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XIX Zjazd zaaprobował
politykę

i działalność praktyczną KC WKP(b)

obrady.
swe
MOSKWA. Agencja TASS kontynuował
Na posiedzeniu rannym, któdonosi:
Dnia '7 października w wiel- remu przewodniczył N.A. Buł
kiej sali pałacu kremlow- ganin, toczyła się w da.Iszym
Zjazd WKP(b) ciągu dyskusja. nad referataczwa.rt~k 9 patdziernlka 1952 r. skiego . XIX
KC
sprawozdawczymi
mi
WKP(b) i Centralnej Komisji
Jako
WKP(b).
Rewizyjnej
przewodniczący
pierwszemu
udziela głosu Kebinow:i (Estoń
ska SRR).
W sprawozdaniu Komitetu
Centralnego - mówi Kebin sekretarz KC Malenkow podsumował wyniki pracy partii
w okresie, który upłynął od
jej XVIII Zjazdu. Są to WYniki
wspaniałe, osiągnięto je dzięki
genialnemu kierownictwu wodza i nauczyciela naszej partii
- towarzysza Stalina. Komunistyczna Partia Estonii szczę
śliwa jest, że od roku 1940, japr.eyjaźń I owocna wzajemna
Wielkiej
we wszystkich ko jeden z oddziałów
współpraca
Komunistycznej Partii Związ
życia
dziedzinach
ważnych
ku Radzieckiego, uczestniczy
narodów. W tych nopltallstycmą, to dobitny dow6d tych
w tej wielkiej twórczej pracy.
humanistycznego wych, nieznanych dawnemu
prawdziwie
Na przykładzie radzieckiej
charakteru rozwoju ekonomlcz- światu, możliwych tylko dzię
nego ZSRR. Jakże jaskrawym ki zwycięstwu Wielkiej Rewo- Estonii Kebin ilustruje nieprzeciwstawieniem są te plany lucji Proletariackiej, stosun- zmierną wyższość socjalizmu,
który wyzwolił drzemiące w
gospodarcze, te potężne budo- kach międzynarodowych
wie komunizmu i prace nad Polska Ludowa korzysta z masach ludowych siły twórcze
I wszechstronnej, oraz mówi o wielkie.i organizaprzyrody, nad potęźnej
przeobrażeniem
nieustannym podnoszeniem kul bezinteresownej i serdeczne.i torskiej roli partii i o triumfie le
tury, wiedzy i dobrobytu 11a- pomocy Związku Radzieckie- ninowsko-stalinowskiej polity
rodu - w porównaniu z mara- go I dzięki tej pomocy osląg ki narodowościowe.i. W krótkim
zmem I wrnaturzeniamf milf- n"ęła już dziś niezwykle po- czasie Estonia radziecka, przy
tarystycznej gospodarki kapl- myślne warunki dla coraz braterskiej pomocy wielkiego
talistycznej. To przeciwstawte. szybsze,go marszu naprzód po narodu rosyjskiego i wszystnie jest główną cechą sytuacji drodze swego uprzemyslowie- kich narodów ZSRR, przekształciła się z kraju rolniczego z gospodarką chłopską rozbitą na drobne zagrody, z daw
nej przybudówki mocarstw imperialistycznych - w republirozwiniętym
~ysoko
kę o
przemyśle i o rolnictwie socjalistycznym. Stworzony został nowy potężny przemysł gazowo-

Naród polski ma ·niezmiernie wiele do zawdzięczenia
walce i zwycięstwom WKP(b)
Przemówienie

Bolesława

Bieruta

w trzecim dniu obrad XIX Ziazdu WKP(b)
· Drodzy Towarzysze t Przy.
,laolele!
Z uczuciem głębokiego wzruszenia pragnę przekazać Wam
najgorętsze braterskie pozdrowienia od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od polskiej klasy robotniczej t narodu Polskiego. (Burzliwe, długo
trwałe oklaski).
XIX Zjazd wielkiej bohaterskiej partii komunistycznej,
partii, stworzonej, wychowanej
i kierowa.nej przez Lenina i
Stalina, jest olbrzymim wydarzeniem w życiu mas pracują
cych całego świata. Obradom
tego Zjazdu towarzyszą pło
mienne i radosne uczucia setek
pracy we
ludzi
milionów
wszystkich zakątkach świata.
Szczególnie . gorące uczucia braterskiej wdzięczności, przyjatni i si>łidarnoścł pragnę przekazać Zjazdowi od całego polskiego ludu pracującego. Hf•
storyczne o światowym zna-

się Jej hartu ł jej niezrównanej
strategii · i taktyki w walkach
klasowych i w budownictwie
socjalizmu. Dzięki przykładowi, pomocy braterskiej WKP(b)
polski ruch robotniczy wyrósł
i stał się dziś przodującą siłą
narodu.
Związek Radziecki, jego partia, jej Wódz Towarzysz StaUn - to potężna i niepokonana
siła ideowa oddziału.iąca na cały
świat, pobudzająca śwladomośli

setek milionów ludzi, porywająca narody uciskane do wałki

I

łupkowy.

Mówiąc o potężnym rozwoju
mechanizacji rolnictwa, Kebin
głęboką mądrość
podkreśla
wskazań Stalina, że tylko pań
stwo może się podjąć wypo~a

Związku
czeniu · zwycięstwo
Republik Ra-

Socjałlstyc7.nych

dzieckich nad faszyzmam w
drugiej wojnie światowej st"ało
się zwrotnym momentem w ży
ciu wielu narodów i w szczewielkim przełomem
gólności
w losach i w życiu polskiego
narodu, fundamentem jego odrodzenia i rozkwitu. ·
Wiele, niezmiernie wiele, maWKP(b),
ją do zawdzięczenia
jej polityce, jej walce, jej zwycięstwom i osiągnięciom polskie
masy pracujące. Mają Jej do
co
wszystko
zawdzięc:r.cnia
było I jest dla nich naJdrc'iższe:
wyzwolenie z niewoli faszystowskiej, utrwalenie niepodległości narodowej, szybki rozkwit gospodarki, kultury i siły wewnętrznej swego państwa
Judowego.
Dzięki zwycięstwu wyzwoJcńczej Armii Radzieckiej powróciły do Polski jej prastare
ziemie ojczyste nad Nysą,
Odrą i Bałtykiem. Wyzbywszy
się hańby ucisku bratnich narodów: ukraińskiego, białorusklego, litewskiego, Polska Ludowa stała się państwem narodowojednorodnym, Władz:t ludowa zniosła własność obszarniczą i kapitalistyczną, przeprowadzając reformę rolną 1
unaro1fowienie przemysłu. w
ciągu I! lat Polska pn:eksztalctła
się ze słabego gospodarczo 1 bezlitośnie wyzyskiwanego przez
obcyc~ kapitalistów kraju w kraJ szybko uprzemysławiający się i rosnący ekonomicznie. Unarodowiony przemysł
polski produkuje już obecnie
trzykrotnie więcej niż przed
wojną. W kraju dokonuje się
wielki proces rewolucji kulturalnej w oparciu o Przeo.brażenia gospodarcze i techniczne.
Naród polski przekształca sle
szybko w nowy, socjalistynzn;
naród. Decydującą rolę w tY<'h
Pl'zemian""'ch historycznYch,wyzwa!ającycb dziś potężne siły I
. h
tal en t y :twórcze po l s k1c mas
JudowYch, odgrywa braterska pomoc radziecka, przy·
··
1
j a.zn
nar odo"w
przy kl a d
radzieckich, którymi kleru.ie f które prowadzi zwycięsko wciąż naprzód do komunizmu - WKP(b). (Burzliwe
. oklaski). Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza. czerpie swą
siłę ideową z wielkiej skarb·
nicY doświadczeń WKP{b), uczy

partii i narodu radzieckiego jest dalszy
mówi Beria potężny rozwój gospodarki na
rodowej, który umożliwił podniesienie poziomu naszego p1·ze
mysłu 2,3 raza w porównaniu
z poziomem przedwojennytn.
Produkcja przemysłowa w cią
gu ostatnich dwóch lat przewyższa o 22 proc. globalną pro
dukcję przemysłową pierwszej
i drugiej pięciolatki.
swego przeZnaczną część
mówienia wysłuchanego z ogro
mną uwagą,poświęca Beria nie
bywałemu w dziejach rozkwitowi narodów socjalistycznych,
oo stanowi wyraz triumfu leninowsko-stalinowskiej naropolityki naszej
dowościowej
bolszewickiej. Nowe
partii
narody socjalistyczne w latach
radzieckiej zmieniły
władzy
radykalnie swe oblicze i rozwinęły się w przodujące, nowoczesne narody.
Przed rewolucją stan uprzemysłowienia Az.ii Srodkowej
nie różnił się od stanu sąsied
nich krajów - Turcji, Iranu,
Afganistanu. Obecnie, w 35 lat
po Wielkim Październiku, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizja,
Tadżykistan i Turkmenia, których ludność wynosi łącznie
17 milionów osób, produkują
3 razy więcej energii elektrycznej niż grupa krajów Bliskie
go Wschodu, liczqca 156 milionów mieszkańców.
Wszystko to pokazuje jasno
całemu światu, jakie mogą być
osiągnięcia narodów, które zer
wały z imperializmem i wypanowania
zwoliły się spod
obszarników i kapitalistów.
Dalej Beria mówi o wielkim
narodzie rosyjskim jako kie(Dokończenie na str. 5)

żenfa gospodarki rolne.i w piP.r
wsz.or~ędny sprzęt techniczny,

Prezydiu"'.' XIX Zjazdu WKP(b). Generalissimus Józef Stalfn, Ł. M. Kaqanowlcz, W. M. Mołotow,
A. B. Aristow, _M. O. 6aqlrow, K.· E. Woroszyłow, O. W. Kuusinen, W. M. Andrianow, N. s. Chru·
szczow, A. J. N1jazow, L. P. Beria, O. S. Korotczenko, N. A. Bułqanin, J, Szajachmetow I N. s.
Fot - CAF
Patoliczew. Na trybunie: G. M. Malenkow.

pokój, rodząca i światowej obecnego okresu.
wspaniały entuzjazm twórczy · Szczególną wymowę mają dziś
w budownictwie lepszego u- słowa Towarzysza Stalina, WYstroju społecznego wśród naro- powiedziane w zakończeniu odów wyzwolonych z jarzma ka- brad XVIII Zjazdu WKP(b):
„Najważniejszym wynikiem
pitalizmu. Dzieje ludzkie nie
jest to, że klasa robotnicza
znały dotąd równie wielkiej,
naszego kraju przez zniesierównie dynamicznej i twórczej
potęgi ideowego oddziaływania · nie wyzysku człowieka przez
człowieka i ugruntowanie una społeczeństwo ludzkie w
stroju socjalistycznego doskali światowej. Jest to siła
wiodła całemu światu słusz
przeobrażająca setki milionów
ności swojej sprawy. Jest to
ludzi, zmieniająca nawet dawniej 7..acofane narody w przodu- . główny wynik, ponieważ umacnia on wiarę w siły kla.iące narody socjalistyczne. Jest
sy robotniczej i jej niechyto siła ksztaltu.iąca nowe odbne ostateczne zwycięstwo''.
rodzone społeczeństwo ludzltie,
Nowa pięciolatka stałinow
potępiające wszelki ucisk i wyzysk człowieka przez człowie- ska podnosi jeszcze wy.żej w
pracujących całego
ka, siła, której ostatecznym masach
celem jest zniesienie wszelkiej świata poczucie słuszności swotyranii, utrwalenie na zawsze jej sprawy i wiarę w jej zwypokoju l braterstwa między na- cięstwo.
Oto dlaczego obecny XIX
r!Hlami. Jest to nowa I nie~rownana, zwycięska i me- Zjazd WKP(b) stał się tak
smierteln~ . siła id~wa wielk_ie.i "bliskim i doniosłym wydarzeepoki sta!mowskleJ. Tylko mtę- niem w .życiu ludu pracują
dzynaro?owy rewolucyjny ruch cego na całej kuli ziemskiej,
proletariack~, tylko wielka na- w te.i liczbie również w życiu
pracującego Polskiej
uka ma~~sistowsko - le~tP.ow_ łudu
Ludowej,
ska rozwiJ~n:' _przez Stalma ku Rzeczypospolitej
swym . dzisieJ.szym , szczyto- który ze szczególnym rozwym ostą!l'nięciorn, ktore z~a- machem i entuzjazmem współ
lazły swoj wyraz w ostatmch zawodnictwa socjalistycznego
pracach. Towarzys~ . St~Iina wita ten Zja.7Al, jako wielki
„Marksizm ~. z~gadmema _J<izy- triumf nadziei mas pracują·
koznawstwa . 1. „Ekonomlczn~ cych całego świata.
Imperializm czyni wszystko,
problemy so~Jah~mu w ZSRR
- prace, posiadaJ~e olbrzymie aby osłabić i Podporządkować
znaczenie dla kraJow demokra- swej woli narody które znajego
cjf ludow.ej, :- tylko socjalizm, lazły się w ~:biele
.
.
urzeczyw1stmony Po raz plerpotęgowac
aby
wszy w dziejach dzięki genlal- wpływo~
nemu kierownictwu WKP(b), nle~awls .. w s~unku. ~o o~
i na rodow, ktore ume~alezmły stę
d „ t.aką s'ł
...:_ mo ł
1 ę
- od j ~go Pa nowan i ~·
g Y zro ZJC
dać je.J niepowstrzymany rozdaje
Radziecki
Związek
mach świat<> Y
światu przykład nowych stow •
międzynarodowych
Projekt dyreldyw XIX Zja- sunków
zdu w sprawie nowego planu między krajami, wyzwolony5-letnlego dalszego rozwoju ml z przemocy lmperialistycz·
ZSRR - to jeszcze jeden nie- nej dzięki zwycięstwu naroodparty dowód wyższości eko- dów radzieckich. Stosunki te
soJusz.
braterski
norniki socJalistyczneJ nad ka- cechuje
o wolność

nia, swego budownictwa socjalistycmego. Jednym tylko
z niezliczonych przykładów
tej ·braterskiej serdecznej podar
wspaniały
mocy jest
dla
Radzieckiego
Związku
najeźdźcę
prz@z
zburzonej
hitlerowskiego Warszawy Pałacu
potężnego
budowa.
Kultury i Nauki. Historia
dawnych przedrewolucyjnych
stosunków międzynarodowYCh
nie zua i nie mogla znać takich rzykładów. Tylko zwytylko
socjaliunu,
cięstwo
wielka Idea intern~jonaliz
której
mu proletańackiego,
wzór dawali
niedościgniony
zawsze ruchowi międzynaro
dowemu Lenin i Stalin, której niezłomnym przewodnikiem w swej polityce między
narodowej i w stosunkach z
bratnimi krajami jest dziś
Związek Radziecki, stworzyły
możliwość takich nowych stosunków.
XIX Zjazd WKP(b) stanie
się dla całego międzynarodo
wego ruchu komunistycznego
potężnym bodźcem I natchnie
niem ideowym w jego dalszej
walce. Projekt nowego statutu pai tli - to porywający
swym niezrównanym humanizmem dokument bojowych,
osiąg
moralno-politycznych
które wysuwa
nięć I zadań,
milionowymi
przed
partia
szeregam: SwYCh członków, a
poprzez nich - przed masami priwującymi ZSRR. Dokudla
stanie się
ment ten
wszystkich, którzy walczą o
komunizm, wzorem ofiarnosc1, oojowości, najwyższego
oddania wielkiej sprawie I
wielkiej idei, którą głosi przo
nauka społeczna dująca
którą
marksizm - leninizm,
przed ludzkością
postawiła
(Dalsz.v

ciąg

ze str. 5)

albowiem same kołchozy nie
są w stanie temu podołać.
Chłopstwo kołchozowe Estonii
dziękuje gorąco partii ! rządo
wi radzieckiemu za wyposaże
nie gospodarki rolne.i w nOWll
współczesną technikę.

otrzymuje następnie
Głos
L. P. Beria. Zjazd wita burzliwymi, długotrwałymi oklaskanajbliższych
z
mi jednego
wielkiea0
współpracowników
"
Stalina.
W życiu naszej partii i naro
du radzieckiego - mówi Beria
- dwa wydarzenia zajmują
szczególne miejsce w okresie
od· XVIII do XIX Zjazdu.
Pierwszym z nich jest Wielka
Wojna Narodowa. W wojnie tej
losy naszej
zdecydowały się
ojczyzny oraz losy państw i
narodów Europy i Azji. Zwią
zek Radziecki obronił swą
niepodległość, pobił na głowę
wroga i dzięki temu uratował
ludzkość i je.i cywilizację. Pro
motorem i organizatorem wielkiego zwycięstwa narodu radzieckiego była partia komunistyczna, kierowana przez towarzysza Stalina. Było to wiei
kie szczęście dla naszej partii,
dla wszystkich narodów ZSRR
wśród
oświadcza Beria
gromkich oklasków delegatów
- że w tym ciężkim okresie
na czele państwa radzieckiego
i jego armii stał Józef Stalin.
Zwycięstwo narodu radzieckie
go dowiodło całemu światu, że
jest siła i potęga
niezłomna
naszego socjalistycznego pań
stwa.
Nie wszyscy jednak wyciąg
nęli wniosek z lekcji historii.
Imperialiści amerykańscy, utu
czeni na dwóch wojnach świa
towych, opętani obłędną ideą
zdobycia panowania nad świa
tem, znów pchają narody w
otchłań wojny światowej, chonie ulega najmniejszej
ciaż
wątpliwości, że w razie rozpę
tania wojny przyspieszą jedynie swe bankructwo i swoją

Robotnicy
łódzcy

ku czci XIX Zjazdu
przekraczają

plany
i podejmują
nowe
zobowiązania
z wielką radośdą i dumą wita
klasa robotni<:za w caleJ Polsce,
a wśród niej załogi łódzkich zaXIX
przemysłowych
kładów
Z.Jazd WKP(b). Wii>lki ten Zjazd
pobudził ludzi pracy w cal-i>j Pol·
sce do wspanlali>go patriotycznego zrywu produkcyjnego, Masy
Polski rozumieją, ż&
pracujące
w7lmoże.n!em sweJ pracy I wzrostem wydajności produkcji przy.
czynlają się do wZllDoenlenia &bo
zu, któremu przewodo:l Wszech·
związkowa Komun.Istyana Partia
(bolszewików).
W dniu wczorajszym
w wielu łódzkich

odbyły Mę

zakładach

pracy masówki, na których robo,tnf•
cy postanowili czynem produkcyjnym, zaciąganiem „wart" I po
deJmowanlem d<>datkowych zobowlązal'I UC7.Clć XIX Zjazd WKP(b).
- Załoga nasza - czyta.my w
depeszy wystan,ej pr?>ez zaJogę
ZPB Im. H, Sawickiej do Prezy·
dium XIX Zjazdu WKP(b) w
poprzez dodatkowe
MOoSkWle wyprl>dukowan.i.e na cześć XIX
Zjazdu - 17.125 kg przędzy <>raz
20.950 kg nici, zobowlązu.1e się wyplan produ.kcJi na
konać roczny
5 dni przed terminem.
Załoga

ZPW Im. 9 Maja borydotychczas z trudnościa
mi w wykonawstwie planów :produk-cyjnych. Jteallzacja Zll'bowią·
zal'\ poo.lętych na c7,eść Wielkiego
Zjazdu przyczynlla się do wykonania planu wrześniowego w 105,ł
proc. Na wczorajs?Jej masówce padły nowe zobO'Wlązanla, któ~ rue
wątpliwie przyczynią s.tę do odroltie11la dotychczasowych strat •
zagładę.
Sala przyjmuje te słowa Podobne ma~ówkl odbyty się w
ZPW Im, K. Swierczewsklego oburzliwymi oklaskami.
Drugim niezmiernie donio- raz w ZPB Im, K. Liebknechta.

słym

wydarzeniem

w

życiu

kała się

~b)

Referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego WKP(b)
NA XIX ZJEŻDZIE PARTII

przeszkadzają w rozwijar.iu krytyki naszych braków,
t•umią krytykę. tolerują prześladowania i ~zvkany za krytykę Rzecz w tym, iż w związku ze zwydę.skirr. zakończe

którzy

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

Ili. Partia
Nieustanny W'Zl'ost potęgi naszej radzieckiej ojczyzny Jest
'wynikiem słusznej polityki Partii Komunistycznej i jej
pracy organizatorskiej nad wcieleniem tej polityki w życie.
Partia, jako przewodnia l kierownicza siła społeczeństwa
radzieckiego, zapewniła we właściwym czasie przygotowanie kraju do aktywnej obrony, skierowała wszystkie wysił
ki narodu na rozgromienie wroga w latach wojny i ku pracy nad nowym, potężnym rozwojem gospodarki narodowej
w okresie powojennym.
Historyczne zwycięstwo narodu radzięclriego w Wielkiej
Wohie Narodowej, przedterminowe wykonarJe planu czwartej pięciolatki, dalszy rozwój gospodarki narodowej, podniesienie dobrobytu materialnego i poziomu kulturalnego
:!ycia narodu radzieckiego, umocnienie jedności moralnopolitycznej radzieckiego społeczeństwa i przyjaźni narodów
ftaszego kraju, zespolenie wokół Związku Radzieckiego
oto główne
wszystkich sił obozu pokoju I demokracji
wyniki potwierdzające słuszność polityki naszej partii
(burzliwe, dlugotrwale oklaski).

Okres · sprawozdawczy był okresem dalszego umocnienia
partii, okresem utrwalenia całkowitej jedności i zwartości
szeregów partyjnych. Zdobyta w zaciekłej walce z wrogami
leninizmu jedność naszej partii jest najcharakterystyczniejszą cechą jej stanu wewnętrznego, jej żyda wewnętrznego.
Vl tym tkwi źródło siły i niezwyciężoności naszej partii
(długotrwale

oklaski).

Jedność szeregów partii była rozstrzygającym warunkiem
z,,:1rycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Narodowej. W dniach najcięższych doświadczeń w:elkiej Wojny

Narodowej, kiedy rozstrzygały się losy ojc~:..ny , partia nagza działała iak iednolita organizacja bojowa, nie znająca
szeregach. W
własnych
wahań I rozbieżności w swych
ogrom
odsłania się przed nami
świetle wyników wojny
znaczenia tej nieu,błaganej walki, którą prowadziła w cią
gu szeregu lat nasza partia z wszelkimi wrogami marksizmu-leninizmu, z wyrodkami trocklstowsko-bucharinowskirni. z kapitulantami i zdrajcami, którzy usiłowali sprowadzić partię ze słusznej drogi t rozbić jedność jej szeregów.
Dowiedzione zostało, że ci nikczemni zaprzańcy i zdrajcy
oczekiwali napaści zbrojnej na Związek Radziecki, liczyli
na to, że w ciężkiej chwili zadadzą państwu radzieckiemu
cios sztyletem w plecy, aby przysłużyć się wrogom na'Szego narodu. Rozgromiwszy podziemie trockistowsko-bucharinowskie, które było oś.rodkiem przyciągania wszystkich
antyradzieckich sił w kraju, oczyściwszy od wrogów narodu
nasze organizacje partyjne i radzieckie, partia zniweczyła
w ten sposób w porę wszelką możliwość ukazania się w
ZSRR „piątej kolumny" i przygotowała politycznie kraj do
aktYwnej obrony. Nie trudno zrozumieć, że gdyby nie zro•
biono tego na czas, znaleźlibyśmy się w dniach wojny w
sytuacji ludzi ostrzeliwanych i z frontu i z zaplecza i moglibyśmy przegrać wojnę.

Niezi:•chwianą zwartość swoich szeregów zawdzięcza partia przede wszystkim naszemu Wodzowi i Nauczycielowi, towarzyszowi Stalinowi, który obronił leninowską jedność
partii (wszyscy wstają, burzliwe, dlugotrwale oklaski,
przechodzące w owację). Jedność szeregów !°)artyjnych była,
jt>st i będzie pod~tawą mocy 1 ~iezwyciężr.noś::.i naszej partii.
Zahartowana w ogniu surowych doświadczeń wojny I w
walce z trurlnościami okresu oowojennego, partia przyszła
na obecny Zjazd jeszcze bardziej wzmo< niona i zjednoczona, jak nigdy jeszcze zespolona wokół swego Komitetu
Ci?ntrJ!lnego (burzliwe, dlugotrwale oklaski).
Siła naszej partii polega na tym, źe jest ona związana organicznie z szerokimi masami i jest partią prawdziwie ludową, partią, której polityka odpowiada żywotnym interesom
ndrcdu W pracy nad zespoleniem mas pi:acujących wokół
partii, nad wychowaniem ich w duchu kor.mniz"Tiu pndniosła się paważnie rola takich organizacji masowych jak radzieC'kie związki zawodowe i Komsomoł. W walce o wolność
i niezawisłość naszego kraju, o zbudowanie społecze1'istwa
komunistycznego, partia nasza zespoliła się jeszcze ściślej z
narodem i zacieśniła więź z szerokimi masami pracujący
mi Naród radziecki jednomyślnie popiera politykę partii
f darzy ją całkowitym zaufaniem (burzliwe cklaski).
Dobitnym świadectwem umocnienia więzi ~art.ii z masami
f jej autorytetu w narodzie radzieckim je~t wzrost szeregów partyjnych. Gdy zbier!lł się XVIF '?:jazd, partia
w swych szeregach 1.588.852 rzłonków partii
liczyła
i 888.814 kandydatów na członków partii, czyli łącznie
2.477 666 osób. Na dzień 1 października 1952 r. do partii należy 6.882.145 osób, w tym 6.013.259 członków partii i 868.886
kandydatów na członków partii (oklaski).
W latach Wielkiej Wojny Narodowej, pomimo poważnych
strat partii na frontach, jej stan liczebny nie tylko się nie
zmn!ejszył, lecz zwiększył o przeszło 1 600 tysięcy osób. Do
partii weszli najbardziej niezłomni ludzie radzieccy spośród żołnierzy i oficerów Radzieckiej Armii i Marynarki,
którzy walczyli dzielnie na frontach, spośród przodują
cych przedstawicieli klasy robotniczej, c1'ht.irtwa kołchozo
wego I inteligencji radzieckiej. którzy ofiarnie wykuwali na
zapleczu zwycięstwo nad wrogiem.
Po zakończeniu wojny, KC partii postanowił nieco zahamuwać przyjmowanie rio partii. ale mimo ~o odbywało się
or.o lr.tensywnie. Partia nie mogła nie zauważy". że szybki
wzrost ,jej szeregów ma również swoje minusy, prowadzi
clo pewnego spadku poziomu świadomości re.litycznej szeregów partyjnych, do pewnego pogorszenia jakościowego skła
r.ll; partii.
Wytworzyła się pewna dysproporcja między ilościowym
wzrostem szeregów partii a poziomem wyszkolenia politycznego członków i kandydatów na członków partii. W celil
zlikwidowania tej dysproporcji oraz dalszej poprawy jakouznał za kościowego składu partii, Komitet Centralny
nieczne nie forsować dalszego wzrostu szeregów partii i skupić uwagę organizacji partyjnych na zadaniach podniesienia
poziomu politycznego członków i kandydatów na członków
p artii. Zgodnie ze wskazaniami KC organizacje partyjne
zaczęły staranniej dobierać kandydatów. do szeregów partii,
zwiększyły wymagania wobec wstępujących, rozwinęły szeroko pracę nad wyszkoleniem politycznym komunistów.
W rezultacie mamy niewątpliwe podniesienie się poziomu
polityC'znego szeregów partyjnych. świadomości marksistow:..
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sko - leninowskiej naszych kadr. Nie można jednak uwazostało postawione przez partię zadanie likwidacji takiego stanu rzeczy, by wzrost szeregów
partyjnych wyprzedzał przygotowanie polityczne komunistó:-v. Wobec tego należy kontynuować politykę ograniczonego przyjmowania do partii, podniesienia pracy nad wyszkoleniem politycznym i zahartowaniem partyjnym komunistów, albowiem partia jest silna nie tylko ilością
swych członków, lecz przede wszystkim ich jakością.
W okresie powojennym szczególnego znaczenia nabrały
zagadnienia umo~nienia organów partyjnych, usprawnienia
ich działalności i wzmożenia pracy organizacji partyjnych.
Nowe zadania, jakie stanęły przed krajem w związku
z zakończeniem wojny i przejściem do budownictwa pakojowego._ w~i:iagały poważnego podniesienia pracy wewnątrz
organizacji
party~neJ l podniesienia poziomu kierownictwa
par~yJnych w zakresie działalności państwowej 1 gospodarczą Chodzi o to, że warunki okresu wojennego narzuciły
m~tod,om kierownictwa partyjnego pewne specyficzne wła
śc1wo~ci, a także wywołały poważne braki w pracy organów
partyJnych i organizacji partyjnych. Znalazło to wyraz przede ;-vszystkim w tym, źe organy partyjne osłabiły uwagę,
partyjno - organizacyjnej i ideologicznej,
ud zielaną pracy
wskutek czego w wielu organizacjach partyjnych praca ta
została zaniedbana. Powstawało pewne niebezpieczeństwo
oderwania organów partyjnych od mas i przekształcenia ich
z orga:1ów kierownictwa politycznego, z organizacji bojowych i samodzielnych w swoiste instytucje administracyjnodyspozycyjne, niezdolne do przeciwstawienia się wszelkim
objawom partykularyzmu i zasklepiania się w ramach danego resortu oraz innym tendencjom antypaństwowym, nie dostrzegające oczywistych wypaczeń polityki partii w budownictwie gospodarczym. naruszania interesów państwa.
Ażeby zapobiec temu niebezpieczeństwu i pomyślnie rozwią zać zadanie umocnienia terenowych org•mów partyjny"i-i
I yvzmożenia pracy organizacji partyjnych, trzel::~ było zlikv.1dować zaniedbanie w pracy partyjno-orgPclzacyjnej or::iz
ideologicznej I położyć kres takim zjawiskom, jak przeszczepi~nie na grunt partyjnych organizacji administracyjnych
D1etod kierowania, wiodących do biurokratyzacji pracy partJ jne.j. osłabiających aktywność f inicjatywę mas partyjnych.
Komitet Centralny ześrodkował uwagę 01·ganizacji partyjnych na zadaniu konsekwentnego wciel!lcia w życie zasady wewnątrzpartyjnej demokracji, na zadaniu rozwijania
krytyki i samokrytyki, na zadaniu wzmożet!ia na tym gr11'1cie kontroli mas partyjnych nad działalnośdą organów
partyjnych, to bowiem jest kluczem do wzrostu całej l,l)racy
partyjnej, do podniesienia aktywności i inlc~at.vwy organizac~i partyjnych I członków partii Dokona'le orzez partię posrmięcia w dziedzinie rozwi]ania wewnątrzpa..-tyjnej demokrat.:ji f samokrytyki dopomogły w wacznei mierze organizacjom partyjnym do l)rzezw.vcięźenfa brak/iw w stanie pracy
partyjno-politycznej, odegrały poważną rolę w jej rozwoJU. Na tym gruncie wzmogła się aktywnośf. I inicjatywa
członków partii, umocniły się podstawowe organizacje partyjne przedsiębiorstw, kołchozów i instytut.:ji, ożywiła się ich
praca, wzmogła się kontrola mas partyjnych nad działal
nością organów partyjnych, wzrosła rola plenarnych posiedzeń komitetów partyjnych i aktywu partyjnego.
Byłoby jednak błędem nie widzieć, że 9oziom pracy partyjno-politycznej wciąż jes.zcze pozostaje .,. tyle za wymogami życia, za zadaniami wysuwanymi prze1 partię.
·T rzeba stwierdzić, że w pracy orgdnizacji partyjnych
są jeszcze niedociągnięcia i błędy - w życiu naszych organizacji partyjnych jest jeszcze niemało ujemnych, a niekiedy
r.awet chorobliwych zjawisk. które należy poznać, które nalf'źy widzieć, ujawniać, ażeby je usuwać, przezwyciężać I Z'lpewniać dalszy pomyślny marsz naprzód.
Na czym polegają te niedociągnięcia, błędy, ujemne
f chorobliwe zjawiska i jakie są w związku z tym zadania
partii?
Samokrytyka I zwłaszcza krytyka oddolna bynajmniej nie w pełnej mierze i nie we wszystkich organizacjach partyjnych stała się główną metodą, przy której pomocy powinniśmy ujawniać I przezwyciężać nasze
błęd;v i braki, nasze słabości I bolączki.
W organizacjach partyjnych obserwuje się jeszcze nie.
docenianie roli krytyki i samokrytyki w życiu {Jartii i pań
stwa, toleruje się prześladowanie i szykany za krytykę. Ni~
r;:.adko można się zetknąć z działaczami, którzy nieustannie
krzy~zą o swym oddaniu dla partii, w rzeczywistości zaś nie
ZMszą krytyki od dołu, tłumią ją i mszczą się na krytyk11jacych Znanych jest niemało faktów. kied1 biurokratyczny
stosunek do krytyki i samokrytyki wyrządzal wielką sżko·lę
srrawie partii, zabijał inicjatywę o·r ganizacji partyjnej, podważał autorytet kierownictwa w masach partyjnych i zakorz·~niał w życiu poszczególnych organh.acji partyjnyeh
śmiertelnvch wrogó'.V
~ntypartyjne nawyki biurokratów
żać, że rozwiązane już

1)

~~·

,

.

Partia nie może nie brać pod uwagę faktu, źe tam, gdzie
krytyka i samokrytyka traktowana jest po macoszemu, gdzie
o~łabła kontrola mas nad działalnością organizacji i inst.ykrji - tam nieuchronnie todzą się takie p0tw'.lrne zjawiska.
Jak biurokratyzm, gnicie, a nawet rozk!ad pos.zczególnych
ogniw naszego aparatu. Oczywiśrie, że tegi, rodzaju · zjawi;,f.a nie są u nas szeroko rozpowszechnione. Nasza partia jest
silna i zdrowa jak nigdy Należy jednak zdać sobie sprawę,
że te niebezpieczne bolączki nie rozpowszechniły się na szeroką skalę jedynie dlatego, iż partia stosują.: broń krytyki
l samokrytyki w porę, otwarcie i śmiało je ujawniała. zadawała stanowcze ciosy konkretnym przejaworr. zarozumials1wa, biurokx atyzmu i gnicia. Mądre kierowanie: polega wła
śriie na tym, żeby umieć dojrzeć niebezpieczeństwo w zarodku i nie pozwolić mu rozrosnąć się do groźnych rozmiarów.
Krytyka i samokrytyka ~ to wypróbowany oręź partii
w walce z brakami, błędami, chorobliwymi zjawiskami, którti' pcdkopują zdrowy organizm partii. Krytyk~ i samokryt) Jra nie osłabiają, lecz umacniają państwo radzieckie, rai to jest oznaką .iego siły i ży
d :de ~ ki ustrój społeczny -

"'° otności.

W chwili obecnej rzeczą szczególnie ważną jest zapewnienie rozwvju samokrytyki i krytyki od Jołi., wydanie nieul.Jłaganej walki - jako najgorszym wrogom pru:tii - tym,

wem wojny i wielkimi sukcesami gospoda>:czymi w okresie
powojennym, w szeregach partii rozwinął sii. bezkryt yczny
stosunek 1o braków I błędów w pracy 0rba11ilacji partyjnych gospodarczych I innych. Fakty świadc~ą. że sukcesy
nastrój zadc,woL:r ia z siebie,
zro.dziły w szeregach partii
błogostanu i filisterskiej niefrasobliwości chęć spoczywania
na laurach i życia zasługami przeszłości. Pojawiło się niemało pracowników. którzy uważają, że „w~zystJH możemy" ,
,,cóż to jest dla nas". że „wszystko idzie dobrze ' i nie ma co
przyjemną sprawą jak
taką mało
zawracać sobiP głowy
uiawnianie braków i błędów w pracy, jak walb ~ ujemnymi
i chorobliwymi zjawiskami w naszych organizacjach. Te
SL.kodliwe w swych następstwach nastrnje ogarnęły część
wadliwie wychowanych i chwiejnych pocl wz1n:dem partyjnym kadr. Kierownicy organizacji partvi ·~v ~h radz;Pckirh
i gospodarczych nierzadko przekształcają zebrania, posiedzenia aktywu, posiedzenia plenarne i 1<onft.rencj1.. V" porisy. w
okazje do samochwalstwa, wskutek czego bł ędy i braki
v. pracy, bolączki i słabości nie są ujawniane i podda wane
krytyce, co wzmaga nastroje zadowolenia z ~i~bie i niefrasoDo organiza~ji Partyjnv"h przeniknęły nastroje
bliwości.
beztroski. Wśród pracowników par{yjnych. g0spodarczych,
radzieckich i innych obs·e rwuje się osłabienie c·zujności, gapiostwo, fakty rozgłaszania tajemnic partyjnyC'h i państwn
wych. Niektórzy pracownicy, pochłonięci gospodarczymi
sprawami i sukcesami. zaczynają zapominać źe wciąż jeszcze istnieje kapitalistyczne otoczenie i że wr~gJwie p~ ństwa
radzieckiego uporczywie usiłują nasyła~ "ło nos swoje agentury, wykorzystywać do swych brudnych celów chwiejne
e:ementy społeczeństwa radzieckiego.
Ażeby pomyślnie posuwać naszą sprawę naprzńd , trzeba
z ujemnym.t zjawiskami,
trowadzić zdecydowaną walkę
sł< ierowywać uwagę partii i wszystkich ludzi radzieckich
na usuwanie braków w pracy, w tym C'elu. za§ rzec7ą kona szeroką ska~ samokrytyki.
nieczną jest rozwijanie
a zwłaszcza krytyki od dołu.
Aktywny udział najszers~ych mas pracując; eh w wal::e
z brakami w pracy l z ujemnymi zjawi~kr, rni w życiu naszego społeczeństwa jest dobitnym świadectw1.m prawdzi. wego demokratyzmu us·t roju radzieckiego ~ wy~okiegc stopnJa uświadomienia politycznego ludzi radzie . kich W krytyce
oddolr..ej znajduje swój wyraz twórcza iniciatvwa i samodzielna twórczość milionów ludzi pracy, ich tro&ka o umoc•
rJenie państwa radzieckiego. Im szerzej będ:,.•e . ,ię rozwijała
S-"mokrytyka i krytyka oddolna, tym peh1ie;sze ujście zna.idą twórcze siły i energia naszego narodu, tym mocniej będzi e
wzrastało i krzepło w m;:isach uczucie, iż ~ą one gospodarzem
kraju.
Błędem jest sądzić, że krytyka oddolna może rozwijać się
li! ma przez się, samorzutnie. Krytyka oddolna może narastać,
rozszerzać się jedynie pod tym warunkiem, 7e każdy, kto
występuje ze zdrową krytyką, będzie prze\.wnany, iż znajdzie w naszych organhacjach poparcie, a wskazane przez
niego braki będą rzeczywiście usuwane. Trzeba żeby organizacje partyjne i pracownicy partyjni, w~zvscy r asi klerownir.y przodowali tej spr11wie i dawali przykłaM uczciwego
i sumiennego stosunku do krytyki. Obowiązkieu. wszystkich
kierowników, zwłaszcza działaczy partyjnyc:.t> jest stwarzanie takich ~arunków, ŻĘ,by wszyscy uczciwi ludzie rarizieccy
mogli śmiało i bez obawy występować z kryt)'ką braków
w pracy organizacji i instytucji. Zebrania, posiedzenia aktywu, posiedzenia plenarne, konferencje we wszystkich organizacjach powinny w rzeczywistości stać się szeroką' trybuną śmiałej i ostrej krytyki braków.
Wytrwała walka z 'brakami i bolączkami w pracy organizacji partyjnych, radzieckich, gospodarczy< h l innych powinna być codzienną sprawą całej parti1 Komunista nie ma
prawa obojętnte odnosić się do chorobliwych zjawisk ł
braków w pracy, a tym bardziej ukrywać icb rirzed partią.
Jeśli w tej lub innej organizacji sprawy stoją źle, ieśli dzie·
je się coś ze szkodą dla interesów partii i pań~ twa obo•
wiązkiem członka partii jest, bez względu na osoby, powia•
damiać o brakach kierownicze organy partyjne, aż do Komitetu Centralnego partii włącznie. Jest to obowiązkiem
jego najwaźnlejszą powinnością par·
każdego komuni•ty,
tyjną. Spotykamy u nas kierowników. którzy uważają. że
jeśli podlegli im pracownicy powiadamiają o braluich Komitet Centralny partil. przeszkadza tm to w kierowaniu
1 podważa Ich autorytel Trzeba stanowczo położył' kres
tego rodzaju szkodliwym J głęhoko antypartyjnym poglą·
dom.
Zadanie partii polega na tym, żeby na coraz szerszą ska·
lę rozwijać krytykę I samokrytykę, usuwać wszystko, co
stoi temu na przeszkodzie, Im szerzej będziemy wciągali
masy do walki z brakami w pracy, im silniejsza bę~zie
oddolna kontrola działalności wszystkich naszych organiza·
cji, tym większe będziemy osiągali sukcesy we wszystkich
dziedzinach. Konsekwentne wprowadzenie w życie hasła
krytyki I samokrytyki wymaga stanowczej walki ze wszystkimi, którzy przeszkadzają w jej rozwoju, którzy prześła·
dują .1 szykanują za krytykę. Pracownicy. którzy nie sprzyjają rozwijaniu krytyki t samokrytyki, są hamulcem w na·
szym marszu naprzód, nie dojrzell do tego. żeby być kierownikami i nie mogą liczyć na zaufanie partiL
Wśród części naszych pracowników partyjnych, radziecldch, gospodarczych I Innych wciąż jeszcze sła·
ba jest dyscyplina partyjna I państwowa.
•W naszych kadrach jest jeszcze niemało pracowników,
k~orzy mają formalny stosunek do uchwał partii I rządu,
me przejawiają aktywności i wytrwałośC'i w walce o wciela·
nie tych uchwal w życie, nie troszczą się o to, że stan ich
pracy jest zły I że przynosi to szkodę Interesom państwa.
Formalny stosunek do uchwal' partii I rządu, bierny stosunek do ich wykonywania, to wady. które r aieżv wypleniać
w najbardziej bezwzględny sposób. Partii potrzebni są nie
zaskorupiali i bezduszni urzędnicy, którzy stawiają osobisty
spokój ponad interesy sprawy, lecz niestrudzeni i ofiarni
bcJjownicy o wykonanie dyrektyw partii f r~.ądu, którzy stawiają intere~y państwowe ponad wszystko.
Jednym z najniebezpieczniejszych I najgorszych przejawów naruszania dyscypliny partvjnej I .-l:!fistwowej jest
ukrywanie przez niektórych pracowników prawdy o 'istot·
nym stanie rzeczy w podległych im przedsiębiorstwach
I instytucjach, upiększanie wyników pracy. Komitet Centralny i rząd ujawniły fakty, kiedy niektórzy pracownicy
stawiali ciasno resortowe i partykularne Interesy ponad in·
teresy ogólnopaństwowe I pod pozorem troski o podległe
im przedsiębiorstwa ukrywali przed państwem zasoby materialne, którymi dysponowall. wkraczali na drogę naru·
szania ustaw partyjnych 1 państwowych. Znane są również
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Referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego WKP(b)
NA XIX ZJEŹDZIE PARTII
Referat sekretarza KC WKP(b) G.M. Malenkowa
fakty, kiedy pracownicy gospodarczy, za pobłażliwym
przyzwoleniem organizacji partyjnych, świ:idomie przedstawiają zbyt wysokie zapotrzebowania na surowiec i materianiewykonania planów produkcyjnych
ły lub w wypadku
na dopisywanie pozycji w sprawozdaniach o
zezwalają
produkcji.
Zadanin polega na tym - powiedział Malenkow - żeby
stanowczo położyć kre3 naruszaniu dys.·yplir..y partyjnej
i państwowej, przejawom braku odpowiedzlalności l śla
mazarności, formalnego stosunku do uchwał partii i rządu,
żeby nieustannie zwiększać u wszystkich naszych pracowników poczucie obowiązku wobec partii f państwa nieubłaganie tępjć nieszczerość i nieuczciwość. Jest rzec~ą nie·
dopuszczalną, by w szeregach partii pozostawali pracownicy, którzy usilują ukryć Przed partią prawdę l oszukiwać
ją. Nieugięte stanie na straży interesów naszej ojczyzny,
aktywna i nieu~tanna walka o wykonanie uchwał partii i
?to pierwszy obowiązek każdego pracownika
rządu partii i panstwa.
Wskazani~ wielkiego Lenina, te główną rzeczą w pracy organizacyjnej jest właściwy ·dobór ludzi I kon·
'trola wykonania - wcielane jest w życie w sposób jeszcze
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niezadowalający.

Fak'.Y wykazują, że właściwy dobór ludzi J kontrola wy·
konania bynajmniej nie stały się jeszcze w rzeczywistości
rzeczą główną w kierowniczej działalności centralnych i terenowych organizacji partyjnych, radzieckich i gospodar·
czych.
Najważniejsze zadanie partii polega na tym, ażeby wzmóc
wszechstronnie kontrolę i sprawdzanie wykonania w ca·
łym systemie kierownictwa, w pracy wszystkich organizacji i instytucji od góry do dołu. W tym -:el.t.. tt'Z<!ba zwięk
lvyć osobistą odpowiedzialność kierowni~ów wszystkich organizacji i instytucji za kontrolę wykonania decyzji partil
1 rządu, poważnie usprawnić pracę aparatu kontrolnego
aasilić
ł rewizyjnego, zarówno w centrum jak i w terenie,
go kadrami w taki sposób, aby skierować do tej pracy ludzi
doświadczonych i politycznie
się autorytetem,
cieszących
w7robionych, zdolnych do bezapelacyjne;:o strzeżenia interesów państwa. Konieczne jest znaczne wzmocnienie roli
kontroli partyjnej, skupienie uwagi organów partyjnych
tH1 kontroli wykonania uchwał partii i rz;idu. Trzeba, aże
swej pracy
się w
b~· nasze organa kierownicze oi;:ierały
w dziedzinie kontroli wykonania na szerokich masach ludzi pracy, na organizacjach partyjnych, związkowych
1 komsomolskich, na aktywie rad terenowych. Jedynie połaczenie odgórnej kontroli wykonania z koctrolą oddolną
ze strony partyjnych i bezpartyjnych mas zapewni usunię
cie w porę niedociągnięć w pracy naszych organizacji I Instytucji, stworzy warunki, w których uchwały I dyrektywy
będą wykonywane w porę i sprawnie, po bolszewicku.
Decydującą siłą kierownictwa partyjr.e!!O i państwowe
l!o sa kadry i bez prawidłowego doboru i wvd10wania kadr
nie.możliwe je~t wcielenie w życie linii politycznej partii.
a.łowne zadame w dziedzinie doboru kadr polega na tym,
azeby polepszać wszechstronnie skład jakościowy pracowników, umacniać nasze organizacje party•ne, pań~twowe
l gospodarcze ludźmi oddanymi Interesom partll I państwa,
znającymi się dobrze na rzeczy i zdolnymi do posuwania
pracy naprzód.
W wyniku przeprowadzonej przez partię pracy, skład
kadr kierownirzych znacznie się poprawił. Nie oznacza to
jednak, że zadanie poprawy jakościowego składu personelu
kierown.iczego rnstało całkowicie rozwiązane. Obecnie, gdy
wszvstk1e gałęzie gospojarki wyposażone H'S~a!v w nowoc• esną technikę, a poziom kulturalny narodu rar\·,1eckiego niezmiernie wzrósł. wymagania w stosunku do personelu !(ie•
rowniczego zmieniły się. wzrosły. Kierować przPmyslem
1 gospod'łrką rolną oraz aparatem partyjnym i państwowym
p0winni ludzie kulturalni, znający się na r7r,czy zdolni do
wniesienia świeżego prądu i do popierania wszystkiego c.o
przodujące, postępowe I do rozwijania tego w sposób twórczy. Mamy ku temu wszystkie możliwokl ponieważ baza
dla doboru I wysuwania /personelu kierowniczego, odpowiaaającego takim wymaganiom, stała się szers~a niż była dotychczas.
Obowiązkiem organizacji partyjnych jest dba~ Cl to, aby
we wszystkich ogniwach nanego aparatu ściśle przestrzegano ustalonyC'h przez naszą partię zasad doboru 1 rozmiesz·
czenia kadr. Należy prowadzić zdecydowaną walkę ze stosunkRmi familijnymi l kumoterstwem, zerwać z bturokra·
tycznym stosunkiem do sprawy poznawania I d0boru kadr.
Należy podnieść na wyższy poziom pracę organów partyjnych w dziedzinie poznawania I dob!'Tu kadr oraz w :znacznym stopniu wzmóc kontrole partyjna m1d stanem tel spraWY w organizarjach radzieckich I go~podarcivch.
4) W wielu organizac,fach partyjnych nie docenia słę
pracy ideologiczne.i, na skutek czego praca ta ole nadąża za zadaniami partii, a w szeregu organlzaej' jest cał
kowicie zaniedbana.
Praca Ideologiczna - powiedział G. M. Malenkow }est naczelnym obowiązkiem partii I niedocenianie jej może
wyrządzić intere>;:om partii i państwa szkody nie do powetowania. Powinniśmy zawsze pamiętać. że. wszelkie osła
bienie wpływu ideologii socjalistycznej oznacza wzmożenie
wpływu ideologii burżuazyjnej.
W naszym społeczeństwie radzieckim nie ma i być nie
'
może bazy klasowej dla panowania ideologii burżua~yjnej.
Panuje u nas ideologia socjalistyczna. której niewzruszoną
podstawą jest marksizm - leninizm. Jednakże zachowały
się u nas jeszcze pozostałości ideologii burżua?yjnej, przeżytki psychologii I moralności prywatnego posiadaC'za Przeżytki t~ nie ohnmiera.ifl ~Rme> or?.ez się. sa bar<izn żvwotne.
mogą się rozwijać i należy je zdecydowanie zwalczać Nie
je_ste~my również zabezpieczeni przed przenikaniem do nas
obcych poglądów, idei i nastrojów z zewnątrz, ze strony
ze strony niepaństw ka•tita li stycznych, i od wewnątrz rozgromionych jeszcze ostatecznie przez partię resztek grup
wrogich właC:zy radzieckiej. Nie wolno zapominać, że wrogowie państwa radzieckiego usiłują rozpowszechniać. podsycać i rozdmuchiwać wszelkie niezdrowe na;:troje. demochwiejne elementy
ralizować pod względem ideologicznym
nasz 0 ~0 snołeczeństwa.

Niektóre nasze organizacje partyjne, pochłonięte sprawami gospodarczymi. zapominają o zagadnieniach ideologii,
pozostawiają je na uboczu, Nawet w takich przodujących

organizacjach partyjnych, jak np. moskiewska, poświęca się
pracy idrnlogicznej nie dość uwagi. A to nie uchodzi pła
zem. Tam, gdzie słabnie zainteresowanie sprawami ideologii, powstaje podatny. grunt dla ożywienia wrogich nam
poglądów

i

pojęć.

Te odcinki pracy Ideologicznej, które z jakichś wzglę
dów wypadają z pola widzenia organizacji partyjnych, te
odcinki, na których słabnie kierownictwo i wpływy partii,
.usiłują opanować obcy ludzie, wszelkiego rodzaju elementy,
rekrutujące się z niedobitków rozgromionych przez partię
grup antyleninowskich i wykorzystać dla przemycania
swej linii, dla wskrzeszania i rozpowszechniania najrozmaitszych niemarksistowskich „punktów widzenia" i „koncepcji".
Niedocenianie pracy ideologicznej jest w znacznej· mierze wynikiem tego, że pewna część naszych kadr kierowniczych nie pracuje nad podniesieniem poziomu swego uświa
domienia, nie uzupełnia swych wiadomości z dziedziny marksizmu - leninizmu, nie przyswaja sobie bogatego historycznego doświadczenia partii. A bez tego nie można stać się
pełnowartościowym, dojrzałym kierownikiem. Ten kto pozostaje w tyle pod względem ideologiczno - politycznym,
kto żyje wyuczonymi formułkami i nie widzi tego co nowe,
ten nie potrafi orientować się dobrze w sytuacji wewnętrz
nej i zewnętrznej, nie może i nie jest godzien stać na czele
ruchu, ten prędzej czy później zostanie przez samo życie
wyrzucony poza nawias. Tylko taki kierownik może stać na
nieustannie pracuje
wysokości zadań naszej partii, który
nad sobą, twórczo opanowuje marksizm - leninizm. wyrabia w sobie i kształtuje cechy działacza typu leninowskostalinowskiego.
Organizacje partyjne wciąż jeszcze słabo pracują nad
podniesieniem ideologiczno - politycznego przygotowania
członków i kandydatów partii, źle organim.ią i kontrolują
ich studia nad teorią marksistowsko - leninow~ką, wskutek
czego wielu komunistów nie ma nieodzownych wiadomości
< dziedziny marksizmu - leninizmu. Pogłębi::[lie wiedzy politycznej członków i kandydatów partii jest nieodzownym
warunkiem podniesienia ich przodujacej roli we wszvstkich
dziedzinach życia, dalszego uaktywnienia mas partyjnych
i usprawnienia pracy organizacji partyjnych.
Z powodu niedostatecznego kierowania pracą ideologiczną i braku kontroli nad jej treścią popełniane są nieraz poważne błędy i wypaczenia w książkach, dziennikach i czasopismach, w działalności instytucji nauk0wvd1 i innych instytucji ideologi<:znych. Dzięki interwencji K<Jmitetu Centralnego partii, w wielu dziedzinach nauki wykryto obce ludziom radzieckim obyczaje i tradycje, ujawniono fakty zasklepienia kastowego i nietolerancyjnego stosunku do krytyl<'i, zdema3kowano i rozgromiono rozmaite prze1awy ideologii burżua?.yjnej i wszelkiego rodzaju wulgaryzatorskie wypaczenia. Znane dyskusje poświecone zagadnieniom {iloz.o fji,
biologii, fizjologii, językoznawstwa, ekonomii politycznej
ujawniły poważne Juki ideologiczne w różnych dziedzinach
nauki, stały się bodźcem do rozwijania krytyki i w.alki poglądów, odegrały doniosłą rolę w rozwoju nauki. Rozgromiony został reżim Arakczejewa, który istniał na wielu odcinkach frontu naukowego. Mimo to w szeregu gałęzi nauki nie
zlikwidowano .ieszcze w zupełności monopolu poszczególnych
grup uczonych, odsuwających rosnące świeże siły, odgradzających się od krytyki i usiłujących rozstrzygać kwestie naukowe w drodze administracyjnej. żadna gałąź nauki nie może rozwijać gię pomyślnie w zatęchłej atmosferze wzajemnych pochwal i przemilczania błędów; próby utrwalenia
monopolu poszczególnych grup uczonych rodzą nieuchronnie
zastój i gnicie w nauce.
Ideologiczna praca partii powinna odegrać doniosłą rolę
w oczyszczeniu świadomości ludzi z przeżytków kapitalizmu,
z przesądów i szkodliwych tradycji starego społeczeństwa.
Trzeba nadal rozwijać w masach wysokie poczucie obowiąz
ku wobec społeczeństwa, wychowywać ludzi pracy w duchu
radzieckiego patriotyzmu i przyjaźni narodów: w duchu troski o interesy pań~hva, doskonalić najlepsze cechy ludzi radzieckich - wiarę w zwycięstwo naszej sprawy, gotowość i umiejętnm~ć pokonywania wszelkich trudności.
Zadanie organizacji partyjnej polega na tym, ażeby
zdecydowanie położyć kres szkodliwemu niedocenianiu pracy ideologiczne.i, wzmóc tę pracę we • wszystkich ogniwnch
partii i państwa. nieustannie demaskować wszelkie przejawy ideologii obcej marksizmowi. Należy rozwijać i doskonasocjalistyczną kulture, naukę. literaturę, sztukę, wykolić
rzystywać wszystkie środki oddziaływania ideowo - politycznego, naszą propagandę. agitację, prasę dla polepszenia przygotowania ideologicznego komunistów. dla
podniesienia czujności politycznej i świadomości robotników. chłopów I inteligencji. Całe nasze kadry bez wyjątku
obowiąwne są pracować nad podniesieniem swego poziomu Ideologicznego, opanowywać bogate doświadczenie polityczne partii. ażeby nie pozostawać w tyle za życiem I aże
by stać na wysokości zadań partii. Trzeba, by organizacje
partyjne prowadziły stałą pracę z członkami i kandydatami
partii nad podniesieniem ich poziomu ideologicznego. by
uczyły ich marksizmu - leninizmu, kształtowały z nich politycznie przygotowanych, świadomych komunistów.
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Nasze zadania w dziedzinie dalszego umacniania partii
są następujące:

1

polepszanie składu jak_ościowego pardo pogoni za iloscią, lecz skoncentrować się na podnoszeniu poziomu politycznego i hartu
marksistowskiego członków i kandydatów partii: podnosić aktywność polityczną komunistów, uczynić wszystkich
o wcielenie
bojownikami
niezłomnymi
członków partii
w życie jej politvki i uchwał. nieubłaganymi wobec braków w pracy. zdolnymi do uporczywej walki o ich usunię
cie: polepszać i doskonalić pracę związków zawodow:vch
i Komsomołu. zacieśniać codziennie więź z masami, pompolega na jej
nąc. że siła i niezwyciężoność naszej partii
or1rnnicznej i nierozerwalnej więzi z narodem;
położyć kres szkodliwvm i niebezpiecznym dla naszej
sprawy nastrojom zadowolenia z siebie i upajania się
sukcesami. przejawom pokazowej pomyślności i kwietyzmu
w szeregach partii, śmiało i stanowczo ujawniać i usuwać
niedociągnięcia i słabe strony naszej pracy; konsekwentnie
realizować demokrację wewnątrzpartyjną. szerze.i rozwijnć
samokrytykę I krytykę od dołu. zapewnić taki stan rzeczy,
by. wszyscy uczciwi ludzie radzieccy mogli śmiało I bez oba-
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~.ont:i:nuować

t11, me

dopuszczać

wy występować z krytyką niedociągnięć w pracy naszych
organizacji 1 instytucji, zwalczać bez litości wszelkie próby
tłumienia krytyki, prześladowania i szyk.my za krytykę;
wzmacniać jak najusilniej dyscypl-inę partyjną I państwową,
tępić formalny stosunek do uchwał partii i rządu, prowadzić
zdecydowaną walkę z brakiem dyscypliny, z naruszaniem
interesów państwowych;
wznieść na wyższy paziom pracf: organów partyjnych
w dziedzinie właściwego doboru, rozmieszczenia i wychowania kadr, ściśle przestrzegać ustalonych przez partię
zasad właściwego doboru pracowników, zwalczać nieubła
ganie tych, którzy gwałcą te zasady, walczyć bez litości z
biurokratycznym pode.iściem do sprawy doboru kadr, polepszać skład jakościowy kadr kierowniczych, śmielej wysuwać na stanowiska kierownicze ludzi oddanych interes0m
partii i państwa, znających dobrze sprawę i zdolnych do posuwania jej naprzód, eliminować złych, nieprzydatnych, zacofanych, niesumiennych pracowników; wzmóc jak najbardziej kontrolę i sprawdzanie wykonania w całym systemie
kierownictwa od góry do dołu, podnieść osobistą odpowiedzialność kierowników wszystkich organizacji i instytucji za
sprawdzanie wykonania uchwal partii i rządu, łączyć sprawdzanie wykonania od góry ze sprawdzaniem od dołu przez
masy partyjne i bezpartyjne; zapewnić taki stan rzeczy, by
właściwy dobór ludzi i sprawdzanie wykonania w praktyce
stały się główną zasadą w kierowniczej działalności centralnych i terenowych organizacji partyjnych, radzieckich
i gospodarczych;
położyć kres niedocenianiu pracy ideologicznej, prowadzić zdecydowaną walkę z liberalizmem i beztroską
w stosunku do ideologicznych błędów i wypaczeń, systematycznie podnosić i doskonalić ideologiczne i polityczne przygotowanie naszych kadr; wykorzystywać wszystkie środki
ideologicznego oddziaływania, naszą propagandę, agitację,
prasę dla komunistycznego wychowania ludzi radzieckich;
rozwijając
podnieść na wyższy poziom naukę radziecką,
krytykę i walkę poglądów w pracy naukowej, pamiętając,
że tylko na tej drodze nauka radziecka może wy.konać swoją misję - zająć pierwsze miejsce w nauce światowej:
strzec nadal jak źrenicy oka leninowskiej jedności
szeregów partyjnych, będącej podstawą mocy i niezwyciężoności naszej partii (burziiwe, dlugotrwale okLaski).
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TOWARZYSZE!
W naszej epoce wielka nauka Marksa - Engelsa - Le~
nina - Stalina oświetla całej ludzkości drogę rozwoju cywilizacji światowej.
Partia nasza silna jest tym, ·że kieruje !ie w całej swej
działalności teorią marksistowsko-leninowską. Jej polityka
opiera się na naukowej znajomości praw rozwoju społecz
nego.
Hist.oryczna rola naszych wielkich nauczycieli Lenina
i Stalina polega na t)!m, że zgłębiwszy do gruntu•teoretyczne
pcdstawy marksizmu i władając doskonal~ metodą dialekod wszystkich wyt)·czną, uchronili i obronili marksizm
paczeń i rozwinęli genialnie naukę marksistowską. Lenin
i Stalin• wiązali zawsze roarksizm, przy każdym nowym
zwrocie dziejowym, z określonymi praktycznymi zadaniami
epoki, dając swoim twórczym podejściem do nauki Maz:ksa
- Engelsa świadectwo, że marksizm nie jest martwym dogmatem, lecz żywą wytyczną działania.
Teoria marksistowsko-leninowska stanowi przedmiot
nieustannej troski towarzysza Stalina. Opracowanie problemów o światowym, historycznym znaczeniu, problemów
rozwoju ekonomiki socjalistycznej, stopniowego przechodzenia do komunizmu, znajduje się w centrum działalno
ści teoretycznej towarzysza Stalina w ciągu całego ostatniego
okresu. Twórczo wzbogacając I rozwijając naukę marksistouzbraja ideowo partię
wsko-leninowską, towarzysz Stalin
l naród radziecki w walce o triumf naszej ,;prawy.
Olbrzymie znaczenie dla teorii marksistcwsko-leninowskiej, dla całej naszej działalności praktyczneJ ma opublikowana właśnie praca towarzysza Stalina: „Ekonomiczne
probLemy socjaLizmu w ZSRR" (burziiwe, dlugotrwale oklaski).

W pracy tej zostały wszechstronnie zbadane prawa produkcji społecznej I podziału dóbr materialnych w społecze11.
stwie socjalistycznym, sprecyzowane naukowe podstawy rozwoju ekonomiki socjalistycznej, wskazane drogi stopniowego przechodzenia od socjalizmu do komunizmu. Opracowanie zagadnień teorii ekonomicznej przez towarzysza Stalina
posunęło daleko naprzód marksistowsko-leninowską ekono·
mię polityczną.

Towarzysz Stalin wysunął tezy programowe, dotyczące
podstawowych warunków wstępnych przygotowania przejścia do komunizmu. Ażeby przygotować rzeczywiste przejkomunizmu - uczy towarzysz Stalin - należy
ście do
uczynić zadość co najmniej trzem podstawowym warunkom
wstępnym.

„Trzeba, po pierwsze, zapewnić na trwałe ... nieprzerwany wzrost całej produkcji społecznej z przewagą wzrostu
produkcji środków produkcji. Przeważający wzrost produkcji środków produkcji niezbędny jest nie tylko dlatego, że
musi on zapewnić wyposażenie w sprzęt zarówno własnych
przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw wszystkich pozostałych gałęzi gospodarki narodowej, lecz również dlatego, że
bF-Z niego niemożliwa jest w ogóle reproduh.~a rozszerzona"
(J. Stalin „Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR"
str. 66-67).
„Trzeba, po drugie, w. drodze stopniowych przejść, re:llizowanych z. korzyścią dla kołchozów, a więc i dla całego
społeczeństwa, podnieść własność kołchozową do poziomu
własności ogólnonarodowej, a cyrkulację towarów zastąpić,
również w drodze stopniowych przejść, systemem wymiany
produktów, ażeby władza centralna czy jakiś inny ośrodek
społeczno-ekonomiczny mógł ogarnąć całokształt wytworów
produkcji społecznej w interesie społeczeństwa" (tamże,
str. 67).
Oczywiście, cyrkulacja towarów l własność kołchozowa
są obecnie wykorzystywane pomyślnie dla rozwoju gospodarki socjalistycznej i dają naszemu społeczeństwu niewątpliwą korzyść. Będą one dawały korzyść również w najbliższej przyszłcści. Trzeba mieć jednak na oku perspektywy naszego rozwoju.
„ ... nie można osiągnąć - wskazuje tcwarzysz Stalin - ani obfitości produktów, zdolnej do zaspokojenia
wszystkich potrzeb społeczeństwa. ani przejścia do formuły „każdemu według potrzeb", skoro utrzymuje się w mocy takie fakty ekonomiczne jak własność kołchozowo - gru•owa, cyrkulacja tQwarów itp." (tamże str %1
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!Dopóki w ekonomice socjalistycznej pozostają dwa
podstawowe sektory' produkcyjne - państwowy i kołchozo
wy - powinna pozostać w mocy cyrkulacja towarów z jej
„gospodarką pieniężną", jako niezbędny i użyteczny element w systemie naszej gospodarki narodowej. Istnienie
produkcji towarowej i cyrkulacji towarów decyduje też o
istnieniu w warunkach socjalizmu prawa wartości, chociaż
przestało już ono w naszym ustroju odgrywać rolę regulatora prod~ji.
Jednakowoż ani cyrkulacja towarów, ani prawo wartonie są wieczne. 6dy zamiast dwóch podstawowych form
produkcji socjalistycznej - ogólnonarodowe j i kołchozo
wej - pojawi się jeden wszechog;-.,;·niający sektor produkcyjny, cyrkulacja towarów z jej „gospodarką pieniężną",
rcdobnie jak prawo wartości, zniknie ,'1'ic wspólnego
z marksizmem nie mają poglądy tych ludzi, którzy uważają, że cyrkulacja towarów utrzyma się w warunkach komunizmu. Cyrkulacja towarów nie da się pogodzić z perspektywą przejścia od socjalizmu do komunizmu.
Towarzysz Stalin opracował teoretycznie zagadnienie
'rodków podniesienia własności kołchozowej do poziomu
własności ogólnonarodowej , stopniowego przechodzenia do
systemu wymiany produktów między przemysłem państwo
wym a kołchozami. Istniejące w chwili obecnej zalążki wymiąny produktów znajdujące wyraz w „opłacie towarami"
produkcji kołchozów, uprawiających bawełnę, len, buraki
oraz innych kołchozów będą się rozwijały w szeroki system
wymiany produktów.

ści

„System taki - wskazuje towarzysz Stalin - będzie
wymagał ogromnego zwiększenia produkcji zbywanej wsi
przez miasto, dlatego wypadnie wprowadzać go bez szczególnego pośpiechu, w miarę nagromadzenia wyrobów miejskich. Ale wprowadzać go trzeba konsekwentnie, bez wahań, zwężając krok za krokiem sferę działania cyrkulacji
towarów i rozszerzając sferę działania wymiany produktów.
System taki, zwężając sferę działania cyrkulacji towarów, ułatwi przejście od socjalizmu do komunizmu. Ponadto umożliwi on włączenie podstawowej własności kołcho
zów, wytworów produkcji kołchozowej do ogólnego systemu ogólnonarodoweg o planowania.
To właśnie będzie realnym i decydującym środkiem
podniesienia własności kołchozowej do poziomu własności
ogólnonarodowe j w naszyCh współczesnych warunkach"
(tamże str. 94).
System wymiany produktów jest bezwarunkowo korzystny dla chłopstwa kołchozowego, będzie ono bowiem
otrzymywało od państwa znacznie więcej produktów i po
cenach niższych niż w warunkach cyrkulacji ' towarów.
Kołchozy, które już obecnie korzystają z „opłaty towarami", cp stanowi zalążek systemu wymiany produktów, odczuwaJą ogromne korzyści i zalety tego systemu.
Wiadomo, że wśród takich kołchozów jest szczególnie wiele koł
chozów bogatych.
Dla przygotowania podstawowycli warunków wstępnych
przejścia do komunizmu - jak wskazuje t.owarzysz Stalin ,,trzeba, po trzecie, osiągnąć taki poziom kul1uralny społeczeństwa, który zapewniłby
wszystkim człt1nkom społe
c1eństwa wszechstronny
rozwój ich zdolnośd fizycznych
i umysłowych, ażeby członkowie społeczeństw~ mieli moż
ność uzyskania takiego wykształcenia, które mogło'by uczyr.:ić z nich aktywnych działaczy rozwoju srołecznego, ażeby
mieli oni możność swobodnego wyboru zawodt1, a nie byli
p1zykuci na całe życie, wskutek istniejącego oodziału pracy,
do jakiegoś jednego zawodu" (tamże, str. 68).
„W tym celu trzeba przede wszystkim r.krócić dzień rococzy co najmniej do sześciu, a potem nawet do pięciu godzin. Jest to niezbędne po to, by członkowie społeczeństwa
uzyskali dość wolnego czasu na zdobycie ws1echstronnego
wykształcenia.
Trzeb& dalej w tym celu WP? owadzić po'" szechny obowiązek rrauczania politechnir'znegu co niezbęd
ne jest po to, by członkowie społeczeństwa ~ieli możność
swobodnego wyboru za ·.~i'Odu, a nie byli przykuci na całe
:życie do jakiegoś jednego zawodu. Trzeba dalej w tym celu
r!idykalnie polepszyć warunki mieszkaniowe i podnieść
realne płace robotników i urzędników :o .1ajmniej dwukrotnie, jeśli nie więcej, zarówno w drodze bP.zpośredniego
podnoszenia płac pieniężnych, jak i w szczególności w drodze dalszego systematycznego obniżania cen przedmiotów
masowego spożycia" (tamże, str. 69).
Dopiero po spełnieniu tych ws.zystltich warunków wstęp
nych łącznie - uczy towarzysz Stalin - można będzie spodziewać się, że praca
zostanie przekształcona w oczach
członków społeczeństwa z ciężkiego brze•11ienia, jakim była
w warunkach kapitalizmu, w pierwszą pr.trzebę życiOW'ł,
a własność społeczna traktowana będzie on.ez wszystkich
członków społeczeństwa jako niewzruszona i nietykalna porlstawa jego istnienia, Dopiero po spełnieniu tych wszystkich
warunków wstępnych łącznie, można będzie przejść od formuły socjalistycznej „od każdego wedłu~ z-Julności, każ
demu według pracy" - do formuły komunistycznej - „od
każdego według zdolności, każdemu według potrzeb". • ł
Towarzysz Stalin ostrzega z naciskiem przed lekkomyśl
nym wybieganiem naprzód i przechodze.-iiem do wyższych
fc..rm ekonomicznych bez uprzedniego stworzenia przesłanek
n.iefrędnych do takiego przejścia. ·
Towarzysz Stalin dał naukowe rozwiązanie takich wielkich problemów socjalnych i zagadnień programowych komunizmu, jak zniesienie przeciwie!'1s.twa · mi~dzy miastem
a wsią, między pracą fizyczną i umysłową j;.,k ~-ównież opracował nowe w nauce marksistowskiej zagadnieniĘ- likwidacji,
pozo>tających jeszcze w społeczeństwie socjalisty-:znym, róż
nic między nimi.
W ten sposób plany partii na przyszło~ć określające perspek+,ywy i drogi naszego ruchu naprzód, oplffają się na znajomości praw ekonomicznych, opierają >ię na nauce o budowńi-:twie społeczeństwa komunistyczner,o , opracowanej
przez towarzysza Stalina (burzliwe, dlugo nie milknące
oklaski).

Ogromne znaczenie -zasadnicze ma uzasadnienie przez
towarzysza Stalina obiektywnego charaktt!rn praw ekonon~icznych, Towa~zysz Stalin uczy, że prawa rozwoju ekonoł DZIENNIK Ł,ODZKI nr 242 (2558)

micznego, prawa ekonomii politycznej - wszystko jedno czy
mowa o kapitalizmie czy też socjalizmie - są prawami obiektywnymi, odzwierciedlającymi proces rozwo:u ekonomicznego, dokonujący się niezależnie ud woli ludzi. Ludzie mogą
odkryć te prawa, poznać je, wykorzystać je, w interesie społeczeństwa, ale nie mogą unicestwić starych praw ekonomicznych, ani też stworzyć nowych. Prawa ekonomiczne
nie są tworzone z woli ludzi, lecz powstają na bazie nowych warunków ekonomicznych.
Z gruntu błędne są poglądy ludzi, którzy sądzą, że maż.
na tworzyć lub unicestwiać prawa rozwoju ekonomicznego,
że wobec szczególnej roli, jaką historia
wyznac7,:yła pań
stwu radzieckiemu, może ono znieść istniejące prawa ekonomii politycznej, „sformować" nowe · prawa lub „przeobrazić" je.
Negowanie istnienia obiektywnych prawidło
wości życia ekonomicznego w warunkach
socjalizmu doprowadziłoby do chaosu i przypadkowości.
Tego rodzaju
negowanie spowodowałoby, że ekonomia polityczna jako
nauka zostałaby zlikwidowana, albowiem nauka nie może
:żyć i rozwijać się bez uznania obiektywnych prawidłowości,
bez poznania tych prawidłowości. Zaprzeczanie obiektywnego charakteru praw ekonomicznych jest ideologiczną
podstawą awanturnictwa w polityce gospodarczej,
całko
witej samowoli w praktyce kierowania gospodarką.
Niezwykle doniosłym wkładem do marksistowskiej ekonomii politycznej jest odkrycie przez towarzysza Stalina
podstawowego ekonomicznego prawa współczesnego kapitalizmu i podstawowego ekonomicznego prawa socjalizmu.
Podstawowe prawo ekonomiczne określa istotę danego
sposobu produkcji, wszystkie główne strony i wszystkie
główne procesy jej rozwoju, daje klucz do zrozumienia i
wyjaśnienia wszystkich prawidłowości danego ustroju ekonomicznego.
Towarzysz Stalin dowiódł, że głównymi cechami I wymogami podstawowego prawa ekonomicznegu współczesne
go kapitalizmu jest „zapewnienie maksymalnego zysku kapitalistycznego drogą wyzysku, ruiny i pauperyzacji więk
szości ludności danego kraju, drogą ujarzmienia i sy:<tematycznego ograbiania narodów innych krajów. zwłaszcza
krajów zacofanych, wreszcie drogą wojen i militaryzacji
gospodarki narodowej, wykorzystywany ch dla zapewnienia
najwyższych zysków" (tamże, stronica 38). Prawo to odsła
nia i wyjaśnia rażące sprzecznośc:i kapitalizmu, ujawnia
przyczyny i źródła agresywnej grabieżczej polityki państw
kapitalistycznych . Działanie tego prawa prowadzi do pogłę
bienia ogólnego kryzysu kapitalizmu, d;:, nieuchronnego
narastania i wybuchu wszystkich sprzeczności społeczeń
stwa kapitalistycznego .
Wręcz
przeciwstawny gnijącemu kapitalizmowi jest
wschodzący i rozkwitający system socjalistyczny. Istotnymi
cechami i wymogami podstaw0wego prawa ekonomicznego
socjalizmu, odkrytego przez towarzysza Stalina są: „zapewnienie maksymalnego zaspokojenia stale rosnących materialnych i kulturalnych potrzeb całego społeczeństwa
drogą
nieprzerwanego wzrostu i doskonalenia produkcji
socjalistycznej na bazie najwyższej techniki"
(tamże,
str. 40). Towarzysz Stalin dowiódł, że celem socjalistycznego sposobu produkcji nie jest zysk, lecz człowiek z jego
potrzebami, zaspokojenie jego potrzeb materialnych i kulturalnych. Zapewnienie maksymalnego zaspokojenia stale
rosnących materialnych i kulturalnych potrzeb całego społeczeństwa jest celem produkcji socjalistycznej, a nieprzerwany wzrost I doskonalenie produkcji socjalistycznej na
bazie najwyższej techniki - środkiem do osiągnięcia tego
celu. Działanie tego prawa prowadzi do wzrostu sił wytwórczych społeczeństwa, do jego rozkwitu, do nieprzerwanego wzrostu dobrobytu i poziomu kulturalnego mas pracujących

(okiaski).

Odkrycie przez towarzysza Stalina podstawowego prawa ekonomicinego współczesnego kapitalizmu I podstawowego prawa ekonomicznego socjalizmu zadaje druzgocący
cios wszystkim apologetom kapitalizmu. Te podstawowe
prawa ekonomiczne świadczą, że podczas gdy w społeczeń
stwie kapitalistycznym człowiek podporządkowany jest
bezlitosnemu prawu osiągania maksymalnego zysku, w
imię czego skazuje się
ludzi na niewymowne cierpienia,
nędzę.
bezrobocie I krwawe wojny, to w społeczeństwie
socjalistycznym cała produkcja podporządkowana jest czło
wiekowi z jego rosnącymi nieustannie potrzebami. Na tym
polega decydująca przewaga nowego, wyższego niż kapitalizm ustroju społecznego - komunizmu (okiaski).
Komunizm powstaje jako rezultat świadomego, twórczego wysiłku milionowych rzesz ludu pracującego, Teoria
samorzutnego rozwoju i żywiołowości jest z gruntu obca
całemu ekonomicznemu ustrojowi socjalizmu.
Ekonomika
kapitalistyczna, na skutek działania prawa konkurencji
i anarchii produkcji, rozdzierana jest przez najostrzejsze
sprzeczności. Towarzysz Stalin· dowiódł, że na bazie uspołecznienia środków produkcji powstało w naszym kraju w przeciwieństwie do prawa konkurencji i ,anarchii produkcji - - prawo planowego (proporcjonalneg o) rozwoju
gospodarki narodowej.
Prawo planowego rozwoju gospodarki narodowej nie
jest podstawowym ekonomicznym prawem socjalizmu·, a
nasza praktyka planowania sama przez się nie może dać
należytych
pozytywnych wyników,
jeżeli
nie będzie
uwzględniać
głównego
zadania produkcji socjalistycznej,
jeśli nie będzie się opierała na podstawowym prawie ekonomicznym
socjalizmu.
Aby zapewnić nieprzerwany
wzrost całej produkcji społecznej I stworzyć w naszym
kraju obfitość produktów, należy do gruntu opanować
sztukę planowego i rozsądnego wykorzystywani a wszystkich zasobów materialnych i finansowych, wszystkich rezerw pracy, kierując się wymogami prawa planowego rozwoju gospodarki narodowej i stosując się we wszystkim
do wymogów podstawowego ekonomicznego prawa socjalizmu.
W swych pracach, poświęconych ekonomicznym probie·
morn socjalizmu w ZSRR, towarzysz Stalin wykazał całą
zawiłość zadań, które będziemy musieli rozwiązać w walce
z trudnościami, przezwyciężając sprzeczności, wyłaniające
sie w toku budownictwa komunistycznego .
.

Towarzysz Stalin odkrył obiektywne ekonomiczne prawo koniecznti zgodności stosunków produkcji i charakteru
sił wytwórczych oraz uzasadnił jego ogromną rolę poznawczą i przeobrażającą. Wnikliwie ujawniając proceśy zachodzące w naszej ekonomice, towarzysz Stalin wykazał głębo·
ką błędność poglądów, jakoby w warunkach socjalizmu nia
istniała żadna sprzeczność pomiędzy stosunkami produkcji a siłami wytwórczymi społeczeństwa. Sprzeczności niewątpliwie istnieją i będą istniały, gdyż rozwój stosunków
produkcji pozostaj·e i będzie pozo.stawał w tyle za rozwojem
sił
wytwórczych. Oczywiście, w społeczeństwie socjalistycznym zazwyczaj nie dochodzi do konfliktu między stosunkami produkcji a siłami wytwórczymi, byłoby jednak
rzeczą niebezpieczną nie zauważać, że spr.:eczności między
nimi istnieją i mogą istnieć. Musimy w porę dostrzegać te
sprzeczności i przez prowadzenie właściwej polityki w odpowiednim czasie je przezwyciężać, mając na względzie , że
stosunki produkcji powinny spełniać swą rolę głównej i decydującej siły, która stanowi o potężnym rozwoju sił wytwórczych.
Zadania, wynikające z naszego marszu naprzód, zobo·
wiązują działaczy partii, pracowników w
dziedzinie nauk
społecznych, przede wszystkim ekonomistów, do tego. aby
kierując się programowymi wskazaniami towarzysza Stalina wszechstronnie opracowywali zagadnienia teorii marksistowsko - leninowskiej w nierozerwalnym związku z prak·
tyczną pracą twórczą.

Prace towarzysza Stalina są dobitnym świadectwem tego, jak doniosłe znaczenie przywiązuje nasza partia do teorii.
Teoria rewolucyjna była, jest i będzie niegasnącym świa
tłem, które rozjaśnia drogę posuwania się· naszej partii i naszego narodu naprzód, do całkowitego triumfu komunizmu
(burzliwe oklas.~i).

Towarzysz Stalin nieustannie rozwija teorię marksistowW swej klasycznej pracy „Marksizm a zagadnienia ję
zykoznawstwa" towarzysz Stalin podniósł na nowy, wyższy
Sł cze bel podstawowe tezy teorii marksizmu o prawidłowym
charakterze rozwoju społecznego, wszechstronnie opracował
zagadnienia ekonomicznej bazy i nadbudowy społeczeństwa,
sił wytwórczych i stosunków produkcjL Rozwinął dalej naukę materializmu dialektycznego I historycznego jako teoretyczną podstawę komunizmu. Towarzysz Stalin ujawnił
rolę języka jako narzędzia rozwoju społeczeństwa, wskazał
perspektywy dalszego rozwoju kultur i języków narodowych.
W pracy tej towarzysz Stalin, wzbogaciwszy w nowe tezy
naukę marksistowsko-leninowską, odsłonił nowe perspektywy dla postępu wszystkich dziedzin nauki
Prace towarzysza Stalina dotyczące zagadnień ekonomicznych i zagadnień językoznawstwa oznaczają nowy etap w roz
woju marksizmu, są znakomitym przykładem twórczego podejścia do nauki Marksa - Engelsa - Lenina. Towarzysz Stalin uczy, że wszelkie dogmatyczne podejście do teorii jest
niedopuszczalne i może wyrządzić wielką szkodę sprawie
politycznego wychowania mas. Teoretyczne oc~krycia towarzysza Stalina mają znaczenie historyczne na miarę świa
tową, uzbrajają wszystkie narody w znajomość dróg rewolucyjnej przebudowy społeczeństwa i w nadzwyczaj bogate
doświadczenie walki naszej partii o komunizm (burzliwe,
ską.

długotrwale

oklaski).
Ogromne znaczenie teoretycznych

rac to arzysza

lina polega na tym, że ostrzegają one przed ślizganiem się
po powierzchni, sięgają do głębi zjawisk, do samej istoty
procesów rozwoju społeczeństwa, uczą widzieć w zarodku te
zjawiska, które będą określały bieg wydarzeń, co daje moż
ność marksistowskieg o przewidywania.
Nauka Marksa - Engelsa - Lenina - Stalina daje na·
szej partii niezwyciężoną siłę, umiejętność torowania nowych
dróg w historii, pozwala jasno widzieć cel naszego stałego
posuwania się naprzód, pozwala szybciej i trwalej odnosić
i um,acniać zwycięstwo.
Idee leninowska-stali nowskie oświetlają jasnym świa
tłem rewolucyjnej teorii zadania i perspektywy walki ma.s
ludowych wszystkich krajów przeciwl<o :mperializmow1,
o pokój, demokrację i socjalizm! (burzliwe, dlugo nie miLknące

oklaski).

• • •

TOWARZYSZE!
Państwo radzieckie nie jest już osamotnio!l"l wyspą oto-

czoną kapitalistycznym i krajami. Kroczymy naprzód wraz
~ wielkim narodem chińskim (długotrwale oklaski), z wielo-

Il"ilionowymi masami ludowymi krajów dt>mok1acji ludowej i z Niemiecką Republiką Demokratyc.mą (długotrwale
oklaski), Synipatyzuje z nami i popiera r.as ca>a postępowa
lud~kość (długotrwale oklaski), Wraz ze W5,;vstkimi tymi ~i
łami bronimy sprawy pokoju i przyjaźni międz) narodarru.
Nasza potężna ojczyzna jest w •ozkwir.i~ swych sił i kroku nowym sukcesom. Mamy wszystko co jest konieczne
do zbudowania w pełni komunistycznego społerz':!ństv.,a, Bogactwa naturalne Kraju Rad są niewyczerrnne NaszP pań
stwo udowodniło, że zdolne jest do wykon.ystywania tych
ogromnych bogactw na pożytek mas pracujacych Nari'id rad?iecki dowiódł, że umie budować nowe spot11czeństwo i pewr:·ie pątrzy w przyszłość (dlugotrwale okiaski).
Na czele narodów Związku Radzieckiego stoi wypi'6bowana l zahartowana w bojach partia, która niez~< · mniP realizuje politykę leninowska-stalinowską. Pod kJl:'l ownictwem
partii komunistycznej osiągnięte zostało hish.irrrne na miarę światową zwycię~two socjalizmu w 'ZShR i na zawsze
zlikwidowany został wyzysk człowieka pr1q-, człr wieka. Pod
kierownictwem partii narody Związku Radzieckiego skutecznie walczą o zrealizowanie wielkiego celu zbud0w.:mia komuC'J2mu w naszym kraju (długotrwale oklaski).
C'lY

Nie ma na świecie sił które mogłyby powstreym~ć stafy
r.iarsz naprzód społeczeństwa radzieckiego
N c1sza sprawa
jest niezwyciężona. Trzeba mocno dzierż;vc eter i kroczyć po
swej drodze, nie poddaiąc się ani prowokac}om, ani zastra·
szaniu (burzliwe, długotrwale oklaski).
Pod sztandarem nleśmiertelnego Ler.ina, pod światłym
orzewodem Wielltiego Stalina r..aprzód do zwvcięstwa konuni.zmul
(Po zakończeniu referatu
·ąco pozdrawiając towarzysza

wszyscy delegaci wstają. goStaiina bunliwą, dlugotrwalq
•Wacja. Ze wszystkich krańców sali rozlega.ją się okrzykt:

„Hura! Niech żyje Wielki Stalin!". „Ukochanemu Stalinowi - hura/", „Niech żyje nasz ukochany Wódz i Nauczyctei
$owarzysz StaLin:"l

XIX ZJAZD ZAAPRQBQW
•
politykę I działalność
(Dokończenie

ze str. 1)

komunistyczbudownictwie
nym, Sybiracy, którzy walczyli bohatersko na frontach
wojny narodowej, którzy w
latach wojny poświęcili wszystkie swe siły, wiedzę i doumocnieniu z:::świadczenie
plecza, dokonują teraz chlubnych czynów na froncie pokojowej, twórczej pracy.

praktyczną

Ł

WKP(b) Bolesława

.Bieru a

trzecim dniu obrad XIX Zjazdu WKP(b)

talistycz.nym. Na straży hi- W
storycznych, zakrojonych na
Nie będziemy szczędzili sił,
(Dokończenie ze str. 1)
miarę światową osiągnięć nanasz wkład odpowiadał
aby
szego narodu, na straży jego nowa stalinowska epoka. W najlepszym tradycjom i dąże·
teraźniejszości i nowej sytuacji światowej niewspaniałej
narodu w wal·
jeszcze wspanialszej przyszł,oś- porównanie wyrosły za.dania Iliom naszego
Ci stoi czujnie Armia Radziec..: partii robotniczych I komu- ce o postęp, a.by odpowiadał
nistycznych, wcielaJlłCych w zadaniom nlł.S'%Ych wielldch
ka.
Kończąc swe przemówienie życie stalinowskie wskazania. czasów, :i:a.daniom zwycięskleJ
walk.i o pokój, demokrację i epoki Lenina-Stalina (buri;Wasilewski powiedział:
Wyrósł, rozszerza li we oklaski).
Stan bojowego i operatywne socja.Uzm.
WKP(b)
żyje
Niech
go przygotowania Armii Ra- się, potężnieje świ.a.towy ruch
dzieckiej, jej gotowość mobili- zwolenników pokoju, kurczy gwiazda przewodnia śwlato•
zacyjno-bojowa dają nam cał- się ba.za społeczna. imperializ- wego ruchu wyzwoleńczego
się oburze- mas pracujących!
wzmaga
prawo zapewnienia mu,
kowite
Niech źyje Związek Ra·
partii, rządu i osobiście towa- nie przeciwko bezwstydnym,
rzysza Stalina, że Armia Ra- zbrodniczym prowokacjom i dziecki - ostoja pokoju, nat•
dziecka wykon.a z honorem po za.kusom agresorów imperia.- chnienie wszys(idch bojowniwierzone jej zadanie 9chrony listycznych. Wzmacniać, uak- ków o socjalizm, symbol bra,.
twórczej pracy narodu radziec tywniać ten wielki ruch spo- terstwa i przyjaźni między•
kiego, obrony interesów pań- 1eczny mas, nauczyć się nim narodowej!
Niech żyje wódz całej przo.
stwowych Związku Radziec- kierować tak, a.by pod sztankiego.
da.rami walki o pokój stanęła. dujlłCej ludzkości. w w&h:e e
Ł „„ K
·
P rzewo d mczący . ivi. agazdecydowana Wi"kswść ludzi, pokój, o postęp, o socja.IlZIIl
·k · · d
. k
"
now1cz omum UJe, ze o prezydium Zjazdu wpłynął wnio- aby zbrodnicze pia.ny podże- - Towarzysz Stalin!
długotrwałe O•
(Burzliwe,
sek o zakończenie dyskusji gaczy wojennych obróciły się
nad referatem sprawozdaw- w niwecz - oto bojowe za- klask.i, przechodzące w owas
W1Stają
Wszyscy
. danie awa.ngardy proletariac- cję.
KC WKP(b) D 1
.
e egac1
.
czym
przyjmują ten wniosek jedno- kieJ we wszystkich krajach i miejsc).
Na miarę
zakątka.eh świata.
myślnie.
Malenkow zrzeka się słowa zadań dziejowych nowej epoki partie robotnicze I komu- Przemysł
końcowego
h
nist
·
.
_yczne m/Uszą wYC owyZJazd przechodzi do powzięcia uchwały. Delegat moskiew w~c kadry swych bojowni- wykonał
skieł organizacj~ partyjnej, kow _i według tej ~lary kształ
nadwyżką
~ap1tonow, ;vno~1 o uch"".~le- !°wac nieu_sta.nni.e s~adomość
me n.astępuJąCeJ rezolUCJl w I aktyWnosć nnlłonow ludzi
sprawie referatu sprawozdaw- pracy. W tym kierunku zmierzają wysillti również naszej
czego KC WKP(b):
pai·tii - Polskiej Zjednoczonej
kwartału
„Po wysłuchaniu i prze- Partii Robotniczej.
wy•
Przykład rytmicznego
Zbudowaliśmy państwo lureferatu
dyskutowaniu
sekre- dowo- demokratyczne - Pol- konywania zadań produkcyj·
sprawozdawczego
nych dały w III kwartale rb.
L d
lit
tarza KC WKP(b), tow. ską Rze
u ową, załogi zakładów, podległych
czpospo ą
G. M. Malenkowa o pracy
KC WKP(b), XIX Zjazd umacnia.my jej zrę.by oparte Centralnemu Zarządowi Prze„
na niezłomnym SOJuszu ro- mysłu Gumowego.
WKP(b) postanawia:
gadnień.
zaaprobować linię poli- botnlczo-chłops~m,, oparte na
Głos otrzymuje delegat na
Zakłady te wykonały plan
tyczną i działalność prak- e~:okijm fat~iotyzmie i in- wrześniowy w 101,6 proc„ zaś
Zjazd, marszałek Związku Raplan kwartalny przekroczyły
ac ona Zmie,
tyczną KC WKP(b)".
minister spraw
dzieckiego,
KarczuJen;iy grubą ~arst".'.ę o 3,5 proc.
wojskowych ZSRR wasilewZaproponowana rezolucja u- przesądów I uprzea:ien, ktoski, serdecznie witany przez
chwalona zostaje jednomyśl- re były hodi>wane 1 podsycazebranych.
t ly pod Wzmocnić. walkę
nie wśród burzliwych, długo ne przez wieki
'. a zos a
·
Wasilewski oświadcza, że niemilknących owacji całej
c~ęte d~ęki W~elldej Rewolużołnierze, sierżanci, oficerowie sali.
dzięki
cjl Pazdzienultowej,
i generałowie Armii Radzieczwrotowi w
Wszyscy wstają, Rozbrzmle- historycznemu
!dej ożywieni są wspólnymi z
całym narodem uczuciami. Ko- wają okrzyki: „Niech żyje to- stosunkach między naszymi
muniści - WOJ'sko,„1· 1 wszyscy warzysz Stalin!", „Chwała narodam.i.
B u d UJemy k oIosy
Wielkiemu Stalinowi!".
"
gospożołnierze radzieccy przyszli na
jak. Nowa. Huta, ~par
darcze,
komuniKaganowicz
M.
Ł.
nowymi
z
'Partii
XIX Zjazd
Plan dzienny skupu zboia
sukcesaF.1i w wyszkoleniu bojo- kuje, że na XIX Zjeździe obec te na ~adz1eckim sprz~c1e, na
;vym i politycznym, zespoleni ni są goście - delegacje par- przoduJącej rad~leckieJ. te~h- w dniu 6. 10. br. nie został
Jeszcze bardziej wokół gorąco tii komunistycznych i innych D;ice, na .wielk~ch 0~1ą.gmę- przez w~jewództwo wyk1>nakoch.anego wodza i wielkiego bratnich pairtii robotniczych z ciach radziool~ieJ nauki. Wspa ny, gdyż osiągnięto Jedynie 7'1
niałomyślna I braterska ra- proc. Natomiast w dniu tym
dowodcy - towarzysza Sta- krajów zagranicznych.
W imieniu Polskiej Zjedno- dziecka pomoc, radzieckie do- kilka powlatów przekroczyło
lina.
169
R&domsko
potężnym limity:
są
Nawiązując dalej do szcze- czonej Partii Robotniczej wy- hyladczenie
sy- głasza przemówienie powita!- bo~źc~m r~oju n11;szej .ro- proc., Skierniewice - 121,2
cech obecnej
góln:y.ch
tuaCJl międzynarodcwej, Wa- ne przewodniczący Komitetu dzimeJ mysh • teehru~cJ i proc. i Łódź - 119,1 proc,
silewski podkreślił, że Zwią- Centralnego PZPR Bolesław naszych wy~ilkow w. d~edzł- Najgorzej skup zboża przenie budowmctwa socJa.hstycz- biegał w kutnowskim - 36,8
ze)r Radziecki, stojący na czeproc.
demokratycznego Bierut, witany gorąco przez nego.
le obozu
Do dnia 6. 10 miesięczny
Mamy poważne osiągnięcia
nieugięcie prowadzi pokojową Zjazd.
plan województwo WYkonalo
socjalne i kulturalne.
politykę zagraniczną. Jednakże
te osiągnięcia w 12,3 proc.
Wszystkie
pokojowa polityka za "raniczw reallzacjł planu roczne•
byłyby nie do J>Omyślenia bez
na Związku Radzieckfego nie
pomocy narodów radzieckich, go skupu zboża przoduje J>OW.
li
oznacza bynajmniej słabości
bez ~mocy WKP(b) 1 osobis- piotrkowski - 86 proc.
militarnej.
W obowiązkowych dosta•
tej troski naszego wielkiego
Nowy gigantyczny program
Towarzysza wa.eh trzody chlewnej woj,
WARSZAWA. W dniu 8 bm. przyjaciela
Pokojowego rozwoju Związku
Radzieckiego, nakreślony przez ambasador nadzwyczajny i Sta.lina. (buIT.J.iwe, długotrwa- łódzkie osiągnęło w dniu 7.10.
- 50, 7 proc., zaś w dostawach
Plan 5-letni - ~aznacza mówca pełnomocny Chińskiej Repu- łe rudaski).
Chcemy Was zapewnić, że bydła - 148 proc.
lrzader:nonstruje znów przed ca bliki Ludowej w Polsce pan
Najlepiej skupywał trzodę
Y,łm świ~te?1 ogr?mną, żywotną Tsen Jun-Czuan złożył wizytę na naszym posterunku zro~ ę soc3a.hz?1u i wielką prze- przewodniczącemu prezydium bimy wszystko dla umocnie-\ chlewną pow. piotrkowski agę dSOCJ~hstycznego systemu Rady Narodowej w m.st. War- nla ca.lego frontu, całego obo- 97,8 proc., najgorzej pow. wie•
18,4 proc.
Iuńskl gospo arki nad systemem kapi szawie Jerzemu Albrechtowi. zu pokoju i socjalizmu.

strzeni stuleci udzielał braters.kiej pomocy Ukrainie.
W dalszym ciągu swego prze
mówienia Korniejczuk omarozwój
wia wszechstronny
Ukrainy Radzieckiej i przeciwstawia temu rozkwitowi
ponure i ciężkie życie mas
pracujących w krajach kapitalistycznych, gdzie działa wilcze prawo kapitalizmu.
Po przemówieniu Korniejczuka ogłoszono przerwę. Następnie delegaci i goście znów
zajmują miejsca na sali.
Uczestnicy Zjazdu powstali
z miejsc i burzliwymi owacjami powitali J. W. Stalina i jego wiernych współbojowników, którzy zasiadają w prezydium. Pod sklepieniami Pałacu Kremlowskiego rozlegają
się okrzyki:
„Niech żyje towarzysz Stalin", „towarzyszowi Stalinowi
_ hurra!"
Przewodniczący Ł M Ka·
·
d ·
ano ·
Wl?Z u ziela głosu Razzag
kowow1 (Kirgiska SRR)
·
, .
Raz k
n eh za ow mow1 ? o~romsukcesa~h osiągr.ii~tych
Y
przez wszystkie. repubhk1 narodowe, wszystkie narody socjalistyczne
JednoczeŚnie Razzakow 0 _
ruszył sprawę niedociągnięf w
kierownictwie os odarki rolnej republiki. ~od~ał on kr _
Y
. . t t
. g
tyce
8
. mmMis. e:stw, t w
szczegófer:
i?LS ers wo
. nosc1
Rolni~twa ZS~R, kt?rego ~racowm?y, pe~n~ą~y. kierownicze
funkcJ~, "."'YJezdzaJą. rzadko ~
teren 1 me udztelaJą republlce praktycznej pomocy w rozwiązywaniu konkretnych za-

towniczej sile Związku Radzie
ckiego.
Przemówienie swe Beria koń
czy słowami: narody naszego
kraju mogą być przekonane,
że partia komunistyczna, uzbro
jona w teorię marksizmu-leninizmu, pod :Przewodem towaStalina doprowadzi
rzysza
W projekcie dyrektyw w
nasz kraj do wymarzonego ce5-latki piątej
sprawie
lu - do komunizmu.
dalej mówca
stwierdza
Zjazd przyjmuje te słowa mowa jest o przeprowadzeniu
burzliwą owacją, Wszyscy wsta
prac przygotowawczych do
ją.
irygacji gruntów stepu kulunNastępnie przemawiali kietego
Realizacja
dyjskiego.
rownicy partii komunistycz- przedsięwzięcia przeobrazi ranych Uzbeckiej Republiki Zwią dykalnie rolnictwo Kraju Ał
r;:kowej, Tadżyckiej Republiki tajskiego i przyległych obwoZwiązkowe.i, Ormia11skiej Re- dów, zwiększy
zbiory zboża,
publiki Związkowej oraz de- stworzy warunki sprzyjające
legaci obwodów Rostowskiego rozwojowi hodowli i podnieil Kaliningradzkiego,
sieniu jej produktywności.
Z wielką uwagą delegaci na
O ścisłej więzi partii z luZjazd wysłuchali sprawozda- dem
mówi Prass (miasto
Mandatowej. Mołotow).
Ko!Ilisji
nia
KomuniPartia
przewodmczący komisji Pie- styczna Związku Radz.ieckiegow zakomunikował, że po go - oświadcza on - przyszła
pełnomocnictw na swój XIX Zjazd otoczona
sp~awdzeniu
delegata Komisja powszechną miłością. Ludzie
kazdego
że radzieccy bez wahań i na
stwierdziła,
Mandatowa
'Wybory na Zjazd odbyły się zawsze powierzyli swój los
wszędzie w całkowitej zgod- partii Lenina Stalina i pod
ności z uchwałą KC WKP(b) jej przewodem zdążają do-wyo normach przedstawicielstwa żyn ludzkiego szczęścia - do
i o tr?"bie wyborów delegatów, komunizmu.
na ZJazd. Konferencje i zjazPodkreślając wspaniałe sukdy partyjne, na których v.:ydelegatów, dovliodły cesy polityki industrializacji
brano
niezachwianej jedności naszej kraju, Prass przytacza jako
partii. Partia nasza - mówi przykład Ural zachodni, gdzie
rozwijają się nieustannie najwśród oklasków Piegow
przyszła na Zjazd zjednoczona ważniejsze gałęzie przemysłu
pracujące
i potężna, zespolona ściśle ciężkiego. Masy
mówi Prass - z
wokół Komitetu Centralnego, Uralu
wokół swego wielkiego wodza gorącą wdziecznością i uzna1 nauczyciela towarzysza Sta- niem nazywają swój szczęśli
wy kraj Uralem stalinowlina.
N a Zjazd wybrano 1.192 skim.
'delegatów z głosem decydu- W przemówieniu swym Prass
jącym i 167 delegatów z gło- poruszył ;również zagadnienie
sem doradczym. Wszyscy oni pracy przemysłu lekkiego i
inne problemy gosporóżne
są obecni na Zjeździe.
Piegow przytacza dane do- darcze.
Jegorow (Karelo _ Fińska
wodzące ogromnego wzrostu
szeregów partyjnych, który SRR) podkreślił, że naród rajest dobitnym świadectwem dziecki w latach po xvnr'
atrakcyjnej Zjeździe zacieśnił J·eszcze barsiły
,potęi.nej
szt_and'.ł~ . ~art~, bezgranlcz- d
:neJ m1łosc1 i wierności naro- ziej swą więź z partią boldu radzieckiego wobec wie!- szewicką. P.o<lniosła się wydatnie świadomość socjalistyczna
lkiej partii komunistycznej.
Po raz pierwszy reprezento- wielomilionow;irch: rzesz ~udzi
'Wane są na na,szym Zjeździe pra:y, co znaJdUJe szczegolnie
- mówi Piegow - OII'ganiza- dobitny ~raz . w nie?y";'ałej
cje partyjne czterech nowych aktywności pohtyczneJ i w
republik związkowych _ Ł~- twórczym zapale ludności.
tewskiej, Mołdawskiej, Litew- bratn.iej '.odzinie i:arodów zvy.
Bkiej i Estońskiej zachodnich Radzieckiego rośme i krzepme
obwodów Ukrain~ i Biało- ~z~relo-Fiń~ka Republika Ra1
.~cka-, Nie pozostało w Karusi, młodego obwodu kaliningradzkiego, południowego Sa- r~h1 ani śladu z tego wszystkiego, co W l?rze:szłości charachalinu i Wysp Kurylskich.
Spnwozdanie zawiera dane kte~yzowało Ją Jako. zapad~ą
1lustrujące wzrost liczby pod- krain~ kreso"."'ą. RosJi. Rozwistawowych organizacji par- nął się powa.zn1e prz.emysł Ieśny, wyposazony w nowoczetyjnych.
Wśród delegatów znajdują sną. tec~ni~ę: Daje on co roku
się przedstawiciele 37 narodo- kr~JOW1 m1hony metrów s~e
wości, pracownicy partyjni i śc1ennyc~ drewna: Republika
~aństwowi, pracownicy socja- produ~uJe . ob~c:rue. prze.~zło
hstycznej gospodarki i kultu- trzy raz:!'. w1ęceJ papieru mz w
ry. W pracy Zjazdu biorą u- przedwoJennym 1940 roku.
Wzrastają połowy ryb, rozdział znani działacze nauki i
techniki, przodownicy prze- wija się społeczna gospodarka
m_Ysłu i rolnictwa, inżyniera- kołchozów. Znaczne są osiąg
w1e, agronomowie, nauczycie- nięcia w dziedzinie rozwoju
le, ekonomiści, lekarze, praw- kultury republiki - narodowej w formie, socjalistycznej
nicy,
wskazuje w treści. W swej pracy partia
Skład delegatów
._ mówi Piegow - że organi- komunistyczna republiki otozacje partyjne wybrały na czona jest stałą troską KomiXIX Z~a~d najlepszych, . naj- tetu Centralnego WKP(b) i oaktwv:imeJSZi)'.:h praoowników sobiście towarzysza Stalina.
Dalej mówca poczynił uwagi
naszeJ . partu, tych, któr~~
Wal.czyli boh8;tersko o. w~lnosc na temat pracy szeregu minizapytał, gdy już
i niepodległosć ::iaszeJ oJczyz: sterstw, które niewystarczają- -:- A tamci? Uhor1rzi1k i Krutnica? :1Y V-: latach w~Jny ?ar~doweJ co pomagają republice w roz- śmiech zdusił. Był 7-'lOWU ponury i groźny.
1 k;torz~ pracuJ.ą of1ar?1e pad woju ważnych gałęzi go- Ha! Uhorczik brał udział w grabieży, lecz potem bandę porzucił i bacował ml Klenoczy. Za to będzie łamany kołem.
wc17leme~ w zycie wielkiego spodarki.
Ignatow (Krasnodar) ilustru- Jano Krutnica t~e brał udział w grabie:;ach. Poza tym nastalmo;skie~o programu ~udowy omumzmu w naszym je przykładami z życia Kuba- padał na komory cesarskie i samotrzeć chadzał po liptownia radzieckiego wielkie zwY- skich groniach i :rzezał bacom barany. Za to będzie ścięty
j d
t .
kraj.u. d
e ~ 0 :: cięstwa odniesione . przez par- mieczem.„ Także jutro!„.
za wierdz?
ZJa7
- Dobrze już, lJisarczyku! Dobrze! - mruknął Ondraszek.
~yśl~1~ sp~awozdame Kom1sJ1 tię w budowie komunizmu.
. (Ukraińska - Tu masz dukata, wypij wino i wynoś się w diabły!„. łaKorniejc~uk
an a oweJ.
POSIEDZENIE WIECZORNE SRR) poświęc?- ~ier.wsze słowa paj - i rzucił mu pieniądz. Pism"czyk skoczył i złapał go w
sw_ego przemow~emi;i bohater- powietrzu. Popluł go trzykrotnie i schował do woreczka. PoP AŻDZIERNIKA
7
skim CZJ'.n°n: wielk;1ego naro- tern wypił wino duszkiem i wymknął się z izby, cofając się
du radzie:k1ego, k1ero:vvanego tyłem i kłaniając się bez przerwy aż do drzwi. Za nim poNa posiedzeniu wieczornym przex: lenmowsko-stalmowski szła gawiedź.
7 października kontynuowa- Kormtet Centralny W sercach
na niego jak rozna była dyskusja nad refera- lud.zQ _ oświadcza· mówca _ . Ondraszek został sam„ Myś.li ~waliły się
tami sprawozdawczymi KC płoną gorące uczucia bezgra- JUszone psy. Mocował ~1ę z nm:u, szamotał, a za okr~em ratuszczerej szowy ze~ar wydzwam~ł godziny, trębacze w~rąb1ali je na
miłości i
WKP(b) i Centralnej Komisji nicznej
wdzięczności dla organizatora rogach ulic, czasem gdzieś zahukał pu.szczyk, m•.1sto zaś spaRewizyjnej.
Przewodniczący Ł. M. Kaga- wszystkich historycznych zwy- ło. Na~ 1:1iast~m wędrował :viatr i p~chniał wi~Jną. W ra~u
i Krutmca
nowicz udziela głosu Bielaje- cięstw, dla ukochanego oica szoweJ ciemnicy zaś czekali Ja:nosik, Uhorcz1k
i nauczyciela - Józefa Sta- swej jutrzejszej śmierci.
wowi (Barnauł).
Ondraszek rozmyślał o ich śmierci. Jak tanio· swe życie
Bielajew opowiada o nie- lina.
Na.r?d rosy~s~i - mówi na- jutro sprzedadzą!... Za kiLka talarów, za srebrną szablę. za
zwykle aktywnym udziale ludzi prac;y: Kraju Ałtajskiego w stex>me KormeJCZuk- na prze białogłowskie stroiki. = kilka nierścieni rozdanych fraier-

w

Przemówienie

I

gumowy

z

plan

111

1

----

o wykonanie

dziennych planów

skupu

Z krOn;k•I

dyplomatycznej

kom!... Ze zdumieniem spostrzegł, że nci.rasta w nim jakieś
twal'de, okrutne postanowienie.
Nazajutrz wstał dzień chłodny, posępny, płaczący deszczem drobniutkim ja]): mgła. Przy mycie na Wagu s.tały już
od świtu ogromne tłumy. Tam bowiem mieli być straceni
Janosik i jego dwaj towarzysze. Ludzie czekali przeto cierpliwie. Chuchali w dłonie, dreptali w miejscu, pogadywali
sennie, Otpowiadali sobie wzajemnie o swych troskach i mierziączkach. Zbudziły się kawki i jęły kołować na.d ratuszową
wieżą. Z ogromnych pól nadleciały gawrony i kracząc obrzydliwie, spadały na łąki, kroczyły zabawnie, patrzyły podejrzliwie na ludzkie zbiegowisko, kiwały głowami zrywały
się cię:ilko i leciały na drugą stronę Wagu. Górą' szumiał
wiatr jakby od niechcenia. Czasem opadał na ziemię. a wtedy wywiewał od ludzi cierpki zapach kapusty i zjełczałego
l~ju baraniego. Deszcz prószył spokojnie, sennie, jednostajme. Cuchy i serdaki nasiąkły nim powoli, stawały się ci~kie
i obmierzłe. Wilgo·tny, zsiniały ziąb przenikał do .ludzkich
ciał i kąsał je drobnymi ząbkami. Ludzie stali oonurzv ich
gwar przemieniał się w_ mruczenie. Jakby grti'by, pękaty
szum przewalał się w poszyciu leśnym.
Przed mostem na Wagu zebrali się wszyscy Ondraszkowi
kamraci. Czekali na swego hetmana. Oto przyjdzie za chwilę
i powie, co im wypadnie czynić.
Pistol.ce już zaopatrzyli, naładowali kulami, resztę kul wsypali do kieszeni nogawek, obuszki trzymali w pogotowiu.
Juraszek z rozczochraną czupryną, podobną do rudego wiechcia, kurczył się i łypał nieufnie dookoła.
Przyszedł Ondraszek, spojrzał na swoją gromadę i rzekł
tylko tyle:
,..... Kamraci! Nie odbijamy Janosika!„.
(c. d. n.)
DZIENNIK ŁODZKI nr 242 (2558.> 5

Nadsłuchiwać głosów ludzi pracy Imprezy dla młodzieży
w Miesiącu Pogłębienia. Przyjaźni
zw.iłlczać przejawy biurokracji
Polsko - Radzieckiej

I

l

Pracownikom

komisji

wyborczy~h

przysługują

Z obrad X sesji

.zwolnienia z pracy

Ciekawe filmy

Wiele osób powołanych do
Łodzi
tirac w komisjach wyborczych
:na terenie Łodzi napotyka na
Na wczor,q.;;;;.ej X Sesji Rady Narodowej m Łodzi przetrudności w zwalnianiu z pra.
cy zawodowej względnie w o- wodniczący P„ezydium ob. Ryszard Olasek wyglosil; referat,
trzymaniu wynagrodzenia za v; którym na tie sytuacji międzynarodowrd scharakteryzou al znaczenie XIX Zjazdu WKP(b) oraz omówił dotychczaczas zwolnienia.

Rady Narodowej m.

k rótkornetrażowe

Łódzkiego KoStaraniem
Fl'ontu
mitetu Wyborczego
Narodowego od kilku dni
we wszystsą;
wyświetlane
kich kinach ciekawe filmy
sowy przebieg akcji wyborc:ie3 w naszym mieście.
W związku z tym Prezydium
krótko i średniometrażowe.
Mówiąc o Z<"daniach radnyc'i. jak najściślf.;szego kontaktu Filmy te wyświetlane są na
RN m. Łodzi wydało zarządzenie. w którym przypomina, iż w akcji przedwyborczej ob. l. szerokimi masami wyborców dodatkowych seansach, przed
zgodnie z uchwałą Rady Pań- IOlasek podk ·-.ślH, że najwaz- poprzez czyn!'le włączanie się godzinami rozpoczęcia pracy
niejszym z ni::h jest nawiązanie rndnych do pracy w Komite- kin.
titwa
M. in. wyświetlane są nastę
tach Obwodowy-:h Frontu Na- pują.ce filmy, które na pewno
pracownikom powołanym do
rodowego.
L . 0 f8 (} OSC
pracy w komisjach wyoorzainteresują wszystkich. „Kolep•e 1· rea oskarża", „W Berlinie złą
. . ·
:R d .
•
·
udzielane
być
czych muszą pracy
'
1eszcze
a „ ni winni
zawodozwolnienia z
11
1
0
czyły się dł<1nle" (o festiwalu
niż dotychc::as nadsłuchiwać
~
•
wej w godzinach urzędowademokratycznej),
młodzieży
głosów luclzi pracy, ich „Jak powstaje stal", „Helgozie.ę
nla w k<Jmisji wyborczej,
próśb, skarq i wniosków i land", „Ma,trosowcy" i in.
Teatr Powszechny w porooraz przysługuje im prawo
do otrzymania wynagrodze- zumieniu z Wo3'ewódzkim KoWszyscy m<1gą obe,j,rzeć te
jeszcze w szerszym zakresie
.
ma za opuszczony czas pra- mitetem Frontu Narodowego
ciekawe filmy bezpłatnie.
wykrywać i zwalczać wszelw najbliższą niedzielę wyśle
cy,
biurokracji
kie przejawy
całą ekipę aktorów, stanowiąi bezduszności.
cą obsadę sztuki Tarna „Zwy.
~mach
·
t
t · i 'li
R d .
do Piotrkowa,
kła sprawa" a ~1 :a w1er z1 nas ępn~e otrzymał
gdzie da spektakl tej sztuki w
waga
ramach akcji przedwyborczej . J zamkmęc1e rachunkowe budze
W Łodzi Teatr Powszechny tu Rady Narodowej m. Łodzi
korzystający
wystąpi w najbliższą niedzie-1 za rok 1951. Dokonano również
1 ,
·
t · d
lę (12 bm.) i to dwukrotnie, (o
na
godz. 15.30 i 19.00) z świetną z.a w.ie.~ zenu P. anow ~racy
„Morał- kom1s31 Rady J'.rnrodoweJ na
komedią Zapolskiej
Do użytku pasażerskich linii
IV kwartał br.
ność panf Dulskiej",
lotniczych Lotu oddano już nowowybudow any gmach portu
Delegatura Min. Szkół Wyż
lotniczego na Lublinku pod
l!ZYch w Łodzi zawiadamia, że
ł,odżią.
skierowania do domów a~a
pożytecznie
Wzniesieni.; nowego budyndemlckich wydane przez rekku portu przyniosło pasaże
toraty a nie zrealizowane do
rom znaczne udogodnienia, a
ama 12 pażctztermka tracą
przede wszystkim zyskali oni
swą ważność.
(.becnie znacznie kr·ótszy mz
Zgłaszający się po tym terdawniej dojazd do samego por
świetlicach
minie studenci tracą prawo za.
tu, dzięki temu, że prowadzi
do· doń obecnie os-obna zupełnie
mieszkania w wyzi1acz.onych
smakują
odzina 15.00. Lekcje zakoń· ka z masłem
VI skonale po · starannym odrobta· droga,
Na korytarzu
czone.
im domach akademickich.
(zn)

„

M

pa r

w n:e

I

LJ

d•

//
Isk eJ· "

b
12 .m.

Nowy

U

studenci

port lotniczy

I

z dornów
akademickieh

Lublinku

W Miesiqcn Pogłębienia Przy nia Miesiąca Pogłębienia Przy
Polsko-B.adzieckiej odbę j;,źni Polsko-Radzieckiej.
(ba)
dzie się szereg imprez dla mło

jaźni

dzieży, popularyzujących osiąg

Kraju Rad. M, in. zorganizowanych zostanie kilka
konkursów. I 'ak, Wydział Kul
tury Prez. RN urządzi masowy Włościańskiei
konkurs chórów amatorskich
na najlepsze wykonanie pieś
ni radzieckich i polskich. W
s;o:kołach będą przeprowadzane Namysłowskiego
Staraniem Wydz. Kultury
konkursy gaz.etek ściennych
poświęconych tematyce przy- Prez. RN przybywa do Łodzi
3azm pols·ko radzieckiej. Dla znana Włościańska Orkiestra
nauczycieli-o~iekunów Szkol- Namysłowskiego z Zamojsznych Kół Przyjaźni z ZSRR czyzny. Łodzianie usłyszą w
z~rganizowanv zostanie kon- dniu 15 bm. trzy jej koncerty
kurs na najlepszy opis pracy w salach Filharmonii i kina
„Bałtyk": 0 godz. 15 dla młokoła.
Okręgowy Zarząd Kin za- dzieży szkolnej (bilety są już
mierza zorganizować pięć kon- do nabycia w M . Ośrodku Inf.
kursów filmowych dla star- - Piotrkowska 104a i Wydz.
szej młodzie7.v szkolnej. Na Kultury Prez. RN - Al. Parzwyci~zców tych konkursów kowa 8), o godz. 16 dla załóg
czekaJą nagrod;i. w postaci ra- zakładów pracy i instytucji (bi
diocdbiornika. aparatu fotogra lety rozprowadza ORZZ) i o
ficznego, abonamentów kino- godz. 19 (sprzedaż biletów odbywa się w M. Ośr. I.nf.-Piowych i książeK.
Młodzież łódzka na odbywa· trkowska 104a, w Wydz. Kuljc.cych się obecnie dzielnico-1tury Prez. RN - Al. Parkowa
wych naradach Szkolnych Kół 8 i w dniach 14 i 15 bm. w
Przyjaciół z ZSRR przygoto- kasie Filharmonii od godz. 15
wuje się sta.·annie do uczcze- do 19).

nięcia

Trzy koncerty
Orkiestry

Przy~emnie

spędzają
w
G

czas dzieci
szkolnych

TPD im. Małqorzaty For·
nalskiej panuje cisza. Tylko w
niektórych klasach pall się św1a
tło. Zakończ)·ły się bowiem lek·
rozpoczęła pracę śwleltca
cje szkolna.
W qruple li dyżurny nauczyciel tłumaczy Jakieś trudne zadanie matematyczne. Ciężko by
loby je odrobić samemu w domu.
nauka
siłami
wspólnymi
W dniu wczorajszym re- Ale
(fakcję naszą odwiedziła de- idzie znacznie łatwiej.
$wietlica VI Szkoły TPD czynprzedszkola
legacja dzieci
na jest od połowy września br.
TPD nr 13, Daria Furmankie- Zajęcia trwają 3 qodziny; półto
wkz, ZbyS>Zek St<Jla.r czyk, Pio rej qodziny przeznaczone jest na
Radowski i Januszek odrabianie lekcji w poszczeqól ·
rtruś
przyszli, by z.a nych qrupach, resztę czasu PO··
Kurzyn<Jga,
„Dziennika" święca się na rozrywki kultun1:pośrednictwem
sa- ne. Pracują tu bowiem sekcje•
;przekazać 80 zł. zebrane
morzutnie na budowę War- taneczna, muzyczna, plastyczna.
s.z.awy przez <lzi1eci tego przed Najżywszą działalność w okres•c
szkola.
przedwyborczym rozwija sekcja
która orqa:iizuje
żyweąo słowa,
trwania Miesiąca poqadanki przedwyborcze, reda·
Podczas
Budowę Stolicy dzieci przed- quje qazetki ścienne, oraz orq„.
szkola TPD nr 13 zorga- nlzuje wspólne słuchanie audycji
dla pierwszoklasi- radiowych.
nizowały
Sz!<oły

Dzreci przedszkola
TPD nr 13
na budowę Warszawy

niu lekcji. Po podwieczorku qry
1 zabawy. A świetlica posiada eh
wiele. Airiatorzy książek mają do
dyspozycji bibliotekę, inni moqą
Teatrzyk kuki'>ł·
słuchać rad ia.
kowy, zorqanizowany przez dru·
intensywnie
harcerską,
żynę
przyqotowuje się do przedstaw e
nia dla dzieci w dniu wybo1·ów.

*

*
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DZIS:
P.elagl!
Jll 1 HO!
Bogdana
WAZNE TELEFONY
Pogot Ratunkowe 254-4•
Straż Poża

ma

MleJska MO
!nfnr
O~r

8
253-6(1
159-"

D~ZUD~

APTEK

A. s. nr 6 (Piotrkowska 165), A. S. nr 48 (Narutowicza 6), A. S. nr 15
S
(Rzgows.ka 147) , A.
nr 20 (Więckows.kiei:o 21),
A. s. nr 31 (Karolewska 48), A. S. nr 3 (Przybyszewskiego 41), A. S.
nr 46 (Limanowskiego 80)
tAI. 11.oś
A. S. nr 4l
ciuszl<! ł8), dyżuruje cotl•lPnnlP
DYŻUR

POŁOZNJCZO ·

GINEKOLOGl<'Z"'Y

całł\ donr 2, ut. Krze

dyżuruje

Dziś
b~ szpital

:rn ieri'e cka 2

NOWY (W•e"knw "'<·ego 15)
g. 19 „Tan'kow;e<: Nebrasoca"
POWSZECHNY (Obr Ste
Jingradu 21) g . 19 „Eu-

ł

DZIENNIIi

(Nowe Złotno>
Chopl·na" dod.
bliższe"
jest
„Jutro
g. 18.30, dozw. od lat 14
gen'.a Grandet"
cVlt.UOA GWAKllłA dla
program
bezpł
Seans
IM. ST. JARACZA „ (Ja(Zielona 2)
młodzieży skład. g. 17.30
racza 27-29) g , 19 „Re·
,.Pogll'omea Atamana•' STYLOWY
(Kilińskiego
wizor"
dod. „o puchar ZSRR"
123) „Pod niebem Sycy
(Traugutta 1) g.
MAŁY
g. 16, 18, 20, dozw. od
Iii" g, 18, 20. dozw. od
„Domek trzeeh
19 15
lat 12. Seans bezp!. lat 18. Seans bezpł. dzieweząt".
program skład. g. 15
program skład . g. 16
(Piotrkow- MUZA CPab1an1cka 173) f;WfT
MUZYCZNY
<Baturl<1 Rynek !)
ska 243) nieczynny.
„Za wami pó.ldą inni".
dod.
,.Ko-P-Oluszek" (Piotrkowska
ARLEKIN
dod. „o nowe jutro"
„Krew leezy" g. 16, 18,
152) g . 17 „Dzielny gród"
g 18, 20, dozw. od lat
20, dozw. od lat 7. Seans
12. Seans bezpł. - pro
bezoł. - program skład
gram skład . g . 17
g . 15
(Piotrkowska
TA'l'fl.V <Sienkiewicza 401
l(..INĄe POLONIA
dod.
„Wvśdg pokoju"
57) „Sl11by kawalers·k ie"
g. 16.30. 18. 20.30, dozw.
„Na.d granką Pokoju"
BAJKA (Franciszkańska
od ta t 12. Seans bezpł
g . 16, 18, 20, dozw. od
„Zało.ga" nr 31)
Seans bezpł. program skład. g. 15
lat 7
bliż
dod „Jutro Jest
(Żerom
PRZEDWIOSNIE
program skład. g. 15
sze" g 17 19, dozw. od
skiego 74) „Dltta" dod. WISŁA <Przejazd nr 3)
Seans bezpł. lat 7
dod. „Potępleńcv"
„Na.d gra,ni.cą Pokoju"
program skład. g. 15.30
„Nad granicą Pe>koju",
g. 13, 20 dozw. od lat 16
g. 15.45 , 18, 20.15, dozw.
BAŁTYK fNarutowt~za 201
Seans bezpt - program
od lat 16. Seans be-znł .
Moskwa
„Expre-ss
skład g, 17
orogram &kład . g. 15.
O·ccan Spokojny" dod. REKORD <Rzgowska 2)
„Nad granieą Po·koju"
,.Jak hartowata s!ę stal" WŁOKNIARZ (Próchnika 16) „Drużyna" ood.
g. l&.30, 18.30, 20.30 dozw.
dod . „Czy wiede że„."
„Nad grant.cą P<>koju"
od lnt 12. Seans bezpł.
g 18, 20 dozw. od lat 12
g. 16.15, 18.30, 20.45 skład. g
program
SeaM hezn1 - program
dozw. od lat 7. seans
15.30
skład. g. 17
b•zrit. program skład.
GDYNIA <Przejazd nr 2)
g. 15.30
Program nauk -ośw nr ROMA ' CRze.owska R4) aktorki",
,,Małżeństwo
<N•pi'\"knw.
wnt.N n~r
PKF nr 41-52
45-5~
dod. „Nad granJ.cą Poskiego 16) „Smiall lu„Szkoła siły t zręczno
koju" g. 18, 20 dozw .
clzle" dod. „Nad J!:rani
ści", „w kraju jezior i
od la·t 14. Seans bezpł.
cą P<>koju" g . 15 .45, 18
wodosp~dów" g, 17. 18,
program skład. g. 17
20.15, dozw. od la.t 12.
'l Jednego
19
0 07.ieci
Seans bezpł. g . 15
MAJA (dawn . Robotpodwórka" g 20 Prol!T
17o1 e r'l< a ?R'
(Ki I iński ego 173) J: A f' li E"I" A
rulk)
natmtocl: „Szara
dla
dod.
„111 Szturm"' szyjka". „Gdy upala.lal „Pani Dery" dod „Ju·
Poko·,1u".
i:ranl·cą
„Na.d
,
bliższe"
tro je-st
sle choln1<1". „Odwa~·
g. 18, 20. dozw. od lat 7
g. 17, 19 dozw od lat 14
ny zająe" g. 16. Seans
Seans be?.loł. program
Seans bezpł. - program
program ski
bezpł skład. g. 16
skła~. Il. 16
_g__1_s_==
„Mfodo§ć

PAZDZIERNIK

Mlelslt1

I

SO.JtlSZ

CZWARTEK

K"m
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ŁODZKI

dla inwalidów
W najbliższym czasie Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej organizuje dla inwali.
dów w wieku od 16 do 40 lat
następujące kursy zawodowe:

* „

szkol
świetlicach
rac-li w
nych rozwija się w nowy'TI
rolcu szkolnym coraz · lepiej. W
wyqodnych salach p? ·
ciepłych,
żytecznie I m iło spędza młodzież
nauki. Rodzice
czas wolny od
jednak nie doceniają w dostate~z
nym stopniu znaczenia świetl'c
szkolnych, o czym świadczy zbyt
mała frekwencja dzieci w świe
tlicach. Trzeba, aby sprawę tę od
powiednlo rozpropaqowaly wśród
rodziców komitety rodzicielskie,
orqaniza·
a wśród młodzieży cje masowe w szkołach: Poważną
rolę mają tu cło spełnienia rady
które za pośredni
zakładowa,
ctwem rozqłośni fabrycznych, qa
stów szkoły TPD nr 5 akadezetek ściennych I innych for'TI
*
mię poświęconą budującej się
W śwletllcy Gzkoły podstawo propaqandy w inny wyjaśniać roWarszawie też wej nr 108 przy u licy Rzqow- botnll<om, co ich dzieciom daje
Warszawie.
poświęcony jest w przedszko- skiej 175,
trafiamy na podwiP.· przebywanie w świetlicy szkol(rz.)
kakao i buł- nej .
Kubek
czorek.
ILu kącik dla rodziców.

P

Kursy zawodowe

inwalidów z
1dla
niem jednej
łokcia

tokarski i
frezersko-szlifierski.

10-miesięcmy kurs ślusar
dla głuchoniemych,

2 ski

4 -miesięcmy

kurs pomiawarsztatowych i 10miesięczny kurs gminnych nad
zorców dróg i mostów dla inwa
lidów z uszkodzeniem nóg.

J rów

zawodzie krawieckim
4wW zasadniczej
szkole odzieżowej mogą być

szkoleni inwa
lidzi w wieku od 16 do 30 lat,
posiadający

j

nr 242 (:>-558\

uszkodzoną

nogę,

Bliższych

informacji udziela
i zapisy przyjmuje Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodo.
wej, ul. Ogrodowa 15, Wydz.
Pracy i Pomocy Społecznej.
(rz.),

e:łlAl>IO•
CZWARTEK,

9

PAZDZIERNIKA

17.0-0,
12.-04,
7.<ro,
Wiadomości:
21.{)0, 23.50.
6.50 (Ł) K.oncert Ork . ŁRPR pd
H. Debicha. 7.20 i 17.15 (Ł) „Z mi
kroionem przez miliasto i wieś".
7.:ł5 (Ł) Wiadomości d1a wsi . 7.40
(Ł) Aud . dla wsi. 8.0-0 (Ł) Muzyka
rozr. i komunikaty. 11.45 „Głos
mają kobiety". 14.Hl DLa kl.asy I

•

j

uszkodze-

ręki poniżej
IO-miesięczny kurs
5-miesięczny kurs

Swiatłoczułych c'odzienną akc,; ę, mającą na ce
Łódzkich Zal<J„dów Wyrobów lu zapozna11ie mieszkańców z
Papierowych v,, ubiegłym mie- programem F.contu Narodowes iącu podjęła rnbowiązania dla go i zagadnieniami związany

r,.oparcia Program'! Wyborczego Frontu N3.rcdowego i ucz(.L'enia XIX Zjdzdu WKP(b),
eigólnej wartoś(.i 27.450 złotych.
załoga
swoje
Zobowiązania
wykonała w 100 proc„ dając
p&ństwu wartościową, ponadplanową

produkcję.

Koresp. T. Chlebowski

* *

K

mi ze zbliżającymi się wybarami do Sejmu Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej. Dotychcza
sowe osiągni~cia są wynikiem
aktywności W!. Stadnickiego,
komitetu
przewodnicząc:ego
blokowego oraz pr.:ewodniczą
cego Komibtu Wyborczego
Frontu Narodowego nr 261. ·

*

omitet blnku nr 573 już
przeszło tydzień prz.epro-

użą

•

Z. N.

* *

akt~·wność

D wyborczej

w

wykazują

akcji
grupy

studenckie Unjwersytetu Łódz
kiego, które oprócz pracy pre:
pagandowej prow'łdzą również
pracę kulturalno ·oświatową.
D7liś o go'111z. 19 w Klubie Mlę
Czteroosobcwa ekipa studen
dzY'narodowej Kslą:ilki i Pirasy, ul.
tów Wydziału Prawa działają
Ptotrkow&ka 86, w w!e.cwTze pn.
„Liter·atu.ra we Fronci-e N.a.rodo- ca na terenie s·zpitala im. Bar·
wym" wystąpią lite!'aci łódzcy - lickiego w rn:,mowach bezpoJan Koprowski, Józef Konono- średnich z chorymi. jak rówwicz, M!kosław Ochoaki, czesbaw
Schabowski, Ig.or Sikiryckl i Sewe nież przez szpitalne studio raryna Szmaglewska. Wstęp wolny. diowe popularyzuje Program
Wyborczy Frontu Narodowego
* * *
Seml'llarlwm dwudniowe dla re- i omawia wszystkie zagadnieŻY"seir6w teatrów o.chotn.!.czy•ch roz
nia związane z akcją wyborpocznie się dziś o godz. 10 w gma
czą. Praca stvdentów zasługu
chu ORZZ, Traugutta 18.
„ *
j<: na uznanie i winna być
StO'Waorzysz,e!l1.fe Elektryków Po·! przykładem dla innych grup
sklch w Ł<>dzi urządza w sali agitacyjnych.
NOT, Piotrkow~a 102 w dnLu dzi
Koresp. Cz-P.
slejszym o gad~. 19 odczyt pt. „o

„

nowoczesnych

*

zródłach

*

śwla•tlia".

*

PTTK dla popal'ola wyborów i
1 U~Ze·nia XIX ZJa7Jdu WKP(b)
orgamzuj.e w nJ.ed·zielę 12 bm .
ra.id. pi€:;zy d-0 Lućmierza na groby zołmerzy radzieckich. w imwszysttkie
bio,rą
pvez1e . ud2liał
7lrzeszerua sportowe oraz czŁonko
wie PTTK. Wyróżnione zespoły i
uczestnicy 1.ndywidualni otrzymają nagrody ufundowane przez ZG
PTTK.

*

* •

W dmlu wczorajszym l'Oz;poczęła
się w Łodzi narada pracowni·ków
CZPG, Narada kończy się w dniu
dzlstej.szym.

„ * *

ŚLEPE LAT ARNIE

Ul. Raduńs1'-a w Rudzie Pabianickiej wiedzi'.l przez malvwniczy lasek. Miło przechoale
dzić ta, ulicą we dnie r..igdy w nocy W nocy jest tu
bowiem ciemno, że oko wykot
·t nie trudno uderzyć głowa, . •
w latarnię. Bry latarnie istnieją, tylkc, brak w nich.„ żaró
u;ek. Elektr •.wnio! Miej Litość
nad mieszkailwmi tej okolicy.

w ,gobotę, dnia 11.10 br. o g, 16.3-0
w świetlicy ZPB im . 1 Maja p·rzy
ul. Armii CzerwQnej 77 nastąpi
otwarciie wystawy ilus·trującej hii- słuchowisko pt. „o Piotrusiu, storię tyoh zakładów orąg lle!'Sktóry nie chciał si'! myć". 14.30 ·pektywy ich rozwoju w przyszłoś
słuchowisko pt. ci.
DLa klasy V L. Pastusiak
„O maszynie, która wyrywa i oglawi,a buraik,i". 14.50 ..,Na swojską
Na w:Yistawie cukiiern~ooe-j ŁZG NORMALNE CZY ULGOWE
nutę". 15 .10 Aud. lit€racka. Hi.30
w kawi.ami „Te!'esina" pierwszą
aud. słowno-muz. nagrodę
DJ.a dzieci obrzymała Wytwórnia Cu
16.00 Muzyka. 16.20 (Ł) Aud . młoKinomanów ł6Jzkich dener„ko~ obfitości",
„Rodem z Bogumi- kler.n icza nr 1 za K.
dzieżowa pt.
Zylleil'a.
wy·k ·onany przl!l:
wuje Jedn:i c1rcbna, ale dość
łowie" . 16.35 (Ł) „w krainie m.e!o
istotna sprawa: brak tabliczek
* * *
dii Strauss.a" - aud. słowno -muz.
PSS Łódź-Połu-dni·e O<rganlzuje informujący :h,
17.D5 Kraje demokra.cji ludowej.
kasy
które
dla
kursy
rb.
listopada
2
dnia
Od
ml
p1·zed
17.00 (Ł) Mł,odzi muzycy
sprzedają bilłty ulgowe, a któ
krofonem. 17.45 (Ł) „W LZS Pław sprzedawców sklepowych. Na kurs
no". 18 oo (Ł) Od naszych ko!'es- przyjmuje się kandydatów, któ- re normalne. /,dc,rza się, że ob.
pondentów. 18.10 (Ł) „W gościnie rzy ukończyli 2.1 rok życia oraz X chcąc kupie: bilet ulgow11
u wlókn1arzy". 18.20 (Ł) P<rzegląd posiadają co najmniej ukończoną powiedzmy w kinie „Bałtyk",
kulturalny. 18.30 „Odpowi€dzi falli szkołę podstawową . Ku.rs•and odłuższy czas
49". 18.40 Koncert solistów. 19.10 prócz bez.płatnej nauki, otrzymują stoi w kolejce
,.Uczmv się języka rosyjskiego". wynag,rodz,enie pi.emeżne. ~andy przy jednej z kas, aby dowie19.30 Muzyka i aktuaJnośe:l. 20.00 dact na kurs winni złożyć własna dzieć się, że w tej kasie można
„Dla każdego coś miłego". 21.30 ręcznie na.pisane podanie i życiioMuz. tan. 22.00 Muzyka. 22.20 Wł. rys w dtiale kadr Łódź-Poh-!f!nie ~ostać tylko bilety normalne.
Sonata na skrzypce i przy ul. Piotrkow~kiej 190, w
Kierownicv kin - publiczŻeleński:
f<ntepian 22.45 Muzyka rozr. i tan. podwórzu, I piętro do dni.a 20 paź ność vrosi o napis:11 nad kasa23.~0 Muzyka symf. 23.30 K.o!1ceEt dziemvka br. w ~od.mnach -0d 8
mi.
. toło 13,
solistów.

*

j

Produkcji wadza na terenie swego bloku

ałoga Oddziału

Z Papierów

•

*

-a

TĘ
W
r.

nym potwierdzeniem tego był
wrzes·ień 1939 r.!
Polska Ludowa, dokonując
wielkich przeobrażeń politycznych i społecznych, postawiła wbie jednocześnie
jako
zadanie
najpilniejsze
uSłabość i biedę 1przemysłowienie kraju.
Że

JuJ.lan Micllalskl

naprawdę?

i zdanie

koń·czy

orkę

pola pod zasiew
fot, Jankowski

Tam, gdzie są dobre wynll<I
pracy, tam są 1 przodujący lu
dzie. PGR Dobiecin ma takich
wielu. Na przyl<lad traktorzy~ta
Julian Michalski za wysoką wy
dajność pracy odznaczony zo~tal
Orderem Przodownika Pracy W
okresie tegorocznych orek jesien
nych wyrabia on 193 proc. nor·
my.
się

Pracownicy poszukiwani
(średnich

kwalifikacji) do pracy
królików poJl Łodzią poszukuje Spółdzielnia Pracy Kuśnierskiej „K~
~nierz", Mieszkanie zapewnione.
Zgłoszenia
do Sekcji Kadr Łódź Piotrkowska 83.
2629-K
ośrodku

1

się na jednak nasz,e zacofanie prze- WM'Szawte i FSC w Lub!im.le, za cza amerykańska Europa) na- Bynajmniej!" A więc - dowie
łaskę i niełal'>kę
silniejszego. mys!Jowe i techniczne sięgało kładów „urisws", fabrYlki ma.szyn dalo audycję pol tytulem „DP.- dzieliśmy się rzeczywiście cze•
Jakże wymownym i tragicz- dziesięcioleci,
a
niekiedy i żniwny-eh w Pomaniu I Płocku, maskujemy propagandę wro- go§ nowego.
bezbronność

Traktorzysta Michalski stara
jak najlepiej wywiązać 7.e
swych zobowiązań Czynu Wybor
czego. Codziennie sprawdza wy·
konanie swojej normy, a jeś1l
powstają
nagle zaległości stara
się nadrobić je następnego dnia.
W tym roku na poi.ach tego „To są moje honorowe zobowią
gospodarstwa osiągnięto na.Jwięk zania wobec mojej Ojczyzny" szą
w województwie wydajność mów! - I stara się, by je wyko
rzepaku. Z jednego hektara otrzy nać przed terminem.
mano około 19,2 kwintali nasie·
(j)
nla.

Księgowego

I"

Europa" (co pr!J-wdziwie oznal Czyżby tak bylo

1938

No polach PGR Dobiecin kan·
czy się Jesienna praca. Wykopa
no z!emn!ald, których część ju:<
odstawiono do miast. wymłócono
zboża.
Obecnie pod magazyny
PGR Do~iecin zajeżdżają chłop
slde furmanki, przywożą zboże
konsumcyjne i wymieniają je na
wysokogatunkowe
selekcyjne
ziarno siewne. Ostatnio w tym
gospodarstwie wymieniono po
nad 300 kwintali kwalifikowanego ziarna. Bowiem PGR Dobiecin
słynie
z uprawy doborowych
zbóż
nasiennych.
Chłopi m11,Ją
zaufante do teg<> ziarna i chętin:le
Je nabywają w drodze wymiany.

w

k

DROGĘ WYBRALISMY ~n~J~m~d~~Woln~~~tę~u ~~~.:

Żyto - żytu nie równe

Traktorzysta
ozimin,

~
pozostqło

co nam do zrobienia

produkcja
przemysłOIWa
na 1
mieszkańca w Polsce
wynosiła
5
razy
mniej niż we Francji i blisko
2,5 raza mniej niż we Włoszech, nie mówiąc już o zestawieniu z Niemcami, Anglią czy Szwecją.
Co oznaczał ten stan? O~na·
czał słabość.

Już zrobiliśmy

Co

hodowli

wieku, że zniszczenfa wojenne osłabiły na.s jeszcze bardziej - przeto trzeba było się
2decyd-0wać oo szybkie tempo
odbudowy i przebudowy naszego przerr.ysłu, a więc na szczególny wysiłek, na zna
czne ofiary i wyrzeczenia.
Tylko bowiem szybkie tempo budownictwa
przemysło
wego, tylko mobilizacja moż
liwie największych
środków
na rzecz rozwoju naszej bazy
przemysłowej,
pozwoli nam
na odrobienie wieloletniego
zacofania,
na
dorównanie
lnnylr'
krajom. Na podniesienie siły naszej obronności
·i
bezpieczeństwa
naszego
kraju, naszych domów, ży
cia naszego i naszych dzieci.
Nasz plan industrializacji
kraju opiera się n.a rozbudowie i unowocześnieniu przede
wszystkim przemysłu ciężkie
go
(górnictwa,
hutnictwa),
energetyki, przemysłu
chemicznego i metalowego,
a
zwłaszc:ua przemysłu budowy
maszyn, a więc tego przemysłu,
który wytwarza środki
produkcji dLa ws·zystkich innych gałęzi g·ospodarki narodowej.
Każdy chyba
rozumi·e, że
aby móc produkować artyku~ codziennego użytku w odpowiedniej ilości i jakości,
aby być nie:uależnym gospoda.rczo i politycznie, aby reprezentować siłę, z którą się
liczą trzeba przede wszystkim mieć na czym i z czego
produkować.
Drngę tę zna.ez. ą już d:z.Ie~iątkl,
setki nowych po•tężm.y·c.b za.kła

dów przemysJowy·eh. TaJkfo wlellde obiekty pr<>du:k<:yj'Ile, jaJt roz
budowa w lata.eh 1949-52 huty
im. Bolesława. Bi~ruta. w Często
chowie i huty „Ko6-cittS"Zko" w
Chetrzowie, próbne uru-chomlenie
wiclltiej walco'Wni - zgniatacza w
hucie Bobrek, dwó-ch nowy-eh kopalni węgla „Wesoła II" I „Z.i.emo
wit II" <> zdo.Jności produk-cyjnej
4 mll. ton węgla, elek<trownl Jaworzno 1, fa.bryk.! siLnlków ełe.k
tryczny<:h w Ta.rnowi.e, FSO w

Dr LASZEWSKI chorob y
skórne. weneryczne 7 .30
8.30, 17-19 30. Wlęckow
ski ego 28
(12517-G
Dr ZAURMAN specjalist a

skórne, weneryczne B-9.3o

~'- Narutowf.c?-a 2
_
Dr PIETRASZKIEWICZ
ch-0roby uszu, nosa, gard
!a. Sienkiewicza 73.
Pracowników fizycznych zatrudnią natych- Dr PIWECKI wewnętrzne, płuca, serce 3-7 ul
miast Spółdzielcze Zakłady Chemiczne „Olei- Piotrkowska
35 (12480-GJ
na" w Łodzi, Zgłoszenia ulica Sarnia 3 u reDr ROZYCKI specjalista
ferenta personalnego.
2618-K akuszeria. choroby kobie
~e. niepłodność, przy1mu·
Potrzebna kobieta do wyszywania samodziału. fe 4-6 Piotrkowska 33
Mieszkanie zapewnione. Warunki do omówie- Dr MAIUHE Wł CZ spec) a
nia. Oferty „18582" Warszawa, Poznańska 38, ' lista skórne. weneryczne
Biuro Ogłoszeń.
2633-K moczopłciowe. Plotrkow110477 n1
~k•

Robotników niewykwalifikowanych przy budowle huty „Bobrek" zatrudni natychmiast
Gliwickie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane, Warunki pracy i płacy są następujące:
8 godzinny dzień pracy na warunkach a~or
du, zarobek miesięczny od 500 zł. wzwyz w
zależności od wydajności pracy. Zjednoczenie
zapewnia na miejscu zakwaterowanie w czysto
utrzymanych hotelach robotniczych. Obiady
w stołówkach w cenie od 2,60 do 4 zł. Po roku pracy 12 dni płatnego urlopu wypoczynkowego oraz 20 dni bezpłatnego w czasie żniw
i wykopków do pracy na'. roli. Każdy zat!"udniony pracownilt ma możliwości zdobycia za_
wodu co daje możność podnoszenia zarobków
siegających niekiedy do 2000 zł. Zgłoś się do
referatu zatrudnienia Prezydium Powiatowej
(Miejskiej) Rady Narodowej, gdzie otrzymasz
wyczerpujące informacje oraz bezpłatny bilet do miejsca pracy. Wielkie budowle Planu
6-cioletniego czekają na ciebie. Stań do pracy
aby przyśpieszyć ich wykonanie.
2640-K
Wykwalifikowanych pracowników: 2 ślusarzy
hydraulików, 1 stolarza, 1 tokarza zatrudni
natychmiast Łódzkie Przedsiębiorstwo Maszyn
Włókienniczych w Łodzi ul. Złota l,
2652-K

IOQ-.f!

KUPNO-SPRZF:DAZ
KUPIĘ
wózek glęboki
dLa bliźniąt. Siedlecka 6a
(13269-G)
m. 1
KUPIĘ dwie opony samo
chodowe 550Xl6 nowe lub
Próchnika 17
używane.
(13284-G)
m . 13
SPRZEDAM rocznego do
bermana. Kościuszki 60-S
tel. 144-44, 8-12
KUPIĘ samochód względ
nie zamienię na motocykl
BMW z koszem . Oferty
sktadać Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska 96 ,,Kupno
(13322-G)
za.miana"
F'ISHARMONIA pięć aktów, jedenaście registrów
„Zindholm" w dobrym
stanie do sprzedania.
Kopcińskiego 16
blok n
(13324-G)
m. 4
KUPIĘ 4 m kw. tar.skoty
Kopernika 27
ZgłOS'Zen:la
(13332-G)
m. 10
SPRZEDAM dom jednorodzinny (3 po·koje) w
Ozork·owle. Wiadomość Gdańska 27 m ._2 _ _ _
FOTEL ginekolog!.czny ku
plę.
Wiadomość Banko(13387-G)
wa 5 m . 4.

-

-

kombvva.tu <:bemkznego Wi.zów 1
fabryk.i w!6l<Jla sztu<:71Ileg•o w Go- gq".
rzowle, zaltla.dów azotowy-eh w
Mówiąc
„Wolna
0 wrogu,
KQdz.i.erzynle, Chorz<>wie i Tar§
nowi.e, stoczni oikrętowy-ch w Gdań Furopa" my 61i oczywi cie o
sku, Gdyni 1 Szcze·clni·e, elektrow nas. Ano zobaczymy, jak nas
ni W<>dne.1 w Dy-chow1·e, cemem- ,.zdemaskowa'i''.
tetwni „Odra" w Opolu I Wierzb!·
cy, cegielni w Zielonce l w za.sła
Tako rzecze „Wcina Eur')wka.-ch pod Krakowem. Te 1 wie- pa":
le innych z !lwby i.425 wlclkieh
nowy-eh <>blektów pr:oemy~lowych
„Radio i prasa reżimowa ;11i mieszkaniowy-eh, Móre pow.staną formują, że 64 proc. mlodziew ciągu sze~dole-cia, te 1 wiele ży studiują<.. 2 j na wyższych ulnny-ch zmodernizowanych 1 roz- czelniach je.~t pochodzenia robudowany.eh zak!a..dów przemysto
wy-eh. które już pracują pc Jna botniczego i c.hlopskiego. Jest
lub częś<:>iową mocą, to widomy to wielkie osiągnięcie. Lecz o
znak po,tępujacej szybko Indu- c.zym ono świ•idczy? 0 pędzie
striali-za.-cjl kraju.
młodzieży do nauki, 0 poczuNa to idą
nasze wysiłki, ciu odpowiedd,alności synów
nasza praca, nasze pieniądze. icbotniczych . chłopskich za
Nie nabijamy nimi kieszeni kierowniczy 1;,dziai w budowao.bcym . czy włai.snym kapi~- niu gospodarki i kultury nalistom, Jak to było przed w~J- rodowej. Propaganda reżimoną.
Zasoby naszego kraiu, wa chcialaby ukazać, że mlo(Dalszy ciąg na str. 8)
j dzież zawdzięcza komunisto"TI.
0

Wydawnictwa przedwyborcze

Kobiety łódzkie
w pracy

PRACY

„P I A N A"
zawiadamia wszystkich swoich odbiorców
i dostawców, że z dniem 1 VIII br, zmieniła nazwę na
SPOŁDZIELNIA PRACY

CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
„POLON"
Łódź, ul. Lipowa. Nr. 80, tel. 201-96
Wyżej wymieniona Spółdzielnia produkuje

poleca

swoje wyroby kosmetyczne do
jamy ustnej „ODOL", pastę do
zębów, mydełka do zębów i „Eliksir".
2613-K
pielęgnacji

LEKARZ - samotna poszukuje
pomieszczenia
sublokatonskiego. Oferty
sktadać
Biuro Ogłoszeń
Piotvk-0wska 96 pod „Lekarz"
(13278-G)

POICOJ

kuchnia SQpot
na Łódź lub okoli<:e. Wiadomość Plac
Dąbrowskiego 4-6 Szczepani&k lub Sopot, Stalina 664-2
(13280-G)
zamienię

2 POKOJE komfortowe ZAMIENIĘ dwa duże po
wspólna ku<!hnia, gaz, w ko)e z kuchnią na dwa
pokój z kuchnią,
śródmieściu zamienię na małe,
2-3 pokojowe. Warunka względnie dwa duże podo omówienia, Dzwonić koje bez kuchni. Wiado
teL 1D3-71
(13303-G) mość Łódź, Ruda, Demo
kratyc= 4 ro . 2
INŻYNIER poszukuje nie
NAUKA I WYCHOW.
umeblowanego pom.ieszczen:la w śródmieściu. Oferty
slda.dać
Biuro KURSY
kroju I szycia
Og!oszień Piotrkowska 96 !PR Jaracza 7, Z gier„13273"
(13273-G) ska 30a,
(2588-K)
STUDENTKA z I roku
soomatologi1
poszukuje
pom1les'l1czenia
(ewent
przy
rodzinie). Oferty
składać
Biuro Ogłoszeń
Piotrkows.ka 96 „Bogusia"
(13333-G)

KURS Introligatorstwa IPR, Sienkiewicza 35.
szycia
KURSY kroju,
modelowania ubrań damnajdziecięcych
ski eh,
nowszym systemem Na(14283-Gl
w rot 32.

ZAMIENIĘ 1 pokój z kucbn.ią l<ub 2 pokoje, ku-eh MASZYNOP~ANIA,
stenia
na Jull:anowie na 2 nografli biu wej. Kursy
Pracownika na stanowisko kierownika Sekcji
pokoje. kuchnia śródmie Stowarzyszenia Ste1:1·ogra
Gospodarczej poszukuje Ekspozytura TowarOście. Ofe-ty składać Biu- fów-Maszynistek.
Zapisy
ZAOFIAROW. PRACY
wa PKS. Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr
ro Ogłos-L .m Piotrkowska Kilińskiego 50, Plotrkow96
„Janina„
(13381-G)
83
ska
SAMODZIELNA
ul. Worcella 17-19 1-sze piętro pokój Nr. 5.
pomoc
2653-K domowa do dwojga osób
i niemowlęcia do Warsza
wy potrzebna, Armil LuŁódźdowe1 17-3
()głoszenia
LOKALE
p.
LE lt A ltZE
Or REICHER specjalista SAMOTNE m.al:teńst'Wo~
Dr KUDREWICZ speCJ•ll weneryczne. skórne. płc1o studiujące poszukuje po
zakupi
sublokaoorPlotr- ml es-zczenl.a
sta weneryczne. skórne we (zaburrental
skiego. - Dzwonić pod
8-9.30. 3-5 Piotrlrnwsl<a ~owska 14, czwarta
psy foxłer[ery
(11016-Gl 126-50 od godz. 16 do 18.
nr 106.
(13170-G) 5161lm„

Wschód, PiotrkoP.S.S.
wska 29 I
pokój Nr. 4
natychmia st

drobne

~·--------------------------------

2

D-J-J0534

Druk. Zaltl. Gra!,

B.s.w.

~rasa"

-

I

w walce

Ciężkie
było życie Janiny,gólnie upośledzona, władza luOlszewicz za rządów burżua- dowa zapewniła równe z mężzji. Już jako kilkunastoletnia 1czyzną prawa, urzeczywistniadziiewczynka musiała iść do jąc te prawa systematycznie i
pracy, by choć w skromnej coraz szerzej".
mierze pomóc rodz~om. Lata
J. Kawczakowa, J. Sakojej życia znaczone były usta- wicz i K. Wyrzykowska zewiczną walką o chleb.
brały w swej broszurze*) szeW Polsce Ludowej Janina reg ciekawych przykładów oOlszewicz, jak wiele innych brazujących zdobycze kobiet
kobiet awansowała.
Dawna naszego miasta osiągnięte dzię
prządka zoSttała kierownik.iem ki władzy ludowej.
przędzalni.
Na podstawie kilku przyTakich kobiet jak Olszewi- .stępnie napisanych życiorysów
czowa jest dużo w Łodzi i wo- 'lraz cyfr porównawczych jewództwie. żadna kobieta nie autorki potrafiły interesująco
potrzebuje d:łiś żyć w ciągłej opisać różnicę w położeniu koobawie przed utratą pracy.
.biet łódzkich w Polsce sanaProgram Wyborczy Frontu cyjnej, a obecnie.
Narodowego wyrażnie określił
zdobycze kobiet w Polsce Lu- •) J. Ka.wcza.kowa, J. Sakowicz,
dowej.
K. Wyrzykowska. „Kobiety iódzi I
któ
tr - kle w pracy I w wa.lee". Wydaw" K Ob ee e,
ra W US OJU nlctwo Łódzltlego Komitetu Wykapitalistycznym była szcze- borczego Frontu Narodowego.

SPÓŁDZIELNIA

i

•

l.ó<li. ul. .ZwirlQ

n.

Jeżeli w Po!sce przedwojen•
nej, w 35-mitionowym pań•
h
I
stwie, bylo 27 wyższyc ucze
ni i 48 t11s. studentów to znaczy, że jedr,;n stua.ent przypa•
d '
800
• '
· że
a, na
mieszx:ancow, 3e •
l; wśród studEntow bylo 13
proc. mlodziez11 rabotniczej i
.
t
chłopskiej (przewaznie zresz ą
kulackiej), jeżt'l" w Polsce było ponad 23 pnc. calkowitych.
analfabetów - to o czym to
-:wiadczy? Ś,c;adczy to o tym,
że sanacja sta.rała się z wszyst
kich sil podni.eść cświatę i udostępnić ją rJbotnikom
chłopom, ale. widać, wtedy ro
botnicu i chłopi z jakichś tajemniczych
powodów
nie
chcieli.
Jeżeli natomiast w
Polsce
Ludowej, w państwie 25-milio
11owyrn mamy 82 wyższe uczelnie i 134 tys studentów, to
znaczy, że jeden student przypada na 200 mieszkańców, je•
żeli w Polsce I .udowej na uniwersytetach jzst 64 proc. mlo•
dzieży robotn~czej i chlopskiej,
jeżeli zlikwid?wany zostal
u
nas analfabetyzm - to o czym
to świadczy? Swiu.dczy o tym,
że władza ludowa stara się z
wszystkich sit zdusić oświatę,
nie dopuścić oo oświaty dzie<..i robotników i chlopów. Tu,!ko, że te dzieci jEdnak się jakoś na uniwersytety dostają _ prawdo~odr,bnie konspiracyjnie. A to nas zde-mas-kowa-li/
Wilczek

lnstutucJ· e
~

WYJBŚniaJ· ą
MOTOR NIE

DZIAŁA

W związku z notatką „Ch<:emy
wody i piasku", Wy>dz. Oświaty
Prez. R:'.ll wyjaśn!a, że motor, któ
ry zaopatruje przedsz.!tole w wodę, obsługuje
jes7JCze dwie Inne
posesje I dlatego nie może cza.sami d<>sta.r-czyć w<>dy.

SKRADZIONO kartę mel ZGUBIONO kartę melz O U B Y
dunkową,
zaświadc:Lenle du.nk:ową na
n•azwisko
ZGUBIONO k·arty mel- bra.kar&kie, legit, tramwa Ann,a Witkowska ul. Prą
dunitowe na nazwisko He jowe i inne dokumenty dzynskiego 34
lena D.ró:ildż i Józefa Kac na naz\vlisko Jan Lipski ZGUBIONO kartę melprzak zam. w LodZl ul. Berka Joselewdcza 6.
dunkową wraz z pokwiSanocka 6-8
ZGUBION·o --vlejściÓwkę towaniem na złożone do
ZGUBIONO _i_n_d-ek~s--n-r fabryczną Halina Kurza- kumenty. Nazwisko Wie·
616 wyd. przez Akademię wa ul. Limanowskiego 37 sława Kowalska, Pi-O'tr(13093-G)
Medyczną Wydzi.ał Lekar PRZYBŁĄKAŁ
się
pies kowska 79
ski w Łodzi na nazwiSko wilk ciemny, do odebra- - - - - - - - - - - Grażyna Mazur,
nia Więckowskiego 31-4 ZGUBIONO kartę melZGUBIONO legit. Domu Wiecznik
(13152-G) dunkową Józefa Sladkie
wicz
Zakątna
Akademickiego, kartę bi ZGUBIONO legit. studen 21 _ 20 Łódź, ul. (l
3llO-G)
blloteczną, bilet miesięcz cką na nazwi."'ko Andrzej
ny Han.na Bogm;z, By- Berg.lei 1 Maja 49
ZGUBIONO kartę melstrzycka X Dom Akade- _S_K_R"'A_D_Z_I_O_N_o=-k-a-rt_ę_m-el dunkową, pokwitowanie
m!~kl
(1290-G) dunl<ową nr J. IV 21078 na złożone dokumenty ZGUBIONO legit. Ubezp. pokwitowanie na złożone Eugeniusz Marcisz, Łódź,
Spał. na nazwisko Gene- dokumen1y Marianna Ję Kilińskieg-0_8_6-_1_1_ __
wefa Swie.rczyńska, Bato drasi.ak, Nowosolna, Wią ZGUBIONO kartę mel_rego 60 m. 2
(12975-G) czyńska 19
dunkową
nr H-XVI-224,
ZGUBIONO indeks PŁ ZGUBIONO
wejściówkę legit. Zw. Zaw. i legit.
4594. Nazwksko Maj Piotr fabryczną. Nazwisko Ro- Ubezpiecz. Społ. na nazwi
Kasztanowa 15
zalia Nowak, Polndnio- sko Wiesław Jagodziński.
SKRADZIONO kartę mel wa 86
(l30~7 ~9> ZGUBIONO kartę meldunkową, legtt sh.:!.bową SKRADZIONO legit. Zw. dunkową.
pokwitowanie
wyd. przez S<półdz. „Be- Zaw. 16661, TPP-R na na- na złożone dokument;!!,
ton'" Joel Bęczkowski o- zwlsko Leonard Okuń - na
n:•zwisko
Edward
raz kartę meldunkową Więckows.kiego 25
Grunwald.
Rywka Bęczkowska Wschodnia 14
ZGUBIONO
legit. Zw. ZGUBIONO kartę mel·
Zaw. na nazwisko Tokl1ń dunkową. Nazwisko KaZGUBIONO
legit. zw. &ka Helena Łódź, Nowot- ztmierz Wandachowicz.
Zaw. Nazwisko Henryk ki 28
(13022-G)
WaWlrzon.ek Choińska 2.
ZGUBIONO kartę melZGUBIONO leglt. wyd. dun.kową na nazwisko
ZGUBIONO zle'cenie do przez ZNP na nazwisko Daniela Sledzińska zam.
protezowni dentystycznej Jadwiga Koszańska, Hor- w Łodzi przy ul. Więc·
na nazwislrn Antoni Ma- tensji 17
(130Z5-G) kowskiego 52-28
.ślan.kiewicz ul. Odyń~a 19
ZGUBIONO
legit. zw. ZGUBIONO kartę melZGUBIONO kartę mel- Zaw. Anna Młynarczyk dunkową, pokwitowanie
dunkową oraz pokwitowa Południowa :lll-25
na złożone dokumenty onie na złożone dokumen- ZGUBIONO 2 karty mel- raz zwolnienie z procy
ty Walentyna Mielczarek dunkowe oraz pokwita- Zdzisław Roguz, KonopPatriotyczna 2'3
wanie na złożone doku nlckiej 15
(l312!ł-G)
UNIEWAZNIA--si_ę_s_k-ra-
menty na nazwisko Sta- ZGUBIONO kartę meldzioną pieczątkę o brzmle nisław Wróbel i Marian-I
dunkową Bronisława Kra
nilu „Centrala Spółdzielni na Wróbel uim. Łódź, Ła śniewska Nowotki 32-14.
Inwalidów
Oddział
na giewnicka 1-3
wojew. łódzkńe - Dyrek ZGUBIONO
leg!t. stu- ZGUBIONO kartę mel~Magier_!<iew!_cz_"_ denck~ PŁ. Nazwisko An\ dunkową Matylda TomaZGUBIONO zlecenie do drzej Głowacki
szewska Al. Kościuszki 69
protezowni dentystycznej
na nazwisko Koch Kazi- llłllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllll!lllll!lllllll!lllllllllllllllllllłlllllllłllR
WYUAJ(!; Uu;Lytu1 l'l"S)
miera, Mochnackiego 9
.l.:'!: YT(!;L.!'llK"
SKRADZioNO-leg-:- ubez- :!Redakc1a ł Adrnln1strec1a l.ód2 ul P•nt.rkowska as,
Pieczalni Spot„ zw. zaw. :!tel Centrala 283-00 Red Nacz 125-64 i;:odz przyj.
Prac. Sądu i Pro.k„ legit. §IZ-1! Sekretan odpow 204-75, 11odz przy! 10-12,
e:ospodarcn 141-10. dział sporUiw·v 208-95,
służbową 33
Prac. Sądu :riz1a1
_
dział mte1sk1 114-32 dział listów 143-80.
Wojew, kartę meldunko :i'~edak<'1•
rękopJsOw nie zwiaca ia treM t terminy
wą i pokwitowanie na zło
i
O&?ło112:eo ni" . bierz" <1dooW1edzlalnośc:1.
żone dok_umenty. NazwiPiotrkowska 98 te: 111-50 I 114-75.
sko Hahn.a K1 uszynska, :5 Dz!al o~łoszeń
· czynnv 11-lft w sot>oey 11-tf
Al. Kościuszki 37
S:Preoumnate ml"''"''"n• zl • 05. 1twarta1n11 Eł 12.15,
ZGUBIONO
wejściówkę 5Pfllrocznle
~ 24.30
nr:n>Jmu1a wszvstkte Urzedy
fabryczną
! legit.
Zw. :!• AgPn<'Je Poeztow" ora• ll•tono•z• mleti;.rv r wleJ•
zaw. na nazwisko Stefa- :l~y oa ter•nlP caleJ Pnl•kt
termlnłP do l5 ka:t•
ni.a Kowalrk:a Składowa :5
deao m ('A na okr~ n.::tc:t,..Dn:V
nr 18.
ll•dagn!P KOI Fflll'M RFO'\KCV.INR
(13125-G'
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Tę drogę wybraliśmy

Realizacja
wskazań

(Dokończenie

WKP(b)

Nie wolno zaprzepaścić

przez radzieckich
spor łowców

•

•

ostatn1eJ szansy

Rok 1948.
Wśród sportow.OOw ra.dzle-ckll-ch
nie ma nlewąłlp.llw.i-e anl Jednego
1Uwoodnlka, który nl.e wplsatby d<>
swego no·tesu teJ pa.miętinej daty.
W r<>ku tym bawiem partia posta
Wiła sportow{l()'.m ZSRR wa:ilne za·
danie do wykonania: podruLeść
wartośt rekordów radztee.kd-ch do
Kierownictwa
poziomu, w ty-ch
najwyższego
dziedzina-eh, gdzie wyinlkl nie by· 'karakich drużyn

Decyduiące punkty

Ogniwo :konsekwentnie dąży
do zdobycia tytułu mistrza
swej grupy.
Ostatniej szansy nie zaprze
paści chyba Włókniarz, który
gra w Łodzi z Gwardią, by
zdobyć dwa niemal bezcenne
punkty. Łodzianie mieli szczę'
ście w ostatnich latach do
Gwardii, zwłaszcza w spotkani.ach na własnym bo•isku Wy
grywali je wprawdzie z wielkim trudem i w nikłym stosunku, ale czy mo.żna się temu dziwić, że w tak krytycznej dl.a Włókniarza sytuacji cała Łódź czeka na powtórzenie .sukcesu.

w rozgrywkach ligowych

ly

najle.psŻe.

gowych z

uwagą

pił
sekcji
pierwszoliprzeglądają

świiadkami jedynie pęciu spot
gdyż
m:i.strzowskich,
kań

CWKS

rozegrał

już

poprzed-

oraz plan nio z Górnikiem-Radlin mecz
Od pamiętnej u-chwały Komilte- tabele rozgrywek,
tu Cenbraln.eg-0 WKP(b) w ąra pozostałych
mis- rewanżowy i korzystając z
meczów
wi.e sportu - minęły 4 lata.
trzow.skich, liczą punkty, sto- wolnego terminu go6cić bę
Wiele Jest dowodów na to, jak sunek bramek i układają pla- dzie u siebie piłkarzy czechoc>lbrzyml k.r<Mk naprzód zrobili ny strategiczne gry swych s~ow<icki•ch.
sportowcy te.go kraju, wypeln.iazespołów, gdyż w obecnie istW grupie I Budowlani w
.fąe wskaza•nia WKP(b),
Największe Jednalk postępy uc!Zy

sytuacji, zwłaszcza Gdańsku,
niejącej
jeżeli chodzi o drużyny, któ-

chcąc

utrzymać
muszą

swą pozycję
nL11 leklkoatle·<li. w ciągu tyci) e~te rym grozi spadek, każdy zdore-ch lat rekord gonił rekord, Nie·
mak.symalny
się na
zdobyć
strzelona
każda
zll-czona kh Hość figuruje wlę·c byty punkt,
wysiłek i po1konać chorzowczyn
się
okazać
może
na listach, a tylko dwa z ni·ch bramka
ską Unię, która coraz wyraż
(Jeden ustanowiony w 1948 ro1rn niikiem decydującym w ostaniej następuje im na pięty.
,
.
.
w Pols.ce przez znanego skoczka
pozostały do\ tecznym ~ozllczemu, ~s prze- Nie będzie to łatwym zadaw:1JWyż 1Uas"wa),
grana moze decydowac o spad niem, gdyż drużyna chorzowdziś rekordami ZSRR. w Inny-eh
ikonkure11JCjaeh wynl•kll ~be-cnych ku.
ska absolutnie nie zrezygnoo
czasem
ml·strzów
rad1l~eckkh
Sytuacja 111ie jest jeszcze wała ze swych aspiracji do
klasę punvyższają rezultaty l'e·
zupełnie wyjaśniona, ani od- mistrzowskiego tytułu.
kordzlstów z 1948 rorku.
pierwszych
obsady
i tak w biegu na 100 m sprlnte- nośnie
W Chorzowie Budowlani,
rzy_ - Sucharew I Sa.nadze osiąg- nueJSC w dwu grupach, ani
którzy postarali się ubiegłej
d
d
·
.
10,3 sek, W biegu t .
nęh wynl•li 0eC_Y
Z
~esz<;ze
ma
me
ez
slę
legitymuje
n.a 200 m Su-charew
niedzieli o największą nie.s'Po
czasem 21,3 sek. Ignatiew pr7..e· wanych auts1derow, choc w dziankę i z.wyciężyli w Pozbi.egł 400 m w czaisJ.e 47,4. Jeden obu grupach po kilka drużyn
z na,iJe.pszych długordy•stan~O'W· balansuje na krawędzi Ligi i naniu tamtejszego Kolejarza,
grają znów z Kolejarzem, ale
.
,
. · .
ców świata - Kazau-c·ew po•S.Jard•ają-c wspaittiały rekOll'd Europy w wydaJe się, ze za-cięta walka warszawskim.
Matematyczne
biegu na 3 km z przeszk<>!laml o utrzymanie się w Lidze bę obliczenia wskazują na to, że
KOHUT (Gwarctla)
dzie dużo ciekawsza i bar(<>za,s te.go rekordu wynooi 8:48,6) j~st również rekordzistą ZSRR w dzieJ' emocJ'onuJ·ąca niż wśród powinni wygrać gospoqarze,
•
,
,
biegu na 5.000 m.
Ile razy pytamy, jaki będzie
ale drużyna Łącza, Borucza i
dop1ero zespołow, ktore walczą o pal- Zelenay'a umie grać na wy- skład Włókniarza, sekretariat
niedawno
Anufrlew
~etknął się z bieżnią, a już dzię· mę pierwszeństwa.
jazdach, toteż nie zdziwimy odpowiada nam, że nie wiaki ni·ezwykł·ej &!•le woli l wytrwa
Za cztery dni
będz.iemy się zbytnio, gdy z Chorzowa domo, gdyż zestawienie druloścl w przeprowadzaniu systema
nadejdzie meldunek, donoszą- żyny montuje się dopiero w
tyczny-eh treningów, kierowany
przez dośwla,dc:rJony-ch trenerów
ostatniej chwiH. Nie należy
cy o sukcesie Kolejarza.
Kraju Ra,d, w biegu na 10.000 m
Krakowskie Ogniwo oku- jednak przypuszczać, by zaosiągnął czais 29:31,4.
ostatnią szły jakieś duże zmiany ..
pujące w tej chwili
I nie jest to ostatnte sł<„wo mło
Zb. Skib.
dego Anufr!ewa na ble-in!. Heino
będ7!ie starało .s.ię za
lokatę
Lipp p<>prawił swój r·ekord w ku·
na
wygrać
cenę
wszelką
U wynń-kle-m 16,98. Cybulenko rzu
swym własnym boisku z pozdl <>szca;epem 73,37. Szczerbak o w
Kolejarzem, jeżeli
nańskim
w tró.1•ske>ku o mało nie pr1leikroczyl 16 m. Zabra.kiło mu d'o tego
chce odsunąć od siebie widtylko 2 -cm.
Dz!ś powraca do Warszawy mo spadku.
Wydawać się by mogłe>, te wspa z Czechosłowacji drużyna Piłw grupie II rewelacyjny
nla!y pochód lekk<>atletów ra- karska CWKS a wraz z nią zespół
Z okazji „Tygodnia LPŻ"
bytomskiego Ogniwa,
dzieckich, związ~.ny je&t z lgl"Zy·
w dniu
skaml olimpl.l•skiml, ż.e po Igrzys- przybędzie drużyna ATK, któ- który nie zszedł w tym roku Ogniwo organizuje
kach nie będzie rekordów I czo· ra w niedzielę 12 bm. rozegra z boi&ka ani razu pokonany w dzisiejszym w sali przy ul.
łowi zawodni.cy obnioź.ą swój lot.
na stadionie Wojska ~ol*ie- grach mistrZ-Ows~ich, odwie- Zakątnej 82 o godz. 18 pokaz
Stalo się &dwrotnle. Po OUmpJ.a go w Warszawie
rewanżowe cizi Kraków, gdzie za prze- gimnastyczny swej sekcji.
dzie kruS>zą się ponowni.e stare
ciwnika będzie miał OWKS.
Jak wiadomo, Ogniwo porekordy ZSRR. Wyniki po·prawla- spotkanie z CWKS.
ją mętczyźnl. ale pod ty•m wzgle
Jak wiadomo, pierwszy mecz Wojskowi nie wygrali jeszcze siada najsilniejszą sekcję gim
de·m nie dają się zdystansować tych drużyn rozegrany w Pra-1 ani
meczu i wąt nastyczną na terenie Łodzi I
jednego
Roma50kowa wykreśla
lkol>iety,
z tabeol.I rekMdów nazwf,sko Dum dze zakończył się zwycięstwem pić należy, czy uda im się to popisy tego zespołu powinny
w niedzielę, zwłaszcza że wypaść bardzo ciekawie.
bad7,e, która wydawa,~a się j-edy- ATK 6:0.
ną ltobletą, zdolną do przekrorcz.e
n.la 50 m w rzude dyskiem. Zyhi
na po·orawia dwukrotnie własny
relcord świata w pchnięciu kulą.
Obetk le<kkoatletów -coraz lepsz.e
rezultaty &slągają pływa-cy, ,;tr,.,rl
cy, sztangi~! , reprezentanci innvch ,Jlvs-cyp\!n sportu, wypełnia
j~ rv w t.en s1>osób z booorem zaOstatnio baw!! w Łasku - jak
dania postawione Im w roku 1948
pisze nas.z korespondent - L. Bed
przez Ko.mltet centralny WKP(b).
słynny sttacz śląski,
narczyk Ludwik Meloresa . Na boisku Spój
ni dawał on dowody swej her'kuiesowe.i siły. Fenomen ten kruszył
Rysunek
ogniwa łańcucha, zgl.n.al żela.zne
prosty i nieskomplikowany.
sztaby, rozbijał pięścią kamie·
nie ...
A jednak pi;karze

leadera

j

Czy CWKS

weźmie rewanż

za

·o: 6

Na drążkach,
koniu kółkach

lruszy łańcuchy!
Czekamy
na rekord

Konkurs( sportowy
trzeba dłui?o i bacznie
go studiuwać.

mi•strzostwa ko·l ars•kle
W Szczeeinie &dbyly się dlugodystansowe
Oba tytuły miPo·l~Itf na to-rze w I<ątegoriarh: r i n oraz w Ili.
st.rzowsl<ie 1'dobyli łódiocy włók niane - Be·k w katego.ri•i I 1 Pija
now•sl<i w katego·rii 111.
Bardzo są za-dowolent z sukcesów, Jak widzLmy na zdję·ciu.

PREPlłlłflT

A'gaptt krędł się
Zapadnięoia zmroku.

kolo dwor-ca aź do
Wówczas skrył sJę

na koń-cu peronu 1 oczekiwał.

z

dala dobiegi głos lokomotywy, Na,dpod:;g towarowy, Aga·p it przeI sko-C"Zył na
czekał moment, sprężył się
tyln~ galeryj-kę e>statniego wa.gonu, wo!·
no to.rzącego się pociągu.
Uff, udało się - pomyślal,
Na najbli:i:szym przystanku - podą.g
zathymał się <laleoko od dworca. Nagle
ja •ny blas.k latarki oświe·tlił jego poJe:;;ażał

1tać.
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olimpijskie
na start
z okazjoi Swlęta Ludowego Woj
ska Polsl<riego, odbędą się w dttiu
paźdJZlernika o god'Z. 12 towarzyskie zawody piłka.l\skl•e ja•l<o
przedJme·cz spotka,nia o miJstrzo·
stwo I Ligi Gwa,rdia (Kra,ków) Wlók·nlarz (Lódź) pomiędzy dru·
ZS K<>leJa.rz a GWKS
żynami
12

(Łódź),

w prze-rwie tych zaw<>dów bę
dziemy świadkami biegu sztafet
<>limpijsltich o nagrodę prze-chodprzez dow6d-cę
ufundowa,ną
nią
garnizonu łódzkiego.
Zgloszen~a do tej sztafety mogą
kierować kluby l kola sportowe
do dnia u bm. do sekretariatu
GWKS (Łódź), Pla-c 9 Maja, przy
ul, 22 L1pea.

Akademicy
maszeru1ą

Wszyscy studenci Akademii Medycznej na.
tegorocznych
starcie
Jee-iennych,
Marszów
-które ndbędą się w nie12 b.m. Start
dzielę,
marszu przy ul. Warszawskiej o godz. 12.

Wtorki .bokserskie
.
organ1zu1e
ZS Gwardia

szykują nową
rozpalają odwetowe

wojn„

którzy

i zabor-

instynkty, odbudowujll
cze
Wehrmacht - i o tym pamiętać muS"imy zawsze. Wówczas trudności i braki dnia
codziennego, nie będą n<>.m
przysłaniać obrazu dotychcza
osiągnięć
wielkich
sowych
i perspektyw jasnej przy<>zło
ści.

Znlkla klę&ka bezro·bo-cia. Nastą
p.ll olbrzymi wzrost zatrudnl:mia
We wszystkLch zawoda.<:h d.Ja męż
czym, kobl-et i młodzieży. Setki
ma-lorolnych lub be:zrcJtyislę·cy
ny-ch -chłe>pów I młodzieży -chłop
skliej znalazly zatrudnienie w prze
myśle i budownictwie, Dzięki roz
woj&wl przemy·stu, ludność wl·cJska uzySkała stały, -coraz bardzieJ
chlo•nny ryne•k zbytu na swe pro
dUikty, Inteligen-cja pra-cująca otrzymała wsze-ch.stronne moźl!woś
ci pra,cy, nauki I zastosowania
swych umi·eJętmości. Poziom kultu
ralnv na&Zego ży·cia p&dnlós! się
.również niepoml.ernl·e.
Wid•zą,c, Ile Je•sz.cze no7lostalo do
z~o·blenJa, aby podnl-eść ·stopę ży
nie zapomlnaJ•
C1ową w Polsce my, żeśmy &slągnęU już nlemało.

• * •

perspektywy nasze są coraz śmielsze, coraz wspanialsze.
rozbud'Owa przePotężna
mysłu - z górą 10-krotny jego wzrost do r. 1960 w porównaniu z poziomem przedwojen
nym. Wszechstronna rozbudowa bazy surowcowej pod
kątem najpełniejszego wykobogactw
rzystarna naszych
naturalnych· węgla, rud że
laznych, ropy naftowej. metali
nieżelaznycl , soli potasowych
i innych.
Podjęcie wielkich budów:
olbrzymich zapór i elektrowni" wodnych, kanałów żeglu
gowych, regulacji rzek, które
warunki
zn.ienią zai.Sadniczo
rozwoju całych obszarów naszego kraju. Rozwinięcie na
niż dotychczas skalę
szerszą
mieszkaniowebudownictwa
go, całkowite zakończenie odbudowy Warszawy, Gdańska,
Szczecina i Wrocławia, ukoń
czenie budowy dwóch nowych miast: Nowej Huty i
Wspaniałe
Tych.
Nowych
perspektywy rozw<Jju Ziem
Dalsza szybka
Odzyskanych.
rozbudowa szkolnictwa i zapewnienie każdemu dziecku
w zakresie co
wykształcenia
najmrueJ pełnej szkoły 7-kla
sowej, a w więk.szych miastach i osiedlach przemysło
wych W6zystkim dzieciom wy

kształcenia

średniego.

Oto wyniki przemian społe
czno-gospodarczych, oto wyniki naszego 8-letniego trudu,
jedynie
ale
oto niełatwa,
słuszna droga naszego narodu.
Tym szybciej po tej drodze
iść będziemy do celu, im bardziej świadoma i silna będzie
jedność Polr,ków.
życzą
Skłócenia i rozbicia
nam bowiem wrogowie - my
sobie samym życzymy jedno-

f,ódzka Gwardia organizuje
wt-o·l'ki bokseTs.kie dla młodzieży
s;1,kolnej w sali przy ul. Nawrot 27.
Treningi i spotkani.a odbywać się
będą o godz. 18. Zapisy na miejscu.
Równocześnie Gwardia pragnąc
treningów
możliwość
udostępnić
bokserskich młodzieży szlrnineJ
uczęszczającej na naukę w godz.inach popołudni-owy<:h, organizuje
we wtorkd, czwa.rtki i sobo·ty treningi w godzinach ranny,ch, w
sali p.rzy ul. Stalina 17 od godz. ści.
10.30 do 12.15.
Jej widomym wyrazem bę

dzie masowy udział w wybowspólnLe z dl1jata.C"Zami
A my
rach do Sejmu pod sztandawszędz:e
sportowymi szukamy
Jak Polska długa i szeroka talen·
rem Frontu Narodowego, pod
tów sportowych. Okazuje się, ze
Bolesława.
pnewodnlctwem
jest taki. Mel-o res& łamie żelazne
T. D.
Bieruta.
sztaby, kruszy pięścią kamienie.
uczczą d-zl·eń
TenisiśCi stołowi
Nasze wymagania pod jego a.dre- Swięta Ludowego Wojska Polskie
sem są o wiele skromnie,jsze. go towarzy!lkim spotkaniem pog<:Lyby między KS przy ZPW im. 9 Maja,
Cieszylibyśmy się ba•rdzo,
siłacz ślą:.ki zaczął specjaliwwać a wicemistrzem Łoozi KS Spójnia
w po~noszeniu nr 326. Spotkanie rozeg.rane zosta
się, powi·edzmy,
ciężarów i skruszył w przyszłoś~i nie
w dniu dzisi.ejszyn". o godz.
tylko jeden z rekordów -0hmp1J- 17.30 w sali Spójni w Helenowie.
skich.
Premia Zł 5.ooo 30037 129904
W drużyni·e Spójni wystąp! Kry
gier Bednarek i Sz·ofel. Najlep- 199562 493258 880267 899569 964702
Premia Zł 1.000 38032 58862 58864
szy~ zawodnikiem KS im. 9 Ma214558 320555 410631
96063 108991
ja jest Suoeł.

w ruch

rakietki

że

aby
trafnie
rozwiązać
najbłibzy

ISzłafety

Pójdą

wprowadzi!, na boisko
taki ch::.os,

nasz

ze str. 7)
naszej pracy w całej
pozostają,
pełni 1 bez reszty
służą i służyć będą gospodarce narodowej i wszystkim jej
Musimy mieć
obywatelom.
świadomość tego pełną
musimy mleć świadomość, że
nasze trudności, braki i wydotklirzeczenia, częstokroć
we, że nasze niedostateczne
cena,
to
zarobki
jeszcze
jakiej wymaga budownictwo
naszej siły, naszego dobrobytu, naszego jutra.
Musimy mieć równld §wia
domość tego, że proponowane
przez domorosłych znachorów
podsuwane
lub skwapliwie
nam przez jawnych czy zaka.pturzonych wrogów recepty na uniknięcie trudności,
ofiar i wyrzeczeń, w postaci
zaniechania przez nas uprzemysłowienia kraju lub zwolnienia jego tempa, oznaczają
nic innego, jak właśnie, nawrót do słabości t biedy, prze
rozwokreślenie perspektyw
jowych.
to w interooi-e tych,
Leży
owoce

(255&~

Agapit

zerwał

się,

oślepiony

I przcira-

żetny.

- Tytko sp<>kojnle, pa-nie pa,saier. Do
sypia,Ine·go pa.n eh-ciał, ezy wystar-czy
druga J<la,sa? La,tarka zga.sla.
- Ależ ja„.
przed sobą dw6ch
zobaczył
Agapit
oberwań.ców w znisz.czo.ny·ch cyk.hstówkach.
- To nie ko•nduktorzy - odet-chnąl z
ulgą. a tymczasem wyż&Zy z nkh ciąg·
nął dalej:

•• ł'ITA••

Losov1anfe

Pożyczki

(22)

- Pan hrabia pozwoli się przedstawił.
Oto Rnman de grają-ce Idszkis, a tu nipodpi•sany Fe.Juś herbu Tramp, zna·
ny w kraju I za granicą p<>dróżnik, który cbiwnym tylko przypadki·em nie je~t
dyrektorem, bo o·d paru lat wszystk.i·e
miejsca z-ajęte.
Pozwolę sobie zauważyć, że <!2ais jest
drogi, a za dwl e g&d:oiny może być kontra.Ja wagom1 - radzę więc bez zwlorkl
zawołać slu:i:bę i zarsiąść do wde<:.Zerzy żej

mówi'! Feluś, rzu-cają.c wymowne SIJ>Ojrze
nie na tabołek Agapita.
Agapit -choć oszołomiony zaśmiał s.lę.
- Siadaj-ci-e, -co mam to się podzJelę.
z rozmowy dowiedział się, że przygod
ni towa.rzysz.e podróży O·d clwócb lat tak
wędru,!ą w pos'.l:.u.kiwanlu ja,klejś pracy,
Znali oni do.skonale wszelkie sposo·by
unikain.ia spotkania z przedstawiclela.ml
kolei, toteż .Już na.stępn.e!l'o dnia Agapit
zua.Iaz.1 się na uli<:a-ch Wa,rszawy,

413355 514345
6678u2 573711
965981

Narodowej

537764
685835

542178
122297

639088
837007

Premia zł 500 25~20 44514 62107
68251 68290 108993 123343 146048 nonrs
170098 199475 214552 267240 2789!'8
299283 2992811 320557 320560 410633
413353 416872 442105 504170 528133
542171 M~831 546836 55~925 553930
576942 577945 577949 589673 596894
6()1858 637242 718021 752058 754971
845258 847323 8W784
785234 837008
9r,0111 978153 997246
886813 935617
Premia zł 250 1013 1014 23532
23533 23537 30731 30734 31537 43955
49927 69970 74493 88883 101157 112979
126274 137428 137429
113066 120281
1517'19 173381 173386 190953 190957
220604 220608 230412 230418 230419
246678 260044 285371 303336 303338
316009 317842 317843 323711 323717
373916
359081 359C82 359067 373911
389811 389818 389819 443891 456993
474475 483837 483840 490030 514450
544683 549031 549-035 551080 561975
580020 587983 5967?.2 600168 624723
642158 645549 650539 660613 G70'i72
670575 670378 672042 691423 691430
753171 753173 762847
722196 745798
770892 803172 803174 80~175 8()3178
8b3731 803734 803735 81656-0 835194
858295 858617 81:1733 88o8DI 885804
890611 89-0613 891976 891977 894676
894677 913946 928172 931903 95!!973
953977 955143 958633 970083 970086
9722ij3 972.208 977904 991932

