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WARSZAWA (PAP). - Polski Ko
mitet Obrońców Pokoju ogłosił hasła na I Polski Kongres Pokoju.
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Szantaż USA wRadzie Bezpieczei1stwa
Acheson grozi krajom marshallowskim wstrzymaniem kredytów
w razie odmowy ·poparcia dla agresji amerykańskiej w Korei
monstrowały, Że nie dopuszczą żad·
nych niedogadzających im uchwal
Rady Bezpieczeństwa.
Zwracając ~ię do przedstawiciela
No1wP.q1i ·- Malik dodał , że to. o
c~m wspomniał, wyjaśnin już wszy
stko i żadnych dalszych komentarzy
nie wymaga.
.
. .
.
N astępme, przyponnnaJąc, ze prze
kolejprzewidują
pisy proceduralne
ność obejmowania stanowiska prze\>1odniczącego Rady w porządku alfabetycznym, Malik stwierdził, że Zw1ą
zek Radziecki uznał za konieczne wy
pełnienie swego obowiązku i zajęcie
stanowiska przewodniczącego w Radzie Bezpieczeństwa, przy czym zwró
cil się jednocześnie do Rady z ape·
Iem o uregulowanie kwestii koreańskiej drogą pokojową. Jednakże tzw.
„większo~ć" Rady, kt~rej frzon sklada się z bloku ame1·ykańskiego,
wzniosła „mur oporu" przeciwko rezolucji ZSRR w sprawie pokojoweg'>
uregulowania problemu Korei i dla
zagmatwania tego problemu usiłowa
ła wysunąć wszelkie nieprzekonywujące argumenty.

NOWY .JORK (PAP) - Dnia l i nęła. Delegat francuski twierdził że
11'erpnia Rada Bezpieczeństwa pod Związek Radziecki stara się nie tylk'l
przewodnictwe::1 <lelegata ZSRR Ma- d•>pomóc północnym Koreańcz ~·korn
lika winowiła dyskusję nad kwestią przeszkadzając pracy I'..ady Bezpi•!~
koreańską.
czeństwa, ·lecz i naru:;zyć solida1no..ić
Xa początku posiedzenia ogłoszony między członkami Rady, izolować
7.o;tał francuski przekład wowy Ma- USA i przedstawić USA jako i.grelika z dnia 11 bm., w której delegat sora.
radi;iecki potępił agresję USA w [\.o
Delegat francuski dał wre~zcie do
re-: i przedstawił radziecki program zrozumienia, że popiera propozydę
pokojowego uregulowania konfliktu przedstawiciela Hindustanu.
·
korcańo;kiego.
Glos zabrał

przedstawiciel Ekwadorn Quevado, który - jak należało
oczekiwać- poparł stanowisko USA.
Quevado wypowiedział się przeciw1rn
zaproszeniu · przedstawiciela półno
cnych Koreańczyków.
przemówienie wygłosił
Dłuższe
przedstawiciel Norwegii Sunde, któ·
ry zgodnie z obstrukcjonistyczną tak
t~ ką bloh.-u ang-Io-amerykańskiego, 11Związek Ra·
!li!ował przerzucić na
dziecki winę za impas wytworzony
przez wspomniany blok w Radzie Bez
Jliecz;eństwa na tle zagadnień p1·oc1~
duralnych.
Po przemówieniu delegata Norwe.gii, przedstawiciel Hindustanu Ra·.1
zaproponował nieoficjalnie powołanie
komisji, składającej się z 6 niestałych członków Rady. która miałaby
zbadać wszystkie złożone propozycje
w sprawie Korei, a następnie przed!ltawić swe zalecenia Radzie Bezpieczeństwa.
Na początku

swego przemówienia
Rau oświadczył, że trudności na drl'I
dze do rozwiazania kwestii koreat'iskiej wynikają" - jego zdaniem - w
zasadzie z faktu istnienia napiętych
~to!'lunków między USA a Związkiem
Radzieckim. Rau wyraził opinię, J,e
da ~ię. hyć może, osłabić to napięcie
droJ?:ą wyznaczenia wspomnianej ko·
misji i przedstawienia. jej zaleceń Ra
dr.ie Bezpieczeństwa w określonym
terminie. Rada mogłaby następnie
powziąć decyzję w sprawie tych zale
ceń. Rau sądzi, że praca takiej komisji mogłaby również przyczynić
się do rozwiązania kwestii zjednocz:?
nia Korei po uikończeniu konfliktu
koreuńskiego. Oświadczył on, że, je.
teli jego wniosek zostanie zasadniczo
poparty, złoży on następnie oficjalną
propozycję w tym kierunku.
Jako następny mówca zabrał głos
pnedstawiciel Francji Cl1auveł, który powtórzył napastliwe argumenty
delegata Ekwadoru przeciwko Maliko
wi. Dając do zrozumienia, że ubolewa
z powodu zajęcia stanowiska przewod
niczącego Rady przez delegata ZSRR
dnia 1 sierpnia, Chauvel oświadczył,
że od chwili, gdy Malik stał się prze
wodniczącym, Rada niczego nie osiąg

-

PRZEMóWIENIE

MALIKA.
Malik odpowiedział w swym przemówieniu na twierdzenia i I zarzm.y
Chauvela i Sunde, wykazując, że ich
argumenty nie wytrzymują krytyki.
.Malik podkre~lił, że już na poprzednim posiedzeniu odpowiedział
l-~ pytania, wysunięte teraz ponownie przez Sunde. Delegacja: radziecka - oświadczył .Malik - jasna
przedstawiła swe stanowisko zarówno co do meritum, jak i co do strony proceduralnej kwestii koreańskiej.
Nikt nie uwierzy w szczerość i poważny charakter deklaracji delegatów Norwegii i · Francji, wylewają
cych krokodyle łzy z powodu „naruszenia" procedury Rady Bei.'Pieczeństwa, albowiem te deklaracje, złożo-

obu stron
w konflikcie, któ(y
pokojowi i bezpieczeństwu.

Nawiązując do uwagi Chauvela

n

temat powi·otu ZSRR do Rady, Malik powiedział, że delegat francuski
myli sit srodze, jeieli •tdzi, że Zwią
zek Radziecki wrócił do Rady w tym
celu, by głosować za agresjł amerykańską. przeciwko narodowi koreań·
skiemu.
Mówca zwrócił znów uwagę na
„mur oporu" wzniesiony dla przeciw
stawienia się rezolucji radzieckiej i
oświadczył, że przedstawiciele kraj~w m~rshallowskic~ otrzy~ali spe~.alne instrukcje dma 31 ltpca b~„
iededy ~enat USA, po zaaprobowamu
kr ytow. na plan. Marshall~, c_>·
st~=egł, .ze kra!e marshallowsk1e me
ot yma}ą nal~~ych ,z . tego t_ytu!u
fun~uszow, je~eh odmow1:i wspołdzia
łm.ua z agresJą amerykansk;s w Korei.
Posunięcie to, które nastąpiło nazajutrz po objęciu stanowiska przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa
przez delegata ZSRR, było - podkreślił Malik - otwartym i cynicznym naciskiem na. członków Rady.
Stany Zjednoczone wyraźnie zade-

Chauvelowi • ~lali!'

Mówca przypomniał, że rząd francuski w liście do generalnego sekretarza ONZ TrygYe Lie po1·ównał akcję
k·
f
. ·
K ·
l'SA
t . w . orei z wO]ną rancus ą w
' . .
' .
ie nam ie.
9hauvel w ~rot~1!11 prz~mo;:1enm
us1l~wał ?dpow1edz1ec na n_iektore u·
wagi Malika, zwłaszC'La zas na uwagę . w sprawie wojny ".ietnaJ?Ski~j.
Malik. wykazał w s1y~J replice, ze

v·

ar~umen~y

przedsta~v1c1ela

~rancu-

sk1ego nie wytrzymu]ą krytyki.
Stwierdził on, że gdy oświadczył, iż
stanowisko rządu francuskiego wobee Vietnamu jest zgodne ze stano''·iskiem USA w sprawie KorP.i, cytował francuski dokument oficja!n)„ czyli, że takie jest zdanie rządu
francuskiego, a nie radzieckiego.
Następne posiedzenie R\dY Bezpie
c;;eństwa odbędzie się dnia t 7 sier[l·
nia.

pot p a z ro n cz

wysłuchania

uczestniczących

zagraża

Odpowiadając

powiedział, że wcale nie oczekiwał
żadnych innych oświadczeń od przed
stawiciela rządu, który prowadzi bru
dną wojnę przeciwko ludowi Vietnamu, wałczącemu o swą niezawisłość.
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Koreańskie wojska ludowe rozpoczęły atak

na

trzecią

z

rzędu „stolicę"

PRAGA (PAP). _ w drugim dniu
obrad II Kongresu Międzynarodo·
wego Związku Studentów, toe7.ą
cych się pod p!"lewodnictwem dele·
gata brazyliJskiego R. Celidoniego
uczestnicy Kongresu wysłuchali IZ u
·wagą snrawozdania z dzięłalności
"' Wykonawczego MZS, któKomitetu
re zlożył pl'!lewodniczący Związku
inż, Grohmaii.
(Spraw<YZdanie to ;z;e względu na
spóźnioną porę, podamy w numeree
jutl"Zejszym).
w dyskusj, nad sprawoz.„ niem
pierwszy zabrał głos przedsta·,:.-:cieJ
delegacji koreańskie· na kongres
praski ppłk. Kan Bu~. Po gorących
owac1ach rze strony ozgromadzonych,
mówca rtilustrował drrieje bohater~
skich ;zmagań ludu koreańskiego w
walce o wolność, 11:arówno rz ciemięż
cami japońskimi, jak i imperialistami amerykańskimi, którozy w brutal
ny, barbarzyński sposób napadli na
Koreę i jej sPC>kojny, pracowity naród.
uchwalił reNastępnie Kongres
zolucję w sprawie Korei:

I

„

I

napas' c"

„Drugi Kongres Międzynarodowe·
go Zwią,zku Studentów wierny swym
zasadom, odrzucająrym wsa:elką woj
wolności I niepodlenę przeciwko
głości narodów. stwierdza, iż imperfallści dopuścili się ciężkiej zbrodni, Jdy przy pomocy marionetkowego rządu Li Syn Mana napadli na
Koreę, by w ten sposób przeszkow jej zjednoczeniu, którego
dzić
za.wsze pragnął lud koreański.
Drugi Kongres Międzynarodowego
Związku Studentów potępia zdecydowanie inicjatorów tej zbrodni. W
imieniu studentów całego 4wia.ta po
zbrodniarzy wojennych.
tępla on
którzy prowadze, akcję masowego
bombardowania spokojnej ludności

Li Svn Mana
:T

PEKIN (PAP). - Radio w Phen
ja11, donosi, że dowództwo nacz;lne
Koreańskiej Armii Ludowej ogłosiło
11 sierpnia wieczorem następujący
komunikat.
Na 1yszy.;;tkich frontach oddziały
Armi; Ludowej, po przerY:aniu linii
obronnyrh wojsk amerykańskich i li
synmanows!dch. •vojsk .marionetk~
w~·ch, ko'ltynuowały zacaekłe wałki.
Samoloty i okręty wojenne USA
w c!al~z:vm ciągu bestialsko bombal·du

· k Słudenło' W
Kongres M"tę dzynarodowego Związ
USA
b d 1· ą
~ ·1
na m1· łu1·qcy po ko"1· nar o· d ko re an'ski·

zp~:~~~:wi:te
::zi\~rst~r:i~z~~~ci
niami Karty ONZ. Postanowienia
wymagają

Ij

utrwalamy spra-

Zwiększając produkcję, wykonu·
Sromo·
ją,c przedterminowo plany, wzma
czeka amerygamy nasz wkład w walkę o po·
kańskdch napastników!"
kój!"
„Niech żyje . bohaterski naród
Szereg haseł mówi o za.dani.a.eh
Korei, który uwalnia swoją ojczyznę od amerykańskich inter- narodu polskiego w walce o pokój,
Głoszą one m. in.:
wentów!"
„Polska - niezłomnym ogni„Niech żyje walka narodów ko
wem frontu poko.iu. Wykuwać
l<mialnych o wolność i niepodlejej siłę i obronność - to nasze
głość! Precz z interwencją, amery
główne zadanie w walce o pokój!
kańską w wewnętrzne sprawy na
„Kobieto polska, pamiętaj
rodów azjatyckich!"
to morderpodżegacz wojenny,
Następne hasła pozdrawiają: przo
ca, to wróg, który czyha. na tydującą siłę światowego obozu :ioko·
cie twych dziecd. Walka o pokój
ju - Związek Radziecki, kraje de- to walka o życie, o jasną przymokracji ludowej i walczące o poszłość młodego pokolenia!"
kój masy ludowe krajów kapitalisty„Pokój - to nauka, praca, to
cznych.
pozdrowienia bo,ioPrzekazując
lepsza przyszłość i szczęście mło
dego pokolenia. Młodzieży poi·
wnikom o pokój na całym świecie :
Francji,
portowym
ska, stawaj w pierwszych szere•
robotnikom
gach obrońców pokoju!"
Wioch Brlgii i innych krajów kapitalistycznych, dalsze hasła ;>rzypo
Trzy końcowe hasła brzmią:
;'.c Apel Pokoju podpisały
minają..
„Niech żyje Wojsko Polski" pokoju i niepodległości!
straż
ju7 273 miliony łudzi, że miliard łu
Niech żyje Marszałek Rokossow·
dzi. którzy stoją na straży pokoju.
ski, bohater Stalingradu, Warsza
ludobójców atopokrzyżuje plany
wy, Gdańska i Poznania!"
mowych.
„Niech żyje Prezydent Bolesław
Osobna grupa haseł mobilizuje na
Bierut. pierwszy obrońca poko·
ród polsl(i do walki o Plan 6-lctni.
ju w Polsce!"
Oto nif'które z nich:
„Chwała Wielkiemu Stalinowi
„Niech żyje nasz wielki Plan
Chorążemu Pokoju, obrońcy su6-lf'tni! Walcząc o wzrost naszej
werennoścł i niepodległości narosil:v gosporlarczej i obronnej, o
dów!"
wzrost kultury i dobrobytu mas

tna

Uc >I< Ili (VI)

-

wc;gla, więcej sta.lf,
„Więcej
więcej tkanin!
więcej maszyn,

Czołowe hasła głoszą:
„Ręce precz od Korei!

ORGAN WK i ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

pracującyc:.
wę pokoju!"

Korei,

a w

szczególności

j<} i ostrzeliwują spokojne osiedla. 12
sierpnia okręty amerykańskie, w tej
liczbie jeden krążownik, us.iłowały o
strzelać zaludnione okolice zachodnie
go wybrzeża Korei na północ od 38
rćwnoleżnika. Celny ogień b'1terii nad
brzeżnych Armii Ludowej zm•;sił o·
kręty amerykańskie do natychmiasto
wego odwrotu„ Dnia 13 sierpnia lot
nictwo am.eryl:ańskie bombardowab
szere.Q' miejscowości na północ od 38
równoleżnika. Artyle~·ia przeciwlotni
cza Armii Ludowej zestrzeliła 1v róż
nych okolicach kilka samolotów ame
rykańskich.

*

LONJ:>YN (PAP). -

piętnuje

fakt, że podczas bombardowania

• *
Na

północny

w wschód od Waegwan wojska ame·

dniu 8 sit1rpnia br. zniszczony został
Uniwer~ytet w Phenjan i straciło żY
cie wielu studentów koreańskich.
Kongres przesyła najserdeczniejsze pozdrowienia walczącym o wol·
ność swej ojczyzny studentom ko·
reańsldm. Kongres domaga. się od·
wołania z ~orei wojsk amerykań
skich i anulowania bezpodstawnej
dccyzjl Rady Bezpieczeństwa. Ręce
precz od Korei!"
\ ' · głosowaniu przeciwko rezolu·
ej! wypowiedział się jedynie delegat
szkocki, a.le sprzeciw jego utonął w
huraganowych oklaska~h. .fakimi re
szta delegatów przyjęła rezolucję.

południowo . - koreań
rykańskie i
skie zmuszone zostały do cofnięcia
pozycje obronne. W
się na nowe
rejonie tym siły północno - koreań•
skle bez przerwy nacierają w kle·
runku Taegu.

Korespondenci donosozą, że Taei1J
znajduje się od dnia dzisiejszego w
działań wozasięgu bezpośrednich
jennych. Miasto to zostało całkowi
cie ewalmowane przez dowództwo
amerykańskie i przez władze polu·
dniowo - koreanskie.

Przodownica pracy i u·czony - delegatami na Kongres
Robotnicy Śródmiejskiej Lewej podejmują Czyn Pokoju
(Z obrad dzielnicowe; konferencji wyborczej obrońców pokoju)

Symboliczne gołębie przed „Bałty czynią to narody Związku Radziec- pokoju, które paraliżują zakusy imperialistów.
kiem" sygnalizują, że w sali teg.o kiego, ostoi pokoju". Prof. Leyko oświadcza:
I znów sala rozbrzmiewa okrzykakina odbywa się konferencja obronskandomi i hucznymi brawami - My, lekarze, poświęciliś~y się
ców pokoju.
Delegatów blokowych i licznie przy wane są słowa: „Pokój, Stalin, Bie- ratowaniu ŻJ'cia i zdrowia ludzkiego
.
byłych gości, którzy tłumnie wypel· rut".
i dlatego droga nam jest sprawa po·
nili salę, wita napis: „Wywalczymy
Po wybraniu Stałego Komitetu O- koju. Potępiamy imperializm i fajest nas miliard!".
trwały pokój brot1ców Pokoju Dzielnicy śródmiej szyzm, który usiłuje zgotować ludzKonferencji przewodniczy ąb . Frąt skiej Lewej oraz delegatów na Wo- kości nową ludobójczą zagładę przy
czak. Referat okolicznościowy, prze- jewódzką Konferencję Pokoju, przy- pomocy broni atomowej czy bakterywany raz po raz huraganowymi o- stąpiono do wyboru delegatów na. riologicznej.
Wynych Ameryki Północnej do niektó· 1towa Organizacja Zdrowia nie wy- klaskami i okrzykami na cześć po- I Polski Kongres Pokoju.
Droga mi jest sprawa pokoju, bo
rych krajów europejskich, m. in. i do stą)liła rówruież nigdy przeciwko koju, Związku Radzieckiego, Towa- brani zostali: OB. EMIL LEYKO - wojna zniszczyła owoce 30 lat mojej
Polski, 6 tzw. „ekstraktorów pobiel- zbrodniczym planom użycia broni rzyszii Stalina i Towarzysza Bierula profesor Akademii Medycznej w Ło pracy. Zniszczyła dwa zakłady naudzi i STANISŁAWA LENARCIK - kowe. które budowałem i w których
nia.ka" w celu podniesienia wydajno- atomowej i środków bakteriologicz- - wygłasza ob. God2ińskt
Do dyskusji zapisuje 'i<: l\'ielc osób. przodownica pracy, prządka z ZPB im. pracowałem , - zniszczyla książki,
ści tak ważnej dla zdrowia produkcji nych.
Ostatnio zaś światowa Organiza- Mówią o walce o pokój - przedsta- Dubois. Uczony i robotnica dobrze które napisałem aby pomóc w pracy
penicyliny. Stany Zjednoczone Arneryki Północnej odmówiły jednak wy· cja Zdrowia dała dodRtkowe ~wiade- wiciele kobiet, młodzieży, robotni- reprezentować będą Dzielnicę $ród- lekarzom i studentom. Teraz w ramie jską Lewą na Kongresie Pokoju.
konania tego zalecenia Rady Wyko- ctwo swego sprzeniewierzenia się ce- ków„ inteligencji pracującej.
mach Planu Sześ qioletniego budujemv
Przedstawiciel Zakładowego Kominawcoze; Swiatowej Organiozacji Zdro łom, którym miała służyć· i całkowiw Łodzi Zakład Fannakoloqii Aka*
*
wia. Uniemożliwiają one również od· tego podporządkowania się polity~e tetu Obrońców Pokoju Fabryki Pludemii Medycznej. Ze wszystkich sił
Rozmawiamy z delegatami. Ob. będę walczy!, aby ten zakład nie
powiednią wymianę doświadczeń w antypok-ojowej państw imperia!istycz szu i Dywanów im. Tadka Ajzena, ob.
zakresie badań nad produkcją takich nych, a w szczególności Stanów Zjed Klimczak, wśród entuzjazmu zebra- Stanisława Lenarclk mówi:
uległ zniszczeniu, aby nasza praca nie
_ Pracuję jako prządka w ZPB im. szła na marne.
antybiotyków jak streptomycyn:i, noczonych przez J>rzyjęcie jako człon nych, podaje do wiadomo!lci, ze za.
aeromycyna itp„ naruszaj11c tym sa· ków organizacji nikogo nie reprezen loga tego zakładu postanowiła wy- Duboi 5 • Już 6 razy przypadł mi za_ Dumny jestem. że obrońcy pomym fund~me?talną zasadę świato- tujących klik Bao Dai i Li Syn Ma- konać plan roczny na. 6 tygodni przed szczytny tytuł przodownicy praci•.
wej rgamzac]i Zdrowia, polegającą na i zaproszenie kliki Kuomintangu terminem t zaoszczędzić 25 mil. zł.. Szczerze pracuję. bo· wiem, że swą koju mojej dzielnicy wybrali mnie
aby w ten sposób zamanifestować codzienną pracą przyczyniam się do jako delegata na Kongres Pokoju.
na dzieleniu się osiągnięciami każde na III zgromadzenie 9gólne.
utrwalenia pokoju. Wiem, że gdy Nie zawiodę ich ozaufania - na Kon ,
Delegacja polska kilkakrotnie pro- swój udział w walce 0 pokój.
go państwa w zagadn.ieniach, zwi11za
Ob. Łukaszewicz, przedstawiclel Za pracą pr1v~norzę bogactw Polsce gresie i w codziennej pracy będę
testowała na zgromadzeniach o;ólnych z ochronił zdrowia.
Rząd polski musi równocześnie z nych oraz w Radzie Wykonaw~ej kła.dowego Komitetu Obrońców Po- Ludowej to przyczyniam się do wzro nieustannie walczył o utrwalE>nin po.
żalem stwierdzić, że światowa Orga- przeciwko podporz~dkowaniu świa.to- koju ZPW Im. Niedzielskiego, podaje, slu potęgi naszego państwa, sił obozu kojul
•
.
nizacja Zdrowia wbrew poprzednio wej Organizacji Zdrowia takiej poli- że załoga tej fabryki postanowiła na
----podj~tej decyzji generalnego dyrek- tyce. Delegacja polska wysuwała jed cześć Kongresu Pokoju zaoszczędzić
kobiet
t&ra, zatwierdzonej przez Radę Wy- nocześnie wnioski, mające na celu za 273 mll. zł., wykonać plan roczny do
~
rharakteru 30 lłstopada br. i 1wh;kszvł ilość bry
właściwego
Organizacji chowanie
światowej
konawcz1
Zdrowia, pominęła milczeniem to światowej Organizacji Zdrowia przez gad najwy:i:szej jakości z 31 do 60.
spaniałe os"1qgn"1ęc·1a
Zobowiązania robotników ::e śródsprzeczne z elementarnymi zasadami ścisłe prZIL!Strzeganie i wykonywanie
humanitaryzmu stanowisko Stanów jej statutu. Wnio!!ki te jednal< były miejskiej , Lewej witają zebrani dlu- 1
~
gotrwalymi owacjami.
systematycznie odrzucane.
Zjednoczonych.
w świetle powyższych faktów - „Mówiono tu - oświadcza ob. J
Dalszym przejawem ulegania przez
.
.
światową Organizację Zdrowia naci- Rząd Rzeczypospolitej Pol~kie.i, nie Godziński - że aktywiści pokoju '
J~k wymka z wygłoszonych refa
Katowi
KATOWICE. (PA:). skowi amerykańskiemu i przechodze chcąc brać na siebie wspólodpowie· winni prowadzić agitację na rzecz
nia na pozycje antypokojowej polity- działności za ograniczeN,.e i podp!>- pokoju w domu. w swych zakładach cach odbyła się ogołnokra.1owa nara rat0w oraz wypowiedzi licznych dyzatrudnione w
ki było niezgłaszanie żadnego s:irze- rządkowanie działalnoścf Swiatowei pracy, n~ '~_czasac.h, __ wszęd:zie. Siu- eh aktywu kobiecego 2'wi~zku : ..1wo· skutAntów, kobiety
ciwu przez światową Organizację Organizacji Zdrowia imperialistycz- siole. Wrnmsm'l'. mesc słowcl praw~y dowego Hutników, która dokonała o- przemyśle hu~n;czym wyk:u:ać sie mo
Zdrowia w sprawie tzw. kornit.tu nej polityce mocarstw przygotowują- o pokotu do kazde'!o obvwatela. Bteekspertów do spraw zdrowia, utwo· cych nową wojnę, zgłasza niniejszym gu historii nie wstrzyma· bomba aln- cmy dotychczasowych osiągnięć ko- gą r.owllźnvmi o5ią.'.!ni~riami.
Na ogólną liczbę ponad 18.800
rzonego w ramach jawnie agresywnej swoje wystąpienie ze światowej Or· mowa, bo miliardy rąk bojowników hiet, zatrurlnionych w prze:nyśle hut
Unii Zachodniej. Stało się to wbrew ganizacjj Zdrowia. Rząd lt. P. wyra- o pokój obezwładnią zbrodniarzy wo- n;czym ora:: n:ikrc>ś!Ha kiernnek i me kobiet zatrudnionych w hutnictwie,
protestowi szeregu delegacji. które ża jednocześnie gotowość współpr.1cy lenn)'Ch. Lud prar.11j,1rv wydobywar to<ły pracy w my~l wsk:iz:iń 0 ,tp ~nie: hli~ko 16 · tys. hi<'rTe ud 7 ia ł we . spół
'
.
r.a U zgromadzeniu ogólnym wskaz~· ' d1de1hiniP Ttłrowia z w<;:r.y.;;tkin11 hę!lz1r uran. leC7. nie na to, ahv stal
wały n:i S_Pl'7.~('zn.o~ć teg.o !l!'tu z po· kraia~1i <.1\i.a~a. mi_h1j~rymi P?.kói 1 if on i<rorlkiem zni-;zczenia. le<'z tiy llchwały ~ekreta. rntn CRZZ "' spra- zawodnictwic pracy. W kilkuna~tu
za\1 odowyc11 wkhdach pracy utwo:-zono 112 kobie
;1tanow1emam1 art. 44 1 4o statutu przer1wstaw1aiącym1 Sii.' airreSJI wo- pomógł prH~kszlalC'd(' przyrodę rll.i j wie pr„rv 7.wiązków
, C!'Ch brygad produkcyinych.
l dobrcl I sicześcl;i ludikoścł lak. lak wśród kobiet.
i§wiatowej Orizanfaacji Zdrowia. św1a jennej.

Światowa Organizacja Zdrowia
ekspozyturą amerykańskiego imperializmu
Nota Rządu RP do Rady W-ykonawczej ŚOZ

Przedsta•
WARSZAW A (PAP)
wicie! Rządu R. P. złożył w dniu 15
bm. na ręce dyi·eJ...-tora generalnego
światowej Organizacji Zdrowia notę
r.astępującej treści:
polecenia Rządu Rzeczypospolitej

z

Polskiej mam zaszczyt zakomuniko.
wać, co następuje:
Polska przystą,piła do światowej
Organizacji Zdrowia, kierując się głę
bokim przeświadczeniem, że statut
świn~owej Organizacji Zdrowia stwa
r~a podstawę do działalności, która
by pomogła w likwidowaniu śladów
wojny i pomogła w podniesieniu sta
nu zdrowotnego ludów całego świah, jako też w walce 0 trwały pokój,
przeciwko wojnie agresywnej, będą·
cej główną przyczyną i źródłem cho·
rób j cierpień ludzkich.
Niestety. już na I ogólnym zgroOrganizacji
światowej
madzeniu
Zdrowia okazało się, że jedno z
pań!'ltw, a mianowicie Stany Zjedno·
czone Ameryki Północnej, zażądało
dla siebie wyjątkowej p~nycji w
światowej Organizacji Zdrowia, m.
in w sprawie budżetu organizacji.
Delegacja polska zwróciła. uwagę na
to jawne naruszenie postanowień sta
światowej Organizacji
tutowych
Zdrowia. Rząd Stanów Zjednoczonych jednak nadal przeciwstawiał
~ię uchwałom światowej 0l'ganiza'Jjt
Zdrowia, łamał jej uchwały i podporzą.dkowywał

światową

Organiz&cję

Zdrowia swoim politycznym zarr.ierze
niom.
I tak; Rada Wykonawcza świato'l'l'ej Organizacji Zdrowia w czasie obrad III sesji w Genewie przyjęta .Io
wiadomo:ki i zatwierdził!l ak<;ję gene
ralnego dyrektora, zm1erzaJącą dll
aprowadzenia ze St.anów Zjcdnoczo-
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Potega
' Fundamentem gospodarki kałde
go kraju jest jego pr.zemysł ciętki.
Od rzdolności wytwórczych i stopnia
rozwoju tego prrz;emysłu zależy nierzawisłość gospodarcza państwa i je
go ri:dolność obronna; llależy odeń
również rozwój wszystkich innych
gałęzi gospodarki. na,rodowej. Pań
gtwo radzieckie troszczy się .nieustannie o r01Zwó.l ciężkiego przemy
slu. Przemysł ciężki w ZSRR wzrasta w takim tempie, jakiego nie zna
ło i nie z.na żadne państwo kapitaSwiadectwem nowych
listyczne.
sukcesów radzieckiego pn:emysłu
ciężkiego są wyniki II kwartału
1950 r.

. . ,Cy(ry wzrostu

~prze,mysłowa
1,5 - 2-krotnie rz.więk
produkcja turbin puowych, kombajnów zbożowych, płu
gów traktorowych, siewników i kultywatorów, samochodów osobowy~h.
dźwigów samochodowych. Znacznie
zwiększyła się również produkcja'
traktorów, wagonów kolejowych, sa
motorów
mochodów ciężarowych,
e1cktryC2:nych, obrabiarek do skrawania metali, urządlleń dla przemysłu lekkiego i spożywczego.
Wyprodukowanie tej olbrzymiej
ilości maszyn omacza, że uzbrojenie
techniczne wszystkich gałęzi gospodarki na-rodowej ZSRR znacznie i;ię
zwięknylo, a tym samym polepszyły się Jeszcze bardziej warunki pracy w pl"'ledslębiorstwach I wzrosła
wydajność ·pracy. W II kwartale l b.
wydajność pracy wzrosła ogólnie o
12 pr~ .• a w prtemyśle budowy ma
szyn o 16 proc. W żwliązku z tym
zwiekszyły się i zarobki robotnik<iw.
Jedną tl'2ecią.
szyła

się

Wydobycie węgla w II kwartale
1950 r. llWiększylo się, w porównaniu z II kwartalem 1949 r„ o 12
proc., wydobycie nafty - o 17 proc„
a Rrodukcja energii elektrycznej o 15 proc, W ten sposób cały p1-zeJak rozwijał się
myst górniczo energetyczny ZSHR
zrobił duży krok naprzód i tym saprzemysł ciężki
mym przyczynił się do rozw iju
wszystkich innych gałęzi gospodar- w poprzednich latach
ki narodowej, zwłaszcza do wzrostu przemysłu hutniczego, budowy
Obecnie można już stwierdzić, że
maszyn i chemicznego. Te gałęzie program
powojennego ro'lWQju prze
w ubiegłym mysłu ciężkiego
osiągnęły
przemysłu
w ZSRR nakreślo
kwartale jeszcze większy rozwój. ny w planie 5-Jetnim
zostanlie
niż energetyka. Np. wytop surówki
7łtacznie przekroczony. Tak np. ::irze
7-Większył się o 22 proc„ stali - o 19
przekroczenie w r.
się
widywało
proc„ ołowiu - o 33 proc„ prod·Jk- 1950 przedwojennego poziomu µrocja sody kaustycznej - o 14 proc„ dukcji stali i walcówki o 35 proc„
o 22 tymC'Zasem już w końcu 19·19 r.
kauczuku syntetycznego proc., itd.
przedwojenny poziom produkcji s~a
Rozwój hutnictwa przyczynił się li przekroczono o 37 proc„ a walz kolei do dalszego rozwoju prz~my cówki - o 47 proc. Wydobycie naTak np. pro- fty pr7ewyższyło poziom przedwosłu budowy maszyn.
dukcja wagonów elektrycznych, a'.1- ~enny o 16 proc., już w końcu 1949
tobusów, łożysk kulkowych, eksk•· r., podC2aS gdy plan przewidywał
watorów zwiększyła się o przeszło przekroczenie tego poziomu dopiero

[Jt~;r,·
i:"

w roku bieżącym. Wydobycie węgla
w r. ub. osiągnęło takie rozmiary,
jakie zamierzało się osiągnąć dopiero w r. 1950.
W równie szybkim tempie rozwijał się przemysł .ciężki ZSRR i w la
tach przedwojennych. Np. w r.
1940 Zwiąizek Radz.iecki wydobywał
5,5 -krotnie więcej węgla, niż wyroczne w Rosji
nosiło wydobycie
carskiej, nafty 3.5 razy więcej; wytop surówki wzrósl prawie 4-krotnle,
wytop stali - 4.5-krotnie, a prod\1k
cja maszyn aż 50-krotnie! Dzięki temu Związek Radziecki w wyjątko
wo krótkim czasie izdołał prze2'WYjakie
przemysłu,
cięźyć .zacofanie
po Rosji o::arotrzymał w spadku
skiej i przeistoczył się w przodują
ce przemysłowe mocarstwo św '. ata.
Podczas gdy poziom przemysłu carFkiej Rosji był znacznie niższy, i,1ż
poziom przemysłowy Niemiec, Anglii, Francji i Japonii, to w c!ągu
dwóch przedwojennych pięciolatek
Radziecki wyprzedził te
Związek
kraje, a obecnie szybko dogania Sla
ny Zjednoczone.

zsRR
ku zaledwie lat. Dla1:2ego tak się
Otóż dlatego, że w krajach
rozpoczynano
kapitalistycznych
uprzemysłowienie od budowy przemysłu lękkiego, ponieważ wymagało to mniejszych nakładów i szybciej praynosiło dochód. Dopiero .po
nagromadzeniu większych izasobów
w przemyśle lekkim, poczęto twostało?

pniedsiębiorstwa
rzyć
ciężkiego.

przemysłu

Uprzemysłowienie w Zwi11,zku Ra·
rozpoczęło się od rozwoju

I

dzlecklm

przemysłu ciężkiego. Była to tru•l- ·

nlejsza, ale znacznie krótsza. droga,
Na budowę potężnego przemysłu
górniczo - energetycznego, hutni·-:ze
go, przemysłu budowy maszyn trn~
ba było wydatkować olbrzymie fundusze. Związek Radziecki znalazł je
u siebie wewnątrz kraju. Oszczędza
no każdy rubel, prowadrwno (i ?ro\Vadzi się nadal) walkę o OSZC2ęd
we wszystkich dziedzinach
t~ość
produkcji, zwiększano rentowność
przedsiębiorstw. A kiedy zbudownno już pn:emysł ciężki, s~ybko wzra
stać zaczęły przemysł l~kki, rolnictwo i transport.
Socialistyczna metoda
wyniki s~alinowskil>j
Wspaniałe
polityk.;. uprzemysłowienia kraju za
uprzemysłowienia
pewnily rozkwit gospodarki ZSRR.
Kraje kapitalistyczne potrzebowa niezależność gospodarczą wielkiego
lat, ażeby mocarstwa socjalistycznego, wzrost
dziesiątków
ły całych
stworzyć ciężki przemysł; Związek powszechnego dobrobytu.
A. Duglnow.
Radziecki dokonał tego w cią.gu kil- I

Osirzeżenie

dla

podżegaczy

W ĄLCZĄC O PLAN 6-LETNI
-

,

H'alczqn1g o utrwalenle pokoju·

· Obrady Komitetu
„„.My, zebrani na dzisiejszej
pokoju
obrońców
konferencji
dzielnicy Górna - Lewa przedstawiciele robotniczej Łodzi, o
:ie broświadczamy solidarnie,
niąc pokolu - będziemy walczyć
o wykonanie wielkich. zadań, sta
wlanych nam przez nasz wspa.nialy Plan 6 - letni. To mocne
postanowienie przekazujemy dzi
siaj naszym delegatom na Ogólnopolski Kongres Obrońców Płl
koju.
· Niech żyje Pokój!„."
Z tymi postanowieniami konfe1·en
cjł obrońców ,pokoju· Dzielnicy Gór
nej - Lewej 'pojadą do Warszawy:
majster z Zakładów PasmanteryjAdam
nych Łódź - Południe Kwiatkowski, przodownica pracy Irena Koch i sekretarz Łódzkiego
Komitetu Obrońców Pokoju - Ma
ria Gorgolewska, wybrani w dniu
wczorajszym jako delegaci na OirSl
nopolski Kongres Obrońców Pokoju.

.

*

•

mość,

jest

Obrońców

źe walka o pokój związana
z wykonaniem
nierozłącznie
walka
że
Sześcioletniego,

Planu
o pokój - to nie tylko czujne prze
ciwstawianie się zbrodniczej propa
g;,ndzie podżegaczy wojennych, ale
również ostra walka· z wrogiem kia
sowym, usiłującym przeszkodzić . po
kojowemu budownictwu Polski Socjalistycznej.
- Walkę o pokój winniśmy prowadzić na każdym odcinku naszego
oświadczyła w toku dysku
życja sji ob. Człapińska. - Tępienie pani

Po

Pokoju Dzielnicy Górna·Lewa

pomyślnych

karstwa, szeptanej, przewrotnej pro
pagandy zamaskowanego wroga kia
sowego wszędzie, gdzie się z takimi
faktami spotkamy - to jest właśnie
walka o Pokó,j:
- Jestem sierotą - mówi uczeń
jeden z najBożym Minakowski,
na dzielnico
młodszych delegatów
wej konferencji - Rodzice mol zgi
nęli podc~as ostatniej wojny, Dlate
go w moim sercu, jak i w sercach
całej młodzieży, tkwi głębokie pramienie utrwalenia pokoju. Walkę
o pokój prowadzę na swym odcin-

I

zbiorach - czas na

•

w ten sPosób, ie staram 1lę jak
Iku
najpilniej uczyć, jak najwięcej pozyskać

wiedzy.
Konferencja dzielnicowa Górnej- •
Lewej wykazała, że mieszkańcy tej
dzielnicy stoją nieugięcie na &tanowisku walki o pokój, że dobrze poj
mują, jak należy tę walkę realłzo
wać w życiu codziennym. Bowiem
- jak podkreślił w podsumowaniu
dyskusji ob. Zagozda - przewodni8'
wszystkich poczymyślą naszych
nań jest utrwalenie pokoju na ea•
łym świecie.

dożynki

Tegoroczne Swi(!to Plonólv
wyrazem dumy polskiego chłopa z dotychczasowych osiqgnięt.

Streszczenie przemówienia radiowego prezes~ ZSCh - Józefa O~gi-Micha\1kie90

*

W tegorocznych ł.niwach - powie waga całego świata zwrócona J-'
TradyWARSZAWA (PAP). cyjne dożynki organizowane są w dział prezes ZSCh - wzięły udział dziś na bohaterski naród Korei, któtym roku we wszystkich gminach pionierskie placówki socjalizmu na ry stał się obiektem bezprawnej, bar
w okresie od 15 sierpnia do 4 wsi - 5póldzielnie '}>rodukcyJne. Ich barz:vńskleJ napaści rrabieiców ame
wysokie urodzaje, bogate plony, prze rykańskich.
wmeśnia.
Ukoronowa.niem obchodów rmin- w:vższające zbiory chłopów, gospoW uroczystośełach dożynkowych
nych będzie ohch6d dożynek ocólno darujących indywidualnie, sta.nowlą manifestujemy swoje gorące uczucia
._„
krajowych w Lublinie w dniu 10 nleodpartY przykład, przycląraJący przyjaźni dla chłopów l robotników
mało I średniorolnych do koreańskich,
chłopów
września.
przesyłamy Im naaze
We wto„ek 15 bm. w kilku gmi- wyższych form gospoda.rowania. Z wyrazy sympatii i otuchy w walce.
i~""·±~~~:- .,...,... - „.-.......~ż.:~i:c:.; -.: -: · ·· · - ,.,; . - ~.
· ·A'"
nach odbyły się .1uż pierwsze dożyn osiągnięć inlwnych sp6łdzlelnl pro- Jesteśmy w teJ walce, którą oni pre
ki, W tym też dniu poe. Ozga-Mi· dukcyjnych cieszą się nie tylko chło wadzą, w jednym wspólnym froncie
chalski - prezes ZSCh - organiza pl - spółdzielcy, razem z nimi cie- pokt>Ju, kt6ry pod przewodem
przemysłu ciężkiego
cji, która urządza dożynki, wygłosił szą. się wszyscy pracuJĄcy chłopi, zwyciężonego kraju socjalizmu
przemówienie radiowe, jnaugurują bowiem włdzą oni na przykładzie se ZSRR, pod przewodem Chor~ie10 Pe
tek spółdzielni produkcyjnych po- koju Stalina, - doprowadzi do zwY
ce okres obchodów dożynkowych.
Prezes Ozga-Michalski stwierdził, twierdzenie swoich nadziel.
clęstwa sprawiedliwości, do zwyoię•
że ostatnie żniwa przyniosły b01aty
Na przykładzie oslągnłętycb w stwa wlelomilionowero frontu poplon głównie dzięki wielkiemu wy- spółdzlelndach produkcyjnych wyso koju, - powiedział prezes ZSCh, siłkowi chłopów, włożonemu w sta- kich pJ11n6w rozwiewa.ją się wątpli Ozga-Michalski w ~kończeniu swe
komunlstycz· ranne przygotowanie i w przeprowa wości tych, którzy nie mieli wiary go przemówienia.
Piszą~ o działalności imperialistów blenla krajów demokratycznych zdra spolenie wokół parut
amerykanskich w dziedzinie orgam· dzlecklml metodami szpiegostwa 1 dy- nych i robotniczych, wokół rządów dzenie siewów wiosennych oraz dzię w nowe życie, rozkwitafl\Ce Juł dziusp6łdzlelczonych
1.350
zowania central szpiegowskich prze- wersfl budowane są na piasku. Wzra- ludowych, stanowi nieprzezwyciężo ki wielkiej pomocy państwa dla rol- siaj w
wsiach.
ch..iko krajom demokracji ludowej, stająca czujność i uświadomienie po- ną zaporę na drodze realizacji ciem- nictwa.
&zeroko mówił preries ZSCh o teDożynki, obchod'Zone w tym roku,
,,Krasnaia Zwiezda" przypomina, że lityczne narodów, wchodzących w nych zamysłów potentatów z Wallgoro<:2nych żniwach.
są równoc'leśnie mobłllaeją. mas
Izba Reprezentantów przyjqła ustawę, skład obo:i:u demokratycznego, Ich ze_ Street.
towarów radzieckich
dalszych osiąrnięć
chłopskich do
zezwalającą armii amerykańskiej na
dla pełnego wYkonanła Planu 8-letzwerbowanie za granicą 2.500 cudzodla Pol•lcl
nego w rolnictwie.
ziemców. Według doniesień korezaakcen
6·letnlego
Planu
Cyfry
spondenta agencji „United Press", cuSZCZECIN (PAP). - Do portu W'
wy
tował prezes Ozga-Michalski dzoziemców tych „wykorzysta się jatyczają kierunek ofensywy pracujĄ, Świnoujściu zawin•ł statek norweski
ko szpiegów w pobliżu i wewnqtrz
cego chłopstwa, mobilłzuJI\ do wal- s /s ,,Snyland 1", przywożąc s Mur•
granic" krajów Europy Wschodniej.
ki o wykonanie planu, zmuuają do
Przedstawiciel stanu Missouri z rakrytyki tego, co stare, co atol w po- mańska ponad 10 tr._s. ton towaru.
m:enia pai tii republika11skiej, Short,
Sądem
p~zed
Jest to największy dotychcza1 ładu·
przek rozwoju planu,
Ksiądz
oświadczył w związku z tym w Izbic
nek, z jakim przybył jakikolwiek st.&
dołynkowy
obchód
Tegoroczny
znaleziono
wa.lut
obcych
sumą
W dal- I !lińskiego. M. in. pneslał on pew• I duż"WARSZAWA (PAP), Reprezentantów: ,.Powiedzmy ncze„ bezcenną pamiątkę history- jest równocześnie potężną manifesta tek do portów Pomorza Zachodnieio.
rze I uczciwie - brudne to sprawy". ~ym ciągu procesu ks. Ilińskieg'o i ne sumy trzem biskupom.
również
mas pracującego
cJą milionowych
ł,adunek s /s „Snyland 1" składa ~
Wracając do kraju w roku 1947 czną w postaci a.utentyczne10 listu
. Drapieżcy zza oceanu od dawna współoskarżonych, przed Sądem Achłopstwa na rze<:z obrony pokoju.
Kościuszki,
Tadeusza
zezwolebez
wwiózł
lliński
ks.
osk.
zezłożyli
Warszawie
w
pelacyjnym
Dość
sprawy.
brudne
te
już prowadzą.
z towarów, dostarctonych Polsce
dotynkowych
manifestacjach
W
Wyjaśniając przed Sądem, w jaki
wspomnieć, że 10 miesięcy temu Se- znania oskarżeni: ks. Paweł IJiński, nia i bez zgłaszania w urzędzie celprezes Ozga•Mlchalski, przez ZSRR, w ramach umowy hall
nat USA uchwalił ~nalogiczny pro- Irena Marciniak, Maria Zych-Brej- nym ponad 3 tys. dolarów. Na sumę sposób ws>zedł w posiadanie tego hi -powiedział
wyrażamy zdecydowaną wolę o- dlowej.
jekt ustawy, pozwalający na zwerbo- terowa oraz Michalina Nowicka. Po tę złożyły się „oszcrzędności" oskar- storycznego dokumentu, oskarżony brony p<ikoju, zdecydowaną wolę
Znaczną część towaru przełndowa
wanie 10 tys. cudzoziemców dla upra przesłuchaniu oskarżonych, zezna- żonego w sumie 1.500 dolarów oraiz zeznał, że kupił go od pośrednika w walki o pokój, któremu zagraża dra- no na barki w świnoujściu, resztę zał
nie złożył świadek Edward Barysz, drugie 1.500 dolarów, które miały Krakowie pod Sukiennicami. List pieżny lmpęrlalłzm amerykański. U- wy~aduje się w Szczecinie.
wiania szpiegostwa za granicą.
b. dyrektor departamentu w Mini- być przeznaczone dla mającego przy ten był własnością rodziny pochO·
·Liczne fakty świadczą, że w pań- sterstwie Komunikacji, który poma być do Polski biskupa amerykańskie dzącej w proste; linii od generała _,;;
stwacb graniczących z krajami demo· gał osk. ks. Ilińskiemu w ucieczce go. WracaJi\C do kraju z Rzymu w adres9ta. Osk. ks. Ilińskl obłudnie Ani iedne20 pensa na zbroienia !
roku 1948 osk. lliński wwiózł niele- twierdrz:i, że list - który rznaleri:iono
kraclji ludowej, wywiad amerykań~ki za gra.nicę. _
Osk. ks. Paweł Ilińsld przyznał galnłe pewną ilość lirów, franków przy nim w chwili pr'Lekracunia Domagamv się zakazu broni atomowei !
utworzy!: centrale szpiegowsko-dywer
syjne. Tak np. austriacka ·prasa de- się do wszystkłeh czyn6w za.rzuca- szwajcarskich i szylingów austrlac- granicy - zakupił w rz.amiarze pr.zekazania go do Muizeum Narodowego
kich.
reokratyczna donosiła niejednokrot- nych mu przez akt oskarżenia,
z cynłzmem, nie licującym z irod- O w.sizystkich nawiązanych konta w Wa.1-szawie. Przewodniczący Sądu
nie, że w zachodnich strefach kTaju
powołano do życia organizacje mili- m~cią kapłana, osk. ks. lllński stwier ktach i moi.:iwościach nielegalnego przypomina tu, że osk. Illński zasłę
Program zbrojeniowy stano\lll J•·
LONDYN (PAP). - Komitet Wyko
tarne i paramDitarne, w których skład dza, że do korzystania z „czarnej przeqostania się poza granice Pol- gal informacji w Stanach ZJednonaruszenie wszystkich zilllad, na
wne
Bry
W.
Partii
Komunistycznej
nawczy
po·
jaką
wartości,
odnośnie
czonych
te
był
j")formowany
Iliński
osk.
ski,
wr:hodzą zbiegli z krajów demokracji giełdy" skusiła go chęć nieuczciwesię ruch robotniczf,
ludowej zdrajcy, dezerterzy, renegaci. go zysku. Sylwetkę oskarżonego cha lefonicznie przez o»Sk. Marciniak. O- dobna. pamiątka mogła przedstawiać, tanii opublikował oświadczenie, w których opiera
Partia Komuni&tyczna wzy·
Organizacje te uprawiają działalność rakteryzuje również fakt, że w wie- statecznie nawiązano kontakt rz. ma- gdyż chciał ją po udanef ucieczce którym poddał ostrej krytyce 3-letni Brytyjska naród
brytyjski do podjęda
program zbrojeń. do realizacji któ- - wa cały
szpiegowską pod kierownictwem re- lu wypadkach posługiwał się on do rynarzem nieustalonego nazwiska, sprzedać w obce ręce. Osk. pnyzna•
labourzy walki o pokój.
zydującego w Monachium faszystow. spekulacyjnych celów swymi współ- który podjął się przerzucenia osk. je ze zmieszaniem, że istotnie infor- rego postanowił przystąpić
,,Ani jednego pensa na zbroJellła1
stowski rząd Wielkiej Brytanii, W
oskarżonymi: Marią Zych i MichaJi- !lińskiego drogą morską do Srzwe- mował się o wartości listu na rynsk!ego generała, Glasenappa.
kres wojnie w Korei na pod.
Połoi:yć
czylat
trzech
najbliższych
ciągu
Charakterysty·
amerykańskim.
Titowska Jugosławia stała się bazą ną Nowicką, wciągając je świadomie cji. W kontaktach pośredniczyła ku
osk. Zychowa, która doręczyła ma- czne również jest to. ie wyzyskując tamy w oświadczeniu - na cele zbro stawie propozycji Stalina - Nebrul
szkolenia szpiegów i dywersantów dla na drogę przestępstwa.
jeń wydatkowanych zostanie 3,4 mi- Oświadczamy Ameryce-precz • l'or
Swą działalność waluciarską i spe rynarzowi 100 tys. zł. i rz.łoty rz.ega- ciężkie warunki materialne poprzewvwiadu amerykańskiego, dla jego
co wynosi mozyl Ządafcie pokolowego uregu·
nikczemnych celów destrukcyjnych· kulacyjną oskarżony !liński rozpo- rek, przy cz.11m następne 140 t~. rz.ł. dnich właścicieli dokumentu ks. lllń liarda funtów szterlingów, szterlingów
lowanla rozbieżności mlędzynarodo·
miliony funtów
przeciwko postępowym siłom całego czął jui: w czasie pobytu w Amery- miał on otrzymać po udanej ucit~~ ski nabył tę pamiątkę historyczną przeszło 3
wystarczyłaby na wych i rozbrof enlal Domagajcie tl•
ta
Suma
dziennie.
t
ks.
osk,
Zamiary
Ilińskiego.
ks.
ce
nad·
skąd
1947,
i
1946
świata. Jak donosi prasa postępowa I ce, w latach
zostały ia śmieszną sumę 3:i.OO0 z1·• a nas ę budowę dodatkową 500 tys. domów zakazu bomby atomowej! - tymi ha.
- jednym z wielkich gniazd szpie· syłał drogą nielegalną - listownie, llińskiego pokrzyżowane
pnie informując się o cenę za rra· rocznie i oprócz tego na pod wyższe- slami kończy się deklaracja Komit•·
gowskich USA w Europie jest Szwaj- bądź przez pośredników pewne su- przez morski patrol WOP.
Przy aresztowanym ks. llińskim, nicą.- wyraża. !>bawę, i:e „przepła• nie emerytur starczvch o 2 funty szt. tu Wykonawczeqo Komunisty~
my pieniężne, które przekazane zocaria.
Parili W. Brvtanii,
dla każdego.
.ł_"._dnakże amerykańskie plany osła: stały lucrz.iom wskazanym przez osk. poza przedmiotami wartościo.WYmi . i cil".

1946

1947 .· t948

w ZS.RR

Rozwój

Konferencja dzielnicowa, odbywa
o godz. 8 rano w
się onegdaj
jąca
sali kina „Robotnik" przy ul. Killń
skiego 178, - zgromadziła ponad
500 delegatów i zaproszonych gości.
tow.
przewodniczyła
Obradom
przedstawiciel Zarządu
Stefańska,
Łódzkiego ZMP.
Wypowiedzi wszystkich delegatów podczas dyskusji, która wywią
zała się po referacie ob. Jarrnułowi
cza, silnie uwypukliły pełną świado

ni•·

Amerykańskie ustawy owerbowaniu szpiegów

Rekordowy

'

Czujno§ć żolnierzq

pokrzyżowała

ładunek

H'OP-u

plan wywozu listu Kościuszk1

- przemytnik· walut - zeznaje

________________ _____________________ ____

Oświadczenie KP

I

w. BryTann

GLOS PIOTRKOWSKI

Kron~.ka Piotrkowa Sukcesy
Maszynista, który przejeżdża
miliony kilometrów, najlepiej po·
trafj_ współzawodniczyć na długą
metę
i najłatwiej mu przeliczać
osiągnięcia na liczby bezwzględ
ne: tysiące kilometrów i tony wę
gla.
Nic więc dziwnego, że maszyni~ci piotrkowscy, Mirosław Kukul·
ski i Zygmunt Dawidowicz oraz
ich pomocnicy, Czesław Widuliń
ski i Tadeusz $witalski podwyż
szyli swoje zobowiązanie przejechania o 8 tys. km bez mycia kotła, do 60 tysięcy km. Również załoga parowozu ,,Dy 45-31 ", w skła
WAŻNIEJSZE TELEFONY:
dzie Władysław Misztela i Wła
dysław chyb, zobowiązała się
10-7~ Struż Pożarna
10-70 Szpital Międzykomunalny p~zejechać bez uaprawy średniej,
15-87 Pogotowie lekarskie - 85 tys. km, w tym 30 tys. km bez
płukania kotła i zaoszczędzić 20
ul. Staline 45.

KINA.
Kino .,POLONIA" wyś;wietla
film produkcji fińskiej pt.
„Maaret".

•

piotrkowskich kolejarzy
procent węgla w stosunku
kreślonej norI?y zużycia.
Imponująco

wygląda

do o-

również

długofalowe zobowiązanie Anto·
hiego Okulińskiego i Karola Cią
żyńskiego, którzy przejadą na Ra·
rowozie towarowym 90 tys, km
bez oddawania go do naprawy.
Załoga parowozu osobowego:
Władysław Mokszycki i Franciszek Depta, po dwukrotnym wykonaniu własnych zobowiązań
z nadwyżką. przejechała bez
remontu parowozu 22 tys km
Również dzielni maszyniści Zenon
Kantorski i Jan' Kowalski wykonali już własne zobowiązania i obecnie zbliżają się do stupięćdzie
sięciotysiącznego kilometra.

*
*
W Piotrkowie odbyło się poslcdze I działów Zakładu Lecznictwa PracoKino „BALTYK" wyświetla nie Tymczasowej Rady' Ubezpieczał wniczego i Zakładu Ubezpieczeń
film pt. „Siódma zasłona".
ni Społecznej. Przybyły specjalnie. Społecznych. Rady Tymczasowe v.·~n
na zebranie Rady inspektor ube;:pie ny czuwać, aby do tworzących się
czeniowy ORZZ w Łodzi. tow. St. nowych placówek ubezpiecz~nio
ADRES REDAKCJI:
Krogulec, w referacie swoim stwier wych, mających służyć zdrowiu
Aleja 3 ·.Maja Nr 4, tel. 15 Hl dził, że rady tymczasowe nie tyU:o piotrkowskiego świata pracy, przyInteresantów przyjmuje się od na terenie województwa, ale i cale dzielony został fachowy, wyszkologo kraju, nie zdały egzaminu. Przed ny personel.
gt>dz. 16 do 18.
r::>.dami tymi stały zad:mia, które nie
Lekarz Naczelny Ubezpieczalni
Rozdzielnia: ul. Słowackiego 26. zo~tały w pełni zrealizowane. Rady tow. dr. L<1Ssota podał do wiadomoś
powinny
brać udział w
pracach
tel. 15-40
miejskich komis.ii zdrowia i w okre ci, że z dniem 15 sierpnia rb. utwo
sie reorganizacji Ubezpieczalni win rzony zostaie w Piotrkowie ObwoOgłoszenia drobne przyjmuje ny być sz~zególnie aktywne z uwa- dowy Oddział Zakładu Lecznictwa
t:vlko. Urząd Pocztowy_
gi· na tworzenie się obwodowych od Pracowniczego.

I

Zakończono akcią Wyborczą Wzakład3ch pracy
wyboru

delegatów na Obroi'iców Pokoju. Po zobowiazaniach pracowników PBP 22 i j~na
Po\vszechnej Organizacji
koju ~· komitetach zakładowych , ków
została prawie w 100 procentach Służba Polsce, zobowiązania podukończona. Wybory zostały prze· jęli pracownicy Powszechnej Spół
prowadzone we wszystkich więk dzielni Spożywców „Praca". Na
szych i średnich zakładach pracy, zebraniu wyborczvm postanowili
naleiy jeszcze tylko doKonać wy- oni zlikwidować we wszystkich
boru delegatów w kilku mniej- działach wszelkie zaległości do
szych zakładach.
dnia 31 sierpnia br. Poza tym zo·
\JdziąJ r botników w zebra- bowiązali .5ię zwerbować nowych
niach wyborczych był masowy. członków do snółdzielni.
Ogółem
w zębraniach wyborWs yscy pra~ownicy zobowiąza
czych 1.Wiio 1 ttaz1ał około ti tysięcy li się podi;iieść wydajność pracy i
osób. Dokonały one wyboru 54 de wysokość obrotów na jednego pra
legatów na Konferencję Miejską. cownika o 10 procent. Praco\\'nicy
Wśród
zebranych
delegatów ref era tu Społeczno-Samorządowe
większość
stanowią bezpartyjni. go zobowiązali się ukończyć
jak
25 kobietom powierzono mandaty. najszybciej akcję uzupełn:enia uWybran: są w większości przo- działów. Postanowiono rozszerzyć
downikam\ pracy, racjonalizatora- współzawodnictwo na wszystkie
mi i robotnikami wysuniętymi dz.iały i opracować nowy regulacirogą awansu społecznego na wyż min współzawodnictwa . •
sze stano\viska. Wśród wybranych
* * *
jest 6 ZMP-owców.
Rozpoczęły się już w Piotrkowie wybory delegatów na Miej* * *
Wszystkie zebrania miały uro· ską Konferencję Obrońców Pokoczysty charakter a niektóre z nich ju w komitetach blokowych. Wykończyły się powzięciem zobowią brano delegatów w bloku 6 i 36.
zań na cześć Krajowego Kongresu W bloku 36 delegat~m została ob.

Stanislawa Gawłowska, w bloku 6 ob. Ludwika Mizerska. Zebrania, poprzedzone sumienną pra
cą organizacyjną i uświadamiają
cą Trójek Pokoju. odbyły się prz:v
ciużym udziale ludności. Wśród u czestników zebrań przeważały kobiety.
W dniu 17-go sierpnia akcja wy
borcza delegatów na Miejfiką Kon
ferencję Obrot'i.ców Po oju zostanie w całości ukończona.
(Pl

Usta\Ya o podatku gruntowym,
która w tych <folach weszła w ży
cie, ustala liczne katc~orie ul~
i zwolniei1 podatkowych. Bierze
ona pod uwagę konieczność
pop;erania ze~poło\''Ych form go
spodarowania w rolnictwie oraz
niektórych dz:ałów gosp<)darki
rolnej. U\yzględnia ona sytuację
matenalną poszczególnych
podatników.
Całl;owicic zwolnione od podat
ku są między innymi odłogi (na
okres 2 lat po ich obsianiu), grun
t~ niczagO$!X)(.:·a rowanc (w pierw
szym roku) objęte przez osadników, spóldziclnie
produkcyjne,
lub ma ją lki pa llstwowe. Ponadto
- ogrody działko\\'e, nieużytki
itp.
Bv zape\\'nić dal!zy swobcxlny
rozwój uprzcmyslow:enia rolnictwa w tych dzialach, których
rozbudowa uzasadniona jest po
trzebami przemysłu i zaopatrze
nia luc;·ności, Pat1stwo rezygnuje
z poważnych wpływÓ\V podatko
wyeh. Dlatego też, podobnie, jak
i w latach poprze<lnich, nie b\,'d:j
Ql;>jęte przepisami o opodatkowa
ni u, zarówno hodowla . zw:~rzf)t
i ptact\va, jak i zakontraktowa
ns uprawy roślin przemysłowych,
pod \\'arunkicm dotrzymania kon
traktu, (gruntv pod tymi uprawa
mi będą opodatkowane na wa
rimka;·h normalny~h) . l<l'entycznie traktowRnc będą nawet nie
zakr.ntraktowane uprawy
warzyw o powierzchni do 1.250 m.
kw. na gospodarstwo, uprawy
roślin lekarskich i .włóknistych,

D,>brze zorganizowana l)()tnoc

sąsiedzka w rolnict\\·ie, umożli
wia obecnk ~zybkie orzcprowa

<l'zen'.e omłotów, od których
znów z kolei zależv terminowe i
pełne wykonanie planów obs:ewów jesiennych oraz wyJ...10na·
nie planu skupu i dostawy zbo
ża i innych płodó\\' rolnych przez

'

I

chłopom
powa żne korzyści
,
szkólkar~two, chmielarstwo, sa
dy do 20 drzew O\\'ocu jących,

pszczelarstwo, mleczarstwo, hod'O\\'ia · bydła, koni, świń, owiec
i in . zw:erząt użytkowych oraz
hodowla ptactwa.
Spółdzielnie produkcyjne
pła
cą jedynie 3,5 proc. podatku od
przychodu, członkowie zaś spół.
dzielni przestają być podatnika
mi. Dla członków zrzeszell upra
wy ziemi podatek gruntowy b?
dzie obniżony o 30 proc. od grun
Łów, włączonych dlO
wspólnej
uprawy.
Tysiące chłopów ~kon:ysta

z

szerokich ulg o charakterze ro
dzinnym i z ulg wynikających
z dos1awy artykułów zalrnntrak
to\\'anych.
Ulgi o charakterze rodzinnym
przyslugu ją
podatnikom,
dla
których rrzychodowość ustalono
poniżej 260 tys. złotych . Ulgi te
wvnaszą 25 proc. dla podatnika,
który ma na utrzymaniu więcej,
niż 4 dzieci, (do lat 14, względ
nie starszvch, uczących się
w
szkole) i 50 proc. jeżel i ma wię
cej. niż 6 dzieci. Podatnik, utrzy
mu jący więcej, niż 8 dzieci jest
calkowici1e zwolniony od podat
ku.
Jeszcze szersze ulgi wprowadza ustawa dla podatn ików ko
b:et. sa modz'.elnie 1xowadzących
gospoaarstwa rolne. Korzysta ią
one z 25 proc. zniżki, gdy maja
na utrzymaniu więcej, niż
2
dzieci ,a z 50 proc. - g<l·y mają
więcej, niż 4 dziec!.
Znaczne ul!!i przy5łuizu la
w

--1

WPGR wPytowicach rozwija

Połączenie

szpitali

W związku z przeprowadzaną
obecnie reorganizacją społecznej
służby zdrowia,
czynione są j uż
przygotowania do połączenia 2
szpitali na: terenie Piotrkowa. a to
Międzykomunalnego i Ubezpiecza]
ni Społecznej. Usprawni to działa]
ność obu szpitali.
Po przeniesieniu się biur administracji do innego budynku, prze
widywane jest zajęcie pierwszego
piętra
w gmachu Ubezpieczalni
Społecznej na rozszerzenie istnieją_cego tu już szpitala. który powiększony zostanie do 100 łóżek
Połączenie. się obu szpitali pod
jednym zarządem ma nastąpić w
najbliższym czasie.

ożywioną

pracę uświadamiającą.

Zorganizowano także kurs szkolenia ideologicznego.
Na terenie majątku istnieje ko
ło ZMP, liczące przeszło 30 człon
ków. Młodzi z:MP-owcy pracują
wydajnie i biorą udział we współ
zawoclnictwie pracy.
Po skończonym dniu pracy robotnicy PGR odwiedzają piękn;e
urządzoną

się

świetlicę.

Znajdują

"'YPadku objęcia gruntów nie·
zagosJXJdarowanych.
Majątki
pat1stwowe, spółdzielnie produk.
cyjne oraz osadnicy bezrolni, ma
Io i średniorolni
są
w ta
kim wypadku ni<' tylko zwolnieni
od podatku w danym roku. ale
w nadępnym roku korz\gtają z
50 proc. ulgi od pnrlatk11 orz\'pa
da jąccgo -z tych gruntów.
Ponadto u~f <l\Va orzewiduie ul
gi z tytułu w~konania . umów
kontra!.;tacvjnych. Wysokość ulg
dla poszczC'gólnych grup gospodar.5IW bę<lzie uzależniona
od
rozm :arów przvchodowości
oraz w wvpa<;'ku kontraktmvania
trzody chlewnej - od wagi do
sta rezon ego ż vwca.
Ustawa prze widu ie takż<.' mo
żli wość zmniejszenia
podatku
o połowę, a nawet całkowitego
zwolnienia w razie np. klęski ży
wiolowej. długotrwałej
choro-,
by itp. Prz€dlużona zostala n<1
dals7.e lafa możli\\'ość stosowania u!Q' dla gospndarstw rolnych.
które d<lZnały szkody z powodu
działań wojennych oraz d1a nie
zaQ"ospodarowanych dosta'tccz nie gospodarstw, powstałych z
przebudowy ustroju rolnego lub
z osadnictwa.

punkt~- skupu GS.
Do świa<lczE'Ii z t\'lulu pomocy
s~siedzkiej

obowiazani s;1 posia
dacz<.! gospodarstw rolnych, za
opatrzonych w silę
pociągową
lub maszyny rolnicze i sprz~t rol
niczy.
:idcz{'nia te są odpłat
ne, według stawek, ustalonych
przez prez~·C:·ia powiatowych rad
narodow\'ch na wn:osek prezydiów właśc'.wvch gminnych rad
narodowych, przy czym muszą
być uwzględnione zasady słuszno
ści. ma il!cc na uwadze interes
uprawnionych do korz\'stania ze
świ2dcze11: iak i ooo\viązanych
do świadczcJ'1.
Uchylan:e si~ od spełnienia o·
bowiązku
ustalonvch
świad
czeń z tytułu
pomocy
są.
si('d•zk:ej w rnlnirtw:e. lub utrud
nianie innym \\'\'konania
tego
obcwiazk11. p<ld:ega karze aresz
tu do 3 miesir>cy, lub grzvwnv
do 200 (\·~ złol\'ch. albo obu
tvm k;irom l;irznic. Takim salri fn1rnm pnrl!e!.(a i:J
rÓ\\'n ('7
pohiera jącv z<t świadczenia zapla
tę w\·ższą od ustalon<~i· D0 orze
kania powyższvch kar upraw
nione s~.1 prc>Z\'dia powiatowych
rad narodowych.

s\,'i

m\

Uprawnionymi do korzystania
z pomocv sasi{"dzki<'i sa wszys
cy nosiH<;·acze gospodMstw rol
nvch, nie mający siły poclągo
wej, ani nic rozporzadza jący za
sobami ootrzchnYmi do nabycia
IE>i -;iłv. narzerlzi rolniczvch i
środków tr;:ins00rt0w\'ch. Prawo
to nie przvc;lugu jo tym.
którzy
bez gosrodarc~ego uzasarlni<'nin
wyzbyli :;ie; 1,nni lub pos'adni:i
poz;:i rolnictwem inne środki do
eh() cl U.
Spośród urm1 \\'nionych, pierw
szc>1ish\'(1 ma ja w korzystaniu z
pomocy sąsiłd·zkicl
g-ospo<larstwa: p<iwsta!c w wyniku prze·

-.„......„-„„„„„„ „
Czytajcie rozpowszechniaicie
.„„.••_ _.„ ___..„ „.„ .„„„ .•.

„,GLOS''

Zw1ąkszono liczbą leRarzy
w poradni dentystycznej

Jak już pisaliśmy - Ubezpieczalnia Społeczna w P iotrkowie
uruchomiła w dniu 22 lipca br.
Centralną Poradnię Dentystyczn~.

która przeniesiona została z ulicy
Stalina 45 do znacznie wygodniej·
szego lokalu przy ul. Słowacki~go
26. Poradnia ta czynna jest przez
cały dzień.

tam duży wybór prasy codziennej
W najbliższym czasie przystą
i czasopism. Jest i duży wybór pią do pracy 'A'. Poradni jeszcze 2
gier towarzyskich. Świetlica cie- lekarze-dentyści.
szy się rlużym powodzeniem i przy
ciąga nie tylko pracowników PGR
Przy ul. Stalina 36
ale i mieszkańców okolicznych

ws1.
Dzieci pracowników uczęszczaj!\
do niedawno założonego przedszko

pomocy
sqsiedzkiei
ahcji 01nlotoH'ej

Nowa ustawa o podatku gruntowym
przynosi

zastosowanie pr~yczyni
W świetlicy PGR w Dobięclnie
·
gm. Bełchatówek odbyło się pi•zed
się do zlikwidowania pożarów wy kilku dniami zebranie, na którym
woływanvch przez iskry parowo- dokonano wyboru delegatów na gmin
zu. Warto przypomnieć, że Dyrek- ną konferencję Komitetu Obrońców
cja Centralna Kolei Państwowych Pokoju.
W zebraniu wzięli udział
pneznac.:yła dla tego, kto urządzr. wszyscy pracownicy majątku
oraz
nie tego rodzaju opracuje, 1 milion ludność wsi Dobięcln w liczbie oko
złotych nagrody.
ło 120 osób.
Dzięki realizacji długofalowych
Po referacie na temat „Zadania
zobo ...viązai'i . dzięki zastosowaniu narodu polskiego w walce o pokój",
została uchwalona jednoti:łośnie rezo
i;lepszel1. opracowanych przez ko- lucja. potępiająca agresję imperia·
można osią~nąć roczną oszczędność lejarzy. przedsiębiorstwo osiąga listów ameryka1'lsklch na Korei.
:;o.ooo zł na jeden parowóz. Wy- wielkie .os~czędności. Ty~iące ton Następnie uchwalono przeprowa
nalazki Jana Krogulskiei?o dają węgla. iak1e zaoszczędz1h maszv- dzenie zbiórki na rzecz ofiar an1e•
lącmic prawie półtora miliona zło 11iści. setki kilogramów ~mar 1 1 o· r.vkańskiego bombardowania. Zo!6r
ka dała ponad 5.000 złotych.
tych rocznej o!'zrzędnoścl i przy- raz zmniejszenie !lości nap :aw
Henryk pankowskl
czyn;aja się do znaczniejs:>:egn u· 11to sukcesy koleJarzy z ? 1 otrko7-'.il.
(C) ·ki't
korespondent .,Głosu"
sprawnienia pracy.
Przedmuchiwanie rur płomien
nych za pomocą piasku podczas
jazdy możliwe się stało dz:ęki wy
na1azkowi Stanisława Chu<le!?O
Urządzenie to zostało już w pelnl
współzawodnictwo
zastosowane. daj.1c przeszło 2 miliony złotych rocznej oszczę<lno
Pri\1.:ownicy . Państwowegc Go- ;a. Ogółem 35 dzieci w czasie gdy
ści. Wielkie znaczenie dla bezpie- spodarstwa Rolnego
w Pytowi- ich rodzice pracują, korzysta ,z faczeństwa pociągów przyniosła re- cach. powfatu piotrkowskiego. po chowej
opieki
przedszkolanki.
alizacja projektu wskaźnika Q- ukończeniu na tydzień przed ter- i:Srzedszkole mieści się w d\vóch
strzegawczc~o
dla przystan k6w minem akcji ż~iwnej, dokonali .:!stetycznie urządzonych pokojach.
pomysłu Tadeusza Janisze'v~kie podorywki i zasiali poplony. StaWie1ką bolączką jest brak świa
gc>
ło się to dzięki współzawodnictwu tła elektrycznego W pobliżu ma·
W roku bieżącym wnłynęlo już pracy, które obejmu je wszystkich j;itku przechorlzi linia elektrycz
6 projektów racjonalizator!i1u:h pracowników majątku. Pierwsze na, jednakże brak transformatora
opracowanych
przez piolrkcrn• - miejsce we współzawodn;ch.v;e un'emo7liwia przyłączenie mająt
skich ko1ejarzy. Większość z nich zaję.ła ob. Zofia Prajs, wykonując ku do sieci. Pracownicy PGR w
znalazła zastosowanie. Obecnie o- 142 procent normy.
Następne P ytowicach z niecierpliwością opracowywany jest projekt ulep- miejsca zajęli: Władysław Daliń· ciiekują momentu, kiedy zabłyśnie
szonego urządzenia odiskiern~go . ski i Bolesław Dzierżawczyk.
u nich światło elektryczne i pójdą
(W. G.)
Podstawowa organizacja partyj w ruch motory.
na w Pytowicach zajęła się gorą 
co sprawą rozwoju ruchu wo.pół
zawodnictwa pracy. Prowadzono

RACJONALIZATORZY

OsprnIDne dzillłnnie
w

konferencję wyborct~

którego

Ruch racjonalizatorski maszy
nistów piotrkowskich ześrodko
wuje się w Kom6rce Postępu Tech
nicznego. Tu wykonuje się plany
i rysunki. tu można zasięgnąć po·
rady i informacji o możliwościach
zrealizowania racjonalizatorskiego
pomysłu. Coraz więcej wpływa
projektów ulepszeń. Dziąki projek
towi
Stanisława
Dębowsk;ego

piotrkowskich

Przed Konferencją Miejską Obrońców Pokoju

Akcja

wybrano dele1atów na

pracy

Nowe zadania Rady Tymczasowej
Ubezpieczalni Spoleczn.ej

Miejską Konferencję Obrońców Po

wPG R w DoblQclnl1

pro\\ t1dzeniil
reformy rolnej,
wskutek działań wojenn~·ch, gospodarstwa należące
do wdów i ~:erot oo ohYwatel;ich
nol.;kich. ooleglych w · walce o
nierodlcQlość i <lemokrac ję, osad
ników i repatrianlÓ\V
oraz rodzin o~ób odbvwa jacych służb~
wo isko\\'ą . P o obsłużeniu tych
g-o!=:po<lar.st\\', pomoc sąsiecizka
obejmuje również wszystkie in·
ne, n:e posit1dające siły pociago
\Ycj, maszvn i narzędzi rolniczy~h. środków transportowych
i zasobów majątkowych na ich
zakup. •

zn szczone

Rodza f. czas i rozmiar. świad
czei'1 z tytułu pomocy ~ąsi~dzkiej
ustala prezvd'ium gminnej rady
narodowej. na podstaw:e wnios
ków. z!ożonvch prz~z oS<>by upra\\'ni-:nc óo korzystania z po
rn ~cy Wnio<;ki te prze<lsta wl a
Q'nlinnei rarlzie narorlowei i opi
niuje zarzad gminny ZSCh, wraz
z planem p<lmocv wv_zczcQ'rilnia
i:1cvrn kto. na czyją korzv~r. k:e
rlv i ile ma św:adczyć.
W ra1 , l
· , •t .
·h
I
t
mac 1 11~ ::1,0!J\C l
~\ '.I \Czn\c
r>r7.N prezydium Q'tn1nnc 1 rady
narodowej, na obszarze gromady
wykonaniem planu pomocy kieru ie c;olt\'s, a w zakresie gminy
prr.ewcdn1czący gminnej
rady
na rr.dowe i.
Dotvchczasowe
obserwacje
wskazują, że bardzo często po
moc sas ieclzka jest wykonywa·
na n!edhale i opieszale. Brak kon
lroli sp-ołcczne i i opieki nad wy
!mm wt1nicm ob<>wiazków przez
sołtysa i przez wyznaczonych do
~wimkz<.'1i . naraża
korzysta i::i
cvch z l)l'Jmocv na konieczność
110110. zcnia \\'\'Żi'-7.\'ch. dorlatko l\' \' Ch koc:.ztów· z t\·t11lt1
nclplah
Ś\yiilc;~zcn:a, n :ż prZC\'.·:rtujiJ
l)hmvia:·· ';ire normy.
NotowRne s~
wypadki,
ie
przez zobowiazywanie sic do do
datko\\'ej opłaty,
k<>rzy:t.ta jacy
ze świadczeń zapewnia sobie

za

r>eł11e ilościowo i
fakośc:owo
świadczen:a ze strony wykonują
cerr<l prac~ bogacza. Jest to wy

'- .\ Sk i szlwdnict\'\ o srospo<larcze
i należy tępić te~o rodzaju postę
oo wanie.

powstanie

Ośrodek

Zdrowia

Mające swoją siedzibę przy ul.
Stalina 36 stowarzyszehie b . per
mocnic domowych, decyzją Pre·
zydium Wojewódzkiej Rady Na·
rodowej zostało rozwiązane. Majątek nieruchomy stowarzyszenia
przejmie Prezydium Rady Na~
rodowej w Piotrkowie a pen·
sjonariuszki
zakładu
przenie·
sione zostaną do Państwowych

Domów Starców, gdzie znajdą nalcżvtą opiekę i pomoc h~karsk-.
Przejęty prtcz PrE'zydium M~
w Piotrkowie budynek przy uhcy
S talina 36 ma być przeznaczony
na ośrodek zdrowia.
---

Odpowiedzi· Redakc1·i

Członek 8póldzlelnt produkc:tJneJ
w Lubiatowie. Jako członek t1i'l6ł·

dzielni produkcyjnej macie prawo
do bezpłatnego leczenia się nie trl·
ko w wypadku zachorowania na
chorobę zakaźną, ale przyi;łu&uje
Wam również prawo do korzystania
z bezpłatnego pobytu w sanatoriurn.
---o[JoDzia lacii spolec„ny z „Hortensji" ł
Zbigniew F. s Bełchatowa.
Tow~
rzystwo Przyjaźni Polsko - Radziec
kiej utworzyło ośrodek sikolel'liowy
dla swojego aktywu. o ile na~ W'.·
ldomo. kurs dla lnstrukt~rów J\1Ż.1~ę
rozpoczął. W sprawie teJ nalezy $1~
?.wrócić do biura TPPR w Piotrko. wie.
.--<>[]o--o-

Pracownica świetlłcnwa.
Nakłil•
dem CRZZ ukazał się ~cenar1ui:i
sztuki „Brygada szlifierta Karha·
na".

--3.000 kobiet wiejskich
na kursach

go1po~ar1twa domowego

Z inicjatywy Kół Gospodyń uru;
chon1iono we wsiach woj. łódzkiego
przeszło 150 kursów. przygotowujĄ
cych kobiety i d:dewczęta wiejskie
do racjonalnego prowadzenia gospo
darstwa domowego.
Ostatnio na kursach gotowa1'1ła ł
pieczenia, przetwćrst~a owocowego oraz azyc:la i kroju pueukGlło·
no 3 tysiące kobiet.
,
W najbliższym 'tzasie podobne
kursy zor~anlzowane zostanlł we
~szystkich spółdzielniach produkcyjnych woi. łódzkiego.
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JESZCZE KILKA SŁÓW
o
Co pisało proso łódzko w dn. 17 sierpnia 1930 r.

wyścigu „Głosu _Ro~otniczego"

cieszył
dużą. popularnością
wyścig kolarski
Robotniczego"
„Głosu
że komisja sędziow·
świadczy fakt,
ska ze względu na bezpieczeństwo
młodych i niedoświadczonych kolarzy
zgłoszeń .
listę
musiała ograniczyć
Ci, którzy mieli jeszcze ochotę zapisać się do wyścigu tuż przed star-

ak
wtorkowy
J
o nagrody .
się

WYśCIG WZBUDZIŁ ENTUZJAZM
WśRóD MŁODZIEŻY

w Łodzi stanęliśmy dopiero' rano. Po
mimo tego że jechaliśmy wolno, to
jedn<tk te 46 km. odczuliśmy w nogach„.
ZOBOWL~ZA.NIE li.WITKA
świtek Eweryst reprezento~vał w
naszym wyścigu barwy Związkowca
ze Skierniewic. Temu b1rdziej się
poszczęściło. świtek zajął 6 miejsce
i oprócz pięknego żetonu zdobył jesz
cze ciekawą ksią~kę.
- Na przyszły rok zajmę lepsze
miejsce - zapewniał nas uroczyście
po wręczeniu mu nagród.
Zresztą to samo przyrzekali nam
mni zobowiązując tym samym do.„
powtórzenia tej imprezy.

Pomimo, że wyścig o nagrody „Gło
&u Robotniczego" nie był nawet
nas zbytnio reklamowany,
przez
wzbudził wielki entuzjazm wśród ' na
szego dorostu. Widać z tego, że mło
dzież nasza coraz chętniej garnie się
do wszystkich sportów, a przyczyn!!
tem (a takich było bardzo wielu) ·- tego jest to, że nasze państwo lumusieli odejść, jak to się mówi „z dowe i Partia stwarzają jej coraz
ROZSTRZELANIE
kwitkiem''.
bardziej korzystne ku temu warunki
SIERŻANTA - KOMUNISTY
Nie pomogły prośby i nalegania. otaczając ją swą troskliwą opieką
Wiceprezes ŁOZKol. był stanowczy: na każdym kroku.
W dniu 16 sierpnia 1930, o godzi- Kto nie zgłosił się w wyznaczo
n ie 3 rano - Tozs.tiiz:elany został
DOPISAŁA 'l'Eż I PROWINCJA
i;;crżant Korpusu Ochrony Pograninym terminie (w dniu wyścigu do go
Do wyścigu naszego zgłosiło ~:ę
cza - Teodor Głowacz, skav.any w
dziny 9 rano, pr;;yp. Ted.) niech na
bardzo wielu adeptów sportu kolar·
trybie doraźnym na karę śmierci cza
start poczeka do roku przyszłego .
:;kiego z prowincji. I to nie tylko z
komunizm.
KRó'l'KI WNIOSEK
SPORT MUSI I... WYCHOWYW Ać Pabianic, czy Zduńskiej Woli, ale na
„TWARDZIEL" SZERZY SIĘ
Zdaje się, że warto ją będzie powet z Piotrkowa i... Skierniewic.
W MAŁOPOLSCE
ze wtórzyć nie tylko w roku przyszłym,
Mieczysław wraz
W ojtala
I słusznie. Punktualność powinna
wszystkich dobrych swym kolegą RyżewF>kim przyjechali ale i w latach następnych az do„.
Na Śląsku i w Małopolsce stwierobowiązywać
sportowców, a przede wszystkim ko na wyścig z Piotrkowa. Ob~j ci cllłop zdobycia na własność pucharu, jaki
dzono gwałtowne ·rozszczvt.anie się
larzy. Sami przecież wiecie, jak wizl cy nie zajęl~ c~ołowych i~ieł~c, ale już n,a przyszły. ro~ zamierza ~f~n
rzwancj .,twardizi'Clem",
choroby
12 DZIECI POKĄSANYCH
· h
· 1 t k · k t ·
do wac dla zwyc1ęzcow tego wysc1gu
ką rol~ w wyścigu może odegrać na· czy można się im było dz1w1c?
t war dzie.
PRZEZ WSCIEKŁEGO PSA
a a UJe r an, nos 1 te a- Wyjechaliśmy z Piotrkowa nl;\ redakcja „Głosu Robotniczego".
powoduje guzowate owrzowicę wet ułamek sekundy, nie lekceważcie
We wsi Lucjanów pod Łodz:ą - więc i„. godzin. Sport nie tylko po- noc - mówili nam po wyścigu - i
(Kr)
dzenia na atakowanych śluzówkach.
pies pokąsal 12 dzieci. winien dostarczać rozrywki ale i
wściekły
DYREKTOR AMERYlCAŃSKIEGO Wieśniacy, rzamias.t natychmiast za- wychowywać.
jąć się dziećmi, urządzili wielogoBANKU - BANDYTĄ
W Ams.terdamie odbył się proces dzinny pościg za wściekłym psem.
niejakiego Wand.ta - człowieka któ Dzieci w stanie ciężkim odwieziono
do szpitala w Łęc.z.ycy.
ry przez szereg lat byt
;;._
.;... dyrektorem
W nadchodzącą niedzielę, o godz.
lti.30. na boisku Kolejarza przy ul.
Nawrot n, odbędzie się rewanżowe
spokanie o wejście do II ligi. Prze
ciwnikiem gospodarzy będzie zesJ?ół
l'BA rn IW~lELH1 MUZYCZNEJ
PAŃSTWOWY
stołecznej Gwardii. Pierwsze spot„LUTNIA''
TEATR 11\L S'l'El!'A'.'lA JARACZA
kanie tych zespołów zakończyło się
(ul. Jaracza 27)
Godz. 19,15 „Córka pani Angot" zwyciQstwem piłkarzy warszawskich
w stosunlm 3:2. O ile w niedzielę,
Leon1
Godz. 19.15 „Odwety"
l'A::il8TWOWY 'l'EA'l'R żYDUW8Kl uda się łodzianom uzyskać zwycięs
Kruczkowskiego.
two nad Gwardią, dojść musi do
(ul. Jaracza 2, tel. 217·49)
Ostatnie dni! Zniżki ważne dla
spotkania
decydującego
trzeciego
członków zw. zaw„ wojska i uczącej
l'eatr nieczynny.
tych zespołów. i to na neutralnym
~1ę młodzieży. Dla wycieczek z tereterenie. Sądzimy, że wśród nasze.i
nu województwa specjalne zniżki.
'l'EA'l'H LETNI „Ul::iA"
publiczności oraz na własnym tere<Piotrk\Jwska 94 te' 272·70>
l'AN~'I WO\\\ l'Ei\ l'H NUWY
nie Kolejarz będzie się czuł dobrze
Dziś, o godz. 19.30 „śluby murar- i że zdobędzie dalsze dwa
1ul llas1~'nskit-i:o :H. tel. UU ·341
punkty.
skie" czyli wodewil warszawski.
Tego życzy mu cała Łódź sportowa,
Teatr nieczynny do 3. IX. br.
która chce widzieć drugiego reprel:'AN:::T\\UWl'.
1'.EA'l'J< „A.łtLEKlN''
zentanta okręgu w drugiej lidze.
152)
PiC\trkowska
(ul.
Przed redakcją „Głosu Robotniczego"
l'ł:ATH 1'0\\< SZECl:łN Y
Przypominamy, że tabela w grul'eat? uieczynny.
pie drugiej wygląda w chwili obec
(ul Obrońców Stalingradu 21
(tel. 150·36)
nej następująco:
'i'EAT.l< „PlNUh tu•·
5 10 24: ·1
Gwardia Warszawa
Codziennie o godz. 19,15 komedia
(ul. Kopernika 16)
4 11: 7
3
Kolejarz Łódź
Al. Fredr~· „Wielki człowiek do ma·
5 4 10:14
Godz. 9,15 Widowi:>ko zam!mięte pt. Kolejarz Olsztyn
łych interesów".
9:15
3
5
Gwardia Białystok
Kasa czynna w godz. 10-13 i od 16. „Pan Tom buduje dom".
4 1 3:17
Kolejarz Siedlce
Bardzo poważny mecz czeka na- 1(mowa tutaj o lewym obrońcy Wan
szych Widzewiaków w najbliższą delu).
Bzura w Chodakowie spotka się z
Przeciwnik łodzian Stal
niedzielę.
, w SOIWQ\VCU należY oo silnych zes- Kolejarzem Ostrów. Faworytem iest
Grupa zachodnią
•· "
połów, dowodem czego jest choćby zespół gospodarzy.
ADRIA dla mtodzieży (~talina 1) 'l'i'dCZA (Piotrkowska 108) „Pustel- Stal Sosnowiec
12 18 24:12 czołowa lokata w tabeli. Nie znaczy
Polonia w $widnicy stoi na stra15,
godz.
nia parmef1ska", I seria
„Curie-Skłodowska",
12 17 32:18
Gwardia Szczecin
t? je41pk, że łodzianie stoją na stra conej pozycji: wy~ać ~owi7m 7.:
.
godz. 16.30, 18.30, 20:30
l'i.30, 20.
Budowlani Gdańsk ,,. 12 „ 15 , 2a:22. conej pozycji. Jeśli tak zagrają jak Gwardią ze Szczecma, ktora preten
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
HAŁl'Y 1{ <Narutowicz" 20)
11 14 20:14
Kolejarz Torui'l.
„Konfrontacja", godz. 16, 18.30, 2! ' TATRY (Sienkiewicza 40, w ogro· Włókniarz Chodaków 12 13 26:22 z Kolejarzem z Torunia, o wynik mo duje do zdobycia tytułu mistrza gru
żemy być spokojni. Łodzianie powrn py zachodniej, a tym samym eh.ce
(Dla dzieci 'powyżej lat 12)
dzie) „Urodzony w październiku" Kolejarz Bydgoszcz
11 12 29:24 ni grać w tym samym składzie co na się dostać do pierwszej ligi - nie
'B.\.TKA „i\iaarct", godz, 18, 20
godz. 16.30, 18.30, 20.i:!O
12 10 24:28
Widzew Łódź
meczu. Strzelać często i będzie łatwo.
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
12 8 18:27 ó~tatnim
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
Związkowiec Radom
celnie i... nie spuchnąć przed koń- · W grupie wschod?~ej odbędą się
liDYNIA (Uaszyns1,1ego 2)
14:28
7
12
Ostrów
(Daszyńskiego 1) „S. O. S." Kolejarz
meczu. Gdy się Widzewiacy za tylko cztery spotkama:
„Progiam Aktualności Krajowych WISŁA
12 4 11:38 cem
Budowlani Swidnica
godz. 16.30, 18.30, 20.30
Tarnovia zmierzy się ze Związ
stosują do naszych wskazówek, moi Zagranicznych Nr 30", godz.
(Dla młodzieży powyżej lat J 8)
gą przywieźć do Łodzi dwa punkty. kowcem z Przemyśla, Skra w . Cz~
Grupa wschodnia
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
stochowie rozegra mecz z przec1wm
Kin<' nie WŁóKNIARZ (Próchnika 16) „Pb- Ogniwo Tarnów
11 16 23: 9
HEL (Legionów 2~
Legia w Gdańsku ma zapewnio- kiem lokalnym, z którym ma szan
20.30
18.30,
16.30,
godz.
mienie",
11 16 26:12 ne dalsze dwa punkty, gdyż przeci- se wygrać, Kolejarz Przemyśl spot
Ogniwo Bytom
czynne z powodu remontu.
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
MUZA (Pabianicka 173) „Pieśli taj11 16 34:16 wnik jej Kolejarz z Bydgoszczy nie
Stal Katowice
Wreszcie
ka się ze Stalą z Lipin.
12 13 18:19 jest przeciwnikiem groźnym.
'" l>l.NOść tN:q11órlrnwsk1ego 16) ' Ogniwo Częstochowa
gi", godz. J 8, 20
Stal Katowice z pokaźnym bagażem
(Dla dzieci powyżej lat 12)
„Miasto młodzieży (Komsomolsk") Związkowiec Chełmek 12 12 24:25
Kolejarz Toruń ma okazję do zdo bramek odeśle prawdopodobnie do
12 12 27:20
godz. 15.30, 18, 20.30
Stal Lipiny
POLON! A tP1otrk11wska 67) domu Lubliniankę. Zawody Związ
(Dla dzieci powyżej lat 12)
„Płomienie" .. godz. ,17, 19, 21
Związkowiec Przemyśl 12 10 19:19 bycia punktów w meczu ze Związ
kowiec Chełmek - Polonia Bytom
„Kwiat Kolejarz Przemyśl
12 8 14:21 kowcem z Radomia. Obrona jego je- zostały
ZACHĘ:TA (Z3iersku 26)
(Dla młodzież)' powyżej lat 14)
odbędą się w
przelożo.1e
błę
tyle
opełniać
p
może
nie
dnak
l'RZI:;I>WIU81\!ll', t7.L•r11m>kH•go il.il
7 16:23
11
Włókniarz Częstoch.
miłości". godz. 18, 20
września.
10
dniu
Widzewem
z
zawodach
na
co
dów,
12 6 15:32
„Dziewczęta z baletu", godz. 18, 20
Lublinianka
(Dla dzieci pow:vżej lat 12)
<Dla dzieci po·:•::7ej lat 12)
ROBOTNIK (Kiliń s kicgio 178)
palnianych znajdujemy nastę~u
nta. Policja powiada, że nie moleżą w Ameryce do rzadkości, a
„Oni mają ojczyznę", godz. 18, 20
Kwestia mieszkaniowa w Arne
jącą wzmi ankę:
wtebo
mundurze,
w
chodzić
gę
rodziny
cale
czę!>to
że
fakt,
kontra(Dla dzieci powyżej lat 10)
najwi~ks:z.ym
ryce jest
„Z powodu wielkiego oddalewojskowego,
udawałbym
dy
mieszkadziećmi
z
oczywiście
REKORD (Rzgowska 2) „Baryłe.:r.·
stem między biednym a bogapól węglowych, znaczna więk
nia
zabrania
je<łnak
równocześnie
ją w tzw. „traUers" (wozach mie
tym, kontrastem tak wielkim,
ka", godz. 17.30, 20
szość górników żyje w i'i:olacji w
ni~
p1>nieważ
nago,
chodzdć
mi
szkalnych), nie zdumiewa już nitak jaskrawym i skrajnym, że
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
osiedlach, z dala od wielkich
jest to w usta.wach przewidziane.
kogo.
niepokoi nawet koła rządowe.
ROMA (Rzgowska 84) „Kłopotliwe
miast; 57 proc. mieszkań stan owi
nie wychodziłbym
Najchętniej
Podcrzas gdy wielka część naTy~ko niewielka męść amerykań
alibi", godz. 17 .30, 20
własność towarzystw górniczych.
wcale na ulicę, ale nie mam mierodu nie wie, gdrzie ma głowę po
skich rod'aiu ma wspaniale i wy(Dla młodzieży powyżej lat 18)
Warunki mieszkaniowe i h igiekraju
w
ponieważ
a
szkania,
wielkim
o
warstwy
górne
łożyć,
123)
YLOW't ( I<ili1iskiego
•
godne mieszkania.
niczne, i tak już bardzo n iekobrak drzewa, nie mogę sobie kudochodzie mogą sobie pozwolić
„Poludniowa Rada Stanowa"
,,Przybrana córka", godz. 17.30, :J.O
rzystne, przedstawiają się o wie·
Diogenes.
jak
żyć
aby
beczki,
pić
na wszelki mo2ll.iwy luksus mie(Southern Regional Council) po(Dla dzieci powyżej lat 12)
le gorzej tam, gdzie mteszkania
nie
ranny,
jestem
Ponieważ
szkaniowy. W Stanach Zjednodała niedawno opis życia, jakie
śWIT (Bałucki Rynek 2) „Poszuki·
są własnością prac<tdawców. Pochcą mnie przyjąć do wojska. Co
czonych istnieje np. tak .zwany
rodziny zamieszkałe
prowadzą
wa cze złota.", godz. 18, 20
koje są przeważnie przeludniomam właściwie z.robić?"
„penthouses". który jest oczywina południu:
(Dla dzieci powyżej lat 12)
ne".
gaangielskiej
Korespondent
równocześale
crzarującym,
ście
„Przed wojną rz łą<:2nej liozby
Badanie, o którym mówi spra10,500.000 rodzin - 7 milionów
wozdanie, objęło jedynie 15 proc.
żyło w domach nie posiadają
wszystkich kopalń - i to te, któ
cych nawet minimum wygód, hi
re w prozemyśle węglowym uwagieny i bezpieczeństwa.
żane są rza kopalnie „reprezenta·
'!yjne".
„.Na południu, na 10 Murzynów czaledwle jeden ma mieszl'rogram na dzień 17 sierpnia br.
kanie, częściowo odpowfadające
* * * •
12.04 Dziennik. 13.10 „W. Dałek minimalnym wymaganiom, wię
AlGuardian"
anchester
M
,,'
zety
nie bardczo kosztownym rodzaNędza mieszkaniowa w USA
polski miczurinista". 13,20 (Ł) Mncej niż jedna trzeci.a źyje w mie
lestair Cook w korespondencji li
jem mieszkania. Buduje się go
jest zjawjskiem nagminnym. „La
zyka. 13.30 Muzyka rozrywkowa.
naszkaniach wymagających
Nowego Jorku w kwietniu 1948
drapa
wielkomiejskich
dachu
na
(Departabour Departament"
14.00 Kronika bułgarska. 14.20 (Łl
praw i nie posiadających żad
r. pisze:
<::zy chmur, jakby w środku ogro
ment Pracy) stwierdził, ±e z 197
Konc. solistów. 14.55 Koncert. 15,30
r.ych absolutnie nowoczesnych
„Znana na całym świecie z do„penthouses"
niewiellkie
Te
du.
wielkich miast amerykanskich,
„śpiewamy piosenki na koloniach".
urządzeń".
rzaopatrzone są we wszelki, naj-· brobytu „ziiemia błogosławiona"
tylko sześć nie zna problemu
15.50 Muzyka. 16.00 Dziennik. 16,20
wielsię
dopuszcza
Ameryka
Wojna spowodowała znaczne
bardziej pomysłowy komfort, w
(L) „Z dziedziny radiotechniki" mieszkaniowego. Mimo to Rząd
oby
swoich
wobec
grzechu
Id.ego
w budownictwie
ograniczenia
zależności od upodobań budowni
Federalny nie stara się o roz,wią
pog. w opr. inż. B, Klimaszewskiego,
wateli, tęskniących za własnym
mieszkaniowym, mimo że liczba
riapewniają miesrzka1'icom
i
czego,
zanie tej bolączki. Projekt powo
16.30 (Ł) Audycja dla młodzieży.
mieszkaniem - oto wstrząsające
Ale
ludności pokaźnie wzrosła .
wszystkie me>żliwe wygody. W
„Narodowej Rady
łania stałej
16.45 (Ł) Aktualności łódzkie. 17.0:J
,wrażenie, które odbiera najbarnawet teraz, po wojnie, o wiele
można żyć
„penthouses"
tych
Mieszkaniowej" ~ostał odrzucony
(L) Koncert popołudniowy. 17 ,40
<lziej nawet obiektywny obserwa
mniej uwagi poświęca się budosię
gdy
prrzyJemnie,
wyraz
nad
Koncert Krakowskiej Kapeli Ludotor, Wielkie miasta przemysłowe przez obie izby amerykai'l.;!cicgo
waniu nowYch mieszkań, aniżeli
dysponuje odpowiednią ilością
Kongresu. Droga, jaka pozo3-tała
wej. 18.05 Odpowiedzi fali 49. 18.l5
poznaje się z daleka po imp1muprze
ulepszeniu
i
np. rozbudowie
pieniędrzy.
weteranom, jak rzr~sztą każdemu
(Ł) Muzyka. 18.35 (Ł) W ramach
podchmur,
drapaczach
jących
mysłu wojennego. Fakt ten mu Szczególnie tragiczny jest los
Amerykaninowi, który mimo bra
and. „Ludzie naszych fabryk i wsi"
czas gdy żołnierze zwolnieni z
siał - rzecz jasna - wpłynąć w
wojny
drugiej
byłych żołnierzy
budowlanych
materiałów
ku
- reportaż A. Jędrkiewicza pt. „Z
woojska pędzą nędzny żywot w
kraju na
wielu dziedz·inach
światowej, zwolnionych z armii.
chce zaopatr.z.yć się w mieszkav.-izytą u Karpiaków w Konarach".
tzw. „wozach wędrownych". Byznaczną podwyżkę cen komorneAmerykańskie czasopismo „Li'fe"
to płacenie wygórowanie 18.45 Audycja dla świetlic młodz.
ły żołnierz, w wieku i:aledwie
rz.djęcie zdemobilizoczamieści'ło
go.
nych cen prozedsiębiorcom budo·
19.15 (Ł) „Krawędź" - słuohowis~rn
dzieci
żoną
z
mieszka
lat,
20
wanego żołnierza, siedzącego na
W obliczu wzrastających ko·
wlanym ,i prri:ekupywanie urrzęd
wg. powieści W. Rzezacza., reż. M.
kiem w zawszonej le~ance. Inulicy prrzed namiotem. żołnierz
sztów utrzyJllania, przeszło dwa
l\1eliny. 20,00 Dziennik, 20,40 Konników.
ny 31-letna weteran wojenny, Ja
umieścił nad
Maurer
Jack
ten
.
r
w
opuściło
robotników
miliony
c.crt Małej Ork. z Katowic. 21.15
A w tym samym czasie mnożą
mes Stanfield z Brooklynu, 111aba
napisem:
rz;
szyld
namiotem
przeproi
mieszkania
swe
1947
Aud. dla wsi. 21,30 Rezerwa. 22,20
się jak gr.z.yb'y po deszczu restau
rykadował się z młodą żoną w
żo
z
światowej
woojny
„Uczestnik
wadziło się do krewnych alb o
„Syn ludu". 22.20 (Ł) Mówimy o
racje, kina i różne inne lokal~
I-izbowym mieszkaniu, w obaną i dziecldem nie ma micszl•amusiało zadowolić się nędznymi
&porcie. 22,30 (Ł) Zapraszamy uo
rozrywkowe. Znamienny obraz!
wie, że go zechcą stamtąd usuodmówi.ono".
Wsparcia
nia.
ni
tez
lub
drewnianymi
budami
tańca. 22,43 (Ł) Omówienie ksiąiki
nąć".
Inny uczestnik wojny pj~ze do
nymi „mieszkaniami prowizorycz
Zalewskiego „Trakoory zdobędą wio*) J. Friedbacb - „W cieniu
W sprawozdaniu rrządu Stanów
mam
„Nie
Post":
York
.,New
roktórych
w
Wypadki,
nymi".
aud. w opr. A. Brodz1{iej.
rnę" dolara" - Wydawnictwo „Prasa
socjal
sprawie
w
Zjednoczonych
nie
pieniędzy,
mam
nie
pracy,
wyrzudzieci
kilkorgiem
z
dziny
23.00 Ostatnie wiadomości. Z3,15 Mu
Woiskowa" 1950 r.
nych .w arunków robotników komoire sobie kupić cywilnego ubra
ca się po prostu mt ulicę, nie na·
zyka.

STRA,m: KELNEROW
W KRAKOWIE
Wczora·j w Krakowie wybuchł
.!:trajk kelnerów, którzy od dłuższe
go czasu domagali się napróżno honorowania umowy o pracę.

wielkiego nowojorskiego banku.
Wandt - po przyjeździe do Amsterdamu zorganizował napad na filie Banku Holenderskiego. Skaczano
'
go na 5 lat więzienia.
GRUŻLICA W TOMASZOWI E
W Tomaszowie choru.ie na gruźli.
cę ··; chwili obecnej 1226 osob,. w
tym znaczny odsetek dzieci w wieku szkolnym.
ZAJSCIE
W DOMU OBŁĄKANYCH
Personel fizyczny rzakladu dla
umysłowo chorych w Drewnicy wywiózł na taczce poza obręb zakładu
niejaką Morjedną z pracownic przyczyną redasównę, która była
dukcji kilku pracowników.
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TEATRY

Ciekawe spotkaeie
w drugiej lidze

KIINA

T a bela Il ligi

0

IW cieniu dolara

Trzy mecze ligowe
czekają

w

nas

najbliższą niedzielę••~

W nadchodzącą niedzielę, dnia 20
sierpnia br„ odbędą się tylko trzy
mecze o mistr1.ostwo pierwszej ligi
piłkarskiej. W Krakowie tamtejsza
Gwardia będzie miała za przeciwni
k;i Zwi<izkowca Warte z Pomania.
Trudno przypuścić, aby u siebie
ff\••ardziści przegrali i to 1. przeciwni
~!em. któr:v znajdu je s i ę na ostatnim miejscu tabeli i jest pewnym
kan dydRtem do spadku.
Unia - Ruch zmierzy się w tym
czasie z Ogniwem - Cracovią. Faworytem jest zespół gospodarzy je
dnak nie znaczy to. aby Ogniwo Cracovia nie mogła wywieźć z Cho
rzowa choćby jednego punktu.
Górnik (Bytom) podejmuje CWKS
W razie porażki stanie przed Górnikiem widmo spadku do drugiej ligi.
Możliwe, że zespoły podzielą się 1.u
punktami...

Mistrzowie-Armii

tsR

w lekkoatletyce
PRAGA. - Rozegrane w Witkowi
cach zawody lekkoatletyczne o mi·
strzostwo Armii Czechcsłowac~dej
stały na b. wysokim poziomie i przy
wyników.
niosły wiele doskonałych
F.:ormuth wyrównał rekord Czechosło
wacji w rzucie dyskiem wynikiem
47,79 m., Harfenik uzyskał najlepszy
tegorocz.ny wynik Czechosłowacji w
rzucie oszczepem - 63,92 m., Da·
dak osiągnął w rzucie młotem 54,30
m„ Sejnocha skoczył wzwyż 1,89 m.,
Broza J>rzebiegł 100 m w 10,9 sek„
a Kordl i Mehring uzyskali na 800
m. czasy poniżej 2 min.
w 9 konku·
Ogółem poprawiono
rencjach najlepsze osiągmęc1a mi·
strzośtw Armii z ub. roku.
W poszczególnych konkurencjach
zwyciężyli :

Broz - 10,9 sek., 200
22,5, 110 ppł. - Petruj
Pod ~orad
16,3 sek„ 400 m.
- 51,2 sek., 400 m. ppł. - Aim 1) Kordle
57 sek„ 800 m. 1:57,7, 2) Mehring - 1:59,2, 1.500
m. - Melicharik - 4:07,4, 5.000 m.
Liska - 15 :44,4, 10.000 m. - Zan
ta - 32:56,4, 4x100 m. - ATK II
- 46,9 sek.
Skok wzwyż - Sejnocha - 1,89
m„ skok w dal - Broz - 6,84 rn.,
skok o tyczce - Fiala - 3,30 m.
- Kormuth
Rz~~ dyskiem
47,79 m„ pchnięcie kulą - Vomctc·
ka - 14,12 m., rzut młotem - 1) Da
dak - M,30, 2) Kard~ezka - 49;,j'i
m„ rzut oszczepem - 1) Hafre,1ik
- 63,92, 2) Vyskala - 60.
Chód 10.000 .- Maly - 49:33.~.
100 m. -

m. - Broz -

ZSRR
Mistrzostwa juniorów

Sport w

w zapasach
MOSKWA. - Pięć dni trwały vt
Leningradzie ogólnoradzieckie zawo·
dy juniorów o mistrzostwo ZSRR w
zapasach. W zaciętych walkach u·
biegało się o zaszczytne tytuły 112
za wodników.
Wśród zawodników, którzy zdobyli
pierwsze m1e3sca w mistxzostwach,
Gruzin Czitiaszwiii,
tylko jeden potrafił obronić zdobyty w ubie~ iym
roku tytuł. W pozostałych wagach
mistrzostwo zdobyli nowi zawodnicy,

Od Redakcji
Ob. Bojantnvski Mal'ian proszo!ly
jest o zgłoszenie się w redakcji „Gł?
su Robotniczego" w godzinach '.ld 9
do 13 w celu odebrania nagrody 1.110.
bytej w wyścigu „Głosu Robotni~~e·
go".
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