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tow. 601m1ull€i·Hlies#awa ąa Zjeździe Prze11ngslowq.n UJ Szczecinie 

I 
i zaczął budowac nową Polskę, której obraz skie place i różnorakie braki i niedomagania mło!zieżowego, niezbędnego dla rozwoju prze· 
przedstawia jego idea. Stanął do pracy nasz w zaopatrzeniu, stanęło do pracy przy odbu· mysłu i życia gospodarczego. 

! 
twardy, bohaterski górnik, chluba polskiej kia· dowie i uruchomieniu życia gospodarczego mi· A młodzież polska 11ie je3t ani mniej ofiar· 
sy robotniczej, a czarne diamenty wydobyte liony ludzi - robotników, majstrów, inżynie- na, ani mniej wytrwała i zahartowana w pra· 
jego rękami stworzyły podwalinę całej naszej rów. clyreklorów, pracowników umysłowych - cy i służbie dla ojczyzny od młCldzieży innych 
gospodarki. Rozpalili piece hutnicy i swl)ją przepojonych głęboką wiarą w słuszność obrn- krajów słowiańskich. Polskie mlodzieżowe 
pracą ofia,rną zaczęli zaopatrywać Polskę w nej drogi. Wybraliśmy tę drogę dlatego, aby brygady pracy okazały sic; bądź najlepsze, 
stal i żelazo tak niezbędne do odbudowy. Po- we własnym domu być pelnoprnwnym gospo- bądź jedne z najlepszych wśród brygad mło
łamane maszyny montował często dniem i no- darzem s'l'ego dorobku, abyśmy nie musieli dzieżowych wielu innych narodowości, biorą· 
cą nasz metalowiec i sta·nął przy nich do fl~a- pracować na obcych, zagranicznych kapitaH· cych udział w oclbudowie Jugoslawii i Bułga
cy, aby dać Polsce produktv swego trudu. stów i kształtować naszą ekonomikę i nasze rii. Polska winna wykorzvstać doświadczenia 

Polska droga, szczególnie tutaj, na Zie- życie według ich potrzeb i interesów. Nie zna- pracy młodzieży jugosłowiańskiej i bulgd.r-
miach Odzyskanych, oznaczała, że na zachwa-1 czy to, że nie chcieliśmy pomocy zewnętrznej skiej tym bardziej, że na skutek sprowadz:;. 
szczonym ugorze stanął d.o twardej pracy poi-I i te n~e zabiegaliśmy o nią._ Nie ~hc!eliśmy nia do minimum lic.~by vVojska .Polskie_g~, Z(:ie

sk1 chłop - os::iclmk 1 w pocie czoła zaczął tylko t me chcemy sprzedac naszej niezalez· cydowana w1ększosc poborowe1 mlodz1ezy TI!' 

wydobywać z niej tak bardzo potrzebne kra - ności narodowej i państwowej za ja.kie kol- 1est powoływan11 do slużby wo iskowej. 

jowi 7iamo. Na zew rządu, nie bacząc na ni- wiek pożyczki czy kredyty. Oszczędność zwią~sla eem~o 

Podniesiemy poziom życiowy Narodu przez ortbudewy i<rnhs 

·1 l. · l.JS7eyo, ITI Zjd"du Przem v,lu 
Ziew Uo ·~Lrnych, podobme, Jak i d'.vn -po
prz~dl' rh .~·aulow, sprowadzają sfę do wzmo
ZEllld powszcr!inego wysiłku_ narodu polskie
g? dla . odbudowy kraju, dla realizacji 3-let
mego p1a1111 gospodar_czego i sy~tematycznego 
podnoszema produkCJi naszego gospodarst;·;a 
nar_o.dowe.go .. Te zagadnienia stanow.ią główną 
t~esc polityki rządu, w nich bowiem mieści 
s;ę rozvnązanie. takich problemów, jak poziom 
s,o~y zyc10w~J na;odu, wzmocnienie bezp;e
czenstwa granic panstwa, rozwój oświaty, :ia
uki. kultury itp. 

Gdy odbywał się 1 Zjazd P.rzcmysłu' Ziem 
Odzyskanych i wytyczał pierwszy program 
pracy . na przempl?wym odcinku zagospoda
rowama tych terenow przed odrodzoną do no 
w ego .. życia Polską piętrzyły się wówczas gó
rv ~~zno:odnych trudności. Ludz.iom słaoej 
wolt i n:ałeJ wiarv mogły wówczas opaśc ręce. 
Budowniczowie nowe] Polski, zarówno ci, któ
rzv wzięli na siebie ciężar ogólnego kierow
nict"."a, Jak i ci, którzy stanęli do pracy w ko· 
pal! iarh, lw.t~~h i fabrvkach, do takich ludzi 
nie należą. Driwiedli lego czynami 

Oczekiwanie pomocy - czy własny 
wysiłek 

podniesienie wydajności pracy 
DotychczasoW\' do,obek, jaki osiągnęliśmy tencjalu produkcyjnego naszej ekonomiki. Mu· 

na naszej polskiej drodze odbudowy kraju i simy więc nadal rozwijać tempo pracy, tym 
rozbudowy życia gospodarczego jest powsze- bardziej, - że zdani jeslesmy na własne siły 
chnie znany. przy icaliwwaniu planu inwestycyjnego. Na 

Widzi i odczuwa go każdy człowiek w Pol- pomoc zewnębrzną nie należy się oglądać. 
, ce, widzi go również i zagranica, która r.o· Bankierzy świata przeznaczają swoje kapitały 
raz częściej zaczyna mówłt z uznaniem o na-1 nie na odbudowę Polski, lecz na odbudowę 
szych osiqgnięcu1ch. Są one 'Nprawdz·ie nie· Niemiec. Swiadomość niebezpieczeństwa, l<tó, 
małe, lecz przeci~ż jesleśmy dopiero w pier· 1 re z tej przyczyny potenejalnie grozi Polsce, 
wszym stadium re;ilizacji naszego 3-letniego winna byt padniętą do jeszcze większego wy· 
planu gospcdarczego, lo;tóry ma podnieść stan· sI!kn narodowego w dalszej prucy nad odbu
darl· życiowy narodu przez podniesienie po· -dową kraju. 

Anglosas~ odbudowo ią nie 
imperializm 

Europę lecz zaborczy 
niem·ecki 

~ 

Spójrzmy bez osłonek faktom w oczy. I 
Z powodzi frazei;ó1y i obiecanek pomocy 

Europie przy jej odbudowie, wvłonił sic kon
kretny plun anglo-ameryka1i.ski, zmier~ająty 
do odbnclowy gospodarczej i politycznej potę
gi Niemiec. Zgodnie z uchwałami konferencji 
podczdamskiej, wszystko, co dotyczy odbudo
wy Niemiec, decydowane być winno przez,Ra
dę Ministrów czterech pa1istw - Związku Ra
dzieckiego, Francji, Wielkiej Brytanii i Sta-
11ów Zjednoczonych. Ten fakt, że Anglosasi 
przy udziale Francji powzięli jednostronne u
ch'wały, dowodzi, że będą oni chcieli. niezależ
nie od . stanowiska Zwią7.ku Radzieckiego i 
brzm1ema uchwał poczdamskich, forsowac od
budowę Niemiec. Nie jest to zresztą ich pier
wszy krok podważający uchwały poczdamskie. 

Gdyby Anglos'r1si zabieqali tak o odbudowę 

krajów zniszczonych przez Niemcy, jak zabie
gają o odbudowę Niemiec, lto można by przy· 
puszcz ac, że głów·ną ich I reską jest rzeczywi· 
śr.ie gospodarcza odbudowa Eudopv. Po- cof
nięciu przez rząd Stanów Zjednoczonych po
unrrowskiej pomocy dla Polski - czyli dla 
kraju, który najbardziej ucierpiał w wojnie i 
który Niemcy najbardziej zniszczyły i wyeks· 
ploatowaly, trudno jest komukolwiek na świe· 
cie uwierzyć, że Anglosasi otlbudowując Niem 
cy kierują się li tylko względami qo3podar
czymi. Momenty gospodarcze są dla nich o 
tyle ważne, o ile zgodne są z ich celami po
litycznymi. a szczególnie z ekspansją kapitału 
amerykańskiego. 

Nieprawdą jest, że Europa może wyjść z 
)OWojennecio upadku tylko prze• odbudowę 
Niemiec. Emopę możnC1 .dźwignąć przez odb'11· 
dowę krajów zniszczonych przez Niemcy. 

Poiska protestuie przeciw przywilejom dla szowini-· 
stycznych Schumacherowskich N~emiec 

Zniszczona, spalona i zrujnowana Polska 
s~an~ ·.-~zy przed gig.antycznym zadaniem pod
mes1cma $1ę z gru70w wojny i okupacji mia · 
la {..; tym czasie do wvboru dwie drogi -
a~bn .oddać się złudnym nadziejom i wycze- Anglosaska stawka na zachodnie Niemcy, wojny. 
k1woc- ua pomoc zewnetrzną, na "Clolary. eilbo jako na ośrodek gospodarki europejskiej :::..... to Nie jesteśmv przeciwko odbudowie poko· 
opr7ec plany odbudowy zasadniczo na wła•· stawka na odrodz.enie i odbudowanie niemiec- jowych, demokratycznych Niemiec. Jesteśmy 
nyrh siłach i możliwoś'ciach. Pierwszą 2 tych kiego imperializmu, to kucie niemieckiego mie przeciwko udzielaniu pierwsze1istwa w odbu· 
dróg nazwałbym dolarową, a dru~/a nąrodową, cza na głowy słowia1iski~h narodów, a w pier- dowie Schuhmacherowskim, szowinistvcznym 
polską droqą orlbudowv. wszym rzędzie na głowy Polaków Polska ma Niemcom. Jesteśmy przeciwko podnoszeniu 

Droga dolarowa o~naczała rezygnację z najwjększe prawo do protes1u przed całym poziomu życiowego Niemców ponad poziom 
w.iary w<>. własne siłv, 1w zdrowego, pa.trintj'CZ światem przeciwko clzisje;szej polityce Anglo· życiowy narodów europejskich . lnleresv ame· 
nego ducha narodu p6fskiego : zdani 0 się na sasów wobec Niemiec, gdyż głos nasz jest gło· ryka1iskich mo·nopolistów nie moqą górować 
laskę. i nirohskę pomocy od zewnątrz. Droga sem 6 milionów obywateli polskich. którzy nad dążeniami ludzkości do zbudowan:, trw.:i

dolarowa oznaczała w'·'kreślenie z życia Pol· zginęli z rcr!1 niemieckich w czasie os1utniei łeqo pokoju na świecie. 

•. ki t9kicl1 nieodrodnych atrybutów niepodlP.· ff ie n'oz· en'" dac· s'ę wyprzedz5c' u1·eincom 
~!ości, jak suwerenność państwowa, ustana· I ~ ~ 3 ! i H 
'Vianie wlasnego prawa i rządzenie się według Na plany odbudowy Niemiec zanim Inne Odbudowa Polski ! realizacja planu 3-ler· 
własnej woli. Przy wyborze drogi dolarowej pa1is/wa, ofiary ich napadu, zdołafq zaleczyć niego odbywać się może tylko na drodze 
nie moqlib';śmv przeprowadzić np. unarcdo- swoje rany woienne, naród polski musi 'Od- zwiększania naszego eksportu i 7m11•niszania 
wienia przemysłu, nie mogłnby Polska upra- powiedzieć większym ieszcze niż dotychczas, konsumcyjnego importu. Dewizy. niezbędne 
'~iać 1 polily-ki odpowiadającej jej interesom, wysiłkiem pracy. Nie możemv dać się wy- dla importu inwestycyjnego, musimy wypra
me Jy!abv zdCllna do oclparciil zakusów na przedzie Niemcom. Nie wolno nam pozosfa- cować w kraju w postaci eksportowanych to· 
swoje granice zachodnie, ni>e mogla by m1oć wać w tyle w wyścigu odbudowy. Nasza siła warów. Naszą polską drogę pracy, po której 
perspek~ywy rozwoju. Droga dolarowa ozna- t bezp;eczeństwo naszych granic, konsolida· maszerujemy, musimy ulepszać. udoskonalać. 
czarci oparcir. możliwości odbudowy kraju cja narodów pragnących pokoju musi być bu- A na tej drodze można na pewno nie jedno 
przede wszystl im na pomocy zewnqtrznej, na dowann szybciej niż niPm'eck11 agresja. ulepszyć i rozbudować . 
pożyczkach i kredytach ameryka11skich Nie 
poszliśmy tą drogą. qdyż oznaczali! ona po- Młodzież - to kadra budowniczych nowe1· Polski 

Albo weżmy zagadnienie akcii oszczędne 
ściowej. 

Prowctdzuny tę akcję już od dłuższego cza
su i daje ona niezłe rezulta tv Tym niemniej 
margines oszczędnościowy w ka·i:dym bodaj 
przedsiębiorstwie i instvturji jest ieszcze po· 
kaźny, tak w dziedzinie wvdalków rzeczo
wych, jak i osobowych. Obow:ązluem kierow· 
nictwa zakładów jest zmniejszy(: ten margines 
do minimum Związki Zawodowe winny dopo· 
móc dyrektorom w tej akcji. Spośród wielu 
pozycyj rozchodowych. które można zmnfej
szyć. pragnę wska!ać na prnyc1ę węgla opa· 
łowego. Mówię- o węglu nie dlatc;go, że na 
pozycji opalowej można w5zędzie najw1ęcej 
zaoszczędzić. Centralne in•tancje państwowe 
może więcej mogą zaoszczędzić na wydatkach 
samochodowych niż opałowych. Lecz oszczęd
ność w zużyciu wc;gla 1est najbardziej korzyst
na i oplacalna z punfrtu widzenia lwnieczności 
wznrnqania eksportu P0lsk1 n ;k''" dzi\:aj do 
krajów o najwyższej konsumcji węgla opało· 
wego na głowę mieszka1i.ca. W porównaniu 1 

innymi, bogatszymi od nas narodami pro-Na 
dzimy naprawdę rozrzutną gospod:irkę opala 
wą. Każda tona zaoszczc;dzonego i eksporlo 
wanego węgla zwi~ksza tc:-!'po ac/budowy kro 
ju. Na eksporcie węglu głównie opiera sie 
przecież nasz handel zagruniczny. A nie zc. 1 
pominaimy, że oprócz importu zd·owego. 'n 
westycyjnego, mamv bardzo pokaźnv ko 
nieczny wprawdzie, lecz niezdrowv dla terno 
odbudowy kraju, import konsumcyjny. Tyl.~o 
w ol10cnym roku 9osporlarczvm musimy zaku 
pić za granicą zhnża za kilk.arlzlesi0t millonów 
dolarów. 

Nie zamierzamy wprawdzie zmniejszać kart 
kriwych przyrlzia!ów chleba.· jak to robią :nn« 
palistwa na Zachodzie, które dotychczas żyh 
na rachunek pożyczek Zf'Wr~ętrrnvch, lecz die 
potrzeb naszego importu musimy wygospoda 
rować. i przez zwiększenie produkcji, i prze? 
oszczędność, możliwie największą ilość dew'? 
osiągalnych dla nas tylko na ·drodze eksportu 
towarowego Jest przysłowie. że oszczędza"" 
to znaczy do brzę.· wyda tkowac. Ta zasada jes' 
słuszna. Winniśmy oszczędzać. jak najwięcej 
wszędzie, qdzie tvlko możnil. aby natychmiil<:' 
obrócić zaoszczęclzone środki na pomnoi:en:F 
trwałych wartości rnaterialnvch. na zasibn'P 
inwestyrji. · 

Te dwa przytoczone orzvkład'' nie wyczer 
pują naturalnie w~~" 0 " '"h t'11"'"!'wości ulet1 
szenią naszej droqi odh„rl 'VJ•1 ' zabezp' .C?P 

nia tempa reC1lizacji oi3nu qospodarczego "' 
r;ima-:h nakrP.ślonych. 

ąędziemy lWalctać kaigJ~ suekulac;„ 

zbawienie narodu polskiego praw gospodarza 
we własnym kraju. Wybraliśmy narodową. Wi~łmy dla przykładu zagadnienie mlo-
oolską drogę odbudowy. dzieźy. 

P I 
Widzieliśmy wszyscy przed chwilą defilu-

0 ska droga odbudowy - droga I !ą.ce oddziały ~zko!nej. przemvslowej młodzie· 
bOhal8fSłW3 pracy 7Y-. To~arzyszy~a im nasza dum~ i .radość, 

sm1a)y się do nich nasze serca. W ich po· 
Droga polska oznaczała zaciśnięcie pasa i stac;ach maszerowała rodzaca się siła l rosną-, 

zik::sa'lie rękawów do p acv. Droga polska o- ce bezpieczelislwo naszego kraju. przysz!e 
znc.Ga!a, że przy górze Żwalisk i rumowisk sla· szczęście i dobrobyt naszej ojczyzny. Repre
nął do pracv nasz polski robotnik z kilofs.'ll, zentowali oni naszą wiarę i nadz·ieję na prze
lopalą i l~ZkcJ.m1, stanał z .młotkiem i kielnią zwyciężenie tych trudności. które przezwycię-

Obowiązek świadczenia w maksymalnyr' 
granicach możliwości na rzec-' rJąlszej odburl
wy kraju i rozbudowy potenri~lu produl(rv 
n ego ciąży na każdym obywa 'e1u Każdy Polr;l 
winien uświadomi6 sobie koniec?11ość co na1 
mniej dotrzymywania przez Polskę tempa rm 
woju, wobec planowanego orzez państwa nr. 
qlosaskie te-mpo odbudowy Niemiec. Daże11''" 
rządu jest sprawiedliwe r07kładanie 'świ~" 
czeń na wszystkie w~rstwv ;połeczne. · B" 

żyć musimy na drodze realizacji naszego pla- d~iemy nadal zwalczać ostro wszelką spek111, 
nu gospodarczego: Ta młodzieżowa .ka~ra bu· :!ę i przeciwstawiać się ewentualnym tende>r 
downiczych ryowe1 Polski I nowego zycza - t9 Cjom do zwyżki cen. Zarówno walka ze ;o< 
najcenniejsza zdobycz w całym naszym do· kulacją, jak i sprawiedliwe onodatkov1anie Ci 
tyc~czasowyr;i do_roblw. Jederr tylko brak chod_ów da się przeprowadzić tylko prz 
mozefi!-Y. stw1erdz1ć, patrząc_ na .n?s~ą szkolną wspołdziałanh1 organizacji .~pnlcczno • poJ1 
mlodziez przemysłową - /est 1e1 1eszcze za j tycz~ych z organami nmistwo·• "'mi Dlil takie' 
mało: . . • . • wspołpracy stworzyliśmy Ntatnio podstawy 

Nie potrafth$my Jeszcze wydobyc z orga- prawne.' Doświadczenie wykazuje, że rlroaa 
nizmu pańsh;·owego takiej sumy środków, któ· ta jest dobra i skuteczna. 
ra pozwolit~by na szko]Pii•e calem' y,.-.-·"-1'11 1Dai~2v cią9 na str. :'!-'""~ 

' 
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Na otwarciu IH-go Zjn d 1 Prz p:>Koleń ale rów'no::ześ· i>lenJtne 
Ziem Odzyskanych w Szcz!i'~ini 't)yt / d a pokoi ta d1i· III Zj zdu Pr:z '11ysłowegn Ziem Odzyske· 
mówienie tow. premier Cpa1 •·'c7 swoich rodzin". nych ro.zpoczęły sią1 o r1odz 17 e" tern w•· 

Premier Cyrank'cy!'cz rozpoc.zyn, p o~ t 1 1 • > pI'r!'lówi..,nia Prem e• paś- cemin'sira Szyra na temat „OsiągnJęcia Pr7.e-
wienie od stwierdze111a, ze powrót narodu "' te hn c t. ,zdn. I my~lu ZO w okresie 1)rl TI do III Zjazdu Przc-
::kiego na Ziemie Zachc<ini<;: otwier przed „Al"' z1 ~cl ten z < ~.~cmcm „woim IV't '-.ra- my ·!owego" 
mi wielką drogc rozwoj<i p >l pr i ulemy tu;lmiczne I organizucyj-1 Po rcferaci. viccmm. Szvru, "1nzyJQtym 

„Obóz Demokracji znaląu pr7c Jo 'Vvkr, r również poz- problemy samvch przez zebranycl1 clługotrwalyrni oklaskami, -
koim prawidłową konrTp"J poliiyki ' gr ni _ \ o 'ZO min:ster żeglugi, ob. Rapacki wygłosił ref"rat 
nej Polski. Obóz ten roz tmial. żr pdvu 1 ł tu W' r 1z • JUZ ZO sti'tnJw.ą organie:· '1. „j."ol~ki port 6zrzccin" 
gwarantem pnchodu Pol•ki ku ;iow.:icz '"'1' 1 cl c ~ć:, 1 clnt:-JC'k ,s•nienia l rozwoju całej Z kolei wyałos~ł przemówienie pr~wodnl· 
iormom-życia spoicczm~go i gospodarcze.;::. nc .i er Rzec y 1 'n'JJitcj Polskiej". · Zjazd czący KCZZ, ob <'okorski 
zachód, ku morzu, ku ś11 iatu, jest Związ"k fl;i I z ,- , l' sile 'JIJLęge dobrobyt nilSZ,l:!- Nil zakor.czc!l.c pi"rwsz ~') dni~ p'c.num 
dziecki - jest sojusz Polski 7.e zv. · zkiem 'Pa a 1 ' a a oud•11rm n'i •w ·dych fund;imen- n; z r!yrckl r C.., 1t (Il rqn Zarządu Prze;ny-

w Hyde-Parku 
wł 1 Ubiegła] medzieli bry 

tyjska partia komuni. 
styczna zorganizował 
wiec w londyńskmi <-1'/ 
de-Parku. Podczas wk 
cu przemawial sekre. 
tarz partii Harry Pol· 
lltt, który wysunął po
stulat ; reorganizacj 
rządu Attlee, szybkie 
denioblllzacjl i reduk<:- j 
brytyjskich sil . zbroj, 
11ych, zawarcia układu 
handlowego ze Związ
ldem Radzieckim, pań. 
stwam1 Eurppy Wscho 
dniej oraz pańsłwam 

Hary Pollitt Brytyjskiej· Wspólnot 
aroclów, rządowego planu uzdrnwienia go. 

~podarki kraju i wprowadzenia wysokiego PO· 
datku od kapitału. 

dzieckim. Obóz DP111oluacji LudCW"J po3j 1-·1 r!, p r'V '-ł )YJ i'.)i'lń 'Zc.dz.:i konkretna pra;~ :,lu Ele trotechnirznego, cb. Żarnecki,_ z nka· 
na~tępnie jedymi prawidłową koncepcję Joli 1· 'l .• y w,>;, "'· Ziazd ten ~nai;z1." Le ,zJi wvpi-oduk-:iwan•a P!C nv,zych rad1oap:ira- •ogiakarta bodz1·e 5io bronleft 
tyki YeWJ1''trznej. Zrowmirł, ŹC> tv!k0 ."na·- • m 'l "J 'IW c'ło·.vą koncepCją pol:lycz- 'ÓW w fabryce w Dzierzoniow'e. wr~czyt pre .li r 'ł i!'ł' .,,:; 
cie się na-masa~h ludowych, rvlko ·solusz

1 
;o. •,w-,i '' 11 "S ej pracy. wsparci na k~n- l1'l erow· Cy;a>il·'c_,'.ikzowi i '\ 'r_cprcll'.:·.r0wi PARYŻ PAP. 1 Jak donosi agencja Fran 

botniczo-chłopski jest zarazem politv!•ą n ·o- P\).Jf: m b story,czm~ postę owym :>O- Gomulce, 2 wspam?le, MWe ~db onuki. ce Presse, komunikat wojsk indonezyj.~kid· 
dową. Posiadał on wreszcie to, co jest ni"' . zu w .rstw l 1chw;c!1 zm1crz11mv do nqrun Premier. Cyrankiewicz. l w1r.ep'·em_ie: Go~ s1'11C'fdza, że oddzialy holenderskie rozpoczę 
zbE>dne dlą odi)owkdzialnych rcprP ·'- •• -+.-)·, >W<'l'l l 1. 1cp0Jlcg!o.,_c1. naszego narodu n~ mułka, st_oiąc na .stano~·ns1 , ze .na.ib<>r'll' ~J • 
l
·nt„"e"o·· larod 1 , 1 «"l .1. „ , Y<u "lCPLach rzrlelnei ludn~ve. demnkrac]1 qodnymi otrzvmama takich podarkow są przo ly silny atak w okoljcy Demok, w odległ'l~r 

-· ~ •V 1 owyt 1 - "o" .,ru Jl o:ac11 w. . , , · . . . . k 3? kim na po' lnocny wscho' d od Sema rana 
d 1 . . h d °' t' . . , 

1
. • p·o ''n c;~ St'O min· na s1\'1ec1e downicy ·'"acy, ofurowa!J z kol.et ten PIE'} ny - · · -zy wo ę JeJ o ,rany prze wszys ..-1m;, ,. o- · ' . . . „ . . _ . . . b L v: północno • środkowej części Ja wv. 

rzy chcieli\Jy zdob•·cze Polski OdMrlzo, w 4 1;) prt lllOw'lle? u pPml~ra Cyrar.k1cyncza, prezent ~ormkow1 ~„tro\~sk1em,1 l o .. ~on . 
1 k'k 1 · k 'b' . • tr ..11 w rod 0kla~kow olazykow - czukoWeJ, przodowrn··zce przemvsłu wlok•e'1· Komunikat indonezyjski stwierdza. „a 1 -~ wie sposo uszczuo ie. . . . ' „ - . . . . . · · f 1· I z „ J · ka t n ·e zostani' \.\/'•em dJ„rz Ziemie Or\zvskan s· .t e ' zvie' - wchodzi w1ceprEm1er1 \V;e- mczego. ze s o 1ca nc onez11 og1a r a 1 ~ 
d • y,f'ltt -.-.. egu _ . . . 

7 
e _, t ~ · ł~„ Gr nulKi' Przemów eniE' wicepremiera Na tvm zakonczone zostały obrady ple:ium ogłoszono miastem otwartym. Inclonezyjczycy 

nyn; z 1 'ro.r na>ZeJ re i ei rz ·· ~ •5 ,„ 1. .:i- 1 I'1Y o. oh, o). III Zjazdu· P;zemysłoweqo zr„m Odzv-ka•wch. przyrzekli bronić jei do ostatniego tchu. Po p1erwsz0, Jest. to Jedna tr c a o 1 • ,1f'<l l · ....,.. __ .....,...__.._._. ____ _..__. _ _._.-,... ---

obszaru Polski. Bez nic'1. - J· '· h sL1~,·•fo 
powiEdział w swoim czasie mi.nistęz: Minc -
Pcls.1,'1 byłaby jakims ksic~lWellJ war ''I- „„ im 

Po r.lruqie ZO, to Polska uprzcm •sh" i >Pd 

o strukturze przemyo!1Jw0-rolne1 - il wirc v·v 
zw~loną z półkolonialnej zależności gospJrlar-
czej Pol~a silna. I 

Po trzecie, Ziemi0 Odzyskane, to Poh;l~" 0 ze 
rol:..o 0p::„tu o m'.)rze. 

rze 
bry-, 

• a . 
·' . 'l:Vre~:-dc Ziemis Odzyskane, to -- oiNk R"' 

ferm~' Ilch1cj i un0rodowicPia pods 11 ,o· - '1 
gałQzi go:;pcdark1 m.o:·frv0ść l'l>Wrl'" i 
przeludnienia rolniczcqo. 

Kcespondent .. News Chro- przemyslu niemieckiego. · I wś1·ód ludności niemieckiej plebiscyt w spro 
nla, e we wtorek u::ąd brytyj· Zjednoczone uzyskać maja czy~ny udział w I wl upaństwowienia kopalń. 

Pcn:idto 'zic":iic Odzyskane h .:aj, z.;:~en• 
1 usprav;r:i:::nie naszej sieci I-o mni tacyp<>j 

czególy nov;e50 porozumie- aclJni, Mra"ji 'kopi::ilń Zo.giebia Ruhry. Słany · ' 
0 • ~mery 11 • 15kiego w sinawi'~ Zjednccr.one pragną ~odobno rncprcv·acizić BERLIN PAP. W Berlinie .roz~oczęly słę ~ 

Vv sUr'j~· Zi;:>'~ie Odzy~k<U'C, t'J p · J 
p:-:-11 ·n1v;.· o r"'~l:i-i d'1 1vanej i ''"le: ~,~ 

szcwn.ej sieci 'rnPumikacyj 1-jJ, 7 1' r 

~=~~==-"""-=-"=,.,... ___ ~----..,.,.-~·""""-~--~==---=~,_......,_~- dniu 8 bm. rozmowy, pomiędzy przed1taw1-

im 1vewrr0t~znic i w swych ob.atac 1 

narodowyc!i 
f 
• o • ci laml brylyJskiego i amerykańskiego z.c:rzą 

. e r e n C . a S P ' 
dr·w wojskowych oraz delegacJą francu11kq w 
sprawie eksportu węgla ~z Zagłębia Ruhry "ati 
Francji. W pierwszym dnlu rozmowy miały 

~o. że T~zcci Zjazd Prze ffi)' ł JWV 

się \„ Szczecinie. mil •ównicż z11,1C" c , z jęcych mate ały ó em c1ych :~:'l:~~~::.~~z!::'!w*a::z!.:."". 
bol:cme - albowiP01 na1ba;dziel eklu;;luvm 
eta"1lID zagospocla10\' vnl1~ Ziem ZacJio~l.n!r1i, 
staje się. wła&uie proJlJ"r,?, S GZfc;tna i O rv 

Pełne uorotl ikt cwnirimc Sz<:z ;;:n. i C"cl : 
to już je;;t · sprawc. ni0 tylń.) 5Y'l'lb i''·~ 
konl{•etów i realiów Tc jcs sprdw 
wych roz ·1iazan gosrod r .,.vch, a pr > 
rozwiązania gospodarcze wzmacniajc, p i · 'łJ 
wą koncen:-ję pelit· czną 1 tą clroqą 1cl\!' inj 
słuzy'11y ni2 tylfrn naszemu narodowi "'!le ta·: 
że pokojowi Eurcpv i po :oj owi ~w· 0 la. 

F.::k~. że tu na ZiE:m'm:h Odzys.k.11rt 1 
P-ol:ka i to Pol;,},:a silna - te 1 fak nie 
walnie wJąże się z tvm, ze jest prz"c1c" Je· 
kaś konkreiil'I> siła palityrzna. kLóra i<„1 r:n e 
tego faktu .w jak:ś 'rnnkretny sposq'J w, Ln
kuje. Silą tą jest sojusz ,?bo• 1iczo • .::hlnn. 
5ki, ov!erający się na ścisłym wsoóldl'ał ·u 
na jednoi:tvm froncie kksy 1obo1.nic 'ei . 

,Tu, !El ZO, możcni. zbud)wać wy it' · P j "' -
swoich rąk i mózgów nie ty.ko przy zło"ć i n17 ~ 

SENSACYJNY, DRAMAT 
PRODUI{CJI A1 IERYKANSKIEJ 

W rolach głów~1ych: 

TERESA WRIGHT 
JOSEPH COTTEN 

Chłop 

Ba11ku 

czym. Dyr. działu 'wlókl nn!czego „Społem" 
dyr. Zawad.z T omówił zagadnienie organiza 
ej! spóldzieic t sieci •rozdz1 lczej na odc!n
ku wlókien .... irzym. 
... Pon:idto WY"' orv> zostały krótkie refe
raty o me odach prctcy i gosp ciarce w sµól· 
dziP.lczym sl~I ple '' 6'• nniczym. W bogotel 
•;matvczn.e c;lvsku ,ji zostały no:śv-"~l10ne ist
n!ejacc niodocio:gi i ciR na '>1c!nku spółC.ZI"'l 
czego handlu „,,,łókiennio~ogC' Na tym zakop 
czono pieiw:;;v dzieli '>brad. 

S. ęto Narodowe Bułgarii 
'WARSZAWA PAP. - W dniu świeta n.;-

rodowego Bulgiliii .obchodzonego w rocznicę 

objęcia władzy w kraju przez Front Ojc zvż· 

many, kiedy Bułgaria stanęła p? stron.e 
państw slow ańskicli, w walce prz ci N -....-spol
nemu wro0owi, wysłana została do Sofii na 
slępując'l depesza: 

Jego Ekscelencja Pan Vasil Ko1arov 
Prezydent Ludowej Republiki Bułqar' 

S<))Jia, 
Obrady dnia dzhlejszogo pośw!ą-one zo

siaiq zagadriemu fina ovranlr;r obrntów to
vnan::l włólticinnfczvm; w spółdzielniach orc;z 

sprmvie sz wll'nia nraoo 'n'ków spółdzi"l ~ros;ę przy ją~ w dn/u Święl_a. Narodowegc 
_ -

1 
. -~k , ·•,;n - • h 0 d mo1e s.rrleczne zyczenrn szczęscw nsob1stego 

CZi{~~ • acoi ":„ r 
1
n.cuyc · '.l za.:~._ ?raz. zape_wnienia. o •zczerej przyiaźni jakq 

11211 "' ore bylv .J'l'CI! ,.,, ei narody so6loulC• ·1 zyw1 na rod polski dla nr1~orlu bu. lgm~kieqo. 
ców pcw:ócimy jeszcze na łamoch naszego Boleslal\ Bierut, • 
pisma. PrPzycicnt RzPczypo~pol!tei Pol~khj 

PEŁNA r:iUMOP. U 
KOMEDIA AMERYKANSKA 

\ 

W roJ{;ch głównycl-J.: 

JOEL MC CREA 
JEAN ARTUR 
CHAP.LES COBURN 

Muzyka: LEIGH HAL1LINE 
Wytwórnia. COLUMBIA f'lCTURnS 

CORPORJI TION 

K no „STYLOWY" Kilil'tskieqo 123 "'I 
w-msawwwum E'.St:z .• mr 

Początek seansów: 17, 19, 21 \.. 
W niedziel~ i święta: 15, 17, 19, :!1 

I Wytwórnia: Universa} International 

Własność: .1otion Picture Exoprt 
Association 

Eksploatacja: „FILM POLSKI" 

/\, • 1E') HITCHCOCK 

p,. se-partout ważne od 

Własność, 

11 
MOTION PICTURE EXPORT 
ASSOCI \ TIO 

, Eksploarnc.ia film Polski" 

s 
Reżyser. GEORGE SlEVENS 

Bilety bezpłatne i pas•e partout ważne od 
piątki1 11 wrz~śnia. I -

Dourze że In lizi 11 e r0Lun1i" co 
14 gadasz. N „ v. i~, że • td· -rcbórze111 

Padał desz1cz. D~1i ostry wiat,r. Od czaj - - Ja!( !)J.łl; nnrśli - zw r?cil się .d~ tie 
su do czasu spotykano na drodze g;ec- kny 1 lł.1 Grek. - Czy Niemcy J'UZ ~:i; 
kie obozy, ale mija'no ie bez przeszkód. w Trikl<a ,1? 
Rozwidniało się na dobre. Otaczała - „ k' 111og wiedzieć - powiedzia-

1ch teraz równma. Qu.ell czuł się szci - .a PY t· .k::: naste')nie Qi ella: - Jak są-
~liwy. ·wszystko szło gładko. dzisz, V r ikkr1 a są i.111ż Nie~11cy? 

- Jak .Pan my'śli, czy daleko jeszcze ie wivlll· B}-ć może - odpowlie-
d<o Trikkala? - z.a1py"tał bro·datego Grc- 1zicił. - \ 'Krótce 2'01)aczymy. 
6a. - - ('i r'le d1ż~,,,z z2 strnchu? 

- Najipicrw nmsi b •ć Ka al.nka. To [ąl b 0 I ';·ek makg.o. 
za ny-

\VSzys,'kiel!n ·i1 kir„~ du ::irh. -E:r.i:::.1 ldl1ine- - Po :o<;tn. jestem osfre,żny, Prze-
trów. cicż lngl'71 - to sl\of1czonv wariat. 

~ 

- To nie tc:n6rzo•a\ ·,),„ 

-
1ieclr mu ! • r da spokój 

Helena. 
- Ni~ lubi t.::hórnrf 
·- 'ie jest 11 tch•}rzem. zanrote«to-
wał mały Qr.ek. - Tt>l· r.amo fak i tY 
mu·szę hyć w Me 1ach. 1'\~ai11 tam żonę i 
cl'zied. Nie .iC'-tun tch1m:em. Jestem po 
pro:,;t 1 o-s (rożny. 

- Ostrożny, ·ak zaiąc. , 
- Proszę prztstać - rzekła Hel 0 n1. 
Nie Z\\rac;:ili ż::i:d'nej 11wa!?;i na je• slo

wa. 
Ktoś mu1si być ostrożnym, g1dy do

koła sami wariaci. 
Ostrożność to rzecz ko·biet. 
Jesteś P.o prostu buniowni~iem. 

. W l\lażdym razie karabi'n zachowa-
łem. A ty„. 

- Karabin zachowałeś, ale gło,vę stra
ciłeś. 

- Czyż nie nwże·crt: 'rozmawiać Jak Ju
dzie? - svróbow;iła ich zm1tn:ow"'~ He 
len a. 

!i!••+*ti 

- O czvin 011! ·~1 '.11<1:' - z<>p~t;::ł Tap. 
- Ot. tak sobie, z nJJdów. ---"- odipow!e-

dziala. -:- 1 lajp;erw o Niemcach \\' Trik
kalR. a teraz wyin1-~ 1 1 ·i. ieden dr11.<:riern11 

- Ładnie si~ wn27,asz - ciagnał d\3-
lej malv Grek. · 

A sk~d sir ?llil'iz na tym? 
Słyszałfm takie w:n<t·h·11rn u hyc] 
ChYha 'Yfędy. kiedy cieqie tap3110 

Na1p,ewnn tam hym ciebie spotl\ał-
hnardow;ił sic mały Grek 

- Przestali tr bohaterze śmietnikÓ\V 
dezerterze zatracony !.„ 

- Nie :iestem dezerterem - zawrzes:?;~ 
czał 111aly Grek. 

- A kim jesteś? 
- Jeżeli h jestem dezertere,m! to on:i 

jest dezerterką. 
- Jest Pklęgni:nb -przy Ingliz·i. Mo

że ty również jesteś pielę~niarzem? 
- Przcstmicie. - \\•mieszała się Hele

na. - Dosyć! Ni·kt z \\'as nie iest dezer
terem. \Vvstarczy wam? 

(D. c, n l 
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tysięcy chłopów. na własnym. zagon· 
Dok011czenie -ze str. 1-ej) 

W twardym i surowym okresie odbudowy, 
kiedy zarobki cnłego świata pracy, najemnej 
zaspckajaja zaledwie niezbędne jego potrzeby 
życiowe i nie można ich jeszcze obecnie wy
datnie podwyższyć, spekulacja i uchylanie s·ię 
od ob-0wią7.ku podatkowego innych warstw spa 
lecznych jest ,prawdziwą zbrodnią wobec pa11-
stwa i narodu. Inicjatywie prywatnej pozwa
lamy osiągać dostatecznie wysoką stopę zys
ku, zostawiliśmy jej szerokie pole działalno
sci gospodau:czej. Lecz oswstwa podatkowe, 
czy inne przestępstwa muszą b;-ć ostro prze
śladowane, tępione i karane. Leży Io w inte
resie ogólnonarodowym, a więc i w dobrze 
zrowmialym interesie prywatnej inicjatywy. 
Wr.ońldiialanic na tym odcinku z organami 
pa1i 'iwowymi jest obowiązkiem każdego Po
laka. 

Ziemfe Odzyskane zrosły się z Macierzą 
O tym, jak ważne miejsce zajmują Ziemie 

Odzyska.ne w naszym planie gospodarczym, 
mówi{'no już: niejednokrotnie. Różnica w tej 
sp:rawie jest tylko ta, że jeśli wczoraj mogli 
być w Polsce ludzie, którzy nie doceniali 1 nie 
uświadamiali sobie w pełni znaczenia Ziem 
OdzyskMlych, to dzisiqj już takich nic :na. 
Ziemie Odzyskane w świadomości wszystkich 
Połaków zrosły się z Polską tak głęboko i nie
rozerv:a!nii', jak gdyby nigdy w swojej prze
sz.lośri nic były od niej oderwane. Naród pol
ski włożył w le ziemie tyle pracy, energii, za
pału i pośV!ięccnia dla przywrócenia ich pol
s-kości, że dzisiaj nawet ci, którzy dla swoich 
celów p'Olitycz.nych chcieliby ponownie orj.dać 
je pod zabór niemiecki, nie wierzą w możli
wość urzeczywistnienia takich zamiarów. Pięć 
milonów Polaków zamieszkałych na Ziemfach 
Odzyskonych wraz z całym narodem polskim 
stworzyło nieodwracalny już fakt historyczny. 

Pod dach Polski odrodzonej, przeważnie na 
Ziemie Odzyskane, ściągnęliśmy miliony Pola
k'ćt" rozrzuconych po -0bcych ziemiach. W do· 
mu ojczystym znajdą pracę i zarobek wszyscy, 
którzy do niego ';Hócą. Jeśli dzisiaj pokaźna 
liczba Polaków, wypędzonych z kraju przez 
wojnę, z,najduje się jeszcze poza granicami 
Polski. to trzyma ich tam tyl!ko zakłamma 
propaganda emigracyjnej reakcji. oraz utrud
ńianie powrotu do kraju przez obce ~ządy. 
](apiialiści zagraniczni i ich reprezentanri pań
stwowi niechętnie rezygnują z polskiej sily ro
boczej. A w Niemczech angielskie wladze o
kupacyjne nie 'chcą zezwnlić na powrót do 
kraju nawPl tym Polakom, którzy o lo usilnie 
zabiegają. Rząd polski od dawna czyni stara
nia n umożliwienie powrotu na ziemię ojczy
stą Polakom, którz · w przeszłości ~zukając za
rob\u ' yemigrowali do 'iemrec. Liczbo tvch 
Pn!nfiów siega r:Jzi~iaj około 100 tysięcy, •k11-
pin';} eh przeważnie w Nadrenii i Westfalii. 

. Polacy z Westfalii winni wrócić 
do Polski 

P.rzeważająca większość ich pragnie. wró
cić do Polski, nii chcąc dłużej prncow:ić na 
Niern:ów. Wielokrotne próby Polskiej Mi:;ji 
\Vcisko·~·ei w Berlinie wyjednania u angiel
skich wlarlz okupacyjnych zezwolenia na ich 
powrót d-0 Polski nie dały dotychczas rezuita
tu. Anglicy zasłaniają się tym, że Polacy ci 
przyjęli· obywatelstwo niemieckie i wobec te
go są Niemcami. Dziwnie W;praw.dzie wygląda 
ta 'roska władz angielskich o niedopuszczenie 
do Pol"ki „Niemców". Prawdziwych, rodowi
tych Niemrów nie chcą od nas przyjmować 
nawet do wy'.iokości tej liczby, do które( umq
wnie zobowi;1zywały się. Z tej przyczyny 11ie 
wykonaliśmy w terminie planu repatriacji lu
c4lości niemieckiej (),o Niemiec. Natomiast 
chciałyby one zatrzymać u siebie takich 

lipca rb. wydano osadnikom rolnym około 150 
tysięcy orzeczeń, !łtanowiacyc11 podsławę c;lo 
wydania aktów uwłaszczeniowych, tzw. aktów 
nadania. Do końca br. Ministerstwo Ziem Od
zyskanych planuje wydanie oko/o 400 tysię
cy takic11 aktów. Obecni przystępujemy do 
akcji uwłaszczenia na od mku gospodarstwa 
nie rolniczego, czyli 'akcję uwłaszczeniową 
rozszerzamy na domy mies7.kalne z,arówno je
~lno- czy dwurodzinne, ja.k i czynszowe, wille. 
warsztaty rzemieślnicze i usługowe oraz dro
lme przedsiębiorstwa przemysłow~. Akcja ta, 
która wymagała wielkiej pracy przygotowaw
czej. w najbliższych dniach wejdiie w sta
ctium realizacji. 

w zakresie domów m1esik1lnytl1 kieru- ce z takich budowli wolne są od podatku ró· 
iemy się naczelną ideą umożliwienia wszy- wnież przez 5 la·t. Oprócz wyliczonych, usta
~lkim robotnikom, pracownikom państwo- wy przewiduią szereg innych istotnych ulg. 
wym i samorządowym oraz w ogóle wszy- Rząd zastosował tak daleko idące ulgi Vi 
~tkim. najemnie pracujacym, nabycia N A tym celu, aby skłonić pos'.adaczy kap.it3lu do 
WŁASNOSC DOMKU LUB MIESZI<ANIA inwestycji na Ziemiach Odzyskanych. Wiele 
NA WARUNKACH ULGOWYCH, MIESZ rennych obiektów gospo-darczych n,szczeje 
CZACYCH SIĘ W GRANICACH ICH ZA- na skute•k częściowego uszkodzenia w okresie 
ROBKÓW [ UPOSAZE!V. wojny. Parislwo nie posiada dostatecznej i!-J
Dą;Oymy do :2 go, aby na terenach Ziem Ocl-1 ści środków, .aby ni' własny rac~rn11e:.- mogło 

zyskanych uwolnić w przeciągu lat 5-ciu moi- , p~zeprowadzac ~eparacię zmszczen. Lo,kata k~-
1. · · ·ck 1·1os·c· nai'en1„1·„ pracui·ar·ych pita lu na Ziemiach Odzyskanych g'l'i arantu1e nv1e na1w1 sza · „~ · .-. . · ·dl' d h'd · d · · od płacenia. czynszów mieszkaniowych, które posiadaczow.1 sp:-aw1e iwy oc o i z rug1e1 
w warunkach normalnvch, przeclwojennych po- strony. przyczyma ~iCl do p_ełnego zagos.poda·. 
hl · I Jv 20 p. roccnt 1· więcci· zarobkt1 rowama tych terenow, ratu.iąc przed zmszcze· 

Niektóre najwa.i:niejszc szczegóiy tej akcji 
c ama y z regu , · b. kt I · · t · t · robotnika, czy pracownika umysłowego. mem. ~enne o ie y. mcia yw1e prvwa n~_l o-

przedstawiają się n:istępująco: Osią nąć to chcemy w soosób nastęnujący: lwarhs_my na b~rdzo ~o.godnych waru.n.Kach 
, ,g • • szerokie pole dz1ałalnosc1 go,podarcze1, na 

Jak robotnik nabędzie na własnosc dom oddnku pożąda1'.ym dla państwa i nar?du. Bę-
dz.1e ona zdawac egzamm sweg-0 patnotyzmu. 

Załóżmy, że wartość jedn?ro~zinnego dom-1 u.stalone jako :·ą~o~ość raty za ?ie_nvsz;: mie
ku mieszkalnego wraz z ogrodkrem wynosi 10 s1ąc, obow1ązu1ą JUZ przez wszy,,.tk1e ~1-s1ące 
tysięcy złotych przedwojennych. Szacunek trn1 cal.ego 5-letniego o~uesu .. \V ten spo~ob skar~ 
może być dla domków jednorodzinnych wvż- panstwa gwa.rantuie sobie otrzymame pełne~ 
s;iy lub niższy w zależności od jego wieLko~ci obecnie ustalonej . warto~ci do~u, spłac·aneJ 
i stopnia zużycia. Stosując ulgowe warunki pirzez okre~ ~-le.tm. Ogo1ne. ~miany w_ pl3,,c'i'. 
dla świata pracy, przedwojenną wartość pod- zarobkowej, 1ak1e mog~ zaisc na przeobrz-n: 
nosimy tylko pięciokrotnie tj. wartość obecna tego okresu,_ przy ~płacie ra.t za domek. wyno 
takiego domku ustalamv 'na 50 tysięcy zło: szą zawsze Jeden 1 ten sam odsetek m1eo;.ięcz-
tych. Robotnikowi, który pragnie nabyć go na nego zarobku nabywcy. . 
własność, rozkłaclamy tę sumę na okres 5-ciu Podobną metodę spłat zamierzamy zastoso
/al na spłaty miesięczne z tym zastrzeżeniem, wać do ws.zystkich obiektów Jllieszkalnych z 
że spłatę miesięczną ustala się w proceatowej tym, że duże domy czynszowe/winny być ob
ska/i zarobku D'iesięoznego każdego naby,vcy jęte przez Spółdzielnie Mieszk(niowe, zorgani
i skala ta obowiązywać ma przez cC'Jy 5-letni zowane przez dzisiejszych lokatorów. Opłata 
okres. !naczej mówiąc„ jeśli 7 wysokości obe- za kupno mieszka:nia w obecn

1
ych domach 

cnego zarobku robotniika-nabywcy wypadnie, czynszowych byłaby naturalnie o wiele mmeJ 
że pierwsza miesięczna rata stanowi 10 proc„ sza, aniżeli opłata przy kupnie samoclzi~ln~go 
jeg0 zarobkt1 miesięcznego, to le 10 procent domku mieszkalnego. 

5 lat oszczędności wystarczy na kupno 
własnego domu 

W ten sposób pragniemy umożliwić świa
tu pracy nabycie nieruchomości na wanmkach 
dla niego dostępnych. Jeśli ktoś zechce osz
czędzać stosunkowo niedużą część swego za
robku przez 5 lat, to stanie się właścicielem 
obiektu o wielokrotnie większej wart-0ści, ani
żeli zaoszczędzona suma. Jeśli ktoś, w warun
kach przedwojennych, zaliczał się do wysoko 
upo·sażonych i za·ra.bial 200 zł miesięcznie, t-0 
oszczędzając miesięcznie 20 procent zarobku, 
musiał oszczędzać przez 20 lat, zanim złożył 
sumę 10.000 zlotych. v\'edlug naszego prnjektu 
robotnik czy urzędnik, kupujący domek bę
dzie oszC11ędzal w przybliżeniu 10 procent 
swego zarobku przez lat 5 i stanie się właści
cielem domv o wartości przedw-0jennej 10 ty-
sięcy złotych. . 

Poza •vm projektuje się zastosowanie sze· 
regu dod<itkowych ulg, tj. umorzenie spłaty 

rat, w vrzypaclku śmierci pracownika, je
śli spadkobiercami są nieletnie clziec.i, 
lub niezdolne do pracy osoby oraz w przypad
ku trwałej 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 na.bycia 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
czać 15 procent. Naby·wca może w każdej 
c.hwili zrzec się kupna, lecz przed upływem 
5-ciu lat tylko na rzec.z Skarbu Państwa, przy 
czym uiszczona przez niego suma zostanie mu 
<:wrócona po potrąceniu normalnie oh' -.•iazu
iącego ko-0mornego. 

Przywilej& dla inwestycji prywatnych na 
Ziem~ach Odzyskanych 

Jeżeli chodzi o nabywców spoza świata nabywcy. Sumy wydatkowane na inwestycje 
pracy najemnej, to przewiduje się sprzedaż nie są zaliczane do dochodu inwestytora. Od 
wszelkich obiektów nie podlegujących wylą- publicznej gospodarki lokalami i od przepi· 
czeniu od prywatnego uwłaszczenia przy za- sów o wysokości k-0mornego zwolni-0ne za
stosowaniu mnożników od 20 do 50 (w rz:id- stały na Ziemiach Odzyskanych wszystkie no
kich przypadkach) przy zas·tosowaniu kredytu wo odbudowane domy, o ile zniszczenie było 
do 2 lat. W razie zapłaty gotówką od~icza się wyższe niż 33 procent, a lokale uszkodzone 
nabywcy 25 procent skonta. mniej niż 33 procent, i więcej niż 20 procent, 

Prywatni nabywcy obiektów znis.zczonych korzystają po odbudowie z tych samych ulg, 
::ostali wybitnie uprzywilejowani przez odpo- z tym, że podlegają tylko pr1Zepis-0m o mak
wiednie dekrety i rozporządzenia w porówn11- symalnej ilości osób. Nowoodbudowane obiek
niu z prywatnymi posiadaczami obiektów nie- ty wolne są od podatku od nieruchomości na 
rniszcZOJ1VCh. Sumy wydatkowane na nabycie I okres 5 lat i w ciągu tego czasu nie mogą być 
mienia na Ziemiach Odzyskanych wyłączone obciążone na rzecz państwa i samorządu, wol
:i:ostały z podsta.w opodatkowania dochodów ne są od poda~ku od lokali, a dochody ply1ną· 
----~------rai ... „„11!1111„l!lmllmll--l!BllillBll 

Zabezpieczenie praw repatriantów 
i osadników wojskowych 

Repatriantom, którzy osie•c1lili się na Zie 
miach Odzyskanych, względnie osiedlą się d• 
ko11ca br. i którzy pozostawili s.woje mienil 
poza granicami pańs.twa polskiego, przewidu 
jemy bezpłatne nadanie obiektów gospodar
czych nie pr.zekraczających wartości budynku 
mieszkaniowego o powierzchni uż,ybkowej do 
220 mkw. 

Daleko sięgające ulgi przy nabywaniu nie
ruchomości w akcji uwłaszczeniowej O'Sadnic
twa nierolniczego, zostały przewid:ziane rów
nież dla osadników w-0jskowych, klóTych po
jęcie zostanie śdśle s,precyzowane. 

Tak w najogólniejszych zarysach przed
stawiają się projekty rozporządzel'i wykonaw· 
czych do dekoreitu o osadnictwie nierolniczym, 
które ukażą się już w dniach najbliższych. 

Wprowadzemie w żyoie wszystkich naszych 
planów państwowych i narodowych uzależnia· 
ne jest przede ws.zystkim od ludzi, od ich wy· 
kona wców. 

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 
przyikłacly innych państw. Jest wiele krajów, 
które p.o uko11czeniu wojny otrzymały wielo
miliardowe pożyczki dolarowe. Za drobną 
część tej sumy Polska wybitnie pov:iększyła
by swoją produkcję, szczególnie wydobycie 
węgla i w stopniu o wiele większym niż do· 
lychczas przyczyniłaby się do odbud-0wy Eu· 
ropy. 

Te baje ·natomiast nie tylko nie stanęły m 
włas.nych nogach, lecz po skonsumowaniu po
życzki zapowiedziały swym oby'Watelom, a w 
pierwszym rzędzie klasie robotniczej, obniże
nie stopy życiowej. Niedobrze jest żyć na cu
dzym garnuszku. Lepiej zjadać ze swojego ty
le, ile się d-0 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.1dero·wniczych lu
dzfoch przemysłu ciążą nadal wielkie zadania. 
Będziemy się od nich domagać systematycz
nego wypełniania planów produkcyjnych i to 
przede wszystkim będzie miernikiem ich oso
bistej wartości, a nie legitymacja takiej lub 
innej partii, jeśli ją posiadają. A partyjna le
gitymacja zobowiązuje do wysokiej produkcji. 
Szanujemy również bezpartyjnych demokratów 
i jeśli lepiej pracują od czlonków partii, ceni
my ich wyżej od tych z legitymacjami. NIE 
LEGITYMACJA PARTYJNA ŚWIADCZY O 
WARTOSCI CZŁOWIEKA, ALE JEGO PRACA.. 
Całokształt jego pracy winien decydować, czy 
należy mu przyznać taką legitymację. 

;·~:ó~~~':i ~;ói0!~s~1w~w;~:~~izas~~t=k~~~ 3-krotni· zdobywcy sztandaru przechAJ!nieao 
legac;je, aby im rząd polski umożliwił powrót 1 UU S 5 

Jeszcze nie czas na od~oczy~mk 
W ubiegłym okresie czasu zrobiliśmy nie

. mak> i nauczyliśmy się wiele. Łatwiej wJęc 
powinniśmy maszerować napraód. Na zelżenie 
wysiłku i odetchnięcie jeszcze nie nadeszła 
pora. Jeszcze zbyt dµżo 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 bar.tują się ludzie i wyrastają na 
dzielnych budoWl!liczych. Ludzie przemysłu -
dyrektorzy, inżynierowie, majstrowie i dziel
na polska klasa robotnicza, świadomi celów. 
do Mórych zdążają, jak dotychczas tak i na
dal na pewno będą przodować narodowi pol
skiemu w jego historycznym marszu ku lep-

do ojczyzny. Ministe: Bevin w czasie swego Odpowiadaja; na wezwanie górników 
pobytu w. Warszawie solenme przyrzekał I 
przedstawicielom polskiego rządu, że wyia 
polecenie podwładnym sobie organom, aby 
nie czyni!: trudno:ici tej kategorii Polaków w 
Niemczech w powrncie do kraju. Od tego cza
su upłynęln jui. kilka miesii;cy, a sprawa nie 
ruszyla z martwego panktu i przedstawiciele 
angiPhkicl1 wh1dz okupacyjnycrh w Niemczech 
·1adal zar.la1tiają się hrakierrł dyrektyw z Lon
cln1u. 

· My dobrze rozumiemy dlaczego angiebkie 
władze u;ilują nie dopuścić do powrotu Po
l '''ów. Chciałvby one ui:yć pol:.kich robotni
'< .v w ' arlrrni:, vVestialii i w innych miej
-rawości« h prly planowanej odbudowie Nie-
01•ec. Rząd polski, opinia polska i nasze wy-
110dżtwo zarobkowe w Niemczech nigdy się 

,.„ Io nic zgodzq. Dla polskich górników, hut-
1 •ków, robotników fabrycznych i rolnych, dla Antonina Stefańska 
.,~zystkich Polaków w Niemczech mamy dosyć ukłcdaczka PZPB Nr 4 

Feliks Łuszczyński 
tkacz PZPB Nr 4 

· ocy u siebie. Żądamy wpuszczenia ich do 
" 0 L;ld, która jest ich ojczyzną i do k·tórej chcą Odpowiadają z sam7ch tylko !'ZPB {d. r:i. 
" racać. Nie można zmuszać Polaków do pra- tingonj cztery osoby, •łóknici·rze i wlókniar· 

v na rzecz Niemców. Jesteśmy pewni, że de- ki, członkowie PPR, r"'S i bezpartyjni. Między 
·1•nkrntyczna opinia angiclskn rałkowicie po- nimi jest i 61-letnL'l robotnica ANTONINA 
'7.ir/i i paprzę nasze stanowisko. · STEF J'iSKJ' .. Wyczerpana : chora po 2-letnl'm 

Uwłaszczamy Polaków na Ziemiach pobycie w obozie hitlerowskim „wyciąga" 
Odzyskanych ona jeclnak do ISO proc. normy produkcji. Po· 

Leokadia Rozpieraka 
tkaczka PZPB Nr 4 

Przybysz Zygmunt 
:irzewlekacz PZPB Nr 4 

proc. normy produkcji, {no 2 ~zeroklch i 2 
wąskich}, t.t ponadto dobrze uwa~ać na la· 
kość łowem·, lak, a.b·f Rzqd nasz nie miał słę 
czego powstydzić wobec zagranicznych na
byr'•ców (tow. ł.usz;::zyński wyrabia towary 
eksportowe - na 6 k1oden przejść n.tr może 
z powodu warunków technicznych swej Ur· 
my). 

LEOKADIA ROZPIERSKA - c::łonkini PPR 

szej przyszłości. · 
III-mu Zjarlow1 Przemysłu Ziem Odzyska

nych życzę owocnych obrad. 

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU 
BUDOWY , MASZYN 

WŁÓKIENNICZYCH W ŁODZI 

Biuro Części Zamiennych 

zatrudni: 
inżyniera mechanika z długoletnią 
praktyką warsztatową. 

1 technika technologa z praktyką me
talurgiczną, 

dejmując wezwanie do wyścigu pracy, bę
Z okaz,jC Zjazd~ Pr< em\ słu Ziem Odzys'·a- dzie i:ię starr.:iła dociqgnąć do 200 proc. nor

ch poświęcę jeszcze kilka słów jednej z .naj ,,,y. Pragni<:! "~"' dać pizyltład młodym, jak 
· · h k · "~ h .- zobow•ązule sic; wyrabiać na 8 krosnach-au-·1zme1szyc a cy.1 przepqiwa..,.anyc • .1 pr4ę_z nale:ty pr<:<::ow11ć dla dC'brze zrw:rn:'tl.lonei 1~':'-

Z techników z praktyką warsztatową 
na inspektorów objazdowych fabryk. 

3 techników z branży włókienniczej do 
pracy biurowej rząd. De( takich 'akcji należy pezwąbpienla Ć!K· rzyści wlrii:neJ 1 pr?""•;(r:.-; Po' "'•I DC"""."k?"l ton1a11 < b PS p;o:: 'HiF'Y Foclu'~cii. 

C/Cl ~wlaszczeniowa na Zic>rniac/1 rv-v.~!rnn'!('/)_ I .-„, „· 
A CJU tnvlaszczen ov.ra pro\\T~'.cl:a~„ :Pst 0:1 '~ ..... '"~~~ .„ f:97. -~,·~.-:~ 
dłuższego czasu w zakresie osadmclwa rolrn- • t.L!i>,;, LU..ouCZ.•.~-l ·- H111cz, czlor..ek PPR 
czego oraz w zakre,ic ruc!mmości. Na dzień 1 zobowiązuje się wyrabiać nie mniei niż 145 

P ';':":."St: ~YC'."llIN~ _ p:z!:wlekacz, czlo· ·1 7nlogu·ni~ , ofc"ltrri 1 zvciorvsem do 

1 llk Wyd~i:'!!u Personalnego Zjednoczenia, 
11e1; PPS, oaiqga do SC proc. normy prod • Łódź. Plac Zwycięstwa Nr 2 

cji, Zobowia:i:uje się osiqgnqć 210 P,roc:ent. :-..-------------·----· 

/ 





~r. 248 6 Ł O S 

na 

~tr. 5 

Egzekur.ja w lesi'l: . L11C:mie ~~''Tl roli 
hausen osobiście EiskortowaJ 100 przewo~o· 

nycli wię:i:niów tram,1:C'jr-,.. 110 tę egzokucją. 

która wstrząsuęl.-::i cale.. 1.od:dą, 

ustaliła, ŻP czesto na Raclrn· ,~~·;z przyin7.clża.ł· 
wozy, '-'.'ywożą'ce trupy. oraz że 'r··· 1 ·1ł on Zó. 
rządzenie zabijani11 wiP7.niów za wvqląd;in!l:' 
Jl1-Zf'7 oknu. 

* „ * 
N<i !;es.ii popoludninwej ob1ot'1ca i!rł' 

Gom b1r1ski zada wal oskarżonemu szereg p\ 
tań dotyczących jegn stosunku do iclenloqi„ 
NSBAP. Między innymi Pelzhausen .po11'ie
dział: „Systt'm stworzony przez Hitlera był 
ul.esłuszny. Zapóźno jednak przekonaliśmv si.ę 
o t.ym. że bylismy osznk·•l'cmi i rikl~m1.•wn:1i. 

Dopiern w chwili upadku zrr>?.•rn1iPli~111y, ie 
rzeczywistośf> była innn". 

Ponieważ oskari.ony w swoich wy1asnie 
Diilch podkrPślif. że w n' '~„ 0~7:czu przeby. 
wa1i równie;i; wir,117.inw·p - J\ii~m~v. ła•.vnf\:: 

ob. Andrzejak pyta: 
Czy wt~źninwie Niemcy podleo-'lli tym 

samym rastrykcjnm, co Polacy? 
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Pracowite dłonie wykuwajq lepsze jutro ~~~ ~z· „,J . 
~~· . 

Morze, nasze morze tań~uch współzawodników- w PZP B Nr 2' 
I 

Muszę się warn pochwalić, że bvłem na• 
. 

W tych dn_iach odbylo się wspólne .zebm.-. k_o,łćx partyjne .Po. winny b. ac_zną .uwage ... zwr_ó- ciowego. - Tow. Jeliński wzywa mlodzież da _ mo'.z~m: Łysinę mam opaloną, twarz i rę1 
111e czl. PPR i PPS w PZPB. Referat o s ytuaci; cie na młodzte3, na ktore1 na1bardz1e1 c1q- wspólzawodnictwa ze starszymi tkacz am!. tak1ez 1 • !estem naładowany wrażeniami. j<" 
polttycznej wygłosił tow. Wchowicz, o sytua- \ L.y spadek po okupacji. - Młodzież w wielu Przemawiało jaszcza wielu innych tow. tow. po podrozy na księżyc. Nareszcie dowiedziB 
-::ji gospodc:czej to;-r. Baryle. Przewodniczył wypadkach lekceważy pracę, nie rozumie, że jak tow. Brzeziński, Toubwurach, Sobczak i łem się , gdzie chowa się słońce nu noc _ 
tow. Skrzydlewski przew. koła fabrycznego wykonanie planu to ich syta szczęśliwa inni. po prostu kryje się w morzu. Sam widzie 
PPS-u. przyszłość. Zebranie było ciekawe t pożyteczne. Pe- łem_ i ś"'.'iadków mam na to. W tym miejsri 

Po referatach nie dyskutowano długo - Tow. Jeliński - tkacz ZWM-o wiec zwra- pero·wcy i pepesowcy z PZPB Nr 2 - zaró•v- gdzie znika, długo jeszcze czerwieni się wod 
tematy poruszone przez mówaów były bliski<.> ca się z apelem do młodzież.y by w swoim no majstrowie jak i robotnicy w wyścigu pra- słowlil daję 
l zrozumiale, ale zato masowo zgłosili się to- &Umieniu rozpatrzyła czy stę wywiqZllje :.:; cy przy warsztatach wyka.ż q, że są g odnymi Jedną z osobliwości morza (morze to tak -
1varzysze do współzawodnictwa. Powstał ca swoich o bow!az U n· wzgic dc m J> .:;ń1' ! v1 :1 Li.1- , ..,.,:.„, • l'"·: , _1 ,,ch par tii og~omna przestrzeń, na której znajduje sir 

ły Ian· cuch wspo'łza,vodniko'w · ·---· „„- •• · ~· --·~· - - · ,„ „ · --- - -- . . „ ··· -···„-· duzo wody i obok trochę żółte!Jo piasku) jeo' . zupełny brak ryb w jego bezpośrednim są -

:zl!oe:· P?~~i~:;:kuj.e i~:~~~~~.m z pr::~~~:l;~ ·t· d l!i~i*i•" ~ ~· 1 [ i 'r!IJ' •. -·. <. I ~~~:~~;~· i B~łe~d~mki~k~ic~e~~~o~~:~\~il~~ wykonanie produkc1t powyize1 normy 1 wzy- • · Ił , . by na obiad. Ponieważ budzo lubię tę potrn 
wa p·ozostałe do szlachetnej rywalizócji z - · tJ, I r, , wę, poszedłem do restauracji, !Jdzie między 
przodowniczkami. Sam uroczyście przyrzeka, , \łlf l , 1 ~Ul'. = mną ~ kelnerem odbyła się następująca roz-
żie wsze)kimi siłami. będzie pracował nad u-1 · . · . mowa: 
suwaniem breków produkcjt i swoją pracq - Pan lubi flondry? - pyta mnie kelner. 

C d k I Z 
,„ 11 - Nie - odpowiadam. Moja pierws'za 

miesiąca Ilpca Tow. Paci~rek wzywa de strasma flondra była, to się z nią całe życie 
przyczyni się do zlikwidowania niedoboru z zy prze sz o e na _d·row1u żona nieboszczka (świeć Panie nad jej duszą) 
wspólzawodnictw1I t·ow. Gąsiorowicza - maj kłóciłem. A wogóle mnie 0 rybkę chodzi. 
stra przędzalni członka PPR. - Kiedy to właśnie ryba tak się nazywa 

Tow. Gqsiorow!cz przyjmuje i "Nzywa ko- doczeka sie remontu? tłumuczy mi cierp1iwie. 
lajno majstra tcw. Maciejewskiego. Tow. Mo- , - Ryba? A czemu ją tak brzydko nazw<> 
ciejewski wzywa tow. Montwlna. Nteobec:iy Towarzyszu Redaktorże! lmźną sumę pieniędzy. W pięknym lokalu wo· li? Daj pan tę -· hi, hi - flondrę. 
~ow. Monłwin (nie mógł opuścić \varsziatu Teren nasz zamieszkuje około 6 tysięcy da, przeciekająca z dachu sięga do 10 cm. Jak zobaczyłem to - to podniosłem krzyk 
procy) przysyła piśmienne zobowiqzan!e :...... mieszkańców. Wszystko to są ludzie pracy. więc jak Io będzie teraz z początkiem ,olm - _A co to takiego? - powiadam. Czemu 
przyjmuje współzawodnictwo i wzywa tow. Chcqc tej ludności przyjść z pomocą, oddaliś- szkolnego. Jak można będzie trzymać tu dzie- ona ta~a spłaszc.zona? Pewnie upadła r:a p~d 
Xwiatkowskiego, także majstra z przędzalni.! my naszą świetlic~ partyjną n.a z~~ożenie ci? Niektóre z nich mają w dodatku dziur,awe ~~~i~st~~ś p~~a7~~ nadepnął, a pan mi takie 
Ten os!atni w 'odpowiedzi na to wezwanie I przedszkola. 'W_ związk~ z. tym zawarhsmy_ ~- 1 buty: . , . . „ Jeszcze bardziej rozzłościło umie , źe ta 
przesłał z przędzalni list przez swego syna I :nowę z Wydziałem ()twlaty Zarządu M1e1- Kilk-:ikrotna intern encia nasze1 d~legac11 u fłondru oka. jednego nie miała. Nie dlate o 
~.rzy·rzekając ryw~lizo:vać z_ wszystkimi wy-. skiego. W u~owie le! zag·:o:;:anlowana zost.::i- ławnika "."'Yd~iału ~światy_ i kierownika abym rybie _o~zy." lubił, a popr~st.u dla i~~ 
ze.j wspomnianymi mct1stram1. !a przez tenze Wydział OsWJ.aty konserwac1a przedszkoli nie odmos!.a zadnego skutku. rządku. Jak JUZ pracę, to chcę m1ec za swoie 

Również majstrowie tkalni dall znać 0 50 _ ! budynku. Owszem, by~ obietnice'. ale . dotychcz_as n.~ p ie niądze _w'szystko. n_a .swoim miejscu'. 
bte. Łańcuch współzawodnictwa rozpaczał Wszystko poszlo dobrze. 70-cioro dzieci zna tych tylko obietnicach się skonczyło. Nie w1- Straszme. się ysm1eh ze mnie, . zamm zro~ 
, ź ·dl k 

1 
'l 

1 
· W ; k "tk" lazło opiekę w przedszkolu. Cóż kiedy Wy- dząc jutZ; innej rady. zwracamy sie do Redak- zum1ałem , Jak się sprawa z tymi flondtam1 ,ow. ~ro a sa owy '{a m. swo.m ro i.m l ·· ,..1 R • · • przedstawiu Rybak jakiś mi objaśnił Wszys 

P
rzemów'leniu tow. Żródlak wskazuje na stra- dział Ośw~aty zapomn al, że !:>udynkiem trze- c~1 „._, osu obolmczego" o pomoc / w tej nie- tk · t . . d · d . · , . -b . .. k . D I d t k" I c1erpiqce· włok" s a "e o prze7. o, ze mg y na morzem się me ty spowodowane brakiem dyscypliny - z p ;) - . a się opie owoc. osz 0 • 0 a iego s an~, · 1 z 1 

PI wi · . bywało. Teraz, to już· będę częściei jeździł. 
wodu wcześniejszego odejścia od warszta- ze woda zalewa wszystkie pomieszczema Zarząd Przedszkola 1 Aktyw PPR Musimy przecież obecnie wszyscy, jak jeden 
tów, przepuszczania dni roboczych itp. Stra:'.:: I i meble, na której Zarząd Miejski wyd,ał po- koła terenoweg-0 „Zdrowie" mąż wilkami mórski.mi _si~ z'.ooić.„ . 
wynos! 67 tysięcy metrów tkanin miesięcz- Żeby wszyscy w1edz1ell, ze PolaKom me-

! N d • rze jest potrzebne, że bez morza nijak żyć 

nTeTow. Źródlcrk staje do współzawodnictwa 1' q m I e r n e a p e • y I y nieTmożemy. . . dl • t . k~ · ~ eraz, po woime, ono a nas me o, co 
vz~w.a1~c tow. Będkows ·1ego a ten ~slat:11 ' przed wojn'ą. - „okno na świat". Teraz to-
sk:hei innych towarzyszy. W ten sposob oo W dniu 27.8.47 r. zaniosłem 1 parę mę-1 nowanq przeze mnie 1000 zł. (gumo była już szerokie wrota, przez które przejdzie na-
wyścigu pracy zobowiqzali się ~ \kalni tow-. skich butów, I parę damskich, oraz I but moja). . wet tak qruha osobistość, jak Jego Ekscelen 
Żródlak, Będkowski, Grabowski i Chudzik męski do szewca, ob. Walczaka, zam. przy ul. Zapytuję Sz. Redakcję „Głosu Robotnicze- cja Dobrobyl. Sak. 
Salowi I majstrowie tkalni i pi:zę::1zalni, p=o- ZgieISkJej 21. go", czy leży w moi:liwościach przeciętnego 
perowcy i pepesowcy, slaneli do wyścigu I 0 b' . 1• k h pracowni.ka płacić taltie kwoty za samo "Pi.' ękna • . h · kl d . 'd w pan za przy 1c1e ze owe gumowyc b" . ? Zd . . . pracy 1 napewno za 1c przy - a em po] q . .

1 
fi k. . h . k . 

1 h fi przy 1c1e. a1e m1 się , że ceny dopuszcza!-
~ .• - i po - e ow mesklC a zelowe 1 ca yc e w d , 29 · · b b' d T t wszyscy pozostali. W dyskus11, tkaczki tow. I _. . - . _ I nych opłat zostały dla panów szewców nm s1erprua r. o 1az owy ea r 

i11icjatywa artystów 
tow. Zięczak i Piwowarska, wskazały na to, I~ow u damskich blfłow oraz za podkładk~ us ta lone. Zrzeszenia Artystów Scen Polskich ZZASP pod 
łe starzy tkacze pil nują; swych krosien, ro- do pękniętej zelówki u jednego butc za- A może dla dobra obu stron powinny s!ę dyrekcją Janusza Cegiełki urzqdził bezinte
lumiejąc, jakie znaczenie dla państwa ma żadał 1.100 zł. Wobec mego wielkiego zdzi- t tym zajqć pO\\"Ołane do tego czynniki? resowną imprezę w postaci koncertu arty

plan 1rzylelni. Administracja fabryczna orcrz wfen1a (i przerażenia!) zgodził się na propo [ Siały czytelnik „Głosu Robotniczego" slycznegp, który odbył się o godzinie 18-ej 
'l'l l.•11.11•1nn111 r1nHl11111 ·111n11•H'l lfl.1 M1111111Ht1111111 1111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 w jednym z pawilonów Sanatorium Ubezpie

Pracownicy Elektrowni w jednym ·szeregu z włókniarzami 
Wiemy, w jakim slopniu uzal2żnion;i j ,~ 3t I Elektrow11i Łódzkiej w dniu 5.9.47 - po wy- m;:ich możli,wości, dlu wykonania planu. który 

realizacja planu w przemyśle włókienni::zym słuchaniu referatów low. tow. Karaczewskiego wpłynie na podniesienie stopy życiowej ro
od sprawnego, ciągłego działania Elektrowni. i Zadrzyńskiego uchwalili: botnika pols]j:iego. Reulizacja planu będzie 

Mogliśmy si ę o tym przekonać w ostatnich Węzwać culą klasę pracującą robotni::zej najlepszą nuszą nową odpowiedzią, udzieloną 
dni ach - ileż kłopotu przyczyniła robotniko:n Łodzi do wykonania, il nawet przekrocz~nia zakłamanym i zachłannym czynnikom świata 
i wszystkim inieszkmicom Łodzi uszkodzona 3-letniego planu odbudowy gospod-. a przede kapitalistycznego. Naród polski, a przede 
turbina i z jakąż ulgą przyjęli wszyscy wiitdo- wszystkim zwri'.cają się z tym upelem pod wszystkim jednolita w pracy i walce ~dasa 
mość o tym. Ż<? dz ięki ofiarnej pracy zabgi adresem braci robotniczej przemysłu włók;en- robotnicza stoi na strnży suwerenności i nie
elektrowni turbinu ta szybko została uruch:i- niczego. zawisłości, tak pod względem politycznym, 
miona, a tym samym w dużej mierze zażegn<1- Pracownicy Ele1.trowni Łódzk i ej zorgani:w- jak i gospoclai·czym. 
ne niehezpiecze1\.stwo postojów. wani w PPR i PPS pr.zyrz <>ka j ą, że nie będą Zjednoczeni spełnimy nasze bojowe zad:1 · 

Pracownicy elektrowni zdają sobie spnwę S7czędzić wysiłków, aby d6starczyć każdą I nia, jakim jest plan odbudowy gospodarczej , 
z ogromnej odpowiedzialności , jaka na nich ilość wymaganej cmergii elektrycznej w ~a- dla dobra klasv robotni czej naszej Ojczywy. 
ciąży, świadczy o tym ostatnie wspólne posie
dzenie kół PPR i PPS. Po referatach głębo:;:ich 
i treściwych, wygłoszonych przez tow. tow. 
red. Karaczewskiego i dyr. Zadrzyńskiego -
wywiązała się ożywiona dys:rn>jil. Mówcy pod 
kreślili, że załoga <elektrowni spełn i a swa za
danie, plan musi zostać wykonany. Kilku to
warzyszy poruszyło sprawę- dyscypliny i osz
czędnośc! pracy - stwierdzając, że przestrze
gać należy wykorzystania 8-io godzini ~go 
dniil pracv . PPR-owcy i PPS-owcy muszą świe 
cić p rzykładem. W wyniku kilkugodzinn~1ch 
obrad przyjęto następującą rezoltfcję: 

Zebrani członkowie PPR i PPS, pracownicy 

Co ~owe!O 1:i; 
wt... ,CJ:wea www 

\ 

\. 
WSPÓLNE ZEBRANIA PPR i FPS 

Dziś o godzinie 13-ej wspólne zebranie 
c:i:łonkóv1 PPR i PPS oddzlnłu trzeciego f. „_Ho-
ralt". 

Dziś o godzinie 13-ej wspólne zebranie czi. 
PPR - i PPS tkalni I. „Horak", 

Dziś o godzinie 15,30 odbędzie slę wspól
ne zebranie członków PPR i PPS PZPW Nr 4. 

ROMUNHCA T 
• O godzinie 16-ej PZPW Nr 2. 

ZC1wladamiamy, że w czwarlelt 11-go bm. 
o godzinie 10-ej, w. lokalu Szkoły "'ofewó<;lz
kiej PPR Łódź, ul. Piramowicza Nr. 3, od~ę
dzic się wojewódzka narad.a spółdzielcza . Na 
narad~ powinni rrzybyć: 

1) Prezydia (3) sekcji spółdzielczych przy 
Komitetach powiatowych i miast wydzielo
nych PPR. 

ZEBRANIA Kół. PPR 

.., dniu dzisiejszym odbędą się zebrania 
kół w następujących fabrykach i insty-
tucjach: 

RUDA PABIANICKA: 

O godzinie 13-ej oddzi.-:tl pierwszy I. Ho
rak - zmiana U. 

WIDZEW: 

czalni Społecznej w Tuszynku. Artyści 1eatru 
w składzie: Hanka Radwanówna, Helena Wil
czyńska, Irena Wojtaszewska. Nela Zadejko 
oraz Janusz Cegiełka , Bolcio Kamiński i Apo
linary Ptndras, w bogato urozmaiconym pro
c-ramie składajacym, s!ę z arij operowych. 
satyry, piosenek. recytacji j. tańców regional· 
nych umożliwili przebywającym w scnato
rium chorym spędzenie dwu beztr·oskich go
dzin w pogodzie i weselu. 

Dyrekcja Sanatorium uważa za swój obo
wiązek podać o powy' szej szlachelnej in!
cjat:·wie do wiadomości publicznej, ·nadmie· 
ńiajqc, tż całkowity dochód z imprezy w W.,Y
s okośd zl. 10.624 został ofiarowany przez ar
tystów na bibliotekę tutejszeg) sanatorium. 

PZPW Nr 6 - zmian.a li. O godzinie 13,30 
PZPB Nr 7 - zmiana II, PZPJ i G. Nr 8 - zm. 
I!, O godzinie 16-ej f. Kowalski. O godzinie 
18-ej Karczewski i Barnaciok. 

ŚRÓDMIEJSKA PRAWA: 

O godzinie !8-ej ere,nowe koło Nr 2. O go· 
dzinie 14-ej Karolewska Mcmufaltlur-<1 - zm. 
I. O godzinie 16-ej f. Grabski. O godz. lS,30 
.,Durabella". O godzinie IG-ej Zak1ady Dzie
wiarskie. O godzinie 15-ej Fabryko Nr 12 -
odd;d.al V. O godz. 14-ej f. „Eisert i Schwęi
kert''. 

ŚRóDMJESCIE: 

C godz. 16-ej Zjedn. Przem. Jedw„ Zjedt. 
Przem. Pończ. C godzinie 15,30 Zj'i!dn. Przem 
Gumowego, RTPD. O godzinie 17-eJ kolo prZ! 
Zw. Inwalidów. O sodzinie 16,30 Zw. Zaw 
O god:c:inie 15-ej Urząd Pocztowy Nr I. 

Dziś 9 bm. o godzinie 17-e.j w lokalu Dziel 
11ic11 Śródmieście - Lewe Kilińskiego 124 '>d
będzie się odprawa pośv."'-"cona udziałowi 
mlodzie-ż.y ZWM-owej w WyŚcigu Pracy. Na 
odprawę włnni się s!awić wszyscy przewod
niczący kół fabrycznych przemysłu włókien
niczego, dzialacze ZWM-owi prncujący w 
Rekcjach mlodziefowych Zw. Zaw. Włóknia
rzy, omz ZWM-owcy członkowie Rad Zakła

dowych fabryk wlókiennic;:zych. Sprawy b. 
wc1;i;ne. Obecność obowiązkowa. 

2) peperowcy, czlol'kowie Rad Oddziało

wych Zw. Gospodar. R. P. „Społem''. 

3) peperowcy, delegf.Ici wybrani przez 
konferencje powiatowe na konferencję Okr. 
Zw. Gospodar. RP. „Spolem". 

O godzinie 8-ej rano Strcri Przemysłowa 
PZPB Nr 16. O godzinie 16-ej I. „Jarysz". O STAROMIEJSKA: 
godzinie 15-ej Zjedn. Fab" Poń-::z. O godzini.: 16-ej Szlt. Of. Poili. Wyc:h„ 

ZARZĄD MIEJSKI ZWM 

PRZEREJESTRACJA 
Podaje się ,do wiadomości wszystkim człon 

kom Zv,- iązku Walki Młorlych, należących do 
Dzielnicy Śródmieście, iż od dma 5.9. 47 r. 
do 1.10 1947 winni się zgłosić do sekretariatu 
Dzielnicy przy ul Gdańskiej Nr 42 cefem do
konania przerejestracii. Członkowie, którzy 
nie d opełnią ohowi<1zku n rzemjestrac1i w po
wyż:;zym t <' rn1inie, lrac;1 wszelkie prawn człon 
kowskie automaty czniP ulcqa i'-1 wy klucze-
niu 

ZARZĄD DZIELNICY 

4) Kierownicy, oraz po dwóch członków 
sekcji rclnej przy Komitetm;:h powiatowych 
PPR 

Wojewódzki Komitet PPR 
w Łodzi 

Sekcja Spółdzielcza 

UWAGA SE.KRĘTARZ!': Kół. 

LEWEJ ŚRÓDMIEJSKIEJ 
Dziś o godzinie 16-ej w lokalu własnym 

pr„~· ulicy Poludnlowej l l odbędzie się od
Pia.\\"<:t w:;zy:itkich ·sekretcirzy kół I.cwr.1 Sród
n1iejskicj . Spra:.:.iy ważne. Obecność obowiąz-
kowa. ' 

GÓRNA PRAWA: Lemphke i He}ke". O godzinie 15,30 f. „Lidc- ' 
- koło I. O godzinie 14-ej Tkalnia PZPB Nr 
2 - zmiana I. O godzinie 13,30 PZPB Nr 6 „B" - ltulo III, 

PZPW Nr 1 · - koło czwarte, Ośrodek Koni. 
Nr 3. O godzinie 16,30 PZPW Nr '1 .:._ koło III, 

GÓRNA LEWA: 

O godzinie 15-ej ZBM, o godzinie 16-ej 
PZPW Nr 11, Straż Ogniowa, O godzinie 14-ej 
Nowa Tk':tlnia - zmlana druga, Wykończal
nia Kolorowa, PZPK ~r. 2. O godzinie 7,JO 
Slra-ż Przemysłowa. 

GÓRNA: 

O godzinie 14-ej Tkalnia PZPB N; 3 - zm. 
I, przędzalnia - zmiana 1, O godzinie 13,30 

BAł.UTY: 

O godzinie 16-ej CSS„ garbarnia „Mars' 
O godzinie 17-ej Zmzqd Wydzia1u Kobiecego 
przy kom. dzielnicowym. 

UWAGA INWALIDZI "'IOJENNI - P~PEROWCY! 

We wtorek dnia 9 bm. o godzinie 17-oj od
będzie się zebrnnie Inwalidów wojennych-pe
perowców w lokalu Did~lnk-.· Sródmieście 
.przy 11licy Piolrk1nvsli;!ej Ni 63 

Stawie::miclwo obowl<:!~kowe pod rygorem 
partyjnym. 
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o .ują y pr e ieg ś ięta wsf 
Dożynki w województwie łódzkim 'Zgron1adziły około· 200~000 chłopóv· 

Z caiego kraju naplywają '' iadomośd wręc1eniem aktów nadania ziemi orą.z · znacz.enie reformy rolnej oraz 3-leb 
o imponującyc:'h ur:oczy.sfościach, zwią- ze Swiętem Lotnika. Oto relncj;i ni\szych Dlan gcis pc-Jarcży. Popisy zespotó·v,; W 
zanych z IT roczn i cą reformy rolnej. Br::i korespondentów: d owycb wywotywałv pmvszechny enh 
ły w nich udział wi-eleitysi·ęczne rzesze ŁOWICZ , zjazm obccn:vcr na dożynkach gusp·od;.; 
lud1x1śd wiejskiej. W tysiącach . gromatt W Golińsku, pmv. Łowicz przema· rzy. BRZEZINY 

./.\' li t na i gmin odbyły się zgromadzeda i aka· wia! rki wb~anvch t·umów tow. posel . . . 
~ · '!: demie, połączone w wielu wypadkach z Hekhowski( który omówi! historyczne l . _W,_ Blrd~~e.1. Woli, pow: Brz~z 10 ~ . " 

• « ~... ... • ...., ...................... -~~,.«,,...,.-...,.,..,.~.......- „ . , ,„ •• „„ , , . "'"'- Ll!OCl.y:f.os·cJ rozpoczęły się o godzm1E 
!łomu winszujemy 

środa, J10 września 1947 r. 
~ .i, M'k ł . zis: 1 o a.Ja. · 

-o-

Telefony 
P-d:w. Kom. MO . .:_ Nr 22 

. z e s p o r t u' ·- I?. Prńc?' ok()liczn_ej ludn<l'Ści wzięl! \V 
· mch udział z ram1ema Urzęd'U Wo3ew. 

tow. Krvt1ski, z KW PPR tow. Cyga · 
Rozegrane w sobotę na stadio:ni-0 miej l grabi m<:·cz piłki noźne.1 z n~prezentacją nek, tow.· Hilewicz, tow. Sysiak, dyr. 0_ 

skim sp:otkanl·e pilkars.bc pomiędfy pra· . Lo.wicza. Mecz ten odbyt się w Łowiczu kręgu PNZ oraz ob. Anioł (SL), staro
co\vnikami „Wspóinej Pi·acy" a pra:c:01\\· i zakończył si~ Z\Yycięshn:m ł.mvkza w sta p'OWiafowy. Po krótkim inauguracyj 
nikami .,Sp1ołem" zakol1czyło się ?:<lecy- stosunku 5: I (3: 1 ). Reprezentacja Kut-' . . . . . . nym przemówieniu przedstawiciela Zw dow_anym . zwycięstwem „S.p0lem"-ow- iia z.agrała s.laoo. memmcJ 1ednak \Vymk .;: , 

0 
eh~" ~i<·e· re~"r t 

0
·- Refor . t I 3 1 M" . b I . . d" .· .. 'l .. h' , . vamioitJ10l11 CV , i-·p~- 1 1 .„ a -Miejski Po5ierunek M©. - Nr 33 cow ws osunm ' : ' imo. ze 0 ' o< mecz~' rne 0 Z\v_ic_iciao 3 JJJf:r 1 :i~ 11 gr~.· inie rolnej ·wygłosił przedstawiciel KW 

sp~towców czynny1ch w sp:olka:niu tym Wa.1111~ do pi0<razk1 przyczy111I ,i:;1ę bram- PPR t · C, k 
Starostwo Powiatowe - Nr 31 wystąpili i bcy; Co!p' już dawno sko11czyli karz reiprczentacji K1i!na. który ponosi ow. )gane • . 
Prezydium Pow Rady Nar0d. - Nr 102 z żydem sp<11rtowym, Rra była bardzo in winę za wszysUde strzefonc brarnki. Ho- T,0~w ._Cyg~nck w sło1wach silnvch na· 
Za1nz;ąd Miasta Kutna .;_ Nr 30 teresująca i stała na niezłym p:ozio- 11orowy punkt dla Kulna uz,yskał At.ir!kh ;,resltł h1-stonę \~alk <::hłop.stw~ o reform.~ 
Stra.ż Pożarna _ Nr 41 mie. z rzutu· karne.go. rolną. Wpływ Rdormy Rolne1 na rozWoJ 

B l · ct.I s l " <l b i· O · • k . • . ,_ . . wsi zobrazował fow• G:yganek, cytując · Urz-ą<l Repatriacyjny - Nr 86 · ram \I a "'po em z 0 y 1 
- sms 1 Na, 111. ą-rgme.·s_ie tego. spodumia n.alezy "a'ly szcr-eg <lanych "·latys-rycznych: Re-- 2 i Aurlkh - l, dla pokonanych Ba- f dl " "' Pow. Z.akład Ele.]\tryczny - Nr 32 ran z rzutu karnego. doc at;' ze· porazka ta .test a nas l1le spo ferent podkr-eślił w swym P'rzemówie.niu 

Pow. Z.akL Ub. Wz. ul: Narut. 20, tel. 108 zawody pro\\·adził 1.nzynier Siekie- dziewana i przykra. Reprnzenitaeja Z>CJ1- znaczeni·e praktycznej pomocy brygad 
Urząd edrowia - Nr 91 Nicz. eałikowHy diochód z tej imprezy stała bowiem poważnie wzmocniona robotniczy1;h, które w województwie 

· Komunałna Kasa Oszczędności Nr. 43 1 701stał przezn.aczony na rnzbLtdoQ1wę sta- przez czfoir.ech graCfY ZZK - Ruch, któ łódzkim walnie pomogły chłopstwu w re• 
l. · · 1 · ry wt.<; ni·edzielę paurowat. Liczyliśmy na afizowaniu rozdziału ziemi. P..ołsk~ @zi:rWOFJ.y Krzyż (PCK) - Nr 89 i ionu mH:Js <'lego. 

pewną wygraną .. Ni·e&tdy, zawiedliśmy Przemówi,ernie swe tow. Cyganek za-
S,zpi1~a-l Powiatowy - Nr 20 W nied:zie.Ję reprezeniaicja Kulna roze- &iQ. · kończył st.owami: ,,Dzieło Reformy Rol0 

BT~eZ!fl·ioczalnia Społe·c~na - Nr 34 nej nie zostało jeszcze zakończone, 
Aptie~a „Pod Orł>Gm" - Nr 106 oz· ar w Pawłow cach Stworzone zostały szerokie możliwości 
Apteka Sukc. H. Walenta - Nr 7 do przeprowadzenia elekryflkacji wsi. 
Aptek-a mgr. Z. Ghacińskiej - Nr 52. Na skutek nieostrożnego ohch'OdZ•&'.i-a żar. Mimo akcji straży pożarnej z Krzy I Wynikiem dokona~e.i re!or~y będzi~ 

___ się z o·gniem pnez Mariannę Jankowską żanów:,ka splonęla stodoła naladnwana wzor~w~ ~a wysokim poz1?m1e k~l~ural 
r Ad R 

•d k .
1 

rn K \\'\·buch! w 01beijśdu Ludwika 1Buczyf1- ?-biożcm oraz obo_ra. Jm\:e~tarz żywy u- ny~ 1 os~1~to':"ym postaw~~n~ wies_ pdl· 
ymczasowv res e a t:J „ . osu .ut- I: . p \ l w· . n1n' Krzy rnto\1:anio. Straty_ są powaznc. ' ska . OJ~rz. yk1~m na c~esc 1ednol1tego 

nowskiego" P ·.viatowy Referat Kulturv i Sztu-1 ~ ..ic~o. we \\131 . a v o !CC, g l a . . . . frontu wsi 1 miast ip<l<lchwyconym przez 
ki, Kutno, ul. 29 Listopada 1, tel Nr. 17. zano\vek, w dnm 7 bm. gwałtowiny po- . 

11 11111111 111111 Z·ebranych - tow. Gyganek zakończył 

... „„ ......... Wia·sc·:·W""""""'"f 'Oię""""""'"'"'"'l·ce·um.„.„.„pe·d·a·no·g1·cz·nego ::;::;;~;:~!~~~~:~::~~~,y~~~7~: 
6 związane z rocznicą Reformy Roln1ej. 

Absolwenci - w&nn; przenewszystkim obejmować stanowiska nauczyctelskie We-"wsi . Radoszy(e _poW; Kon-eckiego od· 
nie diość sprawucj i:tkdi Komlitct.u Odlbu· byli się centralne uroczysto~cr ~ mizia~ 
dowy. Iem licznie przybylych chl·opów, delega-

Podo:bnie jak we wszy . .;tkicl1 powsz.ech \V iswo•im czasie lmc.lynek w pa1r'ku Za-
n;.rc'h 1 średnich szkoła.di nasz.eig,o irnwia· wad·;dkiego ufo.gil po.żarowi, który strawił 
tt, w Pań1stwowym L.icet~m Pcda,gogicz· dach·.i 1iszkod1ził -kilka sal. Dach zo$llał 
n:ym, poio.żonym w par'ku Za1wa1d!ztkie·go, ,pPO\vizorvG·z:nie liaprawio~iy t)rzez 1nół
roz:Poezęły sio jiu,ż; zajPcia .szkolne. Obc·c· ctlzielnio bn·dowila11~, JH·zy czym z1o•s tało 
ni\:! są czynne d!wie kil·a1sy 1ice11!111; oraz posita111ow~1QJ1e, że z chwilą na:cldścia od· 
pięc10mieisięczny kurs, który ']JIOz1wal1a !J'OWiecJlnich krcidytów, llrzyistąrpj sio do 
prz.y<g•otować sif'J d:o za\voc.lu nauicizydc·l- generail1nego· 1·r1110m11 całe·go lmcl·v.nkin i 
s'kie1go p0siadacz•om małe.i ma:tury. zał1ożenia n0owe·)1:10 dachu. IV ·cehi wys-tara 

D'l'lia !iczlba uczniów (okołD 230 osób) nia się o od1pm:vicdnic krcdviy i tiolcie1r·o
która w b. rioku raz.poczyna swoją naH-. wania całoscią prac zawiązał się nc.wet 
kę w mu rach liceum, gw.arantu1j~, że z Komfitet Odlbiuclowy, w skła1d którego we 
czai5em Nzetrzelbione przez ·o'kuJla•11ta szli przed'sta v.nidel.e Zarząidu M~e:tsfkiego. 
kad1ry pol'&1\iego nall'czyciel'stwa, zostarn1, Nic·stety. bież~\CY sezron budowlany z:o· 
u'zuioełnione .młlQ.dym i pcłny:m za•p-ału na s<ta1ł całkowicie zmarnow.a111y , na sk11•t-ek 
ry1bk.ie111. Czeka1fa ·na nich z niecienpli- • •mm - H • 

waścią mury nicje'dnci sz!koiy. allbowiem N a 5 a r--1 jak Jwż donosi11iśmy na1szy:rn czvf.e,l·nikom 
w '.Powiecie lmt1nowsk!iin da1je się ·odlczuć 

'brak okol·o 80 nauczyicieli. 
Ab 1solwenci Pa!lsL'w•owe·~o Lioe·m11 Pe

da,gogiczneg.o z povrzedniego. roku„ nie
wie!ę_ przyczy nl!i się do :poprawy sytua
cji na tym oddnku, al!bowiem więks·zość 
fych I ud'zi Po tra kfo,vała 1rn:u•kę w liceum 

';'ako jedep z eta:pów ua d1r1odze do· uzy-
, kania wrż·szego \Vyksz tał'cenia i w1stąini
. a na wyż,;ze 11czeh1ie. Oczyrwiście tru
, no komuś mieć za złe; che'.ć foontynu 10: 
·-a'tiia nauki i roz:szerzenia nalby,tyc.h 
;a J·omości. .fod·nak, · z.e wz,g-kd1u ~ na .to. 

: ~ kwestia uzu1pelinienia sił 11a1uczycieJ
·dch je.st istotnie patą1ca. a licernm .ve
"'.;;ogiczne w pierwszy1ni rzędzie ma za 
: da.nie wy'kształcenie nowyc·h kadr na-

Antoni Lewandowski, zam. we wsi Łę
ki Górne, g'nti1na Woj.szyrce. rprz.ez; cały 
rok 1946 nie 1Pładł a·ni gr,osza 13odatlków 
lekce.wmi:ąc soHie naka·ZY i 111p:omnienia 
wła1dz s!ka i-:bo wyoh. 

W 1vynikn ta•kie·>;o ]}ostę.powania, w 
zagrodzie L-ewandow-l<ieg{)l zjawił się 
w dniu 2.ó. 3. 1947 r. poborca podaekowy 
i zają1ł' :iałówtkię na o·pla·cenie poda1tików 
i foosziWw e,gzeikilJlc:v1j;nyc.Ji. · 

Le'wa·11d1ow1slkiii, lekoeważ<rc so1bic w dal 
;-;zyan ciri„z11 p•o1s. tęipow.a111ie wła·cl:z ,c:;ą1do
WY·Ch. w 1mj1u hr. iałó'wke s,prze·dał. Za 
to Przestę1pstw,o odl]Jowiaida~ w dniu 5 bm 
przed Sf]dem Grod,z'kim. Se.id, bi·orą·c pod 

Na bra'k hedyfow w tym wy[Jadlktu na cji mhotni·ków z ok()]icznych miastoe-czek 
rzckać nie można, gdyż .clioć su1ma przez oraz delegatów Woi•ew. Zw. Samopiomo
zna1czona im ud!bu1ct:owę1 (100.000 zł.) nade cy Ghkipskiej, Partii R{)lbotniczych i SL. 
s:z.ła do•syć ńńźno (15 sien1JJ11ia hr.). ho '.l)lO N a uro1czystości, które odbyły się we 
niewa.ż .sprawa pr,zyznauia tyic11 krndy- wzorowym majątku Zw. Samopomocy 
tó:w była ,prz.eFH\dz1ona juli oc~d ,awna, mo- Chłopskiej ·przybyła również-bardzo łicz
ż•n.a by'ł.o roboty z,a·cz1i:1}ć zna1cz111ie wcz·e 1ś· na delegacja chłopów z powiatu Konec
nied. kiego. Otwaircia uroczystości dokonał 

Nicwąi(1p'11vwfie Pęwiną wh10 •potrnsi tutaj p·rzeidsfawi.del pow. zw. Samoo·omocy 
clyrC:kcja szkoły, która wicloo~ni.e zibyt c b I k' 
mało interestd.e się sPra wą remontu gma Chłopskiej tow. Klusek i ob. Y u s I '7 

c'lliu szkolneg.o: skoro nic posiada nawet Wojew. Zw. Sam. Chfopskiej. 
swego przedstawiciela w Komitecie Od- Referat o Reformie Rolne! wygłosi~ 
h111dowy. • tow. Bok z ramienia KW PPR. Przemó· 

-*"""' Wienie tow. Boka nacechowane było sil· 

uwagę do1tyc!Jezasmv.ą nienaiga·nną prze· 
S•zfość OiSkaJ'ŻO!leg.01, skciz;i! go na j 1edcn 
n'!iesią1c bezw1z,gJ•t;dine1go· ar-e·sztu. 

.. 
Ntie•s•mnienn~1 go.s·podyriią okazała się 

Katarzyna Iiutnagel, zatniesz'kałia \V Ku· 
tnie ul. Bema 3. Korzystając z 11ieobe:::-
1wś'ci swoje1j sn<blokafo·rki Stefanii Pro· 
swwskiej, tfofnagel we·szła do Jej 111ie
ko1ju i ppzywlo1szczy1ł1a solbie 1 z.e•gatek 
zlioty if branzolet,ą L 2 pierścio1n'k·i zfo
te. Za ten · czyn odpowiadała ona m:zed 
są·dt.'111 w d11i1J 5 ban. i została osaclozona 
na 8 rniesię;cy bezwziględnego aresvtu. 

nymi akcentami jednolite,go frontu wsi 
i miasta. Tow. Bok poddał ostr·e·i krytyc·e 
działanie PSL-owskich elementów na te· 
renie powiatu. 

W 'JJ'O,wiecie piotrkowskim, ra<l-om
szcza{1s·kim, wielutl.skim, sieradzkim itd. 
odbyły się również setki u.roczystośd do 
ży:nkDwych, na których przemówienia 
wygło~ili dział;icze Stronnidwa Ludowe 
go, PPR i PPS, p1o<l<kreślając <loni·osl ·ość 
reifoqny mlnej, która przekształciła obli
cże wsi pol<Skiej - wyzwalając ją z ni-e
woli jaśrii-epanow - wyzyskiwaczy. 

W LtrDczystościach dożvnkow ych na 
terenie wn jewództwa łódzkieg-.o \Vzię'.,'l 
u<l ,ział około dwustu tysięcy chłopów 
wraz z mdzinami. ' 
1•111m11.11111 1111:1111 111111111-11111r.1·11 ·1111111111!''t'!'!'I!1 111111·11 n . :ycielsk.ich. w bie·ż/'.. 1cym roku segre

~\" ano starannie kandyda 1tów. '!)lrzyjmu 
· : w pierwszym rzędzie tyich, którzy i

i nie mają zamiar poś~ięcić się z:aw,o a Kronika gospoda · c 
W dniu patrona myśliwych, ś.;,. Huberta, a urządzona przez Oficerską Szkołę Lotniczą. 

tj . 3-go listopada. Dyre)<cja Lasów wraz ze Wystawa cieszy się dużym powqdz'PJl:!):;m, 

Kronika oświatowa 
vi na u1czycie1's'k.ieirJ.i. 
Du1ża czP/ść uczni6w ipoeih1odzi z róż· 

· ·~ ;: h midscowo•ści z cale,go P·owia1tu i 
· 111 tych PańlS·tiwo\ve Licernm zorg·anizo

' 1 o in terna·t z -atrzy111aniem. W tym 
1kcie zaczynają się hraki i bo.Iącz1ki, z 
· ry mi wcie}ż jeszcze· bory/ka sio dyrek· 

, · 1ice1um. 

Związkiem Łowieck,im urządza w Olsztynie · • * * 
pierwszą wystawę łowiecką. W Lid'Zibarku Warmil\.skim w woj. olszty1i-

Wystawa zgromadzi najpięknoiejsze trofea skirn odbyła się kilkudniowa wy•staJWa rolni· 
!owie<;<.kie z terenu Warmii i Mazur oraz sze- cza, która dała przegląd dotychczasowęgo do· 
reg ciekawych zdjęć fotograficznych, miejsce- robku gospodarczego na odcinku jednego po· 
wych terenów łowieckich. wiatu. Oprócz wystawców prywatnych, w wy-

* * " ' stawie wzięły udział Pańshvowy Zarząd :\Tieru 
W Lublinie została otwarta wystawa lol'lli· 1 cho-mości Ziemskich, Przysposobienie Rolnii:zo

cza , zorgam zowana slaraniem Ligi Lotniczej, Wojskowe, szkoły rolnicze i spólcJz.ielnie 

.......... ----------------------------------------W v d ·Jw C~ Wni K'orriP 0 1 r~R w t11c;„ !et Red(;kcvinv Red • Aom 
Dzieli ogłoszeń: Piotr'.<0wska 5.5 tel. 11 ; J.'.l Konto PKO VII - 1505. 

( 

Akademicki .ZwiąŻek Walki Młodych „Ży 
cie" w Poznaniu, zorganizował 6-tyg0clniriv.ry 
kurs przygotowawczy na rok wstepny na vvyż· 
sze uczelnie z zakresu nauki o Polsc\' Vhpńł· 
czesnej. Na kurs uczęszcza oko~o 300 s !1J~ln· 
czy, z których większość rekrutuje się ze s[ęr 
robotniczych i chłopskich. 

* • * 
W Sławsku 'Nielkim rozpoczętn_ burl;:,wę. 

szkoły dln przes·dn 120 dzieci. Ułir,1 ' " ~- ~niij, 
ukmicznna w przyszłym roku . 

J 
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~ięciu .,!kó~ z Bam_aluki li a p i e r a I a be z ko n ku re n cy J n Y 
~~'J .12f Warszawianin zdobywa drugą koszulk~ z biały,!ll . orł.~.m - Gabrycb 
Ąi * ·~-\~~-w· / pada ofiarą tragicznego „zakrętu sm1erc1 

~ 
Tegoroczny wysc1g kolarski o górskie mi- TRAGICZNY WYPADEK GABRYCHA 

~ strzostwo Polski, który rok rocznie odbywa Na tak zwanym „zakręcie śmierci" GabLyc h 
~ ·x się w Jeleniej Górze, w tym roku zakoń•·zył przebywszy już 60 km w czasie 1:.50 min i prr 

się tragicznie. Ofiarą ciężkich obrażen pJdł wadząc sarn wyścig z prze vąga około 200 rnP 
li- \ ~- Gabrych, zeszłoroczny mistrz Polski, z pi;>clio- trów przed Kapiakiem, NapiNi''i\ i Osińskim. 

-.. dzenia łodzianin, a obecnir startujący w bar- jadąc z szybkością 60 km na godzinę, prze- 1 ·· ;/!), ;~ 0 _· wach krakowskiej Garbarni. wróci! się na wirażu i został wvrzuconv z ma- , 

~ __ Pohlosie liąowei niedzieli 

__ "'11~ Pom· pqrażk 
~l~J· 1/~.·. { • •• '~(.:-....\. ~ w me~~p~rn~k~d"Ó!~!, ~jt,~a,~~~.~~L~,~w,6z3~~?.~~!,kiej wy 

~ ~ klasy, „Ga·rbarnia" żrewanżowala się ŁKS-owi różnili się: Łącz, Hogendorf i Baran, a w drn· 
w identycznym stosunku, w jakim poprzednio żynie krakowskiej Nowok i Lasiewicz oraz .Ja
przegrala w Łodzi. Mimo porażki drużyna kubik w bramce. 

~ . ~ łódzka była lepsza technicznie, szvbsza i ie- Bramki strzelili: dla zwycięzców Ignacz.ik 
,....--- ~~ ~ prezentowała lepszy styl ·gry. Gospodarze •1rnl- (2) i Rakoczy (1). dla µokonanych - Łącz. 

szyny na wystającą skałę. ekutki Ltpadku oka
zały się fatalne . Doskonały ten kularz uległ 
7,lamaniu podstawy czaszki oraz kilku iebe; 
i w stanie bardzo ciężkim został przewie-zion~ 
eh szpitala w Szklarskiej PoTębie. ~6. Mnh ;;ie p1omarli z chłodu, czyli bardzo ambitnie i. to było główną przy- Zawody prowadził dobrze sędzia G:·~1ił?.b 

Niec.iostaiku, oraz ~lodu, 
Lecz .,,, pobi!żu Mlecznej Drogi, 
Nabiał ba.rdz-0 był nie drogi. 

37. Aż p.ewi ew cl11ir„. 
Pik n:d1 zrnl.Jił nicostmżny 
I zawadził o dwurożny 
l(sre,życ, co po niebie wlókł sie. 
Wtedv ~-łucl1y rnzlegl i;;tuk si~. 

;!jj;~'i11:~~:i~~1·1·1r11:=1wV:~:;f:.:rJb· ą111m1ld11m1~' .Lm .. ,.lh,J!, „ ,L::11~ .... rrL,„1hbm~1. jJ 
ZAOPATRZENIE W OPAł, W III KWARTALE 

Ministef~two Aprowizacji zwol111ło do roz 
d:zaalu na kai;ty zaopatrzenia kat I (za wy
jątkiem tych grup ladności pracującej, która 
mil zagwarilntowane t .Z'\" deputaty węglowe 
na podstawie zbiorowych układów pracy) w 
kwrl alf' Tlf rh . - ~28,G.54 fon W<:gla 'opało
wego. 

Kont vsient tE:n umożli\'!ił wy(lanie dla po
siadaczy kart zaapatnema kat. I - po 200 
kg węgla na terenie cale',Jo kraju, z wyją
tkiem wojewód~tw: śl:15ko-d;1browskiego i dol 
nośląskiego, gdzie ze wzgl~du na bliskość 
kopalń przydzielono a 180 kg na kartkowicza, 
natomiast dla m. Łodzi - do 320 kg. 

PoZil tym Ministerstwo Aprowizacji przy
znillo w III kwartale rb n<t cele ogrzewania 
!'.f111RC'hów Atibiicznycl~ 99.446 ton węgla i 
54.~. IJO t0n koksu. 

'n pokrycie p-otrzeb opałowych 7. a kładów 
służbv zdrowia przyznano w miesiącach sier 
pniu i wrześniu rb. oddzielny kontyqent opału 
w ilości 35.600 ton koksu i 56.360 ton węgla 

Nal 07.y zaw arzyć , że niewydawanie węgla 
•v 10dslępach miesięcznych nie daje jeszcze 
PG'"''ldłiw do niepokO.Jll, qdyż POS?.CZE>gólni 
odbiorry ni ejcdnnkrotniP otrzymują węgiel 
partic:mi kwartalnymi, aby uniknąć wyższych 
kosztóv· transportu 

I 
PCN WYł.ĄCZNYM DOSTAWCĄ CUKRU 
PańsivYowa Ccnirala Handlowa. Oddziel! 

Wojowc\o:J.zki w Lodzi, podaje niniejszym do ! 
wiadQ,;nOści, że stoscwnie do zarzadzenia Mi-.1 
nislra l'rzsmyslu t Handlu z dnia i9.6 1947 r„ ' 
począv:szy nd dnia l września 1947 r PCH 

Tenisiści 'hidzcy zamykają 
1 NAPIERAŁA ZDOBYWA MISTRZOST\<VO 

S e Z O n ! Wyscig wygrał stary lis Napie.rała, ~tóry 
1 w tym sezonie przechodzi renesans swej for

~ IJ my. Napierała przez cały czas utrzymywał się 
w czołówce i po wypadku Gabrycha zdecvdo-

mistrzostwami okręgu w dniach 22 28 b.m. 
I'e-Il'is, sport przEOd wojną u.przywilejowa- Łódzki 'Okręgowy --Związek Tenisowy, jak 

wanie wysunął się nu. nierwsze miejsce, pozo· 
stawiając za swymi plecami Wandora (Kra
ków). Grynkiewicza (ŁKS, Łódź), Wirzesii1ski-"· 
go (Warszawa) i Siemińskiego (Warszawa) ny dla niewielkiej części naszego społcczeń- nas informuje kapitan sport/iwy ob. SL~p1eń, 

stwa, dzisiaj pTZeniósł się na korty fabryczne. ~zyni już dzisiaj przygotowania, aby \'/, sezo.-
Na·jbardziej aktywną akcję wyka:zuje wśród nie zimowy zapewnić łódzkim tenisistom tre- DOBRE MIEJSCE GRYNKIEWICZA 
klubów robo•tniczych sekcja tenisa.wa W.imy. ning w hali Wimy. Jeżeli starania ŁOZT zo- ~i PECH PIETRASZEWSKIEGO 

Zawodnicy Wimy: Borowczak i Sk'.:>11ec- staną zako1iczone pomyślnie, forma naszych O ile w tym wyścigu doskonale spisał się 
ki II rozpoczęli karierę sportową w tenisis.tów znacznie się jeszcze podniesie. 1rilody Grynkiewicz, o tyle drugi łodzianin -
1935 roku w turniejach młodzieżowych, w Tymczasem jednak myślą jeszcze oni o sezo- Pietraszewski Lucjan (DKS) zawiódł. Pietra· 
których Łódź jjierwsza zdecydowała się na nie na kortach otwartych. szewskiego, jak zwykle, prześladowały gumy. 
krok wówczas „rewelncyjny'', dopuszczając do VV dniach 22-28 bm. na kortach Park11 Po- Pierwszą złapał już na 28 kilometrze za star· 
nich chlopców do podawania piłek, z których niatowskiego odbędą się mistrzoslwa okręgu I lem i wskutek straty około 3 minut na zało· 
wyrośli reprezentanci naszych ba.rw państ•.vo- łódzkie.go we wszysl~_ich grach, a_ więc ':' sin- żen ie nowej odpadf od czołówki i przez 42 km 
wy~. jak Skonecki I i inni. glach 1 grach podwoJnych, ląc~nie z m1strzo- musiał jechać zdany na własny siły. Na jlQ 

Po wojnie sekcja tenisowa Wimy została stwami juniorów. Zgłoszenia do mistrzostw kilometrze łodzianinowi pękła po raz drugi 
osłabióna brakiem Skoneckiego I, ale już dzi- pi-zvjmuje ŁOZT, mieszczącv się przy ul. Ar- -l.ętka, przekreślając ws.zel<kie jego szanse na 
siaj posiada bardzo obiecujący narybi!k w po- mii Czerwonej 54, do dnia 22 bm. włącl!11e. iajęcie czołowego miejsca. 
s.taci Skoneckiego II, a O{?róc·z niego wielu i~ Udział w mistrzos.twach brać mogą jedynie Czas Nap:eraly na 100 km wvniósl 3:32,08 
szcze chłopców rokuje duże nadzieje na do- tenisiści zgłoszeni w Polskim Związku Teni- sek„ czas Grynkiewicza _ 3:38,16 Pietra· 
brych tenisistów. sowym. szewski uplasował się na 11 miejscu z czasem 
~:....--------~---------------------:'~---- 3:49,10 sek. 

łllłUllllllltltllłtljfłłllUłlłłlllllllllllłttłlllllllllllllllllllllllltllllflllllltlt!f) Polonia · Świdnicka z ±Ncia KS 1rainwajar=:.~i 
wyslQpi dzisiaj w Lodzi Motocyklem PO. bezdrożach M~d~równa ulega Słomcze'!-
Dzi~ia] o godz. 17·ej Odbędc1 się zawódy w niedzielę z'okazji świę ta lotniczego sek- ł\·e. na zawodch w Olsztyme· 

piłki nożnej między KS Polonia· (Swidnica) cja motocyklowa KS T1ramwajarzy w ilości 2.5 Najlepsza dotych-
ŁKS. maszyn odbyła wycieczkę nil lotnisko w Lu czas nasza sprinterka 

Przedsprzedaż biletów w sekreta·riacie ŁKS blinku. · · · 1 · Moderówna (AZS -
- ul. Piotrkowska 67. 'V ramad1 lej wyciec:rki zorganizowano w tódź) doznała ~ensa-

lesie tuszyńskim wyścig terenowy na dystan- cyJnej porażki na za-

o~O- lnOnO'ISkl"e zawody sie 5 km. w wyścigu pierwsze miejsce zająl I wodach lekkoatletycz 
!fi• ~ Kołeczek Tael„ zdobywając nagrodę ofiarowa- j nych w Olsztynje, zor 

Prz:in1ysłu K . . Odzieżowego ną przez Jurkiewicza Wiktora, drugie - Ma- ! ganizowanych z oka-
t> • Źji zamknięcia obaw jewski (nagroda Szumi11skiego), tr.zecie - • 

Zarząd Glówny Związku Zą_wodowego .Pra- I przed międzypa1istwo· 
cowników Przemysłu Konfekcyjna - Odzieżo- Morga Stanisław (nagroda Kirn:y_ykiego). czw:i.r- • wym meczem z Wę-
wego uro:ądza w drriach 12, 13 i 14 wr.ześnia te - Krzemiński (nagroda Banacha). qierkami. 

1947 roku we VJ'rocławiu Ogólnopolskie Igrzv- Moderówna w bie· 
s.ka Sportowe Pracowników P.rzemyslu -Kon- W niedzielę drużyllćl pilkarska KS Tra~n- qach na 100 i 200 me-
fekcyjno-Odzicżowego. wajarzy gościła w Skierniewicach. gdzie w trów przegram dr-

Udział wezmą Konfekcyjn e Kluby Sporto- meczu towarzyskim zremisowała z tutej,zą '>fomcy.ewskiej w -:za-
we z całej Polski. ' Unią 1:1. •ach 13 i 27 sek 

Wszyscy sporlowcy 
Winni wz,ąść udział \IJł akcJt Odbudowy Warszawy 

W związku z Miesiącem Odbudowy Stoli-, Przyczyniając się do s_zybkiej odbudowy 
cy, pracownicy Państwowego Urzędu '.Yy:ho- Warszawy, każdy sportowiec wypełnia swój 
wania Fizycznego i PW oraz Wojewódzkich obowiązek obywatelski- dobregc, Polaka i ::!la
i PoW•4ttowych Urzędów WF i PW, w zrozu- lego w akcji tej nie powinno zabraknąć. ani 
mieniu wielkiej doniosłości tej akcji - po- jednego sportowca. 
stanowili opodatkować się dobro"' o lnie w wy- • 
wkości 100 zł od osoby na rzecz odbudowy W rnmach letniej akCJ·• ul>ozowej Państwo-
Warszawy oraz wezwać cały sport polski do wego Urzędu vVF i PW i.organizowany zos~ał 
złożenia datków na ten cel. podczas ubieglego lata również „Obóz Odhu-

Należy przypuszczać . , że piękny przykłc1d dowv Warszawy" . Obóz ten mieśoil się w A
µracowników PUWF i PW znajdzie licznych kademii Wychowania Fizycznego, gdzie u
naśladowców w organizacjach mlodzieżowv:h, czestnicy obozu pracowali przy odbudowie A
zwiąikach i klubach oraz wśród szerokich I kademii WF. W obozie tym w dwóch· turnu-
rzes7 sportowców. sach uczes·tniciyła młodzież męska ze sz."t;:ół, 

' '"'' , . ;1 ll!ll!lirnr !W 

orgdnizacji młodzieżowych i sportowych z c·· 
łej Polski. -

Uczestnicy obozu, oprócz pracv przy odbn 
dowie Akademii, przerabiali bardzo bogaty 
program za jęć z dziedziny wychowania fizycz· 
nego, tak, że większoś·ć 1. nich zdobyta przy 
tej okazji stopień ,prwdownikA" powszf"rlme-

• go 

Ll101aklerystycznyn: ·je~t. '.~p wielu mlodych 
chłopców, którzy u.czestniczyli w takim s<J 
mym obozie,, orgamzowanym już w roku ubie 
głym, zgłosiło się ochotniczo na obóz i w tym 
roku, co więcej, niektórzy po zakończeniu pier 
wszegc tegorocznego turmtsu pozostali na 
własne życzenie i na· turnus drugi. pośw~ęca· 
jąc w ten sposób całe swe wakacje letnie pra· 
cy nad odbudową Warszawy. 

, jest wyłącznym dos!av'Tcą cukru dla handlu 
detalicznego, hurtu, pólhu~lu, przemysłu pry
watnego i stolówek, 

Obecnie Naczelna Rada Odoudowy Stolicy 
przyznała wielu spośród uczestników wymjµ. 
nionego obozu ..- w uznaniu !eh zaslug d!• 
odbudowy - szere~ honorowych odzndczeń 
w postaci srebrnych i brązowych odzn ' ~ oraz 
dyplomów. 

, . 

ZAMIAST KWIATOW 
Z okazji imienin 

:!.;.i e~; o prcL:<;1vni c"' 
,J..Jnda ia 1100 zł 0)3 
liach politycznych. 

kpt. Mariana 'Sobczyń
Wydziałn Personulneqo 
dzi~c1 po pole.głych wię. 

-----~~"""'~------------------~-. ..... o::. 

SAMOBÓJSTWO Z POWODU SPRZECZKI'. Rudzk;ej 56, którym zaop!ekowała a1ę milicp 
6 v. rześnta przy ul. Styrskiej 20 powiesił Wocha w stanie ciężkim przewieziono d'l 

się na skutek sprzeczki z ojcem Henryk So- s~pita,a św. Józefa. 
lecki, lat 20. Przybyły Je' ·,z 7. Ubezpieczalni Szofer Rózga Korol zam. ul. Kraszewskiego 
Spolec;znej stwierdzi! już tylko zgon. 25. prowadząc 'N stanie nietrzeźwym samo• 

ZNÓW SZOFERZY 
OGL!1 ~?~,'!'CIE SIĘ Przy zbiegu ulic Sanockiej : Pabtanickiej 

chód osobowy w kierunku Placu 1/o/olności, na 
ul. Piotrkowskiej między posesją nr. 116 a 118 
najechał na dorożke nalażącą do ob. Wiś

n!ewski~o. Wawelska "4 Uderzona z tylu 
dor:::o±ka przewróciła slę : doszczę! '1 e rozbiła GuunE nneoTNICZY•"'' Julia Woch, ul Dabrowska 30c, została p!Z'łw n lh'J„~~& nu m li jechana przez motocykli. 1adcrcy z Pabianic 

najpopularniejszym dzienniku \V województwie do Łodzi• Wyj.Jodek SpO\\'odowany ZOSl'.11 
..,.===...,..-==="""'~"""""'"_,,""""==--„-~.--Przez Bogdano Anłeckiggo, zam. przy ulicv 

Pasa'3 erowte dozno~i poth1cz~ Spraw.::e 

Odznaki te 1 dyplomy będą piękną nagro· 
drt za wysiłki miłą pamiątką dla dzielnvrc 
hłopców. 

Zapaśnicy Legii 
zwyc1eżaict LKS 

Nn stadionie ŁKS-u ądby l si ę "· 
mecz zapaśniczy U\:S - r~eg;a (Kra'.~ów). 

Wbz ystkJ" walki rnkf'> nczyly się zwyc11; 
stwem gości W ogó lv"'i „.,_uktaqi zw..,,.,Jeiv· 
la Legia 7:0 (22:21 . 
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