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wielkiego narodu radzieckiego
'yb~ry do Rady. Naiwyiszei ZSRR
potężnq

manifestacjq

miłoś'ci

i

przywiązania

do Towarzysza Józefa Stalina I zwycięskiej WKP(b)1
MOSKWA (P AP). W RADOSNYM NAS'l'ROJU, W AT'IOSFERZE POWSZECHNEGO I~NTUZJAZl\IU POWITAŁA LUDNOSC
Z\"-'IĄZKU RADZIECKiEGO 12 MARCA DZIEŃ WY30RÓW
DO RADY NAJWYZSZEJ ZSRR.
Glo·so.wanie do najwyższego organu władzy radzieckiej przeliszl4l1ciło się w ogólno-narodowe święto. w pot~żną manifestltcję jedneści moralno - politycznej narodu radziecIdego,
w manifestację
głęhokiego przywiązania j miłości do Partii Komunistycznej, (10 Rzą
tiu Radzieckiego i do wielkiego Wodza i Nauczyciela narodu r:Jdziec
kiego

j

mas

pracujących całcgo świata -

JÓZEFA STALINA.

kOllczono wybory na statkach ra- członków Biura Politycznq~o KC
dzieck:ch, znajdujących się na oce- WKP(b). W dziesiątkach punktów
anie Lodowatym, m. in. 'la ł&ma- stolicy wyborcy po oddaniu głosów
czach lodu ,.B:egun Północ'1y'" "Bie zatrzymywali się przed ,,"stradami
łousow" i inne.
przypatrując
się
występom
grup
koncertowo - artystycznych. Wszędzie panuje nastrój radości, spotęgo
Przebieg wyborów wany piękną słoneczną pogodą.
W
Mosk wie
w
t'
k
W Moskwie na

długo pr,z~d rozpo

,Tuż na długo przed godziną 6 rano żerskich, których marszruta prowa- częciem głosowania zgromadlZiły się
!)rzed lol,alami wyborczymi !Zaczęly dziła w nocy z 11 na 12 marca przez przed lokalami wyborczymi grupy
.j .,
.
L
k'w' b
gromauzlc
SIG
grupy wyb orcJw,
o szar za b aj'k a l s k'leJ,. d a le k o-wsc h 0- ml'eszkan' co'w Stoll·CY. Szczego'ln)'e tłu

wczesnym Łldzlałem w glosDwa- dniej, w'chodnio _ syberyjskiej i
n'u pragnęli z,adokumentoN"Jć do- krasnojarskiej dyrekcji kolejowej -

t'7y

tlio~łe znac-zenie, jakie przywiązują
da wyborów.
W stol;cy Zwiazku Radzieckiego,
w Moskw:e, punktu31n;e o godzinie
6 rano przy dźw:ękach !(urantów
kremlowskich ro?wa~'ly się podwoje
lokali \yyborczych. W chwili, gdy
p:erwsi mieszkańcy Moskwy stanęli
przy urnach wyborczych. zaczęły już
napływać k(}munikaty () przebiegu
wyborów na Dalel,jm Wschodzie i
na najbard7.iej wysunięt\"c:h na północno - wschód krańcach Zwiazk'u
Radziecil:!"'go. gdzie gio<ow'lnfc' roz
pocz~ło "'f(~ wedh!" czasu mlej,ocowe
go, tj. od fi - ln godz. wczehiej niż
w M05i~\... ;'t. W Etol.cv ZSRR h~'la je
SlC'9.C godzina 20 w'ec7.0t"cm dnia 11
marca, kiedy na Prz~'l,dku Szmidta
nad morzem Czukockim rozpoczęły
s:ę wybory
do Rady Najwyższej
ZSRR. nr ciągu pierwszych 2 godzin
przeszło 10 proc. wyborców złożyło
ka'rtki do urn wyborczyclt, We Wła
dywostoku. tv godzinę PO .r<YZpoczę
ci\.! wyborów. l11Rrynarze wszystlrich
statków. stojąc. ~h na redzie. złożyli
swoje głosy. Również w kilkudziesię
;.-iu daleleobieżnych pociąga~h pasa-

głosowanie rozpoczęło się punktualnie o godz. 6 rano czasu mie;scowego, w specjalnych wagonach,
O ogromnej frekwencji wyborców
zameldowano już we wczesnych go
dzinaC'h rannych (l. upalnej Gruzji,
z republik środkowo - azjatyckich,
7. republik nadbałtyckich i z północ
nych obszarów ZSRR. Do godz. 11 ra
no w stalinowskim okręgu wyborczym w Tbilisi. z którego kandyduje do Rady Na.iw?ższej L. B"ria, gło
sowalo około 60 proc. wyborców.
.Jak donpszą. z Leningradu do god7in~' 1'7 glosowało 99,4 proc. wybor
ców. W kirowskim obwo<17.:le wybor
czym WS'1.yscy wyborcy od<1ali do te
ęo l'7aSU swe glosy. W Mh\s1m o goazlnie 12 we wszystkich prawie okrę
gach wyborczYl'b głosowanie było
.już zakończone.
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południe w stalinowskim okręgu
t r
dd ł
ł
1 O

daną

republikę

związlww.,.

W~rbof<'Y g'losujący w repubIl1tach
autommlirznych. w obwodach autonomicznych oraz: w ol,ręgach narodo
wościowych. otrzymali ponadto trze
cią kartl,;ę wyborczą koloru różowe
go, gdyż wybierali oni do Rady Naj
wy:i;szej ZSRR 3 deputowanych, a
mianowid~: Jednego do Rady Związ
ku, ,jednego do Rady Narodowości z
ramienia. republiki związkowej oraz
jednego do Rady Narodowości z ramIenia ~wet;o obwoou autonomicznego lub republiki autonom;cznej,
czy też oltręgu l1arorlowości<Jwego. W
tcn sposób zagwarantowano całkowi
te równouprawnienie i prze<:lstawicielstwo najmniejszych nawet narodowo ś()j w Radzie Najwyisz!"j ZSRR.
Podczas w'ypelniania kartek wyborczych n ikt, oprócz gł05u5ącego,
nie miał prawa znajdować SIę w ka
binie. W wypadku, gdy wyborca rl
powodu kalectwa lub choroby nie
mógł zgłosić się osobiście do lokalu
wyborczego, delegowano do niego
członka komisji wyborczej :ub upoważnioną do tego przez komisję osobę z zapieczętowaną urną, by umożliwić wyborcy spełnienie ob 0wją~ku Obywatelskiego.
Agita~ja. w lokalu wYborczym pod
cza·!j głosowania byla zabroniona,
dlatego td w dniu wyborów w loka
lacb wyborczycb nie było bdnych
odezw, plakatów, łra.nsparentów itp.,
nawołujących wyborców do ~łosowa
nia. Glosowanie rozpoczelo się o go
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całego świata drogę

e

sesJę

Z.SwskazuJqcq
RR - gwiazdq
przewodnią lu zko ·ti
masom pracujqcym
do

ordynac.ia wyborcza w ZSRR

ści, repr{"T.clttuj~ey

Delegacja
Radzieckiego dKomitetu
Pokoju
h
S t kh I'

s o bICY, '(l aD o swe
odzg osy O proc
ł'I
mnie było przed lokalami wyborczy
wy .orcow. o g
. 13 w mo Qto I MOSKWA (PAP) - Z Mosh-wy
mi w stalinowskim okręgu Moskwy
wsklm okręgu wyborczy!'l głOSO-1 wyjechałą do Sztold101mu delegacja
z którego kandydował JÓZEF STAwalo ~9,7~ proc. wybo~cow. .
I Radzieckiego Komitetu Obrony Po_
LIN. Była jeszcze noc. Ulice zalane
Analoglczme przedstaWIały Slę da koju w celu wzięcia udziału w sesji
były jeszcze światłem elektrycznym ne, napływające. /Z innyc.h :)~regów Stałego Komitetu Światowego Kon_
a już tłumy mieszkańców stolicy wyborczych stolIcy radZIeckIeJ.
gresu Obrońców Pokoju. Na czele
śpieszyły do lokali wyborczych. Od
Masową frekwencję wybo:czą za- delegacji stoi znany pisarz radziecki
wczesnych godzin rannych na uli- notowano również w innych ośrod- Fadiejew.
Sesja rozpoczyna S1ę
cach Moskwy zapanowało ogromne kach Związku Radzieckiego. Jak wy 16 bm,
ożywienie. SZybko mknęły sztafety nika z komunikatów. które napłynę
MOŚKWA (PAP) - Dnia 11 bm.
motocyklowe ~ czerwonymi łopocą- ły ze stolicy Ukraińskiej R.epublilti w~'jechali do Sztokholmu na sesję
cymi na wietrze sztandarami, na - Kijowa, do godz. 14 w 'lbwodzie Stałego Komitetu światowego Konktórych widnlały napisy: ,Wszyscy charkowskim, stalingradzkim i czer gresu Obrońców Pokoju bawi~y w
do urn wyborczych!",
nihowskim oddali swe głosy niemal Moskwie członkowie delegacji Stałe
Na budynkach zakładów nrzemy- wszyscy wyborcy.
go Komitetu, która wl'ęczyła prze..
slowych, gm!lchac;h państw:Jwych j
Dzień wyborów na terenie całego wodniczącym obu Izb Rady Naj",,-yż_
domach mieszkalnych powiewały \ Związku Radzieckiego miał chara- szej ZSRR apel w sprawie pokoju
czerwone sztandary i proporc"!, tran kter potężnego, oghlno - narodowe- \ - Lllurent Casanova, John Plattssparenty, portrety Józefa Stalina 1 go swięta,
.
Mm", Pietro Amadeo, Johannes

rawdtiwie .den!okratyczna
1'/IOSKWA (PAP). Głęboki demokratl'znl radzieCkiej ordYl.lacji wybOl'C'zej przejawił się równiei w samym sposobie głosowania oraz obliczania. wynil,ów wyborów.
•
Dla zapewnieni a gwarantowanej
przez konstytucję .absolutnej tajności głosowania, wyborcy wypeiniall
Itartlti wyborcze w ()(ldzieinycb Imbinach, które urządzono w tym celu w lokalach wyborczych. Każdy
wyborca otrzymał 2 kartk:: jedną
lwloru białego, na której figurują
kandyuati do Rady Związku. drugą
lwloru niebieskiego, na której figurują kandydaci d{) Ra.dy NarQdowo-

ukochany Wódz i Nauczyciel narodu radzieckiego
i mas pracujqcych całego świata

:rac;rE::~r:~i:i:~::~~~~~,

W nocy ~ 11 na 12 marca napłynę
do Moskwy depeS2e od kapitanó'w statków radzieckich, ;~nai dują
c.vch siq na wszy"tkich szerokościach
geograficznych. N1l wielu slatkach
MOSKWA (P AP) Cala prasa
Nasza wielka ojczyzna socjalistydo godz. 7 rano wg. czasu m~ejsco
wego marynarze radzieccy oddali radziecka zamieściła artykuły wst~ czna jest gwiazdą przewodnią, wska
już swoje głosy. Do godz. 8 rano za pne, poświęcone wyborom do Rady zującą drogę do szczęścia całej sra
Najwyższej ZSRR. Dziennik "Praw cującej ludzkości.
Wielka przewada" w artykule wstępnym pisze
ga rosnącego i rozwijającego się sy
Cały naród
radziecki obchodzi stemu socjalistycznego nad obumiedziś wielkie święto. Wielki i potęż rającym systemem kapita:ti.sty<!znym,
ny naród radziecki, naród - boha- widoczna jest obecnie dla prostych
ter, naród zwycięzca, naród - twór ludzi na całym świecie, Milionowe
ca wybiera najwyższy organ wła m;\sy pracujących w krajach kapita
dzy państwowej - Radę Najwyi- listycznych zdają sobie sprawę, że
do wolności i szczęścia prowadzi tyl
dziuie 6 rano i zostało zakonl!zone o szą ZSRR.
Bezgraniczna miłość naszego naro ko jedna droga - droga socjalizmu.
godz. 24 czasu miejscowego. Po godz.
24 rozpoczęło się, w myśl "rdynacji du do swej socjalistycznej ojczyz- Na tę drog~ wkroczyły przy bratwyborczej. obliczanie głosów I pod- ny, jego bezgraniczne oddanie P~r
sumowanie wyniltów wyborów. Do tli komunistycznej jego niezachwiana
obliczania. głosów w lokalu komisji jedność - ujawniły się dobitnie pod
wyborczej, poza członkami komisji, czas kampanii wyborczej w tym, iż
dopuszczeni zostali jedynie si)ccjal- ludzie radzieccy w całym kraju wy
nie upow8,żnleni do tego przedsław:' sunęli Józefa Stalina jako pierwS'2le
ciele· organizacji mas pracu.iących, go kandydata na deputowanego do
a także przedstawiciele prasy. przy Rady Najwyższej ZSRR.
Podczas
czym nazwiska ich wymienione. są kampanii wyborczej z całą siłą wy
w protokóle. Przewodniczący komisji stąpiła jedność moralno - polityczwyborczej odczytywał każdą ka.rtkę na
BUDAPESZT (pAP). Wydział
społeczeństwa
radzieckiego.
wyborczą
w obecności wszystkich Wśród kandydatów na deputowa- Informacji Ministerstwa Spraw Zaczłonków komisji.
nych są komuniści i
bezpartyjnI, granicznych Republiki Węgierskiej
W wypadku jakichkolwiek wątpIi przedstawiciele bohaterskiej klasy ogłosił komunikat, w którym przywości co do ważności kart·ki wybor rObotniczej i wychowani przez
u- pomina, że 23 lutego Ministerstwo
czeJ, sprawę rozstrzygało ~ię przez strój kołchozowy przodownicy rol- Spraw Zagranicznych wystosowało
głosowanie, co zostało zama.czone w nictwa. socjalistycznego oraz przed- do rządu USA NOTĘ z zapytaniem,
protokóle.
czy rząd USA zamierza wyciągnąć
stawiciele naszej inteligencji.
Po obliczeniu głosów i spisaniu
Głosując na
kandydatów bloku wnioski, wypływające rz; f:lktów uprotokółu stwierdzającego TIu wy- komunistów i bezpartyjnych pi- jawnionych w toku procesu Geigeborców brało uchiał w głosowaniu, sze "Prawda" wyborcy opowiadają ra i jego wspólników oraz C'Zy zaile kartek wyborczych zostało unie- się za wielką partią bolszewicką, mierza wyciągnąć wnioski w stosun
ważnionYCh, ile kartek wyborczych za naszym rządem radzieckim,
za ku do pracowników poselstwa amezawiera wykreślone nazwiska kandy twórcą wszystkich zwycięstw - to- rykańskiego, skompromitowanych w
datów oraz ile głosów oddano na warzyszem Stalinem, za jeszcze wię zwią!lku z ujawnieniem afery szpiekażdego kandydata, przewodniczący
kszym wzmocnieniem i rozkwitem gowskiej. Nota zawjerała l6wnież
komisji wyborczej ogłosił wyniki gło naszego mocarstwa socjalistycznego pytanie, czy rząd USA zamierza
sowania. Po podpisaniu prJtokółu za dalszym wzrostem dobrobytu na /Zmniejszyć nieporrlloernie wielki apa
głosowania, przewodniczący ,okalnej
szego narodu, za jeszcze szczęśliw rat poselstwa amerykańskiego w Bu
komisji wyborczej przesłał p!'·;,tokół szym, dostatniejszym i kulturainiej dapeszcie.
w zapieczętowanej kopercie do 0- szym życiem ludzi radzieckich.
Ponieważ rząd USA w odpowied!li
kręgo\\- . j Komisji Wyborczej.
Stwierdzając, że świat kapitalisty przesłanej
rządowI
węgierskiemu
Okręgowa KomiSja Wyb,Jr~a 0czny ogarnięty jest chaosem i pani- 4 marca nie wyciągnął tych wniopliczała głosy na podstawie protok6
głosi dalej komunikat Wyką i że imperialiści szukają wyjś sków łów lokalnej komisji wyborczej.
działu
Informacji - Ministerstwo
Podobnie, jak w lokalnYCh komi- cia z kryzysu w awanturach wojen Spraw
Zagranicznych Republiki Wę
sjach przy obliczaniu głosów obecni nych, "Prawda~' pisze:
byli specjalnie upoważnieni do tego <lO.............,...,...".~""~."'" -">OO<XlCXlO""'O": : lOa<XlO(r"'-,.... - - ..... " l . . vc·XlOl(X'On'.. "'....
przedstawiciele organizacji spcłeczKomitet Łódzki PZPR zawiadamia, że
nFh ora/Z przedstawiciele T)rasy. Po
podpisaniu protokółu, przewodniczą
NARADA AKTYWU PARTYJNEGO,
cy komiSji ogłosił wynikł ·;vyborów.
na której referat wygłosi zastępca kier. Wydz. Rolnego KC
Wybranym zostaJe ten ka.ndydat,
D
•
l ki • d
.
który uzyskał absolutną, większość
PZPR Tow. Jerzy Teppicht n.t.:" roga WSI po s eJ o socJ&głosów.
Iizmu", odbędzie się dziś, dnia 13 marca b. r. o godzinie 17
Radziecka ordynacja
wyborcza
w sali Filharmonii przy ul. Narutowicza 20, a nie jak uprzednio
przewiduje I.arę S-letniego więzienia
podawaliśmy w sali Szkoły Centralnej PZPR.
dla wszystIdch osób urzędowych lub
członItów komisji wyborczych, któWeJsCle za upr.:ednio wydanymi zaproszeniami.
rzy sfałsz-owaIi dokumenty wyborKOMITET ŁÓDZKI PZPR
cze względnie świadomie dokona.li
fałszywego obliczenia dosów.
~.>O"""OCIOOOCiII)OCII::X>OC""""XI.OC"IO:>OC>cICHC,,,,,,a,,,,,,,,a>o:,,,,,,ooc,"""":a::>Clla,JO<lC>ocxXIDC""""""''''''>O'''''""""""'......~"'""'"
ły

'!'owarzysz Józef Stalin

szczęścia

o

z o

o mu

Steel, Rockwell Kent, John. Rogge
i James Endicott.
Na Dworcu Leningradzkim odjeż_
dżających żegnali: deputowani do Ra
dy Najwyższej ZSRR Simonow i Sa
monenkowa, przedstawiciele Radzieckiego Komitetu Obl'ony Pokoju SUTkow, Zawadzki, Kotow i Za'sław
ski, grupa pisarzy i UCZO'llych radzieckich,
stachano~y
przedsię
biorstw moskiewskich oraz przedstawiciele Towarzystwa Lączności Kulturalnej z Zagranicą, Antyfaszystow
skiego Komitetu Kobiet Radzieckich
i Antyfaszystowskiego
Komitetu
Młodzieży Radzieckiej.
Przed odjazdem pociągu członek
delegacji Laurent Casanova p<>dzię
kował
społeczeńs.twu
radzieckiemu
za serdeczne przyjęcie, podkreśla
jąc, że jasna odpowiedź Rady Najwyższej ZSRR na spel Stałego Komitetu przyczyni się do dalszego
skupienia i umocnienia szeregów
obrońców pokoju na całym świecie.

Pekin na

cześć

niej pomocy narodów ZSRR masy
pracujące krajów demokracji ludoMao Tse-tunga
wej. Z chwilą zawarcia trwałego an
PEKIN (PAP). Jak donosi. ageneja
tyimperialistycznego sojuszu między Nowych Chin, Polityczna Rada Kon
ZSRR a Chińską Republiką Ludo- su1tacyjna wydala bankiet z okazji
wą, obóz pokoju, demokracji 1 socja- powrotu .z Moskwy przewodniczące
lizmu przekształcił się w niezwykle go Centralnego Rilądu Ludowego
potężną siłę. Dalekowzroczna leni- Chińskiej Republiki Ludowej
Mao
nowsko - stalinowska polityka zagra Tse-tunga oraz przewodniczącego
niczna, konsekwentna i zdecydowa- Państwowej Rady Administrgcyjnej
na walka o pokój i współpracę mię- C~ou En-laia. Na bankiecie obecni
dzynarodową, zaskarbiły
naszemu I byli członkowie rządu, przedstawicie
krajowi sympatię i poparcie setek ~ le armii, partii politycznych oraz ormilionów ludzi na całym świecie. 'ganizacji społecznych.

I

SkODlproDlitowaoi dyploDlRCi USA
muszą opuścić Węgi,ers~ą Republikę Ludową

1I0ta

rządu Węgier

I

lI ., .

do rządu Stanów Zjednoczonych

gierskiej wystosowało 10 marca do dnie, które stanowiły podstawę dla
poselstwa USA w Budapeszcie no- wydania wyroku, jak t~ 'rola, jaką
wą notę, w której stwierdza m. in.,
odgrywali w rzwiązku !Z tym pracow
co następuje:
nicy poselstwa, zostały dowi.edzio"Notą z 23 lutego 1950 roku rrz;ąd
ne
nie tylko na podstawie szczegówęgierski chciał umożliwić rządowi
USA wyciągnięCie według wlasnego łowych zeznań oskarżonych, lecz r6
uznania wniosków, jakie wypływa wnież na podstawie zeznań świad
ją z faktów, dowiedzionych w c.Il.asie ków i na podstawie liCllnych dokuprocesu Geigera i jego wspólników.
mentów, nie budzących 'lajmniejRząd węgierski pragnął w ten sposób uniknąć pogorsrzenia stosunków szej wątpliwości.
między obu kraja.mi.
Rząd węgierski - stwierd~a w &a
Ministerstwo Spraw Zagranicz- kończeniu nota - uważa ,za szcrzenych Republiki Węgierskiej stwierg6lni e osobliwe, ),Ż rząd USA w nodza jednak, iż rząd USA nie zamierza według własnej oceny wyciąg c:ie swej mówi o "samowolnym i nie
postępowaniu
rządu
nąć wniosków ze wspomniany~ :fa- przyjaznym"
któw, W /Związku /Z tym rząd '.vęgier węgierSkiego, podczas gdy właśnie
ski domaga sję, aby rząd USA odrrz:ąd USA wydał różne samowolne i
wo,ał attache wojskowego USA "IV
Budapeszcie, płk. Jamesa Krafta, rla nieprzyjazne w stosunku do Węgier
stępcę attache wojskowego
- płk. zarządrlenia. Rząd USA rz pogwał
Johna Hoyne'a oraz zastępcę atta- ceniem art. 30 traktatu pok'Jjowego
che lotniczego - Donalda Griffina
jako osoby, z których każdą rząd od długiego już czasu odmawia. wywęgierski uważa
za "persuna non konania swych zobowiązań rz tytugrata".
łu restytucji wywieziocego na zaW dalszej części swe.i 110~Y rząd chód mienia węgierskiego, a ponadto
węgierski kategorycznie
protestuje prócz wymienionych w ostatmej no
przeciwko zawartym w noci~ amecle ~arządl2:eń takich, jak zakaz WY
rykańskiej próbom rlakwes~id'nowa
jazclu obywateli amerykańskich na
nia legalności węgierskiego wymiaWęgry oraz bezprawne zamknięcie
ru sprawiedliwości. Rząd węg:erski
konsulat6w węgierskich W C1evela.n
stwierdza w związku z tym, że pradzie i Nowym Jorku - wyda? ostat
cownicy poselstwa USA w Budapesz
nin zarządzenie w sprawie sl'kwescie obecni byli na wspomnianym
tru należności węgierskich w Amery
procesie i mieli możność pr.zekona~
nia sie, że zarówno t>Ope!nione rlbro
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Wielkie ŚWieto ludzi radzieckich

C Iy narlld g·łosuje na S1ALINA
I{ a'? dy

MOSKWA. 12 marca.

człowiek radz.iecltl. l1ie~a-

:"'lemie od tego, gdzie 1I1ę !ZnaJduje - zallim wrzuci kartkę wyborczą do urny - !Zwraca spojrz~rlie w
stronę !MoskWY, gdz\ę
tyje Stalin,
w stron~ l'!ią1inowskiego Okl'ęgu wyborczego stolicy ZSRR. z któ.ego
ikandyduje do
Rady Najwyższej
ZSRR Wielki Wódz narodów.
Oddając głos na kandydatów stalinowskiego bloku komunistów i
bezpartyjnych, katdy człowiek radzieeki, czy to miesvkaniec północ
ne.i tundry, czy też błękitnego wybrzeża rnórrz. południowYOh, ~y kijowski tokarz, czy iwanow~kJ. włók
ni.arz, c~y nąuclZyciel repubUIti ta~
t arsklej, czy kołchoźnik z Tadżyki
stanu - każdy bez WY ,ląt,Jtll śle
Swe szclZere życzenia Wielkiemu Sta
linowi, wkł,adając w wypeln!enie
swego obowiązku obywatelSlt~go
caJłą miłość :i oddanie dla okrytej
chwałą PartU Bolsrz.ewików, dla mą
drego Budownic!Ze'go komun1zm\t.
Moskwa .. ,stalinowski ,'kręg wyborczy" . tu. głosować będą wyborcy,
którym w udz.iale pr~ypadło wJelIde szczęście, wjelkl zaSZC1<yti cI.
'któr~y oddadzl} głoll na Nauclyeiela
i Ojca narodów, Józef. 8ta.lIn1\.
ŚwJt nie zdążył ,iesll:cze całkowicie
rOlZproszyć
mroków nocy, gdy na
rzęsiście oświetlonych, z lekka prrz.y
proszonych śniegIem t.lllcnch zaroIlo
się od setek ludzi. To wYborcy okrę
gu staUnowsłtiego: · robotnicy l lniy.
nierowie fa.bryki sprzętu ęlektrycz
nego oraz tka.lni bu. SZClI8rbakowa,
którzy pierwsi na ·lIIwym zebraniu
pr7;edwyborezym wy.sunc:ll Józefa
Stalina jalto kandydata na. deputowanego do Rady Najwyższej ZSRR.
Spieszlł do
dzielnicy wyborc;zeJ,
gdyż każdy z nicb chce być pierwSZYllll, który odda lIłQfi na Stałina.
Spieszą tri ku dzielnicom wyborczym gospodynie dOlllowe, wł~knla.
Il'ze, lekarze, biuraliści 1 kaięJrowl,
studenoi. WŚl'ód WYborców "'ic1~l się
wielu przyjezdnych, ,k ,i órym na pod
s1awie SPeojalnego ~aświadtlliflJlIa
ordynacja wybol'(l&a przyznaje prawo
głosowania
w którejkolw,iek
dzieJl'llllcy 'Wyborczej 'łr~du. Tote:l
każdy, kto linllllllzł siC w Mosllwie
w historycznYm dniu wyborów. ko~
r%ysła !Pl ok~ji i s,p ieszy ił,. okręgu
wyborezego, li: kióregG 1c&JI!lyduje
Stalin.
pjerwsza dzielnica wyborcza okr~
gu stalinowskiego /Znajduje si~ w są
siedzhyie fabryki sprzętu clektryaz
, nego, ("W pięknym Domu Pionierów
i Uc.zniÓw. Nad drrz.wiarru widnieje
napis: ..Witajcie". Na frontonie gma
chu ~ wielki portret · Stalina, JXld
nim - ułożone z żarówek elektrycz
nych sława:
,;Niecb tyje kandydat !)aJer!) narodu, Wie.fki Stalin!"
GodziM 5 rano. GłollOwanie rGZpocznie się o 6, ale w rzęsiście
oświetlonym pr:l:edsionkll
pełri.o już
ludzi. Wśród oczekujących chwili
rozpoczęcia głosowania widzimy · lau~
reata nagrody sta~inow~kiej, dyrektora fabryki SPl'Zętu elektrycznego,
inżyniera Włodzimip.rza Aleksandrowa, kierownika kom!!omolskiej bry.
gady mładzieżowej faltryki - Klau.
diusza Pyszkowa, lltudenta Sergiusza
Iszczenko, kt6ry puyjechał do Moskwy z dnlelciej Syberii, inżyniera ie~
rewańskiego Norii!) Elnarowa,
żoł·
nierza Armii Radzieckiej Iwana Mien
szykowa; który spędza urlop w Moskwie. Przy pokrytYl" 5tosern gallet
i czasopism stole siedzi Ilia Nikltln,
zasłużony emeryt: ma on za sobą 61
la t owocnej i ofiarnej pracy.
S~ląchetna ambicja, która spowo.
dowała, że ludzie ci tak wcześnie zjawili się w dzielnicy wyborczej, ma
głęboki sens. Wnaia go w prostych
słowach in'żynier Włodzimierz Alek·
sandrow: "Serc" kaidego z nas pJ'ze~

(Ciąg

dalszy)

W walce
z rewizjonizmem
't'ymczą,sem w kraju SDKPiL prze:iywa masowe aresz,t owania i Marchlewski ZmUS7iO>ny prze'bywać za
granicą,
osiedla sit w Niemc:lech.
Współpracuje tam z niemieckim ruchem rewolucyjnym w szeregach nientieekiej socjaldemokracji. Pisuje do
niemieckiej
teoretYC2lllego organu
S-d "Neue Zeit" i d() "Vorwąrts",
"Miinehener Post" itd. Nie przery.
wa praey w SDKPiL, pozostaje nadal
członkiem jej Zau,du Głównego.
Kiedy w 1898 r. prawicowy dzia.ł/.lcz niem-iec1
k i S-d, Bel'llstein wystcpuje z, rewizją rewolucyjnego mM'biznm,ot.4'zucając walkę klas,
potrzebę rewolucji,
stając na gruncie
t,ulepszenla'l kapitalizmu poprzez reformy - Marehlewski natYchmiast
kieruje w nieglO ostrze swero piórll.

Spotkanie

;r;

Leninem

w

niespełna dwa lata później zetłmął się Marchlews'k i w MORach.iułat
po raz pierwszy z Leninem, Znając

llor+konale stoi3unki w Niemczech i od
a:"nych sprawie rewolucyjnej towal"Zyszy, dopomógł Leninowi w zOI·ga.
nizowaniu drukarni i Inalezieniu moi
liwMci przewozu do Rosji "Iskry" pisma, które odegrało międzynarodo
wą rolę w walce z rewizjonizmem,
w wnlce o utworzerue przez Lenina
w,olnej od oportunizmu partii klasy
J"clloŁniczei nowel!:o typu.
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Prawicowo-socialistyczni służalcy
Wall Street

wraz z matka dzieci I(arasiewów - to młodzi ludzie radz.ieccy,
którzy są inżynierami, lekarzami,
.,ficerami A.rlllJii Radzieekiej. Wrzu.
cając do urny
kartkę z il\lieniem
Stalina, stara kobieta mówi: "śL",6
TOWARZYSZOWI
STALINOWI
SŁOWA GOR4CEJ WDZI",6CZNOśCI ZA SZCZiśCIE MOICH DZlEpełnia ogromna wd:męczuość dla StaGłosuje Sergiusz Łapinin, majSJter CI".
lina, dla nalliZej Partii, dla lZQdu ra-I fabryki sprzętu elektrycZinego, który
dzieckiego, za ws,z ystko (lO dla nas wręcza przewodniczącoej komisji wySiódma raJlJO. Większa grupa stuuczynili. Jeśli oddam głos jeden borczej list, wyrażający myśli i uczu- Gentów kieruje się do gmachu jednej
l; pierws.zych, to głfboką satysfakcjł cia każdego zarejestrowanego na li- z llajstarszych
.wyŹ'SZych uczelni w
da mi świad()mość, że wypełniłem śeie wyborców okręgu stalinowskie- MOSlkwłe, Wyższej Szkoły im. Baujuż swój obowi,zek obywatel!lki, że go.
mana, w której mieści się 84 dzielnigłosowałem już ua tWÓJ'ct naszego i
"Głosujllc na Towarzysza Stali. ca wyborcza okręgu stalinOWSIkiego.
I!lzc lllęśeia, na wielkie,o człowieka, II
na _
p,i sze Łapinin _ głosuję Młodzież niesie wysoko ponad gło·
i d'"..lała In08C
• • s t anowl•
kto'rego ~ycl'e
~
tym samym na władzę radziecką, wami portrety Towarzysza Stalina
'r
ofiam'"j
łuLb
dl
k
•
wzo
'" I
.. Y
a sprawy Oo!
na Partię Bolszewicką, wypowia- i marszałka Bułganina. Ida_ z pieś.
••
Gl"bokim
echem odbinlunl'zmu"•
dam się za naszym szczęściem, z!\ nią na u~tach.
~
~"
L
;'
uderz'"'ń
• . • świetlaną, szczęśliwą przyszło- J·a. się ten wesoły, młodzieńczy śpiew
S "e-..
......
,. zegara na wlezy
1
- -iej t o 11)'11'nał rozpoc1/;ęc~a
. ,
w sercu każdego mieszkańca Moa·
IIpas....
ścią naszych dzieci.
Głosując na
wyborów do Rady Najwyż·szej. Ot wie )
Stalina wypowiadam się tym sa- kwy. (,
raj, sit słeroko drzwi lokalu wybor-:
mym za życiem, WY{lełnionym po·
Godzina 7,45. Na terenie 8ł dzielkojową. twórczą pracą, za- poko. nicy wyborczej oddała głosy przeszło
czego pier,,:slej dzielrue)' wYborczej;
okr,gu stabl\Owskicgo MO!!lkwy. Sto. i
jem demokracją i postepem na połowa· wyborców.
wa, k.tórymi przewodnicząca komisji I
świ~cie".
,
I
_.
J Bar b ara S yrkowa, wita
'
We wszystkich dzdelnicach • okrtgu
d-;jjI~nlcowe,
W·
•
h 30 • t
Clą~U .ple~wszyc
!"Inu w stalinowskiego panuje ŚWIQtecUla
wyborców brzmi, ązczególnie ser- ,
""'Ine".
..... .,' PierWSZej
okręg.u Iltmosfera. Piękne jest święto całego
A"nie'''~
de ....
..... ..Ułego'lne j g ł,,,,I
t l'
k'dZlelmcy
. wyborczej
łn'ł
bo'
1
i IIInaczłlnia:
s a Inows I~go w1pe 10 o wląze.c narodu 1adueckiego, narodu-twórcy,
obywatelski ?40 osobo
narodu • niestrudzonego pracownUca,
Niech mi "'-'n I.~.I' d od
"
','f" Cł "V"Zle, r
zy
k '
d' d'"
b'
przYjacielt, serdł!eznie powitać . W dzie~nicy wyborczej N:; 2 pier:w- t~ry w nlu ZlSle)S~ym wy lera
Wa!I w dniu ollólnona:!:adowego, ' SI od,dali, głos. członkOWie rodzmy najlepszych swych syno~ ~ na~zel
urOCZY8tel'O awdęta, w dniu wY' KarasIewow.. Pierwsza.. podeszła, d~ nego org~nu. wł~dzy panstwoweJ,-:
8lum (zWl'acaJ;w 4iię do AttIee, Spaaka, Morrisona, Rennera. i . borów do Rady Najwyższej ZSRR, l u~ny; AgrY.PJ.na Karasle\~a, ~to:e~ fR.adY NaJwyzsZ<lJ ZSRR, do ktorej
.
W myśl artykułu 75 ordynacji I plers ~do~1 order "Macl~rzynskleJ P\er~szym. ka~dyda!en\ całego naro- nych): - Bacmość! Równa.j w pra wo!
Rys. Kukryniksy "Prawda'~
wyborczej, otwieram głosowanie I Chwały pierwszego stoprua. Przy- du Jest WIelki Stahn.
byłe

Korespondencja
8'. Trequbowo
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~:~~l~I~~~]ITwórcza Irola krytyki i samokrytyki
I

cy całkowita tajność ..losowania,
PIerwszy głosu)'e inżynier AIAksan.,
lirow, jeden z tych pfac.owników moskiewskieJ fabryki sprzętu elektrycz
nego. którzy pracą SWI przys{larzają stale chwały swemu przedsiębiorstwu. W przededniu wyborów załoga
fabryki nie tylko ca.łkowicie wyko.
l1ała pla,n pj"eioletni, lecz wyprodu.
;;
kowała ponad plan towary, wartości
1.560.000
rubli. 12 czołowym oddzia.
łom fabrycznym przyznano zaszczyt,..
ny tytuł odd~iałów staehalllOwsJcich.
Drugi z kolei głosuje mies:zkaniee
Stalina badu, Tadżyk Siszan Hodżalew.
"Kiedy C)pu~załem Stalina bad mówi ze wzruszeniem Hodżajew zarówno koledzy, jak i krewni , prosili, abym starał sie głosować, jako
jeden z pierws7lyeh. Dlatego tak się
śpieszyłem!"
W pełn~'ln składzie

przybyła d{)
dzielnicy wyborczej brygada laureatki l\agrody stalinowskiej, Walentyny
Chrisanowej - Inicjatorki pracy we-'
dług harmonogramu godzinowego.
Głosuj,c na Stąlina, młode robot~
nk.e wyrażają w ten sposób wdzięczBOSC dla Wodza, dla rarUi Komunistyczne' za opromiel.łOJ\ą ciepłem
troskliwej,
stalin.ow!l>klej
opieki,
l'izczęśliwl! młodość. Dziękują ita to,
ie stoi przed rumi otworem droga do
wiedzy, do tw6rnej pracy, do ws:zyst'
)(lIch bogactw kultury 8OC:jaHstycznej.
l\Uode robotnice - członkinie bryga.
dy Chrlsanowej _
wręcza.Ją prze.
WOdRif!~ąeeJ komisji dzielnicowej mel
dunek na Imię Jó~da St.alina. W
meldUI\ku tym c2\ytam)':
•
•
"Kazdll " nas uw~zllł~ %3 śwłęt~ obowląz~l, ~czci~ ~zle~ wyboro~ no~yml OS1ągnIę~laml produk
cy}nyml dla dob~a 0Jczy~ny, \lCZcdc ~o pracą. kto~a ~yłaby ~a.
runkle~ . dla WIelkiego Stalll~a.
Po podjęciU W~l'ty stachanow!llkll~j
ku ezel wyborow brygada nasza
wyprodu~owała ponad plan 4.525
lamp radunvyeh ..."

k
'
Krytyka i samokryty
a jest potęzrozwoju społeczeństwa
socjalistycznego. Dzięki Partii Komu
nif>tycznej ZSRR metoda krytyki l sa
mokrytyki stała si~ ud~iałem najszel
szych _mas; . metoda ta Jest .w jej .rę,k h - dk
j tw ·
j
~~ SIO lem roz~o u
~)fCZ~ m,.cJa.ywy ma.s I?racuJących I WClą~Dlę
cia Ich do udZiału w rządach kra]e~:
p rzy. pO\llOcy k'ry ty ki i samok ry,
tY"1
pal:ba w,rkl'ywa braki w budo~nIc.
hVle panstwowym, gospodarcz)'m i
~ult';lrĄlnym, tą drogą prC?wadzi do
hkwldacjl wykrytych brak~w.
Krytyka i samokrytyka Jest nlero·
zel'waln!e związana z samą istotą
bo~szewlzmu, z Jego duchem rewoluc~)nym. Lenin nilzwał, partię bols~e'
~'ilcklł parf!ą nowatoro~v. ParUa. ta
Jest wrogiem wszelkiego zastoJu,
wszystkiego, co obumarłe i zacofane,
co hamnje rozwój nowych r~snących
sił społecznych.
"Wszystkle partie
rewolucyjne, które ginęły - mówił
Lenin ~ ginęły przez to, że wpadały
w zaroZ\lmialstwo; nie potrafiły dostrzec, w czym tkwi ich siła i bały
!'til! Dlówh' o swych słabościach. Ą
my nie zy!ni.e,my, pOllieważ ni~ ,boi·
my się mowlc o swych ,łąbosClolCb
i nauczymy się przezwyciężać sła·
bQ$ć".
"
. .
S~eroki rozwOJ krytykl l samokrytykl w ZSRR uwarunkowany Jest
konsekwentnym , demo<kra~ycznym,
charakterem, panstwa radZIeckIego.
M~sy p·racUJące Z:"RR korzystają v.:
naJsze,r:szym z~kresle z prawa k~rytykl
w dZJ?łalnoś!Cl organow )?anstw:owyc~ l, gospod<l;rcz,Yc~, co le~y w mtereSIe , '~zmocruema l r?zwoJ~ u~troJU liOcJllhstycznego, w mtereSle przy
śpieszenia marszu do komunizmu,
Możliwości krytyki i samokrytyki,
jakie stwarza dęmokracja radziecka
dla mas pracujących, są wyjątkowo
wielostronne, Masy pracujące krytykują braki na łamach prasy, w gazetach. Trybuną krytyki i samokrytyki
są rozmaite zebrania i konferencje,
poczynając od krótkich zebrań bryFrady czy oddziału, a kończąc na zjaną dźwignią
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z. dach i konferencjach. Na naradach
produkcyJ·nych w przedsiębiorstwach
~ kołchozach robotnicy, pracownicy
umysłowi, kołchoźnicy poddają kry,t yce pracę adminlistracji, omawiają
plu.ny pracy, zwracajtl uwagę na błędy i niedociągnięcia i wnoszą praktyczne propozycje, zmierzające do
ich likwidacji,
W dziedzinie rozwoju krytyki i
eliminowania braków w pracy praktycznej ważną rolę odgrywa radziecki system wyborczy. Rozpatrując j
ocąnlając krytycl!nie kandydatury osób, wysuniętych do różnych organów władzy pąństwowej l11dzle radzieccy analizują,' kwaufikacJe kandydatów i wybór ich pad. na tych,
którzy, icb zdan1eDj, b~d~ zdolni najlepiej realizować 'w swej działalnośc1 praktycznej politykęparUl blłl.
szewiekiej.
Krytyka radziecka Ola charakter
twórczy, ponieważ ludzie radzieccy
nie tylko starają się wykryć braki,
lecz Jedn()cześnie wskaząć lronkretne
środki ich usunięcia. Nie tylko wno.
S:Ilą oni propozycje, ale i domagają
sIę ich realizacjI.

Nowe samochody
rad:r;ieckie
MOSKWA. - Radziecki przemysł
samochodowy przystąpił do produkcj! seryjnej nowych typów samochodów o napędzie gaz~wym.
Sa.mochody te, zaopatrzone w specjalne urządzenia, odznaczają się
znaczną wytrzymałością i oszczE:dnością w eksploatacji. Zapas gazu skon
densowanęgo w specjalnych zbiornikach pozwala na przebycie trasy do
300 km.
Samochody. te mogą przewozić do
4 ton ładunku,

l?la przykładu , przytoczym,y niektore fakty.. ktore ' obserWUjemy w
Z R W
k
co?ziennej praktyc~ ,SR ,
ro u
ubIegłym w przedSIębIOrstwach przemysłowych, w transporcie, na budo· ' przeprowa d ZOJlO
wac h • w rO l n.l~twu;\
ponad. dwa ~Iłlony na~ad wytwór·
czych, na ktorych przYJllto przeszło
cztery miliony wnio,sków prow,!dzących do us~!aWnł.Dla prod~kcjl. W
toku dyskUSJI nad umowami zbiorowymi, setki tysięcy robotników wysunęły swe u:wag1 krytyczn~. i wniosły ponad mIlion ~ropozycJI, doły:
czących
qspraW01ema organizacjI
pracy l· prudukcji, pplep.szeni" warun,,"vw materlalńych .• kulturalnych
mas pracującyc~. !rudno po prostu
sobie uzmysłowlc, Jak ogromne eiekty daje w ska~i ogólnokrajowej realizacja propozycji robotniczych.
Twórczy charakter samokrytyki ra
dzieckiej przej(twia się ze szczególną
siłą 'We współzawodnictwie socjalistycznym, które Towarzysz St~lin na
zwał przejawem praktycznej samo~l':vt,yki r~wolucyjnej , mas, opart~j ,na
InlcJatyWlE~ twórczej
pracowmkow,
Sumowanie wyników codziennej pracy weszło w zwyczaj milionów uczestników współzawodnictwa, którzy
kontrolują i anaUzują swą pracę, odwainie krytykują własne błędy i bra
ki, obmyślają mętody, pozwalające
im 05iągnlł6 lepsze wyniki l pracują
stale nad pogłębieniem swych kwaliUkolcji. Walcząc o podniesienie wydajności pracy, ludzie radzieccy krylykują normy produkcyjne, które sta
Iy się już anachronizmem, przeszkodą na drodze rozwoju gospodarstwa
socjalistycznego i twor~ nowe, postępowe normy i metody produkcji,
Partia bolszewicka uczyniła niezmiernie wiele w ki8lunku popularyzacji krytyki t samokrytyki. JednakŻP. i dziś są w ZSRR ludzie, którzy
nie rozumieją należycie twórczej roli

Julian Marchlewski :1~m!I~,!':!~!ln'!M!:!!~"'!:!
W początkach 1900 r. Marchlewski
bierze udział w zjeździe zagranicz·
r.ych grup polskich socjaldemokratów. odbytym w Lipsku. Wszystkie
te grupy połąc~yły się wtedy w .. Stowarzys:t;enie, Robotników Socjalde.
mokratów Krolestwa Polskiego i Litwy za granicą", "Przegląd Robot,..
nicży" został organem partii a Marchlewsld Jegl) redaktorem.
W latach 1901-1904 na fali wzro·
stu maSowYch wystąpień rosyjskiej
klasy robotniczej, w oparciu o wzmac
niające się marl<sietowskie organizacje w Rasji, rośnie i krzep,n ie partia
polskiega proletariatu . SDKPiL. Jej
rewolucyjnej działalOO'Ści przewod:1Ii
J'Clian MarchleW8ki obok Róży Luksemburg i Feliksa Dzierżyńskiego.
Wchodzą.c
w okres rewolucji,
SDKPiL staje do walki ramię przy
ramieniu z klasą robotnic2\ł Rosji,
której prlEewodził Lenin.
, W tym okresie Matehlewski współ
pracuję z mll50wym p,ismem SDKPiL
"Czerwony S~tandal' l, popularY:luje
markaizm, wYdaj~c ksi!ł~kę "Ekonom.. nolił.Yezna". br.Jloni Dol<l111tośc.i. ziem

zaboru pruskiego w pracy "Stosunki
na ziemiach
polskicl1 zaboru prusikiego"_

społeczno-ek.onomiczne

Marcblewski

W

1905 r.

Wybuch rewolucji w 1905 r, za.stał
Marchlewskiego w Niemczech. Natychmiast przenosi się wraz z redakcją "Czerwonego Sztandaru" do Krakowa- Kraj ła,kn~e słowa o rew oluf;ji, żąda ws,kazówek, wytycznych.
Znajduje je w "Czerwonym Sztandarze". Tak więc pismo, którego mózgiem i sercem był MarchlewSIki, stało l!Jię rewolucyjnym agitatorem, or·
ganizatorem, kierownikiem.
WkrótA:e przenosi slię Marchlewski
do Warszawy. Rzuca się w sam wir
walki. Pisze artykuły, u1otki, wystę
puje ńa wiecach, zgromadzeniach ro.botniczych. Wzywa do WSpÓlnej walki z proletariatem rosyjSikim zarówno przeciw caratowi i ldasom panującym w Rosji, jak i przeciw obszarnictwu, burżuazji pols,kiej oraz zdradzie piłslldczylwWSlkiej PPS.
Walki rewolucyj.ne przeciw caratowi i obszarnictwu zmieniły ' jego pogląd na problem wsi i zbliżyły go do
leninowskiego pojmowania kwestii
chłODskiei_

I .Przed w

mieńszewi

kom i prawicy PPS
\ z rewolucyjną konsekwencją pro-

wadzi MarchlewS'ki i w następnych
latach walkę zarówno przeciw caratowi, jak i mieńszewikom, burżuazji
polskiej i piłsudczykowskiej PPS.
Oto co pisze w 1906 r. w związku
z wystąpiCll1iem DaszyńSlkiego przeciw wspólnej walce polskiego i ro,s yj·
skiego proletariatu: "Podkreślając
w nieprzejrzystych, mętnych frazesach "głęboką różnicę" istniejącą pomiędzy
charakterem walki u nas
i w Rosji, chełał (Das~yńslki - przyp.
red,) ... w niesłychany sposób zdewrientawać
politycznie niewyrobionych robotników. Nie ma nic bardziej nieQezpiecZ1leg'O, niż sianie ta·
kiego rodzaju waśni pomiędzy polskim a rosyjSikim proletariatem w
chwili, gdy trzeba zjednoczyć wszystkie !liły, by móc stawiać czoło kontrrewalucji".
Wkrótce
zolttajc
Marchlew8ilu
aresztowany. A kiedy w styczniu
1907 raku znalazł się ~a wolności,
przystępuje od razu do dalszej ofiar~
nej walki. Poszukiwany przez żan·
darmerię udaje się ponmmie dA) Ni.
miec. skad· wraz z towal'zyszam' ki2-

-,- ' zapytuj.!

Towarz'y~z " Stalłn.

Znaczy to, że robotnicy stają się aktywnymi uczestllikami kierownictwa
kraju, gospodarki, przemysłu. A to
musi wzmocnić wśród robotników
świadomość, ze są oni gospodarzami
kraju, musi pobudzić ich aktywnolic,
ich czujność, podnieść ich poziom
k\llturalny"..
•
'
Na przyij!ładzle krytyki l samo<krytyki bolszewickiej, bratnie partie ko~
munlstyczne i robotnicze UCl:ą się wy
krywać swe błt;dv i na tej podstawie
\\o-ychowywać swe kadry, ' wychowywać klasę robotniczą i sz;erokie warstwy ludności pracującej.
Krytyka i samokrytyka w krajach
demokracji ludowej przyczynia się
do zaostrzenia czujności' w stosunku
do- zalmsów agentury titowskiej t Innych agentów imperializmu angloamerykańskiego.
Rozwój masowej
krytyki t samokrytyki pomaga w kra
jach demokracji ludowej wciągnąć
masy do budowy społeczeństwa so'
cjalistycznego i nowej państwowo
ści.

Partia bolszewicka i rząd radziecki
dają przykład, jak nale:iry: stosować
krytykę i samokq<lykę w Interesach
Itarodu, w interesach sprawy demokl'acji i socjalizmu. '
ciwko

hnper ;~ "styczt:.ej

polityce bur' Jest jednym z tych, którzy
podpisali Manifest w 1912 roku. pożuazji.

tępiający

nadciągającą

katastrofę.

W rok później ogłasza płomienną
broszurę "Wojna i rewolucja"', która atanowi groźne ostrzeżenie przed
7.bliżającą się wojną imperialistyczruje pracą organizacji krajowej !1ą, W napisanej w tym czasie ksil}ż
SDKPiL.
ce ,Antysemityzm i robotnicy" demaskuje sprężyny klasowe antysellIityzlUU, zwalcza zarówno antyse.
ogniu pracy
mityzm polskich klas posiadających.
rewolucyjne;
jaJ, j nacjonalizm żydowskiej buduą,>
M8J.'Chlewski uczestniczy ja'ko przed- zji. Bl'oni stanowhka internacjom
stawiciel SDKPiL w SlZeregu zjaz- lizmu proletariackiego.
dów.
Na Międzynarodowym Kongt'esie
Utworzenie
SocjalistYC~llym
w Stuttgarcie w
1~07 roku
referuje MalrchlewSlkil
" Spartakusa"
kwestię kolonialną. Na
Kongresie
Sierpi eń 1914. W0jna.
II Między
tym do walld z oportunizmem !ikunarodówka zdradziła internacjonapłaj, się wokół Lenina wr8lZ z rewolistyczne interesy klasy robotniczej,
lucyjną częścią Kongresu Marchlew·
raz{ladła się na poszczególne socjalski i Róża Luksemburg.
SlI:owinistyczne partie, popierające
Do historii ruchu robotniczego swoje rządy w krwawej rzezi wlOjen~
przeszedł
artykuł
Marchlewllllriego nej .
przeciwko przywódcy mienszewików
Marchlewski uczestniczy
wraz
Hatrosowowi, który spotkał
się
z Różą Luksemburg, Klarą Zetki,n,
z uznaniem Lenina.
Karolem Liebknechtem i innymi w
W roku 1910 bierze udział Mar- stworzeniu nielegalnęj organizacji
chlewski na zaproszenie L.nina w "Spartakusbund" (Związ ek Spart.anaradzie grupy rewolucyjnych inter- kusa). Jako redaktor pisma "Listy
Spartakusa" Marchlewski z całl! panacjonalistów w Kopenhadze.
sją ujawnia zdradziecką, antyrobotZaostrzają się
konflikty między niczą działalność przywódców socjalpotęgami imperia.listycznymi. Nara- demokracji
niemieckiej, mobilizuje
masy do zbl'lO'j nej walki przeciwko
sta niebezpłeezeń~two wojny,
Z całą energiQ i rewolucyjnym za- niemieckiemu imperializmowi.
pałem występuje Marehlewski Ofze'0, c. n.)

wybitny przywódca polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego
Marchlewski jeden z przJwódców
SDKP i L

kry tyki i samokrytyki, ponieważ nie
zel wali jeszcze c ałkowicie ze spuści
zn ą przeszłości ,
Dlatego też oltrze
kl'ytył\i j samokrytyki zwrócone jest
w ZSRR przeciwko przeżytkom kapitalizmu w świadomości ludzkiej, pne
ciwko resztkom starej moralności
burżuazyjnej,
przeciwko uleganiu
wpływom reakcyjnej kultury bur*uazyjJlej, jedJlym słoweIu - przeciwko
wszystkiemu, co wpływa hamujjłco
na budowę komunizmu.
Krytyka i samokrytyka odgrywają
ważną rol~ w dziedzinie umocnienjO
i rozwoju umiejętności l'ząd21enia
krajem. .,JeŚli robotnicy korzystają
z możności jawnego 1 bezpośredniego
krytykowania braków W pracy, moinQŚcł ulępszania J1a~zej pracy . i POlUwania jej naprzód, to . Co tO~l\,aciyl

W

•

•
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Zbliż
wysiłkiem

Planowanie obejmuje wszyst- I zuje, że chłopi mało i średniorol
kie dziedziny ;;:ycia gOSPOdarcze-I ni w całej pełni zrozumieli dogo Polski Ludowej. Tylko wów- niosłoś(! tej akcji. W ogromnej
czas bowiem możemy mówić o większości dostawcami zboźa do
pełnym wykorzystaniu
wszyst- punktów skupu, prowadzonych
kich naszych moiliwości gospodar przez Gminne Spółdzielnie są wła
c:;~ych i zasobów, jeśli
działal śnie chłopi
mało 1. średniorolni.
ność naszą opieramy o racjonal- Wysokie przekroczenie norm pla
ne
planowanie,
obejmujące n ,-, .vanych na poszczególne gmiwszyst'kie zagadnienia.
Jedną z ny i gromady stało się możliwe
pierwszych ;form gospodarki pIa- właśnie poprzez ogromny udział
nowej w rolnictwie była kontrak chłopów mało i średniorolnych,
tacja, która stwarzała w gospo- powiedzmy nawet więcej, podarce bazy surowcowe, którymi przez ich wyłączny udział w
można było w sposób
właściwy akcji skupu zboża. Ważnym czyn
i racjonalny operować. Skutecz- nikiem warunkującym sprawny
ność gospodarki planowej widzi przebieg akcji jest
skrupulatny
my dzisiaj chociażby na przy- i właściwy sposób planowania na
kładzie
pomyślnie
rozwijającej poszczególne
gminy. Ogromnie
się kontraktjlcji trzody chlewnej. charakterystyczne są tutaj cyfry.
Ilość mięsa, znajdująca się w 0.- ilustrujące wykonanie skupu.
brocie wewn~trznym pozwala cal
W pierwszym 6kresie (chodzi
kowicie na zaspokojeniE: potrzeb tu o ŻiytO) , gmina Pławno w pomieszkańców miast i wsi.
Rów- wiecie radomszczańskim,
plan
nież ważnym elementem gospo- swój wykonała w 500 procentach.
darki planowej jest akcja skupu gmina Wielgomlyny w 395 prozboża. Całokształtem
gospodarki centach, gmina Przerąb w 305
z,asobami surowców w kraju bę proc. Natomiast planu nie wykodzie można w sposób słuszny i nały gmina Dobryszyce
65
właściwy
gospodarować
tylko procent,
gmina Rząśnia - 57
wówczas, jeśli skup zboża zosta proc., gmina KłonLice - 77 pro
nie opa.rty na ścislyI1' planowa· cent. Należałoby oię zastanowić
niu. W ten' bowiem sposób wyeli tl,ltaj, 'jakie przyczyny spowodominowa~e
zostaną całkowi~ie wały taki stan rzeczy. Czy plan
, wszystlnę elementy spekulanckIe, został w niewłaściwy sposób októre przez swoją wrogą dzia- pracowany, to znaczy nie wzięto
łalność usiłuj ą wprowadzić cha- pod uwagę obiekt y ,mych warun
Os i zamieszanie w naszej gospo ków, w jakich znajdowały się po
darce. W pow. radomszczańskim szczególne gminy, czy też akcja
przebieg altcji skupu zboża wyka skupu zboża w gminach nie wy-

iq się letnie Iwakacie

Jednym z czołowych zadań Komitetów Rodzicielskich jest przygo
towanie akcji kolonijnej dla mło
dzieży szkolnej. Prace te winny być
przygotowane jaknajskrupulatnlej,
g~yŻ dla dziecka prll;emęczonego 10
miesięczrtym

Akcja skupu zboża ele~e!tem gospodarki planowej wrolnictwie

umysło

Ogromną l'olę

w
letniej odegraia ZMP 1 ZHP. ZMP zajmie slę
wczasami dla młodzieży starszej, a
ZHP dla młodszej. W roku bieżą~
cym harcerstwo orj1;anizuje kolonie
czyli obozy harcerskie, które obejmą prawie 75 proc. całej młodzieży
szkolnej ze szkół nodstawowych mia
sta Pabianic. Obozy hufca pabianic
kiego zorganizowane będą w woje
wództwie olsztyńskim.
Dla dzieci słabszych fizycznie
Inspektorat Szkolny w Pabianicach
Przygotuje specjalne kolonie sanakuo swego kraju.

rea1i~owaniu ~kcji

toryjne, gdzię młodzież będzie się le
czyć pOd fachową opieką lekarzy i
pielęgniarek.
•
Akcja kolonijna dla młodi:ieży w
Pabianicach w roku obecnym bę
dzie rozplanowana na szeroką ska
tę. Inspektorat Szkolny liczy na to,
iż Komitety Rodzicielskie i organizllcje młodzieżowe wywiążą się z
obowiązku, jaki na nich spoczywa i
zorganizują wraz z Inspektoratem
wygodne i piękne kolonie, na l~tó ..
rych dzieci nabiorą sił do pracy
przed nowym rokiem szkolnym.

nie zo- wyzką, sa też gminy, kt.óre praw
sposób niewłaściwy.
spopu- cują
Wp{awdzie różnice tutaj nie 'lą
laryzowana?
.
Jeśli chod:d o inne zboża. jak może tak rażące, jak w wypadku
pszenicę, żyto, owies,
cz." jęcz skupu żyta. Mimo to jednak istmień sytuacja wygląda w podob nieją·
Nad wykonaniem planów skuny sposób. Są gminy, które plan
swój wykonują z poważną nad- pu zboża muszą stale czuwać

Kola ZMP

muszą

Zgodnie z u.chwałami Prezydium
Zarz~du Głównego ZMP i Pre:;:ydium
Zarządu Wojcwódzkie90,
!itwierd~o
ne zostało,. iz w procach org,mizac:yjpych kół ZMP nie doceniano dotychczns w dostatecznynl stopniu llllaezellia i roli pism organizacyjnych w
w(llce o podnos2;\'!nie poziomu całej
organizacji, ,l' zwłaszcza jej aktywu,
tak aamo, jak nie zdl;lwano sobie w
pełni sprawy,
że każdy egzemplarz
ZMP-ow$kiego pi~ma, docie~'ając z
aktualnymi Wi<lQOlIlOściaroi i. wskazówknmi do najbard~icj odległego
kola, które cz~sto z przyczyn natul'Y
technicznej nio jast niejednokrotnie
(lbsłllŻOn(! prz~l, członków

wyższych

inf; tancji organizacyjnych, odgrywtl
ogromm\ rolę w prąqy politycznowychowawczf;i i organililcyjnaj.
Pn:y ocenianhl p<>zlomu polityczne.
go i organizacyjnego Koła nie b{ano
pod uWllgę stemu proll.llmeraty i czytelllictwa prasy organizacyjnej, milno, iż jednym ze sprawdzianów poZiOlllU wyrobienia PQlitycwlo'.gO człon
ków poszczegÓ1ny,ch kół winien być
stan czytOlnictwa. Ja:mym jest bowiem. że kołil pOi:bawiQue prasy organizacyjnej, a .szczególnie centralnego pisma - "Pokolenie" rozluźnla.
ją swój kontakt z całą organizacją,
nie rosną dostatecznie silnie ideologicznie i organi:l:acyjnie, często nię
potr afią prowadzi~ s.kutecznęj walkl
z wrogą propagandą i wrogiem klltsowym oraz nie potrll.tią lizybko i
lIkutecznie reagować na. zjawiska, Z/lchopzące w naszym życiu o,ganizacyjnyU1 i politycznym.
Toteż zagadnieniu temu winniśmy
poświ<:cić
więcej uwagi.
Zagadnieniem tym winien mocniej żyć ąktyw
młodzieżowy, a zar:j!ądy poszc)!:ególDych kół winny już no. najbliższych
posiedzeniach przeanalizowaĆ! dotych
~asową sytuację i rozpracować przy
pomocy instruktora 'kolportażu plan
pracy tego odcinka na najbliższą

Z

O~Wie~lBmy ~wietli[! Związku ~oiowoi~ów OWoloo!t i~emo~rB[i!

I

Chłopi Przesiadłowa zawsze pierwsi

SpekulanCI·

W

Spółdzielni€,

PZGS, -jak
Gminne Komisję ROU1€).
Bowiem tylko w ten sposób, pO'przez stałą kontrolę i poprzez sta
łe czuwanie nad całością
akcji,
można przyczynić się do usunię
cia braków i niedociągnięć, hamujących właściwy jej przebieg.
również

pracę

wzmóc

na odcinku prenumeraty i czytelnictwa pism

wym. nieodzowny jest odpoezynek
na dobrze zorganizowanej kolonii.
Doświadczenie lat ubiegJ:ych wykazało, iż jeżeli chodzi o akcję kolo
nijną w Pabianicach, to nie stała
na na należytym poziomie. Złożyło
się na to kilka zasadniczyęh
przyprzyszłość.
Wit.
czyn, a przede wszystkim fakt, ze
wszystkie prawie Komitety Rodzicielskie za późno przystąpiły do przy
nosząc" UJęd·rówek
gotowań do akcji letniej. Akcja ko
lonijna objęła zbyt małą część dzie
ci szkolt:lych z powodu często wadli
wej pracy organizacyjnej Komitetów Rodzicielskich przy posll;czegól
nych szkołach.
Następną
rzeczą
wpływającą
ujemnie na poziom
prac kolonijnych była strona te- Świetlica tomaszowskiego Związ diowego. Projektowano zorganizo ściowa biblioteka zostanie znaczchniczna całej akcji. Kolonie w la- ku Bojowników o Wolność i De wanie sekcji ping-pongowej, lecz nie powiększona.
Gdy mowa o trudnościach.
tach ubiegłych przeważnie organizo mokrację mieści się przy Pl. Ko- brak jest stołu i sprzętu. I co
wane były w pobliżu Pabianic i
gorzej, młodzież, która przycho-I gdyż tak :' lŻ jest, .. " w wypadku
ściuszki
1.
Zostana
ona
urządzona
wciąż urządzane były w tych
sadzi do tej świetlicy może korzy- tej świetlicy więcej jest trudnomych miejscowościach, co w wiel- wspólnym staraniem Związku Bo stać tylko z jednego kompletu ści niż sukcesów - to wskazać
kim stopniu zniech~cało znudzone jowników, Towarzystwa Przyjaź szachów i to jeszcze wypożyczo~ je;:;zcze trzeba na SZCi- •. ,.loŚć potą jednostajnośCią dzieci.
ni Polsko-Radzieckiej, Towarzy- nego.
mieszczenia, które hamująco moBłędy lat ubiegłych spowodowały, stwa Przyjac~ół Żołnierza i Związ
A
młodzież podobno garnie się Ż~ wpływa(: .~ ki
j. A gdy
iż Inspektorat i . Komitety Rodziciel
skie w Pabianicach w roku obec- ku Inwalidów Wojennych, któ- i chce pracować, toteż aby jej mowa o sukcesach - to niewąt~
należy
dołożyć pliwym osiągnięciem był ostatni
nym wzięły się do wcześniejszego rych władze miejskie i biura nie odtrącać,
przygotowQnia akcji letniej. Aby znajdują pomieszczenia pod wy- wszelkich starań, aby rozpoczętą poranek mickiewiczowski, który
pracę organizowania świetlicy do jednak ściągnął zbyt mało mło
przygotować się w 100 proc. na przy mienionym adresem.
jęcie młodzieiy żądnej odpoczynku
ciągnąć do
końca,
przyciągnąć dzięży szkolnej.
Organizacje
te,
urządzając
Komitety Rodzicielskie juz teraz
jeszcze szerszy zespół ludzki i
Na zakończenie dodać wypada,
świetlicę,
stawiały
przed
sobą
zajmą się poważnym i systematyczsłużyć mu lepszą,
niż
dotychże Związek Bojowników, w tronym przygotowaniem kolonii dla konkretne zadanie: wychowywać czas pomocą.
!ce o sieroty po poległych bojow
dzieci. Akcja ta w roku obecnym i oddziaływać poprzez świetlicę
Sprawa zorganizowania chóru nikach o wolność - prowadzi tu
musi być przygotowana z tym wię na młodzież, oddziaływać na nią
się fia- świetlicę dziecięcą, gwarantującą
kszą troskliwością, gdyż będzie óna poprzez pracę świetlicową, dobrą w świetlicy zakończyła.
posiadano po- opiekę i pomo. ni"! tylko w naobejmowała szersze masy łr1łodzie książkę i dostarczenie jej godzi- skiem, gdj j; nie
ży, niż w latach poprzednich.
wej i wychowawczej rozrywki. trzebnego do pr':b fortepianu. uce, ale i pomoc materialną,
Pierwszą czynnością w organiza- Oczywiście,
zadaniem świetlicy Mimo trudności, potrafiono zgro przez stale udzielanie 70 stypencji kolonii będzie wybranie terenu. jest również służyć szerokiemu madzić 700 A tomową bibliotekę, z diów dla uczącej się dziatwy i
W tym roku bowiem wszystkie pra
której mogą korzystać wszyscy, młodzieży.
wie dzieci znajdą się na koloniach ogółowi członków wszystkich wy a w najbliższych dniach warto(pig.)
mienionych
organizacji.
.
oddalonych znacznie od Pabianic.
Urządzenie świetlicy p-ochłonę
Należy
bowiem aziecku prócz
słońca i świeżego, zdrowego powie- ło ponad 100 tysięcy złotych. Sutrza dać trochę urozmaicenia, któ- ma ta jednak okazała się niewyrego trudno szukać w znanych już starczającą w stosunku do podzieciom Porszewicach czy Ko- trzeb, jakie świetlica posiada.
Wieś Przesiadłów pud Ujazdem ną zaliczkę na podatek gruntolumnie. Powodem, dla którego na- Jak nas informuje jej kieroWIlik, może się pochwalić dobrze zorga wy i Fundusz Oszczędnościowy.
leży kolonie organizować poza wo kol. Zalewski,
brak jest jeszcze nizowaną Ochotniczą Strażą Po- Po powiadomieniu chłopów o za
jewództwem łódzkim iest brak rze takich rzeczy, jak krzeseł, bez żarną· Kierownictwo jej troszczy sadach płatności - doslownie w
ki, bez której kolonie tracą swój
kilka godzin później, w dniu 4
urok. Prócz czynnika zdrowotnego których nie ma mowy, by ruszy- się nie tylko o sprzęt straistnieje także ważny czynnik wy- ła jakakolwiek praca, bo przecież żacki, o wyszkolenie członków, lutego cała suma przewidzian'l
chowawczy, a mianowicie przez 01'- ludzie muszą na czymś usiąść, ale i o zewnętrzny wygląd zes- dla gromady została wpłacona.
ganizowanie kolonii na Sląsku, nad gdy przyjdą do lokalu. Brak jest połu strażackiego.
Dobitnie świadczy · o mieszkań
Il).orzem czy w górach zapoznajemy podstawowych pomocy świetlicoPostanowiono ostatnio jednoli- cach
wsi
Przesiadłów
fakt
dzieci z kulturą i bogactwem POl.- wych, a o braki te rozbijają się cie
umundurować
wszystkich przystąpienia do budowy własne
ski, o których uczyły się przed tym ambitne plany kierownictwa.
członk~w. OSP,.
.
_
, go budynku szkolnego, jak do~
tylkO z książek.
Projektowano . założenie koła . ChOC1~~ ~rz:~.aadło~ Jest WSlą tychczas, tylko w oparciu o wła
Kolonie dobre dadzą pełne zadowolenie młodzieży, która oprócz dyskusyjnego Wszechnicy Radiu- f bledną l JeJ mle~zkan,cy .w, 90 ~ro sne fundusze. Toteż słuszne bę
cent~ch to ~hłoPl maw l S1"edmo- dzie, jeśli na gromadę tę bardziej
przybytku sił fizycznych pozna plę wej , lecz brak jest odbiornika ra rolm,
pracuJący zarobkowo w 0uważnie zwrócą się oczy czynni- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kolicznych fabrykach, jednak poków samorządowych i społecz
stanowili oni swych strażaków u- nych po to, aby poczynania, któmundurować własnym kosztem. re są tu podejmowane nie natra
Ale nie tylko w ten sposób fiały na drobne, a niepotrzebne
Kontrola przeprowadzona przez szulowe i kl'etony w ilosci .120 przesiadłowscy chłopi dokumen- trudności.
Komisję Specjalną
w powiecie mtr. oraz kilka kunonów ma- tują swą ofiarność i zrozumienie
M. S.
web;lian. ;h.
Podob- dla wszelkich społecznych poczyradomszczańskim
wykazała,
że teriałów
korespondent "Głosu"
towary włókiennicze w niektórych ny wypadek stwierdzony zo- nań. Również wszelkie sprawy na
Gminnych Spółdzielniach wykupy stał u Piotra Belaka, zamieszka- tury ogólnospołecznej i państwo~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
wane są przez elementy spekula- łego w gminie Kobiele 'Wielkie, wej - mają tu jak najbardziej
cyjne. Między innymi stwierdz)- który posiadał w swym domu właściwy przebieg i odbicie.
Przykładem
obywatelskiego i
no, że rzeźnik Adam Gruca, za- większą ilość materiałów włókit)1;l
mieszkały w gminie Wieigomłyny niczych, zakupionych w Gminnej pełnego, właściwego stosunku d\.)
ogólnopaństwowych
wykupił
z miejskiego sklepu Spółdzielni w Kobielach Wiel-· zagadnień
J jest fakt, iż Przesiadłów pierwszy
Gminnej SpółGlzielni
Samo po- kich.
ł w swej gminie wnłacił tegorocz
mocv
Chłonskiei
towary ko-

°

Gminne

konujących swego planu
stała w sposób na' 'żyty

potrzasku'

C;zl.Itajcie

i rozpowszechniajcie
.9GLO!i66

Bo jeśli w ogólnym przekroju zagadnienie lo na terenie Tomaszowa
nie wygląda najgorzej, to posiadamy
jeszcze kolu, którym zagadnienie czy
telnictwa i !Henumeraly prasy jest
obce. Do takich kół należy zaliczyć
koło przy ORMO i PZPW Nr 28. Koła [e winny już w najbliższych dniach
wziąć się do uczciwej pracy.
Do kół najlepIej i najsystemDt.yczniej prenumerujących prasę zaliczyć
ttzeba koła Liceum Pedagogicznego.
Liceum Handlowego, PZPW Nr 27 i
PFSJ Nr 1. Nie znaczy to, że mogą
one już spoczywać na laurach.
Jedno jeshcze - trzeba podkreślić. Do
tychczas, jeśli już zwracaliśmy uwagę, to jedynie na ilość prenumerowa
nej prasy, nie kontrolując, czy prasa
ta jfo1st czytana. A jednym :i:e sprawd7.ianów. juk młodzie:': prasę czyta,
są pra;;ówki, które winien przeprowad;;:ać l!;toś ~ e:/:łouków 2;arządu. Pra-

sówki doskonale nas 'lorientują, na
jakim po,domie stoi dane koło i jak
reaguje na przemiany, obecnie W
świecie z achodzące.

Obecnie stoimy przed zagadnieniem
przemianowania naszego młodziei!o
w-ego tyge>dniJca ua d2icnnill;. W
zwią"ku z tym konieczne ,jest zreorganizowanie dotychczasowego stylu
placy na odcinku prenumeraty i <:zyte!nictwa, a z drugiej strony t:;t;~je
zRgadnienie stworzenia szerokiej sie,
ci. korespondentów młodzieżowych.
Oba te zagadnienia muszą być l'o:tpl"
nOWane i z góry ułożone, bo tylko
planowa i systematyczna praca lIloże
dać pożądane rezultaty. A .... agadnienie .iest pierwBzofzędnej wagi i mus, znaleźć swe rozwiąznnie w ullszej
codzlennpi, ZMP-owakIej prl!.cy.
S. W.
kore~pOl1dellt "Głosu"

pNy 2M ZMP

Znów tomaslowski
Tym razem

Fabryka Pasów pozazdrościła
sukcesów innym tomaszow
skim zakładom pracy, bo podczas
gdy tamte :zyskiwały miano czo
łowych w sWYc'\h branżach, zdG~
bywały zaszczytne
wyróżnienia
i nagrody we współzawodnic
twach międzyzakładowych - o
"Pasach" było do tego czasu zu..
pełnie cicho.
z tym

najlepszy

Fabryka Pasów

widać

Toteż

zakład

większą radością

należy przyjąć

do wiadomości no
winę, iż tomaszowski zakład zdv
był 'w ostatnim· etapie ' współza
wodhictwa
mlędzyzakladowego
·swej branży . t>i-erwsze ·mIeJsce,
pierwszą nagrodę
w wysokości
125 tysięcy złotych i sztandar
przechodni. Z tym większą radością, gdyż załoga "Pasów" udowodniła, iż wcale nie jest gor-

sza od załóg ws:zystkicn tomaszowskich zakładów przemysłu
włókienniczego.

Uroczystość

wręczenia załodze

sztandaru przechodniego zapowie
dziana jęst na dzień dziSiejszy.
Wierzyć należy,
1Z
przekazanie
szt:::.ndaru zwycięskiej
załodze
jeszcze bardziej zmobilizuje jej
gotowość do
walki O pełne i
przedterminowe realizowanie pla
nów produkcyjnych, planów ' oszczędnościowych,
jeszcze!' bardziej' ożywr dotychczasowy "ruch
współzawodnictwa
pracy. Wierzyć należy, że robotnicy i robot
nice "Pasów" jeśli dostaną do
swych rąk sztandar
symbol
zwycięstwa nie będą chcieli
łatwo go oddać ze swych rąk.
I tego im życzymy.

Liga Kobiet wpiotrkowskiej Fabryce Skloiek
w akcji

kulturalno-oświatowej

Członkinie koła Ligi Ko?iet w Fa-I
Między innymi zarząd koła · '2orga~)l'yce Skl.e]ek w P~otrk~wle wykaz';!- n!~ował kurs kroju i szycia dla robot~ą ?statnlO szerokle z<unt~reso~ame mc fabrycznych, a w projekcie jest
~ycle~ kulturall!ym załogL
Między zorganizowanie
kursu gospodarstwa

Ulnynu pracowmce zrzeszone w orga
nizacji kobiecej opiekują się prowa:elzo.uym przy zakładzie ~ursem szkolamowym dla analfabetow. Poprzez
ir,dywirlualny wpływ starają się, aby
frekwencja na kursie początkowej
nauki czytania i pisania była lOO-pro
centowa, pomagają w nauce tym,

k~órym.zd?bycie umiejętności cZ1~a-

ni,?

I

'plsama przychodzi z trudnoscl!'l'

r:d~k~ tem,:x, uc~estnicy kursu robią
s~y?kle postępy I ,analfabet~zm na t.e
re~le tych za~ładow zo~t?me .w ~J.(lJ-

bhzszym czasie całkowIcie zhkwldowany.
Przy czynnym współudziale kobiet
zorganizowano w świetlicy kurs języ~a rosyjskiego
dla początkującyh
1 zaawans.owanych, Na kurs uczęszeza ob~c.me 16 osób. Nie~tóre z. x:ich
mogą .luz same przeczytaa łatWieJsze
artykuły z pism radzieckich, których
nie brak w świetlicy.
,

"

Swięto

domowego.

Zobowiązania swe z okazji Między
narodowego Dnia Kobiet, kobiety zairudnione w fabryce sklejek wykonały z nadwyżką już w dniu 4 bm. Uzyskane za nadprogramową pracG Pl€:niątlze członkinie koła
Ligi Kobiet
pr"ekazały na odbudowę .Warszawy,
W pracy społecznej i na or' ' ''ku
kult\Ualnym wyróżniają się w ' bryC'e Sklejek następujące kobiN • . ob.
ob. Irena Czechowska, Janina t"ji\c!lnik oraz Anna Krupówna. Zo~ti'!ły
one w dniu 8 marca nagrodzone 7'a
pracę społeczną i zawodową.
Oprócz nich, na terenie Fabrv ki
Sklejek jest wiele aktywistek , które
nie szczędzą czasu i trudu dla podrJe
sienia poziomu kulturalnego załOr)l 1
starają się świecić
przykładem
w
pracy zawodowej,
osiągając
nil
wszystkich odcinkach wyniki \lle
C!()TSZe, niż mężczyźni.

Kobiet ,wsieradzkim

W dniu 8 marca w Sieradzu od
w Teatrze Sieradzkim
akademia ząrganizowana przez Li
gę Kobiet. Akademia stała się ży
wiołową manifestacją kobiet sie
radzkich w walce Q ':pokój i soc~a1izm. Po przemówieniach od
.
"
c,zytano h~tę kobl~t n~gr?dz.o~ych

I

ki: Maria Rzepeeka, Irena Chleb
n~. Janina Wawrzynia,k ,i Mąria
GIerczak; snowaczka Marla Bol'US
or?z ~ofia Podwysocka ze spół
dZlelm pracy "PostE;P"- Prócz tego
za pracę społeczną .w teren~e nagrodzono .ob. Jad~lgę Ll,lblS~ewską ze WSI KrokoCIce. Helenę Żło
bińską z gm. Męka, Helenę PusteJ
Q~IOmaml, Ipre~larru. p1emęz.ny- nik i Marię Szewczyk ze Świątko
ml oraz ZObowlązal1la podJęte wic, Helenę Tabiasz z Barezewa i
przez poszczególne koła Ligi i za Janinę Ciesielską ze Zduńskiej Wo
kłady pracy.
,li.
.
Zespołowe wyróżnienie otrzyma
Ob. Irena ŚwiniarsL. i Cecylia
Dąbrowska z PMS Sieradz zosta ły Gminne Rady Kobiece w Wojły nagrodzone premią 5 tys. zł. sławicach, Brąszewicach, Brzez'
za pracę społeczną i zawodową.
Ob. Teresę Cieślak i Prysalską ze nie, Krzakach i Majęczewicach.
spółdzielni pracy "Postęp" nagro
Prócz akademii w Teatrze Siedzono premią w wysokości 3.000 radzkim, odbyły się akademie we
zł. Listy pochwalne i wyróżnienia wsz~tkich gminar:" , koła oh L.
otrzymały ob. Maria Szymańska, K, a zwłaszcza w Warcie i Zło
Barbara Śmiej ak, Cecylio. Nurek czewie.
z ?MS. Helena Krawczyk, tkacz
Br.
był:a się

•

I

!!t...

Nr"

Pierwszy bieg na

ZE SPORTIJ

I

w Łodzi

I dzień kobiecych mistrzostw Polski w pływaniu

Ogniwo (Bytom) prowadzi w punktacji
Porażka

Co pisa/a prosa łódzka 13 marca 1930 r.
GROZBA ZAlUKNIĘCIA FABRYK
EKSPORT LEZY
PAPIERU
"Republika" podaje, że eksport
Kryzys dał 5;<: już odczuć po- towarów włóki~nniCtZych z Polski
ważnie w branży papiernictlej. Prazmniejszył się w ostatnim miesiącu
cujące jeszcze fabfyki
- zapełniły o 499.000 złotych. "Nuz eksport Jejuż składy do granic wytrzymałości.
ży" dodaje gazeta, snują<: złe hoZ dniem wczorajszym wymówiono roskopy
dla całego
przemysłu
pracę
l'oootmikom wszystkich fa- łódzkiego.
bryk papieru w Polsce.

i

rewanż

Brawo Sobczakówna.
znań,

Pięć

I

~!.ł

I

wczorajszym

odbył

si,

koatletyczną ŁKS "Włókniarza".

Mi-

nowych rekordów Polski

Ogniwo - Bytom, Gwardia - Gdańsk, Ogniwo - Warszawa,
Stal - Katowice, Wisła - Kraków), liczących w sumie 41 zawodniczek. Najliczniejszą obsadę przysłało Ogniwo - Bytom (8), najmniejszą Ogniwo Warszawa (1).

BUNT DOROZKARZY
ANGLICY EKSMITUJĄ SZPITAL
Dorozkarze
łódzcy wnieśli do
W PABIANICACH
władz petycję, że nie będą nosić na
Pabianice mają swoją sensację. plecach tradycyjnych numerów wy
Oto znajduiąq si~ na posesji firmy konanych z blachy. Takie numeroKindJera szpital powiatowy Kasy wanie ludzi uwłaszcza godności ludz
Chorych, z chwHą przejęcia 2akła- kiej. Dorożkarze powołują się na finałów.
dów KindJera przez Anglików szoferów, którzy nie noszą żadnych
Jak było do przewidzenia, 400 m
otrzymał naka.z "wyprowadzen:a się numerów rejestracyjnych na ple- styl. dow. wygrała Gryszczykówna
z obrębu fabryki". Kasa Chorych cach.
(Bytom), był to właściwie pojedynek
prop'onowała Anglikom kupil10 butylko dwu koleżanek klubowych, gdyż
dynku i posesji, jednakże nowj fa00 GRAJĄ W K·INACH
zarówno Kowalska jak i Przyborobrykanci są nieugięci i postanowili
W 'kinach łÓ<LZkich idą następują- wiczówna nie odegrały większej roszpital wyeksmitować. W szpitalu ce szla·giery - "Higiena seksualna". li. Kowalską "zarżnęło" wyraźnie
w obecnej chwili przebywa ok.oło "Grzeszn'ica bez grzechu". - "Upa- zbyt ostre tempo pierwszych 50 mestu chorych. Jest to jedyny S7IpIWJ dły amoł". - "Serce ulicznicy" i trów, do którego nie jest przyzwyW_P_a._b_i_a...
n_ic_a_c_h..._ _ _ _ _ _ _ _ _~,_,w
__n_o_c.n;.y_m_l.ok_al.u.'.'._ _ _ _ _ _....:: czajona, a czas osiągnięty przez nią.
nie należy 'do najlepszych. Gryszczykówna rozegrała spotkanie właściwie
na finiszu, ustanawiając zarazem no
wy rekord Polski 6:14,5, o 1,5 sek.
lepszy od starego. O wyrównanym
poziomie dwu pierwszych zawodniczek świadczy najlepiej to, że i czas
PONIEDZIAł~EK 13 MARCA
l' AN8TWOWY TEATR
12.04 Dziennik południowy, 13.30 Dzikówny jest lepszy od starego reim. STEFANA JARACZA
Muzyka obiadowa. 14.00 Audycja Zw. kordu.
(iII. Jaracza 27)
Nauczycielstwa Polskiego. 14.15 (Ł)
PRONIEWICZÓWNA
Komunikaty. 14.20 (Ł) ,,0 trzech naj
DziF. teatr :ruieczynny.
PRZEGR YW A
większych
śpiewakach
świata" Na 200 m stylem klas. spotkały
&udycja słowno-muz. w oprac. B. Bul'l\~S1'WOWY TEATR NOWI
siakiewicza. 14.44 Koncert solistów. się dwie odwieczne rywalki - Pro(Daszyńskiego 34, tel. 18Vł4)
15.30 Audycja filatelistyczna. 15.50 niewiczówna i Dobranowska. FawoNieczyn nr z :powodu choroby wy- Nowy numer "Odrodzenia". 16.00 rytką była łodzianka. choć niespok()na ","c y roli tytułowej.
Dzicnnik popoludniowy. 16.25 "Zrób. dtlianki nie były wykluczone. Start.
Bilety wl'.żne w dniu 24 bm.
my solidną zgodę" - audycja dla Dwie mistrzynie płyną, jak to się
mlod:r.ieży wg opow. Sotnika.
16.40 mówi "leb w łeb". Stylowo lepiej
P-,\:"S'l'WOWY
(Ł) Muzyka dla dzieci. 17.00 K(mcer~ wypada Dobranowska szczególnie na
TE-\'fR POWSZECHNY
muzyki pols·k iej. 17.45 Przegląd pra· nawrotach. Tempo rekordowe, któ(ul. O!)rońców Stalingra dl1 21)
sy h-rajów demokracji ludowych. ra zwycięży, nie wiadomo, ale że pa
rekord - to pewne. Na 100 m.
18.05 Odpowiedzi fali 49. 18.15 Kon- dnie
t~l. 150"36)
OSiągają wspanialy czas. równy pra
cert Kapeli Ludowp.j Rozglo~ni śląs wie rekoJ'dowi Polski na tvm dyDziś teatr nieczynny.
kiej.
18.40 Wszecłmica Radiowa. stansie. Osta!nl nawrot.
P .\:'ISTWOWY
19.00 Audycja dla wSli. 19.15 KOnl'(>rt Finisz. Public<>.ność szaleje. ił Halln
T}UTR żYOO\\ SKI
Pań ;;tw.
Wyd. 'Muzycznego. 20.00 ka ... robi niespodziankę, pozwlllając
Dziennik wiec·tomy. 20.40 Uhl?io~~ aię wypnedzić dosłownie o dłoń. U(ul. .laracza 2 - tel. 217-49)
melodie OUlll'owe. 21.40 "RozlDowkJ zy;;kany na tym dystansie przed trze
Dziś teatr nicczynny z powodu wy·
audycja satyrycz.na. 22.00 (łi) ma tygodniami rekord Proniewij~zt.lu do Czę:. Lochowy ze sztuką "Mój
"Siedem dni sportl1" - alldycja ~ o- czówny POI}l'awia Dobranowska 00,6
syn".
pracowaniu red. L. Szumlewsklego. sek. Druga z łodzianek, która sŁartoTEATR KO)lEDlI ~mZYCZNEJ 22.20 Koncert zespola instrumental- wała w tym biegu _ Malinowska _
nego M. Paszkieta. 23.00 Ostat~i~
zajęła trzecie miejsce.
,.LUTNL\."
wiadomości. 23.10 Program na dZlen
Dwie porażki łodzianek smutnie
(uJ. Piotrkowska 243)
następny. 23.15 Mll~yka powa*na.
nastawiły widownię. Nie jest ona
Za)wńczenie
audycji
i
Hyll).n.
24.00.
Dli~ ·.tclltr nieczynny.
przyzwyczajona, ażeby jej pupilki
przegrywały, choć trzeba pr7.yznać,
że publiczność pływacka zachowuje
się zawsze bardzo po sportowemu
obiektywnie.

drużynowej

dniu

Proniewiczówny.-

kobiecych mistrzostw Polski w pływaniu, rozgrywanych
łódzkim basenie "Ogniska", stanęło dziewięć drużYIl (OgniKraków, ŁKS-Włókniarz, Związkowiec - Łódź, Spójnia - Po·

NIESPODZIANKI
W PRZEDBIEGACH
Już przedbiegi dowiodły, że walka
będzie zacięta i nie obejdzie się b~z
niespodzianek. Pierwszą z nich było
wyeliminowanie
Przyborowiczówny
na 100 m styl. dow. i Szymańskiej
z Krakowa. Ale przejdźmy teraz do

W

wewnętrzno-klubowy bieg na przełaj, zorganizowany przez sekcję lek-

I

mo niesprzyjających warunków atmosferycznych, na starcie stanęło
17 zawodników. Dystans wynosił ok.
3.500 m.
W konkurencji
klubowej ŁKS
i sztafetę 4xl00 m styl. dowolnym. "Włókniarz", pierwsze miejsce zajął
Do naj ciekawszych będzie zapewnie Iwanlec 14.42,0, 2) Derwinis-14.47,4,
14.47,6, 4) Taładaj, 5) Tynależał pojedynek na 200 m pomię 3) Diehl dzy Gryszczykówną a Sobczakówną, fa, 6) Frątczak, 7) Grzywacz, 8) Paa i Proniewiczówna będzie chciała włowski.
W biegn tym startowali także zawziąć po raz drugi rewanź na Dobra
nowskiej na 100 m "żabką". Jeżeli wodnicy innych klubów.
Najlepszym okazał się Stęplefl
chodzi o konkurencję grzbietową, to
łodzianki nie odegrają w niej zapew- (Unia-Chemia) z czasem 13,47,5. Lepnie większej roli, tu kandydatkami sze czasy od Iwańca uzyskali także:
do pierwszego miejsca będą Grysz- Abramski (Legia) 14.06,7, Szewczyk
czykówna, Budziszówna i I<'ijałkoW" (Stal) 14.19,2, Olczyk (Legia) 14.30,2.
ska.
. Ciekawi nas tylko, czy dzisiejsze
piłkarze
zawody będą tak samo obfite w reŁKS Włókniarza t
kordy, jak wczorajs·z y dzień.
Wyn.iki techniczne dnia:
Zebranie sekcji piłkarskiej ŁKS
400 m stylem dow_: 1) Gryszczy- Włókniarza odbędzie się w nadchokówna (Ogniwo - Bytom) 6:14,5, dzący czwartek, dnia 16 bm. o godz.
2) Dzikówna
(Ogniwo - Bytom) 18 w lokalu przy ul. Sienkiewiqa la.
6:14,8, 3) Kowals:ka (Związkowiec
Obecność
wszystkich
członk6w
Zryw) 6:29,4.
obowiązkowa.
200 m styl. klas. A: 1) Dobranowska (Cracovia) 3:10,2, 2) Proniewiczówna (ŁKS-Włókniarz) 3:10,8, 3)
sądtiów
Malinowska (ŁKS-Włókniarz) 3:24.
strzelectwa sportowego
100 m styl. dow.: 1) Sobczakówna
na start!
(ŁKS-Włókniarz) 1:18,2, 2)" Gryszczykówna (Ogniwo - Byt.) 1:21,3.
Zarzad Okręgu Zw. Strzelectwa
3) Dzikówna (Ogniwo - Bytom) Sportowego podaje do wiadomości,
1:21,7.
że otwarcie i rozpoczęcie kursu dla
100 m styl. klas. B: 1) Proniewi- kandydatów na 'sędziów ~trzelęctwa
czówna (ŁKS-Włókniarz) 1:27,8, 2) sportowego nastąpi w dniu 11 marDobranowsb (Cracovia) 1:34,3, 3) ca rb. w sali Ośrodka Szkolenia
Fijałkowska (Ogniwo Warszawa) Motorowego . ul. Daszyńskiego 15,
punktualnie o godz. 18.
1:37.
Kandydac;i kursu winni ~siadać
Sztafeta 4xl00 m styl. dow.: 1) przybory do pisania.
Ogniwo - Bytom (Dzikó",na, BaZakończenie
kursu poprzedzone
dura, Gryszczykówna, Mateja) 5:38. zostanie strrzelaniem i rozdaniem
2) ŁKS-Włól}niarz (Sobczakówna, świadectw sędziowskich tylko tym
Nastałek,
Ciemniewska, Proniewi- absolwentom, którzy kurs ten ukoń
czówna) 5:49,7, 3) Spójnna - Poz- ~ą całkowicie i przy końcQwym
nań
(Przyborowiczówna, turkówna, egzaminie otrzymają ocenę prllyna.imniej dostateczną.
Malieka, Chmielewska) 5:58.

Na starcie
na

wo -

przełai

trójce i co najwainiejsze, wygrywa,
nie oddają.c prowadzenia od startu
do mety. Zagrozić jej mogła tylko
Gryszczykówna, ale ta czuła jeszcze
w kościach 400 metrów.
Tym razem rekord nie padł, ale
Sooozakówna wY!"ównala swój najlepszy czas po wojnie. Jeżeli dodamy do tego, że płynęła wyjątkowo
niedysponowana, to wynik jej zasłu
guje na największe uznanie.
REWAN:t
PRONIEWICZóWNY
Łódzki motyl nad wodą PronieW'iczówna dowiodła, że na 100 m motylkiem jest bezkonkurencyjna i że
ona sama może tylko bić własne rekordy na tym dystansie, biorąc zarazem rewanż na Dobranowskiej za
przegrane 200 m. Spodziewaliśmy się
również, że w biegu tym większą rolę odegra Fijałkowska (Ogniwo Warsza wa), ale ta zajęła dopiero
trzecie miejsce. Czas Proniewiczówny jest o całą sekundę lepszy od poprzedniego rekordu.
Już poza ramami mistrzostw
Budziszówna (GdańSlk) zgłosiła próbę
pobicia rekordu Polski na 200 m styl.
grzbiet., ustanowionego jeszcze przed
wojną przez Banaszewską (3:18,5).
Budziszówna płynęła samotnie, ale
pomimo tego próba udała się, osią
gnęła ona czas o prawie 2 sekundy
lepszy od starego rekordu.
Ostatnią konkurencją pierwszego
dnia zawodów była sztafeta 4xl00 m
stylem dowolnym. Wygrały ją zawod
niczki Bytomia, ustanawiając nowy
relrord Polski na tym dystansie, (po- Piłkarzy
odstraszył śnieg
'L
l ż ł) S ta!
przedni też do nicn na e a • z eta ŁKS-Wlókniarza popłynęła nadspodziewanie doorze, zajmując drltgie miejsce. Po pierwsze; zmia'lle by
Na boisku przy ul. Kiłińskiego zebrało się 'Wczoraj
la na trzecim a prowadziła Stal
Katowice. Ptynąca na dl"Ugiej zmiaokoło 2 tysiące zwolenników piłki nożnej
nie CiemniewtIka wysuwa się na druaS
dwa tysll\ce zaprzysięgłych zwolenników
pilltarstwa
gie miejsce a prowadzenie obejmują
I
było wczoraj świ :lodkami ina.uguracjl se7..onu w Łodzi.
bytCłmianki, nie oddając go aż do
LKS Włókniarz tym ra.zem wygrał z Widzewem w stosunku 5:2 (4:0).
końca i \lzyskując znaczną przewagę
Rozmokły teren utrudniał w wysokim stopniu kontynuowanIe normalnad pozostałymi zespołami.
Po pienvszym dniu w TJtwktacji 'le- nej gry. Zawodnicy nie mogli .~ię uporać z ciężką I OoŚUzgłą piłką. Na.itrl"
dnlejprzy<,hQdzlło to Jedllak, brauMc;3rzom, zwłaszcza Uptasowi z .Wispałowej phiwadzi Og'rlhv'o - Bydzewa.
tom 65 punktów, prlled ŁKS-Włók
niarzem ~ 57, Crll'elwil}, Sp6jnią Poznań i Zwią.zkowcem.
O samej grze nie da się wiele po ski na środku napadu, 01'<\1. M"l'ciWalkę o pierwsze miejsce rozegra.- wiedzieć. Była ona mało ciekawa i nlak.
ją bezwzględnie pomiędzy sobą Włók toczyła się do przerwy z przewagą
Zawody prowadził ob. Szpcr'ling.
zwycięskiego zespołu, a po zmianie
Zawodnicy obu zespołów p'o obor.iarz i Ogniwo - Bytom.
. ~ d . . .
boisk - Widzewa, który nie umiał zie kondycyjnym w Szklarskiej Po
Na dZleIL ZlSJe)Szy program prze- wykorzystać jej cyfrowo.
widuje następujące konkurencje.
Zespoły ,"'TstąpJ'ły w następu)'ą- rębie czują się dobrze i falttem jest,
kl'J
że kondycyjnie wczoraj nie zawie200 m styl. dowolnym, 100 m
a- cych składach:
dr
sycznym A, 100 m styl. grzbietowym
ŁKS Wło-knł.arz..
Szczurzyńsk.i,
_1._ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.
,Łuć, Włoda.rczyk, Rączko, Urba.n,
Gl.OS
BaJ·an, Kozm' l-n'ski, Pl·etrzak, Baran,
Or~an l.ódzki~~o Komitetu i \'Io.i'·
Olejniczak i lIogendorf.

Uwaga

Kandydaci na

nie

·[. .S·Wlokolari=Widzew 5:2 (4:0)
Bl ko

"LWI PAZUR"
l\DRIA _ dla. mlolhieży (StIllina 1) 'J'ATRY (Sienkiewicza. (O) "Dzieci
SOBCZAKóWNY
r " d 16, 18, 20
Skarb" godz. 16, 18, 20
u lCy go z.
Na 100 m. styl. dow. Sobczakówna
BAŁ'l'YK (Narutowicza 20) "Miasto WlS1'~A (Da-szyńskiego 1) "Miagto staje do walki przeciw bytomsldej
'"
d 17 19 21
westchnień" . god.zina 16.30, 18.30,
we~tchnie.n go z.
, ,
BAJKA (Fl'anc.isz:,ańska 31) "Pu·
20.30
A
, I "I seMa
.
godz. WŁóKNIARZ (Próchnika 16)" 830
wan
stelnia
18,
:W Pa1'1l1ens-<a
tura na wsi" - godz. 16.30, 1. ,
wÓdzl,iego Komitetu PolskIej Zjednoczonej Partii RobotnIcze,
GDYN1A (DaszyńSkiego 2) - "Pro20.30
Wł'
ł
Widzew: Uptas, Słaby, Jach, Wier
R e d 8 l'! u l e:
"'ram aktualności krajowych i ~a- WOLN0ŚĆ (Napiórkowskiego 16) piłki
filę
nik, I{onarski, Paciorek, Marciniak,
kOLEGIUM REDAKCYJNE •
;;j'allJ'cznv ch Nr 11'( _ godz. n, 12,
"Pustelnia Parmeńska" II seria Jankowski, Jędrzejewski, Pawlikow
.,
o
d 16 18 20
W sobotę odbył się w sali "Ognl- Pokonane przeciwniczki nie zdra- k· i F
l
k
T e Jer o D y:
13, H, 17, 18, 19, 20, 21
. .
go z.
"
) B
ad k'"
'łk' . tk eJ' i ko dzały większeJ' ambicJ'i, a uśmieszki s l
orna czy.
Redaktor naczelny
(Zgierska 26 " urza n
s a czwormecz pl l Sla ow
Jak już zaznaczyliśmy do przer%16-1'
HEL (Le ~t!J'ono'w 2) _ dla młodzlezy ZACH1:;TA
A
...
d
18'
O
szykowej'
reprezentacJ'i
zrzeszeń na twarzach niektórych zawodniczek
·d·ł·
ŁKS
Zastępca red. nac:zcl"ego
218-2"
"zh. czaI'n"ch" godz. 16, 18, 20
Z)ą go z.
,;.:
" wy UWl ocznI a SIę przewaga
Du
Sekretarz
Odpowiedzialny
219-Qf
"
~ r
J
Włókniarza i Unii. Propagandowo za- nie wiadomo,
jak sobie tlum.aczyc. Wł 'k .
kt'
..
t . f .
Dział partyjny
216-H
MUZA (Pabianicka 178) "Konstanwody te nie należały do udanych. ŁKS Włókniarz, dzięki Serwatkównie
omarza,
ory lUZ w eJ aZle
Dział korcspondent6w \'oh' '.ty Za'\łonow" godz. 18, 20
Przede wszystkim zbyt późne rozpo- wygrał 2:0 (15:11, 15:12). W siatków- gry zdołał zapewnić sobie wygraną
nJczych 1 cblopskicb or~.
POLO -lA (Piotrkowska 67) "Torp eclęcie imprezy, długie powitania., ce męskiej Jówyciężyła drużyna Włók strzelając 4 bramki: dwie przez Ba
redaktorów g!:zetek "citnNiem!'ięty·' godz. 17, 19, 21
MOSKWA (obsł. wł.) - Na kryd
.
2 O (1513 159)
rana (jedną z rzutu wolnego) oraz
d o"'iec
nych
2l9-4~
"~76)
zbyt długie przerwy między je nym marza:
:,:.
2 przez Hogendorfa.
Po zmianie
Dział mutacji
223-2r
f'RZEDWIOśNJE (teromskiego
tych kortach Dynamo zakończono spotkaniem a drugim, słaba obsada
W koszykówce żeńskiej Unia zdo- stron, zespoły wystąpiły z rezerwor: ział miejski I sportowy
254-21
"Wilcze doly" godz. 17.30,20
rozgrywki o mistrzQstwo Moskwy. przy stoliku sędziowskim, niedosta- .:Ioa.la wygra:~ z Włókniarkami '41:30 """""'i, tyczy się to zwłaszcza druwewn. 8 i Jt
Startowało 32 zawodników,
repre- t
.
ŚC'
p zepis6w przez ~ I'"
"J'"
Dział ekonomiczny
218-J!
ROBOTNT.K (Kiliń~ldego 187) " Z0eczna znajomo
r
(19:17). Unia zasilona była dwiema żyny zwycięskiej. Widzew częściej
"
l 18 20
zentujących czołowe kluby. Tytuły jednego z sędziów koszykówki oraz
'k
Dział rOlny
254-21
ja gOl 7..
,
mistrzów zdobyli:
ł'
d
.
zawodniczkami z Krakowa, z których gościł na polu karnym przeciWnI a
wewn, 9
ROMA. (Rzgowska 84) "Panna bez
walka zespo ow prowa zona w Ole- jedna, a mianowicie Lelek wypadła lecz tylko dwukrotnie mógł zmusić
Redakcja nocn .•
li2-3J
osagu" godz. 18, 20
w grze
pojedyńczej kobiet
zbyt przyjaznej atmosferze - oto dobrze, żałować jedynie należy, że rezerwowego bramkarza ŁKS Włó
Kolportaż.
P
Leo (Dynamo), która w finałowym mankamenty sobotniej imprezy.
REKORD iRzgowsl>a 2) "Milcz~ca spotkaniu pokonała Borisową (Spar
Kto z widzów był w sobotę po raz grała zbyt ostro. Punkty dla Unii u- kniarza do kapitulacji: przez JanŁódź, Piotrkowska 70,
tel. 2e2-22
i\dminislracja
260-4~
balTiu:.da" dla mlodll. }odz.<) 1.5; lak) 6:3 5:7 6:0;
pierwszy na piłce ręcznej, nie będzie zyskały: Zakrzewska 24, Kaczmar- kowskiego oraz Fornalczyka (z rzu
Dział
ogłoszeń:
ł.ódż, Piotr1mwscan~e normahle godz. 1, .30, ~O
w grle p~jedyńczej męzczyzn zwy miał już ochoty bywać częściej na czyk 8, Stolarzówna i Lelek po 4 oraz tu karnego).
ska 104a, tel. 111-50 i 114-73
&TYLOV,-Y (Kilińskicgo 123) "Lek- ciężył Korbut (Dynamo), który w fi tego rodzaju spotkaniach.
~rłowska 1. Dl.a ,Włókniarek: P!lpro- W ŁKS Włókniarzu podobali się
Wydawca RSW "Prasa"
Ji()ń1yślna siO'ltJ'a" godz. 18, 20, . naJe wygrał' z Korczaginem (SparA teraz 'Przejdźmy do wynik6w:
towna 13, Błazynska 7, Lutrosmska na ogół: Olejniczak, Baran, Urban i
Adr. Red.: Lódź, Piotrkowska S6.
ś'vnT (Balutki Rynek 2) "CyganskI tak) 6:2, 6:1, 6:0;
W siatkówce żeńskiej Włókniarz, 6 ,~~azk Krukś ,4.
k' . Włók l
Hogendorf, jak ró,x.mież ZygmUncik'
IU-cie pIętro.
taoOl'" g'odz. 1 , :::0
w grze pOdwójnej kobict zwycię- mając zaprawę po . mistrżostwach Pol
'v
oszy owce męs 'leJ
n arze
W Widzewie zawiedli bramkarze l
D)'l1l(, Zakl •. Graf. RSW "Pr:lsa"
Łódź, ul. Zwirki 17, tel. 206·42.
TECZA iPiotl'kow·;ka 101\) "O 6 wie- żyła pur a Czuwyina - Sumaroko- ski, postawił wszystko na jedną kar- wygrali z Uniq 59:28.
Uptas i 'Musiał, zwłaszcza ten pierw
~I\O\'''Łn po wojnie"
godz. 16.30, \~'a (mistrzynie Moskwy z ubiegłe- tę i zwyciężył wicemistrza Polski Zawody zakol1czyły się po godzi- szy grał zbyt nonszalancko. Dobrze
.
')0 '~O
go roku);
Unię, i trzeba przyznać, zasłużenie. nie 22 (!)
wypadli: nowy nabytek JędrzejewD-1-15087
18 .f~ O, .... '
,
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N·Je wypadlo t o naJ-I.
e P I eJ-

Wspotkaniu

. pokona. oU. 3:1
rQcznei ZrzeszenIe. okmarz

Tenisowe mistrzostwa Moskwy

I

I

....... ........................... .............................................

Schyliła się

i chwyciła za żelazne kółko.
Nie, nie, to niemożliwe! rzekł Mac Ferney. Trzeba
znać zejście, kierunek podziemnych korytarzy, zakręty. Tam jest
przecież piekielnie ciemno. Nie przejdziesz nawet dwustu kroków gdy stary będzie juź daleko.
- Nie wolno go puścić! - prawie z płaczem zawołała Lela. Bóg wie, co on zabrał ze sobą.
- Biegnij górą! Korytarz podziemny prowadzi do bastionu.
Zanim stary przejdzie tę drogę pod zierp.ią, zdążysz przybiec do
ojca.
- 0, jak dobrze to wymyśliłeś, sahibie Mac Ferney! ~ rzekła
Lela, biegnąc już do bramy.
Na taras wyszedł sanitariusz, szukając hakima.
- Tu jestem - rzekł Mac Ferney.
Powróci? do swych rannych.
Całe miasto można przebiec górą, po dachach. Zanim stary prze
dostanie si~, jak kret pod ziemią, Lela będzie juź dawno w bastionie. Biegła szybko przez miasto. Wąskim zaułkiem wzdłuż
muru pałacowego, potem przez plac Wielkiego Meczetu, dalej krótką drogą po dachach, na przełaj do muru północnego. Lela
p~dziła niemal jak ptak w powietrzu, przeskakując niewysokie. kamienne ogrodzenia na dachach i ciala śpiących. Księżyc już się
sehowal. ale Le1a od .~a dywała drogę w ciemnościach. W tyle za
nią pozostała ogromna kopula i mharety Wielkiego Meczetu; biegła już po dachach domów dzielnicy hind\L51dei.
Skacząc z dachu
-

Nie, pies warcząc cicho drap~ł .1~pami ziemię u podstawy muru.
W ciemnościach nocy słabo Jasmala WIelka, kwadratowa płyta.
Lc1a i ' Szkot podeszli bliżej. Przed nimi. leżał! 11:a z~e!lli m~cne. male kamienne dl'Z\vi, obłożone drobnyml kamlenlanu l darmą·
De:;zc;; któl'V padał niedawno, rozmył okrywającą je darń i odsło11:) bJ'~C:~ l)iyt~,. Wyglądało to na wejście do tajnych Ę>o,dzie:~.
0<l!11 z uporem darł pazurami kamień, jakby chCiał podmesć Clęz1ie drzwiczki.
_ Starv uciel ł na dół! - powiedziała Lela.
_ Tak: rzekŁ Mac Ferney. - To jest przejście do Selimgura
i północnych bastionów, Znam tl'ochę plan palacu.
- Co teraz zrobimy? - spytała Lela.
_ Plan selimgurskiego fqrtu. północnych umocnień warowni
t lochóv,r podziemnych narysował sam wielki szach Dżechan. W
tych czasach istniało także podziemne przejście :pod świątynią hinduską, ale dawno :iuż się zawalIlo ..
Le1a nic słuc hała opowiadania Szkota
- Trzeba go dogonić! - rzekla.

na dach, zeszła wresz.cie na dół, na wąską, niebrukowaną ulic~.
Jeszcze kośeiół chrześcijański. koszary, Zaułek Trębaczy - i jUt
jest przy miejskich murach. W clcmnościach l1awołują siG nocne
straże.

- Kto idzie? - naprzeciw nicj maszeruje palrol wojskowy.
Lela zatrzymuje się. Dalej jej nie przepuszczą, gdyż nie zna hasła
tej nocy. A więc nie dojdzie. Przyciska rękę do mocno bijącego
serca. Patrol podchodzi bliżej; dowódca podnosi małą latarkQ
i oświetla jej twarz. Ale światło latarni rozjaśnia również twarz
dowódcy i Lela poznaje surowe, błyszczące oczy i lekko znaczone
ospą" znajome, chude policzki Czandry-Singa.
- Czandra-Singl... Prowadź mnie na bastion do ojca! Mam
ważną wiadomość, Czandra-Singl."
Dowódca nie pyta o nic, patrol w milczeniu rozstępuje się. Czandra bierze Lelę za rękę i prowadzi. U podnóża bastionu na wale
ziemnym., wyłożonym kamieniami stoi straż.
Czandl'a~Sjng podaje. hasło - posterunki przepuszczają ich.
Ojciec spokojnie wysłuchuje Leli.
No. cóż, dobrego wybrałem wywiadowcę, córko. - uśmie
cha się. - Siadaj na kamieniu, poczekaj, czasu mamy dużo.
- Ależ ojcze!... Stary już dawno zszedł do podziemi i moźe
uciec na iam~ą stronę. Ty nic wiesz jaki on jest przebiegły, ojcze.
- Ale WJem, jak sprytne są przejścia podziemne. Stary idzie
"volno pod ziemią i gdziekolwiek zawróci - zawsze musi dojść do
bc;stionu.
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