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DziesiQtki tysięcy łodzian włqczajq się do czyn.nej walki opo~pj
składala.c

swe podpisy pod ·npelem Sztokholmskim ·

{:(

ł.t

Do sekretariatu Wojewódzkiego KoLódź i województwo łódzkie żyje w
chwili obecnej sprawą akcji zbierania m.itetu Obrońców Pokoju napływają
podpisów pod apelem pokoju. We stale meldunki o przebiegu akcji. Gdy
wszystkich powiatach, gniinach pow~taly onegdaj 11 maja rozpoczęła się akcja
W drugim dniu zbierania pod· Komitety Obrońców Pokoju, które w składan ia podpisów natychmiast w ciągu
pisów pod Apelem Pokoju zaroiło tej chwili :::ajmujq .!Źę rozprowadza· kilku kwadransów zebrano ponad kilka
ty5ięcy podpisów.
Wczoraj ruuyly już
s;ię nasze miasto od agitatorów· po
niem list i legitymacji dla agitatorów tysiące „trójek" agirotorów pokoju. któ
koju, którzy uformowani w „trój. pokoju.
Na terenie województwa do re we wszystkich odwiedzanych prze::;
, ki" odwiedzali mieszkania, uświa·
.damiając <lbywateli o celu prowa• akcji tej zgłosiło się 55 ly~. obywateli. siebie mieszkaniach spotykane były z;
dzonej obecnie akcji i zbierając W mchu obrońców pokoju czynny u- niezwykłą serdeczności.ą i ::;rozumieniem
dział hiorą zarówno chłopi, jak i rohot- ich pracy. Charakterystycznym momen
podpisy.
niey, inteligencjo, duchowieństwo, ko- tern c1oi11 wczorajszego był ogromny na
Trzeba stwierdzić, że w każ· biety i młodzie~, partyjni i bezpartyj- pływ obywateli, którzy pragnęli oclrotni
dym mieszkaniu agitatorzy spoty ni. W 80 procentach gromad stworzyły czo wziqć bezpośredni ud~l w akcji
kali się z r.tiłym i serdecznym się Gminne Komitety Obrońców Poko- zbierania podpisów. Jako przykład dać
przyjęciem, ze wszędzie podpisy ju, które w szeregu miejscowości przy· można personel Szkoły
Podstawowej
pod Apel Pokoju kł:.dzione były z siąvily już do aktywnej pracy.
Nr 104, który zgłosił si~ do pomocy w
całą świadomością i zdecydowan11
wolą sparaliżowania podłych za·
kusów imperialistycznych podże
KOMrJh OBROŃCÓ)V POKOJll
gaczy wojennych.
· -#~ - ----Z Komitetu Blokowego nr 7 na
powlal - •
Dzielnicy Górnej-Prawej wyszły ";:?zo
raj trójki, składające się z robotniwoJew6dnwo
ków i pracowników umysł()wych, par
tyjnych i bezpartyjnych. Podążamy
z jedną z nich. W chodzimy do domu
przy ul. Wólc~ańskiej 148.
.Domapmy "'C SlanOWQOłO lÓUU broni łfO!llOWe), JW ON:7.a napałof "9~1!1!el.,.,....
W pierwszym mieszkaniu zast;a.je- 1 &qltldy ludzi. 24damy "'t&no...tealo klsłtj kocttoll ml~uodowe) oad "'fłlo
my ob. Mirosława Szwarca, llCmlia
mnllm lflO poot&now!enlo. ae<1z1e1n7 uwuall za zbrndnlarn •01•nn•8" ~ który "'
gimnazjum.

"'· 3

•

- „Szkoda, że matki nie ma. w domu. Ona zdecyd<>wana. jest walczyć o
pokój. Ja także. Nie wyobrażam S'Pbie wprost, a.by łotr<>m udal<> się na.rzucić wojnę.
Ja. pragnę się dalej
kształcić. Tysiące młodzieży polskiej
ma to samo pragnienie. Będziemy ze
wszystkich sił walczyć o pokój! 1

ple,...., ~wał bro6 aiomow.i pruclwllo jaklennlli:o1"'1•k l:ta)Owi"

ł-p.

iJTac I !luwisko

• *

~cit_,

suję

YJ

'28-<>Ao """" k./a....(

- Wojna zabrała mi męża. - ciąg
nie dalej ob. Skutnicka, pokazując wi
szącą na ścianie fotografię i ~ie
rając łzy. - Przecież marzę o poko·
ju. Na stare lata chcę żyć spokojnie.
A

•

ści.

Pomoeniea domowa ob. Antoninir
Zawadzka, kreśli na liście trzy ·kl'ZY
żyki.

Nie umiem pisać, bo przed woj
nie interesował się nikt takimi,
jak ja. Z łaski fabrykantów i obszar
ników, jestem niepiśmienna. Niechże
chociaż ten znak świadczy, że całym
sercem jestem po stronie pokoju, że
z całego serca popieram to wszystko,
co popiera nasza Polska Lud<>wa, w
której analfabeci mogą nauczyć się
pisać i czytać, a ludzie pracy rząd::ą
-

ną

Patłstwetp.

*

łt
•
- Ja przecież co dzień modlę 'il
o pok6j - oświadcza żona dozorcy,
ob. Cieślakowa. - Składam swój pod
pis z całą świa-domośeią, że wypeł·
niam sw6j obowiązek Polki, matki i
katoliczki.
I tak w każdym mieszkaniu.
Wszędzie ten sam entuzjazm, z ja
kim mieszkańcy naszego miasta
włlłczają si~ do akcji składania
podpisów pod Apelem Pokoju.
Z każdym dniem przybywa
świadomych
obrońców
naszych
szeregów. Tak dzieje się w PoJ..
sce. Tik dzieje se na całej kuli
3iemskiej,

napływ

zgłaszaj11cych

si~

srn.;erdzi ć

należy, że prawie wsz~kie
komitety d::ielnicowe. i;ak i ogromna
większość kumitetów obwodowych„ :::da·
ly dobr::e egzamin organizacyjny.

Komitet Dzielnicowy Obrońców Pokoju Ruda Pabianicka po przezwyci~
żeniu początkowych trndności organizacyjnych, wysłał w teren 320 „tr(}jek".
Komitet Śródmieście - Prawa poprzez
4 Komitety Obwodowe uruchomił 385
„trójek". Komitet Górna - Prawa poprzez 3 Komitety Obwodowe zm:ganizował 180 „trójek". Komitet ~ródmieście
- Lewa uruchomił wczoraj po południu
ponad 400 „trójek",

Akcja zbierania podpitów w Lodzi

przebiega niezwykle sz;ybko i po prsez;wyciężeniu początkowych trudności or-

Referat Prz~wodniczqcego KC PZPR
BOLEStł.WA BIERIJTA
pt. „Zadania Partii w walce o nowe kadrw::T
na tle sytuacji ogólnej"- (część pierwsza) zamieszczam)) na str. ·2-ei

TOW.
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·Silna hlska.i siln~Gzechosl·owacja
oznaczają. wzmocnienie· światowego i obozu ·pokoju
Uroczysta Akademia- w Warszawie ~
w rocznicę w,-zwolenia tsą przez Armię Radziecką
(~AiP). W piątą ro-

w~oloodiś

Czechosłoweoji

pmee ATnlię Radziecką, odbyła się
w Pa11stwowym Teatrze P.olSlkńm uroczysta. Akademia. Na · Akademię
przybyd:i cżłook_owie Rady Pań~.
Ctlłonkowi. 'Dn~du .,,.,.,
omz
e ... w.ą
.n.r z premie
rem ·tow. Józefem Cyrankiewimem
na czele.
Obecny był ambasador ZSRR Wikiflor Z. Lebiediew oraiz praedsta~·
~le dyploa_naitycm.i kraóów, deariokra
c.11 ludoweo, akiredytowam w Wa:r-

·

WarszalWlie „- p. Franciislz.ek Pi.szek.
•
·
Po rzagajeniiu Akademid pl."'lez \VlCe
marseałka Barcikovislciego, dłuż;,-.ze
.przemówielllie wygłosił·'mfuister ~umińsltj, który . przepsta\>.ri~ ,zebranym
znaczenie historycznej rocrmicy, Mó
wca opi:sał deieje waik, pro:wadzonych przez 'Pa.Ttyv.antÓW. ceechosłowack:ich i· ~ślił bohaterstwo
hmitl Ra<l:lJieckieJ·, . JQ,·tÓ.;:,. ;.,;,..,...,.,.J.ila
,- ··.1-··kllM_~- !~. h~~e:;>~~~ieg~.

•M imster Rumms;ki posw1ęcił ena-

c:zrlą <:llęść swego przemóWięzUa

rO<Z·.

W preizydilum Aika<lemii ~sied'1i m. wojowi przyjaźni rirlędrly· Polską a
łn. wicemail.'SZałe'k Sejmi,t - Barci- ~choslowacją, v.e S'Z.'CZe-gólnym , ukowski, miin'i!sitrowie: Rum.iński i Ra I wz.ględnieniem W&j:>ółpracy gos.podar
banowski oraiz ambaisador CSR w ozej.
'
·
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, nienaruszalną

gr~nicą pokoju
Pismo min. Dertingera do amb. Izydorczyka ·

Lista1 na k:tórej Minister Obrony Narodowej
Marszałek Pols\d Konstanty Rokossowski
złożył podpis pod Apelem Sztokholmskim

BERLIN (PAP). - Z okazji uro·
czystego obehodu w Niemieckiej Republice Demokratycznej V rocznicy
wyzwolenia. spod jarzma hitlerowskie
go, szef polskiej misji dyplomatycz·
nej amb. Jan Izydorczyk przesłał .ia
ręce ministra spraw zagranicznyzh
Niemieckiej Republiki Demokratycz·
nej Dertingera depeszę, w której skła

Na rozkaz rządu Stanów Z;ednocz;onych

Schuman

zdradził

interesy narodowe ·Francji

Komunikat Biura Politycznego KC Francuskiej Partii Komunistyczne;
GENEWA (PAP) . - Z Paryża tlo
noszą, że Biuro Polityczne KC Francusikiej Partii Komunistycznej ogło·
siło komunikat. który stwierdza mię·
dzy innymi:
„Biuro Polityczne, wyrażając · obu·
rzenie narodu francuskiego, potępia
plan Schumana, inspirowany bezpośrednio przez imperialistów amerykańskich, jako plan zdrady interesów
francuskich i plan agresji.
Rząd francuski, proponując przy
oklaskach Adenauera połączenie nie·
mieckiego i francuskiego przemysłu
stalowego i węglowego, chce uzaJeżnić Francję od Nie'm iec Zachodnich.
Biuro Polityczne stwie1·dza, że pro
jekX Schumana przygotowuje wejście
Niemiec Zachodnich, do agresywnego
bloku atlantyckiego, zmierza do uz-

I

brojenia Niemiec Zachodnich, a jedno

I
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W mieszkaniu ob. ob. Olejników~
agitatorki pokoju spotykają si~ s
nad.i.wyczaj serdecznym przyjęciem.
Ol>. Olejnikowa, z zawoou pakarka,
podpisując listę, mówi:
- Mam dw6ch dorosłych synów~
·fylko ja wiem, tylko serce matki o
tym ramięta, z jakim trudem ucbronihm.'I ich od śmierci podczas ostat·
mej wojny. Wiem, że teraz przy..
szłość stoi przed bimi otworem. WieTzę, że podpisy nasze, za którymi
stoi nasza wzmożona wydajność pra.cy dla. dobra Polski Ludowej, stanowią dotkliwy cios w podżegaczy W-:J·
jer.nyeh. Cdsuną one widmo wojny,
· jakim nas usiłują straszyć kapitali-

Gwałtowny

po legitymacje agitatorów pokoju i listy,
powodował w niektórych obwodach pew
ne prze)ściowe trudności. Na ogół

WARSZAWA

A, ~ pokój chodzi? Już podpi·
- mówi ob. Helena Skutnick:!,
robotnica. z PZPW nr 38.
-

part.yjni.

crz..nicę

zwyciężymy!".

~

pracach Obwodu Nr 3· Dzielnicy śród
Prawa. Dodać należy, . że pracownicy Szkoły Nr 104 - to sami bez;-

mieście

da rządowi Nierhiec Demok1:atycznych życzenia dalszych sukcesów dla
dobra .Republiki, całego narodu niemieckiego i obozu pokoju.

„W pią,tą rocznicę wielkiego
zwycięstwa, które ura.towało od

zguby Polskę, Czechosłowację i
inne narody powiedział mln.
Rumińs1h - Polska. i Czech6słowacja. muszą jeszcze bardziej
·wspólnie z innymi krajami demo
kra.cji ludowej wzmóc swl\' aktyw
ność i pracę; jesrreze. mocniej sl<u
pić się w jeden bojowy. obóz po·
' kojti wokól swego \\1iel){iego so·
. ,Jąsznlka - ~RR, dookoła Józe·
fa. STALINA."
Przemawi-aijący następnie ambasaCSR w Waa'S!law1e - p. Franci·
~ PiS!Zek. stwierdził, że lud czechosłowacki nigdy nie zapomni fak.
.tu, że swe sukc~sy w waJce iz oku·
pantero i w odbudowie zawd2.ięcza
p<>mocy Związku Radzieckiego.
„Silna Polska i silna Czechosłowa
cja - oświadczył w zakończeniu
swego przemówienia a.mb, Piszek oznaczają wzmocnienie światowego
obozu pokoju": ·

dor

Tarei

Poznańskie

pr.zedłuione do 21 maia rb . .

WARSZAWA (PAP). Ze wzgłędu
W odpowiedzi na tę depeszę, min.
Dertinger przeshtł amb. Izydorczyko na wyjątkowo wielki na.pływ zwlewi pismo, w którym serdeczmie dzię dza1jących ri całego kraju, termin
kuje w imieniu własnym i rządu r.a trwania iMiędzynairodowych Ta.r gów
foznańsk ich riostał pinled•l.l\lżony o ty ..
oedesłane życzenia.
dzień. to znaczy do dnia 21 maja br.
- Naród niemiecki - pisze min.
Dó dnia i2 bm. 'l.Wied2Ho MTP ok,
Dertinger - obchodził Dzień Wyzwo 800 tyS<ięcy .osób.
lenia, przeprowadzając rachunek su·
Przedłużenie . Targów o calJ tymienia, a równocześnie w szczery:'h dzień umożliwi dals;iym setkom typokojowych zamiarach i w głębokim sięcy ludrz.~ .zwiedrienie tego wspaaia
przekonaniu, że linia Odra - Nysa lego pokazu naszego dorobku gospojest nienaruszalną ·granicą pokoju o· 1 darczego w chwili startu do wyko·
raz. drogą do szczerej i bezwartmko- nan.ia wielkich zia<lań 'pia.nu 6-letnie
wej przyjaźni z narodem polskim.
go.

W tej sytuacji staje się rzeczą nie

cześnie przyczyni się do znacznego odzowną zjedno.czenie najszerszy~h
po~orszenia warunków bytu francu- mas narodu francuskiego w celu uda

pracujących.
~
remnienia zbrodniczych planów, zmie
Amerykańscy podżegacz,i wo- rr.ających do zdania Francji na łajenni, których instrukcje wyko· skę i niełaskę Niemiec i do przygonuje Schuman jak najści ślej, dą · towania agresji antyradzieckiej. Woj
żą za wszelką cenę do uzbroje- ny tej naród francuski nigdy nie bę
nia Niemiec Zachodnich.
dzie prowadził.

APEL. POKOJU

skich mas

Przygotowuje się w ten sp<>sób so·
Biuro Polityczne podkreśla koniecz
jusz Francuzów z mordercami z Ora· ność walki o pokój.
dour, przeciwko· bohaterom Stalin·
Gdy pod Apelem Sztokholmskim
gradu. Jeszcze raz, podobnie jak za znajdą się miliony i milipny 1>odpi·
czasów Hitlera, francuskie koła rzą· sów, podżegacze wojenni będą musie
dzące, powodowane nienawiścią do li · się liczy.! z .volą ludów.
Zwią.zln1
Radzieckiego, stają się
Biuro Polityczne stwierdza . w za·
wspólnikami uzb1·ojenia Niemiec, dep kończeniu, .i;e podpisywanie i rozpow
cząc cynicznie prawa Francji do od- szechnianie Apelu Sztokholmskiego
szkodowań woiennyeh i bezoieczeń· j 1,rzyczyni sie do zwyciestwa w walc~
stwa.
l o pokój.

plebiscytem woli milionów ludzi '
Przez złoi:Mie podpi.su pod A.pel Sztokholmski bierzemy udział w plewszystkich narodów: wypowimlmny się jasno, wyraźnie i : decydowanie
przeciwko 1U1dużywaniu wynalaz;ku energii atomowej dla celów nievokojowych.
W kon~elcwencji, kwalifikujemy tyćh, którzy pr:ygotowujq wojnę atomow; ja·
ho :i;broaniar:y.
-

bisćycie

Następstwem tego plebiscytu, wykazaniem woli milionów ludzi na całym
.~wiecie, powinno być zawarcie przez rz1idy mię!1zynarodowej konwencji, która
by prowadziła kontrolę nad produkcją ep.ergii atomowej i ust-Olila surowe kary_
·łla zbrodniarzy atomowych. •
·

Dr REMIGWSZ BIERZA.NEK
prof. 11ratva narodów U. I.

I .

Zadania Partii.w walce ·o nowe ·kadry
n a ·tle §qtUa c ji oqóln.e j
Referat przeViodniCz•Cego 10· PZPR towarzysza Bolesława Błeruta
..

„

na

łY

Prenarnym Posiedzeniu Komitetu

Centralnęeo

Agresywność

imperialistów kryje
nie siłę lecz słabość

i Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej

I

wygłoszony ·w

cJ4" militarną, t. m. na subsydia kres bieżący i wzrosną Wedłur prze
wojenne dla reakcyjnych rządów ca widywań do '76 proc. w roku budie
lego świata, dla amerykańskiego towym 1950-51, a jednocześnie na oprsemyslu zwtązanego z wojną, to &wiatę przeznacza się w tym 1&·
u- wynłos1t one 68 proc. budżetu za o- mym budżeoie mniej niż 1 proc.

dniu 8 maja 1950 roku

(Część

pierwsza)

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

Okresl
WARSZAWA (PAP).
nero, eksPMl!Ji f-OISPoda.rezeJ ł
nas od poprzedniego Ple'
Janmienla narodów, za pornoo~
num KC naszej Part.M obfity był w
Temu obozowi, za.pl11tanemu w nie· zniżka cen artykułów apożywczyeh i
ideologlomeio tuma.nłenla mae 1
Sprawdziły się
wiele wydai-zeń w d:Dfed0inle poMtyumacniania re.kojt".
rozerwalne sprzeczności wewnętrzne, przemysłowych, przeprowadzona J
ki mlędzynaroclowej, PoHtyk~ wo·
Imperia.liści a.merykańS<lY, Podże-1
przeciwstawia sie świadomy swoich marca br. znacznie zwię~szyła spcr
jenneg.o bloku na czele Zti .Stanami gacze wojenni, opiekunowie hitle· Zjednaozonymi cechowni w okresie rowskich zbrodniarzy wojennych l, Objawy kryzysowe - zwiększe 300.000, we Włoszech, według cyfr historycznych zadań, okrzepły i ro· życie, zaś sprzedaż szeregu. artyku~
minionym dailszy wzrost agresywno- ja.pońskiich trucloleli t hodowc6wl nie wydatk{iw wojennych, deficyt oficjalnych 1.600.000, a w rzeczywl· snący w siłę obóz pokoju, demokra- łów wzrosła wielokrotnie, np. obu- J
fina.nsowa Stanów śmiercionośnych bakterii. snują pia- bud:tetowy - zmuszają Stany Zje- stości 2,5 miliona, w Belgii 300.000, ej: i socjalizmu, na czele któreg1> wia - dwukrotnie, zegarków - czte
ści.. Oligarchia
Zjednoczonych, pretendująca do pa- ny nowej rzezi. ObliczaJą, ile milio· 1' dnoczone do ograniczania zasiłków w Niemczech Zachodnich 1,5 miliona,
trzy.
przy czym urzędowe przewidywania kroczy i w którym główną , stanowi rokrotnie, radioaparatów
nowa.nla nad światem prze do roz- nów ludzi mogliby unicestwić przy na tzw. pomoc zagraniczną.
W k~otnie, rowerów - dziewłęciokrot·
pęta.nla nowej wojny.
pomocy bomb a.tomowych, usiłują! Kosztem miliardów dolarów Stany na koniec 1950 r. określają ich licz- siłę wielki Związek Radziecki.
Zjednoczone zamierzały zbudować w bę na co najmniej 2 miliony. W sa· pokojowym współi;awodnictwie ustr6j nie.
· Ro~ój wypadków potwierdził cał podniecić masy opowiadania.mi o. Europie
zwarty front agresji prze- mych tylko zachodnich sektorach socjalistyczny ujawnia coraz dobit·
·atomowej.
bomł>ie
Liczba zatrudnionych w gospodar·
kow3cle •łusmość oceny za.wartej w
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Biura Informacyjnego Parltl Koonu- agresywności kryje- się Jednak nie! nawano wewnętrzne wzmocnienie roz
kładającego się w wyniku wojny sy- · Plany Stanów Zjednoczonych zmie pitalistycznym. Bezsporna wymowa szym kwartale 1950 r. w porównaniu
plany
Awanturnicze
Słabość.
a
siła,
nistyc.znych i Robotniczych.
w krajach rzały do stworzenia stanu, w którym cyfr demonstruje· wyższość państwa z pierwszym kwartałem · 1949 r. o 2
mają swe źródło za.r6wno w cOll'az stemu kapitalistycznego
faszystowscy to ostrze.)Szym kTyzysde struktural-1 Europy Zachodniej. Chciano ki;aje te uzależnione politycznie, gos.podarczo zwycięskiego socjalizmu.
„Podobnie jak
Globalna miliony ludzi. W 1950 r. wraz z opar
agresorzy, blok anglo - amerykań nym kapitalizmu i jego pogłębiaJą- politycznie i militarnie ' związać, u:ta i mJlitarnie kraje marshallówskie p,o
skt ca;yni przygotowania do no- cycb się wewnętM'JDych przeciwtleń- leżnić, pozbawić faktycznej niepodle 1952 r., tzn. po zakończeniu planu Pt"odukcja przemysłu ZSRR przekro ciem rubla o podkład złota i dalszlł
weJ wojny we wszystkich kienm- stwa~h. jak ł wbe-zsiilneJ wściekłości głości.
Marshalla, nie wymagałyby dalszych czyła w roku 1949 pozlom przedwa- obniżki! cen, dobrobyt szerokich mas
kach za pomocą przygotowań na skutek ogromnego wzrostu sił oznacznych zasiłków dolarowych. W jenny o 41 proc„ a w czwartym rósł nadal. Cyfry te świadczą wyraź
„Jeżeli wielkie mocarstwo USA zamierzenia te kwartale tego roku nawet o 53 proc. nie o rosnącej obfitości produktów,
wojenno - strategicznych, za po- bo7,u pokoju, demokracji i socjalłz- mówił tow. Togliatti 31 marca br. sposób widoczny
mocą nacisku ~ s::antażu politycz- mu.
uzbraja Włochy i przysyła im· swo· zbankrutowały.
Raport tzw. Organizacji ' Europej- Zbiory zbóż wyniosły w 1949 ;, 7,6 wzroście stopy życiowej ludności.
ją broń, to nie po to, aby umożliwić
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Gospodarczej miliardów pudów, osiągając cyfry
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zbliżającego się
zawisłości i honoru, ale po to, aby go (OECE) z lutego 1950 r. wyraźnie przewidziane dopiero na rok 1950. lizacji gigantycznych planów
prze·
przewiduje, że po zakończeniu planu Rośnie szybko socjalistyczna akumu- miany przyrody i wykorzystania eniezawi~łości i honoru pozbawić."
A jakie są skutki planu Marshalla MarshaHa roczny deficyt dplarowy
Stany Zjednoczo11e coraz to poJednym z bllll'dzo powatnych ob-Ja- po dwu la tac~ jego działania 1
tych krajów w najlepszym wypadku lacja, umożliwiając w roku 1949 in· nergii atomowej dla celów pokojowainiej odc~uwają objawy zbliżają wów kryeyirowych ,Wst rosnąea de·
Takie, jakie przewidywaliśm~· w wynosić będzie potfżną sum~ 2,;J "'li- westycje o 20 proc. większe, aniżeli wych, na tle dalszego rozkwitu ra·
cego się , kryzysu; Bf'zrC>bocie, które ficytowość budietu państwowego. lipcu 1947 r.
lia rdów 'dol.
dzieckiej kultury, szerokiego zastoso
w 1948 r.
jeszcze w paźcbiierniku 1949 r. nie Budżet 1949-50 r. 7'.Bmknie się defiObniżył się i tak już niski poziom
W ten spMób fiasko gospodarcze
wania automatyzacji i mechaniza~ji
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osiągnięć
tych
wyniku
W
cyfr urzl(doprzekraietało według
życiowy inas. Pezroboeie osiągnęło w pl,a nu Marshalla zostało przypięczę·
wych 3.100.000, w lutym b. r. dosię cytem od 5,5 miliardów do 8 miliar- 1>oszczególnych krajach marsha11ow· towane świadectwem wszystkich za· dochód suołeczny ZSRR w roku 1949 pracochłonnych procesów wytwór·
urzęlfowycb dów dola.rów, a preliminarz budże skich na początku 1950 r. w Anglii interesowanych-.
cyfr
według
gło
o 17 proc. w stosunku do roku 1948, czych.
• Najwył
4.600.000. Oczywiście cyfry unęllo· towy na 1950-51 T. z góry przewiduMarcowe wybory do Ra,dy
o 36 proc. w stosunku do r . 1940.
e.
we są. dalekie od rzcczywlstośol. Po- je cleficyt 5,1 miliardów, eo oozyWichcą
Rok 1949 przyniósł równocześnie !IEej ZSRR były demonstracją pełnej
wszechnie llc:Wa całkowicie bezro- śc.ie zostanie poważnie przekr~o
wzrost spożycia o 20 proc. w porów- jedności społeczeństwa radŻieckiego,
botnych obliczana była na około 8 ne. Były d1>radea ekonomiczny Tru- amerykańską
umierać
ci~rpieć
mllion6w.
naniu z rokiem ubiegłym, w tym to skupionego wokół Wszechzwiązkowej
mana clr. Nourse zapowiada, że tego
Nakłady lnwutycyJnc mają wyraź rodzaju flnatlllowanfo olbrzymiej ma
warów przemysłowych o 24 proc., a Komunistycznej Partii (bolszewików)
oligarchię finansową
ne, a w nlektórych dziedzinach pro- chiny wojennej doprowad7!l. do banżywno.ści o 17 proc. Trzecia z kolei I i kroczącego ku komuniżmowi.
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planµ?
strona
polityczna
sza
roku
kwartll.łu
potężnego
1948 r. do pierwszego
której można by się
nić, na
„groźbę większą niż bomba ato
USA
i
posiadające
klasy
że
Wiadomo,
bietącego spadek nakładów inwestyoprzeć. Europa jako linia fronto1rud·
zna-OZne
to
Powoduje
mowa".
cy.Jnych wyniósł 28 proc.
całej postępowej ludzkości
marshsllow11kich ,daw·
wa w w41jnje światowej nr 3 nie
oości w dziedzinie. dalszego monto- rządy krajów
~u-&ai:etr.óll11(!.llsilnie uclerpla.to z po·
Od dwustron·
jest ideą popularną, a cJ.ługa „zim
wania. bll>ku . wojennego, w którym no już "'sk~pitułowały.
rosnącą po i titowsldch zdrajców St>rawy pokoi
ogromn3
swoją
Całą
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~u keyzysu nadprodukcji rolnina wojna", cią·gnąea się może tęgę rzuca Związek Radziecki na ju i socjalizmu - program ZSRR
odgrywają nych układów marshallo~kich, od·
amerykańskie
ctwo, któl'Jllro.czysty dochód w ciągu pieniądze
przez pokolenia, a nawet potem, szal~ walki o uratowanie ludzkości jeAt ł będzie w coraz wJ~~e_f mierolę decydującą.
dających kraje te w niewolę gospo1949 r„ był o 2,5 mlliarda dola.rów
prawdopodobnie końc~ si~ 10· przed pogrążeniem jej w otchłań no- ne programem caJeJ postępowe)
Podsta.wową przyczyną tego defi- darczą i polityczną Stanów Zjedno·
niższy niż w 1948 r.
rącą wojną.._ jest coraz mniej zro wej wojny prżez
pretendentów do ludzkości.
W pa>1·re z tymi objawami postę cytu sit kolosalne wyda.Ud na zbro- czonych, poprzez „pakt atlantycki",
mmiała dla Europejczyków."
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Albo
koju tkwi u samych podstaw pań kraJ6w demokracji ludcmrej, budunajszerszych mas. 10 m.llionów na..l- bloku agres)'WJlego. CZYsto wojsko. czynilJcy z nich jawnie wspólników 10. 3. br.
stwa socjalistycznego.
jących za przykładem i przy pomosłabszych gospodal'czo rodzin, które wy budżet ustalony na 1949-50 r., o- ewentu111'1ej agre!lji, aż do układów
„Rozgrzewająca. się „zimna wojJeszcze przed ukończeniem wojny, cy ZSRR podstawy ustr()ju SO'Cjallw 1945 r. ·n ie były w ogóle za«łużo bejmujący oozywiście tylko zbroje- o dostarczeniu broni, przymusowej
na" ukazuje Stany Zjednoczone w której Zw iązek Radziecki rozbił stycmego. Miniony okres przynlótl
ue, w 1948 r, urlłużyły s1ę według nia wl~ne (bea: :finansowania gałę dewaluacji __: postawa tych rządów
wojenną nowe osiągnięcia krajów demokracji
machinę
oficjalnych statystyk na 3,2 millar- zi prizemyistu, a:wjązanych ee zbrojesamotne wobec Rosji. najpotężniejsz ą
raczej
śv.iata, tow., Stalin nakreślił · ludzko- ludowej we wszyrtk<ich dziedzina.eh
dów dol. Mimo te.I sytuacji zyski ni.ami j bee innycll ipo·średnkh wy- sprowadza się do poniżającej' służal·
i ści' taki program:
Sprzymierzeńcy , wspomagani
życia. W nlehywałyro tempie :rośnJe
dwóch największych monopoli sta- datków wojennych), wynosi 13,5 mi- czości ubogich wasali wobec możne
uzbrajani za 28 miliardów dola„Zadanie polega nie tylko na tym, doehód narodowy tych państw, na
.Iow:vch United States Steel C011JłO• liardów dolarów, to znaczy 31,9 go protektora.
aby wygrać wojnę, lecz również na przykła.d: o 24 proc. na Węgrzech ł
rów kierują się na ubocze.„ Pora.łiion i Bethleen Steel Cori>orarti011 proc. ogółu wYda.t.k6w b-uclietowycb.
l;'ootentaci Wall-Street przeliczyli
tym, ażeby uniemotliwić- wszczę o przeszło 20 pr1XJ. w Bułgarii w
wzrosły w 1949 r, z 210 mili01Dów do Na 1950-51 r. ma on być Jeszcze
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cie nowej agresji i nowej wojny, porównaniu z okresem przedwoje.n.
podwyisrony.
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nie chcą doJl,tinacji amerrkańsklej,
jennycll budżetów państw bloku
czasu".
czego, nikt nie chct1 walczyć..."
11
amerykańskiego „sposobu zycia",
(Przemówienie z dnia 6 listopada atlantyckiego są wyrazem troski o
zewnętrznej
szerokich
postawą
z
związku·
W
przede wszystkim nie „ chcą cier1>ieć
poprawę bytu mas pracujących on2
1944 r.),
Europie Zachodoligarchię mas ludowych w
Realizacja takłetro prQJ1'amu poli- dalszego "rozwoju planowej gospoTego ~odzaju p1>lityka oczywiście I anty • amerykańska l podlega ka· i umierać zanieamerykańską
chcą być mięsem ar- niej i trudną sytu.acją
fin;m!!Ową,
g!)spodarczą, tyki za.gra.niemej przyniosła Związ darki Jako Jedynie trwa.Jej podstanie jest do pomyślenia bez JWałtow- t:ze do 10 lat więzienia.
dla amerykańskich ban.kie· wzmaga się opór przeciwko zbyt wfol kowi Radz.leckłemu ogromny wzrost wy w.zrostu dobrobytu.
_wprowadzenia matnim
Odpowiednikiem
nego ataku na resztki demckra.tyczrów.
'J,'en ogromny rożmach rozbudowy
a•utorytetu na arenie mlędzyna.rodo
nych praiw na.rodu a1neryka!iS'kiego, tego „totalizmu" na wewn11itrz w
Nawet do niektórych Ameryka- klim obci~żeniom, narzucanym tym
się pomimo zorbez a~ku. na stan posła.dama klasy rządzeniu .krajem jest proklamowa nów docierać zaczyna ta prawda i krajom przez Amerykanów na cele wej oraii popa.role mas ludowych ca- i rozwoju dc·k onuje
To~ orra.nizatorzy ganilzowa.nej przez imperialistów l
łego świata.
rob&tn~~J. bez okrutn.ego terrO'rU na przez sekretarza .stanu p. Ache- stąd np. rnelaneholijne rozwaiania
atlantyckiego ich arentury dywersji, _szkodnictwa
agresywnego bloku
·wobec Po:-tępowycb zywiol6w w .Aona w sposób uroczysty, z biciem w tygodniku „U. S. News. and World wojenne.
Amerykanie zaś są bardzo niezado wyłażą ze sk6ry, ateby nle dopuścić i raspodairczej dyskrymlnac.fł w hlln
StllJJlu~ ~.~ony~h, wszech~la- w bębny I dęciem w trąby, amery Report" z dnia 24. 2. 1950 r.
dlu międzynarodowym, KraJe demoich zda- nawet do rozmów z ZSRR.
woleni ze zbyt niskich dey pol1kj1 pohtyc:meJ (F. B. I.~ •.led- kańsk& „totalna dyplomacja". Total
usiłują kracJi Iudowe_j zawdzięcza.ją swoje
anglosascy
lmperla.lłści
„Polityka USA szybko przesta niem - budżetów wojskowych kranym sł°"'.'cm bez ~a!t 0';VneJ 1 bez- na dyplomacja to symbol amerykań
WS0ystkie wnioski młą.rnięcla · głównie codZlennej, bezstorpedować
je być atrakcyjna dla Europejczy jów paktu atlantyckiego.
względne.J faszyaacJi zy01a pol!tycz- sklej polityki agresji i wojny, to gro
przeciwsta- interesownej pmnooy Zwtiązku RaZwiązku Radzieckiego,
zenie bombą atomową i wojną ba·
nego.
wfają się zaka.zowi broni atonmwej dzieckłet'o. wza.iemnej pomóey i mo.
Rmpętanie nag1>nkl antysowiec- kteriologiczną, to dalsze podrywarozwiązania,
Przeciwieństwa
I skutecmej kontrol{ nad tym za.ka- bllizacjł wszystkkh zasobów kraja
Jriej, szenenie nastrojów pandcz- nie autorytetu ONZ, to wszecłtwła.
zem, występują pn;eclwko wnlo· dla celów sooJal~tycZJtego uprzemynyclt, histeria wojenna - oto środ· dza Wall - Street nad państwami
rozkład pchają
skom o redukcji zbr-0.Jeń, o zawar- słowienia, jako pod~tawy d-alsze;o
ki pomocnicze dla spętania mas i marshallowskimi, to dalsze łamanie
ciu paktu pięciu mocarstw dla umoc swojego, wszechstronnego rozwoju.
ostatecznego sfaszyzowania Stan6w umów międzynarodowych, to orgaNa Dalekim WschOdzle l>ólmilła:r
pokoju, łamią um<>Wy pocznlenia.
Zjedn.oczonych. Polic~ i F . B. I. sto- nizowanie hltlerowsko - amerykaó·
faszyzują. Niemcy Zachod- dowy nar6d chlń!lkl · przypłeezęto•
damslde,
Rośnie dla przemysłu angielskiego
sują.· naJbardzfoj gangsterskie meto- skich Niemiec Zachodnich,- to rozW tych wąrunkach, przy coraz
nie i Ja.ponlę, wtrącaJą się brutalnie wal swoje hlstorYC'ttle <zWycdęstwo
dy w stosunku do „po.de~yeh''· paczliwe próby wstrzymania ruchów strzejązy.ch objawach kryzysowych i francuskiego groźba ze strony kon- w wewnętrzne llJPl1llWY innych państw, sojuszem ze Związkiem Radzleckhn.
Prasa i radio dzień w d.zdeń oglu- wyzwoleńczych narod6w Azji, to w Stanach Zjednoczonych, przy zwie cernów zachodnio-niemieckich, Oi 'lno interweniują zbrojnie
p.rzeclwko Dwa nadwlększe narody świata w:v•
piaJą swoich czyteln.lików i słuchaczy przystosowanie całego aparatu dy- kszającynt się niedoborze
budżeto wanych przez monopole amerykań narod1>wo „ WY'lJWOleflczym ruchom raziły swą nieuomną wolę walki
przed komunistycznym
strachem
podporząd
objawy
już
Widtimy
skie.
przeciwko odrodzeniu imperializmu
na całym świecie.
niebezpieczeństwem 1 rzekomą nie- plomatycznego dla celów wywiadu. wym i coraz to większym naclsk!t
To dywersja w krajach demokra- Kongresu na oszczędności, powstaje kowania przemysłu francuskiego WJ>rew prowoka.cJom fmperja.lł japońskjego lub ja1kiegolrnlwiek Incji ludowej, to bezczelne kłamstwa zagadnienie, jak rozwiązać problem na skutek dyktatu amerykańskiego stycznych mocarstw t ich agentów - nego państwa, które by zjednoczyło
uchronnośclą wojny.
deficytu dolarowego Europy Zachod- - tym właśnie koncernom zachodnio prawicowo - s~•ldemokratycmycb się z Jap<mią w cela.eh agresJL
i natrętna propaganda.
Towarzysz Stalin pisał:
niemieckim. Konkurencja ni~młecka,
niej. '
„Ażeby prowadzić wojnę, nie
W tej totalnej dyplomacji niepoa dodam nawiasowo i japońska, sta·
dość wzrostu -zbrojeń, nie dosć
zaostrzają sprzeczności
Sytuacje
je się jednym z poważnych czynni·
całym świecie
organizowanla nowych koalicji. ślednią rolę odgrywa zdradziecka
szajka. Tito, KaNlela, Ra.nkowieza, mi~zy tymi gałęziami przemysłu ł ków, rozsadzajlJcych uwikłany w
amery
pr:tez
Dyrygowana
Dżilasa.
Koniecznym jest jeszcze w tym
Zjednoczonych, sprzecznościach świat kapitalistyczrolnictwa Stanów
walczą
celu wzmocnienie zaplecza . w
kańskich totalnych dyplomatów ban które zainteresowane są w możliwo ny.
krajach kapitalis.tycznych.
p0koju Jest
Z\VYclęstwa obozu póko,Ju i socda· słę aotłdarnoścl oboi;u
Ila ta odegrała rolę prowokatorską ściach jak najwit'kszego eksportu -do
I czym więcej tych przeciwieństw
Żadne państwo im,p erialistycz na sesji zgromadzenia ogólnero Europy Zachodniej, na który krajom nie do rozwi9zania, . czym szybszy llmnu 7iWlększyły wśclekłołó zdeina. nas~ wygraną. Kałde nlepowodze.
ne nie może prowadzić poważ- ONZ, chce się zasłużyć jako kanał tym brak dolarów, a tymi gał~a proces gnicia i rozkładu, tym silniej skowanych podżegaczy wojennych i nie amerykańskfoh konftllclttów w
nej wojny, jeżeli nie umocniło dywersji Stanów Zjednoczonych w mi przemysłu, które obawiają się sze i tym aktywniejsze stają się !li· ujawniły równocześnie ich słabość. Eur1>pie Zachodniej. a w szczeg6Inokonkurencji eksportu europejskiego ły pehaj11ce do awantury wojennej,
uprzednio swego własnego zaple krajach demokracji ludowej.
Należy się epodzl.ewaó 1orlłC.zko ści w Niemczech Zachodnich, jed
Stanów,
na rynku wewnętrznym
cza, nie okiełznało „swoich" rowych WY11łłków azybklej remilłtaty nliłlzym :rnrycięstwem. Sled%1my z uZ lokajską gorliwością uczestni- eksportu, który mógłby w pewnej l!o szukania wyjścia w wojnie.
botników, nie okiełznało „swo·
N a rozkaz z Waszyngtonu burżu zarji i faszymcJi Nłemłec, uczynie- wagą i życzliwością. wzrost wply·
ich" kolonii. Stąd stopniowa fa- czy w podłej, oszczerczej kampanii mierze zaspokoić głód
dolarowy azja. krajów marshallowskich z upo- nia z nich kuihi zbJ'ojenjoweJ l do- w6w I rozmach pracy Ogqlno-NleZSRR. Pi owych krajów.
5 zyzacja polityki rządów ftnperia amerykańskiej przeciwko
dobaniem przeprowadza forsown' fa stawcy mięsa a.rma.łnle10 P?Sy rów· mlecklefo Frontu Narodowego, 110sząc o polityce wykorzystania kliki
listycznych".
noczesnych próbach zaklaJstt-owania szące10 ha.!l& Wa<lki o rJednOC'l;one,
szyzację swoich krajów.
amery•
wewnętrzno
Sprzeczności
pr;zez „totalną dyplomację"
Tito
m4ęazy a.tlantyckiłmł dehlokra.tyczne Niemcy, opal'te o
We Francji zamyka się do więdeń sprzeczności
Achesona, „Economist" podkreśla z kańskie nie wyczerpują bynajmniej
(Stalin, tom. X str. 282).
Pr!yjaźń ze Związkiem Rad7;iecklm i
Jednym z ostatnich przejawów tej cyniczną otwartością, że osiągnięto zagadnienia. Narastają sprzeczności zwolenników pokoju, obrońców niepo wasalami.
krajami demokracji ludo"'°eJ, reallanglo-amerykańskie. Nie jest dla ni- dległości Francji, prześladuje robotByło by lekkomyśln«Mcl~ nie wi·
polityki, mającej na celu „umocnie to za nędzne wręcz ~chlapy:
ZUJl\ce prorram poczdamski t wcho„Zyski tej polityki 0 wlele kogo tajemnicą, .że napór · amerykań· ników cudzoziemskich, w tej liczbie dzieć płynącej st~ grołby dla poko. dząee .1ako powatny element w
nie" zaplecza jest uchwalenie przez
Włoszech rzlłd stwa- Ju światoweio, było by prze.tęp•
we
osła'Qia coraz bardziej spoistość Polaków, ski'
przewyższa.tą wydatki. W rzeczy
komisję prawną Senatu Stanów Zje
Brytyjskiego i podcina je· rza atmosferę wojny domowej, poli- stwem nie. widdeó plynlłCYCh 9łąd skład demokra.t)'cmego, aniylml)ewistoścl bYJI' to najtańsza t naJ Imperium
!!nncz"onych projektu t. zw. Ustawy
w Azji. Jest też wiaocz- cja strzela do delltonstracji robotni· dla nas nlebeZJ)iec.ieJ\atw. Totet nłe rla list:vcznego 9b0zu.
po1ycje
go
zyskowniejsza ze wszystkieh do
Mundta. W myśl teg() projektu kał
Ruch prz~ciwko wojnie op.mia
strategia czych, przygotówuje się rozprawę z może być Pbł&ka, który by nie był IZerolde
tychczasowych tnwestycJI · za- ne jak na dłoni, że tzw.
da · krytyka nądu, kaida wypomasy kra.,Jów mar1hallow·
chleba
i
ziemi
pokoju,
:ilyWotnie zaiinterell<1W&ny we wzro·
' „J,>~ktu atlantyckiego" prowadzi nie· żądajQcymi
chodnich".
wiedź w obronie pta.w demokratycz
sklch. Przybrał on we Fra.no.Jl, pod
chłopami.
i
{(ażdy
pok1>Ju.
robotnikami
obtnu
petęgi
~cie
po·
morskiej
podcięcia
do
uchronnie
nycb, w obronie pokoju, każde iąTakim jest obóz imperializmu, re· sukces Związk9 Radzltekle10 jest kierownlctwehl KomunistycznP.J Pa.r•
Jeżeli zsumujemy WYdatki wojsko t~gi brytyjskiej, która jest jej głów
danie podwyżki plac może być zaIDalsZY cia.g na $1br. 3-cieJ)
i wojny.
akcji
• na.azym sukcesem.. katcie Jlll\OCnienie
mocarstwa.
jako
sihl
Dl!
dzialalneość we. w:vdatki na „totalną dyoloma
kwalifikowane lako
d.7Jielą.cy

nasze przewidywania
co do fiaska planu Marshalla·

I

I

kryzysu
Objawy
w Stanach Zjednoczonych

N·a rody Europy Zachodniej nie
za
i

Pokojowy program
prog1·amem

•.

·i

ZSRR -

faszyzacja
polityki USA

nie do

do awantur

gnicie i

wojennych

„.

Milionowe masy na
przeciw imperialistom i agresji

Jr ~T_____..____..._....-.___~--.----------------------------------------------------------------------------------------S-tr. .3.

Zadania·P.artii w Walt:e onowe kadry

na.. tle § .q ·t uacji oqól.nej
Referat przewodni_czącego KC PZPR towarzysza Bolesława Bieruta
na IV. Plenarnym Posiedzen tu Komitetu· Centralnego
tDokońc.zeme. ~e sbr. 2-giej)
tli Francji wielki rozma<:h i malazł
całą gamę form _ od akcji strajkowej 0 podwyżkę płac aż do starć
1 policją na tle solUlarncj
odmowy
prC1dukowania
I transportowanlia
broni pl'zeznac:ronej na brudną wojnę w Vietnamie, na agresję przeolwko ZSRR i krajom demokracji
ludowej. Na.ród francuski wysuwa
żąda.nie uwolnienia Frarw.tt z nie·
woli dolarowej i p.r zywróce.nia jej
prawdziwej suwerenności.

I

francuskich braci • .)wnież holenderscy, dla w 105 proc„ oleju surowego w 12 proc„

przykładem

swoich

rą~ sympa.t1ę wśród wszystkich lu.
dzi pragnących pokoju. Rośnie akcJa

w kraJ'.'-ch paktu atlantyckiego za wy
stą.piemem z tego a.gresi'-wnego bloku.
Po. prze_lomow~ dla historii Azji
zwycięstwie
Cllin Ludowych walka.
na.rodowo.wyzwoleilcza na. tym konty
nencie rozwija się 1 potężnieje. Na..
ród vietna.mski odpiera zwycięsko ata.
ki francuskich i amerykańskich impe_
rialistów. Wzmaga. się ruch narodo.
wo_wyzwoleńczy w Indonezji, w Birmie, Malajach, Indiach i Syjamie.
Do walki z imperializmem i wojną.,
z agresją. amerykańską
przystępu,ią.
coru nowe miliony ludności południo
w0-2.oinerykańskiego kontYBentu,
trak
towancgo dotychczas przez plutokra.
tów nowojorskich. jako ich własne po
dwórko. Po raz pierwszy w historii
przyjmuje zorganizowane formy wal_
ka 160 milionów Afrykańczyków.

włoskich

Ru ch poko1· ownł:1

osiąg·nął

wyższn

Jak widać rosna na całym świecie
siły <!Wolenników pokoju. Do ich sk-ln
solidowania. przyczyniło się w dużej
mierze zdemaskowanie roli oligarchii
ffnansowt~j
Stanów Zjednoczonych,
ujarzmiają.cej narody,
które dostały
się pod jej gospodarcze
i polityczne
wpływy,
zdemaskowane zostały
wszystkie międzynarodówk!i .zdrajców- od rozłamowej żółtej międzyn&.1:>.
dówki za.wodowej przez OOMISOO,
zic!oną.

międzynarodówkę

kułackę

tJ

•

etap

nown,
tJ

zwycięstwo trwałego pokoju na całym
.świecie.
Jak widać, miniony okres przyniósł
dalsze przesunięcie się sil na. arenie
liwiatowej. Powstała. nowa sytuacja.
Ruch pokoju osią,gnął nowy, wyższy
etap i przeszedł do nowych, bardz~ej
skutecznych i bardziej zorganizowa.
nych form walki. Znalazło to swój \Vy
ra.z na Trzeciej Sesji Stałego Km..111.
tetu Obrońców Pokoju w Sztokholmie,
poprzedzonej 27 konferencjami kra.jowymi, przyjęciem przez szereg parła.
mentów, między innymi i przez nasz
Sejm uchwał solida.ry.zujących sit z
qda.Diami Stałego Komitetu.

i

titowskich prowokatorów do Watyka.
nu, który z orientacji · prohJ.tlerow.
&kiej w okre11ie wojny przeszedł obec
nie na orientację niemiecko • amerykańską.

Walka o dalszy rozwój pat1stw,
które· .zbudowały socjalizm, lub teł
budują jego zręby, walka. klat1y robotniczej narodów wyzyskh.a.nych przez
ka.pitałizm,
walka na.rodowo.wyzwo.
leńc~ą krajów kolonialnych i walka o
suwerenność
narodów, zagrożonych
przl!z ekspa113ję amerykańską., łączy
1ię w jeden nurt
walki przeciwko
ciemnym siłom wojny. Każdy cios
wymierzony w tej walce uderza w si.
ly imperiaJ.izmu
wojny, przybliża.

Od Sesji Sztokholmskiej, która pro
kia.mowa.la niezłomną walkę o zakaz
broni a.tomowej i o kontrolę energii
a.tomowej, armia. obrońców pokoju roś
nie nieustannie na sił:u:h. Akcja zbie.
rania podpisów pod Apelem Sztokholm
skim mobilizuje do walki przeciw woj
nie setki milion6w ludzi we Francji
Belgii, Holandii, Norwegii, w Anglii
i w Stanach Zjednoczonych, w AUlltra.
lii i Ameryce Łacińskiej, w A.zji i w
Afryce.

Wkład

Polski w walkę o pokój
. sprawą naszego honoru

Akcja. zbierania podpisów nie ma
nic wspólnego .z mdłym rozbrajają.
cym pa.cyfizmem, a. wysuwa konkret
ne, mobilizujące 1 dające się zrea.
lizować cele. Każdy pod;.Ji~ zeb 1y
pod Apelem Stałego
Komitetu
Obrol1ców Pokoju, to jeden żołnierz
więcej dla. wielkiej armii wa.lezącej
.z wojną.
Coraz to nowe miliony skuplajf!!
się . w szeregach obozu, którego pod
stawową sUą jest Związek Radzice
kl, . a Kierownikiem i Chorążym

Wielki Stalin. Polska traktuje jako
sprawę swojego honoru wniesienie
jak największego wkładu w tę
wspóln!J walkę. Z niesłabn,cą energilł i czujnością będziemy zwalcza.li
bezlitośnie wszystkich wrogów pn
koju, wszystkich jawnych i ukrytych agentów zwierzęcego imperia
lizmu.
Bojowy, mobilizuj~cy masy do
zdecydowanego oporu przeciwko po
diegaezom wojennym, ruch w obro
nie pokoju reprezentuje ogromną
silę
mogącą narzucić swoJI\ woli:.

I

Polska Ludowa rozwija i umacnia
swoją gospodarki!
Stanowiąo ogniwo ogólnego frontu pokoju Polska rozwija i uma·
cnia swoją gospodarkę.
Silne tempo rcJzwoju gospodarcze·
go, charakterystyczne dla naszej
gospodarki w okresie odbudowy zo
stało utrzymane również w pierw
szym roku Planu 6 • letniego. Cy
fry wykonania planu produkcji za.

okres styczeń - k'IVieeień bieżące
go roku wskazują, ze aktywność
klasy robotniczej, lepsze zorganlzo
wanie naszej gospodarki, prowadzi
do przekroczenia zadań produkcyjnych, wyznaczonych przez plan, mi
mo iż w tym roku plan stawiał bar
dziej trudne i naprężone zadania,
niż w latach poprzednich.

Wykonaliśmy

z nadwyżką całość planu
produkcyjnego przemysłu

W pierwszych czterech miesiącach
br.„wykonano z nadwyżką całość planu
produkcyjnego przemysłu, przekro·
czono o kilka procent plan proclulc
cji wielu podstawowych surowców
i półfabrykatów przemysłowych.
W wyniku realizacji uchwały Ra
dy Ministrów o środkach zabezpieczenia. wykonania planu produkcyj
nr.go w przemyśle węglowym, przemysł ten wykonał plan
produkcji
węgla
kamiennego na okres styczeń kwiecień w 104 proc. Plan
produkcji ropy naftowej wykonano
w 106 proc„ energii ~lektrycmej w
105 proc„ stali sur,owej w 103 proc.;
ru(.ły żelaznej w 104 proc., wyro.bów
walcowanych w 104 proc.
Produkcja w okresie styczeń kwiecień przewyższa przy tym poważnie produkcję analogicznego, okresu ub. roku!
Tak np. energii
elektrycznej wyprodukowano o 15
proc. więcej, niż w odpowiednim o
kresie roku ubiegłego, węgla kamiennego o 8 proc. więcej, ropy
naftowej o '7 proc. więcej, surówki
źelaza o 9 proc. Produkcja stall su
„owej jest o 10 •proc. wyższa, a wy

mydła

o 84 proc., oleju su dużych zysków i wypierane z handlu /

Zadaniem orga.nizaeji

partyjnych

b~lgijscy, no.~escy i niemieccy robot- 106 proc„ piwa w 109 proc., cukier- rowego o 14 proc„ plwa o '76 proc., przez sektor socjalistyczny, przerzu. i związkowych w przedsiębiorstwach
c&jlJ się często do nielegalnego han- handlu uspołecznionego jest podniesie
cukierków i czekolady o 66 proc.
nicy odma.WlaJ.łł. wy~owywama bro. ków i czekolady w 106 proc.
Oznacza to znaczne powiększenie
ni amerykań~kleJ. AkcJa ta. bu~zi go.
\Vykonanie :t nadwYiką planu dl~ ł~ńcu~z~o~vego lub skl!pują ~ nie świadomości kia.s:owej i solida.mo-

Podobnie i klasa. robotnicza. Włoch
211Vłasz-aza. włoscy robotnicy portowi'
za.myka.ją.
porty włoskie dla. dostaw
an1erykańskiej broni. Ani nadzwyczaj
ne ustawy. ani represje i salwy do
strajkujących
robotnikó'v czy chło
pów, konfiskujących leżące odłogiem
ziemie, nie są w stanie rozbić kiero_
wanego przez Komuuistyczn~ Pa;rt?ę
Włoch szerokiego frontu walki o chleb
ziemię i pokój.
Za

Centralne1 Kom1Sii Kontroh. Partyinei wyełoszony wdmu 8maja 1950 roku (Clęść p1erwszaj

.robów walcowanych o 25 proc.
Przemysł
materi•łów
budowlanycb wykonał plan produkcji cementu portlandzkiego w 106 proc„
wapna palonego w 105 proc., nato\Diast plan produkcji cegły został
wykonany w 86 proc. Jednakże ml
nio niewykonania planu, produkcja
cegły była wyższa o 50 proc„ niż w
okresie styczeń - kwlcdeń ub. ro
ku. Produkcja. wapna palonego była wyższa o 20 proc„ niż w olu'esle
stycze6 - kwiecień roku ub., produkcja cementu portlandzkiefo o
10 proc. Plan produkcji ciągników
wykonano w 111 proc., co oma.cza
wzrost w stosunku do analogicznego okresu 1949 r. o 75 proc.
Obok rozwoju produkcji środ·
ków wytwórczych, poważnymi suk·
cesami może się poszczycić . prze-

produkcji w stosunku do okresu produkcji przemysłowej większości
styczeń kwiecień roku ub.
Tka- artykułów świadczy o tym, że aknin bawełnianych wyprodukowaliś- iywność mas pracujących pozwala
my więcej o 10 proc„ tkanin welnia na pokona.nie trudności i na osią
nycb o 22 proc., jedwabnych o 28 gnięcie i przekroczenie trudnych na
proc., obuwia o 47 proc., papieru o I wet

Jak najszybciej ujawnić i usunąć
niedociągnięcia na niektórych odcinkach

I

Przy pomyślnym wykonaniu pła nad 80 proc. planu; owsem ok. 90
nu produ'!cjl przemysłowej w ca.łoś proc. planu, ziemniakami ok. 45
ci, na niektórych odcinkach plan proc. Do zespołowego siewu w tego
za okres styczeń - kwiecień br. rocznej ka~panli siewnej przystąpi
nie został wykonany. w szczegół· ło~ 584. _społdzielni . produ_kcyjnych
ności Ministerstwo Przemysłu Cięż- ca1kow1cie i__79 spółdzielni produk
.
cyjnycb częsc1owo.
kiego nie w!.kona!o w ~OO pro.c. ~la
w Państwowych Gospodai-stwacb
nu. proclultCJI surowki zelaza. 1 m_e· Rolnych akoja siewna przebiega
ktorych innych. ~rtykułów hutm- szybciej i spraiwniej, niż w indYWdczych, motocykh 1 rowerów. Plan dua.lnych gospodarstwa-Ob chłop
produkcji obrabiarek do metali ·r o skich. Do dnia 2 maj11. br. w Państał wprawdzie wykonany w 105 stwowych Gc.spoda.rstwach Rolnych
proc., jeżeli chodzi o ilość sztuk, je obsian-0 około 111 proc. planowanej
dnak pod względem tonażu plan pow.ierzchni pszenicy jarej, 97 proc.
zo~ti_i.ł wxkonany tylko w 84 ~roc.
owlerzchni jęc:mnienia jairego i 101
Ministerstwo Przemysłu
Lekkiego P
•
wykonało plan produkcji cegły w proc. p~lerzchnl o~a. AkcJ~ ~ew86 proc., chociaż produkcja
cegły na przeb_iega. w t1.posob ba.rdzte,J piallyła wi"ększ~ 0 50 proc., ru·z· w okre n.owy, niż w latach ubłe_glych. Zada·
w j n i d
sie styczeń _ kwiecień ub. r.
ma produkcy e n YW1d uaInych gosp-Odał'stw chłopsklch zostały doproTe fakty niewykonania planu nie wadzone za. po.Uednfotwem państwomogą być uznane za normalne.
wej arutµnistracji rolnej do gmin i
W socjalistycznej gospodarce pła gromad. Spółdzielnie produkcyjne
nowej nie wystarczy wykonywać oraz chłopów mało- 1 średniorolnych
plany produkcji ministerstwa ogó za.o.pa.trzonu w materiał siewny, wY·
Iem. wg. wartości, trzeba także wy pr~ukowany w P~R i w bJokMih
konać plany produkcji poszczegól- na61ennyeh Centra.ł1 R~j Sa·
nycb artykułów i w planowanych mopomooy Chłopskiej. Uruchomiono
asortymentach,
trzeba także, a.by kredyty na akoJ_ę siewną dla gospo-każdy Centralńy Zarząd, każde Zje darstw m~ło i .sredniol'Ol.nyoh. Pafidnoczenie, każde przedsiębiorstwo st~owe ~rod~i maszynowe,_ spoii zakład wykonywały swój plan. dzielcze. osrodki maszynowe 1 TO~
Niewykonanie planu produkc)i po· zapewmly l~zą i staranniejszą,_ niz
szc:i:ególnycb artykułów przemysło w laitacb ubiegłych obsługę techwych świadczy 0 niedociągnięciach niemą. Dosła.wy na.wozów sztuczw organizacji produkcji planowa- nych WV-OSły w I kwarta.Ie tego ronia ł· kontroli wykonani~ planu.
ku, w porównaniu z odpowiednim
.
okresem reku ubległqo, o przes2lo
. ~ied_ociąg'.' 1 ~cla te na.leży najszyb 49 proc. Pny ogólnym. pomyślnym
c~e~ ~awnlc 1, usuną-O, aby przezwy przebieg11 akoji siewnej, nied~cięzyc irudnosci
w na~tępnych tecl)nie szybko pnebiega llkwidaeja
kwartałach odrobic zaległosci.
odłogów. Władze miejscowe, organiPomyślnie na ogół przebiega. tego zac,Je partyjne . i ZwJą:r.ek Samopo··
roczna akcja siewna. Według d:mych mocy Chłoi>SkieJ winny zmobllizo·
podanych na. koniec kwietnia br. wać wszystkie siły, a.by wYkOJ'ZY·
w całym kraju obsiano: pszenicą stać 'POzosta,jące je.nc?.e tyrodnie dla
jarą około 90 proc. pia.nu zasiewów maksymalnego wykona.nda
planu
wiosennych, jęczmieniem ja.rym po- likwidacji odłogów.

!

Sukcesnl:J W dziedzinie rOZWOJ. U
. . rolne1'
pro duk CJl

cia.

produkujący artykuły
Pnemysł włókienniczy

spoży

łecznionego.

l!ici kla.sowej pracowników ha:ndlo.
h
ta.ki poziom, a.by ułatwienie
wy.c na
.
działalności spekulacyJnej ze strony
pewnych elementów, kt6re wkradły
się w szeregi pracowników ha.ndlu 11.
społecznionego,
nie miało miejsca.
Jednym ze środków walki ze spekUla..
cją jest zniesienie wszelkich ograni„ handl d t u
postaci
cze„ w.
u e a cznym w
spr~edazy.
~kUlów. na.
b~ny,
l~g1tyJllaCJe ~wi~zkowe itp· Ogra.m~ze
ma te ostatmo me tylko me stano~ły
z~pory dla s:pekuls,ntów, ale przeciw_
me - w wielu wypadkach - były
przez nich 'W!korzyatywane i raczej
utrudnlały, niż . ułatwialły ma.som ;>ra._
cującym nabycie bardziej poszukiwa.
nych towar6w. Wzrost maay towarowej
i rozwój sieci h~ndlu uspołecznionego
umożliwil zniesienie tych ogra.nicze1'..

Klasa robotnicza uzyskała szereg nowych
osiągnięć socjalnych
Niezależnie od poprawy materiaLc
go zaopatrzenia mas pra.cują.cych w
okresie, kt6Ty upłynął od III Plenum
Komitetu Centralnego naszej Partii
klasa robotnicza uzyskała szereg no-.
wych osiągnięć socjalnych.
Uchwała
Rady Ministrów z dnia.
ao.m. ub. r: o ,,KARCIE GóRNIOZEJ", przyznała. l!Zereg przywilejów
pracownikom górnictwa wtglowego.
Przywileje te ~astępnie w pocqtkach
marca r.b. rozci(!gnięto na górnictwo
rud i kr115zców oraz materiałów ogn10

trwa.łych.

Nastąpiła WYDATNA POPRAWA
PLAC w hutnictwie żelaza dln
pracowników zatrudnionych w typo_
wych robotach hutniczych.
Za.warto NOWY UKŁAD ZBIORO_
DLA PRACOWNIKóW P.At<STWOWYCH GOSPODARSTW .ROL.
NYCH, który unowocześnił stosunki
pracy „w 'l>.G.'.R. 'i dal róbotn'ikdm rol.
nym wszelkie uprawnienia. .z których
korzystają. robotnicy przemysłowi, mię
dzy innymi, rozciągaJą:c na robotników
rolnych dodatki rodzinne. Sejm trstawodawczy uchwalił sz,ereg ustaw rozszerza.jących dotychczaaowe u prawnie·
nia pracujących. Robotnicy po roku
pracy w z&kładzie otrzymali prawo do
12 DNI PŁATNEGO URLOPU za.miast do~chczasowych S·miu. Ustawa
WY

dla. pracowników zatrudnionych przy
pracach szkodliwych dla. zdrowia. lub
szczególnie uci~liwych. Inna usta.wa.
przewiduje
możliwość SKROOENIA
OZASU PRACY dla. osób za.trudnio.
nych przy praca.eh szkodliwych lub
szczególnie uciążliwych do 6 GODZIN
DZIENNIE przy utrzymaniu pełnego
dotychczasowego zarobku za 8-mio
godzinny dzień pracy. Ustawa z 4.n
r. b o FUNDUSZU Z.AKL.ADOWYM
stanie się źrvdłem dotacji przedsię_
biorstw państwowych na ponadplano.
we inwenycje kulturalne i socjalne,
na ponadplanowe budownictWo miesz.
kaniowe, na. zasilenie dodatkowymi
środkami budżetu wydatków
socjalnych przedsitbiorstw przemysłowych
i na indywidualne ~a.grodzenia. wy
rói!niających się pra.cownik6w. Wymie
nić także należy uchwałę Rady :Mini.
strów o za.Sadach tworzenia FUNDU.
SZU SOCJALNEGO i gospodarki tym
fund~zem porztdkuJiłą.• zaJJ3.dy wy_
da.tkowa.ni:i. 40-miliardowego fundll8zu
na. świadczenia socja.lne.
Utworzenie jednolitego FUNDUSZU
STYPENDIALNEGO przy z.na.cznym
powiększeniu
wydatków na. ten cel,
umożliwia. klasie robotniczej l pracu
jącym chłopom korzystanie w więk_
szej niż dotychczas mierze z możliwo
ści kształcenia swoich d.zieci w szko
łach

wyższych.

usankcjonowała. przyjęte w szeregu
umów zbiorowych PRAWO IWBO'.rNl
Te zdobycze mas pracujących, po
dobnie ja.k i ogólny wzrost ich do.
KOW DO MIESIĘCZNEGO URLOPU
PO lO_ciu LATACH PRACY. URtawa.
brobytu i kultury, zostały umożli
wione przez s:ta.ły rozwój produkcji
Pomyślnie na ogół przebiega rów- SOI NA RYNKU MIĘSA I NAGRO- ta stworzyła również możliwości sto.
1 wzrost wydajności pracy.
-nież akcja kontra.ktacji roślin tech· MADZIC ZNACZNE JEGO. BEZER· sowa.ula URLOPOW DODATKOWYCH
niemych i produktów hodowli. Pod- WY. Skup czterech zbóż był w okresocjalistyczną dyscyplinę
jęta rok temu a.keja popierania ho· sie styczeń - -kwiecień br. o 23 proc.
.
większy, niż w anailogicznym okred~li PoPl'ZeZ politykę opłacalnych sie 1949 r. Doprowadzenie planu
Poważnym hamulcem wzrostu wydaj
ze szczególną siłą należy podkre.
cen, zapewniająca opłaca.lność ho- skupu zboża do ł'!'otnad, uaktYWDie· uości pracy a tym samym wzro~tu ś.lić konieczność walki z absencją. ta.k.
dowli, pomoc kredytowa, dostawy nie mało i średniorolnych chłopów pTodukcji jest zbyt wysoka. jeszcze że w budownictwie, gdzie jest one
pasz i rcnwój kontra.ktacli wydały woikół akojj skupu, w duźy:m stopniu nieusprawiedliwiona absencja na. zakłn szczególnie znaczna. Nagminne były
pomyślne reg;ultaty. Gdy w pierw· przyczyniło się do tych
dodatnich qa.ch pra.cy która w poszczególnych t„ zw. ,poniedziałki murarski.e ", pod.
Wypadkach 'sięga. paru procent ogólnej czas, kiórych nieobecność pewnych
szych czterech mie$ącach r. 1949 2a· WYników.
kup.fono 95.063 ton mięsa o wa.d'l:e
Jaj skupiono w okresie pierwszych ilości przepracowanych godzin.
robotników dezorganizuje prace ory~
poubojowej, w pierwszych czterech I czterech mie!lięcy 1950 r. ·ponad 520
Ta. nieusprawiedliwiona. absencja, gady i zmniejsza. wydajność pracy
miesiącach 1950 r. riakupiono 228.4811 milo. sztuk, podczas gdy w takim ~a
załogi.
Przez zwiększenie dyscypliny
ton. POZWOLIŁO TO CAŁKOWI- mym okresie 19.t9 r. skup wyni'5sł jak i na.dmiema. płynność pracowni. pracy wśród robotników, personelu
ków,
stanowi
wyraz
niettświadomieui:i
C.tE PRzEZWYOIĘŻYC TRUDNO· tylko 249 miln. s~tuk jaj.
pewnych najbardzięj zacofamych ele. majsterskiego i technicznego, można
mentów w klasie robotniczej i bije podnieść przerób roczny o 7 proc.
w ogół pracowniczy, zm.niejszając jego Walka o dyscyplinę i wydajność pracy
w budownictwie posiada. wielkie znaSukcesy w dziedzinie rozwoju pro- Konfekcji w ub. r. wartości około zarobki. Obok szerokiej akcji uświa czenie ze względu na. wa.gę inwesty_
dukcji przemysłowej i produkcji rol 2.411.000.000 zł., w br. wartości ok. damfającej i oddziaływania moralne_ cji, podjętych w rokU bieżącym, pierw
nej i pomyślne rezultaty akcji „H" 7.203.000.000 zł. Radioodbiorników w go oraz za.inicjowanej przez Minist~r szym roku Planu Sześcioletniego.
oraz wyniki rozwoju kontraktacji i ub. r. bli3ko· 14 tys. sztuk w br. po stwo Zdrowia słusznej akcji wzmoże.
Wprowadzenie ZCSllGłowych metod
skupu produktów rolnych, umożliwi- nad 23 tys. sztuk, roweró~ w ub. r. nia. kontroli ze strony lekarzy, stało
pl'a()y oraz -7JIDecba.nizowanie proce·
ły znacznie le1>sze 1v rb. zaopatrzenie ok. 9.900 sztuk, w br.
ok. 12.300 sit koniecznym zasto3owainie sankcjl sów
produkcji
budownictwie wyza. nieusprawiedliwione opuszczcuic
rynku i szerokich mas pracujących sztuk itd.
wołuje konieczność zmia.ny norm i
w artykuły konsumcyjne w okresie
Całość obrotu handlu detalicznego, godzin pracy. trchwalom~ przez Sejm
zwalczania a.bsen dostosow:mia łeb do neczywlstyclt
przedświątecznym.
państwowego,
spółdzielczego i pry· ustawę w spraiwie
Tak np. w marcu i kwietniu ub. ro tvatnego wzrosła w pierwszym kwar cji ogół robotniczy przyjął ze zrozu. warunków. Dotychczasowe nonn3
ku dostarczono na potrzeby rynka tale br.w porównaniu z pierwszym mieniem i aprobatą. Zadaniem c:ganL tkwiące jesze7.e kon:.enla.mi w sta·
rym kapitalistycznym systemlt> pra ·
w sumie ok. 56.000 ton mięsa i tłusz kwartałem roku ub. w cenach porów zacji partyjnych, dyrekcji przedsię· cy, stwarzały niesprawledHwe
wa
czów zwierzęcych, w tym samym o- nywalnych o ok. 30 proc„ a obroty biorstw i rad zakładowych, jest do.
dla pracujących . W nieiktórycli
kresie br. ok. 89.000 ton. Masła odpo uspołecznionego aparatu handlowego pilnowanie ścisłego i w całej pełni wy runki
wiednio ok. 2600 i 3200 ton, jaj ok. przekroczyły blisko dwukrotnie po- konania. tej ustawy w stosunkU do rodzajach robót łaotwo było je wieło.
krotnie przekroczyć, gdy w innych
92' miln. sztuk i 104 miln. sztuk. ziom , pierwszego kwart. ub. r. Do wszystkich zakład.6w i instytucji. Wte były
trudne do wy.kon ania Ohecn!t'
Również znacznie zwiększone zostało szybkiego wzrostu obrotów uspołecz dy usta.wa ta. sta.n.ie sit jednym z po.
wprowadzić
na.leży
n11we nl}Tft]y
zaopatrzenie przemysłowe w artylm- nionego aparatu handlowego przyczv ważnych instrumentów przyśpieszenfa. techniczne,
oparte na socjalistycz·
ły konsumcyjne. Zaopatrzenie rynku niło się międ:-.y innymi uruchomienie naszego rozwoju gospodarczego i podnym stosunku do pracy i u~lędnia
w marcu i kwietniu ub. r. w obuwie sklepów Miejskiego Handlu Detaficz noszenia dobrobytu i kultury ma.-s pr:i. jące nową zespcłową nrganizacfc:
skórzane wyniosło 1.357.000 par, w nego. co umożliwiło pewniejsze i cują.cych.
pracy i fe; mecha.niza.c-Ję.
br. wynosi 2.304.000 par. Tkanin ba sprawniejsze zaopatr:ęenie ludno$ci.
wełnianych dostarczono w ub. r. ok.
• W końcu I kwart.ału br. sieć skleaktywJ)ości
24 miln. m., w br. ok. 36 mib. m ., pÓw uspołeellnionych na terenie kratkanin wełnianych w ub. r. ok, ju była większa o 52 proc., niź w tym
pozwalają
śmielsze
4.300.000 m. w br. ok. 5.500,000 m. samym okresie roku ubiegłego.

Walka o

pracy

Znacznie lepsze zaopatrzenie rynku
I

w

Dalszy rozwój handlu uspołecznionego
pozostaje nadal jednym z centralnych
zagadnień

Wskutek rozwoju sieci handlu uwyko· społecznionego polepszyła się też, w
nał plan za okres styczeń kwie· pewnym, acz niedostatecznym stopcień w zakresie tkanin bawełnia· niu obsługa konsumentów. Tym nie·
nych w 103 proc., wełnianych w mniej zagadnienie dalszego rozwaju
107 proc„ i jedwabnych w 105 proc. handlu uspołecznionego i usprawnie·
Plan produkcji obuwia. został przc- nia obrotu towarowego jest nadal jed
kroczony o 7 proc. Plan produkcJi nym z centralnych zagadnień naszej
papieru wykonano w 105 oroc.. mY e:osoodarki. Spekulanci nie poddali
niysł

zadań.

w_1elk~ch dosc1ach .np.. m~teriały wło
k:enmcze, trakturnc Je J_ako lokatę!
pochodzących z wyzysku 1 spekulac~1
- kapitałów.' Jest to swoista forma
walki klasowej, prowadzonej przez
elementy kapitalistyczne przeciwko
masom pracującym i państwu iudo'~:emu. . Rzecz j~sna, że zaostrzeme ~alki klasowei. ze stro~y ~pekulacy1nych elernentow kap1tahstycz·
nych musi spotkać się ze zdecydow:i
nym odporem ze strony państwa i
klasy robotniczej. Walka ze spekula·
cją została zaostrzona, a nasilenie
jej winno się wzmagać systematycz
nie. Walka ze spekulacją nie może
być jednak wyłącznie dziełem organć , represyjnych. l\lusi być ona pro
wadzona przy współudziale ogółu
pracujących. Ważna. rola llrzypada w
tej walce praco°\\'-ni}com handlu usp<i

się i próbują swoją działalność koncentrować na coraz to innym odcibku, jak to miało miejsce na odcinku
artykułów włókienniczych.
W pewnych okresach i działach mo
żerny nawet zaobserwować wzmoże
nie działalności spekulacyjnej. Ele·

menty kapitalistyczne, ograniczane
w swoich możliwościach osiągania

Wzrost
produkcyjnej i sukcesy gospodarcze
na
planowanie
W.zrost śwładomośol 1 a.ktywnośei
produk<:yjnej klasy robatniczej umożliwH
rozwój nowych, WYŻ·
SZYCH FORM WSPOŁZAWODNI·
CTWA SOCJALISTYCZNEGO. Ma·
sowy ruch podejm&wania ZOBO
WIĄZA~. mających na celµ przy.
spieszenie obiegu środków obroto
wyeh, który rozwinął się w ostat·
nieb tygodniach w całym kra.ju. ID()·
że przyczynić się do zwolnienia wielomilianlowYch sum, obecnie niePt:odukcyjnle zamrożonych w nadmternych msobach materiałowych,

I nych
w nadmiernych rezerwach
pracy, lub w
zakładu
produkc>JI uwięziJOnych

pienię:
środkac~

wskutel1
nadmiernego przeciągania. s!ę cyklv
produk<'y.fnego. Sumy zw11infone v.
wyntku akcit! przyi:J:)ieszenia ohie1P
.;rn-dków obrotowych hPil" ~"ie n'
r.ele rozwoju gos::>odarc'lcgo kn.ru j
"a poprawę połoricnia mas pracują.
• ~b.

Sukcesy produkcyjne,

os.iągnięte

w ciągu 1949 r. i w pierwsi:vch mies iącach r. 1950 orarz rozw6J ws;pół-

lDals:zv ci>tl? na str. 4-ten

,

•. l

Zadania Partii w walce o nowe·kadry

na t l e §qtua~ji oqólnej_
Rąferat przewodniczącego KC PZPR towarzysza Bolesława Bieruta

na IV Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Centralnego· i Centralnei· Komisji Kontroli Partyjnej wygłoszony w dnm 8 maja 1950 roku-- (Część pierwsza) ··

(Dalszy ciąg ze str. 3-ciej)
zawodn.ictwa pra~y. stworzyły pod·
stawę dla śmielszego pl "!Owania go.
spodarki narodowe1 l uo założenia
więk!IZego tempa
ron . uju, niż to
przewidywały wytyczne, uchwalone
na Kongresie Zjednoczeniowym,
W związku z tym projekt Planu
8-letnlego podlega obecnie prz~pra·
cowanlu i zostanie przedstawiony
na Plenum Kll'mitetu CeJttrą..lnego w
niecHU~'>inl czasie.
RewizJa. projektu 6-letniego Planu
fd7ile w kierunku stworzenia szerszej podsta.wy surowcowej w kraJ11
dla rozwoju przemysłn. W porówna·
niu z poprzednim projektem nastąpi:
wydatne zwlęksJenie kopalnictwa
rudy żelaznej tak, aby wuost wydobycia rudy nie tylko nadążał za
wzrostem produkl'jl sur6wkl t stan.
ale nawet wYPrzedzał tęn woirost,
zwięk11zaji\C udział rudy krajr.nvej w
za®atrzenlu pnemysłu hutniczego,
- lepsze wykorzysta.nie istniejących
zasobów metali kolore>wych. a priede wsz:vstkim stworzenie krajowe.i
bazy miedzi, - rO'LSzer1.euif1 wierceń
posr,iJkiwawczych i eksploatacvjnvch
w obrębie znanych dóz ropy nafto~
wej. - pełnlejs~ wykorzystanie
ni>wo ndkrytych iródeł guu zlemne~o. zwipksunle za.opatrzeonla
llr7Pmysłu włókiennlozego w surowce poohodzPnl11; krajowrg0 przez sil.
nleJuą l'Ozbudowe
'krajowej bazy
włókien sztui-:mych, .,;wiekszenłe
unr111wv rołilin włókienniczych ł sil.
niel~zv wzrost pogł«YWla owlee. -..
wv.1Kt produkaji krajowych ro!illn
oleistych.
W wyniku r>rzepracowar1fa Planu

do świadomości milionów wierzQcych,
walka z każdą pr6bł zwichnięcia
lub wypaczenia umowy, z kaidą pró
bą recydywy wojującego i antyludo·
wego klerykalizmu - w:vmaga wiei
kiego wysiłku i pracy, wymaga pogłę
hienia świadomości szerokich m;ią.

zostaną postawione większe
)V ia~esie stworzenia bazy.

zadania
produk·
cyjnej maszyn i urządzeń· inwestycyjqych, w zakresie przemysłu motoryzac:yjnego i okrętowego, w zak.-e$fe produkcji maszyn rolnl<l7!ych
l na.w0:zów sztucznych, w zakre:de
re>zwo,tu drobnego przemysłu.
W wy11iku dotychcu.sowy<:h do·
śwladcze1i rozwoju ruchu
wn,ólzawodnlctwa pracy zwlęk!lzone zo!itaną pla11owe zadania w 7,akresłe wydą,jności pracy, co ułatwi wykonanie
planu zatrudnienia i przyczyni slę
do poprawy warunków mieszkaniowych i zaopatrzenia pra.cuJ1tcych.
Zosta,n~ powiększone i bllżej iprecyzowane zadania. w -iakredt> pri:Y·
1rotowania. ka.dr kwallfikowan;vch
dla ge&podarltj narodowej, Skontrolowane zostalftl\ dodatkowo pr:rewtdzia.ne na.kła.d~ inwe!ltyeyjpl' z punktu widzenia koncentracji nakładów
na najważniejszych obiektach, zba·
daini>a ekonomicznej efektywności inwestycji, skrócenia okresu burlowy
ł zastosowania oszMednoścl. Wir6't
masy towar()wej &rtykułów konsumcyJnych or~z usług- ma.terlalnyl'h i
niematerialnych zostanie ściśle przy
stC$owa11y· do przewidzianego wttł>r
stu zatrQdnienia ł płac,
Uwzględniając doświadczenie, Plan
przewidywać będzie coraz silniejszy rozwój stosunków ~ospodar
ceych z ZSRR i kra.famł demokracji · tudowe,f. Doświadczenie wykazu
je. że możemy się ro:i;wlja~ i rozwi
.f111,my 11łę h1totnie szybciej, niżeśm:v
to sami przewidywali. Doświadcze
nie to winno być w pełni uwzrlt:·
dnione prze;c osłateciriy pre>jekt Pla
nu Sidcioletnlego.

klasy robotniczej
naszych sukcesów

Dzięki czemn odnosimy sukcesy w
walce i w pracy?
Dzięki czemu rośnie konsolidacja
całego społeczeństwa wszystkich lud:i;i pracy na gruf\cie rozbudowy ga·
spodarczcj i kulturalnej Polski Lu•
do wej i obozu pokoju?
Zr.wdzię~zamy to słusznej li11ii po
lltycznej naszej Partii, opardu na·
!,!zej walki o potę~ny obóz pokoju i
socjalizmu ze Zwią7.kiem Radzieckim
na czele, rosnącej i dnia na dzień w
walce z trudnoścfaml,w walce z wro
giem klasowym, aktywności mas pra
cujących, naszej bohaterskiej klasy
robotniczej, na·szej Partii.
Nie ma odcinka, nie ina ·dziedziny
w naszym życiu, ~dzte by się nie prze

ja.w!ała wciąż rosną.ca. aktywność IllllS
:iiracujących.

Waż'lł · przesła.nkł tej a.ktYWrioścl
jest wzrost klasy robotniczej, wzro3t
za,trudnienla w socjalistycznym prze
myśle 1 w socJ;tlistyci;nym sektorze
rolnictwa.. Podstawowym wyrazem jej
' jest w1:1·ost wydajności pracy, wzrost
produkcji, wzrost sił wytwórczych.
Chciałbym sit krótko zr.trzymać nad
uga.dnieniein wzro~tu utrudnienia,
wzrostu kluy robotniczej.

Tym brudnym potokiem ldamstw
przede wszystkltn
wywła,s;r,cze11I obszarniey l fal>rYkań
cl, spekulanci f najbardziej ebciwi
I agresYWnl b<!ft!lCZe wjeJs.PY· . Od·
wraca s'i~ od tego z obrzydzepfem l
odwracae się powinien - kaidy Po
lak kochaJący sw6J kraj.
Jakle stosuje formy, tlo jakich zbro
dni podżega wr6g klasowy w walce
z: Polską LudOWJl r I
Do bandytyzmu, do sabotaiu i
5 zkodnict,wa, do szpiegostwa i dłqgo
falowej dywenji.
zachłystują się

Przyjrzyjmy sic h1iż11j niektórym
odmianom tej zbrodnic:i;ej działalno
ści wrog11o,
Kriywe, bandytyzmu bie&'llie w
dół, lecz nie wolno nam :ii~ uspokąjać,
pól(i doszczętnie l\ie zlikwidujemy
tyci\ zbrodni.
Szczególna wściekłość wroga klaso
wegił w:ywoJujll post~py' spółd:i;ielczo
ści produkcyjnej na wsi.
Ną. obecnym etapie wróg; coraz cz~
iciej posługuje ąio bronią sabotażu
irospodarciego i sikodnictwą.
U151miwnienie sy1Jtemu ochrony zewn~trznej obiektpw przemysłowych
iiraz ochro11y operacyjnej dało j11ż
pewne wyniki, tym nie mniej llie wol
no nam lekceważyć awaryjności
w
przemyśle, W awaryjJl.Qści kryj1 sit
też akty dyweri;Ji.
Walka z awaryjnościll nie jest jeszcze prowadzona z należytym UłJO'
rem. ~ależy walczyć szczególnie o
pr:i;estrzega!łie z żelazn" dy&eypli113
priepisów g6rniczycb, dotyczącyc:h
bezpięczeństwa. pracy. Naru!lzame
obowi11zujących przepisów i .lłarygod
ny bralf czujnośei mu~z3 bYll wy11le·
t1i9n' bez routy.
WSZYS'J.'KO
TO WYMA.GA
DALSZEGO
USP.RĄWNJENlA
JUEROWNICTW A I :KONTJtoLl,
W"°MAGA DALSZEGO WZMOżENIA CZUJNOśCI ORG.ANIZA
CJI PARTYJNYCH, GROMA·
DZENIA I WYMIANY DOśWJAD
CZEŃ W WZMOŻONEJ WALCE
Z AWARYJNOśCIĄ, w WAL':..!E
O DYSCYPLIN:Ę
PRACY, O
PRZESTRZEGANIE TAJEMNI·

DZIAŁALNOSCI SPOŁECZNEJ''·

Co jest szczególnie charaktery
styczne dla nie('lobitMw reakcyjnfł,.,
faszystowskich w kraju i na, emł·
gracji?
PO PIERWSZE, wewn~trzne rł1'l:bicie t upadek, rozprzężenlfl poli·
tyczne I morallle wszelaldcb kUk
l kliczek.
PO WTORE„ coraz bardziej eynł
c~ne licytowanie się w l\!przedaiy
swych usług wywiadom Imperia.Ustycznym - ameryka.iisklemu, au•
giel::ikłemu, francuskiemu, Zteranl
nienawiśełą do Polski Ludowej ba.n
krucf polityczni wyzbywają, się Jui
wszelkich skruptdów w stosu1.1ku do
kraju. Nawet swary między klikami
odzwierciedla.ją nie tyle jakieś reż
nice merytoryczne, ile walke o dostęp·
D t
do szpiegowskiego żłobu.
o YCt:Y
to zarówno anders6w - i zbairemł:1ówh,
jak
mikołajczyków i
e ee c '
którzy z nikczemnym wyrachowa•
niem żerować chcą na najniższych
instynkta.ch, na ciemnocie i niepo·
czytalności na. ki:wi i na awantur
nłctwle. '
Nic dziwnego że gnijące !Jagien
ko reakcyjno -.' fasz~stowski~ PFZel,t
ształca f!ie w zerQw1sko szp1egow i
dywersantów, wykonującycłl ponad
to najbrudniejszą robot~ dla. radło
wych fabryk kłamstw, finansowanych przez amerykańskich, czy tn
gielskich, frankistowskich czy nic·
miecko - watykańskich podi;egaczy
wojennych.

CY PAltS'1'.W0WEJ.
.
J)ośwl~dczen1e wykazało,, ~e zwtęk
11zenie czujn()ści i aktywności wszl'.st
)lich czynnik?w, a przede w~zystkun
załóg robotmczych, prowadzi do WY•
kryc~11 wr?gów, nasłanych przez obc~
wyw1a4y 1 czyi\ającyeh na dorobeK ~
bezpieczeństwo ludu pracującego 1
naszego Państwa Lud~w~go. .
_
To samo dotyczy. s1ec1 s~~.ueg~w
1k!ch. t dłUg!Jf!llo~eJ . dyw.er~p. ktor~
us1.łuJe zagmezdz1c s1ę w rozn~ch 0 •
gmwach n11szego aparatu panstwo
wego i go311odarczego,

I

Czuwać nad realizacją porozumienia
W
planach
sztabu zbrodnlcnj
akcji antyludowej i antypolskiej leża
ło wci!Jgnięcie również kleru do tej
działalności. Dali się wziąć na !ep
tej gi'y nielttóuy najbilrdziej reakcyj
ni przedstawiciele 1'1eru, wyrządzając;
nie mało s zk: J, Wytrwałe i kOJll!ił"
kwetne postępowanie rządu oraz Io·
jalna vostawa większości ducho·

wieństwa umoiliwiły zaw1ucie poro•

zuJnieniJ• . NiecJ\e kotui:iachty . obcych
agentur, żerńj11cych ll!J. uctrnc~ach re
ligijnych
zo:stały
pqkrzyzowane,
lecz trzeba. sobie . z~awać spra!V~ 1 te•
gq, że uregqlowanu1 sfosunkow ..dę·
dzy l'aństwem Ludowym a !:o~cio.
łem nie wyczerpuje !.!lO podpiM:nlem
umowy. Czuwanie nad jej realizar.ją,
nad tym. aby · treść umowy dott..rła

urnowi, ale nie po:i;wolbny,
aby wbrew niej stosowane były sta·
re reakcyjne mac;hinacje polityczne.
Im lepiej zmobilizujemy sierokł o·
pinię publiczną, tym lepsze osiunie
my wyniki.

Aktywność

Szybko ujawniać i paraliżować
działalność wroga klasowego
Na tle przed:stawłoneJ w og61nych
za.rysach sytu11cjl" międzynarodowej,
która kształtuje sle nlekorzystnłe
dla obozu imperlalłstycznego oraz
w miarę postępujących u nu sukccsów gospodarczyi&; w miarę wypierania i rugowańl& elementów ka
pita.listycznych zaoYrzająca sf~ wal
ka klasowa przybiera róine formy
I przeja.wia si~ w różnych dzledzinach.
Naszym zadaniem lest SZYBKO
UJAWNIAC NOWE OSRODKI .I
FORMY WALKI WROGĄ KLASO
WEGO, często zamaskowane i perfi
dne, PARALIŻOWAC JE z CAŁĄ
STANOWCZOŚCIĄ, zmieniać kiecl'.v
trzeba z wlaśohvą, elastycznoścllł
formy naszej nieustannej ofensy.
wy, wykorzystywać katdl\ szczc:li·
nę, rozszczepiać slly przeciwnika,
neutralizować poszczególne grupy f
umacniać z ka.żdYm dniem rosnąc~
PRZEWAGĘ SIŁ SOCJALIZMU I
POKOJU. „KLASA REWOLUCYJNA - JAK UCZYŁ LENIN - DLA
URZECZYWISTNIENIA SWEGO ZA
DANIA! POWINNA UMIEC POSLU
GIWAĆ SIĘ WSZYSTKIMI, BEZ
NAJMNIEJSZEGO
WYJĄ'l'KU
FORMAMI CZY DZIEDZINAMI

Będziemy 1krupulatnie wykonywać

zawartą

Za.trudnienie w przemy.słac1' podleg
ministerstwom przemyslowypi
wyniosło w IV kwa.rtale 1949 roku
1.509·180 wobec 1·288;978 w IV kWa.r
ta.le 1948 r„ co stanowi przyrost o
17,1 p.roe.
Liczba. kobi11t zBJtrudnionyeh w
tych przemysłach wzrosła w tym okre
sie 11 346.920 na. 413.640, czyli o 19,2
proc.
Na.wiaa&m za.zn&eŻyć nalety, le
wzrost za.trudnienia. kobiet w niektó.
rych - przemyeła.<:h, jak np. w metalo.
wym, elektrotechnicznym i chem1cz..
nyin jest zbyt powolny i nie nadążll
za. ogólnym tempem wzroatu za.trudnienla,
Og61n& liczba pracownik6w na.jem.
łych

źródłem

nych w c&l'ym kraju wzrosła 1 4·174
tys. w grudniu 1948 r. do 4·980 tys.
w grudniu 19"1 r„ a wite <I pueszlo
800 tysięcy osób w eiągu jer' 1ego
roku. Liczby te Bł wymowJym AWl~
dectwem wzrostu aktywuości gospodar
czeJ, w szczegO!nośc! zaa dużej dyna.
miki socjrlistycznej b~y naszej l<>Spoda.rlti·
Wskdt1ikiem a,ktywno!ci klasy ro.
botniczej o wielkiej donlosłoAci jest
RQZWóJ RUOHU ·wsP~Z.ZAWOD.
NIOTWA PRĄCY. W citgiI ubiegłe.
go roku ruch współzawoilllictwa.
~
dzo ait rozwiJlął nie tyllco iloticiowo,
ale i jakościowo, dzięki wprowadze.
niu nowych form, jak wapó~a.wodn1c.
two zespołowe, b1:ygady lepszej ja.
kOSci, wi;pOłza.wodnictwo w przyśpie
szaniu obiegu łrodkiiw obrotowych,
indyv.ridualne ~obowiązani• clługotalo.
we itp. Ro•nie Uciba. przodowników
;pracy - już d.Zi& liczbt robotr;ii1'ów,
za.sługujących na zaszczytny tytuł
,,tirzodownika pracy" oraz ,,zasłużone
go przodownika. pracy" szr.cuje sit na
przeszło 20 tysięcy a jestdm:v- C:o.
piero u progu tego wielkiego ruchu.
Ogromną ułożliwo-ci za.warte aą. w
RUOHU
RAOJONALIZATQB.SKIM,
który rozwija. 1it u nu burzliwie i za.
sługuje na. najbardziej t?oskliW'ł opitll
kę. Wystarczy zs.zna.ezyć, ie w porów
naniu z rokiem 1948 iloat zgłoszonych
przez robotllików wniosków ra.ejonali
z~ji 1 usprarwniel\ ~ zaSifgu minL
sterstw przemY'!łowycll wzrosła. sze8•
ciokrotnie,
mia.nowicie z 2.229 dO
13·641· Przeszło połowę wn1011ll;ów u.
znąno za cenne 1 dzięki nim usy1kap-o
oszczędnoAci szacowa.ne na okoni 7 mi.
lia.rdów zł.
Wzrost aktywnołcl maa ro'botnt.
czych t pracownicaych idzie w parze
z PODNOSZENIEM OGóLNEGO :-o.
ZIOMU tYO!A
warunków m.ateriitl
nYCh t potrzeb kulturalnych, leCJ pe.:•
de wszystkim je1t
11warunkowa117
wzro11tem 6wiadomoAei politycznej.

Wzrasta stopa życiowa - rosną· nakłady
·
książek i pism
W wyniku dalszego wzro11tu zatrud
nienia. funduszu plac i płac rea.lnycll
:mimy' bezsporne fakty ;prze~untęcia
spożycia. w kierunku a.rtykułów wy110.
kowartościowych. MA.xiy niewątpliwy
wzrost spożycia. mięsa. i tłuszczu
wieprzowego,. wzrost spożycia mle~a.
j&j, cukru i mnych artykułów, Spozy.
cie cukru np. wzrosło na. głowt ludności z ll,8 kg. w 193!ł r. na. 19,3 kg
w r. 1949.

Nie bez znaczenia jest - w skart
kraju, szczególnie dzięki "'.ie
miom Odzy1ka.nym ...- POPRAWA WA
lWNKóW IANI'l'ARNYOH,
MIE.
SZKANIOWYOH i OPIE:Kl NAD
ZDROWIEM.
MAMY I>UłE OSUGN;DJOI.Ą W
ZAKlłiESUI ZW4LCZA'NIA OllO;RóB
ZAXAtNYOH· ZM:NUiJSzn.A sq;
$MUJR:eĘLNO~O. WZR43TA nzy
;R.OST NATJ1RALNY.
całego

Oto wymowne nieiwykle cyfry: na 1000 ludno6ci vrzypadllło;
w roku 19l9
w latach 1936-38
U,5
;i;ronów
14,1
17,3
przyrQst naturalny .
n.~
N a Ziemi•eh Odiy11~anye}\ przno't nit1.1nlny W)'l\ió1ł 2,,& n1, 1000
111dności.

Na 10 ty~. ludnotic:i umierało (d11>n11 Jl 6 nti1st):
w latach 1936-38
a) na gruilic~ płuc
16,0
b) samobójstw
3,3
Nigdy Polsi(a nie mieła tak ml!łej
liczby zgonów i tak wy11okiej liczby
małżeństw, a od pół wieku tale duże·
go przyrostu ' naturalnego, jak w
ostatnich 2·ch latach.
Równolegle ze wzrostem stopy ŻY•
ciowej dzi~ki zdobycill władzy przez
masy pracujące wzmara się aktyw~
ność robot11ików i chłopów w zakre·
~le zdobywania ośwluty i kulturr
świadczą o tym rosnęce nakład>: ks1ą
żek i gazet, rosnąca liczba widzów
tt11 tralnych i kh1Qwych,
niebywały
w ~u111t o~ób zwiedzaj,cyeh wystiiwJ

w r. 1948

11,0

l,ł

ItUC7.tJni,
1r. uzea, ped do wszelkich ku.nów. i
Ped do eamolcształc:en111., nJll•

wątr.liwy wzro~t czytłllnietwa. Nie·
mati.t WYJ\\OWłl ma liczbir. l~O tys. słu

rhnc:u r1>w11::Q.Cht1ego Uniweuytetu
Rarliow_e'\'o. Miliony ~łów 1>0chyla ~IC
ima ksJJlZkł, Md ra1zbretem, powicie
sza :!IWI& wied:cc, dłŻY do zwi~kszenia
swt.j 11prąw1108ci i wy!lajnoścj prttc,v,
do podwyższenia. swycl\ li;w~!if~kącji,
~1· zszeria. sit w1dnok~ąg, rQSlll~ d~·
swii\dczen1e, budz• :ut uzd0Jn1en1a
puedtem tłumione i czesto nje11świąd1tmiane,

.

. .

Postawa klasy robotniczej p~om1en1u1e
na wszystkich ludzi pracy miast i wsi
Wzmożona akty~vność nie zamyka ,rn zakładu pracy, tecz: również

sio bynajmniej tylko w obrębie klasy tony 1 ałego kraju.

J:IJ.

robotniczej. Promieniuje ona przede 1 .rtdnym z wskaźników rotn1ęej all
wsąstkim na chłop1$two pracujące, tywności mas je11t wsro•t liczby człqn
g';!zie daje się zauważyć nie tylko kó\I różnych organizacji społecznych.
orrromny wzrost czytelnictwa gazet i J,ir:zha cdonków Towarzystwa Prio:J.·
k~• ąŻek, lecz również wzmożona ak- iażni Polsk~h Radzieckiej w okresie
tywnośl! org1udzacyjno-gospodarcia.
Od 1 srudllla 1949 roku ,do ! nll~~clł
Olbrzymie osiągnięcia ubiegłego I PHI r. wzrosła o przeszło. poł m1bo·
5·ifcia, potężne promieniowanie ale. 11a, tj. o 24 proc. i wy~sła :.6ł-2
tr wności ma5, której motorem jest tysiące członków•.
m1iiza Partia, dociera również do 2'11•
Llczb" członków Zwi1zku Samopo.
cdanych i sklel'ykalizowanych środo n•~Y Chłopskiej w cif!gU tych sa•
wask, budzi ferment i pogł~bi11, prze- myth 3 miesi~cy w11rQSła Cl 75 tysit>'
c !w~tawieństwa w środowiskach ideo cy i wyniosła na 1 fllat'C:a br. 1.597
logic2mie obcych, a nawet wrogich.
r.uięcy członków.
Prawda, głoszona. przez naszfł Par
L•c;r;ba człon.kiń Ligi Kobid wyno·~\ doeieta: coraz głebieJ do świado· siła w początku roku 1.365 ty11iec;y,
m1>ści milionów lu<lzi pracy, wyzwa. '" tym robotnic 40 proc., prącownic
111 "'' nich nowe siły, bucbi poczucie 1>n1ysłowych 15 proc., gospodyń dQmCI
odpuwiedzialności, nie tylko za losy wvch w miastach 16 proc., zaś gospo

około 400 ty11., co ata·
29 proc. o;ółu cr;łonkiń.
Liczba członków ZMP w okre15ie
tych sainych 3·ch mlesi~cy powięK ·
:otr.yla się o 100 tysięcy, dochodz!Jr,
do 1125 tysięcy (bez wojska i
ZAMP).
O.Jromny wzrost aktywności mas
pracujących jak w zwierciadle inalazł odbicie w
pochodach 1-l\la.Jo·
wych, we wzroście ich Uczebności, w
bijącej z szeregów
demonstrantów

C:yft wiejskich
riO\l'i

l·MaJowych'hojowoścł.

Demonstracje 1-Majowe, które bJ
ty niejako podsumowaniem naszego
dorobku za ubiegły rok, potwierdzi
ty; jak bardzo wyrosły nasze rez.er•
wy, jak szybko posunął się naprzód
rozwój aktYWu robotniczego, nłeW7
czerpanego iródła. nowych kadr.
Opanowanie umiejętności kierowa
nla rozwojem tych rezerw najbar·
dziej trafnego wyłuskiwania nowej
kl.ldry, jest dla nas węzłowym zada·
ł niem.

Ustawa o Radach Narodowych wzmacnia
władzę ludową
Zadalliern Partii 1 P&ństwa jest po szym nowopowolanych organów wla
głęblanle tego bi:storycznego procesu dzy państwowej rad rJarodowych
przeobrażeń, który iapocz;ą.tkowało 5 I ich prezydiów, je11ł uczynić wsznt
lał temu zdobycie przez masy pra.· ko, aby podtreymyWać, rozwijać ł
cujące władzy ludowej. W tym kle umacniać nierozerwal11ie tę łl\Clznołó

runku wlnno rozwjjać się nasze usta
wodawstwo pańątwowe i nasz wysl·
lek,. zmieniający warunki życia społecznego w taki sposób, aby wzmoio
na aktywność mu pracujjłcYch znaJ
!lowała najpełniejsze ujście I _nowP,
bodźce dalszego rozwoju.
Taki cel
_postawiła. przed sobą nowa i donio
sła reforma, której wyrat:em jest uchwalona przez Sejm USTA WA O
TERĘNOWYCH ORGANACH
JE•
DNOLITE.J WŁADZY P A~STWO•
WEJ, ORGANAMI TYMI STANĄ
SIĘ NASZE RADY NARODOWE.
Ną. czym polega istotny eel i iien!I
reformy?
n• &ihtfej11zYnt POWIĄZANIU
•
01\GANOW WŁADZY PAŃ·
STWOWEJ z masami ludowymi, z
ich potrzebami, Ich interesami orai
lob woli\, wyratan!ł w bezp1>średnim.
pra)ltycmym obcow11.niu między oriranami terenowymi państwa i ludem

masa.mi ludowymi. Srodkiem do łe
może być jedynie żywa I
rzetelna. troska o Interesy o codt:łen
ne potrzeby mas pracujących, o jak
najsprawnleJszti, wolne od bezdusi·
nej forma.llsiykl załatwienie spraw,
z ldórYmi ludność zwraca się do
swych organów władzy.
'"» im ściślejsza będzie l11;czno~c\ or
•
ganów władzy pań!ltwowej s lu
dnośclą, pracującą - tym łatwieJat:Y
i szybszy będzie proces wciągania
mas pracujących do udziału w kle
rowaniu państwem. Jest .iasne, że u
niewzruszonej sile Państwa Ludowo
1ro stanowi rzeczywisty udział mlllo
ne>wych mu pracujących w kłeroln
niu państwem, w rozwUaniu I umao
nianiu jego bogactw, jego osiunię6
politycmych, gos1>0darczych i kultu·
ralnych, jł!go potr,gi materialnej ł du
chowej. Nieocenione i w:ymowne do
świadczenia rozwoju poteri gospodar
pracującym.
czej I kulturalnej ZSRR dowiodły ile
NA WZMOCNIENIU władzy niewyczerpanych i twórczych sił wnf
pań11twowej przez jej ujednoll• sf w ogólną skarbnicę narodów 1'011·
(lenie i lepsz„ koordynację prze1 je. 11ąey wol1ż udział w działalno~oł pa6
szcze silniejsze wciągnięcie mlllono- 'twa wielomilionowych mas pracu·
wyoh mas pracujących do udziału w Jllcych, kt6re przez swą inicjatyw~
rządzeniu Państwem.
przez współzawodnictwo w praey,
NA USPRAWNIENIU działania przez 1orący pa.trJotyzm i troi;kę •
cia.le10 m~chanlzmu władzy p11.ń 'dobro społeczne, uczestnłozą, w kle~
ahvoweJ przez usuniflCI• atarero l ' rowaniu państwem, pomnażaniu Je•
sztywne10 podziału funkcji na usta 10 bogactw.
wodawcze i wykonawcze, Plń11twoZadaniem nowopowołanych orwe I samorządowe, centrall•t:rczne l
ganów władzy pa.ństwowci:J Jea~
lełtalne.
wcluanle naj11zerszych maJ lud•
na ułatwieniu walki z biurokra
ności do jak najpomyślniejszego
tycznymi w;vpaezeniami aparat.li
wykonania zadań pańlitwowych,
urzędniczego przez szersz• i bliiszl\
zadań pomnażania bogactw nasze
kontrolę aparatu pańttwowero
1e
a-o narodu przez wydajniejszą pra
strony mas i ich przedstawicieli w
cę, przez rozumną iniljjatywę spo
ratlach narodowych.
łeczną, przez socjalistyczny stosu
na. wl~kszym Jeszcze ro:iwlnłę·
nek do własności społecznej, do
cłu lnłejaiywy twórczej 1 ;aktywzorowej dyscypliny pracy, do
wnościi 111111 ludowych w kierunku bu
sprawy rozwoju, dobrobytu t kul
downictwa ~owego u11troj11 spolecitury na.rodu.
nego, w kterunku sz!j)szego jeszcze
Dotychczasowy podzial łun·
po111naiania sił, dobrobytq i kultury
kcjt oraanów władzy na od•
narodu.
dzlelne piony państwowych orcanów
Oto pięć najbardziej podstawo- centralnych i sa.morzą.dowych orgJ„
WYcP zaloień, które 1tal\OWi~ istot nów lokalnych wPłYWał hamuj~o
ny cel i 1e11s reformy,
na dalsze r<nwUanie pl~oWYch za•
W jaki konkretnie liPOJób nowa re Oań w kierunku jednolitego ogóino·
forma administracji pa1'lstwowej mo państwowego planu gospodairuego.
że i po~nna zabezpieczyć oi;iągnię- W okr~ie TI;zYleinlego Planu Odbu
cie wymienionych zamierzeń'!
dowy przeszkoda. ta nie była tak ra·
żąca nie tylko dlatego, że działa.I·
Sciślcjsze ł bliższe p1>wią:i:anle nojć nlą.nowa koncentrowała się w
organów władzy państw1>weJ 1' przeważa.j~_i mierze n.a zadll!nia.cb
ludem pracującym zabezpłecZĄ zas•" odbudowy, ale również i wskutek te
da przeJcą.zanią terenowym radom go, że warunki planowania tego okre
narodowym i ich !trezydiom wszyst- au nl-e pO'l!Walały na. POfłębienie IEft
kich funkcji wykonawczych z~rów ątęgu 11lanów w takim stopniu, jak
no w iakresie decyzji wb,dz ceu- to jest mażliwe w 6-Jetnim Pla11Ui
tralnycb: a więc Sejmu, Rady ra.ń- rozb11dowY f06poda:rcuj kraJu, Płm
11twa i Rządu jak i w zakresie ~ecy 6-Jetnl sta.wi, przed nami pt}łębte
J,ji 11obieranyeh prsez 1111-me re.dy tere zą.dania, które obejmuJ-. niemal ca„
nowe w r&mach lc)l uprawnień, Z1i· łoks!ltałt zą.gadnień byt.u ł uotrzeb
miast wielu ora-ą.nów wykon;t.wczych ktdturalnych mas pracującyc)l, W
wł1&dzy centralne.t, działającej przez tYlllt warunkallb było by a~'kodliWY'łft
różnorodne urzędy
poszczególnych ana.chronizmem oddzielać sprawy f
minif1terstw - WYllłę,r>()wa6 będiłą od potneby lok&lne od zadań i potrzeb
tąd na najniższym 11zczeb1u w tere- ogólnopaństwowych. Na odwrót ......
nlc jeden tylko ornn WłlliliY - Pre racjonalny rozwój inwestycji gospo.
zydium Rady Narodowe.i. Ten jedy- darczych i przemyslo·wych wymaga.
ny organ władzy jest równocześnie aby usuwać karykaturalne i wysoce
organem miejscowej Rady, kt6ra bę krzywchłłce masy ludno-~c-i upośle
dzie wkróUie wybicran• przez miej. dzenie I zan.iedbę.nie cał;vch wiel·
lll'OWI\ ludność, a więc będzie przed· kich chn a.rów naszego kraju, pozbawi()Jlyeh jakichkolwiek ośrodków
1tawlclęlstwem,
powołanym z wolJ
tej ludności, powh,zanym z nłl\ bet pr11emysłowych oru nowoe-~esne.ł słe
cl dróg kcnnunlj{acjl, u~ą4zeń mieJ·
po{irednło i jak na.f•olślej. Jeżeli we
sldch i k11lh1r~ lnyclt, sieci energetr
dług oceny ludnoici, która dokoni.la
wyboru, członek llady nie !IPełnla n;1. czMj itp., .jak to ma np. mle.jsce we
leiycle swych funkcji, może on byó wi;ehodnie,i cz!,'~ci Polski. Istnieje pa
ląca. już nirmal konieczność podnłe
odwołany ze swego Bt•nowlska, Tego
slen:la ~dań planowania f kontroli
rod11&ju system· powoływania ł odwp we
wszystkich
terenowYCh
1Ywanl& z woli ludności terenowych I ~łaszc7,ą w osrcdltach
zaniedbanych dzielniorganów władiy, które stają, i;ię ró cach t'olnlczych t'la wyższy poziom.
wnocześnle jedynymi organami ogol
Mo:ina to urr.eczfwistnić tylko przez
JtopaństwoweJ władzy wylr.onawczfll
1JjednoliC(lnie i scalenie organów wła
dla d1'1Jego terenu - je1t najdeniokr;i. lh'Y lndoweJ. a talcże Jlrze;r; usunięcie
tyczniej11zl} form, władzy, Ja.ką, zna. rażących wad w podziale admlnłstra
dqtycbczasowa bł1torła rozwoju sto. cyjnvm kraju.
sunków społecznych, form~ •prawdzo
REALIZACJA USTAWY PRZE„
nł i wypróbowana 30·letnim 7J córlł
KAZUJĄCE.J PEŁNĄ WŁADZĘ
doświa'lczenłem Zwlą1lcu Socjall::ityWYKONAWCZĄ RADOM NA:
ezpyc!i Republłk lladzłecklcb • .Je1& 'ja
RODOWYM, JEST NIEZAWOD·
11ne, że łączno~ó w ten spo116b PoWO
NYM I JEDYNYM SRODKJE"
łanych or..-anów władzy pańlltwoweJ
NAJLEPSZEGO ZABEZPIECZR
• najszerJZYmi masami pracuj~cyml,
NIA SPRA WNOSCI FUNKCJI
z całą ludnością, tnlejscowlł Je~t
PLANOWANIA KONTROU I
nie tylko najściślejHa ale I naJbarWYKONANI,'\ PODEJMOWA„
diilej odpowiadająca potrzebom. In
NYCH DECYZJI PRZEZ WZA•
teresom i woli tej 111dnośćt. Złda·
JEMN1E SKOORDYNOW AN!
niem podstawowym 1 najważniej(Dalszy ciąg na str. 5-tej)
i
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Slr. I

Naród polski
podpi·s~je Apel ·Pokoju

aania ar ii wwa ceo- nowe ar

PREZYDENT BIERUT, pierw·
szy obywatel, kładąc swój
podpis pod Apelem Sztokholmskim
która
za.poezątkował wielką akcję,
objęła Już cały kraj.
W Wars.mowie zbiera.nie podpisów.
upływa w uroczystym I podniosłym
pełnym powagi nastroju. Na Marlen
sztaeie, Woli, Grochowie, Żoliborzu,
Pradze, Mokotowie po wiecach, ·łla
których zgromadzili się mieszkancy
tych rejonów, ruszyły do pracy trój
ki wysłanników blokowych Komhe·
tów Obrońców PokoJu. Szybko za~
pelnlają się podpisami ar.Jlusze, pod
pisują całe rodziny, starzy I młodzi,
kobiety i mężczyźni.
Wysłannicy pokoju idą z piętra t•a
piętro, od drzwi do drzwi, wszę1lzie
serdecmie witani i zac>raszanl gorą
co.
Podpisują Apel Pokoju naukowcy,
inżynierowie i lekarze, artyści, nauczyciele i urzędnicy, murarze, tramwajarze, kupcy, uczniowie. Z mło
dzieżą jest wiele kłopotu, aby podpisać Apel trzeba 'inieć skończonych
16 lat, jakże chętnie doda.no by 10·
bte kilka brakujących miesil(CY, aby
tylko móc ująć pióro i nodpisaó si~
obok matki i 1>jca, starszego ro-dzeń·
stwa.
W pierws~m dniu składania podpisów ze wzruszeniem pod nazwiskiem Prezydenta Bieruta podplu-·
wała się kobie-ta - murarz Sk()wroń

na tle sqtu a 'cji ogólnej
Referat

przewodnlczące10

KC Pl.PR, towarzysza

Bolesława

Bieruta

na IV Plenar.nvm Posiedzeniu Komitetu Centralne10 I. Centralne) Komisji Kontroli Partyinei
(Część pierwsza)
wgqloszonv H' dniu iJ n1aJa 19!10 rohu
'1:e str. 4:-ej)
ministracji
mas pracu·
rodowe w wielu wypadkach
8
OGNIWA JEDNOLI· m. In. wskutek wadliwej struktury
ZE
siedziby
wielkich
co na celu
NA WSZYST·
TEJ
(·Dokoń~ełlde
SOBĄ
WŁADZY

państwowej,
przybtlłenie

utraciły

mające

krzewić wśród
Jących świa.domość
przeobrażeń politycznych

I spale
władz terenowych do potrzeb lu
orrran6w władzy ludowej.
cznych, 'budzić wśród nieb podnoścl, zwłaszcza na wsi, ułat
Z tero co powiedziałem, WY!'ł
czucie nowego stosunku do Pań.
wienie praktycmero kontaktu
ka Ja.tno, ie reforma 1truktury
organów panstwow:ych z ma.sam!
stwa, do własności spolecz.:nej,
orranów władzy państwoweJ mi nie
pracującymi.
do nowych form więzi ~połecz
zwykle doniosłe maczenle polltycz·
nej, jednoczącej cały polski lud
pogłębiać nieustannie czujne ł społeczne. Oznacza ona pneJ•
pracujący w pracy i walce vrzy
ność org~nów panstwowych
ścłe do wyf:szego etapu i>rpnliaejl
budowie nowego. sprawiedliwe·
w stosunku do wrogiej dywerpańatwowej i społecinet, któret cego i szczę.4Iiwszego ustroju sposji i skrytych działań wroga kia
lem głównym I zasadniczym w no•
łecznea-o. budowie socjalizmu.
sowego i blłdzić w masach p11wym ustroju ludowym musi by6 nie
czucie więzt lnternacJonalistycz.
roierwalny związek z ludem pracu•
nej z walklł światowero obozu
Jącym, fak najbard~e.t sprawne I od
pokaju ze Zwlą.zl<lem Ra(łzłec· ·
Interesom mai ludopowiadające
kim na czele, przeclwlto knowawych ob:sługiwanie l zupoka.Janie
wojennych
niom p11dte1ra.c:r:y
ich potrzeb żyelowycb: gospodarprzeeiwk1>- za.nucanej przez nieb
ciych, kulturalnych, zdrowotnych,
skrycie I uporczywie w krajach Bolesława
amysłoWYcl1 Itp.
clemokraejJ ludowej, •leci aren. mieśc;:im y
i szpiegowPogłębienie codr:lenne10, praJ>tycz~
łur dywersyjnych
nego powit\zania organ6w aparatu
morządowego.
skich.
Nowa struktura jednolitych orga- Państwa z maaaml · J>racującYTD!
nów µaństwowych już sama przez miast 1 wsi przyczyni się niewąf.Pli·
się ułatwia radom narodowym kon- wie do wzmożenia aktyWJtoścl n11Jtrote apRiJ•atu władz wykonawc7.ych. szer11zych mas lqdowycb. do wciąg~
„
•
działa~ących w terenie, które 11ta.fą nlęcla nowych setek tyalęey robotni.
się odtl\(I a.parał.em hezpośrednlo pod · !{ów t chłopów do coraz c:zynnleJ•
ledym samym radom narodowym. szeco współudziału w wie)kl1.1J, tw6r
Altt paląeyrp zada.niem polltye~nym czej, przeobraiatącej całe. nane życie
n1>... vch prendl6w rad narodowych Prac;v polltyczneJ, apołecznej, oiwll
W Zwi1tzku Radzieckim 1y1tem•· wy wzrósł (w cenach porńwnaw•
Powinno być wykorzystanie okresu, towej, kulturalnej, pracy. którl\ tęt•
pierwszym kwar
dzlelą.cego nas od kampanii wybo. nią. dziś fabryki t pola, warsztaty l tycznie wzrastają dochody ludności, ciych) o 20 proc. W
rów do rad narodowych, na wzmoc· uczelnie. pracy, która tworzy nowe zwiększa się konsumcja, poduosi się tale 1950 roku, w porównaniu z tym·
że kwartałem 1949 r. obrót towarowł·
nlenle łą.cznofol rad narodowych talenty, nowe siły, nowe zdobycze, stopa ty.clowa mas pracuj11icych.
W Związku Radzieckim nie do po· wzrósł o dalsze 25 proc. Szczególnie
właśnie z robotnikami, rhłopaml, :z kt6,a knepJ I wlewa w serca rama.sami pr11~1?iacymł, z kobieta.ml I dość. zapał i wiarę w sprawiedllWJł, myślenia jest polityka „zamrażania" znaczny wzrost zakupów nastąpił w
po obni~ce cen, przepropłacy, a tym bardziej polityka obni- r. blez. młodzieżą. którlł to łąozność rady na 1hvietlanl\ i nczęjtlwą pnys:dośó.
żania płac. Wprost przeciwnle, socja- wadzonej z dniem 1 marca. W marcu
ll11tyczna zasada opłaty za pracę w 1950 r. sprzedawano codziennie o 45
zależności od jej ilości I łAkosci za- proc. więcej towarów, niż w lutym rb.
~adania
Szczególnym powodzeniem cieszą
pewnia ma&om pracuJ-.cym stały i
njeprzerw1ny wzro1t dochodów. Im się wśród ludności towary bardziej
wybza jest wydajności precy - tym wartościowe. Tak np. sprzedaż tłusz·
ws?.:ystkhn, tłaJ1t-e wz6r I p~· wyższa jest płaca.
W Pl'MIY tej terenowym klerownl
czów zwierzęcych wzrosła w marcu,
kom organów wykonawczych Pań
kład z włMnego postępowania;
Dochody pieniężne ludności miej- w porównaniu z lutym - o 79 proc.,
o 61 proc., mięsa - o 51
ucząc, derptłwle pnekonywu.1ąc, skiej w przeliczeniu na jednego pra~ kiełbasy stwa Ludowego przypadają wysoce
były o 12 proc. Zwiększył się też znacznie pouświadamiając podległych sobie cującego już w roku 1949
odpowiecJda.lne -udania:
proc. wyższe, niż w roku 1948 i o 24 pyt na towary przemysłowe. Tak np.
współtowa.rzyszy pracy, umacnia proc. wyższe, niż w roku 1940.
przyczynić się, aby wielka i
W w pierwszym kwartale 1950 roku. w
jąc w nłch pocmtcie sor.łalistycs jeszcze szybszym tempie wzrosły do· porównaniu z tymże kwartałem 1949
doniosła. rP""rma struktury
ne«o litosunku do obowł11zków, chody piE1nlężne chłopów, lctóre w r11 roku, sprzedaż artykułów spożyw·
władz państwowYch była wid·
o 19 proc., a
KTORYCH DOBRE SPEf..NIE- ku 1949 były o 1' proc, wyt•ze, niż czych w ZSRR wtrosla
cłwie zrozumiana i oceniona
w roku 1948 i o prze11zło 30 proc. towarów przemysłowych-o 35 pror:.
NIE PRZYNOSI PRACOWNI· wyższe, w porównaniu do przedwo· W marcu rb., w porównaniu z lutym,
przez masy pracujące - jako
CHLUBĘ I ZASZCZYT, jennego 1941f'r.
KOWI
sprzedawano codziennie o 78 proc•. wię
nowY etap walki o podniesienie
Wzro&towi doehodów pieniężnych cej tkani.n bawełnianych, o 51 proc.
TAK JAK ZASZCZYT I CHLU•
na wyższy 1>ozfom ich życia.. i
w ZSRR wzro$t warto- więcej tkanin lnianych, 2 razy wię
BĘ W OCENIE CAŁEJ KLASY towarzyszy
dalszego wzrostu, nowy etap
lcł realnej zarobków, ponieważ w od cej tkanin wełnianych, przeszło 2 raPRACU.JĄCEJ I CAŁEGO t<ilAkapitalistycz- zy więcej obuwia skórzanego, wyro·
różnieniu od krajów
wzmacniania sił Polski Ludowej.
RODU PRZYNOSI PlłZODOW· nych, ceny nie tylko nie wzrastają, bów konfekcyjnych, skarpetek i poń
podnosić łą.c.zność z masami
NIKOM PRACJY ICH TWOR- lecz sy11tematycznie obnił.aj- się; czoch. Równocześnie popyt na apa·
nowYch orguiów wła.dzy pań
zwięk11Z1, 1lę więc alfa n•bywc:i;a pie- raty radiowe wzrósł .trzykrotnie, na
CZY WYSl1'EK,
dziewięciokrotnie, motocyniądza, a tyin Ramynt zdolno~ć na· rowery stwowej, wclitgać masy pracuj,.
przyg!Jtować dzlał&łnoi1ć rad bywcza luclnoścl.. Dzięki trzem kolei· kle - siedmiokrotnie, na zegarki kie
ee do współdziałMtła z tymi llt'narodowych i łeb prMfdlów nym obniż~om cen na artykuły żyw· szonkowe i ręczne - czterokrotnie.
ganami państwowymi w celó jak
Jesu:ze jednym dowodem wzrostu
nościowe i towary przemysłowe luddo nas-tępnero. bJiskiero Jut I ność ZSRR· zyskuje ponąd 267 millar· konsumcji narodowej w ZSRR jest.
ha.ji;.prawnłe<jszego obsługiwania
wa.inego zadania, którym będą Iłów rut,li w skali rocznej.
fakt ciągłej rozbudowy sieci handlo·
ich potrzeb życioWYch.
O nieuatannym podnoszi:niu się sto wej, Tak np. w roku 1947 otwarto 55
do rad narodowych,
wyb~y
rozwatnłe dobierali, szkolłć.
i kiosków, w ro
przeprowa.dz<>oe na podatawlr py życiowej narodu radzieckiego wy tys. 11owych sklepów35 ty~„ w r. 1049
pracowników
wychowywać
mownie świadczy stały wzrost kon· ku 1!148 - dalszych
ordyna·
demokratycznej
nowe.t
sumcjl. W ciągu · 4 lat p11wojemiej sieć sklepów została jeszcze bardziej
apatatu p11-ństwowego ,podnosić
cjl wyborczej, · ustalonej pn:e• pięciolatki produkcja cukru w ZSRR rozbudowana.
Ich kwalifikacje zawodowe i poWskaźnikiem wzrostu zamożności
naczelne władze pdstwowe ł kt6 wzrosłlł o 4,4 razy, produkcja tłusz
siom ich jwiadomo4cl politye7:czu zwierr.ęcego - przeazło 2,8-krot- ludzi radzieckich są również wkłady
ułatwllł
neru.ł
jeszcze
re
nef.
nie, masła roślłnne110 - 2,5-kroti:ile, w kasach oszczędnościowych. Tak pp.
dom nar<>doWYm Ich łączność I! ryb - l.''·kPotnie, tkanin bawełni&· w okresie od stycznia do marca 1949
tępić zdecydowanie wszelkie
masami pracującymi.
nych - pn:esilo 2,5-krotnie, obuwia roku liczba posiadaczy książeczek o·
wynaturzenia blurokratyCT;szcztidnośc;iowych wzrosła o 37 tys.
ne, bezduszny formalizm, dygnł
przystMtić nlezwłoemle do skórzanegn - 2,6•krotnie Ud, C11ła t;a
o
ma~·· wyprodukowanych towarów nie osób, a globalna suma wkładów ta.rskie narowY. ślepotę politycz
skrupulatnej pracy nad przy leżała oczywiście na 11kładzie, lecl!; 93 miliony rubli. W analogicznym oną, ws:relkie przejawy niedbałe
gotowaniem projektów nowego wykupywana była przez ludność. Tyl kresie 1950 r. liczba posiadaczy ksią
go stosunku do potrzeb człowie
Mo·
oszczędnościowych w
podziału terenowego władz ad- ko w ciągu 1949 roku obrót lowaro- żeczek
~ynić to PTZede
ka pracy -

JUCH JEJ SZCZEBLACH OD
GÓRY DO DOŁU.
W l'olsce Odrodzon11J rady na
rodowe maj!\ już ir.a sob14r 5-Je
tnie doiwlade:ienie pracy, której gtó
wnym za.daniem była kontrola dzia.
nlis:ce10
łalności mJodego aparatu
Państwa Ludowego. Ale w dotychcia
sowej struktune podziału wła.dz i
funkcji zadania te były trudne I nie
zawsze rady narodowe umiaJy im
zwła
sprostać, tym bardzie/. że szcza na niższych ogn wacb - same
rady narodowe kształtowały się w
sposób często przypadkowy, a w Ich
skła.dzle przewafalt t w większości
przypa~ków przeważają dotyohcz&B
urzędnicy aparatu państwowego t sa
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Dalszy ciqg referatu
PrzewodniczQcego
KC PZPR towarzysza

Bieruta zaw numerze

jutrzejszym

W z1·ost d ochodóW"
i w.zrost konsnincji

w ZSRR

o 63 tys., suma zaś
- o 181 milionów .rubli.
Podobne zjawisko obserwujemy w ca
łym kraju radzieckim„
W krajach kapitalistycznych wl·
dzimy wręcz odwrotny obraz: sytuacja materialna _mas .pracujących ulega stałemu pogorszeniu, ·wzrasta bezrobocie i drożyzna, zwiększa się Inflacja.
Tak np. w ciągu dziewięciu mleslę
cy 1949 r. liczba bezrobotnych w
USA podwoiła się-we Francji, Belgil
i Niemczech Zachodnich - wzrosła
PRZESZŁO 2-KROTNIE. Na poCZl\lku
roku 1950 w krajach kapłtalistycz·
nvch na1tąplł dalszy wzrost bezrobo·
cla.
Jaka jest przyczyna tak wielkich
rozbleżnoś(!I między warunkami życia
mas pracujących Związku Radzieckie
go, a warunkami mas pracujących
krajów kapitali!>tycznych 1 Przyczyn'.\
tą są zasadniczo różne systemy spo·
11kwie

organów
Odpowiedzialne
wykonawczych Paf1stwa Ludoweg'o

I

I
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3

l'•·
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wzrosła.

wkładów

łeczne.

Gospodarka kraju socjalizmu Qpiłr.
ta jest na społecznej własności środ·
ków produkcji l prowadzona jeat pia
nowo. Zasadniczym bocttcem do rozwoju gospodarki socjalistycznej jest
dążenie do pokrycia stale romą,r:ego
zapotrzebowania ze strony ludności.
W 1949 r. globalna produkcja prze
my$łowa ZSRR była o 20 proc. wlęk·
sza, niż w r. 1948 i o łl proc, więk
sza, niż w przedwojennym roku 191łO.
W pierwszym kwartale 1950 r., w po
równanh1 z analogicz1wm kwartałem
r. ub„ globalna prądukcja przemysło
wa ZSRR zwiększyła się o dalsie
22 proc.
przez przedsiębiorstwa
Osią.gana
raddeckie zyski przeznacza się na
fabryk i przedsię·
budowę nowych
blorstw, na rozszerzenie produkcji,
na potrzeby kulturalno - oświatowe
zyski te umożliwiają
mieszkańców;
dalszą obniżkę cen, il w konsekwen·
cji przyczyniają się również do 1tałego wzrostu zamożności mas pracu.
jącyeh ZSRR.

.-------------------------~----------------~---~.......,----------------------------------------------------------....
I

Deficyt

bu dżetu
I

USA

ska., murarz Cza..fka. wybitny arebł•
tekt prof. Gutt Romuald.„ t>od list.._
mi, na których pierwsi .doi::;rłl swe
podpisy premier C~ankiewict: i ~
sulek Rokossowski podpisują alę r6
wnłeż, obok przodowników pra<:y
naukowcy, Jit.eracł, nauczyoiele, mło
dzież ZMP-owska. Każdy z nich wat
ozy na swym odcinku praey o JM!•
kój, każdy " nieb jest przodującym
budowniczym Pplski · Ludowej, prrą
c7.ynla się do jej razkwitu, cle
umocnienia jej potencjału gospod&r·
czeg"o i jej obronności.
Pod podpisem Marszałka llokossow
sklego podpisuje się miody 'k adet.
Choć stan się być opanowany i IP~
kojny, widać, że ogarnia 10 coraz sil
niejsze wzruszenie. To wielki zuz·
czyt dla przyszłego oficera Wods~a
Polskiego podpisać się poił na~t·
sklem wielkiego żołniet'7,a ł Polaka,
znanego na całym świecie porromeY
fasr.yzmu.
Kadet OstapkowlM Jest !łerotlł;
Je.ro ojciec żołnierz Armii Ra.dziec•
kle.f 7'ginął przy wyzwalaniu -ilend
ojezysteJ, zcinął w czasie wielkiej,
letnle.1 ofensywy 1944 roku, zgłnl\ł w
walce z faszymnem, zginął za sprawę
wolności, postępu, pokoju. Tej spra
wie służy dziś jeg-0 syn, ucząc się pU
nie, aby w przyszłości być dobrym
żołnierzem Oilrodzonero Wo.J ska Pol
1>kiego z ludu I dla ludu powstałegn,
wojska czuwającego na. straży na•
~zych grande.
PEL SZTOKHOLMSKI zmo·
bilizo-wał- do czynnej walkł o
pokój cały naród polski, W całym
na.strój.
podniosły
kraju panu.fe
Zbiórka podpisów przebiega wśród
wielkiego entuzjazmu - odbYWaJI\
manifestacje, gmachy
się wiece I
miast l miasteczek dekorowane SI\ fla.
g11-mi t transparentami. W zakłitdaclt
pracy, sikołaich, i or111.niza-0jaeb SPIJ·
łeoznych ukazują si.ę gar,etkl ścienne,
całkowicie poświęcone walce o po•
kój, wyjaśniające znaczenie Apelu
Sztokholmskiego.
Każdy dzień, każaa godzina I mł
nuta zwiększa ilość podpisów pod
~peiem Poko,tu. NM6d Polski, kt6ry
takimi ofiat"ami wywalczył pokój,
który buduje nowe życie, mlllonamł
)łodpl11ów manifestuje wolę obrony
pokoju przed ukusaml a.tomowych
podif'-ga.czy wojennych, manifestuje
ją &Wł\ pracą, która stanowi wJelkł
wkład w ocólnoludzkie dzieło. o kt6
r~ walczą dzil~ nairody całego . świat-.
{)od przewodnictwem ZwJ,:Jku Ra·

A

dzl~kłego.

....................................

WARSZAWA (PAP). 11 bm. odby
plenarne posiedzenie NKW
ZSL pod pmewodnirotwem preze§a
Stronruictwa - marszafka Sejmu Władysława Kowalskiego, z udiiiaNaoz.elnej c
łem prezydium Rady
prerzesem Józefem Niećko, 1!.2łC>nk~
Rady Państwa na crele.
W ~s-ie obrad prerzes ZSL - Wła
dysław Kowalski wygłosi~ refo?tat
.p t. 1,,Aktu11tlne za.ga.dnienia walkł !lila
sowej na wsi".
Następnie referaty wygłosili: pre·
rz.es Rady Nac~lnej - Józef Ni~:!ko
- ,,O radach nairodoWYCh - jedąnll
tych 111rganacb terenowych władzy lu
dowej" i wiceprezes NKW - S tefan
Igna!l' - „O zadaniach w wa.lee Do
ło się

l~ój".

„

Nacl a-efe<raitami rozwinęła się 0ży
wiona oałodoZienna dyskusja, w której na pieTWsrlY plan wybijały się
rzagadin.ie.nia walki z elementami :kaplta1istycmymi na wsi oraii akcja
podpisów Pod Apelem
składania
$wiatowego Kongresu Obro-ńców
koju•

larów w zamian za eksport t<>wa
rów i usług do USA. W ten spo·
sób rezerwy złota skarbu USA,
które do połowy 1949 r. nieprz3'r
wanie rosły już od lcilkunastu lat,
pociąwszy od wrze~nia 1949 r.,
stale, jakkolwiek wolno, spadają.
Spadek ten wyraża się w ciągu
9-mlesięcy sumą do pół miliarda
jednoczesnego
dolarów, pomimo
dopłYWu złota · z wielu państw Po
łudniowej Ameryki, Europy Za·
chodniej i strefy szterlinga.
Deficyt budżetowy Stanów Zje
dnoczonych, będący bezpośredniln
rezultatem .agresywnej polityki
awan·
amerykańskiej, unaocznia
turniczy charakter tej polityki.
Nawet najsilniejsze państwo kapi
tallstyczne, jakim są Stany Zjednoczone, nie jest w ątanie znieść
ciężaru zbrojeń, który jak rak toczy organizm gospodarczy tego
krajów paktu
kraju i innych
atlantyckiego.
Imperialiści budują swe ~ :rre•
sywne plany na kruchym, nietrwti
łYm fundamencie. Potężniejący z
każdym dniem ruch w obronie po
koju na świecie, wyrażający aię
obecnie w wielkiej akcji zbierania
podpisów vod Apelem Sztokholmskim, wzniesie nieprzebytą barie·
podżegaczom wojen·
t•ę przeciw
nym.
Namacalnym zaś rezultatem po
Utyki wyścigu zbrojeń Jest poga.r
szaj4ca się sytuacja ekonomiczna
i finansowa świata kapitalistycz·
nego, prowadząca nleuniknien.ie
do kryzysu gospodarćzego.
Wol.

ro
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Wiek z1em1
Obliczenia wieku ziemi - da
wniej, gdy nie znano metod nau
kowych, nie · sprawiały wiele tru
Według podań i mitów
dności.
od stworzenia świata, dokładnie
od „wygnania pierwszych rodziców z raju do narodzenia Chrystusa upłynęło 4.000 lat". Aby
„początku
wi~c obliczyć czas od
wyśw1ą.ta" do chwili obecnej,
sta•rczy do 4.000 lat dodać 1950
i otrzymamy poszukiwaną liczbę
5.950. Prosto i dokładnie - „jak
w aptece".
Oczy-wiście, że podobna „meto
da" obliczania nic ma nic wspólnoego z nauką.
Wiek XIX (a nawet już koniec
XVIII) przynosi nam pierwsze na
u.kowe próby ustalenir. zar·-"wno
wieku ziemi, jak : czas•J powstania na niej życia. Stało się to
możliwe dzięki

•

j

•

wiek IU dZkOscl

I

z ogromnych puszcz paprotnikowych tworzyły się najbogatsze
pokłady węgla kiamiennego. Pa1p rocie i widłaki osiągają w tym
olbrzymich
rozn:iiary
okresie
drzew i im to właśnie, a wła
ściwie ich zwęglonym szczątkom,
zawdzi~czamy rozwój przemysłu
w XIX i XX wieku. W karbonie mamy już obok Jezowców
owady i płazy, a pod koniec
gady. Ryby pancerne w 'tym
okresie wymierają.
W okresie następnym - permie .- giną drzewiaste paprocie
i widłaki, a na ich miejsce pojamniej
wiają się nowe, o wiele
Węgiel kamienny twookazałe.
rzy si-ę miejscami w dalszym cią
gu. Z owadów liczne są pluskwiaki
-oraz zwierzęta będące formami

dmozaury, a płazy osiągają szczyt
swego rpzwoju. Fauna morska
również mnoży się pujnie: poja·
wiają się tu pierwsze ryby ości·
ste i sześcioran:iieńne korale, ist·
nieją. w dalszym ciągu jeżowce,
~r;i.ch1opody, ammonity triasowe
i inne.

Jeśli chodzi o człowieka, to
większość danych wskazuje na to,
że pojaiwił się on na początku

czwartorzędu

...,t

Gad latajQcy - pterodactylu$
(według ]. Samsonowicza).

i
Era
dzieli
rzęd

o 1pojawreni·e się
to nie wiemy do
kładnie, czy istniało ono w erze
archaicznej. W każdym razie nie
mamy na to dowodów, gdyż w
~kałach. pochodzących z tej ery,
n:e znajdujemy żadnych śladów
życia . Natomiast w erze eozoicznej życie już istniało z całą pew
nością i to dość wysoko zorganizowane: pokłady węgla świadczą
o istnieniu roślin, a ze zwierząt
istnieją tu robaki i ślimaki.
Następna era paleozoiczna roz
pada się na pięć okresów; kambr,
sylur, dewon, karbon i perm.
Jeśli chodzi
życia na ziemi.

Dino:aur jurajski - Bro11tosaurus
(obok s,·lwetka czlowielro, dla porównania wielkości).

O florze kambry]skiej

mamy

dość skąpe w·iadomości. o faunie
wiemy. że składała się ona wyłą
cznie z morskich bezkręgowców:
otwornic, jamochłonów, robaków,
mali. ślimaków r amienionogich

i skorupiaków. Pie;wsze ryby po
w okresie następnym
- sylurze. Ni•e są to ryby podob
ne do naszych. charakterystycz
opancerzenie
ną ich cechą jest
kostne całego przodu ciała.
W sylurze zjawiają się też pier
·wsze stawonogi l ą~owe, a z ropaprotnikowe. Dalszy roz
ślin wój ryb pancernych następuje w
okresie dewońskim. Tutaj zjawia
ją się też tzw. ryby dwudyszne,
które mogą pobierać
tj. takie,
tlen do oddychania nie tylko z wo
dy lecz i z powietrza - pęcherz
przekształcać
pławny. zaczyna
się u ni.eh w płuca.
jawiają · się

Okres powstania
„kopa/ni węgla" .

'

kenozoiczn_a, najmłodsza,
się na dwa okresy: trzecio·
i czwartorzęd. W tej erze

I

Z dziejów „kultury

1'slążhan11 ··

Mamut -

elepha11s primigeni1u.

nie przekracza pięciuset
lat. Gdybyśmy, dla lepsze·
go przedstawienia sobie, porówna·
li wiek ziemi do doby, to na ist·
nienie ludzkości przypadnie 15
sekund, a na istnienie cywilizacji
zaledwie 14 sekundy, czyli
„jesteśmy bardzo młodzi".
ludzkości
tysięcy

0
(0 ~s~ą~ce B. ?ali.na - ,,W Donbasie

Gdy radz1eck1 pisarz oraz az1enm
karz, Borys Galin, udał siP. na poszu
kiwanie dyrektora zakładó·w mctalur
gicznych im. Stalina w Dónbasie, inżyniera Andriejewa, znalazł go na
najbardziej ożywionym, pełnym na„Był
pięcia „gorącym" posterunku.
to mały, czyściutki budyneczek, _,rzy
pomin-ający typową ukraińską chat·
kę. Znajdował się on w najbard.ziej
ożywionym, środkowym punkcie za·
kładów - na skrzyżowaniu torów .ko
lejowych, przez które w dzień i w
nocy przebiegały niezliczone pociągi,
załadowane metalem i żużlem. Gdy
kłęby dymu i pary, otacza.ją~e gęstą
mgłll „gorący" posterunek" rozwiały
się na chwilę, ujrzałem Andriejewa.
Stał na złożonych do kupy stal<>Wych
szynach. Ubrany był w białą. koszu
lę, rozpiętą u szyi. Zdziwił mnie wy
raz jego twarzy. Jak urzeczony, An·
driejew patrzył wprost przed siebie.
Cóż ta·m widział szczególnego?"
Ten krótki fragment z utworu Galina, pt. „W l)(inbasie", określa kli
mat, nastawienie oraz sens wewnę·
trzny tej niezmiernie ciekawej i wy
soce aktualnej książki. Jednocześnie,
wyjaśnia on niejako pozycję, z której został napisany cały utwór. Na
„gorącym" posterunku, wśród otaczaj11cego go, pulsującego bujnie ży
cia, znajduje się sam Galin, Ópowia
dający 0 twórczych zjawiskach ra·
ludziach
ctiieckiej rzeczywistości,
radzieckich i ich czynach, ciągle posuwających życie naprzód ku rado·
snej i szezęśliwej przyszłości. .
Książka Galina, odznaczona nag:;o
jest poświęcona.
dą stalinowską,
twórczej odhudo;vie Donbasu po woj
nie, jest poświęoona wielkiej walce
o nowe zwycięstwa nn froncie pracy.
W niezwykle żywo i ciekawie na.pisanym utworze autor opowiada o
konkretnych ludziach i faktach,' w
pełni ujawniając ich zasadnicze cechy, podkreśl:.jąc nowy styl. pracy,
wpływem
powstały pod ożywczym
idei socjalizwu, 1>od wpływem szczc·
rego w .swej bohaterskiej prostocie
patosu pięciolatek stalinowskich.
Opowiadając o bio~rafii Andriejewa
nraz w"ielu innych ludzi Zagłębia Do
nieckiego, kreśląc ich sylwetki, poda
jąc w zwięzłej i konkretnej formie
ich codziennej pracy szczegóły
Galin jednocześnie oddaje w pełni gi
gantyczny, imponujący obraz odbu-

o

--

amerykańskiej"

)

stanowiącej

organiolbrzymiego procesu
rozwojowego, gospodarki soejalistycz
nej w ZSRR. Wprowadzając liczną
Donbasu galerię budowniczych
Galin ze szczególną mocą ujawnia •:o
nowe i twórcze, pełne energii .i rozmachu, co cechuje ludzi radzieckich
w ich codziennej walce o nowe zdo·
bycze na froncie pracy. Tym nowym
jest przede wszystkim duch bolszew1
ckiej odpowie<lzialności za wykonywa
ną pracę wobec całego ludu, pa·r tii,
rządu i siebie samych. Jednocześnie,
ten nowy styl pracy jest źródłem
natchnienia twórczego, osobliwej, tłę
bokiej i szczerej w swej pr-Ol!ltocie
ppezji konkretnych czynów, z wyso·
kości których dziś sięga się śmiało
pu jeszcze szczęśliwsze i pełne rozmachu Jutro. Ożywieni tym duch"m
w oparcin o olbrzymie ch>świadaenie
g(ISpoda-rki socjalistycmej, ludzie 1'a
dzieccy, inźy.nierowie, majstrowie i
zwykli szeregowi robotnicy i pracow
niey Donbasu •Jcroezi w nieustającym
marszu nJlprzód. Marsz ten w utworze Galina ilustrowany jest szere·
giem epizodów j- faktów, świadczą·
cych o mocy i natężeniu entuzjazmu
t.wórczego, jakim s11 ogamięei ludzie
radzieccy - partyjni i bez.partyjni.
Borys Galin jest z zawodu dzienn1karzem. Rozpoczął pracę dziennikarską w 1925 roku w piśmie „Komso·
molskaja Prawda", następnie zaś od
1929 r. pracował w „Prawd7:ie", n~
łamach której zamieszczał reportaże
z całego Związku Radzieckiego, opu
wiadając o nowych zdobyczach pra·
cy soeja.listycznej. W 1933 r., razem
7. nieżyjącym dziś pisarzem radzi-e-ckim, Jakubem Kjinem, napisał ksiąi:
ke pt. „Ludzie stalingradzkiej fabty
ki traktorów", w której robotnicy fa
bryki opowiadają histotię jej powsta
nia. Bezpośrednie powiązanie z irciem, stały kontakt z ludźmi, głębo
kie zainteresowal(lie się niedostrzega·
nego w pełni przez niektórych pisarzy patosu codziennej „prozy" życfa,
stanowiącej prawdziwy jego sens siłą rzeczy wysunęły Galina na ten
„gorący" posterunek, z· wysokości
którego została napisana jego ciekawa i pożyteczna, zwłaszcza dl., poi
ckiego czytelnika, książka „W Don·
basie".
dowy Donbasu,
cząstkę

czną

STANISLAW POWOŁOtKI.
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·Demokracfa - owsze·m. ale za kratami
Hollywood jest to „świat sam w so j - Pisarz nie ma godności ,- pobie". Mi:szkańcy HoHywoodu two- wiedział.
Bessie wydal pomruk niezadoworzą, pomimo pozorn_ej zażyłości, od~ębne. kasty, .a .podział t~n wypływa lenia, odepchnął krzeslo i odszedl.
Cole podn;ósl się . także i zawolal
; ~dynie z rozmcy poborow.
Np. wytuiórnia Braci Warner posia. Mattza., który podniósł się niechęt
da aż trzy restauracje. Pierwsza z n~e
Siedzący po drugie; stronie stolu,
nich zarezerwowana jest dla produ-·
centów, którzy, pełni czci, grupują John Moffit, nie odzywal się przez
się wokól osoby Jacka Warnera (l.u- caly czas ani slowem. Jak zwykle,
bi on bardzo, gdy nazywa się go twarz jego, przypC!minającfL do zlu„pułkownikiem"). D•-ugi lokal prze- dzenia świński ryj, ozdobiony wqsiznaczony jest dla reżyse1·ów, ·scena- kami a la Hitler, ?tie zdr.adzala ża
rzystów i aktorów. Re:;zta, tzn. ci dnego wyrazu. Pewnego dnia zwiewszyscy, którzy zarabia.ja, mniej niż rzyl mi się: „Ja wcale nie jestem pi·
150 dolarów tygodniowo, jadajq w sarzem, 'jestem tylko ołówkiem na
biurku mego producenta".
stolówce.
Pomyślałem sobie: raczej kartką,
Za moich czasów, sceiiarzyści wvtwórni Wa.m er jadali wspólnie przy wrzuconą przez producenta do kosza.
dlugim stole. Lubi.ano przy nim za· lfiytiłem się jednak. Był on rzeczywzięcie dyskutować i to nie zawsze wiście olówkie'l1!-, ale na biurku przena tem11ty filmowe. Pamiętam pew- wodniczącego komisji • do badania
ną dyskusję, którą prowadzili które- dzialalności antyamerykańskiej. Kie
goś dni a scenarzysta Albert Maltz, dy wspomniana. komisja wytoczyla
autor „Prądu podziemnego" i innych w 1947 roku sprawę, przypominającą
powieśei oraz Steve Fisher - oso- średniowieczne procesy czarownic,
bnik, który sprzedawal scenariusze przeciwko· „Czerwonym" w Hollyzamiast sprzedawać kiełbasę (z tej wood. - Jahr, Moffit figurował na
prostej przyczyny, że film dawał pierwszym miejscu pomiędzy donowiększe dochody niż wędliniarnia). sicielami.
Steve Fisher utworzyl w między
Tego właśnie dnia „pułkownik" Warner rozesłał do wszystkich scenarzy· czasie z kil.{coma innym:, podobnystów, zatrudnionych w jego wytwór- mi do siebie „glosami sumienia tudzni, jedno ze swoich pism służbowych, kiego", organizację faszystowską o
' tórymi miał zwyczaj przypominać szumnej nazwie: „Związek fitmowy
im od czasu do czasu, że byli tylko tlla obronv ideałów amerykańsk. ich." .
Natorniast Albert Maltz, /' ivah
urzędnikami, którym placił za to; by
Bessie i Lester Cole zasiadali na
.
byli posłuszni.
Ja.ko scenarzyści byliśmy zwolnie- ławie ,oskarżonych o czary.
Oczywiście, nie byli osamotnieni.
ni od stemplowania przy wejściu naszye;h kart wstępu; robił to za nas Siedmiu innych pisarzy i filmowpolicjant zatrudniony w studio. Je- ców dotrzymywalo im· towarzystwa
dnak dwa czy trzy półgodzinne spóź- przed stolem p. zewodniczq.cego konienia powodowały otrzymanie ró- misji. Stany Zjednoczone dały już
żowego bileciku od „pulkownika.". światu „Lziewięciu ze Sco.tsboro".
- A nasza godność? - obruszyl Tym razem była kO".ej na „Dziesięoczekiwaniu
ciu z Hollywood" się Maltz.
na slynnych „Dwunast:"', kierująFisher spytał:
~ych amerykańską partią komuni- Jaka godność?
Lester Cole uśmiechnął się Lekko. styczną.
Gdyby tych dzi€sięciu ludzi bylo
Zył już w Hollywood od lat i jako
autor trzydziestu sześciu scenariuszy Murzynami, gdzieś na Pohtdniu, za:_ dobrze wiedział, czego należy się nurzano by ich po prostu w smole i
trzymać, jeśli chodzi o amerykańskie 'Wytarzano w pierzu a P- tem - popojęcie „godności". Siedzący obok wieszono.
Gdyby byli walczącymi czlónkaniego Alvah Bessie, .:zlek nerwowy
i mruk - autor jednej z najlepszych "li związków zawoduw·y.::h, byto by
książek na temat wojny w Hiszpanii, 1atwo unicestwić ich salwą z - i~ara
bojownik Brygad Międzynarodowych binów maszynow11ch. Ale były ~o - wzruszyl pogardliwie ramionami. jak mawiają w HoUywood - „osoMaltz spojrzał na Fishera ze zdu- bistości" - filmu amerykańskiegg,
mieniem. Odnosi się on do ludzi z który nie- ma ich absolutnie kim zaszacunkiem i wiarą, któr~ częs~o stąpić. Poprzestano więc tytko na
przywodzą na myśl postacie Gorkie obrażaniu ich, lżeniu, zmieszaniu z
blatem, prześladowaniu, wydaleniu
,
,
go„ .
- Nasza godnośc ludzka - rzekł z wytwórni, (tzn. pozbawieniu środpoważnie - nasza godność pisar- ków utr.z ymania), oskarżeniu o „obra
zę Kongresu", co równa się skaza·
skal
11,iu na 1 rok więzienia. · Pomimo
Fisher. wybuchnął śmiechem.
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Okres karboński, jak sama
go nazwa wskazuje, (carboneum
- węgiiel), !i.est okresem, kiedy

Himalaje
Karpaty

powierzchnia kuli ziemskiej zaczyna powoli przybierać wygląd po·
dobny do dzisiejszego. Powstają
Szkielet gada. z ·o kresu permskiego pareisaurusa (wedłu.g ]. Samsonowicza). już współcześni.: istniejące naj_większe łańcuchy górskie kuli
pu podzwrotnikowego, w tym bo· ziem.<>kiej (trzeciorzęd) . Himalaje,
wiem okresie na całej kuli ziem· Andy, Kordy1i~ry, Alp~,_A~niny,
skiej od Grenlandii aż do Antarkty nasze Karpaty, wyłama_Ją ~rę no·
dy panował klimat gorący. Naj· we lądy, a stare zaipadag się pod
częściej występującymi roślinami 1 morze.
Na początku trzeciorzędu około
są , tu: magnolie, eukaliptusy, sek·
woje, topole, z iglastych - sosny. 40 proc. gatunków z.wierzęcych
Ze zwierząt egzystują w dal- stanowiły formy identyczne z

.....

i'oczqtki życia
na ziemi

w pleistocenie, cho·
niek1iórzy 1przypuszcza!ją, że
mógł on już wyksz.tał'.cić się z
„primates" przy końcu trzeciorzę·
du. W każdym razie wiek całej
ciaż

Powstają

liczy ziemia

•J.

przy
90 proc..

Jesteśmy bardzo
młodzi

2 miliardy „wiosen"

,!

istniejącymi,

końcu zaś tego okresu

Z drzew pojawia się sosna bursztynowa. Do najczęściej występują·
cych zwierząt w tym okresie należą torbowce (do dziś zachowane
w Australii), owadożerne, gryzo·
nie, kopytne, mastodonty - przod·
kowie dzisiejszego słonia i wresz
cie przodkQwie matp i człowieka,
Okres jurajski cechuje ogromny zwane - „primates".
osiągają
:rozwój gadów, które
Do najczęściej występujących
ogromne rozmiary (ichtiozaury,
plezjozaury, dinozaury)„obok nich zwierząt w czwartorzędzie należą
spotykamy również gady latające mamut,. nosorożec włochaty, tur,
żubr, wół piżmowy i renife!:,
i pierwsze ptaki.

i ssakami.
Era mezozoiczna jest jakby śred
niow,i eczem ziemi i rozpada się
na okres triasowy, jurajski i kre·
dowy.
W triasie spotykamy już rośliny
iglaste, a w kredzie kwiatowe ty·

zastąpieniu poglą

Metody obliczania wieku ziemi
i poszczególnych formacji geologicznych są bardzo skomplikowa
ne. Jedna z nich, tzw. szwedzka,
de Geera, pozwala na dość dokładne obliczenia nowszych formacji, posiada jednak bardzo wą
skie możliwości stosowania. Dru
ga, tzw. fizyczna, opiera się na
bad~niu produktów rozpadu pier
wiastków 'uranu li toru i dzięki
niej właśnie udało się w przybliżeniu obliczyć wiek skorupy ziem
skiej. Okazało się, że nasza rodzicfolka liczy sobie dwa milia.r·
dy ,,wiosen". Okres ten nauka
podzieliła na 5 głównych er; eozoiczną albo
erę , archiaiiczną.
proter.Q'Loiczną, paleozoiczną. me
zoz-0>iczną i ker~zoiczną.
Er..Y: te rozpadają się z kolei. na
of<lre~y~ ~a te na epoki.

I

s~ym ciągu gady ssakokształtne I współcześnie

przejściowymi .pomiędzy płazami

dów o stałości ziemi i i~tnieją
cych na niej gatunków biologicz
nych !Przez teorie ewolucyijne,
stojące na stanowisku, że świat
i wszystko, co się na nim znajdu
je, ulega ciągłym choć powolnym
zmianom (Lamarck, Darwin w
biologii, Lyell w geologii).

z

, · . Patos pracy socjaliStYcznej

dv•.ent lJn•w Łódzkiego

•

pól~ach

w

~szyst1Go, „ dobrze jest być artystą
w Stanach Zjednoczonych".
Ludzie ci, byli, oczywiście, niewin
ni. Wezwano ich jednak w charakterze świadków przed śledczą komisję
parlamentarną, która widocznie po·
stawUa sobie za zadanie udowodnienie faktu, że wiele fiimów hoitywoodzkich zawierało idee„. komunistyczne.

Inni „świadkowie" (agenci B iura
Sledczego i ich. iudzie, pracujący w
Hoitywood) szkalowali tych dziesię ·
ciu przez caly dzień, zarówno jeśli
chodzi o ich życie prywatne, jak i o
ich postawę obywatelskq. Nie chodzilo bynajmniej o żadne fakty, Lecz
o „wrażenia", oraz „wewnętrzne
przeświadczenia". Uregulowanie porachunków osobistych albo pozbycie
się konkurenta jest przecież, gdy
nikt nie żąda żadnych dowodów, tak
niesl.ycha.nie nęcące, zwlaszcza, kie~
dy się wie, że prawo ; abrania oskarżonemu wytoczyć proces o zniesla-:
wl.enie.
Pierwszy z dziesięciu oskarżonych
miał złożyć zeznanie pisarz John·Ho
ward Lawson, który chciał odczytać
oświadczenie. Komisja wyrazil« sw6;
sprzeciw i z miejsca ze.dala mu pytanie, czy jest komunistą. _L awson
próbowaal szczególowo odpowiedzieć. Rozkazano mu odpowiadać
„tak" lub ;,nie". Lawson upieral się
jednak, by zrobić to na swój sposób.

I je pewnie ·z zachwytu w

swoim więzieniu, do którego dostał się w międzyczasie za defraudację państwowych pieniędzy. A Steve Fisher, któ
rego ,;ideały amerykańskie" obronił
Sąd Najwyższy, gratuluje sobie bez
wątpienia, że nigdy nie wierzył w
godność pisarską. Nie wiem, na czyim biurku John Moffit spełnia obecnie swój zawód olówka. W HoHywood jest on zdemaskowany, ale to
nieważne: Sąd Najwyższy

diiwości".

Atvah Bessie, powieściopisarz i sce
narzysta - w więzieniu.
Herbert Biberman, producent i
scenarzysta - w więzieniu.
E~ward Dmytryk, reżyser-w wię·
zieniu.
Ring Lardner, scenarzysta-w wię· więzieniach.
ł
zieniu.

-

'

. ·'

~
I

To, co mam do powiedzeni4 -

odrzekł Cole
odpowiedzią.

-

• _W. Pozn.,.

'

Przewodniczący kazał straży usunqć

go z sati i oskarżył go o „obrazę Kon
gresu".
W dalszym ciq.gu rozprawy wyrzuca.nie świadków okazało się zbyteczne. Komisja wzięła się na dobry sposób, który ulepszala przy każdym
nowym badaniu. Przesłuchiwanie
Lester Cole'a, ostatniego z Clziesięciu
oskarżonych trwało zaledwie kilkd.
minut. Nie zadawano sobie nawet
trudu, żeby wyraźnie stawiać zasadnicze pytanie: „Czy jest lub byl
pan kiedykolwiek czlonkiem partii
komunistycz11,ej?"
- To jest bardzo proste pytaniepowiedzial przewodniczący.

pomścił

go całkowicie.
- Oto pierwsza Usta hotiywoodzkich ofiar „amerykańskiej sprawie-

John-Howard Lawson, dramaturg,
scenarzysta i historyk teatralny w więzieniu.
Albert Maitz, powieściopisarz, dramaturg i scenarzysta - w więzie
niu.
Sam Ornitz, powieściopisarz i scennrzysta - w więzieniu.
Dalton Trumbo, powieściopisarz
dramaturg i scenarzysta - w wię
zieniu.
w jednym ze swoich przemówień
prez. Truman powiedział, mówiąc o
narodach wolnych: „Nasz sposób ży
cia jest dla nich czymś niezrozumialym. Nie wiedzą one nawet, co chcemy wyrazić, gdy mówimy o demo.
kracji".
O nil!, one dobrze wiedzą. Demokracja. amery1Gańs1ca to wlaśnie choć
by tych „Dziesięciu. z HoHywood",
amerykańskich
przebywających w

-

jest bardzo prostą

Zgoda, jednakże proszę odpo„tak" lub „nie".

wiadać:

- To nie jest aż tak proste.
W n.astępstwie czego Lester Cole
zostal pozwany dó sądu, tak jak i
tamci i tak jak oni - skazany n.a
rok więzienia.
Znam ta.kich, dla których ta sprawa jest przedmiotem wielkiej rado·
ści. J. Parnell Thomas, b. priewodniczący osławionej komisji do badania

Idziałalności ant11amnykańsk.ie;

pie-

Wolność obywatelska w U. S.
pobrzękuje kajdanami.„
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WAŻNIEJSZE TELEFONY:
~ - Dworzec Kolejowy

i1 -

Milicja Obywatelska

manifestac1·e

załóg
·

fabrycznych Wszyscy
podpis~jem~ A.pel ~okoju
Ostatnie przygotowania de zbterama podp1sów
„

Świat pracy walczy a pokój

7.aka siejszym lub jutro. Równoc~
- obwody dzielone są na pasy udzia masowej zagłady ludzkości! · liczne czy blokowe, a powołane do
roz·
tądamy ustanowienia ścisłej kon życia „trójki pokoju" troli międzynarodowej nad wyko- poczną zbiera.nie podpisów: pod A··
pelem Sztokholmskim,
eywaniem tej uchwały!
Na terenie•tnaszego miasta, kfóUważamy, że rząd, który pierwszy zastosuje przeciwko jakiemu- re z całym entuzjazmem włączyło
kolwiek krajowi broń atomową., po się w budownictwo lepszej i szczę
pełni zbrodnię przeciw ludzkości i śliwszej przyszłości -- nie moźe
powinien być trakt<>wany jako zbro zabraknąć nikogo, kto by nie złożył
dniarz wojenny.
swego podpisu pod Apelem. Ws.zys
Wzywamy wszystkich ludzi do. cy podpiszemy się pod
słowami,
brej woLi na całym świecie do podmówiącymi o konieczności Jakazu
pisywania tego Ape!u !"
używania broni atomowej 1
Tym Apelem za.kończona została
Od piątku - na terenacli zaMl&sesja sztokholmska Stałego Komite
tu Swiatowego Kongresu Obr:ońc6w dów pracy i hlstytucji odbywają
Pokoju. W chwili obecnej, na całym s~ ogólne zebrania pracoWników,
świecie, wszyscy, którzy nie chcą na których podejmowane SlJs remwojny, kt6rzy chcą w pokoju budo lucje i uchwały, mówiąee o Jllie7JOJQ
wać swoje jutro podpisują apel nej woli utrzymama pokoju.
Komitetu.
Coraz żywszą działalność ' pl\zeja
Na terenie naszego miasta poczy wiają Zakładowe Komitety Obl'Oń
moll@ już ostatnie przygotowania ców Pokoju, a w zakładach
d? ~ozpoc~ęcia akcji zbie~anie. pod. stytucjach, w których dotycher.as
p1sow. Miasto c~łe podz1el~ne 7JO- Komitetów takich nie było - 11ą
8tało na dwa reJony, a w ich ramach na ·37 obw.odów, w których one powoływane do życia. Równie!
tworzone są obwodowe Komitety w szkołach tworzone są · KomiteObrońców Pokoju.
ty Obrońców Pokoju. Wszyscy, doAkcja tworzenia Komitet6w do słownie wszyscy włączają się do
kt6 rych wchodzą partyjna 1· be~par wszechświatowej akcji, jaką jest
·.
.
.
ta
tyJni nu;szkańcy naszego :nuas . akcja zbierania podpisów pod A- za.konczona zostanie w dniu dzi pelem Pokoju.
„tądamy be~aru'llkowego

zu broni atomowej, jako

narzę

Cześć wszystkim ludziom dobre.i woli, pracującym na rzecz
305 „My, zało~a PZPW Nr. 28, ze pokóju!".
tylko w wypadku pożaru) jaca się w tych dniach
*
akcją brani w dttiu 12 maja„na zebra383 - Pogotowie PCK
zbierania podpisów pod Apefom niu oit,ólnym. w p~łni sol!daryzu
Pod(')bną_ rezolucię przyfęła
Sztokholmskim. Wszędzie odby Jemy się z manifestem Og~ln~ - zało~a Państw~wych Zakładów
ADRES REDAKCJh
wa ią się zebrania załóg faMycz polskiego Komitetu Obroncow Przemysłu Wełnianego Nr. ·29,
Rozdzielnia Dzienników „Ruch'1 nych, na których robotnicy oma Pokoju i uważamy, że wszyscy w której to rezolucji m. in„ czy
Plac Kościuszki 16, tel. 250. Wiają obecny etap walki z pod- uczciwi ludzie winni gardzić i tamy:
Godziny przyjęć od 14 do 15 7.e~aczami wofe,nnYm!. a w przyj nienawid~ić tych, którzy przygo
,;My, robotnicy PZPW Nr. 29,
mówanych wśrod oi;rolnego ent'U towują nową wojnę.
przyłaczamy się do ak<:ji w obro
z jazmu rezolucjach, solidaryzuPrzyrzekamy,
ie wytężymy nie pókofu.
ją sie z ·uchwałami
Kongresu wszystkie siły, by prowadzić wal·
żądamy uznan·. a za zbrodnia' Dziś. dnia 14. maja o godz. 10. ~to0l1lólmskiego i przy.rzeka ją kę o pokój z całą bezwzględno - rza 'wojennego tego rządu, który
dalsze wzmożeni!:)
wysitków
by pierwszy .zastosował broń. ato
<idbtdzie się walne zebranie miej. swvch w wake o trwały, nie- ścią.
·
.
Bronią naszą w tej walce bę mową.
scowego koła Związku Zawodowe- nat·usza!nv pokói.
My, robotnicy PZPW Nr. ·2.9
dzie
coraż
lepsza,
coraz
wyda.igo Pracowników PoĆzt, Telegra
W Państwowych Zakładach
nieJsza 1 coraz oszczędnłeJsza stwierd:z amy, iż całkowicie soh~ów, T~lefonu i Radia.
Przemysłu Wełnianego Nr. 28,
dar.y zu.iemy się ze
wszystkimi
praca."
Zebranie wyznaczone zostało w do zebranej zało~i przemówił ob.
narodami, walczącymi wytrwale
Wdzięczni
Jesteśmy
Związko
Hołdorowicz, naswietla jąc zebra
i konsekwentnie o utrwalenie po
lokalu świetlicy związkowej,
11:vm obecną sytuację polityczną, wi Radzieckiemu i wszystkim koju na całym świecie.
Zainteresowani proszeni są o wspaniałe sukcesy państw obozu kra.iom demokrac.ii ludowej, za
Pragna-c szczęścia i pokoju dla ·
punktualne przybycie;
pokoiu. ze Zwi<1zkiem Radziec- ich upartą walk~ na arenie mię całej ludzkości - wszyf.cY zło
kim na czele oraz osiągnięcia dzynarodo.wej z podżef!aczami żymy swe podpisy pod Apelem
szerokiego frontu ludzi dobre.i wo.lennymi. Pod manifestem Ko· Sztokholmskim.
mitetu Obrońców Pokoju złoży
woli, lt1dzi oostepu i wolności Niech żyje pokój!"
zniterza ją ce do narzucenia po my swe podpisy w. pełni świado
Zebrania
· w zaktadach pracy
koiu klice podżegac.zy wojen - mości,. że przyczyniamy się do odbywa ją się w dalszym cią~u.
ustalenia
pokoJu
światowego.
nych, której przewodzą trnglo
Na zebraniach tych, proletaria\IJ
amerykańscy imperialiści.
Niech żyJe pokój! Niech żyje tom aszówski daje wyraz swe.i
W zakończeniu wiecu została Związek Radziecki, ostoja poko- zdecydowanie pokojowej
postawy.
pod jęta przez przedsta wlcieli za ju światoweg-o!
Postawy, mówiącej, że nie chcemy
wojny, lecz w każde.i chwili pod przewod~~ Zw~ązku Radzie~
kiego, gotowi 1estesmy odeprzec
kaidy zamach". na nasze zdoby TPD-owski zespół dziecięcy dociqgnqł już do ,.50·ki"
cze i naszą wolność.
Popularny i znany tniesz.kańcom cia i zasługi całego zespołu - in.
naszego miasta międzyszkolny ze. spektor Pobocha podkreślił wysił Byłam
Międzynarodowych
Poznańskich
O.trzymałem wczoraj list.. List ta- spół muzyczny Towarzystwa Przy. ki i wkład pracy, jaki w tworzenie
kiej oto · treści:
jaciół Dzieci,
prowadzony jest i prowadzenie zespołu dał jego dy
„&anowny Obywa.telu Dyoniz~I
przez
nauczyciela TPD-owskiej rygent - ob. Fryc, który z całą
Zwracam się do Obywatela z pro- szkoły _ ob. Mariana Fryca. W energią kierował i podciągał na cośbą o wyjaśnienie mi _sytuacji, jaka bilansie swej dwuletniej działalno- raz wyższy poziom grającą gro
zaistniała u nas w mieście w związku
W ciągu ostatnich dni wiele dzanitt terenu wystawy: ie ·to
odcinku podnoszenia kuMury
zę zmianą nazw niektórych ulic.
ści zespół ten może posZćzycić się madkę.
wyci~czek z naszego miasta wy wszyśtko, Co widzimy, ten wysł na
leśne i.
Przdchodząc pewnego dnia jedną nieprzeciętnymi osiągnięciami, ja.. Kończąc życzeniami dalszej owoc iechało na Międzynarod'owe Tar lek mięśni, umysłów, entuzjazmu
By· zaspokoić nasze doraźne
z takich ulic, zauważyłem now'l ta- kich mogą mu pozazdrościć inne ze nej pracy - ob. PObocha wręczył gi w Poznaniu. O wrażeniach człowieka - to najlepsza broń potrzeby
- stosuje
b~· .zki orientacyjne na dor.1ach. - społy Artystyczne"'naszęgo miasta. niektórym uczestnikom zespołu dy z takie i wvcieczki mow 1 nam przeciw niebezpieczeństwu no my dalekogospodarcze
posuniętą politykę oI ucieszyłem się, :te jednak właśclMłody (wiekiem) ze11p6ł ·nie za. plomy, ufundowane przez Wydział w swvm li ście jedna z naszych wej wojny, to wyraz walki o po szczędnościową na odcinku uiyt
ciele domów i administratorzy wy· ·
z dI
1·
k
b z
k
ełnili
zarządzenia,
J'akie
wydał
za.
mykał
się tylko w ramach naszego Kultury i Osw1aty przy arzą ze czyte n icze , o .. o f ia B :
o .
P
kowania drzewa. Wszelkie śdn
rząd Miejski i że obecnie szary czło- m1as
· ta, ale Jego
·
· ły t a Mi'eJSkim. Dyplom Y t e otrzymali'··
wyst ępy ob Ję
,,Brak mi· '"Pr,.,„t
urn"'+ móg:i.., •na"'awać
„ Y" sło' \",
'"' by móc
nas eks ki drzewne, z a pomocą specjal
.,,
wiek nie będ21ie potrzebował się błą- kie miasta jak Lódź, Brzeziny, Pa- Henryk Snopek, Władysław Biń- się pod zielić w swym liście wra ponaty, wystawlan~ w. oolsk.ich nie spreparowanych klejów,
a
k a Ć am• py t ac• przech od mow
· · na j a- bianice i inne, a i wieś również czyk , J an T uch ows k'i, Zd ZlS
· ł aw J ę. z'eni.amt', i'akie wynios1am ".., na stoiskach..
O~l_l}d'a.1ąc i_e.
następnie prasy, da ją nam twar
d
- ł kazd.Y
b
1
.·,,, z.na'duje
· sze1· d'\vudni,.,we1·
w"n
zwie
.kieJ· ulicy „1„
J . •
oklaskiwała naszych młodych drzejczyk, Grzegór~ Smiechowski,
'""
~ eczki. '
I .za1ący
"lb <l Targi,I :+mo~ •so 1e dy rpate~iał drzewny,,_ fi•oskonarl e
Ale nje w tym rzecz. Bo właśnie
kó
Henryk Wojewódzki. Leopold WieWszy;;tkie stoiska przykuw~łY. · iia < na1. ~r z!e·i ~ a~.yczn1e. u- nadający się do przemysłu
mena ulicy o której piszę, zauważyłem muzy w. mój wz rok. a wsr,ędzi~ wyczuwa zmysloW1c os1agmęc1a polskiego chanicznego. Usz kodz one dziudziwną rzecz. Po jednej stronie ullcy . Pięciokrotnie już zesp6ł brał u- czorek, Wiesława Błaźejews~a
łam gigantyc zny wysiłek ludzkiej roootnika i chłopa, inżyniera i rawe deski, czy dykty, nasmaro
wisią tabliczki z napisami - ulica dział w miejskich i wojewódzkich Ifrystian Michałowski.
prncy i ludzkich u111ysłów.
technika, lekarz a i naukowca. wane klejem i grubo posypane
Władysława, a po drugiej ~ul. Ka- festiwalach artystycznych czy to Ponieważ „50-ka" została fuż prze Bedąc ria Targach, oglądając Pawilony ra.d'zi~ckie demonst~u wiórami, a następnie prasowane
rola
Mnrkse.
ZMP
·„ si"'„ kroczona i teraz młodzieńczy, pe- stoiska. nasuwały mi sięh myśli,
1\.v teMu.ch s. w y;ch lude;!•.
I dl. .c
iłb ym Ob ywat e1a o
czy t ez· ZHP' kl asyfik·UJ~c
1a t hJą.asportrety
ł ag ł oszące d ązema do szcz 1 i poci ągnięte farb ą - dają pły
· a,ego pros
·
·
·
·1
· mu- że zniszcz e!lia minionyc
„,;;t_ ·aśni'"'nt'e
n1l dlaczego ni·e zdej- zawsze n.a czolo.wych m.1.eJscach . ł en ent UZJazmu
1 mm owama
k ,
k
. t ęs I ty imitujące marmur. Z miału,
nY.1i e si"'
" J edne3· tabllc~ki, te.~ która. DwukJ:1ot111e
· coraz bl'ż
1 szy zostałv 1'uż odrobione, dzięki si wego .. po
mu.
popisywał się ,przed zyki ,
zespo'ł będ z.ie
t 01owego, I omums
t ycz pochod~end.a drzewnego, otrzy ·'
łom, wyzwolonym zmianami. u- ne~o JU ra, 1i~zne ,e_<s~na y: ma mujemy brykiety o WYsokiej war
ipraesta.ła" być sktuMna, a więc
ta- mikrofonem Polskiego Radia. Grał „100-ki" życzyć mu należy, aby ju stro
jowvmi, wysiłkom i entuziaz s~yny wszelkich de;ia!ow p~oduk
bliczki z napisem ul: V:!~dysława.
dla WQjSka, młodzieży szkolnej, bileusz setneg0 występu przyszedł mowi, dyktowanemu tym, iż ma CJl,. aparaty }~karskie na~now- tości kalorycz nef, nada ją.ce się
dioskohale, jako paliwo, nawet do
Czekam na odpowi.edz ·
grał w świetlicach robotniczych dla w · jak najkrótszym czasie · i by sy pracujące pracują same dila sze1 konstrukci1, aparaty fil.mo - pieców
siłopęd.nych, lub hutR. Szym.
świata pracy, brał udział nieomal młoda gromadka z takim samym siebie
'
we, fotoS!raficzne. radiowe, tele niczych. Wszystkie te produkty
* !ł *
I jeszcze iedna refleksja, nie wizyjne, wyroby. włókiennicze, drzewne, świadczące o daleko po
No i co ja biedny, że tak powiem we wszystkich ogólnomiejskich zapałem pracowała dalej, wciąż
podnosząc sw~j poziom.
odparcie nasuwała się przy zwie fot.ttra, ko..smetyk1, ·p rodukty spo suniętej oszczędności na tym
mam odpowiedziec autorowi listu? imprezach i uroczystościach.
Sam przyznaję, że nie wiem czym tłu
Jubileuszowy, pięćdziesiąty wy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - żywcze itd. itd.
odcinku - są wynikiem pomy.
maczyć tego rodzaju rzeczy, a spot·
d.
k
Oczyw1sta1 nie sp-0sób pod'zie słów racjonalizatorskłch naszych
kać je można na każdei ulicy. Każda
orkiestry
na o res
siew krótkim
mi wrażeniami. Ale, gdy mów a robotników l techników.
ulica, a przynajmniej więk$zość z Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy.
Przemysł ogrodniczy
wy<llat
nich ma dwie nazwy, a· niektóre - Z okazji tego „złotego" występu·o Związku Rad zieckim i krajach przebogaty asortyment
art:Yku
~
nawet trzy,
do Jicz11ie -zebranej publiczności
W roku bieżącym Zarząd La-1 grzybów, jak również nie wolno demokracji Judowei, biorących u
leczniczych,
Może jednak odpowiednie czynni- przem6wił inspektor szkolny - ob. sów Państwowych przeprowa- wypasaó na leśnych polach by- dział w Targach. to można tyJ łów spożywczych,
kosmetyczno • perfumeryjnych
ki administracyjne uzgodnią wresz- Pobocha, podkreślając doniosłe dzi akcję zwalczania szkodli- dła.
ko stwierdzić jedno: wystawio- itp,
cie, jak która ulica win.na się nazyznaczenie
upowszechniania
i kulty. wych . owadów. 1eśnych przez
Dotychczasowe doświadczenia ne eksponaty, tak plastycznie
wa~, poproszą .opornych o wymieniePawilon włókienniczy zrobił
nie starych tabliczek na nowe I bę. wowania kultury muzycznej. Rów• ohyl~me, zagroz?nych . dr~~wo- wykazały, że lud!JOŚĆ nie podp<?- przedstawiają specyfikę posz.cze na nas~ogroome wrażenie, za
nocześnie,
podkreślając osiągnię- s ~now sr~~katpi ~wadoboJCzy- rządkowyw~ła się tym przep1· t!ólnych państw, że oglądlając je, chwycamy się drukami, barwami
dzie wszystko w porządku.
m1. W akcJ1 teJ uzyte będą, sa- som ochronnym. Skutkiem tego przenosiliśmy się na pewien czas
moloty i rozpylacze motorowe. nastęJ?OWały u ludzi wypadki do kraju, którego pawilon zwie i gatunkami materiałów. Wszyst
ko wystawiono z rozmachem
W naszym województwie b. cię~kich zachorowań i poważ dzaliśmy.
i z głębokim smakiem artystycz
zwalczana będzie osnuja gwiaż- ne straty w inwentarzu gospoA polskie stoiska?
nym.
dzista w nadleśnictwach: Ciso- darczym.
Obchodząc MTP. natrafiłam
Uderzyło nas niezwykłe bo~ac
Jak wynika z podsumowania akJest to jeszcze jedert dowód jak wa, Cżarnoż~ły, Kraszk~wice,
Celem niedopuszczenia w bie· na haqę przemysłu drze\vne~0:,
two
eksponatów, Z!!rupowanych
cji Tygodnia Oświaty, Książki i bardZo bliska szerokim masom sta- Kr~z:yna, P&Jęczno, Panki i So zą.cym roku do podobnych wy- gd"Zie wysłuchałam prelekc.ii o
w
stoisku
ciężkieS!o przemysłu.
je
się
dobra
kolmk1.
książka.
Jeat
to
rówpadków
miejscowe
czynniki
adtym
pre:etnyśle
i
fego
problematy
Prasy - szczegól11ą atl'akcją TyDo zwalczenia szkodników ministracji ogólnej i społeczno- ce. W treści wych słowach re- Kośdste, twarde twarze i;?órni •
godnia były książki, a właściwie nocześnie potwierdzeniem ~u~ raz
przeprowadzą do ferent przedstawił nam zniszcze. ków i hl'tników spojrzeniami m6
w~mi.ionej przez nas opinii, że uli- użyty będzie arsenian wapnia w polityczne
loterie· ksią~kowe.
c.-ne loterie książkowe winny by6 postaci łatwopylnego J;>roszku. dnia 15 maja w szeregu na- nla naszych lasów przez okupan wiły z rozmieszczo,nych tu portre
W ciągu kilku dni wykupiono 11a ~erc-nie naśzego miasta znacznie Ponieważ działa on tru,Jąco za- szych gmin pogadanki na ten Ła oraz nasze na ibłiisze wysiłki t6w: Nasz plan wykonamy!
książek na sumę blisko 300.000 d, cz-;6c!e1 organizowane i me powin równo na ludzi, jak zwierzęta i temat.
Dokładne
terminy
opylaz czego sama loteria zapisała na ny ograniczać się tylko do okresu owady pragniemy zapoznać nas1ych czytelników z niektórymi nia poszczególnych lasów będą.
swe konto cyfrę 210 tysięcy.
Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy. przepisami, którym dla swego podane do wiadomości przez
dobra winni się podporządko- m5ejscowe ·władze.
·
Z dniem dzisiejszym wchOdzi w ży 116.03, (w dni robocze), 16.38, 18.35 ~
wać.
Jel.
cie nowy letni rozkład jazdy Kolei śpieszny), 19.13, 2M7, 23.10.
Zatrucie arsenianem następu
Państwowych. Dla wygody naszych
Spała - 10.05, 19.155.
j a najczęściej doustnie, wskutek
czytelników podajemy godziny odOdjazdy w ki erunkut
dostania się trucizny do przewo
jazdów i przyjazdów pociągów ze sta
Gdynia - 5.21.
W z~zku z dokonywaniem. po~i~ n~ - ul. Warszay;ska, do staw!enla du pokarmowego, ponadto przez
cji Tomaszów.
Koluszki - 6.27, 10.15, 16.10, 17.00
rów miasta Tomaszowa. Zarząd M1eJ s1e w swych rue·ruchomości9Cll W nieodpowiednio opatrzone rany.
Przyjazd z klerun ku:.
(w dni robocze), 18.48, 20.26, 22.07,
ski na podstawie art. 22 _ 35 roz- dniach 19 i 20 maja br. w go~zlnach Należy więc w przeciągu dwóch
Gdynia ·- 23.10.
Lublin - 18.42 (pośpieszny,).
.i.
•
•
8 - 15 wraz z dokumentami (akta
Urząd Konserwatorski w Łodzi
miesięcy do dnia zakończenia
,,.orządzema Prezydenta RzeczypOst>o
~
t 1
. pl
akta
hipoteczne
Koluszki - 4.50, 5.17, 7.16, 12.32, Łódź Fabryczna - 7.40•
.
tl:.
.
. . t
j reJen a ne,
any,
roztoczył
opiekę nad zaby.tkowym
l ,t eJ o pas ,powanrn admmw
racy - Itp) w charakterze zainteresowa- akcji opylania nie przekraczać dworem we wsi Siemkowice pow. sle 15.03, (tylko w dni robocze),' 19.13, Łódź Kaliska - 5.21, 9.05 (pośp!e.
szny).
tablicami, wzgl. radzkiego, pochodzącym z końca 20.07.
nym - . wzywa. "".łaśclc!ell {posiada~ ny~h, przy ustalaniu na gruncie gra: oznaczonych
Lublin - 8.58 (pośpieszny).
Radom - 5.22, 16.401 18.42 (pośpie•
czy, uzytkowmkow' meruchomoścł. nic wła1mości {posiadania) wy:l:eJ innymi znakami pasów ochron- XVII wieku. Dwór ten, będący roŁódź Fabryczna - 16.38.
szny).
położonych w bloku zawartym w gra wsp::>mnianych nieruchomości.
nych.
dzajem obronnego zan;ieczku, otonicach: ul. Zawadzka - granica ad•
Winni nie3tawlennictwa podlegaW tym czasie nie wolno zbie- czonego fosą, został częściowo znisz- Łódź Kaliska - 18.35 (pośpieszny), Rozwadów - ~.53, 23.14,
Przemyśl - 23.14.
ministracyjna miasta - rzeka Czar- J ą karze.
rać w opylonych lasach jagód i czony w czasie działań wojennych 23.10.
Radom - 7.30, 8.58 (po§pies! ny), .Skarżysko - 4.53, 12.38, 19.2(},
w 1945 roku. W la1r..eczku zachowa- 18.39.
23.14.
11111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 111111111111111111mu111u111n1111111u1111111111111111111111m11111111111111111111111111111
ły się pięknie rzeźbione modrzewioRozwadów ..:.. 5.19, 22.015.
Słotwiny - 5.21, 6.27, 7.40, 9.05 (po.
we sklepienia z napisern, portale reśpieszny), 10.15, · 16.10, 17.00 ('w dnJ
nesansowe i stylowe wykusze, jako Przemyśl - 5.19.
Skarłysko - 5.19, 6.25, 16.04, 22.05. robocze}, 1R48, 20.26, 22M.
też fragmenty
pieców z. cennych
Słotwiny - 4.50, 5.17, 7.16, 12.32,
Spała - 7.45, 17.20.
kafli.
Park wokół zameczku posłada
wspaniafe okazy lip najstarszych w
woj. lóOOkim. Urząd Konserw&tortkl
rozpoczyna obecnie . renowacje zameczku, w którym po przeprowad:te
niu remontu znajdzie pomieszczenie
gminny Dom Kultury z wielka salświetlicową i biblioteką.
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Ze •portu

Sportowcy
Przed IV igrzfskami s.portowymi solidaryzują się
z Apelem Pokoju
naszych szkól zawodowyc"'1
Oświadczenie J. Beka
u1r1.· rir1111'tt/ł111t1•f11trtłlfłt1l111n1111111n1111i..llHłłlłlllMlt9łl'lll11o/,...

Cą pisała prasa łódzko w dniu 14 majo 1930 r.
MASOWE EKSMISJE
Uczeni tlumaczą ten dziwny wypadek
BEZROBOTNYCH
rozbiciem się jakiegoś „zabłąkanego" w
.,Republika" nomje wzrMtającł falę ok'olice naszej atmosfery w~ększ~go meeksmisji. Właściciele nieruchom()sci teoru.
usuwają. na podstawie wyroków sądo
MATKI PORZUCAJĄ DZIECI
wych, tych lokator~w. którzy nie mają
środków na płacenie czynszu.
„Republika" donosi o pot\ tarzają
cych się często faktach porzncania dzieci
przez matki. - Jest to W)"ltikiem ogólNIEDOROZWóJ
nej nędzy i zubożenia.
WśRóD ~ODZIEŻY
W dniu wczorajszym zaszedł nawet ta
W szkołach 11a terenie całego kraju
przeprowadza &ię „badanie wzrostu i wa ki wypadek - pisze dziennik - że pew
gi wszystkich uczniów", celem przepro- na bezrobotna kobieta urodziło dziecko
wadzenfa dokładnej statystyki zdrowot- w bramie domu 11rzy ul. Zachodniej 17,
a potem słaniujęc się na nogach próbonoąci młodzieży szkolnej. ,
wała uciec.
Wyniki owego badania stwierdzaj4 dłu
wskutek
i:e
„Republika"
pisze
GDYBY BYŁY PRZEDSZKOLA„„
staliśmy
gotrwałego kryzysu i nędzy 7-leni ~erwuzr Góralski, syn praczki,
się narodem cherlaków - żadne dziecko
bowiem nie ma odpowiedniej wagi a bawiQc się na ulicy - wpadł pod koła
taksówki. Dziecko odwiepędzQcej
wzrost również Ulega zahamowaniu.
ziouo w 5tanie ciężkim do szpitala Anny
·
Marii.
DESZCZ KAMIENNY
W AFGANISTANIE
*
Przy ul. Konstantynowskiej 26 oostał
Do T:>tflisu 111adeszły wiadomości o
deszczu aerolitó~, który spadł onegdaj przejechany przez samochód 6 letni syn
w odległości 250 kilometrów od Dże ślusarza - Jan Szpak, zam.ie~zkały ·przy
ul. Zachodniej Nr 13.
lalbad.

•

•

Zawodowe
Szkolnictwo
do
je
się
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n;Al'I< POWSZl<X:HNY

(ul. Obrońców Stalingradu 21)
(tel. 150-3.6)
Ostatnie clili' sztuki L. K'ruciiko-wskiego „Niemcy".
Dyrekcja. Państwowego Teatru Po
wszechnego chcąc umożliwić najszer
3zym ·masom obejrzenie tej sztuki, w
dalszym cią.g11 ~rzyjmuje zgłoszenia
Zw. Zawodowych, Rad
branżowych
i Instytucji Społecz
Zakładowych
nych na przedstawienia zbiorowe ze
zniż.ką 66 procent. Indywidualne zniż
ki w wys. 50 proe. tidziela się człon
kom Zw. Zawdłłowych, akademikom i
ml · dzieży szki>lnej ia okazaniem le
gitymacji.
JARACZA
fEATłł 1m. STEJ!'ANA
Dziś o godz. 19,15 komedia M. Ba·
łuckiego pt. ,.Dom otwarty".

Program na

niedzielę,

14

m l' ''l

br.

6.50 Pocz. aud. 7.00 Aud. dla wsi.
7,15 Melodie radzieckie. 8.00 Dziennik. 8,25 Kadryle i polki-mazurki.
8.55 Aud. SKRK. 9.00 Koncert orga
nowy. 9,30 Muzyka. 10,20 Wieś ,tań:
czy i śpiewa. 10,45 „U naszyc,h
twórców". 11,12 (Ł) „Od naszych ko
respondentów". 11,25 (Ł) Muzyka
radziecka. 11,45 (Ł) „Spółdzielnie
produkcyjne mają swoje pismo". fel. M. świetlika. 11,57 Sygnał i hej
nał, 12,15 Ko-nc. Małej Orle Rozgł.
śląskiej. 13,00 „Po nitce do kłębka".
gawęda przyrodn. 13,15 Aud. regio·
nalna. 14.00 Wiersze J. Kochanowskiego. 14,20 ·Gra Kapela F. Dzierża
now-skiego. 14,45 „życiorysy górników". 15.00 Wiązanka. melodii. 15,15
Konc. dla. świetl. dziecięc. pt. „St.
Moniuszlro''. 16.00 Dziennik. 16,20
„Nasze chóry śpiewają". 16,50 Pog.
17,00 Rez. na transm. międzypaństw.
meczu piłkarskiego Rumunia - Pol·
ska. 18,45 Muzyka, 19,00 Recital
Bandrowskiej-TurE.
sp1ewaczy
skiej. 19,30 „Z życia Czechosłowacji"
20.00 Dziennik, 20,40 (Ł) Opowieść
filmowa „Pięśń \.tajgi". 21.00 Melo~
die świata. 21,35 Teatr „Eterek".

igrzysk

sportowych, ktiire jak wiadomo odbę
dą się wzorem lat ubiegłych w czerwcu hr. Poprzerlnir igrzysku odbywały
>ię kolejno we WroHuwiu. Szczecinie i
Zabrzu, tegoroczne zaś odbędą się w
Warszawie w dniach 9, IO i Il czerwca br. Organizowane w tym rnku pod
haslem „Obrony Pokoju" igrzyska mają
na edu spopularyzowanie szkolnictwa
zawodowe!?O wśród naj~zerszych mas
uwzględ
sµołecznych ze szczególnym
nieniem młodzieży. oraz podkreślenie
z,naczC'nia szkolnictwa zawodowego w bu
dowie SOC'jalizm11. Ponadto igrzyska
będą do~konałą manifestacją tężyzny fizycznej i <lucho11 ej młodzieży juko przy
realizutor6w Planu 6-lf'tnieszłych
Do uz,• ,knni~ bowiem sprawnogo.
ści zawmlowd niezbędni' jest usprawnie
uie fizvcznc.
W c"elu prze-prowadzenia eliminacji
wśród około 285 szkół w łód"&kiej Dyr!'l.·cji Ohęgowc1 Szkolenia Zawodor~e
go utworzył się okręgowy komitet orga
ni.zacji IV lgny k Szkół Zawodowych
w Lodzi, na czele którego stanął mgr.

dyrektor DOSZ-u, jako
dyr. Marian Mądalski,
jako kitrownik organizacyjny, wiz. Sta11isław Frass, jako kierownik programowo - &j>ortowy oraz dyr. Mikuła jako
kierownik wirlowiskowy.
Eliminacje i igrzyska prowadzone hę
clą w gmpie <lziewcząt i chłopców. Zn" od nicy w~Z) stk.ich typów szkół startuj' na jednakowych warunkacb. W ce
lu zgło;;zenia rC'prezentacji okręgu łód:.:
kiego na igrzysko w Warszawie odbywają się w lej chwili eliminacje w poozczcgólnych podokręgach. Całe województwo łódr.kie podzielono na 12 podokręgów, z rzego na miasto Łódź przy11ada 6 porlokręgów. Podokręg VII sta
nowią szkoły w powiatach Końskie, O[lOC7.nO, Brzeziny. Podokręg VIII zaś
tworze Radomsko i Piotrków. Do IX
podok.ręgu wrhodzą Wieluń, Sieradr.,
Łask, X podokręg tworzą Zgierz i Łę
czyca, XI pmłokręg Kutno i Skierniewice, a XII podokręg - Łowicz.
Wbz)stkic te podokręgi prowadzą swo
je zawody eliminacyjne w lekkoatletyce,
która obejmuje bieg 100 m, sztafetę
4xl00, sztafetę olimpijską, pchnięcie ku
Antoni Lach,

11rzcwodnicząC'y,

Kolarze po l scq

I

*
•
*
Deszcz rozpalonych kamieni wybił
Na rogu Konstantynowskiej i Zachod
do nogi ca'e stada owiec. Około 100
osób poniosło ś.1nierć ua ntlejscq, -Jest tiiej wpadł pod tramwaj 7- letni Berek Frydman.
wiele rannych.

pr~ygotowu

tradycyjnych-już

u czechosłowackich przod~wników procy
PltAGA. - W piq.tck przed połud_
Po obejrzeuin fabryki, kolarze po!_
niem kolarze polscy, uczestniczą.cy w scy odbyli przyjacielską. rozmowę z
wyścigu War~zawa_Praga, zwiedzili fa przodownikami pracy. Gospodarze inbrykę wagonólv ,,Tatra" w Smichovie,
teresowali się żywo odbudową. Polski
która objęła patronat nad drużyną poi
a w szczególności Warszawy. W czasi.~
ską .
Polacy obejrzeli poszczególne dzia_ serdecznych rozmów jeden z przodow
intcre- ników pracy zaproponował· Polakom
ły produkcji wielkiej fabryki
sują.c się żywo pracą. i os?q.gnięciami Rtałą wymianę korespondencji między
robotników czcC'hosłow:ickich. :M:. in. pracowniku.m i fabryki „Tatra" a j <I.
wielkie zainteres6wanie i podziw ?ol'.l nym z pokrewnych zakładów pracy w
ków wzbudził specjalny wagon_salon~ Pohce.
Po południu ekipa nasza. wraz z dm
ka. dar robo_toików fabryki dla Gene_
rnlissimu~a Staliiia z okazji V roczni żyną Polonii 'Francuskiej podejmowa..
cy oswobodzenia Czechosłowacji przez na była podwieczorkiem przez ambni;a.
dora RP w P radze - Wiktora Grosza.
Armię ·Radziecką. .

lą 5 kg., rmt dyskiem 1 kg. i skok
W pływaniu ograniczono się
wzwyż.
do następujących konkurencji: 100 m

stylem dowolnym, 100 m stylem klasycznym, sztafeta 5x50 stylem dowolnym oraz sztafeta 3x101l m stylem zulien
nym.
W wieloboju junackim widzimy nastę
pujęcc konkurencje: 1) 1000 m, 2) rzut
granatem, 3) skok w dal, 4) tor przeszkód. Z gier sportowych wszystkie
szkoły zawodowe przeprowadzają eliminacje w siatkówce, ko1zykówce i pile;
nożnej. Ponadto eliminacje przewidują równid; walkę bagnetem w zespołach
4 osobowych oraz boks w wagach od
papierowej do średniej.
Po przeprowadzeniu eliminacji w pod
okręgach odbędą się w Łodzi na sta"
dionie ŁKS „Włókniarz" przy Al, Unii
w dniach 22, 23 i 24 maja br zaicody
zespołów.
zwycięskich
okrięgow~ dla
Zawody te zobrazują społeczeństwu
łódzkiemu poziom wyników nauczania
w dziedzi1lie kultury fizycznej w szkołach zawodowych, Organizacja jest tak
pomyślana, że przez eliminacje szkolne,
międzyszkolne, podokręgowe i okręgo
we obejmie się całą młodzież zrzeszonQ w sz-kolnych.klubach sportowych. W
tym ~eln w kwietniu szkoły z05tały zaopatrzone w niezbędny sprzęt sportowy.
IJ'I samej Łodzi bolączką szkól zawodo
wych jest brak sal, boisk do gier sportowych i lekkoatletyki. Apelujemy i
mamy nadzieję, że kluby i :;rzeszenia
· spBrtowe użyczą swych boisk i urzqdzeń
sportowych swemu młodszemrt narybkowi sportowemu, który w przy~łości
zasili ich szeregi.
Dla zwycięskich zespołów przewidziano wiele nagród w postaci sprzętu spor
towego.

St. B.

z

.zrozumieniem vnelkości i
sprawy przyłą.czam się do
wielomHionowego obozu ludzi miłują..
cych Pokój. Jedynie pokój daje zapew
nienie szczęścia. ludzkości, daje pełnię
rozkwitu życia kulturalnego, dobro_
byt wszystkich ludzi, a. także pełny
rozwój sportu, który, my sportowcy,
tak miłujemy.
całym

watności

Ramię przy ramieniu stajemy obok
robotnika, chłopa i młodzieży w milio
nowych szeregach obr?ńców Pokoju.
0

JERZY BEK
kolarski mistrz Polski. ·

~ecz żużlowy

z Czechosłowacją

odłożony I

Wobec niemożności przybycia druży
ny czechosłowackiej na. mecz żużlowy
z Polską. w przewidzianym terminie,
tj. na 18 maju., spotkanie to zostało
przełożone na połowę czerwca.

Z życia

kół

sportowych

Dnia 15 maja br. o godzinie 17 na.
boisku ZS ,,Spójnia" w Parku Ludo.
wym odb ędzie się towarzyskie spotka_
nie piłkarskie pomiędzy Kołem Sporto
wym Nr 9! (SW Czytelnik) a :::-'>łem
Sportowym Nr :304 (Centrala Odzieżo
I wa).

lisia najlepszych lekkoatletów lodzi
według

tabeli fi„skiej

Prywer ŁKS Włókniarz
- 86! pkt.
Antonowicz ŁKS Włókniarz
843 pkt.
Grzelski ŁKS Włókniarz
oglądać bę dzie
- 825. pkt.
4. Kun Włókniarz Pabianice
Jako pierwszy zespół pięściarzy za._, P~B doskonał~c~ pi~8cia~zy radzicc.
graniczn eh na .Jubileuszowy Turnie· kich, k~órzy mcJednolfrotn1e zademon_ 11,2 - 787 pkt.
5. Gajewski ŁKS Włókniarz
• ~ strowali swą wysoką. klasę w wyst~.
· •
.
Y
Jak JUZ pach międzynarodowych, wpłynie nie_ 2,37,4 - 784 pkt.
PZB przybyła w p1ą.tek 6. Poselt Unia..Boruta Zgierz
do Warszawy ekipa za wą.tpliwie na podniesienie poziomu
donosiliśmy wodników radzieckich. W skład zespo turnieju. Równocześnie pobyt zawod_ 4,12,6 - 781 pkt.
7. Kowalski Unia.Chemia - 4 15,2
lu wchodz czołowi i liciarze ZSRR. nikó~ ~adzieckich w Wa;sz°:wi~ pr~y
•
755 pkat.
czym się do dalszego zacieśnienia w1~
P ę
ą.
20.letnl Bułakow_ - w muszej, 26. zów przy,jaźni, łą.czą.cych sportowców
8. Antonowicz ŁKS Włókniarz w koguciej, polskich ze sportowcami radzieckimi. 23,1 - 745 pkt.
letni Oha.nukaszwih
Aristigicjan, lat 27 - w piórkowej, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.
14:16
2.
11 3.
43,72

9. Jasiniak Unia.Boruta Zgierz
16,09,9 - 743 pkt.
10. Pawłowski LKS Włókniarz
'
11,4 - 735 pkt.
11. Kundzik Spójnia.
53,1
711 pkt.
12. Kozłowski Unia-Chemia - 11,5
- 710 pkt.
13. Grab ŁKS Włókniarz - 4,20,l
708 pkt.
14. Ja.słniak Unia.Boruta Zgierz 4,20,2 - 707 pkt.
PA!ll+l'h:-tJW<ł - 11RA'l'ff t-.fOWt
15. Szulc ŁKS Włókniarz - 55,95
Godz. l9J5 wznowienie - .,Bry- 701 pkt.
gada szlitierHi'"'Karnana".
16. Autonowicz - 660 - 700 pkt.
l'EA'l'H .•OSA"
17. Pawłowski - 16,6 - 698 pkt.
Godz. 19,30 komedio-fairsa Wł.
18. Woźniakowski - 657 - 693 pkt.
Krzemińskiego „Romans z wodewi19. '.rulecki - 11,6 - 686 pkt·
lu"
20. Wdowczyk - 11,6 - 686 pkt.
,,LU'l'NIA„
szczerba.
22_1etni Miedn,ow - lekkiej,
Kowalski - 9,32,8 - 685 pkt.
21.
<ul. Piotrkowska 2'3)
kow _:_ w półśredniej, 24.letni Silczew
Godz. 19,15 .,Królowa przedmieścia".
D~uga. lista najlepszy~h lekkoatlealendarzyk dzisiej5zycb imprez torze. Odbędą się wyścigi pod nazwą
półcięż
w
Stepa.now
średniej,
w
„PINOKIO"
S{l()rlowych przed-stawia Bię jak „Krótkodystansowe mistrzostwa torowe" tów Lodzi jest znacznie lepsza od
kiej i 22_letni Soczika.s - w ciężkiej. następuje:
Cui. Nawrót 27, tel. 135-74)
z Bekiem, Marchwińskim - Pietraszew pierwRzej. Piętnasty zawodnik mia.l:
Godz. 12 widowi·sko pt. „Nowa sza
640 pkt. Obecnie na piętnastym miej
· A skim i Boruezem na czele.
Wraz z zawodnikami przybył rów5
ta króla''.
scu j est Szulc z 701 punktami. Zmia...
mio
bokserskie:
Zawody
:!:::pu:..
·
trener
„ARLEKIN"
jące spotkania: o godz. 17 na stadionie slrzoslwo klasy B okręgu łódzkiego ()d- na ta dowodzi, że lekkoatlet yka nasz:e
(ul. Piotrkowska 152)
"Yf pią.tek przybyła. także do War_ LKS Włókniarza: LKS Włókniarz I będą się zawody: w Sieradzu: Legia (Sie go okrągu uczyniła ogromny krok na
Godz. 15 i 17,15 wioowisko pt.
Zgierzu: radz) _ Legia (Łódź), w Tomaszowie: przód. Szczególnie w tych konkuren_
szawy 14.osobowa. ekipa. pięściarzy ru B-Zwięzkowiec Lódź, w
„Złota rybka".
J'AŃSTWOWY fEA'fR t\'DOWSKI 22.05 Wiadomości sport. 22,35 Muzy muńskich. W skład tej ekipy wchodzą Włókniarz Zgierz - Związkowiec To- Związkowiec (Tom.) - Korab (Piotr- cjach gdziit Łódź stała najgorzej w
n1aszo·,„, o· godz. 17: , .• ż„chllDl.'e: Em1·e ków). Towarzyskie: o godz 17 w Ale- Polsce tj. w biegach średnich i dlu_
·
ka taneczna. 23.00 Ostatnie wiadomo
ul. Jaracza 2, tel. 217·49
mch. 'Dobre wvniki Poselta, K owal_
Al
· Wł k
k d
' '
nnstfi'pują.cy zawod mcy:
ó niarz ( eksan<lrów)den Żychlin - Kolejarz Koluszki, w ·san roWJ.e:
ści. 23,15 „Na dobranoe".
Godz. 19,30 ,.Sen o Goldfa.denie".
Gajewskiego, Jasinia_
skiego, Graba
W muszej - Secosan, lat 26 i Rip_ Piou·kowie: Concordia_ Boruta Zgierz. Włókniarz (Łódź).
ka, Kundzika' zaskoczyły opinię spor_
dh
N pl·-·~ 1 0
ka, lat 21 ·, w , koguciej - Toma.. la.~
0
ędt się za tową. całego kraju. Po raz pierwsty na
d n.i gniska:
a ml.~ ......
. Piłka ręczna: o godzinie 11 na boisku
o :llieźy s-zkoluej. Poczętek fi- liście 10 najlepszych zawodników w
21; w piórkowej - Fiat, lat 20; w lek LKS Wł. mecz o lllli>trzostwo Polski wody
0
16
· k ł d
· l
'dn' ·
P ls
godz. ·
kiej - 20_letni Rizea·, w półśredniej ,„ szczyp1·orru'aku LKS Wł. - K:ole1··- nałów
o ce w1 ieJe wie e nazwis o zia:i.
~"
ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1) Wł Sł~A (Daszyftskiego 1)
powyższeJ·
W sali Ogniska (Moniuszki 4): dalszy Charakterystycznym rvsem
- Linea, lat 20; w średniej Tita; w Gniezno, zawody o mistrzostwo szczypior
ś . i
h .
..,
·owane lQtni"sko"' "" ,
•
k
„r."!rnc :rn1 s~ sami na wiece"
''zwarl
półciężkiej _ OiobQta•u.; w ciężkiej ninka żeńskiego, boisko Unii, Piotr ow ciąg mistrzostw okręgu w walce na hag- listy jest młody wiek zawodników.
d
godz. 14, 16, 18, 20
21
16
30
3
3
1
1
8
Najstarszy wiekiem na liście jest mio
nety,
ska 180: godz. 10 LKS Włókniarz .
dn"
, o,
'
' '
go z.
raiiek godz. 12
t acz Grzel ski dal ej Jasiniak Prywer
Po
*
·
· god z. 11 w1ą,.,..owiec - Sp··
Boghita. Trzej ostwtni zawo icy maJą Uma,
\.\ ::..óKNIARZ (ł'róchnika 16)
•
01rua.
BALl'YK <Narutowicza 20)
W związku z meczem tenisowym Pol- i Pawłowski.' Najmłodszy _: Ga jew_
Siatkówka męska, boisko ·Unii: godz.
po 21 lat.
„Zakochani są sami na świecie"
„Hrabia Monte-Christo" II seJia
Kierownikiem ekipy jest P· Rogu, 10 klasa A: Związkowiec - Stal, godz. ska - Rumunia, udało się LOZT spro- ski - 18 lat. (Grzelski - 33 lata).
godz. 15,30, 18, 20,30
godz. 15, 17, 19, 21
10,25: AZS - Spójnia, god.z. 11,30: wadzić gości oraz czołowe rakiety Pol- Reszta zawodników, to zeszłoroczni ju
d .
poranek godz. 10,30
poranek godz. 11
waJ trene_ Unia - ŁKS Włókniarz, klasa B: godz. ski w poniedziałek do Lodzi. Spotkania niorzy. Te dane dają. nadzieję dalsze_
Zawodnikom towarzyszą.
BA.I'<...'\ ( f:.'ranciszkańska 31)
rzy - Weintraub i Popa oraz sędzia 10: Widze1„ - Unia (Zgierz), sodz. pokazowe odbędą się na kortach teniso- go postępu.
WOLNOść (1>Japiór.a1wskiego 16)
„Pepita Jimenez"
Chcemy_ by tabelka przyczyniła się
Dumitreseu. z ekipą. przybył również 10,45: PKS Włókniarz - Kolejarz, wych LKS Włókniarza. Przyjazd za.,Strój qalowy" qodz. 16, 18, 20,
godz. 14, l6, 18, 20
przedstawiciel dziennika „Sportu] ::'o_ godz. 11,30 Włókniarz (Zgier.z) - Ba- wodników zagranicznych oraz naszych do j eszcze wytrwalszej pracy wszyst.
poranek godz. 11
GUY N l A t Dit:izyńsltiego 2) ,Program
1
czoł()v.-ycb rakiet wzbudził duże zainte- kich lekkoatletów naszego okręgu. Se
wełna.
M0ktualnnści ltTajowych i zagranicz• ZACHĘTA (Zgierska 26) .,Gn~<1zni·
Zawody kolarskie: w Helenowie uastą resowanie wśród zwolenników tenisa, zon bicżą.cy obfituje w liczne imprez,v·
pular" - red. 'l'icu.
cy bez winy" godz. 16, 18, 20
'
l'lych Nr l!l". ·
toteż należy się spodziewać nie j ednej
Start w Jubileuszo~'ym Turnieju pi inauguracja seżonu kolarskiego na w Lodzi.
poranek godz. 11
godz. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, '.'O, 21
--------------------·--------------------·miłej niespod zianki.
Hl<.:!. - <1la młod.zicż-y (Legio~ 2> . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ułożyli: J . G. 1 T. P.
się nowych C'fektów. Powstaje ·wresz ukoi1czył Konserwatorium Paryskie rucisic cechy gry Henryka WieWiek XIX - a zwłaszczu druga je
,,Wesoły sublokator" .
14• 16 • 18• 20
·
t
ł
d
·
P
sk'ego
in1
·
•
•
·
Od
d
·
z1'a
czasu
O\Vego
dla
•·ypo,1•e
tak
c1'e
h
k
·
·
k
t
ł
godz.
wysow
ez
osia a
.
n v 1
naiwczesrueJ
z pierwszą nagro ą.
"
go po owa - o o res naJw1ę szyc
poranek godz. lO, l2
kim stopniu dar improwizacji, tej
szych lat występuje też publicznie
wisko, jak konkurencja pomiędz;y
triumfów sztuki wykonawczej w mułB) „Przeczucie'
Mfll Ą (P<ihianwka
1
Gt.01
sztuki, dziś wygasłej, która w zachwraz ze swym bratem Józefem, pianiwielkimi potentatami sztuki wykozyce. Po raz pierwszy staje się \VÓWdz
·
18• 20
Organ t.6dzklego Komitetu 1 WoJe·
·
· d rogi· zy· · · rozeszły się
go · 16• (Piotrkowska
wyt wprawi'ala słuch aczy sal k oncl'l"ozmeJ
stą. p·
nawczeJ.·
czas ''.r"'onawca - wutuoz pod
6'1)
POLONIA
w6dzklegr Komitetu PolskleJ ZJe·
towycb XIX wiel-u.
ciowe braci. Józef - choć takż„
Henryk Wieniawski, wielki skrzywzględem swego waczenia i roli w
·
4noczoneJ Partlł RobotnlczeJ
H
•
k
K
.
.
.
ł
,.T rz.y ~ potk ama" .
curyka
spu~cizna
·a
ompo zytors
spo eczenstWle muzycznym rownym
(film w naturalnych koloraeh)
Be da gu Je:
dziel,
szereg
obejmuje
Wieniawskiego
„~.~-~~~
~
·
~·-~-~·
i
nie
. kompozytorO\~i, 11 w popularności
•
EOLEOlUM REDAKCYJNI!:.
h
·
p
go d z. 15,, 17, .l9 , 21
Te le ro uy:
napisanyc na skrzypce z towarzysze
rzy- ·
rzadko go nawet przewyższa.
poranek godz. 12
211-H
Redaktor naczelny
niem fortepianu lub z orkiestrą.
ezyną tego jest: z jednej strony coPRZ!·: 1•Wlłli:\'l:t1': 1żeromsldego 76)
218-2.~
Zastępca red. naczelrego
Oparte na znakomitej znajomości in
raz dolej rozwijająca się technika po
,,Hrahia Mont< c:hristo" I seria
219-05
odpowiedzialny
Sekretarz
stnunentu i jego techniki, dzieła te
sr.czególnycb instrumentów, która
Dztal partyjny
215-19
d l'l. 16• 18 , 20
d
d
·
·
ZO'ODU
"'
W
go
populurnowielką
7.iś
o
się
cieszę
t'it
.
wymagała ud~iału wykonawcy specja
poranek godz. 11
Dział korespondentów rob r ~
ścią wśród sk-rzypków i widnieją w
~~-...------------~~~~~~-··~~-~ - listy, z drugiej - zmiany . społcczniczych 1 chłopskich oraz
tlll Hi> 1.N ll< (!itlińsklego 178)
reElak.orów gazetek śclt:n·
programach koncertowych najwiękne jakie nast~piły po rewolucji fran„Droga do sławy"
219-42
nych
"Zych artystów współczesnych. 'Chnwybitnie zdolny - nie zdołał do
pek polski, zabJysnął jako wirtuoz
cuskiej. W XVII i XVIII wieku ug-O<iz.. 16, 18, 20 ·
223-29
•
Dział mutae'!
raktcryzuje je - obok czynnika wir
tt·zymać kroku Henrykowi w swym
na estradach koncertowych calego
prawiono muzykę przewazruc na
RU MA (Rzgowska 84)
254-21
O-zlał mtejsld I sportowy
11
l
I
motywewn.
umiłowanie
tuozowskiego
zdo;
szybko
ostatni
Ten
rozwoju.
pozostaświata, a jako kompozytor
dworach i rezydencjach możnych,
.,Nowy dom" godz. 16, 18, 2(1
211-11
Dział ekonomlctny
bywa olbrzymi rozgłos we wszystkirh 11·ów ludowych i tanecznych. Nalewił po so~c !rwały dorobek, z które
w salonie lub kościele. Douiero w
poranek godz. ' 11
254-21
Dział rolny
ią tn jako najbard1.iej znane Mazur
stolicach świata.
go czerpią po dziś dzici1 wszyscy adep
·XIX wieku zaczynają się ~dhywać
Rr;KORD (Rzgowska 2)
wewn. 8
RedakcJ2 nocn ~
ki i Polonezy, „Wspomnienia z Mo172-Jl
Sprcjalnie bliskimi węzłami zwiąci ,;ry skrL)•pcowej.
koncerty pobliczne w wielkich salach,
„Noc grudniowa"
Rosyjski".
Kolpol'hł.
„Karnawał
skwy" i
zał się Henryk \Vienia.wski z Rosją
Życic He1•ryka \Vieninwskiego jest
•gdzie zawodowi muzyr)• wykonują
godz. 14., 16, 18, 20
tel. !22-22
Łóat. Piotrkowska 70,
Ostatni utwór jest wirtuozowskim
Przez szereg lat pracował jakó sotypowym przykładem tego, jak ukła
dzieła literatnry muzycmej, przezna
S'l"Y LOW y f K.ihńskiego 123)
260-42
AdmlnlstTBeta
lista i profesor Konsenvatorium w opracowaniem populamych rosyjdała i rozwijała się kariera artyczone bądź dla zespołów, b~dź dla
„Pieśń Abaja"
t.ódt, PiotrkowDział ogłoszefl :
Petersburgu. ·Zaprzyjaźniwszy się ze ;kich pieśni ludowych. Hem-yk Wie
styczna skrzypkn - wirtuoza w drugiej
solistów. Tu właśnie święci swe naj
godz. 16, 18, ·20
ska lOła, tel. 111-50 I tlł-7&
słynnym pianistą · i kompozytorem niawski jest również autorem dwu '
połowie XIX wieku. Studiuje za
większe tdumfy wirtuoz - najczęśWIT ('Bałucki Rynek 2)
Wydawca RSW „Prasa"
1
rosyjskim, Antonim Rnbiusteinem. koncertów na skr~ypce z orkiestrą
granicą, gdyż w Polsce nie byściej pianista lub skrzypek. Wzru•
„Bohatel'OWie prustyni"
Adr. Red.: l.ódt, Plo~rkow1ka 11,
m -ela piętro.
'z których zwłaszcza d-moll jest bar
odbył z nim dwuletnią podróż konoclpowiednich plawówcza~
ło
sza publiczność pickną melodią, olgodz. 16, 18, 20
Druk. Zakł. Grat. RSW „Prasa"
ilzo często grywany) i szeregu ceniocertowę. po' Stanach Zjednoczonycl1
cówck pedagop;il'znych, klÓ!'e 11110śni ewa techniką swego instrmnen'l'l~CZA (Piotrkowska 108) „.Z a siet.6dt, OL Zwtrkl 1?, teł. 20iH2.
nych utwo1·ów o charakterze IJedagoPółnocnej Ameryki. Był tez w Rogly by wykształcić zawodowo tak wy
tu, pasażami , ruladnmi i1p. Pow•
dmiorna j?:Or~ mi".
Prenumeratę przyJmujo
zdoDużą popularność
~1cznym.
sji jcd11ym z najbardziej cenionyc11
bitny talent.
stają w tym cza$ie całe s zkoły, różgodz. 14,30, 16,3(}, 18130, 20,30
~::~„Ruch" aa konto P.K.O.
oyła także jego_ „Legenda" op. 17 i
utystów.
Henryk Wieniawski był typowym
niące się pomiędzy sobą stylem gry
TATRY (Sienkiewicza 40)
L.::...:.-8633.
Silny, pełen ciepła i wyrazu Fantazja na tematy z „Fausta" Gou„cuaownym d zicckiei;n". Już jako
fortepianowej czy skrzypcowej, po„śpiewak nieznany'' godz. 16, 18, 20
norł„
d:iwięk, t emperament artystyczny :
8-letni chłopiec zdumiewał wszystjawia się wiele nowych wynalazków
noranek 11'-0dz. 11
brawurowa technika - oto najważ
~eh swą gr,, a •w 12 roku żvciś
Stefani.a Łobaczewska
i ulepszeń w technice gry, poszukuje
D-1-16236
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