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Zeznania świadków w 8 dniu procesu A. Doboszyńskiego
WARSZAW A (PAP). -

różnych środvw'..sk, za- członek
Konwlty Sodalicji do wniosku, iż Pi!l.!eekiego na._
odłamów politycz- Mariańsk:ej i czołowy publl- leży zlikwidowa.~.
nych. W tej grupie dz!ałaczy, cysta „Buntu Młodycp" PrZewOdniczłCy: „Czy Dobo_
z którymi po przyjeździe do Studentow~ wybitny dzta- szyński mówił, że jest to jego
kraju skontaktował się Dobo- łacz
obozu „narodowego", pomysł, ezy też poohodzi! on
szyński,
znaleźli się m. '.n.: współoskarżony
w procesie od przedstawiciela kościoła z

Ze- ciele

mający po świadku M:erzyń- wodów i

1kim, w dalszym ciągu ósmego dnia rozprawy przec!wko
Adamowi
Doboszyńskiemu
łwiadkowie to przedstawi-

Delegatura londyńska
i arm·ia hitlerowska

Zdawało się, że zeznania I przedstawicielam! delegatury j
lwia.dka. Nowińskiego ukazały kpt. Motte. Na konferencji
już cały ogrom zdrady popełnio tej Motte zapytał wręcz nej przez sana.cję i endeeję nn czy wiadomości 0 przygot<>wy
na.rodzie polskim w okresie wanym powstaniu w Warszapr1,ewrzdniowym i w okre~ie wie są prawdz:we. Na pytanie
okupacji. Okazuje się jednak, to delegaci londyńscy odpote nie. Nowiński wiedział tylko wled:r.lell twierdząco.
o tym co się działo na emigr.'\Już ten jeden fakt kwalifi· d · ał
· d · ku·
i h
· k0
litych
j 1. N"
e · ie wie m on co slę zia
Je
c
.ia
pospo
ło w kraju. A o tym co się ilzia zdrajców. WydaU on:! bowiem
ło w cza.Aie wojny w kraju - nieprzyjacielowi
tajemn:cę
opowiedział sądowi w ósmym wojskowa. popełniajl\c naicif'ż
dniu pT<>eesn świadek Stan isław szą zbrodnię wobec własnvch
:Mierzyński.
żołnierzy 1 - w gruncie rze"" „.
·
t ym samym
Oto fragment zeznau
ru.1e- czy przesą d za1ąc
.
rzyńsldego, których ~uchaliśmy los walk!.
oburzeni, przerażeni i o9łupieni , Rozmowa z Mottem ti;va
dus 7.ąc si„ nieomal w nieznośnie dalej. Przedstawic;el wywtaciężkiej atmo11ferze, jaką. wy- du niemieckiego zadaje pytawoływały te stra.iw;liiwe zezna.- n!e, czy władze lon.dyńs~e po
ni a.
ewentualnym zwyc:ęstwie po
Na poozątku 1943 r. dwaj wstania zarrtie~zają puścić ~o
p-rzedstawi.ciiele delegm.tury mą. Warszawy wo.isk~ radzleck~e
du londyńskiego nawiązali kon- i od razu uzupełma to pytame
. propozyc.ią:
. - ze
.
takt z prredstawicielem niemiec'kiegl'l wywiadu (Abwehrstel
je~lł wojska radzłttkle n 1e
le) kpt. Eduarnem Motta. Swia
będą ~'!sr.czone d!' Warszadek Mierzvński dokładnie i
wy I Jesli powstaney nie bt'
szczegółowo · opowiada o tej nfo dą ab.!tować nlemlec1dch le
zwykłej konferencji, poniewa.ż dnostek wojskowyl'b - to
był na niej obecny jako tłu- hitlerowcy udzielą powstama.ez. Przedst-awiciel hitlerowniu pom~y!
e6w 7.aproponował delegaturze
Na pytame ~wyż.sze Motte
eo następuje:
o~rzymał odpo"':-edź na dru,
l) Armia Kra.jawa. za.niecha ,giej konferench, która odbywalki zbrojnej z a.nnią nie ła się około 20 lipca 1944 r.,
miecką, co si~ tyczy policji- (a więc w 10 d~ł przed wYbo
Motta nie sta.wiał żadnych chem powstania.);
wymaga:6. 2) Nawiązany Z<>- ?elep..aci londyncy por~~
stanie kontakt i wsp6łpraca ~;eli st~ widocz,:ile ze s Y i
między wywiadem niemieckim kierownictwem 1 powtórzył
i wywiadem polskim. 3) Dele Mottemu, te powstanie Jest u
gatura i jej org~y za.ostrzą mlerrone I ie Jest dec~.ia nie
.z Polsk"v pa,rtta.... Robo- d<JJ>USZCZP.nia
wojsk radziecW wftlka
..,
kl h d w
._,cz„.
c
o
arszawy.
.....,.wzamian
...
Obi
kł d l
za przyjęcie tych
, e „u a a_ące_ s1
. ę ...
„.roofiarował: ny' uznały, te 1stme1e wo~ec
wa.runk.ów M~tte
v
t
od,.,.~
d
1) za.przestanie walki wywta- ~go P """w~ o_ porozumiedu Niemieckiego przeciwko n;a V: s?ra~e me atakowa~
Armii Krajowej i 2 ) pomoe w ma mem:eclnch 1ednostek W?J
walce z PPR w postaci dostar skowych. Motte ~apewnił, ze
cz i broni 1 w innych for- woj~ka te wyco~aJą sie w odm a,nh.a
pow1edn.iej chwili z Warsza;~ _ 3 tygodni.a później od wy i zostawią w!elk:e zapa~y
była się druga rozmowa, w któ _broni, któ.re mogłyb_y być u'16~ przedstawi.Ciele delegatury g!~ prze<:'.lwko armit radziec'Rrta.zili zgod~ na propozycję
R~6j wypadków pos'!:edł
)q>t Motta w
ich
innym torem, nie przewlddagłOŚCi. U"wwa weszła w życie. nym J>l"ZC2: londytisko _ hit1eDel~gntura. Z&Oi<tr~:v~a... walkę rowsklch SJ>iskowców .Ale S!>I
r; lewicą. szereg 5'zp1ch i innych sek
londyńsko _ hitlerowski
teg? rodzaju _fac~owrów pneel pozostaje faktem, ujawniająw:oJe~nych wc1ągi:ięto do. spe- cym prawdziwe intencje t ne
CJalme n;twoo-zO'D~J komórki a~- c.z ywlste cele zdraJr.6w i sprzt>
tykomun.1styezne1 i zaczęła się dawczyków.
kopczac:vuh
Idylliczna. współpraca hitlerow- krwią narodu. w CT.Ylm lntPre
e6w i delegatury w wa.lee z re- sle b:vła ta loruJyńsko _ hltll\wolucyjnymi i patriotycznymi ro•v!l'ka zmowa?·
elementami spoiecze:6stwa P01·
Nie mo7.e ulegae najmniejakiego, I.udzie delega_tnry wydP. sz„.1 wl!.tpllwoścl _ ze w zmo
wal: patriotów polf.lnch w ręce wie takiej zainteresowani byGe ste90. & ki ed Y t r zeba. bYło !I Jedynie bitle-rowcy, oraz
cl
wykupić z rąk Gestapo kW~e- wszyscy, którzy pracowali ie·
gc4 z londyl1czyków płaciło s-zcze w czasie trwania wojny
llQ ustalont w łajda.ck~ej zmo- na necz r07,petania tncde.i
wie taryt'Q - 6 komunistów za, wojny ~wiatowej.

całej

r~zcią-

~~ to ~:~~:~a' że mo~lo ro:,r::~1 ~~()!:r;~":~k~k1::
0 10

dojść do tego ro-Oz.aju

zmowy hitlt>rowska? Przech~ko nafm i ędzy lonrlvńczvlrnmi ; h ifl c. bard7fej żywotnym interesom
rowcamit NA JAKIM GRUN. narodu polskle~o f przeciwko
OIE ·IDEOLOGICZNYM I POT,T wszystkim siłom, pragnąc:vm
TYCZNYM WYROS~'. A TA NIE ostatecznego ZWYClęstwa nad
SŁYCHANA. ZDRADmEOKA, faszY7;1!Jem I trwałego pokoju.
roDASZOWA ZMOWA. WOLONDY:RSCY
AUTORzy
BEO KTóREJ BLEDNIE ZDRA TE.J ZMOWY ZACROW!\U
DA TARGOWICTl
WIERNOS<J
SWYM STAz jeszcze większą siłą i wy RYM
FASZYSTOWSKIM.
raztstośclą przejawiło S:ę to ENDECKIM
I SANACY.Jstanowlsko kierown!ctwa lon- NYM POGLĄDOM. STRASZ
dyńskiego w przeddzień t>OW· LIWĄ CF.NĘ
TEJ ZMOWY
stania warszawskiego. W po- ZAPŁACil. LUD WARSZAczątku lipca 1944 odbyła s!ę WY.
mów
Jtanfereada miedzv
' 1. ~

Okulickiego, ostatnio właści- którym. rozmawiaH"
'
ciel zakład1;1 przemysłowego
świadek (po dłuższym waha·
w. Warszawie .- Kobylański, n.iu): „Zdaje mi się, iż wów_
działacz śląsk:ego ONR
c?.as padło nazwisko ks. Piwo_
T~rg, dyre~tor :t:>aństwowych wa.rozyka. Nie jestem tego pew
Nieruch_omosci Ziemskich, a ny, ale nie mogę tem11 zaprzenastępnie CMB
La~hert, ezy~".
- 3_"Qo_ __
student A~ademti Handlowe)
Prokura.tor: ,,Jak 'wie.dek row Pomamu .
Sz_YJ_Dański, Zlllmiał stwierdzienie . Doboszyń
oraz nauczyciel WleJski - skiego, że trzeb& Pjaseekiego
Gałka.
zJi.kwidowlt6f"
rzeczywistości
'.1'YP0 WY"lll przed~tawicielem świadek: „Zn.a.ezyło to, te
teJ .Wl;1PY jest świadek Szy- tr7eha go za.bi~".
manski
- student. W roku
W tym momencie przewodni
ł
1 46
~ ;azw _grudniu, s~~al sy: czący od_ezytuje fragmen~ ze·
p ,
piei:wszy .z
~szyn zna:ti złozonych przez ~wiladka
J;
, •
•
•
•
sk:m w Ciesz~ie. Po1ech~ł w śledztwie które brzmiA:
na uroczystosa ku CZCI znakomitego pisarza
on tam na specJalne zlecęn;e
•
.,,
.
M ti.
A d
N 2
ajdaka by przewieźć os:kar„W marcu 1947 r. w Poznamu
ar na D ersena exu
ż'>nego ~ Cieszyna do Gliwic. miałem ~po.tkanie z .Ada.mem WARSZAW.A (PAP) - Dnia w skład delegacji wchodzą:
w swych wykrętnych zezna- Dobo~z!nsku:n, w. którym bra? 29 bm. przybyła samolotem z Alwilda Larsen, posłanka. do
niar.h u~uje
on, te ,,nie ró_ wmez udzi ał Pa_ Jdnk. W cza_ '·· mwuh:H~i 4-osobow.a. dele.gacja
3
'" pnewozi". „nie
-<
wiedz.fał,•"'
kogo
~1~ t eg~ spo tk·ama .n ob osz.vuduńska, która weźmie udział w parlamentu, b. więzień obozó"
wiedział, po eo przewozi". a ~k1 ~w1~dezył nam, ze na. _POd - organizowanym u nas obchodzie koncentraeyj:nych, Hartwig s~
postępek swój tłumaczy Jedy- stawie J e ~o . rozmó".9' z dz1n!a: SQ_ej rocznicy urodzin znakom1· vensen - członek Polit. Biura
ie checią. oddania „przysłu- c~,em ka_tol1~k1m - JR.k p_óźDH'J tego pisarza. duńskiego, M. An- Komunisty!lznej Partii Duńskiej
I" Pajdakowi.
s1ę doWJed1aałem,
chodziło ~u derscn Nexo.
Podaje on przy tym, ~e w o _księdza ~iw?warczyk8: - ~a
Werner Thierr kry~yk litaczasie spotkań z Doboszyń- l ezałob:v zhkw 1 d~wa~ P1a!li!ck11l
~
raeki, oraz Morie Schierbach,
skim prowadził z nim długie go, który utrudnia p.racę antv_
robotnik i działacz społeczny.
rozmowy. Zapytany, co było psru;~wową. w obozie katolicGo§ci witali na lotnisku przed
tematem tych rozmów, odM
. - km.
stawiciele Ministerstwa Kultury
!ada na!wnie: ,.Roo:mawilłllPr:r.ewodnicz:tcy: „Czy św11'
śmy na tematy ogólne _ Do- dC1k potwierdw swe zeznania.1"
MEDIOLAN (PAP). - W i Sztuki, KC PZPR, Ligi Ko.
boszyński wypytywał mnie 0
$vr1adek: „Zeznania te pod_ środę 29 bm. otwarty tu zo- biet oraz Związku Literatów.
postępy w nauce".
tn~-muję".
stał II Kongres Swiatowej
Goście uda.dzą się w poniedzia
Prokura.tor: świadka nie zdzi
(Zeznania głównego świadka Federacji Związków Zawo- lek do Krakowa, skąd powrócą.
wiło. że osobę Doboszyń~k i ego w 8 dniu procesu przeciwko dowych. Obrady zagaił se- do Warszawy, gdzie wezmą uotacza s.i ę taką. opieką. że !pe_ A. Doboszyńskiemu - Stani- kretarz generalny Federacji dział w uroczystej akademii w
cjalni lud.zie przewożą. go z sława Mien:yń!.kiego, zam:esz Lonis Saiłlant.
dniu 1 lipca rb. ku ezci Andermiaiita 1fo miasta., sprowadzają. =my na str. 2-ej).
sena Nexo.
mu z różnvch miejscowości ]n_
dzi, z którymi si ę chce zoba·
czytf
ośnie wita1·ą
·świadek mętnie tmmaezy, fe
nie zastanawiał się nad tym.

PAX

i pokój w

oeIenacja• duns• ka przy bya dowarszawy

Kongres SFZZ
otwarty'•

samorzq dowcy

Nn~tępny świadek
Gałka z zawodu

Władysław

.te

lnte.1I·6nen c·1a w słuz• b"1e
li

wa Iny z·IGZd

D I

d

z

del ega to'w Ra dz1ec
• k"IC h w. Zawo dowyc h
Uczestnicy obrad połępia1°ą biurokrac 1ę i

nauczycjeJ,
z Do~zyńsk1m
~kontaktował ai„ prze-z Pajda.
WARSZAW A (PAP).- Trze
ka..
ci i ostatni dzień obrad Zwląz
Na pytanie przewodnic74cego ku Zawodowego Pracowników
._.
i
Samorządu
Tery.....-1alnego
o eelu kontaktów z oskarżonym Instytucji Uiy...,.,.,.11ośc
• - - i Puodpinwiada. wykrętnie, „że ... inte blicznej wypełniła dyskusja.
resował się sytuacją. na emi·
p od czas ob rad na sa1ę przy
gracji". Z oska.rżonym widywał była delegacja radzieckich
się k.ilkakrotnie.
związków zawodowych,
w
W czasie jednej ze swych wi skład której wchodzili: Iwan
zyt u oskarżonego w Pt>Znaniu, Pleriakow I Al~ksiej Worooboszyński - mówi <iulej biew. Zebrani powitali gości
świa.dek
stwierdził, że po radzieckich długo nie m'.lkną
r oomowie z przedstawicielami cymi oklaskami i okrzykami
hiera.rchi.i kościelnej,
dosz< I na cześć Związku Radzieckiezezna.je,

ra

e egałów

~udown·1ctwa
N

I •

acze ne1

go, General:ss:musa Stalina,
WKP(b), oraz wyzwoleńczej
armii radzieckiej. Odśpiewaniem „Międzynarod ówki" zak-onczono
.
tę spontaniczną !roinifestację na cześć Zw!ązku
R a d z:ec
· k"1ego.
W imieniu CK Zw. Zaw.
R,obotników G-Ospodarstwa Ko
munalnego ZSRR przemówił
do delegatów tow. Pieriakow.
Mówiąc o pol!tvce pokojowej Związku Radzieck!ego
podkreślił: „Naród nasz 1 nasz
Rząd, na czele którego stoi

M. in. na Zjazd przybyli: wi przewodniczący Centralnej Ra
ceprezes PKP min. Szyr, wice dy Związków Zawodowych ini..~er Komunikacji _ Ba- Burski, rektor Politechniid
!icki, w!ceminister Przemysłu Warszawskiej - Warchał•)WLekk~ego - Golański, wice- ski oraz liczni przedstawiciele

Obradyform-,,
atrystów
plastvków wKatowicach
wychowania młode1to narybku
Nowe

W dn iu 27 bm. r07lp0czął w'Plastyków, podobnie, lak 1
Katowicach obrady IV walny inne związki artystyczne wiogólnopolski Zjazd delegatów nien stać S:ę kuźnią nowel
Zw!ą~ku Artystów Pla..;tyk6w. myśli ideowej i artystycznej,
Na ZJazd„ w którym bierze u- winien stać się wychowawcą
dział ~na? l~O. delegat.ów, szerokich rzesz młodych plaprzybył.: wicermruster Kultu- styków, a stojąc na straży ich
7Y i Sztuk! t?V:· Wł. Sokorski ideowego i artystycznego obi!
l
przedstawiCiel KC PZPR cza, Związek Plastyków wiJ. Albrecht.
nien stać się czynnikiem dyDłuższe P:r:z~ówienie wy- namizującym nasze życie arłosił wicemm:ster Kultury 1 tystyczne, organizującym dalSztuk~ tow. Sokorski, który szą walkę c- -.1-. ~:oodkreślil m. in.. ii Zwiazek łtJICznY.

,,dygnitarstwo"

wielki wódz t nauczyciel Józef Stal!n, walczy 0 pokój na
całym świec!e, demaskując
podżegaczy wojennych .
My nie chcemy wojny. Narody całego świata 1 cała postępowa ludzkość
nie chce
wojny również. Całą działal
ność radzieckich związków za
wodowych przenika w!elka
idea proletariackiego :nternacjonalizmu. Klasa pracują
ca Związku Radzieckiego uwa
ża się za cząstkę klasy pracu!ącej całego świata".

Następn:!e tow. P~eriakow
o zniszczen!ach, dokonanych przez najazd hitlerow
ski w Związku Radzieckim.
„Pod kierownictwem nas:r.eJ
Komunistycznej Partłl ł wiei
kiego wodza ludzi pracy Generallssłmusa Stalina - naród nasz odniósł zwycięstwo
nad wrogiem, obronłl cześć,
wolność I niepodległość ojczy
my, ochronił na.rody całego
świata od faszystowskiego ja•
rzrna".
Przemówien:e delegata rad . ki
b
nec ego ze rani często prze
rywali oklaskami. Na sali roz
legały się okrzyki: „Niech żyje Związek Radz!ecki - ostoja pokoju", „Niech żyje wiecz

soc1·a11•styczneoo
mówił
0

o rganizac1i.

Najważniejszym z zadań sto Jących przed gOl!podarką polską Jest przedterminowe wyk onanie planu 3-letnlego, oraz
właściwe pnygotowanłe pia.nu 6-letnlego. Wielką rolę w wal
ce o wypełnienie tych zadań ma do spełnienia intell~encja
technlC'l!Jla. Formy realizacji tych zadań, stanowią główny
przedmiot n Walnego Zjazdu Delegatów Naculnej Organ!zacji Technicznej, który l'O'ZJ)OCIJlął się w dniu 28 bm. w
Warszawie.

0

T h

ee nicznej

świata nauki.
Po ukonstytuowaniu się Pre
zydium, przewodniczący, :Oż.
Kropczyński
udzielił p;łosu
min. Szyrowi, który w imieniu
Rządu powitał Zjazd.
Z kole~ witali Zjazd: rektor
Politechniki Warszawskiej inż.
Warchałowski. tow. Burski w
imieniu CRZZ, oraz robotnicy
.
- przodown:cy pracy z całeJ
Polski.
Prezes NOT - tow. min.
Rumiński,
zabierając głos,
wskazał na przykład Związku

~a~~~~:fiienc11~~h;~~~!j :l~~~o n1ar~i1~~„~~1~~

i świata robotniczego przyczy
nita się do osiągn!ęcia wielkiego postępu technicznego.
Min. Rumiński zaapelował o
jak najżywszy kontakt ludz.!
nauki z robotnikam! w fabrykach. Trzeba również przełamać- skostniałe l konserwatyw
ne formy dotychc1..asowej pra
cy niektórych instytucji naukowych.
Po przemówieniu m!n. Rum!ńskiego sekreta.n generalny
NOT, in:!. J. W. Czarnowski
z.ło:!ył sprawozdanie z działałnośc:I. NOT za uble2lv rok.

żyie Józef Stalin".

Serdecznie przyjęl~ delegaci
członka $wiatowej Federacji

Związków Zawodowych i prze
wodniczącego CRZZ Iranu tow. Beza Rusta.
Zagadnienie błorokraejf, tak
w poszcugólnyeh ogniwach
organizacji zwiazkowych. Jak
ł w pracy 7.awodawej było jednym z naJczęśclej pon1s?.anych tematów. Równłeł atakowan~ ostro „dygnitarstwo",
spotykane w tyoło organiza•
cyJnym I w admłnistracll DG•
bllcz:neJ.

Rr 1'11

H.upczqli krwią narodu połskieq_'!_

NA

IKCZE

sanacji i endecli z Abwehrą i Gestapo

WSP

t.PRACA

ok esie okupacji

powstania warszawskiego

Zeznania ś~rodka Mierzyńskiego w B dniu procesu Doboszyńskiego

I

Wa.rszawa (PAP). W to!<n ósmerro dnia rozprawy Ada- kontynuowana była w si;>os6b wielu pr;redwojennyeh fac how- ra m.lała jeszcze przedwojenSw!adek Mierzyń~k:i St anisław, który zeznawał jako ma Do-boszyńskiego przed llejonowym Sądem Wojskowym bezwzgledny aż do wYbuchu ców z tej dz.i~dziny. Ak~ję prze ne kontakty z Niemcami. Popr-0wadr.ono bardz.o skutecznie. średn:czył również w tak!ch
został w Warszawie zeznawał świadek Mierzyński, który ujawnił powstania.
pierwszy, powołany
Ustosunkowano S':lę negaty- Wiadom-0 mi, że wydawano Kri rozmowach hra.bia Ronikier,
przez prokuratora w celu na- nowe szcz.egóły bliskiej w~półpracy wywiadu sanacyjnego
który~h zajadły 1ermanofil.
świetlenia stosunków, które pa 1l hltlerawsklm, w przededniu wybuchu wojny polsko - nie wnie do sprawy pomocy prte po d.z,iałnezy PPR.,
Pr<>k.: Proszę opluć rouno
nowały w II Oddziale sztabu mleckieJ. Swiadck podał równid ohraz ma.fljne,1 orga.nłzacjl ~ladowanym żydom 1 w tym przeka.zywa.no na.stępo.i~ do Gewy prowadzone z Niemcami
przE-dwojennym I „Klub 11 Listopada" oraz inspil'acji hitlerowskiej w li Od duchu wpływano przez prnsę stapo.
W okresie
P er.a tym znam fakt porozu- przed powstaniem war~uiwpodziemną na społeczeństwo,
dziale.
w c:ia.sie okupacji.
Żywe zainteresowanie wywołały na sali sądowej poda- a nawet szerzono propagandę . mienia z jednym z wyżeozych skim.
Swiadek wyjaśnia, że jest
Swiadek: Były dwłe tak'.•
porucznikiem rezerwy, w r. ne pn.ez świadka Mierzyńskiego rewelacyjne fakty s pra- żP. kat.dy Żyd, ukrywający r!ę utąd.uików Gestapo, Spilkerem
1935 odbył kurs Il Oddziału cy li Oddziału w okresie okupacji, szczegóły porO'rumień, przed okupantem, jest agen- w "Prawie „wylcu~iywana." Biie rozrno1wy, w których uczeatnł
sztowanych ludzi delegatury. W czyłem jako tłumacz. W roadla. of i c~rów rezerwy i J:?O u- zawieranych przez dowództwo AK z Abwehrą niemiecką. tern G€stapo_
W konsekwencji Żydzi. któ- r()Q'.mowie tej osi ągnięto p-Orozu mowach t;:ch i dowóittw:m
konczen:u _tego kursu św1ad 0 k m. In. porO!Zllmlenia, dotyczącego ostatnich tygodni pn:ed
n1eatalrnwanla rzy wyszli re swych kry.J6wek mienie tego r-0dzaju, że areszt-O AK, z ramienia armlt nletn1ec
Mierzyński skierowany został powstaniem warszawsklm, doty<:2ąceg 0
na przeszkolenie do samodziel przez AK wyeofujl\(lej di: z frontu wschodniego armll nit"- w momencie wybuchu po'NSia wani będą zwalnill.ni w m.mian lrlej brał udział kap!tan AbArmil n1a. b:vli uitttymywan1 ' od· ze. zadenuncjowanych PPR..OW- wehry Edward Motta. Pierwnego refera~u informacyjnego mleckiej, w za.mJan m pomoo Niemiec przeciwko
si.a z tych rozmów od'ly~a 1!41
prowadzani do polskich placó ców.
Czerwonej.
w WarszaWle.
Ustalono C€nę" sześciu pe na początku 11pca. M"ltte owek bezpieczeństwa.
Celem tego kursu hylo pr::y 1
Ws ...ólna akcia perowców ·~a jedoego czło- świadczył wówc_zas. że ma pe
gotowanie oficerów kontrwy- tyratl.ziecka. dział.ała na. prze- skiefo, których miano pnyw!eka delegatury. w wyniku wn~. w_1ado~ośc:, lt w ch~IU
1
,.,
pn:ed
politycznie
strzeni lat i wciągnięto do niej gotował!
wii-dowczycb rezerwowych.
tych rozmów wszystk'. c'1 are- zbl:zema S1ę wojsk rad7.lecAbwehry
Prokurator: - ~ald był k!e prawie całą. prasę, radio i wyda. wprawadzenlem na od!'fowied
sztowanych „wykupiono" vi.: kich do Warszawy przewidu.AK
wa
et
n.
w
ero
i
I<
run r ~ wyszkolema na tym wnirtwa k~ :ą.żkowe. To wszystko nie stanowfiika. OplekunE-m
ten właśnie sposób _ mówi je się wybuch powstanh. Mot
dział~ło w jednym kierunku - klubu był Rydz-Smigły. kt6r:v
ku rs : ~.1
1e prosił o potwierdzen·P., czy
P??ku111t-0r:. CfI[ propag:a!1da świadek
~";;1a~ek: Chod~Uo. prz~de orzeciwk9 Zwią.Zk<>wi Ra.dziec- brał udział we wszy~1kich
Proku~ator: Czy nastawi~ jest to prawdą. palej pytał on
kW:a.Jkii ze Związk1ie-m 1:.,adr;!~~;
w y ..tkim o zaznaJomieme się z kiemu. Prr.pa.ganda ta zwr6c(Jn1t w.eks:r:ych uroc:r.ystośclach .
kr ju pow czy władze AK po ewent11allit
,,oecy!IZllzan • prz.,.,po ... , 1
K:erownik!em politj'Cf.nvm im
cy była równiej pneeiw pall~twu,
wyw~adami I metodam!
wywi~d6W: państ:v ościenn~ch które uważano za. prZ;vchylnie był ówczesny minister ipra- o których :Wf!J?ominał łwi11dek, ~t:w~ ~~~~r:tm'!~ czy tet Die udanym powstaniu zamie
rza)ą wpuścić ~o Warszawy
W :stoC1e, głowny nac. ~k u•toi<nnkowane do Zwią.zku Ra- Wit'dlłwoścl. Gt'abowskl, któ- ~rz~brały _Jakie'. realnt1 form,v, pod kierunkiem Ll')lvl;vnu?
Swiadek: Raczej pod k!erun wo1ska radZ:eckie, nił ko!'!iec
był połO'lony na walkę z wy- dzierki~gc, przeciwko CzechoSl:c ry nadawał ogólne na 3 taw!e- J~h chodzi o działalność Il od·
zaproponował on, a'ly AK nie
klem Londynu.
nie pl"Lyjete przez u Oddz'.ał. ooa~ 7
war.jt.
wiadem radzieckim.
atakowało cofaj~cej l'ię :ie
\Vychowankowie w latach t~h ~częła 11ię - Grabc'WSlrt - zeznaje łwiadek Awiadek: Tek, były P1"1J8Pl'OEkonomia krwi wschodu armii niemieck'ej.
!zczególni!' - wygł9.szał referaty, kt6re by ~dza.ne pewn• ?'Ozmowy z
mówi świadek ., "
Motte powiedz.iał równie!, te
.•. n;em:ec~ie ;
energirzna walka z partią ko- ły dcllłownie peanami na cześć Niemce.mi. Rozm<>wy te pokry••d WO k
będz!e mógł służyć pewną po.aw~ad.ek W:yr.aża. g.oto~~ wy mu ni styczną. prowa.dzoną z j<'- hitleryzmu. Były one t:,k zawsty wały sit z linią przywódców
Prok.: Czy świadkowi jest mocą w wypadku gdyby armii
m1,e01ema większeJ ilości O@Ób dncj 8 t.ron:v przez Mgana pol i li.Zające, te dyskusja stawała się A. K. Na początku 1943 r. _ zo
~ kluezowy~h stanowiskach re cyjne z drugiej strony prz.ez n n&11ret w tvm gronie cz~"'ami n'e •tał na~iąza.ny kont11.kt ~ Niem wiadome o koncepcji „stama n:emieckiej nie atakowano i
możliwa. Szczeg6ln!e po J>0"1'l"O r m. of1eerem „.Abwehry' , nnz_ z bronią u nogi", r::zy jak in- przeciwstawiano się wojsk'.lm
które prze- pddział.
żunu sa.na~yJnego,
ni ją nazywają - koncep~j' radzieck:m.
Jednocz~nie faworyzowano i cie Grabowskiego 1 Niemier.. wi~1<iem Motte.
~zły J?rzez II O<ldział, wspomina
Druga rozmowa odbyła się
W rc.zmcnvach t,vch bre.f.v u- .,ekonomii krwi"?
wzr-0:;.t u~ruP-Owa:ti gdzie był go~cie:m Franka.. pó~ J~c, ze przez Bzkołę prze,.zły popierano
Swiadek: W wyniku poro- pod koniec lipca. M0tte otr:r:y
Me tylko tak wy&<>kie osobisto- skmjnie p-ra.wioowych ONR itp. niejszego generalnego gubemato dział 1 rami&nia. delegatury
ra oku})Owanej Polski, jego aa- dwie oeoby or&z j& - jako tłu zun1ienia s NlemcamL o kt6· mał wtedy odpowiedt, te istot
.!. '11d •
NR
ki ja.k Beck, Pieracld, Ko«cW
MRC>r.. W jednej I tyelt l'o.ztnÓW Tym wspomniałem, prakłyos- nie powstan!e jest plan<>wane
na Z.011 Zie chwyty Jl.te miały ,ra.n.1C.
kowski czy Sławek, &le D&'ret
prop02ycję nie uprz~st.ani> akcji pn:~łw i te powzięto decyzję niewpu
wys1U11łł
Mott.e
S k I . "
hit•erow,_k;m
w przemyśle pa.'dstw<>wym czy
zbrQjnej ko armlł niemieckiej, ograni- szcz.en.!a wojsk rad211eckich.
&kcjt
wstrzym:tnła
,. z o en·e
.
w przedsiębiorstwach paiistw()..
d o _a k ~ j"1 Pertraktowano
j
J
W referatach informacyjr ówni ei;„ W
w:vch II oddZiaf obsadzał czoło- nych mówiono szeroko 0 tym, o 'Cerów po skich A. X. przectwko armii niemiec cza ą~ się jedynie
ktej natomia.'!t zgłMił desinte- przeciwko G€stapo t ;)ol:cji. sprawie nieatakowania wojsk
ł" •
B
we sta.now1ska. jak to miało miej
Th1maczono to przed spo?e- n:emiecldch. W zamian :r.a pv
ressement a.kcjit przeciwko poli
er,l!n1e
W
sce np. z mjr. I'ularsk!m, pracu t.e organ1ncja ONR otn:ymuczeństwem konieczno~c\ą „e- zytywne ustosunkowanie - rlę
Awiadoek op-owie.da nut.ępnile cji niemieiek1ej.
je plenlądtlle s Niemi~ ~ mimo
jącvm w „Orbisie''.
Prosił on dale.1 0 skontakt().. konomi.l krwi". Chodziło tu je do jego propozycji. Motte przy
Przedostatni szer p C'ddztału to nie przeprowadzono aresz- że na wiosnę roku 1939 Z08tał
zaczyna
towań . .Jednoc7.eśnie
i oma innymi of"LCcra wanie z wywiadem A. K., z któ d rtocze ś nie o ułatwienie N'.em rzekł. że N'.emcy. opuszcza j ąc
d wra.z z k'lk
ONR
dz!
.
płk, Pełczvtisk1. od'l/ył oknie sta si
1
ań~ mi Il 1>dd~ł~ delag"Ow11n:v ?a rym chci?.ł dojść do poro:!Umie· c._,m prowadzenia wojny prr-~- Warszawę, pozostawią magap:a~c 1~:n~~an~wls~ach
łowy w II oddZiale.
P h kun do N1em1ee. awiadek M1e- nie. Równoezeroie wv-mnał pro c1wko ZSRR oraz o oszczędze zyny broni i amunicji, a nań t
h ,
W odni"'!! ieniu do zn1tnego mi t ·
1
5
- n1e sił po ._
·
·
...Aslt'1 w t .en apoe db m6 W1· o pozycję,
wowyc · rz-J"
- n ~ pa faszyzację
•..,, a b y w d"_cy j u j·ą wet cle„„ką b roń . Chod Zl·1o oMl
tv\Zielll'
te g~t6w j&st
Przeprowa.d%ano
przedwojennego, kiedy s wov,ryc
ok l"l'!OU
of
re11lnej .p9111ocy dll\ Jlrzenrowa· cym momencie wojny •ich-wy artylerię na Wsil~
_
.
to byłem w bliższym kontak~ie Polski dlii. umożliwienia. zbl1te. tym:
Zasadniczą byla .!prawa nłl'l:11
·•
Płk. Enghcht l!'ll!.krmnnikował dzenfa pr~e1: koniipłrMvjue ko. cić władzę. ·
ł
NI
mówi świer; II oddziałem _
1 "i ż "~cam ·
Było takle powiedzenie w wpuszczen:a wojsk rad2'lieet1
aczyna t1.ę mi wówc:r;as, ił w zwią.z"•1 1 u mót'ki deleg.atnrv sbteczniejdek - mogę ~twierdz ' ć że 11 nóa
oddziałach NSZ. że „szyny na k!ch - co uzgodniono całkoPPR
odd:'ilał przygrytowywal ~blitenie r wn eNł s. ina propkaganda na mierronymi p~M.mi ńbliłeni~ szej walki
· takow ani a -1t"'
· · i ruea
~ hód na1eł y smarow a"
·
z
i mu·•
.<>mee.
""vk'"'
c ma- wicie
J'eiełi chodzi
1.~?-~go -po11 :vcznego
no l't
k
k Wv orzysty\va
.lk"
polityc:me 1 militarne p-Olsko- rzecz
0 akd" TlrzeMw „~c
1
jdal np. ~ko-nremiecll:iego lmr"odzl ko- l>P~ oA--'~d-Zył "e 1,,.st „ 0·t„w słem. aby poołą.-i z hronlą ł niemieckich; o ile wiem, wy o.
niemieckie ornz don.rowadwnie ni~ w~zde le 0B a7.._e..
lk
t
ł
IP
I
li
dl
I
tik
p
u
"'
·
·
"'
•
•
~w·
-··
1
„
·
pro
a
•" do woj- o 1mo 1a ę_ w.d Pr 1me
1,;10•
n em .c· nane 7.0sta o to y o czę ś-'
l\ arm
am
meczno~" ~rzygotnwanm pew- udz'ellć n::rwet pomor.:v w ncqtft os
h"tl
„
w soju;:zn z Niemcami
wo, gdyż powstanie przybrało
ny z~ Związkiem Radzierka~ r;~~wtn:a 1 _eo 1.ogi: ił ero·~- nej ihści Judzi, którzy r. przy- ci broni l~b w inn~· 1 formie kid szł:v szył!c!ej".
Swiadek podkreśla . te li.we- inny obrńt niż przewidywano.
że. wywi:i.!l
wpk aian;a .8P 0 ,.eczens-t •złości mieli by_ć oficerami łąez G'Va~Pntow•ł też
w 7 łuclnej naclzi('i na. uzv~k'ln'~ s , iei
5 •WU prze onama, ze ... 0r7.y
NIEMCY CRCIELI POL~tia władzv grała wówczas za
•
•
-T
·
·ir
d h
SKil\11 SIŁAM1 WSTRZYniemiecki Z?nrzesbnie .l?kle,l- ~adnlcz rol
teryton-alny·fu na na jest dla Polski hitlerow:;ka :11 ":Vvmi.
a: Q vr•zy
ę.
ą
przedzi.aJ.alnollci
b101U
kolwiek
wym!it~har.a~ter
to
Miało.
wsr.hodz-e, gz.eroko pwpagowa- stmktura polit;vczna
MAC ARMIĘ RADZIECKĄ.
Hrab!owsk;e
ny, g?yz rowniez l ~1emry dwkn A. K.
Jest rzeC'zą zrozum: alą
ny>ch pod hasłem tzw. „mocarPrzypuszczali, te w}aśnie w
ł
Motte otrzymał po pewnyni
mówi śW:adek . _ że chc>d~lo zostah w ram:ic'h wspołpracy
stwowo§ci".
WarszaW:e dojdzie do bardzo
obu tvnh
„ "
„:rons--a"'hły
- • .,,,,...,_._.ó w WY'> ł an 1 czasie pozytywną cdnowiedś
~u o wykorzystanie w kralu
silnego zbrojnego starcia z ar
G esta~o
Z~o<lzcno sią n:i. za.przestanie
a k preparowano te>go kl:matu tej plat!ormy do Polski.
m!ą radziecką.
Prokurator: - Do Jaklt"ęO ~kei! ,..~..,nriwko armi1 niel"\ier.
która ułatwiałaby poro1.umie„klimat"
Czy sure masy
Prok.: Prok.: Co świadkowi ":'1anie się z Nll'mca:ml. w cehi mom~ntu trwała ta wspó?pTa kiej, R'5wni!'!ż energiczniej~za ak
•
cjl\ przeciwk„ PPR mi1>h być do~ o.. ko~szachta~h ~ N:em akowców, które chciały walwspólni'!' akr.ft przeciwko zw. r.a z Niemcami w 1939 r.?
BDłV!"B d ,·el" k 1
Swiadek: - Odnonę wrate podl~U\. Mottego lkonta.kto..ń- carru i roli Pełczynsk1ego w czyć i Niemcami t które do
Awiadek Mierzy{l~ki °'wiad- RadzłeektemuH.
tej walki szły ucttiwie - w'..e
tych konszachtach?
nie, te cło ostatnich prawie no takte • wywiadem A. X.
•
e>za., iż koncepcja t& miała duSwiadek: Odgórnych lton1za działy o tej t.eortt „ekonom'.i
m6wi ~pnie
Wiem, _
f.o zwolenników w wyż!'zyeh sfe „Klub 11 l·stopada'' dni przed wYbuchem woJnT.
ie- '" __ chtów z Nlemcarcr. było bat'- krwi" ł o tych wszystkich
Mówiąc o pracy II-go Od- łwilldek Mierzydski _
_ W"V IPoarn ; ą
rach wojskowych i szczególnie
• dzo dużo. Pełczyński odbywcłł konszachtach przedpowstan!o...
,_, d-' ł •
działu w okresie okupacji hi- _, d
d- ... e
propag:.w2.na. była tirzez wojsko
h
,..,.......
f
tk i
„,11. ~~ enere,czn1A
'J)"1~'"
w•ll
·
tlerowsk!ej, świadek atw!er- n& terenach wschodnich, zatmBJ: S'PO ,an .a Z lre em u=•apo wyc ?
ra C' Ó W
7
wych , poch odzących z ll'.tta.iny
Swiadek: - AblOlUtftM Die.
Hahnem.
warszawskiego Prokurator: - Co łwladek dza, te oparta była ona na po ·
którzy pozostaw111 tam swoje
majątki, a. kt.órym wojna mogła może pow'edzieć 0 „Klubie dobnych zało:!en.iach ' polega cza.l:i.c się bnrdzo daleko, bo at Spotkania te miały miejsce w Zagadniert.e t. zw. „ekonomi!
Don, J?:~zie dano mu woln„. Jabłonnie a hrable10 Potoo- krwi" było przedstawiane tym
ła na faworyz:0wan1u NSZ i
- w ich mniemaniu - dobra te 11 Listopad:i"?
masom inaczej_ Tłumaaono
stano- r~ 11 w zam an za zwa.1czante kiego.
Swiadek Mierzyński: - Do obsadzaniu różnych
od.d~. Inna frónła ich niechęc
Swiadek zeznaje dalej, te w im, te jest ona kon:eczna do
do Związku Radzie~kiego wyni „Klubu 11 Listopada" d:,s•.a- wi~k przez ludzi dawnego l>l\rtyzantów radzieckich.
Krakowie odbywały S:ę przy- uderzenia w dec:vdulącym rno
Haniebne
kały z wrogiegn sto!'lrnku do Iem się z polecenia kpt . w:f.'~z Of'.l'"'R
jęcia, na których bywa!; róż- menci.e na Niemców. Szare ma
k •
t
Urabiano sp<ilt'l'lieństwo hanstroju mdzieek'ego. .Tednoeze- b'l•kieuo. szefa samo<l1. refera
ni hitlerowscy dostojnicy Na sy akowskie- nie Or!entowały
ransa Cle
6nie u•iłowano przenieśr dawni). tu informacvine>'?O. !!d'"Ż Tl · ~1,..,1 antysowlrckłml. JednoW wyniku r- ... regu rozmów n . .iecJnym z taklrh przyję~ miał się wcale w tych wszy~tkich
niechęć d-0 R.o~ji carskiej na O::ldz'.al chclflł być ·hkl, inie „-„~ . . le prowad7A>1'0 walkę z
konszat'htach. Mam 'Wt'atenłe,
p(•informowany o działa In 1- j Pohka Pa.rtlą Rolt6>tnlczą s tworzono w pionie delegatury być Ko'!'orow!kl.
Zwia1..ek Radz!ecki.
W licznych rozmowach z te wówczas nie uW.en:ono by
wyra'!:l'Jej lnsplracJI nlemlec- specjalną komórkę, która zajmoKlimat ten r!'bi-0n:v b:vl tuprł ści klubu.
Kluh frn mi:> I był' wyl~itar [ki1>j, Akc la ta prowadzona w wRła ai~ zagad11ieniami walki z Niemcami poś„PdnfC'Zyła rów- nawet, it coś podobnego monie wyraźnie przy uż:vc iu różnycb S'Jlrn!-Ob6w. Propaganda an nią d-:if.lłacz:v t~'fltl f~sr.ystow- celu .. or7v~zcze>ni;i orzedpola" PPR. Do komórki tej we«zlo n14'i hrahlna Tarnowska któ J:(ło mieć miejsce.
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Daf eko od Moskw;1

-

N1e rozumiałem go tak, jak rozumiem teraz, kiedy

wyszedłem z jego niewoli. Muszę się przyznat, że udało
mu się i mnie zawlec na swoją stęchłą łachę. Przykro
ryomyśleć, ale to ja odpowiadałem je[!o sł0wami na pro
jekt zmiany tra!'y. To właśnie ja nie potrafiłem poprzet
Tatiany Wasylczenko, choc' a7. wiedziałem. że ma r;:icję.
Stary, sądząc podług głosu, był zdenerwowany i Beri-

Gdyby nagle zniknęły grube informatory, reglamentuGrubski na pewno skonałby na atak ser- d1e chcąc go uspokc.jć - µowied<i'l~
jące pracę - Niep<>trzebnie denerwu_ie1de się. Wszak ohPcnie zajcowy. Bezsprzecznie posiada dużą wiedzę, nazbierał jej
mujecie się badaniem s1<omplikowanego zjawiska, które
niemało w ciągu lat pracy inżyniera. Wierzy mocno j~d
należy ju~ do przeszłości
nakże jedyn'.e w to, ce napisane jest w grubych, zagra- Snróbuję, - odparł Topolow. - Oczywiście. że nie
nicZ!1ych, lub w niektórych naszych księgach i już sto- wszystko było s~ mpatyczne w moim byłym zwiPrzchni krotnie potwierdzone przez różne autorytety. Idąc z na ku. Ale nigdy niP powstawała we mnie chęć przeriwbożeństwem za nimi wszedł pewnego razu na pe'vną cziałania lub buntu. Zresztą znamy się tylko ćwierć wiecienistą łachę i na niej pozostał . Wszystko co jest nowe. ku i on nazwał nasze dawne stosunki srebrną nrzviafoią
C4yjaś odwaga, inicjatywa twórcza po prostu rozdrażnia <:zy rozumiecie, jak trudno mi myśleć o tvm .zaprzyją go... Teraz rozumiem, dlaczego z takim sarkazmem siężonym przyjacielu" --· Kto~ dawno temu nowiedział:
i rozdraźnieniem przyjął projekt przeprowadzen ~ a 1u- „Zastój - to śmierć". Grubski iest w istocie c1łowie
rociągu na lewym brzegu. To było jeszcze przed wami, kiern umarłym, żywym trupem A ja w młodo<lC'i bvłem
kiedy sprawa dotyczyła pomysłu Karpowa oraz innych zupełnie innet;o 1d:inia: po d;::ibh1 ze snokoiPm i mtvną
W ten sam sposób reagował na plan Tatiany Wasylczen- clajcie nam niepokój. cią~le coś noweP.;o ka7dego dnia!
ko, domagającej się na wszystkich zebraniach, aby na Jpsteście dla mnie żywą antvtezą Grubskiegn i cies~e
raz' e zakładano prowizoryczne połączenia telefoniczne. się . Że wreszcie 1estem z W;lmi. Jestem z:idnwnlrinv że
Czy nie rozumieliście Grubskiego przed tvm? j;idę na ciefoinę . że będe tam pracował A Gruhcki sam
c:v nie ooiechal i mnie by nie puścił. Przykro mi sie
A może rozumieliście i zgadzaliśde sie z nm?

przyznać, ale nie prosiłbym f!O - gdyż jest daleko, zimno
i zbyt wiele niewygód, a ·w domu ciepło i sp<>kojnie. Ale

coś mi się ud?:ieliło, jakby przeszło od was i już nie mogę
usiedzieć w, domu, pragnę wszystkiego dotknąć własny
mi rękoma, samemu obejrzeć, jak się będzie układać

rurocią!{ w cieśninie ... Smieszne jest moje rozumowanie,
Jerzy Dawidowiczu?
Chciałbym wam uścisnąć rękę, ale nie jest to odpowiedni moment. - ciepło powiedział Beridze.
- Ktoś wysłucha mnie i wzruszy ramionami - po
chwili milczenia cią~nął Topolow, - „Czy stary z palca
v.·yr~i;ał takie zagadnienie? W naszvm kraju ono nie istnieje_ Wszak cały nas;- ust.rój, cały system - jest twórczoś
cią. jest przeciwny zastojowi. Ten stary dziad <'1i<'e nam
Odpow·em
narzucić swoje subiektywne przeżycia!" oponentowi: słusznie, C'łły nasz
wyimaginowanemu
~1strój jest f;rzeciwny spokojowi. przeciwnv beztrosce
zastojowi. jest za wszPChstronnym żvciem Jednakże
problem poruszonv prz.eze mnie istnieje . Wygł<>sili~cie
7 clanie: zjawisko , które należy clo nrzeszłości. Czyżby?
W kr;:iju nac;zvm m if'c: 7 ka wielu lunzi - milionv! T ka7dy
ma swói los Człowiek urndzil s'ę. żviE'. wvchowuje się
Czy
' wiele przvczvn składa się na t0 . i„ltim bedzie
dlate~o przejmuit s ; ę tymi sr.iraw:im• . 7.,. rn::in'l S?e~f-dzie
siąt lat: stary specjAlista pełen J;.)rzesadów? Ale t() bzdura. wcale nie iestem stary!
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v;entylatory ~ohrodziejstwem sal prodiktyjnych

Tfl.Y nowe wynalazki -

Wchodq.c do tkalni w :PZPB
l'r 9 jeetem zdumiona.. Na a&ii
tvzorowa czystoM, powietrze bez
pyłu, ~ chara~ter!stycznego
~& fabryk ~łókie~1cqeh . . Bq~ wy macie ta.kie „g~rskie','
powietrzef - . pytam przewodni\zącego Komitetu Wsp~wodmctwa - tow. Londowskiego.
W odpowiedzi pokazu3e dwa
121eregi wentylatorów wycią.go.
wych ze zwilżacza.mi i powiał&: przestrzegamy pilnie by tem
pera.tura. była u nM wtMa.: 22
stopnie C i by powietrze za.wien.ło 85 stopni wilgoci. Utrzy.
ma.nie odpowiedniej temperatury
wilgotności jest ba.rdzo WJ.żne
aa aa.li produkcyjnej. Teraz ro·
sumiem, dlaczego wszystkie k.-os
Jl& „idą", jak tylko okiem sięg_
11.ą.6.

Współzawednictwo uzyskuje c-om-z większy zasiąg

ganizowano tu 4 zespoły najwyż
szej jako6ci. Szkoda tylko, te
zespoły te nie dzielą. się nawzajem swymi dołwiadczemami i
nie dzielą. się doświadczeniem z
iv.nymi zeepołami. Bardzo przydało by się urządzenie na.ritl
bądt to c,złonków zespołów, ' bądt
też kierowników, bądt też ogo5L
nego zebrani& tka.czy, na. któ.
rym kierownicy zespołów naj·
wyższej jakości opowiedzieliby
o swoich metodach pracy.
Przewodniczą.cy
Komitetu
Współzawodnictwa..
tow. Londowski planuje właśnie tego rodzaju przedsięwzięcie na. na.jbliższą. przyszłość.
Tow. Mi~zczak Irena

downie& na 6.ciu krO!lll&ch zobowią.zała się na Kongrea
Związków Zawodowych przeszko
li6 w cię.gu 2 tygodni 10 słab·
szych tkaczy, którzy nie wyra.biali normy. A rerultat jest.
taki:
Dyrektor tkalni zawiadomił
1isemnie Komitet Wsp6łzawol.
nictwa, że prr.e!zkolone tkac•ki
wyrabiają. już o wiele więcej pri
my, niż dawniej. J'eden z kierowników zeepołów, tow. Za._
krzew11ki, ma. dobry system wza
jemnej pomocy w pracy. Często
przychodzą. do niego tkacze ze.
społu i mówią.: Chodźcie zoba.czy6 do mnie -czy osnowa. nie
przo_ jest za lutna, albo: - zda.je mi

-

lit, te kro1mo nierówno „idzie' ',
a majster jest zajęty. Tow. Za.krzeW'llki idzie i w loi orientuje
Bit o eo chodzi, pomaga, popra._
wie., objaśnia., uczy.
ROBOTNIK ZNA WYNlltI
SWOJEJ PRACY
Codziennie wywiesza ińt w fa..
bryce tablice kolorowe, wyka·
zuję.ce jaką tkaninę oddała każ

da tkaczka: primę, sekundt ezy
bra.k. Ambicją. każdej tka.czki
jest nie „wisic6" na. tablicy z
brakiem, lecz wprost przeciwnie
na. tablicy z primą.. W PZPB Nr
9 wida.6 jak na dłoni wsp6łpra_
cę dyrekcji, Rady Zakładowej i
Partii.
Od robotników dyrekcja wy.
maga. dobrego towaru, ale w za·
mian troszczy się o :aich, o ich
byt i zdrowie.
:M'.. Szumska.

Miasta województwa lódzl~iego

tttrzymają

233 mil. zł na żłobki, stacje opieki i schroniska

,Dobr·e czy

złe,

fałszywe"

ale zawsze...

„Pod4jemy wiadomości dobre albo ::le, ale ll<IWS.:e (tik) prawd:r;iwe" - oto dewi:ea radiowege „Głosu Ameryki". Wychodu;cy w
Polsce tygodnik bryty.J.!,ki (w języku polskim) • pt. „Gk>s Anglii"
nie powołuje się uzm~dzie na powy:&szą mal;symę, al,e to mu nie
przeszkadza stos~ '"]ą w swojej działalności informacyjnej.
· Oio w ostatnim numerze lego „tygodniowego pr:r;eglądu śprut.Q
brytyjskich" (Nr 26·139 :r; dnia 25. 6. br.) Zf!'Jidujemy artykul „od
redakcji", , poświęcony konferencji Partii Pracy (Labour PartYti :o
Rlackpool. O iym, :łe prawicowe kierownictwo Partii Pracy 3torpecl0lł'Qło całkowicie dyskmję na konferencji „blaclcpool$kiel', unie!możliwiajqc jakąkolwiek krytyką polityki r~u Adee.Bevi1ut prze:
pr:r;edstawicieli dołów partyjnych - w artykule ani slo;.i;a, Ni1i<r
mi1Ut MJme du.sery, komplementy i pochwały pod adresem dziaialno.id leaderów angielskiej „socjaldemokracji". „clllr. progMn
(ten program, przy pomocy którego Atlce z Bevi11em wzięli na
1cędkt angielskie 1rn1sy wyborcze w roku 1945 - przyp. E. T.) donosi wformacyjny organ brytyj$ki w języku polskim - ZOSTAŁ
WYKONANY BEZ tADNYCll PP.ZESZKóD". W tym miejscu
„Glo1 Anglii" ( P) powołuje rif na upaństwowienie pr.:emysłu
hutniczego i unarodoioienie kopalń węgla. Hm, na miejscu redakcji
„Głosu Anglii" raczej nie powoływalibyśmy lit r.a hl „siokcesy"
Labour Party. No, bo gwoli prawdm mas tr:r;eba'by było wyjaśnić,
:e „Narodowa• Rada Węglbwa 1klada lit w lwiej c::~ci·s lord6w,
wielkich mapiatów i b. wlakicieli, ustosunlwwańych ilo klmy robom.ic:eJ. równie wrogo, jak prywatni J:apitaliśd. Nale:t<Jloby td

i

Pr:tJY 10dpowiedniej wi\g<>tno_
powietrza nie ma. nadmieraych uywów osnów, & oczyszpone pnez wentylatory powie--------•--------~ze wpływa doda.tnio na pre.cę
ł\aezy. Nie ma-s po nich zmę·
9Eenia, a wprost przeciwnie, wi_
Dnia 28 czerwca. w aali kon. \my zł 233.101.000 przyznano na niesienie etylu f poziomu dzia.lal
lla.6 ogromną. energię do pracy. ferencyjnej Urz~du Wojewódz. tłobki spłeczne: zl. 19.008.000, ności poszczególnych Rad Nar
kiego w Łodzi przy ul. Ogrodo· 11a. punkty opieki nad mat\11- i rodowych.
ć l
d
__,
Wentyl11.tory
dobrodziej. wej 15 odbyło się 36-te plena.me d1.ieckiem: zł 145.800.000, na doPrezydium WP.N udzieliło e- wapommc • e g Y pr:r;ea woJnq i
czasie wojny, wla..•ciciele ko.
ltwo snl produkcyjnych - były posiedzenie Wojewódzkiej Rady my opieki i schroniska - nergicznego i wydatnego popar- palń inkasouJali rocznie okola IZ milior.ów funt6w, to obecnie 40 niedawna nieczynne. Dopie- Na.rodowej.
d 39.157.000,
na kuchnie· po. ria. akcji walki z analfabetyz~ w dobie ,,$ocjaldemol,ratyc:mego unarodowienia• aarabUijq . to niedawno poetanowiono je ·.i·
Po złożeniu ślubowani& prz9z wszerhne - zl 17.136.000 i na mem.
t~tulem „kmpen.~ty" - 15 milionów funtów roc:mie. E;-go do
ruchomi6.
2-ch nowopowołanych członków kosziY leczenia 11zpit11,'1ego Członek Prezydium WRN, ob. „if&fer~u", uznanego prze:. „Glos Anglii" za „sukcel' Partii Pra;;y
Sprawnie pra.cu.ją.ce wentyla. Rady, a mianowicie ob. J. Paw· d 12.000.000. Z tej Jrwoty zwią.z
Rad...:e szerokie ma.ty ludności pracująeej dopłacają równi1ttko 3.000.0IJO
~
fti"tów
roc•nr'
tory w PZPB Nr 9 przyponti.. lika - przewodniczącego PRN IO.. se.morzą dowe otrzymały zł Strze1ecki, zreferowaJ
••
• ~•.
11ają. mi inne fabryki. W „trój· w Lęczycy i ob. K. Smolicza 175.594.270 & instytucje opieki zagadnieni~ biblioteczne w wo.
,,Partia Pracy - obwiessc.:a triumfalnie „Glos Anglii" ce" bawełnianej na przykła·l, f:Jrzewodnfozą.cego PRN. w Kut. dobrowolnej - zł 57.506.760.
jewództwie łódzkim. Stwierdzo- u,iele zd:i:ialala,' Cl dokonała tego głównie prz~l.'O'/!łOCY :1e Stanów
aa Tkalni Elektrycznej też ~Ił nie,
spr&wozdanie Prezydiu'll Na kilku kolejnych posiedze. no ata.ły rozwój Ideat bibliotek Zjednocsonych i z Commonwealthu": Hm.0.:-if!ow"\, lid miejscu
11Ventyl11.tory ze zwilża.c?ami, a.le WRN z ,dzi8.łalności za II kwaY.
nie.eh
rozpatrywano
wnios1tl v wójewództwie, podkreślaj>l-C „Głosu Anglii" (?) nie chwalilibyśmy rak mocno tej „pomocy",
do tej pory nieczynne. Nalei:J.- tał 1949 przedstawił tow. Socha- mązków samorz„dowych do Sa.-···••·- ·· b rwcselskiej
•
.,.
ogromną. pomoc, udzielaną. w tej '"""'s:r;cza.
u:ra:, - fJd Y s OIWZJi
sesji organizacji marło by je również uruchomi6.
DomagaJ.s_
przewodn. WRN. morz„dowego
Funduszu
Wyrów·
shallowsk1e
--•
bryty j'
· d za fatalne ba:n.huc.,.
dziedzinie przez P·""stwo.
Wo1
"'"a
pra&a
s1ca
potwr.er
Do waz.meJszych prac, prze pro.
..
=
l
WYNALAZKI
wadzonych przez. WRN w okre·. iawczego przy Kance~am Ra.dy jewództwo łódzkie posiada ob:ic- tw~. Panu Marshalla i pr:r;ebqkuje nawet o wycofaniu rif W. Br;·sie
sprawozd&wczym,
należy
roz.Państwa
na
zrównowazenie
bud.
'itann
s
tego opłakanego ,,inteN!suH.
W tkalni PZPB Nr 9 na Lą._
nie łą.cznie 261 bibliotek puA co ~
-·klHn
_,,_„,..·eh •• Comm·'"„'ealthu
(•n
~A~H
-.· "'CZ"
., , .,c
--. .,.,„'r",
vo.., ~~~
:kowej wypróbowano trzy nowo pa.trzenie i zaopiniowanie 12-tu źetów w roku 1949. W ostatecz·
kó
z
dó
M"
·
k"
h
blicznych
z
ilo~cię.
ksią.żek
przede
wszystkim.
:r;
kolonii)
to
naprawdo
n;•
ma
,,;,,,
c.
·
.ym
pop•-r
arą
W
ieJS lC ' nych sumach przyznano poszcze.
wynalazki. Są. one ba.rdzo pr(). wnios W
... ~
....231.154 tomów i 1.100 punktów ~ywać.
· et-e i przynoszą. duże korzyści. poświa.dczonych przez Urząd Za_
Przemilczawszy spra~ gilotynowania przez rzqd Labol;r ParWynalazki te mo~ i winny by6 trudnienia w Łodzi, a dotyczą.. gólnym kategoriom zwitz:!fów bibliotecznych.
W dalszym ciągu obrad wy_ ty wszelkiej opo;;ycfi - „tygodniowy przeglqd spra<ll brytyjskich"
IMtosowane również i w tka.1- eych otrzyma.fila kredytów z Iun samorządowych dotacje na ogóL
czerpują.co omówiono stan, o- ~%apew~ia, iż k 6 nfereucja w BlackµOf!l poparła całkowicie polit~kę
niJ<:h innych zą.kładów, O je;i- duszów linterweneyjnydh Mi-Db nę. sumę zl 440.904.093.
11ym z nich - łapa.cz.a.eh sprę_ sterstwa Pracy n& ·roboty .se.roNa Ol!tatnim posiedienin: Pre· sitgnięci& i zamierzenia Państ- !zagratuc::nq p. Hevina f ię „nio&qcq wólność'' (tóolnośC-ucióku.) w
tynowych zastępujących 1ady :..e nowe. Zainteresowane miasta w zydium rozpa.trzono 6 wniosków wowych Go~poda.rstw Rolnych. J'lndiach, na Malajach, w Burmie, Ila Wybn;eżu Nieu·olnihtJw, w
iviększości wypadków kredyty Urzędów Za.trudn1·e-:•
o przy- Ze szczególnym naciskiem - ekóry, pisaliśmy niedawno.
~
~"·~ Nigerii i wielu innych ,,milychH zakątkach brytyiskfa1' rodziny!
·
Drugi wynalazek - to zwy. te już otrzymały. Umożliwi to dzielenie miastom kredytów na ca.no uwagę na bardzo zle wa_
Znrzą.dom
1Iiejakim
wykonanie
zatrudnienie
kobiet.
Zaopini0runki
bytu
robotników
rolnych
1W.Todów. Zapewnia tei o chwale1mo§ci ws:11ystlcich. innych posukły ruchomy drążek,
który do·
1
wa.no przychylnie wnioski na· w niektórych mają.tka.eh. Tego Inię~ Par&ii Pracy, co do których prawdziwy głos Anglii zgłasza
ekonale rozdziela. sklejone nici pilnych robót ziemnych, jak
osnowy. Towarzyszki z PZPB gula.ej& ulic i naprawa chodni- stępują.cych miast: Zgierz - r<'dzaju stosunki winny na.tych. <.hóralne, Jna$owe sprseeiwy.
zł 4.017.938, Sieradz - 6.675.600 mia.st ulec ra.dykalnoj poprawie,
Przy &ytule organu brytyjskiego „Głosu Anglii" znajdujeuiy
Nr 9 drążek ten ńazywaj11- „le- ków, roboty remontowe itp.
rl przy czym obsada a.dministra- winiett herbu W. Brytanii s dewizą: „hommr. -vit, qui mal y
karstwem
przeciw 11klejonym Drugą. b. ważną. pracą. było złotych, Zdu:ńsk& Wola. omowom''. A wiemy przecież przeprowadzenie i zatwierdza_ 4.802.680, Piotrków Tryb. - d cyjna wielu majątk6w musi zo- lpense" - ,,niech się watydzi len, kto o tym ile myśli". Pbzwolidobrze, że plaga sklejonych o_ nie wniosków związków SlUD.O- ~.058.249, Kutno - zł 8.890.861 sta6 ·poddana. giuntownej reor- my sobie łf dewi:r;ę s1Hi:wfrazować: „niech się wstydzi ten, kto
ga.nizacji.
.
.
myśli, ie „Głos Anglii'' ']~st głosem angiebkiej opinii public:r;riej,
snów występuje bodaj w każd:3j rzą.dowych woj. łódzkiego w spra Radomsko - zl. 4.215.588.
Poza tym przeprowadzono 'IYPo ~słuchamu sprawozdama a nie tubą Bevina, Atlee łlgarJci innych sdrajców klasy robotniczel'
tkalni. Czemużby więc nie le. wie niedoborów z lat 1945 do
1948. Wy.stą.piono z wnioskiem ~tem&tyczn11- pract instrukcyjno. z akcji zalesienia w 1949 roku
.f! Tam.
'
azy6 jej tym lekarstwem.
dn Samorzą.dowego Funduszu 1zkoleniową., mają.et na celu pod posiedzenie zamknięto. (ja)
•
'
'
Trzeci wynaJazek pcł sga na
zmianie budowy krosna. Wyna._ Wykonawczego przy Kancelarii
Rady Państwa o pokrycie tych
lnzek ten - zdaniem towarzy·
riedoborów, wynoszących raz.em
1zy z PZPB Nr 9 również
4&.895.602 zł. '
przynosi poważne korzyki.
W związku s akcją <>aze&ędPierwszy i drugi wynala.ze1t
to za.sługa majstrów, ~· tow.
Kubia.ka i ~yruikiego. Trze_
aktu,„ą
Ci '\'ll"Y11&ła.zek za.stos~ kierow. ności w po3'Zczególny;ch zwią.z·
kach samorządo,vyclL na łą.czną.
'-.:Jl1
~
nik ruchu, tow. La.skiewi~.
kwotę zł 187.409.000, co sta.nowi
Z dniem 1 lipca kończy się w · 156,3 proc„ kontraktując korzystne. I dlatego też chłopi sie 3-5 miesięcy ;;>rawie o§mto1
.Jak więc widzimy, w PZPB 4,8 procent w st.os~ do su. a.keja kontr&kta~ji trzody chlew 150.074 świnie..
masowo podpisywali umowy kon krotnió i obecnie obejmuje 100
Nr 9 intensywnie pracuje wy· my budżetów wszystkich zwią.z. nej ·na rok 1949
spółdiielnte Wyniki te u~yskano w 06trej 7raktacyjne i na cza.a dos~a.rcz9.· jprcicent legalnego obrotu mię_
1
ne.lazcza myśl techniczna. I 1:o ków sa.morzą.dowych n&
19-!9.
.
· " walce klasoweJ ze spekulantem Jlł 2akontraktowane sztuki.
jest również pow&żnym czynni. d zono 1J10: gminne •„Samopomoc• •Chłopska wieJ~
• · k"lm i· rea.k cJą.,
· któ ra. ~ tar aOb ok suk ces ów na odcm
· lrn
wye l"up.J.uowame
·
·
Ponadto
7&twier
spekulant?w
lriem wpływa.ją.cym na dobrą. rządzony_ przez ~ydzial ~;pieki pr"!.stą.pią. do ~gieJ kontrak- la 111ę .poderwa6 z~~anie m~ k?n:ra.ktacji nie mniejsze o.siąg- 2 rynku mięsnego mogło
się u_
pracę zakładów.
Społ. proJekt podziału dotaCJl na tac31 a mianowicie do zawiera.- chlopsklch
do akcłi rządoweJ. męcia mamy do zanotowa.ma w da.6 tylko dzięki słusznej i sprarok 1949, preliminowanych przez nia. runów na. rok 1950: .
. Te rachuby reakcji za.wiodły. skupie
niezakontraktowanego wiedliwej polityce rządu ludoWSPóŁZAWODNICTWO
posz.czególi;e Ministerstwa dh.
Dotychczasowe wymki ak~Ji Chłopi malo. i średniorolni prze_ żywca przez spółdzielnie gmin- wego na tym odr.inku. Pr 7.ez U·
Do współzawodnictwa przy_ zwią.zków samorządowych n~ze- kontra.ktacji eą. dobre. WoJe· k~n~li się, że. zasady kontrak~a- ne na ~pę~ach. Osią.~i~cia te cfaielanie pożyczek - i ulg podrtt·
etąpila prawie cała. tkalnia. Zor_ gc województwa. Z łą.czne3 su- wództwo pa,sze wykonało pl11.n CJl i skupu zywca. są dla nich staną. się Jeszcze bardzieJ wyra_ kowych i przez premiowanie
0
ziste, gdy porównamy dane za siągnięto powa.iny wzrost pro:
miesiące luty i marzec, to . jest dukcji żywca. i w znaczuej mie.
Nosi "nresnondencl labrączQi piszą
.
. .
. za początkowy okres prze3mo. rze uregulowano rynek mięsny.
&zy~1 uc·zmama. n.a. t;ym kursie wania handlu
:tywcem przez Dużą. zasługę mają tu przede
ł I
b_Yh tacy. towrz;i:sze, Jak Kuba_ Gminne Spółdzielnie, z cyframi wszystkim nasi pa~tyjni działa·
SHlk. Mar.i.a, śmich .Ann6? Bą.k Z'L pierwszę. dekadę czerwca. cze terenowi, oraz aktywiści
.
Ma:ria., Radecka Helena ~ ~od.. .A. więc jeśli od 1 lutego do 10 SL-u, ZSCh i co na.jwainiojsze
łci

36-te posiedzenie Vloj. Rady Narodowej
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Akcja ,,H"
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rozwija

pomvślnie

Na rok 1950-ty chłopi województwa ·łódzkiego
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alf b t -' h
któ h
bot •
ności
dla Ezę.du Ludowego z.a. s.ześ6dzi0j!
Jętce.
jowództwa łódzkiego za.kupiły inM~~~~L
·

Akcja. zwalcza.n.~ a.n a. e yl ...ye , M
ryc ro 1111.ey w
wcią.ż przybiera. n& Slile. wieku od 40 do 60 lat, & nawet
W wielu fabryka.eh łódzkich, starsi jesz.cze uczą eię ozyta.6
par_ i pisa6. Redwja nasza otrzyPNY popa.rciu 01'g8lliza.cji
"
.t.
• •
kilk---•
·
tyjnych i Rad Za.k łau.owy.,..
ze>r mała JUZ
. ........,Cde
wzrusza..
pniozoW11.no kursy dla doro_ ją.cych listów, pełnych wdzięc.z
li!JlU

PLAN
WYKONALIŚMY
Slow
· a nznani·a nale7...

. s
k orespon d encJę
ogromną. radościę. w imieniu calej załogi PZPW•n.r 3 im. ~-go
Ma.ja. Dnie. 23 bm. tkalnia na·
aza wykonsła plaa miesięcsny
w 100,2 proc. osiągając. jad.noeześnie 94,1 PTOO. pierwszego
1atunku w towarach gotowych,
Trudno tu m6wi6 o czyjejkolwiek indywidua.lnej ziasłu·
'clze, bo na. sukces nasz zrożyl
9ię ·wysiłek całej bez wyj!l-tku
1ałogi, niem.niej jednak na.leży
-nomniJkł 1dllu. na.nri&k.
p~zę tę

...., •1' ę
przede wszystkim czołowym i
najwybitniejszym
bojownikom
A do ta0 jakoś6 produkcji.
kich należy zaliczy6 Józefa.
Ma.zura, Balta.za.ra. Burdę, ChOJnacldego Mariana., Ja.nia.ka., Ja
niszewskiego, Wa.JA::Za.ka, Kraszewskiego,' Grzelaka., Piotr<>wską i Oywlliskf.
Jesteśmy z ruch d.UDllll 1 bt·
dziemy brali z nich przykład.
S. Wa.rcikowskt
koreSD. fa.br. l'ZPW Nr S
D

rt

.
k
•yt
Tow. Lebicdziń.slci diono& rów
t
"kó
812ł sz tuk. by·
za.początkowa.me ta ~rz: eezr nież 0 za:końcreniu kursu cxy 10
dł ·616
. ~1;11.
3
1
nej akcji,
tani.a i pisania dla d-Orosłyc~ d a
· O OQOClekgą. O ącznekJ W!"·
Korespom.denei fabryC<zlli. „Gło
ze 1 .80 •
, to w o res1e
•u" ci"g'e pimz~. o powstawaniu w PZPB.
nr
l6.
Przeprowadzood
·30
maJ·a.
'-u1 0 10 czerwca za.kud
2
4
nowych kursów, jak również ne. w ruu d .
czerwca e~~- pi.ono 11.009 sztuk tugzników,
o załrończeniu z d-oskonałymi milly przy u zĘa.le p1'Zedstawic1e 765 sztuk bydła 5.933 cielęta
.,_
...
d
·
·
li"
R~dy ZakładoweJ·
.
wyn1°...ami JUZ awn.ie3 rozpoozę
~
• organi'za· 364 owce i 258 ' bekoniaków
o'
h.
cji pairtvjnej i in. wykazały
.
. .
.
tycTow.
. .
Latoeha z PMS nade_ ze· dorr oś·1·1 uc znaow1e
c h ci'w1'e łą.czneJ
"'ramów. wadze 2 mlhony kilo_
słał nam wła.śrui.e k<>res.pon-Oen_ chłonęli naukę. świl!l.dczą. o tym 9
eję zatytułowa.ną.:
w za.kła- wyn.i.ki ev..aminów. Prawie
tego t:zeba do~a6, że w
dach naszych nie m!l. już a.naL W &ZYf'.CY zdali na. „czwórki" j t e;ir.e dekadzie odstawiono z ty.
fa.betów". z korespondencji t ej ,.pią.tki". A są. to ludzie starsi. tuk
zaw?rtych
kontraktów
wyniika, że za.łrończony tam zo
Należy })Cdk~li6 - . pisze , 4.2·'.0 tuczmków, _o w_adze ?72
stal kurs, trwają.cy od 20 paź· tow. L eb iedz.iftski - 7.e wu.y_ t~gi11,ce k g. W ~umie więc ~a.o:ud.2Ji.ernika ubiegłego roku. Kur~ scy aboolwenci kursu pr.z;ystą. p1?~1 0 za 10 ~m czerwca 2 i pół
ten jest jedrnocześni.e ostatnim, pili do nauki zupełnie surowi, m1l1~na kg zywca.,. podcza5 gd~
gdyż już wezyecy robotzcicy uzbrojeni tylko w dobre eh~ w c1ągu 6 t!godm w lutym i
Państwowego Monopolu Spirytu i zapał do pracy rui.d sobą.. Po_ marcu zaledwie 1.800.000 kg.
sowego umaję ozyta6 i pisać. twierdm to ?18.z jeszcw praw.
Podane wy~j cyfry wska.z~j~
Rzecz znamienna, że - ja.k dzi.wc.M powiedzeni.a, że na na._ nam, że skup zywca przez Gminrl'i!!<Ze tow. La.toclla - na.jlel)· uke niirdY nie .ie&t za. oo,,w..
na SOOblzialnie wzrósł w okre0

..,.

'

J

..,,

„

?.o

.
DokonuJą.c oceny wymk6w akeji „H'' nie propagujemy wcale
hasła S-poczęcill. „na laurach' 1 •
w
· · R 0 b'
to
po rtęcz
o bprzeekiwm;.
y ws aza„ na oczeimkuyj ące
nas ~ada.nia Jak wiadomo :.:go
.
•
-'
•
dme
z planem na rok 19.JO, wo.
·
Jewództwo nasze ma. . zakontrak•
towali 264 tySi~ce sztuk trzcdy
, .
:-i:. .
.
•
Jed~a.Kze wyniki p1~rwszeJ io.zy
akcJi_ ~,H''. pozwalaJą _rokowa6
~adzicJe~ ze phtn ten me tylko,
zo będzie wyko~any, ale,, j ...k i
?otychczas, będzie znaczmf! prt.3
Kroczony.
Będzie to rzecz jasna wyma._
goło od '!laszycfr, organizacji pa t··
tyjnych i Spółdzielni Gminnych
wyją.tkowo ~żonej pracy i
wielkiego wysiłku, który napew•
no jednak uwieńcZ'Ml.y będzie
nowodzeniem.
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Kronika Pabian ie

PA8JANJe

Wędrówka
po wo;ewództwie

Ekipy robotnicze PZPB

TOMASZÓW.

we wsi Sędziejowice

Państwowa Fabryka Sztu
crnego Jedwabiu w Toma„
szowie urucham;a internat,
w którym znajdzie pomieszczen· e 1OO absolwentek szk o
ły Przysposobienia Przemysłowego w Tomaszow:e. Absolwentki te otrzymały
pracę w PFSJ na warunkach
równorzędnych z wykwaliffr:owanymi robotnikami. Dz"ęki opiece Państwa mło
d') robotnice, pochodzące z
różnych stron Polski, rozpo
czynają pracę we wzorowych
warunkach.
(ja).

ubie~łą n.i edz<ielę

z P'l.r' ' łlWicle jest akcji - oowiadcza"ka. nie zawsze są pieniądze u mal lega. nie tyl!Qo rui. przeprowadza
wyjecho..!y do ją chłopi - któr~h nie mde- ło i 'redniorolnych chłopów. niu repeiracj.i_masz:rn roln.iczych,
wsi Sędziejowice dwie ek.i.py r'l my w nale~yty spos6b prZ<1Jr-O· i Wiemy o tym, że eą kredyty urządzaniu występów art_Ystytz·
bot.nic.ze, dotone z ze!poł6w 11.r wadzi~ p0·niewa.ż pracę na~zą pa bankowe dla. chfo~1ów, ale jak nych, ale przed wszysfk1m na
t,vstycznych i techn.1.eZ'llych . .l:to raliżują bogaci chłopi, którzy Ije otrzyma~, do kl go s' ę zwró· udzieleniu chłopom pomocy "l'I'.
botnicy z zespołu techn~cznego obs'edli stanowiska. w różnych 1cić w tej sprawie7 Właśtr1e wy wRlce klasowej ja~ą. prowad7.1
Ul.Jll •znali się u stanem narzę• organizarjach biedny chłop 1 rohotnicy musicie wskaza~ nam chłop mało i średmorolny z hodą:i rolnic.zych w o§rod.k u tnaszy często nie może dostać w oiłpo ' l'o'łnściwę. drogę. Jesteści od na~ gaczem wiejskim. W:vmi·ana. a ~ .
nowym w~i. Przeprowadzo.no na wiednim cza~ie nawozów ~zturz boqatsi w dośw'adrzPnie.
świadczeń fl'(lmoże chłopom
w
mi~ji>ru !!'7.ereg drobnych repna n;v~h. pn~•d7.i~ł6w mnterialów i Rohotnicy doskonalo zda,ią 9C szybkim zwycięstwie i w .rMlicji OrRz pnygotowano matPria· teht;t'lnvch. Wiem:v o t:nn naj bie sprawę. że realizowanie so zacji leps.zego jutra n.a WSl.
ły dl' fm:eprowadzenia remontu ląp.'ej, że w okresie przcdn6w- juszu robotnicoo-chłopskiego po
(e)
młocka.rni. Poza maszynami rol
- - - - -~---nie1t;vmi ek'pa techrniczna. prze·
pr-0wnd7.ila. rep&racje ta.oorn sa
mO"hodowe~o ·ochotniczej Stra·
ż:v Pożarnej we wsi Sędziejowi·
ee.
Ze•nól §wieffo•wv roootni"ków
z PZPB ~-zią.ł udział w uroczy·
Zakończenie roku S7kolne~ 'przodującym uc-z'1lom, a na- ' m!tetu
Rod~clelskieg:> ob.
st.OOci zakończenia roku s~kol- go jest najwa:i:nie!szym e+a- stępn'e uroczyste wr~czenle Kawczyńska.
nego we w~i Sędzi!'jowice. orgit pem w ż:vctu każde~:o \1C7."'.3 śvmidectw dojrzałości abs'lli.- 1 Po części oficjalnej nas•~pinizująe dla mło<l.z.ieży ezlrnlnej i o tym dobrze pa:niet11I Ko- J wentom Liceum.
l ta bOgata część
arty!~y~zna,
orn.z mi~szka-6.eów wl!i wy~tęp:v mit.et Or~:mi~.acy1nv nr:r.ir ~Jl
Odchodzących w nowe ty- która wykazała, jak duto m'o
artystyczne połl}czrne
wvsta· Pan•tw. L!c<>um rll::i Mh:i7.•e- i rie serdf'<'mie pożec:nał riyrE?k dych talentów rozWl1a s ' ę
11"kmiem sztuki pt. „Bzy kwi· 7.:v PraC"UJącPl. Ul'7.ąr\za lqc z tor Ot7PdRtaW:cielka 'llłP r'7.le 1w6ród szeregów uczącei f,ię
t,ną.".
Ogromną. rado~e w§róc1 t 0 .I oka'7-H urocz:vsta akari':'?ni<> : zv szkolnej. -a w imicni•J Ko- . rr.łodzleży.
Z. w.
rhłopdw w;vwrł11.ł dar Zw. 7~wn RMpoczęto 1ą od~plewa"i"m
1 8
Demc-knJłCOJ l'lę t 74 hlą.źek. B1bhrte
Część oficjalną zagaił c1y'f
kę t~ prz1>kR<Zał mit>~~ltRMom rektor Liceum ob. Toool ińsld
po,..,ocą Ul potrzebie
wl'i tow. Jatkowski ze Zw. Zitw k
..
• ó . ,
M;vill zor~n.nlzowan'& w Elęil1.iP tóry w ~rótkim przem ."".1e:
Od września 1948 r. !-;~mejE" ki, która by następnie została
iowlc1t~h Lilrl Kohil'Zt rr.uronl\ niu powitał p:7.ed~taw:c.e 1 i. I przy fabryce żarówek L• 1 w przez Kasę rozprowadwna
n~1'r. rohotnkeo z P ,PB ~notk~ Komitetu
Rod7.lcieol~ldP.~o
wśród pracowników.
Dzięki
ta. się ~rzvchvlnvm Tlr7'· i„riPm
tk' h
b l h g Ś"l I1Pabłanleach Kasa o~zC?:ęd•.111- "rzvchylnemll odniesieniu s:„
7,
·
·
• '
• ws-zys
.c
przv Y•:VC
,. ~ ' · .
.
"
...
1
ze stronv k.cb .et wl~J~k1rh. Ju.,,
t
,
d ł
" •
d:i- sciowo - Pozyczkowa.
dyrekcji i z;irządu Banku Luw najblił~zym cza~ie koło t4tkle a nas ępn.e z a su .::i "' 07 · ·
Przy zaw'ązaniu Kasa licly dowego w Pabianicach Kasa
pow~tan\e.
nie z całorOC?"nel dzisłaln·i~ci ła 31Z C?.łonkńw, lecz już p!er uzvskała na dogodnych waAk~ja. obydwu zPspołów n'e dyrekcji. Następnymi punkt a~ ws?." 11 dzielone nożycz''i b->z- rurikach sumę w WYSOko~cl
ogr1tnicizył11. si~ wyłącznie d<1 rni bvł:v sprawmdania 00s7.- procentowe na długoterm!ri,1- 400 tysięcy złotych. Suma ta
prr..eprow11d7.enia. reper11di. MIP c-iególnych organi7.arji. 1ziałl wa spfate. orzekot'IBły zał1P,ę rristala rozprowadzona wśród
~h-6~y wei wysłucha.li rówrtież Jących na tereon!e szkolnvm. o korr:-•śc!ach plynąeych ~ Je1 60 członków ułogl, co potwo
obsz@rn~glll referatu tow. Górne które wvkazały. 7.e młod1.'"'t. l$tnl!'ma 1 wszyscy zarzel1 za- lilo na pozytywne załatW:enie
go na temRt „:m~torla. ruchu ro mimo. lt wle,~sza jej •'!Zef.ć . pi~V">·ać s!e na członków.
zaległych podań. Kasa Oszczę
?otniczei::o". W czasie ?:vsk.u~;jn pracuie ?".arobkl)W~>, no1nlflła
Dziś do Kasy Os.zc?.ędnościo ~~~~~do;o L..t<t:b!0 V:~in:
i . r-0!'m6w, które ro~tn1cy ow· ~ywiązać sie n.alezycie. 1. p;zy wei orzy Za kładzi!' L-1 n'lle- swole zadanie. Robotnicy zab1śe1e przeprowadzali z chł"P~ 1etych na siebie obow><i7kow. .
.
mi, mie~zke-6cy w~i opowiRiłali
Po odczytan!u spr::.wo•rl:iń zy cała be7. wYJątku zał0ga. Z w-s-ze mogą l:czyć na jej p11o bol!lc:r:k~h swojego terenu. nastąpiło rozdanie świ'adf'ctW wpłaconych oszoedn0śct u- moc.
(e)
dzielono przeszło 80 pracowni
kom pot.:vczek w wysokoi\ci
od 7 - 10 tys. na d'Jgodnyrh
W

w Pabis.nicach

~zwartek, dnia 30 czerw.:a
1949 r.
,.Jziś:

Emilii

W.uNIEJSZE TELEFON"'ł
ku Poł&tna - O
Jtomiaartat M. o. - 83
Zar!łd lldlejllkl - 66
P. O. L - 112
Pogotowie U'b. 8połeeznej - 10

Dworzec KoleJoWJ 'ł•lecrat - 213
PZPR - 4

sn

zs

PZPB -

Nrz~~~·d '-fojskł

ZMP -

Komenda „Słutby Pols~"

tet

Itr

6.
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Xiino ,,:Robotnik" wy~wieth
film pt. ,,Ali.mer Nawoi'' -dla
młodi:l.eży

d~:>zwokny.

Polonia" wyświetla
fil
k • k .
m pr. . ~m~r~ ans .'?,l
ptni'Kul~~~i~lkl~J Re~li ·
a m
ziezy ozwo ony
od lat 17.
Kino

' od

Redt.kcja

wIli

P~ństwow\rm

,.Głosu

Pabia
nic": _ Armii Czerwonej 19.
tel. 287.
Godziny przy,jęó interel!an
t6w: 11-13 I 16-18.

-<>--

licr urn

sżkol·nego

~la Młodzieżv

PIOTRKÓW.

Pracu acei

Jeszcze w l'.stopadzie r.b.
zostanie oddana do użytku,
po gruntownej przebudowie
szosa Piotrków - Sulejów.
Na trasie tej został m. inn.
zlikwidowany tak zw. „zakręt śm· erci"
na Bugaju,
gdz e zdarzały się liczne wy
padki. Przy budowie ~zosy
jest zatrudnionych około 200
robotników,
(ja).

I

I

„

łtl. ~:e~o ?~~~~t~~io~ ~'ki ~t~~l'd~ i'~~~~~. ~odz'eży
-

roku

Zakończenie

1-------------------------Kasa OSZCZPdnos' c1·owo -Pożyczkowa

RADOl\ISKO.

W Radomsku odbył się
Pierwszy Pow:atowy Zlot
Związku Młodzieży Polskiej.
W
·
, ł
d · l
z1ocie wzię o u z a pod 3 500 młodz"eży Po prze
na
•
i
·
mówieniach nastąpiło uro•
czyste wręczen·e Powiatowe
mu Zarządowi ZMP sztanda
ru ufundowanego przez spo-

I

~eczeństwo radomszczańskie.

I

Następnie
nastąpił prze•
marsz ulicami m'asta. Po po
łudn'.u odbyły się Wyl!tępy
artystvczne i zabawa tanecz
na. Zlot zadokumentował
b d ~
ud?.\ał młodz'eżv w U o .e
socjalizmu w Polsce.

I

. .

,

W sprawie wystawy prac

Kara sm1erc1

artystv malarza B. Nawrockiego

I

czasu na łamach
Pabianic" podan.J
została wiadomość o groma
dzeniu obrazów, nieży3ącego już, a znanego w kraju i
zagranicą, artysty malarza
Bolesława Nawrockiego, ce
Iem urządzenia wystawy
jego prac. Niestety, od chwi
li ukazania się tej wiadomości upłynęło już dobrych
kilka miesięcy, a mieszkańcy Pabianic do dziś nie doczekali się jeszcze realizacji
powziętego planu.
Bolesław Nawrocki, rodowity pabianiczanin, pozosta
wił pokaźny dorobek artySwego

„Głosu

styczny. Wiele jego obrazów
znajduje się w posiadaniu
mieszkańców naszego mi 11 sta którzy z wielką chęcią
uż;czyliby ich na wystawę
- tak j~k to miało miejsce jut
kilka lat przed ostatnią woj
ną. zorganizowana wt~rly
wystawa, pozwoliła na zapo
znanie się społeczeństwa pa
bianickiego z twórczością
artysty, bardzo bogatą i róż
norodną. Wielka frekwencja zwiedzających świadczy
ła o zainteresowaniu pabianiczan twórczością Bolesława Nawrockiego, który wie
le podróżował i z podróży
swych
zgromadził wiele
pięknych prac. Jak wiadomo, imieniem tego zasłużonego Pabl'an1'czaru'na nazwa
- - - - - - - - - - - --

O 80 Ioszen•a d ro h ne
ZGUBIONO legit. Ubezpiecza]
ni Społ. na nazwisko Gai:r:le;
Szc"7.eoan Pabianice.
165·1<
.ZGUBIONO kartę rejestr. RKU
- Pabianice na nazwisko Gu
zlński Kazimierz ł'::olumna.
ZGUBJONO książeczkę Ubez·
pleczalni Społ. na nazwiskc
Zapust Hele11a • Pabianice.
163-k
SKRADZIONO legit Zw. do·
wód osobisty bon !)a skóre na
11nwl~lcn Waqner Adolf

na została dawna ullca Cegielniana, a zwłoki jego prze
wiezione do Warszawy, spo
częły na cmentarzu zasłużo
nych, na Powązkach.
Urządzenie
wystawy obecnie byłoby oddaniem hoł
du pamięci artysty, który
wykształcił wielu
młodych
malarzy, a jednocześnie dało
by możność naszemu społe
czeństwu, zwłaszcza

młod

szym pokolen;om, zapoznania się z jego twórczością.
Wielu z mieszkańców mia.
.
. . ł i
st a WU!
o nim, ze zy
two
rzył w Pabianicach, ale, nie
stety, nie mieli możności

zetknięciaUważamy
się z jegorównież,
twór~zości.ą'.

U••·

warunkach spłaty. Pracownina członków bandy Murata
cy zwraca~ą pożyczkę w ra1·
tach po I.OOO zł. miesięczn!e.
Przed Wojskowym Sądem nie. Obaj
sprawcy braKasa cieszy się ogromną po Rejonowym w Lodzi na se- li udział w napadzie na pCS:rialnych student6m. Mogło pularnością wśród członków sji wyjazdowej w Wieluniu 1sterunek ORMO w Złocz~
by i nasze miasto zdobyć załogi. w wypadkach nagłej w dniu 21 czerwca stanęło w:e, g~zie z~abo.wali broń 0 się na ten szlachteny gest, potrzeby nie ""trzebuJemy - dwóch groźnych bandytów raz dokon~h ~1el.u ra?1Jngdyż jest to jedna z najpięk
•w
1 kó
· łd J
b 1 ra
1·
n.adskpo
e b. yniejszych form czczenia pa- mówią robotnicy
·. - prosić ko z bandy Murata, Szymań~łd
.
J ącw wo
ę, t yztie
on.rue.1 za
w J ro
mięci ludzi zasłu:7onych dla gokolwiek o pozyczkę. Mamy T~deusz (ps.
Manifest i tekstylne, resztę towarów
kraju i społeczeństwa.
swoją własną kasę, która za- W1erszów), oraz znany krwa pozostałych niszczyli i poleWierzymy,
że rzucona wsze udzieli nam po111ocy. Ze wy oprawca Krzywański 1 wali naftą. Obaj bandyci do
przez nas myśl doczeka się względu na dużą ilość podań Jan (ps. Złotnik i Jankiel). konali wielu rabunków na
realizacji, oraz, że w sezo- I stworzenie .m~i.llwo.ścl udzie
Banda do~onywała zbro]- lu?n~śl' cywilną zabierając
nie jesiennym otwarta zosta lenia Jak naJw1 ększeJ pomocy. nych napadow na ludn-0sć m1eme.
nie wystawa twórczości Bo członkom Kasy, postanowlo- powiatu w}eluńskiego, c;ip-1 Po dokładnym zb:idan:u
lesława Nawrockiego.
no zwrócić się do banku w I radzkiego oraz
członk<Jw sprawy Sąd skazał bandy(jot)
spraw:e zactągn!ęc!a potycz- PZPR i ograbiała spółdziel- tów na karę śmierci.
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A•c;a zalesieniowa w woj. lódzhi'1ll

d a a p o z• d a n e r· e z u.11 a I.y
ł

ze. M1eJska Rapa Narodowa
wmna ufundować stypen.
.dium jego imienia, dla stuŚw " etnymi rezultatami w
denta - pabianiczanina, któ akcji. zales~eni~wej poszczyry kształci się w kierun~u cić się moz.e Łod~ka Ok.ręgoplastycznym. W ten spos.)b lwa Dyre~cJa Lasow Par_ist'."'o
czczą inne .miasta pamięć wych, ktora plan zales1emoswych zasłuzonych obywa- wy na rok 1949 wykonała w
113
t h
w ramac h
t~li przychodząc jednocześ-1
procen ac .
me z wydatną pomocą, zdol tego planu wykonano bonym, ale znajdującym się w w~em tzw. zales ; eń budżetotrudnych warunkach ?\late- wych na obszarze 5.038 ha

I

120 miliardów rubli
przeznaczył rząd

ZSRR na cere

kułtura!no oświatowe

Rząd r11dziecki przeznaczył na zowej.
cele ;poleczno • kulturalne P
,,Izwiestia" w artykule wstęp.
grnmne fundusze. stanowiące '' nym, pt. „Ogniska Kulturalne
budżecie r.ań:itwowym naJWlęk- W$i Kołchozowe1'", piszą :
„
szą pozycję wydatków. Tak więc
„W Federacji Rosyi~kiPl il ;1ś "
z budżt>tu państwowego ZSRi< tejonowych domów kultury w
na rok I949 prelim intl 1e ~ię na porównaniu i rokiem 19·10 w l 'J
ftnan• vanie celów ~połPczno. sła z 1.842 do 2.351, a ilość klu .
kulluralnych nkoln 120 mill~rdóu. bów wiejskich - z 2.289 dil
rubli, tj prawie 30 prot'. wszy~- 9 289
tkich wydatków budżetowych.
Wielką pracę w zakr~siP odbu
Jednym z przykładów potęi. dowy 1 budowy instytucji kultu.
nego ł coraz 'lzybciel postępują · ralno.oświatowych
wykonały,
cego rnzwoiu kulturalnP(!"() kr
pod kierownictwem organizaq;
ju, iest !lale roz'lzerzanie ~ię party 1ne1. kokhozy ihwn<lu z~ ·
sieci wipjqkich in5tytucji '•ultu tomirskiego. W ~iągu dwóch lat
ralno • oświatowych. ~zer,..,ki r•17 tdbudowano tu calkowirle przed
mach prae w ząkresie elektryfi-J wo1enną ~le<" tnstytu~ji kultu•;!'
kace I rar.llofonlzacll wsi kolcho no • oświatowy

ą

I

(zaplanowan<? tylko 4,3~0
ha) i zales i eń inwestycy3·
nych na 3.885 ha (225 ha po~
nad plan). Ogółem w br. na
terenie dyrekcji łódzkiej zales:ono imponującą przestrzeń 8,924 ha nieużytków,
uzyskując przy tym, przez
zastosowan ·e jak najwydatniejszych metod pracy oraz
współzawodnictwa wśród ro
botników, 5,630,000 zł. oszczędności. Sumy zaoszczędza
ne zużytkowane będą na pra
ce zw· ązane z p·e1ęgnacją la·
sów a szczególnie szkółek
leśnych.

akcji zalesieniowej jak równeż ścisłej współpracy dyre•
kcji Lasów Państwowych z
Wojewódzką Rarlą Narodową w Łodzi. Duż~ pomoc
przy zalesien 'u dały równ · eż
Związek Saniopomocy Chlopskiej, part:e polityczne oraz
organizacje społeczne.
Ogółem w roku bieżącym
na cele zalesienia wydatkowano 3,450,000 zł., z czego
58(, tysi ęcy z kredytów Wojewódzk;ej Rady Narodowej .
Pozostała kwota wpłynęła z
kredytów samorządowych

Ponadto nadleśnictwa przeznaczyły z własnych kredytów 207 tys. na ztkładan:e
szkółek.

Zalesiając tak duże tereny
zasadzono przeszło 40 milioriów sadzonek, w tym 35 rnilionów sztuk ze szkółek pań1twówych.
Na podkreślenie zasługuje
fakt, że w akcji zales'enlow~i
orzorluią w wojewórlztw~e
iódzk;m oow'r.ty: radoms-ic7.ań~Jd (312 ha), piotrkowski
(269 hn) Ot'a·~ rawsk()-mazow:Prki (267 ha).

W akcji zalesieniowej nie
użytków

CENNIK

okręg łódzki

uzyskał najlepi.ze wyn .ki w kra
·
l · ·
1841 h a, a więc
·
JU, za es: aiąc
przeszło połowę ogólnej iloś..:i zalesionych w kraju n ieużytkrw, która wynos; 2472
ha.
I gdy przypomnimy sobie .
ż · w ubiegłym rok\1 województwo łódzkie objęło ak ·
cją
zalesieniową zaledw:r
200 ha nieużytków, stwierL:zić musimy,. że rok b "e::ącv
stał s;ę przełomowym . w ·elki sukces osiągnięty w tym
roku jest przede wszystkim
wvni.kiem dobrei or~an:zacii

~ dzienni ko

ora,oszri:~

,UU~ Pt\ RI i\ Nit:"

Za 1ednostkę 'lhllr.zPmową 11a >głoszetl wy-miaro.
.vycb przyjęto 1 mrn prt~t ązprrikośt' 1 tam" <szpalty),
W tekśr.le t t:a tekstem - !I ti1mflw oo 45 mm.
Og-łMzen!~ 1robnr lirZ\ !llt> z11 "łowo
·Nielkość og-łoszeń
Za tekstem Nekroloir
Drobne
1 1 () t oo O'.llll
•d 101 do 200 atm
·d 201 io 300 1111r

_I(!

70
110
I Rtl

70
110

30 rJ.

160

nwv:teJ
aoo Dim
200
200
Ogłoszeni& t.abelaryrsie, bilanse
kombinowane

·no

.; 60

proc
J

drożej.

1

Ogłoszenfa w 11umeracll DiMzfelnych I

oroc.

dro!ej

0

m 4tecznycll

Str.•

~t'~:1JRJ~ł~~'J2,lł1~,:;i!~G:~~t:~,j

PARSTWOWY TEATR
WOJSKA POLSKIEGO
w Łodst, 111. Jaraca 71
Dziś z powodu próbT
nlnej teatr nieczynny.

v••

Codziennie o godz. 19.15 ko.
91edia Gabrieli Zapolskiej ,,lloralnoś6 pani Dolskiej" s ud:da..
t'm Jadwigi Chojnackiej.
TEATR LETNI 08..
ul Piotrkowska 94
Codziennie o 19.30 w niecbielo
l święta o 16 i 19.30 ,,Jadzia
wdowa".

T!lATB JUMEB.ALNY
nziA o g. 19.15 ,,SZCZYGLI
!AUZ.EK" - G„ B. Shaw".„LUTNIA''
Piwkowska 263
„Dzwvny

li

„Wielka Nagroda"
ADRIA godz. 16, 18, 20
film dozwolony dla młodzie
„
ży od lat 14
BAŁTYK - „Ulica Graniczna
godz. 16, 18.30, 21.
fUm dozw. dla m~odz. od ~atś~~
0
M
BAJKA - „Cyganska
17 30 2
· • ~0 dz. od lat 18
. godz.
fi.Im doz.w. dla
GDYNIA - Program aktualnoś
ści Kra.j. 1 Zagr. Nr. 21 - godz.
11, 12,15, 13.30, 16.30, 11.45. 18.

19,15, 20,30.
HEL - (dla młodz„) „Za Wami
Pójdą Inni"
godz. 16, 18, 20.
MUZA - „Cezar i. Kl eopat ra "
godz 18 20 30
' di . ł d od lat 14
.
.
.
a ~I? z. G
film dozw.
POL~NIA - " ica ramczna gotlz. 15.30, 18, 20.30
film dozw. dlamłodz.. od lat 12
„Czarny
PRZEDWIOSNIB
d 16 18 20
„
N
arcyz go z. łod' ~ 1 18
a
z..
film dozw. dla m
ROBOTNIK - „Kulisy JlJngu'.'
godz. 16.30, 18.30, 20.30.
film doz.w. dla młodz. od lat 14
ROMA __ „Rosanna r Księżyców" godz. 18, 20.30.
film dozw. dla młodz. od lat 18
M 1
h
a a„Kur an
REKORD k"' dla młodz godz 16
h
~R~;: ~iasto Otw~rte" 'go·
dzina 18, 20.
film dozw. dlamłodz.odlat 18
STYLOWY _ ,.Zaklęta Narze·
dz 16
„ dl ml dz
o p. godzlwym
cz ona . . !i
0
„ powiesc o raw
Człowieku" godz. 18, 20.
film dozw. dla młodz. od lat H
„Pepita Jimenez„
SWIT
godz. 18, 20.
film dozw. dla młodz. od lat 18
TATRY -„Czwarty Peryskop"
godz. 16, 18, 20.
film dozw. dlamłodz..odlatl4
,,Kariera" godz.
TĘCZA
16, 18.30, 21.
film dozw. dla młodz. od lat 14
WISLA - „Zbieo z Dartmoor"
godz. 16, 18.30, 21,
film dozw. dlamłodz..od lat 14
WŁOKNIARZ - „Ulica Graniczna" godz. 15.30, 18. 20.30
film doz.w. dla młodz. od lat l2
WOLNOSC - „Cyrk" godz.
16, 18. 20,
fl' lm d~ ..... dla młodz. od lat 14
v~vv
ZACHĘTA - „Dżulbars" godz
16, 18 20.
film dozw. dlamłodz.odlat12

t
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9rają lepieJ od senioró"'
Reprezentacja Łodzi pokonała najlepszy zespół juniorów
Czechosłowacji

P

2 :~

•

. •

O puc„ar /Mal•!.!l.

Poznań-Łódź· 2:1 (1 :O)

(1 : O)

1Nlilm7 wuora.j, te miłośnicy pintarstwa. będt w Sro_ nasz operuje długimi, a co naj_

dt pneżywali wiele emocji i nie omyliliAmy sit. Przeży_
wali oni wi&le chwil radosnych na meczu naszych juniorów
a juniorami C&łllldeJ „Trnavy '' i wiele chwil brzemiennycil
w liczne roa<;nrowa.DJ.a. na meczu głównym, o puch&r Kału!y,
rosegranym poJ1litdz7 reprezentacjami Pozn:i.nia. i Z.odzl
Zaeaniemy od meczu na.szych juniorów, gdy! pod wzgl~.
dam gry właAnie jemu należy się pierwszelistwo. Spotkanie
to, Jak •reeztt apodziewali8m y się, za.koliczyło się dużym
suk~ naasych chłopców, którzy ten piOrmzy swój mecz
mitdąnarodowy rOZl!trzygnęli na. swoją korzyść 2:0 (1:0).
Olejnicżak
:Bra.mki dla młodej reprezentacji Z.odzi strzelili:
i po prnnrie Sm61Bki.
• d
~a)
,.._
d-u . .
d
O
wcę rozpoe~a. ~asza . ~e ~go 11. 16•30 na '""' 3uz za.ludni9ny stadion Z.KS.Włóknia.- nastka pod dobryrru auspICJam1.
rza wbiegły obie drużyny. Trn::i.. Chłopcy podają sobie piłkę szyb
vy w bia.łych koszulkach i nie. ko i dokładnie, szybkością. i obieskich spodenknch, l.odzi - rientacją przewyższają wyraź.
w czerwonych koszulkac_h i bia- ni? jakby nieco speszonych go.
łych 11podenkach. Gośeie obda· śc1, toteż na rezultat tego nie
a. możemy czeka~ długo. Już w 5
rowali widowmo kwiatami,
gospodarze zrewanżowali eię im minucie lewy nasz łącznik Olej.
niczak z podania Kałużyńskie·
polską. czekoladą.
Już na pierwszy rzut oka mot go zdobywa. dla Łodzi prowana było przypus.r.czM, że zespól dzenie 1:0.
Nasi chłopcy grają z wiatrem,
czeski będzie posiadał nad na..
szymi przewagę fizyczną. J11oio. co w dużej mierze p_omaga im
rzy „Trnavy" posiadali wyższy do częstego zagrażam~ bramr.o
wzrost i byli meco silniej zbu.. Czechów, gdyż piłka Jakby sa.
dawani na.si jednak okazali się ma szla w tę stronę. Gra toc?.y
się przeważnie przy ziemi. Atak
za to ;zybsi i zwinniejsi.

li' nledzlel'( startują

W

Na1·1 eps1· torowcy
·
'
ktorzy
!Hę

Lo

d

.

~"

Po IS kl•

"'czytny tytuł
·
O zas..,
Zmierzą

p O I8 k•t
•
Z.6dzkiego Okręgowe. wiński z Łodzi, Frąckowiak z
Wrzesiński Kudert,
go Związku Kolarskiego org'l- Poznania
.
'
'
nizuje w niedzielę, dnia. 3 lipca Włodarczyk z Warszawy, bra.cia
rn49 roku o godz. 17·tej czwa.r. Janiccy z Wrocławia, Anort ze
h Ostateczte Po wojnie torowe krótkody. śl k 1. . 1 .
ąs a. • 'IVle u mn!c ·
mistrzostwa Pol.ski.
stan5owe
ny termm zgloszen upływ~ w
Za.wody od~ędą,_~i9 na -~rze w dniu zawodów o godz. 16.teJ.
parku "helenow~film.
~ Udział " ·w--fmprezie zapowie. ·Impreza, w której zawo'.lnicy
dzieli zawodnicy tej miary co walczy6 będą. o najwyższą ....,
zeszłoroc2my mistrz Polski w kra.ju nagrodę, to jest o koszul.
teJ· konkurencJ'i Józef Kupcitak kę z białym orłem, otrzyma
.
.
.
\
'
z Krakowa jego st!lły konku· wspanrnłę. oprawę orga.mzacyJnl}
'
rent Jerzy Bek z Łodzi, March. i propagandową.,
Zar~ąd

mistrza

d
przez ra io?
Co uslwszvmy
.T

12.04 WIADOM. POŁUDN. oraz
przegl. prasy 1toł. 12.?.0 A1_1d · dl wsi 12 50 Melocl'e
1ti'd~~e".a 13.20. Sk~zyn'ka PCI~

L. v. Beethoven: Kwartet D-dur

ważniejsze celnymi podaniami i
gra z każdą minutą staje eię
ciekawsza, gdyż t.oczy sit ona co
chwilę to na innym skrzydle.
Nasi chłopcy maję. stanowczo
coraz więcęj z gry. Na.pra.wtlę
groźnych sytuacji pod naszą

bramklj. do 25 minuty nie notu..
jemy wcale, a w 26 minucie,
gdyby chłopa.kom ne.azym dopisal przysłowiowy łut szczęścia,
r~6dź mogła.by już prowadzić
2 :O. ·no przerwy utrzyniuje ~ię
jE'dnak wynik 1 :O.
. . d
.
p
o przerwie w nasze3 Je e.
TSS „TBNAVA": Stacho, tigo Operchal Ba.rtovic, Ohlozelt,
~aSky, l!:atko, Wlsiga.nger, FC
ro. Ujvary StefanoV11ky.

Z

e względu na deszcz, ja ltylko na pozór. W 10-ej b.oki upadł w cz.asie me- wiem minuc:e Komar mus· :ał
Ł6D~: t~ber sętorek, J~e.
jewskf (Wagn~r), Jach II, stu- CZU juniorów, wydawało się, już wyjmować piłkę t sia~ki,
sio, Jach I, Kałużyński, Wag- że mecz 0 puchar Kałuży Po- którą ulokował tam Amo?a
ner, (Smólik), Korpalski, Olej_ znań będizie musiał rozegrać płaskim strzałem w róg bram
nicza.k, Wesołowski.

n;;.stce nastąpiły niewielkie zmia
ny, które włdciwie nie były
konieczne, dały jednak mr.żność
wybrółx>wa.nia. jesrore j~dnego

chłopc&

Trzecia. minuta. gry

przynio·

~l'• nam nową bramk~ i prowa·

dzenie Z:O. Bramkę tę zdobył
właśnie Smólik, któremu rozen.
tuzjazmowana. widownia zgoto.
waia żywiołową owację.
·
gasi
widowni
En~uzjazm
krótce deszcz, który rzęsiściJ
zaczyn~ . po~ropywać. chloJ?ców,
utrudn.;1~1}C i.m z ka.zdą_ mmutą
grę, gdyz b01skn staJe się coraz
bardziej śliskie.
d kł
I . . . 1 b d
p
owo u1e;is1 a. o ar zo o a_
dn! Czesi zdob.rwają tPI„z prz3wngi: 1 zaczynaj~ nll.:!zych niee1J
prz,-,..„n111.:1r, stwarza.J·"c szerog
"'
'
po1l
niPl,..zpiecznych sytuacji
nn~zą hramką. Mijają. jednak
one, na szczęście, „bezoolrśnie''
dla nas. W 15 minucie chłopcy
na~i om„ą~ają. się z przewagi '
sami coraz cze~cieJ·
zaczynaJ·~
•
"'
):'ościć na połowie Czechów. M:noty ~'l·-24 sę. dla. Czechów nw ..
bc7.p;e::i.M, jednak wychodz;ł 2
nich c:„;·onną ręką.. Dals.ze mi_
r:uty upływają właściwie też na
ich połowi~, lecz nie przynoszą
k
już vi..·any wyniku, tory "(lO"O.
do kotlca te~o >E.doet~
stał
każdvm
pod
i przyjemnego
wz~l';'d·~T.ll meczu, który bardz!>
dobrze ~ędziował Z. Kowa13ki
z Łodz'.

z Łodzią isiotnie.„ w kałuży.
Na szczęście niebo s'.ę wypogodziło,· ale i..a to pod koniec
meczu groźne chmury gniewu
ludu zaw'..sły nad gło:Wą sędz.iego p. Aleiksandr<Jw1cza z
Warszawy, który swym.i r<;>z·strzygnięciami, a w _ostatn:ch
10 minutach gry swoJą bezrad
nośclą wobec „krwawej wendetty" jaka zapanowała na ~
iSku, popsuł do reszty i takn:e
udane spotkanie.
M:nutę ciszy, jaka poprzetk .
.
dz:la to spo ·ame w ce1u ucz
czenia pamięci ?indatora bf.ucharu, wielotyS1ęcm~ pu icz
ność powetowała sobie w zupełności. Takiego ~yku jak:.~
warzy~zył meczoW.i w drug.eJ
poloWJe gry poczawszy od 18
i po
·d ·
· t k'ed t
mmu y, 1 Y 0 • sę zia n e
d!.ktował nasze) reprez.entaCJl r_zutu karnego za przytny
mania Łącza r~ką na polu
kan;iym przez ~ednego. z obroi;~ów !"o.znan~a - nie sł~szehsmy JUZ ?a"':'Ilo naZdstad:o
ener
nie ŁKS Włokmarza.
d . 11'ło s1·ę póz'nie1·
.
·
wowame u Zle
gr~czom, toteż w .ostatn!c~ 10
mm~tach ~ by_l;śmy sw:ad
kanu _wła.śClwie Ili~ gry,~ roz
pasama złych nam:ętnośC1 w_o
bee których sędz111 stał się
bezradny, jak dz:ecko.
.
No, ale zaczn!Jmy od poczat
ku. Po pierwszych akcjach
nie trudno było dostrzec tech
nicznej przewagi poznaniaków, jakkolwiek gra toczyła
się na pozór wyrównanie. Ale

op. 18 Nr. 6. 17.40 Muzyka
17.45 Radiowy poradnik języ·
kowy. 18.00 „Dla każdego coś
miłego". 19.00 II DZIENNIK
:;i!~k~tyl. C~~~i~a ;Jt~:;:~ io~~: POPOŁUDNIOWY. 19.15 Audowa. 14.00 Kronika węqierska dycja słowno·muzyczna. 20.00
słowiańska „Wszechnica Radiowa". 20.20
Muzyka
l4.l 5
14.50 (Ł) Komunikaty. 14.55 Koncert rozrywkowy. Transml
(Ł) Kwadrans utworów charak sja z PRAGI (CZECHOSŁO·
UJrOCIOWS1'i . . .
21.00 DZIENNIK Nn rinaU
terystycznych. 15.10 (Ł) „Je- WACJA).
_
dziemy na wczasy", 15.15 tŁ) WIECZORNY. 21.40 B. MartiAktualności łódzkie". 15.25 (Ł) nu: Sonata na skrzypce i for·
p
Chwila muzyki i komunikaty. tepian. 22.00 „Wędrowiec, któ'f
15.30 „Spiewamy piosenki" - ry szuka uśmiechu życia" ł
•
•
•
15.50 słuchowisko. 22.40 Muz. 22.45
dzieci.
audycja dla
zw-ycięza1ą
Skrzynka ogólna. 16.00 Audy· (Ł) „Problem tłum. filmu". 22.58
cja dla młodzieży - Zradiof. (Ł) Omów. progr. lok. na jutro. Wobec 4 tysięcy widzów roze. enia. Sportowego „Sta.l". Nieznaczne zwycięstwo w stoslln
fragm. „Opowiadanie o Feliksie 23.00 OSTATNIE WIADOMO- grany został w Hall LUdowej
Dzierżyńskim" (IV). 16.20 (Ł) S~I. 23.10 „Utwory Jana Sebn: we Wrocławiu towarzyski mei::z ku 9:7 odnio3ła. drużyna „Włók.
bokSersk·1 pomiędzy reprezent niarza" nad osłabioną. brakio
„Sprawy naszego miasta". 16.25 stJ~n_a Bacha. 23.50 Program
Kru
st
ki
óll:
.
(Ł) Pieśni. 16.45 (Ł) „Poczta dz1en nastepny, 24,00 (Ł) KonWu1'ka Bolka". 17.00 I DZIEN· cert życzeń. 0.20 (Ł) Zakończej&ejł Zrzeszenia Sport: „Wł · m CzaJ~ows ego, z 0 1ca i
nia.rz" a reprezenta.CJł Zrzesz piliskiego druży-~- Zrzeszenia.
d .. 1 H
•
ymn.
NIK POPOŁUDNIO\VY. 17.15 me BU vc.11
Clydowi zostały już tylko dwa tygodnie życia. Ostatecz
167
eodor Drel5er
ną decyzję gubernatora z.akomunikował mu ojciec McMillan
matki. z której twarzy Clyde od razu
w
wszystko i usłyszał od niej, że pozostaje mu jedyna uc!eczka do Boga, Stworzyciela swego, w którym zn::ijdzie potrzebny spokój.
Zaczął chodzić po celi tam i z powrotem, nie mogąc spo- Dopóki nie będę miał jakiegoś dowodu niewinności
cząć nawet n'ł chwilę. Teraz, gdy wszystkie nadzieje zaw!osyna pani, dowodu, o którym w obu izbach nie mówiono
dły. gdy niedługo miał umrzeć, czuł nieprzepartą potrzebę
jeszcze, nie mam nic innego do wyboru, tylko musz~ zgospojrze~ wstecz w swe życie. Dzieciństwo. Młodość. Kandz!ć się z wy.rokiem. Bardzo mi przykro, nad wszelki wysas City. Ch:cago .. Lycurgus. Roberta. Sondra. Jak to WGzyst
raz przykro, lecz jeżeli wyroki prawa mają być szanowane, nie mogą być lekkomyślnie zmieniane, chyba, że znajdą
ko mignęło mu przed oczyma„. wszystkie te nieliczne, krót
kie, a żywym światłem jaśniejące chwile. Pragnien.:e czes:!.ę tak ważne przyczyny, żeby można było oprzeć się ~a
nich. Wolałbym, żeby pani co innego usłyszała ode mn:e,
goś W:ęcej, silne pragnienie, podobne do tego, które zroniech mi pani wierzy. Modlitwy moje i całe wspólczuc~e todziło się w n:m, gdy Sondra weszla w jego życie - odżywarzyszyć jej będą.
ło znowu. Ale to już koniec.„ taki koniec!
Audliencja była
Jak to? Przęcież dopiero zaczął żyć, a spędził ostatn~e
Nac!snął dzwonek, wszedł sekretarz.
dwa lata w c:asnych mura~h więz:~nnych! A z tego życta
skończona. Griffi.thsowa drżąca cala i przygnębiona tym, że
przecedzi się tyllco czternaście, trzynaście, dwanaście, jedeojciec McMillan nie znalazł w decydującej chwili słów uosieTil strasz.Ewych, gorączko
naście, dziesięć, dziew!ęć,
mew'..inn!enia dla jej syna, nie mogła już wyrzec ani słowa.
wych dni. Upływają ... upływają. A życie, życie - cóż warte
I co tetraz? Co robić? Do kogo się zwrócić? Bóg, tylko Bóg
bez uroczych dni, słonecznych czy dżdżystych, bez pracy,
jej pozostaje. I ona, 1 Clyde muszą w swym Stwórcy szukać
miłośc:, energif„ pragnień? Nie! Nie chce, nie chce umierać!
pociechy dla serc zbulałych.
Nie chce! Po co mu ciągle powtarzają matka i o~ciec McMil
Zadu.mała się płacząc z cicha, a ojciec McMillan wyprolan. żeby odwołał się do łaski Bożej i myślał ty1ko o Bogu,
wadZ:ł ją deEkatnie z Pokoju.
k:edy już wszystko skończone? Ojciec McM'.llan utrzymuje,
Zaledwie wy!tli, gubernator zwrócił się do sekretarza:
że tylko w Chrystusie jest istotny spokój. Może być, ale dla- Nigdy jew.eze w życiu nie spełniłem smu1;.niejszego
czego nie mógł powiedzieć wyraźnie gubernatorowi, że nie
obe'WJ!lZku.
jest winlen, a przynajmnie~ rie tak bardzo winien, bo chyba
jest tego o nim zdania? Wówczas„. wówczas .iUbernator
do akna i woatttW w zaśnieżony krajoOdwróa'.ł a
.lmi~nilłur mo:ia kare na doivwotnie wiezienie?
łll'U.

ki. Wspaniałą okazję d~ w~równania m:,i w 20 m:nucie
Koczewski, ~le tę i nast~ne
jeszcze okazJe. zaprzepaśc1ł w
tak kmn~rom~tuJący . ~rost
sposób, ze zdysk:"':'all~ował
się w oc~ach naszeJ w:downi

ko~pletme.

N~e tylko zre~ztą Koczewski gr~ł wcwraJ ta~ słabo.
Dzielme sekundowali mu w
tym ~atkolo, a nawet Hogendorf 1 Ba~an .. W ogól.e, wszyJanemozewyniku
scy
l' ·1 toteż
zk z gwyJątkiem
c a, ra 1 ze
l:O dla Poznania nie zdo?al:.śmv zmienić do przerwy.
Po przerwie na środku napa
du zagrał Janeczek a Łącz
przeszedł na łącznika, luzując
Koczewskiego. W ferworze
dł
.
.
-..valki w 15 mmucie Z3.§ze
taki mętl:k pod naszą braą\'>
ką, że w re2Ultacie przyni<}jl
on rzut karny dla Poznania,
który Słoma zamienił na dru
gą bramkę.
W 18 minucie nastąpił wspo
mniany już przez nas incvże
ł
od
d t kt ·
ory spow owa .
en '
od tej pory gra stawała s'ę
min~coraz ostrzejsza. w
30
cie słabego Patkolę zamienił
Gwoździńsk~. a w 9 minut p6
źniej Łączowi udało się zdobyć honorową bramkę dla Ło
dzi
.
.
·
Osfatn:e mmuty gry wol~my PI?-~i:1ilczeć„. -GdY?Yd me
~OO mll:c1antów. nie ~a omo
,Jakby z tego. spo~kama wyszedł wcwrai sędzia. Chyba
gorzej od.„ Ło.:!zi.

I
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Sportowego „Sta.l".
Na czoło walk wysunęło ei4'
spotkanie w· wadze piórkowej
pomiędzy Marcinkowskim i Bit_
zarnikiem. Walka ta stała na
l
k •
.
dobrym pozio1me i za ·onczy a
nieznacznym, ale zasłużonym
&ię
zwycięstwem będącego stale w
ataku Bazarnika. Ślązak wal.
czył doskonale z dawno niewi·
i
u niego

wyczytał dzianą
zwycięstwa,
żenie.

ambicją.

wo1ą.

toteż wygrał zasłu·

Dobrze również wypadła wał.
ka w wadze muszej, w któr<ij
bumowski (Stal) pokonał wy_
mając zdecy.
raźnie Kargiera,
dowanę. przewagę szczególnie w
trzeciej rundzie. Bardzo dobno
wypadł również młody Grzelaic
z Kalisza, który chociaż pnegrał wyraźnie z Nowarą pierw·
sze dwie rundy, w trzeciej uzy·• ·
kRł dużą. przewagę, a Nowara.
przechodził dwukrotnie bardzo
l'iężkir momenty po zainkasowa._
niu sil:.,. ·h prawych sierpów.

Polska I na druRim miejscu
w

""yścigu dookoła Wę1:iee

P:erwszy etap wyścigu kolarskiego dookoła Węgier wy
grała Frąncja przed Polską I
i Austrią I. Indywidualnie
etap ten wygrał Francuz Bour
geteau (229 klm. - 6:12,58).
Pierwszym ~ Polaków bl'ł
<l.rLyż

(7).

