l iech żyje i rozkwita ·Polska buduj-cego się soc·jalizm·u,

niezto·m-~e ogniwo światowego frontu pokoju!
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1 września-Kongres Pokóju
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. WARSZAWA (PAP). - W dniu 1
br. w auli Politećhniki War
szawskiej o godz. 10.15 rozpoc-inie
dwudniowe obrady I Polski Kongres
Obrońców Pokoju;
· W Kongresie weźmie udział ponad
1300 d'e legatów wybranych w całym
kraju oraz delegacje zagranlczne.
września

45-lecie opublikowania pracy ·. Tow. Stalina

ORGAN .WK .i ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNIC,ZEJ
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Kongres podsumuje dotychCZ.\lSOWY
dorobek polskiego ruchu obrońców po
koju, wytyczy zadania na następny
okres oraz dokona wyboru .Polskiego
Komitetu Obrońców Pokoju i delegacji
na Swiatowy Kongręs Obrońców Po·
kojo.

„Odpowiedź

pismu „ Socjaldemokrat"

MOSKWA (PAP), - Prasa radziec- nauki marksistowsko-leninowskiej ł
ka po_święca wiele uwagi 45-leciu opu jej nierozerwalna więź z walką o :tni
szczenie kapitalizmu i zbudowanie so ·
blikowani~ pracy Stalina pt. „Odpo·
cjalizmu, potwi erdzają wielkie doświad ·
czenia Związku Radzieckiego oraz kra
jów demokracji ludowej, które wkr~-'
czvły na drogę socjalizmu.
Zwycięskie idee Lenina-Stalina stwierdza,
45 lat, które
od kończy „Prawda" - są. natchnieniem
dla klasy robotniczej i mas pracują
chwili opublikowania tej pracy Sta- cych wszystkich krajów
w ich walce
przeciwko imperiallzmoWi, o zwyclę·
ionej sile marksizmu-leninizmu.
Rewolucyjny, twórczy . charakter siwo pokoju, demokracji i socjalizmu.
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i.R·Pf~~~~;~:!~JK~~~~~W:I~
że

upłynęły

li.na.świadcŻąowielkiejiniezwycię-

na cz_e· ś·ć_ · I> P ol'S-kie_go Kongresuł Pokoju Depesza Związku Młodzieży Polskiej

Fala ·cJodatko\\i~ych z~bowiązań ,p rodukcy.inych- ob,jęła · cały k~aj
WARSZAWA (PAP). Prezydent RP otrzymał liczne depesze z
kopalń i za.lijadów produkcyjnych
eałep kra.ju.
Robotnicy zobowią·
zują aię w nich ~. w odpowiedzi na
aiH'l kOJ>alni im. Wieezorka. - do
zwiększeni& wyda.jn'ości pruy przez
pełne- wykÓNYJStanie maszyn i na·
rzęd:ri,

umasęwienie

współzawodni

ctwa we wszystkich

jego formach·

onz

meldują ' o podj~iu zobowiązań

p.ro(lukcy)ny<ih na rok bieżący.
· W telegramie kopalni im. WIN~
CMTEGO PSTROWSKIEGO, któ·
ra pierwsza w kraju wys1.inęła hasło wspó1'Lawodnictwa pracy, crzyta·
my:
.
„My, załoga kopalni, na podstawie doświad-Ozeń innych kopa.lń, a
przede'_ wwiysłki~ przodującego gór
nicWa w.!elkiego Związku Ra.dziec·
kiego, podjęliśmy szereg indywidualnych i zespołowych zobowią.zań
proclukeyjnych. Jesteśmy przekona·
nl rłęboko, że w ten sposób wzmocnimy neregi klasy robotnlcr.eJ 1
prsyśp~nymy
m&ł'Sz ku
soojalizm9'Wi".

Górnicy

kopalni

MAKOSZOWY

pisizą:

„Pod. kierownictwem PZPR wal·
o wykona.nie zadań,
które przed nami sta.wla Plan 6-let·
nf, nie "sżCźędząć ' sił i triJdu w wal•
ce o pokój".
„Jesteśmy świadomi 7- pisze za..
loga kopalni „SIEIW'ANOWICE" ie każda tona. wydobyteł'o węgła
ponad plan, to cios . dla. imperia.lilł6w, to u~lenie pokoju ł pomoc
cµa walczącej Korei. Dla.tego d~yć
będziemy do ciwłe«o WZl'05tu pro·
dukcji przez wmnoonienie dyscypli·
ny pracy i jej _u sprawnienie, korzy·
llta.Jąc przy tym sta.le z doświadczeń
7BB.R";
Załoga ' }J:9palni im. M. THOREZA,
e:ąe będziemy

podkreślając - swą pełną · 'sblidarność

Na zebrani.u w hucie „Zawiercie"
Polski l,.,udoWej w !Załoga robotnicza, piętnując podże
gaczy wojennych, powzięła nowe zo
de1Peszy. ·s wej ,stwiei;dzą: ·
„My ; górnfcy ' czerwonego Wał· bowią.zania produkcyjne. M. in. rob.r~y!<ha, dosk9~a~e ,zrozumieliśmy botnicy stalowni wyprodukują 50
uchwały V Plenum KC PZPR, pod ton stali ponad plan, a rz:ałoga wielktórej przewodnictwem realizować kich pieców zmniejszy o 13 kg. zuży
b~iemy wielkie zadania.' 'Planu 6- cie koksu na 1 tonę produkowanej
surówki, prze-L co osią.gnie do koń
lełnlego".
Wszystkie depesze końcizą się sło ca br. 1.390 tys, zł. oszczędności.
wami' wyrażającymi gorącą miłość
Nowe tony dodatkowej produkcji
rohotnik6w do . Polski Ludowej i jej przysporży gosipodarce narodowe; re
Pr,ezyqenta to.w. Bolesława Bieruta alizacja -zobowiązań, podjętych przez
ora'l;' do wielkiego Związku Radziec- załogę huty „Sosnowiec". Robotnicy
kiego i chorążego oborzu pokoju Jó- cynkowni ocynkują do końca. bm.
zefa Stalina. ·
doda.tkowo 5 ,ton rur.
I
ZAŁOGI GORNICZE SLĄSKA
WSPANIAŁYMI OSIĄGNIĘCIAMI
zwyCIĘSKO
PRODUKCYJNYMI UCZCI KLASA
REALIZUJ.~ PODJĘTE ZOBOWIĄ·
ROBOTNICz.A . WOJ. K.RAKOW~
' ZANIA DŁUGOTERMINOWE
SKIEGO PIERWSZY POLSKI
Wezwanie górp.ików kopalni „Wie
KONGRES POKOJU
ciiorek" do podięćia no;yych długo
Nieustannie
napływają !l woj. kra
okresowych zobowiązań produkcyj'nych, szerokim echem odbiło się kowskiego wiadomości o podejmowa
wśr6d ~ałóg górni~ych wszystkich niu przez klasę robotniczą nowych
kOJPa1ni węgla kąmiennego w Pol- zobowiązai. produkcyjnych, celem u
czczenia I Polskiego Kongresu Posce.
Orólem w &"ómlctwle na a.pel za-. koju. PQważne zobowiązania podję
łoei „Wieczorka." odpowiedziało 92'7 li ostatnio włókniarze okrę&'U bielskiego. Załota. wielkich zakładów
brygad kopalnia.nych.
W WJniku rea.lizacji podjętych zo włókiennica:ych im. St. Bula.rza zobo
wyprodu1'ować ponad
bowlą,zań, sałoei górnicze dadzti po- wiązała sit:
nadplanowti produkcję 1.095 tys. t.on ·plan 34 tys. m. t.ka.nin.
Wę-Kia.
Włókniarze z zakładów im. Nie-.
. Meldunki _na9,ływającę ', :i pos-zcze-· dtielskiego ,ęolm'tVią~ali ~~ę vq•progólnych kopalń 'donoszą o sukcesach dukować dodatkowo tkaniny warto,załóg górniO'lych, które w pełni re- ści 3,5 miliona rzl.
ali'Zllją podjęte rrobowiąrania,
Znacrz.ne . ~Większenie wygajnoścl.
TYSIĄCE DODATKOWYCH TON pracy, w celtl ~mocnienia. świato
wego obe>zu pokoju deklaruJe załoga
STALI
warsztatów kolejowych Kraków Do coraz potężniejsa:ej fali zobo· Płaszów, która !Zobowiązała się przy
wiązań dJa uczczenia I Polskiego spieszyć o lł dni kapitalne remonty
Kongresu Obrońców Pokoju, · włąozy 3 lokomotyw.
ły się również załogi hut „Zawier·
cle", „Sosnówiee" i „Bobrek".
ROBOTNICY POZNAI'iSCY ZACIĄ
GAJĄ „WARTY POKOJU"

z

polityką . rządu

Przed.stawitiele narodu polskiego
na I Polskim Kongresie Pok9ju
delegatów na I Pol·
ponad 1.300 delegatów,
W YBORY
ski .Kon&'l'es Pokoju
na Kon&'l'es,
be:i
Spośród

z0&tały

połowę stanowią

pariyjni, Ci> warto podkreślić, witaj~ z uznaniem . nowy aktyw
&połeemy, jaki wy.rósł i umocnił
cych chłopów, inteligentów, uczo
1ię w walce o pokój. Czołowy ak·
nycJl, ' ariystów, rzemieślników,
tyw ·partyjny w ruchu obrońców
ka!pcóW,' księiy zjedzie w dniu 1
pokoj•neprezentują członkowie na
września do Wai~wy,
szeJ Partii, z którymł ściśle współ
aby ·w
tmleniu na.rodu polskiego mjąć
pracowali p.rzed$ławiclele ZSL i
.
etanow:isko wobec wszystkich za· SD.
Ponad połowa delega.t6w - . to
radnleń
ważnych . dla . dzieła
~Obiety i ·młOdzież. · Ci aktywiści
utrwalenia. pokoju, o który walpokoju p.rzeja.w.la.Ji gzcze16lnle
fYl>Y ludWl:ość dla dobra nanych
cenną infoja.tywę, docierając z in
dzieci i nas samych.
Przebier zebrań -wyborczych forma.cją i propa.ga.ndą do kaidero mieBZkania., do kobiet zaję·
dowiódł, że naród polski rozumie
tych pruą, domową, do rzemieśl·
7Jll&CZenie światowej walki o po·
ników samotnie schylonych przy
kój, ma świadomość możliwości
wła..mym warntacie · pracy.
zwYCięstwa i widzi koniecmość
Kilkudziesięciu profesorów wyż
aktywnego ud'liału w walce wszy
Błkieh ludzi miłujących pokój dla • 1zych•ucze.lnl1 wybranych na Kon
gres - świadczy, że na.uka. w
zapewnienia zwycięstwa. nad ty•
Polsce Ludowej pragnie służyć
mi, którzy pragną na.rzucić ludz·
sprawie pokoju, sprawie ludu
kości nową pożogę wojenną. Naród polski szczególnie :iywo zare
pracującego, spra.wie postępu. U·
dział w Kongresie
kilkudziesię·
agował na brutalną napaść ame1-ykańskich ·a.gresorów na. Koreę 1
au księiy, wybranych na zebrana bestialskie naloty na ludność
niuh dowodzi, że ogromna więk
cyWilną tego bohaterskiego na.ro·
srość duchowieństwa wraz z ludem polskim, pra.p.le walczyć
du. Swiadczy o tym dalszy wzrost
aktywności, ja.ki zazniuzył się ze
przeciwko ludobójcom I podżega
szc-rególną siłą. w szerokich ma•
czom wojennym, przeciwko połi·
1a.ch naszego narodu, obecnie, po
tyce Wa.tykanu, sprzymierzonego
ag.r esji a.merykańskich imperializ a.merykańskim imperializmem.
P.rzedstawiciele narodu polskie
•tów,
.
.
W okresie wYborezym odbyło
go, wybrani do polskiego parla.się ponad 25 tysięcy zebrań w
mentu pokoju zdecydują, jak napodsta.wowych komórkach polskie leży prowadzić dalszą walkę w
go ruchu obrońców pokoju - w
nowym, pokongresowym etapie.
komitet4wh blokowych, gromadzPostanowią oni, w jaki sposób o·
kich i gminnych. Na zebraniach
brońcy
pokoju · zadokumentują
tych uczestnicy wystąpili z różno swó.1 udział w Planie 6-letnim,
rodnymi formami inicjatywy, po·
który jest pia.nem pokoju.
st&na.wiając zwiększeniem wyniI Polski Kongres Pokoju podków produkcyjnych przyczynić kreśli solide.rność narodu polskie
l!ię do wzmoonienia. siły go&podar
go z uchwałami praskiej sesji
czej i obronne_, Polski - ważnego
Stałego Komitetu, będącymi rozogniwa świa.towego frontu poko- winięciem, rozazerzeniem I poglę
ju. Szerokim echem odbiły się w
bieniem walki przeciwko podpacałej Polsce zobowiązania klasy
la.czom świata. Kongres b'i'1zie
robotniczej w odpowiedzi na apel
tow. Fila.ka z ' kopalni „Wieczo·
dal12ym etapem zacieśnienia ie·
rek". Również wies 'pracująca ma
dnośel śwfatowego frontu pokoju
sowo składa.la zobowią.za.nia proi
jedności
Polski Ludowej ze
dukcyjne podjęte i wykonane na
Zwi!ł'llkiem Radzieckim chorą·
Meść I Polskiqo Kon&'l'esu Poko
łYm I czołową siłą obon pokoju.
Ju.
za.ir.ońCIWlle. Ponad 1300 najczynnłejnych obrońców J>Okoju, przo
dującyi}a ,robotników,
praeuJą·

do przewodniczqcego Rady Bezpieczeństwa - J. Malika ·

„WARTY POKOJU" W STOLICY
. Dla u~zczenia I Polskiego Kongre
su Pokoju trrz:y brygady młodzieżowe, pracujące w PPB BOR Muranów zaciągnęły „Warty Pokoju".
C7łonkowie brygad, ob. ob. Sko· k'
weeh e tk a i ·z• awa,dLI·aka •
rzyns. .1ego,
od dma 29 bm. do zakonc-zen 1 a <.brad Kongresu zwięk~oną, wydajno·
ścią pracy zadokumentują SWÓ.j ' U•
dział w walce 0 pokój.

WARSZAWA (PAP). Z'<lrząd
Główny ZMP wystosował depeszę
de prze'Yodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jakuba Malika i do ' sekre·

ciwko
rei.

ag_re~ji amerykańskiej

na Ko

Związek Młodzieży Polskiej w imieniu całej młodzieży polskiej doma
ga się natychmiastowego wycofania.
tarza. g~neral!1ego ONZ Trygve Lie, wojsk interwencyjnych z Korei i go
rąco i w pełni
popiera radziecki}
w ktoreJ m. m. czytamy:
„Zarząd Główny Związku Młodzie- propozycję pokojowego . załatwienia
Ż) Polskiej w imieniu miliona dwu sprawy koreańskiej."
Depeszę podpisał przewodniczący
.s tu pięćdziesięciu tysięcy :iorganizo·
wanych członków i całej młod:i;ieży Zarządu Głó-wnego ZMP Władysław
polskiej stanowczo protestuje prze· Miitwin.

I

CZYN POKOJU·lObZKICH ZAKŁADOW PRACY
Załogi łódzkich

_zakładó:-V

p:·acy no:my, przekraczając swe zobowiąza
nie o 6 proc.
ma podjęte na cześć Kongr~su Po·
Tkaczka Janina Cichocka w myśl
koju, wyrażając w te.n sposob s"'.ą zc.bowiązania, podjętego przez siebie
lli!'złomną wolę walki o utrwalenie na cześć Kongresu Pokoju, przeszła
pokoju.
już z dwóch krosien na ob~łn gę czte
w ZPB im. Szymańskiego wiele rech krosien szerokich, a jednocześprządek już wykona.ło sw~ zobowią- nie przekroczyła swe zobowiązanie
za.nia. Prządka Maria Lesiak prze- produkcyjne o 2 proc. Również tkaC'l
·
3
Tow Knbia.k k3 Maria Dudek przeszła na obsłu
k raczyła Je
o
proc.
• :i
•
b ·
·
podwyższyła je 0 2 proc.
Helena gę 4 krosien oraz swe zo ow:ązame
Szkot również znacznie przekroczyła ilościowe podwyżs~yła o 3 proc.
·
· wykonuJ'ąc normę
Kierowniczka żłobka tych zakła·
swe zob owiązanie
„
·
126 nroc
Prządk a dćw tow Helena Gruszka
produ k cy,Jną w
„
·
•
·
. _,_• ·czym
b •
Gł~bowska uzyskała ·ai 134 'Jll"o-eent ostatnie przygoł9wan1a, "#Y ,zło e.<
rnalizują przedterminowo zobo~1ąza

I

•

Ruch partyzancki na Filipinach
I

Izostał
w
chomiony

najbliższych dniach uruna drugą zmianę.
Załoga ZPW im. Waryńskiego zo·
bo;v?ązała. s?ę na cześć ~ongresu Po
koJu z.mmełszyć o~padki o 1 proc.
Z~boW1ą~anre . to zostało wykona?e
k:Jk~ dm temu. ~ ~rosce o podme·
sienie k,ultury .m1eJSca pracy.. na
wszystk1ch oddziałach -pr?dukcyJnych
został zaprowadzony JUZ wzorowy
porządek
·
.
Ob?k me!dunków, .śwu~dczących o
zreahzowanrn
zobow1ązan
kongreso·
·
·
·
wych , nap łyv aJą
nowe zob ow1ą„ama
· d k ·
Kon.,.,.es Po·
1
P ~ u CYJne a czesc
„.
u
1{OJU.
Robotnicy ZPW im. Michała 0 sow
skiego w Łodzi zobowiązali się na
zebraniu ogólnym wyprodukować d()
datkowo ponad plan 20 tysięcy me•
trów watoliny,
Na zebraniu załogi ZPW im. Andrzeja Struga postanowiono uprząt·
nąć z terenu
fabrycznego
złom,
wzmóc walkę o kulturę miejsca pra·
cy. W oddziale cerowalni robotnice
posta nowiły zaciągnąć Warty Pokoju oraz przepracować dodatkowo
186 r oboczo-godzin.
--crJ<>--

„

"

ne, a następnie niszcząc budynki rzą
dowe.
Korespondent dziennika
,,New
York Times" przypuszcza, że i~łó~
wnym celem_ oddziałów Hukbongu
było ~~a:z:a~1.e_ ~oralnego poparcia
ludnosc1 flhpmskiej.
Partia Komunistyczna Filipin roz
powszcchniła. ostatnio znaczną Ilość
Napływają _stale meldunki o .zoboulotek, wzywających ludnośc do wal
.
.
.. .
wiązaniach„ podejmowanych przez
Dziś
k1 o wyzwoleme Fihpm spod pa~~
robotników woj. po11nańskiego. M.
wania. marionetkowych władz fili
łódzkich
in. załoga odlewni . żeliwnej Zil-kła
pińskich, pozostających na. usługach
dów Przemysłu Metalowego Im. Sta
na Kongres Pokoju
amerykańskich imperialistów i po
lina. wykona. dodatkowo 3 tony odleJak już donosiliśmy. I Ogólnopol·
dżegaczy wojennych. Ulotki wzywa
wów, a załoga- odlewni stali i brązu
- 4 tony surowca. Łączna wartość
ją także ludność by nie dopuściła ski Kongres Obrońców Pokoju roz•
'
. .•
dotychczas@Wycb ,zobowiązań robotdo wysłania wojsk f11lpmsklch na pocznie swe obrady w Warszawie
ników Zakładów im. Stalina w:vraża
dnia 1 ,września br. W przeddzień
Koreę.
się · liczbą 2 mlln. zł. ·
Kongresu ze wszystkich miast Pol·
'
ski wyjadą uroczyście żegnani dele
gaci.
•Dziś, o godzinie 16, zbiorą się
delegaci łódzcy w sali teatralnej
ORZZ ul. Traugutta 18 .Delegatów z
koreańskich wojsk ludowye.h na wszystkich odcinkach frontu
Łodzi jest 34, a z województwa lódz
PEKIN (PAP). - Ogłoszony w Phe. ciosy, prowadziły w dalszym ciągu przyjacielskich żołn ierzy i oficerów kiego - 50. Delegaci przejadą auto·
poległo lub zostało rannych.
karami poprzez główne ulice nasze·
njanie komunikat dowództwa naczel· gwałtowne walki.
Wojska ludowe wzięły znaczną zdo· go miasta, poprzedzeni sztafetą r..oto
Oddziały Armii Ludowej, które wy
nego sił zbrojnych Koreańskiej Repu
bliki Ludowo.-Demokratycznej stwier- zwoliły Kunwi, pokonując zaciekły bycz w tym 3 czołgi, pięć dział 105-mi <'vkl!lwą.. wo-zem propagandowym
dza .29 sierpnia rano, że na wszyst- opór nieprzyjaciela, kontynuują walki l!metrowych, siedem 81-milimetro.
wych miotaczy min, cztery działa ra. Polskiego Radia i samochodami, w
kich odcinkach frontu oddziały Armii ofensywne,
Ludowej, odpierając kontrataki wojsk
W toku walki w tym rejonie oddzia kietowe, dwan aście działek przeciw· których zni.jdować się będą oriedsta
amerykańskich
i lisy nmanowsklch ły Armii Ludowej wzięły do niewoli lotniczych·, ponad pię~dziesiąt lekkich wiclele łódzkich zakładów pracy, teoraz zadając qieprzyjacielowi potęż1'!,e ponad 200 jeńców. Ponad 800 nie- karabinów maszynowych i wielką gn a.,jący swych de lega.tów.
ilość innego sprzęl ~ i amunicji.
Na placu przed Dworcem f'aorycz
Wojska ludowe, która wyzwoliły
Uihong, stoczyły zaciekłe walki i po nym odbędzie się uroczyste pot.igna.
suwają się w dalszym ciągu na po nie delegatów. Krótkie przl'mówieludnie.
nfa wygłoszą przedstawiciele i.a.kła·
Lotnictwo amerykańskie bombardu- dowych komitl'tów obrońców 11ok0Ju
je w dalszym ciągu w barbarzyńsk i
sposób spokojne miasta i wsie na po- większych fódzkich f:ibryk. O godz:.
odjadą
ł udniu i na północy kraju. W wynL 18 dl'legaci
pocią.ielem
do
ku tych bom bardowań szereg miast i Warszawy.
wsi zostało zburzonych. Wśród lu·
W uroczystym pożegnaniu Jelega·
dności cywilnej jest wiele zabitych i
tów
wezmą ud ział
szerokie n:e&ze
rannych.
LONDYN (PAP) - Kor.esponden społeczeństwa łódzkiego, które lesz.c~ angielscy i amerykańscy w Korei cze raz zamandfestują swą nlezłom•
donoszą o dalszych walkach w rejo ną wole obrony pokoJt..
nie Uihong, przy czym stwierdzają,
ii? odcżuwa się tam silny nac;sk
wojsk północno - lcoreańskich i :i;e
wojska lisynmanowskie cofają
sif
w kierunku połu dniowym. Z dalszych w-viechała na kongres
doniesień korespondentów wyniki>, i:P
wojska północno - koreańskie znajd o
j ą się obecnie w odległośc;i 6 km na
WAl<SZAWA (PAP). - W dniu 28
południowy zachód od Masan. Wresz bm. w póżay c h godzinach
wieczorcie koresoondcnci sygnali zują zacię nych wv jechała do Berlina, na III Kon
te walki w rejonie Pohang, stwier wes Wolnych Niemieckich Związków
Z:awoclowych rFDGBJ 6-osobowa dele
d z ając, że na południe od Pohang je
qacja zwią1kowC'ów polskich z p rzeAmerykańscy agresorzy i lisynmanowscy bandyci rozstrzeliwują patrio den z odd;1iałów północno · koreań
wodni czą cym Cent ralne j Rady Związ. ·
tów koreańskich. Na zdjęciu: przed rozstrzelaniem, (zdjęcie znalezione •kich zagraża.
zanleczu amerykań ków Zawnrlnwych tow. W. Kłosiewi.:.
w do,mu amery!<ańskiego doradcy wojskowego w Seulu). · Foto BAZA .demu.
.::zem na czele.
NOWY JORK (PAP). - Dziennik
New York Times" donosi z Ma~illi że na Filipinach, a przede
wszystkim na. wyspie Luzon wzma
ga. się ruch. pa.rtyzancki. Filipińska
armia wyzwoleńcza, nosząca nazwę
Hukbong" dokonała ostatnio szere
gu ataków na 9 miast, leżących w
promieniu od 30 do 60 km od stoli
cy Filipin - Manilli. Na.jsi!niej~zy
atak oddziały Hukbongu sk1erowa.ly na miasto Tarlak w dniu 25 ~ier
pnia. w dniu 26 sierpnia. partyzanci
filipińscy zaatakowali 3 inne miasta
na wyspie Luzon.
We wszystkich swych operacjach
oddziały Hukbongu trzymały się je
dnakowej taktyki, atakując przede
wszystkim posterunki policji, przecf
na.ją.c linie telegraflcżne ł telefonicz
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Radziecki - ostoją

Hasło
~tyczną

walki Il wojną imperiali- tych krajach doszły partie komunijest starym hasłem w re- styczne i robotnicze; ruch robotniwolucyjnym ruchu
robotniczym. czy rzostał w nich zjednocizony na
Istniało onp i przed wojną. Tak sa- podstawie rewolucyjnej teorii mark
. mo, jak "istniały również pmed woj- sizmu • leninizmu; główny agent
n~ siły pokojowe, które walczyły o burżuazji - ;prawicowa socjal-demo
to hasło. Ale siły te nie były wów- kracja izostała w nich całkowicie
czas dostateczne i nie stanowiły rozbita, a w wielu krajach kapitaliruchu światowego, by móc okieł stycznych, pod wpływem ogólnych
znać krwiożercze apetyty podżega zmian
i własnych
doświadczeń
czy wojennych.
znacznie osłabiona na Necz partii
Militarystyczne
Dzisia.i istnieją te siły i dzisiaj po komunistyetznych.
trafią one narzucić
imperialistycz· ośrodki o uzbrojonych po a:ęby arnym zbrodniarzom swą wolę po- miach, które taszyzm posiadał w
Niemczech, Japonii, Włoszech - zokoju.
stały zdruzcotane.
Prred drugą wojną Związek RaSam Zwl~ek Radzieeki jeszcze
dziecki: stał sam jeden, jako pań- bardziej wyrósł i spotężniał. Nie
stwo naprzeciw imperializmowi. Po I tylko nadrobił straszliwe zniszczewojnie. obok Związku Radzieckiego, \ nia. wojenne, ale podniósł globalną
powstały w Eumpie i Azji
nowe produkcję swoją o blisko 50 proc.
demokratyc~ne kraje. Do władzy w ponad najwyższy poziom przedwo-
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Warszawa wprzeddzień Kongresu
Do Kongresu Pokoju pozosta,fe
jeszcze, a wtaściwie już tvlko,

mobilizujące naród polski do dal
szej wzmożonej walki o pokój, że

Jeden dzieri - „Jeszcze" - ta dla
delegotów niecierpliwie oczekują,
cych chwiti wyjazdu do Warsza
wy, „już tylko" dla robotników,
dek.oratorów, grafików, monterów, którzy przygotowują wielką
aulę Politechniki do uroczystego
dnia.
Łatwo opisywać barwne, kotoro
we ze smak.iem udekorowan~ sa
le, lecz urząd:::enie ich, nadanie
wnętrzu
uroczvstego charakteru
wymaga wiele trudu i pomyslowo
3ci, ua, nawet precyzji.
Gdy ·robotnicy wciągający nad
okna potężne łuki mówią z prze

flagach z trudem rozpinanych wśród kolttmnady, o ma
larzu, który m7·użąc oczy co chwi
la odsuwa się od wielkiego port
retu towarzysza Bieruta, aby oce
nić .Jak będzie. wyglądał, gdy zo
1tanie umieszczony w górze.
Projektodawcy niechętnie mówią o całości, ale i z fragmentów

tu przez u.sta. delegatów wypowie
się caly naród polski, naród, który swym trudem codziennym da
je wyraz nieugiętej postawy, daje w11raz swej woli walki o lepsze
.iutro nie t1Jlko swej o.iczyzny, ale
całej ludzkości, walki o pokój.
Potężne megafony, mikrofony,
zwoje kabli, cala sieć połączeń te
Le.t onicznych będą oiilane już
wkrótce w służbę pokoju, za ich
pośrednictwem. obrad I Polskiego Kongresu Pokoju będą słucha
li nie tyj.ko delegaci, ale caly
kraj, świat caly.
Z sympatią i zachwytem patrzy na przvgotowania. młodzież,
która dumna jest z tego, że aula
ich ttczelni znów stanie się miej.
scem wielkiego wydarzenia, miej
srem histor11cznych obrad PIERW
SZE:]O POLSKIEGO SEJMU
POKOJU.
Ten i ów może p1·zyszly archi
telet, patrzy i radzi, odłożywszy
pakę skr1mtów pomaga robot
nikom wciągać do gór11 dlugie
biało-czerwone flagi.
Podczas gdy w sati i na kruż
gankach panuje mily chłód, na
zalanym słońcem placu. jest upal.
Robotnicy pracowicie montują

Na glównJJm filarze zawiśnie ogromna długa na 25 mtr. jedwab
na $zarfa, a na jej tle plakat po
kojgwy, podtrzymywany zlotymi
sznurami,
has la,
sztandary
państw demokracji ludowych i obrazy„. Jakte? • Tego "Jl.ie ·cltcq. , ·'
nam zdradzić al'ti graficy ani robotr.icy wnosząc11 wielkie pakt,
dowiecie się o tym w dniu otwar
cia ·Kongresu„.
Ale dekoracje, to tylko, choć
powa żna, ale nie najważ niejsza I
część prąc. Musim11 sobie uprzv
tomnić, że w sali tej za k i lka dni
zasiądzie 1300 delegatów,
goście
zagraniczni, korespondenci z róż
nych krajów, że stąd na calq Pol
skę, na caly świat popl11ną slowa.

cych swym wyglqdem wyciągi
wind. Od ich budowy zaczyna
się dliś wznns-::1mie każdego war
szawskieao domu, a tu na placu
przed
Politechniką
wyglądają
jak sJJmboI pokojowej pracy, pokojowej odb11t!owy 1 •ja/.; symbol
Warir.:awy, która w gorqce sierp11iowe dni pr:ygotowiiię się na
oczekiwan11 pr:ez caly naród
polski•- dzie.ń pierwszego wrześ
n;a, dzień, który 11 lat tem1' był
dniem zapotoiadajqqzmt ciężkie
lata okupacji, a teraz stal się
dniem zwiast1Ljącyni lepsze jutro,
.iutro szczęścia i pokoju. Pokoju,
który dzie11, po dniu zdobywamy
w wa.lee i pracy.
(KW).

jęciem

„to r?'l!cz najważniej
może ktoś na te slowa się
uśmiechać,
ale to jest zupelnie
niesluszne, każdy szczegół jest
ważny, każdy szczegól przuczyni
się do uświetnienia całości. Na
razie można wtaśnie mówić i pi
sać . tylko o tych szczególach:
o
-

sza" -

potę,żnych

widać,

że

będzie

imponująca.

konstrukcję wież, przypominają

jenny z r. 1940, zdobył tajemnicę
produkcji enerrii atomowej I u!awnia stałą dynamiczną tendencję rozwojową, co znajduje swój wyraz w
wciąż nowych,
kapitalnych inwestycjach.
Na. tej to szerokiej bazie przemian
wyrósł dzisiejszy światowy
ruch
obrońców pokoju.
To są korzenie,
które zrodziły i żywią ten ruch.
Co ·jednak wywołało owe przemiany na świecie? Co było ich cen-

po~oju

Wielldemu Sta..Iinowł, renl&lnemu
sternikowi tego ruchu.
Polska jest związana włeezyst,
przyjaźnią
ze Związkiem Radzieckim. Stosunki między Polską a
ZSRR to stosunki nowego typu, o~
parte na. socjalistycznej solidarno~
ści.

U boku Związku Radziecklero i
przy jego pomocy wnosimy do oho·
zu polrnju swój wielki wkład entuzjazmu, ofiarności 1 pracy milio·
nowych
mas nar-0du - Plan 6-letni.
ti:alną i rozpędową siłą? Siłą tą był
ten wzmocni siły Polski i
Związek Radziecki.
Bez Związku Plan
Radzieckiego nie było by tych prze.- wzmocni siły pokoju na świecie.
U boku Związku Radzieckiego I
mian. Związek Radziecki wydobył pocl
jego kierownictwem, zwl11,zany
na. świat nowe, demokratyczne siły nierózerwalną więzią
międzynaro
socjalizmu i pokoju. Związek Radziecki rozbił faszyzm hitlerowski i dowej solida.rności z krajami demokracji ludowej, z klasą robotniczą I
japoński. Związek Radziecki wyzwo
szerokimi masami pracującymi kralił szereg .państw w Europie i Azji.
jów kapitalistycmych i kolonii na
Związkowi Radzieckiemu klasa robotnicza l masy ludowe tych państw całym świecie, naród polski czuje się
silnym i pewnym swego jutra. Polzawdzięczają swe dojście do władzy.
ska Ludowa wie, że obóz, na czele
Związkowi Radzieckiemu
za.wdzię·
którego stoi potęga Związku Raczają one również pomyślny rozwój
dzieckiego, potrafi obronić sprllwę
swojej gospodarki narodowej.
pokoju, wolnośct i postępu narodów
Związek Radziecki nie 'tylko wy· całego świata, a .więc i narodu poi·
dobył te siły na świat. Związek Ra- ski ego.
clzierki pomaca im w codziennym
Jeny Nawrot.
życiu budować kraj, broni Je przed
imperializmem i jego agenturami,
jest ich kierownikiem i chorążym.
I dlatego, jeśli istnieje dziś i
krzepnie na świecie potężny ruch
obrońców pokoju, jeśli skupione pod
jego sztandarami narody cizenpią
otuchę, że obronią
swe życie i dobytek prr.icd zagładą rze strony atomowych ludobójców amerykańskich,
MOSKWA (PAP). - Agencja TASS
to wielkie to szczęście narody świa donosi z Aten:
ta za.wdzięczają Zwdązkowi Radziec
W ostatnich dniach delegacj"a makiemu, jego bohaterskiej partii, je- tek, sióst; i żon greckich więźniów
go Armii, jego potędze gospodar- politycznych, dotkniętych gruźlicą,
czej i militarnej, jego wodzowi - odwiedziła ambasadę ZSRR w Gre-

ot! L1bcjan, na terytorium Chińskiej

Rr!1111'liki Ludowej ukazał się ame·
ry!un".8ki bombowiec B-29, który jak ia·zypuszczają - w celach wywi::dO\\ CZ)'Ch zatoczył krąg nad IDl>l
stem · Antung. W 2 godżiny później
zaatakował y Antung 2 nowe samoloty amerykańskie, które ostrzeliwa
ły cywilną ludność miasta. Zanoto·
wano straty materialne oraz ofiary
w ludziach - są. zabici i ranni. Korespondent donosi, że bandycki nalot
lotnictwa amerykań<;kiego na otwar
te miasta Chińskiej Republiki Ludowej wywol11ł głębokie obur7.enie. Ludność Chin domaga się kategorycznie powściągnięcia bandytów amerykańskich. Naró.d chiński popiera
gorąco zarządi!:ema Centralnego Rzą
du Ludowego, zmierzail1Ce do utrw't
lenia pokoju, wyrażając gotowość obrony nietykt.lności granie republiki.

I

Z~wy ci.est wo bojowników pokoju
Korespondent paryski „Prawdy", Jerzy Żukow, komentuje wy
rok -ir sprawie 18 patriotów z
ltoanne, oskarżonych o udział w
antywojenooj manifestacji.
J\\k wiadomo, po pięciodniowej
rozprawie trybunał
wojsko,yy
Lyonu zmuszony był uznać oskar
żenie za nieuzasadnione, uniewin
nic wszystkich 18 oskarżony~h . i
nakazać bezzwłoc:;;ne zwolmeme
ich z aresztu.
- Wyrok ten - pisze Żukow
- oznacza zwycięstwo obrońców
pokoju, którzy przez p!ęć. ·miesię
cy - podczas gdy patnoc1 Roanue przebywali w areszcie prewen
cyjnym - toczyli zaciekłą wall\ę
e ich zwolttienie.
Aresztowani bojownicy o pokój
nie pozwolili się zastraszyć ••• zachowa:i męstwo i przy_to~m?Sc 1:'"
mysłu. Grube ntury w1fz1ema nie
zdołały odgrodzić ich od narodu.
Utrzymywali oni stały kontakt
z masami, żywiąc niezłomne prze
konanie, że solidarność całego
narodu wyrwie ich z rąk opra·.v-

ców.

.

Przewód sądowy przebiegał w
niezwykle nitpi·ężouej atntosf~-

,.

„Decydujący

Rząd ateński

krok" ·- Mac Arthura

planuje nową zbrodnię

Apel rodziD kotowanych więźniów politycznych do .Towarzysza Stalina

, UJqruszq na pola
5.200
' tro ktorow w iesiennei kampanii siewnei
7OO tys. ha ziemi obsianych zostanie siewnikami
WARSZAWA (PAP). - Konsekwent ba traktorów dwukrotnie prz~n~yi.sza
nie realizowana przez rząd polityka stan parku traktorowego1 postawiomechanizacji wsi, przynosi coraz po- nego do dyspozycji rolników w jesieni
ważniejsze osiągnięcia.
1949 r. Po'd wójna liczba traktorów
W czasie bil~7.ącej kampanii siewnej zaorze na jesieni obsza.r dwukrotnie
wyruszy na pola Indywidualnych chlo większy od obszaru, zoranego jesiepów i spółd:riPlnl produkcyjnych 5.200 nią 1949 r.
'
traktorów z Państwowych i Spółdziel
Poważny wzrost liczby siewników
czych Ośrodków Maszynowych. Licz- zbożowych i nawozowych
umożliwi
staranniejsze dokonanie . jesiennych
W tym roku tło jesiennyc.h
związkowców za~iewów.
siewów przygotowano ok. 38 tys. siez państw kapitalistycznych wników czyli o 18 tys. więcej ni:i; w
roku ubiegłym. Taką liczbą siewnido Polski
ków, według ustalonych norm, które
WARSZAWA (PAP). - W tych moqą być jednakże 7nacrnie
prze·
c!niach przybyly do Polski na dwu- kroczone pr7.ez traktorzystów, obsfatygodniowy pobyt grupy związkow r.y będ1ie obs:r,ąr 700
tya. ha, tj. praców z krajów kapitalistrcznych: 7- wie o 300 tys. ha więcej od obszaru
csobowa 1<rupa dokerów i metalow- za~lanego rzędowo na jesieni r. nb.
ców :mgiel!'!kich, 3-osobowa metalow
cćw włoskich i 3-osobowa metalowWcześnie zawierane przez POM-y i
SOM-y umowy o wykonaniu prac oraz
ców francuskich.
W czasie pobytu w Polsce związ dokładne zaplanowanie tych prac kowcy Anglii, Włoch i Francji prza daje .gwarancję, że ta zwiększona i!'.'l~Ć
bywać bęcią w Znkopanem,
następ maszyn będzie w pełni wykorzystana.
l!iE: zwiedzą kilka ośrodków przemy
Poważnym bodźcf!m do przekrocze.
sł owych.
·
nia planów i obsłużenia maszynami
jak na i większej liczby gospodarstw
chłopskich jesl współzawodnictwo pra
cy pomic;dzy traktorzystami POM i
SOM. Biorą oni przykład z przodują
cych traktorzystów PGR, a ro.in. z
przodu iącego
traktorzysty Stefana
Na1•ód chiński ostrzega rozzuchwa Marczaka, z okręgu PGR Opole, który
lonych ar, resorów amerykańskich, 'Że zobowiązał się wykonać roc:rnie 600
będą musieli ponieść
konsekwen!!je ha orki średniej i zaorał już 500 ha.
swych czynów.
·
W dabz:..· m ciągu korespondent po
daje wywiad z ln·zewodniczącym 0g\)lnochiihkiego Komitetu Walki o
Zw. Zow. Transportowców
Pokój, Kuo-Mo-jo, który oświadczy~:
„Brak mi s16w, aby wyrazić gł~
i Pracowników Handlowych
bię oburzenia, jakim napawaj;,i mnie
be<:tialskie akty bandytów amerykań
WARSZAWA· (PAP). Podstaskich. Niedawno wróciłem z Korei, wowe zadania zwią.zków zawodogdzie na. włao:;ne oczy "·idziałem zni- wych w realizacji Planu 6-letniego
szczenia., dokonane przez lotnictwo - walka o więks.zą wydajność praamerykańi:;kie w Phenjanie. Amcry- cy i rzwiększenie troski o człowieka.
kanie bombardują wszystko, co po- byly tematem obrad plenarnych popadnie. Po barbarzyńsku rnoi·dują cy siedzeń zarządów głównych Zw.
wilną ludność, ostrzeliwują pracują- Zaw. Transportowców i Pracowni·
cych na polach chłopów. 'Widi;iałem ków Handlowych. W obradach wzię
zbur1Ame domki ludzi pracy, zhurzo li udział przodujący działacze llWiąiz:
ne szkoły, sz1>itale, gmachy instytu- kowi oraz przodownicy i racjonalicji kuHui·alnych, widziałem zamordo eatorizy pracy. Na plenum pracowwane dzieci, kobiety, starców."
ników handlowych przybył min.
„W. swoim czasie byłem św iadkiem Handlu Wewnętrznego - Dietrich
aktów
bandytyzmu,
dokonanych oraz sekretarz CRZZ t-0w. Piwoprzez soldateskę japońską w Chi· warska. ·
'
nach. Wiadomo mi o zbrodniach hiW czasie dyskusji, które wywią·
tlerowskich na Zachodzie.
Obecnie zywały sit, po referatach. mówcy
przekonałem się do jakich zbrodni wskazywali m. in. na koniec.zność
zdolni są Amerykanie."
zwiększenia
wydajności
pracy.

Przyjazd

Bezczelna prowokacia ·podżegaczy wo· ennych
Korespondent pekiński „Prawdy"
I. Wysokow pisze:
Cały Pekin obiegla wiadomość o
nowej zbrodni amerykal1~kich dra·
pieżców imperialistycznych.
W nied·zielę, 27 sierpnia, kilka samolotów amerykańskich przeleciało
granicę . Chińskiej Republiki
Ludowej w rejonie rzeki Jalu i przeniknę
ło w głąb terytorium
Chin. Zato·
czywszy kilka kręgów w celu zbada
nia. terenu, bandyci powietrzni zaatt.
kowali _dworzec położonej blisko gra
nicy stacji kolejowej Talitsu, ostrze
liwali go, a następnie zbombardowa
li tory kolejo\ve.
Dalsze wydarzenia tego dnia świad
czą, wymownie, że prowokacja ameryk~ńskich
podżegaczy wojennyci1 I
nie była kwestią prz~rpadku, leci;
miała , charakter planowy. W polndnie tegoż dnia, na. południo-zachód

Gu.ety amerykańskie podają, ie Mac Artftur mtai
w najbliższym C2asie rozpocząć „decydujące kroki" w postaci wielkiej ofensywy pr.zeciw Koreańczykom, w PN••
ciwnym razie pozycja jego w Korei będzie nie do utrzymania.

Plenarne posiedzenia

I

rze. Wokół gmachu trybunału, a
nawet na sali i·ozpraw skoncen·
trowano wzmocnione oddziały po
licji. Do Lyonu przysłano sławet
ne oddziały „gwardii ruchomej".
Wszystko to jednak nie pomogło.
Ludność Lyonu podobnie jak i ca
ła Francja, protestowała przeciw
hecy są dowej, w czasie której mia
no się rozprawić z więźniami z
Roanne. W obliczu powszechneg:i
BERLIN (PAP). Omawiaj ąc
protestu tryburtał wojskowy Lyo chorobę papieża P iusa X~I dziennik
nu rue ośmielit się wydać wyroku „Berliner Zeitung" stwierdza, że w
skaz ującego.
kolach watykańskich mówi się już
Fakt uniPwinnienia 18 boj@wni o nowych kandydatach na tron paków o pokój świadczy, że prakty pieski. W kołach tych twierdlą, że
Spellmau
czl1e zastosowanie zbrodniczej u~ kardynał amerykański
stawy, skierowanej przeciwko bo ma. ba.rdzo poważne szanse zostania
jownikom o pokój, napotyka. na papieżem.
- Wiadomo powszechnie - t)!sze
poważny opór szerokich mas ludi>
„Berliner Zeitung" - że kardynał
~vych i że ntasy te rozporządzają
Spcllman - głowa Kościoła katodostateczną siłą, aby sparaliżo
lickiego w Stanach Zjednoczonych,
wać próby rozprawienia sie z pa
zawsze rzdradzał pragnienie zajęcia
triotami.
tronu papieskiego. Zresztą pragnie
Warunkiem i rękojmią tal..'iego tego .ie tylko sam Spcllman. Chcą
zwycięstwa jest jedność mas pra tego taltże kofa polityczne i financująrych w walce o pokój, wy- sowe USA. Chcą one, by na czele
stanął człotrwałość i zdecydowana wola do Kościoła. katolickiego
prowadzenia do pornyślneg-0 koń· wiek, kt6ryby służ!•ł wiernie mononolom amerykańskim. Spcllman poea. rozpoczętej walki.

cji i

wręczyła

apel, skierowany na

ścisłym kontakcie e przewodniczącym Komitetu Narodowego Amerykańskie; Partii Demokra-

zostaje w

tycznej i ministrem s-prawiedl1wości Mac Grathem. Amerykańskie ko
la. kapitalistyczne przez swych licznycb przedstawicieli wywierają nacisk na Watykan, by uzyskać wybór
Spellmana na. tron papieski.
Spellman i Mac Grath prowadzą
;za pośrednictwem zaufanych osób
rokowanj 1 z drugim pretendentem
do tronu papieskiego-włoskim kar
dynałem M1cara, by skłonić go do
zrzeczenia się pretensji do tronu pa
pieskiego, obiecując odpowiednie od
szkodowanie.
,,Berliner Zeitung" podkreśla jednak, że kapitaliści amerykańscy o-

więźniów pollty~zntch,

Prześladowania obrońców

pokoju

w krajach kapitalistycznych
nie osłabiajQ akcii zbierania podpisów
pod Apelem Sztolf.hol msklm
GENEWA (PAP). Z Paryża
donosz11, że sekretariat Stałego Ki>mitetu światowego Kongresu Obroń
ców Pokoju komunikuje:
W FD1LANDII zebrano dotych·
czas przeszło 700 tysięcy podpisów
pod Apelem Sztokholmskim. Zwią.~.ld
7.awodowe kolejarzy i robotników hu
d·Jwlanych wyraziły solidarność z A·
pel em.
wąród 010'\istośei fińsl;irh, ktÓ-:""
poctpisały Apd, znajduje się wybit1;r
p 'sarr, Jmari manto, szereg dep„1':'>·
w.-nych pRrtii Rgrariuszy.
Już od dwóch 111iesiecy kampanh
zhier.nnia podpisów pod
Ape!Am
Sztokholmskim rozszerza się w IRA-

R U.

Z inicjatywy postępowego poety
Aljeiwahiri powstał w Bagdadi1e
Ifomitet Obrońców Pokt•~u Iraku.
Podpisuj!! Apel Sztokholmski intekktualiści, przedstawiciele
kler.i,
wysocy urzędnicy, studenci. Także
zło:i:yt swój podpis największy wsj>Ól
c<esny poeta arabski MC>hamed Rad i·
et Yassim.
Opr6cz t<?l{o podpisy pod Apelem
e ztokholmskim złożyli:
Brly minister, przewodniczący par
tii narodowo·dt:mokratycznej i naezdny redaktor dziennika liberalne·
go „Sada-el-Ehali" Kamez Czaderozi, prr.ewodniczący partii nieza·
ldnej Istiklal, były minister Moha·

pretende.n tem do tronu papieskiego

Iment
pierany jest także pt.'2ez DepartaStanu USA, a poza .tym po-

na

kniętych gruźlicą,

I

K~rdynał giełdziarzy amerykańskich
-

rękę

dot•
chce ich fizyczni•
Apel stwierdza, że rząd ateński pia zniszczyć, wysyła ich tam, gdzie będ11nuje nową zbrodnię dążąc do zagłady pozbawieni wszelkiej pomocy i od.•
więźniów politycznych.
Postanowił daje ich - jak zakładników - w ręcę
bowiem przetransportować chorych przestępców.'
na gruźlicę więźniów politycznych do
Wzywamy matki, siostry, iony ł
„specjalnych sanatoriów" umieszcza- tych wszystkich, którzy współezuj~
nych w Kasso, Raches i Ikarii t.zn. naszemu bólowi, tych, którzy rozwnł•
tam, gdzie klimat morski pogorszy ich ją. naszą troRkę o najbliższych, wzywa.
tragiczny stan zdrowia, gdzie będą my wszystkie narody, cały świat, Radę
pozbawieni pomocy lekarskiej, tloży- Bezpieczeństwa, ONZ, Międzynarodo
wlenia, tam, gdzie w ciągu miesięcy wy Czerwony Krzyż, organizacje i par
zimy i lata nie dochodzą okręty, tam, tie calego świata, aby podniosły pogdzie ich czeka nieuchronna śmierć.
tęźny glos protestu. Przyłączcie swe
My, matki, siostry I żony zes1ańców wysiłki do naszych wysiłków, zmuiici•
politycznych, dotkniętych gruźlicą - mid grecki, by wyrzekł się zbrodnistwierdza apel - którym udało się li• czej myśli przewiezienia naszycll błi·
chronić naszych bliskich od wykona- skich do „sanatoriów".
nia na nich wyroku ślłliercl w obozach
W imię elementarnych .iasad kulkoncentracyjnych, na wyspie Macro· tury, w imlę•sprawledliwo§cl, humani.
ni1os ł Jura ~ w obliczu projektowa- tatyzmu, w Imię zasad f moralnydt
nej nowej zbrodni, podnosimy nasz ONZ, wzywamy was do światowero
głos protestu. Podnosimy nasz. głos pochodu krzyżowego 0 uratowanie
protestu przed rz"dami, partiami•. or- więźniów politycznych, dotkniętych
!Janb:acjami społecznymi, przed całym !Jruźllcą, którym qrozi śmierć. Domaświalem, prz~d ~szyslklml _narodami, gamy 1ię od rz~du greckiego. by zre.
przed ~atkam1, 1110.st~aml i zon~i na widowal tę decyzję i ui;n\eśclł chorych
całym. swle~le i os~1adc1amy, ze ":" na gruźlicę więźniów w · Haidarl _
zalanej krwią Grecji, gdzie wszystkJf' mie. jscu. które odpowiada eleme.aurprzepaście zapełnione !i\ trupami, nym warunkom życia gruźlików \ znaj
.ądde z kości zabitych powstały góry, dułe się w suchym t zdrowym klima•
W tej Grecll rząd Plastiras11 JIOdnosi cłP Attyki.
ręce Józefa Stalina.

bawiają się pewnef opozycji w ko-

łach watvkańskich

przeciwko kandy
daturze S'.'Jellmana. W ciągu całet bo
wiem historii Kościoła katolickiego
jeden tylko raz wybrano papieżem
pt"ledstawiciela krajów anglosaskich
Pewną niechęć w kolach katolickich wywołuje także zbytnie riamlIowa.nie kardynała Spellmana do
reklamy. Specjalny oddział jego sekretariatu llajmuje się tą reklamą,
zamieszczając w dziennikach i czasopismach w~mianki i artykuły o je
go działalności, zdjęcia itd. W Arne·
ryce powszechnie znany jest zmysł
kardynała Spellmana do interesów:
jest on udr.iałowcem przedsiębiorstw
prCM]ukujących whisky i coca-cola, a
takte udziałowcem amerykańskich
towarzystw naftowych na Bliskim i
Srodkowym Wschodzie.

I

Mehdi-Kubbe, przewodńiczący
pa1 tii liberalnej El-Ahru1 były mini
ster Abdel Uhhab-Mahmud oraz in·
n: wybitni adwokaci, lekarze i grupa 37 deputowanych, którzy zgłosi
li dymisję z parlamentu na znak 1n·„
testu przeciwko represjom wob11e
med

działaczy postępowych.

Z HISZP ANU przybywają nowe
pocpisy pod Apelem Szt<>kholmskim.
L:st, który nadszedł z Katalonii, dzit
ki pomysłowemu przestawieni~ wy •
rzzów, pozwala odczytać następuj•·
ce zdanie: „Per la Paz" (dla poko·
JU). Temu listowi towarzyszy 26 pod
plsów pod Apelem, ro. in. podpisy
ks!ędza katolickiego, inżynierów i ro
botników.
'J. Barcelony i Madrytu wiele zbio
rcwych listów zawiera podpi~y pod
Apelem Sztokholmskim.
Dwó.ch członków Akademii przeała
ło swe podpisy z Madrytu. Jedep I
nich, wybitny humanista, należy do
Królewskiej Akademii, a drugi ~
do Akademii Prawniczej. Nazwiska
tych uczonych nie mogą być podane
ze względów zrozumiałych.
Zbieranie podpisów adbywa ait na
terenie całej Hiszpanii.
Rząd turecki nakazał aresztowatri•
członków Tureckiego
Komitetu O·
broń ców Pokoju:
przewodniczące:o
Behice Borana, b. profesora uniwer.
sytetu w Ankarze, sekretarza gene·
ralnego Adnan Cemgil, adwokata
Vahdettin Barut. Drukar:, który wy
drukował formularze
Apelu Sztok·
holmskiego, i·ównież został ai-eszto·
wany. Ci zwolennicy pokoju stan:&
p1·zed s~dem wojskowym.

Uwaga, kandydaci
Szkoły Inżynierskiej NOT
Kandydaci wytypowani praerz; ea-:.
kłaC:J pracy do Szkoły Inżynierskiej
NOT w Łodzi winni dowiedzieć Bifl
1.o dopuszczeniu do egzaminów wstęp
nych i terminie rozpoczęcia egozaminów w sekretariacie Szkoły przy ul.
Piotrkowskiej 102.
.
Dopuszcizeni -do egzaminów rigło
szą się osobiście w sekretari~cie ·ce~
lem otrzymania karty wstępu oraz
uiszczenia opłat manipulacyjnych i
egzaminacyjnych w sumie d. 650.
Ostateczny ternłin dopełnienia wy
miPnion:vrh
formalności
upływa
w dniu dzisiejszym.
Se~1dar1 ~t czynny w g~. od lł
do 20.

I'

.--- GLOS TOMASZOWSKI

Kronika Tomaszowa
WAŻNIEJSZE . TELEFONY:

Nauczyciele Tomaszowa· będą· łączyć . pracą ·wychowawc1ą

· z zagadnieniami Plan
u Sześcioletniego " ·
I

. 4 · ....;. D':Vorzc?c Kolejowy
Mtlicja Obywatelska
51 - Straż Pożarna
805 - Straż Pożarna (dzwonić
·
tylko w wy.padku pożaru)
833 .... Pogotowie PCK
47 -
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Kościuszki 23.

tel. 290

. k' .
f
t h k.
.k
cie1s ~eJ po re er.a ac
terow~i a
Wydziału
Oświaty Prezydium
MRN - tow. Kornackiego i I)rze·
wodniczącego

oddziału

Związku

Planu 6-letniego -

ale dyskusja

nad ·obu reforatami była łączna.
ściennych!
TO JEST NASZA WALKA
O POKÓJ
J .u tro, dnia 1 września, o go„Wszędzie tam, mizie toczyć się
dzinie 17 w lokalu Komitetu
Miejskiego PZPR, odbędzie się będz!e walka o pokój, 'przeciw im·
odprawa członków komitetów perialistom; przeciw podżegaczom
redakcyjnych, zakładowych i wojennym - znajdziecie nas! O
fabrycznych gazetek ściannych. pokój trzeba waJczyć! Walczyć Odprawę
zwołuje Wydział by umożliwić wszystkim ludziom
Propagandv KM PZPR.
korzystanie z !lauki, kultury i sztu
Zainteresowani
towarzysze ki! Walka o socjali::;tyczne wy~hopros<beni są Q punktualne przy~ wp.n:e młodego pokolenia, o ą.ową
b_ycie.
.szkołę w ramach Planu Sześcio·
- - - - -......" ' : " " ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

redaktorzy gazetek

~ MHD uruchamianovie sklepy
Jak nas informuje dyrekcja
MHD, w najbliższych dmach ~os1.a
ną otwarte sklepy Miejskiego Handlu Detalicznego.
Na Placu Kościuszki uruchomiona
zostanie pierwsza uspołeczniona na
naszym terenie drogeria oraz sklep
konfekcyjno - galanteryjny. Przy
ul. Antoniego Nr 10 uruchomiony
zos~anie sklep cukierniczo - o•.v0car
ski, a obok niego - sklep tytonlo
wy. Wreszcie otwarty zostanie jeden sklep spożywczy 'Przy ul. Dobrej.
Nowe placówki mogłyby już być

wcześniej uruchomione, gdyby
spółdzielnia „Strzecha", o złej
cy której pisaliśmy, omawiając

nie
pra
prze

bieg remontów mieszkat1 w Toma~
szowie. Spółdzielnia ta nie wyw1ązu
je się z przyjętych obowiązkó·w, 11ie
dotrzymuje terminów rozpoczęcia re
montów poszczególnych pomteszczel'l
sklepowych, co zmusza kierownictwo. 'MHD do organizowania t pmwadzC'nia prac remontowy<'h
we
własnym zakresie.
Wydaje się, że było by slusZt1c, aby centrala spółdzielt1 pracy zajęła
się bliżej stylem pracy „Strzechy".
.

(S)

W związku z rozpoczęciem 'roku
szkolnego, dziś odbędzie się urocwsty capstrzyk młodzieży szkolnej
szkół podstawowych i śrec!_ntch.
Młodzież zbierze się w swych szko
łach o godzinie 16, skąd przemasze
ruje na miejsce zbiórki centralnej
przy ul, Armii Ludowej.
Członkowie ZMP i ZHP winni
przybyć w
strojach organizacyj•
nych.

„Nauczycielstwo jest w stanie
jest naszym honorem" pomocy których będzie moźna
wznosić nauczanie na wyższy po- pracować na równi z murarzami
bieżącym roku swą pracę zawodo- 1 ziom. Mówiono o konieczności wl6k11iarzami, górnikami. hutnika
wą, Halina Janiszewska, absol- zmiany stylu pracy niektórych· na- mi czy stoczniowcami w realizowentka Liceum Pedagogicznego, uczycieli i kierow::iików, mówiono Wa'!'l. iu zadań Planu Sześcioletnie·
młoda nauczycielka z Łaznowskiej o współzawodnictwie w nauce mię go.
Nauczycielstwo jest w stanie
Woli.
dz~ młod~ieżą szkolną, o .ściślej
Nie były to czc:.ze słowa. To szeJ w~połpracy nauczyc1els~a walczyć nieustępliwie, twardo, w
była deklaracja naszych nowych z ZHP i ZMP, o pomocy,
Jaką każdej chwili i przy każdej oka1:1
• k.
k. t.
. k winni mieć w pracy szczególnie zji o pokój
i socjp.lizm!
ka r nauczycie1s ·te11, ore - Ja
. •
. •
.
.
1
mówczyni stw'.erdziła _
mają m.ods1
i mnteJ doświadczeni nauNauczycielstwo już w chwili o·
·
skrystalizowany
światopogląd czyciele, . o . koniecznośc~ samo- hecnej w swej olbrzymiej więkza pracę społeczną ·
marksistowski i są pełne cntuziaz ~s~tałcen~a i· korz)'.st.an1a .z do- szości, jest zdolne do wychowywa·
Podczas trwania uroczystości do
mu do pracy i walki o pokój i so- swia~cze.r: pedagogiki Związku nia dzieci oddanych ich opiece w żynkowych w Spale _ przedstawi
cjalizm.
Radz1eck1ego.
duchu mark~i~u-leninizmi:. ~o ciel dyrekcji FWP _ tow. Surma!\
w. yci~gnięcie
·
Słuchaliśmy słów Anny Jeźako'P.rakt_Ycmych wychowy\~an~a ich n~ boiown1· ski wręczył dyplomy uznania wy•
wej. starszej nauczycielki z Cho- wmoskow z d~skus.ii_. \".1ru10 w ko.w po~o~u 1 bu~owniczych Pol- różniającym się w pracach społecz
rzącina, która oz!'l.ajmila: - „Mo- zi:acznym stop1~ 1 u ~db1c się na W_Y ski SocJallstyczneJ.
nych wczaso.wiczom. Dyplomy te
ja szkoła walczy o pokój, a orę- nikac~ i:auczan1a 1 wych~wama
Jest to deklaracja, którą nauczy otrzymali: Stanisław Orwi~z. Kle„
cielstwo Tomaszowa będzie reali- mentyna Nic:owa i przodown.ik
żem w tej walce jest nasza lnten- młodziezy na naszym terenie.
zować.
(j)
pracy - Jerzy Iglińskl.
. · (h.)
sywna praca". Ob. Jeżakowa móKONIECZNOSC DOKSZTAŁwiła o swojej pracy w Chorzęci
nie, mówiła o Apelu Sztokholm·
CANIA IDEOLOGICZNEGO
skim, który został przez wszystW
dyskusji zbyt mało miejsca
kich podpisany, o czytelnictwie
po
św i ęco'.'lo spr a \>!ie pogłębiania
gazet i pracy punktów biblioteczideologicznej świ<tdomości mas
Przyjaciół
nych.
nauczycielskich. Mówiono, że trze
We \vszystkich wypowiedziach
Jutro rozpoczyna się rok szkolny, na półkoloniach było 262 dzieci w
ba się szkolić, ale nie stwierdzono,
stwisi:dzano. że intensywna praca,
nowe zadania stają wieku od lat 6 do 12.
jakie są · już na tym 'odcinku osiąg a z nim
przed Towarzystwem Przyjaciół
że walka o lepszy poziom naucza- niE;cia, czy też jak
Dzieci z kolonii i półkolonii !'O"'
zlikwidować
::ii-a, walka z ·przeżytkami burżua
Dzieci, które powołąne jest, by za- wróciły zdrowe, ządowolone, z zadotychczasowe
braki
szkolenia.
A
zyjnej pedagogiki, walka o nalewydaje się, 7.e szkolenie pro» ·a- pewnić dziecku jak najdalej idącą pasami nowych sił do pracy. Akcja
żytą frekwencję w szkole to
kolonijna - zdała egzamin.
dzone w ramach nauczycielskich pomoc i of>iekę.
walka o pokój.
W roku ubie~i!ym TPD w Toma
Oczywista, były i pewne braki za
organizacji związkowych nie
srełnia jeszcz~ w dostatecz::iym szowie prowadziło tylko jedną szko równo w pracy Towarzystwa, Jak
o wv'ższy POZIOM
stopniu swej roli. Toteż jest ko- łę podstawową przy ul. Stolarskiej. i tegorocznej akcji letniej. Nie obol
NAUCZANIA
nieczne. aby organizacje związko Z nowym rokiem szkolnym na wnio żają jednak one faktu, iż akcja kolo
Zagadnienie stałego i systema- wę zagadnieniu temu poświęciły sek komitetów rodzicielskich TPD nijna była udana, a z niedocią~nlęć
przeimuje jeszcze dwie szkoły: Lice już '!' chwili obecnej wyciągane są
tycznego podnoszenia poziomu na- więcej uwagi.
um Pedago9iczne ·i szkołę podstawo odpowiednie wnioski na przys::ły
uczania i wychowania w szkole wą Nr 1. W związku z tym zwięk rok.
to jedno z zasadniczych zadań. jaSMIELE.T SIĘGAC PO ORĘŻ r sza się zasięrr prac i zadRń TPD.
Tomaszowski Oddział TPD rozkie przed szkołą stawia w chwili
KRYTYIU I SAMOKRYTYKI
Praca TPD nie ogranicza się do wija się coraz pomyślniej i dobrzł!
obecnej nasza Partia i Rząd. SpraBraki w szkoleniu ideologicz- prowadzenia szkół na terenie Toma spełnia obowiązek wychowania dzie
wie tej poświęco:la była poważna
szowa. Prócz tego Towarzystwo ci i młodzieży na świadomych, 11dczęść referatu tow. Kornack;ego. nym odbiły się na przebiegu konW dyskusji na ten temat mówio f ~rencji. Wprawdzie transparent prowadzi własne przedszkola i żłob danych budowniczych spełeczeń
ki na terenie Tomaszowa, jak i po stwa socjalistycznego.
no o metodach i sposobach, przy nad stołem prezydiabym głosił,
(w)
że „przez śmiałą krytykę i samo· wiatu brzezińskiego.
W
okresie
.
ostatnich
wakacji
krytykę zwalczymy nasze braki,
błędy i słabości, udoskonalimy me przed kiernwnictwem TPD stan~ło
uruchomiła
tody pracy" - ale w rzeczywisto- zadanie zorganizowania i zaopatrze
nia
w
całkowity
sprzęt
i
żywność
z
materialaali
piimiennymi
ści krytyki. a zwłaszcza samokryt~·ki - mało było w czasie dy· kolonii dla starszych dzieci robotniNa Placu Kościuszki 23 (przy zble
skusji. Co gorsza - stwierdzić ków naszego miasta oraz półkolonii gu Rzeźniczej) została uruchomiona
nym, uczestnicy zespołów sta- trzeba, źe część uczestników prze- dla młodszych . Zorpanizowano dwa nowa placówka handlu uspolemmie
wać się bęcl~ św•adomymi u- ciwna była nawet tym niewielu punkty kolonijne: jeden w Zułówl·u, nego. Jest nią sklep z materiałami
czestnikami budowy nowego ży- krytycznym uwagom. jakie wypo· drugi na Dolnym śląsku w Zagó- piśmiennymi, otworzony przez Centralę ł;Iaqdlową Przemysłu Papiel'11i
cia.
·
·
wiedziano w czasie obrad, uważa· rzu. Punktów półkokmijnych zorsia czego. Placówka ta bedzie zaopat~y
Rola ' masqwych
or~anizacji jąc, że publiczne podnoszenie i nizowano cztery, a mianowicie w wać tomaszows)de biura, instvt.ticje,
1
1
społecz11vt'h ·Jt zahe'8'i e ' hvorze .. imienne nazywanie whnycb błę Koluszkach. Strykowie, Brzezinach a przede wszystkim młodzież ~zkol
ni'a zesppłów cz:i;telniczych jest dów i zaniedbań. - nie powinno i Tomaszowie. Prócz tego TPD pro ną - w przybory piśmienne.
wadzi jeden dzieciniec w W yknie,
szczególnie doniosła ..
mieć m iejsca między nauczycielZ uwagi na niewielką ilośe t-ego
Jednak na.i lepiej zorga nizowa stwem. Ten z,..grun tu fałszywy po· z któreHO korzysta 50 dzieci w wie rodzaju sklepów na tere!\~ nUa1:ta
ku
od
lat
4
do
12.
Są to dzieci ro- - naleźy 'powstanie nowej placówne zespoły czytelnicze nie speł g1ąd musi być odrzucony„ zaś za-.
nią S\\·ej roli, jeśli nie otrzyma- równo krytyka jak i samokryty- botników tamtejszeqo PGR. TPD ki przyjąć z zadowoleniem. szkoda
ją właściwej
pod względem ka stać się powinna jedną z dróg. prowadzi także jeden żłobek sezo- tylko, że uruchomiono ją w śród
nowv w Łaznowskiei V..Toh ró"rnież mieściu. Obecnie bowiem mamy 2 .
treści i formy książki, jako lek- zmierzających do pod::iiesienia na
sklepy z materiałami piśmiennymi
tury pod>ltawowe.i. Przy dobo- wyż.szy poziom pracy nauczyciela. dla dzieci robotników PGR. Przt>- nir Placu Kościuszki, a trzeci rów·
cietnie
korzystl'I
z
niego
20
dzieci
w
rze takiej lektury trzeba mieć
nież niedaleko Pt'ZY ulicy Anto•
wieku do lat 3.
na uwadze zarówno .ie.i ·wartość
niego.
NAUCZYCIELSTWO
Podczas bieżących wakacji ogó- ' Moźe by więc CHPP pomy~1,ąa i
ideologiczną i
wychowawczą,
łem TPD zapewniło zdrowy. rado• o otwarciu placówki handlowej na
NIE ZAWJEDZIE
jak i dostępność i ,atrakcyjność.
ny wypoczynek na koloniach 550 peryferiach naszego miasta?
Ministerstwo Oświaty, przygo„
Mimo pewnych braków - kon·
(p)
towuje dla zespołó:w czytelni- ferencję należy ocenić pozytyw- dzieciom w wieku od' lat 8 do 17,
czych oclpov,:iedni dobór ksią
nie.
•
żek, ułatwi to pracę kierowniZe §portu
Kierownik Wydziału Oświaty
kom tych zespołów.
Prezydium PRN w Brzezinach Stefan Pobocha
~. 'podinspektor szkolny
ob. Michalski stwierdził:
stwierdziła, rozpoczynająca w

Dyplomy uznania

I

0 "7ocna

działalność

Towarzystwa

Dzieci

OiiHn;~ria nai
i ~rn~i
a~lii
1waluania
analła~elJ1111u
e5ci e i w
'rnamy zarejestrowanych 6631
analfabetów, z tego terenowe
komi§Je do walk! z. a)1a'Jfabetyzmen~ „)kicrqwafy . ria
kursy
3140 oso'b. Na tereme Tomaszo
wa Mazowieckiego zarejestrowanych analfabetów mieliśmy
2133, &kierowanych na kunw
tyłka 798. W akcji jesienno-zimowej na terenie powiatu zorganizowano 107 kursów i 4 zespoły, z ogólną liczbą 1607 słu
chaczy oraz 6 uczących się indywidualnie. Na terenie Tomaszowa zorganizowano 18 kursów .z· 256 słuchaczami.
W akcji wiosenno-letniej na
terenie powiatu zorganizowano
24 kursy z 337 słuchaczami, a
na terenie Tomaszowa 30
kursów, na których uczyło się
456 słuchaczy.
Ogólnie biorąc, na terenie naszego powiatu zlikwidowaliśmy
analfabetyzm zaledwie w 32,5
procentąch, na terenie Tomaszowa ..:_ 48,1 proc. Dlatego też
w okresie jesienno-zimowym
musimy zmobilizować wszystkie środki, by skutecznie przeprowadzić akcję walki z analfabetyzmem.
Omawiając
dotychczasowe
osiągnięcia· na odcinku walki z
analfabetyzmem należy stwierdzić, że w pn;eprowadzeniu tej
akcji w gromadach wiejskich i
miastach - decydującą rolę od
grywali nauczyciele. Ich ofiarna postawa· spowodowała, że
nauka na kursach odbywała
się regularnie. Nieliczne tylko
· jednostki uważały prowadzenie
kursów początkowej nauki czytania i pisania za dodatkowe
obciążenie.

w akcji zwalczania' analfabetyzmu ofiarną pracą wyróżnił
się szereg nauczycieli.
Ob. .Tad wiga Langiewicz z•
Dmosina, w gromadach swojego rejoi:iu szkoln~go przeprowa
dziła osobiście rozmowy
ze
wszystkimi analfabetami i nakłoniła ich do uczęszczania na
kursy. Ob. Langiewicz w ośmiu
gromadach zlikwidowała całko
wicie ana1fabetyzm. Ob. Józef
Surosz z Popielaw dojeidżał
4 km. do Bronisławowa na kurs
i w ten sposób zlikwidował
analfabetyzm w grom.adzie nie
posiadającej szkoły. Ob. Helena
Jabłońska ze Szczawina obok
prowadzenia nauki na kursie
dokształcającym w zakresie 7
klas szkołY. podstawowej - zo1:
ganizowała
kurs pqczątkoweJ
nauki czytania i pisania, który
31 osób ukoń<>.zyło z pomyślnym
;wyniJdem.

CHPP

sklep

p o w iecie

111

Na terenie naszego powiatu

uroczysty capstrzyk

młodzieiy tomaazowakieł

Bogata była dyskusja , jaka roz] letniego -

winęła się na konferencji nauczy- -

Nauczyclelstwa Polskiego - tow.
ttedakcja .przyjmuje interesantów
·
·
·
·
·
N 1edz1elsk1eg_o. Referenci omawia
po godz. 11
.
,.
.
. . '
h dwa r.Qzne zaga.d::i1ema - tow.
ADRF.S •ADM:NIST R AC..J h
Kornacki mówił o zadaniach nau·
Rozdzielnia Uziellników „Ruch'' czania i wychow,ania, a tow. NieP lae Kościuszki 16. tel. 250 dzielski - o roli ZNP w realizacji

UWAGA,

Dziś

Obecnie walka z analfabetyzmem pójdzie w dwu kierun..kach: dalszego organlzowania
kursów i zespołów początkowe
go nauczania łącznie ze wzmoże
niem akcji indywidualnego nauczania oraz - szerokiego organizowania zespołów · czytelniczych.
Ksiąąa, z którą zapozna się
uczestnik ze„połu • czytelniczego
pomoże mu ·w opanov„·aniu techniki czytania i za.nobiegnie powrotnemu
analfabetyzmowi.
Przez wzięcie udziału w zespołach
czytelniczych. uczestnicy
ich ugruntują sztukę czytania,
zasmakują w czytaniu dobrych
i potrzebnych książek, nauczą
się w książkach szukać
odpowiedzi na zagadnienia związane
z ich praktycznym życiem. Pogłębiając świadomość polityczno-społeczną, wiążąc zdobywaną wiedzę z życiem praktycz-

,,Związkowiec'' przegrał

„Związkowjec" rozegrał w so cej szczęŚcia mieli gospodarze, wbispotkanie ze swym imienni- jając, mimo rozpaczliwe.i obrony,
kiem w Radomsku. Spotkanie to by piłkę do siatki. Dopiero na kilkanaIo finałem rozgrywek o puchar ZS śce minut przed końcem me<;z1.1, pił
„Związkowiec". Drużyna wyjechała kę na lewym skrzydle otrzymuje A.
Dożynki stały się dziś symbolem I Plan Sześcioletni. Zada::iia te wy- dy Narodowej oraz wieńców przo- w składzie: Z. Komar, Stępień, Pa- Węd.rak i przerzuca do nieobstawio
realizacji planów produkcyjnych konamy w oparciu o sojusz i po- downikom pracy, urozmaicone we- rada, Z. Wątróbski, Iwanow, Pie- nego H . Wątróbsklego, który zdoby
truszczak, Kubacki, A. Wędrak, Róz wa punkt dla tomaszowian. Niestena wsi, symbolem sojuszu robotni moc Związku Radzieckiego, która sołymi przyśpiewkami ludowymi. ga,
H . węd ra k, s . Komar 1 H . wą- ty, w kilka minut pófnlej, nieporoczo-chłopskiego, symbolem wspól- zapewnia nam trwały pokój i lep· Część artystyczną wypełniły wy· tróbski.
zumienie między Iwanowem i Para
nych os iągnię ć i dążeń - chłopa sze jutro.
stępy dzieci szkolnych pod k ierow
Przyjęcie i mecz w Radomsku po dą wykorzystuje prawy łącznik godo
mało i średniorolnego i robotnika.
Następnie głos zabrał przedsta- :i.ictwem ób. Klimkowej oraz ze- zostawiły wśród kierownictwa I za spodarzy, podwy~szając wynik
Tomaszowianje jednak nie zała
w ubiegłą niedzielę odbyły się wiciel ekipy robotniczej z ~pacz· społu artysty~znego kol?nii dziew I wodników _ni~najlep.sze v:ra.~enie. 3:1.
Radom~zczans~1 „Zw1ązkpw1ec p~- mują się. Wędrak znów J!)Odaje te
uroczystości doźynkowe w Smar· na - to.w .. Petrus. ~rzyw10zł o.n cząt z roboto1czej Łodzi.
skrzydła do środka, a Wątróbslti po
Następnie
odbył
się
mecz
piłki
stanowił bowiem .wygrac ~potkanie
dzewicach. Przybyli na nie przed- p~zdrowi:nia. dla ~s1 od r~botm·
danie
zamienia na bramk(ł. D:ilsz~
·
·
·
d
d
·
·
LZS
za wszelką cenę i w wymku brustawici!!'le władz, ekipy robotnicze ko:'. i złozył zyczenia dalsz;~ ~woc n ozneJ mi~ z.y .ruzynam~
ze talnej gry zostali z tomaszowskiej ataki nie przyniosły jut zmia11y wy
oraz mi eszka11.cy pobliskich wsi.
neJ pracy w walce o pokoJ 1 so- S~ardzew1c. 1. ~1ałobrzegow. Zwy druźyny kontuzjowani: s. Kort1ar. niku i mecz zakończony został wy„
·r
cięstwo odmesh gospodarze w sto· Iwanow, Kubacki, Pietruszczak, Róz nikiem 2:3.
O godz. 13 spod szkoły ruszył w cJa tzm.
, . .
.
ga i Z. Komar.
stronę placu sportowego barw~y
Po ~rzemow 12ma~h nastą~1fo sunku 3:1.
Na zakończenie uroczystości od·
Spotkanie r~zpoczęlo się od gwał
korowód. ·Na trybunie zajęli miejs symboliczne. wręczen;e c~leb~ I so
(x)
L~wnych atakow gospo~arzY:
oraz
ca przedstawiciele Pr2zydiów PRN h przewodniczącemu GminneJ Ra· była się zabawa ludowa.
lulku ostrych starć1 ktore JUŻ w
pierwszych
minutach
szczególnie
i GRN. przodownicy pracy i zapro
- 1f1 ~
D ziś, dnia 31 sierpnia, tomaszow
szeni goście.
mocno odczuł Komar S. W 15 m!nu ski podokn~~ lekkoatletyczny orga
.
• • • •
.:::.
S erdecznie witano
wiejski e 'w Spale uroczystości dożynko-1 we, a wreszcie maszyny żniwne cie sędzia dyktuje rzut karny za nizuje na boisku „Związkowc!l''
problematyczną rękę Pietruszczaka
„dzień rzutów". Rozegrane zosta ną:
dziewczęta'
barwnych. regional we zorgańtzował tamtejszy Ośro- majątku. Po defiladzie do trybu- Na
skutek interwencji zawodników,
nych strojach, niosące dożynkowe dek Wypoczynkowy. Część oficjal· ny podeszła del2gacja robobików sędzia zmienia następnie swą decy- dysk, kula, oszczep dla kobiet i ju
niorów oraż dyslc, kula, oszczep i
wieńce. Za nimi kroczyły uśmiech ną poprzedziły igrzyska sportowe, m ajątku. wręczając dyrektorowi z.i ę i dyktuje rzut sędziowski Pomł<:>t dla seniorów.
nieważ
bramkarz
„Zwjązkowca"
nięte i opalone dziewczęta z łódz- o których pisaliśmy onegdaj:
okręgu warszawskiego FWP We wszystkich konkurencjach o•
znajdował
się
również
obok
sędzie
kiego Gimnazjum i Liceum HanOficjalne otwarcie uroczystości tow. Surmańskiemu, chleb, sól i
bok zawodników zrze11zonych w Idu.
go,
podczas
rzutu
w
bramce
nie
by
dlowego. przebywające tu :la ko- :iastąpiło o godz. 15.30.
wieniec doźynkowy. Przekazując ło nikogo, co wykorzystał środkowy bach sportowych - mog11 wziąć U•
laniach letnich. Dalej sprężystym
Do trybuny, na której zajęli wieniec - najlepsza pracownica napastnik gospodarzy, który spokoi dział zawodnicy nle;zrzeszepi. Zapi
krokiem szli sportowcy z LZS, a miejsca przedstawiciele Komitetu majątku oświadczyła: „Chcemy i nym, górnym przerzutem uzvskał sy do .godz. 15, w dniu qztsieji;zym
zamykały pochód maszyny rolni- Powiatowego PZPR z Rawy, przed będziemy Jlracować db ojczyzny, prowadzenie.
Wynik ten utrzymał przyjmuje Miejski R:omitei ~ultUl'Y
Fizycznej.
_
cze, które ()ddałv nicoceni.one usłu stawiciele związkowców Włoch, będzit<ri1y pracą swą budowa~ lep się do przerwy.
Początek zawodów o godz. 1~,30.
Druga
połowa
spotkania
rozpogi Przy akcji żniwnej .
Belgii, Francji i Finlandii przeby- szą przyszłość wsi polskiej, będzie
częła się od zmiennych ataków. Wię
(af)
Po defiladzie wszyscy zgroma· wający w Spale, przedstawiciele my walczyć o pokój."
dzili się ,na placu sportowym, CRZZ, ORZZ i ną.czelnej dyrekcji
Następnie krótkie przemówiegdzie do zebranych przemówił FWP - podszedł instruktor spor- nie wygłosili przedstawiciele ParPoszukiwani. pracownicy
przedstawiciel PRN - ob. Dzie- towy ośr odka, ob. Kobytec~i, mel· tii, dyrekcji FWP
kierownik
dzic. Podkreślił on przemiany spo dując korowód dożynkowy goto- ośrodka.
lnżynierpw
budowlanych. teoholsow oołeczne, jakie zaszły na polskiej wsi wy do .defilady.
W części artystycznej · wystąpiły
dowlanych. teohnlk6w mechaników. tokarz:v,
po roku 1945. omówił osiągnięcia
ślusarzy wykwalifikowanych. maszynistki W,
Oczom zebranych ukazuje się zespoły świetlicowe z Łodzi. przyj
kwalifikowane. rnhBtnlk6w 2"1'11w>dRTCl/lYeh, za
i wskazał na wyższość gospodar- barwny korowód pracowników ma mowane serdecznie przez liczni·2
trudni naty~hmlfl!lt Pal\tltwnwe Pl"zł'ditl~bhll'· 1
ki uspołecznionej na wsi nad in· jątku ośrodka, za którymi postę· zebranych słuchaczy, a uroczystwr. BudnwLne. ZJPd1Jn(>.1.en1e f,ń1b;~ł!!, Al.
dywidualną. Naświetlił również puh grupy s portowców z Toma- stość zakończono wesołą zabawą
KośC:u~zki 85. ZgłoS1Le.nia przyjmuje Wvd!7.1Ał
zadania, jakie stawia .przed wsią szowa i ł..odzi, zespoły świetlico- ludową.
(b)
Personalny.
, J82

Uroczystości dożynkowe
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Mistrzostwa w maratonie

Koneres.Pokoju i początek roku szkolneeo

pływackim

sport robotnicze; lodzi uczci szeregiem ciekawych imprez
Na torze Helenowa przed młodzie
postaci wyekwipowania jednego z
żą szkolna popisywać się będą naj
LZS-ów w sprzęt piłkarski.
Kilkanaście kół sportowych łódz- lepsi kolarze i najsprawniejsi moto
wać będzie I Ogólnopolski Kongres
cykliści.
w całej Polsce
Obrońców Pokoju,
odbędzie się szereg atrakcyjnych kich zakładów pracy uchwaliło jui
Frontem do młodzieży, frontem
imprez wrtowych. Imprezy te przy rezolucje sportow'c ów-robotni\i:ów, do walki o sprawiedliwy i trwały
niosą nam przegląd dorobku naszej które wyrażają gorące umiłowanie pokój - oto hasła, pod którymi w
kultury fizycznej i sportu na. polu pokojowej pracy i gotowość od1lania dniach I Kra.ioy;ego Kongresu PoIch umai;owienia i jednocześnie sta wszyst~ich sił dla wykonania wiei koju odbywać się będą wszystkie
ną się potężną manifestacją całej na kiego Planu &-letniego. We wszyst- imprezy sportowe.
szej młodzieży na. rzecz pokoju.
w przygotowaniach przedkongre- kich rezolucjach znajdujemy wyrapokoju
~owych sportowcy łódzcy biorą ży zy potępienia wichrzycieli
wy . udział, do czego zachęca ich nie oraz ~brodnlczych imperialistów aI
•
zwykle zaszczytny dla sportu fakt merykańskioh.
wybrania na delegatkę Łodzi zasłu
Na dni Kongresu łódzkie boiska
żonej mistrzyni sportu, . J. Głażewi stadiony, sale i świetlice klubowe
skiej .
Od tygodnia , wszystkie okręgo-1 są już dekorowane i przygotowywa
.
we rady zrzeszen, sportowych, okrę
gowe rz:wiązki sportowe, kluby i ko- ne ,do masowych imprez.
!a sportowe przy zakładach pracy Kongres Pokoju zbiegł się z począt
odbywają specjalne zebrania, na kiem roku szkolnego, dniem radości
których po ;>-'Ysłuc~az:iiu referatu. na tysięcznych rzesz młodzieży szkol.
.
. .
zaw,idmcy,
temat walki o poKÓJ,
działacze i instruktorzy uchwalaja nej, rodzicow 1 nauczycieli, .dniem
radości całego społeczeństwa. toteż
re:tolucje i zobowiązania..
I tak na przykład Znes-zente Spój sportowcy łódzcy przygotowali dla
nia, jako jedno •, pierwszych nchwa młodzieży szereg imprez.
liło w:vsłać Kongresowi gorące PO·
W dniu 3 września około 50 tysię
zdrowienia i wyr87Y solidarności
swych członlułW-sl'ortowców z o- cy młodzieży szkolnej . bezpłatnie
garnia.iąc~ cał~ świat akcją walki · będzje oglądać najlepszych łódzkich
· opularniejszych
d 111"k'
o pokój.
ow w na)p
Łódzki Okręgowy Związek Piłki zawo.
.
.
Nożnej poza rezolucją podjął zobo- gałęz.iach s~rtu.
LeKkoatleci i.zademonstruią • swoJe
wiązanie otoczenia większą, opieką
po- umiejętności na boisku Wid.zewa.
sportu wiejsljiego, deklarując
czątkowy swój wkła.d w tę akdę w w hali widzewskiej nasza młodzież
zapozna się z J·awnym 'Sędziowawrześnia,

w
od 1 do 3
Wdniach
których w Warszawie obrado

Co pisało proso łódzko w dn. 31 sierpnia 1930 r.
, F.ABRYKANOI OBNIŻAJĄ
PŁACĘ WŁÓKNIARZOM

pomnieć na chwilę o dręczacym
ich głodzie.
Kurier Łódzki: „Krzysztof Kolumb był piratem". „W D1m~s:tku
sprzedają żony na raty!" ,,Tajemnira.y zgon w hotelu".. ,Banda usypiar::z.y na letniskach". ,,Milionc"·ka •
.
złodziejką klejnotów".
Republika.: „Jeden dzień w. roli
milionerki". „Maharadża z'.lbił babkę, siostrę i wnuka". „Kol'.)jarwwi
wolno kochać się". ,.Rzuciła dziec·ko
świniom na pożaro'ie" ... Syn mord!Ije ojca i matkę". „Za~zył rec:znik w
brzuchu pacjenta podcza~ · operąoji". „Moralność i temuera.men~"

Na ostatnim i.z~braniu delegatów
f•brycmych postanowiono wszcząć
energiczną akcję w obronie dotychmasowych stawek płac robotników
PNemysłu włókienniczego. Postanowiono również domagać się poszal'lowania całego szeregu ustaw so·
cjalnych.
W ciniu wc=rajszym odbyły się
~ebrania i masówki w Pabianicach
i Zduńskiej Woli, gdzie :fabrykanci
również · samowolnie obniżają rz:arobki robotnicze, nie udzielają ur.Ioi td.
Jlfa jutro rz:ostała wyznaczona konfetencja rz: przemysłowcami w In- „HOJNY" GEST SANACYJNEGO
'
MAGISTRATU
&pektoracię Pracy.
Gazety łódozkie od szeregu dni
'KAMIENICZNIC.., ŁODZCY
w sprawie
kampanię
prowadziły
·i
k,olejowymi
tunelu pod torami
UTRUDNIAJĄ SK.ANALIZOWA·
przy ul. Tramwajowej. We. „wstrząNIE 'MIASTA
~~urier Łódzki" drukuje wywiad sającycb" reportażach opisywano
• dyręk.t.orem „Kanalizacji" w Ło- warunki, w jakich odbywa się wędzi. Jak się okazuje Łódź, posiada drówka ludności przez ów tunel.
JUŻ dość gęstą sieć kanałów, które gdzie iść trzeba na kolanach w błoi~ak stOją bez~ynne i rz:amula.ią cie, przyświecając sobie świeczką
s:ię powoli .z tego względu, że nikt lub zapałkami.
Obecnie gazety poranne doniosły
do . nich nie przyłącza posesji łódzz triumfem: magistrat posta.nowił
kich.
W·obecnej chwili mozna przyłą- umieścić w tunelu jedną żarówkę.
czyć "do kanalizacji 1.572 nierucho- Nie będziemy jui brodzić w ciema priyłą~ono za- ności.
mości łódzkie * * *
ledwie 41 ' i to przeważnie do:ny
Gazety popołudniowe do powy:iPoi.została
wielkich fabrykantów.
ludność Łod!Zi nie może kori.zystać rt. szej wiadomości dodają smutny · ko-dobrodziejstwa kanalizacji wskutek meµtai:'z - słynna żarówka w tuUPM'U. kamieniczników, którzy o- nelu po dwóch godzinach , z.ostała
św;iadezają, że nie mają pieniędzy skradiiona i w tunelu jest znów
na prrzyłącrz:enie posesji do ;;ieci k2- ciemno jak dawniej.
.
""ó
.
SEJ M I SENAT ROZWJ&ZANY
tla1' w. . .
~
Szef I'Ządu _ Piłsudski _ roi.zwią
, ABY · ODJ:mWAC LUDZI
v.:ał w dniu 31 sierpnia Sejm i Se. · OD GŁODU I NĘDZY
Gazety łqdzkie drukt;Iją sze~eg nat. Spłatano przy tym posłom figla
w~adom~ści, .po~ - pisze „Republika" - gdyż posta„interesuj~cych"
W1adomośc1 nowiono nie wypłacić im należnych
soczystymJ. tytułan11.
te miały st.anowić roi.zrywkę dla bł-z diet. Unieważniono również pesel..
robotnych' i miały ..pomóc im za.- skie bilety kolejowe.
- -

paw

No~· korespondenci pisrq

Koło 376 prosi
'l_l7. pt"łkar·sk1·e
o hut
- "

Tems 1est sportem ZdrDYOffi
Zapisz

sportowcy

PA:&STWOWY TEATR UDOWSKI
(ul Jaracza · 2, tel 217-49)
. tel. 150-16)
Godz. 19.30 „Przyjaeiele" A. Uspielt·
Codziennie o godz. 19.16 komedia skiego, w przekładzie i reżyserii
Al. J!.redry „Wielki człowiek do ma· Izaaka Grudberga..

mte:es6w".

Kasa czynna w godz. 10-13 ł od 16.

T.l;!:ATR KOMEDII MUZYCZNEJ
..LUTNU„
.
Godz. 19.15 „Córka pani An.rot".
Zmżki ważńe.

Zniżki TJW,

zaw.

w

szyscv kolarze zrzeszeni i
niezrzeszeni, członkowie sek
•
cji kolarskich kół sportowych win
ni .się stawić dziś z rowerami o
godzinie 16 przed gmachem 0RZZ
ul. Traugutta 18, celem pożegna·
nia delegatów Łodzi na Kongres
Pokoju,

waż.ne.

TEATR „PINOKIU„
Cu.L Kope11Jfka 16)
. Godz. 12 widowisko otwarte
,,Pa.n Tom buduje dom".

pt.

--ono--

Sp61" n·1a komun1"ku1·e
Sekcji Piłki Ręcznej ZKS
„Spójnia" w Łodzi, zawiadamia. że
·treningi sekcji grupy męskiej, odby
wają si: dwa razy w tygodniu (wlor.
ki i czwartki) od godz. 18 na boisku
własnym w Helenowie.
Zarząd

11
---------------

Dl-20838

Co usJyszvniyI przez

KJ[NA

Progr.;im na czwarte~ 31 sierpnia 1950
12 04 Dziennik południowy. 13. 10
ADR!A dla młod.zieiy (Stalina 1) WŁóKNIARZ (Próchnika 16)
·
.,Klatka słowicza'', godz. 16, 18, 20 „O świcie", 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 (Franciszkańska 31)
wacka". 14.55 Koncert solistów. 15.30
WY.wiadu", godz. 18, 20
16)
WOLNOść (Napiórkowskiego
„Piosenki o "szkole". 16.00 Dziennik
.(Dla dzieci powyżej lat 12)
„Ceramika wę p11połud11ioW-y . 16.30 (Ł) Koncert pl.
,,~łomieni,e" dod.
:BAŁTYK (Ń•rutowicza 20)
gierska", godz. 16, 18, 20 ·
„Żegnamy wakacje". 17.00 Konce1>t.
·"Powrót Lass.ie'', dodatek „Wiosn3
(Dla młodzieży, powyżej lat 14)
17.40 Muzyka ludowa. 18.05 „Odpow przyrodzie", ~dz. 17, 19, 21
(Zgierska 26)
ZACHĘiTA
w'iedzi •fali '49". 18.15 (L) „Od na"(Dla dzieci powyżej lat 7)
s?ych korespondentów". 18.25 (Ł)
„świat się śmieje", godz. 18, 20
GDYNIA ~Daszyńskiego 2)
(Dla dzi€ci powyżej lat 10)
„\Vieś walczy o pokój". · 18.45 A:udy.
,.Program Aktualności Krajowych
; Zagranicznych Nr 32".
eodz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Kino nie
HEL .(Lteijon6w 2) czynne z :powodu remontu. ,
MUZA (Pabia'l).icka. 173) „Zwariowa
ne lotnisko", godz. 18, 20
·(Dla dzieci powyżej lat 7)
pozosta1~ało nic innego. iak żebra
Na dw()l'CU panowała pustka.
POLONIA ·(Piotrkowska 87> Na. peronie stał pocią.g gotowy nina. Ale w „kwitnącej" Amery·
„S-S „Orzeł" zaginął", dod. „Wyce żebranie jest wzbrouie>ne pra·
do odejśj:ia: 12 niewielkich ni·
słannicy pokoju'•, godz. 17~ 19, 21
wem: starzec mas·kował je sprzeskich i zakurzonych wagonów i;y
(Dla dzieci powyżej lat 12)
dażą zapałek.
pu podmiejskich pociągów. Zajęliś
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
Nasz pociąg mijał duże i : małe
my miejsca. Miękkie siedzenia,
Mar,,Julian
„Maaret", dod.
stacje, zatrzymując nę na jedną,
obite zielotiym pluszem, a przy
chl~wski", godz. 18, 20
dwie minuty. Na każdym przy.
najmniejszym poruszeniu unosi
(Dla dzieci powyżej lat 12)
stanku spotykały nas jąskrawe
się z nich obłok kurzu. Kratkowa
ltOBOTNIK <Kiliń skiego 178)
krzykliwe reklamy, witryny wyne półeczki, wieszaki i oparcia po
,;,Elwira Madigan", gndz. 17.30, 20
stawowe i plakaty różnych firm.
łyskują niklem, ale podłoga jest
~Dla młodriieży niedozwolony)
na
śpienąc się i oglądając
gęsto us iana niedopałkami, papie
ROMA (Rzgowska, 84) ,Dwaj pano·
wszystkie. strony, ws z edł do nas:i:e
rem, skórkami pamarańcz. .
.wie F", godz." 18, ~O
go wagonu nowy pasa żer. Na ie
Przejeżdżaliśmy przez stan O·
(Dla dzieci. powyżej lat 12)
go młodej twarzy widrQiały głę· .
i·egon. Przesunęły się przed oczy
REKORD (Rzgowska 2) „Strój gabo)sie zmarszczki. Na zniszczoma masywne budynki miejski<!,
1-0wy", god.Z. 18, 20
nym, wypłowiałym wojskowym
jednopiętrowe
przyszły
później
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
podmiejskie domki, a po nich Jrś mundurze wstążeczki bojowych
STY~OWY <Kilińskiego 123)
Przeszedł.szy szybko,
od znaczeń.
ny krajobraz.
-'„ Za siedmioma górami", dod. „Dzi
usiadł ·w kącie, zgarbił się i u·
Na pewnej stacyjce do naszego
siejszy Stalingrad", godz. 18, 20
krył głowę w podniesionych raprzedziału wszedł wysoki, chudy
(Dla dzieci . powyżej lat 7)
mionach. Po kilku minutach na·
człowiek z twarzą przypominają.
śWIT (Bałudd. Rynek 2) „Dubrowdeszli dwaj konduktorzy. Bada\~
cą pieczone jabłko. Jego wargi
ski", doch „XXIII Międzynarodowe
czo obejrzeli nasz pusty wagon i
widniały
drżały, a. pod oczyma
Targi Poznańskie", godz. 18, 20
zdecydowanym krokiem , ruszyli
głębokie, czarne kręgi. Z trudem
(Dla dzieci powyżej lat 12)
w stronę nowego pasażera, który
stąpając i opierając się trzęsący 
TATRY • (Sienkiewicza 40, w ogro·
mi ręka.mi na grubej lasce, przy • z początku usiłował .podnieść się
dzie) „Zdradzieckie skały",
i odej'§ć, lecz. zrezygnował - .je-.
były powoli przeszedł przez wadod. , „Ghleb i krew",
szcze głębiej ukrył głowę w ram:o
gon. Na piersiach miał tabliczkę
(fodż: •1s, 18.30, 21
nach i pozostał na miejS<:u.
,
inżynierem
„Jestem
napisem:
z
niedozwolony)
młodzieży
(Dla
- Proszę pokaz ać bilet! ·
inwalidą, straciłem 'zdoloość do
TĘ:CZA (Pfotrkowska 108) „Zamieć
oschłym głosem zażądał konduK·
pracy przy . bur1o·.vie stacji elekśnieżna", g odz. 16.30, 18.30, 20.30
·
tryc:mej nad Wielkimi Jeziorami" . tor.
(Dla młodzieży niedozwolony)
- Jestem byłym żołnierzem.
się ręl{ą wyciągał
Trzęsącą
WISŁA {Daszyńs-kit:go 1) „Wiosna"
się John
nazywam
inwalidą,
pr zed s iebie dwa pudełk a zapałek.
dod. „Człowiek z wysokiej góry",
błagalnie powie
.
i
cicho
Right
któremu
człowiek,
stary
to
Był
godz. 16, 18, 20.30
Straciłem zdrodział pasa żer. w „demokratycznej" meryee nie
.(Dla dzieci powyżej lat 12)

·'

do turnieju ·

I

W Zw~z.ku Radzieckim, tak jak i u nas toczą się 1ozgrywki mistrzo1'•
skie w piłce nożnej .
Na zdjęciu drużyna WWS posiadająca w swym zespole dwóch mi·
strzów sportu: Kriżewskiego (pierwszy wbiegający na boisko) i Ald·
mowa (drugi), który uchodzi za jednego z najlepszych bramk,1a-iy
ZSRR.

Zawody lekkoatletyczne
zrzeszeń sportowych

Z okazji I Polskiego Kongresu Po- kategorii seniorów i juniorów. Ofikoju rozpoczną się w dniu 1 września cjalne otwarcie zaw:odow nastąpi 'na
w Wa1szawie krajowe zawody lekko- stadionie WP w dniu 1 września o
atletyczne reprezentacji zrzeszeń spoi godz. '1'5.00. ~ •
" J. .., ~ ~ ·
towych, z udziałem lekkoatletów tran
lekkoatletyczne
za'wody
Krajowe
cuskich związków zawodowych. MiŁKS Włókniarz.
Uczestników turnieju .obowiązuje strzostwa zrzeszeń rozegrane będą w zrzeszeń sportowych trwać będą do ·
strój tenisowy: l;>iałe spodenki. pan- konkurencjach męskich i kobiecych w 3 września włącznie.
tofle i koszulka dowolnego koloru. .
.......,...····-··············,._....„ ........„ .•- ........„ „„•...„~······-·„ -.~....

delegatów todzi na Kongres Pokoju

·TEATR POWSZEUBNI
ObJOńców St.atinrraclu 21

się

W dniach 2 - 3 września na kortac;h w Parku Poniatowskiego. odbę
dzie się Pierwszy Krok Tenisowy dla
juniorów do lat 18. W turnieju mpgą
brać udział dziewczęta i · chłopay. ·
Zgłoszenia z tiodaniem naz"o/iska i
imienia, wieku, przynależności sporta
wej, zajęcia właśnego i rodziców .b~
dą przyjmowane do dnia 2 wrzesma
do godz. 15 na kortach „Ogn~wa" w
Parku Poniatowski~go.
W razie .dużei !lpścl zg~j:JSl\eń ·gry
będą się odbywać ponadto na kortach

.:T EATRY

PilS'ł'WOWI

.

niem w boksie.
Na boiskach włókniarzy przy Al.
Unii i ui. Kilińskiego' oglądać" bę na·
·
dzie młodzież s:z:kolna najlepsze
sze drużyny piłki nożnej.

I

łych

I

WWS-Dynamo (Leningrad) ·~ : 2

Koło Sportowe Nr. 376 przy Składnicy Ba"".ełnianej ;,cetebe", należy
do tych kół, które przejawiają dos~
ożywioną działalność w wielu gałę
ziach sportu. Dużym sukcesem Koła
uależą~eg,o do ZS „Spójnia" było za·
jęcie trzeciego miejsca w masowych
próbach zdobycia odznaki SPO w dniu
22 lipca.
Ostatnio Koło posiada wiele kłopo
tów z butami piłkarskimi.
„Na ll:ażdv mecz musimy je wypożyczać" - 11skaria. nam ·sfę w liście
"fEA'l'R LETN I „OSA„
PA~S'l'WOWY
TEATR. IM. STEFANA JAR.ACZA
(ul. Piotrkowska 94, tel. 272-70) naH koresn.ondent Antoni Zatorski.
Czyż ZS ,.,Spójni" tak trudioo jest
(ul ~aracza 27)
·
Godz. 19.30 - „śluby murarskie"
Dziś, o .godz•... 19.15 sztuka Alek· czyli wodewil warszawski GozdaWl przyd:r.ie!ić komplet butów piłkarskich
Kr.lu Nr. 376?
aand.r& Gergely pt. . „Sprawa Pawła i Stępnia.
·
Eszteraga".
' l'A1';S'ł'WOW.~, fEA'l'ltttO.Wl
~ "• TEATR ,.A:Kl.EK I.N" .
(ul Piotrkowska 152)
(uL Daazyńlkie10 34, tel. 181·30
'
Teatr nieczynny do & •.CX. b.r.
Teatr nieczynny do 1. ł:X. br.
żegnai21

(al.

MOSKWA . W Soczi odbył się do•
róc:zny maraton pływacki o mistrzostwo ZSRR na dystansie 25 km. Pierw
sze miejsce w zawodach, w którye!s
staftowało '12 pływaków, zajął Kornienko z Kijqwa, przepływając frasę
w 8: 19.00. Warto podkreślić olbrzy.
mi postęp, jaki rz.wycięzca poci.zynił
od 1946 r., kiedy to wygrał ten bieg
w 8:52,37.
Mistrzostwo w pływaniu długody·
stans<>,~m dla kobiet na dystansie 15
km zdobyła zawodniczka moskiewska
Wfozowa.

radio

cja dla świetlic młodzieżowych. 19.15
„Słońce Jeszcze wzejdzie" - słucho,
wisko. 20.00 Dziennik wieczorny.
20.40 Koncert popularny. 21.50 . „Mło
dzież sportowa walczy o pokój" - re.
portaż z wyścigu kolarskiego Zgorzelee-Warszawa. 22.00 Fragment 1-szy
powieści „Ludzie bezdomni" Stefana
Żeromskiego.

22.30 (Ł) „laprąszamy

do tańca", 22.50 (Ł) Audycja „Co
warto przeczytać" . 23.00 Ostatnie wia
dcmości. 23.15 ;,Faust" Goethe' go w
muzyce Gaunoda, Wagnera l Berlioza.

.... -.

„Głęsu"

Konkurs

spostrzegawczość

na

.,

pt. „Co jest w tym n iemożl iwego?"
,począwszy od 25 bm. zamieszczamy kolejno' po sobie następu
10), z których każdy zawiera jakiś błttrł:
n :eprawdziwy lub zgoła „niemożliwy" tzw. szczegół sytuacyjny
.
(jeden lub dwa).
Na czym będzie polegało żadanie uczestników konkursu? Na
ujawnieniu błędu, na stwierdzeniu, co w danym rysunku jest nie·
prawdziwe czy nieprawdopodobne.
Ujawniać błędy należy na zamieszczonych przy każdym -rysunku specjalnych kuponach konkiirsowych. nadsyłając odpowiedzi
(wszystkie razem) w terminie do dnia 15 wrześ,nia br. włączl\i.e, na
. 11dres· redakcji „Głosu", Łódź, P iotrkowska 86.
Wśród uczę~tników kqnkurąu, którzy trafnie „zdemaskują"
~nzvstkie błędy. zawarte w rysunkach - ·rozlosujemy se:ereR cennych nagród, w tej l iczbie _;_ kupon materiału na garnitur bib koqt1um, zegar· budzik, st!rwis stołowy oraz 50 wartościowych ·nagród
.
....,k!riążkowych.
jące rysunki (w liczbie
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Kupon· konkp~~.owy Nr 7 ,.
imię i n azwisko ........:......„ ..: ..„ ..:....„ ....2.'.,:.....:...„ ....„ „...„ :.„..•... „ ...: .....„ „... .
Z~wód

.

wie za oceanem, na froncie.
- Proszę pokazać bilet - tym
sl"mym tonem tiowtórzył konduk•
tor.
- Biłem się z Japończykami,
woj~wałem w Indonezji, nn Filipi
nach. Jadę teraz do sztabu, aby
Nie
z,ałatwić sprawę emer ytury.
mam pieniędzy - mówił błagał·
nie żołnierz.
- Któż będzie płacił dyrekcji
za przejazd? - zapytał brutal·
nie konduktor .
·- Dyrekcja nic na tym nie ·stra
ci. Przecież pociąg jeJt prawie pu
st y.
- W takim razie pro~;r. ę z na,
.
m,i -:- zażądał konduktor.
Pasażer pokornie wstał, spojrz.ał dokoła siebie ze smutkiem i
nie znajdując poin(lcy; odszedł
zgarbi<>ny ku wyjściu.·
Gdy pociąg zątrzymał się przy
per onie następnej stacji, zobaczy .
liśmy, jak obydwaj konduktorzy
podprowadzili Johna Righta do
policjanta, który zaraz na miej·
~cu nałożył byłemu.

żołnierzowi

amerykański ej

armii niklowe kaj
danki, połysJrnjące na słońcu. ·
Johna Righta oczekuje cela
więzienna lub 300 dolarów grzyw .
ny.

*) z książki - „Oto ·jest Ame·
ryka" - wydawnictwo „Prasa
WojS!kowa" •

(miejsce pracy) ·_ __...._ _ _ _ _ _ _......„....._
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Zamiesżczony poniżej.

r ysunek zaw iera
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