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Naród polski śle
--gorące

pozdrowienia

lutłzk'ości Józefowi Stalinowi

Przemówienie Prezydenta RP tow. Bolesława Bieruta
na uroczysłym pos:edzeniu Ogólnopolskiego Komitetu Uczczenia
70 rocznicy uro'dzin Józefa Stal.ina
Obywalele I Towarzysze!
IłOWYch, listów dzieci i uczonych. lis-' Stalina, założenia I teorie _ zdawało
głębokim wzruszeniem zebraliśmy tów robotniczych i chłopskich, listów by się abstrakcyjne - przyoblekają
się w tej sah. aby zlozyc w l~enlU wzrusza)ąc.ych swą prostotą. jak hst konkretny, bliski, zrozumiały kształt,
naszego narodu najgorętsze pozdro- chłopki Reginy Mazur, czy chłopki P9dnoszą człowieka, uszlachetniają.
wienia Józefowi Stalinowi w dniu jego Marii Iskry, i listów, wzruszających mobilizują do walki o lepsze jutro.
7Q-Iecia, Uczuć narodu wyrazić slo- głębią uczucia, jak listy naszych
Ten wielki i głęboko owocny ruch
wami. które by odzwierciedliły te u- poetów ~i znanych powszechnie pisa- masowy poznawania życia, walki reczucia z ,dostateczną głębokością i' rzy wszystkie razem odzwlercied- wolucyjnej oraz działalności naukomocą - nie podobna, choćby to były lają przeżycia i twórcze przeobraże- wej i praktycznej Towarzysza Stalina
slowa kunsztowne, Bez porównania Dla. które się dokonują na naszych - to najcenniejszy wyraz zrozumielepiej odzwierciedlają uczucia nasze- oczach. Każdy 'z przedmiotów, listów. nia wielkości jego roli w kształtowa
go narodu czyny, 'Polska klasa robot- wierszy ofiarowanych Towarzyszowi niu nowej epoki. która wniosła przelricza wyrazUa swe uczucia dla To- Stalinowi przez polski lud pracujący ło~ w życie i dzieje wielu narodów,
warzysza Józefa Stalina Clft"Dem twór- to nie tylko wyraz Jednostkowej ktora toruje nowe drogI rozwoju caczejpraey, przyśpieszającej urzeczy-l czy grupowej inicjatywy, twórczego lej ludzkości, która odsłania nowe
wlstnlenle w Polsce jego aankl o zbn- talentu i osobistego wysiłku. ale rów- I możliwości twórcze w życiu każdej
dowanl.u społeczeństwa
socjalistycz- nocześnie
wyraz czc, i uwielbienia jednostki.
BegO. Polskie masy pracu jące przeka- całego narodu,
J
zaly J~efowi Stalinowi dla uczczenia
,J k
.. Tw' / -..ok ..
" e g o urodzin tysiacc po, a U<;ZCIC
oJ,! wt", osc 70 rocz.rucy
J •
,,',
za pamIętne słowa poparte czyn~m:
darunko~, ktore zawIerają w sobIe
Poiska niech będzie spiiowal'
••
bez porownan~a doskonalszą wymowę
I za warszawskich dzieci
uczuć, nlZ najkunSZ~o~nleJsze sło~a.
roześmiane twarze!U
••
•
Nie brak zresztą wsrod tych darow
OSląamęCla
po mistrzowsku przez 'naszych poetów
Oto pytanie. wyrażone
tr3~ie :
'0
.
i pisarzy ujętych w słowa uczuć, nur przez poetę, lecz nurtujące nas ws<yst 'I
tujących lud polski, jak również u- kich., którym twórcza myśl i braterjętych w slowa proste. choć nie n;miej ską dłoń ~owarzysza ~ta:nna, pomo'..,
, .
wymowne. uczuć ludzi pracy. ktorym gły. h~orzyc Polskę, SPIZOWą, l ndo-:
Vl zyClU I dZlalalnosCl Towarzysza
nie
jest
SetkI ty· wac
naszych dZIeCI roz€,smlan\-nll StalIna
w
sięcy listów indywidualnych i zespo- hvarzyczkami.
J jedność najwyższe osiągnięcia przo"
l dUjącej myśli ludzkiej i najwyższe
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Stalin uosabia
na Jwyzsze

mys'1°l I U d Zki ej.

łatwo

się wysłowić.
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SIę

stopIły SIę

zdumIewającą

Naród polski czci wielkość Stalina I~!~ągs~~t~~zn~~~OIUCyjnyCh przeoiJra•
.
I Przez tysiąclecia. rodząc niedole i
cierpieni.a, rozwijał ~ię proces pogłęO
blanIa
przeCl\vlenstw
P racą dla prznspleszema
°aIi
ku
rozSOCJ
zmu
bijała się o zmienne. lecz wciąż
b U d OUJU
O
talne formy tyranii klasowej, Praca
SIę
Tęsknota człowieka

I na pytanie to odpowia4~ w dniu
dzisieii&żYni . 'Da' '~ilb~"ftibfYlRd1,

'łlUtaiib, 'kopalniach ibudow~,wte-

lotysięczne,
',.staJinoWśkie
'wartY',
przekuw~ee uczucia naszego. 113m-

du w ty~ee ton węgła i żetl&za. w
miliony lIiIetr.;w; PI'II~ j tklmin, w

niezliczone fol'll!Y twaroęj jak Sial.
ale gorąeę,i jak krew serdeczna pney robotnleze,i. Za przYkładem robot
ników płyną zobowiązania uczonych,
profesorów, nauczycieli, artYstów. urzędriików, chłopów, uCZącej się ntl:odzieży. aby przez wzmoroną
pracę
dla Polski przyspieszyć zwycięstwo
nowej stalinowskiej epoki wyzwolenia człowieka, zwycięstwo wd'..ności
ogólno:.udzkiej - zwycięstwo socja 1iz
mu.
Ze wszystkich stron naszego kraju
_ z inicjatywy młodzieży polskiej _
biegły sztafety młodzieńcze, aby zło-

społecznych.
wolności

I

Do

brn-

żyć Towarzyszowi Stalinowi m.e.'dun - źródło twórczego postępu człowie
ki o pracy, o nauce, o swych ~ot!bwią ka - stała się podstawą jego uciezaniach do walki o to, aby słowo mięzenia i niewoli. Gromadzenie boZebrani ,na uroczystym posie· niOll2o _zej QjcZ'yzniewyzwo
.;człowiek" zawsze i wszędzie brzmia gactw przez klasy posiadające stało
lo dumnie. do walki o nowy. socjali- się' przyczyną wydziedziczenia i nę
zeniu tv stolicy Polski. Ludowej, leme, loudowi praoująceml!. ~
styczny ustrój
społeczny. ktorego dzy ludu prac\,ljącego, Na schyłku ka
Jzed8t(ł,wiciele PQls~J k!f1sj/ .;(p- dZf1'"
.~
wzór dal :udzkości Towarzysz Sta.m pitalizmu zdobycze wiedzy i techniki
b0tniczej, ć1Uopstwa pracującego
PozdraWliamy 'fMUl;<4, 'tliłrJje-'
Biegły sztafety l'd pOJskiego
morza zamieniały się w katastrofę głodu i
i inteligeńóji,
przedstawiCiele tora i twórcę Jiistorycznego' 'pTże
i ·od Ziemi Sląskiej, biegły sztafety bezrobocia dla klasy robotniczej, Nie
Polskiej Zjednoczonej Partii' Ro- łomu, który narad polskize8poJil
młodzieńcze
od granicy na Odrze. i równomierność rozwoju ekonomiczNysie Łużyckiej. biegły poprzez wSIe nego pogłębiała rywalizację kapitału
botnicze.i, Zjednoczonego Stron- WiecZY8tą przyjaźnią z l:arodlimi
i miasta - jak. Polska d~uga i szero- na arenie miQdzynarodowei. pogrąż"
nictwa Ludowego, StroHnictwa Związku Radzie~kiego.
ka -. a w 25 tYSIącach nue,fsc. cz.eka.~a jąc świat raz po raz w katastrofę woDemokratycZnego i Stronnictwa
Pozdrawiamy Stó,lina.,woaza i
na Dle zgromadzona w łącznej Iiczb,e jen i zbrodniczej zagłady milianow
Pracy, przed8.tawiciele wZadz na- chorążego świato'1.oego frontu' poz górą 2 milionów młodzież, aby za- istnień ludzkich. Nienawiść rozdziela
meldować Towarzyszowi Staliuowi o
czelnych Rzeczypospolitej 1'01- koju wszystkich lltdz'i i narDła narody. a idea braterstwa była ty!
swych osiągnięciach i o swym naj wyż ko ukrytyn1 marzeniem przodujących
skiej i Wojska Polskiego, po- MW, walczących .przeciw imperia
szym zobowiązaniu. które pozoshnie ludzi i niezi,szczalną tęsknotą mas
zdrawiam.y Cię w 70-tą rocznic€, /izmowi i jego sprzedajnyrr, słunajszczytnlejszym zobowiązaniem ·.. ic \\ yzvski wanych.
Twych urodzin.
gom, o pokój i suwerenność.
I d ,pieTO marksizm uzbroił ilłee
lu pokołeń: żyć i działać tak, jak żył
Pozdrawiamy Stalina, wierneSprawa pokoju, postępu i 110społerzne w pot<:żny oreż przodują
i działał Statin.
go druha Lenina i niezłomnego cjalizmu, związana nierozlącznie
cej nau!..! i ~ niezawodną rewoJuoyjkont;ynuatora Jego dzieła, boha- z imieniem Stalina
wielka
ną metodę walki. Posługuiąc sio: tym
tera i przywódcę Wielkiej Re- sprawa ludzkości jest dla 7eażde
orężem. klasa robotuicza rosła w siły
wśród coraz ostrzejszych walk kla~o
wolucji Październikowej, która go z nas sprawą naczelną i najwych. Na progu nowego stulecia na
ludziom wyzyskiwanym i ucis- bliższą, sprawą przysz?ości naczele wielkiej międzynarodowej arkanym wskazuje drogi wyzwole- szego narodu, przyszłości naszej
mii proletariackiej stanął Lenin, gt'nia, która naszej Ojczyźnie dwu- kultury, sprawą przY8'Zlości 'na;którego czczą i ktorego kocha ją mi- nialny wódz. uczeń i następca Marliony, ..Piękne Twe życie jest wzo- ksa i Engelsa, twórców socjalizmu
krotnie przywróciła niepod/e-- szych mi.ast i wsi, prZY8zl08ci
rem, na którym uczyć się będą poko- naukowego, Le-nin' 'rozwlnął i wZDPga
glość, polskiej klasie robotniczej naszych rodzin i dzieci. Tej
lenia ludzkie" - pisali wraz z mlodzie ci! teorię marJ<sizmu w nowym okredala przykład, wiarę i mIę w .~prawic oddamy w8zystTiie 'tra8ze
żą naszą pisarze i uczeni polscy. Nie
sie kapitalizmu. w którym uwypukEwalce o lepsze, sI'cjrrli.styczne siły i każdy dziBli pracy.
można lepiej uczcić pięknego i wspały się i obnażyły ze szczególną jaskr"
jutro mas prac'ljących i narodu,.
Uzbrojeni w naukę Lenina i
niałego życia Towarzysza Stalina, jak
wo$cią wszystkie
jego przeciwleń
Pozdrawiamy Stalina, sternika Stalina, wzbogaceni doświadcze
tylko biorąc je za wzór i przykład. stwa wewnetrzne oraz jego pasoży:
Wzór I przykład tycia Towarzysza nicze, gnijąc'e cechy. Ten nowy okres
i pierwszego przodownika budo-w 1!iami narodów radzieckich •.,yS lalina porusza dziś serca setek milio nazwał ~enin imperializmem - ostat
nictwa socja.lizmu i komunizmu konamy 6-letnl. Plan budoW1J lunnów ludzi na wszystkich obszaracb nim etapem rozkladp kapitalizmu,
tV Związku Radzieckim.
damentów 80cjalizmu. tak jak
naszego globu. Obraz życia i walki
okresem wojen i rewolucji spote~z
wykonaliśmy zwycię8~0 TrzylefTowarzysza Stalina budzi gorącą falę
Epokowe dzieło narodów ra- ni Plan Odbudowy ..
nych, PrzygołowlljąC klasę robotniUCZUć w milionach serc, roznieca zaczą do stturmu .na zmurszałe twierdzieckich,
dokonane
pod
wodzą
Będziemy ze wszech sił WZnUW'
pal, twórczy wśród wszystkich przodu
dze tyranii kapitalistycznej, Len'n
partii Lenina - Stalina, otwo- niać wladzę ludową iprzew:>djących warstw naszego społeczeństwa,
tworzył partię nowego typu.
partię
rzylo nowy, wspaniały okres TOZ- nictwo klasy robotniczej. bronić
Jedną z najpopularniejszych
form
świadomych,
zdecydowanych. nieuczczenia 70 rocznicy urodzin T owatroju ludzkości i torujt' dziś dro- jej przed w.~zelakimi knolvaniami
ugiętych j najofiarniejszych bojQwni
rzysza Stalina stało się poznanie je-o
gi postępu i wolności Czlolcielca, wrogów ludu i zdrajców narodu,
ków" st(jjących twardo na gruncie
go życiorysu przez dziesiątki i setkirewolucyjnych zasad marksizmu, wal'
Bęclziemy strzel: czuinie iedno.
To dzieło było nam i jest potysięcy ludzi pracy,
przez mlodzież
czacvch
nieubłaganie
z oportunimocą
i przebogatą skarbnic,! ści obozu pOkoju i d",mok)'ac.i.
pracującą i uczącą się, przez robotnizmem,
ugodą
klasową
i
wpływami
nauk i doświadczeń dla klas1j' wokół jego straż?! przednie) i
ków, chłopów i inteligencję, przez
wszystkich przodujących i postępo ideologiql'·ymi burżuazji na klasę ro
robotniczej i calego ludu pra' ly gk'lOnej - wokół h'Ta;;'" , 80bo'n'cza,
'W
procesie
tworzc:nia
tej
wych ludzi naszego kraju bez wzglę
cującego PolJki" w niepowstn'!
rjalizmu.
'
partii, Lenin spotkał ·nlebawem nie·
du na ich wiek i pleć,
manym pochodzie ku pTzek8~tlf.lPozdratV'i.amy Stulina, 'roUa
złomnego' w,póltowarz;ysza i przy,~,
Poznanie tego' Wielkiego' życia, peł
ceniu naszej Ojczyzny z kraju i sztandar W8Z1!.tkich Drilgtycit
n~go.
watki i zmagań z przeciwnoś cieJa - Jóiefa Stalina,
wczoraj jeszcze dlawiof!P'IJO In'zez ludzi na 1euU z-ip'mskiej l'rzClol')d-f
CIamI, nieodparla. urzekająca siła,
wyzys1. kapitalistyc:my, - pelnpqr, nika wszystkich Ilciśn"'iI,rch i
płynąca z jego twardej, męskie j i jak
że głęboko ludzkiej postawy w chwiruin ,i zgU.~zcz, dziś - wrące(Jo ,wyzyskiwanych, Wllzysfkichtoollach najtrudiliejszych dla naszeqo pożyciem i twórczą p'-ar.q.
w nych ludzi i W..!'~OMV), ttJawzqkolenia. czyni go szczególnie drogim
kraj pełnej sprawiedliwości 8pO- cych o lep~~z~" ';r>ra.wiedli!vy j 'lit).
I bliskim.
Wspo'ni'f'ając opiervJSzym ze!k ,.,~ ,łecznej, nieogranicz!)ntlgo -rozkloi- lwjowy świat.
'Poznanie życia i walki Józefa Statu, dobrobytu i !i;jtltUTJJ, w kraj
W dniu Twoich uroi7zill, gDlina pomaga ludziom prostym, często ciu się z i Ll'ninęm, Towarzysz Sta!in
8ocjalizm.u.rącOPozd.ralciamy 17ig.
ludziom nieoświeconym, uchwytU: i mówi o tym iW sposób szczególny:
"za
......
fflmienle
~.:
z
'dzlałalnoD
__
'
1
'
«
'1'
.
l
'1'"
Z' tV
zrozumieć
najgłębsry ,sens, rewoluścią ~J;eYJną Len~na z 'kORea
'C<mUTaW1.anw "ta :tli!, fllodza mcz omny
rZYJIlCle u.1 ,raz ·zi
cyjny j'arcyludzki sens nauki markłat dz~więfdziesiąty~ t_8łól- :i organiąatoTa zWyci{:8twa nad call1mnaroaem '1ÓlolC!1t! ,;)Y"ZJt!&y~
sizmu - 'łeninizmu, nanki . lenina i Sta-

_;[ózefa Stalina

Piękne życie

Stalina
wzorem dla pokoleń ludzkich

2ródłem twórczych
natchnień
był
Towarzysz Slalin dla przodujących lu
dzi nauki, techniki, sztuk i i kul tury
radzieckiej, natchnień, które pomagały pokonywać
przeszkody bohaterskim zespołom ludzkim i poszczególnym konstruktorom, wynalazcom. uczonym. jak również zwykłym, prostym ludziom w ich niełatwych zmaganiach i walce. Zródłem twórczych
natchnień stało się dziś imię Towarzysza Stalina dla setek polskich konstruktorów,
wynalazców.
artystów
malarzy i plastyków,
jak również
młodocianych jeszcze twórców, którzy w swe podarunki dla: Towarzysza
Stalina wkładali swe tęsknoty i pierw
ue. czasem może nieudolne. próby
, I twórćze poszukiwania nowego wyfazu dla nowej epoki. neż gorącej
żarliwosci zawierają wykonane przez
robotników rzeźby z najmniej dogodnych dla tego celu materiałów, np.
, ",ęgla, soli, cuktu itp., oraz modele
ich fabryk lub maszyn; [Jeż wzruszającego uczucia mieszczą 'W sobie wyk<)oane przez chorego na- gruźlicę
chłopca sceny z plasteliny lub wzru57,ające
swą
naiwnością
pOdarunki
dzieci. Ileż pomysłowości. wytrwaIOści ; zapału
wyrażają
wykonane
,Przez chlopów polskich z zadziwiającym pietyzmem: ohraz Kremla ze
słomy. emblematy z ziarnek zbożo
wych, lub portret wykonany ręcznie
Przez cieniowanie liter tekstu KonstytUCji Stalinowskiej. Nie sposól:> jest
,jednak ani "cenić, ani dokonać ściślej
~o Przeglądu tego mnóstwa utworów, Przedmiotów i pnejilwów. który.mi lud pracujący ,pra.gnął ~ić lina, rewolucyjny i twórczy sens walW4l1klegll
PnoOOwnika
,!udzIrości. ki klęlsowej i buąownictwa IIOcjalis•
hr!ccy !IOwej,,!'<''<i. WOd7.,!,!,,Af!s'PTa- ~ycznego.
Otaeycl!. ~ Iwial4.~iej!.a,
Gdy ,~'POZUJe iyciorys :Józefa
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Teoria marksizmu-leninizmu
jest żywa i twórcza
-Wielkości lrellłusB\1 Lenili..

I stallwpllia sili najsIlniej W ł\NliciślęJ
81Y'R Powląv.nlu teorit z praktykil
!'ęwolueyjną I odwr..tnlll prakł,"i
rewolueY~lIej z tt:Qrł". DllltęlJO wlaś
IlU. teoria markalm\ll - lenlnlllmll
ieat taka QWII I łwól!'tlllll. Nie IQ W
n~j .~dł\ero ł'OzdtwiQku II ilfeiemr~d~wl~ku tak ~wrkłęgo w d~ialal
nQŚci nie tylko wielu pseudo - ~~;).
nych burżua~y)nych, \.l l>tórych tęn
r~żwięk
wypływa CZ'I$to z wl\d !
b~ów melody
badawczej. IIle i u

wielu ~wykl:!,ch ludItI. któn:y nie do-

cenia)ą przeważnie 1Jlaczenia teot1i
VI' swej prący. W swej
diQllłaln()l\ci

Pliaktycznej. Przyjął się <;wyczaj np,
.inteligentów. wychowanyeh w daw
nych tradycyjnych warunkach. te po
sItończeniu studiów w uczelni śred
niej' cllY WY~8l1ej. wykształcenie qWQJe' uwailljl\ QIli za ukol\czQllCl i ugrun
tc:i!iII'ane m<leno i trwale. WYUc~oOle
formuły i hipoteśy przęli:s~tałc"ją oni
w dogmaty. których nienaruS1:alność
stllje się dla nich naczelną zasad,\,
cl!<>ćby nawet rzeczywistość' jawme
pnecayła ich świiltopoglądowi. Tego
.l:QI:b:Qju l!kostniałe "wykształCenie"
jelit wielką pn;ęszkodą W życiu i. stll'
je się twięl'tłzą d,la wszell<iego wstec~
n\ctwa. Bywa tak! z: praktykanu.
,któn:y nie doceniają teorii: pooro<!tajl\
01li w tyle. opóŹIiiaJą się w rozwoju.
s~j'ą się pPOfą d.la oportunizmu.
. ;,Opprttłuiim czepill się często sta·h, oderwanych jut od życia wnio,
i twierdzeń. przeks~talca le w
ty,. trzyma słę i<:h kurqowo
wówczas. gdy nówe doświad
dawno
wybiegły
nllpq;ód
nowych uogólnień
wniosków. no0pQlly.nizm - to najU

S

I

.
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lt/a, teoretycy sc!iOq<:il ~ sceny :.!stę-·
ll\.lillC miejsca nowym lwizJom. Takimi l:>y<'.1 np Plecl1anow w :Rosji, Kaut
liki W Niemcl\ech.
..łU" utr'YDI!\~ lilII lIa ~IIQ~S:-~
wodza !ł'wolueji ~roletaptae:QeJ l
prolełanackiej partn. trzeba łąc~c
... "lilII Rłę Jepł'lIly~ l!_praktycz
.~l!Ylłu"m dllBwladczel'!JoJU" llroł\ltarmekłęr"·$~ MOŻemy dlii m6wić" stlili· (SWlIlI ul"ta ł. , lir. 314).
nie jllll:!I o orle CÓl'l!kim. nie :maj,Cała dltll!łlllnQŚć Towarzysza S~alicym lilkI.! w walce i śmlllło prowad,lłli\ n!l. jłlk prlltldtem d,zildalnośe Lenina.
cym ręwo!ucyjllY ruch robotn!csY d,a stanowi wl;ór willlilnia tesrii z doszturmu. !'r1,y,laiń IclcQwlI dwóch n.a; ~willd~n.i8m pl'lIktyclQlo - organiz.1wi,killych fewoluejoollt6w nowęgo cyjnym. Właśnie nil pCldatll wie dostulecia, LeninIl .I StIlUnIl. potQlowala 6willd,CIleń stosunków II'Qleeznyctl!
ktłfOwnlezą ruehu rQbokl!e~ello. wlllkt kCasowej w. Rosji ,ną przeloPrzyjdń ta nll'wątpllwle ul:le~ple- mle XX atu!lęcia. Ltn!n i at.lllin rozczym! utrwlilllłll' zwYclCIlItwo Wielkiej winfIl! dalej mQrk~lstllwsll:ą tęorię o
Rewolul'H ProletariRclde; w roku sojl.l3:mlkllęft prllletArllltu I jęco he"e
..... h'otorYCII mllllii W rew(lłucji bunulIlIYjno - de'"
191., ł "łzcenne
owoce .....o...
m-......
;ak ró\*ni*".
teori 4 o
I t
""··Y~e.n-j,
ę V
,K
,.
~~"
neto.iWfes~~'~a. I II
"--rdll'"
nlll\1nlkn!onym IIrzęfllstllniu rewoluI..łnIn • ...... n um e "o n!l,.....
'cjl' bU·"uD. 9V'I\A. • .... -mA ...... -tycme)' w
I J'II • rewol"e;.
.. ~ .....,,;'-:-t-rlll
, ~
"vp1' ~"'MW warunzawiły -"
\ił' Iprawlło h n'·ać
r'" .."'fA°to
sno", ponlewai łąCI\YlI w sobie wysa \cacll.
y h~:;ę';n';,ne;;)ewolucji jest
ką wllldilll spoleQllną z nlłllłomnym"'l
b"
ha"'-m.
-wolucY'n"""
l II doiwl!ld~~
.. liSI!którll
f Q otnicg!I. 'f oparciu o tę teoHv'"
, ,'H
_d
rill.
wnl(lSła ;głęboki l'r~ełom w
n!tm'I orpnhmeyjnym mlęO~nllr.",o- atrategię I tllktyl«j clll,go mit:dzynawello
ruchu
robntnłc~"o.
Nilldy
tood
.. rO<l
b t n Iellelo - ,
.
ria nlo l'Ozchodzłła się u nIch z I:~- ro oweco rUCnU
Jemnem i I dośwladcllllnlem pra!ttyCI- nlm\ orllanizowl\ł SQjl\SZ robotniczo• I d
nie 1'02 cbłopaki i wi!lkę narodów uciska·n~. W oparc lU O d O~W.II cm
. n.ych pod kitrownictwem !UlIsy robot
W1JaU swe wielkie myśl! teoretyegne, nielle;'
"Hiltarla pisał TO~U~'" Stalin
Strategia I tllktvkl1 leninizmu popr1:ed 30 laty - zna wodi:oW pro.łl>- l
ł
·It. 'h l
i.. t '
.
tarlaeklch. wodzów burzliwego Ilza~u, ella !I na WYSI ...aCp li: asy l'l:?PQ mcz~J
WodllÓW • praktykÓW. ofiarnych I w flilClr\1nku uruehpmienla ! SkU::'~śmialych, lecz Blllbyeh w teorii. MUl> nlll pod .wym ):IfzewoonletwlIm wl~lnie prlllłko zapominajll imiona takich klęh I'. ."w l'ewlllllft1lnyęh, ktnre
w0d26w, Takimi byli np Lą$salle. w tkwi~ w mllał""lYeh _rItwach luNiemellllCh. Blanl'lui we Francji. JA'(.'>li rilOWfeh. w II1lłioflOWYłlh. !Dasach
ruch w ol'óle liiI! !Doie tyć "!Dymi chłopatw!!; i Ib'olłnomi.._i\,łwa, w
tYlkO wapo!D1I1,piaw, lIl1tl'Mbne mu lDUaeh u\lMka1\Yllh t ~lIl1lwa~!'c~
q:. ~ CIel (prol'l'lUIIl. łwardll UIJIII II1'II" lmłlłlmlillDl. 0O!'lęfO teona l
(tailQ'ka).
taktyka lenlni~mu poru~lenlQln tych
Są i Innego rodzaju woQl<Owie. ,,11)00 t,lll\$ nad!lła klll!'Uf\~k rewolu.cy Jny.
~wie okresu pokojowego, silni w li!l!ność ha~el l.dąXIm jal< równlez for
teo~ lecz słabi 'w sprawach ofgllni- my orgiln1ZaCYJne. Rady delegatow
zacj! i roboty praktycznej. Tacy wt'- robotniczych, chłopskich i żolmerdzowie są popularni tyJko \V górnej skich były rewolucyjną fonną sojuWilrstwie proletariatu i to tylko ~~ szu rro°tnic~o k~ ~hlopskie,~Ot i ~rapęvmE'go czasu. 11: nadejściem epo l zem onną y a liry prQ!" ana "po
re.wolucyjnej, gdy od wodzów wyma zwycięstwie Rewolucji Paździermk:>Cllna są rewolucyjno - praldYęZ!1ę na wej.
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ludzk
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uroczysłymposiedz;eniu, Og61nopolskiegó Komitetu Uczczenia ~r~~~~~e u~~~:~e'ś~~t!~~~Ż I~i~~:

-

W tym ł'llTlyJn w~nomn!eniu, wypowiedzianym przed 26 laty, Towarzypz .Stalin· móWi jeslo!:e Q Lęninle;
"Tylko LełłiJł uwą! O ,Qjbvdl/loJ
zawiłych sprawach pisać. tak prOllto
ł j~o, tąk ~~Ie ł śmia.ło. Jdy
każ4e adIInłe nie !DÓwi, letlz P9 DI'G
stu ,strZela":
Ąle W świet'e dolwiadczenia hist"
ry~l!lIom!njonego pó!wi\"Cza słowa
TOWlU'IIYHa Stalina 'o Leninie dlldf,1iI
się eałkmvleie zulosować cW'- nl&IO

•

_ \ fipecyfłezne cechy jal<lIśctowe, .wftlllkle w1llśclwośr;:1 I warteśel .kUlttull i1łe
Jl,ilTOdÓW, umwJl,o wllilltich jik małych.
aby pomnażąć i wzbogacać
wspólną skarbnicę . kultury
og61llo.
ludzkiej.
.
Ideą łączącą r,arody socjalistyczne

lIT

...

J

S Ii_na.

f

nacjonali=. t,;m. braterstwo i ~
działanie wolnych narodów w wale~
o usunięoie przemocy imperi~l!.tyellńej, oopo iednio do warunków bu-) wszelką niewolą i przemocą, staje się nej. o całkowite wyzwolenie wszyst.
dowy now go' us~roju sPO.leczn2go, wolnym i świadomym .twórcą dalsze- kich uciskanych narodów - w celu
odpowieQnio do warunl<ów ZWyClę- go biegu dziejów społecznych, WYZ<l.iI zabezpieczenia ich
najpelniejsl!liO
stWil tego ustroju. tj. zwyeh'lstwa sa- CZ8 kierunek historii. prz6l!taje raz wkładu w ~li:arbnicę I<ultury 04l01M.
cjlllizmu W ZSRR. Towllrzysz Stalln na zawsze być jej bezwolnym. ślę· ludzkiej. Widzieliśmy na Pl'Z'"tkład,lIill
jost Iwy~i~8klm wodztm'l I twórcą ne PYIl1
i
nieszczłjśliwym
obiel;.tem. dClkument\.l. który pnzy\x)czyłem źe
weJ epokI ~- e;>oki sOCJalJzmu. Ta A więc gwiazdą przewodnią dla partii po!ska klosa robotnicza już w ~ier1I0wa epok. ta. w 1I....odzinącl) ·I;tó· I'foletariat", kierujilcej budową socja- wszym okr~ie sweg.o PQlityc..n~gO
rei mamy IUIzllśele uczestlllc"ó czyn hzmu, I dla wszystl(]ch twórczych lu-I rozwoju zywlla w sobie głębokie idee
lIie
I1rzyśpjeąza nieporównanie d.Zi, którzy pod jej kierownictwem u- internacjonalizmu, ideę milld\ilf11Uo..
l'OiWój .1I~łe.zeń.tw& ludzklelro, Dla qe5tniczą w tej budowie, powinna dowej solidarności proletariatu w
nas, bdzi ~ej nowej ePoki. jelit !'~e,·7.ą stae si~ stillinowska zasada łąqnosci walce o obalenie k"'pitalłzrnu. Cala
wprost nieodzowną dorównae swą nauki z dzlilłalnością praktyc;zną i dzia 'lO-letnia n;emal historia rozwoju wal
$wiadomością jei szybkiem" biegowi. łalnoscl
prakty,.cznej z poznawamem ki polityc.znej polskiej klasy robOtnip<mleważ ta epoka różni się tym od teerii marksizmu - leniJl,izmu,
"Iącz- czej wypełniona
je~t równoozll<Ś lie
wszyslklclt poprzednielt. ze człowiek ność teorII z praktyką, jedność teorii wałką rewolucyjnego nurtu polityc~.
~władomie ! pllmowo wyzna.,za od- j praktyki".
.
nego z nacjonalistyczną ideologią oper
ł~ kleru",ek rozwoju $połeelQlej:u.
Dla całego mH:dzynarodoweg o ru- tunistycznej prawicy, która pod maaką
sam świad6mle I pianOWO ustala. Prll- chu wbotniczego teona I taktyka re- pbBudo- socjalizmu usiłowałą. rozdzj".
wa telrll rozwoju. W "Foce socjalil!1lu wolucy jlla Lenina i Stalina.,. uwień- Iić proletariat polski,. oderwać go &li
człowiek \lnUc coraz skuteczniej pa- ClOna ~,,:,Yclęstwem rewolucJl .. prole- wspólnej z proletariatem
rosyjsk.im
nować nad żywiołowością zjawisk I tarlackle.J, ml"ła I ma do dZ1S. dma wąlki D obalenie caratu. W te)' willee
wydarzen'• •
zrywa raz na zawsze z o Ib rzymie, prze łomowe znaczenle.
polski nurt rewoiucyjIlY stykał się

~ro"",z.jn . 6Z8 .a___tCl

I

I

bezpGśrednio z pomocą. z nauk.ą, la.
D oswla
d cz enla
o.
..
,.
l nauk·l IenlnlZmU
dam;
wielkich w,,d?;ów proletariatu rosyjskiego . wa"'ne
.
na i Stalina.
bnły
1° Są S'7l'c"'eao'l nIe
l::J
Cenili oni wysoko
orgalll«acyjne, bojowość, internacjonalizm,
dl a poIs kOlej. kIasn 1"0 b o tnlczeJ
"
. 'llarnosc po ls k'lej. ki asy ro botniezej.
i

doświadczeniami
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tloswiadczenia i nauki leninizmu były
szczególnie waine. Polski ruch robotpiczy bowiem nie tylko rozwijał siQ
w podobnych warunkach, ale od początkaw ~wego rozwoju znajdował się
w bliskiej I bęzposredniej łącznosci
z rewolucyjnym ruchem fDsyjskiej
kiasy robotniczej. Pierwsze formy organi~ilcji politycwej l\clasy robotniczej
pnypildilją mniej więcej w tym samym czą.ie w Polsce, co i w Rosji.
W~iljemne oddziaływanie polilyczne
tych pierwszych form organizacyjnych
w obu krajach wynika jasno • dokumentów historycznych. Akurilt 70 lat
temu, w 1879 roku, roku urodzin Towa
rzysza Stalin", powstałi! w Petersburgu pierwsza
polityczni! organi~acja
robO\llic~iI p. n, .. Związek PółnocllY
Robotjlików
Rosyjskich". Powstanie
tei ()r\lanj~i!cji dało sposobność robotnikom waf$zawskim do zam,wif""towania solidarności swojej z proletaria
tem rosyjskim.
Plecnanow pisze O tym w sposób
następujący;

"Robotnicy Warszawscy powitali 01'ganizację petersburską adresem, w
więkąl!!l tllmll i I'fZeszl<o<lil W f6zwoju którym mówili, że robotnicy powinni
sPOh:czllyll1 i w rozwoj\l jędnostki. wznieść si~ nad waśnie narodowościo
MarksizP.1 • lenini~111 Ilrowad~1 nieuuła we i dążyć do o'l·'Jlnollldzkich celów,
gan,! walk~ z opol'tunl~l11em, sekciar- "Związek' odpow,~'1"al Im w podobstwem, z ro~rywani~m jedności mię-I pym duchu, wyrażając nadzieję rychłe
dzy teorią i praktyką, mi<:dzy słowem go zwycip'6twa nad wspólnymi wrogai czynem. W tym właśni. tkwi oihrzy mi i oświadczając, że nie odd'~iela
.
.
.
~wojeJ ~prąwy od sprawY robotnl\<GW
mle trodło Siły twórczej markSiZlllU-1 całego świata".
leninizmu.
' Z dokumentu tego przebija gł~l",l<i
..Żeby się nie mylić w polityce interna~l?nal.iz~ i gorące poczucie 50
- mówi Towarzysz Stalin - trze- IIdarrlOSc\ wsr9d kl<\sy rOhotniczPj 0bll Illllneć ollll<lód. II nie wstec.· ... bydwu krajów.
Klasy
posiadające
.. Tnębil być rewl>lucjllnlstą. ił nie rO.':l?ala~y wz~Jemną niechęć i nienare1ortnislą"... ..Nie BlIIdy ncierllć WISC mIędzy n.arodem polsklm I rosyj
spf~eCznl>ś(:1 u8\rlljl1 kllPualistycz-1 ~klm. Rywaliizaeja i przeciwstpwno~6
nego. lecz tn:el;>a je ujawnJać i f OZ- Interesów. wyzysklwac.y, Ich wzajem
wikłać, ale naleły Uumlć' walki kla· ne dązenta zaborcze, na przestrzeni
sowej. lecz !neba ją doprowadzić kilku stuleei były źródłem i l'rzyczydo I>ońl'lI".-, "Trzeba słOSQwać !lle.

pn:Iljer]lIilllą klllSIlWą pl>Ułykt:

--

letaTliłcką... a nie lIgodową Pl>lIty.
kę "wraslania" kę.pltllllzlD\l w sQcja
lizm".
Zaden ustrój społeczny nie 'z~zedł
ze sceny dziejowej bez oporu, bez
ostrej i śmiertelnej. walki. Poglądy o
samorzutnym. zYWlOłowym, haTlnonijnym i bezbolesnym rozwoju· społeczeństwa Sil zwykłym oszustwem
klas pasożytniczych. są obroną Ich in
tere;;;ów. próbą usprawiedliwienia ich
panowa.nia. Poglądom tym przee~y
cała dotychczasowa bistoria rozwoju
społecznego. bistoria walk klasowych.
"Ludzie - mówił Lenili - zawsze
byli I "wsze IJljdą gluplulkbnl ołla.
Tlllł\I O.~WitWi!. i Q$~IWllllla sa·
1111'<;11 Siebie w ""lityct!. 401'4.1 nie
nuczą się pod wszelllilJll lJIorahly-'
mi, relllJijnyml, PPllłyczllyml, spoleemymi frazesami. oświadezeąlaml.
obl,tlllcll.1Ql. odlłi!lJ4ywlłć Interes6w
\}'c:lJ lub laIIy/:ll ~ąs·.
.

lY
Kierownicy Rewolucji
Pażdzlernikoną podziału, ucisku oraz wrogości wza wej 1917 r.' już nazajutrz po zwycię·

jemnej. Klasa robotnicza obydwu krajów odrzl1cała waśnie narodowogci",we, widziała wyraźnie wspó~nych
wrogów pro:etariatu wśród wyzy,jd.
waczy i rozumiała konieczność w:;pół
działania. "Progran1 Związku" przetłumączony na ję?;yk polski i krążący
wśród robotników w odpisach spełni!
i u n<lS w r. 1879 swoją Służbę "gitacY.1ną· Polski rewolucyjny ruch <obol
niczy, który przeją! najszlachetniej81>;e tradycje polskich ruchów demokra
tycznych XIX stulecia i widział reR'lizacJę swych marzeó "w walce o Wa
szą wo:lność i naszą", pOlski ruch rewolucyjny umacniał na przestrzeni
dziesięcioleci głębol!:a więi ideow" z
partią Lenina i Stalina.
Umacniał braterstwo i solidarność
w wielkich walkach masowych i na
baryl>adach 1905 roku, l1macnial ją i

.

Narodut:7 radzieckie
d'
pO raz rugI

pr'7

i w
ciężkiej wa\ce z reżimem sanacyjno_

fas~yBtowsklm, Umileniał ją i poglęb13ł w naJtruqniej~zych latach okupa
cji hitlerQwsl>iej, Umacnia ją i poglębla,. gdy dzięlo rewolUCyjnej pomoc)'
krajU socJal!zmu objął władzę W Poj
sce i odnosi zwycięstwa nad swym

wrogiem klasowym. nad kapita:ilmem i budUje podstawy Socjali~m\.l
w pf)~~ce
~Iątego tak glębll"o utrwlllilv się
w swlądlllll"$lli PGlsl,icll lllas pra(lllj~
cyph )!c~uclll Wi!lcr,ysiego bratęrsiwą
z niU'oda.rni Zwią.zl>Q Raqzieckil'!I'o.
dlatelr!l tak glęl!o·l<a jl:l't Cll:llŚĆ I pr~y
wiązanie do Lenina i Stalina.
.•
Stosunki rpięq7Y klasą robotniczą
obydwu krajów potwierd;lają dob;~me. słllszność teorii leninowskiej,
Wlązącej narodowościową walke Wy~wolencz.ą z rewolucją pl'olatiilriącj{q
l łącznosc tej teorii z doświadc"eniem historYeznym rnlę dz ynar04Q::Ve
go ruchu rgbotll>icze.llo.
.

lL4

tn.
o na grun cle
.
l:J .

n nl·o"'ł
n
'" ł7

4Ił:1

W następnych dziesięcio:eciach
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rozwiązana

slwie wyciągali braterską dłoń pomocy narodowi polskiemu, zabezpiecza.
jąc jego prawa do niepodległości, ,,,.
.
p l
d
d
.
d
ru)ąc
o sce ragę o mapo legł_g"
panstwowego bytu.
Ale burżuazja polska, poparta przez
prawicę PPS, zajęła postaWę wrogą
wobec nowego państwa
proletąriac.
kiego, pospieszyła z pomocą Iwn!rrewolucji i włączyla się zbrojnie w akcjEl interwencyjną państw kapitalistycznych, podjętą w celu zduszenia
rewolucji preletarią.ckiej.

utrwa'lal-mimoklęsk i.niepowodz~".
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Kwestla
. narodow'!!!ll
'
mo 7.e bnc'
a
l!I
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wolność

d

..naro owi
polskIemu
. .
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lmperjjłllstyczne
i
antysowle,ckle
rządy faszystowsko·sanacy.jn e , wgrzę·
gają, Polskę w rydwan pOlltyl\cl hltle·
ryzmu, utorowały drogę najazdOWI h"
tlęrowskicmu
na Polskę I klęl!ce
wrz~Śniowej. Po raz drU[Ji zwyelę~1<.4
Armia Radziecka pod wod.ą Tpwąrzy·

sza Stalina rozbiła najeżdiców i wyzwoliła Pol.kę z jarzma hitlerowskie€la.
17 czerwca 1943 roku Towarzysz Sta·
lin pisał z okazji zjazdu ZwiązkU pą·
(riolów Polskich:
""
"Mozecle być pewni, że Związek
Radziecki uczyni wszystko. co Jesl
w Jego mecy, aby Proy$lI lesz yt
klęskę' naszego wspólnego wrol/II'
_ hitlerowskich Niemiec. umocnić
przy ja~ń polskO _ fildzillclli! I wszelkimi IIrodkam\ pfzycZYll\ć się do odbudowami! silnej i !liepodleglej Pol
sl>i",

Dzięki wspaniałomyślnej i l'rzyjaz·
nej pOmQcy Towarzy.~g Stillll!&, no'
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Widziałam· Stalina

·
P

romleń rewolucji r{)Syjsk:iej dotarł
do baskijskiego zakątka, do dalekiego kraju buntowniczych górników I jakby błyskawica rozświetli!
przed rutiDi zarysy nowego świata,
świata socjalizmu. o który walczyli
llejl!!P5i. przedstawiciele całe j ludzlteści.

Echo rewolucji proletariackiej rOJ!legło się po całym świecie napełniając
strachem burżuazję i podrywając do
walki rewoluqjnej milionowe masy
Iliewolników kapitalizmu.
W masacb proletariackich Hiszpanii,
odgrodzonych od Rosji wieloma tysiącami kiłOlRetrów, głęboki oddźwięk
wywolały plomienne basła partii bolszewiekiej, wzywającej uciśnionych do
"ostatni"go, rozstrzygającego boju ... ·,
Robotnicy i cblopi Hiszpanii chcieli
zerwać pęta feudalizmu i obalić bezUtosny ucisk burżuazji, opanowanej stałą żądzą zysku, Robotnicy hiszpańscy
chciel~ pójść drpgą rewolucyjną, drogą swego wyzwolenia. Ale
na czele
hiszpańskiego
proletariatu stali przegnili na wskroś oportuniści.
Wśród mas uciskanych ~oslo jednak z
dnia na dzień poczucie! solidarności
i przywiązania do partii/bołszewickiej
i do ludzi, kierujących. wspaniale walką na szóstej części
kuli ziemskiej,
walką, która do fundamentów zburzyła

twierdzę najbaJrd7iej
reakcyjnego
pitałizmu w Europie.
I - zobaczyłam Stalina.
Było to na XVII Zjeździe partii

ka-

zwyciężenia
bości.

bolszewickiej ...
WidJ!ialam na trybunie, rjarou wodza proletariatu światowego, cz!owieka, którego l<łka się i nienawidJ!i borżuazja, a kD<fbają
miliony prostych
ludzi, wodza ,partii bołszewickiej, który ujął swoj;ą wolą stalową sily robotników i cnlopów i złączył je w jeden strumień potężny, pokonywający
wszystkie prteszkody na ciężkiej, nierówne j drodze.
Widziałam w Stalinie wadza rewolucji, który jak orzeł, wzniósłszy się na
wyżyny marksistowskiej nauki, zawsze znajdował słuszne wyjście z najbardziej zawiłych i trudnych sytlłacji.
I wid~ąc Stalina, widząc jego nieugiętość, widząc spokój, z jakim ten
doświadczo'ny
sternik
przyjmuje
wszystkie ciosy, którymi żywioły kapitalistyczne atakują kraj radziecki,

i wszędzie, l1dJ!ie

i.ilę

W siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin
(Wywiad 8pecjalnego tt>ysllannika "Odrodzenia")

nim

całą

duszę,

wszystkich swych

(Fragment)

opowiedzieć
myślach

mu o

i uczuciach,

ponieważ

wie się. że Stalin wszystko
rozumie, bowiem Stalin jest równie
wielki jako człO!wiek. ł wódz, rewolucjo
nista.

W trzech pokojach starego Kremla
mieszka człowiek imieniem łóze! Stalin.
SwiGtlo późno ga8tłłe w jego pokoju,
Stvilit i Ojczyzna nie dają mu odpQC&ąć.
Inni bohaf6ny stworzyli, pafistwa,
(m

komunizmu nad ustro"·

jem kapitalistyc,znym,
Kiedy ~idzi ~ię Stalina, chciało by
się podejść do !,iego i otworzyć przed

DRWAL

Ale lepiej

od

wszystkich

lepiej od wszystkich

pisarzy

biografów, umie

sam lud wyrazić, czym jest dla wszyst
kich Stalin, kiedy ustami najprostszych

ponadto pomógł je zrodzić

I ebudować je,
i obronić_
Wielki t61l kra; jest przeto częścią ,jego,
i on nie może lJ!poczqć, bo kroj ttie spoezywa.
Kiedyś dawniej śnieg i proch
znalazły go napT/:eciw' znanych uoczY'ńców,
którzy chcieli (jak znów tkCś) oaytcić
knut i nędzę, bojaźń nie wolnych,
martwy bol milionów biedaków.
Był przeciw Wranglom, Denikinom,
1losłanym przez Zachód, by "bronić k1lltury".

swych przedstawicieli powiada:

było

Stalinie

wiara w zdolności
wiara w ostatecz-

rewolucyjną,

'!Wycięstwo

trzeba

G. B. Sum

jak krzepnie we mnie, silniejsza. jeszcze niż kiedykolwi~k, wiara w
partię bolszewicką,

tytko

ducha czy budzić w robotni1
kach poczucie ~wiązlru i samopokrążOfc
święcenia, imię Sia1ina było dla każde J. W. Stalin na poldadzie
go- z nas wiecznie bijącym żródł~m mo nika "Czerwona Ukrain!!,", nale3qq, uskrzydlającej nas 'IV najt'rudniejcego do Floty
Czarnomorskiej
_zych chwilach.
Tłum. Jerzy Płudowskl
25.VII.19~ r,

czułam,

ne

!lUzych sla-

podnieść

I

Pablo N6ru'!!!.

wszystkich

I aa frontach, i w zapleczu, zawsze

"sta-/

Przypadł mi w udziale obowil!zek pozyskania współpracy Shawa
dla specjalnego numeru, poświęconego Józefowi Stalinowi.
Trzeba pamiętać. że G. B. Shaw ma lat 94 i że jest słusznie chroniony przez sekretarza i domowników przed wszelkimi wizytami fotografami i łowcami autografów, G. B. Shaw nie przyjmuje pr~wie
nikogo, nie odpowiada nawet na listy starych przyjaciół. Ma on specjalnie drukowaną karteczkę, dobrze już znaną w Anglii. Glor;. ona:
"G. B. Shaw nie prz~'jmuj~ zaproszeń na pierwsze śniadania, drugie
śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje;
nie pisze przedmów, nie
wygłasza toastów, nie przewodniczy na zebraniach, nie przecina wstęg,
nie udziela porad, pożyczek ani autografów".
Uzbrojony w pismo Redaktora Naczelnego "Odrodzenia", udałem
się na wyprawę do Ayot St, Lawrence, legendarnej już siedziby jednego z największych wT'ólcze"mych pisarzy.
'
Czekam w pustym, chłodnym gabinecie, którego okna wychodzą
na piękny. jesienny już ogród. Na ścianie portret żony wielkiego pisarza i liczne fotografie z czasów jego młodości, tzn, z' drugiej polowy XIX wieku. Nagle, bezszelestnie jak duch, zjawia się w pokoju

.•

lin jest dla nas czymś więcej niż oj- Bern8f1 ;;.p~w.
~
cem najlepszym!'
.• T~ki wydaje n;'i się wątły i kruchy, że pndnnej mi ręki dotYk,rtm
Widziałam Stalina", A kiedy wy jeż J
mesmlało. Shaw slada. Nagle podnosl by,'lcre, bad'lwcze oczy i zaczyna
dżałam ze Związku Radzieckiego by I
"ówić, Oczy i glos są młode, Oparły się nis,czycielsldej sile c1.asl1.
z powrotem wrócić do walki w pÓłfeu.j
Mówiąc o Stalinie pragnę p01dórzyr z Mcisl ..iem to, co }n,ż
dalnej Hiszpanii, czułam wielką dumę,
mÓ'lIlilem i pisa lem niejednoTcrotnie. Stu1i,j jest l1aj1cirV;,zym olJro
że widziałam Stalina i duma ta potę
gowała we mnie pozostałe uczucia: ra·
ńcą pokoju.
dości, nadziei i pewności zwycięstwa,
Jem//. zawdzięcza Związek Radziecki silQ i spoistość. a ta sila
jakie pobyt w kraju socjalizmu wyzabe-zpiecza vokól świata.
•
woluje we wszystkich rewolucjonisPowtarzale:m to już niejcdn'llcrotnie, if' r'wili",cja t>1 nżli 11'(( '}e~f.
tach i rewolucjonistkach, przybywa ją
ty~ko lo opm'ciu ollstrój kO"/.Itni8tyczny, T~'ll;o ten ustrój z(1be~
eych do Związku Radzieckiego' z kra·
piecza pokój.
jów kapitalistycznych,
Obdarto ich tam ze skór, obrońców,
Uczyć się od Stalina, być wierną u·
Jest to sprawa życia lub ."mierci, Du.·i~ poprzcrlni~ wojny post'!
czennicą Stalina, być godną wielkiego
katów, w szerokich krainach
wiły An.glię n'!, P"ogu banktl!ctwa. Pr:em.:ill'icni" i artykl1ły miwodza
partii
bolszewickiej
i
proletaria
ZSRR. Stalin pracował d,zień i noc.
nMtrów' lo rodzaiu Hectora 1IfcNeil'a i Herberfrt !lIolTisona nietu światowego, oto co twardo wził'!:łam
mal zaw,.ze If8}J~mi"".i'! StlIlilIa, i to lo sposób obdi:yu'y. Ci 1'aPóźniej przyszli ołowianą falą
sobie xa cel.
n010ie nie zdają sobie sprawY. że to on właśnie jest stróżem po ..
Niemcy, tlWzeni pl'zeZ Chamberlaina.
I kiedy nadeszły dla nas dni walk
koju.
'
Stalin oparł Bię im na wszystkich, długich frontach,
,zacieklych i krwawych, kiedy posępne
Powtarz<i1'1., j~stem .ztl'olelltl tkiem Stalina,
Jeslem .fabi(jl1i.~tq
czarne chmury t.nerzyły w nasz naród
wseystkich ich odwrotach i ofemJYwach,
potokami gwałtu i grozy, przykład Stai twierdzę, iż relDol!!cja r08J.liska, rozpoczęta p,'Ze~iri,~"
i daleko: aż do Beruna, jak huragan ludów,
llna dodawaJ nam ducha, w nim szu
lina, zwycięż~Jla trockizm, ttt'nrząc kraj kolekt?' .. '
przybyli jego 8YłWwie, przynieśli
kaliśmy żródła siły potrzebnej nam do
o jakim IciedY8 marzyli fabianiści.
.l~'- . , - pokonania wszystkich- trudów, do prze$Uroki pokój rosyjski.
Bel'nR~~ Shaw zamyślił się. Miało s~ę wraźE']t teg.o człowieka.
-----------~--'--W przes:?:losc bardzo odległą. w .'Ztl.sy pler\V~zYC(laCiel lwódllJw
nych, w czasy 1'0dZllcego się w Anllii socjalizrrwófca nowej epoki
ANDERSEN
NEX(j
.
Wracając autem do Londynu przez wąskie"';' JÓ~ł!1 1il1iI1JIl.
• hire, porząrlkuję w myśli wrażenia z tej kró aby w radosnym
wem. Nie zaskoczyło mnie to, co p,>wiedział. niy urodzin nojwięk
we. Nowe. nieoczekiwane i wzruS7.ające było tŁalszego człowieka
sprawę pokoju i socjalizmu, ,ło~ jego nabiera! \yć mtl !I<Ijgorętsze
czej : f ' 0 l s k l e go. ..
Wywiad przeprowadził A>wać wzruszenie,
Wielkość Stalillll tak jak i Lęnina, I podołać .. Istotnie m~l, Stalin posia~"ć próbowali zburzyć nocą wszyslkr', <;0
w chwili tej dupcJeca na tym. że ;,roba jego jeit Il?ezgra~l(!zną roolnosc do pracy. ze~ zbudował z~ dnia, Ale budo.wa, rosśród nas tego, w
jakby ostoją d!au:;:iśnionych całego ~y znaldo,,:ać ~zas dla ą.k wie.kl~J nie z kaz-l~ dniem. WZ"OSI Się Cf,polski widz;" swe.
iwiata, a źródłem niepokoju i trwa- liąby lud~. KIedy •. ki1ł<a lat tenw. raz wyżej twierd,a człowieczeństw~: 1}żlłm"ul
\ocę, którego czczą
li dla bopczy Lenin i Stalin naie- przyjechawszy d? Moskwy, zatrzyma- o klórej marzono przez tYSIącleciU l
jliljlep3~yclt lull~i
żą - do ludzkości; do Jej żywotnej lem się w hote.u razem ~ ao-t.!rra która leraz nareszcie staje się' rzec":,,
\
twórczej części. pragnącej zbudowsć czy 40-toma 8tachanowc:,ml, k~or.'.y wistością,
newY, lepszy świat. Imię Sta:ina ze przybyli. tu ze. w~zystkl~h ~ranc:,',:
We wszystkkh ~rajach świata eeza. -wYmawiają pokrzywdzeni i uciś ZSRR, zeby. ZWled~lć. stobcę l zlozvc czy mas zwracają "ięw slronę Z:'li:,z
pIskich rępotni•
nielli, przeklinają je WYZY$kiwaęz".
sprawozdame ze swej pra~y. Zap\o- ku RadZieckiego. Tych mas. wśr"d
....:1· .. ~ .. i Le i
---'"u'" "fze- szono ich na Kreml I przyjęto bar'.70 których wiele jest jencze nieufn)"ch,
Pomlł~ daietl ~mutny, qdy niebo plalcal~ycł\ I nalslllw,
"'... llUl J":,,, '
n na ..~•.'" .. ,- uroczyście. Opowiadali p6źn\ej o tY'''l ciągle bOJwiem na każdym kroku tch
Jak łzy - z 'iebi08ó,,' padal czy~ty śnU~l 'pracy umyde W$zyIUdm akroroność i Jednako- z gorejącymi od uniesienia czołami.
oszllkują, i trudno im uwierzy;', że
.
•
.
erDla nas gJę
W ogromnyl" MG)It. ~a8ypanym błalo, ęważ serca nawy, pN<J.ilIel~lsld stosunek do wnyst
Sta.w' _ to towarzysz 1..a~e"o f o- tym razem to nie oszustwo. Siły p.-7.eki
h l
II
""
szłości robili wszystko, co mogą, by
Najfll~rszy II: ludzi na marach legł,
! w jeden rytm
ch, n!łwet najmniej :maczącyc
u- botoika.
siać nieufność.
Stepy hlWaa/y lo groźnej Z/itViel"U8ze,
l'-~ęrc potl!kich
.id. Sbrfiin - to tllwarzyu.- ka~l' czło
Marks zna! to słowo. .Marzenia
Lecz liczba tych. którzy wierzą w
l'ęcznialy zaapy i przenikal chłód,
'~iI<:QW ł k9!_':wiek w ZSRR pełnY na niegIl lak przekuw;lł ~rzeczyw.istOŚć, a u pc,.j- nowe żY'fie, wyraża się w setkach mi
W M08kwie
\
,/
na towarzysu. i ~wlsta, że .ilIk do staw jei położYł zaoady nauki i wska 1Ionów. Na tym lie W) rasta postać ;;;Ia
,t6glla.3qc dl'UM i geni!'8Za
'-,~
towan:y_ ei, dll nlellll odnosi. Wle- za! spragnionym życia' masom wla.. lina, szc~odrze obdar.zolla wszystkiml
. PoprzVsiągl StGlill za Partię i lud,
lu robcIinlkÓ'N może opowiedzieć
naJ'PI'ę'kn!iel'".zymt·
cechami człowieka
Slowdm PTZysi§gi wierna8ć dochowal
. ,.
• o ś clwą ,d rogę ~.. t a......
..., k· ę·
r tym, jak ich' StaUn pmimowa. pracy, IEjcZ w największym wymiarze.
RadaitICkiej zieminGi'.memiejszy syn.
me -.- '';.-.uivcląll1ąć do nich ko . Przed Sta!inem stanęło trudne za- Silny i prosty, mądry i wraż!i:,vy,
Źywt - .fwiadkowie -wi·l.rimy, jGle sloWCo
"'" v~~"
nlUHki -leów I zbv': kilkoma nie me danie budowy nowego społeezeństwlI:
Mfld1'e i p1'08t6 wciela.;1l się w, czyn,
.....
"
'przewldtiljący i ofiarny jest ni"do
~cym1 słowami. leew: po' to, .:!.e.'- trzeba było, wykol"Lystując wszystko,
RO&kwttly pola, fabry1d i lJSachty
,
śelll1ionym
wzorem d:a
ka~Ego
,bJ IIIIUIwIs': li nimi 1I.aIIl<lnięplllpra. c;okolwle" cenr,go pozostalo po daw;
•
Jak slotiCG-"aletl, "1'o4.!$,1tły 8ad;
;;r.
Uym ulItroju. Itworzyć .!I'Owe, godne przoduj~cego robotnika, dla całej po1 dnie"" i
zmieniajq ~ę warty _..• Zawae ....$t _InformOWał\? o człowieka' życie. Na drodze Wyr:łslA. stępowe~ l~dzk04ci.
Na 8tfa.iy iwłfłyc1t. g,..,.16 Kf'fIju ,Rad. '
.
ł""'"
Prź~ość należy do' idei, kWr.-.j
Do ..c~ID, ,na.t.1IrOł~wiel1ei, StaliR
~ dokładnie - móW" 'ł'Oi.mt ły f/lbrzymie Przeszk~y;'Trzeba by- najpi~lejsZ)'m wcieleniem jest $ta. A ,.
'N""" ctily .nat'dII' lIau.
_. Jfle ~ lO.. '\v'~ zło ogronlpej mądriitci. i dobroci, bY lin. Set/ti mi!!ouów ludzi na ca~'m
Jemu,~ ru_PTZysi§gozt.
.
. . . ~ek po<J ~._.ę- wype!nw ~. ledlipie. łrlUliał pniIl<'),.'
,
_~.
··Bft .~ '10. 'ctłOłDiekG_; stali v
:""Zawńe ma ezall ci. ludzi, ebo.: .\ftĆ:~. iwi.,LalUellCjUllZW oalee. świeeielmyś1i O nim 2l UCZllClem ........
sam chodzi koło WszyStkich li kielnią w jecinej l'ęCe; li mieew:em głębszel wdzięczności.
.
Wielki Letii"ie. ty VI Stellinie .tTwll8(lJi ;
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dać możność "wypoczynku", i "nasy-.
·cenia się szczęściem'f. Rzecz zrozuPrzepraszam tysiąc razy i proszę, miała, że prZy .takim "karkołomnym
hJ,yScie mnie nie kjęli za
pówą' rwetesie" muszą być u nas także zmę
.' od
edi Przeciążopy czeni, wyczerpani nerwowo, zużyci.
.".'łlZW'Y" P....ną.'1
załamani, odpadający, a wreszci.:: . do niemożlhvości. . 1:\a dobltek przechodzący do obozu wroga. Nieu_<'.JErlJICfl,e Chorowałem.
Ocz:J--wiście. nie niknione .,koszty" rewo:ucji.

Mak.."YIDoWiczu!

Pow1

to

kierowanie tymi
powierzymy z"har
'towanym politycznie towarzyszom. a
Radka i jego przyjaci\)ł pociągniemy
w charakterze
wsp6łpracowników.
Tak będzie słuszniej ,
4) Rozważyw.zy poważnie zagadnie
nie organizacji specjalnego czasopis-

usprawied:iwić. Może

coś niecoś wyjaśnić.

Ni....mo·"""mv

nJej będzie, jeżeli

się obejśĆ bez samo

przedsięwzięciami

ne opowiadania, nie pOSiadające Vlięlr
szej wartości. Nam potrz",bne są takie opowiadania. które od okropności
wojny imperialistyc?nej naprowiłdza
ją czyte?Jnika na konieczność przezwy
ciężenia 'imperialistycznych
rządów,
organizujących takie woj "y.
Prócz
tego nie jesteśmy wszak ,przeciw,,:kami wszelkiej wojny. Jesteśmy prze
ciw wojnie imperiaIi.~tcznej jako WC}
nie kontrrewolucyjnej
Ale jesleśmy
za wojną wyzwoleńczą. antyimperialistyczną, rewc(ucyjną, mimo że wojna taka, -jaKwiaaomó, nie tylke> nie
jest wolna od ..okropności przelewu
krwi", ale nawet obfituje w nie.
Wydaje mi się, że postawa Wo.cń
skiego, podejmującego kampanię pr7.e
ciw ,.okropnościom wojny, niew·ele
się różni od postawy burzuazyjnych
pacyfistów.
5) Macie zupełną rację, że u nas, w
naszej prasie panuje wielki rozgardiasz w sprawach propagandy ant yreligijnej. Dochodzi niekiedy do nadnaturalnych głupstw, będących wodą
na młyn wroga. Roboty czeka na. w
tej dziedzinie huk. Ale nie zdążyiern
jeszcze pomówić z towarzyszamI zajmującymi się propagandą antyreligij
ną na temat Waszych wniC'sków. Napiszę Wam o tym następnym razem

A. ISAT10W

Kozac~~ du~ka

O

Stalinie

Hej, radzili raz Kozacy
leąwie za13nil zorzy błysk,
rozważali, rozmyślali

po

kołchozach pięknych

SVJych.

Gdyby do nas, mili bracia,
Stalin zjechał jako gość,
to by mial pOlIatrzeć na co,
bo dobytku u nas dość.,

żaden sposób nie może
Maksymowicz!L Bez niej
jest zastój, gnicie apaTo byśmy się pochwalili
biurolc"atyzmu, podcina.
inicjatywie twórczej kja
pokazali śmiałą twarz.
Oczywiście, samokryPrzybądź, przybądź tu, Stalinie;
...."'...t..;..... dostarcza materiału
wrogom.
ojcze, towarzysrm nasz.
tym względem macie całkowitą
rację, Ale dostarCzą też materiału li
My wyślemy ci naprzeciw
daje Jbodziec) do naszego posuwania
stachanowców naszych kwiat,
Się ~przód, do' wyzwałania się twóra dżigitom damy konie
czejenergii mas pracujących, do roz i
co najlepsze z naszych stad.
woju: współzawodnictwa, dla brygad'\
uturjnowych i td. strona pozytywna:
Będziesz jechal poprzez niwy,
równtmaty i przeważa negatywną.
będziesz się dziwowal nam,
'B.y~ może, nasza prasa przesadnie
ile w polach barw przebywa,
uwypUkla nasze niedomagania, a nie61 Prośby Kameg\1lowa ,.-elnić nie ja k się w rosie kąpie lano
kiedy' nawet (mimo 'woli) afiszuje je.
J. W. Stalin' i A. M. Gor/ci
mogę. Nie mRm (,7.<'l.SU~ A 7.re::-ztą, cóż
To jelrt możliwe, a nawet prawdopodo
ze mnie za kry1yk, u diabla!
Będziesz jechał, to zobaczys2
ne.· 1: to .jest oczywiście, źle. Dlatego • Rzecz podstawowa polega teraz na ma ,,0 'wojnie", doszliśmy do \vnioTo wszystko.
pełen dziatwy kolchoz nasz,
domaJacie się, aby zrównoważono (;a tym, źe wśród młodzieży nadają ten sku. że nie ma obecnie podstaw do
.b""" po'wiedział _ przewaźono) na- nie malkontenci, óecz nasi bbjowi kom \\~da\vania takiego czasopisma. Są
Mocno ściskam dlań i życzę ·Wam dzieci na,,'ze jako maki,
J"&"
somolcy - zaródź nowego licznego dzimy, że bardziej c€J:.owe będzie oa nad nimi zorzy blask.
sze niedomagania nasZymi osiągnię- pokolenia bo:Szewików _ burzy~,eli mawianie zagadnie n wojny (mówię o zdrowia.
I macie tu, oczywiście, rację· kapitalizmu, bolszewików "i- budu...mi wojnie imperialistycznej) 'v istnlf>ją
Dzi"ki za pozdrowienia.
wypełnimy stanowczo i nie- czych socjalizmu, bo!szewi~w wy cych czasopismach po:ityoznych. Tym
Na. tym święcie, na kozaczym
J. STALIN
~~łc,czi1ll~ Możecie być tego pewni.
zwolicieli wszystkich
UCiśnionych i bardziej, że zagadnień wojny nie moż
Powianają. że potrzebny jest Wam .zabrzmi ci dziewczęca pieśń,
ujarzmionych. W tym nasza siła. W na odrywać od zagadnień polItyki,
2) Młodzież mamy różną. Są maJl:on tym też rękojmia naszego zwycię- której wyrazem jest wojna.
lekarz z Rosji. Czy to prawda? Koga wzlecą strojne E17,mQloty
tenci, ;znużeni, zalamani. (Jak np. Ze- stwa
Co się tyczy opowiadań (I wojni2. to byście 111iann,v]cie chcie:i? NapIsz- w warkocz nieba jedwab wple.$.ć,
Są' dziarscy, pełni radości życia.
3) Nie zna.czy
to oczywiście. że przy pub.r.kowaniu ich tru·ba bl'!Qzie
. woli i niezłomnego dążenia do nie powinniśmy się starać zmniejszyć stosować poważną selekcję. Na rynku cie - przyś~emy .
Od wysokich skaJ Kazbeku
,
liczby narzeKających, jęczących; wąt kSięgarskim figuruje mnóstwo opo.T. ST.
1I"~;ią,gnięc:ia zwycięstwa. Nie może być. piących itp. drogą zorganizowan"go wiadań j\terackich malujących "okropo kaspijski szumny brzeg
17 styc7nia r. lJ:i3
teraz, kiedy zry\vamy
dawne ideologicznego (i vvs7e:kiego innego) pności" wojny i wp:łjających wstr8t
dni Hozaka 8ouiec1.;iego
w życiu a tworzymy nowe, kie- !la nich 0;idziaływania;
Prz~ciwni::, do wszelkiej wojny (nie tyl.ko do imDrukow::\ne po raz pierv.rsz:v wedłu.2:
b ' si utarte drogi i śde.;ki a Jedno z głownych .,:"dan DB~zeJ parh:, peria~istycznej, ale i do wszelkiej in- 12 tomu zbi~rowego wydania dZIeł w T'lyn~ niby ciepły śmiech.
_urzy ę.
.'
le ,naszych orgamZaCji kulturalnych. n3- nej). Są to burżuazyjno - pacyfistycz języku rcsyjsl<im.
Tłum. K. l. Gałczyński
toruJe. nowe, meularte, kiedy ca
szej prasy, naszych Rad polega na
ludności, które. żyły w dvbr~-I tym,. że.by ~orga,!izować to oddzialy~
wykolejają się l schodzą z WI- wame l oSIągnąc
powazne wymkl.
urodził się
tli
. ust"puiąc drogi milionom za- D1ate~o. my (nasi przy.jaciele) w 7U~~
~.
..
h d
.,.
pełnoscl przyjmujemy Wasze pr'Jpobw<8nych I pomzonyc
awmeJ lU- zycje:
di1 - nie moźe być, żeby młodzież al założyć czasopismo .,Za rubież~",
jednorodną masę sympab) wydać szereg popularnych z1:>'o:'
tyzujących z nami
ludzi·, żeby ni"! ków o "Wojnie. dom."wej",. do której
'. .
.,
ł
to pracy przycIągnąc nalpzy A. Tul·
było w mej rozwarsh,,-:ema, roz .a- stoja i innych artystów p:óra .
. Po pierwsze, są wsród młodzipTrzeba tylko koniecznie- dodać do
Tysiące ludzi napływają do niedla dobra na<,.ej ojczyn>y, dla dorozpocząć swoją owocną dzlałalnoś~.
zamożnych rodziców. Po tego. że żadnpgo z t"ch pr,,(·dsięwzięć wielkiego miasta Gori, połOŻ CJn2g0 u
bra calej ludzkości. Wasze iycie
całkowicie poświęconą sprawie pro
~
nie możemy powier~yć kierownictwu podnóża gór Karialińskicr w Gruzji
.lest dla nas wspaniałym w"'"rem
letariatu i socjalizmu. Nlkt na świe
.
. l )
l Radka a!;li klóregoś z jego pr"vjaciól, Tu, w Gon. znajduje się dom, w któofiarnej służby dla narodu radzieccie nie uczynił dla ludzkości tyle,
.łfte"/hJ~lE~u na sytuację socJa ną m o Idzie nic
dobr", 7.,miary Ranka czv
rym w roku 1879 urodził się Józef
kiego i naszej wielkiej ojczY'tny."
ile tych dwóch naiwiększych ludzi
tO ·nie każdy ma d~ść nerv,:ów, ,o jego sumienność Idz,e o legikr; wal Slalin - wódz mas pracujących caW ciągu osl~\nich dni domek, w
- Lenin i Stalin".
rozeznania na tv, any \ki frakcyjnej, od której (Izn. od wal- lego świata.
którym urodził sie wielki Stalin, ZW12
Postępowy pisarz hinduski, ~ulk
gigantycznego burzenia te- kil on i jego przyjacie'e nie odżegnali
Od wczesnego ranka I do późnego dzili ludzie przybyli z Moskwy, Le- Radż Anand wpisał taką uwag~!
CO stare. i gorą.cz. kn\vego WZ1l0sze się w zupełno~ci :pn7ost1ły
pe\vne wieczora zv.';edzający oglądają z za- n'ngradu, Tbili'i, Chabarowska, Kijo
..Przyjechałem, do Gori, aby dotego. co nowe. dostrzec ohraz ważne różnice zna ń, które będą ncha;' partym oddechem skromne urqdze- wa. SaratC)\va, Teodozji, Ria.,anl3, Ba
wiedzieć się o dzieciństwie &Ialina.
co konieczne. a więr, po7.ądine ich do wa'ki). Hislnria nas~ej nart ii nie domku gorijskiego. Swoją w)rą- ku, Jerewania, Miń.:ka, KirowoJ..ndll,
Zadziwiające było i jest życie lego
maio przy tym pod ob- (i nie tylko historia nasz"i nartii) po- cąmiłośc i wdzięczno!;c dla Slalina- Rygi, Tallina, Krasnodonu, Ar~han
człowieka. Dzi~ki sile swego rozu·
owej
rajski-:j siehtnki w:za. że lngikfl r7.eczy siln;clsz3 jest wielkiego budowniczego kom',lnizmu gielska
i
Ałma
Aty.
Słowa
mu, charakteru i serca, ten ·vie]kJ
"po\V'sz<eclmE~j pomyś?Jności". która ma od logiki ludzkich zamierzpń. SlliSZrewolucjonista dokonał zdumiewa"ryp~:)\\'iadają pełnym~ wzru~zcn~a I wpj~,ane pl"7.ez. nich d~. Ksieg.i Pamiąt
sło",raml w uwagach, ktore staJą SIę kowej wyra7.aJą miłosc całego n,lrojących czynów.
Może góry Gruzji
żywą kroniką myśli i uczuć milio- Idu radz;('ck'pgo do Stalina - genialdaly mu tę siłę ... W młodOŚCi Stalin
nów.
nego wojza i' najlepszego nauczY2'iepisał wiers7.e.
Działalność
Shuma
W lalach Wielkiej Wojny Narodo- la.
łączy w sobie poezj~ z odwagą".
wej imię Stalina pobudzało ludzi raWert"jemy Ksi~gę, wczytujemy się
Widzieliśmy w Gori młodcicż pl zydzieckich do bohaterskich czynów w jej karty ...
byłą z Niemieckiej Republiki Demopod ha,lem obrony ojczyzny oraz hi.. Przybywszy do GQri z dalekiego kratycznej. Po zwie-:Jzeniu Domu, mlo
storycznych zdobyczy Rewo~ucji Paź
Kazaf"hsf.:łnl1 z niezwykłym W'Zl'U- dzież z przejęciem dzieli si~ 'vVraźe'"
dziernil"owE'J. Odwiedzając Gori w 0szeniem . zYliedzaliśmy historyczny nian1i. Nastęonie z polecenia sWuich
kresie wielkich doświadczeń, '{\óre
dom, w którym narodził si~ '",ielki towarzyszy kierownik delegacji wpibyły
udziałem
kraju socjalizmu,
geniusz ludzkości, Jó.zef Stalin" sal do Ksie gi:
składali
oni przysięgę
że
do
napisali !'"łchoź,,;cy kazachscy.
"Zwiedzenie tego historycznego
ostatniej kropli krwi bronić będą
"Zwiedziłem to miejsce, '" kti'Domu, podobnie jak i cała podróż po
swej ojczyzny, bronić spraVJy Lenina
rym słońce wzeszło nad ziemią... w
ZSRR pomogą nam w walce o zjed- Siali na.
którym urodził si~ Stalin, twórca
noczone, niezawisłe, demokratycz..Wyjeźdźaj'\(! na front, ślubuję wal
szczęścia, Stalin wódz prawdy"
ne i miłujące pokój Niemcy. Wierni
czyć o szczęście mego narodu jak
_ pisze absolwent Leningradzkiej
naukom Stalina, pragniemy zd"być
przystało na żołnierza armil 3talillow Akademii Sztuki.
wiedzę w Imię szczęścia ludZKości i
skiej, z imieniem Stalina na ustachTego dnia, kiedy bawiliśmy w Goutrwalenia pokoju na calylU świe
naprzód do zwyc!ęstwa".- Tak brzmi ri, przyjechała tam grupa studentów
cie".
zwięzła uwaga porucznika Armii Ra- Instytutu w Jerewaniu, która odbyła
Tak oto piszą ludzie przybyli z rozdzieckiej Kiriano\va.
wycieczkę z Jerewania
do God na maitych krajów, ludzie rozmaitych na
Skończyła się wojna. Odwiedzając rowerach. Przywieźli
oni do Domu rodowości, którzy odwiedzili oori.
domek, w którym urodził się Stalin, Muzeum czerwony jedwabny szt'ładar Pełni głębokiej. CZCi przybywają oni
ludzie radzieccy wyrażają swą nie- z wypisanymi na nim słowami do domu, gdzie 70 lat temu urodził się
złomną wolę' pokojowej. pracy
na wdzięcznoŚCi dla wielkiego Stalina - wielki Stalin, którego Imię, jak jas~a
gwiazda oświetla drogę całej ludzkoschwalę Ojczyzny.
za szczęśliwą młodość.
Sludpr.ci i wykładowcy PaiistwoWidzieliśmy w Gori przedstawicie ci w jej walce o szczęśliwą przysdość,
wego Instytutu Pedagogicznego im. li z"granicy; Spojrzenia wszy,tkich o trwały pokój I przyjaźń międzY naLenina w Moskwie w następujących UP"~iwych ludzi kuli ziemskiej, wszy- rodami.
słowach wyrazili swe ucwcia:
stltich prawdziwych bojownik"'..... o
"Wszędzie, dokąd poś,!e nas Oj- pokÓJ, demokrację i postęp zwracaczyzna, w każdym zakątku naszego ją .ię ku Stalinowi.
niezmierzonego krajn, w który.fi
Czytaliśmy pełne wzruszenia ~ło
wypadnie nam pracować !lad wy- wa napisane przez chłopów czer.hochowaniem budowniczych społe- słowackich i, albańskich, którzy przyczeństwa komunistycznllgo, będzi'l jechali do ZSRR, aby zapoznać.,się z
nam zawsze towarzyszy~ obraz na- osiągnięciami' kołchoźników rad~iec
szego ukochanego wodza I nauczy- kich w ich walce o wysokie plony, o
ciela - wielkiego Stalina. Będzie- W"lrost dohrobytu i podnipsi.enie pomy wychowywali dzieci I młodzież ziomu kultury.' Zapoznaliśmy ~ię' z
w szkolaeh I wyższycb "ak ladach wypowiedziami dZiałaczy społecznych
naukowych, biorąc ża wzór życie I i kulturalnych Koreańskiej Rep"bliki
działalność
rewolucyjną
naizego Demokratycznej, mieszkańców daledrogiego Stalina·:
kiej Kuby, Indii, Niemieckiej RepuGorącym uczuciem i en1uzjazmem bliki Demokratycznej i Finlandii.
tchną słowa komsomolców z ArmePostępowy pisarz brazylijski .Jor
nii.
ge Amado po zwiedzeniu hlsłorycz
..Tu w Gorj znajduje się źródło ,nego domu w Gorł:UJął, swoje ~szczęścia ludzkości. Góry Kartallńtenla w następująCych słowach:
skie były ,gniazdem, górSkiego orla.
;,Statln. dnia a.isiejszego -- to
nleustraszonego bojownIka o szczęś
wódz ~łego ś'wia~gó' pro..,tal'ia
cle nar«!diiw naszej OjczY'ZIIYtu. Stalin .... ,:$0 lIYlJlboltwóręzych
Związku, .Rlldajeckiego,,' przyjmijsU klasy ioJJotniczęj.ie.J zdo~~;;I
ele. TowarzYszu tilłaU.., nasze 1'0I'ŹąIUenłą ł bn«!~"!11a, Tu, w G,9ri;
rące kOlUsolUlIlskłe' pol!drowlenia.
w tym iIlu~ulll: zdaJerIlY sob.I~ l<,ra.Z całej dUszy,iyczYl"Y Wam d ..brewę z~;>$kl\d."Pochod~teDwY~
lO .l!drowla,dłuflcJi 1ałiyeia j sU
k*owie.~wie~'~ ~.by
u

Tam, gdzjp

Józf'f Stalin
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ImponUjąca .akademia w Częstochowie

Grudzień
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'z okazji 70· rocznicy urodzin Józefa Stalina

czwartek
D

~

•

•

l

• d,oS •

.

Str.•

wtrosce·o zdrowie
mieszkańców częstochowy'.

WYDZIAł.
PLANT ACJI
Zarządu
Miejskiego zasadził na josieni w n"*.

dzielnicach Cz"stochowy 600
drzewek. Ponadto UPOlZ'Itl!>O
wano szereg istniejących zi ..:.. ńeów
nych

młodych

oraz pfzygotowano wiele nowych.

~ OtOl!.!lnym" wspama yml -Wffi- zanei, walezą,ey iii białoparć\yjską
Potem sly'/'ymy historyczne ro,.
Aleja Armii Czerwonej (trasa W.Z)
kami 1!.gmnu. radzieckiego rOl:1l1oczę k.ontrrewoluoją. l w pełnym napię- kazy: z dnia ~5 styc;1:nia 1943 roku, obsadzona zostala czterem!! rzędami
·Uehmurzenie i\I1'tielU\e
l()k:Ul'l.,; Il4 8ię .ttl najpioT>nicjsiilazakadcmii, CIa, obrazie z~bac~l~śmy . wi,:lkość o ~ierwszYrn prze:nrnaniu hitlerow. drzew:
w 2 rzędach zasadzono
. .usta, tcl11Peratura dniem do _l. s,. akademia ku czoi 7'O.lecitl. u,.adzin poswięcenla 110. lud1!l radzie~k, lC.~ w s~1~1 obrcny, o zniozczeniu 1~ dy~y~~:~. s~:~rz~st~Wó;:s/~~~;::~:
c., /lOCą około O st. e. WI<ltrY .!<lbe ~elkwgG
"
d
. 1 Z J_' walee O wolnpśc kIMY pl'acuJąc0l· __ ~lil
tV·11~y dział i n\e1.lic~oców zaloż()ne'o'talyn~ .•"-I'Woln•• ~I'
toG za wltzystklc I u.c-"t
•
. • .' . •.
•
o "
..
".'0
"00
JIIlenne.
' . .
•
I znów słowa Wodza o ·pier'N- nych Ilos~1 1I1~e;n. sprzętu, wolę- (do koń,a) oraz na ulicach: Sulkow.
pracy nł! oałym 8Un6ct6 JOI'Jcfa szym 'pianie plęcioletnhn. l znów tych do l1lewoh. Jcncach. Dalej roz. sl'iego. Staszyca. Jasnog6rskiej I N ••
..
'Stalina.
w żywym obrazie wid~my, jak wieś kaz z dnia 2 luter.;;-[} H143 r. i na ko· rulowicza a także na D~bowei o III~
d! l.
nlec rozl
d i ??
104
nej długoścl około 2 tys. metrów.
lla 8tolfllm l''I'c::ydi!llnym Mriedli ra z ec"a 2Iwy~ięża w walce l1l we·
,az z. n a -~ czerwca ". 5
Na wiosnę przewiduje się zasadze.
"-t awtCte
.. l e
l
... t
wrogiem , jak
rc-'llizująe
roku.
ZWYClęnie 500 nowych droewek. jak ró"'",',,prt:cU<J
8pO.eCii:e"s
1114 wnętrznym
d,z'
.
.
"
litwa nakazuJ,jFY
PI
Cparadę
' •
•u
'>u
•
1EA'l'R WIELKI - flieczynny.
.
. .
..
' f'!!. leckle plany g0f'l"lodarcze prze·
. na
acu zel wonym w .,,0, uporządkowanie zieleńców przy ul.
'l'EATJl KAMERALNY ~ niec~yn- pr::edstaW'!C!ele ptwtił polttyecnych kszt!łłea swą gospodarkę z indywi- skwle.
l-go Maja, placu ratusZOwYll1, placu OlI
U.
i oW4Cyjnie witani cz~stOCQ.rW8(,Y dualnej, egoistycznej i .zacofanej w
W~zystkie rozlmzv z pcdpisem: szyńskiego i Id.
(Ski)
:;Tzodownicy pracy. Dumnie WZ/IO- gospodarkę kolektywną, nowooze- Kreml, Naczelny Wódz, Stalin.
.Ję
M_-'
-,Dr.ftOMIl sną, 500jalkJtYOl\llą.
I t emil przez dalsze ob~azy prze.
....
S"y
..
P'
","",
,.~,.,
VWv
~ "
sztandary organizacji partyjnych z
TeraJ; Stalin mó"i o nowej kon- wija się pieśń o ojczyźnie, o "na·
częstoćh.ow8kich fabryk.
stytucji ra~eckjl!j. Gdy padają szej ziemi wolnej i szerokiej" .
..Le~
słowa: .. To. co iOostało osiągnięte w
W piątek dn. 23 bm. o godzinie II
*"lJleści" Kościuszki 1/5
O wielkim żyd" i wielkiej pra· Zv,iązku Radzieekim, może być o.
Sl:"szymy .iesz~z~ słowa Stal'n", Że rano stawl,! si,! do rejestracH r~.llf""
1IiB". ~ aodz. 16, 18. 20.
.'1'ccu" I Aleja 12 - "Syręna".
cy eelowie1ca, którego imieniem hll- siągnięte i w innych Iqajach" _ na .. kazdy naród je"t równoznaczny osobowych Aleja"'l nl~i:czy:i.ni
drugiemu narodowi".
rocznika 1912 na Ir'ery D. E. F. G•.
... 16, 18, 20.
. .
,
Z~lasn" należy się z dowodami oso.
,JłłI1t,.k". Armii Ludowej HB\)- d,ę1e nazwana nasza era, mówił sali zrywa się burza okla'l_ów. Bu·
tow. Pilawka, I sekretarz Komi. rza oklasków zrywa się też po slo- Potem WIdZImy scenę w k.Olc'IO' bistymi oraz z fotografią o wymie•
• ta narzeczona" - 16, 18, 20.
Mówił O wach Stalina, ~e .. socjalizm i demo. zie, gdy jeden z kolchcźniJ,ów opo- radl 3 x 4 cm.
rotopIastlkon Państwo Izrael tetn .Micjskiego PZPR.
(l'iIęatynll, Tel-Ąvlv, Hajfa. Jero~o- t01t'arzy,ozu Stalilli~J ja/co o WOd'~lł kracj.a SI\. nięzwy~iężone". . Gdy ~a wiada tflwarzyRZ'lln fl pl'Z':v,iljdu '':0
•
Wiell.:i6J· Rewolucji Socjalistycznej, zakoncze~le l,ladaJą slo:va, ze ZWlą- przez Józef" Wis,ol·inllowi~za. Wio
. .
.
zek RadzieckI otrzymuJe "konstytu· dZlmy wzrtl"zen'~ ]"dzl. kiorzy do.
!II ...
J(tko o .wodzu . ",:!ędZyn~To~o~:JO cję, traktującą o owocach nasilych windu.ią się. Ż~ J."'z~f "Yis~ariono·
SZKOLNICTWO
p.r~leta:·!atll. JlcJoWłł ~ Jozcfle cta-lzwYcięstw", na $!l.li fOlllegl\ją ~ę 0- wi~z interesowa! 'ł' 7,.1'.'0 ich coW ,POLSCE LUDOW'EJ
lmlC, Jako o przyłl)odcy POkOjO-lkrzYki ,.Hurra! Hurra! Niech żyje dzicl'ln'ł pracą i codziennym życiem.
W czwartek, dnia 22 bm. o !Jodzlnl"
p$iąslta" Żyrmerskiego 4.
wych sil śu7iata,) ja Taj O cnorąiy"" towarzysz Stalin!" Zpbran! powste.YVreszr.ie t?,ńce ~ żywy, ognisty 19 odbędzie się w SlowarzysZtllllU
.,Staromiejska" - Stary Rynek 30.
l. Leffibke, Raków, Towiańskiego świalowego pokoju. Mówił O towa- ją i zrywa się na sali Międzynaro· kozRk. pełen temperamentu mazur. ..Ognisko" XII odczyt z cyklu .. Zagadrzysz" "ta Unie, J'ako O sDrdecZM'!lłn dówka.
' .
nienia Polski Współczesnej" n.t. Szkol~w ..,
~
-,,_
CaJosć zak"{lczv!
symbolt"zny t'l- nicIwo w Polsce Ludowej". Ollei"1
i tvypróbowllnym przyjacielIt PolPotem mów na scenie słycho,ć nicc ~ ,.Hbt i sierp". Rozlegają: wyglosl Bolesław Stala.
.
ski. Siow!f jego pl'Zerywf!7l€ by?y pieśń o ·Stalinie. ..ilplewa pio!>nkę sie zn"W\l bUl'7liwe oklaski. I znów [
okla~1cami i burz/hcymi manifcsta· tę lud, śpiewa
miasto l wieś" -- zebrani pnwstnją l RflonŁanicZlIlC CZĘSTOCHOWA - NOWY OSRODl!K
ajami na cześć towarzysza Stalina. płyną jej słowa.
intonują Hiędzynarodówl{ę.
AKADEMICKI

PJł06N02A POGODY

I

:ich

T AT .

~

'
I o:::J

Rai-stracla

M ...... ;

rezerw osobowych

I

Ciekawe Ad"'lyty

WTEKLD
".1.

.33

po,etewl; Ratunkowe.

::-3: Strat Pozarna.
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'Tabela wYlranych
57 Dei loterii
n_bieB ciągnienia VI klasy
WfllTaaa 3.Il00.Il00 fi padła na
" 53192.
, Wnrano po 1.841&.0110 zł padły na
IfrNr: 5lS' 26887 2'7365 34658 97893.
WYlITana 500.0041 zł padła na Nr:

854«.
WJ'lITane ~o 200.1100 lU padły na
IbNr: 6\l69ó 80358 87031.
Wnrane po 1041.000 zł padły na
lIrNr: l1i642 45886 46184 60312,
Wygrane Pe 40.000 zł padły na
NrNr: 5130 14309 16432 19052 49882
10119 51105 '15859 91284.
Wyg,aae pe 16.000 zł patlły na
NrNr: 7978 10798 108112 18007 20496
8lf24 113a60 26989 26141 2(;568 27461
27715 30199 83884 37266 37780 38485

"Niech żyje towarzysz StaliII, o·z kolei wchQd~imy w ciężki i ho· Akademia ta pozostanie na zaw-j W piątek. dnia 23 bm. ° godzilIl!', 19
stoja śtl.'iatm('€gtl
po/wju!"
haŁerski okrc'l Wielkiej Wojny Oj- sze W pami"d ki uczc~tników. To. starani~m ZWiązku Akademlc.kle!Jlt
, ~rjech żYJ'e nam wódz i ntiuc?y- e"",źJ\ilłllej. Na chwilę Zlll!.jdujemy warzy 4~ Stalin ~tH! gie jeszcze bliż- Mlodziez~ Polskiel odbędzie się w
,.,
7'
.
I P
fll'
.
..
dl
k I .. Ognlsku odczyt n. t. .. C~fl5łocb!lWil
ciel" - "Sta·lin, Sta-lin, Sta·lin" ~Ię w ziemla?-ce generll. a ~':" o· szym, ]eszoz~ zywszy,;,. a. sete J - nowy ośrodek illiadluni~ki". Wt'
_ rozbrzmiewało
nięsk"ń:r>enie ES wa pl'1ly $i!loS!~ \Vp!oĘołomskleJ.
częstochowskich rcbotmkow.
wolny.
'11'

I

tysiąca

robotn;czych i

...

oiilYo'h pip.rsi.

,

pra;co1l'n(·

t I· - t
re •I
no ej epoki w dziejach

W części artystycznej akil.demii
C~ę·t'.ochowa.
dalą
wSl!:ystko. (lO
miała najlepszego. We wspaniałym
Imontażu artystycznym wziął !l'dział zespół teatrów państwowych,
partyzancki chór "Pochodnia" i
częstochowska orkiestra
symfoniczna.
Oto obrali

przem6wien!a Prezydenta tow. Bolesława Bieruta)

(Dokończenie
(Dokońc?enie

pierws~.

ze 8fr. 2·iej)

Na tle czerwieni Pęku sl!tanda· Polską i ZSRR 21 kwietnia 1945 r"
rów, górujących nad tłumem, wHo Towarzysz Stalin powiedział:
"StOSUnki między nas~YIl1I kNja
niala znana. i drogą. sylwetka WieI·
mi obfitowały, jaJ< wi",domo, w cią
kiego Bojownika SocjaliZ1llu, odtwo
ilU ostatnich pięciu stuleci w clerzona wiernie przez aktora Fogla.
menty wzajemnej nieufności, nieNa zamarłą w ci'1~~' salę popł:vn\!
chęci i nierzadko otwartych konly stalinowskie słowa o Rewolueji
Oiktów zbrojnych. Stosunki tą,kie
Pddzierllikowej.
Ul19 IIUIl7 65066 67739 70133 70669
o.tabl.ty Obydwa nasze kraje i
'4H7 76180 76797 nll~o 9147U 9S117l
Gdy zamilkły słowa Wodza. na
wlImacnlały Imperializm niemiecki.
.5207
proscenium wpadli czerwoni party·
Zllaczenie niniejszego uklatl'l polega lIa tym, żę kladzie on kres l
wbija ostatni lfWóid>l do trumny
tycb dawnych stosunków mi'ld~y
naszymi krajami oraz .twarza realne podstawy do za~t~plenla dawnych
&'lU NAJlAWĄN[tJ PRPKÓW 'IV ILOŚCI PONAD 560 - l!lIOłl SZTUK
lliollrzy j~~nycb sto~unl<ów - stosun
zniżka opłat o 30 proc., a ponad 2.000 sztuk
' kaml sojUSIU I przyjdni między
Związkiem Radzieckim I Polską".
zn!żka opłat () 40 procent
Od 5-ciu 'at. od chwili wyzwolenia
Druki bezadresowe usprawniają reklamę wyrobów i usług. zawiada·
Polski, stGsunki SOjU8zU i przyjaźni
miają o odczytach, zebraniach itp.
międ~y nąrod"mi ZSf\R i PQI~ki r"cZleceniem Inkasowym moźna ściągać dłużne kwoty - opła;a moej·
szerzają się i pogłębiają, ich ws;oólseowa 5 zł .. oplata zamiejscowa 10 zł • .' nadto opł"ta w zalężności od
praca umacnia się, a stare - niechęci
sumy zlecenia.
wzaj=mne należa już do; bezpowrotfUatellścl mogą korzystać z prenumeraty zllac~ków pocztowych i zaa·
nej pnes4lości. Wielka i ofiarna Pllbonować odciSki datowllików okoli C.llościowych, dla
celów filateli·
moc Związku Jladzieckiego dla Polstycznycb.
.
"ki v pięrw~z)'cl! lalach IIOwojenlI)'e". l-ęd'lCa wynikiem oS<łbistej 1_'0
TelegrąllłY Untowe Elt wprow.dzone dla wygody klientów Zil miio·
s1<1 towarzysza St.. lilla - przyniosła
-ą Opłil!ą· Opłąta za telegr"m listowy <lo 25 wyrazów 95 zł. Różni
narodOWi P<llskiemu nieocenioną ulgę
ca pomiędzy tęlegramem listowym, a normalnym polega tylko na do··
w cllwlIi naitru4nieJszej. Rewni<'lż i
ręczeniu, gdyt iest on po nadejściu do
miejsca przeznacz",nia dorę'
dziś Po!ska kOI'l':)1sta z wielostronnej
Eł<llly
pr~ez
listonosza jako list zwykły, ą nie przez specjalnych
pomocy ZSRR. kOl'Zystli Z rosnqeej
,gońców tlllel1raflcznych.
współpracy
goopodarczej, k\lltUfalllezlIIQWY tęłefołłic~ .. ",a ~nac1l1ie zniżoną opłątą mogą być przepro·
nej, na~kowęj j techni~ej, Ęorzy',ta
w.dZllłlI!l w ,(ldzillach ,~label!(l ruchu. t.j~ od go<tz. ~:'ej do 7·mej
14no.
z wielkich doświadczeń Związku 'adzieckiego i z nieocenionych, twórTelegramem uL x l- można przesłać życzenia na uroczystości ofi·
czych rad, z OBobiste; flOlTIO<:Y j pr?y
cjalne. Telegramem "L x 2" na uroczy~tości
rodzinne,
Telegramem
ja~ni Towilrzys-;:a Stalina.
"L x 3" wyrazić współczucie (kondolencje).
304
Jak~e wielkie
znac?enie ma, na
przykład, dla pneblldowy życia wsi
polskiej
m()Żpość
zazpajomienla
dę z
<
$
o~iągnięc\ami rolnictwa ZSRR przez
trzy delegacje ch~opów polskich, dla
których te odwiedziny były nieza,lą
piPlH\ ~~Illą i p~llło",e!YI w ich ~wj<l

KORZYSTAJ Z ~m.l

l

-~
KONKURS
pYREKCJA PANSTWOWEJ FILH
Qlła8~ __

ni muzyków

erających

na

III SLĄSKIEJ

topoglądzie.

Towarzysz Stalin

kQokul'S

następujących

instrumentach:

,krz9Pce, altówki, UltolQnczela,
kontrabas, .perkusje.
1tonkurs odbędzie się 29 grudnia 1949 r. o godz. IS-tej w gmachu,F1ISll\Skiej w' Katowicach, ul Sokolskla 2. Termin ~lUil1W'1ii llQ\łPIYwa

:r 1~1949.

f.

~e 'Ił~me

w,'

'

stawek stQsowal'lYch w li'Ubarrnęgiach.
,3$8

z

wskazał,

w jolki

SPOSób pSPłldarstwo ebłoJ)Skie n;oie
r!llWWIł~ alę wldllr1ll!!i1l I!')llłaliaIllu.
likwidują<:

swoje zaeofanie i

związa

iii m~ Iledlle lub IIgrąniCZIll'le, ~~ar
piące si.. z [lleustąflnyml
kłopotami
i ,trudnościami tycIe pódstawowyeh
mas biednego i średniorolnęgo ch!'>p..

nil

St\vlI.

We wszystkiCh podstawowych za-

gadnlenlaeh budownictwa soejaJlzmu
Tllwl\rv~i/ Stlllil'l dlil wąptij~..nej
l')ilUl:ę sJ.?Ql;!łcimę; nlellcęploną ąilaii

"

'l!Ife.l~ą.. qpjlrLą

ludzkości

Q

qCl~w,ilQ-;~-

nie budownictwa socjal!styemego w
ZsRR Pal on pon~dto mistrzo.':5;{ą
i nowQp\:esną analizę podstawowych
PrGbląmów str~tegii j taktyki wojennej
opartą
n!!
doswiadezeniach
dwóch wojen światowych.

w samej strukturze systemu imperlą.
li.tycznego i dlatego Imperializm r&dzi wciąi i hoduje podżegac.y wojen>
nych.

Ale siły pokoju są dziś więkllZ!I I
rosną nieustannie, bo prIgnienie pokoju
otywla olbrzymią wlęklZOŚć lu- •
Ale Towarzysz Stalin - genialny
strateg I mistr;e sztuki wojennej w dzl na świeci", DLA TEGO WALKA
okresie wojny - je.t niezloml1~lIn O POKÓJ, W ALj{A I(T()REJ PIlZ_.
szermierzem WAlki o pokój. Kierując WODZI WIELKI. NIEZI:.OMNY aTA.•
polltyl';ą
Związku
Radzieckiego w LIN - IWYCIIlZYI
cia,gu 20 lat. po zalwńczenlu wojny
*
domowej l przed 2-gą wojną światu'
Obywatele I Tow&r~y$zel
wą,
Towarzysz Stalin paraliżował
wielokrotnie skryte machinacje pod.
Jeden z poetów polskicb tą!\.ie Clte
żegaczy wojennych.
To samo czyni slawia pylilIlie:
dziś nie"gięcie, demaskując impel'laCzlowlek stwilna Idee
listyczne zal<usy wojenne, sŁahc na
Ginie dla llleh cze'e wie!o'11il1ol1f>wych mas obroń
L\lb Idełl stwarZll cdowleka.
ców pokoju, ucząc je jak walczyć o
Ale Jak nazwilt tego.
pokÓj.
Który form,! komunizmu odleje
I w stali i betonip.
W aW::ln~ard7.ie m8~ pracuj1cyc~_ i
BuBowy lego doc7.elłal
narr.dów pragnQc:vch trwałc~o pukoju kroczy wielki Związek Radzio:!t:~i,
'Viemy jak nazwał tego cdowleka,
Ętóry \vygrał na.iwi~kszą z wojel1. W jest nim wielki przYlaclel l wadi łub
wielkim froncie \valki o pokój 'kro- kości odrodzonej, t~órc.a nowel epoki
czą oook Związku Radzieckiego :,r,,- SOCłilllstyc~lIej Joz'Il IiiIA fn.
je demokrącji ludowej.·Staje w tym
Zcbralismy się. aby w radosnym
fronciĘ> zwycię::;ki 40G milionowy, JOhaterski naród chiń:::ki, wł<1cza siG dniu 70·e j rocznicy urodzin nlljwięk
wreszcie w ten pot,:żny front nowa szego i naj wspanialszego człowieka
Niemiecka Republika Demokratyc~- nasze j epol<i - zloiyć mil n~jgorętsze
życzenia od narodu polskiego.
na.
Niełatwo jest opanować wzruszenie,
w walc" o p-kAj hcz'! s'e setki mi
!'onów l"dzi we wszy.tklch kratach ponieważ czujemy w chwili tej duchową obecność
wśród nas tego, w
świata. Towarzysz Stalin już dwa i
którym caly naród polski widzi. swe·
pół roku temu odrzuc'l i l.demas'.;pwał falSŁywą tezę podżegaczy wojen- go wielkiego wybawc~. którego czczą
nych. że naro~ly o rÓ.lnych systen13C'h i kochają miliony najlepSzych lud?;i
spo10cl.nych nie mog" istnieć obok na całym świecie.
siebie strzegąc wzajemnie pokoju.
Ogarn4a nas głęb"kia w~ru'l!ell.ie,
poniew/lż łącz,! si'l z nilmi w tlilj chwi"S".łemy gosp<l[laroze USA
li uczucia milionów polskich ropotlli.
ZSRR są różne, ale on~ nie wojo· 1<6w, chłopów, uczonych I najsłąw
wąły 7;; s')b~. lecz. wspalpra~Qwą~y nIejszych ludzi tworczej pracy umy-'
w C\:asle WOJr,ty, d,J,Czc:o Ww.c It~e słOwej i fizycznej. Ogarnia nas głę-:

..

I

mogłyby "vspołp:r~;c{).,~'ac ~ okrf"s~e bokie. wzruszenie, ponieważ serca na..i
p.>!<?Ju? f,r:,znmm.e, ze o 11". będZIe sze jednoczą się dziś w jeden ry~
~h'le wSP91I1f<\Cf~ .111 w6R~lpr~l'f\ ~ uderzeniillPi miliunew alm: potlikic~
Jest zupełnie mo.hwa przy roł· dzieci, d~lewc;zćll I mlod~l,ńc<iw. ko~
~f,r~ internacb g~sP<ld~;.ll"Yl!h. A biel I mątelf;.
jesh nie ma ch~ci wspolpracy, tQ
, ,

""we· przy jęQną,kllwYI'It ą:vdl'.
Jl'dllOCllil ~ię w jedęn ryt!!! ~. ude
macb gosp?,hrczych. pftństwa i lu- rzeniami sGtel\ rnillllnćw lierC W~'Yit.;
dlllie II1l1gl\ się lIli liDbą p<kJóllió~.
"icł:) 1>,lqzl pracy Il~ cilylll $w\~e\e.
(Z rQ~mllwy z amerYkońsl;il1\ I>l'HW słowi!cll prl'lątycll i ą'ezęrye'b ....
StaS~?nlilm dpi" SI kwietnia ,łIlWi\ch 1i'.lu' \lol~killll enl!ll!'«k ....
o
1947 r 4.ul.
!lllil!lrilWiil,mv Ciq. Willlki 114$'1; 'J'<lWjI,.
Kraje budujące socjalizm mogą r7,ys~JI j f1t.Jła\;lelyl
współz<lwo!!niczyć pokojowo z 'ysle" '2vi tJ@xJ.'41ll.lfll."W Płlńi ,il l lI'!ł'a.
mem kapitalistycznym. który jest. 51'S- wja, ku ra4o~Ciluqil Pfacul~~'"'' cą.
temem obumieraJącym, systemem tąr- legII ~wiatli ;,;.... l{oc!lilny n'!sz !1!II'og!
9iUlY~ .pf::ell kry~y$y' llliollomiemtl i TIlWiill'J!'!'&7iI,ł .. Stjl1illief Oię. ,,!,~~,;;nle
pr.UlQIWlilnstwil .. ~~wf\'ltro;llę, .. Nilt~.nllJ!!l:Irll~~'\.I;.t.~f~, pr'{.Hlil
~ląj .'
1lI1il-\ ~ilb\)'fi~OąQ , ~.!idll"·lIl'ilęlę-~~ lęilij, .ęl!i~ IliIfod pol,_lo.. • •
tYĘ,em

C,

gchowanie Fizgcz

za~!~~70~~~~~:,e

i Sport

Sukces
sportowców
·polskich
··w·
Paryżu
;~~~::~;~:~;~~::~~I~~±;Ź~~!~;i,~f~
"ols a "WII' ry 5 !'2,' (4! 1)
P
niedz.ielę

_,
_ ,
_
)'
.
W
rano przy"Qyla do czyk, Parpan, Wieczorek, Baran,!grzy zdobywają drugą bramkę z
Paryża 4?-o8obov:a e~pa polskich ~ioła, świcarz, Cieślik, Wiśniew- pośredniego. rzutu wolnego . Na,S'Port01IJCOW
.Zt;nązk?w Z~w?do- SkI.
.
gy'ego. Druzyna polska stopmowo
tcyck, aby WZląc ud.zl~l w JubtleuMecz rozpoczął się ~!nym ata- je,dnak ~yskuje przewagę i w 37
8ZOwyck .zau:odach mlędzynarodo- kiem drużyny polskiej. Już w dm- mmucie Wieczorek zdóbywa 5-tą
wyci(, o'!'gamzo'!l)anych przez. spor_ , giej minucie strzela branIkę Susz- bll'am~ę .. Już do końca me.czu Polatową Głmnaó<tyczną FederaCJę Pra
k
dl ł"
iD
cy goruJą nad przeciwnikiem
_. (FSGT) gru,,,,,,'n,,n francus7de bezy k z o 16egtO~CI . a~.
menzu
b'ył powsz'echną
V"
.
'
::- ~'f ,
ram ę w
- eJ nnnuCle s trugąl
rze a .'Wynik.
'
robotmcze orgamzGCJe sportowe
A ._,_
t
.
20"
Illespodzlsnką
Drużyna
polska
.
..
. l mu...., a rzeclą w
mmUCle '.
.
Ekipę polską Witali na dworcu Wieczorek.
Węgrzy
zwiększają przybyła d~ Pary:a na 3 godzmy
paryskim przedstawiciele ambasa- tempo i w 34 min, lewY ich łącz- pr:ed meczem, maJ~:za sob~ dwudy RP, 'delegaci Zarządu Główne- nik Kovac8 strzela pierwszą' bram- ~~owe ·trudy podrozy .. Z:społ polgo, 'FSGT, przedstawiciele polskiej kę. W trzy minuty potem CieśHk sk: zagrał bardzo ambItme, ~arZllprasy i polskich organizacji wy- uzyskuje 4-tą bramkę i ustala wy_ ('aJąc z ~unktu ost.re tempo l ""')T'ehodźczych. Licznie zgtomadzeni nik
przerwy.
korzystuJąc w P:~:. mome?ty podPolacy i robotnicy francuTY Ul"'.Ą"
b:~kowe, Wyrozmc ru:le~y wszy'ę nas~,'~ "'~. ortowcom.
Po ~r.zel'Wl
. . e druzyna p,olsl.ta gr3 J ,.kICą graczy, a szczegolme Boru~,,~ ."
'. b
\V 2
dzili
Uwagę obecnych przyciągała dele- m;co .p leJ,
1 IDlnUCle Wę- cza - w bramce.
gacja miejscowych organizacji wy_
chodźczych w krakowskich strojach ludowych.

zorl!amzowała.
Imprezę ~portową, z
udzIałem druzy n .. KoleJarza - Po-

I

I

do

owacJ

Skra' b ezk
k.
on urenc11lJ,na
O

Polska ekspedycja sportowa. mimo trudów'podr6ży, znajduje się w
stołowym
dobrej formie. Grupa bokst>rów za .W dalszych meczach mistrzostw te- I Spójnię 8:1 a rez. Skry wygrała ze
mieszkała, jako goście honorowi. w msa stołowego okręgu CZęstOChOWSkiej Stalą Elektrodyn 6:3.
gminie Ivry, której merem jest by- go padły następujące wyniki: Skra po
Po powyższych spotkaniach tabela
ły minister i prezeSI FSGT _ Mar- konała swego ryV\'a;a AZS 7:2 uzysku mistrzostw przedstawia się następując punkty prze'l! Braibarta 3, Som- jaco:
rane.
• • •
perta i Wawrzynczak3 po 2, dla po_I 'Skra
5
5
37:8
konanych obydwa pU'lkty UZYSKał 0AZS
5
4
28:17
W niedzielę po południu na sta- mański. Niespodzianką była porażka
Stal Raków
5
3
26:19
dionie . St. Auen odbył się mecz pil, Somperta do Omańskiego
Sta: Zawiercie
4
2
19:17
W Radomsku mi"jscowy Zwi<j.koZwiazkowiec R.
4
2
18'.18
karski między reprezentacjami 1'0- .
'
botniczymi Polski i Węgier, zakOll- Wlec pokonał Włókniarza My>zków
Włókniarz M.
4
l
19:17
<:zony
Polski w stoBun
I
lO
ku 5:2 (4':1).
dla pokonanych: KróL Kolejarz poko
: ,

W tenisie

zwycięstwem

~~~~ ~~~~a~z:~n~~~~;a d~~a~~?;~ę~~
ł

S ...

. 8 1

d b'

~l~~~~z

~

k

R.~~, mpe~Z:w~~~~~:.cbyYł ;;~~sador ~
pf~~~lę ~~e~i:Z~,() I~~';;!~kf~g: i ZObOWI"ąZanl"a
Menclka. dla SpOJIll honorowy punkt

'"!tk-

Marrane, sekretarz gE'n, tej órga1iłzacji - Mension i dyrektor departamentu młodzieży i 1Wlortn
francuskiego Ministerstwa Zdro'a _ Gas'ton Roux.
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n o .....n 81..

trzos twa mdyWiOd uaIne Spodzl:wanlę "Polonię" (Wars~.
me.
ł
wa) .4;> :43 (26 :17). Wynik ten byt
•

•

naJWIększą niespodzianką zaWo_
. . '
dów ... Legia" zagrała bardzo do1m:c
Na ostatmm pos1edzenm zarządu Cz. Najlepszvm jej zRwodniki
b" !.
OZTS postanowiono. że mistrzostwa M?'· _ 1'· _.
~ em y
indywidualne w kategorii kobiet i męż' Je\',R:;~, kto:y .zd,,?ył 2,) pkt. W
czyzn rozpoczną się w dniu 24 stycz- "Polonu wyrJzmł SIę Zagórski.
nia 1950 L, finałowe zaś mecze odbę'
dą się 5 lutego 50 L Mistrzostwa ro'
zegrane zostaną systemem punktowym,
zawodnicy podzieleni będą na grupy.
Do mistrzostw dopuszczeni będą tylko
ci zawodnicy, którzy w dniu 2. l!. 50 l'
ukonczone mieć będą 18 lat. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Cz, OZTS w
nieprzekraczalnym terminie do dnią
U
20. 1. 1950 roku.
-OW świetlicy na R':kowie, Su. ii
(Zryw) ze ŚwiętochłoWi~ rozegr3hl
spotkanie towarzyskie ze Stalą (Rat
kow). Zawody zakonczyly się zwy~
ID CZęstOchOWI'e
Clęstwem mIstrza Częst. OZB 12:4. ,
Sensacj me
bł"
,
piz
ą z cz~ k Y a ~oraz.,a Trze.j.
Pierwsza
runda
organizowanego
przez Cz. OZKSS turnieju blyskawicz- ,noza tym raZIł powolnOSClą. Wyn(

W tenuue sto owym

I

N'leSpO d ZleWana
.

poraika

TUrnie)
.. sla
. tk"OW k"I
Błyskawica

wyniki:
Borek Gwardia 2:0 (15:9, 15:9); Górnik ,KDno'
piska - Stal Raków 2-0 (15:9, 15:4);
Skra - Włókniarz Kamienica Polska
2:0 (15:0. 15:9); Spójnia - ZWiązkowiec 2:0 (15:7, 15:4); AZS - Włók,
niarz Cz·wa 2:1 (10:15, 15:5, 15:13);
Gnaszyn - Legia 2:1 (15:3, 10:15,
16'14) Legia w trzecim seCI'e p
. .
rawa·
dzila początkowo 12:2 a następnie 14:7
i mimo to poniosła ostateczną poraż!>ę·
W meczu eliminacyjnym w koszykówce o wejście do klasy A Skra pokonała Błyskawicę Borek w stosunku
25:20 (13:14) awansując tym samym do
klasy A.

postępu

i pokoju:

techn~czne'

(na p' r

..

RakOwa),eww:~:ej~I~~~~cj
wypunktował Liderę, w koguciej:

wodn:cy

Wrobel zwyciężył zasłużenie na punkty Kiełbika, w piórkowej: Zawalski
wygrał z Kry"tkiem na punkty w lek
kiej: znajdujący się w słabej 'formie
Dela. ngie.wicz przegrał z Piecm. ą, w
p'ł
<In . I' Wod
pO srI" leJ:
ecki wygrał z
endrakiem. w półśredniej II: Trz'p;
zur uległ niespodziewanie Zagrodzkie
mu, w średniej: Dobosz zwyciężył na
punkty Bartela. w półci~,;,kiej \!lęg
grzyniak zmusił do po<Idania się w
I-ej rundzie Tajstera.
S~dziował w ringu Caban. Widzów
do 1000 osób.
uczycieli

społecznych.

kofiew

Y·ta Symfonia. 23.00 Muzy'.

21.30

PieśnI.'

i tance Gruzinskiej Republiki ZSRR,
I: 22.10
"Zyciorysy górników' 22.25 Pro

wszelkie objawy szkodliwej dzialalnosci w l'uchu

zu

I

Trzepl"zur!!!llll

ni~raby~' w~~:~n~e l";';ied,~ę.,,~~~~:~a~'r

nego w siatkówce przyniosła następu-

zwal~zać

sp9riowynl;
3, dążYć do wzmocnienia sil obo-

v

18

spdzl·o' Wjące

uzvskal Pentak.
Spotkanie dwóch 'Stali zakończyło
pl~
III
się v.'~cięstwem tenL,istów Rakowa
5:4 p~~ldy dla nich u~yskali: Tomza
WARSZAWA. Na zakoń2zenie kur3 oraz Podwysocki i Krawczy. k. dla su unifikacyjnego dla lllO-ciu sędziów
piłkarskich w Warszawie, odbyła się
Wl
Drużyna
polska wystąpiła w na- zawiercian Góralczyk i Wierzbicki.
odprawa, na któreJ' powzięto naslę.
W.spotkaniach niedzie:nych Staj
stępującym składzie:
Raków uległa Skrze 3:6.
pującą rezolucję:
Borucz, Gędlek, Barwiński, SusżAZS zwyciężył ..marudera tabeli"-Sędziowie PZ1't1 witając historyczną uchwałę Biura Politycznego KC
PZPR w sprawie kultury fizycznej i
sportu postanawiają:
1. dążyć do jak najsiJniejszego
rozwoju organizacji
sędzlows.kiej,
świadomej nowych zadań w ma.sowym ruchu sportowym Polski Ludowej;
2. rozszerzać ~woją roIIl wycho-,
wawczą

Zlf'mle technil'znYlliJ grze
d~'3Z':in
J?Oę
.. Polonii"
(War~zawar
(Warszawa), AZS -. (wro'll (18 :17). Lepsi t;cillli 'ZI _
7.:~
cław) , reprezentacji Bytom;a oraz nie wytrzymali meczu ~o 1~ gO.~e
s~oi,:h dmżyn .. Po uroc~ysty.m. ot- N~j!epszym wśród nich b;ł y~r;tr;:t'
warcI ll,- .za~odow
o~ohczno~clOwe 1"'''l~Z, zdobywca 10 pkt., a w AZS_ie
p:zemowle~lle n" t~mac/j"O-teJ roc~- najlepszym był Ciupryk, który zdo:
mc)' urodzm WI~lklego. Wodza Ś'-''l!l był 17 pkt.
towego. Prolet~r~atll ~Jozefa Stal!~a
W przerwie mee~ll zes!lól gimna_
wygłOSIł kpt. KhmasLewsln, a orkle styków "Legii" wykcll"l Szc- <>
stra
wojskowa
odegrała
1 t
"
.eg
i ' k''"
'01 .
k t hymn
tStra- efe.~
ownyc I
l c.wlczeń akrobatycz_
{Zlec I I po.~ n oraz an a ę o 'a- I1YC'I., a zawodmcy .. Pafawa.!1"U" .tolinie.
l
k
czy l po azowe walki zft!la.nioze.
W . ~:ugim meczu w koszykówce
°
"Le::;l~ (v'Yrocław) p'Jkonaht

lonii"

CZWARTEK ,22 GRUDNIA

lo.

8.35 Program. dnia. 8.40 "Glos mają
kobiety". 8.5C Muzyka rozrywkowa. Hallo - tu mówi Moskwa
10,00 Skrzynka PCK. 10.10 Muzyka r02
Radio moskiewski~ nadaje cod.lenrywkuwa.
10.50
Informacje.
1055 nie trzy audycje w ir.zyku polskim
--o-Audycja szkolna. 11.15 "Ludzie kolcho Iw~dlug czasu połskiego):
zowych pól" - z cyklu: "Spotkanie
Pierwsza audycja od godziny 16.30
ze Stalinem". 11.35 Pieśni kompozyto- do ,7.14 na 'alach 30,8, 31,22, ~1,21,
rów
polskich
i
radzieckich,
12.00
Dzie"
30.74,
Czt"sfnchowski OZTS zatwierdlił
Druga audycja od godziny :R.30 do
terminy spotkań międzyokręgowych' z nik południowy. 12.30 Audycja dla
Łodzią i ze Śląskiem.
Z pierwszym WSI. 12.50 "Na swojską nutę". 13.2~ 1959 na falach 49,83 i 1115 metrowo
mecz odbędzie się "oN Częstochowie w Przerwa. 16.00 Dziennik popołudniowy. I Trzeda audycja od godziny 21 36
dniu 8 stycznia 1950 r, W przeddzień 16.20 Kompozytorzy radZIeccy odzna' do 21.59 na falacb 49,83 i 1115 merep. Łodz: rozegra spotkanie z rep. czeni premią Stalinowską. 17.00 Porad trów.
nik językowy. 18.00 "Dla każdego cos
W niedzielę odbywają się d~datko·
Za\vie!"cia.
Spotkanie ze Ślaskiem projekl'uje miłego". 19.00 "Niezwykłe lato" ,19.20 we audycje muzyczne od 15.15 do
slowianska. 20.00 15,59 na falach 41,21 I 30,74 metra:
się l lutego 1950 r, Ponadto
zarząd Taneczna muzyka
Dziennik wieczorny. 20.30 Muzyka. Prócz tego koncerty odbywają się v;
Często OZTS pp.rtraktu.te z Warszawą
Bokserzy t;uilwirtowa: stoją od prawej - Drogos7, FuLiakiewicz W~szkle l Vv"r9cławiem. Radon:iem, Poznanieln, 20.40
\'uzyka
rozrywkowa. 20.55 środy od godziny 22.00 do 22,30 na fa~
wiez, Bednarski, Gołda, Kita, Luzańczyk i Zając,
'
"Szpilki". 21.10 Radiowy kurs dla na- lach 41,21, 41,87, .. 1,47 i 1115 metrów)
Krakowem i Pomorzem,
4.

organizować stałe szknlenie ide
sędziów pIł kar

ologlczne i fachowe
skich.

Piany CZQSt. OZTS

I

.. Dlaczego podda!emsię Skorobogatowi? myślał
Igor nie patr~c na Olgę. Drgnął, gdy zapytała
go nagle:
A pan... Dlaczego pan... Dlaczego panu właściwie
zależy na tyrp., żebYII1i tam poszła?
.. Dlatego, że się skonfundowałem i nie potrafiłem pani
obronić mógłby :'ł'czerze odpowiedzieć Igor, Pomy!i.lalem o stosunkach pani z' Tawrowem, o tym, że doktoroTŁum, ZOftA ~
wi proponują wyjazd na Uczachań i uwierzyłem w tym momencie, źe n~e wiem o pani wszystkiego. Jeśli tak nie jest,
fi
Mówią, mówią... - powtórzył Igor bezradnie, że to ni~rh pani pójdzie i sarna się obroni".
ktoś wtrąca się, tak bezceremonialnie do jego najtajniejAni jedno z tych słów nie padło głośno, na twarzy
szych uczuć, ale zbity z tropu myślą, że Skorobogatow ma Igora widać było tylko zakłopotanie i wyr.zut.
j8kieś .niepisane prawo :do tego.
Cicltawily go t) 'lko zagmatwane sprawy sercowe.
-Zastanówcie się nad tym poważnie! To jest naru;;J7e"Wciągnięto mnie do cudii\Ych rpraw"
pomyślał.
Dle obowłązujących norm etycznych! grzmiał .sekreCzy sama moiność przebywania z taką kobietą jak Olga nie
tarz. - I to się 'nazywają .. kulturalni ludzie! u.
była wiele warta?!
Ale Igor nie mógł znaleźć' odpowiedzi.
Więc znajomość z nim nic nie znaczy?
Nigdy jeszcze do62
prawdy Igor nie czuł się tak bezradnie.
_ Nie pójdę! Jeszcze co! - krzyknęła Olga. _ Czego
- Dobrze, pójdę, - rzekła, zamyślona Olga, spojrzawchcecie ode mnie? en za normy przekroczyłam?
szy na za~ępionego Korobi{.zyna, Pójdę, ale.. Nie nn
_ On bardzo prosił...
mnie będzie uczył, ja jego nauczę - dodała z pogróżką.
_ _ Chce pan, żeby mi zrobił wykład, moralności?
"
*
lO
spytała Olga wyzywająco.
'-Dzień dobry!-rzekł Skorobogatow, unoszą!; się z lek. Igor milczał, szanował ją naprawdę; tylko tu, gdzie każdy ka na krześle i wyciągając dlań na przywitanie. - Jak się
tył na OC2ach wszystkich, mogły się zacząć plotki o jej nie- pani ma?
porOZumieniach z mętem.' Trudno było zrozumieć co wywoOlga ni-e odpowiedziała, Porządkowała myśli, ukłałilIo te plotki : czy jej nieprzeciętność jako kobiety, czy ,dała słowa: SltOr'1bogatow patrzy! na nią ,uważnie.
teł ćprzyjaźń z Pawą Priachiną. Ząchowanie jej. nie dawało
Doszły go ·.[1·'1Chy o jej dziwnyCh stoStmkach z Tawropi-żecieźiadnyeh lm temu. powodów.
wem i postanowił od razu lIię w to wtrącić. Nie oczeki~nTontnR-

KOPTIFU-'WA

.i\\'łoit dr.Ario.newa
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znękany

wał co prawda natychmiastowego przyznania się do winy,
ale liczył na pewną skruchę, a w naj gorszym wypadku
przynajmniej na zgodę na przestrzeganie pewnych pozo'
rów. Nie mógł jednak odnaleźć żadnych śladów skruóy
na jej twarzy. 11alowala się na niej duma, skupiona złość
i zdecydowany upór.
Skorobogatow patrzył na Olgę i zastanawiał rię. Znal
swoje prawa i obowiązld. Uważał, że ma pełne prawo'
broni~ kobiety przed tyranią męża lub rodziców, walczyl
o prawo do pracy i nauki, był w ogóle zwolennikiem peł
nej swobody kobiet. W danym wypadku widział tylko
możliwość naruszenia norm etycznych i zdecydowany był
walczyć o ich utrzymanie, niezależnie od płci winowajcy.
Ale wyraz twarzy Olgi rozdrażnił go i rzekł dui~.
ostrzej, niż zamierzał:
- Co się tam li was dzieje?
- Gdzie? - spytała ft}okojni,,:, )~lt pyta!. IV swoim cza·'
l'ie Igor.
- W waszym domu ...
- Wydaje mi f,;ę, że nic zhgo się nie dzi('i~ - odpo-,
wiedziała Olga, patrząc na niego śmiało spod gęstych, tihl'"
gich rzęs.
...
Skorobogat~w sponsovrlB!:
- Proszę nie udawać dziei.cZJ'llki!
. '
~ Nie udaję ... I w ogóle co to za ton? Mam wra*JlI~,
że zapomnieliśeie kim jesteście: sekretarzem rejonowegq kO<!;·.
mitetu. '
" .
-:- Nie, to wyście f"ię zapomnialy!- krii\Ykną! Sko~
bogatow.. " Nie podoba mi się wasze z,chowanie.

(dalszy ciąg nastąpi)

