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WAŁBRZYCH '.PAP). W dniu
2 grudnia odbyły się we wszyst
kich ko-palniach wałbrzyskich
masówki, w czasie któi:ych gór·
nicy zapoznali się z treścią. u·
chwały Rady Ministrów w spra
wie specjalnych przywllejów dla
pracownikó':! górnictwa węglo
wego.
Zebra.ni przyjęli entuzjastycznie wiadómość o postanowieniach „karty górniczej". W oży
wione.i dyskusji zabierali głos
liczni przedstawiciele starszego
i młodszego pokolenia górniczego, przodownicy i racjonalizato·
rzy pracy.
Górnik ,fOZEf' HElłfiALA z
kopalni „Biały Ka.mień", zatrud
niony w górnictwie od 13 lat,
oświadci:ył: „Cieszy nas, że nasz
Rząd Ludowy i nasza Partia zapewniają nam szerokie ilrzywile
je. Nasze stanowisko w tej spf'awie zadolmmentujcmy wunoże·
niem wysiłków i zwiekszenlem
·
wydobycia węgla".
Górnik STEFAN KOZt:lVillSKI. któr:v w ciągu roku pracy
nie opuścił ani jedne.i dniówki,
górnicza.
„Karta
powiedział:
wprowadzi należytą sprawledll·
wość. Wszyscy mogą p1·acować
tak, ja.lt ja i słuszne jest, że
,J1mnelanci" (jest to nazwa naó11n<i. F,órniliom, opuszczającym
dnlfrwld} nie rlostaną. premii".
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Wielka uroczystość wzwiqzku '. z zakończeniem planu i podjęciem zobowiązań

dla .Uczczenia 70 roCznicy U!_?dzi~
0:1 ;nru ju:i:. dnt o niczym innym
nie mówiono w PZPR Nr 3, jak tylko o zbliżającym się terminie wykonania planu rocznego. Gorączkowa
pra<!a we dnie i w nory, pełne niellokoju oględziny maszyn, czy przy.
padkiem nie zawiodą, czy nie będ-iie
jakiegoś nieprzewidzianeio postoju„.
Zwycięstwo, mimo poważnej ll\\':t·
rii turbiny, zostało osiągnięte. \V
dniu " 'czora iszym o godz. 12·ei w
południc, zgodnie ze zobowiązaniami,
PZPR Nr :l wy konały rcmm~' plan
prnduk,•!L
W zwi~z!rn z lym w świetlicy fa.
hrYc:;;nej odbyła się piękna uroczy.
stość, ua którą przybyły wszystkie
W rado:;;nym na·
oddziały fabryki.
przem{1wienia
wyslucl1ano
s troju
p:zewodnicząeego lfady Zakładowej,
tow. Kowalsl..-iego, który podkreślił
za sługi ws zystkich oddziałów, wszyst
kicJ1 rouotnikó1v j personelu techniczncg·o na drodze do wypełnienia zoboo wykonanie planu. Nawiąimnia
stępnie tow. Kowalski przypomniał
zebranym o zbliżającej s ię rocznicy
Robotniczych
Partii
Zjednoczenia
oraz 1ocznicy uro:lzin Generalissimusa Józefa Stalina. Przemówienie
przerywa ne było co chwilę b'Urzliwymi oklaskami i okrzykami na cześć
Wielkiego W od7.a mas »racujących
ł"ałego €.wiata.
W imieniu dyrekcji wyraził pozAłodze dyr. naczelny
dzieko~vanie
fabryki, to~·. Radzikowski. Powiedział on między innymi:
- Pokonaliii1"ty wn ystkie naptr.·
kane trlidno~i i ze słusznym zad„
'WOieniem możemy dziś uc zestniczyć
w uroczystości z okazji wypełnienia
planu produkcyjnego. Jedynie przę
dzalnia średnioprzędna nie by\a w
stanie nadrobić poniesionych na sku
tek aw,uii strat. Wykona ona . plan
tlopiero nkolo 14 bm.
Dzień dzisiejszy będzie d!11 nas pamif tn'' · Wyka i uje on nl;lm naorznie,

Tow J. Stalina
li

~wiata.

I\Jasa robDtnicza i naród pol·
ski nigdy nie zapomną Waszego
zdecydowanego i przyjaznego sta
nowiska w sprawie naszego niepodległego byiu. W pamit;ci każ
dego robotnika, każdego cztowi-eka pracy - Polaka pozostaną na
zawsze Wasze słowa, gwarantują
ce granicę Polski Ludowej na
Odrze i Nysie.
Naród radziecki i jego bohaterska Armia pod Waszym genialnym dowództwem, potrafiła rozwroprawić się z największym
giem ludzkości--hitleryzmem, przy
nosząc wolność narodom, a w tym
narodowi polskiemu.
również i
Wam bezpośrednio zawdzięczamy,
że mogliśmy organizować Odrodzune Wojsko Polskie, które pri;y
boku bohaterskiej Armii Radziec
kiej walczyło o niepodległość Ojczyzny. O tym pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać.
W okresie ciężkim dla powstają
cej z ruin i zgliszcz Polski Ludo
wej, naród radziecki pod Waszym
przewodem poś11ieszył nam z pomocą, choć i ziemie radzieckie ule
·;ly niemniejszemu spustoszeniu.
':!'a pomoc ma szczególną wymo·
· ·ą. Jest pomocą przyjaciół, jeszcze
; ::dziej zacieśniającą przyjaźń
· ··~tlzy wielkim narodem radziec. ,, a narodem polskim.
\V oparciu o tę właśnie przy. '.1'i i nomor. klasa rohotnic7.P Pol

wyraził radość

z po·

wcdu możliwości wzmcżenia dyscypliny pracy. „Karta górnicza
- p&wiedział - zachęci nawet
najbard.zicj opieszałych do lepszej i regularniejszej praey".
Wśród powszerllnego ehtuzjaz
mu z11.łogi uchw111iły rezolucje, w
których stwierdz:>.ią, że „kari ~
górniczą" przyjmują ja.ko dnwóil
troski PZPR i Rzą.clu Lud t'.wego
o by t klasy robotniczej".
lichwała
stwierdzają

ta

upewniła u :ls

lrnpalnl
górnicy
„VICTORIA" - ra.z jeszcze w
naszym najgłębszym przekona·
niu. że Partia nasza i nasz Rzad
Ludcwy wiodą nas od jednego
zwycięstwa do drugiego, pomna-żaja.c siły gospodarcze naszego
Paiistwa, co umużliwi stałą pe·
prawę naszego b ytu.
My, gómicy kop.alni „Bolesław
Chrobry" - brzmi dl'uga rezolu
cja - będziemy więcej wydoby·
wali węgła, będziemy walczyli
o zwiększenie oszczędności, o u·
sunięcie posfojów i zwalczanie
bardziej
będziemy
sabotażu,
zwalcz.ali „bumelantów", którzy
u~m rzucają. kłody pod nogi. W
~n sposób pod kierownictwem
naszej Partii i naszego Rządu Ltt
d<JWego przyśp!eszymy hudowę
socjalizmu.
Podobne u ch wały podejmują

że !d~iemy ~\' !clki~i kro~ami. ~u lep- ' wej ~r~cy na~ o~budową nowego, ., słać \l\lam wyrazy gcn~cej miłości :
i czci. Imię Wasze jest dla nas ·
sze1 1 szczęsl11~sze1 prz,szło~c1. Bł~- szczęsltwego zyc1a.
•
•
•
•
Przykładem Waszej dla nas 1 s;ymbolem
dem byłoby Jednak pnyp1sywame
Nam:zyc1cW1elk1ego
t
.
.
f
.
.
.
.
Musimy
.,.
sob;e
.
.
. prz~'Jazn1 1 ·zau an1a 1es zezwo1e.,
· -:·
. . ,ash;
.
. . wszystkich
załogi iłcmyrh k opalń ślą.skicb.
kierowntctwem !dor ego
ł- la. 1>od
M
.
dal
·
otwarcie 1 uczc1w1e stw1~1-,dz1c:, .ze
.
.
.
rnw1 naszemu, . arsza. ,
•lSiągnięcia nasze byly mozhwe dz1ę- nie .ro
ki przyjacielskiej p&mccy llratniego kow1 Konsta?temu R~kossowsk1~ : razem L innymi naroda1m . k~onarodu radzieckiego i Tow. ';talina. mu na powrol do kra3u. Dumm I czyć będziemy drogą do Soc3ahz·
T;;tcż w dniu radości postanowiliśmy jesteśmy z tego, że na czele Lu· mu'
j
.r. „,JE "''IECZY~TA
·
w~pólnie wyrazie ~wą wdzięcznoś.~ dowego Wojska Polskiego stoi je I
lS
'
n
NIECH Z .1.
Wodzowi narodu radzicckie:ro, pn- den z najlepszych dowódców wy I
NARODOW
PRZYJAŹŃ
dei1111!jąc zobowiązan_ia dla 1H' n1,enia chowany w Waszej szkole. Napa :
RADZIECKIEGO
ZWIĄZKU
wa nas to dumą i ufnością, 1z
rocznicy .Tego urodzHl.
l' "ła ~ "' r„ce ·P re·
WARSZAWA (PAP). Dnia 2.12. br. wph;
zwycięzca stalingradzkie3' bitwy
- Zobowiązania tl! · podejmujemy
~~ "'
" --.
I NARODU POLSKIEGO!
·
d ł
d · ·
·
d ent a R.P. d epesza od Głównego Zarządu Zwi11zku Zawo·
z ntd oseią i na zieJą, ze z 0 amy Je stoi obecnie .na straż.V pokniow :veh
zy
MIĘ\VÓDZ
ŻYJE
NIECH
będzie
co
l>r'ZekroczYĆ.
może nawet
I
· panu
'
dowego C'
granic Pals ki Ludowej.
wyrazem na~.• ze)· ".rorą~c1'
pro d u k z me Id un k'iem o wy k onamu
.orni'kow
ZYNARODOWEGO PROLE
'••~. J'leP'"''ym
nmiłości
~
D
hi każde nasze osią~nię
dla Polski i dla 1'ieao. Zobo- · Wiemy,
MAU J i cyjnego za listopad.
IR
w am, ' naszemu serd ecznrmu
·
TARIATU. W JCJLKI ~·
wiązujcmy się więc do wykonania c:1e,
W miesiącu tym potski przemysł węglowy osiągnął 104,6
POSTĘPOWEJ
CZYCU:L
krajowi naszemu dodatko- Przyjacielowi, s1nawić ID\15• r ,:
j dania
procent planu.
~·ych rno TYSIECY 1\ITR. TOW A· dość.
LUDZKO$CI, WIELKI 1.:RZY
Przeto L prawdziw•I radością mo
RU PONAD PLAN l 20 TYS. KG
Depeszę podni:sałi: •.n ne wodnicza.cy M. Czerwińsl,d i se·
JOZEI'
· kl k
r
•
JACIEL POLSKI PRZĘD ZY. G orącym1 o ~s ami w:v żemy Wam donieść, że w twórczej
St. Będkowski.
kretarz
STALIN!
razili zebrani swe uznanie iłła Wo- pracy, wzorując się na pięknych
l ••••••••••••••••„.„••„„•••.c„••••••••••••••••••••111•••••••••tia1-:.•••••••11:•••••••• 1 "•••••• •••••·n„
przykładach radzieckich ludzi, my
dza. postępo\\?ej ludzkości.
(Naste_puJ'ą podpis';·).
I zy sekre · w Polsce Ludowej mamy również
ł ł
b
·
N ast ępnie
•
za ra g· os ·~

'I
I o·.. . ' Id .·
orr11cy me urq

I
I

Prezydentowi RP

o wykonaniu planu za listopad
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ódgn~ciL P~rafili~ -----------~~~-----~a-~-------~------------~•••••
h~ pow~ne
my wzmożonym wysiłkiem za.koń

Mpn~atji

pddawowaj,
bn
konieczność
To.na, podkreślają.:
wzmożenia czujnośri na drodze do
nowy<'h osiągnięć l'mdukcyjnyrh. na
drodze bn-!nwy paitst.w;o. socia lio;tycznego.
Wyra:.ry podziękowania załod ze za
i osiągnięcia zwycięstwa
wYsiłek
składali kolejno dyr. tkalni tow. Spatow. Wentel,
łek, sekretarz TPPR
przed'!ta wiciel Zwią.:ków Zawodowych tow. Grabowiecki oraz przedstawicie ln, Lici Kobiet.
Na zakończenie \)O odcz) laniu :tstu załogi „Bawełnianej Trójki" do
G~eralis!limu~a Stalina, odśpiewano
Okrzykom na
„Międzynarodówkę".
cześć Tow. Stalina, Wodza proletaria·
tu całego świata, na cześć bratniego
narodu radzieckiego oraz pols kich
pr.zodowników pracy - · nie hy11' końca.

czyć przed wyznaczonym terminem Trzyletni Plan Gospodarczej
Odbudowy, co uważamy za uasz
skromny wkład do ogólnego dziela bmlowy socjali7.mll pod Waszym przewodem.

W codzicttnej prary wy dobywa

więcei węgla. produkujemy
więcej tkan n, drukujemy więcej
książek, kształcimy więct.>j 111ło
dzieży robotniczo-chłcpskiej, co
stanowi nasz udział w dziele umoc
nienia światowego frontu pokoju.
zatrudniające
Nasze zakłady
ponad 9.000 robotników, mają
także wielki wkład do dzieła odbudowy naszej Ojczyzny i do dzie
la utrwalenia pokoju. DNIA 2-go
GRUD:NIA BR. WYKONALIŚMY
ROCZNY PLAN PRODUKCJI.
Dla uczczenia 70-letniej
t'ocznicy Waszych urodzin, zoski mogła przystąpić do gigantycz
dnia
do
się
bowiązujemy
nej pracy: budowy fundamentów
21 grudnia wyprodukować do
nowego sprawiedliwego ustroju
datkowo dla naszego l{raju
społecznego - ustroju socjalistycz
przędzalniach średnioprzęd
w
n ego.
nych - 20.000 kg przędzy po·
W tej pracy drogowskazem dla
nad plan z miesiąca grudnia.
uas jest Wasza nauka, Wasze wska
Prócz tego uruchomimy dwie
zania oraz walki. Bogate doprzewijarki.
świadczeni• WKP(b), przodujące
W tkalniach wyprodukuje·
go oddziału klasy robotniczej świa
dodatkowo ponad plan my
stale
są
Was.
ta, kierowanej przez
120.000 mtr. tkanin, a prócz
dla nas źródłem skąd czcrpicniy
tego uruchomimy 24 krosna,
i czerpać będz.iem:-1• przykłady o·
jedno snowadło szybkobieżne
fiarnej walki o sprawę. postępo
i jedną przewijarkę.
wej ludzkości.
W wykończab;iiach - upłyn
W chwili obecnej, gdy imperiaremanenty w wysokości
nimy
przygoto
liści anglo-amerykańscy
250.000 mtr. tkanin i podwyż
wują nową zawieruchę, chcąc poszy my jakość produkcji o 3
nownie wciągnąć w wojn~ miliow porównaniu z pla·
procent
nowe masy robotników i chłopów
nowaną na miesiąc grudzień.
różnych narodów, gdy tworzą baZo.rganizujemy 30 zespołów
zę wypado1vą w Niemczech Za·
najwyższej jakości, w tym 10
chodnich przy 'pomocy marionet-

m:v

Drogi Towarzyszu Stalinie I
J\ly, robotnicy i ptal'ownicy
PZPB Nr 3 w Łodzi, zebrani na
7.gromadzeniu w związku ze zbliiającą się 70-tą Rocznicą dnia Wa
szego ur-0dzcnia1 przesyłamy Wam
11ajsenlecz11iejsze życzenia długich
lat życia dla pracy w służbie mię
dzynarodowego proletariat~.
, Klasa robotnicza Polski zawsze
żywo w pamięci
miała
będzie
Wasz udział w dziele budowy pań
fitwa socjalistycznego, Ojczyzny
wszystkich robotników całego

i

Znakomity przodownik pracy
M AGIERA

kowego rządu w Bonn, gdy w wy
niku agresywnego paktu atlan·
tyckiego - budują masowo baWasza świa
zy wojskowe tła, zdecydowana, otwarta i przepojona troską o losy na-r cdów po
stawa, napawa nas ufnością i pew
nością, że wróg nigdy nie ośmieli
się zrealizować swych podłych
zamiarów podpalenia świata.
Klasa robotnicza i naród polski
pamięta Wasze niejednokrotne oświadczenia w sprawie pok<>jn i
pokojowego rozwoju.
Powstanie Demokratycznej Republiki Niemieckiej i Wasza osobista wypowiedź w piśmie do Pre
zydenta Piecka jest najlepszym do
wodem, że utworzenie Demokratycznej Republiki Niemieckiej stanowi nowy element ugruntowania
pokoju św1ata. Dla Polski, kraju
raz po raz atakowanego z zachodu ma to znaczenie ogromne.
Wiedząc, że w Was ma swego
drogiego przyjaciela, klasa robotni
cza i naród polski może uwielokrotnić swoje wysiłki dla ookoio-

;

młodzieżowych.

Oddamy do użytku na·
szych robotników i ich rodzin
. ambulatorium dentystyczne.
Spieszymy Was zapewnić, Drogi Tow. Stalinie, że w pracy naszej nie ustaniemy, że wzmożemy
dla dalszych osiągnięć,
wysiłki
że stojąc u progu nowego, 6-łetnic
go planu przebudowy gospodarczej, wypełnimy zadania, wyni·
kające z tego planu.
zapewniamy
Równocześnie
Was, że drogowskazem w naszej
codziennej pracy będą nam wska
zania nauki marksizmu • leninizmu. Uzbrojeni w tę przodującą
teorię, świadomi braterskiej przy
jaźni wielkiego radzieckiego naro
du i Waszej osobiście, śmiało a

zdecydowa~ie )troczyć

będziemy

drogą do
Socjalizmu.
Nier.b nam wolno będzie nrze·

wytk-niętą

przez Was

u
d
lu·
Zdrajcy
na

Bułgarii

służbie titowsko-anierykańskiego

Akt oskarżenia

wywiadu

w sprawie Traiczo Kostowa i iego .wspólników

sekretariatu bałkańskleco partii ko· • Baile)„a. l majora Franka Goslinga,
proku- munistycmycb, Kostow poleca Tito, którym przekazywał inform:icje o
Repu- - do pracy polityczne.i w Jugosła- budżecie I wydatkach Bułgarii na
potrzeby wojskowe.
bliki Ludowej w sprawie zdrajcy wii.
3) MIKOŁA PAWŁOW KOLEW,
Po zlikwidowaniu frakcji lewackuojczyzny Trajczo Kostowa i je.go
sekciarakieJ w Bułgarskiej Partii Ko urodzony w r. 1906, Bułgar, posiadawspólników.
munistycznej, Kostow złożywszy nie jący średnie wykształcenie, były sellZczerą deklaracje; o zerwaniu z Je- ktetarz administracyjny Biura Powł
zachował litycznego KC BKP a ostatnio wackimi sekciarzami swe kierownicze lltanowisko w par· ceminister budownictwa.
Jako kierownik sekretariatu niele
Z<' \>rg,1nL.v •vanie S1J i;,ku, mają ce - tii,
W związku z wyki;-ycien1 p rzez po- galnego KC Komsomołu Pawhw nago na celu obalenie Bułgarskiej RepubUki Ludowej, za szpiegostwo i licj ę Komitetu Centralnego Kostow wiązał w roku 1931 kontakt ze zna.zd ra dę stanu p ociąg1:icci ą;ostall do został w kwietniu 1942 r . a resztowa nym trockistą bułgarskim Raczo Cany, Przyznał się .on wobec naciel- newem a następnie aktywnie proodpowiedzia lnośc1 :
1) TRAJCZO KO:S i'OW DŻU· nika policji Nikoły Geszewa, - że pagował w Komsomole i w partii
NEW, uroC!zony w 1897 r. obywatel był jednym z członków Komitetu kurs kwacko _ sekciarski.
Aresztowany w marcu 1942 r. Pa.bułgarski, z zawodu publicysta, były Centrltłnego, oraz wydał swych przy
wicepremier i były sekretarz KC jaciół politycznych, ujawnił uchwa- włow już podczas pierwszego przesłu
Bułgarskiej Partii Komunistycznej, !y Komitetu Centralnego, dotyC2ące chania, zdradził swe nielegalne kc.ndyrektor Bułgarskiej Bih!iuteki walki przeciwko okupantom nlemiec takty partyjne, wydał swych polikim i policyjno • faszystowskiemu tycznych przyjaciół oraz podpisał zoNarodowej przed a.resztowaniem.
bowiązanie dn współpracy z policją.
Oskarżony Kostow był aktywnym reżimowi Filowa.
4) NIKOŁA NACZEW PE'I'KOW.
Kostow podpisał również zobowlą
uczestnikiem lewacko - sekci<rrskiej
frakcji trockistowskiej w Bułgar- zanie do ta.i oej współpracy • voli· urodzony w roku 1905, Bułgar, posia
. dający wy-.isze wykształcenie, a.gro·
skiej Partii Komunistycznej. Kiero- cją.
\V nagrodę za wradę Kostowowi nom z zawodu, były wiceprzewc.clnlwał on grupą parlamentarną Partii Robotniczej i redagował gazetę karę śmierci zmieniono na karę do· czący komitetu do spraw gospoda.rżywotniego więzienia, podczas gdy czych i finansowych.
„Sztandar Robotniczo - Chłopski".
W końcu roku 1941 Naczew czło·
W swej praktyczne.i działalności sąd wydał wyrok śmierci na 6 inKostow wprowadzał w życie wrogie, nych mniej aktywnych dzial!l•~ZY ko nek BKP - trockista nawiązuje kon
lewacko - sekciarskie te-zy trocki- munistycznych, których rozstrzelano takt z przedslawicielem wywiadu
angielskiego Klryłem Sławonem, któ
stowskie w stosunku do chłopstwa. w dniu 23 lipca 194:& roku.
W więzieniu Kostow we wrześniu remu za wynagrodzeniem 1>ienięż
~ w ten sposób utrudniał wspólpracę partii klasy robotniczej z jej pod· 1943 r. wznowił kontakt z Gesze- nym dostarcza. w Jatach 19U-ł2 l
t945-48 poufnych wiadomości.
chłopstawowym sojusznikiem CHRI·
5) BORYS ANDONOW
stwem, ora'>: ułatwiał władzy monar wem. Na jego polecenie przesłał decho - faszystowskiej walkę prze· fetystyczny list do nielegalnego Ko- STOW, urodzony w roku 1912, Buł·
ed + l
il
d kt .
w którym.
ciwko siłom post„pcwym w Bułga- mitetu Centralnego BKP,
zalecał, by oddziały party;ianckie po gar, 0 or agronom · b. prz s.aw
"'
ZSRR.
w
handlowy
ciel
dziaalttywnych
od
się
wstrzymały
rii.
Od roku 1943 dyrektor l udzialo·
W r. 1933-1934 na emigracji w łań przeciwko okupantom niemiecwiec towarzystwa ubezpieczeniowe·
Moskwie, Kostow popierał w llal- kim.
Z koilcem 1944 r. Kostow nawią- go.
szym ciągu frakcję lewadrn • sek·
„1resztowans w r. 194:S ~a kontakt
ciarską. w Bułgarskiej Partii Komu- zał kontakt z wywiadem angielski m
nistycznej, starajlj,c się odsunąć od za pośrednictwem brytyjskiego pul- z komunistami podpisuje zobłlwią
kierownictwa partii jej uznanych kownika _ \Villiama s. Bailey'a. zanle współpracy z policją, której du
przywódców - Georgi Dymitrowa i Oskari:ony prowadził następnie swą starcza danych dotyczących działa·
zdradziecką działalność na podsta- czy postępowych z jego otoczenia.
Wasyla Kolarowa.
Na początku roku 1946 nawiązuje
Podczas swego pobytu w ZSRR Ko wie ins trukcji i rad pułk. Bailey'a.
.) IWAN STEFANOW HADŻI • kontakt z radcą, handlowym amba·
stow podtrzymywał bliskie stosunki
2
J·ugosłowiańsklej w Moskwie
sady
· „
k
d
l yczne ze z cmas owanym1 pnz- MATIEJEW urń"'zony w 1899 r., Buł
pol ·t
Ziberną, któremu systematycz?iie do
""
M
·
K
1
B
·
t
i
1
· j t
1
a- gar, profesor uniwersytetu w Sofii, starcza wiadomości o rokowaniach ł
nic roc t s anu • e1ą.· unem
· · b. minister finansów.
•
._, rowmez
Ii;sym1·1·ianem w a„ec
c1m, J;wt
Buł·
ha.ndlDWych mi„dzy
·
J
t
·
k'
·
·
ł
·
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·
Stefanow, syn wielkiego obszarni· układach
·~ Jugos ow1ans im emigran em oze. . ·' '
_,_.ie la ł ka, jest krewnym Christiana Rakow gar1ą a. ZSRR.
·
·to, 1' t ory
f em B roz - T 1
po......
(Ciąg dalszy na str. 2) .ti:.i'.>
· t.rock'ist <>wsk"
skiego, najbliższego współpracowni•
· ie.
przekona ma
~tanowisko ka Trockiego. Od 1924 roku przeby~ykorzystUJąc swe
słuzbowe referenta wydziału kadr wał na emigracji w Berlinie i Pary·
.
„••••••••••••••••••••••••• , zu.
••••••••••••••••••••••
W roku 1929 oskarżony wyjechał
za J?Oradą Rak?wskiego do Bułgarii,
I
gdz1e przystąpił do lewacko - sek·
wy~onaf
ciarskiej frakcji BPK.
W dniu 30 Fstopada br. Cen
W 1932 r. Mkationy nawiązał
ł
H dl
t I
zbrodniczy kontakt z agentem "'Yan owa Przemys u
ra a
wiadu brytyjskiego w Bułgarii, adwo
Skórzanego wykonała plan
katem Naeblmsonem, i za jego poW dniu 29.11. br. o godz.
3-letn.i obrotów. Jednocześ·
średnictwem, z szefem wywia{łu an·
19.30 został wykonany plan
nie CiłPSk. wyhonała roczny
gtelsklego Brownem.
zobowiązaniowy od·
roczny
na
oszczętin s śdowy
plan
W czerwcu 1945 r. Stefanow wznotkalni, powzięty w
działu
kwotę 1 m ff a rd::i zbf:y~h.
wił swe kontakty z wywiadem brydniu 1 maja br.
-·~ ,~· _„ ......
ty iskim za nośrednictwem nulk.•, ___. „_ ._____
SOFIA '.PAP). Wszystkie dzjen ni-

zamieściły al~t oskarżenia
ratury l\aczelnej Bułgarskiej

ki

I
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roczny plan
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Akt o.skarżeni a w sprawie Trajczo Kostowa i jego wspólników
na przeprowadzić przez wykorzysta- w pierwszym etapie wysuną'~ żąda· wali 1ch udział w wojnie wyzwoleń gosłowiańskiej tajnych •ateriatłw,
nie popularnej wiiród narodów Jugo- nie natychmiastowego przyllłczenia czej przeciwko Niemcom, jakoby dotyczlłcych najważnlejssych decy11ji
·
6) CONJU STEFANOW CONsławii i Bułgarii idei federacji Sio- Kraju Piryńsklego do Republ!kl Ma- wtrącali się do spraw wewnętr:znyc~ Biura Poltycznego i KC BPK.
Akt oskarżenia Podkreśla, że najwłowa i Iwana Stefa-n owa. o wian południowych.
I
CZEW, urodzony w r. 1898, Bułgar,
cedońsklej, wchodzącej w s)clad Ju- kraju i jakoby traktowali Jugosławię,
b. dyrektar Bułga~kiego Banku Na- o:rganlzGwanie spisku i utworzenie'
„Trzeba działać szybko i ' sta· gosławlL Pawłow i Stefanow stwier· jako nie pełnoprawnego sojusznika v;ażniejszym odeinkiem dtiałalnośd
wywiadow•czej, tzw. ll!dciaklem 9'&•
rooc-wego, Syn wielkiego obsurni- ~rodka konspiracyjnego, w cela! O·
aby postawić świat c;łzUi, :ie Kostow wtajemniczył ich itd.".
nowczo ka, odbywa. studia w Sta.nach Zjed- balcnia legalnego rządu i zast;w.leTito wyjaśnił, że grając na uczu· cedońsklm . kierował ClllOblście Ra·
przed faktem dokonanym, z któ- w swe plany i podał im treść rozmów
nia go rządem Kostowa.
noozonych.
ciach nacjonalistycznych i nie odrzu- clił - Panzow, b. radca amba~dy ·jurym w końcu przyjdzie się pogo- odbytych z Kardelem i Dzilasem.
·
Kostowa, Pawłowa, Stefano·
~
Aresztowany w roku 19Z4 wydaje
Latem 1946 roku Kostow wyjechał cając hasła o socjaliźmie, wychwala· gosłowiańskiej w Sofii.
dzrn··. „Anglicy i Amerykanie wy.
Oskarżony Borys Chri5tow, jako
4'j wa, Naćzewa i Gewr~nowa
wszy~.tkich uczeatników nielegalnej
jeszcze w pierwszym okresie
raźnie przyrzekli Tito, że nie będą do Belgradu, gdzie spotkał się z Ran- jąc
mlodzieiowej grupy komunistycznej wraz z Tutewem, Conczewem l Cbrl
ZSRR, a jednocześnie odwracając si<: attache handlowy Bułgar.ii w ·~SE-R,
_pn;eszkad:r:ali przyłączeniu Bułga- kowiczem, a następnie z '."ito.
w Warnie. W r. 1941 nawiązuje kon· stowem o dokonywa.nie wrogich c~y
Rankowlcz powiedział Kostowowi, w rzeczy samej od ZSRR i popierając dostarcz.at regulari:iie tajnych marli do Jugosławii. Uprzedzili oni
takt z wywiądem a.merykańs!dm i nów, maJą.cych na celu podminowa•
Tito. :ile ogłosz~ formalny protest że plan Tito, maskowany hasłem samo elementy kapitalistyczne, wyicorzy. teriałów, dotyczi.~cych stosunków buł
dosta.rcza jego emisariuszom Ander- nic fundamentów go&podarczych wła
i podniosą tradycyjny szum w dzielnej polityki Europy południowo sta nieuniknioną reakcję, jaką poste- garsko - radzieckich, radcy· handlosenowi i Clarkowi informacji sxpie- dzy ludowej i za1klócenie tiiosunków
swej prasie, aby .przerzucić - jak wschodnie!, a mający w rzęczywisto powanie jego wywoła w ZSRR i wemu ambasady jugo:>łow\ańslde~ w
.
gospoda.rc.zych'. i handlowych między
cow.s.kicb.
to zazwyczaj robią - winę za po. ścl na celu skupienie tych kriljów wo krajach demokracji ludowej i w osta- Moskwie, Zibernie.
Przechodząe do ujawnieni.a fał·
7) IWAN SLAWOW GEWRE- Bułgarią. a pozostałymi krajami de„
wstanie federacji na ZSRR i wyko kół Jugosławii oraz wzmocnienie i tecznym rezultacie stopniowo przeNOW. urodzony w r. 1884, Bułgar, mGltracji ludowej i ZSRR w celu u•
rzystać to, jako pretekst do wy· rm:wlnięcie ich kontaktów z mocar- stawi Jugosławię na tory bloku anglo nych kontaktów Kostowa i Stefanowa z Belgradem, akt oskarżenia
b. dyrektor zjednoczenia przemysłu zaleDiienia jej od imperializmu a.ncolanla się z niektórych ~wych stwami zachodnimi - znajduje przy- saskiego.
gumowego, W r. 1926 za.klada naj- glo-amerykańskiego.
Tito skontaktował Kostowa z Ame· stw:erdza, że ultzymyWali k oni •
„Kar- chylny oddźwięk. również w innych
:zobowiązań wobec ZSRR",
Kostowa o poro;zumiewanie się
większą w kraju fabrykę wyrobów
del podkreślił - zeznaje dalej krajach Europy poludnfowo-wschod- rykanami. Z końcem roku 1947 przy- pośrednictwem pc:i;lów jugesłowlait
w lataich 194'-194'1 z przy.
111mowych.
Kostow - że należy śpieszyć się niej. Polityka Tito - w razie sukce• był do Sofii nowy ambasador USA skich w Sofii Kowaczewłcu. l Cie•
Po 9 września 1944 r. udaje mu sł~ wódcaml JugoslC1Wiańskiml - Karz przyłączen,ie.m Bulgarll do Jugo· su - stanie się nie tyllcp polityką ju- Donald Reed Heath. Zgłosił si~ on. do mila, zgednie z poleeen!cm Tiło I
przedostać do szeregów Bułgarskiej delem, Dżila.sem, Rankovicem i Tito
slawii i dokonać tego przed po- goslowiańsłtą ·i bułgarsl•ił, lecz rów- Kostowa, który na ten temat zezna- Kardela. W czerwcu lQ.47 r. w toku
Partii Kcmmnistycznej i zająć kie- - w sprawie akcji, zmienającej do
wrotem Georgi Dymltrowa do Buł nłeż węgierst-ą, rumuńską. i alb~liską. je: „Ze słów Heatha zrozumtałem, :ie poufnej rozmowy Kardel, Jak zeznał
rownicze stanGwisko w mln!ster· p'o zba.wienia Bułgarii suwerennOtici
garU, Powrót Dymitrowa stworzy Powstanie wielka wspólnota krajów zjawił się on u ll)nle w wyniku mego Stefanow „.„ uleoa.ł tiałdykę • ·
narodawej, integralności terytorialstwie przemysłu.
Europy południowo-wiichodnfej z fe- porezumhmla z Tllo, który przyrzekł nGwozych odwat&nfeh dil~JaJi. jod·
bowiem dodatkowe trudności.
koniecme9E
zwła$Zcq
W r. 194'1 nawi~uje kontakt z a- nej I nie<Lawisłości, o ukła4anie wraz
Dymitrow - rzecz .jasna - wy- deracją na cr:ele, która pod kierow· ml pomoc w nawiązaniu kontaktu z kreśla.jl\c
skomprcmltowanla D;vmłtr«mia. ' • pe
gentcm brytyjskim Sławowem, do- z oskarżonym Stefa.nMVem pJanów
·
stąpi w sposób zdecydowany prze- uic~wem Tito 'ltanowić będzie poważ Amervkanaml".
starczają-0 mu informacji szpiegóW- akcji przygotowawczej, mającej na
HEATH . OSWIADCZYŁ KOSTO· skoncentrowaniu caleJ wl;i.dą w rę·
dwko wspomnianej wyżej kon- ną silę.
celu za.garnięcie przemoc~ władzy
skfob.
WOWI, ŻE AMERYKA.NIE BĘDĄ ku Kostowa I Jetro lufki - u11Gnfęcła
'Kostow odbył w Belgradzie również
cepc!l jednolitego państwa.
8) IWAN GEORGIEW TUTEW, przy militarnym poparciu Jugc8ła,
SIĘ Z NIM KOMUNIKOWAC ZA iro, jako niewątpliwie aa.Jbarchłe.f
Dalej Kardel oświadczył, że Bul rozmowę z Tito. O rozmowie tej Kourodzony w r. 1902, b. dyrektor de- wii ora.z za.mordowanie S'Zeła r~~u
JUGOSŁO konsekwentnęco pnecJwnika J>oliiyPOSREDNICTWEM
garia powinna przyłączyć się do stow i:eznaje, jak następuje:
partamentu w ministerstwie handlu i wodza narodu bułgarskiego - DYNAJ- ki oderwania się od ZSIUl".
JEGO
I
TITO
RADY
WIAN.
„Tito wyraził swe le~ceważenie
federacji jugosłowiańskiej, fako
03karżony Pawbw zętnał: „C!e•
mitrowa. o umożliwienie emisariuzagraniczne.go.
BLl.ZSZYCH WSPOŁPRACOWNI
dla An~lików, którzy - według
jej siódma republika, a armia bułmil powled:dal ml, ie '11to potedl
.Ja.ko sekretarz bułga.rskiej placów szom wywiadu jugosłowiańskiego
KÓW - PODKRESLIŁ HEATH jego słów - odegrali swą rolę i
garska powinna przejść pod nakl handlowej w Duesscldorfie dostar prowadzenia. działalności dywersyj.
JAKO Ran.kowkzowi, aby 1'l'ZY~1 ~
NALEŻY ·TRAKTOWA(),
będą musieli ustąpić miejsca rozczelne dowi>dztwo Tito. „Ze słów
!JISoblście nad~~I
lą sprawę i
cza w lata.eh 1935-1940 wywiadowi nej i szpiegowskiej w Bułgarii.
AMERYKANOW.
RADY
ame
wijaj~cemu się ltapilallzmowi
Kardela - zeznaje Kostow - no
pneblec a.k~ wywłacl~'. Pod
Hadżi • Panzowa o kler(l<Wabrytyjskiemu za wynagrodzeniem
zawiaKostow
r.
1948
styczniu
W
rykańskiemu. Tito dał mi do zro·
zumialem, ze Jugosłowiauie mają
koniec rozmowy Ci~l zaznaczył,
nie szplegowską siecią. ageotu
informacji szpiegowpieniężnym
zu ·enia. że orientacja juqosło- domił swych najbliższych współpra że „bań.ka mycllana brałeraklch sto•
po prostu zamh1r połknąć Bulgaskich. Po powrocie do Bułgarii w ry jugosłowia.ńskleJ w Bułgarii i
po
o
Stefanowa
I
Pawłowa
cowników
wta sklej polltyki zagranicznej
~lę i uzalet.nić ją od si11bie''.
sunków ze ZWlllozklem Racbłeeklm
końcu r. 1940 wznawia kontakt szpie prowadzenie w!łPólnie z oskarżoJ1y
przybiera coraz bardziej charakter rozumieniu z 'Iito I Rankowkzem winna rychło pękn~".
\\T końcu Kardel prosił Kosto·
"
gowski z wywiadem angielsklm, któ mi B0<ja.łcalijewem i lwainowskim
w . -0dróżnlenlu ori\z o zamiarze Tito ł jego współpra
proamerykański,
nakłonił kierownktwo
aby
wa,
Kostowowi, jako pełniącemu .w6w
remu za. pośr~ictwem Petrowej do roboty rozkładowej wśród 1\łacedoń
od dawnego kierunku. proanglel- cowników - zerwania w najbliższej czas obQwiązki premiera, Clemil
Bułgarskiej Partii Komunistycznej
starC7.a. re~ttlarnie do r. 1945 mate- czyków - obywa.tell bułgarskich.
skiego, Radził on również nam, przyszłości ze Związkiem Radzieckim, złai!ył wizytę ofiCJaJIU\ W liuQu ltł'7
do wyrażenia swej Z!Jody na proKostowa, Stdam~wa, Naczeriały 0 życiu gospodarczym Buli:aBułgarom, abyśmy nawiązali po· Pawłow i Stefanow wyrażili zgodę na r. W czasie drua1eso SlłPłk&nia ~
kobez
juqoslowiańskie,
pozycje
wa, Gewrenowa. i Tutewa o
rii.
żyteczne kontakty z Amerykana- współpracę z Kostowem dla realizacji mil z polecenia Tit.o aJl.emanikował
nmnQ<owania czegokolwiek o tych
z polecenia wywiadu bryityjsklc- dostarczanie WY'viadowi angielskieProsiłem .Tito, aby w miarę spisku.
mi,
Związkowi Radzieckieplanack
KO&t\lWowd, ie W JUl'O!lawłl pr....a•
iro wstępu.ie do Bułgarskiej Partii mu informacji stanowia,~ych taje.m·
Akt oskarienta cytuje następnie ilzóne 11~ już prBySotowuda do
możności okazał mi pomoc w tyOJ
mu.
J\:omunistycznej, kontaktuje się z nicę państw1>wą, Couczewa - o c10kierunku, co on obiecał uczynić..•" fragmenty z :zeznań Kostowa, Pawło 5ta.tecmero zenvuria 11 ZMIK , I
Ko~tow zapewniał Kardela, ł:e
pierTI1sz3·m sdrreta.Tzem ambasady an starcza.nie takich lnformac,1i wywiaTito zapowiedział, że ~kieruje do wa I Stefanowa, z 1ttórycl1 wynika, że przejścia Ju1U1la.wil na irttGDę blołre
· przyjmuje propozycj~ '!ito. Ka.rgielskiej w Sofii Pa.tricklem How- dowi amerykanskiemu, a. Cbristowa
del w odpowiedzi oswi.adczył, ze Bułgarii Ciemna który 11racuje na ci trzej oskarżeni stworzyli centrum anglo - a.merykailaldeg9, .
nem, któremu d~tucza. materiały - wywiadOWi Jurosłowiań.skiemu.
W zwlązk~ z tym Tito pol~ł Cłe
jako Węgrzech, gdzie wykazaL, duże zdol- kierownicze i organizacyjne spisku.
odłą.d łrak!uJe !'ostowa,
szpiegowskie. Od Anglików Tutew
,
sprzymlerzenca Tito. Kardel pod-1 ności
mlil.owi zawiadomić Kostowa, że „na
otrzymał wynagrodzenie - 500 tys.
leży wzmóc pracę przycotow.aw:W połowie listopada t9l7 roku Ti· kreślił równoc~eśnie, że. między
lewów.
również w Bułgarii. Cicm'.1 po<:bWt.
Kostowem a T~l~ usta!1owiona zo- to przybył do Sof~ dla~ podpisania
9) BŁAGOJ IWANOW HADŻI lił slfl przede mną - zeznał Xosir.m
gskarżonye]l,
ze2nań
pod.stawfie.
Na
.
Bułgaa
Jugosławij\
między
układu
poza
spec~alna,
lą~znos~
stanfe
wyie
stwierdza,
oskar~enia
Akt
PANZOW, ur6dzony w r. 1911 w We
-żie podobna robota, tj. w;ywoływł.
..;....
r:sta
mafurJ.ałów
OnnycĄ
Św'ia'aków
odbyEus!nogradzie
w
pałacµ
w
rJą.
kont•kt~~l oUCJ;iląyJ{U.
, l>. radtlt ambastHły wiad angielski.. •i amerykański już w
les (:Macetłc.
0
t ·pods'ycanie l'M!9troj6wrn:&cjoll>llJi
~tow zaznajomił kierownict1vo la sl~drt.t!Ji ro:z:n\ówa; b k(6rej zezna• ·1ono;lffe 'li~a'lą.ce 2e sobą , w sta• riie
1942 r. zmuszony był liczyć się z nie·
jugosłowiańskiej w Bułgarii.
łym kontakcie pupy TittY'f' KO&io· n}'.cinyęh orari . ,Sl:\:C).nt<>1'<·~1~
'
1.94~ T:.' je Kos f!W· ·rc.,
uchronną klęsk;i, Niemiec na froncie BPK, na cze!~ k~óre~o stał
- w,11.ontwaea S-'
We wrześniu 19oł7 J:, lfą.dji „.,.Paq- radzieckó-nimnieckim, z nio:iliwością z pr opozy CJami
„Uto oświadczył ml, że postanowił wa, wyzyskiwały przyjame uczucia t;ytad'liecki<:h
Jugo~łowiarn:kum.
EOW przybywa. do Bułgarii jako emiz powodzeniem ~ Tlło l ~· lu•
jednak ut~tny tajny ju~ w uajbUższej przyszłoaci zmienić narodu bułgarskiego dla jugosłtYJJiań d:riukrył
Kostow
luwładzy
Bułgarii
w
ustanowienia
r6wniei w iDBydl knjaell •
sariusz wywia.du jugMłowiańskiego
skierowanego 'łW!l politykę wobec ZSRR onz wyja- sk.ich mas pracujących i dla ;dei fe- mokrMiji ludowej".
i dlatego posyłał on agen- sens • porozumienia,
w celu pr1>wadzenia. roboty d~vt:r dowej, aby
połudnfo\vy.;h,
śnić stosunek Jugosławii do krajów dt=racj i Slowian
W m:rśl suga'!tił Tit<>-Xol'fow !
syjnej, w kraju Piryńskim, zbiera on tów do znajdującej się jeszc1e w pod przeciwko ZSRR.
Kierownictwo Partii domagało się, demokracji ludowej. Podkreślił on, dopiąć SwYCh nikc:zemnyeh celów inni uczestn~cy dyv;ersy,jnej ' ?'(>boty
informacje szpi~owskie za. po:;red· zl.emiu partii komunistycznej. Swiadnictwem sieci agentów. d:tiałaJących czą o tym zeznania oskarionyclt: Iwa aby o propozycji tej zawiadomić że takie gospodarczo zaćofane pań- pozbawJ.ć demokratycrme państwo przeciwko rządowi Dynlltt(}W3 ..,.-.
pod kierownictwem byłego POBła ju- na Tulewa, Stefanowa, Conczewa i Georgi Dymitrowa 1 zapytać go o stwa, jak Jui;rosławia i Bułgaria, nie bułgarskie suwerenności narodowej. konali sureg- dwulicOWYeh ma11e•
To właśnie - ze7.naje Ko· potrafią obejść się bez pomocy ame· O.skarżony Kostow umożliwiał agen wrów. W sprawie tej K<>!t<.)W zezna„
go.sło\viańskiego w Sofii Cicmila, rad innych. Oskarżeni ci stwierdzają, źe zdanie.
cy Mangows.klego i zas tępcy alta.che otrzymali 1101ecenle aktywnej działal stow -- uniemoźliwlto realizację pla- rykańskiei. Jednakie Amervkanie - tvm j ugosłow'.a1iskim przen~kanie je: ,,w druciei nara.dzie Biura Inłar
powiedział Tito - przed udtieleniem do bułgarskich instytucji i>aństwo ma.c.yjnero wypa.dlo mi refer.owae w
naści w BPK. ,gdyż Anglicy ; A.mery nu z Tilo.
wojskowego l\:lilatowlcza.
BPK otn:ymalo od pomocy domaqaią się, łbyśmy oder- 1 w ych. Sz.pi~dzy .jugosłowia~scy Kiero~"Jlictwo
„CHCĄ
Tutew
zeznał
jak
kanie
sPrawie iu&oslowlańskiid pumd wi•
W list.opr.ulzie 1948 rGku obłudnie
a~ta~he WOJskow1 . Jugosła,~1~, J>p~k. dzenia BPK. która ostro napiętnowa
WIEDZIE{;, Dymitrowa kategoryczne ostrzeżenie, wali się od ZSRR...
deklaruje i;ię jako emigrant politycz PRZEDE WSZYSTKIM
Tito podkreślił, że plan amerykań· R:shcz, ak· n.astęprue płk. F1•ll!J?Wl_cz ła postępcnvmie Tiło i lnllyek PftY
ny i przeciwnik Tito. Nawią7:UJc taj CO ROBIĄ I CO ZAMIERZAJĄ RO- aby nie Śllleszyó się z przyłączeniem
wódcó\v jug-osłowir.ńskkh, miało to
ny kanlakt z kierownikiem W!' dzia- BIĆ W PRZYSZLOSCT KOMUNI· Bl!lgarii do Jugosławii. „W ten spo- ski prze,~iduje zwl(;'.kszenie sił anty- - . . u~st ah dns_tęp d~ D!a:enało~
m 0~Jl tę dodatnią stronę, że udało ml atę
radzieckich we wszystkicI1 krajach ~mis ef w~ w;:;_Y 11
sób plan Tito - zeznaje Kostow łu ko-nsulan1ego amba.sady jugosło ŚCI.„"
mn cę pans o- na pewien mas zunukqwać moje
Oskarżony Kos tow zeznał, że w Ii- zakońr:zył 1r;ię, nie z naszej winy, fia- demokracji ludowej, oraz wywieranie s. a.now ący
wiańskiej w S!ifli Sawiczem i inforr:uczywiate stosunki • Tito".
na kraje demokracji ludowej w!'zecil- ną.
muje o nastr<>jach politycznych emi stopadzie 1944 r. Bailey oświadczył slciem".
T&kleco dwulicowego manewru c1o
Z zeznań Kostowa wynika, fe w
'ra przyjęciu z okazji Nowego Ro· stronnego nacisku - ekonomianego,
gracji jugosłowiańskiej i o wynikach mu: ,,Anglicy od dawna utrzymują
HMlłł • p...,..,
swej rozkładowej roboty w jej środo kontakt z Geszewem, który wykony- ku 1945 Kostow zapytał płk. B.iiley'a, politycznego i militarnego _ '.łby o- Bułgarii „szerzono niemal ie bałwo kona.I równiei
wał ich polecenia. Na. n.aS?.e włune jaki jest jego stosunek do nlarm Tito. tlerwać je od ZSRR i przyła.czyc do chwa.lczy kult w stosunku do Ju~o Ogłosił on w pruie bułJanJdeJ
wisku.
bistory~ kłamliwą deklara~ę, w kłó~e,J ~ł~
10) WASYL A'l'A.NASOW IWA- polecenie - powiedział Bailey do Ko Bó.iley po<lheś!ił, że Anglicy, Ame- bloku zach0<lniego. z słów Tib wy- s.ławli i TJto, aby za.mazać
dza., że zrywa. z Tito, jiiko zwolenmk
NOWSKI, uro.rlzony w r. 190G, Mace.:. słowa - Geszew zwerbował pana w rykaule i kierownicy Jugosławii dą- r.ikało, że robota ta była prowadzo- ną rololę Z~RR iłA~ii Radzieo~iej w rezolucji Biura Informacyjne10.
żą do odeTwania Bułgarii i J~osła- na nie tylko w Bułga~·ii i Jugosławii, twyzw emu Bu ~~r1t. Jug001ła.w1ę Tidończyk, obywatel bułgarski, kupiec roku 1942 i przekazał nam pańskie
lecz również w innvch kra1·ach r:uro- o wysuwa.no ja>UJI nowy wzór do na
. k
zeznania i deklaracje",
z za.w6du, b. instru.ktor wydziału ag-i ni!~emne
śladowania, bardziej zbHwny do wa
wii od ZSRlt. Bailey - ia zeina.1e
„
taeji i prrma,gandy KC BPK oraz Bailey tłumaczył Kostowowi, ua czym Kos•ow _ oświadczył: „Jui: w czasie l>V wschodniej i poludnlowo-wschod- runków bułga.nkiclt i ba.rdziej dostępny dla Bułra.rii".
woj11v doszło do porozumienia mi«:· nief.
przewodniczą.cy kOdllitetu mace.doń· polega iego zadanie. Chodzi o t o kulturalno - mówił Bailey - b y nie dopuścić do dzv Tito a Anglikami z aprobatą Arne
sfowanysz~ń
skich
Tralr.:zo Kostow zmontował spfselt
Akt oskarżenia poclaJ·e nazwiska
Tito podkreślił, że tylko za jego po
'ł
.
potrafią Amerykanie
utrw alenia wpływów radzieckid1 w rykanów. Tito zobowiązał się trzy. średnictwem
o.świa,t()wycb w Bułgarii.
na jego czele. Przystąpi on
stanął
i
którsy
tit<JWSkicb
arentów
licznych
państwa
stronę
swoją
na
ZSRR i przeciągnąć
od
dala
z
Juqosławlę
mac
na
Buł!JJTil
wkroczenia
do
i
Bułgarii,
Aresztowany w r oku 1942 w Flow
przy popal'<liu Kostowa, rO'łlwi,Jali do wciągania do nielegalne] organ\•
„,
k 1· l d
ZSRR w Europie wschod- d
d iwie wydaje trzech członków nie- d1oge_, wiodąca_ do soci'alizmu, w O· "17.VJ·aciół
dzia,lałność naejona.listycmą wśród 'Zacji spiskowej wytypowanych uprłe
emo rac· i u owej •
„
Macedończyków w Bułga.rii, propagu clnio ~osób. Jako nierwsi· wenli do
legalnego Komitetu Okręgowego pal." parciu o doświadczenie ZSRR.
Nadszedl czas _ stwierdzi1 Tit0 niej i J>Ołudniowo-wschodniej - oraz
r
ki
·
j
·
uktóra
politykę,
tak~.
·~
prowadzi
·
k;ńrow
ych
n1'ekto'
,na
,4
W r.Jk·u 19„
til oraz potwierdza. zeznania. swych
„Jby postarać s1<; o za ęae. ero~· jąc ideę. oderwC&nia od niej Kraju tej organizacji - ppróa.; Pawłow• i
"'
•·
·~
r
1
wspólników, obc!ąi.a.jące wybitnego niczych stanowiskach BPK 7Mleź~i względni specjalne interesy po itycz- niczycb stanowisk w aparacie pan- P.lryńsJdego. Zalecano swoim agen- stefan..:>wa _ Iwan Maslarow, !>. kie· 'V'f'
· 1 part Yj nym, s formować no t o.:n „„. k oonpromitowac· Bu1garsk ą :ownik wydziału organizacyjnego
wywiadu angielskiego i ne i strategiczne blokuh anglo-amery- stwowym
bułgarskiego Ciengieło· si"' aganci
kronunistę
.......
..,
wa, który następnie został powie· amerykańskiego. Agenci ci znaleźli kańskiego na Ba1kanac ·
wy rząd i proklamo_wać niezwłocznl~ Partię Komunlstycmą" oraz ro?.\\d· BPK, prowokator, wipó'1Jr;u:uj~~ a
'
ezony.
W marcu 1945 r. Kostow s;potkał przyłączenie Bułgani do Jugosławii, jać działalność „„. na, rieez pnyłą· policją fas:r;ystowską od U142 r„ St•szybko wspólny język z podoh11ymi
W listopadzte 1945 roku prowadd agentami w Jugosławii, a mian.)wicie się z Milovanen1 Dżilasem, który licząc po tym na naszą, aktywn_ą po: czenia Macedonii Nryńsldej do .lu- fan Bogdanow, b. naczelnik. wrdzialu
be~pleciieaistwa - publl~·
robotę dywersyjną wśród l\l:!cedoń z Tito, Kardclem. Dżilasem i R1nko· przybył do Sofii na kongres wszec!t- moc, na siłę zbrojną, ktora będzie juz gosła.wii", Wszys·tkie poW)"Ższe fakty w dyrekcji
obywateli bułgarskich. wir:zem.
czyków słowiański. Kostow zeznaje m. in.: pomocą w ramach fe~eracji, ~e: potwiicrdz!ł w swych zeznania~h rad nego, i;ówniei prowokator, współpra•
c-,i.jący 2 policj~ monarcho-taazfllow
Przy pomoc y oszustwa dosta je się
Karele! odwiedził Kostowa w listo· ,,Poinformowałem D~ilasa o rozwoju wnętrzna. sprawą sameJ federacji l ca amba-sady jug-0słowfańskiej · do Komitetu Okręgowego partii w padzie 1944 r. i odb ył z n im qwugo- wydarzeń i zaznaczyłem, że ingerell- nikt nie ' będzie mógł uważać tego za Hadżi - Panzo·w, który przyznał jed- ską od 1943 r.
Zwerbową.nl również zostali przei
Sofii a następn ie do wydziału agi- d::inną konferencję. Oto, co zeznał cja Dvmitrowa przeszkodziła całej akt aorcsji„."
nocze3nie, ż~ ambasada. w Sofii byla
tacji i p !"op agandy KC BPK. Dostar Kostow:
Kostow uprzedził Tito, że plany ich ~l'odkiem zakrojonej na szeroką ska Kostowa: Pctko Kunin,· Mancl Salce•
·sprawie. D:iilas odpowiedział na to,
en regularnie tajnych materiałów
„ ...Kardel oświadczył mi. że w ua- ~e trzeba było zawiadomi~ Biu~o l'o- niew~tpliwie spotkają się ~ przeciw- lę dzialaln~ci wywiad.O"WCZej i pro- larow i \Vasyl Markow. Kostów wy•
b. sekre.tarzt1wi ambasady juacilsło· sie wojny Anglicy i Amerykanie za- htYczne - wb~ew prawdzie - Ee. ?Y działaniem premiera Geor!Jl Dymltro· 1 pagandoweJ,
sunął ich na odpowiedzialne stano..
wfańskiej Za.firowskiemu i Jego ua.· opatrywali partyzantów jugosłowiań-1 mitrow dit:ł op1n~~ pozytywnl\. _Dzllas wa, Wzmianka o Dyro.itr.owi~ _wywo·
Dz;iałalność agentów jug"Osłavriań- \\' iska, w wyniku c:z~go Kunin został
stępcy l.\'lonczył0<wkzowi,
skich w broń i amunicję pod warun· przedstawił nowy plan,Tito, ktory po lała u Tito wybuch ruenawlśc1. „Po· skich w Kraju Piryńskim wzmog-ła m inistrenl przemysłu, . Sakelarow _
11) ILJA , IWANOW BOJAl.CE- kicm, że po zak:oń<."zeniu wojny Tito lega na stopniowvm. oddalaniu się Ju wiedziałem Tito - ·zeznał Kostow - się szczególnie po przyznaniu lud- ministrem budownictwa, a Mii'rkow..
LIJE\V, ur odzony w roku 1911 w Sa nie dopuści do zbl!żenia między Ju- gosławii i Bułgarii od ~SR;1 przy d~I że należy uwzględnić zły stan Ldro- ności macedońskiej autonomii kultu "Zastępcą minii;tra transportu.
lol1likach (Grecja), Macedol1ca:yk, oby gosławią a ZSRR i nie pozwołl Związ szyn1 spekulowaniu na 1de1 federacji, wi.a Dymitrowa i jego prawdopodob- ralnej ~ za.proszeniu z Jugosl>l.wii
Stefanow wciągnął do zbrodnicze•
nauczycle.l:l, którzy uczyć mieli liwatel bułgarski, b. kierowni k poli- kowi Radzlerk!enm na ustanowienie p1zy czym należy zawsze w polityce ną rychłą śmierć".
Tito oświadci.ył, ze nie posiada tet"aekie•o j~yka ma.cedońskiego. go spisku Iwana Gewrenowa, Conju
tyczny w •Miejskim Zi ~dn oczeniu swych wpływów nie tylko w Jugosła za'!ranicmej orientować slę na zaConczewa, Georgi Petrowa, ·b. y.1ce•-t ;
ieI " i
N c
bk
chod.
Budow lanvm w Sof.iii. W roku 1942 Wii, lecz również na Bałkanach".
gwarancji, ze Dymltrow szy ·o .um- " l!U zyc e c :- w ... oc~e rzeczy ministta finanśów i Angela 'n,n.ewa.
wstępuje do służby w pOilicJi, a. naNaczew wciągnął s:zpiegów ahgiel·
Diilat. dowodził, że dla malefilr.iej, rze, po czym powiedział: „Powi~ni- SZ))l~Y Rankowic.za. -;- prow:uJ.zili
Kardel przedstawił następni e oskarstępnie zosta.;le oficerem w ko1'}1usie żon.em 3 plan Tito, o któ rylll Kostow biednej Bułgarii nie ma iaduej przy- ś~ie być przygotowani d~ efl~rgicz- wy.~adc.wezą, ?'brodniczą. dnala.l• skich _ Dy mitra KoctenHowa i Ni·
okupacyjnym w Jugosła.włi, PO'lo- zcmaje, jak następuje:
kol~ Gowec1arlłkiego, b. wicemifti·
11złości poza federacją Słowian polu· nego działania, - areszlowac 1 jeśli nosc na. rzec.z Tito.
sta.j~ym pod dowc>dztwem Niemi
. h
Oskarżoąy Wasyl Iwanow.ski, a„Kar!lel oświadczył, że rz~d jugo- dniowych, zalecał popularyzowanie trzeba będzie zlikwidować Dymitrocznego. .za~ado•
u zagran Kos.tow
' . wysł any zosta ł strow
. . sit1,
- przy t ym na naszą pomoc· gen t .iu
osoby Tito i konieczność przeciwsta- wa, 1·1cząc
,
ców.
podsiawie
Na tejan.cll
• gos łow:ran
słowiański ma zamiar prosie ZSRR,
ł'1
.
Po wrześniu 1944 rok u prz21<Jsta je aby wojska radzieckie opuściły Jugo- wiania fo Oymitrowowi, radził Kosto z chwilą, gdy wstaniecie następcą do Bułgarii w listopadzie 1945 roku.
19 r. Tito - popnes
mi1 w sierpnm
i' I war." ..0 w"'ri
So'"
d~
P o pr :wb.uc'u
- wowi, by da.żył do un.i iikacji armii bul- Dy niiti·o•"a
•
·
11ałeży szybkQ opanować
się cl') p ar tii komu 11i.styczi1ej i otrzy sławię
źe dysponuje określOJllł
-~ Ciemna .u
v
- "
"
po zak onczemu
natychmiast
'Ujlll'llf~!dt 'Wy
zwolenników,
ilo~cll\
sez
akt
kont
nawiązał
niezwłocznie
przy
proklamować
oraz
rząd
i
partię
tym
W
jugosłowiańskiej.
i
yarskiej
terytorium,
jej
na
mtrjl! stanowisko :zastępcy dowódcy działań wojennvch
kret arze tn ambasady jugosłowiali- bitne stailówiska w ap&racle paihłW()
pułku. Ze st.anowlska tego ;;:csfaje powinny one rówllież opuścić Bułga- celu prosił o okazi!.nie poparcia jugo- łl\czenie Buł9adi dn Jugosławii" .
J
Podcza-; następnej rozmowy, c dhy - skiej, Zafirow sk'.m, od k tó::e;lo ozwolnio11y za pijafl.!ltwo i niemoral- rię, ponieważ Anglicy i Ameq„kanie ~łowia'ńskiemu attache wojskowemu w
t •·
na;;tąpujące instrukcje: w~m ~ f1rly ~v:i· j ··
są niezwykle zainteresowani w tym, Sofii oraz o ustanowienie ścisłej łącz te j w Sofii Tlto pouczał Kostowa, w trzyma:};
ne prowadzen·ie.
1
ł
•nat
c
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IwanOW!!lki
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do
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· W kofa:u roku 1943 1'& polecenie
:•
:
':,~tt~~~n:ngle~eg~j
~pt~:!z
wy.r·
emi•racy.}ne,
organb:acje
śkie
Bułgarii
w
zastosował
aby
inu,
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krajów".
obu
mi
od
południe
na
radzieckich
wpływów
Jugosłowian ro:r;wllja. dywersyJnił ak
· e·
_g o c' ' · .•
a
,
DżUas 2wr&eił również uwagę Ko- metody przyj~te w Jugosławii. „Odej wać je spod wpływów Bulga'f'sldej
oji: na necz oderwania Macedonil Dunaju",
Kardel podkreślll, ie Tito wraz z słowa na kołlieczność wysuwania ście od ZSRR i jego sojuszników po- Partii Komuniatycznej ł pQdJ>Gtza.d· nia l!ltniejącego ustroju .łqokrtłftz
Pl-ryńskiej i przyłą,cze.nia jej do Jukierownictwem jugosłowiań· zwolenników l(:ostowa na kierownicze stawimy, jako zagadnienie honoru i kCl1Wać .ie buriuazyj'no - naejonali· 1neg?, o~racował rlJWllte:i )liłste zagosławii. Od czerwca 1948 r~ku zbie- całym
polityce pnywódców 2e ~11:n_ia spisku. Poleg!ły one•. J'& plt:rw·
ra informacje szpiegnwskic o st.a.nie skim uwafa, że, aby osiągnąć ten cel stanowiska w aparacie państwowym godności narodowej, powołując sill styC7.Jlej
Belg-rad.u. P-OZa tym lwa· sze. na popierania opo~Cji ·
i
Skoplie
god
z
si~
liczyli
nie
oni
jakoby
to,
na
partyjnym.
i
Bulprzyłączyć
natychmiast
nale:iy
obronnym gra.nicy z Jugosławią.
(Dbkończe:n'ie na str: 9)
Dżilas podkreślił jeszcze, że należy noŚCil\ narodową. JugGsłowian, ueno- nowski dostarczał ambasadzie jugarie do Jugo:sławii. Zad.an~ to moi
(Ciąg
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.4 TraJczo Kostowa, Nlkolę Pa·

3

.f

5

„

I

1

li

0

III

.u •ii-

w:

I

°

IV

k

''J: •T·

••l't·

~

"

.W:

„

1
'

'

---------

1-!'r ·332 •

ALINO SKIE Pl CIO

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllimllll!llllllllllllll!llllllllllillll!lillllllllllllllllllll!lllllllllll!il!!ll!l!llli!lllilllllllll!lllllllill!lllllll!il!lll!llll!l!I

111i11111!!!!llliii:111111:111111111111iii!!:':ummm1111111111111111111mrn11rnm11m111111111111mm111111111111m11111111111111111111111111111111m1i111m11111111111111m1n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

I
La.ta 1929-UJ33 były latami najkryzysu go;;po<larczego, jak i zn ają dz:eje kapitalizmu. Ze
krajów kapitalistyczwszystkich
nych dochodziły trwożne w:iadomoś' cL o s<padku produkcji, o m:iliono. wych liczbach bezrobotnych, o zamy;;:aniu fabryk i zatapianiu kopalni.
W tym właśnie ,czasie, gdy świat
k'.lp·it::ilis tyczny przeżywał najcięż
szy kryz~rs - w Związku Radzieckim p1·zY,stąp'ono do realizacji pierw
szego Pla·nu Pit;"r ioletniego.
najżywsze
„1>ia.tiletk1",
SioWo
przc c·: wstawienie słowa, „kryzys",
stalo się też wkrótce jed·nym ze
t:lów n:i5·pcpuiarniejszych, najbardziej lub;anych i najczęściej powtarzanych przez ludzi pracy na całym
, &'>'.riecie. a Z\Vłaszcza w naszym kraju, w Polsce. Wcześnie też r.rozum!elEmy, dlaczego ludzie ra&ieccy
określają pięciolatki - pełnym m:łości i szacunku słowem - stalinow
'
skie pięcfolamki.
Ti>.rórcą.' b@wiem pięcfolatek, czło·
wlckfom, który 'wytyczał w datychcz::.sGwych planach pięcfoletnfoh dro
gf ' przek's2i~afcenia ZSRR w wielką
po~ęgę socjalistyczną, w kraj przo·
dującego przemysłu i rolnictwa, pno
dującej nauki i kultury - był Józef
StaUn. Józe-f Stalin jest tei tym, któ
ry w powojennej pięciolatce i w zarysach dalszych planów pięcioletnich
wytycza drogę Związku Soejalistycz
nych Rt:publik Radzieckich do komunizmu;
cięższE: 6::>

Pierwszy plan

.

uprzemysłowienia ZSRR
W i;oku 1927 ogólna produkcja
przemy.słowa i rolnicza ZSRR przekrdczyła poziom r. 1913. Nie można
było jednak na tym po,przestać. Par
tia- bolszewicka widziała możliwość
i konieczność pójścia naprzód, dalszego rozwoju elementów socjaliStycznych w gospodarce radzieckiej
i zbudowania socjalizmu. Lenin i
Stalin widzieli bowiem jasno juŻ w
pieńvszycll laiłach Państwa Ra.dzieckiego - l w tym duchu wychowali
Partię, ze ZSRR posiada wszystkie
warunki niezbędne i wysłarozające
dla zbudowania socjalizmu.

wocześniejszej techniki, d zięki W$pa
niałemu rozwojowi socjalistyC?..nego
współzawodnictwa .i ruchu st3.cha-

fa Stalina rozbiła kapUulanckie ł
zdradzieckie plany wrogów ludu. W
kwietniu 1!,129 r. XVI konferencja
partyjna odrzuciła broniony prz.ez ka
pitula.ntów „minimalny" 'plan i u·
chwaliła plan przedłc.żony przez kie
rGwnictwo pa.rtY\ine z towa.rzyszem
Stalinem na C?..ele.
.Plan przewidywał w latach 19281933 inwes,t ycje n~ olbrzymią sumę
64,6 miliardów rubli.

nowskiego, wsta·l wykonany w pr-.<&
znowu w 4 lata i 3 m i es:ące.
Związek Radziecki wysunął ~tę 11od
względem rozmiarów prc.c1ukcji prze
mysłtvWej z czwartego na pierwsze
miejsce w Eurcrpie i drugie po IJSA
miejsce w śwlttie.
Podobne wyniki ·osi ągnęło ro1nictwo. Obszar za:sk:wów wyniósł w r.
1937 - 135 m ilionów h ek larów. tj.
o 30 miln. ha więcej niż w r. 1913,
kolektywizacja 70Stała zak011a ona.
Wydatnie wzrosła stop a życiowa ro
botnlków i kołchoźni ków n.dzieckich.

myśle

Stalin-twórca potęgi
gospodarczej ZSRtt
Towarzysz Stalin na pytanie, na
czym polegało podstawowe zadanie
odpowieplanu pięcioletniego
dział:

„Na tym, by

stworzyć

w na-

Stalinowskie

szym kraju taki przemysł, który

by zdołał uzbroić w nowe urzą
dzenia techniczne i zreorganizować na podsta.wie socjalizmu nie
tylko cały prremysł. lecz również tra.nsport, lecz również rol'
nictwo."
Towarzysz Stalin wskazywał, że
wykonanie tego zadania oznacza
pnekształcenie ZSRR z kraju rolniczego i słabego w kraj pn;emysłowy
i p@tężny, całkowite wyrugowanie elementów kaipltaJistycznych i stworzenie pGdstaw ekonomicznych dla
budowy społeczeństwa socjalistycznego, wprowadzenie rozproszkowanej gospoda.rki rolnej na tory wielkiej gospooa11ki kolektywnej i utworzenie WS'Zystkkh przesłanek tech·
nicznyeh i ekonomicznych, niezbęd·
nych do maksymalnego podniesienia
zdolnoścf ołtronnej kraju.
Partia bolszewicl{a zmobilizowała
masy pracujące do realizacji wielldch zadań planu i rozbudziła w nich
Przyniebywały entuzjazm pracy.
stąpiono do budowy wielkich za.kladów energeiycmych, metalurgicznych, wielkich fabryk obrabia.relc i
ma.szyn rolniczych, tr&ktorów i sa.mo
chodów, do bud-owy za.Jtładów che~
mfcznych I do rozszerzenia drugieJ
- po Zagłębiu Doniecldm - bazy
węglowo _ metalurgicznej na wschod7il.e.
,,Historia nie mała JeSGEcze takłego olbrzymiego rozmaehu nowego budownictwa pn:emysłowego, nie znała Jeszcze ta.kiego patosu nowego budownictwa,
takiego bohaterstwa pracy milło
" ~ywi~ , mas ~lasy robotniczej"
- pisał o tym cmresie tówa.rzysz
. , „
... . sb,lia.
Roczny przyrost produkcji przemysłowej w okresie pierwszej pię
ciolatki osiągnął niebywałą dotychczas cyfrę 22 proc. Olbrzymie zadania planu zostały wykonane w 4 lata
l 3 miesiące. Produkcja przemyslowa wzrosła w tym okresie dwukrot
nie, a udział jej w ogólnej wartości produkcji wzrósł z 48 proc. w r.
1928, do 70 proc. w r. 1932. Liczba
·
w przemyśle wzrosła
zatru d nionych
w dwójnasób, a pl'zeciętna roczna
k
1
robotni ów i pracowDików
paca
· „_,
przemysłu powiększyła się
w1euuego
,
w porownaniu z r. 1928 o 67 }>ł'oc,

.Teszcźe w 1925 .t. na XIV Zjeździe
WKP(b)·· tPWRSysx' ·Stalin crozwłn~
~Hel plm-'SCkł,Ja.ll.Aycznej industria
lizacjl Zwią°Zku Radzieckiego. Towa·
rzygz Sta.lln aprac·ował szczegółowi\
tteorię socjalistycmiej łndustrializacj;_ wsk&zują~ że oznacza ona przede wszystkim pn:ebudo.wę ciężkiego
przemysłu, i zbudowainie nowych ga
'ł~i tego przemysłu, a zwłas:uza prze
mysłu budowy maszyn.
Tcwarzysz StaJin rozwijał swą genialną .naukę o socjaUstycmYJn u·
fu ZSRR w walce ~
Pr,~~ysłn~-'en.
~
.,;wi
~"""
zinowiewowcaml, bu·
'trockistami,
charinowcami i 1'nnym1• wrogami ludu_, którzy odrzucali możliwośc~ zbuw ZSRR, wystę
dQwaru·a soc.;alizmu
,
powali ;przeciwko stałinowskiemu
Wielki przełom
planowi :industrializacji i kolektywiw rolnictwi· e
zacji rolnictwa i pragnęli uczynić z
zs~ - surowcowe - roln:iczy doW tym samym czasie dokonanv zo
datek do· ·świata kapitalistycznego.
Partia bolszewicka pod wodzą Józe- stał wielki przełcm w rolnictwie.

pomogły

Piąci olo.tki

rozgromić

f aszvstowskiego

„Za.dania drugiego planu pięZorganizowano i wy:posarżono w pociOlletniego byly jeszcze większe
tężny park maszynowo - trakt-Jrowy
i wspania.lsze niż zadania pierw
200 tysięcy wle.lkich gospodarstw
szej · pięciolatki" - pis:ze Józef
kolektywnych i ckoło 5 tysięcy pań
Stalin.
stwowycll gospo-darstw zbożowych i
Na okres lat 1933-1937 zaplanohodowlanych, pr:zy jednoczesnym
rozszerzeniu obszaru zasiew<'>w o 21 wano inwestycje wartości 133 miliar
milionów beldt;rów. KolektywU:acja dów rubli„ tj. przeszło dwa razy
rolnictwa oznaczała rczgramienie ku większe niż w pierwszym pięciolebied- ciu.
oznaczała przejście
łactwa,
„Podstawowe zadania drugiej p.ięnych i średnich chłopów na tory gogłosiła uchwała XVll
ciol&tki spodarki socja.Jistycznej.
Zjazdu Partii - ostaiteczna likwidaPrzedterminowe wykonanie plP.rw cja elementów
kapitalistyc.znych,
szej pięciola.tid, określanej przez bur przezwyciężenie przeżytków kapitażua.z,ję na Zachomie jako „utopia" liznm w ekonomice i świa~omości lu
lub „fantazja" - było wielkim hi"
storyc:mym zwycięstwem klasy ro·
botnlczej Zwląuu Radmeckiego, pro
wadzone) przez Wszechzwiązkową
Komunistyczną Partię (bolszewików)
pod przewodnictwem J(izefa Stalina•

Faźdtjernik.. lJm. l,'o~i'. pro~iósł

Rosji p6lityczne zwYcięstwo ::ocjalirl
mu nad ka1Pitaliz.mem. Wyko!lan:ie
planu pięcioletniego dało zwycię
stwo ekonomiczne socjalizmu nad
kapitalizmem.

Ekonomiczne fundamenty
budowy
ustroju socjalistycznego
Na obszarze obejmującym

jedną

·

szóstą C'Zęść świata, parlia bolszewie
d
• f s i·
od od
w ząi Joze f a dta ma tzbu o·
a P
ła k
pierw
·
a.men
un
czny
wa e onom
• t
oł
d l · h
soszego
i w 11 eJac sp eczens wa

k

dal stycznego.

Naród radziecki nie zadowolił się
jednak tymi osiągnięciami. Po zbudowaniu fundamentów socjalizmu
przystąpił w drugiej pięciolatce do
budowy gmachu socjalizmu.

<X><><><X><><>~<><><><><>O<><><XX>O<>~~

<><><><><><><><><><><><>O<><><X>O

wroga

Trzed plan pięcloletni (1938-1942)
hóry zapvczątll;owat nowy etap rozwoju - dcilmńczenic budownictwa.
społeczeństwa socjall.stycz..'lego i stc,p
nfowe przechodzenie cd .sfrCjalizmu
do kGmuni2'Jllu, stano.wił plerwszy okres realizacji pndstawcwycb wdań
gasrpooarki ' zsnn. dościi;-nięcia i
Stanów Zjcuncczoprześcignięofa
nych i krajów za~hodnio - europejsldch pod względem elrnnmnic:.mym,
tj. poo względem rczmiarów produkcji na Jednego mieszkańca.
na.jwa7J1kjsze
„Prześcignęliśmy
kra.je ka.pitalis-tyCtLDe pG>tl wzglcdem
techniki produkcji i tempa r;..vz~voju
dzł, zakończenie rekonMrukcjł całej przemysłu. To ba.rdzo cebrze. Ale
gosiPGdarki narodowej na. pod:>tawie tego nie dość. Należy przc;idgnąć je
najnowszej techniki, opimowanie no również pod względem eleo:ncmicz·
wej techniki i nowych prze.di.tę- nym. Możemy to uczynić i musimy
mc>wił Stalin na
blorstw, mechanizacja rolnictwa i to uczynić" podniesienie jego wyda.jności "· sta- XV.Ili Zjeździe Parti,j w marcu 1939.
Zwycięską realizację trzeci€go pla
wiają z całą cstrośdą. sprawę
podniesienia jakości pracy we nu pięcioletniego przerwała wojna.
Ale pięciola.tki sta.linoV1-~kie uczyni
przede
dziedzinach,
wszystkich
wszystkim zaś ja.kości lderownictwa I ły z ZSRR tak ogromną p::i:tt>,gę gospoda.rczą i wojsko.wą, że W()jna, któ
organizacyjno • praktycznego."
Drugi plan ;pięcioletni, dzięki po- ra w planach Hitlera i jego monality:e rekonstrukcji gospodarstwa ehijskich przyjaciół na Zachodzie
narodowego, dzięki olbrzymiej akcji miała się skończyć klęską ZSRR.
szkoleni.a nowych" kadr technicz- skończyła się klęską imperialistów
nych, opanowanie przez nie najno- i wspaniałym 7iWYdęstwem ZSRR.

I

Załd. ga :PZPB. Nr. .4
podejnii.·je zobowiązania produkcyjne

na

cześć

70 rocznicy urodzin Tow. Stalana

W PZPB Nr 4 zebrała się onegdaj wypełnienia

zobowiązań,

zawartych trycznych l acetylenowych.

cała załoga oddziału przy ul. Dow- w rezolucji. Uchwalona jednomyślnie • 4) Zakończymy remont

i oddamy
do użytku kocioł parowy.
borczyków, celem ustalenia, w jaki rezolucja brzmi, jak następuje:
Wykonanie tych zobowiązań będzie
„'(' d_umą możemy dziś zameldosposób okazać Tow. _Stalinowi przywiązanie, jak zadokumentować uczu- wa_c, ze .nasze zakłady wykonały w 1 wyrazem czci i miłości dla Wodza
obozu pokoju,
cie wdzięczności dla Wielkiego Męża, dmu }9 hstopa~a roczny pl:in _pro- I międzynarodowego
dzięki któremu narody demokracji d~~CJl. ~by da; .wyraz n~sz~J głębo-1 współtwórcy pierwsz~g? państwa soludowej budują dziś w spokoju zrę- k1e1 wdz1ęcznosc1 dla Wielkiego Na- cjalistycznego na św1ec1e.
Józefa Stalina
by socjalizmu. Ogromne zasługi Tow. szego Przyjaciela Stalina omówił w referacie sekretarz z okazjl. 70-letniej rocznicy Jego
'
organizacji podstawowej, tow. Trze- urodzin, podejmujemy następujące
ciak. Ol:rzyk: Niech żyje Stalin! z0e zobowiązania:
1) 563.000 mtr. tkanin, które miały
stał podchwycony przez całą załogę
i rozległ się potężnym echem w ca- być wykonane do 31 grudnia, wykoETIOPIA PROTESTUJE
lej świetlicy. Zabierający po prze- namy na dzień 21 grudnia, dając do
Agencja Reutera donosi z Addiamówieniu tow. Trzeciaka głos tow. końca roku naszej Polsce Ludowej
Abbeby, że cesarz Etiopii przesłał na
tow. Mrówka, Mieciński, Garstka, dodatkowych 200.000 mtr.
2) Wykończymy i oddamy do użyt. ,ręce generalnego sekre.tarza ONZ
Jakubowska, Pasz i inni mówili o ranotę protestacyjną prze~1w uchwale
dości, z jaką robotnicy witają. uro-1 ku nową spawalnię.
3) ·wykonamy nową instalaeJ@ Ri· S:eneralnego Zgromadze.ma,. przyzna.
czysty dzień - rocznicę urodzin Tow.
Stalina i oświadczyli pe~ną gotowość ły i światła do kabin spawaczy elek• Jącego Włochom pow1ermctwo nad
Somali. Nota stwierdza, że powr6t

VI kilku wierszach

Ośrodek Konfekcgjng Nr 4
czci czynem 10 rocznicę urodzin Generalissimusa Stalina Stan zdrowia wice·-konsula Szczerbińskieeo ;:~~:1;s~!~~~~hi~:1:Jes~i~~:c1~
W O:§rodku

Konfekcyjnym

Nr 4

zebrała się cała załoga, aby wspólnie

podjąć' zobowiąza11ia

3. Utworzyć trzy zespoły najw:ższej jakości.
4. Wzmóc produkcję w krojowni o
5 procent.
5. Zaopatrzyć do dnia 21 bm. nasze
przedszkole w pomoce naukowe i za·
bawki.
Zapewniamy Was, że w oparciu o ·

WKP (b) śmiało walz przejawami dywerPLAc ERNESTA THAELMANNA
poważne
sji wroga klasowego, że uzbrojeni w
podnieteorię marksizmu-leninizmu
W dniu 30 listopada, w obecności
Z kół demokra- zo3tał clo tego stopnia zmaltretowa·
PARYŻ (PAP) siemy na wyższy poziom naszą świa· tycznych w Paryżu dochodzą wiad:>- IiY podczas śledztwa, że wbrew dwu- prezydenta Niemieckiej Republiki De
domość ideologiczną., że wiernie s'cać mo~ci o wielkim zaniepokojeniu Io- krotnYm (w Paryżu i w Warszawie) mokratycznej dra Wilhelma Piecka
będziemy u boku Związku Radziec- sem bezprawnie ~resz~owanego przez oficjalny~1 przyrzeczenfom ze strony i wicepremiera' Ulbrichta, szeregu mi~
nic dopuszczono do : nistrów oraz nadburmistrza Berlina
kiego w jega walce o pokój.
władze francuskie wicekonsula pol- francnsk1ej IEberta, nastąpiło uroczyste przemianiego adwokda.
Szc.z.erb_ińs~iego._
skie~o w Lille Przypuszcza się, że stan polskiego nowanie Placu Wilhelma na „Plac
. \'(1"'ekon~ul Szezerbmsk1 . Jest .m·
bohaterErnesta Thaelmanna" . . . ..
.
W czasie wo1ny
wabdą. WOJennym.
utracit .on. je.d:u~ no~ę i przeszedł dyplon:~:Y Jest t~l~ cię:lo, 1.z wł.ad~„ skiego przywódcy niemieckiej klasy
przez w1ęz1eme 1 oboz koncentr~~Yi: francu.,;{le obaw1a3ą się UJawmema jrobotniqej, zamordowanego przez
hitlerowców.
ctobrue okrop!Otici wojny, ból matek, ny w Mauthausen. Ob. Szczerb1:\1sk1 prv~z adwokata tego faktu.
toz1 acJ; dotkr..:ętych żałobą rodzin.
O~wiadczamy uroczyście: „Nasi syriowi<' nigdy nie brdą walczyli u bok~• katinv z Oradour-sur-Glane".
Podobne pismo Unia Kobiet Francuskich :skiero'.'1ała do ministra Schu,,w-yjaśnienia''
man:..
doświadczenie

czyć będziemy

dla uczczenia
70-lecia urodzin Tow. Stalina. Przemówienie o życiu Wodza Związku
. Radzieckiego wygłosił tow. W ersocki.
W śród okrzyków i oklasków zgrozobowiązania
składały
m·adzonych
dla uświetnienia uroczystego dnia 21
grudnia !:obotnice, przedstawicielki
poszc::ególnych działów.
W imieniu szwalni złożyła zobo- PARYŻ (PAP)
Unia Kobie~
wiązanie przedterminowego wykona- Francuskich wystosowała pismo
do
Przyrzenia planu tow. Szymańska.
amerykańskiego Bradley'a,
generała
czenie zwiększenia ilości produkcji w którym stwierdza m. in.: „Kobiety
zło;' --ła tow. Brzózka, krojczyni. Do franc;uskie n;e zgodzą się nigdy na
:oorganizowanin klubów racjonaliza- uzbrnjen~e Niemiec Zachodnich, któtórów zobowiązał się tow. Różal1ski. rymi rzą.dzą naziści, odpowiedzialni
Przewodniczący koła Tow. Przyjaźni za śr.n:rć 40 milionów ludzi. Znamy
Polsko-Radzieckiej złożył zobo-wiąza
. uie zwiększenia stanu koła do tysiąca osób. Zobowiązania przyjęto burz1iwymi oklaskami i okrzykami na
cześć Stalina.
NOWY JORK (PAP) - Pomimo \Specjalnej Komisji ONZ dla spraw
W rezolucji podjętej przez załogę
•gwałtownego sprzeciwu ze strony informacji z terytoriów zależnych.
c~ytamy między innymi:
„Zapewniamy \Vas, że tak jak do· państw kolonialnych, plenum . Gene- ' Delegat polski - amb. Winicwicz
tąd, w dalszym ciągu nie będziemy , ralnego Zgromadzenia postanowiło oświadczył na plenum, że Polska pos~c~ędzić :iaszych sił dla sp:awy 5 ?· I przedłużyć o trzy Iata działalność piera w pełni powzięte uchwały. Po·
.
,
.
CJahzmu, ze przez rozszerzeme wspoł
zawodnictwa pracy i ruchu racjona- „„„••„ ...„.„„„„.„„.„•••••„„....... htyka ~1oca.rstw, ~tore ?ązą . do za;!howama meogramczoneJ eksplo:italizatorskiego podniesiemy na wyższy
cji kol?nialn~j: został:;i. potęp1ona
Wojewódzki
poziom stan naszej produkcji. ~ okaprzez w1ększosc ~elega~Jl na plenu;p
ł
•
zji 70-letniej rocznicy W a szych uro·
Gen. Zgromadzenia. Mowca podkresdzin zobo"\Viązujemy się wzmóc jesz- ZJ3Z
m_. że Spe~jaln~ Ko~isja. ONZ ~oZwiązku Bojowników
cze n_a aze wysiłki, w k~er~nku przystac się osrodk1em m1ęwinna
.
k
W I Ś, • D
śpiesz'enia budowy SQCJahzmu I do·
akcji, mającej na celu
dzynarodowej
rac1ę
emo
I
c
DO
O
O
sposób
ten
brobvtu w Polsce aby w
okaz~ć wam naszą wdzięczność i przyj 'jV_ dmu 4. grudnia (ni~ziela) o go: rozwó~ i polepszenie w!"runków b~tu
dz1me 10-eJ rano w .sah Cen~r~lneJ '!a;·o.dow zale.znyc~1 z:;irnw:io w dzie:
\Via,za11ie. Postanawiamy Więc:
L Wykona.ć mie:sięczny plan pro- Szkoły PZPR w Łodzi, Al. Koscmsz- ClZJDie matertalneJ.' Jak i ducho~;J,
dn'; yjny grudnia na dzień 21 bm. 1ki 65, ocibędzie. się woje":'ódz~i _zjazd oraz d?prowa?zeme ty~~ .ter?toriow
'2. Zorganizowae klub racjonaliza- delegatów Związku B0Jown1kow o do pohtyczn..~J autonomn 1 mepodlesrloścL
Wolność i Demokracjf.
torów.

obawy we Francji

budzi

f

Kobiety francuskie w obronie pokoju

Porażka

kolonizatorów wONZ

I

,
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Po krwawej masakrze w Torremaggiore
Cyniczne

wywołują
RZYM (PAP). -

Dnia 1 bm.

min. Scelby
burzliwy protest posłów lewicy

w sprawie krwaod-1 nawychinterpelacje
w Torremaggiore.

Izby Posłów,
było się posiedzenie
.n a l~lórym ministęr Scelba rzmuszony 1Został do udzielenia odpowiedzi

za.jść

Minister Scelba
I interpelacje ;podał

odpowiadając na
wersję wypad-

Robotnica - tokarz Zakładów Starachowickich

podej1nuje apel Stefana Mateli
KIELCE (PAP) - Na masowym
zebraniu załogi fab:ryki narzędzi Zakładów Starachowickich, przodownica
pracy, Zofia Gębska, odpowiedziała
na apel Stefana Mateli z fabryki
Cegielskiego, składając zobowiązanie
następującej treści:

Dla :uczczenia 70 1·ocznicy ' u:-odzin
Generalissimusa Józefa Stalina, w
odpowiedzi na wezwanie tow. Stefana Mateli z fabryki Cegielskiego w

k,ów w Torremaggiore odbiegającą
od poprzednich oświadczeń rządo
wych.
zaznaczy? cyMinister Scelba
nicznie, że wobec wzrastającej liczby akcji strajkowych „jest :ii tak
rzeczą .zdumiewającą, iż iak mało
:incydenwydarzyło się krwawych
tów".
Oświadczenie to wywołało · oburzenie wśród posłów lewicy. Padają okrzyki pod aclresem Scelby:
Morderca! Zbrodniarz!
Komunista Leconi stwierdza, ij tząd
i minister spraw wewnętrznych mają
obowiązek usprawiedliwienia slę dla.
czego strzelano do robotników. '
Togliatti, mów.iąc 0 krwawych

Poznaniu, ja, Zofia Gębska - członkini ZMP - tokarz z fabryki narzędzi Zakładów Starachowickich, zohowiązu~ę się, . podnieść szybkość
skrawama częsc1 wykonywanych ze
stali narzędziowej z dotychczasowej
szybkości 150 m~~in, .do 300 ~1-m~n.
.
Wzywam robotmkow 1 robotmce m-1 „ .
nych fabryk przemysłu motoryzacyj. , za]SC!ach w Torremagg10re, p0dnego do podniesienia szybkości skra- kreślił, iż wywołały one obur~nie
•
wania metali na swoich maszYDach. całe.ro narodu. 1 '

I
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Budynek teatru jest stary ,.od<lzie<lzLczony" po b. „Teatrze- Kameralnym.„, ale teatr jest nowy,
nowy. Nowe jest .już
zupełnie samo godło łódz!-dego Teatru Nowego: maska w kole zębatym symbol teatru zwJązany z symbolem fabryk; nowe jest foyer teatralne, które służy nie tylko jako
miejsce, gdzie .,wolno palić" i kozawierarzystać z bufetu, lecz jąc pomysłowo urządzoną wysta\Vę, poś-vv-ięconą autorowl sztu'ki i
krajowi, w którym się t-a .sztuka
wpro.wadza widza w
narodziła „klimat !Jlrzedstawienia"; nowy

jest zesp·ół ludzi Teatru Nowego w przykrych i ponurych wspomi nowa jest ich postawa wobec za- 'nieniach z okresu rniędzywojen
dań sztuki teatralne.i w dzisiejszej nego i wojennego. W owych czadobie: „Uważamy się za współbu sach, cza.5ach panowania wyzysdowniaych ustroju 9oCjaHstyczne- ku kapitalistycznego, zwiększenie
go, chcemy stanąć w jednym sze- wysiłku produkcyjnego i norm .p ra

,~Walka" starych z ·mlodymi

ł

:Autor sztuki „Brygada . szlifierza. tlących stalym udlliałem mas pracują..
X.arb.a.na" urodził si~ dnia. 23 kwiet cych w ustroju kapitalistycznym,
:nia 1905 rolrn w Kralupach koło . • l?rzebmowym wydarzeniem w życiu
:Pragi jako syn dworskiego pastuch'..l j Kani jest jego zetknięcie sil! z Koi. folwarc:mej dojarki. Ciężkie, bardzo munistyczuą Partią Czechoałowacji w
cięfkie było dzieciń.st-wo małego Kani.!' w 1930 r. Knn!a. zaczyna pisać clo
to nie mahi „Rudego Prawa·•. . ,Układają mu rękę
Ośmioro rodzeństwa
ilość ,,gęb do iywieuia": jakże je do pi;.;ania." zamęczeni przez hitle
wyzysku ro<wców w czasie drugiej wojny śwh
owych cz~.sach
:tnógł w
obszarniczego wykarmić n~dzarz wiej- towej tacy dzlałacze komunistyczni
·
F nc1k,
„.
ł jak Edward Arx czy J i..,msz
ski 1 dwor:ska komornica?
Gl6d, nędza, a. "0 przedwczesne1· Kani:J.. tworz.v wówczas opoWiadania.
~:inlerci ojca (poległ "na woju:ie w 1914 literackie. prac11.1e jako repvrter pra.
·
roku) mozolna walka. o li:aw:!łek llle- sy komtm1stycznej.
Przez kont~kt z prasą komunisty
ba, tward:::. prac:i w chlewie i pn~y ilydJe, żebranina, kr;ldzież węgla, dom czna i dzir.łaczami komnui~tycznymi
poprawczy z biciem t głodówką. jako Ka11ia. zbliża się coraz bardziej do
wychovmwc:y. ·Partii, staje si~ jej czlonkiem.
głównymi metodami
„Partia - stwierdzii Waszek Kania
iu1 ,,Opieki spot-ecznej nad sierotami
po poległych"- oto w krótkim zarysie. - zrobiła. mńie tyru, czym dzisiaj
jestem. Moją obl!cni,. 1m~ca staram
lata. m?odoSci Waszka Kani.
Po wyjściu „na wolność" K:i11i.a się spłacić cUug P~ttii i klasie ro
ro~poczyna. ż:,'Cie_ ayrnnturni~ze. Jeź . botnlczej za to wszystko, co mi
.
. .
dz1 '!' świat, pr~bwe rozmaitych za-: da•!.„
„Brygada szlifie.
wod.ow. Jest kole.Jno rybakiem, .robot.-! N1ewątphw1,e I ktry.luem., ślu;;arzem i szli rza. Karha.na.' Jest. clowoclem, iż au
n.ikie.m, ee
fierzem. Pozna.Je często gorycz bczro- tor powazn1e myśh o sn.łacie tego
"
doświadcza głodu i n~dzy, bt· ch'llgu.
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bocia,

•

Sztuka, kto, (Q pomaga ludzJ•Om
•
•
•
h co dz1enne1
pracy
w IC
'W programowym .,slo>\'ie zes- 1botnik czeski. Kania, nie potrze-

połu P. T. N. do widza" czytamy I buje

nam wyjaśniać, iż postaci
Iswojej „Brygady" „nie wymyślił",
co na,stępuje: . ,,
„Nie wybraliśmy sztuki z t. zw. że Karhan, Fikejs czy Zaniba,.Jar
wie1kieg()·· repertuaru, panieważ ka. Dworzak czy Lojza są autenw obecnrm etapie rozwoju nasze- tycznymi bohaieramt. My to sami
go Państwa uważamy, że wielki · widz:my. Widzimy nawet o wiele
repertu81." stanowią sztuki w rodz-a I więcej. Że mianowicie osoby szht
ju .,Brygady szlifien.a. Karhana" I ki Kani - prz{'z; to, że naprawdę
- sztuki odkrywcze tak pod wzglę żyją. a nie - . ,grają" - wybiegadem formy jak i treści, s~t.uki, któ ją daleko poza mury fabryki „Sorych problemy dorastają do wiel-1 kolowo": możemy je z całą pewkości naszych czasów. a kh treść nofoią spotkać na terenie... lód.z~
i przed~tawicn.e w ui~j konfl~kty ; kich Zakładów im. Strzelczyka
pcmagaJą ludzion~ w ich ~odzten- czy „Wi-Fa-My''.
·
nej pracy, w rozw1ą.zywanm nurtu I
I właśnie dzięki tej bliskości boj!łcych ich problemów, w wyzwa]aniu sie z „kcmpleksów nabyt~·cb halerąw .•Brygady szlifierza Karw okreSic kapitalistycznej gospo- hana", bliskości ich życia i głębo
darki, w wyrabia..'liU w sobie no- ki-emn pokrewieństwu zagadnień,
wego stosunku do życia, do ludzi nurtujących zespół fabryczny „So
kołowa" w walce o plan, socjal'si do pracy..."
Z<1adzamy się z tą oceną ,.Bry- tycz..11e wsp-Słzawodnictwo pracy.
gady szlifierza Karhana", sztuka zwiększenie produkcji i tp. - sztu
bowiem Wa.s~a Kani to coś 'l.Vię- ka rozwiązuje względnie pomaga
ceJ· niż dobre nrzedstawicnie te- r1nwiązać niektc;re doniosłe pro. czech o
. ty,'k o na tercme
... życia, prawdzi- błcmy me
,, to kawał
'
a.tra1nc":
wego życia Judz,i pracy w nowym slowac~ich, al(' równiei i polskich
ustroju demokracji ludowej. Ro- zakładow pracy.

I

cy prowadz:lo do jak najgorszych

nedzy. Każde ulepszeni.e techniczne, racjonaUzatorski.e czy nowa·
torskic. przerzucające ciężar · pracy z robotnika na maszynę wio
dło nieLirhronni·e do m::isowyc'n re
- liczne
chleba
d•tkcJ·i, pozba„·i'ało
l d . "' r
r„"'sze u z1 pracy.
- pam 1. ęt a
- + o t ym F'k
p amię.a
1 eJS,
o tym Zaruba. Dlatego są początkowo ślepi na rewolucyjne prze·
· · n!e
· po WOJrne.
·ie zaszry
m •:smy Ja k'
dostrzegają tych ogromnych korzvści nracy na swoim. dla siebie
i ~lla 'wszystk'ch. jakie dobrze
""tu'z1· młodzież robotnicza i do któ
•
"
rych ciri.gnie - zrazu podśw:ado
mie - ich stary brygadzista
Karhan: „~;mnn 1ą się w rouode.

I

I ..:_

· ·

przestrzegają

drapieżnie

sp fOWO
.

Droga

w

zdjęciu:

szlifierz Karhan (z c,•li11drem w

otoczenill czlP11ków swej brygady: szlifierza Fikejsa (S. /.apifr.ski) w ustach - i szlijierza Zaruby.

ręlwJ
z fajką

foto M. Frankfurt.

Ponury

• •

c1ęzar

przeszłości

Jako czołowe zagadnienie sta- zawo.dnictwie praćy podnosi ogó1\Via sztuka Waszka Kani sprawę ny dobrobyt, przynosi wspólny po
nowego, socjalistycznego stosunku żytek
Gorzej jednak jest ze.„ starym.i,
do pracy.
Doorze rozumie i właściwie pod Wyborni. długoletni fachowcy. szli
chodzi do tego zagadnienia uświa- fierze: Zaruba, a zwłaszcza Fikejs
domiona młodzież robotnicza: mło wyraźnie „boją się" przekroczedy Jarka K.arhan, przybyły ze wsi nia norm produkcji „drżą" przed
na praktykę ślmarz 'rn.aeh, 10- wspaniałymi osiągnięciami ruchu
botnice: Bożka Wlasta i Mtla. Ci współzawodni.ctwa. Gdzież leżą
zdają sobie do;konale sprawę z te przyczyny tyc.h „obaw"~ ~iewątgo, że pracują na swoim, że każ-1 p1iwie w nacisku wrogie]. klasody wysi'łek,, każde· wyhitniejsze wo propagandy (o czym, mestety,
osiągnięcie w produkcji. we .wspól sztuika mało .mówi,). lecz również

awansu spo/e·c znego· ,

I
I!

Wie

.

zy.

Prze1~1iana ~ucb-O~a Zarub~· i}<~

pracy ,v no\t"ych warunkach ustro
jowych nie jest żadnym „cudem''.,
foc:i?: wypływa z realnych. i ocz~'wistych faktów, będących najlepsza agitacją na rzet,-z nowej, wspa

, . .. .· . . rzeczyw11Stose1
l!n:~leJ

·ai·

soc] is-

tscme1.

l

.
n~e str.ac1c :·.J?opulamosc1 . a~y -~ę

~l~~zyc~ ~µ:n:~ ,'';1-~brego : ' '"''.zka w~rod n~gusow W todzaju
szkodnilka LoJzy.
Klepacz podobnie
Oczywiście,
ja~ Fi.!kejs n.a.iw.yraźniej nie .rozuzaufania dzi ału rewolwei"ówek mw se.nsu Wielkich re'iY~lucy~nych
. 1e d o przemian
sk·a k ał zuc h "·a
.
b. i pol:tyczd .
h N' społecznych
'
. 'o\va"
„ Soko
o-ardla wyzyskiwaczom w obro- nyc . l~ ~. aJe so re .spr~\':'Y, ze
naJmllleJszego
zw.
t.
l\nli
po
1dac
•
.
b.
·
nie zagrozonych interesów klas"
i kapitulując wobec nacisku
„ oporu
robotniczej.
elementów nieświadomych a naw no'"'.>·ch jednak warunkach wet wrogich. opóźniaj3,cych marsz
ustrojowych działalność Klepacza do socjalizmu. zdradza interesy kla
·
jest niewłaściwa. ba - posiada sy 1 obotn1czej.
wręcz cechy szkodnictwa. DlaczeI te błędy. ię ślepotę polityczną
go? Dlatego. że Klepacz zbyt dba
o swoją ..popularność" - o bardzo i oportunizm wytk11ą na· narac:!zie
tanią i nledobrą popularność. Szu- wyLwórczej zbłąkanemu „męż.Jwj
ka jej bowiem nie u najlepszych zaufania·' nie kto inny. 1~cz sami
robotników. robotników świado- robotnic~-. Dobrzy robotnicy, roffl) c:h wielkich przeobrażeń. jakie botnicy świadomi wi.elklej roli, ja
zaszły po wojnic w Czechosłowacji, ką im daje nowy ustrój - roli gos
lecz u tych najgorszych - wał- podarzy kraju: Karhan. SlawHrnkoniów, nierobów i brakorobów. "·a i przew. Komitetu Partyjnego
D\v·orzak. Ztozumie '"'reszcie
Panieważ. niestety. sporo jest ta- kich typów na dziale rewolweró- ich słuszne .zarzuty kierownik dz.ia
w.ek. ~lepacz - j~ko mąż zaufa- lu rewolwerówek, uzna swoje błę
i pójdz~e się. rehabllito\Yać na
n :a d:z;1alu ~ ,.uwaz~ za stosown,e„
stanąc po ich strome. Aby tylKo mnym oclcmku pracy.

•

.

K~epodobna mierzyć sztuki W.
Kani starymi mi-areczkami teatral
nymi _ powiedział 0 ,,Brygadz.ie
Karh'.1-11a" z1~akomity .~zechosło
wac:i--1 ,,C".dowiek teatru , ~- . F~
Bu~1a.n. Dlacze~o 7.. p latego. ze la_k
to JUZ wspommehsmy na wstęme
_ sztuka ta ..to ka\.~ał aute1?-tycznego ani na Jotę ,.n1ewymyslonego·• życia. I dlatego w tak sugestvwny sposób odsłania nam ona
podstawowe zagadnienia wal:ki r:~botniczej 0 nową rzeczyw1stosc.
I dlatego niewą~pl iwie: gdy ogl.ą
damy ..Brygadę' wydaJe nam s-:ę.
iż jesteśmy nie w teatrze, a le w

I

I

'Yasze:k K'.'nia, który w swym ży- j chowaniem ludzi niesh'udzona
c1orys1e pisze: „ ...partia zrobiła „gospodyni fabryki", dobra parmni~ tym, czyUl. dzisiaj jestem, tyjniaczka Slavikowa. Organizapartia miała · na moje życie i moją cja partyjna rozpala entuzjazm
pracę wpływ zasadniczy"-w „Bry młodzi·eży fabrycżnej, czyni świa
gadzie szlifierza Karhana" obra- domymi 10-bywatel ami i ofiarnymi
zuje żywo i plastycznie wpływ i żołnierzami frontu pracy w wie-1~
odcinku tal>ryki kiej ofensywie o dobrobyt i lepsze
rolę partii nr
jutro - Jark~ Karhana, Antka
„Sokolowo".
I życie ludzi z .. Sokołowa" i Tulacha. Bożkę i Bohusza WlfuS·
'
praca w Cabryce kształtuje się pod tę i Milę.
W ogniu walki o socjalizm parpariii.
wpływem
przemożnym
„Dwoi" i .,troi" się w swej clzia- tia w sztuce Karhana szlifuje cha.
.
.
k
łalności niezmordowany tow. Dwo
rzak, przewodniczący Komitetu ra -~e~ czł~m:eka: roho~ruka, chloPartyjnego. Nie komenderuje zza pa l inteligenta pracuJącego„.
W tym wszystkim jedno mielibiurka. lecz czujnie „wś~bia nos"
do kaidej maszyny partyjniak, byśmy do zanucenia sokołowskiej
inż. Nowotny. Pllnuje produkcji organizacji partyjnej: autor sztujak ok~ w głowie z1~onitowany na ki zbyt l~kk~ - naszy~ zdaniem
nara~zie wytwórczeJ to_w.. Mare~z. - przec~?<lz1 nad powaz:ią sp~
Strzeze sprawy planu ip1ęc1oletn1e- wą awarn w fabryce. Zmszczeme
. gą. czuwa nad socjalistycznym ~Y „bezkłówki''., mają,cej tak wlelkie

„.

„

Sztuka miary zyc1owe1
„

•

, ··

··

··

·i

Partia szlifuje charakter ·cziowieka·

mlo<lzi? Na

m·.:ędzy

Gniew brutalny, ale i sz1achet- mem i zdolnościami Jat·kl, Tu1acha
ny zarazem, wypływający z ura- i B?gusza ~ve w.spólnej akcji
żmlej dumy za\\o·odowej świetnego w:społza,:·o~n1ctwa ~e:5p-0!owe.go.
fałszywe, szkodliwe i głupie, Ma- fachowca. ze wstydu, ii „jajo" oka I Niewą1.pltw:e - . <'.kCJa . ta d_a
szyna,- „bezkłówka,", zastępująca załó się mądrzejsze od .ikury"„ •jak na)lepEze "'.Ylll~l .i Jak naJp.racę' 20 szlifierzy, 1przed sprowa Gniew ten pobudza st.a:rego bry-I wspan,talsze os1ąg111ęc1a.
dzen:km które,1 tak .. drżeli" - ni
kcgo ,.nie pozbawia" pracy. lecz
p1-acę· tę ogromnie ułatwia. poma.
J.
d
·
~ab»yce w'--!'rnać z tru
ga
fa- I ka w ustroju demokracji 1u. owe
v~i-„lkieJ·
..... J·est d<'r"ktor
· wykona- K:.u.u
. „"
. ..."'a
. 11'
•
. c~· urno
.d
f
"
,
.
,
"'
„
szvbsz.e
k? - politec11nika. Ohda:rzona anD
b 1• s k ł . " t
.
,}
z n'
nos t,
nie zamówionych dostaw państwo Br).n " ob ot O\.i~? • o~.m ~?:-Z:·e· tazj'a poet;cką ; u.miejaca myśleć
...
Bo·z.k·a ru·,,,_~„ą•p11·w,,;
i.. J i:sracYJYY1!1krot'E!Cohn_K.em.
Młodzież, której .socjali:>wvch.
~" • '1 '"'"
a.
„obr-~zam1·"
n1czno-ad mm1s
ro\.\'111
t
•
tyczny stosnn~k do prac.y 3es . z~a- ny Maresz? Takie byłym robotni- zasili kadry literatów. Nie zostanie też ,na miejscu", lecz z. pewzu solą w ok.u o.b:i \~s~ecz;iikoW' 1· k" '
· · „upart y chlo
· wyzeJ
'· 'dzie
. · poJ.
ma 1 Lem.
nie
fabrycznych
Droga awa_nsu społecznego jest nosc1ą
r ad
,:'. "'
. · b"naJmme3
,
~ h ~g : I \V szc·zególno.>ci otwarta szeroko pak ze w.si", były pastuch - Anzai;n ..a~u <wyg....:>zac
am. Fi~\eJ:>a an! Zarub) · l~cz od d:a ?.dolnej ffł.Jdzieży robotniczo~ tek Tulach. Choćby z tego powo·
rpom;na ·
f · ·
b.
nosi s:i.ę z całym szatunkiem do
1'·r
ich dług:Jleh1iecr'~ tlo~w·:ui,·:er lu. chłopski eJ. Skorzysta z nie1 uta- ?u._1z 10gra Ia JeBgo .Przd~
le1~t0\.:c;anv młody racjonalizator, zyciorys autora „ ryga y sz 1 ie·
· "'d0 · h r h .
- ·
~arhana".
rza
cze
on
jak
ac oweJ Jarka Karban: na takich
ie
z. udwaniem -

tow.. Klepacza
. . "'
..

Klepacz - m imo stosunkowo
młodego wieku -- jest starym dzia
łaczem partyjnym. Nazw·isko jego jest dobrze zapisane w historii
przedwojenni:•go ruchn robotnicze
go. Nieraz wówczas obecny mąż

triumf s tarego s.taje sit
„p:)dpisania paktu"
' erbry2·adą sen1·(}ro'w s--l1'f1
a
~

Piękny

podstawą do

11 -

żela kejsa, 1.cb p-0zegnan1e :i marami
przeszłości i re\vi2ja stosunku do

zn:'-·ch norm pracy", występują
wrogo przeciw ruchowi wspólza
\'\.'Odnictwa i nie dopuszczają do
„sekretów zawodowych" młodych
praktykantów szlifierskich, oba
wiając się jak najniesłus:mi ej że
~
ci - po wykorzystaniu ich d o::;
dojdą do lep
świadczenia

niemożliwe-go,

zda\via..:
przedtem - wysiłku:
Franciszek Karhan wysila całą
swą wiedzę i bije rekord młodych,
oceniony prz.ez takich rutyniarzy
jak Fikejs czy Zaruba za ,,nieosi•
galny".

do

się

ło by

FJ:
ł tl . . Fr K '
k. h
„
- · ort1an,
····będną... dla oszlifowania cylin- S le a m o Zlezą:
n1· "u
ty nie ma keJ·a, J. Za.ruba p.ołączy swe do.di·a - !!r''"''"
~
~ .~"" b1·y~adZ1S'
świadcze11:e ·fachowe z entuzjaz~
·
gramc.

Co maci" do powied~enia, tow. Klepac::? Może tc.y}<tsrucu: rram, iłloc:ego
" 'olotw.
'·
-1 - tcytmircra w f aur„ce
"'
(nara<L<L
·- 1
~o»
r1-1colrneró1t: I.:i air prac1Ljq, jak 11«<cży.„
~ h <m (] • p·''J"
(T
rz
·
l
l
·
t·
i\'
iull's J.1.'),
i11er:: ą.ar
e1ce1: ''- epac:: . • "uzc.J• s=z···
a<
1 n =< JfCllt Maresz (]. Kłosi1isl•iJ, Dworzak (A. DcmiewiczJ, Slawikowa (H. Billin.g) i inż.
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następstw: do bezrobocia, głodu i

gadzistę

Wlaściwie może nie tyle: starych z młodymi, ile: starego z now~·m. Boć osta tecznie przecież do
tego ,.nowego" dochodzą _ jak
J"uż 0 tym wsnomnieliśmy- i sta
~
rzy. Jednakże nie bez walki z mło
dymi, którzy to nowe uosabiają.
Walczy z nimi nawet Karhansenior. który wprawdzie rad śledzi doskonałe postępy w pracy
S\Vego syna. lecz gdy uzdolniony
·
t t " ·
·
~ ·
J k
a prze_cignte „ a ę ; osiągai·
;_p. niz'__,za od niego norm" czasu
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P 1 ::eicig11 ęU nas

podchod::ić!

Przekreśla io po prostu najelementarniejsze poczucie obm.v·iąz
sł.u cae~h0sl ::"A a::kie::;o. ~:::u~ny l ęku cz'i..ljności wobe~ rozmaitych za
· li
·
cl
·
ką szkodn~ka. zdeprawowanego
i agentur m1pena z
"
.
·
ml-_,
, t·
mu
- 1u.mpa masi;:owany
uuz1enca
„uo ego
. ,
_
·
Lojzy. Traktować jego przestępI na t)m, odcnn,:1 d~br.r..e-t~
stwo jako objaw ,.lekkomyślności"
i jedynie „gapiostwa" - to zbyt-1 ba przyznac - dz1afaJąca organ1•
nl oportunizm i ni·efrasobliwość. zacja partyjna „So:Ji-;ołowa" wykaNie tak należy podchodzić dzisiaj zuje karygodne zaniedbanre.

regu z robotnikami, a może w przy 1
S7Joś<1 obok przodownikćhv pracy"
- brzmi dumne credo nowego zes
połu aktorskiego P. T. N ....
Jak wiadomo, naprawdę nowy
Teatr Nowy virystąpił na otwarcie
nowego sezonu z nową i w nowy
sposób inscenizowaną sz tuką czeskiego robotni·ka, Wasz'.>:a Kani, pt.
„Brygnda szlifierza I'i:arhann".

WASZEK KANIA

d() aktu sabotażu. Nie wolno w obliczu wzmożc.ne.i akcji wt"oga
klasC>wcgo - tak dziś do !!iego

znaczenie dia pcdnies!enia sprawy
produkcji ,,Sokoła.wa" - to ni·e
bagatela.
I również chyba nie „przypadek". To \Vyrażny cios wroga,. z.adany poważnej placówce przemy-

szych wyników pracy i„wygryzą"
ich z fabryki.
Wkrótce jednak zarówno Zaruba, jak i Fikejs przekonywują się
dowodnie, że ich „obawy" są niczym. nie uzasadnione, z gruntu
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fabryce, nie na widowni.. lecz w
mieszkaniu robotnika. I dlatego j~
zyk bt>haterów sztuk~ jest prosty,
szczery, nie nadużywający bynajmniej sloganów i haseł. I dlateg~
- choć w sztuce nie majdujemy
ani „intrygi i miłości" w drobno•
mieszczańskim tego słowa 2.naczeniu ani żadnvch .,łamańców psychologicznycl~" i t. zw. artystycznych smaczków - przyku"•a ona
na.szą uwagę. wzrttsza \\i<lza gł~
boko i przekonywuje niesfałszo•

waną prawdą 11'Y.7e!!,"O. piękucgo
życia, które dzieje się nie tylko
na S{!enie, ale wokół nas.

•
Merunowicza
Brygada.„ rezysera

I

Mówiąc o ,,Brygadzie szlifierza skiej (doskonała w roli KarhanoKaxhana", nie podobna nie pod- wej, skłopotanej żony i matki,
kreślić z całym uznaniem zasług której współzawodnictwo pracy
„_odciąg?'.' od domu oj~a i syna) Ha
brygady reżys~ra l'.1erunowicza.
Aby przygotO\vać jak należy ltny 1:ł1~mg - .Bromsławł' Bro
sztukę W. Kani. młodzi i starsi nowsk1e1 (a~l.Y~Ylstka Sla,v1kowa)
artyści PT~ nie raz i nie dwa sta- Adama Dan~ewicza (ba~dzo do~ry
wa1i przy szliiierkach .,Wi-Fa- prze';· Komite~ P~rtyJD.ego.~, .J~~
My''. śłedzili uważnie pracę war- 1 do_SK?nale gr~Jące3 ,.młoclZL-ezy •
sztatów mechanicznych, konsulto- Kaznnterza De1mka (Jarka), Czewali „kwest.ie'· aktorskie z łódz· sła~a Guzka (Tulach), ~ohda~y
kim i. szlifierzami. uczyli się cho- Ma3dy - Danuty ~anc:ew1cz (Bozrlzić urzy maszynie i nosić robocze ka), Gustawa Lutk1e~cza - ~°:
broslaw'.ł Matera (LoJza), Jadw~gi
kombinezony„.
Ochalsk1ej - Bat"bary Rach,vals.
.
.
. ~o ~urnrenn~. 1, uc~c1we_ przygo- kiej (Wlasta), Haliny Jabłońskiej
towan1e dało J.a~ n~Jleps~e re:.;:ul- _ K r}>styny Wydrzyńskiej (M'..la).
tat,y: ~am ..szllfierz K~ma. ~ogł: \Vojciecha P llars.kiego (Bohusz),
by_ byc zadow?lony. z t~J brygad~• Janusza Kłoshiskieg~ (Maresz). Ta
ktora Tna sce111~ Pansi\vowego T~- deusza M:nca (Klepacz}. J anusza
at!'U ~owego tai\: w 1errue. praw~z1- Warm\ńskie~o (l\owotny) i Wacwre t ze ~zczer)'.m ,p rzekonaniem ława KowaL5kie::"o (Zakora).
0
odtwarza Jego p!ękną sztukę.
Układ dramaturgiczny K. Dejm .
Dotyczy t o zarówno ,.starszych
fachowców" brygady Merunowi- ka i J. Warm'.ńskiego - interesncza: Józefa Pilarskiego (świetna. jący. Reż:-rseria (zespołowa ipod
stare~o . K a r h a n . a) kierownictwem J. Merunowlicza)
krea~ja
.
.
Stanisława Lapmsk1ego (wyborny
,.reakcjonista"_ Fikejs), Jana Zie - sprawna. DekoracJe E. Sobol•
autentyczne. Przekład
( eh\\riejny, niezdecydo- towej lińskiego
w~y Zaruba), Janiny Draczew- 1sztuki H. Walickiej - bezbłędny.
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GlOSY WIDZ0W

Ciekawa sztuka! Żywa!
Dobra sztuka!

- To o nas sztuka!
- I w naszej fabryce mamy takich reakcj.onistów jak Fikejs i
takkh łazików jak Loiza! Dobrze
•~
. .
, .
rJJ' fo b~, zeby przyszli do tego teatru i przejrzeli się jak w lusbze!
- A Karhanów to nam może w
Lodzi brak? Nie powinni! to &iehia
'
w tei sztuce ałł'ladn~7

I-

Każdy powinien obejrzeć ft

sztuk~!

I
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Czytelników 2a
ale U\vażali!
my za stosowne przytoczyć na zakończenie sprawozdania urywki
ro:umów, zasłyszanych po przed&i.awieniu w szatni teatralnej. Dobrze chyba bowiem i pożytecznie
wiedzieć, co o 1nteresującej sztuce
W. Kan.i ~ówią sami-widzowit.
ltefan Stela~~kl .
Przepra<::.zamv

powyższą „wkładkę",

•
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F. Smetana

twórca czeskiej

Fryderyk Smetana

muzyki narodowej I

Czechów w jedno. Czech odna.jcluje
siebie w· swej muzyce, siebie i swoją
ojczyznfł i stą<l powiedzenie Smeta.ny;
„tycie Czech!)w tkwi w muzyce". Sme
tana. to n;e tylko wielki kompozytor
i wirtuoz i·ortepianowy, nie tylko sym
bol i wcielenie uczuć narodowych, jak
Glinka w Rosji, czy Chopin i Moniuszko w Polsce, Smetana. to przede
wszystkim symbol wyzwolenia na.rodowego 1 narodowej odrębności.
Muzyka. Smetany jest narodowoczeska. Moi:e właśnie dzi,ki swe.1 odrębności narodowej nie rozeszła się po
świecie, z wyjątkiem genialnej ,,Proda.nej nevesty", ta.k szeroko jak po.
zwalałaby na to jej wartość. Ludowa
inspiracja tej muzyki ujęta jest w syn
tetyczne ra.my rygoru tektoniki bee.
thovenowskiej, przejrzystości technicz
nej Moza.rta, ·formy poeinatn Liszta.,
i bogactwa inweru:ji ludowej, uwiel.
biauego przez niego Chopina.
Zarzucano mu, .zwłailzcza w ,,Daliborze", wpływ Wagnera, Cecht je.
dnak jego muzyki i całej muzyki czeskiej jest jej śpiewność, gdyż śpiew
jest podstawą muzykalności zarówuo
Włochów, jak Czechów. Smeta.na unikną.ł wpływu deklamacyjnego stylu
Wagnera., nada.jąc swym dziełom przepiękną. linit wokalistyczną„ ta.k przecież obc:>. stylowi wagnerows.kiemu.
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Jędrzeja

zgłoskami

złotymi

Omylność

,, nieomylnej''
instytucji naukowej
.
zachodu

Badając rudę platynową z Ura
lu, doszedł Jędrzej Śniadecki do
przekonania
że "-bok
platy11y
znaJ·duJ·e s1·ę •w n1·e·v · k' · ·
Ja is inny
tal, który nazwał J „West".
O me
od
kryciu swym napisał rozprawn
"'
pod tytułem ,,Rozprawa o nowym
metalu v.: surowe]· platynie odkrytym".
Gdy o fakcie tym zawiadomił
Instytut Narodowy w Paryżu,
ówcz€sną najwyższą instytucję na
ukową świata, · tamtejsi chemicy,
zbadawszy ową rudę uralską, -orzekli: że poza platyną „nie ma
· · za
· dnego innego
·
w nleJ
met a 1u " .
W 29 roku życia (1795) młody Tym samym
zdyskredytowali
·
b .
. ftatedrę che- śniz,deckiego w oczach całego
1l auko
..
~efc O e]~UJe
W'l . k' . swiata naukowego.
.mu l
armaCJl w
l ens ·ieJ
Szkole Głównej. Obdarzony urny- ·. Tymczasem w r. 1845-ym. już
słem b. żywym i .samod~ielnym po śmierci, Jędrzeja Ś~adeckie~o
zdobywa wkrótce sławę
jako profesor_ Klaus V: Uniwersytecie
świetny wykładowca, wytrawny Dorpackim, badagc tę samą rudę
b a d acz 1· szczęs·1·iwy rei arma t or z Uralu doszed.t do tych samych
. .•
.
. , .
nauczania chemii.
\.vyni~ow, .c? 1 uczony wdensk1.;
b
k
1
t
a]
ze .m 1~nowtc:e. ~ 0 ., P a Y11Y zn.
i
d
•
du]e
Sl"'
w
111eJ
3ak1s
mny
p1erwia
erwan1e z ra YCJ"'
. ":< .
„
.
"""
stek • P1erw1astek
ten na czesc
OJ łacJ"n'skrr
.
'
..
~
czyzny owe3 rudy. - ~OSJI został
D"
CZ"S
ś nta
. d eek'-iego wy·kł a- nazura11y
v
« u
„
„Ruthen1um· ·
dy odbyv.·ały si ę W języku lacińskim. Śniadt:cki zrywa z tą prze- Pierwsza teoria życia

skim, w r. 1776. Studia. . odbywał
pocza.tkowo w Akadem;;
..... Krakow"kieJ·,
potem 'v W1'edniu,
"
wreszcie we Włoszech, uzyskując
w sł"nnym podo'wczas Uniwersy
J
~ tecie Pacłwijskim sLopień doktora
d
me ycyny.
Po zdobyciu tytułu naukowego
Jędrzej Śniadecki poświęca się
przede wszystkim chemii. In teresuje się żywo pracami znakom1tego chemika rosyjskiego - Łomonosowa. i badaniami uczonego
francusl·1·ego
·
'
-:- Lavo1·s1·era
·
.

Ażeby zrozumieć calą. pot~gę i syg~o d~ju będziemy

pis-1

1

się

Jędrzej Śniadecki _ podobnie
jak i Jan _ urodził się .w '.Poznań

cierpiał prześladowania.

1

zapisało

w polskiej chemii.

Pierwszy polski
Chemik

We g

l\"adsyl,ajqcym utwory powyiszego ro- taktonwrie się osobiste ;;; hier d:ialu
odtąd stale udzielali
.
·
matyczność, z jaką wynarodowia.no odpowiedzi na lamach sobotniego do- lzteracko-nauk-0wego.
wówczas C2echów, wystarczy nadmie- da!kr.1 „Głosu".
TOW. JuLlA KUB.: Nie tyllw
nić, że dopiero od r. 1860 zarówno
ma cod:ienne, ale i tygoduiki literacSmetana, jak i inni Czesi rozpocz~li,
TOW. SIEJOTOWlCZ:. Nadesroliscie kie Polslci Ludowej zarnieszczajq u:icr
i to od podstaw, naukę języka cze. nam swó1" 11-iers::; pt.
,,POWS'T' J,;v·c1E
a
sze literatów ,JZie:::.au·odowych·': np. mu
skiego; dot~d władali tylko i wyłącz. SZKIELETJ" i zapytujecie, czy „zaslu rar;;a Domerad:ldego c::>· gómika C:rga:nie językiem -niemieckim. Bttd?.ą.cy si~ guje Oli na jakieś chocia:i/J.y mlll;1ikie wv
do życia naród tworzy swą. literatur~
cza. Ale te wiersze posiadajq elementy
. macie ,.moi.li1"o:c·;
..1 • • a111entyc;11ej poezji. 1•..,.
1 )'ra.
i sztUkf, llOWjltaje pierwszy teatr cze. nłż11ie11ie" ora;; c:v
o •
pr11wuz1we.1.
Ski, JlOW5taje muzyka czeska. Tworzy rn·robienia rn'e"o
" st_v ln w ·pr~„s~lo.•c;".
_, - ., • i:oj1! glęboki;f! tny;li IV prostej, ale pięl.
j f Smetana,
'!\iPLl'fltplill'ie 1nat'ip te m~ilitt·ości. nej i obra:oi«ej formi('.
Co._\' 1'e 1('\. ::.rskode - u::alei111·0·1e
Na osiem napisanych prze•~ nie„o
• to be· "'1erszy
Tr.„
k I'"
· ,,
, za"'
/ · od Jl''
d d
•
r' as:; d o tegu r od :u111
W' latach 1866-1882 oper, trzy maj~ u::1e
aszej procy, o
alszPgo grrm .ęJ nie naleiL Oparli., cir gu bowir.m
charakter historyczny. Należ:i,. do nich 101111 „go 1•s~talce11ia się. ml i.i;u/;ania lrp wu-de łl's:vilkiu\ 114 mediwiieznpn ry
,;Braniborzt w cze~~\", dramat m•t s:)~h .J.<:.::10;1'~' po.Jtl'c~icJi: 1~! 1~11, któ· mie r..n"rt.>dy" . - ··"''"' .„, . ludzi·
4
.zyczny ,,Dalibor" i' p:i.triotyczne mi. ry :wza1e: 1scie p_ia:qc wy_;. w;;mianhou~
budzi"), do_ r.nnr~ lt"o
11a1'1e)-raz111e1
11terium {„slavnostni spevohra.") - 11y tt'ieru.
"'
m>· ~l don"'o.u:111·qc. l dl,atl'go: ..nie
„Libusza.". W dziedzinie poematu SYm
r:tonicmego stworzył Smetana. monuOB. F. E.: Fraszka - dobra fra.u,ka. U)'S:ło". 7'ym bardziej „nie wyszło" ,że
inentalne dzieło, cykl „Ma. Vlast".
- jest bard::o trudnym rodz.ajem Zile- to, co clrcieliście uyra;;ić - to temat
W tflll sposób muzyka. i budz4cy Jli~ rackim. W:mwga duiej kondensacji my b. du:itj trogi, wym.agajqcy nieb)·lejakie
J&tńotyzm skojarzyły się w P<>Jtciu śli i d01vcipu,
umieirtności ::s<.t1nknię· go artystyóiiego wynizu.

adiunkt Uniwersytetu

W Warszawie i w wielu więk nic chemii w Polsce. Przede wszy
szych miastach Polski można zna- stkim chemia została w nim opar
leźć ulicę. noszącą nazwę „Śnia· ta na poglądach Łomonosowa i
Lavoisiera, że materia jest nieM
deckich" bądź „Śniadeckiego".
zniszczalna,
Po drugie podręcz, Nazwy to stare, będące wyranik ten był napisany po polsku,
zem czci naszego społecze11stwa wymagał przeto opracowania p-01
dla wybitnych i ogromnie zasłu skiej terminologii dla całego szeżonych
naukowców
polskich regu nazw, które dotychczas miaXVIII i XIX wleku, braci: Jana i
ły tylko brzmienie łacińskie. Ter
Jędrzej a Śniadeckich..
minologia ta została prLyjęta
Jan zasłynął jako znakomity przez całą naukę, słusznie więc
matematyk i astronom, doskona- uważamy dziś Jędrzeja Sniadec
ły organizator życia naukowego i kiego za ojca
polskiego slownic
wszechstronny erudyta, nazw'.sko twa chemicznego.
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Łódtkiego

IJędrzej Śniadecki- ojciec polskiej ch.emii I

Aczkolwiek w dziedzinie muzyki
Czesi ..mog-ą: poszczycić się takimi sławami jak: Bohusła.w Czernohorsky
(1684 - 1742), l'r. Bryxi (1732 l771), J. L, Oelschlaegel (1724
1788), Franciszek i Jerzy Benda., Jan
Stamic (1717 --=- 1757), F. X. :Rychter
,(1709 1789), Józef Mysliveczek
3
"
"' "
(1737 . ...- 1781) zwaµy „il divino Bo·
M
en10" i podżiwiany przez samego ozarta, rzeczywistą. epokę w historii
muzyki czeskieJ· stanowi · dopiero Be.
drzych (Fryderyk) Smetana. (1824 1881), którego 125 rocznicę urodzin
z1'a u
i 65 rocznicę śmierci obchodziliśmy w
.
roku bieżącym.
, ,.
OC O
Ubogi ten . s!il piwowara W: służbie
Q LJ 0
0
u hr. Waldstema, a następnie u hr.
Wśrod lic-ne. l·ore5 011d
.. l •
h .
l .
.
.
/
Czernina ciężko walczył o zdobycie . d-·
. ~
'
P
f!TICJ•:. .tora cui ic w tzw. TIUi e1 fomiie. Fraszki Wa
dla siebie wiedzy. Jako 24-letni chlo- co." -i~rue ruipły_~ da redakc1i „Glo- s;e tych ceah, 71 iestety, nie posiadają.
piec przeżywał „Wiosnę Ludów", w su
n:e mało_ mieJsca . - ~wlaszc::a w
Ilf. G.: JViers:: pt. „z1i,1p" _ mimo
0
obronie swe3· przvnależnosci
uar0<lowe.;I __sta_tr,11lm. czasie
. za_1rnu.1e t_zw. twór. t:;1c. me
0
· d ociągnięć
·
,__
z·
tecTinic:m)·ch - zdra.
służy! rewolucji w
gwardii narodo. . c.osc iterac,;a, g ou'1!1e - uierszc, htó
wej, następnie po stłumieniu „buntu" rych autorami są nasi Czytelnicy.
dza uzdolnieaia poetyc/,ie i mo.iliu:ości
ro::woju tych u.::dolnień. Prosimy o skon

d

Z cyklu: Wkład Polski w naukę

~ Dr. Tadeusz Czystohorski

Czeska. µmzyka narodowa opiera się
ha ludowości, Podobnie, ja.k Glinka
wprowadził do swych opei: ludowe tań
ce ro;yj;;kie, jak Moniuszko wprov;adził mazury, a Chopin na<lał wspaniał~ szatę muzyczną. swym
mazurkom,
krakowiakom, .polonezom i walcom,
tak Smeta.na. stworzył nowy typ polki, furianta. i tańca „Skoczna". Zwła·
szcza polka, ludowy taniec czeski z
pierwszej połowy XVIII wieku, zy.
skał ' S-Obie w twórczości Smetany i
da.lszej twórczośei czeskiej bardzo za.szczytne miei5Ce,
~
Wielkie dzieło Smetany w tworzenit• czeskiej muzyki kontynuowali:
Antoni Dvorzak (1841 - 1904), w
swej inwencji kompozytor bardziej mo
.że ogólno.słowialiski, niż czeski i dzi~
ki poparciu Brahmsa i Hanslicka, bar
dziej popularny' w E.uropie, Zdenek
l'ibich (1850 - 1900). Leosz Janaczek
(1854 - 1928), J. B. :roerster (1859),
Viteslav Novak (1870), Józef Suk
(1874 - 1935). Pod wpływem Smetany pozostają. i kompozytorzy słowaccy: J. L. :Bella (1843 - 1936), F. Kafenda (1883), Szaszko, l'ajnor, Lichard, Trvansky (1881) i inni, Twórczość tę do dziś reprezentują.~ Jirak,
Cykker, Moyzes, Haba i tylu innych.
(Wg. !v,l:. Borzęckiego „Smetana 1
jego nftst•pc"''),

o D p·o w·1 EDz I

~\\lllilllllllllillłlllHlllllllllllllllllłnllllllllllllllllllllllllllłlłllllllllllllnlllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllllfllllllllllllllłllllllllllllllllllłlflllllllłllllllfilllllllllllllllllll!l llllllllllHllllUllllłlY'

I

ni.a z zakresu przyrody żywej.
W r. 1804-ym wydaje „Teorńę
Jestestw Orgaiticznych".
Dzieło
to zostało przetłumaczone na j~
zyk rosyjski. Słynny fizjolog
Muller wyraził się o tej pracy,
źe „jest to pierwsza teoria .Zycia
oparta na realnych podstawach
materialistycznych".

Cięty S(lłyryk

i moralizator
Miał

nasz uczony jeszcze jedni"
go ulubionego „konika", któręgo
dosiadał w wolnych chwilach od
zajęć.

Z natury bardzo dowcipny, z ła

twością tworzył różne

artykuły

satyryczne. Istniało podówczas To
warzystwo tzw. „Szubrawców",
które widząc ówczesny moralny
upadek spałeczeństwa polskiego,
starało się zaradzić złu przez pu
b1iczne wyśmiewanie i wyszydza
nie niegodnych jednostek, grup
czy warstw. Towarzystwo to zało
żyło w tym celu specjalny organ
prasowy, tak zwane „Wfadomości Brukowe". Otóż Jędrzej ŚniaM
decki prowadził w tym ipiśmie spe
cjalną rubrykę pod tytułem: „Po
dróż
próżniacko - filozoficzna".
Swymi ciętymi artykuł'lłmi ośmie
szył i wyszydził niejedną brudn'
sprawę, wpływając tym
samym
na podni.esi€nie moralne otaczającego go środowiska społecznego.

I

z

•

stai:zalą trad,ycją j zą.czyna wykła

dac· po polsku W r 1800 ym '"Y
vv
dat d'"U
t •m 'V · podręcz~·
;'"
• o l lo' Y d t tul,..:.•.1<..
·
· ·
rowmez po po Si'.U, po Y em:
„Początki chemii",
Podręcznik ten stan-0wt epokowe dzieło, jeśli chodzi o naucza

„Z ludem dla luduH

Ani Jan ani Jędrzej Sniadeccy
· nie byli naukowcami tzw. typu
zamkniętego, obaj wybiegali dal~
ko poza mury obserwatorium a•
stronomicznego czy chemicznego
laboratorium. Obaj brali czynny
udział w życiu sp-0łecz11ym i poll
tycznym swego naroCiu. Działając
na terenie, na którym rozwijał
oparta
się geniusz
znakomitego autora
na :przesłankach
materialistycznych „Pana Tadeusza" - udowodnili
Obok za.gadnień czysto chemi- swą pracą obywatelską, że bliska
mickiewiczowska idea:
cznych
interesowały
Jędrzeja jest tm
Śniadeckiego również i zagadnie- „z ludem dla ludu".

Hans Marcliwi:tza

ce.1arz Rgbral
Jest ich garłi wcale nie mała. O uieTe tdęl;s:a, niż to się niektor)71l z 11au.:,ch czytelriików wydaje. Pisar::y 11ie111ieckicf1, 1;tór::.y w dobie milki : l1i1leryzmern stali po lewej stronie barykady, tak jak dzii w 01.·resie boju .-:: 11*fas:y:zmem i im.periali.zrnem stojq. w pier-ws::ych s:eregnch obro1icull' pokoju, /Ur
stępu,

1
-wolnosci. i ~prru.t·iedliwości społec::.11ej.
Należq do nich: 1'omas;;; i Ilem·:vk Mam1owie, Amold Zweig, Anna Seghers,
Joharoies R. Becher, Bertold Brrcht. Fryderyh Jr'olf. Bodo t:se, Willi Bredel,
Stefan Henn;Jlirt, Gerhard Po/z/, Gunter Weisc11bom, Hans .tlarclmi1ża i u:iefzi
umyclt.
W jednym :: popn.ednicli dodatków literac1w-ruiuko1l')"Ch ..Glosit". pr=ypo-

Jt111ieliśm,· naszym Czytelnikom po.,'lf pową ttcórc;ość
A1111y Scg/1ers, obecnie
zamies=czarny fragment pottieści H .-1..\'SA. ;'UAHCHW"l1'Zl' pr. „MOJA. MŁO
DOść·'.

Hans lltarchtcil::a - to robotni!•, 11iemiecki górnik, kt6rr urod:Uł się i lt'J•
choi.wł na Górnym śląsT.-u. Jlarcf11i·i1:.a razem ;:; Anną. Seghers brał uil:ial we
u.roclati·skim Kongresie Pokoju, ra:;crn z 11i11 - w imie11iu wszystkich postę110-

icych pisarzy flirntieclcicli - :zadel.-lurowoł su;ój czynny udrial w walce o po/,ój n::.najqc slu.s:rnosć granicy na Odr::e i l\'ysie.
'
„MOJA MŁODOść" (;:; które.i wybraliśmy „skrmue7c" pe. .,A cesaT:; wybrał inru; drogę") TO CIF,:źKIE l PONURE DZIEJE l\'lEMIE'CKIECO
PROLE1'ARIATU POD RZ4DA.Ml SL.4W'ETNEGO CESARZA. Jr'ILfiELlJA.
Gorące
końca.

bym musiał wymowie się tym, że nić powzięty plan, bo inaczej nie
rodzice wydali w sklepie pieniądze moglibyśmy dopią6 swego.
przeznaczone na proporzec.
Na koniec pewnego wieczoru
Antoni Paluch (był on 0 rok V\'incenty wyłamał spory otwór w
starszy ode mnie, a że miał lepsze deskach płotu i prześliznęliśmy
ubrauie i nowe buty _ nawet w się na drugą stronę. Polrnleczywlecie - trzymał się nieco z dala szy sobie ręce i nogi i oblewając
od nas) malował już długie drzew się śmiertelnym potem, powracace do proporca, a pani Paluchowa Iiśmy już biegiem z naszą zdobysama zszywała nowiuteiikie trój- c~ą, gdy nagie ~szcze~ał za n_a~1i
barwne płótno. Ze zgryzotą mu~ia I pies: Po~łyszells?ly, ze strazmk
łem patrzeć na to codziennie. Ka gom nas .1 p::ze~lma.
, •
koniec i Francek przeforsował w
- Stac, p1ek1elne łobuzy.1 StoJ
domu .sprawę proporca a osiągnął cie! Karo, łapaj ! - podszczuwał
to groźbą. że gdy go będą tak nę- zwierza.
kać to po prostu padnie i zachont
Rzuciłem worek, a ponieważ nie
je. Dostał iedy proporzec, a upo- mogłem znaleźć dziury, wspiąłem
śledzeni
pozostaliśmy tylko my się na płot i zwaliłem się na drugą
dwaj: Wincenty P1rka i ja. Bo stronę, tak opadłem z sił. Z przeMarcin w ogóle nie wchodził prze- rażenia serce waliło mi jak mlocież w. rachubę.
Wincenty trafił tem. Chwiejnie podążyłem ku dona olbrzymi opór u swych sta- mowi, pogrążony w zupełnej rozrych, ilek1•oć bowiem Pirka dow1a paczy, bo teraz wszystko już było
dywał się o jakichś uroczystych skończone.
przygotowaniach na rzecz cesarza
Wincenty Pirka ocalił swój
lub też podobnych mu dostojnych· skarb, pozostawiając mnie na lopanów, rozjuszał się z miejsca:
dzie.
- Co? Proporzec? I to dla tej
Pełen głębokiego smutku i prze
szajki, która zabrała mi chłopa- jęty odrazą do całego świata sto·
ka? Nie · zapomnę łez biep.nego warzyszyłem się znowu z odsunię
dziecka! A czy oni o nas myślą? tym od samego początku MarciJeżeli chcesz tam lecieć, to leć z nem„ którego czynione przez inobdartym tyłkiem
mówił do nych chłopców przygotowania nie
Wincentego - Niech zobaczą, do mniej żyw0 obchodziły, chociaż
czego u nas doszło, gdy nas poz- nie cheiał się do tego przyznać.
bawili naszej jedynej pomocy!
Niekiedy stary Marek przeganiał

lato dobiegało rzystwo. Również za namową
Francka wysłaliśmy wszyscy trzej
Chodziłem teraz częściej na uli- nowe podania o przyjęcie na
cę Polną, usiłując odkryć nowe „chłopców okrętowych", co nas
źródła Mrobku, gdyż potrzebowa- jeszcze bardziej zbliżyło. W tych
łem pieniędzy.
dniach jednakże wszystko zapoNadchodziła rocznica Sedanu i
wiadało się na to, że zawiedzie na
cesarz miał przybyć tego roku do wet przyjaźń Francka, szalał
boksiąźęcego Świerklańca. Ponieważ
wiem, aby zdobyć proporzec. Poszkoły miały na powitanie ustawić
nieważ wszystkich chłopców ponosię szpalerem, Schmitt polecił nam
siło pragnienie, aby wystąpić ·z
przyjść w czystych ubraniach i o
proporcami możliwie okazałymi,
ile możności z flagami. Jedynie codziennie .słychać było w domach
Marcina Marka wykluczył z udzia kłótnie, żebraninę i. razy.
lu w tym święcie. - Ciebie, nie·
Ku memu wielkiemu przerażeposłusznego włóczęgi i nicponia, niu stwierdziłem, że moją kryjów
Wincenty znalazł w~jście. Zanie chcę widzieć w dniu tak uro- kę z pieniędzmi ktoś kilkakrotnie
czystym wśród pilnych i przyzwo- splądrował. Gdy przejęty strachem proponował mi, abyśmy uczynili
itych chłopców - przemówił mu o losy proporca miotałem się i t o, co uczym·10 J·uz· k1'lku chłopco'„,
"'
do słuchu, podczas gdy pobladły krzyczałem, matka zdzieliła mnie przed nami.· Chodz1·ło o k radzi'ez·.
· l ast w.a z wie
· lk"ieJ· k upy
s t arego ze
Marcin spoglądał w sr.ej nieprze- przez głowę.
·
·
- Dlaczego to musisz iść z pro· złomu, l ezącego
jednanej wrogości tępo gdzieś o·
na p 1acu szarl eJza uzysk·ane ze
bok nauczyciela.
porcem, kiedy brak na wszystko s k .LeJ· p łuczarrn.·
Pieniądze. któreś zebrał, sprzedaży pieniądze moglibyśmy
Miałem już kilkakrotnie momen inne?
ty wahania, czy nie pow1menem dołożę ci, gdy będziemy niebawem kupić płótna flagowego i drążek
bym raczej trzymać się z daleka kupować nowe ubranie _ dodała do proporców.
od pogardzanego Marcina, którego z poczuciem winy.
Przez kilka wieczorów z rzędu
Schmitt ustawicznie wskazywał
Byłem śmiJrtebie nieszczęśliwy krążyliśmy wokół ogrodzenia płu
uam .;jako zły przykład. Francek i rozbijałem się za nowym zarob- czarni. Czułem, jak nięzmierny
jednakże nadal za nim · przepadał kiem. Stałbym się prżecież dla k-0 strach śc.is~a .mi klatkę pier~ioi wcią,gał mnie stale w fogo towa- le!?ów nrzedm.iotem vo2ardv. 27cly- J wa. Nalezalo Jednak urzeczyw1stspylone

inną droqę•••••
w tylnym szeregu. Matka wyprała mi stare ubranie. ale butów nie
mogłem znikąd wytrzasm;_ć, umyłem •vięc
tylko nogi i poszedłem
boso. Nie należało się znów tak
martwić, bo nie ulegało wątpliwo
ści, że niejeden oprócz mnie bę
dzie bez butów. Francck i Winceu
ty także przyszL na. bosaka, chociaż nieśli ze sobą proporce.
Nocą spadł ~zron. Nisko leżała
jeszcze mgła, więc zmarzliśmy wy
starczająca już po drodze. Schmitt
wprowadził nas natychmiast mię
dzy inne grupy, które ustawiły
się na otwartym gościńcu po:::nię
dzy Szarlejem a Piekarami. Tak,
jakeśmy się spodziewali, musieli
ci chłopcy. którzy nie mieli proporców, sta~ąć w tylnym rzędzie.
Było to dla i:nnie wielkim poniże
niem, czułem więc nieustającą
złość przeciwko FranckoV\'i, który
stał przede mną, pyszniąc się nową powiewającą na wietrze flagą.
Wszędzie ciągnęły się długie szeregi związków byłych żołnierzy
i górników w czakach z pióropu~
szami, a orkiestra kopalni w Buchaczu grała marsze.
Nauczyciele biegali tam i na
powrót, porządkując i prostując
szeregi. Przez kil.ka dni przedtem
ćwiczyliśmy się w śpiewaniu pieś
ni na cześć cesarza, więc Schmitt,
przebiegając co chwila przed naszym szeregięm wołał: - ~ebyś
cie mi pięknie śpiewali! Ci, co nie
mają głosu, mogą otwierać usta,
ale nie wolno im śpiewać, zrozumiano?
Staliśmy już chyba godzinę czy
dwie, a cesarz nie przybywał. Bose nogi p9siniały nam z zimna, bo
szron i mgła utrzymywały się nadal. Ciekło nam z oczu i z nosów,
podskakiwaliśmy wszyscy.
Schmitt podlatywał do nas co
moment, dusząc się od wzburzenia. - Powinniście byli włożyć
buty - pr~fpominał sobie niekie-

go ze schodów swym krzykiem:
- Co tak wybałuszasz oczy? Pomyśl lepieJ· o domu. Co ci tak chodzi o to, że cię nie chcą postawić
w szeregu z ta. pstrokatą szmata.?
Rusz-no się_ trochę,· a będziesz miał
z tego lepszy pożytek!
Ale można było zauważyć. że
upośledzenie Marcina, zasępiło jego ojca jeszcze bardziej.
Nadeszła tedy rocznica Sedanu.
Zwolna poddałem się swemu ło
sowi, chciałem jednak być przynajmniej obecny na uroczystości,
chociażby nawet mnie nostawiono dy.

Wial
bosi

mroźny wiatr,

'

więc my

szczękaliśmy zębami. Zwolna
mi głowa. Tymczasem zda-

puchła

rzyła się okoliczność, która dop<r
mogła mi w z<iobyciu proporca.
Francek, który z rana tryskał ogniem i zapałem, pobladł, posiniał
i osunął się nag-Ie na ziemię.

Co ten draga! robi ? - krzy
zdenerwowany Schmitt, gdy
kilim chopców odciągało Francka
na bok.
- Zemdlał ..•
Przeszło mi przez myśl, czy l ja
nie powinien bym się wywrócić,
gdyż obydwie
nogi bolały mnte
tak, jak gdyby nawbijano w nie
gwoŻdzie, ale Schmitt wcisnął rni
·w ręce porzucony pY.lez Franeka
propÓrzec i pociągnął nmie ku
przodowi. Poczułem w sobie napływ szczęścia i stanąłem wyprę
żony: Zapragnąłem teraz wytrzy•
mać za wszelką cenę· az do końca.
Jednakże · upłynęła jeszcze jedna
godzina, upłynęła i aruga, a na
drodze nic nie było widać i sły~
chać, mimo że , wciąż . wyciągano
szyje i wypatrywano s9bie oczy.
Upadło jeszc7.e kiiku bosych chłop
ców, a inni wykrzykiwali donoś·
nie za każdym razem: - Zem·
dlał!
·
·
Grała muzyka, ale mnie głowa
ciążyła coraz 'bardziej. Czasami
doznawałem wrażenia,
Ze chce
oderwać się od szyi i upaść w tył.
Na koniec przyszła wiadomość,
że cesarz ni~ będzie tędy przeje!-:
dżał, wybrał bowiem inną drogę
przez Radzinków. Utykając pas-zliśmy do domu.
Gwoździc paliły
mnie w nogach. Osiem dni leżałem
z potwornym bólem zębów i zapuchniętą twarzą.
Z Franckiem
sprawy stały jeszcze gorzej, dostał bowiem zapalenia płuc. Gdy
wstał po
crorobie, byl jeszcze
mniejszY,
i cieńszy..
:- .., .
-

knął

Przełożył 'Adolf Sowhls!d

•
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KOBIET! SPARAL~ŻUJĄ
Organizacja ·partyjna PZPB Nr 1
woiennych
.podzegaczy
tnobilizuJ· e s~e siły plany
·
Przebieg wiecu w soli Domu Kultury
~o realizacii uchwał Ili Plenum
.

Na marginesie obrad Plenum Komitetu Dz!elnicy Fabrycznej

Przeciętna kierownik tkalni tow. Krzyczmonik,
zaniedbar:e.
Pl!,!!_stwowe. Zakłady ~r~emysłu Ba- - oto jedno z ważnych zagadnień, „J edynce"
1 frekwe:~cja na kursach wynosi około za brak powiązania z Partią, za to,
weł~uaneg? Nr_ 1 .są naJw1ększ_Ym za- poruszanych na III Plenum KC.
Jak zobraz'>wał tę sprewę pl·zed- 60 procent. Kierownicy kursów i wy- źe nie alarmował Partii w chwili po~ładem p1odul,cyJnY}U w S\~eJ bran~Y· W hcz:iych akcJacl'. po!1tycznyc!1 stawicie} Łódzkiego Komitetu, tow. kładowcy zanicdbywaii swe obowiąz· wstawania trudności nie szukał u
niej pomocy. Teraz, gdy uchwały III
i produkC!'Jnr;h orip.mzacJ~ p~rtyJ- O::,ercarz, ·szkolenie ka.dr. stoi w ~Z1:B ki.
Plenum poderwały całą Partię okana PZP~. Nr 1 meJednolno~me ;~ Nr 1 na bardzo msk1m poz1om1e.
iało się, jak szybko nastąpita poBrak kontroli
przeszło~c1. WY~!1zała . ~wą 0~1arno~c .W b. r. na stanowiska majstrów i rei najcięższym prawa i jak łatwo można było wziąć
„Największym
oraz t1m1E'.Ję,tnosc mob1hzowa,nia ogo~ ferentów wysunięto tylko 20 kobiet
niedomaganiem w pracy partyjnej się do skontrolowania swej działalłu r~botmko"". do wyk?nan~a. zad,,.~n i 61_ mfi.żczyzn. N.ad wy~uniętymi orjest brak systematycznej kontroli ności od początku roku od pierwszepartyJna nie roztaczała
stawiany~h P.~zez Rz'.!d 1 Partię, J ...u - gamzacJa
wykonania zadań, postawioayeh go mie3ią.ca wykonywan'ia planu rocznym, z P.!ę'·,me spełnionych p~·zez. z~- j żadnej opieki. Chociaż 64 procent zaprzez Partię" - oświadczył tow. nego. Na ws~ystkich odcinkach odłogę zadan było urzeczyw1st1'.1em.~ trudnionych stanowią kobiety, orgaczuwa >.ię ·uż poprawę.
Bierut,
Orgam~acJJ 1'! nizacja partyjna nie wykazała żadCzyn~ _Kongres~wego.
J
partyJneJ udało si~ wtedy porn:~c ~a 1,nej troski o wysuwanie większej ilosobą ('Uł~ rnłogę_ 1 wypr?wad~ic za- ,I ści kobiet na stanowiska, organiza- a towarzy;;ze na Plenum Dzielnicy
Na nowvch drogach
Fabrycznej przyznawali szczerze,
cje pa1·tyjne nie
Konieczność dokonania przełomu
sytuacji. W-p.zyscy pam.1ęt_amy ·n~- dzieży, nie współpracowały z Ligą to był jeden z głównych błędów Dziel
w pracy partyjnej oznacza konie;zc~esr:e :vsp~małe os1ągmęc1'.1 partyJ- Kobiet, nie oddziaływały na Zwiąi:'<i nicy i organizacji oddziałowych.
. wa l. .
.
musiały
te błędy
celt'·• p1·zepr·owadzen1·a • Wszystkie
"V
rob. o_tmkow bez- za,„odowe
mak.o'." J naJlehszuch
k · ność głębs:ej 1. energ1czmeiszeJ
d odbić
h
l
•
·
'
'
'
P
pro u CYJ- ki o usunięcie tych niedomagań i brapracy, szkolenia zawodowego, które j 0 st ~ię uiemme na P anac
par.tYJ1'.ych, . przo?o;vmkow
ków.
obecnie bardzo zaniedbane nie int~- nych'.
maJstrow, kicrowmkow.
Zrozumieli to tow1rzysze z PZPB
Naczelny d)r. t0w. Jóźwiak słuszCi san'.i i:ob?tni7 oraz p:uty~ni.i- l'esowaly się pracą kół TPPR. Po·. cy pra..::~Jl!- .: oue~me w ~ZPB Nr 1. ważnym brakiem w pracy organiza- nie zwrócił uwagę. że PZPB Nr 1 da- Ni· 1. Zl'ozumieniu temu dali wyra':.
Potraf1h om ;v hstop'.1dz1e 1948 roku cji partyjnej jest niedostateczne zwal i!! dziesiątą ~ześć pronukcji całego w jednogłośnie uchwalonej rezolucji,
":yproduko~vac ? n~1ho.~ trzys~a _ty- czanie nieusprawiedliwionych nie- FZ(;lmysłi.t baw<Jłnianegv, co świad- ktGra na nowe tory wprowadza dzias:ęcy metrow w1.ęCCJ, mz .w paz_dz1.er- obecności. W samej tylko tkalni ża- czy o wadze i znaczeniu tych zakła- talność Komitetu Dzielnicowego i or- przy stole prezydialnym zasiadły
Podniosły nastrój, panujący na salt,
ganizacj1 oddziałowych.
·IIIku. Po.ten1 się ~ytuaCJa. zmłe:i1ła. JsardowEj, na skutek nieuspl'awiedli- dów.
delegatki Międzynarodowej De- udzielił się szybko członkiniom pre·
- Plenum musi być dla nas wy- mokratycznej Federacji Kobiet, 2 Gre zydiurn. Wielokrotnie powstawały z
O wypadkach zaniedba!1, marnoTowa:zysze, spoczęli n~ laurach 1 na wionej absencji w ciągu br„ dracJ·
sk~1tk~ zbyt długo me trzeba było r.o produk,cję, która równa się p10- trawstwa, braku remontów, posto- farzeniem historycznym. Wykażemy, c7.vnki - Raula Koukoulou i Dornna miejsc, klaszc;ząc i wznosząc okrzyki
<lukcji ('ałego miesiąca. Za te wszyst- jach maszyn mówili robotnicy tow. że potrafimy w czyn wprowadzić ~o Joanidou, Kanadyjka - Doris Niel- na cześć Wielkiego Stalina, p0koju.
czekac.
kie niedomagania. ponoszą winę to- tow. Pawlak, Nowak, Rudnicki, Re- wszystk'l, co dziś postanowiliśmy. sen oraz przedstawicielka Triestu - na cześ·~ Federacji, śpiewały w swych
Obniżenie lotu
warzyszc partyjni, którzy powinni tlichowa. Organizacje oddziałowe nfo Wykażemy bolszewicki stosunek d'l Maria Bernetic. Zarząd Główny Ligi ojczystych językach Międzynarodów
Z przykrością należy stwierdzić, że wnikać w każdy odcinek życia.
kontrolowały wykonywania planów Partii -· zak,ończył tow. Lewandow- Kobiet reprezentuje ob. Zawadecka. kę i hymn Związku Radzieckiego.
. w ostatnim okresie, w r. 1949 - pra„Dziewięć dziesiątych naszych produkcyjnych. Nie prowadził ścisłej ski.
·ca komitetu Dzielnicy Fabrycznej nic
N a leży się spodziewać, sądzą~
zadań rozwiążemy łatwo wówczas, kontroli i Komitet Dzielnicy, dopuszbyła z2.dowalająca. Plany produkcyjpo gl\:hokiej dysku~ji, krytyce i
zaległości,
do poważnych
gdy zdołamy µodnieść poziom ideo czając
za wyjątkiem
ne i z.:i~ >wiązania,
samokrytyce, że w istocie partyjlogiczny i zahartować polityczniP szczególnie w Nowej Tkalni i na „'i'eprzędzalni denkoprzędnej oraz wigona · ręku
niacy z PZPB Nr 1 zmienia swój
kadry naszego aktywu par\.yine- renie „G". 'Vinę za to ponoszą se·
niowej, z :r:eguły nie były wykonywadliwy styl pracy, że „Baweł
'n'etarzc org-anizacji. tow. tow. Szwago" - powiedział tow. Bierut.
Miła 1 urocza Greczynka, Roula
wane. Nie został również urzeczyniana Jedynka" nawiąże do swych
W świetle sprawozdań kicrownikn grzak i Gabara, którzy przejcwiali
1wistniony plan remontów. Wiele po- l"zkolenia. ideologicznego PZPB Nr 1, ~oleżeński lil:aralizm i stosowali podobrych tradycji i stanie się przoKoukoulou, obdarowana wspazostawiają do życzenia spra>vy opie- tow. Marchewy, oraz tow. Bulrnw- litykę „darowar:ia win", tolerowali
zakładem w przemyśle
dującym
niałą wiązanką kwiatów przez córecz
ki socjalnej~ bezpiecze{1stwa i higie- ~11ncgo, szkolenie ideologiczne jest w kumoterstwo. Składał samokrytykc
H. Sam.
bawełnianym".
kę jednej z obecnych na. sali człon
ny p1·acy•. Nie posunięto naprzód
kili. Ligi, chwyciła małą w objęcia,
sprawy ufatwien!a pracy robotnikom
dr&gą. stosowania. postępowych meOczywiście
ściskając ją serdecznie.
tod produkcji i mech::mizacji niektófakt ten cała sala przywitała burz"
rych procesów wytwórczych. Nie pooklasków.
wstają nowe kadry technicznej admi.nistracji, nie wzrasta liczba wy- Przez pewien czas byłem porkwalifikowanych robotników, wciąż
tierem. Ale wtedy wydawało mi się,
da.je się we znaki wielka płynność
że jestem zbyt mało czynny w pracy. Sam pro,siłem, by dano mi zaję
.
sił. roboczych.
ł
. Można było by WYliczyć jeszcze dłu
cie smarowacza. Na moje stare Jata
gą listę tych usterek, niedociągnięć,
to mi zupełnie odpowiada.
zaniedbań. Ale i tego chyba wystarTow. Dobrowolski jeszcze jako
·czy, aby .opisać sytuację.
młodzieniec wyemigrował z Polski
Jakie są przyczyny tego nłepomy§l
nego stanu .m::uuuz;tcji partyjnej
TQW. Stęf~n Pobrowolski, smaro- wysączyła się oliwa. Tow. Dobrowo! do Francji na roboty. W kraju było
PZPB Nr 11 Czy nie prac1,1ją tam wacz z PżriW Ni 3 śpfe1zy .".ia · salę ski wraca po drabinę l oliwę, wspi- bardzo trudno o pracę. Pracował w
Nas~ rząd podpisał P4t Atlańtyc
i oliwiarka kopalni węgla we Francji, a potem
k1. W naszym kraju sfacjonują
ba{!ką pełną oliwy. Nie może więc na się na transmisję
~l~~j\~Y.i_.~res~ ~.u ~n- r.r.poświęcić
Dobrowolski
Tow.
Niemczech.
w
żołnierze Stanów Zjednoczonych. Ponam wiele czasu. Nic wnet zostanie napełniona. Teraz
) zostajemy pod ścisłą kontrolą USA.
Pracują, niektÓ\'ZY z nich zabierali dziwnego.
Praca smarowacza jest idzie dalej I uważa, czy oEwiarki to dawny członek KPP. Po wojnic
byłam zduBędąc w Warszawie,
nawet głos:·w .dyskusji. W czym więc bardzo odpowiedzialna. On czuwa są pełne oraz nadsłuchuje, czy w 1946 r. wrócił do Ojczyzny. Jest
że doczekał się szczęśli
miona waszym, wspaniałym budo.w·
leży wina tego niezadowalającego nad tym, by motor się nie zapalił, gdzieś nie ,.piszczy". Bowiem może zadowolony,
by wszystkie łoży.ska transmisyjne się zdarzyć, że oliwiarka źle prze- wych czasów nie znających bezrobo
nictwem. Tak może budować tylko
stanu, jakie są jego przyczyny?
Te pytania stawiali sobie wlaśn;e zostały naoliwione. Tkalnia, przę puszcza oliwę do łożysk, ~elazo wów cia. że młodzi Judzie nie muszą dziś
naród, który jest gospodarzem swego
obczyźnie,
na
chleba
i
pracy
szukać
kraju. O tym, co tu widziałam, opotowarzysze z PZPB Nr 1 podczas dzalnia, wykończalnia - to dz~aly czas trze się, wydając charakterybę
fabry~e.
w
pracuje
sam
on
że
i
wiem rodakoJD waszym, zamieszkuobrad nr. plenarnym zebraniu sweJ'O produkcyjne, obsługiwane prz~ z sma styczny zgrzyt. Zresztą trafia się
„Weł
W
społec7,ną.
własnością
dącej
to bardzo rzadko, gdyż wchodz,1c na
omawiano rowacza.
na którym
komitetu,
jącym w Kanadzie. W Toronto, moim
od
jest
tkalni. transmisję smarowacz bada rów- nianej Trójce" zatrudniony
Przybyliśmy właśnie do
rodzinnym mieście, istnieje postępow11
uch"aly Il! Plenum, i sami je sobie
Tow. Dobrowolski stawia bańkę z nocześnie, czy nie jest rozgrzana. W trzech lat.
organizacja obywateli polskiego powyjaśnil} w toku dyskusji.
oli.wą przy drabinie i podąża gan- tym wypadku należy natychmiast
chodzenia. Mamy Narodową Radę
Podczas naszej rozmowy tow. Dokiem, pilnie wypatrując, gdzie szu- skontrolować łoż~sko.
Sygnał ostrzegawczy
Obrońców Pokoju. Zbieramy petycję
browolski zerka ukradkiem nu swo
pasy
Tow. Stefan Dobrowolski - to j~ szklane oliwiar!ri: Rozumiemy, że
w celu zakazu stosowania broni ato„Zaniedbania podstawowych za- mią miarowymi obrotami
mowej. W marcu przyszłego roku od.
starszy już mężczyzna o pogodnym me ma czasu - i zegnamy sympasad czuj'1ości rewolucyjnej - to transmisyjne.
Czemu tak bacz.nie się przygląda?
będzie się u nas krajowa konferencja
wielkie niedomagania, ciążące dotycznego smarowacza z PZPW Nr 3, I
Oto w górze przy transmisji, znaj- wyrazie twarzy. Na nasze pytanie, życząc mu dalszej pomyślnej pracy.
kobiet, poświęcona sprawie walki o
tychczas na pracy wielu ogniw
uz
praca
jego
się
mu
podoba
czy
pokój.
partyjnych i wielu towarzyszy. duje się łożysko, a nad n:im szklona
1\1. s.
Przed wyjazdem do Moskwy dowie
W ąlka z . tymi niedomaganiami oliwiarka. e. której już do połowy śmiechem odpowiada:
działam się, że do Quebeck przybyły
nrnsi ostP.ć" się .największą troską.
dzieci polskie, podstępnie wywieziobojowym
najbnrdZfej aktualnYm,
ne z Niemiec przez !RO. Będę usiło
zadaniem całej Partii i każdego
wała, po powrocie, zebrać ądresy rojej członj{a".
dziców tych dzieci. Nasza organizacja
To zdanie z referatu to,v. Bieruta
zrobi wszystko, aby dzieci te wróciły
na III Plenum KC PZPR jest sygna.
do swych rodziców.
, łcm ostrzegawczym dla organizacji
partyjnej w PZPB Nr 1.
Zdarzały. się tu wypadki, świadczą
ce o zorganizowanej akcji sabotażo
wej. I tak naprzykład, w wykończalni
idzia.łam dymiące kominy Warzmarnowało..' się na skutek niedbaloskarżenia
szawy i Łodzi - powiedziała
reczas
na
(nieprzeprowadzenia
stwa
przedstawicielka Triestu. - Tu nie
Iwana
2)
Kostowa,
Trajczo
1)
im
umożliwiając
wiejskich,
gaczy
:rrtontu maszyn) wiele metrów towa~Dokończenie ze str. 2)
ma bezrobocia, głodu i nędzy. Tu pul
l'l'- Ol'ganiza·c je partyjne nie potra- rządowej l wszystkich sił reakcyj· przez brak kontroli zatajanie części Steianowa i 3) Nikolę Pawłowa:
suje życie.
o zdradę stanu;
a)
dochodów.
fiły wykryć sprawców ani wykazać
nych w kraju, po drugie: na dokoPosł\l-chajcie, co dzieje się u nas.
I Iwana SteKostowa
Trajczo
b)
NaBankn
B1:1łgarskim
w
Również
przyczyn tych wypadków,
nywaniu aktów szkodnictwa i saboU nas rządzą okupanci. Triest podzieszpiegostwo;
o
fanowa
Stefap:zez
~ył
up~aw1any
rodowym
tażu w celu skompromitowania l'Ządu
lony jest na dwie strefy. W jednej,
.
nowa sabotaz za posredmctwem. oNiedocenianie
i jego polityki i po triecie - na skarżonego Conju Conczewa. Swą
tak zwanej strefie A, przebywają woj
c) Tra1czo Kostowa 1 Iwana .s~ewprowadzeniu nacjonalistycznego kur szkodniczą działalnością przy wymia- fanowa. - o zdradę, a mianowicie,
ska· anglo-ameryka1iskie, druga strewspóJzawodnictwa
fa „B"", zajęta jest przez wojska Tito.
,,Jedną z poq.stawowych dźwigni su w stosunku do krajów demokracji nie banknotów pieniężnych wywoła- o umy~lne wykorzystyw~ni~ swego
W naszym Trieście, w którym kie·
sukcesó.w '" budownictwie socja- ludowej i ZSRR, aby pozbawić Buł· \.< oni niezadowolenie ludności, zwłasz sta~ow1ska dla szkodzenia mteresom
dyś kwitt przemysł, obecnie tvlko je. listyczilypt jest ruch współza wod- garię jej wiernych sojuszników oraz cza na wsi, przy czym zezwolili na panstwa.
dna trzecia fabryk pracuje. Okupant
nictwa'' .:!:. " powiedział tow. Bie- przygotować przejście Bułgarii na wpłatę bieżących podatków i zaled) Trajczo Kostowa, Iwana Slestronę bloku imperialistycznego.
najpiękniejsze dorny 1
pozajmował
rut.
głości starymi banknotami i bonami, fon.owa i Nikolę Pawłowa - o saboKostow polecił stosować zasadę co przyczyniło państwu stratę w wy- taż.
lokale, a my nie mamy gdzie mieszN a plenum Dzielnicy l<'abrycznej
kać. Chyba niqdy jeszcze nie mielistwierdzono, że komitet zamknął się równości wszystkich partii przy for- sokości 600 milionów lewów.
4) Nikolę Petkowa, 5) Borysa Chri·
śmy u nas tylu bezrobotnych, co ow kręg11 biurokratycznych spra1v, nie mowaniu komitetów frontu ojczyźnia
przybrało jeszcze szer stowa, 6) Conju Conczewa, 7) Iwana
Szkodnictwo
becnie, nigdy nie panowała większa
kontrolując prac organizacji oddzia- nego w terenie, podrywając w ten sze rozmiary, gdy Kostow stanął w
Tutewa:
Iwana
Gewrenowa i 8)
nędza. v\'śród kobiet szerzy sir;; pronie wnikając w wykonanie sposób kierowniczą rolę partii komu 1947 r. na czele komitetu państwo·
łowych,
o zdradę stanu i szpiegostwo na rzecz ·
nistyczej i umożliwiając partiom prastytucja. Lecz: wierzymy, że skońCZ!\
planów, we współzawodnictwo.
wego . do spraw gospodarczych i fi- wywiadu jugosłowiańskiego, amerysię wreszcie nasze cierpienia.
Dalek.> nie wystarczająca ilość pa:- wicowym wzmocnienie swych pozycji nansowych.
kańskiego i angielskiego,
tyjniaków uczestniczy we współzawod w komitetach.
na
Kostowa
działalność
Wroga
Kostow i jego wspólnicy stosowali
Borysa Christowa 1 Iwana Tutowa
nictwie i w zes1»ołach najwyższej ja- jak zeznał Pawłow dodatkowo o zdradę przez świadome
kości. Jakże , więc Partia 'może mobi- również inne środki walki przeciwko tym st,mowisku
inicjatywę produkr:-yjną wykorzystywanie
tłumiła
swego stanowiska
i przewodzić jej? władzy ludowej - szkodnictwo i sa- lizować załogę
Naświetlając sytuację, panującą w
chłopów przez stosowanie sztywnego służbowego dla szkodzenia interesom
w .PZPB Nr 1, botaż.
Współzawodnictwo
Grecji', Roula Koukoulou powiepozbawienie
i
podatkowego
systemu
państwa.
b. wielki
Oskarżony Gewrenow które ma w' sw'l!j historii tak piękną
działa: „Piękne jest niebo Grecji, lecz
możliwości wolnej sprzedaży czę
ich
Komitet przedsiębiorca przystąpił do planoląlrtę, ostatnio skostniało.
Nikolę PetJwwa, Conju Conczewa,
kobiety greckie z trwogą na nie spo!ici produktów rolnych. Spowodowa- Iwana
Współzawodnictwa pracuje źle, ma- wego szkodnictwa w przemyśle pań
Gewrenowa i Iwana Tutewa
glądają, · czy samoloty amerykańskie
zaopatrywaniu
trudności w
to
ło
państwowe
dyrektor
Jako
stwowym.
leje ilość przodowników.
dodatkowo o sabotaż i szkodnictwo.
nie zrzucą bomb na nasze wsie i miarząd zarówno miast, jak i wsi.
przez
Niedomagania te poruszało w dys- go zjednoczenia przemysłu gumowe·
sta. Nikomu nie śniło się o takim
9) Hadżi-Panzowa, b. radcę ambaobejmoKostowa
podatkowy
System
kusji wiele osób, między innymi tow. go, opracował on plan „rekonstruksady jugosłowiańskiej w Sofii
terrorze, jaki panuje obecnie w moco
rolne,
produkty
wszystkie
wał
tow. Podolakowa, Rybakowa, Lisie(!- cji" tego przemysłu, na podstawie
jej ojczyźnie. Na wyspie Makroniska - tc.warzyszki mocno związane którego miały zostać zamknięte ren- zniechęcało chłopów do rozszerzenia 10) Wasyla Iwanowskiego:
sos cierpi 20 tysięcy najlepszich sya) o zdradę stanu;
z produkcją, znające dobrze sprawy, towne i dobrze wyposażone fabryki. i ulepszenia swej gospodarki,
nów Grecji. Mimo okrutnych prześla
b) o szpiegostwo.
Zbrodniczy spisek przeciwko naroSzkody wyrządzone państwu przez
na które zwracają uwagę robotnicy.
dowań, mimo faktów dzikiego wprost
zdemaskozostał
bułgarskiemu
dowi
zdradę
o
--:.
Bojałcelijewa
l~ję
1)
l
mi13
przeszło
Gewrenowa wyniosły
okrucieństwa, naród grecki trwa w
przy
którzy
uczestnicy,
jego
i
wany
Jugorzecz
na
szpiegostwo
1
stanu
liardów lewów.
. Niski poziom
\.Vierzymy, że i w naszej c!obronie.
irnpeobozu
z
sławii,
Sabotaż uprawiany był również w pcparciu z zewnątrz,
zaświeci niezadlugo słońce
czyżnie
szkolenia kadr
Ministerstwie Finansów, przy czym rialimu, targnęli się na zdobycze Buł
Wszyscy oskarżeni zostają przekawolności.
„Partia. musi zrozumieć, ie bez budżety państwowe na lata 1947 i garskiej Republiki Ludowej, na jej zani Sądowi Najwyższemu Bułgar
Niech żyje Towarzysz Stalin!
forsownego wysuwania kadr włas 1948 były układane bez zachowania niepodległość i suwerenność - 3tają skiej Republiki Ludowej, w celu prze
Niech żyje Towarzysz Bierut!
nej ludowej inteligencji technicz- zasady jedności budżetu. W dziedzi- przed sądem.
pr_owadzenia ~ozprawy uznania ich!
Okrzyki te, przyjęte z entuzjazmem
nej niemożliwe jest pomyślne wy- nie podatku dochodowego Stefanow
Prokurator generalny Bułgarskiej wmy i ukarania, zgodnie z ustawami
przez zebranych, wzniosła Roula KoubułgarskimL
uprawiał politvke faworvzowania bo- Republiki Ludowei oskarża:
~. konanie wielkich zadań",
koulou w języku polskim,

otaczały opieką mło-

kłady ~. 1ch ~d-0syc trudne~ podowc~as

że

Prezydium zebrania

Przedstawicielka Grecji z dzieckiem

Nad maszynami trzeba

(
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Przemawia przedstawicielka Kanady
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i\aSy Zapomogowo-Pożyczkowej · przy PZPB

..
t
Za- posta?ow1ono 10 procen na,gro-kłady - Przemysłu
Bawełnianego dy, tJ. 150.000 zł. przeznacz.Yc na
w Pabianicach ok3zały .się w mi- fundusz buctowy Domu :6:Jedno:
nionym okres;e współzawodni- czonej Partu w Warszawie, za~
ctwa międzyzakładowego najlep pozostałą
kwotę w wysokośc1
szymi zakładami w Polsce i zdo- 1.350.000 zł. przekazać kasie zabyły pierwsze miejsce wraz z na pomogo"v.m - pożyczkowej PZPB
grodą . 1.500.000 zł.
z której korzystają wszyscy roNa ostatnim plenarnym posie- botnicy zakładów.
dzeniu Rady Zakładowej PZPB
W ten sposób fundusz dyspozy
zapadła ostateczna decyzja co do cyjny kasy wydatnie się powiękzużytkowania tej kwoty. Po wy- szył, co z pewnością usprawni
czerpującej dyskusji jednogłośnie działalność kasy.
· (rb.)
Jak wiadomo, Państwowe

powołując

Bieruta i
domaga się
rewizji niektórych posunięć administracji na zakładzie. Stwier·
dza jednocześnie, że daleko jeszcze do wzorowej pracy w samej
organizacji partyjnej. Tow. Mieczyński analizuje przyczyny
małej frekwencji na kursach szko
leniowych. Dalej podkreśla konieczność rozgraniczenia pracy
społecznej od zawodowej. Praca
społeczna nie może być wykonywana w godzinach pracy zawodo
wej lub jej kosztem. Dalej stwier
dza, że należy wzmóc czujność
w fabryce. Należy zwrócić baczOZORKÓW.-W Państwowych
Jednym z czołowych racjonaliniejszą uwagę na mające miejsce
awarie, dociec ich źródeł, a w Zakładach Przemysłu Bawełniane zatorów jest ob. Wawrzyniec Ma
wypadku stwierdzenia szkodni· go w Ozorkowie powstał ostatnio c1ejewski, któremu ostatnio poKlub .Racjonalizatorów.
wicr:r..ono stanowisko kierownika
W zakładach tych ruch racjona Wydziału Technologicznego. Inlizatorski ma już ipoważną tradY· nym cenionym racjonalizatorem
cję. Poprzednio istniała tu skrzy11 jest ob. Andrzej Pilarski. Jest on
ka pomysłów. Zgłaszane tą drogą ślusarzem i mimo sędziwego wiepomysły techniczne
przyczyniły ku koncentruje swoją uwagę na za
jeździć
· się do wprowadzenia wielu ulep- gadnieniu usprawnień. Racjonali
ich do właściwego lekarza, celem szeń w różnych oddziałach pro- zatorem jest także tow. Wójcik
zbadania i zastosowania dalszego dukcyjpych. Racjonalizatorami na Franciszek - ślusarz, który doterenie:: zakładów są zarówno ro- prowadził do porządku zniszczone
leczenia.
botnicy jak i personel teclmicznY. kasy ogniotrwałe, co zapewniło fa
Jest to niezwykle uciążliwe.
I
.;w;a&AA
i:
łhbl
AM
gdyż wymaga kilkakrotnej podró
ży do Łodzi, zwolnień z pracy
i straty czasu. Choirzy dziwią się,
że nie można badań chirurgicznych przeprowadzać na miejscu , 9
w Pabianicach. O ile chirurga w
ooradcą chłopa- mało
średniorolnego
Pabianicach nie ma, czy by nie
.,..f
~·t r „.
·
można sprowadzić go chociażby
·faz lub dwa razy w tygodniu do
naszego miasta?
Czas robotników jest drogi.
Władze Ubezpieczalni Społecznej
win_ny znaleźć właściwe rozwiązame tej sprawy.
(rb.)

I

KIN A:

Pod adresem Ubezpieczalni Społecznej
Czy naprawdę trzeba
W Pabianickiej Ubezpieczalni
chorych, potrzebujących pomocy
chirurga, posyła się do Ubezpieczalni w Łodzi, gdzie kieruje się

Hufiec junacki
wPZPWNr41

do lodzi?

PORADNIK ROLNIKA''
i.

I

I

.

'

RcjesLracyjną,

'Przy uJ. Wasilewskiej winni. się
stawić mężczyźni, urodzeni
w
roiku 1909, w sobotę, d·nia 3 grud
nia o nazwiskach na lite.1·y
A - J. W poniedziałek. 5 grud
nia. iila litery K -· R. \\"e wtcwek

G grudnia na literr S -z.

~Icż

cz~· ź.11 i,

I

grzyw·nę,

KOLUSZKI W związku z
przedterminowym
wykonaniem
planu 3-letniego przez Polskie Ko
leje Państwowe w świetlicy ZZK
Koluszki odbyła się uroczysta
akademia, w której wzięli udział
kolejarze węzła koluszkowskiego
wraz z rodzinami.
W części oficjalnej akademii
wygłoszony został przez tow. Cedlera referat, omawiający wyko-

teriała.:mi wlókiennicz:vmi ukara <:ka. 2i)
wlaś r: iciclka. sira.gauu
na została grzywną 5.000 zł. za \nn·z~-""no - O\voeowego- grzyw
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~zy

ROLNICY! .
cl1cecie się don·iedzieć, C!) się dzieje w świecie

ws1>ółczes_

„PORADNIK RC.i.NIIiA"
na rok 1950.
Cena „Poraduilm Rolnika" dl11 zamavriającycli przez pocztę
przedpłacie wynosi z1. 100. w sprzedaży zaś zt. 159.

. UJ ~,.~:ktw:.:•·•~: lub u:słouos„,

pieśni.

Uroczystość

zakończono

zaba•
E. B.

wą ludową.

I

Czy znacie najnowsze zdobycze nauki rolniczej?
Cz~7 wiecie o najważniejszych sprawach, do ty{!iących zakłada._
nia spółdzielni produkcyjnych i gospodarowania w nich?
Czy "iecie jak winny pracować ol'ganizacje Zl\IP, SP, ZHP
oraz orga nizacje sportowe?
Na te p~· l ~ 'lia odpo·wie wam wyczerpująco

\V najbliższej

planu 3-letniego przu
PKP.
W części artystycznej sekcja
dramatyczna Związku Zawodowe
go Kolejarzy wystawiła sztukę
ludową pt. „Wesele Jagny". Zespół ZMP przy
Państwowym
Gimnazium i Liceum w Koluszkach wykonał tańce ludowe i

otrzyma sztandar

nym?

„Pornduik Rolnika" 7,ama·wiać można

Inanie

podstawowa lr2 wZgierzu

CY UUODSKIEJ .

bmk raclrnn'ków zakup-u. Poza il!J. 15.000 zł. i Wojciechowski
tYrn za. pobieranie •n admie1•nych F1-anci$ZCk. wla~ciciel skleP>U
cen. ukarani zo<itali: Humak Zo- p•ns ul. Ko11orrnickiei 14
f1a (Kolw.pnkkiej 2Si. wla.'.ici cie.J grzywnę, 30 OOO zł.
ką stragan u z materiałami włó-

Prenumeratę przyjmują:
Klub ~Ilędzynarodowei Prasy
· i Książki, Wars~awa, ul. Bagatela 14, PKO 1-8270, O<ldziały
Klubu we Wrocławiu, Katowicacl1, ł,odzi, wszystkie Delegatury
i C.ddziały ~SW „Prasa" otaz K!-li-:'garnie .,Iisiążki i Wit>dZ:f".

pastwiskach.

wykonanie planu 3-letniego przez PKP

10.000

syfki od 1. 3. 1950 r.

j

Kolejarze uroczyście obchodzą

15), wła.ścicieUrn. s:tra.ganu z ma zL Trz.eh!.'ka "'.\!aria ('Yar::z-a,Y-

r:~:~.€§~~;~~:~:~:::::··:·„

ł~kach

OKC/I

4

Kary na spekulantów
-

e

ZI

List nie nadaje się do ci te winne być uk-0ńc-Zone })?'Zf!d
druku.
nastaniem m1'ozów. Jett.no~.
L. Pociejewsld. Prosimy o zgło- nie należy przystą.pić do oczysz
s:r.enie się w redakcji w poniedział czenin. rowów i ścieków.
ki, środy lub piątki.

urodzeni w 1908 roku
winni siQ .,;tawić: w Rl'O-dę, dnia
7 grudnia o urn.z-wiskach na lite
l'y A - J, \V pi~tek. unia 9 grud I
nio, na litery K -- H. oraz w sobotę 10 g-1-ud.nia m1 litery S - Z.

(śre.U.ni·a I kienniczy~ni

I akaz I IszczenII
sk

Ob. R.

UJ niedzielę

Małgorzata

N• oddziale 28

Odpowie

W
nadchodzącą
niedzielę o żvn khsy „B". Skład ..Włókni.J.
godz. 11. w sali przy ul. Traugutta rza" prawdopodobnie będzie na
o<lbędą się zawody bJkserskie o stępujący: Janecki, Szy1:ibert, Ka
mistrzostwo klasy „B" okręgu łużny, Szymczak. Mik, Musiah~ k .
łódzkiego między druży1umi „Le Witusik i Morzyzek.
gii" - Sieradz i „Włókniarz" Niepewny jest jedyni·e start
Pabianie'~-.
Janeckiego w Wldze muszej, gdyż
Spotkanie to będzie znacznie cie do ostatniei chwili ni·e otrzym:i.l
kawsze od dotychczasowych, gdyż potwierdzenia przemes1enia do
,.Legia" należy de czot0wy•ch dru drużyny pabianickiej.

Feska

Komunikat

.d .Rd

Uwaga roczniki 1909 i ·1908

Sport

I

pow§tal w Ozorkowi e

· Redakcja „Głosu Pabianic":
._ Armii Czerwonej 19. tel. 287.

Przed Ifomisjl).

miast

postanowiło

Pierwszy klub racJonalizatorów

Kino „Robotnik" wyświetla fi1m
ł>rodukcji radzieckiej pt. ,,Życie
dla nauki".
Kino
„POLONIA" wyświetla
film produkcji czeskiej pt. , ;Dni
11:drady". Dozwolony dla młodzieży.

W PZPW Nr 41 w Pabianicach
2organizowano Przemyślowy-Hu·
fiec Powszechnej
Organi~cji
,,Służba Polsce". -Obectite koł'henciantem hufca jest ob. Cybulski
Eugeniusz, który pow1rócił ri ie
dawnv z 6-tygodniowego kursu
szkolei::ioweg? „sP:'. Hufiec liczy
na razie 16 Jltnakow.

województwa prezę zorganizowaną staraniem
pokazać Ministerstwa. Handlu Wewnętrme-
swój 5-letm dorobek społeczeń go, Ministerstwa Rolnictwa i sa·
stwu, organizując wystawy gospo- morządu gospodarcu,go - a~een•
darcze i problemowo - społeczne. tuje najważniejsz.e próblemY, doby,
' ··
Po Rawie Mazowieckiej, Piotrko- obecnej.
wie i Ra.<'lomsku, które tego ro- · Sześć dalszych miast wojew6dz•
dzaju imprezy mają już poza so- twa - przy nadc.r życzli~ym pobą, dzisiaj, w sobotę 3 grudnia o parciu wojewody preygotowu·
godz. 15, nastąpi otwarcie wysta je się do urządzenia. w . najbli2wy w Pabianicach.
szyeh tygodniach podobnych im·
Wystawa mieści się w gmachu prez na własnym terenie: . Zduń·
Szkoły Zawodowej przy ul, Wan- ska Wola (otwarcie 29 grudnia)',
dy Wasilewskiej 2 (dawniej Garn- Lęczyca, Kutno i Tomaszów ;Macarska) i potrwa dwa tygodnie. zowiecki (styczeń-luty), Końskie
.Niewątpliwie stanie się ona rów- i Opoczno '(marzec).
nież miejscem wycieczek publicz·
Ekipę Ruchomej Wystawy GOfJ-o
naści łódzkiej . oraz mieazkańców
miast sąsiednich, połączonych sie- podarczej, przenoszącej się z mia
cia kolei elektrycznej. Niska cena sta do miasta wła~mą zmotoryzowŚtępu sprzyja masowej frckwen- waną, kolumną transportową,, wicji (bilet normalny 50 zł, młodzież tamy serdecznie w naszych stro. k"
ł)
nach. Wystawę powinna zwiedzić
30
• wyciecz 1 20 z · ·
,
. jak najwię~ ilość mieszkań
Paka~ regionalny, d?s~ pokaz- ców naszego miasta. Kierownicy
ny, daJe p:zegląd m1eJSC~wego i dyrektorzy szkół powinni pamiv
przemysłu ter.:.st~lnego, chemic~etać o zorganizowaniu wycieczek
go, m~talowego ~td.. Pokaz ogolny zbiorowych. Grupy zwiedujących
na ktory skła~aJ!ł się bogate eks- organizowane być powinny i w
ponaty, przyw1ez1one przez Ru~ho zakładach pracy.
·
mą Wystawę Gospoda.r<'zą imKomitet Wystawy apeluje 4o
\\rszystkich organizacji, a przede
wszystkim do Podstawowych Or·
ganizacji Partyjnych we wsayat·
kich gminach, aby zajęły id~ spr&
wą wyciecze){.
Komitet Wystawy
wypożycza samochody dla wycieczek z teren1l za zwrotem kosztów
bryce 8 milionów złotych oszczęd paliwa.
naści.
CenionYmi racjonalizatora
mi są także ob. ob. Knap i Cezak.
Również dyrektor techniczny za
kładów ob. Kołodziejczyk jest jed
nym z racjonalizatorów. Dokonał Związku Bojownik6w
on szeregu ulepszeń, które przynio,
· o Wolność
są państwu miliony złotych oszczę
dności przyczyniając się równocze
i Demokrację
śnie do podniesienia jakości proSekretariat Związku :Bojowni·
dukowanych tkanin.
ków o Wolność i Demokrację w
Pabianicach wzywa wszystkich
członków b. or&'anizacji kombatanckich połączonych w Zwi,zek
powstały młodzieżowe
Bojowników o Wolność i Demobrygady produkcyjne
krację o stawienie się w sekret&•
Niedawno pisaliśmy o działalno- ńacie, w godzinach urzędowych w
ści koła ZMP na oddziele 28 w ezasie od 1 do 31 grudnia br. eePZPB, podkreślając, że koło to na lem uzupełnienia i ilregulowania
leży do najlepiei pra~ujących we swej ewidencji.
„.
wspomnianych zakładach. Jak się
dowiadµjewy, koło to pomyślało
już o zorganizowaniu młodzieżowych brygs.d produkcyjnych. Ta- h
k
kich brygad na oddziele 28 - jest c wastów i
r-owł
już 3. Należy si~ spodziewać, że
Wydane zostało za<rZQdz~ie
ZMP-owcy, nie poprzestaną na p , .„ d . ,
·.
,
•
tym i zorganizują dalsze brygady. iezy ent.a mia~ ~ inatych':111&
____
st<>-wym prz.vstąip1emu do 1111s.z..
1
czeni-a chw.a stów i kr~towisk n:a
1_ , •
Dziesięć

przykładnie uka· rozłożyć na wszystkich towarzy- łódzkiego

szy.
Tow. Kuczerepa mówił o koTow. Pietrzak stwic1rdza, że or
ganizacja fabryczna pracuj~ źle, nieczności doskonalenia sii: zawo
ponieważ ogrom pracy spoczywa dowego.
w ręku kilku zaledwie towarzyTow. Biernacki mówi, że goszy, którzy na skutek przeciąże dziny wykładów na kursach ideo
nia szeregiem rólżnych prac nie logicznych są źle rozplanowane.
mogą się należycie ze swych obo- Uniemożliwia to 100 procentową
Sas.
wiązków wywiązać. Pracę należy frekwencję.
rać.

.o godz. 15-ej

otwarcie Ruchomej Wystawy Gospodarczej

nad uc:hw ala-mi IBI Plenum KC PZPR
Ostatnie zebranie podstawowej
organizacji partyjnej w PZPW
Nr 41 poświęcone było uchwałom
III Plenum Komitetu Centralnego PZPR. Zagadnienia wzmożo
nej czujności klasowej i szkolenia ideologicznego, ściśle związa
nego z uchwałami Plenum KC
PZPR szeroko omówił pierwszy
sekretarz podstawowej organiza·
cji partyjnej, tow. Pietrzak.
·w dyskusji nad powyższymi za
gadnieniami zabierało głos wielu
towarzyszy. Tow. Szmidel, stwierdza, że w podstawowej organiza·
cji partyjnej PZPW Nr 41 nie ma
dotychczas krytyki i samokrytyki.

Dziś

w

agencji,

- -

ZGIERZ. - Na zebraniu Koła
Uważa-my, że ;prtyklad ·robotniRodzicielskiego w szkole podsta- ków kombinatu wełnianego w
wowej Nr 2 w Zgierzu uchwalono Zgierzu jest godny naśladowania
ufundować tej szkole sztandar w dla innych zakładów pracr.
25 rocznicę jej istnienia. InicjaJ. M.
torami zakupu sztandaru są: Fe.l iks Nowicki, Zenon Gibki i Julian Bartkiewicz
robah 'cy
PZPW w Zgierzu.

Robotnicy

• • •

ZGIERZ. -

Rada

w rocznicę zfednoczenia·

Zakładowa

ruchu robotniczego
ŁĘCZYCA. -

Robotnicy Pań
stwowego Przedsif;!biorstwa Budo
wlanego Nr 10 w Warszawie :.?atrudnieni przY resfauracji ,,Kolle
giaty Tumskiej" koło Łęczycy w
związku ze zbliżając·ą się pierwszą
rocznicą Zjednoczenia Partii Robotniczych 1postanow~li na %ebrają w niej remonty oraz bywają czę niu
w dniu 28 listopa9a br. przy
stąpić ·do Towarzystwa Przyjaź
ni Pol.sko.Radzieoki~j.
Państwowych Zakładów

Przemy.:>iu Wełni anego Nr 30 w Zgierzu
wraz z całą załogą objęła patronat nad szkołą podstawową Nr 2.
RobotnicY zgierscy żywo interesu
ją się życiem szkoły przeprowadza

;~~t~I~~~:i::~~~~~·:r:~~~

--,

1. M.

-· mm cn ,; Nr

.„.„.„......................„.„...•.•...„. '·

ize ·sport__!:!_
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LISTA

10 najlepszych

1

Na basenie i W sali ,,Ogniska''

~t

rozegrają się

332'~

najciekawsze imprezy w

lekkoatletek

łódzkich

niedzielę

ZAWODY PZ.Y-1
NIEDZIELA W ACKIE: pływalnia Ogniska przy ul.
łódzka
pisało
Traugutta, godzina 17, zawody tow!lrzyskie Związkowiec Łóclź - Związko
CHORYCH
TYSIĘCY
i20
·ARESZTOWANIE
wiee Wrocław. Startować będą. najlep
NA GRU:tLICĘ
JóZEFA STRZELCZYKA
si zawodnicy tych zespołów. W proPisma zami eszczają artykuly w
·„Głos Poranny" donosi, że w Krógramie biegi, sztafety oraz mecz pil.
przeciwgruźliczy
„dniami
z
związku
lewskiej Hucie aresztowani zostali
ki wodnej.
trzej działacze komunist yczni - Jó- mi". Jak wynika z danych statystycz
sala Ogniska
PILKA RĘCZNA:
zef Strzelczyk z f,odzi oraz· J. Arn- nych, w Polsce choruje w obecnej
przy ul. Traugutta, godz. 9, za.wody o
ster i Jan Hadanik z Królewskiej chwili na gruźlicę 720.000 osób. Na
mi3trzostwo okręgu łódzkiego w koszy
tę olbr?.ymią liczbę chorych przypaHµty.
kówce drużyn klasy A. Konkurencja
da zaledwie 2.575 łóżek szpitalnych
Po pływaniu, na większą uwa gę z :i. sportowych na dziś i niedzielę przed- męska: Związkowiec Zryw _ Baweł
i sanatoryjnych.
LIKWIDACJA ZWL~ZKU
n a, goclz. 10 konkurencja kobieca:
slugiwać będzie koszykówka. Ligowcy st31Wia się następują.co:
SOBOTA - PIŁKA RĘCZNA: sala Związkowiec Zryw - Spójnia., godz.
Pisma dono:izą o pr zymusowej li- • „Przyczyną szalejącej gruźlicy jest leadera tabeli Spójni odpoczywają.
mas,
okich
szer
nęd za
obocie,
bezr
lnvidacji Związku Kas Chorych, któzawodnicy ŁKS Włóknia- Ogniska przy ul. Traugutta: godz. 11, ŁKS Włókniarz - O.hemia, godzibr ak racjonalnego wypoczynku urlo- Natomiast
ry· był niewygodny dla sanacyjnego
wystąpią. w świętochłowi- 18,30, zawody o mistrzostwo klasy A na 12, konkurencja męska: Spójnia IB
dzisiaj
rza
powego po pracy itd." („Republika")
cach w meczu z tamtejszą. Stalą. W okręgu łódzkiego w koszykówce: kon- - Kolejarz. W sali przy ul. Pogonow
i-ządu.
Związko skiego 82 odbędą. się zawody ko3zy.
łodzian bę- kurencja kobieca: Chemii". REDUKCJA SLUSARZY W WIMIE niedzielę przeciwnikiem
l\IONTE CARLO W ŁODZI
kówki męskiej kl B od godz 9: Koledzie „Cracovia". Sądzimy, że chwilo- wiec Zryw, godz. 19,30: Spójnia W dniu w czorajszym - pisze ,.Re we niepowodzenia ŁKS Włókniarza ŁKS Włókniarz, godz. 20,30 konkuren jarz II - Widzew II, Bawełna II W mieszkaniu przy ul. Lipowej 55
- wymówiono pracę 200 nie załamały drużyny i znów łodzia- cja męska: Chemia - ŁKS Włókniarz ŁKS 'l,'\7J:ókniarz II, Stal - Ogniwo.
Mistrzyni Polski w skoku w~ż
wykryta została potajemna jask_inia publika"
ZAWODY BOKSERSKIE: zawody
Ronczewska skoczyła w Z.od~i 145
gry. Na stole z ruletką znaleziono ślusarzom, zatrudnionym w Wimie, nie zaczną zwyciężać. W Łodzi odbę- I B. W sali przy ul. Pogonowskiego 82
YJn.
echaniczn
m
ziale
yd
w
na
cm.
setki tysięcy złotych oraz stosy pe- •.„ ......•........•....................•..•...• dą. się mecze o mistrzostwo kl:tsy A oclbędą się o godz. 17 zawody ko3zy- 0 drużynowe mistrzostwo klasy B o.
reł, brylantów itd. Grą w ruletkę zaWłók- kręgu łódzkiego: hala zrzeszenia sporw koszykówce żeńskiej i męskiej. Cie- kówki męskiej kl. B: Stal bawiali się „znudzeni fabrykanci
200 MTR.
ka.wie. zapowiadaj=!! się zawody Chemii niarz . Zgierz, Wid~ew II - . ŁKS towego Włókniarz godz. 11: stal _
łódzcy i (sanacyjna) . „elita". („Głos
27,1)
1. Słomczewska. J., ŁKS m
i :~. z_wi_ązko:vcem Zrywe~ w konkuren= ~łókmarz II, Ohenua II - Zw1ązko- Spójnia Kutno, w Pabianicach: Włó
31,0
Poranny"),
2. Sadura z., Zwią.zkowiec
Legia (Siekniarz (Pabianice) _
: en zenskieJ oraz Chenui z '.l:'KS ,Vl'.l~ w:ec II.
34,6
3. Jezierska H. ŁKS Wł.
kniarzem I B w konkurencJ1 mę~kie.J., ZAWODY BOKSERSKIE: hala zrze- radz). w Tomaszowie, godz. 11,30:
CHEMIK 4. Kukielińska A. PKS V"1 Si,7
Gwa;rdia
o. mis~rzostwo ~lasy B w bo.ksie szenia sportowego Włókniarz, godz. 19 I Włókniarz (Tomaszów)
„P ARIAS IN'I'ĘLIGENC.Tl1'
5. Lacheta. K. Związkowiec ' 37,5
godz.
Woli:
Zduńskiej
w
<Piotrków),
kl.
mistrzostwo
clrnżynowe
o
zawody
Clągu
dals~ym
V:
~est
p:zewidaianych
„Polska cierpi na nadprodukcję inPAŃ3TWOWY TEATR
pięć spotkań. J .u z d~is Legia walczy B okr~gu łódzkiego : Legia. - Wi· 17: Kolejarz (Zrluńska Wola) - Zwi~
SZTAFETA 4x100 MTR.
pisze „Republika". teligencji" IM. STEFANA JARACZA
zkowiec (Tomaszów).
z ~idzewem. ~a taworyt~ uchodzi dzew.
,,Zakł.dy pracy unikają zatrudniei:ia
65.6
1. ŁKS Włókniarz
(ul. Jaracza 27)
druzyna Widzewa. W niedzielę w Ło
fachowców inżynierów, którzy nie66, 7
2. Związkowiec Ł.
Dziś . o godz. 19.15 komedia Anto- dzi Stal zmierzy się ze Spójnią. z Kutrzadko muszą pracować w chara'.;;te66,8
3. PKS Włókniarz
na. W tym wypadku trudno stawiać
rze robotników-sezonowców. NaJgo- niego Czechowa pt. „Wiśniowy sad" horoi;kopy ... Kolejarz (Zduńska Wola )
59.11
4. Boruta. Zgierz
Galla.
Iwo
reżyserii
i
inscenizacji
w
się
przedstawia
rzecz
rzej jednak
60,03
5. Chemia Łódź
ma dużo szans na uzyskanie punktów
z zawodem inżyniera-chemika; Che61,01
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
6, Spójnia. Łódź
Zwią,zk:owcem z Tomaszowa. W Paze
micy, to dziś paria8i, których nikt
(Daszyńskiego 34, tel. 123-02)
61,05
7. Widzew Łód~
bianicach tamtejszy Włókniarz podej
nie thce i nie potrzebuj<>";
29 listopada wyjechały do Katowic ździe szybkiej kobiet, Łódź w tym ro 1
Punktualnie o godz. rn.15 „Bryga- muje Legię z Sieradza, którą. niewąt
SKOK W DAL
pliwie pokona. Włókniarz (Tomaszów) na obóz treningowy czołowe łyżwiarki ku zdobędzie przodują,ce miejsce w
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• gada szlifierza Karhana".
AZS _. 6,24
1. Moderówna M.,
Zniżki dla studentów i członków winien wygrać z Gwardią piotrkow- łódzkie w jeździe figurowej: Kry;;ty- Pol~ce.
4,71
2. Wajs-Marcinkiewicz
się w
rozpocznie
łyżwiarski
Sezon
siootry
i
Włókniarz)
(ŁKS
Wolska
na
ską..
Zawodowych
3. Kłosówna. M. PKS Wt 4.69
,_r
Cieszewskie ze „ Zwią.zkowca-Zrywu". Łodzi w połowie grudnia. 16 i 17
mistrza.
pikarski
mecz
Projektowany
PAŃSTWOWY
4,51
LKS Wł.
4. Matera M.
Polski Gwardii.Wisły z ŁKS Włóknia Łyżwiarkom towarzyszy jeszcze dwócb I grudnia na nowowybudowanym lodoTEATR POWSZECHNY
4,50
LKS Wł.
5. Peskówna J.
wisku na stadionie włókniarzy przy
rzem w niedzielę nie dojdzie do skut- łyżwiarzy z ŁKS Włókniarza.
6. Słomczewska J. LKS Wł. 4,3~
(uł.11 Listopada 21, tel. 150-36)
ADRIA (dla młodzieży) - Stalina l
Zjedno.
KP
(dawniej
Kilińskiego
ul.
łyżwiarek
naszych
treI1ingu
Podczas
ku.
7. OchendalSka. A. PKSWW 4,30
Dziś, z powodu próby generalnej,
Zielone lata"- godz. 16, 18, 20.30
Szczególowy kalendarzyk imprez figurowych na katowickim „Torkacie" czone) odbędzie się „Pierwszy Krok
4,18
Zwią.zk. ·
8. Glażewska J.
.
nieczynny.
teatr
BAŁTYK (Narutowicza 20)
szybkobiegacze łódzcy Ukladają, plany Łyżwiarski" dla młodzieży obojga
9. Kukielińska A. PKS Wl 4,17
na. zbliżający się sezon. Kalendarzyk płci. 26 i 27 grudnia. na tymże !odo.
ŁóDZKI TEATR ŻYDOWSKI
godz. li,
„Wschodnie · zaloty" PKS Wl. 3,97
jest już właściwie ułożony i trzeba wisku czołowi łyżwia.rze Łodzi wal- 10. Dudkówna. A,
(Jaracza 2)
19, 21.
jr,,.
w
Łodzi
mistrzostwo
o
będ=!!
czyć
intebardzo
się
zapowiada
przyznać,
d. c. n.
sobotę, dnia 3 grudnia, o godz.
BAJKA (Franciszkańska 31) - „Zaździe szybkiej, w pierwszej zaś deka- .........................„ ................
re3ująeo.
gubione dni" - godz. 17.30, 20
19.30 „Mój syn" Sz. Gergelego.
Imprezą, która niewątpliwie .zainte- dzie stycznia o mistrzostwo Łodzi sto
W poniedziałek 6 grudnia teatr
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Proresuje wszystkich, będzie w koticu lu czą bój łyżwiarki i łyżwiarze upra.
gram aktualności krajowych i za- nieczynny.
ł Głażewska, Szulmajer Lena, Ka. tego mecz w jeździe szybkiej pomię- wiają.cy jazdę figurową..
granicznych Nr 51"- godz. 11, 12,
GL O I
miński Ekler i Przyborowski dzy Łodzią, a Warszawą.
TEATR „OSA„
jeszcze do tego dodamy fe
Jeżeli
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Komitetu l Wole·
t.6dzkleco
Orian
(Związkowi~ Zryw) wyjeżdżają. w
.
(Traugutta 1)
na.
,,Rewi~
Łodzi
w
jeszcze
nas
czeka
7.
BEL (dla młodzieży) Legionów 2-4
stanie
Łódf
tego
pojedynku
:i;>o
w6dzklego Komitetu Pillsklef Zie·
„Wzywa was T'ljmyr" - kom.edia styczniu na obóz łyżwiarzy uprawia. duzymi szansami, zwłaszcza w konku- lodzie", którą, zamierza zmontować
,,Młoda Gwardia" I-sza seria dnoczonej Partii llobotnfe~l
muzyczna K. Isajewa i A. Gahcza. jących jazdę szybką.. Obóz odbędzie re:11cjach kobiecych, gdyż sekcja łyż. w .wielu miastach Poli;kt, Polski Zwią
godz. 16, 18, 20
Redar;uJei
ltOLEGIUM REDAltCY.INE.
si~ w Zakopanem w dniach od 1 do wiarska „Zwią.zkowca-Zrywu" wzmoc. zek Łyżwiarski i że w końcu lutego
Początek o godz. 19.30.
„SpieMUZA (Pabianicka 173) wak nieznany" - godz. 18, 20
wyjazd
T • 1 e ! e n J'I
niona została. Szulmajer Leną, przed- łyżwiarzy naszych czeka...
15-go. ,,. z
'111· 14
Redaktor nae!:elny
k • • · ki z silił w~jenn~ mist~~YJ!if"Polski, któ.r i obok do M~Fk'\Q' „LUTNIA„
•
POLONIA (Piotrkow1Ska 67) - ,,Mil
tL1"USµny, .przyznać,
1
1
ttt:lt~
nacz:~l".et.ą
rett.
zastępca·
a
p o 11"i'. w ,lł:lle ..,.yzwi.ars
1
Czenłe jesti' . złotem"'"'"""" • 'l'~tiz. 17,
w tym roku łyirwiarzy łódzkich Giltże'wsk~j błcfłffi "lilezmiernie gro-1 że fyZWiarzy naszych czeb w tym ·t
Dziś' i códzie'rlii.le o godz: 1.9~15• ..._
•1•-0~
SekN!tarz Odpowi~•l.n:r
!M-~
•
·
Dzlat partt:ltiy
i Sędzimi- w 1950 roku naprawdę bardzo bogaty
źną dla Kalba:tczY.Jtowej
76) ,Ptasz;nik z T yrolu"' operetka JR 3-ch kwotą. 200 tysięcy złotych.
19z'E2D1WIO"NIE I , (~romskle""o
lO
wewn.
6
PR
,Jy!rluczone, ie w je. i cieka.wy sezon.
jest
Nie
równy.
odb
h
ki
l'd
·
ły'
Zellera.
K.
aktach
"'
Dział korespom!ent6w robrtY
z:w1arzy o z c
Treningi
godz. 16,
„Gdzieś w Europie" oraz.
chlopakleb
1
nłc2:ycb
wać si~ będą.: „Związkowca.TEATR LALEK TPD „PINOKIO"
lS, 20
redaktorów snzetek &citon•
oprócz poniedział- Zrywu" w Parku Ludowym i przy Al. li' nfedziefę
Codziennie ROBOTNIK (Kilińskiego 187)
219-42
DYCb
22S·2ł
D2:lał mut•cll
Kino nieczynne z powodu remont u ków - „Wilk, koza i koźlęta" Gra- Kościuszki Nr 6, Chemii przy ulicy
JSł-21
D2:lał miejski l eportOWJ'
r
r• •
Piotrkowskiej 176, ŁKS Włókniarza
ROMA (Rzgomka 84) _ „Pocału- b~wskiego.
wewn.. I l 11
1
211-11
ekonomlcm7
Dzta1
Kili~ul.
Unii
AI.
przy
boisku
\na
OGNISKA„
SALA
20
18,
nek na stadionie" godz. 16,
211-11
Dział tabryczn7
Godz. 19.15 ,,'olimpiada" artystów skiego (dawniej stadion KP. Zjedno„Konik
REKORD (Rzgowska 2) Hf-:11
Dział rolny
•
•
czcme), Spójni - w Helenowie.
Garbusek" dla młodzieży godz. 16; \Vidowiskowych.
wewn. ł
OSZU
l
W
„Sąd honorowy"....:. godz. 18, 20
Bedakcl• nocn:l
17%-łt
lltolportat.
23
klubem stolicy.
bratnim
r.,
1949
grudnia.
4
dnia.
niedziel(!,
w
~STYLOWY (Kilińskiego 1 > - „PoteL !:2-22
l..6dt, Piotrkowska 10,
n
tępieńcy" - 'godz. 16, 18, 20 „Wiel250·ł2
Ad mintstrac:la
Dla spopularyzowania tych interesu
o godz. 16-ej w Sali ·Sportowej „ eśWIT (Bałucki Rynek 2) _
~al ogłoszeń: U>dt, P1otrllowza Ją,cych zawodów, wyznaczone zostały
ciekawe
rozegrane
zostan=!!
lenów"
11.35 (Ł) ,;Współczesne polskie mi- nym. 17.00 „Przy sobocie po robocie".
ki przełom"· _ godz. 18, 20
11Ca 55, tel. 111-~ 1 llł-75
TĘCZA (Piotrkowska 108) „Wsch'.J- niattiry fortepianowe". 11.57 Sygnał 18.00 Z kraju i ze świata". 18.15 wody towarzyskie w piłce koszykowej niskie ceny biletów wejścia: dla człon
Wyoawca nsw „Prua"
A4r. lłed.• f.ódź. Plotrkewska 11.
dnie zalety" _ godz. 16.30, 18.30, czasu. 12.04 Dziennik południowy. Konce:t. 18.40 „Wszechnica Radio-1 i siatk,.ówce, kobiet i mężczyzn pomi~ ków klubu i gości zł. 50.
m-cle piętro.
12.25 Przerwa. 13.25 (Ł) Chwila mu- wa" kurs I - wykład z cyklu: „Pod- dzy <irużynami: „Spójnia..Marymont"
·
20.30
Druk. Zakł. Grat. RSW .,Pran"
ł
Łódź.
„Spójnia"
Warszawa
dla
Audycja
19.00
ekonomiki".
TATRY (Sienkiewicza 40) _ „Sza- zyki. 13.30 Program dnia. 13.35 Au- stawy
t.6dź, ul. Zwirkl 17, tel. 208-CZ.
z uwagi na wysoki poziom, repridycja szkolna. 14.00 Przegląd 1.-ultu- ws!. 19:15 1'.'luzyka r~zrywkowa.,~0.00
fony lotnik" - godz. 16, 18, 20
SporłOW'1Ch
WISŁA (Daszyńskie~o 1) - „Mil- ralny. 14.10 Najciekawsze audycje Dz1enmk w1ecz?rny. ~0 ..40 I cz,ęsc ~.~- zentowany przez drużyn~ .żeliską „Sp6j
:t
czenie "jest żlotem" - godz. 16.3i>, przyszł. tygodnia. 14-.15 (Ł) Komuni- bawy z kopalni „G~ne~ał ZaV1adzki · ni-Marymont", przeciwmczkami warW niedzielę o godz. 16,30 w sali
katy. 14.20 (Ł) Informator kultnral- 21.00 (~) _Koncert 10zryRwkodwy.K2~iOO szawianek w siatkówce będzie druży.
18.30, ~0.30 . .
10 eu u ·Ch m·i" Lódz a w koszy- „Ogniska" Koło Spo.rtowe przy XV
zą u
WLóKNIARZ (Prt•chnika 16) -„A;i ny. 1430 (Ł) Muzyka rozrywkowa. (Ł) „Lodz w P1anac1
g':l :h. 14.55 Muzyka słowiańska. 15.30 Slu- s~a. Kongresowego". ~2.13 (Ł- ~hn6- ::~~e nk~mb~:wany ;espół ,.Związ- Gimnazjum rozegra. towarzyskie spotBaba i 40 rozbójników" kanie w siatkówce i koszykówce z
Sn"jni·" Ł"·"'
„
z
chowisko dla świetlic dziecięcych. '\Vleme prog-i.·amu lokamego na Jutro.
16·30' 18·30' 20·30
Telefony Pogotowia
"'."'"
O 22.15 Pieśni ludowe. Transmisja z kowca- r~t 1 " ~.
Ratunkowego PCK
InteresuJąco równ1ez zapowiada. si~ drużynami III Gimnazjum TPD (da.. 23 OO Ostatnie wiaWOLNOść (Napió1·kowskiego 16) - 16.00 D2.iennik popołudniowy. 16.2 C h ł
ki h gdzie ruty wniej Gimnazjum im. Kościuszki).
. dr .
.
zee os owaCJl.
(Ł) Aktualności łódzkie. 16.25 (Ł)
Niebezpieczeństwo smierci"
134-15, 117-11, 104-44
Na przedmeczu dntgie drużyny tych
uzyn męs .~,'
!Muzyka dla "'.sz~st~ich. ~6.-?0 .(Ł) domości. 23.10 Program na jutn. spotkanie
irodz, l6, 18, ~O
~C*CVV"
szkół spotkajł się w siatkówce.
Blmnskiego 23.15 'II cz.ęść zaba;yy: górniczej. 24.00 nho"".a~ zetsp~łydz,,isćpós~ wyŁ~~:~ść
ZACHETA (Zgierska 26) - „Wilcze Recenzja „Rozb1tkow' ,..,.J
·· „
c cia~.r po wier
w Państwowym Teatrze Powszech- Zakonczeme audycJ1 1 Hymn.
doły " _ g odz. 16' 18.30' 21
······-···· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••

Co

alendarzyk imprez sportowych na dziś i niedzielę przedstawia
tygodniu.
się mniej bogato, niż to miało miejsce w ubiegłym
z poważniejszych imprez zash1guje na uwagę mecz pływacki, rozegrany
między ze3polami Związkowca Łodzi i Wrocławia. Zawody pływackie,
organizowane przez Związkowiec Zryw mają jnż ustaloną markę. I tym
razem będzie niewą.tpliwie moc e mocji. Goście zapowiedzieli przyjazd
w najsilniejszym składzie. Ponad to Związkowiec z Wrocławia wYStąpi
z Iwanowskim, czołowym polskim pływakiem. Zapewniony jest udzia ł
Manowskiego. Gomułki, Kewickiego oraz zawodniczki Soroki. Łodzianie
Odbędzie się także mecz
również wystą.pią. w najsilniejszym składzie.
piłki wodnej. Początek zawodów wyznaczono na godz. 17.
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Podwórze było puste. Kansamach zmiatał do kąta śmieci. popo odjeździe angielskiej lady.
In.sur wyszedł na dw&,r. Jakiś długi i wą.sk>i kształt, ;pTZykryty . pogniecioną, kobiecą chu.stką z , wzorzystym szlaki·em, leżał
w cieniu !Pod ścianą szopy.
-: Co to? - Zapytał.
- Kobieta - niechętnie odpowiedział Kansannach - Umarła
w szopiie ~isiejszej nocy.
- Głód? - spytał Insur.
·
- Nie wiem. Zdaje się - febra. Kobieta owa przyszła z daleka. Towarzyszyła jej mał·ai dziewczynka.
· Trudno był uwierzyć, że pod· chustką leży trup cz'łowieka.
Było to tak wąSlkie i cienkie, jakgdyby wygniecio?!y kawał matel-iału okryWał dwi~, trzy porzucone chude gałązln.
Insur podszedł do ściany i ziatrzymał się. Deseń na chustce
- czarne i c·z erwone !Pawie na białym t1e - wydał mu się znajomy.
Wpatrzył si ę szczególniej. Coś go chwyciło za serce. Podszedł
bliżej i pochylił ~J·ę nad zwłokami.
, - Slkąd sz'ly te kobiety? - spytał zdławionym ze wzruszenia
zosta~e

Na dworze nie było nikogo. Nikt nLe widział męki malującej
•
Sfę na twarzy !:11S'Ura.
Przykrył twairz zmarłej białą sari i odszedł.
1
o Bt
·
·
- Batmo! - mówił - Oto, spotka1ismy się znowu. ' a mo„..
Stał długo jakby zapomni ał., że musi :iść' dal€j.
podwórze.
Kansamacl{ wyszedł znów na
_ Mów.isz, - spytał Insur - że była z nią dziewczynkia?
- Tak. Miała ze trzynaście lat. Jttż sobie poszła.
- Jak wyglądała? - spytał chciwie Insur.
- Ładna, c:llarnobrewa, ty<lk o bardzo chuda.
- Nie znasz jej imienia?
- Nie. Powiedziała tylko, że idą z daleka. Z Radżput:my.
- Tak - !Powiedział Insur - Radżputana ...
Długo stał w b ramie.
- Dokąd poszła ma'ła - zapytał.
. - Na połu<l:rnie... daleko! - machną): Kansamach ręką.
Dałem jej ryżu na drogę.
Insur wciąż jeszcze stał w bramie, jakby mu się :nie chciał.o
stąd odejść.

Potem podciągnął torbę, ciaśniej zapiął rzemyk pasa.
- Odchodzisz? - spytał Kansamach.
- Tak - odrzekł Insur - Żegnaj l
z b r amy skręcił w iprawo, ku rzece, i zatrzymał się jeszcze
raz.

- Dałeś jej ryżu na drogę? - krzyknął z dalekia do Kansamacha. - l.os pobłogosła'?'i oi za to w twoich sprawach, Kansa,
machu! ....
I poszedł dalej na północ.
Ro z dział

głe'Sem.

. Nikt mu nie odpowiedział. Kansamacha nie było już na po.
.
dwórzu. .
lnslll' stał chw.ilę ni.ezdecydowany, potem - z.<ljął chustkę.
Przez. kilka sekund trwał w bezruchu i patrzył w oblicze
•
·
imaJ'.łej, :

'

V

'W IELKI SZLAK.
była

Cięfilrn

giodna

Czasami,

usiadłszy

droga Leli.
na kamieniu przydrożnym,

śpiewała:

„

Gołąbku, daj mi skrzydła
Polecę nad wodą!
Łabędziu, daj mi pióra, popłynę
Z falą, o Sakra-Wałka!....
Rybko daj mi płetwy, popłynę
Pod wodą, o Czunda-Sakra!
Daj mi tysiąc nóg. stonogo,

Popełzam po ziemi,

0

Sakra-Datta!

Le1a szła wzdłuż Wielkiego Szlaku, ścieżką dla pieszy-eh, lit naprzeciw i obok niej cały dzień szli ludz,ie. toczyły się wozy, · cwałowali jeźdźcy, z rozgłośnym tupotem biegły słonie, pobrzękując
dzwonkami, zawie.szonyi:ni na tłustych karkach. Tragarze nieśli
lektyki z zasłonami z kobierców.
biegiem na dlug1ch drągach or.~cer-sahib pędził na koniu, a obok biegli służący, dotrzymując
,
kroku koniowi.
- Droga dla sahiba! Dla sahtba.-kapitana! - wołali.
Gdy tylko Lela z daleka zobaczyła wzorzystą lektykę sahiba.,
ue:!.ekałla jak najdalej.
„Nie pr-0ś o jałmużnę sahibów, oni mają jasne tWarze a ciemne serca" - powtarzała słowa Kansameicha.
- Droga dla sahiba, dla potęimego sahiba!„.
upalna !Pora roku. Deszcze nie zaczęły jeszcze paBył m aj dać. Nad Wielkim Szlakiem kłębiły się ogromne chmury pyłu,
z;,.slaniając bezustannie drogę.
Tylko w południe pył opad.al i milkły krzyki.. Lu<lzi-e rozkła·
da}i. się szerokilffi obozowiiskiem po obu stronach drogi, o.dpoczywali w cieniu wózków, spali. Skoro upa!ł mijał, szli i jechali dalej.
Niejednokrotnie Lela chowała się za drzewem, lub wielkim
kamdenii<'!m, gdy tylko ujrzała z daleka starca w wysO\kiej fakirskiej cziapce. Czy n ie był to te11. sam straszny stary fakir, który
oszpecił jej czoło swym trójzębem? ... ,
Na spotkanie jej szli fakirzy z wężami, małpkami , •z · miedzia·
nymi kulami. Fakir z ła6.cuchem, fakir z drewnianą skrzynką, fa•
k ir: bez ręki. - ale ila!l.dra z trójzębem nie było,
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