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uchwalił

Sejm

1

projekt ustawY

rządowy

o 6-letnim Planie rozwoju gospodarczego
Debatę
WABSZAWA (PAP).
nad rządoV'{Yl'I\ projektem
ustawy o 6 • letnim Planie rozwo
ju gospodarczego i budowy podstaw
socjalizmu na lata 1950 - 1955 roz
ipcczęło spra•wouianie Komisji .?lanu Gospodarcrzego i Budżetu, kitóre
złożył Pol· Blinowski (PZPR).

Sejmową

Po zamknięciu rozprawy nad rzą
dowym projektem ustawy o· Plani~
6 - letnim zabiera głos wiceprezes
Rady Ministrów - tow. Hllary Minc.
(pr~eplówienie podajemy oddzielme)
Gdy, wicepremier prosi w imieniu
Rządu o przyjęcie ustawy i wYI'&.·
ta żYczenie, by ustawa. o Planie 6letnim stała siQ nowym manifestem lipcowym, ta.k samo zwycięsko
i·ealizowanym jak Manifest PKWN,
na sali u-ywa;il\ się długotrwałe o
klaski.
W drugim f trzecim czytaniu
Sejm· Jednomyślnie, :Wi~cl · ogól
nego entuzjazmu. przyjął rzl\dowY projekt ustawy o 8 - letnim
Planie rozWoju gospodarczego 1
budowy podstaw socjalizmu na
lała 1958 -- 1955.

I
I

PLAN. SZE$CIO·
otwiera· nową

I

'

kartę

Posłowie wstają i dłuższy czas o
klaskami wyraża.ją w imieniu całe
go narodu nieugiętą wolę zrealizo
wania ambitnych zadań planu. W
kierunku loży PrezYdenta zwracają
się oczy wszystkich posłów i publi
c:znoścł. Z ław poselskich zrywają
się okrzyki: „NIECH ttJJj: NASZ
PREZYDENT
BOJ,ESJ,AW BmRUT!", na co prezydent odpowiada
okrzykiem: „NIECH ŻYJE SEJl\'I
RZECZYPOSPOLITEJ!". WyWołujc
to nowe wybuchy entuzjazmu. Padają okrzyki na cześó
zwycięskiej
l'ealizacjl Planu 6 - letniego i sojuszu robotniczo - chłopskiego.
Wicemarszałek Barełkowski

stwierdza, że Sejm jednomyślnie uchwam ustawę o 6 - le
tnim Planie rozwoju gospodarczego
I budowy podstaw socjalizmu na fa.ta 1950 - 1955. Przez dlubzą chwt
lę t~a manifestacja uczuć radości.
W ostatnim punkcie porządku
dziennego pos. Kita (ZSL), referu.iąc
sprawozdanie Komis.ii Prawniczej 1
Regulaminowej o rządowym projek
cie ustawy o upoważnieniu rządu
do WYdawani!ł dekretów z mocą u
stawy,
podkreśla:
działalność

w ·historii n

nomyślności

społeczeństwa.

I

Dzień

dzisiejszy, w którym Sejm uahwala
projekt 6-letniego Planu jako ustawę,
be.dzie doniosłą datą w . historii rozwoju naszego kraju.
Plan 6-Jetni bowiem, jak mówił ostatnio }>rezydent Bierut, „to program
:nie tylko gospodarczy, lecz równocze
śnie ideologiczny, polityczny, społecz
no-ustrojowy. Plan 6-letnl - to plan,
który stworzy mocne i niewzruszone
:po~stawy nowego ustroju społeczne
go w Polsce, podstawy socjalizmu".
Ustawa sejmowa o Planie 6-letnim
będzie więc niewątpliwie aktem o do
nloslym, o historycznym znaczeniu.
Ustawa sejmowa o Planie 6-letnlm
będzie stanowić
o perspektywach i

Rada

Bezpieczeństwa

eta~ach rozwoju Polski na szereg
bllzszych lat.
Ustawa sejmowa o Planie 6-let
słanie słę wielkim drogowskazem
mas pracujących, wyznaczającym
runek i cel rozwoju - socjalizm.
Sejm Ustawodawczy uchwala us
wę o Planie 6-letnlm
w przeddz
Swięta Odrodzenia Polski, w prz
dzień 6 rocznicy wiekopomnego
nifestu Lipcowego PKWN.
Mija 6 lat od chwili, gdy na skr
ku wyzwolonej przez Armię Radzi
ką polskiej ziemi
podziemny par
ment narodu Krajowa Rada Naro
wa wyłonił Polski Komitet Wyz'
lenia Narodowego.
Mija 6 lat. od chwili, gdy na c
kraj, poprzez fronty 1 kordony, r
brzmiały spiżowe słowa
Lipcow
Manifestu, wieszczące Polsce wy
lenie narodowe l społeczne.
Słów tych uczą się dziś dzieci
szkołach, studiują je uczeni, socj
dzy, ekonomiści. prawnicy. Ze s

powinna

przedstawicieli narodu
na

wysłuch

koreańskieg

Odpowiedź wiceministra Gromyki
oświadczenie ambasadora angielskiego

MO~~A

(PAP).- Agencja TASS
komumkuJe, co następuJe:
Dnia.. 11 lipca ~basador Wi~lkiej
Brytanu ~ ~o?kw1e Kelly p01nformował Wlcem1mstra spraw zagranicz
nych ZSRR - Gromykę, iż rząd anglelski, związany ostatnimi uchwała.
mi Rady Berz;piemeństwa nie me>że w
chwili obecnej wysunąć konkretnych
propozycji w sprawie pokojowego uregulowania kwestii koreańskiej i że
wysu~anie t~kich propoz~cji r~ąd an

g1el_ski uwaza za. wyb1egame naprzod. Je~ocześ~e ambasador oś~iadczył, Iz, zdaniem rządu ~ngle~skiego, przedwstęp~ą pr~pozyc1ą :win
no być zapi;;estame d2'.1ałan wo1ennych w Kor~1 i wycofarue wojsk pó!·
n?cno-koreanskich za 38 równolezn1k.

Dnia 17 lipca wiceminister spraw
:zagranicznych ZSRR - Gromyko o-

świadczył ambasadorowi Kelly, iż
zdaniem rządu radzieckiego -

lepszym sposobem pokojowego
gulowania lŁ est.ii k
ń kl .
w
ore~ s e1
zwołanie Rady Bezpieczenstwa z
waru~kowym udziałem przedsta
Il chinskiego Rządu Ludowego z t
aby przy rozwiązywaniu kwestii
ańskłej zostali wysłuchani przed
wiciele narodu koreańskiego.
Jeśli chodzi o przedwstępną pro
zycję rządu angielskiego, to wice
nister Gromyko oświadczył amba
dorowi Kelly, że celem uniknięcia
biegania naprzód, należało by t
przedwstępną propozycję _ jak rów
nież inne propozycje _ przekazać Ra
d:zie Bezpieczeństwa do rozpatrzenia.
Ambasador Kelly odpowiedział, że
poinformuje rząd ang.ielski o treści
oświadczenia rządu radzieckiego.

Pismo ,er.ezyden-ta RP

do kolejarż·y i pr_acow·n ików
węzła

Tarnowskie Gór1

DO

· Przemówienie wicepremiera tow. ,H ilare
na posiedzeniu Sejąiu Ustawodawczego
Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym Sejm Ustawoclawczy kończy dyskusję nad 6-let'nim Planem rozwoju gospodarczego
i budowy podstaw socjalizmu w Polsce. Dyskusja ta ujawniła pełną Jednomyślność, stanowiącą odbicie jed·

aro

czyście

' KOLEJARZY l PRACOWNIKóW WĘZLA TARNOWSKIE GóRY

polityczni 1 spo·
, zawodowe, społecz
as pracujących.
tak się stało? Dzięki
Lipcowy i jego wska sesji wiosennej Sej
wytyczną naszego roz czego, zwołanej w
m okresie i podwaliNa tym wicemars,
gnięć?
ski zamknął posiedz
dzięki temu, że Mani·
Prezydent R, P.
łusznie i prawidłowo
opuścił salę, żegnany
historii narodu i w
klaskami całej Izby.

słuszną

i

D~iękziję W am - jako inicjatorom „CZ'.)'nu Lipcowegó" i cieszę się wras
z W ami . z , przedterminowego wykonania i 'prżekroczeni.CI zobowiązań. Pozdra. ~wm wszystkich wspóluczestnikq~ „Czynu Lipcowego~', ' któn;y podcli.W,.cili
lt'a„zq inicjatywę, . wszy~rkich, przodowników pracy, którzy swym twórczym
wysiłkiem przyczynili się do nowych ~iągnięć, do najpiękniejszego uc:czenia
Swięt.CI OdrodzMia wspaniałym wkładem swej ofiarnej pracy.
„Czyn Lipcowy'' polskiej klasy robowiczej przyniósł Polsce Ludowej_ wiel/.m~ oszc:r;ędności i stanie się niewątpliwie bodźcem dla
całego narodu, aby
c największym oddaniem i zapałem wcielać w życie Plan Sześcioletni - plan
budowy socjalizmu i dobrnbytu mas pracujących.
W realizacji Planu S:e.foioletnieg„ zas.zczyme Z(.ldania przypadają również . ko·
lejarzom polshim. Zyczę W am dulszej i pomyślnej pracy nad wykonaniem
tych zaszczytnych zadań.
BOLESŁAW

prawidłową

ojowej dokonał prze
Polski, po raz pierwadzę szerokim masom
są robotniczą na czele,
Zr'f\Vając ze służeb
w stosu
iall

Przyjaźń

BIERUT

narodu polskiego z wolnym narodem chiń.skim

ia · siły obozu .pokoiu
· rzytelniajqcych przez ambasadora Chińskiei
dowej generała Peng-Ming-chih

skrawku Polski
a ludowa, jeszcze
byli nie tylko w
ocławiu,
ale w Poicach. Krakowie i
Warszawie. a już Ma
WZYWał do walki o
do morza, o polskie
nad Odrą.
dzyskane żyją wspól
ałym kra jem, a zawar
Nlemier.ką

g na

Repuhllką

str. 2-gjej)

amerykański
eka się
elstwa USA
. -

W dniu 12 lipca

amerykański

Rudolf
pismo do ambasazonych w Pradze,
lę obywatelstwa

11ław

Bierut pr
audiencji pl
l!adzwyczajnego i
Chińskiej Republiki
Rządzie RP generała
chlh.
Składając listy
u
ambasador Peng - Mi
głosił przemówienie n
ści:

Panie Prezydencie!
Mam za.szczyt wręc
uwierzytelniające. k ·
dnlc:zący Centra.I nego
sklej Republiki Ludo
mnie przy Panu w c
basadora na-Ozwyc-.i;ajn
onego.
Wręczając je Panu,
dencie, niechaj mi b
imieniu przewodniczą
go Rządu Chińskiej
dowej 1 w Imieniu
chińskiego przeka
klemu narodowi

e •.• że na stano~ku ambasadora
hmsldej Rcpu~l•ki Ludowej ~ołożi:
szelklch staran, aby rozwlnąc I uocnić brate!sk!e stosunki 'Dlędzy
a.rodem ~hinskl.DI I wtelkbn na1·0em polskim.
Proszę Pa.na.
Pa.nie Pre2ydencle,
oka.n.nie mi poparcia I pomocy. w
ojej działalności".
Prezydent RzeC!lypospolitej odpo'edrz:iał:

„Panie Ambasadorze!
Rad Jestem przyjąć z rąk Pań
icb listy, którymi przewodnirzący
entralnego Rządu Ludowego Cbiń·
lej Republiki Ludowej uwienytel
a Pana w charakterze pierwszego
ba.~adora Chińskiej Republiki Lu
wej przy me>jej osobie.
Wierzę głęboko, że podjęcie pracy
ez przedstawicielstwo dyplomaty
e Chińskiej Republiki LadoweJ
Rzt'cz:vpospolitej P«>lskiej przyczy·
się do pogłębienia przy jainl tą·
ej naród polski z narodem <lbiń
im i do owocnej współpracy w
edzinie polityeznej. gospodarczej
kulturalnej. Jak to Pan słusznie
odkr~lił.
Panie
Ambasadorze,
ółJ>ra.ca obu
naszych narodów.
które wy-zwolli, się spod Jarzma lm
Perlalłzmu t rodzimej reakcji wy·
da.tnie wzmocni obóz pok«>Ju, l..tóre·
mu przP.Wod'ZI na..~ wspólny potężny
sojusmik, Związek Radziecki
Dotychczasowe osiągnięcia Chlń
•kieJ Republiki Ludowej są dowo·

I

dt'.m, ze i ~ przysżłości nic nie po·
trafi przeszkodzić Da.rodowi chlń·
sldemu w Jziele WYZW1>lenia całości
terytorium narodowego Chin ł w dzłe
ie budowania lepszej przy!!złości
dla 1udu chińskiego.
Panie Ambasadorze, proszę o prze
kazanie mych najserdeczniejszych
życzeń dalszych sukeesów na tej dro
dze przewodniczącemu Centralnego
Rządu Ludowego Chińskiej Republi
Id Ludowej i eałemu narodowi cltiń
skiemu.
Proszę być pewnym, Panie Ambas:idorze. że udzielę mu zawsz.e popar
c1a i pomocy w jego staraniaeh o
dalSZe zbliżenie naszych narodów".
Ambasadorowi
Peng-Ming-chih
tow~yS1Lyli członkowie
ambasady
Chińskiej Republiki Ludowej.
Następnie ambasador Peng-Mingchih został prayjęty przez Prezyden
ta RP na audiencji prywatnej,
Pray audiencji byli ot.ecni:
podsekretara stanu w Miin:isterstwie Spraw Zagranicznych dl' Sta·
nłsław Skrzeszewski i sekretare· generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasador Stefan Wforbłowski.
Pr.zybywającemu

do Belwederu
ambasadorowi Peng-Ming-chiłl kompania honorowa Wojska Polsklego
oddała honory wojskowe pmy dźwię
kach hymnu narodowego ~hińskiej
Republiki Ludowej; w chwili od1arzdu
ambasadora Peng Ming-chih odegra
ny został polski hymn narodowy..

Związkiem Radzieckim lolwói 1o~oo~aruy ło~ii i woiewó~ltwa
ze
•
•• I d
k
• •d

Przyjaźń
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podstawą

.

e1Do rae11
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w Planie Sześcioletnim
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WARSZAWA (PAP). - Ustawa o Planie 6-letnim. w ramach za,.
dań dla całej Polski ustala następu jl\ce zadanła w zakresie rozwoju

ff

~r::.darczcro

polltq•• de...o•ratqcznqch Nie...iec

Referat tow. Wilhelma Piecka na Ili Kongresie Socialisłycznej Partii Jedności Niemiec
. BERL~ (PAP). -: Prezydent Wilhelm Pieck, przemawiając na III
Kongresie SED, złozył _sprawozdanie kierownictwa partyjnego SED. Za
znaczył ~n n~ wstępie, ze sprawozdanie t.o obejmuje okres od 11 Zjazdu Partii. ktory •lę odbył we wrześniu 194'7 r„ aź do dnia dziesiejszego.
Mówca podkreślił, że zjazd odby..,a się w momencie, w którym imperializm anglo - ame1-ykańskl prze
chodzi od polityki wojennej do otwartej i brutalnej agresji militarnej. Toteź sprawa pokoju jest dziś
zagadnieniem pierwszorzędnej wa
gi. Zagadnienie to stanęło na porząd
ku dziennym zjazdu. Pokój w Europie może być zapewniony wtedy,
gdy nastąpi zjednoczenie demokra
tycznych i miłujących pokój Niemiec. Dąży do tego Front Narodowy Niemiec Demokratycznych.

zadaniem naNajwaźniejszym
szych towarzyszy w Niemczech
za
chodnich - powiedział Pieck
jest zdemaskowanie zbrodniczej po
przywódeów
Utyki prawicowych
socjaldemokratycznych przy równo
czesnym tworzeniu jednolitego fron
tu robotników komunistycznych t
socjaldemokratycznych w walce 0
· kój i
interesy narodowe narodu
po
niemieckiego.
PRZECIW KNOWANIOM
WOJENNYCH

PODŻEGAczy

Analizując w dalszym ciągu syNIEMIECKA REPUBLIKA
tuacj41 w Niemczech zachodnich,
ZACIESNL-\ Pieck zaznaczył, że istnieją tam wi
DEMOKRATYCZNA
WSPÓŁPRACĘ Z SIŁAMI POKOJU
I DEMOKRACJI
doki dla walki patriotow.
W walce Niemiec zachodnich
Jaka powinna być polityka zagra przeciwko reżimowi adenauerow
niczna Niemiec na tle sytuacji mię skiemu i przeciwko impe'riallistom
Aby odpowied'tieć
dzynarodowej?
rolę odgrywa Komunistycz
na to pytanie, należy pamiętać, że doniosłą
na Partia Niemiec. W związku z
anglo - amerykańscy tym KPD musi być wzmocniona.
imperialiści
rnzbili Niemcy na dwie części, od-: Musi ona zdemaskować i przepęnarodowi niemieckiemu
mawiaJą
dzić imperiallstycznych agentów 7.e
sprawiedliwego traktatu pokojowe- swych szeregów i usunąć z pozycji
go, pragnąc stworzyć z Niemiec za- kierowniczych oportunistów, którzy
chodnich bazę wojenną. a nawet stracili wiarę w siłę 1 możliwość
pole walki.
W tej sytuacji utworzenie mlłuj11
Niemiec 1.achorobotniczej
cej pokój Niemieckiej Republiki
powiedział
Nieubłagana walka punki;
stanowi
·D emokratyoznej
zwrotny w dziejach Europy. Nie- dalej Pieck - przeciwko elemenmiecka Republika Demokratycma to~ t':"°ckistowskim i titowskim jest
została uznana przez Związek Ra- więc Jednym z najważniejszych zadziecki, Polskę, Czechosłowację, Wę dań.
gry, Rumunię, Bułgarię, Chiny i
Obecnie - stwierdził dalej mów
Koreę. Powstały przesłanki dla roz ca ~ umocnieniu · Niemieckiej
woju stosunków politycznych, gos- Republiki
stoi
Demokratycznej
podarczych i kulturalnych z Inny- przed nami w całej swej doniosłoś
mi narodami na zasadzie pokoju 1 ci zadanie, P?legające na typi, że
przyjaźni. Znałarzło to wybitny wy- by wprowadzić całe Niemcy na dro
l'az w doniosłych uchwałach, zawa.r gę pokoju i demokracji. Zadanie to
tych między Polską a Niemiecką musimy wykonać i wykonamy.
w
Republiką Demokratyczną
Blok partii demokratycznych po
sprawie wytyczenia ustalonej 1 is- wz_iął. niedawno uchwałę, na mocy
tniejącej granicy na Odrze i Nysie. ktoreJ w
wyborach październik;.1,Niemiecka Republika Demokra- wych ~stawiona będzie jedna
tyczna zawarła następnie układy z wspólna lista. Wybory te będą więc
jedności
manifestacją
potężną
Czechosłowacją i Węgrami.
W ten sposób sprawdzają się sło mieszkańców Republiki w walce o
wa Wielkiego Stalina, który powie pokój, o jedność narodową i o ponaród niemiecki, gdy koj~wą odbudowę.
że
dział,
wkroczy na drogę pokoju i walki o
jednolite, demokratyczne Niemcy GRANICA NA ODRZE I NYSIE
GRANICĄ POKOJU
zdobędzie „wielką sympatię i aktywne poparcie wszystkich naroPrez. Pieck stwierdził następnie:
dów świata, a w tej liczbie narodu
oPodkreślamy, że granica na
amerykańskieg<>, angielskiego, fran
cuskiego, polskiego, czechosłowac drze i Nysie jest granicą pokoju l
kiego, włoskiego, nie mówiąc jut o przyjaźni między narodem polskim
miłującym pokój narodzie radziec~
Wynarodem niemieckim.
i
kim".

:~~.

OSZUKARCZE MANEWRY
IMPERIALISTÓW
Pieck

z Bonn, zagra
interesom na
Ostatnio

rodu niemieckiego.
słyszy się częs
stwierdził mówca to głosy, że imperlalistycrzne mocarstwa zachodnie ogłoszą „zakoń
czenie stanu wojny" z Niemcami.
przyznają
Amerykanie i Anglicy
równocześnie, ze ogłoszenie takiego
„stanu pokoju" nie pociągnie oczy
wiście za sobą wycofania wojsk okupacyjnych, które mają zostać w
Niemczech na czas nieograniczony.
Jest to sprzeczne zarówno z powszechnie uznanymi normami pra
wa międzynp.rodowego, jak i z po
stanowieniami układu poczdamskie
go, który - itwierdził Pieck - uwaźamy za jedyną prawna podstawszelkiego regulowania
dla
wę
i:prawy pokoju z Niemcami.
Dla zawarcia traktatu pokojowego konieczne jest, by naród niemiecki był reprezentowany w toku
pertraktacji pokojowych przez je-1
dnolite demokratyczne państwo,
którego rząd uznałby zobowiązania
narodu niemieckiego, wynikające z
wojny, ale równocześnie brontłby
tywotnych praw narodu.
Tego właśnie nie chcą imperialistyczne mocarstwa zachodnie i dla
tego chciałyby one zastąpić traktat
pokojowy jednostronnym oświad
czeniem.
W tym stanie rzeczy - oświad
czył prezydent Pieck - stwierdzam
w imieniu całego narodu niemieckiego, że naród niemiecki nigdy 1
nigdzie nie uzna tego rodzaju dyk
tatorskich deklaracji i zobowiązań
a tych deklaracji wynikających.
SOCJALDEMOKRACI AGENTAMI
IMPERIALISTYCZNYMI
Sługusami imperialistycznymi są
schumacberowscy socjaldemokraci.
Wystąpienia ich w niczym nie ustę
puj~ przemówieniom Hitlera i _Goeb
bel,...-

utrwalać.

WAI.KA
SED W

O PRZEKSZTAŁCENIE
PARTIĘ NOWEGO TYPU

W tej sytuacji - stwierdził mów
ca - walka o przekształcenie SED
w partię nowego tvpu n:ihiera rlecydującego znaczenia. W okrP.s{f!
między II a III Kongresem osiągnię
to w tej dziedzinie sukcesy. Wyrażają sie one przede wszystkim w
U7.naniu przez aktywistów i fukcjo
kierowniczej
nariuszy partyjnych
roli WKP (b) w międzynarodowvm
ruchu robotniczym. w całkowitym
uznaniu marksizmu - leninizmu za
ideoi0f!ir'1 r>'I ~ organtzacy 1 ną pod~ławę partii Dalszym PI'7ei?.wem rozwoju SED, jako partii nowego t.ypu, są postępy marksistowsko • le
ninowskiego szkolenia partyjnego.

O tym samym świadczy walka z
schumacherowcami oraz ideologicz
ne i organizacyjne wzmacnianie par
tii.
Nie możemy jednak - stwierdził
mówca -zadowolić się już osią
gniętymi wynikami. Zadaniem par
tii jest wzmarnianie jedności ruchu
robotniczego oraz bezwzględna wą!
ka z nielegalną agenturą schumacherowską i z ws7.elkimi przejawami socjaldemokratyzmu, jako tdeo
logii wrogiej.
Walka >0 oczyszczenie szeregów
partii i wypędzenie z niej zamasJ::o
wanych wrogów klasy robotniczej
jest niezbędnym warunkiem dalsze
naszego rozwoju ku partii nowe
go
go typu.
Omawiając zagadnienie szkolenia
ideologicznego, Wilhelm Pieck pod

kulturalnego dla miasta

Miasto

p LA N
otwiera
(Dalszy

w m1esc1c

Łod:r;1

1 cji pozostał7go po ?kre~i? kapitali!do bu 1 mu rzacofama w dz1edzm1e gospodar
zwią- ki mieszka niowej i komunalnej na•

tlowy znkładÓ\I' bezpośr<'dnio
zanych bądź z obslngą ludiwści, bądź leży podjąć budowę wodociągów
też z obsługą istniejącego przemy· ll'rupowYch w oparciu o ujęcie wo·
siu. W mie~cie Łod~i należy wybuci<> dy w. dolinie Pilicy, intensywnie
maszyn przędz:-tlnl- .kontynuować rozbudowę urządzeń
wać: fabrykę
czych, zakłady mię;;ne oraz 6 innych kar'\lizacyjnych ora'l'l dla. polepsze·
przemysłu nia warunków życia klasy robotniważmiejszyrb zakładów
wielkiego i średniego. zwiększyć czej wybudować około 40 tys. izb
wartość produkt'Ji przemysłu socja- mieszkalnych.
Rozbudować Politechnikę Ł6dzk11o
Iistycznego o ok-0ło 80 pr0<:., podnieść zatrudnienie w przemyśle do ;właszcza w kierunkach włókienni•
około 250 tys. osób. Celem likwida- c~ym i przemysłu spożywczego.

I

Woi·ewo' dztw·o

Łódzkie
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nową kartę

ciąg

r.e str.

1)

Demokratyczną, uroczysty, historyczny akt w Zgorzelcu, stanowi niezlom
nie o polskich słupach granicznych
nad OdJą. ł Nysą.
Jeszcze panoszyli się na zielń.l poi·
skiej niemieccy faszyści i współpra
cujący z nimi służalczo polscy obszar
nicy, a już Manifest Lipcowy wzywał
do walki o reformę rolną, o zdruzgotanie obszarnictwa, stanowiącego lapolskiej
mę dla rozwoju I po1t-:pu

wsi.
Dziś dla dzieci chłopskich obszar·
nik stanowi już tylko ponure pojęcie
dawnych i złych czasów, a masy prapo zdruzgotaniu
cujących chłopów,
swojej
obszarniątwa i odbudowaniu
gospodarki, wkraczają już na nową
drogę postępu i socjalizmu.
drogę,
Jeszcze po fabrykach, kopalniach i
hutach polskich rządzili niemieccy fa
szyści, a Manifest Lipcowy · zakładał

swą wolę wzmożenia

1948 str. 7J.

Łódź

s~

w historii narodu polskie'go

Przemówienie wicepremiera tow. Hilarego Minca. wygłoszone na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego RP wdniu 21.7„1950 r.

potęgi

panstwa rad.zieckiego :iJ jego marynarki wojennej, &tanowiącej nieodłączną część składo
wą Radzieckich Sił Zbrojnych.
Naród radziecki szczyci się chlubnymi tradycjami i bohaterskimi czynami rosyjskich
marynanzy i podróżników - badaczy. Przez
toczył naród rosyjski walkę
całe stulecia
przeciwko licznym napastnikom. którzy us iłowa'1i izamknąć mu dostęp do morza. Na cały
świat izasłynęły izwycięstwa morskie Rosi!
p-011 Gangutem, Grenhamam, Czesną. pod
Kallskrią, Korfu, Sinope i wiele innych.
dowódców morskich,
Wielu wybitnych
ia k admirałowie: Uszakow, Sieniawln, Łaza·
riew, Nacbimow, Butakow, Makairow zapi;; ało wspaniałe karty w diziejach rosyjskiej
marynarki. Odważni żeglarze rosyjscy odkryli wiele nowych ziem i niezbadanych do·
tąd mórz. W roku 1820 Łazariew i Bellin1hausen odkryli szósty kontynenł - Antark·
tydt:, wnosząc wybitny wkład do ojczystej j
światowej nauki. Leżniew, P&jarkow, Chabarow, Czylikow odkryli p6łnoone i północno wschodnie wybrzeża A7!jl oraz 7lltaczną, część
Ameryki Zachodniej i Północno - Wschodniej, Gdyby na mapie świata 'o.znaczono odkryte przez Rosjan liczne wyspy, wybr.zeża,
to uroiłaby się
cieśniny, C'.atoki, morrza ona od na:z.wlsk rosyjskich.
Naród radziecki czci wspaniałe tradycje rewolucyJne marynarki rosyjskiej, tradycje
całych dziesięcioleci walki rewolucyjnej, jaki\
rosyjskie masy pracujące, pod kierownictwem parlit Lenina - Stalina toozyły o obalenie caratu, o wyzwolenie spod ucisku ob·
szamików i kapitalistów. .
Doniosłym wydar.zeniem w historii bohaterskiej walki marynarzy rosyjskich przeci~v
ko samowładztwu car.skiemu było powstanie,
które w roku 1905 wybueblo na wehodZĄcym
w skład Fll~ty Ozairnomorskfej pancerniku
„Potiomkin''. „Powstanie na pancerniku „Potiomldn" było pierwszym masoWYm wyst@ie
niem rewolucyjnym w armii i flocie, płerw
S'Zym pMejśelem znacznego oddziału wojsk
carskich na. stronę rewolucji" +f),
*) „Historia WKP(b) Krótki

łódz·
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23 lipca - w dniu Sw:ięta <Maa-ynarkl Wo•
jennej ZSRR - naród rad~ecki raiz jeszcrze

„Książka"

i woJewód:r.twa

Należy ograniczy.ć .cl~lszą r?zlmdo-

wę przemysłu

Coraz wyżej i szybciej wzno kiego Stalina. (Burzliwe oklaski).
Wypełniliśmy słowa Manifestu Lip
w górę mury odbudowującej
się Warszawy, coraz szerzej, bujniej cowego, rozbiliśmy reakcję. ugrunto·
i piękniej rozwija 1łę oświata i kul- wallśmy władzę ludową i Polska, w
sposób trwały, weszła na. dr9gę roztura.
woju - ku socJaiizmówł. ' ' ·
Dziś, uchwalając Plan s-JetnJ, webo
W dężkłeJ 1 trudnej walce były
przetwarzane w czync !Iłowa bistory~z dzimy w nowy etap rozwoju, w etap
ncgo Llpco'"'.e~o Manl~estu• . wszelki- p1zyśpieszonego i coraz. bardziej po·
mi, najbardziej zb~o~niczym~ metoda· 1tę-ł:nego rozwoju sił wytwórczych, w
mi, wal czył z nami 1mp~nal1~ zagra etap wJelJdej, socjalistycznej oiensy.
niczny, wii.lczy.la z _nami. re~~c_Ja poi- wy przeciwko pozostałościom kapitaska, :vyd~ie?z1czem .kap1tahsc1 i. 0~- U1mu w naszym kraju, w etap budo•
sz.armcy i ich slu~1. Ale odnte~l- wy podstaw socjalizmu.
p .
W
śmy w tej walce historyczne zwyc1ęla~1e
ten spos6 b ustawa o
stwo. bo były z nami masy pracujące
6
polskie, ich niewyczerpana aktyw- ·letnlm staje się jakby nowym, Lip·
ność i Ich niewyczerpana ofiarność, cowym Manifestem, manifestem, klobo były z nami siły postępu l pokoju ry otwiera nową. kartę w ~tstorłi n.ana całym świecie, bo był z nami r?du. W etap ten wchod~1my z nie·
wielki ' kraj zwycięskiego socjalizmu rownie mocmeJ_szą i potęzniejszą )V~a
_ związek Radziecki, bo ani na dzą ludową, . niż to było przed szescm
chwilę nie opuszczała nas pomoc ge- laty, z n_lerownłe b~rdzieJ zorganlzo·
l l · m <u i mocarne1· dłoni Wiei- wanymł 1 bi?'dzi~j swiadomymi masa
mi ludowymi, nlz to było przed szeys
n a ne1
ściu laty. W etap ten wchodzimy, U•
skrzydlenl wielkimi, hlstorycznyml
zwycięstwami I potężnie uzbrojeni w
krystalicznie jasną. I przejnystą marksistowsko-leninowską myśl 1 naukę
o drogach, wiodących ku zwycięstwu
Równolegle tt rozbudową i ~mocnieniem
socjalizmu,
Floty Bałtyckiej i Czarnomorskiej, w roku
Wiemy, że niełatwa będzie nasza
1932 z inłcjat.ywy Józefa Stalina utworzono
droga i niejedną i niemałą na niej
Flotę Pacyfiku. W roku 1933, po ukonczeniu
napotkamy trudność. Wiemy, że Im·
budowy kanału Bałtyk - Monze Białe, pmyperializm, przerażony zwycięstwami
stąpiono do iworzenia Floty Północnej.
obozu poko ju i socjalizmu, będzie uZ Imieniem Józefa Stalina wi11,ie się prze•
siłował pchnąć świat do nowych aitdOO'lenie kraju radzieckiego w wielkie m~
wantur wojennych. Wiemy, że wecArStwo morskie.
wnętrzny wróg klasowy, im bardziej
W przededniu zdradzieckiego na·jaizdu agre
b~dzi~ się zw~ż'.1-ło jego ~ole działa
nia, im bardz1e3 beznadziejnym sta.~orów fasi;ystowskich na ZSRR, kraj rad!Ziecwać się będ7..ie jego położenie, tym
ki r<W.porządrzał potężną marynarką wojenną.
zajadlej będzie p róbował szkodzić I
W okresie Wielkiej Wojny Narodowej marykąsać. Wiemy, że dla zwycięskiego
na.rka ta pomagała wydatnie amrli, zadając
wyko~ania planu będą musiały być
wrogowi mlażdżące ciosy.
napręzone wola, siły i energia całego
W roku 1944 Rad.zieckie Siły Zbrojne, pod
narodu. Ale wiemy także, że siły pokierownictwem Wielkiego Stalina, zadały
stępu i socjalizmu na całym świecie
wragowI 10 miażdżących ciosów, w których
rosną i krzepną, i żaden wróa, riajbar
wyniku całkowicie i ostatecznie r~romiono
d~łej wści.ekły 1 najbardzlef zajadły,
Niemcy hitlerowskie i. ich satelitów.
me potrafi ich zatrzymać w zwycię
W ośmiu operacjach uderzeniowych uczeskim marszu naprzód. (Oklaski).
stniczyły floty: Bałtycka, Czarnomorska i Pół
„Budując socjalizm w Polsce nocna oraz flotylle: Oneska, Ładoska, Dniemówił prezyden~ Bierut - stajemy
prowsi.:a i Dunajska, okazując wojskom r awe wspólnym szeregu z wielkim
dzieckim wydatną pomoc w rejonach nadmor
legionem budowniczych socjali·
5kich. nad br.zegam1 rzek i jezior.
zmu i bojowników o socjalłz111r
Podczas wojny przeciwko Japonii Flota Pa
który rośnie dziś we wszyatkl<*
cyfiku oraz Flotylla Amurska prowadziły
krajach świata. Naszym wodzem
operacje bojowe, współdziałając ściśle 7! od·
I _przewodnikiem jest Stalin, a
Radzieckiej na Dalekim
driałami Armii
więc idea nasza, szeregi nasze sit
Wscb'odzie,
niezwyciężone".
Zwycięska wojna na.rodu radzieckiego przerealizując Plan 11-letnl,
Dlate~o,
ciwko zaborcom faszystowsłcirn wyka.ula
wzmocnimy nasz kraj, jego siły go.
'wielką siłę państwa i·adziecklego, olbrzymią
spodarcze I Jego siły obronne, podwyis.zość stallnowsklej nauki w&jennej.
niesiemy na nowy, znacznie wyższy
Mówiąc o powojennych zadaniach Radziecpoziom dobrobyt i kulturę mas prakich Sił Zbrojnych, Wielki Wódz mas pracucujących i zbudujemy Polskę Socjających. Józef Stalin. po\ded zia ł, że powinny
listycmą.
one „.„czujnie strzec pokojowej, twórczej pra
W !mieniu Rządu Rzeczypospolttej
cy narodu radzieckiego, niezawodnie stać na
przyjęcie
Wysoką Izbę o
proszę
straży lnteres6w państwowych Związku Ra·
ustawy o planie rozwoju gospodar·
dzieoklego ł uczynić niedostępnymi dla wroczego I budowy podstaw socjallzma
gów rraniee naszej Ojczyzny", '.Rozkaz Kona lata 1950 - 1955.
misarza Ludowego Obrony ZSRR Nr 8 ii 23
Niech ta ustawa stanie się nowym
lutego 1946 r.).
Manifestem Lipcowym, który, nie uRadziecka Marynarka Wojenna, podobnie
lega wątpliwości, zostanie tak samo
jak wM.ystkle inne oddziały Sił Zbrojnych pan
zwyci,sko ireallzowany, jak Manifest
stwa socjalistycznego. strneże czujnie granic
Polskiego Komitetu Wyzwołenta Na•
kraju radzieckiego i stoi na straży pokojowe.i
rodowego z dnia 22 lipca 1944 roku.
pracy budowniczych społ~zeństwa komuni(Burzliwe i długo trwałe oklaski),
sbeznrł'~

podstawy pod przyszłą. nacjonalipod przyszły, potężny jego rozwój.
Dziś przemysł polski rozwinął się
szybko i pomyślnie, dzięki temu, że
stał się własnością narodu. Daleko w
tyle zostawił ubogi, przedwojenny po
ziom rozwoju sił wytwórczych i stał
str. potę~0ą, socjalistyczną. dźwignią
1polec:zneJ przebudowy całego kraju.
Jeszcze gromy wojny przewalały sie
nad umęczoną Polską, jeszcze paliły
się miasta i wsie, a już Manifest Lipcowy nakreślał drogi odbudowv kraju, odbudowy ł rozwoju żyda ·kulturalnego, odbudowy I rozwoju miast i
w!d, szkół 1 uniwersytetów, szpitali I
iłobków, odbudowy i rozwoju Polski.
odbudowy kraju w
Dziś zadanie
podstawowych swych załoienlach zo
bowiem potęin!ł i
stało wykonane,
nieniewyczerpaną energię twórczą
sie ofiarnie swojej ojczyźnie lud pra
już

zację przemysłu,

cujący.

szą się

Radziecka M ·a rynarka Woienna
iza~anifestuje

Łodzi

N ależy rozwinąc• przemysł w oko- ..-oślinnej o 26 proc., a zwierzęcej o
zw1'ęks~yc·
licach Łodzi oraz podnieść pod "'zgl"" 3'„ proc·• w szczego'lnot.~1·
·u
~
dem gospodarczym i kultitralnym tbiory pszenicy o 57 proc., jęczmie•
cukrowych
kreśla zwłaszcza konieczność dokła zaniedbane powiaty województwa nia o 90 proc., buraków
o 60 proc., nasion oleistych ł włóknt
dnego zapoznania się z dziełami łórlzkiego.
lllależy wybudować fabryk-: me!Jii stych o około 100 proc., rozwinąć
Stalina.
Należy stworzyć w całej partii- gie+vch w lfadom$ku, zakła:ły przE- s1downictwo i warzywnictwo na testwierdził Wilł\elm Pieck - atmos m~·słu bawełniunego w Piotrkowie, renach przyległych do miasta f,odzi,
ferę nieustannej pracy nad pr7.Y- fabrykę krosien bawełnianych w podnieść pogłowie trzody chlewnej
swojeniem sobie zasad marksizmu- 'Z.dnitskiej Woli, zakłady przP.myslu o 55 proc., zalesić około 20 tysiięcr
1•, ełnianego w rej. Łodzi, fabrykę sil ha, rozpocząć budowę linii kolejoleninizmu.
ników spalinowych wysokoprężnych we) Sieradz - Wieruszów, przepro~ *
-V.·
Wilhelm Pieck zakończył swą mo w Skierniewicach waz 14 innych wadzić elektryfikację linii Warsza·
wę okrzykami na cześć Niemieckiej ważniejszych ial<ładów przemysłu wa - Łódź, podjąć budowę urzą~erenie
dzeń wodociągowych na
Soc.ialistycznP..i Partii Jedności, na wielkiego i średniero;
istniejące, miast i osiedli dokoła Łodzi w oparzakłady
ro;r.budować
cześć obozu pokoju, na cześć iedno
litych, ,demokratycznych, pokojo- 7.większyć wartość produkcji przemy ciu o rurociąg, · doprowadzają'. ~y wowych i niezależnych Niemiec, na słu socjalistycznego około dwu i pół dę dla Łodzł z doliny Pilicy, Dla • ·
cześć niemieckiej klasy robotniczej, krotnie oraz podnieść zatrudnienie spokojenia potrzeb ludności pracuj1g•
chłopstwa pracującego i inteligen w przemyśle do ponad 150 tys. o- cej, a przede wszystkim robotnikó\ł'
cji postępowej oraz na cześć WKP sób. Osiągnąć wzrost produl<cji rol· rozbudowującego się przemysłu, WJ
I niczej o 29 proc„ w tym 1>rodukcji budować 24 tys. izb mieszkalnych.
(b) i Józefa Stalina.

~----------------------------

omówił następnie słuźalc"?;ą

):)olitykę marionetek
tającą podstawowym

stępujemy zdecydowanie przeciwko
zwolennikom odwetu i rewizjonistom, którzy działają w interesie im
perialistów anglo - amerykańskich
ze szkodą dla narodu niemieckiego.
Wszystkie nasze osiągnięcia powiedział dalej Pieck - były moż
liwe jedynie dzięki temu, że Niem
cy wschodnie zostały wyzwolone
przez Armię Radziecką. Ledzie ra
dzieccy dowiedli czynami, ze nie są
zdobywcami, ani mścicielami, lecz
wyzwolicielami i przyjaciółmi.
dlatego wieczna przyjaźń z
I
Radzieckim
Związkiem
Wielkim
.jest świętym !nakazem i przyiaźń
będzietę - oświadczył mówca my ze wszystkich sił umacniać t

i

Kurs'_'..:.. Wyd.

Po wystąpieniu rewolucyjnym marynarzy
Floty Czarnomorskiej wybuchły powstania
marynarzy w KTonsztacie, Liba.wie, Sweaborgu, Sewastopolu, Władywostoku, powstania
na pokładzie wielu okręt6w i w wielu oddzla·
łach marynarki rosy,iskiej.
W roku 1917, w dni Wielkiej Rewolucji
Październikowej, maryna.Ne byli oddziałem
sdurm •\•ym próletarlaekleJ rewolucji.
,.Potiomkina". kr!l·
Kontynuu1ąc tradycje
ż&.vnik „Aurora" hukiem swych arma.ł obwie$el! począ.tek nowej ery w łyclu Ros.Jl, w
żyr-iu wszystkich ludzi J>l'acy.
Napisał

pik. N. Tokariew
Redaktor gazety „Krdanvi Flot"
Lenin i Stalin, twórcy marynarki radzieckiej, przypisywali jej doniosłe znaczenie w
dziele obrony Republiki Rad.
W okresie wojny domowej i interwencji.
Flota Bałtycka i Czarnomorska oraz około 15
JJotylli rzeczn~·ch brało udział w walce z wro
gami młodej republiki rad zieckiej. Po.za tym
na lądzie walczyło ponad 60.000 marynarzy.
Pod kierownictwem Józefa Stalina mary
narze uczestniczyli w bohaterskiej obronie Carycyna ora.z odparli z }>{>wodzeniem
atak wielkiej eskadry interwentów angiel·
skich pod Piotr-0grodem.
Historia rozwoju Radzieckiej M.arynarlcl
Wojennej i jej sukcesów bojowych pozostaje
w ścisłym izwiązku z imionami w ielkich wodzów narodu radzieckiego, Len.ina i Stalina
Już w oLresie wojny domowej Stalin zalo żyl
podstawy radizieckiej m.tuki wojenno - morskiej. Najbliżsi towarzysze broni Stalina Kirow, Fruru:e i Wo1'08zyłow pracowali niezmordowanie nad stworzeniem marynarki
·
rad•leoklej.
Okres pięciolafok stalinowskich był no·
wym etapem w rozwo.iu marynarki. Józef
Stalin uczył cały naród radziecki, uczył żoł~
nierzy radzieckich, ie w warun·k ach wzra11taj11ce10 niebezpieczeństwa napaści imperiali·
stów powinni być w kl\SdeJ chwili Kołowi do
nnecłwsławienla się naJaz4oWl wrota.
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o 6-letnim ~lanie rozwoju gospodarczego i budowy podStaw socializmu
w na jbl iż§zqm §ześcioleciu •9!JO - •9!J!J

· ~Historyczne zwycięstwo Związku
Radzieckiego w drugiej wojnie świa
towej nad faszystowskimi Niemcami i ich sojusznikami oraz wyzwo
lenie Polski przez bohaterską Arnµę Czerwoną, która przyszła z od
steczą bohaterskiej walce mas Iudo
wych Polski przeciwko okupantom
hitlerowskim 1 rodzimym wyzyski·
waczom, zmieniły dotychczasowy
bieg historii naszego narodu.
Dzięki zwycięstwu

ZSRR, które
z pełnego kiumfu Wielkiej
Rewolucji Socjalistycznej,
polskie
masy ludowe,
z klasą robotniczą
na czele, obaliły panowanie kapita
listów i obszarników i objęły w
Polsce rządy, ustanawiając i utrwa
lając państwo demokracji ludowej,
wyrosło

spełniające

podstawowe
dyltt.atury proletariatu.

funkcje jennych 1 okupacJi hitlerowskiej. Z
ręki hitlerowskich oprawców
zgi·
Dzięki objęciu władzy przez ma- nęło 6 miiionów obywateli polskich,
sy ludowe i przeprowadzeniu rewo 1 milion 600 tys. osób częściowo lub
Iucyjnych przeobrażeń społeczno - całkowicie st1:aclło zdolność do pra
gospodarczych znajdujących swój cy.
wyraz w Reformie Rolnej i przeJę
Zniszczenia wojenne 1 rekwizycje
ciu na własność państwa kluczo- doprowadziły do miszczenia mająt
wych pozycji gospodarki narodowej ku narodowego w około 38 proc.
oraz dzięki wszechstronnej pomor.y
Zniszczenia wojenne i skutki goi
Związku Radzieckiego,
udzielanej
Polsce Ludowej od chwili jej paw podarki okupantów poważnie obni
stania, kraj nasz mógł wyzwolić się żyły poziom sił wytwórczych 1 stopę
z zależności od kapitału zagranicz życiową mas pracujących nawet w
nego, złamać kapitalistyczne okowy poró'\\'llaniu z nisklm poziomem
krępujące rozwój sił wytwórczych pmedwojennej kapiłalist}'ttno - obi wejść w sposób trwały na drogę szarniczej Polski. W warunkach ka
socjalistycmego budownictwa. Wła pitalizmu trzeba by całych dziesi~
dza ludowa objęła rządy w kraju cioleci, aby wyrównać takie szkody
zniszczonym wskutek działań wo- zadane przez wojn~.

Rozdzlal I

Podstawowe zadania Planu
Dzięki objęciu
władzy przez
masy ludowe i przepędzeniu wiei
kich kapitalistów i obs:r.arników
oraz dzięki pomocy Związku lła.
dziecklego, moiliwa stała się szyb
ka odbudowa kraju w wyJ,tkowo krótkim okresie czasu.
Po przezwycię~niu
pierwszych
trudności
powojennych i utrwaleniu zrębów gospoda;ki planowej. z
inicjatywy Polskiej Partii Robotni
czej uchwalono Trzyletni Plan od•
budowy gospodarczej. Plan ten, o
lłejmujacy lata 1947 1949, został
przedterminowo i zwycięsko zreall
zowany.
W wyniltU
wykonania Planu
T.rzyletniego została w zasadzie za
kończona odbudowa. irospodarcza, został osiągnięty poważny rózwój
all wytwórczych kraju', zar6wno w
pcrównanl11 z r. 1946, jak i w poró
\l'Jlaniu z Poziomem przedwojennym,
- wzrosła stopa życłowa mas pramdą.cych J>OD•d poziom pnedwojen
ny i wsiała zapoczątkowana rewoIuria kulturalna.
W r. 1946 globalna produkcja wiei
kiego i średniego przemysłu wyno
siła 6,5 miIJ!!rda :i:łotYch \vg.
cen
niezmiennycti czyli 75 proc. po7Jo
mu przedwojennego, a w r. 1949 o
.!'iagnęła już 15,3 miliardów zł. czyli
177 proc. poziomu przedwojennego.
W p.rzeliczioniu na jednego .mieszkańca wartość produkcji wielkiego
i średniego przemysłu wyniosła 250
proc. w
porównaniu do okresu
przedwojennego. Szczl'gólnie silnle
wzro8ła produkcja środków wytwór
czości, której udział w ogólnej war
tości p1·odukcji przemysłu i rzemio
i::la wzrósł z 47 proc. w r. 1938 i 51
:proc. w r. 1946 do 54 proc. w r.
1949.
W roku 1949 wyprodukowaliśmy
8,3 mild. KWH energii elektrycznej
czyli o 106 proc. więcej niż przed
wojną, 74,1 mil. ton węgla czyli
o 94 proc. więcej niż przed wojną,
- produkcja stali osiągnęła 2,3 mil.
ton, przekraczając poziom pn:edwo
jenny o 60 proc. Uruchomiono na
wielokrotnie większą niż przed woj
ną skalę
produkcję parowozów
i
wagonów kolejowych, zapoczątko
wano produkcję traktorów i samochodów ciężarowych. Produkcja obrabiarek do metali i drzewa osia-

siła

w r. 1949 64,6 tys. ton, przekra
poziom przedwojenny o 24
proc„ produkcja tkanin wełnianych
- 28,1 tys. ton, osfągając poziom o
34 proc. wyż.szy niż przed wojną,
produkcja papieru wyniosła
268,2 tys. ton, czyli o 30 proc. wię
cej. niż przed wojną, produkcja cukru w kampanii 1949-50 - 745,3
tys. ton, czyli o 52 proc. więcej niż
w kampanii 1938-39.
Udział produkcji pt·zemysłowe.J w
łącznej wartości produkcji
całego
przemysłu i rolnictwa, licząc w cenach niezmiennych, wzrósł z !51,8
proc. w r. 1937 do 66,5 proc. w 1949
czając

r.

dane §władczą o osiągniętym w okresie Pła.nu Tr7.Yletnlego wydatnym postępie w dzle
dzinie uprzemysłowienia kraju.
Podczas, gdy przemysł w okresie
Planu Trzyletniego rozwijał się na
podstawie wielkiej
socjalist:rcznel
gospodarki, rolnict\?o(Q opierało .iię
w swojej przeważającej masie, na
rozproszonych indywidualnych gospodarstwach chłopskich. Jednak'.e
dzięki przeprowadzonej
Reformie
Rolnej, rosnącej pomocy, udzielanej przez państwo małym 1 i!re<!nim
gospodarstwom chłopskim, polityce
ograniczania wyzysku kapitalistycz
nego na ws! oraz dzięki rozwojowi
Państwowych Gospodarstw Rolnych,
wzrosła również pow~żnie produkcja rolna. Wartość produkcji rolnej
na jednego mieszka11ca wyniosła w
r. 1949 więcej niż przed wojną, przy
czym produkcja roślinna przekroczyła poziom
przedwojenny o 24
proc„ a produkcja zwierzęca o 12
proc. Znacznie przekroczony został
przedwojenny poziom transportu
lcolejowego i samochodowego. przeładunków portowych i żeglugi mor
skieJ.
W wyniku wzrostu produkrji tlochód na.rodowy Polski był w 1))49 r.
ponad 1/4 większy niż przed wojnit- Wzrostowi dochodu naroc:l<twego
towarzyszył silny wzrost akumulacji. W o.kresie· Planu Trzyl~tniego
gnęła 10,6 tys. ton,
przekraczając zrea.Uzowane zostały w ra.mach I>lapoziom przedwoienny o 494 proc„ nu Inwestycyjnego ogólne n'l-ldady
produkcja maszyn i narzędzi rolni wartości około '790 mld. zfotyd1 w
czych osiągnęła 174 proc. poziomu cenach 1950 r ..
Tr.zyletni Plan odbudowy gosr;oprzedwojennego.
darcżej stawiał zadanie wyd:ltne::o
Produkcja azotniaku wzrosła o pJ.dniesienla stopy życiowej ludno111 proc„ a superfosfatu mineralne śoi I przekroczenia. pod tym wzrh:go 0 140 proc.
tlem poziomu przedw«i>Jennei:o. Za·
.
danie to zostało zrealizowane. S110W zakresl_e ar~ykułow .pr~emyeło, iycle na.fwatniejszych artykułów,
wych bezposredmego spozyc1a pro- które w r. 1946 kształtowało si~ w
,_,
dukcja tkanin bawełnianych wyno przelkzenlu na Jednego mieszka.iica.

__________

Wszystkie

łe

________________________________________________

znacznie

niżej

niż

przed wo,Jn"'

v.·zr08ło wyda.tnie 1 w szeregu arty·
kulów przekroczyło znaeznle pozlum
przedwojenny. Spożycie mąki psi.en
nej na jednego miesrzJkańca w r. 1949
było o 31 proc. wyższe niż przed woj
ną. spożycie

jaj o 19 proc., miąsa o
cukru o 53 proc„ ~k11n;n
b&wełnianych o 17 proc., a tkanin
wełnianych o 61 proc. większe niź
;irzed wojną.
Przeciętne płaee reałne pracowników fizyanych t umy9łowycb l~z
nle wzr sły w f', 1949 dwukrotnie w
po.r6wna.niu 11 r. 1946, w rezulłaole
meio przekroczyły ~e poifom
przedwojenny.
Jednocześnie pracownicy
.korzystali iz. poważnych osiągnięć w dziedzinie rozwoju abftpleGEeń społe01:
nych, których cały k~ obciążył ria
kledy pracy, i av.er~o rozwoju
wczasów pracowniczydl.
Została
stworzona nowa inst.ytucja ..Sików
'!'ockJinn:vch. stanowiąca dodatkowy,
Pl>Ważn:r element płaey urobkowej.
W wyniku Reformy Rolnej, o!lad
mctwa na Ziemiach Odzyskanych
oraz :Polityki ekonomicznej pań
siwa ludowego, konsekwentt.nie realizującej pomoc małorolnym d śre
dniorolnym chłopom, wYda.tnle popra.wiło się ieh połoiellie materia.l·
ne. ~ięlci rozparcelowaniu ma.jąt
ków obszarniczych · i ograniozaniu
wyzysku uprawianego przez bogaczy wiej-;;kich. dzięki polityce opła
calnych cen rolniczych 01·ag; pań
stwowej pomocy kredytowej i fowestycyjnej dla małych i średnich goi;pod&rstw. Qoobody tydl gospodarstw zna.csrrie wsrCNlły w vorównaniu z okrettem pn;edwojennym.
W okre$ie Planu TrsyJetnleco podniósł slę poziom :adrOwotnoścł i na.·
stą.pił poważny spadek śmiertelno·
ści w stosunku do okre~tu przedwojennego, rcnszt"..rzył się zasadniczo
zakres opieki nad matk~ 1 dzieckiem, na.stąvłł rcnwój szkolnletwa
wszylłtkłch s:wzebli I udostępnienie
go masom pracujlłCym, nast~iło upowszechnienie kuliury.
W r~ultacie wykonania Planu
Trzyletniego •8'0AP0dar&wane zo·
1tały I :zlą.ozone w jedną całość gospodarczą z rM.ztą kraju Ziemie Odzy!llkane.
Potencjał
cospod~y
Ziem
O(byakanycb, odbudowany
ze znislczeń w«i>Jennych I uruchomiony wysiłkiem polskich mas pracujących, stał się jedną z podstaw
nybkl"o rO'Z'WOjU coepodarczego
całego kraju.
W rezultacie w~ona.nt~ Planu
Trzyletnleco sektor soeJaHstyczny
gospodarkit
na.rod1>Wej
poważnie
wzmocnił się i rozaerzył.
G<ly w r. 1946 produkcja prrzemysłu
socjalistycznego stanowiła 'i9
proc. wartośc1 .produkcji łącznej całego
przemysłu i izemiosła, w r.
1949 udział ten wiz.rósł do 89 proc.
W rolnictwie \.vartość produkcji gospodarstw państwowych wzrosła z
1,6 !Proc. w 1946 r. do 6,4 proc. w
1949 r. ogólnej wartości produkcji
rolnej. W ostatnim roku Planu Trrzy
letniego rzostał 2apoczątkowa.ny ro·
zwój rolniczej spół~ielczości produkcyjnej. Pou Państwowymi Go&poda.rstwa.ml Rolnymi 1 apółdziel
nia.mł J>rodukcyjnymi Mtoir 90Cja,Ustyczny w rolnictwie reprezentowa·
ny był pney; SpółddelC11e l Pańatwo
we Ośrodki Many.nowe.
Handel państwowy i s.półdeielaiy,
który w r. 1946 obejmował 80 proc.
obrotów hurtowych i 22 proc. obrotów detalicznych, w r. 1949 objął
blisko 100 proc. obrotów hurtowych
i 55 proc. obrotów deta.Jicznych. ·
Skup zboża i mięsa z<>11tał callkowicie pr:zej~ty pr.zez sektor socjali·
styczny. Państwo ludowe raeaU20wało monopol sektora socja1isty1:2nego w ·drLiedei.nie hancMu rz.agranicznego.
.
W związku r.e anianami &truktury
społeczno
- gosa>oduC2e1
kra•ju,
nnleniła efę radyk&lnie struktura
klasowa ludności. Lic2ba osób utnty
mujących się z pracy najemnej, poza rolnictwem Wrtr<>Sla ~ 18,2 proc.
ludności w okresie pn:edwojennym
na. 35,9 proc. W 1949 r. zostało zlłk·
25 proc„

włdowane

bearobooie, pJa«a mas
k&pitalistyczno - ob·
Ulll'niezeJ Pol11kł, a przeludnienie
rolnicme, które przed wojną sza.cowano w Polsce na ok. 8 mil. osób,
zostało ueclukowane do niewlelkich
rcmnl&l'ów.
WZl'Ollt świadomości i boiiowości
polityczne;j oraz a.ktYWDoścl produkcyjnej klasy robotnłC7Ąf, rozwój ruchu współzawodnictwa pracy i ruchu racjonalizatorsldeco, umocnienie sojuszu robotniczo-ehlopskieg0 i
WZ'l'Ol!lł
śwla.domośct
pra.cujl\(lych
mas chłopskich, włączenie się przewai;ającej crzęścl inteligencji pracu.
JlłCeJ w dzieło budownictwa socjalistycznego, wzrost czynnego udziału
w życiu gospodarczym i społecznym
kobiet i młodzieży - zdecydowa.ły o
pomyślnym wykonaniu planu trzyletniego.
Wyniki osiągnięte w okresie odbudo-wy · umo!i;liwiają przejście do
nowego eta.pn budownictwa. scda.Ilstycznego, posta\\ienie gospodaree
narodowej nowych zadań w d'f.iechinie rozwo-ju sił wytwórczych i
przebudowy sp«i>łecznej. , Zgodnie z
wytycmymi, uchwalonymi w g.rudniu 1948 r. przez I Kongres Polskiej Zijednoczoo'l'lj Partłi R 9 botniczej, Sześciołetni Plan rozwo.ju i
pnebudowy ~ospooarczej Polski jest
planem wielkiego rozwoju sił wytwórczych, wzrostu dobrobytu nias
pracujl\(lych, rozkwitu kultury, płanem budowy podMa.w socjalizmu w
Polsce.
Zbudowanie podstaw socjalizmu
oznacza:
znaczne podniesłenie poziomu
s Ił wy t w Órczych ze szc.zegól·
nym uw.zrI~.Jenfem "'r(M)ukcjl środ
,
_:<-'„ ,
r
kow wytworcz~i.
okiełmanie i ograniczenie elementów kapitalistycznych w
tych dzied~nach naszej gospodarki
.'
kt6r ycb j eszeze ()1le wvst ępUJ~
w
wa.z d&lsze
ich sti>pniowe ~eranie, a następnie i llk.widowanie ja·
ko klasy.
Pl'a.cuJl\CYch

1

2

3

dobrowolne przekształcenie po
wai.nej czę..~! f08pod81Młtw ma
łorolnych i średnior«i>lnyob w •ospodarstwa zespołowe - socjaltstyczne
sp6łdzłeI.n.je produkcyjne i zamykable przez to źródeł rO'llWoju bpltalimnu.
oparte na 7.asad~h socjali8tye'Nlej solidarnośd i wzajem
nej pomocy, pogłębienie i zacieśnienie W'l:lljemnyeh stosunków ekono·
mkznycb i wttpÓ!pracy gospodarcceJ, prowad.zll,Ce do jak na}lzerszeao rew.woju sił wytwórczych na ba.zie planów gospodarczych Polski,
ZSRR i krajów demokracji ludowej.
znaczny wzrost dobrobytu ma·
terialnego, polepszenie warun
k6w iycfowych l podniesienie kultu
ry i aktywnoiict .mas pracujll,Cych.
Ola osiągnięcia tych celów należy:
zapewnić szybki rozwój przemyslu socjalistycznego, a w
pierwszym rzędzie przemysłu produkującego środki wytwórczości, od
którego poziomu zależy ror.wój całej
gospodarki narodowej.
W szczególności należy zapewnić
szybki rozwój przemysłu hutniczego,
maszynowego 1 chemicznego. Dla lep
szego zaspokojenia potrzeb mas pracujących należy jednocześnie wvdal·
nie rozwinąć przemysł produk{ijący
d t
ż
prze m oty spo ~cia, Szczególną. ople
ką winien być o oczony rozwój drob
nego przemysłu socjaUstycznego, na.
stawionego na zaspokÓjenle potrzeb
lokalnych.
osia.gnać taki p.oziom produkc1·1
..,
rolnej, który umożliwi zaspoko
jenie rosnących potrzeb gospodarki
narodowej na produkty rolne;
r.apewnlć materialne i techniczne
warunki dobrowolnego zrzeszenia w
spółdzielnie produkcyjne poważnej
części gospodarstw chłopskich;

4

5

1

2

przekształcló

państwowe

majątki

we wzorcowe, socjalistyczne gospo•
darstwa rolne;
zwiększyć pomoc państwa ludowego dla podniesienia produkcji drobnych i średnich gospodarstw chłopskich oraz wzmocnić socjalistyczne
regulowa.nie przez państwo drobno·
towarowej gospodarki chłopskiej.
osiągnąć znaczne zwiększenie
krajowej bazy surowcowej, ja-

3

Z

rozdziału

ko niezbędnej podstawy rozwoju go·
spodarki narodowej, a w szczególności rozwinąć wydobycie rud telaza l
metali nieżelaznych, ropy naftowej,
soli potasowych; zwiększyć produk.cję podstawowych surowców
chemicznych, celulozy i włókien sztucz:·
nvch; zwiększyć produkcję przemysfowych surowców rolniczych, a
zwłaszcza
tłuszczów
roślinnych
i
zwierzęcych, lnu i innych roślin włók
nistych, skór surowych i wełny.
powatnle zwiększyć siłę obron
ną kraju przez wzrost ogółnego potencjału wytwórczego i rozwOj
specjalnego przemysłu obronnego.
zapewnić dalszy rozwój sieci 1
obrotów socjalistycznego bandiu, systematycznie wypierając ele•
menly kapitalistyczne; zapewnić ra-

4

5

c;onalną organizację, właściwy układ

sieci handlowej oraz jej unowocz13.
celu wydatnej poprawy po
ziom u obsługi mas pracujących.
w oparciu o szybkie tempo
wzrostu
akumulacji socjalistyc7.ne) I biorąc pod uwagę wlelk.i
7.asłeg nakładów inwestycyjnych, nie
zb(ldny dla wykonania zadań planu,
rozwinąć odpowiednio produkcję materiałów budowlanych l przemysł bu.
dowlany i wyposażyć go w nowocze·
sne środki techniczne.
zapewnić ~ystematyczny postęp techniczny i organizacyj·
r.y we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej Jako warunek, bez
którego niemożliwe jest oslągnlt:cie
planowanego tempa wzrostu produk·
cji l zwiększenia. wydajności pracy;
~tworzyć warunki wszechstronneyo
ronvoju nauki oraz prac naukowo·
badawczych w oparciu 0 osiągni"cia
"
pizoduj•icej nauki radzieckiej.
,
osląg~ąc :znaczny wzrost wył . dajnosci "'Jacyld we ~vszysjtkJ~
~a ęz1ach gospo ar
naro o:w~ • aąząc do maksymalnego zmmeiszema
rozpiętofri
istnieJ'ących pod tym
v·;ględem między Polską a krajami
najbardrr.iej uprzemysłowionymi. W
tym celu należy dj\żyó do najpełniej·
slego wykorzystania. czasu pracy;
wydatnie rozszerzyć mechanizację ro
bót pracochłonnych; zapewnić pełne
wykorzystanie zdolności produkcyjnej maszyn i urządzeń oraz intensy·
iikację procesów
produkcyjnych;
stworzyć warunki dla pogłębienia 1
rozszerzenia· ruchu socjalistycznego
współzawcdnictwa pracy i ruchu ra·
cjonalizatorskiego: umocnić socjalistyczną dyscyplinę pracy w całej go·
spodarce narodowej.
śnienie w

6

J

I

8

9

osiągnąć poważne oszczędności

w gospodarce narodowej przez
znmiejs7.enie norm 2 uźycia surowców, mateiiałów, paliwa i energii, a
w szczególności zmniejszyć normy zu
;i:vcia żelaza drzewa cementu i in·
n)·ch materi~lów budowlanych oraz
metali nieżelaznych.
zapewnić systematyczne podno
szenie stopy życiowej mas pra
cujących drogą wzrostu zarobków go
tówkowych I stopniowej reallzacjl po
lilykl ohnitanla cen w miarę wzrostu
·wydajności pracy t zmniejszania kosz
tów własnych produkcji; zapewnić
rozwój i usp'rawnienle systemu ubezpieczeń społecznych, opiekł nad matką l dzieckiem, wci:asów pracowni·
c:r.ych, poleps:r.enle warunków mleszkantowych %lasy robotniczej, rozbudowę urządzeń komunalnych,

10

1:rzyspasablających do zawodu, prze'Z

budownictwo osiedli mieszkaniowych
i urządzeń socjalnych, związanych z
zakłalłami pracy, przez szerokie wcią
gnięcle kobiet do produkcji i ułalwie
nie im pracy zawodowej. Zapewnić
dopływ kadr kwalifikowanych do ad·
mlnistracji pań!ltwowej, . instytucji
kulturalno-oświatowych oraz slutby
zdrowia.
podnieść poziom aktywności go
spodarczej l kulturalnej <iaco·
fnnych wschodnich i centralnych czi:
$ci kraju oraz niektórych nledosla·
j
teczme
eszcze zagospodarowanych
powiatów w województwach zachod·
nich i północnych przez odpowiedni!\
politykę rozmieszczenia sił wytwói;.
czych.
,
.
umocnlc zloty polski - upo•
h r t
·•
h
wszec n c
umocmc rozrac .u·
nek gospod~rczy w przed~ięb10r•
slwach socjahstycznych, wzmoc w_al·
kę z wszelkimi prz~jawami mari:io·
tra.wstwa. rozrzutnosci l l!rzeros~ow
;;dmlnlstrac_vjnych - przyspieszyc o:
bieg ~rodkow ~brotowych, , oslągnąc
powazne obnl:i:enle
koszt~1w wła·
sr.ych, osiągnąc wysoki poz1~m i syslematyczny wzrost socjahstycz!'eJ
akumulacji we wszystkich gałęziach
gospodarki.
stworzyć
państwowe rezerwy
surowców i materiałów
oraz
podstawowych artykułów konsumcyj
nych w celu zabezpieczenia gospodar
kl narodowej.
udoskonalić organizację I pogłębić metody socjalistycznego
plan~wanla, jako · podsiawoweg? na.·
izędz1a kierownictwa gospodarki narodowej 1 mobilizacji j~j wewnęt~~
nych rezerw - rozwinąc i pogłęb1c
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1J

planow~~le

wewną!rz

zakładowe,

wzmocmc i rozszerzyc planowanie te
renowe.
,
łłeall~cja zadan Planu 6-letniego
wymagac będzie ogromnego rozmachu, . bud?wnictwa. socjalistycznego,
mo~lhzacji wysiłku całego narodu,
ujawnienia i .wykorzystania wszys~·
kich rezerw. gospodarki ~arodoweJ.
W realizacji Planu szczegolnle wi~l·
ka rola P1zypada młodemu pokolen11~
narodu. Wykonanie Planu wymagac
będzl~ zwlelokro~.nlonej energlł ma.s
practqących, Partu, organizacji spo.
poprawie warun~I zdrow?lne łccznych i aparatu pal1stwowego w
mas pra.cujących. 1 ulepszyc ?: pokonywaniu trudności,
powstają·
c.h. roni: 2drow1a Iu~noscl., poprawie cych w toku urzeczywistnienia pia·
ar nki be ieczenstw
i bi l
'" u
zp
a
g eny nu. Wymagać ona będzie zaostrzenia
pracy.
walid klasowej przeciw elementom
podPleś~ poziom kulturalny sze kapitalistycznym 1 reakcyjnym, wy.
rokich mas pracujących - zll- magać b~dzie ·wielkiego zaostrzenia
kwidować do końca analfabetyzm c:r.ujnoścł rewolucyjnej ze strony kia
zapewnić 1ozwój l podniesienie vo.1:io sy robotniczej I mas pracujących w
mu ~zkolnlctwa wszystkich szczebll, stosunku do agentur imperlalistycz·
rnzwoj prasy i wydawnictw książko· nych, w stosunku do wewnętrznych
wych, radiofonii i klnematografłl I u- i zewnętrznych wrogów.
dostępnie w jak najszerszym stopniu
W oparciu o sojusz z wielkim
szer?kim maso_m pracującym os!ą.g- Związkiem Radzlecklm i jego braterni~c1a kultury i sztuki, rozwijać l po- ską pomoc oraz o współpracę z kra·
głr,biać rewolucję kulturalną w Pol- jami demokracji ludowej, rozwijaj"'C
"
sce.
niespożyte siły narodu, Polska Ludo·
zapewnić gospodarce narodo. wa ma możność pokonania wszelkich
wej dopływ potrzebnej lloscl knowań imperialistycznych i trudno·
nowych robotnlków oraz kadr wykwa ścl wewnętrznych oraz zwycięskiego
ll!lkowanych robot~ików l personelu wykonania wielkiego planu budowy
technicznego i k1ero_wnlczego oraz podstaw socjalizmu, który zmieni 0 •
szeroki rozw6t. szkolnictwa zawodo. bllcze .naszego kraju i wzmocni nasz
wego_ ws2.yst~1ch szczebll I szeroki wkład we wspólne dzieło obrony porozwoj kursow dokształcających 11koju 1 postępu.
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Wzrost produkcji
i
Inwestycji
I

W roku 1955 - w ostatnim roku
PALIWA I ENERGETYKA
Planu„ 6·letnie10 należy osiągnąć Węgiel kamienny - 100 mil. ton
wa.rtosc produkcji całego przemysłu węgiel brunatny - 8 4 mH. ton
s~~listycme10 w wysokości 43,8 / ropa naftowa - 394
ton
miltarda zł. w cenach niezmiennych, garz rziemny - 480 mil. mtr. sześc.
tj, wzrost o 158 proc. w porównaniu energia elektrycllna - 19,3 mld. kwh
z r. 1949.
KOPALNICTWO RUD
Wartość produkcji pr'lemyslu' wiel Rudy żelaizne 3,0 mil. ton
kiego 1 średniego wzrośnie do 36.5 rudy cynkowo-ołowfane-2,2 „ „
mld. C!:ł. w cenach niee.miennych, tj. rudy miedziane 3,2 „ "
o 136 proc., a drobnego przemysłu
HUTNICTWO
socjaJ:istycznego wzrośnie do 7,3 mf. Surówka
- 3,5 mil. t.
liarda rzł., tj. 0 384 proc.
stal surowa
- 4,6 „ „
wyroby walcowane
- 3,2 „ „
W r. 1955 produkcja ważniejsrzych cynk
- 197,6 tys. t.
artykułów pr:zemysłowych osiągn'e; miedź elektrolitycrzna - 25,0

tys.

„ "

MASZYNY I URZĄDZENIA

Obrabiarki do metali ł drzewa
1!.',2 tys szt„ turbiny parowe konden
sacyjne - 125 mw„ kotły wodrorur
kowe stałe - 3.000 ton pary na godz.
maszyny i urządzenia dla hutnictwa
- 161 mil. zł. wg cen nlezm„ maszyny 1 urrządzenfa dla górn!ctwa 290.5 mil. d. wg cen niezm„ masiyny włókienniC2e - 80 mil. zł. wg
cen niezm„ uriząd2enia dźwigowe 24,5 tys. ton, sprężarki amoniakalne - 600 ton.
(Dalszy ciąg na str. 4-tej)

str.
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Ważniejsze

postanow ienia uslawy
.

I

o 6-letnim Planie rozwoju
UJ naj-liż§zq~
(Dokończ.enie"ize

str.

PAPIIER I CELULOZA

3)

MASZYNY ROLNICZE

Celuloza - 414,0 tys. ton
- 530,0 tys. ton
tektura - 94,8 ty!. ton.

gospod~rczego

i budowy podstaw socjalizmu

§ze§ciofe·c iu -i9!JO--i9!J!J

wadzić dalszą elektryfikację

wocześnienie wyciągów,

l uno-

rzastąpić

Należy :z.więkS!Zyć Ji~bę Państwo
Maszynowych do
Ośrodków
850 wobec 30 w roku 1949, a liczbę

w wych

dużej mieme dołowe napędy pneumatyC'Zile przez elektryczne napędy
gazoszczelne, rz wyjątkiem kopalń
silnie gazowych. W celu wydatnej
poprawy 1 jakości węgla, należy WY·
budować nowe i rozbudować Istniejące sortownie t płuczki.
W HUTNICTWIE wskaźnik obję
tościowy wielkich pieców polepszy
aglomeratów
się o 24 proc„ udeiał
VV!lrośnle ri 19,5 proc. do 55 proc.
V."Sadu rudy, zużycie koksu suchego
na tonę surówki spadnie co najmniej do 986 kg, iłość stałi PN:Y1Padająca na 1 metr kwadratowy pieca
martenowskiego i dobę wrzrośnie co
najmniej o 60 proc. Główne nap,ędy
walcownicze zostaną zelektryfikowane w 91 proc. Zostaną wprowadzone walcownie ciągłe i półciągłe.
Uspl'81WD1enie i intensyfiJcaeja pro
ces6w teehnologi<mtych w przemyśle metaiowym i elektrotechnic;z.nym
wyrazi się pmede wsrzystkim w
skrawania
S'lybkości
l'l.większeniu
przy srzerokim stosowaniu narzędzi
z twardych stopów I narzędzi o ujemnym kącie natarcia, w stosowan;u
wysokowydajnych obrabiarek, w roz
srzerrzeniu zakresu spawania I obrób'
k i be'lwiórowej, w rozpowsrzechnieniu montażu taśmowego 1· stosowaniu gniazd obróbczych, &tosowaniu
nowoczesnych metod obróbki termicznej, przechodoZeniu na nowe. maZostanie przeteriały i tworeywa.
iprowadwna daleko idąca mechanizacja transportu wewnęł:?'llnego.

posiada:nych pnzeri nie traktorów do 35.890 wobec 200 w r. 1949.
Z gospodarstw państwowych nale
źy stworeyć wzorowe gl>ltpoda.rstwa
soojalistyezne i zwiększyć ich produkcję całkowitą I towarową w stop
niu ma-eznie pnekra<'zającym wzrost
produkcji całego rolnictwa.
Rozwój gospodarstw pańs·twowych
winien rza6pokoić paważną ~ęść zapotrrzebowania miast na wytwory
rolne i rzapewnić 'laopatraenie spół
dzielni produkcyjnych oraz mało i
chłO'J)
średniorolnych gospodarstw
skich w nasiona selekcyjne i rzwierzęta a:arodowe.
Wartość produkcji rolniczej gospodarstw państwowych winna przeARTYKUŁY
kroC'lyć o 168 proc. porziom iz: roku
$RODK.I TRANSPORTOWE
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
1949. Wzrost produkcji roślinnej wi
Paroworzy normalnOltorowe - 315 szt.
nien wynieść 123 proc, a produkcji
ton
tys.
1.100
wagony towarowe normalnotorowe Cukier a:wierzęcej 353 proc.
Ogólna powierrzchnia zbiorów gow prrt.ell.icz. na 2-osiowe - 18,8 tys. tłu&zc'le ~ierzęce jaspodarstw państwowych w:inna osią
116 tys. ton
dalne ~t.
gnąć 1.935 tys. ha, tj. wzrosnąć o 61
25 tys. ton
olej jadalny
w~ony osob01We - 630 srz.t.
proc. w szaz.ególności powierechPia
116 tys. ton
aamoc:nody ciężM"owe - 25 tys. szt. masło rzb1or6w wzrośnfo: pszenicy - o 69
]Jroc„ jęaz.mienia - o 83 proc., bu952 tys. ton
samochody osobowe - 12 tys. s11.t. mięso raków cukrowych - o 68 proc„ rospirytus surowy w prrzeliczeo 93 proc., rośl~n
ślin oleistych ARTYKUŁY
niu na 100 proc. - 214,6 mH. litr.
włóknistych - o 160 proc. i roślin
ELEKTROTECHNICZNE
600 mi•l. litr.
piwo pastewnych - o 99 proc.
35,4 mil. 1~,tr.
Silniki elektrycrzne do 50 kw - 170 wino Zbiory 4 zbóż winny w r. 1955
tys. ~., silniki elektryczne powyżej sól kamienna i wawzrosnąć o 87 proc., a w szczególnoo 117 proc., żyta Ńcl: pszenicy rzona SO kw - 5 tys. Sllt., transformatory
485 tys. ton
- o 145 proc.
,Jeezmienia
proc.
62
o
prania
do
mydło
2,4
energetycrmej
dla gospodal'ki
88,1 tys. ton
owsa - o 77 proc.
30 mld. sd.
tys. mva, aparatura rozdiziielcrza i rza papierosy Ogólny zbiór 4 zbóż winien wypny średnich
nieść 1.776 tys. ton.
boopieczenfowa wysokiego 1 niskiego
WYDAJNOSC PRACY
plonach pszenicy o 30 proc. wi(knapięcia - 181 mil. zł. wg cen niezm„
szych niż w roku 1949, żyta o 28 pro
Wydajność pracy w socjali.!ltyezkable sfilnoprądowe ,zjemne - 22 tys.
cent, jęczmienia o 35 proc. i owsa o
ton, żarówki oświetleni<>we normal- nym przemyśle wielkim i średnim,
32 proc.
ne - 33 mil. szt., lącrznice telefani- mierzona wartością produkcji w "eNależy zapewnić wrirost rzbiorów:
2'iemniaków o 219 proc., buraków cu
czne - 85 tys. szt., odbiorniki radio nach nieuniennyeh na jednego robot
krowych - o 175 proc., roślin e>leinika pr&dukcY'jnego winna wm--0snąć
we - 300 tys. szt.
stych - o 161; proc.
o 66 proc.
P.rrzeciętne plony rziemnia:ków win
W prrzemyśle włókiennicriym naARTYKUŁY OHIIDMlcetNE
obn1.żenie koSll.Na[eży osiąg•nąć
ny być o 67 proc. więksrl.e, nhż w r.
Kwas siarkowy w przeli1:2:eniJU
tów własnych produkcji w przemy- stą,pi usprawnienie procesów produk 1949, buraków cukrowych o 66 proc.
na 100 proc. - 540 tys. ton
śle socjalistycznym o co najmmej cyjnych, w szczególności prrzerz auto a roMin oleistych o 38 proc. Należy
eoda kalcynowana - 3B9 tys. ton
17 proc., przy enacrmyrn polepszeni.u matyzację krosien, srzers'le zas·t osowanie obsługi wielowars'l'Jtatowej, ea
eoda kaustyaz.na - 162 tys. ton
jakoścli wyrobów.
nawozy azot<>we w pmelic2eniu
Pilan pNewiduje stały postęp tech stą;pienie napędu zbiorowego przE!ll
na czysty składnik - 230,8 tys. tan nicrzny. I tak 11!P· ustawa W)"Znacrla naipęd indyw.idualny, dalszą mechaZADANIE PRZYSPIESZENIA TEl\I niTLaCję produkcji i transportu weIW.WOZY fosforowe w p:rzelicrzeniu
Wzrost stopy życiowej ludności
.na mysty składnik P205 - 250 tys. PA ROBOT GORNlCZVCH drogą wnętrznego,
W roZiW<>ju przemysłu należy jak wyniesie 50-60 proc. w porównaniu
mechanizacji najbardziej praeochłon
ton.
to !)rzez:
nych robót ręcznych, Należy s:r:eTo,- najsrierzej wykorrzystać pracę insty- z rokiem 1949. Nastąpi
sól potasowa w przelicrzeniu
zwiększenie stanu zatrudnienia;
ko zmechanizować roboty przyroto- tutów naukowo - badawczych.
na K 20 - 16 tys. ton
masowe szkolenie nowych kadr i
29,9 tys. ton wa.wc:r.e i eksploatacyjne przez sto•
środki. owadob'ójcrze Naleiy wydat nie r<YLS/lemyć zakres pcdnoszenie
kwalifikacji zawodobarwniki - 7,9 tye. ton
sowanie wiertarek półautomatycz· badań i posciukiwań geologiainych, wych;
elektrody węg!lowe - 31 tye. ton
wzrost płac w oparciu o wzrastanycb, łado'MU."ek, WTęb6wek, trans- stosując nowociZesne metody.
kauczuk syntetycrzny - 13 tys. ton porterów 7,p'Zeblowych t innych me
Ustawa prrz.ewiduje dalej m. in., jącą 'Ydajność pracy;
towarów szerokiego
obniżkę cen
penicylina · - 800 mld. jednostek.
chankm6w, wprowadzić wydobycie iż należy zapewnić wydatny rozwój spożycia;
węgla przy pomocy kombajnów wę· soejalłstycznego przemysłu drobneznaczne zwiększenie obrotów hnnMATERJIAŁY BUiDOWLANE
glowych. Należy rorzszerrzyć konwe· go, który winien uzupełnić produk- dlu detalicznego;
cement - 4.950 tys. ton
wydatne zwiększenie nakładów na
jeryzacyję transportu dołowego, pod cję towarów szerokiego spożycia ogospodarkę komunalnil i mieszkanio3.756 mil. ton.
cegła b'udowlana nieść stopień elclmryfikacji lokomo- raz wykorzystywr.ć miejscowe su'
w11,
wapno bud<>wlane - 1,6 m.il. ton.
tyw dołowych oraz ich moc, przepro rowce I odpadki przemysłowe.
wydatny wzrost nakładów na ro-:wój kultury, nauki i ośw.ia.ty:
SZKŁO I CERAMIKA
ochrony zdrowia, kultury fizyczSzkło okienne - 15 miln. mtr. kw.
nej i pomocy społecznej.
147,1 tys. ton
Nale-.iy M.:eroko stosować w budow
S2kło do opakowań Należy zwiększyć tempo akumula.
W celu zapewmema planowego
cji socjalistycznej i przeznaAJ1Zyć na nictwie przodującą teehnilcę i wydat wzrostu produkcji i usług, stan za·
porcelana technicrzna i elektrorobót,
mechanizację
powiększyć
nie
•
inwestycje planowe w latach 1950
trudnienia w gos)>Odarce socjalistytechniczna - 15,2 tYW!l. ton
1955 6.123 miliardy zł. w cena-0h z r. przede '\vszystkim w zakTetie proce• cznej p-0za rolnictwem osiagnie 5,7
porcelana stołowa - 8,5 tys. ton
sprzę
Wartość
pracochłonnych.
1950, w roku 1955 :nviększyć rzeczo- s6w
mHiona osób, tj. wm-ośnie o 60 proc.
bud<>wlanych
przedsiębiorstw
fajans stołowy - 6,6 tys. ton.
wy zakres inwestycji w porównaniu tu
w porównaniu z rokiem 1949. Ul'.ział
z 1949 rokiem 3,5-krotnłe. Należy od winna wzrosnąć około 7-kro~nie. Na kobiet w ogólnej liczbie zatrudni!>ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE
dać do użytku obiekty inwestycyjne leży usprawnić wfkorzystanie sprzę nych
w gospodarce socjalistycznej
Tkaniny bawełniane - 607,7 mfil. rnb na ogólną sumę około 4.900 mld. zł. tu ł doprowadzić stopień mechani· wzrośnie do 33,5 proc. przez przyję
zacJi robót ziemnych do 47 proc., cie do pracy w okresie Planu około
tkaniny wełniane - 74,9 mil mb.
Z ogólnej sumy nakładów inwe- przycotowania zapraw do 71 proc.,
tkaniny lniane i pakltlane - 74,7 ma stycyjnych rze środków limitowanych przygotowania betonów do 89 proc., J.230 tys. kobiet.
Na podstawie wzrostu wydajności
mb.
transportu pionowego do 90 proc.
przeznacrza się na:
i>racy realne zarobki robotników i
tkaniny jedwabne - 103,9 mil. mb.
mon
stosowanie
rozszerzyć
Należy
pracowników umysłowych w gospoprrzemysl i prrzedsiębiorstwa budo
V."yrOby driiane - 14,5 tys. ton
wlane - 45,4 proc., rolnictwo i leś tat.u elementów prefabrykowanych. darce socjalistycznej wzrosną pneWydajność pracy w budownictwie ciętnie w r. 1955 o 40 proc. w porównictwo - 11,9 proc„ komunikację i
włókno cięte - 56,8 tys. ton
14,9 proc., obrót towaro- mierzona wartością produkcji, na je naniu z r . .19ł9.
łączność n:tuozny jedwab - 16,6 tys. ton.
wy - 4,2 proc., unządzenia kultural dnego robotnika w cenach 1950 r.
Ustawa wyznacza zadanie wydati socjalne - 8,8 proc., gospodar- należy podn i eść o 86 proc.
ne
nego zwiększenia udziału robotniOBUWIE
kosztów
obniżkę
osb,gnąć
Należy
kę komunalną i budownictwo mieków wynagradzanych na zasadzie
Obuwie skó!"Lane - 22,2 mil. par
3,3 budownictwa w wysokości co naJ· akordu.
srz:kaniowe - 11,5 proc., inne
rnn1ej 26 proc. ·
procent.
Ogólna wartość masy towarowej
obuwie gumowe - 16,4 miL par.
w handlu detalicznym w cenach 19.i::>
r. wzrośnie w r. 1955 prawie dwukrotnie w porównaniu z r. 1949. Detaliczny obrót towarowy 'v handlu
państwowym i spółdzielczym wzroś·
nie do ponad 3.000 mld. zł. w cenach
118
3.000
Konie
porównaw
Zbiory 4 rz.bóż winny w raku 1955 I
z roku 1950, tj. o 238 proc. Należy
149
9.500
niu ci r. 1949 bydło
rozszerzyć sieć detalicznego handlu
wuosnąć 0 22 proc., osiągając na-1
172
trrzoda chlewna 10.500
do 88 tysięcy J>Unktów sprzedaży, tj.
tys. ton w proc. proc. owce
234
3.800
.
stępujący poz.iom:
przeszło dwukrotnie.
136
105.700
w porownadrób
129
39.750
Zwiększy się spo życie w zakresie
ni11.1 rz. r. 1949 Ziemniaki
Produkcja wytworów zwierzęcych artykułów przemysłowych i rolnych.
163
7.800
winna osiągnąć w roku 1955 w za- W szcz egolności
w proc. proc. h'uraki cukrowe
tys. ton
mąki
spożycie
rośliny wlókniste:
kresie: żywca wołowego - 426 tys. pszennej wzrośnie o 34 proc., masła
172
105
cie
żywca
proc„
83
o
158
wzrost
tj.
ton.,
nasienie
2.800
pszenica
o 165 proc., jaj o 12 proc., cuh."l'U o
lęcego - 96 tys. ton, t j. w.zrost o 65 26 proc., mięsa
211
670
102
słoma
6.900
wieprzowego o 41
żyto
proc., żywca wieprzowego - 1.166 proc., mięsa. wołowego i cielęcego o
234
250
190
rośiliny oleiste
1.960
jęczmień
tys. ton, tj. W11:rost o 63 proc., mle- 68 proc., t kanin i konfekcji bawel121
2.800
ka - 12.274 mil. litr., tj. wrzrost o n!anej o 41 proc., tkanin i konfekcji
owie.>
Praeciętne plony ziemniaków win
102 proc., jaj - 4.416 mil. szt„ tj. wełnianej o 38 proc„ obuwia skórza
wynieść 150 q rz. ha, tj. o 23 prGc.
ny
ł.rednie plony winny wynieść w
w~rost o 38 proc„ wełny - 5.700 ton nego o 76 proc., mydła i proszku do
więcej niż w r. 1949, buraków cuulkresie pszenicy l "/ q z ha, t.J. o 38 krowych 240 q z ha, tj. o 30 pl'oc. tj wizrost o 169 proc.
prania o 73 proc., odbiorników radio
proc. więceJ niż w r<>ku 1949, żyta więcej, rośHn oleistych 11,5 q z ha,
Państwo stworzy warunki dla ob- wych o 311 proc.
W handlu detalicznym należy osi~
~cl gospodarstw
Jęcła. pGwwi:nej
15,5 q z ha, tj, o 18 proc. więcej, ję· tj. o 40 proc. więcej.
socjalistyczną spół· gnąc wzrost wydajności pracy mieprzez
rolnych
produkcji
rozwój
,zaipewnić
Należy
czmlenir. l"/ q z ha, tj. o 39 proc. wię
hodowlanej drogą rznacznego wzro- d~eJczość prooukcyjną. Nale-.iy zWTó rzonej wartością obrotu na jednego
ceJ 1 owsa. 16 q z ha, tj. o 22 proc. stu pogł0owia oraz podnri.esienia je20 cić szczególną uwagę na wzmocnie- zatrudnionego o co najmniej i5 proc.
wydajności. Pogłowiie inwentarza ży nie organizacyjne i gospodarcze rol W całym handlu uspołecznionym nawlęceJ.
winno w roku 1955 osiągnąć nlczych spółdzielni produkcyjnych, a leży osiągnąć obniżkę kosztów rzewego
W uprawie uJemniaków orari: w uw szczególności na naldyte stosowa czowych o co najmniej 15 proc.
następujący porziom:
prawie roślin technicznych należy
W okresie Planu należy wybudow porówna· nie dniówki obrachunkowej, Jako
ri:apewinić następugą<:y waost proni11.1 a: r. 1949 podstawy rozd2:lalu nrzvchodów spół wać 723 tysiące izb mieszkalnych,
w tym w rama.eh akcji budownictwa
tys. sztuk w proc. p:oc. dzielni.
dukoH:
p~ier

Traktory - 11 tys. S!ZJtuk
ke>mbajny do rzbóż - 750 si:t.
ARTYKUŁY DRZEWNE
plugi traktorowe - 14.3 tys. szt.
siewnik.i traktorowe do zbóż- 5 tys.
Tnrcica - 4 milo. mtr. sześc.
sztuk.
Sklejki i plyty stolarskie szt.
tys.
5,6
•nopowiązałki
106 tys. mtr. sześc.
młocarnie motorowe - 6 tys. sz.t.
80 tys. ton
płyty spHśni<>ne meble gięte - 2,8 mil. S!lt.
MASZYNY BUDOWLANE
meb1e stolarskie
Betoniarki - 1.150 szt.
i tapicerskie - 3,1 mil. szt.
140 szt.
ciężkie żurawie komplety mebli - 137 tys. kompl.
wielkie koparki - 70 szt.
320 tys. skmyń.
za.pał!tl windy budowlJ.ane -, 2.500 srit.

I

-

_,

I

osiągnąć w gospodarstwach państwo
wych w r<>ku 1955 wrirost pogłowia
inwentama i:ywego: koni o 59 proc.,
bydła o 215 proc., trzody chlewnej o
320 proc., owi.ee o 358 proc. Pogłowie drobiu W'Lrośnie około 40-krotnie w porównaniu z rokiem 1949.
W zakresie rybołówstwa śródlądov„ego gospodat'Stw państwowych na
leży odbudować i urząd,,;lć 16,2 tys.
h& stawów rybnych. Należy osiągnąć W1Lrost powierzchni zagOSJP<>darowanej w gospodarstwie jeziorowym o 130 tys. ha.
Wydajność pracy na jednego pracownika w PGR wzrośnie o około
.
eo proc.
Należy os1ągnąć obndżenie kosztów
wła-snych .produkcji w gospodarstwach panstwowych pmynajmniej
o 30 proc.
Należy zaopatrzyć rolnictwo w okresie planu w mas'lyny rolnicze o-

gólnej wartości około 650 mil. rzl l
cenach niezmiennych, a jednocz~
polepszyć ich jakość i znaczrrle raz,
szerzyć asortyment pod kątem P0traeb gospodarki uspołecznionej.
W okresie Planu należy dostar.
GospodarstwO!l
czyć Państwowym
Rolnym i Państwowym OśrodkQll
Maszynowym s.iewników trakto?Oo
wyoh do zb'óż 12.000 szt., snQ<POWJą.
o:ałek traktorowych 10.050 sz;t. -~
1
bajnów do cibóż 1.800 szt., esia.
r~k traktorowych 5.350 ~.. ttak.
torowych sadzarek do riiemniak6'i
5.330 szt., młocarni motorowych a U
q na godcz.. 2.575 szt., kopacrzek trak.
torowych do ziemnliak6w 5.700 i!lzt,
Należy zarpewn:ić łączne mO'J)afza
nie rolnictwa w traktury !w pnellczeniu na trakttory o mocy 15 K•M) 11
fil.ości 80,7 tys. szt.
Należy zelektryfikować 8.900 gro.
mad.

I

Rozwój komunikacji i
W zwią.zku z rozwojem żyda go.
spodarczego należy zapewnić zwięk
szenie przewozów towaro;vych w roku 1955 wszystkimi środkami transportu do 323 milionów ten, tj. o 117
proc. oraz przeworz:ów osobowych do
1.082 mil. osób tj. o 104 proc. ·,v porównaniu z r. 1949.
Należy wybuoować nov.·e linie kolejowe o łącznej długości 70ł km.,
11ależy przeprowadzić pełn11 elelct.:yCzęstocho
fikaoJę Iinió Katowice wa - Warszawa z odgałęzieniem
Koluszki - Łódż i Unii Wejherowo
zelektryfikować
Naleiy
Pruszcz.
ruch osobowy w obrebie węzł.a warszawskiego oraz rO'ldbudować węzły
i stacje w rejonie Nowej Huty, yrze·
budować i zmodernizować węzły ko.górnośląski
lejowe: warsza.rwskli,
gdańsko-gdyński oraz odbudowa6
1.037 km. torów kolejowych.
osiągnięcie
U.stawa przewiduje
wzrostu wydajności pracy na kolejach normalna - tor<>wych o co najmniej 52 proc. Należy osiągnąć obniżenie kosztów własnych na kole·
jach o co najmniej 17 proc.

łączności

W publicznym transporcie ::.\mo.
chodowym należy zwiększyć tabor do
ok. 2.400 autobusów, a samochodów
cię1f1rowych do 11.200. Należy zwięi
szyć wydajność pracy w publicznill
transporcie samochodowym o ·6'1
proc. i uzyskać obniżkę koszt ów wla
snych o 32 proc.
Ogólna liczba samochodów cięż&.
rowych wzrośnie o przeszło 100 proe,
Należy wybudowae p1>nad 6,5 tys.
· km. nowych dróg o nawierzchni
twardej i przebudować około 4 tya.
km. nawierzchni drogowej na typ
wyższy.

W

żeglud-ze

śródlądowej

należy

zapewnić

przewiezienie 2 milionów
ton towarów.
W okresie Planu zostanie zreaU.
zowany pierwszy etap budowy wielkiej magistrali wodnej Wschód Zachód, dron kanalizacji Bugu 111
odcinku od. Brześcia do Modlina i reo
gutacji środkowej Wisły.

Należy powiększyć ilość jednostek

floty handlowej o 186 proc., a jej
nośność o 208 proc.

Z rozdzialu Ili:

Podniesienie dobrobytu ·materialnego i kulturalnego ludności

Wzrost

iąwestycji

i budownictwa

Rozwój rolnictwa

indywidualnego dla świata pracy
przy pomocy państwa - ok. 54 tys.
izb.
Należy zwiększyć długość sieci wo
dociągowej o 15 proc., a kanalizacyjnej o 18 proc., zaopatrzyć w wodociągi 41 miast, pozbawionych dotych
czas tych urządzeń, a w urządzenia
kanalizacyjne 36 miast.
Należy zwiększyć liczbę tramwajów o 48 proc., trolleybusów o 263
proc., autobm1ów o 99 proc.
W okresie Planu należy zwiększyć liczbę absolwentów szkół 'lawodowych do ponad 1 miliona osób, w
tym ponad 700 tys. absolwentów
szkół 1 stopnia i ponad 300 tys. absolwentów 2 stopnia.
W szczególności w okresie Planu
należy osiągnąć:

łach wyższych należy wyszkolić "
okresie Planu ogółem około 146 ty1.
absolwentów.
Zwiększy się liczba miejsc " domach akademickich do ponad 51 ty11,
w roku 1955, tj. 3-krotnie w porów·
naniu z rokiem 1949.
Należy zwiększyć liczbę dzieci "
l!TZedMkolach do 560 tys. w r. 1955,
tj. o 95 proc.
Liezbę absolwentów klasy 7-ej
~ zkół podstawowych zwiększyć · r.
1955 do 350 tyS!ięcy, tj. o 61 proc. W
tym na wsi o 89 proc., a liczbę izb
lekcyjnych w tych szkołach ·do 8'I
tys., dzięki czemu zmniejszy się OO.
c'.ążenie izb szkolnych o ok. 15 proe.
Należy zwiększyć liczbę wydawa•
:irch książek i broszur o 90,6 pr0t:.
a roczny nakład dzienników o 82
proc.
liczbę aboneaNależy zwiększyć
tów radiowych do 3,2 miliona.
Należy zwiększyć liczbt kin mir!·
skich do 789 wobec 503 w r. 1949.
Na wsi należy zwiększyć licr.bę kin
stałych d-0 3.300.
W zakresie rozwoju sp~łecznel
służby zdrowia należy zwit>kszyć ii•
czbę łóżek szpitalnych o 38,l proc.
ł'czbę przychodni miejskich i OŚrod·
ków zdrowia o 99 Jroc., należy zwił'
kszyć liczht lekarzy o około 75 proe.

w zakresie szkolenia kadr dla prze
i transportu liczbę 580 tys.
absolwentów;
w zakresie szkolenia kadr dla budownictwa liczbę 44 tys. absolwentów;
w zakresie szkolenia rolniczego 79
kładl}c specjalny
t~s. absolwentów,
nacio;k na. wyszkolenie techników Tol
111czych, niezbędnych dla państwowych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych;
w zakresie szkolenia ekonomicznoliczbę żłobków
Należy zwiększyć
handlowego 205 tys. absolwentów.
Ponadto należy wys z.kolić na kur- o 146 proc. Akcją wczasów należv
~ach kwalifikacyjnych 1 i 2 stopnia objąć w r. 1955 ponad 1 milion pra·
336 tys. osól>, w tym 244 tys. osób cowników, w tym 741,5 tys. p1·acow·
w kierunku technicznym. W s7ikO ników f izycznych.
mysłu

I

Z „„zdzlalu

Ił':

Rozwój gospodarczy woiewództw

W okresie Planu zostanie zapocząt j 1, rzemysłowych w rejonach Koni11
Ostrolęk~
kowany długotrwały proces, zmierza - Kłodawy, Łomży jący do bardziej równomiernego roz- dolnej Noteci i Lublina.
Rozbudować przemysł na zanied·
mieszczenia sił wytwórczyeh oraz
urządzeń socjalnych i kulturalnych banych gosp-0darczo obszarach wojena przestrzeni całego kraju. .lo<Jtaną wództw: blał-OStockiego, olsztyńskie-
zmniejszone nierówności w rozwoju g0, lubelskieKo oraz kieleckiego. Zre
iycia gospodarczego i kultnrnlnego, alizować dalszy po.ważny etap prac fi
będące rezultatem warunków rozwo- dziale odbudowy i rekonstrukcji W3r
szawy, jako socjalistycznej stolicJ
ju Polski w okresie kapitalizmu.
W szczególności należy rozwin11ć J>llństwa ludowego. zapewnić stolitY
terenie województw mocny trzon proletariacki poprze•
przemysł na
krakowskiego i rzeszowskiego, roz- rozbudowę przemysłu w Wr.rszawle
począć budowę nowych ośrodków ł jej najbliższych okolicach.

Z rozdzlalu l'z

Postanowienia
Postanowienia
sz11 m.. inn.:
Powierza się

końcowe

ustawy

g~'>

Radzie Ministrów
wykonania
6-letniego Planu rozwoju gospodar·~~ego i budowy podstaw socjalizmu
<>raz upoważnia się Radę Ministrów
do wprowadzenia w ramach przelł
stawionych Sejmowi do zatwi~dzc
nia projektów rocznych narodowych
planów gospodarczych, koniecznych
w toku praktycznej realizacji Planu
systematycżn'ł

kontrolę

końcowe

I 6-letniego

uzupełnień i zmian w D'
daniach wynikaj11cych z niniej&Jlf
ustawy.
Poleca si~ ministerstwom, przlf'
i instyil"
siębiorstwom, zakładom
c)om uspołecznionym zapewnić wa
runki, które umożliwił wszcchstron·
ny udział robotników, mas pracul•·
cego chłopstwa i inteligencji praca·
j4cej w dziele urzeczywistnienia li·
dań Planu 6-letniego na podstawie
socjalistycme.11:0 wspÓłza wodnic>WI
pracy.
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Se·imu Srebrne

rocznicę Manifestu Lipcowego .

Krzyże Zasłuei

i odznaczenja

dla przndowników ZPB im. Stalina

Izba zatwierdziła szereg -dekretów rządowych i projektów nowelizacji ustaw

I

e

w sali Domu Kultury przy Zakła robku nasz~go kraju w okre~ie
dach Stalinowskich odbyła si~ wczo· lat wygłosił II sekreta1·z Komitetu
prnepi· raj uroczysta akademia, poświęcon:i D~ielnicy Fabrycznej tow. Tomczyk.
sów ustawy pos. Nowicki wnosi o G rocznicy Manifestu PKWN.
Kulminacyjnym punk_tem uroczy.
jej ~c~walenie wraz iz. poprawka~
Na uroczystość . przybyli sekreta?;i; stości było udekorowanie odzn: 'ZekorrusJ~. Ustawę w drugim i trzecim KŁ tow. Kędrak i przewodniczący niami i krzyżami zasługi wybitnych
czytamu Sejm Jednomyślnie ucbwa- z. G. Zw. Zaw. Włókniarzy t:>w. przodowników pracy.
.
lił.
Krzywański.
Srebrne Krzyże Zasługi otrzym~
Sp1·awozdanie z osiągnięć urodul>:· ły dwie prządki Natalia Zimo~ i He
cyjnych i so~jalnych załogi Za~ła· łe!1;1 Gorąca oraz tkaczka M:ma Tra
dów im. Stalma złożył tow. Eg1er- wmska.
ski - dyrektor produkcji.
Ordery pr~ownik?w I?racy otrzy
Przewodniczący rady zakładowe.i ma~y p~ządkt Leokadia F1glus, ~po
W stosunku do osób, lctóre zgłosiły przynalei:nośt do narodowości niemieckiel
tc w. Augustyniak podsumował wy· loma Pilarska, Katarzrna M:abcka,
niki wykonania zobowiązań 'lroduk· Anna. Lewamfowska, Jozefa Kuchar
cyjnych w Czynie Lipcowym.
ska, Marta Dere~as, .Antoni Krim•;
W Zakładach Stalinowskich poza czyk oraz rac)onahzator Henry;<
kierownik tkalni Henryk
Występując w 6 rocznicę odrodze hitlerowskiemu, rzgłosiły · lub podpi- wielkim budownictwie, w budownłc wykonanymi zobowiazaniami st.anę- Grams,
nia Polski z projektem ustawy o sały tiz:w. volkslistę, włączyła &ię po twie, które w oparciu o potężny, ło do „Wart Pokoju" 4.000 rob-Jtni· Urb~nia.k, pr~ędzalnik Matian Łab~·
dow1cz 1 farbiarz Bolesław Domagazniesieniu sankcji oraz ograniczeń wyzwoleniu czynnie do pracy w kroczący do komunizmu, wielki l ków i robotnic.
Zasadniczy referat polityczny o do ła.
w stosunku do osób, które zgłosiły przemyśle i rolnictwie, do pracy 11ad bratni Związek Radziecki ma unieswą przynależność do
narodowości odbudową kraju i bierze dziś udiiał możliwić powtórzenie się na .ziemi
niemieckiej - rozpoczął wicepre- w naszym budownictwie soolalisty- polskiej kagedil 1939 r. - 1945 r.
W stosunku znś do tych, którzy
mier Zawadzki - rząd kierował się cznym, które wYkorzenia z człowie
ka przywary egoistycznego i kosmo- wykorzystując uzyskaną volkslistę,
następującymi motywami:
politycznego wychowania btlrżua-zyj c'iziałali świadomie w służbie zabor
W ciągu z górą 5 lat swego ludo nego i wychowuje go w nowym du· czych i ludobójczych interesów oku
bójczego panowania na ziemi ool· chu, w _duchu głębokiego patriotyz- panta hitlerowskiego, dz:iałalflości:a Wieś
skiej okupant hitlerowsld stosował mu ludowego i ofiarnego oddania swoją przynosili szkodę i krzywdę
Do potężnego zrywu klasy robotniwprowadzanie tzw. „niemieckiej li- swej ojczyźnie.
narodowi polskiemu, zdrac!zUI oa- czej ku uczczeniu VI rocznicy
Ph.vVl\J
Pr:zystępując do poI"'lądku dzienne sty narodowościowej" jako jednego
Kobiety wiejskie w Krzyżanowie
Część
tych
ludtl
jednak
wciąż ród, stali się faszystowsko - hitle- masowo również
przyłączyli się chlo
go Iz.ba odesłała powyższe projekty ze środków wewnętrznego rozbicia,
1·owskimi
zbrodniarzami
dotrzymały swego zobowiązania, dostosować
ustaw po odbyciu pierwszego czy- g·ermanizacji l niszczenia narodu .,,najduje się w stanie oskarżenia - będziemy z całą bezwzględnością m pi. Liczne zobowiązania chłopów zo- starczając do punktów
skupu o SO
mów'~ dalej wicepremier Zawadizstały Już wykonane, a często przekro
tania do Komisji Prawniczej i Re- polskiego.
proc. więcej jaj i mleka.
ki. - Chcemy zdjąć z nich "':lszą<.>ą rowe przepisy dekretu z 31 sierp- czone.
gulaminowej.
Polityka ta wspierana okrątnym nad nimi groźbę wyroku sądowego, nia 1944 r., zaostrzając nieustannie
Dla uczczenia rocznicy PKWN, do
Gromady Dębina i Dąbrowa w poterrorem spotykała się ze zdecydo· a w szC1Zególności oszczędzić teJ bań naszą czujność w oparciu o zdrową.
ABSOLUTORIUM
w:mym i wciąż narastającym opo- by ich dzieciom, które nie zawiniły miłującą swój kraj, swą o.iczyznę, wiecie łaskim przystąpiły do wspoł· nowozorganizowanego koła TPPR w
DLA GOSPODARKI FINANSOWEJ rem ogromnej jego większości.
Krzyżanowie
i które sta.ną się dobrymi Polakami olbrzymią większość naszego naro- zawodnictwa w terminowym zakoń mie_iscowych zapisała się większość
RZĄDU
mieszkańców. Koło Go.
czeniu
akcji
żniwnej
do
dnia
22
lipdu.
Opór ten nabrał nowych form or pod wpływem nowego wychowania
spodyń Wiejskich w Sikawie I koło
ca.
W
wyniku
współzawodnictwa,
w.
Wicepremier Zawadzkt w tmtentu
i w Polsce Ludowej.
Nast~nie faba zatwierdziła przed ganizacyjnych oraz świadomego
obu gromc:dach plan został wykona- LZS w Złoczewie ku uczczeniu Swlę
Chcemy w"Szystkim tym, mając na tządu wnosi o uchwalenie przedłożo ny przed terminem. W Dębinie kosz& ta Odrodzenia
atawione przetz: Rząd zamknięcia ra- celowego wyrazu politycznego jako
przekazały
kwotę
nej
ustawy.
chunków państwowych za okres od watki o narodowe I społeczne w:vz uwadze przede wszystkim lud7..i pranie żyta wykonano w 10,0 procen- zł 6.000 na rzecz walczącej o wolnośó
Przemówienie
wicepremiera
Za1 kwietnia do 31 grudnia 1946 r. o· wolenie z chwilą, gdy na czele te-j cy, któl."'.lY w tragiczne lata okupacji
wadzkiego przyjęte zostało trzez Iz tach, podcrywki i zasiewy poplonów Korei. Gromada Wróblew w hołdzie
r&z za okres od 1 stycznia do 31 gro walki staneła Polska Partia Robot· rlawinili odstępstwem od swego na- bę długotrwałymi oklaskami.
- w 95 proc„ w Dąbrowie żyto sko· 6 rocznicy Odrodzenia wykonała do·
nicza, a następnie, równieź powst3- rodu i swej polskiej ojczyzny dać
dnia 194'7 r.
szono w 100 proc., do dnia 14 bm,, a dalkowe prace melioracyjne, oczysz·
Sprawozdanie
komisji
prawniczej
możność naprawienia swych win w
Sejm udzielił Rządowi absolnto- la z ,fej inicJatywy Krajowa Rada pracy
i regulaminowej o i·ządowym pro- podorywki i zasiewy poplonów - czając 6.530 metró.w rowów.
dla
Polski
Ludowej.
Chcemy
r-lum co do budżetowej gospodarlti Narodowa. Opór ten zmobilizown1 położyć kres wszelkiej dyskrymina- jekcie ustawy, o zniesieniu sankcji wykonilno w 90 proc.
do walki coraz- szersze masy ludu
finansowej za oba te okresy.
Na pocłkreślenie zasługuje masowy
oraz ograniczeń w stosunku do osób,
polskiego, podnosił je na duchu, cji w stosunltu do nich. a. zal'az<'.m które zgłosiły swą przynależność do udział kobiet wiejskich przy podej·
Meldunki o wykonywanig zobo:wią
wyrównać
niezmierzoną
krzywdę,
wlewał
w
nie
wiarę
w
ZWYCięstwQ
USTAWA O WYKUPIE
która spotkała. z rą.k okupanta rodzi narodowości niemieckiej złożył 1)1}8. mowaniu i wykonywaniu zobowiązań zań chłopskich napływają masowo w
i
wyzwolenie
uchronił,
jako
.tedy
NJECzyNNYCH MASzyN
Zmijewski (PZPR).
w ramach Czynu Lipcowego.
dalszym ciągu.
(ib.)
ny skuteczny, środek onomną więk mą ludność polską, na zachodnich
terenach
maslJ\vego,
przymusowego
Pos. Mit'llra (ZSL) w im!eniu Ko- szość narodu przed ellsterminacją, narzucania. volkslisty.
WYniszczeniem.
mis.ji Planu Gospodarczego i Budże przed całkowitym
Przedłożony Wysokiej Izbie protu zrefero\vał rządowy projekt usta- pozwolił dotrwać do chwili wy-rwo
jekt ustawy - oświadczył mówca lenia
przyniesionego
Polsce
przez
wy o rejestra,cJi maszyn i przYmuso
znoszącej istnieją.ce
dotąd sankcje
wym WYkuple nleczynnych maszyn bohaterską Armię Radziecką.
ora.z ograniczenia w korzystaniu w
przemysłowych.
Stosując bestialski indywidualny
pełni z tlraw obywatelskich prze.z oUstawę przyjęto bez dyskusji.
: masowy terror, rujnując dorobek soby winne zgłoszenia niemfeck!ej potępiają zbrodniczą agresję
życiowy wielu ludzi pracy, uźywa przynależności narodowej
.stanowić
dniu 20 bm. odbyło się w !.o Jcznycb. Wojna na Korei to właśnie rzekomo „rasowo niższym" naroUSTAWA O PROKURATURZE RP jao gróźb obozu koncentracyjnego będzie doniosły akt prawny w naoraz wszelkiego rodzaju podstępn'ych szych stosunkach powojennyrh. Wa dzi plenarne zebranie Zarządu Ko- dla imperialistów kwestia ba.z wo· dzie kolonialnym.
I dlatego, w imię wolności I spl'll
Po krótkiej przerwie wkemarsza metocl i chw~·tów okupant zdolał rnnki do tego aktu dojrzały na dro- misji Księży przy Związku Bojl)W- jennych, kwestia zysków. W napaści na walczący o wolność kraj ko· wiedliwości, musimy postawić spra
lek Barcikowski wznawia obrady i wciągnąć na tzw. volkslistę pewna dze ugruntowania się i wzmoonienla ników o Wolność 1 Demokrację.
Zebranie zagaił ks. Pasternak, lonialny kryje się wielka podłość wę Korei tak. jak stawiamy sprawę
udziela głosu pos. Chaj~owf fS:°.'); ilość obywatelł ~lskieh,_ szczególnie władzy ludowej w Polsce oraz jęj októry .skłaqa .sprawo.Zdarue Kom;si'i~1 zna,czną na iiem1lcli, k o\-'l; w 6iągu gromnycl1 osiągnięć we wszystkich proboszcz parafii Charłut'ia Wielka i zbrodnia, które należy z cał!ł sta walki o pokój. Musimy potępić kat
dego, kto w grabieżczych cel;icb
PrawnlC1Zej i Regulaminowej o rzą- wieków znajdowały się pod paM· dziedzinach życia politycznego, go- w pow. siera.dzk!m, zapraszając dt) nowczością potępić".
prez>·dium m. in. nowego sekret'.:1M
. de d
·e brzmiały wyciąga łapy po cudzą ziemię, do
dowyan projekcie ustawy o Prolrnra waniem niemieckim. Na ziemiach spodar~ego i społecznego.
1
łune RzeczypogpoUtej Polskiej.
tych (np. na Sląsku) władze okupaWydanie tego aktu przypadnie na ~za łódzkiego Zar~ądu . Komisji Ks~ę rów~f~żo p eł~e ~ot~~!~~a dla spraw jakiejkolw~ek „ra.sy" czy „~aro~u"
.·
cyjne. stosując masow:v przYmos I t>ierwS'Ze półrooze zwycięskiej rr.ali- zy _pr~y Zw. Bo~owników. o Y'o·- ców agresji koreańskiej słowa ks. by ona me nalezała. Obowiązkiem
Omawiając rlakres dz.iałania pro- nacisk w wielu wypadkach przY'T.tlll
nosc 1 Demo_k1·acJę, ks. And!?'smka. F'eliksa Litewki proboszcza z Cbeł naso/~ jest bronić praw !udzkoścl
•
do zycia wolnego, do pokoJu"
kuratury sprawoodawca stwierdza, wały jednocześnie volkslistę (w tej zacji naszego wielkiego Planu 6-!et· ks. Chrulew1cza, ks. Sulwmskiego m'w
0
niego,
planu
dalszej
budow-y
siły i oraz ks. Wociala.
•
Ogromne oburzenie zebranych ii
że w zakresie organ'izacyjnym i w Jiezllie tzw. drogą ęrupę). zarówno potęgi gospodarczej Polski Ludowej,
Zabierając głos w sprawie wy„Wiemy - oświadczył ks. Litew powodu bestialskiej napaści imperz.akres:ie działania, organa prokura- poszcze~óln:vm rodzinom, jak t ca.· oraz dobrobytu jej
mas
pra-0ujących,
tury będą wyodrębnione od sądowpadków w Korei, ks. Józef Sulwjń ka, - że po ostatniej wojnie impe r:v:listów na Ludową Koreę ą:na.l11zło
Ił ·
· d
nictwa. Będą organem władzy nieza- łym osiedlom bez ich wo 1 wie zy. planu budowy podstaw socjalizm~ w ski, proboszcz parafii Zelów, stwier rialiści nękają ludzkość tzw. zim- niezwykle mocne i mecydow~ne
Polsce.
leżnej, tz:budowane na zasadach cenZnalazła się jednak pewna ilość
dził z całym przekonaniem. że „woj ną wojną, której epilogiem jest wła sformułowanie
w
jednomyślnie,
Chcemy, by wszyscy ludzie pracy na to kwestia zysków
tralizmu i podporz:ądkowane Gene- jednostek
w różnych dzielniciłch
pewnych śnie Korea. Imperialirzm usiłuje w wśród oklasków zebranych, uchwaralnemu Prokuratorowi, którego po kraju, rzeczywistych odszczepień wa:ięli najczynniejszy udział w tym grnp fabrykanckich i imperialisty· tym wypadku brutalnie żerować na lonej re:zolucji.
wołuje i odwołuje Rada Państwa. ców od narodu. którzy z własnej wo
Prokura.tura w myśl nowej ustawy li, dla własnych wygód i korzyści
przejmie funkcje pełnione przez Ko zgłosili się na niemiecką listę naro
misję Specjalną.
dową i wysługiwali okupantowi. Ota
w głosowaniu Sejm przyjął ustawę czala ich powszechna pogarda i po
jednomyślnie w drugim, a następnie teoienie społeczeństwa polskiego.
Trzeba sh\-ierclzić - ciągnął dalej
w trzecim czytaniu.
wicepremier zawadzki - te tych
drugich było o wiele mnie.i nit uier
ZMI.AJ."l'A DEKRETU
wszych i że znacma ich część ponio
O KOMISn SPECJALNEJ
sła zasłużoną. karę z wyroków są.·
BUKARESZT (PAP). - Dzienni- poszanowania praw wszystkich na I koreańskiej. Dzienniki „Nodon Sin pokoju i bezpieczeństwa narodów
Sprawozdanie Komisji Prawniczej dów polskich po wyzwoleniu kra,ju.
ki
rumuńskie w dalszym ciągu ko- rodów.
mun", „Mindiu Czoson" i wiele ln całego świata. Odpowiedź ta jest
Trzeba
też
stwierdzić,
że
na
zała
i Regulaminowej o rządowym pro•
•
*
nych publikuje oświadczenie posz- całkowicie zgodna. z interesami na·
jekcie ustawy o rzmianie tlekretu z mywanie się lodzi na. terenach przy mentnją odpowiedź Józefa Stalina
SOFIA (PAP). - Dziennik „Rabo czególnych działaczy w tej sprawie rodu koreańskiego i wszystkich na
stosowania na pismo premiera Indii Pand.Ho
dnia 16 listopada 1945 r. o utwome- musowego masowego
Nehru. Dziennik „Uniwersul" w ar tniczesko Dielo" w artykule wstęp Wiceprzewodniczący KC Partii De rodów milującycb pokój. Związek
niu i u.akresie działania Komisji Spe volkslisty (Sląsk, Pomorze) wply·
zatytułowanym
„Słowo nym pisze, że odpowiedź Stalina na mokratycznej Korei Północnej Ten Radziecki domagał się zawsze, aby
c~alnej
do Walki rz Nadużyciami i wał nie tylko terror okupacyjny i nie tyk:ule
kwestii korea.ń·
Sizkodnictwem Gospodarczym riłożył tyllco perfidna i podstępna polityka Wielkiego Stalina - słowo pokoju pismo Pandita Nehru stwarza mo.ł· Sen En stwierdza, że odpowiedi przy rozważa.niu
hitlerowska, lecz takie oportunisty- i przyjażni między narodami" pis:i:e Jiwość położenia kresu działaniom Józefa Stalina. jest wyrazem konse sldej respektować opinię narodu 11.o
również pos. Chajn (SD).
polityki
zagranicznej reailskiego i konsekwentnie walczył
czna polityka rządu emigracyjnego m. in.: Odpowiedź Generalissimusa wojennym w Korei, zadośćucz:vnłe· kwentnej
Poseł • spra.wozdawca stwierdzlł, oraz jego ekspozytur w kraju. za- Stalina raz jeszcze potwierdza,
że 11ia realizacji słusznych praw nat"o Związku Radzieckiego, który broni I o realizację tego postulatu.
7,e nowelizacja dekretu o Komisji lecających polskiej ludności
tych kraj radziecki jest obrońcą nfe7..a- du koreańskiego i usunięcia niebez
Specjalnej jest jedną. z· konsekwen- 7.iem uległość wobec okupanta w leżności narodów wielkich i małych. pieczeństwa, zagrażającego poko.io·
cji uchwalonej ustawy o Prokuratu- imię fałszywej koncepcji, rzelrnmc· Odpowiedź Stalina raz jeszcze de· wi światowemu. Walka o pokój przodu1·ą ·
rze.
.
go ratowania w ten sposob „polsko· monstruje stanowisko Związku Ra.- pisze dalej dziennik - zawsze łączy
dzieckiego
wobec
Chin
Ludowyoh,
się
z
imieniem
Stalina.
Z
bezgraZmiany w zakresie &iałania Ko- śrl na tych ziemiach".
Trzeba 'też stwierdzić, że na zała które powinny być reprezentowa.ne niczną wdzięcznością, wita.ją narody
misji Specja1nej poprzez powiązanie
w Radzie Bezpieczeństwa. PodcM· w tej liczbie i naród bułgarski sta
łl
delegatur komisji IZ wojewódzkimi mywanie się jednostek w różnych gdy w Kongresie Stanów Zjedno- linowską
troskę o pokój.
KATOWICE (PAP. - W celu za· stanowiło przejść do pracy w oddzla.
radami narodowymi rozszerzą ba2ę cz ęściach kraju "'rywarła zgu1!nY
czonych senatorzy reakcyjni domaDziennik „Narodna Mładzież" pi- pewnienia wykonania planów produk
społeczną organów komisji, co u· wpływ postawa niektórych połsk•~h
gają się rzucenia bomby atomowej sze m. in. że
Związek
Radzieclti cyjnych przez wszystkie oddziały, ak le wielkich pieców.
zaleca.Ją·
łatwi zadanie walki z przestępczoś biskupów i duchownych,
Inicjatywę
aktywistów partyjnych
na
naród
koreański i posyłają
n?
zawsze
prowadził i prowadzi politv
tywiści PZPR, robotnicy i pracowni. z huty .,Pokój" pierwsi podjęli robot.
cią.. Dotychczasowe funkcje komisji <.>ych wiernym w lista-Ob pastersk:cb
śmierć tysiące Amerykanów. Wódz kę pokojową i obecnie w obliczu a
cy umysłowi huty „Pokój", postano·
omekania grzywny, osadzenia w obo ł z ambon pokorę i posłuszeństwo kraju socjalizmu zasyła ludzkości o gresji ameryltańskiej
na K<1rPe, wili nie tylko sami przodować w pra nicy, członkowie PZPR zakładów w
zie pracy przymusowej itd., zostają wobec władz Gknpacyjnych, a nawet 1·ędzie pokoju.
ZSRR i Józef Stalin osobiście wyra cy, ale również przyjść z pomocą. in· Chorzowie, 49 robotników - aktywL
p<>szerrzone o nowy rodzaj kary - o- współpracę z nimi.
Dziennik „Viaca Capitalei" wska ża;i1 gotowość użycia swego ogrom nym oddziałom napotykającym na tru stów partyjnych tej fabryki przeszło
rzeczenie zaka.zu pobytu sprawcy
Rząd i władza Polski I,udowej. nie
do pracy w oddziale nawozów sztucz
czynu pnestępczego w wojewódz· usprawiedliwiając żadnego wypad- zuje, ile odpowiedź Józefa. Stalina nego międzynarodowego autorytet11 dności w realizowaniu swoich zadań nych, aby pomóc załodze tego od·
jest olbrzymim wkładem do dzieła w celu pokojowego uregulowanla piodukcyjnych. W tym celu 54 człon
twie dotychczasowego miejsca za· ku zgłoszenia przez obywa.tela p&l· pokoju. Podobnie ,jak we wszystklch kwestii koreańskiej.
działu w wykonaniu planu produkcyj
ków PZPR, w tej liczbie t kobiety ~o n ego.
mieszkania. na okres od lat 5-ciu.
skiego przynależności do narodowo· zagadnieniach światowych - stwier
•
*
•
Izba przyjęła usta.wę bez dyskusji. ści niemieckiej, wykazały od p!lcz~t dza dzi-ennik-Wielki Wódz Zwiąiku
PEKIN (PAP). - Jak donoszą z
ku swej dzfalalności zrozumienie
dla trudnej i tragiczne! sytuacji. w Radzieckiego Józef Stalin w swej Phenjanu, wszystkie dzienniki kore
jakiej wielu z nich znalazło się, odpowiedzi na pismo Pandita Nehru ańskie opublikowały na czołowym
:zwłaszcza
w szczególnych warun- wyraził konsekwentną. radziecką. po mieJscu pełny tekst pism Józefa
Nota Achesona do premiera Hindustanu
kach na części Ziem Za.chodnfoh. Utykę obrony pokoju, posm.nowa- j Stalina i Pandita Nehru w sprawie
kwestii
Dlatego też znaczna większość ty~h nia Karty Narodów Zjednoczonych, pokajowego uregulowania
WASZYNGTON (PAP). De- zuje w swej odpowiedzi, że Jego
Nr 4 f22J
ludzi na wspomnianych terenach roe
partament stanu opublikował notę propozycja, zmierzająca do usunlę·
podlegała sankcjom karnym, co .rlna
sekretarza i;tanu Achesona do pre- cła istniejącego impasu w Radzie
Ukazał się już Nr 4 (22) „No
larzło również wyraz w dekrec1e 2
miera Indii Pandita Nehru w odpo- Bezpieczeństwa z tym, aby przed·
wych Dróg" (lipiec sierpień
dnia 28 czerwca 1946 r.
wiedz! na pismo Nehru w sprawie stawiciele rządu ludowego Cbiń
1950 r.), poświęcony obradom
Zgłaszając projekt ustawy bra!iś
pokojowego uregulowani.a
kwest!l sklej Republiki Ludowej mogli za
V Plenum KC PZPR.
my i biel."2emy pod uwagę i _ten 'fakt,
koreańskiej. Acheson odrznclł pro jąó swe miejsce w Radzie t aby
W numerze:
że burżuazyjno - obszarm~;i Polpozycję Nehru dopus'i!czenia rządu Związek Radziecki mógł
powr6ctć
przemówienie tow. Bole'!ława
ska przedwrześniowa nie sprzyjała
ludowego Chin do Organi:r.acji Nlł- do Rady, miała na celu realizację
Bieruta.
ro.zwojowi świadomości l haztu naWARSZAWA (PAP). - W związ
Rozkaz wzywa Junaczki ł juna· rodów Zjednoczonych, oświądcza- poliłyki pokoju i poparcie dla ONZ.
referat tow. Hilarego Mlnca,
rodowego wśród polskiej ludności ku z 6 rocznicą wydania historyczne ków do zwiększenia udziału w wal jąc że uregulowanie problemu chiń Propozycja ta „wysunięta. została
referat tow. Zenona Now_nka.
tych części Ziem Zachodnich, które go 11Manifestu Lipcowego" Ol'az Il
skiego nie powinno być następ- w nadziei, że stworzy odpowiednią
zostały wyzwolone i wt•óciły do Pol rocznicą powstania Związku
Mło ce o wykonanie ~łanu 6 •• letniego, stwem ,,bezprawnej agresji" o kt6 I atmosferę dla pokojowego nregulo
obszerne fragmenty wypovnedzi wszystkich uczestników dy· ski po pierwszej wojnie świat1Jwej dzieży Polskiej - komendant głó do podn~szenla swiadomosci ideolo rą
Acheson gołosłownie oskarża wania kwestii koreańskiej. Nie są
wny Powszechnej Organizacji „Służ gicznej, do zaprawJania się .coraz północnych Koreańczyków.
skusji, podsumowanie dyskusji (C'lęść Górnego Sląska i Pomorrza).
dzę, aby dopuszczenie Chin do RaBierzemy też pod uwagę fakt, " że ba Polsce" wydał do junaczek i ju lepicj w wychowaniu fizycznym i
przez tow. Minca, przemówienie
Departament stanu opublikował dy Bezpieczeństwa pobudzało agre
koiicowe tow. Bolesława s;eruta. ogromna większość osób, które na naków, instruktorów i oficerów roz
również odpowiedź Nehru na notę sJę".
tych terenach, ulegając naciskowi kaz specjalny.
sporei e.
Achesona z 19 lioca. Nehru w•lca-

WARSZAWA (PAP). - 84 posied:Zenie Sejmu Ustawodawczego RP.
w dniu 20 lipca br. otworzył wice·
mairszałek Barcikowski.
Po 2ałatwieniu formalnoścl wstęp
eych wicemarszałek Barcikowski po
w:adomil Izbę, że w związku iz ak~e
sem Stronnictwa Pracy do Stror.mc
twa
Demokratycznego
wpłynął
l'ist od posłów z klubu poselskie~o
~tronnictwa Pracy: Tadeus-za Michejdy, Stefana Bl"Leizińskiego, A~e:jand:a Olcho~c:-a, Józefa ~ac~e
j_(!~kiego, Kazim1ema Gros-zynskie!W• Staniśława IMałolep~ego, Henr_yka Tr.zebińskiego i Antoniego Urbańskiego iz zawiadomieniem o ich
ipnz.ejści.u
do klubu
poselskiego
Stronnictwa Demokratycznego.
l'Lba uchwaliła następnie uzupel·
niente porządku dziennego jeszcze je
dnyan punrotem, a mianowicie: pierwsze czytanie rządowego , projektu
usta.WY o zniesieniu sankcji oraz ogn.niC'Zeń w stosunku do osób, które
rzgłosiły swą przyna.leżność do naro·
dowości niemieckiej.

ZMIANA USTAWY O USTROJU

DEKRET O PUBLICZNEJ
GOSPODARCE LOKALAMI
Sprawozrlanie Komisjl Prawnimej
Sprawozdan!~ .Kom!sji Go_spo'dari Regulaminowej 0 nządowym pro- ki Komunal11e3 i . M1eszka111oweJ. o
j::-kcie ustawy 0 zmianie prawa o u- rządowym projekcie ustawy, znnestroju sądów powszechnych złożył n!ającej dekret o publicznej gospoPos. Gross (PZPR).
I da.rce lokalami i kontroli na.Jmu -1
SĄDÓW

złożył pos. Nowicki (PZPR).
Po szceegółowej anal~ie

Ustawa · o zniesieniu sankcji i ograniczeń
Przrmówienie wicepremiera tow. Zawadzkiego

1

Chłopi ,przy

boku robotników

masowo podejmuje i przekracza zobowiqzania lipcowe
• • •

•

•

•

I

Księża-patrioci Łodzi i województwa
imperialistów w Korei

W

I

zw· ązek Radzi·ecki

Prasa światowa o odpowiedzi

na

straży wolności

narodów

Towarzysza Stalina na pismo Pandita Nehru

Czlonkow1·e PZPR

w walce o wykonan·1e zadan' pro„ukcy1"nych

0

Acheson odrzuca

„Nowe Drogi"

Junacy SP na froncie walki
o wykonanie Planu 6-letniego
Rozkąz

specjalny komendanta główneeo PO

,.Służba

Polsce''

l

propozycję

Pandita Nehru
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NORMY BUDOWLANE SĄ PRZEKRACZANE

K!o~ik_oPiotrkowolNOWE

Nol:-e, · na słusznych i sprawiedli· I powiednią atmosferę wśród partyj·
dliwych zasadach oparte normy bu- nych i bezpartyjnych robotników, do
dowlane przyczyniają się do dalszego przyjęcia nowych norm budowlanych.
wzrostu wydajności pracy robotników 18 agitatorów partyjnych wyjaśniało I
budowlanych I do udoskonalenia or- przekonywało, że nowe normy będą
ganizacji pracy na poszczególnych sprawiedliwsze, że zwiększ!\ wydajność pracy, nie uszczuplając wcale za
budowach.
1 Organizacja partyjna przy Przedsię robków.
Dzięl<i tłumaczeniu indywidualnemu
biontwie Budownictwa PrzemysłoWE'go, budującego wielki kombinat oraz przekonywaniu na masowych ze
'włókienniczy na Bugaju należycie braniach osilł!Jnlęto pełen rezultat teJ
pn:ygotowała grunt i wytworzyła od- 1iracy propagandowej.
Dzisiaj, po dwóch miesiącach, wy•
partyjnych
nikł wysiłku agitatorów
I mierzy się dzlesi14tkami tysięcy cegieł układanych przez trójki murar
skle na Buga!?· Dzisiaj wszysi:.y _pra:
cownicy, budu1ący fabrykę włok1enru
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po- czą, są. już najgłębiej przekonani o
ddje do wiadomości, ze wyjazd chłop słuszności istnienia nowych norm, ł'
ców do Taraski na kolonie letnie na- tacy jak Franciszek Haładaj - ko·
stąpi w dniu 24 lipca o godz. 8-ej ra- pacz, Tadeusz Broniarczyk kopacz
no. Wyjazd do Sobakówka nastąpi w 01az murarz Aleksander Marczewski
dniu 25 lipca również o godzinie 8-ej wyrabiają po 2'75, 220 i 180 procent
rano. W57,ystkie dzieci winny zebrać nowej normy.
się w podanych wyżej dniach przed
I znów trzeba się cofnąć nieco w
lokalem T.P.D. przy ul. Adama Próch- przeszłość, by na tle rezultatów dzinika ldawna Tomickiego).
siejszej pracy należycie ocenić przeUprzednio należy zgłosić się do biu bieg wa.lki o nowe normy. Na kilk.i
ra T.P.D. w celu załatwienia formal- dni przed 1-4-tym maja w Przedsię
ności.
biorstwie Budownictwa Przemysłowe
Zakończenie kolonu w Tarasce od- go
w Piotrkowie zorganizowano
będzie się w dniu Swlęta Odrodzenia wspólne zebranie organizacji partyjo godz. 17-ej, zakończenie kolonii w nej, rady zakładowej, kierownictwa,
Sobakówku nastąpi w dniu 23 lipca b1ygadzist6w i majstrów na którym
również o godzinie 17.
omówiono dokładnie wszelkie zagad-
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do Taras kI• .I Sobak.owka

WA2NIEJSZE TELEFONY:

10-72

Straż Pożarna
Międzykomunalny

10-70 Szpital

15-87 Pogotowie lekarskie
ul Stalina 45.
KINA2
wyKino „POLONIA" film prod. węgierskiej
pt. „Wyspa szczęścia".
świetla

• • •

Kino „BAŁTYK" - wyświe
tla film prod. radzieą~iej pt.
„Oni mają ojczyznę".
ADRES REDAKCJI:

Spółdzielcy meldują owykonaniu zobowiązań

Aleja 3. Maja Nr 4, tel. 15 81 . Pracownicy P.s.s. ,,Praca" wyko- I Manifestu PKWN, wspólnym wynali już swoje zoboWiązania lipcowe. slłki~m całego zespołu pracowniczeInteresantów przyjmuje sie od Zorganizowano na Bugaju stołówkę go otwarto 7 uowych sklepów, i tym
godz. 16 do 18.
dla zatrudnionych tam przy budowie samym przekroczony zost~ plan rocz
fabryki włókienniczej pracowników,
.
. k
·
o~az uruch
om1ono nową pie arnu;
.
"'. mieście. Wprowadzono współzaw odnictw_o pracy mi~dzy zalog~mJ
piekarn. PoprawiaOgłoszenia drobne przyjmujP poszcz~golnych
no !akzc . ostatnio jakość pro~ukci,i
tylko Urzą,d Pocztowy.
Rowniez w ramach zobowiązan poadla uczczenia 6 r?cznicy
jęlycb

Rnzrlzielnia: ul. Słowackiego 26.
tel. 15-40

ny rozbudowy sieci placowek detalicznych. Zatrudnieni w magazynach
pracownicy porządkowaU je.
Dział gospodarczo-administracyjny,
za.oszczędził półtora miliona złotych.
W dniu 20 lipca nastąpiło w PSS ,.Praca" rozdanie nagród, wyróżnłającym się we współzawodnictwie prajS.)
cownikom.

I

1.200 masarni, 2.900 ośrodków ma.
szynowych oraz 4.1 OO filii grom;Jdz
kich, wyposażonych w ponad 20.000
różnych maszyn rolniczych. nie lic.2ąc znacznej liczby ciągników. Nad
to z dniem 1 maja gminne spółdziel
nie przejęły całkowicie detaliczny
włókienniczych,
skup surowców
j;;k: wełna, włosie, konopie i włók·
r.a. ''!il skupie tych surowców gmin
ne spółdzielnie współpracują ściiill~
::: trr.;:i:-.wymi placówkami Centrali
Krajowych Surowcó:w Włókienni.,
czych. Przejęcie całego skupu detałi~ ;;;icgo surowców włókienniczych
prze= spółdzielczość wiejską przyczyni się niewątpliwie do usprawnic
nia obrotu tymi towarami.

Daczego Centrala Zbytu Węgla

wraz z szybkim rozwojem pkc.ówek spółdzielczości wiejskiej
nieustannie wzrasta liczba członków
ciągu pierwszego
spółdzielni. W
kwartału bif'facego ::ok.! •b ~min
Centrala Zbytu Węgla w Piotr cja, gdyż telefon w znacznym nych spółdzielni wstąpiło przeszło
kawie zaopatru ie obecnie świat stopniu ułatwia pracę. Kierow 216.000 nowych członków. ~ więk
pracy w węgiel na zimę. W związ nictwo składu twierdzi. iż złoży szości małorolnych i średniorolnych
Obecnie spółdzielczość
ku z . tym zwiększyła się znacznie ło wniosek o zainstalowanje te chłopów.
w swoich szeregach
skupia
wiejska
llość intere=" antów. Muszą oni, lefonu, lecz Urzad Pocztowv od
nie3t~ty, tracić dużo czasu, aby mówił zainstalowania
aparatu, około 2.500.000 osób.
N a straży zdobyczy spółdzielczo
nawet ze względu - jak \\'Yt.łumaczył
uzyskać najdrobniejszą
jnformację. gd y ż skład icst poło natury technicznej. Zaintere- ści wiejskiej stoją coraz lepiej dzin
żony daleJrn od śródmieścia i nie sowane
intsytucje powinny jak łające komitety członkowskie, Hm.in
posiada telefonu . Prawdopodob - na iszybciej wypowiedzieć sie w ne rady kontroli i komisje rewizyjne - organa kontroli społecznej nie cierpi na tym i sama instytu tej sprawie.
(S)
których zadaniem jest dopilnować,

1

nie po1iada telelonu?

Zapisy do Wyższej Szkoły Ekonomicznej r!~~r~1~1~~!ół!~~;~:~m ~~:!~:
Sekretariat Wyższej Szkoły Ekono wej w ~KO Nr. VIJ-2350 z zazna- , Ab~. spółdziel.nie wiejski~ spełnia
micznej w ~odzi przyj~uje zapisy czerJem „dl~ WSE w Łodzi - opła- ły ~WOJ cel.. to 1est z~alczały spek~
łaqę na wst. wyzwoliły chłopa be~
nowowstępu1ących na pierwszy rok ta za e'{.t.am 1rv wstępr.P.".
Kandydaci ubiegający się 0 stypen I rolnego, mało i średniorolnego z
~t..:diów. Sekretariat W. S. E. mieści się w Łodzi przy ulicy Armil dium 1ub pomieszczenie w Domach wyzysku bogaczy. aby sprawnie do
Ludowej ~-5 - zapisy pr~yjmowan: I Aka~~n~ic~ich. w]nni ?o podania o starczały. na wieś towarów przemy
są y; g?<lzmach 9 - 11, a we wtork~ P'.ZYJęc1e ~ałącz~c tl.rosbę o przyzna słowych 1 skupywały ze wsi artyku
"łd · I ·
t b · b
I ·
i p1ątk1 w godz. 16 - 18. Kandydaci me stypendium 1 mieszkania w Do- ł
winni złożyć następujące dokuinen- mu Akad ~mlcltim oraz poświadcze- Y. ro. mcze, . rze a z~ Y .spa :1e ma
ty: metrykę, życiorys, odpis doku- r..ie z 1-':ezydium Rady Narodowej m1 k1erowah odpowiedni ludzie.
mentu woj ~ kowego, śwladectwt. mo- (powiatowe: . gminnej, lub miejskiej)
ralności (od obowiązku tego zwolnie o stanie majątkowym rodziców.
oobra gospodarka gminnej spół
Egzarr.iny W"tępne odbędą się w
ni są absolwenci liceów z r. 1919-50,
dzielni uzależniona jest przede
z wyjątkiem liceów dla dorosłych) terminie 1 - 20 września. Od egza- wszystkim od ludzi pracujących w
oraz kwity z uiszC?.enia opłat mani- minów zwolnieni są przodownicy pra niej. Wielkie znaczenie, jakie w ży
pulacj•joych 150 zł. oraz egzamina- cy ~pcłecznej i nauki, absolwenci
cyjnych zł. 400, które to kwoty na- Studium Przygotowa·Nczego oraz re- du wsi '1J,ają gminne spódzielnie. ich
rola w ~alce klasowej prowadzonej
(s. w.).
leży wpłacić na ko;,ito Izby Skarbo- petenci.
na wsi, wymagają, aby na czele
spódzielni stali ludzie, dający pełnię
Poszukiwani pracownicy
gwarancji socjalistycznego stosunku
Pracowników fizycznych do robót budowlanych
do pracy. Dobór właściwych pod
w Pabianicach, Zgierzu i Łodzi poszukują
ich
społecznym ludzi,
względem
OdPaństwowe Przedsiębiorstwa Budowlane,
o
decydują
kształcenie fachowe,
w Łodzi, Kilińskiego 136. Kwatery
dział I
właściwym funkcjonowaniu wielkie
zapewnione.
go aparatu spółdzielczości samopo!40
mocowej. Realizacja tych zadań wy
maga pełnej mobilizacji kadr pra·
cowniczych - Z:właszcza, że ciągle
jeszcze poziom fachowy jest zbyt
niski. Dlatego trzeba bardziej rozy.rinąć szkolenie pracowników, sta0

clYTAJCIE
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Zebrani na odprawie w Powiatowej
Radzie Zw. Zawodowych kierownicy
i pracownicy kulturalnoświetlic
o.;wiatowi Piotrkowa i powiatu, po
omówieniu spraw organizacyjnych 1
wysłuchaniu referatu o sytuacji mię
dzynarodowej podjęli rezolucję.
„Kierownicy śwletltc t pracownicy
kulturalno oświatowi z terenu pow.
piotrkowskiego - mówi uchwalona
spełnią
rezolucja jednomyślnie
swój obowiazek wobec bratniego, wal
czącego nar~du koreańskiego i wobec
pokoju, poprzez głębokie przepojenie
zagadnieniami
zespołów
naszych
przodownictwa
współzawodnictwa i
pracy, racjonalizatorstwa i nowator·
stwa or.iz przez propagandę idei po·
koju w 'lŚrodkach pracy świetlico
wej".
Odprawa kierowników świetlico
wych przerodziła się w spontaniczną
na rzecz pomocy dla
manifestację
ludności walczącej Korei.

Walka o pokój trwa
Miejski Komitet Obrońców Pokoju
dni temu w sali świetli
cowej Pow. Rady Zw. Zaw. ogólne
zebranie członków dzielnicowych oraz
blokowych Komitetów Obrońców Pokoju.
Przewodniczący tow. Lechowicz w
przemówieniu powitalnym podkreślił,
żo działalność Komitetów Obrońców
Pokoju nie zostala skończona z zakoń
czeniem akcji zbierania podpisów
pod apelem sztokholmskim. Walka o
pokój trwa, będzie kontynuowana.
Trójki Pokoju nadal pełnić będą
swe zadanie, prowadząc pracę uświa
damiającą wśród najszerszych warstw
mieszkańców Piotrkowa.
Zehrani uchwalili rezolucję, protestującą przeciwko agresji imperializmu amerykańskiego na Północną

zwołał parę

ludności wiejskiej warowej pomiędzy miastem a wsią. 4.600 zakładów przemysłowych, w ranniej dobierać kadry do spółdziel
jest Gminne spółdzielnie, istniejące we tym J..400 młynó~. 1AOO piekarń, ni.

wszystkich gminach, zaopatrują chło
pów w coraz większe ilości ró:ż:nych
towarów przemysłowych, spo~
czych i artykułów niezbędnych do
pracy na roli, a jednocześnie skupu
ją od ludności wiejskiej znaczną
część nadwyżki produktów rolnych
oraz niosą jej pomoc w pracach na
roli.
Czynności te spółdzielczość wiei
ska wykonuje przy pomocy potęż
nego i coraz sprawniej działającego
aparatu, sięgającego najdalej poło
żonych gromad.
Gminne spółdzielnie prowadzą obecnie ponad 20.890 sklepów detalicznych, 3.000 składów z materia.
opałowymi.
łami, budowlanymi

koreańskim

Komitety Obrońców Pokoju uaktywni(J działalność

artykuły przemysłowe

jednym z podstawowych zadań spół
Planowanie zwiększe
dziekzości.
nia dostaw artykułów w roku bieżą
cym stawia przed spółdzielczością
wie,~ką poważne zadania, polegają
ce na dalszej rozbudowie sieci deta
licznej na uzupełnieniu wyposarże
nia technicznego istniejących punktóJ: sprzedaży, na podniesieniu
spr. v.ności organizacji zaopatrzenia.
.W okresie dwuletniej działalności
Cwhali Rolniczej Spółdzielni ,.Sa:.ropomoc Chłopska", spółdzielczość
wiejska rozwinęła się do takich roz
że obecnie obejmuje nier.•iai ów,
mal całość życia gospodarczego
9miny, a tym samym odgrywa decydującą rolę w wymianie masy to

z ludem

nienia związane z prowadzeniem w nych robotników we~ług ich kwalifiżycieo nowych norm. Dokonano jedno- kacji.
Na obecnie organizowanych zebracT.eśnłe podziału wszystkich pracowników na brygady i co ważne nie niach · pracowników budowlanych z
uczyniono tego w sposób mechanlcz· Piotrkowa. nie słyszy się już sceptycz
ny, lecz przez dobrowolne zgłaszanie nych głosów pow~tpiewania o słuszno
innego zespołu ści nowych norm budowlanych, lecz mó
się do takiego, czy
pracy. Każdy brygadzista otrzymał wt się przede wszystkim o możliwoś
na czas katalog stawek nowych norm, ci zwiększenia wydajności pracy, o
tak aby cala załoga z tym katalogiem jej usprawnieniu. Trzeba podkreślic,
że cl nawet, którzy początkowo niezapoznała się jak najszybciej.
Obok tego poważnego zadania or- chętnie ustosunkowali się do nowych
ganlzacjl partyjnej, polegającego na norm budowlanych obecnie wykonupracowników o racji ją je i często nawet przekraczają .
uświadamianiu
zastosowania nowych norm. organi- Dzisiaj 16 trójek murarskich kładzie
zacja partyjna przyszła z pomocą kie- w ciągu dnia 65.000 cegieł! Z dnia na
rownictwu zakładu w przestawie- dzień rośnie nowa fabryka włókien
niu i udo!lkonaleniu organizacji pra- nicza. Wspomnieć trzeba także o tym,
cy na budowie. Pomoc ta wyraża sle że prócz normalnej, systematycznej,
również w racjonalnej gospodarce ka pracy robotnicy budowlani P.B.P. wydrami wykwalifikowanych robotni-, konali !'lwoje zobowiązania lipcowe
ków oraz w codziennej kontroll wyko przed terminem z nadwyżklł 20 pro•
rzystania umiejętności poszczegól- cent.

Spółdziełczość wiejsko w służbie wsi
Zwaopatrywanie

Solidaryzujemy się

Komitety członkowskie i rady
kontroli czuwają nad przebiegiem
zaopatrzenia ludności, a przede
wszystkim nad przestrzeganiem zasady pierwszeństwa dla mało i śred
Aktywność
niorolnych chłopó'o/.
tych organów nie jest jednakowa,
a nawet ' zdarzają się wypadki nadn
żyć i stosunków kumoterskich.

Koreę i bombdrdowanłu przei amerykańskich piratów bezbronnej ludnoś
ci miast i wsi. „Jesteśmy przekonani
- mówi rezolucja - że ani prowoka-

b. m. po omówieniu spraw organlza-

cyjna kampania oszczerstw, rozpęta
na przez plantatorów kolonialnych,
ani zbroina interwencja imperialistów
i podżegany wojennych, usiłujących
użyć O.N.Z. jako narzt:tl.zia do swoiclt zbrodniczych J>lanów 7.amienienia
Korei w bazę wypadową przeciwko
pokój narodom Azji i
miłującym
Z.S.R.R. nie zdołają osłabić sił pokoju
i powstrzymać historycznego procesu
wyzwolenia narodów AzJi.''
Dalej rezolucja domaga się od
O.N.Z. decyzji wycofania wojsk amei uszanowania
rykańskich z Korei
praw narodu koreańskiego do wolności, wyraża pełną. solidarność z walką. narodu koreańskiego i akcją Swia
towej Federacji Związków Zawodowycl1 w obronie Republiki Koreań
skiej.
Rezolucję przyjęto ·dingo nie milknącymi oklaskami i okrzykami „Rę
ce precz od Korei!". „Precz z podże
gaczami wojennymi!", „Niech żyje
pokój światowy! " i t. p.

W podjętej rezolucji kobiety piotrkowskie wyrażają gotowość wspomagania ludności koreańskiej materialnie i postanawiają. przeprowadzić na
len cel zbiórkę pieniężną.
Podobne zebrania i masówki odby·
wszystkich zakładach
wają się we
pracy w Piotrkowie I w powiecie.

cy jnych

uchwalił rezolucję,

jącą agresję amerykańską

na

potępia

Północ·

ną Koreę.

Działy księgarskie
w sklepach gminnych

spółdzielni

W celu ułatwienia ludności wiejskiej zakupu książek, 140 sklepów
gminnych spółdzielni woj. łódzkiego
uruchomiło stałe działy księgarskie.

Przy doborze ksiąź'ek kierowano się
potrzebą zaspokojenia zainteresowań
wsi w za!;resie literatury fachowej,
związanej z produkcją rolną i hodow
lą, litera~ury społeczno - politycznej
i beletrystyki. Najlepiej zorganizosieć sklepów, prowadzących
waną
dział księgarski, posiadają powiaty
skierniewicki i piotrkowski. Urucho•
•
•
·
mienie stałych punktów księgarskich
Również aktyw kobiecy Ligi Kobiet na wsi chłopi wof. lddzldego przyJ ~
w Piotrkowie na. zebraniu w dniu 17 li z wielkim zadowoleniem.

I

Piotrków

przygotowęje się

do reorganizacji inspekcji pracy

W najbliższym czasie, niezależnie q rficinych zagadnieniach danej bran·
Związki
Powiatowe
Dlatego
od państwowej inspekcji pracy, przy- zy. Na zorganizowany przez Minister•
Gminnych Spółdzielni. oddziały oinspekto- siwo Pracy i Opieki Społecznej kurs
inne ogni.w a sldpią do pracy społeczni
kręgowe i wszystkie
kon dla branżowych inspektorów pracy
inspekt.or
Dotychczas
pracy.
rzy
CRS, powinny jeszcze większą 0skierowano z Piotrkowa jedną osobę,
trolował warunki pracy we wszystgr.iinnych
zarządy
która skończyła go z wynik.iem po•
pieką otoczyć
kich zakładach naszego miasta, nowy myślnym.
spółdzielni i działające przy nich ko
system natomiasl przewiduje powoła
mitety członkowskie. wskazywać
Na kursach tego rodzaju dokształ
nie inspektorów branżowych, kontroim kierunek pracy, eliminować z ich lujących zakłady pracy jednej tylko cani są dotychczasowi inspektorzy
składu jednostki nieuczciwe i spe- gałęzi przemysłu.
pracy posiadający dłuższą praktykę
kulacyjne, stale dbać. bv nie przeNowy system przyczyni się do na samodzielnym s\anowisku, a wy·
nikał w szeregi władz spółdzielczo usprawnienia pracy inspektorów, któ- kladowcami są wybitni fachowcy po·
rzy lepiej będą się orientować w spe- szczególnych gałęzi produkcjL
ści wiejskiej wróg klasowy.
--------------------------------------------

W ponad I .200 gminach całe
go kraju powstają obecnie gmin
ne kasy spółdzielcze. GKS-y sta
nowią najniższe i na id alei wysu
Banku
nięte w teren ogniwa
Rolnego.
Gminne kasy spółdzielcze ma
ją wyraźne oblicze klasowe są one czynnikiem oomocy i o
pracu.f ą cych
brony interesów
chłopów mało i średniorolnych.
Dla bogaczy wiejskich i speku
!antów nie ma miejsca w gmin
nej kasie spóldzielczel.
Gminna kasa ·spółdzielcza pow
stanie co w trzeciej gminie.
Jak ogromne znaczenie dla roz
woju wsi ma ten fakt, nie trud
Dzięki sieci
zrozumieć.
no
GKS-ów zostanie masom chłop
skim, w znacznie szer~zYm. niż
dot ad za kresie. udostępnione ko
rzystanie z kredytów, przy czym
uproszjednocześn !e znacznie
czone będzie samo załatwianie
form:.ilności, związanych z uzy
skaniem pożyczki.
Samooomocowa instytucja, ja
ką są GKS-y, odegra niewątpli
wie wielką rolę w toczącej się
na terenie wsi walce klasowej.
Zniknie na wsi zjawisko, że bied
ni chłopi zadłużają się na lich
wiarski procent u bogaczy; spe
kulanci 1 lichwiarze przestana
czerpać zyski z pożyczek prze
dnówkQwych. Potrzebujący bo
wiem pomocy, mało i średniorol
ni chłopi będą mogli otrzymać
ka
pieniądze ze swojej kasy sv. którą sami tworza i którą

I sprawę d zi ałacze związkowi w
sami zarz ą dzają.
Gm i nne kasy spółdzielcze
teren ie. Przf'znac1one bowiem
to równomierne dociera nie po dla bez-rol nych. m ało i średn io rol
mocy kredytowej na wieś. to unie ,iyrh chłopó w kredyty. musz ą
przechwytywania bvć obrócone na cele zatwierdza
możliwienie
te i pomocy prze'l spek ulantów ne UJ>rzednio przez komitet k re
i bogaczy, to uniemo żliwienie dytowy. zgodnie z oolityk ą kre
kumoterstwa przy rozdziale kre d v to wą paiistwa.
dytów.
Zorganizowanie gmi nnych k as
Prócz udzielania k redytów na spółd zielc zyc h na terenie J .2i7
cele produkcyjne. kasy będą pro gmin, iest wielkim krokiem na
wad zi ły zaliczkowanie w akcji przód na drndze do podniesi eni a
kontraktacyjnej. a jednoc ześnie gosJ)l')darl<i rolne j. Przyczyn i ą
wykonanie si~ one do dalszego ograniczeni a
będą kontrolowały
zobowi :; zań, zawartych w urno
wyzysku kapitalistycznego na
wach kontraktacyjnych itp.
wsi .
Trzeba równie ż zwrócić uwa
gę na fakt ścisłego oowi ą zania
gminnych kas spółdzielczych z
gminnymi i gromadzkimi ogni
wami Z\\'i ą zk u Samopomocy Pracownicy Ubezpieczalni Społecz
Chlopsldej oraz na zagadnienie nej w Piotrkowie - pierwsi w Piotrczym kowie zwołali specjalne zebranie, na
umasowienia GKS-ów.
przede wszystkim zajmie się którym postanowili ze swych pobo·
ZSCh. reali z uiąc zasadę: „K ::i ż
20.000 zł. na pomoc
d'y członek Związku Samopomo rów przeznaczyć
ludności koreańskiej.
cywilnej
dla
cy Chłopsk iej, członkiem gmi n
Obecnie dowiadujemy się, ze pracone i kasy spółdzi elczej".
Ubezpieczalni sumę tę postawnicy
gminnego
Zarz:.)d oddziału
ZSCh. lub wydzielony przez nie nowili zwiększyć do 25.000 złotych.
go komitet kredytowy, sprawują c.JUOQO(X-XXW
''CC :
• ICY• J' JOQtX>UOCOI
cy kontrolę nad GKS·ami, jest
opinio·
jed nocześnie organem
dawczym w sprawach rozdziału
kredvtu
za'oania ogniw terenowych
ZSCh w zakresie organizowa
nia j współpracy z GKS-ami są
z teg-o
du że i odpowiedzialne
powinni sobie dobrze zdawać

Pomoc dla Korei
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Każdy

ZMP-owiec
prenumeruje i czyta

~,Sztandar Młodych"

