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1 września-Kongres Pokoju
WARSZAWA (PAP). - W dniu 1
br. w auli Polltechniki War
szilwsklej o godz. 10.15 rozpoC'1.nie
dwudniowe obrady I Polski Kongres
Obrol1ci1w Pokotu.
W l{ongresie weźmie udział ponad
1300 delegatów wybranych w cał y m
k raju ora7 delegacje zaąraniczne.
\\<rześnia

Kongres podsumuje dotychczasowy
dorobek polskiego ruchu obr011ców po
kofu . wytyczy zadania na następny
okr es oraz dokona wyboru Polski9(1JO
Ko mitetu Obroń ców Poko ju t delegacji
na Swiatowy Kongres Obrońców Poko ju.

45-lecie opublikowania pracy Tow. Stalina
. · -.
ORGAN WK i ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
„OP.powiedź pismu „Sm:jaldemokrat"
CZWARTEK 31 SIERPNIA 1950 ROKU.

ROK Ili {VI)

Nr 239

Górnicy meldują Prezydentowi RP
/Hilion ton

węql,_.

MOSKWA (PA P). - Prasa i"aciziccka p oświ ęca wiele uwaą i 45-lcciu opu
'blikowan i:- pracy S t alin a pt. .. Oclpo
wiedź plsmn ..SociJ!.ldemokrat", i{lóra
odeąra ł ci olb rzymią rolę w opracowa
rh Parli i Bol
niu po d~l a w ideolr-'
szewirkiej Dziennik „P rawda" w a rtykule poświęcony m tej rocznicy
stwie rdza, że 45 lat. k tóre upłynęl y od
chwili opuhlikowania tej pracy Sta·
lina. świ adrza o wielkiej i niezwycię.
żcrn ei s il ę marksizmu-leninizmu.
Rewolucyjny, twórczy charakter

„---

nauki marksist ow<:ko-leninowskiei i
jej nier ozer walna więź z walką o zni
szczenie kapitalizmu i zb ud owanie so
cjalizmu. potwierdzają wielkie doświa d
czenia Związku Radzieckiego oraz kra
1ów demokracji ludowe j, które wkro.
czvl y na drogę socjalizmu.
Zwy cięskie Idee Lenina-Stalina są natchnieniem
kończy „Pra wda" dla klasy robotniczej I mas pracują·
cych wszystkich kra jów w ich walce
przeciwko impe rializmowi, o zwyclę·
siwo pokoju. rlemokractl i socfallzmu.

na czejć I Pol~kiego Kongre~u Pokoju Depesza Związku Młodzieży Polskiej
do przewodniczqcego Rody Bezpieczeństwo-l Malika

Fala dodatko\\>·ych zobowiązań produkey.tnych-ob.\ęła eały kra.i

PrezyWARSZAWA (PAP).
dent RP otrzymał liczne dt1>esze z
produkcyjnych
kopalń i za.kładów
Jtobotnicy zobowią·
całego kraju.
w odpowiedzi na
zują się w nich apel kopalni im. Wiecrorka - do
zwiększenia wydajności pracy przel
maszyn i napełne wykorzystanie
rzędd, umasowienie współzawodni
ctwa we wszystkich jego formach
ora11 meldują o podjęciu zobowiązań
produkcyjnych na rok bieżący.
W telegramie kop alni im. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO. która p ierwsza w kraju wysunęła ha~ło ·ws pólzawodnictwa p t'ncy, CtZYtarny :
„My, załoga kopalni, na podstawie doświadczeń innych kopalń. a
przede wszystkim przodującego gór
nictwa. wlelkiego Związku Radzieckiego, podjęliśmy szereg indywidualnych i zespołowych zobowiązań
produkcyjnych. Jesteśmy przekonani głęboko, że w ten sposób wzmocnimy szeregi klasy robotniczej i
marsz ku socjalizprzyśpieszymy
mowi''.
Górnicy kopalni MAKOSZOWY

s ol idarność
podk reśl aj ąc swą peln<i
polityką rzą<lu Polski Ludo wej w
'
t' peszy swej stwierdza :

z

„My górnicy czerwonego Wal ·
brzyC'ha. · dnskonale y;rozumieliśm~·
nchwaly V Plenum KC PZPR. pod
kti>rej przewodnictwem realizować
będziemy wielkie zadania Planu 6letnlego" .
Wszys tk ie depesze kończą si ę s low :-'T1 i wyrażającymi go rącą m iło ść
rnbotn!ków do Polsk i Ludowej i je.i
P rezydenta tow. Bolesława Bieru ta
ora·l do wi elk!ego Związku Rad zieck iego i chorążego ob ozu Pokoju J ózefa Stalina .
ZAŁOGI GÓRNICZE SLĄSKA
ZWVCIĘSKO

REALIZUJĄ PODJĘTE

ZOBOWI.'\ZAN'IA DŁUGOTERMINOWE
Wezwanie górnikó w kopalni „ Wie
czorek" do podjęc ia now ych dłu go 
okresowych zobowiązań produkcy.1nvch, szerokim echem o dbiło si ę
w'śród załóg górniczych wszystkich
kopalni węgla kamiennego w P olsce.
Ogółem w górnictwie na apel załogi „Wieczorka." odpowiedziało 927
piszą:
„Pod kierownictwem PZPR wal- br:vga.d kopalnianych.
W wyniku realizacji podJ11tych zo
czyć będziemy o wykonanie zadań,
które przed nami stawia PJan 6-let- bowiązań, zał0gi górnicze dadzą poni, nie nc.ze(lząc •ił J trudu w wal- nadplanową. produkc.ię 1.095 tys. ton
wę1Ia.
ce o l>Okój".
MeldUnki n aptywające :z poszczep is.ze u„Je$teślllY świadomi kopalń donoszą o sukcesach
gólnych
loga kopalni „SIEMIANOWICI:"
i reie kaida tona wydobytego węrla .załóg górni czych, które w pełn
ponad plan, to cios dla imperia.li- aliw j ą podjęte izobowiązania ._
stów, to umocnienie pokoju i pomoc TYSIĄCE DODATKOWYCH TO:S
dla. walczącej Korei. Dla.tego dążyć
STALI
będziemy do ciągłego wzrostu proDo coraz potężniejszej fali zobo·
dukcji przez wzmocnienie dyscypliny pracy i jej usprawnienłe, korzy- wiazań dla uczczenia I Polskiego
stając przy tym stale z doświadczeń Kongresu Obrońców Pokoju, włąe7.Y
ły si ę również !Załogi hut „Za.wierZSRR".
Załoga kopalni im. M. THOREZA, cie", „Sosnowiec" i „Bobrek".

na I Polskim Kongresie Pokoju
delegatów na.IPolW YBORY
ski Kongres Pokoju
cych chłopów, intelig·entów, uczo
nych, artystów, rzemieślników,
kupców, księży zjedzie w dniu 1
aby w
września do Warszawy,
imieniu narodu polskiego mjąć
stanowisko wobec wszystkich zadzieła
ważnych dla
gadnień
utrwalenia pokoju, o który walczy ludzkość dla dobra naS?lych
dzieci i nas samych.
Przebieg zebrań wyborozych
dowiódł, że naród polski rożumie
7Al.aczenie światowej walki .o pokój, ma świadomość możliwllści
zwycięstwa. i widzi konieczność
aktywnego udzialu w walce wszy
stkich ludzi miłujących pokój dla
zapewnienia zwycięstwa nad tymi, którzy pragną narzucić ludzkości nową pożogę wojenną. Naród polski szczególnie żywo za.re
agował na brutalną napaść amerykańskich agresorów na Koreę l
na. bestialsk·i e naloty na ludnotić
cywłlną tego bohaterskiego na.ro,
du. Swiadczy o tym dalszy wzrost
aktywności, jaki zazna.czyi się ze
szczególną silą. w szerokich masach naszego narodu, obecnie, po
agresjt amerykańskich imperiali·
stów.
W okresie wyborczym odbyło
się ponad 25 tysięcy zebrań w
podstawowych komórkach polskie
go ruchu obrońców pokoju - w
komitetach blokowych, gromadzkich i gminnych. Na zebraniach
tych uczestnicy wystąpili z różno
rodnymi formami inicjatywy, postanawiając zwiększeniem wyników produkcyjnych przyczynić
_ się do wzmocnienia siły gospodat
czej i obronnej Polski - wainego
ogniw.i. światowego frontu poko·
ju. Szerokim echem odbiły się w
całej Polsce zobowiązania klasy
robotniC'zej w odpowiedzi na apel
tow. Filaka z kopalni „Wieczorek". Również wieś pracuji\ca ma
sowo składała. zobowiązania produkcyjne podjęte i wykonane na
cześ ć I Polskiego Kongresu Poko
Ju.

WSPANIAŁYlUI

OSIĄGNIĘCIAMI

„WARTY POKOJU" \\' STOLICY
Dla uczczenia I Polskiego K ongre
su Pokoj u trzy brygad y młodzieżo
we. p racuiącC' w PPB BOR Muranów zaciągnęł,v ,. Warty Pok oju" .
C1lonkowie br." gad. ob. ob. Skarzyńskiego, W cchetka 1 Zowad,r.1a1<a
od dnia 29 bm do zak nt'lczen·.a <.br<id Kongresu zwiększoną wydajno·
ścią pracy zadolrnmentują swój 11·
dział w walce o pokój.

Z arząd
WARSZAWA (PAP). Z.MP wystosow a ł depesz ę
de przewodn ic zącego Rady Bezpie·
cze ństwa J a kuba Ma lika i do sekre·
tal'Za generalnego ONZ Trygve Li2,
w której m. in. czytamy :
„Zarząd Główny Zw iązku l\llodz1e·
i~ Polskiej w imieniu miliona d wu
stu pięł'dziesięciu tysięcy zorganizo·
wanych członków i całej młod zie ży
11elskiej stanowczo protestuje prze·
Gł<'iwny

ciwko agresji
rei.

amerykańskiej

na Ko

P olskiej w iZ wi ązek Młod zie ży
mie niu całej młodzieży polskiej doma
ga sie natychm iastowego wycofania
wojsk m ter wencyjnych 1 Korei i go
popiera r adzieck:t
rąco i w pe łni
zał atwienia
p ro pozycj ę pokojowego
spr a wy korea ńskiej ."
Depeszę podp isał
2'1arządu Głównego
.M~twin .

przewo dniczący

ZMP

Władysław

CZYN POKOJU ŁÓDZKICH ZAKŁADOW PRACY

PRODUKCY.JNYJ.\ U UCZCI KLASA
Załoiri łódzkich za kładów pr 11cy
ROBOTNICZA WOJ. KRAKOW·
rrnlizują przedterminowo .zobowiąza
SKIEGO PIERWSZY POLSKI
ma podjęte n a cześć Kongr~su Po·
KONGRES POKOJU
koju, wyrażając w ten sposob S\'-'.ą
Nie ustannie napływ ają z wo j. kra nirzłomną. wolę walki o utrwalenie
kowskiego wiadomości o podejmowa pokoju.
ni u przez klasę robotniczą nowych
wiele
W ZPB im. Szymańskiego
zobowi ązał. produ k cyjnych, ceie m u
1zadek już wrkonal o swe zobowiączczenia I Polskiego Kongresu P o- i ania. Przadka Maria Lesia k prze·
koju. Pow a żne zobowiązania pod ję
K biak
T
3
·proc. ow. u
li osta tnio włókniarze okręgu biel- kroczvła Je o
Helena
proc.
2
je
podwyższyła
0
skiego. Załoga. wielkich zakładów
k ·oczvła
·
, · · ·
•
i
prze
znacznie
włókienniczych im. St. Bula.rza. zobo S zlrnt r owmez
·
J·
·
·
0 ·nię·
wyprodukować ponad swe zob ow1 a zam e wy ,onu J ąc n 1
wiązała się
Prząd ka
·,rodukcYjna· w 126 p roc.
plan 34 tys. m. tkanin.
ht•bowska 'uzvska la aż 134 procent
•
·
•
Włóknl arze z za kładów im. Nied i.ie.1$1'ieg0 zobowiąflali się wyprodu~ować dodlitkowo tkan iny wartości 3.5 miliona zł.
Ż~aczne zwjększenie · i.,ydajn~ścl
pracy, w celu wzm ocnieni a. 'świato
NOWY JOR~ (PAP). - p zienniil
wego . obozu pokoj u deklaru3e ~ałoga New York T im es" donoSJ z Mawars?.tatów kolejowych K rak ow - ;~i1li że na Filipinach, a przede
Płasż:ÓW , która zobovv;i ązała sję przy wsz~stkim ua. wyspie Luzon w zma
spieszyć o 14 dni kapitalne remonty ga się ruch partyzancki. Fili pińska
3 Jokomotyw.
ar mi a wyzwoleńcza, nosząca nazwę
„H ukbong" dokonala ostatnio sze re
ROBOTNIC\'. POZNAŃ'SCY ZACIĄ gu ataków n a 9 m iast, leżących w
promie n iu od 30 do 60 km od stoli
GAJ.I\ „WARTY POKOJU"
Napływają stale meldunk:, o zobo- cy Filipin. - Manilli. Najsi!niejsz:
wiązaniach, podejmowan ych prtez al tak od~z1atlyTHulkkbongudn~kie2r5ows1·aer
m
y na m1as o ar a w
M
· -k·
·
· ·
.r obotmkow WOJ. .p~z.nan > ~ego. ' · 1 pnia. W dniu i6 sierpnia partyzanci
m. załoga odlcwnt zeliwneJ Zakla- . filipińscy zaatakowali 3 inne miasta
·e Luzon
dów Przemysłu Metalowego Im. Sta :
.
. ·
lina wykona dodatko·wo 3 tony o<łle· na wyspi
W e wszyst kich swych opera~Ja~h
wów, a załoga odlewni stali i brązu
- ł tony surowca. Łączna wartość oddziały . Hukbon~u trzyll?-ały się Je
dotychczasowych zobowi~zań robo_t- dnakow~J t aktyk i, a.~ku~ą<:. prr,ede
ników Zakładów im. Stahna wyraza wszystkim posterunki pohcJ1, przecl
nając linie telegraficzne i telefonicz
się liczbą 2 miln. zł.

nu:n1y, przek raczając swe zobowią.ta
l';P o 6 proc.
T kac:>:ka J a nina Cichocka w my~l
zr.bawiazania, podjętego przez siebie
na cze~ć Kongresu P okoju, przeszła
ju r z dwóch Io:osien na obsl ugę <!zte
rfch krosien szer okich, a jednocześnie przekroczyła swe _zobow.iązanie
produkcyjne o 2 proc. Rowme7. tkacz
]-;i Ma ria Dudek przeszła na obslu
·
'
"
f!~ 4 kr osien oraz swe zobowwzanie
pod,u·uższyła o 3 proc
1·1· , ·>~c 1· 0,„e
•
'
·J
•
"
tych zakła·
żłobka
' czka
I<i·er·owni
.
,
czynl
dów, tow. Helena Gruszka,
o~tatnie przygotowania, aby żlobe~

I(

Ruch partyzancki na Filipinach
I

Izosta~

w najbliższych d niach uruchomtony na dr?gą zmia~ę •.
Z~łoga Z~W u n . 'Y.ai·ynskiego zo·
bo;v1ązała. s~ę n.a czesc ~ong1:esu Po
ko.iu z.mme~szyc odpadki o 1 pr oc.
Z?bow1ą~ame to zostało wykona;ne
k~lk~ dm temu. \~ ?·0 sc€ 0 podmes:eme ~.ultury _mieJsca. pracy,_ na
wszystkich oddziałach -produkcyJnych
został zaprowadzony JUŻ wzor owy
porzadek
.
,
·
.
Obok meldunkow, śwrndczących o
-< k
·
b
·
l'
owiązau
zo
zreah1zowanm
·
·
b ongreso·
•
h~·
wyc , nap,.r • aJą no;ve zo ow1ą„am11.
pkr~dukcyJne „a czesć Kongresu PoOJU.

Robotnicy ZPW im. Michała (lc;ow
skiego w Łodzi zobowiązali się . na
zebraniu og6lnym wyprodukować do
datkowo ponad plan 20 tysięcy me·
trów watoliny.
Na zebraniu załogi ZPW im. A\1drzeja St.ruga postanowiono uprząt
złom ,
fabrycznego
nąć z terenu
wzmóc walkę o kulturę miejsca pra·
cy. W oddziale cerowalni robotnice
postanowiły zaciągnąć Warty P oko·
j n oraz przepracować dodatkowo
186 roboczo-godzin.

ne, a następnie niszcząc budynki rzą.
dowe.
.,New
dziennika
Kore~ pondent
York Times" przypu szcza, · że t,łó
wnym celem. oddziałów Hukbooąu
było o~a~a!11.e. ~o~alnego poparc1A
. .
lndnoś~1 f1}1pms~1e.1.
Partia Komumstyczna Fihpm roz
powsiechniła. ostatnio znaczną ilość
~no-ulotek, wzywających ludność do wal
Dziś
ki o wyzwolenie Filipin spod pano
wania marionetkowych władz fili
łódzkich
pińskich, pozostających na usługach
·
. · ,
.
na Kongres Pokoju
• .
Spośród ponad 1.300 delegatów,
ameryka11sk1ch 1mper1ahstow 1 po
na Kongres, połowę stanowią bez
a k już donosiliśm y. I OgólnopolJ
dżegaczy wojennych. Ulotki wzywa
partyjni, co warto podkreśllć, wiją także ludność, by nie dopuścila ski Kongres Obroń ców Pokoju rozaktyw
tając z umaniem nowy
d 0 w siania wojsk filfpliisklch na pocznie swe obrady w Warszawie
społecmy, jaki wyrósł i umocnił
Y
dnia 1 września. br. W przeddzień
s~ę w walce o pokój. Czołowy akKoreę.
obrońców
ruchu
w
tyw pa.rtyjny
Kongresu ze wszystkich mlasł Pol·
pokoju repre-Lentują członkowie na
ski wyjadą uroczyście żegnani dele
szej Partii, z którYtnł ściśle współ
gaci.
pracowali przedstawiciele ZSL i
Dziś, o godzinie 16, zbior4 się
,
sa
Ponad Połowa.. delegatów """) to
delegaci łódzcy w sali teatra~eJ
kobiety i młod~ez. Ci akty\łlścł l
ORZZ ul. T raugutta 18 .Delegatów z
szczególnie
pokoju przejawiali
Łodzi jest 3ł. a z województwa lódz
in
cenną inicjatywę, docierając z
kiego - 50. D elegaci przejadą auto·
formacją i propagandą do kaźdt
PEKIN (PAP). - Ogł oszony w Phe- ciosy, prowadziły w dalszym ciągu I przyjacielskich żołnierzy i oficerów
kara mi poprzez główne ulice 11aszego mieszkania, do kobiet za.tę·
pol egło lub zostało rannych.
·
n ja nie k omunikat dowództwa naczel- gwałtowne walki.
tych pracą domową, do rzemieśi ·
Woiska ludowe vi:zię~v, zn11:czną zdo: go miasta. poprzedzeni sztaff'tą 11aoto
Peqo, sił zbrojnych Ko reańsk iej Re·pu · Oddzialy Armii • Ludowej, które wy
ników samotnie schylonych przy
bliki Ludowo-De mok ratycznej stwier- zw oliły Kunwi, po k onując .za ciekły bycz w tym 3 cz~łgt , p1ęc dz1a.t .105- rn1 cyklową. w ozem propagandowym
własnym warsztacie pracy.
siedem 8 \·mthmetro.
dza 29 sierpnia rano, że na wszyst- opór nieorzy jacicla, kontynuują walki !:metrowych.
Kilkudziesięciu profesorów wyż
w_vch miotaczy '?li.n, cz~ery dzi ała .ra. Polskiego Radia i sa m ochodami, w
kich odcinkach frontu oddziały Armii ofen~ywne.
szych uczelni, wybranych na. Kon
W toku wa lki w tym re jonie oddzia kiPtowe, d wanasc1e dzia łek przeciw· których zm.jdować się będ ą. or:r.edsta
Ludowej. odriierając kontrataki wojsk
gres - świadczy. że nauka w
i lisynmanowskich ły Armii Ludowej wzięły do niewoli lnlniczvch, ponad pię.;dziesiąt lekkich wiciele łód zkich za kładów pracy, że
amerykańskich
Polsce Ludowej pragnie służyć
oraz ndając nieprzyja~ielowi poli:żne po nad 200 j eńców Ponad 800 nie- karabinów maszynowyL1J i wiel k ą gnający sw ych delegatów.
sprawie pokoju, sprawie ludu
il ość innego sprzęt •. i amuniC]i.
Na pJacu przed Dworcem f'a"orycz
pra.cującego, sprawie postępu. UW o.iska l udowe, które wyzwoliły
o6 będ zi e się uroczyste p ot~gna
nym
kilkudzieslę
dział w Kongresie
mhong, stoczyły zaciekłe walki i po
t'iu księży, wybranych na zebra·
suwają się w dalszym ciągu na po nie delega tów. Krótkie p rz~·ml>w le·
niach dowodzi, że ogromna wJęk
ludnie.
nia wYgłoszą przedstawiciele l'&kła
szość duchowieństwa wraz z lu· .
Lotnictwo a meryka11skie bombardu. dowych komitetów obrońców r1okoju
dem polskim, pragJlie walczyć
je w dalszym ci ągu w barbarzyński w iększyc h łódzkich fabryk. O godz.
przeciwko ludobójcom i podżega·
sposób spokojni" m iasta i wsie na poczom wojenriym, przeciwko poll·
odjadą. pociągie m do
ł ud ni u i na półno cy kraju. W wynL 18 de lega ci
tyce Watykanu, sprzymierzonego
k u tych bomba rdowa ń szereg m iast I Warszawy.
z amerykańskim imperializmem.
wsi zos ta ło zburzonych. Wśród lu·
W uroczystym p ożegn aniu J e lega·
Przedstawiciele narodu polskie ,
dności cywilne j ;est wiele za bitych i
tów wezm ą u dział s zerokie rzesze
go, wybrani do polskiego l)arla·
rannych
mentu pokoju zdecydują. jak naLONDYN (P AP) - K orespon den społeczeństwa łódzkieg o. które 1eszleży prowadzić dalszą walki: w
a ngielscy i a merykańscy w Korei cze raz zamanifestu ją swą nlezlomci
nowym, pokongresowym t'tapie.
o dalszych walkach w 1·ejo ną wolę obrony pokoju.
noszą
o
d
Postanowią oni. w ,jaki s posób o·
nie Uihong , p r zy czym stwierdzają,
7.adokunu•ntują
pokoju
brońcy
silny nacisk
Ż'! odczuwa się t a m
swój udział w Planie 6-letnim.
wojs k północno - koreań~kich i że
który jest planem pokoju.
się
1vojska lisynma nowskie cofają
I Polski Kongres Poko,i u pod· .
w kierunku południowy m. Z dalszych
wyjechała na kongres
kreśli solidarność narodu polskie
doniesień korespondentów wynika, i:e
go z uchwałami praskiej sesji
wojska północno • koreańskie zmijdu
Sta.lego Komitetu. będącymi rmwinłęeiem, rozszerzeniem I pogle
ją się obecnie w odległości 6 km na , WARSZAWA (PAP). _ w dniu 28
bieniem walki przeciwko podpapołudniowy zachód od Masan. Wresz bm. w póżnych godzinach wieczorlaczom świata. K:ongres będzie
cie korespon denci sygn alizują zacię- nycb wy jechała do Berlina, na III Kon
t e walki w rejonie Pohang, stwi2r· qres \Volnych Niemieckich Związków
dalszym etapem zacieśnienia jedzając, że na południe od Pohang ;je Zawodowych (FDGB) 6· osobowa dele
dności światowego rrontu pokoju
qacja związkowców polskich z przei jedności Polski Ludowej ze
Arnery,kańscy a gresorzy i lisynman owscy bandyc; roz«trzeliwują pa trio· den z oddziałów północno - koreań wqdniczącym Centralne j Rady Związ.
chorą
Zwi ązkiem Radzieckim ;o;apleczu amerykań ków Zawodowych tow. W. Kłosiewit ów korea rl.skich. Na zdjęciu : .prz;ed rozstrzela niem , (zdjęcie znalezione skich z agra ża
dor adcy wojskowezo w Seulu ). Foto ,:-!AZA skiemu.
w domu am erykańskie20
:::zem na czele.
żym i czołową. siłą obmu pokoju.

Przedstawiciele narodu polskiego
zostały
zakończone. Pona.cl 1300 najczynniejszych obrońców pokoju, przo
pracują
robotnłków,
dujących

Na zebra n iu w hucie ,.Zaw:e rcic"
robotnicza. p ię tn u jąc pod że
gacz)' wojennych. 11owzil;la nowe zo
bowiązania produkl'~·jne. M. in. ro·
botn icy stalowni w.Yproduku .i<i ;;o
to n sta!i ponad plan. a załog a w iei ·
kich p!ecó\v zmniejszy o 13 kg. zui y
cie koksu na 1 tonę produ kowane.i
s uró w ki. prze'l. co osiągnit> do koń
ca br. 1.300 tys. zł. oszczędności.
Nowe ton y doda tko we j pr odu kcji
przysporzy gos·poda rce narodowe, re
8l izacja zobowi ąza ń, podję t ych prtez
za łogę huty .•Sosnowiec". Robotnicy
cynkowni ocynkują do końca bm.
dodatkowo 5 ton rur.
załoga

Zwycięskie

odiazd

delegatów

walki · Ofeńsywne

koreańskich woisk ludowych na wszystkich odcinkach frontu

Zbrodnie amerykan. ski-eh gangstero·w w Korei·

Delegacja polska

zwiqzków zawodowych w NRD

•

@.!
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Radziecki - ostoją pokoju

Związek
walk-i rz wojną :imperialijest starym hasłem w rerobotniczym.
wolucyjnym ruchu
Istniało ono i prred wojną. Tak samo, jak jstniały ;również p!Tled wojną siły pokojowe, które walczyły o
to hado. Ale siły te n ie były wówc.zas dostateczne i nie stanowiły
ruchu światowego, by móc okieł
rinać krwiożercze apetyty podżega
t;fl.,y wojennych.
DiłalaJ istniej~ te siły l dzisiaj po
trafią one narzucić imperialistycznym zbrodnfnzom swą wolę poHasło
~ą

tych krajach doszły partie komunistyczne i robotnicze; ruch robotniczy rzostał w nich zjednoozony na
podstaw.ie rewolucyjnej teorii mark
sizmu - leninizmu; główny agent
burżuazji - .prawicowa socjal-demo
kracja 12:ostała w nich całkow:icie
rozbita, a w wielu krajach kapitalistycznych, pod wpływem ogólnych
doświadczeń
2mian i własnych
znacznie osłabiona na mecz partii
Militarystyczne
komunistycznych.
ośrodki o uzbrojonych po iZ:ęby armiach, które faszyzm posiadał w
'!:O·
Niem~ech, Japonii, Wło~zech koju.
stały zdruzgotane.
Sam Związek Radziecki jeszcze
Pr~ed drugą wojną Zwi ązek Rad'L'ieckl stał sam jeden, jako pań- bardziej wyrósł i spotężniał. Nie
.ttwo naprzeciw impcrialiemowi. Po I tylko nadrobił straszliwe miszczewojnle, obok Związku Radzieckiego, \ nia. wojenne, ale podniósł globalną
nowe produkcję swoją o blisko 50 proc.
powstały w Euroipie i Azji
demokratycizne kraje. Do włactzy w ponad najwyższ~· poziom przedwo................................ , •• , ...................................................._„......„ •• „„....

„.„.~

Warszawa w przeddzień Kongresu
mobi!izujqce naród polski do dal

Do Kongresu Pokoju pozostaj,e
1eszcze, a wtaśctwie już tylko,
jeden dzień - „Jeszcze" - to dla
delegatów niecierpHwie oczekują
cych chwili wyjazdu do Warsza
wy, „już tylko" dla robotników,
dekoratorów, grafików, montet'ÓW, którzy przygotowv,ją wielką
aulę Politechniki do uroczystego
dnia.
Łatwo opisywać barwne, kolOTo
we ze smakiem ndekorowan::: sa
le, lecz urządzenie ich, nadanie
uroczystego cliarakteru
wnętrzu
wymaga wiele trudu i pomyslowo
lei, ba, nawet precyzji.
Gdy robotnicy wciągający nad
okna potężne lu.ki mówią z prze
„to rzecz najważniejjęciem 3za" - może ktoś na te słowa się
uśmiechać, ale to jest zupelnie
jest
każdy szczegół
niesłuszne,
ważny, każdy szczegół przyczyni
się do u§wietnienia calości. N a
f'azie można właśnie mówić i pi
sać tylko o tych szczegółach: o
potężnych flagach z trudem rozpinanych wśród kolumnady, o ma
larzu., który mrużąc oczy co chwi
lei odsuwa się od wielkiego port
f'etu towarzysza Bieruta, aby oce
ttić jak będzie wyglądał, gd11 w:o
1tnnie umieszczony w górze.
Projektodawcy niechętnie m.ótołq o c41ości, a.le i a: fragmentów
widać,

że

będzie

szej wzmożonej wal.ki o pokój, że
tu przez usta delegatów wypowie
się caly naród polski, naród, który swym trudem codziennym da
je wyraz nieugiętej postawy, daje wyraz swej woli walki o lepsze
jutro nie tylko swej ojczyzny, ale
calej ludzkości, walki o pokój.
Potężne megafony, mikrofony,
zwoje kabli, cala sieć polqczeń te
lefonicznych będą oJ.lane · iu.ż
wkrótce w shiżbę pokoju, za ich
pośrednictwem, obrad 1 Polskiego Kongresu. Pokoju będą słucha
. ti nie tylko delegaci, ale cały
!(raj, świat caly.
Z sympatią i zachwytem patrzy na przygotowania mlodzież,
która dumna jest z tego, że aula
ich uczelni znów stanie się miejscem wielkiego wydarzenia, miej.
scem historycznych obrad PIERW
SEJMU
SZEGO POLSKIEGO
POKOJU.
Ten i ów może przyszły archi
tekt, patr;zy i radzi, odłożywszy
pomaga robot
pakę skryptów nikom wciągać do góry dlugie
!Jialo-czerwone flagi.
Podczas gdy w sati i na kruż
gankach panuje mHy chlód, na
za.lanym slońcem placu jest upal.
Robotnicy pracowicie montują
konstrukcję

imponująca.

glównym filarze zawiśnie oirromn11 dlug11 na 25 mtr. jedwab
na szarfa, 11 n jej tle plakat po
złotymi

sztandary
hasła,
sznurami,
J)aństw demokracji ludowych i obrazv... Jakie? Tego nie chcq
ttctm zdradzić ani graficy ani robotnicy wnoszący wielkie pak.ł,
dowiecie się • tvm "' dniu otwar
cla Kongresu„.
Ale dekoracje, to tylko, choć
poważna, ale nie najwa.iniejsz11
część prac. Musimy sobie u.przy
tomnić, że w sali tej za kilka dni
goście
zasiądzie 1300 delegatów,
:mgranteznł, korespondenci z f'ÓŻ
nych krajów, że stąd M całą Pol
akę, na caly §wiat poplvnq słowa

Bezczelna

wież, przypominają

cych swym wyglądem wyciągi
wind. Od ich budowy zaczyna
się dziś wznoszenie każdego war
szawskiego domu, a tu -na placu
wyglądają
Politechniką
przed
jak symbol pokojowe; pracy, pokojowej odbudowy, jak s11mbol
Warszawy, która w gorące sierpniowe dni przygotowuje się na
oczekitv(lny przez cały naród
polski - dzień pierwszego wrze§
nia, dzień, który 11 lat temi~ był
dniem zapowiadajqcym ciężkie
lata okupacji, a teraz stal się
dniem zwiastującym lepsze jutro,
jiitro szczęścia i pokoju. Pokoju,
który dzień po dniu zdob11wam11
walce ł f>1'4CV.

Na.

koiowy, podtrzymywa.ny

'°

(KW).

l

•

Z~wyc1ęstwo bojowników pokoju
Korespondent paryski „Pra"·żukow, komentuje wy
rok w sprawie 18 patriotów z
Roanne, oskarżonych o udział w
81ntywojenn.ej man'ifestacji.
Jak wiadomo, po pięciodniowej
wojskowy
riozprawlie trybunał
Lyonu zmuszony był uznać oskar
żenie za nieuzasadnione, uniewin
nić wszystkich 18 oskarżonych i
naikazać bezzwłoer-ne zwolnienie
ieh z aresztu.
- Wyrok ten - pisze żnkow
- oznacza. zwycięstwo obrońców
pokoju, którzy przez pięć miesię
cy - podczas gdy patrioci Roan·
ne przebywali w areszcie prewen
cyjnym - toczyli zaciekłą walkę
e ieh zwolnienie.
Aresztowani bojowniey o pokój
nie pozwolili się zastraszyć. zachowali męstwo i przytómność u•
mysłu. Grube mury więzienia nie
żdołały odgrodzić ich od narodu.
Utrzymywali oni stały kontakt
z masami, żywiąc niezłomne przo
Jiortanie, że solidarność całego
na.rodu wyrwie ich z rąk opra.\v•

dy". Jerzy

ców.

Przew6d &ądowy przebiegał w

niazw:vkle · nar ·-ęż1>nej

jeony z r. 1940, zdobył tajemnicę
produkcji energii atomowej i ujaw•
nia stałą dynamiczną tendencję roz·
wojową, co 'Zllajduje swój wyrai: w
wcląż nowych, ka.pitalnych inwestycjach.
Na. tej to szerokiej bazie przemian
wyrósł dzisiejszy światowy ruch
obrońców pokoju. To są korzenie,
które zrodzlly i iywią ten ruch.
co jednak wywołało owe przemiany na świecie? Co było ich centralną i rozpedową &iła? Siłą tą był
Związek Radziecki. Be? Związku
Radzieckiego nie było by tych przemian. Związek Radziecki wydobył
na świat nowe. demokratycz~e siły
socjalizmu i pokoju. Związek Radziecki rozbił faszyzm hitlerowski i
japoński. Związek Radziecki wy zw o
1ił szereg państw w Europie i Azji.
Zwiazkowi Radzieckiemu klasa robotnicza I masy ludowe tych państw
zawdzięczają swe dojście do władzy.
Zwią.zJrnwi Radzieckiemu za.wdzię·
czają one również pomyślny rozwój
swojei ll"08Podark·1 na.rod o e.
• w J.
•
•
· :
Związek. Radz1~c~1 me ~ylko wy·
dobył te siły na sw1at. Związek Radziecki pomaga im w codziennym
życiu budować kraj, broni je pr~ed
imperializmem i jego agenturami.
jest ich kiernwnfkiem i chorążym.
T dlatego, jeśli istnieje dziś i
krzepnie na świecie potężny ruch
obrońców· pokoju, jeśli skupione pod
jego sztandarami narody czeripią
otuchę, że obronią swe życie i dobytek przed zagładą rze strony a tomowych ludobójców amerykańskich ,
to wielkie to szczęście narody świa
ta zawdzięczają Związkowi Radzlec
klemu, jego bohaterskiej partii, jego Armii, jego potędze gospodarczej i militarnej, jego wodzowi -

atm~fe·

podają,

że

Mac

Arthur

mue

marua.

o-

ści.
U boku

Związku R!!diiecklego i
przy jego pomOf.y wnosimy do oho·
zu pokoju s~ój ~~elki wkład ~n
tuz1azmu. of1arnosct i pracy miho_nowych mas narod~ - Plan 6·letn1.
Plan te~ wzmocn! siły. Pol;Bkl I
w~ocn! siły J?OkOJ\1 na s~lec.1e.
U boku

~w1ązku

Radz1ec~1ego I

P?d jego k1erownl<:twem,. związany
mero~erw~lną. ~l~z1ą. ~1ęd.zynaro
dow~~ sohda.rno..,c1 z kraJam1 ~emo:
krac,JC ludowej. z. klasą robotniczą i
~~erokiml "?asami prac~jącyml ..kraJow kapi~al';St~·czn~ch I ~olonll J?a.
c~łym s~iec1e, narod pols~1 czufe się
s!lnym 1 pewn~m s~ego _JUtra. Polsk~ Ludow~ wie, ze ob~z, na czele
ktoreg~ stoi pot~ga Zw~~zku Radziec!uego, potrafi obromc sprawę
pokoJu, wobtośei i postępu narcdów
całego aiwiata., a więc l narodu polskie1ro
Jerzy Nawrot.

I

„Decyduiący

krok" - Mac Arthura

Rząd ateński planuje nową zbrodnię

Apel rodzin katowanych więźniów politycznych do Towarzysza Stalina
MOSKWA (PAP). - Agen c ja TASS
donosi z Aten:
W ostatnich dniach delegacja matek, sióstr i żon greckich więźniów
politycznych, dotkniętych gruźlicą,
odwied.2iła ambasadę ZSRR w Gre-

1

W

I

amerykańskie

Wielkiemu Stalinowi, genia.lnemu
sternikowi tego ruchu.
Polska. je8i ~ązana wieczystą
ze Zwią.zkiAm Radziecprzyjaźnią
kim. Stosunki między Polską a
ZSRR to stosunki nowego typu,
parte na 'loejalistycmej AOlidarno-

na pola
5200 trakto row wqruszv
iesiennei lcampanii siewnei

7OO tys. ha ziemi obsianych zostanie siewnikami

cji i ~ręczyła apel, skierowany na I cękę n<t wlęzni1)w politycznych, dotkniętych gruźlicą, chce ich fizycznie
. .
ręce Jozef~ Stalin~.
Apel stwierdza, ze rz.ąd atenski pla zniszczyć, wysyła icłl łallJ, gdziP będą,
nuj~ ~?wą zbrodnię dąząc do zagłady pozba.wieni wszelkiej pomocy i odjak zakładników - w rece
Postanowił da.je ich wlęzmow polltycznych.
bowiem przetransportować chorych przestępców.
Wzywamy matki, slOłltry, tony t
na gr~źlicę więźniów. i;ol.~tycz~ych do
„spec1alnych sanatoriow . um1~szczo- tych wszystkich, którzy współczują
nych w Kasso, Raches 1 Ikani t.zn. naszemu bólowi, tych, którzy rozumie
tam •. gdzie klimat morski pogorszy ich ją naszą troskę o najbliższych, wzywa
trag1cz~y ~tan zdrowia. g~zi_e b~dą my wszystkie narodv. cały świat, Radę
p~zb~Wiem pom~cy lek~rsk1e1, . P?ZV-

Bezpieczeństwa, ONZ. Międzynarodo·

tam, _gdzie w ciągu miesięcy wy Czerwonv Krzyż, or9anizacje i par
zimy ~ lata me dochodzą okr~t~, t~m . tie całeqo świata, aby podniosły potężny głos protestu. Przyłączcie swe
qdzie ich cz~ka meuch'.onna sm1e;c..
My, matki, siostry l zony zes}~ncow wysiłki- do naszych wysiłków, zmuście
poll_tycznych, dotknl~tych gtuzli~ą - r1ąd grecki. by wyrzekł się zbrodni·
stwierdza. apel - ktorym udało się u- c:z:ej myśli przewiezienia na<>zych blichronić naszych bliskich od wykona- skich do .sanatoriów".
W imię' elementarnvch zasad · kul·
nia na nieb wyroku śmierci w obozach
konce~tracyjnych, na wyspl': Macro· tury, w imię sprawledllwoścl, bumanł
nisos 1 Jura - w obliczu pro_Jektowa- taryzmu, w imię zasad moralnych
nej nowej zbrodni, podnosimy nasz ONZ, wzywamy was <lo światowero
głos protestu. Podnosimy nasz głos pochodu krzyżowego o ura\owanłe
protest'! pr~ed rządami, partiami, or- więźniów politycznych, dotkniętych
~a~ir.aC)am1 społecznymi, przed całym gniźlicą., którym ąrozl śmierć. Domasw1atem, przed wszystkimi narodami, gamy się od rządu greckiego, by zre.
przed ~at~ami, slo;;trami 1 żona~ na widował tę decyzję f umieścił chorych
całym sw1ecle i oswladczamy, ze w na. gruźliet: więźniów w Hałdari _
zalanej_ l~rn·Ją Grecji, gdzie wszystkie{ mlefs u. które. odpowiada elementarprz~p11 ąe zape~riJone są trupami, nym warunkom fydlł 11ruillll:6w I znaj
qdz1e z kosci zabitych powstały góry, du\e s\ę w ~uc\\'ltn \ 'Zdrowym 'klimaw tej Grecji rząd Plastirasa podnoi;I <>ir Attyki.
\~1em~,

WARSZAWA (PAP) . - Konsekwent ba traktorów dwukrotnie przewyższa
nie realizowana przez rząd polityka stan parku traktorowego, postawiomechanizacji wsi, przynosi coraz po. nego do dyspozycji rolników w jesieni
ważniejsze osiągnięcia.
1949 r. Podwójna liczba traktorów
W czasie bieżącej kampanii siewnej zaorze na jesieni obszar dwukrotnie
wyruszy na pola. indywidualnych chło większy od obszaru. zoranego jesiepów I spółdzielni produkcyjnych 5.200 nią 1949 r.
traktorów z Państwowych i Spółdziel
siewników
Poważny wzrost liczby
czych Ośrodków Ma.szynowych. Licz- zbożowych i nawozowych umożliwi
staranniejsze dokonanie jesiennych
zasiewów. W tym roku do jeslennyc.h
siewów przygotowano ok. 38 tys. siez państw kapitalistycznych wników czyli o 18 tys. więcej niż w
roku ubledym. Taką liczbą sie,mido Polski
ków, według ustalonych norm, które
WARSZAWA (PAP). - W tych mo gą być jednakże znacznie przedniach przybyły do Polski na dwu- kroczone przez traktorzystów, obslatygodniowy pobyt grupy związkow r,y będ7.le obszar 700 tys. ba, tj. praców z 'krajów kapitalistycznych: 7- wie o 300 tys. ha wfęcej od obszaru
osobowa gl'l.lpa dokerów i metalow· zasianego rzędowo na lesłeni r. ub.
ców angielskich, 3-osobowa metalow
Wcześnie zawierane przez POM·y i
cćw włoskich i 3-osobowa metalow·
SOM-y umowy o wykonaniu prac oraz
ców francuskich.
W czasie pobytu w Polsce związ dokładne zaplanowanie tych prac w krajach kapitalistycznych
kowcy Anglii, Włoch i Francji prz~ daje gwarancję, że ta zwiększona ihść
bywać będą w Zakopanem, następ· maszyn będzie w pełni wykorzystana.
nie osłabiajq akcii zbierania podpisów
nie zwiedzą kilka ośrodków pnemy
Poważnym bodźcem do przekroczesłowych.
nia planów i obsłużenia maszynami
pod lłpele1n Sztolf holn1!8klm
jak najwięki::zej liczby gospodarstw
chłopskich jest współz awodnictwo pra
Z Paryża ' med .Mehdi·Kubbe, przewodniczący
GENE~A (PAP)'. cy pomiędzy traktorzystami POM i d~noszą, z!' sekretariat Stałego K~ piu tii liberalnej El·Ahrar, były mini
SOM. Bimą oni przykh1d z przoduj ą r.~itetu Ś";1atowego. Kongresu Obron ster Abdel Uhhab·Mahmud o'l'az incych traktorzystów PGR, a m.in. z cow PokoJu komunikuje:
n: wybitni adwokaci, lekarze i grtt·
traktorzysty Stefana
prz odującego
W FINLANDII zebrano dotych· pa 37 dep11towanych, kt órzy zgło~i
Opole, który czas prz eszło 700 tysięcy podpisów li dymisję z parla mentu na znak pro
Naród chińsld ostrzega rouzuchwa Marczaka, z okręgu PGR
600 pod Apelem Sztokholmskim. Zwią.>. 1 d tei:.tu przeciwko repre!'ljom w6bea
Jonych agresorów amerykańskich , że zobowią7ał się wykonać jurocznie
ż 500 ha.
średniej i zaorał
orki
ha
zawodowe kole,i a1~r,y i robotni ków hu dzi ałaczy postępowych.
konsekwe11cje
będą musieli ponieść
Z HISZP ANU pt•zybywają. nowe
d·Jwlanych wyraziły solidarność z Aswych czynów.
podpisy pod Apelem Sztokholmskim.
pelem.
w dalszym ciągu korespondent po
W~r6d OSJ'l1Stości. fi~sl;~rh, k~D::'" r:st, który nadszedł z Katalonii, dzię
daje wywiad z przewodniczącym O·
P?<lp1sały Apd~ . znaJduJ e się wybiti:' ki pomysłowemu pt•zestawieniu wy·
gólnochiI'iskiego Komitetu Wal'ki o
Zw. law. Transportowców
pisarz Iman }~ianto,, szereg dep·.i<;I)- ri:zów, pozwala odczytać następują·
Pokój, Kuo-Mo-jo, który oświadczył:
. ce zdanie: „Per la Paz" (dla poko·
wc.n~ch partn agra_ri~szy.
„Brak mi słów, aby wyrazić głę·
i Pracowników Handlowych
~uz ~d dw6c~ m1es1ec:v kampanI'ł JU). Temu listowi towarzyszy 26 pod
bię oburzenia, jakim napawaja mnie
Podsta- zhierama P?dp1sów pod . Ape!P.m p~sów pod Apelem, m. in. podpisy
WARSZAWA (PAP). bestialskie akty bandytów amerykań
skich. Niedawno wróciłem z Korei, wowe zadania zw'iazków zawodo- Sztokholmskim rozs:m·za się w IRA· b-s!ędza katolirkieio, inżynierów i rn
botników.
gdzie na własne oczy widziałem zni- wych w realizacji Planu G~letniego ·I< U.
'l Barcelony i Madrytu wiele zbiei
~ _inicj!1o/wy postępowego poety
szczenia, dokonane przez lotnictwo - walka o większą wydajność praw BagdadL1e r cwych listów zawiera nodpisy ood
amerykańskie w Phenjanie. Amcry- cy i iz:większenie troski o człowieka. AlJenvah1n powstał
Apelem Sztokl.olmskim.
kanie bombardują ws7.ystko, co po- były tematem obrad plenarnych po- Y.omitet Obrońców Polrnju Iraku.
Dwóch członków Akademii przesła
Podp.i~t~ją. Apel Szto~l?olmski inte·
padnie. Po barbarzyńc;ku mordują cy siedzef1 zarrządów głównych Zw.
kler.i, t<> swe podpisy z Madrytu. Jeden z
przedstawiciele
wilną ludność, oo;trzeliwują pracują- Zaw. Transportowców i Pracowni· lc·ktuahsc1,
cych na polach chfopów. \Yidziałem ków Handlowych. W obradach wzię wy~ocy u;~ędnicy. st1;1d~nci. Takż,e nich, wybitny humanista. należy tło
zburzone domki ludzi pracy, zburzo li udział prrzodu j ący działacze rzwiąz złoz~·ł swoJ podpis ~aJWl"kszy wsp ~ł Kr ólewskiej Akademii, a drugi
ne szkoły, s:r.pitale, gmachy instytu- kowi oraz przodownicy i racjonali- c; esny poeta arabski M0hamed Ran'- do Akademii Prawniczej. Nazwiska
t ych uczonych nie mogą być poda.nr>.
cji knlturnlnych, widziałem zamordo v.atorzy pfacy. Na plenum pracow- c •. Yass1m.
Oprócz t~l!O 1podpisy pod Apelem ze względów zrozumiałych.
ników hand.Jowych przybył min.
wane dzieci, kobiety, starców."
Zbieranie podpisów odbywa się na
„W swoim czasie byłem świadkiem Handlu Wewnętrznego - Dietrich ~ztokholmi!kim złożyli:
Były minister, przewodniczący par te!·enie całej Hiszpanii.
dokonanych oraz sekretarz CRZZ tow. Piwobandytyzmu,
októw
Rząd turecki nakazał aresztowanie
tii narodowo·demo~rat~cznej. i na·
przez Mldaieskę japońsk(! w Chi- warska.
W czasie dyskusji, które wywią czc:lny redaktor dz1enmka liberalne· członków Tureckiego Komitetu 0nach. Wiadomo mi o zbrodniach hiKan?.ez _Cza- brońców Pokoju: przewodniczącego
Obecnie zywały sit. po referatach. mówcy go „ęada-el·Ehal~" tlerowskich na Zachodzie.
przekonalem się do jakich zbrodni wskazywali m. in. na konieczność de_roz~, pr.zewodmczący. P.art11 n1eza· Behice Borana, b. profesora aniwer·
pracy. lezneJ Ist1klal, były mm1ster Moha· syt (.'t!I w Ankarze, sekretarza gene·
wydajnośoi
zwiększenia
zdo!ni są Amerykanie."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ralnego Adnan Cemgil, adwokata
Yahdettin Barut. Drukai" . kt6ry wy
Apelu Sztok·
dn1kował formularze
holmskiel!.'o, t'ównież został areszto·
wany. Ci zwolennicy pokoju sta.ną
przed ~l'lrlem wojskowym.

Przyjazd

związkowców

Prześladowania obrońców

pr~okacja podżegaczy

od L1bejan, na. terytorium Chińskiej
Korespondent pekiński ,.Prawdy"
RepuMiki Ludowej ukazał się ameL Wysolrow l).isze:
o ryksński bombowiec B-29, który Ca.ły Pekin obiegła wiadomość
nowej zbrodni amerykańsld.cb dra- jak i>rzypuszczają. - w celach wywia-O~wczych zatoc1,ył krąg nad mia
pi&ic6w imperialistyc1..nycb.
W nied2ielę, 27 sierpni.a, kilka &a- sten1 Antung. W 2 godziny później
molot6w amerykańskich przeleciało zaatakowały Antung 2 n<>we samo·
Ludo- loty amerykańskie, które ostrzeliwa
gl'aalicęi Chiński.ej Republiki
wej w rejonie l'Zeld J aJ.u i J>rzeniknę ły cywilną. ludność miasta. Za'tloto·
ło w głąb terytorium Chin. Zato· wano str aty materialne oraz ofiary
e.zywszy kilka lcręgów w celu zbada w ludziach - sa zabici i ranni. Ko·
nia terenu, bandyci powietrzni zaa.ta respondent donosi, że bandyoki nalot
kmvali dwo.rzec położonej blisko gra lotnictwa amerykańskiego na otwar
nicy staeji kolejowej Talitsu, ostrze te miasta Chińskiej Republiki Ludoliwali go, a następnie zoombardowa wej wywołał głębokie oburzenie. Lu·
dność Chin domaga się kategoryczli tory kolejowe.
Dalsze wyda1·zenia tego dnia świad nie powściągnięcia bandytów ame•
cą wymownie, że prowokacja ame· rykańskich. N'aród chiński popiera
podżegaczy wojennych I gorąco zarządzenia Centralnego Rzą
eykańskich
:iie była kwestią. przypadku, lecz du Ludowego, zmierzające do utrw'l
Miała charakter pJ.anowy. W połu- lenia pokoju, wyrażając gotowość odnie tei'Qil dni&, na południo-zachód brony nietyki..lności granic republiki.

l

Gazety

w najbliższym crzasie rozpocząć „decydujące kroki" w postaci .wielkiej ofensywy przeciw Koreańczykom, w pru·
ciwnym razie pozycja jego w Korei bedzie nie do utn.y-

pokoju

woiennych

Plenarne posledz80 i3

I

rze. Wokół gmachu trybunału, a
nawet na sali rozpraw skoncen.·
trowano wzmocnione oddzjały po
licji. Do Lyonu przysłano sławet
ne oddziały „gwardii ruchomej".
Wszystko to jednak n ie pomogło.
Ludność Lyonu podobnie jak i ca
ła Franc.ja, protestowała przeciw
hecy sądm\tej, w czasie której mia.
no się ro7.prawić z więźniami z
Roanne. W obliczu powszecbneg:>
Omawiaj ąc
BERLIN (PAP). protestu trybunał wojskowy Lyo chorobę papieża Piusa XII dziennik
nu Jtie ośmielił się wydać wyroku .,Berliner Zeitung" s.twierdza, że w
skazującego.
kołach watykański<"h mówi się już
Fakt uniewinnienia 18 bojowni o nowych kandydata.eh na tron paków o pokój świadczy. że prakty pieski. W kołach tych twierdzą, że
Spcllman
amerykański
kardynał
czne zastosowanie zbrodniczej u- ma bardzo powa:inr szanSf' zostania
stawy, skierowanej przeciwko bo
jownikom o pokój, napotyka na papieżem.
- Wiadomo powszechnie - l)isze
poważny opór szerolcich mas ludo
Zeitung" - że kardynał
„Berliner
wych i że masy te rozporządzają
- głowa Kościoła kaloaby sparaliżo.. Spellman
dostateczną siłą,
lickiego w Stanach Zjednoczonych,
wać J)róby rozprawienia sil) z pa
rzaw~..ze zdradzał pragnienie zajęcia
triotarni.
tronu papieskiego. Zresztą pragnie
Warnnkiem i rękojmi!} takńego tego .ie tylko sam SpeUman. Chcą
polityczne 1 'lnanzwycięstwa jest jedność mas pra tego tak7..e koła
cujących w walce o pokój, wy• sowe USA. Che:\ one, by na czele
trwałość i zdecydowana wola do Kościoła katolickiego stanął czło•
prowadzenia do pomyślnego koń· wiek, kt6ryby służył wiernie mono•
polom amerykańskim. Spellman poca rozpoczotej 'l'l'alki.

Kardynał giełdziarzy amerykańskich
pretendentem do tronu papieskiego

I

p ierany jest taki e pmez Departament Stanu USA, a poza tym po·
zostaje w śc : słym kontakcie .z przewodniczącym Komitetu Narodowego Amerykańskiei Partii Demokra·
tycznej i ministrem sprawiedliwa·
ści M ac Gra them. Amerykańskie ko
la kapitaJistycznt przez swych licz•
nych t>rzedstawiciełi wywierają nacisk na Watykan, by- uzyskać wybór
Spellmana na tron pa.pieski.
Spellman i Mac Grath prowadrzą
ia pośrednic.twem zaufanych osób
rokowania z drugim pretendentem
do tronu papieskiego-włoskim kar
dynałem ·Micara, by skłonić go do
imi:eczenla się pretensji do tronu pa
pieskiego, obiecując odpowiednie od
szkodowanie. ,
„Berliner Zeitung" podkr.eśla jednak, że kapitaliśei amerykańscy o-

bawiają się pewnej opozycji w kołach wa tv kRńskich

przeciwko kanoy
daturze S"'lellmana. W ciągu całe ) bo
wiem historii Kościoła katolickiego
jeden tylko raz wybrano papieżem
przedstawiciela krajów an ~lo~a~k ich
Pewną n iechęć w kolach katolickich wywołu j e także zbytnie zamiS1>ellmana do
kardynała
łowanie
reklamy. Specjalny oddział jego sekretariatu zajmuje się tą reklamą,
z.am iesizczając w dziennikach i c•tasopismach wzmianlti i artykuły o je
go działalności, iz:dij~cia itd. W Arne·
ryce powsizechnie enany jest zmysł
kardynała Spellmana do interesów:
jest on udziałowcem przedsiębiorstw
produkujących whisky i coca-cola, a
także udziałowcem amerykańskich
towanystw' naftowych na Bliskim i
SrodkowYJD Wschodzie.

I

Uwaga, kandydaci
Szkoły Inżynierskiej

NOT

I< andydaci wytypowani przez rzaklarJ prf>cy do Szkoły Inżynierskiej
NOT w Łodzi winni dowiedzieć się
, 'lopt1s7.czeniu do egzaminów wstęp
nych i ter minie rozpoczęcia eguiminów w sekretariacie &koły prey ul.
Piotrkowskiej 102.
Dopuszcrzeni do egzaminów fl:gło
szą się osobiście w sekretariacie celem ->trzymania karty wstępu oraz
uimcrzenia opłat manipulacyjnych j
egzaminacyjnych w sumie d. 650.
Osta.teczny termin dopełnienia wY
upływa
formalności
mic>ninnycb
w dniu dzisiejszym.
Sek1clariat czynny w godz. od 16
do 20.

CLOS

PIOTR!li.'OW~.

Kron~'ka Piotrkowa Komitety rodzicielskie-i·opiekuńcze
przqstąpią
Wielkie z::idania jakie stoją przed dzieży w pomoce szkolne, komiszkolnictwcm,
nie dadzą się tet w Rozprzy, który własnym
zrealizować należycie be.o:: porno- wysiłkiem zradiofonizował szko
cy społeczeństwa dorosłego, bez łę i urządził szatnię, komitet
pomocy komitetów rodziciel- rodzicielski w Ka:mień!'lku, któskirh i opiekuńczych.
rv zorganizował zbiórkę mateW 1949 r. przeprowadzono rialów budowlanych o wartości
we wszystkich szkoła~h podsta- prawie póltorn miliona złotych.
wo,Hch Piotrkowa i powiatu Pozytywnymi rezultatami swopioti:kowskiego wybory do ko-, jej działalności poszczycić się
mitetów rodzicielskich. W skład m~że również komitet rodzi~iel
nowych komitetó\'1 w J 78 szko- , ski przy :-1zkole pod ·tawoweJ w
łach naszego pD\\'iatu i w 13szko1 - - - - -- - -- - - - - - łach miasta weszło około 1100
WAZNIEJSZE TELEFONY:
osób, w większości ludzi aktyw10~72 Straż Pożarna
nvch na terenie organizacji Wszechnicy R a d iowej
10·70 Szpital Międzykomunalny
społecznych. Dzisiaj komitety
15·87 Pogotowie lekarskie
rodzicieh1kie na naszym terenie
Wszechnica Radiowa Okręgu
ul. Stalina 45
troszczą się nie tylko o polepsze Łódzkiego przystępuje obe.:11ie
nie
warunków materialnych do organizowania egzamrnow
młodzieży szkolnej, ale organi- jesiennych dla swych słuchaczy
KINA:
Kino „POLONIA" w,·świetla zują w różnych formach J)Omoc Do egzam inów zgfoszą się koła
film produkcji francuskiej pt. w nauce i współpracuj<) na tym dyskusyjne Wszechnicy Radioodcinku ściśle
z na uczycie!- wej oraz słuchacze iu<lywidual,,O świcie".
·
stwem, i organizacjami miodzie ni .
Kino „BAŁTYK" wyświetla
film produkeji węgierskiej pt.
,,PJpmienie"

Sulejowie,
którego
staraniem zorganizowano dożywianie
wszystkich dzieci, potrzebujących te.i pomocy. Dobrze pracu·
ją. komitety w Gorzkowicach,
Kleszczowie j w wielu innycl1
szkołach powiatu i miasta.
Komitety rodzicielskie pomagały przy organizowaniu dziecińców, półkolonii i kolonii letnich dla młodzieży szkolnej.
Pomoc szkołom niesie rówmez 50 szkohwch komitetów
opiekuńczych zorganizowanych
z inicjatywy organizacji politvcznrch, zawodowych i społecznych w zakładach pracy i
majątkach państ\vowych. Komi
tety opiekuńcze inicjuj ą Rpotkania uczniów i uczennic z pn·'.cownikami zakładów produkcyj
nych. W P iotrkowie w większych zakładach pracy pow~tały

I

I Jesa·enne egzami· ny

•

01łoszenia

• •

do pracq
komitety opiekuńcze. Robotnicy
huty „Kara" opiekują ~ię szkolą
w Polichnie, robdnicy Pafo;l wowych Zakładów Przemysłu Ba·
wełnianego w Moszczenicy mają. pod swoją 01Jieką szkołę we
Wronikowie. Również niektóre
załogi moszczenickiego zespołu
Państwowych Gospoctar:tw Rol
nych roztaczają troskliwą opieke nad szkołami wiejskimi w
powiecie piotrkowskim.
Przed rodzicielskimi i opiekuńczymi komitetami u progu
nowego roku szkolnego stają no
we zadania. Realizacja gigantycznego Planu 6-letniego na
odcinku oświaty szkolnej wymaga od nich r.większenia wysiłków.
Rozpoczyna się rok
szkol ny. Komitety rodzicielskie
i opiekuńcze muszą przystąpić z
całą energią do pracy.

I

Nauczyciele

radomszczańscy

blorQ żywy udział wprocach społecznych
Nauczycielstwo radomszczańskie
bierze żywy udział we w:;zy·tkich
pracach społecznych i na odcinku
tym wykazuje się znacznymi osi1'!gnięciami. Obecnie 36 nauczycieli bie
rze czynny udział w pracach gmin
nych rad narodowych, 51 nauczycie
Il pracuje w komisjach oświatowyc;h,
ponad 60 - w Związku Samopomo
cy Chłopskiej, 82 - w komitetach
t.ibllotecznych. 130 nauczycielek pra
cuje w Lidze Kobiet. 132 - w Kolach Gospodyń Wiejskich.

.Koło TPPR przy tartaku
wKłomnicach słabo pracuje
Pomimo, że w szeregach To\Varzy
stwa Przyiaźni Polsko - Radzieckiej
znajdują się prawie wszyscy pracow
nicy Państwowego Tartaku w Kłom
nicach, to jednak kolo to nie pnejawia należytej działalności. Już
d::1wno nie organizowano odczytów
i referatów. Powiatowy Zarząd Towarzystwa Przyjaźni Polsko • Radzieckiej w Radomsku winien zaląć
się

ożywieniem

działalności
koła
Państwowym

TPPR przy Tartaku
w Klomnicach.

~~@j~~,;~~~~~:1;1~t ~~J~:i~:~~~f~t~~~~} 1 ~ ie~oli~1ni~[ia
w~lie~linie ~i1ienr i ~el1iemńit~a 1ran
w
Drzewnych

----

Bełchatowie,

września

października,

Zakładacl1

na Buga,1u

drobne przyjmuje tyl- wej w
którego 15
do 15
Pocztowy
troską jest zaopatrzenie mło- dla kół wiejskich i mieszkańców
Z akłady Drzewne na Bugaju
są kładach niedociągnięcia na odcin1m I z.naleźć fundusze na zakupienie wywsi od 15 paździeruika do 30 li- zupełnie
i higieny oracy starczającej ilości ręczników. oraz
słusznie uważane za tabry bezpieczeństwa
stopada.
kę pracującą dobrze i
wyd:i;nie. muszą być zlikwidowane we wszyst na wybudowanie szafek na ubraEgzaminy w zakresie I roku Załoga wykonuje systematycznii: pia kich działach pracy, mu-zą być wy nia.
·
Wszystkie te inwestycje powinn;v
studiów odbędą się z następują ny. rozwija się ruch współzawodnic budowane umywalnie, ażeby k41żprzedmiotów: dla zespo- twa, racjonalna gospodarka z::!da- dy robotnik, bez specjalnej ~traty zostać dokonane w możliwie seybbieżący cYch
łów robotniczych, chłopskich i dow przynosi milionowe oszc7.ędno czasu mógł się umyć. Powinnv sle kim czasie.
ści. Jedynie w dziedzinie higieny
Wiosną bieżącego roku poruszaliskutek coraz lepiej rozwijającego u rzędniczych - „Rozwój społe bezpieczet'lstwa pracy istnieją na rzai
śmy niejednokrotnie na łamach na si~ wspólzawodnictwa pracy,
p:an czeństwa ludzkiego" oraz nauka kład zie poważne niedoci ągnięcin.
szego pisma konieczność przy3pie - prac inwestycyjnych, przewidzia~1y o Polsce i geografia Polski ; d la
·'
t h
Dokonuj:1c bilansu na tym odcinszenia wykonania robót niwelacyj - na rok bieżący, wykonany zo~tał
1.
nych
przy budowie
zakładów już w bieżącym miesiącu . Zawdzię nauczycie I i uczrnow z yc sa- ku stwierdzić trzeb·a. że na koncie
jesienną kampanię siewną
FAMEG w Radomsku. Jedną z przv czać to należv również w dużej mych przedmiotów oraz dodat- osiagnięć figuruje jedna po7.ycja.
czyn ówczesnego, zbyt powolnego mierze temu. 2)e przy robotach 1iem kowo jeszcze - z podstaw eko- Pozycją tą jest założone niedawno
Na tegoroczne za>'iewy jesien w kraju zostały w roku bież.
ambulatorium sanitarne. Ambulatempa pracy, był brak odpowied - nych zastosowano rozsadzanie tere- nomii politycznej .
nich na1•zędil. Dyrekcja budowy nu materiałami wybuchowymi.
Egzamin w zakresie drugie- torium zaopatrzone jest obficie w ne przeznaczono dla 1·olnictwa znacznie usprawnione. Nie wyFAMEG postanowiła energicznie in
Obecnie 'załoga zatrudniona przy go roku studiów Wszechnicy Jeki i wszystkie środki służące do ogółem 598.068 ton nawozów f1yła się już nawozów do wszp.t
terweniować u czynników nadt·zr,d- budowle F AMEG realizuje już za- Radiowe.i· obe.imu.i· e
przedmio· udzielania pierwszej pomocy w na- sztucznych, tj. o 51.000 ton wię kich województw jednoczea11ie,
głvch wypadkach. Pracuje w nim cej niż w jesieni ub. roku. 'W lecz najpierw do
nych o przydział koniecznych ma dania. p1•z.vpadające na rok pr1.ysztych wojetY
:
historia
ruchów
robotni- stale dwóch sanitariu.zy, któr7.y w
sz,•n i narzędzi. Interwencja dała ly. .Jak nas informuje dyrekcja bu
Hezonie
wiosennym
br.
gospowództw,
które
ze
względów
klipotądany wynik i przy pomo~y no dowy FAMEG, w roku
bieżącym czych, materializm dialektyczny razie potrzeby udzielają robotnikl)m
woczesnych maszyn prace szybko wykonane zostanie 150 proc. r .>bót i historyczny oraz naukowe pod pomoc~'· Jednakże Referat Hig1en:v i darstwa indywidualne, spółdziel matycznych rozpoczynah ~1'ie
ru.;zyly z miejsca.
ponad plan roczny. Przyśpieslv to
Bezpieczefa.twa Pracy w Zakła~kich nie produkcyjne i PGR otrzyma wy wcześniej, a następnie k.oStawy JJOglądu na świat.
Ć Drzewn ·eh
W wyniku tego, jak r6wnlei: na uruchomienie zakładów FAMEG.
na Bugaju poza tym ły i zużyły ponad 1 milion ton lejno do pozostałych.
Kandydaci mogą ~ię z.głasza osiagnięciem, o nic więcej w ~akre nawozów :-:;ztucznych.
W czasie zasiewów jesienrównież do egzaminu z Jednego sie ·swoich możliwości nie C1T.yni staTakiej ilości nawozów w okre nych, podobnie jak wios11ą br„
tylko przedmiotu. W takim wy- rań.
sie jednej kampanii siewnej personel PAR będzie organizopadku Komi::ija ggzaminac:v.iJ?a
w / całym zakładzie istnieją tylko nigdy przedtem
w Polsce nie wał specjalne pokazy stosowazaliczy słuchuc?.owi ten egzamin dwie umywalki o sześciu kranach,
nia nawozów sztucznych. Pokawvsiano.
jako część całego egzamiuu, któ ~o jest nie wystarczające w tutcjzy te. które 'będą' ~lę odbywać
przr1otowuj~ młodzież
Na ogólną ilość nawozów w każdej gromadzie na poletr:v 'Zdawać będzie moż11a W"ter- szych warunkach.
Umywalki są
Ro.snące przed p1·zemy łem węglo pracy 1 j dnoczl!Anic uzupełnić jej
minie później~zym.
brudne i rzadko kiedy cz,vszcz:me. sztucznych przeznaczo·nych na kach Cloświadczalnych, mają na
wym zadania wymagają przygotowa ogólne wykształcenie.
jesienny
składa
Rię celu zapoznanie chłopów z zllBliż~zych
informacji
"'
~pra·
Brak
jest ręczników na zmianę. to okres
nia coraz to nowych kadr kwalifiko
Realizacja wielkich zadań Planu wie skryptów i egzaminów u- też przeważnie i·obotnicy nie mają 117.696 ton nawozów azoto- sadami racjonaln~go stosowawanych robotników. Przy wielkich
wych, 299.870 ton fosforowych nia nawozów sztucznych i uży
Powiatowe Komi~jl?
zakładach
przemysłu
węglowego 6-letniego wymaga od przemysłu wę dzielają
i 180.502 ton potasowych. Po- wania zamiast jednego rodzaju
istnieje 12 szkół przyspo.obienia glowego 3-krotnie więcej absolwen~ Społeczne Wszechnicy Radrn- czym ·wytrzeć rąk.
W zakładzie nie ma łaźni. Przy nadto na okres jesienny rolnicprzemysłowego, których zadaniem tów SPP rocznie niż dotychczas. W we.i, pow_iatoWI· Irnrnrn lt:;inci· \VR
. · · mać. trzeba
że kierownictwo za two otrzyma 110 tys. ton wapna nawozów, jak to czynią np.
jest nie tylko uczyć młodzież wiej- końcowej zaś fazie Planu 6-letniego Ol~az
chłopi w woj. białostockim, jed
o~rodek egz.am1~acy.i ny kładu dołożyło wszelkich starafl, aską i miejską zawodu gorniczego,
nawozowego,
\'\
R~~chm~y
w
Lodzi
ptzy
ul.
żeby
sprawę
kąpieli
nocześnie kilku gatunków, co w
rozwiązać:
ro
co
drugi
robotnik
kopalniany
będzie
ale ponadto związać ją z zakładem
Dostawv nawozów sztucznvch dużej mierze ·wpływa na zwięk
Kosciuszk1 40, tel. 166-8~ W botnicy otrzymują bezpłatne bilety
absolwentem SPP.
posiczególnych
do łaźni miejskiej. Istniejące w ia- do
okl-ęgów szenie plonów.
Nauka w SPP Przemysłu Węglowe godz. 12-115.
go trwa 5 miesięcy.
odbudowę
,
Absolwenci SPP zatrudnieni w ko
Uczne organizacje społeczne na te- palni sa zakwaterowani w domach
renie Piotrkowa rozpoczęły już akcję MłodegÓ Górnika, gdzie za opłatą
przygotowawczą do zl}iórki na Odbuokoło 6 tys. zł otrzymują wyżywie
dowę Warszawy, wśród n1ch również nie i zakwaterowanie
- młodzi gór
piotrkowska Liga Kobiet. Zarząd Ligi nicy zat·abiają w pierwszym okreKobiet orqanizuje w dniu 2 września sie od 12 do 18 tys. zł, natomiast za
br. wie lką zabawę w sali gospody robek tych. którz:v biorą udział we
Nr. 3, z której dochód zostanie prze- współzawodnictwie pracy wynosi od
Tegoroczne dożynki były nie tyl nej Partii Robotniczej ~raz z człon będzie symbolem waszej pracy po- ka rólnego z jego osiągnięć w bitznaczony na SFOS.
40 do 60 tys. złotych .
ko podsumowaniem osiągnięć chłop kami Zjednoczonego Stronnictwa kojowej" ..•
wie o podniesienie wydajno§cł f jaskich mas pracujących w <Walce o Ludowego. Jedzie banderia konna,
Z kolei wieńce otrzymują przo- kości płodów rolnych. A osiągnięcia
nowe jutro wsi, w walce o reałiza- idą zespoły świetlicowe w barw- downicy z gromady Wiązowa
są poważne: 20 kwintali żyta z ha,
cję Planu 6-letniego. ale stały się one nych regionalnych strojach.
Nad Franciszek Kryszak, wieniec z Za- 17 jęczmienia, 1-ł owsa. Równleź po
także manifestacją niezłomnej wal- dwutysięcznym tłumem powiewają kurowa otrzymuje Józef Sibiński, z myślne są wyniki w dziedzinie ht>Państwowych Zakładów Odzieży Miarowej ki pracującego chłopstwa o pokój. sztandary.
Mierzynowa sołtys Józef Brzozow- dowli, kontraktacji trzOdy J uprtw
Do
wsi
Dąbrowa Rusiecka w po
Przeszedł już korowód dożynko· ski, dzieci z Ruśćca przekazują wie
W połowie września zostanie uru z materiałów powierzonych i wła przemysłowych.
Pracujący chłopi
chomiona w Radomsku placówka mych. Uruchomiony zostanie dział wiecie łaskim przyjechaliśmy w mo wy. ale jeszcze nie koniec uroczy- niec ob. Gromulickiemu.
zdają
sobie
również
sprawę z tego.
mencie,
kiedy
przed przeszło 2-ty- stości. Bo oto do stojących przoDzień dożynek, w którym przeka
Państwowych
Zakładów
Odzieży vdzieży
męskiej i· damskiej.
Ten
Miarowej. Mieścić się ona będzie w ostatni dział prz.vjmować będzie za sięczną rzeszą mieszkańców całej downików pracy podchodzą dwie zujc się ~leńce przodowhlkom, jest że każde ich osiągnięcie gospodarlokalu dawnej gospody strażackiej. równo zamówienia na szycie kostiu gminy przewijał się malowniczy ko przodownice gromadzkie, Krystyna wyrazem radości chłopa i robotni· cze to wkład w dzieło pokoju.
Zakłady
będą
szyły
odzież mów i płaszczy, jak również zamó- rowód dożynkowy. Na czele pocho Woźniak z gromady Ochle i Korze
wienia na szycie rzeczy lżejszych . du idą chłopi ze wsi Aleksandrów. niowska ze wsi Rusiec.
Za nimi
jak ~ukienki, bielizna itd.
Niosą
transparent. Bieli się~ słoń dziewczęt'.1. śpie~a~ące pie~ń dożyn Rosną
Przy zamówieniu z materiałów cu napis: ,...., „W tym roku nasza kową. mosą wience dozynkowe.
w Pytowicach
znajdujących się na składzie, klient gmina siewy wykonywać bę~zie tył Dwie przodownice gromadzkie wi-1
Pracownicy PGR w Pytowicach po- płaci 50 proc. należności, a 50 :Jroc.
przy pomocy siewników ···
tają przodowników ~ ca1~1 gu'liny
Zakładacn Przemysłu Pończosznlczerro
stanowili położyć szczególny nacisk przy odbiorze. Szycie garnituru ko
Jakby na podkreślenie tego, ośmiu chlebem i solą. Zaczyna się wręcza
5
na rozwój hodowli bydła i trzody trwać będzie około 6 tygodni. Jak rolników z Aleksandrowa prowadzi nie wieńców. Wieniec uwity z kło
Wobec
konieczności
przeszkole-1
ność
mej
pomocy,
jako
znacznie
Gd
chlewne i w ma lątku. Sprawa ta b) ła nam podaje kierownictwo tej platematem narad. PowziGto uchwały cówki, ceny skalkulowane zostałv siewnik ze Spółdzielczego Ośrodka sów pszenicy otrzymuje Bolesław nia znacznej ilości pracowników do nlch młodszego wiekieir 1 krócej
przewodniczący tąd nie wykonujących swych norm pracującego. Jednak już po ~ilku
w Aprawie otoczenia specjalną uwa- następująco. Uszycie garnituru z do Maszynowego. Za chłopami ze ws~ Korzeniowski.
Józef akordowych, w Aleksandrowskich dniach atmosfera się zmieniła l 2agą hodowli.
datkami klienta - 5.600 zł„ z do- Aleksandrów podążają kosiarze i Gminnej Rady Narodowej.
\Vłaściwie prowadzony tucz trzody datkami zakładów o 3 tvs. zł. podbieraczki z Dąbrowy Rusieckie i. , Cybulski. przodownik pracy z nru- Zakładach Przemysłu Pończosznl· zarówno oni jak i ja z nauki jesttś
chlewnej przyczynił się do poważne~10 więcej. W nowouruchomion-ej pia- - „Patrzajcie, - wołają .- tak py hodowców trzody. otrzymuje aż czego powołano na instruktorów my zadowoleni. Wszyscy ptzeszko
-przybytku na wadze. Wynosi on do cówce zatrudnionych zostanie około jeszcze niedawno zbieraliśmy zbo::e dwa wieńce. Jeden jest od chłopów szkoleniowych najlepszych robotni- leni wykonują jut ~ blisko stu pro
1-200 gr~m dzienni~. .Mleczność k_rów 60 kmwców, co daje rękojmię, że w naszej gminie .- kosami i sierpa z Prądzewa. drugi od wsi Ochle ków - przodo~ników pracy. N11lc centach swą bazę, a nlektór:y z
podniesiono do 18 htrow mleka dz1en- zakład podoła zapotnebowanio!ll. mi. A teraz"...
Na tym ostatnim kołysze się blaty żą do nich Marla O blńska. Maria nich nawet ją przekraczajf'!, l'Cnie od jednej krowy.Pracownicy PGR-u Uszyć garnitur w placówce P·lń Odpowiedź znajdujemy w następ gołąbek. symbol pokofu, Wręczajac Kowalczykowa. Zyqmunt Pietrzak, I mimo, że kurs jeszcze sie nic skoń
w swej pracy nad rozwojem hodowli stwowych Zakładów Odzieży Miatrzody: chlewnej i bydł~ opierają się rowe.i będą mogli tylko ludzie pra- nej grupie. Tedzie żniwiarka Gmin- ten wieniec. przedstawiciel gromady Bronisław Chmielecki. Anna Am. ~zył'".
z Ochle mówi: - ..Ten wieniec niech broszczyk.
na do~wiadczeniach rolników radziec- cy za okazaniem legitymacji Zw. nego Ośrodka Maszynowego
Jak nas informuje dyrektor zakła
Ruśćca. a za nią wóz pełen zboża
kich.
Za·w.
W wyniku szkolenia zawodowe- dów. tow. Tuszyński, przodownicy
i młocarnia. Transparenty głoszą:
Kamińsku go znacznie wzrosła wydajność pra - instruktorzy skierowani :z:o&taną
- „Im więcej maszyn spóldzic-1cy wszystkich prawie przeszkolo- na kurs dla majstrów. Wykazali się
czych. tym szybsza droga do dobro
Ludowy Zespół Sportowy w Kamii1- nych łączarek i stopkarzy (średnio oni umiejętnym podejściem pedago
bytu wsi''.
sku. który powstał w 1948 roku. liczy o 17.5 procent).
Dowodzi to
glcznym i posiadają praktyczni1 zna
Jak już podawaliśmy w jednym z Odzieżowego.
W drllgiej sali znaj
Sypią się brawa. zebrani wzno· obecnie 120 członków, w tym 20 ko·
poprzednich numerów „Głosu", w dowaly się pięknie wykonane gazet szą okrzyki na cześć Polski Ludo- biet. Zespół prowadzi 4 sekcje - miennego wywiązywania się z po. fomość tawodu, a te walory. wzbo
wierzonych obowiązków zarówno Hacone t~orią - dają gwarancfę. :ź„
związku z odbywającą się konferen- ki ścienne przez uczniów szkół pod wej. Rozlega się gromko hymn _
piłki nożnej, siatkówki, tenls11 stało.
dzisiejsi dobrzy robotnicy będ11 w
cją nauczycielshva z powiatu radom stawowych, wzorowo prowadzone ze „Naprzód
młodzieży świata"
wego t lekkoatletyczną. W sekcjach instruktorów jak i uczących się.
szczańskicgo zorganizowana została szyty
To~. Btonisław Chmielecki. ple- niedalekiej pr:yszłokł dobrym! maj
uczniów, prace techniczne
prowadzone 11<1 treningi, które cles7ą
w salach I Państwowego Gimna- uczniów Gimnazjum Przemysłowe- spiewany przez młodzież ZMP- się dużą frekwencją. LZS Kamińsk dokrotny przodownik pracy, tak strami.
zjum w Radomsku wystawa prac go, dobrze prowadzone dzienniki itd. owską. junaków Służby Polsce, rozgrywa częi;to spotkania towarzy. mówi o swej pracy instruktorskiej - - - - - - - - - - - - -- uczniów ~zkół podstawowych, szkół
Wystawa cieszyła .!ę zainteresowa członków
Ludowych
Zespołów Iskie. W ubiegłą niedzielę wstał roze
średnich zawodowych, jak również niem ze strony nauczycieli, a
kursie szkoleniowym:
zcze Sportowych.
grany mecz piłki siatkowej ze ,.Związ- na„Początkowo
niektórych spo~ród
młodzieźy przedszkolne;.
Wystawa gólnie ze strony tych nauczycieli,
Teraz maszerują robotnicy z Pa- kowcem":Radomsko i L?S-em G?r?- uczących się zrażało to. :te skierota zorganizowana została staraniem którzy w roku blcżacym ro-lpoczy· bianickiej Fabryki Przemysłu Ozie- kowic.e. Sportowry Kaml~ska Od!Jte_sll
Wydziału Oświaty przy Powiatowej nają pracę
w t.vm zawodzie.
wiarsko _Galanteryjnego. ORMO- po_dwojny sukce:-s pokonuiąc po zac1ę- wano ich na przeszkolenie. mimo
Radi:ie Narodowej w Radomsku.
Zorganizowana staraniem Wydział k
. K •t G
d ki
te1 walce Związkowca-Radomsko w ich kilkuletniej praktyki w zawoW pierwszej sali wystawowej mie lu Oświaty przy PR:'-J \Vystawa we~. cz on ·owie 0
roma z
stosunku 2:1 i LZS Gorzkowice, mi- dzie. Zwłaszcza czuli się urażeni w
ściły się wyroby włókiennicze, wy- prac uczniów, spełniła swe zadanie Związku
Samopomocy Chłopskie1, sfrza powiatu piotrkowskiego w stoswej ambicji pracownicy starsi ode
~onane przez uczniów. Gimnazjum cl.Ydaktyc.z.ne!
_przedstawiciel~ Polskie.i Ziednoczo- sunku 2;0,
' ' .(G)
mniea ~ow~tpiey;ający Ył. skutecz•
„
ko
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' Soort w ZSRR

Mistrzostwa w maratonie

Koneres Pokoiu i początek roku szkolneeo

pły wackim
W Soczi odbył się do•
rolzny maraton pływacki o mistrzo.
stwo ZSRR na dystansie 25 km. Pierw
sze miejsce w zawodach, w któryth
zajął Korstartowało 12 pływaków,
nienko z Ki jowa, przepływając trasę
\v 8:19.00 Warto podkreślić olbrzymi postęp, jaki rzwycięzca poC/Z1Tlił
od 1946 r„ kiedy to wygrał ten bieg
MOSKWA.

suort robotnic1eP Łodzi uczci szeregiem ciekawych imprez
Wdniach od 1 do 3 września. ll'

proso łódzko w dn. 31 sierpnia 1930 r
FABRYKANCI

OBNIŻA.TĄ

PŁACĘ WŁOKNIAlłZOM

Na ostatnim zebraniu

delegatów

fabry~znych postanowiono wszcząć
ener,giczną akcję w obronie dotych-

ca:asov,;ych stawek plac robotników
przemysłu włókienniczego. Postanowiono również domagać się poszanowania całego szeregu ustaw socjalny.eh„
W dniu .wc:i:orajszym odbyły się
riebrania i masówki w Pabianicach
i Zduńskiej Woli. gdzie fabrykanci
obniżają zarównież samowolnie
robki robotnicze, nie udzielają urlopów i, td.
Na ;;Utro została wyznaczona konferencja z przemysłowcami w Inspekforacie Pracy.
KAMIENICZNICY LODZCY
SKANALIZOWA·
NIE i'tfiASTA
,.Kurier Łódzki" drukuje wywiad
.z dyrektorem „Kanalizacji" w Ło
dzi. Jak się okazuje Łódź. posiada
już dość gęstą sieć kanałów, które
jednak . stoją bezczynne i izamulają
że nikt
się powoli 12: tego względu,
do nich .)1.ie przyłącza posesji łódz.
kich.
W obecnej chwili można przyłą
czyć do kanalizacji 1.572 nieruchoa przyłączono zamości łódzkie . ledwie 4t i to prneważnie domy
Pozostała
wielkich fabrykantów.
ludność Łodizi nie może korizystac Il.
dobrodziejstwa kanalizacji wskutek
upol'11 kamieniczników, którzy opieniędzy
świadczają, że nie mają
na pnzyłączenie posesji do sieci kc:UTRUDNIAJĄ

nałów.

ABY ODERWAC LUDZI
OD ~ŁODU I NĘDZY

Gazety łodz1t1e drukUFl szereg
,,interesuj<_!cych" wiadomo.ści, P?~
Wiadomosc1
soczy.stym1 tyt~ł.am1.
te miały st~no"."1c rozryw_kę dla be:z
robotnych i nualy .pomoc im za-

o dręcząr:vm
pomnieć na chwilę
ich głodzie.
Kurier Łódzki: „Krzysztof J<(,lumb był piratem''. „W D>mk'Z<U
sprzedają żony na raty!" ..Tajemniczy .zgon w hotelu". „Banda u~ypia
na letniskach". „Milionc;·ka klejnotów".
Repub1ika: „Jeden dzień v.J 1cli
milionerki". „Maharadża Z'..lbił l'ab„Kokjal'?<'Wi
kę, siostrę i wnuka".
wolno kochać się". ,.Rzu.:ila d?.ieC'ko
świniom na pożarcie". „Syn mord·1je ojca i matkę". „Zaszył n~cznik w
brzuchu pacjenta podczas operacji". „Moralno§ć i temo'"r<•me!'IV'
czy

złodziejką

p-0staci wyekwipowania jednego z
których w Warszawie obrndo LZS-ów w sprzęt piłkarski.
wać będzie I Ogólnopolski Kongres
Kilkanaście kół sportowych łódz
w całej Polsce
Obrońców Pokoju,
szereg atrakcyjnych kich zak.ładó,~- pracy uchwaliło już
odbędzie się
imprez sportowych. Imprezy te przy rezo~ucje sportowców-robotnilrów,
niosą nam przegląd dorobku naszej które wyrażają gorące
umiłowanie
kultury fizycznej i sportu na polu poko,jowej 1nacy i gotowość oddania
ich umasowienia i jednocześnie sta wszystkich sił dla wykonania wiei
ną się potężną manifestacją całej na
kiego Planu 6-letniego. We wszystszej młodzieży na rzecz pokoju.
W przygotowaniach przedkongre- kich r~zoluejach znajdujemy ~yra
sowych sportowcy łódzcy biorą ży zy potępienia wichrzycieli pokoju
wy udział, do czego zachęca ich !1ie Graz zbrodniczych imperialistów azwykle zaszczytny dla sportu fakt
wybrania na delegatkę Łodzi zasłu merykańsltich.
Na dni Kongresu łódzkie boiska
żonej mistrzyni sportu, .J Głażewi stadiony, sale i świetlice klubo·we
skie.i
· gotow
Od tygodnia . wszystkie okręgo-1 sq iuż deko1•owa11e i
ywa
. ptzy
·
we r~d:" zrzeszen sportowych, 0krę
gowe izwiązki sportowe, klub:" i ko- ne do masowych imprez.
la sportowe przy zakładach pracy Kongres Pokoju zbiegł się z począt
od?ywai<l specjalne .zebrania, na Idem roku szkolnego, dniem radości
ktor~·ch po wysłuc~~'.1JU referatu. na tvsięcznvch rzesz młodzieży szkol·
zaw,\dmcy, ·
temat walki o pon:oJ,
działacze i inotruktorzy uchwalają ne.i, rodziców i nauczycieli, dniem
radości całego społeczeństwa. toteż
rezolucje i zobowiazania.
I tak na przykład Z1zeszenie Spó,i sportowcy lódzcy przygotowali.«ldla
'
nia, .iako jedno ., pierwszych nchwa
•
Jiło wysłać Kongresowi gorące po- młodzieży szereg imprez.
W dniu 3 września około 50 tysię
zdrowienia. i wyra 7 y solidarności
bezpłatnie
swych członkl1w-sportowców z o- cy młodzieży szkolnej
garnia.iącą cały śwl:it akc.ią walki będzie ogladać najlepszych łódzr<ir.h

GEST SANACYJNEGO
MAGISTRATU
Gazetv łódzkie od szeregu dni
w sprawie
prowadziły kampanię
kolejowymi
tunelu pod totami
l>rzy ul. Tramwajowej. We „wstrzą
opisywano
reportażach
sających"
warunki, w jakich odbywa się wę
drówka ludności przez ów tunel,
gdzie iść trzeba na kolanach w bło
cie, przyświecając sobie świeczką
lub zapałkami.
Obecnie gaizety poranne doniosły 0
l~~~ti Okręgowy Związek Piłki
rz triumfem: magistrat postanowił
żarówkę. Nożnej poza rezolucją podjął 7..oboumieścić w tunelu jedną
Nie będziemy już brodzić w ciem- wiązanie otoczenia większą opieką
posportu wiejskiego, deklarując
ności.
czątkowy swój wkłiid w tę akrję w
*
"'
*
Gazety popołudniowe do powyższej wiadomości dodają smutny komentarz - . słynna żarówka w tu- Nos• korespondenci piszą
nelu po dwóch godzinach została
skradziona i w tunelu jest znów
K oło
ciemno jak dawniej
o buty piłkarskie
SEJM I SENAT ROZWIĄZANl!
Sportowe Nr. 376 przy Skła
Koło
wią
r
Piłsudski_
_
Szef l"ządu
02
zal w dniu 31 sierpnia Sejm i Se- dnicy Bawełnianej „Cetebe", należy
nat. Spłatano przy tym posłom figla do tych kół, które przejawiają dość
- pisze „Repub'l ika" - gdyż posta- ożywioną działalność w wielu gałę
nowioho nie wypłacić im należnych ziach sportu. Dużym sukcesem Koła
diet. Unieważniono również posel- należącego do ZS ,.Spójnia" było zajęcie trzeciego miejsca w masowych
skie bilety kolejowe.
próbach zdobycia odznaki SPO w dniu
22 lipca.
Ostatnio Koło posiada wiele kłopo
tów z butami piłkarskimi
„Na każdy mecz musimy je wypouskarża nam się w liście
życzać" 'l'EATH LETN I „OSA"
(ul. Piotrkowska 94, tel. 272-76') nasz koresuondent Antoni Zatorski.
Czyż ZS „Spójni" tak trudno jest
Godz. 19.30 - „śluby murarskie" przydzielić komplet butów piłkarskich
Gozdawy
cz:yli wodewil warszawski
Kołu Nr. 376?
i Stępnia.
„HOJNY"

376 prosi

I

--

T EATRY
ł'AŃSTWOWY

TEATR LM. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
sztuka AlekDziś, o godz. 19.15
sandra Gergely pt. „Sprawa Pawła
Eszteraga"•.
l'AN~ł'WOW\'

l'EA l'H NOWY

TEATR ..ARLEKIN''
(ut Piotrkowska 152) (ul. Dasiyifskiego 3i, tel: 181·31>
Teatr nieezyiiny do 3. IX. br.
. i'tr. .- •
•' Teatr nleczynn"I"' do- 1.
PAIIJ~'l'WUW'k'.

ffll

Dziś o ąodz.
sportowcy żegnaj~

delegatów łodzi no Kongres Pokoju

TEATR PUWSlEt:HN Y

Tems 1est sportem
Zapisz

się

zdro~ym

do turnieju

W dniach 2 - 3 września na ko1tach w Parku Poniatowskiego odbę
dzie się Pierwszy Krok Tenisowy dla
juniorów do lat 18. W turnieju mogą
brać udział dziewczęta i chłopcy.
Zgłoszenia z podaniem nazwiska i
imienia, wieku, pmyna.leżności sporto
wej, zajęcia właśnego i rodziców bę
dą przyjmowane do dnia 2 września
do godz. 15 na 'kortach „Ogniwa" w
Parku Poniatowskiego.
W razie dużej ilości zgłoszeń gry
będą się odbywaq ponadto na kortach
·
ŁKS Włókniarz.
czestników . turiiieju obowi:\Luje
strój tenisowy: białe spodenki, pan·
tofle i koszulka dowolnego koloru.

Obrońców

Spójnia komunikuje

1

Co

KII NA

usłyszymy

Program na czwartek 31 sierpnia 1950
12.04 Dziennik południowy. 13.10
ADRl'.A. dla młodzieży (Stalina 1) WŁóK.NIARZ (Pl'óchnika 16)
„Klatka słowicza", godz. 16, 18, 20 „O świeie", godz. 16.30, 18.30, !!0.30 (Ł) Audycja dla wsi - reportaż. 13.30
Koncert. 14.00 „Kronika Czechosło
(Dla młodzieży powyżej lat 14:)
„As
BAJKA (Franeiszkańska 31)
wacka", 14.55 Koncert solistów. 15.30
wywiadu", godz. 18, 20
WOLNOść (Napiórkowskiego 16)
o szkole". 16.00 Dziennik
„Piosenki
(Dla di;ieci powyżej lat 12)
wę
„Ceramika
„Płomienie" dod.
16.30 (Ł) Koncert pt.
popołudniowy.
BAŁTYK (Narutowicza 20)
gierska", godz. 16, 18, 20
„Zegnamy wakacje". 17.00 Koncert.
„Powrót Lassie", dodatek „Wiosna
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
17.40 Muzyka ludowa. 18.05 „Odpow przyrodzie", godz. 17, 19, 21
(Zgierska 26)
ZACHĘTA
wiedzi fali 49". 18.15 (Ł} „Od na(Dla dzieci powyżej lat 7)
szych korespondentów". 18.25 (L)
„świat się śmieje", godz. 18, 20
&DYNIA· (Daszyńskiego 2)
(Dla d::iEci powyżej lat 10)
„Wieś walczy o pokój". 18.45 Audy1
„Program. Aktualności Krajowych
j Za.granicznych Ni· 32".
godz. 1,5, 16, 17, 18, 19, 20, 23.
Kino nie
HEL , .(Legionów 2) czynne z .Powodu remontu.
MUZĄ. (Pabianicka 173) „Zwariowa
ne .lotniskó", godz. 1:8, 20
(Dfa dzieci powyżej lat 7)
pozostawało nic jnnego, jak żebra
Na dworcu panowała pustka.
POLONIA (Piotrkowska 67) nina. Ale w „kwitnącej" AmeryN a peronie stał pociąg gotowy
„S·S „Oi:zeł" zaginął", dod. „WY·
ce żebranie jest wzbronione prado odejścia: 12 niewielkich nisłannicy pe>koju", godz. 17, 19, 21
wem: starzec maskował je sprzety
wagonów
zakUl'zonych
i
skich
(Dla dzieci powyżej lat 12)
dażą zapałek.
pu podmiejskich pociągów. Zajęliś
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
Nasz pociąg mijał duże i małe
my miejsca. Miękkie siedzenia,
„Maa.ret", dod. „Julian Marstacje, zatrzymując :::1~ na jedną,
obite zielonym pluszem, a przy
Q}tlewski", godz. 18, 20
najmniejszym poruszeniu unosi dwie minuty. N'a każdym przy'(Dla dpieci powyżej lat 12)
stanku spotykały nas jaskrawa
się z nich obłok kurzu. Kratkowa
ROBOTNIK (Kilińskiego 178)
ne półeczki, wieszaki i oparcia po krzykliwe reklamy, witryny wy„ElWira Madigan", godz. 17.30, 20
stawowe i plakaty różnych firm.
łyskują niklem, ale podłoga jes~
~Dla młodrieży niedoizwolony)
na
śpiemąc się i oglądając
gęsto usiana niedopałkami, papie
ROMA (Rzgowska 84) ,Dwaj pana·
wszystkie strony, wszedł do nas7-e
rem, skórkami pamarańcz.
1
wie F", godz. 18, 20
go wagonu nowy pasażer. Na je
Przejeżdżaliśmy przez stan O·
(Dla dzieci powyżej lat 12)
go młodej twarzy widniały głę
regon. Przesunęły się przed oczy
REKORD (Rzgowska 2) „Strój gama masywne budynki miejski<:!, bokie zmarszczki. N a zniszczo·
lowy", godz. 18, 20
nym, wypłowiałym wojskowym
jednopiętrowe
przyszły
później
(Dla. młodzieży powyżej lat 14)
podmiejskie domki, a po nieb lPś mundurze wstążeczki bojowych
STYLOWY (Kilińskiego 128)
Przeszedłszy szybko,
odznaczeń.
ny krajobraz.
„Za siedmioma górami", dod. „Dzi
Na pewnej stacyjce do n'lszego usiadł w kącie, zg·arbił się i u·
siejszy Stalingrad", godz. 18, 20
krył g·lowę w podniesionych raprzedziału wszedł wysoki, chudy
(Dla dzieci powyżej lat 7)
mionach. Po kilku minutach na·
człowiek z twarzą przypominają
śWIT (Bałucki Rynek 2) „Dubrvw·
tleszli dwaj konduktorzy. Badaw 1
cą pieczone jabłko. Jego wargi
ski", .dod •. „XXIII .Międzynarodowe
obejrzeli nasz pusty wagon i
czo
widniały
oczyma
pod
a
drżały,
20
18,
Targi Poznańskie", godz.
zdecydowanym KJ'ok:iem ruszyli
głębe>kie, czarne kręgi. Z trudem
(Dla dzieci powyżej lat 12)
w stronę noweg·o pasażera, który
stąpając i opierając się trzęsący·
'l'ATRY {Sienkiewicza 4-0, w 0gro·
z początku usiłował podnieść się
mi rękami na grubej lasce, przy
dzie) „Zdradzieckie skały",
i odejść, lecz zrezygnował - je·
były powoli przes.zedł przez wadod. „Chleb i krew",
szcze głębiej.ukrył glowę w ram:o
gon. Na piersiach miał tabliczkę
godz. 16, 18.30, 21
z napisem: „Jestem inżynierem, nach i pozostał na miejseu.
(Dla młodzieży niedozwolony)
- Proszę pok&Zać bilet!
inwalidą, straciłem zdolność do
TĘCZA (Piotrkowska 108) „Zamieć
oschłym głosem zażądał konduK·
pracy przy budowie stacji elek·
śnieżna", godz. 16.30, 18.30, 20.30
trycznej nad Wielkimi Jeziorami". tor.
(Dla młodzieży niedozwolony)
- Jestem byłym żołnierzem,
się t'ęką wyciągał
Trzęsącą
WISŁA (D.aszyńskiego 1) „Wiosna"
dę John
nazywam
przed s1~bie dwa pudełka zapałek. inwalidą,
dod: „C~łowiek z wysokiej góry",
błagalnie powie
i
cicho
Right
któremu
człowiek,
stary
to
Był
20.so
godz. 16, 18,
Straciłem zdrodział pasażer. w „demokratycznej" Ameryce nie
(Dla dzieci powyżej lat 12)

w

l

cykliści.

Frontem do młodzieży, frontem
do walki o sprawiedliwy i trwaty w 8:52,37.
Mistmistwo w pływaniu długody
oto ~iasła, pod któt·ymi w
oo~ój dm.ach I Krałow~go Kongresu Po- stanso\~m dla kobiet ołla dystansie 15
!rnJu odbywac się b~dą wszyst kie km zdobyła zawodniczka moskiewska
.
·
\l\l'tozowa.
1mprezy sportowe.

I

· WWS-Dynamo (Len ingra d) 5: 2

zawodników w najpopularniejszych
gałęziach sportu.
Lekkoatleci izademonstrują swoje
Widzewa .
umiejętności na boisku
w hali widzewskiej nasza młodz:eż
zapozna się 12: jawnym sędziowa
niem w boksie.
Na boiskach włókniarzy przy AL
Unii i ul. Kilińskiego oglądać bę dzie młodzież Sllkoina najlepsze nasze drużyny piłki nożnej.

PAŃSTWOWY TEATR żYDOWSK!I
.
--ooo-Stalingradu 21
(ul. Jaracza 2, tel 217-49)
i
zrzeszeni
kolarze
szyscy
W
tel. 150-36)
·
Godz. 19.30 „Przyjaciele" A. Uspień
niezrzeszeni, członkowie sek
Codziennie o' godz. 19.15 komedia skiego, w przekładzie i reż~·io;erii
Piłki Ręcznej ZKS
Zarząd Sekcji
cji kolarskich kół sportowych w;n
Al. Fredry. „Wielki człowiek do ma· Izaaka Grudberga.
. Spójnia" w Łodzi, zawiadamia, że
się stawić dziś z rowerami o
ni
łych interesów".
Zniżki zw. zaw. ważne.
treningi sekcji grupy męskiej, odby
godzinie 16 przed gmachem ORZZ
Kasa · czynna w godz, 10-13 i od 16.
wają siQ dwa razy w tygodniu (wtorul. Traugutta 18, celem pożegna
'l'EATR KOMEDil MUZYCZNEJ
ki i czwartki) od godz. 18 na boisku
nia delegatów Łodzi na Kongres
TEA'l'R „PINOK10"
..LUTNIA"
własnym w Helenowie.
Pokoju.
(ul. Kopernika 16)
Godz, 19.15 „Córka. pani Angot".
Godz. 12 widowisko otwarte pt. - - - -- - - -- - -- - 1
Dl./2{)838
1}n;żki \'lażne.
„Pan Tom buduje dom".

(ul.

Na torze łieleno\va przed mtodzie
szkolna popisywać się będą naj
lepsi kolarze i najspra\vnie.isi moto
żą

przez radio .

cja dla świetlic młodzieżowych." 19.15
słucho·
„Słońce jeszcze wzejdzie" wisko. 20.00 Dziennik wieczorny.
20.40 Koncert popularny. 21.50 „Mło
dzież sportowa walczy o pokój" - re.
portaż z wyścigu kolarskiego Zgorzelec-vV'arszawa. 22.00 Fragment 1-szy
Stefana
powieści „Ludzie bezdomni"
Żeromskiego. 22.30 (Ł) „Zapraszamy
do tańca". 22.50 (Ł) Audycja „Cą
warto przeczytać". 23.00 Ostatnie wia
23.15 „Faust" Goethe'go w
domości.
muzyce Gaunoda, Wagnera 1 Berlioza.

•

ra1u dolarowym*>
wie za oceanem, na froncie.
- Proszę pokazać bilet - tym
samym tonem powtórzył konduk·
tor.
- Biłem się z Japończykami,
wojowałem w Indonezji, na Filipi
nach. Jadę teraz do sztabu, aby
Nie
załatwić sprawę emerytury.
mam 1>ien.iędzy - mówił błagal
nie żołnierz.
- Któż będzie płacił dyrekcji
za przejazd? - zapytał brutal·
nie konduktor.
- Dyrekcja nic na tym nie stra
ci. Przecież pociąg je~t prawie pu
sty.
· - W takim razie pl'o~zę 2: nami - zażadał konduktor. ·
Pasażer ·pokomie wstał, ' spo.i·
rzał dokoła siebie ze smutkiem i
nie · znajduj ąc po•110cy, odsżedl
zga1·biony ku wyjściu.
Gdy pocil}g zatrzymał się pr7.y
peronie następnej stacji, zobaczy
liśmy·, jak obydwaj konduktorzy
podprowadzili Johna Righta do
l>Dlicjanta. który zaraz na. rniejSC\l nałożył byłemu
amerykańskiej armii

żołnierwwi

niklowe kaj
danki, połyskujące na słońcu.
Johna Righta oczekuje cela
więzienna lub 300 dolarów grzY\''
~y.

*) Z książki - „Oto jest Arne·
ryka" - wydawnictwo „Prasa
Wojskowa.",

W. Związ}~u Ra?zi~ckim, tak jak i u nas toczą się rozgrywki mistrzowsk;e w pHce nozneJ.
Na. zdjęciu drużyna. WWS posiadająca w swym zespole dwóch mistrzów sportu: Kriżewskiego (pierwszy wbiegający na boisko) i AkibramkM"zy
mowa (d~·ugi), który uchodzi za jednego z najlepszych
ZSRR.

Zawody lekkoatletyczne
zrzeszeń sportowych
Z okazji I Polskieyo Kongresu Pokuju rozpoczną się w dniu 1 wrzesnia
w vVarszawie krajowe zawody lekkoatletyczne reprezentacji zrzesze11 spor
towych, z udziałem lekkoatletów fran
cuskich związków zawodow')ch. Mistrzos\:wa 'ltZeszeń rozegrane będą . w
konkurencjach męskich i kobiecych w

Ofikąlegorii seniorów i juniorów.
cjalne otwarcie zawodów nastąpi na
stadionie WP w dniu 1 września o
godz.

15...oo.

-

·Krajo~ve zawody lekkoatletyczne
zrzeszen 5portowy~h trwać będą do
3 ;vrześnia włącznie.
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Konkurs

„Głosu--

na

spostrzeeawcz9ść

pt. „Co jest w tym niemożl iwego?"
Począwszy od 25 bm. zamieszczamy kolejno po sobie następu·

rysunki (w liczbie 10), z których każdy zawiera jakiś błąd:
nieprawdziwy lub zgoła „niemożliwy" tzw. szczegół sytuacy1ny
(jeden. lub dwa).
Na czym będzie polegało zadanie uczestników konkursu? Na
ujawnie?iu błędu, na stwierdzeniu, co w danym rysunku jest nieprawdziwe czy nieprawdopodobne.
Ujawniać błędy należy na zamieszczonych przy każdym rysunku specjalnych kuponach konkursowych. nadsyłając odpowiedzi
(wszystkie razem) w terminie do dnia 15 września br. włącznie, na
adres redakcji „Głosu", Łódź, Piotrkowska 86.
Wśród uczestników konkursu, którzy trafnie „zdemaskują"
•.nzystkie błędy. zawarte w rysunkach - rozlosujemy szereg cen·
nych nagród, w tej liczbie - kupon materiału na garnit ur lub ko·
5tium, zegar-budzik, serwis stołowy oraz 50 wartościowych nagród

jące

książkowych.

Kupon
Imię

konkurs~wy

Nr .7

i naz wisko . „ .. „ •.. „ .. „ •••.•••••••••••••••.•.: .•••.. „ •.•••••..••..•„ .................••...... „ ...

Z awód (miejsce pracy) - · · - - - - - - - -- - -- •
Dokładny adres .... „ ..

Z amieszczony

„ . • ••...•••• : ••••••••· - - - · · · · · · · · · · · · - - - · · · - - - - - - - - ·

poniżej

r y sunek z awiera

błędy (nieścisłości) ..... „ ......„ . .•... ....•••. „ ....•........•..„ .••1.„ ••-

następując,
••„

-_.„. .

•..„-..

