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„Sila. bolszewiliów,
lega na l>)l11, że umiei<i
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Hołd

setek 1nilionó'v ludzi

'v olJro11ie pok9ju

])O-

otac::ać nas::ą JJ<l1'1Ż('

ts llw uc::~li bc:::.parlt)in,ych, ale sami uczsli się od nich."
be:::.vart~,i;n,\lclz, żeb,\1 nie

Józefa Stalina

'valczących

l1omynistów

nie odgrad:::.ali się od bez.partsin~,1ch, ±.eb~;}
partsiniaq1 nie :::.ashlepiali się w same; skoruvie parltJjnej, :!::,eb» nie chełpili się swoją
vart~,iinościq, lee::::. przvsluc!ziu·ali sźę g łosowi

Przed 70-leciem urodzin
Ge11erałlssitnu~a

siła

ivielomilionowpm afil&'Wem be::.part»;n» m. "1,i1,
bolsz.ewźq1, nie osir.t,rJ,n ęlib~1śms t8 ch sukcesów, laóre mamp Jera::::., gdsbJ1śm8 nie umieli
zdobsć dla partii ::aufania milionów be::::.part~i;n»clt robot11ików i chlooów. A cz~go Lrzeba do lego ? Tr::eba, że b8 parl»iniac~

ORGAN ·wK · ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ
PARTII ROBOTNICZEJ
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(Zagadnienia Leninizmu - str. 390)
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pochodzącą z krążownika „Francja",
, ,,I/li '
którego załoga nie chciała walczyć
„
.............„ .... 'H++. . .„.„„. ~ ~······
We w·szystkich miastach i ws:ach
przeclwko młodej Republice Radziec ludowo - demokratycz.nej Republidza obozu postępu j pokoju - Generalissimusa Józefa Stalina.
• Z całc~o świata płyną do l\Toskwy podarki dla Dostojnego Sole· · kiej.
błyskawicznym
k i Koreańskiej odbywają się zgroWęgry
madzenia i akadem ie. poświęcone
ntzantn. lV setkach tysięc;\' l;stów, skierowanych do Józefa Stalina,
znajdujemy wyrazy hołdu, czci, uwielbienia i gorącej miłości, pły•
., •
r
życ:u i działalności Józefa Stalina.
11
Współza\vodn!ctwo ku czci 70-lenące z §erc setek milionów ludzi, - których łączy wspólna sprawa
Te
'-.ł.l
]
wlelu miast;ich otwarto Wystaw
1
1
cia urodzin Wielkiego Stalina ogar- wy, poświęcone Wie:kiemu So:eni··
obrony pokoju.
·
~
'ł''t
.~
I nęło milionowe rzesze węgier!'klch
Oto co przynoszą ostatnie depesze:
j mas pracujacych. D~ walki ~ przeddarunków dla .Józefa Stalina, skla- terminowe wylrnname 3~l~tniego pia
Austria
Związek
danych przez 0 rganlzacje postępowe n~ gospodarczł'.go n~ dz1en 21 g,ructPrzygotowan.i do ttroczvsloścl 70- i demokratyczne oraz poszczególne , !'1 1 ~ v,:łączył~ się ty~ące robotni<>:ow,
• •
.
Masy pracujące Au~ t di aktywnie I
lec:a urodz:n ,Józefa Stal(na nabie- osoby.
, przygotowują się do obch0du 70-lemzymerów t techmków.
PEKIN (PAP). AgencJa No- marszu z zachodnleJ częsc1 proraia w Związku Radziec!;:!m co:<iz
w;rch Ch!n donosi o zajęciu przez wincji Kwantung. Kolumna ta
.
Pona:l 2.000 górn ików węgierskich cia urodzin Vv' ielkiego Stal:na„
Zwi :izek l\Ilodzieży KoWłoski
;:.~ e r;;zc i::o roz:ma chu.
.
.
.
Prasa po.·tępowa pubJ;irnje dz1emunlstycznej wydał z okazji 70-le- zaci ągnęło „Warty StaJinQwskl~".
Ludz;e radzieccy wyraża ją ~ wą cin urodzin Stalina orędzie, w któ- zwlększając znacznie wydajność pra siątki listóv„·. k tóre wyrażajq gorą- wojska luclowe miasta Czen-Nan· przebyła w ciągu ostatmch 3 dm
do \Vic.k'.cgo
b :: zgran i czną miłość
cą milo~{: dla Wodza całej pos 1c;po- Kwan, leżącego na granir:v Viet- 150 km. W czasie walk w poblirym składa najgoręt~ze życz,~nia cy.
\Vodza mas pracu5ących całe;::o świa
namu. l'.1iasto to zostało wyzwo- żu granicy Vietnamu wojska luwe j ludzkości.
Jub:Jatowl.
Wic1k:emu
ta n·spanial~·mi W~'cz;\·nami na CronW okresie przygoto\>~ń do uroW !'.ilku .dzielnicach Wiedni~ od- Ione pr~ez kolumn."' wo.i.sicowH., dowe rozbiły 33 dywiz1'ę kuomin·
<:ie współzawodnictwa socjalistyczne
,.,
,
były s :ę juz uroczyste. akademie, po
;cn·
włoski
i:-o. nowymi zwyci ęstwami przemy- czys tości jub:te uszowych
t angowsk ą.
·
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Zw!ązek
Ze
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stalinowski",
„zaciag
przeprowadza
\\·szystkii;h zalq!ków ZSRR plyr::i
Danii organ'zuie w Kopenh adze uro
•
do Mo~ kw:v 1>odarki, wy raż a jące :"aj werbując nowych członków.
ezys_tą a~ade~ię. pąśw:ęconq 'Józegłębsze i naj,.,,rde cznie 'sze ucm r 'a
I
fow1 Sta lmow1.
.'
200-miEonowego na rodu radziec;,le R 0ferat o życiu i dz:ała lno ści
F
go do Wielkiego Stalina.
Pociąg
Ś\-viata
Ludność Franci! przesyła w dal- Stalina wygłosi prze\\'odniczący Pur
Pisarze. 11oeri i muz:rcy radzieci;.v.
hołd szym cią~u dar.v urodzinowe dla Jó- tii Axel Larsen.
składają w swych ut worach
odszedł z Warszawy do Moskwy
genialnemu r-:auczycielO\\"f i Wodzo zefa Stalina.
l\Ifc;dzy innymi wd:n·a po poecie
wi. Do 1\Toskwy zaczynają prz.1·oy„Niech żyje Wódz i ~\au czy wanych w Związkach za,\·odowych
WARSZAWA (PAP). Dnia 16 bm.
pracu ją c ych rewolucyjnym .Jea n n :.cha rd Bloch
dele gacje rn35
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mas prarując•yc· h świata rirl
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odszedł
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wszystkich R epubJ:k Zwią z irnwy.::h. przf'.,łala rękopis
Z wielkim entuz.i az mem przy,;:oto- Sl>fl1eczrństwa polskiago dla GrnPra
Stalin!", „ Nierh żyje Jilzef CR ZZ tow. Burski - w im ien iu ca
Józef
Do stolicy r a d ziPck;ej p1·zybywają wh:c:,.· poko jową politykę ~wi<jz ku
Stalin - wielki Przyjaciel Polwują s i ę do obchodu 70-lecia uro- lissimusa Józefa Stalinli.
pracująct.>go,
s poleClleńst \\'a
rÓ\\·n!c:i: delegarje z krajó"" demo- Radzieckiego.
ski!'', „Niech żyje Wódz świalo lego
Lu dn-0:.ić s tolicy ude!mrowala 11!\Tatka . boha te ra Ruchu Oporu dz; n Stalina m asy pracujące H ulankracji ludowej.
pokoju, ch·mokraC"ji prze~yłam wrae. z daram i n ajgoręt
obozu.
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en
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rw
C7.e
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agonowy
w
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przesłala
1\'a C:z.erwonym Placu ro~ną nez.to .J:icque3 Decourt
i socjalizmu - Wielki Stalin!" sze u czucia m!łośc:i i płomienne ży
k tor<>j \~·idn! a ły ha s ł a, wyraz1Jace
wania. na których wkrótce rozjarzy szek. który syn jej no5i ł \\' dniu roz
W Amsterdamie otwart3 została uczu c:a narodu polskiego dla gc ,1ial
- g·łosiły hasta,
czenia Towarzyszow i Stalinowi.
h!llerO\\'CÓW.
przez
:;trze!ania
trampasię czerwień i;ztandarów i
WoWielkiego
dla
darów
wy9t:a,wa
pra c u j ących świa
mas
za
Wod
nego
c·zarnofloty
a
powstan'
Weterani
P a rowóz ozdobiony b ył w icikim
rentów. sławiących Wielkiego K0nDługo roziega się potęż.ny sp1ew
ta.
portretem Stal in a p c;c;lzla zn a nego h ymnu proletariackiego tynuatora clzi e ł L enina. Ludz:e ra- mor,;;kiej przesłali tablicQ z bronzu. dza narodów.
„fl!Lę
m a !aua polskiego Ko ście ln iak a .
dziecc:v :::fudiu.ią kla s.vków marksiz.
ówki"
dzynarod
N a Dworcu Gda ń ski m tlumnie ze
mu - lenin:mm i ż.vciory<: Wielk;c[rn
bra ł y ~ ' ę d elegacje w~zys1Jcc h zakła
Stalina. W cah·m kraju n:i setk.11:h
*
*
dów pracy War:;za wy. R az po ra;i;
akademii I zebrań m a'y pracu ~ące
D o Moi!k wy u dali s '.ę równ ież ro
„Niech ży ~e
ro z legały .się okrz~·l\i:
ZSRR om a wiają życ :e 'i d z.iał alność
botnicy polscy, k tó rzy pakowali i
W . el ~ i S talin!·', „N:cch ż yj e P r ezyStalina. W prnsie r a d zieck'ej pcija\\·i ają się artykuły czołowych publident B ierut!''
ładowali d a r y. Amb i c j ą robotników
przodowników
cyst ów. uczonych.
kiem Hadzieckim, krajem zwycię·
szej codziennej pracy i nauce hę- I
jest, aby dary dla J ózefa S talina d-0
Studenci ZA:.\IP-owcy II roku Wy·
„Pociąg z darami polskich ro
p i·ac)'. Po~ w;ęcone olbrz::mim za<łu d z iału Lekarskiego
~kieg·o socjalizmu, i czerpiąc z bo
d.l iemy dążyć do "ytkniętego
Gniwcrs\·tet:.i
w najlepszym porządku. '
szły
inteligeni
chłopów
botników,
gom Stall na w rozw oj u pań st wa 50- l.ód1.kieg-o wystosowali do Gene~·alis·
gatych · doś" iadcz eń Komsomołu,
przez Ciebie celu, prowadzącc,{O
cjalistye,e.nego.
poc !ąg, wiozący dary, w Ela
N
głębo
r.aszej
symbolem
jest
tów
w-<zy~tki
ze
się
ią"czyć
będziemy
'" szystkie narody do trwałego po
simu;;a Józefa Stalina list nas tępu .
W B alrn. gdzie J ózef S ta lin w c:a- j:1~ej tre~ci:
mi studentami ś wiata w ich wal·
dar
ldej czd i miłoś!'i dla Wielkiego blągu czeka lokomotywa koju. wolności i dobrob'.'·tu.
gu 3-ch la t· kierował rewolu cyjną
ce o niezawisłość narodową, o
Zobowi:p:ujemy się dołożyć naj„:\ly. studenci II roku WvdziaStalina, dla Tego, którego imię narodu lJOlskieg o dla Józefa Stalina.
si ę
':"·al.ką bol u~wik Ó\\\ ro zpo częła
prawo wszystkich do nauki i o jej
U!':ilniej .,zych starań i wytężyć
l'niwer~ytetu
Lekars kiego
łtt
wy!rnna mi
została
jest nierozerwalnie związane z Lokomotywa
.mb1leuszowa sC"s,ja nze rbe id !:a ńsJ,ic i
J>OstęJ>OWą treść, w ich walce o
wszr;tkie swe siły. liy zyskać doLódzkieg·o, zebrani dnia l:; grudnaszą wolnością, dla Tego, Jdó- przez załogę Zakła dów Przemy.siu
fi!ii rrutytutu Marksa-Engelsa- Le
pokój.
bre wyniki w nau<:e, a tym sa·
l1ia Pa ze!>raniu 29 Kola ZA.'.llP,
nma.
mym fak najsz) bdej przylą<'zyć
ry przewodzi obozowi postęllu, Metalo-wego im. , J ózefa Stalina.
w związku 1e zblii.ającą się do·
Towarzysztt
Ci,
żyrzymy
się do ~z e regów budowniczych so- 70-leria Twonio!'l~ chwilą
Stalinie. Wodzu światoweg·o pro1>okoju i socjalizmu, dla Tego,
cjalizmu w J>Ql'<ce.
~ch urodlin,, - . ~ragnien_iy . Ci.
letariatu, nby ś jak najdłnżPj prze
którego imię wyraża -triumf soZobowiązujemy !<ię wziąć czyn·
fowarzyszu Sialmie. zlozyc na·
wodził J>O'> lępowej hidzkości w jej
w
z "''"'
powiedział wśród
cjalizmu" w akcji zwakz:rni:i
udział
ny
Życzenia,
·>erclecznicjsze.
naj
i>ze
wake z ciemnymi :o:ilami ginące ·
szym c :ąr.u \Yia::!-:-n1ości o .!setkach po
analfabetyzmu, w ramach pn:e wyra~y hołdu i czci dla 'J'weg-:>
burzy oklasków zcbranyc·h wice
odpowiada
go k!Jpitalizmu •
prowadznnej u nas obecnie rozwielkiego dzieła w budowie Soprzewoclniczący Centralnej Raakcji.
leglej
cjalizmu i dla Twojej niczlomn.:>j
STUDEXCI 29 KQł,A ZA:\lP
<ly Zw. Zaw. - tow. Burski.
Przyrzekamy ('i, To\\·arzy,s zu,
w a !ki o pokój.
II r . medycyny.,
W i m :en~ u robot n ików, zorga n izo
iż zacieśniając więzy ze ZwiązZohowiązuje:ny się, że w na- I
l'\ a : : . ew z.alo fł i !wpalni
przeciw haniebnej polityce
.J:RZY D~_I narod~. świa~a, cała .Postępo~a, miłująca po·
Z AkoJ
ludzkosc obchorłzic będzie 70-lecle urodz10 Wielkiego Wo-
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ZNP protestuje
r.ządu

na apel kopalni im. Stalina

francuskiego

Z'lrzą rl
(PAP).
WA lł SZ,\\VA
G!ówm Z\1 ią1 ku Nauczyciels twa Polskie go '•:ystcsował energiczny prolest rlo fran c uski ego l'"1 i nist e r~ twa
Oś wiaiy, w kf órvm pii:tnuje polityk~
cfyskryminacji, s tosowanq przez rzą u
[rancu ,;ld wobec polsk ich demok I"cl·
I ~-czn ych dr ial <tczy oś wi a towi eh we
f ra ncji,

PZPW Nr. 2

dz·ałal no

ikczemna

przedstawicieli d9plomatgcznycl1 placówek francuskich m Polsce
Oskarżony Bukisow ujawnia szpiegowskie machinacje francuskich reakcjonistów

Picnyszy
:'Yp!OCLAW (PAP). , procesu a g ento\v w~' w1arlu
<lz1en
ira ncnskieg-o przed Rf'jonowy m ftą dcm Wojs kowym we Wrocławiu, Vt:J
p e łniły zeznan ia oskariom•go Bazy.
domagaJ·ą sie od rządu
l<'!!'O Buki„owa, który ujawnił ma r hi
• •
•
uznan1a Chin l,udowych nacje s zerokiej sieci wywiadu frnn
kiero\;·ane,p
\ V czas ie obrad cu-;kiego w Pol~ce,
PAR YŻ (PAP). francn-;
urzędników
tatowych
e
rzez
p
J"omisj · Sµra•v z·granicznych
1
1,
ki ej ~łu ż b)'. <l:.·J?loma tyc znej i k~ns u,
° ,
, '
'
1
11
m dzen.1 a N aroc.owc go.. dep.u IO\\ a na 11'. rnE:J. ~ J~wn 10nc z.o5t_aly p~w1ąza·
kom u n 1:>tyczn a Ma d elame B iaun w y I1 ma ~1·y1nadow br~lYJ"k1eg.o 1 fr?npowiedziała się za na tychmiastowym c11 ~k1ego i::i t ~rt>nie PoJ;;k1. Stw1er
uznaniem rządu Chin Ludowych przez ' ~,;on_o t~kze, ze dla !Pp;.zego m_asko
nad francu ski. Po ożvwione j dv sku - wama się, ·zastępca atta~he WOJS_ko,::j( Komisja postanowiła umieścić' tę w ego_ am.hasa dy francu,bej w W ar·
"Prawę na pierwszym punkcie poaząd c;z:1w;e u;r.y":ał w. stosun~ac.h ze c;wy
ku dziennego swych obrad, które m a - m1 ngenta1'!11 s zp1egol' sk11111 fał-;zyj ą się rozpc c7.ąć w p ol owie przyszłe· wego nazwiska.
J Na s ali sądowej obecny jest of:.
•
.
!JO ty godnia.
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KOMUNIKAT
po,;!ęwolno;ć n~ro-

Z okazJ"i 70-teJ· ror znicy urodzin Wielkiego Wodza ralej

powej lud zku~c i. . nie<;trud zone go bojownika o pokój i
dów GEXEIL\LISSI.'1{; S .\ .TóZEF.\ STALI~~A odbędzie się 11· dniu
odczyt
1~ grudnia JS.19 r . o god z. 10-t e j w sali kina „WJSLA" ST.\LJ:\O\\' ob. dt· I,EOXA SCil.\FF, \. n . t . „KOXSTYTUCJA
SKA". Po 0Jc1yde zo<tanie wy ~ \\ iet!ony film „ŻYCIE J>LA • •.\ lilii. Wstę1l za za1>roszeniami.
Podstawowa Organi7:acja P •Ht y jna PZPR Sądowników w ł,odzi
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Adwokatów w ł.orlzi.
Zwiazek Za worlowv Pra~own ików Sadownh i Prol;uratorskich
oraz- J,ódzki OdC:zi~ł Zn:e~zenia Prawnikó\; . JJe mokratów.
••••••••••••••••••••••••·····„••••••••••······••n•••••••••••••••• ~•··•••••••••"·••••••••••· 0 •·· ·
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70 roc:: : . niq.; urod-=.ill ToU'(ll":::::.~s-::. a Jó:::.<!fa Stalina

rządu :-:orzy sta oskarżona Yvonn e Bassa- 1 w zględnieniem ch ;~ra kteru przcclwdz:icych tran:.;portow.
sekre· Jer.
Bukisow do starczył ż;idan ych i n·
P o odczyta niu pclnego tekstu akt'l
tarz ambasady franeu skiej w Wa rI Velniam";
robow i c ~,r
s:rnwie, p. Ra ymond Luporte. R ozp-.·a o~karicnia, pierwszy zez nawał osk. formacji, które pr:t.eka zane zo.;tały
:: ali si ę
::obowią
Dwóihi''
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i w ob.>ze1nyc h wyjai\ni'.)· s kieg o w Krakowi e do a mbasad y Ho
~7. U'l"B ki korP8ponden t oficjalnej fra n do winy
w~ 1 lw11ać dodathou·o w
cusk iej _ agencji ' prasowej (Agen : e ni ach n:i;wi e tlił !:'zczegóły swej dz i:i publi ki Francus ki ej w 'Var ;;zawie.
dniu 20 p,rudnia <fr. iemlN
wypłacono ''ówcz 1s
1'' rance Presse ), p. P ierre :IIarschall, ła lno:ic i szpiego wsk iej. Bukis ow na· O skarżonemu
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W toku ustalania personalii, dw:ij
o~k arżeni

ob:.•watele francuscy, J ózef Fcldci!:jen i Albert Hoffmann r r o
szą o 5 p1·o ~towa nie danych aktu o.;·
kadenia, oświ adczaj:~c, że ~ą n2ro·
a nie nicmiecd o wośc i fran cuskiej·

k iej.
„kh b in F ra nzose" - oświadczył
' ·a wesołości sali osk. Fcldei'ien.
posro
l\alciy zaznaczyć, że: zarówno obaj
ci o'karżeni ohywatele fran cuscy,
jak i ohy 1..-atel niemiecki Wilhelm
Hild wah tJlko język niemiecki i
przesłuchiwani są za po~ rednicbem
Z llun1acza fra ncuski eg'J
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Idziemy niepowstrżymanie naprzód
za przewodem Towarzy~za Stalina
IJroczqstq· adre§.
UKOCHANY NASZ NAUCZYCIELU,
PRZYJACIELU NASZEJ WOLNEJ
MŁODOSCII

Przywiodła

nas do naszej stolicy
ogólnokrajowa sztafeta,· zorganii:owana przez młodzież polską dla uczcze·
nia 70-lecia Twoich urodzin.

••••••••••••••m•••••••••••••••••••••

Energetyka

wykonała

plan trzyletni
WARSZAWA (PAP). - Do dnia
lZ bm„ tj. na 19 dni przed terminem
zakład1 wytwórcze, podległe Central
nemu Zarządowi Energetyki. wyko.
nały 3-letni globalny plan produkcji.
Pracownicy energetyki zobowiązali
a.ie do końca br. przekroczyć plan 3.
letni o 3 proc.

1n1lodzieżq p~l§kiej

Jak Polska długa l szeroka, w
miastach, wsiach t miasteczkach,
w hutach, kopalniach l fabrykach,
w uniwersytetach l szkołach od·
było się 24.219 zebrań, w których
wzięło udział ponad 2.100.000 mło·
dzieży, wyrażając swe uczuci" miłości i przywiązania do Ciebie, do
Twego dzieła 1 przyjmując zobowiązania
dla uczczenia Twoich
urodzin.
Nie jest przypadkiem, że życzenia
dla Ciebie od polskiej młodzieży
brzmią jak meldunki bojowe. Ty nas
uczysz, że prawdziwe ludzkie życic
to walka o to, by słowo ,,CZŁO
WlEK" zawsze i wszędzie brzmiało
dumnie, walka o nowy, socjalistyczny ustrój społeczny.
.
Ty wskazujesz, że nowe, radosne
życie;-po wyzwoleniu z jarzma wvzyskiwaczy, możemy stworzyć jedynie

młodzieży dadzą naszemu krajowi
dodatkowo ponad plan produkcję
wRrtości
ponad 400.000.000 zło·
tych.
W ten sposób przez coraz wydajniejsza i coraz lepszą pracę nasza
robotnicza i chłopsl<a młod:zież ze.
spala się z klasą robotniczą 1 rałym
ludem pracującym w wielkiej bitwie
o zbudowanie podstaw socjalizmu w
naszym kraju.
Ty wskazujesz, że doniosłym zadaniem w budowie socjalizmu jest masowy marsz rewolucyjnej młodzieży
po zdobyci~ wiedzy,
Ty wskazujesz, że w walce i pracy
rewolucyjnej największym niebez·
picczeństwem
jest samouspokojenie
i beztroska, lekceważenie trudności i
niedostrzeganie wroga klasowego. ,
\V naszych szeregach rosną i wy·
własną, uporczywą, twórczą pracą.
chowują się nowe kadry rewolucyj·
Podjęte dla uczczenia Twoich nych bojowników. Chcemy być wierurodzin zobowiązania produkcyjne nym pomocnikiem naszej klasy ro·
naszej robotniczej l chłopskiej boln!c:.:ej i pracujących
chłopów.
Chcemy być niezawodną młod"' zmla
ną, która dalej poprowadzi dzieło so·

Dar Wojska Polsk.iego

cjałizmu.

przewod1.lsz temu obozowi Ty,
Towarzyszu Stalinie - Genialny
Nauczycielu ł Wielki Wodzu mas
)lrucnjącycb wszystkich narodów.
W przeddzień Twojego siedemdziesięciolecia, przesyłamy Tobie .i naredom wielkiego Związku Radzieckiego 7. głębi naszvch serc płynące

życzenia szczęścia i pomyślności.
Składamy Ci zarazem
urociyste
ślubowanie, że Twoje dzieło 1 Twoje

życie będą dla nas zawsze wzorem
l pnykładent, jak należy pracować
i walczyć, o szczęście naszego naro-

dn, o zwycięstwo mas pracujących
całego świata, o wielką sprawę Po·
koju i S:-.cjalizmu.

Załoga

PZPR im.

następnie zost:ił

odpowiada n a apel kopalni im. J. Stalina

Polskie
obiekty wojskowe
inieresujq francuskich
· „dyplomatów"

;;=~r::~::~~::;n:n~:i:: Naród bułearski na drodze do socjal izmu

Listy z.życzeniami dla Wielkiego Jubilata

I

Barbarzyńskie
wobec niewinnie

metody
policji
Mocha
wicekonsula

więzionego

Szczerbińskiego

ZnaD1ienne DJiłezenie rządu francuskiego
Wypowiedź rzecznika polskiego MSZ - Wiktora Grosza

WARSZAWA (PAP). Rzecznik l\ISZ. min. pełn. Wiktor Gr06:s
pn;edsta.wil swój punkt widzenia na sprawę wicekonsula Szczerbińskie
ro. oto wypowiedź mln. Grosza:

„Naleriało by wyjaśnić
przede I mego faktu aresztowania posiadacza
l'l&y&tk:im, o jaką sprawę chodzi. paszportu dyplomatycznego. ' PrzyWiele już pisano o aresztowaniu i pominam, że władze polskie, mając
positawieniu naszego wicekonsula w obfity materjał mówiący o działałstan oskaden'ia. Nie wiem nat.o- nOŚ<'i szpiegowskiej francuskich u-

miast, jaki jest rzeczywisty przebieg rzędników dyplomatycznych de Metego oskarżenia poza sprzecznymi re i Renaud, zażądały Jedynie Ich
informacjami prasy francuskiej.
wyja:ulu z Polski.
Sledztwo we Francji, ipodobnie
Podobnie co do wicekonsula Boijak w Polsce, jest taj.ne. Jednakże te o które"o niele"alnej działalności
władz~ pol~kie uzn~ły za stoSO\\'l'.e wladze poiskie \~edz;ialy oddawna
opublikowac zema~ia pana _Rob~- - jego immunitet dyplomatyczny
n~au po to, a~y poirn!o;·n:?"wac op1- był przez nas szanowany i p. Boite
mę publicmą i wykazac, lZ. areszto- został aresztowany d(}piero w odpo
wanie il. postawienie w stan oskarże w .~dzi na bezprawne aresztowanie
nia pa!la Robłneau było w pełni u- polsklego dyplomaty, wicekonsula
z.asadruone.
Szczerbińskiego,
Natomiast, gdy chodzi o wicekon
Istnieje jednak Inna sprawa wice
sula Szczerbińskiego, żadnych ta- konsula Szc1.erbińskiego, zna.na Rzą
kich oświadczeń oficjalnych ze stro dowi Polskiemu i uważana prze<reń
ny francuskiej nie było. Nie wyJaś- rz.a i9totną. Sprawa wicekonsula
nlooo też ze strony fra11cusk!ej s~: _Szczerbińskiego przedwko policjan

tom, którzy go przesłuchiwali, a kłó
rych oskarża o torturowanie. Nieste
ty tutaj również nie wiemy, jakie
6ą losy tej skargi. Sprostowanie ze
strony władz francuskich przybrało
dziwną formę i rozłożone było dziw
nie w czasie. Sprawiało ono wraże
nie, iż w·zmiankowana sprawa jest
dla władz francuskich wysoce kło
potliwa.
Chciałbym przy tej
spo·obno~ci
?JWrócić uwagę na inne jeszcze spra
wy.
Konsulat R. P. w Paryżu wniósł
niedawno skargę do władz franr.us.kich przeciwko fałszerzom paszi>or
tów polsldch. Otóż główny świadek
oskarżenia w tej sprawie pan ErIic:..son zo:tał niedawno wezwany
na polic\ję i tam brutalnie pobity,
prrz.y czym pobicie to mialo na celu
wynmszenle cofnięcia zezna.ń obcią
żaj<!Cych,
a zosfalo stwierdzone
świadectv:em lekarskim. Tc brutalne I barbarzyńskie metody stają się
regułą w stosunku do obywateli pol

I

przqbql do 1Yoskw1_1
MOSl{WA (PAP). Jak donosi agencja TASS, dnia 16 irudnia przy
był do :Moskwy przewoclniczący cen
tralnego rządu ludowego Chińskiej
Republiki
Ludowej l\IAO TSETUNG. Wraz z nim przybyli profesor Tsen-Bo-Tsan i inne towarzyszące mu osoby.
Na dworcu, gościa chińskfogo powiotali wicepremier Mołotow, wkepremier marszałek Bulganin, m!r.ister ha,ndlu zagranicznego Mienszy
kow, wiceminister Spraw Z1;::ra:Ucz
nych Gromyko i inne os:>b\stości.
Na powitanie Mao Tse-Tunga przy
byli członkowie ambasady Chiłl
sklej Republiki Ludowej l anbasadorem Wan Tsla-Sianem na czele,
jak również przedstawiciele dyplo-

I

matyc:mi krajów demokracji ludowej, m. in. charge d'a!faires Polski
- ZambrovdC!l oraz p. o. szefa misji dyplomatycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Wol!.
Równocześnie do Moskwy przybył
ambasador ZSRR w Chińskiej Republice Ludowej Roszczin.
Na peronie dworca ustawiła sł~
kompahia honorowa. Orkiestra r,de
grała hymny państwowe ~hińskl!j
Republiki Ludowej i ZSRR. D\\•oruc
udekorowany był flagami obu krajów.
Mao T~e-Tung wyglo!ił na dwor
cu przemówienie, które z.akoi'lczył okrzykiem na cit'ść przyJain\ i współ
pracy obu kraJów.

działalność

Oskarżony Bukisow ujawnia szpiegowskie machinacje francuskich reakcjonistów

(Dokończenie ze str. 1-ej)
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skontaktowany z Ó"t'
Na _przykładzie Twego życia t dzla- C7.esnym wicekonsulem francuskim
lal!losci uczyć się będziemy rewolu- w Krakowie p. Ayma.r de Brossin
cyjnego haitu i męstwa, nicustraszo· de Mere,
~ .f..
no~Ci w \~alce z wrogiem klasowym,
it::?t::
_WARSZAWA (~AP). 70 ~ocz-1 syłki gablotę minister Obrony Naro- um1lowarua ludu pracującego, bezgra
Sp!ę żynq
mcę urodzin Wojsko Polskie ofiaro- dowej
Marszałek Konstantv
Ro- i;i~z~ego o?dania dla sprawy wolnop
vmje
Generalissimusowi Stalinowi kossowski w towarzystwie I v;ic~mi sc1 1 '>Zczęi;c1d mas pracujących, dla
tl0g0 W
0 SCe
gablotę, zawierającą zabytkową broń. nistra Obrony Narodowej gen. t>ryga- 107;.woju naszej ojczyzny i postepu
Przewodniczący: Jakie stanowi~k'J
Dar len jest wyrazem gorących ciy Edw.uda Ochaba, szefa Sztab11 Ge- ogol no ludzkiego.
zajmował de l\lere w organizacji wy
nezuć mlł~ści i hołd~1 żołnierzy Ludo- 11eralnego gen„ broni Władysława
Ucząc
się
na dośwladuenlu wiadu francuskiego w Pulscc 1
\~·e~o Wojska Polskiego dla Ge~era- Korczyca i szefa Głównego Zt1nądu
o~karżony: Dowiedziałem się póź
WKP(b)
bohaterskiej młodzieży
hss1musa Stalina - Wodza śwtato· Polityczno-Wychowawczego gen. bry·
radzieckiej, jej leninowsko-stali- niej, że był on główną o~ohi.~toś;;i~
weg_o obo7.u _pokoju, demokracji i so- gady Mieczysława Wągrowskiego.
nowsklego Ko!T\somołu, będziemy w wy" iadzie. Spotykałem się z nim
rfahzmu, Wielkiego Przyjaciela PolDar Wojska Polskiego dla Genl'ramas1erować stale naprzód, po re- bardzo często. Za każdym razem da
tkl.
lissimusa Józefa Stalina obejrzał rówwolucyjnej drodze socjalizmu.
wał mi on szrzególowe in~trukrje od
Dnla 14_ grudnia w Muzeum Woj- r.iei attache wojskowy ZSRR gen.
Jesteśmy pewni zwycięstwa oho no§nie w~rkonania
zleconych mi za1ka Polskiego obejrzał gotową do wy mjr. A. Orłow.
zn pokoju i postępu, ponieważ dań wywiadowczych.
Eukisow zeznaje dalej, że z polecenia de Mere wyjP.żdiał często w
teren. gdzie sporządzał plany oraz
7.hierał dane dotyc7ąre obiektów wo-j
skowych-przeważnie lotnisk i ko·
szar. Pott"ZCbne informacje 7.dobywał m. in. w roz.r:nowach z przygod
W odpowiedzi na zew górników
Tkalnia Nowa zwiększy dzienną wej - 20 tkaczy, na wvkoiiczal- nie poznanymi ludźmi oraz od
~ sosnowiec~iej kopalni im. J. Sta produkcję tkanin o 16,52 procent. ni. ilość robotników, ktÓrzy wy- swych znajomych.
lma, robotnicy łódzkich zakładów W ramach dodatkowych zobowią daJ~ą pracą zadokumentują swą
bawełnianych im. J. Stalina J>O- zań zwiększona zostanie ilość ucze wdzięczność i miłość dla Tow. Sta
st~nowi~i u!zcić 70 rocznicę uro- stników Stalinowskich Dni Pracy. lina wzrośnie o 200 osób
dztn W1elk1ego Wodza dodatkoW przędzalni Księży Młyn zgłoPZPB im. J. Stalina oka'.żą, że są
wymi zobowiązaniami produkcyj siło się dodatkowo 75 robotników, godne rzaszczytu jaki je spotkał.
nymi.
którzy wezmą udział w StalinowM. Kordos
Bnkisow na. polecenie
swych
Przedstawiciele wszystkich · od- skich Dniach Pracy
terenie G
korespondent „Głosu!'
zwier1rhników
wyjeżdżał w teren z
dz.iałów produkcyjnych, dyrekcji, - 50 :robotniltów, 'w Tkaln.i No·
PZPB im. J. Stalina
organizacji partyjnej, rady zakła- - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . :_ _ ___:,:~ kompasem oraz prz~nądami potrze
bnymi dla spQl'z~ia. siklców obiekt(1w wojskowych. Dzlalal on poc:r.ątkowo w województwie kieleckim ·a następnie odbył 10 podróży
!'Izy sw11 produkcję dzienną o 18,51 Qrędzie Bułgarskiego Frontu Patriotycznego n& Do-lny Sląsk, ponieważ teren ten
proc.,
SOFIA (PAP). W związku z wzywając ich do głosowania na kan· szczególnie interesował de Mere.
,.Z każdego wyjazdu przY\J\.·oziłem
przędzalnia odpadkowa 'POdnie wyz~aczonymi na 18 .grudnia wybo-. dydatów Frontu Patriotycznego.
sie produkcję o 8,53 procent,
rami do Zgromadzenia Narodowego l
Zwycięstwo Frontu Patriotyczntl> informacje - po~iedział oskarżony.
przędzalnia średnioprzędna wy· Rad Okr_ęgowych, Rada . Naczelna go w wyborach - stwierdza orędzie De ~tere pourzał mnie, jak sporzą
dzać plany i dokonywać obserwacji,
produkuje w tym dniu o 6,06 proc. Bułg~rsk1ego Fron~u Patr1otyczne~o --:jeszcze bardri:iej wzmocni sytuację Uczył
mnie rozpoma·wania ponczeprzędzy więcej.
opubhkowala orędz1e do wyborcow międzynarodową naszego kraju, jes.: gólnych typów sam-0lotów na lotnicze bardziej wzmocni przyjaź11 na~z·~ skach, demonstrując mi u · siebie odgo narodu z narodami Zwiazku Ra- powiednie modele samolotów wojdzieckiego i krajów demokracji lu- skowych, jak również _rysunki dydowej.
stynkcji wojskowyrb używnnyrh w
Wyborcy! - stwierdza na zakoń· Woj'iku Polskim. De Merc kazał mi
śle masowo robotnicza Łódź
czenie orędzie. - Pried nami ot" ie- również werbo'.Ą·ać nowych agentów
Wczoraj w późnych godzinach wie cklch - Wodza l\lięd'lynarodowej rają się ""'Paniale perspeictywy. do S\V{'j sieci. szpiegowskiej·'.
Naród na!llz; który jest gospodarzem
czornych odwiedziili':imy Urząd Pecz Klasy Robotniczej.
Oskarżony podkreśla, że
konsul
towy Łódź 2, gdzie zbiera się i sc!·Z worków pocztowych wy,;ypują swego losu, zjednoczony pod sztand;i francuski w Krakowie Leautler był
rami
Frontu Patriotycznego pod kie doskonale poinformowany o jego
tuje listy z całego miasta.
się coraz to nowe korespondencje.
rownictwem Bułgarskiej Partii KQ·
Bez przerwy wre tutaj gorącz'co
Piszą do To.w. Stalina
wszyscy: munit1tycznej, natchniony testamen- S1!1Jiegowskiej działalności, gdyż roz
~;a praca.
Wśród wielu tysięcy limowy między Bukisowem a de Me
robotnicy, chłopi, inteligencja, kostów oraz kart pocztowych znajctuJe biety i dzieci - każdy, tak jak po- tem nasz€:go Nauczyciela i ·wodza- re oraz przekazywanie materiałów
Georgi Dymitrowa, 'll'.zma<;niaj~e
$1ę 'ogrmnna ilość korespondencji do
trafi, śpieszy wyrazić Mu swe uczn pogłębiając wierną 1 niezmienną odbywało się bardzo często w obecGeneralissimusa. Józefa Stalina.
ności konsula.
cia z okazji 70 . rocznicy urodzlu.
przyjaźń z narodami Wielkiego Zwią
Listy, karty pocz:towe, adresowane
We \'.rrześniu 1948 r. de Mere wy
c:z.ęstok.roć nie·wprawną ręką robotListy te n:osą ze sobą najserdecz- zku Radz!eckiego, z genialnym wo- jechał do Wrocła\J\."ia, gdzie zastępo
ttik.ów i dzieci. Roodzielniki prze- niejsze żY.czerua i pozdrowien:a cd dzem całej postępowej ludzkości Jó- wał konsula Guy l'.Ionge. · Kazał on
znaczone na koresponden~;~ do Mo polskiej klasy robotniczej, od na.ro- zefem Stalinem na czele - pokona BukL,owoV1i udać się do Warszawy,
skwy są pt7.epełnione. Płyną listy du, który swój wolny byt i szc.zę wszystkie przeszkody na swej dro - i zameldować się tam u majora Mer
mii!$.Zkańc6w
naszego miasta do ście
rz.awdz;ięcza
Towariyszowi dze i zbuduje nowe życie - 11zczęśli cier w ambasadzie francuskiej w
Wielkiego Wodza Narodów Radzie- Sta.linowi.
Wł socjalistyczną Bułgarit.
Warszawie. Bukisow poprosił sekre
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skich we Francji, zwłaszcza jeśli
priyporrmi się sprawę Wdowiaka i
Martyńskiego,
również torturowanych w SV\"Oim czai:ie przez policję
franooską. Wdowiak, jak wfadomo,
został callcowicie uniewinniony na
rnzprawie sądowej, a śledztwo w
stosunku do Martyńsk!ego zostało
umorzone z powodu braku jakichkolwiek cech przestępstwa, i.JO czym
Martyński
został
nich..-łoczn!e z
Francji \Vysledlony.
Dla Rz.ądu Polskiego jest absolut
n!e jasne, że przeciwko wic~konsu
lowi Szczerbińsk!emu władze francuskie nie potrafią wystu1ąć żad
nych oskarżeń, ponieważ jest on
niewinny, 'li. zastosowana wobec nic
go metoda wymuszania urojonych
zeznań torturami zakończyła się na
turalrvie niepowodzeniem.
Polska opinia publiczna ocz,ekuje
zwolnienia Szczerbińskiego i zadość
uczynienia za kn:ywdy. jakich doznał ze i;trony władz francui;kich.

tai·kę o skontaktowanie go z majo- fikował jako rdjęcie
0

mjr.

l'tlercl~r.

rem Mercier. Sekretarka wprowa- Ta sama fotografia została natłęP·
dzila go do wicekonsu1a Boite, któ- nie akazana osk. Ba111&ler.
ry badał szczegółowo życiorys Buki
sowa, a po prz.vbyc:u majora Mercier - uczestniczył w rozmowie.
się
Major :Mercier oświadczył oskarżonemu, że wyjeżdża do Frnncjl. a od
\V
tej chwili pomagać Bukisowowi w
Pr7ewodnlczący: Kogo oskarżona
pracy S7.plegowsfilej bc:dzie wicekon
sul Boite.
rozpoznaje 11a tej fotografii?
r
Osk. Bassaler: To Jest ntir Humm,
zastępca attaehe wojskoweco przy
ambasadzie franeuskiej w Waraz&wic.
Zanim przystąpiono do dalszego
przesłuchiwania osk. Buk!sowa p!".1.e
N'a pytanie prze·,vod:Jlczącego o*. wo<lniczący na wniosek prokuratora
Buk~•ow zeznnje, że od wlcekonsu- z1,1,-raca uwagę znajdującemu !ię na
la Boite. który był w kontrwywia- sali oficjalnemu obserwatorowi 7.
llzie francuskim, oil."7.ymał polece- ramienia rządu francuskiego, p. La
nie obserwowania unędników kon- porte ornz dwom towarzysząc~m
sulatu francuskiego we Wrocławiu, mu osobom - tlumaczO'\vi oraz żo
gdzie o:::ckarżonego zatnidniono po- ni~ radcy handlowego ambasady, p.
7.0rnie jako portiera. Na polecenie Sa11lens, aby zaprzestali dawania
Boite, Ilukisow miał też doetarczać zna.ków porozumiewawczych 011k.
danych dotycz:\Cych polskiej shuby Bassaler, gdyż w przecllVUym rasie
be-zpieczeństwa.
Sąd poproS"i te oeob:r o opnnczenle
Przewodniczący: Oą wicekoiuul sali rozpr&w.
Boite ka1.ał oskarżonemu śledz.ić
wszystkich urzędników konsulatu
kazał
we Wrocławiu?
niszczyć
Osk. Buklsow: Tak jest - ~1,rszyst
kich, z wyjątkiem sekretarki konwentylację
sulatu Yvonne Bas..<taler.
Oskarżony Bukisow stwierdzll, ±e
ponieważ jego praca poTtiera nie u
Osk. Bukisow podał róv."11ie!, że
spra\\iedE'W:iała częstych
pcxlróży de l\Iere polec:ł mu rozpracowanie
po Doj,nym Sląsku, Mercier zapro- pewnego obiektu fabrycznego ocaz
v;adz!t go do „ur7.ędu poszukiwania ' lotniska, zaznaC'l.ając przy tym, 7.e
majątku francuskiego" na Dolnym informacje te potrzebne są wyWiaśląsku, gdz:ie niejaki Chevalier ·w·y dowi brytyjskiemu. De Mere polecił
stawił mu fałszywe papiery, urno- oskarżonemu zwerbowanie ok. 18 lu
żEwiające S\\."Obodne poruszanie s5.ę dzl dla akcji sabotażowej, która
w terenie.
m;ała być przeprowadzona przez u
· Przewodniczący: Ilu agentów zwer s1.kadza.nie maszyn or82'. urząduń
bowal oskarżony podczas swych po wentylacyjnych w kopalniach doldróży?
nośląsldch. De Mere karzał . również
Osk. Buklsow: Zwerbowałem 3 oskarżonemu roz..siewać wśród inte
ludz:i, w tym mego kolegę z Francji, resantów konsulatu francuskiego
niejakiego Mańkowskiego.
we Wrocła,v·iu fałszywe wiadomości. •
Oskarżony utrz)muje. że pa.rokrot
nie zwracał się do de Mere z proś
bą, aby dotrzymał S\\"Cj ob'.etnicy 1
Wrocławiu
umoi':1iwił mu wyjazd
do Francji.
De Mere jednak oświadczał mu za
każdym razem, że jeszcze nle nade
służbie
szła pora wyjazdu, i że jest on jePrzewodniczący: Jakiego rodzaju
go najlepszym agentem. Oskarżony
kontakty szpiegowskie utrzymywał zeznaje, że de Mere na wypadek sa
oskarżony, pracując jako portier w
mowolnego wyjazdu do Francji gro
konsulacie we Wrocławiu?
z!ł francuskim sądem wojskowym,
Oskariony: Zetknąłem się z osk. któryby sąd.ził wówczas Buk:Sowa
Bildem. którego przedstawił mi de jako dezertera.
Mere. Kazano mi przekazywać de
Przewodniczący :i:apytu.ie następ
J.\!lere korespondencję od inżyniera
Hilde. Kontaktowałem się również z n:e Buki.sowa, kto był obecny przy
oskarżoną, J;Sassaler.
Dowied1iałem jego naradach z de Mere w Warsię, ie od lat pracuje dla "·ywiadu szaw!e.
francuskiego. Od niej tei dowiedrla
Iem się, że urzędniczka konsulatu
.llarla Kubisiak ró·wnleż zatrudniona jest w wywiadzie.
Przewodniczący: Czy kon.."111 Mon
ge wied:z:iał, że oskarżony jest w
służbie w:r.viadu franc.ui;kiego?
Oskarżony:
Tak jest. Zwalniał
mnie z pracy dwa razy w tygodniu,
Buk.isow stwic.rd~a w odpowiedrz.i,
abym mógł wyjcżd:i.ać w teren. Ma że przy przekazywanlu materiałów
terialy S'LPiegowskie dostarczane szpiegov.rskich obecny był - jak s.ię
przeze ITll1lie, konsul Monge przecho wyraża - ,,pewien Frarncm:, którego
wywal w swojej kasie pancernej i obecnie Vl'idzę tu na sali roi.;praw''.
przesyłał do ambasady
pocztą dy- Kiedy przewodniczący prosi o bliż
plomatyczną,
która odchodziła z sze określenie owego Francuza, BaWrocławia co 15 dni. Oprócz moich zyli Bukiaow wskazuje na oficjalne
materiałów, przekazy\\-ane także by go obserwatora procesu z ramienia
ły raporty szpiegowskie Marii Ku- rządu francuskiego, 1-g-o sekreta.na
bisiak oraiz Yvonne Bassaler. PoC"L- ambasad~· w Warszawie, p, Raym-0n
tę tę sam często przewoziłem, zao- da Laportc.
patrzony w zaświadczenie kbnsulaNa pyt<mie ;:wego obrońcy Bukilu, że jestem kutie-rem dyplomaty- sow wyjaśnia, że jako portier otrzy
cznym i nie wolno mnie rewidować. mywał w konsulacie francuskim
sta
Pocztę doręczałem w Warszawie de
le miesięczne wynagrodzenie - 26
Mere, który w owym czasie pełnił tys. zł., a za pracę szpiegowski\
WY
tam funkcję archiwisty.
płacano mu miesięcznie 100 ty-s. zł.
Przewodniczący:
Czy oskarżony
W tym miejscu przewodniczący
proze:k:azywał kiedy
do Warszawy zarząd'l.ił tajność
rozprawy,
mater;ały szpiegowsk:e os:t . . Hi!d?
Oskarżony: Tak jest. Dawał mi on
dwa razy korespondencię dla de
Mere. Pamiętam. że był tam jakiś
ffiln,
szkic i mapka. P()Za tym HiJd dodo 1\-f OSk y
starczył próbkę pewnego metalu. Do
W
\,yiedzia łem slę o tym stąd, że de
1\IOSKWA (PAP). W piątek przy
Merc polecił mi najpierw wy~zuka- był tu z B<:rlina niinister Spraw Za
n-ie takiej próbki, a kiedy długo 11ie granicznycb ZSRR - Wyszyński.
wykonywałem tego polecenia,
Ministra WyS!Zy1lskiego powitali
Mere oświadczył mi, że już mu ·to na lotnisku wiceministrowie spraw
jest niepotrzebne, ponieważ próbkę zagranirznych ZSRR: Gromyk-0, 1:,ataką otr.z:-mał od osk. Hilda.
uTcntiew I Zorin or:lz przedstawicif'
Następnie prz;ewodnlt'1~cy Sądu, le państw demokracji ludowej, amjr. W<tjko pokazał oskarfonrmu kred;i·towanl w Moskwie, w tym
fotografię, którą oskarżony zldenty- 'charge d'affaires R. P. Zan1browlc1.

„Major Mercier"
przedzierzga
maior<! Humm
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sprawach, a Stalin wziął udział w po
siedzeniu Komitetu Centralnego .
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Z początkiem gmduia 1912 roku
wrócił Stalin do Rosji. Lenin rozst:i1wał alę z nim· baFdzo niechętnie. ;: 1I dają.c wltrótce potl!m przyjazdu ~szewickiej szóstki posłów do IV Dmr.y
, do Krakowa, piP.ał do Stalina, że po' wini<>n bc>zwzględnie przyjechać wraz
' z po? la.ml. W liście z 23 grudnia
to
(był
1912 roku do „Wasiljcwa"
ówczecn' psPudonim Stalina) czytaNIEPOmy: „PRZYJEt.D?iA.TCIE.„
KOI1\1Y S!Ęl„." Z końcem, grudnia
Stalin przyjech:il po raz drugi ulelegal:iie do lCrako~a.
Pocl koniec l tii:ł rokn trzeha hyło
prawie roczne.1
podsnmow~ć wyni!t1
pracy Partii po J{oi1ferPnrji Pra.~kie.1.
z:i.rtania w związku
ustalić kolejDP.
z ożywieniem ru<'hu robotniczego,
wspólnie ?. posłami-bolszewikami oprn.co,\Tać linię ich postępowania w Dumio
się ze
państwowej. fa„nin porozumiat
Stalinem w sprawie zwołania narady
KC z udziałem pracowników partyj.
nych i wyznaczył im termin na. Jr.
nice 1912 rok\t, kiedy nastąpi przerwa w pracy Dumy i posłowie btdą..
mogli przyjech1ć do Krakowa.

l

Narada ~0.7<I>ocz11ta. s~ę 28 .grudnia
1!)12 r. Stalln ·brał w 111ej ndział i zos
tał wybrany w skład rosyjskiego binI ra KO, Narada znana jest pod nazwą.
' „NARADY LUTOWEJ 1913 t.", choć

I

Tow. Józef Stalin (zdjęcie z 1912 roku)

Powszechnie wiadomo, że Polska w trud~ośc!, udało się Stalinowi w .listo1914 dwnkrotnie go. padzie 1912 roku przedostać się JJ
lciła Włodzimierza. Lenina.
Krakowa, clo Lenina. Tu porozumiell
.W 1912 roku, po K~nferencji Pra;- się we wszystkieh najważniejszych
k1ej, gdy rozpoczął się okr . przy.
pływu fali rewolucyjnej w Rmji, .:o- LI BO- CZŻAO
raz trudniej było kierować z Paryża
rozwijaj~cą się prac~ partyjną, wzr:i.11ta.jącyn1 ruchem masowym,
W tych warunkach trzeba liy!o
przenieść się bliżej granicy rosyjskiej
Wybór padł na Kraków.
19 czerwca. 1912 roku przyjechał
~nin do Krakowa. Mieszkał w Polsce z g6rlł! dwa. lata, do slerpnia lOH
latach 1912 -

MIRZO -TURSUN - ZADE

w

rzeczywist'ośc 1 odbyła

sit w

końcu

grudnia 1912 r. Zostala nazwana
„LUTOW Ą." ze względów ko11 spiracyj
nych. Lenin ldcrowat naradą i wyglo-

1.\

łFragment) . •
W m:merze „Głosu Robotniczego" z dn. 9 b. m. zamieściliśmy
arty kul p„ t. „Pr.iwda o radzieckim Tadżykistanie stała się pięknif.j•
szą od legendy". W art;1k11lc tym wiele miejsca poświ~ciliśmY,
postaci najwybitniejszego -cvspółczesnego pisarza tadżyckiego '
;iJIRZO TURSUN ZADE.
Pragnqc zapoznać bliżej naszych czytelników z twórczofcitf
Turrnna Zade drnku.jemy _poniżej fragment jednego z 'jego pirk~
nJ•cb utworów p. t. „Dwie drogi".
Dwie drogi: jedna z nich poprzez kałuże tlu.ftej nafty i krt'UJ.
ofiar kapitalistycznego wyzyskre wiedzie w prostej linii na Wall ..
Street, druga poprzez ideę braterstwa fodów prowadzi do komu1

W połowic lutego wra.ca. Stalin
Je""o
z zagranicy do Peteri;burg,_,
droga do Rosji prowadziła bezwątpic.
nia i tym razem przez Pol~kę
'
Bardzo wdzięcznym przeclmiott>m za
interesowania dla naszych hl~torylców
jest clokladue ustalenie i odtwor;:cuie
przebiegu obu pobytów Stali!:!.i. w
Polsce. S=!! one dotąd znane tylko
w najogólniejszych zarysach.
R. S.

Lecieliśmy nad prada\vną drogą,

Między

Leninem a Stalinem ustala.
kontakt, bo Lenin był pełen
uznania. dla. działalności Stalina w
Petersburgu. Chciał sit też osobiście
widzieć ze Stalinem i nalegał, aby
Nie baczą,c na.
wyjechał za. granicę.
ścisły
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Odpowiedzi Redakcji
działu literacko·

naukowego
Z. Konicki, Łódź: Oprócz tzw.
usterek technicznych - wiersz
Wasz zawiera zwroty dla nas nie
zrozumiałe.
Wł. Strzelecki, Łódź: W sprawie nadesłanych przez Was wierszy rpt. „Eisler" oraz „Regnów"
- prosimy o osobiste skontaktowanie się z kierownikiem działu
literacko-naukowego „Głosu".

Zygmunt

Makowski,

,,I czyż nie piękny był -

Łódź:
pisze-

cie - widok z bliska ciał smażonych - konających ludzi, zdychających koni„" Nie, obywatelu,
napewno nie był to „piękny widok". Przemyślcie jeszcze raz sta
rannie temat s~ego wiersza a z pe
wnoś'cią dojdziecie do wniosku,
.
.
•. .
•
ze znalezhśc1e całlnem meodpo.wiedni wyraz dla odmalowania
grozy wojennej - 1939 roku. I w
ogóle szukajcie lepszych wzorów
.
· ,
..
. h
po~t y.c1tIC , mz . t_en ktory. n~s.1aduJec1e w .$wo.ich „uc1e~~1erach".

„

nizm1t.

Ta druga !Ji;dzie drogtf, po której pójdzie l1u:lzk0Jć„,
Lecieliśmy
lecieliśmy

tamtą~. gdzie

do ojczyzny, w

w

słońcu dusza ziębnie człowiecza.

stronę jasności

i

~zczęścia.

nad pyłem wieków,

nad ogrodami Edenu, nad legendą daleką.

I

Lecieliśmy nad czarną drogą niedoli

I

Spod skrzydeł umykały rumowiska Mekki.
i bóstwa assyryjskic i. babilońskie rzeki.

i lazywdy,

nad szlakiem faraonów i proroków fałszywych.

I

•

•

nad ziemią wypaloną, gdzie brat się znęca nad bratem,
Lede!iśmy stamtąd, gdzie słońce człowieka
łecicmmy

niby

promień

nie poz.drawia,

nad królestwami bezprawia.

wyzwolił

jeszcze jedno miasto od
„
kuomintangowców.
Pieśni te są śmiałe, pełne optymi·zmu, wiele w nich słonccz
N'.i wiary w .przyszłość. Spiewają
je w całym kraju.
Mnóstwo nowych pieśni mówi
o legendarnych zwycięstwach na
szej Armii, o szczęśli\vym życiu
w wyzwolonych rejonach, o rado
kobiety, o naszej
ści ..chińskiej
Partii Komunistycznej i jej wodzu, towarzyszu Mao Tse-Tungu.
. Każdy człow!ek ma ukochąne
ks!ążki. Ma r~wnicż ukochane pic
5111. Ma je> dz'.siaj każ.dy Chhl.czyk.
Oto przez ullcę zmierza ma.'"l!festacyjny P?chó? chl~p~9w i d_zi~
wcząt. $p1ev:aJą „P1esn prz~:iaz
ni między Związkiem Itad:iicc·
kim i Chinami".

Sporo
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do Gorkiego, że ni!ada „BARDZO S:ql UDAI,A„."
W połowie styr.inia 1913 rokn
Stalin wyjech;ał z Krakowa do Wiednia,
Bawil więc tym razem w Krakowie
W Wiedniu
przeszło dwa. tygodnie.
piszo pracę l>· t ..,KWESTIA N:ARODOWA A SOCJAL-DF_..'l\llOKRACJA"
Praca. ta. była drukowana po raz
pierwszy w bol<:zewickim piśmie:
„Proswieszczenje" i została wydana
w roku 19U jako oddzielna brosznr1
p t, „KWESTIA NARODOWA A
l\IARKSIZl\i" Len.iu pisał o tym
konspiracyjnie w połowie lntego 1913 r.
do Gorkiego: ..PEWIEN CUDOWNY
GRUZIN WZIĄŁ SIĘ TU DO PRACY I PISZE DLA ,.PROSWIESZCZENJA" WYCZERPUJĄCY ARTYKUL
ZEBRAWSZ'Y UPRZEDNIO WSZYST
KIE MATERIALY AUSTRIACKlE I
INNE". Niewątpliwie krakowskie roz
mowy Lenina i Stalina miały swój
wpływ na. treść pracy.
Pisał

Lecieliśmy nad Tygrysem siwym, nad Eufratem,

temat pobytu

XH:RUNKU".
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Kra i nasz przezywa wielkie przemiany

e<iekawych Wypowiedzi na.
Lenina w Krakowie
znajdujemy również w listach i wspo;mnieniach Krupskiej.
Mniej znany jest natomiast fakt,
w Krakowie bawił dwukrotnie
iż
wielki uczeli i przyjaciel Lenina
Stalin.
W toku kampanii wyborczej rio
IV Dun1y, , KC Partii wydelegował
do Petersburi;a Stalina, który uc1e!d
tym razem z zesłania. w Narymie.
Wziął on w swoje ręce kierownictwo
,,Prawdy" i wybolczł kampanię bolszewików o praey Stalina. informuje
Lenina. z. rado§cił Mołotow:
„WEWNĄTRZ. REDAKCJI ZASZLY, JAK W.AM. PRAWDOPODO:SNIE WIADOMO, PEWNE ZMIANY Vf POtĄDANYM PRZEZ WAS

c. C--y- ,x:.,,, - .c

Nihy promień wesoły samolot nasz płynął
nad posępnym Bagdadem i żałosną Medyną.

A niebo l>yło jak nigcly błękitne i spokojne,
a pod tym niebem ziemia wypatroszona przez wojnę.

•

W szklaną spojrzałem dal, Jm skałom ciemnym:
szedł bój o kolorowe metale i o perły,

Mossulu, bawełny puch egipskiej,
to Standart·Oil z~vęszyła w obcym kraju zyski.

& tłustą naftę

Trzeba w~ga~dzić sumienie~, pra~·dą i "!~lności"
skoro torzy się bitwa o wielki rurodąg.

_.

·
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Nad oceanem, jak obłok, nafty zapach ostry .
. .
drazn1 nozdrza banlncrow w New,• Yorku na Wall-Stree\,
#

•

Nieszczęsny Irak: jak wytn\"ac w kapitalu pętach!
Oto zebrali się studenci: śpie
przestępstw podeszła wprost do Mahometa.
Góra
pokoju na całym
wają pieśń o
świecie. Spiewają pieśni

o

Związ

ku. Radzieckim, o towarzyszu Sta Bicza cios jest nagrodą za rzekę ognistą,
linie.
na bagdadzkim szafocie ciała komunistów.
i
Ka2'y Chi6.czyk doskonale rozumie, że bez Związku Radziec- Lecieliśmy niby promień, jutrzenki wysłannik,
k.iego, bez jego olbrzym:ej ideolo nad bezludną i żółtą pustynią Iranu•••
Robotnicy chińscy bronią fabryki przed kuomintangowcami
gicznej i moralnej pomocy - na
ród chiński nie mógłby zwycię
„.Lecieliśmy niby promień, ojczysty kraj nas witał,
czucie społecznego . ~_ilowi,ą~ku, wiele no\vych, pięknych :pleśni. żyć swoich wrogów.
skoftczyła się pod siu-zydlami droga starożytna.
Stanowią
pieśni.
kocha
CC.ińczyk
nowy _Poglą~ na to_. 1ak1e m,e)s~e
Oto dlaczego portret Towarzy·
pov,;in1en Z~JIDO\Vac w społeczen- one część jego życia.
„Przeszłość zostawiła nam wiele sza Stalina zdobi fanzę Chińczy Zaczyna się nowa droga! Prostujcie ramiona,
stw1e czł~w.1ek pracy„. . .
'!'~ w~~sme temat~ dz1s1aj_ ba~ pieśni żałobnych, smutnych, bez- kn. Clto dlaczego imię Towarzy- w sercach naszych niech żwa1'\iej szumi krew czerwona.
dz1e1 i;uz :wszystko ~i;ne za1mu1ą nadziejnych. ·Były to pieśni u cis sza Stalina jest tak bardzo dro~
naszycn pisarzy. Chmscy drama- ku i głodu., .
gie każdej robotniczej rotlzinie
.
turgo\vie wiele piszą o zwycięTo droga bojowników, ś"iata·budowniczych,
·
I
Teraz d:.1w1ęczą w Ch:nach no- h · • k' · Ot
stwach ludu, walczącego z Kuo- we, radosne pieśni wolności. i szczę c ~ns leJ. • ~ d ~czeg~ k~zdy 11a ich czynom nieśmiertelna sława towarzyszy.
mintangiem.
tr1ota chinsld, Jak zren1cy ol<a
ścia.
Twórcą ich jest chłop, który jstrzeże niewzruszonej przyj:iini L Od Nelv~Yorku do Toldo, od cedrów do palmy,
Kilka nowych sztuk - „JanGo" („Jan-Go" - dawny ianiec otrZ!ymał ziemię, żołn!erz, który w;ielkim radzieckim narodem.
przez ludzkie serca wiedzie ten trakt niewidzialny„
ludowy chińskich chłopÓ\\. - ohecnie stał się p-0dstawą no\vych
zo,.
U tw Oró W dram a tycznych) DROGA BRATERSTWA LUDOW, IDEI SILNIEJSZEJ
stało wystawionych w BudapeszNIZ ·ATOMcie.
Sztuka uDwanaście sierpów„
DO KOMUNIZMU :;11A DROGA POPROWADZI SWIAT.
mówi o tym, jak Chińczyk, Wan
Ernst F'schcr, austr'a;::ki pastę J 931 roku. niemiecki pisarz Emil
Er, i jego żona czyi1ią wszystko,
Przełożył
byleby wypełnić swój obowiązek powy pisarz i poeta, tak pisze na Ludwig zapytał Wielkiego Czło
Krzysztof Gruszczyńskl
łama.\:h ,,Oestrreichisches Tage- wieka z Kremla, czy wierzy on
wobec Ludowej Armii. ·
„..................." ..................... „ ••...................,
W innej sztuce - „Ż<>lnierr. Niu buch'':
w swój „los", w swoje „przeznaJun-Guj został ranny"-opowiada
„W wielkim dziele użyźnienia czeni.c".
się, jak chłopi chińscy za cenę

I ·

···

Zwycięstwo
nowego człowieka

.„„......................

daje się
- Nie. nie wierzę w „prze·
i śmia znaczen;e" - odpowiedział St:il•n
tego ,.płomiennego mie- - to mistyczne słowo nic mi nic
łośc
szkańca Kolchidy", jak Lenin nic mówi.
gdyś nazwał Wielkiego Gruzina.
Stalin nie wierzy w „przezna·
Stalin był tym, który zachęcił czenie". Wierzy on w człowh~ka.
ła oczywiście, niemożli:wa.
Sztuka „Sławna latarka" poświęcona jest nowym ce~hom na inżyniera Dawydowa do realizol- Nie wierzy w n ie dającą się zbaszego życia. Zgotlnte z claw::'ym wania jego olbrzymich zamierze:.i dać siłę, która nas zniża do roli
chińskim obyczajen, w dniu Ho- i który rozważył z nim wszelkie marionetek w
historii świata.
wego Roku na tlnw1acl1 wbsza szczegóły. Był on również inspi- Wierzy natomiast w silę twórczą
.
.
się ikolorowe lata~·ki z napisem:
„Życzymy watn zdrawia i szczę- ratorem zrea11zowanego w m:ę- człowieka, przede wszystkim zaś
dzy ~· e planu „Wielkiej Woł- w twórczą energię klasy robotścia!"
brzymfego systemu ka- niczej. CZŁOWIEK jest przeznaTeraz takie latarki wywiesza gi"
się w dni narodo\vych, rewolucyj naló\ w rejonie Moskwa-Wołga. czeniem człowieka i dlatego mon1ch świąt. Ale do starych napi- Okazywał poparcie . twórC'Zemu że on dokonać wielkich , r zeczy
sow i;a la~arkach dodano. nowe. b :ologowi Łysence. w rewolucJ·o~ może przekształcać społeczeńW Jedne] ze scen sztuki ,,Sławna latarka" chłopi dają żonie nizowaniu świata roślinnego. Wy stwo na podstawie swei świado·
walczącego w szere- (pracował b,ez;pnztYkładne pięcio mości, swego rozumu i swej wożołnierza,
gac!t armii. narodowo -. wyz~oleń latki, plany uprzeroyslowien:a li, może sprawić, że siły produkc~eJ l~tarki z nast~pUJącymi na- , zaniedbanego kraju „ rolniczego cyjne z demonów zamienią się
. . .
na
p1sam1: „Chwała idacym
fr-0nt!", „Ziemia dla 1 ~:ch, którzy oraz. uspo1e~znlema 1ego gospo- w chętne sługi człowieka, a natura podpo1-ządkt.Ue się jei:;o pla·
ją uprawiają!", „DJi!lll' oań~tw!l dark1 rolneJ.
Wiele lat temu. 13 grudnia nom.
zp~żet" itp, .
własnego życia ratowali i uratowali przed wrogiem rannego żoł
nierza armii narodowo • wyz\VOleńczej.
W Chinach kuomintangowskich
taka jedność wojska i narodu by-

I

pustyni

turkmeńskiej

odczuć my~]

Stalina,

wolę

)

„ ..

H.ronika kulturalna ZSRR

SZKOLNICTWO TADŻYKISTA które istniały za panowania emł·
NU.
ra Buchary!
W depeszy ze Stalinabadu (TaDzi§ Tadżykistan posiada ponad
zamieszczonej na ła 3 tys. szkól różnego typu - podżykistan)
mach „Prawdy" znajdujemy na- czątkowych, 1-letmch i 10-letnich.
stępujące ciekawe dane: w archiCzynne są też instytuty: lekarwum republiki zachował się pier- ski i rolniczy, kilka seminariów
wszy rozkaz, wydany przez Ludo- pedagogicznych i nauczycielskich,
wy Komisariat Oświaty Repu- a także dziesiątki liceów techniczbliki Tadżyckiej w dniu jego utw0 nych. W roku ubiegłym, w Stalinarzenia. Z rozkazu tego, polecają badzie powstał Tadżycki Uniwer:
cego sporządzić dokładną ewiden- sytet Państicowy.
cję nauczycieli, szkół itd. wynika,
„PRZEBUDZE1\1IE STEPU14
iż w okresie tym na terenie całeNnkłade1n Buriat-1\fongol~klego Wy·
go Tadżykistanu personel nauczycielski obejmował 31 osób, że dnwnictwa Literatury w Ułan-Ude uka
istniały tu 4 internaty oraz 3 szko zał ~ię pierwszy wic1kl utwór literac·
ly początkowe, do któr~ch uczęsz- ki w j~zyku buriat·mongohkim. Jest
nim powieść pisarza Zamso Tumun&wil
czało i52 uczniów,
pt. „Przebudzenie stepu", której akcja
.
.
1
oto
Trzy szkoły początliowe ~ toczy si~ w !lepie Zabajkalskim w J•
wszystkie placówki oświatowe~ kresie wojny domowej. , ·

· Str. S\

W gnieidzie gOrskiego orla
...._ nieustraszonego
„Stąd

pochodzi

bojownika

o

szczęście

ludzkości

wyjątkowy

ezłowiek. Stąd wyszedł, by roz-

delegacj~

działaczy społecznych

czy !kulturalnych z Ni.emiie'lkiei
Republiki Demokratycznej czy
Finlandii, Br azylii czy Kuby,
Indii czy Korei. ..
Ty;iące ludzi śpieszą
miejsca, stanowiącego św.iętość nietylko dla narodów radzieckich,
ale i dla wszystkich ludów: świa-

do
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( T o w a rzysz Stalin
o

!

począć swoją owocną działalność

całkowicie poświięconą , sprawie
proletariatu i socjalizmu •••"
„Dzięki
sile swego rozumu,
l'haraktcru i serca - ten wiclhi
rewolucjonista dokonał zdumie·
wających
czynów. l'IIo·łc t;"lu ·y
Gruzji dały mu tę siłę . „"
„Oto zakątek, gdzie o;;ło l1ce
wzeszło nąd ziemię ..•"
„Przychodzisz tu jak do 'iWcgo
sumienia. Ogarnia ci~ pr agnie·
nie, aby stać się godnJ m wiei ~
kich czasów,- aby oddać narodowi
wszystkie swe siły„."
*
* *
Dnia 21 grudnia 1879 roku w
małym domk u. znaj duj ącym s·ę
w n iewielkim gruzi11sk:m micśc:e
Gori urodził się Wielki ·wódz mns
pracujących całego świata, J ózef
Wissarionowicz StaHn.
Domek ów jest miejscem" pielgrzymek tysięcy ludzi. Do Gori
napływ aj ą n iezliczone r zesze ro·
botni.ków i kołchoźników. żol
lllier zy i student ów, uczonych i
artystów, ob ywateli wiel!\:icgo
radzieckiego .,n arodu stu narodó\v" i gości zagranicznych.
Odwiedzają gorijski Dom-I.lu·
zeum mieszkańcy Moskwy i Leningradu, Tbilisi i Chabarowska,
Kijowa i Teodozji, Saratowa i
i R iazania. B aku i Erywania ,
Mińska i Kir owobadu. Krasnodon u i Archangielska. S talingradu
i Ałma-Aty... A obok nich spotkamy tu wycieczk~ chłopów czechoslowac~ch
czy albańskich,

0o
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•

w oczacl1 wielkiego pisarza
coooeooeoooo ooo~oo ooooooooooooooooooooo ooo o0 ÓoGoooooo ooeoooeo~roooooeooe oooooo ooo oooeoooooooooooooooooeo

z .·

„

Gori -

miasto, gdzie

w słowach pełnych
ta, aby
wzruszenia - wyrazić w gorijskiej ksi~dze pamiątkowe; swoją
gorącą miłość, podziw :. szacunek
dla gen;alnego St:ilina.
„Widok małego domk u, każrla
ulica Gori, każd;\' pamiętny ka ·
mień szapcą naszemu sercu Stalin, S talin, Stalin".
Tak napisała w księdze pamiątkowej grupa przedstawicieli
ukraińskich
zamykając
średniej

mas

pracujących,

w te; prostej. bezpowypowiedzi
wielką

treść.

Bo Stalin to imię. które pobudza do walki o nowy ład, o spra-

Sztuka, która zbliża do milionowych mas

p o§taC q enialneqo . ll'odza
całej pos tępolłlej ludzko~ci

wiedl i\vość narodową :i społecz
ną,

<> pokój i

postęp.

PABLO NERUDA

•
Dwa zap1•oszen1a

krainę.

i

pokrzywdzoną

wiel kie państwa
powzięły jedno cześnie myśl zaproszenia <Jo siebie dwóch rirzed
etawicieli narodu
chilijsk iego.
Rząd Stan6:w Zjednoczon ych we
zwał. .. głównodowodzącego armii chilijskiej. Co do ~ie nie jestem generałem, jestem po
prostu poetą - a jednak zapro
siło mnie w tym samym czasie
do siebie wielkie państwo. Pań
s twem tym był Związek Radzie
cki. I tak, w chwili, gdy chilijski generał wyruszył w drogę,
węsząc już z daleka za bombą
atomową ja odlaty-\vałem na
uroczystości rocznicowe ku czci
poety dawnych czasów, wielkie
go poety, piewcy pokoju, Aleksandra Siergiejewicza Puszkina.
Dwa

Generał dawno już powrócił

do mojej ojczyzny. Ja nie mogłem powród.ć, między innymi
i dlatego, że nie byłem pewien,
czy · w zapasie kul, zakupionych
w· czasie podróży przez generała
- nie znajdzie się ki.lka przezna
czonych dla mnie.
Faktem jest, że od chwili powrotu, generał ten, spełniając
coś, co uważa zapewne za swój
obowiązek pisze artykuły z
dziedziny geopolityki, nawołu
jąc do przeobrażenia mego kra
ju w arsenał wojny międzykon
tynentaln'ej.
,
Gdybym był m·ógł powrócić
do kraju, przywiózłbym ze so-

;
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zapomnianą

•

Z1nko111ity powieściopisarz dllli J do jej żywotnej czr;ści, pragnącej Potrzebna byla 'Wielka mądrość i
ski, autor ,.Ditty, c6rki człowie- zbudować ·nowy, lepszy świat. dobroć, aby wypełnić to zadanie„
b'", :Vlartin Andersen Ncxo opu- Imię Stalina błogosławią nicszczę
*
blikował w roku 1939 artykuł, w ślh.ci i uciskani, a przeklinają cieZ wszystkich krajów świata
!·tórym cz~·tat~~' n;ii\dzy innymi: mi~ży.ciele.
ocz)' mas kieruj1 się na Zii:iqzek
„S11h·cs i szczę;cie Zi,:·iąz/;:u
Radziecki. Oczy mas, wśród któ*
R.ulz1eckiego ·<:-·yni/...·,i z tego, ze
St,1!i12 jest towarzyszem każ- rych jest jeszcze wielu podejrzli;1 stem jc'!o rzadów ·.ttoja d·u:aj
.
.
.
·
:
, . ·
de„o robotmka.
O 1ego wy- wych, jako ie okłamywano ich
r!;;1,rlaczc 11a m:,irc s~c·;ato•c·ą - j . ~
· · k d ·l
zawsze na każdym kroktt i tm. . c {.
I d.
.I
1ąt1co·<oyn1 znirczenm 1a ' O
z1a az n:c J za.
l,enm. 1{ .>l.:t. nz. · c e11
.
dno
im 11wicrzyć, że tym razem
. ,_
.
cza politycznego wystarcza;ąco
· stap1 1 1 n1g1cgo - 1as: · s1•1z 01ca. j
, .
, ·
· oswst-wa nie będzie. Siły prze· ...· :, ..,; . .
·
. wyr.;zz;zze n-10-wt obecna sytttaC]a
Lecz z.td,11 z ,„c).1 me sp.1dł z nte- , . •
s·1
·
,, , .
.
l
. I sw1ato'i.;.,·,1. 1 y swe czerpie on szlości czynią wszystko, co tylko
lhl . 11 vros11 011.t z pro etanattt
. . ca l e1. I11dz koscz
, . do zy. móżliwc, aby posiać niettfnofć.
' · ·
.
.
b' z dązenM
.i..:,•i.1to'i.<:cgo, 1ako zywe 1wso ze- . k , . b ·l b
d
ł _„ ·
Lecz liczba t:ych, którzy wie· ·
.
l . .,. •
to1e ) o y go ne CZO•ole1 cza,
mc 1ego 11,111eps;t1•c) si1. n 71e ma k
n d · ·
d'
k
·
·
rzq
w życie wzrasta. Tego, co
.· . ·
·
a. co 1ego mą rym •1erowm'i./.) illch 111czrgo przyp,1dkowego,
k
R
l
·
k.
nadchodzi
nie moina jrd nego.
.
, ,
ct1.::em w
'l;.:rnz 'tt
a{ ziec tm
J 1fe to slf; 7d,ffz:t u przywodcow,
·
urzeczywistnia się stare marzen.ie wać, a wśród tego, co będzie, góbr;dących przedstiiwicielami reuciskanych o życitt bez p.111ó1u i ruje postać Stalina, szczodrze obJormizm11 '<'-' zachodnia - europejslug, bez wyzyskiwanJ•ch i wy- darzonego wszJ•stkimi na1·piękskim 111clm robotniczym. Kaidy
niejszJ·mi cechami czlowieka prazys kiwaczy.
mch 1;1'1 t.ikich przywódców, na
•
cy - jedynie w większej skali.
j,;i.kich sobie uslui.'yl.
"'
lCtżdy przodHjqcy robotnik w tej
się urodził Józef Stalin ·
Przed Stalinem stało wielkie i) pos!aci - silnej i prostej, mądrej
W'ie! ko.ić Stalina - podobnie
trudne' z,1d.inie budoumiczego no- J i cz:1jn'ej, prz~z~rnej i pełnej. o~
Bo Stalin to imię, które zna- jak· u:iclko.rć Lmina - leiy w
wego
świata. Trzeb.i było wyko- dama - powzmcn dostrzec siebie
czy: przyjaź11 · braterstwo naro- t)'m, ie jego o.rob,1 jest niejakÓ
rzyst,1Ć wszystko, co najcenniej- i su:ój świat.
dów, szcz~ścic całej ludzkości.
mors~·ą l.1t.mzią dla 11ciska11:ych
su, co pozostało po ginącym
Czas m;deiy do Stalina. Setki
Bo Stalin to imię, które jak ca!ego ft1:iat,1, a źródlem
niepo- świecie, aby stworzyć nowe, go- 1 milionów ludzi na całym świe
gv.".!azda 1Jrzyświeca zwycięskie·
mu pochodowi socjalizmu i ko- koju i tr~~·o;,i dl.i możnych. Le- dne czlo·11:ick.t życie. \Fiele prze-1 cie myślą o nim z uczuciem glę
munizmu.
nm i St,t!in 11ttlei.ą do ludzkości, ciwności trzeb.i było zm1lczyć. bokiej wdzięczności.
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Jak wiadom o, m oJ kraj jest
najd alej położony spośród krajów Ameryki. Na jego odosobn:e
n ie złożyły się: potężny łańcuch
~ndów, morze i... feodalizm.
A jednak niedawno, o czy wiel
kich mocarstw zwróciły s:.ę n'l tę

l

bą inne fakty, inne prawdy, inne
dośi..viadczenia.

prawdy
n a,

głoszone

pieśń

Przyw~ózłbym

przez Puszki-

i sztandar P uszkina.

Widziałem

muzea puszkinow
skte, wznoszące się- z ruin - i
oblicze poety, p.:.· 'obne do oblicza zdziwionego anioła, widniejące w pałacach i .na dworcach
k olejowych', na skrzydłach sa- W n a jtrudniejszych momentach walki rcwołucy jnej zawsze przy
molotów· w białe n oce len '.nboku tow. Lenina stał tow. Stalin (na zdjęciu scena z filmu
gradzkie - i w olbrzymiej fa„Lenin w Październiku")
...
b1-yce traktorów świeżo odbu*
dowanej w mieście po tysiąc . „Zakres .:agacln.ień interesują- i wreszcie rozwiązywanie najl.Jar·
cych Stalina - czytamy w wy· dziej skomplikowan)·ch zagadkroć bohaterskim w Stalin- danym niedawno przez „Książkę niefr teorii i praktyki wojennej"
.i~ Wiedzę" krótkim życiorysie geWszcchstroi'mc uzdolnienia i
gradzie.
nialncgo Wodza postępowei ludz· zami łowania towarzysza Stalina
W ten sam sposób, W jaki 0 ~ kości -jest niezmiernie rozległy: wywarły również potężny wpływ
budował swoje miasta i fabryki najbardziej
skompliko\.vane za- i n:l wspaniały rozkwit soc1aoraz ogólny dobrobyt ludności 1 g.adnienia. teorii m_ar.ksizmu-lcni- I:styczr;ic.i kinematograU radzie.
.
.
m:r.mu - 1 podr<iczmk1 szkolne clle. ckiej.
- Związek Radzieck\ odtwarza dzieci; zagadnienia polityki za·
11 stycznia 1935 roku - w
rzeczywiste oblicze swych wiel graniczne.i Związku Radzieckiego dniu. w którym kinematografia
kich twórców i zapoznaje z ni - i codzienna troska o dobry ··adziecka obchodziła 15-lecic swe

„ Czapajew", wielkość naszych
czynów, historycznych, w alkę ro~
h otnikó' v i chłopów Związku Radzieckiego o władz((, mobilizują
cych naród do wypełnienia now ych zadań i przypominających
zarówn o o zdobyczach jak i trudnościach budownictwa socjalistycznego. Władza radziecka ~ze
knje od waszych mistrzów odważnego pl'Zeniknięcia, w
no·
\\'C
dziedziny „najważniejszej"
(Lenin) „i najbardziej masowej
ze wszystkich sztuk - sz!ouki filmowej-".
Jak wiadomo. powyższe wskazówki Stalina stały się progra·
mem dalszego rozwoju i impulsem do 110\\'.\·ch osiągnięć twórczych filmu radz'.cckiego. które

gadnień

wojny i pokoju Itp. radziecki zad:ciwia rów- .
nież umiejętnością oddania przy
pomocy języka filmowego nieśmiertelnego
dzieła
Wielkich
Twórców WKP(b) i Państwa Radzieckiego - Lenina i Stalina.
Miliony ludzi, którym nie przy
padła w udziale zaszczytna moż
ność
oglądania
żywych postaci
Lenina i Stalina, mogą oglądać
na ekranie ich obraz 1i życie w
filmie „Lenin w październiku"
czy „Lenin w l!l18 roku", w filmie „Człowiek z karabinem" czy
„Przysięga",
w filmie „ Wielki
przełom"
czy
„Bitwa o Stalin·
m:cliśmy
mo żność
poclz:wiać
choćby z okazj i ostatniego fcsti- grad".
film

.

pii

cały

naród.

Te dwa zaproszenia to
klucz do zrozumienia wsz:·s tkie
go, co dzieje się w chwili obec1,ej.
Z jednej strony widzimy, że
gdy unosi s
a chwilę dolaro
wa kurtyna
to wyłącznie po
to, by uprzytomnić choćby z da
leka generałom amerykat1skim
możliwości masowego zniszczenia, którymi szczyci s;.ę z niezmierną pychą ogrom.Ile pa11stwo.

Tymczasem z drugiej strony,
qdy tylko potrafimy przeniknąć
żelazną kurtynę ;oszczerst'wa, kló
rym usiłuj e się otoczyć nowy
świat odsłania się naszym oczom wspaniałe zwycięst\V'o geniuszu nad czasem - i kult dla
wkładu kulturalnego przeszłości,
którv. stał się udziałem całego nara.du.

Lenin \.'\' p1·zyjacielskiej rozmowie z najwybitniejszym uczniem
swoim i współpracownikiem Józefem Stalinem (na zdjęciu
scena z filmu „Człowiek z karabinem")
walu Llmowego w ramach Mie-

Kino to , siła wielka i nie~
niona" powi edział towarzysz
Polsko - Radzieck:ej, festiwalu,
Stalin. Nieoceniona - rzeczywibQdącego przeglądem niezwykle
ście. Właśnie bow,em w związku
bogatego ideolog:cznie i artystyz przypadającą w dniu 21 b .m.
cznie dorobku
kinematografii
rocznicą
70-lecia u;odzin towaZSRR.
rzysza Stalina i odbyv.;ającym się
I• 1·agment ze wspaniałego eposu filmowego o bitwie stalingradz~
Sławiąc wielkość czynów hlsto
na tę cześć wyświetlaniem filmów
kiej (genialny wódz, Stalin, w rozmowie z tow. Wasilewskim)
rycznych i walkę Tobotnlków i
leninowska-stalinowskich
zbliży
chłopów Związku Radzieckiego,
ona z ekranu postać genialnego
stan urządiei1 miejskich stolicy go istnienia - Józef Stalin po- poruszając i zgłębiając współczes
proletariackiej; stworzenie Wiel- staYvil przed a:ealizatorami filmo· ną rzeczywistość radziecką oraz Generalissimusa, Chorążego Postępu i Pokojiii i Wielkiego Przykiej Północne) Drogi Mor klej wymi ZSRR nowe zadania:
„Władza radziecka - p:sał To· obrazując bohaterską przeszłość jaciela Polski do szerokich mas
i osuszenie bagien Kolchidy; zagadnienia rozwoju Iiteralur;v ~ warzysz Stalin_ - !'czekuje . od n~rodu rosyjskiego i dnnych brat- miłującei go i podziwiającej ludsztuki radzieckiej - i redagowa- wus nowych osiągnięć, nowych ntch narodów ZSRR, wkraczając
nie statutu żvcia kołchozowe:to filmo' w. sławiacvch u ocl obru·e 1a
· k I w d zie
· d zmę
·
· d zv. Dracy, za- ności naszego. kraju,
wie
si qca

Pogłębienia
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Absolwenci o Centralnej Szkole Partyjnej- PZ.PR
w\

\V grudniu 1944 r. w o1'resie, szkolarstwo i oderwanie od mas, osiągnięciami, lecz stale i ustawj
Wyszłam ze w-.koły id(!ologicznie
Po trzech mies·ącach ipobytu
Ucząc się historii ruchu robotnikiedy w kraju toczyły się jeszcze od codziennej walki klasowej.
cm.ie doskonali si~, ulepsza styl czego, widzieliśmy na przykładzle szkole sta111ąłem na mocnym grun- si..Jna, u~hrojona w oręż marksiz-

ciężkie zmagania z hitlerowskim
okupantem - na pierwszym wyZ\volonym skrawku ziemi polskiej - w Lubli11ie powstała CEN
TRALNA SZKOŁA PARTYJNA.
Zaraz po wyzwoleniu Łodzi Szkoła przenosi się do naszego
miasta i tu w nieporównanie lep
szych warunkach prowadzi nadal
swą pracę.

l'artia,

Part1a marksistowska,

będąca wodzem mas pracujących.

musi stało i nieustannie dbać o
kadry, musi te kRdry szkolić; wy
chowywać ludzi zdolnych do ren
lizowania zadań Partii, do obję
cia kierownichva politycznego.
Dlatego też Partia - przystępu
jąc do tworzenia władzy ludowej.
J>rzystępując do wypełniania wiei
kiego planu przemian politycznaszym
nych i gospodarczych
kraju - musiała przede wszyst·
kim zająć się wychowauicm kadr,
zdolnych do wcielenia w życie
tych zadań.
po pięciu Jatach możns
Dziś powiechlieć, że nic ma chyba w
całym kraju powiatu, nie ma mia
sta - gdzie nie byłoby absolwen
tów Centralnej Szkoły.
absolwentów Szkoły
Wśród
jest 263 sekretarzy K. P„ K. M. i
K. D. - 342 instruktorów K W.
i I<. P. - 5!'> kierowników Wyd.óalów I{. W.
W ciągu tych lat odbyło i;ię w
Szkole 9 kursów zasadniczych j
Ogółem
14 kursów specjalnych.
ukończyło Szkołę 4.406 absolwcn
·
tów.
Nie można, oczywiście, oceniać
dorobku Szkoły tylko według iloś
ci słuchnczy - chooiaż i cyfry mó
wią wiele.„
Dorobek Szkoły - to stałe dos
konalenie metod nauczania - od
do~~ jeszcze prymitywnych w
1945 roku, do coraz wyższych form.
Dorobek Szkoły - to wycho·
wanie kadr własnych wykładow·
ców, rekrutujących się z byłych

'v

słuchaczy.

Dorobek Szkoły - to doświad
czenie pracy praktycznej. Nie by
ło w ciągu tych pięciu lat ani je
clnej akcji, w której Szkoła nie
brałaby udziału - poczynając od
reformy rolnej na ziemiach Jubel
skich, w której brali udział słu·
chacze I ·go lubelskiego kursu, ai do akcji sprawozdawczej po
III Plenum.

pracy, przezwycięża istniejące
jeszcze braki.
I dlatego dziś - podsumo'WU·
pięcioletniej
jąc krótko wyniki
można stwierpracy Szkoły że
dzi.ć z całą stanowczością choć zrobiono wiele - ale jeszcze
więcej pozostało do zrobienia.
nie zatrzyma
Szkoła Centralna
Występowały oczywiście, w pra się na dotychczasowym dorobku,
cy Szkoły również pewne braki
i niedociągnięcia. Mało było jes:J. a STALE I CIĄGLE ULEPSZAC
cze doświadczenia, życie wysuwa BĘDZIE METODY SWEJ PRAI DA PARTII JESZCZE
ło wciąż nowe ·zadania. Ale w CY w1tlce z niedociągni~ciami, z trud WIELE TYSIĘCY ODDANYCH
nościami doskonalily się metody SPRAWIE KLASY ROBOTNI·
CZEJ BOJOWNIKÓW, KTÓRZY
pracy, rosło doświadczenie.
Szkoła jest DZIEŁEM PARTII ZDOBYTĄ W SZKOLE ZNAJO- osiągnięcia Szkoły - to osią- MOSC MARKSIZMU • LENINIZ
która kieruje, l\IU POTRAFIĄ STOSOWAC W
gnięcia Partii daje wylyczne, otacza opieką, a CODZIENNE.J PRAl{TYCE.
Partia marksistowska nigdy nie
Cf'łina. Budzyńslta.
zatr.;vmuie sie. nic zadawała się

DOROBEK SZKOŁY - tostaIe rosnące biblioteki, to wystawy
i pomoce naukowe.
to
DOROBEK SZKOŁY
wreszcie - coraz wi~ksza troska
.o żdrowie słuchaczy, stworzenie
im jak najlepszych warunków do
pracy.

hi.storyCZJ!1ym, jak kapitaliści usiło
wali za Pomocą swoich wtyc1.ek ~
od wewnątrz rewolucyjny
sadzić
ruch il.'ob<>tniczy. Czerpiąc z tak boga
tego materiaht, możemy, reii..lizując
wytyczne III Plenum KC PZPR, ride
maskov•ać tyoh. wszystkich, którzy
by próbowali podważyć rewolucyjną
jedność nasczej Partii. Uzbrojeni w
teorię, jaką dala nam szkoła partyijna, możemy lepiej spełniać nasze
obowiązki, realiwwać ko.nsekwentnle wskazamia Centralnego Komitetu. Z oka.rzji 1Pięa!.olecia naszej szkoły przesyłam pr<>letariackie pouirowlenia Dyrekcji, kierownikom grup
i wykładowcom, przyrzekając uzywiedzę
skaną w szkole partytjnej
nieść jak nai}szernej między masy
.robotnicze.
Abisolwen11ka I Kursu PZPR
HELENA KĘDRAK
Klerow. Wydz. Kobiecego
Komłt~1.'U Łód21klego

mu - leninizmu. Jestem pewna. że ~
ted drogi nigdy nie zejdę. gdyż jest
to właśn.ie ta droga, której szukalam po omacku i którą oświetliła
mi Cenit.rn;na Szkoła.
W rz.wiązku ze zbUiającym d~
istnienia Centralnej
pięcio:eciem
Szkoły przesyłam kierov•n~ctwu gorące życzenia dobrych wyników pra
cy nad d~Jslym rozwojem Ce-ntralnej Szkoły.
Absolwentka IV Kun.u
HETMAf.iSKA

de. Zacząłem rozpocmawać wszystkie me błędy dotychczas popełniane w pracy organ:zacyjnej. Wpajane mi przeą; prelegentów i grupowych \\"iadomości poWQli lecz systemat.,·cznie zaczęły się układać tak,
że dyskutuj~c. utrwaliłem s•wą wiedzę i nauczyłem się bić wroga klatu poznałem jego moc~owego nlejsze i słabsze strony.
Hi.storia WKP(b) nauczyła mnie,
że Partia, aby zwyciężyć, musi być
jednolita, zdyscyplinowana, że siła
Partii wypływa ze świad01mośct jej

Przewodniczą.ca

członków.

Ostatnie miesiące pobytu w szkoto óuż tę>knota do pracy to plany - to kształtowanie nowych
metod pracy.
Ror.patru.1ąc pracę organizacji muszę stwierdzić, że nasze osiągn'~ia
wypłyv;ały z cię7..kiej codziennej pra
CY1 ie właśnie 67lkola nauczyła mnie 1
- jak kierować organizacją, by sta
ła się he-~emonem klasy robotniczej
w zakładzie pracy.
Absolwent VII Kursu Centr. Szke>ły
PPR
JAN TOMA
I sekreta:rz wganlzacjl podsta woweJ
przy PZPB Nr 3.
Szkoła nauczyła mnie mówić, prze
ni~ialość i
zwyc-iężyla we mn:e
niepewność. Wied1.a w niej zdobyta
i rrnlecenia kierownictwa wzbudziły
\\"e mnie chęć pogłębiania wiadomości1 co po7JWo.liło mi spełnić obowiązki pracownika partyjnego. Ży
wiolo\\'e do 1939 r. przywiązanie do
Part:i przerodziło się pod wpływem
nauki w świadomą wolę i świadome
le -

dzialąinle.

BARTC7..A.K
I sekreta:rz KP - Wlochy

STANISŁAW

Szkoły

PZPR

•

dyscypliny partyjnej,
opartej o krytykę 1
dyscypli'l'ly, tak kosamokrytykę
w rewolucyjnej Partii,
niecznej
gdzie ws7.ystkie wahania, v.rs.zelld
oportuni= prowad1.ą do osłabtenia
bojowości i wyr.z:ądzają niepowetowane szkody.
W Centralnej Szkole UC!lyłem irJ~
.również kolektywnej pracy, co lll1l
olhrzym1e rz.nacz.enie dla członka Par
tii rewoluCY'jnej, pon:lewa.ż ka~
na~e posunięcie powinno być spraw
dzone li przemyślane w gronie itowarzysrz.y. Je.o,t faktem nieoqpartym, że
ktokolwiek odrywał się od kolekty·wu - ten tracil jedno<:ześnie kons!ę

również

tej

świadomej,

takt

~ nauką.

Z powodu ty<:h :w~~lclch wym.ie

nionych pr.zyczyn i jes:roze wielu 1n
nyoh, 'wpomnienia moje o szdrole są
ściśle związane ze rzmianą w m:>im
sposobie rozumowani.a, pojmowania
analizy wielu rugadnień, które
i
przed ipójśc!em do .szkoły wid.ziałem
w :innym świetle, a 'IPO wyjściu ai:e
Jednym z najwa.imiejszych moich
jest poznanie zasad stTategii i taktyki re<wolucyjnej, które
chronią członka IPartiH rewolucyjnej
przed uleganiem żywiołowości.
Absolwent Vlil Kursu
LEON WALASZOznt
sekr. Dziel.n1cy Górnej .P'n"lt
osiągnięć

te

I-Rocznego Kursu Centralnej
podczas wykładu

Salkoły nie tylko wy
się .zmi.jomość teorii. Tam UC'ZY

Z Centrafoej

nosi

szkoły wddr!.ę rownież in.aeuij.

mogłabym slę uporać ci trudnościami, gdyby nie wiadomości. ~a
~rie zdobyłam w Centralnej Szkole.
skorzystałam z.e wska
.Jasne jest,
zań klerowniotwa szkoły, aby po za
pogłęb:ać i rozneko1iczen:u
rzać swe wiadomo~ci w celu podą
żania. za i!'OZWojem wydarzeń.

Nie

Słuchacze

Woj. Rady Nairodowej w Poznaniu

J:rurs.u

Echa narady naukowców i racjonalizatorów
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Udoskonala m.y 'S posoby produkcji
Jlłozu;ój

.

Ruch racjonalizatorski zatacza. u nas cora7.

wqnalazczo§ci robotniczej

szer~ze kręgi. W

Łodzi nie ma już prawie większego zakładu przemyslowego,_ w któ

rym nie działałby klub racjonalizatorów i wynalazcól,-. Pomoc,
udziclana robotni!.:om przez techników oraz km\.struktorów, przy
nosi wspaniałe rezultaty. Iloś.: pomysłów racjonalizatorskich wzra
sta z każdym rnie<:.iącem. W wielu zakładach, w których otl 1945
roku do ostatnich czasów pneprowadzono zaledwie kilka usprawnień. obecnie, od chwili powstania }\lubów, wyłania się ich częstokroć kilkanaśde lub nawet kilkadziesiąt. świadczi o tym stale nał..6dzka wganizacja partyjna pa·
pływa.iące do na~ korespondencje, których autorzy z dumą donomięta słucllaczy Szkoły w rozmai
szą nam o rozwoju wynalazczości robotniczej, o owornej pracy klu
tych akcjach, zna\ ich' z systemabów racjonalizatorów.
Ten stały
tycznej współpracyr
Korespondentka Zjednoczenia Prze I dnoczen!u iorganizowano klub racjo~o1>;takt sł~~aczy z co?zienn~
ZY~le1!1 Part~1 :- pozwoli~ na u_nr myslu Artykułów i Tkanin Technic1.-1 nalizatorów. Będzie ~ał on swą sie
na1wlększego n1ebezp1e- nych, tow. Irena Dąbalowa, powiada dzibę w gmachu Państwowych Zakła
kruęc1e
czeństwa~ jakim mogłoby się stać I mia nas, że w tych dniach przy Zje dów Wyrobów Drze>vnych przy ul.
1
1

Wólczańskiej 206. Klub zaopatrzon:; J ;>rzyno;i doskonałe wyniki!. Robotni- sza Stalina. Postanowił młanowi.C"iG
jest obficie w literaturę fachoWlł, mo
dele oraz instrumenty. Otworzono
również na terenie Zjednoczenia poradniv techniczną, udzielającą fuchowej pomocy w dziedzinie różny::h
zagadnień,

dotyczących usprawni:;ń

produkcji. Nowa placówka niewątp!i
wie przyczyni się także znacznie dJ
wprowadzenia różnych ulepszeń w
zakładach podleglych Zjednoczeniu.
Tow. J. Tomasiuk, korespondentka
z PZPB Kr 37 także donosi nam z ra
dościa, że w zakładach przed kilku
dniami zorganizowano podobny kluh.
Współpraca techników z robotnikami

cy masowo zgłaszają swe pomysły,
ulepszenia, wynalazki. W ciągu zaledwie kilku dni opracowano już 5
wniosków, a 10 dalszych jest '),V tra;.
cie rozpatrywania. Najciekawsze Sil
pomysły tow. tow. Grodzickiego, Jasaka i Krysiaka, które prz~·sporzą
prawdopodobnie zakladom wielomilb
nowe oszczędności.
Klub racjonalizatorów w PZPW
Xr 2 urządza kurs kr~śleń teclu~icznych. Kurs ten będzie wyposazony
_~\·e wszystkie pot:zebne· _przyrządy.
Zarzlłd klubu, czym 5-becme st~r~111a
o lokal, w ktorym mog·lby częścieJ n-

urzeczywistnić iw6.j pomysł Taejona_

lizator3 "ki, pole;ga.jący na aporządóa
niu apecjalny::h 'vykrojników do 'WYrabiania szpul na transformatory. sia
ciowe. Dotychczas podczas S~miu g:>
dzin wykonywano lO szpul. Po za.sto
sowaniu wykrojnika ob. Cetlicera ·w
tym samym czasie można będzie wy
produkować 200 szpul.
W PZPB Nr 2 w ciągu ubiegłego
miesiąca zatwierdzono 6 wniosków

racjon~lizatorskich. Najbardziej war

racjonaliza.
~ę ~pra~e~e
~~i~e ~az~o klubu
~bn~a illa w~Mntj ~- przewodniczącego
~~nćmyśli.
---~=~x----~~-----~·=~~-~~-~a·----~---------~--------------~~-··-~---~-~~ miany
Klub w „Bawełnianej Szóstce" roz torów, tow. Zawadzkiego. Obmyślił

Przewr.ót w wiedzy i praktyce rolniczej (Jl)
Olbrzym.i·e osiqg ·nięcia agrobiologii radzie~kiei
Poniższy artykuł

jest dru

gim z kolei z cyklu

pośw:ę

conego omówieniu systemu
uprawy 1gleby W. R. Wi·
liamsa, który jest podsta·
wą nowoczesnej agrotechni
ki radzieckiej.
Struktura gleby jest jednym
z na.jwa2m.:iejszych warunków
jej

urodzajności.

Glebą w

strukturze - nazywamy taką glebę, w której naj
mniejsze cząsteczki są ze sobą
ściśle związane

w

cząstki więk

sze czyli w gruzełki, zalegają
ce calą warstwę orną. Gdy naj
mniejsze cząsteczki gleby (ziarn
ka piasku, pyłki gliny, drobinki organiczne) w całej warstwie
ornej nie są zespolone, m6"wtimy, że gleba znajduje się w sta
nie luźnym i nazywamy taką
glębą bez struktury.
glebę Oba te typy gleb stwarzają
zasadniczo różne warunki dla
1
rozwoju roślin.
w glebie luźnej oez struktu·
ry, cząsteczki leżą tuż przy so·
bie i nie ma między nimi wolnego :miejsca dla przepływu
powietrza. W takiej gl ebie ist·
nieją tylko wąskie kanałiki.
:WSkutek tego opady n'ie spły
wają w głąb, lecz nasycają cab& glebę. Po dojściu do pew·
nej głębokośoi przes\ąk~e u -

staje, a ca1ly nadmiar wody
splywa po powierzchni. Wi-

liams dowiódł, żę w glebę bez
struktury może wsiąknąć zaledwie 30 proc. opadów, 1reszta
zaś ścieka po powierzchni bez
Powietrze
korzyści dla gleby.

w takiej glebie zostaje z kanalików całkowicie wyparte przez
wodę. Stwarza to warunki roz
woju bakterii obywających się
bez powietrza, tZ\v. anaerobów,
które nie przetwarzają szcząt
ków organicznych na związki
przyswajalne dla roślin. Do·

pływ żywności przerywa się.
Przy pogodzie woda znajdująca
się w kanalikach gleby podsią
ka do góry, jak nafta w knocie i paruje, a gleba prędko tra
ci wilgoć i wysycha.
W kanaliki wchodzi znów po

wietrze - pracę irozpoczynają
bakterie aerobowe. przybywa
przyswajalnego pokarmu, lecz

brak wody nie pozwala rośli·
nom go zużytkować.
Gleba b ez struktury jest gle
bą zfa, o niepewnych wahają-

cy między obu grupami drobno
ustrojów. Wewnątrz gruzełek
gdzie nie ma powietrza pramją
bakterie anaerobowe rozkła·
organiczne na
dając szczątki
próchnicę i tworząc jakby zapas pokarmów. Na powierzch
cych się urodzajach, zależnych ni gruzełek otoczonych powietrzem pracują bakterie aerobo
od pomyślnych warunków powe przerabiając nieprzyswajal
gody. Taką urodzajność gleby
Wiliams nazyw'a - żywiołową. ną próchnicę w przyswajalne
dla roślin' zwlą1Jd mineralne.
Zupełnie inne procesy zacho
W takiej glebie n.ie ma przergrudzą \V glebie o strukturze
wy w dopływie żywności dla
W takiej glebie
zełkowatej.
roślin. Dopływ ten jest stały,
między grużełkami istnieje wię
cej miejsca dla powietrza, zaś ponieważ· zapasy pożywienia
kanaliki są tylko wewnątrz gru znajdujące się wewnątrz gruze
raptownemu
łek nie ulegają
zełek. Przy opadach woda ła
rozkładowi przez bakterie aero
two wsiąka w glebę i nasyca
bo:We. Wprost przeciwnie gruzełki. Gdy opad jest więk
ich jest powolny. Na
rozkład
szy woda zbiera się na podski
biu ł dalej przesiąka w głąb. Do stępuje on w miarę wysysania
wody pn:ez korzenie roślin.
piero po nasyceniu podskibia
Również dopływ wody jest sta
nadmiar wody spływa bardzo
ły, ponieważ jej zapas w gl~
wolno po warstwach gliny weze strukturą (priy tych sabie
W ten sposób
wnątrz gleby.
opady zostają w całości pochło mych opadach) jest - jak do·
TRZl' .!
wiódł tego Wiliams nięte przez glebę.
KROTNIE WIĘKSZY.
Ponieważ nawet przy dużych
Gruzełkl}wata struktura gle
opadach pnestrzenie między
jest jednym z podstawoby
gruzełkami są w.olne od wody
wych czynników jej urodzaj·
i napełnione powietrzem - pro
ces działalności aerobów trwa · ności. W takiej strukturie zadalej i rośliny mają zapewnio- nika bowiem sprzeczność wpły
wów wody i po1vietn..a.
ny dopływ pokarmów przyswa
B. B.
jalnych. Następuje potiział pra

1vinął się poważnie

ju~

'W
ro on projekt budowy nakładek alumizosta'je natych~ niow)!Ch do !lit zgrzeblarskich. Tow.
złożeniu v:niosku
miast przyjęty do klubu. Zaś każdy Zawadzki otrzymał premię w wysoko
zgłaszający się z projektem, może ści 50.000 zlotyc-h.
Sekcja racJ'i>nalizatorska przy -ŁK
otrzymać 'Zlecenie do stolarni lub siu
sarni, gdzie ud ziela mu się wszelkiej
pomocy, niezbędnej do urzeczywist_ PZPR pracuje obecnie nad przydzie_
nienia racjonalizatorskiego pomysłu. leniem klubów racjonalizatorów i. wy
Korespondent z \Yarszawsko-Lódz !1alazców poszczególnym instytucjom
kich Zakładów Przemysłu Drzewne- naukowym, które roztoczą nad nimi
go donosi nam o bardzo ciekawym
ulepszeniu, dokonanym prze-z ob. ob. stalą opiekę.
Współpraca robotnikó"l"f
Sobczyńskiego i Jurka. Dzięki temu
z na na
zadzierzgnięta
ukowcami,
udoskonaleniu skrócono czas wyko11a
pierwszej w Łodzi naradzie ~·
nia jednego stołu ze 108 do 7 minut
sprawie pogłębienia ruchu racjo_
oraz podniesiono znacznie jakość pro
nalizatorskiego, przyniesie z pew
dukcji.
jeszcze szerszy, jesr.cze
nością
W t.ódzkich Zakładach Wytwórwspanial-;;zy rozwój racjonalizaczych Aparatów Niskiego Napięeia,
cji. Przyczyni się to l'fydatnie do
jak donosi nam korespondent, tow.
uc;prawnienia prGcesów produkcyj
Jeziorski. przepr adzono ostatni.o
nych i wzrostu oszczędności, a u_
wiele doniosłych ul~pszeń w dziedzL
zyskane w ten spo~ób ~umy bt: nie elektromechanicznej. Na szczegSI
dzie można przeznaczyć na budo.
ne wyróżnienie :r.asługują pomysły
wę domów robotniczych oraz na
ob. Cetłicera. Ten wybitny racjonali
kulturalnoakt'ji
zwiększenie
zator podjął piękne zobowiązanie :r;
(sam),
oś,viatowej.
okazji 70 rocznicy urodzin To,n1 r1yczłonków.

i liczy

Każdy racjonalizator
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Kronika m.

KUTNOWSKI

Staliri.ow

~iej

P

ący f ort1iZoi~

w Zakładach M szyn Elektryczny h i Transformatoró w Zyc linie Jalda na »oślep«
/

WAŻNIEJSZE TELEFONY

Pow. Kom. M. O.
Miejski Posterunek MO.

22
33
41

Straż Pożarna
Zarząd Miasta

:;o

31 32
102 108 lH -

20
34
7
52
106
90
89

-

Kutna
Starostwo Powiatowe
Pow. Zakł. Elektryczny
Prezydium Pow. Rady
Narodowej
Pow. Zakł. Ubezp. Wzajemnych, ul. Narutowi·
cza Nr 20
Urząd Zdrowia
Szpital Powiatowy
Ubezp. Społeczna ··
Walenta, Apteka
Chacińska, Apteka.
Apteka „Pod Orłem"
Pogotowie Sanit. PCK
Polski Czerwony Krzyż
(PCK)

\XI wielu fabrykach łódzkich
robotnicy postanowili w dniu
Stalina
urod:in Towar.:ys::a
brać ud::i21 w tak ::wanych
Dniach Stalinowskiej Pracy. \~7
ten sposób wzmożoną pracą
uc:c:q oni \\'ielkie Swięto, iakim będ.:ie d::ień urod::in Ge11ialnego W od::a - dla całego
~wiata pracy.
Ten c::vn robotników lód.:kich odbił się s:erokim echem
w terenje calego wojewód.:twa.
Międ:y innymi i robotnicy Za!·ładów Maszyn Ełel-trycznych
i Transform<1torów w Żychlinie
do ::or~,„n1·_„0,\'a1'1·a
P r::'-·stąpili
•
~"
'
Dni Stalinowskiej· Pracy. Ud.:iał
D . h S .
tn1inowskicj Pracy
. mac
w
::glcsilo 13 :esp?łów.
Jako pierws::y :.glosił się :espól tow. Bolesława Koprowisię w tvm
c:a, który ::obowi:.::al
J
.,
dniu wvkonać calkowitv montaż. 5 sztuk transformatorów.
·
·· 1ni d rugiej
z naW>Ja
zglos:ły
.
si<; tr::y :espoly, a to Stefana
Staóc::yka, Stanisławy Mus::yńskiej ora:: Haliny Materki, które

wspól::awodnic::yć będą międ:y

Redakcja i Administr. „Głosu 1 sobą o wy:.s:e wykonanie norm
Kutnowskiego" m1esc1 się -.>1 d:iennych.
d:ialu mechanic_-11cgo tokar
Kutnie przy ul. Narutowicza 2,
ni ::glosił się :e.spól Francis:ka
tel. 217.

z

Prz!'·downicy weterynaryjni
P rzy pracy

Walczmy Z·antysan1•tarnym sta· nem
naszego miasta
w
i kutnowskich sklen.o'
lustraCJ
Wvniki
ł"
'
0

mieszcząca się przy ul. Sienkiewicz~ 38, w daszri:1 ciągu yrze~
staw1a godny pozałowama " ·1dok. śmietnik .i est przepełniony,
a dół kloaczny domów nie

opróżniony.

~'l'Lf.Gl.WIC~1 <el

Personel sklepu PCH Kr 10
w _dah~zrm ciągu nie jest wyposazony \\" białe fartuch\•. Po1iadto zamrnżono tuta.1 brak
gablotki na pieczywo. Komiaja
sporządziła protokół i skierowala doniesienie. To samo uczyniono po lustracji Gospód Spółdzielczych Nr 1 i 2, w którvch
•
panuje nieład.
Z:e sldepów rzeźnicz>rch „wyrózniono" sklep Feliksa Kamiń-·
skiego, mie~z~zący się przy ulisklep CzeC.\' Łęcz.vekieJ oraz
sła:va Banasika prz~· ul. Wilcze.1. W obu wvze.1 \Yymienionych placówkach i1ie byk przestrzegane elementarne' 'zasady
•
higieny.

sklep z
Na terenie Kutna daje się dotkli
wie odczuć brak sklepu z fa:·bami
i materiałami malarskimi. Dlatego
kierownictwo PSS-u rozpoczęło
.
d
.
starania o uzyskarue o pow1cdn>c
go lokalu, w którym by moż?1a nruchomić taką placówkę. Po długich poszukiwaniach znaleziono od
powiednie pomieszczenie.

oraz .Jam~sza 9r~cl~kows~i~go.
Z~oow1ą:a111~ 1ak1e po~J~h ro
bo_tmcy fabryki w Zyc_ł~lm1c. są
na1leps::ym dowodem, 1:: pragną
oni jak najdogodniej i najlep.iej
Lrc:cić iO rocznicę urod::in Ge-'
neralissimusa Stalina Wodza
T.
mas pracujących świata.

Wprawdzie pora jesienna, czy
też zimmca nie bardzo sprzuiaj<~ rozicoJozci kolarst1ca, jednak
tego ·portu m·e
miłośników
urale na ulicach /{ufna. Co
ostr."tega przechodniów
chwilę
dzu:onek ro1cer.;'!JSty, silnie naciskającego pedały szccj „nw-

s.~yny".
- A no, chyba obywatelou;i
0

z·

ciągn

[{ie

IV

!}I

Wśród licznych zobo\viązat't,
' two naszego
kt'orym1· sp oł eczens
n:ias;ta i powiatu uczci 70 racz
nicę urodzin Wielkiego Przywód
cy obozu pokoju. Towarzysza
Józefa Stalina, nie brak także
zob9wiązań kutnowskich chło
pów. W znaczne]· części dotycza.
one organizowania grup produ
centów i zakładania nowych
Kół Go.;civid.vl'1 WieJ"skich.
~/:'"
Gmina Błonic. Mieszkańcy tej
gminy dla uczczenia. wielkiej ro
cznicy postanowili zorl!anizo
wać 3 grupy producentów, 2 ko
fa. Gospodyń Wiejskich oraz ~·
Ludowe Ze.>poly Sportowe.
.
.
Z b
.
D b.
o owiązanie gm.
ą rowicc.
Dąbrowice dotyczy założenia
grupy plantatorów, Ludowego

Zespołu Sportowego oraz Koła
Gospodyń Wiejskich.
dzień 21 grudnia otworzona zo
·
wystawa ksiażki o tematy
stanie

ce radzieckiej. Pon~dto zorgani
zowane zos t aną grupy pro d ucen
ców.
Gmina l{utno. Podobne zobo
wiązania podjęli mieszka1'l.cy
gminy Kutno. Na terenie tej
gminy powstaną a nowe grupy
plantatorów i 2 LZS.
Krzyżanówek. Chłopi gminy
Krzyżanówek postanowili wy
dać na dzień 21 grudnia okolicz

081

fietloznf). tcóz_c.
Ludo- va oraz okolicznych wsi uczczą ulice nie są
r.:omp
· G enera i·iss1· Sc,-:as sprau;a
·
70 rocznicę
·
• · ir.-u,1e się.
·
uro d zm
::mwicm rnu:er.~ysci ::apomniel{rośniewice. Mieszkańcy gmi musa Stalina 2organzowa.n.iem li bowiem, że istnie.ie zu:yczaj,
ny Krośniewice zobowiązali się 2 grup producentów, 3 LZS i 1wlegajqcy na oświetlaniit sobie
drogi. Zwyczaj ten jest jeszcze
przygotować wystawę -książki Kałą Sospodyń Wiejskich.
Analogiczne zobowiązanie po o tyle po.iytec-:.ny. że pr::echor&dzieckiej oraz zorganizować
4 grupy plantatorów, 3 Ludowe djęła gl)1ina Strzelce i Wojszy d;.;ef1, zciclzi :: daleka nad.feżdiaia.cy rou:er i może usunąć się w
zespo ly spo rtov-•e i· ?~ ł~-.o1a G o ce.
porę ;.; <fragi.
Chłopi naszego powiatu nic
spodyń Wiejskich.
Cóż jednak zrobić, jeśli nie· b ·
t 1
i·
J , . pozosta 1 w y eza swvm1 rac któr::y nie .'{to.sują go?
. .
Łan"eta D
f br 'k Konkrehia praca
·
. ' 1 · . · . ocerna]ąc ro ę swi_e
Obyicatele, rowerzyści!. Wieki
thcv w zyc1u kulturalnvrn. w.·-.1.. mi z ad J · ł
chl~pi z gmin Łanięt~ oc;t;~ - ot? ar c11 o?a po1s - ego 17a 1-.::yniy, że samo poruszeme tego
I'. ,. . 1 roczmce urodzin Wodza Mię tematu, poruszy „sumienia"
Y
. .
milośnikóU' kolai·stwa.
nowil~ dla godrn~go uczczema 'O dzvnar~dowego Proletaria'tu.
roczmcy urodzm Towarzysw _-_.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stalina, zalożyć świetlicę wiej
ską. Ponadto zobowiązano si~
.
~
utwo1~yć 6 nowych grup produ
centów. 3 Koła Gospodyń Wiej
zdoh~czą robotniczego dziecka
shch i 2 LZS.
czące

utworzenie dwóch

Zes1Jolo'\v Sportowvcl1.
\"J·ch
•
~

I

Ko on·e wakacy1·ne
I~

Ponadto na prowadzenie :specjal
nych kolonii letnich dla młodzieży
starszej, połączonych z pracą NI
•.-.·ch,
roli i przy robotach dro!!ov
"'
~
udzielono dodatkowej subwencji
' · 93 .OOO.OOO zło t yc I1.
v.r wysok o.sc1

\.V)-·prowadzenie dziecka robotni
czego z mnrów miasta i zape"''llie
nie młodemu organizmo•::i możliwaści w'.·poczynku iv odpowi.?daic.11
warunkach na słoilcu i powietrz•1
- jest jednym z 'vażnych sposobów zapobiegania zakażeniu gru::'.1
mias t zorganizuje się w 2 Lu Jicą. Instytucje ubezpieczeń spo.. eh Zespołach S„Jor'tow•ycl1.
dowv
lec;mych uczestn~czą wydatnie w
t
Plecka Dąbrowa. Na terenie akcji kolonii i półkolonii wakacrj

Oporów. Nieco odmienne zo
bowiązanic podjęła gmina Opo
rów. Na tym terenie powstanie
zespo'ł artystyczny oraz od d ane
zostaną do uz·ytku chłopo'w dwi·e
nowe świetlice. Mlodzież na to

Odp0Wf·edzt' Reda kC .,.
J

A. C. z "żychlina.. Przysłane nam
przez Obywatelkę wiersze nie nagminy Pleck.a Dąbrowa dzień nych.
Ponieważ w bieżącym roku ak- dają się jeszcze do druku. Z ko21 grudnia obchodzony bqdzie
nam nadesłanydl
niezwykle uroczyście. Wydane cja ta była prowadzona przez Mi- respondencji
skorzystamy.
chętnie
pośredniza
Oswiaty
zrntaną specjalne gazetki ścien nistersiwo
"
«"
ne. Aby jednak zapoznać spole ctwem Komisji do Spraw Wcza„Uczeń" z Kutna. O zbyt ln::!lPj
czeństwo z dorobkiem narodów sów Letnich dla Dzieci i MlodzieZwiązku Radzieckiego i spopu ży, Ubezpieczalnie Społeczne sub- ilości .imprez kulturalnych urzą<lza
nych na terenie naszego miasta.
le.ryzować osiągnięcia pierwsze
wcncjonował_ y a_ keję ogó.ln.opan.·- pisaliśmy J"uż w J"ednym z poprzed
nościO\\'ą gazetkę ścienną oraz
d
ó
· w ?~ grupac h go w świecie państwa socjalisty :>t wową, ob eJlllUJącą r wmez z.ie- nich numerów „Głosu".
Projekt
zorganizowac· się
hodowców, W trosce o rozwój cznego - postanowiono otwo ci ubezpieczonycJ;i.~ przekazują~ na Wasz, dotycząGY ożywienia życia
ten cel ogólną kwotę złotych kulturalnego, nie jest niestety wy
kultury fizycznej i jej umasowie rzyć specjalną wystawę.
Rdutów. Mieszkańcy Rduto 261.866.000 w roku bieżącym.
nie podjęto zobowiązanie, do1y
1 konalny_
-~~--~-~--~-----~~~--~------~----------~-~-----~~----~---'
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, O~ ~h.w1h od:ys_k_,ania mepo -,
iegłosct icdną :: nac_elnych trosk
Państwa Ludowego była odbudowa wsi polskiej. R ::.ąd nas:
ud::ielal chłopom daleko idącej
pomocy, która mi<;d:y innyf!1i
przej· a wiała się w zaopatr::emu
w :.ywy inwentar::. ziarno, bu cl u
\ee, ora:: w udzielaniu kredytów
j krótko i średnioterminowych.
Pomoc ta pr:eznac.:ona była dla
chłopa mało i średniorolnego,
który w latach pr:.edwojennych
nie był otocŻony pr::cz państwo
i.a<lną opieką. ZdająC sobie
calkowicic sprawę :. trvdności
farbami
gospodarc:ych, R:ącl Polski Lu
Cóż jednak z tego, kiedy sąsia- dowej nie stosował egzekucji w
dujący ze sklepem lokal zamiesz- stosunku do tvch platników,
kały jest przez w_ywatną osobę, którzy nie uregulowali w t ermi1 t T 0 1era ncJ·a
·1 I j
co nie pozwala na rozbudowę uzy::i ·
nie za ';!g yc 1 sp a ·
kanego lokalu.
ta iednak c::<;sto b 1 ła : le ::ro:uSprawa utkn ęła więc _na . mar· miana pr::ez chłopów, we:: wania
twym punkc:e, a kbutn?w:anie kwl platnic~~ nie odnosily skutku.
dalszym ciągu poz awiem są s e
"\-\! ten SJ?OSób ::.amro~oi:e. :o.
pt'. z farbami .
Stalj' czytelruk „Głosu". I stały powa:ne kwoty p1e111ęzne,

I

t1rucl1omić

PSS winien

nej :.~spół Stanisława Cymliczaka, które normy d::icnnc podwy:s::ą o 20 procent.
Opróc: tego udział w Dniach
Stalinowskiej Pracy zgłosiły zeRyszarda
młodzieżowe-:
spo•ły
Zarkowskiego, Zygmunta Gło·
wińskiego, Mariana Milc.:aka

~ii~J:.~~i~
~}f0Jf~I:styll-:;l~~:x::1(J11~i
i~zne. obowiązania
Chłopi· po~1·ę11łl
usuicają si~ z drogi.
I
I
1"1
18
d11io.
Tak byzca w
Kutnie
dy ied11ak ::apauufą
Towarzysza s~~11·na
11ro"zi·n
en1·a 70 roc,11iA1f
dla Uf:"C".
„egipskie ciemnoś1Ji" (a niclvtóre
&ci
t'.f
~ ~_,i•
~
„c

Dobrzelin. W Dobrzelinie na

. .
.b ..
niedawno ogól11opai, s1uclrnczy. ur
1JZSZ\'m cza ''C
" naJ
::;,l
:
t
się
pl"OjektuJ·e
stwowa akcja szkolenia przodowu worzen~ nowyc 1
ników weter~aryjnych, przebiega kursów.
pomyślnie. Na terenie powiatu Irnt
Przodownicy weterynar."J.ni unowskiego zorganizOIĄ'an 0 dotych dzielają pierwszej pomocy" v.·- aa- '
czas trzy 7-dniowe kursy (w Knt głych wypadkach.
nie, Krośniewicach i Żychlin~~),
Obecnie zatrudnieni będą przy
na która uczęszczało około 130 szczep·ieniu drobiu.
--------Rozvoczęta

r paz'd zierniku b r. miasto na
sze'' od\Yiedziła i\Iiędzyministerialna Komisja Sanitarna, która dokonała lustracji niektórych objektów. ~· \\ielu \Vypadkach sporządzone zostały protokó
a Miejskiej Komisji Sanitarnej
ły.
polecono sprawdzenie czy zalecen:a wprowadzone zostały w życie.
A oto pokłosie tej lustracji.
Poses.1·a. Józefa Ko1Jańskiego,

Dębickiego, : działu tłoczni me
chanic:nych Bronisława Kubiaka, z kuźni Jó::efa Bieniar:a, któ
ry postanu\Yił pr.:ekroczyć normę dzienną o 20 procent.
Ze spawalni acetylenowej sta
wi się .:espół Stanisława Krysińskiego, a ::e spawalni elektryc;::-

f f t ••.ln0
ro
k" .
Chi
z
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b
k
·tórc prz':!c1ez o racane są na tymi wooec .1. owszec rncgo aWzajemUbezpieczeń
inwestycje i cele kulturalno- kładu
oświatowe. Koniec:nością stało nych oraz spłaty poiyc:ek.
"\\/ pierws.:ym wypadku ure::adlu::enia
się :likwidowanie
wsi.
0 ulowano :.adluż.enie tylko w 44
W' powiecie kutnowskim_ :a- proc., w drugim (na przykład
pożyc:k 1' sie\vne) zaledwie w
dłużenie zlikwidowane ::ostało
·
dopiero w 76,5 procent. Powiat 0,60 proc. Poiyc::ki krótkotenni
nasz .:ajmuje pod tym ·względem nowe spłacone zostały w 39
ostatnie miejsce w skali woje- proc„ średnioterminowe w 4,2
wód:kiej - co świadczy o nie- proc. Powiat nas:'.: musi spłacić
jes::.c::.e 138 miln. ::1.
dociągnięciach w tej pracy.
"Wf prawd::ie ostatnie dni przy
\X' roku bieżącym rolnicy powiatu kutnowski~go uregulo- noszą pewne oiywienie na tym
we.li na rzecz Pai'istwa następują- odcinku (w dniach od 1 do 1O
bm. wpłacono 17,5 miln. :I.),
ce nale:ności:
Na dzieil 1 grudnia podatek jednak nie o.:nac:a to jeszc:e, że
grnntowy w gotówce uregulowa akc_;,,_ ta pr::cbiega pomyślnie.
ny został w 98,8 proc., w zbożu C::ym należy tlumac::yć taki
st;m rzeczy?
natomiast w 75,8 proc.
O
..J
.
F""
N S l
powiedzieć sobie
Musimy
sza po eczny unuusz
.
czędnościowy wplydęły sumy.
które stano,vi:. 93 ,2 proc, należ- otwarcie. że oowołanv do tego
aparat me zawsze wywiązywał się
ne1· kwotv. . ·~
I b . k,
'
. Z nacznie gorzej I?rzed~taw!a ze, swyc 1 o, o~v1ąz ?w. Poszcze
się sprawa ::: długami, ::ac1ągmę golne komarki Zw1ą::ku Samo-

k

op's ·1e1 nie wy -apomocy
:ywaly. należytej aktywności i
ni~ _PrD"~'ladziły akcji uświadam1agceJ.
Anali:a wpłat już dokonanych wskazuje, ::e stosunkowo
najmmeJ

zalegaJ·ą

:: regulowa-

niem należności chłopi mało i
średniorolni, najwięcej .:aś - bo
gacze ~iejscy i spekulanci.
\V akcji likv»idacji zadłużenia
wsi przodują na terenie nas:ego
powiatu gminy: Łanięta i Krzyżanówek, które podatek gruntowy uregulowały w 100 procentach jeszcze przed terminem. Na
ostatnim miejscu natomiast znalazły się gminy: Plecka Dąbrowa, Krośniewice i Rdutów.
Ostateczny termin spłat zadlu
żeń rolniczych zbliża si·ę. Pozol d . k lk
ał
s~ oktz_a e h"'tle bi a dni, wl cza:
s1e ' oryc rze a urcgu owac
dług, zaciągnięty wobec Pań(Sław)
sh\'a.

I
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Żyjemy obecnie w okresie prze
budowy struktury gospodarczej
i społecznej wsi. Wylania się więc
przed nami don\osłe zagadnienie
dostarczenia wsi niezbędnej ilości
fachowców, którzy by tym nowym życiem odpowiednio pokie
rowali. Ale wsi potrzebny jest
nie tylko dobry fachowiec. Potrzebny jest także człowiek sw1łł
domy, przygotowany do gospodarki uspołecznionej. 1'latego też
departament oświaty rolniczej
Ministerstwa Rolnictwa i Re.form
Rolnych wkrótce przystępuje do
masowego szkol enia dla wsi kadr
praktyków - specjalistów.
Z dniem 15 stycznia 1950 roku
zostaną uruchomione na _ terenie
szkoły rolnicze
kraju
całego
praktyków -- s~ecjnlistów~ Dotychczas szkol~rue zawodowe w
r.olnictwie obejmowało licealne

I

ŚWIADOMY CZŁOWIEK PODNIESIE GOSPODARKĘ WSI
W1950 r. rozpocznie

oraz średnie szkoły rolnicze. Jednak doświadczenie wykazało, ii
licea nie spełniały swego zadania
ze względu na swą dwukierun_ko
Zatem reorganizacja ltce
wość.
ów rolniczych z nowym rokiem
szkolnym poszła w kierunku ujednolicenia .liceów, zamienienia
ich ze s~kół Z i 3 letnich na 4 le
tnie nacfające absolwentom tytuł
technika - rolnika.
Podobnie również i szkoły śred
nie nie spełniły swej roli, Mimo

się

połecznionej.

rolnych
masowe szkolenie kadr praktyków - specjalistów
•

Obecnie zadame wychowan:a·
n~vych kadr w duchu i dla potrzeb gospodarki uspołecznionej
na wsi, spełniać będą szkoły rolników - specjalistów.
Szkoły te, mające powstać i na
obszarze województwa łódzkiego,
przygotowywane są bardzo starannie na przyjęcie uczniów. Rada Państwa przyznała w tym celu
specjalne kredyty, Ministerstwu
Na uruchomienie 5
Rolnictwa.
że, zapewn iały słuchaczom wi~ szkół w województwie łódzkim
dzę ogólną,-jednak nie prz~goto przeznaczono 3 miliony 500 tys. zł.
wywały ucznia do _gospodarki us- Szkoły takie powstaną: w Kamio

rolnej, w Wo
Pi;koszcwskiej - sanitarno weterynaryjna, w Siedlcu rolnicza, w Gostkowie oraz Strzałko
wie hodowlana.
Wybrane ośrodki mus' ały od po
wiadać specjalnym wymogom. A
więc gospodarstwa rolne winny
gdyż
być należycie prowadzone,
one będą stanowić warsztat szko
lenia zawodowego, a budynki mu
octpovviednie sale
szą pos : adać
v1ykladowc, pomieszczenie na internat.
S zkoły praktyków specjalistów
obok podstawowego swego zada
nie-rachunkowości

11

ZSCh oraz wszystkich zaintereso
wanych instytucji rolniczych. Do
szkół tych pierwszeństwo mają
dzieci bezrolnych, robotników rol
nych oraz mało i średniorolnych
chłopów. Synowie i córki chło
pów bezrolnych oraz robotników
rolnych otrzymają całkowite stypendia, które pokryją koszty nau
ki i utrzymania w internatach. Sy
nowie chłopów mało i średniorol
nych mogą ubiegać się o stypendja o połowę mniejsze.
Akcja Departamentu Oświaty

nia wychowania nowego, świadomego czło\vieka, nastawiają się
na nkolenle jednokierunkowe. A
więc ze szkół tych o 11-miesięcznej nauce, wyjdą hodowcy, rolni
cy, zajmujący się wyłącznie uora
wą roślin, fachowcy w dziedzinie
wodno - melioracyjnej, mechaniki
ogrodnictwa, mleczar- Rolniczej, zmierzająca do wy
rolnej,
stwa, handlu rnlniczego, rachun- chowania kadr fachowców rolnych, przygotowanyd1 do gospokowości rolniczej i td.
. Na terenie woj~w~d~twa 1.ódz- darki uspołecznionej, jest jeszcze
· lk. · t k"
kiego rozpoczęło stę JUZ przYJmo- J. edny do d
wie lCJ ros . l
wo em
· J' . • t m
wanie kandydatów do wyze
.
wymienionych szkól za po-1 pan!I wa -o W!Icś, o pragnącą się
średnictwcm Służby Polsce, Z~ kształcić młodzież chłopską.

•
..1,..

Bh. ·'

ZE SPORTIJ

Sportowcy

·---------------------

zekamy na pier.wsze

Co pisała

GRABAR~E KONSTYTUCJI
Ka zam.ku odbyła s:ę n.arnda prer..vd<mla z pn.e<l·stawicirlami głów,
~
„
nych partu
1ega1nych. 011ozf<'YJTIYC'h
i ~t·l'~zą.dowycn. „Głos . Poranny" po
da,ie ze wszystkie ,partie, .wypowied7..ały 'się„ '~: kon.ec.rn.ooC ą ·:nrn:rny
. kon;;ty,.~cJ1 1 , v.-zmocn:en.em \Yladly prez~de-n,a.
4

FIGLE KSIĘŻYCA
Pl~ma podają, że ubieg!ej nocy
Ks'.ęiyc przyo:crał ,.ro'll!cr.J)j:! formy
i .ksztatty·' - ku wielkiemu z.d'...Llnie
n:u lud<ności. Astronomowie 1lnma-

cr.ą to ziaw'.sko pojawieniem się
chmur „cirrusow~'Ch'', zlożonych 2
drobn>·ch igiełek lodu. Chmury te
l«p-0\\'odowały właśnie .ró7.norod111c za

łnmyw.:nic ~ię
fła i nadawały

k.~iężycowcgo

świ.a-

satelicie naszej Z ieowe dziwne ka.talty i barv.')'.

mi -

DZIWNY ZAKAZ
ADMIN.ISTRATUJłY

APOSTOLSKIEJ
Kat(}lkki „Kurior Łód2ki" podaje
- „W Nr. 83 Dzienn'ika Urzędowe
go Administratury Apostolsk:ej w
Pile, ,pod poz. 874 ukazało s;ę oglor.zenlc, u.ka-rojące używania w czasie
uroceystoścl

chnrągwl

lko.5cielnyeh

i

o.mak o polskich ba.rwaich biało amairant.owycli. by unilmąć w ten
sposób drażnienia. uezuć narodowych
Gazety pollmJności niemieckiej".

.......„ •••...„.~•••••••••••••••„.„ ••••„ ••~

E!dc

w !\iemczec·h

stąpienie

„Kurier

piętnują

Adiminist.rntury -

to wy-

kończy

Łódzki".

r.oczys.t?ś~ ZW1ązane z ?twarU?iem
JU~ileuszowych_ 1.g rzysk

,~

wczo~
nasz~J

F~G1 w ~~r;;'zu od'był~ s•ę
raJ, oczy;-yi·SC!<; bez udnał_u

ó'kspe<lyc11, która w Paryzu sta111e
dopicro d?.i.s!aj rano. Ale nie to jest
· zaraz
· t to, ze
· · · Jes
. wam1eJ~ze
drobne w ,.Kur:-0rzc wa.r.ne.
Og~O.Sz€'nfo
Lćx17.k i nr': Do oddania na własność tego samego dnia, po męc<Lącej wielogodz.i!nnej podróży, nasi piłkarze
drzicwco:yn:rn. adres Szkolna 26.
„.„„u••·••••••<>•+„.„H~ „,...... i bokserzy bi:d~ nmsfoli stanąć już
••••
do walki. Nie potrzebujemy chyba
dodawać, ie do te 1· walid staną nic
.
w pel.ni swych sił dając „handicap"
·
!s~oim. przeciv.lri~om, toteż n:e
1\.URl ·· ul· „ • . , "t .
~ctzi,1·my się, gdy p;en\5'Ze wla.domoś
)
' b Gd ą dl a nas po.· me
U 1 ) 1 •VU„<<.:1.) \ V U 1lll..I J.
U
' „Konik
. ,ci rz. p aryza
H1
_ _ odz,
GarbusC'k"
14
•
" .nyślne.
'
18, 20, por:inek godz.. gll.
Ig:-z.~k;i, FSGT_ ~wać ~ędą cały
,Od·
BAŁTYK (' 'aruLow1c;'.a ~O) t •dzwn. N1ewątpl1w1~ w ciągu caledzi:lł z_s" - god1.. 17 ] !l ~i.
!3.\.IKA (l!'rnnci,zkaliska •31 ) '_ „Na go tego ty~odnia głown.:c na5'l'..ą urzeczona z Turkm<•uii" _ "oriz 16 '".ag~ ~zie .Piv.ykuwac Paryz i z
' ruec1e;pliwośClą będziemy śledzili
" ··
·
18, 20.
Pi··'· przeb1eg igrzysk, pr;iede v.'S'Zystk:m
GDYNIA (Daszyfiskieg·o~ l) _
• h
d · 1
·
·e w-:z 01 ęd
v
"
•
n~gnun aktualno.~ci krajowych i rn- ~ . ·:.· u ~a. u z:a w. nic
i.rod?, 1111 :·z."'.ch. SJ?Ort~wcow. ale n!e zapon_ugranicznych • ·r 53" _
1
· a.1m: Jedn.1k J>l'ZY tym o drugiej
1" 1:.l Hi 1-4 18 19 ''O ''l
N'
·
•tro111C'
• ' ' '
'
•
'
... ,
:e za, .medal t: t. eJ· 1mpre_zy.
dh młorlz. (Leg onów '.!-H HEL „:Vlłod:i Gw:mlin" _ ll-g,1 seria _ <>~.'.n.n~·J!TIY,.~ .Jt'J znaC'Ze_nm pollt~·czgodz. 14 11; lt> 20 oranek odz. n ... ~1 111(> 1:1.,,.0 dla sam~ch organ;za:)1 ow wnlrzncych o ~!uszne prawa
g
' ' 'P
] o, J :z. '
MUZA (PalJianic-k~ J7:J) - ,,\Vi1cze .„•••••••••••••••-•••••••...•··-·•••„•••„•
godz. lli, lf', 20, pornn~l:.
doły" ,
p;oclz. 9, 11.
(Żerom;;kic>go 'iul
PRZ!<:D\YWśNll~
Kino n:eczy11ne :r. powodu re1110•1tu
riiebezpieczei1stwie
l'OLONIA (Piot1·kowska G7} - „Bitwa o St11lingrad" - godz. 15, 17,
1!) 21
ROBOT:'IK (Kifoi-:kle go 187) - Kino nieczynne z powodu rcmo:1tn
ROMA (Hzgowslrn 84) - ,,Arinka"
gorh. 16, 18 ~O, poranek godz. 9.
REKOJm (Rz~ow ka ~) - · „Goa!''
dla l'1łodzież.y godz. 14; „Ska1·b"
godz. 16, 18, ::!O.
STYLOWY (KilińRkicgo 123) „Spdkanie nad Labą" - godz. 14, 16,
18, 20.
"Opo·
ś\VIT (Bałucki Rynek 2) wief'ć o prawd?.iw~·m człowieku''·
god~ 16, 18, ~o.
„BogaTĘCZA (Piotrkowska 108) ty plon" - godz. 15, 19, 21.
TATRY (Sienkiewicza 40) „ Wschogodz. 16, 18, 20, ozlsiaj na pływalni ,,Ogniska" pod
dnie zaloty" poranek godz. !l.
czas meczu pływackiego LKS
„0 -1- Włókniarz - „Zwią.zkowiec-Zryw" zaWISŁA (Daszyńskiego 1) dział Z-8" godz. 16.30, 18.30, ~0.30 atakowane zostaną następują.ce rekor.
„r:it dy Polski:
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) wa o Stalingrad" - godz. 14.30,
400 m. st. dow, mtż.czyzn (Boniec16.30, 18.30, 20.30.
ki, Jera),
WOLNOM (Nnpiórkowskiego 16) 200 m. st. kl, mę.tcz1zn (Nikodem.
„Bogaty plon" - godz. 16, 18, 20 ski, Dobrowolski).
poranek godz. 9, 11.
100 m. st. kl. kobiet (Proniewiczów„Ulica
ZACHĘTA (Zp-ierska 26} na)
Graniczna" - godz. 16, 18.30, 21,
m. st. zm, („Związkowiec4xlOO
poranek godz. 9, 11.30.
,.DO OD ANIA nzmwczvNI< <\"

-

"* . ·

4 rekordy Polski

w

0

. -=----. :·. . .

PAŃSTWOWY

wiadomości I -

~ Nasza ekspedycja sportowców Związków Zawodowycłt przybędzie
do Paryża dopiero dzisiaj rano. Po południu ruszą do boju
dla ludu francuskiego z rodzimą ran, Cieślik, Anioła, W.iśniewskt, Dy
p•łkarze i bokserzy
praso ló,dzko 18 grudnia 1929 r.
reakoją i policyjnym rządem iran. .
W.

ARESZTOW /\N!E
4-0 n;o:m.JN1ST0W w ZGIERZU
pisze
W dniu wczoraj~zym
„Glos Poranny" - po koja obsta\\ i
la lokal p.nzy ul. 3 Maj3 31 - w
7.gierw, gdzie cdbywało się zebraAn~e mlcdzież.:v kom1mi>tyc1.nej.
rc•zt.owano ~.{) osób. które przetrans
portowane zostały do urz.G(lu śledćzc
go w Lc<lz·.

TEATR

rnt. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
Dz!~ teatr nieczynny z powodu wy
atęp6w zespołu w Warszav.~e na Featiwalu Sztuk Radzieckich.
PA*STWOWY TEATR NOWY
(Daszyńskiei:o 34, tel. 123-02)
O godz. 16 d 19.15 ,,Bryga<la
adifiera Karhana". P-n:edstawienia
zamknięte.

PA:&STWOWY
TEATR POWSZECHNY
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36)
Codziennie o godz. 19.15 „Rozbitki", komedia w 4 aktach Józefa Blis udziałem A. Dymsiy,
zińskiego,
P. Relewicz-Zicmbińskiej, W. Waltera, W. Ziembińskiego i innych.
Kasa. czynna od 10--14 i od' 16-ej.

„LUTNIA"
i codziennie o godz. 19.15 ,,Ptasznik z Tyrolu" , operi:!tka w 3
aktach K. Zellera.
TEA'fR LALEK TPD „PINOKIO"
opl'Ócz poniedzi::ił
Codziennie k6'1" - „Wilk, koza i koźleta" Grabowslrlego.
TEATR „OSA•
(Traugutta 1, tel. 272-70)
Codziennie o godzinie 19.30, w niegodzinie l!l.80 i 19.80
dzielę o
„Romans z wodewilu" z gościnnym
występem T. Wesołowskiego.
Dziś

„ ........

Zryw"~.

REPERTUAR KIN LóDZKICH
w dniu 21 grudnia 1949 r.
„Bitwa o Stalinl} Polonia
grad''.
„Oddział Z-8".
2) Bałtyk 3) Włókniarz - ,,.Bitwa o St:ilingrad".
4) Wisła - „Lenin".
5} Tęcza. - „Bogaty plon".
6} Wolność - ,,Bogaty plon".
'7) Zachęta - „życie dla nauki".
8) Tatry - ,,Wschodnie zaloty".
9) Muza - „\Vilcz:e dol;r".
10) Hel - „Xa mor;;kim szlaku".
J !} Adria - „Diulbars".
„Admirał NachL
12) Bajka
mow".
13) świt - „Opowieść o prawdziwym człowieku''.
14) Rekord - „Crgnński tabor".
Hi) Roma - „Arinka".
16) Stylowy - „Cyrk".
17) Gdynia - Program Aktuah')
śri Nr 53.
·
ści".

Co

usłyszymy

Program na niedzielę 18 grudnia
7.00 Audycja dla wsi. 7.15 Muzyka l'ozrywkow11. 8.00 Dziennik pora;i
ny. 8.20 Muzyka rozrywkowa. 8.:>5
.\udycja SKRK. 9.00 Koncert muzy.
ki organov.-ej. 9.:30 Muzyka. 10.f•O
:::krzynka ogólna. 10.15 (L) Chwila
muzyki. 10 20 ~fui:rkll. 11.00 Recenzja lub felieton. 11.10 (L) Prograv1
lok. na dzi~. 11.12 ( L) Audycja pt.
„Od naszych korespondentów". 11.22
(Ł) Stare i nowe melodie. 11.57 Syg
nat czasu. 12.04 Dziennik południo
wy. 12.15 Koncert rozrywko"\\-y, 13 l>')
.,Gawęda przyrodniczn". 13.15 ,,Niedziela na wsi". 14.00 „U naszy~h
twórc6w". 14.10 Koncert Polskiej Ka
peli Ludowej. 14.40 „żmija" - kol.
ockinek opowieści poetyckiej J. Sło
wackiego. 15.00 Kwadrans piosenek.
15.15 Koncert dla świetlic dziecię -

Nr 347

cuskim, ale i cL1a nas solidaryzujacych się z nimi wraz ze wszvstidmi sportowcami państw demokracji
ludowej.
T,:!rzyska FSGT stają siQ naszą
wspóln<>.., impreza.. Wraz z i"h
" .organi7.atorami cie.;zyć się będe.icmy n!e
tylko . amymi wynikami sportowymi, ale i sukcesami organdzacyjnymj i propagandowymi które w tyxń
nas don:obędą
,..,,·ypadku
d dla "k"·miały
c
Śl ~~.1·Me
.,.,, zna z.eme o wym v,v sportowych.
40-o:::obowa ekipa polska ~kłada
' z pił!rnrzy. pięśc;arzy i gimnas.ę
styczek oraz kierownictwa.
Wyjechali naste mj1\cy zawo<ln'cy:

Związkowca

- Zrywu

ku czci

Generolrssimusa Stalina ponieclzialek, dafa 19 gru.
dnia br. „Związkowiec.Zryw"
zwołuje zebranie wszystkich swych
czlonkpw celem uczczenia 70 rocznl
cy urodzin Generalissimusa St:iUna..
Zebranie odb~dzi'.l się w lokalu
klubu przy ul. Pogonowskiego 82,
o godzinie 19.

W

bala, BoroVv-;ecki oraz: trener
Kuchar;
Kargier, GrzywoC"',
bokserz.y Sciitała, Sadowski, Ch,~hJa, Cebu- -----,---------------~-------"
J'lak, Nowara, Grzelak, Rutkow~ki oraz Debisz, który nie 'będ7Je jednak
ł
występowa - ~ powodu kontuz.ji. z
Jednym 1
GDAJ!tSK. (obsl. wł.) b<Ykserami WYiechał kierowni·~c Linajbard2.iej żywotnych Ludowych Zes
so·w·ski i trener Sztam;
.
Rakocz" Sk·.·r1:n' _ połów Sportc,.,..,.ch okrę„int ""d:nl.sk1ego
gmmastycz.l<'

srzgo ce

na Zatoce Puckiej

l

.. „

-

„

-

"

.!;ka, Krupa,Kurzanka., ReindJ. Dębic- jest LZS ,.Zatoka" z Pucka, posiada.-

ka, Kanikowska, Łukom::ka oraz kie jący szereg sekcji. szczególnie aktyvr
rown!k Grochowski i trener Kirkic- na jest sekcja sportów wodnych, posiadająca nad zatokl!! rozbudowany o„
ki.
Kierownikami eks.ncdyc_1·1 !'ą: ob. środek wraz z przystanią.
'J'
W okresie z!u1owyru szc1eg6lnym po
n~·b!cki. Borucz, G<:- Kuszyk z C:RZZ oraz ob. Dolowv sepiłkarze cieszy sit jazda na su.
wodzeniem
dlck, Barwi1'iski, Słoma, Parpan, kretara gen. Związkowej Rady Kult.
zgowcach, które na. tafli lodowej osił
Sus1,czyk. Wieczorek, Swicarz. Ba- 1 F:z. j Sportu.
,
''"""""'"'"oooooooo<•»~~XJOO".JOOOC.U...t:ove<««>000<»x"o'""""
gają pod żaglem dnżą szybkodć, Sport
ten zrskal sobie tu szybko popularMłodzież pokazuje
n ość.
,

pazurki

Kalbarczyk przegrywa w Karnacz11.sao~~~!!..

WROCLAW (obsl. wł.) - w Kar. w jeźdz'e szybkiej na Jorlzie. Sensa. .
pa.czu, na obozie PZL. oclbyły ~i-.. .
pierw>ze w bieżącym seionie zawody c.ią były porazki wielokrotnego mi.
strz:i Polslti i rekordzisty Jannsza

I

z przezroczami
Odczyt
d ·a lokk QQ-'} t'
c

:

.1.

e

OW

~ekr.1a Lekl ·oatlnt~·czna w;ipólni:!
~portu\Vym prr.y Gimnazjun1
?'1111.Kołem
St. z,•ront.;k;eg-o, organir.ujc w
frorl,„ dnia :?1 g-:·udnia !'b. o l!'o<lz.
·
k
] ł ł
1~
~ .w •. ri ;a u. sz ·oły, przy ni. L~·O:Z.ITk1e.1 2:3 (do.1azd trnmwajem Xr :i w
strone Zal'Z<'li·a 1 bardzo inl('re."u iat'Y uckzyt z pneuoc;;ami pt„. Le!cfr,;_
atletyka na Olimpiadach w lutnch
lfl:l~-1936". Kiel'O\\'nictw'O Sekcji
pro!<i swych c:don1<ów o grcmi;ilne
i punktualne przyb~ tie na odr>.::~.
innych kluov ::
Obecno§ć i członków
mile widziana.

Zebranie szermierzy

W dniu 18 grudnia l!l4!l r. o godz.
10.0fl w lokalu ł,07,Pi'f, przy ulic;,'

Piotrkow:;kie.i 67, lewa oficyna, IIpj\'tro, odbędzie się zebranie szer_
mierzy z następującym porządkiem
dziennym:
l. Odczytanie protok6łu z poprzed
niego zebrania.
2. Sprawa :Cechmistrza Ke"veva.
3. Ot·ganizacja kur:rn s~dzlo\\:S)<lego.
4. Organizacja kursu in;;truktoró-.v.
5. Sprawa Ośrodka SzermierczcgJ.
6. Wolne wnioski.
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ZW'JCję'stwo

\Vysokie

"
rad~ieckicb

lotników

• h
w mis. ł rząstwoch h.oke1owyc
(obsł.

MOSKWA

wl.) .-

W ramach

I rozgrywek hokeJOWYCh• O mistrzostwo
m. (::tartowało 23 Związl~n Radzieckiego, odbyło się na.

Wyniki: bieg 500
. zawodników) - 1) Lewandowski 51 I stacl1onie ,.D:raa.mo" w Moskwie spot
wws
·k
1
·
· l
k ·
r."
I,
.ck, 2) Kalbarczyk ;::i,, sek., 3) Le· ame nnęl zy druzyną otn1 ów
1-w;:.ndowski II 56.9 sek.
a. rnlodym zespołem kolejarzy mos.
ki<>w,Jdch - „Lokomotiw".
Młodzi kole.farze okazali siA zbyt
bieg 5 OOO m. (startowało 29 za"
wod!lików) - 1) Lewa1JClowski 12:05. 1, ~!abym przeciwnikiem dla drużyny
WWS,
, 2) Kalbarczyk 12:26, 3) Głodkowski zc>zloroczncgo wicenn~trza. 13:20,8. Na jedenastym miejscu przy.: którn odniosła w:,'sokie zwycięstwo w
stosunku 9:0,
•
jcchafa Kalb.arczykowa.
•
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REDAKCYJNE.
Tel e ! o D ;r1
Redaktor !'lacTelny
215-14
Zastępca red. naczelT'ego
%18-23
S<!kretan odpowledr.lalny
ll9·05
ltOJ,EOIUJl.l

kl~sY

padł:,.

GLOS

Orran ł..6dzklt'CO Jtomlt~tu I WoJe·
wódTki<'«"O Komitetu Polsklt'J ZJe·
dnoczont'J P:i.rttl Robotniczej

11a

5340~ ;

Dział

WygraI\e po 200.000 zł padły na
Nr Nr: 4536 6232 18360 -14799 5.3065
58009 58775 732:26 \l!)!_l();{
Wygrane po 100.000 zł padły na
Nr Nr: 21;;62 23573 25129 260li6
31307 46998 55708 5Si33 Gii484 69741
89764 98573
Wygrane po 40.000 zł padły na
Nr Nr: 10870 10~50 22393 22775
30970 41575 43176 44212 44938 45767
46047 53367 67362 76774 80519 89295
90848 94535 95825 98488
Wygrane po lG.000 zł padły na
Nr Nr: 872 5.158 6HIS 6779 703~
cych. 16.00 DziC"nnik popoludniowy. 11311 13274 16458 19832 21~82 28142
16.20 „Nasze chór~· śpiewają". lG.:'JO 313:.;3 33620 456!l2 48583 53 j 22 51018
.,O pracy Państwowego Instytu!:u 57905 59615 63898 65133 67•.170
Wyda\vniczego". 17.00 Koncert roz- 68353 73464 74414 74688 77CT69 80372
l'ywkowy. 18.00 (Ł) „Iwan Szadri:l" 85108 87009 8929G 96118 96513
- słuchowisko wg sztuki „Człowiek
~ karabinem" :\T. Pogodina. 18.45 n~
portai. pt. „Odra". 19.00 Dymitr SzoKwarfet , smyczkowy
·takowicz F-dur Xr 3. lfl.30 „Węirr:v przema_
wiają do Polski". 20.00 Dzit"nnik wie
czorny. 20.40 (ł,) „Lipce Reymon_
towskie". 21.00 Muzyka rozrywkowa.
21.50 (L). Kwadrans muzyki polskiej.
sport. lok.
Wiadomości
(Ł)
~2.05
22.13 (Ł) Omów. progr. lok. na jutro. 22.15 Wiadomości sportowe O"'Ól
nopolskie. 22.30 :Huzyka tanecz~a.
23.00 Ostatnie wiadomości. 23.lO
Prog-ram na jutro. 23.15 Muzyka taneczna. 24.00 Znkończenie audycji.

przez radio?

partyjny

~~4-2:;

wewn. 10
lrore•pon'1ent6w rob·tnlc:i:ych I chłopskJch oraz
redaklor6w litTetek śc!Łn-

Dział

ttt-U

nych
mutacji

Dział
IJzlał

mleJskl I •ponowy

Dział
D:r.iał
Dział

eltonomlczn::r
1ll brycz.ny
rolny

We'<'.'tl.

! 15·1'
2>4-ll

wewn. 9

Kolportał.

l.ódt. Piotrkowska 70,
Admlniltracja
DDal

I l 11
211-11

lt.edakeja nocn:i

.

2.U-29
JH-21

172-!1

tel. 22%-12
268·ł2

oałoueń:

Lódt, Plotrkow•k• 55, tel. 111·50 I llł-75
Wytavca Rl!IW „l'rtsa"

Adr. Red.:

Ł6dt,

P101rkow1ka SC,

OI·ela pl~tro.
Druk. Z<lkl. Gut. RSW "l'rua"
U~ al. żwirki 17, teL łOC·U.

..............•.
.............................................•..................................•.
•
Rysunek-zagadka Nr. 9
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Wi.enę, że

rmprawicie się z buntownikami, tak, jak na to

7,a.:

służyli!„.

Żołnierze milczeli.

Pułkownik zawrócił konia. Podał komendę zamarł

„naprzód mars z!

w oczekiwaniu.

Rozległ się spokojny, równy tupot nóg: sipaje ruszyli.

z ulgą.
szyku sześciuset ludzi wyszło z bramy.
Była godzina druga w nocy. Wschodni skraj nieba zbladł nieco,
lecz do śvl!itu było jeszcze daleko.
Sipaje maszerowali w milczeniu. Patrole brytyjskich żoh1ierzy
pilnowały oddziału po bokach. Armaty wlokły się z tyłu.
myślał z niepokojem
to sami tubylcy" „Obsługa dział '
Pułkownik odetchnął
W pełnym bojowym

- Jedna tubylc1,a kompania zostanie w stanicy, a dwie pójdą
do fortu - rozkazał Harris.:...-- Pozostałych zebrać w bojowym rynsztunku na placu. Wyruszamy za godzinę.
.
Rozkaz, pułkowniku-~ahibie!
szczęśli~
Twarz Lall-Singa, tubylczego kaprala, rozjaśniła się
wym uśmiechem .Pułkownik nie chciał domyślać s;ę jego znacze·
nia. · sapiąc, wsadzał do każdej kieszeni po jednym pistolecie.
Pod werandę przyprowadzono konia pułkownika, Robinsona.
Harris pogalopował na plac, ośi.vietlony dymiącymi pochodnipmi.
„Tylko dwustu pięćdziesięciu brytyjs kich żołnierzy znajduje się
w forcie - myślał z troską pułkownik. - Ze stu trzeba zostawić
na miejscu, reszlę zabrać ze sobą. A Hindusów jes t . .'. sześciuset."
W platanowej alei dogonił pułkownika porucznik Franck. Porucmik siedział w siodle zgarbiony, j ak gdyby był chory. Harris
zrozumiał: porucznik myślał o tym samym.
Na placu - Harris nie wierzył oczom: więc jednak zgromadzono wszystkich sześciuset sipajów? Ludzie mieli podniecone hvarze,
lecz stali spokojnie i karnie w szeregu.
- Sipaje! - zwrócił się pułkownik do fołnierzY, - Wasi to·
warzysze w Mirucie złamali przysir.gę. Zapomniawsiy o honorze
i &umieniu, zbuntowali się przeciw waszej królowej. W:1sz ym obowi,ązkiem jest nauczyć rozumu ('l·ch łajdaltów„.
Pułkownik przerwał na chwilę.
i r„ · ·
Żołnierze milczeli.
- Mam do was zaufanie moi wierni sipajt>! - ciągnął dakj
Harris. - Wiecie dobrzr, że_ my, sahib<>wie ,jcstchmy bardzo silni.
Wiecif:\1 że jeśli zajdzie pottzeba, możemy szubienicami obstawić
całą drogę od Miruty do Agry. Kto z was pragnie zawisnąć na śłu
nie pochowany ....., straszyć ptaki i ściąi?ać złe ducby?
pie, l •

•

•

.

-

-·

T
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pułkownik.
W odległości pół

mili od osiedla, drogę przecinała mała rze·
czka. Przeprawa przez nią mogła zatrzymać oddział.
Już ukazał się zakręt drogi, widoczny przed zejściem do rzecz·
ki i mały lasek na brzegu.
co koń
Nagle z lasu wypadł kawaleryjski patrol, pędząc ·
wyskoczy. - ku oddziałowi.
Sipaje przyśpieszyli kroku. Szli szybko," zbyt nawet szybko„.
I te dziwne, rozognione twarze!„.
gnał rosły
Jeźdźcy zbliża1i się coraz bardziej. Na przedzie sowar: \".idać_ już było _jeg~ biały turban i pochyione ramiona.„
Harris, me rozpoznaJąc Jeszcze z: daleka twarzy ani mundur~w,
już wiedział: powstańcy!
- Dziewiąty pułk! Alligurczycy!
wczoraj! - krzyczał sowar,

Czekaliśmy

na was jeszcze

Kto to

;est?

''upon Nr. 9.
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W odpowiedzi padły głośne okrzyki.. .. Pulk<l\mik obejrzał się: UWAGA, CZYTELl\1 CY I

piechota już prawie biegem parła naprzód.
- Stój! - zawołał.
Ludz'.e zatrzymali się.
- Ognia!
Nie padl ani jeden strzał.
Ognia! - zaryczał pułkownik.
Sipaje n ie słuchali rozkazów,

-

I

K~łcjne l'.> kuponó1• - ,,ypdnion}('h cz)telnie nall'iy oc)e,łuć 111 dniu 20
grudnia 1949 r. na ndrt>s: Redakcja „Glo~u", ł..ód~ - Pio1rko11"•ko 86, Ul iiię
ll'o, front - dla działu „lto zr} 11 ki umyolowe",
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