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Generalissimusa JózefaStalina

Ob. Michał Łapienis - emeryt PKP - wykonał piękną płaskorzeź
bę w miedzi, przedstawiającą Tadeusza
Kościuszkę.
Płaskorzeźbę
k~~wP~shllfu~k~~td~r
•, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - ,•• nie
wiążących wszystkie swoje na- tę ob. Łapienis ofiarował w darze urodzinowym Genera lissimusowi
Stalinowi.

PZPB Nr 1 uzyskały zaszczytną - nazwę ~::::~~:::;:ipP:::::t::~c::l~:::

Z a kla dów im..J ózefa 5taIina

Delegacja zChin na Konferencję Konstytucyiną
f,:~·~ ,~'j:;:,;:~':.:,~~m:,w': Międzynarodowego Zrzeszenia Zw. Zaw.
~~:yi ~i:~~:i~e~w;:r~~daj: ~=i~i:c;~
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Wielkie wyróżnienie zobowiązuje cał!l • załogę
ra~;eby dać
wyraz swoim uczuciom
nasza
sztad
o
przodowania
W przemyśle ba weI Olanym
fetę, w któreJ bierze udua1 młQdzież
•,..
.+•• z gromad, gmin, Cal>ryk, warsztatów
młGdziez

zorganizowała.

'°•----..;.----------·----·-------------------------

WARSZAWA (PAP) - Dnia 13 bm, odbyło się w sali Rady
Państwa pod
przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej posiedzenie Ogólnokrajowego Komitetu Obchodu 70 Rocznicy Urodzin Józefa Stalina.
Członek Komitetu,
wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego
tow. Roman Zambrowski, podsumował przebieg dotychczasowej
akcji przygotowawczej i przedstąwił szereg wniosków ,organizaryjnych.
·
Po zakończeniu posiedzenia członkowie Komitetu z Obywa·
telem Prezydentem R. P. na czele udali się do Muzeum Narodowe~o, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy darów społec~eństwa polskiego dla Generalissimusa Stalina.

Przemówienie wicemarszałka Sejmu
tow. Romana Zambrowskiego
Od szeregu dni kraj nasz żyje" pod
znakiem przy~otowań do ob!l._hodu
70 rocznicy urodzin wielkiego Wodz& Państwa Ba~zieckiego i Wszech
związkowej
Komunistycznej !'attii
(bolszewików) i Wielkiego Przyjacie
la narodu polskiego - Józefa Sta lina.
Imię Józefa Stalina, współtwórcy
pierwszego w świecie państwa s ocjalistyci;nego, pogromcy imperializmu hitlerowskiego i Wodza świa
towego obozu pokoju i postępu, wymawiaj!\ z najgłębszą. miłością i sza
cunkiem wszyscy patrioci Polski Lu
dowej. Wszyscy ludzie pracy w Polsc,, najszersze masy narodu nas zego
wraz z ludźmi pracy na całym świe
cie biorą też żywy udział w przygotowaniach do uroczystego obchodu
'70 rocznicy urodzin Józefa Stalina.
Już dotychczas udział ten wyraził
się w najrozmaiitszych
formach, z
których pragnę tu wymienić - ty tułem przykładu raczej niż dla seba
rakteryzowania ich - tylko najważ
niejsze,
Wśród robotników naszych r ozwinął się i rozwija się c oraz bardziej
mas owy ruch
współzawodnictwa
pracy ku czci '70 rocznicy urodzin Jó
zefa Stalina.
Akcję współzawodni ctwa rozpoczę
la ZAŁOGA l{OPALNI „WIECZO-

REK".
Na apel

załogi

zwały się załogi

„\Vieczor ka" odefabryczne całej Pol

ski.
Górnicy kopa lni „Wieczorek" i
wielu jnnych kopa.lń („Bierut" , .„so-:
snowiec", ,,Ka towice") zobow1ązah
się podnieść produkcję węgła, zwię 

kszyć ilość zespołów współzawotlni 
czących. Na kopalniach ~ych szt~ga

rzy i rębacze podjęli także zoboWlą.
zania indywidualne.
ZAŁOGA „TROJKI BAWEŁNIA 
NEJ" podjęła zob owiązanie wykona
n ia do 21 gr udnia 20.000 kg. przędzy
i 120.000 metrów tkanin ponad plan
miesięczny, podniesienia jakości pro
dukcji o 3 proo. ponad plan ja.kości,
zor&"anizowamia 30 zespołów najwyż
szej jakości itd.
ZAŁOGA ,URS USA" postanowiła wykonać ' ponad planową. ilość
480 t raktor ów na dzień urodzin Tow.
S talina.
We wszystkich k opa lniach, f abrykach, hutach podjęto różnorodne zo
bowiązania: ILOSCIOWE które
dadzą
tysiąc e
ton ponad P.lan
węgla, tysiące m etrów tkanin, wiele
ton s tali, surówki, materiałów budowlan ych, maszyn i urządzeń, ch emikalii itd., JA.KOSCIOWE - w których w yniku plany jakościowe bę
dą przekroczon e, spa dnie ilość bra ków, dn-:gich &"atunków , NOWATOR
SKIE - racjonalizatorzy wProwadzają. w bele nowe ulepnenla produkcji, wielu robotników podejmuje indywidualne zobowiązania. róż
neiro ł.YDu. br Yi:tad:v 7 -bowiiµały &ił:

do „DNI STALINOWSKIEJ PRACY". - W dniach tych osiągną wyjątkowe wyniki ilościowe i jakościo
we w swej pracy.
Podkreślenia godną rzeczą jest, że
robotnicy nasi w zobowiązaniach
swych kładą szczególny nacisk na
zastosowanie l rozpowszechnianie
w Polsce przodujących radzieckich
metod pracy,
Apel poznańskiego tokarza z Zakładów Cegielskiego, Stefana +''lateli, który za.Inicjował wprowadzenie w Polsce szybkościowego skrawania. mebli metodą. wybitnego ro
botnika leningradzkiego Henryka
Bortkiewicza, wywołał żywe echo w
Polsce, a szczególnie znamienne jest
że pierwsza podchwyciła apel Mateli kobieta. - tokarz, Zofia Gęb
s ka ze Starachowic.
Już dziś, mimo, że każdy dzień
przynosi wciąż nowe zobowiązania,
jest rzeczą widoczną., że współzawod
nictwo ku czci 70 rocznicy u r orl zin
Józefa Stalina przyniesie P olsce
wielkie i trwałe wartości, że w wyniku r ealizacji zobowiązań robotniczych podniesie się jeszcze bardzie.i
siła materialna Polski Ludowej, \Va
żnego o&"Diwa światowego obozu pokoiu i postępu.
Ludzie pracy naszego kraju clają.
w yra z swym u czuciom miłości, , r1cd ziwu i s zacunku dla Józefa Stalina
nie tylko prze.z zobowiązania produkcyjne. Z set ek fabryk i hut, z
gromad wiejskic h l państwowych
gospodarstw rolnych płyną listy do
Józefa Stalina. Robotnicy i chłopi
przesyłają. w nich Józefowi Stalinowi
życzenia. wielu lat życia, zdrow'.:i i
da.Iszej owoonej pracy dla dobra lud zkości.

Robotnicy i chł()f}l piszą w nich o
swych osiągnięcia.eh, dzielą si ę z
J ózefem St alinem swymi zamierzeniami i planam1, na przyszłość.
Robotnicy cukrowni „Gryfice" piszą w liście do Józefa Stal.ina: „postanowiliśmy uczcić rocznicę Twoich urodzin dlatego, że NAUKA
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pracy, która swoje pozdrowienia,
TWOJA DOPOMOGŁA NAM W U- swoje zobowiązania, swoje meldunWOLNIENIU SIĘ OD „DOBRO- ki o osiągnięciach będzie ze wszystDZIEJSTW"
KAPITALIZMU
kich stron kraju poprzez pol\>iaty,
CIERPIENIA, NĘDZY, GŁODU J województwa przesyłać przez sztafeBEZROBOCJA".
ty do Warsza.wy, aby przekatać je
Listy do Stalina piszą nie tylko Józefowi Stalinowi.
za.logi przedsi~bio~~w l gr?mady
Ludziom pr acy w P ol!';ce nie. w yw1~jskle, ale_rowmez posu:z~golnł lu starczą jednak listy, meldunkl jak>
dz1e. Szczegol!lą serde~~sci~ n~ce_-1 f or ma w:vrażenia swych uczuć i myśli
chowane są hsty młodz•ezy 1 dz1ec1,
·
płynące dosłownie ze wszystkich za
(Dalszy ci_ąg na str. 2-ej)

Pracowników Rolnych i Leśnych

przybyła do Warszawy
WARSZAWA (PAP). - W pó7.nych
godzin~ch wieczornych, dnia 18 bm.
przybyła do Warszawy 3-osobowa de
legacja ogólno-chlńskiej Federacji
Związków Zawodowych na Konferencję

15 ~ n_a____·leRszyc·h ze

Międzynarodowe· ,

Jurr, w skład którego weszli
przedstawkiele Zarządu Głównego
Związku Za wodoyvego
Włókniarzy,
Centralnego Z:i.rządu Przemysłu Ba
wełnianego, ŁK PZP R i Mil!list.erstwa Przemysłu Lekkiego, ustaliło
w tych dniach WYNIKI KONKUltsu NA 15 NAJLEPszycH ZESPOLOW W PRZEl\iYSLE BAWEŁNIA
NYM. Do k onkursu zgłosiło się 566
zespołów warunki konkursu wypelniłQo 505 zespołów. Spośród ni~
tytuły zespołów najwyższej

jakości

oraz nagrndy po 150.000 zł. otrzymały następuj~e zespoły tkackie:
Zespół Józefa. Górski.ego z
PZPB w Pabianica ch , w skład
którego wchodzą Stanisław Sobczak, Zofia K rólik i Wiktoria Maciaszek, pracując na 4 krosnach osiągnął: 85 procent ekstry, 15 procent primy 130 7 procent wykonani a • az
'
'
0
Y· .
,
.
Zespoł Stanisławy Serwatki
:r: PZPB Nr 2 n a 2 krosnach
szerokich._ w składzi~: .Artur Wize,
Antont CJ~chanowsk1 i Władysław

ł

2

Rętelewsk1,

wyprodukow'.łr

89.7

proc. ekstry, 10,3 p~oc. pr<my, 124
proc. bazy akordowe,J.
'> Zespól Heleny Michalak z
d
PZPB Nr 2 na 2 krosnach sze
rokich, w skład którego wcho1 zą
J ózefa Dzieci'uchowicz, Helena K aźmierczak i Hanna Parypińska os: ągnął wyniki: 84.1 proc. ekstry, 15.9
proc. primy, 121,3 proc. wykonania
planu.
,4 Zespół
Barbary Sznycer z
'ł1 PZPB Nr 3, pracujący na 6
krosnach w skład zie Maria Kuba i
Henryka Mamrot
wyproduko;.val
66.8 proc. ekstry, 33,2 proc. primy,
120,9 proc. wykonania planu.
ri'!!! Zespół Heleny Micha lakDw ej
d
z PZPB Nr 6, do którego r.ależą Honorata Adamiak,
B roni sła-

W niedzielę, dnia 18 grudnia o godzinie 16
w wielkiej Hali Sportowej W I M Y (Widzew)
odbędzie się

wa Zasina i Urszula Bartosik, pran a 4 krosnach , osiągną_l 83,6
proc. ekstry, 26,4· proc. primy, lii.l,5
proc. wykonania planu.
Zespół Janiny
Miroszewskiej
z PZPB Nr 6, w składzie: J ózefa Ga\vTońsk a, Genowefa Gwizda
la, Agnieszka Raczek, wy~onał 73.2
proc. ekstry, 26,8 proc. primy, 108
proc. wykonania planu.
Zespól Jana Kajla z PZPB
w 7.duńskiej Woli na 2.krosnach szerokich, do którego należą
tkacze: ·Józefa Jałowiecka, J anina
Smolarek i Edmund · Jabłońsh.-1, wyproduko~ał 62, l procent ekstry, 37;9
proc. primy, 113,4 proc. wykonarua
planu.
.
•
Zespoi Romana Wesołowsk1e
go z -~ZPB N~- 3, n": 2. kros:
nach szerok1~h, z t.-acz.am1 Stefa
nem. Pawl.ak~em, Helen~ Pawlr.ikocujący

6'

'Z

pol~W

IS

wą 1 Kazllruerą Szymanską wy~ro-

dukował 71,l proc. ekstry, 28,9 proc.
primy 100.3 proc. wykonani·a pl anu.
z espól Teresy
l{owzan z
PZPB Nr 7, pracujący na 4
krosnach, w składzie Otylia Miko!ajcz.yk, Amel ia Galia i Janina Salata osiągnął: 47,l proc. ekstry, 32,9
proc. primy, 102,3 proc. wykonania
planu.
Zespół Wojciech a Ba.lcer:iaka
·
z PZPB Nr 7 na 4 krosnach z
tkaczami: Marią Szulc, Zygmw1tem
Skalh'iskim i Jan iną Ciżycką, wyprodukował: 50,4 proc. ekstry,
49,6
proc. primy, 103,9 proc. Wijkonan:a
planu.
j j Zespół Leokadii Plu.skota. z
, ~ZPB Nr 3, ~a 2 krosn3;ch
szero;;:1ch z tkaczamI : Heleną Ga!ant, Janiną Cieśla k _i Włady.;;ławą
Kosmala dał produk.cJ ę 40,6 proc.
eks try, 5~ , 4 proc. pnmy, 105,1 p:oc.
wykonania . planu.
.
Zespoi Anny ~1emby z PZPB
w Andrychowie na 2 krosnach

9

10

f2

szeroki-Ob ·w skład.tie : S tefania Za\Varas, Janina Srebrna i Janin a Bie
lewicl~ wyprodukował :
25,9 proc.
ekstry, 74,1 ·proc. primy, 115 proc.
wykonania planu.
4 '> Zespół Józefy Kościelniak z'
I d PZPB w Andrychowie r,a 2
krosnach szerokich z tkaczami K atarzyną Kapela, KaroliI}ą Dziedzic i
Ma rią K owalczyk osiągnął .23,7 proc
ekstry, 76,3 proc. primy„ 116 proc.
wykom1nia 'planu.
,4 Zespół Marii Urbaniec z PZPB
'ł1 w Andrychowie na' 2 krosn'lch
szetokich ·w · składzie: Zofia Rymarczyk Anna Kos-ińska i Aniela Sobota w,Yprodukował 19,6 proc. eks:sy,
80,4 proc. priJ111y, 109 procent wykonanie pl~nu .
4 ("!!! Zespół Heleny . K~emionkl z
Ii!J PZPB w Pa.b1an1cach na 2
krosnach S'Lerokich w składzie Igna
cy_' Denuszek, J ózef świtalsJri i Igna
cy Wojtaszek os i ągnął 21.6 proc.
ekstry. 78,4 proc. primy, 106,2 prvc.
wykonania planu.
Poza tym sąd konkursowy pnyznał
3 nagrody pocieszenia po
105.000 zł. dla tych zespołó w, !C ~óre
osiągnęły ńajwiększy procent ekstry. 'bwie nagrody ufundowane
przez Zarząd Gló}VnY Związku Zawodowego Włókniarzy przypadły .zespołowi
Bronisławy Harendarz z
PZPB w Pabianicach, który wyp:·odukowal 94 proc. ekstry oraz .:espołowi
młodz ieżowemu
Marczykowskiego z PZPB Nr 2 - 59,5 proc.
ekstry:
Trnecia nagroda,
u fundowana
przez 'ORZZ Wrocław przypadła naj
le,pszelnu na Dolnym S!ąsku - zespołowi Zygmunta Skiby z PZPB w
Mirsku.
Uroczyste wręczenie nagi:;ód c.dbędżie się 18 b. m. w Teatr:~ Nowym o godz. 10 rano.

t

dla uczczenia 70-ej rocznicy urodzin

I
-.
t

Niemiec Zach.

dla Generalissimusa
BERLIN, (PAP). - Jak komunikuje agencja ADN, na adres To
warzyshva Przyjaźni N iemieckoRaclzieckiej w Berlinie, przybyło
16 wielkich skrzyń z darami od
pracujących w Zachodnich Niem
czech dla Generalissimusa Stalina.
Bównocześnie kierownict w o Komunisty czn e j Partii Niem iec we
Frankfurcie n-Menem o t rzymuje
liczn e dary i list y gratulacy jne z
prośbą o przesłanie ich Stalinowi
n a d zie(i 70 rocznicy J ego urodzin.

...„„„........„ .........„ ..........„„....

Wkilku wierszach
AUSTRIACCY „SOCJALiśCI"
.GROż,i ROBOTNI Kml
Austriacki

minister

spraw

we-

w nętrznych,
prawicowy
socjalista
Helmer, wystą pił _ z pogróżkami pod
adresem robotników, zapo wiadaj ąc użycie wszelkich ś rodków celem przełamjl'nia ich solidarnej akcji ).1l'zeci-.v

wzr03towi cen' na
pot rzeby.

artyk uły

pier wszej

BR}'.,TYJCZYCY „PACYFIBUJĄ"
J ak poda je „Daily Worker" , 100
uzbrojonych żołnierzy brytyjskich uśmierzyło br utalnie protest afrykań 
skich kierowców samochodowych w
Tanganice przeciw niesłychanemu zachowaniu się oficera angielskiego.
W czasie akcji „pacyfikacyjnej", pot urbowano dotkliwie kierowców-Murzynów, przy czym 50 z n ich uwię
ziono.
KOLEJ ARZE ANGIELSCY
PRZECIW ZAMROŻENIU PŁAC
Biuro wykona wcze Zwią zku Zawodowego Kolejarzy Brytyjskich odrzuciło politykę zamrażania i;.lac, przyjętą
przez Radę Naczelną brytyj&kich Trade Unionów. Kierownictwo
Związku Zawodowego Kolejarzy postanowiło domagać się nadal podw yżki płac dla
najniżej zarabiaj ą
cej kategorii r obotników.

przedstawiciele szkolnictw.a polskiego przybyli do Berlina

Impreza Artystyczna „Głosu Robotniczego"

•

społeczeństwa

Brutalnie wysiedleni z f ra~cji

BERLIN (PAP) P1·zybyła t u, ski Stanisław (Paryż) , Obłamski Wło
w drodze do Polski, nowa grupa wy- dzimierz (Strassburg), Szulc J ózef
( Marsylia), Wachowii:k Ka zimierz
siedlonych z Francji Polaków. Grupa (Lille), nauczyciele: Michalak J ózef,
składa się z 19 osób, w większości in- Michalak Genowefa, Krieg Renata,
spektorów szkolnych i nauczycieli.
Czudek Genowefa, Chudy AleksanSą to: przedstawiciel Rady N ara- der, Aug ust yn Wojciech,
Bieliński
dowej Polaków we Francji na wscho- Zygmunt, Kukliński Jan, Pasiewicz
dnią Francję
Kowalski Stefan, Dionizy, Bar Stanisław, Glinkowski
prezes Zwii zku Nauczycielstwa Pol- Ludwik oraz 6-letnia Michalak J ózeskiego we Francji - Streng Włady- fa, córka małżonków Michalak.
wyjątkiem r odziny Michalak~w,
nego w jedny~ z ,ną1)>liższych numerów „Głosu"
~ sław, naczelnik Związku Nauczyciel·
st wa Polskiego - Paczyński Mieczy- , inne osoby rozł~czono brutalnie od
. „ ••••••• ~•••••••••••••••• • „ ..................„ •••„••••„ ................................,..
sla w, i1:1s~ktorzy szko!ni: Piotrow · rOdzln.
·

I N!.p~~m~i~ ~ci!~~~·~e~o-1

.16 skrzyń z darami

STALINA

w przelllyśłe bawelnianyDł
otrzymało nagrody pó 150 tys. złotych

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••„.
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Konstytucyjną

go Zv;eszenia Związków Zawodowych Pracowników Rolnych l Leś.
nych.
Przewodni czącym
delegacji ch iń.
skiej jest p . J '!.lan-Czi-Ho, b, przewo·
dn iczą-::y północno-chińskiego ir.sty .

tutu szkolenia kadr związkowych \ V
delegacji wchodzi bohaterka
piacy p. Li·Feng-Lien i p. Czio-Czin gCzien.
Delegacji towarzyszy tłumaczka p.
Czu-Jen.
skład

z

Próby wymuszania „zeznań" przez
francuską od wysiedlonych
różni ły się w swej brutalności od
metod, zastosowanych wobec uprzednio ar esztowanych Polaków.
Nakazy wysiedhmia doręcz ono Polakom w większości wypadków o świ
cie, przy czym nikomu nie zezwolono na skoątaktowanie się z Ambasadą R.P. i R'onsulatem polskim w Pary żu.
Wszystkich Polaków pod esko1·tą policji przewieziono do granicy
strefy radzieckiej w Niemczech.

Ipolicję
nie

Nr 30 .

ał · naro
(Dokończenie ze str. l·eJ)
I oto w zakładach pracy i szkołach, w mieście i na wsi od tygodni
ludzie pracują, wkładają w tę pracę
całe serce, by przygotować dary dla
Stalina. Dary t1;. to najczęściej . WY•
twory lub symbole i miniatury ,;a.
kładów pl'acy, maszyn i urządzeń, to
dzieła szczególnt>go kunsztu mistrzów
w poszczególnych dziedzinach pracy,
nie rzadko wspaniałe, a czasem skromne, ale zawsze wyrażające SERDECZNE PRZYWIĄZANił:, PRA łV·
DZIWY PODZIW I ZROZUMIENlE
ROLI
I
DZIEŁA
WIELKOśCI
JóZEFA STALINA DLA PRZYSZŁYCH LOSóW CAŁEJ LUDZKO"
QCI.
w
szkołach,
i
W fabrykach
PGR-eh i w gromadach wiejskich po
wstllły już i powstają wciąż nowe
setki kółek stawiających sobi11 za za
danie - ZAZNAJOMlENIE SI~ Z
tYCIORYSEM GENERALISSIMUSA STALINA. Ogr.omnemu zaintere
sowaniu opinii publicznej życiem i
ze
się
twórczością Stalina starają
wszech miar zadośćuczynić nasze wy
dawnictwa. W tych dniach otrzymapolski przekład życiorysu
liśmy
Józefa Stalina oraz dwa pierwsze tomy dzieł Jego w języku polskim, co
jest zapoczątkowaniem akcji mającej
czytelnikowi
naszemu
udostępnić
WSZYSTKIE DZIEŁA LENINA I
STALINA W JĘZYKU POLSKIM.
W od ·lzielnych wydaniach i w wiehl

~!~~~1~~:~~~rat!~1l~~:~:~:t~f~~~

ce o Stalinie, są dziś przedmiotem
serdecznego zainteresowania najszer
szych mas ludzi w Polsce. Dorobek
tych dni i tygodni w trwały sposób

:f~%;;.ci naszą świadomość i naSZlł

NIE MA CZŁOWIEKA PRACY w
PoLscE, K'róRY BY NIE oDczuSERWAŁ DZiś GŁ:Ę:BOKIEJ I

~~~~ii;EJI:~i~~~YI D1~ll Jt}':

BARDZIEJ TRWAŁEGO WYRAZU
UCZUCIO.U QżYWIAJĄCYM NASZ
NARóD \V PRZEDEDNIU ROCZNI
CY URODZIN JóZEFA STALINA.
PRAGNĄC, BY OGóLNOKRAJOWY KOMITET OBCHODU 70 ROCZ
NICY URODZIN JóZEFA STALINA
tYCZENIOM
ZADOść
UCZYNIŁ
N ARO DU POLSKIEGO, WNOSZĘ,
WIŁ, CO
ABY KOMITET p OSTANO
'
NASTĘPUJE:
będde w
Wzniesiony
Warszawie pomnik P~y
jaźni . Polsko • Radzieckiej,
· ·"·któey stanie na. !fkrzyżowaniq
, Osi Saskiej i Now.el Marszałkowskiej - u wylotu ogrodu
Kai'hień '\łęgielń'y"
Saskiego
od po~ Przyjainl Pot„·
t •
d • k' •
p
sko • Ra ~iec Ie] zos !'111" za
łożony dwa 21 grudnia 1949
r. o godz. 13-ej.
Wysłany zostanie do sto
Moskwy
licy ZSRR ·

f
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List Lucjana Rudnickiego

do Towarzyszo Józefo Stolina
Bywaj!\ zdarzenia:
pociąg z darami narodu polskiego dla Józefa Stalina. Po
lokomotywa
ciąg powiezie
nowej polskiej konstrukcji.

Dla złożenia darów Wiei
kiemu Stalinowi wysłana
zostanie delegacja. reprezen·
tująca różne grupy społeczeń
stwa polskiego;

Wpłynęły

wnioski z

przodują

cych obiektów przemysłowych i
zakładów pracy: kopalnl ,.Sosnowiec" w Sosnowcu, huty ,,Łabę
dy" w pow. bytomskim, zakładów
Ceprzemysłu metalowego ,,H.
gielski" w Poznaniu ornz Państwo

wych Zakładów
nianego Nr 1 w

Łodzi- o nazwa
nie ich imieniem Józefa Stalina.
W związku z tym proponowana
jest ·czwarta uchwała, . Komitetu,
aby:

.j

następujące

przod~jące

. obiekty przemysrowe i za
kłady pracy zostały nazwane
imieniem Józefa Stalina:

a) Kopalnia „ Sosnowiec" w Sosnowcu bę
dzie się odiqd nazv-

rza Majakowskiego. Niestety,
odczyt nie doszedł do ·skutku, po
niewaź ówczesny minister oświe.
ty, p. Delbos, nie udzielił zezwo·
lenia na: p1,0elekcję w sali uniwersyteckiej.
Całkiem nie dawno, jak donioała prasa, „stały" minister spraw
wewnętrznych w pro-amerykań·
skich rządach francuskich - p.
Moch pozbawił praw obywatelskich . znakomitego p\sarza ·Louis Aragona, za działalność
publicystycznlł w obronie pokoju i suwerenności Francji.
A w ostatnich dniach nad•!·
ła wiadomość, że minister informacji w rządzie p. Bidault · nie
pozwolił na radiową prelekcj~
Mai1rlce Thoreza, który miał
mówić o nowej książce pt. „Syn
tudu".„ Dodajmy, że do wygło
szenia tej prelekcji Thorez został zaproszony przez kierow~
ctwo Francuskiego Radia.
Trzy przytoi:zone tu faldy
nieźle świadcz!! o osobliwych
Żwyczajach marshallizowanej w
szybkim tempie „demokracji"
francuskiej.
Zresztą, te zwyczaje stają się
nie tylko we
„obowiązujące"
Francji, iecz wszędzie, gdzie
wolę swą dyktuje „kolonizator"
111 Wall - Street. Oto wymowny
przykład:

W londyńskim klubie dziennł
zagranicznycl1, wybitny
fizyk brytyjski i specjalista od
spraw . atomowych - prof. ·Blaokett wygłosił odczyt na t.?mat:
„stan i konsekwencje w~półcxes
nej produkcj1i atomowej". Prof.
Blackett · oświadczył m. in., że
ostatnie wiadomości o postęp.~ch
produkcji a!omowej w z.~~R .'!'
ł:arzy

fj

Dnia 20

odbędzie

Musiałem sięgnąć do nnjwznłoślej
szych slrof wielkiego poety, żeby wy
razić uczucie, kti1re przeżyłem w gru-·
dniu roku 1912 przy czytaniu „Nakaroboln!ków petersburskich dla
r.11
posła robotniczego" i które przeżywam stale przy każdym nowym orc(aziu waszym.
Zaczynając pisać ten Ust, zastil.nawiałem się dłuiej, jak Was mam tytułować, i doszedłem do wniosku, że
tytułem „Towarzys1." można wyrazić
najwyższe dostojeństwo, zwłaszcza,
gdy się pojmuje tę godność PO STA-
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Surowe1· kary domaga się wzakończeniu swego wystqpienia prokurator Dimczew
..,.,.„ (PAP'). _ Na "'"""ft,..;_
80R:&A
....... ~-""'~
.Trajcr.o Kostowa i jego wspóln.Yców
Prokurator naczelny Wlaalllnir Dim
ciew kontynuował BWe przemówlenieO.slmrżeni dążyli do utworzenia
federacji południowo - słowiańskiej
pod kierownictwem Tito. Rozwinęli

oni działalność, r.miemaijącą przede
wszystkim do oderwain.ł.a Kraju Pl·
ryńskiego od Bułgarii l pnyłąeze·
nla go do Jugosła.wit Opracowany
przez Titowców i grupę Trajczo Ko

~ - p~oięli;(t- Węracji,-. ~o
wp ""· ~W;iań$k!ej oz:naczął . całko
Witą . likwidację niezawisłości Bul-

~i~"~t>ublłki"L1.ia'~dl''1· Jjnekształcenie · ó!:j w ~kły dodatek
do Jugosła.wu.
Federacja ta miała by6 utwonona w drlld.7.e zamachu stanu przy
militarnej pomooy Tito - wbrew

woli narodu bulcarskiego.
Federacyjne państwo miało

być

zasadniczy sposób . zachwiały dotychczasowy układ sił między
narodowych, a przede wszystkim
wstrząsnęły potężnie paktem atlantyckim. W nowej sytuacji
ten fakt staje się bezprzedmiotowy dla Zachodniej Europy
i W. Brytanii. Mści 'się Qziś szeroko
mówił prof. Blackett propagowana w swoim czasie na
Zachodzie teoria, że wystarczy
atomowych, aby
paru bomb
zmieś~ całe miasta z pow!erzchni

ziemi
Fakt posiadania przez ZSRR
tajemnicy broni atomowej - zakończył prof. Blackett swój wyp<>winien przyczynić się
kład do ułatwienia porozumienia mię
dzynarodowego, mimo, że USA
nie są zainteresowane w rozwoju produkcji atomowej dla celów
pokojowych. Zw. Radziecki zdaje sobie sprawę, że następstwem
dopuszczenia USA do kontroli
produkcji atomowej na terenie
ZSRR byłoby wstrzymanie rozwoju produkcji dla celów pokojowych i konstruktywnych.
Na odczycie znakomitego :!izyka, który - wspomnijmy tu był podczas wojny jednym z doradców naukowych 1·ządu brytyjskiego, obecnych było kilkuset dziennikarzy za.granicznych i
angielskich. W prasie zagra..
niemej ukazały się już nazajiUtrz
liczne wzmianki i streszczenia
tej ciekawej z wielu względów
prelekcji. Co się tyczy natomiast prasy brytyjskiej, ani
jedno z pism burżuazyjnych, podobnie jak półurzędowa Agencja
Reutera, nie wspomniało r.awet
słowem o odczycie ppof. Blacket·
ta. To milczenie na... komendę
ma śwoją wymowę, 11tanowiąc
charakterystyczną

ilustrację

„wolności słowa" i „swobody in-

formacji" w dzisiejszej Anglii,
poddanej kurateli zamorskich
·. B. D.
„~obroczy.fi.~~w".• ·

skierowane pr.zedwko Związkowi
Radzlecldemu i. wykonywać zlecenia.
hnperdall·
anglo - amerykańsk.ioh
stów. Oto dlaczego plaa utworzenia
federacji miał być :zachowany w tajemnicy przed Związkilem Radzieckim.
Agenci Tito otrzyma]! od grupy
Kostowa praiwo swobodnego dostę
pu do wszystkirch bułgarskich illlstytucjl państwowych. Jugosłowiań
ski attaclle wojskowy miał wgląd
do VJ'SZY'Stkich - nawet najbardziej
pou!nycb -: materiałów bułgarskie~
spraw wojskogo minris.terstwa
wych. Tak 6amo przedstą_wiała się
sprawa· w 'min:istersrtwie spraw we~
wnętrznych. Koliszemki, Wlachow,
jugosłowiań
u.rzędni<:y ambasady
s4dej - Zafk'owski, Man,gowskii, Ha
~i Pan.zow i inni. agenci i szpiedzy
TiJto mieli o każdej porze prawo
wstępu do KC Bułgars.kiiej Partii
Komunistycznej dla por<XLumienia
się z K<>.stowem.
Prokurator podkreślił następnie,
że przewód sąd-Owy dówiódł nll:!zbicie, óż oskarżeni utworzyli organizację spiskowlł dla wprowadzenia w
planów.
życie S\VYch zdradzieckich
Kierownicze cent.rum tego spisku
stanowili: Trajczo Kostow, Iwan
Stefanow i NUtola Pawłow.
.Zgodnie z irutrukcjami wywiadu
angielskiego i amerykańskiego, ojak wynika z ich zeskarżeni WYSuwa.li na ik.iero-wnlcze
znań stanowiska w a.paracie państwo
wym członkt>w organizacji spisko·

weJ.
Przed 9 września 1944 r. policja
faszy;itowska wskazywała Kosto'Po~i agentów. którzy się wkradli do
parti>i. Po '9 września 1944 r. Kostow i jego wspó];pracownicy mieli
dostęp do archhvum dyrekcji policii i mogli ustalić, kto jest na usługach wywiadu. .Agentów tych Kostow skupił w swojej organizacji
spiskowej.
Tito oraz wywiad anglelslrl 1 ame
rykański kazali usunąć tych, którzy
pneszkadzają w realiaacji spisku, a
przede wszystkim aresztować i zamordow~ Georgi Dymirtrowa. Ko·
liltow w swoich własnoręcznie napistwierdza w
sanych z~aniach
rJWiązku z tym: „Tito podka·eślał, że
przewidują
amerykańskie
plany
wzrost sił a.ntyradziecldcb nie tylko
w Jurosławli ł Bułgarii. lecz I w
iDll;rc}\ krajach den1okracjf ludo·
weJ. Plany a.meryka.ńslde pnewldu·
Ją nacisk gospodarczy, polityc.my i
Wojskowy w celu oderwania krajów
demokracji ludowej od ZSRR i przy
łączenia Jeb do bloku zachodntego.
Tiito - napisał K.oUprzed2'liłem
stow w swych czez.naniiach, że Georgi DymUrow przeclwstMVi się da·
nowczo temu planowi. Tito nie
mógł wówczas pohamować swej nie
n.a..Wśct do Georgi Dym1t.rowa i zawołał z wściekłością: „Jak długo ten
sta.rzec b1<dzie jeszcze stał na mojej drodze!"
Dalej prokurator zaznac1.a, że okierunku po<Jkarżeni działali w
gors.zen !a wanmków życia narodu
bułgarskiego, aby wywołać niezadowolenie z rządu fron.tu patrlotycznego, na którego czele stał Georgi
Dymitrow.
Naleiy podkireślić - powiedział
prokurator - że oskarżeni usiłowa
lii zerwać rokowani'a handlowe Buł·
garii z krajami demoklracji ludowej,
· a w 1ZCZególności ze Zwiąrzikiem Ra

1

dziecki:tn. W tym kierunku u<:Wiela?
Kostow zleceń Chris.towowi, gdy
ten delegowany był do Moskwy w
charakterze iradcy handlowego. Ta·
kle same wskazówki da.wał równiei
Iwa.n Stefanow.
Towarzysze sędziowie! U nas w
prokurato.r
oświadczył
Bułgarii - tltowcy, dzlałaJlłC w ścisłym Porozumieniu z wywiadem angielskim ł a.meeykańsklm, dązyll do tego, by z drogi swej usunąć wszys.t•
kich na.jbardzieJ wybitnych i WJ>IY•
w~łł" ldet~ów ruchu robotniczego.
Towmme" §.~Q.wj.ęl Słyszeli
ście tzC'Zllania oskarrl.onych i świad
ków. Słyszeliście sprawozdanJia komisji rzeczoznawców. W ręka.eh ml·
szych zna;jdują się dokumenty prze·
dłofone w sprawie przestępstw 0'
Akt oskarżenia został
skarżonych.
w toku post.ępowania dowooowego
potwierdzony w całej pełni.
W wypadku tym nie nwżna zna•
leźć ładnych

okoliczności

la.godzą

cych - stwierdza Jl'l'Okurator. O·
skar.ieni są. bowiem ludźmi inteligentnymi, którzy dobne z.dają „o.
bie sprawę z tero, ja.ką szkodę wyr.r(\dzili naS'Zemu 'krajowi swoją d&la
łalnością.
Oskarżeni

zajęli

wiska. w aparacie
nakładało na nich
wania szczególnej

wysokie

.tano-

państwowym, co
obowiązek zachoczujności, ostro!·

ności l uczciwości.
Oskarżeni ulmulL

spisek, m3jący
na celu narzucenie narodowi bułgar
skiermu nowej orientacji poli1.yczncj, sprzecznej z interesami i ·wolą
narodu, który po 9 wrrz.eśnia 1944 r.
wkroczył na drogę umocnienia ser·
decznych stosunków ze Zwlązldem
Radzieckim, co jedynie i tylko gwa
rantuJe niezależność narodową i su·
werenność państwową Bułgttii.
W momencie, gdy naród bułgar
ski zaczął budować swą szczęśliwą
przyszłość, oskarżeni zbrodniarze w
góry przemyśla
s.posób planowy i
ny prowadzili dywersyjną robmę,

z

która miała przyczynić się do znlszczenia wszystkiego, co nMód ~bu
dował.
Oskarżeni postanowili
metody gwałtu dla

zastosować
osiągnii:cia

swych celów i 1Przeprowadzenia
swych zadań i chcieli nawet uciec
się do pomocy obcego państwa, do
pomocy wojsk titowsldch.
prokurator D!mczew
Następnie
przeszedł do omówienia zbrodnicze.i
działalności pierws;z;ych 6 oskarżonych i podkreślił, że w toku postępowania dowodowego stwierdzono
ich następujące zbrodnie:
Trajczo Kostow Dżunew Jest centra.Iną figurą spisku, w roku J942,
chcąc rafować swe życie, zdradził
swych towarzyszy i swoją organizację konspira.cyjną. Kostow podp'izobow.iązanie wspólsał wówczas
pracy z 1POllcją. Kostow w zeznaniach tłumaczy swa zdradę ti.zycznym i moralnym znęcaniem się policji faszySJtowskiej nad nim, 1ecz
w rzeczywistości zdrada jego była
podyktowana jedynie i tylko strachem.
W 1944 r . Kostow nawiązuje bezkontakt sz:piegows~i z
pośredni
prze<lsiawicielami wywiadu brytyjskiego w SofH. Wkrótce po tym Kostow spotkał się z Ka.rdelem.
Tra.j~o Kostow - &twierdza prokurator - służył wywiadowi anglelskiemu, amerykańskiemu ł jugo
lllOW'iańsklemu. Oficer · policji fa'9ey

IEM ROSJI,

My, robotnicy Warszaw-y, rozalll...
w Petersburgu 1 całym pd,.
stwle rosyjskim rozpoczynaJlł 1lę n•·
czy wielkie. Nie znallśmy jesscze
Waszego tmlenła, lecz PlZBWODZU.
NAM JUŻ WTEDY LENIN.
Żeby być bliżej wydarze6, AP'°"
numerowałem w lipcu roku 1912
•.Prawdę' I pisywałem do niej korellśmy, że

spondencję.
Jakaż była

moja

radoł6.

gdy

„

DROGI I KOCHANY TOWARZYSZU! lapldarnej

.
z• amb rows, k iego

I a

wypadków nad Len1t w rolla tlł2
znowu ruszyło do szturm• aA.MDI
i'RZY RAMIENIU Z PROLET~

(W. Majakowski) grudniu w zwitku pocztowym „Prawdy„ znala:!łem sławny „Nakaz". Pr:iy

· k't zost a ły \ LINOWSKU.
wn1os
do pokole11la robotników
Należę
•
W domu przy ul. Lubo· Jednomyslnie przez Komitet przy polskich, które przeżyło rewolucję
l kontrrewolucję roku 1905 l które od
piirskicgo 49, w Krako- jęte.
•

Stalina".

Sp·1sek przec1·w

Strach przed prawdą
święcony twórczości Włodzimie

wie, w którym mieszkał i pra
1912--1913
co'\Vał w latach
któ·
Włodzimierz Lenin ,i w
rym pod kierownictwem Le·
nina i Stalina odbyła się w
dniach 10·-14 stycznia 1913 r.
narada Komitetu Centralne
go Socjal • demokratycznej
Partii Robotniczej Rosji (boi
szewików), wmurowana zo·
stanie w dniu 21 grudnia tablica pamiątkowa.

grudnia 1949 r.
Warsię w
szawie uroczyste posiedzenie
Komitetu
Ogólnokrajowcgo
Uczczenia 70 rocznicy urodzin
Józefa Stalina, poświęcone
uczczeniu tej rocznicy.
d) Państwowe Zakła
dy Przemysłu Baweł· Przy]· e.cie t'.·'•eh uchwał będzie
nianego Nr 1 w Łodzi godnym ukorono\vaniem tych
będq się odtqd nazy- form uczczenia 70 rocznicy urodzin Józefa Stalina, które zrodzi
wać „ Państwowe Za- ły się w sercach i umysłach ludzi
kłady Przemysłu Bapracy w Polsce.
wełnianego im. Józefa
wiccmarsz
przez
Zgłoszone

Przemysłu Baweł

marginesie

Kilka miesięcy temu, znana
pisarka francuska - Elza Tri<>let, zamienala wygłosić w auli
parysklej Sorbony odczyt, po-

„Kopalni a im.
Józefa Stalina"
b) Huta .,Łabędy" w
pow. bytomskim bę
dzie się nazywać „Huta im. Józefa Stalina".
c:) Zakłady Przemysłu Metalowego „H. Cegielski" w Poznaniu
będq się odtqd nazywać „Zakłady Przemysłu Metalowego im.
Józefa Stalina••
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Na

wać

uda się raz
WYSiec ze serca zdanie,
l nie wymyślisz przez łata
lepszego 7danla
nad - wypowiedziane z miejsca.
Taki był l w Plter
Leninowski wjazd
na wieży pancernika.
Od tego czasu
1 zachwyt m6j trwa nie dzle6,
nie rok
l nie wielr._

stowskied Geszew oraz kierown:icy
wywiadu brytyjskiego widzieli w
mógł
pożyteezny.
I dlatego doł.ożono wszelkich starań,
aby ratować prest.ii Kostowa i wysunąć go na czołowe s·tanowJsko.
Ge.szew postarał się, aby wokół Ko

Kostowie
być

człowieka,

który

dla ruch ogromnie

stowa skupili się inni zdrajcy "' agenC:i policyjni, którzy mieli dbać o
„zachowanie prestiżu Kostowa".
Zgodnie z instrukcjami wywiadu
titowskiego, który kierowany jest
pr.r.ez Wywiad angielski i. ·amerykań
sld, Kostow stworzył organizaeję

s~tsI.5~1\. Nói;<\,JJ~wi\~ ~§opie Zł!·

prosłocle bila z niego aa
nas warszawiaków z ul. Siennej, głę•
hoka wiedza rewolucyjna i entuzfaz!Jl
walki. Byli~my pn:ekonani, że miilllY
fl9 c:r.ynienla z instrukcją Lenina. Dopiero znacznie później dowledilalea
sir., kto był jej twórcą.
Towarzyszu, wpływy \Vaszej nauki
1 Waszego dziilł:mla obejmują ter1n:
nle bę.
cały świat, mimo to, sądzę dzle Wam chyba obojętny ł•kt, ie
pod wpływem W'aszego „Nakaz11" H•
łożyliśmy w Warszawie przed
fu!lestu !icdm!u laty skromny leca •
ny tygodnik „Nowy Głos".
Tygodnik len, po wyjściu pfędn
numerów, żandarmi umknęli ruem &
redaktorem, leci wpływów „Nakazu"
nie można było zlikwidować. Poazedł
on naszymi skromnymi środkami od
fabryki do fabryki, przez cały kraj.
„Nakaz„ utwierdził nas w tym naJ.
lsiolniels:r.ym, co odcntwallśmy po
proletariilcku, lecz nie umieliśmy sfor
mułować konkretnie.
zbliżającej się rewolucji
Teino
wzlJttdzało radość i potęgowało wolę
walki. N;ikazane zadania posłów ro·
1Jotnkzych w reakcyjnoj Dumie, cał
kowicie się pokrywały z zadaniami
k'1Żdcgo świadomego robotnika w ustroju carsl•o-burżuazyjnym.
Towarzyszul
Oro!Jl l Kochany
W siedemdziesiątą i:ocznlcę Twych
urodzin I pięćdziesiątą piątą pracy
ukoronowane) :r:wydę
społecznej,
dziejach
największymi w
stwaml
tudzkłch, w dniach, kiedy większoś6
ludności globu ziemskiego będile Cł
dzłf:kczynlenla za drogę do
składać
pokoju, kultury l powszechnego uczę
ścla, znacznie jut utorowanlł ddęld
Twęj genialnej nauce, zwycięsko ńa.
llzowanej pod Twoim przewodem ja nie mogłem znaleźć czegoś bard1leJ
serdecznego do wyrażani• naJgłęb
r.zej czci, nit wspomnlenło pierwszego Twego nakazu, który UTOROWAł.
ZWYCIESTWO REWOLtrcn.
Należti od kłlkudzlesłęclu lat do
Twej gWC1r41i, a
międzynarodowej
stary ,,Nakuz" wdąż jest &wieźy l
wcląi ml brzm\ ak\ua.lnle. '\~"ysoko
podnleś~ sztandary klasy i'obotn1c11eJ
we wrogim obozie imperia.listów, za·
spollc wszystkie siły ludów w walce
o socjalizm i pokój, czerpać aiły &e
związku :r: najszerszymi masami.
Żyj nam Kochany Towarzy1111 H)•
dłu~szym :tyciem ludzkim t dari lad&kość w dalszym ciągu Dilkazillllł, toru jącyml drogę DO OSTATECZNEGO
W CA.·
ZWYCIĘSTWA POSTĘPU
f..rYM SWIECIB.

tr.tr·

cel wcielenie '.Bułgarii do Jugosla.wh
i utworzenie na Bałkana-0h a.ntyradzieckiego bloku, podporządkowane
10 moca:rstwom imperiaJistycznym.
Centrum kierownicre spisku przy
jęło radę wywiadu tit<YWskiego i an
gielskiego w sprawie podjęcia zdecydowanej akcji.
Spiskowcy mielił fizycznie zltkwł
dować wszystkich, którzy stanowią
dla nich przeszkodę, a w szczególJeżeli cenię długo§ć życła łntea·
ności Georgi Dymitrowa.
W dalszym ciągu prokurator Dim sywnośclą twórczą l Jet wynikami,
czew przytacza dowody, stwierdza· to już jesteś NIESMIERTElNY.
LUCJAN RUDNICKI
Jącc w całej pełni winę oskarżonych:
N:irzewa,
Pawłc\va,
Stefanowa,
stary robotnik
Cbristo\va i Gewrenowa.
młody pisarz Polski Ludowej
Warszawa, dnia 8.12. 1949 r.
*
Następnie sąd udzielił głosu pro- ••••••••••••••• „••••••••••••••••••• „••••• „••••„
kuratorowi Cakowowi, który przedw
działalność stawił 2lbrodniuzą
świetle przeprowadzonego postępo
wania dowodowego - powstałych
Tutewa,
Conczewa,
oskarżonych:
Panzowa ,Iwanowskiego 1 Bojałcauniemożliv1iły
lijewa.
Prokurator Cakow !Zwrócił się do
sądu z apelem, by przy wyda'liu wy
Wyjazd
WARSZAWA (obsl. wł.)
roku wziął pod uwagę okolicz.."lośc, ekipy sportowej polskich związków
swych zawor'owych na jubilel_\szowe zawody
dopuścili się
że oskarżeni
do Po.ryża, wyznaczony na ŚM·
zbrodni z premedytacją l w sposób FSGT
dę, 14 bm., nie nMtąpił z powodu nie
zorganizowany, Prokurator doma- otrzymania francuskich wiz wjazdngał się surowego ukarania oskarżo wych,
Kforownictwo ekspedycji zadeeydonych z uwagi na to, że działalność
dn. 15 gI'\ldnia konich kryla w sobie groźne niebezpie- wało, że jeśli wwiz
nie wyda, wyjazd
sulat f~:ancuski
czeństwo dla Bułgarskiej Republiki stanie się nieaktualny, gdyż zawody
Ludowej.
rozpoczynają się w sobotę, 17 bm.

• •

Wiz.owe machinacje
francuskiego konsulatu

wyjazd

polskiej ekipy sportowej

Otwarcie zjazdu delegatów CSS

„S~ołem·•.

Meldunek o wykonaia rocznego planu obrotu towarowego
'WARSZAW.A. (PAP). - Na olwarcle I Zjazdu delegatów Centrali Spół
dzielni Spożywców „SPOŁEM", któ·
ry rinpoczął o-bra<ly w Wa.rszawie

w dniu 14 bm., wpłynął meldunek
Zarządu Centrali o tym, że w przeddzień

zjazdu-Spółdzielnie

Spożyw

ców w całym kraju wykonały roczny
plan obrotu towarowego w globalnej
kwocie 254 mlliardy zł. Meldunek
len, odczytany podczas zagajenia zja1du przez pi:zewodniczące!Jo Rady
Nadzorczej, Mieczysława Olesińskie
go - spa.tkał się z o.gólnlł owacją
ze strony delegatów.
Na zjazd przybyli m. ln.1 członek
Rady Państwa, przewodnicz ący Naczelnej Rady Spółdzielczej - dr Henryk Kołodziejski, członek Rady Pań
stwa wicemarszałek Sejmu - Stanisław Szwalbe, minister handlu wedr Tadeusz Dietrich,
wnętrznego prezes Centralnego Związku Spół
~ielczego ~ prof. Oskar Lange i in

ni.

•

Zjazd dożył hold Generałlssl
musowi Stalinowi. Siowil przewod
nlczącego o tym, że
„w czasie obrad myśll nasze
7.wracać się będą ku wielkiemu
Nauczycielowi klasy robotniczej
całego świata, ku człowiekowi,
który jest symbolem zwycięstwa
post~pu nad wstecznymi siłami
spotkały się z tywio·
śwlnta" Iową owacją.

Oklaski wybuchnęły z nową slłl\,
gdy ob. Olesiński oświadczył: „Zyczy
my Towarzy;.zowi Stalinowi 1 głębi
serco dhtgkh lat życia 1 dobrego
zdrowia",
zasadniczych momentów
Szereg
dla dalszego rozwoju handlu uspołecz
nionego oraz dla przyszłej roli c~n
hali Spółdzielni Spożywców „Społem" wniosło przemówienie ministra
Dietricha, który zapowiedział powołanie do życia państwowo-spółdziel
czej organizacji hurtu spożywczega
oraz wyjaśnił rolę powstającego obec
ule m]~js_k_!ego h~n-~u detallcznea~
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Józe f Stalin
Odrodzone na gościnne; ziem
1..=.dz·eckiej Wojsko Polskie !l:'rzeszło wyszkolen·e pod k:erunk1
'.em
m,jlepszych radzieckich ir_strukto.
rów. Woj.sko Polskie zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt.
Od wi:osny 1943 roku do wfomy 1945 roku Związek Radz'ecki
dał Wojsku Polskiemu:
600.000 kompletów umundurowania
700.000 automatów i karab'nów
15.000 c'ężk!ch karab'nów maszy
nowych
18.000 samochodów
3.500 dział
1.200 samolotów
1.000 czołgów.

Na zapytan:e rządu polsk'.ego,
- ile Polska będz e miała zapłac'.ć za
pcmoc, udz'.elor.ą Wojsku Polskiemt:., towarzysz Stali n odpowiedział: „Bronią nie handlujemy, a
za krew nie ma zapłaty"•
Tak, nie ma zap!aty za krew żoł
n!erzy radzieck~ch, którzy oswobodz1Ii Polskę od okupanta h"tlerowskiego, znacząc krwią serdecz
ną bohaterski szlak . bojowy. J:est
tylko bezgraniczna .wdzięczność
dla w·elkiego przyjac·ela, bezgraniczna wdzięczność dla żołn'erzy
W!elkiej Rewolucji Październ"kowej za życ'e złożone w walce o na
sze wyzwolenie. Cmentarze, poległych w walce o Polskę żołnierzy
p erwszego kraju socjalizmu mówią 0 wiecznej, nierozerwalnej
przyjaźni między naszymi naroda
mi. A nazwy dyw:izji radzieckich,
walczących w Polsce, nazwy nadane rozkazami Naczelnego Wodza Józe-fa Stalina od m'ast wyzwolonych w Polsce _ od pierwszej nazwy_ Łomżyńskiej dywizji, do ostatniej _ Odrza,flskiej,
jeszcze mocniej przyjaźń tę pod-

Wie lki Przyjaciel Polski
I
I

Obraz zniszczeni.a Polskii był
straszny. 33 proc. przemysł.u polskiego, tego ubożuchnego przemy
słu Polski obszarn· czej i kapital:stycznej zn;szczył hitlerowski oku
pant. Stolica Polski, Warszawa by
la zniszczona w 75 proc. W ruinach i
leżało wiele miast i wsi, zniszczo-1
ne były porty, zn:szczony tabor ko
lejowy, zburzone m09ty, drogi, ele
ktrownie. Ogołocona wieś polska 1
n'e mogła dać miastu dosyć chleba i tłuszcru, a miasto n'e mogło
dać wsi narzędzi pracy.

I

I

I

I znów z pomocą przy~ła serdeczna, braterska dłoń Związku
Radz.ieck'ego i towarzysza Stalina.
Na oswobodzonych terenach Armia Radziecka rozbroiła ponad 14
maionów m'n i 36,5 mil. bomb i
pocisków. Jeszcze dziś na starych
murach kam'enic odczytać może
my słowa: „l\fn n'et". Radz:ecka
marynarka wojenr_a rozmino Nała
porty Gdyni, Gdańska, Szczecina!
oraz mniejsze porty polsk:e, któ-1
r 3rmi szła dla nas pomoc i kłóry
mi wysyłaliśmy węgiel naszą
walutę w zamian za maszyny, surowce, żywność.
Jeszcze we wrześn'u 1944 roku, ·
natychmiast po wypędzer.i u N:eml

l

I

ców z przedm;eśc' a Warszawy Pragi towarzysz Stalin poilecił sk:e
rować do Polski 10.000 ton mąki
radzieckiej. W ciągu 1945 roku
kraj nasz otrzymał ze Zwi.ązku Ra
dz:eckiego ponad 140.000 ton ży
wności. W latach 1946 - 1947, w
okresie najc:ęższego Jta · świec!e de
ł'. cytu zbożowego otrzymaliśmy z 1
ZSRR 800.000 ton zboża. Pamiętai
my, że wówczas po katastrofalnej cznych ilości taboru kolejowego,
posusze 1946 roku i w Związku samochodów, węgla, benzyny i na
Radz'eckim nie pnelewało się, a fty. Krew tran.sportu zaczęła krą
przecież towarzysz Stalin wykroił żyć po żyłach odradzającego s.ię
dla nas niezbędny chleb I tłuszcz. państwa.
kreślają.
Armia Radziecka odbudowała . Transportem, odbudowanym
Wojna skończyła się. Wyzwolo- ponad 200 mostów w Polsce. Zwią dzięki Związkowi Radzieckiemu
na Mężem radz:eckim narody przy zek Radziecki umożliwił nam uru. zaczęła iść poi;noc w maszY.nach i
etąpiły do dd&la odbudowy swych chomienie transportu kolejowego surawcach, która umożliwiła nakraj6w.
i samochodowego, dstarczając zna tychmiastowe uruchomienie na•'"'''''"""••••••• """"'""'''"'""'''" ""'"'''"'"'"""'""' ''''""'""·- szego przemysłu. W jeszcze zrujnowanych miastach !Polskich zadźwięczały młoty, ruszyły maszyny, zatętniło życ'.e.
SzC'Zególną łro5kę okazał towarzysz Stalin śmiertelnie zranionej
Warszawie• . Z jego to rozkazu w
· · ,NJedawno byłem ir Rzymie. Wie· kf. Pewna Francuzka, której ·córeczkę ciągu kilku,. mięięcy „il(fbudowali
c:i:orem na ogtomny plac przyszli zwo rozstrzelali faszyści, posłała Stall- technicy radzieccy elektrownię,
lennicy: pokoju _.,.. sto tysięcy Rzy- nowi jedyni\ pami,tkę po d1iec1tu: w<>dociągi, kanalizację, telefony·
mian. Przemawiano w różnych języ czapeczkę. Takiego podarunku nikt
Dzięki
Związkowi Radzieckieęch. A gdy później ro8otnicy zapa- jeszcze nie otrzymał. I nie ma miary, m'!l, chięki sęrdecznej trosce Wieilili pochodnie, ujrzałem obok prasta· która mogłaby o~reślić taką miłość. kiego Stalina zyskaliśmy solidną
rego muru laterańskiego portret StaW czasie burzhwej. pogody ~a mo- bazę dla odbudowy i rozbudowy
lina. Migocące błyski pochodni opro·
u steru staje ka:pitan. Ludzi~ pra· naszego przemysłu. Pomoc radz.:e_
mieniały
ciepłym blaskiem
dobrze rzu,
cu]ą lub odpoczywają, spogląda.tą na
.
.
.
zn~ne rysy. Ludzie rozchodzili się do gwiazdy lub zajmują się lekturą. A I c~~ ~zwoliła r •.am s~ut~e
br~
domów z nową .nadzieją w sercach: na mostku, na wietrze stoi kapitan, 1 ntc s:ę przed amper1al1stycznynu
ze świadomością, że Stalin obroni wpatrując się w ctemn1t noc. Wielka f próbami podporządkowania naszej
pokój.
jest jego odpowiedzialność, wielkie gospodarki narodowej interesom
Stratedzy amerykańscy, snujący jego zasługi. Często myślę o człowie- kapj.ta]istów,
przekształcen'.a jej
plany nowej zbrodniczej rzezi, obli- ku, który wziął
.na swe bark! ogrom- w kolonialny łup imperiaai.zmu.
czają ilość dywizji, bombowców, zane b.rz~mię, mys~ę, o tru~osciach, 0 Rozwój stosunków handlowych ze
pasy bomb, Jedni z nich twierdzą, że męstwie,
Na swiecle sza- z :ązk'1
-'-!
k'
d
wszystko zależy od lotnictwa, inni, leje wielewielk.oscL
wichrów. Ludzie pracują,
w.
~m Rauz.ec .1m, prz~ e
ostrożniejsi,
radzą
podkarmić i u- sadzą jabłonie, kołyszą do snu dzie· wszystkim
umo\ya mwestycy3na
zbroić najmitów europejskich. I cóż cl, czytają wiersze lub też spokojnie zawarta w styczmu
1948 r., pomoc
powstrzymuje tych szaleńców? Nie śpią. A On stoi u steru.
i przykład Związku Radxieckiego
tylko wielkie rozmiary naszego kra·
ju, nie tylko braterskie uczucia, jakie żywią wobec nas rozmaite naro·
dy, nie tylko siła naszej armii, prace
naszych uczonych, lecz również pamięć o tym, jak haniebny koniec spot
kał tych, którzy napadli na nas znienacka, korzystając ze swej chwilowej przewagi technicznej, a którzy
. Narodowi rad'Złeckłemu przynuator Jego wielkiego cbie.~
rozbili się o żywy mur narodu rapadł w ud(l;iale wielki za.sżezY*
nieustannie wzbogaca i rozwiJa
dzieckiego, o pancerz duchowy natorowania światu drogi do sonaukę leninowską.
szych ludzi, o wytrwałość 1 opanowacjalizmu. Droga, przebyta pod
W oczach ludii r ad zieckich i
nie, wolę i siłę Stalina.
kierownictwem genialnych womas pracujących całego świata
Fakt, że pokoju broni Stalin, czyni
dzów - Lenina i Stalina, okaStalin - to Lenin dnia dzisiejGo jeszcze bliższym sercu milionów
zała się jedynie słuszną, nie ":yl
szego. Myśl i wola Lenina ucieprostych ludzi, bez względu na miejko dla narodów ZSRR, ale dla
leśniły się w Stalinie.
ce ich zamieszkania. Kiedy zwolennicałej lud:zJcości.
Wespół z Leninem towarzysz
cy pokoju zbierali się w Paryżu, w
Bohaterska klasa robotnicza
Stalin stworzył i w dalszym ciągu
Pradze. w Rzymie, wszędzie słysza
ZSRR w sojuszu z masami
wychowuje i hartuje wielką 1•ar
łem imię Stalina: powtarzała je zachłopskimi, pod kierownictwem
tię bolszewików, siłę prwdującą
równo nauczycielka węgierska, jak
parti:i bolswwiclciej, odnosiła
i kierowniczą narodu rad:lii.eckie
malarz francuski i stary Hindus. Ileż
zwycięstwa na mia.rę światowo~
go. Wraz z Leninem budował
matek w rozmaitych krajach, patrząc
historyczną. W Związku Rad:ziiec
Stalin potężny Związek Socjalina swe maleństwa, wspominając prze
kim całkowicie i ostatecz!lle
stycznych Republik Radzieckich
żyle okropn ości ryki syren, rujny
zlikwidowano WYZysk człowrie
- niezwyciężoną twierdzę dla
i krew - dziękuje Stalinowi za to,
ika przez człowieka, wprowadzo
wroga, nadzieję i ostoję ma.s pra:ie nie pozwala on złej burzy rozszano nowy, socjalistycmy usłiróJ.
cujących całego świa.ta. Wraz z
leć się l zniszczyć ziemi, która zaczyZginęły be<Lpowrotnie
Leninem pracował towarzysz
straszlina ozywać.
.
we plagi, jak kryzys, nędza. bez
Stalin nad umocnieniem przyStalin jest dla milion.ów prostych
robocie, uc!Sk kia.sowy i narojaźni narodów,
zjednoczył naludzi człowiekiem bliskim. Wielokrot
dowościowy.
rody ZSRR w jedną harmonijną
Ze zwycięstw sonie byłem świadkiem przejawów tej
rodzinę.
cjalmnu zrodziła aię nlewzru·
szczerej, serdecznej miłości. „Chclał
szona jedność moralno • pi>li·
Po śmierci Len.ina Wtrogow:ie
bylD wystrugać dla Stalina wyśmie
tycma nu-Odu radziecldeco.
leninizmu usiłowali zepchnąć
nitl\ fajkę'" - mówi stary Norweg z
Szczególną cechą radzieckiego
Partię z drogi! leninowskiej, zoLilianhamer. Robotnicy fabryki win
ustroju społecznego di państwo
stali jednak ,;demaskowani i roa:
w Burgundii, wczorajsi partyzanci,
wego jest nieustanne podnouearromienl dzięki mądremu kle·
powiedzieli mi: „Najlepsze butelki re
rownictwu Towarzysza Stalina
nie się masterialneco l i;.ultunlzerwujemy dla Stalina, może kiedyś
oraz jego wyjątkowej przeniklinego poziomu iycla mas pracuspróbuje on naszego wina".
wośdl i nieugiętości. Towarzysz
jących. Wolne d s:!Jlne narody
Kiedy wojska radzieckie wyzwala·
Stalin nMchnął partię bolszeZSRR kroczą peWhie naprzód.
ły Białoruś , korespondent wojenny owików ł radziecką klasę robotSet.ki milionów lu4z1 pracy kl·
powiadał ludności o pracy Stalina w
niczą głęboką wiarą w
nych kraJów ucq się od ZSRR,
zwyczasie wojny. Stara kołchoźnica słu
cięstwo
budowniotwa socja.łi
Idą za Jeeo pnykladem.
chała uważnie, a potem załamała ręce:
stycmefl'o. Broniąc nauki LeniPod mądrym kłerownfotwem
„a kiedyż on śpi, przecież musi odpona pned wypaczeniem, i rozwiwielkiego nauci.eyciela 1 wocka,
cząć". W Rzymie rozentuzjazmowany
Towarzysza Stalina, komuniJadąc ją, ~
Stalin namłody chłopak powiedział mi: „nie za
kreślił przed pairtl.ą
styczna partia ~ Racb;lec
i narodem
Jinmnij przesłać towarzyszowi Stalinojasny i szczegółowy program bu
kiego wypełnia dc*ładnte tewi pozdrowienia od murarzy". Inny
dcnvy socdalizmu.
stament wielkle10 Lenina i pro
Eyknąl na niego: „czyż można go nieTowarzysz Stalin opracował
wadzi naród
radziecki naprogram uprzemysłowienia sopokoić? Przecież jest tylko jeden :itaprzód, do :komuni'23Dll.
lin na świecie",
cjalistycmego, którego rea.liza·
Józef Stalin, najwierniejszy
·
cJa przeobr.w;iła kraj rad:riieckl.
Stalin otrzymu ie zewsząd poC:aruntowarzyH walk ~~a 1 kooiy0

Ilia Erenburg

Wielk ie uczuci• a

były

i są
le naszej

źródłem wzrastającej
siły i dobrobytu.

sta

Przyjaźń Związku Radzieckiego
i przyjaźń towarzysza Stalina dla
Polski Ludowej, pomoc okazywana
podczas wojny i po wojnie jest solą w oku imperialistów anglo-ame
rykańskich. Gdy zawiodły rachuby na podporządkowanie Polski in
teresom kosmopolltycznyeh. wyzy

skiwaczy, przyszła kolej n.a ataki '"'"'''''"'""""'''""''"„„„„„„„„„„,'"'"''"""'""'"'""""'"111 " ' 1 ' " '
bezpośrednie.

impenalizmu, główny
podżegacz wojenny Churchill a za
rJm inni pomniejsi heroldowie i
wraz z nimi rewizjoniści iJ odwetowcy n iem:eccy spod zr.aku Adenauera i Schumachera przypuścili
koneentryczny atak na nasze gra.nice na Odrze i Nysie. Towarzysz
Stalin dał bezlitosną odpraw~
Churehillowi i jego uczn'.om,
„Był czas - pisze towarzysz
Stalin w artykule opublikowanym w „Prawdzie" dn. lł marca 1946 r.-kiedy ·w stosunkach
między Polską a ZSRR przeważały elementy konflik~ów i rozbieżności. Dawało to mężom stanu w rodzaju Churchilla możność wygrywania tej rozbieżności! podporządkowania sobie Pol
skt, pod pozorem obrony przed
Rosjanami, straszenia Związku
Radzieckiego upiorem nowej
wojny pomiędzy nim a Polską

Julian

Trabant

I

...

oraz zapewn:enia sobie roli ar- wieka przez człowieka, ustrói zre.
bitra.
alizowany w Związku RldziecAle czasy te należą do prze- kim, przystępującyin do budowy
szłości, gdyż nienawiść między najwyższej formy s~unków spoPolską a Rosją ustąpiła miejsca łecznych komunizmu. Nasze
przyjaźni między n'.mi, a Polska s~ces! .zawdzięczam?' J>C!mocy rawspółnesna, demokratyczna Pol ~;eck1e3, pomocy W1elk1eg~ Staska n·e chce już być igraszką w Ima, zawdzięczamy powstanie derękach cudmzi.emców.
mok:racji .ludowej w Polsce.
Wydaje mi się, że właśnie ba
„Zwią7.ek Radziecki powieokdl.ic.zność wywołuje rozdrażnie dzjał towarzysz Bierut - umożlł
nie p. Churchilla i popycha go wlł powstanie demokraeji ludodo 01:dynamych I pozbawionych wej, bo zadecydował o klęsce fataktu wystąpień przeciwko Pol· szyzmu w Europie. Związek Rasce.
dziecki umożli'lW.ł powstanie deJeżeli chodzi o napady p. Chur mokracji ludowej, bo bezpośrednia
chilla na Związek Radziecki w obecność Armii Radz'.eck:ej obezzwiązku z rozszerzeniem zachod władniła nasz.ego wroga klasowenich granic Polski kosztem za- go".
garniętych w przeszłości przez
Niemców polskich obszarów, to
Polska klasa .robotnicza, polskie
wydaje mi się, że w tym wypad m&Sy pracujące, naród polski zawku Churchill wyraźnie rzuca fał dzięczają towarzyszowi Stat:nowi,
szywe karty".
. , wielkiemu s!rategowi i organizaZeby zaś raz na zawsze przec: ąc torowi zwycięstwa nad faszyzmem
dyskusj~ na temat naszych ~ra~ic li nieJ?iec~im - wyzwolenie. i ni~
towarzysz Stalin w wyw1adz1e, zaw1słośc narodową. ZawdztęczaJą
udzielonym dria 23 paździer?kka towarzyszowi Stalinowi i jego nau
1946 r. przedstawicielowi amery- ce zbudowanie ustroju ludowo-de
kańsk:ej agencj.i: prrusowej oświad- mokratycznego, jako przejści11 do
czył:
ustroju socjalistycznego. Jego poPytanie: Czy Związek Rad.zlec- mocy, przykładowi i doświadeze1 ki uwa~a zachodn~ą granicę Polski oiom
zawdzięczamy wzrost siły
~a ostateczną?
państwa i dobrobytu ludzi pracy.
Odpowiedź: Tak jest.
Zawdzięczamy towarzyszowi StaPolityka zagrankzna Związku linowi, wodzowi. międz?'~ar.odowe
Radz:eck..ego kieruje się tymi ista- gv rm:hu robot.D1czego 1 s~~~owe
linowskr:mi przesłankami. Tak by- g,, frontu poko1u, demokracJ1 1 solo we wszystkich wystąpieniach cj.a·lizm~ !nieskrępowany rozwój
tow. Mołotowa na posiedzer.iiach w gran~each, ~arant~an~ch
Rady Mi111:Strów Spraw Zagranicz całą potęgą Związku Radzieckie, nych czterech mocarstw; znalazło go.
to wyraz w uchwałach WarszawDlatego klasa robotnicza i polskiej Konferencji ministrów spraw skie masy pracujące otaczają najzagranicznych w sprawie Niemiec wyższą czcią imię Stalina, a dzień
w r. 1948; ostateczne ustalenie jt:go 70-:lecia urodzin obchodzą jak
granic legło u podstaw Niemiec- swoje, wielkie święto.
kiej Republiki Demokratyeznej.
Dlatego w dniu Z1 grudnSa
Każdy rok, każdy mieslęc i każ- wszystkie myśli i uczucia narodu
dy dzień naszej pracy 2Dlita nas polskiego skierują się w stronę
do wielkiego !ideału. jakittn jest Kremla-siedziby Wielkiego Przy
ustrój socjalistyczny, ustrój w kt6- jaciela Polski - towanysza JfnA.
rym zniesiony jest wyzysk czło- fa Stalina.

T

UWim

O S .t alin ie
it9 zefrzyjmy się po wielkim czasie;
w jakim żyjemy, a prżekonan1y się,
że daremnie byśmy szukali drugiego,
człowieka, który by na swych bar·
kach I w swym sercu d!wigał tyle
historii, tyle walki, tyle ludzkości i
człowieczeństwa.
Rozejrzyjmy się
nie tylko po naszym czasie, .ale i po
minionym. Kiedy i komu - w dzie·
jach sprawdzalnych - przypadło takle uniwersalne przewodnictwo ta·
kiej uniwersalnej ideił
Marksizm _ to było ziarno posia·
ne w glebę historii. Leninizm wyho·
.
d~wał - w ja.klej burzy! w jakich
wichrach! - pierwsze pędy i pąki.
Stalin - mądry, spokojny I nieugię-

I

.....

( Wielki organizator ustroju komunistycznego )
···---------------------------------------------------------------------------····
Towarzyg;----------------Stalin
i ----------------nie pie.t'WS'LeJ .,owojenneJ

I

opracował

wcielił

w życie msady kolektywizacji gospodarki rolnej, !która
wyprowadziła chłopów raddeckich na szerokie drogi socjalizmu.
Gdy
hordy
faszystowskie
wtargJJęły na ziemię :raddeoką.
towarzysz Stalin stanął na czele Armii Radzieckiej i narodu.
Pod jego mądrym i doświadczo
nym dowództwem Armia Ra·
dziecka, przepojona żarliwym
uczuciem patriotyzmu, dokonała cudów odwagi i dała dowody mistrzostwa w S'lltuce wojen
neJ, odnosząc niespotykane w
historii zwycięstwa.
Naij\viększy strat eg i dowódca
wojskowy wszystkich czasów i
narodów - towarzysz Stalin ocalił kraj
socjalizmu i całą
ludzkość od jarzma faszy&tawskiego.
Pod wodzą towarzysza Stalina naród radziecki pnebył
chlubną. drogę zwycięstw i dziś,
bardziej niż 'kłedykolwliek, prze
konany jeSt, że ostateczny jego

cel - !komunizm -

jest

Już

bli-

ski. Genialne wskazania, zawar

te w historycznym przemów!eniu towarzysza Stalina, wygło
szonym do wyborców dn. 9 lutego 1946 r„ otworzyły przed na
rodem radzieMim
wspaniałe
perspektywy damego zwycię
skiego marszu naprzód.
Najpewll!i.ejszą rękojnrlą reali
zacji tych wskazań jest fak-t, że
przewodzi narodowd rad2lieckiemu i kieruje nim jego uko·
chany wódz I nauczyciel - Józef Stalin.
Ogromne os~lęcia. na.r~du
rMlziecrkiego w walce o wykona

pię

clotMkf dowodzą, 2le ZSRR kroczy stale t nieugięcie do nowych zwycięstw.

Pnemysł Z.SKR
C>Slągnął juł
wyższy poziom, aniżeli
przewidywał plan pięcłole.tni na
rok 1950. Globalne plony zbóż

obecnie

w

gospodarce

p17;Ck.roezyły

socjalistycznej

w roku

bieżącym
poa:iom 1940 roku. Kołchozy i
sow;chozy dostarczyły państwu

o 128 mi1io:nów pudów zboża
więcej, niż w roku ubiegłym.
Twórcą
i
organizatorem
wszystkich 2w:ycięstw narodu
radzieckiego w skali światowo historycznej jest Towarzysz Stalin. Jego dzieła teoretycme, jego wskazania ~braja.Ją part!ę ł
naród w niezawodny oręż i są
bodźcem do wielkich czynów.
Uczuciem dumy napawa nas

świMmoość, że jesteśmy współ
cześni Stalinowi, że jesteśmy bo

Jownikami Jego idei!
Narody ZSRR widzą w Stalinie ucieleśnienie bohaterstwa,
gorącej miłości do sooJailistycznej ojezymy, pa.trłotyzmu. Walczące o wyzwolenie spod jarzma
wy2Yakłwaezy narody
całego
świata łączą z lłmieniem Stalina
nad7Jieję 1 wiuę w zwycięstwo.
W dniu '70 rocznicy urod.zln
Józefa. Sta.llna cały naród · radziedd, cala. miłuJlłC& wolność
ludzkuić, wszyscy bo,łowndey o
pokóJ, IMllSłęp, demokrację, socJaliDn, gorąco
poruJnwiaJit
Włelkle,ro Stalina, wodza, nauczyciela I przyjacl.ela mas pra-

cujących całego

świata

i

życzl\

Mu długich lat tycia i zdro...,ia
dla dobra l ncz(6cła wszyał·
kich na.rodów.

ty', wtęc zwyćięśkl, gptawil rozltwtt
i owocowani_e. I odtąd - wdąt nowe ziarna tych owoców będą jut za·
wsze zapładniać ziemię. Wydaje ml
się, że geniusz Stalina, to m. i~. cudowna umiejętność do prowadzenia
i utrzymywania rewolucji w procesie
ś
s
ciągłej organicznej żywotno d. ta•
lin - to suma tych elementów, które
rewolucjonizują całą naszą epok"
nosicielkę przyszłości.

To, że kapitalizm skazany jest na
nieuchronną zagładę; to, że już tylko
krótkie lata pozostały mu do zdycha·
· t t
nia ł obłąkanego wierzgania; o, e
99 proc. ludzkości wyzwoli się naresz
cie spod panowania 1 proc. trwio!er·
czych chciwców i drapieżników - ta
wiekopomna zasługa zapisana będzie
na karcie dziejów, której nagłówek
J>mni: ,,Józef Stalin. wódz 1 nauczyciel narodów Związku Radziecldego,
wódz l przyjaciel wszystkich clerpi!l
cych l uclemlętonych ludzi na zie·
mi". Bo ten genialny człowiek nie
tylko walczył o zwycięstwo najwłęk·
szej I najgłębszej w historii rewolu·
cjj socjalistycznej, ale ją UTRWALIŁ
- i szczytowe wydarzenie wieku XX
na barkach swoich przenosi w przy•
szłość.

Epoka nasza jest epoką Jego imle·
nia. Bo nazwisko STALIN jest symbo·
Iem i skrótem, wyrażającym dwie
potężne wygrane, które o losach tej
epoki zdecydowały: zwycięskiej Re·
wolucji Październikowej i zwycię
skiej wojny z faszystowskimi ludo·
bójcami. Tylko genialny realizator I
koordynator tej pierwszej mógł wy·
grać tę drugą. Bohaterska Armia Ra·
dziecka dlatego mogła w maju roku
1945 rzuca·~ pod stopy swego Gene·
ralissimusa plugawe sztandary ze
swastyką, że od roku 1917 powiewa·
ją na Kremlu czerwone sztandary z
sierpem i mło tem. One to,. te pl omie·
nie rewolucji, sprawiły, że narody ra
dzieckie stały się olbrzymią potęgą
nie tylko fizyczną, lecz przede wszyst
kim m oralną; a w historii znaczy to:
patriotyczną.

Rewolucja - pamiętajmy -' nie
jest czymś tanim, co ,wybucha" i ży
je potem siłą tego wybuchu. Rewo·
lucja - to coś, co trzeba mądrze i
systematycznie wychowywać, Wielki
wychowawca wielkiej rewolucji
oto Stalin.
''
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KANTATA O STALINIE
1.
Na ziemi szerokiej i w nieba głębinie,
Gdzie orzeł samotny ulata nad śnieg,
O wodzu narodów radzieckich - Stalinie,
Przepiękny poemat układa nasz wiek.

Ja~ załoga PZPB Nr. 16 wykonała prezent urodzinowy

d a

Stalina

oWarzq!!iz

mozolna ipraca! Upominek :musiał
być przecież sporządzony artystycznie i w ogóle bez zanutu. A robotnice „Niciarki" nlgdy jeszcze dotychcws tak:ej rzeczy nie robl?y,
- Na có.i;. jednak są dobre chęci
oraz kobic.-ca zdolnoAć do wyszyv.·ania i zdobnictwa!'! Najtrudniejsze
byty poc7A1lkl. ,Już ułożono praw:e
ob. ob.
jedn~1 tr7.cciq obraz.u gdy
Kowal.•ka ! Wdowczakowa. stanąw
szy nleco dalej i spojrzawszy krytycGmym ok:em na swoje „dz!clo", orzc!d;v:
- Nie ma co, trzeba wszystko
spruć i zaczynać od począth.-u. Pasemku ułożone w jodełkę, a tworzące tło, nic są rownc. Tak być nie
się

Gablotka z haftem - wykonanym przez robotnice
.,Niciarki"
.
Ostateczne pootanowien!~. że „NiCiarka" p.rześle podarunek dla Towa
nyna. Stalina, zapadło doM: późno.
Zaledwie kilka dn.i :pozostało do soboty - dnia, w którym dary miały
być wysłane do Wars-,,awy.
- Nie zdążymy zroblć miniaturowego motaka z calym a.sortym~ntem nici, 'tak jak projektowaliśmy mótl\.:ili z ż.a.1em robotn!cy, a wfa 'ciWie robotnice, bo one przccie:i: stnrzalogi
n<l!Wlą olbrzymią większość
„Nici.arki".
- Trzeba więc przygotować coś,
CO zajmie mniej eta.su, a będzie rów
nie łaqne i oryginalne - zadecydo. wała sekretarz organ1zac.ji podsta' \Vowej, tow. Zielińska. - Ale co?

Zastanawiali się nad tym wspólnie
dyrektor, tow. Zielii1s.ka i przeds·tawkieLki zalogk .Rada w radę uchwałono wykonać: w gablotce coś w ro(lzaju obrazu, ułożonego z małych
pasemek kolorowych nici. Szybko
sporządz.óno rysunek.
Ale o wiele łatwiej byJo narysownć

ni.i wyhaftować.

.Do pracy nad upominkiem dla Towarzy-"<:a Stalina zgło.siło s!ę G najlepszych ,pracowruc szpularni. Dwie
p:rrtyjniaczki tow. tow. Stefania Jakubowska. i Wanda. Pótrolnik oraz
4 bezpartyjne: Elżbieta. Głogow~ka,
lrenA Prz.ewłoka. lUarla lCowalska i
Władysława. \Vdowczalc. Usi.:i.dły sobie w kącie sali i dopiero zaazęła

.•.....•„ ....................................„ .•„ ..............................................

Warto

było~ doczekać

t eh czasów

emeryt składa dar swej pracy
Towarzyszowi Stalinowi

Sędziwy

I de.cz.nie

uczcić rocznicę urodzin WoS"vtia:towego • dza Proletal"iatu
Przeżyłem wiele, mów4, i po przcsuo pięćdziesięciu latach pracy ~a
ko slusarz. kolejowy, mogę powiedoczekać czadzieć, że watito było
sów, w !których idziemy w zgodnym
marszu ze Związ.kiem Radzieckim.
a1·tystyczWykazywałem zdółhości
ne. - Niestety - w poprzednim
uśtroju, jako syn robotnika, nie mia
łem żad."lych możliwości

poświęce

nJa się Sbtuce. Jestem su:z.ęśliwy, że
wykonana przeze mnle u schyłku
życia pła_;;korzeźba w miedzi„ przedstav.iająca Tadeusza Kościuszkę Józef
otrzyma Wielki Wódz
Stalin.
Zdaję sobie .sprawę, że w naszym
ustroju nie ma przeszkód dla rozwoju talentów i że jest to zasługą
WieL~iego StaHna. żałuję, że nie ~e
stem młody, aby jeszcze teraz móc
Polski Ludopracować dla dobra
\veJ.
uród.z.in Gcne.ra!L;s:mu.sa
Dzień
z wszy:: tpragnę święcić na równi
uświadom i onymi ludźmi pra. a kimi
cy, prze5yłam l\1u zapewnienie na:Michał Łapieniil, emeryt PKP, \>e7. nej wielk:ej wiary w dzieło budopartyjny, pragnie szczególnie ser- wy Socjalizmu.

b1ograf1ę

I

ta siła zagrzewania i skupiania mar
panier, ołówki.
Tow. Trzeciak, sekretarz Podstawo- I robotniczych do walki o socjalizm.
Józef Wissarionowicz
wei Organizacji PZPR przy PZPB Nr 4, I Stalin ot\vlera pien'łszc zebranie kółka, stu Dżugaszwili, syn robotnika i chłopki,
Towarzysza Jó- l urodził się w Gruzji na Kaukazie„.
diujących życiorys
I padają pierwsze słowa życiorysu, re·
zefa Stalina.
- Jesteśmy jedną z pierwszych fa· 1 ferowanego przez tow. Jarzębskiego.
bryk w Polsce, które podjęły inicja· W skupieniu słuchają towarzysze
ty\vq stworzenia Kółka Stalinowskie· dziejów pierwszych lat walki rewo·
go - stwierdza z dumą tow. Trze· !uc.yjnej Towarzysza Stalina.
we.rczą wrze·
Gd zi eś za ścianami
ciak. Nak~ada to jednak na nas obowiązek niezwykle sumiennego pozna ciona, tętnią krosna, huczą transmi·
nia biegu iyeia Towarzysza Stalina &je, rytmem pracy wtórując słowom
i czerpania zeń wzorów w naszej co· prelegenta. Powstaje dr.iwnie uroczy ·
d,?.ienilgj . P.!'_acv. partyjnej. Dopomoże sty nastrój, wspaniała harmonia mię·

już wszysbko było gotowe,
przyglądający się wydawaU okrzykt
podz.1wu. Bo rzeczywiście, upominek

wygląd:.ł ślicznie.

Teraz do.;tał go w swe ręce tow.
Władysła.w Wi('.('zorkiewicz. majster
stolarni, który przygotował jut upr..:edn!o OS2'lkloną gablotkQ. Oprawił w nią cnlv ha!t i ta!• wyko1iczo
ne d1.!eło odeolano do Wnr:;zawy na
po<larunków. ekJadam•ch
wystawę
pr7-ez ~lską klasę robotrrial\ dla

3.
Ta pieśń się nie lęka obławy, ni kuli,
Porywa do walki płomienny ten śpiew.
Z tą pieśnią na ustach i Murzyn, i kulis,
I chińsk;i pa1·tyzant przelewa swą krew.

4.
Na ziemi szerokiej i w nieba głębinie,
Gdzie orzeł samotny u!ata nad śnieg,
O mądrym, kochanym przez ludy - Stalinie
Przepiękny poemat układa nasz wiek.
Przełożył

Z Antologii „Wiersze o Stalinie" -

przekłady

Leon Pasternak.
z poetów radzieckich.

Robotnicy podęjmujq nowe zobowiązania. produkcii

KLUBY

racjonalizatorów
wprzemyśle

spożywczym

W przerr.yślc spożywczym dotychc;;as utworzono 3 kluby racjonalizaP.MT
Wytwórniach
w
torskie:
w Radomiu i Lodzi oraz międzyza
kładowy klub racjonalizatorów
pracowników browarów łódzkich.

rozpoczyna

w

st ać si~

-

ca?
G<ly

"Elekirobudowy "
·Genialnen1u Wodzowi ludzkości

pracę

B Nr 4
PZP
'
.

dzv ocl!Jlo~ami twórczego życia i slo·
wami, głoszącymi d1ieje zwycięskiej
walki robotniczego Geniusza.
clvskusja. Towarzysze
Ożywiona
dzicl<i się uwagiimi na temat dzialal·
no ś ci Towany za Stalina w okresie
przed rewolucją 1905 roku, 1głębid
jąr: znaczenie dziel Stalina dl<1 ~oz·
woju ruchu robulni czego. Szczegolną
uw<1aę tr,warzvszy przykuła staiino\l;ska nauka o Partii. Przecież to tak,
jak u nas, pad11ją głosy. Nauka Towarzysla Stctlina może i pOJwinna

.

A leci ta pieśń niby ptak srebrno pióry
I drży przed jej gniewem cięmiężca i wróg.
I niczym granice są dla niej i mury,
I diuty kolczaste, i straże, i knut.

Załoga

Józefa Stalina

~rzy iili.1gim stole :zasiadło kilkuna nam do tego sam życiorys Towarzystu towarzyszy. Przed nimi książki, !O-Za Stalina, w którym tkwi niespo ży·

2.

No il. jak, daleko jeszcze do koń

To-warzy.,,-za Józef& Stalina.
Załoga PZPB Nr 16 odetchnęła e
Upominek został wykonany
ulgą.
na ozas. Czy aby spodoba się Tov:a:'Z:rwwi Staiinowi'?
mOŻE'.
Spodoba mu slę niewątpliwie. Ten
Westchnęły dę7.1w pozostałe pracownice. ale co rnbić? Trzeba było skromny, lecz wykonany własnymi
silami podarunek Ś\'o·iadczyć będzie
spruć i zacząć od nowa. Ob. Glopr.zeciel: o &'orąeyeh uczuclaeh tych,
gowska, juko najlepsza hafciarka, za kt<iniy ro wykonali, o uczuciach, jajęła i;ię kształtowaniem liter. Miały kle dla nłcul'ięiąo .Bojownika Pokoone b!ec półkolem, tworząc napis: ju żywlit polscy robotnlcy,
(Sam.)
„Wodzowi międzynarodowego proletariatu - Józefowi Stalinowi".
- Stanowczo taki długi. l!lapis n!e
stwierdziła po wic:lu
zmieści się próbach hafciarka. Trzeba będzie
napi~ać coś krótszego.
I .znów Wi'/l.Y$Cy f:astanaw!ali się,
jakim by to napisem najlepiej przystroić · podarek urodzinowy dla Dostojnc~o Solcniz:mta.
- Najl~p!ej będzie, gdy napiszeW lokalu Rady Zakładowej „Elekmy: „Obrońcy pokoju - Józefowi trobudowy" od rana panuje tłok. RoStalinowi" - postano,.,;ono wre3zc:e botnicy dowiedzieli się, że podarun~k
- a wszystkim ta myśl spodobała urodzinowy dla Towarzysza Stalina
się bardzo.
jest gotowy i tłumnie prz~rchodzą, go
Teraz już praca posuwała: się szyb obejrzeć. Wykończone dzieło stoi na
ko naprzód. Na tle, ułożonym z ciem stole.
no - niebicsk:ch, przyszytych do bia
Plytka n1armurowa, osadzona. w
!ego filcu motków nici, wykwitały
pod zręcznymi palcami robotnic dwa bakelicie. Na płytce miniaturo~·y
sztandary, czerwony i bialo - czer- tram;forma tor i silnik elektryczny,
kunszto,vnie wykonana w
wony, a pośrodku młot i sierp. Czer obok wony napis stanowii piękną ozdobę kształcie pucharu podstawka. do pióra lub ołówków, na. której pięh"?lie
całości.
wygrawerowano następujący napis:
Dzielna ,.szóstka" :pmysiadła moc
no „fałdów" nad tym upomi·n."ltiem.
Generalissimusoll'i Stalino~·i żeby tylko wyglądał pięknie, żeby za
Wielkiemu Przyjacielowi Polski
łoga nie 1:powstydzlła się prezentu
W 70 rocznicę urodŻin
dla tak wielkiego człowieka, jakim
ZW'f i U'f (Elektrobudowa)
jest Towarzysz Stalin. Nie zwracaly
~· ' Polska - Łódi
"
wcale uwagi na godziny. Co chwila 21-XII-19ł9 r.
ktoś z załogi zaglądał im ,przez raWszyscy przypatrują się z podzimię.
wem i oceniają pracę fachowo. Opi,., Q 0000
:
t tt:ltt:QCQ
Q'
ooootlO CC
nia jest jedna: hudM uwierzyć, by
lak precyzyjna robota mogla. zo iać
w~'konana, na wet przez dwóch najlepszrch fachowców, w czasie tak
krótkim, A jednak.„

Życie będące.wzorem, nauką i przykładem
l{~łko studiuici~vch

-

dla nas

Załoga „Elektrobudowy" nie powstydzi słl;l swego podarunku. Towattyne
Chmielewski 1 Białynowlcz - wykonawcy, nie zawiedli zaufania toW&•
rzyszy pracy.
.,
•
•
•
•
serca
całego
:r.:
Pracownhsmy
wolm.
.
.
•
.
„
W ciitgu st t · h kilk d • b t- Cz~li~my . sr~ niezn11e1·~1e r.a: i dlatego zamiast w ciqgu 30 - zro·
u kn1. ro oi
nic' Elekt o ba dmc "'
szc;:yccm -:- !nowi t?""· Cłim~elc~' ·'kt \biliśmy wszy!ltko w 10 dni.
ro_ ~ O\VJI po u o_ncze~ li
. ) ,,
•
•
•
- gdy mnie i tow. Anatolowi lliafy.
zobow1ąnma,
nowe
podJęh
Jednych,
•
• ..
·1 . •
· l·
.·
"·
z. zapałem wykona!; swe żobowią- aby dać wyraz swei miłości dla Ptzt•
no iczo,li,_ _Jii-o .n.a_J eps~~m :ilusa0 1
~! ~ • Y~~;iet z °~ ~ "':i ~?dname.1 ~.uku ?h -~a~ia <lla uczc;r.cnia 70 rocznicy uro- \Yóclc~· międzynarodowego prolet&•
Towarzysza Stalina równic% riatu.
O\\ :u Z) sza.• t. •. ma. u Y P OJC t zo- dzm
. .
. . •
5tat uzgodmony pnez r.alogę, . Rii<lę i inni robotnic,· Flcl-trobutlowy"
Dz1ew1~cm praco;Ymk6w s~latn!
Zakładową oraz Organizację l'art.yjn,! 'l'ow . Renrvk Ad~m;; .'i 'ob ob Pan~
I miclilim~· się już zahrnć do roboty, krarv Szv~rzak !-Hani ·h,~- Hlńr;ni· po~tanow1ło wykonac _poza godzmam1
drewmane przy róż:' 1'.1 pracy podestv
, ' n11e
,_. ' k'·t Ol"''V
' b"
· -f S zczer
\"
P o.·tano•„
•
1n'"'
" oraz- Joze
'„,~ '
. zi·obi·c· ,1·~z··~tl·o
" 1"11's' n1v
c.~Jo:ści \\' cil!gU 10 dni. I dot.rz~·ma- ~,·ykonać tr~n~f~rmator 'na i;.~·00 k\" A . nrch. maszyn~ch: zarobe~ zaś prz&o
hsmy te1 min u mimo, że kv•:\towa lu rl~ daia i:1 l.."l"Udnia sknidli termin kazac na ~w1a~ukę dla siero~ -~ po.
:boJowmkach o wolnosc 1 de.o
to nas ,., ielt' wy'lilkll. ,\Je je~tec~my 0 3 dni. \\'iaśnic \\' dniu n·ilv w•zv >cv leglych
'· · · mo 1;'· raCJ''"
.... · ,,Zakfa· puychoclzili do lokalu ' Rady
· · . ."" t<.'n ~illl~~1b
· c I1or1_az
· ze
. •
. •
za d O\\?.l em,
C~tern.asl?- p1~acow111k~w .o~dz1al11
okaz~hsm~· na>1zą 1.11110,,,1· dla "1e.lk1~-1 iJowej, by oghi<laC: cJar dla To,rnrzygo. c:-1o_w1eka. klory c:al<' s_we zy~1e ~za Stalina, zjawili się oni również, na.W1Jalm s1lmkow uc.zc1 dzien u~o
p~sw1~r1ł ." :i_ke ? W)" Z\~olen~e robo~; aby zlożyć lll€!<fon.ki 0 przedtermino- <!Z1~, Towarzrsza Stahi:ia, wy~onuJąC
GO ~I grudnia w5zystk1e dostarczona
mka 1 dz1ęk1 k~oremu 1esl!'~t11y dz1s wym wykonannt zob 0 ,, iązania,
prace w najlepszej jakości.
~f I. I. I I" I 11 I I I I I I I I I I I I I I r .U I Ll U.
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Nosi koresoondenci piszą
...................................

Dm pracy stalinowskiej
· w PZPB Nr 4
w

godzin() po ogłos zeniu prze•
Już
Partyjn,,
Organi;mcję
Podstawową
ż e przystępujemy w nas:irch zakła

wytyczną dtiałania „ .

Nie popr zestaniemy na samym ty!·
ko życiorysie, - stwierdzają towa·
rzysze - bqdziemy następnie studiodzieła
wać his tori~ WKP(b) I inne
Towar21ysza Stalina. Studiowanie zaś
życiorvsu Towarzysza Stalina będzie
dla nas pomocą i wstępem do pozna·
nia wlelklej nauki Marksa, Engelsa, Tow. Adamus Henryk I ob. Szymczak Pankracy układają w imieniu swoim
l kolegów meldunek o wykonaniu zobowiązania na 3 dni przed terminem.
Lenina i Stalina.

Pracą

przyczynimy

się

Kobiety z powiatu sieradzkiego
Generalissimusie Stalinie!
Drogi l!a~z Przyjacielu!
My, kobiety zrzeszone w wiejskich
kołach Ligi Kobiet powiatu sieradz·
kie go, zdajemy sobie sprawę, że dwu
krotnie towd zięcz,1my wolność nam·
dowi rudzic('kletnu p0rt prze>.vodnic·
twe m jego WJclkich Wodzów, Lenina
i Stalira,
Dlatego teź: 1ocznica urodzin "'\No·
dza mas pracuiacvch całego świata

I
I

do utrwalenia pokoju
ślą

list do Towarzysza Stalina

Generalissimusa Stalina, oswobodzi. zefa Stalina. zohowiązujemy się:
ciela orl hord hitlerowskich i głów
2większyć ilość kontraktacji trzody,
nego Wodza w walce o pokój jest i zwiększy.': nasz udział w grupach ho·
:ila nao;, Polaków, również droga.
ciowlanych i plantacyjnych, zwięk
Nikt nie pragnie pokoju tnk gon1- szyć hodowlę drobiu, a tym samym
co, jak my, kobiety-matki. My, ko· przyczvnić się do utrwalenia pokoju
biety wiejskie, . choć wiele z nas do naszą pracą.
szkół nie chodziło, dosko·nale ;w1mu·
(Następują podpisy przedstajc:my, czym jest pokój. Dlate:;o też
wicielek kół ~„igi Kobiet podla u: zczenia rocznicy urodzin Woszczególnych w:;i oowiatu sie
dza Obozu Pokoju. Towarzysza Jó·
:raiizkieaol,

Jach <lo organizowania W art Stali.nowsk irh, dzieiliatki robotników i ro•
hotnic otoczyło · majstrów salo"l\.~clt,
zgla;·zając swe ucze!tnici.wo. ·wśród
zgłaszaj~cych się przewa:i;a}y kobiety. Nic dziwnego, zakłady nasze zatrudniają w większości kobiety, i co
najważniejsze, kobiety zorganizowa..
ne. Nie ma tu bowiem robothicy, k~
ra nie należałaby do Ligi Kobiet.
W dniach 17-19 grudnia na lipóozdobionych sal•ch
rząclkowanych i
produkcyjnych nasze Watty Stalinowakic w czystych i nowych fartuszkach, z czerwonymi kokardami
u boku, będ:} w skupi~niu praeowały
najwydatniej i najlepiej, każda ńa
swym odcinku, czy to przy maszy·
nie. czy też przy biur".u.
W ten sposób uczcimy czynen1 ·~del
ki dzień W otlza mas pracujących
i damy wyraz swej proletariackiej
:Mimo,
bojowości oraz solidarności.
żo warty odb!•wać się będą od dnia
17 grudnia, już dzisiaj możemy
że w naszych zakłBdach
stwie1·dzić,
będą one mnsową manifegtacj• na"~ych robotników.
Maria Majewska
korespondent fabryczny „GIO!lą•
s PZPB Nr oł
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ROK JEDNOSC I

Michalina Tatarkówna-Majkowska
I Sekretarz Komitatu Dzielnicy Staromiejskie/

ruchu robotniczego w Polsce
Rok w dziejach narodu to nie
jest wiele. Rok w historii narodu,
lotóry znajduje się na zakręcie dzie
jowym - to baTdw wiele.
Słuszność
tego twierdzenia widzimy, gdy dziś w pierwszą rocznicę zjednoczenia ruchu robotniczego
w Polsce, spoglądamy wstecz na
przebytą dirogę od 15 grudn:ia ubiegłego roku
do 15 grudnia bieżą
cego roku. Wydaje nam się, że całe
dz'iesięciolecia dzielą nas od czasów
rozbicia w polskim ruchu robotniczym. A przecież to jest tylko Jeden rok.
Zjednoczyliśmy się stwierdza
deklaracja ideowa Polsfoiej 74edno·
ozonej Part.li RobOtnkzej - .jako
a.wa.ngardl\ polskiego proletariatu,
jako przodująca siła narodu polskie
go w jego marszu do socjalizmu, ~a
ko polski oddział międzynarodowel'O frontu wolności i postępu, demo·
kracji i socjalizmu".
Utworzenfo Polskiej Zjednoczonej
Pariil Robotniczej było _przełomem
w historii naszego ruchu robotnicze
10. Ostateunie zostały l>balone i rOJ:
bite sztuczne przegrody, iwonone
przez zdrajcimr klasy robotnicze.i
apod znaku sooja.lde.mokratyzmu.
Jedność ruchu robotniczego dojrzewała w lafach walki przed wojną i
w ok"resie wojny j okupacji.
Z...vycięstwo władzy ludowej w Pols.ce usunęło grulllt spod nóg sil za:interesowanych w utrzymaniu ;.o~alu klasy robotniczej.
Jedność działania dwóch partii ro
botniczych, rca.li:rowana. wbrew oporowi prawic1YWYch elementów w
PPS zadała decydujący cios klasie
wyzyskiwaczy, umożliwiła. pr.teprowadzenie i :utrwalenie zdobyczy, olią.gniętych w pierwszym okresie DO

wyzwoleniu, um<l'i1iwiła rozpra.wie·
nie się z mikoła.jczykowską agentll·
rą rodzimej reakcji i ~lo-amcry
kańsidcgo iimperialiunu, umożliwi
ła utrwalenie
ustroju demokracji
ludowej, jako fmmy dyktatury pro
leta.riatu. Z,iednocrenie partii robotniczych, utwomenie PZPR było (lun
ktem wyjścia do dalszego natarcia
klasy ro.botniczej na PozycJe kapitalistyO'ale.

kie

I

Nasze osiągnięcia zagrzewają nas do dalszych wysiłków i walki
Zjednoczenia ruchu robotniczego w
Polsce oczekiwali ludzie pracy od
wielu dziesiątków lat. Podobnie, jak
w całym kraju, również i na naszej
dzielnicy - dzielnky robotniczej zjednoczenie zostało przyjęte ze
szczerym zapałem. Usunęło ono całkowicie obok wielu istotnych również
sporo nieistotnych sporów, występujących w ruchu robotniczym przed
zjednoczeniem.

Wielkie plany i zadanie
Powracający z Kongresu Zjednoczeniowego delegaci nie przybyli do
swych towarzyi::zy z pustymi rękami.
Na Kongresie Zjednoczeniowym został omówiony 6-letni Plan.
Należało zapoznać z nim masy, spopuhryzować go, zagrzać do wzmożonej
walki o przedterminowe wykonanie
3-letniego Planu i do rozpoczęcia
urzeczywistnienia 6-letniego ł'lanu.
Robotnicy partyjni i bezpa1•tyjni
przyjmowali te zadania z pełnym
zrozwnieniem : wiarą, że wykonanie
tych zadali jest całkowicie możliwe
i że podniesie ono znacznie dobrobyt
mas prncujących w Polsce.
6-letni Plan, jego tw6rczy rozmach, jego donioi::łe zamierzenia
wzbudziły
powszechny entuzjazm.
Radościa lśniły octy robotników, tak
samo jak nasze na Kongi·esie wówczas, gdy towa1'zysz Minc przy pomocy mapy świetlneJ ukazywał nam
perspektywy rozwoju Polski. Ludowej
po wykonaniu Plamt 6-letmego. Ten
entuzjazm nic był tylko chwilowy.
Robotnicy zakładów Dzielnicy Staromiejskiej pod kierownictwem naszej
Pa1-tii plany wykonali.
Nie zawiedliśmy zaufania naszych
władz partyjnych i naszego państwa
ludowego.

Realizacja Zjednoczenia
Należy jednak podkreślić,

że ni.e
we wszystkich podstawowych ~i:ga~1:
zacjach
Dzielnicy
StaronneJSkleJ
Zjednoczenie było w pełni zro:zmmiane i przygotowane.
W niektórych organizacjach Zjednoczenie przeprowadzano mechanicznie. Tak np. było w PSS, PZPW Nr 39
:oddział IV) i w wielu mniejszych
zakładach, którymi dawniej nie opiekowaliśmy się dostatecznie. Odbijało
się to na przebiegu pracy w ciągu
wielu miesięcy po Zjednoczeniu, a na
nlekt6rych odcinkach te braki odczuwamy nawet do dnia dzisiejszego.
.T owarzysze ze wspomnianych organizacji nie zrozumieli, że Zjednoczenie nastąpiło na gruncie, na płat
formie marksizmu-leninizmu i uważali je za coś w rodzaju kompromisu
Partii.
między socjaldemokratyzmem a reRooznicę E,jedn0C2enia święclmy wolucyjnym socjalizmem.
Tego row. przede dniu '70 rocznicy urodzin dzaju nieporozumienia odbijały się
Towarzysza Stalina. I Partia nasza fatalnie na pracy partyjnej. Byli np.
najlepiej uczci rocnaicę urod~n To- tucy towarzysze, którzy po d&wnemu
wan:ysza Stalina, gdy z rewolucyj· uważali, że wy;;tarczy być ,,honoroną energią i
udziesi~ciokrntnloną wym członkiem'' Partii ~ płacili reczujnośclą walczyć będzie o najpr'=rl gularnie 'miesięczne składki i poza
szą, realizarję dumnych sł~w dekla~. tym do niczego nie prz~kładali ręki.
racji ideo.wcj:
Tak pojmowany obowiązek partyjNASZE POKOLENIE WCIELI ny przyczynił się do oderwania człon
w" ŻYCIE MARZENIA WIELU ków Partii w wielu zakładach od
POKOLER REWOLUCJONISTÓW ' spraw codziennego życia, a tym saPOLSiiICH
ZBUDUJE POLSKĘ mym. od mas pracujących. Zły styl
SOCJALISTYCZNĄ".
p1·acy tych organizacji partyjnych

ni@wania gospodarki socjalistyCZDej.

DEKLARACJA IDEOWA PZPR

W warunkach demokracji ludowej klasa robotnicza
buduje fundamenty ustroju wcjalistycznego w Połsi!e.
Budować fundamenty socjalizmu można tylko w walce
klasowej - w walce ze wszystkimi elementanli kapitalistycznymi i ich zagranicznymi pr<>tektorami.
DEKLARACJA IDEOWA PZPR

Polska Zjednoczona Partia Robotni•
cza, Od tego dnia skończył się, trwa
jący siedemdziesiąt kilka lat rorzłam
w polskim ruchu ,robotniczym. Jedno
lity w swojej posta.wie klasowej t>ro
letariat stworzył w warunkach wła·
dzy ludowej jednolitą, oi>a.rht na
marksiźmie - leniniźmie, Partię czołow;\ wyrazicielkę interesów, d~
żeń i celó\v nerokicb mas pracują
cych w Polsce.
Co dała w ciągu tego roku jednolić
klasy robotnictzej milionom Judzi w
naszym państ.'\lric? Gdzie, w czym i
w jaki spOfl&b masy odczuły dobro·
dziejst.wo tego zjednoczenia'?
żeby odp<)\viedzieć na to pytanie,
należy ;przede wszystkim wysunąć na
czoło fakt o decydującym dla całe
go kraju znaczeniu: ten mianowici7,
że w ciągu tego roku kla.sa robotnicza. i masy pracujące pod kierownic
t\\·em Partii wielokroinle pcmnoiyly
1 wzmocniły idealogicme, polityczne i ekonomiczne swoje siły w walce z reakcją i z naciskiem anglo amerykańskdego imperiaUzmu, z jego
u.stawicmtle pona.wiai:nymi próbami
wdarcia się i podporządkowania so·
ble Polski Ludowej.
Już sam fakt zjednocz~a był cio
sem dla reakcji. Oznaczał on bowiem
rozbicie i wyizolowanie prawicy PPS,
z któreó po Mikołajczyku imperializm usiłował zrobić główną bazę dla swej penetracji. Ostatnie m1e
siące przyniosły nam nowe sukc~y
w tym względzie. Partia o.stateczrt1e
· rozbiła rachuby hn,periallstów na
grupltę nosicieli prawico-wo • nacjonaJlstycznego odchylenia w kierownictwie. Pa.rlia wzmogła. rewolucyjną czujność ca.lej klasy robotniczej.

Co zdziałaliśmy
jakie zadania przed natni
Rok pracy Dzielnicy Staromiejskiej PZ PR

dzieło.

Zadania, jakie postawiła historla
pned naszym pokoleniem mogły i
mogą być WYkonane jedynie w warunkach, gdy na czele narodu stoi
pa.rtia - monolit, partia mal"ksistow
sko - leninowska; pa.rUa typu boi·
szewicldego.
Czerpiąc z wielkich doświadczeń
czołowej partii
międzyna.rodowego
ruchu robotniczego, okrytej chwałą
Wszechzwiązkowej Komunistycznej
Partii (bolszewików), nasza Partia
w ciągu ubiegłego roku pogłębiła. w
szeregach członkowskich świado_
mosc rewolucyjnej drogi Polski,
świadomość ludowego pa1'riotyzmu
i Jłł'Oletarlacikiego intemacjooializmu.
Partia nasza zbudowała swą jedność w walce z nosicielami pra.,vioowych teorii, którzy pragnęli zjednoczyć się z całą PPS bez rewolucyjnej, leninowskiej platformy, bez
:idecydowanej walki z socjaldemoIu-a.fyzmem i nacjonalizmem, kti>·
rzy chcieli z Partii naszej uczynić
bezkształtną masę. w jakiej przywódcy kontrrewolucyjnych przewrotów, - w rodzaju Tita - mogą
liczyć na sukcesy.
Pa.rtia nasza zmobilizowała czuj·
ność klasy robotniczej do walki z
prawicowymi i nacjonalistyczu3 ml
koncepcjami i do walki z wrogą agenturą usiłuj~ą wyzyskac'i wszelkie odchylenia od leninowskiej linii.

Przedtenninowe wykonanie Planu Trzyletn:iego, osiągnięte dzięki
wspaniałemu
rozwojowi
ruchu
\VS.półzawodnictwa, raojonalizaoji i
unowocześrmeniu metod pracy przyniosło daJsze zwycięstWa klasy
robotniczej nad elementami kapitalistyeznyml
wypieranymi
przez
stale wzmaoniaJącą się gospodarkę so
cJa.listyczną w Polsce. Osiągnięcia
minionego roku pokazały r~ jeszou, jak niewyczerpanYm źródłem
energii. ta.lentu wynalazczości i o·
fiarnoścł Jest patriotyan klasy rn·
botnic'.ted, r.ządzącej się u slebi~ we
własnej ~c ludowej, pod kie
rownictwem
:rewolucyjnej partii
mal"ksistowsko • leninowskiej.
Wy%Wolone
dzięki
rewolucji,
wzmocnio.ne dzięki jedności potęż
ne siły !klasy r-0boit.nkzej pomagają
masom biednego i średniego chł()p•
stwa do Zl'zucenia jar.mia wieJski'3go ka.pitalisty i spekulanta i do
zb.udowania wyższych, soc:jałistycz
nych form gospodarki rolnej. Przy·
gotowanie przez soo.jalistyczny pne
mysl narzędzi produkcji rolnej, udostępnienie ich masom biednego i
iśredniego chłopstwa i wielki rue:h
łączności ze wsią były tymi ezynniOd Sierpniowego Plenum KC PPR
kami, które zadecydo\vały o rozpo- trwa nieubłagana. walka o czystośr
częciu procesu
stopniowej 'Zmiany linii marksistowsko - lenino°\\'-skicj.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• W walce tej zo&tali rozbici ideologi
c:mic, a następnie izolowani i wyell
minowani z ikicroV1<-nictwa Partii noOd chwili powstania piern:szej „Socjalno-rewolucyjsiciele prawicowyclt, nacjonallstycznych, socjaldemokratycznych, ()por·
nej partii - .Proletariat" poprzez SDKPiL, PPS~Iewicę,
tunistycmych koncepcji. W tych
walkach wi;rasrał po:ziom ideologi·
KPP i PPR aż do dzisiejszej Polskiej Zjednoczonej Partii
czny czfonków Partii, rosła cała
Robotniczej, zmieniły aię f o r my, zmieniły się nazwy
Padia, Je..ł siła, podnosił się Jej autorytet w nairodzie.
partii, jednakże w t r e ś c i swej zagadnienie sprowa·
„Zastanówmy ł!llę towarzys.,;e
dzało się do problemu part:i.4 wyr aż aj ą ce j :I e •
- powiedział tow. Bierut na IIl
Plenum KC PZPR - na cnm
d y n ą i d e o I o łt i ę proletariatu. Bowiem ideol•
polep. siła naszej Partii i jej
rosnący autorytet wśród mas
gi.a proletariatu jest tylko jedna i jedyna - jest to ideopracujących? Na tym, łe nie da
wall-Smy się zwieść na manowlogia uukowego &OCjalizmu. jest io marksizm-leninizm.
ce ka.11itulanckieh i op<>rtunisty
cmyoh koncepcji polif;yczuych,
B. BIERUT.
ie nie po.ddawaliśmy się nastro
jom nacjonalistycznym. Walka.
ta uchroniła ruch robotniczy od
Uneczywistniając władzę ludu pod kierownictwem.
"11e.jścia na .qtanowoo, od katastro
' '.~ "'~czej, system władzy , demo.kncji ludowej
fy''.
' ~··
,
- ·• • <
Pa.t'lf,ia na.sza. stała slę w -0lągu te·
:<.· snoie powiniell w tej sytuacji historycznej, jak to jui
ao :roku. jeszczę sllniejsza. W ciąg·.mr~a · ~aclCMmie, ieati7»Wać .skuteemie podstawoleJ walce z wrogtem klasowym, w
walce o zaostrzenie czujn<JŚci, o no.we funkcje dyktatury proletariatu, które sprowadzają się
wy styl pracy, do czego wazwala Ul
do likwidowania elementów kapitaliśty<::mych i do zorgaPłenum KC PZPR wzrastają siły

Dziś, 15 grudnia 1949 r. mi.j·a 12
miesięcy od daty historycznego Kon
gresu, na któnm na.stąp.'.ło połąc ze
nie PPR i PPS w jedną partię p. n.:

•
I

obrazu wsi polskiej. 170 pierwszych
spółdzielni produkcyjnych, powstałych w tym roku przy pomocy naszej Partli, zapoczątkowuje to wiel-

stwarzał
kumoterskie
stosunki,
szczególnie w małych zakładach,
gdzie powstały odrQbne jakby gr~py,
nie współpracujące z sobą. W ciągu
minionego okresu borykaliśmy się
z tymi pozostałościami obcych nam
wpływów ideologicznych, ale dziś, po
roku pracy można :;:twierdzić, że sytuacja na naszej dzielnicy uległa zasadniczej zmianie. Obecnie zorganizowaliśmy zespołową prac~.
kłady - PZPB Nr 2 i 8 -

Duże za'~

do Zjednoczenia wydzielone - działają dobrze i współpracują ściśle z Komitetern Dzielnicowym. Podniosła się dyscyplina partyjna na całej dzielnicy.
Uaktywniły się egzekutywy poc!stawowych organizacji, które są ~ciślej
związane ze sprawami produkcyjnymi swych zakładów. Znaczna część
członków Partii zrozumiała konieczr.ość zdobycia wykształcenia marksistowsko-leninowskiego. Szkolenie par
tyjne obejmuje u nas 1180 członków.

Nasze braki

i niedociągnięcia

Stwierdzając to znaczne polepszenie sytuacji w porównaniu ze stanem sprzed i·oku, należy dodać, że
mimo to mamy jeszcze poważne braki i niedociągnięcia. W świetle
uchwał III Plenum KC PZPR braki
te zostały szczegółowo rozpatrzone
na plenarn~·m zebranin Komitetu
Dzielnicowego i przyjęto odpowiednie wnioski.
Komitet Dzielnicowy stwierdził, że
nie wykazywali:'my jeszcze dostateczr.ej czujnośd rewolucyjnej na odcinku personalnym. Jaskrawym przykładem braku czujności był fakt, że
w ciągu kilku tygodni funkcje kiel'O\'mika personalnego pełnił czło
wiek, który w okresie okupacji podpisał volkslistę. W PZPB Nr 2 sekretarz oddziałowej organizacji, Woldaiiski, okazał się człowiekiem bez
~adnych podstaw moralnych jego
życie osobiste świadczyło o całkowi
tej obcości klasowej. W Techn. Obsłudze Rolnictwa kierownikiem personalnym był Kopania, który obecnie
odsiaduje wyrok za współpracę z ''To
gami Polski Ludowej.

„„ "' ,_.

0

„

W zrozumieniu uchwał III Plenam
KC PZPR, nas?; Komitet' Dzielnicowy
na ogólnym plenarnym posiedzeniu
postanowił wszystkie te braki i niedociągnięcia usunąć wspólnym "'~·sił
kiem - pracą. kolegialną.
Uchwały, ujęte w rezolucji, J.OSL:l·
ły podane do wiadomości orgen izacji
podstawowycl: i oddziałowych.
~lasowe zobwiązania podjęte przez
załogi zakładów, położonych aa naszym te>:enie w związku z nad=hodzą
cą 70-letnią rocznicą urodzin Towarzysza Stalina, i wypełniai1ie tych zobowiąza1i świadczy o tym, że uchwały naszego komitet11 .:ostaną \\·prowa..
dzone w życie.
W myśl nauki Towarzysza
Stalina my, aktyw dzielnicowy,
nie zaczynamy drugiego roka
Zjednoczenia czczym samozadowo.
leniem z osiągniętych sukcesów rok ten rozpoczniemy w pełni m«i>
bilizacji, świadomi, że stoj1tc•
przed nami zadania wymagaJt
poważnego

wysiłku

Wł!IZystkieh

pracuj11cycb,
którymi kierowań
i którym przodować w pracy b~
dzie Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza.

·····„··.....··•

Zaostrzenie się walki klasowej w ~stwie demokracji ludowej jest nieuniknion~ i teorie głoszące lvygaSlmie
tej walki, zamykając oczy na wyzysk i szkody społeczne,
jakie wyrządzają ludowi pracującemu elementy kapitali·
styczne - są błędne i szkodliwe.
B. BIERUT.

Zjednoczona Partia stawia przed sobą wielkie historyczne zadanie - r o z b u d o w ę fu n dam en t ów
ustroju 's ocjalistycznego w Polsce.
B. BIERUT.
Nasze pokolenie wcieli w

życie

marzenia \\ielu p0ko-

leń rew<>lucjonistów polskich, ~buduje . Polskę Socjali·
styczną.

DEKLARACJA IDEOWA PZPR

pierwszą rocznicę Zjednoczenia)

ńum KC jest istotnym warunkiem
spisku przeciwko demokracjom l:udo zwycięstwa w walec z penetracją
wym, uknutego priez anglo _ am~ry- wroga kląsowego.
kańskl in1perializm. Partia ucbronila
I to ·eat lias.z drugi s.ukccs, który
l'U<'h robotniczy i cały kraj przed' polityk;! Partii i jedność klasy robot
niebt\l'ilł'ieczeństwcm stoczenia. się w nk:zej przyniosły masom w clą.gu uotchłań podobnego spisku, ucbrooiła biegłych 0<l Kongresu 12 miesięcy.
Polske od przekształcenia jej - na.
•
•
wzór jurosła.wii - w eksuloa.towaną
•
i>rzez imperializm amerykańską JrnNa 1 listopada b. ~. tzn. w cią
1oniie uchroniła naród przed zaprzegu dwócll lat i 10 miesięcy, na
d:mi~m co imperialistom na mięso
2 mieti:ące przed terminem zoal'ma.t.nie, uchroniła kraj cały przed
s-tał wykonany Trzyletni Narowskrzeszeniem - w nowym wydadowy Plan Odbudowy. Nie moniu - przedwrześniowero wldma sła
żemy \v ramach tego arlylrnłu
beJ·, oddanej na. łup drapieżnikom
zaJ'ąć si„ :.zczel!ó'nwą analizą
„_
,
st
"
- ..,
Pouki Becków i Ry&u.&w. To je
c"'-fr
wykonania planu, •'
noprze"
l
pierwsze wielkie i realne zwyc ę·
staniemy na ogólne]· J·ego occ__
jedn
P
stwo, kt&re polit yka artłi i
_ os
_ c
nie. Tcnvar:z"'llZ
Bierut 'PGwie"
klasy robotnicuj przyniosły m1 l10dział w tej -awie na m Ple~„~
nom lu4ht w Polsce w cif,gU ubienum KC: ,,Wzrosła. silnie pmglych 12 mieaięcy.
dulroja p~mysłowa, ;przekriwza
Nie byłoby jednak teco iawycięjąc wydatnie poziom pnedw-0·
stwa nad bnperlalbmlem, rciyby Par
Jenny, wzró.sł ud7Jiał przemysłu
tia naeza nie wYChowY\Vala mas w
ciężkiego w produkcji przemy<luchu leninowskiego iniernMlJonaslowej, stwarza.jąc ba.zę dla. dalw duchu coraz silniejszej wlę
szego, zdrowego u,przemyslOl\vle11~-:u,
„„„
· się
· zasadn.1• 1
·deoln„1·cznej ~A ZwJ„7Jklem Ra·
nia kraju. Zm i emła
Z1
..., z państwa.mi
_,
"'den1okł'a.cji
· •
"'-'ecklm,
czo
struktura.
klasowa
ludnosc1;
"""
„
d owana zo9t a ła w :zasad z ic
•'ow-•
°
z
proletariatem
całego
oubu
lu" "" 1
__,
i'
produkcja roInl__.
"~wa; podn os1
S'wlata. N1'e byłoby t•„•o
"" .żWYc.i"'"twa,
...~ia
nie
prowadziła.
walki
sie
wyda.tnie
poziom
mat eri a 1ny
gdyby Pa0
•
•
res•tkam·
nacjona•
ludności, przekracza<Jąc pozt0m
1 pra:"•icowo~ci,
„„•--u
~
••
we
przedwojenny
i
wreszcie,
Pol1• 800.•utd&m-•-at-.mu
l u.111
"-~
własnych szerega.ch, walki o bolsze&ka w sposób trwały weszła na
wlcki styl pracy i życia członka Par
drogę budownictwa so.cjallstycztil, gdyby nie budziła rewolucyjnej
neiro".
czujnośoi s>zerokich mas na d_zlał~lPrzedterminowe wykonanie Pl:mu
no!ić \\-T?Pcb a.ge~tur w. panstwie, było mo·żliwe dzięk<i nowemu, socjaPrzecięta została działalność nasła gdyby me wzmacniała wtęzi z bez- listyC"memu stosunl•owl do pracy ze
nych przez wroga a.gentów dwójkar part?jnymi i ni~ '""'l~ła ieb ide- stron3' klasy r-0botniczej dzięki rozwljająceJ się i oglllNliającej co":'az
skich: Lechowicza., Jar~wic~-i. Du olOJI-OZD~ uzbroJenie.
Ta wielostronna, upor<r~ywa I bez-1 szersze masy metodzie współza.wod·
biela i innych.
walka ideologiczna, do nictwa, która jest dźwignią ii -;>raZnaczenie tych faktów jest ~om ustanna
ne. Proces Rajka i K-OStowa odSłonił wzmożenia któreJ w~ało m Ple· wem
socjalist-rcznej
gospodarki.

nam fakt Istnienia nlebezplecznero

Wykonujemy uchwały
111 Plenum

.• •••'-!Jl••·„································„·······...

12 MIESIĘCY OD DNIA KONGRESU
(W

Te i tym podobne fakty świadcz11
o tym, że w dziedzinie walki o czuj~
ność klasową dzielnica ma jeszcze
wiele do zrobienia, zwłaszcza w '>kresie zbliżających się wyborów do
władz partyjnych.
Aczkolwiek ostatnio osiągnęliśmy
pewne postępy w pracy na odcinku
grup partyjnych i agitatorów, jednakże w wielu zakładach pozostało
jeszcze sporo do zrobienia. Nie we
wszystkich zakładach pracy egzekutywy organizacji podstawowych potrafiły uaktywnić gru„y
partyjne
i agitatorów. Bardzo źle jeszcze pod
tym względem dzieje się w PZPW
Nr 35, w zakładach im. Duracza oraz
w PSS.
Również niedostateczna była nasza
praca w ZMP oraz w Komitetach
Walki o Pokój, powstałych w ubiegłym miesii}cu rb.

I

ROLNYCH, ŻE ZASPOKOI ONA
POTRZEBY CAł..EGO NARODU.
Pierwsze osiągnięcia w <tej d ziedtl
nie, to czwarty sukces, który Pattia i jedności ldasy robot.niczej :.>l"ZY
niosły masom w ciągu mlnicmych od
dnia Kcngresu 12 miesięcy.

• • •

Przedterminowe wykonanie Planu c1.eśnte armią nowych konsumenTrzyletniego , jest zapow.ied~_ią no- tów. Wzrost produkcji rolnej nieWALKA O POKOJ jest jednym
wych. sukc~sow w reallzacJI Planu których artykułów nie nadąża jesz- z centralnych Zfl.gadnień, które Parcze
za
owym
bujnym
tempem
rozSześcioletniego.
tia niezmordowanie ,stawia przed ma
, Jas:ią jest rzeczą, 7;e ~ez kierow• woju naszego życia. go podarc'ilego. sami. Co to znaczy w naszych wan1czeJ roli Partil w zyc1u naszy?h I tu jest główna przyczyna naszych runkach walka o [>Okój? To nie jest
i>rodukcyjnych ~ładów, bez jej trudności i bral•ów na niektórych gołosłowne mówienie o pokoju. Wal
wytrwałości w mobilizacji mas, nie odcinkach handlu. Są to więc prze- ka o pokój - to wzmożenie :rew1Jlu·
byłoby przedterminowego '"Ylrnna· mijające trudnośd, związane .,, na- cyjnej C'Zlljności mas ii rugowanie ania Planu Trzyletniego i nie byłoby szym wzrostem. Trzeba. roi;umieó te gentur imperialistycznych z nasugo
procesy l za drzewami nie przesta- życia. Walka o pGkó,i - to wypieraowych zwycięstw gos.podail'czych.
I to jest nasz trzeci, wielki suk- wać widzieć lasu. Wyjście z tej sy· nie elementów kapitalilltyc:zinycb z.
ces polityczny i gospodarczy, który tuacji - to dal!>Za walka o jeszcze gospodarki i usta.wlozne powic;ksi:aPartia :i jedność klasy robotniczej wyżs7,e podniesienie produkcjL
nie i wzmacnianie roli sektora !IO·
przyniosly mas.o m.
cja.listycznego w państwie. Walka o
M· ·
·
· · h
„
ow1ąc o os1ągnięciac
g0.:.}>0'-'arRok 19ł9 przyniósł wielki, hi- pokój - to wzmacnia.nie więzi Parh
t
B'
t
·
'·
tii z be~artyjnymi i z członkami par
czyc , owarzysz ieru nie on113a
storyczny
przełom w l>Olitycc rol
t i·u d nosc.1.
· - Ja
· k'te zarysowałY SlE:
· na
neJ· naSZeJ· Pa.rtii. Wyrazem frgo tii demokratycznych. Walka o poodcm
· 1
h andlu. T owarzysz B'
kój - to walka o realizację Planu
t
przełomu u.st nowstanle plerw· · iU
·· ·
h zab urzen1ac
'ieru
l1,
Sześcioletniego, o dalsze podniesie•·
mo""-i
o przeJsc1owyc
szych 170 „-produkcyjnych
sp6ł·· ·
nie slly ekonomicznej państwa, o bu
b 1„aku
'ekct oryc
·
h
o przeJsciowym
ni
dzielni
rolnych
w
kraju,
1.orga·
,,_a.cza j ąant y Irn ł ow
ro1n
· ych 1· prze.u
nlzowanych dab11owolnie, l;~ą- dowę fundamentów socjalir.rn:u,
cym ramy normalnych wahań sewWalka o pokój to umacnianie
cyclt wyl'azem woli i zrozumienowych wzro 'cle cen na niektóre
nia najbardziej uświadomiunej autorytetu i siły światowego obozu
produkty.
części mas chłopsldch, że droga antyimperialistycznego i jego WielCechą charak:tery.stycwą tych trud
do dobrob~ i kultury wsi pto- kiego Chorążego - Związku Radziecności je;;t to, że praejawiają się one
wadzi
przez zespołowo„ pracę. kiego. Głębokim wyrazem tej walki
„ 1•
nic w warunkach obniżenia prodi=Znaczenie isto1ejncych
spółdi!el- jest potężna fala darów, zobowiązań
„
najserdeczniejszych
cji hodowlanej, mlecznej i jajclarni
produl(cyjnych polega na produkcyjnych,
skiej, lecz w warunkach ustawiczne
tym,
że wskazują one drogę do życzeń i listów, fala czci, hołdu i mi·
.
go podnosZl"łli a tej produkcj1.
Ale
włączenia.
milionowych
mas łości, która w związku z 70-leci~m
rzecz jest w tym, że jeszcze szybchłopskich w ogólne socjal1stycz urodzin Towarzysza Stalina ogarnęła
. 1e
clej, :niż ten wzrost produkcji 1dz
ne budownictwo państwa. 'I'ak dziesiątki milionów ludzi w na'!zym
.
j
wzrost zatrudnienia
i wzrost zapo·
ak na począ.tku niepodległośc1 kraju i setki milionów ludzi na całej
trzebowa.nia na towary ze strony
klasa robotnicza pomogła ma- kuli ziemskiej.
mas robotniczych. Przytoczymy tusa-:n mało- i średniorolnych chlo
Mamy taką partię, która wskazuje
taj za towaoczyszem Bierutem j<JrlTl'\
pów w przevrowa.dzeniu reformy narodowi i realizuje ową słuszną,
niezwykle wymowną liczbę: od końrolnej, tak dziś musi ona wzmóc stalinowską drogę do utrwalenia poca 1946 r. do koi1ca I :półrocza Hl40
swą. pomoc polityczną., okazywa koju i budowy socjalizmu - i to jest
r„ tz.n. " ' ciągu dwóch i pół lat, Ucz
ną masom chłopskim w przepro- nasz piąty, wielki sukces, który parba pracownik6.w naiJemnych, zatrudwadzeniu wsi na tory socJali- tia i jedność klasy robotniczej nionionych w za.kładach pracy. p<rza rol
stycznej gospodarki.
sły milionowym masom w ciogu ntl·
nictwem, wzr-0.sła o 1.109.000 osób,
SOCJALISTYCZNA PRZEBUDO· nionych od dnia kongresu dwunastu
czyli o 41 procent. Ta olbrzymia ar· WA WSI - TO GWARANCJA TA- mi1>sięey.
mia uowych praco.wników Jesł jedno KIEJ OBFIITOSOI PRODJ'KTOW
Jerzy Nawrot
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Mło.dzież

niemiecka n·ie

będzie mięsem

Gołąb pokoju nad salq obrad

armatnim

••• a w Niemczech Zachodnich

w Duisburgu

Wynto"7ne obrady delegatÓ'\V F DJ
(Od specjalneqo kores,11ondenia
Miasto hut 1 kominów fabrycznych, a zarazem wielki port nad Renem - Duisburg w brytyjskiej strefie okupacyjnej, było niedawno
miejscem spotkania młodzieży z Niemiec Wschodnich i Zachodnich,
spotkania niezmiernie ciekawego. Pozwoliło ono obserwatorom stwler·
cizlć, że młodzież zachodnio-niemiecka w znacznej swojej części nie po.
ale że z sympatią
szła ·(na szczęście) na lep podżegac:zy wojennych,
1 uwagą odnosi się do zapoczątkowanego i potężnie już w Niemczech
Wschodnich r~zwiniętego ruchu pokojowego.
śród. obrońców pokoju znajW duje
FDJ -

dziewczęta,

szłość.

Obrady delegatów FDJ Nadre·
Westfalii toczyły się w gma
chu szkoły Mozarta. Sala udekorowana była emblematami FDJ i

nii -

Światowego

a również
pokoju.

Związku Młodzieży,

wizerunkami
był

gol~bia

Erich

Jednym z mówców
Honecker, przewodniczący Związ
ku Wolnej Młodzieży w Niemieckiej Demokratycznej Republice.
panowała w auli,
Głęboka cisza
gdy .Honecker opowiadał o tym,
z jaką energią demokratyczna
młodzież nowych Niemiec buduje
na nowo swoje miasta i wsie; pa-1
dały cyfry, osiągnięcia młodzieżo-

• OC::l:XlCO<C)QC)(Q)QC)(C:X>-CMOCXl>O:oco:>0:occOIO<llOOO •
:'°"':co•ce::o:)!>C:DCN)O•l(X)CJ()C)(X)Oi<lOOOOC<>OO•OCCl)O

IDhOC~

widząc młodych mężczyzn

młode

cel zjednoczyć całą młodzie.!: niemiecką, wyrwać ją spod zgubnych
uprawianej w Trizonii
wpływów
propagandy neofaszyzmu, wprowa
dzić na drogę pracy pozytywnej i
twórczej, drogę, któ1ej celem bę·
dzie - trwały pokój i współpraca
między narotlami.
O ile praca FD.T na te1cnic Nie·
mieckiej Demob.ratycznej Republiki cieszy się poparciem rządu
oraz społeczeństwa i może r0zwi
jać się w atmosferze przyd1ylnosci i sympatii, to nic1ównie 1ruclmejsze są zadania tej nrl}'miza•;j:
w Niemczech Zachodn:::b. Jlófoi
agenci, opłacani w do!arach, funtach lub we frankach frapcu~kich
polują tam pzede wszys.kim nd
młodzież, werbując j<! hądi. do zagranicznych „Legii i formacji woj
skowych" lub - jdk ostilt11io ·do Cyrenaiki, bądź też przyg•1towując do o.łużby żrlPicrskieJ w
kraju.
Kto wie, jak łatwo ulega mło·
dzież, zwłaszcza niemiecka, takim
właśnie wpływom i namowom, ten
zdoła ocenić całą doniosłość trudu, jaki zadała sobie FDJ - organizacja wolnej młodzieży, skupiając ją w szeregach walid, alP. walki o pokój.
Byłem wiele razy w Niemczech
Zachodnich i, szczerze powiegromady
obserwując
dziawszy,
włóczących się bezczynnie wyrost

wych aktywistów, a nad wszystkim górowała treść zasadnicza:
„w Niemieckiej Demokratycznej
Republlce budujemy dla pokoju,
a nie dla wojny, werbujemy do
biur, do szkół i do fabryk, a nie
do koszar". Honecker zakończył
swe przemówienie zaproszeniem
młodzieży Zachodnich Niemiec do
Berlina na Zielone Świątki roku
przyszłego, kiedy to oczekiwany
jest olbrzymi zjazd półmilionowej
armii młodzieżowych demokratów
i przeciwników wojny.
Potem toczyła się długa dysku·
sja, a następnie jeszcze rozmowy
koleże11skie w kuluarach.
Przemawiali mlodzi robotnicy i
robotnice z Duisburga, z Duesseldorfu, z Kolonii, z wielu mic.st i
osiedli fabrycznych Zagłębia Ruhry
spowiadając się ze swych trosk i
codziennych kłopotów, mówiąc o nę
dzy i o bezrobociu, ale też i o walce,
która w ko1'tcu musi dać im wolność. Taką wolność, z której ko·
rzystają już od dawna ich towarzysze w Niemczech Wschodn~ch,
gdzie żaden Pferdmenges lub inny
hitlerowski bankier nie może ani
cofnąć, ani przestawić trybu pokojowej produkcji.
O pracy, o pokoju I o ... wojnie
mówiono jeszcze wiele po oficjalnym zamknięciu zebrania. Dla
jedną z
przykładu przytoczę tu
wypowiedzi, którą złożył Willi
Jung, robotnik z Gladbach: „Miałem lat 17, gdy zostałem żołnie
rzem, mój niewiele starszy brat

i
· szukających
„okazji" i przygód na dworcach
kolejowych oraz widząc, że w tym
niestety, rodzą się
środowisku,
zarówno czarny handel, jak i zbrodnia, nieufnie zapatrywałem się
na możliwość szybkiego 'Jdrodze·
nia młodego, lecz już częściowo
zdegenerowanego elementu i po·
zyskania go dla pracy, syslema·
tyczne i i pokojowej pracy zareb·
kowej oraz społecznej . Spotkanie
w Duisburgu pozwoliło mi na wła
ściwą ocenę sytuacji w życiu mło
dzi2żowym, która i tu na zachodzie Niemiec chce patrzeć w po·
a nie w wojenną przykojową,
ków,

również
Nie·
Związek Wolnej Młodzieży
mleckicj, który postawił sobie za
się

i:
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Jak to by ł o r ok tern u

Ze wspomnień uczestnika Kongresu Zjednoczeniowego
Było to rok tP.mu. Do moich krosien slągnięcla, to jednak trzeba przyznać,
jeszcze pewne
również
podszedł ktoś z zawiadomieniem, że że posiada
po pracy mam udać się do Rady Za· braki. Jeszcze nie pracują dobrze gru
kładowej. Tam oznajmiono mi, abym py partyjne, jeszcze agitatorzy nie
się przygotowała do drogi. Oto spot-· stoją na wysokości zadania. Jj'!szcze

l rad Związku Radzieckie·
niewyczerpanego źródła doprzezwycięży
świadczeń WKP[b) my wszystkie ~rzeszkodyt stojące na
kal mnie zaszczył ua:estnlczenia w nie zawsze wykazujemy naiefytą drodze naszego marszu do Polski So·
cjalistycznej.
Kongresie Zjednoczeniowym Partii czujność.
'Ale z tą Partią, korzyśtaj'ąc ź· dÓ·
Marła Szumska
Robotnla:ych. Pojadę jako jedna z
przodownic „Trójki Bawełnianej".
O or.naczonej porze z wpiętą odznaką „Przodownicy Pracy" podąża
łam wraz z innymi na dworzec. S'Lczę
śliwyc!i, ·którym przypadł w udziale
zaszczyt uczestniczenia w tym wiel·
Spółdzielnia
kim, historycznym wydarzeniu, nie
było wielu. Przybyły natomiast ty·
Założenie spół.dzielni produkcyjZ założeniem spółdzielni nie szło
siące towarzyszy, odprowadzających łatwo. Chociaż kaiżdy, czy to fornal, nej w Konarach (·powiat kutnowdelegatów i· żegnających ich śpie· czy robotnik dniówkowy, czy ordy- ski), spotkało s1ę rze wściekłym opowem. Nastrój był podniosły i uroczy- nariusz, świeżo mieli w pamięci „la rem rze strony wr-0ga klas<>wego, bo
sty, wielu miało łzy w oczach. Nic skawą" rękę pana dziedzica, jakoś gacza wiejskiego. Z drugiej strony
dziwnego. Delegaci wiedzieli, jak oglądalL się jeden na drugiego i nikt fakt
spółdzielni
zorganizowania
ważną powierzono im misję. Jechali nie miał odwagi wystąrpić z projek- pr-zez byłych robotników
rolnych,
do Warszawy jako przedstawiciele tern. Czasem Karpiak próbował na którzy pr-zecież z reformy rolnej odwóch partii, - powrócić mieli już ten temat coś powiedzieć, ale nic z trzymali działki na własność, a tezjednoczeni w jedną potężną Partię tego nie wychodziło.
raz postanowili połączyć się· dla
Robotniczą. To właśnie było słuszne
!Przyszło iPlenum sierpniowe Pol- wspólnej gospodarki. wywarł duże
I sprawiedliwe, aby łatwiej można skiej !Partii Robotniczej. Powzięto wrażenie na biednych chłopów okobyło budować i rozwijać nasze młode nowe uchwały. Towarzysze z orga- licznych wsi. Czyżby to był lepszy
Państwo Ludowe.
niizacji partyjnej zbierali się by o- sposób gospodarowania, dający więk
rzastanawi·ali się omawiać te uchwały, !by realizować sze korzyści? ...
tlozpoczęły się obrady I odtąd k~Ż· wskazania Partii w cżyciu codzien- ni. Czekali więc z zapartym oddetego
rozpoczęcia
chwilę
dy dzień, każ~a godz~na . przynos1~y nym, Na jednym rz: takich zebrań chem na
gospodarzenia, na pierwwydarzenia, ktorych m~. me wymaze padł projekt zorganizowania spół- wspólnego
razem Je sze wspólne orki i siewy.
z mej pam\ęci. Słuchaltsmy prze~ó d.7Jielni produkcyjnej. Tym pierwszy.
rzy Karpiak był znowu
wień · Prezydenta Bieruta .i czło~ow
Bogacze wiejscy i wyzyskiwacze rz:
:inni towarzysze i sprawę zaRządu. Byliśmy dumni z tego, ze 30 Poparli
sąsiednich wsi widzie!L to zainterenarodów przysłało na nasz Kongres łożenia spól:dz:i.elnii !Produkcyjnej sowanie wśród biednego chłopstwa,
swych delegatów, którzy przem~wia postanowiono przenieść na ogólne ze ofiary :ich chciwości. Rozsiewali
robotnidawny::h
wszystkich
branie
jąc podnosili w górę po proletanacku
więc wszelkie złośliwe plotk1 o tym,
mocno zaciśniętą pięść. Ze wzrusze· ków dworskich.
że ci, co wnieśli najmniej ziemi do
Już na pierwszym takim zebraniu
niem przysłuchiwano się masowym
spółdzielni, będą musieli najwięcej
Na
meldunkom z całego kraju, przyno· zgłosiło się trzynastu chętnych. popracować, :ie w.prowadzony zostanie
następnych zebraniach wszyscy
wspólny kocioł, a m'ieszkania... powieści • o przedter~i.nowym
szącym
przystąpić do spóldzi€lni.
zostaną nadail w czworakach dworwvkonaniu planow, przez rozne za- stanowili
było wy.brać jeden ze
tra-.eba
Tera.z
skich. - Co tam Tu!iankowska opoPrzybyłą delegacja z PZPB
kłady.
długich naradach, któ
Po
statutów.
wiada o kołchozach i o życiu koł
Nr 3, które pierwsze wykonały wtew
gdyż roboty
choźników, to wszystko bujda - ma
dy plan roczny. Trudno opisać, jak re się rprzewlekały,
iz:ajmowały wiele czasu postapolu
my wszyscy, delegaci i goście z Ł~ nowiono przyjąć statut pierwszy. wiali. - !Przerobili ją, to tak gadzi, byliśmy dumni, gdy Kong!eś ~1- 5~go maja 1949 roku 22 członków da. tał żywiołowymi oklaskami łodzk1ch
produkcyjnej, mającej
Niecne plotkarstwo wpływało uspółdzielni
robotników.
niektórych
stanowić zrzeszenie uprawy roślin, jemnie na stanowisko
Dziś, gdy wszyscy przygotowujemy
podpisało statut. Spółdzielnia stała chłopów malo- i średniorolnych. Pado godnego uczczenia 70-lecia się faktem dokonanym.
się
trzyli, pod wpływem rozsie wanych
urodzin Towarzysza Stalina, przypo·
minam sobie, jak to na Kongresie
Zjednoczeniowym uroczyście obchocizono dzień 21 grudnia, jako rocznicę
urodzin Wielkiego Wodza Ruchu Robotniczego.
Nie da się wszystkiego ppowiedzieć
- to trzeba było samemu przeżyć.
Z Kongresu prżyjechałam stokwt:
bardziej świadoma niż byłam dotych·
czas, a książki, które otrzymałam w
darze wskazywały mi drogę dalszej
pracy.
Po Kongresie spotkaliśmy się na
pierwszym zebraniu w naszym zakła
dzie jako członkowie PZPR. I wówczas w pełni zrozumiałam, że to jest
jedyna partia bojowa i rewolucyjna,
że dla takiej partii warto żyć, od niej
można się wszystkiego nauczyć, że
taka Partia, to właśnie moja Partia.
świadczeń

go,

z

Teraz mogę
padł na . polu walki.
zostać żołnierzem, ale tylko żoł
nierzem pokoju. Chciałbym na·
kłonić wszystkich moich towarzyszy do walki o pokój, chciałbym,
aby zadaniem młodych Niemców
nie „umieranie za ojczyznę z
karabinem w ręku", jak nas tego
uczono w hitlerowskich szkołach,
ale praca dla ojczyzny z młotem
w f~bryce, lub z łopatą - na polu...
było

Dobrze było słyszeć takie glosy
w Duisburgu nad Renem, który
ameryka1iscy generałowie chcą
koniecznie umieścić na swojej
„linii strateglcznej" i gdzie, niestety, można również jeszcze usły
szeć głosy galwanizowanych przez
imperialistów pogrobowców hitleryzmu.
Leopold Marschak

Anglosasi rekrutu;ą hitlerowców
d o „trumanowskich legionów"

Dorobe h rol'u praCq
organizacji partg jnej w P Z P J G Nr I
Po roku io.tnienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nasza
organizacja partyj na przy l'ZPJG Nr 1 - mówi tow. Stanisław Klim·
czak, sekretarz „Jedwabniczej Jedynki", może po3zczycić się poważ
nymi o3iągnięciami.
mieliśmy

rzed 15 grudnia ub. r.
zespoleniu praP
cy partyJnej na terenie fabryki. Ist~:;lże trudności w

nienie dwóch politycznych ośrodków
dyspozycyjnych odbijało się niekorzystnie na pracy politycznej i D"
produkcji fabryki. W grudniu 1948 r .
t w początkach stycznia br. nasze za.
kłady wypełniły zaledwie 92,94. procent planu, a jakość także przedstawiała wiele do życzenia. Współzawodnictwo pracy prawie nie istniało,
nie mieliśmy też przodowników pracy.
Kongres Zjednoczeniowy 011'11 Parfo Robotniczych był momentem przełomowym w życiu naszych zakładów.
Zjednoczenie wpłynęło rozstrzygająco na podciągnięcie pod względem
organizacyjnym naszej pracy- partyjnej. Pozwoliło to nam przystąpić do
bitwy o wykonanie planów produkcyjnych i rozwinięcie ruchu współzawodnictwa pracy. Pierwszym naszym
osiągnięciem produkcyjnym po Zjednoczeniu było wykonanie z nadwyżka zobowiązań Pierwszomajowych.
Obecnie nasza fabryka wykonuje swe
miesięczne plany produkcyjne z 10 do
14-procent9wą ~adwyż.~ą, zaś plan
roczny ukończyły nasze zakłady w

*

•

*

nasza Partia po upływie
roku, który minął od chwili historycznego zjednoczenia ruchu robotniczeao w Polsce ma już wspaniałe o•
Chociaż

Rodzlna Jednego s członków spółdzielni produkcyjnej
~e własnym domu.

w Konarach -

był
krzepnięcia

biegły

dla nas roktem
rok
U
organizawzrostu i
cji partyjnej. Po II Plenum KC PZPR

dniu 20 listopada br. W b!cżącym ro- "' bvietniu br.,

ku Zaw. Włókniarzy, jako przodują.
cy zakład przemysłu jedwabniczogalanteryjnego.
N asze sukcesy P. rodu_kcyjne zawdzi_ę
czarny energ1czneJ pracy orgamzacji pai·tyjnej. Doceni:ljąc .znaczenie
w~półzawodnictwa pracy, nasza organizacja partyjna i·ozpoczęła walkę
0 produkcję od nałożenia na każdego
c:łonka Partii nie tylko obowiązku
włączenia się do współzawodnictwa,
ale również pozyskąnia dla tego ruchu co najmniej 4 bezpartyjnych
drogą
współtowarzyszy pracy. 'l'ą
osiągnęliśmy to, iż w chwili obecnej
64,2 proc. załogi bierze czynny udział
we współzawodnictwie pracy.
prac)'
współzawodnictwu
D zięki
podnieśliśmy naszą produkcję i
wzmogliśmy uświadomienie oraz ak-

tywność załągi. Działające na nJlszym
terenie organizacje społeczne, jak
TPPR, TPż, rozwijają się dobrze, a
nasza Liga Kobiet potrafiła · skup-ie
w swych szeregach _95 pr?cent_ zat~udnionych u nas _kobiet. Nic te~ dz1wI nego, że· wszelk;e masowe akc1e spo-

Dziś Tadeusz Drynikowski dumnie
na robotr;rików ze dworu,
jak na wilków. Ale działkowicze nie patrzy na obsiane pola z okna swego domku d z radością powtarza ustępowali.
Jeszcze w 1945 roku, po re!orm~e, Dżwigamy się. Rośniemy.
69 hektarów ziemi ornej, wniesiodziałkowicze poznali dobrodziejstwo
siewnika. r ziarna mniej wychodzi- nej do spóldzieln1 przez członków,
ło, i pole lepiej było obsiane, zbiera Podzielono na pięć części. Powstała
no większe plony. Siewnikiem siali w ten sposób pięoiopolówka. Na 17
potem wszyscy. Dziankowski i An- hektara.eh zasiano żyto ozime, na dru
tek Nowakowski, Józef Jurkowski i gich 17 ha pszenicę ozimą. Reszta
sędziwy 70-letni Kubiak. A wieś pól zostanie obsiana na wiosnę. Łą
przyglądala się ich pracy. Niektórzy kę, która również weszła w skład
nadal siali ręcznie, inni przychodzi- spółdzielni, użytkują członkowie od
li do ośrodka i też pożyczali siew- dzielnie, zachowując w ten sposób
~łożenie statutu I-go typu.
z wiosną 1950 roku nie tylko runik.
Z orkami było gorzej. Działkowi- szą prace w rpolu i będzie się zbiecze nie mieli zupełnie koni. Trzeba rać pierwsze wspólne plony. Rozbyło wypożyczać je od bogatszych poczną się też '.Prace przy rozbudowie spółchielni. Plany bowiem są
chłopów na odrobek. A dziś„.
W tegorocznej akcji siewnej na po rozległe. PJ;zystąpi się do budowy
lach nowopowstałej spółdzielni war- szkoły, domu ludowego i ośrodka
czały traktory. Za traktorami dążyły zdrowia. Zakładać się będzie teleNa polu uwijali · się fon. Urządzona zostanie stacja kosi-ewniki.
Karpiakowie, stary i młody, Ale- pulacyjna oraz ośrodek maszynowy.
ksander Grzelak, Anna Rychlik. Pra Zakładać się będzie sady przydomocowali z samozaparciem, owładnięci we no i wreszcie zorganizowana zojedną myślą. Pierwsza wspólna pra- stanie wzorowa hodowla krów i trzo
ca, dla siebie i dla wszystkich człon dy chlewnej.
w KoSpółdzieln1a produkcyjna
ków spółdzielni!
W tym czasie, kiedy wszyscy wy- narach pracuje i ma już, w postaci
siewów,
chodzili w pole, aby na czas wyko- terminowego wykonan:a
nać zasiewy jesienne, przy drodze pierwsze dobre V1ryniki zespołowej
wrzafa gorączkowa praca. Wznoszo- pracy. Ale nie trzeba j nie wolno
no nowe domki dla 17 rodzin człon- nad tym się już triumfalnie zachły
ków spółdzielni. W wolnych chwi- stywać. Wróg klasowy nie pr ze.:;tał
lach od pracy, f półdzielcy przycho- podstępnie s zkod zić. Takich przyk~a
dziH na budowę ~ pomagali robot- dów jak ten, o którym opow:anikom z miasta. żeby jak najprę- dał tow. Karpiak .1ż jeszcze w dzie11
dzej skończyć swe domy. żeby już przekazywania gotowych domków,
w nich zamieszkać i nie męczyć się bogaty chłop z Pawłowic - Matuw nędznych dworskich czworakach. siak śmiał się i rozpowiadał, że te
W dniu 32 rocznicy Rewolucji Paź domy - to bzdura, takich rprzykladziernik.owej członkowie spółdzielni dów można wyliczyć więcej. Co
produkcyjnej otrzymali klucze do prawda chłopi mało- ;i średniorolni
już przekonaH się, i nabierają coraz
swych nowych domków.
Tow. Drynikowski i jego rodz.ina więcej zaufani:a do gospodarki rzeby1i. uszc:z.ęśliwieni. Ki-edyś, dawno, społowej, widząc pracę spółdzielni.
choć tamte czasy dobrze się jeszcze Ale podszczuwani.a wroga, bogaczy
pamięta, Drynikowskii pracował we wiejs~ch i. wyzyskiwacz y, n_ieraz
dworze wrarz ze swobn ojcem. Za- osłab;a w ruch zrodzone zaufame do
trudniano go jako pomocnika kowa- spólx:l.zielczości iprodukcyjnej. Toteż
la. Nie brak mu !było rzdolnośct. ale na wspólnym zebranLu członków
jak to we dworze, nie można się by spółdzielni produkcyjnej i chłopów
ło uczyć. Burzył się więc wraz z wsi Konary, omawiającym ostatn~e
tnnymi robotnikami folwarcznymi uchwały m 'Plenum KC PZPR, spół
p:rzeciw dziedzicowi. I wreszcie do- dzielcy postanowili stanowczo przeczekal się. !Po wyzwoleni.u objął . kie ciwdz:alać wszelkim plotkom i zaku
rawnictwo ośrodka maszynowego, ja som wroga klasowego.
To już nie tylko walka o rozki powstał w Konarach. Kiedy twowój spółdzielll!i, ale również wa.I
mono spółdzielnię, wyibrano go jedno
ka. o nową wieś - oświadczyli.
Umiał
gło śnie !Pt"Zewodnicz-~cym. Tej czujności klasowej nie wolorganizować a. prowad~ ć ośrodek,
no ani na chwile osłabiać.
poprowadzi i S.Półdzielnie - mówi0
pogłosek,

no.

grunt

po·wołaliśmy

do

ży

ku nasza „Jedynka'' zdobyła Sztan- cia grupy agitatoró\I·, liczące obec•
dar Przechodni 1V Oddziału Związ nie. 52 członków.

Z a czqna11Uq nowe żqcie
produkcyjna wK o na rach już pracuje
l

..

łeczne znajdują u nas podatny
1 są w 1>ełni realizowane.

Tasz.

Jak możecie się przekonać z ich zes:;,ytów, agitatorzy nasi nie próżnu
ją. Każdy z nich ma już zapisanych
wiele przeprowadzonych z pomyśl
nym wynikiem rozmów i wnikliwych
uwag o nastrojach, panujących wśród
załogi. Jak poważny jest wpływ agitatorów na bezpartyjnych robotników, widzimy choćby po stale wzrailości egzemplarzy gazet i
stającej
czasopism partyjnych, prenumerowanych prze~ załogę. Na 197 członków
Partii zakłady nasze prenum<>ruj:t
585 egzemplarzy „Głosu".' Oznacza
to, że naszą gazetę partyjną czytuje ·· '
wielu bezpartyjnych robotników. Do
każdej akcji, czy to politycznej, czy
produkcyjnej, używamy z poteż
myślnym skutkiem naszych agitatorów. Toteż ujawnia się u nas powszechne zrozumienie znaczenia doniosłego dla polskiej klasy robotniczej
uroczystego obchodu 70 rocznicy Ul'Odzin Towa,rzysza Stalina, .o czym
świadczy choćby to, iż 60 robotników
podjęło się ohowillzku 'P.~nienia '"
do.iach rn, .20 i 21 bm. Wart Stali·
nowskich.
Jednak mimo te poważne osiągnię
cia nie brak u nas również błędów
oraz braków. Wytyka się je na zebraniach partyjnych, naradach produkcyjnych, a wiele z nich wyszło na
jaw podczas odbytego ostatnio zebra.nia poświęconego III Plenum KC naszej Partii. Jeśli chodzi o niedociąg
nięcia produkcyjne, to wymienić trze.
ba złą jeszcze klasyf1.1mcję towarów
przez braka::-zy, opozn1enie remontów maszyn i słaby nadzór techniczny.
w yraźnym i poważnym niedomaganiem w działalności naszej
organizacji partyjnej jest niedosta~eczna działalność w walce o dyscyZdarzają się, niestety,
plinę pracy.
wypadki samowolnego opuszczania
pracy przez robotników, spóźniania
się i niedbalstwa.
Jesteśmy jednak pewni, że drogi&
krytyki i samokrytyki, stałego szkolenia partyjnego oraz stałego uspraw
niania pracy grup partyjnych i agl•
tatorów, uda nam się i te błędy usunąć.

ft ok,

który upłynął od Kongresu
zamykamy
Zjednoczeniowego,
i>ł-lidem dodatnim. Wzrost autorytetu i wewnętrzne okrzepnięde organi·
zacji partyjnej, zdobycie Sztandaru
upowszechnienie
i
Przechodniego
współzawodnictwa pracy, to są nie.
wątpliwe sukcesy, którymi możemy
się szczycić. Jednak nie wolno nam
spocząć na laurach, jeśli nie chceJtly,
aby do.robek nasz poderwał czyhają
cy na każdą naszą słabość wróg kła,
sowy.

fi

iebezpieczeństwa wynikają,-:e

działywania

z od·
socjaldemokratyzmu

i bdchyleni~ l>rawicowo • nacjona!i·
stycznego me zostały jeszcze w peł·
ni zlikwidowane. Musimy więc wzmó'!
czujność i pracować lepiej niż w ro'
. .
ku bieząeym, aby w roku przyszłym
stanąć przed Partią z pomyślnym bilansem na którym nie będzie rubry' „
.
ki. „ma.ty • Zna.Jąc nasz a~tyw party1ny, zahartowany w bo1ach rewolucyjnych, znając patriotyzm i ofiarność naszej załogi wiem, że wszystkie zadania, które postawi przed nami Partia, wykonamy1

I

Wywiad przeprowadził
Kar.

GLOS

Kronika m. Kutna REMONTY
.
'

MIESZKAŃ

Osiągnięcia Komisji

, Swego czasu podawaliśmy na
tamach „Głosu Kutnowskiego"
wiadomość o powstaniu w fabry
ce „Kraj" Komisji Mieszkaniowej, kt?.ra aktywnie przystąpiła
do akq1 remontowania domów
swych pracowników. Obecnie
większość remontów jest na ukończeniu.

Fundusz, którym na akcję redysponowano, był
Dzięki planowemu
skromny.
oszczędzaniu materiałów oraz
ści~łemu przestrzeganiu obowią
z~1ącyc~ cen za robociznę udało
s1.ę zamiast projektowanych 17,
az 31 mieszkań objąć akcją remontowa. Były to remonty zarówno drobne jak i poważniej
sze. Ogólnie Komisja rozchodowała okolo 15 m. sześc. dr:ewa
na okna i drzwi, papę, smołę, le
pik, wapno, piach budov·llany.
szkło i inne materi'ały, budowlane na sumę 200.000.- zł. oraz
wydatkowała drugie tyle na ro·
hociznę stolarską, dekarską i

montową

~2 -
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Pow. Kom. M. O.
Miejski Posterunek MO.
Straż Pożarna

Zarząd Miasta

Kutna
Starostwo Powiatowe
Pow. Zakł. Elektryczny
Prezydium Pow. Rady
Narodowej
(08 ~ Pow. Zakł. Ubezp. Wzajemnych, uL Narutowi·
. "''

SO
31
32
!02

-

cza Nr 20
!)f -- Urząd Zdrowia

20 34 .„1 -

Szpital Powiatowy
Ubezp. Społeczna
Walenta, Apteka

52 -

z faktem, że mieszkanie nie naApteka „Pod Orłem"
Pogotowie Sanit. PCK
dawało się wcale do remontu i
Polski Czerwony Krzyż ~achodziła potrzeba zastąpić je
(PCK)
mnvm mieszkaniem. W takim

!l.06 90 89 -

murarską.

Chacińska, Apteka.

KUTNOWSKI

młodzieży ZMP
ROBOTNICZYCH naZobowiązania
70 rocznicę urodzin Towarzysza Stalina
„

Mieszlcaniowej w Fabryce »Kraj« · ·

Do nieko11czą ::ej się listy zoktórymi społeczeństwo kutnowskie uczci 70 roc::nicę urodzin Wielkiego Pr::y1aciela Polski, Towarzysza J.
?talina,. dodać dzisiaj musimy
Jeszcze Jedno. Zgromadzona na
walnym zebraniu młodzież ZMP
w Państwowym
zatrudniona
Przedsiębiorstwie Budowlanym,
zapobiegną rozwojowi gruźlicy
oddział 6 w Kutnie, podjęła
Instytucje ubezp!eczeń społecz społeczne dysponują 960 miejsca- rezolucję którą podajemy ponir1ych dążą do unowocześnienia mi w prewentoriach zakontrakto żej.
metod leczenia, stosując coraz wanych.
„My, młodzi pracownicy PańOkres pobytu w prewento- stwowego Przedsiębi orstwa Buszerzej akcję zapobiegania choirobom społecznym, a przede wszyst riach , z których w pierwszych 3 dowlanego. oddział 6-ty w Kuk
. ,
·_
kim gruźlicy. Dlatego już w pierw kwartałach br. skorzystało 14.176 t · _
wiąz u
dzieci, przebywając łącznie w nie, ·?r~ani-ow~n~ "
szym okresie po wyzwoleniu, nich, 355.l 21 dni, wynosi do Młodz1ezy. Polsk.1e1, pr.zesyłamy
ZUS przystąpił do organizac)1 trzech mies:ęcy. W tym okresie serdec::ne .zyczema . N1e:::.~omneszeregu p:rewentoriów, przezna- dzieci mają zapewnione dobre od n:iu Obroncv Pokoju, N1e::wyczonych dla dzieci zagrożonych żywianie (3.500 do 4.000 kalorii c1ężonemu \V'odzowi światowepodatnych dziennie). racjonalny i higienicz- go proletariatu, T owarzvs::owi
gruźlicą i specjalnie
ny tryb życia oraz stałą opiek~ Józefowi Stalinowi w dniu 70
na zakażenie tą chorobą.
Obecmc instytucje ubezpieczeń lekarską i pielęgniarską. Ponad- roc:nicy Jego urod::in.
społecznych posiadają 4 prewen- to dzieci przebywająco w prewen
Aby uczcić ten d:ień, ::obowią
toria wł«sne o łącznej llc7.ble 455 toriach kontynuują normalną na
sie pracować pr::y budo::ujemy
łóżek, a otwarcie piątego z 70 łóż ukę w jasnych, nasłonecznionych
kami nastąpi jeszcze w roku bie izbach ci w 0kresie letnim najczęś wie świetlicy, w której bedzicmy mo~li pogłębiać swą wied:::.ę.
Ponadto ubezpieczalnie ciej na świeżym pow;etrzu.
żącym.
Trzeba stwierdzić, że Komisja
skutkowala i w ten sposób kil- spełniła całkowicie swe zadania.
ku pracowników otrzymało no- poprawiając
d:i.ęki dotacjom
we i nadające się do zamieszka- Państwa warunki mieszkaniowe
wielu pracownikom fabryki.
nia lokale.

stępcze. Interwencja przeważnie

bowiązań,

Prewentoria dla dzieci robotniczych

z -

I

... ilł ~ ZUJierzęta odzgshują zdrowie
T Oftl 9 q'"'zle

Komisja spotykała się czasem

o iatowej l cznicy Zwierząt

wypadku oddawano sprawę w
Redakcja i Administr. „Głosu rę~e delegata fabryki do MiejNie ws.zyscy chyba kutnowianle I niem jest opieka nad chorym.i czyną choroby jest przewlłinic
R:utnowskiego" mieści się w skiej Komisji Mies:kaniowej, ·wiedzą o tym. że na terenie naf\Z<' zwierzętami i walka o zdrowie niewłaściwa pasza. Z innych choKutnie przy ul. Narutowicza 2, którego :adaniem było wy.s::u- go miasta mieści się Powiatowa zwierząt na terenie powiatu ku~ rób wymienić należy okaleczenie
nóg oraz zab11rzenie jelit.
tel. 217.
kać .odpowiednie mieszkanie ::a Lecznica Zwierząt, której zada- nowskiego.
I:'

W spółzamodnictwo pracy
w gminnych Spółdzielniach
Komitet nowych członków, oraz zorgani- spółdzielczych punktów
Główny
· Ostatnio
~spółzawodnictwa Pracy przy zowano w gminie 24 nowe grupy w całym kraju.

Centrali Rolniczej Spółdzielni pod
wyniki współzaw.odnic
twa w niektórych dzied7Jnach pra
cy spółdzielni gminnych.
. me współzawodnictwie ogólt:i.ym na czoło wysunęła się spółdz.ieln:ia gminna w Zelechowie,
która · przecfterminowo wyko11ała
swój plan· gospodairczy i oszczęd
}łumował

nościQ WY; ~a r~\ b~eżący~ N1?-jkp:-

skupu

plantatorów i hodowców.
Punkt skupu w Drobinie uzys. Jako nagrodę za uzyskanie kał pierwsze miejsce w kraju we
pierwszego miejsca we współza współzawodnictwie w skupie zbo
wodnictw~e spółdzielnia otrzyma- ża. W nagrodę spółdzielnia w Dro
binie otrzymała radioodbiornik,
ła radioodbiornik.
Współzawodnictwo między spół a p•racownicy punktu skupu pre·
dz,i.elni.ami gminnymi w ostatnim mie pieniężne.
o)r.re;.ie rqzwija si~ szq:cgóin,i;c
O dobrych wynikach współza
żywo. Udział w nim bierze ok. 33 wodnictwa świadczy obok os;ąg
,P.roc. ogółu praco~ni~ów, zatr~ nięć gminnęj spółdz!elni w Zele·
Clhtonych w spół'dzteln11ach'; Wspoł chowie, wykonanie rocznego plazawodpict.wo . to zainicjowało kilP.u gospodarczego przez spółdziel
ka społdzielni.
Pracownicy spółdzielczego pun nię Gołonóg w woj. wrocławskim
ktu skupu zboża w Drobinie, na 12 października r. b. W tym
pow. Płock, rozpoczęli współza samym dniu wykonał plan roczny
Gminny
wodnictwo w skupie zboża, w któ Powiatowy Związek
rym uczestniczy obecnie 2.100 Spółdzielni w Świdnicy.

OKOŁO 400 PACJENTÓW

PLANY N A PRZYSZI,o~c
Lecmica Zwierząt cieszy się oo
rn1. większ-. frekwencją. Dlatego
też prz.ed kierownictwem tej nfozwykle połytec,.;nej placówki stakresie miesięcznym dokonuje się nęło poważne zadanie rozbudowy
Oprócz zwierzęcego szpitala. Nałeżało by
tu ponad 400 zabiegów.
leczenia klinicznego, personel lecz uruchomić oddział zakaźny i urzą
uiczy wyjeżdża także w teren w dzić nowoczesną salę operacyjną.
wypadku, gdy chodzi o natychmh: N a powyższy cel przyznane .zosta
stawą pomoc. W innych wypad- ną odpowiednie kredyty w roku
kach zabiegi przeprowadza się w 1950, nic więc nie stoi na przeszko
lecznicy, gdzie właściciele dopro- dzie urzeczywistnienia planów.
MIESI~CZNIE
O tym, jak poważną spełnia
ona rolę w walce o zdrovłie zwierząt, niech świadczy fakt, że w o-

wadzają zwierzęta.

32 TYSIĄCE śWJ~
PRZESZCZEPIO.NO w ROKU
BIEżĄ{}YM

stało s:~
także
Koniecznością
powiększanie personelu lecznicy,
który dotychczas składa się tylko

z jednego lekarza i jedneg·o sanitariusza. Poważną ' bolq.czką jest
brak własnego samocho<lu, co uniemożliwia szybkie P!:~bycie na
miejsce w~padku.
Sht.w.

Dafoj zobowiązujemy się za-

i życiem
T owar::ys:a Stalina, poprzez stu
po::nać z działalnością

diowanie Jego życiorysu".

Wędrówka
•

•

po WOJewództwu~
OPOCZNO
Ośrodek Urowia w Opocznie po
siada przychodnię przeciwgru.źli
czą, weneryczną, jagli<:zą oraz Sta
cję ~pieki nad Matką i Dzieckietn.

Osrode~ ten, który ~~~ ba?'"'
dzo powazną .rolt w rues1e!11u ~
mo~y leka:skiej dla najb1~eJ
sz-0,1 ludncsei, odczuwa dotkliW:e
brak odpowiedniego lokalu. W pla
nie 6-letnim pr~ewid.i.ian~ jest bu
dowa cluż.egC> budynku, przeznacza
nego dla · Ośrodka Zdrowia
Oprócz tego Ośrodka w '0poe:t•
nie powstaną, nowe Oi!r<><lki Zdro
'Vi~ na terenie powiatu, co zna~
nie przvezyni się do podnie.sien.:a.
sta,n1;l zdrowotnego miejacowej lud
E. D.
'J.<>sci.
RA WA MAZOWIECKA
Na ostatnim plenarnvm pooi.edze
niu Pow. Rady Narod. w Rawie
Mazowieckiej przyjęci zostali w
.pocz-0t członków Rady nast~pu
j ący ob. ob.: Jan Przytuła - pre·
zes Powiatowego Zarządu ZSCh„
tow. Stolarek - przewodniczący
Powiatowej Rady Zw. Zaw„ tow.
Dąbrowski - przedstawiciel Spół
dzielni Produkcyjnej w Wilkowi•
cach„ tow. Petera - członek Mie.isk1c1 ~ady Narodowej w Rawie
Mazowieckiej, <>b. Zielińska przewodnicząca Gminne.i Ra.dy Na
rodowej w Gortatowicach, ob. Zo
fia Cierpiata z Pa11stwowego Ma·
jątku Rolnego w Cielądzu j ob.
Popro.ski - iprzedstawiciel ZSL.
Do preY.ydium Pow. Rady Nar.
na m iejsce ob. Ignacego Korna.co·
kiego wybrany został ob. Jan Pny:
tUłL

I

•

Niebezpieczny pożar
W dn. 11 b.m. o godz. 14.10 wyw Kutnie pożar na Pl. 19
Stycznia 13 w piwnicach pod loblem Spół<lz:eln: Szew~w. og:eń zaprószyły dzieci bąwiące '
Ochotnicza Straż
.się zapałkami.
Pożarna pod kierownictwem na~
<:Zelnika ob. Makowskiego ·Zyg~ ·
munta w ciągu 20 mir.ut ogień ·
ugasJa. (C.).
buchł

Powiatowa Lecznica w Kutnie
przeprowadza ta.kże akcję szczeo charakterze
pień ochronnych
w skupie ziemniaków, wykonując
masowym. W roku bieżącym prze
plan w 252 proc., w skupie zboża
szczepiono już na przykład 32 ty"- 223 proc. oraz. w p_racach ośrod
siące świń. Zatroszczono się takźe
ka maszynowego, ktory wykonał
o konie. Dotychczas 11 tysięcy ko
plan. omł-0,tó~ w.150. p~oc. W o
Z
malenizację.
przeszło
ni
kres1e p~zd~er~1ka i listopada r.
b. do społdz1elm zwerbowano 400
innych akcji wymienić należy prze
musi dostać magazyn
prowadzenie szczegółowej rejestra
Sklep PSS Nr 20, mieszczący I znać PSS lokal na magazyn. Dla
cji koni i wydanie paszportów.
ZESPORTfJ
Prace te zakończono w ub. mie- się przy ul. Mickiewicza 16, po· obywateli, zajmujących to po·
siącu.
zbawiony jest jakiegokolwiek mieszczenie trzeba znaleźć miesz
W tych dniach przystąpi się do
podręcznego magazynu. W sku- kania zastępcze.
masowego szczepienia pElÓW przeciwko wściekliźnie. Na marginesie tek tego w sklepie tym panuje - - - - - - - - - - - - że na terenie
należy zaznaczyć,
ciasnota i warunk; nic sprzyjanaszego powiatu coraz częśc:ej jące przechowywaniu artykułów
l<omer.-da miejska M. O. zatrzy
W ubiegłą niedz!elę pięściarze nik Tom.aszowa w drugiej rundzie. pierwszych chwil stara się kon- zdarzają się wypadki wścieklizny. żywnościowych.
„Spójn.:" w ramach rozgrywek B- Kutnowtanin z nieznanych r.am je trować przec:wnika lewymi pro- Dzieje się to wskutek tego, że
mała za <>pilstwo i podała do uka-·
Długotrwałe (prawie od ro·
klasowych walczyL z zawodnika- dnak przyczyn poddaje się i walkę stymi. Po pewnym czas:e następu właściciele psów nie przestrzegają
tania Sądem StarośaJ1$kjm nastę.
nie
i
przepisów
obowiązujących
starania Zarządu PSS o pujl{ce osoby:
ku)
czaw
ciosów,
je ostra wymiana
mi tomaszowskiego „zw„ązkow- wygrywa św:dz ński.
ca". Mt!cz zakończył się przegraną j Wa~a ~rednia: Walczak miał za s·ie której zawodnik „Spójni" idzie trzymają psów na uwięzi.
Małeckiego Ludomira, zam. Kuprzyznanie jednego ,z sąsiadują
ul. 29 L;stopada 18, Dałka
tno,
w stosunku 4:12. Kutnowscy pię- prze~1wnlka silnego · fizyczde na deski. Wygrał Andreszczak.
cych ze sklepem lokali na maga
CHOROBA,
NAJCZĘSTSZA
Waga ciężka: Zawodnfik TomaHenryka, Łódź. ul. Limanowskieściarze przybyli do Tomaszowa StroJnego z Tomaszowa. Przeciw„KOLru"
TZW.
TO
zyn nie przynoszą żadnych re- go 65, Wojtasiaka Jana, Kutn-0, ul.
zmęczeni 8 godzinną jazdą i tło- n~k kutnowian na wyższy był od szowa Kot zdobył w tej wadze
Zwierzęta, które przyprowadza- zultatów.
Mick ewicza 70, Mądrowskiego Jó
kiem, który panował w poc!ągu. n .ego o głowę. Walczak nie uląkł punkty walkowerem.
Tak w:ęc zawodr.icy „Spójni" ne są do lecznicy, najczęściej cier
zefa, Kutr.o, Zamkowa 1, JózefoOczyw:.ście wszystko to wpłynęło s: ę .przeci\vnika, narzucił morderzainte
winien
Miejski
Zarząd
wicza Jana zam. Kutno, Plac 19
r.a wynik zawodów. Z kutnowian cze tempo i wygrał ząecydowarJe. pozostawili w Tomaszowie dwa pią na tzw. „kolki", czyli schorze
nia przewodu pokarmowego. Przy resować się tą sprawą i pr:y· Stycznia 1, Ranosika Józefa, Ku· (K. B.)
Waga półciężka: Szykowsk: od cenne punkty.
jedynie Trześc;ński i Walczak odtno, 19 Styczma 15, Połomskiego.
nieśli zwy-:J: ęstwo.
Witolda, Łódź ul. 11 Listopada 15, ~
Przebieg walki iprzedstaw:ał się
nik6w spotkanie z Bohaterem Słowińskiego Czesława, Kutne> 1~
ł
przy ulicy Wielkiej Sadowej
nas~pująco (na pierwszym m:ejpisarzem
Radzieckiego,
Związku
w Moskwie wznosi się oMiedwiediewem, autorem znanej Stycznia 15, Jatczaka Adama, Kugmach,
gromny więlopiętrowy
scu zawodnicy „Spójni"):
Kośc . u szki 16, Pomarzewksiążki „Było to pod Równem'', tno ul.
OŚWiatOWq
placówkq
waŻJilq
Majakow·
placu
od
się
ciągnący
Waga .musza: Koszański przeAntoniego, wieś Gołęble
ego
sk
leureaSzczypaczowem,
poetą
z
grał przez pod dan· e się Makow- .skiego do Krasina. Jest to jede'l
Kutr.o, Wróblewskiego
gm.
wek
skiemu. Pierwsza run<la m· ja pod z najpiękniejszych gmachów stJ- nież dział literatury naukowej i niów szkół średnich z zakresu tern nagrody stalinowsJcieJ, z mat Józefa, Kutno Podrzeczna 15, oraz
Związku
bohaterów
dwoj1ra
ką
przed·
szkołach
w
wykładanych
politycznej.
ow
wybudowanych
ZSRR,
licy
znaki em lekk:ej 1p rzewagi kutno
W chwili obecnei biblioteka li miotów, jak również literaturę, Radzieckiego, którzy xg·inęli na godną kompanię: Borowskiego
wianina, w drugiej jedr,ak Koszań kresie władzy radzieckiej. Jedno
około 60 tysięcy tomów i abo dotyczącą poszC'Lególnych 2agad· PQlu chwały, z L. Kosmodemiań Franciszka, Borowskiego Stefana,
czy
bu
olbrzymiego
tego
skrzydeł
ze
ski doznaje zwichnfęc . a ręki i jest
nień. W okresie egzaminów vrzej ską, która opowiedziała zebranym 'I'omaszowskiego Franciszka, Pa60 czasopism.
nuje
Miej
Moskiewska
zajmuje
dynku
niezdolny do walki.
ściowyc~ i końcowy?h bibliotek'! o młodości swej córki Zoi I syna wlaka Stan.sława i G.ryg·lewski~
10
około
korzysta
biblioteki
zab
Młodzieżowa,
Biblioteka
ska
Wnga kogucia: Minkuszek mimo
go Ja-kuba wszystkich zam.eszkaorą~m~u.Je konsult~.CJe. z matem~ Aleksandra.
moskiewmłodzieży
tys.
zdecydowanej przewagi we wszyst żona w roku 1941, tuż przed wyZorganizowano także dyskusje lych w Grabowie pow. Łęczyca.
kich trzech rundach przegrał z buchem wojny. Pomimo trudno- skiej: uczniowie szkół średnich i tyki, fizyki, histom, hlteratury i
ulubionymi książkami mtonad
przepr~do
.przedmiotóv::
innych
wyż_
słuchacze
rzemieślnlC'z;ych,
państwo
wojennego,
okresu
ści
Twardowskim.
Z sall sądowel
Waga piórkowa: Jaworsk'i nie- znajdowało stale środki na utrzy szych zakładów naukowych 1 lice wadzama konsultac.1i zaprasza 11ę dzieży radzieckiej, jak np. „Da,,Z
Ażajewa.
Moskwy"
od
leko
wyższych,
szkół
:VYkładowców
robot
młodzież
technicznych,
ów
biblioteki.
rozszerzenie
i
manie
znacznie przegrał z Matuszewoszustwo-więzienie
Po wojnie działalność bibliote- nicza. Zainteresowania młodych srednich oraz liceów techniC'Z- całego 11erca" Malcewa i inn. Pod
skim.
książki
temat
ria
dyskusji
czas
nych.
różnorodbardzo
są
czytelników
każZ
ożywiła.
się
IJQromnie
ki
Waga lekka: Trilśc: ński spotkał
Sąd Grodzki w Kutnje rozpatry
Bib~ioteka or~anizuje syGtema- „Z całego Gerca'' obecny był
się z Kozerowskim. Kutr,owianin dy 111 rokiem wzrasta liczba czytel ne. Jednych pociąga matematyka,
sprawe Heleny Czerw-ińskiej, '
wał
_ tycznie spotkania młodych czytel autor. który opowiedział mł,)dym
górował przez wszystkie trzy run- ników, zwiększa się systematycz astronomia czy radio innych
zam. w Pniewie - powiat Kutno i
tym
nad
pracy
swej
o
cz;ytelnfkom
urzą
poetami,
i
pisarzami
z
ników
jeszprzyrodnicze,
nauki
chemia,
fundusze,
rosną
księ1rozbiór,
nie
dy i walkę wygrał wysoko na pun
zam. w
asygnowane na utrzymanie biblio C'Le innych _ sport, fotorrrafia. dza konferencje czytelników oraz utworem I podzielił :łię z nimi Edwarda Owczarczyka,
kty.
Pleckiej Dąbrowie, którzy u.siłowa
Konferen
przyszłość.
na
planami
wy
naukowe,
wykłady
popularne
księgozibforu
uzupełnieniu
Przy
księgobieżącym
roku
W
teki.
Waga półśrednia: Gandek II-g
zbiór biblioteki uzupełniły nowe pracownicy biblioteki uwzględnia qłaszane przez wykwalifikowa• .' cfe te budzą zmysł krvtyczny u li puścić w obieg tzw. „młynarki" ·
uległ Swidz;ńsb:!mu.
profe- czytelnika i uczą analizować czy - wycofane banknoty z okresu ok'u
W p'.erwszei rundzie Gandek pa wydania dzieł Goqola, Lennonto- ją zawsze zainteresowania cz.ytal nych fachowców. Tak np.
pacji. Oboje skazani zostali na 6 .
filo- tany utwór.
nauk
doktór
Filipow,
F.
sor
ników.
innych
i
Czernyszewskierro
wa,
nuje nad przec.wnik'. em i dwu·
Zespół pracowników bibiiot.eki ~oqicznv~h, w".g!osił dla młodzie- Biblioteka zaleca młodym czy- miesięcy więzienia z zawieszenie.i.a:
rosyjskiej.
krotnie posyła go r.a desk .„ Trzec: klasyków literatury
osoby, posiadające wyż zy moskiewskie] W:Vkład na te- telnikom pisanie recenzji z prze• na. 2 lata.
startowią
wszyst
ponadto
nabyła
Biblioteka
raz na des.kach znalazł s:ę zawodPonadto Są.d Grodzki skazał na
kie wydania jubileuszowe dzieł sze wykształcenie w zakresie bi- mat . „,Te~.tr Mały 1 dr.amaturgia czytanych ksią.żek. Przy bibliotePuszkina oraz nowe wydania pi- bliotekarstwa oraz duże doświad r~dziecka · Po wykładzie odbyły ce istnieje kółko Hterackie, które 1 miesiąc aresztu Stanisława Ant
sarzy obcych, jalrn to: pełne wy czenie w dziedzinie praktycznej się występy artystów Teatru Ma- urządza dyskutsje nad nowymi czaka zam. we WSi Gła.zn.ów gmiradzieckich na Krośniewice za k1·a<Ui.ę.ż 18 li•
utworami pisarzy
łeqo.
utworów Szekspira, Balza- pracy bibliotekarskiej.
danie
C~ytajcie
~-"' ·
nafty.
członkó,'\' trów
utworami
..
nad
oraz
zor
roku bieżącym biblioteka
ka, Nexo, Mau passant'a, Dicken-1 Biblioteka posiada duży zbiór
_ _...... „.....___. .:..;:.":. - . _ ,
kółka.
ganizowała dla swych czytel .
sa i innych. Rozszerzył się rów- lektury uzu:pełniaiącej dla ucz- -···
- - ....Jll'
sze wymk1 osiągnęła społdz1elnla
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Pięściarze »Spójni« pozostawili wTomaszowie

Czarna lista

dwa cenne punkty
I

, • w MoskWie,
B'bl'
I 1oteka modz1ezowa
I

Z

Za

~~lo1 Kutnowska~

.
W

I

p1·1·ako'W-

I

.
\!!!J!lt,._.,------------ ------------------------ ---------------,- ----------------..N~r--34_4
ZE

S/POR.TłJ

Uroczysta Akademia

--------------------------------

Około
Co pisała prasa łódzka 15 grudnia 1929 r.
.KANDYDACI NA DYKTATORóW
Premier francuski Tardieu wystą
pił ,ostro przeciwko systemowi parlan!entarnem11, dowodząc, że tylko rząd
wzorowany na poczynaniach Mussoliniego, może uchronic kraj od katastrofy.
Podobne wynurzenia wygłosił „zuv•ieszony" przez Sejm premier świ
ta.l1e1ki twierdząc na wielkim odczy 2ie
w Filharmonii warszawskiej, :i:e Sejm
to ·kabaret, niepotrzebne gadulstwc
w
itd. Zdaniem pana Świtalskiego
Polsce przydałby się również system
korporacyjny, podobny do wi:oskieg;i.

„MINISTER PUYSTOR
DO BEZDOMNYCH DZIECI"
. Pisma łódzkie zamieszczają „orę
dzie" ministra pracy i opieki społecznej p. Prystora „do bezdomnych
dzieci". Orędzie zaczyna się w ten
sposób: „Kiedyście już zasiedli do
wigilijnej wieczerzy.„" (Chyba pod
przypisek rechoinką na rynku? dakcji „Głosu Robotn:czego") . .

NIKT NIE 1\UPUJE CHOINEK
Pisma łódzkie narzekają, że kryzys
gospodarczy dotlm~ł równicź kupcow,
sprzedających choinki. Choć ceny są
nie
niższe, mż w ubiegłym roku NOWE REDUKCJE ROBOTNIKóW ma nabywców na choinki - kryzys,
W ubiegłym tygodniu znów zre.du- wszędzie kryzys ?„.
kowano w Łodzi 3465 osób - czyii •••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••I
wraz z rodzinami około 10 tysięc:v
ludziom głód zajrzy w oczy. Stan
bezrobocia osiągnął w Łodzi cyfrQ
31.446 osób.
ROBAKI

ZAGRAŻAJĄ

LUDZKOśCI

„Republika" zamieszcza długi artyPAŃSTWOWY TEATR
w sprawie groźby nowej klęski,
Il\1. STEł'ANA JARACZA
która rzekomo zagraża ludzkości.
(ul. Jaracza 27)
l\iowa jest o różnego rodzaju „robaDziś o godz. 19.15 dramat J. Słowac
ctwie", które atakuje artykuły spo- kiego pt. „Maria Sttiart", w nowej
żywcze i warzywa. Szczególnie w Ai reżyserii Iwo Galla.
meryce rozmnożenie się robactwa inscenizacji
Wszystkie bilety wyprzedane.
wszelkiego gatunku doprowadzić może pewnego dnia do katastrofy. W Ka
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
naqzie, na przykład, w ubiegłym ro(Daszyńskiego 34, tel. 123-02)
ku 75, procent zbiorów i·olnych padło
godz. 1!>.15 punktualnie „BrygaO
ofiarą liszek, motyli i żuków.
(Czyżby pienvsze występy stonki da szlifierza Kurhana".
Zniżki dla studentów i członków
ziemniaczanej?)
.................................... Związków Zawodowych ważne.
kuł

~ILlllA-

ADRIA dla młodzieży (Stalin:1. 1) ,;Konik Garbusek" godz. 16, 18, 20
„OdBAŁTYK (Narutowicza 20) dział Z-8" godz. 17, 19, 21
BAJKA (Franciszkańska 31) - „Na
rzeczona z Turkmenii" godz. 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Program aktualności krajowych i zagranicznych Nr 52" - godz. 11,
12, 13, 1.6, 17, 18, 19, 20, 21
HEL - dla mmdz. (Legionów 2-4)
"Mło.da Gwardia" - II-ga seria godz. 16, 18, 20
Wilcze
MUZA (Pabianicka 173) doły" godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67) - „Bitwa o Stalingrad" godz. 17, 19, 21
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
Kino nieczynne z powodu remontu
ROBOTNIK (Kilmskiego 187) - Kino nieczynne z powodu remontu
ROMA (Rzgowska 84) - „Arinka"
godz. 16, 1,8, 20
REKORD (Rzgowska 2) - „Goal"
dla młodzieży godz. 16, „Skarb"
godz. 18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123) „Spotkanie nad Łabą" _ godz. 18, 20
śWIT (Bałucki Rynek 2) - „Sąd honorowy" godz. 18, 20
TECZA (Piotrkowska 108) - „Bogaty plon" godz. 17, 19 21
TATRY (Sienkiewicza 40) - „Pan
Nowak" _godz. 16, 18, 20.
„OdWJSLA (Daszyńskiego 1) dział Z-8" godz. 16.30, 18.30, 20.30
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) - „Bit
wa 0 Stalingrad" - godz. 16.30,

„

wtt~o~~- 3~Napiórkowskiego

16) .„Bogaty plon". - godz. 16, 18, 20
„UHca
ZACHĘTA (Zgierska 26) graniczna" - godz. 16, 18.30, 21

Z. S. „ Ogn J\vo"
Zrzeszenia
Ogniwo
Z Sportowego
w dniu 1G grudnia. br. o

2. tgsiące hiegaczg

Łódt,

urządza

bierze udział w sztafetach zorganizowanych
przez ZMP z okazii 70 rocznicy urodzin

godz. 19 w lokalu Zw. Zaw, Prac.
Sa1n. Teryt, i Inst. Użyt. l'ubl. R.P.
mieszczącym Ei~ przy ul. W6łcza:d
skiej Nr 5 uroczystł aka.demit z
okazji urodzin Generalissimusa. J.
·
Stalina.

Generali§sinaus a STALINA

Na akademię zarza.d Zrzeszenia.
zaprasza członków "ogniwa oraz
sympatyków.

Dostojnego
one, obok życzeli dla
Solenizanta, również zobowiązania,
powzięte z okazji 70 rocznicy urodzin
Tow. Stalina i ich realizację, Meldun
ki te złożone zostały na ręce prezyuiwu wielkiego wiecu, jr.ki miał miej
sce w hali, a pó~niej przekazane będą
do Warszawy.
skiego) 1 dalej już obie sztafety po·
CZERWONE CHORĄGIEWKI
biegły razem do hali Wlókn'.arzy na
I POCHODNIE
trasa
że
łfa zakończenie dodamy,
Widzewie. Zmiany ol>ydwóch sztafet
przys~:i:i;.a,:.i ~ztafet
Ei~ przy
odbywały
obstawiona była. harcerza.
tramwajowych.
I ull. wyposażonymi w czerwone chorl!,pochodniami, z
1 g;ewki t o~wietlona.
MELDUNKI
Co zawieraj~ melrlunk1 \Ztafet7 I którynj u1a;;;zerowala do hali na WiJak już wspominaliśmy, .:awieraJt j dze..,;-ie .:„1„ ml~d:...'cż łóclzka.

nasze postępowe spoleczeńrtwo już od szeregu tygodni przygo.
C li towuje się do uczczenia 70 rocznicy urodzin Tow, Stalina.
\V przygotowaniach tych bierze udział róv1T1 .:iż cała nasza mlodzież
sportowa z Łodzi i województwa łódzkiego. Nie ma prawie dnia, aby
nie napływały do na;:; meldunki o zobowiązaniach, jakie bior~ na siebie
młodzi sportowcy w związku z tym wielkim dla na.3 wszy3tki::h świ~
teni, i nie ma prawie dnia, aby nie dopytywano się nas, w jaki sposób sportowcy zamanifestuj'! w tym Dniu swą łączność z całym naszym światem pracy?
'llłe

A wi'c widomym znakiem tej łą.czności będą sztafety, które organizuje
nasza młodzież zetempowska i w których bierze udział około 2 tysiące bie
gac;i:y z samej tylko Łodzi.
PIERWSZE SZTAFETY
WYRUSZYŁY JUż 13 BM.
1'rzyna~tego bieżącego miesiąca wy
ruszyły już pierwsze sztafety i złoży
Zar~\dów Dzielnicoły w lokalach
wych meldunki poszczególnych kół
Meltlunki te przekaż'ł
Z. M. P.
da~cj sztafety wojewódzka 1 łódzk.1,
ktorych stroną. organizacyj11ą. zajęły
Wojewódzki i ŁOdzki
się Zarządy

Okręgowy

arząd

Sport w ZSRR
hokejowym o mistrzostwo
Wmeczu
Radzieckiego wicelotników WWS
ZS.RR Związku

mistrz

pokonał

zeapół
„Skrzydła.
drużynę

Sowie-

tów" 3:0, (O:O, 1:0, 2:0),

*
*
od kierownictwem mistrza. Em:oPY w podnoszeniu dęta.rów Kucenko rozpoczął się w Leningradzi•
obóz treningowy dla czołowych ciężko
atletów radzieckich .związków zawod•
wych.

P

*

•

*

wN;::;:s~:kuza!:i:~tt; uS:.Z~°:_

Przeeoląd
Generalny
·

Iłem

czołowych

za.wodników

miast:!..

Min:o silnego mrozu i wiatru osi~griit
to Jak na początek sezonu, dobre wy
sprawuje niki. Mi~trz Nowosybirska. Lewczuk
Obowiązki organizacyjne
Kolo Sportowe przy XV Państwowym I wygrał bieg na 500 m. w cza;sie 49,3
sek. oraz 3,000 m. - 5:56,8 min
Gimnazjum i Liceum,
·
•
•
W biegu kobiet •na· 1,500 m,
~
EWYczasie
ci~żyla 17-letnia Połońska w
3:16,0 n1in.

WyChOWOniO fizycznego Włódlkic'l

SZkOłOCh Średnich

I

tych organizacji.
z iuicj,atywy lódzkiej młodzie~y
Wczoraj zaś meldunki te przenie· szkolnej dnia 17 grudnia br. w sali
sione zostaly do hali Włókniarzy na Ogniska" ul Moniu3zki 4a o godz.
Widzewie, gdzie odbywał się wielki
l6 odb~zie s'ię impreza szkolna pt.
wiec młodzieżowy,
,,Wychowanie fizyczne w szkole" urzą
TRASA SZTAF:f:,T
dzona. przez Kuratorium Okręgu L6dz
Trasa sztafet biegła:
kiego.
wojewódzkiej: ul. Jaracza do Piotrkow
Na program złoży się:
skicj, Piotrkowską do Stalina (tu na
Lekcja. gimnastyki 1 klasy szkoły
~potkanie ze sztafetą. łódzką,
stą.piło
*
*
podstawowej Nr 18.
która 'l'l'Yruszyla sprzed Zarządu MiE'j
W meczu hokejowym m:strz FedeLekcja gimnastyki 6 klasy 1 suoracyjnej Republiki Rosyjskiej) - Dyły TPD.
Lekcja gimnastyki' żeńskiej XVI
namo - (Nowosybirsk) przegrało z
Państw. Gimn. i Lic.
PAŃSTWOWY
drużynł wojskow~ 3:5.
Lekcja gimna.styki męskiej IV GimTEATR POWSZECHNY
nazj1un TPD
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36)
5"il I.. b /1 t:: R Ił
Ta:dce slow!atlskie w wykon:m1n
Codziennie o godz. 19.15 „RozbitlV Gimn. TPD.
ki", komedia w 4 aktach Józefa. BliGł..01
W części sportowej: tslccz koszy.
6-ty dzień ciąRnienia IV-ei kim
z udziałem A. Dymszy,
zińskiego,
Ł6dzlt1eco Jtomlteta I WoJe·
Orcan
męsltiej między rep,-ezentacjaP. Relewicz-Ziembińskiej, W. Waltew6dskleco Komitetu P•llJdeJ ZJeWygrane po 200.00U zł padły na kówki
mi szkół średnich i .zawodowych.
llnoczonej Partll BobołDłczeJ
ra, W. Ziembińskiego i innych.
Nr Nr: 33913 76415
·za.wodniujrzymy
tym
meczu
W
a e ci a I' a J. e1 _
Kasa czynna od 10 do 14 j od 16.
Wygrane po 100.000 zł padły na
KOLEGIUM UDAll:CY.JNE.
Nr Nr: 6841 10567 43897 44533 .55415 ków którzy wielokrotnie byli w re'l' e le to n :r:
prezentacji Łodzi oraz w reprezenta„LUTNIA"
62264 63606 71473 86096.
Redaktor neczelay
Polski.
cji
naczeJJ'leco
red.
zaa~pca
Wygrane po 40.000 zł padły na Nr
Dziś i codziennie o godz. 19.15 -Impreza powyższa. zapowiada. się
SelCTotars odpowiedzialn:r
„Ptasznik z Tyrolu" , operetka w 3 Nr: 6569 9827 12794 19316 28018
Dział part)"jn:y
45020 45808 66469 72445 85452 91621. nadzwyczaj intere,,~jąco, bowiem b~
aktach K. Zellera.
Łyżwiarki radzieckie
Wygrane po 16.000 zł padły na dzie to przegląd wychowania fizyczjuż trenują„.
TEATR LALEK TPD „PINOKIO„ Nr Nr: 2632 8220 8635 16635 16913 nego w szkoła.eh łódzkich.
oprócz poniedział 21855 26375 27891 37499 45123 45928
Codziennie ków - „Wi!k, koza i koźlęta" Gra- 51449 58671 65941 66433 67683 69720
i:.>owsldeio.
70500 71430 71453 72043 78968 75011
" a"
83361 835-j8 86052'86910'91281 91928
TEATR „OSA„
strze ectwa sportowego rozpoczęty
U3969 95277 99213 99254.
(Traugutta 1)
W dniu 12 grudnia. br. nastąpiło stary i doŚ'\V:iadczony w_ tej dziedzinie
Wygran~ pu s·.-000 tł padły na Nt
Z powodu wyjazdu na konkur3 Nr: 324 828 1387 2253 3317 4374 4392 zakotlczenie kursu dla. kandydatów sportu olimpijczyk, wykłady którego
ltedakcja DOCD3
sztuk radzieckich w Warszawi~ ~eatr 5372 6339 6926 7221 7329 758~ 8515 na przodowników Strzelectwa Sporto- zapewnia.ją słucha.czom należyte opaJtolportaL
"1- m-n
Ł6dt. Piotrkowska 'Ił.
nieczynny.
!)555 9945 10886 12012 12095 12136 wego, absolwenci których otrzymają nowanie zagadnienia
-.. . Hł-41
Adminlatracj•
W sobotę, dnia 17 bm., premiera: 12203 12555 13109 13287 13687 15167 świadectwa uko:dczenia. kursu, upraPoza. tym wykłady poprowadzą ob.
Dział 0Cl0Ue/a! ł.ódf, 1'łottlrOW- I
„Romans z wodewilu" z gościnnym 15445 15464 16532 16836 18127 19798 wniające do dalszej pracy • terenie Krutkopad Roma11- sekretarz Zarządu
ska SS, teL 111-11 I llf-7'
IQO'l9
występem T. Wesołowskiego.
w:raa wca as w „Prua"
w myśl otrzymanych dyrektyw Zarzą Okręgowego PZSS, niemniej doświad
Allr, ned.: ł.6dt. PłoWl•,...b n.
czony długoletni uczestnik w midu Okręgowego PZSS.
m-ele plęłro.
strzostwar.h narodowych, oraz kpt,
Drak. Zakł. Grar. asw "PrUa"
Automatycznie po za.ko:dczeniu tego Łusiak Feliks specjalista wyszkoleradio~
L6clł, lll. 2włrkl n, teL ZOi-&
usłyszymy
kursu w tym.że samym dniu rozpo- nia strzeleckiego o charakterze wojchwila muzy-1 nica Radiowa" kurs I - wykład z cy cząt sit 6-dniowy kurs dla kandyda- skowo-sportowym.
11.~5 (Ł) Sygnał . •„.,,.' •......•....
.
ki. 12.04 Dziennik południowy. 13.25 klu: „Przyrnda ożywiona". 19.00 „W tów na sędziów strzelectwa. sportowe- „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Program dnia. 13.30 Muzyka rozryw- pierwszą rocznicę Zjed110.czenia Par- go, który ukończy sit w dniu 18 grukowa. 14.00 Kronika bułgarska. 14.20 tii Robotniczych". 19.15 (Ł) „Ksiądz dnia br. Absolwenci na zakończenie
(Ł) Rozmowa o filmie. 14 30 (Ł) Pictr Ściegienny". 20.00 Dziennik wie kursu przejdf ostre strzelanie z
Muzyka i·ozrywkowa. 14.50 (Ł) „Spra czorny. 20.40 Muzyka. 20.55 „Poroz- Kbks na odległo~ć 50 mtr, wyniki
wy naszego miasta". 14.55 Utwory mawiajmy". 21.00 Koncert reprezen- których sklasyfikowane zostant do
Kreislera. 15.30 Audycja dla świet- tacyjny - transmisja z Budapesztu. „O!lznaki Strzeleckiej",
W kursie tym bierze ud.ział: .z Xlu
lic dziecięcych. 15.50 Muzyka roz- 21.40 „Dzieje życia Józefa Stalina".
t
rywkowa. 16.00 Dziennik popoludnio- 21.55 „Niziny" - powieść_ 22.15 Kon
transmisja do bu Sportowego „Boruta" pifciu absol
wv. 16.25 (Ł) Pieśni kompozytJ>rÓ\V cert rozrywkowy 4-ch,
p~lskich. i rosyjskich. 16.45 (Ł)' Czechosłowacji. 23.00 Ostatnie wia- wentów, SP „Pocztowiec"
- 4-ch, Z.KS „Włók
Ksiażka na gwiazdkę". 17.00 „Sb- domości. 23.10 Program na jutro. ZS ,,Kolejarz"
2
-ch 1 ,;Gwardia" - 1.
~hamy muzyki". 17.35 „List" - słu- 23.15 „Sylwetki kompozytorska Ja- niarz" chowisko. 18.00 „Z kraju i ze .3wiata" cquesa !berta", 24.00 (Ł) Konce1·t ży- , Kierownikiem kursu wyznaczony .zo
sta.t ob. mjr• . Gościewicz Bolesław,
18.15 Muzyl' a ludowa. 18.40 „Wszech- czeń.
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Do tubylczego pułku przychodzi goniec. Przynosi czerwony,
bagienny kwiatek - ;pięciolistny lotos. Starszy oficer - tubylec
oddaje go młodszemu oficerowi, a ten najbliższemu sipajowi. Sipaj
oddaje sąsiadowi, ten drugiemu i tak lotos obchodzi cały pułk.
B:orą go w milczeniu z rąk tow,arzysza, oglądają i bez słowa oddają dalej. Kiedy lotos dostaje si ę do rąk ostatniego sipaja, ten
znika po cichu i odnosi kwiatek do sąsiedniej wsi. Tam kwiat znów
Z<1 czyna krążyć wkoło.
Cóż oni oglądają. Kształt płatków? Ich układ? Ilość? A może
kolor ognia,
największe znaczenie ma kolor? Czerwony kolor !kolor krwi? Może wkrótce poleje się krew i wszystko stanie się
czerwone•• „.

Ostrożnie zrzucił kwiatek ze stołu i zamyślił się: znał dobrze
to wszystko, lepiej niż każdy inny Anglik, przebywający w Indiach. Więdział, że może nadej ść dzień, kiedy „niemożliwe stanie
się możliwym". Ki-edy miliony ludzi z Indii powstaną o jednei go·
dzinie i ,...._ wtedy ~ości Anglików będą się ,,suszyć" na słońcu od
P0szawaru do Kalkuty.
Hodson wyszedł z namiotu. Dręczyła go głucha irytacja. Ten
kwiatek? Ten kwiatek!
Noc była zimna. Służący rozłożyli ognisko. Od sąsiedniego
bagna powiało chłodem.
Hodson stał i patrzył. Bambus, trzeszcząc, rozpalał się w ognisku. Nieznajomy człowiek rpodszedł do ognia, ukłonił się z szacunkiem i stanął w pobliżu.
Hodson patrzył na niego. Człowiek był rosły, silny. Garbiąc
się trochę, sta~ ~~iem, odwracając twarz. Prawie nagi, otulał się
strzępami czarnego, wełąianego koca, jakie podczas chłodów narzu-

ł

cają

na ramiona górale z Kaszmiru.
P-0d kocem człowiek trzymał małą ·grzałkę 'hinduskĄ
czangris. Nie odchodził. Stał na wpół obrócony do ognia. Płomie·
nie oświetlały z boku jego policzki i kąciki ust. Nie odwracał gło
wy, jakby nie chciał, aby sahib zobaczył jego twarz.
do dodwałła - pogania·
Człowiek mówił coś niezrozumiale
-cza wielbłądów.
„Chora noga.„ wrzód w kolanie„." - oto słowa, które doszły
do uszów Hodsona. Tak, to coś o chorej nodze wielbłąda.
Nie, to nie była jasna sprawa„. I ta odwrócona twarz„. Nie
wyraźne domysły i głuche rozdrażnienie zaczynało ·męczyć Anglika.
Człowiek, który zbliżył się do ogniska, stał nieruchomo, od....
wracając u,parcie twarz. Zdawało się, że s~ę uśmiecha. A może to
płomień rzuca taki dziwny odblask na jego obli-cze?
Noc była ciemna. H~on oderwał wzrok od ogniska i nagle
duży silny plomiel'i buchnął mu w oczy - ;prosto z nieba.
Wielki ogień! Coś się pali i to gdzieś zupełnie blisko, za wsią.
„To przecież bungalow kolektora" - poznał Hodson.
Gwałtowne, szerokie płomienie kłębiły się przed nim. Długimi jęzorami wystrzelały w niebo, jak gdyby mówiąc: - „Patrz!
To ja - ogie11. „.Zywy ogleń!.„ Nie milczę... Mszczę się.„ oto moja
wolały płomienie, - Wszystko bę-.
odpowiedź! Nie ulegliśmy!. .„ dzie czerwone! Nie będziemy dłużej · milczeć!.„"
To była odpowi edź dana Hodsonowi w zwiazku z wvpadkami
•
·
minionego dnia.
Pows tanie! :..._ to była odpowiedź!
Rajoci podpalili bungalow kolektora a ludzie, zebrani na podwórzu, rozbiegli się.
Hodson lli'.łyszał t~po~ nóg, biegnących w różne strony, zgiełk
tłumu, okrzyki. .. Rzucił się naprzód.
Pandy! - usłyszał poprzez huk. - Pandy!
„Pand~?" W blyskawicznym skojarzeniu zbiegło się wszyst!k~ w umy~le. Hodso~a; - c~erwony kwiatek, z~iastun powstania,
~"'ndy - u~1ę człow1eKa'. zbiegłego spod szubienicy i - ten rosły,
s~ny <;złowl ek ,P:;zy ogmsku... Oto dlac~go nieznajomy chował
twarz! To przec~e~ był Pan~y! Pandy! Gdzież on jest teraz?
Ten
.~odson wroc1ł do ogniska. Wkoło miotali się służący.
człowiek? Poszedł. Nawet śladu po nim nic zostało, .Prócz węgli
CD. c. n)·
z czangr1sa, rozsypanych na ziem.L
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UWAGA, CZl'TELNICY!
Kolejne 13 kuponów - wypełnionych czytelnie nalczy odesłać w dniu 20
grudnia 1949 r. na adres: Redakcja „Głosu", Lódź - Piotrkowska 86, III pię
tro, front - dla działu „Rozrywki umysłowe",
WsRóD CZYTELNIKóW, RTóRZY NADEśLĄ KUN>NY ZAWIEROZLO!-.OWANR ZOSTAN .\
RAJĄCE TRAFNE ROZWIĄZANIA CENNE NAGRODY: WIECZNE PióRA KSIĄżKI ZEGAREK KlEs_zoNKOWY. ZEGAREK NA R~K:Ę:, SERWIS Do KAWY NA 12 OSóB
I WiELE INNYCH NAGltuD • .
D-08054

