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dla Generalissimus a Józefa Stalina
WARSZAWA (PAP)
„Nie~h
Józef Stalin - Wódz mas pracujących, obrońca pokoju, ptzyjaciel
Polski" widnieje napis na czerwienią
i;dekorowanej ścianie hallu, wiodące
go do sal Muzeum Narodowego, w
których wystawione są dary polskie·
i;a 81 data pracy dla Wodza postępo
wej ludzkości - Józefa Stalina. Od
szkarłatnego tła odbija się olbrzymiEi
popiersie Generalissimusa wykonane
w marmurze.
Na uroczyste otwarcie. wystawy
dnia 13 bm. przybyli do Muzeum Narodowego najwyżsi dostojnicy pai1stwa, przedstawiciele władz partii politycznych, organizacji zawodowy~h
i społecznych, organizacji kobiecych
i młodzieżowych. Obecni byli rów·
nież przedstawiciele placówek dypiomatycznych krajów demokracji ludowej.
Burzą długo niemilknących oklasków
witają zebrani wchodzącego na salę.
Prezydenta R. P., przewodniczącego
Komitetu Centralnego PZPR, tow.
Bolesława Bieruta. W prezydium zajmują miejsca obok Prezydenta: ambasador Związku Radzieckiego w
Polsce Wiktor Lebiediew, wicem&r ·
szalek Sejmu tow. Roman Zambrow·
ski, tow. premier Józef Cyrankiewicz,
wicepremier tow. Hilary lvlinc, podsekretarz stanu w Prezydium Ra:ly
Ministrów tow. Jakub Berman, Minister Obrony Narodowej i MaTszałek
Polski Konsta:r.ty Rokossowski, Muszałek Mlchał Żymierski, prezes Tow.
Przyjaźni Polsko - Radzieckiej
tow.
Uemyk świątkowski. oraz mi.n. Wolski.
Zagajając uroczystość, wicepremler
Hilary l\finc mówi o potężnej fali entuzjazmu, najserdeczniejszych uczu~
wdzięczności i miłości, jaką wywołał
jubileusz Józefa Stalina wśród milionów Polaków.
I
W tej masoweJ fali, która przebiega nas z kraj - mówi wicepremier
zaznacza się wyraźnie jedna wy•
mowna forma. Są to podarunki dh
'l'owarzysza Stalina. Wykonywali je
zespołowo i indywidualnie ludzie pra
cy w kopalniach, fabrykach, hutach,
majątkach rolnych, robotnicy i chło
pi, dorośli i dzieci. W podarunka-:11
tych wyraża się nie tylko ogrom pracy ale również wielki kunszt i wielka
precyzja. Wyrażają one nie tylko
zdrowy instynkt klasowy, ale i w iei
ką myśl polityczną. W podarunka;;h
tych przede wszystkim wyraża się
z głębi serca ;>lynące serdeczne uczn·
cle narodu polskiego dla Jó·refa
Stalina.
70 roczniea. urrdzin Józefa Stalin:i
wywołała manifes tacje uczuć przy.
jaźni i miłości wielomilionowych mas
ludowych na całym ś wiecie dla rre·
nialnego ich Wodza Józefa Stalina"'.
„Stalin - kontynuuje "\vicepremier
- jest przywódcą spólnoty tych, do
któryclt należy przyszłość i którzy
a
tych, którzy gotowi są potl przewodem Zwią?:·
ku Radzieckiego i Wielkiego Stalina
bronić podstawy przyszłości, hronić
pokoju".
.
Stalin jest przywódcą s pólnoty
tych, którzy kochają przyszłość, n
żyje

„

kochają przYszłość, więc

więc tych, którzy gotowi są. pod przeStalin jest przywódcą spólMty
wodem Związku Radzi!!ckiego, pod · wszystkich tych,
którzy kochają
przewodem Stalina bronić wolności . przyszłość, a więc tych, którzy go·
przeciwko wszelkim próbom narzu. tGwi są nie szczędzić sił, energii, aby
cania Europie kolonialnego, amery- iść drogą budownictwa i zbudowania
kańskiego panowania.
socjalizmu.

70 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego

··

Pierwsze czytanie: rządowego projE>ktu ustawy o etatach państwowych
w szkołach wyższych niepaństwo
\vych; ustawy o poborze rekruta; ustawy o Państw. Radzie Telekomuni
kacyjnej; ustawy o prenumeracie i
kolportażu crasopism i wydawnictw;
ustawy o wydawaniu dziennika poc-zty i telekomunikacji; ustawy o prze.
kazaniu ministrowi zdrowia zakresu
dzialania ministra pracy i opieki społecznej w przedmiocie opieki społecz
nej nad dziećmi do lat trzech oraz
nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi; ustawy o zmianie dekretu z rln.
25 czerwca 1946 r. o 01·ganizacji i zakresie działania morskiego i portowych urzędów zdrowia; ustawy o organizacji spraw kultury fizycznej
i sportu oraz pi~rwsze czrtanie po~elskiego projektu ustawy o funduszu

przez
- dar Polski dla
Stalina - zawiezie te podarki, któ·
re są wyrazem głębokich uczuć, a ~:>
razem głębokiego rozumu politycznego i głębokiego instynktu klasowego,
który ożywia masy pracujące Polski.
Temu pociągowi i tej lokomotywie
będzie towarz;szyć z głębi serca pły
nący okrzyk całego naszego narodu:
„Wódz międzynarodowego obozu pokoju, postępu i socjalizmu - Wielki
Stalin, niech żyje!"

WARSZAWA (PAP). W dniu 13
grudnia 1949 r. na konferencji praso
wej
Ministerstwie Spraw Zagran+czns eh rzecznik •MSZ min. peln.
W. Grosz oświadczył, co następuje:
Po całkowitym fiasku nieudolnej
inscenizacji rzekomej afery szp-iegow
skiej obywateli polskich we Franc.li,
władze francuskie przeszły do ata-
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dla Kostowa i czterech głównych oskarżonych
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WIELKI WIEC MŁODZIEŻY

sztafety z MP-owskie
z Łodzi i województwa, zorganizowane w związku z 70-leciem urodzin Towarzysza Stalina.
Sztafety przybędą z meldunkami i pozdrowieni ami dla Towarzysza Stalina.
Zarząd Łódzki i Wojewódzki
·"" 1 Młodz'
• v p o1s k'1eJ• ,
zw1nz„~u
- - -1ez
-· z ---- . ,
· ··•··

polskie

ku ua szkolnictwo polskie we Fran- cego gwałtu w stosunku do najele- ·jechania z Polski w . dowolnym kle•
cji. Szkolnictwo to istnie~ we Fran mentarniejszych praw Polaków we runku i w dowolny sposób,
cji z górą ćwierć wieku i jego funk· Francji,
Muszę podkreślić, że to nie mój
cjonowanie zapewnione było przez
francuNiesłyc11aine postępowanie władz rząd. wymierzył tę obelgę
obowiązującą
polsko - francuską
skim naukowcom, którzy pracowali
francuskich
ponownie
zmusiło
Rząd
konwenc.ję kulturalną.
Polski do poczynienia kr()~ów, któ· w Polsce na. podstawie francusko •
Łamiąc brutalnie
konwenc)e pol- re nie biegną. po linii Jeiro 2wycza- pclskiej konwencji kulturalnej, znie
~ko •francuskie
(konsularna z 1925 jów, ani życzeń. W dniu dzisiejszym ważonej i zcleptanej przez 'francuską.
r. i kulturalna z 1947 r.) władze l\UnisterStwo Spraw Zagrani-cmych policję.
francuskie, nie zawiadamiając
zażądało od ambasady francuskiej
Myśmy ~awsze mieli 1 nadal mamy
1\'brew przyjętym w całym kultural- w Warszawie, aby 11 wykładowców
nym świecie obyczajom - ambasady Instytutu Francuskiego w Polsce o- głęboki szacunek dla francuskiej kul
R. P. w Paryżu, aresztowały, a na- puśoiło granice naszego kraju w cią tury i nauki. Myśmy zav1rsze mieli t
nagal mamy głęboką przyjaźń dla
stępnie wysiedliły jak wiadomo, dwu
gu 48 godzin.
postępowych ii rewolucyjnych twór·
dziestu kilku Inspektorów i nauczy
Nawet stosując tę ni.ewspó1mier- czych sił narodu francuskiego. Tego
cieli sµkół polskich we Francji.
n ie skromną retorsję, Rząd Polski szacunku i tej przyjaźni nie osłabią
Jest to jeszcze jeden niepojęty nle -zniżył się jednak do barbarzyń
żadne wybryki władz francuskich.
dla nes akt, zmierzający do utrud- skich mdod w stosunku do przedWiemy ' dobrze, że urzędnicy p.
nienia władzom Polski Ludowej wyW zakończeniu swego przemówienia prokurator zażądał kary kcnywania opieki nad robotniczym i stawicieli kultury francuskiej. Wy- l\locha nie są przedstawicielami kul
siedleni Francuzi otrzymali co na.jśmierci dla oskarżonego Trajczo Kostowa i czterech głównych o· chłopskim wychodźctwem polskim
Desearles'a, Balzac'a, ramniej 48 godzin na załatwienie tury
we Francji, pielęgnowania jego poi· spraw osobistych oraz możność "y- steur'a.
skarżonych dla reszty - wysokich kar więzienia.
'
skości, rozwijania kultury ojczystej
...............„„.........................„ ......•..............•......•.•.......••..•.......,.
i podtrzymywania więzi z krajem.
Jak wiadomo powszechnie, Rząd
Polski Ludowej wł<Y.lył specjalnie
wiele trudu w rozbudowanie systemu .s1>ołecznej opieki i oświa.ty polPRAGA (PAP) - Centralny Ko- chosłowackicgo Zwią zku Młodi:ieży skiej we Francji.
ilustrowany-poświęcony życiu
Toteż Rzą.d Polski nie mógł pozo·
mitct Cżechosłowackiego Związku zwrócił order nadany mu przez prezydium parlamentu jugosłowiańskie stać obojętny wobec tak oburzająMłodzieży zawiadomił prezydium par
go.
lamentu jugosłowiańskiego, iż człon
l\fotywujac decyzję swoją i swyc!1
kowie ochotniczych brygad młodzie czlonków Centralny Komitet CzechoDymisia rządu
Związek Zawodowy D ziennikarzy RP i Polsk i Zwi ązek WydawZwiązku
żowych, pracujący w latach 1946 do słcfwackiego
Młodzi eży
australijskiego
nictw
Praso~vych, jednomyślną uchwałą zarządów głównych obu
1947 przy odbudowie Jugo sławii , stwierdza, iż obecny r ząd jugo słowh ń
LONDYN (PAP) Z Canberry organizacji, postanowiły dla uczczenia w ielkiego jubileuszu wydać
zwrócili wszys tkie odznaczenia nada- ski zdradził obóz demokracji i socjane im przez władze jugosłowiańskie. lizmu i przesz edł otwarcie do obozu donosi agencja Reutera, że Ben Chif- łączny dla wszystkich pism codziennych, specjalny
,
ley, dotychczasowy premier labour:z::;·
Jednocześnie Centralny Komitet Cze. imperializmu amerykańskiego.
dod:?tek ilustrowany
stowski, podał siQ do dymisji wraz :1e
swym rząd em. Dymisja ta pozostaje
poświęcony życiu i d;iiałalności Józefa Stalina.
w zwię.zku z porażką labourzystów
Dodatek
załączony będzie do numerów jubileuszowych, które
l'l'
a ustralijskich podczas ostatnich wyukażą się 21 grudnia br.
borów.

Dziś, dnia 14. XII. 1949 r.1 o
odbędzie się w hali 11W IM A"
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szkoły

O!iwiadczenie rzeczni"a . połskieqo USZ

Listy robotnic

Katastrofy lotnicze
WASZYNGTON (PAP) - Do i·zeki Potomac runął samolot typu D;i,kota. W katastrofie zginęli pilot i :::.."istępca pilota oraz j edna pasażerka.
Po zostałych 19 osób u1·atowano, ale
niektóre z nich zostały ciężko ranne.

•

•
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Z ol,;azji rocznicy ukończenia przez Was,
Wielki Wodzu, 10 lat życia - ja, przodow·
nica pracy z łódzkich P. Z. P. Jed.-Gal.
Nr 1, Helena Witczalc, odznaczona Brązo
wym Krzyżem Zasługi za dobrą pracę, przyrzelcam stać wytrwale na powierzonym mi
posterunku pracy, aby przyczynić się chociażby w najmniejszej cząstce do osiągnięć
icszystldch milujących pokój narodów na polu urzeczy wistnienia ~aszych genialnych planów budowy_ socjalizmu.

•

z

LONDYN (PAP) Karachi de.w drodze z Lahore do K arachi uległ katastr ofie samolot t ypu
Dakota , należący do pakistańskich
linii lotniczych. W katastrof ie zginęło przypuszczalnie 25 osób. Wśród o'
·· ...a.os
,_. t an,
' f.iar by1o 2 S?enerałow
arro•„
noszą, że

łódzkich

do Tomarznsza STALINA

I

przybędą

pociąg ciągniony

PoUcja francuska aresztuje i wysiedla inspektorów i nauczycieli polskich we Francji

w drodze do Moskwy

N a wiec

dni

Atak Mocha na

Wyszyński

„...." ...........„„.....................

parę

WARSZAW A (PAP) - Marszałek Sejmu Ustawodawczego R. P.
w dniu 13 grudnia br. za rządzenie treści na!:!tępującej:
20
Posiedzenie Sejmu Ustawodawczego R. P. odbędzie się w dniu
grudnia 1949 r. o godz. 10.
Końcowe słowa przemówienia pod
w-z Marszałka Sejmu Ustawodawczego
(-) W. Barcikowski
chwytują wszyscy zebrani, manife.
wice:uarszałek Sejmu Ustawodawczego
stując swoje uczucia dla wodza ma~
.
. oracujących świata.
Porządek
dzienny 70 posiedzenia zakładowym, zanueszczonego we wmo •
Sejmu Ustawodawczego R. P. w dniu sku uosła. Al. Zawadzkiego i towa-1 Uroczystego aktu otwarcia w-9staO grudnia 194.9 r. o godz. 10 prze- rzysz0y i szereg sprawozdań komisji wy dokonał Prezydent RzeczypospoU- Wspaniały dywan, wyprodukowany w Tomaszowskie.i Fabryce Dywa•
nów - dar urodzieowy włókniany łódzkich dla Towarzysza Stalina,
sejmowych.
tej, Bolesław Bierut.
widuje:
wydał

svtua- „De Waarheid" . stwierdza, że ulega
c j ę gospodarczą
Holandii, dziennik ona stałemu pogorszeniu od chwili
•• „ ••„ •••.••„•••••••••••••••••••naa„„ ••„ ••. „ ..•„ .••••••••„ ...••••••..„„•• „•• o„ •• „.„„ .••. przystąpienia Holandii do planu ~dar
shalla, Po przeprowadzonej na roz·
kaz Waszyngtonu dewaluacji, sytuacja materialna ludności pracującej
znacznie się • pogorszyła
wskutek
wzrostu cen.
;.'.;:~·
Pogłębiaj ący ' się kryzys w rolnicPARYŻ (PAP)
Na pokładzi e I wrotnej do Moskwy z sesji Zgroma- twie zmusza chłopów do m asowej
transatlantyku „America" przybył do dzenia Gen eralnego ONZ. Z Havru emigracji do Australii lub Kanady.
Havru radziecki minister s praw za- minister Wyszyński udał się do Pa- Agencja AMP donosi, że w pierwszych mies iącach roku 1950 ma wygranicznych Wyszyński, w drodze po- ryża.
jechać do Kanady przeszło 10 tysięcy
łłł„. . . . . . . . . .
chłopów holenderskich.

Minister

Za

pnlską lokomotywę

_,,...................„ ...........„~~G"nł6'ifti 1 .„.e.c.·...ff. . . _skiej• .:/

...

W obec zbliżającej się uroczystości obcho·
du 70 rocznicy Waszych urod~in, Zwycięski
Wodzu i Prżewodniku mas pracujących ca·
lego świafa - ja, pracownica P. Z. P. Jed.Gal. Nr 1 w Łodzi, Janina Stasiak, przodow·
nica pracy zawodowe{i spolecznej - odzna·
czona Brązowym Krzyżem Zasługi, ośmielam
się przesłać Wam, Towarzysz11-, zobowiąza
nie, ~e w dalszym ciągu stać będę wytrwale
na powierzonym mi odcink u pracy.
Chcę przyczynić się swą pracą chociażby

·w ·drobnej mierze do osiągnięcia celu, wytkn;ętego przez Ciebie, Wielki Wodzu, który
prowadzisz wszystkie narody_ świata dQ
trwalego pok oju i dobrobytii.

/
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JóZEF STALIN PRZY
POLSKI
CIEL·
JA
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głosi:
Równość i suwerennoilć
wchodzących w skład U<>l!ji.

narodów

Prawo narodów Rosji do swobodne~
go samookreślenia a:i. do oderwania
się i utworzenia niepodległego pań1Jtwa.
Kilka miesiQCY przedtem, w dnb
14 nrnrca 1917 r., Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i żołnier11kich na wniosek. bolszewików uchwa.liła jednomyślnie Orędzie do Narodu Polskiego. W Orędziu czytamy:
„Carat, który w ciągu półtor11. wieku dławił zarówno naród polski jak
I rosyjski, :o:ostał obalony wspólnymi
siłami proletuiatu i wojska.
Zawiadamiając naród polsl<i o t)m
z-wycięstwie wolności nad wszechroPiotrogródzka
lłYjskiln żandarmem,
Rada Delegatów Robotn.kzyclt i żoł
nierskich Oliwindcza, że demokracja
w Uosji stoi na stnnowi!.ku uznania
samookreślenia narodó\\· i oznajmia,
że Polska ma prawo do całkowi
tej niepodległości 1>od wzglrdem pań
Btwowo·międzynarodowYm.

NllTodowi Pol'lkienm
Przesyłnmy
&lre brat.nie . pozdrowienia i życzymy
l\Iu powodzeni:t w oczekującej go w:1lce o wprowadzenie w Niepodległej
Polsce demokratyc7,nego, republikailskiego ustroju".
Uchwała Piotrogrodzkiej Rudy Delegatów Robotniczych i żolnicrskich,
c.pracowana przez Lenina i Stalina
I>cklaracja Praw Narodów Rosji i wytlany za czasów, gdy 'l'owarzysz
Stalin był Komi&ar:i:em Ludowym do
Spraw Narodowościowycb, dekret Rady Komisarzy LudowSch, anulujący
wszystkie układy i akty zawarte przez
rząd carski z Prusam! i Austrią, d<>określa.ty
tYczące rozbiorów Polski młodego
wyraźnie kierunek polityki
państwa radzieckiego ,rnbec Polski.
Rewolucja Październikowa :zer\,•ala
bezpowrotnie z carską polityki ekspansji i ucisku, przyniosła P~lsce wol
ność i niezależność oraz ofiarowała
nam serdeczni i bratersklł w.!!p6tpracę.

In1perialistyczna burżuazja polska,
która przy pomocy przywódców PPS
dorwała się do \Vładzy w Polsce, odpowiedziała na vrielkoduszne ·akty
rządu ndzieckiego, zabezpieczające
najistotniejsze interesy naszego na-rodu, wojną i wyprawą.kijowską orq.z
zagarnięciem ziem Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Bud:uazja
polska wbrew najistotniejszym interesom naszego narodu wykopała przepaść międz~· pr.ństwem polskim a
Zwi:izkiem Radzieckim i wszystkie
BWe - wysiłki skierowała na przygotowanie nowej wojny ze Związkiem Ra-

Na mal'p,inesie

Wzory nie do
naśladowania
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Młodzieżowe

sztofety

. dla uczczenia urodzin Towarzysza Stalina
- goI owe d o s t art ~
(PAP) -

Przy podpisaniu tego hi toryczneg:>
dokumentu towarzysz Stalin wygłosił
przemówienie, w którym stwierdził •

. Im. in.:.znaczenie

W .skład sztafety, ktora przymesi~
W całym
"!&JU trwa~ą ,m~ens~·ne przygotowa- l w dnm 14 bm. do Krakowa meldunki,
nia d? i:wiazdz.1steJ sztafet~,. którą 'wchod!7,ą: przodownik pracy z Pańor~a.nizuJe z:.viązek Młodzi.ezy Pol- !stwowej ':> Fabryki Zakładów Azoto!!kJeJ w .oparem o. Polską. ZJednOCZ?- I wych w M.ościcach ob. Tatczyn,
. k k" ł .. k: h b K .
uą Partię Robotniczą dla uczczem:i I k
70 rocznicy urodzin Generalissimusa la tywist a 0 wieJS ic 0 • omecz..
na, aktywist:i Steciuk oraz przodowStalina.
Z wszystkich krańe<iw woj. poznań· • nik z ,brygad „SP", Koptiew.
1ldego szta~ety rowerowe, ~~wcy~Jo- l Duia 14 bm . ....:.. w dniu przybycia
we wzgl~me sam~hodo~ve 110111o-;ą i1zt,ifet 7. ciiłego'woj. pomorskiego odpo~oW'lenla ł ~Jr;1unk1 od spru~- ! hę~ą się w Bydgo!17.CZY wielkie ur::>cz~05twa. .1 mł~y. Na zebr<in.u '~zystości. Mia3to w tym rado;;nym
Zar~.. WOJ . . Zl\IP wylyczo~10 p~an 8 Idniu będzie bo~ato ilnlllinowane raszla<{?W .i;łownych tras: ktorym1 będą l kietami ::~,;etlnyard. bei1 galskimi ,...
pr~ebiegac szt~fety. " . yruszą one ~v 1 gniami oraz pochodniami. Na rogatdnm 14 bm . . i w ~ym sa:nym dum • l•ai:h miasta Bydgoszczy powitają
11rzybęcl:i do Poznani:'!. Dnia 15 b 1~1 · ! przvby..,.·aj~re sztafety df'legacj . -.uło::iztafeta samochodow~ wyr~is;-y do ' il7.i~:i.< y z f~bryk i zakładów uracy.
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niniejszego układu
polega M tym. że likwiduj.e on
starą•. !;gubną politYkę g. ry miv~zy
Ni„mcami, a Związkiem Radzie::kim i zastępuje ją polityką soju•
SZU i przyjaźńi między Polsq Il
jej wschodnim sąsiadem ..."
· „Nic tedy dziwnego, że narl>dy

wzywa naród

I

Kongres obrońców ·pokoju

~

NiektórZ>J towarZNSZe uważają, że wew-

nętrzno-partNjna demokracja oznacza swobo-
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Przemówienie swe wkol1czył
§
(Stalin: „Dr/efa", ram VIII, str. 744-5, z odczytu
§
towarzysz Stalin okrzykiem:
w /enlngradz/clej organizacji 13 /cwietnla 1926' roleu) §
§
„-"iei:h żyje wolna, demok„atyu
--=-na Polska'
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nasz Związek Radziecki!
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Przem6w1en1e prokuratora 1mczewa na proce....1e an y raJCZO os owa w o 11

~vsiach. gromadac~. :i:akła~ach pra.cy
2 szkołach, w ktorych wz1ęlo ud7.iał

do walki o pokój
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N nie w ten sposó
~~ dę d a ro:zta1nowc w.
wewnętrzno-partn1'ną demokracJ'ę.J
§
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Cz11mże 1'esl ona? Wewnętrzno -part111'na ~
~
§
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~
naszyr:~. ~raj9w :t ni~cierpliwo~ei4 }„.•~ --1. demokracja„ jest , rozwini.ęciem ahQJwnolci. ~
~
oczekuJą podpisania tego układu. 1 ?E
c~ują, ~e t?kla.d te~. stanowi rę1tl)j- I Pll_!l~j'!:_~~h "f!1<!-S i wzmocnienielJl jedności §
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mię mepod[eirł!>§c1 nowej, demopartu, wzmocnieniem wza ornej, pro e arza- §
§
kratycznej Polski, rękojmię jej po~
§ ckie1· dNSC~plins partNjnej.
tęgi i rozkwitu".
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Komunistyczna
Partia Norwegii

budownictwa szerohie mas» partii stanowią~ ce o jej losie. Bez tego nie można mówić
I :6~-i·'.· o aktswności nasz.ej klaSN.
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Ame1·ykańska agencja prasowa „Associated Press" donosi
ponad 10 tys. osób, meldując o 400
z Birmingham (stan Alabama 11odj~tych zobowią:i;aniach.
USA), że konduktor tramwajów
miejskich wystrzałem z rewolweni ranił poważnie trzech :MuWilliamsa, Crosby
rzynów i Harlingtona - za to, że chcieli
oni zajać miejsca w ·p rzedziale
bi!lłych''.
przeznaczor..ym „dla
Bestialski konduktoi· nie został
aresztowa11y poniewa:i; - wedh·g
obsługa
policji
wYjaśnic1i
OSLO (PAP) - Dzjennik „Frihe·
tramwajów w Birn1ingham ml\
prawo nosie broń i używać j~j ten" ogłosił odezwę ~orweskiej P~lr
„w obronie własnej".
tii Komunistycznej, wzywającll naród
Jak wiadomo, fakty podobne
przytoczonemu nie są bynaj- do walki o pokój, przeciwko polityce
2lbroje6 naTZUooneJ Norwegii prrez
mniej wyjątkiem w codziennej
kronice życia amerykańskieg.'.>.
imperialistów amerykańskich.
Krwawe samosądy nad ludnościJi
Odezwa stwierdza, że imperializm
murzyńską należą do stałej prak
Norwegię do
amerykański zmusza
tyki rasistów USA, 1.1:órzy koz każdej sposobnoiicl, olbrzymich zbrojeń, kt6ryćh koszt
rzystają
by zaznaczyć swą rzekomą „wyź spada na barki klasy pracujllcej. Na
azość" nad czarnymi współoby
rozkaz Waszyngtonu, Nonvegia ma
watelami i pochwalić się bez10
wydawać rocznie :równowartość
karnością ze strony władz i urz?
d6w w sprawach o gwałty i ml'r· milionów robotniko-dniówek na zbroderstwa, na Murzynach dokony- jenia.
wane.
Odezwa wzywa wszystkich luil..zi
Któż wobec tego może powiepracy Oraz wszystkie demokratyczne
dzieć, że w Stanach Zjednoczonych nie ma praworządnoś<'i organizacje Norwegii do zjednoczei równouprawnienia obywatel- nia się dla walki przeciwko milita~-y
skiego? ... Któż może zaprzecz~·ć, zacji kraju i wyścigowi zbrojeń. O·
że USA są opoki~ i wzor em „demokracji zachodniej" ? ..• Czytaj- dezwa domaga się także zerwania 7
na· airesY'Yllym paktem atlantyckim.
cie pra.sę amerykańską wet tę burżuazyjną, wielkokapia umocnicie się w
tali styczną,
mniemaniu, że praworządnoM,
swobody obywatelskie, praw'.>
w Holandii
to
człowieka, demokracja itp. niemal monopol amerykański.
HAGA (PAP) - W Amsterd~mie
Nie zazdro ścimy jednak Ame- takończyly się obrady holenderskieg o
rykanom tego monopolu -i, do- Kongresu Zwolenników Pokoju.
prawdy. nie kiwniemy nawet
W pracach kongresu brali udział,
palcem, by co śkolwiek z tych optócz delegatów holenderskich, r ów„demokra tycznych" wspaniałości nież przedstawiciele Francji, Belgii
u.szczknąć. . „The american way · i Czechosł-Owacji. Z okazji kong r esu
of life" - „amerykańska d•;oga odbyły się w Hadze, Roterdamie, Am
:tycia" - wcale a wcale nam nie sterdamie, Haarleni~ i innych wlęk
odpowiada. Wolimy własnt szych miastach manifestacje młodzie·
prostszą, pewniejszą i UC!zchvszt
ży pod hasłem wzmożonej walki prze-:. i jej siv trzymać bi:tlziemy.
ciwko podżegaczom wojennym i nn
znak protestu przeciwko imperiali·
B. D.
.-:...stY.~.~.ej wojnie w Indonezji.
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- Niech żyj. sojusz i przyjaźń .„Wielu nie wierzy, że sto!Nllki mit„Możecie być pewni, że Związe;c
ukrywane przed opinią publiczną. nadzy wielkimi i małymi narodalli momiedzy naszymi krajami!"
szego kraju, która widziała w Zwi\:t· Radziecki uczyni wszystko, co jest w
w dniach uroczystości 70 rocznicy g:,\ być oparte na zasadach równo·
ku Radzieckim jedyną siłę, zdolną do Jego mocy, aby przyśpieszyć klęskę
obronienia nas przed faszyzmem i za-! naszego wspólnego wroga - hitlerow urodzin towarzysza Stalina, wielkie- uprawnienia. My, ludzie radzieccy,
gładfł. Ale nigdy burżuazji polsj(icj •mh Niemiec, umocnić przyjaźń poi- go przyjaciela Polski, której granice uważamy jednak, że 1tosunki te mort
nie udało się ukryć przed narodem sko·radziecką i W'.!7.elkimi środkami wytyczył na Odrze, Nysie i Bałtyku, i powinny się tak kształtować. Ludzie
prawdy o przyiaznej dla nas polityce przyczynić się do odbudowa"n ia silnej, ze wszystkich miast i wsi polskidt radzieccy uważajQ, ż~ każdy nar6d ma
obojętr„ czy wielki, czy mały rozlu:a slę okrzyk:
i towarzysza niepodległej Polsld".
rz,ądu rudzieckiego
„Niech żyje potę-.tny, niezwycię:i:o- swoje jakościowe cechy swoiste, ew~
I gdy Armia Radziecka doszła do
Stalina. Ofiarnie nieśli tę prawdę w
ją specyfikę, która należy tylko do
granicy polskiej, gdy ścigając cofa- ny Związek Radziecki!
D!asy ludowe komuniści polscy.
,Niech żyje Wódz obozu pokoju, niego i której nie majlJ inne narody.
I ldedy burza dziejowa zmiotła I: jące się armie Hitlera przeszła Bug,
oblicza ziemi polskiej zdradzieckie na pierwszym skrawku ziemi polskiej demokracji i socjalizmu, wielki przy- Te cechy :;woiste Bil wkładem, które
wno~i kaHy naród do ogólnej skarb•
towarzYsz Stalin!"
rządy burżuazji, masy ludowe podję-- powstał Polski Komitet Wy-zwole"ilia jacie} Pol.ski nicy kultury świat.„":ej, uzupełnia Jł
„ •
•
ły walkę o wolność i o budowę nowej Narodowego, któremu władze radziecdniu 7 kwietnia 1948 r. podcZl\S i wzboiraca. W tym sensie Wllzy1tkie
Polski w najserdeczniejszym brater- kie natychmiast przekazały adminiobiadu, wydanego na cześć' fińskiej n.arody. - małe i wielkie ~ .zn.,jd~jł
stwie z ludami ZSRR? kierowanymi strac~ę polskie~ te.rytoriów.
Dnia. 21 kwietnia 1945 roku został delegacji rządowej towarzysz Stahn się w Jednakowej sytuacji J kazdy
przez towarzysza Stahna.
naród znaczy tyle, co inny naród".
'
Wierny zasadom swej polityki, !!for zawarty układ o przyjaźni, pomocy powiedział:
\lll!ill~
mutowanym jeszcze w latach 1917·- wzajemnej i współpracy powojennej · . .
la,18, Związek. Radz!ec.k.i i osobiście między. Związ~ie~ S;>cjali;;tycznyc~ ~~JlllilliillllnlllllllllllilllllllllHlllllllllnlllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1t:11111111111111111t11111111111111111111\l 1~
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towarzysz Stahn udziebh nam w tym Republik Radz1eck1ch a Rzeczpospoh- _ - '
~
:.=:
tą Polską. Tćn ul(lad, który zapowia·
dziele wszechstronnej pomocy.
~
§
Dnia 4 maja 1943 roku Józef Stalin dnł towarzys?. Stalin jeszcre w 19-13
s
e
§
udzi"lił odpmyiedzi na 2 pytania, P°" roku, układ, który jest podstawą bra~
~
stawione mu przez korespondenta anie terskiej, serdecznej w<::półpracy, któ~
we•arnę'rzDO
~
r~kań~kiego „New York Time.s" i an- ry ot~orzył nowy okres w dziejach
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g1eJąkiego „Times„ w sprawie sto- Polski. Układ ten został zawarty:
~
~
aby ,,utrwalić zasarlniczy pn:esunk6w polsko-radzieckii:h.
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Pytanie: - „Czy Rząd ZSRR źy~·
łom w dziejach stosunków ra z1ec. 1 ~
czy sobie i;ilnej i niepodległej Polski
-§i
klas11
Mówiłem o rozbudzeniu aktuzvności
ko-polskich na rzecz przyjazne], I c
o
.sojuszniczej współprary, jaka it- l §
po klęsce l1itlerowskich Niemiec?"
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§ g_ospodarSlWa, do budowania naszego ~
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dzieckiej,propo?.YcjcrząduZSltRhy- witm:V i;ię opierać stosunki między
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siedzkich i przyJ·ażni
·
OJnJe • 1>6dstawie
po „Na
·
s ·:ą 1
przem>JS łu. L ee.z roz b u d zenie
~
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Odpowiedź:
rzucane przez zdradziecką klikę rząlk
~
Rciiuych
Sorjalistycz
Związkiem
dzącą w Pol~e. obcą nMzemu naro- t.rw:;lych, żYr.zliwych stosunków ąąklaSN robotni9zej jest dziełem wie im i. po- ~
§
blik Radzieckich i graniC'7.lFI) z
dowi i przeldadającą egoistyczne in- sie1hld.-h i wzajemnego qzaeunlrn lub
0
· prze d e -~
Ab n go d'o k ona Ć n.a l ezu
•
_§
nim Polską odpowiada żywotnym
teresy awojtj klasy ponad interesy - J <'ł.el1' te.ao będz,ie sobie życzył nawaz.num.
•• ra· • • §
. t eresom narodu Polsk1·ego
~
c
Cf
o
·
m
ród pohki -... na pod"ltawie soju,,;zn o
narodu.
§ WSZ.):JSlhim. z a hl» w i z o w a ć samą parli ę. §
dzieclriego;
Stalinowskie propozycje romocy dla I wr.ajemnej pomocy przeciwko Niem~
w przelconaniu, że .zachowanie 1 §
Polski i wspóllJracy z Pol;iką, będące I ..:om. ja!co J(lównemu wrogowi Związprzyjaźni i śclśłej wspótpracy mię' _§ Konieczn 11 m jest, ~ b 11 sama parlia twardo ~
.
prostym i bezpośrednim 7Mtosowa-1ku Radzieckiego i Polski".
o
o
dzy narodC>m radzieckim i pol!ildm
i zdect.JdOWGJ!.Źe szła drogą wewnęlrzno-par- §~
§
~dzie służyło sprawie pomyślne•
W kilka tygodni później, dnia 17
niem W praklYce wzniosłych Z!l.sad.
c
~
proklamowanych przez Rewolucję i:zerwra 194.3 r., towarzysz Stalin
§·
·
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go rozwoju gospodarczego obu kra
Październikową, były skrupulatn!e oświadczył członkom Prezydium ZPP:
<i enzott.raCJi, a N nasze organ i z ac Je
l91ne_;
Hiw zarówno w cza!lie wojny, iak
~
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o· · •
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dążąc ze wszech miar do papar-

dzieckint. Burżuazja pol~ka. która kolt'jno ofiaró"•ała swe usłu~ imperializmcuvi francuskiemu i angiel-;kiemu,
nie zawahała. się w końcu przed zawarcien1 :.idradzieckiego snjuszu nntyradzieckiego ze śmiertelnym wrogiem
imperializmem
narodu polskiego niemieckim.
Jego wielki
Zwiąu:k Radziecki i
wódz, Józef Stalin. nigdy jednak nie
utożsamiali narodu p(}ltSkiego z antynnrodowt kliką burżuazyjną, która
rządziła w nnfllzYm kraju do wtześnia 1939 r. Kierownny przez Józefa
Stalina, Związek Radziecki - nie baCZIJC na haniebne czyny kliki rządzQcej w Polsce - nie przestawał proponować nasiemu krajowi pomocy i
~·spółpracy w dziele uchronienia na1zego narod~ przed niebezpieczeństwem wojny. Rząd radziPcki kier<>wany przez towarzysza Stalina czynił wszystko, aby skłonić Polskę do
przystąpienia do sYstemu bezpieczeństwa zbiorowego, który mógłby uratować nasz kraj przed straszliwym
losem wojny, kieski i okupacji. Jes1,cze latem 1939 r. rząd radziecki ofinrował Pol!lee pomoc "·o.iskową i W!lpół
pracę przeciwko hitleryzmowi. Na
próżno. Wszystko na pr&;.no! Szlachetnt-, nacechowane prawdziwą przy~;1źnią dla naszeq-o narodu i wynikainterna•
z prawdiiwic i gl„boko
••ce
"
J„
cjonalist:v.czt?.vl'h zasad polityki Tll·

dokument Re\YO)ueji
Deklaracja Praw
Narodów Rosji, wydana 3 listopada
1917 roku, no~i podpis Włodiimiern
Leni.na i Józefa 8talina. Deklarac!e.
Historrczny

Październiko\\ ej -

•1

Po zamkni~ciu przewodu sądow<?go
prokurator n~czelny,
otr:i;ymał głos
Władimir Dimczew, który stw1erdz1l:
Przewód sądowy w sprawie Traiczo Kostowa i jego wspólników wykezał z całą oczywistością. że mamy do
czYnienin ze spiskiem, którego celem
obalenie, w drodze przemocy,
było
prawnie ll!llanowionego w na<i~ym
kraju ustroju pafoitwowego, zm;.7,czenie na••:r.ej niepodiegłości narodo.
wej i suwerenności państwo~ej.
l'tlamy do czynienia :i:e spi!!kiem,
którego celem było targnięcie się M
terytorialną integralno'ć naszej Republiki - Bułgarii - przez oderw11nie części jej terytorium i przekazanie jej innemu paflStwu. Celem te~'>
spisku była również fizyczna likwidacja J>rem,iera Bułgars~iej Repupliki Ludow'ej - wodza l nauczyciela
nas:i:ego narodu - towarzysza Georgi
·
DYmitrowa.

Udaremnione plany
imperialistów anglosaskich
Ustalono, ii kierownikami i inspiratorami spisku byli sz1>iedzy an;rło·
amerykań ,;cy oraz że spiskowcy liczyli na interwenrj~ wojskową titowskiej
Jugoslawii.
Ż międzynarodowego punktu wiclzenia ten ·pmek !ltanowi część zbrodniczego planu imperrnli;;tów anglo·
ameryka{1skich, skierowanego przeciwko i-.:tnieniu państw demokr:i~.ii
poJudniowt>w Europie
ludowej
v .:;cho:lnie.i.
Jako główne narzędzie dla realizacji tego sp rzy5iężenia, a:tglo-amerywykorzystują
kaincy irnpcrialiś:i
z:irnj cę Tito i jego bandę szpie!,l:OIV·
101~; ą„

Ta agresywna polityka
ryka ń-;k ich imp~riali s tów

angło·ame
st o:;u:i~<U

w

do E urupy południowo - wschodniej za·
począ tkowana z ostała już w okre5ie
drug-iej wojny światowej. Plan Chur
chilla, aby otworzyć drugi front nie
na zachodzie, lecz na Bałkanach miał na celu okupację krajów bałkań
skich pod pretekstem wypędzenia
Akunant.ów hitlerowskich.

W tym celu titowcy rozwinęli oł1·
Plany ich jednak do~nały fiaska I mokracji ludowej prowadzi wpr~st
w,;;paniałym zwYcię.:;tw:om ! do prze:tstawid~~~~\~ dyplom~!ycz wioną działalność w Bułgarii. Zadabohaterskich wojsk radzfoclad1, r nych: U::;A, Angin I Jugosławu w nie to zostało śeiśle określone prz~
które wyzwolily te kraje spod o· ; tych kra.Jach. W t~u ?i_nie,jsz.zgo szpiegów anglo-amerYk-ańskich. Tikupacji hitlerowskiej i w ten api>- 9cocesu przytoczono rowmez memało towcy mieli przeniknąć do l!:.:ere:r61'
sób dałv narodom tych krajów 1 podobnych faktów. W związku z +,ym Bułgarskiej Partii Komunistycznej.
możliwoś·ć utworzenia u siebie I należy podkreślić, że stan I!cr.t;bny Dogodnym w tym w~lędzie sojusżni
prawdziwie demokratycznego U· !>erso;ielu. po3elstwa am~ry~an~k~ego kiem był dla nich Trajczo Kostow
i ~.?go wspólnicy.
!ltroju i wkroczenia na drogę prze- i an1pe~sluego w B'!łga.ri! Nwniez
becrue JeS~ nade~ w1clk1 l bynajf!'ntP.j
bndowy socjalistycznej.
Wkrótce po 9 września 1944 roku
nie odpowiada meznacznemu za"!l>ęg.-> i'rajczo Ko:stłlW spotyka się z pułkow
'
wi pracy urzędowej, którą prow11dzll nik!em wywiadu angielskiego BaileNowe próby agres;i
w naszym kraju te poselstlia.
ye'm. Już po pierw3zym spotkaniu
na południowo· wschodnią Gdy usiłowania wywiadu amery- Tra}czo
Ko3tow bez wahania .-.rzyjEuropę
zm~c muje zlecenie wywiadu angielskfagl),
kańskiego oraz angielskiego,
Z taką sytuacją na Bałkanach l w rzające do zorganizowania i poszczubasenie dunajskim, tj. uniezależnie cia sił reakcji i faszyzmu przeciwko
Trajczo Kosfow
niem się krajów demokraC'ji ludowej, Ludowej Republice Bułgarii zawiodły
i jego zbrodnie
wywiady te zaczrly
nie mogli się w żaden z kretesełn imperialiści
·
Celem spełnienia powierzone"'O im
11po;;ób pogodzić.
pokładać swe nadzieje w grupie spisNie mog;i oni spokojnie przyglą kowcó,w z Trajczo ~ostowem na cze- określonego zadania - Trajcz"'o Kodać się temu, że kraje te dzięki bez- le,· ~tora ~awno J.uz wykonywała za- stow i jego wspólniry utworzyli nieinteresmrnej pomocy ZSRR szybko dania szpi~g~wskie.
I legalną org::.nizację spiskową. Wszys• .
kroczą ku socjalizmowi. Imperialiści
cy oskarżeni roz po~zyna.ią pracę w
.z .mate~1ałow , procesu n 1z:ieJSz·~elagso
wszystko co ~ożliwe, aby W1dz1my, ze zarow~o Kardel 1 D
czYnią
! charakterze agentów Tito czyli inprzeszkodzić narodowi bułgarskiemu j~' Tito i .Rankowicz stale ·dol}'agab ny7"li słowy, agentów w;wiadu' anoraz innym narodom krajów demo- s~ę od ~ra1czo Ko3 towa, ~d osr?dka giP~skiego i amerykańskiego na szlcokracji ludowej w ich pokojowym i po- k1ero\ymczego grupy spu;k?weJ, - jdę niepodległości narodowej naszego
myslnym rozwoju na drodze demo- szyb.kich i zdecYd~\~any~h działa~.
kraju. Zaczynają oni działać, mając
kral"ji i socjalizmu.
~~eby uzmyslO\\i~ sobie ~całą JaS- na celu oderwanie Bułitarii oo ZSRit
'fu właśnie jest źródło dywersyj. n.osc1ą rolę bandy Tt~o '~ spisku pr~~- mimc-, że w,ozyscy oni dobrze pojrnuj:J
nej i spfa!rnwej polityki angio-ame- emko naszemu. kra)o~vi. .-:- • ~alezy i do~konale wiedzą, ż~ zwycięstwo narykań3ki::h imperialistów w stosunku prze?e wszystkim WYJa.sm~ .JeJ. sto· rodu bułgarskiego 9 września lłH r.
do l><1łgarii i innych krajów demokra· s~m~1 z :inglo-amerykau';lkJma impe- bYło moili~e jedynie dzirki decyducji ludowej. Roz po ~ zyna się polityka nahstami.
. ! jąeej pomo: y Arinii Radzieckiej. mitzw. „ukrytej agrc.' lji'' oraz „agresji
' mo, że ut1•·orzenie i umo::nienic nawewnętrznej".
Titowcy wvręczają
l szciro lu :fowo-dernokrat ycznego Pllń·
Dla t ej swojej „agre>ji wewnętrz
f lwa c~"1i cmrne zo >tało d z ięki olbr.q ·
im - edaHstow
nej" u >ilowali szpiedzy nnglo-amery.
mie.l, hojnci i he zi nterc~ ownej pomorobocie
hri·dnei
w
kań >:! V zwerbować rozmaite elementy
~ y. której Z'HR u:lzielił nam i utlt1eozpor
'Robotę wśród tifowców
ze fr;dowisk!l clzi~2a5ąey~h wewnątrz
la, mim{ł, że poziom eko'1omirzily,
tych krajów ugn:;iowań fa iZy>tow· C7-ął w pierw,ozym ri:ęd z ie wywiad, kulturnhy i p.olityczny w naszym krn
skich i reakcyjnych - wrogów U3tro- :;Pgid ;ki, który miu: w tym w z:~ l\'· ju po:h :ó-l :·:'.\• d z!ęl.i 'd ęzom w•iJÓl·
ju lu:!owo • clemokratycznego. Po- ,;,zie n:::.jwi~ \: 5ze do3,·:in;L•zc"'lie. Wkn·~ pn1ry i pn:y j:ifoi 7. ZSRR. mimo. że
wszechnie z:ianP są :r.brod!!i:zc usib· ::e po :h: iYł za nim i dogonił go ··;-;- zn?howanic n !e p od leglości i sUwf'rrnw~ nia spi;;kp·;·:ców zmicr::n ·ą ce do do· ·;,·i;d S t:mów z;ed,ono'.lych. Wy -..h.:l .:ości pań • t.•1 !lW•'j okn z :iło 11ię rnoi:1 1w~
konania ohydnyc~t przewrotów, w N· angiehkl słu >:mie whlzinł w oo;obie i było możliwe jcdYnic dzirki pomocy,
lu re~tauracji :sturych reżimów reak· rito zajadłego tro ~:d5 tę, do które'.;O ud zielnnej nam przez Zwią zek RacyjnYch, monareho·fn'lzysto\v.ikich - wywiad ten miał pelne zaufanie.
dziecki.
Titowcom pr,lecono prowndziC: row krajach demokracji ludowej.
(Dalszy ci:i.l? p rzemówienia prokuDysponujemy wielką ilością fak- botę dywersyjnQ równ':?Ż w innych
tów, wymownie świadczących o tym, krajach demokracji ludowej, dążyć do rat.ora zam ie~ c i my w num(-rze jutrzej
~e liczne nici spiskowej i antypań stworzenia w t:vch krajach swej agen- szyni „Głosu").
stwowej działalności w krajach de- tury,
dzięki

.°"

~r 343

Str. 3...

ŻYCIORYS- JOZEFA STALINA

JÓZEF STALIN. Krótki życiorys. Opracowali: ). Aleksandrow, M. Galaktionow, W. Krużkow
M. Mitin, W. Moczalow, P~ Pospielow. Przekład z rosyjskiego (według li wydania
Instytutu Marksa-Engelsa-Lenina). „Książka i Wiedzo", Warszawo 1949 r. str. 236
(był delegatem IV i V ejazdów I pagandową, ph>ał i redagował wiele
I
SDPRR), łączył niesłychanie ożywio wydawnictw ip.artyj1wch, w których
W momencie, gdy masy

robotnicze całego świata szykują się do
uroczy tego obchodu 70-lecia ttro<hi.n Stalina, na
czasie będzie
wgpomnieć
odpowiedź towarzysza
Stalin.a na życzenie złożone mu ~ okazji 50-lecia' jego urodzin:
„Wane poidrowienła 't powinnoWaPa kładę na konto wielkiej par•
tli "klasy robotblczej, która mnie zro
dzila. i wychowała na swó.1 obtaz l
,p04lobłeństwo„. Możecie nie Wl!itpió towan.ysze, że gotów Jestem i
nada.I oddać sprawie klasy robotnicze.j, fll>r&wie .rewolucji proletal'liacklej
i
komunizmu
światowego
wnystkie swe siły,· wszystkie swe
zdolnoścl ;i jeśli trzeba będzie całą
llWĄ krew kroplę po kropli".
, życie li d:ziałalność Stalina n.ieroeerwalnie związane są z historią
partii-, w której pierwszych szeregach walcey od lat 55-ciu. Poprzez
daty i :fakty z życia Stalina przeglądają dzieje ipartii leninowskiej j jej
szlak bojowy wiodący Od piei·wszych
strajków l'Obotniczych i kółek marksi:stowskicll po_prz.ez wielki Paźd.ziernik <io ~wycięstwa socjalizmu
i dalej w ~rzyszło~ć - ku komunizmowi.
„Krótkł życiorys" Stalina wydany
"Przez „Książkę i Wiedzę". kreślący
dzieje Wielkiego Rewolucjonisty, to
jednocześnie Z1.v:ięzły wykład
jego
idei, które przyświecają dz.1ś całej
postępowej ludrz.kosci, jego dorobku
teoretycznego, który składa się na
światopogląd milionów.
„Kir6tki iyclorys" stalina obok
.,.KTótkieco życiorysu"
Lenina i
.,Krótkiego. Kmau Historii WKP(b)"

powinien 9:>Yć pierwszym doradcą
członka Partii, prv.ewodniikiem każdego świadomego robotnika w jego
oodziennej ·pracy i walce.
S TAL I N (Józef Dżuga.9zwili) syn robot~a fabryki obuwia w
Tyfli&le i tnatki ,..- córkli pańszczyź'1ianeg<> cJlłopa, wcześnie przystą,p,il
@ rucllu i!locjaJ.istycflnego.

„Do ruc~ rewolucyjnego ł\V!iad.Czył StaJ.in
wywiadzie

w

~ maJt,e la.ł
wJipałem kontakt z

o-

umtejiitnie wiązący teorię z praktyką walki klasowej.
w r. 1898 Stalin wstąpił do pierw
szej gruzil'lskiej organi2acji socjaldemokratycznej. zwalczał w jej ło
nie oportunizm i nacjonalizm pr:z.ywódców, propagował zśsady d:nternacjonal~mu, dążył do umasowienia organizacji. Głęboka wiedl'Ul
marksistowska, eapal rewolucyjny i
zdolności organizacyjne
wysunęły
go na czoło rewolucyjnej mniejszości tej organ.IBacji.
w· latach 1898-19.00 wzorem lemnowskiego „ZwJązku walki 0 wyzwolenie klasy robotniczej", ukształ
tow&ła się w Tyflisie pod przewodnictwem Stalina centralna socjaldemokratyczna grupa
kierownicza.
Pracowała ona nad zespoleniem socjall.zmu naukowego z :ruchem robot
niczym, nad skupieniem czołowych
sił klasy robotniczej w ramach politycznej partii proletariatu, rozwinęła szeroką agitację w masach robotniczych Tyfli!Su.
Gdy Lenin w grudniu 1900 roku,
wydal pierwszy numer ,,Iskry" ogó\n<>rosyjsk.iego bojowego pisma
politycznego. które miało prowadzić
propagandę i agitację w duchu poglądów rewolucyjnej socjaldemokra
cji i zespolić rozproszone organ.izacje soo.jaldemokratyczne w jednolitą ipartię Stalin stanął całkowi
cie na stanowisku „Iskry", wydał
gruzińską gazetę rewolucyjnej
socjaldemokracji ,.Brdzola" („Walka"),
któi:;i propagowała ideę leninowskiej ,„Iskry" w8ród 1:obotników
Kraju Zakaukaskiego. Oo szerokich
mas docierały od~wy wydawane w
języku rosyjskim., cru.z.ińskim ii ormiańskim.
Stalin stał mę nalgorętszym orędowmkiem i popu.1M"}'1latorem lenino'-'1-skiej liniii politycznej, .lcierownikiein
rewolucyjno - ma1imistowsklej, leninowska - d.skrowskiaj organizacji Kraju Zakaukaski.ego.
Krótka, ale burzliwa działa.llto!ć
Stalina w Batumie ~ li wio.sną
1901-1902 roku pokazuje nam go
jako popularnego preyWódcę robotniczego, śwaetnego organizatora li
odwa±nego kierown'Lka masowej, politycznej demons.traoji robotniczej -

15, kiedy na.
nielecaJnymi
aruP&Jn1 ~6w rosyjskieh prze
bywaJą.cycb wóW()ZU w Kra.tu Zakau~uldm.• · Oa,tpy fe ~" na jed~j ·• pie~ w Rosjrl carDJ,Die duiy. WPIJW .i wszczepiły mi skieJ.
·
zamil~ ~ nielegalnej litera- \ Na dru~m Zj~dzle Socjaldemotury maTbilltoWBkieJ".
kra.tycznej lPartii Ro.botnior.ej Rosji
!Piętnast.oletn1 Stalin r.c>5tał rewo- (SDPRR) w roku 1903 jak wialfucjonistą.
Ki&rował
początikowo domo - nastąpiło a:.ozszczepienie par
k6łkami. marksistow.sldmi 'iW semi- tii na 1dwie frakcje: rewolucyjną,
narium.
leninowską bolsrew.ików i oporiP.rowadząc w laitach 1898 18~ tunistyczną mieńszewików.
Na
ajęcia w marksistowskich kółkach wieść o lf.ym Stalin, pm~bywający
robotniczy>eh Tyflisu, dal s:ię poznać wówcZM: w wi~eniu, zdecydowa2*° pl~ędnY. propagandJ.sta, nie st-an'1 po stronie bolrw.ew·jków.

Il
Więzlenie ~ zesłania ?rle z<Iolał'.V
oderwać młodego irewolucjonisty od
:ruchu robotniczego. Stalin ucieka z
zesłania rze wschodniej Syberii i na
czele oolszewików zakauka;;kich toc:;zy nieubłaganą walkę iz mieńszewi
kami, nacjonalistami, anarchistami i
ese:rowcami "'). Przy pomocy wspaniale zakon&pirowanej podziemne.i
drukarni w Tyflisie rz.organizował
Stalin wydawnictwo prasy partyjnej, broszur i odezw.
W pracach swych bronił Stalin le
ninowskiego ujęcia charakteru i roli
partii. W brol'zurze „Klasa proletariuflZY i parMa proletariuszy" (styczeń 1905 roku) Stalin napiętnował
stanowisko mieńs6ew1ków w .sprawie partii.
„W tym czasie kiedy •samowlatłz
two stara się idemorallzowac świa
domość klasowi!! proletariatu „tra·
de - unionizmem", nlł{!jonalizmere.
k1erykaJ.izmem Op., kiedy ~ drug-lej
strony liberalna linteligencja uporczywie stara się unicestwić polityczną sa.modzielność proletariatu ł zdobyć 111ad nim kuta~lę - w tym czasie Winniśmy być nieZ\Vykle <'tuJnl
I nie powl.nniśmy zapominać, ie nasza partia ;;est twierdzą, której wrota otwiera.ilł się jedynie dla. wYPróbowanych".
•
W broszurze „Nieco o rozbieżno8clach partyjnych" Stalin nawiązu
jąc do historycznego dzieła Lenina
„Cl> roblć?" uzasadnia rolę i znaczenie partii rewolucyjnej i teorii rewo
lucyJnej dla klasy robotniczej.
Stalin bronił leninowskich rzasad
organi!Zacyjnych także w walce z na
cjonal'istami. W artykule „Jak so•
cJaJ.demokracja rozumie kwestię narodową?" zwalczał on oportunistycz
ną zasadę rozgraniczenia proletariatu według narodowości, tworze11ia
odrębnych, narodowych organizacyj
partyjnych w ramach jednego pa11stwa.
„Dla zwycięstwa proletariatu nie·

zbędne jest zjednoczenłe wnysUdch

robotników bez r6i:nicy narodówillici" -- pisał Stalin.
Narastała rewolucja. Raz rpo raz
wybuchały w jpaństwie carów potężne masowe strajki polityczne. W
grudniu 1904 roku Stalin przeprowa
dził w Baku strajk powszechny robotników naf.towych, który stał się
syg11ałem do
słynnych
wystąpień
styczniowa - lutowych w całej Rosji.
W okre3ie rewoJ.ucji 19-05-1906 ro
ku Stalin bron:; i raz.wija len.inowską ideę .h egemonii (kierowniczej ro
li) proletariat.u w rewolucji burżu
azyjno - demokratycznej, wykazuje
konieczność odci~cia burżuazji od
mas, zdruzgotania jej wpływów w
masach robotniczych l chłopskich .
Stalin popularyzuje i organizuje
praktyczną realizacjf:
leni.naw.sklej
jdeL powstania zbrojnego („Powstanie .1tbrojlie t nasza taktykt.") ja:to
środka obalenia samowładztwa i c.do
bycia republik·i. ustanowienia rewolucyjnej dyktatury prnletarhHu i
chłopstwa („Tymczasowy Rzl\(ł rewo
Iucyjny :i socjaldernokracja''). P-0d
kierownictwem Stalina orgat1:izacje
bolszewickie w Kraju Zakaukaskim,
stały się jak stwierdził Lenin „najbardzie,1 bojowymi or1a.niza-0jatt1i :nas2ej partii".
W grndnilt 1905 roku -na bolszewickiej konferencji SDPRR w Tammerforsie po raz pierwszy nastąpi
ło osobiste spotkanie się Lenina i
Stalina.
W okresie cofania się rewxiluc.ii, r;
nową siłą wybuchła walka między
bolszewikami
a
mieńszewikami,
zaktywizowali s ię anarchiści. Za pomocą serii artykułów „Anarchizm
ozy socjalizm?" Stalin naświetlił i
rozwinął szereg problemów
teoretyczny<:h w nierozerwalnym związku
z zadaniem walki klasowej proletariatu, uzasadnił kon.ieC'Zność rewolucji socjalistycznej li dyktatury prole
iariatu, m.aczenie proletariackiej
parrn nowego typu, podał podstawy
jej teorii i tak-tyki.

•) „Socjali§cl - rewolucjoniści" partia, która w
okresie rewolucji 1905 r. występoW okres·ie 1·ewolucji 1905-1906
wała ir. demokratycznym! hasłami i był Stalin jednym z. najaktywniejreprerientowała „narodhickie", anty szych działacrz,y bolszewickich, kiemarksL!towskie koła ó.nteligencji i JIOWał walkami klasy r<>botniczej na
miała oparcie wl!ród c}!l_-0.P.l?.t~wa, prze terenie Kraju Zakaukaskiego, br.al
w,ainie .boaateg~J
_ Cf3-11!1Y ucWW: w życiu całeJ oarl:ii

drobnomieszczańska

ną d.zinłalność praktyczno - o~·gani-

zatyJną

z

pracą teoretyczną :i.

I

!rnnsekwentnie rozwi}ał leninowskie
pro- •i dee i hasla.

Ili
W okresie odpływu fall rewolucyj
nej, Po krwawym zdławieniu przez
carat ruchu masowego i rewolucyjnych organizacji klasy robotniczej,
Stalin prowadził ręka w rękę z Leninem uporczywą, nieprzejednaną
walkę o utmyman.ie nielegalnej rewolucyjnej ;pal'tii robotniczej bez!litośnie gromiąc oportuni·zrn :i. lkltwidatorstwo mieńszewików, którzy cor~ bardziej staczali się do roli agen
tów burżuazji w ruchu.robotniczym.
Były to lat.a ciężkie i trudne. Na
Stalina raz Po raz spadają ciosy ża:n
darmerii carskiej. WY'Starczy powie
drieć, że w okresie od 190~ do 1913 r.
Stalin był siedem razy aresztowany,
8'.Ześć razy był 111a zesłaniu, pięć razy

W latach 1912- 13 dwuh.-rotnle pr1.y

jeżdia Stalin do Krakowa. gdzie
przebywał wówczas Lenin i odbywa
ły się narady Kmnitetu Centralne~o

Partii. W tym okresie przedwojeilne
go wzniesieni.a ruchu robotniczego
rozwinął towurt.ystŁ Sta1i.n energiczną działalność rewolucyjną. Pod jego kierownictv.retn założo.na rz.ostała
masowa bolszewicka gaztta codzien
na „Prawda", która wedfug określe
nia Stalina stała się „ośrodkiem wal
ki o pa.rtyjn!lić, o stworzenie masowej partij r'Ohotni~ej",
Stalin. był autorem słynne.go „Na
kazu robotników pełenburskióh dla
posła robotniczego" platformy bol
szewików podczas wyborów do caruciekał z .zesłania, wracając ria każ skiego .,parlamentu" ~ Dumy Pań
dym razem do czynnej walk.i, do pra stwo1.vej. Nakaz ten wzywał do wal
cy ,partyjnej.
ki zarówno przeciwko rządo\vi carW walce towarzysz Stalin 'był wier skiemu jak i przeciwko libera.l.uej
nym współbojownikiem Lenina.
burżuazji, dążącej do ugody z caraNa praskiej konferencji SD:?RR w tem.
styczniu 1912 roku mieńszewicy zoPo wyborach Stalin kierował prastali- usunięci z partii i stworzona cą deputowanych bolszewików.
została samodzielna leninowska par
W tym wfa§nie okresie najpisał
tia bolszewików: „nowa, prawdziwie marksistowska partia, nieprze- Stalin swą słynną pracę „l\larksizm
jednana w stosunku do oportunistów a. kwestia. na.rodowa", gdzie rozwii rewolucyjna. w stosunku do burżu nął i uzasadnił teoretycznie bolszeazji, partia mocno zespolona i zwar wicki program w kwestii narodota jak monolit, partia socjalnej re- wej. W lutym 1913 r. władze carskie
wolucji, partia dyktatury proletaria- zesłały Stalina do Kraju Turuchań
tu" („Histor.ia WKIP(b),
Krótki skiego, gdzie przebywał w osadzie
Kurejka, pmy samym ikole podbiegu
Kut<s" str. 159).
nowym. W ciągu lat 19l4, 1915 :ii stycznej, jako największego teorety-1 gelsa - Lenina, jako wodza i nau.
Konierencja wy'brała t.owanzyua 1916, a więc I wojny :imperialistycz- ka marksizmu-leninizmu, wielkiego czyciela międzynarodowej kla!ly rostalina ~przebywające.go wówczas nej, Stalin odcięty od całego świata, konty.nuatora dzieła Markea - En- botniczej.
izresztą ina zesłaniu) na oz.łonka Ko- zajął zdecydowanie leninow~e sta
mitetu Centralnego, na Kierownika nowlsko w kwestii wojny, pokoju i
Krajowego Bi'lll'a KC,
rewolucji,
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IV
Po Qbateniu caratu w maren 191'7 I dzle krajem, który 'litornJe drogi do
roku, tzn. po zwycięstwie burżuazyj- aoejalizmu".
no-demok:ratycznej rewolucji Stalin
Gdy nadeszły historyczne chwile
natychmiast przybył do Petersburga. Wielkiej, Socjalistycznej Rewolucji
Wra70 z M:ołotowem kierował działał- Październikowej, Stalin stanął na
nością Komitetu Centralnego i Ko- czele wybranego przez KC ośrodka
mitetu Petersburskiego partii, reda- partyjnego, który pokie-rował powst'!lgował
„Prawdę".
Nawoływał
do niem zbrojnym.
wzmocnienia ·Rad l>elegatów- kobotniPo historycznym zwycięstwie Jietoczych i tbłniersMch, jako organu re- padowym Stalin został Komi!iarzem
wolucyjnej władzy ludu.
·
Ludowym do spraw narodowości~
Po powrocie Lenina z emigracji wych: Na .stanowisk? tym k"Sz_tałto
i objęciu przezeń steru rewolu·~ji, wał ~ r~~h~ował po~1tykt „Parth h?lStalin w-raz z Leninem mobilizował szew1ck1~J 1 br~ł kier<>~1czy udZJ..?ł
partię do walki 0 przejście do dru- w o~a~~zowamu wszystkicll repubhk
giego etapu rewolucji, do rewolu~ji radz1eck1ch.
.
socjalistycznej i bronił leninowskieW latach . WOJDY. do"f!1C>wej, gdy
go· stanowiska sformułowanego w llllll ~ontn:ev:olucJa t'oS.YJska 1 mocarstw.a
nych tezach lcwietniowych. Wybrany m'lper1ahs~yczne ZJe~oczyły ~we sina członka Biura Politycimeg·o Komi• ły. P.~z~c1wko ~łodeJ Republice ~'l·
tetu Centralnego Stalin bezpośre:.ini.o dz1ec1<;~J, partia . posyłała Stalma
kieruje Komitetem Centralnym i Cen wszędzie ta!11, gdzie na fr~!1tach. detta1nym Otganem Partii w okre3ie ~y~o~ały Się. losy rewoluc31.
Jego
po wypadkach lipcowych 1917 roim, mneniem zw1ąz1p1e są obrona (_iary„
kiedy Lenin zmuszony był ukrywać c!na, obrona P1ot~·ogro~u, zwr~.1ęska
się przed kontrrewolucyjnym Rzą- '~al~a z ~?łczak1e!ll 1 ~en1kmem,
dem Tymczasowyni.
ścisłym poro- Stah!1 mob1hz~w~ł 1 or~an.izował do
zumieniu z Leninem Stalin prowadził wal~i .ma~y, tw?rzył arnuę Czerwonih
partię do walki o władzę, do powsta- uzbraJ~ł Jlł w Jasną perspektyw~ i:enia zbrojnego, gromiąc trockistów, w~lucyJ.11 ą, w . nową, . p1:oletar1acK.ą
którz~r uważali zwycięstwo rewolucji ~~~ategi.ę, a zaiaz~m hkWldował sp1socjaJ.istycznej w Rosji za niemo~li- sk.i kont~ewoluClfJne :v. zapleczu, ławe
·
m1ąc opor Trockiego i Jego protego.
wanych. Najsłynniejsze zwycięstwa
„Nie je.~t wykluczona możliwość Armii Czerwonej w tym okresie ~o
oświadcz:vł Stalin na szóstym Zjeź- stały
osiągnięte
pod kierunkiem
dzie Partii - :i:e właśnie Rosja bę· Stalina.

z

w

V
„Krótki iyciorrs"

obrazuje działalność towarzy;;za Stalina w o:u·esie odbudowy gospodarczej zniszczonego kraju w 011arciu o Nową. P.:1!itykę Ekonomiczną. w wirze walki
klasowej. Była to walka z powstani:tml kułackimi, :r. l!a:bota:Gem, z niedubitkami reakcyjnych socjal-dentokratów - mieńst.cwików, reprezentantów inl!lreSÓ\V kułactwa esetowców, !łul'~uazyjnych nacjonalistów-,
ale przede wszystkich była to wałka
z antypartyjnymi ugn\powaniami wewnątt7' partii _ głównie z trockistalni.
;,Bez rozgromienia trockizmu nieodobna os!ągnąć zwycięstwa w warunkach NEP-u, niepodobna przeobrn.
zić dzisiejszej Rosji w Rosję socjalistycimą" _ uczył towal'zysz Stalin.
Z ognia wojny domowej i interwencji Lenin i Stalin wyprowadzili partię zahartowan~ i jednolitą, związ!l.ną nierozenvalnymi nićmi z całą klasą r<1botnicE:~ i z najszerszymi ma~ami vracującego chłopstwa. Pod w.:>tlz~ Lenina i. Stalina partia bolszewicka stawia przed masami nowe ::adania, związane z odbudową gospodarczą kraju i perspektywą zbudowania. :fundamentów socjalizmu.
Celom budownictwa socjalizmu służyło zespolenie Republik Radzieckbh
w Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich. Było to nowe zwycię•
stwo le11inow!!ko-stali11owskiej polityki w kwelltii narodowej. · Towarzy
k'
R sz
Stalin postawi ł przed Z w1ąz ·iem adzieckim doniosłe zadanie likwidacji
zacofania politycznego, gospodarczego
i kultur:ilnego n1as p1·aeujących l'A·
1·odów niegdyś uciskanych przez earat, poprowadził je
wspólnym

w•

marszu z nftrodem ros~jskim ku socjalizmowi.
21 stycznia 1924 roku umarł Lenin.
Na cz~le partii bolszewickiej stamłł
najlepszy uczeń i współpracownik Leuina - Józef Stalin. Na żałobnym
J)OSicdzeniu II Wszechzv.;lązkowego
zjazdu Rad, Stalin w imieniu partii
bolszewickiej zlo:i.yt nad grobem La·
' t wa R aurna,
tw órcy p:.u t··n 1· p ans
· lnego,
·
h"is t oryczną pl'zysięgę.
·
cl ziec
Wokół przykaznń Lenina, pomni
przysięgi Stalina, zespolili się członkowie Jiartii bolszewickiej do walki
o socjalizm. Była to walka. przeciw
prowokacjom moco.rstw imperialistycznych, p1·zeciw szpiegowskiej i
d~·wcrsyjnej robocie ich agentów
walka przeciw elementom kapiteli~
st.ycznym w gospodarce narodowej,
przeciw wrogom leninizmu wewnątrz
partii - trockfatom; walka. w której
nierozerwalnie splatał się front po.
lityczny gospodarczy i ideologiczny.
'
• .
•
•
:
W hudi;eJ ~ zawikł_an~J ~ytua~Ji,
\"\' momencie, kiedy po imuerct Lemnn
podnio!ly głowę antypartyjne elemen·
ty (głównie trockistowskie), pragni~ce zwekslować Z\Viązek Raillliecki na
tory prz:rwrócenia kapitalizmu, towt\•
rzysz Stalin stanął na czele partii bol
szewickiej j pokierował jej walką na
wsxystldch odcinkach frontu, przeciw
· o wszystkim wrogon1 leninizl'llu i wła
dzy udzieckiej, Rozpoczął eię okres
· · iesłychaniel intensywnej i najbaruziej wszec istronnej twó1·czej pracy
towarzysza Stalina, jako wociza par•
tii i narodów Zwi,zku Radzieekiego,
jako kierownika nawy patistwowej
ZSRR, jako genialnego organizatora,
strateg.& i tak~ka rewolucii aoeiali•

r.

1924 poziom produkcji prze·
mysłu i rolnictwa w ZSRR. zbliżał się
do poziomu sprzed wojny światowej.
Pi;aca nad odbudową gospodarczą kra
ju miała się k"U. końcowi. Należało
nakreślić zadania i perspektywy nowego budownictwa.
Rozwijając i pc>głębiając leninowW

ską teorię

o

możliwości zwycięstwa

socjalizmu w jednym kraju, towa·
rzysz Stalin postawił na XIV konferencji partyjnej °(w kwietniu. 1925 r.)
przed narodą.mi Zwillzku Radzieckiego ·wielki cel: zbudowanie społeczeń
stwa. socjalistycznego.
Szybki rozwój l'!ił wytwórczych, uprzemysłowienie kraju, przeprowadzenie gospodarki narodowej na tory
nowej techniki - oto droga do socjalizmu nakreślona przez Stalina na
XIV zje~dzie partyjnym (w grudniu
1925 r.).
„Przekształcić nasz kraj z rolniczego w przemysłowy" rzucił
Stalin wezwanie z trybuny zjazdowej.
Stalin szczegółowo rozwinął podstawy socjalistycz"ńego ·uprzemysło
wienia kraju w oparciu o własne jego zasoby i możliwości, w warunkach
wrogiego, kapitalistycznego otoczenia. Już wówczas towarzysz Stalin
po~kreślił ogromne znaczenie rozwoju socjalistycznego
współzawodni
ctwa pracy, jako podstawowego oręża
w walce 0 uprzemysłÓwienie kraju, w
budowaniu podstaw gospodarki socj'.llistyczrtej.
Pod bezpośrednim kierownictwem
Stalina, według jego osobistych wnil;liwych i prz ewiduj~cych wskazówek
rnzpoczęta została wielka praca nad
zrealizowaniem generalnej linii partii w dziedzinie socjalistycznego
uprzemysło\'.;ienia lu·aju.
D;iiało się to w warunkach "zaostrza
r.ej walki klasowej w kraju, w obliczu coraz. to częstszych prowokacji
ze strony krajów imperialistycznycil,
w zażartej walce z elementami anty-

partyjnym!, które pod kierownictwem
Trockiego, Zinowiewa i Kamieniewa
usiłowały sparaliżować budownictwo,
osłabić Związek Radziecki, uzależnić
go od otoczenia kapitalistycznego.
Towarzysz Stalin zdruzgotał ich ideo
logicznie w historycznym swym dziele ,,Przyczynek do zagadnień leniniamu" oraz w referatach „O socjaldemokratycznym odchyleniu w naszej
Partii" i ,,Jeszcze ru o socjal-demokratycznym odchyleniu w naszej Par•
tu •
Uprzemysłowienie kraju mogło by6
urzeczywistnione tylko w sojuszu za

„„

średniorolnym

chłopem.

Przysztosć

budownictwa gospodarczego zależała
od likwidacji pogłębiającej się sprze::z
ności między skoncentrowanym socjalistycznym. przemysłem i rozdrobniónym, drobnotowarowym rolnictwem.
„WYjście - wskazał Stalin poilega na tym, by drobne i karłowate
gospodarstwa chłopskie stopniowo,
lecz nieugięcie, nie w drodze przy.
musu, lecz przykładu i przekonywania jednoczyć w wielkie gospodarstwa
o społecznej, zrzeszonej, kolektywnej
uprawie ziemi, z zastosowaniem rtta•
szYn rolniczych i traktorów1 z zast„
sowaniem naukowych metod inten!!Y·
fikacji rolnictwa. Innego wyjścia nie
ma".
Tylko w ten spos6b można było
podnieść chłopstwo z wielowiekow<:j
nędzy i zacofania, skierować je na
drogę budownictwa socjalistycznego.
Odbyty w grudniu 1927 roku XV
Zjazd WKP (b) powziął historyczne
uchwały dotyczące
j11.k najbardziej
irttensyV1>l1ego przeprowaC!zania kolektywizacji gospodarki rolnej i dał dy.
rektywę w sprawie opracowania phi·
nu pięcioletniego - pierwszej z pię
ciolatek st11linowskich.
Związek Radziecki wkroc;;~{ł .po,i
wodzą Stalina w nowy etap swego roz
\\'.oju ku socjalizmowi.
.
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•
Socjalistyczna.
nrzebudowa wsi
W walce o zbudowanie socJ'alizm-:i
" elementów kapi- z cał 0 siłą przeJ'awił si"' geniusz reznaczała likwidacJ·ę
...
"
talistycznych, likwidację kułnctwa ja- wolucyjny Stalina, jego hart, 11ieko klasy. Burżuazja wiejska zna\a'.?;ła I złomność i czujność rewolucyjne .. u„
swych obrońców nawet w pewnych Ińożliwiło to rozgromienie zwyrodogniwach aparatu. państwowego i _Par niałych grup antypartyjnych trocltityjnego, w ogniwach obsadzonych stowskich i bucharinowskich, które
przez prawic~wców i trockistów, Roz przeobraziły się w dywersyjno-szpiegromione wowczas
przez Stalina gowskie agentury imperializmu i
nędzne teoryjki bucharinowców o zmierzały do obalenia w d;:odze zdra„wrastani.11" kułaka w socjaHz~n. dy i spisku - władzy radzieckiej.
o ,;równowadze" dw6ch sektorów go·
Zwycięska realizacja pierwszej pię
spodarczych: kapitalistycznego i so- ciolat ki stworzyła warunki do wypocjalistycimego, 7.ywo pr;~ypominaj:i. sa żenia kołchozów i
sowchozów w uo11am naszą prawicę, rozpatrują'!ą wą technikę.
trójsektorową go.o;padurkę Polski Ludowej, jako zjawisko jakoby trwałe,
Ogromny i·ozw6j upr~emysłowleula
nleprzemiji::.jące
kraju, powstanie wielkiej, socjali, .•.
.
W pr?lemo;vicn.iach „O praw1c,?wym stycznej gospodarki na wsi, wysuwa
przed krajem nowe, wielkie zadanie
niebe~p1eczenstw1c w. W~P(b~.,
prawicowym o~ch~lennt w WKP(b)„ w zakresie wychowania kadr wykwaoraz "-'. ;vystąpien.m , na ko~eren-.:Jl :\fikowanych robotników, inżynierów,
agrarmkow-mark~il!tow~ ~talm zde- agronomów i innych specjalistów, wyma~kował bucharmowcow Jako agen- łonionych z mas pracujących, z klasy
robotniczej i z kołchozowego chłop
t6w wroga klasowego.
Towarzysz Stalin twardo i nieugi~- stwa.
cie prowadził pnrtin
• i rozstrzt
„ i masy pracuJ·a-. T owarzysz Stalin stawia
c11 do wykonania wielkich zamierzeń
pierwszej pięciolatki i do przeprowa- ga to zagadnienie, wysuwając zar-adzenia powszechnej kolektywiza~ji zem konkretm! 11lan rozwi11ztu1ia spr,&
rolnictwa na podstawie całkowitej w~.
likwidacji ostatniej klasy wyzyskiwa·
c.rJt bo~aezv wiaisk.ic.h.
(Dokoficzenłe na str. ł)

I

·•?.

•

Sfr. :f

Nr 343·

Staniemy wszeregach bojoWników pokoju
dołożymy

Podniosły wzór
Coraz

i'przykład

więcej kółek

sil do· wytężonej pracy

,.

studiowania
Towarzysza Stalina

życiory•

lłobotniey PZPR w Rudzie Pab. składają prz„rzeezenia w liśeie

do TOll'ARZYSZA STALINA
Drogi Towarzyszu Stalinie!
Wam, że dołożymy wszy stld ch sil,
by podnieść nasze zakłady do sze' My, robotnicy l pracownicy Pa1\regu przodujący ch w przemyśle
1twowych Zakładów Przemysłu Bawłókienniczym
i w ten sposób
welnlanego w Rudzie Pabianickiej,
sp ełnić nasz r obotniczy obowią·
puttJYłamy Wam w 70 ro cznicę Wazek w obec tych setek 1 tysięcy bo
•ztłh urodzin gorące życzenia dlujowników polskich, którzy polegli
gicb l4t życia i niezmożonych sił do
za sprawę socjalizmu.
pracy.· Równocześnie pragniemy, To·
Musimy Wam się przyznać - choć
w arzyszu
Stalinie,
wypowiedzieć to
przykro, że zakłady nasze dotychWam, jakle przepełniają nasze serca czi'łs me należą do przo dujących. Bou czucia do Narodu Radzieckiego i do rykamy się jeszcze z dużymi trudnoWas, Jego Wodza oraz Nauczyciela ściami, nie wszystko jest jeszcze tak,
- my, ludzie z Rudy.
jak być powinno. Ale zabraliśmy się
Myśmy
na własne oczy widzieli,
jak wyrosła fabryka, jak urosło bo·
gactwo i potęga Horaka, pana naszego życia i śmierci przed wojną. Wi·
dzieliśmy i zdawaliśmy sobie sprawę
x tego, że wielka fabryka, wspaniały
pałac,
rosną na naszej krzywdzie i
nędzy, na krzy.wdzie naszych dzieci.
I teraz w naszych oczach rośnie bogactwo i potęga, ale już nasze wła
sne - robotnicze, nie horakowskie,
ani żadnego innego fabrykanta.•
Widzimy i czujemy, jak zmienia
się z każdym dniem
nasze życie i
wszystko, co nas otacza. Towarzyi;zu Stalinie, tego roku 16 młodocia
nych chłopców i dziewcząt z naszej
fabryki poszło na kurs przygotowawczy. Za rok wstąpią oni na Uniwersytet; córka jednej z naszych robotnic pojechała do Leningradu na 1-szy
rok medycyny; dla wszystkich naszych dzieci zos tała otwarta droga do
nauki, do nowego, lepszego życia. I
dla nas, starszych, również stoi otworem. Wielu z nas kształci się, staje
się majstrami, kierownikami, dyrektorami. A dobrze pamiętamy, że za
czasów Horaka nie tylko żaden robotnik nie mógł zająć kierowniczego
stanowiska, ale żaden Polak w ogóle
nle mógł otrzyma(: lepszej pracy. A
przecież wtedy mieliśmy
niby nie-

energicznie wspólnymi siłami do wyk rycia i usunięcia źródeł zła 1 mamy
j u ż widome znaki, że idziemy po wła
ściwej drodze.
Z okazji zbliżającej się rocznicy
Waszych urodzin o dbyliśmy ogólne
iebranie załogi w dniu 5 grudnia, na
którym podjęliśmy szereg zobowią
zań, które załączamy do listu i które
przyrzekamy skrupulatnie wykonać.
Rozumiemy, że w ten sposób najlepiej d<Jmy wyraz naszym uczuciom
dla Was, Towarzyszu Stalinie, oraz
Narodu Radzieckiego, i że tylko w

ten sposób dołożymy ręki do wielkiego dzieła, któremu Wy poświęcili
l:Cie całe swe życie, dzieła wyzwolenia klasy robotniczej i wszystkich
ludzi na świecie.
W imieniu • załogi PZPB w Rudzie
Pabianickie j.

Inicjatywa „Bawełnianej Czwórki", która pierwsza zorgaiu siebie kółko studiowania życiorysu Towarzysza Jó. zefa Stalina, znajduje żywy oddźwięk w masach robotniczych.
Organiz•acje partyjne i nasi korespondenci fabryczni codzien_nie
zawiadaminją nas o powstawaniu nowych kółek stalinowskich.
W dniu wczorajszym powstało liczne koło studiowania ŻV·
. ciorysu Tow. Stalina w P ZPJ G N r 1. Koło to założyli słu~ha
cze kursu szkolenia partyjnego, zapisując się doń wszyscy w hcz·
bie 48. Towarzysze z „Galanteryjnej Jedynki" postanowili do
swych wykładów szkolenia partyjnego wprowadzi ć dodatkowo! godzinę tygodniowo, poświęconą studiowaniu biografii Józefa Stalina.
1
Na wykl·ady stalinowskie towarzysze zapraszają wszystkich
ZMP-owców i bezpartyjnych robotników, pragnących studiować
życi orys Tow. Stalina.
Na apel PZPB N r 4 odpowiadają nie tylko robotnicy. W dniu
wczorajszym zorganizow·ane zostało równi eż kółko studiowania życi orysu Tow. Stalina przy zespole Państwowego Teatru
1
Nowego w Łodzi.
Na zdjęciu organizatorzy kółka studiujących życiorys Tow.
Stalin•a z PZPJG Nr 1.
"
'
nizował·a

iA~-,$/~~
,~~ ,Nie wOlno pozostawać na szarym końcu

~~~· ·

podległą Polskę

JL.;,.,

1 rząd nazywał się

Polskim".
Pn:ez wiele lat my.d lono nam oczy,
opowiadano niestworzone brednie o
Związku Radzieckim
I chociaż najb ardz~ej świadomi spośród nas wiedzieli już wówczas, że to wszystko
kłamstwo, było wielu i takich, którzy wierzyli propagandzie wrogów
klasy r obotniczej. Dziś przytłaczaj:\
ca większość spośród nas wie już,
Jak to jest naprawdę. Wiemy, że wła
śnie Związkowi Radzieckiemu i Wam,
Towarzyszu Stalirrle, zawdzięczamy
to, że przed nami 1 naszymi dziećmi
otwarty· jest świat, że Wam to zawdzięczamy,
iż
uniknęliśmy
losu
owych milionów braci i sióstr naszych,; co zginęli w Radogoszczu,
Oświęcimie, Buchenwaldzie,
Ravensbriick. Wiemy, że to Wam właśnie
zawdzięczamy, iż mamy teraz Polskę
„Rządem

PZPB Nr 8 dążą do poprawy Produkcji
Pon1q.llne wqniki §Zholenia zuwodoweqo

PZPB N r 8 od dawna uchodziły za
zakłady słabo pracujące. Była to opinia uzasadniona,
gdyż pomimo
w szelkich starań fabryka wciąt nie
wykonywała bieżących planów produkcyjnych. Jednak ostatnio m1sląplła tu znaczna poprawa. Nie będziemy
rozp atrywać wszystkich przyczyn tej
zmiany na lepsze. Zi\jmiemy się tylko jednym z czynników, które przy.
niosły tak pożądane .wyniki, a ml&·
nowlcle, szkoleniem zawodowym.
Zagadnienie szkolenia postawione
·z:ostało od p·ewnego czasu bardzo
mocno w „Ósemce Bawełnianej". Okazało , się bowiem, że fatalna jakość
produkcji 1 słaba wydajność przędzal
ni oraz tkalni miały widnie swe iró·
dło w niedbałej I niefachowej pracy
p rzy maszynach.
- Nie wiedzieliśmy, ~e posiadamy
tak złe prządki - mówi dziś instruklorka przędzalni obrączkowej, Bronisława Kotlicka przekonaliśmy się
o tym dopi&o wówczas, gdy przodow
nice pracy - instruktorki przystąpiły do szczegółowej kontroli ich pracy.
Tow. Kotlicka przechodzi od jed-

lenia pozostaje . dotychczas jeszcze się, że nawet przodownice Jłracy nł•
zbyt szczupły. Bowiem na razie szko~ stosują go. Postanowiono więc wy•
l;.
lenie baz objęło w przędzalni 50 o- słać 3 przodownice pracy do PZPB
1
sób, a w tkalni - 200.
Nr 16, gdzie mają się zapoznać z tym
A le na 1.'110 robotników przędzalni nowym sposobem nawlekania, aby
bień.
l 2.000 zatrudnionych w tkalniach później zapoznać z nim własne prząd
- Nawet doświadczone prządki po ws:iystkich oddziałów, 6 instruktorów ki. Będzie to dalszym krokiem na
pełniały ciągle
ten sam błąd, żle stanowczo nie wystarcza. Trzeba przy drodze do podniesienia kwalifikacji
przykręcały niedoprzęd, puszczały pę tym z.a wszelkif <;:ęl).~ doprowaĄ?i~t pą . ,rob~tJ1ik.9·.w, 'IBąwełnian1J ~:eipki"_..
ki i nia chCi.aly zrozumieć, że w ten tE=go, aby wyniki produkcyjne fabryMimo wszystko jednak wśi;ód sa•.
sposól> psują rob-&tę· -innym, a przede ki nie stawiały jej w ostatnim l."lę„ mych r-0l:iotników zbyt sla)?e jest. Jesz
wszystkim obniżają jakość produkcji ezie zakładów bawełnianych, bo moż cze uświadomienie o potrzebie podno
fabryki. Tera:z już jest o tyle lepiej, liwości poprawy istnieją. Dowiodło· szenia swych kwalifikacji. Dowodzi
że ilość zgrubień zmniejszyła się o tego chociażby szkolenie w zaqesle tego choćby niewielka liczba· zgło·
30 procent.
jakości, prowadzone przez 8 instruk- szeń na kurs tkacki doskonalenia zaSprawą przekonania prządek o ko- torów specjalnych, które już przynio- wodowego na mistrzów i podmi·
naprawdę Wolną i Niepodległą,
że
n!eczności staranniejszej i wydajniej- slo podniesienie jakości· produkcji o strzów. Na kurs ten uczęszcZil zaledmożemy teraz spokojnie pracować i
szej pracy zajęli się majstrowie, a w 20 pi;-ocent w ciągu ostatnich 3 mie- wie 13 osób, co, jak na załogę Eczą
budować naszą nową,
piękną przypierwszym rzędzie kierownicy oddzia sięcy.
cą kilka tysięcy osób jest cyfrą bar·
szłość. Zdajemy sobie z tego również
sprawę, Towarzyszu Stalinie, że gdyłów, którym powierzona została opieka
Młodzi robotnicy po przeiscm szko dzo niską.
by nia Wasza mądrość 1 potęga
nad szkoleniem. Każdy robotnik, czy lenia długo jeszcze pozostają pod ob
Szkolenie zawodowe w PZPS Nr 8
Związku Radzieckiego, kto wie, czy
robotnica wykazujący w końcu mie· serwacją instruktorów. Zdarzają się rozwija się niewątpliwie pomy"lnie,
już w tej chwili nie mielibyśmy nosiąca niedostateczne wykonanie bazy też wypadki, że po pewnym czasie choć jeszcze zbyt mały odsetek zalowej rzezi wojennej, chociaż od poprodukcyjnej, wzywani są do opieku- zachodzi koniecznoś.'! ponownego· prze gł został nim objr,ly. Należałoby szeprzedniej upłynęło zaledwie 5 lat.
na, który stara się zbadać przyczy- szkolenia któregoś z nich. Czuwają rzej uświadamiać robotników fabryPrzyrzekamy Wam, Towarzyszu
ny złych wyników jego pracy. W ra· nad tym opiekunowie.
ki o korzyściach płynących dla nich
Stalinie, że nie zabraknie nas w
zie potrzeby natychmiast kierowan.J
Na jednym z zebrań produkcyjnych i dla Państwa ze stałego podnoszenia
r;zeregach W ielkiej Armil, walsą do instruktora.
podniesiona została przez robomików kwalHikacji, a zarazem i wydajności
czącej
o Pokój.
Przyrzekamy
Wydaje się jednak, że zakres sz\o- sprawa nawlekania na styk. Okazało pracy.
B. Drz.
•.\;"':
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n ej m!lszyny do drugiej i cierpliwie
poucza, tłumaczy i wskazuje błędy.
Instruktorka Stefania Pawlak \Y"Ska
zuje na sztukę towaru, dyskwalifikowaną :z powodu szerokiego pasa zgru

I

•

(Dokoń"ci~te ze str. :3-ej)
„A.by uruchomić technikę I całko·
Wicie ją wykorzystać, potrzebni są
ludzie, którzy opanowali technikę, po
trzebne są k adry zdolne do najdosko
nalszego opanowania i wykorzystania
tej techniki według wszystkich prawideł sztuki. Technika bez ludzi, któ·
rzy j!ł opanowali, jest martwa. Technika maj ąca n a czele ludzi, k tórzy ją
opanowali, może i musi dokonać cudów" - oświadczył Stalin na uroczystości
promowania akademików
Armii Czerwonej.
„Kadry decyduj ą o wszystkim" zwięźle sformułował swą myśl kwarzysz Stalin - i to zwięzłe hasło stało się planem działania , wychowania
nowej inteligencji radziecki.ej oraz ru
chu przodoWI1ików pracy. Na podstawie przodującej techniki i szeroko za
krojonego szkolenia, powstał w Z wiąz
ku Radzieckim ruch stachanowców,
robotników - racjonalizatorów i organizatorów.
Towarzysz Stalin gorąco powitał
powstanie ruchu stachanowskiego i
dał głęboką ocenę tego ruchu.
„Czy nie jest jasne - powiedział
Stalin na I Wszechzwiązkowej Naradzie Stachanowców - że stachanowcy s~ nowatorami w naszym przemyśle, 21e ruch stachanowski reprezentuJe przyszłość naszego przemysłu, że
zawiera on w sobie ziaruo przyszłe·
go k ulturalno-technicznego rozwoju
!!:lasy robotniczej, że otwiera przed
ńami tę jedyną drogę, na której można os~ągnąć najwyższe wskaźniki wy
dajnoscl p,;acy, jakie są niezbędne
aby przejść od socjalizmu do komu~
nizmu l znieść przeciwieństwo między pracą umysłową a pracą fłzycz-
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( ŻYCIORYS JÓZEFA ST ALINA )
~~11 11 1 1 1 1 1 11 1 1111u11 1 11 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 111111wh1Rlll l l l l l l l l l l l l l 1 Tl l ll lHITil Ulil l l l l ll l ll l l l l Hlll l l ll l l ll l l lUlllll l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lll l llllllRIHllll l lHlllHAll l l l l l l l l l Ulil rf

wej konstytucji, konstytucji społe
czeństwa socjalistycznego, opracowany został przez specjalną komisję
pod przewodnictwem towarzysza Stalina. Toteż naród radziecki słusznie
nazwał ją
Konstytucją Stalinowską.
Stała się ona dla mas ludowych całego śwjata
programem walki o u-

strój, w którym nie

wyzysku chwilowo odsuwać bezpośrednie nie- 1 Komitetu Obrony Narodowej.
bezpieczeństwo wciągnięcia ZSRR w
Wojna z hitleryzmem przehztał
dów Związku Radzieckiego stanowi wojnę, ale było jasne, że na dłuższ ą ciła się na terenie Związku Radziecona podsumowanie wyników tej wal- metę napaść imperialistów na ZSRR kiego w wojnę. ogólno-naredową.
ki, podsumowanie zdobyczy Rewolu- jest ni.e unikniona i że należy się do Front i zaplecze, a1mia i partyzantka
cji Październikowej, zdobyczy pierw- niej odpowiednio przygotować.
na wezwanie Stalina stanęły do wal·
szych pięciolatek stalinowskich, walTowarzysz Stalin zawsze i nieu- ki. I do nich wszys~ki~l), .do c~łego lu
ki o ustrój bez wyzysku i ucislP.!.
stannie pamiętał o tym niebezpie- du w swych przemow1emach .1 rozk~
czeństwie i mobilizował partię i ma- zach W:OJS~owycl_1, z.wra~a się Stalm
sy pracujące do wzmożenia poten- -: d<;> zołmerzy 1 oflcerow, J?a~tyz~n
cjału obronnego kraju. Celowi temu ~ow. 1 partyzantek, , d? ;obotmk~w, mod pierwszeJ fazy komunizmu do dru służyła polityka industrializacji, któ- ~.merow r ~ołchozmkow.. Jest ich d~
ra pozwoliła stworzyć potężny prze- wodcą .. W?Jskowvm;. t~orcą .nc~eJ
glej jego fazy".
Z inicjatywy Stalina przystąpiono mysł zbrojeniowy i wypo sażyć Ar- strate~u 1 ta_ktyk1 wo1sk.owe1, 1.ch
do sporządzenia generalnego planu mię Radziecką w nowoczesny sp rzęt ~zywodcą .politycznym, ich sumiemem partyJnym.
rozwoju gospodarczego ZSRR na o- wojenny.
kres 15 lat. W ciągu tego okresu
Towarzy sz Stalin w ciągu wszyst„z~ St?l~na!" -:-=- staj"e. się. .h~słem
Związek Radziecki miał prześcignąć kich lat pokojowego rozwoju Związ~ zwyc1ę~k1eJ Armu Ra.dz1eck1eł i ~o
najważniejsze
kraje kapitalistyczne ku Radzieckiego niezmordowanie pra hatersk1~h yartyza~tov.:- radz1eck1ch.
pod względem ekonomicznym.
cował nad wychówaniem kadry do- „Za Stalma! - staJe s1~ ~asłem ruPod wodzą towarzysza Stalina kraj wódców Armii Radzieckiej, nad stwo- chu op~ru na całym śy.r1ec1e, hasłem
przystąpił do realizacji tych wielkich rzeniem sił zbrojnych państwa socja- wszystkich antyfaszystow.
i szczytnych zadań.
listycznego, zdolnych do odparcia na
Pod genialny m kierownictwem StaAle w rozwoju sytuacji międzyna paści państw imperialistycznych.
lina narody radzieckie wytrzymały
rodowej nastąpiły w tym czasie barHitlerowskie Niemcy 22 czerwca niesłychaną próbę dziejową, podźwidzo głębokie przesunięcia. Dojrzewa- 1941 roku dokonały podstępnej na- gnęły na swych barkach niebywały
ła nowa
światowa wojna i.ij:lperiali- paści na granice Związku Radziec- ciężar, wykazały niezrównane bohastyczna, gorączkowo przygotowywa- kiego. Rozpoczęła się wielka wojna terstwo, hart ducha, wytrwałość i
na przez agresywne państwa faszy- np.rodowa, okres wielkiej próby dla niezłomną wolę zwycięstwa. Rozgrostowskie osi. Berlin - Rzym - Tokio państwa radzieckiego, okres niesły- miono najpotężniejszą armię napasti przez imperialistów brytyjskich, chanych trudności i ciężkich ofiar, niczą w dziejach ludzkości, wyzwofrancuskich 1 amerykańskich, którzy okres bohaterskich walk.
ł ono własny k raj ·1 wszy stkie narody
pragnęli
skierować agresję państw
22 czerwca 1941 roku 170 dywizji świata ujarzmione przez faszyslowfaszystowskich na Związek Radziec- hitlerowskich przekroczyło granicę skich napastników lub zagrożone n ieki.
.
Związku Radzieckiego,
wykorzystu- wol ą faszystowską.
Długotrwała
ł
nieugięta
walka jąc zasoby wojskowe uci emię2:onej
Dzięki
geniuszowi wojskowemu ł
Związku Radzieckiego o utrzymanie Europy.
organizatorskiemu Stalina naród rapokoju, konkretne posunięcia rządu
Partia i rząd radziecki powierzyły dziecki odniósł historyczne zwycię
radzieckiego w kierunku zawarcia ze kierownictwo sił zbrojnych ZSRR to- stwo i władza radziecka wyszła z tej
wszyst;ttimi państwami kapitalistyc11:- warzyszowi Stalinowi, powołały go próby bardziej jeszcze trwała i mocnymi oaktów nieaaresji, pozwalałv na 11rzewodnicząceao Państwowego na niż była przedtem, a spójnia naro-

VIII
z przejściem do

frzeclej pięcblatki

wkroczył Związek Radziecki w okres
zakończenia budownictwa społeczeń

stwa socjalistycznego i stopniowego
przejścia do komunizmu.

W referacie sprawozdawczym na
XVIII Zjeździe partii St,jilin, rozwijając teorię i możliwości zbudowania
socjalizmu w jednym kraju, wysunął
tezę o możliwości zb!ł<lowania komunizmu w Związku Radzieckim nawet w tym wypadku, gdyby pozostało otoczenie kapitalistyczne. Stalin
nakreślił drogę stopniowego pn:echodzenia ZSRR do komunizmu:
„Prześcignęliśmy najważniejsze kra
je k apitalistyczne pod względem tech
nikł produkcji ł tempa rozwoju przemysłu. To bardzo dobrze. A le tego
nle dość. Należy prześcignąć j e rów·
n iez pod względem ekonomicznym.
Możemy t o uczynić i musimy to uczy
nić. Dopiero wtedy, kiedy prześclg·
niemy pod względem ekon omicznym
nąl"
najważniejsze kraje kapitalistyczne,
Pr~ehudowa socjalistyczna gospo- będziemy mogli liczyć na to, źe kraj
d~rk1 narodowej w Związku Radziec- nasz będzie całkowicie nasycony a rkun, zasadnicze zmiany we wzajem· tykułamł spożycia, że będziemy posła
nym us tosunkowaniu się klas wyma- [ dall obfitość produktów 1 b~emy
gały zmiany konstytucji. Projekt no- mieli moińośó . do~~nj_ą!a pq;~ji_~a

będzie

i ucisku, walki o socjalizm. Dla naro-

·dów radzieckich zjednoczonych przez
Stalina w wielkim, wielonarodowym
państwie socjalistycznym
wyszła
z
tej wojny jeszcze trwalsza.
Stalinowskie kierownictwo wojną
narodu radzieckiego i wszystkich
narodów walczących o wyzwolenie
spod jarzma faszystowskiego przyniosło nowe, wspaniałe triumfy wiel1;.iej i nie-śmiertelnej nauce MarksaEngelsa - Lenina - Stalina, triumfy
partii bolszewickiej, nowe wyłomy
w. systemie imperiaJistycznym i wyzwolenie spod władzy kapitału setek
milionów ludzi w Europie i A zji.

*

*

Naród' polskl, który zaw<lzięcza
na rodowi rac!Lieckiemu wyzwolenie
z niewoli hitlerowskiej, zawdzięcza
· nową trwałą suwe renność Polski, zawdzięcza nakreślenie sprawiedliwych
granic odrodzonego państwa polskiego, zawdzięcza pełne zwycięs two ustroju ludowo-demokratycznego w
na szym kraju, zawdzięcza stałą pomoc w dziele odbudowy kraju i w
dziele budowy Polski Socjalistycznej - pełen fest uczu.'! miłości do
towarzysza Stalina, wielkiego współ
towarzysza broni Lenina, wodza i nauczyciela mas pracuj ących na całym
świecie, współtwórcy
i kierownika
nawy państwowej ZSRR, wodza świa
towego obozu pokoju, wolności, demokracji i socjalizmu.
Każdy towarzysz partyjny, każ dy
człowiek pracy w Polsce szukać bę
dzie dla siebie w zoru do naśladowa
nia w dziejach życia i walki towarzysza Stalina , w jego prostym, ludowym, proletariackim geniuszu, promieniującym na całą ludzkość świ a
tłem mądrości, niezłomnej pe wności
zwycię stwa socjalizmu, umiłowaniem
wszystkich ludzi p racy, walczących
o wolność i sprawie dliwość we

wszvstkich zakątkach kuli. ziemski: J.
-„~
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Strzelectwo sportowe

Czg ~ igrzyska F. S. G. T.

czci 70-lecie urodzin

Generalissimusa

~ odbędą się bez udziału. „ Mocha I jego batalionów policyjnych?

STALINA

Nasi sportowcy nie powin.ni przynieść nam wstydu

(

Celem uczczenia 70-letniej rocznicy urodzin Wielkiego Nauczyciela Sportowców Klasy Robotniczej całego świata. Genera.li.sSimusa
STALINA, Zarząd Okręgowy Pol·
skiego Związku Strzelectwa. Sporto
wcgo w Lodzi wzywa. wszystkie
Stowarzysze1i
zarz~dy Klubów i
Sportowych m. Łodzi do wzięcia
udziah1 w ogólno-sportowej konferencji, na której za.pa.dną uchwały
Jubilatowi w
przc~!ania życzeń
dniu Jego urodzin.
Upoważnionych do wzięcia. udzia.
lu w konferencji przedstawicieli
poszczególnych Stowarzys.zeń i Klu
bów Sportowych organizatorzy oczekujl! w dniu 16 grudnia. br. w
sali konferencyjnej Dyrekcji Okr~
gowej Kolei Państw. przy ul. plK.
Więckowskiego 20, punktua.lnie o
godzinie 18,

I

w
dn .IDC\o
:r.

15 - 26 grudnia. br. ze strony władz pa:dstwowych, aby wy· I reprezentacje robotnicze przygotowuj!!!
z okazji XV-lecia padły one jak najmniej okazale. Nie się do wyj;izdu do :Francji, aby w
GORĄCY MECZ SPORTOWY
DEMONSTRACJE W PARLAMENCIE
S. G. T. (Sportowo-Gimnastyczna jest wykluczone, że nowe pole do popi tak ciężkich chwilach, w jakich się
CZESKIM
W Staszewie, pod Poznaniem, od·
Federacja. Francuskich Związków :::a- s11 będzie miał Moch i jego stupajki, obecnie znajduje F.S.G.T. zamaitifebył się mecz między „Spartą'' i „LipW parlamencie czechosłowackim wodowych} odbędzie s!ę we :Francji nie jest wykluczone, że niektóre za· stować swą łączność z t!ł zash\Żoną.
premiera wiele imprez sportowych o charakte. proszone reprezentacje otrzymają pa- dla. ruchu robotniczego organizacją.
nem". Po meczu publiczność usiłowa w czasie przemówienia
ła pobić sędziego, p. Raszkiewkza z Udrżala posłcwie komunistyczni derze międzynarodowym, których celem szporty dopiero po 26 grudnia, lub sportową.
Poznania . P. Raszkiewicz uciekał z monstrowali przeciw rządowi. Padały obok zapemonstrowania sprawności fi też że wszyscy organizatorzy igrzysk
Jak wiemy. między innymi reprezen
miasta taksówką - bez marynarki i okrzyki: „Precz z rządem faszys~w zycznej międzynaroclowego świata pra zostaną. pozbawieni praw obywatel- tacjami *l'Obotniczymi został:i. również
zdrajców".
!:Ocjalislyc:mych
i
ulicy.
na
spodni, które z niego zdarto
cy bęclz:e również zademonstrowanie skich, jak jeden z sekretarzy F.S.G.T. zaproszona do Paryża i nasza reprejego międzynarodowej solidarności w Rousseau, ale wszystkie zaproszone zentacja Związków Zawodowych. Od
Z WIELKOMIEJSKIEGO DNA
TRĄBA POWIETRZNA
kilku już tygodni przebywają na obo
walce o postęp pokój t sprawiedli,.Niejaki Leon Stępniak - zabił wość społeczną..'
NAD WIEDNIEM
zie w War3zawie nasi piłkarze, bokse
od
Gadomską,
Helenę
ukochaną,
swą
Nad Wiedniem szalała trąba po·
rzy i gimnastycy, przygotowując się
Tego rodzaju imprezy organizowawietrzna, połączona z ulewą i pioru- dając do niej osiem strzałów rewol- ne przez Federację Sportową Związ.
W":("
~ilnio do ~stępu we Francji.
naroi. Wiele osób poniosło śmie rć od werowych". , ,Fałszerze paszportów ków Zawodowych nie cieszyły się
Jazd naszeJ ekspedycji ma nastąpić
Orkan, który skazani przez sąd łódzki". „Wojna nigdy poparciem reakcyjnych rządów'
cegieł.
&padających
dzisiaj. Na czele jej mają. jechać:
zaledwie dwie minuty przy- kobieca przy ul. Andrzeja 48".
trwał
przedstawiciel CRZZ ob. Kuszyk i sefrancuskich, przeciwnie, robiono zwy- 1
'
niósł miastu milionowe szkody.
•••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••• kle wszystko. aby imprezy te zepopularny szosowiec łódzki Ga- kretarz generalny ZRKF i Sportu
brych przeszedł w tych dniach ob. D?łowy.
pchnąć do rzędu tych, którym nie po
BUNT W WIĘZIENIU
. Jakie odniesiemy ~u~cesy we :i-ran
święca się więcej uwagi, nad którymi operację na przepuklinę. Gabrych jest
AMERYKASSKIM STŁUMIONY
CJi ~ tr~1clno .przewid~ie~•• w kazdy~
z lekceważą.cym wzruszeniem ramion już w domu i czuje się dobrze.
Bunt więźniów w Auburn został
przechodzi się do porządku dziennego. . Olejnik (LKS Wl(.ikniarz) objął itdz ~a~iet :ie !Jo;mmjs~y w~paśc
motocykliści
krwawo stłumiony. Wielu ucze'llnia. ą. . cieszy
honorowo ftmkcję wychowawcy z.1e, g yz a ą opie ą,
s!e
że zbliżające
Być może,
I
kcm rewolty więziennej grozi fotel
Sekcji Mot. ZKS Ogniwo
Zarząd
w się nasz sport i wychowanie fizyczne
Włók . ~
. .
..
igrzyska będa solą w oku francuskiej 1
t l
·
„
·
L d
p 1
mar... a.
· sekcJ1 p1ęśc1arsk1~j
·
elektryczny.
P AN;:)'fWOWY TEATR
OleJ'ni't z pracy S?'Oj w 0 sce u oweJ poszczycie. s :ę Y wzywa wszystkich członków Sekcji
.
reakcji i uczynione będzie wszystko Al k· d
lud<r
demokracJi
państwa
mog3
ko
•
rowie.
~an
e
l
IM. STEFANA JARACZA
wej ale· nigdy państwa do których do złożenia obowiązkowo w terminie
°"""""°""'°""oc""""""'ooooooooooooooocooooooooooc:x.. czuje się bardzo dumny.
BEZ KWITNIE W DATNOWfE
(ul. Jaracza 27)
początkach stycznia W Łodzi ro- rzędu należy obecnie Francja, gdzie i do 'linia 20 grudnia. 1949 r. w sekrePisma donoszą, że na skutek cie·
Dziś o godz. 19.15 dramat J. Słowac·
zegrany zosta~ie ciekawy me~z sport służy wyłącznie interesom klik tariacie klubu, przy ul. 11-go Lis~- •
• ,
,
plych pogód we wsi Datnowie zakwi- kiego pt. „Maria Stuart", w nowe-j
gimnastyczny ponuędzy .reprezentac]l rzą.dzących, a nie interesom narodu. pada 30, w godz. od 17 do 20 ksią,zelekkoat1etow ·odt:klch
tły krzaki bzu. Na okolicznych po- inscenizacji i reżyserii Iwo Galla.
czek turystycznych na rok 1949.
z. Kr.
mi Stali i Włókniarza.
RZUT MŁOTEM
lach i łą~h pojawiły się również
Wszystkie bilety wyprzedane.
wiol>enne kwiaty,
35,16
1. Kobyłecki, Tomaszów
PArQ'STWOWY TEATR NOWY
(Daszyńskiego 34, tel. 123-02)
TRYKOTY BANKRUTUJĄ
1
O godz. 10.15 punktualnie „BrygaZ powodu niezwykle ciepłych po„
"
20 49
4. Wllanowsk1, Tomaszów
Karhana".
szlifierza
da
trykociarbranży
kupców
gód wielu
19:01
5. Mazurek, ~omaszów
Zniżki dla studentów i członków
skiej zbankrutowało. Kupcy ci wy.
.
.
•
•
18 88
"· Mokwińsln TomasZ6w
W niedzielę odbędą się nast~pują,ee
Rozgrywki bokserskie o druzynowe
Jeszcze jeden mecz piłkarski odbył
7. Pietruszczak Tomaszów 18.55
stawili weksle ria wczesne te1miny z,viązków Zawodowych ważne.
mecze:
łódzkieg'J
okręgu
B
kl.
mistrzostwo
.
.
.
'
„.
·-· · '
spodziewając się mrozów w grudniu.
Włókniarz Tomaszów - Wlókniara
16,l:i2 si~ ostatn:o w Ł~dzi. Miano.wicie t~ cieszą się na prowincji wielkim po8. Fran...iew1cz. Tom:u:<:ów
PAŃSTWOWY
Tymczasem pogoda dobiła ich, towat
warzyskie spotkanie rozegrali zawod wodzeniem. Ostatnio dla. boksu zost:ił Pabianice.
TEATR POWSZECH:~Y
leży na składach i nikt go nie chce
DZIESIĘCIOBóJ
Spójnia Kutno - Legia Łódł.
nicy A-klasowego Związkowca Zrywu zdobyty teren Sieradza.. Coraz więcej
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36)
kupować.
1. Tułacki. ŁES Wł.
Legia. Sio..
Gwardia Piotrków przybywa zwolenników pięściarstwa,
oraz B-klasowego Arko.
4.90!
Codziennie o godzinie 19 w ramach
2. Woźniakowski. ŁKS Wł. 4.256
Dochód z tego spotkania przezna- coraz więcej będziemy mieli narybku. radz.
Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Ra3. Barto•ik. Spójni;t
Widzew - Korab Piotrków,
Wyniki niedzielnych spotka1i 0
czoII? na. dzieci po poległych żołnie4.:;,:'.l
:
dzieckich „PRZEŁOM''. sztuka w 4
4 . Kobyleckl. Tomaszów
S,806 r:r·.ch w wa!C.e o wolność i demokrac • punkty spowodowały zmianę na. pozy
aktach Borysa Ławreniewa, z udziaCi. Cholewa. :,KS Wl.
cji leadera. tabeli mistrzowskiej. rir
3,3421 trzyska.no QkOlo 8 tysięcy ifotych.
łem całego zespołu. Inscenizacja i reGł.Ol
Karol Adwentowicz, sceno
żyseria meczu nieważ Legia łódzka. ostatnio zremitym
w
Zwycięstwo
PIĘCIOBó-T
Orcan ł.60zklero Komitetu I Wole·
grafia - Zenobiusz Strzelecki.
Zryw w -sto- sowała, Związkowiec z Tomaszowa. uuzyskał Związkowiec
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) wódzld~go Komitetu PolskleJ Zle·
Kasa. czynna od 10 do 14 i od 16. ] • Tułecki, ŁKS Wt.
sunku 2:1 (O:O}. Bramk~ dl;i. pokona. plasował się na czele tabeli.
2,182
c1.lloczonej Partll Robotnicze'
„Konik Garbusek" godz. 16, 18, 20
2. Woźniakowski. ŁKS m. 2,014 nych zdobył Jastrzębski. Dla. zwyW poniedziałki teatr nieczynny.
A oto ostatnie wyniki:
Red ar 113 e:
"OdBAŁTYK (Narutowicza 20) 12:4.
Stal
Widzew „samo.
była.
cięzców jedna bramka
Urbaniak, Spójnia.
KOLEGIUM BEDAECTJNL
1,858
dział Z-8" gądz. 17, 19, 21
, : · Jackowski, PKS Wł.
,,L UTN'IA"
Legia. (Łódź} - Korab 8:8.
bójcza." (Rutkowski - Arko), ~ dru
T •le fon :ra
1,845
BAJKA (Franciszkańska 31) - „Na
Jlł-lł
Redaktor naczelny
:
Dziś i codziennie o godz. 19.15
Legia. (Sierad'l'.) - Włókniarz (Togą strzelił 6rodkowy napastnik 'l'.WY1,814
rzeczona z Turkmenii" godz. 18, !?O „Ptasznik z Tyr olu" , operetka w 3. 5 DurajslÓ, PKS Wt
Sll-23
Zastępca red. naczelrero
maszów) ·8:6.
cięskiej drużyny.
219-0S
Sekretarz odpowtedz.lalny
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Pro- aktach K. Zellera.
Gwardia (Piotrków)
--------·------•
Kolejarz
254-25
Dzlał partyjny
Zaznaczyć wypada, ~e Arko nie wy
gram aktualności krajowych i zawewn. lll
walkower,
16:0
'
korzystało rzutu karnego.
granicznych Nr 52" - godz. 11, TEATR LALEK TPD „PINOKIO"
Dział korespondentów rob~t
Związkowiec (Tomaszów}
Spójnlceych l chłoP9)dch oraz
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Zawodami kierował dobrze ob'. Gra. nb (Kutno} 12:4.
.
,
• .
oprócz poi9edziałCodziennie redaktorów gazetek łcien- .
HEL - dla młodz. (Legionów 2-4)
bowski,
t19·42
nycb
motocyklłsct ŁKS Włokmarza
-:-- „Wilk, koza i koźlęta" GraPo uwzględnieniu tych wyników ta
II-ga seria - !;:ów
"Młoda Gwardia" ;u~;r
Dzla,ł mutll~,t.i
oows'hego.
belke. , "*1głąd&'· następująco:
...
\
;
!
tt
I
f'
I;
ilł-Z
•portowy
I
lillejsld
Dzfal
godz. 16, 18, 20
Z.KS
Motorowej
Sekcji
Zarz4d
·
4 g 41:23
1. Zwiazkowiec 'I'om.
wev.'11. ł t l \
.MUZA (Pabianicka 173) - „Wilcze
Włókniarz zawiadamia. czlonk6w ~ek.
TEATR OSA"
21ł'1.1
Dz!ał ek()!lomlczny ··~
4 7 48:14
2. Le~a · ~t'.idź
doły" godz. 18, 20
215-fa
Dz:lał fabryczny
cji, że zebrańla. ogólne -odbywać się
(Traug~tta. 1)
5
4
Kutno
Spójnia.
:J.
31:27
25ł-21
Dział rolny
POLONIA (Piotrkowska 67) - „BitZ powodu wyjazdu na konkurs będą., począwszy od dnia. 14 grudnia.
4
3
Pabian
t
wewn.
Włókniarz
4.
30:14
wa o Stalingrad" godz. 17, 19, 21
sztuk radzieckich w Warszawi~ ~.eatr br„ w każqą środę o godz. 19,30 w
'Redaltcja nocn:s
17241
ł
I
R
t=
I
O
L
!!l"'i
4 4 30:34
·
5. Widzew
(Żeromskiego 76) nieczynny.
PRZEDWIOśNIE
Kolporta:t.
Tymieniec.
lokalu klubo-wym przy ul.
3 3 30:13
6. Korąb :Piotrków
t.ódt, Piotrkowska '10, tel. m-:z:
Kino nieczynne z powodu remontu
W sobotę, dnia 17 bm., premiera: kiego 17. Zarząd Sekcji prosi kol.
~
Admlnlatracja
4 3 30:28
7. Włókniarz Tom.
-ty dzień ciąinienia
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) - Ki· „Romans z wodewilu" z gościnnym kol, członków o liczny udział w ze.
I:.ział 01tosieA: ŁOdt, P1otrllow4 2 24:38
8. Stal Łódź
no nieczynne z powodu remontu
1ka 1;5; tel. 111·50 l llł,.75
braniach.
I
występem T. Wesołowskiego.
Wygrane po 500.000 zł padły na
Z 2 11:15
9 Legia Siera<LI
ROMA (Rzg owska 84) - „Arinka"
Wydawca nsw „Prua„
4 2 27:37
.
10: Kolejarz Łódź
Nr Nr: 6293, 56841, 88256.
A4r. Bed.: ł.ódł, Piolrkowaka Ił,
godz. 16, 18, 20
fil· ele piętro.
4 o
Wygrane po 200.000 d padły na 11. Gwardia. P iotrkówREKORD (Rzg owsk a 2) - „Goa!''
12 :461
Druk. Zakł. Grat. RSW
usłyszymy
Nr Nr: 9808, 36633.
dla młodzi eży godz. 16, „Skarb"
ł.6dł, al. ltwlrkl 17, teL ZOC·łZ.
W sobotę spotka. si~ Stal z KoleWyg1·ane po 100.000 zł padłt na
11.55 (Ł) Sygnał - chwila muzy- żowych. 18.00 „Z kraju i ze świata".
godz. 18, 20
S1'YLO'\\' Y (Kilińskiego 123) „Sp~t ki. 12.04 Dziennik południowy. 12.25 18.15 (Ł) „Zagadki muzyczne". 18.40 Nr Nr: 15247, 33184, 46100, "77987, jarzem.
Przerwa. 13.30 (Ł) Chwila muzyk i. „\Vszeclmica Radiowa" kurs I - wy- 81343, 85970, 93164, 93947.
ltanie nad Łabą" - goJz. 18, 20
Wygrane po . 40.000 zł padły na
ś'NIT (Bałucki Rynek 2) - „Sąd ho- 13.35 Audycja szkolna. 4.00 R epor- kład z cyklu: „'Nauka. o Polsce i geo·
taż z kursu dla analfabetów. 14.15 grafia
norowy" g odz. 18, 20
Polski". 19.00 Audycja dla Nr Nr: 2039, 29152, 33535, 42922,
I
„Boga- (Ł) Komunikaty. 14.20 (Ł) Dwa kon wsi. 19.15 Koncert. 20.00 Dziennik 82550.
TĘCZA (Piotr kowska 108) certy klawesynowe J. S. Bacha. 14.55 wieczorny. 20.40 „Dzieje ż ycia J ózefa
ty plon" g odz.' 17, 19 21
I
.
TATRY ( Sienkiewicza 40) - „Pan Pieśui kompozytorów polskich. 15.10 Stalina". 21.00 Koncert Chopinowski.
Wygrane po 16.000 zł padły na!
Sonata. na skr zypce 21.30 „Historia literatury polskiej".
G. Fitelber g Nowak" - g odz. 16, 18, 20.
„Od- i fortepian. 15.30 (Ł) „Zagadki świet 22.00 (Ł) Wiadomości sportowe. 22.05 Nr Nr: 8008 8553 12205 13222 17408
WISŁA (Daszyńskiego 1) 15.50 Pogadanka sp'ortowa. (Ł) Czajkowski - Z „Kaprysu wło 29569 33708 34208 36237 36848 375181
dział Z-8" godz. 16.30, 18.30, 20.30 licowe".
„Bit 16.00 Dziennik popołudniowy. 16.20 skiego". 22.13 (Ł) Omówienie progr. 38417 44379 44571 5~038 61000 658291
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) wa o Stalingrad" - godz. 16.30, (Ł) Aktualności łódzkie. 16.35 (Ł) lok. na jutro. 22.15 Koncert rozryw- 66549 74884 75992 79621 79682 79713
Kwadrims melodii z operetek Kalma- kowy. Transmisja. z Czechosłowa~ji. 79828 80939 86385 88789 95066 99691.
• 18.30, 20.30
na i Lehara. 16.50 (Ł) ,,Zobowiązanie 23.00 Ostatnie "·iadomości. 23.10 Pro
WOLNOść (Napiórkowskiego 16) Wygrane po 8.000 zł padły na Nr
„Bogaty plon" - g odz. 16, 18, 20 Zl\f P przed rocznicą urodzin Józefa gram na jutro. 23.15 Koncert symfo- \°r: 200 369 370 577 668 13/1 1758·
„Ulic11 Stalina". 17.00 Muzyka rozrywkowa. niczny. 24.00 Zakończenie audy~ji ~299 3216 3747 4263 4782 4798 6842
ZACHĘTA (Zgierska. 26} graniczna" ~ godz. 16, 18.30, 21 17.45 Audycja. dla świetlic młodzie- i Hymn.
1097 7475 7806 8270 8293 9063 10049
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Rajoci rozstąpili się, aby przepuścić s tarego Runawata.
Starzec ·wysunął się n aprzód, wbił laskę w ziemię, Ziemia l:iyła
iSucha, popękana Dd gorącego wiatru i długich b ezdeszczowych dni.
- Upał skuł naszą ziemi ę - rzekł Runawat - tak j ak w twoim zimnym k raju, mówi ą ludzie, mróz skuwa ziemię. Od b ezlito.~;nego słońoa stała si ę nasza ziemia twardym kamieniem, Nie ima
się jej pług ani motyka. Ale wkrótce rozpoczną się d eszcze. Niebiosa ześlą n am wodę, .ziemia zmięknie, przyjdzie czas rozbijania
j ej żelazem i siani.a ryżu. Kto obsieje nasze pola, gdy ty, sahibie, zabierasz n am ludzi?
- K ob iety zost aj ą - odparł Hodson. - Kobiety i co starsze
'
dzieci.
Oczy star ca zalśniły żałośnie, jego such a twarz zmarszczyła
•
się j eszcze bardziej.
Tak, sah ibie - powiedział - kobiety zaprzęgną się do pługów
zamiast bawołów. Dzieci będą nosić wodę na nasze polia, będą
polewać, i przesadzać wschodzący ryż ... Ta k, s ahibie!
surową i chorowitą
Obrócił d o wszystkich zebranych swą

,
twarz.
- Sahib potrzebuj e ludzi - oświadczył. - Trzeba mu dać
ludzi, r ajoci. Sahib jest silniejszy od n as.
- Dziś, n ie później, niż p r zed zachodem słońca :_ powtórzył
•
.
.
.·
Hodson. „.;.
U:slyszał pows trzymy-.vany głuchy szmer. W głosach kryla się
groźba. Kilka k rótkich okrzyków i nagle ,...... jakby na czyjś uma·
./:; ..(!" -'wiąnY, znak ........ chłopi zamilkli.
ma1a na'IP_omyś].ał Hodson
~~ Spo.dmewają się cZeeoś
1
•

•

~zi~ję, że tę noc spędzą jeszcze w swoich domach, a

w nocy przyJ<ic.:.ele - współuczestnicy. pomogą im uciec do dżungli!
Hodson miał niemałe doświ adczenie:
- Wszyscy, których w ybierze starosta, mają się zebrać przed
domem kolektora. Noc spędzici e we dworze sahiba Forstera!
Bungalow sahiba Forstera, stał n a pagórku za wsią. Był to
duży ładny dom, z dach em krytym malowaną dachówką. Hodson
me poszedł na nocleg do Forstera. Zaduch, nuda, moskity ipod
p erkalowymi z asłonami... Nic! Ka zał rozbić dla siebie namiot na
przy wjeździe do wsi.
łące Dwaj służący rozłożyli namiot, postawili w środku polowy
stolik, krzesło, rozesłali Wojłoki z wielbłąd ziej sierści. Pan odes~.ał . ich ruchem ręki. Siadł przy stoliku.
Udało mu się jednak dokonać czegoś. Będą ludzie, będą bawoły. To zawsze pew ien krok n aprzód. B ądź co b ądź, moi na nap isać do sir Johna Lawrence'a: „Budowę fortu prowadzi się w przyśpieszonym tempie"!
Hodson wyjął cygaro. Zapalił. Odpoczywał.
Ktoś z zewnątrz podszedł os trożnie do płóciennej ściany na·
miotu.
- PÓzwól wejść, sahibie!
Był to służący, Klassi.' Klassi przest ąpił piaszczysty próg. Przyłoiył dłoń do serca i pochyl ił gło wę w pełnym szacunku ukłonie.
- Pozwól s obie przeszkodzić, sahibie!...
- No? - rzucił n iecierpliwie Hodson.
- Zobacz, sahibie, co znala złem koło twego namiotu?
Podniósł na dłoni do twarzy Hodsona ja):ąś ciemnoczerwoną
bryłkę. Był to rozgnieciony, zmięty kwiatek.
- Dobrze. Odejdź - powiedział Hodson.
Rzucił kwiatek na stół. Popatrzył, rozprostował palcem pognie'
cione, ści emniałe n a brzegach płatki.
- Znowu lotos. Bagienny, czerwony lotos.
Oto już po raz trzeci czy czwarty trafia mu si ę t en. pziwny
kwiatek. Jiak płomienn:y znak wedruje po wsiach i osiedlach woj·

Sk<?wyc!1,

Kto to ;est?

N.upon Nr.

a:
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UWAG.\, CZYTELNICY!
Kolejne IO· kuponów - wypełnionych CZ) teinie należy oclesłać w dniu 20
grudnia 19.ł9 r. na aclrcs: Rcclakcja „Glorn", Łótlź - Piotrkowska 86, III pię
lru, front - .dla d zi11łu „ nozrywki umysl o11·c".
WśRóD CZYTELNIKóW, KTóR ZY NADEśLA KUPONY ZAWIERAJĄCE TRAFNE ROZWIĄZANIA -- ROZLOSOWANE ZOSTANA
CENNE NAGRODY: WIECZNE PlóRA, KSIĄ żKI, ZEGAREK KC:ESZONKOWY, ZEGAREK NA R~KE. SERWIS DO KAWY NA 12 OSóB
I WIELE INNYCH NAGRóD.
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