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odbędzie się w

Polsce w październiku br.

GENEWA (PAP). -·Jak donoszą ·z Pokoju wyraża ubolewanie z powodu
Paryża, Sekretariat . Stałego Komitetu decyzji rządu włoskiego. Decyzja ta

Swiatowego Kongresu Obrońców Po· sprzeczna jest -z faktem, li obrona po
koju ogłosił oświadczenie w związku

z odmową rządu włoskiego udziele· kofu jest sprawą konieczną ł pilll~;
nia wiz wfazdowych do Włoch dele·
w związku z odmowną decyzją rz4
gałom na Il Swiatowy Kongres Ohr<>ń du wJosldego, Sekretariat Stałego .Ko
ców Pokoju, który odbyć się mi<1ł w
październiku br. w Genui.
Z uwagi na to - stwierdza osw!ad
czenie - że głównym przedmiotem
obrad zwoływanego Kpngresu będzie
c:pel w sprawie zakazu broni atom('I·
wej oraz z uwagi na to. ze naród wło
ski, składając dowo·dy swego przy.
wiązania do sprawy pokoju l wolno,
ścl, aktywnie podpisuje Apel Sztok·
holmskł, Sekretariat Stałego Komite·
tu Swfatowego Kongresu Obrońców
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mitetu ~wlatowego Kongresu Obr9ń·
ców Pokoju POSTANOWIŁ ZWROCIC SIĘ DO POLSKIEGO KOMITETU
OBRoięcOW -POKOJU z PROSBĄ O
PODJECIE NIEODZOWNYCH KRO·
KÓW W .CELU ZWOŁANIA ll SWIA
TOWEGO KONGRESU OBROlQ°COW
NIACH on·
POKOJU w POLSCE w D
' .
16 DO 21 P.AZDZIERNIKA Bit.

onosi pełn:a~ Odp. owiedzialnośf Depesza K~mitetuSłow1ansk1e10
Sł~~ia~skiegow Bułgar11
w Po~~ce
P
I
za rozl·eUJ •rwi· UJ More .i
·

·

·

WARSZAWA (PAP). Komitet Sło
wiański w Polsce wystosował w
pierwsa:ą roemicę śmierci Geor&i Dy
miti:owa. do Komitetu Słowi<ań$kiego
w Bi.lłgal'ii depesa:ę nasU:pującej

Życie G. eorf! Dymitrowa jest. dla
nas w.zerem mę~ę~j walki s fe.·
9ZJZM&m i imperia.11'.Zmem. natchnie
niem do walki o pokój, jaką prowadmny razem z Wa.mi pod przewodem
treści:
ZSRR i WleJJtiecv Stalina pneelw·
„w pierwszą rocznicę zgonu Ge· ko podżega-OZOm wojennym I im·
orgi Dymit-rowa, przywódcy Komu- peria.llstycmym ~.
nistycznej Partii Bułgarii i jednego
iOepesrzę podpisali: prrlle'WodnimątY
z na.jwybitniejszycb działuzy mię· Komitetu Słowiańsokiego w Polsce dzynarodowego ruchu robotni~o.
·
w• Bairdk<JW•
dą uczestniczyły w operacJacb te- I Przed faktem pogwałcenia pokoju. Komitet Słowiańskil w Polsce wraz wieemarsrzałek Sejmu
dyn.ie na terytorium Korei Południo Rada Bezpieczeństwa dopiei;o es z całym nuodem polskim składa ski oraz sekret-am generalny St. TM·
wej. 'Po upływie jednak kilku dni post ostemplowała zapi;oponowaną bold jego pamięci.
janowski.
lotnfotwo amerykańskie zaczęło dzia pnez rząd USA rezolucję, ą.probu.ią·
lać na. terytorium Korei Północnej. oą podjęte przez ten rząd agresywdokonało ataku na Phenj11in i inne ne działania. Rada Bezpiecze(lstwa
miasta.
przyjęła przy tym rezolucję ameryWszystko to dowo<bl, iż rzl\d USA kańską z brutalnym pogwałceniem
coraz bardziej wciąga Stany Zjedn1>- Karty Narodów Z.Jedn~<>nycb. W
czone do wojny, ale zmuszony liczyć myśl artykułu 27 Karty Narodów
Porażka
się z tym, Ze naród amerykański nie Zjednoczonych wszystkie uchwały
W głosowaniu tylko 221 posłów na
chce być wciągnięty do nowej awan Rady Bezpieczeństwa w wainych
GENEWA <PAP) - Z Paryża dosprawach winny być podejmowane noszą, że nowy premiet Henri Queml 555 głosujących wypowiedziało sio
tury wojennej, stopniowo, krok -za oo najmniej siedmiu głosami, TV tym le stanął we wtorek po południu z:i tym wnioskiem. Po tej porażc~
ktokłem, PoPYOha kraj do .iawnej glosa.mi wszystkich pięciu stałych
premier Queuille opuścił natych·
wojny.
członków Rady Bezpieez.eństwa. tj. wraz ze swym rządem przed Zgro- miast wraz ze w$zystkimi członkami
Ciemne machinacje Związku Radzieckiego, Chin, USA. madzeniem Na1·odowym i po wygło- gabinetu Zgromadzenie, by złoźr,ć
Wielkiej Brytanii i Francji.
szeniu przemówienia progtamowego dymisję na r~e prezydenta Republi
W Radzie
(Dokońceenie na str. 2)
zlożył wniosek o votum zaufania.
ki.
Bezpieczeństwa
----------------------------------------~--

· Oświadczenie wiceministra spraW-zagranicznych ZSRR
Andrzeja Gromyko - ~w sprawie zbrojnej napaści
na Ludowo-Demokratyczn q Republiltę Koreańskq
MOSKWA (PAiP). Agencja TASS I

ogłosiła

następujące

wiceministra

oświadczenie

spraw eagranicznych

ZSRR Gromyki w sprawie rzłirojnej

interwencji Stanów Zje<lnoczonych
w Korei:
Wydanenia zachodzące w Korei są
następstwem dokonaneg-0 25 czerwca ptowokacyjnego ataku wojsk
władz południowo • koteańskich na
po-graniczne okręgi Koreańskiej Re.
publiki Ludowo - Demokraty6Złlej.
Ata_k ten był rezultatem z gory ob·
mvslonego pła.nu.
Zarówno Li Syn Man jak ł inni
przrdstawiciele władz południowo·
l<'oreańskicb od czasu do czasu zdra.
cl7ali się mim!> woli, ie południowo·
kor.eańska klika 14 Syn Mana p111.n
taki posiada.

.Jak
b przygotOWaDO
d •
• zeł
:a r:o=~~1'ó'i::ną

Już 7 października 1949 roku

rykańską misję wojskową, rzakoi~cz~
ło przygotowania i może w kazdeJ

do

rozpocząć wojnę.

Generałowie podżegaczami
podstępne; napaści

Wiadomo, że ·na kilka zaledwie dni
przed wydarzeniami koreańsklmi
minister wojny USA Johnson, szef
sztabu generalnego sił czbrojnych
USA Bradley oraz doradca Departa
mentu Stanu Dulles pnybyli do Japonii i odbyli specjalne naI"ady z ge
neralem Mac Arthurem, przy C'Zym
Dulles oz.wiedził następnie Koreę Południową i wyjeżdżał do rejonów
pogranicznych w pobliżu 38 równoleżnika.

Dnia 19 czerwca - oz.aledwie na
przed wydal'!Zeniami - doradca Departamentu S~nu Dulles _o-:
świadczył we wspomruanym wyzeJ
„zgromadzeniu narodowym" Korei
Południowej, że Stany ZjednoCt.tone
got-0we są ud'Z.i.elić wszelkiego nieodzownego - moralnego i materialnego - poparcia Korei Południow~j,
która walczy przeciwko komulll!Z·
mowi. Fa.kty te mówią same za sie·
l•ie i nie WYmagają komentarzy.
Jednakże pierwsze już dni wyka·
zaly, że wypadki nie rozwijają się
na korzyść władz Korei Południo·
wej. Koreańska ltepublika Ludowo·
Demoki;atyczna odniosła szereg suk·
cesów w walce przeciwko wotskom
południowo • koreańskim, pozostają·
cym pod kierownictwem amerykań·
skich doradców wojskowych.
tydz.i.eń

Upadł 12 zkole~ rząd francusk~!
Qu'euille'a w Zgromadzeniu Na rodowym

Rząd

Sta-n6w Z,Jednomon:vch osi:ribroJn1t
inter•
pr7Al0iwko ltOll'el,
i>owołuj~c

luje uspn.wtedJlwić
wenc.fę

e,

:!!fi~!!::=.i::.~:=~ j!1an: t°p~=a°.1!fy1;=!t

Koreans
• ka Arm1a
• Ludowa
·

w wy świadczył on, t.e ingerencja USA w

wiadzie u~elonym amerykańskiemu korespondentowi United Press
Li Syn Man, chełpiąc się sukcesaml.,
kt6re armia jego osiągnęła w drt;iedzinie przeszkolenia wojennego, o·
świadczył wręc.z, że armia poludnio
wo - koreańska mogłaby ~jąć Phen ;an w ciągu trr.zech dni. 1Min:istl'.'r
obronv !"'lądu Li Syn Mana -- Sin
Sen Mo dnia 31 paźd~iernika 1949 r.
również oświadczył
przedstawicielom prasy, że wojska połudnfuwo kor~ańskie ·są dostateoonie silne, aby
wystąpić zbrojnie i 'Zadąć Phenjan w
ciągl.t kilku dni. Na tydzień przed
prowokacyjnym atakiem wojsk południowo - koreańskfoh na pogranice
ne okręgi Koreańskie .i Republiki Lu
dowo - Demokraty=ej, Li Syn Man
przemawiając
19 czerwca w ~w.
,.zgromaooeniu narodowym" w obec
naści doradcy Departamentu Stanu
USA 'D ullesa, oświadC2ył: „Jeśli n~e
potrafimy obronić demokracji w zim
nej wo.inie, to odniesiemy czwycię
stwo w wojnie gorącej".
Nie trudn-0 zrozumieć, ze pn,edsta
wiciele władz południowo • koreań
skich mogli składać tego rodzaju o•
świadczenia jedynie dlatego, źe świa
dom.i byli poparcia anrerykańsklego.
Już na miesiąc przed wydarrzeniami w Korei - 19 maja br. szef ame
t)'kańskiej ad11Un.istraoji pomocy dla
Korei Johnson oświadczył w kom1•
sji budżetowej Izby Reprerzentan·
tów Kongresu Amerykańsk5.ego, że
lOO tysięcy żołnierv.y i oflcerów armii południ-0wo - koreańskiej, wypo
sażonych w amerykański sprzęt wo
jenny i przeszkolonych pNez amechwili

Gdy stało się jasne, ie terrory·
styczny reżim I.ii Syn Mana, kłóry
nigdy nie cieszył się poparciem na•
rodu koreatiskiego, załamuje się,
rząd Stanów Zjednocaonych ociekł
sie do ja.wnej interwencli w Korei,
wydając rozkaz swym silom lotni·
czym, morskim, a n_ast~pnie równi~ż
i lądowym ~ąp1en1a . po. sti;on1e
"!ładz połudm~o. kor~ansku~b prze
c1wko n~rodowi korea~skle~u.
T~k więc, nąd Sta~ow _ZJednoozo.
ny<..1 przeszedł od pol1tyk1 przyg-otowYWania agresji do bezpośrednich
aktów agresji, wki;oozył na drogę nfo
zamaskowanej ingetencji w wew·
nętrzne sprawy Korei na drogę
zbrojnej
intenvencji' w
Koi;ei.
·WkraczaJąc na taką drocę rząd USA
pogwałcił pokój, dowodząc, że n!e
tylko
do umoonieuia
poko·
• I nie dąży·wm
jest wrogiem
po

JU'.,
ko„u,ecz przeet

.

do Komitetu

siwa. Fałsz takleco twi«clzenia usprawy Korei ograniczy się wyłąe,;· derza w oozY, Cóż Ilię stało w 1'7A!C'ZY
nle do wysyłki materiałów wojen- włstośclf Władomo, U rząd Stan6w
nych ł innych. Następnie ogłoszono. ZJednoczonY'Ch ~ł zbrojną ln·
źę wysłane będą równieZ- siły lotni- terwencję w Korei przed zwo1aniem
c2Je i morskie, jedna.kże bez wojsk posiedozeniia ltMJy B81lllieezeństwa w-'
IądowYch. Potem zakq1.nuniko~no o dniu 2'7 czer'Wea. nie licqc się z tym,
wysyłce do Korei atnerykańtfklch jaką uohwalę poweźmie Rada Bezwojsk lądowych. Wiadomo również. pieczeńs"Ya· Rz!\d USA postawu za·
ze ~ątkowo rząd USA ośwład· tem orgimizację Na.rodów ZJednocro.
ozyl, iż amerykańsl'He Siły zbrojne bę I nych przed faldiem
dokon;mym.

~ontynuuje zwycięski

Paniczną

marsz na południe
od111rót wo;s• Li Sqn Hana

WASZYNGTON (PAP). - We wto nowiące prawdopodobnie cięść slda
rek po południu ogłosozono wydany dową kilku północno - koreańskich
w Tokio komunikat kwatery głów dywizji, rozlokowanych w rejonie
nej generała Mac Arthura. Komuni- Seulu, - przeprowadzają szer„kl
kat stwierdza, że trzy kolumny, sta ruch oskt'llydlający na południowy
wschód od Suwonu. Ruch ten ~-

Między nar od owa Konferericia Włókniarzy ~:_;ó~~~
.

Plany

walki.

ustali na §es1·1 UJ Lod~i
Inna kolumna wojsk północno posuwa
w kierunku
0
działalności Zw. Zaw. Włókniarzy i Odzieżowców ~~~~~~~;, rt;achodnim w pobliżu
koreańskich

-

Porządek dzienny Konfereneji
Rozszerzonego Komitetu Administracyjnego
Międzynarodowego
zrzeszenia Związków Zawodowych
Przemysłu Włókienniczego i Odzieżowego, która jak wiadomo
odbędzie się w Łodzi w dniach
6 i 7 bm„ przewiduje w punkcie
pierwszym . złożenie sprawozdania z działalnośCi Komitetu Admi
nistracyjnego MZZZPWO. Spra·
wozdanie to złoży · genetalny se·
kretarz Zrzeszenia i wiceprzewodniczący CRZZ tow. Al~ksander
Burski. W punkcie drugim dele·
gaei poszczególnych krajów złożą

'

1
·

• ,
wyjadą delegaci do innych miast\ Zrzes.zen~a , Zwiąoz.k6w Za wo-dow_Ych
Polski, a w. dniu 10 bm. wezmą P~acowru~ow P:--z:mysłu Włókienudział .w wiecach ur:ą~zonyeh w ruori:ego 1. QdzieZO'~'..rego , se~retarz
Bielawie, w Tomasww1e,_ Cz_ęs~o- SwiatoweJ F~derac)l Zw1ązkow Za··
chowie, r!elsku., Bytom1u 1 6 in· wodowych tow.. Bolesław Geb_ert.
nych naszych osrodkach. ~rzemy·
-~a ~on~erencJę tę prz.y~yh .rówsłu włókienniczego i odz1ezowego. niez ltcZ!ll delegaci oz.agraruazru.
W dniu 3 bm. pl."Zedstawiciele
CRZZ i Międzynarodowego Zrn:eszeli
,
nia Zw. Zaw. Pracowników Przemy
przyby.wajQ na Konferencję
słu Włókienniczego i Odzieżowego
powitali na lotnisku na Okęciu
WARSZAWA (PAP). - W dniu 4 Eduarda Auberta - wiceprzewodn:i
bm. prrz;ybył do WarS@wy 7. Paryża a>lącego Zr.zeszerua 1 sekretaraa gene
na Konferencję Międ1Zynarodowego ralnego ZZ Włókniarzy we Francji.

Samoloty północno ~ koretńsk:ie
zaatakowały w dll!iu 4 lipca . okręt
brytyjski. Jednostki amerykańskiej
i brytyjskiej mairynarki wojennej
prowadoziły dz.iałalność wywiadow...
C'Zą na wschodnim i rzachodnim wybrzeżu Korei.

*

Delegac·1 za•ran1"czn1·

~~~~;~~?.;tt~
Robotni.cy
się
pła·
ny zajmie

się

optacowaniem

I

•

*

LONDYN (PAP). Korespondent Agencji Reutera donosi, że
tozbite oddziały wojsk południowo •
koreańskich WYCOfywały się w dniu
4 lipca w popłochu na południe w
kierunku linid umocnień, obsadrzonej
p~e~ odd~ły ~erykańskie. Te
rozbite woiska ścigane są prrzE!'Z ko-

PGR-ów woj.·lódZkie•o
& .

;;v;j~~~ów ::;~;::i;~~: uczczą · wzmożoną pracą rocznicę Manifęstu PKWN
.
f
. • . 400 t ya. zł ; wyk on:ac. I
dde odpowiedzi„.
robotników
aI
rob OC1zme
„ na zakusy „od
„
bryk, kopalń i hut, któl"iZy C~ynem
w 100 procentach odstawę tue1:·
żegaczy

:t;;:r!cy
nych
wysuwaj11- ż11dania równej
płacy za równą pracę dla męz·
czym i kobiet, zwiększenia opie·
ki nad młodzieżą robotniczą i nie
sienia pomocy benobotnym.
.
Po zakończenu obrad odbędzie
się w Hali Spottowej na Wi~łe:
wie wielka manifestacja, w ktoreJ
y•ezmą udział delegaci przybyli
na konferencję oraz łódzka kla·
~~ robotnicza. Na wiecu dłuższe
-przemówienie, omawiające syt u·
ł'k ·
· od · ·owców
acJę w 0 mar~y 1
ziez •. •
zarówno w kraJach demokraCJI lu
dowej, jak i w krajach kapitali·
stycznych, wygłosi t~w; Aleksa:n·
der Burski. Przemawiac będą row
nież delegaci zagraniczni. W części artystycznej wystąpią najlep·
sze zespoły świetlicowe z łódz·
kich zakładów włókienniczych.
Delegaci zwiedzą niektóre _ł~dz·
kie zakłady· pracy oraz m1eJSC~
kaźni na Radogoszczu.
Łodzi

Idąc ria pmykładem

Lipcowym dają godną odpowiedź
nika w m kwartale; otoczył:
podżegaarom wojennym, robotnicy
ti;oskliwą opieką robotnikó\v se·
Państwowych Gospodarstw Rolnych
zonowYch w pracy; zmniejszyć
wojewód~wa łódzkiego rt; entuzjaizzużycie materiałów pędnych o 5
mem podejmują zobowią:ą1<nie ku
proc; wykonać pła.n remontów
ue7Alzenio
6 rocznicy
Manile.iłu
mas7-yn omłotowych w 115 pi;oc;
P. K. W. N, W ten sposób pragną
wyremontować wszystkie maszy
przyspieszyć rea.li2ację Planu 6.-!etny na IV kwartał we własnym
'
.
b
d
._„_
WSl
z.a.kresie,
no
da. 300 tys. zł.
mego l u owę soCJ=mU na
.
~
W ostatnich dniach w sozeregu ze·
oszczędności.
'
b
Zobowi„-n1·e nasze niech bęsp<>łów
PGR i
posoz.czegolnyc · _ _ _ _ _
PGR-ach odbyły się izebrania izałóg, na lrtórych robotnicy po'W'Zlęli
ti~e zobowiąrz.ania w ramach C'..zvim Lipcowego, które pt'2ynjOSą Pań
stwu znaazme oszozędności przy rów
noczesnym skróceniu CMSU trwania
WARSZAWA (PAP). - Okrę·
żniw.
Na zebraniu załogi 7.espolu · PG1ł gowa składnica centrali zaopa·
w Babsku, pow. rawsko • mazqwiec· trzenia Techniczne.i Obsługi Rol
kiego, rob'otnicy jednomyślnie uchwa
lili rezolucję, w której między inny- nictwa w Lublinie przyjęła w
ciąJ?u czerwca kolejną partię'
mj -czytamy:
„My, l'Obotuicy I Pr.MlOWOicy (200 sztuk) traktorów, nadesła·
Państwowych Gospodarstw Rol
nych ze Związku Radzieckiego
nycb Zespołu Babsk, 9olida.ryzu
w
ramach umowy handlowej.
jąc słę z Obcnem Pokoju całego
świata. zobowłą.zulem~ się dh Traktory po dotarciu rozsyłane
GENEWA (PAP). - Jak donoszą
110'.rozenia wiekopomnej i;ocznicy są do PGR i spółdzielni produk
z Paryża, dokerzy portu Rouen odManifestu PKWN: ukończyc żni cyjnych na terenie woj. lu~el·
mówili wyładowania 120 ton sprzętu
wa 0 dwa dni wcześniej, n\ż to skiego.
wojennego za statku „Hellen".
było przewida:lane w planie. co
Jest to 13 z rzędu tego rodzaju
Dostarczone przez Związek Ra
da Państwu około 500 tys. zi. o·
akcja dokerów w Rouen w ciągu os~t
dziecki
traktory będą użyte w
szozędności;
wprowad~;ll\C
nich 7 miesięcy - mimo obecnosc1
wszystek sprzęt mechaniczny do czasie nadchodzące.i akcji żniw
policji w porcie i represji ze strony
akcji żulwneJ, zaos11Ct:ęchić na no-omłotowej.
dyrekcji, blokującej płace.

z

Dokerzy z Rouen
w· obronie pokoiu

0

..;„;,."'"-------Nadcho·dzą traktory
ze

Zw. Radzieckiego

wo.jennyeh" -

brzmi .za

kończenie rezolucji.
„RoCiLilicę Manifestu PKWN

UC2-

ci.my ukońCrLeniem sprzętu zbóż o
dwa dni woz:eśniej" oświadoz:yli
na rzebraniu robotnicy Państwowych
Gospodarstw Rolnych Zespołu Błonie-Krośniewii)e, przynosząc tym
Państwu 290 tys. zł. OS'Zczędności.
„Odpowiadając

na apel koleja

rzy z Tamowskich Gór, dla ucz

czenia.
~iey
Ma.ni.fenu
PKWN - zobowiązujemy się
słerócić planowa.ny termin zakoń
Cl:enia te,oroeznycb znłw, a mia
nowicie: sprzęt zyta wykon.a6 w
przeciągu 11 dnf, pszenicy w o•
kresie 7 · dni, jęozmfonla ł OWA
również w ciągu 7 dni" - brzmi
zobowią,zanie l'Obotnłk6w
PGR
w Kteracb, PoW. łęezyckiego.
Robotnicy Zespołu Krześlów ucz·
czą rocznicę Manifestu PKWN przed
terminowym
wykonaniem
akcji
żniwno - omłotowej,
czaoszczędzając
500 roboccz:odni6wek, co w prrzelioz:eniu da ie 266 tys. zł. oszczędności.
Podobne rt;Obowią~a
podjęły
również iza?og:j wielu innych ~espo
łów i wydzielonych gospodarstw rol
nych.
Swiadczy to dobitnie, że robotnicy
rolnj pragną r6wnfoż łącznie cz robot
nikami fabryk wznosić grnaeh socfalizmu w Posce.

,,

lum.ny pancerne północino - korea.6·
slde, posuwające się seybko w kierunku południowym rz; rejonu Su·
won. Lotnictwo p6łnocno - koreań·
skie atakowało lrilkabotnłe WYcofu
J~ce 9łę odmiały wojsk Li Syn Ma·
na, przekształcając odwr6t w p&•
niemi\ ucieczkę.

*

•

PEKIN (PAP). -

•

Z Phenjanu donosrzą, ~ ogłószony tam komunikat
sztabu wojsk Koreańskiej Republika
Ludowo - Demokratycznej stwier·
drz:a, t.e Armia Ludowa WY71WolUa
miasta WuncZW11 i Riuca:wu w 30
ł 40 kilometrach na połudnllJWY
wschód od Seulu.
Arnńa Ludowa kontynuuje pościg
za niept'llyjacielem wycofującym się
w popłochu w kierunku południo
wym,
W ozas:ie walk o miasto Jang•
pfung w prowincji Kiunki, wyzwolone w dniu 2 lipca, wojska ludowe
zdobyły zna.em" il.ość broni i amu·
niejL
Lotnictwo Arµlii Ludowej · bombardowało w dalszym ciągu ' wyco·
fujące się na południe kolumny lłliie·
prrzyjaciela. Samoloty, zniS:l'.czyły 1<>
komotywę i
20 wagonów, wielką
ilość samochodów
ciężarowych i
obt'lluclły . bombami magaizyriy wojskowe na k11ku lotniskach niepNYjacielsJpeh. Zniszczono także baterię artylerii przeciwlotnlpi.ej na jed
nym cz lotnisk południowo - koreań·
skiCh.
Lotnictwo myśliwskie strąciło w ·
walce bombowiec nieprzviacielski.
WIEC LUDNOśCI
. PHENJANU. '
MOSKWA (PAP) Agencja
'l'ASS donosi:
36 tysięcy pracujących Phenjanu
zebrało się 3 .bm. na wiecu w parku
Morangon. Zebrani dali wyi-az nie·
ugiętej woli walki aż do zwycięstwa
przeciw agresji, o jedność, niezależ
ność i demokratyczny rozwój kraju.
Liczni mówcy stwierdzali, że bat'·
br.1·zyńskie naloty amerykańskie nie
zastraszą mieszkańców Phenjanu l
ludności całej Korei, walczącej o

wolność.

ZSRR, ĆSR i Polska
nie uczestniczq w obradach
Rady

Ekon.-Społ.

ONZ.

GENEWA (PAP)„- W dniu 3 bm
roozpoczęła się w Genewie XI sesja
Rady
EkonomiC'Zno - Społecznej
ONZ.
Delegaci Związku Ra&iecldego,
Polski i Czechosłowacji nie biorą
udrziału w obradach. Jak wiadomo,
pmedstawiciele Zwiącz:ku Rad~ec
kiego i krajów demokracja ludowej
na ubiegłej sesji Rady stwierdzili,
te nie będą brali ud.zielu w pracy
Rady Ekonomiczno - Społecznej
ONZ dopóty. dopóki nie zostanie
wykluczony rz: Rady przedstawiciel
kuomintangowski.

Rr

l'·I

.... .

Rz~d . 5ian6w.

-Zjednoczonych

Sesie rad

ponosi pełną odpowiedzialność

za rozie·w krwi

I(ł

najwyższ)'ch

radzieckich republik związkowych ·

MOSKWA (PAP). - W Z""1ązr..i cie poważne sukcesy Ukrainy Ra·
Rad'Zieckim r~ęly się sesje rad dzieckiej imrówno w dziedzinie gonajwyuzych republik EWląozko\vych. spadarki narodowej, jak i kultury,
Również 3 lipca rozoocozęly się w
Na . porr;ądk12 dziennym tych seaji
majdują si' sprawy 11,atwierdzenia Wilnie obrady sesji Rady Najwyż
budżetów tepublik na rok 1950 oraiz s.ze.i Republiki UtewskieJ, a w RY•
sprawozdania o wykonaniu budże- drze - ses.la Rady NajwyżS'lej Re•
tów w roku 1949. Ponadto sesje rad publiki Łotewskiej.
4 lipca po południu na Kremlu
n.ajwyi&eyc-h zatwierd'Zą dekrety. Ja
kie wydawały pr~ydia . nd W okre· nutąplło otwarcie IV sesji Rad:r
NajwyżS1Zej Rosviskiej Fede'l'Qcyjnej
sie między sesjami.
8 lipca imlcończyły się w Ki~vn~o Socjalistycznej Republiki Radruec-wie obrady piąti!j sesji Rady Naj- kiej.
Na otwarciu obecni byli m. bu
wnszej Republlkł MoldlłwskłeJ, kt6
ra po w:vsłuchaniu referatu mini- Mołotow, Malenkow, Beria, Woro•
padku koła ~dqce nlektót?ch stra finansów A. Diordlea utwier- st.yłow. Karanowlcz. Andrejew, Mi•
panstw obcych, naruna.J"" pokój. d'Ziła budżet na rok 1950 i si.ereg kofan, Cbru~zozew. Bnlganin. Kosy.
prezydium Rady Najwyż. gin, Szwernik. Susłow t Szldria·
usiłowały dron interwencji zbroj· dekretów
tow oraz c~Jonkowie Rady NajwyżneJ a.wrócić wtłecz kolo historii, s~j.
~ądu
W K.łfowie otwarta riostała 3 lipca &zej ZSRR i C2łonkowie
obełony
naT'l!Uclć pnemocą ludowi
przezeń znienawidzony reżim ł nie VII ses,l a Rady Najwyi~zej lte.pu• RFSRR.
Minister finansów RFSRR - Fa·
•Minister finan•
dopuszoać do pol~ia llUl!CfO bliki Ukna.łńskieJ.
kraju w jedno ~ństwo. Wiadomo sów USRR G. Saehnowsld wygłosił diejew_ wygłosił referat o wykonawszystkim, C'lym zakończyła się ta referat, poświęcony wykonaniu budżetu w roku 1949 i projektowi bu- niu. budżetu w roku 19_49 i ~mówił
awantura lnrerwencjonistyC'l11a.
dżetu państwowego na rok 1950. proJekt ust.awy o izatw1erd?.emu bu-i
Zadania ONZ
Mówca a:obraizował w swoim refera- I dżetu na rok bieżący.
Przypomnienie tych historycznych
przykładów jest rzecz' Pożyteczną..
ponieważ obecne wydarzenia w Ko
zakończone!
rei i w niektórych innych kraJMJh
Azji oraz arreayWna polityka Rtanów Zjednoczonych w stosunku do
t:vch krajów przypominaj' pod wte
lu wzgh•,dami wspomniane · wykJ
wydarzenia z hist-0ńi Stanów ZjedWARSZAWA (PAP). - Jak infor·j niz w roku ubiegłym. Stan pszenicr
noczonych i Rosji.
muje Ministerstwo Rolnictwa i R.R. jarej, owsa i jęczmienia jarego jetit
Rzą.d radziecki okre81ił już 1w6j przygotowani11 do żniw Bił na ukon- dC1bry, a w niektórych okolicach kra·
przez c;,.eniu. Do 25 czet·wca wuys~y rolni .iu lepszy niż w roku ub.
stosunek do prowadsoneJ
rząd Stanów Zjednoczonych potity- cy zapoznali się szczegt.łowo i
U·
Państwowym Gospodarstwom Rol·
Id brutalnej ingerencji w 1pr4wy ch\Młą Prezydium Rz4du w sprawie
w pracach żniwnych
wewnętrzne Korei w swe;ł ·odpowie żniw i omłotów, ustalili p~n prac nym pomoglł
dzi z 29 czerwca na oświadciienie żniwnych, listy pomocy sisiedzkiej hufce „SP" w liczbie 3.000 osób oraz
zlożone z 5.000 osób brygady młodzie
rządu stanów Zjednoczonych z 27 oraz przygotowali ~przęt żniwny.
ży miejskiej, zorganizowanej w ZMP.
czerwca.
Obszar, z którego będzie zebrane
nłez
Rząd radziecki pnestrzega
Ze względu na znaczenie tegoroczzboże \V CZMie tegorocznych żniw
miennie polityki utrwalenia pokoju wynosi 9,5 miEona ha. Stan zbóż o- nych, pierwszych w Planie 6-letnim
na całym świecie i swej tradyr.yj- zimych i jarych wt1tkazuje na to, że żniw, na życzenie robotników rol•
nej zasady niemieszania się w spra żniwa rozpoczną się mlęd'!y li a 10 nyeh PGR, r:.dy folwarczne PGR powy wewnętrme lnnYch państw.
lipea. W niektórych okolicach kraju ittanowiły zaapelować do rodzin ro~ąd radziecki uważa, że Kore~ń r.p. w woj. krakowskim. katowickim botników rolnych i rodzin personelu
czycy mają takie samo prawo ure· i łódzkim na gruntach lżejs1.ych żni administracyjnego gospodarstw i ze•
irulowac według własnego uznania wa już się rozpoczęły, Według orze spotów PGR, aby swoją pomocą
swe wewnętrzne sprawy narodowe, czeń fachowców urodnje ps1enicy i 7.nhvąch przyczyniły się do sprawne
w dziedzinie połączenia pałutlnł~ i ż:1ta. ozimego zapowiadaj4 się lepiej g1, przeprowadzenia żniw.
1Jółnoe:v Korei w .iedno państwo narodowe, jakie mieli i srealłzowalł
Amer;vkanie północni w sz~óazte
&il\tych lataeb ubiegłego stulel'ła,
.itdY pelączyll w jedno państwo 11a•
rodowe południe · I północ Ameryki.
Ze wszystkler;o, co wyżej powie·
dziano, wynika, źe rząd Stanów Zje
cały
dnoczonycb dokonał wrorleg11 akta
przeciwko pokojowi I ie spada na
Masowe 'JObo~unla produk wybuchowych o 5 prec. Ponadto ro
niego otlpowledzialnoś~ za na!lł4:P
eyjne podejmowane •blorowo I botnlcy zobowiązali się wykonać ro
i.twa podjętej przezeń agresji lbNJ
incJ;Vwidaalnle dl& oczc1enia 6 czny plan produkcyjny przedtermt
roeznhl1 hirtoryc~ero Manife• nowo do dnia 5 grudnia br. Ogólna
netrgan.izaeJa Narodów " ZJednoer.c>stu PKWN •3' wnazem noWC611 wartol1ć podjętych iiobowfązań WY·
nyrh w tym tylko wypadku wykona
•~unku robotnika do wfasnoł
swe obowiązki w zakresie utrzym1ni11.
ei 1połecm~ i aowqo soeJ•li· nosi 13 milionów 'Złotych.
• • r1 Rada Bezpieczeństw:.
k .
•
.
1tyczne10 aioaunku do praey.
po. o,m , Jeze
Dla uczczenia 6 rocznicy Manlfe·
zaząrla bezwar~n~o~:ego polo~en;a.
kopalni rudy ~elame.l stu PKWN, w wo.f. olsztyńsldm po
Załoga
kruu a.mer~kansk1eJ łnterweneJ1 wo
jennej ł • n~ezwłoemeJo. wycoranta „BOI,ESł,A W", postanowiła m. hl. djęło już zobowiązania 26 zespołów
amerykansk1ch sił zbroJnych ~ Ko· zmniejszyć zuzycie drzewa kopal- PGR. Wart-ość zobowiązań ,Przekra•
nianego o 16 proc. oraz material:ów cza 5 miln. 'Zł.
ni.
-------~-----...,..---..---------------------------

UJ Korei
Oświadczenie wiceministra spraw zagranicznv;ch ZSRR
Andrzeja Gromvko - w sprawie zbrojnej napaści
na Ludowo-Demokralyczn q Republikę Koreańską
że zarządził

świadczył,

przyśpiesze

nie akcji tzw. „pomocy wojskowej"
dla Franeji w Indochinach. To ośWiadczenie Trumana wskazuje, że
rzięd

USA

wkroczył

na.

drorę

pod-

sycania wojny przeciwko narodnwt
vietnamskłemu swoll poparcia reil
mu kolonialnego w Indochinach, dn
wodzatc tym samym, że podejmuje
się roli żandarma Indów Azji.
W ten sposób deklarac.Ja prezydenta Trumana z dnia 27 czerwca
oznacza, że nąd USA naruszył po·
kój i puesiedł od polłt:vkl pr'ZJIO·
towania agresji do ber.pośrednkh
aktów arresji równocześnie w ca•
lym 11erep krajów Azji. Tym .amym rz~d USA podeptał swe 7.0bo
w~zania wobec Natodów Zjednoczonyeb dotyczące utrwalenis pokq
ju na całym świecie i wystąpił ja\o gwałcłciel pekoju.
Mamy w dzio.iacb nie mało przy
kład-Ow. kiedy drogą 1ngerencji 2 <:.ewnątrz usiłowano zdławić walkę

dów o iednosć narodowi\,
demokratyczne.

•Ostatnie przygotowania

Zniwa rozpoczęte!

tu

prawu

0

Historia ostrzega!...
by tu pnypomn:ieć o wojnit między północnymi a południo'WYnti Stanami Ameryki Piiłnorne.1
w mśćd,,,iesi,tych lała-Ob ubieglega
1tule1Jia. W owym czasie St•my p6lnocni! pod pr2ewodem Lincolna pro
Można

wadzi~y

walkę e.brojną

wła~cicielom

p~eciwko

ńiewolników

·

r;

połu·

dnia. o zniesienie niewolnictwa i o

W okre~le po przewrocie paździer
lekcji hi · torii.
ni kowym w Ros ji, gdy reakcyjni ge
nerałowie Cll!'~cv. którey obwarowali się na peryferiach, rms2arpywali
Rosję na kawałki, nąd USA ra.zem
z r~da.mi Angłil, Francji i niektó·
rycb innych państw WJniea•l się w
sprawy

wewMęt!'2'lne

kraju

ud,

Iła·

nąl

po rir&nie reakcyjnych renet'll·
łów Cl81'8kiClb, by 11ie dopuścić do
zjednao1en·i& naazej ojczyzny pod
ecid1t ~du radzieckiego, Rząd USA
nie oofn~ się równiei przed inter-

wen4!j2' 2brojną, wysylają.c .iwe woj·
ska. na ratkiec.ki Daleki Wiiehód i do
Archn.ngłels.ka.

"w

I

utrrt;11ma nie jedności narodowej kra
ju. Siły izbrojne Stanów północ·
nych, zaatakowane pI"l.erz połudn:ow
ców, n1e ograniczyły się, jak wiadomo, do obrony sw-e1:w ter.v torium.
ieu prieniollły d!l.ia.1ania wo.jenne
na tet"ytoriwm Stanów południo·
~'Yeh. r~romib wojska plantatorów - wła.iicicieli niewolników. nie
11M"odu.
się popał'<'iem
ci•:z~:vch
zbuł'Zyły iatniej~y na południu sywytworzyły
ste.,n ni~wolnietwa i
WAł'Unki u1'ta.n1twienia jednn!ici narodowej. Wiadomo, że w owym c?.asle. ze !I .rony ni"!których rządów.
!1P· rząu~1 Anglii. d1tszło również do
ltff(lł!enc1l < ":'. l'lpraw-y we1'VIJętJ'Znf'
AtrJf.rYl•i • Połnocn~j na r:r.e(!ir, !'0 "
lutlnl<>WCll\V prz.f'dwk~ Am~r:vu·
nllnt 11 p6fnO<'V \ przecnvko ;iedno!i'cl n rGił&wr:i. MinlO M> nvyciQSŁWo
otlnłóst naród amerykański repre.
7eutow1Uły pntlZ p(!Atępowe stły, któ
re pr:i:l'wl>!i?Jily walce północy prze·
cl"'ke połt1dniu.
Warto też przy·pomnieć c innej

Dla uczczenia ~więta Odrodzenia

Masowe zobowiązania produkcyjne

s· WIAT NIE CHCE WOJNY'
•

Dalsze masowe protesty przeciwko agresji USA w Korei
Bratł.l'rska solidar~ość polskieh mas pracujących
z walczqcym o

wolność

„Do-1

„Ręce precz od Korei!'',
mayamy się wycofania wojsk ilgresorów amerykańskich z Kr.·
rei!", „Wzmożoną walką o przed
planów
terminowe wykonanie

i zjednoczenie ludem koreańskim

tysiace ludzi pracy i całe zabgi fabryczne,
W Zjednoczonych Zllkładac:h Ro ~
werówych Nr 1 robotnicy manifei;towali swoją braterską $Olldarnośi: z
walczącym o zjednoczenie, wolność .i
niezależność ludem koreańskim oraz
wyrażali swój osfry protest pr:i:eciw
zbrodniom, dokonywanym przez imperiallstów amerykańskich i kh marionetki południowo-koreańskie oa
dziły

Wojska. amespol~gujemy slły
państwowych
wraz z wojskami niektóobozu pokoju, który udaremni
rych łnnyeh krajów, pomaiały czyn
7lbrodnicze plany imperia.listów!"
nie rosy:jSkim generałom carskim - rnzlega się głos tysięcy lud?i
Denikinowi, JudeniKtfłC11akowi,
na licznych wiecach i ~allowyrh
ccowi. 1 innym - w łeb walce pne·
zgromadzeniach, które odbywafą
c:iwko władzy radzieckiej. r02:stnemlłującym ~kój narodrr..~:
się w całym kraju.
Uwaly rosyjskich robotników i chło
Wśród manifestacji pizyjaźni dla
Wiece w fabrykach i zakładach
pów. zajmowały się rabowaniem
koreańskiego
ludu
pracy POMORZA, poświęcone om)- bohaterskiego
hsdnoiei.
1
.Jak widać, również w tym WY· 1vieniu \vydarzeń w Korei, 'Zgroma· wiec 1.akończono uchwaleniem re?. ) rejoou

kraj

podejmuje

rykańskie,

lucji, w której zebrani piętnuj" int·
periatlzm USA i jego ma rionetki kl ikę Li-Syn-Ma na oraz żądają wycofania wojsk amerykań skich z Korei.
Podobne wiece odbyły się w Zjed·
noczony cb Zakl<i:łach Rowerowych
4, w Bydgoskiej Fabryce Narzę

~r

dzi oraz w
nych.

Zakładach

Potochemic:t•

Egipt nie uznał
„decJJzii" ONZ
LONDYN (PAP) - Prasa brytyj.
ska omawia szeroko stanowisko rz,.
du egipskiego, k tól'y odmówił popar·

rał1 Korn~ ·ikManunri~
1m1eriaJii[i t~tieli ia1arnąi
k !~3:;g:;:;i!~~l~4~~~~t
·
· ·
ł

r:ikatzy egipskich i zagranicznych na

Oświadczenie oficera armii po udniowo - oreańs iej ~~~fi:"J~~y~~a~~:3u.i p~~i:::jr::n:::;
przewidujący trzy " 'arianty napaści

na Koret Północną.
Nasz 17 pułk, i·ozkwaterowany w
rejonie ,Anodina - półto1·a kilometra od 38 równoleżnika - pozostami.ł pod dowództwen1 7 \Vojskowych
amel'ykańskich. Dowództwo wojsk ~
wiadodowych rozpowszechniało
mości, że „Armia Obrony Narodu·
wej" j~st doskonałą armi,, zaopanajbardziej nowoczesny
w
trzoną
sr.rzęt wojenny i że w zwi,zku z tym
be1 żlldnych trudności pottafi zagar
r:ąć Koreę Północn• i przyłl\CZ!ć
Mandliurię, która rzekomo była niegdyś terytorium koreańskim.
Pięć dni przed roz~częciem .dzi~
łań wojskowych pułk nasz odw1edzth t zw. kontr olerzy Koreańskiej Ko
misji ONZ. 24 czerwca br. wszys~
l:il'l' oficerom zakazano opuszczania
pułku.

Noc1& z dnia 2ł na 25 czerwca
wojska 111dowe otnymały poufny
roi:kaz pnekroczenia o świcie 23
czeTwca 38 równoleżnika i rozp<>cztcia dr.iałań woj!>kowych prze•
ciw Korei Półnoenej. Po rozpocze

ciu nagłego ataku otlclział nasz, t;\ kował przy tej okszji działalno3ć
di:iafajłCY w rejonie AMdin, prze Rady Bezpieczeństwa, podkreślając,
żi. \V innych wypadkach, jakie Rada
nlkn'ł na 12 kilometrów w głąb i·ozpatrywała, nie podjęła ona żad
terytorium Korei Póhlocnej, je- t1ej skutecznej akcji.
zagranicznych
spraw
Minister
dnakże w krótkim czasie napot·
kał na zdeeydowany opór oddzia· .Egiptu - Saleh oświadczył, że roz~
łów pogranicznych Koreański~) waźana jest obecnie sprawa czy na
przepuszczanie
na
Republiki Ludowo-Demokr•tycv Jeży zezwolić
11rzez Knnał Sueski statków ze sprzę
nej.
Kontrakcja oddziałów po~1cz- tem wojennym, płyn11cych do Korei.
Indiach
nych Koreaflskiej Republiki Ludowo- Oburzenie
Dt-mokratycznej ~musiła nas do wy
BOMBAJ. W Bombaju odbył si~
cofania się. Ciosy oddziałów pograr.ieznych Korei Północnej były tak masowy wiec, zorganizowany prze;r,
silne, że w naszych oddtiałach po- Wszechindyjski Kongres Związków
wstała panika, która ogarnęła nawet Zawodowvch Włókniarzy. Uczestnicy
oficerów. Nasz 17 pułk uważany był wiecu protestując przeciw agresji
;;a jeden z najlepszych p:iłków ,,Ar· ameryka11skie j na Koreę. zażądall n:s
wii Obrony Narodow.ej". Pułk nasz tyc~miastowej . ew_akuacji z Korei
Wmawiano nam, że w~1sk ame~ykansk1c~. V'( uchwal~
stn:ell'ł Seulu.
Koreę Północnll można bardzo ła- ne1 rez~luc11 ze~ram stwierdzają, ie
two zagarnąć, na to liczyliśm~. Je- w~zystk1e or~an1zacje p~stępowe lndnakże w praktyce okazało su~ zu- dh i naród hinduski udzielą pełnego
pełnie co innego. Już o 11 godziniej pop.arc~a bohaterskiemu narodowi . „ko
następnego dnia liczne oddziały na- r~an5kiem~, walczącemu ? w.olnos:- 1
szego pułku zostały otoczone w re· z1ednoczen1e kra1u. przeciw 1mpenaionie Anodina. i poddały aie Armii listom amerykańskim J lrh lcoreań·
• sldm nomocnikom
Lt•dowej.

w

GLOS

&UTl'łOWSlt1

Drona
6 do dobrobytu nasze1· wsi·

Kronika m.. Kutno

Pracownicy Zjedn. Zakł. Prze~. Bawełn.• w z21erzu
składają zobow1ązan1a lipcowe

W Zakł~dach Przemysłowych l
podczas narad>: aktywu gospo członków spółdzielni.
ie siły, ustala się plany poszcze im. 100 Poległych w Zgierzu oddarcze~o społdzielni prod'tik
Nie i'riniej ważnym bodźcem góinych zadań żniwnych. Znhva było się' zebranie praco'Wników,
cyjnych naszego wofewództwa, ro.zwoju spótdzieft'li byty wkłady te~Or()Cżńe muszą być wykona na ktorym po wysłuchA.niu refe-

,

uwydlltniły się możliwości roz
wojowe istniejących spÓłdzielni
produkąjnyeh oraz trudności, na
które napotykały one na swej
dotychczasowej d-rodre.
· · I
h
I
·,„
D
SU ccesow,
któro mina1w1ę
n1 f {SZYC
si w kazać
s ·1
dziel~ie n~~f ;ali~ ć w k!'a
· · 6
Y.
Yh Y
WAZNwSZE TELSFONYa
d1~w w w1~n~yc do 2- 3
22 - Pow. Kom. M. O.
Ja~~t~ie ind~~~!ci re~ 2~sp~
81 - Pow. Reda Narodowa
'ł t
y.
) .
~
32 - Pow. Zakł El„......_.czng ru. o o zki~1ewom k?rzystniej
.
·
ki
p
•te .........
ek.J'
u
sze
warun
wegetacy1ne.
83
. - MteJ~
•os run .w.
p
.
,
.
41 - S~az Pozarna
. o~azri:ą dzwJgn~ą r-0zwo.tu
50 - Miejska. Rada Narodówe społdziel~J produkcy1~ych ~yło
102 - Prezyd1um Pow. Rady WJ:!~owadzenie w SPółdztelruacb
Narodowej •
d~1owek obrachunko~ych •• Stały
91 - Urząd Zdrowia
s~ę on~ dla członkow s~ł?zfe!
108 - Pow. Zakł. Ubezp. W~- m bodzcem do wy~atnie1sze.1
Jemnveh, ul. Na:rutowi· pracy.. Przyczyn!łY s1e d'o pod
cza .Nr 20 .
nł~~iei;iia. dyscypliny pracy . w
20 - Szvrta) Powiat.owy
społd:_ielma.ch. \Vpłygęty. więc
84 - Ube2p. Społeczna
na w„rost ich. doc~odow I - ;ia
1 - Walenta, Apteka
wzrost bezposredmch dochodo\v

r1e

I

Wydanie świadectw dojrzałości

siewne i inwentarzowe. Ghłopi
wstępuj~ćy do spółdzielni wr'lo3i
li 'e - a to pomnażało wspóiM
ti·obro. I mimo, że tu i ówdzie
zdarzały się nied-Ociągnięcia J'ak wstrzymywanie si"" z wno·
•
ł
·
"
szeniem wk ad6w - wzrasta co
rai bardziej zrozumtenle 1w po
lrzeby wśród ogółu chłopów włą
ci~jących slę do spółdiielczoścl

prodttl<cyjnei:

Te czynniki - a wyliczyliśmy
zaled\Vie niektóre - wplvwa1'a
•
.
.
_ ,
na rozwof społdzielm, na ich
wzrost. Wyooka j!l<ość ich pra
cy i

dobre jej wy~ki stały się

momentem zachęcarącym Fospo
darujących indVWid'ualnie ch!C>pów d~ zespołowej formy gospo
darowania. Z~laszają sie więc
coraz liczniej do śJ)óldzielnJ ci
wszyscy, ldórzv jeszcze do me
da~na zachowali postawę ,vycze
~u1ącą. Liczba członków istn1e
1ęc~ch spółdzielni

w ciąg-u

b1e:qcego wzrosła o IO -

roku

15 pro

cent.
. - W swoim rozwoju spółdzfel
~'e napotyka!:v - a i nat>otYka
1ą nadal na szer~J? trudności. Do
w Państwow.ym Liceum w ~ychlinie
.
nich należy zaliczyć przede
W Państwowym Ginma?,jun\ sław Jaro~z, Lucyna Stamsła- wszystkim wros:rą postawę bo•
ł Liceum w Żychlinie odbyły si~ wa JędrzeJ~zyk, Leopold Kacp- gaczy wiejskich.
Agitowali
egzaminy maturalne. w wyniku rzak, Stan~sław Kapec, ~of1a 1 prz€ciwko wstepawaniu do spół
których ubsolwfl•ci otrzymali Lustaborow1cz, Rol:iei;t Micha- dzielni, agitują nadal - ale uda
f.wiadectwa dojrza"i:(;ści. W roku l~k, Le~h Olcze~, ~anma. R~sz- remniaja im to wła$nie pomyśl
bieżącym uczelnię •>t:>uśc-ili r1astę ka, AloJzy Ryb1ck1, Kaz1~1er~ ne wyniki pracv spółdzielni. Wo
pujący maturzyści: Irena hlasz Szy1:nc~ak, \Yacław Szymansk~, bee tego, wykorzystując iprzejac;yk, Barbara yecyiia Brzeska, Kąz1mierz Jo~ef 7Tomaszewsk1, wiający się tu i ówdzie brak
Krystyna: Mlmanna Brzozow- W~es!a:v l\Iaria. ~ ypyt!h,. W!o- czujności, usiłują się do nich
~ka, Iv!:trian Jan D~ek, ~~ba- d~imi~rz Stamsła'Y Zatodkie- dostać. by dezorg·anlzować pra
ta Zotia Dembow~ka. Mai i„nna I w1cz i Barbara Fehksa źarkow- cę <id wewnątrz.
Janczewska, Zdzisław Włady- ska.
tecro
. M'mo
~ .
„ .i wbrew tel. ro"bi'
"
1ack1.e1 ro.~0~1e,. spółdzielnie ro-

ne szybciej i sprawniej w spół
niż w gospodar•
stWach indywid'Ualnych.
Na łoozkieł wsi, wśrod chło·
pów mało i średnlotolnych. wzra
sta rtainteresowanie spółdzielczo

ratu wygłoszonego pl'zez przedstawiciela Związków Zawodowych tow. ~iśmewskiego rta temat ~ rocznicY. PKWN, . zało~a
przy3ęła l?owazne zobo'Y1ązame. bow1ąz~ła się do I?r.zestrz~g~m~
Postanowiono wykonac remont dyscypliny pracy i Jak na,Jw1ęk~
· · k' 2 d"'1.11.•wci.csmeJ,
„. · ~i.· • • co "„z~.g? zmme.
. 1·
n·
absencJ·1·
ścią produkcy.fną.
Przyczynia mc1ar 1 o
~z~ 1a
się do tego praca tych spółdzi~l da oszc'żędno.ś~1 p,onad 11q.ooo wsrod pra~owmkow. .
ni wpra\Vd„ie od nieda\Vna ist• złotych, zmmeJszyc odpadki o 1
Pracownicy ZZPB 1m. 100
nlefącvch ale które zdążyły już procel}t ~o dnia 1. 8. i·b„ co Poległych wzywają wszy~tkie
wyl\aŻać 'swo'ją wyższość i ko prz~·~11es1e 9k. 90.~00 zł. osr--częq zakład~' J_>rze!11ysł~ b~wełt?-ianerzyści plyną<:e z nowoczesnych n!>ŚCl. ~fa~~trow1e zobow1ązah go w WOJeWodzhy1e ł_odzk1m do
metod nracv
się nawmąc 2 bębny na zgrzeb- podobnych zobow1ązan.
. ,,. . .
•
,; •
Duzą pomoc a, a 1oonoczesn1e
zapowi~zią jeszcze większych
możliwości rozwojowych są osiągni~cia i dóśWlai:kzenia chlo
pów -- k()!choźników. radziec·
Dorosłych
kich. Zapoznali się z tymi osiąg
nięciami i skorzystali z tych do
h
zimierz Czaplinski, Leon Sty.
świadczen chl~pi polscy podczas W Liceum dla Dorosłyc Za- czynki,
Jadwiga
kilkutygodniowych wycieczek rządu Miejskiego w Kutnie od- sław Wlaziński. Tomala, Eole·
do ra<lziecl<ich kołchozów. Przed była się doniosła uroczystość
Na uroczvstości rozdania
stawlciele spółdzielni i \Vsi gosj)<) wręczenia. matur pierwsz;ym pierwszych świadectw maturaldarujących jeszcze d·awnym sy absolwentom szkoły. Swiadec- nych absolwentom Liceum dla
stemem, nauczyli się ; poucza tą twa otrzymali ob. ob.: Antoni Dorosłyeh obecni byli p„·zedstaswO'ich towarzyszy, jak należy Bednarek. Janusz Foc:zpaniak, wicie1e partii, nauczycielstwa,
pracować. aby robota była liei Wacław Ejsymont, Marian Gó· ZMP, ucząca się młodzież i liczsza, a jednocześnie wydafniei· reczny,
Marin11 Kamiński, nie zebrane społeczeństwo kutsza, przvnoszaca lepsze wvniki. Alicja Maria Krukowska, K&• nowskie.
---·----------------"--------------------b k
h k
I.
O yt i arc ite toniczne WO j&WÓ d2tWO IÓdZ1tiego
,
dzielnłach,

.P ierwsza matura
w liceum dla

Brak drobnych
utrudnia

pieniędzy

wypłaty

W Centrali Zbytu Przemysłu
Bawctnianego w Zdul1skiei Woli
urzQdnicy wypłacający na oddzia
łach produkcyfnych napotykają
na trudności z powodu braku
pieniędzy

Wypłaty

drobnych.

od'bywa.fą się w żółwim tempie,
pcmieważ inkasujący pieniądze
nie są przygotowani na 'vydawa
nie re~zty. Sytua<:ja
wygląda
niejednokrotni~ w ten sposób, ie

robotnicy reszty w ogóle

otrzymują

nie

i kierowani są po jej
odbiór do Centrali. Ten sposób za
łatwiania wypłat naraża robothi
ków na ogromną stratę czasu i zde
nerwowanie.

Zapytujemy, czy nie ma mo
żliwości za<>patrzenia wypłacają
cych w dostateczną ilość drob
nych pieniędzy, aby wypłaty mo
gly się odby\vać bł-z trudności.
E. Michalak

Niepokojąca śpiączka
Na te~enie Zduńsko ·Wolskich
Zakładow .Przemysłu Bawełnia
nego istnieja liczne gTUpy związ
k<?we i wielu jest męiów zaufa ·

ma.. Wy~awało by się prze
~o, z.e ~ Zakładach ty~h rnzy.:1
Ja się 10tens}\\'na dz1ałalnosc,
zarówno w dzied:zinie współza
wodnictwa jak i w innych spra
wach proc1;1kcyfnych. Niestety
- ani g-rupy związkowe.
ani
mężowie zaufania spodziewanej
~ ~ich działaln_ośc~ nie prze.ja
w1a1~· Czas na1wyzszy, aby śy
tuac1a ta uległa zmianie.
M.

.
O
g
oszema
ł NO drobne
z

I

1 Społ:~n~~~:
P~~l~
siński Jan Czartoryskiego 22.
ZGUBIONO kwit z naprawy pióra wiecznego
1

pod pI•ecz o owI•t opI ek pan' st wa
ł

Obecnie od;budowuje

i

walo

w

Slusa1:zy, toker~y, ~lacharzy, przudkl, tkaczki,
ucznia~, robotmce i robotników gospodarczych,
z~trudu1ą od zaraz Zakłady Przemysłu Bawełn1anego i~, J. S~alina w Łodzi. Dla zamiejscowych możliwości zakwaterowania na miejsM.

Młodzi~ ma

zapewnione

mie.śzkanie i utrzymanie odpłatne

z zarobk6\v. Przy wyj'eździe na
praktykf} studenci otrzymaj11 3 tys.
zł zaliczki na pokrycie kosztów

podr6źy.

W bież. roku słuchacze szkół
z .firn~r „~zuj-Czyn" Le- Zgłosze~ia osobiste przyjmuje Wydział Personal- wyższych korzystać będą z płat.
b1edzmsk1 Tadeusz.
ny, Łódz, ul. Tymienieckiego 5-7.
812 nych 4, 8 lub 8-tygodniów-ych prak

i re

tylko jedrJo

malarza -

skrzydło,
wł~kiego

Ocalałe)

Pa!9niet1:.0·

odbudowano

już

prawie

zupełnie i pomieści ona w nie<la
leki~i przys'Złości muzemu mia

sta towicza, którego zbiory znaj
dują się dotychczas w ph\inicach.
Odbudowa

części

środkowej

jest w toku i cjoprowaózono j<1
już d·o pierwszego piętra.
·
Poza tym zamek królewski w
PiotrkQwie. zniszczony i nleumie\ętnie za czasów carskich
przebudowany. ·doczekał się Q·
becn'le gruntownei odbudowy.
Przystapiono do
wnętrza,

rekonstrukcji
komna·

przywr.aca1~c

charakter,
do wawelskiego. Zamek
ten mia~ci już zbiory Państwo
WeS?;o Muzeum Historycznego
Ziemi Piotrl<owskiej.
Zamek w Drzewicv
należy
do najbardziej okazałych przykła
daw arcbitel\tury obronn~i z po
czątku XVI wieku i mimo, że
po spaleniu Ro w roku l 814 stoi
w ruinie, zachował starodawny
charakter i wciąż jeszcze impo
nuje rozmiarami. Ministerstwo
Kultury i Sztuki zdecy<l'owało s!ę
na kapitalna jego odbuoowę w
Pianie 6-ldnirn.
.
Pal;Jc w Białaciowi~. w powie
cie <Jp(jczyńskim,
postawiony
przez znane~o architekta z epo
ki Stanisława Augusta - Ku·
biackięgo, dla marszałka Mała
chowskiego, został paddany w la
tach 1949 - 1950 a:runtowne
mu remontowi. W przyszlosci
pałac ten posiadający wspanla
tv ,Park, będzie służył jako Woje
wódzki Dom Starców. Roboty są
luz na ukoń'Czentu.
Poza tym, Woj. Wydz. Kult.
i Sztuki w lodzi przystąpił do
kapitalnej odbudowy zabudowari
dawnego opactwa · cystersów \\!
Sulejowie, które pod względem
malownkzości swego pofoienla
tom ich pierwotny

zbliżony

i w~rtośtf zebvtkowych, nie ma

ją

równych na terenie kraju.
Z:ibudowania dawnego opactwa,
będące dotychczas w posiadaniu
kijku właścicieli.
prywatnych,
zostaną obecnie przejęte
na
rzecz Skarbu Państwa.
·
W roku bieżącym i przyszłym
przeprowadzi się ponadto odbu
dowę i remont podworsklch o·
biektów zabytkowych, z n'lyślą
przystOSO\Vania ich UO celów kul
turalno - oświatowych. Są to pa
lace w Dzierlinie, Skotnikach i
~tarej Wsi. Ponadto w roku bie
zqcym przeprowadzi się remont
muró'Y
obronnych w Wieluniu
dzież. zapozna się nie tylko z urzą
dzeman'tl technicznymi i otganłza f mu~ow zamkowych w Łęczycy.
Panshvo Ludowe poświęca u
cją pracy. ~le z~tkni't? ~ię również
bezpośrednio z zycłem. I pracą ro- wagę odbudowie i konserwacji
~otnik6w. i ipr:!!!>downikóW pracy, zabytkowych budowli \tościel
~ra.ć będżte udział w n~rad~ch wy nych. Wymienić tu· należy od
sro~czy~ 1 orazd rac3onat.zator. budowę i rekonstrukcję kapitał
ś,~f ~
~a~~
P.racy czas. po- n~ kolegiaty romańskiej w Tu·
świ!tilco~e i ~P~~t na zaJęCia mie pod leczycą, spalonef w
roku 1939. Odbudowę tę przepro

w:

praktyk.

się

którym Sil fręski

część

Deólnopolska konterencjainspektorówhigieny pracy

Ponad ·19.000 słuchaczy szkół wyższych

się

k

•

ą

konstruuje gmAch ipomisjonar·
ski . w Łowiczu. Jeśt to budowla
o wiellHej wartości architektonl
c:nej, zbt1rzona w trzech czwar
tych w czasie okupacji. Zacho

I

Brak referatu kobiecego

11

ą

.

Wojewódzki Wydział Kultury
Sztuki. Oddział Muzeów i O·
chrony Zabytków w lodzi roz·
winą! szeroko swą działalność i
na terenie województwa łódzkie
go przeprowa dza szereg prac
konserwatorskich, wykQpalisko·
sn~, rozwqap~ .si~. mogą się. wy wych i rekónstrukcyjnych.
Za
ka„ac- wzrasta1ą~ym doro~k1em. bytki archite!doniczne naszego
wej <l·ziałainośd Komisji Powia Na 1w~ym P.tap1e roz\Vo1.owym wo~wództwa doczekały się wre
toW'ei Rady Narodowei, powala c~eka Je. po~azny eQ;zamtn - szcie opiekunów. którzy przywró
nie Komisji ·Powiatowej Rady ~ ykaza~1e srę _s~rawną pracą cą im dawną świetność.
,
Narodowej: finansów, budżetu w C?kres1e ~kcli zri~w~ej. Będzie
W ~hwi~i o~cnej myślą prze
i planu, oświaty i kultury, rol f~ 1~s1cze.1e<tr:a.o~az1a udo~od wodnia \\ydz1ału
Kult. i Szt.
nictwa 'i leśnictwa, budownic· men.a 'YYzszo~c1 Q"OSDOdark1 ze jest kapitalna odbudowa zabyttwa, komunikacji. zdrO\v;ia, pra społ~we1 ~ad. mdywi<l~aln?·
ków i przystosowanie niektórych
Dobre s1e~\ v zapowiada J<J do ~ nkh do potrzeb kulturalno • 0 •
cy 1 pomocy społeczne1. gospo
darki komunalnej i mieazkanio b:v. pT~n - ~ ten 1pton trzeba sp~a swiatowych.
wnie z?hrac. \\ ~koriysta
się
Z okazji tysiąclecia Państwa
wej i handlu. .
Wybór ·delegata do Wojewódz prz_y ty.n - w 1esz~ze lepszym Polskiego przeprowadza się na
kiej ~acty Narod:Owej w toozi~ zakresie. f!f!. przy srewa{'h, wy terenie dawnych l?'rodów prasło
przyjęcie
do zatwłerdzaj&!jcej gatn~ .Pąn:io<; Panstwowych O· wiańskich prace wvkopaiiskowe
wiadomości: sprawy. J>rZeznacze sro<l}~ow ~a_s.z.xnowych. Ju.ż. się aby pq~iąść materiały do oqtw~
nia części kredytu, przewidzia prz),.,oto\\ 111& sprzet, mobihzu- rzema zycia dawnycli Słowian.
nego v: para~rafie 322, budżetu
powiatow~o na rok 1950, na
utrzymanie dróg powiatowych,
w sumie 600 tys. zł„ na subwen
od była s ię w Łodzi
cje dla miasta Sieradza. na prze .
wóz materiałow ria budowę dro
3 i 4 lipca br. odbyła się zdrowia w przemyśle.
g! gminnej Sieradz - Charłupia w Dnia
Lodzi
w Dziale Higie11v PraSpośród wygłoszonuch refewielka;
uchwały
Prezydium cy PZH konferencja
inspektot·
1 ·
"
.l!
PRN z d'tl. 28 czerwca b.r., w rów higienv pracy z terenu ca- ra ~w na ezy wymienić rererat
łej
Polski.
pro·.
dr~.
E.
Palucha,
rektora
sprawie kupna maszyny do liPi·ogram konferencji obejmo Akademn Medycznej w Lodzi
czenia, obniżenia opłat za prze
Mereg referatów· na 1:einat pt. „Postępy w dziedzinie zwalświetlenie reot(!eno;ogiczne
w ''\.'al
czania pylicy", Dr. M. BoguSzpitalu Powiatowym w Siera· c]10ro•1> zawodowych i zagadnień szewskiej,
nacz. Wydz. Higiedzu, sprawy oświatowe, akcja ochrony zdrowia w przemyśle 11 p
M' ·
~ racy w m1sterstwie Zdro
żniwna i omfotowa, zapytania i o~·az zwiedzaiiie Polikliniki Chorob Zawodow.vch Działu Higie- w1a pt. „Organizacja akcji prowolne wnioski.
filaktycznej w pr7.emyśle" Dr.
p
n~ racy PZH i licznych zakła- Bednarskiego, inspekt.ara Higie
do'w praey.
ny Pracy pt. „Zagadnienie chow konferencji wzieli udzial rób związan:vch z działaniem
przeds~awfoi.el~
Ministerstwa c:r.ynników klimatycznych", Dr.
w Ziednoczonych Zakładach
Zdrowia, M1msterstwa Pracy i M Ch
Przemysłu Odzieżowego wZgierzu
Opieki Społecz11ej, Centraln~go · awata pt. „Nowe pogl;dy na
Zakłady Kor.fekcyjno - Odzie Instytutu Ochrony Pracy CRZZ ~i~~~ zwalczania zatruc oło
Zakładów Lecznict~a Praiowe w Zgierzu z zasięgiem oraz
co'"''niczego.
. Konferencja ta jest jeszcze
działania na Ozorków zatrudnia
.
Poąc:r.as
obrad
.rozwinęła
się
Jednym
dowodem troski jaką
ją poważną ilość robotników
w tym 90 procent kobiet. Mi ozyw1ona dyskusja, dótyc14ca otacza nasze Państwo Ludowe
(Bań)
mo tak duże-i liczebności. w Za· zagadnień organizacji służby I zdrowie ludzi pracy.
kładach nie ma reforatu kobiece
go, ldóry by załatwiał sprawy
prac-ownic. Sytuacja wy~tąda
w ten sposóh, fo pracownice Z!
kładów indywidualnie z~laszają
odbędzie praktyki wakacyine
się do Powiatowej Rady Związ
Centralny Urząd Szkolenia Za- I tyk wakacyjnych we wszystkich
ków Zawodowych i częstokroć
uskarżają sie na brak zaintere ~?do~~go przekazał do dy~pozy„ gałęziach przemysłu, handlu i ad
sowania ze strony Związku.
~Jl Ministerstwa Szk6ł Wyzsz~ch rninistracji. Na praktykach wa"ka
Działająca na terenie zakła- i Nauki ponad 19 tys. miej.se \V za cyjnych, młodzież wykonywać bę
dów Liga Kobiet n·e
potr fił J:ła~ach przemysłowych, przed- dzie prace zlecone indywidualnie
1
d t d · , 1 • '.
•
a ~
handł~wycłl i ad.trti każdemu praktykantowi ptzęz wyi
? ą spra~;y .eJ 1asno T ~d\~az SI.ęhior~twach
nistrac11 na praktyki wakacy3ne sze uczelnie.
me ~ostaw1c. Nas:Zym ZO'aniem dla słuchaczy wyższych uczelni. z kł d
· ·
nalezy to jak najszybciej wobec Indywidualny przvdział praktyk . a a y, zatr.udmaJące ~tudenrady zakładowej i R'.TUP związ· wakacyjnych przeprowadzą dzie- to~·prak.tykanto~ otoczą ich tras
klrwą opieką, ktorą sprawować hę
k-0wych uczynić. Kobiety ZZPO kanaty po-szccególnych uczelni.
Studenci, odbywający praktyki dą specjalni o~iekunowie zakłado
?O:"·inny mi~ć referat kobieey,
ktory by interesował się pracow wakacyjne otrzymają wyna$t'rodze wl, wyznaczeni prr:ez rady zakłado
nieami i dbał o ich sprawy.
nie za pracę w wysolro~di od
w ~rozumie~iu z organiżacja
~0.500 zł do 12.000 zł. Zakłady pra m1 po11t~cznymi 1 społecznymi po
J. Mikinko
cy. pokryją koszty przejudu mlo- szcz~g6fnych zakładów. pracy. W
dzieży do domu po zakończeniu czas1e praktyk wakacyJnych mło

Poszukiwani pracownicy

w Kutnie

z

10 lipca obraduje PRN w. Sieradzu

Prezydium PRN zawiadamia,
iż Il sesja Powiatowej
Rady
Narodowej w Sieradzu odbędzte
si\! w dn. lO l'pca b.r. (ponied'zta
łek) godz. 10. 'W sali Powszechnej
Organizacji „Służba Polsce", z
następującym porządkiem obrad:
of\\'arcie posiedzenia. stwierdzenie ;ego prawomocności. wy
bór przewodnicz.;iceg·o i sekreta
na sesii, ustalenie poi;ządku obrad, przyjęcie protol<ółu z po•
przedniego posiedzenia, wybór
dw6~h
członków
Prezydium
PR:\, sprawozdanie sekretarza
PrezycNum PRN z dotychczas<>-

larkach, co da sumę p~nad
20.000 zł. Pc,nadto zobow1ązaniP złożyli pracownicy umysłowi, którzy przyjdą z J?Omocą
przy ~yb1eran~u ~dpadko'~· '~Y
wczemu gruzow ~ przewoz~mu
~ęgla, _PrzysparzaJąc w ten spo
sob ?uze k~:oty. Cała załoga Z?-

Zamek w Drzewicy
wadzą

Skarb

Państwa

z

włas

nych funduszów, z U\Vagi na war
tość zab) tkową tych budowli.
Wiele sta rar1 poświęca się kon
serwacji starych

kościółków, bę

dacvch cennvmi obiektami ludG
wego budo\vnictwa drewniane·
go. Kościółki te były z ani~ba
n~ i Qie utrzymane w należy
tym ~tanie. Woi-ewódzki Wydział
Kult1..1ry i Sztuki przeprowadził
remcnt całego szeregu tego ro
dza iu .obiektów. Do najbardziej
interesui~cvch

należą:

kośció~

lek w Gidlach, w p-0w. radom
szrzatiskim - z w. XIT. Boguszycach, paw. rawsko • mazo·
wieckiego, z w. XVI, Grębieni
ny, llaszowa, pow. Wieluń z wie
ku XV i X\'!.

Obecnie przeprowadza

się

mont kościółków z w. XV

re

w

Bu<l'Zynku (pow. Łęczyca) i Popa
wicach, (pow. Wieluń).
Woj. Wydz. Kult. otacza rów
nkż pieczołowit~ opieką szereg
zabytkowych parkó\\', łożąc du
ie kwoty na utrzymywanie ich
pierwotnego charakteru.
Dwie prace rekonstrukcyjne
przeprowadzono na tym odcinku
w Arkadii i Nieborowie, (pow.
Łowicz).
W parku pałacowym
w Oporowie (pow. Kutno) prze
prowadzono prace melioracyjne.
W latach od 1945 - 1950 Wo
jewódiki Wydział Kultutv zor
~anizował ponadto na
·terenie
naszego województwa następują
ce muzea r~gionalne: Sieracfz,
Łęczyca, Pabianice. Piotrków i
Tomaszów Mazowiecki, a po ·
nadto ośrod'ki muzealne w Wale
wlcacH. Op0rowie i Podklaszto
rzu koło Sulejowa.
Muzea te
zostały z końcem ubiegłego roku
przejęte przez Państwo i podda
ne pod bez pośredni nadzór Mini
sterstwu Kultury i Sztuki.
. W d~lszych zamierzeniach Je
zy kapitalna odbudowa zamków:
łJ.'. Podd~błcach, (pow. łęczycki).
~1e~k?w1cach (pow. wieluński)
1 w1~zy .z~mkow<!j w Rawie Ma
zow1eck1e1 z przystosowaniem
jej dila celó~v muzealnvch. ,
Henryk Czarnecki
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Ze

spor~u

Co

postąpiły

Szczypiornistki „Unii"
pisało

proso

łódzko

zaszczytnego

I

w dn. 6 lipca 1930 r.

Grupa. zachodnia
Gwardia (Smzeoin:)
Stal (Sosnowiec)
Kl)lejarz (Toruń)
Budowlani (Gdańsk)
Kolejarz (Bydgoszcz)
Związkow. (Radom)
Bzura (Chodaków)
ręcznej. Na Sląsku jest mało dru- Widzew (Łódź)
żyn kobiecych, ale ślązaczki czynią Kolejarz (Ostrów)
stałe postępy.
Budowlani (świdn.)
Unia pokonała „Budowlanych"
21:1, a obecnie okresami „Budowla- Grupa wschodnia
ni" dorównywali Spójni, . zbierając
oklaski wśród obiektywne.i publicz Ogniwo (Bytom)
Ogniwo (Tal'llów)
naści łódzkiej.
Stal (Katowice)
Ogniwo (Częstoch.)

nieładnie...

z pola walki tó

Rejterować
I

-

Tabela Il ligi

~LJ11u11:1~111::1 1 ,1u1:11111::1u1111n"111tv1n 1u111u111&m11"1111111:11n1"

~rzydko

tytułu

stając

nie

w obronie

mistrza Polski

27rl5
26:16

9 13:5
9 13:5
9 12:6
9 12:6
9 10:8
9 8:10
9 7:11
9 6:12
9 5:13
9 4:14

l4:19
19:16
24:18
13:17
16:20
15f'2S
9:16
10;22

r~goroc~e _mistrZ?S~~ Polsld w I ju mistrzowskiego były: Karszniak
. >zczypiorruaku. zenskim miały ze Spójni, Binkowska ze ZWiązkow
wiele mankamentoyv, które były an ca (obok Głażewskiej) oraz Soltygałęzi spor~u. sik, bramkarka budowlanych z Cho
~eJ
typropagandą
Przede wszys~kim wybrano m~- rzowa:
NAJWIĘKSZY BANK
Poziom mistrzostw był stosunkofortunny _termu~, za co ponosi w1NA SWIEOliE
9 13:5 21:10
W Nowym Jorku nastąpiła fuzja n~ ~olsk1 . Związek. K?szykówkl, wo niski. Należy poświęcić więcej
9 12:6 19:8
tlanku „Chase National" iz lbainkiem S1:itkowki · i Szczyp1orruaka.. Jak uwagi na wciąganie kobiet do piłki
9 12:6 29:13
„Equitable Trust Company", które wiadomo w tym samym czasie Pol
9 11:7 16:12
wspólnie rozporiządizajl_\ trizema mi- ska walczyła z Rumurt'ią w siatków
9 11:7 20:16
Związk. (Chełmek)
liardami dolM"ów. Jest to najw.ięk- ce, na które to zawody powołano
9 8:10 20:18
Stal (Lipiny)
szy w obecnej ch,w.Lli bank śwnata. dwie zawodniczki Unii: Zakr~
9 8:10 12:14
(Przemyśl)
Kolejarz
te
Zawodniczld
Szefem jego izostał tz.ięć Rockefelle· ską j Kubiakównę.
więzieniu.
9 7:11 1':24
Związk. (Przemyśl)
nie mogły więc grać w barwach
ra - Wintrop Aldrich.
Dorocznym zwyczsjem w kole spor był udział w Biegach Narodowycl4 Włók!IJ. (Częstoch.) 9 5:13 11:29
swego klubu na mistrzostwach PolBEZROBOTNI
BLONDYNKI, czy BltiUNETKI
9 3:16 0:27
ski w Łodzi. Poza tym z drużyny towym Ogniwo Nr. 134 przy St\'aży w których koło zdobyło I nagrodę LubliniMrka
W rz.Wiiązku rz: uk~niem s1ę „mod
Unii chorują: Skrodzka 1 Styczyń- Pożarnej odbył się w dniach od 23 Woj. Kom. Kult.. Fiz. za najwię6.szą
STANĘLI SAMOWOLNIE
nej" po'Wieści Ani.t y Loos pt. „l\lężska, a więc łodziankom brakowało do 30. 6. turniej siatkówki o puchar ilość startujących mród kół.
DO PRACY
Repuczyźni wolą blondy.nld" Kącik
Należy także podkreślić pracę zaW dniu ~rajs.z.ym Polesie Kon 4 zawodniczek, co na 'l-QSobowy ze przeGJlodn1 Komendanta Straży Poblika" donosi, że brunetki. ~alazly
podejściem
swym
który
.koła,
rządu
Biedroń-Kalipłk.
Łodzi
m.
żarnej
wyWyżej
wiele.
bardzo
jest
spół
Wtidow
było
Łodziw
stantynowsk:ie
Nie11ię nagle w niebezpieczeństwie.
red. Furs - Wróblewsld
znajduje zrozumienie wśród swoich
które iz: nich „rozjaśniają na gwałt 11!4ą l!l!iezwykłych wypadków. Oto w mienione powody sprawiły, że ze- nowskiego.
przekoła
zarząd
Obecnie
członków.
uczestniczy
turnieju
w
tym
roku
W
W turnieju międzynarodowym pa
""
U •
. do pracują.eycb
rannych,
włosy'',,d.nne „zakładaj"
,,p~ szłoroczny mi·strz P o1ski ma w u• ło 9 drużyn· 1repreiz:entujących ~yst prowadza przygotowania do masos-ono.....,.„h
tuła·i -"''--tn'·'-o"w
... peruki' w ko godmtaeh
mięci D. Przepiórki, rozgrywapyiń
dO ZaWOdÓW,
~uJ góle nie Stawiła Się
·~J"'
""'
~ avUU ~
Jorze blGJld",
w
członków
swych
w Szczawnie Zdroju w dniu 4. bm.
Gaee,ii9, drukuje odezwę autorki w łączyło się" na.tle kilka tysięcy bez- Naszym zdaniem Unia postąpiła źle. kie strażnice z terenu Łodzi. W wy- wego udziału
której Anita Laos sałeca mężcz.yri- robotnych, któ11ZY przynieśli ze sobą Bezwzględnie powinna była przystą n:ku przeprowadzonych rozgrywek akcji zdawania na oznakę S. P. O. w rozgrywane były partie przerwane.
W dalszym ciągu prowadzi Keres
nom. alby. żem1i Sil"ę 0 bl()!ldynkami, łopaty. Bezrobotni 1"07JPOCZęU pracę pić do mistrzostw. U'"'<1kała by ona I miejs~e zajęła drużyn? :;trażnicy konkurencji trójboju i pływaniu.
wbrew energicznym prołe.stom
N'r 2, zdobywając tym samym pu,___,_Ą_,,,. b 1• .._·--· •
(ZSRR) z 9 i pół punktami, mim.o
być może gorsze wyniki, niż gra- char. Zeszłoroczny zdobywca puchaa ~ ......,.,.,.~ t'a!li in.'lll=tlo. To kier-OWnfotwa robót.
porażki jakiej doznał od naszego za
jąc w pełnym składzie, postąpij est podobno i!!adlepsrie wyjście. (W
wodnika Pytlakowskiego. Na drukraju tymcmasem belz:robocie osią~ . Na mi~jsce prrz:ybyli P~wi- laby jednak po sportowemu (spor- ru - stramica Nr 13 zajęła czwarte .f:.ącz 99
miej3ce.
wygrywaćj
umieć
me~ mag1str.atu w towarzystwie to- towiec musi
nęlo cyfrę 300 tysi~ osób),
WGiD PZPN zawiesił zawodników gim miejscu znajduje się Barcza
łttcJl. wzywaJą.e bezrobotnych do · po ale musi też umieć przegrywać). Jeżeli malJly lńsać o kole sportowym Łącza (Kolejarz Warszawa) i Bombę (Węgry) 9 p„ następnie Szabo (Wę
Opinia sportowa była by całkowicie przy Straży Pożarnej to należy (Unia Ruch) z dniem 3 bm. do czasu gry) 8 1 pół p., Tajmanc / (ZSRR)
JZUcen.ila samowolnej pracy.
WYPOŻYCZANIE TRUMlEN
Bezrobotni l'lJaOb.owali się wobec po stronie Unii. A tymczasem stra- stwierdzić, że jest to koło przodujące przeprowadzenia do~hodzeń, w związ 8 p„ Bondarewikl (ZSRR, i KottWobec groźnego Jcryrzysu gospodal'CQ:ego, w srzeregu kra.j ów Europy policji spoko.inie, pmx:u.jąc l'll rza.wzię ciła ona sympatie miłośników piłki w ZS Ogniwo. Koło liczy 224 cz.łon ku z usunięciem obu zawodników z oau.er (Czech.) po ł i pół p. Zamyka
ków oraz posiada 8 czynnych sekcji,
Zachodniej rzaobserwowano ~jaw.is- tością
Oś~dozyld oni prrz:edstalw.i~lo- ręcznej, co może się okazać stratą w tym chyba jedyną wśród kół spor boiska na meczu Kolejarz - Unia. tablicę Gawlikbwskt {Polska) IZ p.
ko wypo:życrzanda trumien na cu.as
W Łod%1 ~ sie turniej o
2 dniem 3 bm. zawien0no na okres
towych sekcję szermierczą liczącą 26
pogrzebu. Trumny służą tytlko do Wli wła& miejskich, że od pracy nie niepowetowaną.
1 roku karę 2-miesięcznej c!yskwaliw mistrzostwo junfor6w. Pierwsze i
bez czynnych zawodników.
Spójnia zjechała również
te.go, aby przewieźć izmarłego na odstąpią, 8 Po wypłatę ~łoszą, się za
Udział koła w imprezach maso- fikacji, nałożonej na Pytlika z G6r- drugie miejsce azySkati: Panasewicz
cmentarz, gdzie !lWłoki riakopywane tydzień do mag·istratu. Wypadek dwóch doskonałych zawodniczek:
i SZ11ftabskl po ł p„ III - ErenDużo wych jest aktywny, czego dowodem nika - Radlin.
są w specjalnym wo:nku paipiero- ten wywołał w mieście istną sensa- Wojewódzkiej i Krawczyk.
feucht 8 i pół p„ lV - Witkowski.
wym, a trumny wędrują do rzakła• oj~. Co chwila. napływają tutaj no- mówi się o masowości w sporcie,
Zarząd ŁOZSz Ukonstytuował się •
du pogrrz:ebowego, by ponOWtn.ie słu- we szeregi bezrobot.nyeh, którzy rów kierownictwo Unii chwali się zwyk
27. 6. jak następnie: Prezes - Pieniez na.tycbmia&t przystępują, do ro- le, że ma w bród zawodniczek i to
zyć innym nieboswzykom. .
chota, I wiceprezes finansowy do siatkówki, koszykówki i szczyTaki „kryrzysowy" pograeb kosrz.tu boty.
dyr. Sznyk, II wiceprezes sportowy
piorniaka. Rzeczywistość temu jed-------------------------- Karnkowski. III wiceprezes szko
łodzian
nak przeczy. Gdy zabraknie Zakrzew
leniowy - Pawłowski, sekretarz skiej, Kubiakówny, c'lly innej „gwiaz
Sobkowiak Wróblewski, skarbnik - Walczak,
Kolejarz (Poznań)
Wydział Sportowy PZPN organizu
dy" już się nie występuje, już się
'
kapitan sportowy - Damański, inje letni obóz dla. zawodników Kadry Słoma, Anioła.
robi z siebie koziołka ofiarnego.
Kolejarz (Warsza.wa.) - Borucz, struktarz - mistrz Makarczyk, wy
PA.l(rSTWOWY
publiCrll1ość, że w okresie od dnia 1
Zespoły grały w czasie mistrzostw N arodowej w Cetniewie, w czasie od
dział gier - Łoboziński, Uzarski,
TEATR IM. STEFANA JARACZA lipca do Sl lipca br., ze wzglfldu na Q.ardzo ostTo, zwłaszcza podczas de dnia 16 do 24 lipca. Na obóz zostali Bl'Zozowski.
Zieliński
Sąsiadek, Siciński, bez mandatu url1·pJ i remonty, ·Państl1owy Teatr cydujących spotkań.
CWKS (War.sza.wa) powołani następujący zawodnicy:
(uL JaT·a cza 27)
(Stal).
Pc>wszecbny w Łodzi, przy ul. Obroń
Z Gwardii (Kraków) - Jurowiez, Skromny.
tur~ie
zawodniczkami
Najlepszymi
Występy Opery $ląskiej
c6w Stalingradu 21, będzie nieczynny.
----------------------------Kohut, Mordarski, Graez.
Od dnia 3 siel.1pnia br. ~owienie
We c~wartek, dnia 6 lipca 195łr.
. Ogniw<> (Kraków) - Gędłek, Par Nasi horesoondencl olszą
o godz. 19 - 3 balety; „Cagliostro komedii-serio N· Fredry \)t. „W~e1ki
nledzielę
pan.
Bożek,
w Wars,zawie" J. Maklakiewicza z J. człowiek do małych interesów."
Zwią,zkowiec (Kiraków) Kaplińskiin i I. Koszałkówną na cze
Bieniek.
żużlowe
MUZYCZNEJ
KOMEDII
TEATR
le zespołu balet<>wego, ,,Rapsod" P.
Ogniwo (Tarnów) - Barwiński
,.X.UTNIA"
Sekcja Motorowa ŁKS „Włókniarz"
Perkowskiego z B. Bittnerówną. i B.
Unia (Chorzów) - Suszczyk, Ciezwyciężyli
Bolewiczem oraz „Bagatela" J. Godz. 19,15 „eó1·ka pani Angot".
w niedzielę, tj. 9. 7. 50 r. o g-Odzinie ślik.
UWAGA: Teatr czynny tylko do 9
Budowlani (Cho1'Zów) - Janduda,
Straussą. z i3. Bittnerówną i T. Burke.
Mio
żużlowe
Zawody
urządza
16
bo.isku sportowym „Boruty" w n. Na treningu chłopcy grają wg
- zniźki waż.ne.
Wieczorek.
W piątek, dnia 7 lipca 1950 roku lipca włącz.nie
Zgienzu rozegra.n y został ~le swoich metod.
strzostwo Ligi Państwowej mię
Narloch,
(Bytom) Ogniwo
o godz. 19: opera „Lakme" L. Deli·
Apelujemy do Ł. O. Z. P. N., aby
TEATR LE'l'Nl „OSA„
gły mecz piłki nożnej z cyklu r01Z(Rze~
Gwardia
M.S.Z.S.
Kl1,2f.~I11i
dzy
Wiśniewski.
Trampisz,
bes'a z N. Stokowską w pa:vtii tytu(p.jotrkowska 94, tel. 272-70) ,
„Pucha:r Polski" między zainteresował się ·n~ą drużyną i
grywe1Ć
(Bydgoszcz)
Gwardia
M.S.Z.S.
łowef ol!az K. Szezepańskir; O. SzamJ
tydruży;nami L , Z. S. Pr~wice pmysłał .nam chociażby raiz: w
GÓdz: 19,30 ·„śluby murarskie" ....- szów),
borowskfl; T. :Maz)ll•kiewiczem·, R. Wo czyli wodewil warszawski Gozdawy i Ł.K.S.' Włókniarz (Łódź) przy Pla(mistra: gminy ~ćmie~), a L. Z. S. g<>d·niU· ,jakiegoś trenera.
·remisują
Zapaśnicy
lińską, ·B. Paprookim, R•., Babmsh"im.• i Stępnia · w reż. K. Pawłowskiego. cu 9-go Maja, dojazd tramwajem
Koresponqent „~9~1,1"
Krogulec {misim gzniny Brużyca}.
H. Paciejewskim, S. Witenbergiem,
Zygmunt Sencerek
Bułgarii
w
emocjonującej
i
cieka.wej
:po
Mecrz:
Nr. 'l.
E. Kluc2(ko, J. Kuleszą, W. Lwowi·
iProbosrtczew:ice k. Zgiet'Z4
TEATR „ARLEKIN"
dr.i
G!M'Ycięstwem
się
zakończył
grze
Zapaśnicy polscy rozeSOFIA.
Przedsprzedaż biletów zaczyna się
czem, W. Gołobowem, R. żabą. i E.
(uL Piotrkowska 125)
grali w Bułgarii drugie spotkanie w żyny ProboS2czewli.C W stosunku 5:2
Federowiczem.
od dnia o. 7. 50 r. w sklepie Sporto- miejscowości Płovdiv. Polacy, wystę (1:0).
Nie.czynny
wym ul. Piotrkowska 124 oraz w Zw. pujący jako reprezentacja WarszaTEATR „PINOKIO"
Gra stała na dobrym poa;iomie iii
PA~STWOWY TEATR NOWY
też kopią piłkę
Zaw. Włókniarzy, ul. Sienkiewicza ~y. zremisowali z reprezentacją So· zaznamyć tnreba, że Będoz;ia rz. „Boru(i:L Kopernika 16)
<ul Daszyńskiego H. tel. 181·8'•
fii 4:4.
ty" Ob. Pelikant zawody prowadził
W ;1iedzielę, dnia 2 bm. został
li~a teatr zam- Nr. 11.
31
do
1
dnia
Od
Godz. 19,15 „Makar Dubrawa"
knięty.
...............................„ ................................................................. b. dobrze. Drużyna Prob!oS'Zczewie o- rozegrany mecz piłkarski pomiędzy
karzała się lepiej wySllkoloną technicz drużynami Z.M.P. Koh Terenowe· PAŃSTWOWY
p AŃSTWOWY TEATR tYDOWSKl
nie i moźna było rz:aobserwować w i..J w Nowym Złotnie oraz Koła przy
TEATR POWSZECHNY
(ul. Jaracza 2, tel. 217·49
niej hail'monijną współpracę międ-iy Zakładach im. Józefa Stalina.
,,Rodzi·
Dziś, godzina 19,30 (ul, Obro:Ac6w Sta.llngradu 21,
Mecz ten odbył się na boisku wła
pomocą a atakiem.
„Od
(Ł)
18.15
49",
fali
„Odpowiedzi
r.
1950
lipca
6
czwartek
na
Program
na Blank" według Szolem Alejche·
tel 150-36).
była ra~zej wy· sny,n Z. M. P. w Nowym Złotnie.
gra
przerwy
Do
(Ł)
18.25
korespondentów",
naszych
13.10
południowy,
Dziennik
12.04
Dyrekęj~ Państwowego Teatru Po- ma w ·dramatyzacji i reżyserii Jaku•
Przebieg gry był bardzo ciekawy. 1) Reportaż ze równana.
(Ł) Reportaż dla wsi pt. „Nowa Ra Audycja TPPR wszechnego w Łodzi zawiadamia PT. ba Rotbauma.
Trzeba rz.wrócić uwagę że w dru- Młodzi sportowcy wykazali. się doda Narodowa w Bielawach", 13.30 Zjazdu Łódzkiego TPPR, 2) Muzyka
brą kondycją i techniką. Wynik koń
(Ł) Koncert mandolinistów, 14.00 radziecka, 18.45 Audycja dla świetlic żynie Proboszczewic grali. izawodnicowy meczu 3:2 na korzyść Złotna.
„Kronika ZSRR", 14.20 (Ł) Koncert młodzieżowych, 19.04 „Fircyk w za· cy w wieku od 15 do 18 lat, a dru- Do połowy 2:1.
·
14.55 Muzyka rosyjska. lotach" - komedia Fr. Zabłockiego, żyna iz: Krogulca składała się 'L ttasolistów,
·
!.
15.30 Audycja dla świetlic dziecię- 20.00 Dziennik wieczorny, 20.40 (Ł) wodników siarszych i przewyższają
·' '
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) ~~ cych, 16.00 Dziennik popołudniowy, Koncert, 21.15 Audycja dla wsi, 21.30 cych wzrostem graczy Proboszczeniedzielę walczą
ADRIA dla młodzieży (Stalina l)
opo· wic.
16.20 (Ł) Wiersze ~Urosła.wa Ochoc· Rezerwa, 22.00 „Mańkut" „Wyspa szczęścia",
„Siostra lokaja", godz. 16, 18, 20
Związk.owca
lekkoatleci
rz.dobyli
Probooizcizewic
dla
Bramki
kiego, 16.30 (Ł) Reportaż dźwięko- wieść M. Leskowa (4), 22.20 (Ł)
godz. 16.30, 18,30, 20,30.
BAŁ'l'YK (Narutowicza 20)
wy z półkolonii, 16.55 (Ł) Chwila „Tenis sportem dla lnas", 22.30 (Ł) Misiakiewicrz, Walczak, Gaduls·ki po
W nadchodzącą sobotę i niedzielę
WOLNOśc.'.i ('.NapiórkoW$kiego l&)
;,Młpdzi marynarze", godz. 17, 19, 21
na stadionie K. S. „Związkovtiec" w
„Okolicz.ności łagodzące" - godz. muzyki, 17.00 Muzyka dla najmłod- „Zapra.szamy do tańca", 22.50 (Ł) jednej oraz Cheliński dwie.
Drużyna Proboszczewic poza odj,)o Piotrkowie Tryb. ~będą się II-gie
BAJKA (Franciszkańska 81)
szych słuchaczy, 17.35 „Porozmawiaj „Co warto p1·zeczytac" ~ „Karol
16, 18, 2·0 .
„KłopĆ>ty referenta Trzis:i:ki''
ZACHĘTA (Zgierska 26) „Saławat my", 17.40 Koncert muzyki ludowej Marks" Mehringa, 23.00 Ostatnie wiednim bo:iskiem :i spmętem sporto mistrzos:wa lekkoatletyczne Zrzesze
godz. 17.30, 20
w wyk. zespołów regionalnych, 18.05 wiad<>mości, 23.15 Muzyka tanecz.n a. wym odc=wa dotkli.wie brak trene- nia Sportowego „Związkowiec" okrę
· wódz Bas?;kirów", godz. 18, 20
gu łćd:r.kiego.
GDYNIA (Daszyńskiego 2~ ,,Pro·
W roku ubiegłym zawody <Xibyły
gram aktualności krajowych i za·
si.ę w Sieradzu i zwycięstwo zarówlej bohaterskiego chłopca i kieru- wrow milczy. Podejrzenie pada na radzieckiego systemu wy;chowawgranicznych Nr 26", godz. 15, 16,
Związek Radzjecki jest wielkim
no w konkurencji seniorów, jak ju17, 18, 19, 20, 21
mocarstwem 'morskim. Jego brzegi je go właśnie do tej szkoły. któ- Stolicyna. Stolicyn wie, kto spo- . czego.
Wychowawca radziecki (w fil·
niorów odnieśli lekkoatleci K. S.
oblewa 14 mórz. Ma dostęp do rej uczniowie chcielifly tak bar- wodował alarm. Nie zdradza jed- mie kpt. Lewaszow) - nie traktuj!'!
HEL dla. młodzi.efy (Legionów 2)
Zrywu" Łodzi.
„Związkowca trzech oceanów. Długość jego gra dzo zostać jego kolegami. Jednak nak kolegi. Wierzy bowiem, że
„Posb;aeh mórz", godz. 16, 18, 20
zespołu szkolnego jako jakiejś j e·
,
męstwa
tyle
sobie
w
znajdzie
ten
roty
V
do
przybył
Stolicyn
gdy
nic morskich przewyższa długJść
.MUZA (Pabianicka 173) „Zwycięski
dnolitej masy, lecz wczuwa się w
równika, wynosi bowiem 47 tys. km. rozczarował nowych kolegów. Bo aby przyznać się do winy. Zna osobowość
powrót", godz. 18, 20
każdego z uczniów, :;ta
troskli
otacza
radziecka
Władza
·
lllllhłll
,§]UflllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllHllllllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllUłllllllllllllllłlllłlllllllllllllll
f·OLO?\IA (Piotrkowska 67)
ra się zrozumieć pobudki jego zaszko
i
morską
flotę
swą
opieką
wą
„Podróże Gulivera" (film w na.tu·
chowania i dopiero po ich dokład.
orran l.6dlkłero S:omtte&a l WoJelenie kadr ..młodych marYuarzy.
ralnych ·;kolorach) godz. 17, 19, 21
w6doterC) Komitetu Pol&tleJ ZJ„
nym zbadaniu i zrozumieniu rozkszt;ił
Wyborowe kadry morskie
PRZEDWIOśNIID (.Żeroimloego 76) '
daOCRJI~ Pa'rtll Robełllł.-J
§
wypadki.
poszczególne
patruje
cą się w 5zkołach kadetów mor„Panua bez posagu", godz. 18, 20
••4•ra3e:
Szkoła radziecka kształci świado·
skich im. Ad,mirała Nachimowa,
S:OLJIGIOH BEDA&crma.
ROBOTNłK (Kilińskiego 178)
mość jednostek, uczy, że najszlawspaniałego, bohaterskiego obroń
:re111:oa„1
„Poszukiwacze złota", godz. 18, 20 .
chetniejszym obov.riązkiem czło
cy Sewastopola 12 czasów wojny
llt-lł
Redaktor na~
ROMĄ. ('Rzgow.ska 84) - „Legityma
sow
prawdę
o
wieka jest walka
111-u
Zas~ red. n•CH!flego
krymskiej, wzoru żołnierza i oby- ~llłillllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11W
.
cja partyjna" - godz. 18, 20.
bie i wokół siebie, rozwija poczusetr:retarz odpowłedzlal.DJ' l1MS
watela-patrioty.
REKORD (Rzgowska Z) „Za s1e·
111-19
Dział pazVjn;y
prawdziwego winowajcę cie obowiązku społecznego.
również
Jra~ent z życia 3ednej z takich. v.riem wbrew ich romantycznym
dmioma górami", godz: 18, 20
Dztał korespondent6w robcf•
Ten piękny film o młodych, ra·
zrealizowany przypuszczeniom okazał się skrom wychow~wca V roty, kpt. LewasŻkół ukazuje
STYLOWY (Kilińskiego 123)
nfeącb t chłopeldcb oniz
redak:orów ruetek łcldscenariusza Aleksandra nym, cichym chłopcem, niczym po szow. On również chce, aby Ła· dziecikich marynarzach powinni,
według
,,Zagubione dni", godz. 17.30, 20
oprócz dzieci, zobaczyt wszy~cy
llf.łl
D7Cb
Popowa ptŻez reżysera Nikołaja zornie nie wyróżniającym się od wrow sam powiedział prawdę i
„Dziś o
śWIT (Bałucki Rynek 2)
IU-ł9
mutaejl
Dział
innych. Ale w ciągu zajęć szkol- uwolnił w ten sposób kolegę od r odzice. nauczyciele, wychowawwpół do jedenastej", godz. 18, 20
lliebiediewa.
ISł-n
Dział mte3Skł l 1portoWJ'
cy młodzieży, wszyscy ci, którzy '
Wewtl. Il U
Do szkoły ma przybyć uowy nych uja.w.niły się zalety jego cha ciążącego na nim podejrzenia.
'l'ECZ>A (:eiotrkowska 108) „Kłopo
Szkolny Komsomoł zwołuje ze· pracują z młodzieżą i dla młodzie
111-11
Dział ekonolll!CZDJ
rakteru.
tliwe alibi", godz. 15,30, 18, 20,30
uc.zeń Sergiusz Stoliqn. O, pozy·
114-11
ro1n1
Dział
radziec
lekcją
bowiem
on
Jest
ży.
rozpabyć
ma
Kadeci otrzymali jako statek branie, na którym
TATRY · (W ogrodzie) - „Decyzja
skanie go do swych szeregow zawewa. t
trzona sprawa przyjęcia do orga- klej pedagogiki, tym bardziej in·
ćwiczebny kontrtorpedowiec .,AdRedakeja noca:t
1'12-11
prot. Miles.a", godz. 16,30, 18,30,
biega V rota tej szkoły.
teresującą, że jest to film o wielSto!iStolicyna.
Sergiusza
nizacji
pierwktórego
Nachimow",
m~ał
:&:olporht.
J eden z uczniów roty, Borys Ła
20.30
ar
i
dramatycznych
walorach
kich
ponieprzyjęty,
być
może
nie
cyn
łeL m-n
„Młodzi
l.6dł. Piotrkowska 'IO,
WISŁA (Daszyńskiego l)
wrow, pisze do Stolityna list, w szym dowódcą był swego czasu
tystycznych. W filmie obok gro~
Admtnlstracj1
ojciec Bol:'ysa Ławrowa . V rota waż ciąży na nim podejrzenie. W
mal'ynarze", godz. 16.30, 18.30, 20,30
którym wzywa go, aby przybył
Plotrkow•
r.ddt,
og?osze6:
Dział
wyko·
doskonałych
dzieci,
madki
· do ich szko,y. Uczniowie dow:·:- pełni nocną służbę na okręcie. Na sercu Ławrowa dokonuje się przelk:a toła, tel. W·SD l Uf.Tl
kadetów I
dzieli się bowiem z gazet, że mały warcie stoi Sergiusz Stolicyn. Bo- łom. Zrozumiał obowiązek komso- nawców ról młodych
Wyd1wca BSW ..Prasa"
występuje kilku aktopionierów,
okoliczwyjaśnia
szczerze
i
olca
m
prze
zakazowi
wbrew
Ławrow
rys
Stolicyn iest bohaterem, odznaczo
Adr. Red.: it.6dt, PIOLrkOWska
wśród
a
11okolenia,
s1arszego
rów
alarm
spowodował
jakich
w
ności,
m-cle piętro.
nym , orderem im. Nachimowa za dostaje się na mostek kapitański,
na którym w czasie wojny poległ na okręcie. Od tej chwili Ławrow nich na szczególną uwagę zasługo
przegrywa w Bydgoszczy
Druk. ZUł. Graf. RSW "Praa•
męstwo wykazane w czasie woj(kpt.
Czerkasowa
Nikołaja
gra
je
lt.6dt, DL Zwlrld l'l, łeL !Ol•G.
ny. Stolicyn, jako chłopiec okr ę. jego ojciec. Odnajduje dziennik i Stolicvn stają się v.riernymi przy
W t~watzyskim meczu piłkarskim
Prenumer•t• pn;yJ11111Je
Lewaszo:w), którego pamietamy z
.
jaciółmL
okrętowy i odczytuje ostatnie ~oz
narażeniem życia, uratoz
tow-y,
II-ligow" Kolejarz-Brda (Bydgoszcz)
Film, posługując się środk ami takich filmów, jak np. „Człowiek
~:~ .,Jtucb'' aa konto P.X.O.
kazy swego ojca. Przez nieuwagę
wał w czasie bitwy flagę okręto·
pokonał, po łatwej grze, Unię-Ruch
dramatycznej ekspresji. pokazuje z karabinem", „Piotr Wielki",
potrąca dziennikiem o instalacje
wą.
(Cho:zów) 2:1 (2:1).
alarmowe. W czasie dochodzetlia życie radzieckiej szkoły morskieł „Iwan Groźny", „Wiosna".
Dowódzsierotą.
jest
Stolicyn
Bramki dla zwycięzców zdobyli:
L. Rubach
two floty postanawia ksztalciO: da kto spowodował alarm, Borys Ła- oraz odsłania. przed nami mf'łody
W iśnicki z karnego i Nom:;ilc: dla po
Dl-19524
konanvó c·ieślik.

•

STAN WYJĄTKOWY
' W HONDURASIE
Jak donos-zą iz Tegucikalpa rząd republiki Honduras :środkowa
Ameryka) ogłosił stan wyjątkowy w
powiatów, dotknię
całym s~~regu
tych klęską betzrobocia.
Dokonano masowych aresztowa11
wśród beizrobotnych. Około 400 kom:m.istów, prowadrzących agitację
wsród bezrobotnych - osadrzono w

je jedna d.rtiesiątą ~ęść
„normalnego".
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Nowy film radziecki
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