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Katastrofalna

sytuacja gospodarcza

w zachodnim Berlinie
BERLIN (P.AP) .;... „Nadburmistrz' •
kadłubowego magistratu zachodniego
sektora Bel'lina - Reuter - zwrócił
się z rozpaczliwym apelem o pomoc mo_
carstw zachodnich, przedstawiając, ka_
tastrofalną sytu~ cję finansową podleg_
łej mu c:t.ęści ntjasta. Reuter stwierdził,
liczba bezrobotny-..tl w zachodnlm
że
Berlinie wzrosła do 2.00 tysięcy osób i
że nie widzi innego ratunJu poza obję_
ciem Berlina pomocą. marshallows\ą..
BERLIN (PAP) - Omawiając fakt
zamierzonego przen~~.ienia biur ame_
rykańskicgo zarządu wojskowego z Bel'_
lina do Niemiec Zachodnich - „'l 'ae_
glicl1c Rundschau'' pisze że mocarstwa
zachodnie nie chcą naj~idoczniej brać
dalej odpowiedzialności za Berlin za_
chodni.

-----Ograniczen1·e

Pf8W Obrony·
W procesie przywódCÓW

.ednoczonych11

Kp St. Zl

NOWY JORK (P.AP) - Przewodni_
'dcom
· k-o przywo·
rozprawy przeciw
amerykańskiej partii komunistycznej,
Medina, powziął sze.i:eg now:veh posta_
.
. ,
nowien, m11.Jących na celu ograniczenie
pra.w obrony.
P1·zewodnirząc:v trybunału przerywa
świadkom obrony ich zeznania, którycil
c 7.ący

$wietny rozwói kolejnictwa wZSRR

Uroczysty obchód ,,Dnia Kolejarza" wZ\Y. Railzseckim

Młodzież · całego świata
zobow1ązama produkcyjne podięU ko.eiarze radzieccy
przygotowuje się do .festivah1 w Budapeszcie
w liście do Generalissimusa Stalina
I przygotowuwczyeh w 'l'urczynku, a spor
WARSZAWA (PAP)
u_ towcy na obozie przy Akademii Wycho
MOSKWA (PAP). - W niedzie · d'rugim kwartale - o 17 proc. w ' spodarki narodowej ZSRłt - knn polska przygotowuje siQ do
wania E'izyezncgo w Warszawie.
w festivalu i kongresie
lę w całym Związku Radzieckim porównaniu z odpowiednimi ok-l'e Ikluduje „Prawda" jest dobitnym
pierwszych dniach sierpnia ocze_
1.y w Budapeszcie.
działu

I

M a n.. e w r .„ Trumana

wieloletn1ą

zmierzają

:!~:~\e~~::ieC:i!~;iitn;,~t:~~~

[ro

ros n r ego kr,~Z\'SU ~Jl USA

zam~ s~towania

W Rzymie odbyła się wielka pokojo.
wa manifestacja młodzieżowa z udzia_
łem 100 tys~cy uczestników. W mani_
mogą dyktować krajom, które fcsta cji wzięli ud ział delegaci, repre_
podpisały pakt atlantycki, warun
zeutuj ący młodzież radziecką, chińską.
ki orzymania uzbroj enia w rafrancuską.
i
mach programu Trumana, JohnN a feRtival do Budapesztu przybę_
son dyplomatyczn ie odmówił odpo
dzie z południowej Afryki około 40_tu
wiedzi.
Szef sztabu armii amerykań· delegatów oraz studenci, reprezentują_
skie1· generał Bradley wygłosił na ey mło dzie ż wscltodnio _ afry.kańską i
Z Dakaru pr zylJę_
Afr.rkę zachodnią..
posiedzeniu Komisji jawnie agre- dzie do Budape8ztu 50_osobowa delega_
.
, • . ·
~ywne prz~mowien1e, przedsta.w1a r ja mło dzieży fran c11Rkicj Afryki Za_
Jąc strategiczny plan paktu a.lan !'horln irj. 01·lrkiw:rny j est również przy
jazd dl'h•gnł'ji z Tunisu.
tyckiego w wypadku wojny.

nym radzieckim w d7.;ed'!:lnie ko- '. Amervkańscy handlarze broni marzą or. V_, okach :i:h". tu
.Y
.
'
Akademii I
lejnictwa: członkowi

Na
WASZYNGTON. (PAP). ~auk ZSRR Włodzimierzowi Obrazcowowi oraz członko~ _ ko- ostatnich posiedzeniach Komisja
Akademii Nauk Spraw Zagranicznych I zby Reresnondentowi
ZSRR Borysowi '\l!/i~demismwowi. prezentantów składalii w dals-zym
w dn iu ·ciągu oświadcze~ia . przedstawicie
K<>lejarze radzieccv
. le rządu USA, us1łuJąc za wszelką
c;wel!o świeta wvsto · . 1'1 .
msmo ' cenę przeko1nć c-lonl<ów Kongre
' ' · · · sowa
· ·' ·
ł
' · ·•
··
''S!al:na. w su o k omecznosc,i
przy1ęcia zg o
·
kdo Generl'llissimusa
'
'
·
"
tórym pods11mow11ia swoif• rłotychczasowe osiąPllięcia. zaoowia- szoneg<;> kptrzez tprezydednta T~uma
na proJe u us awy o ostaWle uz
, ·
da ·ac 'edn
oczesme znaczne or7.e- brojenia dla uczestników paktu
J . J.
~~ocz:m1e· planuh przPwnzu łh" ~''.'l- atl~ntyckiego i „kraiów zaprzyjaź
1e7.ą- nionych" .
w roku
• w o e3owyc
j
.
cym. •

<c. · . · ·

14 tysie.cy wa!{'>nów met:t-

Minister· obrony Johnson pow-

tórzył zasadniczo oświadczenie se

kretarza stanu Achesona, że program zbrojeń ma rzekomo charak
ter wyłącznie obronny i usHował
uspokoić członków Kongresu zapewnieniem. że wo1'ska amerykań
sk.ie nie zostaną wysłane do Europy, by

posługiwać się bronią,

którą Stany Zjednoc;wne dostar-

czą oinnym krajom.

I

Na pytarne jednego z członków
Komisji, czy Stany Zjednoczone

watyka n- aae ntur~ reak c1·i im
'!

Delegacja pisarzy ZSRR
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11

postanowiła . ponadto więk_

szością. głosów zaprzestać dal~zej dys_
kusji nad ragzieckim projektem kon_
troli energii atomowej. Jak wiadomo,
projekt ten wzywa do jednoczesnego
zawarcia dwóch konwencji mi~dzyna_
rodowych: l) zakazującej użycia broni
atomowej, 2) powołującej do życia mię

•
R o b o t nicy

~::~~~~::~~~ . potapia1·ą
sk~~~f:~al:a~~~;:~z~
'f
zując. iż jest ona sprzeczna z uchwałą

w.

W zakła
na Ziemi Lubuskiej
odbyły się m anifestacyjne zebrania, na których świat pracy potę·
pił ostro intrygi Watykanu, soli~
POZNAŃ, (PAP). -

Jetlnolity front francuskich mas pracuiących
życiowej

(PAP). - W związku ze mii wakacyjny~h.
Sekretarz Komunistyczne j Partii
s tałym spa.dkiem stopy °iyciowej,
inasy pracuj ącP Fnmcji - podj ęły, za- Francj;i Jacques Ducfos, przemaW:a
na szeroką sk al ę, akc ję jąc w Zgromadzeniu Narodowym po~
:n·ojoną
przyznania im tzw. premii wa.kacy.i kreślił, .że sprawa przyznania prerru1
wakacyjnych dla pracuj ący ch jest
nyllb.
W wielu m iast ach m . in w Pary- cząstką ogólnego zagadnien :a płac,
żu, Lyonie, Marsylii, Lille, St. Etien o którego rozwiąz anie prDwadzą ~e
ne, Clermont - F e rrand, odbyły się dnolitą walkę wszyscy robotmcy
krótkotrw ałe strajki robotnik ów. do francuscy bez względu na to, do j amagaj ących s ię przyznan:a im pre- k;ie j arg.anizacj: zwią~kowej należą.
PARYŻ

odbu~owy

Izbie Gmin wspó1ny wniosek

na stępu _

I

hantl .owych

I d

i rajam~ aemo,{racji u owej·

złagodzi truchr ości

a '.'J!"O\-'V zacyjne Anglii ·

......." " " " - - -- - -

Tomasz Mann

" Iegosto k u
. B 1a

I

ruchu za·wodowego Polski

z·

bud.owa wzajemnego zaufania między
czterema wieikimi mocarstwami. Prz,v_
czyni się to do oŻ~"wi enia stoRunkliw
handlowych i zwolni narody od prowa.
1 rl ~<'n ia ni ,zczą.cych je gospodarczo zhro
j<'ń.

,I zba Gmin uwa ża. że jedy nym r oz_
I zba Gmin wy ra ża ni r pokój z po"·o_
w i 'ąznnfrm ci ~żkiego kr:•zysu go~ podar_
czego. '" ·ohliczn którego stoi lud nośr du prZP m ó wień rniub trów 1 i 0 nyc·h
Emopy Zaehodnie:i i Ameryki. iest od_ vrzejawów aktywności rządu, przycz.y_

I

CS ff

muzyków pois!< eh

Sztafety młodzieży

francuskie;

w urndze do Budapesztu "

•

Aktua!na broszura wCSR

wzajemnego zaufania 4 rnoearstw

LOXDYN (PAP) - Grupa niP zal-0 ):_
nyc:h posłów labourzystowskich, do kt•\
rej przystąpił wydalony ostatnio z Par
tii Pracy poseł Hutchinson, 7.lożyla w

ją.c('j treści :

~

LONDYN' PAP) - B1yt~·j.'ka partia !ludowej, co r ówmcr. mdże złagodzić
komunistyczna ogłosiła 0:\11 iad1· ZPJJlr, tru d 11 ośc i aprnwi znc·)-jne.
w którym stwicTdza, ż e wskutek faL '" ..,,..„,_ k·· c~~
szywcj polit>·ki rolnej rządu Labour
Party, zwięks zają. się trud ności w do_
cz onkiem honorowym
starczaniu ludności angielskirj na\YCt
Zwr~zku OUar Faszyzm~.
&kąpego zaopatT~e nia racjonowa110;:;0.
W czas:e swego pobytu w i\llona·
Bryt:vjska p:utia komunistyczna clo_ ch ium zna kom '. ty pisa r z niemiecki
maga się zaorania ugorów, zapewni enia T om asz Ma nn przyj ą ł delegację
pomocy finansoweJ· drob11.vm rolniko1a Z wią zku Ofia r Faszyzmu, którn
i podniesienia plac robotnikom roln,rn1, wręczyła mu odzn a kę honorowego
co k or zystnie wpłynie na pod11irsicnie cz łon k a zwi ą zku.
przemówieniu wygłoszonym
W
wydajności produkcji rolnej.
przy tej okazji Tom a sz Mann oNadto konieczne jest - stwierdza św'.ad czył, że nigdy nie wątp ił w
brytyjska partia komuni•tycz na - ma_ 7.wycięstwo d0b rej . : zd rowej myśli
ksymalne rozszerzenie stos:mków han_ w Niemczech n ad reżim em hit1erow
dlowych z ZSRR i krajami demokracji. skim.
zaWatykanu
uchwałą
ostatnią
z
oświadcze
z
pełni
w
daryzując się
wierającą groźbę ekskomuniki.
niem Rządu w tej sprawie.
Zacieśn~ a s:: ę ws'llółp,r~ca
I
„
p 0 zapoznaniu się z treścią oRobotnicy w Krośnie Odrzań,.
. .
.
d
skim, Sulechowie, Gubinie, Swie 1 •
~w a czen1a R zadu 1 ozyw1onej
. G
G'
· •
..
:
„
ie1one3· orze 1 orzob o d z1me,
wie stwierdzaj ą, że groźba repre- dyskUSJl, zebram uchwahh r9zolu
Pod ęc ' e akcji ws ~ółzaw otln'<:twa ~órn ' ków
całkowi
sji r e l igijnych za przekonania po- cję, solidaryzującą się
KATOWICE (PAP). - Za-0ie śnia- v a' i tr zech k opalń polskich „SosnoIityczne jest nadużyciem wiary cie ze stanowiskiem Rząd~ i po- jąca. się coraz bardziej współpraca w iec", Andaluzja" i „Rymer ".
dła celów nie mających n ic wspól tęp:ającą prowokacyjną politykę ruchu zawodowego Polski i CzechoJ.l '. e1•wr)zy koncert
słowacji znajduje wyra.z rn. in. w
n ego z religią, jest aktem wroan"""u_.- - - - - - - - - - - podejmDwaniu wspólnych akcji w
__
_at...y_k
gim państwu ludowemu i próbą _w
dziedzinie rozwoju współzawodnic
do wewtrącania si ę Watykanu
twa. pra-0y.
wnętrznych spraw Polski.
Do Katowic przybyła Il- osobowa
\~ łU~OVJie
MOSK WA (PAP ) - Dnia 30 lipcr
delegacja górn:ków czechosłowac
BIAŁYSTOK, (PAP). 0 W B i a kich z posłe m Buchwaldk ie m : d yr . o d był się w Kijowie w Sali Kolumnc.
łymstoku odbyło się posie d zen '.e
Stuchlikie m na czele, w cel u o dby- wej F ilharmonii Ukra,ińskiej pierwszy
WRN
prezydium
rozszerzonego
cia n arady i podsumowa ni a w yni-· kon::art muzyków polskich. odbywaj ą,_
z udziałem przedst awicieli p a rtii
ków pierwszego eta pu współ ·'.a wod  cych t Hrnee po Związku Radzieckim.
polityczn y ch. organizacj i społecz
nictwa prący między załoga m : k•Jp ::l Koncert zgromadził liczną publiczność,
nych i młodzieżowych. Posiedzen! czechosłowackiej „Lubi na-Os tr~- wś;: órt k tórej obecni byli przedstawi_
sztaPokojowe
(PAP).
ARYZ
P
nie pośw:ęcone było sprawie ociele władz i organizacji społecznych,
w związku fety młodzieży, zd ążaj ące na Swią
świadczenia Rządu
świ ata kulturalnego stolicy ukraińskiej,
Demokraży
Młodzie
towy F estiwal
przodownicy pracy, ucząca się mło_
d~ ·<..z i i n ni.
t ycznej w Budapeszc:e, doznały enNal<ład~m Cen_
PR.A.GA (PAJ:".) tu zjas tycznego przyjęci a w Lyonie.
l'< a koncert przybyli również pracow.
tral nego Komit<'tu Akrji C zerhosłow nr _ r.icy ko:isulatu RP w K ijowie z wice_
Mer m :asta Herriot wydelegował je kif>go Frontu Nnrodow<'go, 11kazala ~1('
l:on~ulem \'lłońskim na czele.
dnego ze sw ych zastępców d la przy w Czechoslowacji hrMzm·a pt. „Zclra._
P ~ibliczność zgotowała artystom pol..
biskupów'•.
i
Watykanu
da.
młodzieży.
nia
wita
niających się do podsycania wrogości
- !;:uu wyj:);tkowo serdeczne przyjęcie.
Bl'Oszura ta opisuj<' przehieg histo_
pod
Uroczystości rozpoczęły się
w stesunkn do Z wiązku RadzieC"kiego i
f.{ st a§trofa Dakoty
k rajów Europy Wsebod ni!'j. Izba o_ pomnikiem 17-letniej bohaterk: An- ryc znego posiedzenia Ce>nt ralnrgo !(o_
strzega, że tego rodzaju polityka ozna_ ny de la. Chapelle, która paległa. w mit e•u Akr}i Cząrho~łowae ki e>go Fron_
W pobliżu Fortu Dix (w stan i:>
tu Karodowego z dnia }.) lipca, na kt•·t wi
k
· k
New Jersey w USA) zderzył 5 1·ę ""
cza dalsze podporz~dkowanie Anglii wa1ce przeciw o o upa.n D .
rym premier A . Zapotocky oraz mi ni
p ow ietrzu samolot pas ażerski t ypu
I
" ar . . . (' . l
Zebra ni od śp'.ewali Marsyliank ę, s't
interesom St anów ZjCd noczonych.
- . k
h . er sprn" 1(' '" os"1 "fil" ; a se-.· n ra k _ n a k ::ita" z sam o] t
. .
. .
ł
1
. o cr:1 wo~s ?wym
·l·;: ;_~. ,„
1
zadu
r
:nek
stos
i\'
ohszen1
wali
trr,vrn
Izba G•ni n ll' z~·wa r 1.:i d , ctb_v wróeił po czym z ozy l w 1e nce na grobac
1
,.Daza10g1
czlonkow
ow
,;'"ze_
',_<>
kościoia
spraw
do
do pul i• y :. i, dla I; t ;,„,„; pro1\'atiz~ 11 ia o_ rozstr zelany ch członków Ruchu Opo czechosłowack1cgo
,,o Y or a z pilot samolotu wojskoi religii.
trzymał w rnku l!J45 mandat' '
, w ego zg:nęL
ru.

N ieza~eżni pos?owie PartH Pracy wzywaią rząd Attlee

do

z

S t O'HJ a\{Ó W

pro okacy1· n·ą polityka'f Watykanu

Przeci1-!1f!! ograniczeniom marshallowshim

'

komuniści wystę_

Rozszerzen e
k
ZSRR

: - ' liony l udzi nie będących członka_
, mi partii komunistycznych współpTacu_
ją z tymi partiami w walce 0 trwały
„
dzynarodową. kontrolę . energn atomo_ drmokratyczny pokój.
· Rozbić jednollty front zwolennik6w
"''ej.
W zwi~ zku z pow;vższymj decy zjam1 pokoju, rozbić jedność mas ludowych
komi~ji zastępca' sckrctuTza generalne_ - oto zadanie reakcji.
go OKZ, Byron P)·ice, zwróci się do . To zadanie właśnie usiłuje obecnie
6:..ciu stałych członków komisji z proś_ wykonać papież Pius XII.
·
p · ·
bą o ustalenie terminu rozpoc7.ęcia pry_
pisze dalej Leontiew api ez pragnie uczestniczyć w pqlityce, praa_
watnyeh rozmów .na tematy atomowe,
""

z·1em1. .L u b usk.1eJ.

dach pracy

w walce o utrzymanie stopy

11
P

nie mie~za6 się do spraw wewnętrz_ szyuQonie i pl'emier Attlee VI' L-0ndy.
nyC"h właś11i<> tych krnj6w, gdzie do wła nie.
Według Trumana komuniści ponoszą
dzy przy~z<>dł naród.
Pius XII podjął niebezpieczny dla winę za katastrofalny spadek prodnk_
sie·bie i dla całego kolegium kardynałów cji amerykań~kiej, wedłag .Attlee po_
oni winę za finansowy krach
noazą
katolickich krok polityczny.
ProwokaC"yjna uchwała papieża me_ Wielkiej Brytanii, wedh1g Piusa XII
lH·h'uHnie doprowadzi do d::il~zego ob_ komuniści winni są zmniejszenia docho
"·gród dów papieskich.
ni żf'nia autorvtetu V\' ntYkant1
·
·
mas katolickich, IJracu,1'ą. C" ,vch za równo
Ogłoszona ,przez Piusa XII wyprawa
w wolnych kraja ch clcmokra' _yc znych. przeciwko komunizmowi i demokracji
jak i w świ<'cie kapitnlist>·cznym.
pisze na zakończenie Leontiew Ekskomunikę komunizmu - pisze da · · den1a~kuje jedynie Watykan jako agen_
· t Ylko pap1ez
Ie j aut or - ogłos1-1 me
Pius XII. Prawie równocześnie wykleli tnrę reakc,ji imperialist~nej, jako na._
·
'
komunistów prezydent Truman w Wa_ rzęu2 ie podżegaczy wojennych.
- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- -

=s1··· ato mowes·· ON7&,

Komisja

er ia ~ i1S

'~czne1·
lJ
,,Prawda" .o ostatnieJ· uchwale Piusa XII
fi

,, "

29 bm. sedzia
Na l'Ozprawie w
:Medina ostro przenia! świadkowi Hall,
gdy ta charakteryzowała stosunek ame lu, 54 tys. wagonów budulca i 1so
rykatiskiej J?.ąi;tij. J(o1Jlunistycznej do tys. !;yst~pi mąterj~Jó'".', P~4J.ly,ch:
hlOSKW A (PA}) ~ ' „Pra~da'' pu~· ··p APIEż PIUS XII GROZI EKSKOMU
„Prawda" w artykule wsteokwestii murzyll.skiej. ;6arazem M rdina
stwierdził, że sąd nfe dopuśei 00 skla_ ?Ym, poświęconym •. Dniu Ifofo- blikuje artykuł BÓry:a Leonti.cwa za_ NIKĄ JEDNE.T TRZECIEJ LUDNO_
ś~I .ś~IA~A,„,,.,. ,,
dania. jakichkolwiek nowych zezn:W,„o. J,arzf\J.>,C?-~kreśl~1 iż _żaden kraj tytułowany.: „Watykan sam się ' zde.. · ' ,.
Czym "·pvolana zoRtała ohecn11. ak_
tym, co komunistyczna partia uczyniła na swiec!e jeszc"i:e ńiffd:v nie stał maskował''·
cja papieża Piusa XUł - pyta autor
dla wcteranr.- · wojennych, gospodyń wobec takiego olbrzymiego zadaKomentując ostatnią uchwałę Waty_ artylrnłu. _ Ak<'ja ta _ pisze Leon_
d?mowycb. i młodzież~, gdyż -. zda_ nia odbudowy i rozbudowy swej
mem sądu - ws~stk1e. te _kwestie zo_ sieci kolejowej, wobec jakiego sta kanu, grożą~ą ekskomuniką członkom tiew _ jest. daleko nie przypadkowa.
nął Związek Radz;ecki po ostat- partii komut11stycznych, . robotniezy_ch, Wydarzenia ostatnich miesięcy ujaw_
stały „dostateczme .WY,Jaśmone".
at ko1n a takze w~zystk1m
eh
•
•
uiły pogłębiającą się słabość obozu re_
Y .
_· • symp
niej WOJnie w wyniku 1)otwor- 1 1kt
k_ : t . k_. '
k ; .l .
t
nych zniszczeń dokonanych pr~cz . orzy C7-Y a Ją.. sią z {J mar . si~ 0 " 5 1 ~ akej; międz~· na rodowej, obozu podżega_
1 prasę komumstyczną st.w1erdza, ,z czy wojennych.
I 'tłerow ,
11 •
uchwała ta obejmu'e 70 milionów
•
c.0 ' ; · .
W obliczu potę:Gnego, ogólno_ludowe_
N1emrueJ Jednak Związek Ra- członków zwiazków zawodowych wcho
powróciła z Pofsk i
•
'tk•
k
•
· I·ych arue
Federacji' Zwią.z- p:o ruc;hu w obronie pokoJ·u - koła rzą_
ro .Im dzącvcJ1 do światowej
MOSKWA (PAP) <;_ W sobotę powró d z1'e c k'I w n1es
h · k , ' · · 600 · dzące państw imperialistycznych uja'l'I'_
J
k6 'z
ciła do Moskwy z Warszawy delegacja czasie .zadani e to ro z w·1ąza ł•
mi_ nill.1'g zdener wowauie i zakłopptanie· .
w ~:in-oc owyc · .Ja - rowmez
·~
W pierwszym kwartale br. za- lionów Jud zi, kt6r)•ch delegaci brali u_
pisarzy radzieckich z Surkowem i Za_
Szczególną wściekłość reakcji mię_
sla.wskim na. czele, która brała udział w ładunek na kolejach radziecki ch dział wraz z komunistami w świato_
dzynarodowej w:vwołnją. · wzra.stając~
zwiększył się 0 16,5 proc„ a w w:vm Kon~rE"'ie Ohrońeów Pokoju.
obchodZi.e święta Odrodzenia Polski.
wpływy partii komunistycznych. We
krajach
wszystkich
pują. jako siła kierovrnicza w ruchu po_
kojowym.

Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które po_
lecilo komisji kontynuować swe prace.
Obaj delegaci podkreślili również, iż
przez 6_ciu stałych
podjęcie rozmów
członków komisji nie wymaga bynaj_
mnieJ zawi eszenia jej działalności.

J\llodzicż
wzięcia
młorlzie_

W
świadectwem olbrzymiej wyższo
Kolejarza". sami roku uhiegłego.
obchodzono _„Dzień
t7czcstnicy d<>kgacji, która wyjedzie ki1rnuy jest przyjazd do Polski grupy
nad
socjalistycznego
ustroju
ści
kolejnic~a
rozwój
Wspaniały
I
~a terenie całego kraju odbyły
na fcstiva l, znajduj'~ się na obozac!1 55 studentów krajów kolonialnych, m.
się uroczyste akademie i zabawy · radzieckiego, jak zresztą całej go- ustrojem kapitalistycznym.
in. z Vietnamu, Indonezji i Libanu.
ludowe. Prez~rdium Rady Najwyż
Go6cie zagraniczni wezmą udział w
szej ZSRR odznaczvło 'orderami i
wielkiej młodzieżowej ma uifcstacji po_
.
i wmien
medalami za
koju, któ ra odbędzie się w st olicy dnia
ną pracę przes:r.ło 2600 koleial'?.v.
9 sierpnia, po czym wraz z delegacją
Za zasłul!i dla rozwoju kole:i-1
polską udadzą się do Bud,apesztu.

węgla,

LAKE SUCCESS (PAP) - Komisja
do spraw energii atomowej przy ONZ
zaw1esic swą priwę do
postanowiła
chwili, gdy 6_ciu stałJi<ili jej członków,
tj. Wielka Piątka i Kauada osiągną
porozum}enie co do zarnd ostatecz_
nej runowy o n1iędzynarodowej, ko11troli
.
.
d
na energią atomową. DecyzJa zapadła
na wniosek ameryk~ski, który otrzy_
mał 9 głosów, przeciwko 2 (Związek
Radziecki i Ukraina).

amerykańsko-brvtvvs"=a

Nowe
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l__P_o_w
__s_l_a_n_
· i_e__
Warsza
S alonka,

którll B6r-Komorowsld
Przed kilkQma z•ledwie tycodniapo kapitulacji po- mi całą J>Qlskl\ wstr1ą•nęły zeznaW5t a nia warszawskiefo do niewoli, n!a Nowińsk!eł:O, Miersynskdego, Pa
była
wyrazem l'll'OZUmienia pn:e1. jora, tydt naocznych świadków spi~
wojskc we władze n!emieck<!e rol! sku, uknutego pnez ludzi, mienią
pr zywódców powstania.
cych się przywódcami podr.lemiia
Wagony• bydlęce, ktl'.IH wywotiły Polski' z pnedstaw:clelam! Jej największych wrogów. Dowiedtie.iiśmy
warszawiaków do obol:ÓW koncen- aię o si:cze&ółach układów z przedtracyjnych i obozów pracy, '- żoł stawtlcielem A.bwehry, kpt. Mottem
nierzy. powstania do niewoli - byly eo do zastOSQwania walk i Wehr~
w yra zem w~ciekłośc:! wład1t n~.miec macht...m or•z co do pomocy, jaką
w :!!łmi•n q to m!ała dać Abwehr~
k:ch wobeo tych, ~ bohateruo wal w zwaloaniu prie1 deletraturę paczylt z Niemca.mi, co W11lezyli o wol tr:otyewych organi:cacj.i ludu polsltieto. PPR i lewicy PPS.
ność i niepodle ło6ć Pohlki.
Sam Pełc-zyńskl znosił się 11: szePięć lat minęło ed dnła wybuchn
pc·wstania. W ciuu t)'ch p:ęciu l~t fem warszawskleco gestapo, Ha.hdowiedzłellśmy się o w ielu f aktach, aem w P!\łM'JQ. • br. Połoekleh w J•
blonnłe, Konta.k.t 8ora z doste>Jnłka
skr2ętn!e ukrywanych prnd oczym a ludu, }\:óremu przeznaczono ro- ml nlemłeeldmł w Krakowie uła
twia.U hr. Tarnowska l hr. Ronłkler.
lę be>zw olnego narzędztia w an.a inW tym e11asi• w odl~głym od GG
1e re ;ów ltar>itaUstów ! obs1arników
pohk 'ch, pragnących przywrllcenia Londynie· Dobos1lyi\, ki ogłasn artyst(ISU'lków prz.edwneśnlowvch. Xat kuły ;oropafUjące „ekonomię krwi"
dy rok przynosi nowe informacje, przed planowanym: walkami 1. arr mcahc jaskrawe hvilltło na tra- mi, radz: ecką, a Cat-Macki41wicz
w ,.Wdadomościach Poli;k!ch" ;
giczny węzeł, w ktory aapl11tano lud pisze
„Zbl!tenie słę wojsk sowteck!ch do
polski. Ostatnio pr~ DoboSJt:vń~ na$zych
granic oceniamy n :e jako
sklego przyn!ósł tyle nowych fakzawVJńedź zbliżającego $!~ wyzwotów, że moiemy jui wypełnić obra~ len;ła
...•·
prawdy historycmej, któr\ instynk
town!e odczuwał prosty iołnien Po
a poc-zątku lipca 1944 r , kpt, Mot
w~ tania, już w pierwszych
dniach
te zwrócił s,ię do delegatury z
sierpnia 19u r.
zapytaniem, czy .?t:awdą jest, że poAb::,.· zrozumieć w pełn: tragedię , -::Santranie wybuchnie w chw!ll zbll~
powstania wal'S'.Eawsłlles;o
trzeba
!łię wojsk radzieckich do War
do p.ierwszych. dni po
i ezy AK
l'I\•
pierwszej wojnie światowej, do oda dzie<:k11 do stolicy. Równocześnie za
wianej koncepeji „.Międiymoraa", żądał nieatakowania cofaj,cych się
koncepcj! bloku antyradi.ieekiego, n~ęm!eckich wojsk przez odd!':iały
która zrodz:ła slę jesze1e priied U20 AK.
rok.l ....ni. ba:r:owała na "'"'Po·'-e.
~„
'" •.1 ak- łJitlerowcy pragną, slł~I polski·
cji z P e tlul'\, wpędziła Pol~'kę w a· ml IN"lldf'llY'IM6 n• Jaki' chooia.łhy
wanturniczą wyprawę na Kijów, Ta ens ft~łęptt~ edchił•łJ U"młł rakoncepc,la, wówcias n,l eudanll, ni~ drl--'-•
został a poroucona, lecz była 1taJe
.,_.ej 1 wa-l~~go u jej b.ok·' '
~
_...
podtrzymywana ~ m<>ntowana nl\ no w~k• polU1er~ a proc: tQCQ l :~zą
wo przez tych samych ludzi, którzy I na to, że udana prowokacja nad Wl
k!edyś .Pl'owadT.:l:. wfyviad l)a .~e~e.: sł" dOP\'OWadz! do konfl\ktu anglonie Związku Radr;i~iuego, a po~nieJ 1. l!asko-radt.ieckiefQ, Jesp.cze wio:>ną
zajmowall stanowiska miln!strow i 1
. .
.
s7.efów u oddziału ! m lelt bezpo~
r. Goebbels w1dz1&! -pr~ec\et 3e
~rednt i decyd1ijący wpływ na poił- dyny ntunek hltlerymlu przed zatykę pol~ką w okresie międzywojen gładą w splskowanym, kon!llkc:l'!
•
h }
l ....
ny rn. . T ~ k o!lcf!Pc.1a pe- n e n Po Si<~ miedzy }tapital!styczną Ameryką !
w obJ ~cia hntlerows-klch Nle-mlac. ~
· .
.
którymi m ar zono 0 wspólnej kru- An.ghą a Zw!ązk!Pm Radzieckim.
cjac!e przeciwko Związkowi Ra- 1 Umowa została mwarta.
<izieckiemu.
Bor 1 jego na*'E?.sl W!półp.ra~
wyjeżd żał

N

r.ofnąć się

~zawy

wpuści armlę

triotnm. Bezprzykładne są bohater
skie czyny ludu warszawskiego,
dz.i~c~ riuca j ących s '.ę 1 butelkami
na czołgi, młodzieży, trzymającej
długie dni beznad:r;iejne zd ~wało by
się pozycje, kobiet walczących ramię w ramię z męzczyznamł ! pod
gradem kul niosących. pomoc r annym, starców, chwytaiących za broń
w obronie swego miasta. Gołymi
ndemal rękami zdobywali broń i we l
c2yl! z uzbrojonymi po zcby hitle·
rowskimi wojskami. Toteż padali
tysi,cami i tysll\cami w b eznadziejnej walce, zraszajlłe obficie swą
krw!ą ulkE' Warszawy, ginąc razem
z miastem.
Dziś, po pi ~lu latach. wypełnio~
nych nadludzk im wysiłk;iem całego
narodu dłe zalee?;~n i a ran, zadan ych
l'olsce pnu okupanta, gdy zrobi.liśmy wszystko, co w naszej m oc y.
aby obetrzeć b;y matek, wdów l s!e
rot, gdy rOtŚnłe w OC'lach nowa., płęk
na Wal'!!Mlwa, doeleramy do pra wdy powstaJtł& waPna~klego. żoł
nierz rad~ieckl i żołnierz polsk i wyawalał 1;em•e polskie od hitler owski"go okupanta. Za żołn ierzem rad1'łecklm ł politklm szła rewolucja
społeczna, pToklamowana ·w Man ł
fe5cie Lipeow;vm. Oznaczała ona o-

Polsha

ie

Sch cht na no

•

•

łuibie

e .1

Finanei5tB Hitlera - Srhal'ht - oprarował na polecenie Wa•
s~ynytonn pl~n orllrndowy ciężkiego przemysłu Niemiec Za·
ch odnich - kosztem prwm~·~łn Wielkiej Br) tanU
(z prasy)

balenie pr zywilejów burżu azji, wyzwolen:e mas lu dow ych od wyzysk u,
wielkie reformy s połeczne, władzę
ną,Jszerszych
mas ludowych pod
przewodnictwem klasy robotnlczej,
ozn aczała rozkwit i dobrobyt narodu polskie-go.
Burżuazja polska

chci ała zatrzymać polsk ą rewolucję

u wrót stolicy. P olsk a zapłaci ła za
tę politykę krwią setek tys!ęcy na.1lepszych swych syn ów, którzy p adli
na b!lrykadach Wa r s7.awy w walce
z h itlerowsk im najeźdżcą i zapła
ciła zniszczeniem stol icy.
Chyląc czoła

przed &robaml b•ch,

ktoray p11dll

w bohaiMskłeh wal·
oknpa11tem h itl(lrOw!:khn
:te wypełn iamy ich wolę,

kat'h l!l
Wiemy,
gdy budujemy silną 1'(llsł1 ę Ludową,
która nie bęcl :rle :m ać kT"iywd:v h td z
kie j i wyzy>ku, gd y odbudow uJf'my
stolic ę P alsli:I L11d C1wej, 11i 1:lmiejszą
niż była.

Wiemy.

że

żyli.
prncowa łl r"
się tra.są V!'

gdyby

to szliby
.l'm s na.
ml i radowali
-Z, mostami, pomnika.mi, Jski.e znów zdo·
bią Wim;zawt:. l~aidym nowym do·
m em , k ażdą nową fa.bryką. Na.szą
pracą i naszymi osłą!l'nłęci:>ml odda
Jl'my na jwy!szy hołd p atrłofom ł bo
ha te rom.

razt-m z nami,

~udowa

T y
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TRUMAN DO ACHESONA: - Naszfnuwy mechanik może nam
do kieszeni masę dobrych zarobków!

napęddć
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Chodzi t u nie t ylko o 1ie6 semina,_
W zwit r kn z 0Awi11dczeniom l{.r.ą du Rzeczypospolitej z dni& 18 marc11.
i 26 lipca br . w sprawie st osunku kościoła. do P a:ll.!itWll, „Trybitna Ludu'' riów duchownych, gdzie ponad 1.'TISO
ogłasza pienvsiy z cyklu artykułów redakcyjn~·ch, pośwt~conych temu
alumnów k~ztn łd 11it w t ej chwili na.
hr 7 yl!t1j' i: pt>łnej wolności ~umienia
ugadnieniu. W artyk'1le tym 01ra.'!'\CY.nmy sit do podania. samych faktów,
przy~iłych duchownych,
I stnieje cała
i wy anauia, oru ~~obo<ly wykonywa_
_pow~trzyn111jąe sit od lt0:nout11rzy.
.<io6 szkól, pozo~tającyeh pod bezpo6l~ prakt.,-1' religijny tib, p11ń~two h i_
we w n~tnnyd1. :--praw admi ni11tl·arji ko. czajem uśwll'conych obr,;ędów religij_ 8reiln ię opi~kQ koś11ioła,
a obejmują..
do-n-e uznaje wolno'll r l'l!i::ii i poiost11_ śdel rH'J ..."
n~·'<ih , nawet jNl!i oilhywają. ~i~ one poza.
<•ych wsv.ystkie S7czcble wykształceni&.
wl11. kołelołflwł całkowi tę ~wob(lil~ d ~la_
P"a kt~·ka życia rdigijuego w Pol~ce oh!'ęb<>m miejsc knltn, a więc na ul i_
D ziała wi~c w Pol~co około 300 do_
łe 1•11.1śri religi j nt j.
świn d eiy n ie t ylko o tym, że Ru~d i cach i plnrach p ublicznyrh. Co w ięcej,
włr;<ize
Państwa Lud(lwego
w p<'ł ni wladze roztaczał~· zawne n11d tego ro_ mów dziecka, kierowanych prz{'Z znko_
~twienlził' to Manifest Lipi;owy
PKWK, gwarant\fjąry wolil(lść sumlł'~ pn<>~t f7.(',!!:1ją. ~w~·rh oświ11<lc?.l'ń i de_ dim ju obr zędami opi ek ~ , r.11mykaj110 ny i obejmnją1>ych 15 tysi~cy dzi-eci.
nia, powt•>r:r.y ła mori':y~ta deklnriieja klarncji. al·· ilmrndzi, że ko8dńl ka_ rneh ulirzny i ulntwiiljęc przej~C'ie pro_ :Funkcjonuje przesdo 600 zakonnyah
~<'jmu Ustawodawrzrito :r. dnia 22 111- t ollc·ki kon„stn w Pol~ce 7 •zl'•oko za_ ceRjom.
przedRzkoli z 22 tysiącami dzieci. Za_
trgo 1!)! 71 ZRf"'w11h1Jf!<'ll wolnoś6 ~umie_ k r1•śłunJ r h uprnwnil.'11.
Pr7.ytacznmy tylko i!nkty, nie wdając Uprawnienia maf ątkowe kony prowad zą. około 40 szkól ~rednich
r. ia 1 wyim trnia. Co weżn iej~ze - po_
twi enlzila to w pełni praktyka władz się w ii'h oeenę.
ogólnokształcących z 9000 uczniów. Na.
. Kościoła
pnf.i1twowych w t1Rły okr1>•ie pięeiole_
. 1'7.~«·ie tt'go kntolicluogo systemu
Kości ół lrn t olicki '"'!tor zy~ta z ~11łko_
J"
oia P
iJ. Ludowej. W dniu 18 marra
Wolność religii
witej swobody g roma<lzLnia :fu ndo~zów. Mzkolnego znajduje się K atolicki YnL
tti koncepcja podtrzymywana COWlliey or!entowaH się jednak do· 1949 r. Rz~d RaeczypoRpolitej r az je_
Wpt.ar~zy w ja~kolwiek dzień nie_ Zbiórki w obrębie kośc ioła nie wy111a_
b~·ła podczas okupa~ji, bo znó~ brie i i trudno będ:de powstrzymaó szcr.e Rformułował swe stanomsko w
dzielny lub świąteczny znali-źć się w gnjl! zrzwolenia władz. Kler swobodnie wer!'ytet Lubelski.
na czoło Delegatury i AK wysunęl.i.
•
się ludzie, którzy w imif) interesów młeełef'l>'HwJonych, Pl'Nft~:rch wal !lposób jasny i nili budz'ltlY wątpliwo_ ~ą~lcdztw ie kościoła, by i1rzekonać się, ściąga z wi crn ~·rh w dowolnie przez sie_
Pol~lia. j('st jednym z niewielu kra...
klasowych gotow~ byl~ ze śmiertel- lll tołnłerzy p~ isapMłamł na nie §ei:
bio ustalonrj wy~okości opla ty za usłu_ jów n11o świecie, gdzie iFtnieje nauka
1 7.l'·ll"i1?n1.\1 '\l.11llzf&tfl~ ,z,.nieogranic?.onej
religii w szlrnlach . .W oytowanym pon~m \~rogien; Po~ski, z hltlero~kł~ mle<ikle wo.Js.ka, dlatego wszystkie „Rą4 ' "',;twiMdr11. a enłą shmo~reio_ ~wobudy uĆ1ę8~1 .:rnnia na nahożrń>1twn. gi duchowne.•
m1 N1emcam1 spiskować pn:ec1wko
wy1it•j (l§11·fadczcniu Rz11du Rzeczypos_
ścit, ze nie .r.amforza u~zel!'.upl11d ~wo.• W.~·~tr.r~z.r T ny,łnch116 się tc>mu, co
Ko6ci
ól
katolic1d
rozporządza
w
Pol_
największemu sojullznikow~ narodu oc1d711 ały AK ściągnlęto X okolicy do bc.J religij nyrh w Polaee.•.
kR1~i.fl gl o~zą z ambony, by ~twierdzić, sce ogromnym
ma;iątkinn, , nierncho_ po\it('j z dnia 18 marca st;w~etdzono
polsk !ego w wojnie z faszyzmem Warnawy. Szlaki, po których co„Wsa:elkit W(•r"jo o likwidacji na.V.ki tC1 cic~;.ą si ę oni absolutnie nirogra nL mym. :Maj11tek trn nio ogranicza się wyrnżnie, że „wszclk'ie wersje o likwi_
przeciwko Zwląl:kowi Radzieckiemu. faj!\ się wojskll nłemłeek !e, a sara· religii w 11i kole ~'ł bezpod~taw ne. ..,
czoną 't\'ol no~cią słow11, choć słowo to bynnjmni!lj do ko§eiołów, kaplic, eruon darji nauki rrligii w szkołach są bez_
1
„Szyny kole jowe, prowadzące na · zero Po których id!\ nowe oddziały
„lhą rl. btdzie si' stanowczo pn('ciw. '.licrw<lkn zatl'ute jest jadom niennwl_ tarzy i gruntów brzpośred n io pr.r.ylrga_ podstawne'' . l\fin10 to k atecheci nie_
prowadz~ wSród młodzie_
Wschód, naleiy smarować m!U!lem, do kontrataku, s~ oczysu:zone.
~tawiał wybrykom oiy ~·skokom, obra śc i do '·obki Lud(lwej. Wy-~tarczy w jących do miejsc k ultu. Obejmuje on jednokrotnie
iy szkolnej agitację wrogq. .Pdstwu
aby pociągi z amunicji! ~ posiłkami L Jut p!er~ze g<>?ziny powstan~a ŻllJQC) m ueiueia rflligij ne wier qcych i dzie1\ Dożeg1> c~ała przejś6 się ulicami rozległe dobra, kt6rych powi!lr:r.chnia Ludowemu,
szerząc plotki o grożącym
niemieckimi 1xły n:Ył>etej" _ &to wykHłłY Jednak, ae rachuby poll- n;iru~nj,r y111 obowitznj~ee przepisy miast i w~i pohkich, by ujrzeć ołtarze wynosi około 180 tyi;ięcy hektarów.
p t awi(lne p»d gołym niebiem i koro_ Dekret o \'<'formie rolnej pozostawił de_ rzekomo zniesieniu nauki religii.
hasło które rozpowszeehniali
tyczn~ żywi~eycft. J>?łardę do . ludu prume,„
"
K euka religii w szkolacl.\
podstawo~
•
.
,
... ~
polskiie10 przywódcow sanacy}nych
,. Za~,łaC1J wychowawcze n konne lu b wo.Jy prr.~e~ji, l;rocząc.ych w dowolme ayzję w sprawie tych gruntów Sejm~
czas okupacjt mn1ej 1.c~cy li' a po i endeek!ch,
nieskońcaenie odle- kiero1'".lM przez 6'!fieeki kle-r, które prze-z duc· how, oństwo obranym klcrun_ wi Usta~odawczemu. Kościół ma pt'lną wych i 'rednich opłacana jęet przez
~wobodę ich eksploataejł. Kościół nic
zorami i opi.ni, publicm' N3Z.-owcy. 1 głt od ruczywistych d•teń i prał· rzyni\ za1ioś6 W"ymaganiem przewidzia_ k u.
Pańt1two. Liczbn. księir.katechetów wy
Ta samll my~l przyśw!ecała decydu 1' nie!\ polskich mat ludowych.
nym w ol:o?n,iuj,e~·ch przt-pi~ach i u~
Al hol"if'm hdna wład"a w Po!Me nie wyrachowuje się ani przed wła d~ami
noHi w t ej chwili 6.800.
państ
wowymi,
ani
przed
ogólcm
wier_
j ącym czynnikom w gófl:e AK, tym
Lad ,....,...wski odnacR wsz.yst- st e war~ . .ht·~'ł korzy~tllly 11 nafożnych wtrl!ca sil' <ln tc·go, co dzieje Hię w o_
ludziom, któr7.y woleli n ie zdradzać
kłe ucodowe wohee Nleme6w uprawnien.„ .
.
.
hr<,>hi1? mi<'j~(· f ' {"·ireonych knlto vi rP_ uy(·h z goRpollarki swymi fon d n ~zami.
~iemniPj jrdnnk kotłciól koriy~t a z
:
.
ł ~
Zakony I klasztory
b
.
1>lany polłłyezne l wale11YI 11: Niem- · ,.Wlndze p11.11Etwowe m(I zamH•1· rnją lii:ijnl'nm i żaclna wlndzn w Pol~ce ni'e
s;ę z mą g 0 no, w 0 awne przed pa cami bo tak mu na.kasv~ł JetG pa ~i~ wtr. rać at.i do ~pr11w knltu, t\ni do krępnj(l •wob(lcly trncl~·c~·j1fych i Z \\)'_ ulg podatkow) <'h, a przrdo \Ynygtkim
J uż w okre:;ie istnienia Polski Ludo_
trlot yzmem ich żołnleny, ale za to
zwolniono ~ą od podatku gl'untow('gO
'
„_;;;..--------~-~-----"'z.,·stkie ohfrkt.v mnjątko'l': (' 1 slu ż.ącr 1YP.i nastąpił znaczny wzrost zakonów.
Gdv w rokn l!l:l9 b yłv w Pol~oe 1.742
eelom kultu reli:.ti.JHego.
klii~ztory i domy· z1\k~nne ŻE>ńl',kie Duchowicf1~tw(l kutolidde
korzysta to w roku 19±9 liczba ich wynosiła już
w Polsce z szcr('gll przywilejów osolu_ 2.0lO. Liczba zakonnic ~ zrosła z 17.265
stv1·h któro zostulv v.nie ·~o ne 11lbo po_ do 18.650. Przy wRzystkich trudno_
dem, wmia.p 'się w5')Ółp.raca reak- upn•n1ysłon· ionym, krajem wyglodnia_ rOwmeż wielki rozwój mechanii:a.cji H7.czt'gól ności r.aopu trnjo w mu~r.yn,r '"~?:nil' ogranicr.ou; w inn)·rh krujael1. llcine.h mieRzkanio" ych i loknlowyeh
w
Obo,1·it)71llQC'C 11,ttrn-,odaw~t.wo zwRI_ PolsCl' powojonnc'.i 1akonnice ·kon;ysta.
cyjne.go kie rownictwa AK . z Ab- łrrh pasten y, knj(lm, kt61ego lud w~- gospodarki rolnej i PIZYłtczenię się clw10 "·ir,Jl;ic budowy Planu Dwnkt_
wehrą niemiecką. Gen. Grot- Ro- gPto1rał pod j 11ramein ob(lyeh ~11tr11pów ma.s chłopskich do spółdi:iolm produk. nit"go: i>:n kład~· t1>kst)•lno i 111 hl',\' kg (u_ uia od <1z)·n11rj slni:by wojdtow<'j nic ją z t11ld~h przywill'jów, jak po~iada.
wecki, który przecii.vstawiał si'ę tej i wh.~ny~h ob~r;nrnikó~„, T11k hylo do cyjnych.
k rn, k ttlrr w 7.nprłno~ci in~polw,ją 1ao. tylko k.ci~ż.y i z•1konników, nlo także nie przez Zn kon Sió~tr Miłosierdzia
polityce, pneplacił śmiercią swą owych hiRt01);cz1~y:h .la~, .gd;r In~ wy_
Wymowne ~'ł pl'zcd1.1 wszyl'\tkim cy_ p11t n~f'11ic krn.iu. AlDa nin ot ri~· mnjc od kll'ryk<i~, nrrnićw ~<'min:iri<lw trolo_ św. Karoln Doronrnnn u
aomów na
.
gnał swych c1em1~zvc1eh 1 stal ~1ę pa_ fry, od noszące ~i ę do ror.wojn k11ltur11 l Z w1 ~zk11 Rnll?.iockiego równir1 pot rze. giczr.yrll i nowicju~r.6w zakonów i zgro
(lbnnr?.e Ziemi Opol8ki.:>j, gdzi e~ .ve_
zołnlerską postawę, aby wolne było . nem swego losn, Pomóc Zwiłzlm :aa._ nego kr11ju. Przy koAcu dwulatki, Al_ bno 1mrowcr.
ml\u 7. rń katolicki<:h.
dług rocznika numio istrecji apo~toL
pole dla :i:dradzieckilej dr.l a łalnośc~ dzteeldego smientła, calko-,ricie tycie ba.n1a. pQSia.dać bArlzie
Xi~ ~po•óh w~· \ir zyć w jrdnym arty_
siedem razy w1ę.
""'
Prt>mi01· Allmń~ki, EnYer Hollin, o_
skfoj - mie•zknly po dwie, a najwy
kule wszy~tl<i1 h 11prnwnirl1 duthowirń _
Bora, Pełczyń ski ego i innych.
go$poda.rcze Alba.nit.
cej szpit&li, il.ii prae-0. wojną. Taki o
Nieda wno alba:dskie Zgromadzenie i liczba. szkół, klubów i instytuc,U lrnL ~wiadczył po swym powrocie z Mos_ 'twa . •l ('H ich ho\\' iem cala clluga lita_ Ż('j cztery zakonnico w jednym domu
Narodowe uchwaliło usta.wt o 2.letnim tura.lnych zn&c" .ie wzroAnie.
Pobka zajmuje picrws?.e w Europie
kwy, po zawnrciu ukłauu : ,.Lud nasz ni a.
mi oj~cc pod "·zgl ę dom liczby czasopisrf·
Pl&nlt Gospoda.rcaym, Plan t en prze_
Pomoc r adziorka umoż liwiła pomy~l zachowa na więki wd.::ięczność dla
S:kolnictwo katol'c;k'. e ka111lil·kich. Ogc\ł<'m wychodzą w Polsce
widllje nlesłyohanie M1ybkie t empo roz ny rozwój Republiki Alhnński('j , W Związku Radzieckit>go i gorą.ce uczu_
63 pi~ma katolirkie o łQ cznym nakła_
woju gospodlll'ki ludowej. Wydobycte kwietniu 19'19 roku zaw a rła Al ba nia ze
i nauka religii ·
ropy, tego najw&łniej111e10 bOgJ.C\wa Związki em Radziflckim układ odnośnie cia. miłości do ludów radzieckich i w:i0l
cl zio 700.000 ogzcmplarzy.
Ukraińst' b na.turalnego kraju, ~śnie w ror.J dostawy spu~t.u i materiałów. Ukła d kiego Stalina. Im bomem sawdz:ięc11a._ D 7.ia łalność ko~C'iola katoliekiogo w
J a k wynika z ogłoszonego w K:i- 1950 dwukrotnie w Jtosunku do roku ten jest bard1.0 ważny dla nicpodlogło my, że mcgllśmy wywrlczyć państwo Polsco si~ga dal(lko " ' dziedzin!J wy_
Fakty m6wiq za sie bie
jowie komunika tu urzędu ~tl!tystycz 1948. Do czasu za.koliczenia. Planu Dwu i!ci i d'6mokrat ycznego r ozwoju Alba_ ludowe, im , którzy udzielaj ą. nam o_ chowttnia i ollwinty. I znowu ~ przy~
Przytoczone tu fakty i eyfry prze_
taczamy
tylko
fakty
,
powstrzymują
c
gromnego
poparcia
przy
budov.iie
soc.
d k Uk
R dzi
I letnieco wuoAuie również wielokl'OtDJ.e nii. Związek Raclziecki dostarcza AL
mawiają dobitniej aniżrli eała. reakcyj.
nego, gospo a·r a
ra1ny a · ee- wydob)'Cie cb.lomu, miedzi i Uln)'Ch baaii na k redyt wyposażenia maszyno_ jalizmu w naszym kraju'.
si~ od ic-h oceny.
na propaganda k ra.jowa i zagraniczna
k:e j odniosła w drugim kwartale br.
I' tn szeptana i t a rozgła!!ozana z ambon
wspan~a łe sukcesy
w najbardfie'
prac, jak:ch wymagać będz!e rei ta wykrzykiw1111R. przez „Głos Amc_
W śródmieściu tunel przejdzie
około 35 tys. p a.sa.ier6w w jed·
:Roboty na trasie W - Z l'lłY
pods tawowych 1ał~aeh 'przemysłu
alizacja projektu. Dla budowy
nym k ierunk u.
:-yki' '. O obłudzie tej propagand)
mnłel wi~cej w sąs!edztwie Mar
jeszcze w pełnym temp:e, a już
i rolnictwa.
potrzeba. 160 tys. m s.zt'śc. drze·
Stacje rozmieszczone co k!loszałkowskiej, na południe od poświadczy przcdo WS7.ystkim jej główn~
w biurach Dyrekc,l i Szyb)dej Ko
wa., ogromnyeh il~ci cementu,
la Mokotowskiego, zbli ży się do
metr. Stacje tunelowe wyposażo
i najgłośuioj,zc dziś ł.ródło. Za rzeko_
lei Mie j1tkie.1 w Warszawie wy·
Poszczególne gałę7Jie przemysłu
t.wlru, żelaza itd. Przygotowaal. Niepodległości , by b:iec jej
ne będą w schody ruchome.
kańcz.ano wykona~y projekt
mą., krzywdę ko śeiol,a. katolickiego ''
w drugim kwartale br. w porównanie budowy wymagać będzie
kierunkdem do W!erzbna i SłuWszystkie stacje, prócz urządzeń
następnego gt!gantycxnero pn:~d
l'olscc, za jego „upoś){)uzeniom' ' ujmu_
n~u z t ym samym okresem roku u skru
pu
latnego
uzgodnienia
tero
najwyższym
poziomie technicz
że wca.
sięwzięcia,
jakim jest bttdqwa
je się najhalaś\iwi cj propaganda kra.
minów dostaw z fabrykam: w
biegłego znacznie zwięks.zyły swą
kolet podsiemned.
jów protc,..tanckich - Anglii i St.anó"
całym kraju .
produkcję. I tak. produkcja surówDrlś poza wykommie m projek
/,jccl : .or 7.Dll~' l'.h gdzie katolicy uwa_
Sumując plany trzeba jeszcze
tu, kt óry obe jmuje około 1.000
ki ~rooła o 38 proc., stal ~ - o 5~
;;,ani ~a p(l d z iś d z i('ń za ohywutcli Jru_
pow!edzieć
:
warszav\iskie
,,merysunków, dokonano w terenie
gi".i kla8y.
'
proc., w yrobów walcowanych - o
t ro" . będzie nie tylko wspandałą
134 pr óbnych wierceń, w tym
68 proc., koksu - o 36 p roc., w ydr18praw!I.
jr
B
t
a
'
.
i:
nac
lto
jasna.
Fakty
arterią
przelQtową,
przywracają
wiele do 80 m etrów głębokości.
mów i:! zn sil'hip, W Po!"('O i~tuil'j e cal
cą życie zaniedbanym przez kabycle rudy żelaznej - o 26 proc.,
Wdercenla te W)"kazały, ie budo·
ko1dtn woluo!!ć religii i Rwoboda prak.
pitalistyczną gospodarkę przed'VII. nie trafia na najlepsze wa·
węgla - o 19 proc., produkcja tratt
mieściom, ale będzie to po tras'c
t;k rt'li gijnych. Kościół katol)cki. jnl
runki geologi~V· Pokłlldy błot
torów - o 112 proc., pa'l'owozów W- Z, po setkach nowych fawidać z tego - b11nho HL'sz~ą ni~kon
n :stej kurzawki-postawia n.ie jed
o 44 proc.
bryk i po ty~lące.ch powstają
pl<'trrego - r('jf'stru. c·i1•~ ;,y si ę w Polst <
-11-11-11-11-11,,_11
11-1. ·-11-u
ną trudność przed wykonawcami.
cych nowoczesnych domów i kocałkowitą. swobodą, korzytita z licznycl.
Ogółem
produkc ja przemysłowa
Pociągi szybkiej k olei sk.ładać
S zybka k ole j w Warszawie
nym, otrzymają piękną oprawę
lonii mi~zkalnych, dalszy pny11prawnir11.
przebiegnie w tunelu tylko t am.. się będą maksymaln~e z czterech
architektoniczną.
Ukra'!ńskiej SRR wzrosła w drugilm
.
kład n owej, :r;wyclęskicj walki o
2-wagonowych jednostek. Takt
gd:llie warunk.! zabudowy nie po·
Pn:ystanki w śródmieś c~u uJr żeli więc mimo to znacz nv odła n·
kwart ale br. w porównaniu :r: tytn
socjalizm,
pnykład
wielkfoh,
s-wagonow y pociąg
pomieści
miejscoWliono :zwoh\ nil prowadz:en le linii w około
Dworca
poMd cj hiernrchii kości<'lnej i Waty _
twórczych
moillwośd,
k tóre
samym okresem r. ub. - o 35 proc.
swobodn!e około 1.100 pasaieGdańskiego, Mura.nowa., na sltrzy
twartym wykopi.e. Tak w!flC &
kan prowadzlj. ak•'.ię Wl'Og f! l'ol~co Lu.
stworzył w P olsce ustrój ludowy.
}t.oln:ictwo Republ!lk.i Ukra:ińs-kiej
rów. W każdym wagoride przeżt>waniu z tra.są W-Z, między
21,5-kilometrowej linii, która po
dowc>j - 1o \I y ni ka to i1ie z troski •
widziano 48 m iejsc siedzących
łączy Młociny z Natolinem, 7 km
ulicami - Królewską I Próżną.
Znahc zapal polsk!ego robotprzekroc~yło w roku bież'łcym pla n
})l'HWa i Hwobody rrlig1j11C1, lecz; 11 n19.
i 89 stojących . Poc:ągi będą kur1in;y Dworcu Głównym , w oko·
przebiegnie tunelem na odcinku
nl:rn i inżyniera, ich zdolności
s:ew
wiosennego. Wiosenny pla.n
tywów cz~·~to polilycznyeh. To rnś je~'
sowały co 2 m inuty z przeciętną
lk y ul. Wilczej na skrzv!owanłu
między Dworcem Gdańs~m,
organizacyjne i siłę
a
twórczą
zu pełni o in na "p1·n n·a. Działalności po.
sadzeni a pasów leśnych kołchozy
szybkością 3~ km
n a godzinę
z ul. No\/\- omiefską, na polu Mo·
ul. M a lczewsk !eko na Mokotowllpółzawodnlctwa , m ozemy poJit.n zn<>.i kl1•1•11 ski(lrow:inej p1·zeci\1
ukraińsk:e wykonały w 165 proc.
(średn!a szybkość tram waju wy
k otowskim i 1u-zy ul. l\-!Mlaliń wie
Tory biegnące n a powiedz; eć z catą pewno śc'ą, że od
Pn6 •1wu L11<l(l1n•nm, Il z:i d ani spolc_
nosi 13, a trolleybusu - 17 km
wier zchni, nie przetną w jed ~kicyo.
cinek trasy, b iegnący od B ielan
Inwestycje w gospod arce ukra·
;o wustwo tolerować nic n1(lgą i ni<'
na godzinę) .
n ym poziomie żadne j arterii. Na
Z ogólne j ilości 23 przystando Dworca Gtó·v nPgo, któreg0
ińskiej w pierwsii;ym półroczu br.
J.~dą.
W godzin ach największego n o
skrzyżowaniach
ków - 10 p•·zvp ada n a tunr l.
przew!dzlano
wykonanie jest przawidziane w
wzrosły w porl wn aniu z p'!erwszym
O tym jednak w na · tępuym arty_
słlenia ruchu, kole j będz!e mo·
wiadukty. Siłą napędowi\ kolei
P r zytoczone cyfry tylko v zni
planie 6-letnlm, będzie wYkovakule.
gła przewozić
w ciągu god::!ny
kornej częścl obrazują ogrom
becli:'.e oczYWitcie elektryczność.
n y na pewno.
półroczem 194R .,.oku o 1T moc.
Od pi•t wszego dnia istnienia P olski
L u d owej sprawa stoi jusnc: obY""atele
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Kronika Tomaszowa

wodno-m elioracyjn e

-oty

w powiecie lódzlh/:ni
W powiecie łódzkim do zniszczeń ogólnych„ spowodowanych
rabunkową gospodarką okupanta,
zaliczyć należy dewastację urzą

dzeń melioracyjnych, a zwłaszcza
urządzeń nawadniających w doli
nie rzeki Ner. Toteż kierownictwo Robót Wodno-Melioracyjnych
niezwłocz„ie przy
P o Wvzwo1eniu
J
u
KOMU WINSZUJEMY
stąpiło do
odbudowy urządzeń
zniszczonych,
budowy
nowych
i
Ponie·lz. dnia 1 sierpnia J ()19 r.
konserwacji istniejących w stanie
Dzi:;. : Piotra
możliwym do użytku.
Aby podj.ąć prace nad przepro
wadzeniem nowych kanałów odWAŻNIEJSZE TELEFONY
wadniających, Kierownictwo RoStraż Pożarna 51
bót Melioracyjnych wykorzystało
Milicja Obyw<1telska - 47
przyznaną przez Wojewódzką Ra
Dworzec Koleiowy - 4
dę Narodową dotację w kwocie
zl
1.300.000, a tak~e uruchomiło
Adres Redakcji: R.S.W. „Prasa",
bezzwrotną dotację ze Skarbu
Plac Kościuszki 16. telef. 2-50, Państwa
w wysokości 9 milionów
godziny przyjęć 10-12.
zł. Sumy te, przy użyciu własne
go ·personelu technicznego, płatne
go robotnika przyjmowanego w
terenie co kosztowało ponad 3 mi
Złóż ofiarę
liony zł, szarwarku i przy pomocy hufców Służba Polsce, kosztem
66 tys. zł - wydatkowano w ca-

na OdbUUQWQ Warszawy

Pot:n

łości na konieczne inwestycje. ło dobre rezultaty w miejscowoś- dowano 23 studnie z kompletnym
Około 65 proc. całkowitej sumy ciach, w których ·przed nawodnte wyposażeniem i oddano do użytwydano na roboty w dolinie rze- niem, rolnicy mieli poważne kło- ku 5 ha urządzeń pól doświadcza!
ki Ner, mianowicie na odbudowa poty,
nych w majątku Puczniew.

nie i konserwację urządzeń nawa
dniających, W ramach tych rob6t
wykonano urządzenia odwaQ.nlające na 850 ha łąk, W roku bież.-cym przepro,vadza s1·ę "Oboty
...
•
na dalszych 150 ha.
Niezależnie od poważnych prac
w dolinie rzeki Ner, roboty melio
racyjne prowadzone były w innych c~ęściach naszeeo IX'Wlatu.
Odnowiono na dłu~ośri ok. 14 tysięcy m regulację rzek - Łód.ki,
Wolbórki, Bzury i Nel'u. Umocniono koryta i brzegi małych rze
czek i dopływów na długości ok.
10 tys. m • .A.by zabeipieczyć rurociągi drenarskie, wykonano re
monty na przestrzeni 12 tY9. rn
i zmieniono uszkodzon~ wyloty
drenarskie w 25 wypadkach. Do
prowadzenie do porządku części
zaplanowanych robót odrazu ujawniło doraźne korzyści dla uprawy terenów rolnych, położonych
w dorzeczu rzek, jak również da

I

nso trudno§cfrt

pracownicy TOR-u· wykonali plan remontu
Letni plan remontu traktorów, I ry systematycznie wykonuje 115 1 kładniej. Jak nam oświadcza, wy„
snopowiązałek i wiązarek ko-1 procent normy. Na uwagę zaslu- nik1 swe zawdzięcza tylko osobiniecznych do przeprowadzenia, guje r~nież traktorzysta Biur- stej ambicji i ustawicznej pracy
sprawnie akcji żniwnej, warsztat kowsk! Wincenty który każdą pra ntJ.d sobą, nad pogł~bieniern sworejonowy Technicznej
Obsługi cę potrafi wykonać szybciej i do- I ich wiadomości fachowych,
Rolnictwa w Piotrkowie wykonał
zzostało
nadwyżką.
Wyremontowanych
5 traktorów
więcej niż
pr?:ewidywał plan. o'gółem do 15
czerwca wyremontowano 13 róż·
nych maszyn rolniczych.
A nlelatw
b ·ło to zadanie.
Oprócz całego szPreP,u rói.n eh
braków technicznych znacznym
utrudnieniem był brak garaży oraz szczupłe pomieszczenia warsztatowe.
Obecnie
pracownicy TOR-u
przystąpili do remontu maszyn
do omłotu. Z pc•wodu braku blachy oraz łożysk kulkowych d o
młocarni remont ten natrafia na
znaczPE> trudności. Kierownictwo
oświ a c1 C'~n na>n. że zamówienie ko
niecznyrh r:o:ę~ci wv:::łane zost1tło iuż dn 7.flrz:>du Okregowei?o w
f,nrlzi p rze<'! kilku miesiącl\rni.
.JedMk jak dotychczas żądane czę
ści nie nadeszły i nie wiadomo
kieQy zostaną nadesłane.
Ostatnio pracown;cy placówki
:
0
11 t.rkowskiej TOR roztoczyli do7.Ór techniczny nad sprawnością
maswn i traktorów w swoim reionie. JE'st to b ardzo pożądanvm
szczel"'óln1e w okresie trwającej
obemic akr.ii żniwnej poniew1tż
wszeJl{ie usterki i uszkodzenia są
natychmiast u <;uwane przez przebv\.V'łjących
w terenie fachowców.
Celem usprawnienia pracy i
podniesienia
swoich wyników
nracownicv postanowili wezwać
do współzay.rodnictwa warsztat
rejonowy TOR-u w Rawie Mazow· erh ei. Obecn;e cała zało'{a nie
szczędzi' wysiłków aby we współ
zawodnictwie tym osiągnąć pal-

Jak
•

to

Obec11ie w dalszym ciągu prowadzone są przez Kierownictwo
Robót Melioracyjnych prace nad
prowadzeniem ulepszeń, które
d os
k ltur" terenów rolni
po n zą u
~
czych naszego powiatu. Do prac
takich należy wybudowanie 18
zastawek kamienno-betonowych i
1164 zastawek drewnianych, 25
przepustów z rur betonowych i
drewnianych. Na Nerze wybudo
wano dwa jazy piętrzące wod~.
Prócz tego niezależnie od całego
szeregu prac drenarskich, wybu-

w ramach swoich prac, Wydział
Melioracyjny wykonuje pomiary
w terenie dla opracowania projek
t•
dni i w poszczególow na~o en a
nyc.h wsiach, w roz.pa. rcelowanych
tk h i
d I
k p 0
i:naJ~ ac . w 0 1 ~1 e rze · r
Jektow takich do teJ pory wy~onano n1. obszarze 2 ·000 h~. procz
tego o~racowano projektow regu
lacji rzek, drenowania i nawodnienia łąk na obszarze ponad
!500 ha.
Roboty wodno-melioracyjne na

I

nas~eg~ ~owiatu pr?wa
dzą do podniesienia stanu uzytkowności terenów rolnych. Odwodni e~ie .lub, w razi~ potrzeby

nawodniem.e łąk oraz. ich z~gos~
podaro.wame, osus.zame b~gien 1
t~rfow1sk, regulacJa, rzek l potokow, budowa. sta"'.'ow ry~ny~h,
budowa studzien i wodoc1ągow
w1'eJ"skich, odwadnianie pól drenami i rowami otwartymi oto inwestycje, które samorząd
przeprowadza na podległym sobie
terenie, w celu podniesienia kultury rolnej, a tym samym, uła
twienia rolnikom pracy i podnie
sienia wydajności plonów.
(Sak)

Tomaszowscy ZMP-owcy na obozie szkoleniowym
H'

Oi&'l'lluc!how:e

Wspaniałym terenem pływac
Miejski Związku Młodzieży Pol- I łośników gry w szachy zakonskiej w Tomaszow:e :Maz„ obóz I traktowało towarzyskie spotkania kiem było olbrzymie jeiioro sztuwypoczynkowo - szkoleniowy w : szachowe, w których nłestety mu czne o powierzchni około 32 km.
Otmuchowie (woj. śląsko • tlą- sieli, choć w małym stosunku ulPc kwadr.
browskie) dobiega końca. Trudno 1 swym przec'.wnikom. Wiele miSzkoda tylko, że obóz ten trwał
będzie doprawdy zapomnieć tylu łych wspomnień dostarct:yły r6w- tak krótko.
(Sj.)
tak miłych i ciekawych wspom- nież wspólnie z harcerzami urząnień.
.
dzane ogniska. Płynęły rewolu~
Oprócz systematycznie prowa- I cyjne pi:śn: ZMP-owskie i pieśni
ę
dzonych wykładów • seminariów harcers~ie.
. , . .
•
•
ideologiczno • wychowawczyćh, 1 Ale ~ie tylko sport, ,1:ne~m i depo W0/0WO ztwre
chłopcy mieli możność pełneg~ klai:nacJe wypełn ały zycie na 0 - WIELU~
wyżycia się tak sportowego jak 1 bo 7.1e naszym chłopcom.
kulturalnego. Ni~ brak ?yło c:e~ I _ ramach zaplanowanej n!· sze
Zarząd PZGS zakupił pięciolam
kawych meczy piłki noznej, me- H LĄ skalę pr_acy spolc<'. n - 1 .z. powe radioodbiorniki, z których
czy p 'ngpongowych, a kilku nll- M. P-~?'~Y. wz1~lt czyn~y udz•ał jeden został oddany dla szkoły w
W akcJi zniwneJ, pracuJąc pr 7 y T
·
kt ,
· k j
·
sprzątan u zboża w Państwowych
urowie, , or~ opie u e się
Nieruchomościach Ziemskich.
PZGS,
zo•
t ł d zas
ś · drugi
li
pprzekazany
G
Oprócz tego obozowicze dopro- s a 0 w•et cy Z S aby słuwadzll do stanu użyteczności i' ży:: pracownikom.

I

w drowka

d

.

I

,""!

I

.by/o. w Czechos·lowac1·1·

Przodownik procy tow~ Wójcik o wrażeniach z wczasów
W końcu ubiegłego miesiąca : tego stopnia zaskoczeni tą serdecz
czwórka robotników tomaszow-1 nością, że niejeden zapomniał
skich w ramach wymiany, jaką gdzie jest, ktm jest, a niektórzy
Fundusz Wczasów Pracowniczych: to i języka w gębie zapomnieli.
przy CRZZ prowadzi z zaprzyj:iż- Okrzykom na rzecz przyjdni Pt>l·
nionymi krąjaml - wyjechała na sko - ezechosłowackiej nie było
wypoczynek do Czechosłowacji. końca.
Szczęśliwymi wybrańcami byli
.
przodownicy pracy: Krzy11ztofik z
Jeden z t()warxyszy 111\dowm„
PZPW Nr. 27, Wójcik i Goździk z ków, wygłosił krótkie przem6wiePZJG Nr, 3 oraz K'lmiński z Fa- nie i odebrał kwiaty którymi nas
bryki Sztucznego Jedwabiu. Jak powitano.
spędzili swój urlop w Czechosło- Jak spędziliście te kilka tywacji, mówi nam tow. Wó3'cik.
go d m·7
- Wyjechała nas dość liczna
- Zakwaterowani byliśmy w
grupa, bo licząca 130 osób - ro- hotelu. Z poiodą nie było dobn:t,
botnlków i pracowników :1: całej ale zato rozrywek mieliśmy pod~
Polski, w tym 16 młodzieżowców. dostatkiem. Czesi organizowali
Miejscem na~zego pobytu była dla nag wieczorki, urządzaliśmy
miejscowość wypoczynkowa Sta- wycieczki. Oczywista byhśmy i w
re Splawy, położona w odległości Pradze, gdzie zwiedziliśmy wszy85 km. od Pragi.
stkie godne obejrZilnie praskie

„.

Jak nas przyjęto?„.
zabytki.
Na dworcu urządzono nam
- A ludzie?„,
ni mniej ni więcej tylko man.i!e- Spotkaliśmy się z robotnistacyjne przyjęcie. Byliśmy do kąmi czeskimi, • serdeczn' przy-

jatń nawiązaliłmy

~i~::;w:~ ~~~~ś~~;n~~!~~k~ie~~

w Doksach z

członkami Komunistycznej Partii.

w rezultacie

odwiedzili nas dwukrotnie w naszej siedzibie na
wieczorkach, a na pamiątkę ~
obdarowali nas znaczkami partyjymi

n

-

•

Jak żyją Czesi?„.

ALEKSANDRÓW
w ten spoW ramach planu sześcioletniesób do krzewienia kultury spor- go w Aleksandrowie wybudowatowej.
na zostanie dwupiętrowa szk<>ła
Organizowane w ter:n. wyci~cz podstawowa.
ki zapoznawały młodziez z Zie. ,
miami Zachodnimi. z ciekawych
Roboty b~dowlane rozpoczęte
obi ek>tów~zw.iedzMIY"h "''TJ'ł">.et.~n,..._, ..:~, juz w: przys;l.łyrn roku.
i;zych chłopców należy wymienić Koszt budowy szkoły wyniesie
stary riiastowski zamek.
60 milionów złotych.
•
nię, przyczyniając i::lę

.„

- Pr~cują z uporem, pracują
tak, jak to potrafi pracować robotnik państwa ludowego i twierdzll - że u nich będzie coraz lepiej .

TROSKA O DZIECKO
robotnika i

chłopa

W okrf's·e przt'!dwojennym na punktów kolonijnych, 18 dzieciń
teren1e powiatu nie było ani jed- ców, i 3 kolon~e zimowe, które
nego przedszkola
publicznego. łącznie pochłonęły 4.670.350 zł.
bierać tow. Wójcikowi zbyt wiele
Nic dziwnego. W Polsce przedW następnym roku liczba sieczasu. Na zakończenie mówi:
wrześnlowej nikt n :e zatroszczył rot objętych opieką Inspektoratu
- Wszyscy uczestnicy. wyc'.ecz- s: ę o to, aby przyjść z po111oc:ą w zrasta dwukrotnie. Wzrasta takki są wdzięczni Związkom zawo- , matce • ~obot~icy. .w . odrod zon~j że ilość punktów kolonijnych 1
d
.r . ,
.
' Polsce W1ele się zm1emło. Obecme dz:ecińców. Ale rzeczywiście im. owym za umo~ :wien1e im wy.~ ' możemy poazczycić s• ę poważny- ponującą sumę wydano na opieJazdu do bratn.1 eJ Czechosłowacji mi osiągn: ęciami na odcinku o- kę nad dzieckiem dopiero w roku
i z pewnością chętnie jeździliby pieki nad dzieckiem.Wystarczy tu 1948. Ogółem wydatkowano na
co pół roku za granicę,
chyba powiedzieć, że obecnie w ten cel 13.950.350 zł. Stało się to
. , Radomszczańskim czynnych jest dlatego, że wzrosła liczba sierozmowę przeprowadziła 20 przedszkol, publicznych, z któ- rot objętr,ch opiel~ą. 619 sierot
Z. Fiłonowicz
rych korzysta 1.500 dzieci. Nie stwor zonych ma 509 rodzin za.jest to jeszcze bardzo imponuj ą".!a stępczych. Ponadto Inspektorat
liczba, jednak zrobiono już wie- Szkolny zorgan;zował akcję doży
le, a najbliższe lata przyniosą no- wiania młodzieży w szkołach, któ
we sukcesy.
rą obj ~tych zostało 5.000 uczennic
ł
Przy
każdym
Inspektorac.e i uczniów.
Szkoln~m w Radomsz~za~skim Już w. piervAizych miesiąe'ach
po'."sta.J!\ Re~erat)'. Op ek1 nad b . .r. mozna zaobserwować dalszy
Sek~etariat .związku m1esc1c s1~ IDzieckiem, ktore biorą pod sw ą I wzrost opieki nad dziećmi.
obecnie będz~e w lok~lu ZMP opiekę przede wszystkim młoNiewielki tylko procent mło
przy ul.
.L1st?pada
1 czynny dzież osieroconą, a w okres:e wa- dzieży pozostał n 'e objętych ra~:dz_ie J co zieru: 1 ~ od godz. 8 . - kacji urządzają kolonie, obozy i mami tej akcji. Należy jednak
-eJ. ednoczesme }arzą.d zw~ąz dziecińce.
przypuszczać, że •z końcem b. r
członkow
w
roku
1946
pod
opi'ek11
r~opek
· pow1a
· t u ra domszczańdku 8 wezwał
kł d
· wszystkich
·
·
„ ,,,„
na t er eme
o
a ania _kwest.ionam~~zy ~e- toratu Szkolnego w Radomsku skiego nie będzie ani jedner/ ,
~m ojtrzymama lei:{itymacn związ pozostaje 241 s erot w 153 rodz - dziecka, nad którym n ie roztaczai
owe ·
nach zastępczych. Tegoż roku w by swej opieki Inspektorat SzkolRaw.
okres;e wakacji zoFganizowano 9 ny.
Be.
Kończymy ro~mowę,

by nie

za~

Walne Zebranie Zw. Zawodowego
r
Jft~t e S po ecznych.
P raCOWDJ.k 0W
.
. , ., . I
9

W dniu 28 lipca br. w lokalu
Polskiej przy
m ę pierv;'>zeństwa.
ul. Sienkiewicza nr 2 odbyło się
Na czoło wśród wielu innych Walne Zebranie Zwią~ku Zawowysun ął
się przodownik
pracy dowego Pracowników Instytucji
ob. Rel Leo!! darszy ślusarz, któ· Społecznych.
Referat wygłosił
Zw . ązku Młodzieży

przedstawiciel Za.rząd u Główne
go, który zobrazował dotychczaso
wą pracę tego związku, oraz wyka
zał niedacillgnięcia organizacyjne jakie w swej pracy napotyka

no.

2J

1

Po wygłoszonym referacie nastę
µuje ożywiona dyskusja w której
'I
kolejno zabierali głos poszczegól
1
ni członkowie. Między innym.i
kol. kol. Strzałkowski, Rosiak, Za
palowa, Essant mówili o słabej
P omagają
· pracy dotychczasowego Zarzl\du,
W krótkim czasie swego istniePoważny również wkład w ak~ który nie stanął na wysokości za
nia Powszechna Organizacja SP cji żniwnej daje młodzież SP. dania, gdyż nie realizował zarzllmoże s: ę poszczycić wspaniałymi 27 ub. m. hufiec miejski SP Piotr dzeń i postulatów władz odgórków wziął udział w żniwach w nych, nie zwrócił dostatecznej U•
osiągnięciami.
Junacy i junaczki dla zarządów 111ajątku państwowym w Bogt.li- wagi na prace kulturalno-Qświa
Gminnych powiatu piotrkowskie- sławicach. Junacy chcąc jak naj- towe i całkowicie zaniedbał odci
pracować podjęli mię- nek młodzież~wy,
go wymiałowali 15 tys. m. kwa- wydatniej
dzygrupowe
współzawodnictwo
w wypowiedziach mówców W Powiatowej Radzie Związ- pierwszych dniach wrześni a. W
dratowych dróg. Wykopali kamie pracy.
przebijała troska 0 dalsze należy ków ZawoC: owych w Radomsku roku bieżącym zorganizowane zoni do budowy szosy 200 m. sze,
.
te prowadzenie pracy związkowej . odbyła się konferencja, która po- staną dwą kursy pierwszego stop
ściennych, zalesili 28 ha nieużyt
Wspołzawodmct:vvo t.o P?legało Dyskutanci apelowali również do święcona była
zorganizowaniu nia w ramach trzyletniego naucza
ków.
na szybszym wi ązaniu zyta w zebranych aby do nowych władz Uniwersytetu
Powszechnego nia oraz kurs umożliwiający
Dla Urzędu Wodno - Meliora- snopy.
związkowych wybrano ludzi, kt6 Związków Zawoqowych.
zwi ązkowcom ukończen : e szkoły
cyjneg-0 wykopali 161 m. szeSpośród
4: współzawodniczą- rzy umiejętnie poprowadzą pracę Po zagajeniu konferencji przez podstawowej. Zasadniczymi przed
ściennych ziemi.
cych grup na czoło wysunęła się na naszyi:i terenie i dadzą z sie- przewodniczącego PRZZ ob. Osta miotami, k tóre wykładane będą
Dla Miejskiej i Powiat.owej grupa pierwsza z junakiem Zają- bie maksimum wysiłku, by_ pra- łowslciego Aleksandra wyjaśni a- na uniwersytecie będzie: ekonoRady WF, przewieźli 1526 szt. cem Jerzym na czele, który w ca naszego zw~ązku świeciła jącego cel zebrania, zabrał głos mia, bezpieczeństwo i higiena
płyt do budowy st adionu, splan- przeciągu trzech godzin potrafił przykładem dla mnyeh
powia~ ob. Wojtala, który zapoznał zebra pracy, współzawodnictwo, racjotowali 1400 m. kw. ziemi pod związać około 300 snopów i tów.
nych z projektem powstania Uni- nalizatorstwo, i szereg innych.
plażę.
pierwszy zabrał się do ustawianta . W dalszym ciągu obrad priystą wersytetu Powszechnego. Uniwer
Na zebraniu, o którym mówiDla PGR znajdujących się w ich w mendle. Ponadto na wyróż- pwno do wyboru V:łl\dz lrnła w sytet Powszechny umożliwi człon liśmy wyżej wybrany został jenaszym powiecie zasadzili 27 ha nienie zasługują junacy: Kowal- skład którego weszli: Kol. Strzał kom Związków Zawodowych, a dnocześn'e dyrektor U. P . któziemniaków t buraków cukro- czyk J:Ienryk 230 snopów, _Binl: 1 ~~:f~i Alfr~~ze~o~~:~~~~w~~~i w szczególności aktywowi zw. ąz- ! rym został ob. Mazur Eugeniusz,
wych. Ponadto dla Państwowych k<_>"".S~I ~ogus1nw
snopow 1 1 czący, Rojek .Al@ksander _ sekre kowemu zdobyc;e wiedzy, a przez I pro.fe~or Gimnazjum Państwowc
Lasów zalesili 72 ha nieużytków. Ciązynski Teodor oko 0 200.
tarz, Kuj;twa Czesław - skarb~ to samo umożliwi związkowcom j go. Wykłady odbywać się będą w
Ogółem 40 junaków w czasie S nik, oraz kol. kol. Kucharski, Za~ osiągnięci e awansu
społecznego. szkole jedenastoletniej w godziPowyższe prace zostały wyko·
nane w terminie od 1 kwietnia godzin związało około 2052 sno- palowa, Essant jako członkowie Uniwersytet Powszechny urucho ' nach popołudniowych.
nów i ustawiło 20 m1mdu
zarzadu.
•m :ony zostanie w Radomsku w ' ~iezależnie od zorganizowania
d~ l lipca.

e
SP do· rze
Pracu
•
. .
h
•

· Junacy

Iobszarze

przy zn1wac

Uniwersytet Powszechny powstanie
w RADOMSKU

zzi

U niwersytetu P owszechnego już
w najbll ższym czasie Powiatown
Rada Zwi ązków
Zawodowych
przystąpi
do p rzeszkolenia mę·
żów zaufania i całego ak tyw1.
związkowego. Kursy te odbęd:
się w kilku punktach na terenie
powiatu i obejmą łącznie l .OOl
osób. Celem kursów jest wy·
szkolenie
aktywu związkowe·
go i zapoznanie go z nowymi for·
mami pracy w Związkach Zawo·
dowych. Chodzi tu mianowicie c
grupy zwi ązkowe, k tór e w naj .
bliższym już okre-sie
powstanr.
przy wszystkich zakłada ch pracy
na terenie Radomska, a któr e ma·
ją za zadanie powiąz ać ściślej nii
dotychczas masy pracujące z icb
organ:.zacj ą związkowa,

Re.

~

Rzeczy ciekawe
naukowego Akademii 'l'ransportu
J. Dikowskicgo.
Rejcstrato.r podaje przez mikrofon
muuery przybyłych wagonów bezpo_
'rednio do biura towarowego.
Aparat ten okazał wielką. pomoc pra_
-~~
cownikom stacji "ę;:łowej w walce o
pr~yśpieszenie obrotu wagonów. Zwy_
kła. norma spisywania "agonów na sta_
cji wynosi 16 minut. Zastosowanie łącz
ności radiowej skraca ją przeHzlo dwu_
krotnie.
L.:k\oatletyczne Mistrzostwa PolAparat waży 3 kilogramy.
• sk'. P ... ń zo~lały w dniu wczorajszym zako1iczone. Dufa liczba startuj11 :·ych w mistrzostwach zawodniulanchid"
ków pozwoliła na dokładne zorienbędzie odbudowany
towanie s:ę w poziomie lekkoatleDrugi pod względem wiclkości mo~t tyki kobiecej.
łańt"uĆhowy w Europie zna.jduje iię w
Aczkolwiel<;. dwudn:owe zmagania
Budapeszcie na Dunaju i nazywa się reprezentantek. ze wszystkich pra„Lanchid''. Most ten był budowany wie okręgów Polski, nle przyniosły
przez 10 lat i do użytku został oddany rewelacyjnych wyników. to jednak
w 1849 Toku. Podczas oblrżeuia. Buda_ z zadowolen:em nalei.y przyją ć nopesz tu w 19J5 roku zos1 ał on wysadzo_ we twarze wśród przyszlyc)1 rekorny przez Niemców w powietrze. OdLu_ dzistek. Wiele bowiem ze slarfują
dowę mostu rozpoczęto w czerwcu l!Jł8 cych WC7,oraj lckkoallctck niedawroku i jcs;:cze w bieżąrym roku zo~ta_ no dop:ero uprawia tę piękną gałaż
nie on odda.ny ponownie do użytku. sportu. Jaskrawym przykład .om teposiadamy młodych,
Ko~ztłl odbudowy wyniosą '14 miliony go, jak dużo
jeszcze nie wyzyskanych talentów
forintów.
na wsi polskiej jr.st Ludowy Zespół
'
Sportowy Żurawica.

5 milionów wariatów
w USA
Dr L. Uoench i dr G. Richards, dwaj

Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce poń

czołowi psychiittrzy amerykańscy,
o_
świadczyli
na wielkim zgrom.ad;r..eniu
.Amerykańskjego

Stowarzyszenia Leka_
rzy, że co trzydziesty obywatel a.me_
rykański znajduje się na pograniczu
choroby umysłowej, znanej pod narwą,
scltizofrenii, tj. rozdwojenie osobowo.
tici.
„5 milionów ludzi, będących na po_
graniczu schizofrenii
oświadczyli
wspomniani lekarze - mniej lub wię_
cej zdają. sobie sprawę z rzeczywisto_
ści". „:5 milionów osób cierpi na schj_
zofrenię, która nie nadaje się jeszcze
do lecz(lnia klinicznego, nie mniej jed_
nak objawia się zupełnie ·yrnźnie' '.
„Istnieje 300 tysięcy osób, którzy
eicrpi:i. nu. halucynację, słyszą. niei<>tniają.ce głosy i wyobrażają sobie, że są
Hitlerami. czy też Napoleonami i któ_
rzy znaleźli w USA schronienie. Co_
rocznie 11otuje się około 150 tysięcy
nowych wypadków t.ej choroby'',

zakończone

- - - - - - - - - -......---~.
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Moderówna trzykrotnq m1strzyn1q
MHewska (L.Z.S. iurawica) zwycięża w biegu 500 mtr.

0

Radiostacja wagi 3 kg

6) J.,es2 nerówna Zo-fia AZS Pomań4.9-1 m.
Rzut os:oc1:cpem: 1) Stachowicz He
lena Zwiai:kowiec Kraików-36.84 m,
2) Sinaraeka Melania Kolejarz Toruń 36,77 m. 31 Konik Jadwiga
Kolejarz Kraków - 35,98 m, 4) Kiimowska Irena }{olejarz Kraków
31,77 m, 5) Góralska Maria „Spójnia
Marymont" - 29,03 m, 6) Bulianka
Stefania Kolejarz Kraków 28,94 m.
Bieg 100 m: 1) Moderówna Mieczysława. AZS
Łódź 12,7 sek.,
2) Dębollsówna Gertruda Zwiazkowil"c Ka.towice - 13,1 sek„ 3) Słom
l'zewska Jadwiga ł,KS Łódź - 13,1
sek.. 4) Zakrzewska Danuta Kolejarz Taruń - 13.1 sek„ 5) Orsztynowicz Felic.ja Kolejarz Toruń 13,4 sek.• 6) Kałużowa Otylia Budowlani Chorzów - 13,6 sek.
Bleg 200 m: Cieślikówna GenoweZ tego włnśn:e zespołu, zawod- pująco:
fa Lechia Pmnań
2G,5 sek„
Bieg
60
m:
niczka Milew~ka zdobyła pierwsz~
2) Słomczewska .Jadwiga ŁKS Łódź
1)
Moderówna
Mieczy~ława
AZS
miejsce w biegu fta dystansie 500 m.
sek., 3) Orsztyno„vicz Feli7.!I sek., 2) Kowalska Kry- cja Z7,00
Należy zaznaczyć. iż Milewska była ł.bdź K&lejarz
Toruń 27,8 sek.,
Kolejarz Toruń - 7,9 sek„
jednocześnie
najr~łodszą finalistką ~tyna
3) Adamska Maria AZS Poznań tegorocznych mistrzostw Polski.
8,0 sek., 4) Ilwicka Maria MKS OlMiłą niespodziankę naszemu Okrę sztyn 8,3 sek.. 5) Orsztynow cz
rorażka „Orląt"
gowi sprawiła Moderówna, zdoby- Felicja Kole-jarz Taruń - 8,4 sek„
w
Czechosłowadi
wając
w sumie trzy tytuły mi- 6) Zakrzewska Danuta Kol~jar:r. To
strzowskie w biegu na 60 i 100 m. ruń - 8,6 sek.
W czwartym mec.zu na teren:e
oraz w skoku w d:il.
Skok w dal: 1) Moderówna Mie- Moraw, rozegranym w :Uitomyślu,
<'zysława. AZS Łódź 5,12 m, 2) krakowska drużyna „Orląt' uległa
Wynik:, jalde uzyskano \v tego- Cieślikówna Genowefa Wł. „Lechia" rcprezentacj: tego miasta 1:2. Strzel
rocznych Mistrzostwach nie przed- Poznań - 5,07 m, 31 Kowalska Kry cem bramki dla „Orląt" był Różan
stawiają się nadzwyczajnie. Przy- styna Kolejarz Toruń 5,04 m, kowski.
czyną tego była kapryśna p1Jgoda :1) Gościniak Janina Kolejarz Toruń
Nadmienić należy, że jest to pierw
w pierwszym dniu zawodów. Naj- - 4,97 m, 5) Gebolisó~rna Gertruda sza porażka „Orląt" w tournee na
więcej ucierpiały na tym biegi, któ- Zwią.zkowlec
Katowice - 4,97 m. Morawach.
-L~·..,.::;r.;.w~.--=e= ~n· w
-a;~ ..r~;w. ~:-o

Na stację Leningrad przybył ost11t_
11io pociąg towarowy z Moskwy. Do
pociągu
podchodzi rejestrator wa 0 0_
Bobry .ze Związku
nów. Nie ma on w rQkach ani ołówka,
Radzieckiego
ani pHpicru. Zamiast nich na piersiach
rejestratora wisi jakiś aparat.
Biatostocka Dyrekcja Lasów Pań_
Jest to miniaturowa radiostacja, skon stwowych otrzymała ze Zwią;:ku Ra_
struowana przez młodego pracownika dzieckiego w d1·odze wymiany za żubry
17 bobrów. Bobry te zostały umicszczo_
ne w nowopowstalym rezerwn~ie kolo
Osowca w woj. białostockim. Obecnie
w rezerwacie tym znajduje się około
30 bobrów.

re rozgrywano na kompletnie rozmokłej bieżni. Już w drugim d.-i'.1,
tj. w dniu wczorajszym pogoda us· a
liła się, lecz pom:mo tego w da~
szym ciągu na bieżni s1at.v kału:.:e
wody.
Wszystkie zawodniczki, które uzy
skały w finałach pienvsze trzy miej
sca uzyskały od organiwtora M:strzostw - Łódzkiego Okręgowego
Związku LekkoatletycznE>go pamiat
kowe żetony. Zaś zwyc:c;zca w pu11:t
tacji ogólnej - KS „Kolejarz" Toruń oirzym~ł piękną nae;rodę prczy
den ta m iasfa Łodzi ob. Minora.
Mimo ;;!abego
zainteresowan. ,1
lekkoatletyką w naszym mieście, na
stadionie LKS „Włókn:arz" zebrało
się w drugim dniu zawodów około
1.fJOO osób publiczności.
W.vn'.ki techniczne konkurencji f1
nałowych nr;;:erli;f awiaią sie nc.•te-

Pierwsza

OPERA śLĄSKA
W P A:&STWOWYM TEATRZE
WOJSKA POLSKIEGO
(Ja.racza. 27)
Dnia I. sierpnia br. opera. „Halka"
St. Monius-zko. W partii tytułowej
PONIEDZIAŁEK 1 SIERPNIA
Jadwiga Lachet6wna.
·
12.04 Wiadomości południowe oraz
Dnia 2 sierpnia. br. opera „Rigolet..
przegląd prasy stoł. 12.20 Audycja dla Łodzianie
to" G. Verdi.
wsi.
12.50 „Na swojską nutę''. l 3.20
Dziś poraz ostatni widowisko śp1ew
Skrzynka PCK. 13.30 Muzyka obiado_
no-taneczne ·„Kram z piosenkami".
wa. 14.00 .Audycja Zw Nauczycielstwa
Polskiego. 14.15 Muzyka starowłrn;ka. :
TEATR KAMERALNY
14.50 (Ł) Komunikaty. 14.55 (Ł) l\Iu_ i ~a pływalni s.t. U~F w WarszaDOMU tOŁNIERZA
zyka kameralna. 15.15 (Ł) .Aktualności : ~e ~ozpoczęł:y s:ę m1strzostw:~ płyLód~, ul. DaszylU!kiego 84
łódzkie. 15.25 Informa<'je. l.3.30 Poga_, w~c~1e P~lsk1 w konk,urenc11 m70d poniedziałku dnia. 1 do końca danka. dla dzieci. 15.45 w~pomnienia . skleJ. ~awody poprzedz.ło uroc'zys .e
·
· codziennie
·
· o go dz: 19,1"'„ w z ł'estivalu Muzyki Ludowej''·
"
srnrpma
16.05 ' otwnrc1e·
Teatrze Kameralnym kome<lia Sha.wa Znaczenie gospodarcze ochrony przy_
-„Szczygli Za.ułek''.·
. ~ody". 16.1:5 Audycja Powszechnych Do
(!
1,
·
Będą. to ostatme występy w Łodzi, mów Towarowych. 16.20 (Ł) .Audycja
~P0f
po czyi;t ~~pJSJ ·Tft&t1'u Xa'll1era.1n.ego dla. dzieei. l~.aó. (L) Muzy~a· ludowa.
Głównu ' urząd Kultury FizycznLj,
prze.nosi SHJ do Warszawy,
16.50 (Ł) ,,.Przemysł w WOJ ewództwie
J
za pośrednictwem Wojewódzk:ch
łódzkim". 17!"f0 I dziennik popoludnio_ Urzędów KF i kierown:ków wszyst• TEATR LETNI „OSA"
wy. J.7.lS._ ĘQn!J:~rt ,~?zr.;pv.kqwr;"l.8.00 kich ośrodków sportowych, organtlUl. P1otrkO"WBka. ·94
Dziś, o godz. 19,30 „JadZia. Wdowa." „Głos maJą ,kobiet?' . 18.15 'Ia?1ce lu. zuje masową akcję udziału sporta""'.
dmve w tworc:rośr.1 kompozytorow poL 1ców i działaczy w pracach przy żm
Ostatnie dni!
skich. 18.40 Muzyka taneczna. Hl.OO ł wach. w sprzęcie zboża \'l.·eziną uII dziennik popołudniowy. 19.1:5 Andy_ dział uczestnicy kursów, obozów
cja dla wojska. 19..!0 .Arie i pieśni kom szkol!>niowych i kadra. Dyrektorzy
pozytorów ro:!yjskich. 20.00 „Wszech_ WUKF-ów i kierownicy pos7czee;ólnica radiowa''. 20.20 Koncert rozryw_ nych ośrodków sportowych, w celu
kowy. 21.00 Dziennik wieczorny. 21.40 uzgodnienia tej akcji, wspólpraco,,Daleko od Moskwy". 22.00 „Na do_ wać będą n~ szczeblu w~jew~dzkim
branoc' '· 22.4.3 (Ł) „7 dni sportu łódz_ z zai:ządam1 okręgowymi PanstwoADRIA. - „Dziewczęta z baletu"
kiego". 22.58 (<L) Omówienie programu wych Gospoda~stw Rolnych oraz na
godz. 16, 18, 20,30
lok. nó. jutro. 23.00 Ostatnie wiadomo_ ~zcwt:ilu powia.towym - z odnodozwolony dla młodzieży
sc1. 23.10 Dwaj ~lynni wiolonczeliści: snymi zespołami PGR.
BAŁTYK „Młoda Gwardia"
Pablo Casals i Ga~par Cas•ado. 23.JO
seria. Il
Program na jutro. 24.00 Za.kończenie
go·dz. 17, 19, 21
ą
audycji i Hymn.
dozwolony dla młodzieży

wicemistrzami
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Lekknaileci USA zwyci?iza

„Wa.kiacje"
godz. 18, 20
niedoowolcmy dla. młodzieży

BAJKA -

GDYNIA
nr 33

-

Uśmiechnij się

„Program Akuta.lno,ci"

godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,

21.
HEL (dla młodz. - „Zielone lua."
godz. 13, 15,30, 18, 20;30
POLONIA - „Ulica. Graniczna"
godz. 15,30, 18, 20,30
doZiiiOlony od liat 1.PRZEDWIO$NIE - „Dzi~ci z J<ldnBgo podwórka."
goćLz. 16, 18, 20
dozwolony dla mł~ży
ROBOTNIK - „Antoni i Antonina."
godz. 16,30, 18,30; 20,30
dozwolony dla młodzieży
ROMA - „GuweTnantka"
godz. 18, 20,30
niedozwolony dla. młodzieży
REKORD - „śluby kawalerskie"
dla młodzieży godz. 16
„Wiosna"
godz. 18, 20
dozwolony dla młodzieży
STYLOWY - „Szewe MateuM:"
dla młodzieży godz. 16, 18 i 20
śWIT „Aleksander Matrosow"
godz. 18, 20
dozwolony dla mbcd:ziiezy
TATRY _ „Pocałunek na. stadionie"
god-z. 16 18, 20
dozwolony dla młodzieży
TĘCZA „Tra.giezny pośei.g"
godz. 17, 19, 21
niedozwoa<>ny dl11. młod:cieży
WISŁA „Powrót do d<>mu"
godz. 17, 19, 21
dozwolony dla dziieei i młodzieży
WŁóKNI.A.RZ „Mroda Gwardia"
seria II
godz. 16,30, 18,30, 20,30
dozwolony dla młodzieży
WOLNOśO „Powrót do domu"
gooo. 16, 18, 20
.
. .
dozwolony dl41. dzieci 1 młodz1ezy
ZAC~TA ,Carie kłami e"
gQdZ, 16, 18, 20
dozwolony od lat 16
. . ..
MUZA - „Tajemnica. nooy w1giJ.1JneJ
godz. 18, 20
dozwolony dla. m.ł.od!Zieży

e
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·W Oslo zakończyły ·s:ę trzydniowe
zawody lekkoatletyczne, między reprezentantami krajów skandynawskich a USA. Zawody obeimowały
pełny program olimpijski. W o5t.at.nim dniu Amerykanie wygrali p1Pc,
z 7-miu rozegranych konkurenc j:.,
zwycieżając
w ogólnej punktacji
238,5:224.5 pkt.
Mi in. 200 m wygrał Stanfield
(USA) _ 21.l. a 400 m ~h.itfie!d
(USA) _
46 o. w dzies1ęc1ob_o;u
P ierwsze m iejsce zaiąl m'.strz ol1m, pijski Mathia~ (U SA) - 7·""46 . pikt
. ·
i w biegu
na 10.000 m zwycięzył

W biegach finałowych tytuły mistrzów i w:cemistrzów zdobyli
400 m st. dow.: 1) Gremlowsk!
(„Ogniwo") Bytom) 5:18,9, 2) Boniecki (,.Zryw'' Łódź) 5:22,1, 3) Teadling („Warta" Poznań) 5:26.l (rekord życiowy i rekord okr. pozna11skiego);
100 m st. klas. Qbłopeów (kl. I) 1) Salwiczek („Górnik"' z,1brze)
1:33,9;
200 m st. kla!I. (M: ·\;iii.i'' - l)' rz..ysnarsk: (..Spójnia" Grudziądz) 3:11.3,
2) Szymanowski („Ogn·wo" W-wn)
3:15,8;
200 m st. klas. (kl. m:strz.) - 1)
(.,Stal" Katowice) 2:55 6,
2) Nikodemski (.,Włókniarz" Łóciźl
2:56,1, 3) KuhJok (..Stal" Gliwic" )
·2:57.3. Szóste miejsce zajął utalen1owany 16-letni Rotk:ewicz („Ogniwo·' Wrocław), który wynikiem
3:00,7 uzyskał swój reltord życ·o:vy
i no,vy rekord okręgu wrocławskiego;
Szołtysek

se

200 m st. dow. chłopców-1) Kri<O'(.,Brda"
Bydgoszcz)
2:48,2,

4) Piwowarówna Michalina Pogoń
Katowice - 28,l sek. 5) Bnrzykówna
Urszula Budowlani Chorzów - 28,5
sek., 6) Chećko Gabriela Budawlani
Gdaflsk - 28,6 sek.
Pchnięcie kulą: 1) Bregula.nka Ma
gdalena Pogoń Katowice - 11,79 m .
2) Konik .Jadwiga Kolejarz Kraków
-- 11,12 m, 3) Klimowska Irena KoJejam Kraków - 9.90 m, 4) Brześniowska Jadwiga ZZK Poznań 9,74 m, 5) Drzewiecka. .Tanina Kolejan Gdańsk - 9,47 m, 6) Tomaszew
ska Aleksandra Kole.jarz Gdańsk 9,31 m.
Skok wzwyż: 1) Ronczewska Da.nuta Czarni Wrocław - 146 cm.
2) Lasznerówna Zofia Żurawiec Rze
S:ZÓW 140 cm, 3) Paszkówna Marla Ogniwo Wrocła.w - 140 cm.
4) Hordówna Bogumiła Pogoń Katowice - 140 cm, 5) Janiszewska Janina Kolejarz Kraków - 140 cm.
6) Penners Wiśniewska Leok. Kale,j arz Gdańsk - 135 cm.
80 m płotki: 1) Gościniak Janina
Kolejarz Toruń - 13.00 sek„ 2) Pen
ners Wiśniewska Leakadia Kolejarz
Gdańsk 13,6 sek„ 3) Peskówna Janina ŁKS Łódź - 13, 7 sek„ 4) Janiszewska Janina. Kolejarz KraJców 14..00 sek., 5) Orzelówna Erna Budowlani Chorzów - 14,8 sek„ 6) Paź
dziorówna Małgorzata P&goń Katowice - 14,9 sek.
Bieg 500 m: 1) Milewska Ryta Żu
rawica Rzeszów - l:Z3.6 min„ 2) Boclnówna Elżbieta Bud6wlani Gdańsk
- l:?.4,9 min„ 3) Bprkowska Anna
Czarni Wrocław
1:26,3 min ..
4) Bulkiewicz Ha.lina AZS Srezecin
- 1:27,ł min., 5) Jajkiewicz Maria
Żurawica 'Rzeszów 1:28,0 min„
6) Wó,icik Pł':Jagia ŻuTawica RzeST.iów

Polski -R: ·~y;~~~m= Dobrzańska
0

2) Szperling („Włókniarz" Łódź}
2:49.9;
100 m st. grzbiet. (kl. mistrz.) 1)
Jabłoński
(„Ogniwo" W-wa)
1:15,9, 2) Kękuś („Gwardia" Kraków) 1:18,2 (rekord żyC:owy). 3) Gądzikiewicz (.,Ogniwo" Bytom) 1:21.0;
50 m st. klas. chłopców - S<1lwiczek (.Górnik'' Zabrze) 45,0;
.
4x'ioÓ m st. zmien. - 1) ;:stal·''
(Katowice) 5:12,8, 2) „ Warta" (Poznań) 5.:17,~, 3) ··' O~ni'VJO" (~ar;;zawa) 5:17,8. Stz.tafeta m:ała niezwykle
emocjonujący przełf.eg. „Stal" (Katowice) wygrała pewnie, a drugie
miejsce zawdzięcza „Warta" Teadlin
gowi, który na ostatniej zmianie z
4-tej pozycj: wysunął s:ę na 2-gą.
W sk~kach z tramp-01inv minimum
obowiązkowe (55 pkt.) przekroczył':
Brendler :..._ 69.92 pkt.. Bredl ich 68.lll pkt., Kłaptoc7. - 66,16 pkt ..
Skorupka - 62.42 pkt.
Po pierwszym dniu w ogóln~j
punktacji prowadzi „Stal" (Katow:ce) - 39 pkt„ przed ,.Ogniwo" (War
szawa)- 24 pkt. i „Wartą" (Poznań)
- 23 pkt.

1rena
K1>Jejarz Warszawa
37,94 m.
2) Konik Jadwiga Koledarz Kraków
- 35,82 m, 3) Drzewiecka Janina
Kolejarz Gdańsk - 35,23 m, 4) Głażewska Janina Związkowiec ł..ódź34,25 m, 6) Stachowi::-z Helena
Zwią7 kowiec Kraków :t'!,36 m.
6) Peskówna Janina ŁKS Łódź 3?.,25 m.
,. .
Sztafeta ~100 m~ J.) .SPll~a „Gru
dziądz - 53,2 sek., 2) Gwardia. Wl-

sla ~raków. -
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J){a długo przed rozpo~ęciem barak -.:anelnił )'ie lu~ź
mi którzy przybyli z całego punktu.- Na pryczach s1ad aly po <lw ~ e trzy osoby, inni siadali po pros:u na P?dłodze. Przybywały wciąż
nowe grupy lud zi, tak ze
·w baraku panował niezwykły ruch.
_ Wchodźcie, wchodźcie, starczy miejsca dla wszystkich! - zapraszał Rogow.
- Wlaź tutaj, na balkon, - wołał z ~órnej pryczy
P.emniew do Smorczkowa.
Obecni byli w pqdniosłym nastroju. wsz;dz;p sły
chać było żarty. Kiedy :vsz~d!. Batm a no;v na ~ eą:~ przywitanie wszyscy odpow1edzi~JJ tak głosno, az s ę zdawało, że ściany baraku zadrzały.
Ro<"ow zbliżył się do stołu okrytego narzutą.
_
Towarzy~ze, pozwólcie, że ogłoszę otwarcie pierwszego zebrania kolektywu j edenasteg o pu~ktu. . . . .
.
Rozległy się burzliwe oklaski. Ze~rani c1e~:;:y11 s1ę. ze
tutaj na skraju świata rozpoczęło się dl<ł rnch ?orma~
ne życie. Umara Mahomet krzyczał, ~le słowa. ie~o ginęły w hałasie. Kiedy ucichły oklas ki krzykn ą i :
- Dobrze powiedziałeś „zebranie kol~ktywu;" Bo teraz mamy kolektyw, a dotychczas go n :e było .
0

Rogow udzielił głosu nacz~lniko;vi budo.wy. Przemówienie Batmanowa było tak zywe 1 t a k b~1sko dotyc~y
ło wszystkich, że nikt nie pozostał obo1ętny i kaz~e
·ławo chciwie chwytano. Batmanow składał przed lud;.tego odległego punktu sprawozd:rnie o k a?-dvrn <11:1111
od chwili przystąpienia do budowy
OyoV'.'.1~da~, Jak
stopniowo 09ws1..;lwai plan walki o ruroc1ąg i 1ak1e tru-
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należało zwalczać, wyjaśn il jaki jest pro)e

uo towarzy
dowy, który został zatwierdzon~ prze~ sam~g .
sza Stalina. Obecnie należało. Jak na1szybcteJ wprowadzić projekt w życie.
B1tmanow s zc7e"ó!owo o~;sał 7'1d~riia; stojące przed
kolektywem jedf v1stego punktu. Podkr_esla~ ~ło~o •:koiPkty'V". Ludzie no rqz drrw~'l'.v dow·erl7;1eh. się. Jaką
~komolikowana i trunną budowę wyp<1dme im wyko~
nać pod cir$nina
Dżarrdyń!'"ką i ~vr!l7ali -~klaskami
okrz v~ami ~'"Oi'l rPrio~;. . M e rhP rJlk Se~e~m ra ze~
z innvmi z rnr.n•.łem nk1askiwał mówce. Obe1rza:vszy się
dostrze<4ł siedzacego w sąsiednim ru;dzie ~ondrma. Ten
cdrzył na ni e<!o z iron ią pełną wyrazu 1 sam gorąco
1:1askal... Zapał m echanika od razu zgasł.
B atmariow zapowi.edział. że ~rimierza wprow~dzić na
. scyplinę i ze.1azny porządek.
.
punl'·cie żelazna. dy
_ i ~ie ob; ecuię wam przy jaciPle łatwe~o . i SP?~O]nego Ż'.rcia Trzeb a hędzie prac~;vać z c_aleJ s~lv. cięzko
pracow'ać Mam odwagę zaoewmc was. ze to Jest prawO, z· i· we z· yc·1·e. ".•Iy, 1udzi:e radzieccy .nie dąży. my do łatwei'
1
f!O żvc'~ ohy,vateli , którzy myś~ą ?edyme_ o. w_ asn_vi:i
s;;_c7ę~ciu. JP.steśmv ~a trudnym zy~ie-i:n w tm~ę Jasm ei=
~z<>i orzyszło·ki. Dnie są te:az k:otk1e .. b~dztemy _mu
sieli wyrwać kilka godzin ciemn.ei mrozn~] . nocy ZlmO"lej , h ędzie111v pracować przy elcktrycznosci...
Gdy zakończył w b~raku zaoa'!nwRła_ wrza"':'a. wszy;
ocy zaczęli jediloc·n'!fnje mó~ić. Njkt n_ie )?r?sił o głos,
a ·Ro~ow. wcale n:e starał s ę utrzyn;ac oflc]al~ego P?nądk~. Pracownicy przemawiali jeden po drugim, kaz'.v miał propozvcj<' i dawał
dobre r~?Y·
.
·
Stary kon,. ~ CZ zie :~ i z;at 1-· ow pcd '1'0Sł do gary SWOJe
r·r acow a ne ręce.
,
, .
.
_ V.'yrzuc ' łen jn~ tvsiące m e. traw sz~sc1eni:ych ziena n ajw;ę'.<:z;,rch bndow ac- h . 1 _'-VS7 ęd zie mnie .S~a no Jano. Więc i tnta j się nie hanbię ,bede wvrab1ac cq,iaimniei Piećset orocem:.
pj

Remniew

przeklinać.
.
_ Zapomnijcie 0 Merzlakowie,. towa~zys:r.u Remme:v
-·- upomniał go Batmanow. - Ju~ go me m_a. Z':"racaJc ' e się do mnie. do Rogowa, B er1d7C·go - 1estesmy n a
miejscu Merz1akowa.
Umara zbliżył się do Batmanowa.
_ Tobie wi„rzymyl Żadai czeoi:o ,..hre!'Z wszyslkr .
i.robimy.„ Spójrz, jaką jest:>"mv silą' - wolał.
·
* • *
Beridz:e i Kowszow jak tvlko zacz~lo śv·itać wziąwsz"
do pomocy k;Jka osób, udali się na ~ieśniny, _celen: ~o
!rnnania pomiarów grubości lod•1.
e czzk ·· ~ ąc n i r
żvnierowie powrócą. B 'ltmanow. zr'"'ny;.l.-.w1ł 'Vyjść r:·
lód z wszystkimi mieszkańcami punktu. L iberman, kto.
ry uwijał się całą noc 7dążył_ wi::zystki.ch. n n1rn~m'ć p'l~:wnvm śniadaniem. Lndzie ciepło ubrani w <'""mn e " ''
towane ubrania i walenki, wyszli na pole. ,~r b a ral:'.'r·
pozostali jedvnie rh0rzy, oraz Mer~lekow. który odmó
wił wyjśc!a do pracy.
Dz'.esiętnlk Conczaruk machnał ręką na !'woja grynp
•1r
dł
i nie chciał siedzieć w domu v1 ysze · razem ze wszy s'tkimi i zaczal wydawać z ;iuta sp.:--~ •y. 7.i:·•'-:::,·· ·- :::·.-·
strzymując u §miech podał Batmanowi ciężki, żelazny

łom.

D ziPkuie starcze nr.ł na nieiro.

B O! lm :mow przer,ii:liY.rie zer1

·_:_ R or,o; u 5 t~ wi1 w szystkich w k·...,' ~'m'1ę i lu cl7ie n
szyli niosąc na pleca ch łopatv. ło:·1y ; _o„~;:ird ..r. Na czr
!e kolumny kroczył Karpow, ktory silnym barytonerr
zanucił „Trzech tank;stów", grom?.da pochwyciła pie;';",
"!Ośno" choć niezgodnie.
.,_ , d
- Naszym zrd::·-.· "l j~5 t - ćlo 7Y·iro1;- q nnr:,Jir r0 · .
· ·1 B t
w
"'1 d J·ąc n a
g~ do same] wys py mow1
:.i mano
spo~ ą a
,~ebrarivch
budowniczych ... Będę sa~ k "rowac Mro .
bota a na pomocnika wyznacz<:m K arpowa i Umara
ahomcta.
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