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Tegoroczne plony są znacznie wyższe od
zbiorów ubiegłego lata
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W:;-c!::;_-;-:~nia p:;:':iegaczy wojennycl> w USA znów przybierają na s;le.
Grono płatnych agentów Wall-Street za pomocą ulicznych koncertów
stara się ściągać na siebie uwagę spokojnej publiczności. Jeden z takich „pochodów", zorganizowanych przez faszystów w J.Uiddletown został rozpędzony przez robotników.
(Middlet ow n Post)

pomyślnych

200-tysięczna armia Kuomintangu

Wobec wspaniałego urodzaju będziemy mogli eksportować zboże zagranicę
stwierdza minister Handlu Wewnętrznego tow. T. Dietrich

jakości

Ch.ńskie WOlSka ludowe

Otoczona przez

dostarcza- planowej gospodarki w zakresie pro
ustalonych stan-1 na podniesienie
nej konsumentom mąki, ka-s z czy dukc.ii i obrotu zbożem. GospodarLrrYN (PAP). Jak donosi Szi.
pieczywa.
ka ta, gwarantując rolnikom stałe, Age
Reutera z Hongkongu, odFormacje Armii Ludowej zajęły
PUNKTY SKUPU
Uchwała Komitet\l Ekonomiczne- sprawiedliwe ceny, równocześnie za dz!ał
Chińskiej
Armii Ludowe j miasto Hugczao, położone w odleJUŻ FUNKCJONUJĄ
go, ustalająca zasady gospodarki bezpiecza rynek przed próbami spe- pod dowództwem generała L in-Po głości 20 mil na południowy zachód
Aparatem skupu na terenie całe zbożem na rok gospodarczy 1949-50 kulacji oraz zapewnia światu pra- posuwają się szybko w kierunku pro od H eniang. na linii k olejowej Hugo kraju są gminne spółdzielnie oraz szereg zarządzeń wydanych o- cy możliwie najlepsze i najspraw- wincji Kwangsi, aby odciąć drogę na n - Kwangsi. Według ostatnich
„SamopO'llloc Chłopska", na których statn!o przez Ministerstwo Handlu niejsze zaopatrzenie w chleb i mą- odwrntu stacjonujące,j tam 200-ty- informacji połączenie kolejowe mię
ciąży obowiązek przyjęcia całkowi Wewnętrznego są wyrazem dal- kę - za.kończył swe uwagi minister sięcznej armii kuomintangowskiej dzy prowincją Hunan i Kwangsi zo
tej zaofeil'OWa.nej przez rolników ilo szego pogłębiania i usprawnienia...;..J Die.trich.
I pod 'dowództwem gen. Pai Czung- stało ,już przerwane.
ści ziarna.
W celu zapewnienia
sprawnej obsługi producentów wydano szereg zarządzeń, nakazują
cych spółdzielniom przygotowanie
się
do tego zadania. Rozsrrerzono
wiięc sieć punktów skupu w ten spo
sób, aby pokrywały one równomier
nie cały kraj, nie narażając chło
pów na dalekie wędrówki ze zbożem ora.z umożliwiając sprawny odbiór zboża towarowego. Uruchomiono specjalne kredyty na remonty
orM urządzenia magazynów. Rówsię
Rządu
n~nie pomieszczenia przeznac,zo
.1
·
i • •
r1
li!
ta, że kobiety polskie pomne przebytej kolrnie w au r hu patriotycznym".
ne na magazynowanie zbóż zabezpos~eJzeme
11
martyrologii, ni . ·y nie pójdą. za gło..
w imieniu szerokich rzesz b ezpar_
pieczone są przez staranną dezynsem podżega~1y, lecz zawsze stać bę- tyjuych luclzi pracy przemawi ał dr
fekcję Pl'7Jed szkodnikami.
W dniu wczoraj8zym oclbyło się nad- wodawstwo Polski Lnclowej,
·Aparat gminnych spółdzielni, re- zwyczajne plenarne posiedzenie WojeLud polski zorganizowany w Stron- dą na straży porządku społecznego. żański, który t.wirr ' -·1, że ek&komu·
Ekskomunika nie zaciemni mnysłóv1 nika, która j
posunięci em polityczprezentujący dzisiaj szerokie masy wócl2.kiej Rady Narodowej, na którym nictwach Ludov-r1ch świadom jest dro.
kobiet, które wychowują swoje dzieci nym Watykanu, uderzyła w pr6żnię.
mało- ! średn!orolnyeh chłopów, po przedstawiciele
stronnictw politycz- gi, po której kroczy Polska Ludowa. i \ 7 duchu socjalistycznym,
Groźba ze strony Watykanu powie_
zwala na wyeliminowanie ~el nych i organizacji społecznych u sto- nie pozwoli się z drogi tej sprowadzić
Ob, Tomczak w imieniu Stronnictwa cl zi ał dr żański - nie może osłabi ć na.kich prób spekulacji w kierunku ob sunkowali się do ost a t nich uchwał ·w a- machinacjami wrogich sił.
Pracy stwierdził, że żaden prawy ka- 3zego zapału do pracy i do coraz wi ęk
niża.uia cen zbóż w okresie wzmo- tykanu
W imieniu Wojew6dzkirgo Zarządu.
w sprawia ekskomuniki .
tolik nie da się pociągnąć wrogiej pro- szych osi ągnięć Polski Ludowej."
żonej, pożniwnej podaży,
a zaxaPosiedzeniu pTze\'\'odniczył prez3s Ligi Kobiet ob. Ożogowska oświ ad czy- pa.gandzie, upl'awianej pod płaszczy_
W imieniu Zwią zku Emeryt6w ob.
riem gw.rurantuje sprawną obsługę WRN, tow. Domagalski.
kiem obrony :ei~gii. Członkowie Stron- Zakrnewski napiętnował postawę Warynku. Cała ilość zakupionego zboSzczegółowy
referat wygłosił ob.
nictwa Pracy i--=Y całym swoim pozy- tykanu, za ś r eprezentant P olskieg:i
ża
zostanie oddMJa do dyspozycji
tywnym stosunku do spraw wiary 1 Związku Zachodniego, dyr. Przesmyc_
aipa<ratowi państwowego obrotu zbo Chabura (SL), który dokonał przeglą
du polityki państw imperialistycznych
kościoła, nie ścierpią,
żem, tj. Polskim Zakładom Zbożo
aby sprawy te ki dał wyraz gotowości wszystkich pra
wym, które przejmą masę t-Owaro- i omówił wyrastające z tego podłoż,i,
miały być argumentem wrogiej polity_ wych Polaków bronienia naszego Pań·
wystąpienie
papieża
uchwałę
watywą do własnych JDQgarz;ynów, eleki. Stronnictwo Pracy łączy sit z stwa przed zakusami z zachodu, z jakańską,
grożącą
ekskomuniką.
Ob. po przemówieniu papieża wszystkimi ludźmi dobrej woli w wy- kiego źrt~·"'1a one by nie pochodziły.
watorów i młynów.
Chabura podał następnie do wiadomorazie uznania dla stanowiska Rządu w
W imio;niu Polskiej Zjednoczonej
ści
pełny tekst
oświadczenia Rządu „domagają się"
JAKOSC CHLEBA I MĄKI
sprawie uchwały watykańskiej,
Partii Robot niczej II sekret arz WK
R.P. w sprawie antypol~kiej uchwały
ULEGNIE POPRAWIE
Reprezentujący Związek . Samopomo- PZPR t ow. Sienkiewicz oświadczył m.
- Czy przestrzeganie standartów Watykanu,
cy Chłopskiej, tow. poseł Lucjan Gło_ in.: „Nasza par t ia stoi na stanowisku
- Oświadczenie naszego R ządu, gwa
Ziiarna i l:Wprawnienia w obrocie od
FRANKFURT (PAP). - Kler wacki, oś'l"iadczył m. in.: „Zorgauizo- ochrony wol ności sumi enia i wyzna_
·b"!.ja się korzystnie na interesach rantująee zupełną swobodę wykonywakonsumentów?
nia praktyk religijnych i poszanowa- katolicki w N iemczech, zachęcony wane w Związku Samopomot:y Chłop- nia''. Mówca wymi enił n azwiska S7.e- ~trzeganie standartów jest nie uczuć religijnych,' a jednocześnie pronie.miecką i antypolską linią skiej masy chłopskie umieją rozgranL regu księży, k tórzy wykazali swój
podstawowym, nieodzownym wa- stojące na straży niepodległości oraz polityczną pa-pieża, roz wi ja ostat- czyć politykę od religii. :.!.wiązek Sa- wrogi stosunek dla władzy ludowej i
mopomocy Chłopskiej solidaryzuje się luclno§ci pracującej. „Ale są i i nni
runkiem zracjonalizowania obrotu praw i zdobyczy ludzi pracy, jest je- nio w sposób bardzie j
otwarty z oświadczeniem Rządu, wytęży yTSzy. księża - powiedział t ow. Sienki ewicz
Zibożem. Ziarno dobre przekazane zo dynie goclnym stanowiskiem, wynikakampanię rewizjonistyczną.
stkie siły, aby zabezpieczyć miastom - któr zy ch cą iść razem z nami i kt6staje na cele przemiału, na za.spokoje jąc.vm z potrzeb naroclu polskiego.
Na odbytym w Duesseldorfie chleb 1 to b<,1dzie błogodawieństwem rzy z t ego powodu są .terroryzowani
nie potrzeb konsumcji ludzkiej, zia.r
1
Po referacie r J. " habury, głos zaprzez swoje zwier zchnie władze. Wspól
no zaś poślednie zużywane jest głów bierali przedstawiciele part ii polit ycz· wiecu Niemców, repatriowanych boskim i zwycięstwem socjalizmu".
Przewodniczący Powiatowej Rady nie ze stronnictwa Bloku Demokratycz
nie na cele hodowlane. P-OZWala to nych i organizacji społecznych.
z Polski, ksiądz Goebel wygłosił
W imieniu Stronnictwa Demokra- podburzające przemówienie a:ity- Narodowej w Łowiczu, t ow. Gołębiow_ ncgo będ ziemy dem askować i zwalczać
tycznego ob. Prawdzicowa nakremiła polskie, domagaj ąc się przyłącze ski zgłaszając soli darność całego s-po· wrogów Polski Ludowej. Stojąc na
•
•
•
• sylwetki ksiQŻY Polaków-demokratów, n !a polskich Z iem Zachodnich do łeczeństwa swojego powiatu. :1 poczy- straży swobód demokratyczuych, bę·
naniami rządowymi naświetlił stosun_ a ~'.iemy Polskę Lu dową budować wspól
Wp#qnę#O jUŻ
księży-patriotów, jak Kołłątaja, St a- Niemiec.
ki w terenie i przeciwstawił części nie z wszystkimi ludźmi, pragnącymi
Ksiądz
Emanuel
Reichenberger
szica, ściegiennego, dla których obee6
ne osiągnięcia Polski Ludowej byłyby na odbytych osta tnio zebraniach kleru, wrogiej naszemu ugtrojowi, in- wolności i pokoju".
nych księży, którzy CZ'.tją. się dobrymi
Po wypowiedziach przedstawicieli
p pR
ukoronowaniem ich pracy. Znajdą. się zaatakował układ poczdamski i je- Polakami i obywatelami Państwa
Lu- . społeczeń stwa, Wojew6dzka Rada N ai dzisiaj - powiedziała ob. Prawdzico- g o sygnatariu s zy. Ksiądz Reichen- dowego.
roclowa uchwaliła j e dnogłośnie rezoluWARSZAWA (PAP). - "J aik wa - szeregi księży-patriotów, którzy berger wyraził pogląd, że układ
W imieniu Związku Nauczycielstwa cję, w któ rej czyt amy ro. in.:
przeciwstaw'~
s'ę
antypOIJ.skim
zakuwynika ze spraw02Jdania ze
poczdamski, a w szczególności roz- Polskiego tow. Ożogowski powiedział
„Watykan poprze11 swoją. uchwastanu z/biól'ki na Fundusz Bu- som Watykanu. Stronni ctwo Demokra- d ział t ego układu ustalający gra- m. in.: „Nauczycielstw<> polskie, wie_
łę, zawicrająrą groźbę represji re·
dowy Centralnego Domu PZPR tyczne deklart.je swoje najwyższ e u- nicę polsko-ni:;mi ecką, powini en rzące czy niewierzącP. nie chce walligi j nych wob ec .,milionów ludzi
znanie dla Rządu Polski Ludowej, któ
czyli z k lPrem i wychowu je młode . poogólna suma wpłat w dniu 31
wierzących za ich rostawę społec.'"
rego stan<>wisko wobec uchwały wat y- być zrewidowany.
ną, za ich walk ę o poprawę swego
lLpca rb. wyRosiła 1.627.739.rJB kańskiej jest godnym st anowiskiem
bytu i lepszą przyszłaś/i, dąży do
złotych.
wszystkich ludzi pracy.
wprowadzenia niesnasek
religijWoiewód2*wo §ląs'kie które
Przedstawiciel Związku Młodzieży
nych w społeczeństwo nasze, kt6re
w da"lszym ciągu przoduje w 701sklej, ~ow. ~t~rz~c, przen:awiaj~cy
w ofiarnym trudzie oclbudowywuje
2lbiórce przekroczyło już zade- Jednoc~,e§me "!" uo:ien~u ZHP 1 „Słuzby
kraj, barbarzyńsko zniszczony przez
klarowaną
sWnię:
zamiast Polsce , . stWlerdz1ł! ze d_ok:et .rządowy
tych, do których d ziś, w ich języ211 200 OOO łot h
ł
o ochrome wolności sum1ema 1 wyznaI•
ku przemawia pap1eż, zapewniając
.
·
z yc
wp acono nia znalazl zrozumienie wś1·6d szeroJ
o ojcowskiej t rosce i miłości.
219.867.090 zł,
kich rzesz młocl zieży -polskiej, zarówno
LAKE SUCCES (PAP) Organd- nych lub dwustronnych, ani sojuszów,
Stwierdzając powyższe Wojewóclz
W a r s z a w a w p ł a c i- wierzącej, jak i ni ewierzącej, wsp6lnie zacja Na.rodów Zjie.d.no·czO'Ily,ch ogłosi który-eh powodzenie za.leżne jest od
ka Rada Narodowa zobowiązuje ~ię
ła
164.282.581 zł. to jest 101 budującej pracą i nauką przyszłość ła r a,p ort roczny genera-l nego sekreta sposobu ich realizowania""·
podjąć jak najclalej posunięte wy:
proc. zadeklarowanej sumy. Polski.
rza ONZ Trygve Li e o działalności
RapoTt generalnego sekretairza ONZ
siłki w kierunku mobilizacji opinii
,
W i.mieniu Ctronnictwa. Ludowego 1 ONZ w okresie
od 1 lip ca 1948 r rnku p0<dkreśla, że ipunktem węzłowym bez
społeczeństwa województwa łódzWojewodztwa~ lubelskie, po- Polskiego Stronnictwa. Ludowego przedo
30
czerwca
1949
r.
piec zeństwa świata
jest konieczność
kiego wokół oświadczeni a Rządu oznańskie,
olsztyńskie, szczeciń- mawiaJ: ob. Król. - Szerokie masy luW części wstępnej swego rapOII"tu se stałego kontaktu Wielk ich Mocarstw
raz podj ąć szerol'ą ak cję uświ ać!askie, rzeszowskie, krakowskie , dowe - oświadczył on - nie dadzą
miającą, mającą na celu wykazanie
kieleckie i wrocławskie wyko- się wziąć na :ep rzekomej wat yk a11- kr&tarz generalny ONZ oświadcza, że i regulowanie zagadnień międzynar0mimo istnieruia w dalszym ciągu róż- do~h w zgodzie z duchem Karty
istotnego sensu uchwały watyk'l.ilnąły ponad 90 proc. planu skiej obr ony r ellgii, k t 6rej nie w Polniey zclań pomiędzy mo-camtwami, mt Narodów Zjednoczonych.
skiej, kt6ra podyktowana jest nie
zbiórki.
sce nie zagraża, a któr ej broni usta- niony okres spr awozdawczy stan.owił,
W Zakończeniu Trygve Lie pr<>ponu
troską o wiarę i wolność praktyk
ogólnie rzecz biorąic, krok naprzód w je przyjęcie w poczet członków ON Z
religijnych, lecz stanowi wyraźne
kierunku stabilizacji pokoju na świe- wszystkich 14 krajów, które prosiły
nadul!;ycie kości oła dla celów nie
cie 1 oba.wa. przed w1>jną zmalała, co o przyjęcie,
wspólnego
religią."
w pierwszym
_ _ _:..__ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _mających
_ _ _ _nic
__
_ __ _z_
_ __
głym przestNegać ,

dlW."tów.
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naszej pracy dla Polski Lu o"\Vej

żniwa dO'biegają ko1'lca, niebawem
nowe zboże zapełni magazyny. Mi.ni.ster hąndlu wewnętrznego dr Tadeu~ Dietrich, zapytany przez re-

daktora gospodarczego PAP - jak
ocenia masę towarową na tle wyników tegorocznych zbiorów-oświad
czył:

O wyniku zbiorów z.decydował po
przebieg pogody do końca
czerwca. Jest to, jak wiadomo, okres decydujący, jeś'li chodzi o wykształcenie :. dojrzewanie ziarna. Na
leży rówfileż pamiętać o tym, że tegoroczny areał zasiewów jest niemal o 500.000 ha większy niż w roku ubiegłym. Obydwa te czynniki
łącznie z lepszą uprawą gruntu : wy
dajnością z hektara
pozwalają DR
stwierdzenie, iż tegoroc:me plony hę
dą znacznie wy.isze od pomyślnych
plonów ubiegłego lata., a tym samym zwi~ks-ey się dostawa zia.Tna
do ap&!l'atu handlowego i przetwórczego. Niepomyślne warunk: atmosferyczne ostatnich tygodni opóźn:
ły co ;prawda nieco prace żniwne,
jednak z radością należy podkreślić,
że wysoki stopień
uświadomienfa
chłopów oraz dobrze zor~nizowa.na
akcja. pomocy rolnfotwu sprawia, że
każdy dzień pogody znacznie przyśpiesza zakoń-ozenie prac żniwnych.
myślny

•

żyta zostały już całkowicie
zżęte
prawie całkowicie uprzątnięte

i

z pól.
W tym roku gospodarczym po raa;
pierwszy przyjmujemy zboże posiadając . w ma-gazynaeb bardzo poważ
ne rererwY zbożowe z poprzedniego
okresu. Zboże z nowych zbiorów,
łącmie z tymi zapasami pozwoJ.: nie
tylko na pełne zaspokojenie potl'Zeb
rynku wewnę~eg-0, ale także na
W7Jm0Cllienie naszeg-0 bilansu płaii
niczego drogą eksportu pewnej ezę
śoi nadwyżek.

ZBOż

NIE ULEGNĄ
ZMIANIE
- Jak ocenić w tych warunkach
ostatnią uchwałę Komiteitu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie ceny zbóż i warunków skupu?
- Jak to stwierdził już ob. wicepremier H. · M:nc - w krajach kapłtalis tycZI11ych ceny zbóż ostatnio
, wydatnie zniZkowały. Przed wojną
zjawisko takie wpływało automatycznie na obni:ilkę' cen 7lboża w Pol
sce, co odbijało się katastrofaln:!e
na opłacalności produkcji rolnej, uderzając szczególnie silnie w drobne i średniorol!ne gospodarstwa rol,;ne. Obecnie, pomimo obfitych zbio._
rów rolnicy ma.ją zagwarantowaną
CENY

wysoką, opłacaJną cenę zboża. Niedość jednak tego. W porównaniu z

minionym rokiem gospodarczym, ce
ny nie tylko nie zostały obniżone,
ale, jeśli chodtLi o szereg zbóż (ję()(l;
mieńmień, pszenica i gryka) wydatnie 1>odwyżswne.
Ten zadziwiający. zdawało by się
gtan rzeczy rolnictwo zawdzięcza te
mu, że w Polsce nie ma ustroju kapiita.Iis tycznego, że w Polsce jest gospcdarka planowa, że Polską kieruje r.tąd ludowy, że podstawą rządze
nia jest sojusz robotniooo-chłopski.
Obecn ie przechodzi.my do bitwy
o stałe zwiększanie nie tylko ilości,
lecz także jakości dostarczanego pań
słiwu zia.rna. Dlatego uchwała Kom:
tetu Ekonomicznego Rad y M '.nistrów wiąże ceny z ustalonymi norm ami j akości ziarna, czyli tzw. stan
dart a mi.
- J akie to m a zna..."Zen:!e dla gospodarki narodowej ?
- Brak stan dartów w latach ubie

Społeczeństwo

·
NadzwyCza:ne

·

województwa łódzkiego potępia antypolsl<ą uchwałę \Vatyltanu
i solidaryzuje
ze stanowiskiem
W01ewo·
. ·dn1e1 Rauv aro dowe1· wtod zi·

Hitlerowcy
w sutannach

polskich Ziem Zachodnich

1 627 739 738 Zł
"O OOIDU
na budowę Centralne
z

Trygve Lie raportui·e:

•
ku
J.'\...rO k naprzo' d -W k 1er11n

TT

stahl•Ji• zaCJ• pokoiu

Ksiądz Boulier potępia
machinacje wrogów pokoju

PRAGĄ

Wybitny dzia-1
łacz postępowy, fra ncusk! ksi ądz ka
toliclci Boulier który bawili: w Czechosłowacji n~ zaproszenie Komitetu Obrońców Pokoju, opuścił Pragę, ud aj ąc się do Francji .
W wywiadzie, udz!elon ym korespondentowi czeskiej agen c ji pr asow e j CTK, ksią.dz Boułier stwierdził,
że wiadomości rozsiewa ne przez r e
akcyjną prasę ;iai!hodnią, jakoby w
Czechosłowacji
ograniczana była
są zwykłym ogł ych n arażał gospodarkę pańs two w-0lność r e ligijna sz.czerstwem. Ksiądz Boulier podwą n a duże trudnośc:'. i straty.
Obecnie n a d.szed ł już czas ro7,Jlo- kreślił, iż księża rzymsko- ka toliccy
częcia walki o podniesienie ja l{ ości w Czech osłowaeji wypełnia ją spop ioców rolnych , a co za tym idz;ie i kojnie swe dusz:paste~kie obowiąz
artyk ułów spoiywczydl. Dlate~o też ki. Oświ adc zył on również, że w ow tym r oku punkty llkupu b ęd ą bar becne.i walce d wóch obozów : po stę
d iiliej s tarannie, niż w roku ubie- pu i w stecznictwa - zairówno wie{PAP). -

przypisać

nal eży

~~~:;~~aniu trudnego

rzędzie

problemu

berliń Zastąpcy

Wyrażają.o w formie pośredniej kry
kato-licy, jak ludzie niewie- tykę
paktu atlantyckiego, 'l\rygve Lie
rzący jednoczą się we wspólnym za.znacza:
froncie przeciwko podżegaczom wo„Nie mam na myśli paktów reg1onai
jennym.
~lbrzymi ~n front -:- po~edzial
ksiądz Boul!e<r -;- r~1~ga. się
od
Bałtyku do Morza Srod:m.emnego, od
Brat.ysławy do "Yfładywostoku, sf:anow1ąc gwarancJę trwałego pok<>Jn.
KA TOWICE (PAP). - Dnia 9 bm.
Sprostowan1e
o godz. 10-ej rano wystartowała z
Reda.k<>ja polsldego w y dania ga- Katowic do d alszego biegu sztafeta
zety „O trwały pokój, o demokra.cję młodzieżowa udaj ą ca się na św.ia
Iudową! " prostuje bład lrnre ktorski towy Festiwal ŚFMD w Bud apeszw nr 15 (42) z dnia 1 s.ierpnia br. na c!e.
s tronicy 5-tej u góry. Tytuł a rtykuPrzedstawicie lka ZMP ob. Mało
łu Etienne F a.iona winien b rzmieć : tówna wręczając me ldunki u czestn:i
„SŁOWA I CZYNY FRANCUSKIEJ kowi sztafe ty, ob Machockiemu, oF ARTII SO CJ ALISTYCZNEJ". .
Ś\.Viadc z.vła, że młod:ir;ież śląska uezci
RedakcJa
ukres F'estiwalu wzmożoną pracą.
rzący

Uettllłłłlłłlll t llllllUlllłUllłłlll•UłlflltlllUUllłlllUllłUłlttl

młodzjeżowa
wdrodze do Budapesztu

Sztafeta

I

\

ob„adu 1ą
0

ministrów spraw Z·aeranicznych

nad traktatem poko 1owym z

•
LONDYN (PAP) - Zastępcy milili
strów spr aw zagramicznyeh, zajmują.cy się przygotowani.em traktatu poiko
jowego z Austrią, rozpaitrywali w cią
gu trzech ostatnich posiedzeń sprawę
·ab.<tywów Dunajskiego TO<War..:yslwa
żeglugi _w Austrii Wscho.(lmiej, kt6re,
stiosowrue do uchwały Rady Ministrów
Spraw Zagra-n icznych,
mają
przejść na własność Związku Radz.iec
kiego.
Osi1ągnięto p OO'ozumiem.ie, jeśli chodzi o przekazanie Związkowi Radziec
kiemu doków okrętowych w Korneuburgu oraz 36 statków Dunajskiego
'.1.' owarzptwa żeglugi.
Ząstępcy ministr ów spraw za.grani.cz
nych rczpatrywali ponownie sprawę
wlii:czenia. do traktatu pokojowego z

0

Austrią

Austrią. klauzul, gwarantujących
pra
wa. mniejszości słoweńskiej i chorwac-

kiej w Austrii. P.Ailjekt takiej klauzu.
li wniosła delegacja r adzieck a.
Porozumienie w sprawie powyfazej
nie zostało jeszcze os i ągnięte.

Komunikat.
IDzisiaj o godzin ie 17- e j w sali teatru „Melodram", ,ul. Traugutta 18
o?będz!e się nadzwyczajne posied;;e
me plenarne Miejskiej Rady Narodowej.
·
Prezydium prosi wszystkich człon
k ów . ~ady oraz zapros zonych przed
staw1c1eh władz, organ izacji i :nstytucF społec&z:ych o punktualne przy
bycie na nos,iedz.enie,

Str. 3

Ksiądz

- org 1f za or

stanqł

,_,________
,_________
No
marginesie

.p:dów rabunl<owych

Na procesie księdza Gurgacza

·przed sq'd em w Krakowie

(Dokończenie

•
pierwszego
dnia procesu)

sprawo: ana a
li

Odceyta.ny z kolei a:kt osk<1Lri&nia, 1 po mundury i dystymkcje wojskowe
etwierdui., że W: dm. 2.71949 r. zoste.li dla. członków bandy, zwierzył się osk.
na µl. Szpitalnej w Krak<>wlie n<apadnię żak(}W~ M awej przyn.nJożności do po
ci wotni m~ejsa()'W"9go Banku Zwię,zku dz.iem~e. i prosił go, aby przeprawa·
Spółek Zarobkowych, Mórym we.bowa dził wywiad nmożliwinją,cy dok.Jna.nie
no na.leżęce do tej al!LStytu.cji 3 milio w Krakowiie napadów rabunkowych.
ny 2l1. Oba.j wołini padli ofiarę. na'()8.· 21\k, po przeprowad•zenm, wywiadu,
~ ..., drodze powrotnej z Narodawego poinformował o jego wynika.eh ks.
~nJtu Polek~eg-O't gd2ńe pode)nawer Gu-rge.cza, kiernją.c korespOT.denc~ na
li gotówkę na czeki. Wskutek wsuzę adres wspomnianego ju.ż Franciszka
t.ego przez napad·niętych &ls,rmu, or· Kla.pkowskiego.
g8.'ia bezpieeze:ć.stwa pubti1Cznego uję
ły sprawoow napadu z bronią w ręku
Organizacja nafladu
- ks. Władysła'W'll. Gurgac~a, Stani
Cał>a. banda przybyła. do Krak~wn.,
ała'Wt\ Sr;s.jnę, Steflll!l& Baliekiego, Le gdzie p-0\\\tano,,fiiono, :7A żak
uda 1<ię
Cl·nl\ NowakoWl!'kiego, Adam<& Legutkę
do Narodowe!!'o Banku Polj>kiego i bę
OTrz 'M.ichał& żaka.
dzie tam obs~nv<>wał OO'>by podejmn
Wszyscy napastnicy n:ile~,eli do nie jące większą. il r ść gotówki. Pozostali
legnl ~ej organizacji. działającej na. te- członkowie bandy m~eli oczekiwać na
renie pow. ncwosiideckiego i brzo?ow ulicy przed il'iedziba. banku i na zmak
skiego; która przybrała. nazwę „Pol· dany przr:r, żaka obrabowo~. w•ka1:u1e
8ka. I?Odziemna arr;ii<R ni6"lo-0.lęgłościo o~obv. W ilniu 15 czerwca 1949 r. ke..
wa". OrP,'anizacjoa ta wiolfl1ą ub. roku GurgRC•Z weRpół z trzema innyml
w:łonifa grupę bandycką pod na:z.wą. członkami hancly r:~?.ebwał przed •gma
„~andanneria", lkzą,cą. ostat.nio
20 chem N1noilowego Banku Pohkiegn w
członków i dokonującą
na')'lail&w na Krakowie na osf'by, które wskazać
instytucje pn.ń&twowe i spółdztielcze. miał osk. :tak. Do napadu jerlrna
ie
Przywódcami baindy „PPAN" oraz doszło, gdyż o~cby >podejmują.ce
o·
„żandarmerrli;" byli Sta.niRław
Pióro tówkę odjeżdżały !<Slmochod:imi.
oraz ks. Władysła.w Gurgacr;, U&t•1'8Un
Ks. G11TgM:z udał e.ię wówc1,a~ do
kow~i, wrogo ~o Państwa. Polskiego z~.<1.j0mego FtutlP.ntA. Uniwersytetu ~n
zwemówali 0111 do l!W&go oddzi4'lłu l?Jello:ć.!ilkl ego, kt'cSromtt pr:wdstiamł
mł'My,Qbj ' c:hłopc6'w i wykir'1'r.)'11tywali swój cel rm;yj11zd11 do Krakowa i pro
'umiejętni.o- ich bra.'k OO§w:i>:idc.1.eni.a i l'fił o W11k.nza.nie jR kiejś i;n~t;vtucji 'n a
:rt'&11,4Vii:tdomieniie <lllldzęe oi.•;t11ic11mi ktl\rn ~'v. ~ożoo pr~eprO'W'l1<l7,i.~ napad.
wywkiich p<>borów i innych kOT:>:y~
D r·WJCOZ'nws~y Blę od owego
stu·
me.teria.l.nyeh. Obie org11.ni·:rJR.cje p~sts.- denh - Apolli.narP.J?o Wafochn, ~e n1\
wiły 80bie za. 7llld.ri:nie walki! r: 11 ~tro- U;xll\ 'r~ytoo1e wypro.cane i<ą wrasme
jem Polski LndO'Wej, przy ez.ym atype:1d1a. dla. r.tuiłenMw, k~. Gurg-ar:>;
,,PPAN" miałe by6 or1<11n·iv,,ecj~ k&· posta;10\\'.1l ohrabo-•·R~. kwe~tnrę. 0~t:t
drow:i. na wypt.dek wybuchu „trzeciej tec.m1e Jednak i Ul) tPg~ n{l,pą-iu n·'"
wojnv". .
dOflzło, gdyż hllndyci do~~li do pr7~ko
·
•
na.nie,, że nie ma. on w'd,.,ków pOW<>·
ndarmeria"
dzeoo-ta.,
ks Gur.o ac
w dniu 29 ~ea 1949 r. ta.k po
' •
9
za
W'ie.domi} Jt.iiędzn.1 te W koń<"U CZe?'W
9~andiarmr J"a" l!ldlo.byvrot., łtroo>łri ca. Narodowy Ba.nl< Pnl~M i lm.'!111. głó
p<>trzebne jej do prowad2enia zbrodni wn.a. dw,.,.rea kolejoweg-0 w Krakowie
ezej działalności dll"Ogę. rabunku. Pre. wypłacM b11dę. więki<ze ilości gotówki.
gnąc ro2)Wia6 wszelkd.e skrupuły mło Bez-pośrednio po otrzyma.niu tego Ndycll i zbałamuc.onych er.J:omków ks. atu :U. Gurgs,cz przyje<>hRł d·o Krako
Gurgaez w kaz~h i „po-ge.d11.n· wa. z czterem& wspólnikami. Uzbrokaeh:; uliwiiadami&;iącyeh" , tłume.ezył jen.i byli wszy&ey w broń krótką. oraz
hn, ~ ra.bOw,a.nie instytucji pa.listwo gran.flity ~n.e. (nk. żak pr7Aldflt.awił
wYch 1 spółddel~ Jest czynem im po przybyciu do KrakoWll. plan na
ecytcmym 1 zgodnym • prawem. Ka. pe.du. W &ri111 30 czerwca br. wszyscy
<Jurga.es wykotzysty wat 11czncl&
oek&rżemi ęotkali !lit pne-d dwor·
gijne ·rCllł<!łnków „flamdanneri1", odpni. eem, a żak wezedł do środka. w celu
wi&n'lł w le&ie Ill"8 łwip. Wpajał pr~adzeni& ob.s&TwM~ I tym
on W· c:rJ<mków b8111dy nien4.wili6 do jedmek razem. OBC>by pobiemją.ce goPaństwa P:ihkiego i podtegial do oba t6wkt odjeehaiły sa.moehodami, woboo
lenia uiJtrojn:
,
ezeg-0 bandyci p01tta.nowiH
dokonać
Qha!t:a~J.e,ry<;.U~,. ~eł<~t ks. Wła ~zaju~z ..pa.padu :ne. N.a:rod<>wy. Bank
dy~ława. dur!faet.a 81kt · ot1kMżehljn po PC>lskiir „ ~ • ...,.,, • .,i.,..;..r-..- - daje, ł.e Wstl}plt on W' kw:l.etnfu Ub.
W alciu li lipca br. osk. iak po
roku do band'y R
wi~ swoich przeprowadzeniu wywiadu ·w gmachu
w~ ·.zwt~eb "fi ~e 1etru1- bi&nka.~~dłr;Kółó' pdMl'llnia. i llDló·
tów.
· wiionym l!l!I01kiem Wirka~ł .ks. Ga.rga
WTM! • całą. ~ 11491 11111} do !Mo. c~wi li. jego . podwładnym, dwóch wo!
w pow. NoWy Sąos gdde objął funk ~ :Ba.nku Zwią.sku Spółek Zaj:l)bko
e,ię hpel.a.n& i wyeh()W&._1 polliltyeiJ- wyd!, ktdn.y po podj~in w Banku
nego bandy. Po lllieepełnia. ll-mi~,ez Nt1.-rodo-wym li mmon6w zł. ~celi
n$j przy:na.letoodei do „a.mi811'!1lerli" pia'!l'IO dio 9V{ej illl'8t~ji. Tut za ni
ks. Gurgaez do,kon.al chida 1 lipca ub. mi kr<>cay1t ks. Gurgaeg, S-jnach,
'l'Oku, wesip6ł z 5-<Yiom& edonlremi ban Ba.1il:k1, Nowa.k<>wskd. ora.z Legutko,
dy, napa.du ra.bmik~o DA ob61 or--• c:zek&jąc na moment st1>Mwny do na
ga.nizacji mtMz1etOIW6j ZWM w miej pad'll, r.ł wne&cie na nl. Sr.pitalnej za
seow<>act Myśhic w POiw Jl<>WOSłdec- t1'Symal1 obu "łl'Otnych tq.da-Jqc od nich
kim. . Napa~tni<'y p<> eterroryzowMrlu ~a drog1 do jednego 1 l•laców.
przebywającej w obO&ie ~o Obawie..j~ .:ł podejrza.nych
ol'Obni·
wym młod7"eiy, zra.bOwa.U SO tys, zt. ków, wośni b!.nko-,vi nie odpowiedzie
omz liczne przedmi°'7 m. m. jeden li 1m. lecz przyśpiesPOnym krokiem
nJ1.Jt1iot. W jesieni łA!go roklit kt1 Gur podążyli 4aJej, Dwaj bandyci nję1'i ich
gae,; 0c>'n!('Um\rioWał· po ~ad.Z&- wówe.l'lllll p()j} ręce i ~ąc got&wymt
niu wywiaiłn dwe napa.dy n.'bulllk<rnie do strzału pietoletami usil:Owali wcią
n11. prncrwn·'ków Zwię.zku ~onro gn~ do bramy. Ostatec.znie 11Spastni
cy Chłop~kiej. ·Pi~~ Zlłl.~du d:o ey wYT'l"'!'li niesione p?Zell wr.padni~
kon.&no 4 września 1048 r. -.tftYD111· tych teczlci z pieni~Zll\i i ?S11clli się
j'łC Dl\ drrdze włodąo&j s X:l'Ol!lll& do do uclecZki. Ob&j wotni sta.wi&li pod
IIaez.owl.\ samochód wioą.<1y pra.oowni iszu na.pe.du czynny ot>ór, a wszczęty
k6w Zwią,zltu &mO'PQ!noey Chł-0i>9kii.ej, pr'l.ez nich na.tycbm.ia.ste>wy alarm us kupujących ~odt ahl~ 1 bydło. moiUwU aorgn.nizowanie ~ednie
Udając żo~:rizy Wojlk.& ~lskiego, troi po~cigu za na.pastn1.kami 1 BCbwY~nko'W'ie ,~ri." Jll'&bowali tame ich.
~adniętym O"k. pól milfona l'l..
Drugiego na:Pa.d'IJ. dokona.no w
urgacz przyznaJe
mym Haczoll"ie, gdllie sr&niono i roz
.się
brojono w podstępny. Bp086b miHeJ:i:n
w dalszym c!ągu akt oskarżenia
1a., po - ~Y!ll ~złonkoW'le „żandarmem" poddaje szczegółowej anali?:ie indy~t~o:ryrowah pra~lków Zwi.4rku. w!dualną działalność przestępczą
~mopomooy Ohłop~ej, 1lfl,b~~e każdego z oskar±onych.
un 340 tys. zł. Po odczytaniu alct1.l oska.rżenia
•
przewodniczący wezwal do skł.adaK a p łan aprob UJe
nja z.ez.nań ks. Władysława Guri~a. na pady
cza, który oświadczył, iż ,,J>rzyZDa.Je
·· .
się całk~eie do w~stldch czynów
Ke. Gurgacz <>świadczył w to.k u sformułowanych w a;kcie ookarżenia
śledztwa, ,że WSllystkie te na.pady by 1aae nie POOZ'Uwa się do winy".
l'y t~przed~io P.rzea Jlie~o a.prolbowa.ne,
35-letni jezuita, który ostatnio był
gdyz - pk mę wy-raził - „dbał "' kapelanem SS. Służebniczek w Kry
t~ sposób o to, by grupa nie dopu- nicy podał, że w kwietniu 1948 r.
śc1ła si~ czynów ntem<>r&lnych".
przyłączył się do organizacji nieleW dniu 16 wn&śnia 1948 r. ks. Gur galnej. Banda ta miała być - pg.
gacz i jego 9·cnu podkom81ld:nych do wyrażen:a oskarżonego - „formacją
konali z bmnią. w ręku napadu n& ~OTOW!ł, opiera.ją.cą się wyłącrmie
spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej w na za.sadach katolickich. K!. GurB'iegomicach, gdzie .w·n.batwano towar gaez oświadcza, że przyjął stanowiwa.rtości ponad 100 tys. l!:t
sko kapelana w tej bandzie, aby być
W kwietniu br. ka. Gnrga.e.l!: i Sta1ni' „famą mOTalną" dla jej członków.
~ław Piór.o postanownt poclzieli6 gm Oskarżony podaje, że jalco cz!onek
pę „żandarmerii" ill*J, trzy oddmały, w za.lrnnu jezuitów 7'.obowiąaany był
celu ułatwieni& ncieezki przed poścli' do surowej dyscypllny wobec swych
gi'em wJailz pezpieczeństwa.. Ks. Gur przelożonyc!1 i ~la.tego też ~ócił
j!acz przyłączył się do grupy dowo· si~ za posred;:1ctwcm zna~omego
dzonej przez osk: Stefallla Balickiego, ks1ęd~a. d~ kur:1 w Warszawie, ~o
prow-adz!!<i ją. do miejsco.wnści Jabło ~ag~Jąc się ,a1;1torytatywnych wsKanica. Polska w p<>w. Brzoww, gdzie z~wek odnosme s:wego postępowa
zo.Tgan~ aprr,wizla,ejię od.d.ziału
ma.. W odP,owicdz1 otrzymał Ust „~
za. pośrednictwem swego krewnego ?l-Onunowy ' P~hodzący ja.k się
Franc•:szka Klapkoiwskiego. Banda. by domyśla. O!lkarz?ny - ~d c7..ołowego
łR. uzbroj rna w broń automatycz;ną. i mora.listy ka.to!1ckiego 1 w.zywa_fący
„· ·
do puzostnwama w bandzie rzekogrnna ,y ręcz:ne, przy e:z.ym. sam ks. mo w celu „nakłonienia jej czł<mGurg,~cz w!J~chał ze swymi p<>dwła· ków do zaprzestania nielegalnej dda
dn:l'm1 do .n..rakow11. w celu dokonania łalncści". Jednocześnie jednak Ust
napadu ra~um.1mwego na Narbdawy powiadamiał ks. Gurgacza, że przez
Bn nk Polski,
cały czas pobytu w lesie mo:7.e korzy
Nap::i!l 'organizował b. Gurgaez we stać ze specjalnej dvspensy udziela, spól z ;Michałem żakiem, którego znał nej na. wypadek w~.Jny - to ~na
jcs?czo z <>krosu p<>bytu w kolegium ·ozy - odprawiać tam msze św. oraz
ojców jezuftów w Starej Wsi. Ks. Gur ud1lielać sakramentów św. na terenie
gacz, kt-Ory z ra.mien~a. „ża,ndarmerii" wseystldch diecezji„
wyje,żdżal kilka.krotnie
do Krakowa
K8. Guraacz podaje. ie lisi ten o-

j

I

I
I

„Za

tell-,

I

•·I K s. G

'•

0

2 llp ca - Kraków - 13 lipca Rzym. Pierwsza ,; tych dat - to
dzień napadu
na woźnych Banku
S:pólek Zarobkowych, kiedy napastnicy zrabowali 3 miliony złotych.
nych, te łmą na. cele kościelne. O- Druga data - to dz:eń wydania glo
skarżony milczy,
kiedy prokurator śnej już uchwały Watykanu zawiezapytuje go, czy ludzie cl po to da- rającej groźbę ekskomuniki komuwali pieniądze, aby banda strzelał:\ nistów i tych, którzy z nimi współ
pracują.
do ieh synów?
Czy istnieje jakiś związek między
Prokurator: Kto w bandzie odbie
tym: różnymi w swej skali i w swo
rał przysięgę?
Ks. Gurgacz: Zastrzegłem sobie im charakterze faktami?
prawo, że tylko Ja.
Związek taki niewątpliwie istnieProk: Jaką broń przyn!ósł ksiądz je. Ta myśl wraca do nas raz po
do oddziału?
raz podczas rozpra·vy sądowej przed
Osk.: Pistolety.
Rejonowym Sądem Wojskowym "'.
Prokurator: Po co ka.planowi by- Krakowie przeciwko ks, Gurgaczowi
ła potrzebna broń?
i ~nnym sprawcom napadu na bank
Ks. Gurgacz: Tak jak każdy ciło krakowski w dniu 2 lipca br.
w:ek może bronić życia, tak i ja mo
Proces ks. Gurgac7.a pokazuje nam
głem użyć jej w odpowiednim mow całej ohydz.ie 'obraz IJł'Odlenia i
mencie.
upadku· moralnego tych, którzy z
Prckuraitor. Na jakim kanonie o- nadużywania wiary dla celów nie
parl ksiądz prawo zabierania pań mających z nią nic wspólnee:o - us·twu jego mienia?
cz:vnil: swój stały procedPr.
Ks. Gurgarz: Wynika to z etyki
Ks. Władysław Gurgacz, jezuita naturalnej, k'.edy człowiek kieruje brat zakonny „Towarzystwa Je:i.usię czystym sumieniem.
sowego" należy do teg<> ostatniego
Następuje dramatyczny
momf'nt od 1931 r. Jest człO'\'/iekiem o wyż
rooiprawy, kiedy wśród głqbokiej c!- szym wykształceniu (ukończone stu
szy licznie zgromadzonej publiczno- d:a filozoficzne i teologiczne), który
ści, proki.u-atx>r Ligęza pokazu je ks. dobrze włada słowem i często gęsto
Gurgacwwi znalezi.one przy nim w przeplata swą mowę La.zesam: na
momencie aresztowania przedm'.oty, tematy moralnośtl i c ,ykd katolica mianowicie: msza.lik, brewiarz, pi- kiej. A przecież słuohaczy toZJPl'Elstolet, stułę. magazynek zapa..~owy wy sądowej już po pierwsv.ycll godo plsfoletu. ole.ie świete, ke>mpas dzinach jej trwania zdumiewa cały
wojsł\owy oraz k!)Dlunik:-.nt:v.
cyn,lrni i a.moralność tego ezłlYWieka,
PrC>kura.tor: Czy to, że ksiądz wszy w
którym za.tarły eł~
gnnice
stkie te przedmioty nosił razem 1>rzy mil"dzy dł>brem a 'llłl"m - i który
sobie, nie było świętolcra.dztwem?
sta.ł się r<Vlsatinłkkml jPdnel','O tylko
Ks. Gm-gM'z: Nte da.Je otipowi~dzl. zł& I ws7rJ1(lc.i zhTodnł. I który cacy
Osk. ks. Gurgacz przesłuchiwany swój wyslłl"k kderuje dziś DR to, by
był następnie przez rzecznildw o- zbrodnie drapowac' w dostlljne na.brony. Na pytania obrońców pozo- ty moca,lne.
stałych oskarżonych przyznał m, :n.
W toku rozpravw '\IX:'Wl"ajsze' jeże nie Wl'konystał swego aut->r:vte- den moment wywarł na słuchaczach
tu kapłańskiego, aby współoskarżo szczegńlnie silne wrażenie,
nych wyprowadzić s podziemia na
Prokurator Ligęza przedkłada ks.
drogę normalnego tycia. CztcrOl{o- GurgaczoW: malezlone przy nim w
dzinne zeznania osk. k". Gmigacza. chwil! ał'eszt0Wanla po napadzie na
zumknc:ły pierwMY dz;ień procesu.
bank - prz!'dmioty 1 dowody rze-

trzymany przezeń 27 czerwca ub. ro
ku rozwiał r~ę jego skl'upułów I
kaw mu pozostać przy bll4ld'Ziie leś
nej.
„Będąc w lesie nie n06iłe.m sutan
ny, aby nie ściągać za!nteresowania
ze strony osób postronnych. W sutannie chodziłem tylko wtedy, k'.edy
byłem „incognito".
P002ą.wszy
od
ubiegłej zimy n~łem już mundur,
gdyż dowódca oddziału Pióro nadał
mi rangę kapitana orM p.seud-Ołllm
„Sem". Oskarżony WYjaśnia, że posiadał broń palną oraz grana.ty rę
czne.
Podając szczegóły swej działalno
ści „m:Syjnej" ks. Gurgacz jednocze
śnie przyznaje się bez żadnych zastrzeżeń do udziału w napadach l'a
bunkowych na obóz ZWM oraz aa
członków
Zwią7ku
Samopomocy
ChłopskieJ, Ks. Gurgacz oświadcza,
'.ż wszystkie plany napadów rabunkowych były pn-ez niego a.probowane. ,,Tłumaczyłem moim chłopcom,
te mogą zabierać wyłącznie mienie
pań~twowe i spółd7lielC7,e.
Ks. Gurgacz nadmienia, że wyjeż
dżał z ramienia bandy d-0 Krakowa
w celu nabycia ta.m dla. niej mundu
rów i dystynkcji wojsk&Wyeh. Ta.m
też odwiedził
swojego przyjaoiela,
studenta czwartego roku teologii Mi
chała żaka,
którego namówił do
przeprowadzenia wyw,iadu w związ
ku z przygotowywaaiym napadem
ra.bunkowym.
Opow!adając o napadzie rabunkowym na woźnych banku ks. Gurgacz podaje, że przez cały CQ'-M
S.7't'l1ł iuż za bez.pośrednimi
wylrnnawcami napadu, tall:, że nie :rost.ał
schwyta.ny w na.tychiniastowym pościgu. l'odaje również, ł.e podczaa
napl\dn na sklep spółdziel~ właMJo
ręcznie wynosił
:rirabcmra.ne mienie
do WO'ZU.
Ks. Władys!aw GurgaC'Z ośW:ad
czył: „Uważam,
że Podwładni moi
mieli prawo nawet siłą zdobyć utn:y
ma.nic".
Prokurator Ligęza: Zda.niem księ
dza PP AN byłe organWl(llją. społe
czno - polityczną., a nie bll41dą?
Ks. Gurgacz.: Tak.
Prokura.tor: W jaktch nieobjętych
tajemnicą spowied.ti kwestiach radził się księdza wspomniany Pióro?

czowe, , Oskarżony poznaje je i potwierdza, że należą do niego. Są to
kolejno: mszalik, brewiam, macazynki z nabojaml, stuła, pudełko s
olejami świętymi, kompas, Slikaplerze, pistolet „ViS" ltd.
Wskazując na komunikanty, letą
oe łącznie z narzędziami mordu, Z$pytuje oskarżonego: „OLy to nie na·
zywa się rzeczyWiścle święti>kradz•

twem?".
Wymowny zazwyczaj ks. Gurgaes
nie znalazł tu nic w odpowiedzi.
Ks. Gurgacz nie ulm'ywa swej zaszczepionej mu przez jezuitów nienawiści do władzy ludowej ! wszystkiego, co tchn:e postępem, chociaż
wierny wskazaniom swych mistrzów
- daje jej na zewnątrz wyralL w
sformułowaniach

dość

ostrożnych.

Usprawiedliwia zbrodn'.e przeciwko
władzy demokratycznej ,t\'lieTdząc,
prz:r tym obłudnie, .że jest zwolennł
klem„. Polski Ludowej, a.le kierowa
nej zasadami encyklil( papieskich.
Kłamie, że w bandzie, której przewodz:ł,

nakłaniał

młodzież,

ażeby

powróciła

z lasu do normalnego ży
cia - a jednocześnie nie ukrywa.
żf' w kaumiach swych nauczał człon
ków bandy, iż nie Jest gi:zechem kie
rowae broń przeciwko przedsta..wicielom wład~ lud<>Wej, rabO'wać
mienie państwowe i spółdziclote
Gn.echem natomiast Jest rabunek
prywatnf!CO mienia.
Trudno o bardziej wyraźne przyznanie. że dla reakcyjnego odłamu
kleru, dla jezul1.ów, którzy wychowali ks. Gnrgacza, święta jest wszel
a. wła-dza i własność wyzyskiwa~
- pasoi:vtów - po za pmwem stoi
tylko wbrlza i wlasn<>Ać ludowa..
Z całym cynizmem mówi o tym,
że s11tanni: wkładał tylk-0 w6wca.u.
kit'd:v miał udać !lłę gdzieś „inooprlto". A więc k~ąd~ - członek bandy
leśnej, ra hującej mienie ludowe, U•
fywa s1at duchowny<'h t3•lko dla le
pszego maskowania. swej zbrodniC2ej ił:ńafaln~ci. Dla ludzi noiene
wierząrych i
dla lt('ff,clwych księży
bnmi to t:vlko, jak - obelga.

H.art"i z hi§torll

Wyklęci
(0 · ekskomunikach,

za palrio•yzm
i
Innocentym VI)

krzyżakach

papieżu

BpraW!I. biRkupa_hitlerowca Spletta, ~kie i w ogóle całą. Pol!kę za prowin_ gentowi 'kr zyżackiemu. Wtedy biskup
„Zabójstwo nie jest któremu
papież Pius XII za pośrednie cję niemiecką., nad którą władzę pry- Bernard
uroczvście ich ekskomunikogrzechem"
twem nnnejusr:a w Berlinie powierzył masowską spnwowM powinien Nie· wa.ł i suspeadowa.ł jak pieza Dłn·
gosz - „z wiell<ą, dla. królestwa poL
Ks. Gurgacz: Pióro chciał, aby administrację diecezji chełmińskiej, miec.
mu wyjaśnić kwestię, czy zabójstwo zrywając w ten sposób zawarty z PolPodobną. ~pl'a.wt :zarejestrował Dłu· skiego ujmą, 11. nio ladRjakim ko,cioła.
jest grzechem. Ja byłem zdania, . :t.e alcą konkordat, nie byłę. wcale pierw· gosz, jako siedmioletni epór o bi11lruP- i jego poddanych poki:zy·1\"dzeniem; &
za.bójstwo jest· eżY'nem efy&n~ je ~r.tf 'spi'aw1f l ł~gcFiiódtaju w dziejar.h stwo płockie, między Polsq & pa.pie_ złą.czywszy się i spn:ymierzyw5zy z nie
żeli dokonuje •fę ro w obronie wła. Pol~ki.
żem Innocentym VI, który „nie zważa. przyjaciółmi króla (Krzyżrlbmi), s kt6
snego życia lub na wojnie.
Współpra.c11. Piul!a. XIl r; Hitlerem i jąc na wybór kapituły" mian.ował w rymi we~pół zamies7.kał, tymi i innymi
Prokurator: Czy więc - ?Jdaniem Benedykta. XV 11 Wilhelmem II poprze roku 1351 biskupem płockim agenta postępki okazał się ta.k n fe'-iflernym i
księdza bandyta, który „wpadłszy dzała serdeczna. w~półpraca. Leona XIII krzyżackiego, zakonnika dominikańskie podejrzanym, że król ze strony tego!
w obławie zabija
spełru!ającego z tępicielem
po1sko~ci i katolicyzmu, go Bernard&.
Bernarda począ.ł słn11znie oba.wia6 sit
swój obowiązek żołnierza, popełnia Bismarckiem, który za „zasługi'' owiększej jesww, niż p<>pr1ednio zdr&·
Interesująca.
jest
odpowiedt
papieaa
czyn etycmy?
trzymał
s rę,k papieża. Chrystusowy
dy."
K&. Gurg&C2:: Ja uwałalo, ł.e .a- Order Baranka Bożego. Prowokacyjme Innocentego VI (131!2-1861!), udzieDługosz przytac:11& li11t papieski • 1!
bój.§two takle jest co:ynem ety<l!l.'llym. 11.ntypolskim
przejawem współpraey lona po!łom p<>lsłdm, pyta,jąeym dla.- sierpnia 1357 roku, dwiadezę.cy o
tym,
Prokura.tor: Oskarżony wyrob!.ł Leona XIII • Bismarckiem było
- po or;ego ni'e u11u&ł za biekupa płockiego
fałszywy dowód osobisty dla niejaże papież był d08konale p<>informowauwi~r;ienin przez Niemców a.reybiskupa wybranego przez kapitułę Polaka. Imi_
kiej Ireny Mastalskiej. Czy oskado
ny o sknrgach polskich, które wyliczał
ny uważał, że fałszerstwo to stano- Ledóchowskiego - mi11.nowanie przez sł11.wa i mianował na biskupstwo płoc· w tym liście. Wydawało by sil}, że w
papieża Leona Xill nowym arcybisku_ kie krzyżackiego a~uta:
wiło czyn etyczny?
pem gnictnie:ć.skim, a więe prymasem
„Bo zoetałem przez niego wprowa- tych warunkach papież cofnie nomina..
KII. Gurgacz: TaJt Jest.
Os}t:. ks. Gurgacz podaje na.stęp PolRki, Nieme& germanizatora Juliusza. dzony w błąd i my6lnłem, że dochód cję i uzna wybór ImiRława. za. pr11.wo_
n!e, że wespół z Piórem dyspono- Dinder11..
z biskupstwa płockiego wynoei tny mocny, Tymczasem spn•wa wlokła sil}
Nominacja Spletta oznaczała, że Piua tysią.ce czerwonych złotych polsldcll. jP•zcze przez siedem lat. Biskup Berwał kasą bandy, do
której wnió.sł
360 tys. zł. oraz 100 dola.rów. Były XI! nwaŻł\ diecev.ję chmni'6.ską za zie- Skoro jedn11.k mówicie, te dochó.1 z his nard „zbyt silne musiał mieć poparcie
to - jak wyja~nia - fundusze, Ja· mio krzyżacką.. Nomina.cjA Dindera o- kup~twa. płockiego wynosi Heś~ ty~łi: krzyżackie - pisze Zdzisław Kaczmar·
kle zebrał od ludń. przeświadczo- zn&0?.t1ła, że Leon XIII uważa pozna:ć.· cy czerwonych złotych, to wezwę Ber_
czyk w drugim tom.ie pracy o Kazi"'
narda, żeby pn:yhył 1fo DHU~ fl<>!ohiA~il'I mierzu Wielkim - \o p11.pież Innocen·
i wytłumaczył ftięi''.
ty VI 11prawy tej za ~go tycia, nie
Oryginalne &l'gumenttl Po-łowie "?Ol załatwił pozytywnie (str. HB), a na·
6r!Y skadą. się,
te papież bielrnpem wet odmówił
zdjęcia. ekskomuniki rzupłockim mianow11.ł agenta krzyżackie
Pod nącisklem opinii publicznei znany działacz
go, który może wyd11.6 w!l.Towny umek conej na rluchowieJl.stwo pol~kie przes
.związkowy Chri1tofłel - został zwolniony z więzienia płocki Krzytakom i ułatwi~ im w ten Berna.rda.
Zachodzi pytanie, dla.czego dncho..
Niedawno Sąd Najwyższy USA od ność" myśli w USA jest tylko fik- sposób nowy najazd na. Polskę, a P'wieństwo polskie, z arcybiskupem Ja..
rzucił
wyrok skazujący znanego cją. Żąda~ od Christotfel'a, aby od pież mówi o dochodzie z bi11kup~twe.
aimerykańsk!ego działacza rwią7.ko powiedział na pytania c:r.y aproPolacy widziAli w biakup~twie płoe_ nosławem Bogori11.·Skotnickim na 11zewego, Cłlrist.offel'a.
buje komunizm, czy brał ud:oieł w kim problem religijny i politycmy; pa· l11 nie wyklęło ze swej etrony Berna.~
Christoffel był honorowym prze- d2iałalności parti: komunistycznej pież przede wRzystkim probl<:>m finan· da. Z tekstu DługoRza wynika, że a.gen
wodnlcz.ącym
lokailnej ocganlzacji itd. Odpowiedzi jego nie zadowoliły sowy. Polaey widzieli w nmnin1tcji a.- ta krzyżackiego nie można. było wy.
Zw. Zaw. !Przem. Samochodowego sędziów, kt6TZy oskar±yws2y go o i;renta kriyżn~kiego Bernar<ł11 grofbę kląć, ponieważ pOFia.dał od Stolicy A·
krzY\l\IOprzysi~hl\lo, skazali na wie- illa b~1pi<'c1di8hl"11. paJl.61".,..a, pol~kości
w fabryce budowy maszyn, należą loletn!e
postolskiej wyłączny przywilej, ie nie
więzienie.
Płocka, ~pokoju ·snmie-6 wlMz~cych; może ulegał interdyktowi, suspensie 1
cej do T-wa „Ellis and Champers
OmawiaJąc On'A!czende Sądu NajManuf.acturings" w Milwaukee. Stał wy7.szego, który pod naciskiem opi- pnpirż był gotów ilo rewizji ewej de_ CkskomtUtioe. A więc między agentem
on na cz.ele strajku robQtników teJ nii stp0łecznej uniewinnił go, Ohrl- eyzji. ponicwnż Krzy~acy z& mało mu krzyżackim Bernardem a duchowie1!.·
fabryk:, który r021począł się w kwie stoffel podkreślił, że jest to „':z:wy- za nią z;tpliv-Ui w ~tOl'un ku do do cho· stwem polski_m była nierówna. walki\:
tniu 1946 roku i trwał 11 miesięcy. cięstwo ruchu robotniiczego, a zwła ilów, jaki<> d:ivcalo im bisknpRtwo.
agent krzyżacki mógł na księży polPodl<'głe hi"kupowi płoakiemu dncho· skic1=t rzucnć wninc ekskomuniki, a je_
Wraz z 26 pracownikami związko szcza robotników Towarzysmva „Elwym~ Christofiel oddany został pod lis and Cha.m:pers", którzy udarem- wień~two nie nznnlo nomins~,ji papie- go nie można było ebkomnnikować, bo
sąd. Sledztwo przeciwko Chri!ltof- nili próbę zniszczenia kh bojowego skiej. Jako pRtrioei pol~cy księż11. płoc_ miał przywilej nirpoillegania ekskomufel'owi wykazało dob~tnie, że "wol- z:w:'.ązku za.wodowego".
cy odmówili podpor:r.l}dkowania się &· nice.
Dr Andrzej Nowicki.
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W dniu 10 sierpnia mija 110 lat
dydatura na C'Lłonka Cesarskiej Pf:od dnia urodz'.n wybitnego teoretytersburskiej Akademii Nauk zostaka i eksperymenta1x>ra w dziedzinie
ła odrzucona. Ale postępowe społe
nauk:. o elektryczności, profesora
czeństwo rosyjskie uireagowało ży
Uniwersyte'tu Moskiewskiego, AleOJCleC
ksandra Stolet0<wa.
wo na to posunięcie reakcji: kiedy
Aleksander Stoletow mrodził się nie aktualne w owym czasie, k iedy
W wyniku badań działania pron1'.e w roku 1394 w Mosltwie odbywał
we Władimi>r7.e. W roku 1856 ukoń w związku z wyna;lezicnicm dyna- ni u1traf.!oletowych na przeb'.eJ:mie się zjazd lekarzy : przyrodników, czył ze złotym medalem gim:naizjum rnomaszyny, stało się dla elektrote- iskry
między dwiema, przeciw'1ie na Stoletow został jednogłośnie wybrawładimirskie i wstąpił
na wydział chników rzeczą pierwsz01·zqdnej wa ładow;inymi kulkami, Stoletow Cldfizyczno - matematyczny Uniwersy- gi stvrorzenie metodyki obliczan.:a krył zjawisko efektu foto-elek+rycz ny na przewodniczące~o zjazdu, a
wszyscy uczestnicy zjazdu - w 1i-:z
tetu ·Moskiewskiego. Stu<lia un'.wer- pola magnetycznego maszyny.
nego. Równocześnie Stoletow zbuble 2 tys. zgotowali mu tak burzlisyteckie ukończył w roku 1880. W
Obok wielklej wartości teoretycz- dowal instrument - ,,e1ement poroku 1866 Stoletow rozpoczął na uni nej praca Stoletowa posiadała rów- w~etrzny", bl;<lący prototypem foto- wą owację, jaka nie witano żadnego
wersytecie moskiewskim wykłady z nież duże znaczenie praktyczne, gdyż elementu, który pos5ada tak wielkie innego uczonego.
dziedziny fizyki matematycr.mej i ge przyniosła orygina.lną metodę ml~rze znaczenie w tele\'lizji, technice poAleksander Stoletow brał udział
ografii. fizycznej-, które .to przcdmio nia właściwości magnetycznych że- miarów itd.
w wielu zjazdach międzynarodo
ty wykładał przez 17 lat. Następnie laza,
Stoletow całkowicie zreorganiw- w ych, m . :n. w roku 1881 był wyora
został profesorem
fizyki eksperyW nastr:pnych pracach Stolctow u wał system wykładan:a fizyki w ny na wiccp'!'zewodniczącego Pie:w
mentalnej.
zasadnf.ł na podstawie do~w:adczal- szkołach wy7,szych. Urządiził on śwle S7ef[o lVI:ędzynarodowego Kongresa
W 1872 r. Stoletow po świetnej o- nej słuszność jednej z n;ijwa ż niej- tnie wyposażony instytut fizyczny. Elektryków,
bronie dysertacji na temat „Badan:e szych tez teorii elcktromagnctyc;:- J est on twórcą szkoły fizyków rosyj
Sto1etow wszedł do historii fizyki
funl_{cji magnesowania żelaza", otrzy nej G. Maxwella, a mianowicie: że skich, 1. której wyszli znakomici u- rosyjskiej i światowe.i, jako ucz<Jny
mal stopień doktora nauk fizycz- szybkość rozcho<li:enia się fal elek- czeni rosyjscy - Umow, Ziłow, Mi- - kla6yk. Po dziś dzień jego badania
nych i mianowany z:ostał profeso- tromagnetyczn~h jest równa szyb- chelscm, Liebiediew i inni.
nie strac:ly sweP.;o z.naczeina, a w orem.
kof;ci światła.
Stoletow był jednym z najbardziej wym czasie by~y prawdziwie nowa
Rozprawa doktorska Stoletow!l
Przy pomocy specjalnej metody o postępowych dzia łaczy swojej epoki torskimi.
posiadała wielkie znaczenie teorety- ~re~l'.! on, 7.e szybkość rm:chodz0nia co spowodowalo rzecz oczywista,
Wieloletnia wytrwała praca ·rxidczne - byla ona p'.erwszą pracą, po s:ę fal elel\tromagnetycznych pozo- - niechętny stosunek rzadu car.>kle
kopała zdrewie
Stoletowa, z.mad
święconą badaniu objawów zachowa staje W granicach 293 300 tysif,'CY go do tego wielkiego uczonego o on 27 maja 1897 roku, nie zdążyw
n1a się żelaza przy magnesowaniu. kilometrów na sekundę, co odoowia światowej sławie. Tym się tłuma
szy ukończyć wi~elu rozooczętycli
~aaadnienle io stalo sie niezrnier- da SZ.Ybkoścl światłto.
cz.y i.akt. że w roku 1893 jego kan- prao
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Polska Ludowa a kościół katolicki .(Ili)
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W związku z oświadczeniami Rządu Rzeczypospolitej z dnia 18 kim celom ten „gigantyczny przema.rea i 26 lipca br. w· spraw·ie stosunk'< kościofa do państwa, mysł" służył, wyraża tylko głębo
nia, ZSŁPewnia obywatelom całkop 0 pierwsze _ wynikają one z „Trybuna Ludu" ogłasza trzeci z cyklu lltl'tyku~ów redakcyjnych ki 'żal, że dziś „jest to nieprzejrza
ne pole ruin".
poświęconych temu zagadnieniu.
witą swobodę praktyk religijnych negatywnej postawy większości
~~-~~--~~~~~~~
Raz jeszcze wraca pap1ez w
a kościołowi katolickiemu swQlbo- hierarchii kościelnej w Połsce do
dq działalności religijnej, wi@c- przemian spoJecznych, jak;e się w Polski i ZSRR już wiosn~ 1939 się do papieża delegacja kolonii tym przemó-wieniu do sprawy pol
polskiej we Włoszech. Pius XII
szość zaś hierarchii kościelnej mi- naszym kraju dokonały i do ru- roku.
mo t.o, prowadziła do zaognienia cll6w polifylcmych, kt'6re są moZ materiałów procesu norym- wygłosił do niej kr6ciutkle przestosunków z państwem ludowym, łiotem tych przemian.
berskiego i wspomnień ambasado- m&Wienie. Oto wszystk<>, co miał
Taka była i taka jest postawa
to motywem takiego postępowara francuskiego przy Watykanie, do oświadczenia Polakom, wienia mogą być tylko względy poliPo wtóre - wynikają one z in- Francois Charles-Roux, wynika, dząc o gotującym s:ę dla Pe>lski Watykanu wobec Polski i jej inte
. resów narodowych. I to nie tylko
tyczne, a nie reli~jne.
spiracji Watykanu, który opow:e- że 24 kwietnia 1939 roku Hitler los:e:
wobec Polski Ludowej. Taką saI lst<>tnie - wyższa hierarchia dział się jawnie po stronie sił re- wystosował p:smo odręczne do pa
„ Tak, jak kwiaty waszej ojczyz mą politykę antypolską prowakościelna w Polsce kształtuje swój akcj~ wojny i imperializmu i ble- pieża, odsłaniając przed nim swój ny, które czekają pod grubym
dził przecież Watykan również w
stosunek do państwa ludowego rze w polityce świafowej aktywny plan napadu na ZSRR i wyjaśnia płaszczem śniegu ciepłych powie- okresie międzywojennym. Politypo~ wpływem motywów czysto udział w walce z siłami pokoju, j ąc, że w związJm z tym zamie- wów wiosny, tak wy, wierząc ka ta wynika.la ze stawiania na
politycznych.
I postępu ,demokracji i socjalizmu. rza okupować Polskę. Gdyby Pol- w skutek modlitwy, czekajcie go- Niemcy, jako najskut<'!czniejsze
Q '
I
ska stawiła opór, postanowił zla- dziny nieb:ańsklego pocieszenia". narzędzie reakcji międzynarodoSO/USZU Z
SIQ
er;in mać ją siłą. Prosi więc papieża, Naród polski nie poszedł jednak wej. Watykan nigdy nie wahał się
Nie będziemy si1'l wdawać w roz com kardynała Pacelli _ dzisiej- by skłon'.ł rząd polski do zaniecha za głosem Pi\isa XII i wybrał wal podporządkować interesów Polski
ważania hj.storyczne na temat sto- szego Piusa XII.
interesom protestanckich Niemiec.
nia oporu. Papież przystał na to, kę zbrojną.
Na podbitych przez Hitlera 7ieJaskrawym tego przykładem
sunlm Watyikanu do Polski w okre
Wyższe duchowieństwo niemiec pod warunkiem, że interesy kosie przedrozbiorowym i w cza- kie udzielało ruchowi i rządowi ścioła katolickiego w Polsce nie miach Polski rozszalał terror h it- było zachowanie !!lię Watykanu
lerowski. Między innym.i setki podczas ipleblscytu górnośląskiesach zaborów. Przypomnijmy tyl- narodowo-socjalistycznemu wyraź ucierpią.
ko, że szereg nawybitnieiszych u- nego poparcia._ Arcybiskup GroevV maju 1939 papież przedsię księży .polskich poszły do obozów go. Duchowieństwo katolickie Nie
mysłów polskich wypowiadało na ber już 10 października 1933 roku wziął próbę zorganizowania no- i na śmierć. Watykan ograniczył miec pod kierownictwem kardy. ten temat opinię niezmiernie dla oświadczył, że „bez zastrzeżeń po- wego Monachium, tym razem s:ę do wyrażenia katolikom pol- nała Bertrama, za aprobatą WaWatykanu ujemne. Charakteryzu piera nowy rząd". Dn.' 22 marca kosztem Polski. Starał się skłonić skim ubolewania, a kiedy o prze- tykanu prowadziło wtedy kamjąc. postawę _Watykanu w?be~ ru- 1936 biskuip von Gallen oświad- rządy Wielkiej Brytanii, Francji śladowaniach hitlerowskich krzy- panię przeciwko Pe>lsce i wywiechow wolnosc owych a więc 1 po- czył:
i Polski, by zgodziły się odbyć czał już cały świat - Stolica Apo rało silny nacisk na ka.tolików ślą
wstań polskich w wieku 19-tym
zażądała oo Niemców.•• skich, by głosowali na rzecz NieSkł n
d .
.
•
konferencję z przedstawicielami stolska
bardzo konserwatywny i bardzo
miec. Równocześnie kardynał Ber
" - a am P 0 • ziękowan·e nasze Niemiec i Włoch celem znalezie- wyjaśnień.
katolicki pisarz, Ignacy Chrzanow l mu ~uehrerowi za wszystko,, c? nia „kompromisu" w sprawie
Rzecz znamienna, że w nocie tram wydał zakaz działalności po
ski
stwierdził w ks:ążce pt. zrobił ,dla. prawa, ?Ia .wol~ioscr, Gdańska i Pomorza i „uregulowa- Watykanu do Niemie.f! z dnia 2· litycmej na G. Sląsku duchowień
„Wśród zagadnień ksiażek i lu- dla c~nały n_;:rodu ni~·meclnego„. nia" stosunków polsko-niemiec- marca 1943 roku ziemie polskie, stwu polskiemu. To zachowanie
·
Jeste„m;r z Nim w Jego wake o
dzl.„.·
1
I
Nuncjusz papieski Cortesi włączone do Rzeszy, określane są się Watykanu wywołało tak ogro
· "ł
.
c.nva ę i b ezp-eczeństwo Nie- kich.
.
.
„ W yw1es1
y w 19-tym weku mi"c"
·
Jeszcze w czerwcu i lipcu 1939 ro- zgodnie z hitlerowską terminolo- mne oburzenie w społeczeństwie
n arody s~t~ndar wolności i o ten
;· . ·
.
.
. ku nakłaniał rząd polski do u- gią jako „Warthegau" itp., i mó- polskim, że nawet skrajnie prawi
skarb n113w1ększy wszczęły walkę
(i~d;y- Jedn.'.l.k przesla?owami\ stępstw w:>bec Niemiec.
wi się o nich jako o ziemiach cewy i klerykalny poseł Dubanoz pam1iącymi. Po czyjej stron!eJ ka.cohkow w Niemcz~ch h:tlerowRównocze~n'e papież wszczął „zjednoczonych z okręgami Prus wi cz, prezes Stronnictwa Chrześei
stanął Kościół'r Po stronie kornm> skich przybrały zbyt Jaskraw~ for- kroki celem pokrzyżowania prób Wschodnich, Gdańska, Prus Za- jańsko-Narodowego wystąpił w
Sejmie w dn. 30 listopada z ostrą
wanych głów".
my, Watykan ~decydował się na utwo;zenia jednolitego frontu mo chodnich i Górnego Sląska".
krytyką „świeckiej polityki WaDodajmy, że z punktu widzenia ~~~t~!~o~yl to Je~~;k. pr~test b.ar carstw zachodnich i ZSRR przeWatykan mianuje dla tych ziem
sprawy pol~kiej były to „kt)rono- l ny :n~·t - ny ~ wyr;:~nie z„b~rw~o: ciwko agresji niemieckiej. W cza- niemieckich administratorów apo tykanu w tej kwestii".
wane łby" monar"chów zabor- I1 skarz'yłys~t. acJ~ po 1 Y.ctznką. H'atipiez s:e rokowań anglo-francusko-ra- stolskich z pogwałceniem art. IX
1
·
ę, ze po 1 v .a
d z1ec
· k.ich l t
1
cz"Ch
konkordatu z r. 1925. I - rzecz
J
•
wobec
katolikó
t d . W·iera
t
' a em 1939 rok u, d eeWatykan dhtgo pracował nad
o postawie.. Watykanu wobec! kanow't w~po'łdz"!ału ~u nia. a y- gat apostolski w Londynie, Mon- pozornie małej wagi, lee-& wielce
p lsk'
. . WO]ny
. i -ci w ko komunizmo
,
i anie
.
G o dfrey, :L.10ZY
_-. . ł w t ej spra charakterystyczna: Watykan koncepcją i przygotowaniem „k.ru
o. 1 P.O d czas d rug.e)
. . z n,m prze_ s1gnore
św1~towe3 .i '". okresie ją poprze-I
Al
.
Wl.
•
wie rządowi brytyjskiemu memo- adresuje w tym okresie listy do cjaty antybolszewickiej", widząc w
dza3ącym J.Stnieją już bardzo . bo- • 'id'e z bolei;n .obs.erwuJemy; j_:;ik riał, wskazując na niebezpieczeń biskupów polskich po niemiecku: Hitlerze jej głównego wykonawgate materiały. Watykan złożył i cl orzy uwaza3ą się za obroncow stwo jakim porozumienie takie za „Warschau
Deutschland". cę. KlęRa Niemiec hitl~rowskich
interesr Polski w ofierze na caa- ludu -prze~ zalewem Irom:unłstycz- grażałoby „światu chrześcijańskie Przed wojną posługiwał się tu ła zadała tej polityce dotkliwy ci.Ol.
Tymczasem jednak vr latach po
rzu „wielkiej idei" krucj 3 ty anty- nym 1. ktorzy p.retenduJ~ nawet mu".
ciną. Po wojnie zaś listy na polradzieckiej, nad któ_rej realizacją ~o roh l!rzywód~?~ w te~ walce:
W momencie, gdy ważyły się skie Ziemie Zachodnie zaopatry- wojennych na czoło sil reakcyjpracował wytrwale przez całe la- łedno~:i;esn!e proouJą :muweceyc losy woJ'ny i pokoJ'u a naród pol wane BI\ przez kancelarię papie- ·n ych świata wysuwaj, się Stany
· · t eJ· k rUCJ~ty
·
w Bn.aa
'
t a. W llIIl.1ę
zwalczał i zgas1c
d ki h wiarę
"
~„ w s e reac h ski gotował się do obrony
przed skll napisem: Danzig - Germania ZjednOC7JOne, Po śmierci prezydenta Roose-velta decydujący
Watykan ruch robotniczy i sprzy- 1u z c ··•
najazdem hitleroW3ldm, .zigloei!a lub Breslau - Germania.
wpływ na poli~ę Stan.ów Zjedno
mierzone z nim siły postępowe w
Seikretarz Stanu dodał po tym
er.onych uzyskują koła wielkokacałej Europie.
przemówieniu, że tak postępując,
Papież ·
niemiecłcl
pitalitrtycme, 'które pch.aj14 j '
W im!ę tej krucjaty udzielił
„narodowy socjal~mn n'.e b.ędzi~
swego pOiparcia moralnego i peli- zdo~y do stw~n1a prawd~weJ
Te adresy zgodne ' ' z negatyw skanych przez Polskę w myłl na tory reakcji i ilmperlaliz:mu.
Watykan majduje nowego eojU!lz
tycznego :faszyzmoV\.'1 włoSk:iemu za!!°"1 przectwko bolawwizmo- nym stanowiskiem Watykanu w uchwał poczdamskich:
i h iitleryzmowi I -w!kre>czył na szlak Wl •
~~wie zachodnich granic Pol„Dla wu wszystkich. kt6~ so nika i natychmiut nawiłlZUj• łcl
sł, wwp61!pracę s Wueyngtonem.
wvRz.ymzn~.c.zony pn:ez „oś Berlin Watykan nie tylko jednak nie stali wypędzeni ze swoich siedzib Smka rownieł bMJpO!tredniego
i gospodarstw wiejskich i tern kontaktu z najbardziej reakcyjPe> zawarciu paktu lateran,eń.slkle
uznaje naszej granicy zachodniej, muszą tuła~ się, błagamy Boga nymi kołami amerykańskimi.
ge> z Mussolinim dzieci w szkołach
lecz prowadzi kampanię polityc-L- o zmiłowanie w naszych modliGłównymi pośrednikami t!~ tu:
włoskich odmaw 'ać musiały z poPo objęciu Stolicy Apostolsk:ej ną za jej rewizją i podsyca nastro twach".
z
ramienia
Watykanu a.rcybiskup
lecenia hierar~hii kościelnej mo- przez Piusa XII przycichły i ta- je odwetowe wśród Niemców. W
dlitwę tej treści („New Yorik Ti- kie głosy. Nowy papież pochłonię- kampanii tej uczestniczy osobiPodobne stanowisko zajął pe- kardynał Spellman, wódz wojumes", 22 stycm:a 1938):
ty. był w_ielką. grą polity~zną, w śc;e papież Pius XI!, który wielo- pież w przemówieniu wigilijnym jącego katolicyzmu politycznego
,,Panie Boże ochrania.i Duce, by kt?rej Hitler 1 Niemcy ~tlerow- krotnie manifestował swe sympa- w r. 1947. Znacznie dalej poounął w Stanach Zjedno~nych, jeden
mógł on długo żyć dls faszystow- skie odgrywały decydu3ącą rolę. tie dla niemieckiego nacjonalizmu się w przemówieniu na święto ka z najbardziej reakcyjnych dostoj
skich Włoch".
Przygotowania niemieckie do woj i wyraźnie popiera plany odbu- tolików berlińskich, wygłoszonym ników kościoła Ameryki, ze stro
ny zaś Waszyngfonu - osobisty
Konsekwenbie, WatyGrnn udzie- ny wchod;ił~ w końco\vy etap i dowy militarystycznej potęgi Nie- w języku niemieckim w lipcu
przedstawiciel Prezydenta Trum Mussolini-emu swege> błogosła- z~borczoś~ hitlerowska zwracała miec. W dniu 17 stycznia 1946 1949 r.
mana przy Stolicy Apostolskiej,
wieństwa na wyprawę ab:syńską. się właśi:i1e ku Polsce. Watykan papie'L pi..,ał de> biskupów niem.iec
Papież nie tylko
ubolewa tu Myron Taylor, związany !bezpoZa pośrednictw.em kleru fraucu- znalazł się raz: jeszcze w obliczu kich:
nad losem Berlina, który „zmuszo średnio z kołami wielke>kapitaliskiego Watykan zwalczał rząd sprawy polskiej. Zajął po1Stawę
„Wszystko to są cierpienia, spo- ny był przeżyć dni apokaliptycz- stycz:nymi Stanów Zjednoczonych.
„Frontu Ludowego".·
tradycyjnie anty-polską.
wodowane bezlitosną wojną. Woj- nej wprost grozy" (papież nigdy
Rmpoczyna się okres zbliżenia
Gdy zaś w Hiis:zipanl! wybuchło
Z dokumentów dziś już dostęp- na ta szalała zarówno na wscho- ni.e mówił tak o Warszawie, ani o Watykanu z: Waszyngtonem, pow,
powstanie :faszystowskie przeciw nych opini publicznej dzięki pro- dzie jak i J)a zachodzie, ale spe- Stalingradzie , ani nawet o Lon- staje „Oś Waszyngton - Watyko repubLce - Watykan stanął cesowi norymberskiemu i licznym cjalnie boleśnie dotknęły nas wa- dynie c:zy Coventry) - ale wspo- kan". W czerwcu 1947 roku, iPOd
natychmiast po stronie generała publikacjom i wspomnieniom mę- sze cierpienia„."
mina czasy przedwojenne, kiedy czas przyjęcia 16 nowych kardyFranco i pucował ręka w rękę z żów stanu widać, że Watykan był
Osobny ust'?/' poświęca papież to „mówiliśmy o wzrastającym do łów Pius XII wygłasza wielką mo
P.aństwami „Osi" nad jego zwy- poinformowany o długofalowych w swym liście; Niemcom, repatrio gigantycznych rozmiarów przemy wę polityczną, o której konserwa
c1ęstwem.
planach agresji Hitlera wobec wanym do Rzeszy z ziem odzy- I śle Berlina". Papież nie mówi ja tywny dziennik amerykański
Al2 najważnidszym ogniwem
owej krucjaty reakcyjnej był Hiezej całego 'wiat&. Pod kierownictwem
W nowym numerze 15-42 pisma
tler.
tow. Mao_Tse-Tunga. robotnicy Chin
.,O trwały pok6j i demokrację lud ostanęli do walki pod sztandarem wo·
. Watykan
natychm'ast ocenił wą.", znaj~uje~y. dwi~ .wypowiedzi,
dza proletariatu międzynarodowego, toznaczenie i rolę Hitlera w projek-1k.tóre na~w~etlaJą. imperiah_sty,czną. po_
warzysza. Stalina. i dzisia.j kroczę. drotach wypraw
t
d · k: . . htykQ khk1 Tito. Wypowiedz Envera
ofens
Y . an yr~ ztec leJ 1 1 .liodży, sekretarza gen. Robotniczej
gą. budowy nowych Chin, pełni wiary
ywy przeciw-ko siłom demo- Partii Albanii oraz Nikosa Zachariaw ostateczne zwyci~two".
kratycznym i ludowym. Toteż jW: disa sekrcta;za gen. Komunistycznej
Tow. Piei:ro Secchia, zastępca sekre_
w parę miesięcy po dojściu Hitle-1 Partii G'l'ecji.
fa.szy~towskiego była. coraz cięższa. pomaga greckiej i międzynarodowej tarza generalnego KP Włoch, stwierra ~o ~ładzy, ó.w~zesny nuncjusz
Tow. Hodża ~twierdza, żetitow(}y pr6- .,Zdrada kliki 'fito ujawniła się właś- 1 rnakcji przeciw ludowi greckiemu" - dza w swym artykule, że mimo terropap~esk1 'f Berltme. ka~dynał Pa- bowali najrozmaitszych metod, aby za- nie wtedy, gdy kry7.ys monarcho-fa.- pisze sekretarz generalny KPG, tow. ru i nagonki reakcji, wpływy partii
celh.. o~ecny p<::._p1ez PIU\S XII-ty, władnąć .A.Thanią. i zhkwidować jej nie- szystowski osi~gnął punkt kulminacyj- Zachariadis.
wzrastają. z każdym dniem. Partia ko.
podp1".uJe. z Hitlerem n·ezwykle1 podległość. Próbowano np. wprowadz1ć ny... Zdrada ta wzmogła. u anglo-ame·
Tow. Liu-Ning-1 - wiceprzewodni· munistyczna. potrafiła spełnić godnie
dla Niemiec korzystny konkordat, do .Albanii wojska jugosłowiańskie pod rykańskich imperialistów decyzję -..i- czą.cy Chińskiej Federacji Pracy i wL swą. rolę awangardy, potrafiła nie tyL
łamiąc w ten sposób dyolomaty- pretekstem „obrony'' tego kraju. 'fi· trzymania w swoim posiadaniu Grecji ceprzewodniczą.cy śFZZ, pisze
ale także
0 roli ko utrzyma.ć swe pozycje,
czną izolację Trzeciej R~eszy.
towcy ucis_kają. naród cza:nogórsk.i,. a za wszelką. cenę właśnie po to, by w klasy robotniczej w walce wyzwoleń- przejść do kontrofensywy.
Niemcy hitlerowsk"e doceniły jednocześ~1e ~atrutą._ br?mą. szowm1z- całe.i rozciągłości wy.zyskać klikę Tito czej narodu chińskiego. Wyraża się
A.utor podaje cyfry,
ilustrujące
wartość usług
· podJudz16
go przecnv i rozszerzyć swą. bazę wypadową. na. ona m. in. we współdziałaniu z .Armią. wzrost sił KP Włoch. Iloś6 zorganizo·
, wvświ'ad
•
czo ny.c h mu staraJą.
, l się .Alb
.
kó
.
jm przez kardynała Pacellie"O I Albanczy mm.
a:r;.czy w, z~m1es~- Bałkanach. Równocześnie przejście kli- Ludową w informowaniu jej o zamia- wanych komunistów, uwzględnia.ją.c
k' d
• ·
·
· . '"' ·
kałych w Jugosławn, pozbawia 81ę ki Tito do obozu imperializmu tioduio- rach wroga, w przeciwdziałaniu akcji liczbę 214.677 osób, członk6w Federacji
te y P°: sm1~rc1 pa?1eza P :usa praw, usuwa s"ię z urzędów. Klika Ti· ~ło na duchu zgnębiony monarcho-fa· wyw6zki urządzeń przemysłowych przez Młodzieży
Komunistycznej, wynosi oXI-go miało się zebra? w Rzym e to prowokuje incydenty gra.niczne, sta- szvzm.
uchodzą.ce oddziały Kuomintangu.
becnie 2.242.719 os6b, co oznacza znacz
conclave dla wyboru Jego następ- rajac się w ten sposób zastraszyć lud ·Tow. Zachariadis, ezoJowy przedsta.t'3renach wyzwolonych chitska ny wzrost w stosunku do roku ubiegcy, amba<'ador niemieck! przy Wa alG~ński.
wiciel walczącej o wolność Grecji, pr.lly klasa robotnicza zorganizowana w łego.
1
tyka1 ie, Diego von Bergen na au- „Ale mała bohaterska Albania. nie pomina, że już w roku 1943 klika 'ri- zwią.zkach zawodowych, jest czołową
W nowym numerze pisma. znajdnje_
diencji w Kolegium Kardynalskim boi się grófo ~ szantażu'' - pisze tow. to ujawniła swój szowinizm wielko- siłą. , która odbudowuje kraj. Dzięki my wypowied~ tow. Bieruta. o budow·
w dn. 16 lutego 1939 raku wyraź- Hodża - l\aród albański i Ludowa serbski, kiedy to wystą.piła. on& z tez1h jej ofia.rności, w takiej np. Mandżurii nictwie nowej Warszawy, stolicy soenie dał kardynałom do zrozum:e- Repubiika Albańska stają. si~ z. każ że lud Macedonii Egejskiej może uzy- produkcja. wzrosia 6-krotnie w por6w_ jalistycznej Polski. Poza tym głos za.nia, że Niemcy pragną wyboru dym dniem coraz silniejsze, hartują. Mię ska6 swe wyzwolenie jedynie w re.· naniu z okresem, kiedy rządził Kuo· biemją.: przewodniczący KP Australii
przychylnego sobie papieża. Oś- w walce, mocno i zdecydowauie stoją. mach Jugosławii. W ostatnich latach mintang. Robotnicy chiI'l.sey, biorąc eo- - R. Dixon (ruch stra,jkowy w Austra
wiadczył von Bergen:
w. szeregach. ~bozu socjaliz~u". ~l~a: titowcy wyRłali do Grecji tysiące a.gon raz większy uchial w kierowaniu pro_ Iii), Laurent Casanowa, czl:onek Biura
„Uczestni.czymy w tworzeniu ma po r~zb1ciu agentury htow$k10J i tów, 'których zadaniem było osłabienie dukcją., wykazują. wiole inicjatywy i Politycznego KP Francji (Jedno~6 w
nowego świata ... Pap· estwo ma w 1 wyzwolemu się spod nacisku kliki Ti- Komunistycznej Partii Grecji i rozbi- poczucia odpowiedzialności. Władza lu. walce o pokój), Wasile Luca., sekretarz
to, hkutecznie realizuje swe zadania go- cie jedności ruchu narodowo-wyz-oivQleń- dowa poświęca. wiele uwagi, a.by po:i· KC Rumuńskiej Partii Robotniczej
tej spra.wie bezwątpl zn ia .,.asar)ni- spodarcze, mając oparcie i pomoc czego.
nie§ć poziom oświaty klas;v robotm- (Droga socjalistycznej przebudowy rQ'L
czą rolę do odegrania. Jesteśmy Z>Jiązku Radzieckiego.
„Komunist,yczna Partia Grecji rozpo- czej i zlikwidowa' braki w dziedzinie nictwa), j;tienne Fajon, członek Biura
przehonani, że w chwili obecnej
Tow. Zachariadis stwierdza na wstę rzą.dza olbrzymią. ilością. bezspornych kadr.
Politycznego KP Francji (Słowa. i ezy.
c" ąży na Świętym Kolegium wie!- pie swego artykułu, że reżim monarcho- dowodów zdradzieckiej i rozbijackiej
„Chociaż istnieje jeszcze dużo trud_ ny przywódców Socjalistycznej Partii
ka odpowiedzialność za wybór go- faszystowski w ~recji utrzymuje się u działalności kliki Tito w stosunku do ności, potrafimy je pokonać w oparem Francji). Franciszek Krajcir, członek
dnego następcy Piusa XI-go ..."
władzy jedynie dzi~ki pomocy i.mpe- rewolucyjnego ruchu greckiego. Ostat· o pomoc Z"-ią zku Radzieckiego, o do- KC KP Czechosłowacji (Rozwój ha.11Kolegium kardynalskie odpowie rializmu an glo-amcrykaf1skiego. Mimo nie wydarzenia są. nowym. dowodem, że świadc ze nia kraj6w demokracji ludo· 1dlu wewnętrznego w C•'!chosłowacji)
"działo wyborem najbliższego Niem tej pomocy sytuacja reżimu monarcho- klika. Tito pomagała i coraz jawniej wej i dzięki poparciu klasy robotni- i inni. (A W)
Skoro Polska Ludowa uznaje w

pełni wolnooć sumienia i wyzna- chodzenia:

po-

skich Ziem Zachodn' ch. Repatrian
tów niemieckich nazywa
już
wprost. „wygnańcami ze swej ojczyzny". A zatem zachodnie ziemie Pol.ski uważa P ius XIl za ojczyznę Niemców.

Zawsze po stronie reakcyjnych Niemiec
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podsyca rewizjonirm

Po stronie Hit/era przeciw P.o/sce

O trwalg pokój,

1

nieważ

„Papieł rot6w był p6j~~ nieoczekiwanie daleko w zrmumieniu
Interesów niemieckich".

Narodziny „Osi W-W"

l

•

antypolska postawa Watyza05trzyła 1ię, rzecz jasna,
z chwil' powstania Polski Ludowej. Niemcy a!UJlł.Il oceniali rolę
Piusa XI! podczas wojny. Znajdu
jemy na ten temat ciekawe uwagi w pamiętnikach Goebbelsa,
który pod datą 17 marca 1943 pisze:
„Watykan stwierdził, że nie ma
absolutnie nic wspólnego z cela·
mi wojennymi naszych przeciwni
ków. Dowodziłoby to, że papież
jest nam o wiele bliższy, niż pow
szecbnie przypuszcza. W przyszło
ścł może on się okazazać dla nu
bardzo użyteemy w pewnych sytu
acjach".
Jeden z ucze&tnik.6w spisku ge
neralskiego przeciwko . Hitlerowi b. ambasador niemiecki we
Włoszech, Ulrich von Hassel oma
wia w swyoh pamiętnikach prze
bieg tajnych l'()kowań między papieżem a lordem Halifaxem w mar
cu 1940 na temat możliwości kom
promisowego pokoju. Rozmowy
te doszły do skutku w wyniku akcji wysłannika katolików niemiec
kich dra Josefa Muellea, który
poinformował potem von Hassela, że spaliły one na panewce, po

o demokrarj_ę laiiouJą!

!

Na

,,New York Thnes" plne:
Wygłoszone pnes papieła poglądy • •Il dosłown1'Dl powtórzeniem twłerdzri Sekretarza Stanu
Marshalla".
Papiet błene ~ CZJMY udział w realizowaniu polityki ame

„

ryka6sk.i~.
Popiera doktrynę
Trmnana i plan Marahalla, aprobuje interwencję amerykwką w
Grecji, W okresie wyborów wło

skich cały aparat Watykanu staje do W9lki pneclwko lewicy. Idąc
ręka w :rękę s Departamentem
Stanu, papiet wywiera ogromny
naci8k na wyboro6w włoskich, by
gła.owali na liaty prawicy. Waty
km wyprzedza. nawet ozasami re
akcjoruz:m polityki. amerykań
skiej. Tak na przykład idzie
znacznie dalej , m WaMyngton w
popieraniu faszystowskiej dyktatury gen. Franco.·
Równocześnie wiei.kie koncerny prasowe A~ryki z Hearstem
i Lucem na czele zaczynają populairyrowa~ na te:r:enie Stanów Zje
dnoC710nych rolę, jaką Watykan'
odgrywa w polityce obozu imperialistycznego. Staraj~ eię przełamać w 1połeczeństwie
amerykańskim, a zwłaszcza wśród jego
protestancltlej większości, zadaw
nioną niech~ wobec papiestwa.
Wszak od roku 1870, kiedy to Kon
gres ~nów Zjednoczonych odmówił kredytów na utrzymanie
przecmtawicielstwa dyplomatycznego przy Watykanie - nie było
o:ficjalnych stosunków dyplomatycznych między Waszyngtonem
a Stolicą Apostolską. Wszelkie
próby nawiązania takich stosunków 8potykały się, aż do czasów
najnowszych, ze stanowczym
sprzeciwem większości opinii amęrykańskiej. I dziś je!!Jzcze protestancka większość opinii amery
kańskiej odnosi !Sńę nieufoie do
współpracy politycznej z Watykanem. Ale koła oficjalne i czyn
niki reakcyjne w Stanach Ziednoczonych coraz mniej się liczą
z nastre>jami społeczeństwa.

Ręka

w rękę
z imperializmem
amerykańskim

Poglądy Watykanu
tonu zbiegają się we

i W.aszygwszystkich
aktualnych problemach politycznych, „Oś W-W" synchronizuje
swe wystąpienie polityczne.
Na terenie kraj6w demokratycji lude>wej Watykan za pośred
nictwem podległej sobie hierarchiii ke>ścielnej usiłuje sprowoko
wa~ konflikty między kościołem
a państwem ludowym. Reakcyjny
e>dłam kleru w tych krajach za a,probatą Watykanu i Waszyngtonu wiąże się .z akcją kół reakcyj
nych.
.
Intrygi dyplomacji waszyngtoń
skiej pchają kola reakcyjne i
sprzyjającY. im odlam kleru do
działalności dywersyjnej przeciw
ko państwu ludowemu. Kiedy
zaś władze ludowe oddają sprawIDokoń~

n.a Itr. 4-ej)

itr. I

Budujemy nowe fa brykl

Polska Ludowa a kościół katolicki (Ili)

05

~okończenie

WASZYNGTON -

ze str. 3-eJ)

Wreszcie Watyk11.n, .1 pełn~ apro
!Waszygtonu, wydobywa .z
mrocznych otchłani średniowiecza
stary or~ klątwy kościelnej, by
rzucić ją na szalę walki politycz
nej przeciwko ruchom postępo-:
wym. Uchwała Watykanu, grożąca klątwą członke>m i sympatykom parttl komunistycznych 1 ro
botniczych, zwrócona przeciwko
setkom milionów ludzi, walczą
cych na cały świecie o pokój, postęp, demokrację i socjalizm spo
tyka się natychmiastowym odzewem reakcyjnych kół Ameryki.
Oficjalne radio Depll['tamentu
Stanu, Głos Ameryki, nadaje j~
przez całą dobę w 26 językach i
komentuje przychylnie przez sze
reg następnych dni. Zbliżone do
Departamentu Stanu „New York
Times" i „New York Herald Tribune'' pochwalają ,,odważną debatą

ców tej roboty pod sąd, jak to
miało miejsce w aprawie kardynała Mindszenty'ego i sprawach
podobnych, wówczas Watykan i
Waszyngton wszczynają uzgodnio
ną kampanię propagandową i ipo
lityczną przeciwko krajom demokracji ludowej. Radio Watykan
i Głos Ameryk.i przemawiają jednobrzmiącym językiem. „Osservatore Romano" i reakcyjna prasa amerykańska wtóruj~ sobie
zgodnie.
Polityka .„Osl W-W" zbiega się
oczywiście
także i na odcinku
niemieckim. Listy i mowy papieża do Niemców są tu odbiciem
tej postawy, którą w kwestii nie
mieckiej zajmuje Departament
Stanu i reakcyjne koła amerykań
skie. I Waszyngton i Watykan
pragn ą
odbudowania militarystycznych i nacjonalistycznych
Niemiec.

cyzję papieża''.
„Oś W-W" stanowi narzędzie
amerykańskiego imperializmu.

Dylemat
Porska hierarchia kościelna zda
je sobie doskonale sprawę z b.isto
rycznego i aktualnego stanowiska
Watykanu wobec Polski. ~e roaje
sobie również sprawę z rzeczywlstego stanowiska Watykanu wo-

beo Niemiec, o tym świadczą choć

by wywody publicysty katolic1dego, ks. Jana Roztworowskiego,
członka Zakonu Jezuitów, W ~zerw
cowym zeszycie „Przeglądu Powszechnego", organie Ks. Ks. Jezui

tów, przeznaczonym dla. wąskiego
stosunkowo koła czytelników, ks.
Roztworowsk.i omawia spr".wę ka
nonizacji O. Kolbe, jezuity polskie
go, zamordowanego przez hitlerowców w Oświęcimiu. Autor ma
poważne wątpliwości, czy sprawa
da się przeprowadzić w Watyka..
nie, albowiem:
„Postawienie na ołtarzu Polaków, umęczonych przez hitlerowców jest bądź co bądź pewnym upokorzeniem dla niemieckiego na

I

Wiesci z ZSRR
PROPAGANDA STAOHANOWSKIOH jBd.nym tylko powie.cie Taura.ck•im po·
wwtały w c.ią,gu ostał.lnich dmi 23 kol·
METOD PRAOY

.MOSKWA (AR) - Przed kilku la·
ty przy Ministerstwie Budoiwy Przed
&i.ębioratw Ciężkiego Przemysłu stwo·
rzono centralne 'biuro pomocy techniiez
nej dla. bu<low:nńctwa.. BiUJrO to, Er?:e·
ami.ją.ee dzie!!iątki mietrz6w r.r;tu.lrl bu
dowla.nej, rozwinęło w oah!.tnlch ua.&ach szczegól™ szeroki} aJlujt pirop&
ga.ndow11- Irurtruiktmey • 1taiehaaiowt1y
pomagają. za.st~ w pra.k.tyce bu·
downiief:wa na.j'ba.rdziej wyda.jne meto
dy pracy, nowe instromenty i prr.ynlł
dy. Równoezdn!e OO:IJlł o:n4 mJIOOzl.&ł
sztuk.i buidowlam.ej. W oltgu oet,dnieh
18 m'.esięcy brypdy i1119!n-nilttor6w ea,.
nczyły rzemiosł& budowu~go l za.poznały

ze st&c.b.Ml.OW'sldmd

pra.ey H!,500 oe6b.

•

NOWE

metodami

• •

traZĄDZEMA

W KOPAJ;.

NIACD
MOSKWA (AR) W 1ztl>lnieeh
kopa.In.i „Tkwarozelugol" (Grnzja.) 111.
stosowano wiele nowych unę.dze:6. li.·
łatmających pra.ct górników :!. switk·
aza.jąc,•ch j-Oj wydajn~6.
W kopalni ;m. BtaU1nt. wpJ'OW'a.Cke.
a' ę ma ~r.ynę, która równoo:refm!e me. chanizi1.ia wyręb i mładunek Wtila na
tran~pllrter.

Przy wywoł.&n.ln węgla. ze IZto'ln!
l!tr>su.ie się r6wntid nowe muzyny do
załadunku węgla.,

ułatwiające p~

łado w:iczy i pO!l'Wttle.ją.c•
tr&n~port w chodn~lkMh.

•

W

•

im

szybszy

•

KOŁCBOZAOH

LITWY
.
MOSKWA (AR) Bogate pl011y
p:ilmino z pól kołchoirowyeh i 11awcho
zowvch L itwy. Na. terenie calej repu
bl ki rrzwinęło 1tię azeroko wsp6łxa.wo.
dnirt wo socjn.listyezme o wysokł ja.·
ko~Ć rrM przy żntwtt(h MU O '[)J'T..6d
terminowe wykonani.a planu d<>&te.w
zhoża.
Szosami płynę. niepr7.erwa;oym
strumien:em ke.rawa.ny z n10wym plonem.
Akcja. dostaw zb~owych prze'biega
w tym rr ku pod znakiem dużego oży
wie n' a politycznego i entuzj-azmu pra
cy. w wielu powiatach powst.My d:rie
&ią.tki nowych kołchozów. Ta.lt np. w

chozy.

• •

•

STAOJA DESliOZOWA
W "O'ZBEKISTANIB
W rejonie mguekJm (obwód 1ama.rkandzki) orga.ninje tit pierw•Z1l na
terenie Agji Arodkowej ltacjt pluwiologiet:nt- Rozpocztt<> juł budowo 1ie"1
iryga.eyjnej, ltaeji pGmp, widy ei&_
nid 1 wodoeł\g'IL

J'ab ..,.u.na b,-4

łwietllea

apełni6 mogła 1we zadanie 1ta.6
powatnym czyulklem w wychowaniu nowego pelnowarto•ciowego obywa.tel& Polski Ludowejf Oto aga.dnie.
nia, lctdrymi zajmowa6 1ł9 będzie zorganizowana przez Towarzygtwo Prr;yjacidł Dzieci og6lnopol1ka konteJ'flllcja
pracowników łwietllo d.11eclfC1Cb, rospoczJlla.Jtca. m obrady w 4n1u lO_ym
sierpnia w Wmma'Wie.
Analiza dot,"eher:uowej powojennej
pracy Awietlle dzieelęcych wykazuje
wielostronne i poważne orilj.gnięcia,
je.k szybki ro:nrdj sieci •wietlic dzie·
cięcych, powitanie na 1zerok1j. 1lcalt no
wego typu świetlic - np, dworcowych
przeznaczonych dla dojddżaj'łcej do
miasta młodzieły, wzrost .r:ainteresowa..
nia. łwietllcr -.ii dzieaięcymi i opieki
na.d nimi r:e 1trony organizacji społec!!:
nych, partii politycznych, instytucji o·
światowych. Wzrosła po'l'!'a!nie liczba.
świetlic, zwiększył się ich zasięg oraz
podnióllł sit wyrafoi11 poziom ich pra.·
cy.
Analiza ta wykazuje jednak obok
tych wielkich, niew'łtpliwych 111.kee!ów
róW11oczebie pewne braki i niedoci'łg
nięeła.. I tak np. dotkliwi} bol\ezkt vr
pracy wielu ~wietlic jest brak loka.U.
W~rdd 207 Awiatlic prowa.dzonych przez

wie
się

kraju
września

W ciniu św:.ęta dożynek chłopi bę
symboliczne wieńce prz.o
downikom pracy miast 1 wsi, reprezentującym miliony robotników i
chłopów, prawdz!wych gospodarzy
- budowniczych Polski Ludowej.
W tym roku dożynlci zb~egaj14 się
z 5 rccznicą wyzwoltµrla narodu pol
skiego przez bohaterską Armię C%er
woną i Wojska Polskiego Ipod jarzma okupacji oraz z 10 rocm!cą tragicznej klęski wrześniowej, sipo-wodowanej pron!lmliecką polityką rzą
du sa nacyjnego.
Dl'łtego też w uroczystościach do

wiejsldch ora11 swa.J.canla i tępienia
wrogów ludu praoującego Polski agentów 1 podłegaezy wojennych.
W ch\vili <>becne.j powstają w całym kraju wojew6dz1de, powiarowe
1 gminne komitety organizacyjne ob
chodu dołynek. Zadaniem tych koni.tetów ~e przygotowanie 1
przeprowadzenie uroczyst~ci dołyn
kowych.
W akład poszczególnydi komitetów wchod'Ul m. !n.: przedsta~cie
le władz administracyjnych„ rad na
rodowych, partil politycznych, Woj
ska Polskiego, związków r:awodowych, ZMP oraz przedstawicieli:
Ligi Kobiet, SP, ZMP, rad sportu
"Wiejskiego, rad kobiecych i spół
dz!elcz.ości rolniczej.

AnnU Zwią'Zku Radzieckiego,
Tegoroczne św1ęto dotynek odbę
dzie s!ę pod zna~lem: dalszego zacłeśnlenia sojuszu robotniczo-chłop
skiego, utrwalenia l poszerzenia zdo
byczy gospodarozyeh, polltycznyoh
i kultura.lnych Polski Ludowej, peł
nej i przedterminowej rea.Um-0.łi
Planu 6-letn.fero, zacieśnien·ła przyjaźni s postępowymi masami ludu

ludowe zespoły sportowe ZSCh, Ol'IJ.'Z praouJącero całego świata, odsunię
cla od wpływu l wyeysku bogaczy
rollotnicze zespoły śl1!rietU.cowe.

ł:~t

'

•

•

Wczasy iedzielne

źródłem

wytchnienia i zdrowia

łódzcy

robotnicy spędzq 2 dni wolne od pracy
.
.I daIszych m1e1scowo
••
•
Masowe wyc!eczki w oko Iice miasta
Cl
stwierdzić, że
częś6

Jak

Ś

Lódź nie posiada dogodnych warnu_ ·województwu, zwicdrnjęc Trasę W-Z
ków zdrowotnych. Dla.tego tym bar- w ·war~znwio, Kraków, czy też zc~pół
. •
.
.
.
portowy Gdynia - f'fdnńRk. Przy tC'gn
dzrnJ domoRły Jest problem zapcwme· rodzaju wycieczkach korzysta siQ cz~uia. rol.Jotnilrnwi warunków racjonalne_ sto ze specjalnych pocil!gów wyciec~·
go i pclnC'go odpoc<.. ku po 6 dniach kowych, orgnnizownnyrh przez Polskie
wyczerpującej
prncy.
Zagadnieniem Biuro Podróży „Orbis".
tym, niestety, od nircln,\'nn dopiero zn'Wycieczki polączono ze zwiedzaniem
"poti:żnych dzieł, stworzonych rękomn
częły i~~c~~~owuó sil} Rady Z::ikladow" polskich robotników, nie tylko dają od
fabryk łód 7.kich, ściśle zaś mówiąc po· poczynek i odpr~żenie spowodowano
j~cie „wczasów niedzielnych" zrodzL 7.mianą wrażeń i wyrwaniem człowie·
ło sit dopiero w bieżącym roku.
k:~ z kręgu codziennych tro~k i obo·
wiązków,
ale , ~ także do~konałym
Wczasy niedzielne - to udostępnie- środkiem uSwiadamiani:i. szrrokich mns
nie robotnikowi należytego wypoczyn· robotuiczyrh o olbrzymich o~iągnię_
ku w zdrowych okolicach podmiej~ldc'!t, cinch Polski Ludowej.
wAr6d lasów, słońca i wody.
Aby wcin~y .i!!d1irlne Rpełniły swo
W ramach wczasów niedzielnych fa_ zadanie dostarczenia. robotnikom racj:i.
nalncgo wypoczynku i godziwej roz·
bryki łód!!:kie organizuj\ także często rywki, muszą być starannie przygoto_
wycieczki, poł\c:r.one ze .zwiedzaniem wywane ze.równo, jeśli chodzi o wybór
miejscowo,ci, posiadajl}cych ciekawe trasy wycleezki, jak I o przygotowanie
zabytki lub tel wspa.ninłe widoki na.tu środk6w lokomocji, odpowiednio do_
ry w rodzaju Niebieskich Zródeł pod stosowanych do wygody robotnib.
Tomaszowem. Liczne wycieczki r:a.pu· Z tego względu i z owagi na oezeztd·
szczaj'ł ai~ nawet poza. obręb naszego noM kosztów dalsze wycieczki winny

dzieeiv- TPD -

rodów -

o.,.a.z wyra.ią radość i poddękowa
nie oswobodrloielce ucl!nłonych na-

{i~~e ~~~~ j:~t~~1~ma~~,~~=d I

7:5

micłci

świetlic

ai9 w jednej

i~bie.

każdej

TPD

r: tych dziedzin dla pracy w

C-. jakie form„ organ.lzacrjne r:uto10. Odczuwa aię również poważny brak f11,_ świetlicy i w powstajQ.cych w tylll rowa6 powinna w 1wej pra.o„, by włdci· chowcdw - pracowników 'wietlic dzfo. ku w większyc:i ośrodkach wzorowych

w dniach 4, 6 i 11

~ynkowych
chłopi za.ma.nlfestu.flł
sw~ niezłomną wolę walki o pokóJ

?v-·.v",

stanu l nakazami patriotyzmu pol którym stoi polska hierarchia -:toś \ w \Varsza wie buduje się n:)wą, wiei ką fa.brykę un:ądzen ra.dłowYcl.1.
Na ilusttacji - rłówna hala montażowa - rośnie w !nYbklm tempie
skiego a realizowanymi przez cieln·a .

Nowe formy pracy

W Qtiiach 4, 6 l 11 wrześni.\ br.
odb<:C".: się w całym kraju trad.ycyj·
n e cfoi.ynki. Głównym orgamz.atorerr. tych uroczystości jest Związek
San1')pomocy Chl:opskiej. Uroozysto
ści dożynkowe odbędą się we wmy1Stkich gminach. Oprócz szerokich
rzesz chłopów i robqtników rolnych
w świecie wemną również ndzlal ro
botnicy z poszczególnych fabryk l za.
kładów pracy, zespoły artystyCU1e,

dą składać

sprzeczność pomiędzy polską racją

większoM polskiej 1rlerarc1di koś
cielnej politycmymi nakazami Wa
tykanu?
Czyż nie je!!t rzeCZll równie jąs..
ną, że polityka wytyczona
przez
Oś W-W" nie wynika z trosk.i
~ interes wiernych, czy o religijne obowiązki kościoła, lecz z chę
ci przywrócenia kapitalistom fabryk, a obszarnikom ziemi i dlate
go Waszyngton i Watykan inspi
rują działalność wrogą Pol!ce Lu
dowej?
W zgodzie z interesami Polski
i w zgodzie z interesami ogółu
wiernych czy td przeciwko j
nim, w intersie „Osi
w in
1

Świetlica dziecięca
poWażnYrTI czynnikiem . w~.chowawczym

Dożynki w całym
odbędą się·

rodu. Czy StoliC'e. ~więta: zechce
narodowi i tak już ciężko dotknię
!emu, ten nowy ból zada~ać? Czy
uzna za wskazane postawić abóst
wi'a nego Fuherera w jednym rzę
dzi.e z Neronem, Dioklecjanem, z
Henrykiem VIII i Elżbietą, z Taj
kosamą i
Robespierrem ( !
przyp. red.) lub innymi rozlewca
mi krwi chrześcijańskiej?".
Hierarchii kościelnej w Poll!ce
nie jest więc obce nastawienie poli
tyczne Watykanu, choć z regt1ly
przemilcza te ·sprawy lub przedsta
wia je w fałszywym wręcz Ś71!et
Je wiernym.
Czyż w tej l!ytµacjl nie jest rze
CZI\ jasną,
że zachodzi v1yrafaa

citoych. Awietlice, odwiedzane przez
mniej nil l50 dzieci, prowadzone Bł .r:
reguły przez jedn'ło tylko osobę.
Obok tych trudności w pracy Awiet11cowej, które zostant usunif}te stopnio
wo, w miarę rozwoju ruchu świetlico
wego, w miarę dokształcania kadr wy_
chowa.wców 6wictlicowych - istnieją
braki, łę.c~ sit z wewnętrzną. pra~~
6wietllc i wymagające szybkiego rozwiązania.

W pierwszym okresie

powojennym

powstające 6wietlice eta.wiały przed :io·
bą. przede wszystkim zadania opiekt1!1cze. I to było wówczas słuszne. Wielu
dzieciom potrzebne było miejsce do
nauki pozaszkolnej, potrzebne było do_
żywianie. Obecnie, wekutek ogólnej po·
prawy warunków bytu zmienić się po·
winien charakter pracy świetlicy.

Awietlice, otwa.rte szeroko dla dzied
powinny przede wszystkim plawychowawczt, a. tylko po_
średnio opiekuftczą.. Awictlica. dziecię<"a.
to jeden z zasadniczych czynników,
kształtujących postawę przyszłego oby·
wa.tela. Rozwijają.c indywidualne zainteresowania. dziecka., wyra.bie.jąc w
nim aktywnośó społeczną., rozbudzając
w nim wrażliwość na. rzeczy piękne,
świetlic& współdziała w kształtowa.nb
ogólnej kultury młodego obywatela.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, któ.
re prowadzi na terente ca.lego kraju
stać się
cówką
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świetlic

dziecięcych,

przystąpiło

obecnie do reorganizacji pracy swych
świetlic.
Od nowego roku szkolnego
TPD będzie prowadziło świetlice szkol·
ne tylko przy swoich szkołach oraz
świetlice międzyszkolne,
przeznaczoae
dla. szerszej grupy dzieci, niezależnie
od szkoły, do której 11częszczają. Or·
ganizaoja. pra.oy w llwietlicy polega~
będzie n& podzialo dzieci według zain·
tereeowaft poszczególnych uczestników.
G'Tnpy historyczne, literackie, techniczae, malarskie, muzyczne wśród dzieci
starszych, staną się czynnikiem, po·
zwalającym na. rozwój
i poglr:bieme
zainteresowaft. Majsterkowanie, rysunki, śpiew, czytanie i deklamacje pomo·
gą. młodszym dzieciom uświndomió sobie swe zainteresowania. W ramach
zajQó 4wietlicowych projektuje się
znaczne rozszerzenie zajęć artystycznych, a więc §piewu, rytmiki, deklama.cj1, słuchan1a..muzyl::i. Poważne miejsce
w pracy świetlicy zajmą. zabawy i gry
sportowe. A obok tych zajęó troska o
naukowe osiągni9cie. dziecka. poprzez
bud?:enle i pogłębianie zainteresow3Jl
intelektualnych.
Zrozumiałą. jest rzeczą., że realizacja
tych ambitnych planów świetlic TPD
zależy przede wszystkim od pozyskaIlia odpowiedniej ilości specjalistów w

Awietlic·klubdw dziecivcych. 'l'owarzr
1two P.rzyjacidł Dzieci rozpoczyna obec
nie współpracę ze szkołami artystycznymi Miilister!twa Kultury i Sztuki.
Uc11:0iowie i 'absolwenci szkdł muzycznych, plastycznych i innych przynioa„
cenną. pomoa dla. pracowników •wietlic.
Wanzawakie 6wietlice TPD nawitżł
kontakt z A kademi'ł Wychowania Fi·
zycznego, której słuchacze pomaga6 bę.
dą. przy organizowaniu zajęó aportowych w świetlicach.
TowarzyRtwo PrzyJaciół Dzieci d117.y
do pełnej realiracji 2:11.daft 'wietlicy zadni wychowawczych i w tym kierun·
ku tworzy plany rozwoju świetlic. W
konferencji świetlic dziecięcych wezmę.
udział również przedstawieiole innych
instytucji zant.eresowanych w rozwoju
i pracy liwictlic dziecięcych. Pła.ny
rozwoju 8wietl1c TPD, dyskusja. w cza..
s1e konferencji powinna. być cennt po·
mocą w wypracowaniu nowych, &tusz_
nych form pracy dla. WHJ'l!tkich &wietlic dziecięcych.
S. G.

kowych,

to

moiemy bez przesa:ly
prawie trzecia
luj
ności naszego minsta. w te dni uda się
korzysta6 z popularnych pociągów wy_ na. wczasy świąteczne
po słońce, ra·
cieczkowyeh.
dość i zdrowie.
Kar.
Wcz:i8y niedzielne dają. szerokie pole do działania Radom Zakładowym i
Półtora
referatom socjabym naszych fabryk,
które winny dołożyć wysiłków, aby w:r
członków
korzystywnć wszystkie istniejące moż_
Jiwośd organizowania dla robotników
wycieczek wypoczynkowych i poucmW c:ągu ostatnich 2 miesięcy szejących.
regi Związku Samopomocy Chło.p
Ostatni rnz w ciągu tcgoroczn<'go la· skiej powiększyły się o prze1>zło
ta będziemy mieli dwa dni wolne od 200.000 nowych członków. Wedh.tg
pracy, a mianowicie H i 15 sierpmn. danych na dz!eń 1 maja br. ZSCh
Pr7ypatrzmy sit zatem, jak załogi zrzeszał w całym kraju 1.227.715
łódzkich fabryk
zamierzają wykorzy.fYSób, podczas gdy dnia 1 lipca br,
lltać te dni na nk11ję wczasów nied.zieL
liczba ta wzrosła do półtora milionych .
(1.465.480 członków) .
Na.jwięcej, gdyż około 6000 robotn1- na członków
k0w wyjedzie w te dni świąteczne po- W tym samym czaa!e ZSCh zorgacią.gami „Orbisu" do Warszawy, ce- n!zował 17 nowych zarządów imin•
lem zwiedzenia. Trasy W-Z. Do War_ nycb oraz 2.4:52 nowe Ul'Z14dy kół
szawy udadzą 1i9 wycieczki a PZPB ~omadzklch.
Nr 16, J>ZPB Nr 1, Fabryki ObrabiaNależy vrzy t)"n1 zaznaoz.y6, fle .r.a
rek lm. Strzelczyka i Ołrodka Konfek
cyjnego Nr '· Ten ostatni za.kład o_ równo liczba członków, jak 1 ~
prdcz wycieczki do WarEr.awy organi- or1an!za.cyjna ZSCh jest w n:~1zuje równie! wyjazd ekJpy łączno~oi w!Bto~ znaqmie większa, poniewał
ze wsit oraz odwiedziny dzieci pra· zest.a"Wienie cyfrowe aporządzono
sowników, przebywających na kolo_
dla woj. lubelek!ego, olfttyńsk:łeeo
nia.ch letnich,
i poznańskiego, na podsta"Wie da•
Na wieł w ramaclt. akcji łą.ozno~ei
nych a dn!a I.IV. br.
wyjadfł r: Łodzi liczne ekipy hrletliNa sr.czególńą uwagę zasługu.je
cowe i wycieczki na wspólne zabawv
fakt, ie nowi członko"Wie ZSCh, to
ludowe a chłopami.
"Szetnutka. bawełniana" 1 „Strzel- wyłącznie mało- 1 'redniorolni oraz
czyk'' organizują wYCieczki do Nie_ be:arolni chłopi. Obecn!e stanowi14
bieskich aródeł 1 do Spa.ty, & .znłoga. oni 99,3 procent liczby wsi.ystk~ch
P:t.PW Nr 1 udaje sit na dw& dni członków ZSCh. Liczba bezpartyjl'ZPW Nr 1 uda.je się na. dwa. dn1 w nych, zorganizowanych w Związku,
wynosi około 65 proc. członków.
Krakowa. 1. WieUczld, Według dotychTak znaczny rozwój organizacyjczasowych danych, ogółem z nnszeg>:>
ny
ZSCh przypisać należy przede
miasta wyjedzie ponad 20.000 o~ób, z
wszystkim nowemu statutow! Związ
czego 2000 w ramach wycieczek, orga- ku,
który uchwalono na III Krajonif:owanych przez „Orbia" do O~wię_ wym Kongresie ZSCh.
cimia. i Gdyni. Jeśli do tych cyfr doRówn'.eż
ostatnie wybory do
damy olbrzymi11 liezbt tych, co „na
władz ZSCh przyczyniły się w duwłasną. rękę" wyjadQ.
do Kolumny, żym stopniu do
umasowienia orgaGrotnik, Tuszyna, Andrzejewa i wie· nizacji i usprawn!enia prac Zarzą
lu innych znanych miejscowo~cj letnis_ dów.

mllaona

liczy ZSCh

.• • „

Klót11ie Trumana z Johnsone,m
WASZYNGTON (PAP). Korespondent „New York Herald Tribune" - Alsop oraz wpływowy tygod
nik „U. S. News and World Report"
jednocześnie donoszą o ta.refach, jak~e coraz wyraźniej zaryso\Vują się
między prezydentem Trumanem a
min!strem obrony Johnsonem oraz
między departamentem stanu i ministerstwem obrony.

podkreśla,

że Trumanowi
nie podobać dyktatorskie zapędy nowego sekretarza
obrony, który nie ukrywa swych
amb:cji kandydowan:a w roku 1952
na stanowisko prezydenta USA.
„U. S, News and World Report"
stwierdza, że .Johnson pragnie om•
biście kształt<>wać amery!(ańską po

Alsop

zaczynają

się

litykę za.graniczną usuwając w de'.ń

sekretarza stanu Achesona.

EustachQ H.urocz•o
Solcretari: g•n•ralny Zarz. G/ówn. ZNP

.•

Przed· konferencją departa1nentu nauczycielskf.ego
Światowej Federac;i Związkó,v Zawodowych

Departament
nauczycielski
przy
śFZZ zorganizowany został jako jeden
z pierwszych w 1946 roku.
Działalność jego była jednak pocz~~kowo stosunkowo słabo.. Od lata ub.
roku nastą.pilo ożywienie prac Depar·
tamentu. W sierpniu 1!)48 roku na. Klln
ferencji w Budapeszcie powołano tlo
życia. Biuro Departamentu, w skład
którego weszli przedstawiciele Zwią.zków Nauczycielskich
następuj:}cych
państw: Polski, ZSRR, Belgii, Czechosłowacji, Francji i Węgier. Ne. wspom_
nia.nej konfero. ji wzięli udział c-.l m-,
kowio angielskiego i szwajcarskiego
Związku Nauczycielskiego w charnk·
terze obserwa.torów. W ciuu drugiej
połowy 1048 roku i pierwszej polowy
1949 biuro odbyło kilka konferencji
natury organizacyjnej,. których głów_
nym zada.niem było utrzymanie jedno·
ści nauczycielskiego ruchu zawodowego przy śl!'ZZ i wzmocnienie samego
Depnrtamentu.
Biuro Departamentu
wyznaczyło też termin konferencji mir
szawskiej, mającej się odby6 w dniacii
12- 17 sierpnia. w gmachu ZNP,
Drugi Kongres śFZZ, odbyty nie_
dawno w Mediolanie, jasno określił ro·
Ję i zalues działania. departamentów
zawodowych, jako organów międzyM_
rodowej ł!łczności i solidarnoAai robot·

ników i pracowników określonej gałę_
zi przemysłu. Rozbijacze światowej .l!'e
deracji Związków Zawodowych, agend
impe1:ializmu w .r~1ch? za~odo"'.ym, j_ak
Deakm, Carrey l 1nm, byli - Jllk wi:i_
domo - zażartymi przeciwnikami dzia
lalności . ~epnrtamentÓ\~ . bra~żowyc~,
hamowali .ich utw~;zenie ~ d z1ałaluo.ić
W obccnCJ sytuacJl w światowym
chu zawodowym departamenty branzo.
"'.e otrzymały wre~zcie możność dotar·
c1a do tych . ZWl\Zk6~ zawodowxcb,
k~ó;e wys~ępuJą. przoc1wko rozbiJackiC'~ robocie przy"'.'ódcóW: TUC i CIO.
światowa ~ede.raCJS. Z~1· z~ów Znw
1
dowych wc11rn~1e te zw1ą.zk1 do. wal;u
o prawa. pre.cu.1ęcy~h, o poprawę ich by.
tu. Tę rolę p~sgm~ odegra6 departa·
me~t nauczyc1cls~1 ~ stosunku
do
z~1ą zk6w ~auczyc1~lsk1ch. Z zadowol~:
1
mem pow tamy m~c .. na kont~z:cncJl
obscrw~torów Ilolan~u, SzwecJi, W.

mantu tow. Dclanou - Francja.
2. nemokratyzacja 1.1zkoły
1 naucza·
nia.. Referuje t ow. Stenolain _ CJ~?·
choałowacja.

3· Nauczycieletwo w walce o p'lkój
re!emje tow. :Parfiouor.a (Z~RR)
i koreferuje tow. Pokora. (l'olsk:i).
Do 1ntrszawskicj światowc•j .kon[?.
rencj i nauczycielskie.i przywiązujP rn." ·
du:i:ą. wagę. 'l'o nie tylko reorgani zacja
i uaktywnienie pewnej grupy za wodo·
wej, jaką. stanowi nauczycielstwo, t'l
również wytyczenie kierunku w 'WYC'.h "
waniu nowego pokolenia w duchu ~ r •.
ki o pokój pneciw , wojnie, którą. im
peria1iści r6żoych krajów i r6żn.1·:·
ma~ci usiłują. wywolail. :Konreren: ,1
warszawska, to rnpowirdź walki w ,
bronie interesów zawodowych nou<· '
cielstwa i postępowych metod wycit .
wawczych. Walka te. w krajach 0 . .
Bryta~1 i i~nych krnJ~W Zachod~. ~12: stroju kapit11.listycznym, w krajach J;
tlą on: mog~ bezs.tronme ocenić, JakioJ lonialnych i półkolonialnych, gdzie Rp1r
8 P'.aw1e Błuzym.Y 1 ? co :walczymy. Do wy wychowa.nia, oświaty i nauczania ,
teJ pory zgłos1l,o się bbsko 80 dcl~: podporządkowana interesom kia~ pO.''
gatów z ~4. panstw. Na ~onferenCJ 1 dających, będzie szczególnie ci ężk·
w.arszawskieJ star.ą następuJ,ce zasad· Dlatego w walce tej nauczycielst 11
nicze sprawy:
tych krajów nie może by6 odosobni ~
1. Sprawozdanie z dz1ałalnoact de-I ne, a musi by6 związane z walcząc:-;
partamentu za okreii 1946-11149 będzio kla.sfł robotnicz'ł 'wiata, zorganizowa.
re!erowa.ł p. o, sekretarza departa.. nt w związkach zawodow:ych,

:u·
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Przedstawiciele dwóch fabryk

.

się

spotkali

ZPB.

-

Narado

dla om6wie.n la wspólnej sprawy

r. . 22.

,

oraz

PZPW
Nr
6
.
. .

wy1asn1a1q wza1emne n1eporozum1en1a

t ee hniczna
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Re d a kCJi'

„ G/OSU " dO /O pomys'/ne wyni kI·

niem stałych, wapó1nyoh narad tech
mcznych m:ędzy dwoma zakładami,
- dostawcą i odbiorcą przędzy. W
ten sposób będziemy stale zorlentowani w naszej produkcji i będziemy
mogli natychmi~t usunąć wszystkie
n!edomagania.
Stopniała wzajemna niechęć, z ja
ką przyszło tu wielu towarzyszy.
Zniknęły niewyjaśnione żale i pretensje. Jeszcze raz okazała się słusz
na metoda krytyki i samokrytyki oraz system wspólnych narad.
Teraa: już nie będą tak dług'o jak
dotychczas „dus:ć" w sobie głęboko
nurtujących ich spraw. Co tydzie11
omówią między sobą wszystko i to
co dobre i to co jeszcze należało by

Oto je§t pytanie !
„Nie nw:mr włrunej Knrii Biskupiej, 11ie m4my własnych księiy proboa>
c.~ów, a tylko admini.~truiących nasze parafie.„".

,.W naszej diecezji formalnie biskupem i księżmi są Niemcy, a 114A bffia
· Przed kilku dniami odwiedtlMśmy temu do „szóstki" jako ~wrot. Oka- i właściwie klasyfikować tkaninę.
pełnią jedynie obowiązki arministratorów„.".
PZPB 1 W Nr. 22. N:le byto trudno zało się, że dostawca usiłował prze- Okazało się bowiem, że pr!ma, wystw:lerdzić, że w procy tych zakła- mycić ją raz jesz.cze, narażając na kazana przez zakłady w wysokości
„ślubujemy nie ustau:ać w sUtrani'lr.I'., aby w 11ajb.li:iszej przyszl?ści mM».
dów dstnieją poważne braki i zale- nowe kł~oty tkaczy z PZPB i W 96 procent jest ZU[Jełnie nierealna.
n-1tvani zos(!lli na Dolnym ślq~ku atali proboszczowie we wuystlcich ,ara.
głOOcl. Plan vr.flill.rnjący z powzię- nr 22. Tow. Czechowski prosi o wy Produkcja „szóstki" osiąga w istof iach na.5:ego powiaw„.".
tyoh przez załogę zobow:.ąz.ań nie jaśn'.enie tej sprawy, a zarazem cie tylko 80 procent primy. Ten stan
Ta.k piszą parafianie z Ni<>goslawic, z S:r:alejewa Górnego, s Łachowk ł s
każdego miesiąca bywa wypełniony, wspom!na o jeszcze jednym błędzie rzeczy należy jak najszybciej z.lik·Niny„ tak piszą wierni ~ Slqslca Gómego i Dolllego, z Warmii, Mazur i Ziejakość produkcji jest zbyt n:lska (o- wątku. Mianowic.le po ofarbowaniu w:doWać. Na prośbę tow. Wierzbickoło 75 proc. primy). Ilość cerowa- przybiera on w towarze nierówne kiego in.spektor Różalski obiecuje
mi Lubuskiej. W pięć lat po wlco1lcze11iu działań wojennych katolicy polacy
czek prawie równa się ilośc! zatrud pasy, co ogromnie obniża jakość przysłać z zarządu inspektora, któz zago~podarou:a11ych przez nas Ziem Zachod11kh pozostają jeszcze ciągle
nionych w fabryce tkaczek.
produkcji.
ry bezstronnie oceni jakość p.roduk
p(>d zwierzclmict1t·em duchomiych„. niemieckich.
- Zły wątek, nie możemy lep!ej
Przy dobrych chędach wszystko cji w PZPW 'nr 6.
„Słowo Powszechne':, u lctórym się W·W listy parafian-patriotów uhasaly,
produkować. Wątek „kładzie" nam można
jednak wyjaśnić : usunąć
* • •
:iaopatrzyło je własnym Tromimtarzem, oznajmiającym wspaniałą prac9 na.
produkcję tłumaczą robotnicy.
przeszkody,
utrudniające
właśc:wą
a.rada
końozy
się
szeregiem
kon
1
s=ej ludności na Ziemiach Zachodnich i brak U%1'tania dla tej pracy H strony
Wątek pochodzi z Zakł11dów Weł- pracę w obu fabrykach.
Jcretnych wniosków :I postanoW Jtykcmu. Lecz zapytu.iąc w tym komentarzu supełnie 1łitsmie: dlaczego w
nfa.nej „Srost.ki".
Dyrektor techniczny z PZPW nr 6 ] wień. Przedstawic:ele dyrekcji, RaPoszliśmy do PZPW N!l' 6. Załoga tow. Wierzbicki, w serdecznych sło- dy Zakładowej 1. organizacji podsta- usunąć.
spisie diecezii świata figuruje „llreslau" a nie - „Wrocław" i dlaczego rządca
„szóstk:" nic Ullnaje zażalef1 towa- wach przepr~za towarzyszy za po- wowej PZPW · Nr 6 przyrzekają toA nam pozostaje tylko dodać: czy
diecezji wroclawslciej jest ciągle jeszcze „administratorem' a nie biskup~
:zysz~ z Zakładów nr 22. Uważa ich wtórne przysłanie nieudanej partii warzyszom z zakładów nr 22, że· jak tylko przedstawiciele
tych dwóch
orJy11arimze'7!. - „Slcn.co Powszechne" szulca niewłaściwej ~dpmviedzi dla
ządoma za zbyt wygórowane, skar wątku. Stalo się to wskutek przeo- najrychlej spełnią zalecenia inspek- fabryk winni się regularnie spotywyjaśnienia tego lelrlro mó1Liqc - niewla.ściwego 1tanowi3ka papiestwa.
gi za n:esłnszne. Prawda, że wątek czenia ekspedycji. O występowan:tt tora Różalskiego i dołożą wszelkich kać
dla omaw!ania wspólnych
„Wpływy niemieclde - pmviada - przy 5tolicy Apostol~kiej są silne. Niemcy
nie jE'st m:jle.pszego gatunku, ale nierównych pasów mówi Jnspektor starań, aby ulepszyć swą produkcję. spraw? Czy nie powinni tego zrobić
za1.os::;e dbafy o Rzym".
znów nie taki zły, a zresztą, co zro- Różalski. Wyjaśnia, że sprawia to od
Kierownik tkalni z PZPB ! W. nr przedstawiciele każdych clwóch fab:ć, gdy mają zużyty park maszyno działywanie promieni
słonec1.J1"1ych, 22, tow. Klarecki, wysuwa bardzo bryk, pozostających ze sobą w poNapra1rdę? A może odwrotnie? Moie akuraJ Rzym bardziej dbal
wy?
które padając na szpulk! z przędzą słuszny i piękny projekt: niech dzi- dobnych stosunkach produkcyjnych?
i dba o Niemcy? Nie tyle prucie Hitler „dbal" o Piusa Xll, lle Pius Xll
Sprawa pozostała więc nadal nie- wywołują rozjaśnienie wierzchnich siejsza narada będzie Z·lPOczątkowa I
H. Sam.
tTt>szczyl się i zabiegał o przyjaźń i sojusz : Hitlerem, tak samo jak dzii
ro1;lrzygni~ta. Jak rozwiązać zaga- warstw. Aby temu zapobiec „szósttros::czy się zabiegu o glosy jego spadl:abierców.
d:i:cnie złego wątku? W jaki ~po- ka" powinna jak najprędzej zaopasób wykryć przyczynę produkowa- trzyć okna w zasłony lub zamazać
Zwracali się, jak wiadomo u·iemi polscy do papieża w r. 1939, zwracal
n'a pełn<!j blędów przędzy i pomóc je białą farbq. Nalei:y też zwrócić u
l'WWWM*MHINAW.JIWJLVW
sir do niego w 19-H r. lwrclyncd fITond z memoriałem - dokumentem krzywd
t!;;:nczam z PZPB i W. Nr 22?
wogę
na dokładne segregowanie
i katuszy cierpianych prz!'z katolików polskich s ri:k.i Hitlera - prze$slo
I sposób znalazł się. Najlepiej, sz.pulek, aby uniknąć pomieszania
t<• w.,=y.<tlco „mimo 11clirl' l'iuw Xll, nastawionego na kontakty z Himmle.
gdy pr7.eds~i::wiciele obu fabryk o- wątku z różn)'ch paru. W ten sporem i Goebbel.<l'm. ' •1Q i Mussolinim.
mówią tę sprn.wę !ami mlędzy ~obą, sób „szóstka" powinna
całkowicie
spotkaws1.y się gdzieś na „neutr::il- usunąć nierówny. odcień swego wątD:H Pins Xll j r
„lucfiany w życzenia niemieckiego episkopatu (&lawet,.
nym" g;·unc'.e. I niech głos dl'.'cydu- ku.
11)' list pasterski z 1.3 JIJ:JB, t1•pro11:ru1:cnie - na prawach wyjątku - liturgii
jący w dyskusj: zabiorą przedstawi
* • *
Artykułów
f,ofcielnej w jr;;zy/.-u 11icmfrckim), czuły na prośby hitlerowskiego kardynała
ciele Centralnf>go Za.rządu Przemyogromną uwa1q słuchają tow:::Tir. 1•on Prc vsinga (pr;;emó"wienil> do mieszlrońców Berli1ta). Pyt.anie: czy
świi;ccnia pra~ę ~polcczną oraz zawo_
slu Wełnianego.
rzysze z PZPW nr 6 wskazódo niemicclcigo papieża „dotrze" w ogóle gorqcy apel polskich katolików s
GOW'Jo tow. Kowal.iki zost11l odznaczony
Tym miejsc;,m neutralnym był Io wek inspektora. Przymają mt1 slupraMnrrch Ziem Piastowskiclr? Czy będzie on zdolny - pod wpływem
w dniu 22 lipca order<'m „Szta n daru
kal naszej Redakcji.
szność. Jaka szikoda, że nie dr:rnrieajpiet'w 1abrały głos tkac1.ki z dziel'. siQ o tym wcześniej. Teraz· za
Pracy''. I w ten sposób zarazom ro:!:·
tyrh glo.1chv - natmzyć przestrzeganą prze aiebie zasadę wyłącznej dbałości
PZPB i W Nr 22. Tow. Antcza bierajq głos prz<1dki z PZPW nr 6:
słnwił imi~ mało znnnej rlo!y('hcrnR w
o i11teresy re1ó;;jo11istóu; i neoltitleratL"CÓW. niemieckich?
kowa roo:klad~ na stole pokaźną pa .tow. ~ow. Rozper i K,YJcrska. Tłuma
I,oc":1.i Fnbrvki Pn~tiw ł A1·tv1rnlów _ _ _ _ _ „, __„ ___
E. Tam.
czkę W<!lnianego wątku.
Pokazu.1e czą, że nierówny wą\ek v:yst~puje
'l\•rl111icznyrh.
M. S.
wszystkim - wątek gruby, porwa- przev:ażnie w wełnie szewioto\Yej,
ny, źle skręcony. Szpulki nierówno która jest twarda i lrndna do łącze
nawin:ęte.
nia. Narzekają na zly stan p::irlm
- Bolą nas palce od ustawiczne- maszynowego. Lecz tow. Jaskóls'.d,
go prucia. - odzywa się tow. Czyż. przyznaje, .że w „szóstce" zbyt p(1:i:- Pracuję już 25 lat w tkalni, lecz no roo;poczęto kampanię o ja ko:ić,
nie widziałam jeszcze tak złego wąt że jeszcze di:ttychczas produkcja nie
ku.
osiągnęła tam właściwego poziomu.
- Na skutek ciągłego prucia nie
Coraz szczNzej wypowiad:i.j'l się
v.-yrab:amy naszych baz akordo- robotnicy i kierownicy obu zaktawych - dodaje tow. Olczyk. Stai;y dów. Ut·wierdzają się w pcwnośo:,
Województwo łódzkie osiągnęło
Kontrole, przeprowadzane w te wykazał do opodatkowania, ł-e po
tkac-L, tow. Polarczyk, pokazując że przecież wiele rzeczy można jcna dzień 20 lipca 98 procent ogól renie przez pełnomocników do siada 7,52 :ha ziemi ornej, półtora
zgrornadzone przez s!ebie „okazy" szcze naprawić. Z pomyślną nowiną
nej sumy podatku gruntowego. Do spraw podatku gruntowego wyka: ~hektara. pastwisk, 25 arów nieu
złego wątku, pyta:
występuje dyrektor Burna. Oto kło
- Czy,.. mpżną się dziwić, że dla poty „szóstki" zostaną niezadługo
tychczasowc wpływy wyrnżają s· ę zały, że znaczny, gdyż nawet nier~ śytkó~ l 25 arów lasu. Tym.cza.sem
usunięcia - tych błędów w gotowym zlikv-ridowane, bo,dem fabryka okwotą 1 miliarda 425 tysięcy 775 dochodzący do 90 procent podań kopiisJ~ Po?atkowa ustaliła,, te
już towarze, na 156 tkaczy praco- trzyma nowy park maszynowy.
W
złotych. N a pierwszym miejscu w o 11morzenie podatku, są to podania łta~?ki posiad~ 9,19 ha &~mi
wać musi aż liin cerowaczek? Trzy międzyczas:.e z;iś Instytut
Budowy
Na liś~ie <nhnłlet-ony.ch -0r~qm spłacie podatku gruntowcg.o kro
najbogatszych chłopów w gminie, ~eJ, ~ zal:dwie 25 ar6w pastwisk
razy więcej niż być powinno.
Maszyn zgodził się przeprowadz'.ć „Sztandnru Pracy" widnieje nazwisko
!Dyrektor techniczny Zakładów nr konieczne remonty starych maszyn, tow. :Franciszka. Kowalskiego. :Miejs(le czy powiat opoczyński, następnie czy powiecie. Naturalnie, takie l 8 arow nieużytków łącznie z la
22, tow. Czechowsk:, urupełnia za- dzięki czemu jakość przędzy uleg- zatrudnienia - Fabryka Pa~ów i Ar- powiat piotrkowski i rawski, na podania są odrzucane.
A jednak se;m. ~o oszust~o IX?datkowe spr'a
ostatnich .zaś miejsc·ach znajdują bogacze wiejscy nie W!tępują. wiło, ze Łazęcki płacił w roku 1948
rzuty robotn:ków. Kłopoty z wąt- nie znacznej poprawie.
tykułów Technicznych.
kiem datują się już od 1947 roku.
• • *
o 25.759 złotycll mniej podatk~
Zanim zapoznnmy bli7.cj CzytclniMw się powiat skierniewicki wieluitski Chwytają się nowych metod _
Wadliwa przędza tak utrudnia robomawianie s.p rawy wątku kończy z tym zasłużonym pracownilticm,
prag- i kutnowski. W spłacie Funduszu pospolitych oszustw podatkow.y ch. g~towego i o 20.607 złotych
tę tkaczom, że muszą oni pracować
inspektor Różalski stwierdzeOszczędnościowego Rolnictwa, kt~
.
. i
mmej FOR-u.
podczas godzin nadlicZibowych., aby niem, że PZPB i W Nr 22 nie pono- niemy dać garM informacji o samej rego wpłaty na dzień 20 lipca wy W gromad z1~ Drzewce IV po·.vi9 ! e
tak mało znanej w naszym
wyrównać swe bazy akordowe. Po- szą od.powledz!aJ.nośCl za niską ja- fabryce,
skierniewickim sołtys Dukowski
Podobnie również w tej samej
mimo całej armii cerowacrzek moż- kość swej produkcji. Wina spada cał mieście. Otóż Znklacly Pasów opierają noszą 425 milionów 499 tysięcy wraz z członkami komisji gromadz gromadzie, sołtys Stefan Kalisz,
swą
produke,ję
przeważnie
na
wyrobie
378
złotych
przodują
powiaty
ko
na m:yskać na.1v.'Yżej 80 proc. primy kowicie na złą przędzę, dostarczoną
kiej do spraw podatkowych podzie .aby tylko płacić mniejszy pode.tek,
Dopiero oi;ta.tnla partia wątiku oka- z PZPW nr 6. Ob. Różalsk! uważa, tzw. „gof1ców'' czyli elementów skła_ necki, łódzki i sieradzki. Na ostat lill u 19 chłopów, między
inn. i u- podał do gminy mniejszą ilość zie
dowych
krosna
tkackiego.
Jeśli
do
niezala się nieco lepsza, ale ! w n'..ej od że w zakładach tych nie ma dostanich miejscach znalazły się now1a
sołysa Bukowskiego, grunta pomlę mi, niż jej w rzeczywistości posia
kryto jednak wątek z poprzedn!ej tecznej dyscypliny pracy ani kon- dawna „gońco'' w większo~ci sprowa· ty kutnowski i piotrkowski.
dzy członków rodziny. W jakim da.
p;irt:i, która na skutek fatalnej ja- .troli technicznej. Trzeba otoczyć ba dzane były z zagranicy, to dlatego, że
Analizując te dane nasuwa się
ko:ki odf'słana została h-Uka -tygodni czną u~gą cały proces produkcyjny jakość produkcji fabryki Nr 1 pozocelu? By nie płacić większego po
Tego rodzaju fakty, o machina
pytanie,
dlaczego
na
terenie
tego
stawiała wiele do życzenia.
Wytrzy.
datku.
Na
skutek
tych
podziałów
cjach
bogaczy i spekulantów zaj
małoś6 ,.gońc1t'' wyrażała się w6wczas samego województwa podejście do wpłacono podatku
o 414 tysięcy mujących jeszcze niestety nieraz
zagadnienia
podatku
i
FOR-u
jest
cyfrą, 200·tu przepracowanych godzin.
złotych mniej, mz
wykazywało stanowiska sołtysów, a czasem
Obecnie zd, dzięki prowadzeniu pro_ tak niejednolite?
obciążenie
podatkowe powiatu. Po nawet wójtów, są przejawami dzh
Po dokładniejsz:Ym przejrzeniu
dukcji nowyd1, bardziej wytrzyma'łych
„got1c6w' ', tkacz może pracować 600 tabelki wpłat podatku, przekona dobne fikcvine podziały zostały łalności wrogów chłopstwa pracu
Są
s:rutodnicy,
którzy
godzin bez zmiany togo elementu. U- my się, że we wpłatach przodują dokonane we wsi Słupia-Folwark jącego.
zmniejszając sobie podatek, niejed
lepszenie wytwórczo6ci fabryki Nr 1 w pierwszym rzędzie powiaty ubo w tym samym powiecie.
sprawiło, że zdolna jest ona obecnie gie, o słabych glebach i o większa
Ale bogacze i spekulanci wiejscy nokrotnie obciążają większą wpła
zaopatrzyć w „gońce'' wszystkie
fa_ ści gospodarstw m11ło oraz średnio nie tylko „rozpisują" ziemię. Jed tą chłopa biednego, chłopa mało
bryki włókiennicze.
rolnych. Natomiast powiaty nie nym ze sposobów uchylania się od i średniorolnego,
Dotychczaa v.a1kłady czynne byly na
płacenia podatków jest podawanie
Te machinacje oszukańcze nie
dwie zmiany. Od niedawn& zd, wsku- płacące względnie płacące źle, to
mniejszej
ilości
gruntów,
niż
l!ię
mogą
być tolerowane. Wszyscy,
włafinie
są
powiaty
bogate.
A
bo
tek wprowadzenie. reorganizacji pracy,
dopuszczający się oszustw p'.)1at
· pracują tylko na jedną. zmianę, wyko· gacz wiejski i spekulant zawsze ich posiada.
W gminie Dębowa Góra we wsi kowych, winni być jak najinrowiej
nują.c przy tym ten sam plan produk- szuka sposobów uchylenia' się od
Feliksów nieja.ki Marceli Łazęcki karani,
cyjny. Reorganizacja. ta wła.Anie jest płacenf.a podatku.
Tasz.
•
w ogromnej mierze zasłng4 tow. Fra.n_
--------aWCL:łilM
ciszka. Kowalskiego, pracującego od
Na•I 1'orespondenci
lab,,.ącznl
Pl•zą
1945 roku w tej fabryce jako robotnik, .......................
_....................................,_,....__.....,________
......
a następnie pcłniącl'go funkcje 11ekretarza o-rganizncji podstawowej PZPR
Doceniając
jego nieprzcci~tny zmysł
organi7scy:jny, w czerwcu bieżącego
roku powolnno go na stanowisko kie·
pracuie komi~ja racjonalizatorska w P Z W-yrobów ·Drzewnych
rownika per~onalnego. Na tym nowym
Przemysłu Włókienniczego
stanowisku tow. Kowalski wywiązuje
się ze swych zadań równie sumienniil
Niejednok-rotnie już porusznliśmy na przy~picszon:vm trybie - załatw iania po_ rownik działu, Stanisław Trojanowski,
i rzetc.>lnie, j.ak i wówczns, goy był
naszych łamach sprawę lekcewa:i;enia mysłów rarjonalimtorskich, w myśl złożył w dniu 20 maja 1948 roku wnio·
nrze zwyldym robotnikiem.
przez niektóre kierownictwa łódzkich 1d6r<'go wynalazek czy pomysł rac.j o· sek iacjonalizatorski, podający nowy
Tow. Kowalski niechętnie opowiada zaldad6w pracy małCj racjonaliza-Oji i nalizatorski nie może być dłużej roz· projekt odlewu noży szybkotn,cych.
o sobie. Natomiast z zapałem mówi o wynalazczości robotników. Wiemy z do patrywany i rr.alntwiany, n iż dwa tygo- Projekt polegał na. tym, że z odpadświetlicy,
która niedawno powstał• świadczenia, jak znaczne os zczęd nośJi dnie od chwili wpłynięcia do komisi.
k6w gtarych noży szwedżkich po odpo..
dzi~ki j<>go staraniom 1 interwencji. W przyniosły nam dotychczas różne wyna]\[imo to jednak 7.darzają się jcs7.cze wicdnicj przeróbce • i dodaniu domieniemałym stopniu zawdzięczać też na_ lazki robotników i jak przyczyniły się wci:iż wypadki, świadczące, że nicktó_ Bzek, otrzymywało się noże, nie ustę
leży tow. Kowalskiemu, że za pierw- one do usprawnienia procesu produkpują.ce w jakogci i odporno~ci no.wym
sze półrocze zakłady wykonały plan w cji. Wiemy r6wnież, te nasz Rząd i na_ re jednostki w naszym przemyśle albo nożom szwedzkim, których w tej chwili
106 procentach, a w ubiegłym miesią· sza Partia, doceniając znaczenie ma· nie rozumieją. doniosłości ruchu racjo- nie można u zyska~.
łcj racjonalizacji, otaczaję. racjonali· nalizatorskiego, albo wręcz nie chcą go
Tow. Trojanowski do dnia dzisiej•
- Teraz praCllje part.fa majstra I nowisko majstra. Praouje ~1'!l'az ca- cu w 117 procentach.
Za wszystkie te starania idzw1'eydsz!lłnk1ie, zatorów jak najtroskliwszą opiekę,. Dla· zrozumie~. A oto dwa typowe wypadki szego nie
Gula Ja - mówi sekretarz organ1za- łym sercem.
otrzymał ani premii, ani na·
tego też został niedawno wydany przez
cji p.Jd•ta\;:o:vej PZPB ~r 17, moc- Pr7.eclet my, włóknlarze, mu,; za zasługi, jakle położył w
pełniło
poRad„
Ministrów
dekret,
mówią.cy
o
tego
rodzaju:
wet
odpowiedzi,
czy projekt jego zo,,
reorganizacji
zakładu,
za
no podkre~laiąc to naz:nsko - ww. simy ubrać 25 milionów ludzi, a
W Pa~stwowych Zakładach Wyro· stał przyjęty. Istnieje możliwo64, !e I
Gulaja nnJlcpszego maJstra w tkał- prócz tego i zagranicę wysyłać to- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b6w Drzewnych P~zei:p.ysłu Włókienni- w tym wypadku, jalt w wielu innych,
o't.
war, foby za to ~rowadzlć !nne toczego Nr 1, majster atola.rski, ob. Sta_
'frLc>ba dlugo przecL!kać się mię- wary - pawtana często. A więc
nisław Wróblewski, obmy'1ił nowy spo- projekt tow. Trojanówskiego nie zod·zy rzc;dam~ krosien, zanim odnaj- krząta się majster Gulaj wśród tka
N a.jwi{lkszę. bolq.ezkę. kierowców roboeeych poru~7JRliśmy n.l.eje<lnokr<>t. sób frczo"l'l'anin wkładek do tornistrów. stał jeszcze ror.pa.trzony.
dz1e ~lę maJstra. Sch~lony nad j~~- czy i warsztatów, a dzięki również
Takie ustosunke>wanie się kierownł1·
nym z warsztatów, iest . całikowic1e jego staraniom cała partia osiąga wial.kiej firmy przewor,o.wej „O. Ha.rt. ill·be n6 zebrania.eh Rad ~kl.a.d.owych. Sposób ten polega na to.~mowej prodllk
pochicnięty u suwaniem jakiegoś de doskonałe wynild - 110 procent wY wig" w Lod?Ji jMt bl'!llk ubra:6. ochrO<n Do tej j&dnllik pOJrY niie możemy się cji, przez zastosowanie nowych form twa. fabryki do ruchu racjonalizator.
dooz.ekM zt.spokoj~nJia. ~j palącej po· techniki. D zięki temu pomysłowi, pro· k'
fekta. Spieszy się, aby tkaczka nie k001an!a planu 1 ponad 92 procent nych i roboczych.
dukcjo. wkładek zwiększył a się 0 125 s iego na pewno nie wpłynie na jego
KLe-ro-wcy n.asi ziUl.lł pozb-awieai by- trz.&by.
czekała zbyt długo.
Gdy odwraca I-go gatunku. Tow. Gulaj już trzy~Ję do nas, ma ręce pP łokc~e urna- krotnie zdobywał nagrody we wspól li ciepłego obuwiii. l ubrania.
Wiruny, u pracownicy innych .firm sztuk na godzinę, a prócz tego wyma- rozpowszechnienie. , Należało by zwr6mne w smarze i bły~zczącą od potu zawodnictwie, a w V-tą R~ruicę
La.tem i 21lmę. lcie-rowca w ra21'e ze przeW>Ozawych po.siadają takie ubrani'll ga tylko jednego człowieka obsługi, za- cid uwagę dyrekcji, te e>bowiQ.Zuje detwarz. Twarz, na ktoreu sześć d7Jie- PKWN-u odznaczony został Srebr- psucia samochodu i koniec znośei prze Dlac,zego nf e o•t.rzymują. ich kierowcy m last dotychczasowych pięciu. Pomy~ł kret, popierający ruch racjonalizator.
1iątków lat wyryło całą sieć zmarsz nym Krzyżem Zasługi".
prowadzeni' a na.praw, kładzie się pod „c. Ha.rtwiga"f
ten oddano Komi8ji Racjonalizator· Aki i wobec tego dekret ten naldy r&·
cz~k; Ale w oczach majstra lśni mło
- Oby się tacy majstrowie na ka W07.cm, :ziemillo i sma:rem brudzi swe
skiej przed d'voma. miesiącami i do tej spektowat.
dz1enczy zapał i energia.
c.
z.
pory nie został jeszcze rozpatrzony.
sta.nisla.w Idczak
_
45 lat pracuje w tkalni. Pamięta mieniu rodzili mówi sekretarz własne ubra>nie, szybko je niszczy i w
Korespondent fabryczny „Głosu"
Podobny wypadek w tychże u.kła.Jtoresponient f&beyczny „Głosu.''·
jeszcze krosna ręczne. W chwili wy podstawowej organizacji partyjnej. ten 9l)Osób zmnfcjs~ swój zarobek.
Sp?a.w9 bu.ku uł>T>d och.ro111I1ych i.
• ,IJ. H~"
dach zdarzył się w ubiegłym roku. Kie
a PZWDP.W...
-~w.1lenia awaruował od razu na sta I ma racje.
(Sam.)
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Bohaterowie
,,Szta.n da1•u Pracy''

Tov1. · Kowalski z Fabryki Pasów
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Tecbnicznych
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Jak

wpływqjq

pódatki na wsi
rzetelnie
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Biedni "chłopi płacą
- bogacze uchylają się od spełnienia tego obowiązku
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ubrań oc~ronnych
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· Wyższe

uczelnie staj~
dla dzieci robotników

Kurs Przedegzaminacyjny
ułatwia młodzieży

studia

~ek Akademickiej l\llodzi eży Polsklelł mrpnbowa.ł
w
Ło·
hl. podobnie, j8'k i w mnych ośrodkach untwersyt.ecJdch. Kun
hizedepa.m:lnaeyjny dla kandy datów na wyisu,e UAJU.eln.ie. Koszty
*ec'o kU1'8U pokrywane •Ił • fun d'USZÓw Mlnilsterstwa OśW'ł~iJ'. Kun

ma na oelu pr.ey.-otowanle do studiów

wyłszyeb

na

mlodzleły robołinłezieJ I chłops.k!ed s mał7Ch

lmeJslmdL

·

Olirodk6w

uor.elniaeb

mMdsldch

Młodzle.ł ta maJdnje n& kurlie ~ opiekę. Kan Pned~7 Je9ł Jednym • pe~ odclnk6w wa.Ud • reałlzaQJę haseł Ma.nł.f•tu PKWN ~enia D&U);i ~Glii
dotydil!ZM apoilechonym., walid • 4MnakraitYRC,ję ~eh u-mt.

Z

gł~a na k.urs-, których wpły Iniach z pi~zego dnia wykładów,

nęło Ponad UOO, były ucze- podkreślają zgodnie wielki zapał do
1ółowo rozpatrywane przez organ!- nauki i sa:interesowan~e WY'kładami
zatorów. Po odrzuceniu części po- u strony młodz!eży. Frekwencja w
dań,
przede wszystkim złożon~h tym dniu była prawie 100-procento-

przez · absolwentów liceów łódzkich, wa. W przerwach między zajęciami
dobrze przygotowanych do studiów młodzież na korytarzach z ożywie
i znajdujących się w zadawalające.j niem oanama treść WYSłuchanych
ł)'tuacji materialnej,
zakwalifiko- wykładów.
wano 950 kandydatów, w hif.ej części zamiejscowych. W ted
liczbie
Zatrzymujemy
przechodzącego
znajduje się 400 kandydatów, rekru właśnie
korytarzem
młodzieńca.
tujących się ze środowiska robotni- Jest to syn rolnika z Płocka, nazyczego, 350 ze środo•viska chłop!;kie- wa się Henryk Gąsiorowski. Przez
go i 200 synów i córek :nteligencji dłuip czas był aktywist;.i w s~ko~
pracującej. Dzień' otwarcia kursu,- nym k?le ZMP. ~hce ukoncz!ć ~1~y!,~
niedziela 7 sierpnia, poświqcony był na un.v.:ersytet;ie. ?Y zost~c pozmeJ
na wydawanie iprzyjętY'ffi kandyda- nauczy_<ł1elen: f1zyk1 w wyzszych kia
tom kart uczestnictwa, uprawniają- sach g1mnaz1um. Następny nasz roz
cych :eh do wstępu na sale wykła- mó\\7ca to Cz~sław Dług~sz, kand~
dowe i do korzystania z bogatej bi- dat n.a - Wy_dZ1ał _Mec~~mcz.ny P?Lblioteki naukowej i beletrystycznej. • tech:i1!d Łódzkie). O)C1e? Jego Jf.!St
Zamiejscowi otrzymali skierowania r?lmk1em, m~ 15 ha z1em1 w poWledo burs i Domów Akadcm:ckich. cie opa.towsk:m. Trudno _z tego u:
Około polowy spośród przyjetyt'h trzymac 7-osobową r?<lz1_nę,
t<;>t~z
otrzymała kartki do stołówek akade n:tody Długosz kształc_ił s·1ę w_ c1ęz~
mickich na całodzienne utrzymanie. k1ch ."'.arunkach: Oorric~ cod7:1enne.i
W·ieczorem tegoż dnia urzadzono ze nauki 1 _chodzenia. do g1mnazJum w
branie informacyjne.
Opa~ow1e.. do ktoreg? . było 6 km
drog:. 'musiał pomagac 1eszcze w do
l mu. I mimo tvch wrirunków
PIERWSZE WYKŁADY
czvtał
ykłady na kursie odbywają fę dużo, lecz na/bardziej z~inte~eso~a
w 22 grupach. Wykładowcaiu: ~a ~o mechamka - bqdz1e Wlęc msą profesorowie i asystenci wyższych zymerem.
uczelni oraz profesorowie łódzkich co MOWIĄ UCZESTNICY KURSU
liceów. W przeoiągu trzech tygodni
,
uczestnicy kursu powtórzą materhł
adeusz WiH{ ze wsi Rudków.
naukowy, przerobiony w Eceach
powiatu opoczyńskiego,
jest
i uzupełnią go według wymagai1, równ:eż synem malorolnego chłopa.
stawianych przez komisję egzamina- Dość często q;ytał w dziennikach,
cyjne poszczególnych wyższych u- że mamy w Polsce mało lekarzy, a
czelni. Na zakończenie kursu prze- szczególnie odczuwa si7 brak chirur
w·iduje się urządzenie egzamin i. gów. Wiele też słyszał o olbrzymich
sprawdzającego W:adomości kandy- postępach i osiągnieciach
radziecdatów.
k:ch chirurgów i lch novv'Oc-zesnej
Wykładowcy, mówiąc
o wra7.e- technice operacyjnej. Sprawy te mo

i

W
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W75"
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F·lm demokratyczny
walczy o szczęśftie ludzkości
·W yniki VI-go Międzynarcdowego Fntiwalu
Filmowego w Maria1iskich Łaźniach

1-go bm. w l.fariMaldch Lllfniach I
sif r:v Międzynarodowy Fe1tival Filmowy który wykazał iż sztu
'
'
.
ka filmowa krajów postępowych O!llj.~nęła dalsze poważne sukcesy.
Główną nagrodt uzyskał słynny film
11111.koAczył

radziecki „Bitwa Stalingradzka.''•
Nagrodt Pokoju zdobył film radziecki „Spotkanie n& Ła.bie' •. Nagrodf

,
1
Pracy przyzna.no · filmowi węgierskie-

mu „Pię<U Ziemi' •.
Nagrodę za. najlepszy film kolorowy
uzyskał
film radziecki „Miczurin • •.
Nagrodfł z-a. na.jlepszt grf e.ktorsk'ł zdo
był aktor radziecki Bory.saw, wykona.w
ca. roli akademika Pawłowa .,,,. filmie
,,Akademik Iwa.n Pawłow'•.
Jako najlepszy film naukowo-popu..
lamy, oznaczono film radziecki ,;Hi·
etoria pewnego kółka". Za najlepszy
film rysunkowy jury FestivaJu uznało
film radziecki „Szara szyjka''. PonaJto kinematografia. radzieeka zdobyła
nagrodę za. najlepszy film dziecię-Ćy
„Kwiat siedmiokolorowy" ore.z nagro.
dę za. najlepszy film dokumental'ny
- „Pierwszy Ma.ja 1949 roku w M03.
kwie''.
Z ł!j.cznej liczby 18 nagród, przyznanych na Festiva.lu, filmy radzieckie u.zyskały 8 na.gród.
Kinematografia. polske. otrzymał:!.
a.agrodę za. najlepszy krótkometru~
film dokumentarny „Nowa. Wieś''.
Nagrodę za. najlepszą. muzykę zdobył
kom pozytor a.ngiels ki Willia.m.s, który
napisał muzykę do filmu „Scott .w Ant
arktydzie" . Nagrodę za najlepszy aeeDarius:>; uzyskali postępowi a.merykań·
ecy działacze filmowi: Wolf, Hurwitz,
Strand i Robeson. •
Obok tego jury Feetivalu wyróżniło
l!?:ereg innych filmów, w tej liezbie
filmy czeskie, rumuńskie, belgijskie,
duńskie,
Reżyserom tych filmów
przyznano
• dyplomy honorowe.
WśrOd wyróżnionych znajduje się re..
fyaar polski Bohdziewicz, twórca fil·
1UY „Za. wa.mi pójci.t inni",
U ezestni<l':t Feetivalu uehwalili teklłt
odezwy do światowej opinii publior;nej.
,W odezwie tej ezytamy1

„My, ~pow! c!Fiałaaze fł.1m<>w11,
r;grcmadzem na. IV .Międzyna.rodo.. .
wym :Festiva.lu Filmowym w Ma.ria.ń
skich Ła.tuia.ch, stwierdza.my, że w
poszcz"ególnych krajach llZtuka. fil·
mowa., która. powinna. przyczyniat
się do utrwalenia. szc.zę!icia. ludzko·
ści, wykorzystywana. jest dla celów
wojennych. Zdecydowanie piętnuje.
. my kampanio histerii wojennej, pod

żeganie do

nieniwiAci rasowej 1 wr.-

łni między

narodami.
.
Walczymy Z& pomoct filmu o nie
zależność ns.rodów,
o współpraą
pokojo'=""'ł mtfdzy na.rodami, 0 pl'Ąwo na.rodów do sta.nowieuia o so..
ble, o zasadnicze warunki prawdzi·
wej wolności 1 pokoju.. Dlatego go.
towi jesteśmy czujnie stać na. rlra_
t.y t:vch id.en.łów, stale propa.gowat
je wśród na.rodów i stanowczo wy.
stępować .,,,. ich obronie.
Wzywamy wszystkich działa.czy
filmowych, a.by przyłączyli sit do
naszego apelu i aby razem 1 nami
walczyli o pokój,''
Kie.dy
chodzimy po zielonych alejach i ścieżkach pośród
przed:ziwnych rośl!n miC'Ltlrinow
&kiego ogrodu, mimo woli - my
ślimy

o

przyszłości. Wyobrażamy

sobie, jak piękne i zasobne sban!e się państwo radzieckie, kiedy następcy wielkiego przeobraziciela przyrody, Miczurina. omo
bią wsie i miasta, drogi i wybrzeża rzek crudownym! ogrodami.
Ta, zdawalo by fJ'ię odległa
przyszłość staje się Już rzeczywlstością. Na ziemi miC7JUI"inowsk:ej, w chłodnym klimacie dalekiej północy, pod gołym niebem rosną drzewa połiUdniowe
jabłonie, g:rusze, morele, winogrona,, czerene, brzoskwinie,
migdały i greckie Oil'ZeCihy„.
W
tym cudownym miC7JUir!nowS'kim
sadzie na brzegiu rze~ Woroneż,
zgromadzone są rośliny wszystkich krajów i klimatów: ZWliąz
ku Radziecki.ego, Ameryki, Japonii, Zachodniej Euroipy, Chin.
Mand7lurii, Indii i Azji Mniejszej.
Włóczymy się po tym osobli"IVYnt sadzie kilka g<>dz!n. lWz.ło
tyste drzewa 1 krzewy nagrzane
są słońcem. Na wielu wiszą tablic-zld • numttramt i naZWI\·
Wszędzie
obfite z.aw1ązk! owoców i jagód.
filerowni:k szkólki dmie-w, czło
nek Akademii, Paweł Jaikowlew,
pok.aru1e noiwe hybrydy, uzyskane ite skrzyrowatllia j abłoni z gru
szą, wiśni z czeremchą, czarnej
por:ze-cz.ld .z agrestem, brzoskwini z migdałem, giruszy z jarzębi
n!\ itd. Wyc:ie<:Zkowicze - koł
chotnicy z zachwytem ogląda~
a:llnie obwieszone owocem drze-

wa orzeoha greckiego,

małoazja

tyokiego
kasztana
jadalnego.
krzaki. japońsk!ej pf.gwy, W&paniałej czameoj ma&y s. dużymi,
s:macZl!lymi jagodami.
A to co .za rośl'!na? - pytaj!\,
za.mym.ując si.-= przed oryg.lnalnym krzewem wysokości około
2 metrów, z liśćmi pokrytym:
pu~em.

-

Macie przed

ldbą

pilśniową", stwononą

cmrlna

dr<>n

•.~nię

przez Mi-

skrzyżowaola

•

Ku czci najwiąkszeeo polskiego kompozytora

o• Iw o re

Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju

'

I chłopów

cno go interesują 1 postanowił, że
wpisze się na medycynę.
W ostatniej chwili przed kolejnym wykładem zdołaliśmy jeszcze
ui:mien~ć lclka słów z Anną Klandel, córką urr..ędnika Państwowego
Frze.dsięblorstwa
Remontowo-:Montażowego dla przemysłu włókienni
czego. Podobnie, jak i nasz poprzedni rozmówca, pragnie ona poświęc!.ć
s.dę medycynie.
Należy pochwalić
pi~~ abj41
uczeatników lrunu, którzy z włunej
1n1cjatywy jut w dniu otwarcia kur
IU utworzyl! a~d i drogi\ dobrowoln~h- składek zebrali 40 tysięcy złotych na pomoc dla gorzej
mateńalnle
sytuowanych kolegów
1 na prowadzenie włHnej świetlicy.
Z pełnym .zro7lllmieniem ważności
swych obowiązków pracują woźn! i
personel administracyjny
Szkoły
Głównetl Handlowej, której prawie

cały p!ękny

gmach został bezinteresownie oddany do dyspozycji Kursu.
Nieco kłopotów mają tylko organiza
torzy z Dyrekcją MZK, która utrud
nia szybkie wydawanie słuchaczom
ulgowych abonamentów tramwajowych. Poza tym część zakładów pra
cy w Łodzi .n ie chce zwalniać uczeaitnlków Kursu na czas wylkładów.
Mamy jednak nad.ziaję, że te 'bolączki zostaną wkrótce u.sunięte. Na
leży bowiem pomóc organlzatorom
KUm! Przedegzaminacyjnego w ~eh
pracy nad a.pewnłem~ r6wnego
słe.rln do naukł mł-Odd~ robotnimej ł ehłopslde,J. Na wyższych uczelniach wlnni kslltałcić a!ę przede
wszystkim przedstaWiciele najszerszych mas ludowyc!h, a nie, jak to
było przed wojną, synowde ludzi z
klas uprzywilejowanych
kapita1-!stów i obszarników.
Bel.

Pra·c 9"'1nicy PSS i
· lla""\viązali

W dnilach 13-Hl bm. odbęd~ie llit K100.zku !i Mjjkobl,j Dawidziuk - 111:9iio
.,,,. Duszm~h-Złdroji:! IV Festiwal T06ta. powie.towy w Kłodzku.
Che'Pf'lllowsikii.
Pro<>ram Fe5tiwn.lu przewiooj&: w
dll.1.u lS bm. ree:iW ehopinowg]d
Festiiwal<i ehopin.orwsu .,,,. Du.szn.i- Pawła. Lewieckiego ..,, &a.li tea.tralnej
kach Zdroju Oll'ga.n.izowane są. oo roku, ~m. Chopina·, w dniu 14 bm. - dwa
poozę:wmy od roku 1946, dl& upamięt
lii. k
rt
nienia pobytu genialnego muzyk& w komeerty: pierwszy w es. · ~ce <>.
1 tl
waj Domu Z<kojowego, 2:0 udzi$łem:
tej miej9Cowości w tn~nAu 8~ r. .Ma.rli Wiłkomirskiej (fo'l"tep1a.u) r KaTego'l'OOIZny Festi'l\"&l, odbyw&jfłCy ztmierza. WUkomlrskiego (wiolonez.e·
8'i-t w ramacll Ro<lm OhC)JJli:noW'llk.i&go, Ja), Wa.lerit J~rejeW&k.iej (śpiew) i
b~i e mda.ł cha.ra.ktM •1,czeg6lm.i• wo Pa.wła Lewieckiego (:fortepi.:a.n) oJ'U
e.,.-sty.
daugS. koia.oort Ste.nislawa. SZpjn~
W aka.d ~Ł.1! ll~wego ~ IO - w l8ll. teeitralnej.
-iv, ~ho&.t: MdaliiatAlr Zdrowi& dir
ir.tro 1ame~ dni& od~ "9 1l1'9
'h.d.6- Yiohejd11., wo)lnt'oda 'lł'J'OOła.w t>ayatd~ al.iMrnia fl'Jriee. przed_ p'>UI.·
ald. ;f6aif 8-r.ł~ski, Ml~ Int;>: mk'.em Ch~pina w Perk.u ZdroJO'Wym.
tut-a Fr. Oh.opilll& Lud~ Oi.N)(omW dniu lll bm. przewidzie.ue itą rów
•ka, pn. W.-iew-Ob! 8~ d:r- llieS dwa kom.certy, & mi&ll0w'icie1
rektOI!' U~lc Pol.-kicli. Edwa.rd .ltonoe!'t Kam.era.~ s 1lthial~ lL l
Oll6bke.-Moraw9ki, Hemrylk Kołodsiej X. Wilkomil'llk.i.<711
reeiW :Tel'Z6ezylk - przewoodmi.ciz.ą.ey wrocławskiej go ~re.wl8wa, pro!. WytllMj S~k.oiy
WRN, IgnMy Loga-Sowi~!kli - prze M:~n.ej w Katov.r.ioa.eh, inkjato<rtP.
wod>niezą.ey wrocławt"kiej ORZZ,
Ro m.t~dzyn.a.rodowyeh kOIDJkursów chopimam l&!ke - pr1~odnfo.zę.ey PRN w I nowskich.
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chłopi

•

ka

z Zele

sobą serdeczną łączność
Potem
Spółdzielcy łódzcy pomagają spółdzielni wiejskiej
w Lodzi.
Grupa pracowników PSS w maju tryczne, piorunochrony, aby zauez Ipodniesienie tym sposobem ···----o
br.
do wsi
swe drewniane bud:;·nhi
udała się

żelechlhi.ek

ze

nastąpiły
odwied11in)1
chłopów
Chłopi zwiedzili
za.kłady włókiennicze PZPB Nr 2,

pieczyć

ogród zoologiczny i byli w teatrze
na sztuce Gorkiego „Na dnie''.
Na wspólnej konferencji w Lo
d zi chłopi postanowili u siebi.e
stworzyć Komitet dla '"l'SPÓłpracy
z PSS.
N a zakończenie roku szkol,1ogt1
obdarowano książkami najpilniej
sze dzieci szkolne.
„W dJJ.iu Spółclzielczcści"
pracownicv PSS brali udział w
chłopski.
w
obchodzie
w
żelechlinku.
obdarowując dzieci cukierkami i
przywożąc w darze apteczk~.
Jako jeden z ,.czynów lipcowych'<
PSS· postanowiła odremontov.'aĆ
szkołę podstawową w tej wsi.
Wreszcie przyjęto na kolonie Jet
nie PSS 10-ro dzieci z tej wsi. N'a
mało interesują s~ę Szk:6łą
niczą wiązana łączność z chłopami co1·az
Ważnym czynnikiem w.przebudowie we i wychowanie społeczne stawia pod miejscowej organizacji partyjnej i ko_ więcej zacie...4nia się.
ustroju go~podarczc~o i politycmego znakiem zapytania wartość oiłilzialY_ la Z.MP, które nie trosZC'7.Jt się o peł
na wsi jeMt rolnicze szkolnictwo zawo- wania ideologicznego szkoły na rolo_ ne wykorzystanie możlwo~ei kształca
dowe, Niższe szkoły rolnicze sę. ośrod· dzież wiej• ką. Szkoła istnieje od 19 !6 ni a młodzieży. Miejgcowa organizacj:\
Centre.lny Komitet Komn.n-!l!tyczne;f
kiem tworzenia kadr uświadomionych roku i do tej pory nie posiada jeszcze PZPR w ogóle zbyt mało interesuje się
Partii
Hola.ndf.i wydn.ł orędz~ wzywa
ustalonego
przez
wyższe władze szkol. szkołą, zaledwie przyjmując do wiado
technicznie ' idcologiaznie chłopów ne programu naucania. W związku z moś~i, że szkoła taka istnieje. Podob_ .'ą.oo holientle•s'kli. lud pr-a.eują..cy do 111]Qi
budowniczych nowej socjalistyczn!lj tym, personel nauczycielski improwinie zarząd powiatowy ZMP w Kutme pil'nj~ 1:-1~ w t>Zel'e.gvo !:je<lnoozO'lle.;o
wsi S1>:kola Rolnicza zasięgiem swe· zuje wykłady,
eo oczywiście stoi w nie przysyła swych prelegentów i nie frontu pokoju.
go działania obejmujJtCS. gminę, jest O- sprzeczności z dobrze zrozumianym po.. interesuje się pre.clj. koła. szkolnego
Or~ z..ie !rlwie<rdza,
że obe.c.n.y rząd
środkiem, w którym ks7.tałtuje się nie
jęciem nauczania.
Z.MP w Siemienicach. Skutki tego za- holem d&rski. .-toi na ~•t.raży in.tere~6it
tylko nowa myśl techpiczna, ale skąj
Poważną bolą czką uczelni
jeet tet niedbania Bł poważne, gdyż uczniowie lmpl.<tAlli&tyeznych i że uwikłał O'll lud
promieniują.
również
demokratyczne niedosta.tecznto ur7ądzenie szkoły, co przy braku odpowiedniej siły nauczy· hol~mfol"l<ki, wbrew je·gr, woli, w agr~
ideologie społeczno-polityczne. Zadanie zniechęca. uc:r:nillw. Dopiero w najblit- cielskiej ne. miejscu, nie utrzymują. sy.wn.y Pe.ikt .A.tl.a.n tye lci.
wi~c
~.,, innych ezkół rolniezych
jest szym roku szkolnym ma by~ utworzo- właściwego wychowania ~połecznego.
Olb-r·Lymie W')ietki\ u. 11&le wojskowielkie i szkoły te winny by6 należy· ny '!f ramach spółdzielni uczniowskiej
Szkolą. w Siemienicach
winny si~ wo przyczy.nill!ę !rię do zubożi:nia
cie przygotowanie do jego wy-pełnie_ internat dla dale_j mieszkających słu· niezwłoeznie zainteresow~ powiatowe ?'Ze9'2; roootuiezyćh, zaA akcja militarnia.
cha.czy, co przyczyni si~ do ułatwienb organizacje PZPR i ZMP, da.ją.e miej- ne. w Inodcmezji wymaga prśw<:ęceń se
Zwiedzają.e gminn• szkołę rolnicz'ł w im nauki. ·
scowym ezynnikom społecznym i polL strony luOO-Ości holeudel"l!kiej i powoSi..Uenicach, powiecie kutnowskim,
Szkoła posiada. duże możliwośei 10_ tycznym edpowiednie wskazówki, dą. duje cderpienia. ludu i11.&loll.ezyj1<k' ~go.
Odezwo, kc~czy irię wezwaniem a-0
widzimy, że szkoła ta ma jeszcze dużo kalowe, 11. więc frekwencja mogła by żące do zapewnienia. należytego kształ
wycrl'fani1& z Indone?.ji woj•k holender
poważnych niedomagań,
obniżająaych byt znaeznie większa, niż obecnie, w towania. młodzieży w duchu postępu.
jej wartoM, jako ośrodka kultury rol· roku bowiem bieżącym klasę pierwszą
W obecnej sytuacji eię.głej, za.ostrza- 'Iki eh.
nej i kuini nowyah prądów społecz ukończyło zaledwie 26 uczniów. 'l'a jąoej 1it walki kla.5owej na wsi, zwią._
nych na. wsi. Brak należycie wyszkola_ niewielka liczba uczniów wynika za.- zanej i: przestawianiem WlJi u to;y
nego personelu; brak pomocy nauko- równa z winy władz szkolnych, niedo- socjalistyczne, partie. naeza. nie może
wych utrudniają. utrzyma.nie nauezama statecznie zabiegających o zaopatrzs· pozwoli6 na ze.niedbanie tak ważnego
w
na właściwym poziomie, a nie zorga· nie szkoły w odpowiednie umeblowanie odcinka, jakim jest zawodowe szkolniMinister Rolnictwa USA, Charles
ni?:owane odpowiednio życie świetlico- i pomoce naukowe, jak ró""'-nież z wiuy ctwo rolnicze.
Kr.
Bra!!man, wyd3ł żarządzen:e, aby
34 stany zmniejszyły w PTZYS7łym
dziko rosnącą odm!aną, której oj
1 w innych okolicach Związku
Genetyczne jm, Miczurina. Pro- raku obs:r.aT zasie-wu pszen!()y. CPczyz.ną są Chiny odpowiada
Radzieckiego.
wadzi się tu doświadczenia na lem tego zarządzenia jest utrzymaJakowlew.
lm dalej za.puszczamy rię w
W!i.ęk:szą skalę, n!ż w stairej mi- nie een na. obecnym po.,,lomie.
Wyjątkowe
wainteresor;vanie
gęste zarośla
sadu miczurinowBirannan oświadczył, że pragnie
C7Jtlrinowskie·j .r.agrodzie. Na obwzbudza zwykły głóg, w którego
skiego, tym bardziej przekonyszairze 550 ha ro.z.mieszczono hy- uniknąć ,.kosztownych nadwyżekH
wspaniałej koronie dOBtrzegamy
wujemy &ię o w!elk1ej przeobrabrydy roślin 200.000 r~ai>tych i zapobiec .,grofb!e" Dadprodukcji
gałązki jabłonki i g<ru.szy, zrośnię
zicielskiej sile nauki micz.urinow
rodzajów odmian i wielkości. pszenicy.
te z gałązkami głogu.
skiej. Jakowlew pokazuje nam,
Wielcy lru~y amerykańscy, hanJedno
obok &ug.iego
rosną
- Głóg - wyjaś!U Jakowl~
jak zmienia s.ię natura rośl:ny
tu drzewa owocowe z całego te- dlujący pszenicą nie ukrywal: byposiada znaczną ilość witapod W'Pływem otoczenia zewnętrz
rytorium Związku· Radzieckiego. najmniej swego zadowolenia z fakmin. Zaswze:piając na nim janego. Wskaz.ując na rośliny meDo sadu przyje.żd7..a codziennie tu, iż susza w pewnych okręp.ach
błoń i gru~zę chcemy drogą wetrowej wysokości, mówi:
ponad
400
~ieczkowiczów. i zaraza =nie.Jszyły zb!ory w USA
g~atywnej WYbrydyzacjd. przeka
- Są to hybrydy półnoonej
Zwiedzają oni muzeum osiągnięć i w zachodniej Europie. W ten spozać jego walory jabłkom i grusz
gruszy. W przyrodzie nie znajI. M:crrurilna, gdz:ie w killrn sa- sób - dch ?:dan~em ~ natura sama
kom.
dziecie takich roślin. Zostały one
lach zgromadzono odlewy gipso- pomaga do utrzymania cen bez sub
Tuf obok widz!my nOl\Vą O!O•
stworzone u nas drogą hybrydywe owoców i jagód odmian mi- sydiów rządowych i ,.kosztownvch
bliwość mało znaną w :Eua-ozacj:!. i kierowanego wychowaczurinowskich, wystawiono Jcsiąż nadwyżek". W przyszłym roku, o ile
p :e - actinidię. Roślina ta o 11nia„.
ki i artykuły uczoneg'O. urząd zo nie będz!e znowu :suszy i zarazy;
ściach podobnych nieco do ld.ścl
Następnie Jakowlew apow:ieda
no gablotki! i wykresy, opow:.a- wielkim ob~zarnikom przyjdzie z .po
orzecha pos!ada wijące się ga-lę
szczegółowo, w jaki sposób IPOdające o &zeorokiej popuJaryzacji mocą wsoomn:ane wy·żej zarządze
zie, przypominające la.torośl winwstały te rośliny cuda. Na Da
odmian
mic2lUI'!nowskich
w nie ministra Brannana.
ZSRR.
Aby.zorientować się, do jak:ie;ro
7jwracają uwagę wspaniale mi rozm!aru
ł11~1111~111111111111u111111111111111~~111111w1~~~111111111111:1111111111111t
przewidywane jest
czurinowskie plantacje w!nogiro- przyszły rok zmniejszenie uprawy
nowe, które zajmują ok. 30 ha. pszenicy wystarczy zapoznać się z
Winogrono przesta·.ie być uprawą dwiema liczbami. A mianow'.cie:
połudll!i.QWą. Plantacje winogll'o- stan Kanansas, najwiekszy produnowe zostały założone na set- cent tego artykułu w USA. zmniejkach hektarów w obwodach tam szy ob~zar zasiewu o 14.6 proc.. a
bow&kim.,
moskiewskim, kur- stan Kolorado-drmr! z kolei okręg
skim i woroneżskim.
wielkich farm i rodzinny stan m.i- A oto ostatnia nasza nO'W'Ość n:stra Brannana - o 35.5 proc.
- mów! jeden z kierowników
lalbOlratorium,
wskazując młode Szybkość d"'cia metalu
ną. Znajduje się na ntch mnólekowschodn1e.1 pigwie wstały
kiełk;l herbaty gruz.ińskiej.
"ł
stwo podłu.tnych, 2:!e1onych, lekzaszczepione młode sadzonki Gruzińska herbata w Miczuriń zwiększona 20-!trotnie
ko prążkowanych jagód, wielkohybrydy, uzyskane ze sk~:zyżo
skul HodQW'ana jest ona tutaj sy
MOSKWA (AR) - Wybitny !lta.ści dużej wiśni.
wania d~ko rosnąceij g;ruszy pół.
stemem kępkowym, we.dług me- h
·
- Actinid:!a je9t l'<>Ślinl\ lecztody
prof.
Łyseti.ki.
za
lat
kilka
c
e.nowiec
Sterli tamll!Ckich Zaikładó;.;
nocnej ~ południowej gruszy oniczą-cb jaśnia dalej Jakowlew.
grod01Wej „bergamoty esperena".
i ta delikałna roślina pod.zw.rot- Obm.b-'.a.rek im. LE.'nfarn. (Baszkirslali
- Owoce jej zawierają 24 razy
Posiadając układ kórzeniowy pinikx:Ywa będrz!e rówrneż z powo- ASRR), t<>kar:r, Iw1m Suwiemiew, wy
więcej witamin, niż cytryna. Degwy, a całą koronę hY'brydy goru
dzeniem hodowana w ogrodzie konał oO, początku p'ęciolatki 10 norm
likll'tny i one~ający zapach
szy, ta roślina - hybryda daje
mkrurinowskim, podobnie, jak
tych owoców przyporn!na nieco
1 wiele :!.nnych roślln południo- roo=.yeh. W .zeszłym r-0ku zwiększył
piękne
oW'OCe i < świetnie znosi
ananu jagody - dosłownie, jak
mroźną
Ziimę.
Pod wpływem
wych.
Oil ezy'bkat1d ~e!itt met<alu 20-kroł;n.;.ei
cu1derk1 - roztapiają się w uzmiennej pogody, ja'k:a panowała
PracOIWIIlicy Centralnego Labo- ! doprowad'Ził ją. d~ 800 m na minut~
1t.ach.~
wiosną ~ latem roku bieżącego
ratorlum Genetycznego i Nau!koIwe.n Suwierniew ~st nrc;Tat.orem
O tej roślnie r<>Snącej na potrzy razy :zmieniał się kształt liwo-Badawczego Instytutu hodo- przyśpieszo.n~go cięcia meta.lu. Obee..
htdniu Dail.ekiego Wschodu · Miści młodych sadzonek. PodczM
wli o"'.oców ~m. Mi~ri.na, któ- nie ma on już ok"ło 100 1J1aśladcweów
crz.urln dQW'iedział S::q w r. 1908.
zimna .i· pączków roZ"\v.ijały się
re irnaJdują się w mieście cr.\i: czu Masowe stoso a ·
""""' ·
·
•
Sprowadził nasiona
i korzenie
1lstki cha.rakter)"Styczne dla d zirińsku, propagują zasady nauki
· . w. me pruJ"p.-eszo:neJ. me
acti_nid'.li i przez 15 lat zajlm()!Wał
k!ej gruszy. Kiedy nastąpiły upa
agrobiologicznej wśród szerokich to~y ohr6?ki metalu ~ przeds1ęb1c·rsl:
ei~ jej badaniem i ak1ima.tyzacją
ły, na górnych kondygnacjach po
mas. Tysiące naśladowców Mi- 1 ;:ne !krrócilo . dJv:ukrot.me ~zas po~rzeob
w klimacie obwodu tambowjawiły się liście podobne do liści
czurina utrzymują ścisły kontakot
Y n toczeme 1 frczowan~e części ma
s.kiego.
pigwy i gruszy południowej. z uczonym.: miasta Micz.urińska. S'Zyn.
Zaaklimatyzowana przez MiPrawdziwy barometr!
Wytrwale pracują oni nad w zh-i
'."' zakładach stworze.no szkołę :rrzo
czurina actinid1a na równd. z wiW sąsie.dzhv.ie głównej szkól!k!.
gaceniem kołchozowych i sow- du3ą.cyeh metod pracy. Wszy<>tk e od·
nogronami hodowana jest obeczajmującej obszar 119 ha, znajchozowych pól, sadów i lasów w działy me 0 haniczne prze c hoclzą. na me
nie nie tylko w Mic:rurińsku, ale
duje się Centralne LaboratoriWll
najlepsze odmiany roślin.
todę przyśpieszonego cię c ia.,
żelechlin,

pow. Rawa Mazowie od pożarów. Przy sposobnoś,~i
eka dla nawiązania Mj,czności z zwiedzono
gminną
Spółdzielnię
chłopami mało i średniorol':lvmi „Samopomocy
Chłopskiej,
11.łpo
tej wsi.
znająe się z .iej gospodarką· finan
. -„ ,.,. :linek jest to \.vfr~ biedn~. sową i zaopatrzeniową.
o glebie piaszczystej, zamieszkujfl
Postanowiono przyjść wsi z po
chłopi małorolni, posiadający w mocą przez założenie wsi' 5 nlol''l
najlepszym wypadku 5 ha ziemi. nochronów, dostarczenie szafy ..Pr.
Z rozmów okazało się, że we w->i b"bliot~ki gminnej, otoczenie facho
brak jest należytej siły pocią~o- J wą opieką sf1óldziclni mie,isro ·~i,
wej, >vieś chce mieć światło l'lek przeszkolenie jl'j pracowni' '
i

gm.

darczo tej plaeówki handlu uspo
leeznionego.
Na $więto Ludowe pracownicy
PSS uo_for11:=ui do :;·"11" " ' --·iak
w odwiedziny do bliskich lu'.!zi.
Przewieźli samochodami 250 mie
szkańców żelechlinka
na Swię ~o
Ludowe do Rawy Mazowieckiej
przy czvm f>$S ramię w ram ię z
chłopami obchodziła to
święto,
manifestując s0jusz robotnicw-

łł' Si e tnn11·e n i ca
organizacja partyjna i ZMP
za

c 811
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wys łków przy budowie kraju"

----··

z Widaw~ pięlnu;ą w1pląTJienie Pavieża

Na zebraniu Gminnej Rady Narodow ej w Widawie powiatu
łaskiego podjęto rezolucję, która potępia ostatnią uchwałę Wa-

40 _milionów zł kredytów, 44 tys. łon nawozów, ponad 3 tys. łon zi:a rna siewnego
dla chłopów mało i środn ·orolnych woj. łó)dzkieg~

tykanu w sprawie ekskomuniki.

•

*

- Uchwała watykańska - stwierdzają chłopi fminy Widawy - godzi w interesy narodu polskiego, gońz1 w młode
Godzi w tych wszystkich, którzy w pocie
Państwo LudQwe.
czoła dźwig·· ją z ruin miasta i wsie polskie 1.nisT.c'7.one przez
hordy hitlerowskie, te same hordy hitlerowskie do ktÓT:\'Ch
·
Papież pnemawia po niemiecku.
OdpC>wiedzi-ą naszą na uchwały Watykanu i próby mieszania
się do polityki naszego kraju o-raz chęć zakłócenia pokąju, bę
dzie zwiększenie wysiłku chłopa mało i średni9 rolnego pi:zy
odbudowie kraju, przy podniesieniu poziomu rotnictw a. Bez
względu na groźby rzucania ekskomun;ki. będziemy budować
nv.szą ojczyznę i dążyć do ustroju, w ktt1ryrn nie bętłzie wyiysku człowieka przez człowieka, - do Socjalizmu.
- Nic i nikt nasio;ep.;o mars':!:u do Scr~a l izmu n ic> p o ~·:st rzy l"' ::t
chłopi gminy Wistwier.dzają w ostatnim zdaniu rezolucji dawy.

Począwlllf' od dnia 1 czerw
ca do dnia 15 października
br. Centrala Rolnicza St>ół
dzielni „Samopomoc Chłop
ska" na zlecenie M:nisterstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych
rozprowadza nawozy sztuczne, przeznaczone pod jesienne zasiewy. W dyspozyr:ii Clm
trali RolniczPj znajduje się
520 tysięcy ton różnych nawozów• sztucznych oraz 60 tysięcy ton wanna nawozowego produkcji krajowej. Ogólna ilość Mawozów sztucznych

przeznaczonych na Jesienne
zasiewy jest o 60 tysięcy ton
większa, jak w roku ubieDla drobnego rolnigłym.
ctwa przeznaczono 342.865
ton różnych nawozów, a dla
Gospodarstw
Państwowych
Rolnych, zakładów doświad
gospodarstw
czaln:rch, dla
szkół rolniczych i innych, około 178 tys. ton. Podziału nawozów sztucznych na poszcze
gólne województwa dla gospo
darstw chłopskich dokonała
Międ zyministeria Ina Komisja
Koordynacyjna, która kierorozdziale nawała się przy
wozów dotychczasowym zazdolnością
potrzebowan;em,
oraz warunkami
odbiorczą
glebowo - klimatycznymi. Do
nawozy
dnia 15 sierpnia
rozprowadzone
sztuczne,
Rolnic7.ą,
Centralę
przez
spńłdziel
sorzeclafą gm;nne
n "e wyłącznie chłopom mało
Nawozy
średniorolnym.
i
sztuczne sprzedawane są wecen obowiąr.ujących w
dług
sezonie wiosennym obecnego
roku.

d g . ~ym niebem
$łoi snopowiązałka w Widawie
Przy Gmillll'lei Spółdzielni „Samopomocy Chłopskiej w Widawie
· Maszynowy.
Ośrodek
istnieje
Wszystkie maszyny znajdujące się
w ośrodku. zostały porozmieszcza
ne w rozmaitych budynkach. Tylko„. jedna snopowiązałka stoi
pod gołym niebem, bez względu
na pogodę. Co najciekawsze, że
nikt na to n· e reaguje. Kierownik
ośrodka ob. Tadeusz Werner daje wymijające odpowiedzi - że,
nie ma gdzie jej postawić. A zarząd gminy, C'hoci aż snopow ązał
ka stoi na wprost okien budynku
gminnego całkowicie m :lczy. Widać n ikogo z tych ludzi nie martwi niszczejąca maszyna.
Innego zdania są natomiast
mieszkańcy Widawy i korzystają
cy z usług ośrodka, chłopi mało
oraz średniorolni. Ci wszyscy domagają się natyC'hm:astowego zabezpieczenia maszyny.
Dzięki właśnie maszynom zbiór
zboża, w tym roku mocno opóź
niony przez des zcze, został wyko-

nany na czas. A co byłoby gdyby
nie można było użyć maszyn?
Dla nas jest _jasne i zrozumiał.e,
że Państwo nie poto przekazuJe

olbrzyrrie sumy na rozbudowę
by je
ośre>dków maszynowych,

niszczyła woda deszczowa i rdza, rodka zajm!e się wreszcie zabezlecz poto, by uł atwić p racę chł o pieczeniem snopowiązałki .
Kornrnrin .·l n t . ,Gł. Chł."
pu mało- i śred n ioroln l" mu w polu. Mo ż e w. ęc kie r own ctw o ośz W claw y, pow. ła'>ki
0

•

Obc e cali„

że

leszcze

przgjodą •••

Robotnicy z Do rzelina .

w gościnie u cllłopów O i>Orowa

W ten sposób oficjalnym kourlzielal: wskazóv.·ek gospodar zom munikatem została za oowiedz ana
Oporowa podejmował! u siebie co należa lohy w najbliż.~zej przy- jesienna akcja s:ewna, w której
nawozy
dostarczając
Państwo
miłych gości - robol ników cu- sz łości zrobić we ·ws i.
jak w
ości
il
ększej
i
w
w
sztuczne
o
p
az
Zar
krowni z Dobrzelina.
Późnym ·wieczorem żegnani ser roku ubiegłym, ziarno siewne i
przy jeździe robotnicy zorganJzowali wyst~py zespołu świetlico decznie p rzez m ~e5zkańcńw Opo- kred vty pieniężne, spieszy. z pośredniorolnym
mało i
wego, poczym odbyła się w spólna rowa odjeżdżali robot nicy ob.ecu- mocą
zabawa ludowa, Do tańca przygry jąc o dwi edzać cz~ściej naszą wieś. chłopom.
wała orkiestra robotnicza wspoA więc stoi już przed nami noJ. J .
mnianej fabryki.
Kores.pondent „Gł. Chł-'.' wy etap prac w polu - przygoz Oporowa, pow. kutnowski. towanie roli i siewy jesienne. Do
Jakże przyjemny był ten dzień.
Wśród robotników i chłopów panował miły nastrój , każdy był zadowolony, prowadzono wesołe roz
mowy. Nie było sztuczności, a r obotnicy czuli się wśród nas, jak
wśród swoich braci. W tym czasie
„Służuy
zbóż
kiedy młodzież bawiła się, sta'.rsi
Na ter enie naszej gminy' Skier [ To, że tak sprawm. m.imo desz
spędzali czas na rozmowach i dzi e
leniu się .spostrzeżeniami !'e sw17- ry.iewka żniw.a dobi ~_g~ją końca. czów przeszły żniwa, zawdzięcza
zo....raniz'oowane.i· na te
d b
go terenu ora z opow.adamu sobie Zyta sprzątni ęte Bą 1uz w 100 pro
o życiu na wsi i w mieście u ro-1 centach, pszen ice w 98, a owsy my . 0 rze . ·e .
renie nasze] gminy pomocy sąbotników. Robotnicy pr zy okazj i w 80 procent ach.
siedzkiej, nad której wykonaniem
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G ospodynie Klwowa od marca czekają na instruktorkę
Poczynając od swego własnego
gospodarstwa, poprzez wszystkie
organizacje wiejskie, spółdzi elcz ość, instytucje administracji pań
stwowej i samorządowej, napoty
ka kobieta szere~ zagadnień obok
których nie może przechodzić
biernie, i .w których n ie może
nie wziąć ud?:iału. Kobiety wiej
skie są już świadome roli jaka
spełniają w nowym życ i u wsi i
rn'lsowo nrzys tępują do Kół Gospodyń Wiejskich oraz L. K.

P raca kfił terenowych w dużym
s toryn ;u u ile7v od P owiatowego
Zwi8zku Samopomocy
Z arządu
Chło pskiej i Pow:atowego Zarzą
du V~i K obiet, które nadają niezorg;m izow:> nej pocz ątkowo pracy wiejsk ich kół pewien k ierun ek
Ho' ..1 ich i::i.ko <'~ynn ;k a
i plar
kierowni czo-ins t r ukcyjneJ?o jest
b ard"o ważna.
Nie we wszystkich jednak powia hi ch naszego województwa Za
ja k n ale ży. Na
rzą dy te pracu j ą
przykład w powiecie opoczyńskim
pomimo dość dużego zainter esowan ia kobi et ze wsi Ligą K obiet
i Kolam i Gospodyń Wi ejsk ich zor
ir:i n izowano ich dopiero na t eren'e nowiatu 41. Koła te zr zeszaj ą zaled wie 1452 kobiety. Wielk ą
winę ponosi tu P owiatowa Rada
K " bi cca i r r>atowy Z a:-ząd
L. K., k tóre n ie wyk 'l:r.yw ały
d o t ~rr.hC' za s więks zego zainter eso.„~nia p r' acą kobiet n a wsi. J ak
fot eh.czas an i jedna z członkiń
Rady nie wyj eżd ż ała w t er en ogranicn ii:ic inrri cJ7j " ł ~ l nofć tylko
1
'1 uczc3tniczenia w k ilku zebrafbwPi 7: mn':ich m ~jrkk.11.
strnktor k i Li ~i Kobiet ob J ózeb•vsl<.a ; B::o do·.vska nie przejawia
ły s11c~i „>l nej akty •vqri~ri. I t nl.: ko
ł <i Ligi Kobiet w Klwowie i Stucl<i;mnie od m arca nic m or.ą s i ę
chprng'f o przvbycie in st n1 ~< tor
ki. kt6raby nAdala kierunek ich
do.l~7e i rm;~y To ~::-m o można po
w' erl7'-; o inny<'h ko łac h ozsianyr'1 ·;' 1 -··enie p. opoczyflc;kiego.
0

T aki s tan r zeczy ni e może trwać

Poli;ce•

pomogli nam mnacy ze

czuwała

organizacja

partyjna

siewów i całej akcji siewnej wo-1 i potasowych 11.100 ton. I znowu
jewództwo łódzki e jest już pra- v.'.e~ług ro~dzielnika V'.'ojew:ódz·
kieJ Kom SJ1 .Nawozowe] w pierw
wie przygotowane.
szym rzędzie uwzględniono pow iaty biedne, którym przyznano
OSRODKI l\'.l'ASZYNO\VE
większe ilości nawozów jak po•
POM:OGA...
We wszystk~ch oŚrodkach ma- wiatom bogatszym.
szynowych wre rr::ir„~ ryrzv r"'m.)n
ZIARNO SIEWNE I POMOC '
tach siewników. J ak nas informu
'
SĄSIEDZKA.ją z Centrali R olniczej -w 142 spół
Spółdzrelnie gminne otrzymały
dzielczych ośrodkach m':ł szyno rówmez ziarno siewr1e. Na całe
wych wyremontowano już 90 pro województ wo przydtielono 3.683
pszenicy i żyta. ·z ziarna tecent wszystkich maszyn. W naj- ton
go korzystać będą .~hłopi mało i
pozo- średniorolni oraz cL którzy przybliższych dniach remonty
stałych maszyn zostaną całkowi stąpią do bloków nasiennych.
Jednocześnie z wzygotowaniem
cie ukończone. O zasiew pól przy
pomocy siewników u chłopów ma ziarna, nawozów i 'kredytów opra
cowywany jest plam pomocy są
ło i średniorolnych możemy więc
siedzki ej dfa gm=tpodarstw biedbyć spokojni tym bardziej , ż e o- n ych. Akcja ta, w 'Wielu okolicach
województwa łód ?.kiego i ws iach, jak to 'Widzieliśmy w
środki
otrzymają dodatkowo w tvm mie- cza::ie tegoroczny l':h zbiorów · ./ła
Ale
należycie.
s i ącu z województwa wrocławskie rorn ra-::owvwana
zdarzl'ł.ły się w ypadki wyk~ania
go 210 sie;wników, które w nad- si ę orl n omo"v ~e strony bo~aczy
chodzącej jesiennej akcji siewnej wiejskich.
Dla,t ego też w akcji
wezmą też udział.
siewnej j esiennej, sprawa pomocy sąsiedzki ej będz; e stawiana
'i" K~- ·:ł v w·y
r · ,.
bar KREDYTY NA ZAI{UP
znaczrmy do jej udzielania musi
NAWOZÓW••.
Dla ułatwien i a zaopatrywania przyjść z pomaca biednemu chło
pu. W p rzeciwnym raz' e w stosun
się chłopom mało i średniorolny m
do opornych b ędą wyciągane
ku.
w nawozy pomocnicze (sztuczne)
kredyt pań od"!')W;ednie konsekwencje.
został uruchomiony
O przeb ieg akcj i siewnej jesteś
stwowy w sumie 40 milionów zło
tych -dla województwa łńdzkiego. my więc spok'ljni tym hardz ej, że
Z kredytów tych korzystać będą z olbrzymi ą pomocą przychodzi tu
w pierwszym rzędzie, jak to już chłopu mało i średn iorolnemu
wspomnieliśmy, chłopi mało i śre
dniorolni. Zgodnie z uchwałą Wo- Państwo Ludowe.
(Tasz.)
jewódzkie) Komisji Kredytowej
wymieniony kredyt 40 milionów
złotych został rozdzielony na poszczególne powiaty. Największe
kredyty otrzymają powiaty biedne, a Wlęc konecki ponad 4 miliony złotych, opoczyńslq 4 miliony, radoms7.czań ski · i nM T1'1ll·ona i wieluński ponad 4 miliony.
Opinię er g6spodarzach ~łaS?:-ają
Praeownicy Rejonowego Kiero
cych się po kredy ty, wydawa ć bę wnictwa robót wodno-melioracyj
n y ch w Piotrkowie dla uczcze_dą jak poprzednio Związki Samo
nia Manifestu Lipcowego _podjęli
pomocy Chłopskiej.
szereg zobC>wiązań. Między inny
P lan obsiewu w naszym woje- mi, doceniając znaczenie akcji H ,
wództwie przewiduje w akcji j epootanmvi.li ponad przewidziany
61
· 556 080 h kt ·
·
plan roczny przeprowadzić dodat
kowC> zagospodarowanie i nawod
z podnosze- nienie 40 h ektarów łąk, oraz wyrównież w zwią zku
niem poziomu n'ospodarki rolneJ· , konać projekt melioracji gruntów
otrzymamy w i;ksze ilości nawo- wsi samopomocowej Łękińsko, jak
zów sztucznych. Nie b iorąc pod również dokonać zdjęć sytuacyj0
n o-niwelacyjnych na obszarze 200
h ektarów.
województwu łódzkiemu przyznaW obecnej chwili podjęte zobonawozów wiązania są w trakcie wykonywa
44 tysiące ton
no
sztucznych, w tym a zotowych 6 nia, przy czym wartość ich wynie
tys1 ton, fosforowych 26.900 t on sie 3 miliony złotych.

Piotrkowski
powiat

wykonuje

P~PR. i. Gminna Rada Nar~do':a. ~:=~eh.

Rowmez Junacy „SP", z w1elk1m
b'10
zapałem po-„gal'1 nam p
rzy z
rach zbóż. --

zobowiązania
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nadal. Praca kobiet szczególnie wsi garną się ost atnio mas<YW 8 do Korcspond. „Głosu Chło.pskiego
z gm. Skierniewka
kobiet wiejskich, jest zbyt waż organ izacj i „ich" jakimi są Liga
ną aby moż na przechod zić obok Kobiet i ~=~~a Gosporl .: 'Niejspow; skierniewicki
(Jot)
n iej bez zwrócenia uwagi. Zwią kich.
- - - - - - ....,..„ .......-zek Samopomocy Chłopski ej jako
ins tytucja n a drzędna wspomnian ej organizacji k obiet wie jskich
winien uakt ywnić pracę referatu
kobiece.go, L i_gi K obiet i Powiato
wej R ady Kobiecej. Działalność
ich nie może się ograniczać jedynie do organ izowania kilku zebrań w Opoczn 'e. Trzeba iść w
t er en i pomóc k ob iecie wie jskiej
- Pracy jest moc - mów, oh. .! owarowych do transportu t o ,qaru,
Kilkanaście kilometr ów od Koń a w niej, tak jak we wszystkich
w organ izowan iu się. J est t o pil
ne t ym bardziej, że k obiet y ze skich zna jduje się wieś Nlekła1i, gminach, Spółdzielnia „Samop<'- Teleck;i - bo naród się przekoaał, a od 1 sierpnia zakłada na terenie
moey Chłopskiej". Od chwili z:a że w spółdzielczym warsztacie je~t Niekłania „GospodQ Ludową". Na
łożenia do dnia d2Jisiejszego kieru taniej i solidniej wykonywana ro przyszłość przewiduje się zorganije tą spółdzielnią Zarząd w tym bot a. Z t ego względu ze wszy~t- zowanie warsztatu ślusarskiego,
samym składzie co na początku. kich stron przynoszą buty rfo na- stolarskiego i rymarskiego, których to nie ma w całej gminie.
Ob. ob : J an Wojna, Jan Doma ga prawy.
na
odbierać
Praca spółdzielni nie ogranicza
Niedaleko głównego sklepu roz
małorolni
ła i Józef Klusek chłopi z gminy Niekłań cieszą si ę I dzielczego znajduje się młyn ;:;pół się t ylko do zakładania i budowakożq wozić
wielkim zaufaniem u mieszkańców dzielczy spółdzielcza piekarnia i nia nowych piacówek. Również nic
Gminne gminy, bo dobrze pracują.
W ubiegłym roku
Przed woj ną upra wą roślin prze
pozosta.ie ona w tyle w kontraktamasarnia.
myslowych zaj mowały si ę u nas Sp ółdzielni e „Samopomocy Chłop
t rzody chlewnej; wykonując
cji
od
- To są punkty najczęściej
W chwili powstania Gminnej
główn 'e go s~od arstwa folwa r czn e &kiej" n a t er enie powia1:Ju o.poczyń
na I-szy kwartał 1950 roku w
nlan
mr)w•i
chłopów
przez
wiedzane
Chłop„Samopomoc
Spółdzielni
drobne zaś rolnictwo nie wiele skiego kontraktowały r zepak. Rze7
108 procentach. Po zakof1czeniu
w młynarczyk F eliks Komuda
sklep
jeden
o
tylk
istniał
ska"
prze~
ątnięty
sprz
został
ten
pak
korzystało z płynących z ni ej zyi skupie zbo?a
chłopów w czerwcu bieżąceg o ro- Niekłaniu i 5 filii w okolicznych Nieraz od wczesnego rana stoją zaś akcji żniwnej
sków.
gromadach, a obrót miesięczny· przed młynem furmanki chłopsVie. Gminna Soółdzielnia „Samopomo<'
Obecnie, rozumiej ąc w pełni k u i dost arczony do spółdzielni.
Kiero wnicy wyn osił niecałe dwa miliony ':!l O- Zdolność przemiałowa młyna się- Chlopskrt" ma rzamiar pnystąpi(
okazało?. „
d oniosłość uprci.wy roślin przemy- I co się
ga 45 do 56 kwintali n a dobę, za do organizowania impr ez kultural
tych.
słowych, które !'tanow ą cenny su- Gminnych Spółdzi elni w Od żywo
od t ego czy idą same walce, no oświatowych.
leżnie
przyję
odmówili
ętnie
Poświ
i
le
r ow iec dla rodzimego przemysłu
w ·ele p_racy i wysiłku - mówi ą czy teź dodatkowo puszcza się jeW ten sposób dzień po dniu dzif,,'
i obfi te źró dło dochodów dla chlo cia r zepaku , tłumacząc się, że na członkowi e zarządu - kosztowała
pów mało- i ś redniorolnych. P ZGS mocy zarządzenia PZGS-u chłopi rozbudowa spółdzielni. Ale za to szcze k amień. Przemiela się zboże ki należytej pracy zarządu, rozwi
i Gminne Spółdzieln ·e „Samopo- muszą g o o dwoz! ć do Opo.czna. jest czym się pochwalić. nbe.::inie przeważnie na mąkę 65 procento ia się spółdzielnia w Niekłaniu dia
mocy Chlopskiej" p rzeprowadza- Tr udno sob ie wy tłumaczyć celo- mamy już 14 filii i jeden sklep wą - informuje nas dalej ob ;{0 dobra mieRzkańćów i dobra pań
muda - chociąż robi się i inną, za stwa. Toteż praca tej spółdzielni
j ą akcję kontraktacji r~ślin prz.e- wość tego zarządzenia i dlat2go tekstylno-skórzany, a obrot y mie
Odi zasługuje na t o, aby brać z niej
myslowych. P ZGS i Gminne Społ zapytu jemy - czy w ten sooi:;ób sięczne przekracają 15 milionów leżnie od życzenia chłopów.
dzieln e są odpowiedzialne za kon- Gminne Spóklz'elnie i ·p z GS irlii 1łotych. D tego t rzeha dodać, że przemiału 100 kg pobiera się 3 k g przykła d.
Stcflrn
na rozkurz i 11 kg żyta jako opla
średniorolnym
traktowanie, a ponadto obowią n a rękę m ałoJi.'.zha czł onków spółdzielni wuo- - ' ™™---... "-~
tę w naturze, która jedn::ik może
zane są zorga!lizować całość akcji chłopom zmus?.aiąc ich do soecjal sła do 2.500 osób.
z zawar ciem u mów nego wożenia kil 1rnn!1ście kilomezwiązanej
LZ~
zamieniona Ilf!. opłatę got6w- v~przt
P oza t ym że Gminna Spółdz:"l być
U~
''
U
U
kową w wysokości 240 zł.
pl...,ntacyjnych . Do czynnofri wiec trów jednego lub dw u kwintali
sklepy
Nieklaniu
w
prowadzi
nia
robofnt ków l grerZQ
'T'11ż obok mlyna Zf'" 1duje się
PZGS poza przestrzeganiem, aby wyprori ukowan('go rzepaku i do org-?.ni:w je jeszcze szereg plae6uiekarnia i m?.!'la.rnia. Obie te inumowy były zaw!eran e bez.poflred tei.!o w :::zasie ne.j gorętó'zych p rac
wek. kt óre są wiel ką pomocą tlla ·tytucje 11ra ::ują. dobr7.e kn ;:;:-rln;;rr
Z okazji 25 lecia ŁOZLA spornio z cb lapnni i by oierwsn ństwo w rol11?
leniu miejscowf>j ll' cln of.~i, z,-, l{j["'r' to,-.1cy zgierscy wy jechali do w~i
Wydaje 5;~ nam. 7.r s r „wa po- m ipsz k':i.ńc6w g miny.
kontr'11<t acji m;ał c h łop m1}0- i
N a k rańcu wsi znajduje . si ę za rzeźni czy przern bi a mni„,i wi:cej M azew w powiecie łęc z ~''';;; .n .
wir.n'\ by ć 11ie„wlocn1ic
wy~sza
śrcdniorclny, n:'\kży Pdwn· ~ż odbiór z:ikontra 1 , to'Nan e ~o rz':)o ~k u. 1.a'atwh n 'l. N\e mo':na pozwol ć. ld::id szewski, gdzie pnśród buto"·· ·"''IO k "" . .iyin·a ty?n'1r;inFo, zen. gdzi e przek'lzali na rzecz L udośre•l 1'!i1>t"n lny t rzcwikliw i pantofli urzęd u je maj "atnda~ w 'mi<;:<10 i wQd!iny lwl w e-ro Zespoł u S portowego sp rz ~t
rn "·'<>w~zy-1'.dP Gminn8 bv d1'op
ni ~
J 0:1 nak
Spó :r;z'c!n:e p„ :: ~strzc"~j:'! p·Jwy ż 1nra:i:ony b;v 1 n>1 ~t~:i t v . pncz ster szew~ki oh. o l osław Telec1<i ·; ość robotniczą z okol i c ~J1yrh fa spori owy ·Na za kończenie uroczych z:!l~ cei'1 Oto jak wygl ąi 2. i:wk 1i"'~ en ic kCl~ :c: t ó v 7. ty tu łu pa- Po cenach ustalonych nripniwiirne '.1ryk i cliłopFk9 ze wRi. Poza tyIY' czys tości odbyły się zawody. majes t t u oł111wie ludności z całej ostatnio Gminni' f!r;F -· ·':;' 1 do- j ące na . celu roznroDa::!owanie
ta sprawa w powiecie opoczyń rokilomet ro ·ej dostal\·y.
tr; ,„„:1 s:ir-.:o:::::·,dów sportu na wsi.
robiła się aż
prawie gminy.
sk' m
J. Gajek

I

Miesięcznie

15 milionów złotych ...,

.

Olbfzyml.e obroty, moc warsztatów i sklep "w
to dorobek Gminnej Spółdzielni w Niekłaniu pow. koneckiego

ZGS·ie popraw

Zamiast

m1eiscu
rzepak
kilometrami do Opoczna·

t ''la.
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- przy

Łódt

pracy

pod znakiem

Wyścig dookoła ·lodzi

koła
I

Mistrzowi Polski Beko

I

poprzedzi wy ści1
dookoła Polski
· Kaidy kto posiada rower

śnią się po nocach.„ hulajnogi I trzykołowe bicykle
W Szczecinie łodzianinowi nie sprzyjało szczęście ...
Wow1' ~„~ lml ~-. J'ak ~~· ~aj„lado~~Y:
8ilę w . _ _ . . ....,..
NIEDZIE~ edbJ"I
jut W8Zt•fldln
PGldd. 'Wyjcie0
W
koilcsył stę suk<ie&eal kolana łócls Jdeeo - Gabrycha, którJ' do Łodrzl swój &m1.1tek ~kłym uśm:le<:hem.
jilłr;

~

W_._._

S& Y'""-"

preywt67l ml~ iu-.dkę • białym erłem. Zwyel.-o Gaibrycll&,
Jrolana niewątpllwłe włd.oe 11WJ1ioln ioneco, ale ~ szOIJOW'Ce nH: to:rowoa za.skoozylo ~ Polskę, a pn ecie Wft)'8tkim ŁMł, llitbN w włęklł'1l0Ścl mwta.ła na swego uluMeńea Beka. dotychcsu niepokonanego
na torze. Oo 9lę dało JenykowlT P J'lbmłe • mdaijemy właśnie m1stnowi. Polski zaru po Pl"!IYJeźdzle do Łodzl.

Ostatnie meldunki

Z wyjcigów
szykujących się

v.r.t:B.A

ll!.04 Wie.domości południowe

śLĄSKA

W P A&STW,OWYM TEA'f:BD

WOJSKA. POLSKIEGO
(.Tara.osa i7)

·

Dmś, dni.a 9 IJlie!rpmilr. 1H1 To • Fdzinie 19-ej ope1!& ,,Jtigol.tt." &.
Verdi. W partii tytuł<>wej Ormł&w
Kozak OTaz Natald• Stok.ow&eU., Jl&.
ria Kunm11ka., Olg& Smmbo.rowa.ka,
~
Muiaai~
Tatia.n&
Pla.tt, Antom.i Ma.jak, J.d41m. ~
Stefa.n DobdiSZ, Piotr Wołoe&ya.
Jutro, dn.j& 10 ~ 1949 L • p
w
~zinie 19·ej „~rmen" B t.
!rEA!l'B ~ • •
DOM:JJ' lllOZdlIBBt:U.
-Z.6dj, al. ~ M
Od poniedzia.łn, dld& 1 do W-

oraz

12.20 Muzyka. z
pneglą.d pra.ay stoł.
płyt. lll25 (il..) .Audycja Zw. Samopo.
mooy Chłopskiej. 12.35 (L) Muzyk& dla
słuchaczy wsi. 12.50 Melodie ludowe.

łistonosz-y

do wyścigu .,.
dookoła Polski

.......,.

HW'Wli.

"t

't

powinien w niedzielę
o godz. 9 rano na
starcie przed gmachem
Zarządu Mie'skiego

słanq~

r~

W ~sie wyścigu imiałem d·wie
gumy na 40 i 100 ok!'ąa.eniu. Wyścig
ukońcrzyłem tylko dilatego, aby pomagać Gabrychowi!. na finisz.ach.
- Początkowo Gabrych os~ędza1 s"!ę, ale gdy udało mu a!.ę IT.do-

być wraz z Napieniłą okrążenie., jechał już na 71Wycięstwo. Nie szarpał
się, je<:hał spokojnie., a na firuszach
starałem się go wyclągiać rpl7.ed Na
pi.erałę.

-

:t.e

żeby ~

lak

ktoś pom~. mo-

ukończytbym wyśc'.g
miej'scu, ałe ...

na lepszym

~

ardw często słyszy się narzekania wśród miłośn!ków sportu
wyczynowego o zastraszaijącym bra
ku narybku w różnych dyscyplinach
siportu. W .podobnej niewesołej sytuac.j! znajduje się nasze lmlarstwo
zarówno torowe, jak i szosowe. St ar
sza generacja, która, trzeba przyznać, nasz sport kolarski godnie reprezentowała, zaczyna z każdym rokiem słabnąć i wkrótce możemy
znaleźć się w takiej sytuacji, że nie
będziemy miel: wartościowych :z.awodniików, toteż z.a wszelką cenę
musimy temu jakoś zaradzić. Jedynym wyjściem z tej niepokoj ącej sy
tuacji jest jak naj częstsze organi'ZOwanie i!1nprez propagiandowych dostępnych dla wszystkich pos:adaczy
rowerów i to na różnych dystansach. Im Wliększa będzie .Llość startuj ących w tych wyścigach, tym
rzecz uozumiała, większą będziemy
mieli możność wyłowienia utalento
wanego naryblru i uzupełnienia luk,
jakie powstają i powstawać będą
z roku na rok w naszej drużyn:e
nM"odowed.
Z tych właśnie względów t: rado.śc!ą przyjmujemy zapowiedt wyści
gu turystów dookoła Łodzi, który
organizuje ŁOZKol., ioajaktywruiej"'
szy chyba ze wszystkich naszych
Związków Okręgowych, w niedzielę
dnia 14 bm.
Start tego n!ezmife:rnie interesuj~
cego wyścigu nie tylko dla Wn.te-

B

Co owijać w bawełnę. Bek ma
żał do awyoh lrolbgów klubowych.
mówi Pirzed wyśc:l~ern Po ostatn.ieh wykiiga.eh ellnOOe.eyj 11;7eli li~-S,,.. w Obw~h, ja.ki~ umówiliśmy się, że my, łodzianie bę
PoL!rk1
Dookoła
Głó~eg:o
4o Wyłeigu
odbyły rię w dniu 7 ~nh. 49 T, d:zlieirny aob!e wuje:rnn!e pomagać, a
za.kwalifik<l'Wa.ły aię drużyn,y w 1!&8tf pują.c.ym •kłlaid~:
tymczasem stało s:lę inaczej. Rezultat wreszcie by'ł taki, że Marchwiń
Obwód Wiel~
ski „zarżnął e1ę" własnyim tempem
- 82~0
(Wielu-A)
Ma.de~ Edwa.rd
1 wycofał się. Focysińsk~ego Kap!ak
- sa
(Oza.i!t&ry)
Dą.bik Mru-iem
zepchnął na trawę. Ot, po prostu
84,35
(Sokolniki
złaipal go za ikosrulkę i rz.a... burtę.
Wą.trob& Broni&bi,w
34,45
.(Lututów
To sa'l:!lo :r;resztą próbował zrobić
Pręgowsk!i Fr!!lllci!!Zek
i .ze mną, tylko na szczęście zdąży
Obw6C. :?io~;rkó:w 'l'ryb~a.lski
łem go się przytrzymać :I łylko dz:lę
- .8 0,32
(Pi<>tr'k.6.w)
k: temu pozostałem na torze. Część
Kulb11.t Ma.riian
80,52
( Such.cioe.)
prasy zarzuca. mi przez to nie<:zystą
Ma.jewski ·t-an.isł:a.w
- 81,01
jazdę, co jest nie zg<>dne z prawdą.
(Pio-trMw)
W~kli F'tanoi.sła.w
Nieczysto jechaM tylko pupile tej„.
- 81,25
(PrzygłóiW)
&uer : .J~
prruiy.
Obwód Sten.ds
w nadchoch~ nieddelę - torze
- S!l!,2~ ·
(Xsir!I~)
Gruimka. HeD.l'yi'k
helenowsidm r~ się, Jak juł
•
- 26,35
(Zduńsk& W.)
Ma.tusia.k Józef
podawaliśmy, dwudniowe izaw-Ody to
- 26,50
(Si ero.dz)
Su.mfoki Feliktt
rowe o puchar .PZKol, który dlWll!7,30
(Siel'a.d:u)1
Jach<YWl'.cz J(mef
krotnie Już alobyH kolane łó<Wcy.
Za.wody radecydują o tym. my puObwód ŁQCZYca. na trasie 17 km.
chM' p.ozostJainie na. siale w Łodzi,
-a
(Ma~w)
C'LY też powędrnJe gdrd.e łndzied, toFiraz.a Stani ~ław
(Wartrkowice) - 44.20
~ pytamy mistrza Polski, eo o tym
Nowa.li Ja.n
(Góra św. :Małg.) ..:.... 45
sądzi?
Ka.zi:miercmk Jan
- 46
(Maz.oew)
Króluik Wła.dysla.w
- Puchar musi pozostać w Łodzi
- twierdzi .kategorycznie nasz rozObwód Lewicz
mówca. Nie ma mowy, abyśmy m:e
- 2\l,17
(J'.oibolt&)
li go oddać komuś !Innemu.
Grz.es.iński Edward
2!'1.18
(Be-On.ary)
Szerep:i.n.ik T(ldeugz
Ale me mwody o puchar P~oL resowa.nych, a.le i dla szero.ldcll mu
- 31,38
(ZdUony)
Kret Stamiisław
tej chwili n81jbanlrzJl.ej entuzja- publiC7lilości odbędrle się o godzi.nie
w
- 31,45
(Biela.wy)
Kub-ia k St4l.ll;sl:a:w
9-ej ra.no sprzed gmachu Zarządu
zmują na&ego rorz<mówcę. Całe m-

13.30 Koncerl • Katowic. Tranmnisja
do Londynu. 14.15 Muzyka kamera.In&.
14.35 Ba.Ila.dy. 14.50 (L) Komunikaty.
14.55 (L) Skrzynka l.ódzkiej Rodziny
,JeM 1111Wł'ócone Miejskiego przy ul. Piotrkaw&k:iej
mt.eresowaułe jego
Obwód Opoczno n& trasl.e 19 km
Radiowej. 16.00 (l.) Muzyka 11 płyt.
obecnie na inną ~ezę, na hulaJ- 104. Trasa tego „touru", licząca oko
(~)
15.15 (Ł) Aktualności łódzkie. 15.211
Stempni&wsk!i Stefam.
nogowy I inykołowy WYśolc na- lo 25 km biec będzie p~ PIM Wol
(Sl:aiwmio)
Malim.-ow.eik~, Stamiaw
szych „mflasłńsldc.b", JrlÓł7 ma od- noścl fkola.1:'9'.AI go okrątżą) PiotrkowProgram dni&. 15.80 „Dziewi~ pła.._ (Slia.W'llO)
Butyzel Ta.deum
by6 się w p-OIDlledzia.łek na ul. Ko- ską., dalej ~ Rudę Pahianickl\o
e11ek: - nieboraezek". 111.110 ,,Szwa.je&·
(Opoc1mo)
G1late. J&Ja
Rzgów, Ch()ljny, ltlLgowskl\ i wtt«t;·
ria Połczydsk&' 1 , 16.00 Mueyk& lud o_
ścluszld.
W'&. Ie.l!O (Ł) Muzyk& rozrywkowa.
cle Piotrkowską do mety, która znaj
- J~ ~ - mó;,wi p. Je- d~ się będ.7Jle przed gma.ebem Za
-IO
Obwód :&a.wa ~
le?"° (Ł) Romnowa •ut Marit Ka..
te w ten apoeóJ:> nie jeden rądu Młejskiłego.
rzy •
- SD,<M
aiMnq e D.błngu. lUO (Ł) „Z dzie·
Z<lmi~~
z tych smyków zapal! eię do kolarZwycięzców czeka, jak się dowiadzl:ar radiotechniki". lT.00 I dziennik Sie.rnd.k J'u
- 110,0I!
s.twa i za kilka liat z.amiend. trzyko- dujemy, wiele pięknych nagród, to
-Il
popotud.D.fowy. IT.IS Muzyka operetki)_
Xopk& Teidem111
łowy rowerek na wyśclgo~ inUzyjednak n!e poW"..nno lbyć IŻJadnym
Zdwm 8tefu
łierpn1& oodanaie • pas. li.Jl w '"'· 18.00 „Głol m&jt kobiety". 18.15
n~.
magnesem dla etartu jących, gdyż
!['eatrze Ks.meralnya komedia . _ _ „Ga;w~dy lek11.rt1lde''. 18.25 Mui:yka ka
prawdz.iwy sport~ec st artuje ni.e
mft&lne.. 18.łl Wiense E. Zega.illowi·
' 1~
lSzczygli Zamek",
Obw6d Xft>!10
dla nagród, a dla własnej przyjemoza. 19.00 II dziellllik popołudniowy.
TEATR LEftfI „O&t.•
Zil.moch S~w
- 18,3'J
ności i satysfakcji, jaką daje szla119.tyryezna.
Midyoja
„Szpilki"
19.lł
al. PiOC'kowslt:a H
Zilll11'7 We.JM'ia.u
chetne współzawodnictwo sportowe.
-- ł1
- B0,10
Kubiak C?iesław
DziA, 0 go<lw. ~,JO ,.JaUM 1"owa" 19.80 .A.udye;ja. Ohopinowsk&. SO.OO (ł.)
·&6 LOTERII
- B0,18
,,Puszkin - tw6roa realizmu rotryjakie_
Raijskli. St.Mii\9ol&w
e>~ta tnie dni!
go". 20.20 Koncert l'OB1'1Wkowy orrAn
Obw6d X~
tra.nsmil!!j& do Pragi. !1.00 Dzi0nnik
2-gi dz leń ciągnienia IY-el kl8Sl'
Komi t etu
WojPWilflLl<1• ito
I
8()
._
Zj•dnoc?oneJ Paru
Polskiej
wie0110rny. 11.'4> ,,Da.leko od MOt1kwy"
(,'Ba.d~ee)
K0"/\"8.leW9ki Sta;ni81'e,w
8ohntnlrze1
(l.)
22.45
melodie.
22.00 mubione
(Koflsikó.e)
- 30,05
Ma.sł'owtiki Henryk
Wygrane po 500.000 zł padły nar
Re d agule:
- 30,].j
(Końtokie)
Wiadomollci &portowe. 22.50 (l.) Muzy_
Kosmól11ki :Mieczy.!ł&w
K o l t ~1U•<> Red~kcy Jne.
'
N~ Nr' 313969 81994.
Wyda wca : RSW „Prasa".
._ (Gowe.reów')
- 80,20
ka. 22.IS8 (L) Om3wienie progr&m.u le.
0111zewski MM'Cl'.u
A!Jl: t.a. - „Mężczyzn1 w J6J ~1CJG''
zł padły na:
200.000
po
Wygrane
,;r1res R t-d a k e; t · Lćd1, Piotr·
lt&lnego :aa jutro l!S.00 Ona.tnie wiagodz.. Hl, 18, OO
118, ID D•
kowska
Nr Nr 2701 5421 43940 52190 65034
Obw6d. 'f~W Maz<>wieck:i
tilm d<l'LwolOIBf & -~ ied 4omokl. n.io Muzyka powa.łna. 28.50
Orul<.:
92902.
65-063
Zaltład7 Gra flczoe R. S. W
"' 1 ?i-ogram na jutro. 14.00 Za.kooezeme
lat 16
GM~~ki Je.t
„Pr o•a„ l.ódt , uL Zwirkl 11
Siuda 8tamdtJmw
- 11,0S
udyejl i B:ymii.
Wycrane po 100.oot d padły M Nr
„"hflfJa& ..... 1
BA.ŁTYlt teł. t08-U])ro;: ~z
- -łl,~
...-czu._"
ie"'A_na_po_gra.m
...
·n-•o•kNfXD-IP'P!l
Nr 3039 4168 7063 16812 22027 30033
godz. 11, a, 11
Teleton1':
118-h
'ndaktor naczelny:
Mu.sial Mii chtl!
- J2,Bl
30518 38912 3988() 41271 43703 47(}12
g~ 17, 10, t1
dozwolony dbr: .Jek'..,
218·0·
ns,·r.
red.
7.a•tepca
82,31
47107 48706 40058 62569 64734 67319
dozwolon7 dla m1ocki.eły
BAJKA - ~ • ~ .....
21R-2S
°'"!kre tan Odpo wiedz
68536 66771 72127 78550 837lłl 85217
Olnr6d Xatn.o
223· 2>
SPkretar1111 01?6lny:
WOLN041' - „TTój}ra TMl.m„
wórka."
. 1 • 254· 2f
,7Jal party!nJ'
85536 85593 8'7023 89300 89815 sw37.
gok 1e, 18, l!O
godz. 18, !9
- N,lt
(jyehlia)
Url>e.:6.ski Antom
Ul
wewn
flil:m 4of)WO!~ dl& mł~
dn·zwolony dla łtńeel ! ~
33,18
- (Wyl!Qka Wf.elb)
Taitia.rowioz N~
koresponden tów
Dztał
Wysrane po ł4UOO d padły na Nr
1 chłop.
robo tniczych
GDYNIA - ,,Peopaa il~" ZAOHę'fA. _.. ,,Narzeorona • '1'urk..
(PJ.ecik& Dą,brOW&) !Ul
Noiwowiejlllk.ł M.Młi1a
Nr 3918 10743 13941 22297 2"741
sklcb oraz redalttor6w
mu.i!"
Nr 84
- 86,M
- (tyohliia) •
Je.n·i dti Wł&dytił&w
74.lrnl 821199 83021.
219 •~
~azet iclennycb:
godz. lł, H, !e
li,
goda. 11, lt. H, li, lf, li,
ZJ.5-ll
Dl:iał mutacji:
Nr
na
padły
Ili
lł.oot
pe
Wnrane
2!14-U
eport.:
I
mie•skl
Dtiał
lla
11,I
Obwód Ostr6w ~
film dozwolon.y 41& mło&i.ą oł
21.
wewn. 8 ł ll
lit.' 27'1'8 IS68'T 8014 8'191 1'761 11658
- 88,lł,ł
_ (~)
We.l~ J'ldiu.1
19* l '
~
ioii
HEL {dla
JU-211
Dział r ':<>nomtczny:
12M.1 13116 l~ 14?M 1'4005 15228
.,Ja.ODA ewilJ>U•
ds."
D:tlał rolnr: wewn. • - 254· 21
- 18,ał,I
- (~)
Du~bkd Ecłwvd
Tym. ~ kt6rsy m. .-11
godz. 15.lł, 11, IO.JO
1'1ł811 20291 =130 3696ł 1'7154 29386
Redakc'a nocna: 172-11: 1116-łl
- 80,lG,ł
.
(Ost.1ów)
Kol!)Orta:t:
Tenill Sta.nr.llła.w
m-Lliw·•..1 obe-..-:i& I - " ~ fil
MUZA - • n...-- Horaillll"
a~ 846M 859"2:1 W168 .w168 41~2
- 40,14)1
__, (~)
W&W11Zyni-.k 1 V1'ln
vr,
.f""~;,
t.6.U, P!OtrkOWlllra 10, tel ll:D~l2
UZ74 Ml17 56831 83709 64700 84004
mu ,,Młod• Gwudi&", ~la.nego
godiz. 18, ao
ltli>-~
AdmlnlstracJa:
' ~fJ() 6619ł 6726'9 6'1'714 63152 76100
Duą r6hłef GllU6w mi.fdzy EBM ~ ~ ll&Wy thm~ !Ili•
film doswol'8Y cJI& ~ oł na ekraHch kin łódilicll prsypomiu
JH-";C
Dział o~łoqzeńr
my, te fiłm tu wyświ6tltlll.1 jest na jedille.k<>wymi WM'lll!lk&.mi, jft.k np. m d:rcip.. 2t IJi.erpna będmemy mogli 79838 80538 8i029 875()4 8900$.
,/ lat 18
t.ćdt, Piotrkowska ~. ral. 111-50
~
kt6ry
stwi~d1H„
„Robotnik".
kina
ekre.n.ie
8rMld:1
- ,;UMea
!'OLONIA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -11111&&1111i31--Blll11111!!1:'11llllllllllllllll*Eiff'!!i11MM:liilil9
_ _najlepaey.
_ _je9t
__
____
_________
__
m11a1111aa_
18, 20.30
godz. 15.80,

WIĘKSZE

WYGRANE

„

f

ł-ó~~~ Komitet~

_--„"'w...

mlod:z.):

„...,._

„

r-- --1

„

:film dozwolooy dla ~
. . od lat 12
· godz. t6, 18, te
:film dozwoloiy dla ~ ta
.- od lat 16
ltOBOTNIK - „Mlod& Gwead1&"
. ~ria. I
'" ••
go dz. 15.30, 18, 2"''"u
dozwolony dla. młodzie!y
ltOMA - „Złoty Kluezylt"
godz. 18, 20
młod!Di&!t
film dozwolony
. ~„
Pu...._
·terowiie
,,Bo....dl&
_
"'EKORD
~~;rW>.
""
dla. młodzieży godz. 16
, „Antoni i Antonina"
godz 18, 20
dozwolony dla młod~ety
STYLOWY - „C.zw&rty Pe?'yUop"
godz. 18, 20
dozwolony dla młodziełr

W

Aż

•
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„ ... . . ,_. DaIeko od Moskwy
a1ew

Należy również zaproei~ szoferów i tych co budowali

-

drogę.

Do pracy! Odwrócił się do Tani. - Chyba jeszcze nie zdąży'P~~~;>WIOśNIE
liście ustawić aparatu?.
- Aparat już włączony! Przewody pracują! - odpowiedziała Tania z naciskiem. Była podobna do struny,
ledwie jej dotkniesz - a już dźwięczy.
- Cudownie! - zawołał Batmanow.
· - Mofua oczy-Wiście na wszelki wypadek zabezpie- ·
·. -'. i - - k OZU!-X1
· 1· zrzuca j ąc po drOuz.co
k ama
·
Wb'
Wawmn.ąć.
lodu
się·z
y
po.staram.
auta
i
Ludzi
si„.
"'""Ć
· ieg~, d o mieez
d·""
„
-3
1 c-tA.pkę, skoczył do aparatu obok którego siedział Beszej brygadzie krz~a się nie ~tai:ite, n.a wyspie, g ;r~
r'idze, rozmawiając z Zał!'kindem.
zaprowiantowałem ich na ~ały m!iesiąc. _Drzewa zaś~
Nagadałeś się, poxwól i drugiemu pomówić wrotem dźwigać nie będziemy. Ludzie są mi drOOsl..
łó
·
ds
·
d anyrn gniewem
Jutro będziemy
Chodźmy odpoczywać stary rybaku.
rzekł B a t manow o uwa1ąc g wu
z
1
·
·
·
·
mieli poważn1,ejsze sprawy.„.
nego mzyn1era.
Usiadł wygodnie na taburecle, założył słuchawki
Było już późno, kiedy Batmanow, Rogow, Aleby,
i • uśmiechem szczęścia na twarzy przyciągnął do sieLiberman i Karpow rpowrócili na punkt. Ognie latam!
bie mikrofon.
tonęły w mroku. Obok domu, gdzie dawniej miesz~ał
- Na linii - proszę mni~ słucha~ ! - zawołał ochryMerzlakow przy nikłym blaf'ku. padającym z okien.
płym. głosem, szelmowsko mrużąc oko do Aleksego. Batmanow spostrzegł Tanię Wasylczenko i jej pomocJa - Batmanow, znajduje się na cieśninie. Wszyscy
nika Smirnowa.
naczelnicy i organizatorzy partyjni - niechaj słuchają
Patrzcie! - obejrzał się na towarzyi1zy, -1'8n
$WIT - ,;Sk!iTb"
mojej ro:mnowy z towarzyszem Załkindem! ..,.. ChwyCzerwony Kapture k jest już tutaj!
godz. 18, .20
dl oddech! - Michale Borisowiczu, w itaj! Pragnę zdać
_ TowarzysZ'l.1. naczelniku budowy! - rozległ !'ię głos
!r1.~~;lony ,,g~~a:~~zi:ro§~"
sprawozdanie z dzisiejszego dnia, pochwal'ić się pierwdziewczyny, która g o dostrzegła. - Raportuje naczelnik
·r
uk
k z d ·
l
16, 18, 20.30
godz.
szym.i· mal ym1· s cesami .. „
kolumny łączności Wasy czen o. a anie :vasze - P~
d.bt. m.łodzletr. o<l
t ilzn u"zwolony
- Doskonale! - odezwał się Zalkind. - Tu ;n.a linii!
prpwadzić tymcząsowe przewody z Nowinska. do D_zag:it'l lat 16
wlaśnie•słuchają Temkin, Menikow i Chłynow. Słucha-dvńskiej cieśniny - wykonano. Wszyscy powierzem mi
'l'ĘCZA _ „Tra.giez:n,- połeilf"
my, Wasyli Maksymowiczu.
ludzie są zdrowi, przybyli tu i w tej chwili odpoczy'5od ~ 17, 19, 21
•
•
•
wają.
firn c:.nwolony dla mło&i&zy <>d
W ci;\gu dn1l.a 'W'l!zyscy ogromnie się zmęczyli _ Ot zuchy! To dopiero prezent! - ucieszył ~ę Batiat 18
manow, przyciągnął do si~bie Tanię i ucało:V~ł A w i teletechnicy, i szoferzy i budowniczy drogi. Ale trzyWif:I·!\ - ,.Wielki Przełom"
21
od oba policzki. _ Rogow, Liberman! PrzygotUJC1e kola- mał jego og romny zapał, tak że nikt n ie myślał o odpogndz. 16· l S.SO,
- 1-u, kaz'-'l.y
odb
·
•
---A
ln1 H "" -woJ „ny dla. młodzieży
fi
..., uczestniczyć w zebrani.u.
... pragn11l
-.tJ.J..A
_ Yćl - c .....
-·~~ję dla t el etechn~kówl Y/ie=vr nasz musi się
i.t

•

• .

1

•

,

Kolację podawano w dwóch barakach. Wszystko było

bardzo skromnie: pra cownicy każdy ze s w ojak
wina - rozlokowali
i
udało i n ie narzekali. Jedyn'ie zebrani w drugim bara:ku byli niezadowoleni, gdyż pragnęli znaleźć się w pierwszym, gdzie zebrały się najważn1,ejsze. osobistości, t eletechnicy, i gdzie przewodniczył sam naczelnik budowy.
' · B a t manow s t a ł przy
B arak b y l wyp ełn'iony 1u d zmi.
stole, trzymając w ręce blaszany kubek i oglądał opalone mrozem, zwrócone ku n iemu twarze.
_ Długo n ie będziemy tu szaleć, - odezwał się. N ie trzeba wygła· k
'Już o świcie .czeka n as ci ęż a praca.
' 'ł b ar· · mowi
•
· • b ęd ę s a m rowmez
· h p rzem ó wien,
s za-c' długie
Na czym
dzo krótko. - Podniósł twarz do światła.
polega n as ze d zis'ie js ze osiągnięcie N i e w tym, że zrobiliśmy drogę do wyspy w ciągu dnia, że d oprowad zi·
1 ;śmy do porządku au t a, że przeciągnęliśmy przewody
aż do cieśniny. Najważn·iejsze, że przekonaliśmy się wi:;ia j co do jednego, że kiedy się m a p rzed sobą wyraźnie
wytknięty cel , jeśli jesteśmy zorganizowani i jednomyślni - n ie istnieją dla n as r zeczy n iewykonalne. Nie
napróżno powiedziano: „N iema gr anic ludzkiej siły, jeś!i siłą tą jest kolektyw". Otóż w ygijmy za n asz dobry .
1 t yw.1
siln y ko1et
Podnósf k ubek i wszyscy w ypil i. Potem Topolow odczytał rozk az naczelnika budowy o premiowaniu pracowników łączności. S tary denerwował się. Z a nim w ystąpiła T ania Wasylczen k o. Zdążyła ubrać się w n owy
c~emno-błękitny sweterek i wyglądała bardzo ładnie.
Aleksy patrząc n a nią, żało\vał, że B eridze, którv przewodniczył w drwzim b araku nie może jej zobaczyć.
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