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Niech żyje wspólny fron~ walki: Q_·pokój. robotników i. chłopów. urzędników

Z NAS:!

na.uczycieli. uczonych. artystów i patriotycznego duchowieństwa !
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Robotnicy

!

I :.

Cz,e · rw· oilęl Łodzi

Bitają wzn1ożon,ą prac.ą

1· Po.Iski Kongres Pokoiu·
rozpoczyna się w WarDziś
•zawie I Polski Kongres Pokoju.
uroczystedo
Przygotowania
go . obchodu tego wielkiego wydarzenia dobiegają końca. W łódzkich fabrykach panuje dziś świąteczny
nastrój. Robotnicy zaciągają Warty
Pokoju, dowodząc w ten sposób, że
są bojownikami sprawy pokoju, że o
pokój walczą swą pracą - coraz lep
szą, oora.z wydajniejszą.
W Nowej Tkalni ZPB im. Stalina
pełni Wartę już około 1000 osób. Na
wszystkich salach, ·prawie na każ
dym krośnie powiewają czerwone
chorągiewki. Tkacze i brakarze pra
pilnością,
szczególną
cują dziś ze
pragnąc złożyć Kongresowi w darze
większą niż zwykle produkcję.
W ZPB im. Rewolucji 1905 roku
otrzymują stale
mężowie zaufania
nowe zgłoszenia do pełnienia W art
Pokoju. Przewodnicząca Ligi Kobiet
nie może nadążyć z przygotowaniem
Tkaczki,
chorągiewek i kokardek.
które dla uczczenia Kongresu przeszły na obsługę 8 krosien z dumą i
przy swych
się
powagą krzątają
warsrlatach.
Warty Pokoju zaciągnęli także ro
botnicy w ZPB im. Dzierżyńskliego.
Pded rozpoczęciem rannej zmia,ny
udekorowano salę i maszyny, aby na
dzień Kongresu fabryka wyglądała
odświętnie.

Podol>nie radosny nastrój panuje
Mariana Buczka, gdzie
w ZPDz
zaciągnięto Warty w szwalni, ręka
wiczarni i farbiarni.
W ZPB im. 1 Dywizji K.ościusz
kowskjej dla godnego uczczenia Kon
gresu Pokoju wiele prządek p·rzeszło
na zwiększoną. obsługę ma:;zyn przę·
dzalniczych, realizując w ten sposób
N a obs~gę
podjęte zobowią:uania.
tow. tow. Sabma·
4 stron przeszły
Bielak, Anna Jeruzal, Sabina Stas1nowska, Węziak. Należy zaz;naczyć,
iż ruch wielowarsztatowY podjęty
na cześć Kongresu rozwija się w dal
szym ciągu. Coraz to inne prząd:ki
przechodzą iz 3 stron na obsługę 4
str·on obrącz.niaków.
W zakładach tych już ponad 600
robotnic i robotników uczestniczy w
Wartach Pokoju.

,m.

*

*

*

Na czesc Kongresu Pokoju obsługa techniczna w Zakładach Przemysiu Bawełnianego •im. Stefana O·
krzei doprowadziła już w. dwóch pod
produkcyj.
stawo-.yy_c h . oddziałach
nych park maszynowy do wzorowe·
go porządku.
Aby uczdć Kongres Pokoju, wszy·
stkie prządki przystąpiły do konkursu o tytuł najleps-zej priią.dki prze•

' * .,. \

P okoju: , zmniej.szyć ilość od).ladków
o 0,2 proc„ podnieść ilość I gatunku
.
o 1 procent.
W trosce o kulturę miejsca pracy,

*

Komitet Obrońców Pokoju dzielni:
cy śródmiejskiej·Prawej otrzymał
szereg meldunków od zakładowyc"i.
komitetów obrońC'Ów· pokoju o pod·
jęciu nowych . zobowiązań i;>t·odukcyj.
nych' t\a częśą- ..Ęongresu, Pokoju.
Załoga Z\'Dz i m: W:aeława Głażewskiego ~a ogólnym zebraniu za-

załoga zobowiązuje się przestrzegać

wzo1,owy porządek na. wszystkic-h sa
lach produkcyjnych. Przyjmują;,: po·
wyższe zobowiązania, załoga n(l.Szy~h

niezłomną. woi-,
walki o utrwalenie ·pokoju na .świe·
cie."

zakładów wyraża

łogi podjęła zobowiązanie' zwiększ.e
nia produkcji, zaciągają.c Warty Po-

koju. Szwalaia Nr 1 podniesie promysłu bawełnianego.
Komitet współzawod.nictwa pracy dukcję o 2 · p1>oe. Sżwalnia Nr 2 zorganizował 3 nowe zespoły jako- o 1 proc„ chiał osnowowy· -o 2 proc.
dziennie. ·W lo;ajalni ob. Barbara Sy
ściowe w tkalni. ,
W dniu dzisiejszym załogi przę- kut podniesie produkcję dziennie o 1

dzalni i tkalni przystępuj4
do pełnienia Wart P okoju.

* • *

maąowo

W dalszym ciągu podejmowane są
nowe zobowiązania produkcyjne.
I tak na zebraniu załogi ZPW im.
Gwardii Ludowej pracownicy admini
stracyjni zobowiązali się w sobotę
po pracy załadować dwa wagony zło
mu.
Załoga

przędzalni

Chiny Ludowe oskarżają USA

procent.

Członkinie Ligi Kobiet zorganizu-

~a · forum

i przyg-otµją W arty Pokoju we
ws-zystkich Qddzlałach .oraz zobowiązują się zmniejszyć ilość spóinień do
pracy i podttieść czystość w zakła·
d:i;ie.
ją

* • *

Zakłady f'arbia.rń Dziewiarskich
im. Curie-Skłodowskiej również podpostanowiła jęły zobowiązan\,a n11- cześć Kongre-

wzmóc walkę o podwyższenie pro- su Pokoju. Załoga zorganizowa~a
centu ja.koki. Pracownicy tych za- zbiórkę na z.a.kup podręczników dla
kładów li~nie zgłaszają się do u· dzieci szk<>ły, która 7}najduje się pod
Szkoły Podstawoopieką załogi czestnictwa w Wartach Pokoju.
••
Jak donosi nam koretJpondentJka wej Nr 137.'
*
tow. Wasilewska z ZPP im. Jurczaka załoga zobowiązała się na cześć ·· W• rezolu~ji uchwaló~ej prz~ . ~a
Kongresu Pokoju wykonać ponad łbgę ZPW HR. gea. św1erczew:sk1eco
.
plan 2 tys. par pończoch. Aktyw ko- czytamy m. in.:
„Załoga Zakł.. Prz.em. W~n. im.
biecy :ROstan<>wił zwerbować do koła Ligi,Kobiet ~szystkie kobiety za· Gen. świ.erc:i:,ew~k1eg? w Łodzi, zebra
trudnione w tym za.k:ładze pracy. Od 1 na w dmu 36 •s1erpma. 1.950 r. na ~a
kilku dni wiele kobiet 'pełni już War- sówce, przyjęła n.astępu3ące zobow1ą
zania · na cześć I Polskiego Kongresu
·
ty Pokoju.

*

I

Rady Bezpie czeństwa

B ezprawna okuDac;a W'J}SP'JJ Taiwan (Formoza.) przez roo;ska amerr;hańskie
1 Band~chi nalot bombowców Mac Arthura na terNlorium chińskie
NOWY JORK (PAP). - Na tymczasowym po:raądku obrad posiedze
nia Rady Beą>ieczeństwa z dnia 29
sierpnia znajdowały się dwie sprawy: - sprawa Korei oraz protest
Chińskiego Rzl\du Ludowego prze·
ciwko agresji Stanów Zjednoczon ych w Chln ach, polegaj ąceJ na
sbri.Jnym włarrnłęclu na Formozę.
Dok;umentami. dotycrz;ąeyh-tl.., tej
drugiej sprawy są: ośv.-:\adczenie ministra spraw izagranicznych Chińskie.i Republiki Ludowej Ozou Enlal'a z 24 sieJ:llnia i list pmedstawiONZ
h
z· d
. 1 St ,
anow Je noczonye w
c;e a
z 25 sierpnia.
Po ogłoszeniu przez przewodni-

.i1ołelleństwo wo i.·' 1:ó~1kiuo inna urouJilie
~~ ·delegacie. na··:' .J!ongres

Pokoju

cczącego
obrad,

porządku wia jedynemu, legalnemu
tymczasowego
Austin, Chin dostęp do wyspy
USA,
delegat

poprawkę
próbował przeforsować
do poraądku dziennego _ proponu-

rządowi
Talwan.

W danym konkretnym wypadku
aby słowa „skarga przeciw agre nie chodzi o „skargę w sprawie For
sji USA w Chinach", zastąpione zo- mozy", lecz o zbrojne wtargnięcie
stały słowami „skarga w sprawie
Stanów ZJ'ednoczonych w celu za·
Formozy".
władnięcia wyspą Taiwan..Jak wiaPo przemówieniu Austina zabrał d
głos Jakub iMaJtli: w charaktel"l.e on:o, konferencja kairska odbyła
przedstawiciela Związku Radzieckie się w 1943 r. między przedstawiciego. Stwierdził on, że Chiński Rząd lami Stanów Zjednoczonych, Wiel·
f
Lu'd owy oskarża Stany Zjednoczone ·
k1ej Brytanii i Chin. Na tej kon eo zbrojne wtargnięcie na terytorium renc3'1' uznano m. in,, z'e wyspa Tai·
~iin i ;aomaga,, się od Rady Bezpie·
czeństwa; by spowodowała ona wy- wan stanowi nieodłączną część t~cofanie sił ·. zbrojnych Stanów Zie- rytorium Chin.
ł ·
d
,
dnoczonych z wyspy ·Ta.iwan. którą
W konkluzji Malik oswia czy , ze
rzl\d amerykański ,nazywa ,w ąal·
szym ciągu, ·używając terminologii w świetle tych faktów delegacja
it
japońskiej ...... Formozą;. Karta Naro· Związku Radzieckiego uw,aża,
dów Zjednoczonych - powiedział omawiany punkt porządku obrad
Ma·lik - domaga się, by członkowie
o*z ni~ uciekali się :do groźby u~y· powinien być sformułowany w ~pocia ,sil i by nie · uży,wali siły prze- sób, w jaki to proponuje -Chiils!d
ciwko ,niezależności politycznej i in· Rząd Ludowy.
jakiegoterytorialnej
tegralności
Przedstawiciel Indii, Rau oświadkolwiek kraju. Chińs)d ·Rząd .Ludowy stwierdza w swej . depeszy, że czy.ł, że uważa, iż sformułowanie po
Stany- Zjednoczone 7 pogwałciły , tt:n \vinno .. być krótkie- i nie powinno
·przepis . Karty ONZ, okupując. wys-. stwarzać uprzedzeń" w tej ~pra
P~ '.l'a.i wan ?rzez „sił,Y s"'.ej mary~ar · wie. Rau ~apropoaował' następu~ące
,
.
k1 ' woJi:nµeJ; Dlatego tez . - · powiedział Malik - Rada Bezpieczeństwa , sformułowanie drugiego punktu pomil, ob~wiii,zek roąiatrzenia tego os- , rząd~u obrad: - „skar~a przeciwko zbrojnemu wtargnięciu na · "°orkarżenia. ·
Malik izaznaazył dalej,· że sformu- ' mo'zę",
~owanie propono.wane ~ra~ delega-_
1Dal~7V d ;.> n r;i ~tr 21.
jąc,

Wśród crerwieni sztandarów i 1m1eniu całego 'społeczeństwa zapew ny:m za wybór do .delegacji i stwier
transparentów w uroczystym · nastro nienie zdecyaowanej woli walki o dził, że będzie na Kongresie ·repre
Na . zal{ońezen1e mówca zentow,ać szerokie rzesze patriotycz
ju. .zegnało wczoraj społeczeństwo pokój.'
nas2lE!go województwa swych dele- W2nióst okrllyki na C1Ześć pokoju; nego duchowieństwa polskiego, pogatów na I . Ogólnopolski Kongres ZyV:iązku Rad zieckiego i Generalis- tępiającego zbrodnicze zamiar~ pod
PokoJu. Ostatnie słÓwa,' którl! pa- sim.usa Stalina, po"aćhwycone z za- że~aczy amerykańs~ich.
wrę
Kobiet
·Ligi·
d~ły przed ich >odiazdem, tchnęły "p~łemr.p.r~;~,~:fbfą~:f.ch. Prze'ąiewi~ Przedstawicielki
••
'
•.
1 ,. 1'
zdecydowane, *oi~ · walki o Pclk6J, nie jego było _przerywane . skando- czyły : delegatom wrąza'nki' kwiatów,
wa11yJI!i <?kr_zyka,mi: Sta-lln, l'o·kój, Po odegraniu przez orkiestrę z Do.
0 socjalizm.
przeciw best ialstwom oto fragmenty - ~roczystości, ·jakie· Po-kój, S~a~llń!. ·
• ; bronia hymnu narodowego, delf'ga
„.
do oczekujących ją ej~ amerykańską usiłuje pominąć
cja przeszła
zabrałą
głos
delegacji
imieniu
w
:
mia
licznych
:w
wczoraj
się
odbyły
amerykańskim w Korei
,.. ,
,. utworzonego istotę sprawy, gdyż chodzi 'o izbrojs~aleru,
w~rqd
aut
tow. ~oc;l9rczyko~a; przyrzeltają~
stach naszego województwa.
ne: :wtargnięcie Stanów Zjednoczo-,
Harcerze obradujący na Plenum
,
z~bran.·ym,·.~ deleg~ci ,przekatą Kon ze sztandarów.
'
Miejskiej Komendy Z~IP w Łodz~. nanych na Taiwan. Wyspa T~wan Miasto tonęło · w ' powodzi• flag
g~e~owi źlełi9ne~ im . przez si;rpłeczeń
Zgierz
~
desłali nam pismo tresci następującej:
zottała zwrócona Chinom na mocy„
transparentów.
·
czerwonych
·~
stWo zadania:
Rozszerzone Plenum Miejskiej Kocza-,
w
zarówno
defyzjil powziętych
O godz. 9 rano · nastąpiła . zbiórka
me:ndy Związku Harcerstwa · Polskie
.do Prezydenta
sie 'w ojny, jak i po jej r zakończeniu .
·Kutno
- Łask
go w Łodzi, obraduj~ce w dniu 29 sier delegacji . społeczeństwa miastlł Zgie
j
. .,
T stanowi integralną całość obszaru 1
pni'.a 1950 r., . wyraza ostry protest rza i pocztów szta:ndarowych, ·p_o
„Pracownicy M-11 w Zych.l inie te~yto~ia1ncgo chin. sprawa ta zoOpuszczając:,!I f,ą.sk delegację żegprzeciwko bestialskim nalotom bom- czym uformował się pochód z orkie
bowym na otwarte miasta i wsie Korei; bezbronną ludność. kobiety, dzieci strą na częle. Trasa pochodu była · nał w imiepi:Y; zgnomadzonych .Przed podjęli-. na część I Ogóln~polskiego stą. ła rozstrizygnięta w ramach ogól- ,
wARSZA wA . (PAP). - ssa
udekorowana flagami państwÓwyini stawicieli~ SJloł~ąenstwa Wiceprze- K~~if~'U'· Pokoju . wbowiązania pro neko problemu ' iz.akończenia wojny
1 6 tarców.
młodych niemieckich pionieró.w z
320.500
sumę
ogólną
na
dukcyjne
:
prżeci."".'ką n iel_llieckiemu faszyzmoiesteśmy do głębi wstrząśnięci bez- i transparentami. Podcza~ pochodu wodniczący PRN, tow. Grambo, po
vr
·„BoJesław B~erut"
obozu
p rawiem i masowymi be~tials~in;ti wznoszono okrzy.ki na cześć pokoju. czrm przemawiał delegat na Kon,- złotych". - taki ' oto męldu11ęk zło wi i japońskiemu m ilitaryzmowi.
Schwarzburgu (NRD) przesłai11
delegacji
Kutn,o
opuszcz.ającej
,
żonp
Udającą się do Warszawy delęga- g~s, probo'szcz -· parafii · z~lów, ks.
mo'r derstwami dokonywanymi na ienMal'ik podkreślił, że R;tda Bezpie· na ręce Prezydenta RP., tow. B<>Mimo wczesnej pory . na dworcu czeństwa stoi wobec faktu wtargnię
cach wojennych i więźniach politycz- cję pożegnał przewodniczący MRN Sulwiński. '
' lesła w a Bieruta depeszę, w kt.>nych przez amerykańskich agresorów tow. Marszałek, przekazując jej; w Ks: Sulwińs!p podziękował zebra. - iruitnowskim ~ebrały się · licżn'e pocz cia obcych sił zbrojnych na terytorej zapewniają Go o swej goto.
·
,
! ich Jisynmanowskich popleczników.
wości pogłębiania przyja źni z na
ty! sztandarowe i załógi zakładów rium, stanowiące nieodłączną część
.
W imieniu dzieci robotniczej Łodzi
polskini. i zobowiązują sł~
rodem
gnają
e
ż'
uroczyście
prfemysłowy~h,
racz.nicą ,
cześć
budujących razem ze swymi rodzicami
ob~zaru Chińskiej R~ubliki Ludo·
w swej ' działalności' brać pr•.1·•
ce od3eżdzających ,delegatów. .
pokój i szczęście, domagamy się zaweJ. Delegat radziecki rza.znaczył, że
kład ,z Jego osob,Y.
' I
bomby ato'
przestania
flota amerykań~ka uniemożliK.;;
„
Domagamy się .zaprzestania
mowej.
Zduńska
interwencji w wewnętrzne sprawy na
Licznie zebrani mieszkańci Zduń-'
zakładów
rodu koreańskiego; walczącego o wolskiej Woli owacyjnie żegnali swych
.
.
, .
.
ność i niepodległośt i natychmiastoMOSKWA (PAP). - „Będziemy duk~Ję i~stru.~en}ow precy~yJnxc:h,. -delegatów na 1 Polski Kongr.es Powego wycofania wszystkich wojsk in·
terwencyjnych z terytorium Korei. w ciągu dnia produkować tyle, ile m. m. mikrometro'."„ sposobem taś~o koju.
wybrzeża
wzdłuż
Przepojeni niezłomną wolą ~okoju. ~ .produkowaliśmy w ciągu m1es1ąca wym •.. Eksperyn:ient .· t,en przyni.<?s.ł
· W·, imieniu •społeczeństwa pr.z ema•
· tk
,·
"k
wolności wyrażamy pełną sohdarnosc
MOSKWA (PAP). - Z Phenjanu że na wszystkich frontach toczyły
ze stanowiskiem delegata Związku Ra w ro u .19" 6• ': począ u P?W?Jenn~- wąpa.niałe · rezu,ltaty. Taśmowa pro· wiał na dworcu do delegacji· ob.
dzieckiego tow. Malika w Radzie Bez- go, stabnowsk1ego .planu p1ęemletnie duk~ja . piik.rometr;.(>w. ~osła pócząt z~isław Rusinkiewicz„ przewodni· donoseą, iż naczelne dowództwo Ar- się zaciekłe walki, w toku kt\}rych
mii Ludowej ogłosiło w dniu 30 bm. wojska ludowe, odparłszy kontr.i.ta•
tego rodzaju zobowiązanie kowo trzykrotnie, następnie siedmio
pieczeństwa, który d0maga się poko- go" .
czącY-- MRN.
·
•
t" k
· k
ra~o „ komunikat, stwierdizający, że ki oddzi,ałów a.ll\erykańsliich i 1isyn
jt•w.e.go ur~gulowaru~ wes_11 . ~re3:n- przy.jęli na: •siebie robotnicy mo- krntnie, a ·obecnie·:· jeden· tylko odWśród · ogólnego. entuz3'azmu wzno na1 wszystkich frontach toczyły • się manowskich,
'
mil1onow
tki
kontynuowały na.tare
i
„
k
I
" t
· 'ki
k'
ntal d · ł; kt'
· st
kł d'
k' h
k'
lt::j, wierzym.y, z se
sobr.ońców
. cie. ,
.
oregt) lerowni em J&S zna szono· okrzyki: Precz z podżegacza· zaciekłe ,wałki.
- Zia
pokoju zadadzą cios podże s iews lC za. a ow lll rume
--= Mik()łaj
nych „Ka-libr" dla ·uczczenia· 33 rocz-. ko)nity r.adziecki.nowator
ł
J
· · t
Wojska amerykańskie i lisynma. R0syJ"ski,"'proddktlJ'e 22.000 mikrome mi, wojennymi!. Niech żYje wałcz·ący
,
gaczom wojennym 1 u rwa ą na ca ym
Na wybrzeżu wschodnim wojska
nowskie p:ray poparciu lotnictwa i
"""0.
nicy istnienia Pan'stwa Rad"1°eck1'
' · · poko' .1·'
trów miesięcznie, podczas gdy przed naród koreański! Niech żyje Towa oddziałów zmotoryzowanych oraz lud<>wc posuwają się naprzód. W to~„
"
swiecie
M<>ski.ewskie za.kłady „Kalibr" - zastosowaniem systemu taśmow<?go rzysz Stalin, Chorąży Swiat-Owego czołgów, podjęły kontrataki. Wojska ku walk niepI"Zyjaciel stracił 2.000
Przyrzekamy przez swą pracę na od
cinku dziecięcym w walce o wyniki były pierwszym przedsiębiorstwem produkował zaledwie 1600 mikrome· Obo~u Pokoju!
ludowe Po odparciu kontrataków żołnierzy i oficerów zabitych i rannych, nadto weięto do niewol.i 200
*
•
•
tl·ów.
zorganizowano
którym
w
radzieckim,
ma.rk.sistowdziałania ofensywne.
utr~a.Jania
i
kontynuowały
na_uczania
Robotnicy zakładów „Kalibr" poMOSKWA (PAP}. - Z Phenjanu żołnie:ray.
sk1eg.~ P?glądu wsrod młodztezy przy kolektywn<> pracę stachanowska. Po
„ . . stanowili dać państwu do 7' Jistopada Podobny przebieg miały uroczy- donoszą. że nacizelne dowództwo Ar Na połudrtiowym wybrzeżu woj..
„
•
czyruc s1ę do budowy Planu 6-letniego, który jest najlepszą gwarancją raz p:arwszy w dzie3ach techniki 1950 r. nadplanową produkcję warto stości pożegnalne w Łowiczu, Łę mii L.udowej ogłosiło w dniu 30 bm. ~ka. ludowe kontynuowały działania
rzycy, Wieluniu -i innych miastach. wieczorem komunikat· <it:wierdzający· ofensywne. ·
światowej zakłady te rozp~tł1 pro· !ci kilku milionów rubli. ·
pokoj~, _.,

Harcerze łódzcy protestują

.

Depe$za

pionierów niemiecki'ch

.RP

·r tow. Bolesława Bieluta

Na

gróźb użycia
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W c.zasle Wielkiej Wojny Narodo~
wej p artia i l"zą d powierzyły t ow.
Żdanowowi trudM i odpowied2ialne
z~danie zorranizowanla obrony Leningradu. Zgodnie ze w skazówkami
T<>wa raysza St alina, leningre dzćY
bolszewicy stali się dmizą bohaterski ~] obrony miasta L enlh a. Poćl
kierownictwem tow. 2danówa mlaste zostało obronione t stallnowsld
1Han ro11romlenła .Niemców poćl Le
nintradem - sreallzowany.
K iedy po r02gromien iu i mperializmu hitlero'Ws'kiego narody rad zieckie praystąpiły r: nową ślłą do
budownictwa k omun izmu, tow. Zda
now uJął się wlelk~ prac~ nad
tozwłnl~clem ..- w myśl W!JkUa.ń 'l'o·
wa.rzysza Stalłńi - teoretycznych
pod.gtaw marksizmu • Ieninlztnu.
Prace Zda-nowa o problemach lite•
ra.tury, St.tuki i fHozołil pchnęły
na~nód rozw6.t ideolOfłl rewolucyj
nej i pomotły wielu twórcom w
przezwycd~aniu błędnych koncepcyj ldeoloricznych.
r ealilZm
pojęcia, jak
Jeśli takie
socjalistyczny, jak partyj n ość w litera turze, Slltu ce i :filozofii stały s ię
poetów, malawłasnością pisarzy,
rzy, muzyków. filozofów i wielu ludzi pracy w Związku Radzieckim ,
w naszym kraju. w kraiach d emokracji ludowej i w ielu p!"ledstawic ieli twórcrtej, post ępowej inteligencH kra jów kapitalistycznych to jest to w dużej mćerze zasłurą
praey ideologlozneJ tow. Zdanowa.
Z imieniem tow. Żdanowa jest

f•

~ ·:n ·sierpnia 1948 roku, w wieku 52

sat

zmarł

Andrzej Zdanow - wyb itny przywódca. Komunistycznej
Partii Związku Radzle ukiego, wyjeden z
błtny działacz p a ństwowy,
najukochańszych synów narodu radzieckiego i jeden z najbliiazych
u czniów i współpracowników Towa
l'zysza Stalina.
Tow. Zdanow łączył w sobie zdoi·
ności praktyka, orga.nlzatora i pblityka. z głęboką przenikliwości~ wybitnego teoretyka ,marksizmu.
Jako 19-ll, tni chłopak wstąpił
tow. Żdanow do partii . bolszewickiej i prz~ 33 lata wiernie walczył
w jej szeregach o spr&wę Lenina •
S t &lina. Polityczną działalność rozpoczął jeszcze w okr esie przedrewo
lucyjnym, wśród robotników Tweru. P odC!las p ierwszej wojny świa
towej tow. Żdanow izostał l'lmobili:rowany do aI".mii carskiej i kontynuował

swą

rewolucyj-ną

nierozerwa.łnle związana przełomo
wa data w mlęclżynarodowym ru·

chu robołniczyn\ - koniec września.
194'7 roku, dat a utworzenia Biura
KomuniPartii
Informacyjnel'o
stycznych i Robołnl~ycb.
Tow. .Żdanow wygłoslł wówczas
podstawowy refuat: „O sytuacji
ten
Referat
międzynarodowej".
wskazał na to, że świat podzielony
został na dwa obozy i te lmperlallścl chcą 9prowokować wojnę przeciw ZSRR i krajom demokracji ludowej. Referat ten wskazał jedno·
cześnie na orromne siły pokojowe,
tkwiące w na.rodach. Siły te są, tak
liczne i wielkie, że ,leślt będ~ twar·
do bl'Onić sprawy P<>koju, jeśli okaŻI\ dost ateczną, świadomość i bart,
to potrali~ udaremnić zbrodnicze

pracę

wśród żołnierzy.

Wypadki rewolucyjne zastały tow. Żdanowa na Ura
lu. Tam bierze on u dział w prizygotowan iu i przeprowadzeniu Wielk ie.i Socjalistyczn ej Rewolucji Paź
dziernikowej.
W latach 1924-34 tow. Żdanow
ikieruje organizacją partyjną Kraju
Gorkowsklego. Tow. Żdanow ro:zwinął tu swój ta)ent działacza bolszewickiego, umi ejącego głęboko wnikać w praktyczne zagadnienia budownictwa socjalistycznego i kierować nim zgodnie z Ęeneraln ą iinią
partii. Już w tym okresie t ow. Żda
now w chodzi w skład klerownic:zego trzonu WKP (b), n a czele k tórego
stał Towarzysz St alin.
W 1934 roku, po nikczemnym rzabójstwie Sergiusza Kirowa przez
bandę trockistowsko - bucharinowską, p artia wysła.ła. t ow. Zdan owa
d o Leningradu na. stanowisko s ekretarza len ingradzkiej organizacji
WARSZAWA (PAP). - W związku
partyjnej. Dziesięć lat kierował :re zbliżającym się wrześniowym Mie.
t ow. Żd anow pracą i walką L enin- siącem Odbudowy Stolicy, Prezydium
rradu,
Radv Narodowej m. st. Warszawy wyPod kierownictwem tow. Zdano- dało odezwę do mie!'ikańc6w Stolicy
wa bolszewicy leningradzcy rozbili następującej treści:
i zlikwidowa.U t r ocki.stowsko • buDO LUDU WARS.Z AWY
zdrajców i
bandę
charlnowską
Zbliża aię p ierwszy września,
H p iegów 1 jeszcze m ocnie.1 skupili
masy pr&eujące Leningradu w okół
w którym rozpoczynamy
dz i eń
K C WKP(b) i T owar zysza. Sta litta.
dorocżny Miesiąc Odbudowy Stolicy. Warszawa barbarzyi1sko zni
szczona, zbrodniczą ręką faszyzmu,
wyzwolona przez b ohaterską Ar•
mię Radziecką rozk wita dziś znów
do Rady Bezpieczeństwa
ja.ko Stolica.
pełny m życiem naszego kraju.
Sekretariat
MOSKWA (PAP). Co roku we wrześniu bilansu·
Związku Pisal"ly Radr:iecklch sk ie·
jemy ws paniałe osiągnięcia odbn
ro wał do Rady Bezpieczeństwa pisdowy W arszawy, mobilizujemy i
m o, w którym m. in. czytamy:
wzmacniamy nasz wysiłek w dzie·
Pisane r adzieccy, którzy wr a-i z
le budowy nowej Warszawy - socałym n arodem radzieckdm p ["i;eszli
cjalistycznej Stolicy.
a gresywgehennę krw awej wojny
W tym roku w dniu rozpoczęcia
n ej, domagają się stanowczo, aby
:tv1iesiąca Odbudowy otwiera swe
Bezpieczeńs twa zainiechała
R ada
obrady w Warszawie Ogólnopolwreszcie p rz.yl•r ywania zbrodni ame
ski 'Kongres Pokoju. Delegaci
rykańskich flagą Narndów Zjednoprzedstawikraju,
rz: całego
ci onych. Przyłączając si ę do głosu
ciele mas pracujących miast i wsi
milionów lud 7i n a całej kuli z ieminteresy całego
repre2entujący
skieJ, pisarze radzieccy żą,daJ~ za·
narodu, m anifes tować będą wolę
p rzestan ia. dalszej m asakry ludzi w
walki o trwały pokój przeciw pod
K orei, Qki ełznanla. agresorów 1 przy
i podpala·
żegaczom wojennym
wrócenia autorytetu Ratly Bezpieczom śwlat11, wolę walki o pÓkój
Organ izacji Na.rodów
czeństwa. i
we wspólnym szeregu z krajami
Zjednoczonych .
demokracji ludowej i wszystkimi
-Postępowymi siłami w świecie pod
przewódem niezwyciężonego Zwlą
zku Radzieckiego 1 wodza całej
Wielkiego
ludzkości
pośtępowej
Stalina. •
Gdy amerykańscy imperialisty- Z Paryi:l
GEł\'EW A (PAP).
czni napastnicy dokonują barbadono's.z~, że po miesiącu okupowa.ni1'
nalotów na miasta i
rzyńskich
kopalni bohaterscy górnicy szybu Nr
wsie Korei. gdy uwalniają hitle·
7 Auchel powrócili na powierzchnię.
rowskich zbrodniarzy odpowieObok szybu zgromadziły się matki i
dzialnych za zniszczenie setek
żony górników oraz p1•zedstawiciele
miast i Warsz4wv - · my wbrew
:i;wiąz;ków zawodowych, którzy powizakusom podżegaczy wojennych w
tali 210 górników śpiewem „Między
Mi esi ącu Odbudowy Stolicy n'la·
n arodówki''.
nifestować będziemy nasz trwały
Przed ratuszem w Auchel odbył
buwkład w d zieło pokojowego
!ię w.ielki wiec, w którym wzięl o udownictwa, którego żywy symbol
dział prze szło 30 tysięcy osób i na
którym przemawiali przedstawiciele
stanowi z gruzów rosnąca nowa
Francuskiej Partii Komunistycznej
Warszawa.
- Auguste Lecoeur i Henri Martel
Tegoroczny Miesiąc Odbudowy
011a~ przedstawiciele zw i ą.zków zawoStolicy przypada w chwili, gdy
d c:wych departamentów Nord i Pas
pod przewodem Polskiej Zjedno·
czonej Partii Robotniczej mobilide Calais.

pJa.n y Imperialistów i skazać je na·
bankructwo.
Tow. Żdanow . uderzył jednocześ
nie z cal~ sił!ł w fłówne nlebezpieC'Zeństwo, które !Zagrażało wówczas
klasie robotniczej i całemu rucł\o
wi walki o pokój. Niebezpieczeń·
stwo to polegało na niedocenianiu
sił wła.nych I pnecenia.niu sił llrzeciwnika. Dalszy rozwój wY)ladk6w,
powstanie potężnero światowego ru
chu obroń ców pokoju, potwierdził
całkowicie ocepę tow, Żdanowa.
Z nazwiskiem tow. Żdanowa, jako
przedstawiciela WKP(b), związana
jest równlei data czerwca 1948 roku, data. 1I sesji Biura. lnformacyjneco. Na tej sesji tow. Żdanow
uzbroił 1>artie komunistyczne i rorob<>tnicre całego świa.ta do walki
przeciwko titowskim renegatom I
odsżezepieńcom.

Tow. Zdanow ~óclł uwa.cę caruchu robotniczego na grozne
niebezpieczeństwo, jakie niesie . ze
sobą. na-0Jonallztn i oportunizm i
w alki z
wezwał do zdecydowanej
tymi agenturami w roga klasoweao.
łego

że

jeśli

titoizm zostlłł w porę zdemaskowany
w ru chu robotnlcżym, jako agentura Imperializmu, jeśli słusznie w y ostrzona została czujność partii
marksistowskich przeciwko niemu,
jeśli w wa.Jce z titoizmem Polska
Partia Robotnicza przezwyciężyła
lstniej!łce w nęści. jej kierownictwa
odch ylenie prawicowo - nacjonall·
styczne, dokonała przełomu w aweJ
działalności i uchroniła. Polskę od
stoczenia się
groźnych następstw z drogi socjalizmu i internacjonalizmu, to jest to zasługą WKP(b), To
warzysza. Stalina. i Jednego z naj·
bliższych jego współpracowników,
tow. Andrzeja Żdanow&.
I trzeba

stwierdzić,

*

na Io.rum Rady
K uomintangu . Delegat Egiptu · po·
w11trzymał się od głosu, a prze·:lstawiciet Jugosławii nie wziął ud~lllłu
w głosowaniu.
Następnie przewodniczący Ma lik
oznajmił, że Rada Bezpieczeństwa
otrzymała od rządu Ch in Ludowy ch
depeszę, stwierdzającą. że samoloty
amerykańskie dokonały ataku na
chiński\ ludność cywilną.. Rad;:i Bez
opieczeństwa otrzyma ł a rownie7;
świadczenie rządu amerylta nsfdep,o,
(Formozę)".
Propozycja delegata In dii u chwa- zawierające odpowiedź n a to oslrnr
tenie.
łona została większością głosów.

(Doko11czenie ze str. I).
Delegat amerykański Austin zgodził się z propozycją Rau'a.
Przed przystąpieniem do gło3owa
wania, przewodniczący R ady-Malik
zapytał, czy d elegat indyjski życzy
sobie, by w jego sformułowaniu użyto wyrazu T aiwan, czy też Fo1·mo-za. Rau odpowiedział, że uważa,
iż powinno być : ,,skarga. przeciwko
zbrojnemu wtargnięciu na 'l'alwan

N astępnie odbyło

się głosowanie

nad samym porządkiem obrad, który został uchwalony 7 głosami.
Pr zeciwko rozpatrywaniu prze z Ritd~ skargi Chińskiego Rządu Ludowego głosowały delegacje: K uby ł

M~lik ,~aproponow;;il wlL)C7.eni:
ska1·g1 Chmsklego Rządu L u dowe
. go do porządku obrad
1 Jednakże delega t bry ty.iski Jebb
zaoponował przeciwko temu, twle r-

POLSKI <LIJDOH'EJ

Odezwa Prezydium Stołecznej Rady Narodowei do · mieszkańców Stolicy

Górnicy Auchel
zakończyli strajk okupacvinY.

2,5

mil~. zł.

młodzieży
szkół ogólnokształcęcych

na stypendia dla

· 'WARSZAWA (PAP). - 'Minister- I dzieży robotnic2ej, chłopskiej i inl!liwo Oświaty i>rzeznacz:vło w r ok11 teligencji pracu jącej u-zyskanie od1950 z funduszów p aństwowych o- powiednich warunków d o naukf
n a stypendia Specj alne fundusrze z sum prze znakoło 2,5 miliarda zł.
dla młodzieży, kształcącej się w cizonych na stypendia zarezerwowa·
1:r.kołach podst&wowych i średnich ne zostały dla uC11:niów poch odzenia
ogólnokształcą~ych oraz . ~ zakła.· robotnicizego i chłopskiego nowo·
.
.
d ach kształcen ia. nauczyc1eh.
, Ta olbrzym ia suma umoi:liwi sze· wstępuJących do klas osmych tokiro4rwszom niezamożnej mł~- n-letnich szkól 016lno.kształc11,cych.

„

Otwarcie obrad Ili Kon1resu
Niemieckich Wolnych
Dńia 30 bm.
BERLIN (PAP). rozpoczął się w Berlinie Ili Kongres
Niemieckich Wolnych Związków Za
wodowych (FDGB). Kongres ten pierwszy od czasu przyj ęcia. FOGB
rlo Swiatowej Federacji Zwlązk6w
Zawodow ych - jest doniosłym wydarzeniem nie t ylko w skali we•
wnętrzno - niemieckiej, lecz r ównlei

Związków

Zawodowych

sekretarzem 9FZZ Lotds
nym
Saillant na czele.
W Kongresie bierze udział og6·
ponad 4 tysi ące związkowców
łem
niemieckich, w tym 1.600 delegatów
z Niemieckiej Republi).{i Oemokratycznej oraz 800 delegatów - goś
ci z Niemiec Zachodnich, a pon&dto dele~acje zagraniczne ze ZWiąz
ku Radzieckiego, P olski, Chin Lu do
wych , Czechosłowacji , Bułaari.i. Ru
munii, Węgier, Francji, Włoch, · Austrii i Szwecji.

Chilly Ludowe _oskarżają USA

nowa Wunawa - nID~olem 1o~oiowe~o ~u~ownilłwa

List pisarzy radzieckich

ment Haute Vienne) odbyło się uro· przemówienie, w którym !Złożył hołd
c:r.yste inauguracyjne przemianowa· Generalissimusowi S talinoWi - naj
ule j ednej z ulic na. aleję im. Józefa większemu cllłowiekowi epoki postać Thor~~.
nakreślił
Stalina oraz ina,uguracja stadionu orae
stwierdrzając ze „żaden okólnik p,..e
miejskiego im. Thorcza.
·
•
' •
J ak wiadomo, prefektura wydała
z akaz nad ania imi enia St alina i Tho 'fekt6w cr.y m•nJSt rów nie doła prze
szkodzić miłości i ozcl, flik:\ Id.r eza alei i stadionowi.
Wbrew temu zakazowi w uroezy-robotnlcza Qłaeza swoich wodz6....

*
*
ć tow. żdanowa.
i · działalnoś
słuiby dla
ofiarnej
jest przykł&dem
dobra klasy robotniczej, partii i komunizmu. Na wzorze ś wietlanej po•
stad t ow. żdanowa. wychowujemy
I wychowywać będ ziemy w codzien l międzynarodowej. Podkreśla to
nej naszej pracy budowniczych so· fak t przyby cia n a obrady 1\:ongresu
przeszło 70 przedstawicieli zagra nicz
cja!istycznej Polski.
nego ruchu zaw oclowego z gent>ral·
Jerzy Nawrot.
Życie

'\

zujemv wszystkie swe siły dla wv
konania wielkiego Planu 8-letnie
go budowy podstaw socjalizmu w
naszym kraju. Dlatego w Mi c;iłą
cu Odbudowy Warszawy skupimy
wszystkie siły dla wykonania wiel
kich zadań, które stoją przed nami w dziele rea liza<"ji G-lelniego
Planu odbudowy Wn rszn wy , jako
socjaligtycznej Stoliry naszego
państwa.

Wskazaniem naszym w walce o
wykonanie tych zadań będą słowa
Prezvdenta Rzeczy pospolitej Pol.
skiej, tow. Bo le sława Bierut a. k tó
rv mówił: „tJczynltny wszy!lko,
aby odbudowa I rozbu dowa W ar·
sznwy ~tafa, się dum ą I chlubą k ;ai
dego Politka. . . To b<:dzie wielki
nasz wkład w dzieło buc1owy lep
s zcgo, szczęśliwszero świata wkła d godny bohatet sklego ludu
naszej ukochanej Warsza.wy"'.
W M'iesiącu Odbudowy na set·
k ach zebrań poprzez odczyty i wy
stawy popul aryzować będziemy
zadania 6·letniego Planu budown ictwa Warszawy tak, by każdy
człowiek pracy w Warszawie stał
się świadomym żołnierzem i bojo. I
wnikiem wielkiej sprawy budowy
nowej Stolicy. Co roku w Mies iącu Odbudowy, lud ność S tolicy
'wnosi swói poważny wkład pracy
w dzieło odbudowy
społecznej

Wa rsaawy. Co roku załogi fabryk.
p racownicy biur i urzędów i liczne
rzesze mies1.kafl ców Stolicy we
wrześniu sta ifl do akcji od~ru zowania, poszerrnnia terenów zieleni
- pom n ażając dz ieło odbudowy
,
Warszawy.
W tym roku staniemy we wrześniu do masowej akcji odgruzowania nowej arterii iro. MarchIE!wskiello, do akcji rozbudowy
zieleni i parków, do poważny ch
pr11c nad u por:i: ą dkowaniem • i roz
ogrodu żoologi cznego.
budową
Vl'e wszys tkich dzielnicach Warszawy pod jęte zostnną prace porzadkowania ulic i placów, zapocziitkowana zostanie stała akcja
opieki młod-zieży szkolnej nad zie
l eni ą w Warszawie.
Prezydium Rady Narodowej wzy
wa ludność Warszawy - robotników, pracowników umysłowych,
kobie ty i młodzież do masowego
udział u w pracach i imprezach or
gtlnizowanych w raµiach Miesiąca
Odbudowy Stolicy.
Niech w ramach akcji Miesiąca
Odbudowy nie zabraknie nikog0,
komu droga jest sprawa naszego
pokojowego budownictwa, sprawa
budowy . naszej wspaniałej socjalistycznej Stolicy.
Prezydium Rady Narodow ej
m. st. ' Varszawy.

Bezpie~zeń~t-wa
n ie zapoznał siE: z odpowiednimi dokumen tami.
Malik odpow i edz i ał. że jeśli niektórzy członkow i e Rady nie z::ipoznali się z odpow iednimi dokumen•
tam! i nie moga wskutek tego wypowiedzieć się w danej sprawie, to
skarga m1du Chińskiej Republiki
Ludowe.i może być włączona do po
rządku obrnd • następnego posiedzenia. Rada wy ra z iła zgodę na tę pro
dząc, że

orizycię przewodni czącego.
Następnie Malik występując

w
charakterze delegata ZSRR zapropo
now ał, by Ra1la Bezpi eczeństwa w
trybie wniosku nagłego postanowiła
za prosić natychmia st przedstawicieli Chińsklr go Rz~du , Ludowego do
udzi a łu w clrskusji n ad skargą prze
clwko zbroj nemu w targnięciu n~ wy
Związek
spę Talwa n (Formozę).
Radziecki kieruje się pos ta.nowie niem Karty ONZ, wymagającym ob ecnoi;ci przedstawicieli Chińskil'go
Rząclu Luclow cao, jako strony u czelta·
stn iczą()ej w sporze. Związek
d ziecki, wysuwając swą prOPfl'iro.ię,
kieruje się także dotych czasowi!,
praktyką zapr aszania na po11ie1lze u ia. Rady Bezpieczeństwa stron, u~
spuczestniczących w omawian ym
r ze, jak to miało n a przykład miejsce w wypadku lndonezJi, P alestyn y i Kaszmir u. Malik zaznaczył, że
deleracl Chińskiego Rz~du Ludo
wego będą mogli przybyć z Pek inu
do Lake Success w przeciągu , 3 do 5
clni.
Austin zaoponował, twierdząc, że
nie · .1n oże s~fi\ zgild:1;ić '!-a ptopozycję
:Malika zamm sprawa me została toz
patrzona pod względem merytory'czn~r.m i określając tę propozycję jako
„przedwcz esną".
Malik oświadc zył, że było by r zeczą niesp1·awiedllwą naruszać w da·
nym wypadku zasad ę zapraszania obu stron uczestniczących w sporz~,
tak jak narusza się tę zasadę w wy -

padku Korei. Malik zaproponował,
by Rada rozstrzygnęła tę sprawę w
drodze g losowania.
IT delegacji wypowiedz iało :oię prze
ciwko pl'opozyGji rądzieckiej ,(Stany
Zjednoczone, Norwe~ia, Kµba; Ekwa
dor i Kuomintang), a 2 głoi!y padły
za propozycją. radziecltą' (ZSRR i
Jugosławia). Delegaci F rancji, Wiel
kiej Bryt anii, Indii i Egiptu wstrzy
mali się od głosu.
Malik stwierd ził, że jego clecyz"j'i
pozostaje w mocy, ponieważ dla. od·
r zucenia propozycji pr zewodniczące
go wymagana jest większość 7 glo·
s6w i wezwał delegatów do w ypo·
się nad następującym
wiedzenia
wnioskiem :

I

'Korei
Przegląd działań wojennych W
ort Pusan, główną
0- 1pbazę
zaopatrzeniową

Chociaż oczekiwana . generalna
fensywa wojsk północno - kol:eań•
sklch jeszcze się nie rozpoczęła, to
jednak w ostat nich dniach. walki
toczone· w różnych punktach frontu
stają się coraz bardziej intensywne.
Komunikat Mac Arthura m ówl. że
siły północno - koreańskie .,wywieraJą silny nacisk · na całoś6 frontu" .
Szczególnie zacięte walki tÓczyły
się zwrnszcza w dwóch pUnkt~ch:
Na północ od Taegu wzdłuż
szosy Kunwi (Taegu), g-dzle od
działy wojsk lu dowych po pr'iełllma
niu fror.tu amerykański ego na 4
kilometry w głąb ~22 sierpnia) przenikn ęły dalej i wykorzystu,j ąc teren, wzięły pod ogień fla nkowy dro
gę, b iegnąClł z Taegu ku po~·cjom
ltgo
amerykańskim na p(>łnoc od
miasta. W t en sposób została pr zeci ęta clroga zaopatrzenia wojsk ame
ryka.nskich , broni ących tego odcin
ka. Walki na tym odcinku trwajit,
zbliźając 1ię stale do Taegu. W T ae·
gu rozpoczęli działalność partyzanci.
Na skrzydl e południowym od działy ludowe od sr.er egu dn i
prowa dzi!. zacięte natar cia na Masan.
Kierunek t en jest szcv:ególnie nie
bezpleczn;r dla Ameryka nów, prowa
dz1 bowiem n ajkrótH I\ drog;i. na

1

2

i jedyną już
Am eryk anów .
Na. tym odcinku frontu siły / ludowe
wzrosły. Oprócz 6 dywiz.ii, która w
początkach sierpnia załamała przeciwnatarcia amerykańskie na Czin·
dźu, działają tu obecnie odllział;v 2
I 10 dyw izji północnych. Natal.'cia,
prowadzone n a Masan zyskują i:fale
na. ter.ente_. ~iadotności s przed kil•
ku dm mow1ą o . w alkach toczony ch
o I> km. n a zachod od Masan . Amer ykanle oceniajllt sytuację w r ejonie
Masanu, jako bar dzo ciężką.
Poza tymi dwoma punktami, walki toczyły się również n a lui uych
opanow anych przez
przyczółka.eh,
wojska ludowe na wschodnim orze
111 rzeki Naktong. Zwłaszcza w polu
dniowym jej łuku, w r ejonie Jon11an wytworzyła się tak groźna d la
Amerykanów sytuacja, że zmuszeni
oni byli, oprócz działającej j u ż tam
24 dywizji, przerzucić początkowo
brygadę z l dywizji morskie.i z rejonu Masan, następnie zaś ~wieżo
wyładowaną 10 dywizj ę, stos ując nie
zm iennie swą strategi ę „zaty kania
dziu r".
Wreszcie komunikaty z ostatniej
chwili przynoszą wiadomości o ude
rzeniu macz.niejszych sił północnokoreańskich z rejon u na. północ od

I

Jongczongu (pomiędzy Taegu 1 Pohang). Nacierają, ta.m t)rawd op1>dobnie 5 i 12 dywizje północne, o któM
tych k oncen tracji w tym r ejonie )uż
donosiliśmy.

Dow ództwo am erykańskie, oc~eku

jąl' w napi ęciu n a ro zpocz ęcie gene

ralnej ofensywy wo.isk ludowych , ocenia, że główn e uder :r;enie wy mie·
r1.one będzie z trzech stron n a Taegu. Działania zaczepne na. l,\łasan j ego zdanie m - mają t ylko odwr ócić uwagę i wiązać slly amerykali·
s kie. Ale w takim razie nowe pot
kn lęcie się „strategii" amerykańskiej
Jut oczywist e, jeśli zważyć, że
właśn ie na kierunk u - zda niem Aw
m er ykanów - drugorzędnym,
r ejonie Masan i Jonsan działają w
obecnej chwili 4 dywizje a merykań
skie z ogólnej liczby 6 zna.jdujących
siq w Korei, n a kierunku zaś głów
n y m. w r ejonie Taegu - oddlliały
Li Syn Mana i tylko słabe Qddzla•
ly am erykańskie (1 dywizja kawa•
lerii arnerykal'lskiej).
Nie n alety j ednak tem u się dzl•
wić - kier own ictwo operacyjn e daw
no .iu ż wyn1kn ęlo się z rąk atlle.-y•
dda·
ka ńskiego dowództwa, które
la pod przemotnym nacisk iem wy.
padków i dyktandem wojsk 1udo •
S. Z.
w ych.

„W

z w ią zku

z

oświadczeniel'l\

Ludowero
Centralnego Rządu
w
Chińskiej Republiki Ludowe j
sprawie zbrojnego wtargnięcia na
Ra·
(Formozę) ,
wys pę 1'aiwan
da Bezpieczeństw a postanawia za
p rosić na swe posiedzenie przedstawiciela Centralneito Rządu Lu·
dowego Chińskiej Republiki Ludowej".
Delegat brytyjski J ebb wyra ził za
niepokojenie, by propozycja ra dziee·
ka nie została uz.nana za żaprosze·
nie delegata Chińskiego Hządu Ludowego do uczestnictwa we wszystk-ich posiedzeniach Rady B ezpieczeń
stwa.
J ebb zaproponował, by dodano zda
nie precyzujące, że zaproszenie dl'l·
tyczy tylko tych posiedzeń Rady, na
których będzie omawiana sprllwa.
Fonnozy.
Przewdnic11:ą.cy zgodził się n.a pro
irn zycję delegata brytyjskiego. Nato·
miast delegat amerykański Au!ti1t
usiłował n ie dopuścić do głosowan ia
R •dy
członków
„przestrzegając"
prµed . niebezpieczeństwem zby ~
„pośpiesznych"
jak srę wyraził decyzji. Austin zatzueił przewodni·
cz.ącęmu 1 ie uniemożliwia on rzekó·
mo zaproszenie do Rady przed11tawicieli Korei Południowej, usilując
przeforsować zaproszenie prr.ed!itAWi
cieli Korei Północnej i Chi'ński egó
„Czy mamy sit
Rządu Lttdowego.
podporzudkować tym decyzjom przezapytał Austin.
wodniczącego"? Malik wy raził zdziwienie z po\VOdu tego :r.11ch.owania się detega ta tt•
który nar usu bru•
merykn ński ego,
talnie procedu r nlM przepisy, u ilU•
jąc wywrzeć nacisk n a członków Ra·
dy w trakcie głosow an ia.
Delegat amerykański _.. doda~ Ma·
hk - jest niekonsekwentny. W $pta
wie koreańskiej delegat U SA tw1e::·
dż.ił, że Korea Północna jest rteko~
mo „napastnikiem" i · w11bee tego
jej przedst awiciel nie może być obecny Ila posiedzeniach Rady Bez!_)le- ·
czeństwa. Twiei·dzi on dalej, że obecni być mogą. tylko prr.edstawiclH~
„ofiary napaści" . W sprawie natorn.iast wyspy Taiwan delegat amer:r
kański robi zwrot o 180 . stopni.
Przedstawiciel a gresora - Stall6'W'
Zjednoczonych - zasiada przy stole obra d. Jednocześnie t eftze przed·
Zjednoczonych
Stanó1v
stawiciel
twierdzi, źe n.ie powinno być żad·
nych „up rzedteń" i że ofiara napaści n ie m oże byc ()becna na obr&•
dach, a obecny mo:te być tylko l\a•
pastnik.
Następnie odbyło się gło!!Owanle,

w którym .( delegacje (ZSRlt, Nor·

'"egia, lndie i Jugosławia) wypowie
d ziały się

n

wn io~kiem.

iFdńcjA .

Wielka Brytania i Egipt pow8t.t;zymały się od głosu, a Stnpy Zjednoczone, Kuba, E kwador i delegat Kuo
mintangu głosowali przeeiwko ~nio
skowi.
W wyniku głosowania Ma11k oznajrnił, że wniosek upadł. JedntH•
delegacja radziecka zastrzega a-Obie
prawo ponownego postawieni11. 1\lnio·
s ku zaproszenia przedstawicieli Chiń
skiego Rządu Ludowego, gdy $pra.wa Taiwanu będ:tie i•ozplitl'ywan&
pod wz ględem m erytoryc~nym .
Następne posiedzenie Rady Bez.
zostało · na
pieczeństwa zwołane
d zień 31 sierpnia br.

Zakończenie

kursu

przedegzaminacyjnego nd wy!sze uczelnie
u roczy.
8i~
odbyło
Onegdaj
~ed
kursu
eakończenie
s te
egzaminacyjrtego, urządzonego prte$
Zarząd Okręgowy ZAIMP w Lodz.i.
W k ursie wzięło ud1Ział ponad
1.000 osób - synów robotników i
Chłop6\\>.

Na uroc~ystel ak ademii - eorganizowanej z oltaz.i i zakończenia kursu wręczono ponad 30 nagród przod own ikom w nauce i pracy społecz•
ne j.
Zebr ani u chwalili rezolucję, po~
tępia jącą bestialskie - naloty
bowców USA - na Kore4,

\

Naszym deleeato-mn.a Kongres Pokoju
• Dziś, w auli Politechniki Warsza
'Wskiej, wśród tysięcy delegatów z
całego kraju zasiedli i ci, którzy na
I Ogólnopolekim Kongresie Pokoju
reprezentują społeczeństwo naszego
miasta i województwa.
Wybraliśmy ich spośród siebie, naj
lepszych rzeczników sprawy pO~iJjU,
l:iojdwników o trwałe bezpieczeń
stwo świata. Powierzyliśmy tę za
szczytną misję •ktywistom partyjnym i 1połeoza1ym, przodownikom
pra-0y i prostym ludziom dnia. cod_zienneco. dla których walka o Pokój oznacza twórczą, wytężoną pra
cę nad budową nowej
socjalistycz
nej Ojc7.yzny.

Wybraliśmy sp<>śród

siebie robotników i chłopów, nauczycieli i rospodynie -domowe, naukowców
i
księży - patriotów, przedstawicieli
wszystkich wa1•stw społeczeństwa
- partyjnych r bezpartyjnych, mło
d zież i starszych. Niech prz.enios;i
na Kongres myśli i dążenia, jakie
w nas nurtują, nie<lh wyrażą n!lszą
niezłomną wolę walki o pokój.

Masy pracujące Łodzi 1 wojewódz
lwa wiłajr, Kongres Pokoju nowy
ml oslunięclaml produkcyjnymi.
Nasz Ciyn Pokoju - to doione w
darze miliony złotych . dodatkowej
produkcji. to tysiące kilog?amów
przedz.v i metrów tkanin
t>Pnad
plan, to dalszy postęp techniczny,
to nowy, Poważny krok naprzó1l na
odcinku wykonania. zadań Planu 8·
letniego.
Delegaci, których żegnaliśmy wczo
raj, powieźli z sobą do Warsz'1WY
aorący entuzjazm robotników Czerwonej Łodzi, Ozorkowa, Zgierza, To
maszowa Mazowieckiego i Paóianic.
Powzi<"li z i;obą zapał, z jakim lu·
dzie pracy wykuwają przy swych
warsztatach nowe, jasne, szczęśli
we jutro. Na szalę obrad Kongre
su, kt,óry podsumuje dotychcz:isową akcję,
prowadzoną w obro:łie
pokoju i wytyczy nowe drogi dla
polskiego ruchu obrońców pokoju
- rzucą n:asze doświadcienia, zdo
byte w kampanii zbierania podpi~ów pod Apelem Sztol.<holmskirn i
w okresie zebrań wyborczych. Po

wiedzą o nowym aktywie społecz
nym, który wyrósł i zahartował
się w walce z próbami dywersyjnej
roboty wroga klasowego, z agenta
mi imperializmu „jehowitami", któ
rzy usiłowali przeszkodzić wsp'.l.niałej mobilizacji mas pracujących w
obronie pokoju. Powiedzą o stale
wzrastającej
świadomości
naszego
siwleczeństwa, · sto.iącego twardo w
szeregach obrońców wielkiej sprawy pokoju. spraw~·. której przewodzi nieugięty Bo,f ownik Pokoju .Towarzysz Stalin.
Uczestnicząc w obradach Kongresu, przysłuchując się referatom i
licznym głosom w dyskusji, del ~ga
ci nasi zapoznają się z przeble~iem
akcji w obronie pokoju na terenie
całego kraju, przyswoją sobie nowe, nieznane u nas formy i metody jeszcze lepszej i bardziej skutecznej
mob;Jizacji całego
społeczeństwa do walki o pokój. ZapoznajE1 się z p1·ogramem działa:i.ia
Polskiego Komitetu Obrońców Fojrnju.

Cl, KTÓRZY CZYNEM
Walczą

.o · pok..ój
..,,

Podczas, gdy w Warszawie obraduje I Polski Kongres
Pokoju,
przy warsztatach i maszynach produk
cyjnych w łódzkich fabrykach wre
wytężona praca. Robotnicy Łodzi pd
nią Warty Pokoju.
Radośnie stukają
warsztaty tkackie-. dżwięczą tokarki
i cbrabiarki, szybko snuje się nić na
maszynach przędzalniczych. Uważnie
pochylają się głowy tkaczy nad rozpiętą na "krosnach tkaniną. pilnie spo
glądają n;>. liczniki prządki,
badając
procent wykonania bazy. Pełniąc
Warty Pokoju, robotnicy realizuj<\
swój Czyn Pokoju, dając w darze Kon
gresowi ponadplanową
produkcj~.
Warta Pokoju - to symbol nowego,
socjalistycznego stosunku do pracy.
Warta Pokoju - to odpowiedź, jaką
klasa robotnicza daje imperialistycznym podżegaczom, którzy chcieliby
rozpętać nową wojnę.
Z dumą pracują dziś cl, którzy na dzień Kongresu zrealizowali
swe zobowiązania
produkcyjne.
186 proc. normy poważne

osurnmęcie.

naprawdę

to

krojPrzemy-

Młoda

czyni z Łódzkiego Zakładu
sł u Odzieżowego kol. MIROSŁAWA
TOMASZEWSKA zawsze pracujej „po
nad normę:· i nieraz. już zdobyła pierw
sze miejsce we współzawodnic;twie.
Lecz na Kongres Pokoju kol. :t"omaszewska pobiła swe dotychczasowe
osiągnięcia. Pełniąc Wartę Pokoju
w}'konute już od kilku dni normę w
187 proc.

Prz ądka tow, JANINA NOWICKA
s ZPB im. Kunickiego osiąga, zgodnie
z zobowiązaniem l 12 proc; wykonania bazy produkcyjnej. Wartę Pako·
ju pełni już od kilku dni. Sama zgło
siła się do rady zakładowej mó~iąc:
„uczczę Kongres Pokoju produkując
więcej przędzy niż zwykle.
Chcę w
ten sposób okazać, że w pełni solldaryzuj ę się z tymi, którzy obradować będą w Warszawie. Niech moja.
praca będzie wkładem do walki o
pokój".

Młodzież

masowo

pełni

\o\7 arty Pokoju. Oto zespół młodzieży z ZPB
im. Hanki Sawickiej - kol. kol. Janczak, Zochniak, Wilczyńska, Miedziń
ska 1 kierowniczka zespołu - Barbara Libsz. Znany to, przodujący ze·
spół w tych zakładach. Osiąga
on
przeciętnie 158 proc. wykonania normy. Od kilku dni dziewczęta pod-

Tow. MAJCHRZAK pierwszy w przemyśle pończoszniczym przeszedł ~raz
z tow. Orłow~kim na obsługę trzech
automatów skarpet!...owych. To był
ich Czyn Pokoju. Inicjatvwa tych
dwóch robotników ujawniła nowe
możliwości w przemyśle poi\czoszniczym. no\ e, sknteczne metody wykorzystania parku maszynowego. Pra
·
cując na trzech mawnacl
~
Majchrzak czci Konores Pokoju prod\lkując dai~·nnle 12 tui. skarl?et.. co
stanowi powaine p17ekroc.G~1Te ~~ltalonej normy.

IWgpowledzi deleqató2

Przekażemy
. naszą

Trzeba, aby po powrocie s Kon·
iresu deleg;1.ci przeprowadzili na
:>wych dzielnicach zakrojoną na sze
roką skalę kampanię sprawozdawczą. Trzeba, aby masy pracujące na
szego miasta i województwa zostały dokładnie poinformowane, nad
czym obradował Kongres, jakie za
dania stawia przed nami. Trzeba,
aby ci, którzy uczestniczyli w Kon
gresie, ujęli w swe ręce ster dalszej kampanii. jaką prowad.zić bę
dziemy w walce o pokój.
W obliczu szaleńczych przyg!ltowań
wojennych,
prowadzonych
orzez obóz imperialistyczny, Vb)bec
oożogl
wojennej, l'Ozpętanej przez
intcrwen-tów mnerykańskich w Ko•·ei. uasza walka o pokój musi ., kaź
dym dniem nabierać coraz silniejszych i bardziej zdecydowanych ak
centów. Musimy do obozu obrońców
pokoju zwerbować jak najszersze
masy społeczeństwa. Na bazie ~:
chwał Kongresu musimy uaktywmc
nasze zakładowe komitety · obroń •
ców pokoju, wy.tyczyć im linię d7.ia
łania, aby nie ograniczały się tvl!w
do chwilowych zrywów, lecz prowadziły stalą. systematyczną pra•~ę agitacyjną, propagandową uśwtafla miajacą. Trzeba silniej. niż do~yc h
czas · powiązać idee walki o pokój
z walką o realizację naszych pia·
nów produlrnyjnych, o wykon:inie
na.szPgo Planu 6·letnlego, ktory .i"'!>t
planem pokoju, postępu · i ·dobrobytu. Trzeba czynom produkcyjnym
robotników nadać mocne akr:'('n!y
walki o pokój. walki o sprawiedliwość społeczną. Do realizac.ji t;1-·ch
zadań uruchomić musimy
wielką
rze<;zę aktywistów, agiwtorów poko
ju, którzy na swoich odcinkach pm
cy prowadzić będą u stawiczną akcję, mobilizującą masy
pr'lc-ujące
do wykonania tych zadań w imię po
koi u.
Od naszych delegatów ocze!rnjemy opracowania i wprowapz~inia
w 7.ycie na naszym terenie now:n:h.
skutecznych metod walki o utnvale
nie pokoju.
W pierwszym dniu I Ogólnoi.lolskiego Kongresu Pokoju życzymy
im pomyślnych obrad.
H. Sam.

Kongresowi

niezłomną wolę

H1alki o pokój
Tow. Józefa Kucharska,

prządka

z ZPB im. Stalina

- Docemam w pełni za~zczyt, jaki mnie spotkał. Jako l-IPIPl!:atka na Kongres
Pokoju - reprezentować będę wielki! rzeszę robotników Zakłauów im. Stalina.
Przed wyjazdem do Warszawy zastanawiam się głęboko, co przekażę Kongre;owi od naszej załogi. Powiem uczestnikom Kongresu, że załoga Zakładów St4.
linowsJ..ich stoi wiernie na straży pokoju. Rozwin~l się u nas wspaniale - jake
C1yn Po'.:oju - ruch wielowarsztatowy. Wiele prz•iclek i tkaczy wypełnia dodftt·
lmwe zobo11 iązania. Instruktorki szkolą nowe kadry młorlziciy. Powi11m na
l~ on!fr esic z jakim zapałem robotnicy Znkłaclów Stalinowskich pcłnit Warty
Pokoju".

Irena Koch, nawijaczka z Zakładów Lin i Powrozów
- l\lój Czyn Pokoju W) konałam już wczoraj, wy~.rnrz.rituj11c z odpaclkDw
11ada.ią„,• ,ię cło użytku po1Hozy. Poclczao akcji zhirrania podpisów • d Apelem
~,1okholm•kim przekonałam ;ir, juk silna jP•ł idea 1'alki o tJOkój, jak głęhoko
uurtuj:! ona w naszym społeczeiistwlc. Uczest111c ząc w obradach Kongresu brei~
si~ starała nauczyć nowyrh metod wal ki o pokój. 'Przyrzekam stać się wy-trwałt
a~itator:.ą

pokoju i

p1·zenieść uchwały

Kongresu do szerokich mas".

Krystyna Nowak, maszynistka z ZPB im. Dubois
-

Jako przedstawicielka

młodzieży zahiorę głos

na temat

udziału

miodzie- ·

1y w wnlcc o pokój. Powiem o osią:;111ecinc·h mlodzicżow) eh hrygad lódLkich, ·
WHtełniają zobowiązania-produkcyjne.

a Kong1•esie b\'.dzicmy radiić nad
silniejnrgo powi•izania t1kcji pokojowej 1 codzienni! walką o wyko·
nwie planów. Młodzież musi z11iększyći poglębić swój udział w tej walce",

które

~11osohem

Tow. Kałużyński, blacharz z ZPB im. Armii Ludowej ·
- Rohotnicy naszych zakl1111ilw, powierzn.iąc mi zaszCZ) lny lltandat rlelen11 Kongrl's, powic.ldrli: „l'r;;c/wi; li. rmgreso1t'i 1wsz prote5t przeciw bom•
lmrdo1r<miu miast i 1csi n• Korai, przrci11• nhyrl11Pm1t mon1crst1ni popełnwnenw
"'' pr:c1t'od11iczqr;ym belgijsldej ldnsr ru/i,iwiczej, tow. ]11lie11 Laluwt. Przelru:i
11tm~ w:/11rn/y Ko11gresu, które goclzić będą w niecny obóz podżegaczy teo~
je11 11yc/1".
„Spel1iiajqc wolę moich tm1·nrzyszy pracy, będę 5Larał się· zdobyć na Kon·
gre.ie jak nujwięcej doświadczenia, żchy111 po powrocie mógł w mej fabryce• tfaiel
u i cy i to" llfLyszom prz<'kazać to, co sam slrszałcm i stać si~ tiwiadom) m aktyw
n~ m agitatorem pokoju".
;;~ta

Tow. Józefa Winczewska, członek S tJÓłdz.ielni
produkcv jnej w Srebrne;, powiat łódzki
Wiem dnlirze, :i:<' pracuję rlln przrburlowy wsi, rlla le11•zego .jntra mu
Jako akty11 istkn na orkinku prncy Epoł<'cznej i za11 od owej wirlr.I' In
jut ro tylko w szybkim i pomy~lnym rozwoju spfild ziekzofri prutlukcyjnej. Wierzę, że Kongres przyniesie nam nowe formy walki o pomy8lną rcalizarJr na.zego
J'!anu 6-letmcgo, Planu pokoju i lrpsze go jutra",
-

d1łopsk1ch.

Rosna zastępy młodych budowniczvch socjalizmu
N~uką

i

pracą młodzież

Przyst1rnek tramwajowy przy ul.
Dąhrowskieqo Nr. 87 rozbfZm~ewa od
kilku dni gwarem młodzieży. Jest go
dzina 6.30 i mieszkańcy nowowyre!lff'lnWl'l•Ji~J bursy, uczestnicy kursu
selekcy jnego na Wyższe Uczelnie,
~).''łi)Śnię 11d.nJ~ z~i: na wykłady: I V id~
'Kancfvil!ttOw w fia ~ic;"'od. 18 do 30 itlt.
1Jdział kobiet w obecnym kursie sed ,.
lekcy jnym jest osc znaczny. zgl osiło się 125 koleżanek. co stanowi 30
[.'rac. wszystkich kandydatów. Przy·
byli również p rosto z brygad SP ju·
r,acy, ogorzali na słońcu. zdrowi, pełni za pa łu do nauki. Są to pr;zcważme
synowie i rórki chłopów mało i średniorolnych oraz robotnicy z PGR.
Kurs selekcyjny, który trwa.S hędzie w ciągu 2 tygodni od 20 sierpnia
do 2 września, jest prowadzony syftemem lekcyjnym. Egzamin.ującym
profesorom chodzi nie tylko o sprawdzenie wiadomości kandydata, lecz
taki:e o stwierdzenie jego zdolności,
celem ułatwienia wyboru kierunku
studiów.
Poznajenw się z kol. Sta.pisławem
Swiderkiem. Przebywa on na kursie
od 24 bm. Przyjechał z brygady SP
w Gdańsku. Uprzednio pracował w
Państwowej Fabryce Sztucznego J e,
I rlwabiu w Tomaszowie Mazowieckim.
RodzicE' jego posiada ją 1 ha 17 arów
zię,mi. Kol. Swiderek ma za miłowa
niosły swą wydajność, zwijając dzlen nie do nauk ścisłych.
Pragnie stunie o 100 pa~emek nici więcej. Szyb- diować na Politechnice. Cel swój nako migają ich ręce - na stole w bly- pewno osiaqnie
skawicznym tempie zjawia się coraz
Kol. Regina Lachowicz , z powiatu
więcej
pasemek
różnokolorowych Sokółka . województwa białostockie
mci. Cała piątka i radością wita go, ukończyła w Wolborzu 6 klas
Kongres Pokoju. widząc w nim zapo· 1 szkoły powszechnej dla dorosłych.
wiedż dalszej skutecznej walki o po· Na Studium Przvrrotowciwcze została
kój.
skierowana przez ZMP. Po ukończe-

czci Kongres Pokoju

niu

studiów zostanie pedagogiem, W dniach 28 i 29 bm. zaroiło się tam
w tym właśnie kierunku pragnie o<! uczestników kursu. Poszły w ruc)\
siG ksztalcić.
oskardy i łopaty. Nikt nie szczędził
Możnaby w~ęle powiedzieć o tych ~ił, aby wykonać z11.danie jak · najprę
400 młodych ludziach, pragnących nie dzej i jak najlepiej.
.tylko uczyć si~;_„awodo;vo._ ale . i9Po pracy, w śpiewem ua u1tacb,
wnież pracować usilnie nad µorlnie- wr;icają wszyscy na kąlację. Kurs
sieniem swego poziomu ideolugtcz- zbliża się ku koI'lcowi. Już teraz
wiHdyż

nerro.
dać, że tylko nieliczni odpadną prt.v.
,,Obecnie. gdy liczne zakłady pra- egzaminach, zostaną jednak ski~ro~
cy, kopalnie i huty podjęły zobowią
wani clo szkół zawodowych.
zania na cześć I Polskiego Kongresu
Od dnia 8 września, z początkiem
Po\tofu. musimy również swą pracą
roku szkolnego, dalszy zastęp mło·
produkcyjną dorównać
klasie roboJniczej"' - oświadczają koledzy i ko· dzieży robotniczej i chłopskiej wej„
lcżąnki z IV grupy selekcyjnej Stu- dzie na n!lwą drogę życia, zasili k•· .
dry nowej inteligencji. przy5porzy
dium.
Polsce Lu<lowej wykwalifikowanych
Apel IV nrupy został cntuzj11stycztechników, inżynierów , 11.qronomów i
nie podchwycony przez pozostałych
lcknnv
14 grup. Konkretne . zobowiązania
St. Bełdowski
brzmiały: „Pracujemy 4 godziny po
korespondent „Głosu"
wykładach przy budowie domu akaze Studium P rznotow.
demicklego przy ul. Byslrzyckiej 7".

Wzmoio ną pracą witamy Kongres Pokoju
N a dobry pomysł wpadł szef
Ekspozytury Rejonowej CHMB,
urządzając
ostatnią. naradę gospodarczą na świeżym powietrzu,
w pobliżu terenu budowy nowych
magazynów oraz biurowcr. r·rl\IB
na Polesiu Widzewskim.
Narad~ i·ozpocz~to od wręczenia
dypiomów honorowych przodują·
cym we współzawodnictwie indy·
widualnym 13 pracownikor.1 fizycr.nym i 4 umysłowym oraz
1>rzyznanicm awansów 2 pr:-i.cowni
kom fizycznym i 2 umysłowym .

Na wniosek pracownika fizy•:i'l
nego, ob. Wiśniewskiego, dla ucz
czenia I Polskiego Kongi-esu Pokoju podjęto na tym zebraniu zo·
bowiązanie
zniwelowania i upG·
i-ządkowania placu przy nowowzno
szonych magazynach. Pracownicy
E·R Centrali Handlowej Materia
łó\v· Budowlanych postanowili po
świc;cić 1 dzień na wykonanie tej
pracy. Po naradzie gospodarczej
Koio Sportowe pi-zy CHMB urzą
dziło mecz pokazowy siRtkówki.
J. Twarowski

...."................" .............................„ ..................."........................

Wycieczka, która

przypomniała

nam CHp.P na Wart ach pokoj u 6·LETNl·PLAl·ROZWOJU·60SPODARCZEG0,;

ohropności wojną
W dniu 13 bm. Zjednoczone Za I
kłady Przemysłu Gumowego, Wy
twórnia Nr 5 w Łodzi, przy ul.
l,imanowskiego
156, urz!!dzlły
dla swych pracowników wycieczkę
do 0św1ęcimia, Krakowa, Wielicr.
ki i Ojcowa. W wycieczce uczestniczyło 46 pracowników, gdy:t tyl
ko tyle osób może pomieścić auto
j,)ui; PKS.
Wyjechaliśmy o godzinie
22
wieczorem i rano byliśmy w o.
święcimiu. Zwiedzanie obozu WY·
warło wstrząsające wrażenie na
uczestnikach wycieczki. W szystkim żywo stanęły prze,d oczyma
· ponure czasy okupacji hitlerow·
skiej, czasy panoszenia się be·
stialstwa faszystowskiego, Znaleź
li się między nami tacy, ktfai;y
.sami byli więźniami obozów hitle

rawskich. Kobiety miały łzy w O·
czach, :mężczyźni :i;aciskali pi~ści.
Każdy, kto . zobaczy
Oświęcim,
musi sta nąć w sze;:egach walczą ·
cych o pokój.
Następni e zwiedzaliśmy kopal·
•nię soli w Wieliczce, potem zaś
Kraków i· Ojców. Wrażenia z wycieczki są niezapomniane.
Nasz
kraj posiada. tyle miejsc, g·odnych
ujrzenia, a robotnik w Polsce sa
nacyjnej nie miał w ogóle możli
woścl zobaczenia ich. Jak powie·
działa jedna ze etai-szych
robot·
nic: „Gdyby nie władza. kdowa,
gdyby nie obecne zdobycze socjal
ne, człowiek umarlby nie wiedząc,
że na11za. Pęl&ka jest taka piękna".
M. Michalak
ZZPG, Wytwórnia Nr 5

W Centrali Handlowej Przemy-

:~ s~:~~~~ic;:g;, w1:e:~:chw1:~
cznie, 60 pracowników
ty Pokoju.

I

pełni

War- 1

Dla uczczenia Kongresu Pokoju
postanowiono również wzmóc dy·
scyplinę
pracy,
wyeliminować
wszelkie zbyteczne rozmowy i spa
cery, wyrównać zaległości we
wszystkich
agendach Centrali.
Niezależnie od indywidualnych 1.0
bowiązań,
poszczeirólne zespoły
Centrali podjęły następujące zobowiązania:
prncownicy
Biura
Sprzedaży .Materiałów

Pis„r~klch

do dnia 2 września 11-ykotrnfo zaległe prace w związku z <iezonem ,

szkolnym,

pracownicy

Biura

~:,:~:~:;r s~a~t:nó~~z~:.~~::~~·e~~~ I

w tym czasie remanentów tektur
II gat., znajdujących się w fa.
brykach produkcyjnych, prac.ownicy Biura Gospodarczego wyremontują i pokryją papą dach b;.i
d~·nku przy ul. Piotrkowskiej 46.
Także
działy
Ekonomiczny,
Handlu Hurtowego i Deta!ic2111ego
powzii;-ly zobowiązania przy~pie
szenia wykonania prac termino·
wych. Wszystkie powyżslle zobowiąznnia
zostały wypełnione do
dnia 31 aierpnia 1950 r.
~t

Grhicki
CHPP.
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R,ozpoczynamy nowy rok szkolny

„_
'

Po 1:adośnie spędzonych waka
tjach rnlodiież ha:rcrrska p1·ą1tępuje do nowych, ważnych za
dań.
Brzmią nam jeszcze w uszach
„Harcerz do1Jlowa Prawa: wypoktóre
",
...
uczy
brze się
uroczyna
lipca
22
wiadaliśmy
stych ogniskach w całej Polsce.
. Obecnie przystępujemy
wyP_emienia naszych zobowią-

1ań.

W chwili, kiedy na całym
lwieciB toczy się zacięta walka
o pokój, przeciw wojnie, krzyw
dzie i wyzyskowi, stajemy raiem i kl,asą robotniczą w wielkiej rodzinie narodów pokoju i

przy wa-t·sztatach, przy krosnach, w laboratoriach, a
iny poniagamy im wytężoną·
pracą w szkole i organizacji.
Dobra nauka to nie tylko powód do zadowolenia i dobrej
oceny. Plan Sześcioletni ~o
w walce o
udział Polski
pokój - nasza nauka to ml ział
w wykonaniu Planu. Każdy,
kto wylamuie się z szereqów
tei wal'ki tym samym szkodzi
sprawie Pokoju.
W chwili, gdy rozpoczynamy
rok szkolny, nasz pierwszy rok
Pianu 6-letniego, w Azji, mala
Korea walczy bohatersko przeciw najazdowi ame1·ykańskie
mu. Zbrodniarze amerykańscy
uciekają przed Ludową Armią
Koreańską i mszczą się za swe
klęski na bezbronnej ludności.
Ucząc się, pamiętajmy, że nasze
osiągnięcia niosą otuchę dzieciom Ludowej Korei.
Hęd.zie m11 się wzorować na
przykładzie naszych radzieckich
braei-l'wnierów, bę.dziemy czer
pać przy!Clady ofiarnej pracy i
walki nas;;ych starszych kolegów z fabryk,, kopalń i /~ut.
JJziś oni razem z nami obchopostępu ze Związkiem Radziec- dzą radosne i wielkie święto w
kim na czele. Rok 1950 to pierw calej folsce - rozpoczęcie Noszy rok wykonania Planu 6- wego Roku Szkolnego.
N aj większym zaszczytem dla
letniego, planu budowy podz nas jest zostać człon
każdego
staw ·s ocjalizmu, pokoju i dokiem ZMP i przewodzić całej
brobytu.
polskiej młodzieży w walce o
Walczą o Plan nasi rodzice soc1alizm, w walce o pokój.

'l 'rzeba s-ię dobrze uczyć i pra
aby stanąć w szeregach
Młodzieży Polskie.i.
Związku
Niech czerwona chusta harcerska stanie się .iuż z początkiem
nowego roku szkolnego symbolem wytrwałości, zapału do
nauki, oddcinim 'sprawie Pokocować,

ju.

Andrze.1 Albrecht

Łódzki

Komendant ZHP./

Postępami w na uee i.· pi/nościQ

S.

MICHAŁKOW

·S zk O IO

Szkoły przybrane uroczyście.

'

,.

- Czy pam1ętac:e - mówię im Starannie wymyte okna lśnią w
słońcu, wewnątrz budynków jaJak nie wie.działem gdzie jest !(rym.
sno i przyj em nie. $wieżo odmaA on - gdzie Alma-Ata?
wysoorowane
lowane ściany,
Jak, gdy koledze źle coś szlo,
wszystpodłogi, czyste ławki Szeptałem mu zdaleka,
ko to wytwarza dokoła jakiś
Że dzie!Pięć razy sześć, to stoM.
świąteczny nastrój.
Że Ural - to jest rzeka..•
W świątecznym też nastroju
Nie wrócą nasze szkolne dni,
Basia i Janka śpieszą, tego
.4ni d~ieciństwo błogie.
pierwszego wrześniowego ranJest wcześnie,
Szkoła nam otworzyła drzwi
ka do szkoły.
jeszcze nie ma ósmej, ale dziew
Na dalszą życia drogt;.
częta nie mogły usiedzieć w dol kiedy nasze dzieci dziś
mu. Szkoła, nie widziana w cią
Do szkół odprowadzamy,
gu dwóch miesięcy, wabi nieDo własnej szkoły wraca myśl,
lłrzepartym urokiem. Basia i
Swą młodość wspomina.my.
-1'anka podążają szybko ulicą.
- Wiesz, Janko - odzywa
l wspominamy szkołę swą.
nią na ulicę z powrotem.
się Basia - wyobrażam sobie,
naszą klas'ę milą,
l
milczeW
usłuchał.
Nieznajomy
jak pięknie wygląda nasza szko
Bo . takiej drugie; w śwfecie, to niu otworzył furtkę, wyszeąl i sta·
ła. Pisał mi ojciec, kiedy byłam
rannie ją za sobą zamknął i to się
na obozie letnim, że pracuje
Zapewniam was - nie f.yło!
Oldze podobało.
właśnie przy jej remoncie. RoSpolszczył J MINKIEWICZ.
- Proszę zaczekać - zawołała
boty było dużo, ale ojciec twierschodząc ze stopni - kim pan jest.
dził, że po wakacjach nie po·
artystą?
znam swojej „budy".
- Nie - odrzekł nieznajomy - Och, jak się cieszę, że już
· jestem inżynierem mechanikiem. ale
Janka
wracam do nauki! w ~olnych chwilach gram i śpiechciałaby podskoczyć z radości
„W tym roku byłem pierwszy I Przyniosła nam je poczta ze
wam w naszej fabrycznej operze.
„na jednej nodze", ale to prze- Proszę pana - nagle z pro· raz na kolonii. Nigdy nie przy· wszystkich stron Pols\d, z . nad
ciei nie wypad~ „poważnej"
stotą zaproponowała Olga - prc- puszczałem, że życie na kolonii pięknego Bałtyku, od zielonych
uczennicy szóstej klasy.
Jeszcze podczas śpiewu Olga szę mnie odprowadzić na dworzec. iest takie przyjemne. Raz~m z ko· borów Lubuskich czy z wysokich,
(Ciąg dalszy)
N agle obit=; dzie,vczyn~i . zao· zmroku gdy sprzątanie się skoń parę razy nieznacznie spoglądała w Oczekuję przyjazdu młodszej siostry. legami spędzałem t.a.ł:v dzień na skalistych Tatr.
trzymały się. ze zdum1emem
. k ·z' stronę ciemnego krzaka rosnąaego Ciemno już i późno, a jej dotych
ł
Ol •
przed b~dynlnem .szkoln ym. Na I ł
" czas n1·e ma. N·ie bo'ię s·tę nikogo. polu i w lesie. Graliśmy w piłkę
·
· .. e za płotem. Skonczywszy
na gane
wysz awyjęła
gafuterału
czy 0 •
czerwi"eni·ł si·ę
frontome
Czytelnicy .,Promyka" nie tra·
granie
ostw:m1e
. . skórzanego
W
· gmachu
d ·
podniosła się szybko i zwracaiac ale nie znam jeszcze miejscowo.ki 7.~ieraliśmy jagody, wspólnie bu- cili kontaktu ze swoim pismem,
ł
uzy napis „ alczyrny o Poko1 b ł bł
~: się w tę stronę spytała głośno: '· Ale po ca otwiera pan furtkęi
pr_zcz uzyska~iie levszych wynt- kia dy. yszczący . P.er ?wą ma~ą
Może pan przecie poczekać na dowałem ciekawe gablotki przy· dzielili się wlasn~mi przeżyciami
or eon, prezent imiemnowy 0 0 1
kow w nauce".
za płotem.
mnie
u·
się
_pa~
rodnicze, chodziłem do kąpieli, i ·doświadczeniami, przesyłali opiDlaczego
-P~oszęl
.
ca.
- Rzeczywiście, nie poznaOdniosła akordeon. narzuciła śpiewałem, uczyłem się ładnych sy okolic i wykonywanych prac
ję naszej szkoły! - cieszyła Położyła go na kolanach, rze· krywa 1 czego pan sobie zyczy~
Zza krzaka wyszedł człowiek
się Basia _ w·, · , · k" · k mień przerzuciła przez dramięł . i z~·
b.ał m ubraniu schylił chustkę i wyszła na ciemną uUcę, wierszy.
kł
n.r
k
.
ł d b
lUZISZ, .Ja p1ę •
si:>ołecznych.
pachnącą rosą i kwiatami.
. .' 0 d
wł zwy · Y1\ 1 . Y 1
nie wygląda? To pewnie mój czę a 0 iercsc muzy ę 0 s o;v
1
Olga była zagnhwana na ·żenię · Dłu~o będę pa~ietał te dni, a w
pog ?wę. w u ome uprzeimie
Dżiś „Promyk" dziękuje swym
· dawno słyszanej piosenki:
ojciec malował te ścian v !
przyszłym roku także pojadę na matvm przyjaciołom
_.J
d
d
t
dl
i
w1edz1ał:
raz
tylko
gdybyż
Ach,
d
.
d.I
?
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- A wiesz co . ·v pa a m1 o
. do swego towarzysza, .~n kolonie."
1e c ł owam
zobaczyć ciebie znów...
· ła
:;am• wała się
.1 łsięh 1 .
g łowy pewna mys'l - -zauwazy
tr zymane z kolo~ii. W szczególne·
s uc a e~. ~o _ zaś opowiedział jej, że się nazywa
?opro~tu sta em
Ach, gdybyż tylko raz...
Szkoła jest naprawJanka. Każdy z Was, mi1i Czytelnie~ . <1ci dotyczy to: Jurka Kaczm~rkB,
~este~ potrosz~ da~~stą, więc a Jerzy Garajew i że pracuje w fabry·
i dwa, i trzy...
dę pięknie odnowiona, więc
do Łodzi z nowym za· Maćka Studniarka, .Tózka Zalewprzyjechał
0
ce samochodów jako inżynier me
.
.
zt ·
em się przesz
Tam w podniebnym locie,
musimy to uszanować. Zapropo
1
Leszka Żelazkiewicza,
[~kiego,
doświadczenia:i
sił
pasem
z j chanik.
.- Tak, ~le słuchać mozna
na swoim samolocie,
nuję na najbliższym zebraniu
Czekali na żeni,ę długo Przeszły
ty nawet nie wiesz. jak ·czeka· u~1cy. Pan 1ednak czemu przelazł
samo~~ądu szkolnego, aby wpro
Heńka
.Jendry<'howskiej,
„Pobyt na kolonii wniósł dó na· I Hanki
dwa pociągi, potem i trzeci. ostatni. szego życia wiele chwil szczę§ci11 Kamar~,
lam cię do rartnych zón przez parkan?
wadzie u nas współzawodnicJózka . Krajewskiego,
- Nieznośna dziewczyna, tyk
- Ja? ~rzez . parkan? - odparł
Tak!
two co, d.o utrzymywania klas w
Felka
Ty srebrzysty ptaku, na dole· z urazą meznaiomy. - Przepra· mam z nią kłopotu! - zawołała i radości, które pomoir.a ze zdwo· Wiesława Garbarskiego,
czystosc1 przez cały rok szkolkim szl łfc,1 sza_m, nie jestem. kotem. Tam, w zmartwiona 'Jiga. _ Gdybym mia ioną siłą przystąpić do nauki po Kaźmierczyka, KaziMkrza Do·
.
.
ny. .
koncu ogrodzema, . są wyłamane ła czterdzieści lat albo przynaj'mniej \11.a.kacjach" - pisze do „Promy· czyńskiego, Edka Salickiego, Wieś
oto uleciałeś w nieznaną mi
MoJa mamu~ia, p~·acu]ąca '!ł
dal... deski . i przez tę dziurę przedosta· trzydzieści, było by inaczej: a że ona kP'' Hania Jendrychowska.
fab1~yce, opow1a~a ~I często, ze
ka Skoniecznego, Danki Majew·
ma trzynaście. a ja osiemnaście, tn
Iem się z ulicy do ogrodu.
Kiedy znów powrócisz?
u mch walczy się me tylko o
ciągu dwóch miesięcy waka· skiej, Basi Rojewskiej, Ali Kęp·
W
uśmiechnęb w rezultacie wcale nie chce mnie
- Naturalnie!
Sama nie wiem o tym,
wykonanie planu, lecz takie o
C,Yj!lych „Promyk" otrzymał od czak, Romka Pawlaka.
ale wracaj, miły.„ ;ak t17lko się Olga. - Ale oto furtka I pan słuchać.
utrzymanie s~ produkcyj11yc~
--onoswych czytelniMw dużo listów.
(Dalszy ciąg nastąpi)
będziesz mógł. będzie łaskaw 1)rzedostać . się przez
we wzorowym tł porzadku. A l

z nowymi siłami
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T0MASZOWSKł

·1· blędg Uroczyście żegna~· Tomaszów

tomaszowskiej. organizaeii Z MP swyah ·delegatow na Kongres Pokoju

wAtNnuSZITELEFlltt•

Wczoraj w godzinac• ra1~-1 Zakładó~v, kol. Jana~ie~icz wr~
nych przed budynkiem, w kto- czyła w1ąz~nkę k\y1a.tow tow.
rym mieści się Miejski Komitet Barysi6wme, a w im1eniu załoW sierp~iu obradowało w WarObrońców Pokoju, zebrały się gi tej fabryki i Zakładowe~ó
805 r- ~traż Pożarna (dzwcni6
szawie Plenum Rady Naczelnej zawodnictwa. Jako przykład "po~. Planu 6-letniego. slo~em organi· O.elegacje zakładów pracy, in- Komi~etu . Obrońców Po~oJ.U,
: ' tylk-0 w wypadku. pożaru}- ZMP, które przeanalizowało dó- dać można brygady wysokiej j'ł· za~j~ to!Daszow.sHj~, ,a w szc~egól· gtytucji,
organizacji sp~lecz- k~·ótkie po~egnalne prz~mo~ie833--, Pogotowie PCK
tychczaso-w~ błędy popełniane w kości tkaczy z Mazowieckich Za· nosci Zarząd Miejski ZMP me po· nych i politycznych oraz liczne me wygłosił to'Y·. Hołd01ow1cz.
kładów, które wykonują bazy a: wiązał się w dostatecznym stop· . rzesze
mieszkańców naszego
Po uroczystosc1 p1·zybyłe de· pracach organizacji, jak również kordow~ prfeciętnie w 120 proc. niu z masami. młodzieży. Przykła,-, miasta, by wziać udział w poże- legacje i poczty sztandarow~
.. ·ADRES n t llAKCn:
na~reśliłb zadania, jakie stoją RóWniez na odcinku wspólzawod dem ni~dosfatecznego 0ddziały- gnaniu delegatów na I Polski ufo~·mowały kolumnę, któl'a .z
· ifiac Kościuszki 23, tel. 200
.przed ZMP w realizacji Planu o· nichva \ ipdywiqualnego młodzież wania organizacji na -tnan mło·. Kongres Pokoju.
orkiestrą na cz~le , odJ>rowadltt•
posiada· osiągnięcia niewątpliwi e dzieży nieżorganizowanej jest wi-'
!tedak\~ia .,przyjmuje intei;-aantów letni~go.
Do
zgromadzonych i ·delega- la. naszych delegatow do granie
1
..irr
•
· N p. K· azimierz
· ·
G o1enta
· z ,,;
· ZMP . Or,,.a, : przodowmka
.
•• k"l
i ,.,a
-d m· po Pl enum Rady d uze.
r a- ·1 anowsk a org an 1·zac1a
,..
tow
pracy z Fa- miasta.
"
-od godz. 14 .
, . . W Starzycach
·. . . - . ni·ze-.
...- .
Nacze1n&j odbyło się plenum Za· ,bryki Filców, Sta~isław Adam- nizacja Zetempowska w tej fa·
.
, ,
W
mow1e111,a wygłos11I · w im~emu
.rządu , Woj~wódzkiego ZMP, a w czyk, Henryk Kazimierczyk i wie· 1bryce . nie potrafił-a zmob:lizować bryki. Dj~:vano"' .~ ob: ~cła- społeczens~wa - przewodmcząADRES ADMINISTRACJit
ostktnią !'liedzi.el~ plenum toma- ~lu innych, przekraczają zawsze młodzieży wokół zagadnień pro· wa ~1 ~wi~domsk1!!ĘO I y1 z~d= cy Pr~zydmm • MRN -; .to~.
Rozcl!iełnia Dzienników ,,Rueb" szowśkiego Zarządu ZMP.
swoje bazy a kordowe osiągając dukcyjnych i współzawodnictwa. st~wicielki młodzi_ezy pracuJą Antom Mazmek, w n;memu
.
'
·
·
.
h ·ł
ce1 - tow. Stanisławy Bary- ZMP - tow. Szymański 1 z ra~
1
Płać„ K9śc1u8tłti
l6.
.
tel.
250
P l enum Rady Naczelne1: . pl~- 130 proce~t.
~ś~ ws,o 61 zaw~i~\cząc~c ~~- siÓwny z Mazowieckich Zakła~ mienia ZHP - kol. Szmit.
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Jednakze
mimo
niewątpl
1
wych
z1ezo:-vcow
w
a~ow1e
spa,
a
dów· ·_ przemówił vice-prze.
1··
go ZMP 1>,ostawUy przed tomaszow ~osiągnięć, tomaszowska organiza- osta~mo czt.erokrotnie w poro.w~ wodniCzą.ey Miejskiego KomlteSerdecznie i owacyJnie .żegna
s-k~ 0 rganizacją młodzieżow~ <ld· .cja ZMP nie. wywiązała się z za- oamu. z. rokiem 1~48. Al.' przec1ez tu Obroiiców Pokoju _ ob. Ja- ni delegaci odjechali do Lodzi,
UW:~I,~,
powiedzialp.e zadania. Za.dama u· d:Jń przypadaiących jej w budow· mł.odz1 ez ta . to boJoWy i rewolu· roń stwierdzając że masy pra- skąd w dniu wczoraJszym ta·
_ściennych
ctynienia ·ż ZMP bojowego pomoc nlctwie socjalistycznym w stop- cyJny element.
cuiące i całe spoleczeństwo To- zem z iimymi dęlegatami LOdzi
"i :.•..
.
•
.
Dalszym przykładem nieudolne· maszowa _chce pokoju i b"dzie i województwa, wyjechali do
PrZY,PC?P,in;i.my, iż narada rMakto ni.ka Partii - awangardy klasy niu, jaki wymaga obecna sytuacja
i nowy okres-okres walki o Plan ś~i organizacyjnej j~_st or~aniza· wytrwał~ 0 ten _pokój wal~zyć. Warszawy na rozpoczynający
rów gaz.iłtek ś.ciennych odbędzie się robot~iczej.
~by
fo
'
za~~czytne
i
odpowie·
6-letm.
.
CJa z Fabryki Dywa_now._ ZMP ?a
Następnie - przedstawiciel- dziś swe obrady Kongres PO·
dziś :{pia.,ieit>_. o g~. 17 , w l~aiu
dz.ialne z~danie wyko4 ać. musimy • Brak było konkretnych ~v~tv~z- te~enl~ tych .zakłado~ me prz~w ka młodzieży z Mazowieckich koju.
Miejskfegó"-·Kómłtetu PZPR.
organizować i mobilizować młode nych ze strony Zirrządu M1eJsk1e· wia niemal za~nej d~1 ałaln~śc1, a
Rady zakładowe i organizacje par
1enie P olski Ludowej do wa1 ~o ZMP: brak było wsk.azówek o- tym s~~ym. nie od~1aływu3e na
poko
t-yjne proszone są o dopilnowanie
ki i pracy, pogłębiać pracę we· ~az kon1e~znei;(o w takich wypad młod.z1ez ':11ezorgamzowan~;· Te
·
obecnośc-i wszystkich członków ko- wnątr:t
organizacji.
Kl?ch wys1~ku ze .s trony ZM ZMP bra\{1 w pracy organ!zaCJl mło·
·
mitetów redakcyjnych gazetek fa.
Należ
ostawić
sobie pytanie· w kierunku ·r~ali,zowania nakreś· dzieżowej muszą zostać całkowicie
w
ostatnich
dniach
w sali konfe I Zebrane omówiły konieczność
brycznych i zakładowych.
. k
.y pt 0
k . ga . 3. lorych . zadań. Organizacje szkril· usunięte. Do ich zwalczania trze· rencyjnej KM PZPR odbyła się· na tiZerszego udziału kobiet w żyoiu spo
J~ ;asza n:~szow~ a 1_ord 0~iz_ ~ ne ·i zakładowe nie· posia dały ~J1;· ba przystąpić w nowym okresie rada aktywu kobiecego z terenu leci.mym i politycznym, zwróciły uW nadchodzącą niedzielę, dnia CJa l\~ wy.w~ązy~a, ~ ~ ~ 0 YL, bokiej )' (lostatecznei świadomc~ci pracy z całą e?tendą, czerpiac z miasta. ·której przewodniczyła kie- wagą na niedostateczną ilość reprecz_a_s ;e swr~ ł za an.
ud
7.adf-ń. jakie przed ~imj sto;ą. doświadczeii organizacji zakł~do· rowniczka wydzi.alu kobiecego }łl"ZY zentantek kobiet pracujących w Ra
3' '~rześnia, o godz._ 17.30, w sali
dzie Narodowej oraz wskazały na
:f'.owiatowego Domu Kultury od- w~c dr .na eza o ~prawę 1:1 Zl~ u r rJ1::;te11o~ zamiast kroczyć w pierw wych pracujących dob.rze i opie· KM - tow. Grabowska.
m1 ZJN~yd kw .wy hony~anbm 1 P „ah·' szym szereJtu budowniczych <;ocia raj ac się na wzorach radzieckiego
Po
referacie
tow.
Grabowskiej,
potrzebę uruchomienia na tereni7
będzie się
now pro u cyinyc w ia ry 'a" · ·
. t k ·
·. K ·
ł
któ"ra naświetli ła dotych.czasowe suk miasta większej ilości przedszkoli,
i $praw~ waiki o wyniki i treść i:imu, częs 0 roc nawet zorqani·
omsomo u.
cesy i Qsiągnięcia. kobiet w walce o placówek usługowych oraz uspraw.
'
Z'.>\."ana' młodzież pozostawała \V
Mimo tych niedociągn1",,,ć,
' oraz zad ama,
. ia
. k ie s t a cych.
nienia pracy placówek J"uż istniejąnau k t. w szk ołac h .
tyle:
-. kto'r""' nowy ustroj
widoczne
były
w
niektórych
ko·
ją
przed
nimi
w
o)<resie
realizacji
zorgani:?owana przez Społeczny
Stwierdzi~ trzeba! że był~ tu~aj
Tow. Minc na V Plenum KC łach, podniosła ąię rola ZMP jako zada11 Planu 6-letntego - wywiąza
Regina żywna ·
Komite~ Odbudowy Stolicy,
w maczne i niewątpliwe osiągmę· PZPR między innymi powiedział, przywódcy i organizatora szero· la się ożywiona dyskusja. I
korespondent „Głostf''.
związku z rozpoczynającym się , cia, Wzrosła 1iczba młodzieży. bio
kich mas młodzieży tomaszo"'~---------Miesiącem Warszawy.
rącGij udział we wsp6łzawodni· że ZMP nie potrafił jeszcze w do skiej, Swiadczy o tym llł· in. en- CzqtelnltC fl · pl§Zą
ctwie pracy, przy czym młodzież statecznym stopniu
rozwinąć tuzjastyczny udział młodzieżv w
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tk\\'iącego w du~z~· młodzieży na uroczystości 70 rocz~icy urodzin
obow·a~zuJe
ą"
szej heroizmu i patosu bu{!Qw- Towarzysza Stalina. tegoroczna ma
9f
I ~a
nictwa socjalistycznego. Słowa te nifestacja w dniu 1 Maja. W· któ·
ścia wozów PKS z poszćz:ególnych
Ob. S. D. pisze do nas:
' -węzła
znajdują w pebi zastosowanie w rej brało udział 9000 młodzieży i
obowiązu
„W dniu 30 sierpnia miałem z U- przystanków na trasie
odniesieniu i do naszej, tomaszow· wkład młodzieży w akcj~ zbiera"
jące, czy też pasażerowie mają, tra
9
jazdu
pojechać do ' Tomaszowa.
O
8klej organizacji. Rzeczywiście. nia podpisów pod· Apelem Sztok- godz. 13.14 odjeżd!a z Ujazdu wóz clć czas i niepotrzebnie wyczek1wa~
dla uczczenia Kongresu Pokoiu
nie pottatna ona stworzyć wśród holmskim.
··
Pks, który w '!'omaszowie jest o go na przystankach.
Prosimy kierownictwo PKS o zain
podjatomaszowskiej
robotniczej
i szkol·
Specjalne zadania przypadają d:tinie 13.30.
D9 ogoh1ej fali zobowiązań ocz. y11zczą tory, perony i
Jakie było moje zdziwienie, gdy teresowanie się tą sprawą.
nej młodzieży atmosfery pełnej ZMP na odcinku ZHP i SP. W
ko11gres9wych włączyli się rów- zdy.
przyszedł!>zy na przystanek o godz.
nież prącownicy kolejowi naeze
Pracownicy stacji Opoczno poświęcenia, Z::lpału i entuzjazmu związku z nowymi zadaniami trze 13.05 z daleka tylko dojrzałem odgo węzl.it.
•
poświęc!l po 3 godziny pracy na dla socjlllistycznego budownictwa, ba wzmocnić i tu pracę.
jeżdżający w stroną Tomaszowa aujaka cechowała młodzież Związ·
Pracownicy oddzialit teletech- oczyszczenie torów.
tobus. Czyż~y wiszący. n.a i;>rzystan . dla przodui!;llcwch
ku
Radzieckiego
w
okresie
pięcio
VII
Plenum
Zarządu
Miajskieku rozkład Jazdy był JUZ meaktual
~ ;r
n·icznego zobowiązali się poza
Pracownicy odclzialn drogo1
1
p1a1TOWR1fymi p?acanii .„ ko1iser- u.:eg?i sfacj i Tomąs.zów zobowią latek Stalinowskich: 'ZMP„ \1/ '!1&- go ·w Tomaszowie musi · stać się ny, .względnfe . nre obowiązywał ~ ob.:- nauczycieli i procownik6w
autobusu?„, ....,
k I i t
wacyjnymi wyremontować 30 zali si~ w ramaąh ,,-Wart Poko- m_aszowt~ w mały~ stopni~ od- punktem zwrotnym w d&tychcza- SłPit
Ponieważ- wypa~! takie zdarzają
S& O n C WG
działyWiił
na
młodzież
niezorgani~
sow~j
pe.acy
~ganizaeji
tomaszow
kilometrów przewodów trasy ju" załadować 145 ton szlaki i
się cz~ściej, może - by odpowiednie
w trzecim dniu obrad konferen·
-- ·,
·P.
teletechnicznej, dając dod&.tko- oczyścić poza godzinami pracy zowanę;~w m~łym stopniu zapozna skiej.
władze uzgodniły, czy godziny ol!ej cJi nauczycielskiej - "zostały wr~
wo clziewięc roboczo-dni.
tory ·na przestrzeni ok. 10 ty- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - _ _ : . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - czone wyróżniającym się w pracy
Pra cownic11 ekspedycji towa- sięcy ·metrów kwadratowych,
1·owej zobowiązali się przepra- co da ponad 20 tysięcy zł.
cować .100 godzin poza normal- ostczędności.
.
stawowych nagrody otrzymali: Cecy
nxmi zajęc}a.mi, celem usunię:
Podobne zobowiązania przyję
lia Dykos z ,Jeżowa, Irena Korkow
cia zale~ło~c 1• W kore. pondencJ1 li równie~ pracownicy stacji '
1 września. Widne i jasne sa- szu do socjalizmu, wyraźnie 'deska z Brzezin, Konstanty Kozioł ~
Robotniczej
całą
swą
pracą
i wyk~naI~Ia rn1_iych pra,c.
Inowłódz, Ujazd, Przysucha le szkolne znów wypełnią się· klarując swói udział w · walce,
Rokicin, Albin Nowacld z Będzeli
dydaktyczną
wychowawczą na, Anna Jeżakowa . z Chorzęcina,
_Dyzun~i stac1i Bra,tkow zob~- Jeleń, zobowiązując się równo- _gwarem radosnej, wypoczętej .iaką o lepsze ;ut :> toczą masy włączyć się do i realizacji
fla- Anatolia Godonowa z Rogowa, Jó.
w1~~a~i się zac1ągnąc w d_mu cteś11ie d o utrzymania reg>ular- dziatwy i rnłodzieży, która zasią 'pracujące miast i wsi. ~
Feja z Koluszek, Kazimiera Pis
dzisieJs~ym „~".arty .~okoJu". ności przebiegu poci11,gów oso- dzie w ławach szkolnych, by Dlate_go ze spoko.iem patrzy- nu 6-letniego i wychować n.o- zef
kor, Stefan Fiszer, Maria Kornac.
we
kadry
boiowników
sociali
Zwrotmczy teJZe ~tacJ1 oczy~i- bowych i towarowych i uspraw uczyć się, 1by rosnąć na świa- my w nowv rok szkolny; Wiemy
ka, Marian Fryc, Eugeniusz Lech,
czą tory z chwastow ;v · reJo- nlenia. obsługi interesantów i tłych fodzi nasżego społeczeń- bowiem, . że dzieci robotnicze · zmu w oparciu o ideę mark- Józef Banaszkiewicz i Stefan Sapie
sizmu-leninizmu;
nach swych posterunkow.
pasażerów.
stwa.
i chłopski€! w murach szkolnych
ja z Tomaszowa.
- spopularyzo·w ac w szkole
z pracowników szkolnictwa śred
Pi-acownicy. stew.ii Wv.~no. za~'czna · ~Ut}la os~czę.dności, · Kied'y wkraczam w now znajdą właściwą atmosferę wła
i środowisku znaczenie reali- niego nagrody otrzymali: Antonina
l:!Szczęcl~ą 50 kW ~Mrgu elek- ~tore przyme~1e ~eahzacJ~ po~- okres nauki przypo~naią na~ ściw4 opiekę, że wychóWywane -zacji
Planu 6-letniego - pla· Mysakowa i Michalina Jakltbowtr~~zi:eJ ~raz 4 _kilogramy ma- Jętych tobowitl!,!!lan, okresla się sie wypowie'dzi nauczycielstwa będą tam na ludzi ·oddanych
'
nu
budowy
podstaw socjali- ska z Tomaszowa, Jerzy Szklarek ~
te11ałow uzytkowyc~.
.
kwot\ ókolQ 100.000 zł.
w · czasie żakończonei onegda·j sprawie socjalizmu.
Koluszek oraz woźny Józef Pakow
zmu
w
Polsce;
Pn1,cownicy stac;i Drzeimca
(b)
trŻydniowei konferencji.
·
Witając nowy rok szkolny - · ; - razem z walczącym obo- ski i · sekretarka Janina Jancewicz.
N
· 1 · t
,
życzymy naszym dzieciom, mło
zem pokoju, któremu przewo
auczycie · .ies wspołtwórcą dzieży i kadrom nauczycielskim
dzi niezwvcieżony Związek
dobrej i
pracy dla
Radzięcki, wałczvć o utrzy6
Dopiero przed kilku dniami plsa•
S
ka stuszego pokolenia nauc'
spraw~ poko1u. socia,lizm~. manie pokoiu;
Przez szybkie i sprawne wykona wają się specjalne zebrania na któ~ cielskieRo _ ob. Rybakowa.z y-I I szc.z~śllwego,
Jiśmy o doprowadzeniu do właści·
radosnego 1utra.
Niech
ż
·,je
Plan
Sze.ściolet
nie sprzętu traw i koniczyn, przy u~ rych omawiane są sprawy zwlążane
wego stanu ul. Rzeźniczej , WJ"'llża
ł
h t h
·
t· b ł j
·
·· „
ni - plan polskie~o wkładu jąc nadzieję, źe stan sanitarny tej
w s owac
Y. c
w··
WALCE
o ·'POK,...J
"
życiu · w:s.cystkich kosiarek, g.rab!a- z drugimi sianok osami.
t
k zawar
6 e Yo
n
,.
v
w światową walkę o· pokój!
uliczki ulegnie obecnie zmianie. N!~
rek i przetrząsaczy, uzyskują honowe s a1;10.w.1s o, tw rcza _POPLAN 6-LETNf o N_OWBGO
Duzą rolę odgtywają tu trójki stawa dz1SleJszeg-o nauczyciel- 0
Niech żyje światowy front stety. po powrocie tam str~ganów 1
CZŁOWIEKA' .
··
dowcy na okres zimowy znaczne
gromadzkie. Zadaniem ich Jest nie stwa.
, pokoju, .któremu prtewodzl ~przodawców warzyw, ulica 1.tt6w
ilości wart9ściowego siana.
.
Dz~eci nasze,
idą,c dziś .du . Trzeci dz~eń ~<?O!ad 1\on.feren-, · Związek Radziecki z Genera- jest pełna śmieci.
Komitet ·r:konoll)iczny Rady Mlni tylko opracowywanie na ubraniach
.Jest rzeczą konieczną, by odpt>wiM
strów zobowiązał Państwową Ad- gromadzkich wspólnie z przedstnwi szkoły_ idq óod opiekę nauczy c1i nlluczy:c1elsk1e1 po_sw1ęcony ' lissimulśem Stalinem na czele! nie
czynniki zaj~ły si~ tą sprawa 1
cielami
SOM.
POM
i
PAR
ciela
_
który
czuie
nierozer~
b~ł
pracom
w
sekc1ach
p~ze~l
...
Niech
zyie'
Polska
T
,„rinwa
m!.nistr?,cję Rolną, Spółdzillcze Owyraźnie określiły, kto Wlń!t!!n ten
i Jęj Prezydent
Bolestaw kllkunasto - ~etrowy odcinek cośrodki Maszyn.owe, Państwowe 0- !Jlanu akcji sprzętu traw, ale przede Wlłlną . więź łączącą go z klasą m10t.o~ych oraz ?.Odsumowamu
całosc1 konferencu.
.
Bierut!
śrqdki Maszynowt oraz Państwo wsżystl<im dopilnowanie tęrminowt robotnicza.
dziennie uprzątać.
Podsumowania dokonali przed
we · Go·spódarstwa Rolne dó !łtaran IW przeprowadzenia remontów ma0 stawicie!
szyn, zawarcie umów na pracę ze'
Mówiono
na
konferencji
Wydziału
Oświa:·y
Z e sportu
nego przygotowania się i przeprnspółdzielniami produkcyjnymi i go- produkcji, 0 harmonog~amach i Prezydium WRN ob'. Wacławsl<l
wadzenia sprzętu drugiego pokosu
spodarstwami indywidualnymi,
a p~ana~h l?tacy,. 0 wspolzaWo:::i- c.raz prze~stawiciel
Minister.:.
siana z łąk 1 koniczyny.
1 rac1onaliz~to!stwie. stwa Oświaty. ob. Jankowski. .
wrtszcie
ko11trola
nad
kolejnością
m~t~ie
Obecnie na terenach obfitujących
Ostatnio odbył się w Pabianicach I nleż boczni pomocnicy, tak, że ca.ty
ideolo-1 W czasie obrad __, wręczone
w łąki we wszystkich gromadach i wykonywanych usług u poszczegól~ ~owiono o wycho~amu
0 •.Plan_ 6:let- I zostały premie pieniężne wv- mecz z cyklu spotkań o „Puchar Pol ciężar obrony spada na Pletruszcza
nych
użytkowników,
przy
czym
li!~Gznym,
o
walce
spó~dzielniach produkcyjnych odby~
między tomaszowskim „Związ- ka. Paradę, Z. Wątróbskiego i Ko.
pierwszeństwo · mają spółdzielnie pro ni, ~ ~alce o. P?k?l· Mow10no różniającym się w p racy nai1- ski"
kowcem" i pabianickim .,Włókn.ia- mara w bramce. Szczególnie ten o1
0
dukcyjne.
o .doswiadc~emac ·. J?~acy.szk 1 czycielom- i pracownikom szkol rzem".
sta!ni broni nieraz w beznadziej.
Remont maszyn mimo trudnoki mctwa Związku Radzieck :--"'. nictwa.
.'l'omaszowianie do Pabianic przy- nych sytuacjach.
·
jechali
bezpośrednio z Radomska, a
Gospodarze
s trzelaj~ dużo i celnie.
na
jakie
·
napotykają
kuźrtie
i
war'Nauezyci
:..lstwo
W
swei
maW
crzasie
konferencji
Po
warto't produlcc;i lełnei
więc ze zmęczonymf"i kontuzjowany Mimo jednak Ich naporu, wynik usztaty naprawcze w zaopatrywaniu sie iest ludowe. związan"e z klasa podsumowaniu dvskusii
wz rośnie o 30 procent się w Cż(ści zamienne jest przepro- robotniczą, jest socjalistyczne i kierownika Wydziału . przez ml zawodnikami.
trzymuje się i dopiero na siedemna
O&wiat.y
Szczególnie
osłabiony
był ście minut przed końcem, po rzucie
ednym z po ds ta wowych zadań, wadzany w terminie i zgodnie z pia ''!idzi iasno droite nasze110 mat- przy Prezydium MRN w Tomaatak
.,Związkowca ",
co
!po- roż nym, Żuber kieruje piłkę do siat
j<1kie stawia Plan 6-letul przed · go- nem. Celem zllkwidowania wyzysl<u
szowie tow. Kornackiego oraz wodowało zażartą walkę obron- ki. Jest 1 :1.
SfJC>darką leśną, jest zagospodarowaprzedstawiciela Okree:u ZMP nych formacji drużyny z prącym do
Po tej bramce obie drużyny pod.
r.ie istniejących jeszcze 245 tys. ha biedniaków prżez bogaczy wiejskich
OfSZtOt elektrotechniczny
tow.
Sobocińskiego. zebrani przodu atakiem „Włókniarza". Po rywają się, chcąc sobie zapewnić
zri;bów wojennych, zalesienie 306 oraz pełnego wykbrzystania maszyn
kilkunastu minutach drużyna toma zwyci ęstwo. I oto na 4 minuty przed
tys: ha ni eużytków i sła bych grutl· przy sprzęcie traw i koniczyn orga Szkoły
przyj~li następującą rezolucję:
otrząsa si~ z przewagi i sa końcem meczu, Wątróbski otrzymutt'iw rolnych oraz dolesienie nadmit.r nizuje się pomoc sąsiedzką.
„Nauczycielstwo powiatu br?e szowska
ma _przechodzi do ataku. Następuje je piłkę, niezagrożony przez nikogo,
riie p,rzerzedzonych powierzchni leś 
Ważnym zagadnieniem jest zao· w n ow v m lokalu
zińskiego i miasta Tomaszowa. kilka niebezpiecznych sytuacji, koń~ r.odprowadza ją pod bramkę „Włók
nych. Zagospodarowanie lasu opart~
l'atrzenie
rolników
w
żerdzie
poz
dniem
si~tpnia
warPztat
elek
z~brai:e.
na konf:renc]i naucZY- czących się na przedpolu przeciwni niarza" na odległość 2 metrów i
będzie o najnows.ze zdobycze nanko·
19
strzela„. „w niebo". Przy stanie 1:1
'!ł J?Ier:vszym roku ka.
we,. Zmianie ulegnie drzewostan na· trzt~ne do budowy kozłów, do s~~ 1 trotechniczny im. Hanki Sawlck.lej c1el~k1e1
W 3() minucie Wątróbskl otrzymu końezy się mecz.
Pla~u
i::r.~· ch lasów. Ze sztucimie sadzonych sztn1a traw. Sprawą tą zajmuje się przy śrtl!dnie~ Szkole zawod?w~j z~ real!z.owan~a w1.elk1ego
je piłkę z lewego skrzydła i spoko.i
Wynik remisowy nakazywał dojc.anowiekowych i jednogatunko· :·y~h PAR wspólnie zt Zw. Samopomo• stał przeniesiony z ul. Tekli na ub j Ssresc1oletmego 1 w przededmu nie
ją w siatce, obok bezrad grywką, lecz przemęczeni tomaszocę Armil Czerwonej 12 (wejście I PolskieRO Kongresu Pokoiu, nie lokuje
lasy .zmienione będą na mieszftn~ , cy Chłopskiej.
stojącego
bramkarza pabiani- wlanie odmówili dalszej gry, god~ąc
wielogatunkowe, różnowiekowe i do
Przy sptzC:cie drugiego pokosu prżez. posesji!; przy ul. Armii Czer· no wysłuchaniu referatów i d y- czan.
się na losowanie. Losowanie wypad
starczające szybciej
i więcej l~P:
traw t konlczyń we:tmie udział o- WóneJ lO).
-ikuśii
postanaw~.
Po przerwie gospodarze zwiększa Io pomyślnie dla pabianiczan i tym
:
iizych gatunków drzew dla go~podar
koło IO.OOO kosiarek, należących
Wars~tat, który jest p!a~ów~ą
- idąc za nr7.vl~l::idem kla- ją tempo, a u tomaszowian widać samym .,Zwią zkowiec" został wyelik; narodowej. W ciągu na.ibli7.szyc!i
szkolen1owo - usługową. przY.11'1'lll.Je
b .- . .
.
oznaki zmęczenia. PodaniR staią $ią minowany z rozgrywek o „Puchar
do Spóldzltlczych Ośródk6w Ma do naprawy Odbiorniki r1tdlowe, ma
s~ ro otn~c~e1 1 pod kierow- niecelne, znika start do pilki. a kon Polski''.
6 lat warto ść produl;cji leśnej wzro
szynowych. Mają one skosić 190 szy11y silniki oraz wszelkie -urządze
śnie w porównaniu z 1!149 r. o 30
·mctwem ieJ awangardy
tuz,iowani Kol'nar i Rózga niemal n!A
Zawody prowadził dobrze ob. 'Raprocent.
. ty~ . ha.
' n.ia 1dektryczne.
Polskiei Zjednoczone; Partii biora udziału w _grze. Słabną rów- · cięcki. Widzów ponad 2.000 osób.
4 ...., Dworz-.ac KolejOW1
...... Milkja Obywatelska
51 ':....J Straż Pożarna
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Os•ąąnlęcla wąnalazcOUJ I raclonallza1orów radzlechlch

•
•
'Frołowa
„Zsypywacz" - •1·nzyn1.era
wyładowu.ie "'· ielotonową ciężarówkę .
Wśród niezliCJ:onyCh wynalazków
i pomysłów racjonalizato:ów i ncwatorów radzieckich - na uwagę
riasługuje prosty, ale o t~r.nioslym
znaczeniu przyrząd , z.nacznie przyśpieszający 'wyładunek płodów rolnych z aut ciężarowych. . .
Przyrząc: ten. wynalazku inż. Frołowa , wyzyskuje przy wyładunku siłę motóru i po.zwala
zrzucić
bez
uszk0d2enia całą zawartość wielotonowej ciężarówki w ciągu jednej
minuty.
•
Pomyślmy tylko: 2aniiast w ciągu
np. 30 minut - wyładowuje się
trzy tony buraków czy kartofli, dosłownie w mgnieniu oka, !.;ez pomocy ludzkich rąk . W przeliczeniu na
tysiące kołchozów i sowchozów radzieckich zaoszczędza to miliony
godzin pracy ludzkiej i setki milionów rubli.
Zamieszczamy poniżej r ysunki,
objaśniają'ce ! r wynalazek mzyniera
Frołowa . Nie wątpimy, że znajd2ie
on zastosowanie i w naszym transporcie, przynosiząc jeszcze w tym
roku setk;i milionów złotych oszczęd
naści oraz zwiększając wykorzystanie c,1ężarówek do maksimum.

proso ·łódzko w dn. 1 wrześnio 1930 r
ZASŁABNIĘCIA

HITLEROWCY
PODNOSZĄ

GŁOWĘ

W riwiąr.iku ze zbliżającym się
dniem wyborów do Reichstagu hitle
rowcy wrz.mogli swą „działalność ",
wyrażaijącą się w na1
padach na lokale partii kom;unistycrznej. W Hamburgu uzbrojeni w noże j kastety
wyrnawcy
Hitlera
zamordowali
dwóch
diziałaCJ:y
rz:wi.ązkowych.
Z :innych miast niemieckich donoszą
o poranieniach i zabójstwach,
;popełnianych prrz;ez
rozzuchwalone
męty z: szeregów NSD.AP.
. REWOLUCJA GŁODOWA
W BUDAPESZCIE
Jak donoszą gaa:ety poipołud11iowe
w Budapeszcie wybuchła w dniu dzi
siejszym „rewolucja głodowa" - za
powieda:iana jeszcze w dniu wczoraj
Sllym pi:'rlez bezrobotnych.
Ponad 150 tysięcy ludzi, pozbawio
nych pracy, wyruszyło o świcie na
ulice miasta - domagając się chleba i pracy.
·
N:a ulicy Andrassy demonstrantów spotkała policja. Bezrobotni połamali ławki, poprz.ewracali tramwaje i au.ta .i ro.z.poczęli regularną
bitwę.

Z

GŁODU

Na ulicy Wólczańskiej upadła na
trotuar - Stanisława James. Lekarz
pogotowia stwierdził
silne
omdlenie z: powodu wyCJ:erpania
głodu.

CZTERY · „REW-OLUCJE"
W POŁUDNIOWEJ AMJIBYCE
' W Argentynie, Brazylii, Kubie i
Peru doszło do silnego wrzenia rewolucydnego. Wskutek przerwanla
połączeń telegrafi~nych
brak ści
śleiszych danych o ruchach
wojsk
„rewolucyjnych". kierowanycl) przez
generałów, praekupionych przez · róż
ne · obce mocarstwa., jak USA, Wi·~l
ka Brytania, względnie Niemcy (Argentyna). Na· giełdzie now.ojorskiej
akcje południowo ame.ryk;n'lslde spa
da,ją przy dużych obrotach.
SPORT PRZED 20 LATY
JĘDRZEJOWSKA

MISTRZYNIĄ

POLSKI
W piątym dniu turnieju tenisowego tytuł mistrrz;yni Polski zdobyła
Jadwiga Jędrzejowska.

w ciągu 1 minuty
lu i

uwiąriuje się

je u wbitego w ,zie
pala. Teraz już wystarcrzy, by
maszyna .rus'Zyla naprzód, a cały ła
dunek za jednym .riamachem spada
z auta berz; pomocy rąk !Rys. 5);
Nie wątpimy, że wynalazki inżynie
ra• Frołowa, rzalecone przez RaMieckie M inisterstwo Rolnictwa 'dó powszechnego użytku, . znajdą również
eastosowanie i w naszej gospodarce
rolnej i budownictwie, że wykorzystają je nasze PGR..,y i nasze gospodarstwa · spó''lzielc'Ze jeszccze w tym
roku podczas jesienne j iZWÓZki pło•
dów rolnych.
Wielki Związek Radziecki nie ·r ezerwuje swych don iosłych wynalazków wyłącznie dla siebie. Dane o
wynalazku inż. Frołowa ogłoszone
w gaeecie „Socj<tlistyczne rolnictwo"
. . .
.
.
· .
(SocJ.allst1cnes~oie Z1emle?1elJe) pra:edruk?wane rzostały „ w szere~
gazet panstw demokraci1 ludowe),
·
· ·
k'
i znajdą mewątpliwie szero 1e zasto~owanie w tych krajach. _.
mię

3

Rys. 3. - Po prnyjeźdrz.ie na mie;-1
sce. z:syl?u kart ofli, _szofer um'.lcn~a
konce linek na wbitym w z1~m1ę
kołku. Potem wraca do kabiny i·puszcza w ruch auto. Kartofle zsy·
pują się z ciężarówki na ziemię w
ciągu dosłown ie kilku sekund.

nych dr.utów, przeplecionych deszczułkami szerokości dłoni.
'l;'a „sieć" Frołowa przymocowana
Jest jednym koncern do tylu clęzarówki, drugi zaś koniec z.aopatrzony
·
. k
z·y na szoferce"
w mocną 1m ę 1e
"
·
Na linki nakłada się siano. Po
Po wyładowaniu kartofli szofer P"""YJ'ez'dzie na mieJ'sce zwórzki pr.zeumieszClla „szufladę" na swoim miej .-~
scu i wraca po nowy ładunek.
ciąga się linki ponad sianem do ty-

Wynalaczek inżyniera Frolowa jest
tak prosty i tani, że 'da się· J;'o skonstruować w każdej najprymitywniej
szej kuźni. „Zsypywacz" Frołowa
zastosowany być może do transpor·
tu
kartofli,
burakó:w,
jabłek,
marchwi, cebuli i innych płodów_ rol
nych, może być również użyty· z ·po·
wodzeniem do transportu żużla; gru
Rys. 1. :_ W c1ęzarówce tuż za zu
i innych materiałów budowla·
kabiną szofera umieszC'la się drewnych.
nianą lub żelazną „szufladę", do któ
rej pnzymocowane są duże, mocne
* * *
~AŃSTWOWY
l'EA'l'łt l. l<JTNI ,;OSA"
Hnki. Końce linek leżą przed nała
TEATR IM. ~'l'EFASA JARACZA
(u]. Piotrkowska 94, tel. 272-70) dowaniem kartofll na dnie auta (ul Jaracza 27)
i muszą być dostatecznie , długie,
Dzjś teatr nieczynny
4
tak, aby wystawały kilka metrów
D ziś, o godz. 19.15
sztuka Alek.poza
samochód.
·
&ancfra Gergely pt. „Sprawa Pawła
l'EAT.K ..A~LEIU.N„
Eszteraga".
(ul Piotrkowska 152)
PANIS'ł'WUW\' l' EATI{ NOW1'.
Dziś, dnia '1 września 1950 r.
o
(ul. Daszyńskiego 34, tel. 181·30 godZ. 14 i 17 p1·emiera sztuki pt.
Teatr nieczynny do 3. IX. br.
„Sambo i lew", widowiska zamknięte
dla. szkół. Kasa czynna codziennie
PAN::i'!'WOW~
od godŻ. 10.
TEA'i'H ł'O.WS:l.ł:l,;łł.NY

I

· . ~· Rudnicki.

W chwili oddawania numerów
pod prasę .....:. do walki z bezrobotGŁAŻEWSKA ZWYOIĘŻA
nymi wystąpiły silne oddczlały wojW BIEGU NA PRZEŁAJ
skowe. Jest wiele zabitych i ranW biegu na prnełaj, na dystansie
nych. O godzinie 12 w południe 1200 metrów pierwsze miejsce tzdołąciżność telefoniczna
z Budaipesz-1 była czawodniczka łód2ka Głażewtem czostała przerwana.
ska, osiągając C'las 4)5.

I": '.•

„

TEATR V

.„

I

(uL Obrońców Stalingradu 21

tel 150-36)

PA~STWOWY

TEATR żYDOWSKl
(ul Jaracza 2, tel. 217·49)
Dziś teatr nieczynny.

Codziennie o godz. 19.16 komedia
Al. Fredry „ Wielki człowiek do ma·
Rys. 2. - Zan1ieszczony obok ryłych interesów".
sunek prczedstawlający „szufladę"
Inżynier
Frołow
skonstruował
Ka.sa czynn·a w godz. 10-13 t od 16.
'l'E~'l'tt „P!NOI\ tu·
jest tak prosty, że n~e wymąga !>~{!-Ze róiivnież . .pr~;irrząd . da wyładunku sia
K'opernilia' 16)
TEATK KóMEUll° MOZYCZNEt'
gółowych objaśnień.
Trzeba tylko na, polegający mniej więcej na ta..LUTNIA„
Widowiska. zamknięte w związku uważać, by „szuflada" nie była ani kich samych zasadach.
' Godz. 19.15 „Córka 'pani'"Augot". z uroczystym · otwarciem roku szkol- za wąska, ani za szeroka, a" odznaNa -Tysunku Nr•· 4 •widzimy ów
czała się za to dostateczną „mocą".
Zmżki ważne.
nego.
prayrrząd,
składający się z 4 -moc-

·' ··ew:·

KINA

ADRIA dla młodzieży (Stalina 1)
,J(latka. słowicza", dod. „Ma.gne·
ty:ian", godz. 18, 20
BAJKA (Franciszkańska. 31)
„As wyw:ia.dru", dod. „Bieg na 1>rze
łaj", godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 12)
BALTYK (Narutowicza 20)
„Maskarada", dod. „świat mło·
dych Nr 12", godz. 19, 21
(Dla dzieci. powyżej lat 12)
GPYNIA (Daszyńskiego 2)
„Program Aktualności Krajowych
i Zagranicznych Nr 33", (Kronika
Nr 36-50, „Jedna z wielu", „Rzeka. Ka.ma"), godz. 18, 19, 20. 21
BEL (Legionów 2) Kino' 'nie
czynne z powodu remontu.
MUZA (Pabianicka 173) „Zwariowa
ne l<>tni:s1ko", dod. „Grainica. pokoju", godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 7)
POLONIA (Piotrkowska 67) „D,vie Brygady" prod. polskiej,
dod. „ W kraju socjalizmu Nr 6"
godz. 19, 21
.
CPI.a dzieci powyżej lat 12)
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
,,Miasto młod~ieży", dod. „:{>odmQs]i;iewskie p·ałace", godz. 17.30, 20
(Dla dzieci JJowyżej lat 12) .
ROBO'l'NIK (Kiliń skiego 178)
„Zwcięski powrót", doo. „18 milio
nów", godz.' 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 12)
G &. O I
Komtteta I WoJe·
w6dzkłego Koinlteta. Po111deJ z1„
CllloczoneJ Partii aobo&DScnJ

Organ

Ł64zktego

Redaktpr

na~
oaezelł'elO

u·

redak:.Orów cazetelc
nych

łclen•

21t-U

mutacji

Dział
PJ!ał

miejski I IPOńDW7

Dział

ekooomlCZDJ

Dział ro~

221·29

IM-21
wewn. I 111
211-u

254-21

-

Redakcja oocu:i

wewn.

e

172· 11

&olporłaL

Łódt, PlotrkoWaka '18,

· Ad111łoistra1?3a
Dział

tel. 121-22
29M2

ogłosze6: t.6dł, Plotrkow·
lOła, leL 111-ao l llł-71

· 1'ka

Wy~Wl!A RSW

Adr.

lłed.t

,.Pra.ta"
t.ódt, Ploukowsn 18,

m-ele

piętro.

DruL zakł. Grat. BSW "Praaa"
t.6d:I:, at. Zw1rkl 11, łeL IOl-CZ.
Prenwnent• prąjmuj•

P.P.&. .,Bucb"

wr. vn..wa.

M

litOD'9 P.X..0,

.·

Kupon konkursowy Nr 8

~·-····,· ······

--ono-\

•,

118-0~

partyjny
21&-19
DZiał korespondent6w robcf.ntczych s chłopsłl::leh onz
Dział

spostrzegawczość

„_

211-u

Sełl:retan odpowiedzla~

na

? ,t

119-lł

red.

„Głosu"

ROMA (Rzgowska 84) „Dwaj panopt_ „Co jest w tym niemożliwego 11 .,
we F", dod. „Pieśń wioimy",
· godz. 18, 20
Począwszy od 25 bm. zamieszczamy kolejno po sobie na~tępu 
(Dla dzieci powyżej lat 12)
jące rysunki (w liczbie 10), z których ka.żdy za~ra jakiś błąd
REKORD (Rzgowska 2) „Strój gan :eprawdziwy lub zgoła „niemotliwy" tzw. szczegół sytuacyjny
lowy", dod. „Budujemy rudowę
(jeden lub dwa).
glowce", godz. 18„ 20
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
Na czym będzie polegało zadanie uczestników konkursu? - Na
dTY LO WY (Kilińskiego 12::1)
ujawnie!1iu błędu, na stwierdzeniu, co w danym rysunku jest nie,;Za siedmioma górami", dod. „Dzi
prawdziwe czy nieprawdopodobne.
bł d
siejszy Stalingrad", godz. 18, 20
1·
·
.
Ja~niac
ę y na ezy na zamieszczony;:~ przy kazdym rysun·
{Dla dzieci powyżej lat 7)
ku specJ_'.łlnych kuponach_ ~onk11rso~ych, na~srłając odpo~ierlzi
śWIT (Bałuoki Rynek 2) „Milczenie.
(wszystkie razem) w termin ie do dma 15 wrzesnla br. włącznie, n.a
jest złotem", dod. „Słonecz.na polaadres redakcji „Głosu", Łódź. P iotrkowska 86.
na", godz. 18, 20
(Dla młodzieży . powyżej lat 14)
Wś~ód uczestników · konkursu, którzy trafnie „zdemaskują"
TATRY . (Sienkiewicza 40, w l"<tro·
wszvstk1e błędy. zawarte w rysunkach _ rozlosujemy szereg cen·
dzie) „Muzyka i miłość", dod. Pod·
nych nagród ·w teJ· li'czbie
kupon ate • ł
. · · · 't
b ko .
.
'
m
r1a u na garnl ur 1u
moskiewskie pałace"; godz. 18.30,
stl~~· zegar-budzik, serwts stołowy oraz 50 wartościowych nagróil
20.30
.
ks1ązkowych.
·
(Dla dzieci powyżej lat 10)
TĘCZA (Piotrkowska 108) „Klęska
s-zpiega", dod. „W lasach Meszczery", godz. 18.30, 20.30
(Dla dzieci powyżej lat 12)
WISLA (Daszyńs:kiego 1) „Dwie 1 • ·
•k
·
mię 1 naZWIS O .. „ „ „ .... „ .. „.„.„..•..........•.... : .. „ ...„........„:...„ •....••.•...„ .•.••••••••.,.
Brygady" produkcji polskiej, dod.
„W kraju socjalizmu· Nr 6-50"
Zawód ( · •
)
·
,
godz. 18.30, 20.30
ąne1sce pracy -·"·-···-···------··--·--------··
WŁóKN l ARZ (Próchnika 16)
„O świcie", godz-. 18.30, 20.30
Dokładny adres „ .. „ ....• .'..• „.:..„„_·-··-·······-······-·-··----·-···----·--------······--·-··-·(Dla młodzieży powyżej lat 14)
WOLNOśt I Nap1órkowsk1el!o 16)
Zamieszczony poniżej rysunek zawiera następujące
„PłomieJ11ie" doił .
„Ceramika wę-.
gierska.", godz. 18, 20
błę d y (nte
• śCIS
. IOSCI
' .) „„....,„.. „„.„....„„„..„.„.„... „..„..„.........•....·„....„ ..............•...
'
„
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
ZACHĘJTA
(Zgierska 26)
. .. ...
...._________________________
. .. ..... ........ ........ . . ........ ....... ... ... ...••. „ .•..•. ••• „ ..•.. „ ............ ..... ...................... .... „ .....
„świat się śmieje", dod.
„Pokój __
tml!'
,_______...,,_____________________.
, zwycięży wojnę", godz. 18, 20.30.
„~
(Dla ddEci powyżej lat 10)

aeoasuJea
KOLEGIUM BEDAKCY.JNB.
TelefOU:FI
Zastępca

Konkurs

Program na

d:llień

1

września

1950 r.

12.04 Dziennik południowy. 13,10
„Związki zaw<>dowe walczą o p:·awo
człowieka". 13,30 Koncert. 14.00 Radiokronika. 14.20 (Ł) Muzyka popularna. 14.55 „Mówią książki" . 15.J.0
(L) Muzyka francuska. 15.30 „Tomek
idzie do szkoły". 15,50 Muzykr. koreań ska. 16.00 Dziennik popołudnio\vy.
16,25 (L) „Jak pracuje :iasz komitet
blokowy". 16.35 (Ł) Pieśni różnych
narodów. 17.00 „ślą.sk w trwałej wa.I
ce o pokój". 18,15 (Ł) Koncert ży
cz.eń. 18.40 „Szpilki". 18.55 Koncert
symfoniczny. 20.00 Dld1>nnik wieczor
ny. 20,40 „UlubioM melodie". 21.15
Utwory Bacha. 21,5<\ Re~01·taż z wy
ś\"igu kolarskiego Zgorzelec - Warszawa. 22.00 „Wszechnica Radiowa".
22.15 Koncert. 23.00 Ostatnie wiai:lo
re.ości. 23.15 Muzyka.

„

, .

-

.

„.,.

Ze

„

spori~

W niedzielą zdobywamy wszyscy odznaką SPD
w kolarstwie, t1ó1bom lekkoatletvr.znvm i oływaniu
Nm POTRZEBNY N A WET
WŁASNY ROWER •

bogatym i urozmaico
Wniezwykle
nym programie imprez sporto-

wych, jakimi sportowcy łódzcy ucz
czą I
Polski' Kongres ~okoju i po
czątek roku szkolnł'!go, p0tlkreśllć
należy dwie imprezy o charakterze
masowym. Imprezami tymi . będą:
wyśeigi kolarskie dla młodzieży do
lat 18 o młodzie:7..ową odznakę SPO
oraz masowe próby na odznakę SPO
w trójboju lekkoatletycznym ·1 w
pływaniu.
,
NA ULICY GDAIQ'SKmJ
POMIĘDZY ULICAMI
ZAl\łENHOFFA
.
A GEN. ŚWIERCZl!!WSKIEGO
WyŚcigi kolarskie o odznakę SPO
przeprowadza w niedzielę ŁOZ'K
na odcinku ulicy Gdańskiej pomi~
dzy ulicami Zamenhoffa
i
gen.
Swierczewskiego.
w_ wyścigach_ b~dą mogli brać
udz1a~ ~h.łopcy 1. d~1ewczęta.
, .
Wysc1g1 - mow1 nam pl'Zedst:iwi
1ciel ŁOZK, ob. Jóźwiak - będą po
siadały charakter sprinterowskl, to
jest wyścigów krótkich. Wszystkie,
zarówno dla dziewcząt, jak i chłop
c?w, odbywa~ się będą na dystans1e. 500 metro'ń'. na cza~ ze startu
lotnego. w, czas1e z~:"'?dow ruc~ ko
··o,.;y
będzie oczyw1sc1e zamknięty.
1
~ NORMY DLA CHŁOPCOW

I

.

- Te niewysokie normy powinny zachęcać .do starta jak 1;ajlic~C'
niejsze rzesze naszej młodzieży, umiejącej jeździć na rowerze. Nadmienić bowiem jeszcze trzebą, że
do wzięcia udziału w tych zawo dach nie potrzebny jest nawet wła
sny rower. Ponieważ biegi na odznakę rozgrywane będą w grupach,
rower będzie można nożyczyć nawet od kogoś na miejscu. '
;zo;APJSY PRZYJMOWANE SĄ
·
OD DZIS
Zapiay do wyścigów przy.imowane h~cfa dzi~ i jutro od godziny 1'
do %0 {Piotrkowska 67, lewa oficy·
na Il piętro), a w dniu 3 września
od godz. 8 rano na !';tarcie wy~cł
gów. Wyścigi rozpoczną się punktu
alnie o godz. 9 rano.

W TRÓJBOJU
LEKKOATLETYCZNYM
NORMY BEZ ZMIAN'
Próby r.a zdobycie odznaki. SPO
w trójboju lekkoatletyq:nym przeprowadzą n asze zrzeszenia sportowe na wszystkich swoich boiskach
w godzinach od 9 do 12. Normy obowiązywać będą te same, co
w
dniu 22 lipca.
- W myśl zarządzenia GKKF Przypominamy, że trójbój lekkomó,wi ob. Jóźwiak - wyścigi oa atletyczny obejmuje bieg na 60 m.,
zddbycie· odznaki młodzieżowej SPO wzglednie {w zależności od ~leku)
przeprowadzimy w dwóch grupach na 100 m., skok i rzut.
W pierwszej grupie startować będzie. młodzie?: w wieku od 15 do 16
NAJŁATWIEJSZA PR~BA
lat, w drugiej od 17 do 18 lat. NorNajłatwiej jednak będzie zdobyć
my na zdobycie odznaki nie są wy odznake SPO w ołYwaniu. Tutai
sokie. Młodzież męska w wieku od wystarczy bowiem pr zepłynąć ~ylko
15 do 16 lat powinna przejei:hać 25 :l1etrów, w stylu takim, w jakirp
500 metrów w c;rnsie nie gors~ym od kto potrafi i w czasie dowolnym.
1 minuty 20 sekund, a w wieku od
Próby przeprowadzane będą
17 do 18 lat w· czasie nie gorszym dniu 3 września na basenie .,Włók
od 1 min'uty 15 sekund.
niarza" przy ul Kilińskiego, w goNORMY DLA . DZIEWCZĄT
dzinach· rannych.
W chwili obecnej, gdy w Łodzi
- Dla dziewcząt - mówi nasz roz
mówca - przewidziane
sa następu i województwie odbywała się ma.so
1
jące minima: dla grupy pierwszej wa nauka pływania, próby na zdo
od 15 do ·15 lat - ' 1' minuta 30 se· ,,_..cie odznaki SPO w tej dyscypli
kund, a dla grupy.·drugiej oli 17 do ·1i.e sportu, powinny zgromadzir;· naj
więcej kandyd!'ltów.
18 lat - l minuta 25 .sekund.

w

.

w·d
.,,
i zęwa

P1łkq~zy ·,,

.czeka· ' cię~ka przepra-w a

Zespól Widzewa czeka w niedziElłę
ci~żka przeprawa.
W dalszych rozgry;wkach o mistrzostwo II ligi ło·
dzianie sp?tkają się w Gd~~sku z ~u
d?wlanyrn1. Sądzl;lc p_o rnie1scac_h Ja·
kie zespoły. t_e zaJm.uią w .tabeli, fa.
i'l'orytem wm.1en_ byc zespoł . g.o sp.odarzy. Łodzianie zapow1edz1eh Je·
dnak, że do końca rozgrywek walczyć będą ambitnie. Przypuszczamy
więc, że Widzew
dotrzyma przyrzeczenia.
Kolejarz w Toruniu powinien poko
nać drużynę Budowlanych ze świdni
cy, , Kolejarz w Bydgo~zczy stoi na
straconej pozycji, trudno mu będzie
nawet wywalczyć wynik remisowy.
B.zura w Chodakowie b,!ldzie miała
trudne zadanie w pokonaniu zespołu
St~lj z .SOS!JOWC~·

I

Związkowiec w Radomiu

wygrać

ma

szanse
z drużyną Kolejarza z Ostro·

wa. ·
W grupie wschodniej przewidziane
są następujące mecze:
w By tomiu: Ogniwo Kolejarz

Przemyśl.

·
w S:zęstochowie: Ogniwo - Ogniwo
Tarnow,
w Przemyślu: Związkowiec - Stal
Lipiny,
w Katowicach: Stal -

Związkowiec

Chełmek,

w Lublinie: Lublinianka
niarz Częstochowa.

Włók·

'

