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łajdackiej żdrady

Zeznania świadków w 8 dniu procesu A. Doboszyńskiego
WARSZAWA (PAP). - Ze- ciele różnych środoW:sk, za- członek Konsulty Sodalicji do wn.i osku, iż Piaseckiego na.
znajf\CY po świadku M'.erzyń- wodów i odłamów politycz- Mariańsk!ej i czołowy publi- leży zlikwidować.
przewodniczący: „Czy Dobo_
skim, w dalszym ciągu ósme- nych. W tej grupie dz'.ałaczy, cysta „Buntu Młodych" go dnia rozprawy przec:wko z którymi po przyjeździe do Studentowicr.i, wybitny · d2'i.3.- szyński mówił, że jest to jego
Doboszyńskiemu kraju skontaktował się Dobo- łacz
obozu „narodowego", pomys, czy też poohodzi! on
Adamowi
to przedstawi- 9'lyński, znaleźli się m. '.n.: współoskarżony w procesie od proodstawiciela. kościoła, z
łwiadkowie Okulickiego, ostatnio właści którym rozma.wiałf"
ciel zakładu przemysłowego
świadek (po dluższym waha·
w Warszawie - Kobylański, n.in): ,,Zda.je mi się, iż wów_
ONR
śląsk!ego
działacz
czas padło nazwisko ks. Piwo_
Targ, dyrektor Państwowych warczyka. Nie jestem tego paw
a ny, ale nie mogę temu zaprze·
Nieruchomości Ziemskich,
Lachert, czyć".
Zdawało się, że zeznania lprzedstawicielam: delegatury i następnie CMB
Prokurator: „Jak świadek roAwiadka Nowińskiego ukazały kpt. Motte. • Na konferencji student Akademii Handlowej
Szymański, rumia.ł stwierqzienie Doboinyń
już cały ogrom zdrady popełnio tej Motte zapytał wręcz - w Pomaniu
nej przez sana.cję i end~cję na czy wiadomości o przygotowy oraz nauczyciel wiejski - skiego, że trzeba. Piaseckiego
zli1kwidować ł"
na.rodzie polskim w okresie wanym pow~taniu w Warsza- Gałka.
rzeczywistości
Typowym przedstawicielem
·
k ·
Awiadek: „Znaczyło to, te
przewrze§niowym i w o · resie wie sa prawdz!we. Na pytanie tej grupy jest świadek Szyza.bić".
go
ba
tr7P
okupacji. Oka.zuje się jednak, to deleJ?acl londyńscy odpo- mański _ studenf. w roku
0
u nie. Nowiński wiedział tylko wledziell twlerdzaco.
0
Już ten jeden fakt kwalifi- 1946• w grudniu, spotkał się cz:y
o tym co się działo na emigrilpo raz pierwszy z Doboszyń zna:6. złcżonyeh przez 6w1iadka
~
Pojechał
Cieszynie.
w
sk!m
pospolitych
jako
ich
cji. Nie wiedział on eo się dzia kuje
na uroczystości ku czci znakomitego pisarza
w śledztwie, które brzmią.:
ło w kraju . .A o tym eo się <lzia zdrajców. Wydali on: bowiem on tam na specjalne zlecen!e
Martina Andersena Nexo
„w ma.rcu 1947 T. w Poznaniu
tajemn:cę Pajdaka, by przewieźć oskarnieorzyjacielowi
to w cza~ie wojny w kraju
WARSZ.A.WA (PAP) - Dnia W skład delegacji wchodzą.:
opowiedział s 11 dowi w ósmym wojskowa. popełniając naicleż żonego z Cieszyna do Gliwic. miałem spotka.nie z .A.da.mem
dniu procesu świadek Stanisław szą zbrodnię wobec własnych w swych wykrętnych zema- Doboszyńskim, w którym brał 29 bm. przybyła samolotem z Alwilda. Larsen, posłanka do
żołnierzy i - w ~runcie rze- nla.ch utrzymuje on, :Ile „nie również ndz.iał Pa.jdak. W cz.a_ \on<'nhagi 4·osobowa delegacja
:Mierzyński.
parlamentu, b. \vięzieA obozów
Oto :fragment zeznań lifie- czy pne~ądzając tym samym wiedzłal, kogo przeworl". ,,nie ~ie tego spotkania DoboszyA_ duńska która weźmie udział w
koncentracyjnych, Hartwig S!!obchodzie
nas
u
organi;owanym
.poilna.
że
nam,
~wi~dezyl
ski
a
przeworl",
co
po
wiedział,
walk!.
rzyńskiego, których słuchaliśmy Io~
Rozmowa z Mottem trwa postępek swój tlumac-iy Jedy- stawie Je~o . romió~ z dz~n!a~ BO_ej rocznicy urodzin znakom1· vensen - członek Polit. Biura
oburzeni, pn;era7.eni i o~lnpieni.
du~zlj.e się nieomal w nieznośnie dalej. Przedstawic;el wywia- nie checlą. oddania „przysłu e~m ka.tol1~k1m - Jak P.ÓzD1.eJ tego pisarza. duńskiego, M. An- Komunisty-::znej Partii Duńskiej
chodziło .u dersen Nexo.
się dowied:-;1ałem,
wy· du niemieckif~go zadaje pyta- I" Pajdakowi.
ciężkiej atmosferze, jaką.
krytyk liteWerner Thierr Podaje on przy tym, ~e w o księdza. Piwowarczyka. - na
woływały te straszlilll'o zer.nil- n:e. czy władze londyńskie po
racki, oraz Morie Schierba.ch,
ewentualnym zwyc:ęstwie po czasie spotkań z Doboszyń- ld:ałobv zlikwidować Piaseckie
n:a..
Na. poezątku 1943 T. dwaj wstania zamie~zają puśc.it ~o skim prowadził z nim długie go, który utrudnia p.racę antv_
robotnik i działacz społeczny.
przedstawiciiele del~gntury mą. Warszawy wo1ska radz1eck'.e rozmowy. Zapytany, co było pPń~twową. w obozie kntolie·
Gości witali na lotnisku przed
du londyMkie~ nawiązali kon- i od razu uzupełnia to pytame ematem tych rozmów, odpo- kiJL"
stawiciele Ministerstwa KultnrY,
wiada na:wnie: „Rozmawłrul
„Czy świ\I
Przewodniczący:
takt z przedstawicielem nie- proP_ozycją: - że
MEDIOLAN (PAP). - W i Sztuki, KC PZPR, Ligi KoJesll wojska radzieckie nie śmy na tematy ogólne _ Do- dek potwierdza. swe zeznania!''
mie~kiego wywiadu (.A.b"•ehr~tel
będą puszczone do Warsza- boszyński wypytywał mnie 0
le) kpt. Eduardem Motte. świa
„Zeznania te p<•d- środę 29 bm. otwarty tu zo- biet oraz Związku Literatów.
świadek:
(roście udadzą. się w p!>':iiedzia
stał II Kongres SwiRtowej
wy I Jeś!J powstań.cy ':'I"' be postępy w nauce".
dek Mierz.-ń~lci dokładnie i
tr:r.y-muję".
Prckurator: świadka nie zdzi
ilą atakować niem1eck1ch .1e
stezególowo ·opowiada o tej nie
(Zeznania głównego świadka Federacji Związków Zawo- lek do Krakowa, skąd powrócą,
dnostek wojskowyeh - to wiło, że osobę Doboszyńskiego w 8 dniu procesu przeciwko dowych. Obrady zagaił se- do Warszawy, gdzie wezmą, uzw;vk!ej konferencji, ponieważ
hitlerowcy udzielą powsta- otacza. się taką. opiek~. że ~pe_ A. Doboszyńskiemu - Stani- kretarz generalny Federacji dział w uroczystej akademii w
był na nirj obecny jnko tłu·
rjalni ludizie przewożą. go z sława Mierzyńskiego, zam'.esz Louis Sałllant.
.
dniu 1 lipca rb. ku czci .A.nder·
nlu pom~y!
ma.ez. Przedstawiciel hitlerowNa pytame ~wYZSze Motte miasta do miasta, sprowad zają. czarny na str. 2-ej).
sena. Nex(i.
ców zaproponował delegaturze
0
!rzymał odpo:".-edź na dru- mu z różnych miejscowości· ]u_
co następuje:
l) Armia. Krajowa za.niecha m.ej konferenc1i. ~tóra odby- dzi, z którymi się chce zoba·
ośnie wita1·ą
walki zbrojnej z a.rmią nie ła sie ok-0ło 20 llpca 1944 r„ czyćł
świadek mętnie tłu.ma.czy, te
mieck,, co się tyczy policji- (a więc w 10 d~I przed wybo
nie Zastana.wiał się nad tym.
Motte nie stawiał żadnych chPm po'!stanla.);
wymagał\. 2) Nawiązany zo- .D~le~aC1 1.nndvn.cy poroim- Następny świadek Wladvsław
U czesłnicy obrad potępiają biurokrację i udygniłarsłwo"
sfanie kontakt i wspl>łpraca ~:eh siEJ widocz;iie ze swv~ Galka z zawodu naucz°'yeiel,
mi~dzy wywiadem niemieckim kierownictwem 1 powtórzyli zeznaje, że z Doboszyńskim
WARSZAWA (PAP).- Trze go, General!ss!musa Stalina, wielki wódz I nauczyciel Jó1 wyWiadem polskim. 3) Dele Mottemu, ż': powstanie Jest za ~kontaktował się przez ·Pajda.
ci i ostatni dzień obrad Związ WKP(b), oraz wyzwoleńczej ze:f Stal!n, walczy o pokój na
ga.tura 1 Je.1 crgany zaostrzą mierzone I ze jest decyzh nie ka.
ku Zawodowego Pracowników armii radzieckiej. Odśpiewa- całym świec!.e, demaskując
walkę z Polskt Partią Robo- llopuszczen!a wo.isk radzlec·
Na pytanie przewodnie 7,ącego Samorządu Terytorialnego I niem „Międzynarodówki" za- podżegaczy wojennych.
.
kłeh .do Warsza~y.
tniczą.
0
My nie chcemy wojny. Nacelu kontaktów z oskarilonym Instytucji Użytec:moścl Pu- kończono tę spontaniczną rr~?,b1e „układa!ące. ~1ę stro„wzamia.n za przyjęcie tych
wanmk6w Motte ofiarowat: ny uznały, że lStrneJe WO~-c od]Xlwiada wykrętnie, „że„. inte blicznej wypełniła dyskus.fa. nifestację na cześć Zw!ązku rody całego świata i cała postępowa ludzkość nie chce
Podczas obrad na salę przy Radz'.eckiego.
l) Za.przestanie wa.lki wywta,. t~go podstaw~ do. porozumie- resował się sytuac.ją. aa. emiW imieniu CK Zw. Zaw. wojny również. Całą działal
du Niemieckiego przeciwko n'.a V: si;>rav:ie me atakowa~ gracji". Z oskarżonym widywał była delegacja radzieckich
w Robotn!ików Gospodarstwa Ko ność radzieckich związków za
związków zawodowych,
Armii Kra.iowej 1 2) pomcc w ma mem:eckich Jednostel; W?l si(l k.ilkakrotnie.
W cza~ie jednej ze swych wi skład której wchodzili: Iwan munalnego ZSRR przemówił wodowych przen!ka w!elka
wa.lee z PPR w posta.ci dostar sko~ych. Motte ~ape.wn1ł. ze
cza.ni& broni 1 w inn eh for- WOJ~ka ~e. wyco~~Ją S-te w od- zyt u oskarżone~ w Poznaniu, Pieriakow ł Aleksiej Woro- do delegatów tow. Pieriakow. idea proletariacldego '!nterMówiąc o polityce pokojo- nacjonalizmu. Klasa pracujądalej biew. Zebrani powitali gości
mówi
· pow1edrne1 chwili z Warsza- Doboszyński Y
m
stwierdz.ił'. .że P~ rad~eckich dłu~o nie m:Jkn~ we} Związku Radzieck!ego ca Związku Radzieckiego uwa
d . óź . · 0 d wy i zostawią w:elk:e zaoasy świadek
ruch.
3
2
broni, które mo~łyby być u- rozmowie z przedstamc1elam1 cym1 oklaskami I okrzykami oodkreślił: „Naród nasz ł nasz ża się za cząstkę klasy pracutygo me P meJ
W
doszc ł na cześć Związku Radzieckie- Rząd, na czele którego stoi jącej całego świata".
by!a się droga :rozmowa, w któ żvte przeciwko armii radzi<'.!c- hierarchii ko§eielnej,
re.i przedsta.wic1ele delegatury k'P.i
Następn!e tow. P!erlakow
ł
wyra.zili zgodę na. propozycję i R~zwój wYJ)adków pos~edł
zn:iJSzczen!ach, dokomówił
k\>t Motte w całej ich ~zclą- innym torem. nie )Jrzewhh:ia.·
najazd hitlerow
6 nanych oprzez
6
głości. 'C91Mwa. weszła. w zycie. nym µrzez londyńsko _ hltle·
ski w Związku Radzieckim.
•
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Del~gatura zn-Ol'tr:-y~a. . walkę rowskich spl~kowców .Ale sril li
„Pod kierownictwem nas?,ej
rgan1zac1i ee ftlCZne)
iaz ' e egafÓW GCZe ne1
G ny
z lew1rą. i!izereg S'Zp1ch 1 1nnycn sek londvńsko _ hitlerowski
Komunistycznej Partii I wiei
Na.iważniejszym z zadań stojących przed gospodarką poi- świata nauki.
teg? rodzaju .fach.oweów przed pm~ostaje ·faktem. ojawnla.ią·
Po ukonstytuowaniu się Pre kiego wodza ludzi pracy Ge":o.ie~nych we1ąg~1ęto do. ~pe- cym prawdziwe Intencje J rze ską jest przedterminowe wyk <manie planu 3-letnlego, oraz
CJRlme i:tworzon~J. komórki 8 ?· czywiste cele zdrajrów f sprzt- właściwe przygotowanie planu 6-letnlego. Wielką rolę w wal zydium, przewodniczący, :nż. nerallssimusa Stalina - na•
udzielił głosu ród nasz odniósł zwycięstwo
kooczacveh ce o wypełnienie tych zadań ma do spełnienia lntell~encja Kropczyń.ski
tykomum styczne~ 1 zaczęła. Aię dawczyków,
idylliczna. współpraca. httlerow- krwią narodu. w czyim fntrre te hnłcma. Formy rea.117.ac.JI tych za.dań, stanowią główny min. Szyrowi, który w imieniu nad wi'oglem, obronił cześć,
wolność I niepodległość ojczy
Ców 1 delegatnry w walce z re- sle była ta lotidyńsko - hitlf'· przedmiot n Walnego Zjazdu Delegatów NacrelneJ Organl- Rządu powitał Zjazd.
Z kole! witali Zjazd: rektor my. ochronił na.redy całego
zacji Technicznej, który rozpl>CZąl się w dniu 28 bm. w
wolucyjnymi i patriotycznymi row~ka zmowa?
Politechnik! Warszawskiej inż. świata od faszystowskiego jaNie może ulegae na.jmnlf'j- Warszawie.
elementami . spofE1'.;zeruitwa. polWarchałowski, tow. Bursjd w rzma".
skiego. Ludzie de egntnry wyda ~ 7e.f w:it.pliwoścl _ że w zmo
PrzemóW:ien:e delegata raM. in. na Zjazd przybyli: wi przewodniczący Centralnej Ra imieniu CRZZ, oraz robotnicy
wali patriotów p!ll~kich w ręce wie takle.f nintert-sowPnł h:v·
GestR1)0. a kiedy trzeba było U Jed:vnfP hitlerowcy, oraz ei ceprezes PKP min. Szyr, wice dy Związków Zawodowych - - przodown!cy pracy z całej dzieckiego zebrani często prze
rywali oklaskami. Na sali roz
wykupić z rą.k Gestapo kt~r&- wszyscy, którzy pracowali jp. minister Komunikacji - Ba- Burski, rektor Politechniki Polski.
Prezes NOT - tow. min. legały się okrzyki: „Niech żypłaciło szcze w czasie trwa.nia wojny licki, w!ceminister Prze~~~ Warszawskiej - Warchał.,wf~ ~ londyńczyków zabierając głos, je Związek Radz!eck! - ostoski oraz liczni przedstawiciele Rumiński,
się ustaloną w ła.jdackie.1 zmo- na rzecz rozneta.nJa tneclej Lekkiego - Golański,
wskazał na przykład Związku ja pokoju", „Niech żyje wiecz
wie taryfę - 6 komunistów za womy światowej;
Radzieckiego, gdzie wsipół- na przyjaźń narodów Zwiazku
Pn.eeiwko komu była ąklejednego londyńczyka!
praca inteligencji techn!cznej Radzieckiego i Polski". „Niech
'i\
Jak to się stało, że mo!!ło rowana zmow:i londyńsko hk i świata robotniczego przyczy żyje Józef Stalin".
I d
•
b
f
zmowy hitlerowska? Przeciwko nJJ.f- N
dojść do tego rod1..aju
Ił nita się do OS'iągn!ęcia wi&l- Serdecznie przyjęl: delegaci
owe. orm-v W'}'C O"!aDla m O ezo n~ry
między lonil mczykami i hitle· bardziej żywotnym interesom
W d~1u 27 bm. rozpoczął w\Plastyków, podobrue, jak 1 kiego postępu technicznego. członka Swiatowej Federacji
rowcamif NA JAKIM GRUN. narodu polskiego ł przerlwko
CIE IDEOLOGICZNYM I POLT wszystkim siłom. pragnąc.vm Katowicach. ob~ady IV walny inne związki artystyczne wi- Min. Rumiński zaapelował o Związków Zawodowych i prze
TYCZNYM WYROSP. \ TA NIE ostatecznego zw:,•clęstwa na1l ogó.Inopolski Z1azd del~gat?w nien stać s!ę kuźnią nowei jak najżywszy kontakt htdz! wodniczącego CRZZ Iranu SŁYCHANA, ZDRADz:tECKA, fasz:nmem I trwałego oobju. Zw:ą~ku Artystów Pla..;.ykow. myśli ideowej i artystycznej, nauki z robotnikam! w fabry- tow. Reza Rusta.
Zagadnienie biurokracji, tale
AUTORZY, Na ZJazd„ w którym blerze u- winien stać się wychowawcą kach. Trzeba również przełaLONDYRSCY
JUDASZOWA ZMOWA, WOBEC KTóRE-J BLEDNIE ZDR!. TEJ ZMOWY ZACHOWAJ,Jłdział i;ona? l~O. delega~ów, szerokich rzesz młodych pla- mać skostniałe i konserwatyw w poszczególnych ogniwach
SWYM STA· przybyL: w1cemm1ster Kultu- styków, a stojąc na straży ich ne formy dotychczasowe.i pra organizacji zwlazk•wych, jak
WIERNOSC
DA TARGOWICY'?
FASZYSTOWRJU\\f. 7Y i Sztuk: t?'Y· Wł. Sokorski :deowego ł artystycznego obl'. cy niektórych instytucji nau- i w pracy zawodowej było jez jeszcze większą siłą i wy RYM
dnym z na.jmęśeiej poruszaI SAN.4.C'\".T· 1 przedstawiCJel KC PZPR cza. Związek Plastyków wi- knwych.
rat.istością tirzejawiło s:ę to ENDECKIM
Po przemówieniu m!n. Ru- nych tematów. Również atanien stać się czynnikiem dvstanowisko kierown!ctwa lon- NYM POGLĄDOM. STRA!'lz,J. Albrecht.
D~uższ.e in:z~ówienie wY- namizującym nasze życie ar- m: ńskiego se kretarz generalny kowano ostro .,dygnitarstwo",
TEJ ZMOWY
dyńskiego w przeddzień pow- LIWĄ CENĘ
stania warszawskiego. w po- ZAPł.ACIŁ LUD WARSZA- głosił wicenun:ster Kultury i tystyczne, organizującym dal- NOT, inż. J. W. Czarnowski spotykane w życiu organizaSztuk! t.ow. Sokors!rl, ~tóry szą walke o realizm socjal!- złożył sprawozdanie z działal- cyjnym t w adminlstrac.ił J>U•
ezątku lipca 1944 odbyła s!ę WY.
ności NOT za ubiee:ł:v rok. blłczneJ.
3. Z:owalewakł. podkreślil m. in.. iż Związek styczny
m.iedzY
konferenc.ia
mów
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sanacji i endecii z Ab'tvehrą i Gestapo w okresie okupacji i powstania war zGi skiego
Zeznania świadka Mierzyńskiego

Swladek Mierzyński Stani.sław, który zeznawał jako
został
pierwszy, powołany
pnez prokuratora w celu nailwtetlllll~m1k6w, które pa
nowały w II Oddziale sztabu
w okresie przedwojennym i
w czasie okupacji.
Sw!adek wyjaśn:la, że jest
porucznikiem rezerwy, w r.
1935 odbył kurs II Oddziału
dla o•lcerów rezerwy i po ukończen:u tego kursu świadek
Mierzyński skierowany został
na przeszkolenie do samodziel
nego ~feratu informacyjnego
w Warszawie.
Celem tego kursu było przy
rotowame oficerów kont.rwywladoweąeb rezerwowy-eh.

Prokurator: - Jak! był k!e
runek wyszkolenia na t:ym
kurs:e?
Swiadek: Chodziło przede
wszystkim 0 zaznajomienie się z
wywiadami i metodam! pracy
wyw!adów państw ościenn"ch
,
W :Stocie, główny nadu
był połołony na walkę z wywla.dem radmeokim.

•
Wycho a k
W n OWU!
,.dwó~kł"

.AwJadek ""'.Yre.ża. g~t°1'1'.oo6 wy
mienieni• w19k.euJ ilości oeób
n.a kluczowych mnowiaka.cll re
łimu Mna.c:rjnego, które prze.
azły p-rzez II oddział, wspomina
j'łC, te prr.611 azkoł9 prze..Uy
Di.e t.yl~ tak w;r901tie ollObist<>~ jak Beck, PieracJtt, X:<>8c1ał
towski cz:r ma.weJc, a.ie na-r.at
w przemńle p&tiBtwowyri czy
W przedsiębiorstwa.eh pa:dstW().
wych J.I oddZiaJ obsa.dzal czoło·
we st&nOWiska jak to miało miej
lee np. I mjr. Fulal'llklm, }l?aett
Jęr:Ynt w Orbisie"
Przedosł.a.tn1 szef JT rd.dZiału
płk. Pełczyliski, odbył . okree &ta
toowy w II oddziale,
W od!Uet!ieniu do ~ mi
oltl'011Q pnedwojenne-go, ki&dy
to byłem w blibzym kont.akeie
mówi lwia·
E II oddziałem ook _ m<Jgę stwlerdzi6 łe n
oddział p,...,,.gDtOWYWał ~menie
polityczne t militarne polsko-

·-„

·

niemieckie orAz don.rowad·zenie
.
do woj·
w soju~zu z Niemcami
ny z~ Związkiem Rad~eckim
w 7.łurlnej nadziei na uzv~kan;~
terytori'!llnvrlb ~a
izdohvciz~
.
e .k
WS<l'hod ·=e
. z ' "Z ro o propagowa.·
nych -pod hasłem tzw. „mocar·
etwoW"Ośei"
•

preparo va o
n
l
,.klimat"
antvrad r~eC'ki

Jak

Awiadeli Mier:r:~9ki o4vr1edeoza., iż konce'pcja. t& miała. du·
żo Z"l'rolenników w wyższych sfe

;~~~Pg:~=~~w{~~ ~r:=z:::;:~:

wych, pochodzących z llkra.tny
którzy pozostawil1 tam lłWOje
majątki, 11. którym wojna. mogła
- w ich mniemaniu.- d~bI'3 te
odda,ć. InnP źródła ich nieehęci
do Zwifł'Zku Radzieckiego wyni
kały z wrogiego st09llnku do
nstroju l'ltdzieckiego. JednoozeAnie usiłowano przenieM dawn~
niechę6 do Rosji carskiej na
Zwią.zek Radzoecki.
Klimat ten rr biony by! :~nprł
nie w.vraźnie przv nżyc : n róż·
nych sp 06oh6w. Propngannl! Rn

tyra.dziecka działała na przestn.eni lat i wcięgnięto do niej
pre.wie Młł p.ruę, radw i wyda
wnictwa książkowe. To wszystko
d~iałało W· jednym kierunku przeciwko Zwią.zkow:t Radzteckiemu. Pro.pR.giinda ta zwrócona.
była. równid przeciw pa:tistwu,
które uwa.ż.ano za przychylnie
usto!'unkowane do Związku Radzierkiego, przeciwko Czechosło
wacji.
w JAtach tych Z'll.CZ~ła Ili~ 8zczeg-ńlnil'
mówi świadek energiczn~ walka z partią kn·
munietycznfł, prowadzoną z jednej st.runy przez organa ~I:
eyjne 1 drugiej itl'ony przez n
oddział.

Jednnezdnie faworyzowano i
wzr(le.t ugronowań
popierano
s'lmljnw pl"&wiioowyeh, ONR ttp.
·

ONR na

•

źołdz1e

hit~ern"'~J~:m
W referatach tnformacyjnych mówiono S'!:eroko O t;vm,
te orga.niucja ONR otrzymuz Niemi~ ~ mimo
ni~ p~ze:rowa1znno are.~7.iJes'fwaplenfąd!J!e
n 1e
e
·
0

ino~z~

~~~~a

h
:C
t
w~~~~:Oa sf~;~ję

ę wc1ągan~ ~ ~
~
~acy nha,

ńQ
pa h-

Polski dla umożliwienia zbliżeir.
z
~
1 z N1e„t;! a.m1·
aczynda .ę
nóa
r wnie± ..... na propkagan a na
rzecz N 1emiee
l k
· orzystywa
·k Wy
ki
nl~ w~zed.l . e o azl·!e,i dal np.
ę w Ber m e
o 1m01a
. id 1 i! hltl a pro
.
ł E'M"';:,°g
P;tjwtn:a
vr.~a an:a :pok.ecze
\ e.
prJ? ~~n~~· h.e1 \lrT.~
s
it ernw3 a
na est a ? ~
stniktura pohtyczna.
Jest rzeczą zrozum!ałą
h d-"
k
ś
ó
m wł w!ade • - te c 0 GJ<O
~u o wykorzystanie w kra1u
tego klimatu, tej plaHormy.
która ułatwiałaby porozumienie si~ z Nlemea.mł. " CPht
WSJPólnej akc-!! przieclwko Zw.
Radzieckiemu •

tJ

t

j

„Klub 11 listopada''

- wd-vlęgaól'n;ą
·

W

7 raTC
Prokurator: - Co twladek
może poW:ed~eć o „Klubff!
11 Listopada"?
Swladek Mierzyński: - Do
„Klubu 11 Listopada" dos•.ałem się :r. polecenia kpt. w:en
b~l'k!ego, szefa samodz. retera
tu informacyjnego, gdyt TI
OddZ:ał chciał być dokł 1:\nie
JY.:•informowany o działalności klubu.
Klub ten miał być wylęgar
nią d:>ia.laczy t:vpu faszystow-
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kontynuowana była w ~sób\wielu p?!Zedwojennycl. faehow· ra miała jeszcze pnedwojenbezwzgledny aż do wybuchu ców z tej dz.:edziny. Akcję prze ne kontakty z ~ie_mcam:! . F_'oprowadzono bardw skutecznie. średrt:czył . rówmez w tal(j~h
powstania.
Ustosunkowano się negaty- Wiadomo mi, te wyd&wano X11 rozmowach br&bia Bonikler,
których z.ajadły 1ermanofil.
wnie do sprawY pomocy prze po d.z111.łaczy PPR„
Prok.: Proszę opisać t·'.>tmO
~ładowanym żydom I w tym przekazJW1!.11o następn.i• do Gewy prowadzone z Niemeami
duchu wpływano przez prasę stapo.
P oza tym znam fakt p<>roro· przed powstaniem war3'1-aWpodziemną na społecwń.stwo,
a nawet s:r.erzono propagandę. mienia 1 jednym s wybzych skiln.
±e każdy Żyd, ukrywający ti:ę u~dników Geetapo, Spilkerem Swladek: Był;r d"Wle talr.e
przed okupantem, Jest agen- w sprawie „wyku,;iywania" are rozmowy, w których uczastn:I.
~ztowanych ludzi delegatury. W czyłem jako tłumacz. W r~
tern Gestapo.
W konsekwencji Zydli. któ- r~mowie tej ottiągnięto poro·zu mowach •tych z dowó1~w~m
rzy wyszli ze 1wych kryjówek mienie tego rod!l&ju, te &reszto AK, z ramienia arml1 ruem1ec
w momencte wybuchu pow~a wani będ„ swa.lniani w am.ian iGej brał udz.lal ka'.J)!tan Abnia. bvH utrzymywani • od. zll. zadenuncjowanych PPR.ow- wehry Edward Motte. Pierw•
sia z tych rozmów odhyla 1!ę
prowadzani do polskich pla~6 c6w.
U•talono „cenę" neśclu pe na początku lipca. M'1tte (1wek bezpieczeństwa.
Wsnólna akc·,a per()WCÓW z.a jednego ('UO- świadczył wówczas, te ma pe
~kiego, których miano pnyw!eka delegatury. w wyniku wne wiadomośo!, l.ł w chwilJ
"""
politycznie pned
gmowa6
tych rozmów wszyltk'.cb are- zbł!.tenia lię wojsk raddecAbwehrv
wprowadzeniem na odpowled
sztowanych „wykupiono" w kich do Wanzawy przewld~nie sta.nowiska. Opiekunem lderown'ctwa
ten właśnie sposób - mówi je się wybuch poW!ltanh. Mot
C
P k
klubu był Rydz-Smigły. k~ór:v
le prosił o potwierdzen'e c:zy
k
ro urator: '11"! propaganda ś ·
brał udział we wszystkich
Jett to prawd!\ Dalej P~ł on
nast wt
c
wa.lk.i u Z~iJłzkiem Ra.dziec- wiad: ·
w;el<szych uroczystościach.
K:erownik!em polit~•cmvm kim i ,,oozyWLczanie p;rz&dpol6", , Pro ~rtator: zy k j ~,;- czy władze AK po •wontualza~•„
...~ nte udan-w. , ra uczy.,,,t"'"
poły yczne
nt·1a
6wiadek,
o których
uu...
yv
„ ••• --wstaniu
samorzu„m~,
s awa
f
k'
b ł .wspominał
f!!łnistf'r sprabył ówczE'sny
rzają wpuścić do Waniznwy
wlrdlhvl>Ści. Gr:»bowskl, któ- ?eśrzl~ rhaody ,Ja 1de 6. r eal1neś' °Tmody, pod kierunkiem J:..•11vl;vnu?
r.v nadawał ogólne naata\"lif'- J . 1 c r.i 0 zi.a1a. no " 11 · Swladek: Raczej pud k"!erun wojska radz!eckie, n;t k<1!1lec
zaproponował on, a1:>1 AK nie
k1em Londynu
n:e przyJete przez It Oddidał. d1ZJa~ f
atakowało cofaj11cej rłę H
.
Bwi11.delt: Ta.k, były pneproGra.b: mki - zeznaje św:ladek
Ekonom;a krwi w1chodu anni! niemieck'ej.
- wyą:ł:lsz~ł refernty, które by ~dune. pewne rozmowy 'l.
Motte powiedział r6wnlel, t.e
·em·eckie1
ły dcsłownie peanami na. cześć Niemcallll. .Rozmowy te pokrybędz!e mógł służyć pewną po· • 1'!I
hitleryzmu. Były one t-.k za.wsty wały sit 1 lllrlt przywódców
Prok.: Czy świadkowi jest mocą w wypadku gdyby armii
dZające, te dyskusja. sta.wała lię A. K. ~a poeZłtku 1941 r. zo
na.wet w tym gronie eza'!ami nfe ~tal n.aw1'łza.11y kontakt • Niem wiadome o koncepcji „stama n!emleckiej nie atakowano I
motltwa. Szczególnie JIG 1'0'WJ"O· 11 ·m, oficerem „Abwehry", na.z_ z broni11 u nogi", C'ZY jak in- pneciwstawi.ano Id.• wojakom
ni ją nazywają - koncep::f. rad:r::leck!m.
cie Gra.bowsktego 1 Niemiec, wiskiem Motte.
Druga rozmowa odbyła łłę
gdzie był go~clem Frank&, poi. W ro.ED1.owaeh tych braty 11 .,ekonomii krwi"?
niejllzego generalnego pbematc chi~ 1 ramienia delegatury Swiadek: W wynt~u poro- pod koniec lipca. M.ltte otr:r.y
ra olmpowanej l"Olski., '9ll'O a· dw.1• oeoby ona j-. - j&q tlu zun.lenl& z Nlemr.am1. o kt6- mał wtedy odpowiedł, te Sitoł
tych ~ów r:vm wspomntalt'!m. praktycw- me powttan!e , _ planowan•
ma.M. w jednej
chwyty me m1a1y
pro'!lo<iycję nie :mprzestano akdł pnect'!' i te powzięto ~Ję niewpu
wyrru.nąt
'.Mott.e
S k I ! "
zbro.lnej ko armH nlP.n>łf'rkle:I. ogr!Olm- ttczienda woj!k 1'.adżecldch.
akcji
wstrzymania
••'- Z 0 en e
Of Cerów polskich A. K. przeciwko armii niemiec C7.ając Się jedynie do ak.::jj Pertraktowano równieł W
klej natomiast zgło•lł desinte- przeciwko Gestapo 1 ::iol'.cJL spraw.I.• nieatakowania wojsk
B 1. .
Tłumaczono to przed Spo~e- n!emiecJdch. W zamian za J><)
nN!ll&meDt akejlł przeciwko poli
er 101e
W
czeństwem konieczno5clą „e- zytywne ustosunkowanie 1'1ę
memieelrlej.
cji
na.st,pnlie
świad-ek <1p0wie.da.
że na wio~nę roku 1939 złl@tał Prosił on dale! 0 ek'lntakto.. konom!I krwi". Chodziło t11 ~e do 1ego propozycji, Motte przy
w;a.z z kilkoma innymi oficera wa.nte Il wywta.dem A. "':{., z któ dn"czegnie o ułatwif'nJe N'.('!m rzekł, te Niemcy, opuszczając
m1 II od.działu delegowany na rym chcf.31 dojłć do pt:>ro·u"1.1e- rum prowadzenia wojny prV-· Warszawę, ·pozo.ttawi11 magakun do Niemi- l..naci.k :W.- ni&. R6wnoeJle§D1e W'.Vf'ltll?.ł nro. ci.wko ZSRR oru o oezcz~u zyny broni :I. amurucjł, a na•
r~.ni w tell lp096b m6wi o poz:rc.1t. te l'Ct6w j&!lt nt1~1P.1M n1f' tił po te, aby w d!CY.:łują wet el.ęlk• broń. Chodzl!o o
rea.lnej p()Moey dl:t 11rzenro..,.~ · cym momencfe wojny ucbwy a·rtylerlę,.Jta „!V<>.~ _
.
.
tym·
Zasadniczą była sprawa rrfr"
Płk. Enghcht l'J&k<'munl"kował dzenia. przez konspir:tcy'1te ko. cf(o władzę.
Było takle r><>włed7,.enle w Wpuszczeni.a · WO}sk radZli~;t
mi wówezas, iż w zwiąiz11.11 1 re m611d delegatury P:u~znlejoddziała.eh NSZ, te „nyny na kich - co uzgodniono całk~
miel'ronymi plenami ..rJbliten1a azej walki 1 pp:R,
'_. tak_o~:Ia we~sa.
... Bmarowa„... ma- .........
~·""~ t .aiea
1 ye.znego i m1·1·itr~ · ~ :::„ poI- Jeieli chodzi 0 akc1<1 „r~eriw Wllchód naIc„y
no l·t
sko-nremiec'kiego znrll'ld1I ko• PPR Mwfa<'lt"llvł że i«st gotów ~Iem. &by poel11-v.t z bronłll I melllleckich; o ile Wlem, wy ot t lk częśclo· nosiłkami dla armil nleml"'c
·
· '
· ·· ·
·
t
ś'
·
, - nane zos t a ło o y o
c irrzygo owam10. pew- udziellć n•wet pomocv w J>'~t· "'
meczno
wo, gdyż powstanie pn:ybralo
nej ilcśei ludzi, którzy v pr1.:v- ci broni lub w fnfl~l formii' kl„l szb szybciej".
•złości mieli by~ oficerami łąn G'1Vl'·"~ntow"ł te.t że wy-<>lrl~r' .Swl<>dek podkreśla. te Jo.we- Inny obrót nlł 1>newidywa.no.
NIEMCY CHCIELI POT,..·
niemiecki z~nrz~st~l"ie ;·J<:leJ- st1a władzy grała wówc~ za
ni'rnwvmi.
SKIMI SIŁAMJ WSTRZYMiało to charakter wvml'ł- kol--'ek b~"· dZiĄ.....lnoAcl 'lrze- sadnJczą rolę.
MAC ARMIĘ RADZIECKA
~
"""
""
w•
·• "'ni .~·
li ......
P
Hrabiowskie
ny, gdyż również i Niemry -=twlt:~ A. K.
rzypuszc:r.a , """' w.a„ e w
zostali w rama.eh w!lpółprar:v Motte ot ......,Al
War1zaw'.e dojd.1Jl• dó bardzo
konszachty
po pewn'.Vl"
r~.,...
obu t:vch wywiadów wy~łanl
silnego z'brolneso starcia & ar
ens1.e poeytyvm. cd-nowiedł.
rad-'.,.k
-·
z Gestapo
Zgodzono Ili~ n& za.prZestn.nle
do Polski.
11
„Proąk "'"'~ ąC.
C łw1. dk wi ~.
p k
Prokurator: - Do jakłf'ęo :1.lt:CU nr::eeiwko arnt1i nirm1 e~
zy nare masy
.: W>Ao
a
o
.:
ro
· 1j
t
momentu trwała ta wsp6łpra ki j RO
sza o.k domo o konszachtach z N!em akowców, które chciały walwnie energiczne
e·
ca ~ Niemcami w 1939 r.,
Swladek: - Odnoszę wra.łe ej& J>rzeciwko PPR mła,ł:i. być cami 1 roli Pełczyńsldego w czyć s Niemcami ł które do
tej walki azły uc:r.dwie - w'.-e
nłe, te tlo oetatnich prawie po41jp. Mottego lkonta'kt<>wa- tych k-On!lzachtach?
1
dni t>rzed wybuohem woJn-.. no~r= ~~:m :-~.!~ntr Swladek: Odgórnych konna dnlały o tej teorli „ekonom:i

Wars7.awa {PAP). W toku ósmego dnia r~rawy Adama Doboszyńskiego przed RejonDwym S:ldem Wojskowym
w Warsiiawie zeznawał świadek Mien:yń~i, który ujawnił
nowe szczegóły bliskiej współpracy wywiadu nriMiyjnego
s hitlerowskim, w przedednlu wyburbu wo.iny polsko - nie
miecldej. Swiadek podał równid ol>raz mafijnej organizacji
„Klub 11 Listopada" oraz inspiracji hitlerowskiej w II Od
dziale.
Żywe zainteresowanie wywołały na sali są,doweJ podane przez świadka Mierzyńskiego rewelacyjne fakty z pra·
cy II Oddziału w okresie okupac.Ji, szczegóły porozumień,
zawieranych przez dowództwo AK z Abwehrą nif'miecką,
m. in. porozumienia, dotycz~ego 08tatnlch ty~oć'nl p"M'ed
nieatakowania
powstaniem warszawskim, do tyczącego
przerz AK wyeofujl\(lej się z fr001tu wschodniego armii nieArmil
mieekłej, w zamia.n :ra pomoc Niemiec przeciwko
Czerwonej.

od .Moskwy

Gdyby nagle zniknęły grube informatory, reglamentu- Grubski na pewno skonałby na atak sercowy. Bezsprzecznie posiada dużą wiedzę, nazbierał jej
niemało w ciągu lat pracy inżyniera. Wierzy mocno jed
nakże jedyn ' e w to, co napisane j est w g rubych, zagranicz!lych, lub w niektórych naszych księgach i już stokrotnie potwierdzone przez różne autorytety. Idąc z na
bożeństwem za nimi wszedł pe wnego razu {la p ewną
cienistą łachę i na niej pozostał. · Wszystko co jest nowe.
c;oyj'fłś odwaga, inicjatywa twórcza po prostu ro zdrażnia 
ją go... T eraz rozumiem, dlaczego z takim sarkazmem
i rozdra żnieni em przyjął projekt przeprowadzenm ruroci ągu na lew y m brzegu . To było jeszcze przed wami,
kiedy sprawa dotyczyła pomysłu Karpowa oraz innych
W ten sam sposób reagował na plan Tatiany Wasylczen ko, domagające; się n a wszystkich zebraniach , aby n a
razle zakładano prowizoryczne połączenia telefoniczne.
Czy nie rozumieliście Grubskiego przed t:vm?
A może rm:11mieliście i zizadzaliści~ ro:ie z nm?

jące pracę

Ak

„

rramc.

t~

dzi~~~c o~r~~!c~~~:~ji ~t wi1wi.Pddckl~iedrzJ11~kił
a J>C s."' „,a..,

tlerowsklej, Awiadek łtw'.erdza, ł.e oparta była ona na po
dabłi:vch ułot.enlach ~ polega
la na ławoryrowanłu NSZ i
obsadzaniu ró±nych !!tanowisk przez ludzi dawnego
ONR
Urabłamo SJ)(ll~.eństwo bs!!'la.ml antysowłPcklmi. Jedno•
e7'.eśnle pr@wadzono walkę z
Polska Partią Robotniczą z
wyraźnej Inspiracji nłemlecklej, Akcja ta prowadzona w
celu .,ocz:vszczenfa przedonla"

~~;a~ht:ch t~~~d;~!~~~
1 ~~ó~u:O.N~~~;:kib~~b:!:i
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tk _,
po wych?
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ener"'r~n"
na terenach W11chodn1ch, ~a ·Ulz
P
~j~" ~a:;dJI~ daleko, b~l a~
ano mu "" ~&
z
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za zwa.1c?Jan e
r\! " w a
partyzantów ~zteckich.
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Hanrebne
k •

~ansa cre
W wyniku r~<'l'~gu rozm6w u_
twor.zono w pionie delega~ury
speeJal~' kom6r~~ •.któ:a zaJ~Owała a1„ zagadme?1am1 wal1t1 z
PPR. Do komórk1 tej we~zło

- Nie rozumiałem go tak, jak rozumiem teraz, kiedy
wyszedłem 1: jego niewoli. Muszę się przyznać, te udłlo
mu się i mnie zawlec na swoją stęchłą łachę. Przykro
pomyśleć, ale to ja odpowiadałem ;ego :;łn,•• :omi na pro
j ekt zmiany trasy. To właśnie ja nie potrafiłem poprze6
Tatiany Wasylczenko, choc:aż wied;r,iałem, że ma r'lcję.
Stary, sądząc podług głosu, był zdenerwowany i Beridze chcąc go uspokuić - powiediiał'.
- Niepotrzebnie denerwuj<>rie się. Wszak obecnie zajmujecie się badaniem skomplikowaneg o zjawiska, które
należy już do przeszłości.
- Spróbuję, - odparł Topolow. - Oczywiście, że nie
wszystko było s~ mpatyczne w m oim byłym zwierzchniku. Ale nigdy nie powstawałll. we mnie chęć przeciwcziałania lub buntu. Zresztą znamy się tylko ćwierć wieku i on na zwał nasze dawne stosunki sr.ebrną przyjaźnią.
Czy rozumiecie, jak trudno mi myśleć o tym „zaprzysiężonym przyją.cielu"„. K toś dawno temu powiedział:
„Zastój - to śmierć". Grubski iest w istocie człowie
kiem umarłym, żywym trupem A ja w młodości byłem
zupełnie innego zdania'. do diabła ze spokojem i rutyną.
clajcie nam niepokój . ciągle coś nowego każdego dnia!. .
Jeste ście dla mnie żywą antyt ezą Grubski ego i cieszę
się . że wres7.cie jestem z w::i.mi. Jestem zadowolony, że
jadę na cieśninę. że będę ta m pracow<ił A Grubski sam
l::;y nie ooiechał i mnie bv nie ouścił. Przvkro mi sie
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Hahnem.
warszawskiego
Spotkania te miały miejsce w
Jabłonnie n hrabtero Potockleg-o.
Swiadek z.ema~ dale3, te w
Krakowie odbywały ~~ przyjęcia, na których bywali rótni hitlerowscy dostojn1c:v Na
jednym z takirh przyje~ 01lał
być Komorowski.
W licznych rozmowach z
Niemrami pośrPdnlczyła rów"'"ż hrabina TarnDwska któ

Swiadek: - Ab8olutnie nie.
Zagadrlien-!.e t. rw. „ekonomii
krwi" było przedstawiane tym
masom inaczej. Tłumaczono
1i;n, te jest ona kon!eczna do
u<łerzen:la w decydującym mo
menele na Niemców. Szare ma
SV akowskie nie or:entowaly
się wcale w tych wszystkich
kons7,.achtach. Mam wrażerie,
że wówczas nie uW:er1.0nn by
nawet, iż coś podobnego moido mieć miejsce.

przymać, ale nie prosiłbym (?o - gdyf jest daleko, zimno
i zbyt wiele niewygód, a w domu ciepło i spokojnie. Ale
coś ml się udzieliło, jakby przeszło od was i już nie mogę
usiedzieć w domu, pra~nę wszystkiego dotknąć własny
mi rękoma, samemu obejrzeć, jak się będzie układać
rurocią11; w cieśninie„. Smieszne jest moje rozumowanie,
Jerzy Dawidowiczu?
Chciałbym wam uścisnąć rękę, ale nie jest to odpowied1
ni moment. - ciepło powiedział Beridze.
- Ktoś wysłucha mnie i w zruszy ramionami - po
chwili milczenia ciągnął Tonolow, - „Czy stary z palca
v.· yssał takie zagadnienie? W naszym kraju ono nie istnieje. Wszak cały nas7 ustrój , cały system - jest twórczoś
cią, jest przeciwny zastojowi Ten stary dziad chce nam
Odpow · em
narzucić swoje subjektywne przeżycia!" oponentowi: słusznie, cały nasz
wyimaginowanemu
u~trói j est ~rzeciwny spokojowi. przeciwny beztrosce
: zastojowi. jest za wszechstronnym życiem. Jednakże
problem poruszony przeze mnie istnieje. Wygl0siliście
7danie: zjawisko. które należy do przeszłości. Czyżbv?
W kraju naszym mies zka wielu ludzi - miliony! T każdy
ma swój los Człowiek urodził się, żyje, wvchowuje 'się
~ wiele przvczyn składa się na to, jakim będzie ... Czy
dlate~o prze jmujt się tymi sprawami. ie maT.11 sześćdzie
siąt lat: starv specjalii::ta pełen orze.sadów? Ale to bzdura. wcale nie iestem stary!
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Trzy nowe wynalazki Wchod:ząc

do tkalni W PZPB
Nr 9 jestem zdu.mion&; N& aa.ii
trzorOW'll czystod6, poYletrze bez
l7Jła., tak che.ra~~~styc:r.D.ep
~· fa.bryk ~łókiei_unczych. llkł~ wy macie t&kie .,gótslde','
poWletrzeł - pytam przewodnie~cego Komitetu W11p6łzawodaJctwa. - tow, Londowskiego.
W odpowiedzi pokazu3v dwa
azeregi wentylatorów wyciągo_
wych ze zwilża.czami i powia·
przestrzegamy pilnie by tem
pera.tur& była u nas stałs.: 22
rtopnie C i by powietrze za.wie·
iało 85 stopni wilgoci. Utrzy.
manie odpowiedniej temperatury
wilgotności jest bardzo ważne
u sali produkcyjnej. Teraz ro·
EUmiem, dlaczego wszystkie .kros
n& „idą'', jak tylko okiem si-;g.

aa:

Współzawodnictwo uzyskuje coraz większy zasiąg ~;~:'~ !~! ~~~~;:;!~

g&ni7.owu.o tli ' zeepoly ll&jwy:l
1zej jakokl Szkoda tylko, ile
!eepoły te Jde dzieJ.t tri.9 nawza.·
jem nv)'Dli dohiadcr.enia.mi i
nie dzieł\ sit dołwi&defA!niem Jl
innymi aeepołamt B&rcbo prz.r·
dało by lit unę.dzenie n&rlli
bądt to ezłonków zespołów, bądt
też kierowników, bądf tei ogól.
nego zebl"l!l.ni& tł&ezy1 na kt6.
rym kierownicy 21espołów n&j·
wyźsuj jo.kości opowiedzieliby
C> s.woich metoda.eh pracy.
Przewodniczący
Komitetu
Współzawodnictwa,
tow. Lon·
dowski planuje właśnie tego ro.
dzaju przedsięwzięcie na. n&J·
bliższą. przyszłość.
Tow. Miszczak Irena - przo.

Miasta

'Aą.~.

Przy i0dpowiedniej wit;otno_

~~c:i:;;;;!

:!:ó:;a an8!1;:~

••

otrzyma1"ą

downie&

n~

8.eiu krosnach -

zobowi\zała 1i9 na Kongres
Związków Z&wodowych przeszko

li6 w .cifgu J tygodni 10 t!ł&bszych tka.czy, którzy nie wyra·
bi&li normy. A rezultat jest
taki:
Dyrek.tor tkalni nwiadomił
daemnie Komitet W1p6łzawol.
nietw&, te przeszkolone tk&c?:ld
wyrabi&jfł. już o wiei!) więcej pń
my, niż dawniej. Jeden z kle·
rowników zespołów, tow. Za..
krzews!d, m& dobry system wza
jemnej pomocy w pracy. Często
przychodził do niego tkacze ze_
społu i mówią.: - Chodźcie robaczy~ dC> mnie czy osnow& nie
jest za luźna, albo: - zdaje mi

WOJ. ewództwa

I

czone przez wentylatory powietue wpływa dodatnio na pra.cę
tkaczy. Nie znM po nich zmę·
c:zenia, a wproet przeciwnie, wi.
48.d ogromnt energię do pracy.
. .
WentylBt,ory
. dobrodueJ.two eal produkcnnych - były
do niedawna nieczynne. Dopiero niedawno post&nowiono je '.l·

lódzkieao
e

'

.

ale zawsze...

SWOJEJ' PBA.OY

Codziennie wywiesza sit w fa..
bryce tablice kolorowe, wykazuj\ce jaką tkanint oddała każ·
da tk&eika.: prim9, aekund9 ezy
bra.k. .Ambicją k&:ldej tkaczki
'jest nie „wisie~'' n& tablicy z
brakiem, leez wp:roet przeciwnie
na tablicy z primt. W P~B Nr
9 wida~ jak na dłoni wsp6łpra.
c~ dyrekcji, Ra.dy Zakładowej i
Partii.
Od robotników dyl"ekcja wy.
maga dobrego tC>waru, ale w za·
mian troszczy się o nich, o ~eh
byt i zdrowie.
M. Szumska.

233 m1·1 zł na z"łobk1" stac1·e·op1"ek1" 1" schron1"ska
•

,Dobre czy

wie., obJaśni&,, uczy.
ROBOTNIK ZNA "'W""i.,.N""'DU,....

złe1

fałszywe"

.,Podajemy wiadonwlci dobre albo m, aJ.e zawsze (n.fa) prawclsiwe" - oto dewisa radiowego „Głosu Ameryki". Wychcx!:ący w
Pol3ce tygodnik brytyjski (w języku pol&im) • pt. „Głos Anglii'"
nie ·powołuje się wprawd:ie na powyższą malcsymę, ale to mu nie
pr:i~zkad:a stosował jq w $U/Ojej dnalalności informacyjnej.
Oto w ostatnim numerze tego „tygodniowego przeglq,du ·11praw
brytyjskich" (Nr 26-139 s dnia 25. 6. br.) majrl1ijemy artyk1d „oil.
redakcji", poświęcony konferencji Partii Pracy (LaboUT Party) w
fllackpool. O tym, że prawicowe lcierownictwo Partii Pracy siorpeclowalo całkowicie dyslcusję na konferencji „blackpoolskiel', uniemożliwiajqc jakąkolwielc krytylcę polityki rządu Atlee-Bevina przez
pr:edstawicieli dołów partyjnych - w artykule ani słowa. Natcr
miast .~ame dusery, komplementy i pochwały pod adresem dzialalności leaderów angielskiej ,,socjaldemokracji". „Cały program
(ten program, prsy pomocy którego Atlee " Bevinem w:iięli na
1tędkt angielskie masy wyborcze w roku 1945 - przyp. E. T.) donosi informacyjny organ brytyjski w języku polskim - ZOSTAŁ
WYKONANY BEZ tADNYCH PRZESZKóDH. W aym miejscu

;;~::~z~;~l::~~:J'=:~!eko::ili :gl:.P~::::~7~:;:r;:r;~~ft

„Glam A.ngliił' rac:ej nie powoływalibylmy 1i11 na ie „mkce
Labour Party. No, bo gwoli prawdzie sara:i trsebaby 0 bylo rvyjd~~
że „Narodowa„ Rada W tslowa składa ftf w lwiej części lord&o
wielkich magnatów i b. właścicieli, wtosunkowanych do klaay
botniczej równie wrogo, jak prywatni kapitaliki. Nalelalo'-· też
. -~
J
"I
1
'-'Spommex, se gay prsed wojną i w czasie wojny, wlalciciele kopalń inkasowali rocmie około IZ milionów funcdw, Io obecnie
w dobie ,,socjaldemokratycznego UMrodowienia" zarabiajq tytułem „kmpensaiy• - 15 milionów funtów roc:nie. Ergo do
„inter.e!u", uznanego przez „Głos Anglii'" za „mkcl!ll" Partii Prq
masy lu.dno§ci pracującej dopłacałM roumiutko 3.000.N'fl'!
Iszerokie
l'ł
vuv
untów rocznie.
.,Partia Pracy - obwien;c:a trillmfalnie "Głos An~lir' r,i,iele zd:rialala, • dokonała tego głównie pr-zy pomocy .ze Stan.6w
Zjednoczonych i s Commonwealthu". Hm, mowu na miei'scu ·
(?)
„ Cl osu A ngl.„,
11
•
nie c1i~alilibyśmy tak mocno tej „pomocy•
·1
J
::tt-.1uzcza ter11z, - gay s okazji.• brukselskie1· ws"ora1111i•Ac
-N~
1·:• „~,.
"
shallowskiej - cala prasa brytyjska potwierdm fatalne bankruc•
l
M
tw~. p anu arslialla i przebqkuje nawet 0 wyr:ofrrniu rif W. lhr·
~" tego opłakanego „interesu".
..... co sit tyc:ry .i:yskóto, płynących s eomm-iehu (to snac:i
I
ed
k"
k l ·)
j pr: e wszyst im s
o omi Io napr~ nie ma rif csym popi.

•

36-te posiedzenie Vlo1·. Rady Narodowe1'

„

r;.

Dni& 28 czerwca w &ali kon. \my zł 233.101.000 przyznano :aa niesienie stylu i pozfomu działał
ferencyjnej Urzędu Wojewódz. \żlol;>ki spłeczne: :rl. 19.008.000, :iośei poszcrególnych Rad Nar
kiego w Łodzi przy ul. Ogrodo· na punkty opieki nad ma.t'k\ i rodowych:
wej Hi odbyło się 86-t.e plena.me dzieckie111: zł 145.800.000 na doPrezydium WRN udzieliło e.
posiedzenie Wojewódzkiej Ra.tly my opiek;_ i schroni~ka
norgicznego i wydatnego popar·
Warodowej.
r.l 39.157.000, na kuchnie po. cia akcji walki z &nalfabetyz_
Po złożeniu ślu"bowania prz~z wszcchne - zł 17.11!6.000 i na mem.
ruchomi~.
2-ch nowopowolanych członków koszty leczonia 11zpitfł1ego Członek Prezydium WRN, ob.
Sprawnie pracuję.ce wentyla. Ra.dy, a mianowicie ob. J. Paw· zł 12.000.000. z tej kwoty związ
·
Strzelecki, zrcferowal R·d·~e
u
~
tory w PZPB N r 9 przyponu.
lika. - przewodniczą.cego PRN iti ~amorządowe otrzymały zł
n~ą mi inne fabryki. V{ ,,trój· w Łęczycy i ob. K. Smolicza. - 175.594.270 a instytucje opieki zago.dnienia biblioteczne w wo.
ce ' ba.wełniane.i na przykla.-1, ąrzewodnirzą.cego PRN w Kut. dobTOwolnej - zł 117.506.760.
jewództwie łódzkim. Stwierdzana Tkalni Elektrycznej toż Hą n\e,
sprawozdanie Prrzydiu'.ll
Na kilku kole>,jnych posicdze_ fl() stały rozwój siect bibliotek
!Wentylatory
ze. zwilżaczami, ale WRN z działalności za II kwar_ aiach
rozpatrywanownioski " województwie, podkrcślaj>!C
d o teJ. pory nieczynne.
Naleh· tał 19~9 przedstawił tow. Socha- nviązków samorzadowy
. eh do Sa·
·
ó
·
·
h
·~
"'
ogromn~. pomoc, udzielan" w teJ·
to by Je r W111ez uruc om11;.
Domagalski, przewodn. WRN.
"t:
"'
.
.
.
h
morządowego
Funduszu
Wyrów·
dziedzinie prwz Państwo. WoD o wazmeJszyc prac, przcpro_
WYNALAZKI
wadzonych przez WRN w okre· iawezego przy Kancelarii Rady jewództwo łódzkie posiada. ob3CW tkalni PZPB Nr 9 na Ł\_ sie sprawozdawczym, należy roz... Państwa na zrównoważenie bud. nie łącznie 261 bibliotek pu·
kowoj wypróbow&no trzy nowo patrzenie i za.opiniowanie 12-tu żetów w roku 1949. w ostatecz· blicznych
z ilołci'ł książek
wynalazki. Są. one ba.rdzo pro. wniosków Za.rzędów Miejskich, nych sumach przyzn&no poszcze_
przez Urząd za.
231.154 tomów i 1.100 punktów ł sywał.
1te i przynoszą. duże korzyści. poświadczonych
.
gólnym kategoriom zwią.zk6w b bl'
h
i ioteeznyc .
Pr:emilczmm:iy sprawę gilotynowania prses rsąd Labour ParWynalazki te mo~ i winny by_ć trudnienia. w Łodzi, a dotyczą.
· kre dyt6w z r un ,amorządowych dotacje na ogóL
W d a1szym ciągu
·
ob rad wy. fty ws:elk'1e1· opozycji -" „tygodniowy pr:eglq,d sprllUI brytyjskich"
zastosowane również i w tkał· rych o t.rzymanie.
niach innych zakło.d6w. O je:ł· dusz6w linterwenqyjny.;b llfint.- ną sumę zł 4.40.904.093.
czcrpują.co omówiono stan, <>- 1 zap~ia, iż konfe~encj~ w Bl?ckpool poparła całkowicie politykę
ll.}'!D· z nich - lapaczach sprę. stcrstwa Pracy na roboty sezoNa ostatnim posiedzen,iu Pre· siągnięcia i zamierzenia Państ. fzagramcm 9 p. Bevma 1 tę „mosqcq wolnośe" (wolno§~ ucisku) w
· śk<••W wowych Gospo dars t w R ol nych · Ind'ioch, na Malajach, w Burmie, na Wybrsriu Ni~ników, tv
tyoraiwych za.stępują.cych Jady ::.e nowe. Zainteresowane miMta w zya·mm rozpatr zono v" wn1C>
większości wypadków kredyty Urzędów Zatrudnienia. o przy· Ze szczególnym naciskiem zwra.·
skóry, pisaliśmy niedawno.
tA J'uz· otrzymały. Umoz"li"wi" t'o
.
kr~„
....
b dz zł
dzie1eme miastom
"'"'~w n.a. ca no uwagę na.
11.r o
e w<1.. Nigerii i ideln innych „miłych" sakqtkach brytyjskie} rodziny
Drugi wynalazek - to xwy. ~
Zarządom
Miej~kim
wykonanie
zatrudnienie
kobiet.
Za.opiniorunki
bytu
robotników
rolnych narodów. Zapewnia też o chwalebno§ci wuy1tkich innych ponv
ti.ły ruchomy drążek,
który do·
pilnych robót ziemnych, jak re- wa.no przychylnie wnioski na· w niektórych m&ją.tkach. Tego nięć Partii Pracy, co do których prawdz:iwy głos Anglii sgłas:::a
~onale rozdziela sklejone nici.
osnowy. Towarzyszki .:z: PZPB gulacja. ulic i na.prawa chodni· stępujących miast: Zgierz - rC'dzlrju stosunki winny na.tych. c.hóralne, masowe spr:eciwy.
11 4.017.938, Sieradz - 6,675.600 mia.st ulec radykalnej poprawie,
Prsy tyaule organu brytyjskiego „Glom Anglii.... :majdujemy
Nr 9 drę.żek ten nazywa.ją „le· ków, roboty remonto'l'j;e itp.
Drugą b. ważną pro.cą.
było złotych,
Zduńska Wola :r.ł przy czym . obsada administr&· winietę herbu W. Brytanii li dewizą: „hommy n1it, qui mal y
ka.rstwem
przeciw sklejony:n
OEnowom' '. .A wiemy przecież przeprowadzenie i zatwierdze. -i.802.680, Piotrków Tryb. - :tł cyjna wielu mają.tków musi zo- pen.se" - ,,niech s~ wstydzi ten, kto o tym :ile my§li". Po:::wolidobrze, że pląga sklejonych o. nie wniosków związków samo. ~.058.249, Kutno - zł 3.390.861 stać poddana. gruntownej reor. my sobie ~ dewizę 11parafrazować: ,,niech się wstydn ten, kto
gnnizacji.
myśli, że „Głos Anglii" jest głosem angUbkiej opinii publicznej,
mów występuje bodaj w każd'3j rządowych woj. łódzkiego w spr a Radomsko - zł. 4.215.588.
Poza tym przeprowadzono 'YPo wysłuchaniu aprawozd&ni& a nie tubąBevina,Atleeigarściinn.ych zdrajców klasy robotn.iczef'.
tkalni. Czemużby więc nie Je_ wie niedoborów z lat 1945 do
1!148. Wystąpiono z wnioskiem atematyczną pracę instrukcyjno. z akcji za.lesienią. w 1949 roku
,
E Tam
czyć jej tym lekarstwem.
dn Samorządowego Fundu~ru ;zkoleniową., mają.cą na celu pod posiedzenie zamknięto. (ja)
·
·
Trzeci wynalazek p<&2ga. na.
Wykonawczego przy Kancelarii
zmianie budowy kroana.. Wyna.
Ra.dy Państwa o pokrycie tych
lnzek ten - zdaniem towarzyriedoborów, wynC>Sz11cych razem
tzy z PZPB Nr 9 również
4&.895.602 zł.
przynosi poważne korzy§ci.
Pierws.ry i drugi wynala.ze11: W zwi'zku • a.kcJt ouczęd
to za.sługa majstrów, tow. tow. noBclow• w samorządzie terytoKubiaka i KaczyJiskiego. Trze. rialnym, zatwierdzono oszczę:l
ności w poszezególnych zwią.z·
ci wynalazek za.stosował kierow.
zakontraktują
kach samorzą.dowych na łączną
llik ruchu, tow. Laskiewtcz.
kwotę zł 137.409.000, co stanowi
Z dniem l lipca kończy się w 156,3 proc., kontraktując kC>rzyatne. I dlatego też chłopi sie 3-5 miesięcy prawie ośmt;>
.J&k więc widzimy, w PZPB 4,8 proeent w stosunku do su. akcja. kontra.ktarji trzody chlew 150.074 świnie.
masowo podpisywali umowy lmn ,krotnie i obecnie obejmuje lOil
Nr 9 intensywnie praeuje wy· my budżetów wszystkich zwią.1~ nej na. rok 1949 i spółdzielnie
Wyniki te uzyskano- w ostrej trakto.eyjne i na. cz1111 dostarcz'!.· !procent legalnego obrotu mię.
nalazcza myśl techniczna. I to ków samorządowych na r. 19-ł9.
sem.
'
.
S
Chł
k , , walet! klasowej ze spekulantem j\ za.kontre.ktowane sztuki.
3e!t również poważnym czynni·
Ponadto
za.twierdzono 11po- gminne " amopomoe
ops & wiejskim .i reakcj'ł, która stara·
Obok suk~ów n& odciułl.u
Wy~liminowanic 11pekulant1w,
ldem wpływają.cym u
dobfł rztdzony przez Wydzi.a.ł Opieki przystąpi\ do drugie-j kontr&k- la Ilio poderwa6
zaufa..nie maa kontraktacji nie mniejs:te osiąg· :z rynku mięRnego mogło !li!! ~
pn.et zakładów.
Spol. projekt podziału dotacji na t.aeji a mianowicie do sawierll.- chłopskich
do akcji rządowej. nięcia. mamy do zanotowo.nia. w daó tylko dzięki !łusznej i ll'pra...
rok 1949, preliminowanych przez Ilia um6w na rok 1950: .
. Te rachuby reakcji zawiodły. skupie
niezakontraktowanego wiedliwej polityce n.ądu lurl().
WSPl)J.ZAWODNIOTWO
poszczególne :Mi.nir..ertrtwa dl"
Dotychczuowe wym.ki akoJl Chłopi mało. i średniorolni prze. żywca przez spółdzielnie gmin· wego na tym odcinku. Przez u·
Do współzawodnictw& przy. swł.r;ków samor2łdowych na.u:e- kontraktacji 8" dobre. Woje· konali się, źe zasady kontra.kta. ne na spędach. Osi,gnięcia. te dzielanie pożyczek i ulg podn.t.o
1tirniła pl'&wie C!8h tblnia. Zor. go woje~ództwa. Z łfłcznej su- wództwo naaze wykonało pl11.n ~ji i skupu żywe& S\ dla nich stanę. się jeszcze bardziej wyra. kowych i . przez premiowanie 0
ziate, gdy porównamy dane z& siągnięto powa.tny wzrost prO:
miesiące luty i mar:r.ec, to . jest dnkcji żywca. i w znac;.uej m1e..
· Nos; 1'orespondenci labrucznl pl.szą.
.
. .
. za początkowy okres przeJmO. rze uregulowano rynek mię~ny.
sz~1 u czniaill!L n.a t?'m kursie wania handlu żywcem przez Dużą. zai;ługę
mnją. tu przede
.
~yli tą.cy. towirz~sze, Jak Kuba_ Gminne Spółdzielnie, z cyframi wszystkim nasi partyjni działa·
slollik. Ma.rJ.B., śmich · .Anna.! Bąk Zl\ pierwszą dekadę czerwca. cze terenowi, oraz aktywiścl
M.a:na, Radecka Helen~ 3; ~od_ A. więc jeśli od 1 lutego do 10 SL-u, ZSCll i co na.jważnil",'sze
_ _ _ _ _.... la.siak .Ja-:i - wseyscy y·z po marca. Spółdzielnie Gminne wo- Gminne Spółdzielnie.
'
•• .lu Lud()we""'
:r.a. ~ześćdzicsiątee.
jewództwp. ~ódzkiego zakupiły
·
.
.A.kej& zw;a.lcmnda anal.ta.bety ełyeh, ne. kt6rych robotnicy w n.ości dla ...D_.,,
eTow Lebiedziński donos.i rów tO 616
"k6
812
k b . DokonoJą.c oceny wymków ak·
anu wcip przybiera D& ule. wieku od 40 do 60 Ia.t, a nawet mpoczą.tko.wa~ t.e.k poii:yteczr nież o. zakońc-reniu kur.su czy dł. . 3t9u4c7zm. lwt,
ł sztu. y· cji „H'' nie propagujemy wca.le
a i .
cie ą o ączneJ wa· h 1
W wielu fabrykach łódzkicll, starsi jeszcr;e ue~ irit czyta6 nej a.kej i.
·
•· "
KC>resT\tlmdencl
fabrycznii
,,Gło
tania
i
pisania
dla.
d(lroslycil
dze
1
800
OOO
kg
to
w okresie · n~ a spoczęcvi. „na 1auradi •
pny popa.reiu Ollig&tlize.e;ii 1>61'- i pi,,a~. Redakcja. nasza otrzy.-PZPB
· · ·
·
·
'
Vvręcz przeeiwnie
Robimy to
su"
ei"gle
n.is-.
o
po'W'!tawaniu
w
nr
16.
Przeprowndzood
30
mai·a
do
10
czerwca
zaku·
·
'
.
tyjnyoh i Bad Za.kła.Mwyeh r»r mała już kilk6.11S.ści.e wzrusza.
""
" ....,, .
. .
d ·
"4
·
•
no to, by wskazać na oczeku1ące
ganirr.owano kusy dl& doro_ ją.cyeh &tów, pełnych wd2'Jięc.z nowych kursów, Jak równi.ez n~ W OJU d wf l czerwdcat e&:z~. pi.ono 11.009 ~ztuk tuczn.'ikÓW, ~as zadania. Jak ~·adomo ;go
o zakończeniu s &skonałyn\i mill.y przy u z a e prze s a wicie 765 sztuk bvdła 5 93~ cieleta
·
'
„
. . ..
..
r R d z kl d .
.
.
•
. . .
' I dnie z planem na ro 1950 ;vo.
wyni;kami JUZ da~llleJ l'O'Zpoezę 1 a Y a a -OW~J, orgamza· ~64 owce
i 958 bcl·onia'·ów o··
,
'
cji part~inej . iu. wykazary 1•.
~ . "
IJCWÓoztwo
na.~ze ma zn.kontrak·
tych.
. . d _;;~
i
.
•
h : ' , l=ł'.J-CZ!ll'j wadze 2 miliony kilo. I tować 264 tySiące s„~,tk trl':ody:
Piszę t9 kC>rospondencjt s oSlC!W& uznania należą się
Tow. Latocli.a. z PMS Ilfl.de_ ze
o:~""! ncz!!l1~w1e c CLw1e gramów.
•
.
. . . ~•
. '
•
gr-0-uiną rad~cią w imieniu ca· przede wszystkim czołowym i słał nam właAnń.e korespondon... chło11eh nrukQ. fiwtndc7,ą. o tymi
IJed~.akze wyniki P 1 ~rwszCJ- fazy
lej mlogi 1'ZPW nr s im. 11-go n1'jwybitniejszym
bojownikom ej~ zatytułoWOOJłl " w Zl!.kla.· wyn.i1ki
eg~.amfać.w.
P~.~e 1!o tego t~zeba do~ać, ze w akcJ~ ;•H" pozwalaJ~ _roko"Vn.6
Ma.ja.. Dndia. 23 bm. tka.Inia. na· o ja.kość produkcji. A do ta- de.eh naszych I!ie m:i. już ane.L ~yRc! zd!l.li ns. „<'~Ó?ki" i te,1:1.e dekadz.J.e odstawiono z ty. , .~a-dzieJeł te plan ten me ~ylk<t,
Ha wykonoała pla.n m~&i~czny kich należy zaliczyć Józefa fe-betów". ż koTespo<ndencj.\ tej „l•1ą.tk1". A są. to lu.&1e ,5tars!. , tulu
zaw~rt;yeh
kontrakt;_ów zo będzie wyko~any, ale,_ Jnk J
w 1_00,2 proc. osią.gają.c jedno· Ma.zura, B:1.lta.zara. Burdę. ChOJ- wyn.ike., ze zak()~czony tt\.m ro
NaJezy p-odkl\~~i6
'?~ze j 4.2·'.0 t~czrnkow, .o w~dze ?721 ~otychczas, będzie znaczme pr!.'~
cześnie 94,1 proo. i)ierwszego nacldego. Maria.na, Janiaka., Ja. stal kurs, trwają.cy o'd 20 pd· taw. Le'b'.E'dziń;;1':i vP w~zy_, t~~ią.<'e .ii:g. W _su::me więc ~ai<~-1 ·rroc.zo~y.
gatunku w towani.ch gotowych, niszewskiego, Wa.lCZaka, Kra.· d.2iiernika ubiegłego roku. Ku1'S scy g,}}5Q]wer.ci kursu p!'ll:ystĄ_ !JJ?'.10 za_10 dm czerwca 2 i pol j Będzie to rzecz jasna wyma.
Trudno tu mówi6 o ezyje3· szewskiego, . Grzela.ka, Piotrow ten jest jednocześnie ~tatnim, [)'ili do nau!ri ~m1ełnio0 sur(}Wi,' miliona kg żywca.,_ podczas gd~ j gcło od naszych orgdnizacji pl!.~·
kolwiek indywidualnej r.asłu- skt i O~k:t.
gdyż już wezyscy robotnicy uzhrojeni tylko w d<ibre chęci w ciągu 6 tygotlm w lutym 1 tyjnych i Spółdzielni GmiI!nych
dz~
bo na sukces nasz złożył
Jesteśmy z niell d1llllll1 1 b~ Pa:6.stwowego M(lnopolu Spirytu i m~ał do prncy nad sobą. Po_ marcu zaledwie 1.800.000 kg.
\ryją.tkowo wytężonej pracy
i
sit' wysiłek całej bez wyjątku dziemy brali z nich pr:zykład. 110wego umieję. czyta~ i pisać. twierdza. t.o ra.z jeszcze praw. Pod~ne wyż?,i cyfry w~kazuj~ wielkiego wysiłku, który na.paw•
nłogi, niemniej jednak na.leżY
S. Wa.rcikowsk1
Rzecz znamienne., że - jak dr.iw0ś~ powiedzenia, że na na_ nam, ze s~up zywca przez Gmin- no jednak uwieńc..vmv bedzit
wanomni.Bć kill= nazwisk.
koreaD. !al>r. PZPW Nr 8 DiStZe tow. Latoeh& - na.jlep· ukę nigdy nóa wt za M."ł'ne SDółdz1eln1e wzrósł w okre· nowodzeniem,

ltann
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Na rok 1958-ty

I

Coraz
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.fa b.e
· to'W '
mn1e1 a na I
.

ro zwiła
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się pomyślnie
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zalesieniowa

UJ

woj. lódzkinl

Węd~ówka .

dała po:żądane rezullaly~~;,~!~!::~y:~::.

,

Sw'etnymi rezultatami w kcji Lasów Państwowych z 53( tysięcy z kredytów Wo- riów sadzonek, w tym 35 mi· c:t.nego Jedwabiu w Tomaakcji zalesieniowej poszczy- Wojewódzką Radą Narado- jewódzk' ej Rady Narodowej. Lon6w sztuk ze szkółek pań szowie urucham' a internat,
w którym znajdzie pomieszDużą pomoc Puzostała kwota wpłynęła z stwowych.
cić się może Łódzka Okręgo wą w Łodzi.
Na podkre~lenie zasł';lguje czen· e 100 absolwentek szko
wa Dyrekcja Lasów Państwo '(Jrzy zalesien·u dały równ eż kredytów samorządowych.
wych, która plan zalesienio- Związek San1opomocy Chlo·rPonadto nadleśnictwa prze- fakt, że w akcJi zales en:owe; ły Przysposobienia Przemywy na rok 1949 wykonała w pskiej, part:e polityczne oraz znarzvly z własnych kredy- przodują w województwie słowego w Tomaszow:e. tów 207 tys. na zakładan!e łódzkim pow!aty: radomsz· Absolwentki te otrzymały
113 procentach. W ramc.ch organizacje społeczne.
ugó1em w roku bieżącym .>zkółek.
tego planu wykonano boczański (312 ha). piotrkowski pracę w PFSJ na warunkach
w:em tzw. zalesleń bud7:eto- r,a cele zales'enia wydatko~1 Zalesiając tak duże tereny (269 ha) ora2 rawsk<.-mazo- równorzędnych z wykwalifi!>:owanymi robotn'.kami. wych na obszarze 5.038 ha wano 3,450,000 zł., z czego zasadzono przeszło 40 milio- wiecki (267 ha).
Dz:ęki opiece Państwa mło
(zaplanowano tylko 4,300
d~ robotnice, pochodzące z
ltO.Mtl WINSZUJEMY
ha) i zales:eń inwestycyjróżnych stron Polski, rozpo
Piątek, dnia 1 lipca
nych na 3.885.ha (225 ha poczynają pracę we wzorowych
1949 r.
nad plan). Ogółem w br. na
warunkach.
(ja).
Dziś: N. Krwi
terenie dyrekcji łódzkie.i za-oles' ono imponującą prze- W duiu 26 czerwca. odby~ol W zakresie walki z analfabe. \ towy kJieruje cały aktyw organ i
AtNIEJSZE
LEFON'I
strzeń 8,924 ha nieużytków, się w Kutnie Plenarne Zebranie yzmrm postar>owiono zorganizo zaeyjny.
RADOMSKO.
:Po°!:. Kom. M. o. :E22
uzyskując przy tym, przez ·1Zarządu Powiatowego z.MP, nu ~:11.ć w dniach 27.VI.-:-3 lip:a mil . Omawiano rów~foż szeroko ak W Radomsku odbył S:ę
Miejski Posterunek M. o. _ 33 zastosowan'e jak najwydat- którym ukonst;vtuował się nowy EJwki we wsz~ •lnch !P11mach t:,1ę wczas?w letmch ZMP. Za- P ierwszy Pow:atowy Zlot
lltta.ł .Po*a.nin _ u
niejszych metod pracy oraz ::.n rząd oraz powołano prezy- oraz we wszyst „"° 11 większych ~ ·ąd Powtatow:'( ZMP organizu Związku Młodzieży Polskiej.
~arzJłd M1a1ta &utna - 30
współzawodnictwa wśród ro f urn.
.
. .
zakładach pracy, na któryc? Je obóz szko~en~owo • w!poczyn W zlocie wzięło udz'ał polltuostwo Powtatowe _ Sl
botników 5 630 OOO ł
W skład prezychum weszh Ja. wytypowani zostaną. kandydaci, kowy w Luc1enm w powiecie 140 nad 3,500 młodzieży. Po prU
1"re17d1um fow. Ra.dJ NUOd
d 3 ·' '
'
z.' Osz- ko przemc'Clniczący kol. Gonta· którzy po Od1J!Owiednim prze· s1ynińskim, na którym w 4_ch
Ó
_ 10~
czę n? ~~· Sun'ly ba~szczęd7.o rek :r.r:eczysław oraz kol. kol. ~zkoleniu uezyć hędą. a.nalfabe turnusneh weźmie udział r koło m wieniach nastąpiło uro·
Pow. zakład ElektrycsnJ _ S2 ne zu~y towan~ ę ą n~ pra Rojek Alek~nnder, Sech Zdzi- tów. Do akcji tej Zarzą,d Powh 400 osób.
Raw. czyste wreczen'e Powiatowe
Vrz•d Zdrowta _ 111
ce zw.ązane z p·e1~gnac1ą la- sław, Pasz~ńf'ki Marran, Szym·
mu Zarządowi ZMP sztand~
:Polski OzerwonJ K.rzył CPOR) só'!ł a szczególnie szkółek new~ki Zygmunt
Karpiń~ki
„ ru
ufundowanego przez soo1
- 8V
lesnych.
Jan, Bednarek Antoni, Jujkll Jó
eczeństwo radoms~cz::ińskie.
8zp1tal Powtatowy _ 20
W akcji zalesieniowej nie z.e_f, :Wróblewski z:v:gmu~t, Ole·
.
Następni.e nast.ąpił orzeUbezp1ecu1nta Społeczna - 34. użytków okręg łódzki uzy RinRk1 Lech oraz P1leck1 Jerzy.
W ubiegłą. niedzielę wieś Opo bezinteresownej pracy lekarzy mar~z uhr'lml m .asta. Po po
Pogotowie Sanitarne POR - 90
.
.
. .
Ter:iote~ obrad ~yły ~p:awy or rów w powiecie kutn•~wskim od z rezerwą., lub wręcz nieufno- ł•1dn-u odbyły się występy
Vrz•d
&epatrtac•Jn1
- 1!8
skał
naJlepsze wyn k1 w kra gamzacyJne,
. d il k.
1k
... d i· ś . Ak CJ'a wzai'emne· pomnny artystvczne i zabawa tanerz
„
•
.
. . d t ha mianowicie
. d .om.J.
J
~
1 1 . ie z a e 1pa e arzy z ...o z . c1ą.
Pow. Zakł. IJbezp. \V&&Jemn. al. JU, zales· ając 1841 ha, a w!ęr wie n.ie 0 yr cz11.S1°we~
Zlll 8 • 1w &kład ekipy weszły dwie le wsi i mia sta zatacza coraz ~7er na.
Zlot zadokumentow::ił
0 1
Narutowicza nr. llO-tel. lOd przeszło połowę oaólnej ilo· ~ ~~ dZarządu ~?wiflto:veg~ • karki, trzech lekarzy i trzy sa- 1>ze kręgi i coraz bliżej w;ąże udział młodz· PŻV w budo~e
0
3
Apteka .,Pod Orłem" - l06.
ś ·i zalesionych
'u n·
t ~ ne p171eana izow~me 'ló<>- nitaritwzki. Ekipa udzieliła. po ludność chłopską. l robotniczą.. socjalizmu w Pol~ce.
(ia),
Walenta Apteka Nr teJ. 7
...
•
w raJ
ie- :vc. ~z.asow~J pracy
arzq w rad 200 osobom, Przeważały
.
1
Cb&Cfil8lt&, Apteka Nr tel. ri!l.
u~ytków, która wynosi 2472 Gmmn:'l'.ch . F.abryezn~~h.
zgłoszenfa chorób dziecięcych
Po
.
.,
h a.
. ozvwwneJ
. '1· d-' łdyskUSJl, w któ
1. wewnętrznych. .W1e
reJ wzię i n v.a pne d. e wszys t 1kobiecych
-'b
ł
·ł
·
ó · · d
I gdy przypomnimy -obie k.
d t · · 1 kół
t · _ e o..... zg osi o s i ę r wmez c
K 1N O
;
. .
:; . . tm ~rze s a:wicie e
z er: lekarza dentysty.
koleoarz"'
kutnowskich
Kino „Polonia", przy ul. z· w ubiegłym roku WOJe- nu lJICstanow1ono przeprowadzić
.
.
'
y
Teatralnej nr 1 wyświetla wództwo łódzkie objęło ak- w bieżącym miel";ącu reorganim . Eki~a. .epełmł-a nale!ycłe l!wt>
Staraniem Związku Za- Woźniak Zofia, Michalak
dziś film ·produkcji \ngie1- cją zalesien;ową zaledwie cję wsizystkich Zarządów Gmin· Je zadanie, cze~ d-0:v-0d&m by· wodowego Kolejarzy z Kut- Barbara, Zaczek Danuta ł
200 h
· · tkó
t ·
nyrh
ty s4owa uznania m1esz.kańców
ski ej • „Rene~at". początek , . a ~ieuz~
w, s. ~erN~m~ln;vm ziadaniem stoją.- Oporowa i okif.lic. Chor~y .pro~i n~ w ~orozumieni~ z ad~i- Michalak Maria.
•
seanscw o godz. 19 i 21.
c.izić i;nusimy, ze rok b eu~cy cvm obecnie pr7.<>d'l Zarz~dem li lekarzy, aby postarali się od mstracJą poszczegolnych JeWyróżnienie się kobiet w
ks~ał się przeł?mo~ym. Wtel· Powiatowym. ZMP jest walk<t 7 wiedza.6. Oporów przynajmniej dnostek zorganizowane zo- pełni potwierdza fakt, że ko
1 su~ces osiągnięty W t~m e.nalfabet;vzmem
orat
a1:cj" raz w miesiącu!
stały na naszym terenie kur bietom z powodzeniem moż•
Redakcja f Adr:ilnl;:tr;Jcfal roku. J.est przed~ wszy~tk1~ przygotowawcza d'.l zor~anir,o.
.Tak widzimy zniknęły ju~ ber. sy szkoleniowe asystentów na powierzać odpowiedzial,,Głosu Kutnowskiego. mle- wyn•k1em dobre] ore;an·zac11 wnnin. s1h1fdv ZMP. która po powrotnie fakty kiedy chłopi p Kp K
·
l
łci się w Kutnie przv ul. Na-, akcji ialesien;owej jak rów- h'ea:nie dio Warsmwy w dniu JIli!' rozumiPli c~lów przvja:r.du . a· ... u:sy r:iaJą n~ c~ u ne stanowiska, na których
rutowicza l.
·
neż ścisłej współp.r2~y dyre- 22 lipca.
ekip lekarskich i odnosili ~ię a.o po jmesieme i~;e z; K ~c o- bardzo dobrze się wywiązu

I

I

ZMP obraduje
I

Ek'.pa lekarska w oporow.11e

I

0

I
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junakodniówek

"Przepracuje

młodzież

..

I'

~~n~rzyd:t~~l~h iarzc~~a;~~

i~rą1u~.~~~dn~~~~k, k~~°:a=

„

SP gminy Błonie

W ramach trzydniówek jgo sprzętu. Junaczki 1 juna- mogły w organizacji ich
„S. P." które przeprowadza- cy, którzy przychodzą tutaj Iświetlicy, gdyż obecny jej
~e są n~ terenie całego kra /na zebrania i odprawy mu-Jstan zniechęca ich tylko do
JU po"."~zne prace w:ykonała , szą rozloko~ywa.c się na po pracy.
młodz1ez gmmy Błonie W po dłodze, pomewaz brak jest
Wśród junaków rozwija

· · k t
k.
ł
ł
k
w1ec1e u nows im.
trzese ~z'! awe •
.
Młodzież „S. P." oczyściła Młodz1ez S. P. z Bł0ma
2.546 metrów bieżących ro- prosi ~dpowiednie czynniki
wów, wyrabiając 192 juna- aby zainteresowały się i po.kodniówek, naprawiała dro-

.

się pomyślnie współzawodni

ctwo. W czerwcu pierwsze
miejsce pod względem prac
trzydniowych
frekwencji
,

na zbiórkach oraz rozprowa
dzenia pisma „Młoda Wieś"
zajął pluton pierwszy z Szubina, zdobywając nagrodę
PowiatoweJ· Komendy S. P.
w Kutnie - piłkę nożną.
Korespondent
„Głosu Kutnowskiego"
Tomasz Nowak

I

Nie utrudn·1a1·my straz·akom
.

ich

pracy

weN apracown
owkursie
. . •bypierwszym
ło 58 słuchaczy. Kurs ukońwypadek
czyli wszyscy. Wytypowan:>
w pon1edział~k 27 c1envqa na.
5 przodowników nauki, któ- soos1e Kutno Krośnii>wlce
rym zostały przydzielone na miał miejsce tragiczny w~ pRdek.
grody w wysokości 2.000 zł, Swsą w kierunku Kntna zdą,ta.ł
motreykl
prowadzony p~zez
Premie te otrzymali: ob. C'b. Władysława WPmłowski<'go zaPetelewicz Jerzy, Motylew· mies7Jkałego w Kutri·ie. Z bocz·
ski Józef, Pawłowski Zenon. nej S'Z-Osy wyjechał nagle wóz,
Światłowska Alfreda orai który przeciął drogę motocy1:tt
K
z f'
śc!-e. We 8 olowskiemu udał;o się
renc6wna o la
w ostatnim momencie wyminą~
'
pojazd, w chwilę pófoiej st'racil
Drugi. po~o~ny kurs .ukoń Jednak panowanie nRd kie1'0W·
czyły rowmez wszy~tk1e o- nicą. d :tawad.ził 0 stojf!CY obok
soby. Przy typowamu przodown1.k'ow nau k.t zwyctę-·
słup. Wesołowski odniósł ezereg

Tragiczny

~i:~a~~~j~~-k~~~~:iki~o; ~:r:~~ta~apr::~l;i:,:~te::~t~
~~~~w~71r~t~~~1k~ ~ie}~n~~; ~s~!e~ ~;:aJe~:d:~:'iiwi:b~~
---

towe dro~i.
ciężkiei
Poza tym młodzież pracoI
wała w Zarządzie Gminnym Kutnowska Ochotnicm Straż dział kutnowski przybył na~· tłumy starszycb. i młodzieży,
w referac'.e administracyj- Poiarna
pos-iad&. najlepszy szybeiej i pierws-zy przystl}p1l które uniemożliwiają. wprost wy
sprzęt i najlepiej wyszkolo.nych do akcji.
jazd straży do pożaru. Może wy
' przeznaczył rząd ZSRR na ce!e
nym i przepracowała 38 ju- cz.łonk~w w .P~wieci~ k~tuow· . ~ś~ód czknków straży jest jr.zd wozów strażaekich jest pew
kulturalno- oświatowe
nakodniówek.
.kim. V! remizie straz~ck10J sto .1u~ kilku wet~ra.nów, którzy n.a r.ego rodzaju „a.trakcją' ', l!lac
Ją.
w
Cll}!~łym
pogotowiu
3
samo
lezą
do
strazy
30
do
45
Int.
>lrzcd
remizą.
Jest
jednak
na
ty1e
Rząd
radziecki
przeznaczył na odbudowano tu całkowicie przed
W lipcu Komenda Gminna S. P. zaplanowała wyko- ch,ody. Je~en z ~.ich to bec.zko- ~zorem. dla innych jest ob. Gór obszerny, że nie zmusza nikogo cele społeczno • kulturalne a wojenną sieć lnstyturji kultur;al
W?Z d~ inne UO wozy pogoto .s :i Stamsław,
który ma za RO- do stania przed drzwiami gara. gromne fundusze, stanowiące 'ł' no • oświatowych. We wsiach
nać
1.570 junakodniówek, w~a pozarnego.
bą. pr:z.cszło 50 lat czynnej służ :iu.
budżecie i;aństwowym naiwięk- obwodu pracuje 700 kółt'k dtll·
prowadząc naprawę dróg i
Kutnowska Ochotnicza. Straż by.
Propcnujemy wi ęc, aby ,1tra· szą pozycję wydatków. Tak w1ęt matycznych, 145 chórów, 270
meliorację oraz pomóc w Pożarna posiada obecnie 42 czyn
Praca strażaków jest ciężka i dycji stało się zadoeć" podobną.
pracy administracyjnej Za- nych członków. Prawie wszys- niebezpieczna. i dlatego zaapelo manifestację urządzać w chwi- z budżetu państwowego ZSRi" kółek muzycznych, 98 tanęcz.
na rok 1949 preliminuje się na nych I 75 sportowych kńlek c:I·
rządowi Gminnemu. Pon'łd cy bo aż 35 ukończyło kur~y ~~
.·
do
ł
li, gdy s-traż wraca. 'już do re· finansowanie celów spo!Pczno. mnasly~znych. które zrzeszają
1
strażackie
I ł II·go stc pnia. Co
na e~y
spo ~z.:ństwa \cri zy po ugaszeniu pożaru. Owa
to na inne prace przewidudwa tygodnie odbywają. się w kutn~wskiego, . kMre .m-e;red!llOt- cje nie przyniosą wtedy tadnej kulturalnych około 120 milil'trdów ponad 25.000 osób. W roku b:e.
je się 270 junakodniówek.
nied zielę zbiórki i ćwiczenia krotn.'e utrudnia strazy ~m~ę. &1.kody, a przeciwn.ie uprzyjem rubli, lf. prawie 30 proc. wszys- ż ący.m zorganizowano rejonowe
Jak widzimy
młodzież bojowe, które podnoszą. ciągle Na odgłos syr~n;v ogłaszającej nią. ciężką. i berinter~wną pra !kich wydatków budtetowych. festlvale
wiejskich kółek arna.
gminy Błonie z ochotą ofia- kwl'ł J.ifikarje strażaków. Najlep aJarm dla. stra.zaków przed re- cę członków Kutnowskiej Stra- Jednym z przykła<lów potęi. !orskich. W okresie jesienno.
rowuje swą pracę, i Qsiąga szym sprawdz·i.a nem gotowości mizg. zbierają. się błyskawicznie f.y.
nego I coraz szybciej postępują- zimowym w kółkach a~rołech
jak naj1epsze
rezultaty. bojowej straży kutnowskiej byl
cego rozwoju kulturalnerro kr ~ nicznych uczyło się około 100
Gminna Komenda S. P. żali cłoo.ciażby ostatni pożar w Ląc·
ju, jest stale rozsterzanle 5fę tys. kołchoźników I kołchoźni·
CENNll( OGf,OSZE?lł
się jednak na brak zaintere- ku, kiedy to pomimo stosunko·
sieci wiejskich Instytucji kultu - czek. Do wygłaszania pogada.
sowania pracą młodzieży wo duże.i ocllegrości w porówna
ralno • oświatowych, szeroki r"lz / nek na tematy naukowo. przyrow dzienniku ,,Gł„08 KUTNOWSKI"
tak ze strony Zarządu Gmil) niu z innymi strażnicami odZa Jednostkę obllczemową lfła ogłosze6 wymła.ro- mac.~ prac . w l~kre.sie e!ektryfi- dnicze wciągnięto 3.700 o~ćb FpO
I rad1cfomzac1I wsi kołcho ·ród 1 t 1•
•
. kl j
. j
nego, jak również i innych
1\'YCb preyjęto 1 mm przeJ szerokoM 1 tamu (Szpalty), kac11
zowej.
s
n e 1genc11 w1eis .~ t m1e
czynników i organizacji. Ko
W tekście I ta tekstem - 6 tamów oo 45 mm.
„Izwiestia" w artykule wstęp. scowego aktywu party inego. Za
menda S. P. posiada dotych
Ogłoszeni& drobn.- llen się za słowo.
nym, pt. „bgniska Kult11ralne przykładem obwodu tytomler·
przeciwdurowe WielkoM
czas na terenie ,E?miny tylko
ogłoszeń
Za tekstem Nekrologi
Drobne
Wsi
.Kołchowwej", piszą:
skiego, kamieniec - podolskie;?/3
jedną
świetlicę która iest
Żakończone
~·W Federacji Ro~y l~kie! ilo~r i winn.ickiego, partyjne organł
Jd
1 lfo 1OO mm
70
70
30. d.
pozbawiona zresztą wszelkie
reJo.nowy~h domó~ kultury w zacje Ukrainy zak!adaj'ł w każ
no
110
Akcja su:zepienia przeciw du ld !01 do 200 mm
porownan1u J tokiem 1940 wz :c dym osiedlu kluby.
160
160
Ogłoszenia drobne rowi brzu~znemu dzieci w wie- id 201 do 300 mm
sla t 1.842 do 2 351, 1 lloś~ kluku s;r,kolnym zostflła w Kutn,:e oowyżeJ
300 mm
200
200
- - - - - - · - - - - - - już zakńczona. Ostatnio za·
bów wiejskich - i 2.289 d<:
O~łoszenla tabelaryr;ZDe, bilanse ł kombinowane o 9.289.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111m1111110
ZGUBIONO dowód konia Ni szczepiono dzieci, które były w
120 Jasiński Józef Żakowi c< roku bieżącym s21czepione prze- I OO pr~ drouj.
Wielką pracę w zakresie odbu
tiow. · KntPo.
176 ciw gruźlicy. Opóźnienie to spo
dowy I budowy instytucji kultu.
OgłoBzenla w numerach niedzielnych t śwtąteeznyoh
ZGUBIONO kartę rejestr. RKU wodowane było konier :-106cią.
ralno.ośwlatowych
wykonały.
o
proc
1rotej,
Kutno Wielęborek Kazi· dłuższej przerwy między je·
pod kierownictwem organlUeJi
mierz zam. Mochnów pow. Ku· dn,vm & druzim &uz.epieniem.
Ogłoszenia w nurneracll aoecjalnyoh I Okolicmołcit party Jnej, kołrhozy obwodu ży .
0
~~
~1
&
ncJa o 100 proc. dro!ej. ·
łomirski~izo. W ciągu dwóch lal
„Cłos

120 m·1·
I 1ard,o w rubi.t

Szczepienia

.

Czyta;me
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i rozpowszechmaicie

•
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PAŃSTWOWY TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
w l..odJI, ul, Jaracza rJ
Dziś z powodu próby gene·
ra!Daj teatr nieczynny.

..luniorżq

TEATR POWSZECHNY
11 Listopada 21,

qrają lepiej od !ieniorów.

1

m:t~zi~~:!:el~ ł::~sk1:j ~;::

ralność pani Dulskiej" z udzia-

·Reprezentacja

tem Jadwigi Chojnackiej.

TEATR LETNI OS .
ul. Piotrkowska 94
Cod~ennie o 19.30 w niedzielę
,,Jadzia
ł święta o 16 i 19.30
wdowa".
TEATR KAMERALNY
19.15 „SZCZYGLI
Dziś o
ZAULEK' - G. B. Shawa.

f"

„LU'l'NIA''
Piotrltowska HS
Godzina 19.16 - „DZW'OllJ' •
Corneville''•

': "i;''fi~~~:~ ·· '

~t.;~~~·
I•~ ,• ,', '·'
,,.{?!;:,_'.,.,•),~''.,,I ,'
„. '
•
'' • '
'
.... - 111·:
t

,Wielka Nagroda"
godz. 16, is, 20
film dozwolony dla młodzie
„
ży od lat 14
BAŁTYK - „Ulica Graniczna
godz. 16, 18.30, 21.
film dozw. dla ~odz. od ~at~~
BAJKA - ,,Cyganska Miłośc
godz. 17.30. 20·
18
film dozw. dla młodz. od lat
GDYNIA - Program aktualnoś
ści Kraj. i Zagr. Nr. 27 - godz.
11·45· 18·
11, 12,15. l3. 3o. 16·30·
19,15, 20,30.
HEL - (dla młodz.,) „Za Wami
Pójdą Inni"
godz. •16, 18, 20.
MUZA - „Cezar i Kleopatra"
18 20 30
od lat 14
• · ·
godz.
dozw. dla miodz.
film
POLONIA - ,,Ulica Graniczna" godz. 15.30, 18, 20.30
film dozw. dla młodz. od lat 12
„Czarny
PRZEDWIOSNIE
Narcyz"' godz. 16, 18, 20,
film dozw. dla młodrL. od 1a t 18
ADRIA _

„

ROBOTNIK - „Kulisy Ringu
godz. 16.30, 18.30, 20.30: ·
film dozw. dla młodz. od lat 14
ROMA __ Rosanna 7 KsiężyCów.. godz. "18, 20.30.
film dozw. dla młodrz. od lat 18
,,Kurhan Mala11.EKORD „.chowsk1 .dla młodz. go.~z. 16
„Rzym Miasto Otwarte godzina 18, 20.
film dozw. dlamłodz.odlatl8
Narze·
STYLOWY _ ,,Zakl<>ta
-'odz. " godz. 16
Czona" dla uu
,.opowl·es'ć 0 Prawdziwym
Człowieku"' godz. 18. 20.
film dozw. dlamłodz.odlat14
„Pepita Jimenez"'
SWIT godz. 18, 20.
film dozw. dlamłodz. od lat 18
TATRY -„Czwarty Peryskop"
godz. 16, 18, 20,
film dozw. dlamłodz.odlat14
„Kariera" goąz.
TĘCZA
16, 18.30, 21.
4
film dozw. dlamlodz.odlat1
WISŁA - „Zbieo z Dartmoor"'
godz. 16. 18.30, 21,
film dozw. dlamłod7..odlatl4
WŁÓKNIARZ - ,.Ulica Gra·
niczna" godz. 15.30, 18. 20.30
film dozw. dla młode. Od lat 12
WOLNOSC - „Cyrk" godz.
16. 18, 20,
film dozw. dla młodz. od lat 14
ZACHĘTA _ „Dżulbars" godz
16, 18 20.
film dozw. dlamłod.z.odlat12
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Lodzi

ł.odzi pokonała
Czechosłowacji

O

puc:llor •olu!!!

Poznań-Lódź

2:1(1:0)

najlepszy zespół juniorów
2 : ~ (1 : O)

w Sro_ nasz operuje długimi, a eo naj_
Przeży_ ważniejsze celnymi podaniami i
juniorów gra z każdą minutę. staje się
li juniora.mi czeskiej „Trnavy" i wiele chwil brzen:p.ennycll ciekawsza, gdyż toczy się ona <!O
w liczne rozcz&row&nia. na meczu głównym, o puchar Kałuży, chwilę to na innym skrzydle.
Nasi chłopcy mają stanowczo
rOJregra.nym pomi4'dzY reprezentacjami Poznania i Łodzi.
naszych juniorów, gdyż pod wzglę. coraz więcej z gry. Naprawi!ę
Zaczniemy od
dem gry właśnie jemu · należy się pierwsr:eństwo. Spotka.nie groźnych sytuacji pod naszą
isaliśmy
przeżywa.li

że miłośnicy

piłkarstwa. będą
omyliliśmy się.

wczoraj,
P
wiele emocji i nie
d§
wali oni wiele chwil radosnych na. meczu naszych

meczu

to, jak zreeztt spodziewaliśmy się, zakoliczyło się dużym
sukcesem na.uych chłopców, którzy ten pierwszy swój mecz
międBJnarodowy rozStrzygnęli na swoją korzyść 2:0 (1:0).
:Sra.mki dla młodej reprezentacji Łodzi strzelili: Olejniczak
1 po przerwie Smólski.
. d
Gr• roz...,,..z.ola
0 godz. 16.30 na doś~ J'uż Z&·
na.sza Je \l·
"""~.y
ludniony stadion ŁKS-Włóknill· na.stka ~d dobrymi auspicjami.
rza wbiegły obie drużyny. Trna_ Chłopcy podaję. sobie piłkę szyb
vy w białych koszulkach i nie. ko i dokładnie, szybkością i u·
bieskich spodenkach, Lodzi - ri.ent~cj11- p;zewyższają. wyraźw czerwonych koszulkach i bia· m~ Jakby. meco speszonych g~łych spodenkach. Goście obda· lici,. totez na rezultat te~o me
a m?ze~y czekać długo. ~uz w .5
rowali widownię kwiatami,
gospodarze zrewanżowali 11ię im ID;muc1e lewy n8:8z łą.czn~k ,Ol~Jmczak z podama Kal~zynskiepolską czekolad!ł.
Już na pierwszy rzut oka moż go .zdobywa dla Lodzi prowa.
.
na było przypusi:cza~, że zespół dzcmc. 1:0.
Nasi c~łopcy. graJą. z wiatre~,
czeski będzie posiada.ł nad naszymi przewagę fizyczną. Junió_ co w duzeJ mierz~ P?maga 1m
rzy „Trnavy" posiadali wyżsGy do częstego ~agr.azam~ bramce
wzrost i byli nieco silniej zbu. Czechów, gdyz piłka Jakby sadowani 1 na.si jednak okazali siQ ma szła w tę stronę. Gra toczy
się przeważnie przy ziemi. Atak
za to szybsi i zwinniejsi.

li' nledzlelę s~artulą

p o Is k•I
Na1I• eps1• torowcy Lodzi
H'

którzy się zmierzą O zaszczytny tytuł
mistrza Polski .

„„d 7 6dzkiego Okręgowe. wiński z Łodzi, Fr"ckowiak z
Zar-.
"'
Wrzesińs'tl Kudert
·
p
z · k.... K l k"
.'
• ,
o ars iego org'l· oznama,
go wiąz u
nizuje w niedzielę, dnia 3 lipca Włodarczyk z Warszawy, bracia
1!!49 roku o godz. 17-tej czwar- Janiccy z Wroeławia, Anert ze
te po wojnie torowe kr6tkody_ śl k . "" l inn eh OstateczY •
stansowe mistrzostwa Polski. ą.s a i .. ie u
ny termin zgłoszeń upływa w
.
zawody odbędą. Bię na torze w
dniu zawodów o godz. 16_teJ.
k'
h
.
pMkn. e1enow~ im: .
Impreza, w której zawo-inicy
Udrial _w . . 1mprez~e z~pow1e.
o najwyższą. w
~tili i&woClniey ··teJ miary co walczyć będą
zeszłoroe:imy mistrz Polski w kraju nagrodę, to jest o koszul.
teJ· konkureneJ'i, J6zef Kupczak kę z białym orłem, otrzyma
z Krakowa, jego stały konku- ,ws_paniałą oprawę organizacyjną.
rent Jerzy Bek z Lodzi, March- i propagandową,

C0

•

Iyszymy przez rad•10.~

US

POŁUDN. oraz
12.04 WIADOM.
.
przegl. prasy 11toł. 12.20 Audyc1·a dla wsi. 12.50 „Melodie
ludowe".
13.20 Skrzynka PCK
13.30 (Ł} Chwila muzyki i ko·
munikaty. 13.35 Muzyka obiadowa. 14.00 Kronika węgierska
słowiańska.
Muzyka
14.15
14.50 (Ł) Komunikaty. 14.55
(Ł) Kwadrans utworów charak
lerystycznych. 15.10 (Ł) „Je_·
dziemy na wczasy". 15.15 (Ł)
Aktualności łódzkie". 15.25 (Ł)
Chwila muzyki i komunikaty.
15.30 „Spiewamy piósenki" 15.50
dzieci.
audycja dla
Skrzynka ogólna. 16.00 Audy·
cja dla młodzieży - Zradiof.
fragm. „Opowiadanie o Feliksie
Dzierżyńskim" (IV). 16.20 (Ł)
·„sprawy ·n aszego miasta". 16.25
16.45 (Ł) „Poczta
(Ł) Pieśni.
Wujka Bolka". 17.00 I DZIENNIK POPOŁUDNIOWY. 17.15

hamką

do 25 minuty nie notu..
jemy wcale, a w 26 minucie,
gdyby chłopakom naszym dopi-

sal przysłowiowy łut szczęścia,
prowadzić
już
l..6dź mogłaby

2:0. Do przerwy utrzymuje 3ię
JE'dvak wynik '·O
. .
. -· ·
Po przerwie w naazeJ Jede.
TSS „TRNAVA": Stacho :tigo, Operchal, Bartovic, Chl~zek,
Tra.Bky, :tatko, Wisiganger, Fi_
ło, Ujva.ry, Steta.novsky.
ŁóDt: :tuber, Sętorek, Jędrze.
jewski (Wagner), Jach II, Stusio, Jach I, Ka.łużyński, Wa.gner, (Smólik), Korpalski, Olej_
nicza.k, Wesoł0Wllk1.
0

Z

e względu na deszcz, la tylko na pozór. W 10-ej boki upadł w czasie me- wiem mi.nuc:e KOllilar n:us'.~ł
czu jun:orów, wydawało się, już wyjmować piłkę z s1a~k1,
że mecz 0 puchar Kałuży Po- którą ulokował tam Amoła
znań będzie mus-iał rozegrać płaskim strzałem w róg bram
z Łodzią istotnie.„ w kałuży. ki. Wspaniałą okazję do wyNa szczęście niebo s:ę wypo- równania miał w 20 m:nude
r.a.stce nastąpiły niewielkie zmia godziło, · itle Ul to pod koniec Koczewski, ale tę i. następne
ny, które właściwie nie były me<::i:u groźne chmury gniewu jeszcze okazje. zaprzepaścił w
konieczne, dały jednak rnr,żnoś~ ludu uiw:Sły nad głową sę- tak komproamtuJący . :vprost
wybróbowani.a jesze'Zl& j).(J.nego dz,iego p. Aleksandrowicza z sposób, że zdyskwallf!kował
Warszawy, który swymi r?z- się w ocuich naszej w;downi
chłopca
Trzecia minuta gry przynio· strzygnięciami, a w ostatn:ch ko~pletnie.
Eł'• nam nową brarok? i prowa- 10 mJ.nutach gry swoją bezrad N;e tylko zre~ztą Koczewdzenie 2:0. Bramkę tę zdobył nością wobec „krwawej wen- ski grał wcz.oraJ ta~ słabo.
właśnie Smńlik któremu rozen. detty'' jaka zapanowała na bo Dzieln~ sekundowali mu w
tuzjazmowana 'widownia zgoto_ isku, popsuł do reszty i tak n:.e tym ~atkolo, a naw~t Hogendorf i Ba:an .. W ogol.e, wszyudane spotkanie.
waia żywiołową. owację.
M'.nutę ciszy, _jaka poprze- ~~ka~ g~l;ąt:i~e.n;o~ozew;~r~
gasi
En~uzjazm widowni
w celu ucz 1·.o dla Poznania nie zdołal!.śkrótce deszcz, który rzęsiści~ dz!ła. to spo.tka.nte
f d to
. . pok.wpywać. rhłop.ców, czema pa~męc1 . un a ra P.u- my zmienić do przerwy.
zaczyna
Po i'rzerwie na środku napa
utrn d n.:>.Ję.c im z k az a!J. ;mnu•ą ch ~ru, wielotys1ęcma. pubhc:z:
grę, gdyż boisko staje się coraz nosi'.: ~weto"':'ała sobie .w ,zu- du zagrał Janeczek, a Łącz
pełnosc1. Takiego ~yku Jak. ,t~ przeszedł na łącznika. luzując
bardzie-i śliskie.
warzy?zył meczowi w drug.eJ Koczewskiego. W ferworre
. . . .
Powol1ueJs1 ale bardzo dokła. połowie gry, począwszy od. 18 walki" w 15 m1·nucie zaszedł
d ·
d
d~ Czesi zdobywają t<'rvz prz~· , minuty, kie Y to sę Zila me po taki mętl:k pod naszą bram··
·-•~
.
.
.
wrrgę 1 zaczynaJą na.;,.ych meui dyktował nasze;· reprezentarzytrzy ką, ze w rezultaCie PI'Z.r"""'.'...
prz;rg-n;ii, 9 r, stwarzajl}c szeJ:<ig .. · t k
on rzut karny dla Poznawai
CJI rzu u arnego za P
„
·
·
m(•],..zp~ecz.nkych -.Ms.~~BCJl. dpo<lk mania Łąetz.a ręką na polu który Słoma .zam:enił na dru
k
b
JJan Je n.J. • karnym przez jednego z onnszą. <>ram ·ą.
t il w·po
.
one, na szczęście, ....„bezbolPśn'.e', brońców Poznan~a - nie sły- gąW rt8m ~·
1
nas ąp ·n:;cv
r:ucie
mjuz
.
na stad:o ro.many
J'uż dawno
szQli'śmy
dla na~. W 15 minucie chło-pev
-przez nas i . . .
.~ ·
·
ua~i Otl':..ą11aj ą się z przewagi ; me ŁKS Włokmarza Zdener
. · , . . . dent, który s-powoC.ował, że
. .
.
od tej pory g:ra stawała s'..ę
~~~~n~! ps~:~iec~::chóc_;:s~;~ wowame udZI:hło s1ę P?zmeJ coraz
ostrzejsza. w 30 minugr.aczom, totez w .ostatn;c~ 10
„
nuty ~·j-24 są dla Czechów n11·. mmutach ~r~ b~l;śmy sw:ad cie słabego Patkolę zamienll
bc:.q;;e1::1.'le, jednak wychodz4 z kami właśClwie me. gry,~ roz Gwoździńsk:. a w 9 minut pó
nich o~,ronnę. ręką.. Dalsze mi_ pasania złych nam1.ętnośc1 vi:o źnieJ' Łąozowi udało si<> zdo""
' · · tez· ros b ee któ ry~h s"':'zia
· w łaoc1wie
s t a ł się by.ć honorową bramkę "dla Ło
r:uty u pływaJę.
· prz.ynosr!J. bezradny, Jak d z;ecko.
· 1ecz nie
·ieh połowl'l,
dzi.
.
"k k
· ·
Ostatn'.e mi.nuty gry wol!No, ale zaczn~jmy od począt
JUZ zoi.1:any wyn1 u, tory P 070•
do kol>ca te~o '::c~'lf.(O ku. Po pierwszych akcjach my przemilczeć.„ Gdyby me
stał
każdyr1. nie trudno było dostrzec tich 200 mil:cjantów, nie wiadomo
pod
i przyjemnego
jakby z tego spotkania wywzględc•n mec~.u. który bardm niC'l.Ilej przewa,.;
"""-·
„. · '"""'"ania-1
dobrzo sędziował Z. Kowabki ków. jakkolwiek gra !oczyla s-zedł. wcwraj s~dzia. Chyba
s~ę na pozór wyrówname. Ale gorze.i od.„ Łodzi.
z Lodz'.

L. v. Beethoven: Kwartet D-dur
k
Muzy
op. 18 Nr. 6. 17.40d 'k
. a
Języ17.45 Radiowy pora m
kowy. 18·.00 „Dla każdego coś
miłego". 19.00 II DZIENN1K
POPOŁUDNIOWY.
19.15 Au.
dycja słowp.o-muzyczna. 20 00
„Wszechnica Radiowa". 20.20
Koncert rozrywkowy. Transmi
sja z PRAGI (CZECHOSŁO·
u.1rOCfOUJ§lfint1
21.00 DZIE~NI~ /ł/((Jł rinaU
WACJA).
WIECZORNY. 21.40 B. M a r t i · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nu: Sonata na skrzypce i for·
tepian. 22.0Q.. „Wędrowiec, któ'f
ry szuka uśmiechu życia"
•
•
•
słuchowisko. 22.40 Muz. 22.4.':
ZW')7ClęZaJą
(Ł)„Pro.blemtłum. filmu"._22.58
Wobec 4 tysięcy widzów roze. enia Sportowego „Stal''. Nie(Ł) Omow. progr. lok. na Jutr
znaczne zwycięstwo w stosim
23.00 OSTATNIE WIADOM0 · grany ZO$tał w Hali Ludowej
ś~I. 23.10 „Utwory Jana Se:: we Wrocławiu towarzyski me.:z ku 9 : 7 odniosła drllżyna „Włók_
bok~erski pomiędzy l,'eprezimt niarza." nad osłabioną bra.kle
sdh!!D;a Bactha. 23.2504 OPOro(~r)amKon
Kr
Szt0 1
ki
k
Włók
.
·
,...
.
z1en nas epny,
u.c a i
· In Czaj . ows eg~,
cert życzeii. 0.20 (Ł) Zakończe\aCJlł Zrzeszenia Sport. "
Zrzeszenia.
druzy-:
piliskiego
Zrzesz
reprezentacją.
a
niarz"
nie audycji 1 Hymn.
Clydowi zostały już tylko dwa tygodnie życia Ostatecz
167
ną decyzję gubernatora zakomunikował mu ojciec McMillan
w obecności matki, z której twarzy Clyde od ·razu wyczytał
ws:;:ystko i usłyszał od niej, że pozostaje mu jedyna uc:eczka do Boga, Stworzyc:ela swego, w którym zn'łjdzie potrzebny spokój.
Zaczął chodzić po celi tam i z powrotem, nie mogąc spoDÓpóki nie będę miał jakiegoś dowodu n!ev,.rinnośct
cząć nawet na chwilę. Teraz, gdy wszystkie nadzieje zaW:osyna pani, dowodu, o którym w obu izbach nie mówiono
dły, gdy niedługo miał umrzeć, czul nieprzepartą potrzebę
mam nic innego do wyboru, tylko mu szę zgojeszcze,
spojrzen:.a wstecz w swe życie. Dzieciństwo. Młodość. Kand7ić się z wy;roklem. Bardzo mi przykro, nad wszelki wysas City. Ch!cago„ Lycurgus. Roberta. Sondra. Jak to wszyst
raz przykro, lecz jeżeli wy;roki prawa mają być szanowako mignęło mu przed oczyma„. wszystkie te nieliczne, krót
ne, nie mogą być lekkomyś\nie zmieniane, chyba, że znajdą
kie, a żywym ś~atłem ja{;n1ejące chwile. Pragnien:.e czeS:ę tak ważne przyczyny, żeby można było oprzeć s:ię na
goś w!ęcej, silne pragnienie, podobne do tego, k tóre zronich. Wolałbym, żeby pani co il!lllego usłyszała ode mri.e,
odży
dziło się w ri.m, gdy Sondra weszła w jego życie niech mi pani wierzy. Modlitwy moje i całe współczucie to1
ło zinowu. Ale to już koniec ... taki koniec!
warzyszyć jej będą.
Jak to? Pnecież dopiero zaczął żyć, a spędził ostatnie
Na~!snął dzwonek, wszedł sekretarz. Audfoncja była
dwa lata w c:asnych murai::h więZ:ennych! A z tego życia
skończona. Griffitbsowa drżąca cała i przygnębiona tym, ża
przecedi;i się tylko czternaście, trzynaście, dwanaście, jedeojciec McMillan nie znalazł w decydującej chwili słów uosiem straszJ.:wych, •gorączko
naście, dziesięć, d.zlew:ęć,
niew!m:i!enia dla jej syna, nie mogła już wyrzec ani słowa.
wych dni. Upływają„. upływają. A życie, życie - cóż warte
I co te.raz? Co robić? Do kogo się z.wrócić? Bóg, tylko Bóg
bez uroczych dcl, słonecznych czy · dżdżystych, bez pracy,
jej pozost.aje. I ona, 1 Clyde muszą w swym Stwó?Xy szuikać
miłośc!, energi:, pragnień? Nie! Nie chce, nie chce umierać !
pociechy dla aere zb.llałych_
N ie chce! Po co mu ciągle powtarzają matka i c..;~iec McMil
Zadumała się płacząc z cicha, a ojciec McMillan wyprolan. żeby odwołał si~ do łaski. Bożej i myślał tylko o Bogu.
wadz:ł ją delikatnie z pokoju.
k!edy już wszystkc skończone? Ojciec McM'. llan utrzymuje,
Za'.ledwie WYSzli, gubernator zwrócił sdę do sekretarza:
że tylko w Chrystusie jest istotny spokój. Może być, ale dl::i- Nigdy jeszcze w tyciu nie spełniłem smutniejszeg•)
czego nie mógł powiedzieć wyraźnie gubernatorowi, że nie
obowiązku.
jest winien, a I':'zynajmniej me tak bardzo winien, bo chyba
jest tego o nim zdania?' Wówczas.„ wówczas .iruhernator
Odw:róa!l ł'!a do okna 1 WIDllirz.W ,., zaśnieżony kraio=ieniłbY mo7.e kare na doż.vwotnla wiezienie?
~
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Sportowego „ Stal' •.
Na czoło walk wysunęło siQ
spotkanie w wadze piórkowej
pomiędzy Marcinkowskim i BR_
zarniki.em. Walka ta stala na
dobrym poziomie i zakończyla
się nieznacznym, ale zasłużonym
zwycięstwem będącego stale w
ataku Bazarnika. ślązak ws.L
czył doskonale z dawno niewi·
dzianą. u niego ambicję. i wolę.
zwycięstwa, toteż wygrał zasłu·
żenie.

Dobrze również wypadła walka w wadze muszej, w której
bumowski (Stal) pokonał wy.
mają.c zdccy.
raźnie Kargiora,
dowaną przewagę szczególnie w
trzeciej rundzie. Bardzo dobne
wypadł również młody Grzelait
który chociaż pne·
7 Kalisza,
grał wyraźnie z Nowarą. pierw·
sze dwie rundy, w trzeciej uzy~.
a Nowara
kał dużą. przewagę,
bardzo
pr zechodził dwukrotnie
dężkie momenty po zainkasow~.
niu sil.-·h prawych sierpów.

