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Depesze od demokratycznej młodzieży całego świata
do KC KOID~omolu
MOSlt.WA (PAP), -

W

rz.\vlązku

z obchodem Swiatowego

1lygodnia
Młodzieży na adres Komitetu Centralnego W szechzwiąekowego Leninowskiego Komunistycznego Z 'N! ąZ
ku 'Młodzieży oraz Antyfaszystowskiego Komi,t etu Młodzieży Radziec
kiej napływają depesze od pos~ę
powych organizacji młodzieżowych
z całego świata. M. in. depeSlle na-

ORGAN WK iŁK POLSKIEJ ZJE'ONOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ,
-', PONIEDZIAŁEK 27 MARCA 1950 ROKU

ROK III , (VI)

o

przez cale

I

życie

-

o~a~ przeds~awici~le Nie~i~(Jkiej ~o
cJ~hstyczneJ PartLl Jednos~1 -

~e

drlch Ebert - czhmelt !3lura Po 1Itycznego SED, nadburmlst~ BerUna, członek Rady Narodowej Fro~tu
N~rodowego Demokratycznych N.lemlec, Paul Merker - członek BIUra Politycznego SED i. Herman
Axen:- czł~ek. .sekretanatu SED.
ObeoDł są rown-lez. członkowie amhasady ZSRR z dZleka~em korpusu
drPl.omatycznego - WIktorem Lebl~~lewelD I?a czełe oraz przedstawIcIele pla.cowek dyplomatycznych
krajów demoltracji ludowej.
W uroczystości uczestni~ą; żona. i
syn Feliksa Dzierżyńskiego - Zofia
Dzierżyńska i Jan Dzier:iyński, córka Juliana Marchlewskiego - Zofia
Marchlewska oraz starzy działacze
rewolucyjni, budowniczO'wie Polski
Ludowej, przedstawiciele świata nau
ki, kultury i sztuki.
Orklesł·ra gra bojową pleśń prole'arlatu ,.Międzynar,od,ówkę".
, Zagaja uroczystość 74-1etnł tow.

-

Poiska klasa robotnicza
staje do t-Majowego
współzawodnictwa pracy
VI' pełni rozwoju długofalowe'
go \h l)ólzawoJnlctwa, w okresie
wa lki o realizacje Planu G-letnie~' O ,

I}o d ięte

zos tało

w s półzawod'

nictwo Pierwszomajowe.
H aslo
rwcila
cementownia
,.GnJ'l;;icc", ktt; rej zal oga postal1n ,I' ib,
w ramach dwudziestu
trzech konkretnych zobowiązań,
IJr7.~ jętych
przez poszczególne
gru;ly i działy produkcyjne, da":
do klińca roku 29 tysięcy tOll
klinkru ct:mentowego ponad 1>lan,
W zobc:.wią ,-aniach tych biorą.
ud zia ł, obok robotników cemer.·
towni, murarl<e, załoga kamie·
niolomów, waraztaty mechaniczne i. młodzież z hufca SP.
1o'<.Ikt, źe inicjatorem nowej
bitwy o produkcję jest zaklad,
wytwarzający
niezwykle ważny
dht naszej ro:!!budolVY ma teriał
hu:iowlany - ct:ment, że robotnicy produkujący n\aterialy budowl " ne i>odchwycili hasło robot·
ni',Qw t.udowlanych, przyczyni
si ę do tego, że stworzone zostanil lepsze wantnki dla rozwoju
" '; ,Jólz,l\\'odnictwa na budowach,
z<lll c "' niające dostawę lnaterialó\\' dla wybudowania setek tysię
cy nowyc}1 mieszkań robotnlc;,o;ych i ob-iel.tów socjaIist,ycznego przemysłu.
Nowa inh~i,ltywa współzawod
ni ~ ~wą
będzie
podjęta z uzna·
niem przez klasę l·ouoŁniczą·
ś" ięto Pracy wrylo się bowiem
IV ;·y de mas pracujących dawną
tr;Hlycją
uroczystych przygotowań i walki:
w latach ucisku
przygoto.
ka aH ali ,lycznc:~o
wa r do re.volucyjnyeh demont'trat'ji i Wysłą,)!eń, w latach budo" lI ictwa Państwa Ludo\vego
w a lki O ' produkcję: walki
o k aż~ly ldlogram sŁali, o każdy
filetr U,aniny, o każdą. tonę w~
gla, fi przcz to samo walki
o wzmocni'clI,ie Polski, waPd
o Dokuj.

załó f\'
rz c dziś ud z i a ł

Wiele

rohotniczyrh biewe wspólza\\ odu ;;:!wie dlugof:llowym, zapocząt.
]H'wanym przez tow. l\larkiewkę·
Pr H' ważająca liczba
tych zobow i a z ań stanow ~ wynik glęboko
p r;~!lllyś!anych ulep s zeń w organi711cji pracy i po s tępów plano·
wania. we" nąluwarsz tatowego.
'\Vs )J:lizawodnidwo zainicjowane obecnie dld uczczenia święta
~ I,~ ',0\\ e ,,·o winno wskazać nowe
m oi liwfJ'ŚC i rOł.woju wspÓłzawod.
n i ... :.,,-«, winno ~m chilizow a ć nowe
r e7.~ I·\\y lud-d ,i c !lo walki o Plan.
II in:lfl ul \\ o rzyć pej'~Jlekty\\y nowJ t h 1IIcp .~zen let: hnicznych jor'

ganizacyjnych w naszej proliukcji. Winno, jednym słowem, stworzyć lepsze jeszcze warunki rozwoju długofal,')'Vego współzawod
nictwa, podstawowej metody bu·
downictwa saejalizmu w Polsce.
Przebieg
dotychczas.owego
współzawodnictwa długofalowego
wykazał, że zadania produk):yjne,
wczoraj jeszcze uważane za tru-

dne i ryzykowne, są w tOlm
usprawniania !}rganizacji pracy
nie tylko wykonywane, lecz i prze
krac .. ane. Wiele zespołów robotczych i pojedyńczych przodowników uzupełniło swe poprzednie
zobowiązania, gdyż otworzyły się
przed nimi nowe możliwości.
Słusznie por,jwnuje się współ
zawodnictwo do fali: jest ono bowiem właśnie jak fala, która cią
gle pogłębiając swe koryto, nabiera siły i ro;;pędu.
Usprawnienn produkcyjne mają tę właściwość, że jedno pocią
gli. za soblł drugie, jedno zazębia
się o drugie,
otwierająe ciągle
nOWl perspektywy i nowe możn

wt:§ci.
Doświadczenie, jakiego klasa
rOD(}tnicza nabywa w toku współ·
zawodnictwa :lługofalowego, staje się potężnym bodźcem dla po·
dejmowaniaaowych, dalszych,
różnorodnych zobowiązań, dla po'
wiązania zadań ilościowego wykon) wania planów z walką o oszczędność, o przyśpies,zenie obiegu
śrorlków obrotowych, o usprawnienie
remontów, zaostrzenie
kon~ro1i nad jakością wyrobów.
Wszystkie te zadania, nieodzowne dla istotnego podniesienia
poziomu naszej produkcji, sta~ą
na nowo i z całą siłą w okresle
współzawodnictwa l-majO'Wego.
Winny one stać się podstawowymi składnikami zobowiązań piel."'
wszomajowych, wyrazem coraz
wyższych,
coraz
dojrzalszy ~h
form, w jakich znajduje wyraz
entuzjazm mas.
Zapał i świadoma wola czynu,
które znalazły wyraz w nowej
akcji klasy robotniczej dla uczczenia święta .Pracy, wykazują,
że ~ostęp w kraj'l buduj~ceg'o się
so~ja1izmu nie ma granic, że za

jd~ymi osiągni'.clami pójdą 00W,! , dalsze, utrwalając niezłomną
"de obozu wolności i pokojowe~ ,l budo)Vnictwa.
I{obotnicy cementowni "Gro·
d7.iec" rozlJOczę1i!
Za nimi pójdą. inni!
"icch żyje W~ p6łzawodnictwo
ku czci 1 Maja!

Międzynarodowym

wolność

i

demokrację

Górnicy z kopalń glin ogniotrwałych

JUI-lana Marchl.ewskie·go

W uroczystości bierze udział dełe
gat WKP(b) - Piotr Pospiełow członek CK WKP(b) i dyrektor Instytutu Marksa - Engelsa - Lenina

(PAP).

23 bm. odbyła s i ę w Szczecinie s ługi w szerzeniu oświ,aty i kultury
konferencja ksi ęży Bojowników o na Pomorzu Zachodnim. Na zakoi'tczenie uchwalono w y słanie de pesz.y
Wolność i Demokrację,
pośw ięcona
do Prezyden ta RP Boles ława Biesl?rawie "Caritas" oraz usta wie o ruta, w k t ór ej ks ię ż a wyrażają m.
dobrach kościelnych. Podczas o- in, wdzięczno ść za dotychcz as :) wą
brad dokonano dekoraCji odznaką pomoc w odbudowie !Zniszczonych
Srebrnego Gryfa Pomorskiego księ świąt y ń oraz dzi ękują lZa utw0:..oozeży: . Wileńskiego i Jal1czaka za rza- nie Funduszu Kościelnego.

Cały naród polski chyli czoła przed śm'iertelnymi szczątkami
WARSZAWA (PAP). Od wczes-\
nychgodzin popołudniowych tłumy
lud n oś c i pracującej Stolicy-robotnic y Woli, Pragi, Mokotowa, Starów
ki, Pow i śla - śpieszyły na Plac Zwy
cięs twa, aby uczcić pamięć wieJkiego r e woluCjonis1y - Juliana Marchlew sk iego.
Spojrzenia' ' ponad lOO-tysięcznej
rzeszy ludzi. szczehlie wypełniających plac, kierują się ku marmur 0lVCj urnie z drogimi sercu każdego
Polaka - p :otri nl.· "!,N'ha.mi. Urna
widnieje na wysO'kim, białym postu
mcncie na tle- czerwonych i ,biało _
czerwonych sztandarów. Wartę hon orową pełnią przy niej żołnierze
OdrodzImego Wojska Polsltiego. 0bok - niezliczone delegacje z wień
cami i sztandarami.
Na uroczysfQsć przybywa przewodniczący
Kómitetn
Centra.lnego
PZPR Prezydent RP Bolesław
Bierut, w towarzystwie sekretarza
KC PZPR - pre miera Józefa Cyrankiewieza.
Obecni są członkowie Biura Ponty
Centralnego
cznrgo i Komitetu
PZPR. członkowie Rady Pallstwa oz
Marszałkiem Sejmu Kowalskim na
czele, członltowie Rządu, przedstawiciele
etronnictw
politycznych,
Wojska POlskiego, związków zawitdo
wycb i organizacji "ISpoJl!CZłtych. _ '~I

* ~ *

- W zwi ą'lku !;
'1'ygodniem Mło
dzieży w całych Chinach odbyły s: ę
liczne 2ebrani,a, akademie i wie'~e .
PEKIN

do Prezydenta RP

spocz~ły w ziemi,'którą tak ukochał
którą walczył

Czechosłowackiej.

Depesza księży.boiownikólv

Nr 86 (1367)

ro(hy Wielkiego POlaka

za

de3zJy od Związku Demokrat.yczn.cj
Młodzieży Chińskiej ,
od zarządu
głównego ZiVIP ora z od Komitet u
Centralnego Związku
iMłodzi e 3Y

od żony i córki Juliana MarchlewKarły
skiego, od żony i s~na ' FeHksa Dziar
żyńskiego a następnie - od setek
W .Żarnowie ~pow. opoczyński) od produkcyjnYCih, !['oZ',vi'l1ąć rUM rawojewódzkich, powiatowych j zakłaAlbin Szwarc, b. człOOlek SDKPiL, dowych organizacji partyjnych, od była się uroc'lystość nadania Karty . cjonalizat orski, oraz masowo pt-:::yoboonie giser W zakładach .. Ursusa". związków zawodowych, organizacJi Górniczej 325 górpiokom kopalń glin stępować do długofalowego wspMWZrUE'lOnyll1. głosem mówi o ukocha społecznych i młod:<.ieżClwych.
ogniotrwałych.
zawodnictwa pracy. W 'llw ypowlenym pmywódcy polskiego i między
Wśród szpalerów pOt'ztów sztana!l
Górnicy OpoCZYl1scy entuzja stycz- dziach swoich podkreślali oni, że za
narodowego proletariatu.
długo idą delegacje z całego nie przyjęli wiadomość o prilyzna- seczytne pmywileje Ka-rty GórniGdy na trybunę wstępuje następ rowych
kraju, składając hołd przywódcy, na
..
. .,
nie delegat WKP(b) tow. Piotr llczycielowi, wielkiemu przyjacielo* mu lm prtly\lilileJow .Karty Górni- czej przyczynią się do wzrostu co·
Pospiełow, zrywają ' się burzliwe, go wi ludll pracującego Julianowi czej, postanawiając m. in. wzmóc brobytu ich rodzin i wpłyną na po-rące oklaski. .
Marchlewskiemu.
wysiłek przy realizowaniu planów prawę warunków pracy.
Wzniesione na zakończenie prze-' U~IIII1II1II1II1II1II"IIInIillIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlII!IIIII1II1II1II11I!IUIIlIII1łIIlInl!ltllnll"IIII1I1III1IUll1ll1ll1ll1ll1~!""llIlill:Ii!1111 '1111'1,IIPI;;IIlI:·nI!IIIIIK~I:!I",!.IIIII!I.iII'I!l III"" IIIIII:r11l 11l11l11l11l11l11l1III IiIIillllllll.llIl'IIIłII'llIllIlflllllllllllfllllllilill.:m.,t,w,J
mówienia okrzyki w języku poltikim na cześć Polskiej Zjednoczonej
Partii Robot.niczej i na cześć wiecznej przyjaźni na.rodu polskiego z naroda'm i Związku Radzieckiego zamieniają się w długo
nientilknącą
owację. Orkiestra
znów gra .. Mię

uzyskali przywileje

Górniczej

I

Górnicy

dzyna.rodówkę".

przodujących kopalń

"im. Stalina" i "Polska"

Nowymi oklaskami przyjmują zgro
madzeni następnego mówcę - człon
ka Biura Politycznego SED - tO'W,
Paula Merkera.
Następnie 'w imieniu
KC PZPR
KATOWICE (P.:\P) Szerokim
"Chcemy w spokoju budować nowe,
Dług'otrwalymi oklaskami wyrazili
za·biera głos, serdecznie wLtany, sekreta1"1. KC PZPR tow. Aleksander echem odbił się wśród robotnikó,,- pol lepsze życie w Polsce-oświadczą gór zebrani górnicy swą solidarność z 0skich apel załogi cementowni ;'; Gro- nik Bargielo-i dlatego też nie ustanie świadczeniem iuicjatora wS'półzawod
Zawadzki.
• . .
.,
dziec", wzywającej do zadokuru:ento- my w walce o stałe podIłOSzenie wy- nictwa długofalowego. Na mównic ę
Po przem0Vl"lenlU zrywa SIę znow wania dalszym wzmożeniem wydajno- dajności naszej pracy. Coraz więcej wstępują kolejno górnicy, składając
długotrwała owacja.
.
. b'ti w r.zynie I-MajowYIll niezłomnej węgla - taka będzie odpowiedź na Za wśród nieustannego aplauzu dodatkoNastęp,!ie ~~y d~wjęka(!b :1l\J!ę- w'o li walki " ,~.as.: 1,~aeutąc1,ch . P?fsld kusY, .podż~gaczy wojennych, odpo- we ~obowiązllnia, którymi prag'l1ą ucz
dzyna.rodowkl urnę z p!ochaml lł1"1.e o trwały pokoJ I socjaltzm. Robr>tni- wiedi' godna' prąw(lziwych lJroletaril1- cić święto k1ł\SY robotniczej.
no~zą; na- okry·ty ~erW1eml\ sa1l!'0- ey.( analizując szczegóŁowo w swoich szy".
,_O
"Zobowh!za)iśmv si" ....:. mówi ."
chód członkOWIe i praCOWUl(Jy zakłada~h pn \cy możliwo ści wy twór o
"
Komitetu Centralnego PZPR: Kło- cze. śledząc realizacj ę zobowiązań
Porwany entuzjazmem górników, imieniu pracującej na ścianie w ęglo*
siewicz, Kowalczy~ ~owak i Stare- długofalowych i dostrzegając moźli. persGnel techniczny zobowiQzał się, wej brygady zespołowej przodowy 1'';)
wicz. Wokół urny wlence od Prezyden wości wy korzystania dalszych r ezerw dla uczczenia święta Pracy, przepra bacz Józef Tunk - wydobyć w ciągu
ta RP Bolesława Bieruta, od KC produkcyjnych, podejmują nowe, moo- cować 1 dzień pod ziemill i wydobyć trzech miesię~y 11.567 ton ·węgla.
PZPR" od CK WKP(b) i od Z. a~ą- Ile postanowienia wzmożenia wydaj- 500 ton węgla.
Dziś postanawiamy dodatkowo dla ucz
du
Głownego SE'n Czter h ol
• .I podniesiema
. produkcji.
.
'P'
ee z me- nosci
DlłżQc do stworzenia
jak najlep- czenia Święta Pracy wydob ....o ć ponad .
rzy p«;łni WlIirtę hOOlorolVą, na samoW odpowiedzi na wezwanie robot- szych warunków dla oddziałów pro to zobowiązanie 2.046 ton węgla".
chodZIe.
llików cementowni "Grodziec" dumne dukcyjnych, pracownicy l robotn'cy
Na trybunę wstępują coraz to inni
Samoch6d rusza powolI. wioząc zoJ~owią~a~ia Pierwszo~aj~we pier- f,oszczególnych oddziałów pomocni- górnicy - padają '10 we, mocne posta
prochy wielkiego Iłatrioty i interna- WSI podJęh bohaters.-:y gormey odzna- czych złużyli konkretne zobowiązania nowienia.
cjonalisty na cmenta.rz Powązkow- czonej orderem "Sztandaru Pracy" podniesienia swej wydajności, gwaran
M. in. rębacz prwdowy Franciszek
ski. Za samochodem postępują nie kopalni "Im. Józefa Stalina" w · Sos· tująe pełną realizację
powziętych Weber zobowią.zuje się wraz ze 8WOk&ńczące się s-eeregi delegaoji z wień lWWCU oraz inicjatorzy współzawód- przez górników postanowień.
ją brygadą uzyskać w kwietn·iu 2.013
cam! i sztandarami. Li(}Zl1e rzesze lu nictwa długofalowego, górnicy kopal· . P
t'
h
ton powyżej zobowi~zania długofaloi
t
l"
d
.\'
P'
ka"
"
rzez
SCOOlen, owan1e naszyc wy
'
f'l
l
.
d.nosc s. o ICy, zgroma zone n!, tra- , l " ~1S: • •
•
I sitków w walce o produkcję, jakość i wego. p
racuJący na
1 arze
węg oSIe przeJazdu z Placu ZWYClęst,,:a Na wI~lktm pla{!u kopaln! ,,1m..Toze 'ilość węgla _ stwierdzają w podję- wyru górnik Jerzy Strzelczyk postana cment~rz ~ową7JltOwski odd.aJą faSta;lm!l",zebrała się tysIęczna rze- te' wśród o ólneO'o IJ lauz~ rezoluc'i nawia przekroczyć ze swą brygadą
w głębokIm mllczeniu hołd pamIęci sza gornJkow, przyhylych w celu za.J.. k g l . '" ~t r
t J.' zobowiązanie długofalowe o 600 ron,
wielkiego Polaka.
:leklarowania wzmożenia wydajnośei gormcy opas m lm . a ~na d- s ~() ~tefan Ptak-o 580 ton, rębacz pL'zodo .
k
WARSZAWA, (PAP) _ Wzdłuż głó prac! i.p~d~iesi:~a proddkcji dla ucz ~~~!,:y u:'!~i:r: sz~~:ą ~~d~::n:~ wy - Jan Skop o 945 ton, Ryszard
wnej alei cmentarza wojskowego na czeDI~ SWlę a mIę zyuaro owego pro- stroju sprawiedliwosci społeeznej _ Strzelczyk - o 329 ton, a Eryk Rojek
.
letanatu.
. l'
- o 320 ton.
'
Ppwązkach stoją zwartym szpaleren'l
Burzą. oklasków powitali zebrani soc]a Izmu..
..,
robotnicy, żołnierze, młodzież, pra- górnicy wstępuJ·... cego na trybunę czo,.rv .walce tej. przysw.leea.e nam b.ę- Grzmiącymi oklaskami powitałł gór '
'
..
cown ICy
umys ł'
OWI. W'sro'd smukI'
ycn lowego przodownika
pracy ko.p alni, d.zle Idea k ra.Ju .zwyclęsk lego, socJa- niey oświadczenie robot.icy sortowni
. , SIę
. setk'1 szt an d arow
•
brzo,z płomIenIą
odznaczonego
01'd3rem
"Sztandar l'~zll!-u z j e j w.le Ik Im wod~em Genera- kopalni Stefanii Mrozek, która stwier
i proporców czerwonych.
Pracy" I klasy, Franciszka Poradę. b:sslmUgem Jozefem ęltahnem na cze dziła, że pracujące w soriown1 koble
Otoczony
mogiłami bohaterów Brygada Porady szczyci się świetn'Y- Ie",
~y, stając na równi z mężczyznami do
Czynu Pierwilzomajowego, postanawalk o Polskę wolną i sprawiedliwą mi osią~nięc1ami W\l współzawódnicPodniosłe słowa Hymnu międzyna- w'iają obniżyć zanieczyszczenie węgla
wznosi się skromny, biały grobo- twie długofalowym.
rodowego proletariatu, odśpiewanego o dalszYI'.h O,S 1)1'00.
wiec. Na płycie widnieje napis: ".JuGórnik Porada zadeklarował w przez tysięczne rzesze górników, zalian Marchlewski - 1866 - 19Z5".
imieniu swej brygady dalsze wzmo- kończyły zebranie.
Ogółem górnicy kopalni "Polska"
Wśr6d głębokiej ciszy rozlegają zenie wydajności i przekroczenie
.".
* *
postanowili dla uczczenia święta l-go
się bOjowe dźwięki "Międzynarodó- norm produkcyjnych
Zgromadzeni w cechowni kopalni!lfaja wydobyć ponad swoje zobowiąza
wki". Zasypaną różami urnę z pr:l"Kopaln.i a nasza - powiedział Po' "Polska" górnicy z żywiołowym entu nijl długofalowe 8.302 tony węgle..
('hami Wielkiego Polaka-Rewolucjo- rada - nosi imię wielkiego wodza zjazmem powitali wystąpienie inicja
W uchwalonej wśr6d ogólnego en
nisty niosą przewodniczący Komite- międzynarodowego proletariatu Józe- tora współzawodnictwa długofalowe- tuzjazmu rezolucji górnicy kop. "Pol
tu Centralnego PZPR, Prezydent RP fa Stalina. 1 Maja - Święto między go, przodowego rębacza Wiktora Mar ska" postanawiają m. in. podnieść dy
_ Bolesław Bierut, delega.t Central rarodowego proletariatu jest i jego klewki.
l:'cypIinę pracy i wzmóc walkę z absen
członek świętem. My, górnicy Czerwonego Za"Postanawiam _ oświadczył wybit cją, usprawnić organizację pra "y i dl} '
neg... Komitetu WKP(b)
CK WKP(b) Piotr Pospiełow, towa- głębia, pokażemy, jak wielkim za- ny górnik _ dla llczczenia Święta źyć do jak najbardziej oszczędnej go
spodarki, systematycznie czuwać naa
rzysz walki i pra.cy .Juliana Mar- szczytem jest IJOSIić imię Wielkiego międzynarodowego proletariatU
chlews:kiego, członek KC PZPR Bojownilta o pokój i postęp na całym wzmóc w kwietniu jeszcze bardzioej wJ-aściwym obsadzeniem
przodkó"
Franciszek Fiedler, człOOlek Biura świecie. Ja umiem tylko kilofem wal- swą wydajność i wydobyć dodatkowo, ""ęglowych i ujawnianiem ukrytyeh re
Politycznego SED Paul Merker. Za czyć o lepsze jutro klasy robotniczej. ponad moje zobowiązanie długofalowe zerw prod-ukcyjnych.
nimi idą członkowie Biura PoIitycz- Dlatego też na dzień l Maja wraz 400 ton węgla. My górnicy, powitamy
Zebranie zako.ńczyło się spontal,1ic1'
nego i Komitetu Centralnego PZPR, 7 moją brygadą ścianową, postan a- nasze wielkie Święto w dniu l ' Maja ną owacją zgromadzonych górnikó\\
przedstawiciele najwyższych władz wiam podwyższyć moje zobowiązanie meldunkami o wydobyciu nowych se- na (''leM «;Istoi pokoju światowegoo stronnictw politycznych, delegaci długofalowe i zamiast planowanych tek tysięcy ton węgb ponad plan. Bę wiclkiej!o Związku Radzieckiego, wO
SED: członek Biura Politycznego - 12.260 ton, dam 12.382 ton węgla".
rlzie to naszym wkładem w uŁrwale- :l.za międzynarodowego proletariatu
Friedrich Ebert i członek sekretaria
Górnicy odpowiedzieli burzliwymi nie wszechświatnwego pokoju i odpo Generalls-simusa Józef a Stalina i przy
tu Herman Axen, ZofIa i Jan DZler- oklaskami i okrzykami na cześć wo- wiedzią podż('J!:acz,o::l wojennym na wód.cy polskich mas pracujących Pre
żyńscy, Zofia Ma.rchlew:>ka, Ilcme dza międzynarodowego prt>letariatu, ich niecne zakusy".
zydenta Bolesława Bieruta.
delegącje robotników, chłopów, :zał- Józefa Stalina.
====>
nierzy i młodzieży z całego kraju.
RÓsł i wzmagał się entuzjazm zaOrkiestra wojskowa gra marsza ża łogi, kiedy na mównicę wstępowali
łobnego Chopina. Urna z prochami kolejno czołowi przodownicy kopalni:
wielkiego syna polskiego proletaria- Bugajski i Wrona z przodują.cego od~
tu złożona zostaje do gl."Obowca. Chy działu I B, brygadzlści ścianowi odDnia 'l8 marca 1950 l. o godz. 16.00 'fil sali ORZZ
li się las czerwonych, biało-czerwo działu l A. Wojdas, Madejski i Wój·
ul. Traugutta l8, odbędzie się odprawa przewodniczących
nych i zielonych sztandarów. Rozle cik, górnik ś cianowy oddziału ' III Bieniek, przodownicy pracy oddział:l
gają się salwy honorowe.
Szkolnych Komitetów Rodzicielskich
robót kamiennych: Maj, Grl'ldek, SpyGrobowiec pokrywił się wieńcarru . ta, SUl'm,ik i Radłowsld.
i Opiekuńczych
Olbrzym: wl ",ni '~c z ::,zen,vor-y(;h i bia
Wprost od swych warsztatów praReferat wygłosi Sekret,orz Komitetu Ł6dzkiego PZPR
łych róż od Prezydcnb RP Bolesła cy, w roboczych ubraniach, wstępują
tow. Uzdański n. t. .,VI a l k a o p o p l a w ę wyników
wa Bieruta składają ż :Jłnierze boha* na mówniCę, rzucając dumnie cyfry
nauczania"
t.erskiej Dywizji Kuś ejul> 1.kowskiej. zobowiązań wysokiego przekrocz(,l'!q
Sekretarz KC PZPR .JÓzef t:yrankie norm produkcyjnych.
Po referacie dyskusja.
Wś ród oklasków zebranych zobowią
wicz, członek Biura Politycznego Ja
Punktualne przybycie obowiq~uje.
kub Berman - skjadają .....ieniec Ko zanie w imieniu Ul oddziału })Orlej
mitetu Centraln'~l{o P0h,kiej Zjedno- muje przodownik pracy BaJ:gieło, de.Wydział Propagandy Oświaty i Kultury
czonej Partii RubotntPzi'! j.
klarując wydobycie w kwietn:iu do
K()mii~ .etu Lćdzkiea:;o PZPR
~'"
Złożone zo"taYJ ~Vl " nCE od
CK d".tkowycb 558 ton węda ponad po- ~
e<~~ '!: ~~~ ~
WKP(b), od zarq::l'J g!{,wL1ego SED. wzięte zobowiązania długofalowe.

odpowiadają na apel cementowni "Grodziec"
Masowe zobow. iązania na cześć Święta l-Maja
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a wzorach' żye·

wychowywać się będą
~~~~a~~~:;e,~Obotnicza' ~oolicy
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a ki J LIAIIA MARC LEWSKIEGO

miliony budowniczych Polski Socjalistyczneł
!~D!ii~:ić d:sz~OI!~iI}L~lo!:j~ao;;:
w naszym ofiarftym wr

jusz polskiej klasy robotniczej z kla- I terską oporę w tej armii, ujęła w so-

rażającą się

siłku nad odbudową krajU i jel'ó .tolicy, w naszych tlmiałyeh planach
i perspektywach, w naszym nowy ...
socjalistycznym stosunku do prac,
i własności społecznej, w bszej be..
kompromisowej walce z wrogiem kła.
sowym i wszelkimi odchyleniami 4ld
słusznej, marksistowsko-leninowskiej
linii
politycznej, reprezentówanej
przez naszą Partie - PZPR, z wlu..
nym i &ddanym synem polskiej klasl'
robotniczej i narodu polskiego
tow. Bolesławem Bierutem na ' czele..
Realizując testament Juliana Mat"
chlews,kiego, walczyć będziemy Z
wszelkimi przejawami nacjonalizmu
i oportunizmu, pogłObiać btdzielllY'
llasz proletariacki internacjoaali21111t
naszą
oołidarność kłz walczącymI'
tałe"
d
l
go sWlat.a, nasz w a w wa ki o po.
kój, postęp i socjalizm.
Na wzorach życia i walki JuHan:l

Towarzysze!

są robotniczą Rosji w walce przeciw juszu z chłopstwem pracującym właIdea rewolucji p1'31etariackiej i socaratowi, przeciw polskiej i rosyj- dzę w swe ręce, realizuj!}c dziś wieł- cjalizmu, która przyświecała życiu

skiej burżuazji, przeciw zdradziec·
kim przywódcom prawicy socjalistycz
nej, przeciw nacjonalizmowi i oportunJzmowi wyprowadzi Polskę na
szeroki szlak zwycięstwa socjalizmu
craz spo!ecptego, gospodarczego i kul
turalnego rozkwitu.
Słuszność tej postawy !Została dobl,tnie potwjerdeona dv;'Ulrrotnie:
dwukrotnie naród pOlski odzyskał

swą niepodległość dzięki zwycięstwu

Wielkiej Rewolucji Październikowej,
której tak gorąco bronił Julian Mar
chlewski, w której wraz z nim najczynniejszy udział wzięli Feliks
Dzierłyński, FeliI,s KG-n i inni przy
wiidcy i działacze polskiego ruchu
robotniczego, którą ta.k płomiennYr
mi słowy witała zza kra.t więziennych R6ża Luksemburg, nazwana
przez Lenina orłem rewolucji.
Słuszność tej postawy ideowej Juliana ~archlewskiego zost!lła potwier
dzona przez historyczny fakt, że
dzięki rozgromieniu armii hitlerow~kich i wyzwoleniu ziemi polskiej
przez bohaterską Armię Radziecką,
I k kI
b'
k
po s a asa 1'0 otrucza uzys ala bra

upadła

Niemczech
przed,e wszystklm na skutek zdrady
praWIcowej ,soc~ald:mo~racji. Ju},ian
Ma~chle~v8kl zJ~wJa SIę ~ Pol~ce,
gdZIe m~zwłoczm.e pod~jmuJe proby
utrwalenl!L pokOJU mIędzy Polską
a RepublIką, Rad. Jednak wysi~ki te

szych polskich telPretyków-marksdstów.
Wielki i nieprzemijający jest wkład
Juliana Marehlewskiego do bohaterskiej walki polskiej klasy robotn'jczej Q społeczne i narqdowe wyzwo-

•

Id Plan 6-letni, burl.uje u siebie socja- Juliana Mal'chiewskjego, zwyciężyła
lizm - ustrój sprawiedliwości spo- już na jednej trzeciej kuli ziemsldej.
lecznej, szczęścia. i dobrobytu mas
W oparciu o Związek Radziecki i jepracujących, korzysta. z moralnej go pomoc, Chiny Ludowe, kraje dei materialnej pomocy oraz czerpie ob- Ulokracji ludJOwej i NiemIecka Repuricie z wzorów i doświadczeń . 'kraju Mika Demokratyczna, utrwalają włazwyc.i·ę;;kiegoo socjalizmu - ZSRR.
dzę mag pracujących i budują podstaNieustrasz~~yltl, bez skazy. ry~e- wy socjalizmu w swych krajach, walrzem rewolUCji ;"-azwał wczora~ Julia,- czą o pokój, ilostęp i braterstwo. luna Marchlew~~I,eg,! delegat ~o~.um- dów w całym św'iecie - przeciw imstycznej Partu ZWiązku RadZieckiego perialistycznym podżegaczom wojenTOW. PIOTR POSp[EŁOW.
nym i ich agenturom.
M"
J I' , K''i. hl
k' d '
OWI o u lame lf, arc ews 1m eKTooząc nlezł:():mnie drogą, którl\,
legat SED. 'fOW. EBEHT, jako o bo- torował całym swym życiem Julian
jowniku wspólnej, naszej sprawy, któ Marchlewski,
będziemy
pogłębiać
regD prochom złożyła hołd Niemiee- więź ideową, wspólnotę interesów
ka Republika Demokratyczna. Fakt, li eelów, prżyjaźń i braterstwo ze
że w uczczeniu pamięci Juliana Mar' 'Związkiem Radzieckim, kroczącym
chlewsldego wraz z Polską Ludową pod wodzą Wielkiego Stalina ku kobierze udział Z)Viązek Radziecki i Nie munizmowi, staoow'iącym twierdzę
ntiecka R~publika Demokratyczna" i ostoj!.) światowego pokoju i postępu,
stanowi nie tylko wyraz proletariac- wzór dla naszego budownictwa socjakiego internacjonalizmu i solidarno- łistwcznego, nadzieję mJi.lionów ,wyśei naszych ludów, ale i wiełki wkład zyskiwanych i ucisl\anych w kraj!lch
do walki o pokój, [)rowadzonej przez kapitalistycznych i kolonialnych..
ludy całego świata pod przewodem
Krocząc niezłomną drogą zycia
i w oparciu o wielki zwi"zek Ba- i ",alki Juliana Marchlewskiego będ
..
l d
ziecki.
dziemy pogłębiali nasz u owy pa-

~farcł1lewskiego wychowywać si~ bę
dą młode pokolenia Polaków-patriotów, ofiarnych, świadomych i wytrwa
łych budowniczych Polski Socj.łi-

I

stycznej.
Pod owianymi chwał, historyeanych zwycięstw
sztandarami ntar"
ksizmu-Ieninizmu, pod którymi Iulian Mar~hlewski odbył sWQ 4G-letm,
służbę klasie robotniczej i narodoWi
polg.k1ienlll, zbudujemy w Polsce Sóelal'
Izm.
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~~%~~I~:ŚC~a[a;i~i:;j
c::;~IU~!~j:~ ~~~!:~: l~M~~e~\}~o~~~esl~r~~gl~!i~~~~
go życia łączył on w sobie gorący pa- cus~lch .!~peT1ahstow:: oraz pol,sk!eJ

ślUbują stać niezłomnie

llIIIIlMII_

uboku Związku Radzieckiego i krajÓW demokracji ludowej

P r . . v mo" wilenie
członka Biur·a Po'lly&znego SED tow Paula Mark....
II'
.
..',
•
podczas uroczystości ku czci tow. J. MARCHLEWSKIEGO w Warszawl.

triotyż'm z głębokim, proletariackim burZ?aZJl,1 magnatcrn kresowej nainternacjoll.a lizmem. W ciągu całego r~t1clł WOjnę kl'Wa'':'l~re:j na ~szyst-

7

~~~~:mZ~~:w~~y wp~Ś, ~wS:~~k~~:f!f~ ~~~ct~:rach mł~oe~ I~ejlUbb~e
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Ra
Os~atllI r!lz na Zlenu Ojczy"teJ prze. . .
maWiał JulIan Marchlew~ki do I'obotWARS~A:WA (P~P). Podczas! DemOkratyczneJ wszystkie pa.rtie i Iz naszego kraJU.
kiego do Niemiec, ażeby POtna. .'
nlków pols~ich w 1920 ('oku w Bia- It',l'?C~YS~:>SCl ku CZCI tow_ J,. Mar- ?r/Jan~za~j('. które wbr~w wszelkJm I W_S,Zy~cy ~ie~eccy b?jown~cy o rewolucji niemieckiej. MłęckynarołY~9toku, J!<ko pi'ze\\ odni~z~cy PO!-I en I.ewsklego ,na Placu ~v;.'Yclęstwa . ~mperlah~tyczny~ ~Odże~aczom wo pokUJ s~ubUJą ~ezło~~ne stac
we dowa solidatnosć, która złlłCllCył&
sklego KDmltehl R{'\\'o!uey Jnq'o, do w WarszaWIe - wygłOSił przemo- Jennym ,/edl1Gtnys!me wouec całego wszystkICh okohcznGscJach u boku wielkich przywódców proletariatu
},tórego wchodzili r(iwni~ż Feli k <:I ·pienie c •.łonek Biura Polity(!znego narodu nlemieck\ego pr:lyjęły 7wiąz.kll Radziec'kiego i krajów
de- polSkiego i niemieckiego, jest graDzierżyńSki i l<'eHk~ Kon, Komitet I SED - tow, Paul Merkel':
program uZlla,jący ostlttevznie ,grant- J'Ilokracji Judowej.
nitową podstawą prtyjaźni polskO·
ten wy.dał manit:est WZ}iv.lljąCY ~o
nrodzy.l·rz.!j~ciele!
ClC C!dry i N~ll,"
za granice pok~,ju
.W ten.sPosób ,najlepiej.czcimy,pa lIiemieckiej.
wy(la~cla fabry~ l, kopalu z rąk I\ap!: l Towuzy~,zla) Towa!zysze! "
pcmlędzy Poli!1k ą l.ud~wą, a Nle- llUęĆ Juha.n~ Marchlews~l~gO, kto~y
Niech żyje nieśmiertelne dziełó
talistow, przeJęCl!\ Ich na. wła,,;nosc I ?l'zyn{l~zę Wam nltJserdeczmeJsze mieck!ł !tt'llUbltll,\\ Delńokrl1.tYCZIlil!, byt nauc~YClelem· markSl'ZIDU zar~w Juliana l\II~rehlewskiego - bOjoWl)i
narodu 1 poddania pod zarząd korni· 'f/cz"irowienia bojowe od przewodniProgram ten zapowiada nieubla no dla polskiej jak 1 niemieckiej kła ka o pokój, demokrację i Io.cja.llzm!
t_etó,~' r~botnirzych" ,Manifest g't0311. : cząC!~h:~oc~aIislyrznej Par~ii
Je~ gauą. walkę prze~jwko antyrad.z!ec Sy. ro~otniczej, któ~ star~ł s~ę ~aNiech żyje poIska klasa robotnicza
ze rowDle'Ż, ~olwal'l{] I l~sy ~l'z~chO:dzą i dJlO~C1 N lemlec W~lhelma Plec~a l Idm J anty~omlll\lst:nzn~m podze, \~lązac kontaId, mIędzy Dlet.rlleckll~ i jej siła kierownicza marksistow·
na właanosc narodu. ze ZIemia wio- IvHo Grotewohla l od I'obotmkow gaczom wo.)eunym w Niemczech,
ruchem robotmczym a LeDlnem I sko - leninowska. - Polska Zjedno
ścian ~racllją~y('h
pozostaje n~ety - IbedińsJr.icb,
Pr,ogra.m Frontu. :N aroduw ego zo- rewolucją, W ten. sposób czcimy Ju ('Zona. Partia Robotnicza z tów. Bie
kaIna, ze w mIastach władze ob<!lmll'
Towarzysze Pieck
Grotewohi bowH\zuJe wszystkich postępowych liana Marchiewsklego, - wiernego rutem na czele!
ją delegaci 1:?hot.n.ik6w, a na wsi ra- przekazali uroczyście w Berlinie Niemców clo tego, ażeby ł)rowadzili u(lznia Lenina · i Stalina - który po
Niech żyje przyjaźń niemiecko dy gromadzlrie. .
urn~ z prochami tow. Juliana Mar- walkę dopóty, dopóki wojska kólo- zamordowaniu przez reakcję nie- polska!
W 24 laŁa później J)odobne hasIa, chlewskiego de~e~acJi Komitetu Cen nia}ne, imp.er.ializmu anglo - ame~y m,iecką ~6ży .Luksemburg, ~arol~
Niech żyje Wielki naród r.dziec~i
ale pozbawione już błędów luk~m- tralnego PolskieJ Zjednoczonej Par kansklego ) Ich neofaszystowscy Dle LwbknecJita l Leona TYSZkl-JOgI-li nasz przyjaciel, Wódz I nauc!tYoiel
burgizr.uu w sprawie chłopsliiej i Ollar tii Robotniczej,
ntieccy agcnci nie zostaną usIlDięei I chesa p.o wrócil ze Związku Radziec towarzysz Stalin!
te w pełni o olbrzymi dorobek i 27-lctTysiące niemieckich
robotników
Ilie doświadc.zenie ZSRR, zOfltały I'zn- zebrały się w Bedinie i we Frank·

realizował Julian Marchlewski bojowv so'usz oIskie' klasy robotniczej
z 'klas~ ró:OtnicząJ Rosji,
"SŁUżYć INTE.>.iESOM NARODU
POLSIUEGO _ pisał Mal'chlewski
_ lVIO~E TYLKO· l'EN\ KTO SLUŻY IN1'ERESOM lUIĘDZYNARODOWEGO PROLETARIATU«.
We wl'lp'ólncj. z X'osyjsktm~~proleta-;
riatem walce przeciw caratowi i burwWział

ar;;=·......'

Prze'mówienie sekretarza KC PZPR tow. Aleksandra Zawadzkiego
pod.c·zas wie
· Ik'lei· mani·fest-a"
. t wa warszawie
W
.
cJI na PI acu Z wyclęs

Po.I$kl Ludowe) I całego kraJu, a z nią
ęały naród ·polski, składa hołd pro«:,h~m Towarzysza ,Juliana ~a~chl~wsklego w 25 roczmcę Jego ·s mlercl.
40 lat życia, od wieku młodzieńcze- niony ~ obozu konce:ltracyjnego w Ha
go., poświęcił Julian Marchlewski welbergu i przybywa do Moskwy, by
sprawie robotniczej w nieprzer- tu natychmiast stanąć w szeregach
wanej, niezłomnej i kipiącej energią nieśmiertelnej walki ludu rosyjskiego
walce rewolucyjnej w kraju i na emi- z białogwardyjską
kontrrewolucją
gracji.
i,imp.erialistyczną interwencją· W wal
Należał on do pokolenia, które wy~ ce te} ~ał wy~az swej niez.łomnej pocało: Ludwika Waryńskiego, Różę· st~wle Ide~we~, swy~ poglądom marLuksemburg Feliksa Dzierźyńskiego I kslsto~vsk~ lemnowsklm, swemu przeMarcina Ka~przaka _ pokolenia wiei konam u, ze ,!alk~ o wy~wo.lenie nakich "'olaków-rewolucjonistów, bojow rodowe nalezy mer~zdZlelnIe łączyć
ników" o wolność i socjalizm.
z Wl!.l~ą o wY~w~leólle społeczne mas
b'
h i·
h pracuJących l ze tylko zwycięstwo
B . d
Yłd1ełnym z wy 1~~:.C • znanydc rewolucji pfoletariackiej zabezpiecza
~ po w asny.m naZWls,...lem I pseu.o- rzeczywistą niepodległość n
d
lbimem Karslcl - przywódcą polskie- skiego
aro u po
g.o i międżyn~rodow. eg.o ruchu r.obotW l:
..
_'
ruczego, współzałozyclelem ZWIązku
IstopadzIe t;gcOZ 1~18 roku, gdy
Robotników Polskich i SDKPiL, jed- ~bucha rewołu~Ja w Niemczech, Junym z przywódców Komunistycznej han Mal'chlew~kl, na wez~anie Róży
Partii Polski. Działał w ciągu długich Luksemburg l ~arola Lleblmechta,
łat emigracji w czołowych szeregach przyby.wa do BerlIna, by wziąć czyn'
i,ewicyniemieckiej socjał-demokraeji n~ u,dzmł w tej ~?w?luc}i. 'Yidział bozftpisał się w porewolucyjnej historU vlle!D ": reWOlUCjI n~emIec,klej wyzwaWKP(b) jako jej wybitnie zasłużony la!lle Slf; nowych. SIł, kt?re w przyd..,iałacz. Był jednym z organizato- mlerz~,~ rewolUCJą r?sy)ską mogły
rów Międzynarodówki Komunistycz- p~,z~mes? ~alsze zwycięstwa demokra
nej oraz wychow,awcą tysięcy, komu- CJI! SOCjalIzmu w ~~!'opi~, co służy,
nistów w KDmyltlstycznym UD1wersy- ło ~nteresom P?ISKIeJ
klasy robotm'
tecie Zachodu w Moskwie.
czeJ,
tocząceJ
pod
przewodem
KPP oraz, J' d rt
f'
' k' .
Był JulIan Marchlewski pełnym re" . 1V e, n:> I ym lOnCIe o
wolucyjnego temperamentu publicy- mumstow I leWicowych pep~sowców,
stą, współredaktor~m i redaktorem ?~tr~ walkę klasową z rodZImą bul"

żuazji

''Sm

I

I

I

M~ll'chlewski drogę

wiodącą ku narodowemu i s.połeczne:

mu wyzwoleniu klasy robotniczej
i mas ludowych ujarzmionej przez
carat Polski.
'
...ROBOTNIK
ROSYJSKI·
BRAT NASZ W NIEWOLI I TOWAńZYSZ W W ALCE ... pisał MarĆhlewski w "Sprawie Robotniczej",
o'rganie SDKPiL ... CARAT, CO
SKUŁ NAS, POLAKóW I ROSJAN
DLA WSPóLNEJ NIEWOLI, ZGI.ŃIE
OD
RĘKI
ZŁ~CZONYCH

manifeście

Cone
PKWN.
Niewdożył Julian Marchlew;;ki
tych
historycznych chwil triumfu rewolucyjnej myśli marksistowskiej na ziemi polskiej. Nie dozył zwycięstwa

ażebY

potężnych

pZPB I- m-I en-I a J_
, li ARCH..LE(tJ SKIEGI

furcie, złożyćwostatni hol(1 mallife
stacjach
Juliano'
\
wi Ma!.'cbiewskiemu, !,tóry pnez
wiele lat spoczywał na cmentarzu
berlińskim obok Róży Luksemburg,
ł
i~ei, kt~rej ~l'~ez całe,swe życie ofiat'IKa~ola Liebknech~, FraJ?tza MeJlrin
p ą
me słuzył. ldel ~cjahzmu. za.począt- ga, I Leona Tyszlu - JoglChesa.
J
'f
l;
kowanej przez Wielki· Proletariat ,. Dalej mówca wymienia inne miej
RÓŻM czasy pamiętają nUll'Y tej 11'Y rewolucjonista, pamiętający do* • *
i Związek Robotników Pols,kich, kon- scowości Niemiec, gdzie odbywaly fabryki. Rozrastały się, potężniały w jbrZe tow. Mal'chlewskiego, Sala wyWszyscy zebran'i z pocztami szta.nl,ynuowallej przez SDKPiL, KPP, się manifestaCje związane z przewie latach, w których święcił swe triumfy pełniona do ostatniego miejsca.
~arowYn1i na czele podchodzą d.,
PPR, realizowant'j dziś przez PZPR. zieniem prochów
MarchJewskiegtl kapitalhm. Były świadkami niesły,
"
miejsca, gdzie mieści się talmca pa"
Dalszy bieg dziejó}V narodu pol- do Ojczyzny.
chanej krzywdy i wyzysku robotniPI,zema'Yll\ pi'e~y~ent ~OdZI, Ww. mią.tkowa.
skiego, których motorem była b~baPowrót prochów Juliana Mar- ków, któl'Zy harowali tutaj za marne Manan }"~nor, ,M,,;Wi.,o plę~nym, peł·
teri!l'ka walka polslsiego proletarIatu, chlewskiego ponownie uprzytamnia grosze po kilkanaście godzin bez nym po~wlęcema zy::m Juhanll; Mar- W imieniu M,RlI!, która nadała
przekonał miliony lodzi w Po!sce, jak robotnikom niemiecltim, z jakim za- przerwy, Wyrzucało się ich na bruk, chlewsku;go, o ,latach Jego mestru- tym zakładom imię' Marchlewsfde~
głęb&ko, słuszna, bo potwlerdzona palem rewolucyjl1ym i z jaką ofiar- jeśli taka była fantazja fabrykanta. ?zonych zmaga!1 o dob.r,o mas. pra;:ll- w imieniu PZPR, która realizuje Jeprzez his~orię, była p&3ts'Ya re'll:otu- ilością- wielcy przywódcy prDletaria Grube, czerwone mury fabryki Po- JącY,ch ",:szYBtkicn., kraJowo Wlel~ za- go idee, oddaję Wam, robotnicy, noł~,ranii kapitału"..
,~y,l!a J~han~ Ma~chlewslueg~ Jego tu polskiego, którzy szukali w Niem znańskiego mogłyby opowiedzieć ca- v dzlęCZ~Ją, ~'~botmcy. temu wielklemu we imię dla Waszej fabryki. StrzeżW 1918 roku sta.ramem Rządu Ra-~n.ternacJonahzm, Jego głębokie prze- czech a.zył.u przed prześladowaniami 'ą historię tych ubiegłych lat. Wi- I~~olucJómSCle, kt?ry wysoko. pod- de go, strzeżcie wielkiej idei rewolu'
6 1eckiegp zost~je Marchlewshi zF,ol- kqtta~t~, że tylko nierozerwalny 80- caratu, brali udział w walce niemiec działy one, jak pracujący tutaj robot- mosł szta?~ar walki za naszą I wa- ~~:ekiillora. padad.1} uroczygte słowa
Jf.............................................................................."......... ,. ,.,.,
kiej klasy rObotniczej. Ten wielki nlcy występowali przeciwko fabl'Y' SZI} \;Volnosc.
przykład prą,wdziwego prolełariac- kanckiemu uciskowi, jak organizowa- Dzięki, temu, że, zwyciężyły idee
W t~j chwili zbliża się do tablieg
k'iego internacjonalizmu pomaga ma E strajki i bunty. Nie raz polała się MarchIewsklego, narod nasz uzyskał b. członek SDKPiL, stary bójoWl'llk
61cm pl'acującym w Niemiecltiej Re krew na salach produkcyjnych. Nie pełl.lą wolność - mówi tow, Minor.- o sprawę robotniczą, tow. Heleniak.
publice Demokratycznej i w uciska raz wpZ'ost od pracy
aresztowano On 'wskazał nam dr:()gę do Polski SO- Drżącą ze wzruszenia ręką odsuwa
nych przez imperializm zachodnich tkaczy i prządki, którzy nie powraca- cjalistycznej. . N~sze miasto, zbudo-, białe płótno, Na szarym marmurż\!,
Mieisł<iej
Łodzi
strefach Niemiec, a w szczeg'ólności li już, ginąc w więzieniach lub na. wane na kapItalIstycznym wyzyskUl obwiedzionym zielenią, widnieją s~
młodzieży·' niemieCkiej, uwoinić się da1ekiej Syberii, Był taki "gorący" które o~ok wspaniałych pałaców fa- hrne litery:
ocl zgubnych idcologicznyclt wpły- czas, w kO~lcu XIX fltul,eci~' o'dv z,e brykanŁow pOSIadało rudery, przezna.,W tej fabryce w 1891 roku p,-awów zbrodniczej przeszłości hitle- zdwoJon:,/: Slt:! ~untowl!b ~I~ l'~b~tm- czone dla robotni-k ów, z każdym rooował jako robot.nik-farbiarz
rawskiej. Pamięć o Julianie Mar- cr przecIw swej krzywdZIe, był to kienl zmienia swój wygląd, przeugięty rewolUcjoni!łta Julian Ma'rlo
chlewskl:m, o Róży Luksemburg i \) vl,res, g~y w murach ~yc!h pracował kształcając się w socjalistyczny ośrochlewski _ "Karski" _ 1866 .,..
Niecod'Z"ienny widok przedstawia-I Miasto. nasze,. w ~tórym żył, pra: Leonie '.ryszce _ Jogichesie, pamięc tow, Julian MarchlewskI,
dek przemysł~wy,
uwzględniający
1925 - wybitny przywódcą. polsJd.
.
'k ach SOCJll
. li s t yez
W'le l e l at mmę
'ł o od tamtej ch WJ'l'l. wszystkie
potrzeby socjalne l kuItu, d zynarodowego ruth u tir
·.
ła W dniu wczorajszym sala obrad oował i wal~yl
I aine mas pracujących.
go I. .mię
. Julian Marchlewski
.
o w i e lk'ICh bOJowm
~ejskiei Rady Narodowej. Czer- czci Jego pa.JUlęć. W 25 ~OCznlCę Je: nych, tym bardziej wstrząsa sumie- Fabryka przetrwała nawałnicę pierwbotniczego, współzałożyciel Zwiławone i biaŁo - czerwone :magi, kwla- . go zgonu dla uczczenia pamięCi niem naszego narodu na wspornnie- slIej wojny światowej. Potem czasy
- W dowód głębokiej czci dla
ku Robo<tników Polskich, SDKPil.
Wie,l kiego BO'jownika Rewolucji So- nie okrutnyCh krzywd ,jakie impe-11ucislm Polski sanacyjnej. Przewaliła
wielkiego bojo:wnika, którego dzjaoraz KPP.
O godz. 14 rozpoczęło się uroczy- cjlłllistYCUlej Klub Rad.n ych Pol- riaIizm niemiecki wyrządził dwa ć\ię burza drugiej wojny ciężki
lalności zawdzięezamy naszą wolWmurowano 22 marca 19S. A
$te posiedzenie plenante MBN po- skiej Zjednoczonej Partii Robotni- l'azy w ciągu jednego poleolenia okres okupacji.
ność, który pracował w murach
w 25 rocznicę śmierci"_
~więcone 25 ł'ooz:n~y śmierci Julla- ozej Pil"oponuje nazwać JegO imie- narodom Związku Radzieckiego i
tej fabryki, Miejska Rada Naro0\ !Ma,rchlewsk,ie~.
niem Zaikłady, w których :wacował narol'lowi polskiemu.
* >II< *
dowa postanowiła NADAć TYM
- Pl'zYl'zekamy, że godnie re-preOtwarcia obrad dokonał prezes> ·"l:ulian Ma.Tchlews>ki, tj. P2iPB Nr 2
Je~t rok 11950. Pięlmy, wiOSenny po'
ZAKŁADOM JUGO IMIl<' J d
zentowac będziemy zakłady im • .Mar.
K
' k
d'
Julian lVIal'chlewski powraca do
" . .
'n
.....
e no- chIewskl'ego
' 'd
J
briA !
Miejskiej Rady Narodowej - tow. (dawniej -1. . ' Pomans i) i na ae
k 26
N
h PZPB
,.
b
.lk 'I" . k
l'
, ze I ee ego ~ll em-y
:.iI·~c1rzAi8lk udzfel"""rl'! na,słępnle glo- I,m naalW
.. ę. Państwowych Zakładów ,O jczyzny w okresie, w którym histD l'ane
marca.
a murac
czeSnIe, a y ,Pd°U! rMes IChlla Ir,ea ł- realizować W naszej codziennej pra.nu
'"
-.....
~I
4 '
•
ria uczyniła ze ścisłej pl'Zyjami po- Nr 2 łopocą na wietrze dziesiątki cho
zMoRwNane Sllt I ee'
arc ew:,>uego,- cy, stal'a)'aC o{ę byc~ zawsze przod·UJ·...
i,;';' prz.ewodni~ącemu
Klubu Rado .un. I J. między
.
k P Ol:tret y pl'ZywO'd'
....
"'.DR Przero
M ..
hlys u~1.- Bawełnianeg.
K-I
wielkim
socjalistycznYD\ rąglewe',
cow kI ac
'. 1
POS an~wI a na~wac'~'.
nowe cym zakł~dem wy'wnu 'ącym pl'" L,
hych PZPR, sekrełamowi KŁ P'rUI;
·~c eW_lego.
u~onlę mlesz {<l- Z . ki
R d' ki
P l k L
sy robotniczej zdO'bią fronton labryOSIedle robotmcze Stoki - imie- t '
"
J k ' .. ~ tow. Duniakowi:
nlową Stoki przemianować na "OSie
WiąZ em
a Zlec m, osą u..
M hl!"
ermmowo swe plany produ ·cy·)ne _
_ Miasto nasze· w.raz z całą kla- dle R-obotnicze im. JuUa.na Ma,r- dcwą i Niemieckl\, Republiką Demo- ki. Transparenty, kwiaty, mnóstwo
,nIe~ l arc , e~s lego.
.
składa ślubowanie dyrektor naczelny
k'
ż ł
hl wsk'
"
leratyczną. - całymi demokratyczny ,jeleni. Po lewej stronie głównego
,Setkl rO,botmk,ow w tea.trze I na zakładów, tow. Wypych.
'
!lą ro b oomc.zą raju, wraz
ea ym c e
leg!> •
• N"
-w.;, weJ'ścia białe płótna zak1'Ywa marmu- I
E t
~ar{)dem obchodzi. dziś 25 roomicę
Buną Q.klaskÓW przyjęli radni nu
lemcaJUl - sprawę o naJ y .. - rową tablicę, Młodzież ZMP pełni tu li 1:1 mal~t es u~ą swI!, ogromną 1'aWielka rzesza ludzi, stojących pod
śńilercl jednego z najlepszych 5y- ,~ios~k Klubu Radnych PZPR. szym znaczeniu dla ludów Europy, honorową wartę. Tłumy ludzi groma- ?O~~', swą wdZlęc,l/:nosc za, zaszczyt, murami fabryki, w blaskach Wiose1lFolslri, wybitnego p.r zywoocy ' Przedstawreiele poszczególnych kluImperializm anglo - amerykański c1zą się na ulicy, wokół świ'etlicy _ Jaki I~h &p~tkał. NIe I~~ konca okrzy- lJego słońca, śpiewa hymn międzyna--"'1 ....·1eg.o 1 międzynarodowego probów wypowiadali się w SIlll'decz- rozdarł naród niemiecki.
Wielki
kom l Wyłazom ra,doscl,.
rodowego proletan'atu. Słowa "MI·...
z·
k R ,. k" P I l L d
sali byłego Teatru Poplllarnego, Me.
,.
_ Juliana Marchlewskie- nych słówach za jego. przyjęciem. ,Wląze
aIlZlec
I lOS
' tow.. dzynarodówkl'" płyną hen, daleko,
l'i:.-ł·
"'...ari'a"u
>~
J li
,..... Ieal u k'owa, gafony przekazują przebieg U'roczy- _, Stal r~' pl'zodow,'1llca za.kładow,
,
J.· • Idee, które przyświecały Mar- Na wniosek radnego Szwedowskiego OJczYZ!la
uł ana m.arc
l ews ~ego,
SL~ple.n, odpoWlada w lmJemU całe} ln.iędzy - ull'ce robotnI'czeJ' "-.lZI·.
et D
•
•
II
' i
slości, odbywającej się W sali teatru.
.
:L:fUU
clllewskiemu zostały juź zrealizilJWa w:szyscy obecili uczcili pamięć Ju- popleraJą s uszną wa l:ę mem ec:'ll~Ogl:
Dawne zakłady Poznańskiego, po.
n~ na trzeciej części 'kuli ziemskiej. lima Ma..rchlewsldego minutowym Idch demokratów i patriotów przeDekoraCja ~ceny przedstawia wscho
Przyrzekamy, że strzec bę- tern PZPB Nr 2, roz}):()cżynajł obeeW zwycięstwach odniesionych przez milczeniem, po czym wszyscy radni ciwko kolonizacji naszego l.raju.
dzące słońce. Ka tym tle widnieje
>iemy imienia naszej fabryki, że nie nowy etap w swym życiu, Pu,.nl>
clt robotJi'i:Cty, rewolucję pr,0I1e\a- udali się na ul. Kilińs'le,iego, aby
Fakt ten przyczynia się w dccydu wielki I)·o rtret Juliana Marchlewslde;robimy wszystko, aby okazać się ''1złość, stojąca przed nimi, walka, jaria~kl\, i sG~jalizm - . Jest i Jego wziąć udział w uroczystośoi wrou- jll,cej mierze do przekształcenia Froll go. W prezydium ilasiedli pl'Zedstawi~'odnymi tego zaszczytu, zrobimy ką robotnicy zakładów prowadzie ~.
wkład. Wyzwolone z uCIs,ku i wy.
tu NarOdowego Demckratyczny-cI ciele Partii. władz miejskich, zwią'l
IVszystk!), aby przed terminem wy- d~ o o9tateczne i całkOl"ite wypełniezysku kapita.lIs1ycmego na.rody bu- rowania tabłi()y pamlą.tkowej na Niemiec w potężny l'uch, I<'ront Na-I ków zawodowych, pl'Zod:>wnicy pra- 1
'wnać rtaS'ze plany produkcyjne i w me testamentu Juliana Marehlewdują dziś ze Związki ...m Radzieckim domu, w który,m mies7.kał tow. Mar- roduwy Deml>I,;:at~lc:mych
Niemiec cy, :Między nimi tow. Heleniak, wi~
Jelni urzeczywistjlić wz.niosłe ideiil !'ókiego, będzie uwieńc%ona pełnym
na czele nowe życie
chłewski.
If}heimu ·jp w Niemieckic.i Retlvl.J.!ice lolb-tni pracownik i;v..:h zakładów. sta
Juliana lHarchlewskiego.
zwyciestwem.
(sam)

::;lWYCH WROGÓW
- ILUDU
ROB'oTNICZEGO
POLSKI
ROSJI".
Toteż, gdy w 1911 roku pod wodzą
Partii Lenina - Stalina odniosła
zwycięstwo Wielka RewDlucJa Paź4z~ernikowa, Julian Marehle!"sld wz!,
,vał wszystkich, "komu drogie są na)l:jsze ideały ludzkości, kto wierzy
przyszłość" do obrony i poparcia
M10dej RepubIi'k i R.addeckiej. Orlim
wzrokiem proletariackiego rewolucjonisty dojrzał Julian Marchlews'iIj
l!1iędzynal'odowe znaczenie Wielkieł
Rewolucji Socjalistycznej w RMjJ
i ,przełomową jej rolę w dziejach całej ludzkości, w~azywał, że od uiej
,,;r!łzpoezyna się wyzwoleni~ świata od

waICZ\iC· b d Ow,pe nieme testarnentu ViieIkieno Polak3-fi ewo· IHCJ-onisty
I
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Uroczyste posiedzenie
Rady Na,rodowei w

PZPB Nr 2 i osiedle Stoki
otrzymały no'zwę i,m'łeo-ia

Marc,hlews'kiego
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Kronika m. Radomska Proletariat

w25roczn"cę

WA~NlEJSZE TELEFONY

10
1<1
12
12
13
35
51
91

Straż Pożarna
Urząd Bezp. Publiczn.
"Głos Radomszczański"

Sala Robotniczego
Domu
Kultury w Tomaszowie wypeł
P. P. K. "Ruch".
- Powiat. Komenda M.O. niona jest do ostatniego miej- Komitet Powiat. PZPR sca. Na scenie, na tle czerwie...;. Miejski Komisariat MO. ni - widnieje olbrzymi portret wielkiego rewolucjonisty,
- Starostwo Powiatowe
a
pod nim słowa, które kiedyś
2li - Szpital Powiato~
163 - Pogotowie Ratunkowe napisał:
"Służyć interesom narodu
PCK.
polskiego może tylko ten - kto
służy interesom międzynarodo
KIN A:
wego proletariatu".
Wyświetlany jest film pt. " MilDziś zebrali się przedstawicie
cząca barykada" produkcji czeskiej.
Początek seansów od godz. 18 i 20. le mas pracu,iących robotnicze
W niedzielę 9.30, 11.30, 16, 18 I 20.
go Tomaszowa, przedstawiciele
zakładów pracy, urzędów, inAdres Redakcji l Administracji stytucji społecznych, partii po"Głosu Radomszezańskiego··
litycznych i organizacji mło
Radomsko, ul. Reymonta Nr 39 dzieżowych - by złożyć hołd
pamięci Tego, który całe swe
*
życie poświęcił sprawie
mię
Eminhtracja - teL Nr 12, dzynarodowego
proletariatu,
tzyDn!r codziennie od godz. 9 do 16.
który
naj piękniej
powiązał
służbę dla klasy robotniczej ze
służbą narodu, z 'którego wyszedł. '
Akademię zagaja I sekretarz
Komitetu Miejskiego PZPR tow. Balcerski:
Dziś Polska Zjednoczona
99GLOS~~ Partia Robotnicza wraz z ca-

•
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Szoferzy TomasZGwa

TODlotizolll'O

,

'm"ercitow.Jul"ana a chi

łym
mięć

narodem polskim czci pawielkiego syna, wielkiego
rewolucjonisty - Juliana Mar
chlewskiego.
Wielki patriota i wielki rewolucjonista całe swoje życie
oddał klasie robotniczej, całe
swoje życie związał z walką
klasy robotniczej.
W 25 rocznicę Jego smlerci
'd .
h łd . g
. k
- Oa . aJemy
o
Je o pIę ne"
l
dd
m u zyclU, Jego wa ce, o aJ.emy hołd P l
. l' t
.
osce socJa 15 yczneJ, o
którą walczył i dla której pracował!...".

nizm i nacjonalizm - najpięk
niej połączył swój proletariacki
patriotyzm z walką o- wolność
mas pracujących wszystkich
krajów i wszystkich narodów.
W 25. roc~nicę jego śmierci
- spełmło Się to, o co walczył
;i czemu oddał swe ofiarne ży
cie. Rewolucja Październikowa
- oca~ła w drugi~j wojnie P,o
raz wtory naszą mepodległosc.
W b t k'
. k
ra ers lm ZWląz u z naro
d
. d' k' .
l' t
aml ra Zlec Iml - pro etana
l k' b d .
,. k
po s I u uJe nowy ustroJ, ro
czy ku Polsce socjalistycznej.
Dzięki zwycięstwu Armii Radzieckiej nad faszyzmem, rozwija się za naszą zachodnią gra
nicą nowe niemieckie państwo
- państwo robotników i chło
pów. Wyzwolone zostały z u-

cisku klasowego i narodowego,
z ucisku międzynarodowego
kapitału
Chiny Ludowe.
Proletariacka rewolucja zwycięża na coraz większych obszarach globu ziemskiego.
Zrealizowany został cel życia
Marchlewskiego, zlikwidowane
zostało rozbicie klas~ robotniczej, rozbicie inspirowane
wcią,i pogłębiane
przez wrogów klasy robotniczej. Dziś oddając hołd pamięci bohatera
polskiej klasy robotniczej i bohatera międzynarodowego pro
letariatu - możemy z dumą
mówić,
iż dobrze
spełniamy,
dobrze realizujemy testament
Towarzysza Juliana.
Oklaski kończą ostatnie sło
wa. Przedstawiciele robotnicte
go Tomas~owa, którzy wspólnie
z masami pracującymi naszego
kraju coraz bardziej gruntują
zdobycze demokracji ludowej
_. stwierdzają, iż jeszcze bardziej wzmożoną pracą - w naj
godniejszy sposób uczczą pamięć tow .Marchlewskiego.
W części artystycznej akade
mii - wy.stąpiły zespoły Robotniczego Domu Kultury oraz
sekcja teatralna i orkiestra
Fabryki Sztucznego Jedwabiu.
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.
i bez remontu
Załoga
placówki Pal'lstwo.vej
Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Maz. nie pozostaje w tyle w ogólnej fali 2:obowią:zań, którymi świat pracy przyśpieszyć ~ilce
wykonanie Planu Sześcioletn1ego.
W ostatnich dniach - cała !Załoga,
tak pracownicy fizyczni. jak i limy
słowi, przystąpiła do długofalowego
współzawodni~twa. Z przyjętych zo
bowiązań w pierwszym rzędzie należy wymienić rzobowiązanie przodownika pracy, kierowcy samochodowego - ob. Franciszka Białko'.v
skiego.
Ob. Białkowskl postanowił swym
wozem - Fiatem Nr 30.202 - przejechać 15.000 km. ponad normę bez
zmiany ogumienia.
Również drugi kierowca ob.
z{lzisław Skł~dowsk1 zobowiązał
się bez zmiany ogumienia przejechać ponad
normę 15.000 km. na
Fiaćie Nr 30.173.
poza tym na uwagę zasługuj" zo..
bowi~zarje całego zespołu kierowców, który złożył zobowiązanie do
przejechania 10.000 km. ponad normę bez generalnego remontu worz,ów, co da bardzo poważne oszC2ęd
ności .
Ze W»"Pólzawodnictwo daje wyniki i że załoga tOl'qaszowskiej eksporzytury dobrze pojmuje swe obowiąz
ki - świ'3dczy fakt, !iż miesięcz'ny
plan placówki za luty został !Zrealizowany w 217 proc. Podobnie charakterystyczną cyfrą jest suma, rzaoszczędzona przez kierowców
samochodowych w styczniu i lutym.
Na samym paliwie, w ciągu tych
dwu miesięcy - zaoszczędzili ooi
ponad 89 tysięcy zł.

W prezydium akademii
obol{ przedstawiciela Wojewódzkiego Komitetu PZPR tow. Grambo, obok przedstawicieli partii politycznych i.
organizacji młodzieżowych i
społecznych zasiadają przodownicy pracy tomaszowskich
fabryk.
Głos zabiera tow. Komitetu Mieiskiego PZPR
Grambo.
w Pabianicach
W przemówieniu swym mów W poniedziałek dnia 27 bm. o
ca przypomina bohaterskie ży godz. 18 w lokalu Komitetu Miejskiego w Pabianicach przy ul. J..ici<.: tow. Marchlewskiego.
W manowskiego 11" odbędzie się ze'branie koła prelegentów Komitetu
skupioną ciszę. padają słowa Mie.iskiego.
wspomnienia lat warszawskich,
Punktualne przybYCie towarzyszy
lat Wielkiego Proletariatu, pa- prelegentów obowiązkowe.
O godz. 17 odbędzie się poSiedl:e':'
dają wspomnienia walk rewonie egzekutywy koła prelegentów.
lucyjnych polskich mas pracu4
jących związanych w tej walce.
W okreSie ferii świątecznych 130- ma tet'l ałem informacyjnym ! ob- z proletariatem Rosji carskiej,
że go Narodzema 11a szeroką ~ka lę "erwacyjnym adnośni ksrztaltowa- padaJ'ą słowa o walce, jaką
przeprowadzQna była w kraiu 3.k- nia sie nowych założell handlu '1cja praktyk, które odbywała mlo- I połecznionego.
Marchlewski toczył w urnę
wśród
»KorabiałC
dzież szkół administracyjno - ·1 anSprawozdania z praktyk wysł ane wolności klasowej proletariatu
dlowych. Praktykj te młodzież ł ,d- zostały do Okr!igowej Dyrekc,ii Szko
J
d.f
6
"
bywała w przedsięblOl'Sm ach p,lń- lenia, gdzie 0cEniallo je.
niemieckiego. Mówca przypoeszcze do nie awna na te- Sława Pawlaka - majstra ob- wać, tu Kluli ltacJona1izafofów
Z terenu tomaS2owskiego Glmna- mina lata 1914 _ lata po re- renie piotrkowskiej
fabryki róbki mechanicznej, który dzię i Wynalazców, który pomógłby
stwowych i spółdzielczych. dokumentując CIlynem swa twórczą 00- zjum i Liceum Handlowego wy;;la"Korab" zupełnie nieznany był ki znakomitej organizacji pra- poszczególnym robotnikom w
stawę, swe klaSowe oblicze ideolo- ne- 6 najlepszych prac. za które dy- wolueji Październikowej, 1920
h
1
giczne. Czynem tym bowiem wita- rekCja 3zkolenia .zawodowego przyMOPR h' t ' W ch ruc racjona izatorski
cy podniósł znacznie ilość i ja- opracowywaniu
usprawnień,
no Plan Sześcioletni.
znała autorom nagrody. Handlówka -. 21,
.
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Rada zakładowa ani dyrek- kość wykonywanej pracy. Dzię prowadził fachowe kształcenie
W województWie łódzkim w pier . tomaszowska zajęła w ogólnej \da · ZWIązkoweJ ~artll Komun,~ty·. cja, ani nawet pracownicy nie ki niemu inne oddziały pt:oduk racjonalizatorów itp•
.szym turnusie praktykowało 1200 s~'r;kacji
wojewódzkiej
czwarte cznej. P1łda]ą słowa o ofIar- I wykazywali początkowo żad..'
..
k'
~"uczniów, a w·drugim - 702. W cza r.1JE'.lsce, Pi.erwsze mJcJsce zaje:o nych czterdziestu latach pracy
.
.
cyJne me muszą lUZ cze ae na
Należy
zaznaczyc,
lZ
sie obu - młodzież zy"kała Wleje, LIceum Handlov,.-e z Radomska.' ' a i walki Marchlewskiego, który I nego ~amte:eso~a~~ dla samo mechaniczną obróbkę metali, Klub miałby tu wielkie pole
nawiązując bt>zpośredni kont:łk~ z dl u~1e .~ G1JnI1!,zJum ~półdzielcze I był wszędzie tam, gdzie to' rod n:] twor?Z?SCI l p?mysło- co zdarzało się często w po- do popisu, gdyż liczna załoga
życiem g6 ·pod::tl'C:l.'Y'm i zapO'l.n<lją~ z. PlOtrko',Va.
a trzecIm znalazł" c7V } si", bÓJ O wolno~ć klasy WOŚCI robotmkow. "PIerwsze ł przednich okresach produkc]·i.
się ~ Pbtl i!Ilwov/ytrIi ta1dżanttrrt !Il~ Glln~ azJun' Handlowe ze Zgle- -"
. ...
,.
lod" _ ł
li d .
"Korabia" interesuje się teraz
handlu uspołecznionego ,
lza.
robotmczeJ, o wąlnosc mas pra . y p~ze ama
.oplero dwaj
Mimo powyższych niewątpli- żywo ruchem racjonalizator..
Praktykanci po ukończeniu prak
Podnieść ~I je3Uze trzeba, że cujących.
~fu~arze ob. ob .. MlC~ał Kałuża wych osiągnięć stwierdzić J'ed- skim. Zainteresowania te trze"
tyki, obowlą..,ani byli składać do od- wkład młódzleiv w prace, przeproWł"
O
. t
. I Jozef ZalewskI ktorzy upro- ł
nośnych dyr cji szkół ·prawozd.a- wadzone w r'amach praktyk. a
asme
n, organIza or l ś . T
:
nak należy, że dotychczas pra' ba jednak skierować na właści
~lia. z, uwzgl . nienie~ wsz~~tklCh :l~.ozególnie w prace reman~n to~e l przywódca, teoretyk i populary CI l °bczyszczame I?ł~szczyzn ca racjonalizatorów "Korabia" we tory i wskazać robotnikom
:szczegolnych l charakterysty,,_nych bilansowe był bardrzo powazny l na zator rewolucyjnego marksi przy
ębnach alunumowych..
.
.
. . konkretne zadania odnośnie
momentów. jakie nasunęły im .;ię terenie województwa wyrażaJ się
Ok'
b rt"
Dawniej bębny takie czyszczo- me
Jest
Jeszcze
nalezycle ruchu racJ'onalizato'rskl'ego, a
\V czasie pracy.
wartością 12 milionów rlł. '
zmu, n tory ez lOSnIe no r
.
..
zorganizowana i nie jest ko'
Sprawozdania te stały się c e n n y m .
(P)
demaskował dywersję, oportu~czme, zuzywaJ~c na.. to 2 ordynowana w rękach robot· wtedy na pewno zwiększą sit:
.
godzmy czas~, ~becnle zas pro- ników-racjonalizatorów. Nale- osiągniecia produkcyjne fa-
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Zastosowame tego pomysłu
racjonalizatorskiego dało fabry
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Gidel

ce P?nad
swoim cza, Tego rodzaju stan każe stwier- ka Sejmu z prośbą o prz.ydziełe- nOŚCI. Za uspraWnIema ob. Ob.,
sie sprawę l udowy szkoły w gro dzać, że zarząd gminny nie tylko, nie kredytów.
Kału~a i ~alew.ski otrzymali 12 kilometrów na wschód od dzona jest gospodarka ];ybno·ho~
madzie Przesiadłów, gminy Ła- że nie udziela pomocy w słusznej
Podnieść w tym' miejscu trze- premIę
raCJonalIzatorską
w ' Radomska, otoczona od południo. dowlana.
W najbliższym okresie zorgatli
zisko. Pisaliśmy o wysiłkach bie i twórczej inicjatywie, podjętej ba, że mieszkańcy trzech gromad, wyso~ości
dwumiesięcznych wego-w;;chodu m~lowniczym padoty wiejskiej, która z własnych przez tutejszych chłopów, ale nie małorolni i bezrolni chłopi, praCll poborow, co wyniosło po 45.000 sem bUJ.nych łąk l sreb;ną wstę- zowane zostaną w gminie GidIa
funduszów i własnej inicjatywy interesuje się w ogóle budową jący i dorabiający w okolicznych zł. dla każdego. Na
b
. gą rzek; ,War.ty, od połno:y !a· nowe ośrodki maszynowe, a w
rozpoczęła budowanie szkoły i szkoły i gorzej - bo wręcz utru- fabrykach - zgromadzili już w cał'
ł'
z€. ram.u sem, wsrod ZIelonych pagorkow Wojno wicach projektowane jest
wskazywaliśmy na konieczność dnia pracę.
pieniądzach i materiale sumę poej za Ogl w.ręczył racJonah- - rozłożyła się szeroko osada zorganizowanie spółdzielni pro'!
przyjścia z pomocą entuzjastom./ Nie mając już w tej chwili in· nad 2 miliony złotych. Tymcza~ zatorom premIę dyrektor na- Gidle. W lasach tych, w pobliżu dukcyjnej.
Rozwija się rÓwnież zycie kul.
Niestety dowiadujemy się, że ostat nego wyjścia, zebrani przedstawi sem pomocy _ nie okazuje im czelny fabryki "Korab" ob. Gidel, podczas okupacji odbyło
niej niedzieli odbyło się zebranie ciele gromad postanowili w naj- nikt.
Bolesław Zakrzewski.
się pierwsze posiedzenie Woje- turalne. Jest to zasługą organiza
cji partyjnej oraz organizacji spo
Komitetu Bud. Szkoły i członko- bliższych dniach wysłać swych
Czy nie trzeba wreszcie, bI od
Uznanie dla dwóch p' w- w6dzkiej Rady Narodowej.
łecznych, jak Ligi Kobiet, Towa~
wie tegoż Komitetu, reprezentują przedstawicieli do Warszawy, do powie dnie czynniki wymienIoną szy.ch racjonalizatorów w;e:arOd ehwili wyzwolenia, rok po
rzystwa Przyjaźni Polsko-Radzicć
cy gromady: Przesiadłów, Ojża· Ministerstwa Oświaty i Marszał- sprawę wzięły pod uwagę?..
ło bardzo dodatni wpływ na roku zaznacza się stały ikonsek·
kiej,
organizacji
młodzieżowej
nów i· Skrzynki, zniechęceni tru -1-1------:-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dnościami i brakiem jakiegokolresztę załogi, pobudzając W wentny wzrost pozi<?mu gospodar ZMP oraz ORMO. Działalność kul
wiek zainteresowania dla sprawy
wysokim stopniu jej zapał do ~ze~o i ku~tu~alnego osady. O He turalno-oświatowa przejawia si~
ze strony czynnika sam6rządowe
pracy nad pomysłami racjonali IdZIe o ZyCIe gospodarcze to w częstych zebraniach, pogadao"
go - złożyli swe mandaty, i bę'
zatorskirni.
wzrost ten zawdzięczać należy w kach na aktualne tematy, odczy"
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poważnej części Gminnej Spół- tach, akademiach, porankach oraz
d ą pe ł mI un cJe J yme o cza'
,
z~Iązku z t,Ym, od kIlku dzielni Samopomocy Chłopskiej, przedstawieniach zespołów art y..
su wybrania nowego Komitetu.
Na ostatniej odprawie szkolenio- macowego. W najbliższej przyszło- JUZ dm wpływają do Komisji k.tóra, stwierdzić należy, pracuje stycznych świetlic wiejskich.
Równocześnie jednak nie zre- wej instruktorzy harcerscy i terenu ści systematyczną pracę nad popl'a- Usprawnień przy fabryce
Ko dobrze. Powstała ona, jako pierw
Podniósł się również poważnie
zygnowano Z czynienia wszelkich poWiatu piotrkowskiego postanow1ii wieniem stopni wśród młodziflży rab" nowe usprawnl'eru'a k't'o're Sla w powiecie, bo J'eszcze na J'e stan wykształcenia młodego poko
. , podnieść wyniki nauczania w wiej- harcerskiej rozpoczną także dwie
wysiłków, by szkołę wystawlC. skich szkołach podstawowycll or'1Z drużyny w Bogdanowie. Trudności niewątpliwie okażą się , OdPO-/ sie~ ro~u 1946, począt~owo w lenia. Dawniej, przed wojną byPostanowiono, bez względu na to, zmniejszyć ilość stopni niedosta- sprawia tu jednak brak starszych i wiednie do zaMosowa . i
Wo]nowlcach, a ,w połow~e 1948 .r. ło tak, że młodzież z osady GidIa
czy gromady otrzymają pomo:: tecznych u członków ZHP. W związ bardZiej zaawansowanych w nauce.
"
nla, 'przy została zreorgamzowana l przeme nie miała wstępu na wyższe upieniężną, czy tez nie - konty- ku e zainicjowaną akcją posz::zegól harcerzy, którzy mogliby Ilająć się. mosą ~Ielkie oszczędnoscl za-\ siona do Gidel. Jeśli w początko- czelnie. Bardzo rzadkie były wynuować wyciąganie murów spo- ne Ó'rużyny wiejskie podejmują sz.e poprowadzeniem normalnych lekcji kładOWI pracy.
I wym okresie Spółdzielnia Gmin- padki, aby ktoś ukończył szkolę
sobem gespodarczym, korzystając reg konkretnych !Zobowiązań. I tak samokształceniowych.
WŚ 'd
ł'
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70
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np. drużyna harcerzy ;i harcereit w
W ośmiu drużynach Bełchatvwa
ro pomys ow specjalnie I na .1~ZY a
. ~z on ~w, o '. średnią, a wyższej - nikt z mit!z ,Pomocy mieszkańcó~ trzech Kamieńsk\l postanowiła W świetli- system pomocy koleżeńskiej proW{!- wyróżnić należy usprawnienie chwIlI obecneJ hczba l~h wynOSI szkańców nie oglądał nawet. Ozamteresowanych groma. .
cy siJkolnej więcej czasu poświęCiĆ dzony jest na zasadzie t. !Zw...tró- e1b Czesława K
,.
k'
przeszło 700. W okresle dwulet· becnie w szkołach średnich, zawo
W czasie z-ebranioa padło dużo- na r;:ebranł-a dyskusyjne oraz na jek". Polega to na tym. że dwaj .sil- b' d'
was:uews lego, niej swej działalności sp6łdzieI- dowych i na wyższych uczelniach
..
Z
pracę zespołów samoksrm.ąicenio- niejsi w danym przedmiocie ucznia ry~a ZIsty o~ewm, wprowa- nia uruchomiła 5 placówek han- kształci się około 50 chłopców i
gorzkIch słow pod ad~esem a- wych. PiTLypomniec przy tym nale- wie biorą pod opiekę jednego nlab- dZ8Jące nowy typ tygla żeliw- dlu detalicznego, sklep rzeźniczy dziewcząt z naszej osady.
rządu Gminy W UjeźdzlG.
' ży, że ze:s,P.o1y samopomocy ucwiow szego kolegę i wspólnie ~ nim prze- nego, służącego do stopienia oraz gospodę spółdzielczą. W naj
Zycie osady GidIe z dnia 111
.
l
'
d
'
lis.tnie.ją :na terenie kamień- pracowują trudniejsze rzagadnienia
l
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D
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N a WI~ e ~lsm ....... ~arz~ g~. skiej
skie'j sŻkgŁY pOdstawowej już od- lekcyjne. System "trójkowy" w dru a umlmum. awniej zużywano . zszy:c
mac zos am~ uruc o dzień zmienia się na lepsze. Chło
ny w ogole me reaguJe, IllJ! udzle· dawna I \Wkazu:ią sfę owocną żynach bełchatowskich daje dotych. do przetopienia aluminium 290 truony .sklep .artykuł6~ zelaznych pi dobrze wiedzą, że zawdzięcza'
lagąc nawet odpowiedzi. ~ swn pra<!ą.
czas doskonałe wyniki, i nalezało- ,tygli rocz'
b
.
, d . k' oraz plekarma. W ubległym roku ją to Polsce Ludowej.
Stanisław Makowski
b"Uażetowyoh gromy ni19 wypłaco. Nie pozostały w ty.le ~ har~el'za- by, aby ten system samokształCenia
.
n~e, O ecme z~s Zlę) spółdzielnia przejęła od PZGS re
nó KOF:litetowi Budowy Szkoł~ mi Klimieńska drużyny harcerskie z wprowadziły także u siebie i inne raCJonalnej pt;zebudo.wle tego Bztówkę z Kuźnicy, gdzie prowakorespondent z osady GidIe
sumy 750 tysięcy złot~ch, należ Gorcz;ko~c, kt'ór.e zwra~aq~ wielką drużyny harcerskie, rzna.idujące· .;;!ę przyrządu, zuzywa SIę tylko 5
uy.ch za lata 194'7, 1948 i 1949. UWMę 111<~ r~woj z~społow samo- na terenie naszego powiatu.
tygli rocznie. Wynalazek ob.
P6śtanowiQne w związku z tv.m kszta,fce~~~c!:. ~~żde koł~ samo'Dobrze rozwija się także praca 03a Kwaśniewskiego zostam'e wkr6t
.. , _." .
t . ~.~
"... pomocy :K~ezenski.e~, śtiud!i.uJące Ja- mokształceniowa na terenie innych
~v.:r!?Cl~ Slę ~ zapy amem O W(f- :feiS pil"Zedilj.i~ o~ne jest opieką drużyn, ale nie daje ona jes~cze ce nagrodzony wysoką premią
/
• •
Jasmeme tego stanu.
ze stroI)y iót6regos·::z· CWonków rady tych rezultatów, jakie osiągnięto w racjonalizatorską.
lUZ zaprawę
W toku zebrania óka:za'ło się druiyny.
•
Kamieńsku , Gorzkowkach. crzy leż
Na tym nie kończy się J'ed. ...
h"
kilk k t '
Na lZebrama k6t !l'mez.namone są w Bełchatowie. Ostatecznie stwierk
rowmez, ze c oClaz,
a r? me specjalne gouziny popahidrriowe w dzić jednak należy, że wysunięte na pomysłowość robotników
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CzY prowadzisz
do Biegów Narodowych?

Sr sS

'ZE

SPORTU

, odzi największa niespo zianka
tKS

Co pisała prosa łódzko 27 marca 1930 ,.
SANACJA
WYBORY
'ąd Najwyższy unieważnił manposelski posla sanacyjnego:>jewoo)', wybranego w Czarno:lcaCh Wielkich. Komisja wyborI poprostu przepisała głosy złożo
na listę komunistyczną - na
nto Hsty Bezpartyjnego Blo:t11.
protokółach :r. obliczania gło~ów
rlocwe są JX)dskrobania itd.
FAŁSZOWAŁA

FATALNY SKOK
ZE SJ>ADOCHRONEM
W dniu wczorajszym pod Toru,m JX)dezas skoków ze spad.,cl1roIn wydarzył s:ię tragiczny wypak. Mianowicie lotnik Marian Gurski wyskoczył 2 gondoli balonu
leC2. spadóchron nie otworzył się
:iuderski poniósł śmierć na miejl.

~l\IOBO.TSTWO

BEZROBOTNEJ
PRZED GMACHEM

wysokim Sltopni'l1 rodziny JX)zbawio I
nych pracy.
WYBICIE SZYB
W

"GŁOSIE TRYBUNALSKL'\ł"

W dniu wczorajszym w Piotrkowie
bezrobotni
demonstruwali
przed lokalem reakcyjnego "Głosu
Trybunalskiego", wybijając szyby w
oknach redakcji. Policja aresztowała kilka osób.
BEZROBOCIE ZMALAŁO
O... 20 OSÓB
W dniu wczorajszym magistrat
łódtz;ki wysłał do Panstwowego Urzę
du Pośrednictwa Pracy w Łod~i zapotrzebowanie na 20 robotnIków.
Robotnicy ci zos.taną zatrudni~n'i
pnz.y obcinaniu wybujałych gałęzi
na drzewach ułicmych. "Magistrat
zrobił początek - może się WreS?c1e
ruszy!" cies~y się "Kurier Łódzki".
SĄD

I

Stadl"on

Włókniarz zwycięża mistrza

ŁK&"\\'1ókniarza gościł wczoraj około 25 tysięcy widzów'. Nic dziwne go - każdy ze zwolenników piłki noż
nej chciał zobaczyć. jak zaprezen tuje się w Lodzi mistrz Polski Gwardia z Krakowa i jak zaprezentuje się ŁKS-Włókniarz u ffiebie
w domu. Czy będzie ~rał Lącz, czy też nie? - pytano przed zawodami.
Organizatorzy
co:ekali do ostatniej nIemal chwili na tego zawodnHta, n,iestety, Łącz sprawił zawód. Obeszło się jednak i bez niego. ŁKS·
Włókniarz wygrał 1.:0, zdobywając 1V tak ciężkim spotkaniu dwa cenne
punkty.

SPRA WO.WANIE
Z WCZORAJSZ"EGO MECZU
Zacznijmy od
zwycięzców. Linie obronne tym
razem
stanęły
na wysokości ~a
dania. Styczyński bromł dłużej
niż kontuzjowa'
ny Szczurzyński
i przy-znać trzeba, że z wielkim
s7JCzęściem.
W
obronie Włodar
'!zyk był nieco
lepISZ(\" od Łu
cia. Pomoc grała
poprawnie.
Baran
W
ataku
porozumiewając się z sobą, tylkograli
Ba

I

SKŁADY DRUżYN

ŁKS· Włókniarz: _
Szczurzyński
(Styczyński), Włodarczyk. Łuć, Miller, Urban, Rączko, Hogendorf, Olej-

niczak, Baran, Pietrzak i Zygmuncik.
Gwardia: - Jurowicz, Dudek, Sno!)
kowski, Szczurek, Legutko. Wapiennik, Mordarski, Gracz, Jaśkowski, Kohut iMamoń.
PRZEBIEG GRY
Pierwsze minuty - to poznawanie
przeciwnika. Jurow;cz wybiega często
z bramki, ale obrońcy zawsze pilnują
swej świątyni. Zygmuncik pudłuje.
Mamoń po przeciwnej stronie jest z
piłką, a Włodarczyk wybija mu na

Polski

Wisłę-Gwardię

1:0

rzut rożny. W 17 minucie po kOmbi-\WiCZOwi prosto w ręce. Następnie konacji Baran - Pietrzak, ten ostatni !ejno: Kohut, l\1amoń i GraCZ pudłują.
przenosi. W 22 min. Jaśkowski strze- ł.odzianie otrzą.sają się z przewagi.
h bramkarzowi łodzian w ręce. Strzał w 32 minucie Szczurek broni wybi'
Legutki w 25 min. trafia w pop rzecz jając piłkę na aut, a w 5 minut pollę. W 2~ min. zostaje kontuzjowany tern Mordarski strzela z dogodnej poSzczurzyński i od tego momentu bro- zycji nad poprzeczką. 40 minuta przy
ni bramki łodzian St.yczyński. W 32 1I0si łodzianom upragnionego goala ze
min. Jurowicz broni strzał Zygrnun' strzału Barana. Brawom me ma koncika wybiciem w róg, a potem Barall ca. Nikt nic spodZIewał się takiego
strzela w aut. Następnie zawodnik wyniku. Gwardia czyni teraz wraże'
ten przenosi z wolnego. W 43 min. nie zdeprymowanej. ,Jeszcze jeden
Hogendorf strzela przytomnie, jednak strzał napastnika łodzian w słupek,
.Jurowic? jest na stanowisku.
kilka nieudolnych ataków gości i koniec meczu. Barana kibice znoszą
z boiska. Pierwszy mecz ligowy w Lo
PO PRZERWIE
Po zmianie stron goście mają. prze dzi ŁKS-Włókniarz wygrał i to nie
wagę, nie umieją jej wykorzystać cy- :! byle
kim, bo z mistrzem Polski.
frowo. Strzał Pietrzaka broni Juro- Zwycięstwo to stawia przed ŁKS
wicz wybiciem na róg. W 8 min. K0' Włókniarzem dobre horoskopy. Może
hut strzela ostro, ale w aut. W 13 mi- ten sezon będzie dla łodzian szcz~·
nucie broni przytomnie Styczyński śliwszym od JX)przedniego...
silny strzał Gracza. Kohut w 16 min.
W przedmeczu, w zawodach o mi
z przeboju pudłuje. Strzał Gracza strzostwo klasy A okręgu łódzkiego
\ znów idzie na aut. I tak ciągle. W lKS-Wł6kniarz IB zremisował 1:e
20 min. fauluje Barana Dudek. Za- Związkowcem Jl TomllSzowa 2:2
rządzo.ny wolny strzela Baran Juro- (2:0).

NAD FILMEM DZWIĘKOWYM
W Łodzi ozaJX)wiedziano wielki
18-letnia Janina Boryca, 'lamieWłókniarza_
_a__'_'_n_g.;;;....u__W___________
~ała w Łodzi przy u1. Złotej 3 JX)- sąd publlczny na.d filmeln dźwięko
wym.
Filmu
dźwięk6wego
bronić
ran z Hogendorfem. Słabo wypadł
łniła samobójstwo
przed gmaem Sądu Okręgowego przy ul. Że będzie Stanisław Felix - oskarże Pietrzak, Zygmuncik
dobre mo
nie
wnoszą
Karol
Ford
i
Wadaw
menty. ale było i.ch mało. Olejniczak
rrukiego 115. Powodem jej tragicz
go kroku był brak pracy, a co za Scibor. Publiczność - ławą przy- ma zadatek na przeoojowego łączni
m idzie nędza - (.. Głos Poranny"). sięgłych.
ka.
zwycięża reprezentację Wrocławia
tAŁOBA WE FRANCJI
GWARDIA
ZAWIODŁA
PODWYZKA KOMORNEGO
się już u nas utarło, ze mecze .pięściarskie psują za.zwyc-zaJ
DALSZE PUNKTY ŁUPEM
DLA BIEDAKOW
Z powodu olbrzymiej ilości ofiar,
Gwardia jako całość zawiodła. Sygsędziowie punktowi. W czora.j było Inaczej. Do sędziów pun
ŁODZIAN
Z dniem l kwietnia wchod~i w ty które pochłonęła 03tatnia powódź w nalizowano już po meczu z AKS sła ktowYch nikt chyba z 5 tysięC'Z1lej publiczności, która o-glą<lała wczoraj
Walka Debisza ze Szczepanem
~ podwyżka komornego od miesz- południowej Francji postanowio- bą. formę krakowian, ale takiej gry, mecz Wrocław - Łódź - nie mógł mieć słus:mej i uz&sadnionej pre(Wrocław) a:akończyła się przed ulń jednoizbowych i od JX)koju 2 no dzień 28 marca ogłosić dniem ża Ijaką zademonstrowali wczoraj te' tensji, do sędziego zaś ringoweg/) - owszem. Był on za mało energiczpływem II rundy. W I rundzie po
Ichnią.
Podwyżka ta dotk:niP. w łoby narodowej.
go nie spodziewaliśmy się. Goście, a ny. niezdecydowany, no I co tu duzo mówić - słabo orientująey się w
srzybkim i niespodziewanym ciosie
----------------;..---....;;.---~
raczej kierownictwo Gwardii tłuma tym, co d:dało się na ringu. Wskute k przeoczenia wielu ..fauli" podczas
z lewej, Szczepan siadł na deskach,
czyło się, że drużyna przegrała, gdyż
walki Szymonowicza z Olczykiem, p ubliczność ..wyszła z nerwów" i sym
ale momentalnie się pOdniósł. W II
przeciwnik jej nie .,leżał". To nie jest patYC'Z1lcmu może skąd indziej sędzie mu ringowemu zgotowala dość gło
rundzie po trzech napomnien:ach,
jedyny powód porażki. Obserwując śną ,,kocią muzykę".
niezbyt zasłużonych 'h'l'ocla\\rian:n
grę Gwardii miało się wrażenie, że
sto
loozianina.
Pomimo
napomoicw<::tał odeSłany do rogu i ,,-wycięstv.'o
Od
tej
pory
sę<1zia
ringowy
zanie zależy jej na wyniku. ani na zwy
przez
dyskwalifikację
c~ął zbyt pochopnie wyłapywać fau nia ,otrzymanego w IIIl ;rundzie, przye;nano
,ięst-..vie. Tak było do przerwy. Powygrał po dość chaoty~ej walce przeciwnika Debiszowi, który móle
i
dyskwalifikować
rz:awodników.
tem
goście
przeważali,
ale
bez
skuto
Program audycdi na d2'ień 27 marca
Szymonowicoz.
wiąc S'Zczerze, nie wypadł "'.vczoraj
P A1CiSTWOWY
ku. Owszem, byli lepsi techniczme Ofiarą tej pochopności padli Szcze1950 r. (Poniedziałek).
Kaczmarek zadziwił nas wczoraj zbyt zadowalająco.
pan
(Wrocław) i Krupiński :Wroctaktycznie,
ale
nic
poza
tym.
Juroi
TEATR POWSZECHNY
12.04 Dziennik JX)ł., 12.25 Przerwa.
Dalsze punkty Ildobyli już łodzla
ław), których
sędozia ringowy (ob. swym spokojem. Przeciwnik jego 13.20 :Ł) Chwila muzyki, 13.25 Pro- wicz nie ponosi winy za przepuszcze- KU'Pferstein - Warszawa) za szybko wrocławianin Kudłacik, był pięści a nie. Olejnik choć z czamlrniętym le(uL Obrońców Stalingradu 21
nego
goala.
W
obronie
Dudek
był lepgram dnia. 13.30 Muzyka. 14.00 A-ld.
rzem o wielkiej rutynie i więcej u- wym okiem, wypunktował bezapeDziś teatr nieczynny.
naszym czdaniem odesłał do rogu.
ZNP., 14.15 (Ł) Komunikaty. 14.20 szy od Snopkowskiego. W pomocy
miał, toteż łod'Zianin walkę przegrał. lacyjnie Matułę, Wieczorek wygrał
PO:aOM NIE WYSOKI!
l)ierwszorzędnie
zagrał Legutko na
(Ł)
Muzyka czeska symfonic~na.
P()ziom wczorajszych walk nie był Ale to nie jest ważne. Ważniejsze przez dyskwalifikację Krupińskiego
PA~STWOWY TEATR NOWY
14.55 Koncert solistów. 15.30 :,Hallo, środku, "opiekując się" w umiejętny zbyt wysoki.
jest to, że Kaczmarek wykazał wczo w III rundzie, chociaż w I rundzie
sposób
Baranem.
W
napadzie
szybki
młodzi radioamatorzy". 15.50 Nowy
(Daszyńskiego 34. teł. 181-34)
Walka Kasperc'Zaka ze Stasiakiem raj, iż posiada bardzo wiele bra- odJX)C'lywał J?O kon!T ze !]-a desk'lch
był l\<!amoń. przebojowy Kohut. Jas'
Nr ,,odrodzenia". 15.55 Muzyka. do 7 i wreszcIe Jaskoła wyg~ał przez
była zacięta, żywa, ale nie miała tej ków i co jest smutniejsze, że nie po
Teatr nieczynn'Y nZ ' do- odwolnnia. 16.00
DzIennik popał. 16.20 (Ł) Ąk kółowski anemiczny a zawsze nieza- płynności. która winna cechować wal trafi w ringu myśleć i wynajdywać k. o. w II rundzie (l prym 1t!wnym
tualnóści łódzkie. 16.25 (Ł) Aud. dla wodny Gracz stracił' 'refleks i jakby kę pięściarzy o wysokim wy5'Zkolesłabych odkrytych stron przeciwni- I Jeżem, który w tej rundZIe był
chciał się "stykać" z przeciwni' \ dwa razy do S na deskach.
!:&STWOWY' TEATR :tYDOWSKI dzieci. 16.40 .:Ł) Muzyka dla d'Zl~ci, nie
niu technicznym. Stasiak nie tylko ka.
kiem.
(płyty). 16.50 "P. O. "SP" sekoli nostawiał zacięty opór we wszystkich
(ul.'Jaraeza 2, telefon 217-(9)
we kadry fachowców". - 17.00 (Ł)
Przed zawodami drużynę gOSCI
Wł'
27 marca teatr nieezynny z powodu Koncert popoł. 17.45 Aud. dla świeU. . licznie -zebl'aną, publiczność powitał trzech rundach, ale również atakował, ciosy jego jednak w więks'lomłodz. 18.00 Komentarz. 18.05 Odt>o :Jrezes ŁKS-Włókniarza, dyr. Dąbrow
yjazdu do Warszawy.
ści natrafiły na gardę Kaspercza'ka.,
.
wdedzi fali 49. 18.15 Muzyka z Ka- ;;ki. W związku z Tygodniem Młodzie' Łodzianin po otrzymaniu 2 napomŁódź słynęła z dobrej organizacji ten "staruszek" będzie mIał bardzo
towic.
18.40 Wszechnica Ra- ży Demokratycznej odpowiednie prze- nienia w III rundlZie wpadł w deter imprez sportowych, szczególnie spot- wiele do powiedzenia w wadze śred
diowa. 19.00 Audycja dIla wsi. liU5 mówienie wygłosił zawodnik Włodar minację j JX)szedł. tylko na cios, 'L.a- ., kań ~okserskich. Al.e te czasy, je~e~i r.iej ~a nadch?dzących mistrzostwach
..LUTNIA"
Jan S. Bach. 20.00 Dziennik wi~cz. tzyk. Przed sędzią Krumholzem ze- pominając rz.upełme o punktowamu. chodZI o boks, nalezą do przeszłosCl, Polsin w Gdansku.
(ul. Piotrkowska 2(3)
20.40 Ulubione me!.' operowe. 21.40 społy stanęły w następującym skła i walkę przegrał wyrafnie na pun- bowiem, jak wykazały ostatnie mie- - - - - - - - - - - - - - - Pogadanka. 22.00 (Ł) .. 7 dni spor~u". rlzie:
Dziś teatr niecllynny.
kty.
,siące, nigdy nie może się obyć bez Ostatnie wiadomoki
22.13 (Ł) Omówienie p!l'ogramu loMATECK! ZWYCIĘ1;A FASKĘ
"akademickiego kwadransu" i zanim
kalnego na jutro. 22.15 Mu~yka. 'Dwa pierwsze. punkty dla Łodzi pierwsi zawodnicy skrzyżują rękawi'
22.20 Koncert. 23.00 Ostatnie wiadoP AilSTWOWY TEATR LALEK
zdobył Matecki, zwycięż.ając Faskę· ce, mija przynajmniej pół godziny.
mości. 23.10 Program na dzień naCracovia - Warta 1:0 (1:0'.
Faska był szybszy od łodzianina, ale r jes7,cze jedna spr,'lwa. Grzeczność
"ARLEKIN"
stępny. 23.15 Muzyka poważna, ;-pły
za bardzo ograniczał się do defe'1sy obowią.:m,ie, to prawda i gościom na'!' meC2.U o n1lst·rzoslwo II ligI Polonia. (W.) - Górnik (Szom
(Łódź, Pietrkowska. ] 52, teL 258·99) ty).
24.00
Zakońw.eni~
audycji
wy i za mało bił. O 'Zwycięstwie
,leży się zawsze oddać pierwszpń.two. ~l~zew prz~grał ","c701:aJ ~ S~;.z~
bierki) 1:3 (0:0).
i Hymn.
Dziś teatr niecilynny.
dzianina zadecydowała przede 'NSZY! nawet przy wchodzi!niu na ring, a.li! I C1nle z tutejszą GwardJą 4.7 (2.3).
Kolejarz (Poznań) - AKS
(Chorzów) 1:1 (1:1).
stkim III runda. w której wys-zły dlaczeg<o muszą potem wyczekiwać na PŁl:'1VACY ŁODZ(;Y
Ruch - Garbarnia 1:2 (1:0).
mu dwie udane serie.
. zawodników gospodal'zy, którzy uka
ZWYClĘZAJ_\ ...
ŁKS Wisła 1:0, (O:O).
Zajączkows~ieg~ z~stąpił wczoraj zui:'l- się. dOl?iero ;"Ywohini gł?śnymi
We Wroc1awiu prywacy ł6dz1:ieGórnik
(RadHn) Legia
01czyk. PrzeCIwnik Jego Szymono- gW1ZdamJ WJdownI - tego, mestety. go Z'wiązkowc<J _ ZL':VWU pOkOl.li1li
(W-wa) 3:0 (2:0).
wicz był pięściarzem bardziej do- zrozumieć nie moiE'my. A mO'te tO;lI Związko 'w~a (Wrocław) 9i:64, W -:-aświadC2.onym, pomimo tego walczył kieś nowe formy ~l\voir "ivre'u?
mach zawodów padły dwa rE'ko~rly
mRIA - dl:1 młodzieży (Stalina 1) ROMA (Rzgowska 84) "Dubrowski"
niezbyt czysto, przytrzymując 'częWrocławia.
godz. 18, 20
.. Sk~l'b Tarzana" godz. 16, 18, 20
W
reprezentacji
Łodzi walczyło aż
REKORD
(Rzgowska
2)
.,Przygody
lAŁTYK (Narutowicza 20) "Córka
DRAMATYCZNA
l) Garbarnia
2 4 6:2
G zawodników ŁKS-Włókni&rza, dlaNasredina" dla młodz. godz. 16;
WALKA KOLCZYŃSKIEGO
marynarza." godz. 17, 19, ~1
Łódzka
(Radlin)
2
2)
Górnik
3
4:1
tt'go
cZ<;,ść
widowni
twierdziła,
ZE'
to
"Rajnis" godz. 18, 20
W meczu bokserskim I'oznań DOłAJKA (J!'l'ancisilkanska 31) ,,0 6
Oprócz meczu ŁKS Włókniarz nie spotkanie pomiędzy Wrodawiem
3) Polonia
2 3 4:2
konał wczoraj u siebie reprezentCl~ję
'\\ieczorem po wojnie" godz. 18, 20 STYLOWY (Kilińskiego 123) "Awan
I
B
Zwią~kowiec Tomaszów od- ~, łJodzią,
4)
Gwardia
:Krak.)
2
2
3:2
a
po
prostu
Wrocłew
tura na wsi" godz. 17.30,20
Warszawy 9:7. W ramach tcgo m~
}DYNIA (Daszyńskiego 2) - "Probyły
się dalsze
spotkania () mi- I.KS Włókniarz.
5) Ruch
2 2 3:3
czu Kolczyń,ki po dramat)'cznt>j 1.'. al
gram aktualności krajowych i za- ~WIT (Bałucki Rynek 2) .,Ziemia
strzostwo kI. A okręgu łódzkiego w
ŁKS Wł.
2
6)
2
2:2
...
...
woła" godz. 18, 20
ce wygrał z Czaplickim w TU run
granicznych Nr. 13" godz. 11, 12,
'')
7) Ogniwo Cracow, 2 2 2 .w
pike nożnej.
Wiele m6wiło się o doskonałej for-- dzie przez dy 'kwalifikację tego C)~
TF,lCZA (Piotrkow3ka 108) "Dom na
ta, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Bytol11
2
8)
Górnik
Sp6!nia
niespodziewarue
Ilremi2
3:4
mie Szto1ca, dlate,g'o też liczono, że
pustkowiu" godz. 16.30, 18.30, 20.30
:fEL -- dla 'mrodzieży (Legion6w 2)
2
9) Legia
50wała
ze Związkowcem łódzkim jego walka z Debiszem przyniesie Vlri- statniego.
2
2:4
"Knock-out" godz. 16, 18, 20
. TATRY (Sienkiewicza 40) "Burza
AZS (W-WA)
10) AKS
2 1 2:4
1:1 :1:1). Bramkę dla Spójni zdoby.l o7.om wielE' emocji. Sztok nie przyjenad Azją" godz. 16, 18, 20
\tUZA (Pabianicka 178) "Pustelnia
l\l1STEZE~1 POI..8K1
11) KOIlejarz
2 l
Kraszewski,
dJa
Związkowca
2:5
chał i Dchisz ,valczył ze Szczepanem.
WISŁA (Daszyńskiego 1) "Córka mn
Partileńska" I seria. godz. 18, 20
W Warszawie zakończono kob:"C6
2 O 1:3
12) Zw. Warta
Kluka.
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