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FESTIWAL MŁODZI Ef Y ŚWIATA
rozpoczal

Imponująca

si~

wczoraj w Budapeszcie

defilada delegatów 80 państw wobecności 100.000 widzów

W dniu wczorajszym, na wielNa stadionie powiewały flagi
kim placu sportowym w Budape- 80 państw, biorących udział w Fe
szcie, nastąpiło uroczyste otwar- stiwalu.
cie Festiwalu i Kongresu świato
W obecności 100.000 widzów
wej Federacji Młodzieży Demo- uroczystość rozpoczęła się impokratycznej.
nującą defiladą 10.000 delegatów,

Księża

polscy ·zapoznają
z

,,O ochrnnle

treścią

wolności

WARSZAWA. W dniu 8 i 9 bm. sto
rostowie i prezydenci miast wezwa
li proboszczów lub wikariuszy w ce
lu zoznojomienia ich 1: treścią dekre
tu „O ochronie wolności sumienia i
wyz"1an;a".
Na wezwanie przybyło 5428 księ
ży, którzy zaznajomili s'ę z dekretem
i z wyn i ka i ącyrni z niego konsekwen
c\ami i częstokroć samorzutnie solida
ryzo'.vali się z jego zo/ożeniomi.
Z ogól ne j liczby wezwanych w ca·
łym kraju, 62 ks ięży uchyliło się od
przybycia, lecz po wezwaniu ich do
prokuratorów Sądów Okręgowych i
wskazaniu konsekwencji prawnych,
niestawiennictwa
na
wezwan ie
w\adz, ks"ę ż a oświadczyli, że zgło·

Uowe zwycięstwa
Chińskich

Wojsk
Ludowych
Pekin (PAP). Agencja Nowych
Ch~n donosi. te wo.iska ludowe, dzla
łające na \V)'spie Hainan, w wyniku przeprowadzonych ostatnio operacj:, wyzwoliły cały okręg Wanning.
Całe wschodnie wybrzeże wyspy
zostało oczyszczone z wojsk kuomin
tangowskich.

Przed Kongresem

Polto~u
w Meksyku
. MEXICO CITY (PAP) - Naplywa1ą dalsze masowe zgłoszenia na a·
merykański Kongres w Obronie Po·
koju, którego obrady rozpoczną s!ę
5 września w Mexico City. Wobec
łru~n4?ści, jakie stawiają rządy Brazyl11 1 Argentyny delegatom zamie·
rzającym udać się na Kongres, wiceprzewodniczący Komitetu Swiatowego Kongresu Pokoju w Paryżu, b.
wiceminister sprawiedliwości Stanów
Zjednoczonych, John Rogge, wysto·
~owal protest do ambasad Brazylii
1 Argentyny w Waszyngtonie.

Henry Wallace
piętnuje

militarny program
prez-ydenta Trumana
NOWY JORK iPAPl -

W prasie
•coraz
czę·;t. ze wypowiedzi przedstawicieli
kói
postępowych, . protestujących
przeciwko programowi uzbrojenia
par1::tw, należą cych do paktu atlan·
tyckiego.
~ -:;:ywódca ameryka ńskiej partii pQ
s t ~ powej, Henry Wallace, stwierdza
na łama c h d ziennika „Daily Comr::c ss", że program militarystów o mery~ ?ńskich nie rozwiąże
problemu
r»,dzy no świ ec i e i przyczyni si ę jedynie do wzbudzenia n ienawiści
prze ciwko S'onom Zjednoczonym
wśród narodów Europy.
'
omerykańskiej

pojowi~ą się

Wwem:nif er W. Sokmski
odznaczony
Orderu
Polski Odrodzonej

Komandorią

\"l'ar!'zawa (PAP.) W dn•i u 13 bm.
w Ministershne Kultury i Sztuki
minister S. Dybowsk:, w im1en:u
Prezydenta Rzeczypospolitej udeko. l'Ował w iccmir.istra Kultury i Sztu
ki W!odzim:erza Sokorskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Polsk:
Odrodzonej.
Odznaczenie przyznane zos tało wi
ceministrowi Sokorskiemu za wybit
ne zasłu~i w dz:ele podnie~!en ; i\ i u
oowszechnien ia kult ury polskie i

się

dekretu

na czele których - w porządku
alfabetycznym kroczyła stuosobowa delegacja Albanii. Jak
wiadomo, delegacja ta przybyła
do Budapesztu drogą okrężną, po
nieważ rząd Tita nie udzielił jej
wiz tranzytowych przez terytorium Jugosławii.
Defiladę przyjął sekretarz generalny Węgierskiej Partii Pracujących tow. Mathias Rakosi.

w walce o pokój i na cześć wołłza
światowych sił pokoju i postępu,
generalissimusa Stalina.
Owacyjnie przyjęta zostaje 370
osobowa delegacja polska. Okrzy
kom na cześć Ludowego Państwa
Polskiego i narodu polskiego nie Z obozu socjalizmu i demokracji do obozu kapitalistów
kosztem własnego narodu
ma końca.
Defilada zakończyła uroczy-

stość

Młodzie

i reakcp

K11·ka T•to-Rankov·1cz

otwarcia Festiwalu
*
•
*
żcwego w Budapeszcie.
IW
nieopisanego tmtuzjazmu przedefifowała kolejno przed
szą s i ę do starostów celem zadość
PZPB Nr 9 w LODZI
uczynienia uprzednio otrzymanemu trybunami delegacja radziecka.
WZYWA
MŁODZIEŻ WĘGIERTłumy wznosiły okrzyki
SWOJ.
na
wezwaniu.
DO WSPÓŁZAWODNICe
Księża, którzy nie przybyli ~ przy- cześć bohaterskiej młodzieży Zw. SKĄ
TWA
PRODUKCJI.
„Izwiestia" o nocie radzieckiej do rządu
czyn usprawiedliwionych, zgłoszą się Radzieckiego, na cześć międzyna
0
rodowej solidarności młodzieży
do starosty we właściwym terminie.
związku z 1\Iiędzynarodojugosłowiańskiego
wym Festiwalem Młodzieżowym I >Dziennik „I 'wi_esti~", omawiając
O tym wszystkim wiedzą obecnie
Petra Nenni o polill}ce Watl}kanu
w Budapeszcie młcdzież Pań- i:iotę rzą?-u. ~adz;.eck1e~o do l',ządu narody Jugosławii - pisze drz.ien•
Jugosłow;.anskiego z dma 11 sierp- n.ik.
stwowych Zakłac1ow Przemysłu nia stwierdza, że nota ta została
Pozostają one wierne sprawie soBawełnianego Nr 9 w Łodzi pod powitana z wielkim zadowoleniem cjaliz.mu i demokracj: i widzą w
jęła szereg uchwał dla uczczenia r:z~~ł:g~~~~e~~!;~s~~~!~~k;:~l~~; fa~fi1~~ ~oj~~~e~j1f:~~ wiernego przy
w oparciu o imperializm amer-ykański
tego wydarzenia. M. in. na ogól- cze chwyty kliki Tito - RankoviKażdy dzień przynosi n-Owe doRzym (PAP). Dzienrik „Avant~" Włoszech, a obecnym, skierowanym nym zgromadzeniu ZMP-owców cza, którzy sądzili, iż uda :im się 0 - wody tego, w czyjej służbie
z.najdudemokracji ludo- i bezpartyjnej
ogłasza artykuł wstępny sekretarza przeciw krajom
młodzieży, zatru- szukać swój naród i że rząd radziec ją się zdrajcy narodu jugosłowiańgeneralnego włoskiej partii socja- wej, oraz siłom postępu na całym dnionej w zakładach
postanowio- ki bęclz;e służył im za narzędzie w sk;ego.
.
listycznej Petro Nenni'ego, który świecie.
.
tym oszustwie.
,,Nota rza.du radzieckiego demaAnalogia ta polega na tym, że ak no wezwać do współzawodnictwa
podkreśla, że ekskomunika przeciw
„Izwiestia" charakteryzują nik- skuje klikę jugosłowiańskich nacjoko komunistom jest wynikiem soju- cja Watykanu zarówno w XIX \Vie w produkcJ·i, pracach. kulturalnośrodki, do których uciekają nalistów burżuazyjnych i odsłania
szu Watykanu ! :mperializmu ame- ku, jak i obecnie, podyktowana jest oświatowych i pracy w organiza- czemne
się
zdrajcy spod znaku Tito-Ranko- prawdziwe oblicze tych oszustów
celam: politycznymi, klasowymi, a
rykańskiego.
cjach młodzieżowych - młodzież vicza, by ukryć przed narodami Ju- narodu jugosłowiańsk:ego" - piszą
Dziennik wskazuje dalej na wspól nie rel'igijnyini.
Watykan podjął przeciw wszyst- zakładów tekstylnych „Magyar gosławii swe zakulisowe konszach- w zakończeniu „Izwiestia".
ność interesów Watykanu i imperia
ty z AngEą.
, I
lizmu amerykańskiego. Dlatego też kiemu, co postępowe otwartą walkę Tekstil - lparar Ujpest".
Watykan w walce z wrogami impe polityczną ł klasową. Dlatego też
rializmu sięga po broń, jaką jest Komitet Centralny Włoskiej Partii
SocjaI;styczneJ, omawiając sprawę
średniowieczny terror religijny.
Zdaniem Nenni'ego, istnieje ana- stosunku Watykanu do klasy robotlog!a pomiędzy terrorem religijnym niczej, wskazał na konieczność prze
stooowanym w zeszłym stulec.:u ciwstawienia się wszystkimi siłami
przeciw państwu liberalnemu we tym atakom.

sumienia i wyznania"

Wśród

MŁODZIEŻ

nie zdoła ukryć

haniebne,· zdrady

eoo . narodu

w

w

Watykan stosuje terror religijny

Wojskowy zaD18ch stanu· w Syrii

Prezyd nt i premier rządu rozstrzelani
na rozkaz dow~dcy rewolty

Glosy prasy radzieckiej:

Osiqgnięcia

Polski _ludowej

Moskwa (PAP). W stałej rubryce, poświęconej krajom demokracji
ludowej, dzienniki radzieckie poda
ją szereg nowych informacji z War
siz.awy, ~lustrujących rozwój życia
gospodarczego Polsk: Ludowej.
Dziennik: „Prawda" przytacza liczne dane o rozwoju polskiego prze
my s łu traktorowego, podkreślając,
iż ta gałąź przemysłu w ogóle nie
istniała
w Polsce przedwrześnio
wej.

„Prawda" informuje rówmez o
dalszym poważnym wzrośc:e zała
dunków w portach Gdańsk i Gdyn;a,
„Izwiestia", w depeszy własnej z
Warszawy, donoszą o żywym udzia
le kobiet polskich w ruchu zwią~lrn
wym. Dziennik .podkreśla, że w pol
skich związkach zawodowych zrzeszonych jest obecrie przeszło mil:on
irobotnio. 'Czynnych budowniczych
nowej Polski.

Praca, pokój i

drogowskazem nauczycieli

syryjskich
obezwładniła
i aresztowała prezydenta
Zaima. Następnie aresztowany
został premier Barazi.
Najwyższa
Rada Wojenna ze·
brała się natychmiast pod przewodnictwem płka Hinnawi i skazała prezydenta Zaima i premiera Barazi na śmierć. Wyrok zo·
stał wykonany
na dziedzińcu
twierdzy Mezza koło Damlls1ku.
Płk. Hinnawi ogłosił odezwę do
narodu, w której stwierdza, że b.
prezydent Zaim dopuścił się licztoczyły
prywatną
rezydencję
nych
nadużyć władzy i sprzenieHusni Zaima.
Grupa
oficewierzył wielkie sumy, stanowią
ce własność skarbu państwa.
Odezwa kończy się stwierdzeniem, że „armia syryjska po.stanowiła uwolnić
kraj od rządów
tyrana".
\Utworzony został tymczasowy
rząd wojskowy, który ma wkrótce przekazać władzę rządowi, zło
żonemu z przywódców partii poMaue.zycieli w Warszawie ~tycznych. Wszelkie demonstracje uliczne zostały w Syrii zakazane. Urzędnicy państwowi wezwani zostali do nl.e opuszczania
swych stanowisk.
Płk Husni Zaim objął władzę
30 marca br. po dokonaniu zamachu stanu przeciwko rządowi
prezydenta Szukry Bei el Kuatly.
25 czerwca został on wybrany
prezydentem Syrii i powierzył dr
Barazi utworzenie rządu.
W czasie pierwszej wojny świa

LONDYN (PAP.). - Agencja
Reutera donosi, że w nocy z soboty na niedzielę dokonany został w Syrii wojskowy zamach
stanu.
Prezydent Syrii. Htusni Zaim i
premier dr. Mohsen Barazi zostali rozstrzelani nad ranem na roikaz pułkownika Sami Hinnawi,
który stoi na czele przewrotu.
Rozgłośnia w Damaszku doniosła w niedzielę rano, że o 3 w no
cy 3 wojskowe wozy pancerne o-

rów

straż

postęp

e.~lego świata

Przemówienia delegatów zagi:anicznych

na obradach Międzynarodowej Federacji Zwią.zhów
Warszawa (PAP). W dniu 13 bm.
w dalszym o'.ągu drugiego dnia obrad konferencji 1Mi:ędzynarodowej
Federacji Związków Nauczycielskich trwała dyskusja.
W godziiiach popołudniowych de
legat Boliwii, Luksie, w zastępstwie
przedstaw~ciela
Meksyku, Carillo
Garcia, który nie mógł przybyć do
Warszawy, złożył sprawozdanie z
d z iałalności związków
nauczycielskich w krajach Ameryki Łaciń
skiej, a delegat Chin Yan-Tsi-Go
wygłosił referat pt. „Nauczycielstwo
we współpracy z klasą robotn:czą i
w walce o pokój ! demokrację".
Następnie
w imieniu delegacji
Ludowej
RepubEki MongolSlkiej
przemawiał
wicemin!ster Oświaty
Republiki Mongolskiej, Batozargal.
Przekazał on konferencji :cajserdecznie jsze pozdrowienia i:. życzenia
owocnej pracy od narodu mongolsk!ego, wyzwolonego dzięki Wielkiej Rewolucji Październikowej.
Delegacja Mongolska wręczyła
prezydium konferencj;, wśród burzy oklasków, w imieniu związku za
wodowego pracowników oświaty siz.tandar z hasłem: „Praca, pokój,

towej Husni Zaim był oficerem
armii tureckiej. Następnie służył
w armii franC'Uskiej w Syrii i w
roku 1941 dowodził oddziałami
pozostającymi. na służbie rządu
Vichy. Oddziały te broniły Damaszku przeciwko wojskom angielskim i wojskom „Wolnych
Francuzów".
Agencja Reutera dodaje, że pre
zydent Zaim był przec~wnikiem
projektu stworzenia
Federacji
Państw Arabskich Iraku, Syrii i Transjordanii. Federacja ta
ma nosie nazwę „urodzajnego
półksiężyca", a projekt jej utworzenia jest popierany przede
wszystkim przez prem' era Iraku
Nuri Es Saida - paszę.

•
Zołnierze
po ma gają cllłopom
przy

sprzęcie zboża

W majątku PGR Lisewo w okoli
cach Tczewa w ciągu ostatn:ego tygod!nia pracowała ochotniczo 400-osobowa jednostka wojskowa.
Żołn;erze pomagał: przy sprzęcie
zboża i omłotach.
Podczas pobytu jednostki, lekarze
wojskowi dokonali przeglądu ludności okolicznych wsi, udzielając na
tychmiastowej pomocy w wypadkach zachorowań.
Dzięki występom zespołów św~etl:

cowych i sportowych zacieśnił się
jeszcrze bardziej sojusz wojska z lu
dnością wsi.

W kilku wierszach
Delegacja pólnocnej Korei na Konfe rencji Międzynarodowc1 federccii
Caj Chom in, Pak Chenoik i Chon Chesan

Związków Nauczycieli -

SUKCES FllMóW POLSKICH
NA POKAZIE W KIJOWIE
W konsulacie R. P. w Kijowie od·
był się dla przedstawicieli społeczeń
siwa kijowskiego pokaz polskich filmów krótkometrażowych. Podczas
pokazu wyświetlone zostały utrwalone na taśmie fragmenty z pobytu
kołchoźników radzieckich w Polsce,
P.awrót chłopów polskich z wycieczki na Ukrainę, oraz szereg innych
filmów z e wsp ółczesneg o życia i odbudowy Polski Ludowej.
Filmy zostały gorąco przyj ęte
przez obecnv.ch na pokazie, wś ród
który<;: h zna jdowali s ię przedstawicie le rządu USRR.

czne depesze, m. in. od konferencji Slelert ~iemcy), Dutnit (Marokko),
nauczycieli w Berlin.ie i od postępo- Koubek (Czechosłowacja), Kreichel
wych nauczyC:eli zachodnich stref (Ausocia) i Golla.n (Australia).
okupacyjnych Niemiec z życzeniaPo zakończeniu II-go dnia obrad
postęp".
mi owocnych obrad.
odbył się w godzinach wieczornych
Odb '.erając sztandar
w 11meniu
Nauczyciele zuhodnich stref oku wi ecz.ór dyskusyjny ucz.e&tników
prezydium, sekretarz generalny M;ę pacyjnych
Niemiec wyraża.ją
że konferencji, w którym wzięli udz:ał
dzynarodowej Federacji Zw. Nauczy przedstawiciele ich nie mogą żal,
uczewiceministrowie Ośwfaty: Jabłoń
cielskich, Pa.ul Delannule wyraził stnlczyć w konferencji i zapewnia- ski
i Klimaszewski. Delegac: zadadelegacj: mongolskiej serdeczne po- ją, że pmitępowi nauczyciele
nie- wa_li. liczne I?Ylania, dotyozące os.:ą
dzic;kowanie i wyraził pewność, że mieccy są całkowicie
po stronie o- gm~c szkolnictwa w Polsce Ludoha s ła , wyp:sane na sztandarze, bę
bozu pokoju i postępu.
WeJ, przeprowad zanych reform, o- AMERYKAŃSKI „STYL" WYBOROW
d ą. konsekwentn:.e realizowane przez
r 2z metod demokratyzacji szkolniW zwi ązku z wyborami do tzw.
pos tępowych
nauczycieli
całego
Następn.i,~ zab_ierali k?le_jno g!os ctwa. Na pytan'.a odpowiadał ob- „Bundestagu" w Niemczech zachodświ ata .
w dyskusJ._. Luk~k (Bohwia), Ar- szcrn ie wicemin'l'tPr H1mrvk .Tabłoii ~1ich, d.ziennik „lzwiestlo" podkreśla,
Na r ece nr<>.zvdium nadeszłv li- tus (Francia), Sawic l.Tmwsła w ia). 1~ki.
::e cala kampania orzedwvborczo w

Bizpn!i odbywała się w iście amerykansk1m stylu przy użyci u specyficznych środków z arse nału a:ne rykof.•
skiegc._ Dzienni k wskuzuje na dopin·
gcwon1e przez zachocnie władze okupacyjne na;bordziej reakcyjnych
e~ementów niemieckich na podsyca·
nie. ~as:rojów nac;onolistycznych I
rew1 z1?nisty~z ~ ych, na formalne polowc n1a, 1ak1e władze okupacyjne
u rządziły na l iteraturę p rzedwyborczą partii kom unistycznej, na deszcz
~onfiskat i z akazów, jaki spadł na
imprezy przedwyborcze partii d emokr,:itycznych.
·
KROWA
REKORDZISTKA. .•
W n;ajątku Strzy'kały, pow. warszawski, p rowadzon ::i jest wzorowa
o.bora zarodowa. N a leżąca do ni·
zinne,1, rosy czor.-~obiatej Lowa „Jol~nta doła od s·erpnio 1948 roku w
ciągu '.?96 dn; mlecznych 7 941 litrów
mle kc 1 254 ko tłuszczu.

I

zwzs•

·Rada podżegaczy wojenny~h
i zdrajcqw ruchu robotniczego

/iii. UichajloUJ

Boiowy przegląd sil
odzieży demokrałycznei świata
I spół

r f astivol budapeszteński jest doniosłym wydarzeniem w życiu młodzie-

oby moało ono wziąć udział w fe·
stivolu.
W Ameryce przygotowania do festivolu znajdowały slą w rękach orgonizocji „Młodzież Amerykańsko w
Wolce o Wolność na Swiecie" oraz
„Komitet Międzynarodowej Współprocy Studentów", którn utworzyly
komitet organizacyjny, zajmujący slę
przygotowonlami do festivolu. Młodzież amerykańsko przygotowo!a się
do festivolu w trudnych warunkach.
Gdyby nie przeszkody ze strony re·
akcjonistów omeryko1'tskich, demo,
kratyczno młodzieży Stanów Zjcclno
czonych wydelegowa!aby do Buda·
pesztu znacznie większą ilość uczest
ników.
W Niemczech coraz wię.~s::ą
1
po·
pu Iornośc.ią wśród .m ;o d zie_ ży d emo- i
krotyczne1 cieszy się „Zw:ązck Woi- I
ne'r Młodziezy· NiemiE'ckie1·". ~~iedow
no odbył si 0 z·1azd członków związku, no którym wobec zbliżającego
się festivolu i kongresu młodzieży
postanowiono wcią9nqć do szeregów
związku dziesiątki tysięcy nowych

ży demokratycznej i ma ogromne
znaczenie dla dalszego umocnienia
jedności młodzieży, zespolenia jej
sil do jeszcze bardziej aktywnej walki o ookói, walki przeciwko wojnie,
o przyjaźń narodów, o szcząśli"/q
przyszłość młodego pokolenia.
Festival budapeszteński
nabiera
szczególne j doniosłości w związku z
jeoo datą, która przypada w przed~dniu zwalania światowego Kongre:;u Afad;:'c;;v, Kongres ten oprocuje wytyczne proqromu walki pos'ę:>owych orgonizocj• młodzieżewych, o postęp i pokój.
Festivol odbywa. się pod hasłem:
' · · łącz siąl Naprzód, do
, tv\'"r.zic;.:y,
wa l':(I· o trwa ły pok"
01, o d emo krac1'<>,
"
o niezawhiość narodów i lepszą
P rzysz~o3e'.
W festivalu biorą udział przedstowici0lo 8'.l krajów. Program festivolu
ob".'..rnuje wystęoy zespołów chórolnych i choreoqroficznych, solistów,
woko!is'ów i instrumentalistów oraz
konkursy w wielu dzi9dzinoch sztuki. VI/ mmoch fP.stivolu odbę'.)q się
wielkie akod:rniickie zawody sportoWe w 14 qo1ęz:och sportu. Liczne de• \'enacje przywiozą z s0bu filmy i
wystawy w c:;,lu zapoznania uczestl'likó'v festiva!u z' żvciem t walką mło
dzii:iż-1 wielu kroiów.
Przez wieli? miesięcy demokratvczho młodzif'Ż świata przygotowywała

"

członków.

światowego festivolu mło·
demokra1ycznej cieszą się
wielką popularnością i poparciem
młodzieży krojów kolonialnych i za·
leżnych. Mimo represji rządu indyjskiego organiza::je młodzieży demokratycznei wysiały na festival swo·
id1 delegatów. W Vienamie p;owadzi się zakrojoną na szeroką skalę

Idee
dzieży

się do festivalu. w
towowczcj wzięły

kompanię
rodowego

artystyczny _uczniów szkó! re- no festivolu, jakie ogromne dobro,
zerw procy, orkiestro symfoniczna dziejstwa stały się udziałem mtodzieoraz liczna grupo sportowców.
ży kroju socjalizmu w '1ynlku zwyZa swój cel delegacjo radziecko cię;twa Wielkiej Socjalistycznej Re,
uważa godne reprezentowanie no wolucji Listopadowej oraz jakq gofestivolu mtodzieży ZSRR kroju, rącą miłościq i troską otacza partia
który jest potężną opoką pokoju i komunistyczna, rząd radziecki i todemokracji no całym ~iecie, gwiaz- warzysz Stalin młode pokolenie budą przewodnią, wskazującą całej downiczych społeczeństwo ·komuni,
ludzkości drogą do wolności i szczę- stycznego.
ścio.
Nie ulega wątpliwości, że lesfivol
Przed~!owiciele młodzieży rodziec- demokratycznej
młodzieży
świata
klej zademonstrują no festivołu do- przerodzi się w potężną monifest::irobek kuitury radzieckiej - narodo- cję nieugiętej woli młodego pokolewej w formie i socjalistycznej w tre- nio, jego gdtowości walki o pokój. 1
ści. Delegacja m~odzióy radzieckiej Festivol wykaże imperialistom anglo·
zapozna uczestników festivolu z ży- amerykańskim, że przyszłość należy •
ciem i procą 111łodzieży rodzieckiJi, do sił demokracji i postępu. Ani mto· 1 . Przyby:k.eM g3c1u~stw;; r..:z::.::•o n.~;;n·!o. O!.Jc~ c:ir_l~;:it:i 1.~;,,y j~~t
'
· w b uuowoniu
J
•
z sul':ccsom1
spo Ieczen' dz:ez·, anr' cala ludzkos'c' pracu1'ąca J'edno z p1·~m
" brytyJ'sk. ich tak Z\'l:Jn"'.., nid~:;-;-cn;;w:rn~ m królem cwej lmpre
1na
· tyc.zn cg_ '.), kt'ore_ os ą.a· n.'e ch,.._q wo1'ny, nie chcą być m:"„Radę Europy",
ktora ro:p "'~c~ql:i .,.
ry, 72~i?cJa , sr.a:.1k,
obr!>
siwa k·omun1s
„
V
. · Brv
·
p - .,
,-,c
uc·
;;, 1-t:ra· 1 i·1111.t
nqł naród rod;:1eck1 pod k1erovm1c- -~cm armatn'im w r"'.<ac1.
„ 11 rozpasanych kilka dni temu. posiedzenie w ;:._:.ra_ss
.
b 1!.u1.~i:n.
·
1ra:;o
c'
1
„' 10·cnnych. M'odzi'ez· burgu. Jak w_ iadomo, ,.Rada Euro- rytyjsca
n .e us11UJC nawe
n.:ryj
twem wi'1.lk iego Sto Iino.
„
„
·
P"dz'ega"'zy
~v·az
ze
wszystkim'
i
narodami
w
·iedpy'.składa
się
z
„parlamen.
t.u",
do
faktu,·
iz
„n~cfa
za,·;.-J:iir,cza
\WO
e
Delegac1·a m',odzi~ży rodzieckie'1do·
h d
d t
1
• t ·
i
pcro"·· · v.·01 · J-1·1•,„ J·~a·no
bierze J· ktore~o we o zą prze s a\:r:cre~e re ts ,n 1~n ·:i u . „ 1 1 ' 1 ' ··~ ~
łoży wszelkich storo11, oby przez nolitym
.
, zwartym froncie
k„
d
,
c:kcy Jnych stronn~ctw politycz.nvch stek r:i.czcj aniżeli zbforowcj woli
swój udział w fes~ivolu jak nojwy- d.z ia 1 w. wa 1c; 0 • .P 0 or, '? ~mo1.ro- 10 krajów zachodnio _ europejskich m::~". Ton prasy brytyjok'ej nie od
datniej dopomóc w dziele dolsz3go ~!ę., 0 . mezawislosc ~o,r~dow 1 0 swo _ i z .komitetu ministrów'', ,,, któ- , znacza !;i~ w stosunku do „Rady
scementowania jedności sił demo- IQ swietlaną przysz:o~c.. .
rym u~zestniczą prz<'dstawic!rk rią I Europ~" o,!)ly!11:~n;en_i „Manchester
krotycznych młodzieży i zespolenia
Pos:ąpowa mtodz;ez sw1ato zwra- dów tychże krajów.
1 Guardian" twierdz'- 7e „nowa struk
jej w walce o pokói, honor i niezo- ca swe spoirzen:a w stronę wielkieŁacznie obie 'te :nstytucje są za- lura europejska spoczywa n:i funda
wis/ość narodów.
~c; Związku Radzieddego, w którym iste 'gabinetem„. osobliwości, preiz'!n mentach zdradz.':ljących rozłam" a
O:czyzno radziecka jest niewy- widzi niezachwianą opokq prawdzi- tując pi~kną kolekcję zawodow:·ch „Times" po~ątpiewa: •:czy ktokolczerpaną skarbnicą talentów. Dele- wej de11.okracF · trwałego pokoju podżegaczy wojennych i „socjali- wi.ek potrafi w:m1yslcc procedurę,
gocja młodzieży radzieckiej pokaże no ŚHiecie.
stycznych" zdrajców ruchu robot- kt:ira byłaby do PTZ:\-·Jęcla a co wię·
cej - zro:rnmiała dla. wszystkkh de
legatów w Str:tssburgu". I tak jest
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W

f Z/

poro ii

I

i·adz Franci·
-

populoryza::ji międzyna-1K~ruchu m!odzieży
dem~•~
kratycznej. W kroju odb-yły się liczne zebrania i wiece młodzieży.
„ '
}
Do festivolu przygotowało się rów
ni1ż młodzież Indonezji, Malajów,
Tunisu i innvch krojów.
„Zycie Warszawy" zamies~cza
rntod~~eży postępowej.
No ręce komitetu orgonizocyjne~o
w numerze z dnia 14 bm. naPo raz pierwszv na fMtfvalu sze· festivolu napływają codziennie liczstępującą sylwetkę kapłana k
t
·
ł d · ·
I
d
I
patrioty.
'w0rJ:nyc
~ relprCehz.en
owk<?"'! d1e,st m.o z1ez ne isty, epesze powito ne oraz groKs.
dr. Franciszek Ilardzik 1·e3t
i
in,
tore1 e egac1a przy- tulocje od rozmaitych organizacji i
by ło d o Budapesztu w składzie 124 poszczególnych osób.
P roboszczem parafii Złotogłowice,
osób. Wśród delegatów jest wielu
Festivol młodzieży demokrotycz- pow. nysk:ego. Właściwie pope!n!a1
h b h
k
my tu od razu wyraźną nieścisłość,
s1ynnyc
o oterów Chińs iej Armii nej wzbudził nienawiść. i wściekłość gdyż formalnie ks. Bardzik nie jest
J.udowej. No festivol przybyła już podżegaczy wojennych - dławicieli proboszczęm, mimo że lud parafia!oolegoc;o młodzieży z północnej wolności narodów. Reakcjoniści on- ny i władze tym tytułem obdarzają
~Ooei W składzie 45 osób. Liczną re, glo-omerykońscy I wtóru'1ąco im
t 1 p bo
f" Zł t
go s a e. ro szczem para i:
o oprezentocię przvsłoło młodzież Mon sprzedajna praso europejsko zdoją głowice jest. niej:i~i ~s. Fi:linger,
no!skiej Re;:iubliki Ludowej, której sobie sprawę, jaką imponującą ma- który .obecnie baw1 w .Jednei z zaprzedstawicielami są przodownicy nifestocją sił młodego pokolenia jest chodmch stref okupacyJnych i zapeprccy robotnicy, pracownicy U· festivol budapeszteński.
wne; j.ak .był,_ tak i je?t :-- z~wzięm'1stowi, hodowcy bydło, studenci.
tv\łodzież Związku Radzieckiego trm n:em1eck.rm reakcJ0!11;5tą 1 p:-zy
foergicznie przygotowała się do zawsze kroczyło w pierwszych sze- s1ęgłym V(fOgieJ? p_olskosc1.
. .
fcjt:volu postępowa młodz[~ż wio- regoch
międzynarodowego ruchu
Ks. dr Bardzik iest tylko admm1
ska. Na terenie Wioch odbyły się I młodzieży demokratycznej. Jest rze, stratorem swojej parafii, gdyż taką
moscw~ wiece i zebrania, poświęco, czą zrozumiałą, że antyfoszystowski jcs~ W<;>la '."łatykanu. NI~ potrzeba
n~ św:ę~u M!odzieży w Budapesz, komitet młodzieży radzieckiej, repre, "'.YJaśn1ać. Jakie t~ ma. znaczenie
c1e.
zentują·cej no festivalu młodzież swe n:e ~y~o dla P.arafiai;. me tr,lko dla
M~odzi demokraci francuscy uwa- go kroju, poporł gorąco ideę prze- całeJ rzeszy Wie.rnycH. ale i dla sażają fesfivol za bojowy przegląd sił prowadzenia festivolu.
mego ks. Bardzika.
r.tadzieżv costępowej. Mimo, że za,
Delegacjo radziecko no feslivol
Ks. dr Bardzik urodził się na Rze
·
f roncus kiej nie wy- Ifezy przeszło 600 osób. w · skłod ·e· szows-z
~" y·~·e
ro bk.i mIo d z1eży
z„1 w - rod :u'ni'e b1'e"-ego
'-"
11
k
I
chłopa Dzięki us!lnym staraniom 1
starczo;ą
no po rycie naje ementor- wchodzą: młodzieżowy chór Fabryki wyt<>żonej pracy nad sobą ukończył
nie;szych P:otrzeb, mtodzi robotnicy Samochodów im. Stalina, grupo bo„
f roncuscy ,..zebro li około 400 tysi 0 cy latowa Państwowego Akodem1'ckiego studia . wyższe
. ; uzyskuJ·ąc stopień do
"
c~"s .był. dyrektorem
franków no fundusz pomocy dla mło
Te ot ru · w·1e lk'1ego, młod z1' ortysc1
' · ro- gktorsk1
.
·. Jnk1s
"
. go
St~
L cez ie
. . v·1et nomu, Al g1eru
.
.1 Tun1su,
d z1ezy
.
. kowyc h, amotors k'1 zrr t1mnazJUm
rzyzow1e.
p ;,o bl"k
1 zw1ąz
. k w
.
. ·
1
s anow1s o w sprawie .Po ,ozen1a
chłopów w Polsce
i d ązen.e d o
wprowadzenia
w życie
zapowiedzia
łódzkich
nej przez Sejm ustawy 0 reformie
rolnej ściąanęły niełaskę władz sa'
-~
nacyjnych
na ·tego księdza - demokrat~ skutkiem czego prpirzucony
zost;t na stanow:sko katechety w
jednej ze szkół Łańcuta.
A GDY STANĄŁ W OBRONIE
FORNALA
W łódzkim kinie „Aktualności" kiego świata procy. Maleńkie ogłoZdarzyło się ks. Bardz'.kowi, że
przy ul. Daszyńskiego 2, wyświetlony szenie w witrynie kino aktualności musiał w.ziąć w obro~ę pewne~o f~r
jes: od kilku dni film pt. „Moskwa to molo. Film ten chcieliby przecież nala,. ktor~ przestuzywszy wiernie
:':eg·iC Georgi Dym1trowa". Jest to ujrzeć wszyscy robotriicy Łodzi. Ro- 19 !ac .na Jednym z folwarkó"'. h;-.
frogm:rnt wielkiego filmu, który ma dy Zakładowe i koło partyjne winny I Potockie~o, na skutek zwolme_m~
ukazać światu ostatnią drogę wiei- wię:: zorganizować specjalne poko- znalaz~ się ~.rr,az ~ groma,~~ą dz•ec.
kiego bojownika sprawy robotniczej, zy dla zołóg fabrycznych.
w obliczu ś.n.e:c1 głodo\._CJ. W r.
· ·
·
· t
.
. . .
1934 ks. Bardzki otrzymu,Je probosk•'
,orego im:ę związane 1es na zawsze
Jest to k?n1eczne . rowniez z t~go two w Kamienicy pod LańcutC'm.
z wielkim odcinkiem historii ostatnich względu, ze ostatni program kino Gdy się 0 tym dowicd?.iał hrabia,
dziesięcioleci.
okluolności przvnosi również wspa- wymógł na kur:i odebranie probosFilm jest prosty o jednocześnie nioły reportaż filmowy z ctworcia twa nowemu proboszczowi. Ks. Bar
wstrzqsajqcy w swym wyrazie. Trum- Trasy W-Z. Nie każdy ma możność dz:k musiał opuścić. swoją nową pla
no tonąca w kwiatach i wieńcach ujrzenia tego cudu polskiej procy - cówkę, a nasiępnie na skutek nieła
stoi pośrodku Soli Kolumnowej poło- naocznie, więc film s~ełniłby tvtoj ski biskupa przenieść się na stanocu Związków Zawodowych w Mos- olbrzymie zadanie, ukazując jak naj· wi~ko ~ka:.cgo do jednej z tamow
kw"e. Przed trumną zmieniają się war szerszym masom to wielkie dzieło sk:ch parafu.
ty. Najbliżsi - współpracownicy, to- narodu polskiego, które napawa ro~o roku 1939, sp?dly na ks. Barworzysze
czuwają przy Nim. dością i dumą koi:dego Poloka.
dz1ka prześladowan:a _ze strony okuPrzerJ trumną przesuwa się powoli
panta. Po roz.strzelamu brata przez
długi szereg mieszkańców Moskwy.
H. Rudnicki.
Gestapo ksiądz. musiał uchodzić z
Idą robotnicy, żołnierze, uczniowie, u:
Wiif
eerse a
• WWWWIJJ•
studenci. Ludzie prosto od worsztow
małym miasteczku na Syników rolnych. Warto przypomtów, od biL1rek. Kobiety, mężczyźni
cylii, San Michele de Gaureria.
nieć, że podczas kampanii wyniosą no rękach dzieci - ukazując
odbyły się niedawno wybory. 60
borczej w 1948 r. mafie zamcrdo
im Człowieka· Bojownika, leżącego
proc. głosów padło w tych wywały Jdlkudlliiesięciu działaczy
wśró::l stosów żywego kwiecia.
borach na komunistów, o 20 pro
chłopskich i związkowych za to,
Milczący karowćd
przesuwa się
cent więcej głosów niż podczas
że nawoływali
efo głusowania
przez cały dzień. Zmierzch i noc zawyborów powszechnych, które
wówczas na demokratyczny front
poda nad miastem, ole długi szereg
odbyły s'.ę we Włoszech w kwiet
ludowy.
·
ludzi r.ie ma końca.•
niu 1948 r. Jest to wynik pouInną wielltą sHą na Sycylii
Trzeba wi:lzieć te tworze - wśród
czający, którego znaczenie przejest i{ościół ltatolicki. Przedstawi
niemei ciszy, rzucające ostatnie spojkracza ramy stosunków politycz
ciele Kośc;oła od wicków działa
rzenie zapłakanych oczu ku 1emu,
nych istniejących w przytoczoją w tym zacofanym kraju nad
dla którego stolico ZSRR - było dru
ne.i miejscowośc'l.
Trzeba
sobie
uprzytomnić,
gq matką. To już nie prosto ciekaczym jest Sycylia. Blisko czterowość przygodnych widzów - to żal
milionowa ludność tej wyspy ży
serdeczny po kimś bardzo bliskim, to
je przeważnie z roln;ictwa. A w
rozpacz pa stracie brata, toworzyrolnictwie panują jeszcze stosun
szer bojów.
ki półfeoda.lne. Tylko dwadzieA gdy nodeszio chwilo odjazdu
śc'.a kilka procent ludności rolno dworzec kolejowy - znów colo
niczej posiada jakąś własność
Muskwa wyległo na ulice. Przy
ziemską. Ogi-omna w'.ększość tej
utrzymaniem
półpańszczyźnia
df:więkoch marsza żałobnego Choludności, ponad 60 ,procent, to
nych stosunków, wykorzystując
pina żegnało stolico narodów rorobotnicy rolni, pracujący i żyreligijność
ludności,
analfabedzieckich Georgi Dymitrowa, który
jący w warunkach nieludzkiego
tyzm i ciemnotę.
tu był znany przez każde dziecko.
wyzysku i ucisku ze strony właI ot.o ta Sycylia powoli się bużegnoł go lud cały w takim nostro,
śc:.cieli
ogromnych
majątków
d7l l wychodzi z mroków średnio
ju powagi i serdecznej żałoby, że
z'.emskich, t. zw. latyfundiów.
wlooza. Już w 1948 r. podczaF
widzom oglądającym obraz również
wyborów powszechnych we wspo
W służbie obszarników zna.jdu
łzy płyną z oczu.
Ją się t. zw. mafie, organizowamnianej wyżej miejscowości ko~
ne przez nich terrorystycz.ne klimuniści zebrali 40 piroc. głosów.
ki, okrutnie ro7JPraw:ające się z
W tyni samym czas~e ch:idecja,
O filmie, trzeba przyznać, nie po,
każdym przejawem protestu ze
partia Watykanu zebrala 60 "')l'Owiodomiono w należyty sposób łódz
strony biednych chłopów l robot
cent głosów.

kompanii przygoudział miliony
młodzieńców i dziewcząt. Przyczyl'liło ,;;ę to d':l popularyzacji idei
}~iotowego festivolu młodzieży demcXratycznej
oraz spowodowało
zro-t uświadomienia i aktywności
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Przede wszystkim więc na wstę0

pie w ,.komitcci
wnioskowi Bevina, aby ,.nada" " zajmowała
się
sprecyzowan:em praw człowieka,
ł
sprzeciwił się w imieniu Francji Schuman i wniosek upadł. lrlandl:i. w csobie de Valcry za.atakowała
Rzeszowszczyzny. Scigany
dalej budowa podjęta wspólnym wysil- Wiel!•ą Brytanię, domagając się nie
przez SS i UPA przebywał w okoli- kiem narodu była zbrodnią przeciw podległości dla całej wyspy irlandz
cach Drohobycza i tam w.yzwolony ko wierze, jak gdyby współpraca kiej. Wielka Bryl:m;,t z kel i sprze
został praez
oddz!ały Arrni~ Czer- patriotów znis1.czonego kraju godzi- chvia .się przyjęciu do „Rady" GrewoneJ·. Ks. Bardz'.k wspomina ży- ła w moralność.
cji i Turcji, uważając, ż2 „należy
·
·
dk ·
wo ten moment, kiedy obdarty z
Ks. BardZ1'k n'.e
trzymac· granic
· mógł stać z dala się f'""
k · rozsą
~· u „ i Jgeod
wszelkiego mienia i wygłodniały na od tych wypadków. Sumienie kapła gra 11 · - ia p1~ze „ LJmes. . e potkał czołówkę radzieckiej ofensy- na i patrioty nakazywało mu przed , nym ,~łow,em, stw1c.r~za „Daily Exwy. PrzyW,tano księdza jak najser- stawić swoim parafianom, że słowo pr~ss , „n~e m:i. takieJ~I>r:i-wy,.co do
<lecz.niej, a jeden z żołnierzy żegna- z ust papieża obowiązuje wiernych ktorej panstl.••:i ~!1ropeJSk~ę miałyby
jąc s'.ę, wręc7.ył mu swoją żelazną tylko wtedy, kiedy dotyczy zagad-1 ;-łkow1tą jcdncsc poglą.dow"„.
j
porc ę.
n'.eń i treści wiary; że w swych anZadać więc można pytanie: skoro
W r. 1945, jako repatriant ks. Bar typolskich wystąpieniach do Niem- tak mało jest w:doków na powodze
dzik przybywa ze swoimi parafiana CÓ).V jako zwolennik anglo~askiej po nie „!Jnybytku gadulstwa" - pcco
mi do Złotogłowie. Pierws~m zada lityki papież reprezentuie osobę się go w tak śpiesmym t-:~mpie buniem, jak:e stanęło tutaj przed ludź p:y.watn,, a .w tak~~h sp:awach pa-, duj?? Odpowiedź na _to ~hi.szne P)_'mi była odbudowa i zakładan:e ży- p1ez moze s1~ myhc i me ma pra- tanie daje sprawa Niemiec .. Publ:cia od podstaw. Były to trudne i peł wa żądać od wiernych posłuchu.
cysta francuski Pertinax pisze: .,Ra
ne trosk chwile. Prawda że ze stroLecz sprawa wystąpień papieskich da Eumpy ml>: wszelkie indl.hvc~ci
ny władz nie brakło Pon'iocy i zachę sprowadza się ·nie tylko do ich oce- by patronnwac pi;wratowl Niemiec
ty, lecz za to zewsząd, z wrogich ny z punktu widzenia prawa i dog- ZachccJnich do roclziny _eur<>!lCj~klej"
środowi5k, szły słuchy, że nie warto matu w:ary. Toteż występując nie- Dlatego Rada obradUJe V: Stras:idzi~ła PQcaynać„· W~~dw, .d.ając przy dawnó n:lł' z:ebraniu Gminnej Rady bu:gu, bo to. :,na JlQgrAlł!~ teuklad wsi ks. Bardz:k stanął do od- Nar-0dowej w Złotogłowicach ks. to•1slde~ i ła.cms~l~J kult\lry - a
budowy kościoła i usuwania znisz- Bardzik oświadczył:
Ch!1rch11I ma . JUZ przygotowaoy
czeń. Jego patriotyczne stanowisko
wmoselt o \lrZY.1(',cie do „Rady" Za0
po ..llrlekonany,
ie „.
'"" :iba cl1odni"h
·"'.•·..,., · t·-1~.o
zna1azło nas"~-'"W.CÓ"'
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1
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, Nlcn11·e~., "'·u•u
•· zo1 u nas w stanie tam utworzony rzud" - wnlo
szli inni. Polskość odradzała s!ę
na Y ::mn n e we ze
szybko na teren!e J"ego parafii.
życie.
Jako Polak nie mogę się se-k, solicli:mie p<t)larty P. rzez Bcvl_„_.ć
,... I ni m "''at~ka
zg....,.,,
z wy„.ą.p
ci<> e z·~ on 1"le·• ta - na, a skr..'tykow;~ny w fol'mit!
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Wieści
MŁODZI SPECJAllśCI

JADĄ

NA DALEKI WSCHóD
W dniu 11 bm. przybyło do Chabarowska dużo grupo młodych lei<orzy, którzy ukończyli instytuty medyczne w Moskwie,
Toszkencie,
Astrachaniu, Gorkim oraz Irkucki Instytut Medyczny.
Większość
młodych specjalistów
będzie skierowano do procy w ins.ty~ucjoch
leczniczych
Komczot.~i,
Czukotki, Kołymy oruz obwodu N~z
nie-/\murskiego. No tereny te wy1echolo również 200 młodych nauczy,
cieli.

W

ciągu

minęly,

półtora

ludność

roku, które
sycyl:jska na-

gromadziła dals.t:e doświadczenia,
Przekonała się ona o wartości
przyrzeczeń

chadecji, służącej ob
szarnikom, Watykanowi i Waszyngtono>vi. Pod wpływem pla
nu Marshalla, na Sycyli: jak i w
całych Włoszech wzrosło bezrobocie, nędza, wzrosły podatki, po
trzebne na pokrycie zbrojeń. Wio

chy przystąpiły przecież do pak
tu a tlantycldego.
Naród wł06ki burzy się. Straj'd i demonstracje są na porząd
~u dziennym. Miliony podpisów
iebra.no we Włos.ze-Ob na petyrja.ch przeciwko paktowi atla.ntyolclemu. Mimo terroru I prześla
dowań
wn-astają
hezusta.nnle
wpływy włoskiej part'i komunł
styC"lll1ej.
Ameryka l Jej sojusznik Waty
kan z niepokojem obserwu.ia r~

z ZSRR

POZOSTAŃ

Sq to

WU:R:Ji'

oc~yv.·i~c~e

AI:;0Lr.:"(H~'1

N·~n1:y

s:·-,·rnJ

chcra, A:l~nciuE>,·a - H'.rmc-1 ,.J'd0!f
SPRZEDA! KSIAżEK W AUtACH
JJleibtreu": ja!c podp''u.:c s:ę .i:'d~_n
•
z z:ichodn:o - n:~m·::c:~·ch r z-kcn1
W oowodz1e Tołdy-KurgansK1m zor 11 _,~:1 p-.1 n::c~··•óY'. c„yli . /C!1~;to.l1
gonizowono objazdowe Kioski k~ię·; wierny Adcli01:;•i''. W ty:,1 Ni<:mgorskie. Obecnie można kupić ksiqż- l cz~ch tY'0:z:-:• s;ę -~ r,J:".k~:rn angiel.
d 1 ~\lej adri n strocp t:i';: 7."'!~n:! „rckę w aule, w po 1u, o nawet no o · 1?.:::rwy !J:C!~c ji", c'a , któryc"I p-zy.ir-ci
ległych łąkach, no których wypasa być m:i,;;i jcdyn 1c l..>Yli co:i:>r.k'lw':::
się lotem bydło. W ciągu bicżące90 par_ti~ hitle_ro\:·sl:_i:-i. p'Jz.:_s•ają~~' w
roku kołchoźnicy nabyli książek no I słu:bie. po_l!cy,Jn::!J do 1!J ·;> r. Zo.pesumę 180 tysię::y rublli. Biblioteo:ki in I wma się JlYJ.. PE~ 1y~11 r.~t„:-r..:_:ty::z
dywiduolne - kupowane nojchq.ni"'i · ną tleu~ 7.y f;!•:i.r.c: . 1 rrz'TToccnle
nabyło 11 tysięcy kołchoźników. r!aw~lych sto::m :lm.bcrtl eh.
600 takich bibliotek rozeszło się
W tych tez N:2mcwch wszyslkle
wśród pastuchów,
procujących
na partie pr2wicnwe <>;;y~ią W~7y.:iko
odległych pastwiskach.
• co ii;o~ą. dla 1w1y~h~nm gł~ćw wy
il
4
e••• 1borcow w o(lllytych ;~·r.:rOI<lJ wybo,
rllch do m2.rlcnctlrnwego ,.parła.men
wój sił p05tępu we Włoszech.
tu" w B1mn. Nc:jł:i.1.wlejs:;ą jest oZdaniem amerykańsk'.ego dzienni
; czywiście demngo~ia. A w:E;::: fa.icr
ka „New York Times" uchwała
werki ,.ataków na zachodnie wl:idze
papieża o ekskomunice powzięta
okupacyj n~". kl:Srymi db f':-zy::.wo
została m. in. pod kątem widzen:n
ito~i ml:rtwią się Anglicy i Fi-anwalki z włoskim ruchem robotcuz:.
niczym. Watykan sh:gnął po swą
Ale przede wsn·stkim - ataki na
śrei!nlo\-,ricczną.
brcń ek~k1Jmu7.wią-:e'~ R:idziec!:i i 111 ro'..>::r:. W
nikł.
Ho'.s;'y::ie „n:id yk~.lna Pcrti< \7:ilBroń ta Qolta.zała. się ti:pa i nicnofci' ' żąd:i grr.:i:cv H: ....111'.ec
skuteczna. Swi::dczą o tym r:1'q
,. na wsc~1cd::~ ... z ro~rn 1J14, Pa:-tia
dzy innymi i wyniki wyborów w
Chr7c~cijr.frsko - D ":·,1J:·:-:i.ty:zr;q małym miasteczku sycyłijsk'm.
(CDU) ro7.:er,i::i p~3'.;:ł\y z n~p:ą Nie
M:mo groźby ekskomuniki, któJ mice w g:-an!c2ch f'k'J l!J3'.l, kcnk11
ra zawisła nad głowami micszI r~ncyjn:i rn~ - f::hum::c~er;iwck"l
kańców San Michele ae Gaureria
SPD gło~i: .. W.v~'cd>ńcy, nie g'osuj
w ogromne.i wif;kszości ludzi gl~
c:e n::i k;:'Q'.ickie CDU, a r:a SPD,
boko wierzących i religijnych. 60
bo p 2.rtia ta. wy\\ alc.ly w::im poprocent oddało swe głosy na ko,
w::ót".
munlstów, wYPróbownnycb oDr. Edert z BJolrn N'.emi'.)ckie;;o
brońcf>w Interesów ludzi pracy.
oś\viad ~1::i:
,,n.a jv,...ięk::q
zb·.„~dn!~
Zwycięstwo komunistów na Sy
w'Jj:iy byb wygnanie N'cmc6v1 z
cylH to jcszc::e jeden dowód ~·la
na.0 zych ziem ws::t:)::lnich", w Hrm
bości reakcji, kruch!liici jej pod·
b~irgu k:::n.Jydat CDU f~h:l"Cl'.)!'r[!
staw. Eluk~munil,:ł, którą Rzym
zapowiada: „Niemcy, jc';li chodzi o
hojnie szafował w pneszłm'cl,
odebranie Polsce :eh zi.em:, gotow:
nie zatrzymała biegu dziejów.
Sfl wziąć
ud z:ał
\7 wo.in:e".
Von
Tylko watykańscy zi>.,ślepieńcy
Th::idden, kandyd<t Partii Ni<>m·c:::mogli przypuSU'zać, że ina.QZ{' j
. kiej praw:cy rzuc1 hasło: „N!:mbędzie w naszych cz.asach. O t:;rrn
cy potrzebują fnehrera bardziej n:ż
źe są. w błędtle powiedz.leli im
kiedykolwiek, N:emcy potrzebują
między mUYmf ~ycy!Hscy chło
człowieka silnej ręki!" Jednym sło
pi.
wem, do kołekcJi bi'akuje tylko Hitlera!
'· c.
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Kronika Piotrkowa

o~znacz~n~ or~er~m „Sztan~aru. Prac~

Wędrówka

''

po wojewód2twie

,
~aszynista Seweryn Michalski mow1 o sobie

KOMU WINSZUJEMY
Poniedz., dnia 15 sierpnia 1949 r.
Dziś: Wn. NMP
-oWAŻNIEJSZE TELEFONY
Straż Pożarna

10-72
Pogotowie lekarskie - nocne, ul.
Stalina 45, tel. 15-87
Szpital Sw. Trójcy 10-70.
-O-

KI N A
Kino „Polonia" wyświetla film
produkcji francuskiej pt. „Symfonia Pastoralna".
Kino „Bałtyk" wyświetla film
produkcji radzieckiej pt. „Złoty
kluczyk".
Adres Redakcji:
Piotrków, Al. 3 Maja 4. Interesantów przyjmuje się codziennie
(prócz niedziel i świąt) od godz. 15
do godz. 18.

--oRozdzielnia „Głosu Piotrkowskiego", ul. Słowackiego Nr 26.
Tel. 15-40.

Nic. tqlko

Znany ze swoich osią!;męc w
dziedzinie usprawnienia służby pa
rowozowej m:iszyn'sta parowozo
wni piotrkowskiej tow. Seweryn
Michalski odznaczony został ost'ł
tnio orderem „Sztandaru Pracy".
Tow. Michalski w kolejnictwie
pracuje od 1928 r. W czasie oku
pacji nie chcąc wysłu~iwać się
Niemcom służby kolejowej nie peł
nil. Natomiast z chwilą wyzwolenia naszego kraju spod okupacji hitlerowskiej natychmiast przy
stąpił do pracy od p 'erwszej chwi
li wyróżniając się jako jeden z
najzdolniejszych maszyn:stów w
Piotrkcwie. W rozmowie z nami
tow. Michalski opowiada nam o
sobie.
- Już od dzieciństwa marzyłem o tym, aby zostać maszyn~stą.
Praca na parowozie wydawała mi
się najbardziej interesującym zawodem. Zostawszy z czasem ma
szynistą,
dokładałem
wszelkich
sił, aby w zawodzie swo;m opanować wszystkie fachowe tajniki.
W ciągu długich lat, przez usta
wiczną pracę nad sobą doszedłem
do tego. że obecnie z dumą noszę
zaszczytny tyt1.J.ł przodownika pra
cy.
Uważam, że maszynista nie powinien wszystkich napraw przerzucać na warsztaty. Moją ambicją było, ażeby maszyna, na której jeżdżę, chodziła jak najdłużej
bez większych remontów. Wszyst
l;ie przeto naprawy, które moż
na było wykonać przy pomocy
klucza, względnie narzędzi będą
cych do rozporządzenia na parowozie, wykonywałem sam ze swo

im pomocnik!em.
Na pfirowozie PT 47 za pomocnika dostałem Eugeniusza Kład
kow<:kie;o. W dwójkę wykonywaliśmy wszystkie naprawy n·e
wymagające
użycia
obrabiarki.
Takie roboty jak uszczelnianie
rur powietrznych, parowych i wod
nych przeczyszczanie s!ta wodne
go w injektorach. uszczeln' anie
zawór parowych tp. naprawy wy
konywali~my sami.
Parowóz w
ten sposób był stale regulowany
i chodził równo. Takie drobne
roboty najlep:ej wykonać - twit>r
dzę może sam maszynista, któ

ry zy.ie na parowozie, jest jc..;o
gospodarzem i ma możność podczas pra::y podoatrywać jego potrzeby. Na•om:.ast ślusarze warsztatowi. któ;·zy naprawiają kilkadziesiąt parowozów, nie mogą z
natury rz::czv p:imiętać wszyr-tkich ~":CZ"..'~ó'.6w i narowów pos:::czególnych m:is'lyn.
Przepro1.vadzen'e napraw przez
m~szynistę ma ró·Nnież i tę dobrą
stronę. że unika się w ten sposób
postojów w cza~ie napraw warsztatowych. Wzrrusta przez to
przcb'eg parowozu, a pracownicy
warsztatowi są odciążeni i mogą

Szkolenie aktywu zwiqzkowego
pracowników

prze1nysłu

Realizując uchwały

II-go Kon-1 zostan:e na kurs centralny do Ka
Zawodowych, towic kilku działaczy związko
Związek Zawodowy Pracowników wych.
Celem tego kursu będzie
Przemysłu Chemicznego organizu przeszkolenie
przewodniczących,
je masową akcję szkolenia akty- viceprzewodniczących i sekretawu związkowego. Plan szkolenia rzy Rad Z:ikładowych. Wkrótce
wy przewiduje zorgan:zowanie przy Powiatowej Radz'e Zwi:p:kilkudziesiędu kursów
central- ków Zawodowych w Piotrkowie
nych craz kursów w pcszc?,eeól- zor~anizowany zostanie kurs dla
uych zakładach pracy - między m~żów zaufania w poszczei?ólnych
in~ymi także. w Pi~trkow!e:
O- zakładach pracy, który obejmie
b~Jmą oi;e ogołe~ k1lka~asc1e ty- także pracowników miejsccweg0
s1ęcy osob._ w P10.trko~1e, będą- przemysłu chemicznego. Ponadcym powaz~ym osrodk1cm prze- to w związku z powstaniem w
mY:słu chel'!11cznego, około 1000 zakładach przemysłu chemicznezw1ązkowcow.
go grup związkowych przewiduje
Z piotrkowskich hut szklanych się przeszkolenie na kursach prze
w najbliższym czasie wysłanych wodniczących tych 'grup.
gresu

Związków

zazdrościć!

Odwiedzamy internat absolwentek SPP
~Fabryce

Nieskazitelna biel, nieskazitelna
- to ;przede wszystkim
uderza nas, kiedy przekraozarny
próg świetlicy internatu dla byłych wychowanek ~zkoły Pr?:ysp:>
sobienia Przemysłowego w tomaszowskiej Fabryce Sztucznego J ed
wabiu. , Biel i czystość. I - spokój.
W internacie znajduje w chwili
obecnej pomieszczenie ponad !)(}
dzieweząt. W czasie naszej wizyty
jedynie część jest na miejscu. Pozostałe pensjonariuszki
są
ony
pracy.
Zwiedzamy pomieszczenia: świ~t
Iicę, czytelnię, sypialnie, jadalnię.
Rozmawiamy z dziewczętami, z
kierowniczką internatu,
z przeistawicielami kierownictwa fahryki. Przez cały czas uparcie prze3'-i
duje nas jedna myśl.
Przypominamy sobie nasze daw
ne lata, przypominamy warunki w
jakich v1zrastała młodz'.eż w okr~.
sie międzywojennym, w okresie i;,a
nacyjnej „twórcwści" i - zazdro
ścimy atmosfery i warunków, jn.kie gwarantuje dzif!iejszemu mło
demu pokolepiu Polska Ludow.1,
Polska - budującego się socjalizmu. To może nie jest zrozumia
łe dla mlodvch dziewczat z internatu ,.Jedynki", gdyż dla nich
już naturalna jest atmosfera w ja
kiej wzrastają, ale ci, ld0rzy swą
młodość przz7ywali w P · I ::: kepi
talistycznej, dla któr:,rch nie był •:,
miejsca w s~kałlch i przy warszta
tach pracy, którzy od momentu
wchodzenia w życie skazywani by
czystość

KURS
dla in strnktorów

P~K

Pc'z:i:i Cz Jr·.vony Kr::yż oddział
w P :!b:ani~!! Ch podaje do wia 1r1m::1
ści ?.e od dnia 15 września 1-.r.

ok~e" PCK w Warszawie org:~.ni
zuj; 0kin·fl dla instruktorów P"Wszechncgo szkolenia sanitarnego
PCK. Kurs trwać "Qędzie 5 tyg.Jd
ni. Nauk:i i internaty są ł:ezplat
ne. I~ażdy kandydat otrzymuje
zwrot kosz~ '1w przejazdu. Kar:dvda.ci m '.!jqcy na utrz~'1nan!u rodzi
ny, otrzymują po 15 tysięcy zbtych. y; ~run!{i p;·zyjęc'a: o:l 20
do 43 ht, wy:c.. zlgłranie L1ała ma
tura i cby;,vdelstW:J polskie, Podania wraz z dokumentami na.leży k : erować na adres: Okr':g PCK
w \Var~rs:.vi~. ul. Piusa 21. Te.rmiil do dnia 20 ~ierpnia br.
Bliższych
informacji udziela
oddzi ał PCK w Pabianicach, ul.
"Oułasltiego

17.

s'c: zająć innymi pracami.
Wia§n'e dzięki tej „żyłce" mechan'ka udało mi się utrzymać pa
roVifJz w takim stanie sprawna.ki,
że przejechałem na nim 23.0oo· km
bez napraw międzypociąf!owych.
n zwró:::'lo uwa,qę admin'stracji
kolejowej i Komitetu Wspólzawodnict\".;a Pracy. Za to, jak rów
nież za f'S'l:czędn:i spal:inic wę~la,
otrzymałem
tytuł
przodownika
pracy.
Z otrzymanego odznarzenia
„Sztandaru Pracy" bardw si~ cie
s;:ę. Będzie ono badżcem dla dalszych mo·ch wysiłków.

Sztucznego Jed"7ahiu

SKIERNIEWICE
Wzonm innych miast Skiernie
wice orga.nizują dziś l'IJCieczkę do
Wal·szawy celem obejrzenia trasy
W-Z i zapoznania się z innymi
osiągnięciami w odbudowie st·Jli<'V. Projektowana wycieczka W?.bu
dzi~::i
ogromne
zainteresowanie
w6ród mi<Jszkańców Skierniewic.
Zakłady pracy biorą w niej maso
wy ud1.iał. Dla usprawnienia loko
mocji zorganizowano kolumnę samochodową.
(Paw.).
ZDU~SKA WOLA
Pn:co·.vnicy Fabryki Krosien Ba:
n·elnianych w Zduńskiej Woli bra
li udział w pracach żniwnych. W
riP,[;U trzech dni grupy złożone z
13.'i osób, wyjeżdżały do wsi Woj::ibwice, gdzie pomagano tutejs-o:;-.·m mie:izka!1com nie tylko przy
Z«VÓt:CO ZCCŻ:l, ale również i przy
innych [>racach związanych ze żni

wa1-::-ii.

(c)

ZGIERZ
PZPW Nr 31 w Zgierzu otrzym:ily osta.tnio od Zarządu Miejskiego trzy bt:dynki, wymagające
kapitalnego remontu. PZPW Nr
:n zamierzają po otrzym·a niu kre
dytów '.: Centralnego Zarządu Prze

cl1Pn1icz11ego
Ważnym odcinkiem pracy wydziału szkolen'owel{o są kursy dla
~złonków kom'tetów ;vspółzawod

.,;„twa pracy oraz kół bf'zpiecze11
stwa i hirrienv pracy. \V organiv7aniu kursów dla członków ko mysłu Bawełnianego przystąpić
mitetów wsi:;ó1za\vo.·1n'ctwa pracy udział b'or~ przodown'cy i ra- do prac, związanych z przysto:-;ocjo'1alizatorzy piotrkowskich hut waniem tych bud~•nków na miesz
r.zklmvch . Warto pomyśleć o k!mia dla swoich pracowników.
(H.)
tym, by powstały w Piotrkowie
również koła
prelegentów-przodowników pracy. Mogliby oni
brać udział w prowadzeniu kur-1
sów dla członkói:1 komitetów
współzawodnictwa pracy, zapoznając kurs!stów z rozwojem współ
pomoc sąsredzka
zawodnictwa. osiągnięciami nnj1e
pszych przodowników pracy, ich
w czas~e żniw
metodami i racjonalizacją pracy.
W tegorocznej
akcji żniwnej
W okresie pien'lszep,o etapu na terenie powiatu opoczyńEkie
szkoleni::t aktywu związkowego go wielką rolę odegrała pomoc
Związek Zaw. Pracowników Prze sąsiedzka dla małorolnych chło
mysłu Chemicznego przeszkolił w pów. Zarząd Związków SamopoPiotrkowie ponad 100 os6b, ·przede mocy Chłouski::?j, przy pomocy
Zarządów Gm'nnych przeprowawszystk'm radców zakładowych dził na terenach gm n d :ikładne
i mę±ów zaufania. Na kur3 uczę spisy potrzebujących pom')cy oszczali robotni cy z „Horte:isji" i raz sporządził wykazy chłopów
„Kary". Należy się spodziewać, udzielających tej pomocy. Dzięki
że nowe kursy jakie rozpoczną temu w bieżącym roku udzielono
pomocy 1.111
najbiedniejszym
się wkrótce w Piotrkow:e, spełnią
rnln'kom oraz wdowom. Ogólna
należyc'.e swoje zadania pc\lną pow\.'rzchd a
obrobionej r.en:{:
na właściwe tory i uaktywnią pra wynosi 2.618 ha. Pomoc ś·,,.·iad
cę związkowców-chemików.
(S) czyło 1602 chłopów.

Wdowom i małorolnym

dla 'I ki", który nie pozwala na zat.r•1d tu prowadzi. Mamy na myśli uro
tych wszystkich dotykalną, .1ama nianie większej ilo~3ci pracownic gę - nie w przenośni, ale tę docalną jest ta zmiana, jaką gwaran na jednej zmianie, co było by ko słowną drogę, przez którą trudno
tują młodzieży polskiej, młodzie- niecznością, gdyby dziewczęta po przejść, w której grzęźnie się.
ży robotniczej i chlopskiej, dzislej 1 szły do szkół wieczorowych.
Ale o doprowadzeniu tej dl'ogi
sze dni.
.
.
Dziewczęta mają samorząd. Ale do właściwego stanu kierownichvo
Absolwen~1 SPP. to. dz1ev:: samorząd ten jeszcze zbyt cicho i fabryki też już myśli.
(jot)
częta z całeJ Polski.
W1ększosc skromnie pracu~e. Tutaj należało
. z .województ~a lube~s.kiego, i by oczekiwać pomocy i 'lpieki :ie
k:eleckiego. Powaz_na częsc .o strony Związku Młodzieży ?olsieroty. Po ro~zn~J nauce w Szk;) skiej, tymbardziej,
że praw:e
le Przysposob1cma ~rzcm~sl~wc-:- wszystkie dzlcwczęta są w sze.rcgo, nauce połączoneJ z zaJęcianu gach ZMP.
praktycznymi w miejscowych zaKiedy opuszczamy internat, inWśród mało
ś:rr1ed.nioro!nyeb. cł1łol1Ów
k.ładach pracy, powędrowały \lo ternat - cacko, raz jeszcze pofabryk. Ponad 90 - znalazło miej \Vraca to uczucie radości, że mło
rozprowad~ono 16,~
sce w PFSJ Nr 1.
dzież robotnicza wzrasta (ziś we
Powiatowy Związek Gminn.i·ch planowy s:mp zbc::~:i. z'cmni<'..kó·.v j pów w podstawowe artykuły :.;poPrzez d~a lata będą pncować wspaniał"ch warunkach i -.iczucie
w .zakładzie, do. którego z0st<'~Y (choć spó~nione) zazdrości _ ż~ Spółdzielni w R::<dQmsku od oic1·,v chroni11,c tym samym bietl:>tę ,v'.ej żywcze, j2k też okupuje od 1tirh
plor.y po zaormalizowan~·~h crski~rowan.e. W ciągu .t::rch ?wu 1;-~ rnv nie moglifmy z takiej opieki szej chwili s·.vego istnienJ.a przej:l ską przed wyzys:de'TI ł:og1.czy.
Z zadani:l tego P7,G;-) · ·1 P..ad0m n:::ch. Irażdy ro!{ śni::-d~z~·ł o roz?pełmą swe kwah!;,kacJe.', c?j~ i korz:•st~ć. 'Z&.zdrościmy dz.iewcz~ wiał dużą d::tlałs.lność mając za za
z d_z!e~~ząt ·~Jedyn}~ 1 po~ azna tom i pięknego domu i sal i łaz1e danie zaop'.1trywać chłopów m~ ło skn wywiazał się d')brze. Poprz"z ...,,oju spó!dziclcrnści wie.isk. I t'.'lk
częsc. JUZ. w teJ c?i.:'111 rrac~1Jc .sa- nek i ogrodu z b'.lsen~m i plażą. i średniorolnych w nawozy szt·1cz gminne spółdzielnie rozbudo;v:rn:i. w roku l!H5 obroty jej w r::i.rlJm
modz1elm.e, zarabiaJą~ i:a. r':'wm ze jednym słowem wszystkiego z wy ne, maszyny rolnicz~ i ziar;io s!e:i1 ZJ3t'łła
znacw:e s:)óldzielmnść szczańskim wyncsily 63.103 t::s.
stars~ym1: długo~etmm1. JUZ pra- jątkiem::: drogi j::1ka do interna ne, a z drugiej strony prowaJ;;.i.; wicj~'.r2., ktćn. znpa{rirje
r.h!o- ~lotych, w roku 1946 192.G!.2
cowmcami. Totez prawie WS''.y3L'
.
·
tys. złotych, w roku J917
!:i(, są zadowolone' z prai:y i z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
---------235.990, w ubiegłym natorabst
r.pieki, jaką znajdują w zakładzi..:,
ł
roku już 360 milionów złotych.
i w internacie, no i z zarobków. Jedynie te, które nie wyra
biają
baz technicznych, trakt~)
wane są w dalszym ciągu ;ako
po wyzwoleniu udziały te wyraża
1:.rzenn:„e. /
przyczyn1a1ą się
!y się sumą 892 tys. złotych, w ro
Za pobyt w intern;;ide dzie .vczę
im ubiegłym sięgały )·iż cne pra
tom potr!!ca się z ich zarchkćw
Racjonalizacja,
usprawnienia myśli hasła: co należy zrobić, aby
Ob. Eugcn:'Usz Dłu~oszev;sld wie 9 milionów z~otych.
cdpowid:i:e do kosztów sumy. _nową treść w te pojęcia tchnął praca stała s·ę wydajn.ejszą?
zbudował
przyrząd,
służący do
Dla d1pełnienia ob1·23U o-iąg
Przykładowo w m1es1ącu lipcu socjalistyczny stosunek do pracy.
Racjonalizator ob. Jan Nowac- wyciągania zaworów. Zastor.owanięć
przytoczymy j~szt'.ze dane, do
przeciętny dz~enny koszt utrzyma Każda czynność i wysiłek ludzi ki skonstruował urządzenie do nie tego pomysłu wpłynęło barnia w:-,rniósł 130 złotych, a do tego pracy obraca się na ich własny chłodzenia s'lnika; pracującego dzo dodatn'o na ułatwJcnie pra- tycz~ce skupu zb'.)ż:i i ziemni2.!::ów
dochodzi zryczal'Tvana miesi;~z- pożytek. Praca i owoce tej pra- na próbnych obrotach. Dotych- cy i skracenic c-,;asu jei t·„y:m'a. oraz dostarcz~mia nawozów.
na opłata za pranie i inne ustugi, cy są wspólnym dorobkiem kła- czas był on chłodzony wodą,
Ob. Walery Czekajewski zapro
Ogółem w latach powojennych
zamykającą, się k~otą 200 zło- sy robotniczej. Dlatego też rosną płynącą z kranu, co powodowa- jektował i wykonał urządzenie
skupiono:
6.675 ton zboża i 14.04?.
tych. Poz.osmła częsć zarobku. wy szeregi przodowników pracy, ra- ło, ,że w różnych częśc' ach silni- do wkładów panewkowych. Popłacan~ _Jest młodym nbotmcom cjonalizatorów i wynalazców.
ka panowały różne temperatury. mysł jego polegał na wykorzysta- ton ziemniaków, rozprowadzani)
w c~łoscl.
.
.
. \ W Zakładach Sprzętu Trans- Różnice te stawały się bezpo- niu częś::i starych i zużytych. n;i
'.::i st 'l'i-Śród chłopów m?.b i
Wiek. penSJOnanuszek waha. Sl'.J portowego Nr 4 w Głownie racjo średnią przyczyną nierównomier Ob. M. Toma'>zewski uprośc~ł bu- średniorolnych 16.569 ton nawow gramcach 16 lat.
Dziev:.
. .
· ·
b · .
d oc1erama
·
· s ·. ę s1·1m'k D ·
t kt,
. lk 20
,
ł
lfl• na1izacJa
1 usprawmema o eJmu- nego
a. z1ęt•'·::~d:o:e•'i ,
µrze>zn"r7oP·r::I; :::ów sztucznych.
czę a,
ore me 1 onczy Y 18• · - ją wszystkie dzlały. Ludzie za- ki pomysłowi ob. Nowackiego dowi>
do ladO\\~an · a
akumubtoró;•:.
- w nowym .roku szkol~ym iJę?~ . trudnieni w ZST Nr 4 pi·acują w mankament ten został usunięty.
,
.
Tyle mówią nam suche "yfą.
mogły dopełnwć swe w1adom'J'l ;1, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D·z· ę:ci tym uproszc::n ·fll"l pra'.'.:a
stała się znacznie wydajniejsz3. Wa.rto jeszcze nadm'.edć, że PZGS
ogólnP. i fachowe w Szkole Pl'z"!my ,
bo z:imiast tn:cch rrm'~"' lrrlować pJw:itni~jnzymi 03ią~nięciami p:i
słowej,
jak:i jest czynna prz:>' /
jednocześnie 7 akumnlntorów.
PFSJ. Z rozmów wynika, iż mię
szczycić się mote n:?. katdym oddzy młodą gromad~ panuj9 p~j
W dziale racjonalizacji i u- cinku. Sz'.:zególnie dohrze pra:mj~
do nauki,
sprawniefi. wyróżniE się ponadto Referat Ziel:irski, który potnfił
Kierownictwo ,,Jedvnki" w _peł
tokarz - frez('r Emil Fuks, ślu- zach~cić chłopów d'.> upr:i.wy ::-JŚni docenia konieczność stworzenia
Coraz ściślej zaciągają się wię-1 gli oni chłopom, zorgan'.zowa- sarz Michał Nowak! .m,onter sa- iin lecZ!liczych na łącznym obsza
warunków do nauki tym wszystkim, które jej chcą i które, a to zy pomiędzy robotnikiem i pra- nym w Związku Samopomocy n:o~Hodowy Leon l\.m.Je<:, monter rze 8 h
a.
.
jest najwai.'liejsze, wyniosą z. 11iej cującym chłopem. W ramach ak- Chłopskiej w Zelowie do przepro ~111:1 kawy Jan Haber:i.
cji łączności miasta ze wsią ro- wadzen·a wyborów do Zarządu,
Atmo~.fera. p:rnująca w Zakła-1 Otszar ten zna!.'zme z;.-!ę1rsz0ay
właściwe wartości i korz~1ści.
Sprzętu Transport'.>wego zo~t.:mie w r?4u !950. gdyż tdl:ie
Dla najzdolniejszych stwor~one botnicy przychodzą swoim towa- w którym zasic>.dali do tej pory I dach
wstaną możliwości. nauki. chociaż rzyszom na roli z jak najdalej bogacze i wyzyskiwacze wiejscy. Nr 4 ,., Głown ; e, sprzyja rozwo- rosimy l~cz:i1cze Jak:. kaper, •m>;by poprz:!z Uniwersytet Powszech idącą pomocą na odcinku gospo- Ludzi tych z Zarządu usunięto, jowi racjonalizatorstwa. Pracow- t:i, sza1w1a itp. v.pr:.:w1ane t:.1<lą liJ.
(sław)
ny. A dla chętnych - kierowni- darczym i kulturalno - oświato- a na ich miejsce wybrano mało- nicy pogłęb'ają swoją wiedzę ·obszarzo .25 ha.
rolnych i średn'.orolnych. Dz'.ęk1 przez samokształceni e . Robotnicy !'ll!l<r''"' ;m1:11nm•1 . ,;,„,,,111 ::,:11: ::: "' 11;• 1•:1„, • 1,1:11 m·„ ,„.
ctwo zrobi wszystko, by umoż!L wym.
Robotnicy Państwowych Zakła czujności robotników i chłopów ZST Nr 4 w Głov:nie chcą dowić im korzystanie cho~iażby z kur
Złóż ofiarę
sów korespondencyjnych, które bę dów Przemysłu Bawełnianego w elementy spekulacyjne zostaną brze poznać zagadnicn·a związa
da najwłaściwszą formą nauki z Zelowie b' orą czynny udział w wyrzucone poza burte naszego ne z ich pracą. aby móc jeszcze
odbudowę
lZch.) leoiei i wvdainiei oracować. le\
tMtaei na tok nrodukcii „JedYn- tei akcii. Miedzv innvmi Pomo- społeczeństwa.

li na „wieczne bezrobocie" -

Wzrastają

znaczn· eobroty PZGS wHadoms~u
i

tys. ton nu1voz'9w sztu.r-zu,·cb.
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ROBOTNICY z ZELOWA
pomagają mało

i średn;orolnym

na

Warszawy
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r?ołiaz łwÓU'cgych os5ągnięć
Polski tudowej

\Vystawa przem-ysłG.J po~skiego w Moskwie

Ażeby dostać s:ę na teren wystowy przem1slu polsk;ego v1 M:nkwic,
trzeba przcc ;ąć rz3kę tv'.os:w1a i
prze1ść przez piękny mo•t Krymski.
Nie widać stąd jeszcze pawilonów
wystawy, ukrytych w zieleni drz~w

pa~ku im. Gorkiego. Lecz za parę
dni napis no centralnym pawilonie,
zapraszający do zwiedzenia wystowy, będzie już widoczny z mostu.
Wsiępując na teren wystawy widzi s:ę wszędzie rusztowania, spotyka ludzi, pochłon:ętych gorączko
wą procą, słyszy się wesoły stuk miot Pon1inao niepewnei p,.,_ąodq
ków, zgrzyt dźwigów r nawoł)'IWO
nio robotników. Dźwięki te harmonijnie zlewają się z _:;ymfonią procy sto
licy radzieckiej.
W centralnym pawilonie ustawiono już najcięższe eksponaty: kołów Nagrodę ,,Głosu
kę, frezarkę, karuzelówkę. No ukoń
czeniu jej proco elektrotechników i
zdobył
loda godzina. zabłysną światła ze
Jeszcze o godz. 10-ej przed blu- wsi kolarze mijali most kolejowy
specjalnych plafonów. Uwijają się
robotnicy przy montowaniu ekspo- rem informacji na ul. Piotrkowskiej na szosie Pab:anickiej, ost2tni byli
natów włókienniczych. Pochyleni nad 104 stał długi S?.ereg chętnych, któ- dopiero przy placu Reymonta. Na
planszami i wykresami polscy i ra- rzy chcieli wz;ąć udział w wyścigu szos:c wąż zawodników roz.ciągnął
dzieccy studenci nok!ejojq ostatnie dla pos:ad!łczy rowerów turystyce- się jeszcze bardziej. Częste defekty
zmuszają wielu startująnapis'{, spn:iwdzoją i poróNnują je nych na dystansie 25 klm. O 10.15 rowerów wycofania
się z wyśc'.gu.
zakończono zapisy, a w 20 m:nut po cych do
z plonem. No zewnątrz pawilonu tem
144 osoby licząca kawalkada Chłodno, pochmurno, ale deszcz nie
przybyli z kroju górnicy budują mo- zawodników wystartowała w kie- pada. Wieje slaby w!atr boczny. Po
del sztolni, ustawiają s1emple, dopro- runku placu Wolności. Trasa prowa zwala to na rozwinięcie stosunkowadzają do porządku miniaturowe dzila Piotrkowską do Placu N'.epo- wo dobrej szybkości.
wózki.
Czołówka złożona z 10-c:u 7..awod
Rudę Pabian'.cką,
dleglości, przez
W drugim po...vilonie, jasnym i sło Rzgów, Chojny, Rzgowską na metę nikóv.r, l~tóra wy forowała s:ę do
przodu, po przejechaniu p:erwszych
necznym, ustawiono już eksponaty przy ul. Piotrkowskiej 104.
Oślizgła jezdnia nie pozwalała po 10 kiloll'etrów pozostaje w nie1.mie
naszego przemysłu drzewnego: pokój sypialny, stołowy, izbo szkolno, ezątkowo na ro~winięoie dużej szyb nionym składz:c dC' km'lca wy:;::igu.
Na IT'ete w;::>~d2 n:;•nw:v P."'dziumeblowanie świetlicy. No ścianach kości, ale mimo to, kiedy pic:rwiszą ogromne fotosy, przedstawiaWszę
jące odbudowę Warszawy.
dzie spotyka się zmontowane stoiska i gabloty gotowe do przyjęcia
ekspo,1otów. Na piętrze mieści się
olbrzymie, barwne panneau Ziem
Odzyskanych. No zewnętrznej, poprzymocowano
ścianie
łudniowej
przedstawiającą hutpłaskorzeźbę,
ników przy procy. Przed wejściem
do pawilonu us'awia się dekoracyjne płaskorzeźby.
W trzecim pawilonie ma się rozmieścić· wystawa dzieł plastyków poi
skich, przeważnie Dunikowskiego i
Kowarskiego. Dobiega tu końca rctusz wnętrz przed ustawieniem rzeźb I
obrazów.
i dś
I
b włożono w.
. pracy
. Ogrom
.
o wrezenre pa'"'' 1anu, y sztuce po
skiej nadać godną oprawą.
Zainteresowanie publiczności rodzieckiej vvystową naszych osiąg
nięć - jest ogromne. Prosa radziecko pisze dużo o Polsce, o naszych
sukcesach gospodarczych, o naszych

144 startujących !Jl~i!! turystycznym na 25 km.
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SLĄSKA

PAŃSTWOWYM

TEATRZE
WOJSKA POLSKIEGO
(Jaracza 27)

Dżiś,

dnia 15 sierpnia br., o godz.
14-tej opero „Halka" St. Moniuszki;
przez
zakupione
przedstawienie
ORZZ (passe-partout i bilety bezpl_otne są nieważne). W partii tytułowej
Jodwiqa Lochetówno oroz N. Dubi·
nówno, W. Domieniecki, Cz. Kozak,
H. Pociejewski; P. Borski, Z. Platt, R.
Zabo, E. Fedorowicz. Kapelmistrz E. Kowalski.
O godz. 19-tej przedstawienie wolne opery „Traviata" G. Verdi. W por
Iii tytułowej Barbaro Kostrzewska oraz R. Wolirisko, O. Szomborowsko,
St. Witenberg, A. Hiolski, Wł. Lwowicz, A. Szczęścikiewicz, E. Fedorowicz. Kapelmistrz J. Sillich.
Jutro, dnia 16 sierpnia br., a godz.
19-tej opero „Carmen" G. Bizeta
prze.z
!przedstawienie zakupione
ORZZ, passe-partout ! bilety bezpłolne są nieważne).

Tl:ATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
Łódź, ul. DCJ~zyńskiego 34
Przez cały miesiąc sierpień codziennje o godz. 19.15 w Teatrze
Kameralnym komedia Shawa „Szczygli zaułek".

TEATR LETNI „OSA"
Dziś o godz. 19,30 „Ja d zia w d owo".
Ciesząca się wielkim powodzeniem
„Jadzia wdowó" grono będzie w
„Osie" nieodwołalnie tylko do wtorku 16 sierpnia.

-IK"ll Jl-

Robotniczego'', rower turystyczny,
Jerzy Radzikowski

I
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ADR.1.A - 1,\'.1eczua Lw:1."
g<>d.z. u, i6, 18, 20
film d<>zwolony dla mtodz1eży od
od lat 14
- „Trójka. Trefl"
g,d,z. 17, 19, ,21, poranek g. 10, 12
dozwolo~ dla mło®leży
BAJKA - „Dzieci z jednego pod·
wórka"
godz. H 16;; ~~. 20 •
dozwolony dla.• dz·eci i młodzieży
GDYNIA - „Program Aktualnośc1"
Kr 35.
godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, l!J, 20,
BAŁTYK

21.

-HEL (dla mlodz.) - „Wielka Nagro
da"
gock 131 l:J.30, 18, 20.30
MUZA - ,.Gasną.cy Płom:eń"
godz. Hl, 18, 20, poranek godz. 9, 11
film dvzwolony dla mtodz1eży od
lat 18
POLONIA - „mica Graniczna"
godz. l 5.30, 18, 20.30, poranek o goclzinie 9, 11.30 .
film dozwolony dla młodzieży od
lat 1'.l
„Na tropie zbroPRZEDWIOŚNIE dn i"
godz. 16, 18, 20, poranek godz. \l, 11
film dozwolony dla mtodz1eży od
.,
lat 16
ROBOTNIK - „Młoda Gward 'a"
godz. H.30, 16.30, 18.30, 20,30
dozwo.kny dla niło.dzie2y od lat 12
ROMA - Dziewczęta z baletu"
godz. 16, 18, 20, poranek godz. 9, 11
dozwolrny dla młodzieży od lat 12
REKORD - „Alek~ander hlatros<iw"
dla mlodz. godz. 14
„ Dz" ew czę z Północy"
godz. 16, JS. 20
dozwolony dla młodzieży od lat 14
STYLOWY - ,.Skarb"
dl• mlodz. gocJ>z. H
„Cz-warty Peryskop"
godz. 16, 18, '.!O
:B'ihn dozwolc>ny dh młodzic:·.y od
lat 14.
„Chłopiec z Przedm'eśe:a"
śWIT godz. 14, 16. 18, 20
dczwolouy dla młodz. od lat 14
TATRY - „Cygańska Miłość"
godz. l 6, 18, 20.30, poranek g. 91 11
film 0"7,wolony dla mlodz:eży od
lat Hi
„Tragicrny pościg"
TĘCZA _
..
godz. 13, · 17, 10, 21
!.lin c~.-zwolony dla mtodz1ezy od
lat l S
,.W'elki Przeł•,m"
WISŁA godz. ).6, 18.SO, 21, por-auek godz.
D. l !.IO
film dozwolony dh młodzieży od
H 14
W:i:ió!'i:I•IIAP.Z -

„Wieli na pogrnnirzn••

godz. 17, 1[), 21, pora_n~l~ gcdz. o, n
Gazwolony dla mlodz1czy od lat 14
,.'rr6.ika ··rrcfl"
WOLNOść goilz. l G, ] <;, ~O. poranek gnrlz. O, 1l
film clozwolon~· dla mlodz:ezy
„C\;uzcezona z 'l'nrL
ZACHĘ'fA meni i"
godz. 16, 18. ::o, poranek godz. 9, 11
f"Jn. d0 7 ~nJnnv rJJA młnrl71PŻV OÓ
hl J:.'
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Na 144 staiiujących wyśc~g ukoń
czylo 120-tu.
Dobrze by było aby w roku przyszłym startujący zostali podzieleni
na dwie grupy - do lat 18 i powyże.i 18-tu. Kiedy patrzy się na starZdobywca rcwcru turystycznego
tujących obok sieb:e: wątłego siedemnastolatka i dobrze zbudowa- „Glcsu" - RADZIKOWSIH.
nc:go, trzyd7..iestoletl1!'.ego mężczyznę
to widać od razu zbyt dużą przewa
gę fizyczną na korzyść tego drugie\Ą/yniki ligowe
go.
ROZMAWIAMY

ZE

Górnik-Legia 4:2

ZWYCIĘZCĄ

Warta-Po~on!a(WJ

i zdobywca roweru Je
rzy Radzikowski, uczei1 gimn. :m.
ma lat 19. W kluŻeromskiego, b:e jeździ od ubiegłego roku. Pasjonuje go kolarstwo, szczególnie szosowe. Jest strasznie uradowany zdo
Zwycięzca

2:1

AKS-Kofojarz 1:1
Lechia-Cracovia 1:1
Poionia(B)-Ruch 2:1

bytą pagrodą.

spodziewałem s:ę. że zajmę
dużo
Miałem
miejsce.
szczęścia . Rower ofiaruję ojcu, ma
daleko do pr;icy. Marzę o prawdzi-

- Nie
pierwsze

Arko

kl. B.

VJ

Decydujący mecz o WeJsc1e do pił
wej szosowej .. mas,zynie", ale to n'e
na moją kieszei\ kosztuje przynaj- karskiej kl. B okręgu lódzk·iego pomniej GO tys. zł. W przys'zlym roku między Arko i Na.przodem z Rudy
bc;dę startował równ:eż.
Pabianicrkiej zakończył się zwycię
- Życzymy powodzenia w nauce
stwem łodzian, w stosunku 3:1 (3 :0)
i przyszłych sukcesów na szosie.
Awansu dostąp:la drużyna Arko, dla
(J. K.)
której bramki zdobyli: M!szcz'.1k 2 i Marchwicki. Honorowy punkt
dla Naprzodu strzelił Pasikowski.
Zawody prowadził dobrz~ ob. Racięcki.

i

Goście nie zdtob li w lodzi ani jednej bramki Spóinia (Udź) - Włókniarz ,
Widzewa minęła. .l uż n::,m sygnalizow::mo z P.aclomia, Idnicy Ogniska pomagali sobie zbyt
Z LY. A passa.
. (Zgierz) 4:1 (3:V)
że łodzianie fam w;r adli nieźl . Na meczu wczm·ajszym wpra często qstrą grą, ,w czym celowali

ew»FV'tii"MA>*M&#& WW:WDWet:m'.3U'.+Ja:&il·?14LPf*HSft>i:!!ii<\i t"i«W
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\fil_ JĄ~·aiew

Daleko od

sław (niestowarzy~.zony).

idzew--Og isko 5:0

6 50 r.gszqt~ auąy1:ji.•. 6~ f,}-i;i,-.
~be-gb 11r e ciwnilia, :ic'1foal: ~,~tćl':i:"f.-s1al dui·o
rt\iJł
wdzie \V\tlz
grorn dnia, 7.0D- Audycja da wsi. 7.15
dogoclnych ckazji, czego pr~dtcm nie było. W napadzie gr:mo lrnmbi
Muzyka. 8.00 Dziennik poranny. 8.25
nl!.cyjnie. Jankawski jest dcbr~'lll nz.bytkiem, P:nvlil•cwski rczpcrząD. c. muzyki. 9.00 „Sylwetka poetycdzał silnYJJli „bombami". Fo,rpclc 11yk z 1'Iarcink:h.i rn duż zmarn:i.k Aclome Ważyka". ~.15 Muzyko.
wali dcgcdnyrb pozycji. \Vicrnik i;rał 'l:byt boja:.lliwit'. "'.:7 prm:icy sła10.00 „Nauka w służbie odbudowy".
liiej niż zy;ykb wyp::idl Sł:iby. Reszta. na pozicmi~.
l 0.20 Audycja regionalna. 11.00 IŁ)
.Tu~ w pierwszej minuc·e Pawliostro. T.;chn!ccnic
Ogn:s<ko
Omówienie programu lok, r.o az1s. zawodnicy gralo
nie są wysz]~oleni n:ilc- krrw.;-''i rtrz"'lil silnie na ln·a11'.'0:: go
11.05 (Ł) Muzyko symfoniczna. 11.25 życ:c. Nad pozfom wybijał się G·.voż ici, n!estcty - piłk:i. po!'.zL:t na aut.
IŁ! Komunikaty. l l .30 IŁ! Pi eśni. 11 .52 dziński, były za'.vcdnik łódzkich ko- W 4-ej minucie tsn sam zawcdnik
Romans z koncertu lcjar;:y. Janiak uchroniił drużynę strz<>lił za to n:cuchronn·e w praIŁ! Korlowicz smyczkowego. 11 .57 Sygnał czasu- i swą od większej porażki. Kierown:- wy róg fri.tki Ogniska. W 7 m:n. z
12.04 Poranek symfoniczny. ct\'\O gości intervvcniowało u arb:tr3 dośrodkawania prnv:o::~-,·zydłowcgo
hejnał.
13. 15 Koncert z terenu wojew. kielcc- że gra Jankowski ze Zjednoczo- lodzi.::n. PawE:oy;.;;ki główką zdokieqo. 14.00 „Wypoczywamy nad wo nych. Zawodnik t2n jest jednak po bywa drugą bramk~ dla svn:ch
14.10 Audycja dla młodzieży. twierctzony dla w;dzev.ra i z prote- barw. Od te.i pJry z2~naczył'.\ s.:ę
dą".
przewaga zc.s;:i:Jlu W>lz~·.t.·a. Za·;:o14.30 Koncert Polski.;j Kapeli Ludo- :;tu nk nie b~dzie.
wej. 15.00 „Sto;o baśń" J. I. Kraszew
skiego (cz. li). 16.00 Dziennik popo16.20 Muzyka poważna.
łudniowy.
Mocno re'.damowane przez orga- przyjechał tyllo Na!Dierala, który
16.30 „Jan Bielecki". 17.00 Koncert
rozrywkowy. 18.00 „Chleba dosyć" · nizatorów i rozłożone na dwa dn'. ze względu na ta, Ż::! zawody r oz- ?udycja ludowo. 18.45. ~ccital fo'.- li zawody kolarskie na torze w Hele- grywane były w konkure:-icji druży
tepronov.:y. 19.~5 Tran 3 m.~s1 M z F~s~r-1· nowie, o puchar przechodni PZKol. nowej, musiał o;;:n:niczyć s:ę c!o ro
valu Swratowe! Federac.11. łodzrezy 1 ·uż w pierwszym dniu rozczarowa- I 1i widz:i.
d
•
• .
Demokratyczne 1. Transm1s10 z Budo- .1
Z \7rocławia startowali nast~'Jupesztu. 19.30 IŁ! AudySjo rozrywko- ły, ~1ehc~1e zresztą zgroma zoną
wa pt. „Zielony balonik . 19A5 „Ver-1 publ!cz.nośc.
.if!CY zawodnicy: - Janik, Janicki,
.
.
bum nobile" _ opero w I akcie St.
B"JŁoclz'.
Z
Kreblewz2,;.
Chacia.
straciły
S1abo obsadzone
.k w·1e czo rn y .
.
. k"1. 21 . OO Dzrennr
.
.
.
. . . . zawody
Mornusz
21.40 Muzyka taneczno. 22.L.9 Wie- na_ a_t:·akc~Jnosci i n-.e m'.lzna s:ę rucz, Bek, March-,y;l'!s'.,i, zwoJ:fo:1ki.
czór Sonet w wyk. Roberta Cosade- dziw:c głosnym mvagom rozgorycza Mall:-iowski. Gabrych.
.
SLTSO . Tronsm is1·a z Lu ::erny. ,23.25 O- neJ· publiczności pod adresem orga
W ptcnktacj: ogólnej zwyei,~ż~rła
Łódź I _ 72 _5 pkt., przzd \V;·ocłastotn·e wiadomości. 23.35 Muzyko ta- nizatorów.
ł
.
.
neczna. 23.50 Program no jutro. 24.00
Okręg krakows1d w ago1e me zg.o wiem 42,5 pkt. i i:.cdzią II - 41 pkt.
IŁ! Koncert życzeri. 0.20 (t) ZokońWarszawy
z
a
zawodników,
sił
c:z:'.::n:e audycji i Hymn.
llZi&S3"

kowsk: Jerzy (ŁKS Włókniarz) z
czasem 53,54 min., zdobywając w
ten sposób p;ękną nagrodę ufun<lowaną przez Redakcję „Głosu Robotniczego" w po~taci roweru turystycznego. Jako następni przychodzą:
Kalowski Leon, Kałudzki Idzi, Skoro
ski Lucjan, Busz Mirosław - wszy.
scy z ŁKS Włókniarz i Seldor Zdz'.-

Mosl<vł·t

W oddali na brzegu bez przerwy skrz~czaly traldory
s;lina i Remnewa: wyrównywały w~lcam1 _ogror~ny dłu~
goścl dwóch kilometrów teren, gdzie z~m1erzal~ s~awac
niry. U mara Mahomet, F edotow, Kedrm. oraz mm spa. . .
wacze przygotowywali sprzęt do spa""'.an1a,z obu stron rozpoczęto budowę dwoch sredn:c.i w1.eljeden dla stacj_i nurków
trnści drewnianych domów pod zarządem starszego nurka Śmiełowa, drug'. dla pracowników łączności Tani W asylczenko. Dale] zaś, .na
brzegu, budowano w pośpiechu trzeci - dla saperow.
Dom jeszcze nie był gotowy nawet w połC?v~~e. _ale dookola stal już w,ysoki p~ot, a wewnątrz mzynier Nekrasow ze swo'mi lud źmi, szykował SIG do przeprowa..
. .
dzenia dużych wybuchów n:i. cieśnin'..c:
Elektrownia powiększyła s1ę: • obec111e bylo .iuz sz2sc
pi"ze:rnśnych instalacji. Obok e_lc!drowni. szybko w:vro.
i:ły: g::uaż i pracownia mechan"czna.
Zaledwie zaczęli kłaść fundamenty pod staCJQ tłoczą
/." >3s:ic'!.. a już Filimonow przekazał szofcr_ów Po~isz
czukowi i wziąwszy sobie do pomocy Sere~ma. prob?monlow,rnm
wał zorientować s~ę w czekającym go
.
,.
.
.
pon"'p i motorów.
me czeb1 Jąc _a"l
Na glinianej podłod2e ekktrown1.
urząd z enie pracowni bc;clzic s'.rn!'i.ezo'ie, . usta:vili . czt::'c1
i detale insta!acji. Tl-faszyny były nov.re, nikt nie Ynedz·ał
jak j2 należy zło~;yć. Ameryka?ska firm::i n.i-.: p_rzysłała
dokładnesto komnletu wvkresow. wvaladarn. ze brak

*''?·łAftk'*

•i!·S>Gli ;aqct a;

napastnicy. Spoi·adyczne wypady go
.,likwidował" w pprę bramkarz
Widzewa - rvlusiał.
W 40 \nin. Jnnko\\"Sk: dobrze „wy
pus,~:::zony" przez Fornalczyka strze
!ił bramkarzowi dość prosto w ręce, zamiast sk,!erować piłkę w jeden
z rogów siatki.
Po zmianie stron już w 3-ej minucie Fornalczyk podwyższa wyr.1:k do 3:0 dla lodz'an. Jankowski
główką w 4 min. strzelił czwartego
goala.
V/ 31-ej rhr;nucie z zamieszania
podbramkowego Wiernik z.musił po
raz piąty bramkarza gości do kap:tulacji.
W m:nutę pJtem z \Volnego Gwoź
dz:ński strzelił do siatki Ogniska, je
d:iak z pnwodu spalonego s~dzia jej
n:e uznał.
Dalsza przewaga W.'.dzewa nie
przyniosła gosr,>odarz:;im zmiany wynik• 1.
Zawody prowad;ził obiekty\vni·e
<Jb. OrlikovTirki z Katowic. Widzów
zebrab się około 2 tysięcy.

'Towarzyskie s.potka~~ 1'i~ ~11!, lt<
rozegrane w Zgierzu zakończyło się
zwyci'istwem łódzkiej S:>ójr.i, dla
której bramki :iaoby!i: szllurek i'
Kraszęwsk: po 2.
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jest drobnych części, które mogły zag:nąć, albo też amerykaliska firma „zapomniała" je zapakować.
Batm~now s;1cdza1 cal2 .~;1 ol'I 1r01zpJJA ·ap}[c;nd EU
w kabince Machowa - jeździł na .wyspę, by sprawdzić
czy nie znajdzie na trase porzuconych rur. czy nie
\!grzęzło gdzieś auto, lub czy nie spotka zbyt dłu !SO odPrzychodził do
poczywajqcyrh przy ogniu szoferów.
spawaczy i uważnie wysłuchiwał Um::i.ry Mahom2ta, który zawsze był bardzo ,·;ymagający z·nlaszcza, jeśli chodziło o narzędz c. w których stale wynajdywał różne
braki. Czas~m Vlasyli M~ksymowicz przypominał sobie
o Nc'.;:n.sowie, odwi::-dz::ił go by popatrz2ć, jak przygotowują potqżne zapłony. Czasen wchodził do przekcnu, do starego Ziatkowa.
Stary pracował p'ln:e, bez wytchnienia, _rzadko pozwalając sobi2 na odpoczyn2k lub wypale111e papieros1.
Huchy j2go były bardzo cs3czędne, sprav1dzone w. ~ią
gu długich lat pracy. Uw:igę Z\Vracała ogr?mna, c1qzka
nv.rz<;d~1e pracy wyłopc::ta z wy~iętą mocno rączką L.i tnego przodownil;:a.
z·atkow trzym'lł lop:itG w::;<;tą stroi1ą do góry, zaś
lrzon ooicnł o k:::!ano. Prawlc nie pochylając się, nacis'.rnł sJcraj rączki i ł?p:ita. jr.k gdyby sama chv1ytała
: pod;10.siła z;em·ę. Lc!;:k 'c ~:-hnięcie - i ka;vałki ziemi padały 111 poruszaj'.tcą s!ę wstę~q pr~~no_snika .
BrtmanO\V spnnvd·~ał ll'.l sekundniku: Ziat.rnw przeaniżeli każdy
rzucał łop3tą clwn razy ,-.,-;~ : ie.i z'emi
.
„ młodych ko.Y:czy.
popros1l Ziatkm.va.
- • Poz·wólcic s"Jróbować - Poco brudzi~ ręc :c ~ \~laszą spra\·;ą j est procować
.
odp,1\vicJ;:!al :;~:.i.;:-y. .
','.Jw1 _ Ręce ucz1 r,łow~. IT:i buclc\":ie wypadnie przerzucić n'.e jcd:m i.;iiio:-i ::.nctrów sześ::iennych, łopata wa-

1:1.

H

\;, .a'1r1rp

Z'l!{fHdy

•. PrJ:ł ~R··

t-ńrlt

s.

l.:."'"!r~

•11.

\V
11

ł2

Jelt'f;;ny:

216 1. 1
ih o
2:„ :?3
22;<-2,
• ';!.'14 2!

··„daktor n<tC'!'.elny:
Zastt.,:t,<'a re-d . ~lc"Z.
;ekrett:1r1 oe1tlnwłp~z..
Sekretariat O"'łilny·
'17.łał oarty!ny

wewn

I

koi espond .... nlf''.v
Dzleł
1 ct'Jłop„
r<=bt 1n1c·7ych
red : ktor "iw
c-Jdrh nra?
t?a1e1 ~<'iPnr. vch:
rl718ł

mu

c)('.ił

071Ał

r:11,

~

D71ał

io

i~c; 4~

ał8 · ł l

1 sport..

w••wn

łj"'E!l:lff"".:z:i:·-

Komltttu
K l'1lltelu

Woje" r.rhltl••"

I

tillał

Pcmorcanin - PTC 4:0
Baild(m - Stal 4:2 (1:2).
Górnik - Po~onia :S·111.) 4:0 (O;O).
N"aprzó:1 - Che:mek 3:0 (0:0).
Tarnov:a _ Gward:a 8:1.

-

GŁOS
ł.6<1zl<fr~o

organ

q

l

n;,

_s V.-f'v„n
112 :il.
Of'lf""•1A:

rolny·

RP<!.i:<l''lR
:{o\ r1.1r1~z
f.n.u. Pint rl<f•\.\':;Jc'" 10. '•!l
.\11rnlr. c:tr _.r·~·
')7 •.ł

•).!'fl"t:"?f (\:

f ./•'1"

f"'t1~11 ko'.v..;kło !~.

l!'i4 21

11

., 1r•"'1nv·

2~

:"'5'·.:
1:\R 81
2·:z.~2

~f:l .;~
)11.'"_;~

tel

111 · 50

D-O-'.A93

., h"J'!f:Q.4! C -#&i:'.<l'.w:.l.~rn '~ „1:s „:

sza przyda mi się i n::t innych punl;tach.
Wasyli kopał zmarzniętą z:2m;ę i rzncal n a taśmę.
Często i z wprawą. ale szorstk0 i n"c;:-.J··.rn...,. Fygięty
trzon nie ułatwiał, a raczej utru::bi::il mu ruchy.
Nie nac '.~kc:j rncrno - 1:0 lpowiadał
Równiej...
Zi2tkcw, obs~r·wuj::icy naczdr;i!;.a b11dawy.
Robotn'cy przyszL z.'.lb'.!czvt'.: i::i'.' p:·i· 1'"' D::tm::.now,
a le Ziatkow gestem odwołał icl1 n::i. m:e_jsce.
pov::edziul Un!rn:rnow z żalem.
Nie pctr·afię Z tnd em oddychał.
- Widzę, że znasz się z łop:::tą? - s;:iytal Z'.atkow.
- P;:-ncowałem jako pdacz na lokomJtyw:e. Cieka\\ <... jest wasza łopata. n ależy ::i~ tyl!rn pi·zvz'.?yczaić . Widzę. ż2 tylko "'Y uży-wa
fpojrzał n::t robotników. c-ie takiej łopaty, a dobrz~ by b-.-Jo. a~cby i lnni z niej
korzystali. B"'z wątp'.enia jest d -::k'.;:o lepza.
niezacl::nvohni :"1 rzekl
z
Słabo korzystają z:atkow. Na jego ciemnej twarzy ZjJ.v1ił s ·e uś::l:ech
- Dowcipn;.sie nazywają j1 w:2ll:il;::d:::r.i. O.icz2 i,.·1ci.:·i
zapominam spytać... Zn::łem Zi;;.~'.:o·;ra P:0tra, Eazern
uczyłem s·ę z. nim w Akademii. p·.·zyj;:i';nil'~•-n;r s'ę. Potrn1 spotkałem go na Ukrainie, i;:lzic był dyi·;ktcrem.
Czy to nie wasz kre\\-ny?
- Mlodszy brat...
- Ot co! A gdzie jest w:--.cnie? - - zn!r. ' <':-c:;ovvał si~
\-; asyh i/.foksymo\vicz.
- Nie w'em ... Doszly n~. s rluchy, ;,c w p::irlyzan1.cc.
Z?.ubil2:11 ws~ys1Y.ich swoich. Syn b1ł pod Len!gr::.dem.
już od dnwHJ nic m::i. o n·in \'.'ie·~ cl. ~t:u·1 z córiq po.~o:::tały w Swobodnej. mics 7k2ją n'.l z~jc. :..:irn f;)Chodzę
z zachodu. ale trafiłem na f:;:fr;';: \'.":::~hód rr:"'a i ym
pracowałem przez pewien czas w kop·llni;:ir:1 zlob.
- A w jaki sposób trafiEście tutai?

