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D~iesiqtki tysięcy łodzian włqczajQ sie do czynnej walki OPokój
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W drugim dniu zbierania podpisów pod Apelem Pokoju zaroiło
się nasze miasto od agitatorów po
koju1 którzy uformowani w „trój
ki" odwiedzali mieszkania. uświa·
damłając 1bywateli o celu pl'Owa·
dzonej obecnie ·akcji i zbierając
JJOdpisy.
'fr·zeba· stwierdzić, że w każ
dym mieszkaniu agitatorzy spoty
kali się z niłym i serdecznym
·· przyjęciem, ze wszędzie podpisy
pod Apel Pokoju kładzione były z
całą świadomością i zdecydo:waną
wollł sparaliżowania podłyrh iakusó'lł imperialistycznych podże-
g~czy wojennych.

Lódź i województwo łódzkie żyje w
chwili oh~cneJ ;;prawą akcji zhierani1t
podpisów pod apelem pokoju. We
wszvstkich
powiatach, gminach powstały
'
Komitety. Obrońców Po1~oju, które W
tej chwili zajrnuj<J się rozprowadzaniem list i legitymacfi dla agitatorów
poko111. :Va terenie wojeu:ództwa do
akcji tej zgłosiło się 55 tys. obywateli.
W ruchu obroi1ców pokoju czynny udział hiorą zarówno chłotii, jak i robot-

nicy, inteligencja, duchowieństwo, kohiety i młodzież, partyjni i bezpartyjni. W 80 procen.tacb gromad stworzyły,
się Grninne Komitety Obrońców Pokoju, które w s::eregu miejscowości przysiąpiły ju; do aktywnej pracy.
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KOMITET OBROŃCÓ)\I POKOJlJ

. -"""~·

Z .Komitetu Blokowego nr 7 na
Dzielnicy' Górnej-Prawej wyszły •. ~zo
raj trójki, składające się z robotni·
ltów i pracowników umysłowych, 1>ar
trjnych i bezpa11;yjnych. Podąźamy
.:r; jedną ą nicłf. Wchódziluy do dom~
przy ul. 1\Vólczańskiej 148.

W P.iei.-w~Zj'lll mieszkaniu zastajemy ob•. ~irosława . Szwarca, ucZl\ia
gimnazjum. .
- „~koda, że matki nie ma w do
mu. Oni' zdee~'dowaqa jest walczyć o
pokój. J..a także. · Nie \vyobrażam sobie wprost, aby łoti'om udało się narzucić w0j11ę. Ja pragnę się dalej
kształcić. Tysiące młodzieży polskiej
ma
samo pragnienie. Będziemy ze
wszystkich sił .walczyć o pokój! I

Do sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Ołirońr:ów Pokoju napływają
stale meldunki o przebieg·n akcJ·i. Gdy
OD""daj
11 maja rozpoezęła się akcja
""
składania podpisów natychmW.,t w ciqgu
kilku l.."Wadrans6w ::ebrano ponad kilka
tysięcy. podpisów. Wczoraj ruszyły jui
tysU!ce „trójek" agitatorów pokoju, kt,ó
re we wszystkich 1idwied=anych prze:;
siebie mieszkaniach spotylwiut były 1
niezwykłą serdecznością i zrozumieniem
ich pracy. Charakterystycznym momen
tem dnia wczorajszego był ogromny na
pl)'!V „obywateli, którzy pragnęli oclwtni
czo wziqć bezpośredni ud:dal w akcji
::bierania podpisów~ Jako przykład dać
ml>Zna personel Szkoły Podstawowej
J.lir 1041 który zgłosił Ń.!" do pomocy w
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~).ieszkaniu

ob. ob. Olejników,
pokoju ·spotykają się z
nad~wyczaj serdecznym przyjęciem.
Ob Olejnikowa, z zawodu pakarka,
podpisując listę, mówi:
.Mam dwóch dorosłych synów.
·f'Flko ja wiem, tylko serce matki o
tym J•imięta, z jakim trudem uchro·
nil!lr.' ich od śmierci podczas ostat·
niej wojny. Wiem, że teraz przyszłość stoi przed nimi otworem. Wienę, że podpisy nasze, za którymi
stoi nasza wzmożona wydajność pra1'Y dla dobra Polski Ludowej, sta:io·
wią dotkliwy cios w podżegaczy \, '>·
je1'.nych: Odsuną one widmo wojny,
i~~~im nu usiłują straszyć kapitaiiPomocnica domowa ob. Antonina
Z11wadzka, kreśli na liście trzy krzy

żyki.nieNie umiem pisać, boniktprzed
woj
takimi,

r.~

interesował

się
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ogół

Referat Przewodniczącego ~C PZPR
BOLESŁAWA BIERłJTA
pt. ,,Zadania Partii w walce o now.e kadry
na tle sytuacji ogólnej"- (cz:ęść TJierwSz.aJ ~
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oznaczają ·wzmocnieriie-~ światowego obozu

TeaJbrze Polsldm u-

Akademia. Na Akademię
prrzybyil:i człookovJ'ie Rady Pańsrtwa,
-~~•·
~ ""4V•.l'A.O'\vie Rządu RP z premie
rem tow. Jórefem Cyrankiew.iaan
na Cl!lele.
Gbecny był ambasador ZSRR Wikibor Z. Lebiediew oraz prr;:edstawiroczysta

pr?.allÓw.imne· wygłosił

..,,.

mini~ Rumiński, kitócy piv.edsrl:awił rz:ebr~i.nym
znaC'Zł:!lnie hislio~ roetz:nicy; ,Mó.
wca
o,piisiaFdzieje •wa1:k, pmvadzonycll prziee . ~t6w m.echosrowackich i ~"~m , bOhaterstwo
~=

Odr.8-N'y~a

nienaruszalną granicą

Pismo min.

Lista, na której Minister Obrony Narodowej
Marszałek Polski Konstanty Rokossowski
złożył podpis pod Apelem Sztokholmskim

D~ngera

BERLIN (PAP). - Z okazji uro·
czystego obchodu w Niemieckiej Republice Demokratycznej V rocznicy
wyzwolenia spod jarzma hitlerowskie
go, szef polskiej misji dyploma.tycz·
nej amb. Jan. Izydorczyk przesłał ,1a
ręce ministra spraw zagrankznyzh
Niemieckiej Republiki Demokratycz·
nej Dertingera depesz ę, w której skła

Na rozkaz rządu Stanów Ziednoczonych

interesy ·naro.dowe Francji

Komunikat Biura Politycznego KC Francuskiej Partii Komunistyczne;

GENEWA (PAP). - Z Paryża do
Państwem.
noszą, że Biuro Polityczne KC Fran•
~
cuskiej Partii Komunistycznej ogło·
. *
siło komunikat, który stwierdza mię·
...:... Ja przecież co dzień modlę . dzy innymi:
o pokój - oświadcza żona dozorcy,
„Biuro Polityczne, wyrażając obuob. Cieślakowa. - Składam swój por! rzenie narodu francuskiego, potępia
pis z całą świadomością, że wypeł· plan Schumana, inspirowany bezpo.
r.iam swój ohowiązek Polki. matki ' średnio przez imperialistów amerykatoli •zki.
kańskich, jaki plan zdrady interesó"
1 tak w każdym mieszkaniu. francuskich i plan agresji.
Wszędzie ten :-.iam entuzjazm, z ja
Rząd francuski, proponując przy
kim mieszkańcy naszego miasta oklaskach Aden&uera połączenie nie·
włączają się do akcji składania mieckiego i francuskiego przemysłu
podpisów pod Apelem Pokoju.
stalowego i weglowego, chce uzależ·
Z każdym dniem przybywa nić Francję od Niemiec Zachodnich.
~wiadomych
obrońców
naszych
Biuro Polityczne stwierdza. że pro
szeregów. Tak dzieje się w Pol· jekt Schumana przygotowuje wejście
sce. Tak dzieje sie na całej kuh Niemiec Zachodnich, do agre'!ywnego
ziemskiej.
. bloku atlantvckieg-o zmierza do uz-

brojenia NiemiEC Zachodnich, a jedno
przyczyni się do znacznego
pogorszenia warunków bytu franc.uskich mas pracujących.
Amerykańscy p1>dżegacze wojenni, których instrukcje wyko ·
nuje Schuman jak najściślej, dą·
żą za wszelką cenę do uzbrojenia Niemiec Zachodnich.
Przygotowuje się w ten sposób SO·
jusz Francuzów z mordercami z Oradour, przeciwko bohaterom Stalingradu. Jeszcze raz. podobnie jak za
czasów Hitlera, francuskie koła rzą·
dzące,
powodowane nienawiści ą :io
Związku
Radzieckiego, stają się
wspólnikami u zbrojenia Niemiec, dep
cząc cynicznie prawa Francji do odszkodowań wojennych i bezoieczeń-1
3twa.
!
cześnie

I

"i;>ókoju

IJroezysta Akademia ·w. Warszawie
,
w roeznieę wyzwolenia' tsR przez· Armię Radziecką
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L 1018
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Silna Pol'k·a1-s11na Gzechoslowacja·

I

li

sert'ell1 jestem po stronie pokoju, 21'

~oc~~;i~l~er~:s~~P~fs1ra toL:J:~~:k~

Na

A.r;nii P..ad~ookiej, .kitóra wyzwolila
ciele dyplomatyc!Zllli Ia-agów demokl-a Imaj spod j aa:vma hihlerowskiego.
C'ji ludowaj, aklred~and w War1MJmst.er Rum.iński poświęcił ma~'Wlie.
Cfllną męść swego przemówie.ąia .roz.
W prezydium Alkadem.ii zasiedli m. wojow.i przyjaźni. m:iędey Pols!ką a
:in. wicermł!l'SZałek Sejmu - Barei- Oi.echoslowacją, ize sri.czeg~ym ukowski, ~trowie: Rumiński i Ra ~ędoieniem \Wi)ółpracy . gospodoaT
banowski or~ ambasador CSR w re.ej.

~~!:j::~~:i:!Il~i~::..:~~s Schuman zdradził
której analfabeci mogą nauczyć się
pisać i czytać, a ludzie pracy rząd · "

trudności.

prawie wszystkie
komitety ddelnicowe, .ja/; i ogromna
większość kumitetów Qbwodowyc1i :ula·
ly dobrze egzamin organiwcyjny.
Komitet Dzielnicowy Obrońców Pokoju Ruda Pabianicka po przezwycię
źeniu początkow~·ch trudno;ci organizacyjnych, wysłał w teren 320 „trójek". .ł
Komitet Śródmie~cie - P1"awa poprzez
4 Ko11utety OLwodo,~e uruchomił 385
„trójek". Komitet Górna - Prawa poprzez 3 Komitety Obwodowe zor.ganizował 180 „trójek•·. Komitet Sródmieście
- Lewa uruchomił wc:oraj po południu
ponad 400 „trójek".
Akcja zbierania podpisów w Lod11i
przebiega niezwykle szybko j po pr::e•
zwycięieniu początkowych trudności or-

\V Państwowym

Aadu Y.J

- Wojna zabrała mi męża~ ciąg
nie daMj ob. Skutnicka, pokazując wi
szącą na ścianie fotógrafię i ocie·
rając łzy. Przecież ma1·zę o poko·
ju. Na stare Iata chcę żyć spokojni~.

agitatot~-i

przejściowe

stwierdzić należy, źe

WARSZAWA (PAP). W piątą ro- WarS2Ja1W~e - p. Franciszek P.isook.
Czechosłowacji
Po ll.aga.jeniu Akadem.fil przez wWe
~ A=rlę Radtz:iecką, odbyła się mameałka . BareiJkow;;ki.,..;o, dłtlżisrt.e
.

• •

• • •

nc

aznicę w~wolentla

A, o pokój chodzi? Już podpi·
suję mówi ob. Helena Skutnick:!,
1·ohotnic;,ii z PZPW nr 38.
-

p·racach Obwodu Nr il Dzielnicy Si·ódDodać należy, że pracownicy Szkoły Nr 104 - . to sami bezpartyjni.
Gwałtowny uapływ zgłaszaJQcyc
·
h sio
•
po legitymacje agitatol'ÓW pokoju i listy,
11ow-0dował w niektórych obwodach pew
mieście Prawa.

W t ej syt uacji staje się rzeczą ni<::
odzown!_\ zjednoczenie najszerszyzh
mas na1,odu francuskiego w celu uda
remnienia zbrodniczych planów, zmie
rzających do zdania Francji na ła
sk ę i niełaski; Niemiec i do pr zygo·
towauia agi.'es;i: antyradzieckiej. Woj
ny tej nnl'ód francuski nigdy nie hę
dzie prowadził.
Biuro Polityczne podkreśla konieez
ność walki o pokój.
Gdy pod Apelem Sztokholmskim
znajdą się miliony i miliony ilodpi·
sów, podżegacze wojenni będą musie
li się liczyć z .volit ludów.
Biuro Politycznt! stwierdza w za·
kończeniu, .ie podpi3ywanie i rozpow
szechnianie Apelu Sztokholmskiego
przyczyni się do zwycięstwa w walce
o pokói.

pokoju

do amb. Izydorczyka

„W piątą . rooznicę

wielkie«o

zwycięstwa, kt6J:e u.ratowało od
:zguby Polskę, Czechosłowację i
łtJne narody - . pOwiedział mil).

Rumiński - ·Polska i Czechosło„
wacja muszą jeszcze bardziej
·
•
•·-=
·wspólnie
z muymi
~-ami . demo
kracdi ludowej wzmóc swą aktrw
nóść i p:ra.cę, jeszcze mocniej sku
pić się w jeden bojowy obóz pokojo wo.kół swego wielkiego sojusznika. - ZSRR, dookoła Józe~
fa STALINA."

Przemawiający następnie- ambasa-

dor CSR w Warsrzawie - p. Franci·srz.ek Pl'SIZ.ek, stwierdził, że lfid czechos:łowac1ti nigdy nie oo.p omni faktu, że swe sukcesy w wailce rz: okupantem i w odlbudowJe zawdzięczg
i><>moey Zv;iązku Radzieckiego.
„Silna Polska i silna Czechoslowa
cja. -

oświa<lc.zył

w

mkończeniu

swego przemówienia amb. Piszek omacmją

wzmocnienie

światowego

obozu pokoju".

da rządowi Niemiec Demo1."Tatycznych życz~ia dalszych sukcesów dla
dobra R epubliki, całego narodu niemieekiego i obozu pokoju.
pr.zedłuione do 21 maia rb.
WARSZAWA (PAP). Ze w'ziJ.ędu
W odpowiedzi na tę depeszę, min. na wyjątkowo wielki napływ zwieDertinger przesłał amb. Izydorczyko ~ających rz całego kraju , termin
wi pismo, w którym serdecznie dzię- trwania iMiędzynamdowych Targów
imje w imieniu własnym i rządu ?.a Poznańskich rz:ostał p.mediłużony 0 ty•.
nadesłane ż~rczenia.
• dz-leń, to znaczy do d nia 21 m aja br.
- Naród niemiecki - pisze min.
Do dma 12 bm. zw.iedziło MTP ok.
Dertinger - obchodził Dzie11 Wyzwo 800 tysięcy ooób.
lenia, przeprowadzając rachunek su·
Przedłużenie
Targów o caJy tymienia, a. równocześnie w szczeryeh dzień umożliwi dals.zym setkom typokojowych zamiarach i w głębokim sięcy ludzi rzwiedTl.P....n:ie tego wspaaia
przekonaniu, że linia Odra - Nysa łego pokaiiu n.a.Grzego dorobku gospojest nienaruszalną granicą pokoju o· ., darczego w chwili startu do wyi\o·
mz drogą do szczerej i bezwarunko· nan.ia wielkich z.adań Planu 6-letnie
we.i przyjaźni z narodem polskim.
go.

Targi

Poznańskie

APE4 POK.OJU
plebiscytem woli milionów ludzi
- Przez złożenie pod pisu pod Apeł Sztokholmski bierzemy .. udział w plebiscycie wszystkich narotlów: wypowfr1:l•1:r•) się iasno, wyraźnie i ~der:ydowani~
przeciwko 1U1dużywaniu u;ynaluzku energii atomowej dla celów niepokojowych
il7 konse1>wencji, kwalifiltujemy tych, którzy przygotowują wojnę atomowq j a·
ko zbrodniarzy.
Następstwem tego pleb~cytu, wykazaniem woli milionów ludzi na całym
'"''ecie, powinno być zawarcie przez rzi4dy międzynarodowej konwencji, która
by prowaddła kontrolę n.ad produkcją energii atomowej i ustaliła surowe kary
łla zbrodniar::iy atomowych.
Dr H.EMIGIUSZ BIEH.ZANEK
prof. prawa narodóu. U. l...
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Nr l3T

lee ·o nowe kadry·

z

qtuacji oqąlnej
·n a· t l
, R'eferal' przew dn·c ąceg KC PZPR towarzysza Bolesława Bieruta
na . IV Plenarnym Posiedzeniu Komitetu .Centralnego
i5

tJ

~ontroh Pa,rtyjne1 wygłoszony w dnm 8 maja 1950 roku (Część pierwsza)

e
imperialistów krn_1·
tJ
nie siłę lecz słabość

Aaresnwność
·

1 Genlralne1. Kom1si1

cję" militarną, t. Z?· na substdla,kres bie~cy " 1 wzrosną w~dłur prze
wojenne dla reakcyJnych rządów ca widYWan do 76 proc. w roku budie
lego świata , dla amerykańskiego !o~ym 1950-51, a jednocześnie na oto sw1atę przeznacza się w tym saprzemysłu związanego z wojną,
nego, ekspansji gospodarczej i u-)wyniosą one 68 proc. budżetu za o- mym budżecie mniej niż 1 proc.
Ja.rzmienia na.rQ<lów, za pomocą I
ideologiem.ego tumanienia mas i I
SprawdziłfJ się
l
umacniania. reakc-ji".

Krzepnie i rośnie na sile Obóz Pokoju,
demokracji i socjalizmu, którego Kierownikieni i Chorążym jest Wielki Stalin

Okres!
PleTemu ooozowi, zaplątanemu w nie zniżka cen artykułów spożywczych i
num KC naszej Pa.rtii o1'fity był w
wiele wydarzeń w dz.ied?lnie polnyrozerwalne sprzeczności wewnętrzne, przemysłowych, przeprowadzona 1
Imperialiści amerykańscy, podże-1
ki międzynarodowej, Polityki; woprzeciwstawia się świadomy swoich marca br. znacznie zwiększyła spo·
jennego bloku na czele ze Stanami ga<:!Ze wojenni, opiekunowie hitle· t
Zjednoczonymi cechował w okresie rowskich zbrodniarzy wojennych I~ Objawy kryzysowe - zwiększe~ 300.000, we Włoszech, według cyfr historycznych zadań, okrzepły i ro- życie, zaś sprzedaż szeregu a~tyku·
minionym da.lszy wzrost agresywno- japońskich trucicieli i hadc»vców ; nie wydatków wojennych, deficyt oficjalnych 1.600.000, a w rzeczywi· snący w sił~ obóz pokoju, dem okra· łów wzrosła wielakrotnie, . np. 'obu·
zmuszaj:\ Stany Zje- stośei 2,5 miliona, \\• Belgii :J00.000, rj: i socjali~mu, na czele któreg<J wia - dwukrotnie, zegarków ...- czte
ści. Oligarchia. finansowa. Stanów śmiercionośnycłt bakterii, SlJują pła-, budżetowy Zjednt>czonych, pretendująca do pa- ny nowej rzezi, Oblicza.ją, ile milio- j dnoczone do ograniczania zasiłkow w Niemczech Zachodnich 1,5 miliona, kroczy i w ktÓrym główną stallowi rokrotrtie, radioaparatów
trzyprzy ~zym urzędowe przewidywania
nowania nad światem prze do roz- nów ludzi mogliby unicestwić przy, na tzw. pomoc zagraniczną.
dziewięciokrot·
rowerów
krotnie,
W
Radziecki.
Związek
wielki
siłę
liczich
0!1reślają
r.
1950
koniec
na
Stany
dolarów
miliardów
Ko.>ztem
usiłują:
afomowych,
pcmocy bo~b
pętania nowej wojny.
Rozwój wypadków potwierdził cal- p()dniecić masy opowiadaniami o: Zjednoczone zamierzały zbudowai: w be na co najmniej 2 miliony. W sa- pokojowym w~półzawodnictwie ustrój nie.
: Europie · zwarty front agresji prze- mych tylko zachodnirh sekt>0rach socjalistyczny ujawnia coraz dobit·
kowicie słuszność oceny zawartej w bombie atom~wej,
Liczba zatrudnionych w gospodar·
, rezolucja.eh Listopadowej . Narady • Za tym niewątpliwym wzrostem ciwko ZwiiJzkowi Radzieckiemu. Pła Bet"!ina liczba bezrobotnych wynosi niej swą przewage nad ustrojem ka- ce narodowej ZSRR wzrosła w. pierw
Biura Informacyjnego Partii Komu- agresywności kl'yje się jednak nie nr.wuno wewn~trzne wzmocnienie roz 300.000 osób.
Plany Stanów Zjednoczonych zmie pitalistycznym. Bez.,.i>(ll'na wymowa szym kwartale 1950 r. w porÓ\'":naniu
siła, a słabość. Awanturnicze plany .kładającego sie "' wyniku wojny synistycznych i Robotniczych.
ma.ją swe źródło .zarówno w eOTaz stemu knpitalistycznesro. w krajach rzały do stworzenia stanu, w którym cyfr demonstruje wyższość .państwa z· pierwszym k~vartałem 19,f.9 r. o 2
fas!ll'stowscy to ostrzejszym kryzy,sie stniktural- Ruro1lY Zaehodnlej. Chciano kraje te uzależnione P-Ołitycznie, go!>podarczo zwycięskiego socjalizmu.
„Padobnie jalt
Globalna miliony ludzi. W 1950 r. wraz z opar
agresorzy, blok anglo - amerykań uym lrnplta.Iiz~u i jego pogłębiają- polit.ycznie i militarnie zwil!zać, uza i militarnie kraje marshallowsldc po
przekro ciem rubla o podkład złota i dalszą
ZSRR
przemysłu
pro:lukcja,
niepodle
1!152 r., tzn. po zakończeniu planu
ski czyni przygotowania do no- CY<'h się wewnętrznych przechvief1- lcinić, po7.bawić faktycznl.'j
.
we;f wo.jny we wszystkich kierun- stwach, jak i w bez.<;ilnej wściekłośc.! gln3ci.
Marshalla, nie wyma11:alyby dalszych czyła w roku 1949 poziom przedw:>- obniżką cen, dobrobyt szerokich mn3
kach za pomocą przygotowań na skutek l!gromnego wzrostu sił o· 1 „Jeżeli wid!iie mornrstwo USA znacznych .zasiłków dolarowych. ·W jenny o 41 proc., a w. czwartym rósł nadal. Cyfry te świadczą wyraź
zamierzenia te kwartale tego roku nawet o 53 proe. nic o rosnącej obfitości produktów,
8posób wid{)Czny
wojenno - strategicznych, za po- bozu pokoju, demol<racjł i sG<'jaliz- mówił tttw. Ta~liutti 31 marca br. 1
I uzbraja Włochy . i przysyła im swo- zbankrutowały.
··
macą nacisku i szantażu połitycz- mu.
Raport tzw. Orga.nizacji Euro„ej- Zbiory zbóż wynio.-.ły w 1949 ;:. 7,6 wzroście stopy 7.yciowej ludno~ci.
ją broń, to nie po to. aby umożliwić
Postęp ten odbywa się na tle reaGospoclarczej miliardów pudów, osiągając cyfry
W spótpracy
skiej
ni2
jego
obrone
'.~·!oskiemu
nnr~dm;i_
Się
IZającego
przezaw;słosc1 I honoru, ale po to, ahy go (OECE) z lutego 1950 r. wyraźnie przewidziane dopiero na rok 1950. lizacji gigantycznych planów
przewid\lje, że po zakończeniu planu Rośnie SZYbko sorjalii!tyczna akumu- miany przyrody i wykorzystania eniezawiąłu~d i hrmoru pozbawić.„
, A j;;kie s;i :;kulki planu Mar,;halla :\1ar3halla roczny deficyt dolarowy
Jednym z bardzo P,Oważnych obja-1 po dwu latach jego działania?
Stany Ż,Jednoczone coraz to potych krajó"· w najlepszym wypadku Iacja, urnoż)iwiając w roku 1949 in- nergii atomowej dla celÓ\\" pokojow wynosić będzie potężną snmt> !!,3 -ii- westycje o 20 proc. ~rieksze, aniżeli wych, na tle dalszego rozk itu "ra·
. ważniej odczuwają objawy zbliżają- wów kryzysowych jest rosnąca de-] 'l'::kie, jakie przewidywaliśrn.
cego się kryzysu. Bez.robocie, które ficytow~ć budżetu państwowego, li1lcu l9l7 r.
liardów dol.
dzieckiej kultury, szerokiego ' zastoso
w "1948 r.
W ten sp(}Sób fiasko gospodarcze
jeszcze w paź.dziemlku. 1949 r. nie Budżet 1949_50 r. za.mknie si"' defi- . o_bniżył sif i tak już. nisk. i poziom
wania automatyzacji i "mech.aniza<!ji
wzrósł
osiągnięc
tyrh
wyniku
W
1>rzekra.czało według cyfr' urzędo- cyt.em ocl 5,5 miliardów do g '<miltar- zyc:owy ~nas. r czro.b·oeie os1Qgn!,'ł o "- {)Innu Mnrshi:.lla zostało przypięc:r.ę·
procesów •wytwórpracochłonnych
1949
roku
w
ZSRR
spoiec~ny
dochód
za·
wszystkich
świadectwem
towane
marshalłow~.
kraJach
.. wych 3.100.000, w lutym b. r. dostę• dów dolarów, a preliminarz budźe- po~'zczegolnych
k·1c h na J)Ocza tk·u 1950 r. w A ng111 interesowanych:
o 17 proc. w stosunku do roku 1948, czych.
"rzędoWYch """"
gw według cyfr
s
·d
•
i9·o
4.600.000. Oczywiścle cyfry nnędo- t ~„J na <> • 51 r. z gory JJrzeWl uMarcowe wybory do Rady Najwyż
a o 36 proc. w stosunku do r. 1940.
chc. ą
n
we są dalekie od rzeczywistości. Po- je deficyt 5.1 miliardów, co OcZyWiRok 1949 przyniósł równoczesnie szej ZSRR były demonstracią pełnej
tJ
l:J
wszechnie liczba całkowicie bezro- ście zostanie poważnie przekroczowzrost spożycia o 20 proc. ,w porów- jedności społeczeństwa . radz{eckiego,
amernkańską
UflliefclĆ
cierpieć
botnych obliczana. była na około 8 ne. Były doradca ekonomiczny TrutJ
naniu z rokiem ubiegłym, w tym to skupionego wokół Wszechzwiązkowej
• mana dr. Nourse zapowiada, że tego
.
milionów. •
olinarchię finansową
Nakłady_ mwestycyjne JJ?a.lą wyraz rodzaju finansowa~ie olbrzymiej ma
warów przemysłowych o 24 proc., a Komunistycznej Partii (bolszewików)
o
·.
.
.
ne, l!. w mektórych dzledzmach prożywności o 17 proc. Trzecia z kolei I i kroczącego ku komunizm~i.
dul<cJi naw~ gwałtowne, tendencje chiny wojenne.1 doprowadzi do. ban„pakt
podpisan~,
Zaledwie
ków.
najistotniej
się
A jak przedstawia
zniżkowe. ·Od ostatniego kwartału kructwa. ~r.. Noor.se ostrrega, ~ dal
a!!antycki" wygll}da jak, słaba
1948 r. do pierwszego- kwartału roku sze zadł11z_an1e panstwa. ;-ttnow1 dla sza }Hilityczna strona planu?
potężnego
me, na której można .by się
~-iadomo, że klasy posiadające i
bieżącego sp"adel< nakładów inwesty- USA •;,grozbe większą mz 6omba ato
oprzeć. Europa jako linia frontom~a • P~od~e to znaczne trud- rządy krajów marshallowskich dawcy-jnych wyniósł 28 proc. •
całej postępowej ludzkości
wa w woojnie światowej nr .3 nie
nGSCi w dziedzinie dalszego monto·
·w ·1„i · . ł
S
jest idea popularna, a długa „zim
~~~~o~ e si"'t .~, uc·ię.rpi~ !'1,•hP~; ·wa.n1a:bloku 'W1>JCJlnego, w 1d6rym no ju:i;. skapitulowały . .OdtdwostronCa~ swQją' ogrc>mną• i rosnąca po f titowskich zdrajców spraw,, poko. ><il> mi>że
maca
efa
'\\·hin!l":
!P~ll, ,!!!\dP,_ro(i;1!~WA;1 f't)~Jt: -prenilfdze emćtyłflańSkie O!lgrywają nych tJ kła d o'\·v trrar.~'"h.a }lOlf"s·k·•lC h;, o d-_, . .r,„ „ „ '·r„,....1'
.w , u
~
ń! ~".,.t„1 ,
„ .-~'I
. ...
tęgę" dudt ·Zw ązek "-Radziecki - na ju i 'socja.łinnu - program ZSRlt
r
- 4
ctwo, któręgo czysty dQChodl,\V ciąg_~ -rol• a...;-.„ . . . _ ·~· "~
.~rzez poko~ema:. a ~awet._ p(item, szalę 'Walki ·o uraW\\'anie ludzkości jest i będzie w oora,,; Więksre} mie·
dających kf°~je.~te ;\v, niewoif 'gos?o„
·
"' """".~~„.
1949 r. był o 2,5 miliarda· ·a0Ia1rów ·
· pra.wdopodobnłe kbncżąca ~ę go- przetł pogi:'ąienicm jej w otchłań no- rze programem całej" posłępolfVej
.
•
.
Padstawową przyczyną tego defi~ darczą i polityczną Stanow Z3ednoniższy niż w 1948 r.
rącą 'wojną, jest cora:i. mniej zro wej wojny przez pretendentów do
ludzkości
W pa~ _z tymi objawami postę- eytu są kol~alne wydatki na zl>ro- czonyrh, p~przez „pakt atlantycki",
zumiała dla Ehropejczyków."
J)anowania nad światem. ' Polityka po
Jest to również program młocb"ch
pnje obniżenie poziomu życiowego jenia i na tzw. pomoc dla krajów
dnia
pi&mle"'z
samym
tym
w
Albo
wspólników
jawnie
nich
z
ezyniący
koju tkwi u samych podsta1V pań· krajów demokracji ludowej, buduna,jszerszych mas. 10 milionów na.j- bloku agresywnego. Czysto wojskojących za. przykładem i przy pomo. stwa so~jalistycznego.
.
•.
•
słabszy-0h gospodarczo rodzin, które wy budżet ustalony na 1949-50 r., o- ewentualńej agresji, aż do układów . 10. 3. br.
Jeszcze przed ukończeniem wojny, cy ZSRR podstawy ustroju S-Oejałł·
"Rozgrzewająca się „zimna wor
w 1945 r. nie były w ogóle. zadłużo- bejm.ujący oczywhicie tylko zbroje- o do'tarczeniu broni przvmusowej
' · ne, w 19;18 r. zadluiyły się według nia własne (bez finansowania gałę· dewaluacji _ postaw~ tych rządów
na" ukazuje Stany Zjednocz~ne w której Związek R1.>.dziecki roi.bił stycznego. Miniony okres przyniósł
wojenną nGWe osiągnięcia. krajów demokracji
machinę
najpotężniejszą
aficjalnyeh statystyk na 3,2 mlliar- Zi pracmysołu, zwlązanych 17.e zbroje- sprowadza się do poniżającej służalsamotne wobec. Rosji. świata, tow. Stalin nakreślił ludzko· ludowej we wszystkich dziedzinach
raczej
. dów dol. Mimo tej sytuacji zyski niami i be-z innych pośrednich wy·
SJłrZY,mierzeńcy wspomagani i ści taki program:
życia. W niebywałym tempie rośnie
dwóch ilajwiększych monopoli sta- datków wojenn~·ch), \VYDOSi 13,5 mi· czości ubogich wasali wobec możne„Zadanie polegą nie tylko na tym, dochód na.rodowy tych państw, na
uzbrajani za 28 miliardów dola'lowyeb United Sta.tes Steel Corpo- liai-dów dolarów, to znaezy 31.9 go protekt1>ra.
aby wygrać wojnę, lecz również r.a przykład: o 2-ł proc. na Węgrzech i
rat.ion l Bethleen Steel Corporatio;n proc. ogółu wYdatków budżetowych.
rów kierują się na ubocze... Pol"Qtentaci Wall-Street przeliczyli
tym, aż~by uniemożliwić wszczę o przeszło 20 proc. w Bułgarii w
1950·51 r. ma on być jeszC'ZC się jednak, jeśli chodzi o r.arody
wzrosły w ·1949 r. z 210 milionów do Na
moc Stan.ów Zjednoczonych jes~
cie nowej agresji i nowej woj)lY. porównaniu z okresem przedwojenpodwyższony.
265 milfonów dolarów.
wirk
coraz
:;;ię
Pragnie
pożądana.
Europy Zachodniej. · l\lasy prostych
to w każ nym. Budżety państw dt!łDokra.cji
jeśli nie na zawsze,
szej. Ale gdy przychodzi co do
ludzi w krajach kapitalistycznyeh
dym bądź razie na długi okres ludc>wej w przeciwieństwie do wowewnętrznej
Gwałtowna
nie chcą dominacji amerykań"kiej,
jennych • budżetów państw bloku
·
czasu".
czeg>o, nikt nie chce walczyć... "
:i
amerykańskiego „sposobu życia'.',
są wyrazem , troski o
atlantyckiego
listopada
6
dnia
z
(Przemówienie
p~lit9ki
szerokich
zewnętrznej
W związku z postawą
preede wszystkim nie chc1.l cierpieć
poprawę bytu mas pracujących oraz
1944 r.).
Europie za'chodoligarchię mas ludowych "~
Realizacja takiego prograillu poli- dalszego roEWoju planowej, fOSPo•
Tego rodzaju poUtyka oozywiśc-ie anty - ameryltańska i podlega ka· i umierać za amerykańską
finansową, nie chc11 być mięsem nr- niej i trudną sytuacją
gospodarczą, tyki zagra.nicznej przyniosła Zwil\z- darki jako jedynie trwalej podstanie jest do pomyślenia bez :nvałtow rze ·do 10 lat wi~zieni~.
bankieamerykańskich
ma tnim. dla
nego a.taku na resztki demokra.tyczwzmaga się opór przeciwko zbyt wfol kowi Radzłecklemu ogromny wzrost wy wzrostu dobrobytu, ,
wprowadzenia
Odpowiednikiem
Ten ogromny rozmach l"OZbudowy
autorytetu na arenie międzynarodo
nyoh p:raw na.rodu amerykańskiego, tego „totalizmu" na wewnątrz w rów.
obciątenfom, na.nucanym tym
kim
Nnwet do niektórych Amerykawej oraz poparcie mas ludowych ea- i rozwoju dokonuje się pomimo zorbez , ataku na stan posładanła klasy rządzeniu krajem jest proklamowa
organizatorzy ganizowanej przez imperialistów i
Toteż
· robotnic-rej. bez okrutnego terroru na pr:tcz sekretarza stanu p. Ache- nów dorierać zarzyna ta prawda i krajom p1·zez Amerykanów na cele łego św.la.ta.
. agresywnego bfoku
atlantycldego ich agentury dywersji, szkodnictwa
· wobec postępowy~h żyWiołów w sona w sposób uroczysty, z biciem stąd up. melanclwliju.e rozważania wojenne.
Amerykanie zaś są bardzo niezado wyła:i.ą ze skóry, a.żeby nie dopuścić i gospodarczej tłyskryminadi w ba.n
Stanach Zjednoczonych, wszechwla- w bębny i dęciem w trąby, ainery w tygodniku „U. S. News and World
dlu międzynarodowym, Kraje dem<t· icli zda- nawet do rozmów z ZSRR.
woleni ze zbyt niskich - dzy policji politycznej (F. B. I.), jed- kańska „totalna dyplomacja". Total Report'' z dnia 2i. 2. 1950_r.
usiłują krat'jl ludowej zawdzięczają. swoje
,:Polityka USA szybko przeiita niem - budżetów wojskowych kra·
anglosascy
Imperfaliści
nym sło.we.m bez gwałtownej i bez- na dyplomacja to symbol amerykań
je być atrakcyjna dla Europejczy jów paktu atlantyckiego.
wszystkie wnioski osiągnięeia głównie codz:iennej; b.ez·
storpedowati
względne"j faszyzacji żYoia polityczskiej polityld agresji i wojny, to gro
Zwiazkn Radzieckiego, przeciwsta- interesownej pomocy Zwlą-zku Ra.nego.
żenie bombą atomową i wojną bawiają się za.ka.zowi broni atomowej dzieckiego, w7a~mnej pomocy i lno.
antysowiec- kteriologiczną, to dalsze podrywaRGZPętanie nagonki
Przeciwieństwa
rozwiązania,
i skute<:znej ltontroli nad tym zaka- bilizac.tl wszystkich zasobów kJ'aJu
kiej, szerzenie nastrojów panicz- nie autorytetu ONZ, to wszechwła
zem. występują przeciwko wnio- dla celów socjalistycznego uprzemynych, histeria wojenna - oto środ· dza Wall - Street nad państwami
ą
1 fOZkład
skGm o redukcji zbroje(1, o zawar- słowienia, .iako PodstaWy dalszego
kl pomcrenicze dla spętania mas i marshallowsklmi, to dalsze łamanie
ciu paktu pięciu mocarstw·dla. umoc swojego, ws-rechstronnego rozwoju.
ostatecznego sfaszyzowania. Stanów umów międzynarodowych, to orga.Na Dalekim Wschodzie półmiliar•
nienia pokoju, łamią um<>Wy poczZjednoczonych. Pollcda. i F. B. I. sto- nizowanie hitlerowsko - amerykandamskie, faszyzują Niemcy Zachod- dowy nar6d chiński przyplt!cz~·
sują. najbard~ej gll-ngsterskie meto- skich Niemiec Zachodnich, to roz·
Rośnie dla przemysłu angielskiego
W tych ~rnrunkarh, przy coraz ?·
dy w stosunku do „podejrzanych". paczliwe próby wstrzYtnania ruchów strzejszych objawach kryzysowych i francuskiego groźba ze strony kon- nie i Japonię, wtrącają się brutalnie wał swo.ie historyczne zwycięstwo
ze Związkiem R'ad'l.k lckbn. ·
Prasa ,d radio dzień w dzień ogłu wyzwoleńczych narodów Azji, tQ w Stanach Zjednoczonych, przy zwię cernólV zachotlnio-niemieckieh, Oi 'lllO w wewnętrzne sp1·a'WY innych państw, sojuszem
przeciwko Dwa najwi~ks?,eo narody świata wyzbrojnie
interweniują
.Jriają swoich czyteln~Mw i słucha.czy przystosowanie całego aparatu dy- ·ksznji1cym się niedobope
budżeto wanych przez monopi>le amerykań
przed komunistycznym plomatycznego dla celów wywiadu. wym i coraz to większym nacisk!1, skie. Widzimy już objawy pod1>0rząd na.rodowo - wyzwoleńC'liylD mchom rąziły SWI\ niezłomną wolę walkł
. strachem
przeelwko odrodzeniu imperialinnu
na całym świecie.
niebezpieczeństwem i rzekomą · nie- To dywersja w krajach demokra- KonS(Te~u na os:i:czędnośti, powstaje kowania przemysłu franeuskiego Wbrew pmwokacjom imperiali- japońsklego lub ja.tciegokolwiek in. uchronnością wojny.
cji ludowe.i, to bezczelne kłamsLwa zagadnienie, jak rozwiązać problem na skutek dyktatu amerykańskie~o stycmych mocarstw l ich agentów - nego państwa. które by zjednoczyło
Towarzysz Stalin pisał:
deficyiu dolarowego Europy Zachod- - tym właśnie koncernom zachodnio prawici>wo • SOl'jaldemokra.tycznych się z Japcmią w celaeh agresji.
i natrętna propaganda.
niemieckim. Konkurencja niemiecka.
niej.
„Ażeby prowadzić wojnę, nie
W tej totalnej dyplomacji niepoa d1>dam nawiasowo i ja1wńska, stadość wzrostu zbrojeń, nie dosć ślednią, rolę odgrywa
Sytuacje zao'ltrzają sprzecznosc1
zdradziecka
całgm świecie
organizowania nowych koalicji. szl\.ika Tito, Kardela, Ranltowicza, między tymi- gałęziami przemysłu i .fe się jednym z poważnych czynników, rozsadzafocych uwikłany w
Koniecznym jest jeszcze w tym Dżilasa. Dyrygowana przez amery rolnictwa Stanów·
Zjednoczonych,
u;alczą
celu wzmocnienie zaplecza w kańskich fatalnych dyplomatów ban które zainteresowane sa w możliwo· sprzecznościach iiwiat kapitalistycz·
. • ,
I
• •
,
krajach l<apitalist.3'cznych.
da ta odegrała rolę prowokatorską ściach jak najwit>;.szego eksportu do ny.I czym
pokoju Jest
Zwyclęsłwa obozu pokoju i socja· się sclidamości obozu
w1ęce3 tych przecnv1en>:tw
państwo imperialistycz na
Żadne
sesji zgromad:renia ogólnego Europy Zachodniej, na który krajom nie do rozwią zania, czym szybszy lizmu zwiększyły wściekłość zdema- naszą wygraną. Każde niepow-Odze.
ne nie może prowadzić powaz- ONZ, chce się zasłużyć jalm kanał tym brak dolarów. a tymi galęzia proces gnicia i rozkładu, tym i::ilniej skowanych podżegaczy wojennych i nie amerykańskich k&nsza-0btów w
nej wojny, jeżeli nie umocniło dywersji Stanów Zjednoczonych" w mi przemysłu, które obawiają się sze i tym aktywniejsze stają się si- ujawniły równoc1.eśnie ich · słabośe. Europie Zachodirtej, a w szczególnouprzednio swego własnegQ. za.ple kra,i ach demokracji ludowe.i.
konkurencji eksportu europejskiebo ły pchające do awantury wojennej,
Należy się spodziewać gorączko ści w Niemczech Zachodnich, Jest
· cza, nie okiełznało „swoich" ro·
Stan~w, do szukania wyjścia w wojnie.
rynku wcwnftrznym
z lokajską gorliwością uczestni- na
wych wysiłkt}w szybkiej remilitary- naszym ZWY<"ięstwem. Śledzimy oi u•
eks portu, który mógłby w pewnej
botników. nie okiełznało „swoNa rozkaz z W'aszyngtonu burżu zacji i faszyzacji Niemiec, uczynie- wagą. i życzliwością . wzrost W1>1Y•
dola ro\' y
w podłej, oszczerczej kampanii mierze zaspokoić głód
ich" kolonii. Stąd stopniowa fa- cz:v
a zja krajów mar;;hallowskich z upo- nia z nieb ku źni z}lrojeniowej i do- wów i rozmach pracy Ogólno-Nie•
amerykańskiej przeciwko ZSRR. Pi
szyzacja polityki rządów imperia sząc ·o polityce wykorzystania kliki owych krajów.
dobaniem przeprowadza forsowną fa stawcy mięsa armatniego przy rów- mice-kiego Frontu Narodoll(.~O. gło
listycznych", ·
noezmmyełt próba.eh za.klajstnwania szi.-,cego hasła walk.i o zjednoczone,
szyzację swoich krajów.
amery•
wewnętrzno
Sprzeczności
przez „totalna dyplomację"
Tito
(Staliń, tąm. X str. 282).
między atlantyckimi demokratyczne Nlemey, opańt" o
We Francji zamyka się do więzień sprzerrności
Achesona, „Economist" podkreśla z kańskie nie wyczerpują bynajmniej
przyjaźń ze Związkiem Radziecldm i
Jednym z ostatnich przejawów tej cyniczną otwartością, że osiągnięt-0 zagadnienia. ~ arnstają sprzeczności zwolenników pokoju, obrońców niepo wasalami.
krajami demokrar.Ji ludowej, reaJi·
dległości Francji, prześladuje robotnt·
dla
jest
Nie
anglo-ameryl<ańskie.
wi·
nie
lekkomyślnością,
by
Było
ochłapy:
wręcz
nędzn~
•
za
to
polityki, mającej na celu „umocnie
kogo tajemnicą, że napór amerykań ników cudzoziemskich, w tej liczbie dzieć płynącej stąd groźby dla połto zujące program poczdamski ~ - wcb<L
nie" zaplecza jest uchwalenie przez
„Zyski tej polityki o wiele ski o o;łal''l coraz bardziej spoistość Polaków, - we Włoszech rząd stwa- jn światowego, było by przestęp dząee jako poważny element w
komisję prawną Senatu Stanów Zje
demokratycmego, antyimpeprzewyzszają wydatld. W rzeczy
Imperiuia Bry.tyjskiego i podcina je- rza atmosferę wojny domowej, poli· stwem nie wldrleć IlłYnl\CYCh stąd ~ład
dnoczonych projektu t. zw. Ustawy
wistości była to najtaiiaza i naj go pozycje w Azji·, Jest też wiaocz- cja strzela do demonstracji robot.ni- dla nas niebezpiećzeństw. Totei. nil' riA listveznego 1>hozu.
Mumlta. W myśl tego projektu każ
Ruch pri:eciwko wojnie . oirąmta
zyskowniejsza ze wszystkich du
da kry tyka. rządu, każda wypo- · tychczasowych inwestycji · za- ne jp_k na dłoni, że tzw. strategia ezych, przygotowuje się :rozprawę z może być PO'lalta, który by nie był sr.crokie masy kra.jów marshalłow•
chleba
i
:i:ąd:ijącymi pokoju, ziemi
wzrowe
,
nieprowadzi
ŻYWotnie zainteresowany
atlantyckiego"
„paktu
wiedż w obronie praw demokratycz
· cbodnich",
obo:iu pokoju. Każdy skirh. Pnybral on we Francji, pod
ście petęgi
'uchronnie do podcięcia mors kiej 'po- Tobotnikami i chłopami.
nych, w obronie pokoju, każde żą
Radzieckiego jest kierownictwem Komunistyczne.i Parimnerializmu.
Związku
obóz
jest
sukces
reTakim
głów
jej
jest
która
brytyjskiej,
tęgi
Jeżeli zsumujemy wydatki wnjsko
danie · podwyżlti plac moze być za(Dalszy cią2 na str. 3-c:iej)
każde umocnienie
sukcesem.
naszym
wojny.
•
i
akcji
mocarstwa.
iako
siła
nl\
działalność we. wvdatki na '.totalna dvnloma
iako
kwalifikowane
WARSZAWA

(PAP).

dzielący nas od poprzedniego

nasze przewidywania
co do fiaska planu Marshalla

• krf!JZ!:JSU
•
obJarug
Zbl' • •
h
•d
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za
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gnicie

nie do
pchaj· do awantur
wojennych

Milionowe masg na
przeciw imperialistom i agresji
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Zadania Partii w w.alce o-nowe· ·ka.dry

na _tle .sqtuac:ji oqó. lnej .
Referat przewodniczącego KC PZPR towarzysza B•leslawa Bieruta
na IV Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Centralnego· i CentralneJ Kom1sj1 -Kontrolł Partvinef wygłoszony wdmu ·amaja 1950 roku (Cląś~ pierwsza)
francuskich braci również holenderscy,
belgijscy. norwescy i niemieccy robotnicy odmawiają. wyładowywania. bro.
ni amerykańskiej. Akcja ta budzi go_
rącą sympatię wśród
wszystkich lu.
dzi pragnących pokoju. Rośnie akcja.
w krajach paktu atlantyckiego za W3'
stą.pieniem z tego agresywnego bloku.
Po przełomowym dla. historii Azji
zwycięstwie
Chin Ludowych walka.
na.rodowo.wyzwolencza na tym konty
nencie rozwija się i potężnieje. Na..
ród vietna.riu!ki odpiera zwycięsko a.ta.
ki francuskich i amerykańskich impe.
rialistów. Wzmaga się ruch narodo..
wo.wyzwoleńczy w Indonezji, w. Birmie, Ma,lajach, Indiach i Syjamie.
Do walki z imperializmem i wojną,
z agresją. amerykatiską.
przystępują.
coraz nowe miliony ludności poh1dnio
wo.• a.ineryka:ó.skiego kontynentu trak
towanego dotychczas przez plutokra.
tów nowojorskich, jako ich własne po
dwórko.. Po ra.z pierwszy w historii
przyjmuje zorganizowane formy wal.
ka 160 milionów Afryka:11.czyków.

(Dokończenie cze str. 2-giej)
tii Fl'ancji wielki rozmaclt i znalazł
całą gamę form od alce.li strajko·
wej o podwyżkę płac aż do sta.rc
z policją na tle solidarnej odmowy
pradukowania
j
transportowan'1a
broni przeznacwnej na brudną. wojnę "' VietnM11ie, na agresję przeohvko ZSRR i krajom demokracji
ludowej. Na.ród francuski wysuwa
żądamii.e uwolnienia
Francji z nie' woli dolarowej i przywrócenia jej
prawdziwej suwerenności..

Podobnie i klasa robotnicza Włoch,
włoscy robo:i.11icy portowi
zamykają.
porty włoskie dla. dostaw
amerykańskiej broni. Ani nadzwyczaj
ne ustawy, ani represje 1 salwy do
strajkujących
robotników czy chło.
pów, konfiskujących leżące odłogiem
ziemie, nie są. w stanie rozbić kiero.
wanego. przez Komunistyczną Pa:rtię
Włoch szerokiego frontu walki o chleb
ziemię i pokój.
zavłaszQZ:l.

dla. w 105 proc„ oleju S\lrowego w 12 proc„ mydła o 84 proc„ oleju su .dużych 1:ysków i wypierane z handlu
106 proc„ piwa. w 109 proc„ cukier.; rowego o 14 proc., piwa o '76 proc„ przez s~ktor 1.<ocjalistyczny, p~zerzuci;ją ~ię c:r.!lsto do nielegalnego hau·
ków i czekoiady w 106 proc.
cukierków i czekolady o 66 proc.
Oznacm to znaczne powiększenie
Wykonanie z nadwyżką pJanu dl!l ł~ńcu~z~o~·ego lub sk~pują '~

produkcji ·w stosunku do okresu produkcji przemysłowej większosci
- kwiecień roku ub. Tka· artykułów świadczy o tym, że ak·
nin bawełnianych "1'YProdukowalis- tywnośc mas pracujących pozwala
my więcej o 10 proc„ tkanin wełnia na pokonanie trudności i na osią
nych o 22 proc„ jedwabnych o 28 gnięcie i przekroczenie trudnych na
proc„ obuwia o 4'7 proc., papieru o I wet zadań.
'
styczeń

„
Jak najszgbciej ujawn1c i usunąć
niedociągnięcia na niektórych odcinkach

Przy pÓmyślriym WYkonaniu pła
nu produkcji przemysłowej w całoś
ci, na niektórych oc\cinkaeh plan
za okres styczeń - kwiecień bi',
nie został wykcmany. w szczegóło' · M' · t
t
Pr
ysłu Ci i
n sc1 • mis ers wo
zem
ę •
kiego nie w~kona~o '~ ~oo proc. ~la.
nu produ~cJi surowki ze~aza. I niektorych mnych artykułow butni·
czych, motocykli i rowerów. Plan
Z.a przykłai:len1 i;woich włoskich • 1
produkcji obrabiarek do metali zo
stal wprawdzie wykonany w 105
osiągnął
proc„ jeżeli chodzi o ilość sztuk, je
dnak pod względem tonażu plan
wyższy
zo~tał wykonany tylko w 84 P_roc.
Lekkiego
Jak widać rosna. na całym mecie zwycięstwo trwałego pokoju na. całym Ministerstwo Przemysłu
wykonało
plan produkcji cegły w
siły zwolenników p·okoju. Do ich skon świecie.
,
86 proc„ chociaż produkcja cegły
solidowania. przyczyniło się w dużef
Jak widać, miniony okres prżyniósł hyła większa 0 50 proc„ niż w okre
mierze zdemaskowanie roli oligarchii dalsze przesunięcie
się sił na a.renie
ffnansowl~j
Sta.nów Zjednoczonych, "światowej. Powstała. nowa sytuacja. sie styczeń - kwiecień ub. r.
Ujarzmiającej narody
które dostały Ruch pokoju osiągną.ł nowy, wyższy
Te fakty niewykonania planu nie
się pod jej gospodarcze i polityczne eta:p i przeszedł do nowych, bardziej mogą być uznane za normalne.
wpływy,
zdefllaskowaJJ.e zosta?y
skUtecznych i bardziej zorga.nizowaW socfalisłyczneJ gospodarce pła
wszystkie międzynarodówki izdrajc6w nych form
walki. Znalazło to swój wy nowej nie wystarczy wykonywać
- od rozłamowej żółtej międzyna.r:>. ra.i: na Trzeciej Sesji Stałego Komt.
plany produkcji ·ministerstwa. ogó
dówki zawodowej przez COMISCO tetu Obrońców
Pokoju w Sztokholmie, Iem wg. wartości, trzeba także wy
zieloną międzynarodówkę kulackl!! i poprzedzonej 27 konferencjami krajokonać plany produkcji poszczególtitowskich prowoka.torów do Wa.tyka... wymi, przyjęciem 'przez szereg pa.rfa„ nych artykułów i w planowanych
nu, który z orientacji prohitlerow- mentów, między innymi i przez nasz
asortymentach,
trzeba t;ikże, aby
skiej w okresie wojny przeszedł obec Sejm uchwał
solidaryzujlłCych sit z każdy Centralny Zarzad, każde Zje
nie na. orientację niemiecko • a.mery. ądaniami Stałego Komit.etu.
dnoczenie,
każde przedsiębiorstwo
kańsJą.
i zakład wykonywały swój plan.
Walka, o dalszy rozwój państw,
Qd Sesji Sztokholmskiej, która. pro Niewykonanie planu produkcji po-.
które ' zbudowały socjalizm, lub te! klamowała niezłomnt walkę o zakaz szc~ególnych artykułów przemysło
budujł jego zręby, walka klasy robot. broni a.t?.mowe.J 1 o ~~ntrolę energii wych świadczy o niedociągnięciach
nic~ej narodów wyzyskiwanych przez a~m~weJ, ar~a ob~oncow po~oju roś w organizacji produkcji, planowa.kaipitalizm, walka narodÓwo.wyzwo. me nieustannie na siłach. AkCJa .zbie. nia i kontroli wykonania planu
• · .
. •
leńcza.. kl:ajow kolonialnych i walka o rania. podpisów pod Apelem Sztokholm
.
'
~1e~oc1ą~~ięcia. te !'alezy najszyb
suwerenność
narodów, zagrożonych skiI11 mobilizuje do walki p~zeciw woj
przez ekspansję amerykaflską, łączy nie setki milionów lttilzi .we Francji c!~ u,iawNc i. llSUnitc, aby przezwy
się .w jęden
nurt walki przeciwko Belgii, Hola.ndii, Norwegii, -w Anglii cięzyć trudnosci . ~ w na.st~pnyc!1
ciemnyn1 siłom wo,jny. Każdy cio.s i w Stanach Zjednoczon'S"ch w Austra. kwartałach odrobic zaległości.
Pomyślni.e n_a ogól P!'Zebiega tego
wymierzony w tej walce uderza w si- lii i Ameryce Łacińskiej, :.V .Azji i w
rcczna akc1a siewna. '\.\ edług denych
ł;v imperializmu i
wojny, przybliża Afryce.
podanych na koniec kwietnia br.
w całym kraju obsiano: pszenicą,
jarą około 90 proc. planu zasiewów
Wkład
walkę
wiosennych, jęczmieniem jarym po-

I

nowy,

Ruch pokojowy
·

etap

I

Polski w
o pokój
sprawą naszego honoru

/

wtelk~ch 1losciach. nµ .. m~teriały wło
K:enmcze, traktUJllC Je 3ako lokatę,
pochodzących z wyzysku i spekularJi
- kapitałów. Jest to swoista forma
walki klasowej, prowadzonej przez
elementy kapitalistyc;r.ne przeciwko
masom pracującym i państwu ludo·
~emu. . Rzecz j~sna, że zaostrze·
me ~valk1 klasowe1, ze stro~1y ~pe!rn·
lacY)nych elementow kap1tahstrcznych musi spotkać si!l ze zdecydow:i
nym odporem ze strony pań!'ltwa 1
klasy robotniczej. Walka ze spekula·
cją została zaostrzona, a nasilenle
jej winno si~ wzmagać systematycz
nie. Walka ze speky:lacją nie może
być jednak wyłączńie dziełem organów represyjnych. Musi być. ona pro
wadzońa przy
współudziale
ogółu
pracujących. Ważna rola przypada w
tej walce pracownikom handlu uspo

nad 80 proc. planu, O\Vsem ok. IJO
proc. planu, ziemniaka:mi ok. 45
proc. J?o zespoł~~ve#!o sie~"U w tego~
roczneJ ka~pa.!111 .siewneJ prz~stąp1
Io: 584 .sp~łd!ielni _ p~od~kcyJnycb
całkowicie 1 19 spoldnelni produk
cyjnych częściowo.
w Państwowych Gospodantwach
ltolnych · akeja. Śiewna ,przebiega
szybciej i spraiwniej, niż w indy\vd- łecznionego.
dualnych gospodarstwa.cli cblopskich. Do dnia 2 maja br. w Pań·
stwowych Gospoda-rstwach Rolnych
obsiano około 111 proc. planowanej
osiągnięć
p«JWlerzcłmi pszenicy jarej, 97 proc.
Niezależnie
od
popra>ry
materialne
powierzchni jęe:nnienia jairego i 101
.
.
.
go zaopatrzenia mas pracujących w
proc. p~erzchn1 .ow_sa. AkcJa ~ew- okre~ie„ który upłynął od III Plenum
IDJ przeb.iega w sposob: ba.rdzi~J pla- Komitetu
Centralnego naszej Partii
n?WY• niż w lata<;h ub14;głych. -Zada- klasa robotnicza· uzvskała szereg no~
ma produkcyjne ~dyW1.dualnych go- wych osiągnięć socjilnych.
spodarstw cblopsk1ch zostały dopro·
wadzone za poś.rednłctwem państwo.
Uchwiiła
Rady Ministrów z dnia.
wej administracji rolnej do gmin i 30.m. ub. r: o ,,KARCIE GóRNIgromad. Spółdziielnde p.t"Odukcyjne j CZEJ", przyznała. szereg przywilejów
oraz chłopów mało- i średniorolnych pracownikom górnictwa. węglowego.
zaopatnono w materiał siewny. WY· Przywileje te następnie w początkach
produkowan~· w PGR i w blokach marca r.b. rozciągnięto na górnictwo
nasiennych Centraili Rolnic:rej Sa- rud i kruszców oraz materiałów ognlD
mopomocy Chfopskiej. Uruchomiono trw:Wych.
·
kredyty na akcj~ sie~ą dla gosp?·
Ka~tą,piła WYDATNA POPRAW-~
darstw m~ło i _sredniorolnych. Pa~- PŁAC w hutnictwie żelaza dla
stwowe osrodk1 masz,·nowe, społ· I
.
.
dzielcze ośrodki m:iszv~owe. i TOR pracown1k6w zat.rud.monych w typo.
· t·
· j
i'
wych
robotach
hutniczych.
zapewniły I ep~ą i s ara.mue szą, n z
·
w latach ubiegłych obsługę tech·
Zawarto NOWY UKLA.D ZBIORO.
niczną. Dostawy na.wozó:w sztucz- WY
DLA PRACOWNIKóW PA~
nyeh wn-osły w I kwarta.le tego ro- STWOWYCH GOSPODARSTW HOL.
ku, w porównaniu 'Il odpowiednr!.tu N'YCR, który· unowocze8nił stosunki
okresem reku ubiegłego, o przes<zło pruc.y w P.Q.R. i dał robotnikom_ roL
49 proc. Przy OJólnym pomyślnym uym wszelkie Ulll'aW»oienia .i ,ktPrych
przebiegu akcji siewnej, nied·o st.a- korzystają. robotnicy przeni;9'słowi, mię
teezn1e szybko prv..ebiega J.U..-widacja dzy innymi. rozciągając na. robotników
odłogów. Wład~ miejscowe, crgani- rolnych dodatki rodzinne. Sejlll Ustazacje partyjne i 'Związek Samopo- woda.wczy uchwalił szerag ustaw rozmocy Chfopskii.ro winny zmobilizo- szei;za.jących dotychczasowe upra.wniewae wszystkie siły, a.by wYkorzy- nia. pracujących. Robotnicy• po roku
stać '.J>{)zostające jeszcze tygodnie d1a pracy w zakładzie otrzymali prawo do
maksymalnego
wykonania planu 12 DNI PŁATNEGO URLOPU za..
likwi~a.cji odłogów.
miast dotychczasowych 8-miu. Ustawa

Zadaniem orga.ni~ac,ii _ partyjnych
i związkowych w przedsiębiorstwach
handlu uspołecznionego jeat podniesie
nie Świadomości klasowej i solidarno.
ści klasowej pracowników haindlo.
.
.
iem
wy.en na t:1ki _poziom, . a~y ułatw
e
działalności spektllacy3neJ ze strony
pewnych elementów, które wkradły ·
się w szeregi pracownikcjw handlu u.
społecznionego
nie miało miejsca.
Jednym ze śr~dków wAlki ze spekula..
cją. jest zniesienie wszelkich ogtani.
_
.
.
czen. w. handlu detall~znym w postat:1
spr~edazy.
a~tykułow. na
b~ny,
l~g1tyruacJc ~wi:~zkowc it~· Ogram~ze.
ma 'te ostatmo mę t:;l]rn me ,;tanow~ły
z~pory dla spckulai:tow, ale przeciw.
me - .w wielu wypadkach. -:-- były
przez mch ~korzys~ywane i raczej
utrudniały, niz ułatwiały masom ;.1ra.
c:ującym nabycie bardziej poszukiwa.
nych towarów. Wzrost maGy towarowej
i rozwój sieci handlu uspołecznionego
umożliwił zniesienie tych ogranicze:d.

Klasa robotnicza uzgskała szereg nowych
socjalnych

Su ~cesntJ w dziedzinie rozwo1' u.

dla. pracOWników zatrudnionych przy
pracach szkodliwych dla zdrowia. lub
szczególnie uciążliwych. Inna. ustawa
przewiduj"
możliwość SKRóCENIA
CZASU PRACY dla. osób za.trudnio.
nych przy pracach szkodliwych lub
szczególnie uciążliwych do 6 GODZIN
DZIENNIE' przy utrzymaniu pełnego
dotychczasÓwego zarobku za ·s-mio
godzinny dzień pracy. Ustawa z 4.n ·
r. b o FU:N'DUSZU ZAKŁADOWYM
stanie się źrodłem dotacji przedsię.
biorstw pa:fistwowyoh na ponadplarno.
we inwenycje kulturalne i socjalne,
na ponadplanowe budownictwo miesz.
kantowe, na zasilenie dodatkowymi
środkami budżetu wydatków
socjal·
nych przedsiębiorstw przemysłowych
i na indywidualne wynagrOdzenia. wy
różniających się pracowników. Wymie
nić także należy uchwałę Rady Mini.
strów o zasadach tworzenia FUNDU.
SZU SOCJALNEGO i gospodarki tym
funduszem porądkuj:f!cą za.sady wy.
datkowa.nia 40-miliardowego funduszu
Ila. świadczenia socjalne.
Utworzenie jednolitego FUNDUSZU
STYP~NDIAiiNEGO przy znacznym
powiększeniu
wydatków na. ten ceł,
umożliwia.

klasie robotniczej i pracu
korzysta.nie w więk.
szej niż dotYchczas mierze .z możliwo
ści kształcenia swoich dzieci w szko
jącym

łach

chłopom

wyższych.

usankcjonowała. przyjęte w szeregu
um6w zbiorowych PRAWO ROBOTNI.
Te zdobycze mas pracujących, .po
Wielki Stalin. Polska traktuje jako
KóW DO )IJ::LE:SIECZ:NEGO URLOPU
dobnie jak i ogólny wzrost ich do•
sprawę swojego honoru wniesienie
U CJl
PO 10.eiu LATACH PRACY. Ustawn
brobytu i kultury, zostały umożli
jak największego wkładu w tę
wione przez stały rozwój produkcji
wspólną walkę. Z niesłabnącą ener~
P.omyślnie na. ogół przebiega rów- ŚCI NA RYNKU •MIĘSA I NAGRO- ta stworzyła również możliwości sto.
i wzrost wydajnośti pr_!l>CY·
gią i czuji1ością btldziemy zwalczali nież akcJa kontraktacji roślin te<>h· MADZI() ZNACZNE JEGO REZER- sowania, ·uxLOPóW DQDATKOWYCH
bezlitośnie WSzYstkicll wrogów
pn niczny<>b i produktów hodowli; Pod- WY. Skup ~terooh zbóż był w okrepod Apelem $ta.tego
Komitetu koju, wszrstkich jawnych i ukry- jęta rok temu akcja popierania
socjalistyczną d9sc9plinę
ho- sie styczeń - kwiecień br. n 23 proc.
Obrońców Pokoju. to jeden żołnierz tych agentów, zwierzllCego imperia
większy, niż w analogicznym okre.ze szczególną. siq należy podkre.
Poważnym hamulcem w:trostu wydaj
dowli po.pruz politykę opłacalnych sie 1949 r. Doprowadrenie planu
więcej dla wielkiej armii walczłcej J~mu.
z wojnł·
Bojowy, mobilizujący masy do cen, -za.pewmaJąca opłacalność ho- skupu zboża. do gromad, uaktywnie- uose1 prae~-. a tym samym wzrostu ślić konieczność walki z absencją. tak.
Coraz to nowe miliony skupiają zdecydowanego oporu przeciwko po do.wll. pomoc kredytowa, dostawy nie mało i średniorolnych chłopów produkcji jest zbyt wysoka . jeszcze że w budownictwie, g-dzio · jest ona
wydały wekóJ akc.ji skupu, w dużym stopniu nieu.ąprawiedliwion:i. absencja. na. zakh szczeg6l1.1io znaczna. Xagminne były
się w szeregach obozu, którego pod dtegaczom wojennym, ruch w obro pas~ i ·rozwój kontraktacji
stawową siłą jest Związek Ra.dziec nie pokoju reprezentuje · ogromną. pomyślne rezultaty. Gdy w pierw- przyczyniło gję do iycb
doda.trpch dach pracy która w poszczególnych t. zw. „poniedziałki murarskie", pod.
wypadkach 'sięga paru procent ogólnej czas, których nieobecność pewnych
ki, a Kierownikiem i Chorążym silę mogącą na.rzucić swoj~ wolę. szych c.zterecilt miesiącach r. 1949 za- wyników,
robotników de.zorganizuje prace bry„
kupiono 95.063 ton mięsa o wadze
Jaj skupiono w okresie pierwszyrh ilości przepracowanych godzin.
poubo.jowej, w pierwszych czterwh f czterech miesięcy 1950 r. ponad 520
Ta. nieusprawiedliwiona absencja,, gady i zmniejsza wydajnoAć pracy
załogi.
Przez zwiększenie dyscypliny
~esiąca.cłt 1950 r. zakupiono 228.4811 miln. sztuk'. podczas gdy
takim :"a
ton. POzWOLIŁO TO CAŁKOWI- mym okresie 1949 r. skup wynio!;J. ja~ i nadmierna płynność pracowni. pracy wśród robotników, personelu
ków, stanowi wyraz nieuświall.omienia,
swoją
CIJE PRZEZWYOIĘŻYO . TlłlUDNO- tylko 249 miln. sztuk jaj.
pewnych najbardziej zacofanych ele_ majsterskiego i technicznego, można
Stanowiąo Ogniwo ogólnego fron- okres styczeń - kwiecień bieżące·
mentów w klasie robotniczej i bije podnieść przerób roczny o 7 proc.
tu pokoju Polska rozwija i uma- go roku wskazują, że aktywność
w ogół praco*niczy, zmniejszając jego Walka o dyscyplinę i wydajność pracy
w budownictwie posiada. wielkie zna.
cnia swoją gospodarkę.
klasy robotniczej, lepsze zorganizo
Sukcesy w dziedzinie rozwoju pro- 1 Konfekcji w ub. t'. wartości około zarobki. Obok szerokiej akcji 11świa.. cienie ze względu na wagę inwesty.
Silne tempo rozwoju gospodarcze· wanie naszej gospodarki, prowadzi dukcji przemysłowej i produkcji
rol I 2.411.000.000 zł.. ". br. wartości o!{: damiają.cej i oddziaływania .moralne. cji, podjętych w .roku bieżącym, pierw
go. chara.kterystycme dla naszej do przekroczenia zadań produkcyj- nej i pomyślne rezultaty akcji ,.H" 7.203.000.000 zł. Radioodbiorników
w. go oraz zail;).icjowa.nej przez Ministr.:r. szyru roku Planu Sześcioletniego.
gospodarki w okresie odbudowy zo nych, wyznactonycb przez plan, mi oraz wyniki rozwo.iu kontraktacji
i ub. r. blisko 14 tys. sztuk w br. po stwo Zdrowia słusznej akcji wzmoże.
stało utrzymane również w 9iern• mo iż w tym roku plan stawiał bar·
Wprowadzenie zespołowych met-Od
s.kupu produktów rolnych, umożliwi· nad 23 tys. sztuk, roweró~ w ub. r: nia kontroli ze strony lekarzy, stało
pracy oraz . :zmeebanizowllnie proceszym roku Planu 6 - letniego. Cy dziej trudne i naprężone zadania.. ły znacznie lepsze w rb. zaopatrzenie
ok. 9.900 sztuk, w br. ok. 12.300 się koniecznym zastosowa11ie sankcJt
produkcji w budownictwie wYfry wykonania planu produkc.ii ia. niż w latach poprzednich.
rrnku i szerakich mas pracujących sztuk itd.
za nieusprawiedliwione opuszcze1lic sów
wołuje konlec.zność 'llmiany norm i
w art~·k.uły konsumcyjne. w okreio;if:
Całośf. 'o brotu handlu detalicznego, godzin pracy. Uchwaloną przez Sejm
dostoso.wania ich do rzeczywistych
przedswtątecT.nym.
\Vgkonaliśmy
1mństwo1<·ego, S})ółdzielczego i pry- UP.tawę W sprawie zwalczania absen
nadtuyżką ·całość
warunków.• . Dotychczasowe normy
• Tak np. w ma1·cu i kwietniu ub. ro watnego wzrosła w pierwszym kw ar cji ogół robotniczy przyjął ze zrozu.
1
tkwiące jeszcze
korzenia.mi w staprze1nysłu
ku dostarczono na potrl'!eby iynk 1 tale hr." porównaniu z J>ierwszym mieniem i aprobatą. Zadaniem c:gani. rym
kapitalist:vcznym systemie pr-aw sumie ok. i>H.000 ton mięsa i th1sz kwartati;m roku uh. " «enarh 11on>w zacji partyjnych. rlrrekcji pr z~d:.ię· cy, stwarzały niesprawiedliwe
wa·
robów walcowanych o 25 proc.
czów zwierzęc::c11, w tym samrm o- npn1 lnych
ok :rn proc . a (}brot,· 1 !iiorstw i rad zakładowych. ,iest do_ runki dla pracujących.
W nlektórycb
W pierwszych czterech miesiącach
Przemysł
materiałów budowla- kresie b~. ok. 89.000 tmi. );[as.ła odpo u;:połeczuioneg-o apnratu handloweg~, pilnowanie ścisłego.i w· całej pełni wy
br. wykonano z nadwyżka całość planu nych wykonał plan produkc.ji ee- '"ied111o ok. 2600 i ;~200 t:ein. jaj oi\. · llr:r.ekroczyfr bli.;ko dwukrotnie :iu- konania tej nstawy w stosunku do ro&ajach robót J.atwo było je w;ie1oprodukcyjnego przemysłu, przekro- mentu pdrtlandzklego w 106 proc„ H~ miln. sztuk i !04 rmln. $Ztuk. ziom pienn,~ego kwart. uh. r. Do · wszYf<tkich zakładów i instytuc.1i. Wte krot.nie przekroczyć. gdy w innych
czono o kilka procent plan produk w~pna palonego w 1~5 proc„ nato- I Równiei z11:H:zuit• zwiększone zo ..;tało szybkie!!.·o '' 7.l'Ostu obrotó" u..;1>ołec~-1 dy 1\Stawa ta stanie się jednym z po. były trudne do wy;konania. Obecnie
cji wielu podstawowych surowców miast plan produkc.11 regł;v ~ost.1~ r.ao1•atrzenie p1·r.cmysłowe w artylrn- uione1w a11~1ratu handlowego 11rzy.:z,- ważnych .iu:::tru.mentów przyśpieszenia wprowadzić należy nowe normy
t~chnicznc. aplłrte
na socja.listyczi półfabrykatów przemysłowych.
wyko~any w SG_ proc. Jednakże ~Il ły kousumc~·jn~. Zao~iatrzenie. ryn:-u 11ilo .;ię mit•d„,· inn~·mi uru1:homienil' naszego rozwoju gospodarczego i pod.
W wyniku realiza.cji uchwały Ra mo mewykona.ma planu. prorlu.~cJa. 't" marcu i kv;ietniu ub. t. w obuwie ~klepiiw :\Iiej~kie!(·o Handlu Detalicz noszenfa dobrobytu i i..ultnry ma~ pr~ nym stosunku do pracy I uwzględnia.
iące nową zespołową
organizację
dy Ministrów o środkach ~abezpie cegły. była wy~sza o 50 p~o~„ mz w ~kórzane \\'.)'niosło l.,3n7.000 par, °"~ j ne~o. co umożliwiło 11e \\ niejsu i cn.Jacych.
pracy i jeJ mecha1Hzację.
czenia wykonania pianu produkcy.1 okresie styc~ell - kwlec~.en ub. ro br. wyno~i 2.30J.OOO µa1· Tkani.n hal ,,;prawniej>:ze. zaopatr:r.enie ludn~ci.
nego w przemyśle węglowym, prze- ku. ProdukcJa wapna palonego by· wełnianych dostarczeno w ub. l'. OK.
w końcu I kwartału br. sieć i<kle·
mysł ten wYkonał plan
produkcji ła wyższa o 20 proc„ niż w okresie ::!4 miln. m„ w bl'. ok. :~6 mil'· rn, pów uspołecznionych na terenie kra tJ
•
I
U
I SU w,gla.
kamiennego na okres sty- styczeń - 1'_wiecień roku ub„ pro- tkanln wełnian~·ch w ub. r. ok, ju była \\ięk--za o 52 proc., niż\\ tym
0
.
pozwala1·ą
czeń kwiecień w 104 proc. Plan dukcja cementu portlandzkiego
9 4.300.000 ni. ,\. łn-. ok. ii.600.000 m. ł ..:amym okreo:;i«.> roku ubie~łeiro.
::">
produkcji ropy naftowe.i wykonano 10 proc. Plan produkc.ii ciągników
w 106 proc„ energii elektrycznej w wykonano w n1 proc.• co oznacza
uspołecznioneo.
105 proc„ stali surowe.i w 103 proc„ \Vzrost w stosunk.u do analogiczne'-·
ó
Wzro'\t ·świa_dcmo~ci i aktywności w nadmiernych rezerwach pienięi.
rudy żelaznej w lOł proc., wyrobów go okresu 1949 r. o 75 proc.
1>rodukc3•jnej kla'ly robotuiczf'.j 11- nycb 1akładu pracy. lub ~ środka.eh
Obok
rozwo,ju
produkcji
środl:J
t
waleowan;ych w 104 proc.
mctliwił
rozwój noWY<'h. WYŻ· produkcji uwięxionyrh
wskutek
Produkcja w okresie styczeń - ków wstwórczycb, pował.nyml suk·
. zagadnień
SZYCH FORM WSPÓŁZAWOONI· nadmiernego przeciągania się cyklu
prze·
kwiecień przewyższa przy tym po- cesami może się poszczycić
CTWA SOCJALISTYCZNEGO. :.\fa. produkr:v.inego. Sumy zwolnione w
Wskutek .rozwoju s1e.::1 handlu u- ,;ię i próbują swoją działa lnośc lwa- sęw~· ruch podejmowania ZÓBO , wyJtik11 akcji przyspiesz.enia obiegu
ważnie produkcję analogicznego o- mysi produkujący artykuły spoży
kresu ub. roku!
Tak np. energii cia. Przemysł włókienniczy wyko · społeezn ionego pol~pszyła się też, '' <'entrować na coraz to innym odcin- WlĄZAŃ. mając:v<>h na celu pr:r,~· 4roilków nhrotow:vch bedą 11tvte na ~
elektrycznej wyprodukowano o 15 nał plan za okre:" r>t.yczeń - kwie- pewnym. acz niedostatecznym stop- ku. jak to miało mic.isce na orlcink!J <ipieszenie obiegu środki>w obroto rele rozwoju gos:poda:rcŻego kraju i
proc. więcej, niż. w odpowiedniDl o. cień w zakresie tkanin bawełnia· niu obsługa konsumentów. Tym nie- art~:kułów włókienniczy~h. .
V1rych. który ttnwinął się w ostat- ua pcpr-awę pofożenia. mas pracująw mniej zagadni«.>uie dal~zego rozwoj•1
kresie roku ubieg!ego. w'ęgla. ka- nycb w 103 proc„ wełnianych
" pewnych okre>1ach 1 d ziałach mo nich tygodniach w <'ałym kraju. mo- "w~h.
·
miennego o 8 proc. więcej, ropy 107 proc„ i ,j edwabnych w 105 pro1• handlu u"J>ołecznione ~o i Uf-'pra li·nie- ż~my ?awet .z~obserwowa~ ~zmoże- i że przyczynić <>ie do mvolni1mia wie.
Sukcesy produkcyjne, os.iągnięte
naftowej o 7 proc. więcej, surówki Plan produkcji obuwia został prze· nia obrotu t~warowego jest nadal jed me dz1ałaln~c~ spekulacyJneJ.. Ele· 1tomilia:rdmvych sum. obecnie nie· w ciągu 1949 r. i w pierwszych mieżelaza o 9 proc. Produkc.ia stali su kroczony o '7 proc. Plan produltcJi nym z centralnych. zagadnień na;;:zej menty • kap1tal!s~yc~n~,
ogra!11cza~e proclukcyjnle zamrożonych w nad· siącach r. 1950 orari rozwój wsa;iółrowei je.<1t o 10 oroc. wyższa, a wy pąpieru wykonano w 105 proc„ my gospodarki. Spekulanci nie poddhli w sw01ch mozbwosc1ach os1ą1rama miernych '1JaSObactt materlałowvcb.
(~y ciąg na str. 4-tej)
Akcja. zbierania. podpisów nie .na
.nic wspólnego z mdłym rozbrajaj!Jicym pacyfizmem, a. wysuwa konkret
ne, mobilizujące i dające się zrealizować cele. Każdy podpis zeb. tY
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(Dalszy ciąg ze str. 3-ciej) .
zawodni<:twa pracy, stworzyły podstawę dla śmielszego planowania gospodarki narodowej i do założenia
większego tempa rozwoju, niż to
przewidyi,vały wytyczne, uchwalone
na Kongresie ZjednoczeniowYm.
W związku z tym projekt Planu
8-letniego podlega obecnie przepracowaniu i zostanie przedstawiony
na. Plenum Komitetu Centralnego w

postawione większe zadania
w zakresie stworzenia ' bazy produkinwestycyjnęj maszyn i urządzeń
cyjnych, w zakresie przemysłu mo•
toryzacyjnego i okrętowego, w zakrf'sie produkcji maszyn rolniczych
i nawozów sztucznych. w zakr<isie
rozwoju drobnego przemysłu.
W wyniku dotychc-ro.sowyeh do·
współza
świadczeń rozwoju ruchu
wodnictwa pracy zwiększone zostaną planowe zadania w zakresie wydajności pracy, co ułatwi wykonanie
planu Za.trudnienia i przyczyni się
do poprawy warunków mieszkaniowych · i zaopatrzenia pracujących.
Zastaną powiększone i bliżej ">pre·
c:vzowane zadania w zakresie i>rzy·
gotowania kadr kwalłflkowanych
dla gospodarki narodowej. Skontro·
lowane zostaną. dodatkowo prtew1dziane na.kłady lnwestyc~·Jne z punk-.
tu widzenia koncentracji n-'kla.dów
na najważniejszych obiektach, zbadania ekonomicznej efektywności inwestycji, skrócenia okresu. budowy
i zastosowania oszczędności. Wzrost
masy towarowej artykułów konsumcyjnych oraz usług materialnych i
niematerialnych zostanie ściśle przy
stosowany do przewidzianego wzrostu zatrudnienia i płac.
Uwzględniajac doświadczenie, Plan
przewidywa~ bedzie coraz silniejszy rozwój stosunków gospodarczych t ZSRR i krajami demokracji ludowej. Doświadczenie wykazu
.ie, :ie możemy się rozwijać i ·rozwł
jamy się istotnie szybciej, niżeśm:v
tó sami przewidywali. Doświadcze
nie' to winno być w pełni uwzglę
dnione przez ostateczny ·projekt Pla
nu Sześcioletniego.
zostaną

do świadomości milionów wierzących, I Będziemy skrupulatnie 'wykonywać
walka z każdą próbą zwichnięcia zawartą iimowę, ale nie pozwolimy,
luh wypaczenia umowy, z każdą pra· aby wbrew niej stosowane b)'.łY sta·
hą recydywy wojującego i antyludo- re reakcyjne machinacje ·ttohtyczne.
wego klerykalizmu - wymaga wici Im lepiej zmobilizujemy szer~ką ?·
kiego wysiłku i pracy, wymaga pogłę pinię publiczną, tym lepsze ouągme
'
my wyniki.
hienia świadomo~ci szerokich m:.s.

C:y;i . wiejskich około 400 tys., co star.owi 29 proc. ogółu członkiń.
Liczba członków Zl\lP w okresie
ty.:h samych 3-ch miesięcy powięk·
sz..-la się o 100 tysięcy, dochodzą<:
do- 1125 tysięcy (bez wojska i
:t.AMP).

Demonstracje I-Majowe, które by
Iy niejako podsumowaniem naszego
dorobku za ubiegły rok, potwierd7J
ły, jak bardzo wyrosły nasze rezer- .
wy, J"ak szybko posunął się naprzód
rozwój akt:vwu robotniczego, nleWY
czerpanego źródła nowych kadr.
Opanowanie umiejętności kierowa
nia rozwojem tych rezerw najba.r•
dziej trafnego wyłuskiwania. nowej
kadry, jest' dla nas węzłowYlll zada·
I niem.

Ogromny wzrost akt:vwności mas
jak w zwierciadle zna.pochodach I-Majolazł odbicie w
wych, we wzt'oście ich Uczebnoścł, w
demonstrantów
bijącej z szeregów
niedługim cz~sie.
Dzi~ki czemu odnosimy sukcesy w nych w .całym kraju wzrosła z '1-17-! 1-Majowych bojowości.
~ewizja projektu 6-letniego Pia.nu
tys. w gi:udniu 1948 r. do 4·980 tys.
walce i w pracy?
1d7Jfe w kierunku stworzenia szer-.
czemu rośnie kons;olidacja w grudniu 1949 r„ a więc o przes:::'o
Dzięki
kraju
w
·szej podstawy surowcowej
osób w ciągu jr . go
tysięcy
całego społeczeństwa wszystkich lu- ąoo
dla r<tzwoju przemysłu. W porównadzi ·pracy ua gruncie rozbudowy go· roku. Liczby te są. wymow ym świ~
władzę ludową
niu z poprzednim projektem nastąpi:
spodarczej i 1'•1lturalnej Polski Lu- dectwem wzrostu aktywuogci gospodar
wydatne zwiększ.ente kopalnictwa
Zadaniem Partii i Państwa jest plJ szym nowopowołanych organów ·wla
czej, w szcze~ólnoś~i zaś dużej _dy .•
. . ..
dowej i _obozu pokoju?
rudy żelaznpj ta,k. aby wzrost wyZr. wdz1ęczamy to sluszne1 hnu po, miki socjr UstyczneJ bazy naszeJ go>- głębia.nie tego historycznego procesu dzy państwowe,} - rad narodowych
dobycia rudy nie tylko nadążał za
litycznej naszej Partii, oparciu na· podarki. ·
przeobrażeń, który zapoczą.tkowało 5 i ich prezl'diów, jest uczynić wszyst
wzrostem produkc.fi surówki i stali.
. Wskaźnikiem aktywności klaay ro. lat temu zdobycie przez mas:v pra· ko, aby podtrzymywać, rozwijać i
o potężny obóz pokoju i
walki
szej
ale na.wet wyprzedzał ·ten wzrost,
socjalizmu ze Związkiem Radzieckim botniczej 0 wielkiej doniosłości jest cuJące władzy ludowej. W tym kie umacniać nierozerwalnie tę łączno'>ć
zwiększając udział rudy krajowej w
na czele, rosnącej z dnia na dzień w ROZWOJ RUCHU WSPOŁZAWu.iJ . runku winno rozwijać sie nRsze usta z masami ludowymi. Srodkiem do te
zaopatrzeniu przemysłu hutniczego,
w.alce z trudnościami,w '!a.lee z 'no NICTWA PRAOY. W ciągu ub~egłe.. wodawstwo państwowe i nasz wysi- go jest I może być ,fe"dynie żywa i
- lepsze wylmrzystanie is~niejących
· lek, zmieniający warunki życia spo- rzetelna troska o interesy o codzien
g1em klasowym, aktywnosc1 mas pra gr ·roku ruch współzawodnictwa
zasobów meta.U kolorowych, a przecuj;}cy~h, .naszej .hohat~~>kiej klasy dzo się rozwiną.I nie tylko ilościowo, łerznego w talti sposób, aby wzmo~o no potrzeby mas pracujących, o jak
. de wszystkim stworzenie krajowej
ale i jakościowo, dzięki wprowadze. na aktywność mas pracujących znaj najsprawniejsze, · wolne od bezduszrobot:i1rzeJ, naszei Part.n.
bazy miedzi, - rozszerzenie wierceń
nowych form, jak współz:iwodnic_ dowała najpełniejsze ujście i nowP- nej formallst:vki załatwienie spraw,
niu
dziedziny
ma
nie
odcinka,
ma
Nie
poszukiwawezyrh i eksploatacvjovch
lepszej ja. bcdfoe dalszego rozwoju. Taki cel z którymi ludność zwraca się do
zespołowe, brygady
two
prze
nie
się
by
lzie
,
życiu,
naszym
w
w ohr~bie znany«h złóż ropy nafto·
jawiala wciąż rosną.ca aktywność mas kOści, współzawodwctwo w przyśpic postawiła przed sobą nowa i donio swych organów władzy.
wej, - pełniejszr wykorzystanlr
Im ściślejsza będzie łączność or
szaniu obiegu środków obrotowych, sla reforma, której wyrazem jest bpracują.cych.
nowo o<lkrytych żródeł garo ziemg·a.nów władzy państwowej z In
O
przesłanką. tej aktywnoaci indywidualne zobowiitzania długofalo. chwalona przez Sejm USTA WA
Waż"lą.
zwiekszenle zaopatrzenia
nego, jest wzrost Klasy . robotniczej, wzro;t we itp. , Rośnie liczba przodowników TERENOWYCH ORGANACH JB· dnością pracującą - tym łatwiejszy
przemysłu włókienniczego w surow·
zatmdnienia · w socjalistycznym prze pracy - już dziś lic~bę robotników, DNOLITEJ· WŁADZY PARSTWO·· i szybszy będzie proces wciągania
ce pochodzenia krafow«'go przez sili w socjalistycznym sektorz!! zasługujących na zaszczytny tytuł WEJ. ORGANAl\11 TYl\D STANĄ mas pracujących do udziału w kie
krajowej b!ny
myśle
nie.is7.ą rozhudowe
rowaniu pai1stwem. Jest jasne, źe u
włókien sztncmyeh. - zwiekszenle
rolnictwa. Podstawowym wyrazem jej „przodownika pracy" oraz „zasłużone SIĘ NASZE RADY NARODOWE.
Na czym polega istotny cel 1 sens niewzruszonej sile Państwa . Ludowe
uprawy rC'ŚJln włókiennirzych i slł
jest wzrost wydajności pracy wzrost go przodownika. pracy" szr.cuje się na
go stanowi rzeczywisty udział miłio
niefszy wzrost. pogławia owiec, .....
p~zeszło 20 tysięcy - a je~teśmy ,;J_ reformy?
produkcji, wzrost sił wytwórc~ych.
na silniejszym POWIĄZANIU nowych mas pracujących w kierowa
w:in-ost ·p rodukcji krajowych rnślin
Ohciałbym się krótko zi.trzymać nad p1ero u progu ~ego wielkiego ruchtl.
ORGANOW WŁADZY PA~· niu państwem, w rozwi.ianiu i umac
oleistych.
Ogromne możliwości zawarte są w STWOWEJ z masami ludowymi, z nianiu jego bogactw, jego osiągnięć
zagadnieniem wzro~tn zatrudnienia,
w wyniku przei:)racowania Planu
RUCHU . RA~JQNALIZAT~RSK!M, ich potrzebami, ich Interesami oraz pnutycznych, gospodarczych i kultuwzrostu klasy robotniczej.
który roZWlja su~ u nas burzliwie i za
. Zątrudn~enie w przemy.'!łach podleg sługuje na najbardziej troskliwą opi~ Ich wolą, wyrażaną w bezpośrednim, raln:vch, jego potęgi materialnej i du
paraliżować
ujawniać
nunisterstwom przemys~OW'YJil kę. Wystarczy zaznaczyć, że w porów praktycznym obcowaniu między or- chówej. Nieocenione i wymowne do
łych
wyniosło w IV kwa:rta.le 1949 roklt naniu z ·rokiem 1948 ilość zgłoszonych ganami terenowymi państwa i ludem fiwiadczenia rozwoju potęgi gospodar
czej i kulturalnej ZSRR dowiodły ile
.
działalność
1.509·180 wobec 1·288;97~ w IV kwar przez robotników wniosków racjonali pracującym.
NA WZMOCNIENIU władzy niewyczerpanych i twórczych sil wno
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Tym brudnym potokiem kłamstw
Na tle przedstawionej w ogólnych
państwowej przez jej \ljednoli- si w ogólną skarbnicę narodów rossterstw przemysłOWYCh wzrosła sze8.
przede wszystkim 17,1 proc.
zarysach sytuacji międzynarodowej, zachłystują się
cenie i lepszą koordynację przez je- nący wciąż udział w działalności pafl
do
2.229
z
mianowicie
ciolo:otnie,
w
zaitrud.n1onych
kobiet
Liczba.
która. kształtuje się niekorzystnie wywłaszczeni obszarnicy l fabrykań
ązcze silniejsze wciągnięcie miliom>· stwa wielomilionowych mas pracudla obozu imperialistycznego oraz ci, spekulanci l najbardziej chciwi tych przemysłach wzrosła w tym okre 13.641· Przeszło połowę wniosków u. wych mas pracujących do udziału w Jących, które przez swą inicjat:vwę,
uzyskano
nim
dzięki
t
cenne
za
znano
19,2
o
czyli
413.640,
.na
346.920
z
sie
w miarę postępujących u nas suk- i agresywni bogacze wiejscy, Odprzez współzawodnictwo w pracy,
rządzeniu Państwem.
oszczędności szacowane na około 7 m1.
cesów gospodarczych, w miarę wy- wraca się od tegc;> z obrzydzeniem i proc.
NA USPRAWNIENIU działania przez gorący patriotyzm i troskę Ił
Nawiasem zaznaczyć należy, że lia;rdów zł.
pierania i rugowania elementów ka odwracać się powinien - każdy Po
całego mechanizmu władzy pań ., dobro społeczne, uczestniczą w kłe
Wzrost aktywno!ci 11 n1a.s robotni.. stwo~ej przez usunięcie starego ł / rowaniu państwem, pomnażaniu Je•
wzrost zatrudnienia. kobiet w niektó.
pitalis.t~cznych zaostrzająca N wąl Iak,kochająoy ,swój kraj. , ,
pa;rze
w
idzie
pracowniczych
i
czych
Jll6talo.
w
nP·
jak
,
ptzemysłach,
rych
~akje s~j~ for '.Y• Jo jakioh•zbro
sztywnego podziału funkcji na usta . go bogactw.
ką klasft~a ~r,z;ybięr~ ró~ _<V"D!~
I przejawia się ~ róznych ifZiedzi· dm podżega wróg klasowy w walce wym, elektrotechniCzn'1Jil t chemicz. z PODNOSZENIEM OGóLNEGO ~'O wodawcze i wykonawcze, państwo- '
Zadaniem nowopowolanych ornym jest zbyt powolny i nie nadą.ż:i ZIOMU. tYCIA, warunków materfal we i samorządowe, centralistyczne i H ganów władzy państwowej Jesł
z Polską Ludową?
'
.
nach.
wciąganie najszerszych mas ludU
Do bandytyzmu do sabotażu i za ogólnym tempem wzrostu zatrucl- nych i potrzeb· kUJ.turalnych, lecz pr::e Iakalne.
~
Naszym zadamem jest SZYBKO
uwarunkowany
de wszystkim jest
nienia.
· d
' ·
·' ,
UJAWNIAĆ NOWE · OSRODKI I
ności do jak naj1>omyślnłejszego
ułatwieniu walki. z blurokra
na
ługo
1
FORMY WALKI WROGA KLASO szkodmch,a, d~. szpiegostwa
Ogólna liczba pracowników najem. wzrostem świadomości politycznej.
Wykonania zadań państwowych,
tycznymi wypaczeniami aparatu
. falowej dywers11.
•
,
.
.. .
.
.
!
WEGO, często zamaskowane 1 perfi
zadań pomnażania bogac"" nasze
urzędniczego· przez szerszą. i bliższą
P~ZYJrZYJm! s1ę bh;e1. me!'torym
dne, PARALIŻOWAĆ JE z CAŁĄ
go narodu prrez wydajniejszą pra
ze
kontrólę aparatu państwowego
rosną
żyeiowa
działalno
zbrodn1czeJ
teJ
<;d.nuanom
kiedy
zmieniać
STANOWCZOSCIĄ,
cli, przez rozumną inicjatYWę spo
strony mas j ich przedstawicieli w
_
.
.
trzeba z \vłaściwą elastycznością sci wro~a. ,
łeczną, przez socjalistyczny stosu
książek
rada.eh narodowych.
,Krzywa. Bandytyzmu. biegnie. ~
·formy naszej nieustannej ofensynek tlo własności społecznej, do
na większym jeszcze ro~winięwy, wykorzystywać każdą. szczen- d~ł,. lecz me wo~no n~m s1~ us~ok:iJac,
Nie bez znaczenia. jest - w skali
W wyniku dalszego wzrostu zatrud
wzorowej dyscypliny pracy, do
ciu inicjatywy twórczej I aktynę, rozszczepiać siły przeciwnika, poki doszcz~tme me zhkw1duJemy nienia. funduszu plac i płac realnych <;.ałego kraju, szczególnie dzięki n;e wności mas ludowych w kjerunku bu · sprawy rozwoju, dobrobytu i kul
neutralizować poszczególne grupy .i tych zbrodm.
mamy' bezsporne fakty przesunięcin. miom Odzyskanym - POPRAWA WA downictwa nowego ustroju społec:i:,
tury narodu.
MIE. nego, w kierunku szY..bszego jeszcze
Szczególną wściekłość wroga klaso spożycia.
umacniać z każdym dniem rosnąc4
kierunku ..lrtykułów wyso. RUNKóW SANITARNYCH,
'::> Dotychczasowy podział funOPIEKI NAD pornnażan.ia sił, dobrobytu i kultury
PRZEWAGĘ SIŁ SOCJALIZMU I wego wywołują postt>PY spółdzielczo. kowartościowych. Mamy niewątpliWY SZKANIOWYCH
..._, krjl organów władzy na odPOKOJU. ;,KLASA REWOLUCYJ- ści produkcyjnej na wsi.
wzrost .spożycia mięsa. i tłuszczu ZDROWIEM.
dzielne piony państwowych organów
.
narodu.
Na obecnym etapie wróg coraz czę wieprzowego, wzrost spożycia mleka.
NA - JAK UCZYŁ LE1l1N - DLA
MAMY DUtE OSIĄGNIĘCIA W
Ot-O pięć najbardziej podstawo- centralnych i samorządf)Wych orga_
URZECZYWISTNIENIA SWEGO ZA ściej posługuje się bronią sabotażu jaj, cukru i innych artykUłów. Spoży. ZAKRESIE ZWALCZANIA CHORóB wych założeń. które stanowią istot nów lokalnych wpływał hamująco
, cie cukru np. wzrosło na głowę ludno- ZAKA~NYCH. ZMNIEJSZ'YŁA SIĘ ny cel i sens reformy.
DANIA POW"'INNA UMIEĆ POSŁU gospodarczego i szkodnictwa.
na dalsze rozwijanie planowych za·
Usprawnienie 'systemu ochrony ze- ści z 11,8 kg. w 1938 r. na. 19,3 kg śMIERTELNOść, WZRASTA PRZY
BEZ
GIWAĆ SIĘ WSZYSTKIMI
jaki konkretnie sposób nowa re dań w kierunku jednolitego ogólnow
WYJĄTKU wnętrznej obiektów przemysłowych w r. 1949.
NAJMNIEJSZEGO
ROST NA'rURALNY.
forma administracji pai'1stwowej mo państwowego planu gospodarczego.
FORMAMI CZY DZIEDZINAMI oraz ochrony oper;acyjnej dało już
że i powinna zabezpieczyć osiągqię- W okresie Trzyletni~o Planu Odbu
pewne wyniki, tym nie mniej nie wol
DZIAŁALNOSCI SPOŁECZNEJ"
Oto wymowne niezwykle cyfry: na 1000 ludności przypadało:
dow1 przeszkoda ta me była tak racie wymienionych zamierzeń?
w roku 1949
~v
w latach 1936--38
Co jest szczególnie charakt~ry no nam, lekceważyć a.way>:jnośc~
żąca. nie tylim dlatego, :ie działał11.5
H,1
zgonów
słyczne dla niedobitków reakcyjno- pr~emyi;le. W aw:iryJnosc1 krYJ<l s1~
Sciślejsze i bliższe powiązanie ność planowa koncentrowała się w
11,2
. 17,3
.
przyrost naturalny
faszystowskich w kra,iu_ l na emi- tez akty dywersji. • _ .
organów władzy państwowej z przeważaJącei mierze na zadania-Ob
Walka z awaryjnosc1ą !'1e jest Jegracji?
Nn Ziemiach Odzyskanych przy ro~t naturalny wyniósł 2•116 na 1000 ludem pracującym zabezpiecza zasa- odbudowy, ale również i wskutek te·
PO PIERWSZE, · wewnętrzne roz- szcze pro\\:adzona · ~, nalezyt~m _upo·
da przekazania terenowym radom go, że warunki planowania tego ol;re
ludności.
bicie i upadek, rozprzężenie poli- rern. Nalezy. wal<;zyc szczegolme. o
narodowym i ich .!Jrezydiom ,,r,zyst- su 11ie pozwalały na pogłębienie za
ludności umierało (dane z 6 miast):
tys.
10
Na
tyczne1 i moralne wszelakich klik przestrzegame z zelazną. dy,scyphną
kich funkcji wykonawcZYch zarów- sięgu planów w ta.kim stopniu, jak
w r. 1948
w latach 1936-313
prze1.1isów, górniczych, , dotyczący<;h
i kliczek.
no w zakresie decyzji władz cen• to jest m1Yłłiwe w 6-letnim Planie
11,0
16,0
a) na gruźlicę 11łuc
PO WTÓRE, coraz bardziej cyni bezp1~cze~stwa pracr., ~ar_-;:rzan;~ b)" samobójstw
tralnych: a więc Sejmu, Rady Pań- rozbudowy gospodarczej kraju. P1an
1,3
3,3
czne licytowanie się W sprzedaży ObOWląZllJllC~Ch, ~rzeplSOW l .~u· y gle·
stwa. i· Rządu jak i w zakresie decy 6-Jetni stawia przed nami potężne
swych usług W:VWiadom imperiali- nr brak CZUJnOSCI muszą byc "yp
• Nigdy Polska nie miała tak malej 11 u:uzea, pęd do wszelkich kn.rsów_ i zji pobieranych przez same rady tere udania, które obejmują niemal castycznym - amerykańskiemu, an- mone bez reszt~'.
liczby zgonów i tak wysokiej liczby ucz~lni, prd do samoksz.tałcen1.a, me- nowe w ramach ich uprawnień. 'Za· łokształt zagadnień bytu i potrzeb
'IO WY.MAGA małżeńsh,-, a od pół wieku tak duże- v. ątr.liwy wzrost czytelnictwa. N1~· miast wielu organów ·w:vkonawcżych kulturalnych mas pracujących. W
WSZYSTKO
gielskienm, francuskiemu. Zżerani
l!SPRAWNIENIA ogo przyrostu .naturalnego, jak w lllP 1ą 11 ymowę ma liczba 1~0 tys. siu władzy . centralnej, działa.iącej przez t:ych war~nkal!h było .b:v ~z~odliwym
~ALSZE~O
nienawiścią, do Polski Ludowej ban
· rlrnczy Powszechnego Umwer11ytetu różnorodne urzedy poszczególnych anachronizmem oddztelac. spi:awy i
KIERO\\ NICTW A I KONTR~LI~ óstatnich 2-ch latach.
kruci polityczni wyzbywają się już
Równolegle ze wzrostem stopy Ż~' - ,Rao'iowego. Miliony głów pochyla ~1ę 1ninisterstw - występować będzie od · Po!1'7eby _lokall\e od zadan f potrzeb
WYMAGA DALSZEGO WZl\-10
wszelkich skrupułów w stosunku do
żENIA CZUJNOśCI ORGANIZA dowej dz.ięki zdobyciu wł!ł~zy przez n:id książk'.!, nad r~jzbretem_, pow1~k tąd na najni~szY,m szc2\ebi.U w tere- ogo!nopanstwow~ch. Na odwrót kraju. Nawet swary między klikami
. CJI P AliTY JNYCH', GROMA· masy pracujace wzmaga się aktyw- sza sw~i wiedz~. dązy do zwiększ.enta nie jeden tylko organ władzy _ Pre rac.10na1n;v: rozwoj inwestycji gospoodzwierciedlają, nie tyle. jakieś roi
DZENIA I WYMIĄNY DO~~[A~ ność robotników i chłopów w zakrc- swf..j sprawności i wydajnośd. prm..:.~, 'zydium Rady Narodowe.i. Ten jećJy. darczych l • przem:vsłowycb wymaga,
nice merytoryczne, ile walkę o dostęp
CZEŃ W WZMOŻONE~ r ~ i:ie zdobywania oświaty i kultury. rlo podwyższenia swych kwahf1kac]l. ny organ władzy jest równocześnie aby usuwa-0 ~arykatura~e. I wys~ce
Dotyczy
do szpiegowskiego żłobu.
Z AWARY_JNOśCIĄ," \\AL..,E 8wiadczą o tym rosnl}ce nakłady ksią Rnszerza się widnokrąg, rośnie fo. organem miejscowej Rady, która. bę krz:v~d~ące 1'!1asy l~dnosc1 upo~le·
to zarówn,o a11dersów i zarembów,
PRAC;', r ~ żek i .,.azet rosnaca liczba widzów świadczenie,. budzą się uzdolnienia dzie wkrótce wybierana. przez miej- d~t>me 1 z~medbame całych wielO DYSCYPLIN~
mikołajezyków i bleleckich,
jak
często. nil?- srową ludność, a więc będzie przed- k1~h obszar~w naszeg? kraju! pozbaniebywały 1>rzedtem tłumione
PRZES~R~EGANIE TAJEMNI li:rtralnych / kino,~· ych,
którzy z nikczemnym wyrachowastawicielstwem, powołanym z wołl w1onych JaklchkolWJek osrodków
. 1 w nost osób zwiedzających wystawy uświadamiane.
.
C~ ~ANS1:WOWEJ.
niem żerować chcą na na,jniższycl>
tej ludności, powiązanym z nią bei prz~ysłowych pra~ nowocz~e.i sie
Doswiadczeme wykazało,, 7:e zw1ę.t
instynktach na ciemnocie i niepopośrednio i jak najściślej. Jeżeli we cl .drog komunlka.cf1, ur~ą.dzen mfe.iozytalności ' na krwi i na a\v:u1tut . szenie czujności i aktywnosc1 wsz~st
dhrg oceny ludności, którlt dokońała ski<;_h ! ku~timiln:vch. sieci energety
kic~ cżynnik?w, a przed~ w~zyst~~1~
,
nictwie. '
<'Zn -i itp., 1ak to ma np. rnie.jsce we
·
k R d
b0
Nic dziwnego, że gnijące bagien załog robotmczych, prow adz1 do '' Y
1
r-~· .ru, cz o:e C ; !. me ~pe1m\n~ wschodnie.i cześl'i Pclsld. Istnieje pa ·
fa~;-zystowslde przek krycia wrogów n~,;lanych przez obc~
ko reakcyjno
un c.1i, mo~e on yc ląca już nil'mal konieczność pcdnieezycie swyc
ształca się w żerowisko szpiegów i wyw~ady } czy~aJąC;YCh na ~orobeK ) · Wzmożona aktywność nie zamyku ..·n zakładu pracy, lecz również ta odwoł.any ze swego stanowi~k~ Tego slenfa zadań planowania i kontrolł
dywersantów, wykonujących ponad bezp1eczenst.wo ludu pracuiącego
•
.
,
kraju.
··niego
fo,:y
klas\'
się bynajmniej tylko \v obrębie
r{ldZaJ~l system 1>owoł;r~ama 1 oclwo we wszystkich ośrodkach terenowych
.• r1,bol.niczej. Promieniuje ona przede 1 :t dnym z wskaz1ukow rosn11cej dk ływan~a z ~oli ludn?sci ter:enowyc~ I zwła~zcza w zaniedhanvch dzlelnito najbrudniejszą robotę, dla radio naszego Panstwa Lud!>w~go. .
sz_p1eg~w
s1ec1
To samó dotyczy.
wych fabryk kłamstw, finansowaw!'l:i.ystkim na chłopstwo pracujące, tywności mas jest 11'zrost liczby człon organow _wł~dzy, kt~re sta.1ą, ~ii: ro cach rolnlczyrh na w:vższy poziom.
nych przez amerykańskich, czy an sk!ch. i dług~f~lo~~eJ. dywer~l 1 • ktor: ~-:Izie daje się zauważyć nie tyl!<o '-~" różnych ~rganizacji społecznych. wnoc~eśmc J~dynymi órganami ogol Można to urzeczywistnić tylko przez
0
głelskich, frankistowskich czy nie- us1.łuie zagmezdz1c s1ę. w rozn~ch _ CJ!'romny wzrost czytelnictwa gazet 1 Lw1ha członkow Towarzystwa Przy- nopanstwoweJ władz~ wykonawczl'J u.jetlnoJicenie i scalenie organów wła
·mtecko - watykańskich podżegaczy gmwach naszego aparatu panstwo_ k;· ążek, lecz rqwnfeż wzmożona ak· iaźni Polsko - Radzieckiej w okresie dla d~n~go terenu - Jest naj.demokra d-zv ludowej, a taltże przez usunlede
)\'ego i gospodarczego.
wojennych.
od 1 gruónia 1949 roku do ~ m~~cn tyczmeJszą formą władzy, Jaką zna rafaryrh wad w podziale adminlstn
tywność" organizacyjno"gos1><1darcza.
'Jlbrzymic osiągnięcia , ubiegłego · ~::.o r. wzrosła o przeszło poł miho- dotyc.hczasowa historia rozwoju sto· l':Vj~v,.., kM!.iu.
wyniosła ":.512 sun~lJW spo.łecznych, formą._spraw1~zo
5-,ccia, potężne promieniowanie 11!•- na, tj. o 2i proc.
realizacją
REALIZACJA USTAWY PRZECzuwać
której motorem je~t tysiące członkó1L
~ · wności mas
KAZU.JĄCEJ PEŁNĄ Wt,ADZĘ
ną 1 wyprohowaną 30-letmm z gorą
poro·
zawarcie
umożliwiły
wieństwa
I
zbrodniczej
sztabu
planach
W
Liczba członków Związku Samopo· doświadc7.enlem Związku Socjalisty·
i;asza Partia, 'dociera również d<> ta·
WYKON A WCZĄ RADOM NAakcji antyludowej i 'anty!lolskiej leża zumienia. Niecne konszachty . obhcych ccfanych i i:;kierykalizowanych środo n•ocy· Chłopskiej w ci~gu tych sa- cznych Republik Radzieckich. Jest ja
RODOWYM. JEST NIE:łAWODd t . agentuk' żerujacych na uc:mciac re w:~k. budzi ferment i pogłębia prze- my< h 3 miesięcy wzrosłl\ o 75 t;;się·
• . . kl
. .
.
·
NYl\I I JEDYNYM SRODKIEM
sne, :ie łączność w ten sposób powo
pokrzyżowane, r !wFtawieństwa w środowiskach ideu cy i wyniosła na I marei\ br. 1.597
zostały
łdo - włc1ląg~i~1eDr~~,·n~ez ~r? o Ie~ ligijnych
NAJLF.PSZEGO ZABEZI'IECZE
łanych organów władzy państwowej
z!a a no~cl. , a 1 s~ę wz~ą~ na e. lecz trzeba sobie zdawać sprawę z ~e logicznie obcych, a nawet wrogich.
tuięcy członków.
NIA SPRAWNOŚCI FUNKCJI
z najszers. "llli masami pracującymi,
teJ gry mekt~~zy na1bardz1eJ reak~YJ go, że uregulowanie stosunków m1ę·
L•czha członldń Ligi Kobiet wyno- z całą ludnością miejscową Prawda, głoszona przez naszą Par
PLANOWANIA KONTROLI I
jest
ni przedstaw1C1ele ~leru, wyrządzaJąc dzy Państwem Ludowym a Kośclo ·~\ dociera coraz głębiej do śwlado· siła w początku roku 1.365 tysięcy, nie tylko najściślejsza ale i naJbarWYKONANIA PODEJMOWAnie mało szk~1. Wytrwałe i konse- łem nie wyczerpuje się podpisaniem mC>ści milionów ludzi pracy, wyzwa· w tym robotnic 40 proc., pracownic dziej odpowiadająca potrzebom, In
NYCH IlFCYZJI PRZEZ WZAkwetne postępowanie rządu oraz Io· urnowy. Czuwanie nad jej realizacją, lll w nich nowe siły, budzi poczucie o.mysłowych 15 proc„ gospodyń domo teresom i woli tej ludności. Zada·
SKOORDYNOWANE
JEMNIE
Jalna posta\va większości ducho· nad tym. aby tr.eść umowy dotarła odoowiedzialności. nie tylko za losy u;.vcb w miastach 16 proc., zaś rospo nięm podstawowym i najważniej(Dalszy cią2 na str. 5-tej)
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_ (Częsć pierwsza)

Naród polski
podpisuje Apel Pokoju
pierwswój
podpis pod Apelem Sztokholmsklm
która
zapoczątkował wielką. akcję,
objęła już cały 'kraj.
W Warszawie zbiera.nie podpisów
upływa w uroczystym i podniosłym
pełnym powagi nastroju. Na Marien
szta.cie, Woli, Grochowie, Żoliborzu,
Pradze, Mokotowie po wiecach, na
których zgromadzili Się mieszkańcy
tych rejonów, ruszyły do praey trój
ki - WYRłanników blokowych I\:omite•
tów Obrońców Pokoju. Szybko za.
pełniają. się podpisami arkusze, pod
pisują całe rodziny. starzy i młodzi,
kobiety J mężczyźni.
Wysłannicy pokoju idą. z piętra l•a
piętro, od drzwi do dr:llwi, wszędzie
serdecmie witani i zapraszani gorą
co.
Podpisują. Apel Pokoju naukowcy,
inżynierowie i lekarze, artyści. nattczyciele i urzędnicy. murarze, ł,r;tm·
waj:irze, ku:itcy, uczniowie. Z mlo·
dzieżą jesi .wiele kłopotu, aby podi>isać Apel trzeba mieć 1tkończonv.ch
16 lat. jakże chętnie dodano by sob ie kill<a bntkują.cych mies 111cy, aby
t ylko móc u.jąć pióro i nodpisa ~ li!~
obok matki i ojca, starszego rotJrc11·
stwa. .
W pierwszym dniu składania :wdpisów ze wzruszeniem pod nazwlskierq Pr ezydenta Bieruta :rndpisywała się kobieta - muran Skowroń
BIERUT,
P REZYDENT
szy obywatel,

kładąc

ska, murarz Cza.jka, wybitny al'cliitekt prof. Gutt Romuald.„ i,od lisbmi na. których pierwsi ~fożyłi swe
podpisy premier Cyrankiewicz i M~
szałek Rokossowski podpisują. się ró
wniei obok przodowników pra<:y
naukÓwcy, litera-Ol, nauczycil'te, inio
dzież ZOOP-owska. Każdy z nich wal
C(ly na swym odcinku p.ra.~y o pokój, każdy z nich jest przt>dującym
budowniczym Polski Ludowej, przy
czynia. się do jej rozkwitu, do
umocnienia. jej potencjału gospodarczego i jej obronności.
Pod podpisem Marszałka Rokossow
skiego podpisuje się młody kadet.
Choć stara się być opanowany i 5P?
kojny, widać, że ogarnia go coraz sil
niejsze wzruszenie. To wielki zaszczyt dla przyszłego oficera Wo,j~a.
Polskiego podpisać się pod nazw!•
skiem wielkiego żołnierza i Po'.aka,
znanego na całym świecie pogromcy
faszyzmu.
I~adet Osta1lkowicz jest sierotą;
jego ojciec żołnierz Armii '!tadzieckiej zginął przy wyzwala111u ziemi
ojc:r.ysteJ, zginął w czasie wielkie:!,
letniej ofensywy 1944 roku, zginął w
walce z faszyzmem. zginął za sprawę
wolności, postępu, pokoju. Tel spra
wie służy dziś .iego syn, ucząc się pil
nie, aby w przyszłości być dobr.vm
żołnierzem Odrodzonego Wojska Pol
skiego z ludu i dla ludu powstałego,
wojl"ka czuwa.jącego na straży naszych granic.
PEL SZTOKHOLMSKI imobilizował do czynnej walki o
pokój cały naród polski. W całym
podnlollły nastrój.
kraju panuje
Zbló1·ka podpisów przebiega wśród
wielkiego entuzjazmu ,-- odbYWaJą
i manifestacje, gmachy
się wiece
miast i miasteczek dekorowane są fla
gam! 1 transparentami, W zakładach
pracy, szkoła.eh, i organizacjach spo.
łeeznych ukazują. się gazetki ścienne,
całkowicie poświęcone walce o pokój, wYjaśnlające znaczenie Apelu
Sztoltholmskiego.
Kaidy dzień, każda godzina i minuta ńvlększa Ilość ł)odpisów pod
Apelem Pokoju. Naród Polski, który
takimi ofiarami wywalczył J>-Okój,
który buduje nowe życie, mlllonarui
podpisów manifestuje wolę obrony
pokoju przed zakusami atomowy;!h
podżegaczy wojennych, manifestt1fe
Ją swą pra<'ą, która stan.owi wielki
wkład w ogólnoludzkie- dzieło, o któ
re walczą dziś narody całego <iwlata,
pod przewodnictwem Związku Ra·
dzieckiego.
..... nueuuueu•uuuuuuuu

rodowe w wielu wypadkach utraciły
krzewić wśród mas pracumin. istracJI państwowej. mające 1·
go na celu przybliżenie siedziby
in. wskutek wadliwej sttuktury
jących świadomość wielkich
organów władzy ludowej,
wlad:r. terenowych do potrzeb lu
przeobrażeń połity!'mycb i ~pale
dnoścl, zwłaszcza na wsi, ułat
cznych, · budzić wśród nich poZ tego co powiedziałem, wyni
wienie praktycznego kontaktu
czucle nowego stosunku do Pań
ka jasno, :ie reforma strllktury
organów państwowych z .masami
stwa, do własności społecznej ,
organów władzy państwowej ma nie
pracują.cymi.
do now:vrh form wiezi społecz
zwykle dcmlosłe znaczenie 11olitycznej, jednoczącej cały · polski lud
ne i społeczne. Oznacza ona przejpogłębiać nieustannie · czujpracujący w nra!':v i walce przy
ście do wyższego etapu ..>rganlzacji
ność orn•nów państwowych
budowle nowego. sprawiedliwe·
państwowe.i I społecznej, któreł cew stosunku do wrogie.I dywergo i su•zęśliwszego ustroju sposji I skrytych działań wroga kia
lem głównym i zasadniczym w nołecznego. budowie socjalizmu.
sowego I budzić w masach powym ustro.ju ludowym musi być nie
·czucie więzi internacjonalistł·cz
rozerwalny z-wiązek z ludem pracunej z walką. światowego obozu Dalszy
jącym, jak najbardziej sprawne i od
referatu
poko.fn ze Związkiem Ra.dziec·
Interesom mas ludopowiadają.ce.
knowaprzeciwko
czele.
na
kim
wych obsługiwanie i zaspokajanie
wojennych KC PZPR towarzysza
niom podżf'gaczy
ich potrzeb życiowych: gospodarprzeciwko zarzucanej przez ni~h
czych, kulturalnych, zdrowotnych,
· skrycie I uporczywie w krajarh Bolesława
um:vsłow;v~l1 itp.
demokracji ludowej, sieci agen. mieścimy w
Pogłębienie codziennego, praktycitur dywersyjnych i szpiegowmorządowego.
jutrzejszym
nego powiązania organów aparatu
skich.
Nowa struktura jednolitych orga- Państwa z masami pracującymi
nów państwowych już sarna przez miast i wsi przyczyni się 'nlewątpli·
się ułatwia radom narodowym kon- wie do wzmożenia aktywności najtrolę apantu władz wYkonawczvch. szerszych mas ludowych, do wciąg.
działających w terenie, które stają nięcia nowych setek tysięcy robotnisię odtąd aparatem hezpMr.e dnlo pod ków I chłopów do coraz czynniejleglym samym radom narl>dowym. szego współudziału w wielkle.f, twąr
Ale pałą.cym zadaniem politycznym czej. przeohra:iafącej całe nasze życie
n11·.,.:vch prezydiów rad narodowych pracy politycznej, społecznej, ośwla
W Związku Radzieckim systema· wy wzrósł (w cenach porównd\~- skwie wzrosła o. 63 tys., suma zaś
powinno być wykorzystanie okresu. towej, kulturalnej, pracy, którą tęt
o 181 milionów rubli.
dzielącego nas od kampanii wybo- nią dziś fabryki i pola. wa.nztaty i tycznie· wzrastają dochody ludności, czych) o 20 proc. W pierwszym kwar wkładów rów ilo rad narooow:vch. na wzmoc- uczelnie, pracy, która tworzy nowe zwiększa się konsumcja, podnosi się tale 1950 roku, w porównaniu z tym- Podobne zjawisko obserwujemy w ra
ze kwartałem 1949 r. obrót towarnw~· lym kraju radzieckim.
nienie lą.czncśri rad nant>dowych t lenty. nowe siły. nowe zdobycze. stopa życiowa mas pracujących.
W Zwią7ku Radzieckim nie do po· wzrósł o dalsze 25 proc, Szczególnie
właśnie ~ robotnlltami. l'hłopami, z która krzepi i wlewa w serca raW krajach kapitalistycznych wi·
znac:i:ny wzrost zakupów nastąpił w
masami pra.1'1?irtcymi, z kubietamt I dpść. zapa! i wiarę w sprawiedliwą , myślenia jest polityka "zamrażania" r. biei. _ po obniżce cen, przepro- dzimy wręcz odwrotny obraz: sylua·
pła cy , a tym bardziej polityka obnimłodzłf'żą. którą to łączność rady na świetlaną ł szczęśliwą przyszłość.
w maicu cja materialna mas pracujących ule•
żania P.łac. Wpros t przeciwnie, socja- wadzonej z dniem t marca.
spnedawano codzienni~ 0 45 ga stałemu pogorszeniu, wzrasta bez.
lłstyczna zasada opiaty za pracę w 1950 r.
zalet.ności od Jej ilości · ! lakośc1 za- proc. więcej towarów, niż w lutym rb. robocie i drożyzna, zwiększa się inSzcze9ólnym pówodzeniem cieszą flacja.
pewnia masom pr.acującym stały i
A
Tak np. w ciągu dziewięciu miesię
meprzerwany wzrost dochodów. Im się wśród lud!' ośd tow ary bardziej
auStlUa
wartościowe. Tak np. sprzedaż tłu sz· cy 1949 r. llcz~a bezrobotnych w,
tym
pracy
wydajność
jest
wyższa.
przy·
wzór
dając
szystkim,
w
1
W pra<)y tej terenowym k~ero~n.il
czów zwierzęcych wzrosła w marcu, USA podwoiła się-we Francji, Belgii
.
wyższa jest płaca.
kom organów wykonawczych Pań
Dochody pie n ięine l udno ści mie j· w porównaniu z lutym - o ?9 proc., i Niemc:wch Ząchodnlch - wzrosła
kład z własnego postępowania .
o 61 proc., mięsa - o 51 PRZESZt.O 2-KROTNIE. Na początku
atwa Ludowego przypadają. wysoce
ucząc, cierpliwie przclmn:-,• wując. skiej w przP.liczenlu na jed11ego p ra- kielbąsy krajach kapitalistyczcującego jut w roku 1949 były o 12 pro.c. Zwięk sz ył sic: też znacznie po- roku 1950 w
sobie
podległych
uświadamiając
odpowiedzialne . 7,,11dania: .
proc. wyżs1e, 1,1iż w roku 1948 i o 24 pyt na towary prz~mysłowe, Tak np. nv ch nastąpił dalszy wzrost bezrobowspółtowarzyszy pracy, umacnia
przyczynić się, aby \\-;elka. i
proc. wyższe, niż w roku 1940. vV \v pierws7.ym kwa rtale 1950 roku, w cia.
jąc w nich poczucie socJalistycz- jeszcze szy bszym tempie wzrosły do· poró wnaniu z ty mżę kwartałem 1949
Jaka jest przyczyna tak włelldcłl
doniosła rr~"rma struktury
nego stosunku do obowiązków, chody p ieniężne chłopów, które w ro roku, sprzedaż artykułów spoźyw- rozbieżności między warunkami życia
władz państwowych była właś
KTÓRYCH DOBRE SPEŁNIE ku 1949 były o 14 proc, wyższe, niż czych w ZSRR wzrosła o 19 pr oc., a mas prncujących Związku Radzieckie
ciwie zrozumiana i oceniona
w roku 1948 I o prze11.ło 30 proc. towc.rów przemysłowy~h-o 35 pror. go, a warunkami mas pracujących
NIE PRZYNOSI PRACOWNI· wyższe, w p1>równaniu do przedwo- \A./ ma rr;u rb., w porównaniu 'Z lutym, krajów kapitallstycznych1 Przycz.ynlj,
przez masy pracujące - jako
KOWI CHLUBĘ I ZASZCŻYT, jennego 1!140 r.
sprzedawano codiiennle o 78 proc. wię tą są zasadniczo różne , systemy sponowy etap walki o podniesienie
Wzroś"fO"'i dochołlów pieni~znycb cej tkanhi. bawełnialiycll, ' o 51 proc. łeczne.
JAK ZASZCZYl' I ClłLU·
TAK
na wyższy poziom ich życia, 1
WARSZAWA (PAP). ll bm. odbv
Gospodarka kraju socjalizmu opilrBĘ W OCENIE CAŁEJ KLASY lnwarzyszy w ZSRR wzrost warto- więcej tkanin lnia nych , 2 razy wli,·
dalszego wzrośtu, nowy etap
posiedzen:e NKW
ści realnej :r..arobków, po niewa ż w od cej tkanin wełnianych, pl'ZeSzlo 2 ra- ta jest na społecznej własności środ· Jo się ple n arne
PRACUJĄCEJ I CAŁEGO NAkapitalistycz- zy -w iecej obuwia skó rzc.nego, wyro· ków produkcji i pi·owadzona jest pia Z SL pod przewodnictwem prcze~a
różni eniu od krajów
wzmacniania sił PQlski Ludowe.i.
RODU PRZYNOSI PRZODOW- nych, ceny nie tylko nie wzrastają, bów konf~kcyjny~h: skarpetek i pon- nowo. Zasadniczym bodźcem do roz- S tronnictwa - marszałka Sejmu podnosić łą.cwość z masami
NIKOM PRACY ICH T\VÓR- lecz sys tematycznie obniżają sit:; u och. Rownoczes~1e popy t n~ apa- woju gospodarki socjalistyczne! jest Władysława Kowalskiego, z ud:z.ianowych organów władzy pań
Rady Naczelnej e.:
1większa się więc siła nabywcza pie· raty radiowe. w~ro~ł trzy~rotme, na ·dążenie do pokrycia stale rosną<.ego łem prezydium
CZY WYSIŁEK.
a tym samym zdolnosć na· rowery - d~1ewu;c1okrotme, mo~ocy- zapotrzebowania ze strony ludności . preze:.em Józefem Niećko, czlonkj_em •
nlądza,
stwowej, wciągać masy pracują
czele.
na
Państwa
Rady
siedm1okrotnie, na zegarki k,łe
przygotować dziaJa.Joość rad bywcza ludności. Dzięki trzem kolej- kle ce do współdziałania z tymi or.
W cza&ie pb rad prezes Z SL - \Via
W 1949 r. globalna produkcja prze
czterokrotnie.
i ręczne szonkowe
żyw·
artykuły
na
cen
obniżkom
nym
na.rodowych i ich prezydiów
&"anami państwowymi w celu jak
Jeszcził jr.dr.ym dowodem wzros tu mysłowa ZSRR była o 20 proc. wlęk- dysław Kowalski wygłosH refo:; at
noś clowe i towary przemysłowe luddo następnego, bliskiego już I ność ZSRR zy~kuje ponad 267 miliar- konsumcji na rodow'ej w ZSRR jest sza, niż w r. 1948 i o 41 proc. więk- pt. „Aktualne zagadnienia walki ~>la
najsprawniejszego obsługiwania
ważnego zadania, którym bi:1Ią dów rubli w skali rocznej.
fakt ciągłej rozbudowy sieci handlo- ~za, niź w przedwojennym roku 1940. sowej na wsi".
ich potrzeb życiowych.
Następnie r eferat y wygło•ili : p!'eO nie ustannym podnoszeniu się sto wej. Ta k np. w roku 1947 otwarto 5:> W pierwszym kwartale 1950 r ., w po
wybory do rad narodowych,
rozważnie dobierać. szkolić,
py życi owe ; narodu radzieckiego w y ty s. nowy ch sklepów i k iosków, w ro równaniu z analogicznym kwartałem zes Rady Naczelnej . _ J ózef Ni~6ko
podstawie
na
przeprowadzone
pracowników
wychowywać
mownie Ś\v iadczy stały wzrost kon· ku 1948 - dalszych 35 tys., w r. 1949 r. ub., globalna produkcja ·przemysłu-. - „O radach narodoVl'YCh -Jednoli
nowej demokratyc?Del ordyna· sumcj i. W ciągu 4 lat powojennej sieć sklepów zos lała jeszcze bardziej wa ZSRR ;t:większyła się o dalsze tych organach terenGwych władzy lu
aparatu państwowego ,podnosić
c.ii wyborczej, ustalonej przez pięciolatki produkcja cukru w ZSRR rozbudowana.
dowej" i wiceprez~ NKW _ S te fan
22 proc.
.
ieh kwalifikacje zawodowe I poprzez przedsiębiorstwa Ignar - „0 zadaniach w walce po
Osiągan e
Wskaźnikiem wzrostu zamożności
naczelne władze państwowe I któ wzrosła. o 4.4 razy, produkcja tiusiziom' ich świadomości polityczre jes7.cze szerzej ułatwią ra- czu zwiern:cego - przeszło 2,8·Krol- ludzi radzieckich są również wkłady radzieckie zyski przeznacza się na kój".
nej.
Nad refe ratami rozwinęła się 0ży
nie, masła roślinnego - 2,5-krotnie, w kasach oszczędnościowych, Tak np. budowę nowych fabryk i przedsiędo.ro narodowym ich łącmość z ryb _ 1.7-krotnie, tkanin bawelnia· w okri;sie od s tycznia do m~rca 1949 bior~tw, na rozszerzenie P!O~ukcji, wiona c ałodzienna dysku sja, w któtępió zdecydowanie wszelkle
nych - pneszło 2,5-krotnie, obuwia roku 11cz,b~ ,posiadaczy ksiązeczek o- n3: pot~z~by kulturalno - os~1atowe rej na p ie rwszy plan wyb ijały ~. ·ę
masami pracującymi.
wynaturzenia biurokratyczne, bezduszny formalizm. dygni- ·
przystąpić niezwłocznie do skór.tanego - 2,6-krotnie itd. C«fo !a sz~zędnosc1owych wzrosła o • 37 tys. m1eszkan cow; zy ski te umozllwtają za.g adn :enia walki z elementa rni ka masa wyprodukowanych towarów llle osob, a globalna suma wkł~dow - o dalszą obniżkę_ ce'!-, a _w ko_n sekwen- 1 pitalistycz.nymi na wsi oraz cl.keja
'
.
tarskie narowy, ślepotę pollt.ycz
skrupula tneJ pracy nad przy leżała oczywiście na składzie, lecz 93 miliony rubli. W analog1czny m o· cji przyc:rynlaJą s1~ r?~ntez do st~-1 skfadania
podpisów pod ApHc•n
ną, wszelkie przejawy niedbałe
gotowaniem projektów nowego. wykupywana była przez ludnosć. Tyl ~resie 1950 r. liczba posiadaczy ksią- !ego wziostu zamoznosc1 mas prdcu- Swiatowego Kongresu Obtońców p 0
go stosunku do potrzeb człowie
koju.
Mo· Jących ZSRR.
oszczędnościowych w
podziału terenowego władz ad. ko w dągu 1949 roku obrót towaro· zeczek
czynić to przede
ka pracy (Dokończenrie

rze str. 4-ej)
ZE SOBĄ OGNIWA JEDNOLITEJ WŁADZY NA WSZYST·
KICH JEJ SZCZEBLACH OD
GÓRY DO DOŁU.
W Polsce Odrodzonej rady na
rodowe ma.Ją już za sobą 5-le
t.nle doświadczenie pracy, której gló
wnym zadaniem była kontrola drla.
naszego
łalności młodego aparatu
Państwa Ludowego, Ale w dotychcza
sowej sfruktune podziału , władz· i
funkcji zadania te były trudne I nie
zawsze rady narodowe umiały im
zwła
sprostać, tym bardziej. że szcaa na niższych ogniwach - same
rady narodowe kształtowały się w
sposób często przyoadkowy. a w ich
składzie przeważali i w większości
przypadków pr7,eważa.ją d<ltychc7JlS
urzędnicy aparatu państwowego I sa
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Defi_c gt

budż ·etu

·P SA

larów w zamian za eksport towa
rów i usług do U SA. W ten sposób r ezerwy złota !!karbu US.Ar
które do połowy 1949 r. n ieprz~;
wanie rosły już od kilkunastu lat,
1949 r„
począwszy od września
stale, ja kkolwiek wolno, spadaj a .
Spadek ten wyraża s i ę w ciąg-u
9 - mies i ęcy sum ą do pół m iliarda
je<l noc zesne~o
dolarów, pomimo
dopływu złota z wielu państw P o
ł u dn iowej Ameryki, E uropy Zachodniej i strefy szterljnga.
Deficyt budżetowy Stanów Z je
dnoczonych, będący bezpośredn im
rezultatem agresywnej polityki
awan·
amerykańskiej, unaocznia
t urniczy charakter tej polityki.
Nawet najsilniejsze państwo kupi
talis tyczne, ja kim są Stany Zje·
dnoczone, nie jest w stanie znieść
ciężaru zbrojeń, który jak rak toczy organizm gospoda rczy t ego
krajów paktn
kraju i inny ch
atlantyckiego.
Imperiali ści budują s we - ~re·
sy wne plany na kruchy m, niet rw:i
ły m fundam encie. Potężniejacy z ·
ka żdym dniem ruch w obronie po
. koju na świecie, wyra:i:ajacy s ię
obecnie w wielkiej akcji zbierania
IJOdpispw pod Apelem Sztokholmskim, wzniesie nieprze'bytą bar iepodżegaczom wojenrę przeciw
ny m.

Na macalnym zaś rezulta tem po
litykl wyścigu zbrojeń jest ·pogar
szająca s ię sytuacja ekonomiczna
i• fina nspwa ś wia ta kapitaHstycznego, prowa d zą ca nieuniknienie
do kryzys u gos podarczego.
Wol-.
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Na pólha.ch z hsiążhanti

Karol Ko.l lowskl'

docent Unrw. Łódzkiego

•

•

Wiek z1em1

wiek Iudzkości ~~(~~~:~~!~~=.~~~~!,~,~~~~r~~.~~~·

•

I

olbrzymiego (>rOC-!!>u
.:zą,łkt'
k~rz, !JoQs G:ihn, urlal ~l!.' na 1:oszu czm~
k~wame rl.yrektor~ zakładó11 m.:talur I ro111 oj'"' ego, ~os podarki «ocjałi•t.~ c~
Obliczenia wieku ziem, - da z ogromnych puszcz paprotniko- s~ym ciągu gady s~ako~ształtne I ws.I?ółcześnie istmejącym1, przy J?lC~n)ch 1m. ~t~lma w Donbasie. in- 1 nt:.i w z:o-;RR. Wprowadzafoc liqną
wniej, gdy nie znano metod nau wych tworzyły się najbogatsze dmozaury, a P.łazy os1ągaJą szczyt koncu zaś tego okresu 90 .proc.. zymera \ndrieJewa. znalazł l!'O na I galer i~ hutlo11 niczv«h Donba;,11 kowych, nie 5prawiał)· wiele tru pokłady węgia kamiennego. Pa- s:veg? . rozwo}u· Faun'.1·. morska Z drzew pojawia się sosna burszty· n~j~ardziej oży·wionym, pełnym aa- I (~a Mn ze szczególn~ mocą ujawttia -o
.B~ ł nn11 t> i t wt)rrze, 11ełne ener~ii i roz•
Według podań i mitów proci~ ! widłaki osiągają w tym ro:v~1ez. mnoz:;: s1e bUJnJe: poja· nowa. Do najczęściej występują· p1ęc1a „gorą(') m·' posterunku.
dności.
b11dyne1:zf'k. rz~ ntadlll, CO cechuje ludzi radzied.'.ic;1
czyściutki
n~ał)>
olbrzymich WlaJą s1ę_ ~U pl~rwsze ryby OŚCl· c;~ch zwierząt W tym okresie na· te
rozmiary
cd stworzenia świata, dokładnie okresie
1
1
od „wygnania pierwszych rodzi- d~zew j im to właśnie, a wła- ste ; szesc1oramienne korale. :st· lezą torbowce (do dziś zachowane 1 om!nai,cy t) J>~wą ukraii1~ką chat· w i1·h codzienąej walce o nowe 1 do·
w najbardziej hyczc na fron«if' !lracy. Tym now,Ym
on
~lf
~naJdowa_ł
.•
kę
d
„)
t
A
iezowce,
ciągu
dalszvm
w
nie:J·ą
szczątkom,
zwęglónym
ich
śclwie.
ców z raju do narodzenia Chryozyw1on).·m. srndb.011.' m nunkcie za· it>~t pr:t.edi:- w~z'.'"'tk1'm duch '--1„„e„ 1
v.: US ra111 • owa ożerne, gryzo·
.J
"" - n
~
,. ton;w ko 'chlP.i odpowiedzialności
1··e
.. '• an:1monih.• triaSO\'re
i brachiopod\
stusa upłynęło 4.000 lat". Aby zawd ZlęCżamy roz·wó.i przem"SłU
za „-~·kon"·'·;1
przo d · kladÓ\1 - na skrzyżo11 aniu
" ne: mas t o d on t Y ·~ • kOp"t
'
.J
'
"J
partii,
h, yrze7 kt1)re w dzień i w n:J. 11racf.' 11 obec całego ludu,
·
· i wresz IeJowyc
· · ·
· d ZlSiCJszego
k-owie
s łoma
„poczatku w. X I„X : •X X wieku. W karbo-1 i :nne.
więc obliczyć czas od
cie przodkowie małp 1 człowieka. nocy przeb1e11:aly niezliczone poci:igi, rz:!du i "iehie sam~·ch. Jednoeześn19 .
.
. .
.
Ś\viata·· do chwili obecnej, ~vy !lle ma1'.1y już obok jeżowców
załado" ane ~etalf.'m i żużlem. G<ły t•n nowy -;tył pracy jest żródłer~
Ok;·~s iurałsk 1 <.:ec~UJe og~omi:y zwane - „orimates".
a pod . koniec·
s~czy do 4.000 lat dodać· 1950 owady : płazy.
.. . • 1 kłęby dymu 1 .par), otaczają~e g·ęsi.:! nlłfrhnienia twór<.'zego, osobliwej, gł~
.
.
..
~ado""· ktor~ ~mąga]ą
\V ';,ym rozWOJ
pancerne
Ryby
gady.
.. y .poszuki w~na liczbę
~ ó_!rzymam
0 •. _na3~zęsc1~J
występuJą1.:y~h I D?głą ,,g<lra~y· P.osterunek'" rozwiały bokiej i szczerej w swej prostode
ogro?1nc roz:n1ary. (lchtlozau!y,
a.9n0. Prosto 1 dokładnie - .. jak okresie wymierają.
Z\\ ierząt \\ cz"'.aFtorzędz1e nalezą się na d1w~lę, u3rzałem Andriejewa. i>~ezji konkretnych czynów, z wyi;o111ch
obok
dmozaury),
plezJozaury,
.
następnym
okresie
w
w aptece".
mie _ gina drzewiaste· papr~~~; ~po~yk~my ró:v:;ież gady latające :namut,. no~i;irozec włochaty, tur, Stał na zł'!zonych do kupy _stalowych kvśc: których dziś si~ga si~ śmiało
Oczywiście, że podobna „meto i widłaki, a na ich mie·J·sce P_ OJ·aszynach: U brany .hY,ł \\: ~ialą ~o~zu \J•J jeszcze szczęśliwsze i pełne roz·
zubr. wol p:zmow\· . remfer.
p.en\ sze ptak,.
lę, r~>Zp1ęt~ u szyi. Zdznnł mme wy machu Jutro. Ożywieni tym duc)\\?m
da" obliczania nie ma nic wspólraz Jego twarzy. Jak urzeczony, An- w oparciu 0 olbrzymie doświadczenie
J
\1..iaja się nowt:, o wiel<:> :nn~ej
nego z nauką.
driejew patrzył wprost przed siebie. 1,"CiSPOdarki socjalistyczneJ' ludzie I'~
ardzo
est.:..śmv
-„ .
Wiek XIX (a nawet już koniec okazale.. Węgiel kamienn:v t.wo~
dzieccy, inżynierowie, m;jstrowie i
Cóż tai_n.• "'.i.d~i~ł szczególne~o?"
Od ZI
- ~::::_. , XVIII) przynosi .nam pierwsze na rzy się miejscami w dalszym cią• Ten krotk~ fr,igme~~l,~ ut~rn~·u Ga: zwykli szereg·owi robotnicy i prac.ow
'· '·
(I~
pluskwiakl
są
liczne
owadów
Z
gu.
ukowe próby ustaleni•, zar.'.wno -Oraz zwierzęta będące forr.1ami
Ima, pt. „,\. D.onbasie • okresla kh nky Donbasu krocz;i w nieustającym
___..ż_
wieku ziemi. jak · czas•; pov,;sta- przejściowymi pomiędzy ołazami
Jeśli chodzi o człowie1i:a to mat, na~ta,:·iem~. o~az .sens ,~-e~,·nę- marszu naprzód. )farsz ten w utwo~
to
nia na niej życia. Stało się
większość danych wskazuje n~ to, trzny tei me~nue~n~e . ciekaweJ 1• ,~-y rze Galina ilustrowany jest szere·
-~
\\
1
.
i ssakami.
możliwe dzięki zastąpieniu poglą
1
że poja•wił się on na początku soc~ .a~tuahteJ . k_:-;rnzki ..Jed~ocze~m~, &iem epizodów i faktów świadc~a·. -(- / l~;-~1 '
·. . '
.
wy3asma on nicJalrn pozycii:. z .o·
/
Era mezozoiczna jest jakby śred j
dó\\' o stałości ziemi i istnieją
czwartorzędu w pleistocenie, cho· rej został napisany cały utwór. N a ~·vc.h o moc?· i. natęzemu e~t~zjazm_u
•
--.1 \-,
· ..
rozpada się .. ~
cych, na niej gatunków biologicz niowieczem ziemi ijuraJski
ciaż niektórzy przypuszcza'.ią, że „gorącym" po~terunku, wśród ota- ,wor~zego, Jakim s!! .o!t'armęc1 l~~1e
.
/. _
i kre·
na okres triasowy,
ewolucyijne, dowy.
11ych :Przez teorie
mógł on już wykształcić się z czają.cego ito, pulsują.cPgo bujnie ży r.adz1eccy -. p~rty3ni 1 bezpart~·iru.
świat
że
stanowisku,
na
stojące
Borys Galm Jest z zawodu, dzi~1„primates·• przy końcu trzeciorzę- cia, znajduje si{' sam Galin, opowia
i wszystko. co się na nim znajdu
du. W każdym razie wiek całej dający 0 twórczych zjawiskach ra· karzem. R;>zpoczał pr~cę. dzieruukin·
Gad lat:qący -- pterodaaylu~
W triasie spotykamy już roslln-y
.dzieckiej rzecz) wislości, 0 <udziaeh c;ką w ~92.1 roku w p1śm1e . „Komso·
(według J. Samsonau.U:::a).
je, ulega ciągłym choć powolnym iglaste, a w kredzie kwi.atowe ty·
radziec~ieli i ich czynach, ciągle po· molska3a Prawda", następnie zaś od
zmianom (Lamarck, Darwin w
suwających życie na'przód ku rado- 1929 r. pracował w „Prawó7.ie", na
biologii, Lyell w geologii).
Powstają
fam.ach której zamieszczał reportaż!.'
snej i szczrśliwej przyszłości.
Książka Galina, odznaczona nag~o l\ całego Związku Radzieckiego, op~
i
jest poświęcona wiadając_ o nowych zdobyczach pra•
dą stalinowską,
twórczej odbudo·Nie Donbasu po woj cy i:<ocjalistycznej. W 1933 r., razem
,. nie, jest poświęcona wielkiej walce 'J nieżyjącym dziś pisarzem radzie.
Era kenozoiczna, najmłodsza,
o nowe zwyci~stwa n:: froncie pracy. cki.m, Jakubem Kjinem, napisał książ
dzieli się na dwa okresy: trzecia·
Metody obliczania wieku ziemi
W nieiwykle żywo i ciekawie napi· kt> pt. ,,Ludzie stalingradzkiej fabty
, ,
rzęd i czwartorzęd. W tej erze
i poszczególnych formacji geolosanym utworze autor opowiada o ki traktorów", w której robotnicy· fa
powiełzchnia kuli ziemskiej zaczy·
gicznych są bardzo skomplikowa
konkretnych ludziach i faktach, w bryki opowiadają historię jej powsta
pełni ujawniajac ich zasadnicze ce- nia. Bezp«>:Srednie powiązanie z ż:r·
na powoli przybierać wygląd po·
ne. Jedna z nich, tzw. szwedzka,
dobny do dzisiejszego. Powstają
chy, podkreśl. 5ąc .nowy styl pracy, ciem, stały kontakt z ludzmi, głębo,lfamut _ elep/ians pnmigenius
de Geera, pozwala na dość do- Szkielet gada : okre&u perms1.:iego powstały pod 1 ożywczym wpływem kie zainteresowanie się niedostrzega·
kładne obliczenia nowszych for- pareisaurusa (według J. Samsonowicza). już wspókześni~ istniejące naj·
idei socjalizn•u, pod wpływem s~cze- nego w pełni przez niektórycp pil!la•
większe ła11cuchy górskie kuli
macji; posiada jednak bardzo wą ·
w ~w~j bohaters~iej 11,rostocie rzy pa~osu. codzien~ej „1,1rozy' iyeia,
skie możliwości stosowania. Dru pu podzwrotnikowego, w tym bo· ziemskiej (trzeciorzęd) Himalaje, ludzkości nie przekracza pięciuset rego
s~anow1ąceJ prawdziwy 1eiro sens p1~1olate~ stah~wsk1c~..
patos':1
lepsze·
dla
Gdybyśmy,
lat.
tysięcy
ga, tzw. fizyczna, opiera ·się na wiem okresie na całej kuff ziem· Andy, Kordyliery, :"1P!•. Ap~niny, go przedstawienia sobie porówna· Opow1a_daią~ o biograf.u A1~dr1~)ewa siłą rzec;i1y wysunęły Gahna na ten
badaniu produktów rozpadu ipier skiej od Grenlandii aż do Antarkty nasze Karpaty, -..v-yłama?ą ~1ę no. t· oraz wielu innych ludzi Zagrębia Do „gorący" posterunek, z wysokości
iek • · d d b ' t
nieckiej!'o, kreśląc ich sylwetki, poda Y.tórego została napii>ana jego cieka·
ztem1 ._ '! 0 y, o ~a 19
wiastków uranu 1 toru i dzięki dy panował klimat gorący. Naj· we lądy, a stare zaipadaJą się pod li• w_
rueme ludzk~sc1 . p~zypad1!1~ 1.~ jąc w zwięzłej i konkretne} formie 'rn i pożyteczna, zwłaszcza dli. pol
niej właśnie udało się w przybli- częściej występującymi roślinami 1 morze.
ich codziennej pracy - !:kiego czytelnika, książka .,W Don·
źeniu obliczyć wiek skorupy ziem są tu: magnolie, eukaliptusy, sek· 1 Na początku trzeciorzędu około sekund~ a na istnienie cywili~ac31 szczegóły
,
Galin jednocześnie oddaje w pełni gł basie".
skiej. Okazało się, że nasza ro- woje, topole, z iglastych - sosny. 40 proc. gatunków z..wierzęcych zaledwie 1.4 sekundy, c.zyh
W POWOŁOCKI.
STANISLA
imponujący obraz odbn·
gantyczny,
młodzi".
bardzo
„jesteśmy
z
identyczne
Ze zwierząt egzystują w dal· stanowiły formy
dzicielka liczy sobie dwa milia.rdy „wiosen". Okres t.en nauka
I
podzieliła na 5 głó\V-nych er; amervkańskiei"
eozoiczną albo
erę arch\adczną.
t.E
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Z dziejów „kultury

proterozoiczną, paleozoiczną,
zozoicmą i keiiezoiczną.

me

•

Ery te· rozpadają się z kolei na
•o-kl-esy, a te na ·epoki.
(

Początki życia

na ziemi
· Jeśli chodzi
życia na ziemi,

o \pojawienie

f>Cię

Demokracj a - owszem. ale za kratami

Hollywood jest to „świat sam w so
bie". Mi:szkańcy Holtywoodu twor:.:ą, pomimo pozorn~j zażyłości, od~ębne. kasty__a. podzial ten wypływa
; !dynie z rozmc·y pobor6w.
Np. w-ytwórnia Braci Warner posia
da aż trzy restattracje. Pierwsza z
nic1i zare.:,erwowana jest dla prod.ucentów, którzy, pel-ni czci, grupujq
się wokół osoby Jacka Warnera
bi on bardzo, gdy na=.ywa się go
„pułkownikiem" ). Drugi lokat przezna.czony jest dtG. reżyserów, scenarzystów i aktorów. Reszta, tzn. ci
ws.zyscy, któr:zy zarabiają mnie3 'ltiZ
150 dolarów tygodniowo, jadają tD

I -

Pisar;:, nie ma godności - Powiedziat
Bessie wydal pomruk: nie.z adowoleni.a. odepchnal krzeslo i odszedl.
Cole' podniósł sie także i zawołal
MaYtza, który podniósl s·ię niechęt
n-ie
Sieitzący 710 dniyiej st1·pnie stolu,
John Moffit, n~e odzywa~ się pr:ez
caly czas ani slowem, Jak zwykle,
twa'l'Z jego, przypominająca do zludzen,ia świński ryj, ozdobiony wq.sikami a ta Hitler, nie zdradzala ża
dnego wyrazu. Pewnego dnia zwierzyl mi się: „Ja wcaLe nie jestem pisar.:em, jestem tylko ołówkiem na
biurku mego producenta".

to nie wiemy do
kładnie. czy istniało ono. w erzi.'!
archaicznej. W każdym razie nie
mamy na to dowodów, gdyż w
skałach, pochodzących z tej ~ry.
nie znajdujemy ż.adnych śladów
życ:a. Natomiast w erze eozoicznej życie już istniało z całą .pew
nością i to dość wysoko zo~gani
zm\-·ane: pokłady węgla świadczą
o istnieniu roślin, a ze zwierząt
istnieją tu robaki i ślimaki.
stołówce.
Następna era paleozoiczna roz
PomyśŁalem sobie: raczej kartką,
Za moicl1. czasów, scei.ar::;yśC'i wypada się na pięć okresów; kambr, tw6rni Warn.er jadaLi wspólnie przy wrzuconą przez producenta do kosza.
~ylur, dewon , karbon i perm.
ctlugim stol.e. Lubiano przy nim za- Mytilem się jednak. Był on rzeczy-

au-

wzięcie dyskutować i to nie zawsze
na tematy fHmowe. Pamiętam pewną dyskusję, którą prowadzili któregoś dn.ia scenar<ysta Atbert Mattz,
autor „Pr(!.dtt pod ziemnego" i innych
powieści oraz Steve Fisher - osobnik, który sprzedawai scenariusze
;:;amia.st sprzedawać kielbasę (z tej
prostej przyczyny, że film a.awal
większe dochody niż wędliniarnia).
Tego wla.foie dtiia „pulkownik" Warner rozesłał do wszystkich scenarzyDinozaur jurajski - Brontasaurw1
jego wytwór(obok sylwetka c::ławieka, dla porów- stów, zatrudnionycli w
ni, jedno ze swoich pism służbowych,
nania ttielko.śei).
~ · tórymi m.ial zwyczaj prżypominać
im od czasu do czasu, ::e byli tyLko
O florze kambryjskieJ mamy urzędnikami, którym placił za to, by
dość skąpe wiadomości. o faunie byli pusluszni.
.Tako scenarzyści byHfimy ~wolniewiemy. że składała się ona wyłącznie z morskich bezkręgowców: ni od stemplowania pr.zy wejściu nttotwornic, jamoch}onów, robaków, irzych 1cart wstępu; robil to za nds
ramienionogich policjant za.trudniony w studio.· Jernałż, ślimaków
' .skorupiaków. pi i:.-;wsze ryby po dnak d'L.~a c: y tr~y półgodzinne spóźjawiają sie ,..., okresie nast~pny~ niehia pon:odowaly otrzyma.nie ró_ sylurze. Ni~ są to ryby podob źo1vego bUecil:u. od „pui:kowni ka".
- .4. nasz11 qodność?. -- obruszył
ne do naszych, charakterystycz
. się Maltz.
()pancer~eme
ną ich cechą .;est
Fisher ,;p••tał:
"
. o przodu cia a.
kostne całeg
- Jaka godność?
1i.śmieclmąi s.il! te1.:ko.
Cole
Lester
pier
W sylurze zjawiają się też
wsze stawonogi lądowe, a z ro- Zyl już w Honvwood od lat i jako
ślin - paprotnikov,:e. Dalszy .roz auto?· tTZydziestu sześciu scen.arinszy
wój ryb pancernych następuje w - dobrze w ·i edzial, c=:ego nal.eży się
okresie dewońskim. Tutaj zjawia trz.yrnać, jeśli c1wd::i o amerykańskie
ją się też tzw. ryby dwudyszne, pojęcie i,godnośd.". Sied.zący obok
które mogą pobierać ni~go Atva1i Bessie, .:zlek nerwowy
tj. takie,
tlen do oddychania nie tylko z wo i mruk
'i
g·
· z na:i!eps;:;ych
· · • - autor t jednej
dy lecz i z powietrza - pęcherz 1csiązerc. net tema W~J1ŁY w tszpal'ti '
pławny zaczyna przekształcać t bofot~m1: Brygad l\fi~d~yriaro~owyc~
i - w„. uszyl. pogardlm;e ramionami.
sie u nich w płuca.
, Maitz spo3t·zal na Fis1iera ze zdu•
.! mieniem, Odnosi s-ie on do ludzi z
i szacunkiem i wiarą: które często
l przywodzą na myśŁ postacie Gorkie
I go.
węg
- Na~a godność ludzka - rzekl
.
.
• . ,
poważnie - nasza godność pisar··
Okres karbtmskl, Jak sama
·
go nazwa wska:.i;uJe, (carboneum skal
,.... węgiiclt, dest okreąem1 kiedy Fisher w1ibuc1Utlłl śmiechem.

ł

Okres powstania
I "
/ .
.
a .
„kopo "'

1e-1

•

wsz·ystko, „dobrze jest być arty'stą
Stanach Zjednoczonych".
Ludzie ci, byli, oczywiście, niewin
ni. Wezwano ich jednak w charakter.:e śiviadlców p;·;:;ed śledc-za komisję
parlamentarną, która widocznie postawiła sobie :a zadanie udowodn>enie faktu, że wieŁc filmów hollywoodzkich zawieralo iciee ... komunistyczne.
tlJ

Inni „świadkowie" (agend Biura
śŁedczego i ich Łucbie, pracujący w
HolŁywood) szkalowali tych d::;iesię
ci1i przez caly, d.:iefi. zarówno jeśŁi
chodzi o ich życie prywatne, jak i o
ich postawę obywatelską. Nie chodzHo bynajmniej o żadne fakty, lecz
o „wrażenia", oraz; „wewnętr::.ne
pneświadc;;;enia". Uregulowanie po-rachunków osobistych albo pozbycie
się konkurenta jest przecież, gdy
nikt nie żątia żadnych dowodów, tak
nieslychanie nęcące, zwlas:.:cza, kiedy się wie, ::e prawo zabrania oskarionemu wytoczyć proces o zniesla".
wie nie.

wiście ołówkiem, ale n& biurku,Przewodniczącego komisji do badania
dzialalności antyameryka.ńskiej. Kie
dy wspomniana komisja wytoczyła
w 1947 roku sprawę, przypominaja,cą
średn:iowieczne procesy czarownic,
Pierws:y z dziesięciu oskarżonych
przeciwko „C=:erwonym" w HoHywood - Jahr Mofjit figurowai na. miał. zlożyć zeznanie pisarz John-Ho
pierwszym miejscu pomiędzy dono- ward Lawson, 1ctóry cliciaŁ odczytać
oświadczenie. Komisja wyraziła swój
sicietami.
Steve Fisher utworzył w między. sprzeciw i z miejsca ::.adala mu pyczasie z kilkoma inn·y m , podobny- tanie, cz.y jest komunistą. Lawson
mi do siebie „głosami sumienia h.tdz- próbowaal szc:,egółowo odpowiekiego", organizację fas:.:ystowską o dzieć. Rozka:.:ano mu odpowiadać
szumnej nazwie: „Zwią.zek fitmowv „tak." lub „nie". Lawson upieral się
rila obron·,; idealóu; amerykańskich". jednak, by zrobić to na swój sposób.
Natomiast Aibert MriK:. '1.i:ah Przewodniczący ka:zaŁ straiy usunąć
Bessie i Lester Cole zasiadali na go z saLi i oskarżyl go o „obrazę Kon
gresu",
!awte oskarżonych <.J czary.
W datszym ciągu rozpraw:y wyrzuOczywiście, 1iie oyli osamotnieni.
Siedmiu innych pisarzy i filmow- canie świadków okazało się zbyteczcq,w dotrzymywalo iiń towarzystwa ne. Komisja wzięla się ·11a dobry spoprzed stolem p. ::ewodniczqcego ko- sób, który ulepszała przy każdym
misji. Stany Zjednoczone daly już nowym. badaniu. PrzesŁuchi-ipanie
światu „JJziewięciu 2e S;;o.isbord". Lester Cote'a, ostatniego :: dziesięciu
Tym razem była ko ej na. „D:z.iesię- oskarżonych trwalo zaledwie. kilka
ciii z Hollywood" - w oczekiwaniu minut. Nie zadawano sobie nawet
o;,..1 słynnycli „Dwuna.~t· ·'·, ki„rujq- trudu, :'eby W!JrQ.foie stawiać za· sadnicze p·ytanic: „Czy jest lub byt
• .k omuni,_ • k·ą pa. rtią
... yc h amery..:ans
pan .kiedykolwie1;; czlonkiem partii
styczną.
Gdybu tych dzi+;s·ięciu tud~i byto komu11:ist11cznej?"
- To jest bardzo proste pytanieMurzynami, gdzieś na Południu, zanurzano by ich po -prostu w smole ·6 powiedziaŁ przewodniczący.
•c µier::u a P tern - ·powytarzano
- To, co rrmm do powiedzenia .
odrzekł Cole _ jest bardzo prostą
wieszono
Gdyby byLi watc:.:ąc11m·i czlonka- odpowiedzią.
-•
"I.i zwia_.zl:ów :;au:ocowy:h, byfo blJ
proszP, odpa- Zgoda, jea.nak±e
latwo unicestwić ich salwa z harabinów maszynowych. Ate b.yŁy ~o - wiadać: „tak" Łub „nie".
- To n.ie jest az tak proste.
jd.1~ mawiają u: H c.liywood • „osoW następstwie czego Lester Cole
bistości" - filmu amerykańskiego,
który nie ma ich absotutnie kim za- zostal pozwany do sądu, tak jak i
stąpić. Poprzestano więc tytko na tamci i tak jak oni - skazany na
obrażaniu ich, lżeniu, ~mieszaniu z rok więzienia,
Znam takich, dla których ta sprablot~m. prześŁadowaniu, wydaleniu
z wytwórni, (tzn. pozbawieniu środ- wa jest p1·zedmiotem wielkiej radoków utrzymania). oskarżeniu o „obra ści. J. Parnell Thomas, b. przewodnizę Kongres~", co równa się skaza- czący osławionej kom·i.sji do badania
niu na l ro1z więzienia. Pomimo działal'Mści antyamerykańskiej pie-

I

I je pewnie z zachwytu w

su;oim wię
zieniu, do którego dostal się w międzyczasie za defraudację państwo
wych pienięd.zy. A Steve Fisher, któ
rego „idealy ameryka11skie" obronił
Sąd Najwyższy, gratuluje sobie bez
wątpienia, że nigdy nie wierzyl w
godność pisarską_. Nie wiem, na czyim biurku John Moffit spelnia obecnie swój zawód oiówka. W Holiywood jest on zdemaskowany, ale to
niewazne: Sąd Najwyższy pomście
go calkowicie.
- Oto pierwsza Lista hoUywoodzkich ofiar „,ameryka11skiej sprawie-

Jolm-Howard Lawson, dramaturg,
scenarzysta i historyk teatralny w więzieniu.
Albert Mattz, powieściopisarz; dra·
maturg i scenarzysta - w więzie
niu.
Sam Ornitz, powieściopisar.:: i scenar.z ysta - w wiezieniu.
Dalton '.l'nmibo, powieściópisarz,
dramat urg i scenarzysta - w wię•
zieniu.
W jednym ie swoich przemówień,
prez. Truman powiedzial, m6wiqc o
narodach woŁnych: „Nasz sposób ży
cia jest dla nich czymś niezro.zumialym. Nie wiedzą one nawet, co chćedLiwości".
Ah:ali Bessie, powieściopisarz i sce my ti.:yrazić, gdy mówimy o demo•
,
kracji".
narzysta - w więzieniu.
O nie, one dobrze wtediu. DemoHerbert Biberman, producent i
kracja amerykańska to wE~nie choć
scenar::;ysta - w więzieniu.
E~ward Dmytryk, reżyser-w wię: by tych „Dziesięciu z Hoitywood",
1)rzebywających w . amerykańskich
zieniu.
Ring Lardner, :scenctr.:ysta-w wię- więzieniach.
W. Pozner
zieniu.

I
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obywatelska w U. S. A.
pobrzekuie kajdanami.„
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Szkolenie p t

.,,.

:v

uie członków spółdzielni będzie czyniło coraz lepsze postępy, gdyż kła.
dziemy duży nacisk na roz\. ój szkolenia partyjnego, które dotąd prawie
że nie istniało, ale obecnie zaczyna
w.::hod;:;ić na właściwe tory.
Jeśli podniesiemy poziom ideologi.czny partyjnia:k6w-członków spóldzielni zyska n~... ty1n praca "'
" spół dzielni. Szkolenie pa„tyjne członków
naszej spółdzielni jest w tej chwili
naszym zadaniem.
najważniejszym
Jesteśmy już na tyle silni, że lmłacy
nie oqważają się otwarcie nam szkodzi'c', c·hoc1'az· wyko1·zystu3·ą kaz'dą
okazJ.·ę, aby siać wrogą propag<>.nde,.
Taki np. Pietras kułak i spekulant
ze wsi Annopol, otrzymał poniemiecką g(\~podarkę, tak na niej gospoda
rował, że co się dało to wywiózł I
d · ·
. · .
d ł
za z1erzawę
na1eznosc1
a' a wcale
.sprze
płacić.
nie myślał
ł
·ł
t
k
T
en spe u1an. us1'łdowa
d k
· 1 ·zasugero, hl
u
ma pro koze spa imzieżadnych
opom,
wac c nic
przyniesie
cyjna
rzyści materialnych. Podobnych kułaków jest więcej i wszyscy oni sieją
'
wrogą propagandę, prowadząc albo
otwartą albo krecią robotę.
Musimy zwracać baczną również
Końskich
uwagę na nasz aparat handlowy, któ
ry nie stoi na odpqwiednim poziod
· d · 1 d · 14 b
ur
m . o - dział wezmą zawodmcy rekrn- mie _ dodaje kol. Ad<..mski przema
n me zie ę.
będą się na Stadionie Miejskim tu.iący się ze szkół zawodowych wodniczą :Y mie.)sc(.,,vego .kał~ ZMP.
w Kofo;kich za·wody sportowe, z Końskich, Tomaszowa l\Iazo- S~lepo":e p~·acu~ąc~. w .nas.zym .skle.pie l!mmncJ społdz1elm me wiedzą
. BI'
O
· k'
'l
· d
l' ·
b .1
kt'
izyna. co, to dyscyplina pr:icy. Przychodzą
poczna i
ore _ęuą .e immacJą o og·o - wiec iego,
nopolslnch igrzysk sportowych, Zawody obejmą następujące ro do pracy, kiedy, chcą i kiedy chcą~ od
organizowanych przez Central- dzaje sportu: piłkę iloŻną siat-· chodzą .. Bardzo często się zdarza, ~e
Jak1egos towaru me ma w sklepie,
'
•
•
•
T
ny Urząd Szkolema Zawodowe- kę, koszykowkę i lekkoatletykę. ale jest w magazynie, zaś panienkom
Początek zawodów wyznaczo- ze sklepu nie chce się sięgać do ma, .
go.
\Y zawodach w Konsk1oh u- ny jest na godz. 9. za,vody ~:~;~u: i po prostu odmawiają sprze
Ttzeba p.i-zy tym dodać, . że nasze
trwać będą ea:ły : dzień. W czaob. ot.. Heblówna, Borczy..
sklepowe
d
sie Pl'?erw~·, o go Z. 16 · odbę- J.-'.)wna i Mrozowska chociaŻ' nie madzie się. mecż piłki noż:H.ęj w ra- - - - - - - - - - - - - - - - - : - 6
solidnych szopach sto
edi:ia z dwu s~ół~zie!ni pr~uk-1 ~ane naft~,
cy~nych V: POW•t;c1e s1eradzk·m- Ją rzędami i:lłyszczące od czystości
Izabelow - Jest spółdzielnią, założo- siewniki, po. których wcale nie znać
ną stosunkowo :.ieda:vno, bo dopie- poważhej pracy, jaką wykonały w
ro w marcu br. Totez oznak wspól- akcji siewnej. Teraz spokoinie czenego go3podarowania trudno siG. tu kają jesieni, kiedy po raz drugi wyjeszcze dopatrzeć. Gospodarka ze- ruszą do pracy w pole.
* * *
społowa rozpocznie się dopiero n.1 jesieni po zbiorach. Na razie w,reszt6w
Rozmawiamy ze .spółdzielcami o go
ce, przejętej od ZS':h, znajduje się spodarskich sprawach. Spółdzielnia
kilka sztuk bydła i nierogacizny - nasza _ mówi członek zarządu tow.
wspólnego gospodarstwa.
zaczątek
Jedynym widomym świadectwem ro Stac1iursk• ma jeszcze wiele braków.
dzącej sie w Izabęlowic socjalistycz- Duż~ j_esdzcze musimy włożyć pracy
w uswia omienie czlonków o korzy.
.
mieszczący się w ' · h
neJ. gospodark i Jest
sc1ac , p łY,nącycq ze wspólnej pracy.
l'esztówce Sp6ldzielczi1 Ośrodek Ma. Do tej pory wszyscy prncują jeszcze
szynowy. Ośrodek ten jest słuszni e indywidualnie, a wspólnym inwenta. . t t
dumą członków spółdzielni, bo też rzem ·ak' 0 • d
. • J ! P. sia amy, musi mes~ y,
i porządek panuje w nim wzorowy .0~1ekowac s1~ sam zarz~d sp6łdz1elOgl2dajac ośrodek natrafiamy wła- m, bo ochotmków do teJ pracy spo.
śnie na robotników, pieczołowicie śród 'Członków 5 p'łdz'el
1 ru. na razie
0
.
k onserwującycb maszyny i narzędzia. mema.
.
Tow . a·ierna t , se k re t arz organ.zza.
·
Bron k.1 posiewne
·
d o !newu.
·
sł uzące
s4 grun.tow11ie czyszczone i s.maro- cji part , · eJ' m' ·. _ u. . dr .
.swia ,mieun. . ou.i.
- - - - -- - - -- - -- - --'---- - - - -- - - - - -
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WAZNIEJSZE TELEFONY:

22 --:-: Pow. Kom. M. O.
31 - Star ostwo P owiatowe .
32 -. Pow. Zakł. E lektr y czn)
33 -

Miejski Posterunek MO

41 -

Straż Pożarna
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(iO ...:. ~arząd M~asta Ku tna
d.02 - Prezy dium Pow. R a d)
·
' N arodowej
.....
, 91 - Urząd Zdr owia
10~ .- Pow. Zakł. Ubezp. Wza.
jemnych , u l. Narutowi·
cza NT 20 ,
Szp ital Powiatowy
20
Ubezp. Społeczna
'84
Wa lenta, A ptek a
) 7
52
Chacińska, Apteka
Apteka „P od Orłem' '
106
Polski Czerwony Krzyż
89
(PCK )
.'• 90 - P1. og otowie Sanit. PCK

.

Wielka impreza, sporto wa
w

Redakcja i Ac:min istr. „Głosu
'. Kutnowskiego" nue~c1 się w
·Kutnie przy ul. Narutowi'cza 2
t el 217.

.

I ·

----1-------------------- ---Il ,

U pdu Skarboweno w Kutnie• ·
racownlcy rz'f

· p . ·r

•

m

ełduJ·ą

o W'7konaniu
.1

· zań mach mistrzo!'ltw
zobowią

I

Skarbowego państwowych wykonał zobowiąza
ale nia w 110 proc. W tym samym
st~pniu w?Wią~ał się z zobowiąz..ań
~iebie
p;.zez
przyjęte
przekroczyli
dział egze.1tucyJny.
Zespół lustratorów społe ych
·zobowiązania. Zgodnie z przesłaną
nam informacją, .dział pod~ 'ków i wykonał swe zobowiązania w 120
opłat wykonał wszystkie swoje ?:O proc. zaś dział budżetowy wykonał
bowiązania · w okpło 110 procen- swe zobowiązania w terminie ł'i ~~
taeh. Dział rachunkowo-kasowy pla.nowane sprawozdania zośtii.1)7
wykonał zobowiązania na 4 dni bez zwłoki przesłane do Izby Skar·
'·
'" ·
.przed terminem; Dział dochodów bowej.
Pracownicy

Urzędu

wKutnie nie tylko wykonali

Okręgowego

Samopomocy Chłopskiej w
powiecie ła,wickim ogromnie WZl'OOpecnie ZSCh liczy 8 tysięcy
sła.
członków. W tym czasie zorganizo".'liejskich;_Gospodyń
wano ~O KółKoł
trudności Staraniem
zorgamzo
Gospodyn
wano 12 kursów kroju i szycia. Zw
ją wiele obowiązków, odżegnują się Sam. Chł. w Łowiczu oosia<la już, 20
od' wszelkiej pracy społecznej.' Bi:ak świetlic - zostały one założone we
społecznego podejścia personel.u skle wszystkich gminach.
'
·
pu d<> pracy zniechęca kupujących i
go'
szlrndzi postępowi socjalistycznej
spodarki. I to musi ulec zmianie.

Kieleckiego
Piłki
· Związku

Noż~ej ~la~y )3, mię~~Y. _ai·uży:

nami „Gormk" - \\T1smo,\·ka 1
„Stal" _ Końskie. Wieczorem
tegoż dnia odbędz.ie i:;ię ·wieczorni~a oraz zabawa taneczna.
Między. innymi rmegnny będ~i13 1v ~p~i). . \f')f'od9w . m1cz
piłlli 1nozhe.i 'm1ęt!zy" chuzynam.i
uczniowskimi Tomaszowa i Koil
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Związku
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400 ' łóżek

* ·• *

produkcyjna w Izabelowie musi istotnie włożyć
wiele pracy w uświadom'enie swoich członków· i z'walczanie •.vrogiej i
szkodliwej działalności okolicznego
kułactwa. Ważne jest to, że to;va·
rzysze. z organizacji partyjnej zrozumieli, iż tylko drogą intensywne.
go szkolenia mogą zwalczyć istnieją
ce trudności. To zrozumienie daje
podf>tawę do stwierdzenia, że sp6ł
ą.zielnia, borykająca się .1a razie z
trudnościami stadium organizacyjnego, stanie na nogi i promieniować bę
dzie &1a· całą okolicę przykładem zespołowej gospodarki. .
Spółdzielnia,

dla kolonii let n ich

wyprodukujq harcerze
Przy Komendzie Powiatowej
Końskich, roz~oczęto we
własne i pracowni stolarskiej, pod
kierunkiem instruktora ZMP-ow
Ga, Trojanowskiego, ucznia szko
ly mechanic-znel w Końskich, wY
twarzanie łóżek. które będą roz
prowadzone do ośrodków kolonii
nych. Do końea czerwca pra
cownia harcerska wyprodukuje

ZBP w

400

łóżek.

Z. Osóbka.

Kar.

Załoga Zakł. Sprz ..Transp. Nr

4

melduje ·o zwiększeniu produkcji
ogólno- · Nr 4 w~rosła trzykrotnie.
Zwiększenie dobra
Osiągnięcie takie nasze zakła
społecznego, · prowadzące do po
lepszenia bytu mas pracują- dy zawdzięczają coraz bardziej
cych, a tym samym do budowy
socjalizmu w naszym kraju zo- rozw1JaJącej się i·acjonalizacji
należytej organizacji
stało przez załogę Zakładów pracy,
Sprzętu Transportowego Nr 4 procesów technologicznych, coraz częstszemu zastępowaniu
zrozumiane należycie.
Entuzjastyczne podejście za- materiałów, nierzadko deficyto
produkcyj- wych, surowcami zastępczymi,
łogi do zagadnień
nych przyniosło -nienotowany, zmniejszonym odsetkom bra
dotychczas sukces. W porówna- ków, silnie rozwiniętemu współ
niu z czterema miesiącami ubie- zawodnictwu pracy:
J. Buzuk
głego roku produkcja w Zakłakorespondent „Głosu"
dach Sprzętu Transportowego

Powiatowy Komitet· Obrońców Pokoju

Pracownicy Spółdzielni Pracy
Rzeźników w Kutnie złożY,!~ sum~
w Rawie rozwiici swq · d ziałalność
zł. 11.050 na Fundusz Obrońców
Prace przy~otowawcze do zbie Powiatowego K-0mitetu' PZPR,
Pokoju i wzywają· pracowników
~~ystkich innych insty'tucji do· rnnia podpisów pod apelem po- tow. F'.gura omówił metody po
pójścia \.die! łl/uy„.Jby: W'&n~po ~u·LJ·h~ _rętiie ~owiatu r~wsk!e pularyiowailja-!Ac,l:rw-ał szto.kh.ol.m
l~o~ca. Pow1.ato\\ Y skich i technikę zbierania · podsób zadokuJentować swój czynny ... o d?151eg
Korr11tct Obroncow Poko1u za pisów. Podobne konferencje od
..
.
kończył już organizacje gmin - bywa ją się również w gminach.
·
udział.w walce o pokoJ.
skich. '•
--~~~-~-~~~---~-~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~---~-----~~~~ nych komi~tów, obecnie zaś Na kon~rencjach aktyw gminjest-w okresie tworzenia .Komi ny zapoznaje się z formą propa
tc!ów w gromadach, szkołach i gowania uchwał sztokholmskich.
Konferencje gminne obslugiwa „
w zakładach pracy.
W dniu 10 maja r.b. na konfe ne są prz.ez aktyw powiato·wy
'
·rencii działaczy społecznych Ra partyjny i SJX>l~czny.
K. M;
wy · Mazowieckiej, II sekretarz 1

Pod iesiemy poziom
..
w

p~d!!itawo.:Wgch na· UJ!ii

Polsce .kapitalistycznej stan
szkolnictwa podstawowego na wsf
był katastrofalny. W roku
1937-38 tylko 9 proc. szkół wiejskich realizowało program 7 klas
i tylko 27 proc. uczniów tych szkół
uczęszczało do szkół siedmioklaso
"1VYCh. Jedna szkoła o programie
'1-klasowyni przypadała wówczas
na· 17 gromad wiejskich.
. Rząd Polski Ludowej od pierw
szej @bwili wyzwolenia przystąpił do likwidowania tego katastro
fall'l.ego stanu rzeczy. W roku
.
szk onym
1
1948- 49 na og61 ną 1iczbę 20.055 szkół na .wsi mieliśmy
już 5.517 szkół pełnych„ realizują
cych program siedmiu klas, tj.
trzykrotnie więcej niż przed wojną. W roku 1948-49 na ogólną
liczbę 2.347.607 uczniów szkół wiej
skich już 1.299.785 uczniów uczę
szczało do tych szkół, czyli dwukrotnic więcej niż przed wojną.
Jedna szkoła, realizująca program
'l klas, przypadała w roku szkolnym 1948-49 już tylko na 7 gromad
wiejskich.
•
Niewątpliwa poprawa jaka na
stąpiła w organizacji szkolnictwa
wiejskiego nie oznacza jednak,
że sprawa szkoły'l.viejskiej została
już całkowicie załatwiona. Uczyniono dopiero pierwsze powa~ne
kroki zmierzające do likwidacji
dysproporcji pomiędzy szkolnic·twem na wsi • i w mieście.

zs~~

Nieostrożny

wokr~sie·po

są często

Uchwała

wKolumnie-powsta1·e prewentorium dla dzi'eci

ciasne, biblioteki. Stan ten
Izby szkolne
Biura Politycznego KC
PZPR z lutego br. stworzyła real duszne, rozrzucone po całej wsi, wojennym zaczął się stopniowo
.w wieku· przeds~kołn-ym
ne perspektywy rozwoju szkolnic co poważnie obniża wartość nau- zmieniać„ W dalszym jednak cią
•
ki. Celem zapewnienia szkolnic- gu, mimo dużych wysiłków Pańtwa podstawowego na wsi.
Zakładów Pomocy Z dniem 1 ezerwca br. Dom rozwojowi choroby, diieci włóProjektowane zmiany organiza- twu podstawowemu na wsi wa- stwowych
cji szkolnictwa wiejskiego, mają runków' do realiza~ji programu 7- s.zkolnych, zbyt wolno powiększa Turnu, owy dla dzieci 'włóknia- kniarzy z całej Polski nabierać
za zadanie zmniejszenie ilości klasowej szkoły, nalezy nie tylko się stan posiadania pomocy nau- rzy w Kolumnie przekształcony tutaj będą sił i odporności.
szkół 0 jednym, dwóch i trzech budować nowe i remontować sta- kowych w szkołach na-wsi. Trze- ,zo~ta?ie na prewentorii:1:i dla W .ciągu _roku przeż to jedyne
nauczycielach i stopniowe zwięk- ~e lok~le ~z~olne. .Należy zmobi ba będzie przyjąć zasadę konstru dzieci, zagrozonych gruzhcą, ze tegl) rodzaJu prewentorium dla
szenie liczby szkół 0 czterech i hzowac opm1ę publiczną do tego, owania prostych pomocy hauko- środowisk g1;uźliczych, lub skłon 'dzieci w wieku przedszkolnym
I od 4 do 7 lat przejdzie około
by znajdujące się na wsi, a nie- wych we własnym zakresie szkół, nych do tej choroby.
więcej siłach pedagogicznych.
d k 't r tó ·wykorzystywane odpowiednio iz- pozostawiając Państwowym Za- . Dzieci zasadniczo będą prze- 400 dzieci.
.
d
p
Gł.ówny
qbecnie , Z:;irząa
. rze ':"' 0.Jną rzą Y. api a IS w by zamienione zostały na sale kładom Pomocy Szkolnych przy- bywały '! prewentoriU!Jl . przez
~ obszarmkow pr~ydz1elały na wsi szkolne lub mieszkania nauczycie- gotowanie iprzyrządów , bardziej 6 tyg-odm~ na poleceme Jednak Związku Włokmarzy czym stalekana okres ten będzie mógł rania o uruchomien·1·e w sąsi'ed.,.
· h
l'k
· k
ty h · t
Jednego nauczyciela na szkołę, 1: Bez ""'d. ·
„
• r Jęcia n_a c. m1as ?We] s omp i owanyc ,
kształcącą około 80 uczniów. •·• ..
b~~ć przedłużony~ Odseparowane twb drugiego takiego prewento
mo
.
sz~olnictwie
całym
~
~eż~li
.
dla
.m1eszkaz:
p_rzygo:owama
akcJ1
uczniach
Dziś, w szkołach 0 80
(m.)
nauczać będzie czterech nauczy- zna~zme z~'.ększoneJ '!' P~az:1e ~- b1hz~J~ się. nauczycieli, Komitety o<.l · warunków sprzyjających rium dla 100 dzieci.
letnim arm11 nauczyc1elsk1e1, nie Rodz1c1elskie, miodzież i całe spa
Cieli
bę,dzie można posłać ich na wieś. · łeczeństwo do walki o lepsze wy•
W okresie Planu 6-letniego nie Wiele w tej sprawie zrobić mo- niki ·nauczania, to szczególnie nale
""'I.
.
znikną jeszcze szkoły o jednym, gą Komitety Rodzicielskie i Szkol ży to zrobić w zakre~e szkolnic•
•
•
•
•
twa wiejskiego. Wysoki poziom . J
dwóch i trzech nauczycielach, ne Komitety Opiekuńcze.
~a ławJe <?Skarzonych V! Są-I ławie oskarzonych zaJęli: JaniZasadniczej zmianie musi ulec pracy szkół na wsi. zapewni naczyli tzw. „szkoły niepełne". Liczba ich jednak znacznie zmaleje. W sprawa wyposażenia szkół w po- szemu państwu ludowemu nowe; d.zie _ApelacyJnym ""'. Łodzi. za- na Stolarska! ~e~kad~a Gąsior,
rezultacie projektowanych zmian mo~e naukowe.. ~ieliśmy .przed liczne kadry. młodzieży wiejskiej, siedJ1: Jan Stol.arski, ~tamsła"". Jan. Jaworski i.F'1:anciszel_{ So~
oskar·zem o udz1elame
1 czak . powinniśmy mieć w roku 1955 na WOJną bardzo niewiele szkoł do- które mają istotne znaczenie dla Gąs1?r, , He~IY!:c Fiszer
ogólną liczbę 20 tys. szkół wiej- brze wyposażonych w mapy i przy realizowania wielkiego planu bu- -S~amsław Kmieciec - . cz~on~o- pomocy członk~m bandy 'przy
skich 10.700 szkół o czterech i wię rz~dy lub ~ibliotek~. Nat,omia~t downictwa socjalistycznego w wie b~n~y rabunko~ve.i, kt9~a prz~chowywamu zrabowanych
w ?kte.sie od styczma do kon~a łt.pow oraz. o paserstwo.
. ·
cej nauczycielach, realizujących mieliśmy tysiące takich, ktore me Polsce.
R~zprawie, rozp?znawal!ej w·
Jan Szurek " kwi~tn~a gr!isował~ na. tere~ie
pełny program szkoły 7-klasowej. miały ani pomocy szkolnych, ani
powiatow sieradzkiego i .łaskie- trybie postępowama doi·aznego
Oznacza to, że ponad 51 procent
przewodniczy:! sędzia Mietkiego,
szkó.ł na ' ;;i będzie szkołami wy
Założycielem i kierownikiem wkz. Oskarżenia popierał prosportow e ao
otwarc1·e bo a· s k a
soko zorganizowanymi, w którychl Oz i s'
bandy, $tawiającej sobie za cel kurator Błotnicki.
I
kształcić się będzie 83,3 procent
6
Mocą :w~roku. skazani zostali:
grabieże i rozboje, był Jan StoŁ
dzieci wiejskich. W r. 1955 jedlarski, mieszkaniec Zduńskie.i ęto.lar~ki ~ Gąs10r - na karę
Oi
aznowS iei
W
na szkoła, r·ealizująca 7 klas pro
V7 oli, który w dzień pracował w srr.ierci, .Frnzer i Kmieciec - po
gramowych, przypadać będzie na
t Dziste·, 'v tnie~lzielę, 14 maja, · Będzelina i Chrustowa, przed- chai·akterze ślusarza w jednym 12 lat więzienia, Jaworski i Sob
J,7 gromad.
z zakładów przemysłowych, no- cza~ - po 4 lata w~ęzienia. Ńa
zos ame boisko spo~to: stawiciele powiatu i inni.
Tak znaczne zagęs.zczenie sieci 0 war
prokuratora sprawę
Otwarcie nowego boiska spor cami zaś odbywał z kamrataJUi wmosek
spółdz~e1:ni · _Pr;oduk7yJn~J
szkół siedmioklasowych zmieni we
również sytuację uczniów, uczę- wdtdnoV:'skieJ Woli. Teg~ drp~ to,yego spółdzielni produkcyj- wypr8;WY _ba1~dyckie. Napadali Stolarskiej i Gąsior?w~j wydzie
szczających do istniejących dotąd 0 . ę ą.b. s!ękna Bi:ov.;o.uNruc odmrn neJ po niedawnym 11ruchomie-' n;~ · społdzielme oraz na bezbron )ono w celu uzupełmama śledz· ·
· k anco'\.~
h m1e~z
. t"l.ic;y: w L azno~v-1 ny.c.
. ś w1e
· }10WeJ„
owe ·m~t
aro ów
1eg1l\IikołaJ·
01s zugminy
nJ m
. ko 2?~ 0 t ys. młodzieży
, pełnyc h. 81.1s
wsi· i· z,ą.,un~ ·twa ·
szk-o'ł rue
1 eJ Woli, .grabiąc
. .
materiały
ęk
zajęcie
na
·wskl'lzu1e
Woh
sk1eJ
·
dzieci uzyska możność ukończenia
1
Na m:oczystości _otwarcia: no: sie n.a~zych władz ludo>vych włókienńicze, a1·tykuły spożywpełnego kursu nauki w szkołach
'
we15<? bo1s~a obe.cm b~dą hc~m ~lodz1~zą, ro~toczenie nad nią cze, wielkie .ilości spirytusu, pazbiorczych.
Sekretariat Mieiskiego KomiRealizacja 'tego planu wymagać goscie.. Mtęd~y mnym1 spodzie: ~a~ naJszerszeJ opieki i służenie pierosy i pieniądze.
tetu Obrońców Pokoju W• Zgied
k . ·t .
będzie olbrzymiego wysiłku finan wana Jest ekipa z Centralne] 1e1 pomocą w rozwoju jej uzdol
10
k0
" . r. po .czas
• ·wie ma 1049
sowego ze strony państwa dla przy Szkoły PZPR w Łodzi, Ludowe nień.
napadu bandy na sklep Nr 10 rzu . ~~u~i u.)e, ze siedziba JeS. Krakowiak
gotowania. kadr nauczycielskich Zespoły Sp9rtowe z Rokicih,
PSS _._ os~. Gąsior, strzelając z go. znaJ UJe się w gmachu_ Odoraz znacznych wkładów w budo
wnictwo i wyposażenie szkół pod .„.„ „„„.„ „ .„.„„„„„„.„„••„„.„.„„„.„.„ „„„„••„ .„„„.„....„ .......... auton1atu, ciężko ranił w głowę ·działu Zw. Zaw. Praco,vników

Ba·ndyc•1

przed Sr.I dem

I

k

WI

motocyklista

·

Tadeusz Rajzer, jadąc z nadmier
motocyklem wpadł
w Ozorkowie na przechodzące ul.
:tymierskiego Janinę Sroczyńską
Wskutek
i Sabinę Włodarczyk.
nieostrożności µi.otocyklisty, Jani.
na Sroczyńska odniosła poważne
obrażenia cielesne. Tadeusz Rajzer
również jest powa.7.nie pokaleczo- 0 tawowych
Niezbędna iest rów
ny. Odwieziono ich do Szpitą.J.a Po ~j~ż pon:o~ społeczeństwa dla żre .
:wfatowego w Łęczycy.
~
ahzowama tych zadań.
ną szybkością

szkół

KOMITET. OBRONCOW POKOJU
·k: · · . . .

·• • • G•'t os
„ . h. illO
. . I' rozpowszec
c·zytOJCle
(( Kopczyń'skiego.
JCle ))

znajdującego się tam Zygmunta i Pracownic

I

.

.

Prze.mysłu

Włó-

kienniczego ·W Zgienu, ul. 17 „
"
Obok zbrodnia1·zy miejsce na Stycznia Nr 17, tel. 265,

..

8tr. 8

Ni 132

Spo:rto~cy

Ze sportu

•.• •,, , , ,,, ,,, ..•.

ll'l l. t. 1 1.<tl.lr l · · • "t lll·· ·· · ·· · · ~ ·lo'·lil!'l . „ :. 1 ,1 1 „ 1;• 11111)

"

~ię
Przed IV igrzyskami sportowymi zsolidaryzują
Apelem Pokoju

naszych szk61 zawodowych

~o pisała prasa łódzka w dniu 14 ma;a 1930 r.
~

MASOWE EKSMISJE
BEZROBOTNYCH
..Re11ublika" notu.ie wzra~tajęcą falę
e.ksmi.ji. Właśriciele nieruchomości
U!'~wają, na podstawie wyroków sądo
wych, tych lokatorów, którzy nie maję
środków na płacenie ciynszu.
l'l'IEDOROZWóJ
WśRóD MŁODZIEŻY

W szkołach na terenie całegn kraju
przeprowadza "1ę .,baclariil! wzrostu i wa
gi wszystkich uczniów", celem przeprowadzenia dokładnej •tntystyki zdrowotno§ci młodzieży szkolnej.
Wyniki owe~o haiłania stwierdzają pi:m' „Repnhlika'" ~ że wskutek dłu
staliśmy
gotrwałego kryzysu i nędzy się narodem drerlaków - żadne dziecko
bowiem nic ma odpowie<lnic.i wagi a
\\'zrost również ulega zahamowaniu.
DESZCZ KAMIE!'il\Y
W AFGANISTANIE
Do Tyflisu nad„~l.ły wiadomobci o
deszczu aerolitów, który spadł onegdaj
w odleidośri 250 kilometrów o<I Dże
lnlbud.
ikszrz rozpalonych kamieni wybił
do no:;i calr stada ' owie<» Około
J
.
.
est
osó I1 ponios o smi erć na mieJscu.
wi1·le rannyrh.
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Obrońrów Stalingradu 21)
(tel. 150·36)
Ostatnie dni sztuki L. Kruczkowskiego „Niemcy".
Dyrekcja Pai1stwowego Teatru .Po
wszechnego chcąc umożliwić najszzr
szym masom obejrzenie tej sztuki, w
dalsiym ciągu przyjmuje zgłoszenia
Zw. Zawodowych, Rnd
bn:nżowych
i Instytucji Społecz
Zakładowych
nych na przedstawienia zbiorowe ze
zniżką 66 p1·ocent. Indywidualne zniż
ki w wys. 50 , proc. udziela się człon
kom Zw. Zawodowych, akademik~m i
m' dzieży szkolnej za okazaniem le
gitymacji.
11<;A l'łł 1m STEi•' ANA JARACZ ·\
Uz1ś o godz, 19,15 !(omedia M Ba·
łuckiego pt „Dom otwał'ty".'
PA~~•

1,

1m' l'l•;.i< r~

NdW.ł

Gad.z. 19.15 wznowienie - ,Bryg:Jda szlifierza Karhana".
l'hA I K .Ul::IA''
Godz. 19.30 komedio-farsa Wł.
„Romans z wodewiKrzemińskiego
lu"
„LUTNIA"
(ul Pintrl;owRka 243)
Godz. 19,15 ,Królowa przedmieścia".
„PINOKIO"
(ul. Nawrot 27,, tel. 135-74)
Godz. 12 widowisko pt. ;,Nowa sza
tą króla".
"AIU.EK IN''
(ul. Plotrkowslrn 152)
Godz. 15 i 17,15 widowisko pt.
„Złota rybka".
h\:-;..;1\\.0W'I' l'EAl'lł ż\'llOWSKI
ul. Jaracza 2, tel. 217·49
Gorlz. 19,30 •. Sen o Goldfadenie".
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sportowych
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Oświadczenie

zkolnictwo Zawodowe prz)gotowu- Antoni Lach, dyrektor DOSZ-u, jako li; 5 kg., rzut d)>kicm 1 kg. i skok
Z całym zrozumieniem wielkości t
je ~ię do tradycyjnych już igrzysk przewodniczl!cy, d1r. Marian Mądal•ki, wzwyż. W pł) waniu ograniczono się
do następujących konkurencji: 100 m wa.żuości spra.wy przyłączam sl~ dO
Stawiz.
organizacyjny,
kierownik
jako
odbęwiadomo
jak
które
sportowych,
Uczeni tłumaczę ten dziwny wypadek
:;tvlem dowolm,m. lOO m stdem klarozbidem się jakiego:§ „zabłąkanego" w dę się wzorem lat ubiegłych w czerw- nisław Frass, jako kierownik prbgramo- S);czny1u, sztaf~ta Sx50 style~ clowol- wielomilionowego obozu ludŻi miłUją._
odbywały wo - sportowy oraz dyr. l\Ukuta jako
igrzyska
Po11rzednie
br.
cu
cych Pokój. Jedynie pok6j da.je .zapew
okolice naszej atmosfery większego m~..:
uym oraz >.<tafrta 3xl00 m >l)lem zruien
•ię kolejno we WroCławiu. Szczeeinie i kierownik widowiskowy.
nienie szczęścia ludzkości. daje pełntt
teoru.
Eliminacje i igrzyska prowadzone bę nvm.
Zabrzu, tegoroczne za.i odbędą się w
rozkwitu życia kulturalnego. dobro_
Warszawie w dniach 9, 10 i 11 czerw- <li! w grupie dziewcząt i chłopców. Za- I ·w wieloboju iunarkim widzimy na~tę
MATKI PORZUCAJĄ DZIECI
wszystkich ludzi, a. także pełny
byt
rzut
:!)
m,
IOOU
l)
konkurenr.,ie:
pujl!ce
elarszkół
typów
~a br. Organizowane w tym roku pod "od nicy wi;zy;tkich
.
t
·
Repuhl"·a" · d
·'- l """
d ak
.
k
p 1 • " .
Ob
grana tein. :i J •kok w <lal, 4) tor prze- rozwój sportu, który my sportowcy, .
onos1 o pow arzaJą~ I ł
"'
"
cych 8ję czę.to faktach porzucania dziet:i ~ Ja' em „. rony óh.OJU. 1grzys a .maJą tuj'! na je n ·owye11 warmu;;ac 1. . " ce
przez matki. _ Jeot 10 wynikiem 0 ól- ~na celu opopul~r~:wwam~ ozkolmctwa lu zgłoszenia reprezentacji okręgu łódz >zkó'1. Z gier •portow)rh wszystkie tak miłujemy. ·
i zawodowego worod ~laJszenzych mas kiego na igrzyoka w Warnawie odby- ,zkoły zawodowe pr~eprowadzaj11 elimig
nej nę<l>v i zubożenia.
Ramię przy ramieniu stajemy oboK
''~oł•?cznych ze. :zczegolnym uwz;g;lę~- waj~ ~ię w tej chwili eliminacje w po- nacje w •iatków<'!', koszykówte i piłce
ta
nawet
W dni..; wrzoraj;zvm za~zedł
ptzewidu-.
eliminacje
Ponadto
nożnej.
chłopa i młodzieiy w milio
robotnika.,
wojeki ,, ypa<l,,k ,- pisze' dzie'lnik _ i:e pew nu·111em. mło<lz1~zy oraz pv<lkreslen.ie sznególnych podokręg11eh, Całr
na bezrobotna kobieta urodziło 'dziecko 1.11at'.zema ·~k~lmctwa zawodowc~o w bu wórl~two łódzkie podzielono na 12 pod- ją r!>wi1ież walkę bagnetem w ~e,połach nowych szeregach obrońców J?okoj)l.
h d · · 17 dowie socJalrzmu. Ponadto igrzyska okręgów, z czego na ·mia,to. L1idź 11rzy- 4 osobowych oraz boko w wagach od
1
•,. bra1111·e doittu
1
JERZY ~EX
'
f 1·
· tę.zyzny
ac 0 mei
pad 11 6 po d o k·ręgów. Po d o k ręg YII 8la papierowej do ~redniej.
prÓho-• b ęd O d.o~k onnłą m~nJ·reotac;1ą.
się una· nogach
a• potem 5łaniająr>rzy
kolarski mistrz PolSki.
Po przeprmmdzeniu eliminucji w pod
z~ czneJ 1 duchowe,1 młodz1ezy Jako µrzy nowią szkoły w powiatach Końskie, O·
wała nciec
realizatorów Planu 6-letnie- poczno, Brzeziny. Podokręg VIII zag okręgach odbędą się w Łod:::i na sta~złyd1
. · ·
go. Do uzyskania bowiem »prawno- twor.ia Radomsko i Piotrków. Do I~ dionie ŁKS .,WMlmiar::s" pr:::y AJ. Unii
....
PRZEDSZ1'.0LA
BYŁY
GDYBY
~ci zawodnwe.i niezbędne ie•t u;prawnie 1rndokręg11 wchodzą. Wieluń. Sieradz, 1v dniach 22. 23 i 24 moja br :::au:ody
i-leni Gerwazy Góralski, ~yn prarzki, nie fizyc.me.
żużlowy
zespołów.
:wycięskich
okr.}!{ml>e tlla
Łask, ·X podokręg tworz~ Zgieu i Lę
wpadł pod koła
bawiąc &ię na ulicy W celu przeprowaclzenia eliminacji czyca, XI podokn;g Kutno i Skiernie- Zawody te 1.obrazują ~połeczeństwu
taksówki. Dziecko mlwie- w,<ród około 28.5 ,-zkól w łódzkiej Dy- wicP, a XII podokręg ,_ Lowicz.
pę<lzl!cej
łódzkiemu poziom wyników nauczania
ziono w •tanie dęl:kim rlo ;;zpitala Anny rt>kcji Okręgouej Szkolenia ZawodoweW,zystkie. te podokręgi prowadzą swo w dzi„dzinie kultury fizycznej w szko:\lari i.
'\r o!Jcc niemożności przyb~rcia qruż.v
go utworzył się okręgowy komitet Qrg11 j!' zawody eliminacyjne w lekkoatletyce, łach zawodowych. Orii;anizacja jest tak
1
ez'lrnlne,
eliminacje
pruz
:i:e
pomyglana,
czecho~łowackiej na mecz żużlo»,v
ny
•ztafetę
m,
100
hil'g
obejmuje
ktbra
Zawodowych
Sacl>ł
grzrk
'l
IY
nizatji
*
*
Przy ul. Konstanlyno\\skie.i 26 został w Lorlti. na •·tełt< którego otonął mgr., 4xltl0, ;zt:ifotę o limpi.ioką, pchni~1:ie ku między<7kolnr, podokrfgO'l\'e i okręgo z Polską w przewidzianym termilli0,
we obejmie 8ię rałą młt•dzież zrzeszoprtejechany przez "llmocl)ód 6 letni syn
tj. na 18 maja., spotkanie to zosta!•J
ną w szkolnych klubach sportowych. W
>lusarza - Jan Szpak, znni.ie•zkały przy
na połowę czerV:·ca.
przcło:louc
tym celu w kwietniu szkoły zostały zaul. Zacho<lnirj Nr 13.
sportowy.
sptzęt
opatr.wne w niezh~·dny
~'
•
*
W samej Łodzi 110/ączkq szkół zawodo
'
U czechosłowockl. Ch
i Zachod
l(')'Ch 1·es1. brak sal, boi'sl.· do gz'cr sporZLJ o o w n I o"" r ro cy
r
d
. rogudł Konstantynowskiej
. Na
,...
po !ramwa.i 7- letni BemeJ wpa
Po obejrzemu fabryki, . kolarze pol_ towych i lelrlwatletyki. Apelujemy i
PRAGA. - W p1ą.tck przed pOłtJJL
rek Frychnan.
Dnia 15 maja br. o godzinie 17 n,\
:ie kluby
mamy 11ad::ie.ię,
· · I sk·ą. rozmowę z sportowe
niem kolarze polsc.'', uczestniczncy
urządzeń
boiski izrzeszenia
użyczą' swych
"" . w scy odb Yi·1 przy3acie
ZS ,,Spójnia" w Par.Im Ludo.
boisku
in.
Gospodarze
pracv.
przodownikami
zwiedzili
Warszawa.Praga,
wyścigu
ff!liNIR_~
sportowych ~wemu młodszemu naryb,
· h ·fa
"
T
'
l k
ny ·ę w~gonow •' n tra w ł'1~1c one, teresowali s:<J ż,·wo odhndol'<'ą Pol&ki kowi sportou·emu, któr„ w pr:yszl~ści wym odbędzie się towarzyskie spotka_
Q
'
a
· '
n·
. ś·.
po .
patronat nad dru.i:n")
która ohJdn
•
u w ~zczl'go1no c: 'arszuwy . n " czasi.~ :asili ich szeregi.
·
nie p~lkarskie pomiędzy Kołem Sportó
··
ską.
Dla zwycięskich Le~połów przewiclzi11- wym ~r 94 (SW Czytelnik-) a ,:-,łem
<~ri'.ccznyrh ro;:i:iiów jeden 7 przodow
Polacy obejrzeli poszm:cgi\lno
lv pro1]ukc-ji wi<'lki~j fnhrJ' ki interr. rukuw pracy . zapr11pono:wnł Polakom no wiele nagród w postaci sprzętu spor Sporto"ym Kr 30-1 (Centrala Odzież J
Program na niedzielę, ' 14 m-· , br. ~u.ią•· sl<' :i;''ll"<1 ptacą i :R r~~n1<:cinr>:' I ~ta!ą, "'·ymian\· korn,pondc1w,]i międ1.y to„ego.
St. B. I wa).
6.50 Pocz. aud. 7.00 Aud. dla wsi. robvt11ik(>W <'7.1~chos!l.w:,ek1ch . M. in I pracownikami fabryki •.Tatr:~" !J. ,j tL
w
pracy
zakinil6w
pokrewnydi
z
11:vm
'ol-t
pod7.iVi
i
a11ie
11tl'rc•so1'
w
wielki.·
7,15 Melodie radzieckie. 8.00 Dzien·
ków -.c:hudzil 'P~rj<tlm "·p·~lm_s:d1n„ 1 Pol•Cl'
nik. 8,25 Kadryle i polki-mazurki.
Pn, połuiluiu ··kipa na>Z,; wnu: /. dm
ka. <for robotników fabryki dlu Gcnf·.
8.55 Aud. 3KRK. 9.00 Koncert orga rali~Rimn~t· St't li nu z okazji Y roc?.m 7.yną. P11lÓnii Franc·usk!f'j p;idejmowa.
fińskiej
według
ńowy. 9.30 \fozyka. 10.20 Wieś tań cy 0Rwohoclze11itt CzeC'hMłowaeji przez na b~·ła po<hYierzorkie11: pr.'.ez .:nnbasa
dora RP w Prll;dze - \\"iktom Grosza.
czy i śpiewa. 10,45 „U naszych ,\rmię R:!d7.iecką .
Włókniarz
ŁKS
l. Prywer
twórców". 11,12 (Ł) „Od naszycr ko
H ,46 - S6-! pkt
respondentów". 11,25 (Ł) Muzyk<i
2. Autono'Wicz ŁKS Włókniarz
(Ł) „Spółdzielnie
radziecka. 11,45
84,3 pkt.
11 produkcyjne mają swoje pismo". 3. Grzelski LKS Włókniarz
-±3,72 - 825 pkt.
f el. M. świetlika. 11,57 Sygnał i hej
4. Kun \\łókniarz Pabianice
nał, 12,15 Kouc. Małej Ork. Rozgf
Jako pietwszy zespół pięściarzy za_, P~B doskonał;:c~ pięścia:zy radziec.
śląskie( 13;00 „Po nitce do kłębka" . granicznych na Jubileuszowy Turniej kich, k1·~6rzy 1l.JCJed1k1okrkoltnie zademotn_ 11,2 - 187 pkt.
5. Gajewoki ŁKS Włókniarz ·
. . strowa i >Wą wyso · ą · asę w wys ę.
.
.
gawęda przyrodn. 13,15 Aud. regio~ak JM pauh mi~azynatoauwJ~h. wplynlłl nie_ 2,rl7,4 ~ 7 !'pkt
PZB ,J.H'fybyła W ptłtek nalna. 14.00 Wiersze J. KochanO\'\"" donosiliśmy - do Warszawy ekipa zu. wątpliwie ·ua podnfrsie'l1;eL pozior.m
6. , Posnlt , tiniaJ3oruta Zgierz
skiego. 14,20 Gra 1ta,pela P. Dżie1·ża wodnik6'w radzieckich. W skład zeHpo turnieju. Równocześni& Il01'.1yt zawod. 4)2,6 ·- ·'7bl t>kt>~
7. Kowalski Unia"Chemia - 415,2
nowskiego. 14,45 „życiorysy górni- lu wchodzą, czołowi pieściarze 'zsRR. nikó:' _radzieckich w Wa~·9za:'"iP; pr~y
'
.
czym się do dalszego zac1eśmema >nę - 755 pkat.
.
- .
ków". 15.00 Wiązanka melodii. 15,15
8. Antonowicz ŁKS Włókniarz 20.let~i Bułakow - w muszeJ, 26~ z6w przyja:6ni, łąezą.cych sµorto'Wców
Konc. dla świetl. dziecięc. pt. ,,St..
w kogucieJ, pol~kich ze sportowcami radzieckimi. :!iU - 14:> pkt.
letni Cha.nUkaszwili
Moniuszko". 16.00 Dziennik. 16,20
,,Nasze chóry śpiewają". 16,50 Pog.
17,00 Rez. na transm. międzypaństw.
meczu piłkarskiego Rumunia - Polska. 18,45 Muzyka, 19,QO Recital
Bandrows.kiej:TurE.
śpiewaczy
skiej. 19,30 „Z życia Czechosłowacji"
20.00 Dziennik, 20,40 (Ł) Opowieść
filmowa „Pieśń ·,tajgi". 21.00 Melodie świata. 21,35, Teatr ,,Eterek".
22.05 Wiadomo.ki sport 22,35 Muzy
ka taneczna. 23.00 Ostatńie wiadomo
ści. 23,15 „Na dobranoc".

o~lądać będzie

radzieckich

stoli,c a?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-~~~~~~~~~~~~
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Organ l.6dzklego koml&etn I WoJe"
w6dzldego Komitetu Polskiej ZJe·
dnoczoneJ Partii BobetntczeJ
RedaguJe:
KOLEGIUM RBDAKCY,,N&

Tele:onys
111·14
Jtedaktor naczelny
218-23
~astępca red. naczelrego
219-65
Sekretarz odpowledzl11lny
315-19
Dział partyjny
·
Dział korespondentów rob· ~,
nlczych I chłopskich ora11
reda k .orów g~zetek śch:n-

119-ł2
nycb
223-29
mutacji
25ł· 21
miejski 1 sportowy
wewn. I I n
3111-11
Oztał ekonomiczny

Dział

Dział

"1zlal rolny

Redakcje

!Sł-21

wewn. I

1'12-81

nocn~
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t.ódt. Piotrkowska 70. teL 222·22
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Administracja
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ska !Oła , tel lU-50 I U•·71
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,
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