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przyszłość
Zjednoczenie - nowy etap wwalce o lepszq
I
obejmującego ca.le nasze życie społeczne,

we wszystkich jego dziedzinach.
Można to sformułować jeszcze wyraźPOLITYCZNE
ZJEDNOCZENIE
meJ:
KLASY ROBOTNICZEJ JEST LIKWIDACJĄ JEJ ROZBICIA na skutek przezwyciężenia jego źródeł ideologicznych
na podstawie nagromadzonego przez klasę
robotniczą doświadczenia, jest bilansowaniem 5-letniego okresu przemian rewoluryjnych. które przeż~·wa Polska od chwili
powstanb Krajowej Rady Narodowej u
~l'hvłku roku ::.943.
0 sile i autorytecie klasy robotniczej w
procesie rewolucy;jnych przeobrażeń spole
c·znych, o jej zdolności do prowadzenia za
sobą najszerszych m:l3 pracujących, stano
wią jej f'roirram polityczny, jej zwartość

Odpowiedź

wewnętrzna, ieJ doirzałość i nieugiętość
ideologiczn1t, jej zdecydowana postawa rewolucyfoa.. Partia na~za czyniła niezmor·
dowanie wysiłki by te nieodzowne warun·
ki hegemonii klasy robotniczej stworzy~.
Ale nawet w warunkach walki o władzę po
lityczną i o Jej umocnienie po wyzwolen.lu
ruch robotniczy ml ::al przeiść głęboki pro
ces doirzewania ideologicznego i stopniowej kousolidacii wewnętrznej w rama.eh
obu
współdziałania Jednolitofrontowego
partii robotniczych przy zachowaniu .ieszcze ich odrębnośc; organizacylneJ. Wywie
rały na to wpływ częściowo ciążenie starych trad:ycli i powolność przeobrażeń
ideologicznych. Zna~ie silniej oddziały·
wała fodnak na ten stan trwaiąca ostra
walka kl~~ow:>.. uorl ~ycana z wewnątrz i

I

z zewnątrz przez odsunięcie od władzy 1
od dawnych źródeł sweJ siły ekonomicznej
elementy obszarn:!cz,o-kapitali styczne.
W warunkach tel ostatniej walki klaso·
wej wzrastał również nacisk WRN-ow~kieJ ag1mtury burżuazyineJ na odrodzoną
PPS, opóźniając częściowo ogólne ]lrocesy
konsolidacyine, rozpoczęte w ramach K.
R. N. i pogłębiające się stale na płaszczy•
źnie realiza.cii programu Manifestu P. K.
W. N-u.
Wielkie zniszczenia, jakie pozostawiła
wojna, oraz konieczność. olbrzymiego wynaJszybszego zaludnienia
siłku dla fak
Ziem Odzyskanych - wysuwały na czoIo zagadnienia odbudowy kraiu i likwida•
di nakięższych skutków woiny. Należało
rDa/,qzy ci qq no str. 4·eil

Zwiqz ku Radzi eckieg o

na propozycie przewodniczqc ego Rady

Bezpieczeństwa

- Bramuglii w kwestii berlinskiei

Co się tyczy memorandum rządów Francji,· ły Komisji Finansowej będą miały moc praMOSKWA (PAP.). Np. podstawie iniormacji ze źródeł miarodajnych agencja TASS Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych z wa, a punkty co do których zajdą rozbieżno
z:ostała upoważniona do ogłoszenia komuni- dnia 23 listopada oraz oświadczenia rządów Iści, będą przekazywane dowódcom naczelFrancji i Wielkiej Brytanii z dnia 28 listopa. nym, a w razie konieczności odnośnym rząkatu następującej treści:
Po udzieleniu przez stronę 'radziecką dnia da, uzttpełniającego ło memorandum, strona dom".
20 listopada b. r. odpowiedzi na skierowane radziecka, kierując się dyrektywą, uzgod- ~
czterech mocarstw pytania Bramuglii, d~ nioną między czterema rządami dnia 30 sier- 2. PROBLEM ZAPOBIEŻENIA DYSKRY·
Zjednoczenie polityc1.ne polskiej klasy do
WALUTOWO •
tyczące wprowadzenia i obiegu niemieckiej pnia, zajmuje następujące stanowisko odn~ MINACJI W DZIEDZINIE
KREDYTOWEJ.
mbotnicrej wstanie już wkrótce uwiecz- mark.i strefy radzieckiej jako jedynej walu- nie nierozstrzygniętych jeszcze zagadnień, o
. . . .
trzech mo~ 1
nione uroczystym aktem 'formalnym pnez ty w Berlinie, ogłoszono uzupełniające doku- których mówł memorandum
sprawie wspomnianych zarządzeń carstw. W odpowiedzi na pięć pytań Bramu.:1 I JednY_m z ~a~wa.zmeJszyc~ za~ań cztE'.ro•
w
menty
Kongres Zjednoczen:owy.
I st~onneJ Koi:us?1 FmansoweJ. -. Jak stwier·
glii:
finansowych, a mianowicie:
· dził.a odpow1ed.~ rzą~u radz1eck1ego na PY~
.
Memorandum rządów Francji, Wielkiej
Każdy z na.s zda.ie sobie sprawę, że hę·
I KRE- t~rua B::amuglu - Jest .czu':':'ame nad t:y_m_,
WALUTY
ILOSCI
OKRESLENIE
1.
23
dnia
z
Zjednoczonych
stanów
i
Brytanii
rlzłe to Kongres Historyczny, zamykający
listopada br. zawierające odpowiedź rządów DYTÓW, UDZIELONYCH CAŁĘMU BERLI· azeb~ me było · dys~rymmacł1, lub posumęc
tlługotrwały okres podziału i rozbicia we- tych trzech mocarstw na pytania Bramuglii. NOWI PRZEZ NIEMIECKI BANK •ĘMISYJ- wynuerz.onych pr~ec1wko posia~aczom marek
zachodnich w związku_ z wymia~ą- tych maNY.
wn~tnnego w pol:.kim ruchu robotniczym
Oświadczenie rządów Francji i Wielkiej
Pierwotna suma waluty udzielonej przez r~k puszczony~h V: .ob.1eg ~ B~rl~me, na mar
i otwierający n-owy, wyższy etap jego dal- Brytanii z dnia 28 listopada b. r. uzupełniają
ce wspomniane memorandum oraz jako za- Niemiecki Bank Emisyjny całemu Berlinowi, k~ st.:vefy radzieckie3, ~ak rowmez nad zap~w
szego r :zwoju.
pomijając znajdujące ~nemem we wszystk~ch sek~ora~h. Berlma
łącznik, tekst deklaracji generała angielskie- równać się będzie .Taki iest istotny charakter tych prze- go Robertsona z dnia 7 września b. r„ złożo- się już w obiegu w Berlinie marki Niemiec- Jedn~kowych warunk?w w dz1edzm1e walu- kredytomian? Jaki wpływ mogą one wywrzeć na nej na naradzie dowódców naczelnych w Ber kiego Banku Emisyjnego - tej sumie ma- toweJ oraz w zakresie bankowo
wym.
na
wymiany
do
zostanie
zgłoszona
jaka
rek,
wobec
nich
przez
omawianej
nie
lecz
linie,
przyszły układ naszych stosunków w dzie·
Co się tyczy odpowiedzi memorandum
podstawie osiągniętego porozumienia czteprzerwania rozmów.
dzinie polityczne~, gospodarczej i kultu·
Niektóre propozycje w sprawie Berlina rech mocarstw, dalsze udzielanie waluty i trzech mocarstw na pytania Bramuglii, po•
ralnej? Innymi słowy jakie cechy szcze- przekazane przez Bramuglię - Wyszyńskie- kredytów przez Niemiecki Bank Emisyjny gląd strony radzieckiej jest następujący:
w rozmiarach ustaloodbywać się będzie
gólne i jakie perspektywy rozwojowe mie- mu.
radziecka uwa- nych przez czterostronną Komisję Finanso- 1) Odnośnie pierwszego pytania Bramustrona
tym,
z
związku
W
ści w sobie ów nowy etap polityczny, któglii - jakie organa będą sprawowały
ża za konieczne opublikowanie następują- wą, przy czym - jak słusznie stwierdza pro.iekt gen. Robertsona - „jednomyślne uchwa czterostronną kontrolę z ramienia czterech
1·emu początek daje zjednoczenie klasy ro· cych wyjaśnień:
mocarstw okupacyjnych nad zawartymi po·
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rozumieniami
b<.tniczej?
.tinansowymi - odpowiedź zawarta w memorandum trzech mocarstw nie
sobie możliwie
odpowiedzieć
Winniśmy
odbiega od punktu widzenia rzadu radziecjasno i wszechstronnie na te pytania, aby
kiego, przedstawionego w jego odpowiedzi na
donoszą
fabryczni
i
korespóndenc
Nasi
klasie
uświadomić następnie całej partii,
odpowiednie pytania Bramuglii.
robotniczej i masom pracującym za.równo
wyko
być
ma
grudnia
15
do
Dodatkowo
f
(daw
3
Nr
Oddział
3
Nr
PZZPP
Załoga
eta·
nowego
Ce;>, się ~yczy .d:ugiego pytania Bramuznaczenie. jak i zadania tego
nie.i „Esla") - wykonała roczny ułan w nane .leszcze o 5.6 urooont wiece.i oo sta.
glu - Jak maJą być ustalone funkcje
pu rozwojowego.
dniu 3 grudnia o J!;9dzinie 14.30 w ilości no,vi ~9 t··o;;iPcv kg. w~·~ n '--),., }lzhi>«towych czterostronnych organów kontrolnych - sbo lączne.i wartnści 15 mHionów 700 tysie. nowisko strony radzieckiej wobec sześciu od·
Przede wszystkim dla każdego powinno 612.977 nar pończoch.
Ponadto za<l"klarowauo WYkonać do „.., - · -'- n't. a d'l końr<' „„ •.„ 1h'"'zn !'\.2 uro powiednicb punktów memorandum trzech
być jasne. że zjednoczenie obu partii ro- 1 „,1 bę mocarstw jest następujące:
bc.tniczych które w długim kilkudziesięcio końca roku 50,957 par nończoclt. oo stano cent, fak, że w sto<111nku "Ą letnim okresie rozwoju ruchu robotnicze- wi 108.3 proc. wykoMnia ••Innu rocznego, dzie n'}'kon:u1y w 110,8 nroce11t.
pierwszy punkt odpowiedzi trzech mo•
*
*
*
carstw na to pytanie przewiduJe że
go w Polsce odzwierciadla nieubłaganą
W dniu 4
, Państwowe Zakłady Uszel'~lnień i Wyr.o
Komisja Finansowa będzie spra wowała konwalkę dwu pn,eciwstawnych sobie nurtów
grudnia rb o 11:od.zinie 10.20 trolę. nad wszystkii;ii. zagadnieniami pienięż
politvcznych - jest wyrazem przezwycię- bów Azbestowych WY!<om1ły nrzedt!'rtm·
nowo pl:in rof';r,ny w d111u ~O. 11. hr. o iro- z.? 11''!"' PZPR N" 14 ..,,. ,, ,".Ą' " ·-~~ ...„v plan. nymi, kredytowymi l bankowymi w Berli.
b
.
. . •. ·
1-D'" ' - ···--... r ·iano
zobowfoza1•fo
nw~'
W
l\'Ykonauv
bve
mhł
ten
Plan
1,ema l l_VYrug~wam.a z :r:uchu ro, otmczego dzinie 10.30.
nie. Strona radziecka uważa, że zgodnie z dy
oportumzmu l naCJO'lahzmu ktore wypa• na dzień 15 e:ruduia hr iedn'łk na skutel{ wykonać p1atrt na dliień 15 ~dnia br. rekbwą, udzieloną 30 sierpnia czterem do·
terczały i h:unowały jego rozwój, jest odhi· l'"'rleżonej pracy wYl•~ńczono l?'I w...ześ- Dzięki wspaniałemu wysiłkowi zaJoj?j
wódcom naczelnym, funlreje Komisji Finan·
min został przesuni('ty na dzień 4, 12, 48 sowej powinny polegać na kontroli nad za·
ciem głębokiego przełomu historyc-znego, nie.i.
r. - dla uczczenia Zjednoczenia obu partil rządzeniami finansowymi. zwi ązanymi
z
robotniczych.
wprowadzeniem i obiegiem w Berlinie jako.
Jednocześnie załoga zohowiązu.ie sie w y jedynej niemieckiej marki radzieckiej;
konać ponad plan do końca roku 130.000
punkt drugi jest zasadniczo zgodny z
na stronę chińskiej armii 'ludowej
oświadczeniami strony radzieckiej któ
m. tkaniny, oraz przędzalnia I 4'1.000 kg,
ra stwierdziła JUŻ, że w dziedzinie waluiowej
przędzy.
LONDYN (PAP). Agencja Reutera do-1 wej zbliżają się do Pengpu.
oraz w zakresie bankowo - kredytowym naAgencja Reutera dowiaduje się z dobrze
nosi, że wojska kuomintangu ewakuowały
*
jednakowe warunki we
zapewnić
leży
*
miasto Hwei-Ying, położone w odległości !poinformowanych źródeł, że <.:zęść żołnieBerlina, to jest nie wol
sektorach
wszystkich
PZPB
21
J!;odzinie
o
br.
12.
3.
dniu
W
175 km. na północny wschód od Nankinu. rzy kuomintangu, otoczonych w rejonie Nr 9 wylrnnały roczny 11lan w wysokości no dopuszczać do dyskryminacji. Dotyczy to
ludowej.
armii
stronę
na
przeszła
Suczou,
się
Garni zon t ego miasta, o ile uda mu
wszystkich instytucji bankowych i 'kredyto7.651.965 metrów tk'.l.nin.
wych miasta Berlina, czynnych w dniu 24
przedF zeć przez zacieśniający się coraz W rejonie tym znajdowało się około 200
zobowiązała sie clo końca bieżl)
Zalo~a
bar d ziej pierścień wojsk ludowych, ma za tysięcy żołnierzy, wyposażonych w najno- ceir.o roku wykonać ponad ułan 550.000 czerwca br. gdy w trzech sektorach Berlina
wprowadzono w obieg markę zachodnią „b";
jąć no~e linie obronne w odległości oko- wocześniejszą broń amerykańską.
metrów.
wyleszanghajskiego
portu
pobliżu
W
Nankinu.
od
co do punktu trzeciego, to strona rakm.
ło 65
Wykończalnia PZPB Nr 9 rocmy plan
dziecka, uważa za konieczne utworze·
Jak wynika z ostatnich informacji, ciał w powietrze statek „Kiangya" wiozą wykonała o wiele wcześnie.i, a mianowicie
linia obrony Czang-Kai-Szeka cy na swym pokładzie około 3 tysięcy w dniu 11. 11. br. o ~od.,;njp 15.45 min. nie berlińskiego oddziału Niemieckiego Ban
główna
ku Emisyjnego. który będzie realizował w
przebiega w oddaleniu 32 km. od rzeki uchodźców z Chin północnych. Statek za- w wysokości 7.647,262 metrów.
Berlinie polityke finansową i kredytową, pod
.Jang-T se-Kiang, na której południowych tonął. Zdołano uratować jedynie 700 paDo końca roku załoga wykończalni zo. kontrolą Komisji Finansowej, na podstawie
sażerów. wśród których jest wielu ran- bowiijzala
nla.n Dorozumień czterech stron.
nnllM
wykonać
br zegach leży Nankin.
t<ie
.(dokończenia ... atr.. J-ejJ
LZ00.000 metra.w tJca.ui.n.v.
Frzednie oddziały chińskiej armil ludo- nych.
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Żołnierze Czang-~ai-Szeka przechodzą masowo

a)

b)

*

c)

I

Str. I
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Odpowiedź Z wiqzku Radz:i.eckiegO z rodziny
powodu tragicznej
ministra Gregora
Depesze kondolencyjne

.

śmierci

na propoxycie pr

wodniczq eg

dokończenie ze ~tr. 1-ej)

d)

Strona radziecka uważa, że komisjo
finansowa powinna sprawować nadzór i kontrolę nad polityką podatkową i działal_nością finansową berlińskich władz miejsk1c!1 oraz zatwierd<:ać ją, kierując się zasadą Jak największeirn zmniejszenia wydatków
okupacyjnych i f>e3deficytowego budżetu
Berlina.
Strona radziecka nie qponuje przeciwko tezie, iż komisja finansowa win
na nadzorować i kontrolować porozumienie
dotyczące wprowadzenia niemieckiej
marki
strefy radzieckiej, jako jedynej waluty Berlina i wycofania marki zachodniej z obiegu
w Berlinie.
ł) Stróna radziecka jest zdania, że wydawanie zezwoleń na import i eksport
z Berlina winno należeć do komisji finansowej. Strona radziecka uważa, że jest rzeczą
konieczną przewidzieć, iż komisja finansow:l
sprawując swą kontrolę, winna przestrzegać
gwarancji przewidzianych w dyrektywie z
30 sierpnia rb. celem zapobieżenia temu, aby
używanie w Berlinie niemieckiej marki stre
fy radzieckiej nie doprowadz i ło do dezorganizacji obiegu pieniężnego lub podważeni'.l
stałości waluty w strefie radziecldej.
Co się tyczy trzeciego pytania p. Bra
muglii - nad jakimi operacjami finansowymi i w jakich okręgach sprawowana
będzie kontrola czterostronna to strona
radziecka uważa, że kontrola czterostronna
winna być sprawowana w Bedin;e nad wszy
stkimi operacjami, przewidzianymi w jej odpowiedzi na drugie pytanie.
Odnośnie czwartego pytania p. Bramuglii - jaka winna być ścisła redakcja dyrektywy, która ma być wydana
dla wprowadzenia kontroli czterostronnej 11łrona radziecka r.!e oponuje, ab:v porozumienie zostało wprowadzone w życie na mocy rozkazu czterech dowódców naczelnych.
W sprawie piątego pytania p. Bramuglii jak będzie kontrolowana
wymiana handlowa między Berlinem a zachodnimi strefami Niem:ec i innymi państwa

expi exe· siw - Br muglii w kwestii b rlit\1kiei
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USA
Odmowa

•
nie

chce - pożyczać Anglii

pożyczki

w wysokości 50 milionów dolarów
za brak posłuszeństwa

Londyn. PAP Wasz.vngtofu.k.i korespondent
„Daily Express" donosi, że pomiędzy a<lminisiratorem planu Ma.rshahl.a - Hoffmanem,
a krajami Europy zachodniej, kaJrzystającymi z t. zw. „pomocy amerykańSkiej" dos.z.ło
do nowych ta.re Przyczyną tego jes.t postaw'. enie przez Hoffmana nowych warunków,
dotyczących przew<nu towarów amerykańsklch w ramach pl.anu Marshalla. Pod naciskiem towarzystw okrętowych USA Hoffman mżądał, aby przyąajmniej 70 proc. towarów przewożono do Europy na statkach
z banderą Stanów Zjednoczonych.
Ten waru.nek spotkał się ze sprzeciwem

3)

4)

I

proc. Należy nadm"enić, że koSIZ;ta tran..~rtu prZlell A1!lantyk pochłaniają o'kól:o 12
proc. ogóllilej wartości „pomocy" marshatlo~ki.ej i muszą być opłacane w dOll.arach.
Oporne stanowis-ko Wielkiej Brytanili. spotkalo się z natychmiastową rea~cją Waszyn.g.
tonu, który Odmówlł przyuia.nI.a jej I>OŻY1C7ki dolarowej w w:;r~'l'knś"i 50 m 1Iionów, na
zakup ba.wełny.

Ostatnim przewrocie W

0
, Nowy Jork. PAP. Organ Komunist~ej
PaJrt i Venezueli „Tribuna Popolar", ukazująca się w Caracas, oglosila artykiu1, precyzuj<1cy .stanowisko partii wobec ostatniego
przewrotu, który doi>rowadzlł do obalenia

WARSZAWA (PAP). W związku s tragicznym wypad~iem samochodowym. 'fi
którym zginęła rodzina ministra handlu
zagranicznego Republiki Czechosłowac
kiej dra Antonina Gregora, minister Prze
,nysłu i Himdln Hilary Minc oraz prezes
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czechosłowacldej min. Jan Rabanowski wystosowali do min. <lregora depesze kondolencyjne:
„Jego Ekscelencja doktor Antonin G~
gor,
minister
Handlu Zagranicznego,
Praga.
„Proszę Pana, Panie Ministrze, o przyjęcie wyrazów szczerego współczucia w
wielkim nieszczę§ciu, jakle Go dotknęło.

Minc".

•

•

•

przede wszystkim Wielkiej Bryta.n:I.!, która
„Jego Ekscelencja doktor Antonin Grepowołała się na umowę dwustronną, mówią gor,
minister
Handlu .Zagranlczneio,.
cą m. in. 0 przevrozie towarów na statkach Praga.
amerykańskich w wysokości najwyżej 50
Przesyłam Panu, Panie Ministrze, ..,,..,..

K omunistyczna Partia V.enezueI i

5)

włączając

Rad 'f

Przewóz przez radziecką strefę towarów, • radziecka może tej komisjf ud~ellć wszclna które komisja finansowa wyda licencje, ' kich nieodzownych informacji.
odl})·wat'! się będ:i:ie bez przeszkód.
c~, się ~yczy Innych propozycjł w sprawie
. .
..
..
berhnskieJ, przekazanych przez p. BramuOdnosme propezyCJl p. Bramuglu w spra- glłę w ciągu ostatnich dni, to stosunek •trow :e utworzenia komisji rzeczo:r,nawców finan J ny radzieckiej do tych prqpozycji określa
sqw~·ch, zło:l:onl"j z przedstawicieli 6 l;.rajów stimowisko ZSFlł, w:vłus:r.czone prunr: "'yi:zyń
- Argcnt.yny, Bel!fii, Kanady, Chin, Kolum- 1 fl,ief$o w Rad:itle Bezpieczeńlitwa podczas (Je
llii i Syrii - strima radziecką jll&7.CZe 29 li- bat nad kwestią berlińską. Należy przy tym
~topada zakomu~ikowała
p. Bramu1rU! . iż zaznaezyć, że jes_t wątpliwe, uy znana proJest to wyłączme sprawa przedsta.w1c1el! pozycja w sprawie utworzenia t. zw. ,,komit_Ych. ~rajów. Stwier~zono przy tym, że jeśli ~ji . dobrych. usług" może przyczynić się do
kom1sJa taka zostanie utworzona, to strona J:>.k1egoltolw1ek postępu.

kraju

:łym
prezydenta Gallegosa. "We wnj-słk1ch wypad
ka.eh, kiedy okaże się to koniccnne - 11kv"ec
dza. „Tribuna Popolar" - będziemy kontyna
owali wa.Ikę w e>bronle Interesów narodo.
wych, zajmują.o stanowisko op~ycyjne.

mego głębokiego współczucia w
z tragiczną śmiercią drogich Mu.
osób. Rabanowski, Prezes Towarzystwa

razy

związku

Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej".
---0---

W kilku wierszach
Agencj& Telepre111 donolli s Pa.ryb., powołu3'•
si~ na wiarygodne informacje kół, zblilonych łlo
francuskiego ministerstwa epraw zagranicznych,
iż rząd USA postanowił odwołać gen. Cla7'a ••
stanowisk& gubernatora wojskowego amerykdski.ej strefy okupacyjnej w Niemczech.
•
•
•
ł grudnia 1948 roku nast~pllo w Wlednh. poa..
pisanie parafowanych w dnl11 lT lipca r. i..
polsko - austriackiej umowy ·handlowej i ukła.d-.
płatniczego.

,,Murata'' -1• 1.ego bandy

11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111~1111-1111-1111-1111-11~1111-111-1111-nrn11--1mm--111111-mm--

również

UJ·ęci"e

cencji
eksportowo
- strona
..,,,
mi.
w to- importowych
wydawanie
liradziecka uważa, że cały przywóz I wywóz
towarów do Berlina i z Berldia winien być
dokonyw:i,ny na. podstawie licencji wyda.w~- S
nych przez czterostronną 1tom1sję finansową,
księży błogoprzy uwzględnianiu bilansu netto, nie licząc
sławiło bandę, zachęcało
zabÓJ
S:łW
wskazywało
należy
zabi1"ać
łych dostaw ŻyWnośc!, opału i energii elektrycznej, które wypłvwają z wykonywania
Jak nas poinformowano wczoraj w WojtJak ustaliło dotychczasowe śledztwo w koó. GMINIE, OB. ANTONIĘGO PRASZCZTKA
przez władze okupacyjne :ii:obowiązań w za- wódzkim urzędzie Bezpiecze11stwa Public.:-. 1c1t grudnia 1946 r. Js:siądz Farys, dowiedzia· I JEGO .ZONY, których „przestępstwo'" polekresie utrzymania zdrowia 1 dobrobytu Jud- n~go, przed n.edawnyrn cza~em władzom bez wszy się o tym, że banda „Murata" znajduje gało na tym, że założyli w 11weJ gminie hunoścl miasta z tytułu poqiocy dla Berlina, Pl~~zens~wa. udał~ się roz~ic i niemal całko· sie we wsi Okalew, udał się tam pod pozo- fieo „Slażby Polsce", pn:ez co młodzle:t wsi
przy czym wartość tych dostaw oczywiście , w1c1e ~likw1dowac _re!lkcyJną bandę" podzicm rein „chodzenia po kolędzie" i po dłuższych stała się mniej podatna na antydemokrat7ezzaliczona zostanie na konto debetowe w ma- r1ą, ktora pod dowodztwem „Murata - Jana poszukiwaniach znalazł ją wreszcie u kilku ną agitacJę księdza Ortotowsklego.
11:istracie
Małolepszego przez dwa lata grasowała na te sterroryzowanych mieszkańców wspomnianej
Otrzymawszy tę prośbę „Murat", po doko.
renie powiatów: sieradzkiego, radomszczań- wsi. Ksiądz Farys zetknął się osobiście z „l\'lu nanlu „wywiadu", okazał się bardziej litości·
skiego, wieluńskiego, piotrkowskiego i łaskie ratem", oświadczył mu, że sam nl'.leżal do wym, niż ksiądz proboszcz i postanowił, te
Materiałów
go, zbrodniczą swoją działalność przenosząc A. K. I użalał się, że utracił kontakt z „ru- zamordować należy tylko Praszczyka, a tonie
nawet poza obsza.r województwa łódzkie~o.
chem podziemnym". Ksiądz Farys udzielił jego można darować życie. I rzeczywUcie: Zł
za
zł.
Banda ta, składająca się przeważnie z roz- bandytom swego błogosławieństwa, mówiąc: sierpnia 1948 r. nauczyciel Antoni Praszczyk
bitków zlikwidowanej przez władze bezpie- „Musicie być odważni i zdecydowani w swej został przez bandytów wyprowadzony przed
dostaxczyła kroiowi Centrala
czeństwa bandy Warszyca,
dokonywała sy- walce,
bowiem niezadługo zwyciężycie I dom. i w obecności świadków - czterech 11 ter
Tekstylna do 29 list.opada rb. stematycznych
zabójstw miejscowych działa- wszystko w kraju zmieni się na lepsze".
roryzowanych pracowników Straży PożameJ
W dniu wczora.jszym Centrala Tekstylna czy PPR, PPS, SL i ORMO-wców, i napadała
salw"„ z automatów, rozstrzelany.
Ks.
wikary
Farys
spotkał się jeszcze na
zawiadomiła Ministerstwo Przemysłu i Han- na placówki spółdzielcze, uwożąc ze sobą to- ile ustalono na razie _ dwa razy z „MuraOprócz „Murata", Tereczyńsklego I wspom
dlu o wykonaniu ogólnego planu sprzedaży wary i pieniądze. O~ółem banda „Murata" tero": w lutym
r. we wsi Rudnice, nianych 3-ch księży, władze bezpieczeństwa
1947
materiałów tekstylnych na rynku wewnętrz ma na swoim sumieniu 248 napadów i 43 za- GDZIE URZĄDZIŁ LIBACJĘ DLA BANDY- ujęły innych członków bandy, jak:
Karola
nym, wysyłając depeszę następującej treści: bójStwa członków PPR i innych działaczy de TÓW
1 poinformował ich 0 działalności in- Pietrusa - „Swierka", jego brata Wiadysła
mokratycznych.
na
nych band, i w okresie amnestii w roku 1947, wa Pietrusa, Mariąna Derelatkę - „Maćka",
Najbardziej jednak charakterystyczne w kiedy to czynił „Muratowi" wYrzuty, ze nie- Stefana Raczaka - "Wicka" i wielu innych
Ministra Przemysłu I Handlu
dzia.ła.lności bandy „Murata" jest jej
ścisła
bandytów. Dalsze dochodzenie w toku.
Ob. HILAREGO MINCA
powiązanie z niektórymi przedstawicielami którzy jego ludzie przerwali swoją zbrodniw Warszawłe
czą
działalność
i, korzystając z amnestii
KLERU, którzy nie t:vlko ZACHĘCALI BAN ujawnili się i wrócili do spokojnego życia.
Melduję obywatelowi Ministrowi o wYko- DYTÓW DO MORDOWANIA dzia.łaczy denaniu w dniu 4 grudnia b .r. rocznego planti mokratycznych,
LECZ
CZĘSTO
SAMI
Ksiądz proboszcz MARIAN ŁOSO$ nawią
sprzeda:i;y wyrobów włókienniczych w wy- WSKAZYWALI, KOGO NALEŻY MORDO- zał kontakt z bandą „Murata" przez „łącznl
W poniedziałek dnia. 6 grudnia o xoc!A
WAC.
ka" - niejakiego Tereczyńskiiego, przeka- nie 10 rano, Okręgowa Komisja. Zwłą.zków
sokości 144,5 miliardów zł.
Sklepy detaliczne Centrali Tekstylnej wyWśród aresztowanych przez władze bezpie zywał bandzie tygodnik katolicki „Niedzie- Zawodowych w Łodzi zwołuje konferencję
konały w tym czasie plan sprzedaży w wyso czeństwa znajduje się prócz „Murata" wie- la" i wraz z tym nadawane przez radio ttrzedstal\icieli Zw. Zaw. dfa omówienia
kości 2 miliardów i 22 milionów zł, co sta- lu członków jego bandy, a wśród nich 3-c~ londyńskie (BBC)
„informacje" o rzekomo zmiany kuponów do kin,
nowi 111 procent planu.
księży, a mianowicie: ksiądz wikary Stefan bliskiej „trzecie.I wojnie".
Zarzą.dy Okręgowe i Oddziałów wyfllł
Do końca roku, ogólny plan sprzedaey zo- Farys z parafii Rudlice (pow. Wieluń), ksiądz
KSIĄDZ ORTOTOWSKI Z GM. KONOP- swoich nnedstawicieli na te konferencję.
stanie wykonany w 106 procentach.
proboo;;zcz Marian Łoso<i ze wsi Szynkielów, NICA ZWRÓCIŁ SIE Dó ,.MURATA" Z
Punktualność obowią.zkowa.,
gm. Konopnica (pow. Wieluń) I ksiądz Orto- PROSBA O ZAMORDOWANIE KIEROWNI·
Jarosław Stroczan
OKRĘGOWA KOMIS.TA ZW. ZAW.
KA SZKOŁY PÓWSZECIINEJ W TEJżi
Naczelny dyrektor Centrali Tekstylnej towskl Wacław z Konopnicy.
W l.ODZI.

zajka 1,Murata" ma na sumieniu 43 zabójstwa demokratów. Trzech
do
i
kogo
0

I

tekstylnych
144 miliardy

Komunikat OKZZ
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D aleko od Moskvvy

Znaleziona po wyjściu ze szpitala kartka,
która przypadkowo zachowała się w szufladzie od stołu. - jak wiele znaczyła teraz dla Aleksego! Mógł ją odczytywać godzinami. Aleksemu jego pobyt w Nowinsku,
daleko od frontu, w bezpieczeństwie i próż
niactwie wydawał się prawdziwym nieszczę
ściem.

„Kim jesteś teraz, pytał sam si:b~e
z oburzeniem - kim jesteś ty spokoJme
przechadzający się pośr~d pięk~ej. przy:
rody wówczas gdy twoJa przy1ac1ółka l
twoi' towarzysze walczą za ojczyznę, kiedy to co jest najdroższe i najbliższe
bez czego życie pozbawione jest sensu -:przyszłość twego narodu, ~os~wa w k~z
dej chwili narażona jest na sm1ertelne mebezpleczeństwo?".

Zdarzyło się, że w Daniłowie .Beridze~u
udało się go przekonać! Z Nowińska. odJechać jest trudniej, wszelk~ w tym kierunku próba napewn~ zos~ame przez .Batmanowa i Beridzego zle, ru:przychylr:-1:, s_!<an
dalicznie przvieta. oni rue zrozulllleJą Jego

9)

- jestem zobowiązany, w każdym ra- I chociaż mówi czysto, bez akcentu zie, gdybym was choć raz widz1ał zapa- nakże nie po moskiewsku.

~~~~łbym was

sobie.

Czy

inżynier

Kow-

- Macie rację, gdyż jestem tu wszys~
istotnJch pobudek, nie rozum1e3ą, że on kiego trzy dni. Przyjezdny.
po prostu nie może postąpić inaczej.
- Z Moskwy? W takim razie ja wiem
kim jesteście. Inżynier Kowszow?
Z drugiej strony kłótnia z Beridze może
_Dlaczego właśnie Kowszow? Nas przy
być dla niego korzystna: Ponieważ Beri- jezdnych jest troje. Jeden z trzech rzeczydze już zrezygnował z współpracy z nim wiście tak się nazywa.
to Batmanow nie będzie go zatrzymywał.
Szofer rzucił papierosa i uśmiechnął si~,
Na zakręcie Kowszowa przegnała oso- złoty ząb w jego ustach błysnął jak ogbowa maszyna, pozostawiając po sobie kłę nik. Spojrzenie jego żywych oczu znowu
by kurzu i dymu. Maszyna odjechała ka- r/ześlizgnęło się po twarzy Aleksego.
wałek i przystanęła. Kiedy Aleksy dogonił ją, człowiek przy kierownicy zawołał
- Określiłem was na podstawie metody
go i 2\'.proponował, że go podwiezie Ma- wyłączenia, wy nie jesteście Batmanowym.
szyna szła bardzo szybko, unik~;
r ' 7.A może jestem Batmanowym?
nie wyboi.
- Batmanow jest człowiekiem mojego
_ Wy dokąq, zapytał szofer. ,
wzrostu z takimi samymi smutnymi ozna- Do zarządu budowy, w kt.oryin Bat- kami przywiędłej młodości, - szofer dotmanow jest naczelnikiem. Czy wiecie knął ręką swojej siwiejącej skroni. - Bat
gdzie to jest.
manow jest osobistością bardzo znaną.
Szofer skinął głową i rzucił uważne.
- A vyięc jestem .Beridze.
.
.
szybkie spojrzenie na Kowszowa.
Jak~ ~ was Bend.ze,_ - roze~m1ał. s1ę
- Dlaczego ja was nie znam, powied~iał szofe:. - .,ądząc z .n~zw1s.k~, Ben~ze_ 1est
przekładając papierosa z jedn~o kącika Gruzinem. Wy zas 1estesc1e !tospnmem
ust w drugi, - nigdy was nie wid1iałem . z Mosk_wy. Was zdr~dza mosk1ew~ka wyCzy wy zobowi<17<>ni iesteś<'ie znać mowa 1 zadarty do gory nos, a Bendze ma
wsiystkich?
nos lekko zakrzywiony i czarną brode.

I -

jed-

Skąd jednak wiecie o czarnej brodzie i wymowie Beridzego? Czyście zdą
żyli już się z nim zapoznać?
- Przyznaję się, Beridze i Batmanow
to moi starzy znajomi. Przed trzema laty
odprowadzałem ich z Dalekiego Wschodu.
Już wtedy Beridze nosił brodę, a Batma-,w sko6.czył czterdzieści lat. Czy poddajecie się, towarzyszu Kowszow?
Poddaję się. Teraz powinniście się
przedstawić i możemy uważać że znajomość nasza jes~ zawarta.
Maszyna podskakując podjechała do
drewnianego mostka.
- Nie podam swego nazwiska. Domyśl
cie się sami - żartobliwie zaproponował
u:ofer.
A:eksy oglądał człowieka przy kierownicy. Stare ubrani':!, czysta odpięta na dwa
górne guziki szara jedwab:i.a koszula. Czar
ne, matowe włosy wiły się jak droboe karakuły i były, lekko posrebrzone na skroniach. Twarz ciemna od opalenizny,
szczery uśmiech. Gdy się uśmiecha, koło
oczu tworza się promyczki i twarz staje
sie dobrntlim"'

d. c. n.
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Sztandar wolności dla mas pracujących
artyktlł

głOfl{

konstyt.cjl
P le:nnzy
zek Socjalistycznych Republik:
'

jeet

soejalistycznym

pa:dstwem

- z..n.,.
Ita.dmecklch
robotnik6w 1

Prawa życia i rozwoju

k• ·'°

spoleczeństwa socjalistyczn~o

chłop6w.

12 lał KOnSłył UCll•• Sta 1I•nOWS 1e1

I oto minęło lJ lat od chwili, gdy konstytucja
stalinowska stała si~ niezwruszonym prawem
życiir. na. szóstej części kuli ziemskiej. Lata te
12 _lat minęło od dnia. przyjęcia przez Nadzwyczajny VII Zjazd Rad 5 grudnia 1936 r.
pełne były wielkich wydarzeń, które wstrzą.snęły
nowe-J ustawy zasadniczej kraju radzieckiego Konstytucji Stalinowskiej. Narody ZSRR
n_azwały jednomyślnie tę konstytucję stalinowską. dlatego, że twórcą. jej jest Józef Staca.łą. ludzkością..
Cywilizacji i kulturze groziło
li.n. Konsty'.ucja ZSRR zatwierdzona po ogólno - narodowej dyskusji, wyraziła fakt zwyśmiertelne niebezpieczeństwo ze strony ciemnyc.h
cięstwa SOCJalizmu w ZSRR i zbudowanie społeczeństwa. socjalistycznego.
sił fanyzmu. Ludzkość z;Wycięsko opanowała to
niebezpieczeńRtwo dzięki Zwi;p:kowi Radziec· cji dla mniejszości pasożytniczej. Masom pra- dnie przedstawiają sfałszowany weksel. Któż
kiemu - krajowi żyjącemu w myśl zasad kon- cująeym, proletariu~zom i chłopom - większoś nie wie, że we wszystkich krajach kapitalistyez
styturji stalinowskiej, krajowi, którego synowie ci - nie dają. one żadnych praw. Radykali21m nych Europy i Ameryki polowa., & niekiedy przei rórki swą. krwią. ocalili cywilizację, wolnoś6 i konstytucji burżuazyjnych jest zasłoną. dymną., szło połowa. dorosłej ludności nie bierze udzia:niepodległość wi!'lu krajów Europy i Azji. Pań- maskującą. wilcze ustawy kapitalizmu. Jest to łu w wyborach i jest odsunięta od wpływu na
~two sorjaliRtyczne robotników i chłopów ocali- demagogia społeczna, mają.ca na celu umocnie- wynik wyborów. Czyż ostatnie wybory prezy1~ ~wiat przed bruitatną. ~azą. hitleryzmu. w nie zachwianej władzy mniejszości.
denckie w USA, podczas których 50 milionów
c1~gu tych 12 lat w wieVrajach kapitalistycz·
nych przyjmowano i za~erdzano, nowelizowano i zmieniano konstytucji>. Nigdy jednak wydanenia te nie wykraczały poza ramy wą~kich
zainteresowań prawników i ustawodawców, polityków i uczonych.

l

J

edn~

niesłabnącą siłą.
umysły wszystkich

tylko konstytucja z

w cu;.gu 12 lat porusza

miłują.cych wolność

ludzi na świecie, oświetla
lnilziom ujarzmionym i wyzyskiwanym we
w~zystkich krajnPh kapitalistycznych.
Konstytucją. tą ji>~t konstytucja. ZSB.B..
Fakt, że idoe
Konstytucji Stalinowskiej coraz głębie.i przeni·
kają. do świadomości narodów wszystkich kontynentów, wszystkich ras i wyznań, budzą. w nich
wci~ż wzrastające i nie~abnłoe zainteresowanie, Awiad~zy, ze konstyturja ZS'RR je!lt konstytuc.1it ni" ma.n~ 1 nie widzianł w ·zmurszałylll
Awiecie kapitalist;vc11nym.
drogę

względu

~ali

w

kon~tytucjach młodych

W

olność, równość,
braterstwo
ły się we wszystkich krajach,

przekształci

kapitalistycz
nych w słowa zapomniane, w zaginiony dolrnmcnt, w sfałszowany weksel. Oceniaj11cc konstytuc ,ię
francuską. z 1848 roku Karol Marks
już wówczas podkreślał, że
„Każdy
artykuł
konstytucji kryje w sobie własne przeciwie:dstwo''. A wielki pisarz francuski .A.natol France już w naszych czasach mówił s szyderstwem, że klasy panują.ce Francji pozostawiły
słowa. Wolność, Równoś6, Braterstwo tylko na
~- ouis d' or monecie francuskiej. Konstytu~ja Związku Socjalistycznych Fepublik Radzieckich jest za.sa.dniczą usta.wt nowego świata,
świata rodzącego się, świata, w którym zostały na zawsze zlikwidowane klasy wyzyskują.ce,
gdzie nie ma wyzysku człowieka przez człowie
ka, gdzie wielkie słowa Wolność, R6wnoś6, Bra
terstwo napełniły się prawdziwą treścią, stały
się życiem, jawą, bytem.
Konstytucja. ZSRR
dlatego właśnie porusza z niesłabnącą. silą. wszy
stkie miłujące wolność narody, że otwiera. przed
nimi nieznane i radosne widnokręgi. Dla naroilów, które w wyniku zwycięstwa. nad faszyzmem odpadły od systemu imperialistycnego,
Konstytucja. Stalinowska. jest prawzorem ich
przyszłych konstytucji, gdy i one dojdą do socjalizmu.
wszelkich pozorów radykalizmu, miMim.o
mo proklamowania. szerokich praw, konsty·
tucje krajów kapitalistycznych nigdy nie odpowi~dają, gorz'tlej rzeczywistości ustroju ka.pitalistycznego. Wszystkie obietnice demokra·

.

.

.

.

l'raBejl 'bwr-

ud.ział

etkich organów władzy, a.le gwarantuje, mpewnia wszystkim
i kobietom od_la.t
18 bez iadnych ograniczeń możliwoś6 udziału
w tych wyborach. I nie jest rzeczą. przypadku,
że podczM wyborów do
Rady Najwyższej
ZSRR, Rad Najwyhzyeh republik zwi.ą.zkowych
oraz do miejl!<lo-wych Rad Delegatów Ludu Pr&·
cują.cego iloś6 wyborców
biorąeyeh udział w
głosowaniu osiąga 99,6 do 99,7procent. Oznacza.
to, że kaidy W'Yborca. radziecki urzeczywistnia.
przyahlgujtce mu wielkie prawo do udziału w
utworzeniu organów władzy w ZSRR. Konsty
tucja. ZSRR jost głęboko przeniknięta duchem
internacjonalizmu. Zapewnia on11. jednakowe
prawa w3zystki.m narodom i rasom w dziedzinie
życia gospodarczego, ~połecznego, państwowego
i :kulturalnego. u~tawy radzieckie surowo karzą
wszelki przejaw lub .glo~zenie wyłączności rasowej lub narodowej nienawiści i lekceważenia..
Zwią.zek Radziecki zamieszkuje 60 wielkich na.
rodów, grup narodowych i narodowościowych.
Ponadto Związek Radziecki zamieszkuje przeS71o 100 niewielkich grup narodowych i plemion
liczących po kilka tysięcy osób lub mniej, Wszy
scy ludzie ra.dzieccy bez względu n& ich przym:\
leżność narodowtJ. i wyznanie: korzystają. z jednakowych 1 zagwarantowanych praw obywatelskich.

mę:l:czyznom

~onstytueje burżuazyjne,

jakkolwiek pro·
one równouprawnienie różnych na.
rodowości, zamieezkujących ten lub inny kraj,
nie mogą. rozwią.zać problemu narodowego. Prawo do pracy, do mrnki, do mateńaluego zabez-.
pieczenia. na •taroś~ oraz na wypadek czasowej utraty zdolności do pracy, prawo do wypo·
cz.vnku, równouprawnieme mężczyzn i kobiet,
wolność ełowa, druku, wolność zgromadzeń, wie
ców, wolność ulicznyrh pochodów i demonstra.·
eji, prawo zrzeszania "ię w organizacje społecz
ne, nietykalność osobistą - wszystko to konsty
tucja. radziecka nietylko proklamuje, ale i gwarantuje.
odstawę polityczną. ZSRR stanowią. Rady
elegatów Ludu Pracującego, które wyro·
sły i umocniły eię w wyniku obalenia władzy
obszarników i kapitalistów. Cala władza. w
ZSRR należy do ludu pracującego miast i wsi,
w osobie Rad Delegatów Ludu Pracującego.
Podstawę ekonomiczną ZSRR stanowią. - socja,
listyczny SY11tem gospodarczy, ora.z socjalistyczna. własność narzędzi 1 środków produkcji. U·
trwaliły eię one w wyniku likwidacji kapitan
listycznego !ystemu gospodarczego, zniesieni.I
prywatnej własności narzędzi i środków pro·
dukcji oraz zniesienia wyzysku człowieka przez
człowieka. Ca.le społeczeństwo radzieckie zwarte, jednolite, zespolone pod względem moralnym
i politycznym spełnia. zgodnie z Konstytucją.
Stalinowską. zaszczytne obowiązki. Wśród tych
obowiązków obywatelskich obrona ojczyzny
jest świętym obowią.zkiem każdego obywatela
ZSRR.

P

'onstytucja.
Radzieckich
Kpublik

Socjalistycznych Reje!t rzeczywistością.,
wcieloną. w ustawę. Każdy artykuł ustawy
zasadniczej ZSRR jest w formie utrwalenia usta
wodawczej zdobyczy socjalistycznych narodu
radzieckiego. Każde prawo proklamowane w
konstytucji ZSRR jest zagwarantowane. Prawo to jest urzeczywistnione na. całym obszarze
Wielkiego Kraju; od Karpat do Wysp Kurylskich. Kiedy przywódcy burżuazyjni krzyczą.
o demokracji, o powszechnym prawie wyborczym, przysługującym rzekomo wszystkim dorosłym mężczyzaom i kobietom, wówczas obłu·
Związku

•

ludzi pracy wskutek wszelkich możliwych ogra.·
niczeń nie brało udziału w głosowaniu, ni~ są za.
bójczym dowodem, że demokracją, burżuazyjna
jest demokracją. dla mniejszości f Czyż zainsce·
nizowane niedawno wybory do drugiej Izby
parlamentu francuskiego, w wyniku których
największa partia współczesnej Francji, mają.ca

Wielka. wojna pa.triotyczna narodu radziec
za. sobą. większość mas pracujących Francji, kiego z Niemcami hitlerowskimi i Japonią. im·
partia komunistyczna, otrzymal;i. znikomą. ilość perialistyczną. pokazała całemu światu, jak lumandatów - nie są. nieodpartym dowodem, że ~zie rad~eccy ten swój obowiązek spełniają.,
de Gaulle, Blumy, Mochy - przywódcy reakcji Jak bromą wolności, honoru i niezawisłości swej
francuskiej wystawiają na. urągowisko ideały ojczyzny. Naród radziecki mógł w 1936 rok~
przyjąć Konstytucj' Stalinowską,
oclźwierciit·
dlającą. takt zwycięstwa. socjalizmu w ZSRR
dzięki temu, że ogół od pół wieku ma wypróbo
cym, że soc.falizm i demokracja S3 niezwy wanego, zahartowanego wodza i kierownika w
ciężone, Nowa Konstytucja ZSRR bedzie osobie partii, która prowadzi go do zwycięstwa,
moralną. pomocą, i realnym poparciem dla
tych WSZ:\7 Stkich, Mórzy obecnie prowadzą partii Lenina • Stalina. To tez słus zne i sprawalkę przeciw barbarzyństwu faszystow- wiedliwe są słowa zapisan e w Kon st y tucji Staskiemu.
linowskiej, że Wszechzwiązkowa KomunistyczJeszcze większe znaezenie Posiada nowa na. Partia. (bolszewików) jest w ZSRR kierowKonstytucja ZSRR dla narodów ZSRR.
Jeżeli dla ludów I.rajów kapitalistyczuycb niczym trzonem wSŹystkich organizacji mas pra.
Konstytucja. ZSRR będzie miała znaczenie cujących, zarówno społecznych jak i państwo
programu działania, to dla narodów ZSRR wych. Fakt, że naród radziecki ma tak.i czoło·
ma ona znaczenie bilansu ich walki. bilan- wy oddział jak partię, która według określ e nia
su ich zwvcięstw na froncie wyzwoleniii
~umieniem
ludzkości. W wyniku przebyte.i drol?;i walk Lenina jest „rozumem, honorem
i cierpień przyjemnie i radośnie jest mieć epoki" - jest najpewniejszą gwarancją wielswofa Konstytucję, traktu.il!ea o owocach kich praw narodu, zapisanych w Konstytucji
naszych zwvcięstw. Przyiemnie i radośnie Stalinowskiej.

Znaczenie nowe1 Konstytucji ZSRR
Sądząc z wyników obrad całeJ{o narodu,
trwały prawie pieć miesięcy, można
przypuścić, że projekt Konstytucji będzie

które

przez obecuy Zjazd aprobowany,
Za kilka dni 7-'Wi.azek Radziecki mieć bę
dzie nową. socjalistyczną. Konstytucję, zbu
dowaną. na. zasadach rozwiniętego demo.
kratyzmu socialistycznego,
Będzie to dokument historyczny, trak·
tują.cy prosto i zwieźle, w stylu niemal pro
tokularn:vm. o faktach zwycięstwa. soc.ializmu w ZSRR. o faktach wyzwolenia mas
pracu.iacvch ZSRR z niewoli kapitalistyc.,;ue.i. o faktach ZWYCięstwa w ZSRR rozwiniętej, do końca konsekwentne.i demokra·
cji.
Będzie to dokument. świadn~~~ że to. o
czym marzyły i nadal marzą, miliony ucz •
ciwych ludzi w krajach kanitalistycznych
- zostało .iuż urzeczywistnione w ZSRR.
Będzie to dokument. świadcz:Jcy. że to,
co zostało urzeczywistnione w ZSRR. może być w zupełności urzeczywistnione rów
nież w innych kra.lach.
Ale z tego wynika, że trudno chyba prze
ceniać mieckynarodowe znaczenie 11Wwe.i
l{onstytuc.ii ZSRR.
Teraz. kiedv metna fala fasZ}"MnU opluwa r11l'h soc111listy('7.ny klasy robotnicz1>i
i ~iesza. '/. blotr!11 ~r:nol{r~tvr:-;" ch7.euia
na.Jlepszvch łudzt swrnJa CYWthzowanego,
nowa Konstytucja ZSRR będzie ah-t.em o.:

burzuazyJneJ sprowadza.Ją.
Cl 4o clemokrac.:ii dla. J)Osiadajii.eyeh. demokr... I llkarżenią ~\\'. ~owl
tyczne konstytucji

•~ji w•

klamują.

państw burżua

zyjnych słowa. Wolność, Równość, Braterstwo. W co przekształcil kapitalizm 19-go i
20-go wieku te artykuły ewoich konstytucji f
Wolność? Tak, istnieje ona. w krajach kapitalistycznych, ale tylko dla garstki monopolistów
i obnarników, zaś dla milionów robotników
i chłopów, słowo wolność oznacza. prawo do
swobodnego i;oprzedawania swojej siły, ener$ii
i wiedzy molochowi kapitalistycznemu, pra."11'o
swobodnego umierania. z głodu i chłodu, prawo
do nędzy. Równość? Stała się ona. pseudonimem
bezlitosnego wyzy~ku większości przez mniejszość, wygodnym parawanem pa.nują.cej mniejszości, która przy pomocy deklaracji o wolnoś
ci zagłusza głos mil.li ludowych ..... parlamentac.h, samorzą.dach i innych organach władzy.
Braterstwo? O tym mówią wymownie setki milionó'v niewolników kolonialnych, którzy n&
swyrh harkar,h dźwigają. brzemię przemocy imperialistycznej i wyzysku.

świata

K je:onstytuej•
radnecn m.. tylko prow.m.·
powszechny
w wyborach do WKY

K

onst.>tuc,ie krajów kapitalistycznych bez
na w~zelkie upiększenia. ~łowne 5ą.
konstytucjami państw, w których panuje wyzysk człowieka. przez cdowieka, są. konstytuc,inmi świata. przemijającego. W zaraniu ery ka-pitalistyczni>j, w końcu wieku XVIII rewolucjo·
niści
burtuazyjni, występują.cy przeciw feoda.lizmowi i absolutyzmowi proklamowali i zapi-

K

::~~e~~

a

.fest wiedzieć. o oo wak.,...,li nas ludziP i .iak
wywalrzyli światowo. n;storyczne zwvciestwo. Przv.lemnie i r:>d".r,„:„ .iest. wiechieć.
że krew naszych ludzi obficie urzell\na 11;e
poszJa na marne. że dała swe owece. To
uzbrnja duchowo nasz3 klase robotniczll.
l_lasze chłopstwo, naszą. inteligene.i e uracuJą.cą.
To J)Ooycha napn;ód i wzbudza u.
czucie masadnione.i dumy, To wzmacnia
wiarę we własne !iiiły i mobilizuje do no.
we.i Wlllki o osią.gniecie nowych zwycięstw
komunfamu.
(Z referat11 towarZV8Za St <) lin;:i wvgł.n
szonego na NRdzwvcza.i nvm VIII Wszech.

zwią2Jkowym Zieźdtzia 1tAd
jwiad.cza., 1.!l36 r.)i.

IDEE KONSTYTUCJI STALINOWSKIEJ,
JAK POTĘŻNA POCHODNIA OśWlETLAJĄ
WSZYSTKIM NARODOM KULI ZIEMSKIEJ
DROGĘ: DO WOLNOśCI I SZCZĘśCl.A. N.A.
TYM POLEGA OLBRZYMIE ZNACZENIE
MIĘDZYNARODOWE KONSTYTUCJI STALI·
NOWSKIEJ. W W ALCE SIŁ POSTĘPOWYCH
LUDZKOśCI O
POKóJ I
DEMOKRACJĘ.
KONSTYTUC.J A
S'l'ALINOWSKA
.Hi 8'1'
SZTANDARE~J PROGRA~. U~!ll WOL N O ś CI
l.1łi ~da DL.A. MAS PRACUJĄCYCH WSZYSTKICH
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Boleslaw Bierut

ZjednoCZenie - nowy etap wwalce o lepszq przyszłość
(Dokońc~enle ze str. 1-ef)
mimo to powtarzać i przypominać, gdyż
Narody ZSRR charakteryzuje mimo po- nąwszy jedność wewnętrzną, wzmacnia d•
&porat si~ z trudnościami zaopatrzenia łt'ndencia zwężan'.a i wypaczania poJecia niesionych szkód wojennych jeszcze więk- jako przodująca siła narodu. Zjednoczenie
mas pracuJą~ych w żywność i produkty walki khsowej Jci,t ciągle żywa i aktiial- szy, niż kiedykolwiek, entuzjazm pracy w }Jolityczne klasy robotniczej jest podstamasowego uzytku. dostarczyć gospodar- na. Szczególnym nrzefawem teJ tendencii nma.i:.-nianiu swych wielkich zdnbycz.v bu- wowym czynnikiem pomyślnego wypeł
~twom r~lnym ł-rr,kująceJ siły pociągowej było również odchylenie praw~cowe i na- downictw;i socjalistycznego. Tempo wzro- nienia przez nią historycznego zadani:.,
1 narzędzi pracy, <'dhucJować zdewastowa.- donal:styczne w raszei partii,
stu sił wytwórczych · zdobyczy kultural- którym jest budowa socjalizmu, jako
ne . ~~rty . i unieruchomione fabryki,
Jeśli wnikn!emy głębiej w korzenie nych w ZSRR nie ma równego sobie w ustroju sprawiedliwości społecznej.
wzruesc zruJnowane mosty, usprawnić tran t~ eh tendendi oportunlstycznych to mu- świecie. Państwo radzieckie dysponując
Zjednoczenie partii robo!niczych. otwle
s?Ort ~ k«_>munikucię, przystąpić do usunię- [>1my stwierdzić, że ... kw!ą one częśc:owo olbrzymimi siłami twórczymi i rezerwara nowy etap w rozwo]U same] parcia rum 1 pnywróccnia życia miastom le- Jeszcze w pierwszvch okresach kształto· mi gospodarczymi, kroczy w szybkim tii. Przejście od jednolitego frontu dwóch
żącym w gruzz.ch.
wania się rm:h11 rnhc!niczego, w okresach marszu naprzód do nowych sukcesów i odrębnych organizacyjnie partii do ich
.'V nadziei. "?a sprzyfanie tych olbrzy· Jcg~ niedoirz:iło~>ci ideologicznej i idącej dalszego wzrostu swych sił. Klasa robot- całkowitej jeci.uości organicznej pomnoży
mich t.rndnosc1 okresu powo.iennego wróg z nią w parze nh:doirzałości organizacyj. nicza i wszyscy ludzie postępowi całego siły partii, wzmocni jej autorytet, pogłębi
~las~wy usiłował rwbić współpracę i spo- neJ oraz w tradydach wczesneC7o oli:r~u świata z podziwem i wiarą patrzą dziś na jej wpływ ideologiczny i polityczny wśród
istosc wewnętrzną obozu demokratyczne- rurhu socfa1istvc:mego.
"
Zwiazek Radziecki jako na ostoję postępu be3partyjnych mas pracujących w mieścle
go, aby tą drogą z powrotem dorwać się . W iradyciach tych dominowało ugina.nie i pokoju, jako na ognisko nadziei w wal- i na wsi, umocni jej przodującą rolę
do władzy.
się przed żywiofowc.śdą ruchu, ,,,.leczenie ce o jaśniejszą przyszłość ludzkości.
wśród stronnictw demokratyczpych.
~Ył? to główne zadanie agentury im- się w tyle za nastroJami najmniej uświaW tych warunkach niedocenianie rzeczy 3)Scalenie siły klasy robotniczej przypenahzmu anglo-amerykańskiego, której O(,mionych ideologiczn;e ma<i, liczenie na wistej społecznej i ideologicznej
roli
czyni się do wzmocnienia procesów
przewodził Mikoł&iczyk. Ale nadzieje te .tutomatyzm w rozwoju wydarzeń i wa.lk ZSRR, czego przejawem było również od- konsolidacji w całym obozie demokratyczrozbiły się sromotnie o niespożytą pręż· :· 0 ~·~~:,·.ch. Te.;"·" ż.,...,,:„·..,,vo~ci były też chylenie prawicowe i nacjonalistyczne w nym i przede wszystkim do zjednoczenia
ność i moc twórc:>:ą klasy robotniczej, o Jej z~odłem I podmetą wszelkiego rewizjo- naszej partii, winno być przezwyciężone stronnictw ludowych. Będzie to poważnym
osiągnięcia w odbudowie, które w podziw ni.zmu. antymarksistowskiego i wycisnęły do końca nie tylko w partii, ale wszędzie, wzmocnieniem
podstawy politycznej l
wprowndzi.ły szc-r;iki świat. Osiągnięcia te ~:ve piętn~ na zachodnio-europeiskich par gdzie się ujawniło i ujawnia. Niedocenia- zwartości ideologicznej demokracji ludobyły głównym czvnnikiem wzwacniaiacym li~ch socJalistyc:rnych !JOP,fobiając wyda- nie to wynika zarówno z nacisku obcej wej w Polsce, co z kolei spotęguje i
I przyspieszającym procesy konsolidacji I tme proces ich zwyrodnienia.
ideologii, jak i niedostatecznej znajomo- usprawni działanie władzy ludowej.
~arówno w klasie rcbotniczei, Jak i wśród
Właśnie.
w pr;u~dedniu zlednoczenia par- ści zasad marksizmu-leninizmu i historii
• ·
h
z m ocmeme
po d s t a'v po t•t
1 ycznych
111 ro otn1c'lych bąrdziej niż kiedykolwiek WKP(b), jako najbardziej konsekwentne·
szerokich mas ludu 1'racującego.
władzy ludowej podniesie autorytet
Zastowwanie po r..1iz pierwszy v.r dzie· podkreśl:·ć . n:ileży ogromne znaczenie go realizatora tych zasad zarówno w okre państwa wewnątrz i na zewnątrz, ułatwi
Jach go:;po.Ja:rczych Polski met od plano- prz:vswaJan·a na'l"!emu ruch()wi nauko· sie długoletnich przygotowań przedrewo- kontrolę aparatu państwowego i walkę z
wości dawa?o wyniki ze wszecbmiar po- wych podsfaw teorii marksizmu-leniniz- lucyjnych oraz zwycięsko przeprowadzo- wynaturzeniami biurokratycznymi, uspramyślne. wyk:nuiac wyższość tych metod _mu: ogrom~e z~a':zenie J?o.dniesi.e~ia na nej rewolucji socjalistycznej, jak i w okre wni łączność wzajemną między organami
gospodarowania Już przy pierwszych, sto- ivy.zszy poll.tom . swrn.d~mosc1 socJahstycz· sie budownictwa socjalistycznego, dokona państwa i społeczeństwem, ułatwi państwu
sunkowo nieśmiałych Jeszcze za.rysa<:h pła n~J, mas pracuJą:ych I zwartości ideolo- nych pad wodzą Lenina i Stalina. Niedo- walkę z przestępcami, agenturami wroga I
uu gosPQdarezego ·w roku 1946
gicmeJ naszego ruchu.
cenianie to wynika również z ulegania na- ukrytymi siłami antydemokratycznymi.
Plan trzyletni obeJmuJ c - iata 194 I
Od !lam~J zwart~ści I. ~oJrz.ałości poli- ciskowi ideolo~icznemu imperialistycz- Zjednoczona Partia, jako przodująca siła
1949 był Już szercko opr!c~anvm p~o- ?~~neJ,lod_ n.aszeJ w1dernnsc1 jzasa~oi:n m~r: nych wrogów ZSRR, z ulegania wpływom obozu demokratycznego, stanie się trwałą
gi-amem
" d .
. • .
.&n:mu· en •mzmu. o n'.ł.<;Z~ um1eJętnosc1 ideologicznym burżuazji i drobnomiesz- podwaliną państwa, niezawodnym instru·· 0 g~an~czał
się on :<.~stos0<r;ran'a tvcb zasad 'v konkretnych czaństwa. Stąd konieczność nieustannego men t em wzros t u Jego
•
·
"' zasadzgi·~"pdo
~
o ardcbzymd
o u owy
mezna.
s1·ł y, 1ego
sprawno. przedwoJennego
· 1 poziomu
t:znego
polskiej ner'lywis•o~ci
- zapogł.,.biania wiedzy mark!listowsko-len1· - • · ·
· · i autorytetu.
J,trze k rt•czema
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,, . ,
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•
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•
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sc1,
)ego
znaczenia
0
1
_l;y życi<;wej i kulturalne] ludności do cal "'z'• ?w z • ::mv zreatizowac olb17:ym1e nowskiej, prz:l'swajania sobie wielkich do
kowitego p
. : . t d , '. . b
U-adan1a nadchodzl'}cego etapu, a miano- świadczeń 'VKP(h} i zaostrzenia czujności
zmes1eme na nowy, wyższy poziom
,
.~"'.yc1ęzenra ru. nosc1 1 ra· wicie:
wobec wpływów i nacisku wroga klasorozwoju podstawowych sił społecznych
k ow w dz1edzm:e zaopatrzema mas pra1 S bi·'
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•
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i politycznych narodu sprzyjać będzie nowe
cujących.
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pracującego, co jeszcze bardziej przyt. odnichva pracy, jej najbardziej
rzodu· prz~sp:eszyc . __empo. up.rzemysł~wxen1a szczegó ie ważne jest podkreślenie faktu, śpieszy tempo rozbudowy życia gospodarJących s:<:eregów, dzięki potężnemup wysil- ~;:!~ t:„~~:~~~~·~c... i:~~:o~ ~·ł. wytwor:zych że zwycięstwo socjalizmu w ZSRR mogło czego i przyc~'lli się do szybkiego wzro, kowi całego ludu pracuJącego - robotni· . , . ł • k - I ł t. "' r • .mc~n~ z:irowno dokonać się dzięki jedności klasy robotni- stu dobrobytu mas pracujących, do pod- •
• · • t 1.
Ji
. .
przemys u, Ja ro n c wa l transportu.
czej, którą zdołała osiągnąć i której strze- . .
ków • Chł oipow
1 m e I~en<: pracuJaceJ mes1enia poziomu ich stopy życiowej.
ZADANIA PJ„ANU TRZYLETNIEGO ZO . 2: Sys_tematyczroH1u podnoszeniu stopy gła jak źrenicy oka - WKP(b), kierowa- Zjednoczona Partia zasobna w doświadcze
STANĄ JAK MOŻNA .TU~ PRZEWI- 7.}c1oweJ we. wszvstktch dzied7.inach życia na przez najgenialniejszych wodzów pro- nie
budownictwa
socjalistycznego w
DZIEC, NIE TYLKO w PEŁNI WYKONA· mao; pracuJac;•ch, polepszeniu material: letariatu - Lenina i Stalina. Jedność tę ZSRR, zabezpieczy swym kierowniczym
NE, ALE N AWET ZREALIZOWANE z nych warun~oiv bytu towarzyszyć musi osiągnęła WKP(b) dzięki nieustannej wal- wysiłkiem najlepsze wyniki w szybkiej bu
NADWYŻKĄ.
~~ybki rozwóJ kultury i świadomości po· ce z wpływami liberalizmu burżuazyjne- dowie fundamentów gospodarki socJ'ali· tyc h osiągnięć
·
• gospodarczyc h ·11tycmeJ mas ·
N a gruncie
.
' go, w nieugięteJ· walce z reformizmem, stycznej w Polsce w oparciu 0 twórczy
i kulturalnych odbywaJą si~ w społeczeń
. ~zi~ki .temu we.idziemy na drogę szyb· oportunizmem, nacjonalizmem, z wszel- entuzjazm mas pracujących.
stwie p<>lskim cora~ głehsz<? procesy kon· k~eJ. hkw1dacli wiekowego zacofania, usu- kimi odchyleniami od rewolucyjnej ideosolidac3'i polityczne1· i ideologiczne1·, któ- '.1•ęc•a wszystkich pozostałości niewoli, logii marksizmu-leninizmu.
Wraz z pracą nad uprzemysłowłe. d noczona p aria
t•
·
k
t ·
niem kraju i unowocześnieniem 1·ego
zJe
r.ych najbardziej znamiennym wyrazem •·l"7:v'.\'d:V i poniżenla mr.s pracuJ·ących
winna
wy
orzys
ac
• · d
· wirP(b) dl d l
Jest właśnie pełne zJednoczenie
polityczne p 0 Iski, na drog~ rt>alizacji zadania sformu b oga t e d oswia
czema
~
a a sze- struktury gospodarcze1· postępować będą
· · · poz10mu
·
i·t
rowanego przez l\fo.nifest z ~. rudnia 1943 go pod mes1ema
klasy robotnicze].
po I yc:mego na- wysiłki w kierunku dźwignięcia na wyż·
· ·
h szero k. h szy poziom zacofanej dziś gospodarki "Cl
Klasa robotnicza, Jednoczv. się 11olit•.rcz- roku ' k.tórego n_ieciolec:e w~aśnie się zbliża. s ZeJ• kl a~y rob ot mczeJ
I naszyc
ie
„
·'
'Z d
·
h
nej mas chłopskich, przy wydatnej pomonłe po to aby wzmóc, rozszerzyć I poda ame to ZJedn<·czona Partia przeisto- mas pracu1ącyc ·
cy ze strony państwa ludowego i sprzyJ'aLieść na wv. ższy poziom swą walkę klaso• czyt powiu!la w konk~etny program dziaRewolucyjna praktyka WKP(b) była za- · d · •
.
mu ązemom chłopskim do rozwoju spółwą, która jest walką 0 nowy ustróJ. spo- 1arua.
w.spomni2.ne '""'żeJ
wewnętrzne wsze wspaniałym wzorem wierności zasa· dzi
•. w szczególności spółdzielczo„
e 1czosc1,
łeczny, 0 socfalizm. Tylko przez świado· przesłanki naJgłębszych przemian proce- dom proletariackiego internacjonalizmu. ści produkcyjnej.
mą, rewolucy Jiu i zorganizowaną walkę sów spo]ecznych, które w Polsce dokoou1ą Ujmowała ona każde swoje podstawowe
klasową proletariat może stać się twórcą się w ciągu minionych pięciu lat są nie-· zadanie z perspektywy rozwoju międzyZjednoczona Partia
jeszcze bardziej
lepszego ~połeczeństwa - całkowicie wol- · ~w:ykle istotne dla zrozumienia charakteru narodowej walki klasowej proletariatu. wzmocni sojusz kl:sy robotniczej z chłop
nego od wszelkiego wyzysku, a więc i od I kie~un.kt tych przemian i pr01:esów. Nie Historia ludzka nigdy nie znała równie stwem pracującym, opierając ten soju~z
podziału na klasy.
nalez~ .iedna.k ani na chwilę za1>0minać 0 głębokiego braterstwa i współżycia, wza- na rozpracowanym wspólnie ze stro!'ł· ki Jemne)
·
· pomocy I· wza)emnego
·
h ogacema
· nictwami ludowymi programie wytężon••,j
Dopóki iednak idnieJą wyzysk i upra· t·ym, ze .mogł y one powstac• ty lk o d zię
wiaJące ten wyzysk klasy społeczne, kaz·de z.espolenm. WC>"nętrznych .sił. rew.olucyJ- kultury narodowej przez szeroką wymia- pracy nad likwidacją upośledzenia gospo·
· • t worczyc
,
h - Ja
· k.1ch wzorem darczego i kulturalnego wsi polskie)'.
mu przeJściu do r ·owego, wyższego etapu uyc h ~ m•. ę„d zy~aro d o'"'.ymt. s1łai;n1. J?OStę- nę os1ągn1ęc
rozwoiu społeezn„go towarzyszyć musi pu. l~torych c;i:o '""vm 1 naJp?t~zmeJ~zym i przykładem są dzisiaj narody ZSRR.
Wzrostowi siły gospodarczej kraju
nieuchronnie za.ostrzenie walki klasowej. ad?~iaJ~m. Jest ZSRR. 1:a w!asnHi . sohdar- Wystarczy też zestawić obecny stosunek
musi towarzyszyć
równie szybki
Wszelkie próby tuszowania, zwężania, n?s~ m1ęuzyna~odowa Jest 1 ber1~1e czyn- mocarstw anglosaskich do krajów z nimi wzrost kultury: oświaty, nauki, literatuprzemilcz.ania, unikania najistotniejsa;ych mk!em decyduJąq· ~ ~la wszelkich pr«_>· związanych ze stosunkiem ZSRR do kra· ry, sztuki. Zjednoczona Partia w sojusZll
dla danego et&.p•l zag::i.dnień walki klaso- t?sow tsnołecznych,. Jak1e z.~.c~o~zą w swie j6w demokracji ludowej, wyzwolonych I z inteligencją pracującą czynić będzie wy
wej są oznaką liberalizmu, oportunizmu. cie na le z.aostr":ema prze?iw!enst'! '! ohe przez Armię Radziecką, aby dostrzec ra- si_łki dla podnieslenia poziomu i wzmocnk
kapitulanctwa.
cnym schyłkowym okre5le 1mperrnhzmu. żące przeciwieństwo tego stosunl::u. Wy- ma tempa życia · kulturalnego mas lud~
Problem walki klasowe} stanowi Jedno
Wyhśnienie tego najistotniejszego fak· razem tego przeciwieństwa jest nie tylko wych oraz oparcia twórczości kulturalni\
z na.jbardziej podstawowych założeń nau- tu caJ"i patt:;. nrnsom nracuj'!cym i na.ro- krwawiąca w podsycanej przez imperia- na właściwych podstawach ideologie~
ki marksistowsko-leninowskiej. Aż do cal dGwi ieJt fodnvm z naibardzleJ podstawo· lizm wojnie Grecja, Korea południowa, nych.
ko·witego zwycięstwa sochlizmu walka kla wych z..idań Ziednoczmle1 PutH. Z faktu Chiny, Indonezja czy inne narody ' azjaNaczelne zadanie nowego etapu - to
sowa stanowić będzie podstawową metodę tego wynika how1em konieczność nlensta.n tyckie, ale nawet tych 16 państw euro·
przede wszystkim podnfosienie świa
i oręż w politvcc klasy robotniczej, Ale 1,~go wzmacniania więzi polskiej klasy ro- pejskich, które omotane są coraz hardziej domości politycznej i ideologicznej partii,
polityka, walk~ klasy robotniczej tym się botniczei z rewolucyinym ruchem mię· pajęczyną „pomocy" w ramach „Planu klasy robotniczej i mas pracujących. Zjed
właśnie różnią od walki klasowej i poli· tl:;.ynarodowym. konieczność pełnego zro- Marshalla".
n.oczona Partia wzniesie na wyższy potyki imperializmu, że nie są walką 0 cia· mmien ;a. J>t'"'"l,'llacd r<>li ZSRR w ~alce
Pogłębianie
uczuć internacjonalizmu Ziom i pogłębi swą pracę w dziedzinie
sne, egoistyczne interesy grupy pasożyt- o trwały pokóJ, w walce z wzrastaJącym proletariackiego w szeregach Zjednoczo· gruntownego przyswojenia s~ie zasad
niczeJ kosztem całych narodów, lecz wc' aż m.ciskiem imprrializmu na mnieJ- nej Partii, uświadamianie jej członko:Ql marksizmu-leninizmu i uczyni wszystko
wprost przeciwnie _ SĄ WALKĄ ZMIE- !'ze narody, w wal e sił postępowych i de- wielkiej przodującej roli ZSRR w walce w kierunku systematycznego wychowania
RZAJĄCĄ DD WYZWOLENIA NARO- rnokl'atyc.,.~ych świ ata z nieustanną groi· międzynarodowej klasy robotniczej z im- mas pracujących w duchu tej ideologii.
DÓW PRZEZ OBALENIE I USUNIĘCIE bą nowych awantur imperialistycznych, perializmem, z podżegaczami wojennymi,
Jednocząc szeregi polskiego ruchu robot
WARSTW--...PASOŻYTNICZYCH. Dlatego _. knowa.n'am : •io:lie;:o:aczy wofonnvch, któ w walce o postęp świata i realiz:lcję idea- niczego, realizując doniosłe zadania noweteż zwycięska klasa robotnicza iest przo· re grożą zagfadą kulturu~ ogólnoludzkieJ. łów marksizmu-leninizmu - to pierwszP. go etapu rozwojowego, pogłębiając w szeduJącą siłą narodu, jest hegem<mem w wal I 7 fak!u tego wvn:ka kon'ec:zność. zt"ozu- czołowe i naczelne zadanie polityczne rokich masach pracujących świadomość
ce całego ludu pracującego miast i wsi o mienia przez caly n2.ród wagi so.Juszu i Zjednoczonej Partii w nowym etapie roz- wielkich celów historycznych, które lud
wyzwolenie społec 7.ne. Jednocząc si<i po· "'spółp~~cy Pols~i 1. ZSR.~ i k;a)aID:i de- wojowym.
polski wciela w życie swą pracą ofiarną i
litycznie klasa roh~tnicza stw.arza prz~z mok~~cJ1 Iud.o,~eJ Jako na_J1~t?tme.1SzeJ gwa
Reasumując odpowiedź na pytanie, ja- poświęceniem, wzmacniając poczucie wię
to podstawy dla na.Jszerszego zJednoczema rl'>n_cJ1 nas7.<'J n e111Jrl1cgłvsc1 1 :iaszego roz- kie cechy i jakie zadania mieści w sobie zi międzynarodowej i braterskiego sojumas praculących pod sztandare~ .walki 0 ·,w,111 . .
• •
•
•
• •
nowy etap rozwojowy, w który wstępuje- szu z ZSRR i krajami demokracji ludowej
nowy ustrój spolcczny - 0 socJah!lm.
Oblicze sw1ata zmiema się wyrazme w my, należy stwierdzić:
oraz z walczącą klasą robotniczą świata
J~kkolwiek sa to pra„vdy elementarne. kierunku wzror<tu sił ludowych, tzn. 'v kie
1).Test to nowy etap w rozwoju µolskiej
ZJEDNOCZONA PARTIA ZAJMIE
znakomicie oświetlone przed wlęlu laty, runku niekorzystnym dla imperializmu,
ł<lasy robotnicz~j. która dzięki likwi- ZASZCZYTNE l\fIEJSCE WŚRÓD KRAp_rz~ teoreŁYkó:w ma.rksi:zmu, należy le nodebiaiac element. iesro krvzvsu
ł dacii kilkudziesieciaJetniesm rozbicia. os.iae: JÓW WALCZACY<;H O SOCJALIZM.
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Zabrze, miasto górnicze, leżące między Bytomiem
a Gliwicami, jest · obei::nie „na oczach i na ustach"
całego kraju: tu padło przecież hasło zwiększenia
wykonania
wydajności pracy, przedterminowego
planów i. dania społeczeństwu dodatkowej produkcji dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego Polskiej Klasy Robotniczej.
(Na zdjęciu - delegacja górników kopalni Zabrze:Wschód wręcza Prezydentowi R. P. tow. Bolesła
wowi Bierutowi mandat delegata Zabrza na Kongres Zjednoczeniowy).

obecności przedstawicieli rządu R. P. i rządu węgierskiego zost~ła
otwarta Wystawa Węgierskiej Sztuki Lu~ow~J·
{Na zdjęciu - wnętrze chłopskiej chaty węgier
skiej).

'"
Przez szereg ostatnich dni Łódź żyła „pod
znakien;i." znakomitego teatru Obrazcowa.
Znana pisarka, Wanda Wasilewska •. g?szcząca ~d
pewnego czasu w Warszawie (na zdJęcm . - Wasilewska u „Kościuszkowców"), wybrała się w tym
tygodniu z wizytą do Łodzi. Tu, 2. XI!. b. r ..wygłosiła interesujący odczyt „ O nowym człowieku
w ZSRR."

:W Krakowskim Domu Sztuki - w

Na naukę nie je.st, nigdy zapo21r,i,o. Qjo ff,agT_TI~nt
kursu źórgaaizowanego . dla (:ląro:;ły,ch x;obotmkow
- analfabetów.
Jedna z „artystek" znakomitego rad zieckiego teartu kukiełko weg o.

Magazyny P.S.S. są już do za~upów. świątecznych
przygotowane jak należy: T_Tiąki. na ciast~ napewno
nie zabraknie. Nie zabrakme tez wszystkich mnych
świątecznych „delikatesów"

„.

Mimo że już od dłu ższeg o czasu j<"st w yświ etl a ny piękny kolorowy film r adziecki „ P ieśl'i. tajgi" cieszy
się w Łodzi niesłabnącym powodzeniem.

z dniem 4 grudnia

(Barbary~ z:viązana .jest
przepowiednia pogody na swięta Bozego
Narodzenia. Ano zobaczymy, czy będą one
„po lodzi~" czy „po wodzie".

--~.::.::::......:~~----------------

kolonie jasnych domków ~ob \ tni·
odbudowany z gruzow wo•
' "nnych bohaterski Stalingrad,

l

Miasta Związku
Radzieckiego

Piękne

czvrh

z dobią

Z lewej: pomnik Lenina
z prawej: por t w Leninitradzie

•

Jak już wspomni'<lMśmy w popI1Zednim dodatku „Głosu", w lokalu naszej redakcji odbyła
Bię na.rada z łórlz.kimi pisarzami. Pjsarze podzie
Jili się z nami swoim doświaczeniem. Skrytykowali nie jedno. Wysunęli szereg postulatów.
Postaramy się, by dział kulturalny sprostol
swoim wymaganiom. Po wysłuchaniu fachowych rad chcieliśmy poznać zdanie naszych
czytelników. Nazbyt mało, jeśli chodti o te
sp.rewy, otrzymujemy od Was listów. Na·zbyt
mało wiemy, 7U.k1e jest zdanie Wasze n Dodatku niedzielnym, o całej naszej pracy. ChoieMbyśmy dowiedzieć S'ię od was;

3) JAKIE ZAGADNIENIA NAJBARDZIEJ
WAS INTERESUJĄ (LITERACKIE, NAUKOWE)?
4) CO PODOBA SIĘ W .t\.M W NASZYM
DODATKU, JAKIE WADY WIDZICIE, CO
CHCIELIBYSCIE ZMIENIC, CO NOWEGO
\VPROWADZIC?

Wycinanka lowicka

z

CZY WOLICIE UTWORY
KLASYCZNEJ Marii Kołaczy1i.sl•i!Jj
UTERATURY (JAKIEJ CZY TEŻ ZE WSPÓŁ- ze
,
Retki
11 0
CZESNEJ?
Pytania te rzecz jasna, nie ogamiajq wszystkich zagadnień i nie• pretendują do tego,
chcemy aby czytelnik zabrał głos w tej spra-

1) JAKIE ZAMIESZCZANE UTWORY NAJBARDZIEJ PODOBAJĄ SIĘ (WIERSZE, PROZA).
2) .TAKICT-I AUTORÓW
CZĘSCIEJ CZYTAC?

•

•

wie.

Listy podpisane imieniem i nazwiskiem. ze
wskazQniem wieku i wyks.ztalce;:;ia prosimy
CHCIELIBYSCIE kerować pod adresem „Głos Rob-Otnjczy''. Dodatek '1iedzielny.

I

Wypowiedzi pisarzy
PAWEŁ

HERTZ:

o

SEWERYN POLLAK

•' le
• ro botn1czym
•
spraw se literatury w pism
•

Niedawno odbyło się w reda.kc.li ,,Głosu Ro. widzenia To zna.ezy - wskazać na długą nie
bo~niczego" zebran1e ns którym pisarze i' przerwa~ą tradycię postępową w całej litera
dzienn1 karz.e wypowiadali swoje uwagi o tym turze światowej, to znaczy, zbliżyć do robotw ja~i sposób w 1ni~ być redagowany doda. nika postaci i dzieła wielkich klasyków poitek literacki w piśmie r~botni-Ozym,
I skich i obcych, bo na ich pismach bardziej
Pcśrednio więc mówi1Iśmy, jak nie.ilepiej n:i. na. ksiązkach współczesnych, ~ożna się
I ~skufecz.niej zdoby.ć szerokie masy czy. nauczyć czym jest wielka, prawdziwa sztuk'1
telntcze dla spraw kuł-.ury.
r.a m~-arę człowieka.
Choć nie jest to zadanlem literata. - spra..
Jestem przeciwny drukowaniu w piśmie
wy te należą raczej do działaczy oświato. I robotniczym rzeczy, których jedyną zaletą
wych - na prośbę rcdakcJ_·t „Głosu" pmwa- I jest ich aktualność i wartość propagandowa.
· .s t reśc-'ć
- 1 m nie Jwięcej mój pogląd 1
lam so!Jie
en sposób niczego się nie osiągnie. Jestem
wypowideztany w czasie owego zehra.nia.
przeciwny złym sensacyjnym powieściom,
Wydaje mi się. że nie m<>żna. i nie należy· pragną_łb;vm nat~m~ast, by w odcinkach pi~m
od. r~-wac• spraw. Irn lt ury i sz t ~ki od spraw 1j rob o.n
· 1czyc Il dru_k owa~o P ow i esc1
· · we
i Ikl c h
oswiaty RobotnLk nie jes. winien że nie po pisarzy - polskich 1 obcych. Chciałbym,
trafi· lub ni'e chce czytać tych utw~rów, które żeby do<\atk1• literackie pism robotniczych .re.
potrafi i chce czytać intelig-en;, „Wina" robot zygnowały raczej z tego, co jest właściwe
:aika polega na. tym że najczęściej nie mógł P1smu literackiemu - z p0goni za „nowoścla
·1'uym, p.,..,,
--'-t awowym d Oro b m i"" i· z wyau k'•wan·~
; u t worow
·
l;,t
~poznac· s 1· ę z ogo
· _e rackich
klem kultury ludzkiej co. dać mOie tylko· wprost na biurka.eh pisarzy, by zamiast tego
systematycznE'. i regul~me naumanie. Szero-1 prow.ad.ziły_poli'-ykę wyble_rania_ z naszej pra.
ka akcja ośwlat owa - szkolna t pozas:zkoina sy 11t era.ckiej t ego, co moze byc naprawdę cen
- niewątpliwie wyrówna te braki, a.Ie może ne dla czy:e1nika piem<>. robotniczego,. co mn
nie całkowicie, Dlatego też wydaje ml się ze · że rczszerzyr jego horyzonty w sprawach kul
dodatek literacki do pisma robotniczego' wł. turlany~h. co m_oie wreszcie za.cllęcić ~o do
nien przedewSQlystkim być prowadzony tak. samodzielnego sięgania po książkę, PO pismo
by czytelnik mog· ł się czegaś nauC2YĆ, bv. literackie,
mógł o~rzyn:ta.ć pewne podstawowe wiadomo
Widzę więc raczej dodatek jako pracę wy.
.
i ~Y kul Iury, sz t ukI,' 11..,ra
.._ t ury. W chowawezą niż liite?il'cką. Chciałbym, by ia1d
&Ci
z dz1edz
1
d-"-tk
u - d d t k b _; t lk0 ll't
ki l b
·
P raktyce - dzlałalnos· c· takieg
·
o ....,. v m s.... o a e
Ył .u-e y
erac
a e y mozn.'.l
laby przede wszystkim iść w kierunku ośw 1 a 'i było reprodukować w nim dC:bre malarstwo
tow;vm. Oświecać - to. znaezr podawać czy. o?::>rk roz.:s.",dnych artykułów 0 plastyce. Ret el n lk OWi rzeczy I13Jsw1e
„
t n 1eJSZe
·
·
·
zMówno z eenzie z kslą7,ek
nowych w t-aklm
dotla t ku
ar!ystycznego, ~k i ideologiczneco pnn-ktu po·winny hyć prewad-zone inac1.ej niż w piś.
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role literackim Omawiałbym tam tylko ks 1 ąż
ki: dobre pon{ijal - złe, Nie ukrywałbym
przed cz~teJnikicm tych ~vszystkich. ~rudnośc!
i komplikacji jakie zawiera w sob1 e sztu:i:a
z racji swoich szczególnych waru!lków po.
wstawanja i drÓg oddzi:.!.l:ywania, Nie '~Y·
śmiewałbym więc - ~ak się to. niekiedy Ct:"'.
ni' _ tzw. niezrczumiaJstwa, nie ganiłbym •
r.ie lekceważył l"ksoerym~n.ów
ll'e 0' ·lcl~'bym niczego w imieniu czytelników•. Każdy
mądry, każdy rozsądny ś~usarz, technik, ko~e
J·a~•.-„ c~y·
~ tez' t•,acz nrac.:1.J"-CY na warsztacie
wi,. dobrze że nie wsiyst!.o w jego pracy jest
tak proste,' jak to się opowiada zwiedzają.
cym
fabrykę czy
warsztat
d~iennikanom
Zrmumie
więc pisarzom
na pewno, lub
że
pr~ea pisarza,· malaTza, mnzyka jest też_ trud
~
na i skomplikowana. Jedyne pośrednictwo
między sztuką i literaturą - a nowym . Od·
biorcą it czl·telnikiem,t to rozsądny
oświatoi
t
wirn, k óry rzecz po ·rafi nale:i;yc e uprzy ęp
nić, nic wulgaryzując jej zarazem.
:edrio~e<:nie
dz1·a1ac· b,..dzie
awans społec~·~
u
"' "'
ny, jaki' masy pracujące w Polsce uzyskaly
dzit;ki z~ianom zaszłym w gospodarce nasze
go kraju, Ten awans, który wynosi tkacza
i ślusarza, metalowca i górnika do roli odpo
·
·
· ·ad
·1
wled~ialnego gospodan..a 1 sw1· omego wspo
i
·
d ·s. ·
uczcstn ka w budowaniu lepózego, go nicJsze
·
gv ~wiata zbliża go nieuchronnie, codzlen.
nie do te'1• ,,,ieJkiej ~?:tuki, kto·reJ' niena.imn'iejsza ~aslugą było to, iż od wieków walcz•„ła
godnieJ.S'.".Y
s'wl~t,
urzą·'-o
,
0 "ten lei>.•zy,
o
....
""'
ny mądrie.i - na miarę człowi'eka·.
0

...

.*

zwłaszcza

•

piśmie

jaśniać na czym polega.ją różnice w prądac'h

literacki-eh, a nawet pouczać czytelników o
faktach literackich i kultura~nych w prze.
szłośel.

• ni'e tylko fr„,.,menty
W 1n 1en on dawac
_,,
utworów czy to klasycznych, <YLY współczes·
nych lecz również krótkie charakterystyki pl
sa-y.
PrzeJ·mw"ąc częs· ciowo zadania o charak
·~
tere oświatowym, doda:ek literacki pisma eo
.
. ·
•
diennego współdziała z innymi czynn 1kam1
typu oświ'at.owo-kulturalnego, a mianowicie:
ze s···,.;et1icam
· robotnicz"m1·
• zespołami arna
....
"
1
1
torskimi, Omawiając akclę odczyłów i wi'e.

"
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literacki w piśmie codziennym,
w
partyjnym ma do Odegra
nia kolosalną rolę, Winien on nie tylko za.
1,1oznać czytelników z bieżącą literaturą, a.Ie
rówiez w pewnym stopniu odgrywa rolę prze
wodnika po literaturze - informować o naJ.
ważni'ejszych wydarzeniach kulturalnych, wy
Dodatek

czorów autorskich w świetlicach przy za!tla
dach pracy, zorganizowane przy współudziale
OKZZ przez łódzki oddział ZZLP, mów1'1:em •
złym przygotowaniu kierowników świetiic,
którzy anj nie umieją zmobili'z~-ać na. wie.
czór autorski widowni, ani też nie wiedzą kt.o
do nt"ch p-ychodzi.
Druko•vane w c~~~~ptśL~
~
·
t ·
d datk
literackim, cha·
mie par yJnym_, w o
u
..
c
d
1
rakterys yki' pl5'arzy spełnlą po woJną ro ę:
ogólno.kulturalną i pomocniczą w ake.ii kultu
ralne,i...pisarzy,
•

•
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Łódzki

Barwy w
Spotykamy w przyrodzie zjawiska, które wydają się nam prostymi z tej tylko
racji, żeśmy się do nich · przyzwyczaili,
gdyby nam jednak przyszło wytłumaczyć
istotę tych zjawisk, to okazałoby się, że
jednak rzecz nie jest tak prostą. Żjawisk
takich jest dokoła nas tysiące, - dziś zajmiemy się takimi, które dotyczą barw.
KSZTAŁT i BARWA ISTOTNĄ CECHĄ
PRZEDMIOTÓW WIDZIALNYCH.
Cokolwiek oglądamy w świetle dziennym, wszystko posiada dwie właściwości,
rzucające się nam odr?.zu w oczy, mianowicie jakiś kształt i jakąś barwę. Co do
obu tych właściwości órientujemy się przy
pomocy bardzo czułego przyrządu, jakim
jest oko, - ale trzeba zaznaczyć, że oko
to musi funkcjonować zupełnie normalnie.
Ślepy nie widzi ani kształtów ani barw i
spotyka się pc:wne zaburzenia wzrokowe,
zwane daltonizmem, przy których dany
osobnik zupełnie dobrze rozpoznaje kształt,
ale nie orientuje się należycie co do barw,
nie odróżnia ich lub też nie dostrzega.
WIELOBARWNOŚĆ: NASZEGO

OTOCZENIA
Dla normalnego oka świat przedstawia
się w postaci bardzo urozmaiconej, tak pod
względem kształtu jak i różnych pięknych
kolorów. Spójrzmy w lecie na krajobraz
podmiejski: zieleń łąk, przetykana całą ska
lą barwnych kwiatów. Rzućmy okiem
wzdłuż ulicy wielkiego miasta, i na tle szarzyzny jezdni i chodników długi wąż ró:i\10
kolorowych pojazdów i tłumy ·wielobarwnych przechodniów. Wejdźmy do jakiejś
&półdzielni włókienniczej, ile tam tkanin o różnych, pięknych kolorach!? Czym
wytłumaczyć te wszystkie barwy; dlaczego jedne przedmioty są np. białe, inne czer
wone i t. d.
BARWY O ZMROKU.
WŚzystkie te tak rozmaite barwy, czy
to w polu, czy na ulicy, czy wreszcie w
sklepie, w miarę zapadania zmroku zaczynają się zacierać, w zupełnym mroku znikają całkowicie, wszystkie stają się jednakowo szarymi. I tu wyłania się nowe pyt.'- nie: dlaczego w mroku kształt jeszcze
odróżniamy, barwy natomiast nie.
Jeśli
dostrz.21Zamv kształt. to powinniśrov do-

otaczajqc
ym
I

strzegać i barwę! Tymcząsem barwa gdzieś p~ze~trzeń zupełnie p~~tą. Owo. pr.zenos~e- czerwonego. To
znika, - co się z nią dzieje?!
PRZY ŚWIETLE SZTUCZNYM NIE
ROZPOZNAJEMY DOBRZE BARW.

me się tłumaczymy dzis w dwo]aln sposob.
1 Pierwszy z nich polegałby na tym, ze od
I punktu świecącego (n. p. od słońca) rozcho. . . ! dzą się na wsz:vstkie strony pewne!,p roInny, dobrze nam z:iany. fak_t rowruez : dzaju fale elektromagnetyczne, - ~·xh::in°:s~wa ~e';rne ref~e~SJt~· ~1~ktore przed-; nie jak od punktu, w którym kamień wpa
?'1i? y, ogb ą ane "'.. sw. ie le dzienn~ym, ma-: da do stawu, rozcbodza sie po powierzchni
Ją mną ~rwę ~mze 11 og ą ar:e wiecz?rem t wody odpowiednie fale". Fale świetlne, wyprzykłośdw1etletmu ~zttucznkym. Wyraztnym: wołane drganiem punktu świecącego rozpr~y a em ego ~es su no ~rana ow~, i chodzą sie z szybkością 300 tysięcy km.
ktor.e ?glądane w1eFczohrem rodbibzupełi:ue ! na sekund.ę, _ 'trafiwszy do naszego oka
\;raz~me cza:iieg?. .ac owe~ .o rze wie- I wywołują z nim wrażenie światła. Obok
uz_ą, ze ko~or?w ti{amn p~zy. swietl~ sztucz·: tej teorii falowej posługujerri'y się i drunym
nalezyc1e rozpoznac me sposob. Ale:
kt·ora
dl
t k · t? 1
. gą,
mo'w'i, z·e od punktu świe"::icego
~ ,
aczego a. )es · ·
I pędzą z szybkośc;ą 300 tysięcy km. na se1
r NIEBO ZMIENIA S\'11 Ą BARWĘ.
: kun.tlę drobniutkie sub-cząsteczki, o. wiele
Weźmy inne zjawisko, dotyczące barw.! mniejsze od atomu a nawet elektronu, t.
1
Przed wschodem słońca niebo jest różowe zw. fotony lub kwanty świetlne. Fotony,
(naturalnie podczas pogody), stopniowo sta; trafiając do naszego oka, wywołują w nim
je się mniej lub ba;:dziej czerwone, barv:a i wrażenie światła, padając zaś na jakiekol·
ta przechodzi w niebieską, by o zachodzie , wiek przedmioty, mogą zapoczątkować ezmienić się znowu w czenyo~ą. To samo nergię cieplną a nawet elektryczną. t. zn
1
pogodne niebo tyle razy zm1emło swą bar- mogą się przemienić w ciepło lub elektrycz
wę!?
ność. Bardziej zrozumiałą jest dla nas fa1Ilowa. t~oria światła. -:- łatwiej pmy pon:ioPRZEPIĘKNE KOLORY TĘCZY.
Przypomnę jeszcze jedno zjawisko, któ- ';Y .meJ wytłumaczyc cały szereg z1aw1sk
re zwłaszcza w latach dziecięcych wprawiło sw1etlnych.
nas w taki zachwyt i zdumienie. Mianowi- DŁUGOŚĆ FAL ŚWIETLNYCH.
cie promienie słoneczne padłszy odpowiedFale, tworzące się na powierzchni stanio na krawędź szlifowanego szkła, (np. wu czy inne~o zbiorowiska wody, mogą
lustra) rzucają gdzieś obok różnobarwną być: bardzo drobne, wąskie, bądź też szersmugę świetlną o pięknych, żywych kolo- sze - fizyka pierwsze określa jako fale
rach. Kolory w tej smudze, w tak zwanym krótkie, drugie jako fale długie. Coś anawidmie optycznym następują po sobie zaw logicznego spotykamy i w dziedzinie falosze w jednakowej kolejności: czerwony, wania świetlnego, - mamy fale świetlne
pomanńczowy, żółty, zielony, niebieski, krótkie i dł11r,ie. Tylko. że długość fal świetl
fi?łkowy. ~ak~ samą sm;igę, ~ylko olbrzy- nych jest mikroskopijnie mała, waha się
mich. ro.zm1arow, o~lądac mozna po bur~y bowiem w granicach od 400 do 800 mitimina .mebie w, postaci t. zw: tęczy. Skąd s1~, kronów (milimikron jest to tysiączna część
~n1ęły te rozn~ ~arwy, Jak wytłumaczyc mikrona, ten z~~ t.:vsiączi;ą częśc.i.~ mili1ch powstawanie?.
metra, czyli m1lmnkron Jest m'l..Jonową
CO TO JEST ŚWIATLO?
1 częścią milimetra).
Już sam fakt, że barwy występują naj-1
,,,,
.,.,,
wyraźniej w pełnym oświetleniu słonecz- JAK OKO NASZE R.c..AGUJE NA RÓŻN.c.;
nym a nikną o zmroku, dowodzi, iż muszą FALE ŚWIĘTLNE.
one mieć coś wspólnego ze światłem. Świat
Jeśli do naszego oka tr?fi. fala o długoś
łem jako takim zajmuję się dział fizyki t. ci około 420
milimikronów (mu) mamy
zw. optyka - zajrzyjmy więc tam, by się wrażenie światła fiołkowego, fala dlur.cś
dowiedzieć
czegokolwiek na ten temat. ci około 47') mu wy"volu ;e pra·;:enk f:\vi:.tŚwiatło - czytamy tam - jest to rodzaj ła n:ebieskiego, 520 -- zi,t:lonego, 5 70
energii, która może przenosić się poprzez 1żółteito. 600 - tnmtł•:ańczowego, 720 -

I

nas

byłyby barwy za~adnir:ze
Obok tych istniej.:! ogromna i1oś6 h1rw pochodnych lub mieszanych, powstałych
przez zmianę długości fali bądż też przez
nałożenie na siebie kilku fal. Jett>li nało
żymy na siebie wszystkie wyrn~:1icne powyżej fa le świetlne. t. zn. gc:v wszystki;,.
one razem trafią do n:::.szego oka. wówczas
odnosimy wrażenie światla białego - takim jest właśnie śvviatło słoneczne. Gdy w
świetle białym brak którejkolwiek zasadniczej fali świetln~j wó·Nczas mamy do czy
nienia z t. zw. barwą d:>pełniającą.

BARW

APRZED11-HOTÓW

NIEPRZEŹROCZ Y s·1'YCH.
Opit'rając się na tych kilku \.Viadomoś
ciach z fizyki, popróbujmy wytłumaczyć
przyh1czone na początku fakty z dziedziny
naszych wrażeń świetlnych, a więc przede wszystkim ową różnobanvność otaczającego nas ś\viatła. Dlaczego np. trawa czy
liść są zielone, jakiś za' kwiat czerwony?!
Na wszystkie przedmioty (fizyka używa
raczej terminu „ciała") na ziemi i poza nią
pada w dzień światło pochodzące ze słoń
ca, światło białe, które - jak to już wiemy - składa się z całego szeregu fal o dłu
gości pomiędzy 400 a 800 milimikronami.
N1ektóre z tych fal zostają .przez ciało, na
które padły pochłonięte i zamienione na
ciepło, niektóre zaś odbite. Ciało zielone
np. pochłania wszystkie fale z wyjątkiem
fal o długości około 520 milimikronów, te zostają odbite, trafiwszy do naszego oka
wywołują· w nim wrażenie barwy zielonej,
a więc dane ciało nieprzeźroczyste, od którego odbiły się te fale, nazywamy zielonym. Nieprzeźroczyste ciało czerwone pochłonie -wszystkie fale z wyjątkiem fal o
długości około 720 milimikronów, te,
odbite, trafiają do naszego oka i wywołu
ją w nim wrażenie czerwieni: dane więc
ciało przedstawia się nam jako czerwone.
Jeżeli powierzchnia jakiegoś ciała pochło
nie wszystkie składniki światła słoneczne
go, t. zn. wszystkie fale pomiędzv 400 a 800
milimikr., wówczas ciało tp wydaje się
nam czarnym; jeżeli natomiast nie pochła
nia wcale fal świetlnych (lub bar.d zo mało)
lecz wszystkie odbija, wówczas ciało to
wywołuje w naszym oku wrażenie białego.

HOWARD FAST W
W

Oto oo piS1Ze o Fooai-e Ckrude Roy:
,Trzy lata temu olrzymaJJśmy pierwszą ksiqżk-ę Howarda Fruta, pIZelożonq na język frUJrtcuski. Zawje!1Qla o.na kOitew.kę z „życzeniami
Słuzby Inf.ormacyjnej Stanów Zjednoczonych"
.. UIOdwny w Nowym Jorku
Ol'Cll not.atkę:
Howard Fast ma obecnJe 30 lat. Utwory napiscme przez niego w oltresie ostatnl·ch pięciu lat
stawJają go w I.Zędz•ie najba·rdziej utalentowa.nyoh młodych -powieścio,pi..sarny ameryk<lń-

·

skiidi."

OstalnJta książka Ho"W'CłI<ba Fasta przełożona

na język ir.ancuaki

przybył. a do n.as Już bell.

Informacyj-nej Stainów Zje-·
dnocrony~h. W ciągu 3 fot za.szlo wiek. Howai:d Fast w dalszym ciągu należy do Il(libardzJej utalentowanych mlodych powieściopj,s.a.
r,zy arn€tlykańskWch, lecz dziiś ma ju:i 33 fot>a. A
/J'O"M. lym - znajduje się w więzieniu.

ka,rte0zk,i Slu:bby

Amarykańska Służba .informacyjna była nad·
JIW}'Cr<J.j dyskret.na, gdy trzeba było powi>adomfć n.as o tym szczególe. Pt(Le<l tIZema laty
Haward Fast był godnym pos2111J1owanria Amery:lfanj.nem _ nJeprowdaż? _ Amerykan.inem
na eksport", autorem kłóry przybywał 00 n<bS
.
WIC!ll z H e.m.mgwayem i Ha.rry Brownem z,
c-z·en.iami" i td. Coś sJę mlbSli<IJo zmienić - ~Jbo
on alba rząd jego.kraju,

zy-

Howard Fast nie zm/enoił się.

Przed trzema

Jaty był nie tylko dobrym pi.sar1if!rn leoz IÓWazlonklem Ko.miletu P11ześl<:u.liowa;ny~h
Antyfaszystów. Pozostał dobrym pisarzem, lecz
jako członek wyżej wspąm.nda.nego komJCetu

ni>aż

znalazł się

w

wJęzie.niu.

Fast zosal uwjęy;iany z powod11 „contempt
of Congress" - ,,obrazy Kongresu". Dobr~ jednak wiemy czym je.st właś-ciwie osławiona a
mrozem komiczna komisja Kongresu Stanów
Zjednoczonych, tak zwany „Komitet dzialalnoAoi antyamerykańskiej" czyJi Jnaczej jeszoze
ruJZyWamy·komilel Thom<IS<l - Rank.ina. Ga.Iść
·żandarmów re !Jk.rajnei pmwky utworzy/a komisję śledczą a drzJękl zręcznemu wspóludzia·
kwii Wmu, prasy i r.adia stafo się prawdriwfe
nadewyczajnym Clltrybun<lłem. „Swia(/kowie"
wizywani przez tę oigan.~cteję, nie posiada.ją
podstaw kon.stytucyjnych, zamieniają się w
olramgniieniu w oskOifi!onych i to w nadzwyczajnych oskarionych.

.
sw1ec1e
,

•

Okoliczność ta wpływa na dobór naszych
ubrań letnich i zimowych. W lecie chętnie
nosimy ubrania jasne, nawet całkiem białe, w zimie raczej ciemne lub całkiem

czarne, - dlaczego?!
. Jeśli chodzi o barwę ciał przezroczystych, to wywołują ją nie fale odbite, lecz
fale przepuszczone. I.tak np. czerwona. szyba szklana pochłania wszystkie inne fale
poza falami o długości około 720 milimikronów. Te jednak nie zostają odbite, lecz
przechodz.ą na drugą stronę szyby, - trafiając do naszego oka wywołują w nim
wrażenie czerwieni. Od strony światła padającego szyba taka jest zupełnie ciemna,
prawie czarna, bo prawie że nie odbija fal
świetlnych. Barwa danego przedmiotu
występuje wyraźniej im intensywniej jest
on naświetlony promieniami słonecznymi,
wtedy bowiem z tej powodzi fal świetl
nych, które nań padają, może on więcej
silniej
odbijać bądź przepuszczać i tym
działa na nasz organ wzroku. O zmroku,
gdy nie ma już takiej powodzi światła, dane ciało nie ma po prostu dostatecznej iloś
-ci fal, któreby mogło odbijać czy przepuszczać, zabarwienie przeto uwidacznia się
co raz słabiej aż wreszcie może zniknąć
zupełnie.

I
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Społeczne oblicze
Gct.~' mowa o przedwojennym filmi.e czechoslo:
waclum, pn~ychodi.ą. nam na myH zazwyczaJ
trz.v dzieła, które utrwaliły pozycję nMzego po·
łui!nio11·egn :<ą.•iada w kin!'matografii europejs·
kiej: „Ekstaza." - film, który zdumiewał swą.
subtelnośrią. w obrnzo'\\'.Vm przNl~tawieniu prze·
żyć miło1111yeh młodej dziewc·zyny, rzecz o niezwykJe silnej wymowie ph1stycznej, w minimlllnym tylko stopniu podkreślona dialogiem, artystyczny m11.nifest reżysNa Maclrntego prze·
filmowi w pierwszych
ei.wko „ro:r.gadanem1i"
latt1th filmu dźwii;>kowego: dal~.i - „Janosik",
- pl'zeniP,~iona na e1rmn legenda lnJow11; o słyn
nyia. zbójniku, równie liliska Polsce jak i Sło·
wacji, film pełen rozmachu i prze~trzeni, pięk·
n:vch zdję<'! g6r8kich plenerów, sorzystego słowiań~kiego folkloru, wykazujący jak atrakcyjne dla. filmu tematy kryją.. się w ~wiecie }.>aśni
. i poda:ń ludowych; W1'eszeie - „Przed !ll&tutl''
- film z życia. mlodzieźy szkolnej, jeden z nie
lioznych, które próbowely ująć w sposób powamy i głęboki tragiczne problemy nękają.ce
mlode pokolenie u progu dojrzaloAci, film o za·
studium mło
cięciu psychologicznym, trafne
dzieńczych charakterów i szkolnego środowiska.

I

filmu czechosłowackiego

Na pierwszym mie~scu należy. postawić nagro
dzony w r. 1947 na festiwalu filmowym w ·we11ecji obraz re.żysera Karola Stekly ,Syrena''.
'fen niedoceniony w Pol~ce, zarówno przez kry
tykę jak i publiczność, drnmat historyczny odznacza się mocnymi banrnmi reali stycznymi
i mimo pewnych wad w potraktowaniu niektó·
i·,reh epizodów jest imponującym obrazem ży
cia, buntu i walki górników w m. Kładrue w koń
cu ub. wieku. Jest rzeczą. niewątpliwą., że właś
nie te walory społeczne obok znakomitych
zdjęć i dobrej gry aktol'skiej zadecydowały o
przyznaniu „Syrenie'' wielkiej nagrody festiwalu, równoważą,c dramatyczne i reżysernkie
braki filmu. Dla filmowców czeskich stanowiło

Karol Stekly
„Syreny"

reżyser

czeskiego, focz każclego kt6re walcząc z nawyka
mi kapitali.stycznych form życia tworzy nowy,
prawddwie demokratyczny ład społeczny. Czy·
niąc bohatNami filmu mieszkańców małego mia
steezka, autorzy chcieli niewątpli"-iP. dać prze·
krój typowo mies11cza11skiego środowiska na tle
dokonywującyeh się po wojnie przemiau sriołecz
ny(:h. Jako pr~tckst do zawiąz ania dol<~ pomy8ło
woj intrygi służy im sprawa przebudowy mostu
w owym miasteczku, mostu, kt6ry hamując
ruch uliczny, jest przyczyną. wielu wypadków.
Przflprowadzcnie nowej trasy związane jest z uPosiadacze ich
sunięciem pewnych obiektów.
postanawiają. dla własn~·ch korz.vści nie do.pu§·
cić do zrealizowania projektu, mimo iż wszyscy
mieszkańcy uzna.ją. koniecz11ość budowy nowego
mostu. W tej rozgrywce zarysowują się trzy
typy postaci: ludzie poFtępu, !<lużący sprawie
-0gółu, zdolni do wyrzeczeń i ofiar; ludzie wczo·
rajsi, oportuniści, cynicy, nie przebierający w
środkach dla ratowania swych zagrożonych po·
zycji - i wreszcie ci zdezorientowani, wahają.
cy się, którym dopiero zbieg okoliczności otwo·
rzy oczy i pozwoli odnaleźć właściwą. drogę.
Niewf}tpliwie wprowadzenie na ekran aktual
nej problematyki społecznej jest o wiele tru.d ·
me.1sze mz oparcie scenariusza na matoriałfleh
historycznych odl'IO~~ących się do wydarzeń
z mnie,j lub więcej odległej przeszłości. Brak na
utrudnia autorom
leżytl'j perspektywy czarn
momentów mniej
rozróżnić rzeczy iRtotne od

Te trzy filmy wyprodukowane w kilkuletnich odstępach czasi1 tak od siebie różne pod
były
względem tematycznym i reali.zatorskim,
dowodem, że czescy filrnowc.Y starają.. się un1·
kat! szablonu i czerpać materiał scenariuszowy
·z rozmaitych sfer tematycznych. Wyczuwało
się, że zarówno pisarze filmowi, jak i realizatorzy szukają. dróg, na. których filru-czechosłowae
ważnycl1, '"'skntck czego w dramaty cznym opra
ki mógłby się rozwinąć najpełniej i wypraco· to bodziec do dalszych wysiłków w kontynuocowaniu wątki uboczne pl'zcstaniaj:i, często
zapo
który
realizmu,
społecznego
linii
waniu
w6wczas
J"uż
wać sw6j własny odrębny styl.
czątkowała „Syrena''. Ok11zało się, że ważki główny temat. Nie łatwo jest uniknąć schema·
czechosłowacka produkcja filmowa zwróciła nf\
siebie uwagę europejskiej krytyki, rokując jak społecznie, realistycznie rozprncowany temat po tycznego rysunku postaci. Dlatego też nie trze
· d ziwić, że chociaż film ,,Sęny'' J·est pró
trafi zadecydować o wartości filmu, mi.mo mnieJ· ł)a się
na.?lepsze nadzieje na przyszłod6.
"
szych lub więk~zyeh skaz formalnych.
szrzerą i odważną, to J·eanalt nie IJOZ·
bardzo
bą
P>r.zyis~clił roik 1938, 01ku!paicj-a Ozecho\SOOrwaiqj1i,
się
pojawił
roku
począ.tkiem bieżącego
Z
a nast\'pnie długie lat.a wojny ograniczyły zna· film p. t. „O szewcu Mateuszn", który stanowi bawio-ną tych wlaśnie błędów.
eznie. czesk!J' produkcję filmową.
społeczno - politycznych tende11Mówiąc o
dalszy prnyczynek do hi~torii robotniczo - chłop
Po odzyskaniu niepodległości, po wkroezen.iu skich ruc~6w' r.ewolucy;in:vch w CzecboRłowacji:. cjach w filmie cz·eskim nie można pominąć
na drogę budownictwa socjalistycznego, filmow Jest to dramat osnuty na tle wydarzeń roku interesuj:}cego w założeniu filmu p. t. „Krakacy wzbogaceni o doświadczenia niewoli, łatwo 1848. Film opowiada historię proRtego, żyjącektóry tit" opaTtego na fantastycznej powieści KaroodnalPźli właściwą drogę dla rozwoju swej pra- go w wiosce u stóp KaTkouoszy chłopa,
cy twórczej. Nowe zadania, które stanęły przed walcząc przeciwko bezprawiu, niemal całe ży- la Ca,ptk1a. F: 1lm o,powi-~ idia h;rsilorr i ę wyn.a.l a 0 cy
cie ponosi ciężkie ofiary, jest jedm.k pn:eświad niezwykle silnego środka wybuchowego, w któ·
·
„
czony o słuszności sprawy chłopskiej i wierzy w rym nietruduo się do •śl ,
.m} cc energn atoi~OWE'J.
J k . ,
jej zwycięstwo. Film stara się wprowadzić w at
1
0
naJctekaw
przeglądu
wY.zs.~ego
P
z
a ': d:c
mosferę 1848 r., odmalowując prostymi środka·
mi obraz począ.tk6w walki z niesprawiedliwoś· szych f1Jmow proc1ukc]1 czechosłowackiej, zwrot
~ią. sp?łeczną. ~ feudali~1~~'.11. D~żym wal~rem ~u t~m~tyce społecznej - zarówno wspólczcsn.;ij
Karol Hoeger
filmu Jest doskonała kreacJ~ ~a(l1sl~va _Pes~ka Jak 1 historycznej._ stanowi 0 cirżarzo gatg
odtwórca głów
• .
.
.
·
aktora o bardzo sugestywnCJ i przeJtnUJf!.CeJ w k
owym P~1:0Je~l~ego filmu czeskiego i wy z"""
wyrazie twarzy - "! roli s1.ewca Mateusza. Film
nych rol
ten powinniśmy zobaczyć na naszych ekranach. cza wyrazme lm1e jego rozwoju.
w „Tchórzu" I
Jaµ Łęczyca
Najciekawszą jednak próbą stworzenia filtlcie"
„Kraka
(rys. F. Roleczek)
mu społeczno • politycznego. jest obraz p. t. „Sę
py' ', który został nakręcony z początkiem bie
żącego roku przez młodego, ambitnE:go reżysera
Jerzego Weissa. Autor postawil sobie za cel
zrealizowanie filmu opartego na aktualnej temat.yce, poruszają.cego sprawy wzięte wprost
służyć z życia społeczeństwa czeskiego i nie tylko
upa:ństwowioną. kinematografii}, maj:i,cą.
przede wszystkim intereresom narodu, pomagać
w wa11oe o noiwego człow··e>k·a, uświiiarl.amiiać ma
som sens dokonują.cych się .przemian, -- zostały
§miało podjęte przez czeskich realizatorów. W
rezultacie zaczęły p9wstawa<i filmy, które odzna
Jarosław Tuz ar
rzemiosła,
czają. się poziomem realizatorskiego
operator filmu
wnosiły momenty nowe, przesłaniają.ce swą. wa.·
„Syrena"
dotychczas
gą. wszystko, eo :film czeski zdołał
Natasza Tańska

BRAK NIEKTÓRYCH FAL
OŚWIETLENIU SZTUCZNYM
Swiatła sztuczne, wieczorowe, również i
światło księżyca, nie mają takiej pełnej
skali fal, jaką odznacza się światło sło
neczne, - brak tam fal różnych długości.
W oświetleniu sztucznym brak przede
wszystkim fal, których odbicie stanowi o
kolorze granatowym. Gdy światło takie pa
dnie na sukno granatowe, wszystkie kolory zostają pochłonięte, ale fala granatu nie
może być odbitą, bo jej przecież nie ma,
osią.gn ą.ć.
- sukno więc takie sprawia na nas wra
Do tematyki film.BWej zaczynają. przenikać
żenie czarnego. To sarµo inne tkaniny, silne akcenty społeczne. W kinematografii czes·
nie sposób dokładnie rozpoznać takich ich kiej po ra.z pierwszy bodaj zadźwięcźala ta.k.
wyraźnie nuta walki klasowej.
barw, jakich nie ma w danym świetle sztu
Dziś możemy zaliczy~ kilka pozycji powojen
· j l b
h d
· h
cznym. K o1ory lC wyc 0 zą mrue u 1nej produkcji do rzędu udanych prób filmowej
bardziej zmienione. zależnie od tetzo. iakie ~terpretacj.i ważnveh okrosów wa.Jki nroleta.·
na.tu czeskiego.
aostaia odbit'
W

I

ma.jeslatu przez zbrodnicze opublikowanie I trędowatym lub pariasem, którego n.ie wolno
dotknać.
ksiqż.ki pt. „Pwwa człowieka",
Zda;zylo się raz, że musiałem pokaw.ć swoByła to historia „Dróg wolności" . którą krojq legitymację partyjną pewnej młodej student(takie chwyty są specjalnością cyiku Thomas czyi murzyn Gedeon Jack.~011, tworząc po wojce amerykańskiej, która nie- mogła uwierzyć
- Ran.kin), Elżbietę Bentley. Oświadozyła ona, nie sukcesyjnej podstawy społeczeństwa, w
w to, że jestem komunistą, uważając mnie Iaktórym cwmi mogl.iby żyć „na równi z bialypodając wiele szczegółów, że w IO.ku 1944 doczej za miłego, wykształconego i normalnego.
mi biedakami Południa„. społeczeństwo oparte
starczyła Rosji terni.in inwa·zii w Normandii Chwyt o „w.raźliwości" komunizmu i potrze.
termin lak zwanego D Day. Tego samego dn.ia o zasady równości i prawdziwej demokracji."
by ,,kauczukowych rękawfo" wydaje swoje reByla to h1Storia „Peter Atgelda", amerykań·
w wywiadzie ud.zielonym prasie gen. Marshall
zultaty. Tylko od czasu do czasu zdarzu się, że
oświ<J.dc, zyl, że rosjanJe bylj powiadomieni o · skiego dema.kraty, człowieka, który przebył
kto·ś wy1amie sie z tej kwarnntanny.
dacie lqclowana skoro tylko została ona usta- trudnq drogę zanim udało mu się „zrozumieć
„Zdrowo myślący ludzie" w Ameryce n.ie
swój kra; mimo patriotycznego biota, jaki1•
Jona.
bawią się w cereg:ele, je.rn komunistą, ezłoBlazeńska komi.~ja osiqqnęln wk·ońcu to, że się go oślepia, określić gdzie jest prawdziwe
wiekiem wyłamującym się z lej ich kwaran·
wyparli się jej nowel opiekunowie. Prezydent ciało prnwifa1wa krew· jeqo krn;u. chociaż zetanny okaże się np. Howard Fast. Tnlent tego
Truman oskaiiyl ją o zniechęcenie uczonych psuto sens słów mogących wyrazAć jego uczupisarza nie jest błyskotliwy, sztuczny, napucia."
amerykańskich ... w badaniach nad atomem, a
szony. Fast pisze „historie oparte o historię},
Komisja „dzialalnośai antyamerykańskki''
pani Roosevelt w „Le Mon<le"wyrw.iłn swą po.
dobrze odosane, wcale nie rewolucyjne w
gardę dla tej komisji i jej piowokacyjnych była jednak innego zdania. Uważała ona, że
swej formie, tecltnice czy kompozycji. Z każniepotrz.ebnvm jest, by Amerykanie się zastawystą.oień.
dej strony jego książek czuje się, że to człoCzym nara.ził się jej Howmd Fast? Tym, ze nawiali. Jeśli S·ię zaczyna myśleć, rozumować
wiek solidny, uczciwy, wspaniałomyślny, za•
stal się krępujqcym i niewygodnym. Nie zada- można zostać komunista. Jeśli sję pozwoli luwalał się tym, że posiada talent pisarski. Lu- dzJom ukladać sobie w glowie to co się dzieje cięty w walce. Ma nie tylko slus.żność, nie ty/.
l<o zwraca Amerykanom ich historię, umoż!Jdz.ie czytali go z wielkim zaint·eresowaniem. przed ich oczyma co dociera do ich słuchu,
wiając ponowne odkrycie i przemyślenie prze"\!\'zrastały nakłady „Amerykani•na", „Drogi okazują się wtedy komun.istar..ll i - swkaj
szłoścd, ale daje się również lubić i szanowa~
wolności" i innych jego utworów, uwa±anych wiatru w polu.
- właśnie jako komunistn.
Wychodząc z ta.kich i tym podobnych za/o·
ro bestsellery (książki najbardzJej popularne).
Tej „zbrodni" nie mogą wybaczyć „zdrowo
żeń postanowiono więc w Stanach Zjednocz,o, kanie". Sa 7·eszcze więzienia w
, ślący Amerv
mv
A Howard Fast opowfadC'.ł w 1948 roku hi- n)'Ch zadbać o to, by Judzie nie dowirozieli się
,
k
A
·ć
kl
/
.któ
·
t
zna1'du1·e się Ho·
W 1'ednym z nich
Ame.rvce.
o co właściwie chodzi. Doszło
mery anow do przvn.ndkiem
s <>rJe, · re mog Y s O/l,l
1
'
,.,~
d ·
fl .k ·· p
ward Fa·st. Pozdrawiamv. cię, w twoim wi„zfowkońcu do teqo, ze przeciętna dzi~wczyna
re e SJI. rrrw ziwe.
"
•
niu,towarzyszu Paśce, gdyż przez to więZJienie
amerykańska popada w pa!J.iczny lęk, gdy &ię
Była to więc l1istoria „Obywatela Tom Paine", starego rewolucjonisty amerykańskiego, dowie, ie chło11iec, z którym była w kinie jest prowadzi droga amerykańskiej wolności",
(oriraccn.""!i z fra11 c.1Bkieon T!. Martwz-zwskl)
syfilitykiem,
oskarżonego w Londynie o „Y.dradę i obrazę I komun·istą - tak jakby był on
• ..............................................................................

Dzialalność tej komjsjJ i ;ei cele najlepiej
Francuski tygodnik „L'Action" zami>eSiZcza
Jednym z ostatnich numerów artykuł Cla- zJiust.r uje mistępujqcy przyklad: miesiąc temu
ude Roy'a, poświęcony sprawie wielkiego wezwała ona rzekomo „skruszoną komunistkę"

piro.rza amerykańskiego Howarda Fasta, któIegc> powieści „Ameryka.n.in" i Obywatel
Tom Paine" ukazały się ostatnio w polskim
tJ.umacz1miu.
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gwiazda

filmu czeskiego

•

Narol Capek

Wypadek n·a cichei uliczce

M!eszkam na. cichej uliczce, takiej zwykłej,
Możesz sobie wyobrazić, jak myśmy ·~r~ ko czy Kowalenko został zastrzelony! - krzy wiecie. Pewnie wlerzyci'e, że my mamy na.
praskiej, bocznej uliczce gdzie jest gospoda, drugi dzień rzucih na gazety. Po pierwsze knąłem. Dwóch policjantów btło przy każdym rogu jednego policjant.a.. col
sklepik, a nie zawsze skład z węglem, Na ta- chcieliśmy dowiedzieć się, że w ga;zecie bę- tym, Jeden zawiózł cudzoziemca. taksówką do
- Tak, ale morderstwo? - zapytalem ZA•
klej uliczce już o d:zlesiątej godzinie wszyst. dziemy czytać o naszej uliczce. To jest zna· 1>ogotowia, drugi' zapisyWał nasze nazwiska. skoczony.
ko śpi - za wyjątkiem lekkoduchów, k~órzy na rzecz, że ludzie najchę'.niej czytają o tym,
- Niemożliwe - powiedział komisarz.
_ Nie rozumie pan jeszcze1 To byli pn:ebałamucą przy rad111 do godziny jedenastej. co sami widzielr i czego, jak to się mówi, by
- Ależ, panie komisarzu!
krzyczałem brani za policjantów i na. rogu czekali. aby
Mieszkańcy naszej uliczki cisi płatnicy podat li naocznymi świadkami Ale jakie roz- już, - Przynajmniej pięćdziesiąt osób to wi'. zastrzelić cudzoziemca. Albo dokonał tego
ków, urzędnicy siódmego stopnia służbowego, czarowanie! W gazecie nie było ani jednego dzialo. Proszę pana, my jcst~śmy poi"ządnl ktoś trzeci, a oni pomagali Ja, naturalnie,
zbieracze z.naczków pocztowych, splry~yści, je słowa o naszym morderstwi'e . Najróżniejsze obywatele. Gdy pan powie żebyśmy milczeli byłbym z tego bardzo zadowolony, gdyby na·
den muzyk, grają.cy na cytrze i komiwojażer, rzeczy były, tylko o naszym morderstwie ża o tym morderstwie to postaramy się ani pa sza wzorowa policja mogła tak szybko zna.
który, naturalnie, jest filozofem. Po za tym dnej wzmianki.
ry z gęby puści'ć. Ale...
leźć się na miejscu zbrodni. Mor_dercy je.
są. tylko właścicielki mieszkai1, u ldórych
ByJii';my rozzloszczeni, wprost wściekli. At
_ Cierpliwości _ przerwał mi komisarz.- dnak osiągnęli to czego chcieli. Mianowicie,
mcżua wynająć, czyJ;,ty, elegancki, umebłowa fllatelis.a wpadł na to, że może policja zabro Opowiedz mi pan po kolei', co się właściwie że morderstwo nit:. zostało zameldowane _we
ny pokój - ,,ze śniadaniem" J ak to si"' n 1 ła gazetom pisać dla dob1·a śledztwa. To
ć
"łka
właściwym czasie i mogli oni wygra
ki
zwykle pisze w ogłoszeniach. Raz na tytlzień," uspokoiło nas i zmniejszyło rutt>ięcie. Bylis- stało?
·
·
kl
mo'wić dni, aby nrzeJ"ść granic„,
zw1o •
O po Wl• e dz1"ałem. Ale kiedy -~~cz<>łem
zaws-ze we wtorek komiwojażer przychodzi my dumni. że mieszkamy na tak wa.i;nej uilcz
""
"
" lub ukryc
.
do domu o północy, p<mieważ zażywa tego ce i jako świadkowie będziemy przesłuchiwa O d wo'eh pol1'cJ·antach • zno·w przerwał mi· ko • Szofer na pewno był wspólniktem. Czy przy
· misarz •
pomina pan sobie numer wozuł
dnia rozrywek du1.:howych. \Ve wtorek przy. ni w t:ik tajemniczej sprawie Ale nikt n1e
chudzą późno do domu dw,aj fiiate1iści, któ. przyszedł nas przesłuchiwać. Nawet do saPowinnście obu łobuzów przytrzymać,
- Myśmy na to nie uważali - odpowiedzia
rz;y ma.ją posiedzenia w swoim klubie, a mej pani Jańskiej nikt nie przyszedł, aby po.
- Dlaczego? - zapytałem zdziwi'ony.
Iem zawstydzony,
przed trzema Iaty przeszedł p 1 zez nasz~ uilcz • kój c!-ldzozJemca przeszukać. I kiedy na trze- Bo któryś z nich zastrzelił cudzoziemca.
_ To jest obojętne, na pewno tak był
1
kę jeden pijak, ale należy się domyślać
że ci dzieli gazety nie daly wiadomości o na· albo przynajmniej pomagał przy tym. Proszę sfałszowany, _ nnwiedz.iał komisarz.
zabląi;l.zil. Ccdziennie, kwadrans po jedcna- szym morders'wie. wzmngło się oburzenie na pana, jak długo pan mieszka już na swojej
„u
stcj, przychodził do d-0mu j~en cudzozie· n3szej ulicy. Nie mogliśmy tego darować. Są. ulicy?
I tak się s~ało, że nasza uliczka nie nie zy
miec - Serb czy 1eż Bułgar który nazyw;;ł sied7'i zwrócili się do mn1'e, jako do starszego
- Dziewięć lat.
skała na morderstwie. Jedna Jedyna kartka z
się Kowalenko, czy też Kopyt'enko. - Był to niezależnego człowieka, abym udał się do ko
- Powinien pan w1'edzieć, że o jedenastej jej historii - fakby to ktoś szumnie powie.
człowiek średniego ·wzrostu, miał piękną dłu misariatu i spra"ę wyjaśnił.
piętnaście najbliższy patrol policyjny znajdu· dział - zos'.ała. wyrw.ana. Nikt nam teraz
gą brodę i mieszkał u pani Jańskiej pod nu
- Cę za morderstwo? - zapytał mn~e ko- je się przy hali targowej, drugi na rogu Slą- nie wierzy, gdy opowiadamy, że u nas z<>sta·
me.-em siódmym z czego żył ten cudzozie- misarz. My nie wiemy nic o żadnym skiej i ulicy Peruna, trzeci maszeruje służbo· Io popełnione tajemnicze morderstwo, a inne
mice - nikt nie wiedział. Do piątej godziny morderi-:twie. .
. .
wym krokiem Aleją Zwyllięstwa, wie o tym uliczki nie mają. nam czego zazdrościć,
po południu leżał na kanapie w swoim poko
- Ale przec1 eż cudzozlem1ec Koputc!l. przecie każdy złodziej, tylko wy o tym nie
przełożył Kazimi'erz Zaleyskł,
ju, potym szedł z teczką do najbliższego 11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111 1r.-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111 1-1111-1111przystanku tramwajowego i jechał llO mia E
T n -sta. Punktualnie kwadrans po jedenastej w· --·----•.-.•;.•
nocy - wysiad:i.ł znów na tym samym przy.
stanku.
·
Pewnej nocy - a było to w lutym - obu
dz.iłem się nagle i wydało mi się, że na ulicy strzelano. Skoczyłem d-0 okna, otwarłem
i zobaczyłem, że przed numerem siódmym le. Obyio'(J.tel Klin mi<il przyjaciela. Nie ja- 'j list napisał:
eleganckim kapeluszem, torebką i rękawic-z
żał człowiek z teczką w ręku.
I po:ym wi- kwgoś .tam zwyk~ego „zjaclacza chleba",
- Wyobraź sobie, Stachu Marysi<i kami. A oo do pieniędzy, droga Wandziu.
działem także, że ktoś bi"egł po bruku do leżą
jej nie ma. to mi ich nigdy nie brak! Stach ich tyle na
ccgo i usiłował go podnieść. Potym pu~cit go ~ecz „zJad.ac_za chleba", przerabiającego się, zginęla. Ka.mieii, wad.a tacę co tydzień zbiera .•. I jaki rozkoszny
~ zaczął gwizdać.
W tej chwili na drugim ze. fok powiem, z urzędu. w anioł,a. Krótlco Ogromnie Jestem zrozpaczony.
I tu się okazalo, jak to dobrze mieć przy spryciarz z niego! Oplatę na chamów od
rogu zjawił się inny c-złowiek w mundurze. rnowiąc - przyjaciel obywate"la !Gin.a choWskoczyłem szybko w moje buty i jesionkę lłził w sukience. W sukience duchownej.
jacie/a duchownego. Pociecha, uważacie, na miejsca· siedzącego w kościele nclożyl. Ach,
i wybiegłem przed dom.
. Ktm bardzo był dumny ze swego przyja- i:oczekaniu.
powiadam ci, zupełnie jak w kinie ..• I za- To jest cudzoziemiec, który mieszka u
ciela.
- Bracie najdroższy! - pisał w odpo- bawa i miłość ... Klinem Klina, maa Wanpani Janskiej - powiedziałem policjantom.- Stach pow-iadal
to unil.:at z po- wiedzi - ks. Szczurk;ewicz - Niezbadane, dziu, mi codzień Staś wybija .••"
Czy on nie żyje?
Opatrzności. Marysia
Zawrz&a, jak to się w podobnych wyOkoło dwunastu ludzi stanęło dokoła leżą śród księży. Sama, rzec można, cnota ewan- widzisz, są wyroki
oto Twoja, utrzymujesz, uda'la się do kina? padkach mówi. krew w żylach Klina.
cego i dzwoniło zebami z zimna i zdenerwo- geticzna. „Miluj bliźniego swego"
wania, podczas gdy policjanci' zajmowali się dewiza, która mu praktycznie przyświeca. Nie przeczę, że miiala, ten zamiar, ale czyż, Pojechał
do
Bombelkowic
i wartę
po~trzelonym i z nieznanych bliiej powodów To du~zpastesz z prawdziwego zdarzenia.
miły mój, przysłowie nie powiada: ch:zop objął nad grzechami ciążącymi na di:.sz115iłowali mu zapiąć lrnłnierzyk_
\V tym mo- . -: 110, no, no - przfJstrzegali Klina zna- strzela, c Pan Bóg kule nosi? Tak też ista- pasterzn Szcznrkiewiczu. Wbrew zasadom
mencie zatrzymała się w pobliżu taksówka
J011H tylko ostrożnie. Unikat unikatem, lo się z p. Marysią. w ostatniej chwili su- przyjaźni - nazbierał sporo ro.zmaitego
i szofer pods'.Zedł do nas.
- Tutaj został jeden zastrzelony - powie ale zważ pan panie K., S::czurkiewicz się mienie odwiodło ją od bezbożnej rozrywki materiału o „unikacie icśród księży": że
Jed.nak nazyu;a. J,Jy na pai"iskim miejscu i przywiodlo szczęślit.t•ą i rozradowaną, do. to, że tamto, że rodzoną matkę i siostrę z
dział zbieracz znaczków, dzwoniąc zębami niech go pan weźmie do swo,iej taksówki i za bysmy się tale tym duszpasterzem nie en- Bombelkowic.
plebanii wygnał, bo mu „przeszkadzały",
wiezie na pogot.owie. Moźe ud.a si'ę go ura- tuzjazmowali...
Przy,iaźń przyjaźnią, lecz z tym wszyst· że obdzierał parafian, że wpędził w nędzę
tować.
Podobne zastrzeżenia jeno gniew i obu- kim odpowiedź proboszcza Szczur~iewicza organistę, że żyje na „kocią wiarę:: z „go- Nie lubię takiej klienteli - zamruczał rzenie w Klinie
wzbudzały. - świadkowie nieco l(lina zaniepokoiła.
spodynią", że kochanki zmienia jak ręka·
l!izofer. Potym podi::zedł do wozu i podjechał
_Nie bardzo_ rzekł stropiony do zna· wiczki i te de i te pe.
do nas. Obaj policjanci z wysiłki'em wzięli cu Jehowy - mruczał pod nosem - ' kocia
Tyle wskórał, że zacnego proboszcza z
dzcziemca. 1 wpakowali do taksówki, Jeden z wiara -- i trwal w swym przywiązaniu do jornych _ rozumiem, po co Marysia de
Bombelkowic do Pitułkowa pod Lippolicjantów pojechał z za.strzelonym, drngi duchownego druha. Bardzo też był zmart- Stacha pojechala?
wyjął no:es i zapisywał nasze nazwiska
na wi?ny, , gdy .~c'!!zją władz ko~ci~lnych
_ Jakto? pan nie rdzumie? _ zdziwm nem przeniesiono.
Niby samego,
lecz
listę świadków. Kiedy wróciłem do swojego ksią~.z .Szczurk1ei~icz ~~~tal pr:enzeswny z, się zn:ijomi _
Pociechy duchowej kobita od czegóż poczta i telegraf? Po trzech
pckoju, było dwadzieścia pięć minut po je. Łod_„i ~Ja stanow,sko "l-1 oboszc~a do Bom-,
szuka. Sam żeś pan przecie zapewniał, ż miesiącach pobytu w nowej parafii przyszdenastcj ~odzmie, Cała historia trwała więc
bell.owic.
. .
.
.
Sz::zurl~iewicz to unikat, który miłuje bar- la do Klinowej następująca depesza:
dztPsięć minut.
.
.
„Przy1eżdżaj w środę. Czekam. Stach".
Ty mówisz, że w tej hls'orii nie ma nic . Z przy~nęb1eni~ powy~~::ego ocui:i:_ o.by: dzo bliżni~go i t11:m. dal.ej.
nadzwyczajnegof Ach, dla naszej ulicy -to icatela ~Gina do~i~ro ~owy ,,,wyp~~ek. „g~nę I Jeśli mimo u1y1asmen .zna;omych. m_w.l
Ma się rozumieć - przyjcchala. A Kli11
było wielkie wyda.-zenie. Sąsiednie uliczki dla la mu. za.na: Po,medziala, ~~ 7d„,e ~o kina, obywatel Klin jeszcze nie;alcie wątpliwosc1
chodzi po Łodz:i i biada jak Jeremiasz:
wiły się w naszej sławie, przecież tu na rogu ale widac. film byl .bardzo intere:~u;ący, ~o rozwiał je list pani Marysi skierowany do
- l!ih, psia.krew, co za typ, co za typ!
popełniono morderstwo. Uliczld położone tro po. upływie tygodni~ do. domu
Jeszcze nie przyjaciółki zamieszl•ującej w Łodzi.
Istny Casanova!
chę dalej pn:yjt;ły już to bardziej obojętnie,
„Teraz dopiero - donosiła Klinowa Casanova? A no, nigdzie nie jest napisap a\vdopodobnie z zadrości, iP morders!wo wroci~~; Zresztą, b~c mokzeb,. tpo prostu ~a~
ie. Y s!ł przeci~~ wiem, że żyję. Stasio mi kupu zegatek, ne, że ksiądz nim być nie może.
nie u nich się wydarzyło A już na drugim ro pomn:a,~ o. po;nrocie: 7
gu machali lekceważą'.)o r~ką i powiatlall: ~alcie ro"'tai gn.on~ . . A.e . Klin ~ieobecnosc wziąl mnie n.a Targi Poznańskie i tu znowu
•) Na prośbę pokrzywdzonego nazwisko Jego zo„Podobno t.am kogoś zabili, Bóg wie, ile jest zony nader powaznie wziął s.obi~ do serca, obdarował mnie trzema parami obuwia, stolo zmienione. Nazwisko ksiedza autentyczne.
do
przy;aciela
ks
.
Szczurlciew~cza
zaraz
w tym prawdy",
f
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ystawa sztuki ludowej w lodzi
znalnzl opiekę nie
lylko robotnik. Troskliwą rękę paczul na sobie
każdy, klo rzetelny da/e wldad w realną pracę
m. innrmi w pracę dla kultury narodu.

Radziecka kronika kulturalna
Na morzu Kaspijskim od dłuższego cza- „Po tamtej stronie" mło.dego
dramaiturqa
B;i.ra1oo•wa (Te;i,!.r AnmiJi C1.envo·nei), „Rod.ztlil3
ouo,tów" - SUpOl!J•iewa i Pogo diima (Teatr Ma·
ły), „Zamek po.wi€tT'Zlily" (Teatr mu.zy-czmy].
Po.n.adto Teatr im. Sba1nć.slillWS!kiego IJ)01karrel
prem:erę
baletu
k.ompozybo1ria Spa.devekia
„SZIC'Z:ęśliwy braeq" z życia młodlllieży rad~iec
ki·ej. · Sztuka „Po tamtej &tro.nrle" pr:z>edistaiwi'a
dz:i1aJiaJność wywiadowców radrweokli•ch, w C'Zla·
o,ie wojny ra.cl"ZJi,ealoo-ja,pońs.kiej na Daleikim
Wocho;dlZl;e w 1945 r. SZJtuka „Ro<lzuna pilotów"
obraoz:;uje żyic1e i prace ke>nstruktorów lotni::.7ych i pilotów w ZSRR. „Zamek pow·~·1rmy"
!est satyll'ą na wybwy we Fre.m.cyi..
44 TYSIĄCE BIBLIOTEK
W Kijowie odbyła się konferencja pracowników bibl:otecznych ukraińskiej SRR, w
której debatach przyjęli równiPż udział pracown'.cy bibliotek Moskwy, Mołdawii, Armenii, Kazachstanu. Litwy i Estonii.
W przededniu drugi.ej wojny światowej by·
ło na Ukrainie 44 tys, bibliotek masowych,
zawierających l 02 miliony książek. Hitlerowcy rozgrabili i zniszczyli 80 proc. funduszu
książkowego oraz zburzyli wiele gmachów bl
bliotecznych.
Dzięki wydatnej pomocy pa.rtii i rządu ra·
dz.iecki.ego oraz mas pracujących Federacji
Rosyjskiej i drugich republik związkowych w
ciągu krótk'ego czasu sieć bibliotek osiągnę
ła na Ukrairl.Je poziom przedwojenny. Na uzu
pełnienie
i utrzymanie bibliotek państwo
orzeznacza wielkie fundusze. W roku b:eżącym na skompletowanie zbiorów książkowych
w:vasygnowano 72 mi.liony rubli.
W konferencji wziął udział sekretarz Cen..
,~,t.ru:cll dni kilka nowych szituk, w leii liczbioe lralnego Komitetu WKPlbl U N ~hruszczew.

zachowania sztuki ludowej. Nie rezygnując
su przebywa ekspedycja: Państwowego
z urbonizacil wsi i unowocześnienia produkcii rolnej kladzie się tym większy nacisk na Instytutu Oceanograficznego, która zajrozwój sztuki ludowej. Ministerstwo Kultury muje się badaniem wzajemnego odddziai Sztuki poprzez szeroką akcje propaqondową ływania atmosfery i morza. Celem tych
Artysta ludowy dla kultury narodowe/ wnosi wiele. Kontynuując twórczość artystyczną nie szczędzi tmdu i pieniędzy, by sztukę tę raz badań jest opracowanie metod ściślejsze
wijać tam, gdzie żyje, podnosić gdzie zanika.
go przepowiadania pogody.
swych przodków, często nie zdając sobie z te·
Wystawa garncarstwa w łodzi, dając przego zupełnie sprawy, tworzy prosto i szczerze
Nakładem
alad wytwórczości wszystkich ośrodków woje
wydawnictwa
tok jak myśli lub czuje.
Akademii
To też polska sztuka ludown budzi podziw '":ództwa pozostawi niewątpliwie ślad na dal- Nauk ZSRR ukażą się w najbliższym czasie następujące .prace zbiorowe history-·
nie tylko u nas. Każdorazowa wystawa naszej. szej procy garncarzy.
Wystawa ta połączona jest z pokazem wyci- ków radzieckich: „Ruch robotniczy w Jasztuki ludowej zagranicą jest jej triumfem.
nanki. Niektóre z nich widzieliśmy na podob. ponii w roku 1917", „Walka demokracji
Niedi. -.vna wystawa w Moskwie wzbud:l!ila
nej wystawie w zeszłym roku. Szczególnie wy· przeciwko reakcji w Iranie" i „Historia
podziw bratniego narodu i nam przyniosła po·
cinanka łowicka budzić może podziw nie tylko Afganistanu".
wód do s/usznej dumy.
precyzją wykonania, ale i doborem barw, forWojewództwo łódzkie nie fest ubogie w sztu my, konstrukcji, kompozycji i tematyki.
JUBILEUSZ WYBITNEGO FILOLOGA
ke hidową, mimo znacznej ilości dużych ośrod
Wycinanka opoczyńska stanowi jej kontrast;
RADZIECKIEGO
ków przemysłowyc:]J. Oczywiście, tkactwo luSpołeczeństwo Leningradu i koła nauko~e
dowe, przejawiające się szczeqólnie w strojach Jest prosta, przeważnie jednokolorowa, choc
/udowych stanowi chyba najbogalszq dziedzi· równie śm1ala w kompozycji i operując-a po- kraju obchodziły ę5-lecie urodzin i 40-lec1e
działalności naukowej wybitnego filologa r;inę, są jednakże dzied.zjny mniej znane ogółowi. dobnymi motywami.
Prawdziwym „rajem barw" są pająki zbudo- dzieckiego, członka A~ad~mil }"auk ZSRR
Przed kilku dniami została otwarta w łodzi wane z wielkim znawstwem konstrnkcji
i zdob Mieszczaninowa, uczrna 1 wspołpracowmka
(w Spń/d1.lelni Plrrntyków. Piotrkowska 102) nictwa, oraz precyzyjne wydmuszki
z iajek słynnego ucz?nego - języ~oznaw~y -: M~r
wy~iawa garncarstwa j wycinanek ref!ionów
w formie dzbanuszków z papierowym uchem ra. Instytut 1m.. Marra, ktorym ~1ep1Je f\'.IlE'woj. łódzkiego, zorganizowana przez Spoldz1elz nalep.i0J1ymi kolorowymi kogutkami, kwiat- szczai;inov.;. w ciągu ~3. lat stał się osrodktem
nię Sztuki i Przemysłu Ludowego.
Jingw1styk1 radz1eck1ę1. Dorobek naukowy
kami i pawiami.
Mieszczaninowa obejmuje 150 prac. Niektón
Jesteśmy jednym 7. niewielu kraiów, w kl Óz nich zostały odznaczone Nagrodami Stali·
rych zachowa/o się garncarstwo ludowe .. W kra , Uzupełnieniem wystawy jest kalalng wyda
jach Zachodu, gdzie sztuka lud~wa zam.kia'. ~~ ny przez Spólclzielnię z ilustracjami ciekaw- nowskimi. Jubi'at ie~t 1a1t7P sekretarzem wy
działu Literatury i Języka Akademii
Nauk
bl się wszystko by ją wskrzesić i podmesc
z upadku. We Francji np. sam :,wie/ki" Pica.sso szych eksponatów i opatrzony obszernym wslę
stanął na czele instytutu, kloreqo zadamem pem doskonałego znawcy folldoru Kustosza
NOWE SZTCKI W TEATRACH MOSKWY.
}Est odtworzenie sztuki ludowej Frnncji.
Muzeum Etnoqrnlir71•.-Q w Łorlzi dr. Janiny
Teatry ~kiewsk.:e wy-stawHy w ciąqu 05 J
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Górnicy kopalni Zabrze - Wschód rzucili
i rozległ się stukrotny odzew ze
hasło ~szystklch zakątków kraju. Od miesiąca życie setek fabryk i kopalń bije nowym tętnem. Rośnie Czyn Kongresowy.
Wkrótce już można będzie podsumować cy
fry ponadplanowej produkcji: setki tysięc~
ton węgla, miliony metrów tkanin, setki wa&onów i parowozów itd. itd.
Ale nie to jest najważniejsze.
Współzawodnictwo przedkongresowe zasłu
guje na największą uwagę i na należytą ocenę nle ty~o z pun.1i:tu widzenia bezpośrednich e!ektow ekonomicznych. Charakter I
przebieg tego zrywu in:cjatywy i wysiłku
produkcyjnego setek tysięcy robotników ma
wszelki~ cec~y wydarzenia - o wybitnym
znaczemu politycznym. •
,•Bo po pier:vsze, bodzcem. do potę:l:ne~o
przypływu. fah ::spółzaw?dmctw~ stało się
zjednoczenie _par~u robotniczych;_ Jest. t~ wymown~ dowo~, ze klasa ;o.botn.1cz'.1 J1;1Z j~st
zjedno"~ona, z~. jedne s~ JeJ dązema,. ze ZJednocz~me partu stano"".'1 ukoror:ow~me tego,
~ juz ~ojrzało "".' Jdas1e r?botmczeJ_. ż~ d~Je
3ej to .zJed:ioczer:1e poczucie własneJ siły Jaklej n1e m~ała mgdy dotąd.
•Po drugie. Czyn Kongresowy jest niero•rwalnie związany z ha~łem budowania socjalizmu w naszym _kra3u. H~sło to roz7
brzmiewa na wszystkich zebraniach załóg fa„
brycznych, budząc zapał i entuzjazm. To zna
czy, że klasa robotnicza rozumie znaczenie
współzawodnictwa pracy, jako dźwigni w bu
dowaniu socjalizmu, że dojrzała w swej świa
domości do roli budowniczego socjalizmu.
Po trzecie, Czyn Kongresowy - jak ma~es _ przyciąga do współzawodnictwa tysiące robotników, którzy poprzednio odnosili się do tego ruchu obojętnie, stali na uboCZU.

Ambicja wykonania powziętych f.obowią-

:1oof;i~T~~aN~esł:~~~ ~~~;\);;:j: ~~d~~~
powracających :z: pracy górników: „Ile masz

dzisiaj ton?" A w Zabrzu, na wieść o wykonaniu przez kopalnię „Wschód" rocznego pla
nu, chłopcy w szkole podczas lekcji zaczęli
krzyczeć: „Nasi ojcowie wydobyli normę„.
Wszystko to jest dowodem, że praca staje się u nas sprawą honoru, sprawą chwały, że rodzi się w całej klasie robGtnlczeJ
socjalistyczny stosunek do pracy.
Po czwarte, „Czyn KoT,1gresowy" jest zre.
a Iizowany po d przewo d em Partii, pod przewadem partyjnych organizacji w fabrykach
1 kopalniach. Jest to wymowny dowód, że
idee i hasła Partii są współdźwięczne z pragoleniami i dążeniami milionowych mas robotniczych, że więt między klasą robotniczą,
a jej awangardą jest dziś mocniejsza, niż kie
dykolwiek.

Tre~ć

I

Rola organizacji partyjnej zasługuje na
szczególną uwagę w ocenie wyników przed-

kongresowego współzawodnictwa pracy. NiP.
wszędzie rola ta jest należycie rozumiana,
nie wszędzie organizacja partyjna jest w całej pełni kierownikiem współzawodnictwa.
W wielu zakładach kierownicza rola organizacji partyjnej wyraziła się tylko w orgamzowaniu zebrań, w opracowywaniu rezotucjl
i zobowiązań, w propagowaniu znaczenia Czy
nu Kongresowego.
Ale równocześnie w szeregu przodujących
zakładów organizacja partyjna osiągnęła no
wy szczebel, wzniosła się na wyższy poziom,
stając się kierownikiem w realizowaniu zobowiązań kongresowych.
Organizacje partyjne takich zakładów, jak
.,Zabrze - Wschód", jak huta „Ostrowiec",
jak PZPB Nr 3, jak kopalnia „Gen. Zawadzki", jak „Pafawag" _ odegrały decydującą
rolę w przygotowaniu materialnych, t3chnicz
nych i organizacyjnych warunków zwyci~stwa. Partyjne komitety fabryczne i kopalniane analizowały realne możliwości produk
cyjne zakładu, ujawniały ukryte rezerwy,
wykrywały przyczyny niedomagań, braki or
ganizacyjne, źródła trudności i podejmowały
konkretne środki działania w celu wykorzy.
stania rezerw, usunięcia brak'ów organizacyj
nych, pokonania trudności. Niewątpliwie.
wszystkie zakłady pracy które stanęły do
Czynu Kongresowego"' odniosły poważne
'
~ukcesy
·
Ale sukcesy stlkcesom nie •li równe. Nie
można łeb mierzyć wyłącznie terminem wY
konanJ:i. planu rocznego, rey tvsiącami ton.
lub milionami metrów. Największe I n1>jcenniejsze 11ą te osiągnięci•, które nie ma·
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Bdnie .,.. przekłt.dzie Swietlora.. Krytye1zno •
bibHoizrafirzny wstęp do pierwezego tomu na·
pisał },f. Zinow. Tom zawiera też 20 wierszy
,thlmaCZIQ!lJe po 002 ip.:erwmy na język l!XlS}'l>lkli.
•
Drugi tom obejmuje .,Pana Tadeusza" w prze
kładzie S. Mara wyjdzie w przy~:llym roku.
Pełne wydanie dzieł Mickiewicza. będzie ukotczone w· roku 1950
.
Prócz pełnego wydania .Adam& Mickiewicza.
Wydawnictwo Literatury Artystyeznej przygo
towuje poszczególne wydania „Krymskich Sonetów" w przekładzie O. Rumera, „Grażyny"
w przckłndzie Sławiatyńskiego oraz zbiór Ballad
Zbiór wybranych utworów Adama. Mickiewicza
pod. redakcją. i ze słowem wstępnym Rylskiego
wyda „Diet • mz'' ·

czło'\Viek

teatru

Rozmowa z wielkim artvstq radzieckim

Przed laty, podczas swego pobytu w Polsce niedawno zmarły wielki aktor Teatru Sta.·
nisle.wskiego, słynny W. I. Kaczalow, w ro zmowie z; niżej podpisanym rzuci! n&11tępującą
uwagę: „podstawą. wszelkiej istotnej twórczej pracy w teatrze jest entuzjazm, nie gasnący
r.igdy, wewnętrzny płomień twórczej myśli. Sztuka. sceniczna nie znosi suchych teorety·
ków, wyrachowanych, zimnych umysłów, utopijnych marzycieli, zakochanych e.bstrakcjL
Aby być człowiekiem teatru na.leży kochać życie we wszystkich jego przejawach".
słuszne słowa wielkiego artysty przycho·
gdy się rozmawia z Sergm·
dzą na myśl,
11zem Obrazcowem, gdy się słucha jego wypo·
wiedzi o teatrze i wyczuwa jego głębokie uko·

Te

chanie sceny i swojej sztuki.
Sergiusza Obrazcowa niepodobna .r;amknąć
wyłącznie w ramach stworzonego przezet te&·
tru kukiełkowego. Ten teatr to tylko jedna z
tych realnych form, która obrała sobie jego
myśl artystyczna. Lecz istota tej myśli, zakres
jej zainteresowań jest niezwykle wszechstronny.
Pełne zrozumienia i wnikliwości są. spostrze
!enia tego nieprzeciętnego znawcy teatru w
dziędzinie największej bolączki wielu dzisiejszych teatrów, jaki jest repertuar, a raczeJ
brak związanego bezpośrednio z życiem reper·
tuaru.
żaden dramaturg nie potrafi stworzyć utworu, istotnie związanego z teatrem i napraw"
dę potrzebnego teatrowi, bez żywej współpra·
cy z samym teatrem, Organicznie związany z
życiem ~eatr .P~dpowiada pisarzowi n'.lj;-łaściww
przemawiaJącą
szą, naJtrafnicJszą form~,
n&;iwłaściwszy sposób do widowni. Utwór dramatyczny powinien powstr.ć w teatrze i 'Przy
bezpośrednim udziale ludzi teatru - reżysera.,
'aktora, nawet i malarza. - dekoratora. Nie dra
maturg tworzy teatr, lecz teatr tworzy dramaturga. Dlatego właśnie słusznie mówimy,
teatr Szekspira, teatr Czechowa, teatr Gorkiego,
bo właśnie dane teatry, dane zespoły pobudziły
Słynn.&
twórczość dramatyczną tych pisarzy.
„Mewa'' Czechowa dopiero w teatrze artysty·
cznym znalazła właściwe formy swego scenni·
cznego wyrazu i właśnie 'l'eatr Stanisławskiego
podpowiedział Czechowowi i Gorkiemu właści
we ich geniuszowi formy dramatyczne.
Ciekawie ujmuje Obrazcow rolę reżysera oraz
aktora w teatrze: „Podstawą widowiska teatra!·
nego jest aktor. Przedstawienie tworzą. aktorzy. Stą.d jasny wniosek, że reżyser nie j est i nie
może być tym, k~o wie nieomylnie wszystko, kto
potrafi wysnuć całoM przedstawienia wyłącz
nie w swojej wyobraźni, wtłaczając później w
te sztuczne ramy, organizm twórczy aktora.
Najważniejszym zadaniem i celem reżysera jest
na,jlt>piej i najbardziej celowo wykorzystać
twórcze możliwości i talent aktora. Aktor, siłą
swych uzdolnień podpowiada reżyserowi szcze'1'.ółv. ekłada.iace aie na eałośó aceniczn&. Nie na

„...

f leżę

do reżyserów, .zazdrośnie 11trze~eych przed
niepowołanymi procesu powstania. swego spektaklu. Mam na myśli próby. Lubię, gdy podczas
prób są. obecni postronni.
Jest to rodzaj wstępnej kontroli przed owym
najwyższym sprawdzianem, jaki stanowi publi·
czność na premierze. I jeszcze jedno: najwięcej
obawiam się tak, zw. „twórczych przyjaciół,
nieraz, zachwycają. się
którzy bezkrytycznie

1
wysiłkami reżyser& oraz aktorów. O wiele wi~'

cej

już cenię

rzecz dobra l po

f.tapo Himmlera byłv rauty z udziałem Goeb
sobie cechy trwałosc1.
Największy, bo trwały sukces odniosły nie belsa: były po,low~nia dyplomatyczne na
te fabryki, które pierwsze dobiegły do mety, cześć wielkie"'o łowczego Rzeszy" - Goerin
lecz te, któr~ d~ięki nal~żyte:n.u z~ozumienit~ ga, b;Jy odc;yty „doktora" Franka, było:
pr~ez ~rgamza~Ję partyjną. JCJ k:ero:vmczeJ „serdecznie )'Vitamy" z okazji odwiedzin
roll, .':1aoskonahły metody i. o'.gamza~Ję pro- •.. gdańskiego gauleitera, Greisera••.. Wszystko
dukCJI, wzbogaciły sv~1e doswi<:dczeme przez to b:vło w Polsce przedwojennej, w Polsce sa
nacyjnej, której rząd chętnie wchodził w kor
skutec.zne pokonywan.ie trudnosc1.
przedkongresowego dialne „porozumienia" z międzynarodoWYm
. znaczeme
D~mosłe
wsp~łzawodmctwa. pracy Jest b~zsp~rne. Ale faszy~mem. Rzecz jasna - przeważnej części
będzie o~o t~m większ~, ~dy osią~męte suk- polskiego społeczeństwa „porozumienia rzą·
c~sy okazą się trwałe 1. meprzemiJaJąc~, gd.v dowe" były nienawistne i nienawiści tej da·
Czyi; ~<or:greso'".'Y stan .e. ~ię odskocznią d~a ! wa.no wyraz specjalnie w „podniosłych" mo•
wzmesi~ma wspołzaw<_>dm~ , :va pr.acy. na wyz-1 mentach rozmaitych „kurtuazyjnych wizyt".
O tym antyfaszystowskim na.stawieniu poi
s~y poziom, dla zwyc1ęskieJ reahzaCJl trzylet
i;i1~go p~anu, tworząc podsta\\'Y dla pla;iu sze skiego Epołeczeilstwa wspomin'l w ostatnim
s~10letmego, planu oudowy iundamentow so- numerze tygodnika „Przekrój" pa.n Antoni
Czajkowski. Tvt11ł wspomnienia brzmi: „PO·
CJal zmu.
Dlatego musirI?-Y utrwalić ?slągni~te ~ukce- GROM W ADRII". Rzecz ~ię dzieje na ma~
sy, ''~.dalszym cią::;u .uJepszac <_>r,gam~aCJę p~o nesie pobytu w Warswwie - zięcia Mussoli·
dul,r~Jl, w dalszym Clągu powic;.cszac wyda]- niego, hr. Cia.no, jego żony Eddy, pismaka fa
szystowskiego Ga.ydy i szefa prasowego Wiei
.
.
nosc pracy.
. Dlatego musimy podciąg?r,ć. pracę w.szyst- kiej Kwatery Faszystowskiej, zwanego „com
kich zakłado,~·ych orgam:>:aCJl partyJnych, modore" - w lutym 1939 roku. Pan Czajkow
tak, aby .spełniły ~ne _rolG ?rawdz1wego .s~ta- ski „zgrabnie" charakteryzuje nfomHycb go•
bu załogi, aby ~ocr&.fiły me tylko m~billzo: ści, właściwie określa cel wizyty hr. Ciano
":'aĆ ,z?łogę, a.le. 1 "".ykorzy~tał ".'szystkie moz {„miała na celu wciągnięcie Polski do „osi"),
11.;11'osc1 techm~zne 1 organ•za?:V:Jne ~ produk słusznie podkrE>śla wrogie zachowanie się pn
CJl, pokon:-:wac razem. z ad:n: mstracJą zakla- blic:r.ności warszawskiej, złośliwie wykpiwa
bankiet w kasynie 1-go pułku szwoleżerów
du wszelkie trudności.
Jeż!!li to osiącnie_!DY. jd;elł tfl,kie prak- i polowanlrn dyplomatyczne w puszczy Augu
tyczne wnioski wYCl~l\"niemy z ,.Czynu Kon stowski.ej, trafnie wreszcie zwraca uwagę. :te
gresow~go", to będziemy mogli powie. w związku z wybitnie nieprzyjaznym usto·
~~ę on !11°mente!11 przełomo· sunkowaniem się do przybyłych faszystów
dzieć, ze
wym w his.or~I wspołza.wodmctwa p~acy, polskiego społeczei'1stwa „akademicy z Golen·
że sfał się zwiastunem naorodzin wspoł:r.a- dzlnowa" I cała granatowa policja miała „peł
ne ręce roboty". z tym wszystkim trochę nie
wodn!ctwa socjalistycznego.
bardzo zrozumiałe jest we wspomnieniach p.
Cr.ajkowskiego to, co się odnosi do jego, te
naiwiększego poety Polski
tak powiem, osobistej postawy w okresie wt•
• ), •
•
I,.

i lorn1y scenicznej sztulhl

-

Wspominki historyczne -

~~~e,;r~~o.rr: :::~chpr:~i~~ja::Y s:~:ys~~~

ją chari;kteru Jednoraz'?we~o, przt;mUi_i.Jące I wić i przypomnieć: TAK BYŁO. Była więc
go .wysiłku, lecz P;1'7'.ec1wme, za.w1eraJą w kurtuazyjna wizyta szefa hitlerowskiego ge-

Pa.istwowe Wydawnictwo Literatury .Artyetycznej ZSRR przygotowuje wydanie dzieł Ada·
ma Mickiewicza. Wydanie aklada zię .z pięciu
tomów 1 jest najob~zerniejezym. .ze Wl!zystkich
d · M' k' ·
b
wydan:ii:ch do tej :ror! z iorów .zie1 ie ie~iutwory !he·
Wszystkie
c~a ~ Języku roenskim.
kieWlcza zostały na nowo przetłumacz?ne przez
poetów radzieckich (wyją.tek stanowią. tylko
niektóre przekłady Puszkina.). Ogólną. redak·
CJ."- dzieł zaJ'ał
"' się M. Rylski, słowo wetępne
"'
napisał A. Gundorow.
Pierwszy tom wyjdzie .,.. grudniu 1'. b. dla
uC'llCI?lelllf1a 150-le'lmiieij ro.cvnf..cy uirodtziln M.'ldlC.:-ewicza. Książka obejmuje następują.ce utwory
„Grażynę" w przekładzie A. Tarkowskiego,
„Konrada Wallenroda" w przekładzie N . .Arse
jewa, „Ballady'' - przekład M. Kaendewicza,

Sergiusz Obrazco'\V

-To I owo
Męczennik

zy:.~:~ię~~=o~

plsze np. p. Czajkowski Ui owego wieczon1 (wieczoru pobytu „gości•
- przypadek mój) ROBIŁEl\i ZE WSTRĘ•
TEIU tytuł do urzędowej wzmianki • polowa
nla, jako iż · byłem „tytularzem"." Ze wstrę•
tern, nJe ze wstr~tem - tytuł przecież jednak
został zrobiony, a brzmien<e musiał mleć „odpowiednle", skoro go nic skonfiskowano. Do
prawdy - nie ma się czym chwalić!
pan
Po zrobieniu tytułu (ze wstrętem) Czajkowski stwierdza, że był bardzo przygnę
t emu
, .
bi<my „niepokojącą wizytą". Chęm1e
wierzymy, tym nie mniej musimy przyznać,
że autor znalazł sobie dość dziwny środek na
ratowanie się z tego frasv.nku: oto udał się I
dwoma równie przygnębionymi kolegami do
„AdrU", lokalu, w którym, jak wiadomo, spę·
dza.li czas goszczący faszystów dygnitarze sa•
nacyjni. Sam p. Czajkowski zresztą to potwierdza, oznajmiając, że do „Adrll" właśnie
owego wieczoru przybyły „czarne koszule":
imć Gayda i ów commodore.
Z chwilą przybycia faszystów - wspomina
p. Czajkowski ..:- zaczęła się w „Adrii" wroga
manifestacja. Publiczność zaczęła opuszcza<!
„zapluskwiony" faszystami lokal. Pan CzaJ·
kowskl lokalu jednak nie opuścił. Prawdopo1
dobnie chciał wziąć udział „w pogromie", ponieważ ze strony bardziej krewkich gości po
leciały w stronę faszystów talerzyki, szklan·
ki l nawet jeden widelec. Pan Czajkowski
chwycił, owszem, w pewnym momencie, n
by··
butelkę, ale jej •.•nie rzucił, mimo iż odczuwał
najmniej o tym nie wątpimy Gaydy, jak I
wstręt zarówno do chama brutala ..: commodore.
Wydaje nam się, iż skoro wstęt się Jedynie o4
czuwało, a nie wyraziło się go w sposób ak•
tywny (a były ku teMu możliwości, nie tyl„
ko na terenie „Adrii"), to niewątpliwie na•
o własnej osobie nie roz~
leżało by raczll.i IpisyWać się tyle. że niby się było t. zw. „cl•
czym męczennikiem"? Niewielkie, w rzeczy
E. TAl\f
s8meJ, bohaterstwo..

„twórczych WTogów". W ich prze

siąkniętych nieraz złośliwością. uwagach łatwiej Ksi ężniczka .Budura - lalka z Przygód Aladyna

można odnaleźć własne słabe strony".
Ogromną wagę Obrazcow przywiązuje do Acl·

w

Ku czci Kirowa

zwiąiku z roczmicą zabójS!twa

Klrowa, ~

O· kretana KC WKP(b) i leningradzkiej orgal!lislego ujęcia wyrazu scenicznego w teatrze. brazcow łączy niejako credo sztuki swego tea- zacj'i partyjnej, w przedsiębiorstwach i insty„Chodzi o to, - stwierdza on, aby wśród publi· tru kukiełkowego, którego celem jest-odtworzyć tucjach Leningradu, w leningradzkich jedno
dlacze- to, co lalka potrafi oddać lepiej i wyraziściej, stkach wojskowych i jednostkach floty bałczności nigdy nie powstało pytanie tyclciej organizuje słę odczyty, referaty i poga
goł Dlaczego myśl sceniczna przybiera. właśnie niż żywy aktor".
GarM tych ciekawych, i trafnych myśli koń· danki poświęcone życi.u i działallności płomien
tą, a nie inną. formęf To zgubne dla całości
i celowości widowiska ecenicznego zastrzeżenie czy wielki radziecki teoretyk oraz praktyk neqo trybuna i bolszewika.
Tysiące ludzi pracy zwiedza muzeum Kironigdy nie wyłoni się, o ile zostanie odnaleziona teatru, następującymi słowami, w pełni świad
forma, najściślej wyra.żają.ca istot.ę teg~ wi~o- czącymi o jego _plomie~ny~ ~ntuzjazmie twór- wa stworzone przed dziesięciu laty uchwałą
wiska. Na tym właśnie polega mebczpieczm1s- rzym: „Gdy mnie pytaJą, Jakie z mych przed· KC WKP(b) Przychodzą tu ucznioy.rje s.tuzw_ykle odpo· 1 dcnci. ludność pracujaca miasta, kułchoźn'.cy
two formalizmu , gdy?; formalizm pow~taje wl&· 1 ~tawień kocham najbardziej,
wycieczki z innych
obwodu leni n"radzkiego
śni" tam, gchio uie odnaleziono właściwej for · wiadam: te następne, jeszcze nic stworzone!
0
'
miast
Stanisław Pewołocló
my''.
Z tym stwierdzeniem istoty formalizmu,

Teatr polski na nowych drogach
Zagadnienie bHskiej ludowi sztuki dramatycznej

I

OI9am. r<l.dJ21'..e<:ik.:iego Ko1mJteitu do S.pra.w i>Zrukii clJa caiłe.go ln.J,gu, Lecz w pre1.lt.ty'Oe nii-e
Sz1tu.kJi „Sowli<e1bSk.oj<e bsknlistwo" LZJc.mi-eści~ Olb· rna.dlko ll'JJastaw(ia,ją &ę na małą girujpkę irrllteli·
sziemy airty1kuł :zinaiwozymii sił.o•wiiańs:kiiej wtu,ki ge=j1 ootetpiujące.j. S LaW:1a.j ąc pme<l SIQ·bą w·
scerui'Olll'l.ej W. Choc'1m1sbej , poŚ'W'ięao111y ,pro- cln m1:.3. ina.tu ry fo,nmail.10Jej ;p.oG.:ziczieqóLne 1ieartiry
bleanOfill ws.póbesneg-0 teaitru pol!Sik.:.ie90. Au· z:ar,ioam: l!l. aij ą :ruieraz o treści 151p01leCZ1I1>eij slZILuk.i i
tio•nlw. ost>wier<lma, 7le w C::ągu ubiegłycll 4-ah se- o tej rriisjli., która prrz:y,pa.dił:i im w d:ciele pmreWITTÓW uazyn:i.ml!llO w PoJ.sce n;iiem&o w clziedzi· buclr.Jrwy ilmH'UlraJruej Poil...'<oik~. JaJko p,r.zy1lcla,cJ. ani·
n.:e ~bliżEITh:a tea!Lru do wy.ma.gań l!lJOWego wi· tonikia. pnzy.Lacz;a wy1S1La;wi'.me smtuk, na1wiąrują
dza. StJoqmiowo 'l'llDIThiej<>zia si·ę w repeirbua'rrzie cych CQ bm.geiili:i amityCZlllyic.h, p.rzcpoi;o.n ych dlilczJba SZJt'llk, D>wleżących OO t7Jw. drama•hMg'.Ji ÓP.Ollo-g ' ą faitaJi'ZIIDU i b e1.1nadzr ei:ITTJOŚCi, imoceruiz rnp.aintuairu iklaisyw... ?la.cję uitwo•rów praedsta.w:cieli eg.zyis<teincj-01!lJa·
ro;ZJryWJ.oo'We.j. S(l)tu.ki
n.ego zostaily p,rz.ewamtościo<Wam.e i o.bmyimaily Llrz.mu, gl06Zącycll ni.hiiliirzan !i.deowy li wyire.filooru.iwe oświ'6111Lemiiie i =wy rwydżwięlc iidiooiwy. wa:ną <leka<l€!ll!Cję 01naz ipopular~'aicję dzilcl,
Ul.oo.z:aJy 6ię .taJk,że Ilia 5IOellllie uliwooy W1Sipó1azes· przeipo1joITTych fa}szywą romairutyką i symbOfliI
ką.
nych p:1Si111TZY pOlSltta,Dowycll.
ChoicimSkia n.awai ąrn}e do n C1Jra dy wams1Ja1WOb01k tyich, nń€'W~~pl!:iwych osiągnięć, tealtr
;ioJ.:ki n.' e pimemwyici ężył j·eszcze witeJl.1u <iążą- siki-eh d.vi.ahczy teait!1allnyic.b., 21w-0•l amej joozic.z.e
cyich llllaJd ilhim po2101Stacbo.śai prmedw.rneśniiJo1wych. w gtruidini'l.l 1947 r. z ilnJilcjaitywy KC PPR, 51bwieir·
Nie.loti6a!e tł.eaJ!?rv a1oM.a lkmiliea:mo!ć łlwmzellliiia d.7Jaiac. 1'e uchwaiła ~ lllalMldy o ~

n.1alrui111 utwooów, flra,kJtui}ących problemy W5jp6ł
C2lesmości, nie rrositJaaia joe&"OCZe 21Ieail.ilZlOWai!Jia.
Trwaijąoa 01sitait.n:o w po•lslk:iich Jootłaich lilterad~cb
i tea,braJ.nych o.siwa dysiku31ja o chaJJ'lalkterrze
ws,pókz.e<S1r1.ej d11ama.turgiri., zdiairuiiem aiwtOirki.
o iisitinien.i1u zidooiwyicb temdeni_cjd
św.;a.&::zy
twó=ych we wspólazesm.ej &21tuoe pols.ki-.e:j.
P.rz)'B7Jłość teaitru <lEm.oilc'l'ruty-cz1rnego Po lsiki należy <lo tych <lrriamaituirgów, którzy ż y wo o.d·
cz.uiwaij ą ryrbm życi1a SlpQlleczm.ego kraju i w
Oipat.nciu o te:n .ry1Lm twolf'Zą &We dz i eła. Do itycll
a1Uto'!'6w rlilCZla Choo.II!1Slkia Ważyka, B!er1kiow·
~iką, Otw:IDoiwsk.iiego, 7XiZIIl<!JCl'Ziaij ąc, iie Porrwbwia
raa.ją oin.i w życie :oooody s'Zll'lllk.i !feadt'.etycz.irued,
~OO!n,iie z wyimc:.gam"a.mi nowego wld:zia.
W a;alloońc:zie.n.i111, a.11.ttouika ~a opiin!ię że w
wairu1r11kach wspólczesm,e1 Polskii diemooc'Mltyozruej i1S1tni'>ej~ ws-zysbklfe moż.JjlW'Ości i pirz€1Z!Wy·
cięże~a tell'llden.c.ji amty-ludov.•ych w sz;tuce i
SJtw>oirzenJi,a wieilkiej głębodoiej SIZ.tJu.k.i scellliicz..
amial. ~ ~ A droaiiej fu.dowj

Str.

e

Ub i er am y cały świ a1·••• 1:~:;;.;~~~~:~~~~~~·.
Perspektywy rozwoju naszego eksportu

włókienniczego

cie pracy zapoznali się z tym trudnym, wywszystkim na Imporcie
d
d k j
i
I
l kl
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. 1 d 'wiadczenia cierpliwości
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w o enn ?~ op era swą pro u _cę prze e
I1awclny, wełny,
'
magaJącym wie e os
barwmkow I innych surowcow. Tylko drobną częsć swego zapo·
i taktu zawodem i dlatego nie wszyscy mogl1
kzebowanla surowcowego pokrywa on ze źródeł krajowych. I dlatego eksport goto·
· · opanowac.
·
• ·
·
· ·
go na1ezyc1e
jest p od s t awoimport,
choć częsciowo
pokrywaJącY
wych wyrobów wlokienniczych.
i czego •
· •
· przemys l u w ł okienn
KSZTAŁCENIE NARYBKU
wym warun kiem rozwoJu
Dlatego też ze szczególnym uznaniem nayroby włókienn~cze stanowiły więc od stnie aniżeli w latach ubiegłych, kiedy powielu dziesięcioleci jedną z głównych na wszechny powojenny głód towarowy sprzyjał leży powitać fakt uruchomi~nia pr~y Szkole
azych pozycji eksportowych. Wyroby biel- wszelkiemu eksportowi bez względu na ja- Głównej Handlowej w Łodzi Wydziału Hanskie, łódzkie, żyrardowskie i inne zdobyły so kość tkaniny, warunki płatności, opakowanie, dlu Zagranicznego, który kształc~ fac~ow.ców
bie 'N swo;m czasie na całym świecie sławę sposób obsłużenia klienta, punktualność do- w tej tak potrzebnej nam obecme dz1ed~im~.
Aparat eksportowy Centrali Tekstylne) me
staw i wiele inny.::h czynr 1ków, ktńre w lai Ul.il.anie.
Temu Przede wszystkim zawdzięczać nale- tach przedwojennych nieraz miały w tej spra wątpliwie okrzepł już w poważnym stopn'.u
w ciągu minionych 18:t. Ws~yst~o ws~azuJe.
ży szybki rozwój polskiego przemysłu włó- wie decydujące znaczenie.
Obecnie poczyna się znowu zjawiać na ryn na to, że w przyszłości będzie się on Jeszcze
kienniczego w drugiej połowie XIX i w poku konkurencja niemiecka i japońska, z któ- bardziej udoskonalać i rozwijać.
czątku XX-go stulecia.
lVfn:iochodem warto wspomnieć, że aparat
Jednakże okres pomyślnego r?zwoju pal~ rą będziemy musieli energicznie walczyć, jeskiego włókiennictwa zamyka pierwsza WOJ żeli chcemy wykorzystać te perspektywy, kt•> ten pracuje bardzo tanio: a kc;>szt~. handl~:
na światowa. Kapitaliści i obszarnicy, rzą- re rysują się obecnie przed naszym ek!'por- we eksportu są bez porownama mzsze, mz
przed wojną.
dzący Polską w latach międzywojennych, o- tem włókienniczym.
bawiają się jak ognia Rewolucji PaździerniNASZ UDZIAŁ
ZADANIA NA PRzyszLOSC
kowej i usiłują o~rodzić się od Związku RaW TARGACH MIĘDZYNARODOWYCH
dzieckiego zasiekami z drutu kolczastego. W
'ł c
dlatego staje przed nami szczególnie oenJednym z czynników, któr~ ułatw:
stro zagadnienie dalszego poprawienia
tych warunkach utraciliśmy chłonne rynki
licznyc~
tak.
trali Tekstylnej nawiązame
rosyjskie, wskutek rezygnacji z tranzytu ra- jakości, zagadnienie wydajności pracy (i zwią
dzieckiego zamknęliśmy sobie dostęp do ryn zany Z n:m problem potanienia naszych wy- kontaktów z zagranicą. był udział mstytUCJi
ków chińskich, mandżurskich, koreańskich. rabów włókienniczych) oraz zagadnienie wy tej w I:cznych targach i wystawach między
Malal z roku na rok nasz eksport włókienni- szkolenia odpowiednich kadr fachowych, wy narodowych.
A więc w rqku bieżącyn:i Cen~rala Teksty~
czy. Równolegle następowało ustawiczne kur specjalizowanych w pracy eksportowej.
Idąc w tym. kierunku stawia Centrala Tek- na uczestniczyła _między mn_ymi w tar:~
czenie się rynku wewnętrznego.
I w Brukseli, Paryzu, ~agrzebm, Sztokhoochie,
To z kolei powodowało stopniowy upadek stylPa wieikie zadania przed sobą.
y),
Kierownictv:o CT zdaje sobie sprawę z te- Plovdlv (Bułgaria), Lipsku, Bari <Wł
przemysłu- włókienniczego, zmniejszen:e pro
również
•
.d .
....
go, że trzeba, ażeby ludzie odpowiedzialn! i w Pradze.
dukcji i wzrost bezrobocia.
w roku przysz1.•m p\zew1 UJe 8. '.ę h t r
W tych warunkach marzyć nie można by- za na~z eksport i to zarówno w kraju, jak i
a. ło o unowocześnieniu przemysłu, o wprowa- ~as~ przedstawlciele handlowi za granicą. udział Centrali TE>ksty nej w:ro~nyc
dzeniu nowych metod pracy, nowych proce- zaznajomili się lepiej jeszcze, aniżeli dot:vch ~ach Mi<>dz:vr 3 roclo\\':V'.:'1, gdyz o aza o 8lę,
sów technologicznych, to z kolei spowodowało dalsze zmniejszenie produkcji, dalszy
spadek eksportu i dalsze porażki w starciacl-:t
z konkurentami na rynkach światowych. A
w praktyce nie kto inny jak właśnie włok·
niarz łódzki odczuwał na swoich plecach skut
ki fałszywej i szkodliwej polityki zagranic?:
nej, złej polityki handlowej i gosp9darczej
.
klas posiadających.
W nowej Polsce nastąpiła I na tym pol\.l
zasadnicza zmiana.
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ZWIĘKSZAMY STALE PRODUKCJĘ
przemysłu

rC'dukcja naszego
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w roku
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demickich czapek.
- Nie bardzo to rozu em - sas... ...,._
student jeden •
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f tyle metrów tkanin, no, ale my?
l\ly też - stwierdza z zapałem mlodziutka studentka. - Co raz wyższy, bar-

dziej postępowy poziom nauki, co raz
mniej - (tu uśmieszek ironiczny pod adre
„weterana studiów") - obla!:em kole~i nycb egzaminów, a za to co raz więcej dy·
plomów, co raz liczniejsze kadry lnteHgen
,
cji pracującej„.
Rzecz jasna, źe rozmowa obojga łodzklch
akademików obracała się dokoła inicjatywy studentów Akademii Górniczo-Hutnlczej w Krakowie, którzy się wpisali do „In
deksu" ogólno-krajowego wspólzawodnictwa pracy. Ano, studenci krakowscy zdają
!lobie widać dobrze sprawę, że „nauka to
potęgi klucz .••" 1, że „w tym moc, kto wlę·
cej umie".

, k z pa ICa
pozyte

Ludzie trzeźwi wiedzą dobrze, źe zwyżka
cen wódki nastąpiła ze WZGLĘDOW SPO·
gospodarczych. LuŁECZNYCH, a nie dzie cl na ową zwyżkę zareagowali ...zado
woleniem, źe mianowicie zahamuje ona
nieco szerzące się pijaństwo i ograniczy
spożycie napojów wyskokowych.
Istnieje jednak część społeczeństwa Innego, powiedzielibyśmy, autoramentu. Cl w
zwyżce cen wódki dopatrzyli się, naturai•
nie, „machinacji". Coś w tym musi być powiedzieli sobie - a co - o tym się szyb
ko dowiemy. Co rzekłszy - zaczęli ssać pa
lee. No, i „wyssali": zaraz po w~dce nast~·
pi zwyżka cen cukru. Zrobili nawet jednego dnia w tym tygodniu run na cukier.
srodze się nabierając: magazyny bowiem
spółdzielcze I państwowe doskonale „ofensywę" panikarzY wytrzymały .
Obecnie ci wszyscy, co się ochoczo w cukier oweir;o dnia zaopatrzyli, kiną na czym
świat stoi, źe się dali nabrać spekulantom
I siewcom głupiej plotki, bo pieniedzy na
inne, potrzebne wydatki zabrakło. Nie ża
łujemy ich. Będzie to jeszcze jedna-nauczE.
ka, aby plotce nie wierzyć.

uwzględnić fakt zmniejszenia się w
1·11111111111. llllllllllf~,11'11'1.1111'111'1 •1:11. 1111111111 1.·11.11.1··1111 l.111'1111'11:111'1i~'lllll1:1111:111111'1'1H
wyniku wojny ludności Polski o jedną trzecią, to okaże się, że· ilość materiałów w,łó
kienniczych, przypadająca na głowę ludności, jest już o blisko 60 procent wyższa niż
t>rzed wojną. Zaś projekt planu sześcioletnie
ł '-···----~~~~---~:.:..:.--"""-·····--······--...-~·- go przewiduje podwojf'nie produkcji w roku
Pol~kie Radio urządza w niedzielę, dnia 5-go ,..
1955. Rzecz prosta, że tak znaczne powięk
grudnia o godz. 12-ej w eali Filharmonii Miejsię
materiały włókiennicze
szenie produkcji na głowę ludności nie jest
Rkiej (Narutowicza. 20) Wielki Koncert dla. De·
możliwe bez jednoczesnego zwiekszenia ekscałym świecie
legatów na. Kongres Zjednoczeniowy Partii Roportu gotowych wyrobów.
botniezych. Na. koncert zaproszeni zostali dele·
Ale w nowym układzie sił mamy przecież czas z problematyką eksportu, ażeby umieli że jest to doskonała sposobność do spopulary gaci i przodownicy czynu przedkongresowego.
przenaszego
tylko
nie
granicą
za
zowania
wieażeby
wydarzeń,
pulsie
na
rękę
trzymać
woj
przed
aniżeli
o wiele lepsze możliwości,
W programie: Moniuszko w wykonaniu orkie·
dzieli, gdzie i z jak m trzeba zjawić się to- mysłu włókienniczego, ale i osiągnięć Polski
ną.
stry Filharmonii Miejskiej pod batutą. prof. Wla.
Otwarły się przed nami ry.nkl radzieckie I warem, jakiej ceny żądać, ażeby byli gięt~y Ludowej.
dysława Raczkowskiego, soliści: Maria Jankie·
Wschodu, a jednocześnie, uwzględniając per i elastyczni w trudnej sztuce utrzymywam:;i
wicz, Jadwiga Mickowa. i Edward Sz;rnkarski.
spektywy rozwojowe naszego przemysłu, ma zagranicznych stosunków handlowych.
PERSPEKTYWY
WierRzA rewoluryjne rervtuje Adam Ważyk. Sło
my przed sobą możliwości coraz większego
Trzeba również. ażeby wszyscy ci pracoweśli w roku przyszłym przemysł włókien J wo wRtępne i slowo wią:iące: ·Ig-or Sikirycki.
rozwoju naszego eksportu i w innych kforun nicy solidniej jeszcze, aniżeli dotychczas i
Początek koncertu punktualnie o godz. lll·ej.
niczy i aparat rozdzielczy eksportu nakach.
punktualniej obsługiwali klienta, ażeby u--oI jeśli w roku 1945 wartość naszego eks- mieli w odpowiednim czasie wydostać z fa- dążać będzie za wymaganiami chwili I mno'J
portu włókienniczego nie dosięi;i::iła nawet 5 bryk zamówiony przez zagranicę towar i wy żyć swoje osiągnięcia w tempie podobnym
spo ny om
a
milionów dolarów. to już w roku 1946 eks- słać go w odpowiedn'ej chwili ,ażeby przed do tego, jakie mieliśmy w roku bieżącym, to
Pracownicy Dziewiarni ood Zarządem
port nasz wzrósł czterokrotnie. W roku 1947 stawiciele nasi za granicą mieli zawsze pod nie ulega wątpliwości, że tak, jak pobiliśmy
(dawniej firma Edmund
już na wielu rynkach przemysł włókienniczy I Państwowvni
przewyższył już eksport Centrali Tekstylnej
ręką odpowiednio dobrane kolekcje itp.
Anglii, Belgii. Francji, Włoch itp., tak pobi- 1 Schamik. ·ł.,ódź. ul. Namot 36 postanowili
sumę 37 milionów dolarów, a w roku bieżą
Nie wolno zapominać. że w naszym włó jemy również w przyszłości i innych konku-1 dla uczCTenia Kon!!I'esu Ziednoczeniowe·g-o
cym plan roczny w wysokości 54.5 mil. dolaofiarować na Wspólnv Dom sume zł. 7.500
rów został wykonany w przeciągu 11 mies'ę Uenniczym handlu zagranicznym pracują prze rentów.
(słownie złotvch siedem hr«it>r.v piećset).
L.
cy. Do końca roku bieżącego t>ksport nasz ważnie ludzie młodzi, którzy dopiero w trak
winien osiągnąć kwotę około 60 · milionów
dola.rów.
Oznacza to, że nasz eksport włókienniczy
uwielokrotnił się już w porównaniu z latami przedwojennymi.
Wyśc19
EKSPORT WIELOKIERUNKOWY
PZPW. Nr. 39 uzyskały w przędzalni 120
38 w JO:~ proc. w przędzalni i 105 proc. w tkalni.
emysł bawełniany
Pr
ta okoliczność, że eksport
Ważna jest i
PZPW. 30 w Zgierzu wykonały swe zobowiąza· proc., a w tkalm 105 proc. planu. PZPW. w
. .
.
~
nasz ma charakter wielokierunkowy.
2 gru_<lnrn. na.11.epsze ~ymk 1 pro<lukrv~e w nia dzienne w przędzalni w 114 proc., a w tkalni Ozorkowe zanotowały znaczne przekror·zenie pla·
do: przemyslc baw_ełnian_vm 0 ~ 1 ągnęła w!oga P. Z. P. w 101 proc. Natomiast PZPW. Nr. 31 w Zgie· nu w przędzalni (116 proc.) i w tkalni (117
włókiennicze
materiały
Wysyłamy
ZSRR, Szwecji, Jugosławii, Bułgarii, Rumu- R Nr. Hi, ktora w.'•konał~ plan dzienny .w 140 rzu planu w tkalni nie wykonały.
proc.).
nii, Węgier, Danii, Norwegii, Holandii, Fran- proc. P. z. P. n. Nr. :i dąząc do wykouama clal·
c.fi, Szwajcarii, Finlandii, Anglii. Turcji, Cze sz.vch swych zobowiąz:i.ń o~iągnęły w tkalni 113
Afryki Wschodnie.i, Australii, proc., w przędzalni średnioprz~dnej 101 proc., a
chosłowacji,
Belgii, Brazylii, Egiptu, Ko~go, Iraku, Iranu, w pnęclzalni odpadkowej 117 proc. ZRloga P. Z.
Syrii, Tranjordanii, Urugwaju, Stanów Zje- P. R Nr. 7 UZ)'Skała znaczne przekroczenie pla·
dnoczonyrh Ameryki Północnej, Marokka, nn dziennego w tkalni 124 pror.. i w przędzalni
Algeru, Tunisu, Chin, KaJ:>~cly i do państwa
Radosny wyścig pracy, zapoczątkowany punktach miasta. W po5zcz.ególnych grupach
proc„ a załoga P. Z. P. Il. w Zgierzu znowu
Izrael. Liniami kolejowymi i okretowymi we 110
w_vlf'gih·mowala się doskonałym wynikiem wszystkich kierunkach świata idą trans1>or- 1:n proc. plann.
przez kopalnię Zabrze- Wschód na cześć ·zje- osiągn'.ęto następujące wyniki pracy:
ty z wytwllra.mi pracy włókn'3rzy Łodzi,
Grupa 1-sza, pracująca na ulicy WarszawP. z. P. B. Nr. 2 w:vkonaly plan dzienny w dnoczenia Partii Robotniczych zatacza coraz
Bi"l!'ka i innych oiirodltów włf1kif'nniczych.
Eksportujemy najbardziej różnorodne wy- tkalni w 111 proc., co właśnie umożliwiło im wy· szersze kregi, Ostatnio mamy do :ianotowa- skiej - wywieziono 170 wózków kolei wą
przeclkon· nia fakt przyłączenia s·ię do twórczej pracy skotorowej ziemi, o łącznej ilości 130 mtr.
roby przemysłu włókienniczego od perkali- konanie ilnia następnego zobowi~zań wvkonałv
gresowvl'h. P. Z. P. B. w Ozorkowie
ku zaczynając i na różnych narodoWYch odwprawdzie plan w pr7.ęcl7.alui o<lra<lkow~j, nat~- i wojska,, które w ten sposób dokumentuje sześć.. ponadto przerzucono w miej5cu 270
mianach muzułmańsk!ego fezu kończąc.
mtr. sześć. ziemi z wykopu pod linią trammiast w prz<'rlzalni średnioprzędnej i w tkalni niero~erwal111ość z klasą robotniczą.
MADE IN .POLAND
planu nie W\"konały.
W jednostce wojskowej Centrum Wyszko· wa;~wą.
P. Z. P. B. w Pabianicach uzyskał.v w prz\'· lenia Sanitarnego w Łodz( na zebrnniu oa szczególną uwagę zasługuie fakt, że ia
Grupa 2-ga, pracująca na lere'lie bylego
wyrobów eksportowych dzalni cienkopi;.zędncj 134 proc., w prz~dzalni
kość naszych
ghetta - naładowano na wozy 300 mtr.
je.
poświęcenia
projekt
wyrnnięto
ficerskim
stale się poprawia i ilość reklamacji od kli- śreclnioprzęclnefl 12 proc., w przęd1.alni odpadko
&ześć. gruzu oraz splantowan-0 150 mtr kw
entów zagranicznych była w roku bieżącym wej 101 proc. tkalnia poprawiła znacznie wyniki dnE!go dnia pracy na rzecz Zarządu M:ej- terenu wyrównując doły o pojemności i5
o wiele mniejsza, aniżeli w latach ubiegłych. swej pracy i plan dzienny wykonała w lO!l proc. skiego. Wniosek został przyjęty przez zebra· mtr. szęść.
Jest to przede wszystkim zasługa robotniGrupa 3-cia. pracująca w Parku Poniatow
nych entuzjastycznie. Inicjatywę tę p-OdjęU
Przemysł wełniany
ków, ale nie należy przy tym zapominać i u
skiego - przekopano 4011 mtr. kw. trawkursanci
zawodowi,
podoficel'owie
również
przP<lkon;_!re
2 grudnia we wRpółzawoilnirtwi!'
roli, jaką w tym wypadku odgrywa należycie
nika.
wyszkolony aparat hrakarski Centrali Tek- sowym nz~·"kRl,v PZPW ~r. fi 1~0 rro•·. phtnu Kur&u Doskona1ema OE"cerów Służby ZdroGrupa 4-ta, pracująca w byłym parku
stylnei, który cor::iz lepiej, trafniei i dokład ilzienncgo. P2PW ~r. 4 uzyskałv 11 ieC'O muiej•zy wia, kursanci Batalionu Fodoficerów Sani
niej określa jakość odbieranych z fabryk to- wska711;k wykonania planu-ll!J pro<:. PZPW. tarnych. kursanc· Batalionu Akademickiego, Geyera koło kiliniki stoma toloq:cznej
splantowano i wytaczkowano ziemi o łącz..
Nr. ~ w.1·konały plan w przędzalni w 10Q pro':„
warów.
żołnierze i prac-0wn:cy kontraktowi oraz o- nej i)-OśCi 150 mtr. sześć., por.actto przerzuuzyskały
2
Nr.
PZPW.
a
proc.,
l02
w
tkalni
w
a
--;
Poland:'
in
„Made.
marka
temu
Dziekl
12 ton płyt ch<>dinikowyich na odłe
.,Wyrób pols:'ri" zyskuje sobie coraz w1ęceJ w przędzalni 125 proc. i w tkalni 101 proe„ ficerowie i pracownicy kontraktowi Szpitala cono
głość 300 mtr.
PZPW. Nr. 1 uzyskały w przędzalni clość pokaź· Klinicmego C. W. San. Zwrócono się do
·1znania '!a szerokim świecie.
Za;:- adu. Miei$k'.eqo z prośbą o przydzielenie
Grupa 5-ta, pracująca w Parku Ludowym
lCONKURENCJA NIEMIECKA i J.,t\.PONSKAlm~ 1Htdwyzk~. Nat.rnnia~1 w prwrlralni wvkn.zaly >r ·1ów .lo pracy
zasypano doły strzeleckie,
Zdrowiu na
pl:rn
wvko11alv
36
Nr
PZPW.
nirdohór.
pcwiPn
NA WIDOWNI
W niedzl.:>le dnia 28. 11. br. wyruszyły or7erzucając okoln 190 mtr
ziemi.
sześć.
Jest to o tyle ważQ~, że koniunktura eks- wr w~z."~tkirh ocldzial:it11 111z<'r·ii;t11ie w JO'.J p;·oc. grupy. sklada.ia.ce się z oficerów. oodoficerów
Czyn oficerów, żołnierzy i pracowników
portowa na rynku międzynarodowym poczy PZPW. Nr. 37 wykonały plau w przędzalm w zawodowych, ku.r~antów, szeregowych i pra~;towych C, W. S. je@t aoc:im" m.aśla.
n2 w t.;,i chwili ~U.ować aie mniej korzy- 109 11roc.„ a w tkalni~ 102 proe., & PZPW. Nr.
oowniików. ,Iron~ ~ ~ ~ ~
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Wojsko polskie czci pracą .
zjednoczenie klasy robotniczej
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Państwowej

„Osiągnięcia te poza wszelkimi względaini technicznymi, poza wspaniałą pracą załogi zawdzięczamy również zdrowemu koLeżeńskiemu zżycm się załogi. To czyni z
naszej załogi jeden zwarty organizm, ożywiany jedną wolą. dążący do jednego ce~u,
jakim jest ugruntowanie przez pra~ę siły
Polski Ludowej. To zżycie się, tę jedność
pracy k o'ł parnaszeJ- za ł ogi. zaw d z1ęczamy
tyjnych, Rady Zakładowej, ZMP i Lidze
Kobiet".
Zebranie zakończył tow. Przewdzięk Kle·
mens, proponując załodze oddanie zarobków jednej godziny pracy w dniu 4 grudnia n l pomoc dla rodzin Etrajlmjących górników francuskich. Zebrani wniosek przyję
li.
Sala pustoszeje. Za chwilę, po odejściu
zmrnny, która pracę skończyła jest to znawu sala fabryczna, ogarnięta rytmem pracy. Udaje mi się zamienić kilka słów z mło
dziutką Dziędzielą Stanil':ławą, która już
odchodzi ze swą zmianą. Pracuje od półto
ra roku. Na początku podawała balony, ale
od razi· chciała pracować na maszynach,
dzi0i?j umie pracować na kilku maszynach
i jest przodownicą pracy.
Takich młodziutkich pracownic, członkiń
zMf>, jest w fabryce kilka. Wszystkie wy•
różniają się ambicją pracy i społecznym
wyrobieniem. Cóż za wspaniałe kobiety wyrosną z tych dziewcząt, kobiety socjali·
stycznego jutra!
W faJryce z~trudniającej 641 osób 85 procent - to kobiety.
Jest Łacwik Pelagia, pracuje 7 lat! Ruchy rąk ma błyskawiczne i bezbłędne.
Skromnie tłumaczy się „A cóż ja bym sama zrobi:a, pracuje nas 'l w grupie i jeśli
ja jestem przodownicą, to i każda w mojej
grupie musi być przodownicą. Opóźnienie
pracy jednej hamuje pracę w całej grupie.
O, Marysia Nowacka, najmłodsza w naszej
grupie (21 lat) a robi tyle, co każda z nas
i jeszcze rozśmiesza, gdy jesteśmy w złym
humorze. A majstrowa naszego oddziału
Broniecka, a mechanik Tonicki, gdyby nie
ich staranie i troska o wszystko co nam
potrzebne, same mimo najlepszych chęci nie
wiele byśmy zrobiły".
Prawie to samo mówi Malinowska Ahna,
Gabrańczyk Zenobia, która pracuje tu razem z córką Teresą - również przodownicą pracy.
Tę zależność zespołową pracy pod'kreśla
również Nowacka Ignacja, która osiągnęła
400 procent normy.
Dyrektor Reich nazywa załogę fabryczną
której niezmordowanym
zgraną orkiestrą,
::itroiciele;n jest tow. Rurawski. Tow. Rurawski prosi, żeby mu dać spokój „nie róbKa inou:sk.a Mana ·
lgnac3a
mówi. Ale
cie ze mnie_.primadonny" chciałby bardzo uczcić wyróżniających się
w pracy majstrów: Wiedeńskiego, Ku daj a
i mechaników: Siniawskiego, Majewskiego,
Bii1czaka, Woźniaka, Luczyńskiego.
MaWśród mechaników jest kobieta ciaszek Wanda. W czarnym lśniącym farprzyzn~no _np. Państwo_wemu Urzędo_wi tuchu, starannie uczesana, wygląda jakby
RepatriacyJnemu, drugim razem - tn- się podniosła zza biurka. Pracuje czwallty
rok. Od początku interesowała się pracą na
nej instytucji,
Obecnie znów nadarza się sposobność maszynach i pod kierunkiem tow. Rurawotrzymania lokalu dla żłobka. Opróżnia skiego wyszk.81.iła się na mechanika. Obecsię budynek po Państwowych Zakla- nie kończy odbudowujący się w fabryce
kurs dla mechaników, Jeszcze jedna kobiedach Przemysłu Dziew;arskiego, które
·
ta przyszłości!
przeprowadzają się do ł,odzi. BudynNie wszyscy przodownicy pracy zostali
kiem tym dysponuje Zarząd Miejski - tu wymienieni. Choć trudno nie wymienić
uważamy, że otrzymać go powinna za- choćby Derdoń Genowefy, Zalepy Marii.
loga Pabianickich Fabryk Konfekcyj- Tak samo jak nie można było umieścić
nych, by urządzić tam tak niezbędny wszystkich ich fotografii. Ale trud ich
czci dzisiaj każdy, komu drogą jest budowa
żłobek.
rDz) Polski Socjalistycznej.
Dyr. Reich zapoznaje mnie z treścią wy·
kresów, które są umieszczone na każdym
oddziale i przy każdej maszynie. Czerwona
kreska - to plan roczny, to co musi być
kwintali dziennie to znaczy o 1.5 tysią zrobione. Zielona kreska - to produkcja
ponad plan ! I ta zielona kreska śmiałym
ca więcej niż w latach poprzednich.
odbiega w górę od kreski czerwonej
rzutem
Jeśli chodzi o „surowiec" dla naszych cukrowni, to w tym roku wielu - to ona wyka:luje jeden milion żarówek
plantatorów dostarczyło o 20-25 pro ponad plan.
Ale ta zielona kreska obrazuje tylko ilocent więcet buraków, niż to było za- ściowy wzrost produkcji nie obrazuje wzrokontraktowane, przy czym były to bu- stu jakości, która stale się polepsza. Jak
raki o znacznej zawartości cukru - do w styczniu tego roku przeciętna wytrzyma16 procent, co zawdzięcza się przede łość żarówki wynosiła około 900 godzin,
wszystkim dobremu nasłonecznieniu w we wrześniu wzrosła do 1600 godzin.
końcowym okresie wegetacji.
W tę zieloną kreskę codzień są wpatrzr Tak więc możemy być pewni, iż cu- ne oczy każdej robotnicy i każdego robotniI.fru będziemy mieli w tym roku p0d ka. Jest ona najwyższym akordem zgranej
dostatkiem i wszelkie kalkulacje spe~u orkiestry, jaką jest fabryka żarówek L-1.
(sb)~
!antów spelrną na niczym.

na 17 lat liczą~a Stanisława 1Jz1~dzi&ła. Je„
świeży głosik drży trochę, gdy mówi: „Koleżanki i koledzy, zrobiliśmy plan wcześnie~
i więcej tak, jak chciehsmy sami. Nikt
przecież nad nami nie stał z batem. ani nas
nie przymuszał, wyniki uasze zawdzięczamy
WYKONAŁA 5-CIOMILIONOW.~
zgodneJ współpracy wszystkich".
żARóWKĘ
Następnie przemawia w imieniu mechani_
Rada Zakładowa · Dyrek · f b 1_CJa a ry.a.1t wy I k,ow ob . F
l
. rancza k J,ozef , z zawo d u mechasłały do tow Prezydenta Bien t
1
a nas ępu- nlk, obecnie asystent kierowmlrn produkcji.
jącą depeszę;
Ob. Fronczak zagrzewa załogę ambitnym
„ Tow. Prezydencie!
zawołaniem „lepiej, więcej, oszczędniej KOMU WINSZUJEMY
Załoga Fabryki Zarówek L-1 prze- ażeby w każdej chacie zabłysła żarówka,
kroczyła swe przedkongresowe zobo- która rozproszy mrcki nocy i mroki ciemNted1.f.ela, dnia 5 grudnia 1948 r·
wiązanie wykonując 2 grudnia o gojz noty".
Dziś: Kryspiny
Przernawia również majster tow. Ruraw16.21 - 5-ciomilionową żarówkę".
Oprócz Rady Zakładowej i dyrekcji fa- ski - obecnie kierownik produkcji ,.Już
WAŻNIEJSZE TELEFONY
bryki telegram podpisali przodownicy pncy wkrótce ukończymy montowanie szóstego
Straż Pożarna - O
przedstawiciele kół partyjnych i młodzieżo zespołu maszyn, a wtedy - "" przyszłym ro
Komisariat M.O. - 63.
ku - wyprodukujemy z::i.acznie wię :ej, r.if
wych oraz przedstawicielki Ligi Kobiet.
P. C. K. - 112
milior;ów Ż<..rÓNeii:, „Dla jego pasji pracy.
5
Już po przekroczeniu progu sal fabryczDworzec Kolejowy - 9J
nych, w tej uroczystej chwili uderza rado- z jaką montuje ze szmelcu coraz nowe ze66
Zarząd Miejski I sny nastrój. całe~ zało?i, potę~owany jesz- społy maszyn, każde zamierz~nie produkPZPB. - 23
cze ro~brznuew~Jąc~1 wszędzie dźwiękami cyjne jest możliwe. Huczne oklaski, ser!
Telegraf - 213
muzyki. OkazuJe się, że cała fabryka jest deczne okrzyki i wesoły śmiech daje wyra.2
PPR. - 5
~r~diofonizowana i w każdej sali jest gło ciepłej atmosfery jaka łączy tu wszystkicł
towarzyszy pracy. Jest to zrozumiałe w ta·
Zmiana numeru telefonu Ubezpie- sruk.
czalni Społecznej - zamh..-:t nr 208 W dniu 3 grudnia w czasie przerwy kim zespole. Tu każda majstrowa i każdy
nr. 35.
zmianowej (o godz. 13-tej) zbierają się majster · to byli robotnicy, tak samo, jal:
wszyscy w sali produkcji przygotowawczej. większość administracji.
Dyrektor Reich w przemówieniu swym
N a długie uroczystości nikt nie chce tu
KINA
tracić czasu. Cóż z tego, że plan roczny kreśli obraz pracy w ciągu całego roku. Do
film produkcji
Kin.o. „Pol0nia" ukończono już w dniu 27 listopada. Do koń maja tego roku fabryka pracowała poniżej
czesk1e1 pt. „Ostatni Mohikanin''.
ca roku" jest jeszcze prawie cały grudzień planu. Duże trudności materiałowe, techKino „Robotnik" - „Piotr I-szy" - i w tym czasie ma być wyprodukowany 1 niczne i organizacyjne hamowały wysiłki
załogi. Obecnie trudności te, zostały usumilion żarówek ponad plan.
druga seria, dozwolony od 14 lat.
W uroczystości oprócz całej załogi i ad- nięte i fabryka z tym sąmym zespołem maministracji biorą udział przedstawiciele szyn, plan ~~~onyw8: w ~20 --:-: 1~0 proc~nWojewódzkiego Komitetu PPR i Związków tac~. „Zr?b1lismy _więc~}· am~eli zobow1ą~
11
""
z:nów1
za!iśm:y się, zobowią~alismy się .
W niedzielę dnia 5 grudnia rb. w Za~odowych. .
Pierwszy zabiera głos tow. Szm1ch Ry- ob. Reich - wykonac plan do 5 grudnia wynajętej sali Domu Katoli ki ·
. - ~ ego przy , szard - przewodniczący Rady Zakładowej ~konaliś~y ~o "!' dniu 27 Iist?pada w il?.
1 z
u: _eromskiego o~będz1e st~ przedsta-: sekretarz koła PPR. W krótkich słowach sc1 4.915.9J0 z~:?wek. W ~~uu, 2 grudmr
Wienie teatru kuk_tełek specjalnie spro J podkreśla ważność święta, jakim jest dla cyfrę zao~rąghhsmy do 5 nuh~now. Te cyI całej załogi zakończenie produkcji 5-ciu fr~: są naJlepszą ocen~ naszeJ pracy. ~~
wadzonego z Łodzi.
Bezpłatne bilety dla dzieci pracowni 'milionów źarówek. Po 'lim na zaimprowizo- konca roku ~konam~ dodatk?wo na czes_c
ków fabryki' żarówek L-1 wyda ie refe- waną ?'ló~icę - zwykły ~tołek - w?hadz· ~on~res.u ZJ~dno'.!zemowcg0 Jeszcze 1 m1przodowmca pracy młodzmtka, bo mespeł- bon zarowek .
rat socjalny tej fabryki.
W dniu 27 listopada załoga ukończyła
plan roczny produkcji w ilości 4.915 tysięcy żarówek, który zobowiązała się na cześć
Kongresu wykonać w dniu 5 grudnia.
2 GRUDNIA O GODZ. 18.24 ZAŁOGA
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PRACA W DNIU „BARBARKI"
_Praco_wnicy odlewni Pal'lstwowego
Gimnazjum Mechanicznego w Pablani·
cach_ na zebraniu w dniu 3 bm. postanowili tradycyjne święto hutnicze „Bar
barki" przypadające na dzień 4 grudnia
p;zepracować ze zwiększoną wydajnoś
dodatkową
cią, by dać w ten sposób
i
produkcję tak potrzebną dla Polski
u~zcić zbliżają;:;y się moment zjednocze
ma obu partii robotniczych.
Dotychczas w dzień ten odlewnicy
nie pracowali. Powyższe postanowienie
jest dowodem nowego stosunku do pra
cy wolnej od wyzysku kapitalistyczne
go i świadczy jak droga jest klasie robotniczej idea zjednoczenia wszystkich
rił w celu zbudowania socjalizmu.

Z FABRYKI

ŻARÓWEK

L-1.

świetlicy fabryki żarówek L-1 zbie
rają się pracownice fabryki przy miłej
pracy dla dzieci. Spod ich zręcznych
palców wychodzą kolorowe lalki, pajace, i różne inne zabawki. Przygotowa"' ia do gwiazdki są w pełnym toku.

W

D. K.

ODZNACZENIE ARTYSTY OPERY
POZNAŃSKIEJ

Łacwik

NO".»acka

Petagia

Fabryka Konfekcyjna

wola o lokalI na

Pabianicka Fabryka Przemysłu Kon
fekcyjnego - to zakł2dy, które zatrud
niają stosunkowo największą ilość kobiet - 99 procent liczącej 11 OO osób
załogi, stanowią robotnice. Większość z
nich posiada małe dziecl. A tymczasem
fabryka nie ma jeszcze dotąd żłobka.
Koło Ligi Kobiet (licząc 600 członkiń)
od dłuższego czasu prowadzi walkę o
uruchomienie żłobka. Na przeszkodzie
:;,toi jednak stale brak lokalu: Zdarzyło
się już kilkakrotnie, że lokal na żłobek
przyrzeczone
przeszedł „koło nosa" już pomieszczenie w ostatniej chwili

Cukru n1amy poddostatkie1n

Podczas w gdy w latach ubiegłych
Artysta Opery Poznańskiej Hugo Zo- kampania cukrownicza ciągnęła się zwy
tey odznaczony został z okazji 45-lecia
pracy artystycznej krzyżem oficerskim Po kle do połowy stycznia, wszystkie czte
ry cukrownie naszego województwa:
Jonia Restituta.
w Dobrzelinie, Leśmierzu, Ostrawach
r- ERWSZA W POLSCE K WL:\CIARNIA i Wieluniu zakończyły tegoroczną kam
panię cukrowniczą już do dnia 1 gruSPOŁECZNA
W Bydgoszczy otwarta została zorgani- dnia.
'.owana przez Państw. Zakłady Hodowli
Cukrownie nasze po wykonaniu pla
Roślin pierwsza w Polsce kwiaciarnia spo- nu rocznego w dniu 30 listopada przyteczna pod firmą „Kwiaty dla świata stąpily do produkcji d'1datkowej. Wypracy".
konanie przedterminowe planu tłumaW nowootwartej kwiaciarni ceny są o czy się między innymi i tym, że w roku
50 procent niższe niż w kwiaciarniach
bieżącym zdolność przetwórcza cukroprywatnych. Cena jednej ciętEj ch;,-yzanwni wynosi la pr7t'ciętnie 10,5 tysięcy
temy wynosi 20 złotych.
Wydawca: Woj. Konute• PPR w LoC:zi.

żłobek

Komitet R.edakcyJuy.

Rect.
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I
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Czy sport w Polsce Ludow· e1·

Ciekawa

11 ~iille~!yni:i:!i~
~~~~=rif1ef:~
~~eś~
n:.

Ekiem pełnym uroku i optymistycznej wia
two:rną
Zespół
człowieka.
w
F'!-.iewska, 2yczkowska, Bartosiewicz, Puch
mewska, Skwarska, Borowski, Biernaclri,
~lk~wski, Dejunow;cz, . Grabowski, Kłosmski. Kozłowski, Lubelski. Lapiński, Lodyński, Maciejewski, Ordon, Staszewski,
Woźniak i słuchacze
Wojciechowski,
~~ST. Opracowanie muzyczne Tomasza
RaczkowskieWładvsława
i
ettera
h.1esew
go, dekoracje i kostiumy projektu Otto ;;:
A?'-ez:a .. Tańce w. układzie Jadwigi Hrynie-1
wickie].

•
•
pozosłac' na d a I ,,apo1I•tyczny łł,•
pow1n1en

Jakie zobowiqzania przedkongresowe winni wziqść na siebie działacze sportowi
O pozytywny i szczery stosunek do Demokrac1'i Ludowe1'

Tow Kaz'm1'erczak -

I '.:'

Przyczyną izol·ae:fl' sportowców, jaką do
tej _pory _wyka:z;ują w st<;>sunk1:1 do zag_adniień
ogo1nopanstwowYch tkwi, m01m zdamem •
mów.i tow. KaźncierCZJak - przede -m.zystkim w tym, że w sporcie naszym wciąż
wiodą prym d:z:i.ałac:ze tak ~a·ni „~jt'
Teatr „OSA." Trau~tta 1
nri.". Ci „bezpartyjn;." panowie uznali, że
(w sali „Syreny")
sport w Polsce demokratycznej powinien
Otwar<!ie sezonu 1948-9. Codziennie o ,.
być apolityczny, chociaż bardro by . im odi
19.30, w 11iedziele i święta o 16 i 19.30
poWiadała pol~tyka ·możnych, polityka ucicieszą.ca się wielkim r_ozgłos~m korne~ia :
sku w stosl\llilku do świata pracy.
L
muzyczna Pt. „Porwarue Sabmek", Udz1ał
_ Weźmy choćby jako przyilciad stooiunki
biorą.: Józef Węgrzyn, H. Gruszecka. B.
pall/Ujące w ŁOZPN-ie _ móWli tow. Kaź~j
Halmirska, Z. Jamry, Z. Zarembian.ka,
Już niejedino1aytnie na łamach naszego mierczak. statut Łódzkiego Okręg. związku
W._ Brzeziński. J. Darski, J. Sciwiarp '.sma wypowiadalliśmy się za kon~ecz- Piłki Nożmej przewiduje, iż celem Związlm
sk1, H. Rzwaicer. Reżyseria: H. Gruszecka.
Walczy- je&t popieranie sportu i podnoszenie jego
Dekoracje: J. Galewski. Kostiumy: .J. M. n-0ścią c.eystlb w naszym sporcie.
Szan-cer. Przy fortepianach: Z. Wiehler l~śmy i walczyć będzJiemy nadal o nowy je- pozJiomu. Apolitycznym" autorom statutu
i W. Svnder. Ka.sa snr7~„;~ hil ?h' od 10 go ktlerunek. W wa.1-ce tej zjednywamy sab'.e chodziło ~·nic innego, jak 0 .izolację młorano hez nrzerwy, tel. kasy 272-70. Tel. coraz więcej s.przyrnierzeńców wśród sa- d'llieży od wszelkdch przejaiwów naszego żymych działaczy sportowych, n ie mówiąc już cia poLltyCZJnego i społecznego_ Przed wojną
biura 107-78.
jednak większość z tych panów nie stała
o całej opinii postępowej w Łodzi.
ADAMSKA
Dr Z. LATOSZEWSKI j
W związku ze zbbiżającym się Kongresem tak twardo na gruncie „aipoló.tycznym" w
W FILHARMONII
W piątek, 3 grudnia, o godz.inie 1,.15 Zjednoczen'.owym i entuzjazmem, którego da sporcie. Przypomnijmy sobie jakto powoływa
w XI Koncercie Symfonicznym Filharmo- je mu wyraz cały świat pracy, zastanawiali no do życia przeróime klubiki i kll\]by przy
nii Mie.iskie.i w Lodzi wystąpi~ gościnnie śmy się !1.liejednokrotnie, jakii. oddźwięk wY- organizacjach nie maJących nic wspólnego
Dr. Zygmunt Latoszewski jako dyrygent woła ten entuzjazm wśród naszych sportow: ze &portem, albo jak za cza.sów sanacjli. po.i Zofia Adamska - solistka (wioioncze- ców i czy to wieLlcie wydarzenie pobudZl woł.Y'Wlano do życia !cluby fabrytkanckie któ
ia). W pr-0g-ramie: .. Szecherezada" Rim- kh rówinież do jakiegoś CZ1ynu, choćby ~ rych głóW'llym celem był-0 wychO\łlani~ odsllij-KorsakO'\.v a. „Preludia" Liszta i Kon .. j bolliCZ!nego, którym zechcą zadokumentowac danych sobie łamistrajków.
_ Jeden z czołowych klubów łódikich _
cert wiolonczelowy Dworzaka. Kasa Fil- swą łą=ość z całym naszym społeczeństwem
na czele
harmonii czvnna codziennie od godziny Na podobny pomySł wpadli do tej pmy tyl ciągnie dalej nasz rozmóW(:a
10 ..:.. 13. zaś w dniu koncertu -Od 16 do ko kolarze, inni w.Ykazują całkowitą rezer- którego w owym czasie stał pomocnik doroznoczecii.:i krnnr-ertu. Część biletów prze- wę i najprawdopodobniej postanowilJi prze- wódcy korpusu płk HilaTSka. nie by~ wówczas tak ,,aipolityczny" jaik dzisiaj. Parnięznaczona dla c>:łonków związków zawodo- spać ten dziień.
ZwrócilJi.śmy tam wybory_ Pod,czas, gdy cały obóz demokra
- Czemu to przypisać?
w;icJ:t. rozprow~dza Wydział Knlturalnosię kit!ka dni temu z tym nurtującym nas tyczny pootanowił bojkotować tę sanacyijną
Oswrntowy OKZZ (Traugutta 18).
pyt!tniem d-0 wicepreze&a Łódzkiego Okręgo. swpkę, klub ten „in gremio" wypawiedzJiał
W sobotę „Porwanie Sabinek"
wego Związku Piłki Nożnej i prezesa K. S. się publicmie za udziałem w wyborach j
z J. Węi?;rzvnem
Zryw tow. dyr. Kaźmierczaka, który już wszyscy jego człorukowie byli zmuszeni do
Teatr „Osa" przeprowadził się do sali niejednokrotnie w rozmowach z nami ubole- wzięcia w nich &weJ?o ·ud21iału
,.Syreny" i w S<Jbote 4 grudnia o god:zi.nie wał nad zatęchłą atmosferą panującą wciąż
- Czy stan obecny w kłubach, w klf..órych
l9.30 otwiera sezon 1948-49 komedią mu- w łódzkim sporcie, czekając od niego jak pozia tema.tarni sportowyim.i innych spraw,
z:vczna pt. ,,Porwimie Sabinek". Udział zwykle śmiałej i bezkompromisowej wypo- innyich zagadnień nie omawia się z jego
bi or~: Józef Wegrzyn, H. Gruszecka, B. wiedti w tej sprawie. W
oczekiwaniach członkami, możemy utrzymywać nada'1? Ha lm irs ka, Z. J arnrv, Z. Zarembianka. W. swych nie zawiedliśmy się.
pyta nas.z interlokutor Oczywiście - nle
Brzeziński, J. Darski. J. Sciwiarski i H.
.., - - -- - - - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - ·
Szw~jcer. Reż"seruje H. GruS?ecka. Przy
fortepianach: Z. Wiehler i W. Synder. De·
kora c.ie : J. Galewski. Kostiumy: J. M.
Szancer.
Lyżwiarze trenują w Czelabińsku
Teatr „IUEJ,ODRAM"
Mos.kwa. (obsł. wł.) W Czelab ińsku rO'Lpo- , stająca liczba zawodndików, lecz rowinież clą
ul, Trau~tta 18 (gmach OKZZ)
się poziomu ich wyników.
czął się obóz trening-0wo-dookonalący dla 50 głe podnoSrLenie
Dziś o godzinie 19.15 „Gody weselne" widowisko ludowe w układ7ie i reżyserii cwłowych łyżwiarzy figurowych z RepubJi- W ciągu ubiegłego seZQil/U poprawiono 147
LP""" ~"hillera. Pełne urn1•11 wiil0nr;" 1'0 lti Rosyjskiej_ Oprócz zawodll1ików z Moskwy, rekordów Republi1k i w różnych gałęziach
<'Piera się na motvwach obrzędowych, teks- Leningradu i B :ałorusi, zinajd<u.ią się tam sportu. 1850 rewodników osiągnęło wymiagatach mówionvch, śniewach i tańcach zwia- również reprezentanci republik nadba.ltyc- ne minima i wstało zaawainsowanyich do
gru:p wyższych . Liczba mi1;.trzów sportu ZS
zanvch z ludowvm obrz10em s0bótki. we- kich oraz Republiki Karelo-Fińskiej,
sela i dożvnek. Kompozycja muzvczna Wła
Łyżwiarze <:i przygotowują siię do występu RR WZiI'OSła. dwókirotnie w porówmaniu z r.
Si- w dniu 6 bm z okazji rocznicy Kon&tytucj i 1946· ~ 4 -C~ da!sz.yc~ miwodruków u~kal-0
dvsł::1wa Raczl<:owskjpo-0 i. J<<>7tmiPMa
korskieg-o. tańce Barbarv Fijewskie.i. ko- Stalinowskiej W zawodach tych będą ucze- tytuły ~.słuzonych mistrzów spo1tu Z'W'lązku
stiumv i dekorac.ie PL--;-•„wa Cegielsk1e- stniczyli mistrzowie ZSRR oraz wszystkich Ra<l~:eckiego. W mwoda:h, jakie ~były. się
sto.
w ?ągu roku na tereme Repub1iki W7'.1ęro
republik związkowych.
Zrobiono
.. udział ok. 300.000 sportowcw.
.
.
.
Teatr Kameralny Domu ~ołniena
Sport na Łotwie StaJe się coraz b~ziei rówlllież ~ele w dziedeJin.ie zwiększenia Ucz
ul. Daszyńskiego 34
pow~zechny. V:. ciągu. tego ro~ ?8:stąp1ł dal by objektów sportowych, W ciągu, tego roDziś i codziennie o godzinie 19.15 sztuka szy Jego rozwoJ, tak ze obecme JUZ 1940 to- ku wybudowano setki nowych
boisk na
T. Rattigana ,,Kadet Winslow". Udział bio warzysf:w, siportowych zrzesza ogółem 110.000 wsiach i przy 2lakła.dach pracy, uruchom:i.o~
rF1 ~ St!',.,; . . i„n1 "'R;~1 ~~~ --· "' . .,. ..
zarwod~·1k~. <i w t_egoroczn:vch _biegach na no dziesiątki nowych stadionów 1 ośrodków
Edward Dziewoński, Irena Horecka, Wan- przełaJ WZ'lęło udział 281.000 osob.
wodnyich. Obecnie czyni. ~ staral!l.ne przy
da Jalmbińska, Janusz Jaroń. Halina KoO rozwoju sportu śwfa<lezy nie tylko W'lra gotowania do otwarcia sezonu zimowego,
esobudzka.Andrzej Lapicld, Adam Mikoła
jewski i Konstantv Pą.gowski. Reżysema
Erwina Axera. Dekoracje i ostiumy Wła
dysława Daszewskiego. Krusa czynna od 11
do 13 i od 15. Tel. 123-02.
Teatr Komedii Muzyczne.i .,LUTNIA"
wyścigu
Piotrkowska 243
War&zaiwa (obsł wł.) W Redakcji „Głosu jak w tym seZOID!ie, wspólnie przez Redakcje
Dziś i codziennie o godz. 19.15 „Piękna Ludu" odbędzie się w poruiedz:iałek konfe- „Głosu Ludiu" i „Rudego Prava".
Helena" oper.a komiczna w 3 aktach J. rencja informacyjna, na któ.rej przeprowaW konferencji wezmą udział: szef Oddziału
Offenbacha. Biletv wcześniei do nabycia w dzone zos·taną rozmowy wstępne w sprawie Sportu GUKF - ppłk. Czarnik, prezes G0Piotrul.
Zwią.zku Artystów Plastyków,
organizacji m i ędzynarodowego wyścigu l.tc·la.r łębiowski i kpt. szosowy Wismicki z ramiekowska 102. a od godziny 17 w kasie tea- skiego WarSiZawa WarszaiĄ-a, nia PZKol. oraz. pr:ziedsitawiciele
Praga Redakcji
trn. w niedzielę kasa teatru czynna od go- organizowanego w przyszłym roku, Podobnie „Głosu Ludu".
dziny 11.
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Pier'\Vsze roz010-wvy
na temat

KONCERT TUR

Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego - Zarzą.d Wojew6dzki i Crmtralne Biu
Okręg- Łódzk; Ur7.ą.dza
r~ Koncertowe koncert w sobotę 4 grudnia 1948 roku o
!!ndz. 16.30 w i:;ali Zarzadu Wo:iew0•h1{ie!?O
CRDK ul. Piotrkowska 243. U'l'UR dział biora: Lódzka Orkiestra Symfonie"lna. dyrvgent ,T ózef Pawłowski, soliści Julia Gorzechowska - sopran. Anna Tokarczykówna - fortepian. W programie· ,
Pieśni i tańce - dawne i ihiq;„;s.ze. r.>l'.'ze<l
sp:rnedaż biletów w kasie OKZZ. ul. Traugutta 18 i w EekrrtariRcie Zarz. Wojew.
'TUR ul. Piotrkowska 243 a w dniu koncer
tu w lrnsie TUR-u. C„11a zł. 25 dl„ <>~ł onków Zwią,zków Zawodowych.
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WIECZÓR AUTORSKI PAWŁA HERTZA
W poniedziałek dnia 6 bm. w <?śr~~
Propagandy i S-z:t.uki (Park SienkieW1cz.a)
Wydział Kultury i sztuki Zarządu MiejskieE!O w Łod7.i uTządza wieczór autorski Pawła
Herlza. Początęk 0 godz. 19-ej. w~ten he7 ·
D-019202
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Mistrzostwa bokserskie

W dniu 5, 12. br·. o godz. 10-ej rano, w
garnizonu łódzkiego
lokalu klubu przy ul Kopernika nr 55 odDzisfaj w hali Wimy rozpoczynają ~ię mizebranie wszystkich cz'nnków strzostwa bokserskie Garnizonu W.P. (ŁódtJ.
będ.ri e $ ię
Mistrzostwa trwać będą 3 dni, w niedzielę,
klubu. Obecnoś ć ob-OWlązkowa.
poniedzi ałek i wtorek. Początek zawodów w
Zarząd
niedzielę i poniedziałek o godz. 16, we wtOrek o godz. 9.
W mistrzostwach startują między innymi:
Kazimierczak i Kubasiewicz,
Trzęsowski,
.
odbywający obecnie srużbę wojskową.
Plika ręc~: sala YMCA, godz.. 16,~0
zawody o _misrzostwo kl1asy A w sratkowce:
AZS -. HKS, zawody
koo~enc3a m~ka:
o mistrwstwo hgi koszykowe), godz. 17,30:
Czechosłowacji
TUR - AZS Kraków, .z:iw<Y.iy o.. mistrzoPraga. (obst wł.) Jak donos.i biuletyn in&two k lasy A w siatkowce męsk1eJ: godz.
,,Sokoła" ,
czechosłowaddego
18,30: YMCA -;- ŁKS '. g~ 19-ta: TUR - formacyjny
śLadem Związku Radzieckiego wprowadzony
,
WMkmarz, god~. 19,30 .. AZS - ŁKS:
~o~ - w Pic~l<~Wle o godz. 11_-eJ od' bę. ma być w Czechosłowacji tytuł ,,mistrza
dzie s:ę mecz diruzynowy . o mwtrzo~.two sportu" oraz tytuł „zasłużonego mistrza spor 1
Concord11
zespołami:
tu". Tytuły te nadawane będą lekkoatletom ;
okręgu pomiędzy
I
za wybitne osiągnięcia sportowe.
ŁKS-u.

•
• • • imprezy
DZISl9JSZe

Mistrzowie sportu
w

- Rząd nasiz po dokonaniu i ugrun<towaniu przemian spotecmych d.z!iałający w ~
parem o szerokie masy Ludąwe prxy\9tąpil
również do prrebudowy Mlruktury orgam...
cyjnej i wychowawczej naszego .sportu.~
powołaruie do życi a Mini&ters\.wa Ku1tUTy Pi
zycmej i Sportu, co n.:.ebawem ma nastą.pM,
rząd niasiz daje nowy wyraz jakie 2'Jilaczen1e
przywiązuje do sportu, jaiko Jednego 7. pil"'.le
jawów masowego ruchu w Polsce Ludowej,
toteż nakazem chwiili jest gruntowna przebudowa naszego .życia. s~r~wego i praą
wewnę~rzok.lu1_t>oweJ. ni:-:maJ, kiedy cafy Jm:al
kroczyc . będ?Jie ra?ośna.e. pod przewo~ctwem Z.iednoczonei Partii Klasy Robotn.icrej
ku socjaHzmowi siport jako taki musi prze.
stać być apolli.tyc2'lilym. Zgadzam s;ę, że po..
winien on być nńezaleilny, ale nie aPol'f.tYC2l!JY.
- Zdaję sobi.e sp~aiwę, te poc91Jld. ~
tmdne ale mUSJl!lly Je rwa~yć. Kierowmcy
klubów, a przede y;sz!stkiim zarządy klu~w. które .chcą. byc loJaline wohec pań9tW!l
Jako ?.?bow:iąz~m~ przedkongresowe poiwol.nny wziąć na 6lle?1e:
Wprowa?-zen.1e. do życia klru?<>weg~ pni...
cy ośw1atoweJ przez orgaruzowan1e odczytów, pogadan~k i dyskusji polltty=ych:
Wprowadz.eme do pr~amu wyszlrolen10
v.:0-sportowego nauki o Polsce_ współ.
czesneJ.
Wychowan.1~ swycll . członków w diuchu
dernokracJ1 ludoweJ.
Wychow:in:ie ~ortowca ~owego tTI>U
dla. ktorego ~nteres panstwa ~ ogółu
~eczen~~:1l będzie przez niego wyzej sta.
wiany,. na.~ Jego wł~Y.
Dązenle ~fo _uświadomieni• Politycznego
i wyro?'ie:US społecznego.
Za~wrueme przy pomocy czynn~ów
. ~anstwo~ch ~ gpołecm'Y<'.h tros~hwej
opieki mora.lneJ or<12: .s~re właśCJ.wych .
warunków dila r<nwOJU fi:zyczm,ego i osobt.
stego swych członków.
Nawiązame współpracy na odClnku ~
t.owym i społecznym z organlza~"
ZMP., k.liubaml wojskowym!. 1 Związkt1mi
Zawodowymi.
Na'Wliąmn.ie 1 ugruntowanie przńał..nt
sportowej z kllubami wiejskimi.
Tyle PoWied2Jial nam jeden r c:rołowy>ch
d.7Jiałaczy w sporcie łód7Jkim. Niestety, takich
t.oteż za
d:l'Jiałaczy mamy bardzo niewielu,
nadanie tego nowego lcierunlm w gporclfJ
odpowiedziallnym przede
łódzJkdm czynimy
wszystkim czynnych d.7Jiałaczy i sportowców
pochocLzenJia robo~ościa.ńskiiego Wiru
z tymi, ktrózy mrówno w swym życiu prywatnym, jak i społecmym wyka7i!llii się po..
zytywnym i S7'CZerym stosunkiem do demo.
kraeji ludowej.

Zakończenie

kursów telefonistek

prowadzonych przez

„Słuźbę

Polsce"

Dyrekeji Poezt i Telegrafów w
nieeodzienn& uroezystoś6 Łodzi odbyła się
zakońezenie kursów telefonistek, prowadzonych
przez Powszeehną. Organizaeję „Służba PolRce' '·
w porozumieniu i przy pomocy Dyrekeji Pocztowej.
Ogółem przeszkolono 23 słuehaczki, w tym Hl
z Lodzi, 4 z Pi(}trkow& i 3 z l..ęczycy. N& egzaminy i wręezenie łiwiadectw przyjechały
wszystkie do ł.odzi. W uroczystośei wzięli udział
przybyły z Warszawy przedstawieiel Komendy
Głównej SP., ppor. Fastudzin, oraz przedstawi·
eiele Łódzkiej Komendy SP ppłk. ~oźluk, 11zef
sztabu mjr. Koralewski, kpt. Stobieeki, · pp(}r.
Sobieraj i inni. Dyrekeję Poezt i Telegrafów re•
dyrektor okręgu Klimaszewski,
prezentowali:
tów. Olearczyk Anna, kierowniezka kursu łódz
kie.go i z Zarządu Głównego Związku Zawodowego Poeztoweów, tow. Soeha i Wysokiński.
Zagaił kpt. Stobiecki, po czym po powołaniu
prezydium krótkie przemówienie wygłosili:
ppłk. Kożluk i dyrektor okręgu tow. Klima:
szewski. Kpt. Stobiecki wręezył absolwentkom
świadeetwa, a wyróżnionym za pilność i dobre
postępy w nauee równi!'ż i nagrody biążkowe
ufundowane przez Wojewódzką Komendę Służ·
ba Polsce. Prymuską kursu została ob. Helen&
llfarcinkowska. Na zakończenie absolwentki dzię
kowały „Służbie Polsce" i Dyrekeji Poezt za
umożliwienie im zdobyeia zawodu.
_„Służba Polsce" ujawnia na naszym terenie
wielką aktywność, organizując różnego rodzaju
ku;s!, ~zkoły dokształcania zawodowego mło·
dz1ezy itp. Pozostaje wierną swej nazwie
przysparza państwu pożytecznych obywatPli.
W gmaehu

(S, W.).
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