Wrocławski Wojewódzki· Zjazd

Korespondentów RObotniczych i Chłopskich

PI'oletarluu6

wszlJ~thich

kra/ów

ląrzcle slęl

wytyczył nowe form~y korespondenta

dla umocnienia fronlu lIarodowego
walki o pok6j i plan 6-letni

WROCŁAW. (PAP). -

DNIA 27 BM. W ODSWIĘTNIE UDEKOROWANEJ SALI SWIETLICY FABRYKI WAGONOW
"PAFAWAG" ODBYŁ SIĘ II WOJEWODZKI ZJAZD KORESPONDENTOW ROBOTNICZYCH I CHŁOPSKICH GAZETY ROBOTNICZEJ", KTORY ZGROMADZIŁ OKOŁO
1.000 KORESPONDENTOW Z CAŁEGO DOLNEGO
SLĄ
SKA.
NA ZJAZD PRZYBYLI: CZŁONEK BIURA POLITYCZNEGO KC PZPR - MIN. ADAM RAPACKI, KIEROWNIK
wyoz. PRASY I WYDAWNICTW KC PZPR STEFAN
STASZEWSKI, I SEKRETARZ KW PZPR WE WROCŁAWIU
- RYSZARD KULIGOWSKI, PRZEDSTAWICIELE PARTII
POLITYCZNYCH, ZWIĄZKOw ZAWODOWYCH I WŁADZ
MIEJSCOWYCH.
W toku obrad zjaZdu min.
W prezydium Zjazdu zajęli
miejsca m. in.: Zofia Michał- Rapacki wygłosU obszerne prze
ska - czołowa koresponden- mówienie na temat zadań kotka "Gazety Robotniczej", przo respondentów:
(Streszczenie
downica ,pracy :r:e spółdzielni przemówienia min. Rapacldego
produkCYjnej Jenkowice pow. zamieszczamy na str. 2-ej).
Oleśnica, Bolesław KwaśnIak,
W dyskusji, w której wzięlo
_ sztygar kop. "Turów", ~o- udział
kilkudziesięciu
mówrespondent "Głosu Pracy", f1a ców, omówiono dotychczasowe
ńa Cieśla korespondentka osiągnięcia korespondeutów TO"Głosu Szczecińskiego",
Hen- botnlczycb l chłopskich na teryk Goldsteln
zasluźony renie DOlnego SII\ska w walce
przodownik pracy, sz:tygar kop. o przyspieszenie budowy fun"Mieszko", korespondent "Ga- damentów socjalizmu w Polsce
zety Robotniczej", Józef Zając Ludowej, o szybszą realizację
_ przodujący korespondent I planu 6-letnlego I podniesienie
agitator pokoju z "Pafawagu" potencjału gospodarczego Ziem
I inni.
Odzyskanych oraz W walce o
Obradom przewodniczyi Ta- likwidację wrogich naszemu
Ileusz ł.ozłńskl, korespondent z ustrojowi elementów.
Zjazd
zakładów przemysłu chemicz- omówił metody wzmol:enla pra
nego "Rokita".
cy korespondentów
rpbotni-
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Młodzież całego świata

p6idzie dro.gą'
pOkOl j u, Pracy i nauki
bko6cZ81111B ebrad KOllitetu WykolalIczego ŚFMD
BUDAPESZT (p'AP). - Na
_artkowym pozłedzeniu Ko
mltetn Wykonawczell"O $willtow
ej Federaojl Młodzieiy DemokratycmeJ wygłoaił przemówle
nie sekretarz Zanądu Główne
go Zwtązll:u Mlodzlel:y Po!Slde.l
Stanisław Nowocień.
Nawiązując do postulatów i
zaleceń

zawartych w referacie

przewodnIczącego SFMD Berlin

IlUera, mówca wysUllął ze swej
atrony nastfllP'UJąclI propozycje:
Konl_o.6 po/lkre.81anla w
teku kampanii. zbierania pod
plsów pod Apolem $wiatoweJ
Rady Pokoju w kraJacb kapl
tałlstycznych faktu, f;e RU!ecztto§t\ walid o pokój Jest
ni_erwalme
swIąa.na
li
walką w obronie praw mło
dzieży;

obrona praw

młodzIety

win

na

się łąezył!

Jal!;

wielką kampanią

na~clśle.l

z

prasyosy

tua.c;J1 młodzieży w związku
Ra.dzlecklm I w krajach demo
kracji ludowej;
WSi!taznvanle w codziennej
pracy ua doniosły fakt moill
woścl istnienia między narodami stosunków nowego typu, opa.rtyeb na bezlnteresow
nl!j p!'"ZY'aźni I współpracy;
wcil\ll"anle coraz szerszych
warstw mlodzie!y do walid
przeciwko polityce wojUl'. nę
dzy, beErobocla I wyzysku.
W sobotę po południu zakoń
czyła się sesja Komitetu Wykonawczego Swiatowej Federacji
Mlodziety Demokratycznej. Ko
mUet uchwał!! jedDomyślnie re
zolucję o poprawie warunków
bytu m!odz!ety i o przygotowaniach do Swiatowego Zlotu Mlo
dzieży w Berlinie.
.

czych - I agltator6w pokoju
nad umocnieniem Jednolitego,
narodowego frontu walki o
ROK III Nr 145 (595)
plan 8-letnl I pokój.

KIELCE

z

zastępców

j

Imponujący

przebieg uroczystości sprawozdawczych
z Narodowego Plebiscytu Pokoju UJ Kielecczyźnie

W DNIU WCZORAJSZYM W MIASTACH I WSIACH
KIELECCZYZNY ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOSCI ZAKOIQCZENIA NARODOWEGO PLEBISCYTU POKOro. W ZAKł.ADACH PRACY ZAKŁADOWE,
A W GMINACH GMINNE KOP SKŁADAŁY SPRAWOZDANIA Z PRZE
BIEGU PLEBISCYTU NA ICH TERENIE. SPRAWOZDANIA
TE DAWAŁY OBRAZ WSPANIAł.EJ
JEDNO$CI
SPOł.ECZEJQSTWA POLSKIEGO W WALCE O POKOJ, ZEBRA
NIA I UROCZY STOS CI PRZEMIENIŁY SIĘ W ENTUZJASTYCZNE MANIFESTACJE NA lI.ZECZ lłOKOro, NA RZECZ
POLSKI LUDOWEJ I PLANU 6-LETNIEGO, NA RZECZ OSTOI POKOro SWlATOWEGO ZWIĄZKU RADZmCKIEGO
I JEGO WODZA - GENERALISSIMUSA STALINA. W WIELU GMINACH PO ZŁOZENIU SPRAWOZDAI'il ODB~ SIĘ
WYSTĘPY~ ARTYSTYCZNE w WYKONANIU MŁOD:l.1~ZO
WYCH ZESPOŁOW SWIETLICOWl'CH, LUB PRZYBYł.YCH
Z MIĄST EKIP ROBOTNICZYCH.
KIELCE
żone pod kartą Narodowego Pl.
VJ dniu 26 bm. do póinych go- biscytu przez mieszkańców Kielc,
dzln wieczornych ulicami mia- są wYrazem świadomości nasze
sta maszerowały kolumny ZMP- go społeczeństwa a zarazem zOowskie z muzyką I śpiewem ~ bowlązaniem do dalszej wzmożo
rażając w ten sposób swą wieli" nej walki o pokój I reallzacj~
ką radość ze zwycięskiego zakoń planu a-letniego".
czenia Narodowego Plebiscytu
W dalszym ciągu uroczystości
Pokoju. Potężnym głosem roz- wystąpiły liczne mlodzieżowe ze
brzmiewały
wznoszone przez społy artystyczne, aktorzy teamłodzież okrzyki na czeAć:~o- tru. im st. Zero~ldego oraz
;lu światowego I wielkiego wo- WOJewódzka Orkiestra symfodza bojowników o pokój Gene- niema.
rallssimusa Stalina.
RADOM
W dniu 27 bm. w parku im. W Radomiu historyczny; dzień
Staszica odbylo się uroczyste za zakończenia Narodowego PlePokoju
obchodzony
kończenie Narodowego Pleblscy biscytu
byl w nastroju powszechnego
tu Pokoju.
entuzjazmu i radości. Zalogi
Do zebranych mieszkańców największych radomsldch zamiasta przemówił przedstawiCiel kładów pracy obchodziły to
Miejskiego Komitetu Obrońców ml'elkie '~C1'''Stwo "~pólnie
»
••• ,
~
n'
Pokoju ob. Grzybowski, który w
swoich zakladach. UroczyID. In. powiedzia!: "Podpisy zło~ły
sizabawastoścl zakońc -,
~
mi, na któryc:. bawiono się do
późnego wieczoru.
Zaloga W "'wórnl PMT zakończenie akcji plebiscyt o ej
obchodziła już w sobotę. W tym
samym
d!!lu manifestowala
zaloga Radomskich ZaIIla.dów
MIęsnych. gdzie prelekcjE! nB
temat Narodowego Plebiscytu

,.
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bezpo§rednio zwilizano Z(I spra
wli polepszenia stosunków mlędzy czterema mocarstwami.

~t;!~e!~I~So~ot~ %e~S!~
załoga RZa,. W ramach uroczY"(ości wYstąpiły ,es poły świe-

mInIstrów Spraw Zagranicznyeb eztereoll mocarstw. odbytym
tllcowe.
ko złoiył ośw1a.dczenle, w kt6rym stwierdził ID. Inn.:
W niedzielę święcilI! zakońDelegacJa radziecka zwracała wymierzonych przeciwko ZSRR
Następne posle<lzeni zastęp- czenle Plebiscytu załoga Zajuż uwagę przedstawicieli USA, I krajom demokrac~ ludowej. ców ministrów Spraw Zagra-Ildadów Metalowych. NaJwiękAnglU ! Francji, :te ich arguDobrze wiadomo _ ciągnął niemych wyznaczone zostało na sza Impreza odbyła się w Pomenty przeciwko włączeniu do dalej Gromyko _ te do Europy 28 maja.
wlałowym Domu Kultury. U·
porządku dziennego, jako oun- przybywają wcią:t nowe amery
8
"
ktu nieuzgodnionego propozycji kańslde wojska lądowe, wciąż
ł
pod przewodnictwem Parodl'ego, przedstawiciel ZSRR Gromy-

radz;!eckiej w i sprawie_
paktu
aUaotycldego
amerykańskich
baz wojennych są nleprzekonuj'lee 1 nleumsad.nlone. Zgodzillśmy się wszyscy, te Rada Ministrów Spraw Zagranicznych
winna rozpatrz;yć przyczyny na
pięcia międzynarodowego w Europie oraz omówić kroki niezbędne dla polepszenia stosunków między czterema mocarstwarni - Związkiem Radziecklm z jednej strony, a Stanami
Z:ednoczonyml Anglia I Fran
clą _ z drugiej. . GłÓ~ przy:
ezynll zaostrzenia sytuacji w
Europie jest pakt atlantycki oraz tworzenie baz wojennych
_ _ _ _ _ _ _.....;;___

Olbrzymie siraty
ilter.'lltów •

IOflj

. l'EKm' (PAP). Korespondent
Agencji Nowych Chin donosi I
frontu koreaflsklego, te w clą
CU 30 dni (do 21 maja br.)
utraty wOjsk Interwencyjny('b
w Korei wyniosły w zabitych,
rannych I wzlątycb do niewoli
46300 :to!nierzy l ofleerów. W
tym straty wOjsk "merykat\llkich wynlosty: 9.926 ubltycb
1 rannych oraz 947 wzlętycb
do niewol!.

okręty

nowe
formacje
lotniczejest
I
wojenne,
przysyłana
broń
I amunicja.
Dobrze wreszcie
wiadomo że trzy mocarstwa za
chodnie ~ przyspieszonym tem
pl' remil!taryrują Niemcy Zachodnie, a obecnie podejmują.
praktyczne 'Itfold w celu wciągnlęcla Niemiec atlantyckiego
Zachodnich do
ugrupowania
I
wykorzystania Ich materialnyeh
i ludzkich zasobów w agresywnych celach.
Jeśli Stany Z~oczone. Wie]
ks. Brytania i Fr.mcja - stwler
dnI w zakończeniu Gromyko kategorycznie odmawiają zgody
na rozpatrzenie tych niezwykle
donlostych spraw, to tym samym przyznają one, te nie chcą
zilkwiucwanla obecnej napiętej
sytuacji w Europie, lecz cbcą
jej dalszego
utrzymania w
swyck
agresywnycb
celacb
Jeśll Rada Ministrów Spraw Za
granlcznycb nie ma omówić
I wyjaśniĆ .tych spraw, nie ma
sensu jej zwoływać.
Delegacja radziecka - oświad
czyJ w z8k"ńczenlu GrolT'.yko uwai&. f;e sprawa paktu aUantyckiego I amerykańskl"b baz
wo.!ennyeh winna l:y6 rozPlltrllc
na przez ll.a.dę Mlnstr6w, ałbowiem zawarcie tego paktu I
ntworzenie tycll baz lIlł główymł przyCzYnami naplllda mię
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Sprawa paktu atlantyckiego. i amerykańSkich b~z wojennych
PARY~. PAl". Na pllltkowym,
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p,lda.dów pracy, w kt6rych nie
odb:!,ły się !mpre-.y lokalne, oraz licznie przybyli Innl mleszkańcy Radomia.
OSTROWIEO
Niedziela 27 maja - zakończenle Narodowego Plebiscytu
j"
tal
i dl hutnlP o k o.,
- s a. s €l
a
m
ków ostrowieckl.cb podwójny d
świętem, . w czasie którego po
sumowali oni swe wyniki w
walce o pokój - setki ton stali
I wyrobów wa!co.wanych, które wyprodukowali ponad p~1I!l
aby podkreślić wagę 5W01Ch
podpisów pod Apelem Swlatowej Rady Pokoj'.!.
Główna uroczystość
się na stadionie "Stall".
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odbyła

Sprawo
z przebiegu Narodowego
Pleblscytu Pokoju w Ostrowcu
złożył przewodniczący Miejskie
go Komitetu Obrońców Pakoju ob. Guszklewicz, podkreślając masowy udział załógi
'"
"Ostrowca oraz calego społeczeństwa ostrowieckiego w tej
wielkiej akcJl.
zdan~e

JĘDRZEJOW

'n......

NA WSI WOJEWODZTWA
~ELECKIEG.O
Szczeg0\nie. :mponu.ąco wypaclly wczorajsze uroczystości
w Pawiowicach, gm. Sędziszów.
W czasie zebrania, na którym
przemawiał poseł Andrzej Wale
ron (ZSL), mieszkańcy gminy,
pragnąc
lepiej pracować dla
sprawy pokoju, pragnąc poglę
bić swą świadomość, oraz chcąc
godnie uczcić zwycięstwo Plebiscytu Pokoju, podjęli zabawią
zanie zaprenumerowania do 22
lipca br. gazet i czasopism przez
wszystkich mieszkańców gmlny. Znaczy to, że nie będzie w
gminie ani jednego mieszkania,
w którym nie prenumerowano
by i czytano przynajmniej jedne; gazety.
Kilka dni wCześniej mne zobowlązarue dla
uczczema Plebiscytu podjęli mieszkańcy gromady llorszQwlce, również z
gminy Sędziszów, którzy opodatkowali się dobrowolnie w
wysokOŚCi 20 zł od ha, przeznaczając pieniądze na budowę Do
mu .Ludowego w Borszowlcach.
Niemniej uroczyście śwlęcU
zwycięstwo Plebiscytu Wodzisław. Szczególnie radowali się
i dumni byli z siebie agitatorzy
pokoju. Wśród nich należy wyróżnić Mieczysława Kamińslde
go, przewodniczącego Gminneg? KOP, .Jańa Syposza z Lan,
ker. zI wydz:MikpoIft.
POM-u w
B
ł J Pil chowi.
rze ~t -ln M°i§akia wi a
cza,
on ę
e ~ przewodnlczącą Komitetu w Pękosławlu Dolnym I Innych.
W Słu .... ihlw J~"rzejów u
roczystość
adania spra\\'''O-

,.,.,........, -

Rożnicy :~ed:a ekipanąlla~

amanł"a
..

prawa

tęplony
"

spr~wl8
"dll·WAŚ~I·
ClI..
Ul"

gry f1&k'Im spraWie. dl-·!.
IWje Ul\aranj

G""'FIC"" (PAD>.P-.d "'a"em Wo"'wódzkim w Szczecinie, na
"'...
'" ~, . - .".....
..,
sesji ll'Yjazdowe.l w Gryflcaeh toczyła się w dniach 25 I !6 bm.
rozprawa przeciwko grupie miejscowych pracownikÓW partyjnych I admlnlsłracyjnyeh, kt6rzy popełnili na terenie pow.
gryfIekiego szereg przestępstw. naduiywająe PHY tym uprawnleń udzielonyeh Im przez władz<: ludoWll-

Starldewicz. Zebrani przerywali
przemówienie burzliwymi oklaskami oraz okrzykami na cześó
pokoju.

Wczorajszy dzień w powiecie
jędrzejowskim minął w atmosferze uroczystych wieców i ma
nlfestacjl ludności z okazji zakończenia Narodowego Plebiscy
tu Pokoju. Szczególnie okazale
wypadły wiece: w Wodzlsławiu.
Nawarzyeach, Slupl, Malogouezu I w Pawłowieacb, gdzie manlf t
es owala ludność gminy gę..
dzlszów I Msłyesów.
Dzień zakończenia Plebiscytu
UJOOCZYście obchodzlla także m10
dzież ZMP, odb~'oca w J"~
drse.Iowie swój powiatowY zlot,
na którym dokonano wyboru de zdań uświetnił występ zespołu
legatów na m SwlatowY Zlot świetlicowego ~oleja.rzy li Wąs
Mlodyeh Bojowników o PokóJ. ldch Torów - Jędrzejów, kt6rzy wystawili sztukę pt.: "WalBUSKO
ka o pokój".
W związku 'z' zak06cze1l1em
Spółdzi
odukcyj
Narodowego Plebiscytu Pokoju,
w salJ Paflstwowego Uzdrowiska domskieh Zakładów Obuwia.
w Busku, zgromadziło się około
Pi€lknie wypadł obchód rów1000 osób, aby zamanifestować nież w Moskorsewie, pow. WIoswą niezłomną wolę walki o po szczowa, gdzie po złożeniu sprakój I realizację planu B-letniego. wozdanJa przez przewodniczącll
Do zebranych
przemówiła Komitetu, Irenę Błassezyk, dzieprzedstawicielka Miejskiego Ko el z miejscowej szkoły od.śpiemitetu ObrońcÓw PokOju ob. waly szereg pleśni polskich I ra
dzi~ch I zadeklamowały kilka wierszy.

ą surowosclą

ludAweaA
wym.8 ~ru
ID

Winni naruszenia zasad,

_tnłezyly w nieJ zalogl tych

pu mota na terenie pow. gry_
fIeldego. W złda.d &ej brygady
wchodz1li Innl oskarżeni, którzy dokonali w '-lu lI"ospodarsłwaeb ehłopskleh baprawn:ycb rewblJi. dywaJąc
przy tym przemocy
_.
... ....... I d ' _ _ • ;; ....
oP~

nad.

Na ławie oskarlonycb z8sle- stów Alekunde.r Kondrael<i.
dl!: b. pełnomocnik do spraw traktorzyści Enmunł Smoleskupu zbożu na powiat Gryftce wiez, Eugenia MIeszkowska, Ja~
~tku.~_ Stanisław Grossłnger, b. za- nina OlesleJuk i Maria Kobała
o w omoWClrO
stąpca kierownika Wydzialu E- oraz pracownlk Rejonowego UGdy od poakodommycb chło
lronomlcznego Komitetu Woje- rzędu' Likwidacyjnego w Gryft- . pów zacsęły napływa6 1IBtalewódzk!ego PZPR w Szczecinie cach _ SlIY1Don Pietrzak.
nla. osk. osk. G~r, Gro_ Henry\; Dekerl. b. I sekretarz
RozPł"llwie przysłuc.hlwall IIlę dzińsl!d, Dekert I M"IlSSYńsId uKomitetu Powiatowego PZPR w liczni chłopi II okoUcmyeh 1\1'0- siłowali ukryć popełnione poeGryftcach _ Jan Grodzińsld. b. mzd.
słąpstwa.
SZef Powiatowego Unądu BesAkt oskarten!a
obciątał
W toku przewodU IUIdowego
p1ęczeńsłwa Publicznego w Gryszczególnie osk. osk. Grossln- ~ oska.rieni prą:mall się
ficacb _ Tadeusz Muszyński, b.
gera, Grodz1ńskiego I Dekerta., ealkowicie do winy_ Oskartooy
przewodniczący
Powiatowego
którzy udzielill wytyeznyeh, Majcherek, który stal
czele
Zarządu ZMP w Gryflcacb _
sprsecmyeh 11 Asadaml dzia- brygady przyznał, że postępowa
Waldemar MaJeIlerek traktotania ludowej władzy bryp- nie jego było bezprawne I nie
• '
do'
ł
Al
l....
txyścl Marcin Mazu~ek i Jeny
...e ~n zowan"" w u.,m
Sil SJiarabaJkÓt bl'ygadier traktony
br, dla przeprowadzenia sku- (DokoAnewe na str. 2 sieJ)

n:i !_'!==
;Sd""'"

na

Irąd.m

zło-

W LeloWle
I
po sili
tenlu
sprawozdań
odbyły
występy artystyczne uczniów
szczekoclńskich Zakładów Naukowych.
w całej Klelecc-..... le rado.J~'
wall się wszyscy ludzie, zdajęe
sobie sprawę z tego, że ich podpisy złofone pod kartami Pleblscytu są potężną bronią przeciwko wrogom pokoju, te dalszą, wzmoźoną prał!! dla wyko
nania planu G-Ietnie"o wru II
millonami ludzi cał;go świata
zadadzą ostateczną klęskę pod_

iegaczom wojennym.
Miarą zaś entuzjazmu mas
chlo~'"
_ch dla sprawy Plebis<:y_
tu, niech będzie fakt, :te '18-1etni
PaweiPaJęeld lIi Osiedla, pow.
Jędrzejów, który Przypadkowo
został POmin!"lty przy rozda_
nicme kart plebiscytowych,
sam zg1osl.! się do Komitetu
Gminnego Obrońców Pokoju,
mówią.:: ,..Jakie $o mógłbYm me
podpisać top Apolu. któł:y ~
wychoCi li Be1'łIna. sqd. . ni..
QW1łO zlcnę!& na 1111! i na __
Europ<: AraA faszys$owska I
lI"dzie narodziła złę woJna. Apel
podp.!szę, bo wiem, f;e w teu lIlIO
sób przy=millm złę do ~ ,
. siwa pokoja, na kt6ry amerykq
scy nasłąpey milera
ł_ ~
wuJą'
przyp..,..
potworrv Amaeh",

r

ir

S

współt

I i

i hl

Z

S
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órcami i spółorganizatora i frontu narodu ego

Zjazd wasz .lest ,bardzo watny ze względu na chwilę, w Ittó
rej sIę zbiera, ze względu na
miejsce, w którym się zbiera,
ze względu na ludzi, którzy w
nim biorą udział.
Zbieracie się we WrocławIu
- stolicy Ziem Odzyskanych,
odbudowanych I rozkwitających
dla przyszłości naszegQ narQdu.
a jednocześnie zIem, które Imperializm chce zrobIć przynętą
dła odwIecznego wroga naszego
narodu - dla szowInizmu nIemIeckiego.
ZbIeracIe sIę, .lako robotniczy

.

Korespondenłow

Robotn. i

...

~

Chłonskich
...

I chłopscy korespondenci, wasz Dzm, - DECYDUJE SIĘ W
glos docIera poprzez prasę do TERENm.
milionów ludzi w Polsce. MilioWy, korespondencI chłopscy
ny lud=ł myślą o tym, 00 piszeI robotniczy, którzy czujnie
cIe, WYCiągają wnIoski II waobserwujcie tycie, poka.zuJeszych głosów.
010 całej Polsce Jak ta walka
u was w łerenle BI~ toezy.
Z WASZYCH GŁOSOW WYPrzytaczajcie przykłady tylu
CIĄGA WNIOSKI NASZA PAR
nieznanych jeszcze, a przecież
TłA I RZĄD.
jakże ważnych bojowników
tej walki. Pokazujcie z jakim
patriotyczną iedność
entuzjazmem I ofiarnością
wasi towarzysze I sąsiedzi oddają swą pracę,
swój czas,
walką' CD
swój dar przekonywaniaWrogowie pokoju - Imperia- DU i NASZĄ WALKĘ. A Upokojowi I ojczyżnie.
!izm amerykański, jego agcnci ŁATWiAJĄ ROBOTĘ WROGA.
Pokazujcie w konkretnych
I przyjaciele w kraju dobrze ro
Gdzłe I jak deeyduje się walprzykładach _ wspaniały, go
zumieją - mówl dalej mln. Ra- ka o jedność narodu 'IV walce
rący patriotyzm polskiego lupacki - jakim nlebezpleczeń- o pokój?
du pracującego, a jednocześstwem jest dla nich patrlotyczki
na jedność narodu polskiego
DECYDUJE SIĘ TAM, GDZIE
nie I przede wszyst m
I wszelkimi sposobami starają :2:l'JĄ I PRACUJĄ PROSa LU
WALCZCIE.

Walka o
narodu polskiego

pokój

l

się jej przeciwdziałać Wszędllle,
gdzie tylko mogą dotrzeć.

Starają si~ osłabIać wiarę

w

zwycięstwo, starają się szerzyĆ

nieufność wśród mniej świado-

i zwaszcza
ł
mych Iu d z,
na ws,I
nieufność do wladzy ludowej,
do klasy robotniczeJ, do jej
partii. Starają się szerzyć nieza
.
. .
d owoleme
l mobIlizować niezadowolonych po swojej stronie
- przeciwko pokojowi - przeclwko Polsce.
Wróg wyzyskuje skwapliwIe
błędy, niedOCiągnięcia, niedbalstwa, objawy bezduszności W
stosunku do człowieka, biurokratyzm, sobiepaństwo I prywatę nie wytępione jeszcze I
praktykowane niekiedy przez
ludzi starających się w dodatku
zasłonić takim czy innym urzę
dowym tytułem, a nawet legitymacją partyjną.

Codzienna praktyka frontu
narodowego - podkreśla mówca - oznacza: MOBILlZOWAO
NA KAZDYM KROKU DO
WALKI O POKOJ I PLAN 6LETNI DOIi;OŁA KLASY ROBOTNICZEJ I JEJ PARTU,
DOSTRZEGAC,
PARALIZO·
WAO I CELNIE mO WROGA,
. TĘpIC WSZELKIE pRAliTYKI,
RTORE
UTRUDNIAJĄ
NAM JEDNOCZENIE NAROI

KC PZPR

ZIemiach Odzyskanych I ci, kt6
rzy ~u przy~yli I .os!ed~i w~ród
gruzow I zmszezen, I CI, klony
na tych.zlemia.ch od wiekńw
Wł'
wylrwa.h, bl'omąc twardo swej
v RobołnICze~«
polskości, - m~ją pelne. prawo
11
do szlachetnej I sł<!szneJ dumy
W fabrykach I w kopałniach narodjlwej i osobistej. W ciągu
do człowieka - po to, ~eby wykilku la t rozkwitło
tu życie.
padki gryflekle nigdzie I nigdy toczy się walka i o człowieka Slll Ju. w I'olsce nie powtórzyły. o cały jego zapał, o jego pcłną Ludność polska wypelniła miaświadomość zadań, o jego zacię sta i wsie, a w wielu powiatach przekroczyła prLedwojenWzmiu:nli!1f so!usz tość.
W Jak! sposób walczy się o to ne liczby zaludnienia.
w
Waszym
zakladz:le
pracy?
Rozwin~la się na
tych mie.
łOlJs ki Czy nic w tej walce nie przeszW wykonaniu tych zadaii trze kadza, czy i tu nie studzi zapa- mlach oświata I kultura na.ze·
go
narodu,
nawlązują,ca
do
ba skupić szczególną uwagę na łu biurokracja, lekceważący sto
wsi. Wzmacniać sojusz robotn!- sunek do potrzeb robotnika, nie swYch prastarych tu zabytków
- kontynuuje mówca.
czo-chlopskl - oto wasze TRZE docenianie
jego
możliWOŚCI
Wróg pokoju I narodu stara
ClE ZADANIE. Umacniać so- twórczych? Obserwujcie baczsię skupić tutaj
swe wysilki,
jusz chłopów pracujących z kla nie i piszcie o tym.
by
zahamować rozwój Zlrm Za
są robotniczą, sojusz, który jest
Walczcie o naletny IWlCU- chodnich w.zoilomi motliwymI
trzonem narodowego frontu wał
nek dla przodujących robotni sposobami, aoy plotką i stwakI o pokój I plan 6-letnl. Przeków I to nie tylko dla tych
rzaniem trudności zniechęcić na
ciwko niemu wróg koncentruje
najwybitniejszych t znanych,
pływających tu z gł~lJi kraju
swą propagandę I zatrutą plotbędących przedmiotem slusznej dumy caleJ zalogl, ale i ladzi. A jednocześnie \Vięc~j lu
kę. Sojuszowi robotniczo-chłop
dia tych wszystkich, którzy - niż gdzie indziej, szczegó:n:e
skiemu chce przeciwstawić própracują
z całym nakładem nil \vs'i, pO±Yl,vki dla wrogiej ro
bę uchwycenia chłopa średnio
wysiłku, Idą naprzód I prze- boty \V blędach i w wypacze.
rolnego pod wpływy kułaka.
kraczają
normę.
choćby o niach.
Wróg stara się wmówić śred
Ale to, 00 gdzie Indziej Jest
skromne 5 czy 10 proc. WARniakom, że
państwo
łudowe
TO l· TRZEBA ICB POKA- wypaczeniem - tutaj na Ziechce Ich zniszczyć, IJ(ldczas gdy
miach
OdzysliaIlych staje sie
ZAO
SZEROKO
KLASIE
przeciwnie: .. GŁO\VNYM ZAROBOTNICZEJ
l SP OLE- obiektYWllie przestępstwem Iq
DANIEM KLASY ROBOTNIco gdzie indziej Jest przestęp
CZESSTWU.
CZEJ JEST - jak mówi STAstwem - tutaj staje się obieli.
LIN - POWIĄZAO SIĘ Z POD
IYWllie zbrodnią. I tak, jak 0STAWOWĄ MASĄ CHŁOPST
Pogłębia t pracę
bowiązuje Was tutaj zdwolona
WA, PODNlES(: JEJ POZIOM
I
czujność
i zażartość wobec wre
MATERiALNY I KULTURALWyChowawczą
: ga, tak jak obowiąZUje Was
NY I
RUSZVO
NAPRZOD
i ptilityuną
Z TĄ PODSTAWOWĄ MASĄ
zdowojona konsekwencja w ",al
PO DRODZE DO SOCJALIZce z bezdusznOŚCią, bO:'1czkemi.
MU.
RAZEM
Z
CHŁOP·
PI.-\TE ZADANI.E, dotyczące trudnościami, niedbalstwem i
STWEM - KONlliCZNlE RA- Was wszystkich, gdzIekolwlek bi'lrokracją - tak samo obow,ą
ZEJ\I Z CIIŁOPSTWE:\l·'. Teka pracujecie i na każdym kroku: zuje \\-~as zdwojona e~ergia w
też jest polilyl.a Il"-Szego rzadu I wspomagać pracę wychowaw- piętnowaniu
tych
metod l
ludowego. Waszym zadani'cm Clą i IJ(llityczną, prowadzącą d~ wszystkiego co do nich prowa'"ost bacznie obserwować i sy- mobilizacji sil narodu do walki dzi.
i:-nal!zowar, czy ta prawda do- o pokój I pl au 6-letnL
Szczególną
uwagę
z",... óćd.
chodz.i do podst3\';owel mJsy
Są I w Waszej pracy niebez- na dwie sprawy: Na SPRAWĘ
chlopskiej. Czy wszyscy przi/d- pieczeństwa, ale łych niebezpie- wsi I pracujqcegO chłopa na
stawiciele wladzy w terenie ,po- czeństw unikniecie. ;eżeli o tym Z:emiach Odzyskanycb I na
stępują tak, żeby pod3tawowa co piszecie będziecie dyskut.o- SPRAW" LUDNOSCI MIEJ,
masa chłopska o tej zasadzie wal: z towarzyszami l z sąsiada- SCOWEi: Wiecie sami jak 1&1.
wiedz.iEła.
mi. jeżeli bacznie będziecie v-tY '1'1'0 jest tutaj na Ziemiach Odsłuchiwać ich sądów, jeżeli bęJest dla nas jasne, że pod· dZlecle wvraż[lć nie tyle swoją zyskanych zaliczyć średniorolne
n.leslenle na ~'iellq s~alę 1J(l' loc.loistą . opinię, ale prze>!e go do ';u!aków i na odwrót.

Słreu:czenie nrzem6wienia członka Biura Polifycznego
...
. Z. Ld .
m:nisłra Adama Ranackieno na II WojewódzkIm jej!;, ZDe

....... d ...
"
",&'" pO dsław ........ W v11 ..... h ......
...

P"lfI:IA.

korespondenta
ROlp€U:nIWil t
I demaskowaC
wroga
W walce pmRWSZE WASZE
ZADANIE: umleć uchwyolć w
lot objawy wrogiej lub szkodUwej działalności rozpoznać
wroga _ zdemaskować wroga.
Trzeba pamiętać o tym, że po
każdej poniesionej klęsce wróg
się uczy I zmienia swe metody
- stara się być coraz bardziej
nieuchwytny - stara się działać z ukrycia, o Ile możności po
sługiwać siQ cudzymI rękamI.
Dlatego rzecz~ bardzo ważną
jest - ciągnIe daleJ' mówca doskonalili naszą walkę - umieć rozpoznawa6 I uderzać ceł
nie. Bicie na oślep, na prawo I
lewo, po wInnych I po niewinnych - coraz mniej szkodzi
wrogowi - coraz więcej nam
samym.

&6

"_I
cmu:,

k

,szkodUwą robOl'"
~ow!ęć uDama co pozwa a mu ~er w
nłe~ado'IVolenlu l ulcśwladomoot DRUGIE WASZE ZA

ścl o
DAWNiJE·
a d omo wam - m ów I z mo c Adam Rapacki _ jak 1'011p~awlla' się nasza partia z "soblepankami" z powiatu gryflc-

kIego, ktt.rzy kroeząc drogą ~
mowoII, nadużywając zaufama
partII I władzy ludowej, naruszająe pra worządnośó ludową zwyrodnieli w klikę protegującą

I oslanlltJąeą ordynllrne naduży
cia I przestępstwa, w kUkę pomlataJącl\ ludźmI I wyrządzają
cą dotl<lIwe szkody sprawie pokoju I narodu na swoim terenie.
Warto dobrze przestudiować
drogę, jaka zaprowadziła
tych
"sobiepanków" na ławą oskarżonych I uczyniła ich w gruncie
NIellbłagana
rzeczy pomocnikami wrogów po
koju I.narodu. Warto przestudio
wroga wać po to, aby umieć na czas do
Walczyć przeciwko łemu co strzegać I zwalczać wszelkie
wrogowi pomaga, co pozwala błędy I objawy zarozumialstwa,
mu sIę ukrywali l wykonywać bezdusznego pańskiego stosunku

»Gazet

.

.

we

roC aWlu

robotnicze-cli

Z10mu ma.tcr!al~le~o l killtu-

w:;zystkim opini~ mas robut.ni- "'iecle. jak

zawodzą wszędzie.

cz\"ch i chłopskich _
opinię a szczególnie na Zi ..miaeh Od·
ty~h wszystkich u<.:1'ciwycb lu- zyskanych wszelkie
kry tella
spoldz,c,czosc
produkCYJną· dzi, którzy
stalą w szeregach mechlUliczne.
Ale ]c<.;t db nas ab~o;utJ1Ie lEl! odowego frontu walkl o poCzy to zmaczy, że nie ma
jasne .. że ,pu;d "2:CZ0SL ['t 0- I kI'] I pbn 6-letnl Talią jest Wa kułaka na Ziemiach, Odzyska'
dukcYlna spcll1l tv;ko \\ tedy SZJ. podstawowa rola. Jezeh w nych? Oczywiście JEST. Ale
swe z~danl3. ]ez~h pOd.sta,,-,"o-1 ten sposób będziecie pracować trudniej gO rozpoznać. Łatwiej
\Va masa ch~pow pracuJ,)- i spełnicie was .. e zadania - bę- popełnić błąd w stosunku do
cych ''''OZUlilie WSZyStkie ko- dziecie prawd7Awyml
współ- średniorolnegQ. Trzeb& slę nau·
rzyscl płyn~ce ze społdLl~I- twórcami i współorganizatora- czyć rozpomawać _ tn;eba rOI
czoścl, Jeze.l b<;<lZJe d? nIej mi narodowego fronlu.
pozuaw&ó po CZY'n&ch. po !bUl.
szla w p.elnl dobr:owolme, j.eA cóż trzeba powiedz.ie~ O wa lalności.
tell będZie czuła. ze to Jest Jej szych wdaniach i waszej odpowłasna wola budowania go.- \\iedzialnoścl ' tutaj na ZieF AKT
WYZYSKU,
jako
podarki zeslJ(llowej.
miach Odzyskanych?'
tcwaJegO źródła dochodówPartIa nasza b~dzie uważała
Walka o pokÓj I o plan 6-let- o~ co decyduje. Nie bez za dobrego czJonka. Partii, rząd ni na tych ziemiach nabiera 1>13 Jest postawa wobec ~ń.
I~dowy będzie uwaul za debre szczegółnego znaczenia, na tych st~1I I narodu., wobec obo~·
przez członków brygady, które I będzie II eałl\ surowością tę go obY'vateh.. te~o •.kto będzie li€'miach. które stal,. się symbo ko~ obywa.telskleb.
nie były wynikiem linii rządu plony pł'lrelll aparat ludowego bu~owal spoldzle,~ws~ ~roduk- lem pokojo\\"e~" odbudowy po
P,an G-letni stawIa pn;ed
czy partii, a 'jedynie wynikiem wymłaru sprawiedliwości, sto- cYJną glęboko, c,crpl!wlc, ser- zniszczeniach wojennych i
klasą robotniczą, chlopaml prs
jego osobistoJ, fałSZYWej Ilnll po 3ący na straży interesów narll- dcczule przekonywu.ląc. Ale od- bolem zdolności twórczych' na- cują,cyml i Inteligencją Ziem
stępowanIa.
Zatajenie zażaleli duo
trąci ł ukarze lego,. kloby lamal rDdu polskiego. wyzwo!onych w Odzyskanych udania p~wai.
napływa;ących od poszkodowaObrońcy wskazali jako oko- zasad.ę dobrowotno",,!, ~ taki warunkach demokracji ludowej. nlejszc nii w innych częociacll
nycll chłOpów, Grossingec tłuPolacy, i:yjący I pracujący na kraJu.
maczył obawą przed odpowie- liczności łagodzące w stosunku cz~owiek. chce. czy nie chce,
dzmla na korzysć kulaka I u·
dzialnośclą wobec władz partyj do oskarżonych
Grossingera, !alwla robotę wroguw!.
nych.
Grodziliskiego, Dekerta i Muwzrośnie
Wy, korespondenci chłopscy,
Osk. Mu~ński' OŚWiadczy!, szyńsklego Ich wieloletnią n;echlopl
PI'U'm8wiajl\Cy
po
że najcięższa kara już go spot- naganną pracę, w stosunku zaś
przemysłowa
przez prasę do całej Polski.
kała W postacI Wykluczenia II do pozostalych oskarżonych macie w ręku potę;;n" brOi)
partii. Przyznał on. że zamiast Ich mIody wiek, brak wyro- WASZĄ GAZETĘ. Uiywaj
lełnim
walczyć z bezprawiem, _ po_ bienia politycznego oraz fakt.
cie jeJ dobr.e ! niech wasi
szedł po liniJ najmniejszego opo że działalność ich opierała si ..
brada ! są.ledZ;! widią w
Produkcja przemysłowa Z,em I nem wielkiego rozwoju I o·
ru. ~daJe sobie sprawę, jaką na fałszywych wytycznych oWas autorytet, klóry doradz.1 Odzyskanych w:.rasta w 6-let- gromncJ przyszłości tych ziem.
szkodę wyrządził poczuciu pre- trzymanych od
Gros.singera i
Im, Jakl\ t,."eba zająć posta-, I1ml plame w te';lp.e szybszym
Z tego wynika powag& ZSworz'ldnośc! ludowej na terenie Grodzlńskiego.
wę I jakie O!>ow1iłMtl
ma I nawet ni. prOdUKCja przemy- dań klasy robotniczej ! mU
powiatu.
Po na.radzie sąd wydal wyrok
chłop _ obywatel I niech wie slowa ~'" calym kraJU. Oznacza pracująC)'Ch na Ziemiach OdPrzesłuchani przez sąd świad skazujący: Stanisława GrQ5Sindz." re potraficie się ująć za to. z gorą 2,5-krotno jej po- zyskanych.
kowle w pełni połwierdzlll slu- lera b. pelnomocnlka do
Ich slusznyml polnebaml
wlększcl1le na ZIemiach OdOBYWATELE I TOWARZY.
szność zarzutów aktu oskarże- spraw skupu zbota n" powiat
sllraw8mi.
zyskanych.
SZEI
n:a, po ezym głos zabrał proku- gryficki na 5 lat więzienia, JaJest dla nas pewne, że na:ei:y
Już w 1951 r. przemysi w
rator.
na Grodzlńsklego - b. sekretapracUjących woj. wrocławsklm będzie pn)Nikt z nas nIe wątpi, że llJIStwierdził on, że 08karienl na KP PZPR w Gryfit\8ch na proniĆ chłopów
przed
w)'zyskicr:1
kulaków
I
.po
dukował o 25 proc, wł~cej nii ród
polski
spaw
swój
Grodziński. Orosslnger, Muszvń 4 lata wlt:zienia. Henryka Deker
ski i Dekert pogwałelll I llla- ta - b, ust(1)Cf' kierownika Wy kulanIa", i wbrew. kulakom i w 19S0 r, w woj. szczedńskim ObilWil\.ck wobec wbsncJ pr]J'
sz10ścl I wobec wszystkie!! namali w karygodny sposób pod- działu Ekonomiomego KW PZPR wyzyskiwacronL Wie o tym do- (I ts proc, z,ie!onogórshlm o
proc., opolskim - 21 pr~., ko. rodów walezących o \\-1I]lóIU4
stawowe Z1ISady praworlądnoś· w Szczecinie _ na " lata wl-Ie skonale rZ'ld ludowy.
Kto
lamie
prawo
występuszalińs~im
o
40
!,rG<!,
a.
w
01sprawę
pukoju. Nikt z nas. ,nIe
ci Indowej, szlrodląe soJusllOwi
..robotnleżo _ ehłopskiemu. Pro- nia, Tadl.'usza J\luuYliskll"to - je pr-Lcelwko tntercwm lud" sztyńsk,m o 42 proc.
,WątPI, te w walce o tę w511o.n~
ces ten' poWinien być Oliłneżc- b. szefa PUBP w Gryfieach na prncująeCllO I narodu. Dlatcro
Na Z'emiach Odzyskanych sprawll l!.iedBOi:;rony z sJ!aml
niem dla tych obywateli, którzy .. lata więzienia, Waldemara trzeba w31czyć pneclwko lama
w cląill planu 6-lclnlego sbu pokoju c"lega ŚWillb, u boku
nie dooenia..lą i_e m_enla MaJcllerka - b, przewodniczą nlu prawa i prawonądności ludujemy albo gruntownie rell:- wlęlkirga Z"i'\&kn P.a:lz·e,kicludOWej PI'1Wlorsądnośeł I nie cego Pow. ZARZ. ZMP w Gry Iłowej tak samo i wledy, kiedy
budujemy ponad 100 wlel- go, dzięki któremu tyj~c!e lu I
Illają wlllŚciwCllO slwunku do ricach na 4 lata wlc:'J!ienia.
narus:g, się prawo pod prelekkich zakl&dów
pn;emyslo. pr&cnjerle i budujecie - Diczłowieka praoy.
Pozostałym OSk&r7onym $'ld stem, te wyrządza się rzekomo
wyeb. W okolicach Bolesmw- ród nasil potn.ft ulorować soPrzyłoeilYWliZY
_ l i " przy_ wymierzył za popełnione przes pnyslug<: masom pracującym.
ca
PO"1Ilanle cały nowy bie m-Oll"ę 'Iv w:elkl& pn;ys:ziośó
kladów, \WKIl2U.łącyeh Sak wiei t'lPstwa kary w wysokości:
okręg pnemYslowy. Inny o. poprzez groŹby,
przeszkody I
ką POIllCCą I. opieką otaeza l\farcl.uowl l\łallurkowi
2
środek pnremysłowy. wyroś- maChinaCje wo,;eune IlllllcriaUpaństwo ludowe praeujątlycb lata więzienia, Jerzemu S%8J"a·
nie w okolicach Zielonej Gó- stY~ch wroS'Ów ludzkości.
o oszn:~dnDjt.
Chłopów - prokurator podkre baJko - l rok i Ci ml&ięcy
ry. ~dbudowa' od polista w
Po;twólcie _
kCllczy min.
śUI, ie praworsądność ludowa włęcienJa. Aleksandrowi Kon·
wielkieJ stocmJ, nowe huty. RaPilcki,
te powtónę do
ułowit:ka
Illusi być przestrzegana w slo- drackiemu - 1 rok wic:zieala I
zakłady przemysłu mau)'no- Was skierowane slowa ~SlC
sunku do klltdego Obywatela 2łO zł. lITlYWDy, Zygmuntowi
CZWARTE WASZE ZADA"'e&;0 i lnnych przemysłów, gu Prt'zydenta: ~IM SlUIELEJ,
Rlleezypołpo!lłej I'o!skwj. Nie Samolewlc:lllm'l - l! lata wię- NIE: to walka o plan, walka o
wle,okro.tnle
powię1iszowl ,J.l\! :II WJĘK8ZYM lI'OCZUwolno f6wnieil Iamaó lIB!Iad zlenla I 21N1 Ił. grzywny, EUlI"CUii produkcję.
Trzeba
znacznie
prodUkCJa _l'IIilI
fabryk, CIEM OD.POWIEDZJALNOSCI
praworsądności w stosunku tło Mie.wkoWSklej - 1 rok i l) mle wzmóc wysiłek. Tcczy się booto nlułóre tylko 11\ zadań BĘDElECIE
WYKONYW:\C
kulaka.
llięey więzienia oraz 280 zł. wiem wa1ka o Jmtdy kilogram, , planu S-letnieiO na Ziemiach SWE UDM'IA TYM BAR.
Po szczegółowym omówieniu gnywny, Janinie Olsllie.luk o ka:klą godzinę, {} katd.. zło
Odąoikan..Vch.
DZllU ZAUCri"TNE BĘDZIE
przestępczycb czynów popełnlO I 1'1111; I S miesiące wWsI_a.
tówkę. O każdy "Uoiram włę
I Pł'odukeja rolna _łać STANOWISKO
KORESPONnycb
przez
po$Zczególnych
06karżenl SZymon Pietrzak I eeJ prodnkeji, o kl\i:dy kilogram
ma na Ziemiach Odz)'ska- DE.NTA ROBOTNICZEGO J
mon.ków brYlllldy - prol!:Ura.- Maria Kobala skazani zostali DlIIlej surowe" i Illl'Iterlałów
DYch prędiej lIii w cal
CHŁOPSKIEGO, TYM Wftor stWierdził że ~ ten na jeden rok więl!i~nia z lIa- pomoenłezycb: o ka~ godzlnę
kraJu.
8ITNlEJSZA B$lZIE JEGO
wakuuje, Ił' Jmłdy IlneJa'IV WIelIzenlem
karY' na Clkre6 prędmeJ. II ~ złotówkę 4llllICo l! tego wynika? 11\ łegu ROLA '" N ..\SzVM SPOU;slImowoU l lamaDIa araWa .lat . triecn lit.
, ~ej.
wYB4ka. ie plan G-lełDj Jest pla CR.ęSTWnn

walka
z wszelkmi
pomocnikilml

ralnego pracującego chłopst~·a ..m.0że,. nastąpić poprzez

l

I

Winni naruszania zasad praworządności wpow. gryfickim
sprawiedliw ukarani
CDoko6czenle ze str. l-szeJ)

licowało

li

godnością

członka

ZMP.
Oskartenl - członkowIe brygady:
Mazurek,
Szarabajko,
Kondracki. Samolewicz, MIeszkowska, Olesiejuk, Kobala I
Pietrzak postępowanIe swe tłu
maczyli nieuświadomieniem i
poleceniami, jakle otrzymywali
od Majcherka.
Osk. Dekert w calej rozcląglo
lici uznaje zarzuty aktu oskarże
nia za sprawiedliwe. O dokom....
wanych przestępstwach br~ady
wiedział, lecz im nie prz'!!clwdziałał, choć znał linię parti! I
rządu, surowo zalm2uJIlcą podobnych metod. Oskarżony uwa
ża, że wyrok wydany na niego
winien być przt'strogą dla tych,
co chcieliby klt'dykolwlck postępować wbrew wskazaniom
usta\vorlawshva ludowl'li"o.
Osk. Grodzińsl<l również przy
znał, że wydal polecenia zasadniczo \\'yp.1czająee wr.kazania
partii I rządu. Oświadczył on,
te w wyniku brnku czujności z
jego strony" Skład brygady był
nlewlaściwy. ,.Dzisiaj widzę _
powiedział Grodziński te
IItool!yUśmy się na pozycje wroglI. Pouoszę pełną odpowiedzialność r.l karygpdnc czyny. popel
nlclUe przez mlodziei wChodzl\cą
w sldad brygady",
Osk. Grossinger stwierdził te
przed rozpocz~'dem swoj pl:ac'y
w charakterze pełnomocnika do
spraw skupu zboża na powiat
gryfiński - otrzymał w War_wie wytyczne jasno wskazu~e, te! skup należy Pl'ze.lłJ'OW&dzati w oparciu o Jak na.!
lIIIII!l'Uą

IIkeję

uświadalnlanla

eIIIop6w_ Oskari:eny .lodualI; udzleW stworzonej pne:a sielm!
~e WBku6wek .lmI!ą
ClNClh III'llWO I podstawowo _ V 4Błała.nla wladą ludowej.
'l'ołei pn.yjmuje 00. nil meWe
pałkowitą odpowiedzialnOŚĆ Ul
anest~ ~1lY. IlQlJeJ.nioruI

SYtn-1

2,5 raza

produkcia
na Ziemiach
Zachodnich w planie 6 ..

34/

Walka o plan.
o

łod~i~i Kielecczyzny wyb,iera, d~legató~ Załogi PGR-ów Kielecczyzny

na 11/ SW/atowy Zlot łOdych BOJowmkow oPokoJ wi;~:w~~~~n~kł~dP~bro~:~I7r~~Y
Zobowiązania

produkcyjne dla uczczenia Zlotu

dniu wcrorajszym w na szym województwie odbyły się
miejskie I powiatowe złoty młodzieżowe, na którycb
dokonano wyboru delegatów na III Swlatowy Złot Mlo
dych BojownU<ów o Pokój.
Zloty te były potężną manifestacją jednomyślności mło
dzieży KIelecczyzny w walce o pokój I realizację planu S-Idniego.
KIELCE
Komitetu Obrońców Pokoju,
Manifestacja młodzieżowa .,.od partii polltyc1Jllych I młodzieżobyła SIę w sali teatru St. .<.e- wI przodownicy pracy 1 nauromsklego.
kI.
Zlot zagaił kol. Andrzej WojObradom zlotu przewodnit.cki - kiero~lk organizacyJ- czyI kol. Zaręlm z ZarUldu
ny Zarządu Miejskiego ZMP.
Miejskiego ZMP w Radomiu.
Za stołem prezydialnym zaReferat na temat III Światasiedl!: sekretarz Komitetu Miej wego Zlotu Młodych Bojownl,kiego PZPR tow. Rutlwwskl, ków o pokój wyglos!! przewod
przewodn. Zarządu Wojewódz- niczący ZM. ZMP. kol. Koska,
kiego ZMP kol. Wójcik, przed'- Zarówno referat jak I wypostawiciel Komitetu Miejskiego wiedzi delegatów zabie'rających
Obrońców Pokoju ob. Grzybow głos w dyskUSji przyjmowane
ski, oraz przodownicy pracy I były b'Jrzllwymi oklaskami któ
naukI.
re raz po raz przeradzały s'ię w
Obszerny referat na temat potężne owacje na cześć chorąże
",aezenia III Swiatowego Zlotu go pokOjU JOZEFA STAT.1NA,
Młodych Bojowników o Pokój Prezydenta RP. BOLESLAWA:
wygłosił kol. Andrzej Wójtecl<l. BIERUTA. Raz po raz rozbrzmie
Referat przerywany był burz wały
okrzył\i
STALIN _
liwyml oklaskami i okrzykami BIERUT _ POKOJ
na cześć III Swiatowego Zlotu
Długo nlemilkn'qÓe ~k'18kI
Młodych Boj<JWJ;llków o Pokój,
powitały delegacj
łod . to
na cześć pokoju, GENE'RALISwej brygady P~o:..kc zJ':o.
8IMUSA STALINA, PrezydeniIl Zaldadów
M tal
y.,.
ta BIERUTA, oraz na cześ~
.
e owych w
przodowników pracy.
RlLdomlU, której czlonkowle
".,bowlą.zaU s.lę na cześć III
RADOM
Swiatowego Zlotu Młodycb
Bojownlko'w
P k
W niedzielę 27 maja br_ w sali
,
o o ój wyltoteatralnej kasyna
Zakiadów
nac plan produkcyjny do l
Metalowych w Radomiu odbył
II t
s opada br.
się miejski zlot młodych bojow
Następnie wybrano trzech
ników o pokój. Udział w zlocie
delegatów
na III Światowy
wzięło ponad
300 delegatów
oraz przedstawiciele Miejskiego
Zlot
B'
'k'
Pokój:
;;ac;
kol. Wandę Derlatkę, aktYWistę

W

Młodych

PrzOdo~:~:Dl

Część oficjalną zlotu zakoń
czono odśpiewaniem
hymn'j

W ostatnich dnlacb

jowskim kol. Wladysław Ka.przyk Z Przezwodów.

Światowej Federacji Młodzieży
pmczow.
Demokratyc2lllej.
Ponad 300 osób zgromad2'3'le
W części artystycmej wystę- się w sali kina "BaJka", udekopowały zespoły świetlicowe ze rowanej szturmówkami I emble
szkół I z&'kladów pracy.
matami SFMD, Komsomołu 'i
ZMP.
I
OSTROWIEO
Obradom przewodniczył ko.
Wiesław Tomczyk.
Referat oko!i=tościowy wy_
Na Zlocie Młodych BoJown!- glooil przewodniczący ZarUldu
ków o Pokój w Ostrowcu prze- Powiatowego ZMP kol. Wladymawlal przodownik pracy Mis- słlLW Szydłowsld.
czy"law Kruk. POdkreślU on,
W dyskusji m. iun. zabrał
że mla4z1eł robotniczego o- głos przewodniczący Zarządu
strowca naldycle rozumie I Szkolnego ZMP z Kazimierzy
ocenia znaczenie III Swiatowe- Wielkiej kol. 'Stefan Ziarko, zago Zlotu Młodycb BojownIków pomając delegatów z przygotoo Pok6J, czego dowodem jest waniami młodzieży szkolnej w
odpowiedź młodycb robotni- Kazimierzy W. do III Swlatoków huty "OSTROWIEC" wego Zlotu Mlodych BojownlZMP-owc6w I nlezorganlzowa- ków o Pokój.
nych - na apel mlodzlefy buDuże zainteresowanie wzbuty "BOBREK".
.
dziły słowa H-letniej harcerki
Z kolei zabrała glOB wybItna Pelagii Domagały, która mówiła
przodownica pracy wydziału I jak drogi "jest pokó; dla dzieci,
mec~.an!czn.ego huty "Ostro- i oraz jak' dzieci są wdzlę=e
wiec, IniCjatorka pracy Byste.- ,Polsce Ludowe] za wszechstron
mem komsomołkl Zandarowe]. mą opiekę nad nJmi.
,
kol. Jadwiga Zaczklewiczówna,
Delegatem na Festiwal Berliń:
która opOWIedziała zebranym ski zostal jednogłośnJe wybrany
swoje wrażenia z 3-tygodnio- 'I przewodniczący Zarządu Powla
Iwego pobytu w ZW1ązku Ra- towego ZMP kol. Władysław
I dzieckim, .przedstawlając wspa Szydłowski.
niałych ludzi radzieckich a
Część artystyczną wypełnlly
szczególnie radziecką młodzież występy zespolu świetlicowego
oraz opowiadając o zdumlewa- z Gimnazjum Ogólnokształcące
jących osiągnięciach przodują- go w Pińczowie.
cego budownictwa pokojowego
Na zakończenie wyświetlony
w wielkim Kraju Rad.
został film produkcji radzlecj
W l J
k"
Na zakończenie swego prze- kie pt. " eso y annar,
mówienia kol. Zaczklewlczów(mak)
na oświadczyła, :!e na cześó Ul

I

odbyły

się p!erwsze narady robocze
załóg PGR-ów Kielecczyzny,
pośwIęcone omówieniu nowe
go zbiorowego układu pracy
dllL robotników I pracowników PaństWOwYch Gospodarstw Rolnych. Nara.Py odbyły się w BODZECHOWIE,
CZARNOWIE, NIEZNANOWICACH,
SĘDZISZOWIE,
Rlt'TWIANACH I KOSQWIE.
Aktyw zespołowy oraz czoło
wi przodownicy pracy z poszczególnych gospodlLrslw zapomanl
zostaU II: nOwYm
ukladem I jego znaczeniem
dla. wykonania planów produkcyJnycb I wzrostu .topy
helowej robotników I pra.cownlków PGR.
Pierwsze meldunld fi przebiegu narad donoszą o enluzjastycznym powitaniu nowego ukladu przez robotników poszczególnych gospoda .... tw państwowych. Pode]muJą oni Indywidualne I zesJlolowe zobowiązania produkcyjne jako wyraz glębokiego
przeświadczenia, że
układ, gwarantujący rozwój
wspólzawodnlctwa I racjonali
zatorstwa pracy w PGR-acb,
przyczyni
się
do
zwiększenia
produkcji
rolnej
I do polepszenllL bytu pracoy, .. :ków PGR-ów.
d I
Z
I
Na nara z e w
es po e
PGR - BODZECnOW z iui-

cjatywą podjęcia zobowlązail

produkcyjnych wystąpiła bez

Swlatowego Zlotu Młodych Bo
!:;:~::::er:~:~/:d~O~~o':.y-

lOISta czł onko
'w KomaISj""1

zobowiąza~l.

przYJ'"ęta

Nastęl'mie

zgłaszano

cześć

dalsze

partyjna chlewmistrzyni 1\
gospodarstwa Bodzacb6w, ob.
MARIA l\IETR YKA. Postanowiła ona wykonać tegorocz
ny plan wychOWU prosiąt w
135 procentacb, wychowująo
rocznie po 15 prosiąt od
l
maciory.
ZobowiązlLnle
swoje poparła apelem do
wszystkich załóg PGR, do
brygadzistów hodowli, bryga
dzlBtów polowycb I robotników, aby poszli w .lej jila.dy,
dając
tym samym dowód
swego zrozumienia dllL wzn.Io
słych celów nowego
układu
zbiorowego.
.
Apel
MAlIII METIlYKI
podjęli
robotnik I brygadY
polowej, tow. JAN Pł.AZA
oraz czlonklnl brygady polowej z gospodarstwa PGR Kobylany, tow. WALERIA
Dlt'KA ZObowiązując się prze
krocozyć nowe normy W czerwcu o 10 procent przy pielęgnacJi okopowycb, a Q ZO
procent przy slanolrosacb.
Zobowiązanie
z
oklLz.Ii
wprow"dzeela w. żYcie nowego układu Zbiorowego podjął
również brygadzista chlewni
w Czyżowle SzlacheckIm (Ze
spó!
Bodzechów)
STANISł.AW
BZDUCn, postananawiaJąc

podwyższyć

wagę

tlWznlków o ZO procent. Oborowy JAN WOJTOWICZ
zobowiązał się podnieść wydajność mleka od powierzonych Jego opiece krów lącz
nie o tysiąc litrów.
(r)

Konstytucyjnej
a

"

p' rzez ·Se·l'"m Ustawodawczy RP

ZMP kol. pracy
Ryszarda
I K
przo
downika
Zbi Kojo
ni
MłodzlezoWana brygadaZlotu.
prok
g ewa m- dukcyjna tokarzy w składzie:
a.
Slporskl, Nowakowski, PucuTEATR:
lek I GI'uszka, wykona roczny plan produkcyjny w 8 mleGl
PAI'<STWOWY TEATR TM ST
sięcy. Brygada młodzlezowa z
ZI"ROM<;KIEGO "Kto za·
wydziału
elektrycznego: KoW dniu wczorajszym zamieściliśmy pierwszq częU listy cz/onZ RAMIENiA
winił" Mcti'wsnl'ego.
zlowskl, Blmek, I[aczmarczyk,
ków Komisj! Konstytucyjnej, która pod przewodnictwem 'PreSP{)ŁDZIELCZOSCll
korzystajcie
Klechowski,
skróci
czas
pracy
zydenta
RP
opracować
ma
projekt
Konstytucji
Polski
LudoBl.
Kołodzlejsk.
Henryk - po
KINO:
przy nawijaniu silników ze 190
weJ. Podaliśmy 53 nazwiska czlonków tej Komisji dzia!ajqcych sel na Sejm Ustawodawczy "WARSZAWA" - wy§wleth ze s~ecjalllych IIrzedzia:ó., na 120 godzin oraz dodatkowo
z ramien!a klubów poselskich PZPR, ZSL, SD oraz Katolicko- prezes Naczelnej Ra ly Spółfilm prod, radz. "Dni I noce".
w wagonach kOlejowych przewinie 2 silniki. Młodzi ro- Społecznego. Poniżej zamieszczamy spis pozostałych członków dzielczej, członek' Rady Pańbotnicy
z
modelarni
I
stolarni
l j!
stwa.
"BM,TYK" festiwal fll·
Opieka nad matką I dzlec- przepracują dodatkowo 272 roKom s .
82. Blenlek Stanisław _ pamów czeslctch.
kiem jest naczelną troską pań- boczo _ godziny a ZMP-owcy
DZIAł,ACZE
64 Musiał Jan - przewodnJ- seł na Sejm Ustawodawczy _
stwa, które udostępnia Im ko- z kontroli technicznej wyładuWOJEWODZ~ICH
RAD
czący
Prezydium Wojew6dLklej prezes Centralnego Związku
DVZUR'i' APTEK:
rzystanle z wszelkich udogod- ją 45 ton materjalu i podniosą
NARODOWYCH
Rady Narodowej w Koszalinie. Spółdzielczego.
Apleka Społeczna Nr. 6 pl. nień.
wydajność swej pracy o 20
65. Pająk Tadeusz - przewo- Z RAMIENiA LIGI KOBIET:
Obrońców Stalingradu.
Obecnie wprowadzono poty- procent.
54 Albrecht Jerzy - poseł na dniczący Prezydium Wojew6dz
83. Sztaebel.ka Irena _
po_
teczną inowację na PKP, Podobne zobowiązania zgło- Sejm Ustawodawczy. - prze- kieJ Ra<ly Narodowej w Kra,
specjalne przedziały dla ma- siła młodzież z moutownl, elek wodniczący Prezydium Stolecz kowie.
sianka na Sejm Ustawodawczy
RADOM
t e k z d zle~m
A
I, oznaczone wl- trownl. narzędziowni i mecha- nej Rady Naro dowe.
J
66 . P a tr7yas
I
J u tła - w\ cehonorowa przewodaicząca
TEATR:
55. P..abczv. k Jan _ sekretarz przewodnicząca Prezydium Wo Ligi Kobiet.
Pt.RSTWOWY Tl!:ATR IM. ST. docznyml napisami na tabl!- nlczneuo,
D
6d
dy
d
J
84.
MnslaIoWII
Zlot zakończył się odśpiewa- Prezydium WoJewódz.klej Ra- J.. w z.klej Ra
Naro owe w przewodnicząca
Ligi Alicja
Kobiet. -o
ZEROMSKrEGO - sztuka Le0- cach umieszczonych na wagonach kolejowych. Nadto, prze- niem hY~\1 SFMD.
dy Narodowej w Katowicach~
Lublinie.
85. Orłowska Edwarda _ pos
na Kruczkowskiego pt. "NIem- działy
dla matek wskazują
cy",
czerwone strzałki na wagoZobowiątanla
produkcyjne
56. Blps Antoni - poseł na Z IlAl\flENIA CENTRALNEJ lanka na Sejm Ustawod&wczy.
na ch.
mlodziezy napływają nadal.
Sejm Ustawodawczy - wicellADY ZWIĄZKOW
86. Klllszy6ska Dorota _ polUNA:
przewodnicząc)' Prezydium Wo
ZAWODOWYCH
slanlra na sejm Ustawodawczy.
Dan'el Dzleclaszek
..
film
prod. •_ _.._ _ _....._ _ _...
_ _..r __
_
67, Kloslewle-z Wlklor _ poseł
87. JaszC%ukowa l\faria - pokorespondent "Slowa Ludu" jewódzkiej Rady Narodowej w
niem. pt. "Bracia Bethll".
Gda,\.ku.
na Sejm Ustawodawczy- prze- słanka na Sejm UstaWOdawczy.
..HEL" film prod. radz.
57. Horodeckl Julian - prze- wodniczący
Centralnej Rady
88. Tomc1<yk Zofia - poslanJĘDRZEJOW
pl "Przekształcenie przyrody".
wodnic,ący
Prezydium Woje- Związ.k6w ZD ....:ndOwych
ka na Sejm Ustawodawczy.
68. Piwowarska Irena - po- PRZEDSTAWICIELL 'NAUKI:
Powiatowy Zlot Młodych Bo- w6dzkiej Rady Narodowej w
DVWeli' AII'TEKI
jownikÓW o Pokój w Jędrzejo Bialymstoku
słanka n. Sejm Ustawodawczy
89. Cbałaslńskl Józef _ rekwie,
obradujący
w
sali
kina
58.
IUimas-.eWtl\d
Ipaey
69. C.erwl',skl Marian - po- tor Uniwersytetu Łódzkiego.
Apteka Społeczna Nr 15, - Pl
90. Dembowllkl Jan _ prof.
"Gdynia", otworzył przewodni- przewodniczący Prezydium Wo sel na Sejm Ustawodawczy 8-go Maja 5.
czący
Zarządu
Powiatowego jewódzkieJ Rady Narodowej w Fzewodniczący Zarządu Glów- Uniwersytetu
Łódzkiego
ZMP kol. Jan Kot, który powi- Kielcach.
nego Związku Zawodowego Gór prze:ovodn!czący POlskiego Kctal
przedstawiciel!
Zarządu
59. KrllJeWtlkl l'tlkbal - wl- ników.
mltetu Obrońców Pokoju.
Głównego I Zarządu Wojew6dz ceprzewodnlczący
Prezydium
70. Ble6 Józef poseł na ł 91. Halban Leon _ prof. Uni
kiego ZMP, a następnie wyglo- stołecznej Rady Narodowej Sejm Ustawodawcty - prze- wersytetu
Marii
Curie
sil referat na temat III Swla- Budowniczy Polski Ludowej.
wodnlczący Zarządu Głównego Skłodowskiej w Lublinie ..
towego Zlotu Młodych Bojowni
60. MaJewski Jullnn - wice- Związku Zawodowego Meta92. Jabłoński Henryk _ prof.
kówo Pokój.
przewodniczący Prezydium Wo lowców.
Uniwersytetu
Warszawskiego
W dyskUSji
zableralj
głos ]ewódzkleJ Rady Narodowej w
71. Krzywamki Zygmunt podBekretan stanu w Mini.
przodownicy pracy ze spółdzlei Olsztynie.
przewodniczący Zarządu Głów- sterstwle Oświaty poseł na
ni produkcyjne;', PGR-ów. za61. Mlgoil Wladdmlen _
nago Zwląz..":u Za\\'()dowego Prs Sejm UstaWOdawczy.
kładów pracy, przodownicy na- przewodniczący Prezyd'um Wo cowników Przemysłu Włókienni
93. lIIarcblewski Teodor _
uki i pracy spoleczneJ oraz licz- jew6dzklej Rady Narodowej w cz~.o. Staeblllcs Stanisław
rektor Uniwersytetu' Jlljjlellońni delegaCi i zaproszeni goście. Pomanlu.
skiego.
przewodniczący Zarządu Głów
94. M1U1Ir Stanialaw _ prof.
M. inn. przewodn!czą'ea kola
62. I'Ilnor Marian - poseł na nego Związku Zawodowego Ko Uniwersytetu
Warszawskiego
ZMP li Brzezinek, kol. Olga SlIO
Sejm
Ustawodawczy
przelejarzy.
.
- poseł na Sejm Ustawodaw_
ta, mówlla o codziennej pracy
73 Kruczkowski Eustacby czy.
młodziei.y z Brzezinek.
pracy wodniczący Prezydium' Rady
95. Nll.seb Kulmie" _ PIi'Ot
posel na Sejm Ustawodawczy.
stanowiąccJ
cenny wkład w llJarodowej m. Łodzi.
walkę o pokój.
63. MroelJeń JM - posel na przewodnlczllcy Zarządu Głów- Uniwersytetu JagiellońskIego_
W dniu wczorajszym w sal! KomisJI' Rewizyjnej wywiązała
nego
Związku
Zawodowego prezes Polskiej Akademij Umi.
Delegatem na ITI Swlatowy Sejm Ustawodawczy wice- Nauclycielstwa Polskiego.
Jętności.
Ligi Morskiej odbył się Woje- się obszerna dyskusja, w której
~Iot do Berlina wsta! wybrany przewodniczący' Prezydium Wo
wód!.ki Zjazd Ligi Przyjaciół zableralo glos caly szereg dele- Jednogłośnie
74. Decbnik Józef ...,.. poseł na
9~, Rozmaryn Stefan _ prof.
jeden z organizato
T
Zolnierza. W Zjeździe obok dele gatów z terenu, dz;leląc się do- rów pierwszej sp6ldrlelnl pro- je\\'ÓdzkleJ Rady Narodowej w Sejm Ustawodawczy.
I1nlwersytetu
Warszawskiego.
gQtów LPZ z cale; Kielecczyzny świadczeniami pracy.
dukcyjnej w powiecie jędrze Opolu.
Z RAMIENIA ZWIĄZKU
97. WalIlIkowski Jan - rek.
WZięli
udział przedstawiciele
lIfŁODZrE2Y POLSKIEJ:
tor Uniwersytetu WS!'UIIWNastępnie
przystąp1ono d"
Jl.IIrtil polltycmych I organizasklego..
wyborów nowego Zarządu WoCJI społecznYCh.
.
75,
Malwin
Wladyslaw-prze98. Wojelechllwsld ZYPłllnł
Jewódzkiego LPz, w sklad któwodn !czący Z:HlIldu Głównego - prot., Uniwersytetu PoznańReferat na temat wytycznych rego weszły 22 osoby. UkonstyZWiQlku Młodz!e±y Polskiej.
sklego.
działalnOŚCi LPZ wygłosił sekre tuowanie Zarządu nastąpi w
76. lUan~ Miecltyslaw - poPRZE08.TAWIClELB
tarz Zarządu
Głównego tow.
Lndwlka !l1a&alskll w Stara-I lre.neusll Dulcmba, Suchednajbliższych dalach.
mgr. SwlętJIk, omawiając naJiUlf.TlUli' I SZTUKI:
cbowlc:llCh Informacje Ks- nlów. W Górach Swięto seł na Sejm Ustawodawcz.y.
istotniejsze zadania stojące obe~
77.
J:morslla
Helena
po99
KruCitkowskl Leon _ po.Icndan.a Robotniczego zgodae krz)'sklch są dwa schroniska. \V
nie przed organizacją. Do zadal)
Na .akot\uenle !l:.Iazdn u- II Z P awdą ale ubezpieczeni, któ:ych przebywać moma nie sIanka na Sejm Ustawodawczy. seł na Sejm Ustllwodawcl.Y _
cbwalono wysłać depeszę do S
tych naletą: umasowienie orga78. Ja6clt* Leon - sekretarz prolPS Zwląrku Llterató,'1.
r,
.
dluzej nlz 3 dnI.
Prfl!ydenta RP BOLE8t.A- chorzy na gruźlicę, mSJą pranizacji ze szczególnym uwzględ
Zarządu Głównego
Związku
100. ł-nbleńs;kJ Konstan~ _
eb. !Ii. Waglcwskl SędzIszów. Młodzlezy PolskIeJ.
lWA BIERUTA orali do Mar- wo do pobierania zasiłków, tylpublic"... s!lI.
nieniem tworzenia nowych kół
imb Polsld KONSTANTE- ko wledy, jdeli są niezdolni do Dz;lękujemy Wam za koresponw zakładach pracy I na wsi 0Z RAMIENU ZWI.,\ZKU
101. Nalkewska !ofła - podencj~ o zobowlq~Qniach podGO ROKOSSOWSKIEGO. W
r u i podnoszenie poziomu
Ideojętych dla uczczenia Plebiscy- SA.MOPOMOCY CI lł,OPSKiEJ: słanka na Sejm Ustawodawe:;y
OlticmegO członków LP'z.
depesaeb Q-ch "blaDł u- pracy.
- pi.arila.
pewniają, ·!le wrall z całym
, Po złożeniu sprawozdań E eaNie wiemy, czy tald właśnie tu, ze względu jednak na spóź
79. Oqa - MI~bslskl -J6:er
102. f'ulramenł Jerzy _ setermin nIldeslania nie - poseł na SęJm Ustawodaw- kretsl1I generalny ZWi. iku UIIPoł_"'Iwem polskłm, sku· wnladek zachodzi u Was. Jate- niony
łorocmej działalności przez pre
ll
,
mogl\.lmy
jej
umieścić.
Napiszpl.mym w naroilowr.n fron·
~ Zarządu Wojewódzklege
czy.
leraŁów.
ele wałClly6 będll o uchawa II pracujecie, nie macie upraw- cie do nu o przebiegu real!LPZ tow. eltora"a oraz skarb80. Jaworski IIlarlan - po·
103. Ulklc\VlIkl Slefan - P<!:'
nienia do pobielllllia zasiłków, zlIcji tych zobowiązań.
&lika Zarządu WOjewódzkiego 1
nie ł ulewa.lenle pokoju.
lWI na Sejm Ustawodawczy.
itI na Se;J.n Ui\awodawc.u'. r
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Polska 6:0

BUDAPESZT. Międzypaństwowe zawody pilkarskie ro.
zegrane w dnin wczorajszym w Budapeszcie pomiędzy re·
prezentacjami Polski 1 Węgier zakończyły się zwycię·

Budapeszt- arszawa5:1
na torze VI fhdumul
W tenISIe
Czołowi kolarze pols~y

Na stadionie Stall w Radomiu odbyły się wczoraj interesujące zawody kolarskie z udziałem czołowych zawodnikÓw
WARSZAWA. _ W Bobotę
polskich m inn. Wójcika, Kapla 26 bm zakończono mecz tenIsoka, RzeźnIckIego I KląbIńskle- wy Budapeazt _ Warszawa,
go. W zawodach wzięły udział
Spotkanie to przyniosło zwyzespoły warszawskie Gwar- cięstwo tenisistom Budapesztu
dU, Budowlanych, CWKS-u oraz 5:1.
kolarze radomscy. W biegu
W os1llltnlm dniu Asbotb (Bu
drużynowym na 5 km. zwycię- dapeszt) pokonał Piątka (Warżyła Gwardia (Warszawa) przed szawa) 6:2, 6:3, 8:6, a w grze
CWKS-em (Warszawa), wyścig, podw6jnej Katona I Vad (Buda
na 25 km. z "Jdzialem wszyst- peszt) zwyciężyli Chytrowsklekich zawodników
zakończył go i K. Tloczyńsklego (Warszasię
zwycięstwem
Królaka wal 6:4, 11:9, 7:5.
Asboth w meczu z PIątkiem
(CWKS) 19 pkt., przed Kląblńsklm (CWKS) 18 pkt. i Lasa- miał niemal przez cały CZas lnlkiem. Następnie odbył się cieka cjatywę. Polak rozegrał spotwy wyścig z udzi a łem W ójcilm kanie źle taktycznie, dając 80l zawodnik6w radomskiej Sta- ble narzucić grę na regular11. Zw>:ci~.i:ył Wójcik. W. biegu ność, w której znacznie ustępo
austraJljsl<im na dystans", 4,5 wal mistrzowi Węgier. Ataki
km. startowało 9 kolarzy - kon Piątka przy siatce nie były po_
kurencję te wygrał wallsZeWSki.1 przedzane mocną pilką co poW wyścigu sprinterów na 1000 zwałało Asbothowi skutecznie
m. pierwszym był Ilurda (Stal mijać. Piątek zagrał ambitnie,
Radom).'
stawiając zaclę~y opór, uległ

•

fi

jednak bardziej rutynowanemu
1 dobrze taktycznie grającemu
przeciwnikowi.
Pierwszego seta rozpoczyna
Polak od wygrania gema .. na su
cho", mijając kilkakrotnie uslłującego atakować przy siatce
Asbotha. Następnie obaj grają
z głębi kortu. Piątek popełnia
szereg błędów, nie dochodzi do
skrótów i przegrywa seta 6 :2.
W drugim secie Piątkowi wy
chodzi serwis, gra ambitnie,
próbuje ataków przy siatce, uzyskuje prowadzenie 2:1. Asboth narzuca grę na regularność, trzyma PIątka w głębi
kortu I wygrywa seta 6 :3.
W ostatnIm seele Asboth
zwalnia. Pi'ltek prowadzi 3:1.
Asboth podohnie juk w dwu po
przednich setach, wyrównuje,
spychając Polaka w głąb kortu.
Piątek próbUje jeszcze kilka
razy atakow~ć, wyprowadza na
4:4, 5:5, 6:6, jednak ostatnie

dwa gemy Asboth rozstrzyga
na swoją korzyść.
W grze pOdw6jnej Katona I
Vad na początku wygrywają
serwis swój I Polaków. Następnie obie pary. wygrywają
swoje gemy serwisowe. co w
rezultacie przynosi seta parze
STAL (Skarżysiw) - SrOJNIA
węgierskiej 6:4. Podobny prze
(Kielce) 3:0 (2:0)
bieg ma set drugi. żadna z par
nie mote przełamać »erwisu
SKARZYSKO (tel wł.) Zapiłkarskie
rozegrane
przeciwników, udaje się to do- wody
wczoraj w Skarżysku o rnIpiera Węgrom przy stanie 9:9. strzostwo
Klasy WojewódzkIej
Wygrywają oni serwis swój i pomiędzy Stalą l Spójnią, zaPolaków i seta 11 :9.
kończyły się zwycięstwem StaW ostatnim oecie Chytrowski 11 8:0. Bramki zdobylI Rybka,
Kopeckl l Kapralski.
I Tłoczyński prowadzą 5:2 Wę
STAL (lUcIce) - STAL
grzy jednak wyrównują I wy-

Stal

grywają

(Końskie)

7:5.

"""""""'_.__..........._
...

SOSNOWIEC (tel. wł.) Kielecka Gwardia gościła wczoraj w Sosnowcu, gdzie spotkała się z najsUnlejazą druży
grupy - Stalą (Sosnowiec). Po wyrównanym przebiegu gry mecz zakończył' się nikłym zwycięstwem gospodarzy l :0. Gwardziści zagrali bardzo ambitnie 1 przy
większej dozie szczęścia mecz ten nawet moglI zremisow~
t
WROCLAW (tel. włJ. Gorzej powiodło się Stall (S arachowIce), która uległa outsiderowi
grupy
OWKS-owI

~~~ (Skarżysko)

~; ~~ ~;;~~

O~IW(: ńskie)

12 14
12 13
12 13
12 10
12
7
12
4

Stał (Kielce)
S ójnia (Kielce)
Up·
Dla
Kolejan , - ' Sta

o

30:16
19:16
23:26
15:27
22:39
13:45

SpOJNIA (SANDOMIERZ) KOLEJARZ (RADOM) 7:0 (3:0)
wł.).

RADOM (tel.

Wysokie
nad kandydatem do klasy powiatowej. Łu
pem bramkowym podzle!Jli Slą
Grajkows~l - 3, Czechowicz 2 Mlchta I PlecllUt po 1. Sę·
dziował słabo Nawrocki (Kielce).

zwycięstwo gości

STAL (RADOM) - STAL
(OSTROWIEC) 11:1 (4:1)

Gospodarze zagrali jeden ze
OGNI- swych najlepszych
me:zó,,;,.
Górowali
oni nad przecIwnIWO (Skarżysko) 4:2 (2:0)
kiem pod każdym wzgl~dem..
SUCHEDNIOW (tel. wł.). Za- Dobrze usposobiony atak strzesłużone zwyci~stwo LZS, choć la! bramki jedną za drugą. Naj
nie przyszło ono suchedniowi a więcej bramek zdobył Czapii.,.
nom łatwo. Łupem bramko- ki.
wym podziellll się-dla LZS-u
Lakomlec - 2, Sochal - l, Jasiński l, dla Ogniwa obie
bramki zdobył Markowski. S<:dziował przyluła (Starachowice). Widzów 2 tys.

2:5 (1 :2).

Ollał

m!e~
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TABELA GRUPY
POLUDNIOWEJ
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I

LZS (Suchedniów) -

ną

ł

4:0 (0:0)

Z Polaków dobrze zagrał
KIELCE. Bardzo slaba
Cbytrowskl
słabo natomiast gra obu drużyn. Atak kielczan
ński.' Z tenisistów Wę ~grał skandalicznie do przerTłoczy
wy, zaprze,paszczając mnóstwo
gier lepszy był Katona.
okazji do zdobycia bramki. ·Dopiero po przerwie metalowcom
udało
się
strzelić 4 bramki.
Zdobywcami ich byli: Sllldak
III - 2, Król i Zieliński po l.
Sędziował
Buczek (Starachowice.). Widzów ok. 2 tys.

I

Gwardia (Kielce)-Stal (Sosnowiec) 1:0

(Wrocław)

(Skarżysko)

mistrzem grllpy południowej

...

II Liga

stwem gospodarzy 6:0 (2:0)
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