r
, \<f

• 'i.
i

1'.... -·~

Cena numeru

zł.

I ~s1i
~,_.

t· ..l!.,
~

~~

:...;.

cl~

r
'i.::

~l

,~

{'

i

"\ j

l'

3

,,Zboże

jak złoto''

ORGAN WK i ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZE:J
ROK !li (\ii)

PIĄTER,

Nr 178

30 CZERWCA 1950 ROKU

asy pracujctce

całegQ

kraju

podejmują zobowiązania produkcyjne na cześć Sw.ięta Odrodzenia Dorodne jest zboże w spółdzielni produkcvinej
I a d. y By to m S kI•e J. w Wilkowicach. Cała okolica podziwia oiąkne kłosv
pracujące całego
a I o g a PZPB 1· m.
klasą robotniczą
Chłopi polscy zwiedzajq Moskwę
przystępu,· e do Czynu Lipcow eao
9

kraju z
Masy
na czele z wielkirn
entuzjazmem podjęły apel załogi wę
zła Tarnowskie Góry. W licznych wy
powiedziach i rezolucjach robotnicy
że historyczny Manipodkreślają,
fest PKWN, wydany 22 lipca 1944 r.
- stworzył mocne podstawy do zrea
lizowania wieloletnich dążeń mas robotniczych i chłopskich.
Niektóre zobowiązania podejmowa
DE p1·zez rnbotników przedstawiają
oJ;·rmnną wartość. Np. załoga Poznańskich Zakładów Przemysłu Odzie
żowego da krnjowi dodatkową proaukcję, wartości 6 milionów zł, robot
nicy fabryki im. gen. świerczewskiego ·w Elblągu zaoszczędzą 20 milionów zł, metalowcy kilku fabryk zrze
szonych w okręgu Pruszków, wygcspodarują łącznie około 40 milionów

złotych.
Na czoło licznych zobowiązań, pod
jętych przez młodzież, wysuwa ;;ię
pl'zesłany do Zarządu Głownego ZMP

meltl11nek ZMP-owców, zatrudnionych
przy budowie Nowej Huty. W meldunku tym młodzież stwierd·z a m. in.:
„Przy budowie Nowej Hnty, pracą
nauką i walką łączymy się ze wszystkimi siłami postępu, które pod
przewodnictwem kraju zwycięskiego
socjalizmu - Związku Radzieckiego
walczą o pokój i sprawiedliwość na
całym świecie".
Młodzież 53 brygady

postanowHa
m. in. przez przyśpieszenie budowy
na swoim odcinku zaoszczędzić 1.428
tys. zł. ZMP-owcy 51 brygady posta..
nowili o 6 dni przyśpieszyć budowę
bloków młodzieżowych. Oddział 5
li zobowiązał się wykonywać do dnia
22 lipca 180 proc. normy. Na czoło
inrlywidualnymi zobowiązani.umi wyi;unęli się: Domański, który wykona
600 proc. normy oraz Prelecki, Sobola, !\faj, Dydak i Folk - 400 proc.
normy.

il

PZPB

im.

Włady

B-ytomskiei

Wiadomość o Czynie Lipcowym ko
lejarzy z Tamowskich Gór w_ywołała
ogromne poruszenie w PZPB m1. Whi
dy Bytomskiej. (PZPB Nr 21).
- Jakże to - mówili robotnicy
- kolejarze podjęli zobowiązania,
słychać już, że we wszystkich fab!'Y
kach robi się „r11ch", a u nas mc.
Od słowa do słowa postanowiono, że
zakłady im. Bytomskiej wystąpią
także godnie na rocznicę Manifestu
PKWN - ~więta Odrodzenia. Postanowiono a-pracować wspólne zobowiązania całej załogi.

W tym celu w radzie zakładowej
odbyło się zebranie mężów zaufania
ł aktywistów związltowych.
W tym samym czasie odbyło się
posiedzenie egzekutywy org~nizacji
podstawowej, a potem zebranie w_szy
stkich członków. Sekretarz orgamza.
cji tow. Rozpierska prn:emówiła
krótko i dobitnie:

z

w

Towarzysze, zbliża się, tak dro
ga nam wszystkim, rocznica Odrodze
nia Państwa Polskiego. Trzeba, że
by załoga nasza okazała czynem swą
radość z okazji tego święta. Trzeba,
i;eby nasz Czyn Lipcowy był nową
ceg·iełką do budowy gmachu pokoju,
żeby każdy z towarzyszy zobowiąuł
się do propagowania Czynu na swym
orlcinku pracy, do zorganizowania
nowej, potężnej akcji.

*

•

*

Z mfojsca ruszono do pracy. A że
mężowie zaufania i partyjniacy nie
próżnowali, świadczy o tym najlepiej
fakt, że w ciągu 2 dni drzwi do
k:erowników oddziałów i do rady za
ldadowej prawie się nie zamykały.
Przychodzili robotnicy z projektami,
przycborllli!i do.wiadywać się o wynik: swej produkcji, żeby na tej podstawie . podjąć zobowiązania.
W przędzalni mężowie zaufania
tow. tow. Frątczak i Justyna rozma
wiali z prządkami, kiedy tylko się
dało. Potem zebrali dość liczną grodalejże do kiemadkę prządek i rownika przędzalni tow. Szemaszka,
posiedzieli, pogadali, nru:adzili się
wspólnie. Po upływie pół godziny
wiedzieli już, z czym wystąpią na ze
braniu całej załogi.
W tkalni najbardziej aktywnymi oka
zali się mąż zaufania, tow. M:n:ciniec oraz. tkaczka tow. Wachowska.
Oni to odbyli „walnlł naradę" z kierown;kiem tkalni tow. żórawem i
wspólnie opracowali zobowiązania z
całą załogą tkalni.
Tak było i na innych oddziałach.
Z niecierpliwością oczekiwano dnia,
w którym cała załoga PZPB im. Bytomskiej wystąpi ze swym Czynem
Lipcowym.

*

farbia.mi - wybarwi do
22 lipca 5.000 kg. prrzędzy ponad
plan.
Oddział przędzalni angfolskie.i majstrowie zobowiązują się dopr.:ipark
wacW:ć do należytego stanu

Koreańska

ustawę

produ'4cg;nq
WARSZAWA (PAP) - D1 1 iy
sukces odniosła załoga robotnicza
Państwowej Wytwórni Pnicyliny,
w tych dniach plan
wykonując
produkcji r:a rok 1950.
zawdzię·

cza załoga wytwórni ofiarnej pracy robotników oraz sił techniczno·
inżynierskich, jak również pracow
Premier Kim Ir Sen.
ników naukowych. Złoży-la się :ta
PEKIN (PAP). _ W depeszy z
to również sprawna organizacja 1
socjalistyczny stosunek do prac:v Phenian Agel'!cja Nowych Chin poda.
Poszczególnych zespołów i brygad ie kolejny lrnmunikat .'watP.ry głów
At·mii Ludowej,
robotniczych. BardZo dobre wyniki nej Koreafakiej
dała także racjonalizacja wielu pro stwierdzający że siły zbrojne Kocesów wytwórczych, wpływając na reaflskiej Repnbliki Ludowo - Demo·
stałe wzrastającą wyd:ijność pra· 1kratycznej w toku swych ściśle skocy we wszystkich działach produ!r· ordynowanych operacji zlikwidowały
do dnia 27 czerwca przeszło 6 tysię·
cji.

UWAGA, KORESPONDENCI I REDAKTORZY
GAZETEK ŚCIENNYCH!
We wtorek, dnia 4 lipca br. o godz. 17, w świetlicy RSW
„Prasa", przy ul. żwirki 17 odbędzie się

Odprawa korespondentów „Głosu"
i redaktorów gazetek ścienn-ych
z łódzkich zakładów pracy

Seulu

wojsk marionetkowegfl Samsub na wybrzeżu wschodnim,
morskie oddziały ludowe dołączyły
Li Syn Mana.
Na półwyspie Ondżm, na wybrze- siQ do sił partyzanckich, działają
żu zachodnim, Armia Ludowa znisz- cych w tej strefie i zajęły dwie miej
wojsk nieprzyjaciel· scowości w prowincjach Kangwun i
czyła t•esztki
skich, zabijając, raniąc lub biorąc do Ryungsang.
niewoli przeszło 2 tysiące zołnierzy.
Pod potężnymi ciosami Armii LuZdobyto przy tym 12 moździerzy, 6 dowej rząd marionetkowy Li. Syn Ma
dział przeciwczołgowych, 140 pójaz- m: uciekł w panice z Seulu w kierun
dów motorowych, przeszło !iOO leK· ku Taiczun w południo·.·,-ej prowincji
kich i ciężkich karabinów maszyno- Czungczung.
wych oraz 2.500 karabinów i pistolP---zołnierzy

łudnie.

oddziałów Armii Ludowej
z Kaisung i
się naprzód
Czang·tan, na · północny zachód od
Seulll i dnia 2<5 bm. przeprawił się

Jeden z

posunął

przez rzekę Rimczin w pL1nkcie 1d·
dalonym o xo km. od a8 równoleżni·
ka. Oddział ten posuwa ~ię szybko
na południe od tej rzeki.
Lotnictwo Ludowe bombardowało ;ostrrzeliwało w dniach 25 i 26 bm.
pozycje nieprrzyjacielskie i umocnienia, położone na południe od 38 rów
noleżnika 7-krotnie.
Podczas nalotu na lotniska Jungdyngpo i Kimpo, na południowy zapółnocny zachód od Seula,
c~:ód i
dnia 25 bm. zniszc~ono 3 samoloty
nieprzyjacielskie oraz rodpalono harJ
gar i zbiorniki z benzyną. [nna jednostka lotnictwa ludowego atakowa
ła dnia 26 bm. urządzenia wojskowe
i wojskowe transpbrty kolejowe w
okolicach Seulu. Nieprzyjaciel poniósł ciężkie straty.
Po WYiądowaniu w Kanzryn_ir i

wybitnych
malarzy rosyjskich.
Tegoż dnia delegacja :· 1lskich chło
pów została przyjęta przez ministra
rolnictwa ZSRR.
W serdecz.nym nastroju wysłannii.

d

cy wsi polskiej podzielili się z prze
stawicielami rolnictwa radzieckiego
wrażeniami z wycieczki na Kaukaz
północny.

utrwalamy pokój

Wykonaniem planów
Załoga. Pm>B im.
zj,i J\,ościiusrzlkowskiiej
półr~y

dniu

plan

plan produkcyjny w iloścł dnia 12 czerwca, a w ja.kości dnia 15 CQleil.'W'Ca,
~ogi obydwu fabryk w meldunkach swych podikreślają, te
pmed!te.mi!ino-wym wykonaniem
płamów ~ją pokój świa·
· towy.

I DYWiwyk-0na.ła
proclukcyjny w

22 czerwca,

P.rzęmalnia

swój pła.n w 100,3
proc., tkallnia. - w 100,8 proc.,

WYkonała

WYko~

-:-

w 101,4

byłych chło·

-

proc.

Robotnicy PZZPP im. Jur.eza
ka (Nr 1) wykoo.ali półroczny

Ulgi podatkowe dla s.półdzielni produkcyjnych i małorolnych
- Utworzenie trzech nowych województw. Organizacja
wyższego szkolnictwa artystycznego

rządu

PC1dczas walk w okolicach Tongtucn!tl. o 30 km. na północ od Seulu,
picl'wszy pułk 7-ej dywizji mario•iet
4;')•7ego rz<1dn przesz1>ol w całości da
stronę Armii Ludowej.
Pe wyzwoleniu miasta Czunczun
w prowincji Kwangwun dnia 26 bm.,
Armia Ludowa zajęła miejscowość
Hor.gczung i posuwa się dalej na po-

lekcję obrazów pędzla
pów pańszczyźnianych

o elektryfikacji wsi i osiedli

Armia

LÓw

delegacji polskiei w Ministerstwie Rolnictwa ZSRR

MOSKWA (PAP) - Bawiąca w
Moskwie delegacja chłopów polskich
Górki Leninowskie pod
zwiedziła
Moskwą, gdzie spędził ostatni okres
swego życia Len1'n. W drodze p()wrot
nej do Moskwy chłopi polscy z~edzili · słynne muzeum w Osta.nkime,
rozmieszczone w byłym pałacu hrabiego Czeremietiewa. Pałac ten, zbu
dowany ongiś przez chłopów pańszczyźnianych, mistrzów wtuki budow
lanej - mieści obecnie wspaniałą ko

chłopów.

Calholłlite oązu;olenie
ćy

Przy;ącie

zatwierdził jednomyślnie

kontynuuje pościg za napastnikiPm

Wytwórni Pemcyliny
wykonała roczll'ł plan

,.

Oddział

*

Państw.

powyższe

Sejm

przędzy.

WARSZAWA (PAP). 82 posiedzemaszynowy.
Oddział pralni wełny - zobowią- nie Sejmu Ustawodawczego RP. ozu je się do 22. VII wykonać ponad tworzył wicemarszałek Sejmu Bar
cikowski. Po załatwieniu formalności wstępnych Izba przystąpiła do
n.:irmę 1. 200 kg. wełny.
*
Jak podaje nam korespondent 1 punktu porządku dziennego \ Niezapomniany to był dzień. Wszy
scy siedzieli w świetlicy - prawie tych ~akładów, tow. Rózga, mło- sprawozdania Komisji Finansowooraź Rolnictwa i Recała załoga. Słuchali przemówień, bi dzież, zorg;;nizowana w ZMP, p-0- Skarbm.vej
li brawa, nie szczędzili okrzyków. stan o wiła jeden dzieó pracować przy form Rolnych o rządowym projekcie ustawy o podatku grµntowym .
.
„
Lecz największą owację zgotowa"ti
Sprawozdawca, pos. Rat.aj (ZSL)
swym przedstawicielom, którzy de- produkc.ii nadlic.Lbowo, pr'Zeznao.zając uzyskane kwoty na fundację podkreślił, że projekt ustawy sta!darowali zobowiązania lipcowe.
n'owi pierwszą 'po wojnie unifikaDużej wagi to były zobowiązania.\ sztandaru ZMP.
------------------------------------------------

Zaloqa

Osiągnięcia

W chwili, gdy wszystkie wysiłki kie I
Drukarnia
rownictwa zakładu skierowane są w
RSW „Prasa"
celu podniesienia jakości produkcji,
podnieść
załoga tkalni postanowiła
drukarni RSW „PRASA"
Załoga
odsetek primy o 2 procent oraz podjęła na czebraniach oddziałowycll
zmniejszyć odsetek odpadków o 0,3 następujące rwbowiązania:
procent.
Pracownicy introligatorni wykona
Robotnicy przędzalni postanowili ją plan produkcyjny ria rok bieżący
podnieść jakość produkcji o 7 pro- w 81 procentach w stosunku roczcent.
nym do 22 lipca. Pracownicy d:lla.łu
Długo brzmiały w sali świetlicy maszyn płaskich i dociskowych wyentuzjastyczne okrzyki. A potem konają plan produkcyjny rza lipiec i
wszyscy udali się na salę, by przy sier,pień na dzień 25 sier;pnfa, to jest
n:aszynach realizować swe zobowią w czasie o 5 dni krótsczym. Pracowni
cy działu chemigrafii, zecerni ręcz
za.nia.
nej, działu rotacji wykonają przed
PZPW im. Reymonta terminem swe plany produkcyjne.
Pracown'cy stereotypii podniosą
Załoga PZPW im. Reymonta pod·
jakość odlewanych płyt, pracownicy
;ęła następujące z-0bowiąrzania w ce odlewni e.z cionek wyprodukują d-0
lu uczczeni·a rocznicy Manifestu dnia 22 lipca dodaitkowo 300 kg. ozcdo
nek.
PKWN.
Załoga zakładów grafieznych RSW
· Oddział motalni ai.ngieJskiej posta„Prasa" wzywa wszystkie drukM'nie
r.owił uruchomić trrzy rzmiany, co <la
RSW „Prasa" w Polsce d-0 podjęcia
do 22 lipaa 6.200 kg. przędzy dodat
Czynu Łipoowego.
kowo.
Oddział pnygotowawczy anglelski
- ma wyrobić ponad plan 200 kg.

*

*

MOSKWA (PAP)
Agencja
TASS donosi z Phenian, że w środę,
o godz. 11.30 armia Koreańskiej Repu bliki Ludowo - Demokratycznej wy
zwoliła calkow'.cie stolicę Republiki
- miasto Seul.
Jednostki Armii Ludowej i oddzia
ły ochronne pędzą w dalszym ciągu
nieprzyjaciela, uciekającego na południe kraju.
W związku z wyzwoleniem Seulu,
przemawiał przez radio prezes rady
ministrów Koreai1.>kiej RepubE
dnwo . Uemokn.tycznej Kim lr Sen,
l<tóry powinszował żołnierzom i oficerom Armii Ludowej nowego · wspa
niałego sukcesu.
Kim Ir Sen, pogratulował równiaż
mieszkańcom Seulu z powodu wyzwolenia spod jarzma reakcji Li Syn
Mana.
W~rwająr mieszkańców miasta do
jak najszybszej odbudowy stolicy i
zaprowadzenia porząrlku, Kim lr Sen
tymczasowym
że
zakomunikował,
przewodniczącym mjejskiego komite
tu ludowego w Seulu ntianowany zo
stał przez rz3d minister sprawiedli.
wości Koreańskiej Republiki Ludowo·
Demokratycznei Li Syn Ep.

cję ustawodawstwa podatkowego t• kr.ywać . 60 .'!!roc.. ogólnych kosztów
jest wyra::em dalszego przystosowa- elektryf1 ~acJ1, zas po~ostałe 4~ proc.
nia przepisów dotyczących op0dat- pokryw ac będą chłol!i w 6 połroct
kowania g-0spodarstw rolnych do nrch p~.taeh, z tym'. ze gospodars~a
narodowego planu gosJH)darczego i biedmeJsze„będą miały opłaty stodo socjalistycznej przebudowy ustro sunkowo mzsze.
P-0seł Potapczuk wnosi o in-zyjt·
ju rolnego.
Pos. Rataj podkreślił z naciskiem, cie ustawy wi-az z poprawkami.
Pos. Gwis (ZSL) omawia wspania
że nowy projekt przewiduje szereg
ulg podatko"-ych dla- spółdzielń pro łe wyniki w dziedzinie elektry:f~ka~ji
dukcyjnych. Ulgi przewiduje się wsi w Związku Radzieckim i przeciw
również dfa rodzin 0 licznym potom stawia temu zacofanie gospodarcze
stwie, dla osadników, dla gospo- i ciemnotę, w jakim tkWiła wieś pol
darstw, które padły ofiarą mlsz- ska przed wojną w okresie rządów
saruicyjnych.
czeń wojennych itp.
Plan elektryfikacji przewidujący
Poseł R::itaj wnosi w imieniu po
łączonych kcmisji o uchwale oma- w -0kresie 6-letnim zelektryfikowa·
wianego projektu wraz z poprawka nie 9 tys. gromad wiejskich będzie
dobrodziejstwem dla wsi polskiej.
mi.
W dyskusji nad sprawozdaniem Klub posłów ZSL głosować będzie
pos. Klecha. •(PZPR). za ustawą.
zabrał głos
Ustawa o powszechnej elektryfi·
Mówca przypomniał o ucisku podat
kowym, stosowanym wobec chło- kacji wsi i osiedli wiejskich w dru·
pów w Polsce sanacyjnej. Chłopi gim i trzecim czytaniu została jedno
płacili wówczas podatki na utrzy- głośnie przyjęta.
Sprawozdanie komisji administramanie aparatu ucisku, płacili podat
ki po to. aby wypłacano premie ob cji rządowej i samorządowej o rZł·
szarnikom za eksoortowane zboże. dowym projekcie ustawy o zmianach
Aby wiecej wycisnąć z chłopów. podziału administracyjnego państwa
bvło t:vch podatków bardzo r'!użo o złożył pos. Pietrusiński (PZPR).
Mówca zreferował projekt prze·
różnych fori
różn:vch nazwach
nowych
widujący utworzenie trzech
mach.
Obecnie w Polsce demokratvcz- województw, a mianowicie koszaliń·
"lej zmienfa się zasadniczo tre$ć skiego, zielono-górskiego i opolskie·
svstemu podatkowego, który spel~ go. Ponadto projekt przewiduje zmia
ni;::i rolę akumulac.ii kapitału na. o- nę dotychczasowej nazwy woj. ślą
·skiego na katowickie i pomorskiego
t:ólne cele mas pracujao.Vfh.
Mówca oświadczvł .• że wnoszony na bydgoskie.
Utworzenie trzech nowych woje·
obP.cniP projekt ustawy ,ied udosko
nalenlem !<lasowe.i polityki nodafko wództw przez wydzielenie pewnych
wej. Przewiduje on duże zróżnicowa powiatów z województw terytorial·
umożliwi lepszy i
nie zbyt dużych
nie stopy 1>odatkowe.i (dla hogacz:v bł"
ł
d
kt
mas lu owych z w a
1zszy konta
wiejskich wynosi ona 20 proc. do·
chodowości. dla małorolnych zale- dzami wojewódzkimi. Rady woje·
wódzkie obejmując obszary ściśle te
dwie 2 proc).
W głosowaniu Izba uchwaliła je- rytorialnie ze sobą związane będą
rlnomyślnic projekt ustawy w dra- OlOl?'ły sprawniej pracować.
W imieniu komisji mówca wnosi
~im i trzecim cz~·taniu.
Sprawozdanie komisji o rządowym o przyjęcie projektu ustawy.
W głosowaniu lzba przyjęła ustaprojekcie ustawy o powszechnej elek
tryfilrncji wsi i osiedli złożył 1Jcs. wę jednomyślnie w drugim, a następ
Pahq11·zuk (PZPR) . Mówca stwi'!:t· nie w trzecim czytaniu.
W ostatnim punkcie porządku
dl:;, że ustawa o powszechn<>' elek·
trvfrkacji wsi i osiedli przyczyni stę dziennego Sejm uchwalił l'Ządowy
du csunięcia zaniedbań. jakie w tej projekt ustawy o organizacji wyższe
dziedzinie odziedziczyła Polska po go szkolnictwa artystycznego. Spr:r
przel:wrześniowych rządach ohsza1·n1 wozdawcą. w imieniu komisji kultu·
ry i sztuki był pos. Wycech (ZSL).
czo·k:ipitalistycznych.
Na tym porządek dzienny został
;.,~rudnie z planem inwestycyjnym
na rnk 1950 elektryfikacja hędzie wyczerpany. C terminie następnego
traktowana jako akcja powszechna posiedzenia n::i.stąpią oddzielne zawia
i obowi:Jzkowa. Państwo będzie tli) domienia.

I

Queuille znów na widowni
GENEWA (PAP) - Z Paryża do
Henri Queuille wrócił
że
znów na widownię jako kandydat na
premiera. Bidault nie podjął się misji tworzenia nowego rządu, powie·
rzonej mu przez prezydenta. Wobec
te~o prezydent zaapelował ponownoszą,

nie do Quem de' a, który oświadczył,
raz jeszcze przystąpi do tworzenia gabinetu. Należy przypomnieć.
że już na początku obecnego kryzy:
su gabinetowego we Francji Queuille
dokona~ nieudanej urółw w tYm k~
runku.
że

1'Ja rozhaz ll'asząnątonu

Zakończenie

:świadkowie Jehowy" szpiegowali 1 1 1 1 m1 1 1 1 1 1~1 1 1 1
zakonnicy podżegali do mor'dów
w1 1 1 ~1 1 ~1m1w1 1

Uchwały

"'.alce. o pokój i usiłowali jej prze- k1 ycia w bursie im. ks. Kuzno~ !cza,
c1wdziałac.
p1owadzonej przez o. o. Jezuitów w
Władze Bezpieczefo1twa Publiczne· Krakowie, broni i amunicji schowago zlikwidowały cały ten ośrodek nej w 9 kasach pancernych, zamuroamerykańskiego wywiadu i areszto· wanych w piwnicy. W kasach znajw.ały kilkadzi~siQt osób, zdobywając dowało się: 41 pistoletów F. M. kal.
niezwykle obfity materiał dowodo- 7,65. 4 kolby bębenkowe kal. 12 mm,
wy. DotychA7.asowe dochodzenie i 5 pistoletów „Mauzer" kal. 7,65, 9 11U
zdobyte dowody całkowicie dema :.u- tomatów włoskich ,.Mas", 20.000 szt.
cha rak- amunicji, 37 magazynów zapasowych,
ją szpiego ,1•sko·dy wersyjny
ter tej sekty, która żerując na fana 20 wyciorów ł dużo amunicji do katyzmie i nieś1~iadomości wierzących, rabinów.
P?.d płaszczy~1em propagandy relizostała zamurowana pod
Broń ta
szpiegostwo i d!'- osobistym
rozwijają gorączkową działalność g11ne1 uprawiała
o. Moskały, któ
nadzorem
wersię.
szpiegowską i dywersyjną, korzystary, jak dochodzenia ujawniły, nale·
Jehowy",
„świadków
sekty
Lokale
jak to ustaliły niezbicie dochoj~ dzenia i ostatnie aresztowania, prze- które stanowiły placówki wywiadu
prowadzone przez władze be:r.plccze1i al!'erykańskiego, zostały opieczętowa
stwa publicznego - z różnych insty- ne.
Przechodząc do omówienia działa!
tucji typu religijnego, jako z przyk~ki dla swej przestępczej działal ności grup faszystowskiego podzie·
noscl. W tej liczbie korzystają one mia, mjr. Dziemidok oświadczył ie
równieź z istniejących w Polsce selrl zarówno obcy wywiad, jak i zbrddnicze faszy!ltowskie podziemie wykoreligijnych.
rzystuje, jako bazę dla swej działa!
Jedną z baz wywiadu USA na PolMOSKWA (PAP). Dziennik „Praw
i znajduje da" w k-0mental"lu redakcyjnym izaskę była sekta „Swiadkowie Jeho- ności niektóre klasztory
wy", której kierownictwo krajowe w w nich oparcie. świadczą o tym licz tytułowanym „ Wokół oświadczenia
ne fakty, które miały miejsc_ takie prezydenta Trumana." pisze:
Łodzi jest podporządkowane ameryw ostatnim roku, jak wykrycie bro·
Prezydent Stanów Zjednoczonych
kańskieJ centrali światowej „Swladków Jehowy" w Brooklynie. Na cze- ni w klasztorze Michaelitów w Miej Trum:rn qpublikował 27 czerwca spe
kla·
w
Krosno,
pow.
Piastowym,
scu
cjalne oświadczenie w związku iz wy
le tej sekty stoi obywatel amerykańSalwatorianów w Mikoło1vie. darzeniaml w Korei. Wydarzenia w
, ski Natan Knorr. Centrala amerykań sztorze
śląskim, ujawnienie udziału szeregu
. ska wy11yłała w ostatnich łatach swo- zakonników w działalności bandyc- Korei, znajdujące się w centrum uwagi światnwe; opinii publiC'Znej. iz
ich delegatów do Polski.
kiej, udzielani<: schronienia i mate·
Jak ustaliły dochodzenia władz bez rialnej pomocy bandytom i zaprzysi~ całą 0czywistością dowodzą, że imperialistyczni podżegacze wojenni.
pleczei'1stwa publicznego, delegaci ci ganie ich itp.
dążąc do swych celów. nie zatrzywykorzystywall swój pobyt w Polsce
W ostatnich dniach Władze Bez- mu ią się w połowie drogi.
dla organizowania sieci szpiegowJak wiadomo, w dniu ?.5 czerwca
skiej na rzecz wywiadu amerykań pieczeństwa Publicznego zlikwidowawystąpienie woji'k
wyznawców sekty. ły organizację podziemną, której prowokacyjne
wśród
skiego
trzon stanowili zakonnicy klasztorn marionetkowego rządu Korei PołudSzczególną ruchliwość w tvm kieruno. o. Bernardynów w Radecznicy, niowej, skierowane przeciw Koreań·
ku wykazali dwaj „misjonarze'', de- pow. Zamość, woj. lubelskie. Jak się
legaci centrali brooklyńskiej, oby- okazuje, ich przestępcza działalność skiej Republice Ludowo - Demokra-1
watele USA - Behunik Stefan 1 Mu- datuje się od szeregu lat.
cha.luk Paweł, którzy przebywali w
Po amnestii przełożeni klasztoru
Polsce w 1949 roku.
W wyniku dochodzeń ustalono, że współpracowali z nielegalnll organi·
pracownir.y centrali krajowe! „Swiad zacją, działającą na tym terenie. Vo
ków Jehowy", znajdującej się w ł..1> ostatnich dni klasztor ten był głów
dzi, tzw. „słudzy" okręgów i obwo- nym punktem oparcia band na tym
pam1ęc1
dów oraz tzw. ,.pionierzy", rozjeżdża terenie.
aresz
„Jar".
pseudo
Marian
Pilarski
jąc po całym kraju rzekomo w ce„Młodzież Czerwonej Łodzi budulach wyznaniowych, · w rzeczywisto- towany w kwietniu br., za namową jąc socjalizm - uczy się bohaterprzełożonego klas.z.toru -0. Jana-H•;go
i obsługiwali siatki
ści montowali
zorga- stwa i pnświęcenia w walce, nauce
szpiegowsko - dywersyjne wśród wy· lina Ryby. zaraz po amnestii
i pra.cy na przykładach bojowników
nizował z członków uprzednio rozbiznawców sekty i zbłer.alł Informacje
1905 roku".
nową organizację dywer·
band
tych
obchod.zili
hasłem
natury wojskowej, gospodarczej ł po
tym
Pod
~1ałała
która
syjnp-terrorystyczną,
rocznicę wa'łk Tewolitycznej. W tym celu lokowali oni
45
ZMP-owcy
do kwiet- lucy j nych
Łodzi.
ulicach
na
wyznawców tej sekty, zwerbowanych do momentu likwidacji, tj.
6 mordow Salę Filharmonii wypełnił przedwc?.o
dla celów szpiegowskich, w Instytu- nia br. Banda ta dokonała
społecznych i po1idziałaczach
na
raj aktyw młodrz ieżowy, przedcjach o r. ważnym znaczeniu państwo
tycznych. Z polecenia nkrywa1ącego stawiciele
szkolnych i fabryc.zwym,
się przed władzami przełożonego ks. nych
W prezydium
kół ZMP.
Ustalono również, że pod pozorem
przy- cbok
rzarządu
pmewodnic:zącego
misji religijnych, chodząc „od domu Pionki, który był jednocześnie
za- miejskiego ZMP tow. Kop€rskiego,
do domu", rzekomo dla głoszenia wódcą i kapelanem organizacji,
mordowany został członek PPR z Ra• wicedyrektora
Centralnej Se.koły
ewangelił, Specjalnie dobrane ekipy
Partyjnej im. Marchlewskiego tow.
,.Swiadków Jehowy" przeprowadzały decznicy, Szenbłak.
W 1949 i 1950 roku banda „Jara'' Berlera i crzolowych dr-iałaczy ZMP
robotę wywiadowczą.
1905 roku
W wyniku rewizji przeprowadzonej zamordowała Wiktora Curiusia, człon zasiedli starzy bojow~icy
tow. tow. Woźniak, Michalski, Mivr lokalach „świadków Jehowy" or:lz ka PZPR, wójta w Werbkowicach.
w mieszkaniach prywatnych szeregu pow. Hrubieszów, Jana Kijka, aktf- nich.
Nastrój na sali - uroczysty i pod
wyznawców tej sekty, władze bezpie
Słuchacze chłoną chciwie
wistę ZMP w Jakutowie, Józefa Czu- niosły.
czeństwa publicznego zarekwirowały:
każde słowo referat.u tow. Berlera -0
a) większą Ilość map, na których ba, wójta w Volerbkowicach i Tadeu- przebiegu i .znaczeniu rewolucji 1905
były uwidocznione obiekty wojsko- sza Skrzypka, funkcjonariusza MO w
dziejom
się
Przysłuchują
roku.
we i przemysłowe,
Tyszowicach, pow. zamojski.
pierwszych walk polski<'] klasy rob) mapy poszczególnych miast, oOprócz tego banda dokona.la sze- botniczej. Oto jak żywe stają w papracowane t odręcznie wykonane, na regu napadów rabunkowych na spół mięci sylwetki wielkich bohaterów
obiekty woj- dzielnie,
których uwldocznio1
polskiego proletariatu.
skowe, przemysłowe 1 urzędy pań
Banda obrabowała spółdzielnię w
stwowe,
Dubach w lutym 1949 r„ dokonala na
c) plany fabryk, obiektów wojsko- padu na spęd trzody w Tyszowicach,
wych i kolejowych, portów. wodocią zamordow ·1ła wtedy milicjanta i zragów i elektrowni oraz radiostacji,
w lutym
bowała około 2 m!ln. zł,
d) plany urządzeń portowych, prze 1950 r. obrabowała spóldz '. elnię w
mysłowych, plany produkcji, wyka- Wozynowie Polskim oraz w tym sazy personalne itp.
mym miesiącu obrabowała wozy spół
Sieć szpiegowsko - dywersyjna o- dzielcze, wiozące towar do spółdziel
W siódmym dniu procesu terroprócz zbierania i przekazywania ?a ni w Niwiei"kowie. W lutym br. w rystów przed Rejonowym Sądem
dokonała Wojskowym w Warszawie zeznagranicę wiadomości, stanowiących ta pow. Tomaszów Lubelski
zajmowała si«; szeregu napaści na działaczy PZPR,
jemnicę państwową,
.
.
.
.
szerzeniem wrogiej Polsce Ludowej, których dotkliwie pobiła i którym o- wał świadek Zdzisław Biedrzyckl,
szeptanej propagandy, skierowanej strzygła włosy.
kt?ry iza namową osk. Przybył-0wprzeciw siłom obronnym państwa,
W akcji dywersyjnej organizacja sk:ego. został konfidentem gestapo,
spółdzielniom produkcyjnym, współ ta prowadziła propagandę przeciwko zb:eraiąc dane o AL.
zawodnictwu i dyscyplinie pracy. współzawodnictwu pracy, spółdziel
świadek wspomina, że Kiesser Szczególnie jaskrawo centrala krajo- niom produkcyjnym poprzez człon· oficer gestapo - zaproponował jewa ,.Świadków Jehowy" zdemasko· ków organizacji werbowanych w le- mu oraz oskarżonym Praybyłowskiemu i Lewandowskiemu - ten
wała się przed społeczeństwem, jako
renie.
ostatni również brał udział w niektó
agentura imperialistyczna przez szeW klasztorze w Radecznicy komcn
rych spotkaniach z gestapo - by
rzenie propagandy wojennej. Jej to
kontakpunkt
swój
miał
„Jar"
dant
sformowali bojówkę, która. by miadziełem było zredagow1mie i rozpowszechnianie tzw. „listów bożych", towy i organizacyjny. Tam przecho- la likwidować działaczy PPR i AL.
w których przepowiada się rychłą wywana była broń, materiały, pocho- Kiesser wydal im nawet broń z magazynów płockiego gestapo.
wojnę, katastrofy, straszy się gniedzące z rabunków, odbywały się zeOmawiając działalność oskarżowem bożym itp. Listy te, obliczone
na wywieranie wpływu na najbar- brania członków ·organizacji, zaprzydziej zacofane części społeczeństwa, sięganie nowych członków, spotka·
miały na celu wywołanie zakłóceil nia, odprawiano zamknięte nabożeń
w pracy produkcyjnej i sianie paniki stwa dziękczynne za pomyślność dzia
wojennej dla sprawniejszego kolportowania ,,listów bożych" została wy- łalności organizacji, urządzano tam
centralę „świadków także libacje.
łoniona przez
Jehowy" specjalna grupa, składaiąca
Wszystko to działo się w klasztoWARSZAW A (PAP) - W Toron
się z najbardziej zaufanych age11tów
rze przy bezpośrednim i aktywnym to rozpoczęly się obrady Kongre:,;u
wywiadu i dywersji.
udziale zakonników. Nie należy za. Słowian Kanadyjskich. Wskutek odgorliwie organizowała
Niemniej
Komitet Sło
że z podobnych usług tego mowy udzielt>nia wiz,
pominać,
centrala „Świadków Jehowy" akC]ę
wiański w Polsce nie mógł wydelegoskierowaną przeciw Apelowi Pokoju. klasztoru i zakonników korzystał zna wać na . Kongres swoich przedstawiJeszcze przed rozpoczęciem zbie- ny bandyta „Zapora",
cieli.
rania podpisów pod Apelem Pokoju,
W depeszy, przesłanej na ręce Pre
W wyniku likwidacji bandy areszna odprawach i konferencjach cen- towano gwardiana klasztoru o. Rybę zydium Kongresu - przewodniczf!CY
trala krajowa przeszkoliła aktyw do
Komitetu Słowiańskiego w Polsce,
przeciw ,Jana-Hugolina, iego następcę o. Grc1- wicemarszałek Sejmu W. Barcik'>w·
prowadzenia propagandy
zakonnisześciu
oraz
OzEgę
ciana
akcji poRoju. Dla tego celu przygo·
ski i sekretarz g·eneralny St. Troja·
spreparowane ków. Aresztowano również dyrektora nowski, życzą Kongresowi w imieniu
towała odpowiednio
prowadzone
było
które
g•mnazjum,
wersety z biblii, które były kolporprzez klasztor, o. Michnara Walente- wszystkich członków komitetu owoctowane wśród wyznawców •
nych obrad dla obrony demokracji i
W czasie akcji sztokholmskiej, na go. Nie trzeba zaznaczać, jaki wpływ pokoju, dla dobi-a ludu kanadyjskieopisanej agita'.!ji wychowawczy na uczniów mieli o. o. go i wszystkich narodów świata.
wyżej
skutek
jak wiado- w Radecznicy.
„świadkowie Jehowy" „Rzad kanadyjski - czytamy m.
Znamienny jest również fakt wy·
mo - masowo wystą.pili przeciw

V Zjazdu Zw. Literatów Polskich

WARSZAWA (PAP). - V Walny Z.Jazd Zwi:i\zku Literatów Pol•·
skich zakończył w dniu 2'7 bm. późnym wieczorem swe obrady.
Na końcowym posiedzeniu dokonano wyboru nowego zarz:i\du. PrzJ'
j~to Po dłuższej dyskusji nowy statut i rezolucję w sprawie Apelu
Sztokholmskiego oraz · uchwalono wysłanie listów i depesz, w których
zjazd daje wyra.z swej solidarnoścł z pisarzami postępowymi, pneśla•
1
dowanymi przez rządy imperiali styczne.

Przestępcza działalność niektórych sekt religijnych i klasztorów tematem konferencji
prasowej w Biurze Prasy i Informacji przy Prezydium Rady Ministrów

WARSZAWA (PAP). - Dnia 28
czerwca br. odbyła się konferencja
prasowa, zorganizowana przez Biuro
Prasy i Informacji przy Prezyóium
Rady Ministrów, na której przedstaMinisterstwa Bezpieczeństwa
w~c1~l
Publicznego - mjr, Dziemidok poin·
fo~mował ~ziennikarzy o przeslępczei
dz1ałałnośc1 niektó\,ych sekt religijnych i klasztorów.
Przedstawiciel MBP stwierdził, że
wywiady zagraniczne, które - zgotl
nie z planami podżegaczy wojennych

obrad sejmu pisarzy

żal od dłuższego czasu do podziemnej
organizacji.
Na pytania dziennikarzy, dol yczą
ce stanowiska władz ko~cielnvch wo
bee przestępczej działalności ·niektórych klasztorów, mjr. Dziemidok odpowiedział: •
Mimo tych licznych faktów.
jak
władze zakonne,
przełoione
również władze kościelne, na których terenie fakty te miały miejsce, nie podjęły dotychczas żad·
nych skutecznych kroków, w celu
przi~r.ięcia tej zbrodniczej działal

Depesze wysłane izostały do prof.,
F. Jollot - Curie, poetów Louis Aragona, Paul Eluarda i Pablo Nerudy,
do uwięzionego pisarza amerykań
skiego Howarda Fasta oraz listy
protestacyjne do prezydenta Truma
na i pre.zydenta Turcji iz powodu
trzymania w wiezięniu postępo
wych pisarzy.
do prezyWysłano też depesze
diun'l obradującego w Nowym Jorku Kongresu Obrony Praw Czło
wieka.

I

ności.

REZOLUCJA W SPRAWIE
APELU SZTOKHOLMSKIEGO
„Zebrani na Walnym Zjeżdde
Literatów Polskich w Warszawie pt
sarze p1>Iscy i zagranicuii, wyraia.ją
całkowitą solidarność z kampanią
Swiatowego Komitetu
pokQjową
Obrońców Pokoju, domagają się bez
warunkowego zakazu używania' bro
ni atomowej ora.z uznania tego rzą
du, który by pierwszy użył broni
atomowej przeciwko jakiemukolwiek krajowi, za zbrodniarza. wojen
nego''.

Truman lam·e brutalnie kartE ONZ

Dziennik „Prawda" o oświadczeniu Trumana w sprawie wypadków w Korei
I dium Najwyższego Zgromadzenia
Narodowego Korei w Phenjanie, wy
rażając wolę narodu koreańskiego ,
wystąpiły z propozycją zreallzowania pokojowego zjednoczenia kra.lu.
Na propozycję tę południowo - koreań~ka klika Li Syn Mana odpowiedziała 25 czerwca rozpoczęciem domowej. bratobójczej wojny. Klika
L1 Syn Mana wkroc7.yła na drogę
awantury wojennej. Klika Li Syn
Mana już rz góry liczyła na pomoc
wojenną swych panów zrz.a Oceanu.
Obecnie zaczynają się ujawniać agresywne plany jej op!ekunów. Jak
~y.nika z. wyżej wspomnianego o~w1adczema Trumana, wydał on roz
kaz powietrznym i morskim silom
zbrojnym Stanów Zjednoczonych u-

tycznej. rni.pętało drz.ialania wojenne
na terytorium Korei. W odpowied!'.i
na !o straż graniczna i wo.1Rka Koreanskiej Republiki Ludowo - Demc>kratyc.znej przedsięwzięły aktywne
środki i wykonując rozka1. swego
~ządu pru:szły do konkataku. przeno~rz.ąc działania wojenne na terytonum na poh1dnie od 38 równoleżnika. Rząd Koreańskiej Republ!ki
już nie~udo':"o - I?'?.mokra~ycznej
.;edno.1crotme dowlodł swej k-0nsckwencJi w obronie interesów narodu
k-0reai'lskiego, jego rozwoju demo kra
tyc.znego, jeg-0 niezależności i patriotycznego dążenia do jedności. Już
·
na pocrz.ątku czerwca br. Zjednoczony Front Demokratyczny i Prezy-

Młodzież łódzka składa
•

•

hold

bojownikó'v 1905· roku
„Nie dajcie zginąć sprawie. Jeśli
wam starczy, nie przebaczcie katom szubienic. Niech pozna wróg, że
lud roboeozy raz obud.zony nie ustanie w walce aż zwycięży" - mówca
przytacza ostatnie słowa Waryń
„Nie dajcie zginąć sprask.i~~o:
wie ...
Nie zginęła sprawa. Rósł i potęż
nfaJ ruch rewolucyjny, hartowała
się w walkach polska klasa robotnicza. J.'ow. Berler opowiada o przeb:e
gu walk czerwcowych w Lodzi. Mówi o kolebce teg-0 ruchu, o ówczesnej Rosji carskiej, której bohaterski
proletariat przygo t owywał już grunt
pod rewolucję 1917 roku.
Prelegent zwraca się z gorącym
apelem do młodzi0Ż\', żeby nadal
kontynuowała dzi ele ""-'·'Fh wielk!ch
poprzedników. Pa•n: ~C! ich uczcić
tr;zeba walką i pracą. v-·,;ornjąc się
na p1·zodującej młodzieży świata, na
Komsomole.
- Uczcie sie kochać Partię, ko-

o wspaniałe tradycje
pol;:kiej, w powią.zaniu rz
boh11tcr l !;n Komsomołem. którego
bogate dośwfodczenie jest gwia,zdą
przewodnią dla Związku Mtodz:eży
Polskiej -- budujcie i umacniajcie
pokój, budujcie socjalizm.
Referat tow. Berlera przerywany
oklaskabył ustawicznie gorącymi
mi. Długo ma nifestowano na cześć
tow. Stalina, tow. Bieruta, na cześć
W oparciu

m!Jdzieży

sił

Komsomołu.
Bojowo brzmiały dhvięki Między

narodówki i Hymnu Demokratycznej Młodzieży $wiata.
Do walki - razem! D-0 nauki razem! Do pracy - ra.zem! - grom
ko rozlegały się okrzyki ZMP-owców.
W ś ród gorącej manifestac.i1 uchwa
!ono tekst depe~zy do tow. Bieruta.
w której łódzka młodzież. zorganizowana w Zl\-iP, zapewnia tow. Prez:vdenta, że stać będzie wiernil' na
straży pokoju, że walczyć będzie o
osiągnii;cól" jak najlepszych wynichać swą orga.nizację młodzieżową ków w pracy i w nauce, o zrealizo- mówi tow. Berler. - Umacniaj- wanie wielkich zadań Planu 6-letcie więź z masami pracuj~cymi. niego.

dzielenia zbrojnego „poparcia" armii
'7.drajcy narodu koreańskiego, Li Syn
Mana. Jednocześnie prezydent USA
wydał siódmej flocie amerykai'1skiej
rorz.kaz „zapobieżenia napaści na For
mozę", co oznac.za wydanie rozkazu
fakłyC'znej okupacji części terytorium
Chin przez amerykańskie siły zbr1>J•
ne.
Oświadczenie to oznacza, źe rząd
Stanów Zjednoczonych dokonał bez•
pośredniego aktu agresji przeciw Ko
reańskiej Republice Ludowo - Demo
kratycznei i przeciw Chińskiej Republice Ludowej. Oświadczenie 1 ak
ty Trumana. nie mające precedensu
w stosunkach międzynarodowych w
okresie powojennym, są jeszcze jeilnym dowodem tego. że amerykańskie
koła rządzące nie ograniczają się już
do przygoto~ania agresji, lecz przeszły do bezpośrednich aktów agresji.
Czy nie zaszli oni jednak za daleko? Rząd amerykański z właściwą
sobie beą.cercmonialnością wotec pra
wa międrz.ynarod0wego brutalnie dep
c.:ze Kartę Narodów Zjednoczonych,
działając tak, jak gdyby Organfa:acja Narodów Zjednoczonych zupeł·
nie nie istniała. Nasuwa się pytanie:
kto upoważnił I"ląd amerykański d-0
Czy rząd
podjęcia takiego kl'oku?
Stanów Z.lednoczonych, wprowadzaJąc do akcji swe siły 'l.brojne, uzgod
n!ł swoją politykę z Organizacją Na
rodów Zjednoc7.-0nych, -0 wierności
dla której tyle deklamuje Truman i
Acheson? Gdzie i kiedy Rada Bezp1eczel'1stwa uchwaliła rezolucję, dającą t'7.ądowi Stanów Zjednoczonych
wolną rękę w przedsięwziętym przezeń akcie bezpośredniej agresji? Jak
wiadomo, ani Organizacja Narodów
Zjednoc.zonych, ani żaden inny organ międrz.ynarodowy nie upoważ
niał rządu Stanów Zjednoczonych do
podjęcia w stosunku do Korei i Chin
działań. o których Truman we.zoraj
Dok1>nując swl"gO
zakomunikował.
.i awnie agresywnego aktu, rząd amerykański miał, jak widać, na ce•
lu postawienie Organizacji Narodów
Zjednoczonych przed faktem dokona
nym.

Archiwum płockiego gestapo oskarża
Materiały

dowodowe i zeznania

świadków kreślą

nyc~ po w~-:zwoleni1;1 kraj~, świadek
Zdzisław B:edrzyck1 potwierdza zna
ne mu fakty dokonania. przez nich
napadów i morderstw. Obciąża on
m. in. kleryka. i\lajewsltiego, który
przygoto- jak zeznał świadek wal ll!!tę dziesięciu terenowych dzia
łaczy politycmych, w celu zgładzenia ich przez bandę. a także podżegał NSZ-owców do obral10wania
pewne~o obywatela narodowości ży
dowsktej.
26 świadków, któny następnie zeznawati, opowiedziało o straszliwych krzywdach, do:manych z ręki
Bronarskiego i jego podwladnyC'h.

Wstrząsające oskarżenie

I

rzuciła

na bandytów robotnica Zofia Raszkiewicz. Zanosząc się od płaczu opo-

Komitet Słowiański w·Polsce
pozdrawia Kongres

Słowian
in.

w

Kanadyiskich

depeszy

usiłował

swą

kaSlowian
izolować
nadyjskich, nie dopuścić do tego, aby
wasz Kongres usłyszał slowa o twór
decyzją

czej pokojowej pracy narodów sło
wiańskich, skupionych kolo wiC'lkiego
i 11od jego
Związku Radzieckiego
przewodem walczących .twardo, nie·
ustępliwie o pokój, o porozumienie
między narodami. Jesteśmy jednak
pewni, że - mimo nagonki kłamstw
i oszczerstw na nasze kra.ie - sł<>·
wianie kanadyjscy dobrze wiedzQ, że
narody słowiańskie nie maj3 i nie
mogą mieć innego, celu, niż trwały
pokój, umożliwiający im osiąganie
dalszych sukcesów illa szcześcia ludu.

ouraz strasliiwych zorodm terrorystów

tach szefa wywiadu AK na okręg
Kozickiego z gesta.po i dał
mu wykaz naz'Nisk dwunastu dzlałaczy lewicowych, których Kozicki
miał zade nuncjować ·do niemieckiej
policji politycznej.
Odczytane też zostały zeznania zło
żone w śledztwie przez oskarżonego
kleryka Stefana Majewskiego. Przy.
znaje się on, że po aresztowaniu symulował choroh~· umysłową i zanik
pamięci. Przebywajiic .w celi więzien
nej Majewski starannie przygotowy·
wal się do roli rhorego umysłowo,
obmyślając ri żne sposoby wystąpień,
*
•
*
Kartotski gestapo płorkicgo. ujaw które mialy świadczyć o jego niepo·
nione w ósmym dniu procesu po- czytalności.
Majewski chciał tym samym unik
twierdziły współ)iracę oskarżonego
rozprawy sądowej, która - jak
Przybyłowski<>go z niemiecką poll- nąć
zeznał - z uwagi na jego przynależ
cjl'. polityczną.
W tym dniu ujawniono również i ność do kleru katolickiego, mogłaby
Inne maierdały dowodowe, obciąia· wywołać oburzenie społeczeństwa poi
jące szczególnie oskarżonego kle· skiego na takich jnk on duchownyc-h,
ryka Majewskiego, który próbował którzy walczą z ustrojem Polski Lu·
przez symulowanie obłędu unikm\ć dowej.
Ujawnione następnie materiały z
odpowiedzlalnrnici za swe przestępprzejętego archiwum bandy, świadcze czyny.
Po przesłuchaniu osm1u świad- czą o nieprzejednanie wrogim nasta
przedstawili. dalsze wirniu oskarżonych do postępu spoków, któi·zy
szczegóły morderstw i rabunków, łecznego i ustroju demokratycznego.
dokonanych pI"lez oskarżonych po Odczytana została o>l11wion11 instruk
Sąd ujawnił cja „Antyk", nakazująca terrory•
wyzwoleniu kraju,
fragmenty z izeznań. złożonych przez stom bezwzględną walkę z działac-za
oskarżonych w toku śledztwa. Przy- mi lewicowymi, których dokładn,
byłowski szerze.i omawiał wówczas ewidencję bandn prowadziła jeszcze
:;prawę swych kontaktów z ge·tapo. podczas okupacji.
kleryka Majewskiego,
Artykuły
Przybyłowski ze'lnał m. in .. iż geprasie
stapowcy, angażując go jako swego drukowane w podziemnej
konfidenta. zadali mu pytanie. czy NSZ po wyzwoleniu kraju, zieją
współpracować będzie z nimi ideo- szczególną nicna wiścią do Polski liu
wo, czy tci dla korzyści material- dowej.
Rozprawa podjęta będzie w dniu
nych. Oskarżony od1>owiedzial im.
ie „pracować'' dla nich będzie ideo-, 30 bm. Sąd wysłucha wówczas przemówie1! strol\ i ostatnie110 słowa
.
wo.
Przvbvłowsk.i wiedział o k1>ntak- oskarżonych.

wiedziała, jak pewnej nocy, jesienią
19ł6 roku. banda Bronarskicgo pobila ją samą, a jej męża, który był
w Dobrzyniu nad Wisłą k(}m~ndan·
tern ORMO. u11rowadziła. nandycl
znęcali się natl Raszkiewiirzem a~w
koiH'u wrzucili go do Wisły i 'tonącego zamordowali strzałami z pistoletów, Bronarski ukrywa twarz w
dłoniach. kiedy wdowa po jego ofie
rze, zwracając się w stronę ławy
oskarżonych woła, że mi;ża jej, ,.Móry walczył o Polskę, Niemiec nie za
bil, ale zabili go ci bandyci".

płocki -

~r

tł-r.
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Czerpiemy wzory z os'iqgnięć kolchoźhików radzieckich

ieś

Niedawno obradował w Łodzi
Zjazd pionierów spółdzielczości
P~odukcyjnej z terenu naszego woje
vrndztwa. Zadaniem Zjazdu była
w_v qiiana doświadczeń, mająca na
celu usprawnienie pracy spółdzielni
produkcyjnych, omówienie spraw
dalszego ich rozwoju, przeprowadzenie oceny ich pracy na przestrzeni ostatnich miesii;:cy oraz zapoznanie uc?:estników z ogólno-kra
jowym dorobkiem na odcinku spół
dzielczości produkcyjnej.
W cią!'(u 4 miesięcy . które minęlv
od I-go Zjazdu. snółd7i!>lnie produk
c~·ine nasze~o województwa wzbogacone doświadczeniami wvniesior1y
mi z tego Zjazdu, uległy poważne
mu wzmocnieniu dzięki zai::tosowaniu planowości w gospodarowaniu,
załatwieniu
ostatecznemu
diięki
sprawy wkładów inwentarzowych,
wprowadzeniu dniówek obrachunkowych oraz zwiększeniu sprawncWyrazem tego
fri organizacyjnej.
doi::konale i nrzed terminem
były
przeprowadzone siewy wio~enne we
snółdzielni;:1ch
wszystkich niemal
produkcyjnych, poczvnaiących ju:i:
w nraklvce wyższość
wykazvwać
gospodarki zespołowe.i nad indywiChłoni. gospodarujący indualną.
dywidualnie. bacznie obserwuią Po
czynania spółdzielni produkcvinych.
Wzorowa gornodarka w spółdziel-
niach najbardziej ich przekonuje.
Wynikiem tego test powstawanle
wciąż nowych soółdzielni. Na dzień
1 kwietnia br. mieliśmv ich 38, a
dzisia; mamy już 45. Prócz tego w
na j bliż~zvm cz::isiP znst::inie z::irf'if'dalszych
kilkanaście
strowanych

n

spółdzielni.

Na naradzie wysłuchano wypowiedzi chłopów z wo;ewództwa paznańskiego na temat Ich oobytu w
Zwia7.ku Radzieckim. Wvsłuchano
r!.wnież cennych wskazówek przedprodukcyjspółdwelnl
stawicieli
nych z województwa wrocławskie
go. Przybyły na naradę kierownik
KC i
Organiza~yjnego
Wydziału
członek KC PZPR tow. Władysław
Dworakowski omówił sytuację na
odcinku spółdzielczości produkcyjnej w Polsce, ~ szczególnym uwzgl1;>dnieniem jej rozwoju w woje
wództwie łódzkim.

Nasze

osiqgn:ęda

Puio I chętnie mówili uczP~lnlcv
dyskusji o osłagnięclach swych spół
dzielni produkcyjnych. w którvch
wzrosło poczucie obowiazku i kolek
tywnej odpowiedzialności.
Uzyskaliśmy znacznie lepsze plony niż indywidualni gospodarze oświadczył tow. Eugeniusz Kwiatek,
pn:ewodniczący spółdzielni produkcyjnej w Grochowie, pow. kutnowNa odrębnych gosoodarskiego.
k a ch zb i erali śmv z 4 ha 22 kwint1-1k
zboża, a w spółdzielni nawet z 1 ha
Coingnienw znaczni~ wiecPi Mirrni.
potrafiliśmy
że jest nas niewielu.
tego roku własnymi siłami dodatko
wo uprawić 18 ha łąki, która była
remontujemy także
nieużytkiem.
we własnym zakresie budynki go
spodarcze.
A inne osiągnięcia?
~elektryfikowaliśmy wieś, postawiliśmy szkołę, mamy telefon, pi·ze
prowadzamy meliorację - wyliczał
tow. Solmłowski z Gałkówka. Chło
pi nasi coraz liczniej i coraz chętniej
7.aczynają

czytać.

świetlicy,
dością i dumą.

nowej

Dąiymy

do

Gromadzą

będącej

się

naszą

spółdzielczości produkcyinei

w

przyciągnięcia

- Przeprowadzenie przygotowań
ostatecznie przekonani, mogą. się
do źniw pozwala przypuszczać, że
stać gorliwymi spółdzielcami.
- Najbardziej przekonało by ich tegoroczne zbiory będą jeszcze jl!dnyu dowodem wyższości gospodarżycie, stwierdził tow. Suski, I sckre
tarz KP w Łowiczu. Ale my odgro- ki zespułowej nad indywidualną pGwiedział tow. Antoni Sójka z Wildziliśmy się od reszty wsi, chociaż
kowic, pow. rawsko - mazowieckietę resztę stanowią. dobrzy, związa
ni z nami klasowo chłopi. I 7.apom- go.
nieliśmy, że bogacz wiejski wyzyskuje skwapliwie taką. sposobność i
Dzielimy się
że tylko całkowite przyciągnięcie do
doświadczeniami
nas średnio i małorolnych chłopów
będzie stanowiło ostateczny cios dla
Członkowie spółdzielni produkcyjkułaka. Najważnie.is~ym naszym zn
daniem - kończy tow. Suski - jest nych z województwa wrocławskiego
naprawienie błędów, popełnionych przedstawili zebranym cenne dodotychczas w walce o pozyskanie świadCllen : a, które wynieśli e1:e swej
pro
wahaiących się jeszcze chłopów ma pracy na odcinku spółdzielczośc:i
dukcyjnej.
ło i średniorolnych.
Istnieją jednak i takie spółdziel
nie produkcvjne, gdzie towarzysze
zrozumieli już istotę układu sił klaso
wych na wsi i zatroszczyli się o
przyciągnięcie do spółdzielni chło
oów, stojących jeszcze poza gospo$wiadczy o tym
darką zesnołową.
wvnowiedź ob. Andrzeja Szymanka
z Bąkowej Góry pow. r-adomszczań9ldego.
- My ze swej strony stale młe·
liśmy na uwadze tych chł<'J>ÓW, lttó
rzy nie należeli do spółdzielni. Ciąg
le z nimi rozmawialiśmy i skutki
tego są widoczne, gdyż od lutego br.
dobrowolnie zgłosiło się do nas jes:z.
cze 12 chłopów mało i .średniorol
nych.

on·6wka 0brachunkowa
warunkiem dobrobytu
członków spółdzielni
Nie wszystkie rzarządy spółdz'.elni
TOW. SATORA MARIA
produkcyinych dawały sobie radę rz
właściwym stosowaniem i oblicza- c:łonek zarzqdu sp6ldzielni produkcyjniem dniówki obrachunkowej. .Jak nej im. Proletariatu w Stoszycach
pow. i woj. wroclaw8kie.
wynika z wypowiedzi wielu mówców sposób obliczania dniówki obrachunkowej a na.wet Jej znaczenie
Tow. Maria Satora - członek rz.anie są jeszcze dla nich dostateco1nie rządu s.p?łdzielni produkcyjnej im.
jasne. A słusznie stwierd?.ił tow. ..Proletariat" w Stoszycach pow. wro
z CRS „Samopomoc cławskiego, stwierdza, że enturz.jazrn
Czajkowski
Chłopska", że najsprawiedliwszą wy
i ofiarna praca dają wielkie wynjceną pracy jest właśnie dniówka o- ki. My właśnie z tym entuzja7..mem
brachunkowa. Praktyka wykazała, prnystąpili ś my do pracy i dzisiaj naże przy wyznaC'laniu dniówek ob:·a- sza spółdzielnia jest jedną z najlechunkowych. spółdzielnie produkcyj pszych w woj, wrocławskim. Zac·lę
r.e nie stosują przewidzianych norm, l i śm~· pracę prawie ri niczego: pola
co obniża wydajność pracy. Oczy- nif! cbsiane, brak inwentarza marwi ście, przy rozwiązywaniu tego za- twego j żywego. Wytrwałym wysił
gadnienia musi przyjść rz porn0cą kiem, nie oglądając się na to, co
spóldzieinlom produkcyjnym Cen- nam kto da, doszliśmy do dobroby•
trala Rolniczych Spółdzielni.
tu. Pam:ętam, mówi dalej tow. Satora, że wozy ze zbożem i sianem
Przygotowania do żniw ciągnęliśmy sami, a dllisiaj posiadamy już wystarczającą liczh~ koni.
„Wszyscy jesteśmy do żniw pr1y- Dzięki ofiarnej i zgodnej pracy
gotuwani", stwierdzali przemawia- wszystkich członków. dochody nas7.e
jący.
stale wzrastały, a dzisiaj w zupeł
Gruntownie opracowaliśmy p1an ności zaspakajamy swe potrzeby.
akcji żniwnej. Spnęt zbóż zakończy
my w ciągu 4-6 dni. Obsiejemy 30
Wspaniały rozwói
ha rz;iemi mieszankami pastewnymi,
ob. Jan Florek z Konpowiedział
wsi radzieckiei
stantynowa pow. radomszczańskie
go.
Burzliwie oklaskiwano chłopów z
- Do 22 lipca zobo~iązujemy się województwa poznańsldego, którzy
ukończyć żniwa i podorywki na po- przybyli na naradę, aby podzielić się
plony wykonać we wszystkich spół wrażeniami z pobytu w Związku Radzielnill<!h na terenie naszego powia dzieckim.
tu - oświadczył tow. Blando z Pań
- To, co tam ujrzałam, przeszło
stwowego Ośrodka M~ynowego w wszelkie mD,ie D1•zrldwania - oświad
Ra.wie Mazowieckiej,
cryła tow. Maria Raclkowska ze spół
- Wypełniliśmy plan riasiewów, dzielni produkcyjnej ,,Zgoda", pow.
teraz całkowicie przygotowani jes- Strzelce Kraińskie woj, pl>7Jlańskie
stwierdził t1>w.
teśmy do żniw go.
Bienias ze spółdzielni Kontrewers
- Zwiedziliśmy 6 kołchooów, a
pow. łódzkiego.

chłopów

j Siadem

najbardziej podobał mi się kołchOll
„Nowe życie'' w okręgu kijowskim,
gdzie gospodarują prawie same ko·
biety. Kołchoz ten, znlsrzcriony przez
hitlerowców, został całkowicie odbu
dowany. Zboża, inwentari żywy tak
widZ:e·
piękne, jakich jeszcze nie
łam. Ws:t..yscy kołchoźnicy mieszkają w ładnych, schludnych dwupokojowych domkach i żyją w pełnym do
statku. Na obiad wsrz;yscy przyje7żłobek
dżają Il pola samochodami.
i ccr.v~ty,
urząd-zony
~est wzorowo
drz;ieci e1:najdują tam troskliwą i ta~
chową opiekę. Kołchcn ten jest prze
konywującym dowodem, że kobteta
umie równie dobrze rospodanyć,
Jak mężczyzna..
Podobało mi się gospodarowanie 1
życie, jakie prowadzą kołchoźnicy w
Związku Radzieckim. Twórcri:ą pracę . łączą oni z radością, a nade
wsriystko kochają swoją ojcriy.zrię. bę
dącą ich dumą.

PZPB im. Stalina
Bartczaka z PZPB im. J. Stalina,
wytykają.ca usterki w poczynaniach
Komitetu Współzawodnictwa Nowej
Tka1ni. Rada zakładowa tych zakła
dów przyznała słuszność wywodom
tow. Bartczaka i przystąpiła już do
ożywienia działalności wspomniane·
go komitetu. Komitet zobowiązał się
dniach ga·
założyć w ·najb!iiszych
blotki z podobiznami wybitnych
przodowników pracy wraz z wynika
mi ich osiągnięć. Poza tym każdy
współzawodniczący będzie mógł każ

od referenta
otrzymać
współzawodnictwa dokładne dane w

dej chwili

sprnwach produkcyjnych.

,Cewka

Nr 1

Również zostały wyciągnięte nal~żyte wnioski z korespondencji tow.
złą
omawiającej
Dobraczyńskiego,
politykę kadr, stosowaną w „Cewce

TOW. EUGENIUSZ KWIATEK
sp6ldzicl11i produkcyjncj w Grochowie pow. kutrwwshiego.

Łodzi

Nr l". Zarówno egzekutywa organ.
podstawowej, jak i rada zakładowa

że poczyniły poważne
stwierdzają,
błędy, które wynikły głównie z bra
ku współpracy z kierownictwem za-

Na tym odcinku wiele spółdzielni
produkcyjnych nie spełniło swym ir' lów.
zadań, oddzielając się od chłopów
mało i średniorolnych, nie należą
Centralny Zarząd
cych do spółdzielni. Przyznaje to
Przem-vsłu
tow. Kwiatek stwierdzając, że człon
Gastronomicznego
kcwie spółdzielni produkcyjnej w
Grocho'.11-ie, pochłonięci pracą, za.
Tow. Gągolewicz z PZZPP Nr 1
pomnieli zupełnie o tyci1, którzy się
w swej kore3nondencji
.łe.szcze dzisiaj wabaja. a Jutro Już wskazywał

z dnia 17. 6. br. na nierównomierną
żywienia
sieć punktów zbiorowego
w Łodzi. CZPG przesłał nam w tej
sprawie wyjaśnienie, uznające, te
istotnie ilość tych placówek w pół
nocne.i dzielnicy miasta oraz na pe·
ryferiach jes: zbyt mała. CZPG po·
siada już zapewnienie Prezydium
MRN, że wln·ótce uzyska od Wydziału Kwaterunkowego dals-ze przy
działy lokalowe, a wówczas p.rzystą
pi natychmiast do urządzenia przed·
siębiorstw gastronomicznych w tyc11
punktach miasta, które ich brak od
czuwają najdotkliwiej.

· Prezydium Il zjazdu zarzqdów spółdzielni
p~odukcyjnych ·

Chłopi

woiew6dztwa
łódzkiego - budowniczymi
socJalizmu
Narada wniosła wiele nowero
i twórczego do dotychczasowych
duświadczeń chłopów. PrzJ·sporzyła im włędzy o życiu s1Jół·
dzielni produkcyjnych innych
wujewództw, a przede wszystkim
dała im wiedzę o życiu kołchoi
Wskazała
ników radzieckich.
właściwe drogi dla naszej spół·
etapie,
dzielczości na obecnym
uzbroiła. chłopów do walki z wro
giem klasowym, zmobilizowała
ich do powiększenia iluśrł rospo
darstw zespołowych t do podwyższenia ich poziomu.
Wycrz;erpująca, obszerna, krytyczna i samokrytyczna dyskusja, ii której powyżej podajemy jedynie fragmenty, udowodniła. że izorganirzowa
ni w gospodarstwach rz.espołowych
chłopi województwa łódzkiego śmla
Io i szybko kroczą naprzód ku no·
wemu życiu wsi .

Chłopi

przysłuchujq się

z uwagq

przemówieniom

Teniatq dnia

Od „Wa u pomorskiego" do „Sol "ka"
W Szczecinie 100 procent. l\łiuta były
opustoszałe, wejścia do portów i ba•
seny zablokowane wrakami potopionych
statków, zaś dworce i punkty przeładuu
kowe niemal całkowicie zniszczone.

11 lutego 1945 roku Armin Radlice- 1lwem o szerokim do tępie do morza w
ka i wale-lą~a u jej ho ku I Armia Woj cąłym tego słowa znaczeniu.
Od tych historycznych chwil diieli
ska Pol kiego sforsowały umocnienia
,,Walu pomor kiPgo". 30 marca wyzwu 11as okre1 pięci11 lar, pięciu Int wytężalony został G1łnii~k . .. Po przeszło 5-let nej, uporczywej pracy nad morzem i
niej okupnrji Cnszy>towskiego najeidicy, 1 na morzu, pracy uwieńczonej olhrzymihiałor.zerwona flaga mowu załopotała mi 1ukce~aini. Przypomnijmy tylko 80
I
k
I
T
d B ł k.
wyg ądały nasze porty w r.
ym razem na zawsze. >ie, ja
a ty iem.
na
Stnnęli;my nad Bałtykiem mocn, sto- llJ,15.
Gdańsk był prawie całkowicie zniszJuż nie nu wąskim, stukilkndziesię
pą
ciokilometrowym pasie, z jednym por- I c!ony, a jego urządzenia 1>ortowe zo>tn
tem - Gdynią, !er.z na pr1eszłu 500 ki- łv zdruzgotane w 85 procentach. W Gdy
lon1etrowym wyhrzeiu, riąg11ącym si~ od ni bitłerowskie horrly zhurzyły 75 proSzczecina po Elbląg. Staliśmy się pań- I cent falochronów i 58 procent nahrzeży.
•••••„•••••• 111 ••••••„„„ •• ~.„... „ ...... „••••••••••••••••„ •••• •••••••o.1••••••~•••••••••••••·-·· „···

A dzisiaj - po pięciu latach? Dzi•
siaj, możemy ze dusznę dumę etwierdzić, że nie tylko odhudowaliśtny naazo
gospodarkę morokQ, ale postawiliśmy jQ
na poziomie znacznie wyiszym, aniieli
liyln kicclyknlwiek. W r. 1949 porty
polskie przclaclowuły większą mas~ to•
warowę nii: w nujlepszych latucb przedwojennych. Gdnlisk liczy już około 200

I

tysiccy

0

Państwowe Zakłady Szk ~leni
umożliwiają inwalidom zdobycie za wo·' u
Państwowe Zakłady Szkolenia
roku szkolnym
Inwalidów w
1950-51 będą przyjmowały na szko
lenie inwalidów w następujących
ślusarsko - mechaniczdziałach:

naszych korespondencji J

Z właściwym ustosunkowaniem
korespondencja tow.
spotkała się

I

w

gospodarki uspnłecz~ionej nad indywidualną

ra-

mało i średniorolnych

pr::ewodnic;ący

Narada Pionierów

polska maszer ·e o socjalizmu

Doświadczenia życia wykazuią wyższość

I

sprawy ustalono, że całkowitą win~
za wymienione karygodne fakty lek·
ponoszą nie·
ceważenia produkcji
Wobec winnych
które układaczki.
zastosowano konsekwencje służbowe.

••

*

Tow. J. Cichocka

*

z tych samych
wypadki bezniszczenia cennego papie·
ra, używanego do opakowania osnów. Dyrekcja zakładów w swym
słuszne
że
wyja~nieniu stwierdza,
spostrzeżenia korespondentki porno·
gą do zlikwidowania jawnego marna
trawstwa. Wydano już polecenie per
sonelowi technicznemu, aby zwolnlo
PZPB im. Dzierżyńskiego ny papier natychmiast zwracać do
przewlekalni i tam po przebraniu
koresponden· używać go powtórnie do owijania
Dzięki krytycznym
cj-0m tow. A. Pileckiego z PZPB im. osnów.
F. Dzierżyńskiego wiele już zmieniło się tam na lepsze. Wyniki współ
Centralnv Zarząd
zawodnictwa pracy są umieszczs.ne
Przemysłu Odzieżowego
na widocznym miejscu, przeprowa·
dza się remont zgrzeblarek, zwłasz·
wyciiurni~to
wnioski
Właściwe
cza wymienia się zużyte „cholewy", r6wnież z korespondencji tow. Cyprzystąpiono równie?; do zakładania bulskiego, z dnia 13 czerwca pt. „Ka
instalacji wentylacyjnej.
rygodne lekceważenie pracy". Korea
pondent zwracał t1wagę na fakty
PZPB im. Szymańskiego złego planowania pracy w przemy81c
odzieżowym. CZPO w swej odpowieTow. Biegalska wskazywała w ko dzi stwic1·dza, iż przytoczone przez
respondencji z dnia 8 bm. pt. „Nie- korespondenta fakty najzupełniej od
dbalstwo odbija się ujemnie na ja- powiadają prawdzie. W sprawie tej
kofoi produkcji", ie )" PZPB im. Cz. zostało już wszczęte doc11odzenie
częstych przez Naczelny Inspektorat Kontroli
Szymańskiego na skutek
wypadków mieszania wątku o różnej CZPO. Winni niedopuszczalnego mar
numeracji obniża się jakość produk· notrawienia ludzkiej pracy zostantł
cji. Jak nas informuje dyrekcja tych pociągniQci do naisu1·owazej odpozakładów. no e:l'Unt-0wnym zbadaniu wiedzialności.
zakładów
myślnego

podawała

e

nym, spawalniczym, mechaniki
precyzyjnej, administracyjno-han
dlowym, kreśleń t~hnicznych i
budowlanych, introligatorskim, ga
lanterii drzewnej i skórzanej, rymarskim, dziewiarskim, krawiectwa damskiego, bieliźniarskim,
ogrodniczym, szewskim i czapniczym.
Państwowe Zakładv Szkolenia
Inwalidów znajdują si·ę w następu
jących miastach: Poznań (Wawrzyniaka 45), Wrocław (Wałbrzy
ska 34-38 i Inwalidzka 17-19) ,
(Tatarska 4), Słupsk
Przemyśl
(Szczecińska 82), Lębork (Krzywo
ustego 21).
Inwalidzi, przebywający w zakładach szkoleniowych. otrzymuzakwaterowanie,
bezpłatnie
ją
wyżywienie, opiekę lekarską i na
ukę zawodu.
udzielają
Bliższych informacji
referaty pracy i pomocy społe ·
cznej, rad narodowych, oddział v
ZUS, ubezpieczalnie społeczne oraz koła Związku Inwalidów Wo
(SW.)
jennych RP.

Biblio

nlicszkańc·ó,v,

a Gdynia 140 ty-

Wz11iesio110 magazyny i urz11dze
nia portowe, W) budowano n nvy basen
W łeyb
przeładunkowy w Szczecinie.
kim tempie prowadzona jest przebudowa portu szczecii1skiego, która uczyni
zei1 największy i najnowoczt1śniE-jszy
port narl Bałtykiem. Posiadamy 38 re•
gularnych linii morskich, łączocych na·
szc porty ze wszystkim.i kontynentami.
Pohkie statki handlowe rozpoc„t:łY etałq
nh ~ lugę jl'SZ<'ze .iedncj linii G<lynla Ifonf(-Kong. Nasie storznie huduję jut
orl roku pełnomorskie statki - rudo
Rozwijnj:jca sio z roku na·
wę~lowce.
m rok flota ryhacka, której jednostki
docierają cło wybrzeży Islandii, do1tarcza krajowi dzicsi11tki tysięcy ton ryb
Na5~e porty ohsłngują nie tylko pohki
handel zagraniczny, ale r6wniei I kraje
demokracji ludowej, szczeg6lnie Czecbn
Rfowację oraz Węgry.
sięcy.

Zjednoczonym wysiłkiem wsey6tk1c1s
ludzi pracy, tysięcy marynarzy, ryh11k6w.
pracowników portowych i stoczniowych.
hurlowniczyr.h Pol ki Ludowej - w opar
cin o cloświndcil'nia Zwiipku Ratbieckiego i radzieckich ludzi morza, amacr.iamy naszą gospoderkę mo.rskę, reali·
zufoc na tym odcinku zadania, jaki~
przed nami po s t:iwił Pla'n 6-lł!tiU - tłtl
ty wzroat prndukcji okrętowej, dolin
rozwó] uepoł1>cz11ionego ryhoł61twa, ~
krotne zwięksienie tondu floty handlłl
(J. K.)
wej.

• m1•

I

i kie

w okresie wa acyinym

I

Rej. Wypożycz. Książek dla Drletl1
Pr9zvrlimn R:i ,h- -' ·~ r c1l owr·j w {, dt;
1rlr
w lipcu
Młodzieży
- Wydiiał Oświat y - poda.ie do wia i
domoSci, iż wzorl'm lat ubiegłych w czynne w sierpniu czynne w ponii
okresie wakacji bibli oteki micj·kic bę dzinłki' środy i pil}tki, w eodz. my
kłycb, t. j: od 11 do 16,
dl!- czy01:ie, jak następuje:
1. !fiejska. Bihliotck61 im. Ludwika
WaryńNkiego od 1 lipca do 15 wrze.
6nia. - od poniedzinłlrn do pi~tku
życia
włącznie, w godzinach od la do 18, w
UW AGA ZAMP.owcyl Dnia l lip
~oboty od I) ao 14;
ca w lokalu U.L„ przy ulicy Kopernikh
Rejonowe Wypni:ycznlnie - w lipcu
sierpniu - w poniedziałki, środy 55. o godz. 18, odbędzie •io zebranie
i piątki. w godz. zwykłych t . i od ZA:\1P, . Koła Nr 4 Wydział\) Pre.wa.
• Obecność obowiazkowa.
l:i do 20.

Z

'·

ZAMP

!łr.

a

4

~r

Ze

Około
Nagrodę

r>.ośląscy przygotowują wielkie manifestacje antyrządowe w srzeregu
miast śląskich. Między innymi zapowiedziany został w Rożdżeniu Szopienicach wielki wiec bezrobotnych, na który ściągają grupy górWYBUCH
ników cz całego Śląska. Policja wyW FABRYCE WODY SODOWEJ
d~ła odpowiednie zaraądzenia, celem
W fabryce wody sodowej przy ul. niedopuszczenia do antyrządowych
Aleksandryjskiej 26 nastąpił wytuch wybryków.
ga:zu, 37 letni robotnik Marcin Grze
ŻYWA POCHODNIA W SĄDZIE
lak w stanie ciężkim przewiez!ony
został do szpitala.
Pracownica bufetu w Sad7.ie Okrę
gowym, Stefania Sempłowska, po
HINDENBURG
vrzeniesieniu Sądu do nowego gmaPODRÓŻUJE PO POLSCE
chu - poczostała bez pracy.
Sempłowska tak się praejęła czePrezydent Rzeszy Niemieckiej von
wracając z Prus kającą ją nędzą, że w pewnej chwiH.ndcnburg Wschodnich do Berlina - wybrał li oblała się naftą i podpaliła - w
sobie drogę przez Pomorze i Wielko- celach samobójczych. W agonii odHindenburga stał wieziono ją do szpitala.
Pociąg
polskę.
dłuższy czas na stacjach w Gnieź
nie, Poznaniu i Zbąszyniu , gdzie na
„POWITANIE" ANGLIKÓ\\
peronach zebrały się delegacje Niem
W GDYNI
•
ców polskich.
Z okazji prrz;ytycia do Gdyni
Gdańska .flotylli okrętów angielSLĄSK PRZECIW SANACJI
skich za~edł smutny wypadek pobi
W czwiązku cz kongres.em Centrale cia nożem i kastetem traech marywu w Krakowie - komuniści gór- .narzy brytyjskich.

ZQON JUL\.'\NA EJSMONDA
Zraniony śmiertelnie w katastro!i."! automobilowej cznany poeta Ju1:a n E5smond czmarł w dn iu wczoraj
szym w Zakopanem,

tysięcy

25

pierwszemu

wyścigowi

.ullcznemu

W KATEGORII DO 250 ccm
WOJCIECHOWSKI
Walka silniejszych maszyn była o
wiele ciekawsza. W klasie do 250
ccm na dystansie 10 okrążeń, tj. oko
ło 13 km startowało ll maszyn. Po
bardzo ciekawej walce zwyciężył tu
Wojciechowski (Włókniarz Zd. Wola) jadący na maszynie „Jawa" w
czasie 10:35 m. przed F'orstingerem
(Włókniarz Pabianice) jadącym rów
na ,Jawie" i Ostromeck.im
nież
(ŁKS Włókniarz) jadącym na maśrednia
szynie tej samej marki.
szybkość w tym biegu wynosiła 74
•
km na godzinę.
TRIUMFOWAŁ

JESZCZE RAZ FORSTINGER

W biegu maszyn do 350 ccm star
towało 10 maszyn. Tutaj przeciętna
ta sama,
szybkość zwycięzcy była
to jest 74 km na godzinę. Bieg ten,
który jak i wszystkie pozostałe, od
bywał się na 10 okrążeń, to jest wy
wygrał równosił około 13 km nież Forstinger (Włókniarz r~abiani
ce) w czasie 10:32 przed Zającem
Na wiraż·u
i 15-letnim
(Włókniarz Zd. Wola)
j w Łodzi odbył się po zawodnikiem łódzkiego „Ogniwa"
TEATIŁ KOMEDil MUZYCZNEJ
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
„LUTNIA"
.
raz pierwszy moto- Sumińskim.
'
(ul. Daszyńskiego 34, tel. 181-34)
uliczny. Impreza ta,
wyścig
cyklowy
1
Godz. 19.15, „Córka pani J...ngot".
Godz. 19,15 „Ma.kar Dubrawa' W KATEGORII DO 500 ccm
zorganizowana przez Polski Związek
w roli Makara - Stanisław Łapiński
'l'EAT.K LETN1 „OSA"
ZWYCIĘŻYŁ ŁODZIANIN
Motorowy Okręgu Łódzkiego o wiel
272-70'
tel.
94,
(Piotrkowska
prrz:ewodniczącego Preką nagrodę
kategorii maszyn do 500 ccm
W
PAŃSTWOWY
Dziś t<'atr nieezynny.
z~·dium R. N. m. Łodrzi, tow. Mariana stanęło na starcie
8 zawodników.
11\1. STEFANA JARACZA
TEATR „ARLEKIN"
Minora, wzbudziła w naszym mie· Zwyciężył tu Majak z „Ogniwa"
(ul. Jaracza 27)
(ul. Piotrkowska 125)
ście ogromne zainteresowanie. Na
w
łódzkiego na maszynie „BMW"
Teatr oierzvnnv
Placu Zwycięstwa zebrało się wczo- czasie 10:11,1 osią~ając średnią szyb
Dziś, godz. 19,15 komedia Szekspi·
raj około 25 tysięcy widzów.
ri. pt. „Wieczór trzech króli".
TEATR „PINOKIO"
'rl. Kopernika 16)
WSZYSTKO PRZESZŁO
PAlilS1'WOWY
Widowisko otwarte pt. „Pan Tom
SZCZ.Ę:śLIWIE
TEATR POWSZECHNY
buduje dom".
biią rekordv
szczęśliwie. Po
przeszły
Wyścigi
PAŃSTWOWY TEATR ŻYDOWSKI
(ul, Obroli: ~ :;~~adu 21,
mimo dużej niekiedy szybkości do·
(ul. St. Jar11cza 2, tel. 217-49)
MOSKWA. - W cia~ 20 dni
chodzącej chwilami do 100, a naGodz. 19,30. Premiera - „Rodzi· 1\et ponad 100 km. na godzinę i bat c;;erwca sportowcy rad~leccy pobili
O godz. 19,15 „Niemcy", Leona
z Włodzisławem na Blank" według Szolem Alejche- dzo trudnych wiraży przy ulicach około 40 rekordów ZSRR. Najwięcej
Kruczkowskiego
Ziembińskim w roli prof. Sonnenbru ma w dramatyzacji i reżyserii Jaku· Przędzalnianej i Targowej, wszyst- rekordów ustanowili lekkoatleci, pły
cha. Kasa czynna od 10-13, i od 16. ba Rotbauma.
kie biegi, a było ich 6, przeszły bez wacy, motocY'kliści, strzelcy i kolaz publiczności -.:ze. 2 rekordy strzeleckie ustanowio
żadnego wypadku.
również nikt nie ucierpiał, bo prze 1,e ostatnio przez reprezentantów
cież lekk_ie obtarcie k?łem, jakiego Avmi;. prze'!Y~szają znacznie oficjał
J.~
~
doznała Jedna z entuzJastek .sportu ne rekordy sw1atowe.
mo~ocyklowego,_ wskt~tek s.weJ wła- 1 Ogółem w tym roku, sportowcy ra
WŁÓKNIARZ (Próchnika 16)
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1)
sneJ ~zresztą wi.n;,:, .me moz.na poczy dzieccy P<!bili 170 rekordów krajo„Wyspa szczęścia",
„Siostra loka.ja", godz. 16, 18, 20
\vych, w'śi·6d nfoh najwięcej lekkoatle
tywac za powazmeJszy wypadek.
20,30
18,30,
16,30,
gdz.
BAŁ'rYK (Narutowicza 20)
tycznych i pływackich.
WYśCIG ROZPOCZ:Ę:ŁY „SETKI"
WULNOSt' tN <ą or:wwsldego 16)
„Albeniz", godz. 16, 18,30, 21
Wczorajsze wyścigi rozpoczęły się
wódz Baszkirów''.
„Saławat BAJKA (Franciszkańska 31)
biegiem (na 5 okrążeń, około 6.500
godz. 16, 18, 20
Program składany („Słoń i mrów· /,A! : HJ;:'l A IZ~;e~ska 26)
\ m.) maszyn najlżejs2:ych, to jest o
ka", „Noc Noworoczna.", „Mistrz „Nieodrodna córka", godz. 18, 20,30 pojemności do 130 ccm. Na starcie
zapaśnicze
Narciarski", „Kim zostanę", „Dzie
je jednej obrączki"), godz. 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) „Prow
MosKw
gram aktualności knjowych i za·
granicznych Nr 26",
mistrzostwa. zapaśnicze ZSRR w sty·
h
'ły
Wt.) 1
W dniu wczorajszym w Zgierzu l 1,5 sek, 2) Dylikowski (ŁKS
godz. 15, 16, 17, 1~. 19, 20, 21
m1nowyc
u wo 1nym, wyłom
·d k' (Wł z ·
)
11
g1eri:J ~trzów, z których wielu !JO raz pierw
·
HEL dla młodz:eży (Legionów 2) odbyły się propagandowe zawody • 2·61 se k ·• 3 S w1 ers ·1
' · mtr.: Poselt (Boruta) 2 mm. szy zdobyło zaszczytny tytuł.
,,Postrach mór.z", godz. 16, 18, 20 lekkoatletyczne, udział w których • 800
„Dziś o wzięli
ŁKS 4,2 sek. 2) Derwinius (ŁKS Wł.) 2
MUZA (Pabianicka 173)
klubów:
członkowie
W wadze lekkiej Jałbyrian zdobył
miejscowego min. 9 sek.
wpół do jedenastej", godz. 18, 20 \Vlłókniarza
oraz
i·OLONlA (Piotrkowska 67)
po raz szósty.
tytuł
Włókn.)
(ŁKS
Nowak
mtr.:
5000
Włókniarza i Boruty.
,,.Podróże Gulivera" (film w natu·
16,43,0. 2) Jasiński (Boruta} 16,50,6.
kategoriach I
poszczególnych
W
3) Jania (ŁKS Wł.) 17,04,8.
Wyniki techniczne:
ralnych kolorach) godz. 1'7, 19, 21
miejsca zajęli: musza - Babajcw,
PRZEDWIOśNfE (Żeromskiego 76)
100 mtr. kobiet: Ciszewska (Włók
Skok w dal: Szyguła (Bzura Ozor Azerbejdżan, kogucia _ Looaru, E„Legitymacja partyjna", godz. 18, 20
:niarz Zgierz) 14 sek, 2) Wojtasiak ków) 6,53. 2) Woźniakowski (ŁKS
ł<.OBO'l'NIK (Kilińskiego 178)
Wł.) 6,35. 3) Szczepaniak (ŁKS Wt) stania, pióvkowa Dennikow, Dy„Siódma zasłona", godz. 17,30, 20 (ŁKS Wł.) 14,7 sek, 3) Mysłowska
6,23.
namo, lekka - Jałbyrian, Mo"skwa
ROMA (Rzgowska 84) - „Wieczna tŁKS Włókn.) 14,7 sek.
Sztafeta kobiet 4 x 100 Włókniarz
Ewa", godz. 18, 20
500 mtr. kobiet: Ciszewska (Wł. Zgierz 59,8, 2) ŁKS Włókniarz 61,3. półśrednia - Rybałko, Dynamo, śre·
dnia _ Cimakuridze, Tbilisi, półREKORD (Rzgowska 2) „Za sie- Zgierz) 1 min. 31 sek.
Sztafeta mężczyzn 4 x 100 ŁKS
dmiorn;i. górami", godz. 18, 20
Anglas, Armia, ciężka ciężka męskie:
Konkurencje
STYLOWY (Kilińskiego 128)
Włókniarz 45,9, 2) Włókniarz Zgierz
l\lekokiszwili, Mosikwa.
100 mtr.: Antonowicz (ŁKS Wł.) 47,0.
„Arinka", godz. 18, 20
„Dwaj
śWIT (Bałueki Rynek 2) panowie F" - godz. 18, 20.
„Przy.
TĘCZA (Piotrkowska 108)
gody Chico", godz. 16,30, 18,30, 20,30
- „Podróże
TATRY (w ogrodzie)
Gulivera", godz. 16,30, 18,30 20,30
WISŁA (Daszyńskiego 1) „Poszukiwacze złota", godz. 16.30, 18,30,
uniwersytecie w Nowym Jorku,
wagancji, jakie ludzie ci repreDo Berlina w Zielone święta
20.30
M. J. Burnham, Profesor filozofii
zentują, to tylko barwa ocHronna.
przybyło 700 tys. młodych Niemz Nowego Jorku zdradza nie byle
Wszyscy oni mają jedną cechę
ców, by manifestować w obronie
jakie kwalifikacje. Jego głównym
wspólną.: zrzucenie bomby atomopokoju. Podżegacze wojenni ;lO·
pt. „The
książka
dziełem jest
wej przez amerykańskich podże
stanowili urzadzić kontrmanife·
Struggle for the World" czyli
gaczy wojennych przyjęliby z !'a
stację w Berlinie Zachodnim. Je.;;t
„Walka o świat". Doradza w niej
nią tzw. „kongres wolności kultu
dością.
wprowadzenie „atomowej demory", który otwarto 26 czerwca.
Ludzie ci od kilku lat judzą
kracji", czyli utworzenie impeGdyby opublikować spis nazmiłującym po·
na1·odom
przeciw
Program na 30 czerwca 1950 r.
rium amerykańskiego obejmująee
wisk uczestników zlotu FDJ, tr.ze
kój, sławią śmierć i zniszczenia,
12.04 Dziennik południowy. 13,10
go cały świat. Jako środek utwo
ba by wydać duży tom, drukowany
wyi·ządzane przez broń atomową.
spółdz iel·
(Ł) Pog. pt. „żłobki w
rzenia takiego imperium proponu
drobniutką czcionką. Spis uczestni
Dlatego to właśnie 26 czerwca
niach produkcyjnych". 13,30 Konce1t
je Burnham, rzecz jasna, bombę
ków żałosnej kontrmanifestacji
Amerykanie zebrali komplet tych
szczecińskiej.
pomogły
poglądy
orkiestry rozgłośni
atomową. Te
podżegaczy wojennych mieści się
osobników, by za dolary pokazali
14,20 (Ł) Muzyka popularna i ludo
Burnhamowi zdobyć katedrę filo·
na dwóch kartkach maszynopisu.
wspólnie parę gierek ze swojego,
wa. 14.55 „Mówią ksiąiki". 15,10
zofii w Nowym Jorku oraz zyskać
Gdyby natomiast ktoś zechciał za
dość ogr aniczonego repertuaru.
Drobne utwory kompozytorów i·osyj
wśród uczciwych ludzi dobrze zadać sobie trud podania charakteCi cyrkowcy imperializmu, inte
skich. 15,30 Audycja filateli st yczna
służone miano łajdaka.
rystyki uczestników imprezy imlektualiści na sprzedaż, bredzą na
dla świetlic dziecięcych. 16.00 Dzi1m
peri alistów, trzeba by wydać
Benedetto Croce napisał 55 g:n
wolnoi
artystów
„sztuki,
temat
nik popołudniowy. 16.20 (Ł) Na bo
obszerny tom, w którym okreści", „kryzysu wolności kultury",
bych tomów o łąeznej objętości
iskach i bieżniach kraju. 16,25 (Ł)
by
znalazło
„szubrawiec"
ślenie
szkalując przy okazji Związek Ra
26 tys. stron. Udawał antyfaszyWł. SzczaReportaż z Jubileuszu
się na wielu stronicach.
i kraje demokracji ludo·
dziecki
dyktatury fastę, ale w okresie
róinych
wińskiego. 16,35 (Ł) Pieśni
Na „kongres w obronie kultuwej. Za to im płacą.
szyzmu ani przez chwilę nie przy
narodów. 17,00 Koncert dla przodow
ry" przyjechała grupa ludzi, któNa zachodnio-berlińskim ZJe:z;·
szło policji Mussoliniego do gło
ników pracy. 17,45 „Migawki warra zawodowo zajmuje się sprze·
dzie utrzymanków imperializmu
wy prześladować tego przeds~awi
szawskie". 18,15 (Ł) Reportaż z Za
dażą swych umiejętności podżega
aż roi się od ,,filozofów". Gdzie
ciela idealizmu filozoficznego i
czom wojennym. Kogóż tam nie
kładów Dziewiarskich im. T. Dura
tam filozof.
plunąć liberalizmu.
konserwatywnego
ma? Jest Iiberflł Benedetto Cro·
cza. 18,25 (Ł) Koncert życzeń. 18,45
Zbyt cenną była dla faszystów
Oto postać reprezentatywna:
ce, jest trockista Burnham, jest
audycja satyryczna.
„Szpilki" jego kampania antymarksistowBertrand Russel. W roku ubiepragmatysta Dewey, jest kolabo·
19.00 MuzY'ka symfoniczna. 20.00
ska w dziedzinie filozofii. Od·
on w prasie
głym opublikował
racjonista Gide, jest faszysta AnDziennik wieczorny. 20.40 Pieśni do 1
w okresie
wdzięczył się za to
angielskiej artykuł, w którym dodre Malraux, zdrajca włoskiej kla
słów Puszkina w wyk. L. Nowosada.
tzw. epuracji (odpowiednik denasy robotniczej, Ignazio Silcme, radzał „prewencyjne" zrzucenie
21,30
taneczna.
Muzyka
20.55
cyfikacji hitlerowców), umożli
bomby atomowej na Związek Rajest piewca bomby atomowej, Ber„Wszechnica Radiowa". 22.15 Konc.
wiając, jako leader partii liberal·
dziecki.
trand Russel, jest„. wyliczanie
- Transmisja z Budapesztu. 23.00
nej, eksfaszystom wymkniecie się
Niemniej reprezentatywną powszystkich było by zbyt nużące.
Ostatnie wiadomości. 23,15 Utwo1·y
s r:a.k s.nrawiedliwości.
at.al'.isi. iast ni•ofesor filozofii na
PstrnJc„c.izna no.1rladów i e..';.gtra.
lgnace.2'0 Paderewskie.11:0.
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Wczora

sportowcy

11

'lr.r

widzów

Wójcika

na trasie Warszawa-Radom
·Warszawa

WARSZAWA. - Na starcie dorocznego wyścigu kolarskiego na trasie War
szuwa - Rodom - Warszawa (ok, 192
km) 6tanęło 27 czołowych kolarzy z
Przewodniczącego Prezydium R. N. m. Łodzi tow. Minora; Warszawy,
Lodzi, ślą,ka, Krakowa, Czę
stochowy, Wrorłnwia i Lublina.
zdobyli „Budowlan~"' przed „Ogniwem" (ł.,ódź)
Po zaciętej walce i1a finiszu wyścig wy
stanęły tylko trzy muzyny. Zwy- kość 76 km na godzinę. Na drugim
grał Sałyga przed Wójcikiem i Wanrlocięstwo w tym biegu odniósł Wasiak miejscu znalazł się Jabłoński (OgniS.H.L„ przebywając dystans w cza wo Łódź) jadący na „NSU", a na rem - wszyscy w jednakowym czasie
sie 6:55, przed Pewcą (Włókniarz trzecim Mielchinkiewicz (Budowla- 5:33,40.
Pabianice) na D.K.W.
ni Łódź) na „Nortonie".

~ przyglądało się
Co pisała prasa łódzka w dn. "30 czerwca 1930 r.

Sałyea zwycięża

sportu
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Mistrzostwa

Zawody lekkoatlelyczlie w Zgierzu

I

Az_sz!!•••

Tu''

łódzkich

motocyklistów

BIEG MASZYN Z PRZYCZEPKAMI Dziś rozpoczynają się
WYGRAŁ FISZER
mistrzostwa Polski
(„BUDOWLANI")
Wyścig motocykli z wózkami nie w szczypiorniaku żeńskim
tak ciekawy jak poprzednie.
był
Dzisiaj rozpocznie się w Łodzi na.
Przede wszystkim wyścigowi temu
ce- boisku Spójni w Helenowie trzydnio
brakowało tej szybkości, jaka
tamte biegi. Po dwóch wy turniej finałowy szezynilorniaka.
chowała
prczedbiegacll ostateCtZ:nie pierwsze żeńskiego o mistrzostwo Polski. Do
się zespoły:
miejsce czajął tu Fisrzer (Bl,ldowiani finału zakwalifikowały
mistrza okręgu
Łódż) na „BMW'' w czasie 11:32 m Spójni z Warszaiwy,
przed Kowalczykiem (Budowlani śląskiego, Unii oraz Związkowca z
Łódź) również na „BMW'' :. ,Paweł Łodzi.
czykiem (Budowlani Łódź) na „Zi.inProgram spotkań przedstawia się
.
dappie"
następująeó:
Piątek, dnia 30 czerwca:
NAGRODA TOW. MINORA
goó:z. 18: Spójn~ Warszawa
W RĘKACH „BUDOWLANYCH"
W klasyf:kacji zespołowej pi~rw :\Jistrz Okręgu śląskiego, sędzia ob.
sze miejsce i nagrodę Przewodni. czą Rybka.
godz 19: Związkowiee Łódź - U.
cego Prezydium R. N. m. Łodrzi. tow.
Minora, ,zdobyli „Budowlani'' (7 p.) nia Łó;lź, sędzia ob. Bruśnieki.
przed Ogniwem (6 p.), Włókniarzem
Sopota. dnia 1 lipca:
rz Pabianic (6 p), Wlókniarizem cze Zd.
18: :Mistrz Olm;ogu ślą.skiego
godz.
Włókniar~~m
ŁKS
Woli (5 p.)
- Unia ;r_,ódź, sędzia ob. Bruśnieki
(1 p.)
_:
godz. 19: Spó,inia. Warszawa
czawodów, jak na
Organizacja
Związkowiee Łódź, sędóa ob. Rybka.
pierwszy raz, sprawna.

Wczoraj
na

padł

misłrz9sfwach

głuchoniemych

lekkoatletycznych

stadinn~e
się
roiopoczęły
XXVII lekkoatletycrz.ne drużynowe
mistrzostwa głuchoniemych Polski
w konkurenc jach męskich i żeń·

W dniu wczorajszym na
Włókniarza

ŁKS

skich. W części oficjalnej przemóv.:ienia wygłosili ob. Siła - Nowicki
w imieniu Polskiego Związku Gluchoniemych i ich Przyjaciół, sekretarz Wojew. Komitetu Kultury Fi.zycznej ob. Okoński, kapitan sportowy Polskiego Związku Sport. Głu·
chon iemych Klimczewski. Defiladą
w~zvstkich ucrzestników m istrzostw
!7.a!{ończono oficjalną crzęść uroczystn$ci. W defiladzie najlepieJ reprezent owali s:ę łodzianie.
z 107 rz.głoszonych izawodników
~tartuje w mistrrz:ostwach _ około
\ 100. w tym przeszło 30 kobiet. Co
do wyników, czaznaczyć wypada, że
już pierws!7.ego dnia padły rekordy.
I tak: uzyskano dwa nowe relordy
Polski dla głuchoniemych: w rzu~ie
dyskiem kobiet: 2~ m 70 cm, YJ b;egu na 1500 m. męzc.zyzn: 4 i:i1n, 27 ,5
sek. Padł także rekord świata dla

::~I,;;~~,~;f;,;:;;~;~~;

świata

rekord

Srztafeta 4 x 100: 1) Poznań: 60,2,
2) Warszawa-Bydgoszcrz (kombinowana drużyna): 62,2 3) Kraków: 63,6
4) Łódź 65, 6) Sląsk 7) Wejherowo.
·
Konkurencje męskie:
Bieg 1500 mtr.: 1) Borkowski War
szawa 4 min 27.2 sek 2) Błażejewski
(Łódź) 4 min 36,4 sek 3) Wojtyniak
(Poznań) 4 min 38,2 sek 4) Machowski (Kraków) 5) Bujała (Łódź) Staro-

wicz.
110 mtr. praez płotki: 1) Walczak
(Warszawa) 19.3 2) Miras (Łódź) 20,7.
3) Witek (Wejherowo) 21,1 4) Gniot
(Poznań) 21,7 5) Bujl\l' (Śląsk) 21.8
6) Bednarcrzyk (Warszawa) 22.8.
Pchnięcie kulą: Walcrzak (Warszawa) 9 m. 58 cm, 2) Trafimowicz
(Łódź) 9 m. 18 cm, 3) Czubak (Warszawa) 9 m . 8 cm, 4) Frasunkiewiccz
(Łódź) 9.05 5) Pusz (Sląsk) 8 m 90
cm, 7) Kaszuba (Wejherowo), Witek
(Wejherowo), Zalewski (Łódź) wszys
cy trzej 8 m 68 cm.
Skok wrzwyż: Fogel (Śląsk) 1 m
60 cm, wycrównanie rekordu P·Jlski
głuchoniemych, 2) Konderko (Warszawa) 1 m. 55 cm, 3) Bielecki (Wejherowo) 1 m 55 cm, 4) Walc'lak 1War
szawa) 1 m. 50 cm, 5) Gniot (Poznań)
1 m 50 cm. 6) Wawac.zyk (Wejherowo) 1 m 40 cm.
Sztafeta olimpijska: 800 x 400 x
x 200 x 100 mtr.: l) Warszawa w
czasie: 3 min. 50 sek, 2) Łódź: 3 min
52,8 sek, 3) Śląsk 3 min . 57 sek 4)
Wejherowo 3 min !'i9.2 sek. 5) Kraków 6) Poznań.
w tym
Publiczności około 1000.
przeważali głuchoniemi. Dziś o godz.
16.30 dalszy ciąg .zawodów.

szawa 65 pkt. prrz;ed Łodzi ą 35 i 113
pkt .. śla.sk iem 22 pkt. w. k<>nkuren-.
d
cH żeńs k ;ej zdecydowanie prowa z1
• ap ozn an· 37 pun k l ami· P.rze d W arsz
wa 19 pkt.. Śląskiem 16 pkt.
A oto wyniki techniczne wczorajszego dnia mistrrz;ostw:
Konkurencje żeńskie:
Rrnt dyskiem: Białas (Sląsk) 26,70
2) Pisarek (Wejherowo) 24.03, 3)
S ieczko (Warszawa) 23,74. 4) Brzózka (Poznań) 21, 5) Kolod.zieJczyk
l~ląsk) 20,95, 6) Krawczak (BydW sobotę, dnia 1 lipca, o godzinie
gosrzcrz) HJ,76.
18. odbędzie się w lokalu, przy ulicy
członków
Bieg 200 mtr.: Kujawa (Parz.nań)' Nowotki!
aebranio
77
29,5 2) Katuszewska (Warszawa) 31,1 Wł.Z.K.S, „Łodzianka".
3l BTZó.zka (Poznań) 32, 4) WitkowStawiennietwo wszystkich członków
ska (Wawzawjl) 5) Szklosrz (Śląsk) klubu obowiązkowe.
6) Cyl (Łódź).

Zebran7e

•

Kół

Z życia

•

lmperialistgcz na menazer1a
Menażeria tzw. „kongresu w obronie kultury" jest dobrze zaopatrzona we wszystkie okazy.
Np. Andre Gide, autor brudnego
paszkwilu na ZSRR, reprezentuje
literaturę, sprzedającą się amery
kańskiemu imperializmowi. Amerykanie przywieźli zresztą do Ber
lina pokaźną i!o'ść autorów · pa·
szkwilanckich książek antyradzie
ckich. Poważną rolę wśród nich
odgrywa węgier:Jiki trockista i
agent Intelligence Service, Artur
Koestler.
Nie brak też w Berlinie ludzi
pozbawionych po prostu charakte
ru, jak np. Julian Huxley. On to
na \Vrocławskim Kongresie Intelektualistów w Polsce głosował
przeciw dekla.racji pokojowej. Mimo to, za sam udział w kongresie
wrocławskim, Ame1·ykanie wyrzucili go ze stanowiska dyrektora
generalnego UNESCO. Huxley
załamał się. Dziś zasiada w towa
rzystwie ludzi, którym nikt uczci
wy nie poda ręki.
Zbiegowisko zachodnio - berliń
skie sprawia nader żałosne wrażenie. W chwili, kiedy toczy się
gigantyczna walka o pokój i przy
szłość ludzkości uczestnicy impre
zy sprawiają wrażenie żab, podstawiających łapy tam, gdzie konie kują.

Peer.

Sportowych

Jutro ua boisku •. Arko", o godzinie
17 odbędzie się meez piłkarski po.
mi'ędzy Kołem Sportowym przy Cen.
trali Handlowej Przemysłu Drzewnego a PZPW im. Gwardii Ludowej.
Dochóó' z meezu organizatorzy prze
znaczają na ORMO.

GLOS

Organ t.ódzkler;o Komitetu I WoJewódzkiego Komitetu PolskleJ ZJ•·
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