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Ni .. mierłelna prawda
nauki Lenina

Przel1l1JóUJien'e ~rezgde..ta Bieruta
na akadeRlii pO§H'ięconej 26 rocznicq
§nJ;erc' 'Il'Iodz'ntierza LenIna
26 lat minęło od chwili zgonu Włodzimierza Lenina. Wieczysty ruch czasu przedłuża
przestrzeń, dzielącą nas od okre
su. w którym żywa, płomienna
postać Wielkiego Wodza rewołucji socjalistycznej bezpośrednio wytyczała kierunek ruchu
historii ludzkiej. Ale im bardziej ,vydłuża się ten oddalający nas ruch czasu - tym bliższymi faktycznie stają się dla
milionowych mas ludowych, we
wszystkich częściach świata,
. lk: 'd Lenina idee cora~

walce idee rewolucyjne marksizmu-leninizmu.
- Lenin żyje wszędzie, gdzie
istnieją rewolucjoniści pisał
przed 15 laty Henri Barbusse.
Możemy dodać: rewolucjoniści,

~ ~t?rych. ser;ach bu~ ~ię,

ZYJą l nableraJą mocy mesmler-

tel!;e idee ~nina, ~~ej~ )u~
dzis wszędZIe, g~e lStmeJ~ l
walczą masy pracuJące, a WIęC
we ws~y~tkich krajach i zak~l,tkac~ sw~ata. We ~So/stklCh
kraJac~ ~ ~kątkach ~W1ata coraz silllleJ rozbrzrmewa hasło
~~d~~·l b~~kie, zro~umiale, d;~ walki? pokój, ? postęp, ? wy:
. J
bra.;.aJ'ące s'~-l'at zwoleme człOWIeka z nlE:woh
'lamlczne, przeo
~
'tY.
, l' t
. I b ,..
ż cie ludzkie.
~pena lS ye~eJ.
~ 'a r; ZleJ
y
meprzytomne l wrog'le dla ludz
Umarł człowiek, lecz żyją je- kości knowania rozwijają b~'"lg o myśli i dzieło rośnie, rozsze- kroci imperalistyczni, im więcej

i

'.

. '. .

tł'

rza SIę" PotęZllleJe rozp~zę. a
przez mego przebudowa zyCla,
którą kieruje stworzona przez
niego partia, porywająca do
"
l t
CZylloW masy.
• . . Na cze e ego co.
raz potęzmeJszego marszu miHonów kroczy dziś ten, który
na' ełni.ej ucieleśniał w swym ge
. ]p
• .
'd .
nlUSZU przeobrazaJącą
, . . nlOC l m,
.
czynów i mysh Lenma, .~~liając dalej ich meprzemIJaJącą

.

..

.

tracą g o~ę l P!elllą Slę pr~cn,,:
ko ludOWI podżegacze wOJenm
i ich europejscy pachołkowie tym mocniej bije w oczy i tym
b d' .
k
.
d
ar łZleJ .
prze onYWUJąco
d'
.o Zła YWUJe na masy pracuJące
obiektywna
słuszność
idei
Lenina, jego myśli i jego wska.
• N"
. t I
d
zan.
k' l ' Iesmler
k" e ną praw. ę. nau·
~ eru;r:ows I~J przyswaJaJą. soble dZIS polskIe masy pracuJące
~'.
trzymaną rewolucyJ'ną w codzienneJ' pracy buduJ'ac
. ,
l mepows
siłę ..Pod przewo~em to~ar~~ p!an.0wo podst~w~ nO,wego ~oStalma - ucznla, przYJaCIela l cJaltstyczn0go ZyClR, spraWIekontynuatora dzieła Lenina dliwszego i szczęśliwszego ustro
•
l
,. 't '
ł
W
..
masy pracuJące
calego
sWla
a
JU
. ..
d.z.i'
tspo
' ecznego. l zrozumlemu
'
urzecZYWIstmaJą W CO
enneJ pO ęznego, rewo uCYJnego zna-

czeni.a idei 1 dzieła Lenina - łą,
czymy się dziś z wielomUiono-,
wyroi masami ludowymi całego
świata w niezłomnej wierze w
ich rychłe i powszechne zwyeię
stwo.
.Otwi;I'a;m uroc~tą. ~de-I
mIę, posW1ęconą paID1ęcl Leruna..
----------------------.----------------

T'
WO rCZa s.,
I a Ien·n

skich
idei
Z przemówienia sekretarza KC PZPR Zambrowskiego
II
IlU

•

.
na ak ademl"' k u CZCI. Lenlna

W dniu jutrzejszym oała pootępowa ludzkość złączy się w hołdzie
składanym pam!ięci L e n i n a w
26 rocznicę jeg~ 2!g()nu - r<?~ął
iJb. Zambmwski swe przemowle~e.
Przed 26 laty
umarł człOWIek,
którego !imię jllż za jego życia sta.
ło się na całej kUli llIiemskiej Bym_
bo1em no.wego ś~ata, którego nauka z. ~azdym rokie!U, zd~bywa .nQ_
we mIliony zwolennlkow l WYWlera
coraz bM"dzieJ' decyduJ'ący \,rniyw
.....
na rozwój całej ludzkości.
Le;:m - twór~a,. t~oretyk i .wódz
parti1. . bolszeWlckl~J, <;>rg~ruz~tor
WJeLldeJ RewolucjI Pazdzlierruk:)...
;veJ·. założyciel j sternik pl·erwsze.
.
go na świecie państwa socjalistycznego -:- dokonał pr.zełomu w ca..
łym ~ędzynarod'()~ ~chu ma.s

Ipra-cuJący<:h.

Wskrze3Ił

l

odrodzIł

rewol~cyj~e zasady marksizmu i
uzbr~)1ł mlędzyrtarodową 'klasę

r?-

botmczą .w naukę prow~dz~cą Ją

do

ZWYCIęstwa

nad kapItalJizmem.

Smierć Lenina Okryła żałobą cały

świat

proletnna<:kd.

JlfillDfl'lltl W SIOII(\,
w przededniu 28 rocznfcy

śmierci

Lenina

WARSZAWA. - Dnia 20 bm. w przededniu rocznicy śmierci Wlo- przemówienia umieszczony na
dzimierza Lenina, Komitet Centralny P.Z.P.R. zorganizował w Te- czołowym miejscu).
atue Polskim w Warszawie uroczystą akademię, której przewodNastępnie
wygłasza obszerny
niczył Prezydent R.P., przewodlniczqcy KC PZPR Bolesław 'B ierut. referat sekretarz KC PZPR wicemarszałek Sejmu Roman ZamNa akademię przybyli członka- siadł także ambasa dor ZS R R L ewi e Rady Państwa, Sejmu i Rzą- biediew.
browski (patrz obok).
du czł,onkowie Biura PolitycznePo odegraniu hymnów narodoNa zakończenie odbyła się staPZPR, przecLstawiciele w~c?
po1sk~e~o . i radzieckie~o rannie opracow.ma część artyg, O' KC
. t
il'ty
h
.
wśrod głębokIej ClSZy przemaWIa styczna akademii z udziałem ors tr onrnc w po l , cznyc, ZWląZ.
K'
C
k'
ymf"
F'lh
..
kow zawodowych i organizacji przewodniczpąlCskY' . o~~tedntu
(?n: -/restr y s k' ?ru~~eJ p 11 ~~Orul
śpołe cznych , przodownicy pracy ;;-a1r.:,:go
o ~eJ. ]e ocooneJ . ars.zaws lej,. c oru o 5_ le Rai przedstawkiele społeczeńswa" artti
Robotnlcze~1 prezydent \ di~ l artystow scen warszawcałej stolicy.
R.P. Bolesław Bleruo. (Tekst skich.
Obecni byli również przedsta-

Wlciele ZSRR i państw demokracji ludowej z dziekanem korpusu
dyplomatycznego
~m~asadorem
ZSRR
W. Z. Lebledl€Wem na
czele.
.
Nad stołem prezydlalnym przy. Wl
k~\Va wzrok popie~sle
o<jlzirnierza Lenina
~Ieszczone na
smukłyrx: P?Stumencle na tle ("zer
wonych l bIało-czerwonych sztandarów.
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założył podstawy pod poL
tykę industrializacji ZSRR i pr~

Lenin

w pierwszych latach rewoluej!, kiedy budDwniclwo sQcjalistyCZlle mogło przynosić dopiero pierws.ze ~woj.e plony .ludom Z~iązku
RadzIe.cki~go,
Lenm. ,prze?,l?~ał,
jak wlelkIe przeobrazema meSIe ze
so~ą to budawnict.wo. Na nI Zjezd7JIe Rad. w styczniu 1918 r. Lenin

prowadzenia
drobnej gospodat1c:i
chłopskiej na tory socjalizmu drogą kQ!ektywizacjd.
Tytaniczne dzieło zbudowania socjalizmu w ZSRR i caikowitego rUikwidowania klas kapiJtalnstyc2l!l.Ych,
zwycięskiej obrony oj<zyzny socjalistye·znej pr.z;ed naj potężniejszą,
powiedział:
~aką ~n~ł świat, m~s~ną wojenno.
,,lPl'Zed ZWyCli.ęskim prole.. l~penaJ~styczną NIer:uec hitlerowb.rlatem rooroost&rła się zie- skich oraz stwoTzema warunków
mia, kt-ora od'-t ąd stala SIę
. d0- dla podJ'ęcia bud""""
komunizmu
~"J
brem ogólnonarodowym _ i dokonały ludy Zwią~ku Radzieckiepotrafi on zorganizować ' nO- Igo po.d kiero~ctwem. kOI,ltynuato..
wą produkcję i spożycie na r~ dZIeła Lemna -:- Wlelklego S~
zasadach socjalistycznych Da.. 4ma, który ll'O~mąl li. wzbogaCIł
_l'
'. '/r- naukę lerrinowską.
.......eJ cał y rozum cz łOwIe
....a,
,.
.
cały jego geniusz twor:.;Ył tyl- . WyżsZlOŚc ~I)cj:a~u nad kll:Plt;;tko po to, aby jednym dać , 11lZ!lllem przeJawIł~ s.1ę w pełm me
wszystkie dobrodziejstwa. techl tylko. w rozgrom:iemu. przez . Zw.
nlkł i kultury a innych
Radz:ecki faszyzmu hlt1erowskdego,
zbawić tego,' co najniezbęd- .nie tl:"lko w ~~ybkiei od~mdowie
niejsze _ oświaty i możliwo. stroslZill.wych m:szc~en WIO.lennych,
~ci rozwoju. Teraz zaś wszyst- ale d.
przekroczen;u o półtora ra_
kie cuda techniki wszystkie za pOZllomu przed wOJennego produkzd ob ycze k u ltu ry ' s t aną SIę
. cJ'i przemvsłoweJ'
w ciągu 4 lai ........
t'~
własnością ogólnonarodową i wojnie.. W ciągu ostatrrich 20 lat
odtąd już nigdy rozum i ge- produkCja przemysłowa w ZSRR
'DIum; człowieka nie będde :VZToS'ła 9-krotn~e, podczas. gdy kra.
Służył jako środek gwałtu, Je Europy ~apltalIs.t~czneJ drepczą
trodek eksploatacji.
w tyn; cm:S!e na. rrue]sc;u. <?gr~m~y
My o tym wiemy _ i czyż rozkW'lt w3zystklC~ dZ'ledzm zyC1a
w imię tego doniosłego histo- SJ?Ołeczlleg~ n::rodow ZSRR: tec?_
rycznego zadaJtlia nie warto ntki, naukl, .l! tera tury. .teatru, filpracować
nie warto o1ldać mu - potw~erdza gemalne słowa
wszystki~h sU? I lud pracu- ~nina
wypowiedzian.e
p:ze?-eń
Jący dokIma tego gigantycz.. J~~zcze przed RewolUCją PazdZlernego, historycznego dzieła, nikową:
albowiem. ucieleśnia on drze"...ważne jest zdać sobie
miące ~elkie siły re~olucji,
sprawę z tego, jak nieskonodrodzema i tworzema tego
czenie fa.łszyWy jest zwykł,.
co nowe".
burżuazYjny pogląd, jakoby
socjaJJizm był czymś martTeorie i praktyka
wym,
skostniałym, raz na
leninows''''a
zawsze zakończonym. podczas
.1.....
gdy w rzeczywistOŚCi dopiero
Lendn 7.ał~ż~ł podstawy budow_
od socjalizmu zacznie
się
Jrletwa .socJahst:l.'cznego w ZSl~R.
szybki, prawdziwy, naprawdę
W oparCIU 'O gemalną analizę dzlam,arowy, przy udziale wi~!(łania prawa nierównomiernego rozszoścl ludności, a później cawoju w okresie imperializmu, stwolej ludności, ruch naprzód we
rzył teorię o możliwości zbudowa.
wszystldch dziedzinach życia
n1a socjalizmu w jednym kraju.
społecznego i osobistego".
Już
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Pod sztandarem
Lenina
1· k1·erOWnl·ctwem
Stalina

cl II' ielhiellWo
Lenin
~

Za życia Lenina i pod jego Iderownictwem klasa robotnicza Rosji
dolwnała
pierwszego wył0mu w
świecie imperIalizmu i rozpoczę'ła
nową erę w historii ludzkości. Pod
s~tanda.rem L~nina i pod lcierowructwem Stalma dokonał się na
gruzach hitleryzmu drugi history.
czny wył0m w świecie imperial.:i.z..
mu, w którego wyniku z orbity
wpływów
imperializmu wypadły
kraje Europy wschodniej i środko
wej , i wyzwolił się wielki naród

Polski świat pracy Składa hołd ' głoszonego na uroczystości dla ucz- W Krakowje, Poroninie i Białym
twórcy bolszewizmu i pierwszego czen!a pamięCI Lenina,~
Dunajcu, gdzie Lenin przebywał w
w świecie państwa ~ocJalist~czne- 1 W gromadach i wsiach odbywają latach 1912-14 odbędą się wielkie
go - gorące~rltl. przYJacieloWI. mas się wieczornice z po.gadankam:i oko- uroczystości. Dnia 21 bm zostanie
ludowych, WIelkiemu Le~.mowl.
iicznościowymi
dsł . ta t bli
.
W przededniu 26 rocznicy zgonu
.
.
o omę.
a ca pam1ą o.w.a w
W prezydium zasiedli przedsta,- Lenina tysiączne rzesze sp0łeczeńW dmu 21 stycZIlJla we wszyst. KrakOWIe przy ul. SzewskIej 16.
\vid,ele n<:jwyższych władz par- stwa polskiego. w skupieniu WY-I kich .kiasach szkół o~óln?kształcą- Tegoż dnia nastąp} otwarcIe ' ~y·
h'
. 't
ych BUdow_\SluChał Y transmItowanego przez -1"a-1 cych I zakładach kszta.cema ~a'..lczy stawy w domu Lenma w PoroDlnie
t YJnyc. l pans wow
'..
dio z Teatru Polskiego w Warsza- c:eli wygłoszone zastaną krótkie PO_I oraz ')twarcie świetlicy w Białym
ni;::zoWle Polski Ludowe].I pr~o- wie przemówienia sekretarza KCl gadanki, o życiu ~ dz;iełach W. I. Dunajcu w domu, w którym mlesz-I chiński .
dowrucy pracy. W prezydium za- PZPR Romana Zambrowsldego wy- Lelllina.
kai LenJn.
(Dalszy ciąg na str. 2)
tk'
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Z przeoló ienia sekretarza KC PZPR Zambrowskiego na akademii ku czci Lenina
(Dokończenie ze str. 1)
Lenin, kt6ry :uzbroił międzynarodowy r~,,:,olucYJn~ ruch robotniczy
w ~ZWlmętą te'lnę dyktatury proletanatu i odkrył władzę radziecką
jako fo.rmę państ:vową d!:ktatury
proletarlat~, p~ewldywał, 1Z w toku . roZWOJU hJsWrycznego powstać
moze całe bogactw'l form ~adzy
państwow~j w o~esie przejścio_
wyro. Lerun_ ~óWJł:
'.
" ... p.zeJś~ie od kapItalizmu
d O( kdo~ullizmu musi bnf~tottl!,al;
l1 e
a.c Orrr()mDą, o 1 se JI
róŻtlorodnMć f~rm politycz.
Dych, lecz fsto.~ rzeczy będzle ~rzy tym meodzownic. ta
~. dykta.tura pr-oletarJa_
łu •

Demokracja ludowa
jako forma dyktatury
proletariatu
W dl\gu 5 lat swego jstnienia demokracja ludowa pop ....az rozs~a
=r.zenie i pogłębiende socjalistycznyeh prze'lbrażeń, poprzez ograniczanie i wypierarue elementów ltapitall.stycznYch. poprzez wzmacnia_
nie kierowniczej roli klasy robotniczej w sojuszu robotniczo _ chłopskim, poprzez twor~ni.e i wzmacnianie nowego aparatu władzy pań!tw<>wej, poprzez budowanie partii
klallY robotniczej jako partii nowego typu, poprzez 'Wszechstronny rozwój twórczej in'cjatyWy i aktywnoki szerokich mas pracujących
ugrun.towała się j'alm nowa forma
dyktatury pr'lletariatu· i coraz skncm1i .
•
f'
te
ej ~kon~le swe", unltcJ~ dyk~altury ~etanatu. n~~mo~ac~a luowa
eII?- wyr~ a ~ yc samych korzem, co l wyzsza forma
dyktatury proletariatu - wt~dza
radziecka, z marksizmu - lemn!zmu...
.
Jezeh ZWYCJęstwo ZSRR nad .hltleryz!Dem uWa:"unkowało SV:0Isty
przebIeg . prz~mJan re~olucY.lnych
w Po~sce l w ;nn!ch .kraJac~ demokrac'l ludoweJ, Jeż~li, mÓWI ąc s10wami towarzysza B1eI'llta: tIU pOd:
staw. naszej odmienności od drogI
UAO.

chiński kierowany przez wierną
ideom marksizmu-leninizmu partię
daje pełny wyraz swej nierozerwalnej jedności z całym światowym 0bezem antyimperialistycznym, na
którego czele kroczy p ierwszy kraj
socjalizmu na świecie
potężny
Związek Radziecki.
...
W ostatniej s';:j pracy "Lepiej
mniej, a lepiej" Lenin podniósł wagę Chin dla sprawy ostatecznego
zwycięstwa nad imperializmem. Lenin mówił'
"Rezultat walki zaleZY w
ostatecznym rachunlm od tego, żc Rosja, Indie, Chiny ipt.
stanowią.

ogromną więlGZOŚĆ

ludzimści. I właśnie większość
ludzkoścI z niezwYldą szybkośolą
wciąga się w ostatnich
latach do walki o swe wyzw o
lenie, tak że w tym znaczeniu
nie może być żadnej \vątpli• ki b~l'
wo Ścl co d o t ego, da e ,<~zle
ro,zstrw.gnięcie światowej wal
Id
•...
Utworzerue N1emi~ckiej Republiki Demokrat:ycznej, Jak ~skazał towarkzysz Sta1u: "stanowI" zwrotny
pun t w dziejach Europy .
.
'Yzn.osi ono z~p.orę w urzeczyynstmemu dalekosIęznyC~ ~lanów ]~-

pe~alist6w

ameryk.anskI~h, .zm~e-

rzaląCyc~ do wykorz.ysta~~ Nlel!l1.ec
zachodmch w nowej wOJme· NleJeden pla?- pod.żcgac~y wojennych
prze~reśhło po~~dame przez ZSRR
bf.0n~ atomo~eJ.( zasto~w~~ie . ener
gl
tomowej rua reallZa~Jl. g!gan~ycznyc~ plan6w p~zeobrazema przy
lody. NIe zdołali tez zahamować rosnącej siły klasy robotniczej zdradzieccy prawicowi socjaliści, bezlitośnie gromieni przez Lenina w ci<jgu całego jego życia napiętnowani
przezeń jako współu~estnicy przestępstw i zbr~dni burżuazji". Ro:/:gromienie na Węgrzech, w Bułgarii
i w innych krajach demokracji ludowej głęboko ukrytych najmitów
lmperialistycznych _
titowskich
agentur, jak: Rajka, Kostowa _ zadało dotkliwy cios planom podżegaczy wojennych oraz zaostrzyło
czujność i odporność partii komuniradz!e.ckłej 1~:!:y ~szechstronna po- stycznych i robotniczych krajów democ 1 oparOle SIę na. doświadc~e- mokracji ludowej w walce z wronłach i osi?:gnięcl~h zwyciesJn~} giem klasowym, pod jakąkolwiek by
dyktatury. proletarIat~ w ZSRR, &ię krył ma8'ką.
to r?wnlez i .utrwal~nne sie den;okracJt ludowej jako _o~y dylt.t~,uTY p,ro!eta;latu sta~o Slę .m~1hwe
dziękI lstUlen~u. Z~RR, d:lęlu. pomocy ZSR~, dZ1ęk~ temu, .że parW
tle komumstyczn~ l rObotnlcz~ zacho:vały wiernośc dla. zasad mterWielka Socjalistyczna Rewolucja
!fUl.'?Jo,ualu.n:u pro1etanackiego, dla Październikowa wysoko pOdniosła
lenm1zmu, z~ śmiało czerpały z bo- nad światem sztandar walki o poptej Ska.rbnl~y doświadczeń dykta- kój- Związek Radziecki w ciągu catury proletarIatu ZSRR.
łego swego dstnienia
pozostał m".!
niezachwianie w ierny, twardo stojąc na gruncie gło s zonej przez Lenina 1 Stalina tezy o możliwoś ci poświata
kojowego współis tni e ni a dwóch systemów - SOCjalistycznego i kapitalistycznego.
Olbrzymie OSiągnięcia narod6w
Jak głęboką prawdą i aktualnoradzIeckich. wykonanie z nadwyżką ścią tchn::j dziś sł owa Lenina wypozwil!kszonego planu czwartejZ'l ro- wiedziane je&Zcze po pierwszej wo;!tu stalinowskiej powojennej 5-latki, nie imperialistycznej:
powame sukcesy osiągnięte w mi"Widzimy - mówił Lenin nionym roku przez wszystkie kraje
jak Anglia. f Ameryka , k ra.je,
demokracji ludow·ei - są wymowktóre miały więltSzą ad i nnych
nym dow~em twórczej siły len~
Dl?ŻnOŚÓ p,~()stani:l. r~pub1ika
nowskich idei. Zacieśniająca się stanu
den:t6llaa.tYCz~yml - t ak
le współpraca i pomoc wzajemna:
samwo dzilto, sz.alen cz«? zag\ilom1~d.zy
ZWia,zlciem Radzieckim a
PO' aly si~,. Jak NIemcy w
krajami demokracji ludowej_ braswolim czasIe l dla.tego taIt saterska pomoc Związku RadzIeckiemo szyblto a mC'~e nawet I'
.
' ... ' : ' .
go "okazywana i naszemu krajoWi,
sZ~Clej, zb!lZaJI!. Się ku fmaprzyspiesza nasll marsz ku socjalizłOWl, do ktorego falt skutecz. I .'
mowi, pomnaża naszą siłę gosporu'e doszedł l' mpenadzm
n ..le darczą, służy utrwaleniu niepodlegmleclrl. Z początku rozpęczniał
ło~cł i bezpieczeństwa Polski.
nieprawdopodobnie
na 3/ 4
W tym samym c.z asie kontrast
Europy, roztył się, a potem
między niepowstrzymanym rozwonatychmiast pękł. pozostawia
jąo straszl!i.'1.VY <Młór. Do tego
jem śwl~.ta socjalistycznego a postę
pującym upadkiem świata kapitalizfinału mknie cbecnie imperializm
angielski i amerykańmu przyb::era stale na ostrośoi.
sld".

I
. l·
mpena Izm
anglosaski
ocenie Lenina

Niepowstrzymany
rozw6i
socjalistycznego

Pasmo k 1.ęski

imperializmu

Coraz bardziej pogrąża się w błode marazmu i ni6'fozwiązaln v ch
przeciwieństw świat Trumanów, BeV'lnów i Mochów. Ekonomiką krajów
kapitalistycznych, przyfloczoną grab'eżczą ekspansją monopoli amerykańskich i cięiat"em przygotowań
wojennych - wst.rząsają mrożące
się prz:ejawy nadciągającego kryzysu. Coraz 09trzejsze konflikty klasowe rozdzi erają społeczeństwo kanita li q tvc.,." o . We Frl1ncf czy we Wło.zech. w Europie czy w Azji, widzimy. jak podchwytywane coraz szerzei n rze" mas ' wielkie idee leninowsk ie Ata!ą się niezawodnym orę
ż!!m w i ch walce.
Pa.lnem dotkliwych kl~s!{ i porażek dla idnt'ych w ślady hitlerowskich im')~rj eili~t6w anglo_·a merykal1
skich no d?:0'!ł'\Czy wojennych stał się
rok uhie "łv. Zwyc!ę~two rewolucji
chiń,kiei "'o oglebhi wyłom w świecie
imnefi'lli ~inu. podrywa jego siły, rewolUr'irni7.1l1e (,'Iła Azje.
Naród
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woj owego Polski w dziedzinie techmki i nauld w dziedzinie kultury
materialnej 'i duchowej. Możemy
stawić sobie tak ambitne cele tylko
dlatego, że wkroczyliśmy na drogę
socjalizmu, że przyświeca nam wieI
ka nauka Lenina. Ii StalinII., że należymy do rodziny krajów demokracji
ludowej, której przewodzi wielki
kraj socjalizmu - ZSRR.
Rozstrzygającym etapem na drodze wszech&tronnego rozwoju kultury materialnej i duchowej w Polsce
Ludowej będzi e realizacja 6-letniego Planu budowy fundamentów 50cjalizmu w .Polsce. W pracy ~ad
przygotowamem t.ego planu Komltet
Centralny ~PR l panst'Y0we organy ekonomiczne oparły SI-ę na nauce
LenIna.--Stalina i na doświadczeni u
budownictwa
socjalistycznego w
ZSRR. Lenin uczył, że główną materialną podstawą socjalizmu jest
wielki przemysł maszynowy. Stalin
opracował drogi i metody industrializacji i wskazał, że istota industrlalizacji polega na rozwoju ciężkiego
-e y~łu . jeg rd
.
PLU m"
l
o
zema - przemysłu budowy maszyn.

"Realnos'c' naszego
programu
l
to żywi udzie"
I

Plan 6-letni przewiduje ogromny
rozwój przemysłu ciężkiego. Jak
wielkie jeszcze jest nasze zacofanie
w tej dziedzinie, może wskazać przykład z dziedziny produkcji stali.
Przed wojną w 1938 roku wytwarzaliśmy niespełna 1,5 miliona ton stali.
. .
W !94~ roku :"PrawdZIe produkc!a
stall OSIą19nęła JUŻ .pona~ 2.300 tYStIę.
cy. ton! ~ e pozostajemy .Jes~cze w ~J
dZJedz1111e w tyle za kraJamI o rozW1niętym przemyśle.

Pr~y. re~lizacji 6-letniego Planu
p:-z!swJecac nam będą pełne głębokleJ
prawdy
słowa
towarzysza
Stalina:
" ... plan produkcji - to żywa
działalność, działalność w praktyce milionów ludzi. Realność
naszego planu produkcji - to
miliony ludzi pracujących, którzy tworzą nowe życie. ReaIność naszego programu to żywi ludzie, to my wszyscy, nasza ch{'ć do pracy, nasza g:oi;owość do pracy po nowemu, nasza w'ola wykonania p1anu".
o dojrzałości politycznej naszej
klasy robotniczej i o sile idei mar ksizmu-Ieninizmu niech świadczy fakt,
że po pami ętnym czynie kongresowsp6łzawodnictwo osiągn ęło
najwyższy rozmach i masowy zasięg
w dni wart stalinowskich, na cześć

wyn1

70-1ecia urodzin Wielkie""o Stalina.
~

Olbrzymie zadanie Plan Sześcioletni

nyc~ i średniorolnych w sp6łdzielnie polskiej klasie robotniczej i pobldeprodukcyjne. Wielką, pionierską rolę mu ludoWl Lenin jest szczególnie

mają w tej dziedzinie do odegrania
powstające obecnie Państwowe Ośrod
ki Maszynowe i powstałe już 300
spółdzielni produkcyjnych. Po wycieczkach chłop6w polskich do ZSRR
i w rezultacie pracy wyjaśniającej
naszej partii oraz Zjednoczonego
Str~nnictwa Ludowego, znaczna część
chłopów małorolnych i średniorolnych otrząsnęła się już z bredni kułackich o "wsp6lnym kotle" i "pracy
rzetelnych na wałkoniów" i chciałaby przekonać się do spółdzielni, ale
waha się i z ogromnym zainteresowaniem i napięciem śledzi każdą.

bliski.
W ciągu półwiecza najlepsi syno·
wie polskiej klasy robotniczej SDKP
i L-owcy, robotnicy z PPS lewic.y, ko
muniści, peperowcy, wbrew mesły
chanej nagonce nacjonalistycznej ca
lej polskiej burżua~ji i prawicy PPS
nierozerwalnie wiązali sprawę niepodległości Polskl z sojuszem z rosyjską rewolucyjną
klasą robotniczą. Historia dwukrotnie przy.znała
im słuszność i jeszcze raz potWIerdzi
la, że prawdziwy patriotyzm w naszych czasach cechuje tylko mternaCjonalistów.
Po raz pierwszy w naszych dzieistniejącą sp6łdzielnię.
jach otoczeni jesteśmy przez prz.yNie wolno nam ani na chwilę za- jaznych nam • sąsiadów, z którym{
łączą nas nowe stosunki, nawiązują
pomnieć o wskazaniach Lenina, że
ce do najszczytniej9Zych ideałów
"jedynie w6wczas, gdy... W braterstwa lud6w.
PRAKTYCE na podstawie bliskiego chłopom DOśWIAD
CZENIA zostanie•• _. udowodnione, że przejście do zrzeszonego rolnictwa jest niezbędne
i możliwe, jedynie wówczas bę Polska ludowa, W'let'M swej polidziemy mieli prawo powiedzieć, tyce pokoju, dała niejednokrotnie
że na drodze....
do rolnictwa dowody gotowości ulożenia normal.
socjalistycznego zrobiliśmy po- nych stosunków z krajami kapitalistycznym!, na zasadach wzaj€mneważny krok naprzód".
go poszanowania interes6w narodow wewnę
Gwarancją zwycięskiego budowni wych i meingerowania
ctwa socjalizmu w naszym kraju trzne sprawy. Naród polski w szczejest rosnące przeWOdnictwo klasy gólnOŚCi niejednokrotnie dawał wyrobotniczej w sojuszu robotniczo- raz swej sympatii dla miłującego
chłopskim, jest
spotęgowanie ide· wolność narodu francu&kiego, symrowniczcj roli naszej partii i jej patii, która ma swą tra.dycję hlstOryczną'
Tym bardziej oburzająca
'A-ierność dla zasad leninizmu.
jest antypolska heca, rozpętana przez
obecnych rządców Francji, w zwi~
Przezwycie.żenie
ku ze zdemaskowaniem francuskiego szpiega, który służył nie tylko
gomułkowszczyzny
antypolskim ale i antyfrancusklffi
w ciągu o&tatniego roku zaszły interesom.
Rządcy francuscy jak wi
poważne
zmiany w naszej partii. dać zapominają, że bezpowrotnie
które ibhżyły nas do partii typu skończyły się owe czasy, gdy 'burleninowsko-stalinowskiego. Odrzuca żuazyjna Polska powersalska była wa
jąc gomułkowszczyznę, nasza partia salem
ówczesnej imperialistycznej
nawiązała
zarazem do najlepsrzych Francji. DZIŚ Polska Ludowa jest
tradycji polskiej klasy robotniczej krajem suwerennym i nie ścierpi
- do internacjonalistycznych trady- ~.adnej pr6by penetracji i nacisku ze
cji SDKP l L do tradycji bohater- strony imperialistów, a antypolska
skiej KPP, której nieprzemijającą heca rozpętana przez rząd Bldault,
. zasługą było wprowadzenie do pol- Schumana, Mocha, jest jeszcze jedSkiego ruchu robotniczego leniniz- nym dowodem, że rząd francus.ki
mu· Przezwyciężając i wykarczowu- n.:e służy interesom własnego naroJąc wpływy gomułkowszczyzny, na- du, lecz swym mocodawcom zza
sz~ partla usunę!!, .zarazem. ha~u!ce, oceanu. Burżuazja francuska m&
ktore w p~zeszł~scI utr~~mał~ JeJ 'fi zres"tlł swoją dawną tradycję zap.raktyczneJ dZI~łal~o~cJ. opIeranIe przedawania interesów narodowych
SIę na nauce Lemna l S~alllla i cz~r· w obawie przed własnym ludem
pa~e. szero}l:o z boe;ateJ
skarbn~cy
Haniebne praktyki władz francu~o~wJ adczen . W~(b).
Prze~wyclę- skich wobec emigracji polskiej l
zając wreSZCie l wykarczowując go- Polski Ludowej godzą zarazem z camulkowszczyznę, ~asza partia stwo- łą siłą w lud francuski, w demokrarzY~a gz:u nt , na kt~rym wzmaga SW<'l cję i Republikę Francuską. W przede
c~uJnośc rewol.ucYJn~ ~obec wsze~- dniu pierwszej wojny św:atowej Lekich agentów lmpenalizmu i rodzJ- nin pisał w liśce z Paryża'
mej reakcjl, którzy przeniknęli i u.
siłują przenikać do partii 1 aparatu
"Jedyna poważna opoka de_
władzy ludowej.
mokre.cji i republiIti we Francji - to masy, masy r()botni·
ków, a za nImi i drobnych
Zwartość
chłopów, a nie parlamentarni
spekulanci, figlarze, karierowicze i awanturnicy z burWiemy, że nam wszystkim, całej
żuazyjnych partii, którzy gonaszej parU), wiele trzeba się jesztowi są ,.sprzedać l demokrac.lę
cze uczyć u Lenina i Stalina.
1 ojczyzn e (jak s,lu-zedawaJl
Nasz Komitet Centralny dowI6dł
Francję Bisma.rkowj fra.ncuscy
niejednokrotnie w surowej krytyce
burżua w 1871 r. ze strachu
i samokrytyce, że nie mamy zamiaprzed powstaniem l)a.rysk!ich
ru ukrywać naszych słabośC'l i nierob!rtników ...)".
domagań, że jedynie krytyka i samo
Wierzymy,
że bohaterski lud tran
krytyka jest niezawodną bronią w
usuwaniu wszelkich bra"ów i niedo cuski l wszyscy Francuzi. którym
rzeczywiście są drogie interesy Fran
ciągnięć.
cjl i jej dobre imię, zmuszą do opa·
Jednocząc
parti-ę na gran'ltowej miętania SIę sprawców an ypolskiej
podstawie leninizmu, kierując si,~ hecy.
nauką Lenina-Stalina w pracy i wal
Towarzysze! Jest w powieści race, podnieśliśmy potIOm ideologicz- dzieckiego pisarza Ostrowskiego .. ja.k
ny i zdolność bojową naszej partii hartowała się stal" wzruszający epi
i osiągnęliśmy nieznaną dotychczas zod, gdy na polskiej staCjI pograniw naszej partii zwartość szeregów cznej, strzeżonej przez żandarmów
partyjnych wokół Koml tetu Central Piłsudskiego, polski maszynista złą
nego i jego przewodniczącego - to- czył gwizd swej lokomotywy z żałob
warzysza Bieruta.
nymi syrenami, kt6re po radzieckiej
Lenin !był wodzem całej między stronie gramcy, jak i w całym Zwią
narodowej klasy robotniczej· Ale zku Radzieckim, żegnały Lenina·

Antypolska akcia
rzqdu francuskiego

ideologiczna

Realizacja 6-letniego Planu jest· tak
olbrzymim z:> daniem, że gwarancję
jego wykonania i w zr05tu dobrobytu
m!l-~ p~acujQcych stanowi j edynie roz
WlmęCJe całej inicja tywy
twórczej
ldasy robotniczej i jej ofiarny wysiłek. Nic nie str&ciły dla nas na aktualn o ści sło wa Lenina, wypowiedziane przezeń w 1919 roku:
"Komunizm zaczyna się tam,
gdzie ujawnia się ofiarna,
przezwyciężająca ciężki trud,
troska szere~owych robotników
o zwiększenie wydajności pra'
.
cy, o ochronę każdego puda
zboża wegla żelaza i innych
' •'k'
.
produktow,
tore
.
.
b'" otrzymują
. . . I
nble . pra,~uJ ąlcy 0dsol ~~cle lll!le IC \
" l ISC'y ' a e " a S! :"czy I społecze~st~vo w cało~cl :.
Prz~stą.pleme. ~o r,eall~ll;cJl Planu
6-letmeg~ ~tawJaJą rowm~z przed naszą p~rtJ~ J,klasl!; robotmczą spr~wę
z~alezJerua s,rodko;v na tyC?,. ktorzy
CIą gną w doł ogolne wymkI pracy
podstawowej masy robotników i tech
ników, na tych, co podnoszą krzywą
absencji oraz na tych fachowców, co
korzystając z likwidacji bezrobocia i
Idee leninowskie przed 26 laty przebijały 5Gbie dopi~ro drog~ do
nie licząc się z og6lnymi potrzebami serc i umysłów robotników polskich. Dziś zwycięskie idee Lenina przeprodukcji, w ę druj ą od fabryki do fa- wodzą w walce o socjalizm naszej partii i coraz większy wpływ wybryki i nie chcą zagrzać miejsca w wierają na wielomilionowe masy ludu pracującego w mieście i na
jerulyn1 prz edsi ębiorstwie.
wsi.
Dmiaj miHA>ny prostych ludzi w Polsce, gorąco miłujących swoją
(}jczvznę ludową i pragnących jej pokojowego
rozwoju, z nadz:ieJlł
~d 5. lat w ~ju. nasz~ .odbywaJą SJę przeobraze ma socJahstyczł
i miłością zwracają swe oczy ku człowiekowi, który przyn!6s1 wYZWO'
ne i polska klasa robotnicza i nalenie PoJ sld spod jarzma hitlerow skłego, ku człowiekowi, który przes~a partia mają możno~ć kor~ysta-:
wodzi ludzkości walczącej o pok6j, ku człowiekowi, kt.óry jest Leninem
ma w praktyce z naukI Lemna l
. . ,
•
•
dnia. dzisiejszego - ku wielkiemu Stalinowi.
Stalina oraz z bogatych doświadczeń
RealIzaCja 6-1etme~0 PI~n~ me~Je
WKP(b) w dziedzinie budownictwa za sobą dalsze ogramczeme J wypJesocjalizmu. Mamy za sobą przedter- r;;nie elf!m.entów I:apit~listyc.znych i
minowe wykonanie pierw&leO"o - n:ewątplIwJe przeblega c będzJe w 03-letniego Planu i sam fakt, iż °w Clą strej. i zaost~zaj~cej się .walce kI aŁodzi
gu pierwszych 5 lat powojennych: soweJ. ReahzacJa. 6-letn:e~0 Planu
Z okazji 5 rocznicy wyzwolenia
"Wszystkim obywatelom m. Łodzi
~rrzekroczyliśmy przedwojenny PO~bUdOWY fun.dam~ntow SOCjalIzmu w
Z10m przemysłowy o 76 proc. jest P.olsce będzle ~lała ~gr?mne zn~cz~ Łodzi, na ręce przewodniczącego przesyłam od bratniego narodu cze
d~statecz~ym świade~~wem w~ższo- me dl~ przys'pl~szema l pogłębJem~ Miej&kiej Rady Narodowej - An- chosłowaclk.i,ego serdeczne pozdr:)~
ŚCl :ust~OJu demokraCji ludoweJ nad przel1?-u~n socJ ahstyczny~h . na W~l drzejaka nadszedł list od Miejskiej wienia z okazji 5 rocznicy wyzwole
kapItalizmem.
polskIeJ. UprzemysłowJen.Je krajU Rady Narodowej w Bratyslavie. nia waszego miasta. Wasze osiągni~
Nasze pokolenie powołane jest d stworzy dogodne warunkI dla bar- Burmistrz tego miasta, wielki przy cia są najlepszym świadectwem
sir Vasek pisze wspaniałej i świadomej pracy· Mawypełnienia hisiorycznego zadania dziej ~asow~go. ruchu ~ohro wolnego jaciel Polski
cie prawo być z niej dumni".
(P)
zlikwidowania w pełni zacofania roz orgamzowama SIę chłopow małol'ol- m. in.:
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Stalin

Leninowskostalinowskie
tezy o materialnych
podstawach
socjalizmu

Leninem dnia dzisiejszego

Lenin o podstawowych
1 h
przes an taC
przebudowy wsi

Miejska Rada Narodowa w Bratislawie
z okazji 5 rocznicy WYZWOlenia
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Ze wszystkich wieści, jakie
do nas z Rosji Radzieckiej, najbardziej wstrząsająca
była pierwsza mglista wi'adomość o śmierci Lenina.
Lenin umarł. Każdy z nas
czuł instynktownie, że jest to
fa.kt bezlitosny. To nie była pogłoska, to była wiadomość dotycząea wszystkich,
Widziałem robotnika w znoszonym ubraniu - stanął jak
człowiek rażony ciężkim ciosem,
kiedy mu zakomunikowano tę
wiadomość. Pomyślałem sobie:
czy mogłaby jaka inna wiadomoś~ być tak ciężkim ciosem
dla ludzi całej kuli ziemskiej,
dla całej ludzkości? Wszędzie,
gdzie pulsuje życie ludzkie, spotykałem ludzi prostych, tak
bardzo nieszczęśliwych i Z!ffi
ęb
bionych. Ale ludzie ci, jeżeli
urodził się im syn, dawali mu
• l'ę· L
' bł'
.
Jego un
erun
y lCh naJ-

LJICZ

znajduje się pod
Twórcze umysły wpływem leninowskiego poglą
Europy Zachodniej, zarówno w. du na świat i bierze udział w
dziedzinie sztuki, jak literatury! walce proletariatu. I również u
czy nauki w większości nie po-: nas, Vi Danii, najlepsi spośród
trafią jeszcze ogarnąć całego I młodych działaczy na polu kulolbrzymiego znaczenia Lenina. tury znajdują się w większym
Nie miał on w sobie zarozumia- stopniu pod wpływem nauki
łości, był zbyt ludzki. J·akkol- Lenina.
wi~k ~znają )ego wielkość, wyAle jeszcze większy jest
d?-Je ~lę ona lm zbyt prosta. Le- wpływ Lenina na szeregowego
run me przyoble~a s:ę,w. szaty robotnika. Nie ma on potrzeby
kapłan:;, :; o naJdom<;B~eJsz~c~ przechodzić skomplikowanego
zag~dm;mach ludzkos~l m?Wl procesu wychowania na nowo.
w ~posob tak p:o~ty, ze kazdy Swoją wzrastającą potęgę i ak.
oze go zr~zumlec. ~ przy tym ty~rność proletariatu zawdzię
11l~ rozumuJe w sposob abst:a,k cza Leninowi, jako największe
?Jny na .tem:;t ~y:h za~admell, IDU zwiastunowi i twórcy, nie
.ecz rozwIązuJe J~ ~stotme. Prze mającemu równego sobie w cią
l~tac~a on. przecIe z rozumowa- gu wieków i Związkowi Radziema fllozo~l~zne w c~; n~-I ckiemu _
temu dziecięciu
sza. przeCIe?: tradyCJe akademl- LenIDa.
.
ckleo
Teraz co prawda sytuacja
Czołowi przedstawiciele ludu ,
pracuJ'ącego, czy to działacze na
zmieniła się na lepsze. Najlepsi
większą nadzieją.
spośród działaczy na polu kul- polu kultury, czy prości robotnicy, widzą w Leninie najwyżW ciągu wieków nie było tury, zwłaszcza ci, którzy wy- sze uosobienie najlepszych właczłowieka, który potrafiłby do rośli w okresie po Rewolucji ściwości swego ruchu i swej
takiego stopnia rozbudzić umy- Październikowej, oświadczają, klasy; walczący proletariat
sły i uczucia ludzkie, jak Lenin. że są zwolennikami Lenina. i znajduje w Leninie swe wartoW ciągu dwóch ostatnich dwu- stopniowo stają się świadomy- •
dziestoleci, wszędzie, w każdym mi bojownikami o nowy porzą- sci najcenniejsze, swoją wiarę,
zakątku kuli ziemskiej wszyst- dek społeczny, W SzwecJ'i cała swoje dążenia, swoje ide-ały. To
k
on nadaje im rzeczywistą wieIie usta. wymawiały jego imię; plej"ada młodych, wysoce uta- kość i opromienia blaskiem, I
prosty lud wymawiał je z miło- lentowanych pisarzy i teorety- nawet ta masa, która się jeszcze nie zbudziła, lub którą usi·
łują znów uśpić, czuje instynktownie, że Lenin to - krew z
krwi i kość z kości jej samej.
Znaczenia Lenina dla. mię
dzynarodowego ruchu proleta.riackiego nie da się ogarnąć.
Wlodzinrierz Lenin już w zaraniu nycll opis6w - najlepszych, najbarpakowsld: wclel1ł w życie apel Leni- gospodarezo-społecznej :prtZebudowY Genialna postać Lenina który
Iswojej działalności publicystycznej dziej !bezpretensjonalnyCh, najbo· na. do l;Lterat6w, Iby działali "w ma- socjalistycznej.
k'
ł
b'
" .
.
:i naU'k~wo-:-k~ytycznej zajął mę za· gatszych w rzeczywiście wartościo· me i z masą, w prawdziwym gąszW ostatnim swoim artykule, !pisa S ~Jarzy "! so .le WłasCIWOŚCl
gadniemaml literatury - ~ punktu wą treść - pnzynioslo by niepomier czu żywego życia". Pod bezpośred- nym już w czasie ciężkiej choroby ZWIastuna l realIzatora, wska.
widzenia dialektyki ~arksistowsldej nie więcej korzyści dla sprawy so- nim lub pośrednim wpływem Leni- (marzec 1923), pod znamiennym t y- zuje pracownikom na polu kulw r. 189~, w znak~mltym artykule: cjalizmu, niź wiele utwor6w zawola na powstały najpiękniejsze utwory tulem: "Lepiej mniej, lecz lepiej", tu"u nowe cele Pro dzi O
,,!1!kononuczna . t~eśc ruchu "narod- nyeh literatów - drukowanych w radzieckiej poezji i prozy, opiewające Lenin dowcipnie napisał: "W zagad . '.J
•
• •
wa.. n
ników" w kSlązce p. struwego" o gazetach, czasopi~nach i książkach" bohaterski okres Rewolucji i wojny nieniach kultury pochopność i cooma Ich od bIerneJ kontemplaCJI do
znami~nnym p.odtytule:
"Odbicie
Pod wpływem genialnej inspiracji domowej, jak np. "Jak hartowała się szystość - rzecz najbardziej szkQ- świata czynów i akcji. Walce
mll;Iks1zm':l w literatm:ze burżuazyj Lenina kształtowały się myśli i po- stal?", Ostrowskiego,
"Czapajew" dIiwa· Wielu z naszych młodych li- wyzwoleńczej proletariatu na,..
lIleJ:', .Le1l1l,1 prz~dstaw:ł z genialną glądy estetyczno-literackie, T<Jzwija- Furmanowa, ,,Droga przez mękę" A- teratów i !komunistów winno zrobić d ł O
h R h
w~woś?ą i, J~snośC1ą sfo!muło- la się :indywidualność, twórcza gi- Tołstoja i wiele in. Pod wpływem sobie dobry supełek na Wąsie..... (by a
~ nowr ro~a? :. ue.
Vlama. wpszośc l przewagę plsarrza- geJlta literatury radzieckiej, Maksy Lenina rozwinęła się masa talen- o tym pamiętać)...
robotniczy me moze Juz zawrol!l1a~tlalis!y
nad.
burżuazYjnym ma Gorkiego. Tw-6rczość największe t6w pisarSkich takich jak: Demian
Była to ostatnia wypowiedź Leni- cić wstecz. Lenin tchnął życie
,,~blE~ktYWl.stą": pIsarz posługujący go poety rad~eckiego, W'lodzimie- Biednyj, Isakowski. Erenburg, Le- na w sprawie literatury, W 10 mie- i ciepło w siły ludzkie
które
~ę ~a:ksIstowską
dialektYką jest rza MajakOWSkiego, 'była pod silnym onow, Pogod~n;, Szołochow, ib~ad1e- sięcy
potem Włodzimier7l Lenin
l·
t '
b~rdZleJ. ko?-sekwentny, w SWO:1m 0- wpłyWem pogląd6w i wskazań Le- jew, Bagrickij, Gładkow, Sejfutina, umarł. Sztandar Partii, Państwa Ra wa czą O sprawę pos ępu.
'blektyw1Zlrue; w OparClU o "określo nina. Broszura Lenina "Wielkie po- Gorbatow i lin.
dzieckiego, narodów Tad~eckich i
Grudzień 1938.
ną grupę społeczną'~, tj. proletariat czynaroe" natclJ.nęla lMaj;akowskieW
1
,..
międzynarodowego proletariatu prze
.
wnosi do literatury moment ide· go do wspaniałych wzlotów poetycT'
920 J:eniI?-. zaJął SIę ~ywo jął Józef Stalin _ Lenin dnia dziMart'm Andersen NetJJo.
docierały

ścią, władcy i ciemiężcy z nie- \ ków sztuki,

nawiścią!..

I

n:

I

WPŁYW LENINA NA ROlWOJ LITERATURY ADllECKIEJ

owości

Lenin ~0xwi.z:ął szerzej te !poglądy
w s!ynneJ SW€J ~roszurze "Krok na
prrLod, dwa kroki wstecz", w &zeregu artykułów i wreszcie w artykule
,prganizacja partyjna i literatura
partyjna" (1905). OczywJśc1e nie
~dzl.e tu O literaturę partyjną w zna
czeniu czysto politycznym, ieez O
partyjną ideowość literatury w cg6-

ki ch (poema t "D ob rze "l. fi..
. ) P oez ja Kultura"
sprawą orgamzacJl
..
(,Proletkult").,Proletanacka
kt 'ra od s!€Jszego.

n,.

-I- ~zewo

d·
metwo t o d o t yczy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
•.• •

Majakow~kiego jest p~~C'kim wYra pł!IJs>zczyki~m rlz.i.ałlaln;ści ~św'ilito- również literatu:y il'ad~i~dd~j, któ

~e~ych

Teodor Drelser oLeninie

1 ~oglądÓv.: wo.literackiej kryła burżuazyjną i r~ w epoce St~nowsk.JeJ OSIągnęła
Majakowski antymarksi t -k 'd l g' (
._ mebywały rozkWIt·
biczem &atyry, zjadliwYm piórem rio-kI>yty ~Wfu~ l z~ o sl~be~1
ZaczątkI tego rozkwitu, lZalą:&i KIedy w roku 192'7 l w 1928 byłem w
wYśmiewał te przywary i podłości itp) T~ wkocze~em' . : po~ę m przodującej roll i światowego zna- RosJI, wypadło mi lI1ekledy obserwo_
ludl:ld.e, te wyk~zlaw1en:la idei, któ b~dzo ważną dziedzinę literack: czenia l~teratura radziecka mwdzię wa~ na poszczególnych terenach krelore Lenin zwalczał słowem 1 piórem. oświatową Lenin nauczył jak nale cza Lemnowi, który "OiSfągnąl tę wych kraju chłopów I robotników apo..,
Cała przebogata i przclomowa twór- ży dbać 1
l
ć
id ' ść 1
wyżynę dla punktu obserwacji, Ja- Jonych duchem Lenina. kobiety l męt·
czOOć· Majakowskiego poczęta jest IZ tyjnoU: lit'::~ o e owo
pal' ka moŻliWA I dostępna jest posiada czym, IIchylaJ~cych dl! II czcI" 11lb ob.
~e.
ducha i przeniknięta duchem Leni·
.
ezom na.der rzadkiego daru patrze· naAJących l'łOW'l przed popiersiem Le.
Pierwszym wielkim piaarzem !'<) na: nie przypadkiem najpiękniejSkończyła się wojna
domowa. nia z teraźniejszości w przyszłość"". II1na J. o Ile lIrozumlałem, upatruJ~cych
syjsk!m któ
rozwin ł swoj drll1~ szy poemat MajakOWSkiego nosi ty. Kraj Rad wszedł na tory odbudowy 1(Q{)rki o Leninie).
w 111m (1 moim ldanlem zupelcle slusz..
łalność 'lltera~ką w dirnu na~az6w tul: »Włodzimierz Iljicz Lenin"· Ma ~zczonej gospodarki narodowej i
Józef 8plnc nie, lJWego wybawIcIela.
Lenina, b~ Maksym Gor~ ojciec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
liter./'\tury SOCjalistycznej 1 koryczyźnie największy l!l bojów w hl- mę bólu i ZajadłOŚci, sumę c:rrJowiefeusz socjalistycznego realizmu. W
starli lud2lkiej - bój o wyzwolenie czeństwa i rOZW'agl., proletariatu camaju 1907 r. spotkał się Gorki z Leczłowieka spod uc:l.sku człowdeka., tę rej kuld .7Jiemskiej wszystkich luninem na londyńskim Zjeździe parnajwęksżą walkę wszystkich polm- dzi. dobrej li słusznej s!»,awy.
tyjnynl. Rozmawiali o "Matce", naleń i ws:zystkkh narod6w.
R6W111ocześnie nauczył nas tej wieI
pisanej w r· 1906, znanej Leninowi
Wiatr bral calej ziemi bez"enność
On utorował do końca drogę my- kiej prawdy, że o szczęście i spraw rękopisie. "Książka bardzo na cza
1.0 poświst
śli 1 filozofii naszej epokd, 00. pierw- wiedl!iwość, o pi'awdziwą moralność
sle pOChwalił Lenin i dodał szy wykuł, zahartował i pOpi'-owa- trzeba walcZyć twardo, nieustępli
książka potmebna; wielu nieuświado
nie mogla
dził do zwycięstwa partię klasy TO- wie. ponieważ siły rzeciwne wymiony ch robotników brało żywioło
zbuntotoana domy§leć do końca,
botniczej. On wpa"owadz:il ludzkość zyskIiwacze i ciemiężyciele, ludzie
wy udział w ruchu rewolucyjnym;
że to trumna w zimnym pokoiczku Moskwy
tera2l przeczytają "Matkę" z wieI·
pewnie i ufnie na ,,niezbadany jesz- interes6w d wojen - nigdy nie rekim dla siebie pożytkiem .....
cze przez mego szlak budowy soc;'a zygnują z walki i nie pomijają żad.
rewolucji syna i ojca
!izmu... " On nauczył ludzkość budo- nej najpodlejsrej metody, byle tylNiemal nazajutrz po zwycięstwie
koniec
wać prawdziwą moralność, nie ko- ko utrzymać się na wierzehu.
Rewolucji Lenin apelował i nawoły
koniec
rzącą się przed żadnym złem, przed
.
.
;
,-I
wal do pisania i wydawania nowych
żadną walką z nikczemnością j prze
!?-ea tej walki prze~a dz.~ se~l\..
Jo:oniec.
książek, do wynalezienia i stosowa
mocą. Wyzwolił w milionowych ma- millon6w "wYklętych l pO~lE?~e
Oto niosą go w ulic przestrzeń
nia nowych środków i metod oświe
sach ciemiężonego ludu pracującego ra:r;.ych, wYtycza im sens .~YC1~ l ocenia oraz wychowania ludu,
Poprzez miasto, które zabrał panom
godności wł s ,twlera perspektywy szczęślIweJ przy
po czucie własn"';
Nadeszły
ciężkie
chwile wojny
•
-J
, a neJ szłości.
w ulicy jak 'tv rozdartej ranie
domowej, wojny w obronie radziecwartości
l siły.
,
"
W rocznicę śmierCi Lenina myśli
tak
jątrzy,
tak
jękiem
przenika,
Ból
kiej ojczyzny przeciw obcym impe~6 .lat te~u za.ko~czył z;V:CIle W~o- nieprzeliczonej masy ludzkieS skuTutaj Lenina zna każdy kamień
lialistycznym najeźdźcom i ich rodZl!ll1c.rz IlJICZ ~enm" ale Je~o me- piają się znowu przy tej postaci, któ
dzimym najemnikom· W tych laZ tupotu pierwszych natarć października ...
śtnl~eln~ myśh toruJą daleJ drogę rej wielkość równa była prostocie,
tach głodu, cierpień, nędzy i niedocywihzacJ,I...
która, przerastając wszystkie postaMAJAKOWSKI
statku, w najmniej sprzyjającycb
Krledy robotnicy Włoch padają· ci historii, jest rÓWII10cześnie wszyst
W6I1Ulkach Lenin l Stalin stworzyli
podstawy bolszewickiego kierunku
Włodzimierz Ilj,icz Lenin należy Chmielnickiego i Pugac:r.ewa, wiel- pod kulami poliCji Scelby, kiedy kim bliska. jak ktoś najbliższy z rokie d.nd chwały Komuny Paryskiej ... górnicy nigeryjscy żegnają na zaw- dziny, jak ktoś, k1.o stOli tuż przy
w literaturze radzieckiej . Popierali do wszystkich społeeznośC! świata.
sze swych towarzyszy, zmasakrowa- nas.
i umacniali postępowe poczynania
W jego myślach i czynach wYnych kulami brytyjskiej policJli koDlatego, że żył i walczył Lenin,
pisarzy rewolucyjnych. Na jesieni zwolił)' się naj'szlachetniejsze pierWśród pożogi pierwszej światowej lonialnej. kiedy marynarze francu- wiek naSz nie będzie nazwany wie1918 r. Lenin żądał od dziennikarzy wi aS"tk i natury ludzkiej - tęsknota
wśród scy wstrzymują statki 2l bronią prze kiem zdziczenia, zbrodni faszyzmu
i pisarzy, "wychowywan:.a mas na wszystkich narodów i wszystkich wojny imperialistycznej żywych, konkretnych przykładach i pokolell, walczących z uciśkiem, stra~zliwej rzezi milionaw ludZi i znaczoną dla wojsk kolonialnych. 1 mord6w atomowych.
kiedy
To dlatego, że· myślał, walczył 1
wzorach ze wszystkich dziedzin 'l.y przemocą i wyzyskiem. W jego nie- zwątpienia w sens Cywilizacji ludz- w~l~zą.cych w :Vietnamie,
cia" (Artykuł, ,0 charakterze na· śmjerle)nych bojach o wyzwolenie kiej - wśród wściekłego wycia bur rhmskl, prol~~arJUsz wstrząsa pod: zwyciężał Lenin - wiek ten jest
szych gazet").
czlo v-ieka spod ucisku człoy,rleka po żua21ji i imperialistów - jego drob- stawam~ AZJI. - wówcz~s myśl] :1ajbardziej ludzki z wszystkich wie
Z okazji wydania książki młodego wtórzyły się echem wieków: pierw- na postać w proslej kurtce robocze.,·, w.szystk~ch ~u,dz;j muszą meuc~ron- k6w. - jeśli bowiem zdarzają się
i nieprawości,
ręka wskazywała nIe ~ Jak 19la k0!llpasu ku b~egu- zbrodnie, lr..rzywdy
początkującego literata z prOwinCji, sze bunty nie","Olników Rzymu, wal- jego wyciągnięta
A. Teodorskiego. pt· "Rok Tl karabi ki wyzwoleńczo-klasowe niemiec- władczo całej ludzkości drogę wy- n?Wl - zwracać mą ku postaCI. Le- nigdy j'eszcze tak wielu ludzi nie
nana.
staJrało się, aby je pomścić j UWonem j pługiem" - Lenin pisał "l kOI1 kich cl!łopów pańszczyźnianych, an- ZlWolenia.
LenJin zeocal baw.iem w swych wać drogę sprawiedliwości.
On pierwszy podjął śwadomle i
cem 1918 r.: "Wydanie kilkuset lub gielskich .. okrągłych głów" - czasy
W. GAWR AK.
przynajmniej lkilkudziesięciu podob Bastyliii , Marsylianki bunty doprowadził do lrońca w swej oj- myśla(:h i walkach sumę myśli, su-

zem

!llysli

WłodZ1m1enza. Leruna.

Twórca nowej opoi i
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Do l';llrodn Polskiego!
Carat. który w ciągu półtora Wlie
ku dławił =ÓWlIlO naród polskI
j<łk 1 rosyjski. został obalony
wspólnymi
siłam!
proletarle.tu
i wojska.
Zo;wiaclnim~ając Naród Pol.!!kl o
tym Z'wyC'ię~twie woJnOŚC! nIlid
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'Wszec:hrollyjsldm ża.nda:rmem. Pio.:oI~
trogrod7Jka. Rada Delegatów Robot ~
n'lc.zych i ~oln.iierS'k!ch oświadcza.. ~
~e demokracja w Ros:!i stoi na
stanowisku U71nam:m sa.mookreśle. ~

I

nJa poLitycZ'Tlego narodów, I OZtl8.j.
mw.. że POlska. II13 prawo do cało

kawitej ruepodległo:§ct pOd w-zgtę,
dem panstwowo. mi~dzynarodo.
wym.
Przesylamy NarodoWi Polskie.
mu :swe bratnie pozdrowIenIa I ży.
czymy Mu powodzen~1l w oczeku.
jllcej go walce o wprowadzenie w
Niepollległej Polsee demokratycz.
iIlego. republikaliskiego ustrojU.
PiotrogroiJzka Rada Dcd"ga.t6w
RObo4niczych i tołniersklch.
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MAKSYM GORKI
o LENINIE

~

!~llnia gestYtkullaCj~ harmonizoWała całko baczę górskiego orla naszej partii,

_.- t lk .
....., y O Jako
rzy o rysach mongolskich płonęły, grały dzlał~za J?Ol1tyc~ego, lecz wielkie_
przenikliwe oczy niezmordowanego bo. go fJ.Zyczme. GdyZ w mych oczach
joWnika przeciWlto ktamstwu l niedOlii wyobra.żalem sobie Lenina jalm ol.
zycla, płonęły mrużąc sIę, uśmIechając brzy ma. Jakież wszak było moje raz
się ironIcznIe, pałając gniewem. Blask czarowanie, gdy ujrzałem całldem
tych oczu dodawał jego słowom jeszcze zWyczajnegO człowieka, średniego
Większego og'llla l wyrazistości.
wzrostu, niczym, dosłownie niczym
ZdaWało Się, niekiedy, ze z jego oczu nie różniacego się od zwyczajnych
- bnclta snopem iskier n!eposkrolnlona śmiertelników.
energia jego ducha I. prtepojone nIą SIO)
Było zwyczajem, że "wielki czło~a skrzą się w pOWIetrzu, ~ego pr~emó- wi~I." przychodził na zebrania z 0_
wlenla stale wywołYWały fIZyczne uczu pó'ni ni .
"-,
b'cle nJeodpartej praWdy.
z e em, a . uczes"'L16y ze ran...
czeka1l. z za.taJonym o<ldechem na
DZiwny 1 niezwykły był widok LenI. jego przyjścle i przy wejśoiu wieIna, spacerującego W parku w Gorkach kiego człowieka na salę zwracali
- do takiego stopnia wiązał sIę z Jego uwagę: "pst, pst, już idzJe! Są·
. k
dziłem, ze ceremoniał taki jes' ne_
P osta cIą wl zerune k czJOWIe
a. który sle
• ~
dząc na końcu długiego stolu l z u§mle lowy, albowiem wzbudza podzi\r, o
chem, pOłysltując przenikliwyml oczyma ile równocześnie wzbudza szacunek.
Iterni!ta, zręcznie kieruje dyslmsją to.
Jakież więc byłO moje rozczarowanie gdy st,",i.erdziłem, ie Lcnl'lt
warzy~zy. albo też, stojąc n~ trybunio.
przybył na posiedzenie przed. przyj.
Jiannelwszy w tył głowIl, rzuea w sllBlu"
ściem Innych delegatów, usunął s, lę
cha.i1y tłum, w głodne oczy ludzi spra_ do kąta i rozpoczą.ł rozmowę w spo.ruonych praWdy, dobItne 1 Jasne sława. sób prosty, z najbardziej zwyczaj.
nyln!l delell.tamt konferencJł, Przy
Skąpym

w
jego twa_

człowreka

I

Pft7pomInaly mi one awsze .\m1łY
blask telanych wtór6w.
znam

eego
w:'!ki

się, że uwamłem

-

to wtedy za

pewnych koniecznych
praw. e.
1ł6w wy1an.Iała .11l artystyCznie ftetłllo
Dopiero pt):iniej zrozumiałem, te
p0lta6 praWdy.
ta prosłota I ekromnojó Lenina, ta
:II sadzl.wlaJllcll

-

prowtotll

'Poza ","ch naruszenie
-'d ł

Niech e:lę ws~stlde l'<lzsy:p1Ske
pochowają
przed naszą Ilmeńską
rśpiżarnią" drogich kamieni...
Ano, ma się wiedzieć, takie miejBee nie mogło nijak ujść oku Lenina.
W 1920 r. Władimir IIjicz odręcznym
dekretem wydzlt!lil tutejszą okolicę.
Ze niby przemysłowcom ;i wsze1k1m
rabusiom dać w kark, a (Zachować
te kopal.nIe dla nauki na przysiłe

i pokój,

I

•

•

zwyc .za

o WYZWVllenie narodowe i ciw Rosji

;i

Rosjanom w ogóle, od-

społeczne. Po d~iś dzień n'cl.uka Le- rywając zagadnienie 11.i~podległoścl
nina o patriO'tyźmie i intet'lla,c jonali Polski od sprawy obalenIa
p l kcaratu.
L i

zmie jest najsilmejszą, wię~ią, łąSwej przyja;<:rĘ do o s l
en. n
czącą masy ludowe św;i.ata.
dał wy>raz w czynach:. w. dl1lu
Nieubłagana walka Lenina o wy- 3 sierpnia 1918 roku pOdpIsuJe de.
zwolenie narodów, o prawo naro- ka-et rządu radzieckiego, anulujący
dów do samostanowienia .i. samo_! 'Imowy rozbiorowe:
dzielnego rozwoju,
jego walka (J
"Wsz:v~tkie traktaty l alrJy, za warniepod}eg.łość .Polski, czyni I:enina
te przez rząd. b. In1perium Rosyj·
s'2JC?zegolme bhskim parodowl. polGkiego z rządami
królestwa pru_
skiemu. ~a najW!ększą Z?.r0dD1ę , c~
,kiego I monarchii habsbursko-wę_
ra~u Lenm ~wazał rozblor P<:>lSki,
"icrskiej, dotyczące rozbiorów Pol.
u{:lsk narodowy Polak~w. a jedyn,ą
ekt, ninlelszym zostają zniesione raz
drogę wyzwolenia widzlał we wspol
na zawsze. jako sprzeczne z zasada·
działaniu
mi slłmookt'(llilelli:~ narod6w, II rcwo'
b ipols.kiej i .rosyjsldej ' klasy ro otn .czeJ ~rzecl',yko cara.?~,
lucyjną świadomością prawną naro?' . obalemu "W'lęt.ien~ narodow,
tfu rosyjsldego, lttóry uznał nienaru.
Jakim była carska ROSja. .
szalnc prawo narodu polskiego do
Lenin znał dobrze polSlti ruch ro_
niepodległoscl I jedno§cl".
botniczy II. interesował się jego walką, która przecież była walką wspól
Lenin nic zmienił swego stosunku
ną. Utrzymywał ścisłe stosunkt a: do Polski nawet i ·wtedy, gdy rząd
bliską PartLi Bolstewickiej Socjal- obszarniczo _ kapita}jstyczny rozpę
demokracją Królestwa Polskiego d tał .zbrodniczą wojnę przeciwko pań
Litwy, lcrytykował jej błędy, wska_ stwu radziec1demu. W deklara{:ji
zywał jej drogi działania. domaga- Rady Komisarzy LudOwYch, napisając się od polski<:h socjaldemokra- nej i podpisanej przez niego, ośwJad
tów, aby w swym programie, obok czył:
hasła spolecznego wyzwolenia kla_
"R.K.L.
o§wladcza, te poUtyka
sy rO;Jotniczej, uwzględnili również
Związku Radzlecldego w stosunku
hasło walId o pr8JWo narodu pol~
do Polsld, wychodząc nie z przy_
Skiego do samodzielnego bytu napadkowych, chwilowych, wojennych
rodoY"ego, do własnej pań.stw<Jwo_
ezy dyplomatycznych kombinacji,
Ści. Ostro występował Lenin przelecz z niezachwianej zasady samoeiwko bu.rzual>:yjnemu nacjonalizmo
określania narodowego, bezwarunko_
wi ówczesnej PPS, która zamia1:t
wo l bez żadnych zastrzeże n uzna·
wspólnej walki polskiego i rosyjwala I uznaje nłepodległo~Ć 1 suwe_
skiego ruchu robl)tniC2:ego 2J cara..
renno~ć RzeCzypospolitej POlskiej I
tem - wysuwała hasło wolllki przeto uznanie od pierwszej chwlll pow.

TflLIN ·0 LENINIE

mnie jego nieZWykła wola
tycia 1 a.l,tyWna nienawiść do wszystkie
go, co w życ1u nikczemne, podziwiałem
jego młodzieńczy zapał, jaki wkładał
Po raz pierwszy spotkałem Leni_
we wszystko, co robił. ZdumieWała mnie na w grudnw w r_ 1905 na konferenjego nadludzka zdolność do pracy. Jego cji bolszewików w Tam.mersfers, W
ruchy były lekkie i zgrabne, skąpa lecz FinIand1ł. Spodziewałem dę, że zo.. c e ze s y em Jego mowy,

I

W styezniu 1924 roku, siódmym
Wbrew wszelkim próbom
na_
roku Wielkiej SoojaMstycznej Rewo. dziejom wrogów Partia po śmierci
lucj;i, świat wStrząśnięty został wla Lenina nie osłabIa, nie pozwoliła
domością O śm:ierci Włodmtn~erza wrogom rozbić swej jedności. JeszIljicza Lenina.
cze ściślej skupiła s'ię wokół CenTa tragiczma wiadomość w głęb 0- tralnego Komitetu Partii, wokół
kim smutku pogrą·żyła kraj radzie- Stalina, by dalej pt'owadz1ć dzielo
cki i mUiony ludzi na całym śwle_ Lenina - budowę państwa Iloojali..
cie. któr7.Y widzieH w Leninie sWe- stycznego.
go przyj2ciela, pn:;ywódcę i nauczy
Międzynał'odowy imperializm 1 je_
ciel~. Ale wśród wrogów socjalizmu go agenci różnego kalibru i maści
jego śn:,:erć obudziła pewne nadzie niejednokrl)tnie mieli sposobność
je. Widząc w Leninie uosobienie przekonać się, że sna idei leninowslły, mogącej rozbić stary śwIat, skiej, realizCYWanej bohalterskim tru
koła. polityków
burżu~zrjnyc~ za dem narodu rad'zieck>lego jest moc
gramcą,
nl'eJ'sza od naJ' ~srroźnieJ' n~w'et ""loro
k j a elementy
k
b mlenszewlcki.e
..._.
...,....
w . ra u, s ~onn~ yły sąUlL<lĆ, ze jonej złości. Kraj socjalizmu, prowa
1erć
iin::
twór,c y moze zachwiać Jego I dzony do coraz dalszych zwycięstw
dzie!em.
.
i przez Partię i stalina, dobitnie
Nle pierwsza to była i me ostat- przekonał wrogów że chociaż Lenia pomyłka wrogów Państwa Ra- nin umarł _ leni~lzm żyje 1 ZWYdz·eckiego. Mierząc nowe zjawiska cięża
na. mIarę starego świata, nie patra."
.
.
fili (a może nie chcieLi) zrorumieć, .Lemn, budUJąc ustrój rndz1ect?
że nieodwułalnie l2laC7.ęła się nowa n.le tyl~o stworzył pierwsze na ŚWJ~
era histOT'ii. Nie potrafili ocenić, jak Cle panstwo, opa~~ .., ~ładzę ludu,
mocne i ruewzruszone są podstawy, pokazał on ró~ez uC~SKanym m~na których buduje się pa,ństwo ra- śom oa~ego .Śwlat{ .ze pan?wa.me
d'lileckie, jak głęboko i daleko sięga obszarnik6~ l k1apL alistów me ~est
myśl Lenina. jak twardzi i nieugię wleczne, ze pa~two pracy mozna
ci są ludzie, prżez niego wycho_ ~tworzyć wyslłklem samych pracu_
Wlani.
Jących.
Lenin umarł - ale wstała ParI tej raz odkrytej prawdy nikt
tia; partia nowego typu, zwarta, nie potraf! już ludzkości wydrzeć.
zd;Y'Scyplinowana, zahartowana, bo- Po dziś dzień myśl leninowska. dajowa stojąca na czele klasy r~botni jąca klucz do zrozumienia istoty
CZE'j i kierująoa jej w,al'ką o nowy imperialiJzmu. odsłaniająca jego nie
ustrój. O taką pa,rtię Lenin walczył ubłaganą
drapieżność. mobilizuje
przez całe swe :zycie rewolucjonisty szerokie ma.sy
ludowe na całym
i taką stworzył.
świecie do walki o sprawiedliwość:

Zaohwycała

słowa, bogatym w myśli. W

•

ea, któ a

r;

chęć pozostania. w cleniu, chęć niezwraca.nla uwad na siebie l niepodkreślenia swego wysokiego stanowiska. Wfiystko to było jedną z
najsiIniejszych cech charakteru Lenina. jako. nowego wodza nowych
DlaII, prostych l zwyczajnYCh "niż.
szych warstw" ludzkoścl.

Itanla Paflstwa pOlskiego uważa za
podstawę swych stosunk6w z Pol_
ską"·

Rządy
kapitalistyczno-obszarnicze
Polski były jednak odmiennego zda
nia o suwerennośCi i niepodległości
naszego kraju niż Lenin Zaślepieni
nienawiścią
odrzuciLi. wyciągniętą
dłoń. Woleli pqprowadzić Polskę do
zguby...
Ale jak wszystko, co wysiło od
Lenina, tak i przyjaźń między na.
rodem p~lskim a r~dz;iec~~ odnio~ła ~Clęstw~ .. ~Zlęki mej, za?,sze
zywej w mysh l czynach Jozefa
Stalina, żywej w sercach ludu radziecldego,
IIJdzyskaliśmy po raz
dnlgi niepodległość,
dzięki niej

na wywołanie wra.żenia, wszystko to
wyr6żllJiało przemówienia Lenina od
przemówień typowych parlamenta.
rzyst6w.
Mnie jednakże nie zachwycała
wówczas 'ta strcma przemówień Le·
nina. Oczarowała mnie niezwykła
siłlJ. logiki w jego przemówieniach,
=::
sila która chwyta i... stopniowo eNa konferen..łj tej Lenin wygło- l k.:.........j
lU h
nik'
UJ
e •• ", ... u e s, c acm, prze ~J~~,
stil dwa WSJPl3lflliałe przemówien'ia. jak to się mowi "do szpiku. kosel •
Jedno o politycznej sytuacji, drugie Przypominam sobIe, jak mektórzj'
O zagadnieniach rolniCZYCh. Nieste- z delegatów mówili: "logika w prze- możemy dziś budować niezawisłą,
ty, przemówienia te zaginęły. Wzbu- mówieniach Lemna to jalcieś potęż./woln ą ojczyznt;.
dzify one burzlllwy entuzjazm wśród ne kleszcze, które chwytają słucha..
DWadzJieścIa Sześć lat mija w tym
uczestników kanferencji. NadzW'y- cza ze wszystkich stron ł z których rolm od śmierci Lenina, lat boga..
czaj przekonywująca siła, prostota nie sposób się wyrwać. Trzeba .się tych w walkę i zwycięstwo.
Hii jasność argumentacji, bra.lt wszel- poddać z góry; albo liczyć z całko. storia "!I calej rozc~ą~łości p~zna...
ldch gestów i f_sów, obliaronych w~tą porazką".
la racJę Lenino:wn. 1 przy~}leczęto",
wała pomyłki Jego wrogow· OtG
v-brew wszelkim .zakusom świata
rocznicę
imperialistycznego rozwija się pod
wodzą Stalin,a" rośnie i t>otęinieje "
każdym dniem
kraj SOCjalizmu.
W przeddzień 26 rocznicy śmierci wielkłemu wodzowi świat<)we~ pro Związek Radziecki.
Oto powsta3e
Włockimierza Lerona na ekranach IE'tatiatu.
nowe życie w Pols<!e i w innych
pra,v:ie wszystkich państw świata
Prasa chińska szeroko komentuje krajach demokracji ludowej. Oto w
wyświetlano filmy, poświęcone twór fJlm "Lenin w roku 1918", podkre- ciężkiej walce \vyrwał się ze szpocy partii bOlszewickiej i pań:;twa Mając realizm filmu, który w spo- nów imperiaUzmu
naród chiński.
racrnieckiego.
sób jasny ~ przekonyWująey przed- oto rośn1e i wzmaga się na całym
FUmy rndzieckle jak "Lenin w pa stawia łączność wodza z ludem. świecie pęd do wolności i pokOju,
ździerniku" .. ,.Lenin w roku .. 1918"
W dyslrusji nad łiJmem "Włodz:!.. do lepszego jutra.
lOTaal "CzłOWIek z karabinem
zys- m.!l.enJ Lenin". wyświetlanym 000I wuęd.?Jl.e tam gdzle wypoWJada
kały sobie światową sławę. Wspa- enie na ek!ranach kin Niemieckiej się słowa wolnośĆ i pokÓj, wsporn1nIały film "Włodzimierz Lenin" na Republiki Demokratycznej, podkre. na się jednocześnie imi<ma Lenina
kr"""'ny
w roku ub w"świetla.ny
już ślono olb""""""ie
znaczenie tego .fil· l' stalina.
,,~y:
"
~~J u:
był na ekranach w'iel'll pańśtw. Pra-/ mu, mobil1zu.Jącego narody świała
Tych pojęć tI. tych :Imion już 111.
sa 1:8Jgran1C7lIla wyII'a!a się z dużym do walki o wolność, postęp 1 pokój. można oddzielić od Slieble.
uznanJl.em o filmie poświęoonym I
tsł,

I

W 26

. ,smlerCI
. . Lenlno
.
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SŁONECZNY KAMIEŃ

wa. rzekłbyś, 1r.z;y ćwierei do śmiercl, ale do pracy ~datny. Usposobienie. był wesołego. Majster do tego,
żeby pośpiewać" potańczyć, na duda.ch pograć. Nie bez ikozery dali mu
C2aSY.
nazwisko Sondugacz, co 'PO naszemu
Wydaje się. że t{) mecz jasna. Wia zn,aezy: słowjk.
domo, oko Lenina nie tylko na rie_
Otóż ten Maksym Wachonia i ten
mi, 'lecz i pod ziemią widziało. Przej Sadyk Sandugacz s.z1i sobie prZe1J ży
rzało ,;,rięc i te góry. Ale swoją drogą cie jedną ścieżką.
Obaj sam"ltni.
nasi staruszkowie.górnicy niezupeł. Więc czegÓŻ siedzieć mają na jednie temu wierzą. I po swojemu tak nym miejscu! Tobołek na kark, naIOpowiadają:
rzędzie. do rękt - i jazda.
Było sobie dwóch
pobratymc6w
Ma się wiedzieć, nieraz byWali. w
zespołowych: Maksym Wachonia i górach Ilemieńskich.
Pracowali w
Sadyk Uziejew, przezwiskiem San- szybach Andriuchy wwaczewa. a
duga02l. Jeden - ruski, drugi - z gdy się ten spija'!: na śmierć, prze_
Baszkirów; trudnili się zaś tym sa. chod;cili do GOłOgtlZlOwa. Gołoguzomym: od dziecka kołatali się po wowi niejeden tysiączeK wpędzili do
odkrywkach i kopalniach, a zawsze kabzy. O Pawelisze nie ma nawet co
raZ8JU. Ponoć wielka była ich przy· mówić. Dlatego ścietwa wiele ka.
jaźń, na podziw innym ludziom. A myków w:bierali. Tu w~śnie Saniepodobni byli do siebie ani tro- dyk stl"adł oko.
C;h~. Wachonia ~yło to chłopisko cię I Kiedy się zaczęta wojna domowa.
zkle, brodę mlał do pępka, bary obaj starzy byli w tych stronach.
jak tur, pięść. ta~ą .. że .spojrzeć stra. Ma się rorumieć, każdy wziął karaszno,. nogę medzwledzlą, mowę ~ę· bin w garść - i poszli wojować za
.Btą· }ak ?- t~lby. Czasem ch~e PO~A_ sowiecką władzę. Później kiedy Kol
dzlec cos cLCho, a oddech Jego mbv czaka wypędzono na Sybir politruk
miech odrzuca. Lecz usposobienia mówi do nich:
•
był rruękkiego.
- Gorące wam podziękowanie. to
Sadyk, co do wzrostu, był niewy. warzysze starus.zkowie, w imieniu
darzony, chuderlawy. zamiast brody władz sowieckich, ale teraz, jako że·
miał siedem włosków. a i to nie na ście inwalidzi pracy podziemnej, rumiejscu, ale chłop był żylasty. RO·I sza,lcie z pov.n.'otem na front pracy.
botnik także dobry. Przecie tak byStarym to krzYWda, ale trudno.
4 DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 21 (1643)

Poszli od razu ku Umieniom, a tam
narodu rz;gromadziło się mnóstwo i
to najostatniejsza granda ... Tym niczego nie szkoda, jeśli można tylko
rubla zarohlć ...
Nasi starzy zachodzą w głowę,
co począć? W końcu tak umyślili:
- Udamy się do samego towarzy
sza Lenina. On, nie bój się, cza~
Znajdzie.
Pojechali do Moskwy. Pierwszą
noc, ma się wiedzieć, przesiedzieli
na dworcu, a z rana poszli p.o Moskwie szukać towarzysza Lenina.
Rychło
go odnaleźli i z workami
walą wprost do Sownarkomu. Tam
leh pytają, coście za jedni, skąd. w
jakiej sprawie. Sadyk powjada:
_ Ba.czka Lenin chcemy pokazać
kamiń.

Wachonia dudni:
- Miejsce to bogate. Trzeba je u_
chronić od grandy. W domu niceśmy
nie wskórali, Choć strzelaj. musimy
2lObaczyć towar,zysza Lenina.
No dobrze; zaprowadzono ich do
Władimira I1jicza. Zacz~li mu wy·
kładać, o co idzie. śpieszą, jeden
drugiemu przerywa. Władimir IIjicz
posłuchał, posłuchał. w końcu mówi:
- Mote kolejno, przyjaciele. Wio
dzę, że sprawa wasza jest doniosła,
państwowa, trzeba ją wyrozumieć.
Wtedy Wachonkł. nie wiedzieć
skąd nabrawszy
odwagi, dalejże
wygobyvyać swe .c\rogie ltamyki, a.

wa słoneczko. W tym miejscu góry.
obrót dają d. na step wychodzą.
- To właśnie najlepsze - m6wi
Władimir I1jicz że się góry obró.
ciły ku słońcu i nie odgradzają od
przy tym dudni: 7J takiego a taldego stepów.
dołu, z tego a tego szybu, wart jest
Zadzwonił i kazał spisać wszyst.
tyle a tyle rubli.
kie kamienie ora2l wygl)tować suro.
Modimir IIjicz pyta:
vrJ nakaz, żeby w Górach Ilmień- bo czego służą te kam;ienie? skich przepędzić całą grandę. a z
Na to Wachonia:
miejsc tych uczynić rezerwat. Potem
- Przeważnie do ozJdób. No, tam, wstał z krzesła i powLada:
d<J pierścieni, kolozyków, paciorków - Dziękuję wam. staruszkowie. za
i inszych takich sztuczek.
trosldiwoŚć. Dokonaliście
wielltiej
Władimir IIjicz zamyślił się, chwil rzeczy! Państwowej!
kę popatrzył z lubością na kamyki i
I uważasz, ręce im uścisnął.
powiedzIał:
No, oni, ma się wiedzieć, stoją jak
- Z tym można poczekać.
otttm3f1...ieni. Wachoni cała br'X1a po ..
Teraz kolej na Sadyka. Rozwiązał kryła się łzami, n~'czym rosą. a Sa·
swój worek i nuże wysypywać ka- dyk p~trząsa bródką. i przygaduje:
mienie na stół, przygadując:
. - AJ, baczka Lemn! bac·zka Le..
- Ama.ron.kamiń,
kolumbit.ka- mn!
miń. labrador-kamiń...
Właśnie w tej chwili odwołanG
Zdziwił się Władimir IIjicz:
Władimira Iljicza. Starzy zostali sa_ Oho, widzę, że z różnych krain mi. Nie~o oprzytomnieli .. in~ temu
macie kamienie
Wachom łzy na brodę CIUrkiem ...
_ Tak. b~czka Lenin! Prawda
Jak tyl~') wró<:il Wł.adin:-ir Iljicz.
mówisz. Z każdy kraj zbiegł się ka. ~raz n.ap~~ał ta}? p~pler. zeby st~_
miń. Nawet kamienny mózg-Immiń . J ch, zroblc, ~trozmTIl w rezerwaCIe
jest. W Jamie JeriemiejeWSldej zna- l w~~na~yc lin ~obory.
,
.
C~z\ kiedy naSI s.tal1ZY .me dOJechodzl s'łoneczny kam1.ń.
Władimir Iljicz uśmiechną się i c9 ah do d?mu .... Wldocz;n~ toczyła
mówi:'
SI ę ·tam wOJna,. ,:,nęc ch?c Jed.en był
_ Kamiennego mózgu nam chyba głuc~y, a drl!gl Jednooki, oba) znów
nie potrzeba. Tego dobrego już i tak poszli na w'»)aczkę.
.
jest dosyć Natomiast kamień słone.
O.dtad o naszych starych B;n1 sły
czn)' przyda nam się bardzo. Wese. chu, dekret zaś o rezerwa?le nie_
bawem przyw~r0'Vl."ał tu~aJ. Te!az
lej z nim żyć.
Sadyk to słysżY'i ze skóry wyłazi: ten rezerwat ZWIe S: ę Lerunowsklm.
_ Baczka Lenin' Nasz kamiń dlal
Fragment z kslązki PawIa Bażowa
- •
.
pt. "Szkatułka z Malachitu" W tłum.
tego dobry, ze jego mocnro pr,zvl!l'%9Czesława J'astrzębtec KozłOWSkiego.
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DOKUMENTY
W SP1U.WIE

PO~J

Genialny Wódz
Na
6wczesnej mi
sprawy nie-llityka
kapitalistycznych
d?wego proletariatu i twórca postępowej prasy polskiej po- podległości polski. Rozporządze I Piłsudskiego i jego kliki wojsko
ogłoszonej przez delegację fapl~z:w~zego na świecie państwa jawiały się świetne artykuły nia i dekrety, które ukazały się wej nie zmieniła w niczym sta-,. dziecką w Brześciu 12. 1. 1918
sO.?Jahsty~znego, Włodzimierz Lenina, w których żądaI on wówczas, były dowodem ser- nowiska i postępowania Lenina,
"z tego faktu, ze ziemie okupo,
lIJICZ ~emn był wielkim, szcze- stanowczo samostanowienia dla decznego, braterskiego St;qSUl1- wielkiego przyjaciela naszego
walne wchodziły w skład dawnego
ryln l gorą~ym przyjaciele~. Polski. Spod jego pióra wycho- ku młodego państwa radzieckie narodu. Podczas gdy piłsudczy:~~~:n ~yjs:~ga- źaa:::
narodu polskIego. Z całego ser dziły płomienne wezwania do go do narodu polskiego. Dzięki zna - wyk9nując zresztą pole- ~ wniogków, które nakładałyby na
ca n~enawidził On gnębicieli robotników rosyjskich i nie~ powstaniu republiki radzieckiej cenia międzynarodowego impeludność tych ziem jakiekolwiek o'
Pol~l{], był nieprzejpclnanym j mieckich, nawołujące do wystą- j w wyniku wielkiego osobiste- rializmu, pragnącego we krwi ~ bowlązk.j państwowo. prawne W
zaCiekłym wrogiem caratu.
pień W obronie niepodległości go wkładu Lenina, Polska od- utopić wyzwoleńcze zmagania ~ ~~os'Unku do Republilm Rosyjskiej ,
"Rozbiór P~lski j ~cisk " '.,~ ' ~ Polski.
zys~!lła w roku 1918 niepodle- lud~ rosyjsl~iego - J?rowadz!.ła l;
Swe granl~e dawnego Imperium
do,WY Polakow. Uw. azał. za naJ- Po zwycięskieJ' WielkieJ' Re- głosc.
wOJnę .pr,zeCl.w mło,deJ repu,bhce
RasyjSlkiego, granice atworrone
prze1l przemoc i zbrodnde wobec
WI.ęk szą.z,bro d~lę l W .Cląg~ ca- wolucji Socjalistycznej, Lenin
Zbrodnicza, pełna nienawiści r?b ot ?-lk OW! chl o~ow, L enm na.. I narodów, a'W S'1lczególności wobec
lej, ~v:,oJeJ pohtyczneJ dZ1ałal- i władza radziecka byli gorący- i wrogości wobec socjalizmu po- plS'ał l 'podpIsał wlek~pomną de- ~ narodu polskiego. obalone zostały
nOSCl m~el~esowa~ się wybitnie
klaracJę R~dy KOJ:msa~zy bUwraz z camtem.
wszy~tklml przejawami życia i
dowych, ktora st:vlerdziła:
Nowe gra.ni~ braterskiego zwlq.
wa~~n narodu polskiego o wol_1
... ~ada KO,mIsarzy .Ludowrch a zku lilarod6w Republlk1 Rooyjsk!ej
nosc i niepoćUeglość W swoich
oswtadcza~ ze. polityka ZWlą:&-,. !Pl narodami, ktÓ're zechcą, wyjŚĆ
t 't>'
•
ku Rad211eckiego W stosunku" poza jej rubid:e, poW1l!nny być (),
\V)7S ąpl~?-lach,
w artykułach, ,
do Polski, wychodząc nie z ~ kreślone przez nieskrępowaną, de.
plsma.ch l ref er at&.ch dawał wy_
przypadł,owych, chwilOwYch, ~ Cl"Zję Łych narodów".
raz swej trosce o losy naszego
wojennych czy dyplomatycZ'narodu. Wyraźnie dobitnie .
n:vc~ k0!Dblłnacjl, lecz z ni~, ~
l'rtewodnicz.cy
:,'
l
chWianeJ zasady samookresle- ~
nady Komlaany Ludowych
b ez Z~s t rZeZe.l
W szeregu dokunia narodowego, bezwarunko, I
mentow stwierdzał Lenili niewo i bez zadnych zastl'Ze:ień ~
WŁ, ULJANOW (LENIN)
zaprzeczone prawo Polski do
uznawała i uznaje niepodleg- I
niepodleo'łego bytu.
ł()ść. i .!lInwer~n!l0ść Rzeczypo-I
'. '
• to
•
spohteJ PolshieJ i o uznanie od ~
••
Lenm wskazał, ze całkowite
p,i erwszej chwili powstal1!la I
wyzwolenie uciskanego narodu
pańs}wa Polskiego uwaz!, za
polskieg'o J'est możliwe tylk
pods.awę swych stosunkow z I
E'
.
"
O. \y
Polską"·
~
..
WJ?iku ~spoln~J, bra~erskleJ,
Ten historyczny dokument,
WSZECHROSYJSKIEGO
sohdB:r~eJ walkl ro~YJs~iej i
podpisany ręką Lenina, był naj_ I CENTMLNEGO
p?lskleJ kl~.sy. rohot:u~zeJ przelepszym. wykładnikiem myśli, I KOMITETU WYKONAWCZEGO
cI~ko ka~lltahz;no~ ,l, carato:
uczuć i życzeń narodu radzie-I DO NARODU I'OLSKlE~O
WI. W t~J ~spoln~J, sWladom~J
cl{jego dla naszego kraju. Pol- ~
walce ~ldZl.ał ~emn gwa~ancJę
ska klasa robotnicza w całej
ogl. dn. 2. 2. 1920 r.
MIk? Wltego polityczne.go l ekopełni docenia wielkość nieśmier !
..
NaszYmi propOZ".fcj!l.md pOkojo.
nom
l
~
wyroi pod adresem Rządu Po1skie.
lCznego wyZWo ema.
telnej idei Lenina i głęboką, ży- I go dowiedliśmy czyIllllie, że nie
Stll;d wzięła się u Lenina gowotną treść leninowskiej polidą~y do pOdb-oju PÓ1sikll, l ecz
rąca, l se:deczn. a sympatia, z jatyki 'narodowościowej. Godny ~ do pokOjowego z nią, wsp6ł~cia.
k !ł. s ledzl ł k az d y zryw proletaL
'
k ontynuat
Wiemy jednBlk. że liClsk narMo.
llastępCa
enma,
or;~ wośoik>wy
ze strony rnądu carskie.
t'iatu polskiego w jego walce o
jego myśli i czynów, wielki ~ go, wzbudził w szerokich kolaCh
wolność. Kiedy w r. 1905 na uliStalin, w całej rozoiągłości pronarodu polskiego gteboq nie.
cach. Warszawy i Łodzi pojawiwadzi leninowską politykę przy I ufność, utrudniająCla w dużym
ły SIę barykady, Lenin widział
jaźni i braterstwa w stosunku ~=~a u:m~~~c~~~~:
W w~stąpien!ach prolet~riatu
. do ~aB~ego narodu.
. . .
są.sied2lkich międ~ W8JIlII 1 1!l8!m i.
polsk~ego w:z,or rewolUCYJnego
W stycznioWY, mroźny dzień 1924 roku z nad brzegów Wnłgi do Lenlna
SLwo~'zona przez .Lenma 1 kle
nieufność wylronystywa.ną dla
e?tuZ]aZ!llU ~ bohater.stwa. Prze przyszła z listem W. pletrowna. Lenina nie zastała. Pietrowa wręcza list rowana prze;z Stalma, okryta ~ swoich celów pl'llElZ giełdę śWliato.
C1\,,!"stawmł Slę on, kazdemu, kto
temu, kto nadal prowadzi sprawy Lenina - staUnowi.
c~wałą ArmIa Czerwona, przy-" Wił.
probował oderwac walkę naromosła naszemu narodowi wy- ~
Ale iIlbroctnle rosyjskiego oa.ra.tu
,
l zwolenie z kajdan krwawej fa- ~ l rosyjskiej burżuazji nie mogą
du polskiego o w{)lność · od rewol
.
h
' l d
t
k"
.
l'
ł
~
być wstawione do raohul!lku no.
, u~YJnyc zmagan u U ro5
szys OWS leJ mewo l, pawo any ~ wemu Ra.d2il'ec1clemu Państwu R o.
SYJ~klego Z absolutyzmem i t yfi
. ft do życia przez ~enina i ~erosyjskiemu. RosyjSllY robotnłcy i
ramą, carską,
.
łJ
~ wany przez Stalma - ZWIązek,. chłOPi UZ11&1l niepodległoŚĆ PolskI
' " l. k'lel'U]!ł
. C Tak więc, był w RosU (a niekiedy przy tli o wyraźnym obl1czu, niedostępnej Radziecki
udzielił nam w pierw-! nie w ostatniej ehWiillł, nie jalkc
B ę d ąc na errugracJI
.,
••
, • III chWl10WIl kombinację dyplomatycz
Mala od swego kraju walką to- jeźdżal również do zachodniej EuropyO po, dla Jaldćhkolwlek kompr?misów. Mówił, szeJ f.aZIe nasz~J mepo~ległos~~l, I ną, pod naolll1dem okOlliczno~ci _
syjskiej klasy robotn:iczej pr~e LtŻl1Y wódz, wielki brat wszystkmh rewo< 2e tylko taka partia ~oze wykonać za- pełneJ pomocy l poparCIa. DZ1ę- ~ rosyjsc'Y robotJnicy d chłopi pośpie
bywaŁ Lenin przez pewie~ czas IncjolliBt6w. Lenin m~s~tl.ł waI'Clzy6 me danle przebudowy śWiata 1 źe właśnie ki Związkowi Radzieckiemu, oj- i szyli pierwsi uznać niezaJeMoś6
•.
• •
tylko z władzami ofiCJalnymi, lecz r6w stwotzenle takie1 partii jest głównym czyźnie Leruna i Stalina Polska ~ na.rodu polskiego, uzna.ll ją bez za
W KrakOWIe l Poronmle.
Ten nleż ze znaczną częścią swoich wla!!'_ zagadnłeniem ruchu.
' . . ' ••
• I lJtI'.reżeń i ra'}! na mwme. Uozyn.llii
pobyt w Polsce pozwolił mu na nych towarzysZy partyjnych. tądal on ".Po Amierd człowiek ~yje jedynIe na utrwaliła sW.ą :r;l:podległosc l ~ to 'W przeświadczeniu, !e niepod.
dokładniejsze
poznanie ludu - ł to wIdne było ,ego wielkim dzle- tle mi, Lenłn ~yje wszędzie, gdzIe Istnie zyskała moznosc swobodnego I ległoM POlski OdpoWiada nie tYlko
l k'
bl"'
. t _ łeln, Jejro WI~lką ideą obejmującą wszy_ Ją rewo!uCjonl~cl. Można rzeec Nikt ~ie pokojowego rozwoju i budowy I Interesom Wfl$zym. ale! naszym..,
po S l:gO, . na lZsze ~am e~e stkie Inne _ :2ądał OD stworzenIa nle_ uciet6Śm3 tak w sobie mylili I słow
• lilst
'
zł • L
!
Bowa:l1~ Slę r~wolucYJną dZl.a- przejednanej, pełne' hartu, Jak _ JedneJI Lenlnajak Btalla .... 'Jest to Lenin d~ socJa
yczneJ przyS 0s;c
i
łalnoSC1ą polsklej klasy robot- bryły ",,,kuteJ partII rewolucyJneJ, flar dzłslIeJszego.
:.4.. KM. _ _we
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Na

ścianie

&zarej k ,!llD:!enicy, po-

dobnej do wielu 'nnych krakowskich
ktun1enic, przy ul. Lubomirskich
nr 49, przybito dwie marmurowe
tabl1ce. Wyryty na nich napis głosi:

"Krakowski okres" W życiu

i

,

ZGIERZANIE

GORĄ

NA LODZIE

LHS pohononq 3:4-

NA DWOJE BABKA

_

•

R01l:egrany WCZ'O'l'aj
towarzyski
mecz hOkejowy między ŁKS Włókniarzem 8 WłóImia.rzem zgierskim
zakończył się całkiem
nieoczeki_
wanym zwYcięstwem młodej drużyny zglerskiej 4:3 (2:2. 1:0, 1:1).

•

WROZYŁA

Do wspaniałych warunków,

a

więc

gładkiej jak lustro tafli lodowej -

najmniej przygot-owani byli zawodmcy, którzy poza słabą jazdą na
łyżwach, nie zawsze umieli operować
kijt>m przy prowadzeniu krążka..

GDflŃSH CZY II'11RSZII H'fi ? ~~=.-:::: :::.:::

TOlUasz lN..onarzewshl "'ÓUJ' O swoich uczniach
- 'Y! tej wadze Gołyńskt (G) nie da
Chyba rady Wesołowskiemu. Bokserzy
Warszawy mogą objąć prowadzenie.
- Czy w wadze lekkiej pl1Zeciwko Antkiewiczowi, Warszawa wystawi Komu.

Całkiem
nieoczek1\v.anie zjawił się wczoraj
rano w lokalu
naszej
redakcji
trener bokser6w
"GwardII" - To
masz Konarzewsk!.
- Jak to, więc
nie jedzie pan
do Gdańska na
deCYdujący
pojedynek o drużynowe mistrzostwo Polski? Prze
cież
nad brze.
glem BałtykU wal
czyć będą wszy.
Konarzewski
scy pańscy pupile.
- Otrzyma~em polecenie dokonania inIpekcji w woj. łódzkim.
- To znaczy?
- Zamierzam odwiedzić pr.::ede wszyIIltkim Piotrków 1 Kutno. W Łodzi będę
dosłownie
kilkadziesiąt minut.
Wpadłem do redakcji na chwilę, aby pogwarzyć na aktualne tematy.
- Jak długo zamierza Pim bawić na
prowincji?
- Po kilka dni w każdej miejsCOWości. Moim zadaniem jest zbadanie warunk6w, w jakich trenują pięściarze
"Gwardii", czy mają dostateczną ilość
sprzętu. D'a m im jednoczeŚnie szereg
:fachowych wskazówek.
- A co powie pan o nied~elnym meezu w Gdańsku?
- Dla mnie obojętną jest rzeczą, kto
ostatecznie zdobędzie mistrzostwo. Tak
czy Inaczej, mistrzem zostanie "Gwardia", a czy tytuł powędruje do Warsut"\vy, czy zostarue na.d morzem, to juł
rzecz drugorzędna ...
- Jakie są szanse!
- Z równym pOWódteniem zwYClętyć
może gdańska "Gwardia" jak 1 "Gwardia" warszawska. W dużej mierze zależeć to będzie od tak zwanych "strate-

dęt

- ChybE tak, bo nie trzeba zapomina~,
.ostatnl pojedynek rozegrany między
tymi zawodnikami zakończył się zwycięstwem Komudy. DOjdzie więc niewąt
pliwie do rewanżu. Jezeli Komuda walczYć będzie rozumnie, to znaczy z dystansu i nie pozwoli Antk!ewlczowi
punktować z półdystansu względnie w
z.warciu, motemy być świadkami jeszcze
jednej sensaCji. Pragnę nadmienić, że
Antkiewicz znajduje się obecnie w dobrej formie.
- J~ dotychczas więc, gwardziści
warszawscy powinni prOWadzić?
- Tak, ale nie wiem, co będzie dalej.
W p61Śl'cdniej Warszawa nla młodego
pięściarza
Jankowskiego, który spotka
się zapewne z byłym bokserem
Łodzi
Krawczykiem. Pięściarz gdańskI jest nie.
~c

nają się.

_ W piórkowej!

wygodnym przeciwnikiem. Walczy OD :!
prawej pozycji. .JankOwski, chociaż nie
posiada walorów technicznych, dysponuje jednak silnym ciosem. Waga śred
nia, to - Kolczyńskil Obojętne kogo
wystawi Gdańsk. KOlczyński znajduje
się w dobrej formie I powinien Zdobyć
punkty dla Warszawy.
- A co będzie w pozostałych wagach?
- Otóż to własnie... Gdańsk posiada
FUsikowskiego 1 Me
chl!ńskIego, a War·.
szawa: Szymurę, Ar_
chackiego t ewentualnie Famullckiego. Wydaje mi się.
że sam fakt, te jest
Szymura, to już prze
sądza spravlę na korzyść Warszawy.
- Więc jaki bę·
Szymura
dzie ostatecznie wy.
nik niedzielnego me
czu?
- Cieszyłbym się, jeżeli uzyskany
byłby wynik remisowy 8:8.

Kalendarzyk czwórmeczu AZS
W dniu
C'.r.wórmeoz

d7JiIDejszym rozpocl?m!e si.:
Po pałud1lliu o godz. 17 odbędzie sd;)
siatJcowyctl AZS: - rewanoowy mecz siat.lmlrek Lublriala. 1 lA,

drużyn

WarSZ8IW.skiego, W'l'ocla-wSkte,go, Lubel, d/ZL. po czym I!UlStą.pią oo·tatnie mecze tur
skli-ego i lbdrz!k.iego o~~1llitz.oW3JDY pl"1leZ lliIeju. O godlZ. 18 zmierzą lilię AZS War,
ŚJ1Od'O-wUIsIk.o Lód2lkile AZS.
S'lIaJWY i. Lublilna, wreszcnle o 19 Wrocła.w

OtwaorciJe turnieju nastąpi punktualnie z Lodz'ią.
o godz. 18, po czym rooegra.ny bęcl2>ie
Drużyny biorą.ce
ud7.iał
w czwórme.
meC1& drużyn reńsik:ioch .AZS Lubels!k:iego czach już pl'ZY'byly. Pmypt1SOOZIa.Ć Il8ile;iy.
i LódZokiego. Nal3tępD!iIe .p<) pokarmch szer że walika o p·ileTWSZe lnlejsee TO'lleIgr& się
mierc.zych o godz 20 spotkają się dT1llŻY' p.;m;i~d!?iY obu M<~trzami PolsOOi - AZS
ny męsltie WaJrsz6'WY i Wrodławtil9..
WaJr~,sOCim j AZS Wrocl!alWl!>kim.
Zwlool'lCJlleniem piIe!rwal;ego dndla. ClCFór.,
NaJeży
s~ SIlę nd€Sl>Odl2JiJa.nek;
m-eC7lU JJęd'Zie !!p<)\:lmn!ile Lubłma z lA. jalk będz.ie naprowdf,l oobaczymy w sali
dzią.

..Ogn:llska".

"" DIiled'llilel, jest
PrzypomiJooJruy, że ze względu na. spo.
godz. 10 - mecz B'rel"IIIi~r. d:zi-ewa.ną dużą, frekwencję i wynikłe sbld
czy LKS Wlókndarz - AZS Lódź. gOd-z'1 trudności orga.niJzalcyjne d~ wejściQ.
11 8i&1Jkówke. męska WaTlS>Z8.w& Lód:!; we już po pierwmym secre będtł za,
~ O go&. 13 Lublin Wroclaiw.
mknięte.
Program

nl!JStępujący:

~e<k

Jutro mecz bokserski o mistrzostwo II Ligi
Jutro O gOOz. 11.30 W haH ..WiŁKS Włókniarz sIWtka się z ,,0my" na Widzewie odbędzie się mecz gm.wem Cracovią".

bokserski o

'

gIcznych posunięć" k i erownikow drużyn. Wiemy bowiem bardzo d6brze, te
w ostatniej chwili, gdy zawodnicy stają na wagę, następują pewne przesu.
nięcla w wagacli.
_ A może zdradzi pan szanse zawadnlków w poszczeg6lnych kategoriaCh!
- Zacznę od wagi muszej. Sądzę, że
Mikołajczewski (G) powinien wYgrać II
Patorą
względnie
z FrąCkowiakiem.
Gdańsk zdobędzie więc po tej walce
pierwsze dwa punkty.
_ Dalej?
_ W wadze koguciej Pek (G) spot·
ka się z Szatkowskim albo z Tyczynskim. Nie liczę na zwycięstwo boksera
Wybrzeża . p o tej walce szanse wYrów·

I

Z

mistr.msłwo

żucIa

II lAgi.

k'ubóW,f)

Dz:M, " g<loo. 18 w saH Hele.nawa w Lo,
dzi przy ul. północnej 36 Odbędzie się
walne zebranie sprawozdGwcze członków
~,,:,Sp6jni" i ZKS ,,sp6ioo Sdlidal'.
Kluby te mają sfu.zjować się. Porządek
dzienny prócz sprawozdań i w;"boru nowych władz przewiduje referat pod tytułem "Cele 1 zadania sportu związko
wego".
PO zebraniu przewidzIana jest część
Przed tym meczem odbędzie się
artystyczna 1\ występem chóru, ba,l etu spotkanie o mistrzostwo ..B" klasy
i orkiestrY.
młęd~ Ogniwem(Ł), a ŁKS Włók.
,;,
B. Włókniarze wystąpią w składz.ie:
Jutro o godz. 10.30 w lokalu przy Ulot SOCHALA, MORAWSKI, WŁODAR
Nowej Z4/~ odbędzie się doroczne zeJJra- CZYK, DEBISZ II, P ASTUSlAK,
nie ZKS "Chemia".
.
Obecność wszystkich czronków tego STANIKOWSKI, KUBISIAK, ZAJklubu sportowego jest obowią'tJtowa.
DA I LIBICH.

I
I

ŁodZianie wystą,pią w następującym s kI a d-'
me: RÓZ"CKI
. . . , MATEC,KI, OLOZYK, MARCINKOWSKI,
DEBIS'7. OLEIN"" 'WIECZOREK
~........
i JASKUŁA. Brak więc będzie \V
drużynie Kargiera, Id6ry znajdu.ie
się na obozie treningowym przed
wyjazdem do Szwecji w Warszawie. ŁKS otrzymał zezwolenie jedynie na start Jaskuły.

W przypadkOWym zderzeniu kanmistrzostwo przypadnie dydat do repr. Polski obrońca
Gwardii warszawskiej.
. Chodakowski (ŁKS) uległ tak po..
- Zgadza się. Będzie to pierwszy "TY" ważnej kontuzji, że odwieziono go
padek .Warszawa nigdy jeszcze nie po-I do szpitala. Cl1oda,kowskiemu wysiadała tytułu mistrza drużynow~o.
. bito trzy zęby i nad,,"yrężono war·
- Czy zawodnicy WarszawY byli na gę.
obozIe?
Bramki dla zgierzan zdobyli: Dl\- Przed tak poważnym . i decydują- browsld _ l, Kamiński - l, Antocym o tytuie mistrzowskim meczem szewicz _ 1 i Olczyk - 1.
trenowałem swoich chłopców w majątDl :tKS m'kn'
Ła
• ki
ku Rzymówka pod Legnicą. Pomocnia J
o , la.:za:
pczyns
'k iem moim był Wa.!ory Karpiński. Da. 2 i. GIlan,'aCzynski. - l.
llśmy wszystkim 35 zgromadzonym na
SędZIowall La·nge l Brzez1ńsId.
obozie zawodnikom "surową" szkołę· I
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aczego
zdaniem pana P?tknęła stę noga ŁKS
Włókniarzowi w mistrzostwach n Ligi?,
- Pnyznam się szczerze, te pytanie'
jest wyjątkowo aktuałne. Łodzianie zlekceważyli swoich przeciwników, będąc
zbyt pewni swoich sU. Nie wolno zapo.
minać o tym, że prowinCja budzi się do .
życia. DobrYCh bokserów posiada już nie
tylko Wrocław, ale i Rzeszów. Szkoda,
W dalszym ciągu polemiki
że Gwardia z RzeS2JOwa zna!.alzła' się w
drukujemy list absolwentów
rozgrYWkach o wejścIe do II Ligi w silVIII Gimnazjum, a więo tych.
nej grupie, mając nie tylko Legię warktórzy lla.j lepiej wiedzą, gdzie
szawską (którą jut pokonała), ale i Lu·
szukać przyczyn złego funkcjo
bliniankę. Z chwilą gdy ŁKS Wł6knia_
nowarua. koła sporimvego.
rzowi zabrakło Debisza. prysły l zwycięstwa.
2a1e ooszych młodszych koleg6w wy..
- Kto spadnie z I Ligi?
dają się nam nie~adni-one,
- "ZwiąZkoWiec" Bydgoszcz.
Praca w SKlS n!le poil-ega na bezczya...
- Jakie są ogólne wrażenia i spostrze- nyan oczekiwaniu pomocy ze strony Dy_
zenia dotyczące mIStrzostw dru~yno- rekcji, lecz na 'czynnej i twórczej dzla
wych?
•
ła1lności samych członków.
- Poszczególne kluby powlnny posta.
pomimo, że za.gadnieni.e wYChowani,.
1'ać się o bogaty narybek.
W kluJJle fiz~.z:ne.go młoozieży w polsce Ludowej
winno być nie 8, a przynajmniej trzY jest baTdzo Ważn~ nie może to jednali:
lllZY tY'le. IIlłlliIej wiJęcej równych sQb:e koM.d·ować z nauką. Hałaśliwe zachowa..,
zawodnik6w, aby motna było zestawiali nie się na boisku podczas treningów Z
jak najsllniejszy skład. PNeclet Jedna pevmośclą nie pomaga profesorowi w pro
l ciągle ta sama ósemka nie może wal- wadzenhl lekcji popotUdlUOwyc-h (kole_
czyć z mec>:u na mecz.
Zdarzają .ię dzy sportowcy kJ\Jk.akl.'otnle już pTzYrze
kontuzje. Niektól'lZY przeChodzą słabszy kali, że podczas treruingów zachowa!\y
okres formy. Trzeba te rzeczy UWZglę będzie spOkój, jednak jakoś o przyrze_
dniać, ale uwzględniać je motna tylko czeniu tym zawsze zapomina-li).
wówczas, gdy będziemy mieli dostateczStanoWis1<.o Dy:re!rejt w kwestii ograrJl
ną ilość zaawansowanych zawódników.
czenia trening6w na sali glimnastycżnej
J. N.
_ jest zUJpełnie słuszne! Jeżeli wchodrl
się na sa~ę gimnastyczną w butach (czę
sro podkUtyCh) zam:Last w mięk:ldCih pan
tofI.a'CIl :l zaśmieca sl:ę tę salę
tó· niC! .
dzJwnego, że Dyrekcja !Iłle może na to
Dziś odbędą się następujące :aebrania
pozwolić. O ile przypominacie &oble ko
kół sportOWYCh przy poszczególnych ..ledzy czasy, kiedy :pi"ezesem był k<>1.
kładach pracy:
Zw. :Klub Sportowy "Spójnia", lMź. .Jerzy Kostarski, to pTzypomnijcie sobie
Północna 36 godz. 18.
r6wnież, te zagadnienia potuszone przez
Zw. Klub Sportowy "Stal", Zduńska was były zupełnie nielstotne. Trening!.
Wola, Łaska 43 - godz. 17.
Koło Sportowe ZPG Wytw. Nr '. oo'byWały się wówczas normalnie, a Dl'
rekcja wybitnie przyczyniała się do rozŁódź, Wólczańska 2m godz. 16.30.
Koło Sportowe Technozbyt, Łódź, woju s:KS na terenie naszego Gimna_
Jara cza 8>4 - godz. 140.
Kolo Sportowe - PZPB Nr 8, Łódź, zjum.
Przepr-owadŹicie, Koledzy, samokrytykę
Killi>.skiego 2 - godz. 14..
Kolo Sportowe - Państw. Ukl. Wyd wł-asnego posbępowan:la, a nie występuS
SZk., ŁÓdź, Zgierska 96 - godz. 14.
.
cie z n.ieuzasadn1onyml pretensjami. .
Koło Sportowe - Państw. Łódzk. Zakł.
Graficzne, Łódź,
Zeromskiego 89 AbsolwenCI _ sportowcy
gOdz. 14.
VID Państw. Gimn. i Liceum w Ł04~
Zw. Klub Sportowy "Zwlązkowtec H _
uL NowotId 105
Zryw", Łód:!, ?ogonowskIego U-godz. 11.
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ZDARZENIE
NA STATKU
--Pr~eklad Mariafta L.

BIe/leki.

u.au

_ Postanowiłem głośno syknął Hopkinson
i pobiegł dó zamkniętych żaluzji przyoknie m.issis
Rebus. Parfiertow zapalił papierosa i powoli przeszedł na drugą stronę. pokładu.
Hopkinson zastukał zgiętym palcem o żaluzję:
- Missis Ester ... Przemyślałem w spol~oju pani
warunki. .. Dziękuję za wspaniałomyślny dar, za pani
miłość... Odmawiam... Nie wrócę do Ameryld: ani
sam, ani z panią.
Odskoczył i nerwovło potarł dłonie. Z missis Ester
było już, zda się, skończone. Ale za oknem nic się
nie poruszyło. I jego stanowczość się zachwiała. Pociągnęło go jak kawałek miękkiego żelaza przycią
gany przez elektromagnes, do czarnych szczelin w ża
luzjach, za którymi, - jak się zdawało - czyhała
nadludzka zmysłowość ... Głos mu drgnął:
- Missis Ester, czy pani mnie słyszy? NJe obrazilem pani... '1'0 okno będzie mi się śnić~ .. Nigdy jl.:lŻ
nie pokocham kobiety, w każdej z nich będę całowal
obraz pani... ~o cóż miał by~ odjechać? P~ni przeci~ż
wie, z jak WIelką sprawą Jestem tu ZWIązany. NIe
zdradzę tego kraju ... Pani mnie v\rystawia na próbę?
Bawi się mną? Zatkała pani sobie usta i śm.ieje si~? .. ,
6 DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 21 (1643)

Smieje się pani, moje pragnienie, moje szaleństwo,
upragniona kobieta ...
- Rozkrzyżował ręce na białej ścianie, jakby
chcąc objąć nieuchwytne widmo i kilka razy ucałował dębową okienną futrynę.
.
- Zegnaj ...
Odstąpił, znów wr6cił.
_ Ester, proszę otworzyć okno ... Ja żądam... Mógł
bym nasycić się panią i oszukać, tak jak postąpiłby
każdy biały u was w Ameryce ... Ale ja jestem Murzynem, synem niewolnika... To co w was dawno
już umarło, dla mnie jest święte. Ta,k iego właśnie,
będzie mnie pani kochać!... Proszę dać klucz i wyrzucić z głowy głupstwa ...
W kajucie błysnęło światło, żaluzje rozsunęły Się,
ukazała się Ester, ubrana w pidżamę. Ujęła Hopkinsona za klapy, przyciągnęła do siebie i, "'tysunąwszy
się wygodniej, kilka razy uderzyła go w twarz ...
Hopkinson nawet się nie poruszył, skamieniał. Ester
puściła go i spokojnie rzekła:
- No tak... to za wszystko ... Proszę wziąć klucz ..:

Proszę posłuchat ...
Nie ma sensu: kłócić się i przegadywać ze mną.
Jestem wykształcona". Wkr6tce jadę na rok zagranicę. Komu mam powierzyć Walka? Przystojny,

-

kochliwy, o ogromnym temperamencie ... To jest pod
każdym względem - amatorski mężczyzna... Odrazu przylepi się do niego baba ... A więc zamiast ryzykować postanowiłam zostawić go pani...
Nina Mikołajewna powiedziała prawie z zaciekawieniem:
- Wiele rzyczy widziałam, ale czegoś podobnie ...
- Wiem, co będzie dalej: bezczelna i głupia i tak
dalej, wrzask na cały statek ... Jużem się nasłuchała.
Al? ?i: ~am z~c:aju się ob~ażać, mam dość J<ewnOSCl sleble. I me Jestem droblazgowa ... A więc może pani korzystać z Walerego jak z męża przez rok ...
Dla kobiety w tym wieku i z dzieckiem będzie to okazja nie do pogardzeni.a. A oto, co będzie dalej, nie
malU obav.ry... Tylko proszę nie wymagać od niego
zbyt wiele i nie pozwala.ć mu pić ...
Nina Mikołajewna aż klasnęła w dłonie i wybuchła śmiechem

Krzyki i śpiew z czwartej klasy dolatywały aż
na rufę. Nina Mikołajewna nie spała. Poprawiła wło
sy, zapaliła papierosa i usiadła na zwoju lin. Zjawiła
się Szura, wciąż tak samo ukrywając teczkę pod białym, orenburskim szalem ... Poszukała· krótkowzrocznymi oczami:
- W bufecie coś skandalicznego, przejść nie moż
na... Proszę powiedzieć, czy to pod pani wpływem
Walery schlał się jak świnia? Przy mnie to się zdarzyło po raz pierwszy... (Nina Mikołajewna wzruszyła ramionami i odwróciła się) ... Chcę z panią porozm 4 wiać oWalku ...
Nie mam na to chęci...
- Już wid.z~: wściekle zazdrosna ...

I

W ówczas Szura obraziła się.
- Niby co? - spytała. - Czego się pani drze?
- Mój Boże, pani Szureczko, duszko ...
- Mój Boże? Rozmawiamy nie- jak samica z sa.
mką, lecz jak towarzysz z towarzyszem. To, że je-o
stem bezpartyjna, nie oznacza, że może pani wyć po
każdym moim słowie. Też mi odpowiedź: "Szureczko,
duszko".
- Słowo daję, bez kpin, pani jest zachwycająca
- Nina Mikołajewna wstrzymywała śmiech.Chętnie okazałabym pani tę drobną przysługę, tym
bardziej, że Walery sam mnie już o to prosił...
d.
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KRONIKA
WMNE TELEFONY:

Kom~nda MleJsila M. O.
253-60
Pogotowie Ratunkowe PCK 104.44. 134-Ui

111-11
8
159-15

I3tru "O:Ulrna
Wejsld Ośrodek Informacji

opleh

Dgżurg

apteki:
Cymer
;fWólczańska Nr 37)
Apteka SpOł. Nr 61
(Piotrkowska 225). Niewiarowska (Zgierska 1461. Paw1ukteWlCZ fNowotki 12)
TraW'kowslta (Wojska Polskiego 56), Unie
azowski (DąbrOWSka 24-b).
Bojarsld

nocy

d~rują

rDaszyńsklego

19).

Teatrq
TEATR PA~STW. Im. ST. ,MRACZA:
o godz. 1D.15 ,.Zielona ulica",
"ATR rOWSZECHbiY - o godz, 19,15
"Rozbitki" •
TEATU ..OSA" Traugutta l, tel. %13.70:
o godz. 19,30 - "Romans z WodewHu" a T. Wesołowskim.
TEATR KOMEDI1 MUZl'CZNEJ •• LUT.
NIA" - o godz. 19.16 - - .. ptasznlk
a Tyrolu".
Z'USTWOWY TEATR NOWY (uL Da.
amyńsklego 84) o godz. 19,15 "Bry<
lada szlifierz", Karbana" .
Z'USTWOWE TEATRY :I:YDOWSKIE,
ZEspa", wnOC"'A WSKI, ul. Jat'8nza
Nr 2 - o godz. 19.30 "Klęska lIa.
mana".

BATR LALEK .. PINOKIO"
o godz. 9.30 (dla. szkól) "Histo:rfa ea'
ła o niebieskich migdałacb".

MUZEA MIEJSKIE
Kueum Etaolfl'llficzne Plac WolnodCi
(telefon 11\6.16):

.UeuJD

Prehistoryczne -

Plae

Oszklone

podręczną

Ił,

Womo.

'cl 14 (tel 139.13)
uL Wł~ckoWllldego 16

Kueom Sztokt -

(telefon 182.73)

lIu.eom Pftyt'odnloz. - Park SlenJdewt.

na (tel. 262.62). - Otwarte codzien.
ni~ prócz pOniedziałków w gOdz. od
20; w n!edzlele I /lwięta od godz. 10
10 do 18; w czwartki od godz. 15 do
do 17.

Ruch racjonalizatorski zatacza co
raz szersze kręgi. Znalazł on również żywy oddźwiek w polskim keJlejnictwie· Dowodem j"go jest chociażby liczna rzesz,? racjonalizatorów i wynalazców na terenie Lódzk:ego Okręgu Kolei Paiistwowych.
Ich dziełem jest wiele pomysłów.
usprawniających
w dużej mierzE'
pracę na kolei i przynoszących Pail
stwu znaczne oszczędności. Praca
ich nie była jednak dotychczas skoordynowana. Racjonalizatorzy działali przeważnie pojedynczo,
często
na wl~sną rękę, bez możności zasiągnięcia fachowej porady, C'ly też
podzielenia się swoim pomysłem z
innymi wynalazcami.
Obecnie sytuacja ta ulegnie zmianie. W dniu wczorajszym dokonano
bowiem w naszym mieście uroczystego otwarcia Kolejowego Klubu
Racjonalizatorów i Wynalazców·

Akademie Lenino 'Jskie
Zarząd Powiatowego Koła Związ
ku Inwalidów Wojennych RP w Ło
dzi urządza dzisiaj o godz. 18, w

Uroczystość ta zgromadziła w 10kalu Zarz. Okr. ZZK kilkudziesięciu
racjonalizatorów oraz przedstawicie
II władz DOKP w Łodzi,
Do zebranych przemówił przewod
niczący Okr. ZZK Chodkiewicz,
który w krótkich słowach nakreślił
zadania nowej placówki. Zdaniem
mówcy "Klub Racjonalizatorów, to
pomost pomiędzy kolejnictwem, a
światem naukowym"·
Okolicznościowy referat na temat
usprawnień
w kolejnictwie wygło·
slł przedstawiciel Wydziału Mechanicznego - Henryk Padzik, po czym
przystąpiono do rozdania nagród 24
kolejarzom-racjonalirzatorom. Wyróż
nieni otrzymali pię'kne komplety
cyrkli oraz wartościowe ksiażki.
Następnie zebrani udali Sil'! do bu'
dynku dworca Fabrycznego, gdzie
mieści
się Klub Racjonalizatorów.
Uroczystego otwarcia nowego lokalu
dokonał wicedyrektor Ov~, ·.Valicki.
Klub mieści się na razie w dwóch
estetycznie l celowo urządzonych

STUZŁOTOWA

świetlicy Koła uroczystą Akademię
poświęco.ną pamięci wielkiego wodze. proletariatu Włodzimierza Leni

*
**

Pracownicy przemysłu odzieżowego, łącznie z Kołem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przy CZPO organizują dziś
o godz· 14 w świ€tlicy
przy ul. Piotrkowskiej 120 uroczystą
akademię dla uczczenia 26 rocznicy
śmierCi wielkiego bojownika o wol
ność i przyjaciela Polaków, Włodzi
mierza Lenina. Akademia zostanie
połączona z obchodem piątej roczni
cy wyzwolenia Ł()(,}zi.
W programie referat o Leninie,
referat o wyzwoleniu Łodzi i C1ZęŚĆ
artystyczna, na którą złożą się recy
tacje i pieśni w wY'konaniu chóru
pracowników CZPO. (z)

t

20,0;.,.--------_._____.-.:.
Poranek
polskiej
dl a $wlata
. muzyki
Pracy
FIlharmOnll

Radio

INŻ.

Releslfafa wrfskoVi

EDWARDA
JU REtV~[lA

Rejestracja rezerw ozol)owych na tc.
renie Łodzi z<lstala. zruJrończona z duiem
20 b. ·m.

do nabycia we wszystkich

..._ - ulOOIłJIII:II-~

placówek

283 str.

i kioskach kolejowych

i

ie ni h

Zbiorowego

żywienia

Powstające coraz liC2niej na tere i higieny. Ludzie ci, rekrutujący się
ni~ d1!życ~ miast gospody ludowe są przeważnie rz.e środowiISka robotni

Wlelkl:!il aobrodzizjstwęm dla ludzi
pracy. Placówki te pOSiadają jednak
nierzadko liczne braki. Często słyszY. si~ narzekania na pełną lekcewaze.ma. obsługę, na niewłaściwe zestawlame potraw, na zupełny brak
z!emniaków, czy surówek w barach,
a nawet na brudne talel'lZe, czy też
nieestetyczne otoczenie.
I

Mank'amenty istniejące w niektóryc h 'Ja d}.odajniach PDT, czy PSS
nasz~go miasta.' s:powodowane są
braanem odpowledmch pomieszczeń,
czy też niewykwalifkowarriem perso.
nelu. Najczęściej są one jednak wyni1C.em niedbalstwa kierownictwa
zakładów zbiorowego z·ywl'enl'a
Trwająca obecnie komasacja me
wielkich, prywatnych zakładów ga
stronomiC'lnych ma na celu wygodę
oraz racjonalne żywienie ludzi pra
cy. Ale organizowanie wzorowych
jadłodajni spotyka się niejednokrot
nie z destruktywną działalnością
byłych
właścicieli
li niektórych
pracowntików restauracjliJ prywatnych. Ludzie ci, posiadający pewne
kwalifikacje w tej dzied.ziLf1ie, przedo
stają się do handlu uspołecznionego.

Przy bliższej db~rwacji spostrrzec
można, że nie potrafią oni, a często
nie chcą dostosować się do wymogów socjalistycznej gospodarki, nie
powodują się dobrem społecznym, a
tyłko
osobistymi,
egoistycznymi
względami.
Przez niewłaściwe podejście do zagadnienia masowego ży
wienia ludności, podkopują oni zaufanie stołujących się i wypaczają
cel, jaki spełniać mają tego rodz.aju
placówki. Przez swoje niewłaściwe
nastawienie urabiają oni również
pozostały personel jadłodajni·
Na szczęście są też pracownicy in
nego pokroju, którzy interesują s;ę
potrzebami konrumenta, starają się
żywić go racjonalnie z uwzględnie
niem przy tym wymogów estetyki

PODZIĘJWWANIE

Naszym pr-z.yjaciołom, kl'CW'Ilym
i znajomym, a szczególnie !rolc.
gom ZlllilIrłego

S.tP.
Obecnde, pr-z.e2 trzY dni, tj. 21, 23 l 24
bm. wst3lIric przeprowadzona doda.t1towa
FRANCISZKA
rejestracja, która. obO\vią.zuje. tych VI~"Z.y~t
składają
kiw którzy ni<! mogli staW1ć SI') do tej
porY. WS7.yscy opóźnieni, !Jaz względu
,.
lla wr:i']( i kolejność a.1fabetycm(l stawie
DYREKCJA
obywatcla m. Ozorkowa
się maj~ w n3stepuj/lcych punktach:
RADA PEDAGOGlCZ lA
z terenu RKU 1,ódź.Miasto I (Kom.
zma .. lp~o dnia 17 stycz.!bia 1950 r.
M. a. 6. 7, 8, 9, lO, IQ) przy ~l.. C';!'siel
"-1.
oka.z<,ne
w,cpółC'Zucie. VI pomoc
oraz UCZENNICE
Skiej 7,9 i przy ul. Wólczanfkte] 2~1.
w C7..asie chorohy i J?<> tm·'rCl. z·
o: terenu RKU Lódź.J;Ussto JT (Kom
);(.'L!le 'wieńce i I~v.'.a.t;.' So~ladah
Liceum Pedag. dla Wycn.
M. O. 1. 2. 3. 4. 5. 11, 12, 13. H). ;przy
ocrdeczne podziękowanJ~
Przedszlwli w ŁodZi
ul. I'!więtokl-~y",kiei 15.. Lokator:'~le.1 10,1
żONA i jJzIBrr
Armii Ludowej 28, pjotrJ;:O'wskleJ 10ł,a
(lI p.) d uli. PiotrJwwsldej l04,a (III p.), 16lii1fiiDlSB.a• •EWlm!illEliiiliiiiiUU.m:mlll2iil11l1. . . . . ..
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367 str,

285 str.

BEL - (dla mIedz.) - .. Trzeci Sztnrm"
OT8Z
godz. 16, 18, 20.
nJ
k l·f·k
JfUZA _ "Dzieci lrpt. Granta" _ godz.
ewy wa ~ l owanycb
18. 20; dozw. Od Jat 10.
R O B O T N I K ÓW.
POLONIA - ,.CzłowieJ< z karabinem" . ' .
. godz. 17, 19. 21; dozw. od lat 14.
Zgłoszerua do WydZIału Per$;)PBZEDWIO$NIE - "Od,lział Z-8"
nalnego.
(k 685)
godz. 18, 20; dozw. od lat 14.
JI.O~~:;I~ od l~tr{fka"; godz. 18,
ROMA - "Aleksander Matrosow" godz.
18. 20; dO'&W. od lat 14.
BEJWRD - "Pieśń tajgi" d1a młod7..
godz. 16, seam:se normalne godz. 18, 2 0 . .
••
STYLOWY - "Statek pnJaplra" godz. W
18. 20; dozw. od lat 12
śWIT _ "DccyzJ'a prof. Mllasa" _ godz.
Program XIII Poranku dla śmata Pra
CY, w niedzielę, 22 bm. godz. 12, stano.
18. 20; dozw. od aat 14.
'lViii muzylta. polSka: McmiusrzJcl _ uwer.
Tl!:CZA - "Konfrontacja" - gudz. 17, tura do op. "Hrab1na'" No.skowskiego
19, 21; d<lzw. od lat 14.
..Step" (poemat symfoniCZlllY) oraz
TA.TRY - "Delegat floty" - gudzilIl& pi~śnd Chop!na.. I~r~owicza, Padercw.
16 18 20' dozw. od lat 14
slmego, PamJae'WUlCtl.la. l mnych. Pieśni wy.
WIF;ŁA':'" Szel'olm droga" fil~ POlSkiej! kona. b'UJJ!'ł.nis.tka Irena ~Vj!'iarska. Dy.
d','·
7.'
ryguJe \Hoilzunf:Jerz Orm,ckl.
p~ l U kC J1 - godz. 1 , 19, 21, dO'LWol.
Na. pol'Slllek Illooc'aielny ceny miejSC! mi
oc at J4.
, :I",one. Bilety z 50 proc. zniżką, dla człon,
:wŁ6liNlARZ - "Jan Rohncz z Dube" ków Zw. Zaw. do nabyc3a w ORZZ (ul.
fa~~4.1G.SO, 18.30, 20.30; dozw. od Traugutta 18).
WOLNOEiO - "Konfrontacja" - godz:lna
16, 18, 21); dozw. od la t 14.
Zebrania
odczyty
ZACHĘTA "Czaroddej sad6w"
DZIS
god". 18. 20; d0'2l\v. Od lat 14.
- W sal! kina "Bałtyk", Narutowicza
~o,
zebranie aktywu partyjnego, poswlęcone z okazji 26 rocznicy śmierci
07.tECIOM DO LAT • WSTĘP DO Wl. Lenina. .
KINA WZBRONIONY.
- W lokalu Własnym. Piotrkowska 73,
o godz. 18 dla inwalidów wojennych
akademia z okazji 26 rocznicy zgonu
Włodzimlerz3 Lenina.
- W sali, Narutowicza 28, o godz. 20
SOBOTA, 21 stycznia.
zebranie wyborcze do władz partyjnych
11.57 Sygnał =su. 12.04 DZIENNll{. PZPR przy Akademii Lekarskiej wydz.
stomatologii i farmacji.
1~.30 Program dnia. 13.35 Aud. s",kolna
- W Szkole, S!mrupltl 6/8, o godz. :9
dla kI. X-XI - "IDstaria. literatury pol
zebranie
Szkoły Pracy Społecznej TUR
skiej". 14.00 Przegl. kultur 14.10 Najele.
- W ŚWietlicy, Piotrkowska 48. o gOd?
ka;wS7,e audy(.je prz,-S'llego' tyg. 14.20 In..
formator kultur. 14.30 ·Muzyka. 14.55 - 19 zebranie ZAMP Koło Nr 8a wydz.
KOIllce:-t soll:stów. 15.30 "Lenin" - slu. lekarsJtiego (I rok).
- W lokalu, Nowomiejska 6. o god ....
ehowi&Jw dla "".-ietlic d7.iec. 16 00 DZIENNIK. 16,20 Akt. łódzkie. 16 23 Mu. T5.311 zebranie ZAMP Ko!o Nr 8c, wyuz.
ayka.. 16.45 - Fel. R. Zrębowrlcm "Wy, lekarSkiego (I rOk).
- W saJl, Piotrkowska 48. o godz. T5
"tGJwa Remb1'..ndtow.ska w Państwowym
MU"'3um Sztu10i w Łodzi". 17,00 .. Pr7;Y zebra~lc ZAMP Koło Nr Od, wydz. JeIJOboc!e po roboeie". Tra.rnsm. z Pragi I. karsJt' ego (I rOk).
- W sali, Nowomiejska 6, o godz. 16
12.00 .. Z kroju i ze świata". 18.15 Kon.
nbranle ZAMP Koło Nr 8b, wydz. leeeI1: Lud. Kap~li Rozr,i. Pozn. 18.40 J~flrski (I rOk).
.,wsoreehnictJ, Radiowa" - "Podstawy
ekonomiJi poIlitycZIIlej". 19.00 Aud. dla
-."si 19.15 Ko,"c. sol" chóru i orko PRo
20.00 DZIENNIK. 20.40 Skr>;. mU3. 21.00
Najserdecznaej5ze wyrazy
Koncert :popu I. 21.40 ,.M\cki!'wicz" - 6
ode pow. rod. 22.00 ,.Poczotlti klasy 1'0.
botńdczei w 1,o,1zi" pOgefuu!1kn. W. pio
współczucia p. prof. G. Jure.
trowllldoigo. 22.13 P,·ogr. lolc na jutro.
•
wiczowej z poworlu śmierci
22.15 l\fuz'.'ka. 22.20 Komc. Transm. z Pro.
«i II. 23.00 aSTAT. WIAD. 2310 Progr.
JI& jutro. 23.15 Muzyka taneczna.
JEJ MĘZA

HAKS LEBEREKHT

CIYTEL .. IK

...._.nlOOn

zatrudni nat.ychmiast:
li S I Ę G O W Y C H,
MASZYNISTKI

16. 17. 18. 19. 20. :U.

IKA«
jednym tomie

JAN KORCZAB

CZYTELNIK

Już

ul. \Vigury

całoś.ć W

-

GJ~
fPrnffirnł1@

21

Ł6dt,

szafy

biblioteczkę

ksiqżka

J.IJCRASZEWSKI

tódzka Fobl ku legarów

(dla młodz.) - "Zloty kIu.
ezyk" godz. 16, 18, 20.
NŁTYK - "Sumienie" - god!l! 21 . (tylko ostami seans) dozw od' lat 14.
BA.JKA - .. ,Wiełhle żyde" '- godzittla
18, 20; dozw. od lat 14.
QDYN1A - ,.Pro~ram Aktunlno~cl Kra.I .
• Zagr. Nr 4 - godzz:iJna. 11, 12, 13,
ADRIA -

Szanowny Panie Redaktorze!

BIBLIOTEKA

Co miesiqc

na.

liSI do RedakCjI

Zechciej Pan na łamach swego
zawiera!ą
technika- poczytnego pisma przyjąć mokh
racjonalizatora, na stołach rozłożo kilka słów.
Od dwóch blisko lat umieszczony
no rysownice z potrzebnymi przyrzą
dami kreślarskimi, ściany ozdobio· jest nad moim zegarmistrzowskim
ne są portretami łódzkich racjona- sklepem przy ul. Suwalskiej 3 dużych rozmiarów, dwutarczowy zel:Zatorów·
Klub Racjonalizatorów projektuje gar dla wygody pubhczności. W so.
z czasem powiększenie swego loka- botę 24 grudnia r. ub. w późnych
lu o dwi~ clodatkowe izby, gdzie 1j- godz!n<Jch wieczornych jakiś łobuz
rządzona
ma być pracownia tecll- r,zudł kamieniem w tarczę zegara
i roztrzaskał w nlm szybę grubości
r..iclna i kreślarnia.
Obecnie, w niewielkim, _ aczkol- 8 mm.
Pon;eważ zimowa
temperatura
wiek ładnym pomieszczeniu racjona
lizatorzy łódzcy znajdą warsztat mogła poważnie zaszkodzić wnętrzu
twórczej pracy i będą mieli możność zegara, zmuszony byłem kupić od.
odbywania konferencji na temat u· powiednią szybę za 3 tysiące zło
tych, którą w ciągu kilku godzin
sprawnień pracy na kolei.
W rb. mają powstać również na wprawiłem.
Gdyby jeszcze raz urządzona zoterenie łódzkiej Dyrekcji Kolei dal
sze
kluby racjonalizatorskie: w stała podobna "kulturalna" zr.hawa
Ostrowie Wlkp., w Karsznicach, przez jak;egoś ulicznika, zegar bezKutnie, w Częstochowie, w PiotI'ko względnie zostanie .zdjęty.
Proszę przyjąć wyrazy poważania
wie oraz na stacji wąskotorowej -szacup...!:u
Krośniewice.
Ośrodki
te skupiają
liczne rrzesze mechaników kolej 0Karol Janicki
wych, a jak wiadomo, shl'.i:ba mechaŁódź. ul. Suwalska 3
ni~zna szczególnie obfituje w zdolList ten nie wymaga chyba żad.
nych racjonalizat,uów· (p) .
nych komentarzy.

izbach.

JUTRO:
Wincente'go.
Anasta."j.

STYCZNIA

DzIsiejszej

alizatorów na olei

Z ue

I b

DZI~:

~obola

•

Kierownictwo PDT, czy pss powinno poświęcać więcej uwag; do·
czego, czy też spośród inteligencji borowi 'kierowników swoich jadło
pracującej, odznaczają się ŻYczl:'wo dajni, a wówczas z pewnością ludzie
ścią i uprzejmością w stosunku do pracy będą mieli mniej powodów do
klientów.
narzekania. (p)

Państwowe

I

Budownictwo Elektryczne

ZAKŁAD OKRĘGOWY

W
ul. Zamenhofa .32,
ZATRUDNI natychmliast na wyjazd:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ŁODZI,

TECHNIKÓW. eiektryk6w
TECHNIKOW· mechanIików
MISTRZÓW · elelttryków i MISTRZÓW konstrukcyjnych
MONTERÓW - konstrukcyjnych
MONTERÓW. elektryków
KIEROWCÓW
TRAKTORZYSTÓW
TECHNIKÓW i MIERNIKÓW
TECHNIKÓW budOWlanych.

WARUNKI DO OMOWIENIA NA MIEJSCU.
GODZINY PRZYJĘC od 8 do 16.

Bilety
dla

,

(k 711)

Igoszholnej
e do kin

Bllfodzleżg

Okręgowa.
Dyrekcja. Rozpowsze. .młodzież szkół podstawowych w
chniania Filmów w porozumieniu wieku do lat 14 może w zasadzie
z Kuratorium OkI'. Szk. łódzkiego korzystać tylko z kin młodzieżo
uregulowała
ostatnio sprawę' ko- wych, tj. Hel, Adria i programu mło
rzystania z biletów ulgowych do kin dzieżoweg-o w kinie Rekord, gdzi~
przez młodzież szkolną.
bilety jak wiadomo sprzedawane
W myśl powziętych postanowień są po cenach ulgowych.
Młodzież szkół średnich może korzystać z biletów ulgowych za okazaniem legitymacji szkolnych na
pierwszy seans w dnie powfzednie
LO TfER"
oraz na 1 i 2 sean~ w niedziele i dni
świąteczne. Korzystanie z niedziel·
2-gi
cląRnrent~
klas, nych poranków pozostaje bez zmian.
Na szczególną uwagę zasługuje
«iÓI,na wygrana dnia 1.000.000 zł
pod tym względem akcja kulturalno.• dla na Nr 96158 w Poznaniu.
oświatowa prowadzona przez T-wo
Wygrana 500.000 zł padła na Nr Przyjaciół Dzieci na tel'enie Łodzi
13001.
oraz województw łódzki ell:o i kiele"
Wygrane po 200.000 zł padły na kiego.
Nr 35952 96616.
Każdej niedzieli jak i też w inny
Wygrane po 1011.000 zł padły na dzień wolny od nauki - organizoNrNr: 2423 12635 17819 23652 35795 wane będą w kinach bezpłatne po37887 58164 82124 84799 84917 93129. ranki, na których wyświetlać się bę
dzie wartościowe filmy produkcji
Wygrane po 40.000 zł padły na
polskie.i, radzieckiej i czeskiej i in.
:'ITrNr : 9 26862766 13666 22484 32447 orar. dodatki naukowe.
34078 48955 53133 59931 77457 78969
Jeśli chodzi o Łódź, poranki te bę
85455 92661.
da się odbywały prawdopodobnie w
Wygrane po 16.000 zł padły na kinie Stylowy. Pierwszy film wy_
NrNr: 5194 6431 16205 27518 29464 świetlony zostanie już w najbliższa
30314 30647 30683 32826 34856 41296 niedziele.
44765 44999 55341 58049 58567 63743
Podobne imprezy odbywać się bę
78900 80762 85019 85282 85315 88272 dą również w innych miastach wo.
ę39~a 96659 97558 107861.
jmvództwa.
(zk)

WIĘKSZE
5B
dllen

WYGRA E
l-ej

DZIE..~NIK ŁODZKI Nr 21 (1643) 7

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
7arJJlid Miejski 'W' Lod?J1 - Wydz.ia! Go.'Jpodarc.zy .... ogt~ pn:e.
-.rg 1ll3. wylcoo8,nde i dostawę:
240 tabliczek dla dorożelt konnych,
1000 tabli~zek dlla wózków ręcznych.
300a j ,~bJiczelt dla pojazd6w konnych.
Pod:ldadki ofertowe oraz bliższe mformacje ud7Jłeli Wydmi.a! ()lo.
Ii!IPOd&rClZY, 111. Legionów 10. trzecie piętro, pokój 348. w godzinach
Od 9 do 13.
Oferty. w zalakowanych kopertach z napisem: "Oferta na wyko.
1IlIlIru!e tabllozek" nalezy skłł'.da.ć w termiJn~e do dwa 31 stycznia 1950
rolm do godziiny 9 pOd ~zeJ 'Yskazanym adresem, gdo:ię IW tym
dDdiu o f;Od(l.'Lll1ile 11 n(lSląpl otwarOloe ofert.
Wa.dium przetargowe w wysokości 3% sumy oferowanej, naleły
wpliaoić do Głównej Kasy Miejskiej, ul. Roooovelta 15. a kwńt 'W'.Płalty
dołączyć do ofertv.
Zarząd Miicjski zastl"Zega sobie prawo wyboru oferenta. bez wzgłę.
4u na cenę. a taJl<że prawo wmaUlia.. że pl"Zeta.rg nie dał wYIńku.
Ł6Uź, drui.a. 17 stycz.nJie. 1950 r.
ZARMD ~nEJSKI W ŁODZI.

.-

I
_

RAOIOODSBORNłKJ
wzmac.nia-c'Ze. milltrofony ID adap.
ter;y dla mdlkJfonirz.e.cji szkól.
mietlic i lokeM ro~ywkowych
wylcon.ujo UJ I".apraW1ia sozY]lko
ZAKŁAD RADIOWY
ŁOD~, PIOTRIiOWSKAl 31
wejście z bramy.
(k 814)

SIĘ

KSIĘGOWEGO

Zgloszen:ia osoblisie:

Personalnego

CEłłTRALA RZEMIEŚlłłlCZA

l'

Dr PIWECKJ

wewnętrzne (płuca,

serce!). Piotrkowska 35. 3--6.
Dr PJETRASZKIEWICZ -

specja
Esta chorób uszu, nosa, gardła,
1l 12
• 15-16. Sienkiewicza 73.
Dr JADWIGA ANFOROWICZ skórne. weneryczne. kobiece _
1-7. Próchnika 8.
(kIlal

Kon'1
57.

-

o..

J

tr-,6n.

Dr HORECKI Choroby :!.ołądka,
k;szek,
wątroby. Narutowicza(k147)
35.
Tel.
206.99.

PLAC WOLNOSCI 7

REMONTOWO· MONTAŻOWE
1'RZEl\oIYSŁU

zatrudni

LEKKIEGO

1.EKARZ dentysta poszukuje pra..1t
Wki zastępStw.a z mieszkan!Jem.
zwrot remontu. Oferty pod "Den
tysta" - Dziennik Łódzki.

INSPEKTORÓW EKONO·
MISTÓW
INSPEKTORÓW FINAN·
SISTÓW
:kSIĘGOWYCH ze majomością jednolitego pla.
nu kont.
,
INŻYNIERÓW wzgl. TECH.
NIKÓW. MECHANI·
KÓW i ELEKTRYKÓW
REFERENTA Ubezpieci'Jeń

------------_..-

spr.zEDAM :!!utrzane palto brzrusz
ki IXZmowoe, Wschodnia 29, m. 4.
-----------.--S21AFY k-om'binowane trzy.
drzwiowe. tapczan ihn" meble
sprzedam. Piotrkcwska 8il•....(i od
15-17.
(3805)

~

cencją

I

- - _.- .

TEATR

NOWY

Kasa ozynma. od godz. 9-13 i od 16 do wieczora.

.~= i CzłODk~,,!"'i'!zI,:'~ Za.wo~'2'.~
• n

.....

»0 SA«

Teatr

_

Trillugutta 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:T:.:E::;L::E::F:,'.;:O:.,:N.:..,.:2:.:,'' ;:;.,..:':.O__________ _
DZIS o godz. 19.30 arcywesob komedio,farsa pt,

.,I!fłOR1lflJnS

z lf!odeUJil'6 U

30 osób zespOłu - orkiestra - balet. - pomysłowe ,lckllracj.. ,
bJl,n"ne stl'oJe stylowe - cl'yginnInll szopl,a kr~lwwsl,a i 'm .
l<leJkl, - Kasa czynna od godz 10 bez pr'Zerwy. Xelefon 272 7fl
Prze<lsbwienia rozl"oczyuaj'ł się
punl,to:lI,1i:e
(IC. 398:'
____
~~

Teatr

WImIAII: ; ~o!:&i&!l

Komedl~ MYZ~Jtz~"Dei

"lLutnfa"

tV. PIOTRKOWSlU Nr 243
OSTA'I.'NIJ<~ TRZY DNI!
• ooota 21, nj6dr,i~la 22 i wtorek 24.1. 50 r. c goch. 19.15

"Pto~znih Z

I

Tqpolu··

Operetka w trzecb aktacb l\1. 'VESTA I JlELD.4..
UDZIAŁ BIERZE CAŁY ZESl'ół. ARTYSTYCZNY
CHóR - BALET - ORKIESTRA •.
BiQety wC'leśni"'j do nabycia w kasie teatru od godzrny 10 do
od 17. W ~~~.t!-..~~~~~Od go,!:.:..~1..-,.

--!.:!..1

~-

PANSTWOWY TEATR l.ALEK ARLEKIN"

\v_.ŁOJJZ!. _".!.-y!OTRKOWSKA_ Nr 152•. _.~elero!, 258 99
W PRZYGOTOWANIU
w l-amacb Festiw~lu Sztuki Radzieckiej

WaSKOTA>lMOWE - ~n~·\Ro·
S]!.OPY - FOTOAl:'AItATl' CYRKLE SZT O P E R Y
poleca i kupujc
J. PUJDAK i S·ka
LODZ. ol. PIO'i'RKOWSIU 113

up A RYŻ A N K A«
ARTYSTYCZNA C E ił O W N J A

S, GABAł,A
PROCBNIKA l (Zawadzkn)

)o!apvawia garderObę bez ~Iadu.
Więckowskiego 6-5, front l P.
=-=r-r

:....

KUPUJĘ

skórki futerkowe
WSZELKIEGO RODZAJU.
PL. WOLNOSCI '7.

ł,007;,

FOTOGi~AFIE

PRZEPISOWE

do rejeatl'llcji wojskowej oraw
inne wykonuje '" ciągu 10 min.

4 sztuki za

I

ZDJĘ(l

l.ód:f.

złotych

100.-

ZAKŁAD

AUTOMATYCZNYCD
Pio~r1.owsl,a 199

NAPR hllA bez

:~~~ w Łodzi

Pośred~i

Biuro
ctwa Nieruchomości Plac Wolnoś

I

WARSZAWSKA CEROWNIA
PIOTRKOWSKA 111. Tel. 168177
C E R U J E gard·erobl;'!,
ODNAWIA KRAWATY.
------.....-

nZł06f1f IIłgblko tHi
w opracowaniu E. Taracbowskie.i: tłumaczenie Wł. Jare.my.
Sztuka z repertuaru SERGIUSZA ORRAZCOWA.
lAlki i dekoracje prOjektuje K. MACKIEWICZ.

glej strony ' lasu w~ ·łoni1i sBę (lwaj ludzie w

l<ombineZMtlch lotuiczych. zbJiialj się do
ruin. Słyszał st!'ZCpy lich rozmowy, prow:ł'
dzonej w ob"ynl j~zyku. w którym litcr~
.,1''' ,,')"'-nla wht się gUl"rllowo.
- A wi~c lo nie opuszczone ruiny, Tam
WeWlll!;tl'Z CO§ Się <t'1.ieje - myślał iJn~yniel'.
Glowił się O!\<l z&gadl<owym samolotem.

8 DZIENNIK ŁÓDZKI Nr

in

(1643) 0-1-10543

/

,t1egało w:j.tplliwcści. że byli to pasa,
żerowie owego saJno!otu . .f:lenryl( p'rzYCl'iSnąJ
~ię do starego drze\\'a.
hy go tn.lnci przy;
Ilfi.dko~\'o llic 11,jrzcli. ~n.ika1i właśnie Zl.\ za:,
łomem. rO'twnlollcgo unITu.
- A.h3., \V:l~C to są dnch~r ruin, ktÓl'O liie-:
)'1)
t,r~ł
w'J'mawiaję
gartl!o\Vo zauważył

Nie

llcm'yk i jeunacz"gll!e
pJ'7YlwD11lilll so\>ic
nir.da,'wlle procesy s7.picgo\\"skiu w ł1.:ldod1"2ań~

sJd'mt .ęroiłzie Piastów.
Zacz'll sil) sla'",dać \V kierunku ruin,

Musiała to
ni~miccliijego

I

Sl'RZEDMI !<yram1'o1e, gięte me,
LOKALE
talowe meble, biurko, bibliotekę.
2 stoliki. 6 krzeseł, naczynia go. POSZUKIWANA sala fabryczna :Ii
s.poct.arskie, piernaty. Tel. 176.59. wodą od 20 mctrów długościZgłoszenia tel. 157.99.
(k76O)
LOKAL. :plrzemy&1owy wy~to.
SEKRETARKA samodzielna po. llY. sita. telefon, kan.allzaeja. ga..
t-:-zebna natychmiast. Spółdzielnia rai odstąpię. Od:erby IJllmanow_
(6163)
R:oeźniczo· Wędlin1arska,
KopernL slcJego 17.
ka 44.
ZAMIENIĘ 2 pokoje, lruchn!ia HAFCIARKA tJierwszorzędma IX> I tJ. Radogoszcz na jpO(\obne .. EI21
trzebna, Serooyńska.
Piotrkow. bieta" Dziennil~ Łódzki.
ska 275.
(k671) _
----------ZAMIENIĘ
pok;ój z llluchn1ą na
PO'MOCNICA domowa !umiejąe~ jeden pokój. Zwrot remontu. MłY
gotować
;potrzeliJna.
Re:l'erencj~ narska 15. m. 40.
(k.77:l)
Piotrkowska 14 m. 3.
(611s)
ABSOLWENTliA stomatologiJ.POTRZEBNA pom<lcnica <lomowa przebywająca cały dzJeń poza do
Zachodnia 49. m. 9.
(2125) mem poszukuje pOkoju SU1bloka.
torskiego z wygodami (ewenw'al
MŁODSZA Ma>gister Farmacji po. nie bez umeblowania). Wiadomość
trzE'bna
do Poznania. - Oferty tel. 138.86.
(k80.3,
DziennIk Łódzki ,.ub ..Poznań".

RO~"""

POTRZEBNA pomocnica domo.
LJ1"I'c'
wa. Południowa 25/10, lewa ofi. ftS-Z-T-A-ND--A-R"';y;:';';ykonUJe SeredYń
cm",
~k778) ska, Łódź. Piotrkowska 275. Dwa
POTRZEBNA pomocnica domowa zŁote - jeden srebrny medal.
1 Maja 23, m. 18.
ARTYSTYCZNA reperacja ublo_
POTRZEBNA pomoeulca domowa rów, ele!dryczne podnoszenie o.
Wscllodnia 55. m. 9. lewy dzwo. czek. Szolillowa. Piotrkowska 30.
neI<.
(k780)
ZGUnIONO kartę rejestracyj~
TIKU Brzeziny. Pastusiak Fl·. Ut'.
WYKWALIFIKOWANEGOkierow 14.1
1907.
nika adr:1lnistracyjnego poszukuje
Państ\v. Lic. Gospodarcze, Ki1iń_ ZGUBIONO ksitążeCz.kq Ubezp---;;.
!.'Itiego 63.
_,,(654} c7alń.i Społecznej ŁÓdź, Kondrato
POTRZEBNE szwaczki kołnierzy wicz Maria, Więckowskiego 61.
czarkLehału.pniczki
na b:eliznę
PRZY»ŁĄKAL się pies wyżeł br •
m'llska. Pogonowskiego 40.
rowy, białe podbrzusze. Wiado.mość Kowieńska 17 (K.arolew)NAUKA
Harb<lcki.
(k778)
ZEJ\lSKIE KURSY kroju, szycia.
modelowania IPR przyjmują za. W
y
D
A
W
C
.A. :
pisy 10-18. Zgierska aOa.
Spółdz. Wyd.,Oświat, .. Czytelnik"
KURSY kroju szycia mO<lelowa. Redakcja ~ Administracja: Lód!:
ola damskiego, dziecięcego przy Piotrkows:m 96, tel. 217.82, 209,O'J.
Dział
Sportowy 208,95.
204,75.
InstytUCie
Przemysłowo.Rzemie.
Dział Miejski 2.{)7,18. Dzia.ł Ogło.
ślniczym. zapisy: gen. Swierczew.
szeń
123,33.
Dział
Premumerat
skiego 17 (Radwańskal.
180,74. Wieczorem od godz. 17.00
tel.
Redakcji
tylko
209,02
·i Sporo
KURSY SA~IOCHODOWE Kościu.
szki Ss rozpoczynają wyl>:.!ady 23 towy 208,95. Redakcja rękoplsÓW
nie
zwraca,
z,'J,
treŚĆ j termli!ny
stycznia.
ogłoszeń nie bierze odpowiedział.
NAUKA kroju 1 szycia b:elizny _ _ _-::___n_O_ś_C_I._-,-_ _ __
męskiej od godz. 17. Kopcińskie.
RR.daktor naczelny:
go 36~. m. 3 (",Ul" poprzeczna, II A N A T O L
!'tI I K U lo K O
piętro>.
537T'

L
C

Na pierwszy r7.ut oka zdawnlo s~, że Sil
to tylko ruiny. Ałe zdumienie Henryka po,
wit;'kszy(o si'l j<lS1.cŁe, gdy nj"za!..iak z drU"

I

ZAOFIARO\VANIE PRACY

o godrJinje

"Brygada szUf~erza Karhana"

PRO,JEITORY KINOWE

ele;drycznych

Telefon 150.36.

::.1I::.I.'-=D.::A::::S:.:ZV=N::·.::.S=K:.:;IE=':.:GO=..:::N::.·r::...:::3.::4!....________ ._ _ T!,lefon 123 OZ
DZIS o god,.. 13, pełna. humoru sztuka e~l).klego autora. •
WASZKO KANI

SPECJALISTA BRYCZESOW Las.
Łódź, .J<lracza 14. m. 45.

GRAFIT tka.nina metalowa płótno
wI6kno azbestowe. - Wytwórnia
Szczeliw Poznań, Aleja W;elkOj.lol.
ska 10.
(k646)

!!

.

---

MEBLI '

my, domki. place, s.ady. Załatwia
szybko, solid,uie.
(kSOO)

~

Kasa cz)1'ru1a od 10-13 oj od 16. W P<l'J!!edWa.łki teatr nieczynny.

SPRZEDA~

SZCZELIWA zbrojone. taśmy wla
?Owe sprzeod.aje Wytwórnia Szcze.
Iiw Laszkiewic7..
Poznań,
Aleja
WielkopOl~a 10.
(647)

ak ł
..!I:-.~

PAASTWOV:lY

SKŁAD

ci 6 przyjmuje do sprzed.lliy do_

:.:================_=~~",:
:_~:_=.======~
...
-~
.~_m
--,~,

m~n,

ŚLUSARZY i MONTEROW
NAWIJACZY silników e·
lektrycznych i trans·
formatorów
KOTLARZY żelaznych
IZOLATORÓW
MODELARZY
KREŚLARZY instalacji

f",.~'
~

Komedia w 4 aktach Józefa BlizinsI..-icgo.

WAGI kupno, sprzeda:>.. naprawa.
s templowanie. wypożyczanie wag
niemOWlęCYCh. Pi<ltrkowslra 9.

TOKARZY

...~ . .

POPULARNY

51. 11 p.

Najtańsze firódlo zakupu mebU
SYPIALNIE, stolowe, gabinety
TAPCZANY, leni'lVce t poje.
II
ŚLADU
dylicze MEBLE.
(klOm
R VII
wuelkiego rodzaju nszkodzoDł
SPP.ZEDAZ kupno nierucho.
~derobę Tkalnia sztuczna
MOTOCYKL BMW Z ·wóc.k.iem
domów, placów,
will, zała ••~F:r:a:n:Jt:o:w:s:k:a:,:w=if;J:e:k:o:w:s:ld:e:g~o=Z3:.~
sprzedam, Zwirki 11113 llortie.rn:a mości
twia pośrednictwo.
K>iI:ińskiego 180 ::___

Z ud~iałelD - A. DYMSZY, P. RELEWICZ.ZIE~mIi'l'SKIl')Jt
W. WALTERA. W. ZIEMBI~SliIEGO wraz z całym zespołem.

PIORA WIECZNE kupujemy na
wet pot~mane - STALINA II.

z li-

Zgloszewa wraz z źyciorysem
przyjmuje Wyd7.ial Personalny
1'. R. M. Łó<1ź. Plac Zwycię'
stwa. 2.
(k 799)

t~~ 1~~~{5~p~omie'll.ną. Wi.ad~~8~~~

19,15
99Rozbithi6/S

L<wilade.ctW'a fwiek śrędni poszukuje pracy do.
moweJ. chętnie wyjedzie. Oferty
pod "Wyjaz<i" Dz. Ł.
(y~774)

KUPNO i

~

DZIś

~AMODZlELNA.

Rzeczowych
kotły

SPRZEDAM maszynę Singera ga
j)1nC'ttOtwą, Piotrkowska 105. m. 16

LOZECZKO dziecinne met:Jlowe
nowe do sporzedania. P~otl·kow.
SPRZEDAM gabinet dentystyczny ska 275J9.
ttrzą<lzenie haUu ł kucjmię g.a!.1:o. l!---~--_":"_----_

ot. 11 LISTOPADA Nr 21. _

POSZUKIWANIE PRACY

na>tychmiast:

SPAWACZY na

konserwuje solidnie
POM:OCNICZ.'1.
MetaJlowców i Elektryków pod
kierowo inżynierów-Ilpecjalist6w
l,ódź, Daszynskiego 6, tel. 147"53
WaTS7.taty; Jaracza 40, tel. 255-36

_

l'\i<lŁrlwwska.

SPOŁDZIELNJA

~==~=====~::::::=~~=~~:!~~~~~~:!~~
Państwowy Teatr Powszechny

LECZNICA Spóldzielnla Lekarzy
SpeCjalistów godz. 9-20. Pora<ly,
zastrzyki. a.nalizy, dentystyka gabinet kosmetyezny.
PIotrkowska 3, telefon 216.48
(klS1)

PRZEDSIlJ)BIORllTWO

""

~

1!)

naprawia

tkanin (farb!iarz)

_.'i.

."'9..~

I

KUPNO SPRZEDA21 Dr GLAZER. 9p<\cja!lsta - skór_
, i NAPRAWA
ne. weneryczne, 5-8. Andrzeja 28.

łIII'fł,;ZNł'CIH

złota

-

Per.wn.aL.tlY,

"Z YNY
U ĄUlW
liT r.
. BłB.lll
~

111 I
11i.Rl 6

Podania i osobiste zgłoszenia przyjmuj'e Referat Personalny Łódź, ul. Narutowicza 11.
(k 823)

I
=-:==========(k::=6:87:)=.
ul. Wólczańska

..

TECHNIKA włókienniczego
REFERENTA prOdukcji pa.picrntczeJ
TECHNIKA metalowego.

sy,pilalndę

Dział

l.t;io&ZenLa prnyjmuje

~!-.
p_r_z_e..
ró_b_ki_·_._J_a_T_a...c_za_l_3_·_ _~ft~...

natychmiast:

wyka.ńczalnictwa

REFERENTA

nll OJ'3z siatIti wszełłdego rnd7.a,lu
(Doj~zd tl'llmwoa,j~Lmi 1. 5 i 16). (k 7D8)

1921. -

KOZUSZKI ZAKOPIA~SKIE po. I'"
lecamy.
Przyjmujemy re'(lera·cje

CENTRALA SPO:t.DZIELCZO - P A~;STWOWA
Łódi. ul. Narutowicza 11

1.
2.
3.
4.

MlitUlr13&7.'nł

IN2VNIERÓW m:ETAL.
TECHNIKÓW
!{QNSTRUE.TOROW
FINANSISTÓW
SAMODZIELNYCH REFERENTÓW.

do Działu
uL Mon;uszki a.

~.================~
zatrudni

MATEUSZ

LODZ, ol. KILI~SKli-;!iU lo.
wylLoaujc roboty oehronnp dn \VlIl
szłaAów j do maszyn wral ~ ram.

WOJEWODZKA DYBEUCJA PRZEMYSŁU MIEJSCOWEGO
W LODZ,I

składać

Łódź,

"CETEBE" -

założenia.

WYTWORNJA

SIATEK DRUCIANYCH

l:ATBUDNI natychmiAst!

Warunki do omówienia.
Oferty wraa: 7l życiorysem rn.ale1y

'I

Bok

:g:~ecE~: ;ro~~:~ P!iY{:d~~~ ;;~;;::ł:;;"<lł:i::;;;;=;;;;;;;;.;:;~;:.::;;~;:::::;:::;::;;;;;
v;:::;;;;;;;;;;;;
Dr WOLKOWYSKI specj~li~a skórne, weneryczne ,przeprowa.
dJ.ził się W~chOdnia 57-3.

inspektora z WysoWmi kwa·
lifikacjami, na dobrych wa.
runkach.
swn,

ł,OnZ

-

1 głównego księgowego
2 sI. księgowych
2 księgowych

Dr RAI,ICliA specjalista: sl<61111e, brzoza, nowoczesna.
urzą<lzenie
weneryczne. 4-6 Sienkiewicza 52 kuche'l1ne. maszyn'1 <lo szycia "Sin
gom". Wlędl<owskllego 26-19.
Dr KUDREWICZ specjalista.:
weneryczne. skórne 8-10. 4--7. RADIOAPARATY fotoa~araty,
P,otrlwwska 106.
(li: 821 Idooa~araty. motorki. kaMą !l'a.
df.ową l.ampę, różne przy.rządy 1
Dr TEMPSKJ specjalista wene. ni\rzędzia
Jtu,?u.1'l - sprzedaję ryczne, skórne włosów. moczo. zallld~n.iIam, GdaJiskA 17 - Księż.
płciowe. pi·otrkowska Nr U4.
niak. '1'eI. 16'9.55.
(k509)
- - - - - - - - - .---,Dr CHĘC~SKI skómo.weneryw:z SPRZEDAM penicylinę bIałą kry
n.e. 6-8, Piotrlrowska 157.
stalicznl\. Zgierz, Narutowicza 21
(k777)
Dr ROZYCKl, specjalista chorób m. 1.

1ołILL~

Z-cy Ot.

"C E T E B E U

ZATRUDNI natychmiast:

SPRZ~DAM

OBCUGAN1E
G U Z I K l) W
MERI,;!I;KA
OKRETKA
l. PIEKARSKI - NAWROT 1l
(k81W

POSZUKUJE

BIURO En:S·P ORTOWE

LEKARZE

PLISOWINRE

..

Centrala Tekstq'n.

Dyrekcje. :MiiIejskl.ego Przedsiębiorstwa DrogoWego 'IV MM! ogła.
eza. przetarg na dootawę:
20 przyczep samoehodowyelt - wywrotelc o no~notcl 3-6 ton.
10 przyczep snmoebodo..ycll normalnych o nośności 3-6 tO'll.
Oferty w zalrukowanycll !wpel·tach z napisem: "Oferta 11<1. d08ta.
WIJ przyc?,ep ~emochoc1{)wych" należy składać w terminie do dnia
3~ styczDla 1S50 r. do godzi.ny 10 W boJUl'lZls Dyrekcji M.P.D Lódź. ul.
P:iotnkowska 17 (popI'Z€C7l..'1a. o~icyna. tmecie piętro. pOkój 342). gdzie
w tym ~mym druiu o god?JlillQlE! 11 na.stll,pL otwa'rcie ofert.
"':.adJlum przetargowe w wysokości 3% sumy oferowanej, należy
wPlaC1Ć 00 Be.nku KCll1unaJnego 'w Lo dzi , na konto nr 363, a. kWit
'W'.PłaJty dołą.czyć do ofe'l'ty.
D}'re'kcja Miejsltiego PrzedErlęb~orstwa Drogowego zastrzega sa.
b40e pm~ WYboru oferenta bez w:oględu na cenę. a 1>lJJd:e pra;'/o
U!PJIla7lja,. ŻJ') l?rzetarg me dał wyroku. bl'z podanJia pOwodć\v.
Lódz. <lima 17 styC'lI'.na. 1950 r.
lITIejekio Przedsiębillrs4wo Drog-o ....e
ifl8,'Z)
w Łodzi,

być

wojenna sie,lzib .. jaJdegoś
sztabu. ho woJ.lil ruin stały

z.ard::r.ewiałe s~ldelety działek pr7.ceiwp3.ncc.r~
U3"C!1 i pon.iewieza.ly się łttski ))0 amunicji ..
Zar.!\(lo.l .iu" zmr<>], i tln-f.eba było dobrze wp

tę:~ać wzrel{, II~--llryk szed1 wzdh1Ż murów, aż
wreszcie nO! h'arit na nlaf'>yWJlC dr~wi~ znpcł:
"je dobrze utl·zymane. Dojrzał przed nima
ślady stóP. prowadzące (lo zamku.
Oparł się o od1zwia i .ramieniem nacisu::,1
klamkę.

Odbito w Druk. Nr • SP., Wyd .•Ośw. "Czytelnik" L6d1l, uL ~ki Nr 3

'Vchodzil do paszczy lwa zdecydowany na
wszystlen.
lUi1llął mroczny kO?yt8rzyl< i znalazl się W
olbrzymiej sali, pełnej r6żnych posągów i 0&'
brzymich rzeźb, Nigdzie nit> było widać ża{1nych drzwi. Heall'ylt of:c w;cthiał, ~.. robi6
a..'tlej,

Gabinet szhlln gtaro:il'tne.i. czy co · ~
- znlthlł IV duchn. OpaT! się II ol.
brzymiej wielJco§ci posąg rycerza \? zbroi,
który ... ożył nagle i ••• ciężldm mIotem zwa.
lił Henryka z nóg.
diabła?

