotnlc:..eqo" w Łodzł obowlązujqoy · „d dnia 15 czerwca 1947 r"lk:u: W tekście: od 1-100 mm zŁ 50, 101-200 mm. zł 60, powyżej zł 70. 
łe tekstem: od 1-109 mm. sl 35, 101 -.. !OO mm. .u 45, poWVżej zł 60. Drobne za Jedno si owo: poszukiwanie rodzin zl 20, handlowe (le karze, kup.oo { spraed-.:1:} ~ :?5, i!:•'ll'bv ir.ł 20, 

c01!zuklwcniei oroav d. 10. W niedziele i święta 200/n dro:i<>I. 

/ 
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Tegoroczny wysc1g kolarski o górskie mi- TRAGICZNY WYPADEK GABRYCHA 
1 strzostwo Polski, który rok rocznie odb ywa Na tak zwanym „zakręcie śmierci" C>abryc11 

~. Mn'o •ile pomarli z chł<>du, 
Niedc-,tatku, oraz głodu, 
Le.cz w pobliżu Mlecznej Drogi, 
Nabiał ba.rdz-0 był nie drogi. 

137. Aż pewnego dnfa ••• 

m 

Pik 1"Uch zrn.1::-ił nieostrożny 
I za,vadził o ·dwurożny 
Ks·i•P,'.Życ, co po niebie ~vló·kł się. 
Wtedy głuchy rozk~ł stuk si~. 

n 

ZAOPATRZENIE W OPAŁ W III KWARTALE 
Ministerstwo Aprowizacji zwolmło do roz 

działu na karty zaopatrzenia kat I (za wy
jątkiem tych grup ludności pr<:tcującej, która 
ma zagwarantowane tzw. d0putaty węglowe 
na podstawie zbiorowych układów pracy) w 
kwrtale IIT rb. -- 228.654 ton węqla opało
wego. 
. Kontygent ten . umożliwił wydanie dla po-· 

s1adaczy kart zaopatrzenia kat. I - po 200 
kg węgla na terenie całego kraju, z wyją. 
tkiem województw: śląsko-dąbrowskiego i dol 
nośląskiego, gdzie ze wzql~du na bliskość 
kopalń przydzielono a 180 kq na kartkowicza, 
natomiast dla ru. Łodzi - do 320 kg. 

Poza tym Ministerstwo Aprowizacji przy
znało w III kw<J.rtale rb na cele ogrzewania 
qrnachów pubiicznych 99.446 ton węgla i 
64.400 ton koksu. 

Na pokrycie potrzeb opałowych za!tładów 
służby zdrowia przyznano · w miesiącach sier 
pniu i wrrnśniu rb. oddzielny kontyqent opału 
w ilości 35.600 ton koksu i 56.860 ton węgla 

' Należy nznaczyr, że niewydawanie węqla 
w odstępach mi~iqcznych nic daje jeszcze 
powodów do niepokoju, gdyż poszczególni 
oahiorC'y niejeclnokJ o tnie otrzymują węgiel 
partiami kwartalnymi , aby uniknąć wyższych 
kosztów transportu. 

PCH WYł.ĄCZNYM DOSTAWCĄ CUKRU 
Państwowo Centrafo Handlowa, Oddział 

Wojewódzki " Łodzi, podaje niniejszym do I 
wiadomości, ~e stoscwnie do zarzadzenia Mi-1 
nislra Przemysłu i Handlu z dnia i~.6 1947 r„ : 
począv:szy od dnia 1 września 1947 r. PCH 
Jest wyłącznym dostawca cukru dla h~ndlu 
detalicznego, hurtu, półhurtu, p.rzemysłu pry-
watnego i stołówek, " 

ZAMIAST KWIATOW 
Z okazji imienin kpt. Mariana Sobczyń

,:dego. pracownicy Wydziału Personalnego 
~1.<larlaią ~ 100 zł dla dzieci po poległych wię
nach politycznych. -

się w Jeleniej Górze, w tym roku zakończył przebywszy już 60 km w czasie 1:50 min i pro 
się tragicznie. Ofiarą ciężkich obrażeń p a dł wadząc sam wyścig z przewagą okoł-0 200 me· 
Gabrych, zeszłoroczny mistrz Polski, z pocho- brów przed Kap.ia:<iem, Napierałą i ?sińskim .

1
. 

dzenia łodzianin, a obecnie sta-rtujący w bar- jadąc z szybkosc1ą 60 km na godzmę, prze
wach krukowskiej Garbarni. wirócił się na wirażu i został wyrzucony z ma- I 
~------------;... ____________________________________ ~----------~----~~~ ; 

Po/kłosie liąowei niedzieli 

o porażki, 
ŁKS podobał się bardziej od Garbarni ! 

W meczu piłkarskim o wejście do ekstra
klasy,; „Ga·rbarnia" z-rewanżował.a się ŁKS-owi 
w iiilentycz.nym stosunku, w jakim poprzednio 
przegrała w Łodzi. Mimo porażki drużyna 
łódzl<:a była lepsza technicznie. szybsza i 1e~ 
prezentowała lepszy styl gry. Gospodarz-e Wc!l
czyli bardzo ambitnie i to było głów:ną przy-

czyną ich zwycięstwa. Z drużyny łódzkiej wy
różnili się: Łącz, Hogendorf i Baran, a w µru
żynie krakowskiej Nowak i Lasiewicz oraz Ja
kubik w bramce. 

Bramki strzelili: dla zwycięzców Ignaczak 
(2) l Rakoczy (1), dla pok~:manych - Łącz. 

Zawody prowadził dob,·ze sędzia Grc1szkci 
~~~~~~~~~~ 

Napierała. 

szyny na wystającą skałę. okutici upadku oka· 
zały się fatalne. Doskonały ten kolarz uległ 
ztamaniu podstawy czaszlti oraz ki~u żebe; 
i w stanie bardzo ciężkim został przewiezio!Ij 
d r szpitala w Szklarskiej Porębie. 

NAPIERAŁA ZDOBYWA MISTRZOSTWO 

Tenisiści łódzcy zamykają S e Z O n . Wyścig wygrał stary lis Napie;rała, który 
I w tym sezonie przechodzi renesans swej for
' my. Napie.rała przez cały czas utrzymywał się 

w czołówce i po wypadku Gabrycha zdecydo
mistrzostwami okr·ęgu w dniach 22 - 28 b.m. 

Tems. sport przed wojną uprzywilejowa
ny dla niewielkiej części naszego społeczeń
stwa, dzis.iaj przeniósł się na korty fabryczne. 
Najbardziej aktywną akcję wykazuje wśród 
klubów robo1niczych sekcja ten~sowa Wimy. 

Zawodnicy Wimy: Borowczak i Sk<:mec
ki II rozpoczęli ka·rierę sportową w 
1935 roku w turniejach młocl.zieżqwych, w 
których Łódź; pierwsza zclecydovlała się na 
krok wówczas „rewelacyjnv", dopuszczając do 
nich chłopców do p-0da wania piłek, z . których 
wyrośli reprezentanci naszych ba.rw państw·o
wych, jak Skonecki I i inni. 

Po wojnie sekcja tenisowa Wimy została 
osłabiona brak.iem Skoneckiego I, ale już dzi
siaj posiada bardzo obiecujący narybek w po
staci Skoneckiego II, a oprócz niego wielu je
szcze chłopców rokuj~ duże nadzieje na do
brych tenisistów. 

Łódzki Okręgowy Związek Tenisowy, jak 
nas informuje kapitan sporto1vy ob. Stępień, 
czyni już dzisiaj przygotowania, aby w sezo
nie zimowy zapewnić łódzkim tenisistom tre
ning w hali Wimy. Jeżeli starania ŁOZT zo
staną 'zakończone pomyś.Jnie, forma naszych 
tenisis.tów znacznie się jeszcze podniesie. 
Tymczasem jednak myślą jeszcze oni o se?.O
nie na kortach otwartych. 

W dniach 22-28 bm. na kortach Parku Po
niat-0wskiego odbędą się mistrzostwa okręgu 
łódzkiego we wszystkich grach, a więc w sin
glach i grach podwójnych, łącznie z mistrzo
stwami juniorów. Zgłos'zcnia do mistrzostw 
przyjmuje ŁOZT. mieszczący się przy ul. Ar
mii Czerwonej 54, do dnia 22 bm. wląctnie. 

Udział v.f mistrzostwach brać mogą jedynie 
tenisiści zgłoszeni w Polskim Zwią.zku,.. Teni
sowym. 

wanie wysunął siq na nierwsze miejsce, pozo-
stawiając za swymi plecami Wandora (Kra
ków), Grynkiewicza (ŁKS, Łódź). Wtl'Zesińskio>· 
go (Warszawa) i Siemiliskiego (Warszawa) 

DOBRE MIEJSCE GRYNKIEWICZA 
i PECH PIETRASZEWSKIEGO 

O ile w tym wyścigu doskonale spisał się 
młody GrynkiewiC'Z, o tyle drugi łodzianin -
Pietraszewski Lucjan (DKS) zawiódł. Pietra
'szewskiego, jak zwykle, prześlad-0wały gumy. 
Pierwszą złapał już na 28 kilometrze za star• 
tern i wskutek straty około '3 minut na zało· 
żen ie nowej odpadł od czołówki i przez 42 km 
musiał jechać zdany na wlas.ny siły. Na 70 
kilomelrze łodzianinowi pękła po raz drugi 
dętka, przekreślając wszel•kie jego szanse na 
7ajęcie czołowego miejsca. 

Czas Napierały na 100 km wyniósł 3:32,08 
sek., czas Grynkiewicza - 3:38,16. Pietra
szewski uplaso~ł się na 11 miejscu z czasem 
3:49,10 sek. 
llUllUUllllllUlllJlllllllllllUUUllllllUUlllllłlllłllUllllUllHUUlllUUlll!lł onia świdnicka 

wysl~pi dzisiaj w Lodzi 

z- Ż>.Jcia KS 1ranzwajar:q; 

MotocyklellJ po bezdrożach M~d~r~wna ulegą Słamcze~-
w niedzielę z okazji święta lotnic7ego sek- sicie~ na zawodch w Olsztyn1e Daisiaj o godz. 17•ej odbędą się zawody 

piłki nożnej między KS Polonia (Swidnica)_ 
ŁKS. 

cja molocyklowa KS Tll'amwąjarzy w ilości 25 Najlepsza dotych-
maszyn odbyła wycieczkę na lotnisko w Lu- czas nasza sprinterka 

Przedsprzedaż biletów w sek·reta.riacie ŁKS 
_!__ ul. Piotrkowska 67. 

Ogólnopolskie zawody 
Przemysłu K. Odzieżowego 

blinku. I Moderówna (AZS -
W ramach tej wyciec1ki zorganizowano w Łódź) doznała sensa-

lesie tuszy11skim wyścig terenowy na dystan- cyjnej .p-0rażki na za· 
sie 5 km. w wyścigu pierwsze miejsce zajął r wodach lekkoatletycz 
Kołeczek Tad., zdobywając nagrodę ofiarowa- I nych w Olsztynie, zor 
ną przez Jurkiewicza Wiktora, drugie - Ma- I ganizowanych z oka-
J·ewski (nagroda Szumińs~ego), trzecie - I, zji zamknięcia obnu Zarząd Główny Związku Zawodowego Pra

cowników Przemysłu Konfekcyjna - Odzieżo
wego urządza w dniach 12, 13 i 14 września 
1947 roku we Wrocławiu Ogólnopolskie Igrzy
ska Sportowe Pracowników Przemysłu Kon
f ekcy jno-Odzie:i:owego. 

przed m'iędzypaństwo-Morga Stanisław (nagroda Krrzyckiego), czw3r- ' wym meczem z Wę-
te - Krzemiński (nagroda Banacha). rrierkami. 

Udział wezmą Konfekcyjne Kluby Sporto
we z· calej Polski. 

W niedzielę -druży~a ~iłk~rska KS 'J_ram
wajarzy gościła w Sk1ern1ew1cach, g~ie w 
meczu towarzyskim· zremisowała z tutej;zą 
Unią 1:1. I 

I 

Moderówna w hie
qach na 100 i 200 me· 
trów rirze9rała do 
Sł-0mczews.kiej w tza 
.<ach 13 i 27 sek. 

Wszyscy sporlowc.y 
Winni wzr ąść udział w akcji Odbudowy Warszawy 

cy, pracownicy Pa11stwowego Urzędu Wyr::b.o- Warszawy, każdy sportowiec wypełnia swój lej Polski. 
W związku z Miesiącem Odbudowy Stoli-1 Przyczyniając się do szybkiej odbudowy orgdnizac_ii młodzieżowych sportowych z c· 

wania Fizycznego i PW oraz Wojewódzkich obowiązek obywatelski dobrego Polaka i dla- Uczestnicy obozu, oprócz pracy przy odbu· 
i Powiatowych Urzędów WF i PW, w zrazu- tego w akcji tej nie powinno zabraknąć ani dowie Akademii, przerabiali bardzo bo~aty 
mieniu wielkiej doniosłości tej akcji - po- jednego sp-0rt-0wca. program zajęć z dziedziny wychowania fizycz· 
stanowili opodatkować się dobrowolnie w wy- • nego, t.ak, że większość z nich zdobyła przy 
sokości 100 zl od osoby na rzecz odbudowy W ramach letniej akcjo: obozowej Pańslvrn- . tej okazji stopień .,or1nrlownika" powsz~C'hne-
Warszawy @raz wezwać cały sport pols:d do wego UJzędu WF i PW zorganizowany zos~ał go 
złożenia datków na ten cel. podczas ubiegłego lata również „Obóz Odbu-

Należy przypuszczać, że piękny przykłc1d dowy V./arszawy". Obóz ten mieścił się w A
µracowników PUWF i PyY znajdzie licznych kademii Wychowania Fizycznego, gdzie u
naśladowców w organizacjach młoclzieżówy:h, czestnicy ollozu pracowali przy odbudowie A
związkach i klubach oraz wśród szerokich 1·kaclemii WF. W obozie tym w dwóch turnu-
rzesz spórtowców. sach uczestniczyła młodzież męska ze szkół, 

m!mmm1 m 11 :~11:1 1! 1 ~ • "'!l:':ili 1111::11 n m1m1rH 11 1rn, ;1. , :~ ;:1. 1:1j 11 111 ni1w1mm~ .11 ··111 • !il ·1:• :n11mw 11':t ' r1rM 

, SAMOBÓJSTWO Z POWODU SPRZECZKI ,. Ruci.zk;ej 56, którym zaop!ekowata aię milicp 
6 VI rześnia przy ul. Styrsk!ej 20 powiesił Wocha w stanie ciężkim przewieziono do 

się -na skutek sprzeczki z ojcem Henryk So- s:.:pltaia św. Józefa. 
Jeckl. lat 20. Przybyly Jel· -,rz z Ubezpieczalni Szofer Rózga Karol zam. ul. Kraszewskiego 
Społecznej stwierdził już tylko zgon. 25, prowadząc w stanie nietrzeźwym samo

ZNOW SZOFERZY 

Chctrakterystyczn yn: ie>I., że wielu młodych 
chłopców, którzy uczestniczyli w takim sa · 
mym obozie, organizowanym już w roku ubie
głym, zgłosiło się ochotniczo na obóz i w tym 
roku, co więcej, niektórzy po zakończeniu pier 
wszego tegorocznego turnusu pozostali na 
własne życzenie i na turnus drugi, poświęca
jąc w ten sposób całe swe wakacje letnie pra· 
cy nad odbudową Warszawy. 

Obecnie Nacze!I1d Rad-d Odbudowy Stolicy 
przyznała wielu :spośród uczestników wytni"· 
nionego obozu - w uznaniu ich zasług dla 
odbudowy - szereg honornwych od.znaczeń 
w postaci srebrnych i brązowych odzn <: orRZ 
dyplomów. 

Odznaki te dyplomy będą piękną nagro, 
clą za wysiłki i milą pamiątką dla dzielnv~h 
chłopców. 

Zapaśnicy - . „ 
OC~. "' "" 11 'FCIE $IE Przy zbiegu ulic Sanockiej : Pa,b!anickiej 

Glo«-'5E ROBOTu1czyu'1 Julia Woch, ul Dqbrowska 30a( została pr:<:e-

chód osobowy w kierunku Placu W'olnoścł, na 
ul. Piolrkowskiej między posesją IW'. 116 a 118 
najechał nc dorożke naJ;żącą ".l.o ob Wiś

ntewskiego, Wawelska "4. Uderzona z tylu 
doro.żka prze~róciła s!e i doszczę!nie rozbiła . 

zwycrezatQ 
legii 
LKS 

1o ,tadionie ŁKS-u 0dbyl s:ę , .. 
mecz zapaśniczy ŁKS - Legia (Kraków). w " uli n li Hł I jecłtana przez motocykli , jadący z Pabi.anic 

~n~a-Jp ... op_u_la ... rn ... ie""'j""'SZ'/.._m ... d_z_ie..,nR ... ik_u ... w_w_o_ie_w_ód_z_tw_ie-... :~za~o~z;~dc:~P~~~!cki~~~voz=a~~zy z~~~~ 

• 

Pasażerowie dozna1.i poth1czllo!i:. Sprawcę 
Wszystkie walki zako11czyly się iwyc1ę 

stwem gości. W ogóloej P'mkta"ii zwvr.im· 
ła Legia 7:0 (22:2L 
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