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DEPESZA

Wiceminister Obrony Narodowej

DZIENNIK

Generalissimusa Stalina
do premiera Grotewohla
z okazji Ili rocznicy utworzenia NRD
MOSKWA. (PAP) . PrzewodRady Ministrów ZSRR
J. Stalin wystosował do premiera Niemieckiej Republiki
Demokratycznej Otto Grotewohla depeszę treści następu
niczący

jącej:

Z okazji święta narodowego - trzeciej rocznicy utworzenia Niemieckiej Republiki
Demokratycznej - przesyłam
pozdrowienia narodowi niemieckiemu, rządowi i osobiście
Wam, towarzyszu premierze.
Proszę Was o prz~jęcie ży
czeń dalszych sukcesow w Wiei-

Ambasador

Kundermann

ł.,ODZKI

kim dziele tworzenia zjednoczonych, niezawisłych, demokratycznych, miłujących pokój
Niemiec.
Rok VIII nr 241 (2557)
J. STALIN.

Łódź, środa

8

października

1952 r.

gen. bryg. Kazimierz Witaszewski
szefem

Głównego Zarządu

WARSZAWA. - Prezydent
Rzeczypospolitej mianował pod
sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Kazimierza Witaszewskiego, generałem brygady.

*

*

WARSZA WA. -

•

Minister

--~,._------------------------------------------·~-------------------------------

Historyczna droga WKP(b)
bodźcem

do dalszej wallii o nowe zwycięstwa

wielkiej sprawy Lenina -Stalina

Politycznego WP

obrony narodowej powołał
gen. brygady Kazimierza Witaszewskiego na stanowisko
szefa Głównego Zarządu Politycznego WP.

* * *

Gen. bryg. Kazimierz Witaszewski urndził się 14 września 1906 roku w rodzinie robotniczej w Łodzi. Zanim skoń
czyl 15 lat musial już przystąpić do pracy zarobkowej w
fabryce tekstylnej. W roku.
1.922 rozpoczyna pracę w fabryce Scheiblera i Grohmana.
Tutaj szybko na.wiązuje kontakt z działaczami robotniczymi i staje w szeregach rewolucyjnego ruchu robotniczego.
Podlega repres .?om ze strony
ówrze.mego rządu.
W 1938 roku klasa robotnicza Łodzi w wyborach do Rady Mie.iskiej, mimo terroru po
lic1.1jnego uzyskuje poważny
wkces. Jednym z radnych wy
branyrh z jednolitofrontowej
li•ty jest Kazimierz Witaszewski.
w czasie oku.pac.1i przeby•
wal w Związku Radzieckim.

Komitet Centralny Partii 0-1 Mówca stwierdza, że tow.
trzymuje liczne pisma od lu- Malenkow wskazał zupełnie
dzi radzieckich, którzy prag- słusznie, iż moskiewska orgazłożyła wieniec
nąc dopomóc partii i państwu nizacja
partyjna
poświęca
zwracają się do KC w najróż- zbyt mało uwagi pracy ideona cmentarzu
sprawach. ma- logicznej. Organizacja mesMOSKWA (PAP). Agencja TASS donosi: Na porannym norodniejszych
.iących
nierzadko
znaczenie kiewska uwzględnia to i popoległych żołnierzy posiedzeniu
XIX Zjazdu WKP(b) w dniu 6 października zło
państwowe
I
społeczne.
ldejmie kroki w celu podnieżył sprawozaanie z działalnościCentralne.i Komisji Rewizyjnej
Wszystkie pisma wpływają- sienia poziomu pracy ideoloWKP(b) przewodniczący komisji P. Moskatow.
ce do Komitetu Centralnego gicznej.
WARSZAW A. - Dnia 7 bm.
Na pierwszi1m z.1eździe Związ
Referent omówił stan gospo- strzega ściśle dyscypliny fi- są skrupulati:iie _rozpatrywane
W
zakończeniu
Gryszin ku Patriotów Polskich wi1bra
w III rocznicę powstania Niedarki finansowej partii oraz nansowej.
przez. ~dpowiedzialnych p~a- oświadczył wśród oklasków ny zo.•tn1P do Zarządu Głów
mieckiej Republiki Demokrasprawę rozpatrywania
dokuKomitet Centralny systema- cowmkow aparatu KlC. Nie- uczestników Zjazdu·
tycznej szef misji dyplomatycz
które
oświadczenia i pisma by
·
·
nego ZPP. Jest jednvm ze
mentów, pism, oświadczeń i tycznie kontrolował i pomagał
nej Niemieckiej Republiki De- zażaleń nadchodzących do cen terenowym organizacjom
_ Moskiewska organizacja ws'Oóloroanizatorów i .ied.n11m
par- ły przedmiotem dyskusji w
mokratycznej w Polsce pani tralnych organizacji partyj- tyjnym w dziedzinie gospodar Komitecie Centralnym.
partyjna była, jest 1 będzie ~ pierwsz11ch oficerów poliambasador Aenne Kunder- nych. Stwierdził on, że więk- lq partyjnej, ewidencji człon
Moskatow stwierdził, że w zawsze przodującym oddzi;:i- tyczn•1ch I D11wizji im. Tadeumann złożyła wieniec na cmen szość kierowników organów ków i kandydatów partii oraz okresie sprawozdawczym na- łem naszej okrytej chwałą •w Ko.friu.~zki.
tarzu poległych żołnierzy J.c1- partyjnych prowadzi prawidło- ewidencji i wydawania doku- stąpiło dalsze wzmocnienie a- partii komunistycznej, trwałą
Po wyzwnleniu Praoi powodzieckich.
paratu partyjnego, podniósł ostoją Komi1.etu Centralnego 1111111 zostal ilo pracy w KC
w0 gospodarkę partii i prze- mentów partyjnych .
się poziom polityczny i kultu- Partii.
Zewrze ona jeszcze .PPR jako kierownik 1011dzi.aralny kadr partyjnych i wzro- ściślej swe szeregi wokół na- lu z1111)odnweqo. W latach 1944
sło ich poczucie odpowiedzial- szego wielkiego wodza i nau- -1948 bul qeneralnym sekrPności za wykonanie powierza- czyciela towarzysza Stalina!
''lrzem, a 11 a.stemi3e iirzewodnych zadań.
n,;czac11m Knm.i~ii Centralnej
Następnie Zjazd przystąpił
?;1„;n„k/i1() z„,1„ 0 do 1"11c1t.
do dyskusji nad referatem
w lntn.rh 1947-~.Q49 b1i1 w!sprawozdawczym KC WKP(o)
~emi.nfatrom 11rt1.cy i o'l?i,P-ki spo
i nad sprawozdaniem Central1
er:mej. Nn .ęte'Dnie oh1111. stnnnKomisji
Rewizyjnej W
ezęla się nowa era:
nar6d nl·e- nej
11'i.~kn I SPkrt>tar?rr KW P71='R.
WKP(b).
mlookl wkrooezył w okres wytę- ·
we Wroclawin. W roku 1951
żonej wałki 0 swą Jedność naPrzewodniczący Chruszczow
"'nwnlam1 znętal do prarv rn
rocznicę
udzielił
głosu
delegatowi
Gryr<>dową, 11 zbudowanie zjednoozo
T<"0mifPl'i.e f"P11tral1111m P7.PR.
szinowi
z
Moskwy.
nych, jednolitych, nlepodleg~·ch,
6 bm. w przeddzień święta na
.~tnnowi.~ko
kierownika
demokratycznych,
mltuJących
Referat sprawozdawczy Ko- narodowego Niemieckiej Re- ,,„,rr-in111 kadr.
BERLIN. 7.io. NA UROCZYSTEJ" AKADEMII W BERLINIE z
pol<óJ
Nlemlee.
mitetu
Centralnego
oświad publiki Demokratycznej odbył
OKAZJI 3 ROCZNICY PROKLAMOWANIA NIEMIECKIEJ REPUOd 1945 r. Kazimierz WitaWielki wódz całeJ p1>stępo czył Gryszin uzbraja par- się w Teatrze Narodowym w
BLIKI DEMOKRATYCZNEJ, PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RA
tiE. i naród radziecki we wspa Warszawie uroczysty koncert, ęzpwski b111 czlonldPorn Knmi·
Wej
ludzlcośc! I chorąty pokoJu
DY NAJWYŻSZEJ ZSRR M. SZWERNIK WYGŁOSIŁ NASTĘ
na całym śwleoele towarzysz niały program walki o dalszy zorganizowany przez Komitet tetu Ce11+ralnego PPR. Nt1. Kon
PUJĄCE PRZEMÓWIENIE:
Stalln w swej historycznej de· wzrost potęgi państwa radzie- Współoracy Kulturalnej z Za- nre.~ie Ziednoczeniowum un11iran11 zo.ętal czlonkiem KC
Drodzy Towa.rzysze, PreyJa· legacja radziecka pozdrawia wa11 peszy z dnia 13 paźdzte.rnlka ckiego, o zbudowanie społe granicą.
PZPR B1Jl 'Ooslem do Krnjoczeństwa
komunistycznego.
l cały naród nl·em!eckl I sltlada 1949 r. do Prezyden.ta Wiiheima
" ciele!
Na uroczystość przybyll: •nei Radu Nn.rodowei i do Sejserde-czne tyczenia z okazl! świę Pleeka I premle-ra Otto Gro- Historyczne na miarę świato
W tmJ.enlu I na polecenie Pre
członkowie Biura Politycznego
zydium Rady Najwyższej Związ ta narodowego - trzeoelej roczni tewohla podkreślił doniosłe ~na~ wą zwycięstwa, z którymi KC PZPR, członkowie Rządu, -rn.11 TTst11woda11Jczeqo.
OherniP ?P~t kand11datem n. tł
przyszła
partia
na
XIX
Zjazd,
cy
utworzenia
Niemieckiej Re- czenle dla losów śwla,ta utwoku SocJa.llstycmych Reipublik
przedstawiciele organizacji poRadzleckleh, Rządu Radzi ee• publiki Demokratycznej (burzli- rzenia Nl~rnleckleJ Republiki napawają serca wszystkich litycznych i społecznych, Woj- ">oslrt do ,<::pim.u z okręgu wyludzi pracy dumą z nas1.P.j
1-in~"ZPan T<lodzko.
kle.go, Komitetu Cełlltral111ego we, długotrwale okla.sikl).
Demokratyc?Jnej.
partii komunistycznej i pra- ska Polskiego, świata kultural7.rt 11d.,,i111. w walce o w11nna
Wsze-chzwlą7lkoweJ Komunl:styez
Przed trzema laty, w zwl117.J<u
„Utworzenie pok6j mlhlląoeel gnieńiem kroczenia wciąż na- nego oraz spoleczeństwa stolpn;e krnfa qen. brya. KazineJ Partii (bolszewików), w lmle z utworzeniem NiemleoekleJ ReNteml·eckleJ Rf!'Jlubllkl Demo- przód. pokonywania wszelkich licy.
mierz w;tn~zewski odzriacznn!o narodu radzieckiego i 1Mo- publLkl Demokratyczne!, w tzl..,
kratyeznej jest zwrotnym punk trudności, walki o dalszy rozObecna była szef misji dy- 'l'l11 zn.~tal T{r.,.vżem r.ru.mvalil1i
Jach
bl~·de towarzysza Stalina tem
na.rodu
w
dzle.
niemieckiego
l
a-ch
Europy.
rozpo
deNie kwit ojczyzny socjalistycznej, plomatycznej NRD w Polsce TTT kl.. ()rt'lerPm Odrnr'lunia
ulega wątpliwości, ie Istnie- o nowe zwyci~stwa wielkiej ambasador Aenne KunderPolski Ill kl .. KrwźPm. Wnlecz
nie Niemiec dem&kratyc7Jllych sprawy Lenina - Stalina
mann.
n11rh i 11!ie!n111.rt medalami.
I Pokój miłujących <>bolc !~tnie
nla mllu,lącego pokó.1 Związku
Radziecki.ego - wyklucza motllwo~ć nowych wojen w Europie, kładzie kres przelewowi
BERLIN. Na uroczystej aka budownictwa w NRD przed
krwi w Europie I unlemo~JI.
demlf w Berlinie, która odhy· wszelkimi próbami agresji in
wla Ujarzmienie kra.łów euro·
la się z okazji tneciej roczni- terwentów amerykańskich i
:i>eJ.sklch przez Imperialistów
cy proklamowania NRD, wy- innych.
śwtll!ta" (oklask().
głosił przemówienie p. o. preBERLIN. (PAP). Szef polskiej delegacji rządowej premier szą sympatią i serdeczną przyJeżeli Niemcy na zachodzie
Trzy lata, które opłyn~Jy od Cyrankiewicz 'Wygłosił
miera rządu NRD - H. Rau. i wschodzde w Berlinie na uroczystej akademii
powiedział Rau
chwlll otworzenia Nlemleoek!ej z okazJ1 święta narodowego NRD przemówienie, w którym jaźnią śledzi wielki wysiłek
twórczy narodu niemieckiego
zażądają
jednomyślnie
proRepobllkt Demokratyczne! poka powiedział m. in.:
Zwycięstwo Anrui Radziew Niemieckiej Republice Deckiej nad faszyzmem hitle- oonowanej przez ZSRR lfon- zaly całemu Awlatu, te tu, na
W imieniu Prezydenta Bo- imperialiści amerykańscy ! pod mokratycznej.
rowskim rozpoczęło nowy e- ferencji 4 mocarstw, jeże!! wschodzie was?Jego kraju, naro·
Oba n-:is.ze narody, uzyskawtap w historii Niemiec. Utwo- przez wspólne porozumienia dzlly się nowe Niemcy - wolne, le.sława Bieruta, w imieniu żegacze wojenni będą zmuszerzenie w 1949 r. Niemieckiej i poczynan>ia nie dopuszczą do demokraty-czo..,, mlłująee pokój. rządu polskiego, w imieniu na- ni do przekreślenia tych zbrod- szy mo_zh:vość ~llepodległego
składam w niczych nadziei, jakie wiążą z bytu dz1~ki ~wyc1ęstwu. Zw1ąz
R~publiki Demokratycznej za- ratyfikacji wojennego „uida- nlezaw1słe Nl-e-mcy. Te nowp rodu polskiego
przez parla- Niemcy zerwały zdeoeyrlowanle z trzecią
rocznicę utworzenia neohitlerowskim militaryzmem ku &:dz1~k~ego nad h1tleryzłozyło podwaliny pod nowe, riu ogólnego"
Niemieckiej Republiki Demo- i rewizjonizmem jako powol- mem. i dzięki. rozumneJ. po~ty
demok~atyczne, pokój miłują ment w Bonn, to droga do ~ra
odwl~zną
agresywną p0Utyk3
ce,
niezawisłe,
zjednoczone ktatu pokojowego, do zjedno- militaryzmu pru~klego, • POntl" kratycznej rządowi Niemiec- nym instrumentem swojej po- ce k.1erowaneJ przez "'.'1elk1ego
kiej Republiki Demokratycz- Jityki.
państwo niemieckie.
czonych, niezawisłych, demoStalina, poprzez granicę przy
kratycznych i pokój miłują rym dziedzictwem tmperlaJtzmu nej
I
narodowi niemiec
.
.
. Jaźni i pokoju na Odrze I NyUstrój państwowy NiemiekaJze-rowskle.go, 71 potwornymi, kiemu najserdeczniejsze, przyNie ulega wątpliwości, ze sie podały sobie
braterskie
cych Niemiec będzie woln11.
ckiej Republiki Demokraty(Dokończenie na str. 6)
jacielskie pozdrowienia i ży- zależy to w dużym. stopni1:l od dłonie, by w szeregach wiel·
Niemiecka
Republika
Decznej - stwierdził mówca czenia. życzymy wam dalszych sam.ego. narodu rue_mieckiego, kiego i wciąż rosnącego w siły
jerst kierowniczą siłą w po- mokratyczna - oświadczył w
pobyło
sukcesów
i zwycięstw w umacNremieck_a Republ~ka Demo~ obozu pok0ju, wraz z narodadniesieniu dobrobytu
naro- zakm'iczeniu Rau - jest nienianiu Niemieckiej Republiki kratyczna Jest ?5to.ią .w tei mi
Związku
Radzi.eckiego,
du, w dziele rozwiązania za- złomtią I aktywną częścią s1tła W Indiach
Demokratycznej.
Niech roz- walce narodu memiecI?ego . ? pod przewodem wielkiego wodową
światowego
obozu
p.)ko
dań stojących przed całym na
MOSKWA. Jak podaje agen kwita Niemiecka
Republika Jedność, suwerenność 1 pokoJ dza
obozu
pokoju Józefa
rodem niemieckim. w dziele ju. Rząd, ludność NRD i ca- cja TASS. w dniu 5 pażd zier- De~cikratyczna, państwo nie- D_late.go t~ż. rocznica .P~wstania Stalina, walczyć o utrwalenie
ły
naród
niemiecki
mając
tak
zapewnJen.ia pokoju. Takie
nika br. premier rządu bin· mieckie, którego rozwój zw1ęk- ~ienueckieJ Republiki Demo- zdobyczy ludu i umocnienie
państwo ludu pracuiącego mu silnych sojus·mtków. zdecydo duskiego
Nehru przyjął sza siły pokoju, państwo, będą- kratycznej jest świętem nie tyl pokoju światowego.
wanie
walczą
o
zawarcie
tril·
si być silnym państwem. gl)..
w Madrasie delegację radziec ce 06toją walki o zjednoczo· :rn na.ro?u niemiecki~go, ;ale
Swięto narodowe Niemiec
kt.atu
pokojowe!!,O,
o
wycofatowym i zdolnym ·do obron:v
kich związków zawodowych ne, pokojowe, demokratycz· wszystk~ch
E_uropeJczykow kiej Republiki Demokratycznie
wojsk
e>kupacyinych,
o
wszystk1ch pokoiowych naro. .
.
.
.
budownictwa socja.liistycznektóra przybyła do Indii w ce- ne Niemcy - P.Qtężna zapora dó
.
tkich
.ł .
h neJ Jest świętem zwyc1ęsk1ch
go i osiągnięć demokraty- odbudowę zjednoczonych. de- lu przekazania darów od mas na drodze imperialistów amew.
_
i
wsz!s
mi
UJ.ąc~c
sił
demokracji,
pokoju
i
postęcznych. Organizacja obrony ~okratycznyth i pokój miłu- pracujących ZSRR dla głodu- rykańskich i neohitlerowskich pokoJ ludzi na całym świecie. pu, do których należy przy1ących Niemiec.
2.brojnej naszej republiki
iące.J ludności hinduskiej.
militarystów, usiłujących u J Naród polski, oddany ciiłko- szłoś~. Jest to piękna pr:r.ypowiedział Rau jest ni~ ty!
Przemówienie Raua przeryPremier Nehru w imieniu 1arzmić naród niemieekl i wy- w· ~le pokojowej pracy nad szłość naszych narodów, soliko narodowym prawem nasze wane było wielokrotnie bu- narodu hinduskiego wyraził korzyst;ić go jako mięso ar- odbudową swego kraju ze •fa·r nych w walce o pokój, 1>11go narodu lecz również jego rzliwymi owacjami na cześć głęboką
wdzięczność
dla matnie dla swych brudnych zniszczeń wojennych, nad bu- Jujących swoje lepsze Jutro,
nar0dowym obowiązkiem . Za ZSRR, niezłomnej przyJazni związków zawodowych ZSRR celów.
dową siL1ej i kwitnącej Pol- należących do niezłomnego w
danie to polega na obronie niemiecko - radzieckiej,
na
pomoc okazaną głodując~j
Nie ulega wątpliwości, że Iski, nad b'1dową własnego, swej solidarności ob.ozu pvkopokojowego, .socjalistycznego cześć Stalina.
- ..........._
ludności Indii.
· -· - -·---.._ POkój bedzie zachowany, gdy I szczęśliwego jutra, z najwyż· ju na całym świec:je.

Dalszy ciqg obrad
XIX Zjazdu WKP(b)

radzieckich

NRD zaięła godne mieisce

w obozie pokoju i. demokracji

I

Uroczysty koncert

stolicy
w Ili

Przemówienie M. Szwernika
na akademii w Berlinie

NRD

r

Przemówienie
premiera rządu NRD H. Raua

święto NRD obchodzi cały obóz pokoju

Przemówienie premiera Cyrankiewicza w Berlinie

Z

delegacJ•i ZSRR

Referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego WKP( )
NA XIX ZJEŹDZIE PARTII

sadzie wzajemnych korzyści r~wydrzonych podżegaczy wo
(oklaski).
jennych. Dlateg0 też umacnia
Podczas
gdy wojownicze on i będzie umacniać swą obkoła
amerykańsko-angielskie ronność (oklaski).
twierdzą, że tylko wyścig zbro
Związek Radziecki
nie bol
jeń zapewnia
pełne zatrud· się gróźb podżegaczy wojennienie pnemysłu krajów ka- nych. Naród nasz ma doświad
ritali.;~yczi,ych, w
rzeczywi- czenie walki z agresorami i
Wszystkim wiadomo, że Sta bezwarunkową
kapitulację, stości
istnieje inna perspek- bić ich (Ciąg dalszy)
to dla niego nie
ny Zjednoczone rozpętują wy- możliwość pokojowego, demo- tywa - perspektywa rozwo- pierwszyzna. Naród radziecki
ścig zbrojeń, odżegnywają się kratycznego
rozwoju, rozbu· ju i rozszerzenia stosunków bił agresorów jeszcze w czasie
wiąz~k
od zakazu broni atomowej 1 dowy jego cywilnego przemy- haudlowych między wszystki· wojny domowej, kiedy pań
bakteriologicznej oraz od re- słu i rolnictwa, zbytq produk- mi krajami, bez względu na stwo radzieckie było młode i
ułrzymanie
dukcji zbrojeń klasycznych, cji na rynkach zagranicznych, różnice ich systemów społecz- stosunkowo słabe, bił ich podnarodowych dsił nych, co może dać na wiele czas dru<Tie1·
podczas gdy Związek Radzie- stworzenia
„. wo1"ny światowej
Zasadnicza linia partii w przeciwko ludobójczej prozbrojnych
niezbędnych
la lat zatrudnienie przemysłowi i bić ich będzie również w
·
d zie d zinie polityki zagranicz- paga.ndzie nowej wojny od- cki proponuje zakaz broni ato o brony kraju. Zgod nie
z po- krajów wysoko uprzemysłowio- przyszłości, jeżeli ośmielą sią
· ·
nej była i jest nadal polityką grywa doniosłą rolę w roz- mowe1· i bakteriologicznej o- rozum1eruem
pocz dams k.im, nych, zapewnić państwom ma- napaść na naszą ojczyznę (bupckoju między narodami, poli- Ładowaniu atmosfery
mię- raz redukcję innych zbrojeń i Związek Radziecki konsekwen jącym nadmiar produkcji, jej rzliwe, długotrwałe oklaski).
tyką zapewnienia bezpieczeń- dzynarodowej, Rada Najwyż- sił zbrojnych.
tnie prowadzi politykę, zmie- zbyt do innych państw, doNie wolno nie uwzględniaó
stwa naszej
socjalistycznej sza ZSRR uchwaliła 12 marca
Wszystkim wiadomo, że Sta- rzającą do jak najszybszego pomóc w rozwoju ekonomiki faktów z przeszłości. A fakty
ojczyzny.
1951 roku ustawę o obronie ny Zjednoczone odmawiają za zawarcia traktatn pokojowego krajów gospodarczo zacofa- te świadczą, że w wyniku
Partia komunistyczna od pokoju i uznała propagandę wa'rcia paktu pokoju, podczas z Niemcami, wycofania z Nie" nych i usprawnić tym samym pierwszej wojny światowej od
pierwszych dni istnienia pań- wojenną za najcięższą zbrod- gdy układy zawartebprzez· Zwią
współprac"„ eko- systemu kapitalizmu odpadła
· miec · wszystkich
h
d wojsk oku· dłue:otrwałą
~
stwa radzieckiego proklamozek Radziecki z o cym1 pan- pacyJnyc oraz o ut worzema
nomiczną.
RosJ·a, a w wyniku drugiej
nię przeciwko ludzkości, dając t
·
·
1
ł
·
d
l"t
h
·
I
·
h
o
wała i
realizuje politykę
s wami ma1ą na ce u wy ącz- Je no 1 yc • meza eznyc • P Całkowita jednomyślność łą wojny światowej od systemu
pokoju i przyjaznych sto- tym samym przykład innym nie zawarcie takiego paktu.
kojowych,
demokratycznych czy Związek Radzieclq w pro- kapitalizmu odpadł już szereg
sunków
między narodami. państwom.
Wszystkim wiadomo, że Sta- Niemiec, mając na względzie, wadzonej przezeń polityce po- krajów Europy i Azji. Istnieją
w ciągu całego okresu mię- W najpoważniejszych kom- ny Zjednoczone montują agre że i..stnienie takich Niemiec 0 • kojowej z innymi demokratycz wszelkie podstawy, aby przydzy dwiema wojnami świata- plikacjach, które wyłaniają "ię sywne bloki przeciwko miłu- bo'.t istni~nia miłując~go .P0 - nymi, miłuiącymj pokój pań- puszczać, że trzecia wojna
wyroi Związek Radziecki wy- na arenie międzynarodowej w jącym pokój narodom, pod- kóJ
Związku .. Ra~zieckiego stwami - Chińską Republiką światowa spowoduje rozpad
trwale bronił sprawy pokoju, ciągu ostatnich lat, właśnie czas gdy układy zawarte przez wy~lucza .mozl.iwośc ~ow:>'.c~ Ludową, Polską,
Rumunią, światowego systemu kapitali· · k .Radziecki
z obcymi wia
W?Jenu1arzm1eme
.w E~ro:pie ikra1ow
u~i.emozli·
wa 1czy ł na arenie międzyna- Związek Radziecki wysuwał Zw;iąze
.
eu- Czechosłowacją, Węgrami, Buł styczneg 0 (długotrwałe oklasrodowej przeciwko groźbie no propozycje, dające podstawę panst.wami maJą n~ celu wy- ropejs!tich przez imperialis· garią, Albanią, Niemiecką Re- ki).
wej wojny, domagając sie sta do pokojowego uregulowania łączme walkę przeciwko wzno tó ś . t (dług t
ł 0 kla- publiką Demok:atyczną,
KoOto, że tak powiem, per0
11owcw prowadzenia polityki spornych problemów. Wystar- wieniu agresji japońskiej lub skD. wia a
rwa e
reańską Republlką- Ludowo - !spektywa wojny i jej na;i.biorowego bezpieczeństwa i czy przypomnieć, że wł3.foie niemieckiej.
Mo'
ieć nad · ·ę
że Demokratyczną, Mongolską Re st.:;pstw, jeżeli zostanie ona
ze strony radzieckiej wysunięWszystkim wiadomo, że Stazn~ ~ ·
zieJ ' · oubliką Ludową.
Stosunki narzucona narodom przez pod~~~o~~:ie!~n~d.:f!~~~~:~::r:~ te zostały propozycje, które po ny Zjednoczone napadły na ~~~ds~it~Y~~~'at:P~~~~ ~ł~ć Z~RR z, tymi kraj.a~! stano- żeg~czy wojennych, przez agra
służyły jako podstawa roko- Koreę i dążą do jei· ui'arzmie- tą' d
lb
t , . l· nds wią wzor całkow1c1e nowych sorow.
k
~ ~~~~ó!e r::~~~~~~o~~~~~~~ wań w sprawie rozejmu w nla, podczas gdy Związek Ra- knec~~!~ ~m~e~1!fis~~~ aame~ stosu:i~ów między państwami, Ale istnieje inna perspekt:'>_'k h t
ed
ły
l
Korei.
dziecki od chwili zakończenia rykańskich i angielskich, wy- w dzieJach dotąd me spotyka- wa, perspektywa utrzyman!a
sb ie
orp owa
po itykę
R d Z . k R d
k'
drugiei· wo1"ny światowei· ni'- bierze słuszną drogę - drogę nych. Są one oparte .na zasa- po.koJu, perspek.tywa pokOJU
ezpieczeństwa
zbio:·owego,
zą
wiąz u a ziec 1ego
pokoju! (oklaski).
dach równouprawi:1ema, współ między 1narodam1. Perspektyzachęcały Niemcy hitlerowskie przywiązuje dużą wagę do gdzie nie prowadzi żadnych
To samo należy powiedzieć pracy gospodarczeJ i poszano- wa ta wymaga zakazu propado agresji i doprowadziły do Organizaeji Narodów Zjedno- działań wojennych.
również
w stosunku
do wa:iia . niezawisłości narado- gan'dy wojennej zgodnie z urozpętania drugiej wojny iwia czonych, uważając, że mogła
Stany Zjednoczone dokor,u- Włoch· bratniemu narodowi weJ. W1ern:v ukłl'tdom o POJ:?O- chwałą ONZ, zakazu broni a' towej.
by ona być doniosłym środ- ją agresji również przeciwko włoski~mu Zwiąrek Radzie· cy "'.zajemnej. ZSRR udziela tomowej i bakteriolo~i.czne~.
Broniąc konsekwentnie poll- klem utrzymania pokoju. Jed- Chinom. Zagarnęły one od- cki życzy całkowite<'o przy- i udzielać będzie pomocy ~ po- konsekwentnej
redukc1i sił
tyki pokoju, partia nasza, pa- nakże w chwili obecnej Stany wiecznie chińską ziemię - wy wrócenia jego nie~awisłości parcia w dalszym umocmenl_u zbrojnych wielkich mocarstw,
miętając 0 wrogim otoczeniu, Zjednoczone
przekształcają spę Taiwan. Ich siły lotnicze narodowej (oklaski).
i ro.zwoju ~ych krajów (burz!1- zawarcia pa~tu pokoju t?iędzy
umacniała jednocześnie nie- ONZ z organu
współpracy bombardują terytorium chińRząd radziecki uważa, że we oklaski).
mocarstwami, rozszerzema. stoustannie obronę kraju, aby międzynarodowej, jaką winna skie, gwałcąc wszystkie pow- Japonia również powinna stać
Jesteśmy przekonani, :!:e w sun~ó~ hahdlowych między
spotkać wroga w pełnym u- ona
być w myśl statutu, w szechnie przyjęte normy · pra- się niezależnym,
demokrR.ty· pokojowym w.spółzawodnictwie ~raJam1, przyw.rócenia je<lnozbrojeniu.
organ swej dyktatorskiej po- wa międzynarodowego. Wszyst cznym,
pokojowym
pań- z kapitalizmem socjalistycznyg
litego ry~ku mh1ędzyn ar?dowehlityki w walce przeciwko po- kim wiadomo, że siły lotnicze stwem, jak to przewidywały system gospodarki będzie z ro o oraz nnyc ana og1cznyc
W roku 1939, gdy rozpalał kojowi 1 posługują się nią dla ZSRR nikogo nie bombardują, wspólne uchwały
sojuszni· ku na rok coraz dobitniej wy- środków zmierzających do usię już pożar nowe' wojny, osłonięcia swych agresywnych że ZSRR nie zagarniał żad- ków (oklaski).
kazywał swą wyższość nad ka mocnienia pokoju (długotr",:~łe
Towarzysz Stalin na XVIII działań. Jednakże pomimo 0 _ nych obcych terytoriów.
Rząd radziecki odmówił pod pitalistycznym systemem go- oklaski).
'7.\ w
Zjeździe Partii podkreślił pod gromnych
trudności, które
pisania jednostronnego trak-!spodarki. Ale nie zamierzamy
Realizacja tych środkó\V ustawowe zasady radzieckiej
Takie są bezsporne fakty.
tatu
podyktowanego przez wcale narzucać komukolwiek mocni pokój, wybawi narody
sprawia maszyna do głosowakt
• loc
· b
l
Przechodząc do naszych sto- dy a torów
amery k ans
P olityki zagranicznej, wskazuprzemocą naszej ideologii ub od strachu przed groźbą wojnia utworzona przez Stany sunków z Anglią i Francją, na na k on f erenCJl
· · w s an F ran· naszego us t roju e k onom1czne·
jąc, że „jesteśmy zwolennikany, położy kres nies ły ch anemu
·
·
· t ra kt a t ten go. „ Ek spor t rewol uc ji - to t rwoniemu
· zaso bó w ma tena
· Imi pokoju i wzmocnienia rze- Zjednoczone w Organizac1'i leży powiedzieć, że stosunki te cisco,
pomewaz
czowych stosunków ze wszyst Narodów Zjednoczonych, Źwią powinny były kształtować się depce zasady deklaracjf ka- bzdura. Każdy kraj, jeśli tego lnych na zbrojenia i przygotokimi krajami, stoimy i będzie zek Radziecki broni tam po- w myśl tych układów, które irskiej i poczdamskiej, po· zapragnie, sam dokona rewo- wania do niszczycielskiej wojmy stali na tym stanowisku, zycjl pokoju, walczy o przy- zostały przez nas zawarte z ty rozumienia jałtańskiego oraz lucj!, a jeśli nie zechce, to re- ny oraz pozwoli wykorzystać
mówi te zasoby dla dobra narodów
0 ile kraje te będą przestrze- jęcie realnych, wypływających ml państwami w czasie dru- zmierza do przekształcenia Ja- wolucjl nie będzie" gały takich samych stosunków z obecnej sytuacji międzyna- giej wojny światowej i które ponil w amerykańską bazę wo- Towarzysz Stalin.
(burzliwe, długotrwałe oklasrodowej, propozycji, zmierzajenną na Dalekim Wschodzie.
Prowadząc nieugięcie poll- ki).
ze Związkiem Radzieckim, o jących do okiełznania sił agre- przewidują współpracą z ty- 1:'iarody Związku Radzieckiego tykę pokojowej współpracy ze
Związek Radzleck! jest za
ile nie będą one usiłowały na- sji, do zapobieżenia no,vej mi krajami w okresie powo- z~wią gł.ębo~I szacunek do wszystkimi krajami, Związek realizacją tych środków, za
ruszyć interesów naszego kra- wojnie 1 położenia kresu dzia- jennym. Jednakże rządy An- narodu J~ponskieg?,
który Radziecki uwzględnia jedno-. perspekt!wą pokoju między
ju". Jednocześnie Towarzysz łaniom wojennym tam, gdzie glii i Francji brutalnie naru- zmu~zoi:y 1e~t znosić . jarz~o cześnie Istnienie niebezpieczeń narodami (burzliwe, długoStalin ostrzegł agresorów, o- już się one odbywają.
szają te układy. Ci, którzv rzą obceJ mewoh, ~raz "."'1erzą, ze stwa nowej agresjt ze strony trwałe oklaski).
świadczając, że „nie boimy się
dzą w Anglii i Francji, wbrew wywalczy on mezaw1słość na·
gróźb ze strony
napastników
Byłoby
niesłuszne uważać, uroczystym
przyrzeczeniom o rodową swej ojczyzny i póji gotowi jesteśmy odpowie- że wojna może być wymierza- współpracy
pawojennej u- dzie drogą pokoju (oklaski).
dzieć
podwójnym ciosem na na tylko przeciwko państwu dzielonym Związkowi RadzieRadziecka polityka pokoju
każdy cios podżegaczy wojen- radzieckiemu. Jak wiadomo, ckiemu w owym czasie, gdy i bezpieczeństwa narodów wy
nych, usiłujących pogwałcić pierwsza wojna światowa zo- prowadził on krwawą wojnę o chodzi z założenia, że poko·
nietykalność granic radziec- stała przez imperialistów roz- wyzwolenie narodów Europy z jowe współistnienie kapita1. kontynuować walkę prze sunkl nierozerwalnej przyja~
oraz ich ciwko przygotowywaniu i roz- nl z Chińską Republiką Ludo
kich".
pętana na długo przed pow- niemieckiej niewoli faszystow lizmu i komunizmu
I gdy Niemcy hitlerowskie staniem ZSRR. Druga wojna skiej, włączyli się całkowicie współpraca
jest całkowicie pętywaniu nowej wojny, ze- wą, z europejskimi państwami
możliwa pod warunkiem lst·
spalać w imię utrzymania po- ludowo-demokratycznymi
zdradziecko napadły na nasią światowa rozpoczęła się jako do realizacji agresywnych pla nienia obopólnej chęci wspNpotężny
antywojenny z Polską, Czechosłowacją, Ruojczyznę, naród radziecki u-1 wojna między państwami ka- nów imperialistów ameryk11ń- pracy, gotowości wykonywa- koju
Węgrami,
Bułgarią,
dzielił
druzgocącej odprawy pitalistycznymi i same pań- skirh, wymierzonych przeciw- nia przyjętych
zobowiązań front demokratyczny, zacie- munią,
wrogowi i pobił go na głowę. stwa kapitalistyczne silnie u- ko miłującym pokój pań- oraz przestrzegania ziasady śniać więzy przyjaźni i solidar Albanią, Niemiecką Republiką
Cały świat przekonał się, że cierpiały na skutek tej woj- stwom. Jest rzeczą zrozumiałą, Miwnouprawnienia i nieinge:.. ności ze ·zwolennikami pokoju Demokratyczną; Koreańską Re
partia nasza nie rzuca słów na ny. Sprzeczności rozdzierające że wobec ,takiego stanowiska rencji w wewnętrzne sprawy na całym świecie, wytrwale publiką Ludowo-Demokratycz
demaskować wszelkie przygo ną i z Mongolską RepubUką
wiatr (burzliwe, długotrwałe obecnie obóz imperialistyczny rządów Anglii i Francji nasze innych państw.
do nowej wojny, Ludową,
oklaski).
mogą doprowadzić do wojny stosunki z tymi krajami pozoZwiązek Radziecki
zawsze towania
wszelkie knowania i Intrygi
4. nieustannie umacniać poQ
p 0 zakończeniu drugiej woj jednego państwa kapitalistycz ątawiają wiele do :!:yczenia.
wypowiadał się i obecnie wypodżegaczy wojennych,
tęgę obronną państwa radziec
ny światowej partia konty- nego z drugim. Uwzględniając
Stanowisko ZSRR wobec powiada się za rozwojem han
2. prowadzić nadal politykę kiego i wzmagać naszą gotoi współpracy
z na
innymi
nuowała politykę zagraniczną, wszystkie te okoliczności, Zwią USA · Ang l'i
i • F ranc11. . i innyc h dlu'
krajami,
bez względu
róż- współpracy międzynarodowej wość do udzielenia druzgocą
zmierzającą do zapewnienia zek Radziecki walczy o zapo- państw
burżuazyjnych
jest
ó
oł
h
ugruntowanego 1 długotrwałe bieżenie wszelkiej wojnie mię jasne i na temat tego stanb· nice system W sp ecznyc · i rozwoju stosunków rzeczo- cej odprawy wszelkim agreso
go pokoju oraz do rozwoju dzy państwami, wypowiada wiska niejednokrotnie z na- Partia· będzie prowadzić tę wych ze wszystkim! krajami, ram (burzliwe, długotrwałe
3. umacniać i rozwijać sto- oklaski).
współpracy międzynarodowej. się za pokojowym uregulowa- szej strony składano oświad- politykę równie! nadal na zaRząd radziecki wysunął pow- niem konfliktów i rozbieżna- czeni'l.
Związek Radziecki
li'Zechnie znany program ma- ŚCi międzynarodowych.
również obecnie gotów jest
jący na celu zapobieżenie wojdo współpracy z tymi pań•
'f
nie.
z~ie;!~!~ążceej ~ó s;:~e~o~~~: stwa~, m'.łjąc na ;zględzl~
o pokojowej polityce Z wiąz
przes rzegame
po ojowyc
W dalszym ciągu swego prze
Pokojową pracą ludzi ra-j lde o własnych siłach, własny
ku Radzieckiego świadczą nie długotrwałego pokoju Zwiazek norm międzynarodowych oraz mówienia G. M. Malenkow dzieckich przerwała zdradzlec mi środkami, bez pomocy z
tylko propozycje, które zgł.a- Radziecki znajduje się w obli- zapewnienie
qługotrwałego oświadczył m. in.:
ka napaść Niemiec faszystow- zewnątrz, odbudowało zrujni>o
sza, lecz również czyny. Po la czu faktu agresywnej polityki pokoju (oklaski).
Cechą charakterystyczną o- skich na ZSRR. Rozpoczął się waną w~kutek wojny gospckół rządzących USA.
W stosunku do krajów po- kresu sprawozdawczego jest trudny okres w dziejach pań- darkę i pchnęło ją rta~z~
~~~~~~n~o~~~Y ~:::~~j ~:= Wojownicze koła amerykań- konąnych - Niemiec Włoch dalsze umocnienie sytuacji stwa radzieckiego - okres przekraczają-~ wskaźniki god r'ad iecki wewnętrznej Związku Radziec Wielkiej Wojny Narodowej. W spod<>':-cze okt13su ;:rzeii-wojendukcJ.1 swych si'ł zbroJ'nych, skie usiłui·ą przy tym zwalić i Japo ii
n - . rzą
.z .
kiego, rozwój całej gospodar- toku tej wojny klasa robotni- nego.
których liczebność w chwili ~in~ na niewi~nego i ws~e!- p;owadzi politykę, .róz~iącą ki narod·owej i kultury socjali cza, chłopstwo kołchozowe, ln-1 Sukcesy na polu odbudowy
obecnej nie przekracza sił ist- k1m1 sposo.barru rozdmuch .lJą się zasadniczo. o? pol!tyk1 mo stycznej.
teligencja radziecki; - zarów- przemysłu i rolnictwa pozwo
niejących przed wojną. Rząd swą kłai:nll wą •p~opagandę 0 \carstw lmpenahstycznych.
w ciągu dwóch pierwszych no na frondę. Jak ! ~2 .w ple- liły już w 1947 roku na zniesie
radziecki wycofał po wojniP w rze~omeJ groz.bie . ze stron~
Obecność radzieckiego pań- lat pe XVIII Zjeździe Partii czu wykazały wysoki po- nie kartkowego systemu zamoźliwie najszybszym term!- Związku Radz1e~kiego .. Jeśli stwa socjalistycmego wśród masy pracujące naszego kra- zi..:;r9 uświadomienia i wier- opatrywanicr ludności w artynie swe wojska z terytorium chodzi o te kłamliwe baJdurze zwycięzców stworzyła dla na· ju kontynuowały pomy~gni~ nośc wobec swej ojczyzny.
kuły spożywcze i towary prze
Chin, Korei, Norwegii, Czecho nia o Związku Radzieckim, to rodów państw pÓkonanych zu- realizację trzeciej pi:;ciolatki
Zakończywszy wojnę histo- mysłowe orai na przeprowaslowacji, Jugosławii, Bułgarii, byłoby śmieszne rozwodzić się pełnie nową, nie spotykaną i doprowadziły do dalszego u- rycznym zwycięstwem, Zwią- dzenie reformy walutowej. Po
dokąd wojska te wkroczyły w na temat ich całkowitej bez- dawniej w dziejach sytuację i mocnienia Związku Radziec- zek Radziecki wkroczył w no- sunięcia te, jak również przetoku op~racji woi'?nnvch prze>- podstawności. Bezsporne fakty możliwości. Polityka państwa kiegG. W latach tych osiągnię- wy pokojowy okres swego roz prowadzona pięciokrotr.ie obciwko faszystow;;1tim agreso- świadczą o tym, kto jest w radzieckiego otwiera przed każ to nowe su'kcesy w rozwojuj woju gospodarczego. W krót- niżka cen artykułów spożywrom. Uważając, że walka rzeczywistości a2t'esorem.
dym krajem, któr~ P_Odp~~.ł l gospodarki narodowej, ,
kim okresie państwo radziec(Dalszy ciąg na str. 3)
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NA XIX ZJEZDZIE PARTII
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'tzych 1 towarów pr.zemysło
Wych, zwiększyły siłę nabywczą rubla radzieckiego i zapew
wzrost dobrobytu mas
niły
W 1950 roku
pracujących.
kurs rubla oparty został na
Historycme wydarzenia jazłocie i podwyższony w stokie zaszły w okresie spr'awoJUnku do walut Clbcych.
Sukcesy osiągnięte w odbu- zdawczym, dowiodły, że raClowie i rozwoju ekonomiki u- dzieckf ustrój społeczny i pańpaństwu radziec- stwowy jest nie tylko najlepmożliwiły
kiemu przystąpienie do prak-· szą formą organizacji ekononowych, miczneg 0 i kulturalnego roztycznej realizacji
zadań gospodar- woju kraju w latach budow::;..
ważnych
czych, między innymi takich, nictwa pokojowego, lecz rówh e 1e ktro nież najlepszą formą mobiliza·
j a k b u d owa po t ęznyc
wni wodnych na Wołdze i cjj wszystkich sił narodu dla
Dnieprze, budowa wielkich ka odparcia wroga w okresie woj
nałów dla żeglugi I irygacji, ny. Wydarzenia te dowiodły
stworzenie ochronnych pasów również ogromnego wzrostu
politycznej mas
leśnych na rozległym obszarze aktywności
dalszego umocpracujących,
kraju.

Referat sekretarza KC WKP(b) G.M. Malenkowa

nienia jedności moralno - po-. kryzysów ekonomicznych, w
litycznej narodu radzieckiego, ZSRR, gdzie takich kryzysów
skupionego wokół partii ko- nie ma, odbywa się nieprzermunistycznej, dalszego umoc- wane doskonalenie produkcji
nienia braterskiej wspólnoty na bazie najwyższej techniki,
narodów ZSRR i pogłębienia na podstawie osiągnięć przodu
jącej nauki radzieckiej.
patriotyzmu radzieckiego.
powojennych
latach
W
Naród nasz jest niezłomnie
zdecydowany nadal ofiarnie
gałęzie przemysłu
wszystkie
pracować dla dobra ojczyzny
socjalistycznej_ zaszczytnie wy wyposażono w nowe maszyny
konać historyczne zadanie bu- l mechanizmy, zastosowano
dowy społeczeństwa komuni- doskonalsze procesy technolostycznego (burzliwe, długo- giczne, wprowadwno racjonał
niejszą organizację produkcji.
trwałe okla.ski).
Park obrabiarek, dzięki uzunełnieniu nowymi, bardziej wy
dajnymi obrabiarkami, zwięk
szył się w tym okresie 2,2 raza, krajowy przemysł budowy
dukcji wyrobów walcowanych maszyn tylko w ciągu ostatPrzemysł
- w ciągu 12 lat. Przyrost wy nich trzech lat wyprodukował
ok. 1.600 nowych typów maW latach 5-latek przedwojen przez najeźdźców faszystow- dobycia węgla w ciągu wymie szyn i mechanizmów.
74
wyniósł
lat
trzech
nionych
względem
pod
ważnych
skich
w
nych zrealizowane zostało
W walce o dalszy postęp
ZSRR socjalistyczne uprzemy- gospodarczym okręgów kraju, mln. ton, a przyrost wydoby13 mln. techniczny wielka rola przyprzemysł przemysł w toku wojny pro- cia ropy naftowej Potężny
słowienie.
naszej nauce, która
stał się podstawą rozwoju ca- dukował
dla frontu w rosną ton; przyrost takich rozmia- pada
gospodarki narodowej i cych z roku na rok ilościach rów osiągnięto w latach przed przez swoje odkrycia pomaga
łej
iprzygotowania kraju do ak- wszystkie rodzaje uzbrojenia i wojennych w zakresie wydo- narodowi radzieckiemu peł
tywnej obrony. Lata wojny amunicji.
bycia węgla w ciągu 6 lat, a niej ujawniać i lepiej wykoPo zakończeniu wojny prze- wydobycia ropy naftowej - w rzystywać bogactwa i siły
potwierdziły ze szczególną siłą
od produkcji ciągu 10 lat. Przyrost produk- przyrody. W okresie powojensłuszność linij generalnej na- mysł przeszedł
szej partii - linii uprzemysło wojennej do produkcji cywil- cji energii elektrycznej w cią nym uczeni nasi pomyślnie
wienia kraju. Realizacja poli- nej. Partia postawiła zadanie gu tych trzech lat wyniósł 37 rozwiązali
wiele problemów
tyki uprzemysłowienia ZSRR rozwinięcia na szeroką skalę miliardów kWh; - przyrost naukowych o wielkim znaczeznaczenie przede wszystkim ciężkiego Produkcji energii elektrycznej niu dla gospodarki narodowej.
decydujące
miała
dla losów narodu radzieckiego przemysłu, szczególnie hutnic- takich rozmiRrów w latach Najważniejszym osiągnięciem
i uratowała naszą ojczyznę twa, przemysłu paliw i ener- przedwojennych osiągnięto w
nauki radzieckiej w tym okre
getyki, gdyż bez ciężkiego prre
przed ujarzmieniem.
ciągu 9 lat.
sie jest odkrycie metod promysłu nie można było rozwiądukcji energii atomowej. W
W ciężkich warunkach woj- zać zadania odbudowy i dalsze
Wzrost produkcji środków ten sposób n2sza nauka i tech
l'IY partia potrafiła szybko go rozwoju gospodarki naropartia produkcji oraz wzrost pro- nika zlikwidowała mononol
Jednocześnie
prz.estawić przemysł ?a tory dowej_
WOJenne. Do wschodnich ~krę zwróciła szczególną uwagę na dukcji rolnej stworzyły moc- USA w tej dziedzinie i zadała
gó'!' .ewak.uowano ze stxe~y zwi-:kszenie produkcji towa- ną ba.zę dla rozwoju przemy- poważny cios podżegaczom wo
artykuły
działan . WOJen?-yc~ .u:ządzema rów powszechnego użytku w słu produkującego
iennym, którzy usiłowali wywszystkich naJwazmeJszych za celu podniesienia stopy życio konsumcyjne. Ogólna produk korzystać tajemnice produkcji
cja tego przemysłu była w energii atomowej i posiadanie
urzemysłowych. Pań- wej ludności
lkładć
•
11 '\ckie znalazło w lastwo
1951 roku o 43 proc. większa broni atomowej jako środek
W wyniku pomyślnej odbu- niż w 1940 roku, a w roku sząntażu i zastraszenia innych
tach wojny dość sił i środków
uru- dowy i rozwoju przemysłu w 1952 b~dzie w przybliżeniu o
l'lie tylko do szybkiego
chomienia ewakuowanych za- latach powojennych mamy w 60 proc. większa niż w 1940 ro narodów. Państwo radzieckie
kładów. lecz również do przy- chwil! obecnej znacznie wyź ku. W 1952 roku wyprod11ku- rozporządzające realnymi moż
budowy nowych szy, w· porównaniu z okresem je się; z górą 5 mld. metrów liwościami· produkcji energii
śpieszonej
za- przedwojennym, poz.łom pro- tkanin bawełnianych, czyli o atomowej, jest głęboko zainteprzedsiębiorstw, głównie
resowane w tym, aby ten
przemysłu. dukcji przemysłowej. Oto dalkładów ciężkiego
ok. 30 proc. więcej niż w 1940 nowy rodzaj energii wykorzyMimo przejściowej okupacji ne w tej sprawie.
roku - prawie 190 mln. me- stywano w celach pokojotrów tkanin wełnianych, czyli wych, dla dobra ludności,
WZROST PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ ZSRR
o . ok. 60 proc. więcej niż w gdyż
wykorzystanie
takie
r.)
1940
do
stosunku
w
(w proc.
1940 roku, - 218 mln. metrów energii atomowej rozszerza
1940 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 tkanin jedwabnych, czyli 2,8 bezgranicznie władzę człowie
Lata:
raza więcej niż w 1940 roku, ka nad żywiołowymi siłami
(plan) - 250 mln. par obuwia skó- przyrody, otwiera przed ludzcały
93 118 141 173 202 223 rzanego, czyli o ok. 20 proc.
100 104 92 77
przemysł
kolosalne możliwości
kością
'W tym:
125 wzrostu sił produkcyjnych,
więcej niż w 1940 roku, „grupa A"
mln. par obuwia gumowego, technicznego i kulturalnego po
produkcja
czyli o 80 proc. więcej niż w stę:ou, zwiększenia bogactwa
środków
1940 roku - przeszło 3.300
100 136 112 82 101 130 163 20~ 239 267 tys. ton cukru, czyli o przeszło społecznego.
produkcji
O wielkich osiągnięciach ra„grupa B"
50 proc. więcej niż w 1940 rodzieckiej nauki i techniki
produkcja
ku, - ponad 380 tys. ton maświadczy coroczne przyznawa
środków
82 99 107 123 143 156 sła wyprodukowanego przez nie Nagród Stalinowskich za
konsumcjj 100 54 59 67
orzemysł (nie licząc znacznej
wybitne prace naukowe, wyilości masła produkcH domonalazki i gruntowne udoskona
Z powyższych danych wyni- cej niż w 1940 roku; 35 mln. wej), co przewyższy przedwolenia metod pracy produkcyjprzemysłowej
!ka, że w latach 1945 i 1946 na- ton stali, czyli blisko o 90 proc. jenny poziom
nej. Zaszczytne miano laureata
stąpił spadek poziomu produk więcej niż w roku 1940; 27 mln. produkcji
masła o przeszło
Nairrody Stalinowskiej nadano
cjj przemysłowej. Było to zwią ton wyrobów walcowanych, 70 proc.
nauki,
pracownikom
8.470
zane z. faktem, że produkcja czyli przeszło 2 razy więcej niż
W okresie sprawozdawczym przemysłu, transportu i rolsprzętu wojennego uległa po za- w 1940 roku.
zwłaszcza w latach powojen- nictwa.
kończeniu wojny gwałtownej .
300 mln. ton węgla, ~zyli
momentem w
Doniosłym
przestawienie zaś
nych rozszerzyła się znacznie
redukcji,
przeszło o 80 proc. więcej niż
produkcji
przemysłu na tory
przemysłu jest fakt,
rozwoju
produkcyjno-techumocniła
i
pokojowej wymagało pewnego w 1940 roku; 47 mln. ton ro- niczna baza naszego przemy- że w minionym okresie w rzyb
czasu. Powojenna przebudowa py naftowej, czyli przeszło o słu z.aró~no dzięki budowie kim tempie rozwijał się przeprodukcji przemysłowej zosta- 50 proc. więcej niż w 1940 ro- nowych, Jak też dzięki rekon- mysł we wschodnich okręgach
kWh
miliardów
117
ła zasadniczo zakończona w ku;
strukcji czynnych przedsię- ZSRR, wskutek czego zmieniciągu. 1946 roku, po czym pro- energii elektrycznej, tj. 2,4 rabiorstw. Z ogólnej sumy ok. I Io się poważnie rozmieszczedukcJa naszego przemysłu za- za więcej niż w 1940 roku; 500 mld. rubli, zainwestowa- nie naszego przemysłu we
częła rosnąć w szybkim tem- maszyn i urządzeń wyprodu- w opie i w 1951 roku jej ogólne kuje się przeszło 3 razy wię nych w gospodarce narodowej wschodnich okręgach
rozmiary przekroczyły poziom cej niż w 1940 roku. Jeśli idzie tylko w latach 1946-1951 za- kręgach nadwołżańskich na
Syberii, na Dal~kim
1940 roku przeszło dwukrotnie. o roczny przyrost produkcji inwestowanQ w przemvśle po- Uralu,
Kazachskiej
w
W 1952 roku osiągnięto nowe najważniejszych gałęzi przemy nad 320 mld. rubli. W ciągu w~chodzie,
sukcesy w rozwoju naszego słu, to mieliśmy w ciągu ostat tego okresu w ZSRR odbudo- SRR i w republikach związko
· przemysłu.
nich lat znacznie większe roz- wano, zbudowl'l.no i oddano do wych Azji Srodkowej powstauż~tku ok. 7 tys. wielltich la potężna baza przemysłowa
Jak wiadomo, plan bieżące miary tego przyrostu niż w oprzedsiębiorstw kraju. Ogólna produkcja przeoanstwowych
go roku dla przemysłu jak~ ~a kresie przedwojennym. Tak
Zasoby pro- mysłowa w tych okręgach
nrzemysłowych.
łości jest nie tylko pomyslnie np. w ciągu ostatnich trzech
wykonywany, lecz w~~onywa lat - w 1949-1951, tj. od chwi dukcvjne przemysłu wzrosły ~wiekszyła się do 1952 roku
ny z nadwyżką, IstmeJą prze- li, gdy przedwojenny poziom w 19 52 roku 0 77 proc. w po- h'zvkrotnie w porównaniu z
1940 rokiem. W roku 1951
to wszelkie podstawy, by uVl'.a orodukcji
przemysłowej nie równaniu z 1940 rokiem.
żać że w roku 1952 produkcJa tylko
Ale w grę wchodzi tu nie wschodnie okregi dały około
osiągnięty, ale
został
prz~mysłowa będzie blisko 2,3 przekroczony, przyrost wyto- tylko ilościowy wzrost zaso- ''• całej produkcji przemysłoraza w i ększa niż w 1940 ro~u. pu surówki wynosił 8 mln. ton , '16w produkcyjnych.
'"ej ZSRR. przeszło połowę ca
Szczególnie szybko rozwiJa przyrost wytopu stali - 13
Rysem charakterystycznym tej ilości stali i wyrobów walsię przemysł produkujący środ mln. ton i przyrost produkcji ubiegłego okresu był również "owanvch, prawie połowę caki produkcji, którego ogólna wyrobów walcowanych - 10 dalszy techniczny postęp prze- tej ilo~ci węgla i ropy naftoprodukcja w 1951 roku prze'11ln. ton, podczas gdy w la- mysłu. W odróżnieniu od kra- wej i przes?:ło 40 proc .. energii
kroczyła poziom przedwojenPrzy- jów kapitalistycznych, gdzie Plektrycznej.
ny 2,4 raza, a w 1952 roku ~ach przedwojennych
Takie są zasadnicze wyniki
przekroczy tefl poziom blisko "Ost takich rozmiarów osiąg zachodzą periodyczne przerwy
2,7 raza. W 19'>2 roku wypro- :-iięto w zakresie wytopu sia- w rozwoju techniki, związane rozwoju przemysłu ZSRR w
dukuje się: 25 mln. ton su- rówki w ciągu 8 lat, wytopu z niszczeniem sił wytwór- okresie sprawozdawczym.
Zadania w dziedzinie razrówki. czyli o ok, 70 oroc. wie stali ,..... w ciaim 9 lat. a Dro- czych społeczeństwa na skutek
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1. Dalszy rozwój gospodarki narodo~ej ZSRR
A.

I

woju naszego przemysłu na
lata są wyłuszczone
w projekcie dyrektyw w spra
wie piątego 5-letniego planu
rozwoju ZSRR, przedstawionym Zjazdowi do rozpatrzenia.
Zadania te polegają na tym,
aby podnieść poziom produkcji
przemysłowej w 1955 roku w
porównaniu z rokiem 1950, w
przybliżeniu o 70 proc., przy
czym produkcja środków produkcji powinna wzrosnąć w
przybliżeniu o 80 proc., a produkcja artykułów konsumcyjnych w przybliżeniu o 65 proc.
Takie zadanie w zakresie
wzrostu produkcji przemysło
wej oznacza, że w 1955 roku
produkcja przemysłowa wzrośnie trzykrotnie w porównaniu z 1940 rokiem.
Piąty plan pięcioleb:ii oznacza nowy wielki krok naprzód
na drodze rozwoju naszego
kraju od socjalizmu do komunizmu (oklasl,d).
Przemysł nasz rozporządza
wszystkimi możliwościami, by
wykonać stojące przed nim za
dania. Obecńie wszystkie ganajbliższe

łęzie przemysłu wyposażone są
doskonalszą technikę,

posiawykwalifikowane kadry
robotników i pracowników inżynieryjno-technicznych, przed
siębiorstwa nie odczuwają bra
ku surowców i materiałów.
Chodzi teraz o to, ażeby wykorzystać w pełni te możliwo
ści, zdecydowanie usuwać nie
dociągnięcia w pracy, wykrywać nie wykorzystane rezerwy produkcyjne i przekształ
cać je w potężne źródło rozwoju gospadarki narodowej.

w

dają

Szczególną uwagę należy po
zadaniu zapewnieświęcać

nia ' dalszego wszechstronnego
wzrostu wydajności pracy we
wszystkich gałęziach przemysłu.

ZSRR maszyny nie tylko zaoszczędzają pracę, lecz równo
cześnie czynią pracę robotni•
ków lżejszą, dzięki czemu w
warunkach gospodarki socjalistycznej, w odróżnieniu od
warunków kapitalizmu, robotnicy ba.rdzo chętnie używają
maszyn w procesie pracy. Robotnik radziecki jest bezpozainteresowany w
średnio
zwiększeniu wydajności pracy,
wie bowiem, że pr.rez t.o
wzmacnia się potęga ekonomiczna ZSRR i podnosi się sto
pa życiowa mas pracujących.
Jedność interesów państwa 1
narodu stwarza podwaliny wy
sokiej wydajności pracy społecznej w warunkach socjaliz•
mu.
istniejące w naJednakże
szym przemyśle możliwości
w.zrostu wydajności pracy nie
są jeszcze bynajmniej caŁko
wicie wykorzystywane. Swiad
czy o tym przede wszystkim
niewykonanie planów w dziedzinie wydajności pracy przez
wiele przedsiębiorstw.
W wielu przedsiębiorstwach
wzrost wydajności pracy ulega
zahamowaniu wskutek złego
posiadanych
wykorzystania
środków mechanizacji.
Wzrost wydajności pracy ulega rówmez zahamowaniu
wskutek tego, że w wielu
przedsiębiorstwach i na budowach organizacja pracy posta.
wiona jest w sposób niezadowalający, wskutek czego dochodzi do wielkiego marnotrawstwa czasu roboczego.
Duże znaczenie dla podniesienia wydajności pracy ma
normowanie techniczne. Tymczasem w wielu przedsiębior
stwach normowanie techniczne postawione jełt w sposób
Wciąż jeszniezadowalający.
cze przeważa stosowanie no n
zbyt niskich, tzw. norm doświadczalno - statystycznych,
które nie odpowiadają współ
czesnemu poziomowi techniki
produkcji, nie odzwierciedlają
doświadczenia przodujących ro
botników i nie pobudzają do
wzrostu wydajności pracy.

Partia nasza na wszystkich
Zadanie organizacji partyJetapach budownictwa socjalistyczneg.o nieugięcie walczyła nych, gospodarczych i związ
o systematyczne padnoszenie kowych poleg·a na tym, by
przyczyny.
wydajności pracy jako o naj- szybciej usuwać
ważniejszy warunek wzrostu i przeszkadzające wzrostowi wy
doskonalenia produkcji socja- dajności pracy i zapewnić we
listycznej. Tym właśnie przede wszystkich gałęziach gospodar
narodowej, w każdym
wszystkim tłumaczą się ogrom ki
ne sukcesy osiągnięte w roz- przedsiębiorstwie, na każdym
woju produkcji Z$RR, w okre odcinku produkcji wykonanie
sie od 1940 do 1951 r. wydaj- i przekroczenie zadań w dzieność pracy w przemyśle wzro- dzinle wzrostu wydajności pra
o 50 proc, przy czym cy. Trzeba zdecydowanie v~u
sła
przyrost produkcji przemysło- wać niedociągnięcia w dziedziwej w ciągu tego okresu w 70 nie wykorzystania posiadanej
proc. uzyskano dzięki wzrosto pr~ez nas bogatej techni~i, . z
wi wydajności pracy. Wydaj- uporem wprowadzać w zyc1e
pracy w budownictwie\ program mechanizacji komność
zwiększvła się w tymże okre- pleksowej i automatyzacji pro
cesów produkcyjnych, stos-0sie 0 36 proc.
Szybki wzrost wydajności wa~ szerzej we wszystkich gapracy w ZSRR jest pr ed łf)~1ach p.ospoda.rki .narodowej
naos1ągmęcla
z . e naJnowsze
. .
.
wszy.s tkim wy~ikiem szerokie- uki i techniki, doskonalić syt d.
i
. f
t
go zastosowania w gospodarce t
me ko ·y·
ormy
s ema . ycmie
· t h "k' .
·
d
i
..
g
n aro d owe1 noweJ ee m 1 i no
pro u ~Jl ,
woczesny~h procesów techno- or amza~Jl pracy
logicznych, wynikiem mecha- usprawniać wykorzystanie siły
nizacji i elektryfikacji produk roboczej.
Towarzysze! Nasz przemysł
cji, zwłaszcza zaś mechanizaej! pracochłonnych i ciężkich rośnie, rozwija się i staje się
robót, jak również wynikiem coraz potężniejszy i cora.z dolepszej organizacji pracy, wzro skonalszy technicznie. Będzie
stu ogólnego poziomu wy- my również nadal rozwij~ć
kształcenia i kultury mas pra- wszechstronnie siły wytwórcze
cujących i podniesienia ich naszego socjalistycznego przeprodukcyjnych. mysłu, jako podstawy potęgi
kwalifikacji
Socjalistyczny system gospo- naszej ojczyzny i wzrostu dodarki o.twlera nieograniczone brobytu materialnego narodu
pole dla zastosowania najno- radzieckiego (długotrwałe okla
techniki. W ski).
wocześniejszej

B.

Roln!c~wo

I

W dalszym ciągu swego prze zadała mu wielkie straty zwła
'
mówienia G. M. Malenkow szcza w rejonach okupowanych, gdzie zaborcy hitlerowoświadczył:
Do początku okresu spra- scy zniszczyli i rozgrabili koł
wozdawczego, to jest do chwi chozy, MTS i sowchozy. Jedli, kiedy odbywał się XVIII nak mimo olbrzymich trudnoZjazd Partii, ustrój kołchozo- ści okresu wojennego, kołcho
wy w naszym kraju okrzepł zy i sowchozy rejonów wschod
ostatecznie, kołchozy umocniły nich nieprzerwanie zaopatrysię i socjalistyczny system rol wały armie i ludność w żyw
nictwa utwierdził się, jako je- ność, a przemysł lekki - w
· surowce. Bez ustroju kołchozo
dyna forma rolnictwa.
\ Wojna powstrzymała na pe(Dalszy ciąg na str. 4).
wien czas rozwój rolnictwa i
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stycznej, miczurinowskie j podnas zych
stawie, uzbrajając
pracowników w ich działalno
wego, bez pełnej poświęceni.a
ści w dziedzinie rozwoju r olpracy kołchoźników i kołchoź
nictwa.
nic, bez ich wysokiej świado
Ale, pomimo istniejących omości politycznej i sprawności
siągnięć, nauka rolnicza wc i ąt
organizacyjnej nie potrafilibyjeszcze nie nadąża za potrześmy rozwiązać tego niezmiernictwo stało się jakościowo in- dzi o ogólny stan pogłowia by nie irealizuje się przejście nalna gruncie rozwi!Ilię1ej produk bam! produkcji kołchoz owej i
nie trudnego zadania.
Socjal!st yczny
sowchozowej.
Z chwilą przejścia do bu- ne, różni się ono gruntownie dła, jak i QOd wz&lędem wy- nowy 6ystem irygacji, przy cji 6po.łecznej.
Zapominanie o .głównych za system rolnictwa otwiera pr zed
downictwa pokojowego, przed od dawnego, małoproduktyw dajnoścl produkcji hodowla- którym znacz.nie zwiększa się
lub nauką szerokie pole działani a,
ekstensywnego rolnic- nej. Globalna i towarowa pro- obszar pól nawadnianych w dani::ich produkcyjnych,
partią stanęło zadanie jak naj nego,
zwek pozwala na szybką popularyza
szybszej odbudowy i dalszego twa. Podczas gdy obszary za- dukcja mięsa, mleka, m.asł~, drodze lepszego rozmieszcze- ;::.n pomniej,gzanie może
wełny i skór przekroczyła nia drobnej sieci irygacyjnej. slować (ałą naszą praktyczną cję osiągnięć nauki i przodupodniesienia rolnictwa. Szcze- siewów wszystkich roślin u- jaj,
Zmniejszenie na polach licz robotę na wsi na niewłaściwe jącego doświadczenia , czyni je
poziom przedwojenny
ZSRR,
w
gólną troską partii w okresie prawnych w ZSRR wzrosły w
by stałych kanałów .m-aszają- tory, utrudnić dalszy rozwój dorobkiem wszystkich kołcho
(oklaski).
powojennym było organizacyj- 1952 r. w porównaniu z 1913
W celu zaspokojenia rosną- cych oraz zastąpienie ich ka- kołchozów i wyrządzić szkodę zów, MTS i sowchozów.
no - gospodarcze umocnienie rokiem 1,4 raza, przy czym
Niezmiernie ważny obowią
potrzeb ludności w dzie- nałami tymc:Lasowymi, co u- zarówno samej sprawie orgacych
kołchozów, okazanie im porno obszary zasiewów zbóż wzrowykorzy- nizacji warunków bytu, jak i zek organów partyjnych, rae
z
pełniejs·
możliwia
hodowlaartykułów
dzinie
cy w odbudowie i dalszym roz sły o 5 proc„ to obszary zaję nych, a przemysłu Jekkiego w stanie nawadnianych gruntów całej spFawie budownictwa so dzieckich i rolniczych no l"~a
woju gospodarki społecznej i te pod uprawy przemysłowe i
na t.Ym, by J"ak na1usiln ieJ· r o•
i wody używane' do zirasza- cjal'istycznego.
k
.
. d . .
•
.
Następnie trzeba stwierdzić,
p odnies'ienie na tej pcdstawie warzywniczo-arbuzowe zwięk d zie zm1e surowcow, oniecz- nia, stwaxza lepsze warunki
wijać twórczą inicjatywę uczo
1
d
osi'ągni' .
J'est
ne
korzy że w kierowaniu rolnictwem nych i praktyków, nnmn.arolnictwa,
mechanizacJ'i
szego
a
ęcie
dobrobytu materialnego chłop szyły się więcej niż 2,4 raza, a znacznego ro
l'
· h d owi.
,iryga- nie zootało J·eszcze zlil<wido- żać szeregi m'~trzów wysokich
sta1'ąceg.o z urządzeń
zwoiu· odla
st wa kołchozowego. Dla dal- obszary zajęte pod rośliny pad 1
zn
'elki'e
wi
wane szablonowe formalne po urodzai· ów i' wysokieJ' produk
a - cyJ·nych.
aczeme
·
ogól
Z
razy.
11
ponad
stewne
szego rozwoju sił wytwórczych
,
szego rozwoi'u gń~pod ki
Dzięki wykonaniu zaplano- dejście do ro:związywan'iia. wie
ar ·ro,_
t"olnictwa duże znaczenie mia- nej wartości towa~owej pro- nei· ·ma bud1ow·~ ""'
popiera6
tywności· hodowli,
ur:zą d zen· irywielkich prac nad lu praktycznych zagadnień.
wanych
u
przeszło 40
roślinnej
ło scalenie małych kołchozów, dukcji
wszystko, co przodui·ące, po1ś
·
gacyJ··n ych 1· za k'ńd
Należy wreszcie wspomnieć stępowe, szybcie1.· stosować we
e - rozwo3'em irygacJ·i, nad zakłaponieważ wielkie kołchozy mo proc. przypada obecnie na u- nych pa~o·w och "" anieh
powiedział daleJ· G. M. Ma- wszystkich gałęziach produk""'SÓW ochron daniem leśnych ,,,.....
Byłoby
gą pomyślniej rozszerzać i u- prawy przemysłowe.
Już w,, 1 ta 'h ron.nycd · .
prze wo.Je~: nych i osuszaniem zabagnio- lenkow - o istnieniu istotnych cji kołchozowej i sowchozow ej
, h b da c
doskonalać gospodarkę społe zatem poważnym błędem oceczną. Obecnie marriy 97 tysię niać sukcesy rolnictwa tylko ~~lki~hu sowano. znac.zn~ ilo~: nych gru?tów, ~olnictwd .na- bra~ów w dzi~dzin.ie z~sto~o- osiągnięcia nauki i prwriuj ąc ~yst~mow iry„acyJ sze podmesie się na wyzszy wama w rolnictwie osiągmęć go doświadczenia w d ziedzinie
h
cy scalonych kołchozów za- na podstawie poziomu produk
W nokwo- szczebel, a kraj zOiStanie zabez nauki i przodującego doświad- gospodarki rolnej
w~~~onych
'
~~ee
miast 254 tysięcy małych koł cji zboża.
·
ę, oraz zre .0 n- piecziony na zawsze przed nie- czenia. Mamy wiele przodująsną
chozów na 1 stycznia 1950 r.
W okresie powojennym wie struc:wano ~tai:e systemy try- spodziankami !klimatycznym! cych kołchozów, MTS i sow- Towarzysze! Cieszymy slę
W wyniku realizacji kroków le uwagi udzielano wyposa.że- gacyine,. dzięki cz~mm obszar (oklaski).
eh ozów, tysiące przodowników wszyscy z ogromnego rozwoju
podjętych przez partię i rząd niu rolnictwa w nową techn!- f~· ktyczme nawadmanyc.~ grun
Zadanie polega na tym, by rolnictwa, którzy twórczo sto- n'.łszego .socjalistycznego r olpomyślnie w kę. Nie moglibyśmy bez tego tow "! .repu?llkach Az11. środ 1:ikutecznie i w przewidzianych sując osiągnięcia nauki, uzys- mctwa. Nasza produkcja roślin
przezwycięz ono
rolnictwie trudności wywołane rozstrzygnąć w szybkim tem- koweJ 1 W. innych . czę.sciach terminach wykonać prace nad kują poważne wyniki w pod- na i hodowlana znajduje się
przez wojnę i wynikłe w pie problemu odbudowy i dal- ZSRR; zwiększył ~ię połtora- rozwojem irygacji nad stwo- noszeniu plonów i zwiększaniu obecnie w okresie nowego potężnego rozkwitu.
1946 r. wskutek silnej posu- szeg.9 rozwoju gospodarid rol- kro!me, co P?zwo~iło na P~- rzeniem leśnych p~sów ochron produktywności hodowli.
· ulega wątpliwości że w
·
· d na k Jeszcze.
· · Je
w c1ą~
. . Or
.
rozwiązanie tak wazchy, tak iż przedwojenny po- neJ.. W okresie tym park ma- myslne
Nie
m·eza.bagien
nych i. osus?.aruem
. k
d .
nego
latach nasz~ kolnajbliższych
się
przedst.awia
dowalaJąco
radzieckie
partyjne,
g-.anizac.ie
zoz:cz~e
„
ama J~
ziom produkcji rolnictwa
szynowo-traktorowy uzupeł- zwięk:s
i gospodarcze powinny po- sprawa popularyzaCJi i stoso- chozy, ośrodki maszynowo w
t 1-'. CJi
przy- niany został wielką ilością no- n R z me
stał w krótkim czasie
~z prace n~ święcać tej sprawie szczegól- wania przodujących doświad- traktorowe sowchozy boaato
wych, bardziei· udoskonala- yk. ł daozp.oczę
wrócony i przekroczony.
.~
·'
„ kolc h ozoweJ· wyposażone'
cze·n w pro d ~ k CJ1
lesnych pasow ną uwagę.
za h a ipem
wzgledem
pod
.
h
gąsienicowych
traktorów
nych
W latach powojennych w
. ·
.
h ·
i sowchozoweJ
OC ronnyc .
tec nicznym, osiągną Jeszcze
.
·
Doniosłe znaczenie ma także
w latach powojennych pra'szybkim tempie przywracano z silnikami Diesla, kombajNasza nauka rolnicza wmo- wspanialsze sukcesy w r ozprzeprowadzenie akci'i w dzie
·
obszar zasiewów, wzrastały nów samobieżnych, kosiarek, c e n.a d b u dową urząd zen· l.I'Y
·
d
kł d
· lk'
ł
o spraW?' WOJU gospodarki rolnęj i kraj
dzinie podniesienia plonów ro s a wie l w a
kł d ·
d
plony i zwiększała się global- kombajnów buraczanych, lniar gacy·n h ·
rolne]. nasz będzie posiadał obfitoś6
gospodarki
i do sprzętu bawełny o- leśn J ~c l ~a za ha arue~ ślin uprawnych na obszarach rozwoju
skich
na produkcja zbóż, upraw
innych maszyn o wysokiej roz.%! ł ~s w . oc ronn;i.:c k strefy nieczarnoziemnej euro- Zdemaskowane zostały i . roz- środków żywnościowych dla
pastewnych, raz
przemysłowych,
gromione antynaukowe, reak-, ludności i w pełni, pod dostaszą skal Y su~ na Jeszcze wię pejskiej części ZSRR.
wydajności.
warzywnych i innych roślin
h cyjne teorie w nauce rolniczej tkiem surowców dla szybko
b
.
w· d
.
.
te
w· lkię.
6
0
0
~~rac. i rozwija się ona obecnie na rosnącego przemysłu lekkiego
uprawnych. Obszary zasiewów
le e l!;ys my icygacy~- , ia 1:1°• ze ~a
Og Ina moc parku traktowszystkich roślin uprawnych rów w MTS i w sowchozach ne budowane 5 1:\ w repubh- ~·ref;i.: n~eczar1'.o.zie~17eJ I.Stru.e jedynie słusznej - materiali- (długotrwałe oklaski)
·
w 1952 r. przekroczyły poziom wzrosła w porównaniu z okre- kach zakaukaskich, gdzie ob- Ją w1elkie mozl!wooc1 pomysl
ł
ł
ł
przedwojenny o 5,3 miliona sem przedwojennym 0 59 szar fa:ktyczn:ie nawadnianych nego rozwoju rolnictwa i ho- (
ransporł, ączność
I
proc., a kombajnów _ 0 51 ziem zwiększy Się W najbliż- dOWU, ponieważ Obszary te
ha.
.
dz proc. Rolnictwo otrzymało wie szych latach w wyniku tych odznaczają się sprzyjającymi
bóż d
k ·
oprowa 0 le nowych· maszyn dla mecha prac przeszło :półtorakrotni·e. warunkami k;limatycznymi, do ł Wraz ze . wzrostem Pr.zemy- nym transporcie jest 9,2 raza
Prod u CJę z
Przeciętny dzienny
Począwszy od 1947 r prowa stateczną ilością wilgoci. Tym s u i rolnictwa - powiedział większy
h
hł
..
no do poprredniego pozio- ni
trzecim !'Olku po ó·zaCJl phradcoc lionnyc proce- dzooe są prace nad irygacJ'ą czasem plony roślin upraw- G. M. Malenkow m. in. - roz- załadun~k wag~ów na kolemu w
b ieżącym w
·
· h Jest
• · · iac
·
·
· · ł się
·
w w · okuow •
w s w
a
wn-iny
zakończeniu
w ro
rowmez
w k ra1u
o wysokiej urodzaj- nych na obszarach strefy nie- WIJa
gruntow
~, '
ze zna~~ roz- ności, ale narażooych na posu czarnoziemnej są wciąż jesz- obrót towarowy. W latach po- przybliżen i u 0 40 proc. więkzw;iąz
latach następnych wzrastała
wojennych obrót towarowy szy niż w 1940 roku.
ona przy jednoczesnym du- szerzeniem mecham~acJi pra.c chę, w centralnej strefie czar cze niskie.
Zbudowano i oddano do 'lł
Aby uzyskać wysokie i trwa ha~dlu państ:vowego . i spółżym wzroście ilości zboża to- w gospodarce rolneJ .i leśne), noziemu, w obwodach: kurwarowego. W bieżącym 1952 r. rozbudow~i:o V: okr~sie powo- skim, orłowskim, woroneskim łe plony roślin uprawnych, dz1~1czego zv:iększył się 2,9 ra• żytku nowe linie kolejowe ; kon
tu przede wstzyst- z~ i znaczme. przekroczył po- tynuowano pracę w dziedzinie
uzyskać należy
globalne zbiory zboża wynio- jennym S1ec osrodkow maszy- i tambowskim, by
sły 8 miliardów pudów (burz- nowo-traktorowy:h, zorganizo trwałe plony zbóż, roślin prze kim zorg~ować na szeroką z10m przedwoienn_Y. W 1951 r. elektryfikacji najbardziej pr z;eliwe oklaski), przy czym glo- wan? znaczną i~ość nowych mysłowych i innych roślin u- skalę wapnowanie gleb kwaś- spr~edano ludności "';ł s_~depach ciążonych tras; zwiększył s ię
nych przy jedinoczesnym sto- panstwowy.ch i społdzielczych znacznie tabor lokomotyw i
prawnych.
.balne zbiory najważniejszej stacJi ochrony lasow.
Począwszy od 1948 r. pro- sowa.niu wystarczającej ilości w. poró.wnaniu z .1940 ~okiem wagonów. zwłaszcza potężnych
Sukcesy osiągnięte w rozirośliny spożywczej - pszenicy
powiększyły się w po1równaniu woju rolnictwa w okresie po- wadzone są na wielką skalę nawozów organicznych i mi- mięsa i przet~or~w m1~snych lokomotyw oraz wagonów o
wojennym stworzyły warun- prace nad założeniem na ste- neralnych, rozwijać wszech- - 0 ~O proc. więceJ, ryb i prze- dużej ładowności.
z 1940 r. o 48 proc. (oklaski).
60 proc„
~ transporcie wodnym dłuW ten sposób problem zbo- ki dla rozwiązania w gospo- powych i leśno-stepowych ob stronnie zasiewy traw, polep- tworow rybnych - 0
masła - o 80 proc., tłuszczu gosc wewnętrznych dróg wo· szać uprawę roli
· k' ·
h
l · ·
d
d ·
·
...
roślinnego · innych tłuszczów d
· .
R l' .
europeJS ieJ częsci
zowy, uwazany poprze mo za arce ro neJ Jeszcze więk- szarac
~ izu,ąc. za.dan:ia. odbudo- _ blisko ~ razy więcej cu- nych wykorzystywanych dla
najostrzejszy i najpoważniej- szych zadań. Interesy gospo- ZSRR wielkich państwowych
o 70 proc„ tkanin' - o żeglugi była w 1951 roku o 23
I rozwoJu. rolnictw_a n_asz~ kru szy, został pomyślnie rozwią- darki narodowej i zadania d;il leśnych pa'8ów ochronnye;h, ozany, rozwiązany ostatecznie i szego podniesienia dobrobytu chronnych pasów leśnych w orra:ny party)ne, .radzłeckie ~ 80 proc obuwia - o 50 proc tys. km większa niż w 1940 r.
. Transport morski i rzeczny
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kołchozach i sowchozach oraz ro mcze usprawmły w latac
e (burzliwe, dlu- narodu radzieckieg 0
raz na Zawsz
· b'o ni powojennych kierowanie koł- więcej, Wzro.s a si.ee e a ie~- został uzupełniony nowym!
wym~ga- nad budową taw·
· k
· · .
choza.iru· os'rodkanu· ma~zyno nego handlu panstwowego i statkami· towarowymi· 1. pasaow l z l r
&
Ją Jeszcze w1ę szego podniesie
gotrwałe oklaski).
·
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·
roz- żerskimi. Poziom mechanlzacii
i sowchoza. wo-traktorowymi
.
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.
w nia produk
powoiennym
w ok resie
W ciągu o.statmch 3 i. poł mi. S 1'ednak w te· dziedzi- szer~ono ~sortyment i ulepsza- robót załadunkowo-wyładun;i='roiekt dyrektyw w spraszczególnie szybkim tempie
bł Jd 1· · no 1akośc sprzedawanych to- kowych, ·podnió~ł się znacznie
ą. · ·
rozwijała się produkcja ba- wie Piątego planu pięcioletnie- lat kołchozy, sowchozy 1 gos ·
w porównaniu z 1940 rokiem i
w c~ ~~~i~~~ci~eszcze ę Y me- warów.
wełny i buraka cukrowego: w g? przewiduje zwiększenie v f0~rst'ria leśnehzal:iły
0
wszystkim Wzrostowi produkcji i obrotu wyniósł w 1951 roku 83 proc.
Trzeba p~zede
ł zar zł
1951 r. globalna produkcja ciągu 5 lat globalnych zbio- af hoc .ronbnYJ
~a 1 P~~es .° podkreślić że poszczegÓlni na towarowego towarzyszył roz- w zakresie Ministerstwa Floty
włókna bawełny przekroczyła rów: zbóż o 40-50 proc w ~ nt 7ł 1 z~
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Transport samochodowy zoW latach Wielkiej Wojny Na
przede r1 so b.le, zwła.szcza w związ
gleby
·•
ro
proc.
o
wyhodowano jeszcze bogatsze 50 proc.; buraka cukrowego o wszystkim na Bialorusi i w z akcją scalania drobnych koł rodowej transport nasz a prze- stał wyposażony w nowe doplony tych najważniejszych ro 65-70 proc.; ~łone:znika o republikach nadbałtyckich pro chozów, na niewłaściwy kon- de wszystkim transpo~t kole- skonalsze samochody ciężaro
jak s~rr;cyJny sto.sunek do zagad- jowy, pomyślnie wywiązał się we i osobowe. Sieć dr óg samo50-60 proc.;. z1emmaków o wadzone są, podobnie
~lin.
W roku bieżącym, jak i w la 4?;-45 proc. I wzrost produk- przed wojną, rozległe prace men budowmctwa kołchozowe z trudnego zadania zabezpie- chodowych z ulepszoną naczenia przewozów wojennych, wierzchnią wzrosła 3.1 raza w
tach poprzednich, realizowane rJi upraw pastewnych w przy nad osuszaniem bagien i grun go.
Proponowali oni, by przepro ja.k również przewozu ładun- porównaniu z 1940 rokiem.
tów zabagnionych.
są pomyślnie państwowe pla- bliżeniu 2-3 razy.
n:v skupu zboża, slrnpu baweł- Obecnie, gdy osiągnięto i Wielkie perspektywy otwie wadzić forsowną akcję maso- kow dla gospodarki narodowej. W 1 t h
powojennych wijał a a~ po~olennych ;ozW . latach
przedwojenny rają się przed rolnictwem dZ'ię wego łączenia wsi w wielkie
ny, buraków cukrowych, na- orzekroczono
sion oleistych, ziemniaków, poziom obszaru zasiewów, je- ki budowie gigantycznych e- osiedla kołchozowe, oddać na Vl'.szystk1e rodzaje transportu środ{ ł się ~ . a szym t ciy:u
warzyw i innej produkcji ro- dynie słuszną linią w dziedzi- lektrowni wodnych i sy'8te- rozbiórkę wszystkie stare za- me tylko zostały oc;Ibudowane, legrafi tą~z~o Cl
10pocz a, e' ee on, ra ·
ślinnej , jak również produkcji nie zwiększenia produkcji rol- mów irygacyjnych na Wołdze, budowania kołchozowe i domy lecz. wzrosły znacznie w por?wTrzeba dalej rozwijać i do•
nictwa jest dalsze wszech- na Donie, Dnieprze i Amu- kołchoźników i stworzyć w namu z okrese!D; przedWOJen'hodowlanej.
Nasze rolnictwo staje się co- stronne podnoszenie' urodz ._ Darii oraz w związku z uru- nowych miejscach wielki·e „o- nym, W roku biezącym obrót skonaiić pracę wszystkich ro„miasta ~owarowy w transporcie kole- dzajów transportu i łączności,
BJ chomieniem Wołżańsko - Dońs- siedla kołchoii0we",
raz bardziej wyspecjalizowa- 01ości
„agromiasta", Jowym .)est w P~~ybliżeniu ~ 80 o:izczędzać środki transportu i
kiego Kanału żeglownego imie kołchozowe",
w ·okresie powojenn
ne, bardziej produktywne i
. · . ymk w nia w. I. Lenina. Zbudowanie traktując to jako najważniej- proc. większy mz w 1940 roK:u, meustannie dbać o ich konser·ązku z P
b
·
su ce - tych elektrowni i systemów sze zadanie na polu organizaowaznym1
daie coraz więcej produkcji to lwi
o rót towarowy w transporcie wację, rozwijać i umacniać ba: t
·
warowe.i . Trzeba zrozumieć tP •nmi r
ozwo,Ju ro1me wa zada- irygacyjnych zapewni nawod cyjno - gos1ndarc-zego umoc- rzecznym i morskim --· o 60 zę techniczną wszystkich ro'.
proc„ w' transporcie samocho-1 dzajów transportu, w szechni ezmiernie ważną właściwość mo. w~zechstron.nego rozwoju nienie nowych gruntów na ob niema kołchozów.
Błąd tych towarzyszy pole- dowym - 3,1 raza większy, stronnie uspr,,,wniać pracę po•
w rozwo~u naszego rolnictwa. hodo~li stało ..s17 centralnym szarz 1 przeszł·o 6 milionów ha,
Obecnie, kiedy problem zbo- zadaniem partu i państwa w nawodnienie pastwisk metodą ga n.a tym, źe zapomnieli 0 zaś obrót towarowy w cywil- czty telegrafu, telefonu.
'
selektywną na obszarze 22 głównych prt.'du!l.t.y)nych zażowy został pomyślnie rozwią- gosoodarce. rolnej. .
na~ważnie;"sxa
R.eżim oszczodności
w. okresie od hpca ~945 r miUonów ha i stwarza szero- daniach koł:hnLÓW 1 wysuwali
zany, nh wolno już po stare"
mu oceniać osiągnięć rolni- do hpca 1952 r. pogłowie bv~ kie możliwości elektryfikacji 'i na pierwszy plan wtórne w
f0%W0J"U
dźwignia
dwa, tylko według ilości pro- ~ław ZSRR w~rosło o 13.4 m~ p~'Oduk~ji rolnej, w~:owadz:e stosunku d-0 tarntyc.h zada~ia
duk.tlwaneco zboża. Jak widać l10na sztuk. owiec - o 41 ,8 m1 rua orki elektry<?znei, v.tstoso, korummcvjne 7Ad<~~1.n w dZ'iez przytoczonych danych. o- liona. trzody chlewnej _ o wania komb.'ljnów elekirycz- 1dzinie warunków bytu w kolprócz sukcesów w dziedzinie 21.2 milion.t i koni - o 5,6 nych i innych ma.szyn :-olnl-1 chozaci1
Podstawą rozwoju gospodar- ła i poświęca wiele uwagi
czych zasilaDych prądem ele.1-: r Zagadn!enia warunków bytu
:r>rodukcil zboża, osiągnęliśmy mlliona.
' mają ni:>wątpliwie ważne zna ki narodowej ZSRR _ oświad- walce 0 jak najsurowszy reObel'nie hodowla kołchozo-1ti1 ci.nym.
'10'elk' e sukcesy w rozwoju
Jednocześnie z btidową U· -.zenie, &li' są t'.l bądź co bądż czył G. M. Malenkow _ są żim oszczędności, traktujac reprodukcji bawełny, buraka cu wa wraz z sowchozową zajmu
kroweE(o. roślin oleistych. pa- ie w kraju dominujące role.I- rządzeń irygacyjt1~ eh na wiel ~.igadniemR wtórne. podnęd- własne zasoby, wewnętrzne żim oszczędnriści jako donio~ły
Dlatego
stewnvch i innych roślin u- ~ce, zarówno pod wz!?ledem J ką skalę, na wszystkich grun- ne, a ni·'l główn ! i mogą być źródła akumulacji.
tyll~o oartia nasza zawsze poświęca(Dalszy ciąi na str. 5).
prawnvch. Nasze obecne 101- ciebru gatunkowego jeśli cho tach nawadnianych skutecz.- pomyślnie roz.wiqiane
Hl- t255'7l
4 DZIENNIK ŁOD~KI
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ciąg
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ze str. 4)

warunek stworzenia wewnętrz
na-gospodarczych akumulacji
f prawidłowego wykorzystania
nagromadzonych środków. Reżim oszczędności jako metoda
socjalistycznego gospodarowania odegrał wielk~ r?lę w dz~ele ui;irzem:ysłowienia . kraJu.
Obecnie, kie~y w kraJU ::iaszym następuJe n_owy potęznr
wzr?st gos~arki naro~fowe_J,

Referat sekretarza KC WKP(b) G.M.- Malenkowa

go otrzymują dla zaspokojenia spodarczy i partyjni, którzy liczbę 800 milion6w egzemplaswych potrzeb osobistych, ma- troskę o warunki mieszkania- rzy i wzr6sł 1,8 razy w porówterialnych i kulturalnych oko- we mas pracujących uważaią !Jllniu z 1940 rokiem. Liczba
ło trzech czwartych dochodu za sprawę drugorzędną i nie i'fałych kin dźwiękowych w
narodowego, a pozostała część podejmują krnków w kierun· miastach i na wsi zwięks~vła
ic'ł. zie na rozszerzenie produkcji ku wykonan:a planów budow- się w okresie od 1939 roku pra
a rownoczesm~ do.~o~uJe się
socjalistycznej i na inne po- nictwa i remontu mies·zkań. wie trzykrotnie.
systi;matyczneJ obmzJl;i c~n toNiezwykle ważną, nieodłącz
trzeby ogólnopaństwowe i spo- Zadanie polega na tym, aby
'Y:'arow masow;~o spo~ycia? reze wszech miar rozszerzać bu- ną częścią kultury radzieckiej
łeczne.
zim os_zczędnosci nabie~a JeszJednym z najważniejszych źr6 ~ownictwo mieszkaniowe. Pro· jest literatura i sztuka. Osiąg
cze .w.i~ksze~o zn~c~e~~- Im
del wzrostu realnej wartości Jekt dyrektyw W sprawie pią- nęliśmy wielkie sukcesy w
ą wypełmeJ 1 racJonalm~J
płac robotników i urzędników teg? planu 5-letniego przewi- rozwoju radzieckiej literatury,
ko=zyst:ywane z:_Y. ~ro~ukoraz realnych dochodów chło- duJe mniej wię.:ej dwukrotny plastyki, teatru, filmu. SwiadieJ 1 5 ri~:
CYJne, . 11:1 °~C:z
pów jest stosowane konsek- - w porównaniu z czwartą
pulatmeJ będziekmy tprowa?zk1c
fakt,
dobitnie
o tym
pięc"ol tk
naszą gospo ar . ę, . ym wię d · ł że
t
t
.
wzros t na kł .1- czy
ą l a
wentnle przez rząd obniżanie
d
k
zia acen artykuł6w masowego spo- dów inwestycyjnych na pań- wie1u u a1en owanym
sze. su cesy t~· ~es1ełm~ w rozżycia. W wyniku 5-krotneJ· ob- stwowe budownictwo mieszka czom na palu kultury przyzna
WOJku. wszyods ie j gta ęz1 ~ospoJ'e si· "„ rokroczni·e Nagrody 'Sta·
.
, Ym większe
d ar i nar owe
mżki państwowych cen deta- mowe.
·ąg .
linowskie. 2339 pracownik6w
.
rezu rt a ty Osl memy w podPartia i rząd zawsze przeJa- literatury i sztuki otrzymało
licznych dokonanej w latach
:niesieniu materialnego i kul1947 - 1952 ceny artykuł6w wiały i przejawiają wielką troturalnego poziomu . .
i wyrobów skę o ochronę zdrowia naszego zaszczytne miano laureata Nażywnościowych
zyc1a narodu.
obecnie narodu. Wydatki państwowe grody Stalinowskiej.
są
przem) słowych
Byłoby jednak niesłuszne,
przeciętnie o oołwę niższe od na ochronę zdrowia, łącznie z
Tymczasem w dziedziniemocen w IV kwarh<e 1947 roku. wydatkami na te cele z fundu- gdybyśmy spoza wielkich sukbilizacjj i prawidłowego wykoJak wiadomo, robotnicy i u- szów ubezpieczeń społecznych, cesów nie dostrzegali poważrzystania wewnętrznych zaso11 ,2 m1·uarda ru bi"1 nych niedociągnięć w rozwoł
gospodarki· narodoweJ·
bów
rzędnicy w naszym kraji,l otrzy wzros Y z
mują od państwa zasiłki i eme w 1940 roku do 26,4 miliarda ju naszej literatury i sztuki.
istniieją znaczne niedociągws·zelkieg~ r_odzaj•~ p~plecz~icy rytury z tytułu ubezpieczeń rubli_ w 1_951 =oku. Na tej pod- Idzie o to, że mimo znacznych
nięcia.
Po. omówieniu tych niedocią- przedstawrnJ~ s_ocJ~lizm . Jako !;połecznych, bezpłatne lub ze sta;vie. osiągmęto dalsze usi;ira- sukcesów w rozwoju literatusy~t:m ~łumien~a mdy".l'r~ual· znaczną ulgą skierowania do wmeme i rozszerzenie zasięgu ry i sztuki, poziom .ideowo-argnięc, Malenkow powiedział:
utworów
wielu
n~sc1. Nie m_a mt: bardzie] pr~ sanatoriów domów wypoczyn- opieki lekarskiej i sanitarnej tystyczny
.
Z d .
1
niz kowych i' ośrodków dziecię- nad ludnością. Liczba ł6żek wciąż J'eszcze jest nie dość wy
i wulgarnego
m1tywnego
azenabtY?lt
b a ~n:e _po:ga
w miastach i
r~s o OJę nemu tego rodzaju wyobrażenie. Jest c eh otrz mu. corocznie ła- szpitalnych
Y P0 ozy:
lu~zie w miejscowościach wiejskich soki. W literaturze i sztuce po
stosunkow~ dzia~acz:i:r. gosp~- dowiedzione, że system socja- t~e 'urlo y J~sz sc
. ny a yws· otrzy wzrosła w 1951 roku o 30 pro_ jawia się jeszcze wiele mierdarchzych 1 or~amz".cJ1 partyJ- listyczny zar.ewni! wyzwolenie pracy w ~i~śc'e
1 1
nych • banalnych ' a ni'ekiedy
·
· z rokiem
·
· ,. mują bezpłatną
·
nyc. . . do faktow , megospodarpomoc ilekar- cent w porownamu
. Je d nos tk'i, roz k w1·t t worczost:1
.
n?sc1 l rozrzutnos~1. Za~ad_ru~- indywidualneJ i zespołowej, sk Państw w łaca w mie- 1940. Rozbudowana została sieć wręcz tandetnych utworów,
me prz~_strzegama naJ~c.1sleJ- stworzył warunki w~zechstron śc~ i na :Si {!iłki matkom sanatoriów. Liczba lekarzy w kt6re fałszują obraz rzeczywi
stości radzieckiej. Wielostronsz~go rez1mu oszc_zędno~c1. po- nego rozwoju talentow i uzdol wielodzietn m . samotn m· za- kraju wzrosła 0 80 proc.
Dzięki podniesieniu stopy ne, tętniące życie społeczeńY ?
. b Ył i
wmno zawsze znaJdowac się w rień utajonych w masach lu.
.
w
nauczame
atne
pewn1a ezp
o- · '
centrum nasze· r c g
szkole podstawowej 1 7-let- zyciowej i poziomu ' kultura!- stwa radzieckiego przedstawia
t J. P a ~ ~sp. dowych.
.
d
naszym kraju uczciwa niej· wypłaca stypendia studiu nego ludności oraz dzięki po- ne jest w twórczości niekt6w
owm::iś arcz~l ; pa~ YJntej.
0
_ac 0 ndie~s adn~e wyk. he - praca jest wysoko ceniona i 3·ący'm Łącznie suma tych wy- prawie służby zdrowia spadła rych pisarzy i artyst6w bezmy
· przezwy
1u z1 ra ziec ie w b d
·
· rt. e1nos'ć w naszym k raJu.
.
wywame
barwnie i nudno. Nie
Par t"ia 1· rzą d płat i ·ulg dla ludzi pracy mia- ś m1e
stosunku do ar z_o popierana.
duchu troskliwego
.społecznej własności socjalisty- stosuJą n~ szer?ką_ skalę sys· sta 1 wsi wyniosła w 1940 roku W ciągu ostatnich trzec;h lat ciężono r6wnież niedociągnięć
cznej. Trzeba wyplenić wszel- t~m prem10w::ima l n~gra?z~- 40,8 miliarda rubli, a w roku pr.z:yro~t naturaii:Y wyniósł 9 w tak ważnej i popularnej dzie
m1honow 500 tysięc! os6b. - dzinie sztuki jak film. Umiekie nadmierne rozchodowanie ma ludzi pra.:y za os1ągmęc1a 1951 - 125 miliard6w rubli.
my robić dobre filmy 0 dub t (Długotrwałe oklaski).
.
D , ki
zasob6w materi"ałowy h . ·e ' sukcesy w pracy we wszyst1
wzrosto'Vl p ac ro o z1ę
d k"
c i Pl - k" h d · d ·
Wydatki na oświatę wzro- żym znaczeniu wychowawdz' k'1
d "k6
i
z1~ _zmach gospo ar 1 'kó
:niężnych oraz rezerw pracy i ie
· · d a . rubh· w czY'D\,. l ecz f'lmó
ię
m w, chłopurzę
w
m
. • wy- narodoweJ .i kultury.
w t ak"1ch tw oi
sły z 22 ,5 mihar
dochod6w
zwiększeniu
,
.
syst ematycznie zapewmac
za mało.
jeszcze
wciąż
się
rzy
rttmiliarda
57,3
do
roku
19~0
produkw
i
W. okresi~, k~ory n:inął od stwa w got6wce
konywanie i przekraczanie zadań w dziedzinie obniżki ko- chwili ~akonczema WoJnx Na-:- tach, dzięki obniżce cen arty· bh w 1951 roku, co/li przeszło
produkcji. ~·odoweJ, odznaczvno orderami kułów masowego spożycia i 2,5 raza. Tylko w ciągu lat powła~nych
sztów
•
Trzeba ":zi:ioc w~~kEJ z niego- l medalami ZSR~ . 1.346.000 wzrostowi innych świadczeń wojennych zbudowano 23.500
s~odarnosc1ą, obmzyc radykal- robotnikó_w,_ k?łcłiczników, u- państwa na rzecz ludności, re- szkół. Liczba kształcących się
społecznego
me nakłady w przemyśle, w c~oz;.ych, mz~merow i praco"I<'.- alna wartość dochodów robot- w ZSRR wynosi obecnie 57
budownictwie, w tran.spo~cie, n1;lww techrucznych, _ur_z~d.m- ników i urzędników w przeli- mili?~ów osób, czyli prawie o
W okresie, który upłynął od
w rolnictwie, w orga111zacJach kow, lekarzy, :flll;uczyc1eli im- czeniu na jednego pracującego 8 milionów osób więcej niż w XVIII Zjazdu Partii, nasze
handlowych, w ()rganizacjach nych pracownikow, a 6.480 wy była w 19·51 rok:i w przybli- 194? roku. Rozbudowano zna- państwo radzieckie w dalskupu i zbytu, podjąć zde- bit~ym nowatorom w naszym zeniu 0 57 proc. wyższa niż czn1e szkolnictwo siedmioletnie szym ciągu rosło, rozwijało się
cydowane kroki w celu uprosz- kr_aJu przyznano zaszcz:ytne w roku 1940 zaś realne docho- i dziesięcioletnie. Liczba ucz- i umacniało.
czep.ia i potanienia aparatu imano ~ohate1a pracy SOCJali- dy chłopów,' w przeliczeniu na n.i ?w. w _klasach od piątej ~o
Wzrosła i umocniła się ekobyły dz1esiąteJ wzrosła w okresie
pracującego
jednego
panstwoweg 0 i gospodarczego, styczneJ:
wzmóc kontrolę gotówkową ze Zadanie ~rga~izacH partyj- wyższe w przvbllieni~ 0 60 od 1940 do 1951 roku o 25 proc. nomiczna podstawa naszego
Liczba uczniów w uczelniach państwa - socjalistyczna wła
·
strony organów finansowych nych, rad_z1eckich, gospodar- proc
. technicznych i w innych śre- sność środków produkcji. W
·.
nad wykonywaniem planów c-zych, związkowych i komsogospodarczych i nad przestrze- rr:olskich polega na tym, ażeby . ProJekt dyr'..!ktyw :" sprawie dnich szkołach specjalnych ciągu tego okresu jeszcze barganiem reżimu oszczędności. rozwinąć na Slerszą skalę pi~te~o planu 5 -letmego prze- wzrosła w tymże okresie o 40 dziej okrzepła przyjaz,na współ
Nasze kadry ~ospodarcze po- współzawodni.ctwu na wszyst· widuJe wzrost do:·hodu _na~odo proc., a liczba studentów na praca robotników, chłopów i
o 67
winny opanować doskonale me_ kich odcinkach budownictwa Vl'.ego ZSR~ ' w_ ciągu pięciole- wyższych uczelniach inteligencji, tworzących ratody socjalistycznego gospoda- wcjalistycznego, popierać ze cia co naJmn~ej . 0 60 . proc., proc. W 1952 roku wyższe u- dzieckie społeczeństwo socjagałęziom
różnym
dały
czelnie
płac
wa~to~ci
;ea~n:J
wzrost
przypazytywne
sił
wszystkich
popodnosić
1rowania, muszą
ziom swego przygotowania te- kłady pracy i postępową ini- c~botnik?w. 1 t.rzęd~ik.ow, z u- gospodarki narodowej 221 ty- listyczne.
chnicznego i ekonomicznego, cjatywę przodowników i no- r~~lędm~mem obm_zki .c~n d~5 sięc~ .młodych specjalist6w, a
W obliczu ogromnych trudw b1ezącym roku akademickim ności nasz ustr6j społeczny i
polepszać systematycznie me- watorów, popularyzować ze a icznyc - <'O r..aJmD:ieJ 0
tody produkcji, szukać, znaj- wszech miar przodujące do- ~~o']„. ".l'zrost d~chod?w kol- przyjęły 375 tysięcy nowych państwowy okazał się, jak tedować i wykorzystywać rezer- świadczenie wśr6d wszystkich d ~zt~11~0 ( w goto~ce 1 '!' p~o- studentów. Obecnie pracuje u go dowiodło doświadczenie
wy tkwiące w gospodarce na- ludzi pracy ażeby okazywać po. n~ę. ac ) w prze ~czer_u1:1 P1 i:as około 5,5 miliona specja- wojny, najmocniejszym, najlistów z w?"ższym i średnim żywotniejszym i najtrwalszym
moc tym, którzy pozostają w pro~~ym - co naJmnieJ 0
1rodowej.
wykształceniem zawodowym, ustrojem na świecie. Niezłom
Dla pomyśLnego rozstrzygnię tyle i umożliwić im osiągnię-j
cia zadań w dziedzinie rozwo· cie poziomu ludzi przodu~ . W naszym kraju prowadzi czy!i 2,2 raza więcej niż przed ność radzieckiego ustroju socjalistycznego ma swe źr6dło
ju gospodarki narodowej o- jących. Jest rzeczą ważną, się na wielką skalę budowni- WOJną.
Uwzględniając coraz bar- w tym, że jest t.o ustrój praw·
gromne znaczenie ma dalsze aby w walce nowego ze ctwo mieszkaniowe i komunalludowy, stworzony
rozwijanie wspóJ"zawodnictwa starym, w walce tego co ne. W samym tylko okresie dziej wzrastaj.ące znaczenie dziwie
socjalistycznego. Partia poświę przoduje z tym c ) jest :z.acofa- P_owojennym w miastat:h i o- nauki w życiu naszego społe przez sam naród, że cieszy się
cała zawsze wiele uwagi spra- ne, nie tylko widzieć siły, któ s1edlach robotniczych· wybudo- c~eństwa, partia troszczy się potężnym poparciem narodu.
wie organiza.:ji wsp6łzawodni- re są twórcami nowego ustro· wa:io domy mieszkalne o łącz- nieustannie o jej rozwój. Pań że zapewnia rozkwit wszystctwa i uważam. że najistotniej ju społecznego, lecz także siły n~J. Powierzchni przeszło 155 stwo radzieckie podjęło na sze- kich materialnych i ducho·
szą ~prawą we współzawodni- te pielęgnowc>.ć, troszczyć się rmlionów metrów kwadrata- roką skalę budownictwo i WY- wych sil narodu.
c~wie socjalis•ycznym jest pod o ich wszechstronny rozwój, w~c.h, _zaś w miejscowościach pos~żenie wielkiej sieci insty_
Wrogowie i wulgaryzatorzy
uąganie tych, ktńizy pozostają crganizować je nieustannie i ~ie3sk1ch wybudo'A_'ano 3,8 mi- tutow nauk?wo - ~a?awczy~h,
w _tyle, równani.u w pracy na doskonalić je w interesie po- 110na doi:nów. m1~szkalnych. ~tworzyło n~Jbardz1eJ si;irzyJa- marksizmu głosili niezwykle
Sz~zeg_6l_me w1elk1eJ pracy w .iąc_e warunki dla ro.zkw1tu na- szkodliwą dla naszej sprawy
na3lepszych. w ,;iaszych warun myślnego marszu naprzód.
dziedzm1e 'budownictwa miesz- uk1, nadało szeroki rozmach teorię 0 osłabieniu i obumiekaniowego dokonano w okrę- szkoleniu kadr naukOWYCh. Li- raniu państwa radzieckiego w
gach, które znajdowały się po- czba instytutów naukowo~ba- warunkach otoczenia kapitalis
U
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przednio pod ckupacją. Jednak dawczych, laboratori6w i in- tycznego. Partia, rozgromiw•
pOZIOmU że, mimo olbrzymiego rozma- nych instytucji naukowych w szy i odrzuciwszy tę zgniłą
1
chu budowiii.::twa mieszkania· ZSRR wzrosła z 1560 w 1939 teorię, wysunęła i uzasadniwego, wszędzie jeszcze daje Się roku do 2900 na początku 1952 ła tezę, że w sytuacji, kiedy
U
życia
odczuć dotkliwy brc.k miesz- roku. Liczba pracownik6w na- rewolucja socjalistyczna zwyGłównym wskaźnikiem wzro kań.. Wiele mmisterstw i rad ukowych wzrosła w tym okre- ciężyła w jednym kraju, zaś
we
osiągnięte
Sukcesy
wszystkich gałęziach gospodar stu dobrobytu narodu radziec- terenowych z roku na rok nie sie prawie dwukrotnie. W la- w większości innych krajów
kraf
ki narodowej doprowadziły do kiego jest nieustanny wzrost 'v\·ykonuje ust<1lanych dla nkh tach 1946 - 1951 v;'YdatkJ pań- panuje kapitalizm,
planów budownictwa mieszka s~wowe na rozw6J nauki wy- zwycięskiej rewolucji powic:'.alszego wzrostu materialnego dochodu narodowego.
nien nie osłabiać, lecz wszech
W okresie od 1940 do 1951 ro niowego, a asygnowane na ten rnosły 47,2 miliarda rubli,
i kulturalnego poziomu życia
radzieckiego ku dochód narociowy Z'.5~R cel przez p~ństwo kredyty nie W ciągu ubiegłych lat roz- stronnie umacniać swoje pańE>połeczeństwa
Jest to najzu:;ieł;1iej zgodne z wzrósł o 83 proc w odrózme są w pełm wykorzystywane. budowana została szeroko sieć stwo, że państwo zostanie za·
prawam1 rozwoju. Inaczej być niu od krajów kapitalistycz- W ciągu ostatnich dwóch tylko instytucji kulturalno-oświato- chowane r6wnież w ustroju
nie mogło, po'1ieważ w naszym nych, w których przeszło po- lat, na skutek niewykonania pla wych w miastach i na ws!. w komunistycznym o ile nadal
kraju celem rozwoju produkcji tJwę dochodu n'lrodowP.go za· n.ów budown~C'twa ·mieszkania- chwili obecnej mamy w kraju istnieć będzie kapitalistyczne
mielibyśmy
Nie
socjalistycznej jest zapewnie- garniają klasy wyzyskujące, wego, nie dobudcwano prze- 368 tysięcy bibliotek wszelkich otoczenie.
nie maksymalnego zaspokoje w Związku Rad11eckim cały szło 4 milionów metr6w kwa- typów. W porównaniu z 1939 tych sukcesów w naszym bunia stale rosnących materia!- dochód narodowy stanowi włas dratowych powietzch11i miesz· rokiem liczba bibliotek wzro-1 downictwie pakojowym, któ·
nych i kulturalnY.:Ch potrzeb r.ość mas pracuiąrych. Masy kalnej. Wciąż jencze trafiają sła o przeszło 120 tysięcy. Ro- rymi się teraz szczycimy, gdyl•racujace Związk~ Radzieckie sie u nas tacy kierownicy go-czny; nakład książek osiąanął byśmY. dopuścili do osłabienia
11~ołeczeństwa,
kach społecznych na każdym
odcinku budownictwa socjalistycznego ogromną rolę odgrywa pozytywny przykład w
pracy. Ludzie ra..izieccy przel<onują się co dzień na podsta·
wie własnego doświadczenia,
że najlepszy przykład organiza
cji produkcji, lastosowanie nowej techniki, wsze1kiego rodza
ju udoskonalenia i wynalazki
wiążą się zaw<;ze z ułatwieniem
pracy, prowadzą de podniesier.ia dobrobytu materialnego
. ;ych . N a ws.zys t ·
mas pracuJą
kich odcinkach budownictwa
sccjalistycznego mamy mnó· ·
· m1·
·
przy kł a d.ow t worczeJ
stwo
ją
·
d i
· t
1
C}~ ywy u z P!aC:y, z~ier~a ceJ do zap:wr..1ema meus ai;i
nego ro~:"OJU. i _i;doskof1:alerua
produkcJi socJ.alis1yczneJ. Naród _nasz . słyD:ie. ~d. dawna 7-e
swe~ tworczeJ i:iicJ_atywy, ze
sweJ _wynalazczosci 1 pomysłowośc1·
Wrogowie socjalizmu i ich

I

nasza ma
Kinematografia
wS'Zelkie możliwości ku temu,
aby produkować dużo dobrych
i r6żnorodnych filmów, al~
możliwości te nie są należycie
wykorzystywane.
Należy liczyć się z tym, te
ideologiczny i kulturalny poziom człowieka radzieckiego
się niezmiernie, że
podniósł
partia kształtuje jego smak
estetyczny na podstawie naJlepszych utwor6w literatury 1
dzieł sztuki. Ludzie radzieccy
nie cierpią szarzyzny, bezideowości, fałszu i stawiają twórczości naszych pisarzy i artystów wysokie wymagania. Pisarze nasi i artyści powinni
w swych utworach piętnować
wady, niedociągnięcia, zjawiska chorobliwe pokutujące w
społeczeństwie, powinni ukazywać w pozytywnych obrazach art)"Stycznych ludili nowego typu w całym blasku
ich godności ludzkiej 1 w ten
spos6b przyczyniać się do
kształtowania w ludziach radzieckich charakterów, nawyków, przyzwyczajeń, wolnych
od wypaczeń i wad zrodzonych przez kapitalizm.
Towarzysze! Mamy powatne osiągnięcia w dziedzimlie po
prawy warunków materialnych i wzrostu kultury narodu radzieckiego. Ale nie mona tych ożemy poprzestać
Zadanie polega
siągnięciach.
na tym, aby na gruncie rozwoju całej gospodarki narodowej zapewnić dalsze konselt
wentne podniesienie materialnego i kulturalnego poziomu
Parżycia ludzi radzieckich.
tia nasza nadal będzie przejawiała nieustanną troskę o ma~
ksymalne zaspokojenie rosną
cych wciąż potrz..eb ludzi radzieckich, gdyiż dobro radzie~
ckiego ·człowieka, rozkwit narodu radzieckiego jest dla naszej partit najwyższym prawem (b urz li we, długotrwałe
oklaski).

I
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państwowego
naszego państwa. Okazalibyś
my się bezbronnymi w obliczu wrogów i wobec niebez·
pieczeństwa klęski wojennej,
gdybyśmy nie umacniali naszego państwa, naszej armii,
naszych organów penitencjar·
nych i wywiadowczych. Partia dzięki temu właśnie prze·
kształciła Kraj Rad w niezdoże
bytą twierdzę socjalizmu,
wszechstronnie umacniała i
umacnia państwo socjalistycz·
ne. (burzliwe oklaski).
Dokonując napadu na nasz
kraj najeźdźcy .faszystowscy
liczyli na wewnętrzną nie-

trwałość

społecznego

i pań·

stwowego ustroju radzieckiego, na słabość radzieckiego
zaplecza. Lecz, jak wiadomo,
wojna obaliła te rachuby, :yf
całej

rozciągłości

znalazło

historyczne
towarzysza
oświadczenie
Stalina , że na wypadek wojny zaplecze i front naszego
kraju dzięki swej jednorod·
naści i wewnętrznej. spoistomocniejsze niż w
będą
ści,
każdym innym kraju. W toku
wojny okrzepły siły zbrojne
i zaplecze państwa radzieckie·
go.
potwierdzenie

Ofiarna praca ludzi radzieckich w zapleczu oraz boha·
terska walka Armii Radzieckiej i marynarki wojennej na
froncie weszły do historii ja·
ko bezprzykładny wzór poświęcenia narodu w obronie
ojczyzny. Nasza armia i flota
powstawała. krzepła 1 walczy·
ła pod bezpaśrednim kierow•
nictwem towarzysza Stall.na
(burzliwe, długo nie milknące
oklaski). Genialny w6dz i
historycznych
organizator
zwycięstw narodu radzieckie·
go w Wielkiej Wojnie NaroStalm,
towarzysz
dowej,
stw:irzył przodującą radziecką
naukę wojenną, uzbroił naszą
armię w sztukę zwyciężania

wroga.

Nar6d

nasz

kocha

(Dalszy ciąg na str, 6)
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Referat sprawozdawczy Komitetu
Centralnego WKP(b
,
NA XIX ZJEZDZIE PARTII
(Dalszy

ciąg

ze str. 5)

sób,

ojczyzny
(burzliwe,
trwale oklaski).

Referat sekretarza KC WKP(b) G.M. Malenkowa

długo

Wielka Wojna Narodowa i
na s tępne lata pokojowego roz
woju jeszcze raz wykazały, że
stworzony pod
kierownictwem partii radziecki ustrój
społeczny jest najlepszą for·
mą organizacji społeczeństwa,
że radziecki ustrój państwo
wy stanowi wzór wielonarodowego państwa. Wielu naszych wrogów i ludzi z bur·
żuazyjnego obozu, którzy nam
dobrze nie życzą, powtarzało
bez końca, ŻP. radzieckb pań
stwo wielonarodowe jest nietrwałe,
nastąpi

żywiło nadzieję,
że
rozłam między narodami
ZSRR, przepowiadało
Związkowi Radzieckiemu nie-

uchronny
rozpad. Mierzyli
oni nasze państwo miarą stosunków istniejących w ich
paóstwach
burżuazyjnych,
gdzie panują sprzecznosc1 l
waśnie narodowe.
Wrogowie
socjalizmu nie potrafią zrozumieć, że w rezultacie Wielkiej Rewolucji Października·
wej i przeobrażeń socjalistycznych wszystkie uai:ody na·
szego kraju są związane ze
sobą trwałą przyjaźnią, opartą na gruncie pełnego równoUpra wnienia (oklaski).

konania szeregu zmian w podzi1ale administracyjno-terytorialnym naszego państwa utworzenia nowych obwodów,
okręgów i rejonów.
Rozwój
gospodarki narodowej dyktował dalsze zmiany w formach
organizacyjnych kierownictwa
państwowego różnymi gałęzia
mi przemysłu, rolnictwa i in-

wyrazem jedności naszego narodu, bezgranicznego zaufania
narodu do naszej partii komunistycznej i do rządu radzieckiego (burzliwe oklaski).
Zadania partii w dziedzinie
polityki wewnętrznej:
1) w dalszym ciągu wzmacniać wytrwale potęgę gospodarczą naszego państwa, organizując twórczą pl'acę narodu

nych dziedzin gospodarki narodowej. Znalazło to swój wyraz w dzieleniu i tworzeniu radzieckiego w kierunku wynowych centralnych organów konania i przekroczenia wielza.rządu państwowego.
kich zadań 5-letniego planu
Niezwykle doniosłe znacze- rozwoju ZSRR, będącego waż
nie dla wzmocnienia naszego nym etapem na drodze przejpaństwa miała konsekwentne ścia od· socjalizmu do komuwprowadzanie w życie zasad nizmu;
demokratyzmu socjalistyczne2) rozwijać. w dalszym cią
ga, stanowiących podstawę gu przemysł i transpo.rt. Stoso
Konstytucji Stalinowskiej. W wać na szerszą skalę w przeokresie powojennym odbyły myśle, budownictwie i transsię dwukrotnie wybory do Ra- porcie najnowsze zdobycze nady Najwyższej ZSRR, do Rad uki i techni•k i,
podnosić
Najwyższych republik
związ-1 wszechstronnie wydajność pra
kowych i autonomicznych o- cy, wzmacniać dyscyplinę w
raz do terenowych rad dele- dziedzinie wykonywania plagatów ludu pracującego. Wy- nów państwowych, zapewniać
bory te odbyły się w atmo- wysoką jakość produkcji, obni
sferze ogromnego entuzjazmu żać nieustannie koszty wła
politycznego i shły się nowym sne produkcji, co stanowi pod

NRD

realizując nieugięcie leninowska-stalinowską

Partia nasza,

ła

Przy pomocy narodów brat
nich republik, nowe Republiki Związkowe w krótkim
czasie nie tylko posunęły się
naprzód w dziedzinie uprzemysłowienia, lecz wprowadziły również drobne gospodarstwo chłopskie na drogę socjalizmu, zakończyły kolektywizację i rozwiJają pomyśl
nie socjalistyczną gospodarkę
rolną.

W okresie powojennym jesz
cze bardziej rozwinęła się i
wzmogła , podstawowa funkcja
naszego państwa - funkcja
pracy gospodarczo-organizacyj
neJ l kulturalno-wychowawczej. Wielki rozmach budownictwa socjalistycznego i zada
nia dalszego zbliżenia kierownictwa partyjnego i radzieckie
go do rejonu, miasta i wsi.
spowodowały konieczność do-
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stawę

systematycznej obniżki ki narodowej i we wszystkich
cen hurtowych i detalicznych dziedzinach administracji;
wszystkich towarów;
5) rozwijać nadal przodują3) rozwijać w dalszym cią cą naukę radziecką, stawiając
gu rolnictwo, ażeby w krót- przed nią zadanie zajęcia pierkim czasie zapewnić ludności wszego miejsca w nauce świa
obfitość żywności,
lekkiemu t owej {oklaski). Nastawiać wy
przemysłowi obfitość
su- siłki uczonych w kierunku
rowców. Zapewnić bezwarun- szybszego rozstrzygania nauko
kowe wykonanie głównego lla wych problemów wykorzystadania w rolnictwie - wszech nia olbrzymich zasobów natustronnego podniesienia uro- raJ.nych na~zego kraju. Wzmac
dzajności
wszystkich upraw niać twórczą wspó1pracę narolnych i wzrostu pogłowia, uki z produkcją mając na uzwierząt
gospodarskich przy wadze fakt, że wspó~praca ta
jednoczesnym
podwyższeniu wzbogaca naukę doświadczejego produktywności, zwięk ntami praktyki i że dopomaE!a
szenia
globalnej
i
towa- działacz.om-praktykom w szyb
rowej produkcji rolnictwa i szym rozstrzyganiu stojących
hodowli. Polepszyć pracę MTS przed nimi zadań;
i sowchozów. Podnosić wydaj
6) rozwijać wszechstronnie
ność pracy kołchoźników, utwórczą inicjatywę ludzi pramacniać nadal
społeczną gocy naszej oiczyzny, rozwijać
spodarkę kołchozów,
pomna- szerzej współzawodnictwo
sożać ich bogactwo i na tych
podstawach zapewniać dalszy cjalistyczne, troszczyć się niewzrost dobrobytu materialne- ustannie o to, ażeby na wszyst
kich odcinkach budownictwa
go chłopstwa kołchozowego;
socjalistycznego
powstaw. ało
4) przestrzegać jak najściślej coraz więcej
pozytywnych.
szego reżimu oszczędności we wzorowych przykładów organ!
WSZY:Stldch ogniwach gospodar
'owania pracy w nowy suo-

a

wytrwale
wszystkkh pracujących
te wzorowe przykłady, z tym
ażeby na froncie pracy coraz
więcej
ludzi,
dorównywało
przooującym pracownikom na
szego społeczeństwa;
7) podnosić nadal na wyższy
poziom dobrobyt materialny
naszego narodu; podnosić nieustannie realną wartość płac
robotników i urzędników, po
lepszać warunki mieszkanione ludzi pracy. przyczyniać
się ze wszech miar do wzrostu dochodów chłopstwa. Rozwijać kulturę radziecką; podnosić poziom oświaty i ochro
ny zdrowia ludności; trosz·
czyć się nieustannie 0 dalszy
rozwoJ radzieckiej literatury
i sztuki; ·
8) umacniać wszec;hstronn!e
nasz ustrój państwowy i społeczny. Rozwijać nadal polityczną aktywność i patriotyzm
ludzi radzieckich, umacniać
moralno-polityczną jedność i
przyjaźń
narodów
naszego
kraju;
9) śledzić czujnie knowania
podżegaczy wojennych. Umacniać
wszechstronnie Armię
Radziecką, marynarkę wojenną i organy wywiadu {burzliwe oklaski). ·
-----Dalszy ciąg referatu za-1
mieścimy w numerze jutrzejszym.

1-..-------·------.......:

zajęła

godne

w obozie pokoju

politykę narodową,

wzmacniawielonarodowe państwo
radzieckie, rozwijała przyjaźń
i wzajemną współpracę narodów Związku Radzieckiego,
wszechstronnie popierała, pobudzała i zapewniała rozkwit
kultur narodowych ludów naszego kraju, walczyła nieprzejednanie z wszelkimi elementami nacjonalistycznymi. Radziecki
ustrój państwov./,
który wytrzymał ciężkie próby wojny, który stał się dla
całego świata
przykładem l
wzorem prawdziwego równouprawnienia i wspólnoty narodów, jest świadectwem wiel
kiego triumfu leninowskostalinowskich idei w kwestii
narodowej (długotrwałe oklaski). Partia nasza strzeże i
nadal strzec będzie jak źre
nicy oka jedności i przyjaźni
narodów ZSRR, umacniała i
będzie umacniać nadal wielonarodowe państwo radzieckie
(burzliwe oklaski).
W okresie sprawozdawczym
do rodziny radzieckiej przystąpiły nowe narody.
Utworzono Socjalistyczne Republi·
ki Radzieckie: Litewską, Moł
dawską, Łotewską i Estońską.
Zjednoczony został w jednym
państwie cały naród ukrniński.
. Białoruś
skupiła cały naród
białoruski
w jedną rodzinę.
Na północnym zachodzie po·
siadamy nowe granice, bardziej sprawiedliwe i bardziej
odpowiadające
interesom obrony
kraju. Na Daiekim
Wschodzie Związek Radziecki
odzyskał oderwany dawnie]
od .Rosji południowy Sachalin
i Wyspy Kurylskie. Obecne
granice państwowe Związku
Radzieckiego najbardziej odpowiadają
historycznie ukształtowanym
warunkom
rozwoju narodów naszego kra,
ju (oklaski).

popularyzować

wśród

iwą armię i flotę,
otacza je
stałą
troską i uwagą.
Siły
zbrojne Związku Radzieckiego
były, są i będą
niezawodną
ostoją bezpieczeństwa
naszej

Przemówienie M. Szwernika
na akademii w Berlinie
(Dokończenie

ze str. 1)

etę stopy tycloweJ ludm.ołci
I saclełnlająca się eMaz bard7'1el
"'IVISpólipraca ekonomiczna I kulturalna ze Związkiem Rad"Zl•ec-klm 1 • kraJaml · demokraejd lu·
doweJ - w~tko to pozwala
prHwldywać, te u.dan:la pierw•
sze.go planu pięcioletniego republiki 'ZOoStaną pomyśJnle wyiko
nan.e (o.lrJaskl).

llld.e

i demokracji

1 o pokól, przeelwko przygotowanJom do rozpętania nowej
wojny, Re.prezentuląe żywotne
ln·te<resy na,rodu nleml<!cklr go,
rząd NLemleckleJ Republiki Demokracycznej .prowadzi nieustan
n111 szluhetną walkę przeciwko
tworzeniu najemnej annM za.eho-dn.lo-nl-emlec.kle,J z cener&ła·
ml faszystowsko - hltlerow~klml
na czełe, przeciwko narzuconym
Nle.meom zachodnim przez rzą
dy Stamów Zle·dnooznnyeh, Wiei
klel Brytanii! I Francji „u.kł&·
dom" botisklemu I paryskiemu
w sprawie otwartego sojuszu
wojskowego agresyWnych
sił
tyeh krajów z O·dwetoweaml za•
eh0odn:lo-nlemlecldDJ.1,

krwawymi 11brtnlinlamt hltlerow
faszyzmu. Te nawe Niemcy wkroezyły moono na tłrogę
demokratyezneco
1PokoJowego
rozwoju, na drogę przyla:łnJ 1
współpraey ze wszystkimi na.ro•
dami (oklaski), „Zakł&daląe pod
wa.Jlny demokratyeznych I mlłu
jąeych pok(ll Niemiec mówił
Delegula
radziecka
tyczy
Towarzy-sz Staltn - dokonulede
rządowi
Nl-em.lec:k!el
zara?.em dla całel · Europy wtel· szczerze
Republiki Demodtratyc:r.ne.J, kle·
kiego dzieła, zapeWllllaląe łeJ
rawnlezeJ awangardzie klasy ro
Nlelednokrotne SZCZl!ft propotrwały pokól"•
w okresie swego dotyche't&1IO• botnlezel - Nl·eanleckleJ Soola- zyeje rządu N'lemiecklel Repu·
llstycznel Partii Jednośc.I, całe
Miki DemokratyemieJ do rządu
wego lstnlenla Nl.emiecka Repumu narodowi nleml·eckilemu dalNiemiec zaehodnlch, zmierzające
bli~a Demokraityezna zajęła god
seych sukcesów w rozwoju podlO z1ikwhtowanla rozbiela Niene mlej.see w wielkim obozie
kojowel ekonomiki, nauki I kul
miec, do przeprowadzenia wolpokoju I dem·okracll, obozie, któ
tury dla dobra narodu nleml·ecnyeh wyborów
ogóllllonleml11remu przewo·dl'! Związek Rakle·go, w Imię sprawy utrwaAeek.loeh I do u·tw01?zenia rządu o·
dzleeld. Dzięki pokojowej dronia pokoju . na ealym ~wiecie
gólno-nleml·eck1e·go pokazały cadze rozwoju , Niemiecki el Repu{oklaski).
łemu światu, te Niemiecka Rebliki DemokratyezneJ, dzięki do
publLka Demokratyczna wafozy
konanym na Jej terytorium wat
Nleml>t!cka Rt!'P·Ubllka Demokonsekwentnl·e
o
utworzenl·e
nym reformom dem.okratycz- "kratyezna wniosła Wl>t!lkl wkład
71Je0dnoezMJ.yeh,
4emokratyc7r
nym
dzlękl bezlnte.resownel
do sprawy walki o pokój I odnyeh, nlezawLsłych, mllującyeh
pomocy Związku Raidzieek:lego
budowy zjednoczone.go, niezapokój Niemiec, o Jak nalryehlel
osiągnięte
:tostały w republ'.ee
wisłego, demokra,t yezne,go, milu
wielkie sukcesy w rozwolu -('ko.l111oego pokól pa.t istwa niemiec- sze zawarele traktatu pokojowe
go z Niemcami. W tej wllJlce o
noml·kl I kultury, w budowaniu
kiego.
słuszną sprawę sympatie wszy5t
wolnego I szczęśliwego :tyda na
W swel depeuy gratutaicyjneJ
kłeh mlłującycb pokól narodów
rodu nlemleeklego.
do premiera Ottor ' Grotewohta
są po stronl·e Nl·em.l·eek1·ej RepuOgromna wy'tszość ustroju de·
w związku z trzecią rocznic!\ U•
bHkl Demokratyezne.j ponJewat
mok.ratyemego, niebywała w
tworzenia Nlemleeklej Republiutworzenie z,fedn·oozonego miłu
dziejach
Nlemlee
Inicjatywa ki Demokrą,tycgne,1 Towarzysz
jąeego pokój,
d·emokratyeznego
twóreza I aktywnośt klasy roStalin pisze: „Proszę Wat o
państwa niemieckiego służy spra
botniczej, ch!o.pstwa I lntellge.n przyjęcie tyczeń dalszyeh su1<:Wie zapewnl-1a pokoju między
cjl, umoźllwily i11e tylko zabtltce0sów w wielkim dziele twor:ioenaro.daml.
nl·enle nn spowodowanyeh wojnla zjednoczonych, nle'Llwisłych,
W sw~J depeszy do prezydenną 1 pomyślne przezwyciężenie
demokrat:vcznyeh, miłujących po
ta Wilhelma l>teeka I premf.era
następstw reżimu faszystowskie
kól Niemiec" {oklaski).
Otto Grotewohla Wielki Stal.In
go - chaosu gospodarezego, U·
plsal: „Możecie nie mleć wątpli
padku t degradaeJI nauki I kul·
W ciągu trzech lat swe.go dowości, te kroeząe po tej drodze
tury - lecz ponadto oslągn.lę
tychezasowego Istnienia, NleI umunlając sprawę po.k oJu,
ele poważny-eh sukee&6w w dz1e mlllCka Republika Demokratyezspotkaic.le się z wielkim ,,,rozuna Zllllll&nlfMtowała przed cale rozwoju calej gospodarki namieniem I czynnym poparciem
łym świat.im, że wkroczyła
derodowej. Produkeja przemysło·
wszystkfob narodów łwtata, w
wa w Nl·emli!-cklej Republice cydowanie na drogę pokoju f det~ am·eryka6sk~e·go, angielskie
mokracji, na drogę przyjaźni ze
Demo·kratye:imeJ powa:!Jnle prz.e·
go, francuskiego, polskiego, czewszystkimi narodami, Cala dzla
kroczyła poziom przedwojenny.
chosłowackiego 1 włoskl·ego. nle
la.lność
Nlemlecklel Republtkl
Wlełkle suk<iesy
osląg·nlęte zomówiąc już o mlłująeym pokój
Demokratycznel w polityce zastały również w roln1ctw12, któ·
narodzie radzieckim" (oklaski).
granleznel I wewnętrznej przyre taku pTZekroezyło przedwoczyn.lała się do ugruntO'Wa.nfa się
Jenny poziom rozwoju I w kt6·
W ciągu całego okresu powozaufania narodów, które 11elerrym przodujące, bardziej poJennego Zwłą'T.ek Radzleekl walplały na skutek agresji hitlerowstępowe formy
praey stanowią
czy konsekwentnie o wełe-Jenle
skiej. Nl·emlecka Re.p ublika De·
rękojmię jeszcze większego rozw życl.e uchwał konfer·encjJ jalkwitu na przyszłoś~. znaczne
mokratyezna stała się ważnym
taftskleJ I poczdamskiej prllewl·
sukcesy w rozwoju gospodarki
czynn.lklem utrwalenia pokoju I tlu.ląeyeh >:budowani.a zjednoczo
narodowej Nlemleekle.1 Republl·
bezpt.eezeństwa narodów, osto.lą
nego, nloezawlsłego. demokratycz
kl Demokratyeznej w
I nadzle.1s wszystkleh demokraciągu
neJ!'O, miłującego pokój państwa
trzech lat Jej doty<"11cza.sowego
tyc?.nych sił narorln niemieckie·
nlemle,,.k1ego. ZW!ąz<'k Ra1!zleIstnienia, nieustanne pe>dnoszero w teh walce o Jednołf kraju ekl nigdy nie kwestle>nowal ko·
s~tego
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lstn1enla

pańistwa

nle-

mieekll„go,
Jeszcze w pełnym tolcu Wojny
Narodowi.J Zwlą~u Ra.dzi~e
go prze.clwko agresorom hlUerowsklm, szi.f rządu radzleck.tego Genell'a.IJ.sslmus Sta:l.ln mówił,
te „Hltleny przychodzą 1 od·
chodzą, a nar6d
niemiecki. a
paflstwo nlemi~k!i.e - JM)zoata,..
je" (oklasld),
Minęło

Jut około '7 mlfttęey od
chwili gdy rząd radziecki zwró
cl! lolę do rzą·dów S·tanów Zjednoczonych, WleLkleJ Brytainld 1
Francji z pr0opozycją, by poło
:!yć kres odra.ezani11
dyiskus)i
nad sprawą traktatu pokojowego z Niemeaml I sprawą utworzenia rządu 0og6lnonl·emdeeklego
rep.rezentuJąceg&
wolę na-rodu
nlemleekle.go. Aby ułatwić dysku~ję nad sprawą trak·t atu pokojowego z Nl·emcam.I, rząd ra.dzleek1 prze~tawlł swój prolekt
podstaw traktatu pokojowego,
deklarując jednocześnie
gotow~ć rozpatrzenia równ.też In·
nych propozyejll w tej sprawie.
Jednak:l;e rządy Stanów Zjednoezonyeh, WlelkJej Bry-tanld 1
Francji, wysuwając różne 7.tnY·
§Ione pretek<sty, uehylaJą się do
tyeheza.s od OOl16W!·en1a zagadnJefl
związanych z zawarelem
trak!tatu poko.lowego z Niemcami I z utworzeniem rządu ogólnoni.emleeklego,
Jednocze...
§nie narmclly one Niemcom
zachodnim,
Wbrew woli na.rodu
nleoml11<eklego separaty·
styezny „układ" boński, aby u•
trwallć rozblcJ.e Nlemlee, utrzymać na 'Czas nieokreślony swóJ
okupuyjny reżim
dyktatury
woj"Skowej 1 wciągnąć naród
niemiecki do reaJlzacJt swych
agresywnych planów. W obeenej
ehW!'11 rząd Stanów Zjednoczonyeh Podejmuje wseystkle l<rokl
w tym celu, ate·by pulam11nt
Nl·emlec zachodnich ratyfikował
„układy" botiskl I paryski, dą
żąc przez to do postawlen.la narodu nlemteeklego
przed faktem dokonanYm I do stworllenla
Jeszcze poważniejszych
pruszkód na drodze do zjednoczenia Niemiec. Niemiecka Republl
ka Demokratyezna przeelw~tawl
la temu swój program walki o
zjednoczenie Niemiec, o 'T.apew
niente Im ntezaletnośc.J państwo
wej I o dalszy !eh rozwój drogą pokoju I demokracji,
Obehodząc swe święto narodo·
we wszysey mlłująey swoją ol,
czyznę obywatele nlemleof'.r,y chlu
bill alt; 1h!.sznJ·e wybltnyinJ suk·

cesa.m.l

N'lemlecklel Republ:IJkl
Demokratycznel. Sukeesy te napawają nu ód nJemieekl) Je-5'1JC.Ze
mocniejiszą
Wll.arą.
te stuszna.
sprawa pokolu zaitr:lumfuje t te
J·edno46 Niemiec zostanie przywrócoq.a (okJ.a,a!d), Wszy>lttkie mt
łuJące ·-pokój naro.dy Cwiata po-dzlelają te uezuela narodu niemlfllkl~o.

Coraz slln.lel 1 jMlkrawleJ •
dnLem ka.tdym ro7lpala się n.l-egasnący płomleA wail.k! Jla?Odu
nlemleckilego przeciwko nowej
wo.lllli·e, o narodowe zjednoczenie Nle11nlec. Fakty wskazują, te
naród niemiecki nl-e chee być
mięsem armatnlan dla podtegaezy do nowej Wo.l'lly (Olklaiskl), Nie
ulega wątpliwości, te nie dopuści on do tego, by o losach Nie·
mlec d.ecydowano wbrew lego
WOLI 1 bez lego udziału.
Gdy
chodz.t o zjednoczenie Niem.lee,
rozstrzygaJąca rola Jtrzypada sam.emu narodowi nl-emJecklemu
(ooklaskl).
Dla naro·du nlemłeekfogo, po·
dobnie la.k I dla lnnycll na.roodów, brzmią Jak zawołamle bojo.we słowa Towarzysza Stalina:
„Pokól będzie zachowany f
utrwalony JeżeU narody ujmą
w swe r~ sprawę zaehowa·
nla pokolu I będą broniły leJ
do koAca. Wojna może etać się
nJeunLk:nlona, ieteiII podżega
czom woJen.nYm uda się Nno•
tać siecią kłamstw masy ludowe, oszukać Je I w-ciągnąć Je
do now1lJ woJny śwlatowel"·
Naród radzJ.eckl tyczy nModoWI nlemi·ecklemu nowyeh sukee
sów w Jego walce o utworzenie
zjednoczonych, nlezawtsłyeh, de
mokratyeznyeh,
pokój miłują·
eych Niemiec w walce o pok6J
(oklaski).
Niech tyje Niemiecka Republł·
ka Demokratyezna I leJ Prezydent Wilhelm
Plecki (wszyscy
wstają I urządzają burzliwą, dłu
gotrwałą owulę).

Niech tyle rząd Niemieckiej
Republiki Demokratycznej z pre.
mlerem Grotewohlem na czelet
(oklaski).
Niech tyje I krzepnie nlewzru
szona przyjaźń między naroda•
ml niemieckim 1 radzleciklml
(okla&kl).
Niech żyje genJalny wódz I na.11ezyclel całej postępowel ludzkości, chorąży pokoju na ealym
śwlede, Wielki Stalin!
Wszyscy w'stają z mle Jsc. Ro.z.
lega się burzliwa
długotrwała
owacja na cześć J6zefa Stad.illb

Na cały obiad ...

Wyborcy wychodzili z bch scołka6 zadowoleni

Pomoc,

radę

•

•

i zrozum1en1e

Praca kulturalna w terenie
to nasze

hasło

na

dziś

i jutro

znaleźli u swych kandydatów na posłów

- reprezentantów interesów
Łódzki Komitet Wyborczy Frontu Narodowego zorganizował nową formę spotkań kandydatów na p'<lsłów z wyborca-

mi. Codziennie w godzinach popołudniowych w · siedzibie
Komitetu przebywa kilku ki!.ndydatów na
p1>słów,
którzy
przyjmują zgłaszających się wyborców i omawiają z nimi
różnego rodzaju zażalenia i bolączki, radzą i wyjaśniają.
... i to dla licznej rodziny, wy
starczy ten borowik znaleziony przez łodzianina, 5-letniego Jurka Stępniewskiego w la
sach bełdowskich k. Aleksandrowa w ubiegłą niedzielę.

ludności

szłym

wieku. Kandydaci obiemu szybką pomoc.
... Trudno mieszkać w takich
waru'1kach - skarży się następny obywatel, Stefan $lebocki,
opisując wygląd, swej
izdebki.
Zasępiają się twarze kandydatów. Mieszkanie ... - tak, to
jest jeden z najcięższych problemów. Bolesna spuścizna kapitalistycznej niedbałości. Z ro
ku na rok poprawia się już w
Łodzi sytuacja na tym o<lcinku. Czyż jednak w ciągu paru
lat można o<lrobić zaległość lat
cują

- Siadajcie, obywatelu! - • - A zwracaliście się do razaprasza Roman Miłosławski. dy zakładowej- - pada pyta- Słuchamy...
nie.
- Pracuję w Łó<lzkich Zakładach Piekarskich - mówi
- Mówiłem w radzie. Ale
Przedwczoraj wrócił-0 do Ło
każdego miasta, osiedla i każ
Antoni Augustyniak. _ Trzy bez rez.ultatu ...
dzi 43 delegatów, którzy repredej gi::omady wiejski.ej".
- No cóż, urlop wam się
zentowali nasze miasto i wojeNa zdjęcdu - gruJ;>a delegaGrzyb waży 1 kg 20 dkg, ka lata już tam pracuję. Miałem
zaplanowany 15-dniowy urlop obywatelu należy - ośw;adcza
wództwo na ogólnopolskiej nara
tów naszego województwa pod
pelusz jego jest znacznie więk
w maju. Tymczasem, mimo job. Miłosławski, notując s?bie
dzie działaczy kultury i sztuk'.
czas przyjaznej pogawędki. Od
szy niż buzia Jurka., a na obmokh kilkakrotnych
próśb, !zarazem . sprawę
Antoniego
w Szczecinie, zwołanej z okazji
kier.
lewej: Marian Zając jęcie korzenia zaledwie starkierownictwo Zakładów odma- Augustym.aka. Pomozemy kilkudziesięciu?
I sesji wyjazdowej Rady Artyludowego zespołu dramatyczneczylo obydwu rąk chłopca.
wi.a mi u<lzieleni.a wypoczyn- wam w jego uzyskaniu. W najKandydaci zapewniają ob.
stycznej.
g.o z Kłomnic, pow. Radomsko,
A więc - smacznego!
ku.
bliższych
dni.ach otrzymacie Slebockiego, że będą interwe„Dział.alność kulturalna po
Antontna L~gutowska - tkacz•
odpowiedź n.a waszą interwen- niować w jego sprawie w kowiedział
n1.
in. \vi.ceminister
ka ludowa w Rzeczycy, pow. Ra
cję ... Mam jednak dla was pew misji bytowo - mieszkaniowej
Sokorski w referacie wygłoszo
wa Maz., Józef Gregory - ut.a•
ną radę. W przyszłości, w iLstytucji, w której pracuje.
nym na naradzie - umacnia
lentowany rreźbiarz ludowy ze
takich wn:.adkach, zwracajcie
naszą niepodległość i byt narosię śmiało
do Inspektoratu
- Dzięki
wysiłkom
nas
ws! Zlaków Borowy pow. Ło•
Ochrony Pracy, który jest po- wszystkich - wiele już się
dowy. W dni wielkiej mobilizawicz oraz (stoi tylem) Henryk~
woł<iny m. in. do rozpatrywa- zmieniło - mówi Roman Micji narodu, wokół Programu
B<>rkow.ska - referentka kult.S!usarze-hydraulicy, spraw- lata, Leon Tomczyk - 2 lata, nia podobnych spraw... Tym łooławs:ki - a_le n:usimy w d~l
Wyborczego Frontu Narodoweośw. z gminnej RN w Bąkowie,
cy kradzieży materiałów insta- Ryszard Libiński - 3 lata, zaś razem postaramy się uczynić szym ciągu of1~rme pr.acow~c,
go, praoownicy kultury i ludzie
pow. L(}Wil'~ lznl
l<.cyjnych w ŁZIP, otrzymali paserka Eugenia Góral - 3 !a- to w waszym imieniu...
by naszym dziec10m zabezpiesztuki biorą na siebie uroczyczyć inną, lepszą i jasną przykary więzienia: Witalis Sa<lok ta więzienia i 1000 zł. grzywny.
ste zobowiązanie przesunięcia
1"ntoni Augustyniak wycho- / sz.łość... Już około 10.000 izb
- 6 lat zaś Stanisław Laso11 - Piotr Filipowicz został unieJirontu
rew<>lucj! kulturalnej
dz1 zadowo1ony. Kandydaci na mieszkalnych zostało zbudo3 lata.
winniony.
głęboko w teren, ogarnięcia nią
paslów pomogą mu tak, jak się wanych, a do końca Pli:>nu
Członkowłe straży przemyGenowefa Juszldewicz, rach- tego spodziewał.
6-letniego
przybę<lz.ie Ło<lzi
słowej z zakł. im. PKWN, któ* Nadzwyczajne walne ZPl>ra•
Po Kotlińskim odwiedza kan dalszych 40.000 ...
rzy <!opuszczali się systematy- mistrz w ZPB im. Kunickiego,
ni·e -członków Oddziału Łódzkiego
Związku
Literatów Polsk.d1., poBoczkowski.
*
*
cznych kradzieży przędzy, zo- która przywłaszczyła sobie z dydatów Józef
święcone zagadnieniom Frontu Na
stali również ukarani więzie kasy tych zaJdadów 17.225 zł, \Prosi, aby pomogli mu w uzyrodowego i sprawie wyborów do
Wyborcy wychodzili zadowoniem. Zygmunt Pracki otrzy- skazana .z~tałra przez sąd na 5 skaniu jakiejś ·lżejszej pracy,
Sejmu - odbędzie się dzisiai <>
godz. 18. Referat pt. „u<l.:1,.1 µ.(a)
gdyź jest inwalidą i to w pode- leni z rozmów. Każdy z nich
mał 5 lat, Franciszek Rajs 3 lat w1ęziema.
sarzy
łódzkich w a;tr-.ii przerlwybowiem znalazł zrozumienie u
9 bm. o godz. 17 w świetlicy b.'rczei" wyflłosi E Sz:.iste.r.
kandydatów, otrzymał radę, a
* Sekcja strzelecka Zarz. Gro<1Z
~
SO.JUSZ (Nowe Złotno) poza tym wysze<lł ze świado pracowników Miejsk. Zarządu
SRODA
D
1f•.g
„Mh>dość Chopina" dod. mością, że już od następnego Bud. Mleszk. przy ul. Kilińskie k!eg-0 LPŻ urządza dziś na slrzet
nicy przy węźle kolej-0wym Łódź·
ó
n,
„Jutro
jest bliższe"
g. i8.30, dozw. -0d lat 14 dnia jego sprawa będzie rozpa- go nr. 95, fr. I p., odbędzie się Kaiiska w ramach „Tygodnia
lai...•&,...,h"
.szyJka", ,,Gdy zapalają
Seans bez.pl. - program trywana przez zainteresowane kolejna Sesja Dzielnicowej Ra- LPŻ" strzelani.a z kbks w J;n.as~ • .......
się choinki",
„Odważ·
skład. g. i7.30
dv Narodowej Łódź-Sródmle kach p-gazowych.
PAŻDZIERNIK
instytucje lub urzędy.
ny zają.c" g. 16. Seans STYLOWY
CK!l!ńsklego
Te spotkani.a z wyborcami ście.
DZ.IS:
bezpł. program sk!. 123) „Pod niebem Sycy
NOWY CW1ęc,kowslueg-0 15)
P·elagll
Na porządku obrad znajduJe
g. 15
g. 19 „Bu1rza"
lii" g. i8. 20. dozw. od stały się jeszcze jednym dowolat 18. Seans bezpl. - dem, że kandydaci na posłów się m. in. sprawozdanie z
Jll IHO!
POWSZECHNY (Obr. Sta !lit.ODA GWAltD!A dla
młodzieży
(Zielona
2)
program
skład.
g.
16
lingradu .21) g. 19 „EuDog.dana
i załatwiania
staną się dobrymi reprezentan- przyjmowania
„Pogiromea Atamana•·
genia Grandet"
dod. „o pu<:har ZSRR" SWIT (B<lłuck! Rynek l) tami interesów ludności.
skarg I zażaleń ludności w 111
SRODA, 8 PAZDZIERNIKA
lM. ST. JARACZA (Ja„K<>pci-wszek" - dod.
WAZNE TELEFONY
kwartale br.
nacza .27-29) g. 19 „Re- g. 16, i8, 20, dozw. od
Al
be
lat 12. SealllS bezpł. „Krew le-czy" g. 16, 18,
wizor"
7.20 (Ł) „z mikr-0fonem przez
Po&ot Ratunkowe 254-44 MAŁY
.20, dozw. od lat 7. Seans
(Traugutta 1) g. program skład. g. i5
miasto i wieś". 7.35 (Ł) Wiadom.
Straz Po:tarn•
8
MUZA
<Pabianicka
i731
bezpł. - program skład
19.15
„Domek
trzech
KC'm Miejska MO 253-t!O
dla
wsi. 7.40 (Ł) „Popatrzmy na
„Za waiml pójdą tnnl"
g, 15
dzlewicząt••.
MieJs.11:.1 Ośr. Infor. Ui9·l~
warch-0łów z Buczka"
- -OP<>W.
M{]Z:YCZNY
(P!otrk<>W- dod. „o nowe jutro" rATlłY (Stenklew1cza 40J
Br.
Chęcińskiego.
7.50 Pogoda l
g. 18, 20, dozw. od lat „Wyścig pokoju" dod.
ska 243) nieczynny.
program
dnia.
7.55
Wiadom.
P-Or.
12.
se.ans
bezpl.
pro
„Na.d
granką
Pokoju"
ARLEKIN (Pio~rkowska
Dziś w środę 8 października Zawodowych,
Ligi Kobiet 1 8.0o (Ł) Muzyka rozrywk., komug. 16, 18, 20, doz w. od
152) g. 17 „Dzielny gród" gram skład. g. 17
nikaty.
program
lokalny
na
dziś.
POLONIA (Pl-0trkowsks
lat 7. Seans bezpł. - br. o godz. 16 w gmachu przy Z. M. P., lub w Prez. R. N. m. 8.15 Przerwa. 11.415 „Głos mają
D~ZUR~
57) „Sluby kawalers,k!-e"
1
program sJ<:lad. g. 15
11.57 Sygnał. i2.04 Dz.len
g. 16.30, 18, 20.30, dozw. WISŁA CPrzeJazd nr 3) ul. W6Iczańskiej 171 odbęd:rrte Łodzi, ul. Piotrkowska 104, po. kobiety".
nik. 12.15 Przerwa. 13.15 (Ł) Konod lat 12. Seans bezpł
„J'lotępie·ńcy"
dod. - się kolejna Sesja Rady Na.ro- kój 148,
cert Ork. Mandolin. ŁRPR. 14.00
program skład. g. 15
„Nad granicą p 0 ,koju", dowej m. Łodzi.
A. s. m: 45 (Llmanow- BAJKA (Franciszkańska
Prog.rarn dnia. 14.05 Inform. 14.10
„Załoga" _ PRZEDWIOSNIE (Żerom
g. 15.45, 18, 20.15, dozw.
skieg-0 1), A. s. nr 10 nr Jl)
Dla klas III ! IV - aud. pt. „Ucz•
(Piotrkowska 193), A. S. d od. ,,Jutro Jest bliż· &kiego 74) „Ditta" g. 18 od lat 16. Seans be7'pł.
Na porządku dziennym obrad
my się śptewać". 14.30 Koncert
20, dozw. od lat 18. program skład. g. 15.30
nr 29 (Piotrkowska 25),
19
ad ·
ł
Ork. Rozgl. Bydg-0skiej. 15.10 Au•
A. S. nr 21 (Łagiewni<:ka sze" g. 17, • dozw. od Seans bezpł. - program WŁOKINIARZ (Pr<óchn!- znajdują się ważne zag medycja literacka i5.30 Audyc,ia dla
lat
7.
Seans
bezpł.
skład
g.
17
ka
16) „Dru:!:yna" dod. nia dotyczące zywotnych inte.
120), A. S. nr 23 (Piotrdzieci pt. „Sprawy ważne i oie3
„Nad glranieą Pll'koju"
kowska 307), A. łl. nr 27 program skład. g. is.20o REKORD 1Rzgowska 2)
k!'We". 16.00 Muzyka. 16.20 (Ł)
g. 16.15, 18.30, 20.45 - res6w naszego miast~. M. in.
(Narutowicza 42), A. s. BAt.'l'YK (Narutowicza 1 „Ja.k hartowała się stal"
Aud. pt. „Opowiadanie Szewczyko
„Ex•pre&s Moskwa dod. „Czy wte-cie że ... "
dozw. od lat 7. Seans Rada omówi zamkmęcia bud-,1
nr 25 (Gdańslc.a 90), A. s.
wej". 16.30 (Ł) Muz. rozrywkowa.
b•zpł. prog.ram skład.
nr 33 (Anni! Czerwonej 8) Oeean Spokojny" dod. g. 18, 20 dozw. od lat 12
•·
17.00 Wiad. popol. 17.05 „Ludz"e
,,.Nad grani-cą Pll'koju"
Seans bezpł. - program
g. 15.30
A. S. nr 52 4;;rebrzyń
żetowe Rady Narodowej m. ŁoWczoraj
w
sklepach
cukier6-lat.k!". 11.15 (Ł) Aud. satxr. pt.
g.
16.30,
18.30,
20.30
dCYLW.
g.
17
WOLNosr.
CNap1'>rk-0wska 67).
-0d lat 12. Seans bezpl. ROMA (Rzgowska 84) skiego 16) „Smlall lu- dzi za rok 1951 oraz przedys- i' niczych i ow_ocowo-warzywm_· - ,.Rysio Wścibs·ki ma głos". 17.30
A. s. nr n (Al. KOA·
PSS ka ł
(Ł) „z mikrofonem przez miasto
„Małżeństwo
aktorki",
dzie" dod. „Nad g>rani kutuje plany pracy Komisji Ra czyc h MHD
. i
u . za Y Slę i wieś". 17.45 (Ł) „Droga d-0 chóc!usz.k1 48/, dyturuje <:O· 15_30 Program skład. g. dod.
„Nad
grani.cą Pocą Pa<koju" g. 15.45, UJ d
N
d
·
IV
k
t
ł
W
sprzedazy
cytryny
unportoru"
- słuchowisko. 18.25 (Ł) Prodziennie,
GDYNIA (Przejazd nr 2)
koju". se.ans bezpl. 20 .15, dozw. od lat 12. y
aro oweJ na
war a wane w ceni-e 60 zł. za 1 kg. gram lok. n.a jutro. 18.30 Pog,
Program nauk.-ośw. nr
progr.a.m &kład. g. 17
seans bezpl. g. Hi
·
W :najbliższym czasie nadej- sportowa. 18.40 Koncert roirywk.
45-52 - PKF nr 4l-S21 I MAJA (dawn Robot- ZACHf;TA (Zgierska 261 br.
DYŻUR POŁOZNICZO·
·
dzi
Hl.OO Kronika kult 19.30 Muzyka
„Szkoła slły I zręczna.
n.Ut)
(Kiltńsklego 173) „Rodzina Artamonowyeh"
Osoby
SP07.a składu Rady, d zie <Io Ło· . następny trans- 1 aktualn. 2-0.00 Aud. literacka.
GINEKOLOGICZNY
śc!", „W kraju jezior I
„Pani Dery". dod. „Judod. „Na.d granicą Po- pragnące wziąć udział w sesji porl cytryn 1 wtedy zaopatrzo-120.15
Koncert Krak. Ork. i Chóru
wodospad6w" g. 17, 18.
tro jest
bliższe"
k<>ju" g. 18 20 d-01;w.
ne w nie zostaną wszystkie PR. 21.00 Dzienni:k. 21.30 Muzyka
Dziś dyżuruje całą do19 „Dz!e<:I z Jednego g. 17, 19 dozw. od lat 14
od J.at 12. Seans bezpł. mogą otrzymać karty wstępu sklepy
spożywcze.
(rz)
tan.
22.00 Muzyka. 22.~5 Muzyka.
bę szpital lm. dr H. Wolf
podw6rka" g 20 Prog1
seans bezpł. - program
- program skład g. 16 za
pośrednictwem
Związków
symf. 23.20. Muzyka -0per?wa . .23.50
ul. Łagiewnicka 34.
dla naJm!od.: „Szara skład. g. 18
·
Ostatnie wiad. 24.00 Koniec aud.
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- Dobrze, dobrze! -. przerwał mu Ondraszek zniecierpliwiony. - Lecz co dalej?... Powiedz nam, skrybo, czy
Janosik przyznał się do onych czynionych mu zarzutów?
- Ha! Diabeł niczego nie poniech~ł. by Janosika uczynić
zatwardziałym i chociaż mu srodze przypalano boki I pięty
smolnym łuczywem, naciągano kości i ścięgna i wykręcano
ramiona do tyłu, nie przyznał się... A czy szlachetnie urodzo.
ny milost pan wie, jakich zbrodni dokonał wudca Janosik?
Pisarczyk roześmiał się tak cieniutkim głosem, że śmiech
jego stał się podobny do piania małego koguta. Łyknął znowu s~ory haust wina i jął teraz klarować, że Janosikowi udowodniono aż dwanaście przestępstw. A jakie to były przestępstwa?
.

I znOV\'1.1 zapiał kogucim sposobem, co miało oznaczać przekpiwnY śmiech. Potem jął czytać z „protokollum".
...oto zabrał tytoń pocztowemu, który wiózł jaśnie pana
Radwańskiego, jadącego do Turcyjej na pogrzeb swego brata. Kamraci zaś zabrali onemu panu juki. Zabrał wdowie
po rakuskim oficjerze Schardonin dwa stroiki na głowę.
Schował je pod kłodą, lecz ukraC!ł mu je jakiś Wałach. Szlachetnie ur·~dzonemu panu Pawłowi Reavai zabrał srebrną szablę, lecz i tę ukradł mu towarzysz idący do Polski, Uhorczik zaś
i. Chlastjak ukradł onemu panu dwie flinty. A potem ukradł
mantylkę żonie parocha podczas jej przeprawy przez Wag
poniźej Sokola. Potem jeszcze jego towarzysze obrabowali
niejakiego Wacława Zm~skala . Potem Janosik zabrał pani
Kaforce jednego cesarskiego talara. Pod Strecznem zaś Janosik i jego towarzysze napadli na plebana z Orawy i zabrali mu mantylkę i trochę dutków. Plebanowy kapelusz zaś
dostał się Uhorczikowi. Potem jeszcze dwukrotnie napadli
na żylińSlk:iego kupca, niejakiego _Jana Sziposa, zabierając tnu
garść dutków i płat sukna, za ktore Janosik dostał 70 złotych
od krajczego w Jabłonkowie.
.
,_ ...- To był kraiczy Marcin RaffaJa ... - mruknął Ondraszek.
P-3-12447 ,_ Druk.

pp.trzył

zaniepokojony w niego. - Procz se ten milost pan
smeje? ... - myślał.
Smiech Ondraszka był gorzki i drwiący. A gdy ustał, Ondraszek nachylił się do pisarczyka i spojrzał twardo w jego
rozbiegane oczy.
- Czy ty nie łżesz?.„ To są wszystkie przewiny Janosika? ... - zapytał.
- Na mu duszu, że na lham, milost pana!. .. To wszechno
Pisarczyk spojrzał bystro na niego, łypnął zabawnie zdubylo ...
mionymi oczami, skulił się i znów jął ślepić w rozwinięty
- Nie chodził na zamki? Zdobył chociażby jakiś mizerny
papier, z którego czytał Janosikowe przewiny.
zameczek? - nalegał Ondraszek.
- Co to masz? - zapytał Ondraszek, zły na siebie, że niepotrzebnie się zdradził.
- Ne chodil na zamki, milost panel·... Okrom toho juhasom owce rzezał, babom kradl plutno!. ..
- To „protocollum ... "
Ondraszka znowu porwał śmiech. Smiech był przykry i ra- Wyliczaj więc grzechy Janosika!
żący. Gawiedź i pisarczyk patrzyli na niego i pytali się w
Pisarczyk nie omieszkał łyknąć wina i zagdakał drewnianym głosem .
my§lach, dlaczegoż ten cudak śmieje się, aźe śmieje? ...
- A chłopom pomag;;.ł? Karał... Trestał - poprawi! po
A więc Janosik i jego towarzysze napadli jeszcze na szlasłowacku - uherskich panów za to, że krzywdzą słowackie
chetnie urodzonego pana Skalkę i zabrali mu zegarek,
go chłopa?
srebrne łyżki, pałasz, siodło, dolman i juki z konia. Pierścionki też zabrali.
- Ne, milost panel - bąkał pisarczyk, patrzący już z wyPierścionkami Janosik obdarował fra·•
jerki w Tarchowej. Potem jeszcze napadli na kupców jadą raźnym niepokojem na cudzoziemca. Diabli wiedzą, co to za
cych z winem. A to było mię<lzy Ważcem i Szczrbą. Wino
człowiek. Może w zmowie z Janosikiem? Jakiś zbójec? ...
wypili z furmanami i poszli. To wszystko...
- Rozdawał chłopom to, co zabrał panom? Pomagał biedocie? - podjął znowu Ondraszek.
- To wszystko? - zdumiał się niemile Ondraszek.
- To wszechno, milost pane! - przyświadczył pisarczyk.
- Ano, milost pane! Rozdawał prstene frajerkum ...
Dodał jeszcze, że Janosik nikomu ża<lnej inszej krzywdy nie
- To wszystko? Skończyło się na rozdawaniu pierścieni
frajerkom?
uczynił, a co do tego mężobójstwa dokonanego na wielebnym
panie z Demanicy, Janosik dowió<lł, iż to uczynili jego kam- Ano, milost panel. .. J::i newim! Ja sam przi tom nebyl!. .•
raci. A mianowicie zbójnik Hucaga strzelił do wielkiego pa- On tak rzikal... Janosik ...
na i to wszystko.
- r to był zbójnik? Ha, ha, ha!. .. - jął się znowu zaśmie
- I to wszystko? - zapytał znowu Ondraszek niedowiewać. W śmiechu wciąż była gorycz i zawód To on śpieszy
rzająco.
dnie~ i nocą ze swymi kamratami, by wybawić z obieży
- To wszechno, milost panel - przyświadczył pisarczyk i
zwykłego łupieżnika,
rozdającego frajerkom pierścienie!...
znowu łyknął wina.
Ha, ha, ha!. .•
Ondraszek zaczął się śmiać długo, chrapliwie. Pisarczyk
(c d n.)
Zakł. Grat. R.s. w• ..Prasa" - t.ódi. uL żWir.k.t n. - Pao1er1 druk.. mat. ~n n.
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ZN/WA PKP

dziesięcioboju

KOŁO

KWADRATOWE

„W dniu 24 lipca 1952 roku ra wytoczy przeciwko ob. po•
przy rewizji pociągu nr 1805 stępowanie karne z art.
265
organ kontrolny ujawnił oby K. K. oraz powództwo cywil·
watela przewożącego grupę 41 ne.
osób pociągiem pośpiesznym
Ki.er. Wydz. Handlowege>
Dobrze zbudowany
męż- Poznaniu, polecając punkto-1 światą w dziesięcioboju, a uDOKP w Poznaniu
czyzna, posiadający 190 cm wać dziesięciobój według sta- zyskane punkty liczono mu na w klasie 3 od stacji Kutno do
wzrostu, ubrany w zielony rej, już dziś nigdzie nie obo- turalnie według nowej tabeli. stacji Poznań bez ważnego
biletu kolejowego na pac. poJednym słowem oszust na.
dress niesie przed sobą dużą
wiązującej

tabeli fińskiej. Po- Wprawdzie nie jest ona wolna
GKKF nie ma do od błędów, co
zauważyli
pierwsi, już w roku 1950, fachowcy radzieccy, ale posiada
ich dużo mniej, niż poprzednia fińska, toteż wszyscy na
całej kuli ziemskiej ją uznali
za jedynie właściwy miernik
wyników lekkoatletów w dzie
sięcioboju. Tylko nasze władze
lekkoatletyczne są widocznie
odmier."lego zdania, skoro nakazały
mistrzostwa
Pol ski
punktować według starej mody.

śpieszny.

Niększą skalę,
bezczelny typ,
który nie tylko, że sam usiłował przejechać bez ważnego
biletu kolejowego, ale jeszcze
chciał przemycić 41 osób.
I
to nie tylko do Poznania, ale
znacznie dalej' chciał jechać.
Na szczęście organ kontrolny
Przechodzimy za trybunę,
ujawnił go nrzed Poznaniem
gdzie rozwiązano pochód. , Będ
i w Poznani~- wysadził z po
kowski wraca do szatni. Podciągu. Tylko kto też to
mógł
chodzimy, by pogratulować
być ten bezczelny typ?
Wymu sukcesu zdobycia w Pozna
obraźcie sobie, że„.
niu mistrzostwa lub wicemiLato było wówczas w całej
strzostwa Polski w dziesięcio
pełni. Lipiec, słońce, dojrzałe
boju.
Czyżby miał tu m1eJsce jazboża„. Nic więc dliwnego, że
Na. zawodach lekkoatietyczkiś zaśniedziały konserwatyzm,
grupa łódzkich studentów p'ci
- Gratulacji za mistrzostwo
nych Wlókniarz - LZS stargdyż tłumaczenie się brakiem
obojga (41 osób) z właściwą so
oświadcza z
towało dużo młodzieży. Wśród nie przyjmuję nowych tabel punktacyjnych,
W myśl postanowień pkt. .5 bie werwą, energią, zapałem
niej
16-letnia Sobaszkiewi- uśmiechem sosnowiczanin to a~bo n~epo~ozumienie, albo paragraf 17 TO cz. I należność i zbiorowym biletem kolej~czówna (Włókniarz)
okazała za wicemistrzostwo - owszem.
d?wod mepoJętego
bałaga-, kolei wynosi 2.067 złotych 35 wym w dobrym humorze ws1a
się bezkonkurencyjną w bieBĘDKOWSKI WL,
marstwa.
groszy, którą należy
wpłacić 1dła do pociągu, który
- Na taką odpowiedź właś
n'iał
gach na 400 m i 800 m.
nie czekaliśmy. Chcemy dowie
.
w nieprzekraczalnym termi
zawieźć ich do województwa
?Pinia sportowa_ ~a~eJ . Pol- nie, 14 dni za za.łączonym blan szczecińskiego, gdzie w zespodzieć się jak to jest właściwie dyspozycji ·nowych tabel punk
z tym tytułem f kto właściwie tacyjnych wieloboju, które o- ski czeka 1:1.a wy.iasmeme z~ kietem PKO. W przeciwnym le PGR Czartoria zobowiązali
strony sekCJl lekkoatletyczneJ razie sprawa pl"etensji kolei się wziąć udział w żniwach.
został mistrzem
- wy czy bowiązują od 1950 roku.
Wprawdzie jest to trochę GKKF.
wstanie przeka.zanri w·łaściwej
W Kutnie przesiedli się zgcd
Krzyżanowski z Budowlanych
zastanawiające, bo z Helsinek
(Gdańsk)?
Z. S.
prokuraturze powiatowej, kto nie z rozkładem jazdy. I tam
nasi delegaci obecni na igrzywłaśnie ujawnił ich
organ
Będkowski chwilę się namy skach olimpijskich mogli przy
i'
z1' ę
kont.rolny. Że mają bilet na
śla i zaczyna opowiadać.
wieźć do Polski całą skrzynię
fUSZ8
oociąg zwykły, a to jest po
Najciekawsze partie XIII rundy
nowych tabel, ale to już nie
śpieszny. Organ był nieubła
międzynarodowego turnieju sza- - Zaraz po skończonych moja sprawa. Wróćmy zatem
gany i nie pomogły prośby i
Poznaniu d o oceny d z1es1ęc10
· · · b OJU.
·
·
k ierownika gruchowego w Sztokholmie rozegrali konkurencjach w
perswazJe
podszedłem do Krzyżanowskie Według starej tabeli Krzypy.
Że
jadą na znnni,
He ller (ZSRR) ze stahlberglem go
i złożyłem mu życzenia, a
z·
·
h
·
" ··
·ed
Rozgrywki o Puchar Polski J zespoły z każdej grupy u two- · e me c cą się spozmc o J en
(Szwecja). Zawodnik radziecki bar on z kolei winszował mnie, ~a nowski zdobył 5·937 pkt._, a
5.9l2 pkt. G~yby_ natomiast w koszykówce męskiej zostały rzą czwórkę, która rozegra dzień, że naprawdę nie mieli
bo
właściwie
sprawa
nie
po.ia
dzo pomysłową grą uzyskał zde·
siada precedensu w historii punktow~1'. 0 osiągmęte _P~zez zakończone, ale koszykarze nie czwórmecz (bez rewanżów) o zamiaru oszukiwać sympatycydowaną przewagę I w 31 posusportu polskiego. Niby formal- nas :WYn_ikl :ved_łu_g noweJ 1 o- zamierzają anj chwili pauzo- tytuł mistrza Polski na rok cznych PKP, że po prostu Jjy.
nięciu
Stahłberg
wobec bezna- nie wszystko jest w porządku, bow1ązuJąceJ
JUZ
na całym
wać 1· ·i'uż w na.J"bliższa niedzie 19 53 .
li źle poinformowani. Organ
łb
dziejnej sytuacji poddał partię,
a jednak„.
.5św32ie3ciekttabe~, osgidgną d Y::_1 Ję wystartuje I Liga, do której Dalsze cztery drużyny roze- wyrzudci~ c~łlądgrupę wt ~ozh,nła.
P . po czas
Y g a - zaliczono 12 zespołów
"(rają spotkania o miejsca 5 - mu, g zie
z1ewczą I c op
Sekcja lekkoatletyczna Głów- szczanin
uzbierałby
tych
'
ców nocowało na dworcu, aPetroslan (ZSRR) wygrał z BarKultury Fi- punktów 5.288.
Ligę podzielono na dwie ~~~~ś Jr~~1;~~~ekt~~':ó~~J~ąo~~ by rano wsiąść do pociągu
czą (WęfrY), Gligorlo (Jugosławia) nego Komitetu
zycznej przesłała komunikat
Kto więc jest mistrzem Pol- grupy po 6 drużyn w każdej. i 12 lokatę, spadną z I Ligi.
zwykłego.
- z Prlnsem (Holandia), a Steiner
oficjalny do organizatorów w ski w dziesięcioboju, ja czy Do grupy pierwszej zaliczono:
Te trzy czwórmecze odbędą
Na m~rgines.ie chcemy tu
(USA) - z Wade lNowa Zelandia).
Krzyżanowski? Hm, tego obaj Włókniarza (Łódź), OWKS (Lu się W różnych miastach Polski., zaznaczyc (~hoc to me nalezy
nie wiemy. Oficjalny protokół blin), Gwardię (Kraków), K;o.· .
. do spraw), ze grupa pracowaPartle: Talmanow (ZSRR)
Ł
z mistrzostw głosi że Krzyża- lejarza
(Ostrów), .Kolejarza
W dniach 12. 10. 1952 r. w ła w Czartorii z zapałem, wyPachman (CSR), Awerbach (ZSRR)
nowski, a oficjalnie obowiązu- (Warszawa) i Stal (Poznań).- Łodzi gra Włgkniarz Z QWKS konując. 250 do 300 procent
- Ellskazes (Argentyna) zako!\- raa
jąca . już na całym świecie ta- w grupie drugiej grają: Spój- (Lublin). ~ :zaś. Sp-Ojnia (Łódź) normy . dziennie.
Zaprzyjaźczyly się remisowo.
eJSćtC ~·
bela daje mi prawo do pierw- nia (Łódź), CWKS, Spójnia wyjeżdża do stolicy na mecz nita się też bardzo z młodzieszeństwa.
(Gdańsk), AZS (Warszawa), z AZS.
żą PGR. o przykrym zajściu
Pozostałe partie, w których m.
W Boguszowie na Sląsku rozeJak pan widzi trudno jest Kolejarz (Poznań) i Ogniwo
w pociągu zapomnieli wszysln. przodownik turnieju Kotow grane zostały centralne mlstrzo- rozwiązać ten gordyjski węzeł. (Kraków).
cy.
st'wa w zapasach zrzeszenia sporDz1'ękuJ·emy
m1"strzow1' lub
'·
Wszyscy, rzecz prosta, z wyma du Ż ą przewagę z Ma t a n 0 vie e m towego Włókniarz, w których star
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·
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Po ukończonych rozgrywkach
w1cem1s rzow1 Ja
o zec ce
.
,iątkiem organu
kontrolnego.
(Jugosławia) zostały odłożone.
towało 44 zawodników z Bogusza- za te wyjaśnienia i chwilę za- (mecz i rewanże) pierwsze dwa
60KP w Poznaniu. A dowowa, Lodzi, Krakowa i Radomia.
stanawiamy się nad tym niewłasnym
dem tego było imienne wezwaW ogólnej punktacji zwyciężył codziennym· problemem.
· k"
Włókniarz (Boguszów) - 32 pkt.
Rekordzista świata i mistrz
me lerownika grupy do zapłacenia
mme1 ni
więcej
1
przed Włókniarzem (L) - 31 pkt.f olimpijski Mathias (USA) zdotylko . ni złotych
i
gra2
067
35
i Krakowem - 28 pkt.
był złoty medal i pobił rekord
Spójnia tomaszowska zakoń· szy.
biało
flagę

- niebiesko
zieloną dobno
w czasie defilady koń
czącej mecz reprezentacji lekkoatletycznych Włókniarza i
LZS. To najlepszy polski wielobojowiec Będkowski z Sosn owca.
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brze,

prze.dslęwzlęde
którego się
łatwe.
Gdy szedł tak z
głową, omal
n[,e wpadł na
dziewczynę,
która zastąpiła mu drogę.
że

nie jest

podjął
pochyloną

-

Marysiu!

Długie

było pożegnanie młodych. Dłu·
musiał
tluma.czyć
wieś.
słuchała
kiwała
główką,
łzy
wciąż lały
się
OCZ1J,

go Agapit
dla.czego
rzuca rodzLnflll
Mary,sda
go,
potakula,co
ale
jej
z
Wreszcie Marysia zatrzymała się muslala wra•cać. · Aga.pit poszedł daJ.~J
fiam. Obejrzał sle Jeszcze kilka razy za

siebie -

na

,.I' IT A•'

środku

drogi

wciąż

stała

z oczu dopiero, gdy droga skręcała w las. Przeszedł
jeszcz.e klika kilometrów, Mimo
dość
ciężkiego
t<>bobka - zaprawiony
od lat do trudów i nlewyg6d - nie od·
czuwał :orn ~czenia. W pewnym momen·
cle skręcił jednak z drogi, usiadł na
miękkiej,
so·czystej tra wie I z kieszeni
wyclągnal nicczo,l owlde złożoną I zawiniętą w pa,pler n1apę.
Hm. Najpierw trzeba się dostać do
smukła

syłwe, tka.

czyła

Stra.cił

ją

ż

w0 b ee t ego, e miJa
„
·
meprzekraczalny termin 14 dni, b.
jąc mecz z mi.st:-zem II grupy kierownik grupy, pieniędzy nie
warszaw~ką Gwardią 1:6 m.ając, pozostaje w oczekiwarozgrywki rmrnrskie 0
mistrzostwo II Ligi, przegrywa

(O~~~ez cały

~~-e naw:t~~t;:o;~:.~w::r~i~

czas spotkania
prowadziła GwarCia, a zwolen mu właściwa prokuratura pon;cy zespołu toMaszowskiego wiatowa.
nie mogli oklaskiwać ani przez
Mamy jednak nadzieję, że
chwilę s-wej drużyny, która sprawą zainteresuje się Minigrała wyją•kowo słabo.
sterstwo Kolei i złagodzi ostrze
Bramki dla Gw:>rdii zdobyl': paragrafów, które na pewno
Potępa - 2, Zielonowicz, Brzo nie są wymierzone przeciwko
zciwski, Chachorek _ po 1, kierownikowi grupy studenj..:dna brami;.a samobójcza. Ho- tów, którzy 24 lipca
jechali
norowy punkt dl" Spójlti zdo· na żniwa.
był Furgdlski. Widzów -

I

- - - - - - - - - - - - - 4.000.

PREPARAT

Za szybko podjętą decyzją poszło szyb
kie wykonanie. Już na~tępnego dnia
Agapit serdeeznle żegnał rodzków.
- Ja tam wiem, że biednemu wszędzie
wiatr w oczy wieje - mówił stary Franciszek. Ale skoro chc·esz sz-częścla spróbować, jedź synku,
spróbuj. Może cl
tam lepiej niż w Polsce pójdzie.
· - Zobaczymy oj.cze. Agapit dzia·N•ko
się uśmiechał,
chcąc
>;mnie•.}szyć nie·
pokoje rodziców. Ale gdy .sam znalazł się
na drodze, zachmurzy! się. Wiedział do-

0

b,dzitSZ mógł
ZOStaĆ

któ-

Gdy do tego dodać, że bram69961 69969 74491
łowy mecz, tym razem z AZS karz Gorgiel nadal przepuszJGl166 105183 112973
- (Katowice) 12:13 (5:8). Do- cza łatwe strzały można so260-04V 317844 317845
skonali ongiś zawodnicy, jak bie przedstawić obraz gry, w
443898 452957 456994
Szulc i Bujnowicz zagubili której AZS będąc drużyną
490855 490857 502143
swą formę.
szybszą i celniej
strzelającą
551071 553171 561971
Włókniarze
nie rozciągają odniósł zasłużone zwycięstwo
600161 650538 660616 gry
skrzydłami,
grają środ Najlepiej u gości grał Garcorz
745794 843302 894673 kiem, gdzie w niedzielę aż roi- strzelec 7 bramek.
931909 953976 958637
995604.
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10.000 nr 74495
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Zł 1.000 nr nr: 1012 49924 100282
246677 316008 452951 490853 549032
Piłkarze
ręczni
łódzkiego ło się od przeciwników,
661973 566462 593445 691421 928178
Włókniarza grają coraz gorzej. rzy dobrze kryli bramkę.
931904 958631 979919 991934
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Warszawy - dumał Agapit wyciąfl'!llęty
wygodnie na trawie, wodząe pal·cem po
czerwonych liniach oznaezających koleje. Stamtąd chyba na Poznań, Zbąszyń
i Berlin m'ędzynarodowym expresem. Ba, ale expresem ' prze.szmuglować
się nie jest łatwo„.
Studlowainle mapy nl,ewlele mu dało.
Agapit schował ją z powrotem I ru,szył
dhtglm kroltiem pr>Jed siebie. Mnie.I
wlęce·J po godzi·nie by! już na stac.H I z
uwa;ą
za.poznawad ..;.„ '< rozklad~m
Jazdy,

nę;J;l;'r::@!fr1:1::'1""."r:l;:;:lf;,,.,.ED-A-K-CJ-V
St. Wloda.rezyk - Jak nas informuje Zarząd Budynków Miesz
kalnych - drobny remont budyn
ku miał bv! przeprowadzony systemem gospodarczym. Winę za
źle przeprowadzony remont ponosi więc krimitet domowy, który
nie potraflt zorganizować pracy.
Z. Mkhalak - Winy za opisany
fakt nie ponosi urząd celny, a
agenc.ja pocztowa. Dyrekcja Poczt
i Telegrafów przeprowadzi docho
dzenie J ukarze winnych. Niech
się Pan zgłosi do Dyrekcji Oinę
gowej Poczt l Telegrafów, Re!.
Skarg i Zażaleń, ul. Przejazct 36.
l\igr L. G. Kur~y Języków: rosyjskiego. niemieckiego, angielskiego i francu!.'klego prowadzi
Ośrodek Politechnicznych Kursów
Administr.-Gospod. !PR przy ul.
A. Struga 4. Sekretariat przyjmuje zapisy dla początku.jących i za
awansowanych. Wykłady odbywają się w godzina~h wlt>czorn~rch.
życzymy Pomyślnych wyników w
nauce.

Stałe czy>teJnkzkl. Nie macie
racji. Znając godziny wydawania
towaru można przec!ez uniknąć
wyczekiwań w kolejce. Dyre,kcja
PSS przyrzekła nam. że uczyni
wszystko by usprawnić s.przedat
mąki w Waszei dzielnicy. Prosim:v o dalsz" informacje w t~
•il>llrawie.

