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Odpowiedź marsz: Sokołowskieuo
na protest gen. Clayą
Pełna akcepłac:2

BERlIN PAP, W związku z pmtestem, zgł~
1'7onym prZPl !len, Claya pTzpcjwko mowie, ja
zagraniczn(.~
ką w"głosił w B~rlinie l'rzec!slawiclel adminiwewnętrznej
~\kl'
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tnim posiNI7.eniu sOl\t~7mrzp.i ri.'dy kontroli za
wn l(?~Ip.nlP
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brał fJłos dow6d,.a wdzif'("ki-l! woj .. k okup:i'
111orl7.ielnieniR BUl'l1W, oraz wyraZR nRd zieję. jak wiadomo, os1re protesty w Hollywood.
cyjn rh w Niemczech marsz. So'·ołov;skl.
że odbywające się obecnie perirakt<łcje umożNa~tąpić ma l'eol'ganiz::łcj::t ~il zbrojnych na
liwia przf'dslawienie prO,ipktu ustawy w ba7.ie pokojowej. Pop'erana będzie rekrulaOświadezył on, że mowl\' pułk TulpanowI!
spnl\.vie nadani" Cejlonowi nowych praw cją ochotników. Wśród szeregu innych ustaw nic ni" można zarzucić, qdvż wyst.apil on je·
dynio przeciwko infrygom reakcyjnych mono·
autQnomicznych w ramach wspólnoty bry- mowa t.ronowa zapowiada ref.ormy sądow- polistów amerykdń~kjf h, kłóT1y clldeHby na
ty.i~kiej.
nictwa karnego w Anglii i Walii.
nowo pogrążyć świat w oc1m~i },rwawej wo.
Specjalna u~lC1wa ma zagwarantować wyZ kolei zapowiedziano wniesienie pl'o,iekfu jelmej kąpieli.
/
i'wietJanie odpowiedniego odsetka filmów ustawy w sprnwie upaństwo'wienia produk"Jak sadzę - po 'Ilerlzi,,1 nlfUSZ Sokolow.
brytyjskich. pozost2k to w związku 7. Zf\r7ą cJI i dystrybucji gazu w ramach planu koor- ski - gen', Clay nie 'lechcE' broni(' tych indzenlami kryzysowymi k1óre obciqżyły po-: dynacji przemy~lów enprgetycznych.
I ryg, o których vl'spomńiał IHllk. Tulp no .v".

LONDYN (PAP). WP. wtorek nil ohv;nciu
parl:.mentu król J"'rzy VI odczyl 1Il ~W,! mowę
trono',uą w obecności członków
Izby Gmin
i Izby Lordow,
Na wBtępie król rlokonRł dluż~zego przcqlądu ustaw
zapr:>jektowanych przez Tllqd
W ce~u zwalczl'nia
kj'Yzy~u
,e:o',pod?,r(:zego.
Rzad c1aży.: nędz;!' przede wszys1kim do zrów
110\ażenia
bilansu platniczf'go
zwłaSZCZR
drogą wzmor.enia "ksportu. Zamierza on 1'07.winać krajową produkcję ar1ykułów żywno-
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3ciowych, 01'a7. wykorzystać ~we uprawni eniR w dzierizinie kontroli pracy, celem skierowani" sil roboc7..vch do p;'zemysłów podstawow~'ch,
Wni('sion~' tE'Ż będzie
projekt
ustawy zmipl'z:::jący do )7,nudowania produkcji na tf'\'pnip całego imperium. Plan uzyskam'l \viększf'J 'lości Rrlykulów żywnościo
wych i ~urow.'ów z zai!rrtnicy wymaga zawal'ciCl llmów nlugotermin owych z państwaNO'WY JORK PAP. - Jak już donosiliśmi ;:~lr0r~ki mi.
W dzieci .inie sto~\lnków 7. innymi pań~twa- my, na poniedziałkowym plenarnym po!;iedze
niu zgromadzenia ambasador Lange przedsta··
mi mowa trrmowa 7<1powiadfl . ż" rząd brytY.jwił projekt rezolucji polskiej,
wzywającej
ski h!';ozi" mdal brllł !lIt:t,iat w pracach mul członków ONZ do wycofania swych wojsk.
!ld l.: !~lnv'ą JE lrop~' .
7,apoczalkowanych na misji i in;;lruklorów wojskowych z Grecji.
!)~t"tm€J konferenCji y.; Pary;i;u i .. II c?;vn i
W mowie swej ambasador Lange ponow.,
~'?<:~:Et~o, CI' jest w .iego mocy dl" poparda nie dokonał pr7.E'glądu tzw. problemu grec-

Amh. Lange

•

przedłożył pro,~ekt
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nowej rezoiucjl na zfI!fomadzelliu generalnym O. N. Z.

aU!l'losaskic nie IIważał3' sytuacji w Grcc.ji za ~ mocarslw. Na~tępnie wniesiono sprawę grecniepoltojące oraz nie miały żadnydl zastrze- ką na obccne z/2Tomadzcnip. IniCjatorzy nażell. co do stosunków między Grccją a jej są- gonki na sąsiadów Grecji uczynili \vszystko,
silldami.
ab~' nie dopuścić do porozumienia I'tron. UdaDopiero w grudniu nb. roku rząd grecki, jo ;;ię im pn:efol'~ować Swe sl.ant.'wisko w kozdając sobie sprawę z niemozności opanowa- mi. ji politycznrj, czcgo wynikiem iezt powonia syhlRcji polit.YCZI1Pj wpwn.ątrz kraju. zde- ł:mic do życia nowcj komi~.ii balhtn .. l"iel, któ
cydowa! ~ię n" o~kar7.enie swych ~ą!;iadńw o ra będzie usiłOWAła ingerować w zycie weinlprwencje w Grecji, aby w ten ~posób ukryć wnętrzne ~ąf<iildów Grecji.
prcjej;:!o" ~formllłowlln:v{'h na te.j kOllfenm-1 kiego. który od .lat blisko dw~ch zajmuje się własną, cora.z większą niemoQ oraz coraz .jaKomisja owa ollwiRdcz;;ł amba.,adot'
eji" . .Jak OS\\'i8r!CZi'l mowfl tronowa, trudnoRci ONZ. Pl'zypOm1l18Ją c POCZątkl sprawy grec- sluawslI:q innterwencJę w Grecji xe stlony Lange - nie ma nic wspólnego z duchem
.
,
. . kiPj w ONZ, ambasador Lange zwrócił uwagę
na drorlze do w~polnr<lcy ) por07.lumema ,. na 'fakt, że w ciągu ub. roku jedynie państwa państw zachodnich.
kompromisu i pojednania i /lie może prowa"
mil'dz~'narnflo\V!"!to umocniły r7.ad bryty.i~ki slowiańskie wskazywały światu i Narodom
W momencie tym Pol~ka, pragnąc jak naj- dzić clo poprawy stosunków mi~flzy Grecją :r
sr..\'b~7.e"o zalatwienia spraw\.' greckieJ', \'lzic,ła inn;vmi llaństwami bałkańsl,iml.
't\ c1"cyz.ji p')IJip)"'niR ONZ; i nukania ta drogą
Zjednocwnym na niebezpieczny roz.wój sytu,T
...
jak najżywszy udział w formowaniu bałkanSprawie greckiej nadano osta(eczme chaśrodko'" p"',słęh:cnia 'Nzajcmnpgo zaufania.
acji w Grecji. grożący pokojowym sto~unkoffi
rakier zmow
sld
.
l li
. d
międ7,ynarodowym.
skiej komisji śledczej, a następnie w łonie tej
y, . erOWanl",l przl'c w 'o Je .. Z~~vie jak n<=tjpo'va?:niC'jsze nadzieje komisji starała się określić prawdziwe oblicze nemu z wielkich mocarstw. Zd;:Jjąc sobie z
g10si mowf' lron">"'''ł - ;i:. n1'dcho~lząca konW okresie tym mocarstwa zachodnie. wy- s.vtuacji w Grecji.
tego sprawę, Polska w komisji te.i. które.l poferencja ministrów ~praw 7.agranicznych do- ~lępujące obecnie w roli obrońców pokoju
Jednakże jedno z mocarstw prr.eszło do 0- wołanie jest sprzezne z t:elami i strukturą
prowadzi do porozumienia. które umożliwi I światowego, odrzucali wszelkie przedstawione l.wartej interwencji w sprawy greckie, co ONZ, nie w!',f.mie ud?:iału. T~'m nie m'1iej PnI
stworzenie rlemokratycznyc,l i sam')wyslar- narodom zjednoczonym propozycje, zmierza- wpłynęło ujemnie na przebieg prac komisji ska jcs7,cze podejmuje inicjatywę, , :'stępu;Jąc
c:aln;łCh Niemiec. nie zagraż'1jacych bezpie- jące do pokojowego załatwienia sprawy grec- bałkańskiej. Większość tej komisji. rozpoczę- o ewakuację wojsk obcych z Grpc,ii. PGIska
czenstwp :,<wlata, j?k równiE'ź zadowalające kiej.
la gromadzenie materiału na poparcie oskar- powołuJe się na opinię dem(ll{rat~'cznych kół
zaJ.a h viel1if' spr'1W~' sytuac,ii międzynarodowej
Delegat POlRki podkreślił fakt niedotrzy- żeń greckich w sprawie rzekomej ingerencji gr!'ckich, które wielokrotnie stwierdzały, te
Austrii. Uf'll'[1 również. że wkrótce uda sie mania zobowiązań brytyjskich, zło7.onych pu- jej sąsiadów.
rozwiązanie sprawy jest mo?liwe dzip.ld ewa.l!a'''rzeć : l'Rktat pokojo\"y z Japon ią· który bUcznie w styczniu i lutym ub. roku przez
Pewne grupy członków ONZ w ciągu ostat kuaeji tych wojsk, przeprowadzeniu wolnych
przycz.yni 8ię do óohrobylu wszyr. tkich kra- rząd bryt~'.iski. o wycofaniu wojsk brytyjskich nich kilku miesięcy torpedowały w Radzie wyborów j powołaniu rządu I{Qalic·~'.il1ego .
.ló,,' Dalpki"go Wschoriu".
? Grecji
natychmiast po w;vborach w tym ł Bezpieczeństwa wszelkie próby kompromisu,
PRZETARG
P,'zf>chod7ac rio ~praw brv.·h.·.J·ski!>.)· wpsólno- kraju, :jak również wskazał na to, że aż- do pragnąc z debaty greckiej ukuć kapitał
P
•
t
, ans wowe Zakłady PrzcłllJsłu P;:;iegrudnia uh. roku ani rzą.d grecki, ani l'zą.dy polityczny przeciwko jednemu ~ .wielkich
'
1!i!!R111!1!1!
.__~_____~~~______~';.,;;.;..:"--;;''''';';;;'''';'''''
'
whuskiego Nr ~~ w~o.dz1. AJ.~Kn~cilliózIł:
•
Iti 23/25 OgłllSzają przetarg nipograni·
e?:OII:'" na usunięcie gl;)'m~ó
w lln"e, ~\
od ul. WÓlczańskie.i 40/42.
.rff
Oferty w zalRkow"nych J,op l't~,ch
cOdziennym
"Głosu'
bez znaków firmowyr:h z napj~em .. Oferta na usunięcie gzymsów' mllezy
Wczoraj wiecz.orem w lokalu redakcji "Glo
~kładać w WydziRle
Ruchu do n.nia
su" - Łódź, Piotrkowska 86. - rozlosowana
28.10. 47 r. Itodz. 9,30.
.
została kolejna premia naszego konkul'SU coLONJ)YN. (f> AP). Na poniedziałko- sytuacji tych te-renów i poglądów miejK('Imis:vjn~ otwarcie pff'rt na. lap! w
\i11enneg n z dnia HI,X,47
wym posiedzf'l1iu konferencji zastępców ~co~~j lud~~ści. Kwest~ę k.~lejności, w
dniu 2!U O. 47 r. godz. 10.
ZEGAREK NA RĘKĘ
ministrów spraw zagranicznych Wiel- Ja~leJ kO~lsJa me: .OdWIPdzlC ~yłe wloWadium przetargowe w V;~ sokoki
r
k' d
ł r • b
HkIe kolome - LlbIę, Erytree l SomRh,
·
.
C
k leJ zwor" l O••spraw
n
h H 8 l'ma. S 7,c?esza,
. k zam w l' ,0',17.1.
.J'
przvsz
OSCI y- pozostaWIOno
.
. , uznanla,
. pomewaz
.
:i..<i .OOO 71 należy wpłac:ić de:> Banku Nav.rygrał
_ . 8 O,
'
"_.'.
do Jej
rodowego na konto firmy r 28. Kvit
ul. ChG!!l1oilSki~.go 10 m 1. pracownica Pań- . łych kOlOniI WłO:';~ICh p~wołano komI:Ję zastępcy minigtrów nic osiągnęli poro7. opłaty wadium należy dołączyć' d') ostwcwych
Z 6
zumienia \\' tym
jeferty.
w Łodzi ul. Siedlecka l.
ktora ma udac Slę do tych kolonu. !{o- dnak komisja nie, poweźmie decyzji do
Ślppy ko~ztol'~'S i wsz"lkir' H\iormaOb. Szczeszak pl'O~ZO'C';ł jP!\t o przybycie do misja ma dostarczyć zastępcom minl- środy, sprawa tR wróci do zastępców
cJP udzip.IR Wydzial Ruchu uj, AL K')ś
duszki 2312;-'.
10145
'la~Zej red8kcji w gooz od l6-ej do l8-ej.
strów koniecznych danych W sprawie ministrów.
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Zakladćw PrzF>mysłu Wełnionego Iba?awczą. skł~d~Jącą SIę

zastępców

czł~~kow,

Wielkie Czwórki

w7.ględ7,ie. Jeżeli

S'P0tka\\'~z~: kmldukt.ora . l?odzielił się

I

im przedziale, ]Jw1!ł p'fpicl'()S,. le:1l,,!ie
do f,lO- wcrto,,·al zahra'le z sobą g'12'ety l '." ą·
żli;\'ości podejrzanej wirsiy w 'Jego przeżki, !'pc},(dądal lirzez okno i znó ~r l1Chl
dZlale.
nie kOllCl.enic. l 'ikt go Ilit· 'He ('k( ił, likt
. Konduldor. ze źle llkrnvanvm 7dzh, ie- nie I.a:.rln,'dał do j.ego prl..eCll ,ll;]. 0111 I rzollle.m, \\y!;lll:hal nn',,·any-ch słó", LeOll- ne~() \1(1 o;:z:klarw,::h cirzwi:1 11 napi 1'1:tJeJewa .. SpojFutł llwainie ' na llie~o ..Z "zarczcr\\'o,,"aIlY", Dopiero llrzed ,detego SPOJrr.enla nie trudno 'było WywnlO ezorcD1l!{ly zn1ldziło 1\111 się siecl~f'nie.
skować. i.:ż słowa Lcontiejc\\'<l nie wzJJi!- w'yszcdl na korytarz. ~ tal prl.Y ok'1ie i
dziłv w nim większego zaufania. Zmic- zapalając l)apicro:;a r{)Zcrrz,lł "i'c c1ooKorzył );0 SCC'l)t~-CZllYIll wt:rokiem od ~tóll la. Zohac;;vl jakieś uwic kobiety, kt6re
cia glo\\y i, l1'wa'Ż,dąc ijHawdo[loc!QIJnie z.auwaiył jl1V, ~' Cz'ĆoJahil'r1'ku, gdy \\~ia 
za 'Podchmie l·oneg,o, powiedzial:
dały do ']lochgIl. Ni!! /.<1 i11 i en i ł z ni 11l .iIi!
- Zapewlle, przywidziało sic pan'll. słowa, hl) nie l11i(łł Jw telIIII n,tll111k j,,~e 
.fc''lzcze raz obrzucił gO ·had:l '" '--m s)Joj- ~() PO\\ odn. Zre·:-;z ta. nie hyło lo \\ .:ego
rt:e,niem i, wkońeu l!'Pe\\"niając ~i(', że pa przyzwy'Czaje'niach Z;I" iCi'ać IJrzy;:;oc]ne
sałŻe'r istotnie nie za~lądat do kicii'zka. znaiomości. Nawet ni~ch nie m,·ś~ał o
"' -J'cz uwał PO ·pro'ltll fizycznie. żecoś~ robi, POCią:gM,I je gwałto\\"lIje k!1l sobie. ci'Cl,tgna;ł ,daleó: - Przecie'?; 'llrzwi do kon' LLy;nś podohny'n!. Jcun.;·k. nlimCl wolI.
niez.rozumialego. a mi mo to groź;jego, I \V tualetce, nacllylona nad: u:m:i'\v~1ką tarza były zamkniGl0 z jednej <strOllY, a dHa \\ o·dopodobnie z. 11111.1ów - z\\r6cił na
WISI w .powietJ:z'lI. Rył bardzo Z111eCW)1y, stala ubrana w jaką'ś h"1'\"II<1. pilŹamę O- z drll,gieJj - stałem 1HZez, cały CZaS l}[Z.~f nic llwa~.
WH}C poloivł się i 1i~ito\\',1'l z,a:nąc. Uko- sienina, Ze zdziwieniem pO'dniosla na nie wcjściu d,o \\'a~Ol1l1. 'vV koo·ta'fZll, jak
Jedna z ko.biethyła ]117 H'lrSZa, dmga
ły~.any miilrOWym :;;tllkOlew k{')!, sam nie go oczy. SpOjrzenia ich ~ię spolkały.
,Il(ł 'n sam zallważ~,"t, nie hylo żywej duszy.
,
.
.
.
'
mlodil. SICli':iZa miała re;;111arne ry'sy ze
:viedzlal kIedy Ilogrą,żył sie, \\ clęiknn
- Na1llrawdę bardzo· lJ(lna 11I'lef)r~- Ba~aż cały, Proszę hJ;ć 7.1Ipe!nie s,poko.j- ~lad<lll1i millhlJlej IIr(ld~, \\"\ ~lądała barsm~..
.
. "
sza'm - powi~działa. _ To c'llv/ha ja na- nYI11. U 11aS nie krad~lą· Tyje llrzec1 \\'oj- dZfl dohrodus7.l1ie, jak \\ ~ glo,lt[aja poczci.
POZll'ą noc~ nagle oC.knał SIę .1 znow wy- na llieclwCl'c ohuDziłam. Prze'c~hoclząc _ lIą przewozili~lIIY cudzozie1l1ców, Bn, ll- we stare babciecr,y CIOtki. ilModa posia.
czuł. wyrazne, złowI>cszcze I natarczy,.'
/.
. .'
o waża pan, jest to linia miQclzynarodo\\'(1
we S!j)o~rzenie czyicJh'ś nie\dcl 'l ;alnych 0- b?'k pa~sJ(t(:g.o przedZIału, poz~rohlam ~o _ Moskwa _ Wład~'\Yosl()k. I wiSzytsko dala intcre~lIIjąq i efektowJ1ą twarz. na
,ozu. Dotknął machinalnie ręka czoła i Po hle S'pO'j rzec przez zybk~b gdyiZ była nle- było za \VSt:e w 'Porzątl kil. li.~ogo 11 i~dy której jaśniej za ry 'ow)!wal si~ wp!:;.",'
CZUf krople zJlmnelgo ]10tU. Spuścił no'g i ~as~'oni~ta. Czy nie 1na,;pan przypadkieln~ nie okradli. CZY mOlina jllż ])oś.cicl z;!- sccny. Tylko <lrtY'~cj posiadaią C{)S takl·e"
S ,rr)\''''
k
d 110 I11 ...."'ł owy ?. }:l,al! l hrać z przed'zi a łu '? Cz~' p<l11 będzie jC'''z' .,!.'o w twarz"J
{)c·',aclt.
co .'Ie rc·.IL'11i od i'"'lna k ołysz'8,1Ca się poLlo
,/"'ki"''''
,- . .: 0
v,,; Z Ił o
" ,
"
1 ,gę. zal-' t 3naWlaJac
SIę na·d tyun, kto wła'~ci\\ie i \\' jaki spo- ~lIbo\\'(\ s!!'asznic .cierpi. 0krOlpnie boli czt' s1Ja!?
n~ clt ·kobict. Ohi e pilnie J'{17.n1ilWi,lIy przy
80b mógł go śIledzlć, \\1 przedzirJJe prócz Ją, gl.owa. lo nrawd(l'Po'rlo'bllle']\i~tek :0;])0
JeU'nak ten \\,yjp~'de,k nie r'oz'Wi;:t! nie- Jaźnie międz3 t'oh'l,. Do Leontle\\.J dola-'
niego ni'kngo nie było. Widziat Lo wyra- tkanla z panem. Tyle wspomnlen i tyle pokohl Le'o nticj{'wa. Odwrotnie. W/.lll1)~- I~'\\aly my",ki tej OŻJ \ innej lozmowy.
źnJ€. '\V-sr.siłkiem wo1i zmusił iP.l dO' 11a- wzrnszenla.
nil go,choci<1:t inżynier z lIatllry swojej Z Iliektón·-ch, II!'h szal1Y'h 'Plzez niego
rzucenia płasl!leza I t.hliiel1 a się o,stroż'nie
- Jest mi niew:I'mo\\"nie przykro, ale' był człowiekiem zrÓ\\ ll(J\\,ażony'111 i nie ",łów, mó:.;ł się zorientować, że stars.za 'Pa
, na pa'l'cadh 00 drz'wi. Powoli otworzył niestety nie mam przy ~o.hie ;~a'dnych !e-' latwo .pod'dai::tc~'lń l'ii-e, Wjl)YWOm taki~1t 111 l ardz() nic)Jokni!a ~i\ {) Ind,1. Już (jd
drzwi i \vy;ir;;ał Ilil korytarz. Rył p!lsiy. kar~t\\'. - otl:[l()\\'ic'd7,ii11 Leo1ltie,iew. ZłI-' d'mhnn,;tek. ,I-;'olllie - PI1111:,'ślał _ pc
- "~/l\~C) O,;1SI1 nil d'1\\·'11 hdlll"gH Z.l']·
Ostro,irllc sfą.pa.j,\l: /)1'/e~/ec!'l \\ ;;:dlUQ; ko- llelni e jl1; 11'i-I)(1knjonv eo do powndó\\ Wilie r:' ," . '; -'~'\I\ Uli ~if" ·.
. \ .·i·l I) ~oh l ' .~\'c"l(1 p, at/?rka pro
rytarza. p(}rJ.~?~' dl \lo "r"wic . , .~ tllaJf'~y i. sW,ego b(d"':,:<t~,\' ne;rn <:trach\!. - "'ożel
DI.:~I'1.'<
.. i'I ';::n i (' ~C' .11 )0."'1' .h;]
. I' " .... n,', .,.
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sekretarz KOinitetu Gent mlnego Wszechzwiązkowej Partii Ko-

munistycznej (bolszewikÓ'W).
szyzmem, oraz dojścia do władzy no- ponła, Anglia, St, Zjednoczone, F'ranwych sił lUdowych, sil, które wysunę- cja i Włochy) trzy odpadły w wyniku
1y się na czoło walki z hitlerowskim klęskil wojennej (Niemcy, WIoery, Janajeźdźcą, W krajach tych doszli do ,p{)nia). francja również została osławła,dzy przedstawiciele robotników biona i straciła swoja dawne zna,czechłopów i postępowej inteligencji, nie jako wielkie mocarstwo, Zostały
Niepomiernie wzr6sł autorytet I wpływ więc dwa tyUtO "wielkie" światowe
klasy robotniczel w narodzie, ponIe· mocarstwa imperialistyczne ~,
waż okazała się najbardziej bohater- Zjednoczone i Anglia,
ską, naJbardziej konsekweJ"łną I bezd I
kompromisową w walce li napastnl·
Pozycja Anglii na wąt ona
kłem faszystowskim,
Ale pozyoja jednegO z nich _ AngUi

Newy typ naAslwa - republika ludowa
Nowa demo~uatyczna władza w Jugosławił, BUłgarii, Rumunii, Polsce,
Czechosłowacji, na Węgrzech, w AlbanU, potrafiła w oparciu o masy ludowe, w kr6tkim czasie dokonać takich postępowych demokratycznych
przeobraie:6, lakich burżuazyjna de-

mokracJa Ju! nie potrafi dokonać.
BeforlDa rolna oddała ziemię chlo·
pom I zllkwidowała klasę obszarni·
k6w. Uncnodowienie wielkiego prze·
mysłu I bank6w, konfiskata własności
zdrajców, współpracujących z Niem·
ccunl, gruntownie podważyły pozycje
kapliału monopolistycznego w tych
krajach I wyzwoliły masy ludowe z
Jarzma Imperializmu W ten sposób
stworzona została, podstawa państwowej, ogólnonarodowej własności, stwo
nony zQ8tał nowy typ państwa -repu blika ludowa, w którel władza należy
do ludu, wieUd przemysł, transport l
banki - należą do państwa, siłą zaś
JcierC'wniczą j(lfSf blOlk k1as pracujących ludności z klasą robotniczą na
czele. W rezultacie narody tych krałów nie tylko wyzwolUy się z więzów
imperializmu, ale tworzą podstawy
dla przeJścia na drogę socJaUstyczne
go rozwoJu.

l

Wzr6sł autorytet ZSRR

W wyniku wojny wzr6s1 ogromnIe
autorytet l znaczenie międzynarodowe Związku Radzieckiego Związek
Radziecki był siłą kierowniczą i duszą wałki,
która doprmvadlz.iła
do
zbrojnego rozgromnlertlia Niemiec I JaZdrajCY interesów narocJowyc1
ponii. Wokół Związku Radz,eckiego
W toku tej w::rlki elementy profcr z'jednoczyły się postępowe siły demoszysłowskie, które wsp6łpr'acow.aly kratyczne c::rłego świata. Państwo
z Hitlerem, kolaboracJoniści spośród socjalistyczne przetrwalo naj cięższe
wielldch kapitalistów. obszarnlk6w, próby wojny i wyszło zwycięsko ze
wysokich urzędników, monarchistycz- I śmiertelnych zapasów z potężnym wro
nych kół oficerskich, zostali zdemas-' giem, Związek Radziecki wyszedł z
kowani Jako zdrajcy interes6w naro- tej wojny nie osłabiony, lecz wzmocdowych, W kraja.ch naddunajskich niony,
jednocześnie z wyzwoleniem od faISTOTNE _ ZMIANY ZASZŁY ROWszystowskiego jarzma niemieckiego NIE2 W SWIECIE KAPITALlSTYCZnastąpiło usunięcie od władzy kliki NYM,
.
•
burżuazyjno obsza.rniczej, skompromiSpośród G-ciu t, zw, wielkich mocar\ow..a nej :współpraca z Diemleckim f~- .tw: imperialistycznych (Niemc:v~ J:I-

j

została nadwątlona.

w czasie wnjny okazało się,

te lml>e-

riattliz.m angie!skl ()I!';łabł pod wz.gl~em
wojskowym i polityoznym. W Emo1)ie
Anglia okazała się bez,siltl8; wolbec napaści niemieckiej. W Azti'i, Angl'ia, potężne
mocarstwo imperialistyczne, nie p-otrafiła
własnymi siłami utrzYmać swoich J)osiadłości kolonialnydh. Na skutek c~asowe1
utraty łącznoś-ci z koloniami, które zaopatrywały metro'P'Oli~ w zY'Wność i surow
ce oraz pochłaniały znacz.ną CZl~śĆ jej pro
dl1lkcji 1)rzemY'słowej, Angfia w swej gospodarce wojennej Okazała się zal~ną od
amerykańSkich do~ta:w żywnościowych &
przemysłowy,ch. Po wOlinie zależność finans'O'wo-eJkooomjcam,a An~lIl od St. Zjed.
noczooyeh wZII'astrua corasz bardziej.
Wvrawdzie po wojnie Anglia zd<lłała odzyskać swe kolonie, je,dna'k:~e napotkała
tam na wzmożone wpływy amerykal1skie'go imperializmu, który w czasi"e woj~
ny wzwina,ł aktywnB,i działalność na
wszystkich terena'Ch, uznawanych przed
wodna, za wyła,czną sferę wpłyWÓW ka1)itału angieJ.skiego (Bliski i Srod,k owy
Wschód, Az;ja :POłu,drJiowo-wschodnia).
Wzrosły równiei wpływy St. Zj.edl1oczonyoh w dominiaClh brytyjskioh i w Anteryce Połu{jniowei, gdzie dawna, ro1ę Ang'\ii w coraz to większej mierze prz,ejmują St. Ziednoczone.
w wyn:iku II wojny światowej zaoMrlył się

KRYZYS SYSTEMU KOLO·
NIALNEGO, co znalazł'O wyraz w ogrOIl1~
nym wzmocnieniu narodowego rl1chu wy
zwoleń czego w koloniac11 i w krajach
za1e1żnych. Wskutek te,go zagrożone z'o'1tało zJlpłecze systemu kapitaHstY1cznego.
Narody kolQIIlialne nie chcą więcej żyć
jak dawniej. Klasy panu1ące metwpolii
nie mogą nadal jak dawniej rZIą1d'zić koloniami. PróbY zdławienia naro,dO\vcl;O
ruchu wyzwoleńczego siła, zlbroiną natrafiają dz i ś na wzmaga}ą>CY się zbrOjny opór narod6w kohJnia1nych i prowadzą
d{) przewl e kły ch
wojen kolon ialnych
(H ol andia - Indon ezja, franCja - V ietnnm)
Amerykańscy kapitaliści zarobili

na WOj'n'e

WoJna.

II

września 1947 r.

s~cze,gó1nyc:h kra'iaClh,

d.oprowadzHa d-o
dallSzego zaostrzenia tej nierównomicr1Io,
ści. Spośród wsz.ysfkic~ 1)ańsi'w kapita:tstycznych jedvnle st. ZJednoczone Amery
ki Pła wyszły z tej WQjny l1IIe osłaibione,
lec,z znaoe:z.nie wzltnocmone. za'l'ówuo pod
względem gospodarczym, j~k j wojsl({)<o
wym. Amerykatlscy kapitaliści d'olbrz~ ~a
roibiH na wOljnie, a naród amerykańskI t!le
zaznał nied'ol'i, j'aka, niesie wo1na. nie zaznał jarzma okupaoii, ani skutków nnlotów 'Powietrznych. Stosllnkowo niewi~1kie były też straty w Jould'ziaoh. ia!{il!' po.
niosły Sto Zjednoczone, które fakty;z'1ie
przystBiPily d,o wO'jny w ostatnim okr~
sie, kiedy losy jej były itl'ż przesądzone.
Stanom Zjednoczonym dała .... oj,,:! DrZ~de wszysfkim m{),ż,nnść r,o zszerzenia na
wielka, skalę pr:odukdi pl"zemysłow'etj oraz o'gromn€,go zwię.kszenia eksportll
(głównie do ElIWPY).
Koniec wojny postawił przed Sto Zjed.
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W wyniku drugiej wojny światowej
zaszły istotna zmiany w całokształcie
Iytuacji międayn:xrodowej. Klęska wolenna bloku państw faszystowskich,
crntyfaszystC'Vlski, wyzwoleńczy chara'tter wojn-;r, decydująca rola Związku Radzlecklego w zwydestwle nad
faszystowskimi napastnikami radykaln:e zmienił stosunek sił między
d~\~oma systemami - soc~alistycznym
ł ka:,italisłycznym na ko!z:,-ść socjalizmu.
NA CZYM POLEGA ISTOTA TYCH
ZMIAN?
Gł6wnym wynikiem drulJiel wolny
światoweJ jest fałd klęski, wojennej
Niemiec l Japonii - dw6cli naJbardziel wol'Jwuiczych i agresywnych
"c..'ńsh:" kapitalistycznych.
ReakcyJne, imperialistyczne
elem::mty na całym świecie, a zwłaszcza
w Anglii, w Stanach Zjednoczonych
I we FiCncji, Uczyły szczeg6lnie na
Nl~mcy ł Japonię, a przedewszystkim
na hitlerowskie Niemcy, w nadziei, że
po pierwsze, okażą się one siłą najb~rdziej zdolną do wymierzenia Zwiaz
kowi Radzieckiemu ciosu. który jeśli
nie zniszczy go ca.lkowicie, to conajmniej osłabi go i poderwie jego wpływy; po drugie że okażq się one siłą
zdolną do rozgromienia rewolucyjneqo ruchu robotniczego i ruchu demokratycznego w samych Niemczech
i w krajach, które podły ofiarą hitlerowskiej napa~ci, co miał.oby doprowadzić do umocnienia całego systemu kapitalistycznego. Do tego spro-wadzała sIę jedna z głów!lych przyczyn przedwojennej monachijskiej poWyki "obłaskcrwieni:x" i faworyzowa"l.a faszystowskiej agresji, polityki,
konsekwentnie uprawianej przez rządzqce koła imperialistyczne Anglii
Francji i Stanów Zjednoczonych.
A!e nadz!e-Je anglo - francusko· amerykańskkh imperiallstów pokładan~ 'YI hitlerowcach nie ziściły się·
H"tlerowcy oltazaU się słabsI. Związek
RCI.dziecki zaś i miłujące wolność nari:')dy silniejszą niż przypuszcz~U mona
chijczycy. W wyniku drugiel wol~y
światowe' główne sUy woJuJące fas'!Y s \owski.el reakcji miedzynarodowej zos'aly rozbite i na długi okres
cz·t"I'SU unkszkodllwione.
W związku z tym światowy system
kapitalistyczny Jako całość poniósł
jeszcze Jedną pow,ażną stratę. Jeśli
najbardziej doniosłym rezultatem I
vrojny światowej było przerwanie jednolitego frontu
imperialistycznego
i oderwanie się Rosji od światowego
s~'stemu kapitali"tycznego, jeśli w wyniku zwycięstwa systemu socjalistycznego w Związku Ra;dzlecki.m kapitalizm przestał być jedynym powszechnym systemem gospodarki światowej,
to 'VI wyniku II wolny światowe11 klę·
ski faszyzmu oraz os?abienia ś'JłatowaJ pozycJi k(lT)itaUzmu I wzmocnienia
ruchu antyfaszysłowslriego, nastąpiło
• oderwanie się od systemu imperialisty
cznego szeregu kraj6w Europy Srodko
weJ i Południowo Wschodniej. W kralach tych powstały nowe, ludowe, demolu,a tyczne usłrole, Wielki przyl~ład
wojny narodowej Związku R::rdzleckiego, wyzwoleńcza rola armii radziec
ldej zbiegły się ze szeroką masową,
wyzwoleńczą walką narodów milującvch wolność z faszystowskim na~astnikiem i jego poplecznikami.
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będąca nastęP6twem nier6w-

nomierności wzwouu ka.1)italiZ.ltlll w: IDO--

Ameryki szereg nowYch
prolb1em6w
Kaipitalistyczne mono'pole dążyły do u·
trzymania swych zysków na d<ltychcza90wym wysokim poziomie. Zmierzały
przeto do tego, by roz;:lliary d'o,s tawy 0kresu wojennego nie uiegły zmniejszeniu.
W tym celu jednak mnsialy St. Zied:nocZ{)ne utrzymać w swym ręku rynki za'g ra'niczne. które pochłaniały arllcryknńską 1)Tod'ukc'i-ę. w czasie wojny i zdobYwać nowe rynki, JX)nieważ w wyniku
W()jny obn iżyła się gwałtownie siła naby\V"OZa wi ękSzoŚci krajów. Wzm{)gła
Się również zależność finRnsOWO-gOSpQ4
darcza tych krajów od St. Ziednoczcr
nyc'h. St. Zjednoczone ulokowały za gra'"
niol\l kredyty na sumę 19 rCl'i!iardów d'olarów, nie licząc sum ulokowanych W;
Banku Mir~dzynarodowYm ł Mlędzynaro"
dmvY1m f;mdnsZl1 Walutowym. Ołówn1
kon'kurenci St. Zj('dnoczonyc-h _ NiemcY'
i Ja'J}Onia _ znikli z rynku światowe,go,
co stw'Orzyło n'Owe. bard1zo rozległe m()ż.
dl S Zi d
h
liwo§cL a t. e nOCLO!lYC •

US A proklamowal,

pol~tykę

ekSi3esjl

zaborcze)

Jeśłj 1)rze-d II wojną światową najbar.
·dzi'ed wpływowe, reakcY'jne kola imperializmu amerykańskiego t~1)rawiały polity'kę izolaojon i styczną i powstrzY'11lyw:lły
się od czynnego wtra'cania się do spraw

Europy, czy Azji, to w nowej sytuacH powojenneJ władcy W alI-Street za.cz~li u·
prawiać nową polityk~ Wysunęli oni 'Pro
gram takiego wyzyskania całej amerykańskiej 1)otęgi wojennei i e,konomiczr ej,
by nie tylko utriymać i ugrunto\\" ać zdobyte w czasie wodny pozycje zagraniczne, lecz również rozszerzyć je maksymalnie, za,jmu'ra.1C na rynkach światowych
mie'isce Niemiec, J a'po'nii i Włoch. Znaczne osła~)ienie siły gospo'darczej innych
państw kapitalistycznych stworzyło tn{)żH wo,śCi s1)ek'lllacyjne'go wykorz~rstania
powojennych trudności ekonomicznych,
kt6re ułatwiają p'odporzr,'dkowanie tych
'kra1iów 1wntroli amerykańskiej, a zwłasz,
Cza wykorzystania powojennych trudności g'O'S'Podar.ozYClh W. Brytanii. Stany
Zjedll1OtCrone proklamowały nową t>Olih'kę, IPOIiltykę otwartej, zaborczej ekSPan~
sjl.
Ta nowa politrka otwarte1 ekspansJi
St. Zjednoczonych ma na celu urzeczywistnienie panowania imperializmu amerykańskIego nad całym światem. St. Zjednoczonym chodZi 'O utrwalenie ich monopol istyczne j pozycji na rynkach świa
towych, którą to pozycję osia,gn ę~y dzię
ki wyel iminowaniu dw6ch swych naj wiCkszy,oh konkurentów - Niemiec i Japonii
i osbbienia swyoh kapita.JistY'cznych 1)art
nerów - Anglii i franoji, Dlatelgo td
nowy ku.rs polityki St. Zjednoczonych
przewiduje szeroki program posunięć na.
tury wojSkoweJ, ekolt()ll11icznej i politycz.
nej. Posunięcia te zmierzaj,ą. do polity,"z.
negO i ekollomiczneogo Jloo'Porząd'kowa.
nia S1. ZJednoczoltym wS'Zlr.stkich krajów,
będąc~'ch przedmiOttem ich ekspanSji, do
sprowoozCil1ia tych krajów do roli satelitów. W tym ~elu St. Zjednoczone dążą
do wprowadzenia w tych krajach takich
rz "'.'u (,w, kt()re by II>sllnęly wSzel'kic J)rzeszko'dy, jakie przed eksploa ta'cu'tl,I tych kra
<Ciąg d'a,ls1Jl!j !ta

etronf" 1-. J

.'

_
T
$tr.4

(Dalszy ciąg z'" str. :3-ej)
chn ia \\ ienia się Z\\ iąz ho wi Rad ziedde
J6w przez kapitał amery kań I': ki 4Sta\\ Ja mu, krajom IlO\\'ej df.mokracji, ruchowi
ruch wbotniczy i demokratyczn~' . St. Zje- demokratycznemu i robotniczemu we
dnoczone usiłuj a zasto~ować ten no\\'J' \\':zystkich kr;:Jjach. za 0porę feakcyjll) ch
kurs swej polityki nie tylko wob ec s\\ych i antvdem()kratyczn~ch si! na całym ś"ie
,,·cwra.].Szych ·wrogów i państw nelJtra:- cie. już nazajutrz po zakończeniu II woj
l1ych. ale również - i tQ \Ą' ro nące,.1 rnie- ny.Światowej, przystąpiły do odbudowy
rze -. wobec swych ~o'iw:;zl1ików 7 ohe-l' frontu antyradzieckiego wy.mierwnego
"u wOJny·
jednoC7cśnie przeciw światowej
demoSz.::zególną uwage )) o ś\\-ięcn:ią :t. Z.ie - I kracji. ZaC7ęły tc;i; popiera c anłynaro.
dll0CZ0!1e wy'yskanill
trudno~ci ekorJ(I- d(l1Ve, siły reakcyjne kolaboracJontmicznych Anglii - F.ojuszJ1lka, H ,-araze-m stów i dawnych agentów kapitalistyczz dawien dawna kapjta.Jisty<:zne~o ryw:J- nych w krajaeh europejskich, k-tóre uta I konkurenta. Amerykańska poUtyka
ek~ansji

wychodzj z zał{)l*wia. ie nje
tylko nie należy dQPuśclć do uwolnienia

sil' Anglii z kleszczy zależności gospoclarc~e:i 00 St. Zjednoczonych, da;tu';:wej si~
~ okresu wojny, lecz że przeciwllie. nale~
iw zwi~k5-Zilt; tliłiCisk na Al1glię Po to, by

wolniły sir 7 pod ja rzma hitlerowskiego sl s z y ć j sZ HlI l aż o va ć nie tylko Zwiąi zaczęły budować s've życie
według zek R.adziecki. ale i
innp kra je. a w
własnei woli.
szczególno ści Chin,' I Indi e, przecJsta' 'ia

ajb'flrclziej z:lciekli politycy imperia- jąc \\. M7.Czcrczy posóh Związek 'Ra·
li -tyczni siracili \ys7.elkie poczucie rze- dziecki. jf!ko e\\'eld t1 alnego na pastnika,
cz~\Vi:;tości i ioąc ~larlelTl ~h1Jrchil1a. :;iehie za .= , jako .,prz~' jació ł" Ghin i Indii
zaczęli w'ysU\\ ać plany jak najszybsze- i .. zh,!\\'ców" oc! nit>oezplec zer]" !:!fa ko·
go rozpoczęcia prewencyjnej wojny l11unisty('wego. powolanych do urlziełe·
przpciwko Zw. RarJzif'ckif'mll. wzywaj ą c nia "pomocy" slahs z~· m. ' T ten sposób
otwarcie . do lIżycia p~zeciw l1Jdl1n ~ci z mjrl'/(Iją do utr zymania Chin I Indii ~.
Z. wiązku RadZieckiego broni atomo\Vej'll1legJn Ś ~'i wobec imperi ali zmu. dn utr wa
która chwilowo stano'\\'i monopol amery lenia ich niewoli ekongmicznej j PODkański. l'odżeglI8cze wojenni usiłują za- t.}czne.j.

Miłowy układ sił poli tyc~nych po wojnie i powstanie dwóch obozów .... obolU inlperialistycz·
ł1ego· ~ anty~emokratycznego oraz obozu anłyrmpenahsiycznego
demo~U'atyelnego

Zasadnicze zmiany w międzynarodostopniowo pozba1rinć .ią kontTOh Wid wej sytuacji j w sytuacjI poszc~ególk'olonif(ll'li- JVY1wp;eć :ią z .1ej sfer Ivpły nych krajów po wojnie zmieniły poliwow i ;"61Jc"hnqć do ro7i PAŃSTWA tyczny obraz świata.
WASA.LA.
POWSTAL NOWY UKŁAD SIŁ
Zat"m nowa polih t,a St. ZjednoczoPOUTYOZNYCH. Im dłuższy
l1ych m<l na celu umocni ,' '1;c ich mono·
cji i zmicJ'l3 cln porlpoI'zadkO\\ gnia i uzależnienia od <;iebie ka
pital;c!: cl.l1\'ch partm'ró\\'.
Ale Il!\ drndzp clążenia Si. Zjednoczon.}ch do panowania nad ".wi;ttem stoi
Związek Radziecki, o<;toja antyimperialistycznej i antyfas7ystowsldej polityki,
jego rosnące wpływy na areni~ między
narodowej, na rlrod7t' tego d~żenia stoją kraje nowej demokracji. które uwolnit' .. ię "pod kontroli imperializmu ano
glo-amerykańskiego oraz robotnicy wszy
stkich krajów. a wśród nich również f obotnky St. Zjednoczonych. którzy nie
chcą nowych wojen w imię panowania
ich ciemil:'życieli. DłalC!!() 110Wil, reakcyj
na polityka ' ekspansji st. Zjednoczonych
zmierza do walki 7e Zwiazkiem Radzieckim, z krajami nowej d~mokrac.ii, z ru
chem robotniczym na całym świecie, z
ruchem "'ohotniczym w st. Z jednoczonych, z wyzwoleńc7vmi. antyimperialistycznymi siłami we wszystkich krajach,
Al11er:- kanscy real<C.lomSCI, głęboko
zCinl,,-pokojeni Hlkce~ami socjalizmu \V
Z". Radzieckim, sukce~ami kra iów no~ ej demokracji oraz rozwojem ruchu ro
botniczego i demokra!ycwcgn we Wi'zys
tklCh krajach ~wiCłta po woJnie, pretendują do roli .. zbawców". ratujących system kap;tfl!ist"'.ln) przed komunizmem

polist~'CZnEi poz~

W śl~dy faszystowskieh napastników
Ten cb, arCle eh~pan",jnnist:vczn\ proSt Zjed. bardzo przypomina a\\ an
turnicz\ program faszy,,-tow"-kich napa,.l
nikó\\'· ktcirzv. jak \\'j;:Jdomo ('ałkiem nie
dawno równiez prf'tenrin\"\ra li do panowanii'l nad ś\\ li~lpm i pO ·Jk<:!J haniebna
'-:!ęskę· Podnrme jak hitler0\\'(\.. kt6rz);
SpOSObIąC się tłCl zr.ó.leckiej agref.ji pO:"iłu
giwafi 'SIę ha~łel11 "'alh z komunizmem,
!Xl ["(l. b, ' tym la'\\ H~1 QI1ę.bić i ujarzmić
~'5Z ,&tkip narody, R przerie \\ f.zystkim
swój \\'l;j~n r naro(1, !(lk t-'(lmo rządzące
dziś k()ła
St. Zjerinoczonycb maskują
swoją politykę ekspansji. a na wet swoją
ofem.vwę przeci,wko
:Ty wotnym interesom słabszego konkurenta imperiJ.llistycz
nego - Anglii. "zekom'l onroną przed
niebezpieczeństwem komunizmu. Gorącz:
ko'.\'· wyścig zbrojell. budowa nowych
baz woje.nnych i tworzenie przyczółków
dla amerykańskich sił zbrojnych we
wszystkich cl~~ciach świata, uzasadnia
się obłU!inY l11i ar~umentami "obrony"
przed urojoną groźbą wojny ze strony
lwiazku Radzie-ckiego. Amerykańska dy
plon;acja, dziaJając metodami zastrasza
nla, korupcji i szan '11 hez trudL1 wymu
sza na innych kraj : ::apitalistycZl1) ch,
a przede wsz)3tkim na Anglii for.~alne
ILnanie uprzywilejowanych POZYCJI zdob\ t\'ch przez st. Zjednoczone \V Europie
i ,,~Azii, w zachodnich strefach Nie1111OC. w- Au~iTii. we WI'0-:;z€ch, \l; Grecji;
IV Turcji: w Egipcie; Iranie; Afganistanie. w Chijl··;cJ" Japonii it.d.
Amery!-;;u', "v imncriali~c;. 1I\\ azaląc
SIebie za gtt'" ;;-:) siłę PO\\ ('1'IIJ eJ do prze~,i'am

Ok-I

. res d?.ieli nas od zakończenia wojny, tym wyraźni.ej występują dwa

:w8arlnirze 'kierunki w pmvo.iennej
polityce międzynm odo7l'ej.. odpo1dw7rtjąor. ]Jodziraowi sil politycznych. o~yYl'llych na ((,renie świato'U." e}) nu dwa główne obozy -oboz
i,mpet'i(1listyczny i antydemokmtyozny z jednej st-rony i obóz antyi,mZlerialistyczny i de-rnokratyczny
z drugie:; strony.
Główną kierowniczą si.łą obozu,
impe;'ialistycznego są St. Z.ied'noczont3 A 'm eryki Pólnoc'I'IB.i. Soju.sz'it1TWm1 St. Zjednoo?;onych są Anglio, i Francja., przy czym isln~enie ?'ządn Partii Pracy, AtleeCego i
Bevina 1V Angli.i oraz soojalistycznogo 1'ządu Ranwdier'a we Franc.ii nie stoi, na przeszkodzie temu,)
,że Anglia i Francja 'U'e wszystkion
1A·ażnie.1szych 8prmwch clostosowu,ją się. do imperial';st'yczn~j po71tykl
Si. Z}ednoczonych) Jako tek sateli-

narodowego r1.whu wyz'Wolefwzego,
na calyrn świecie na pomocy W8Zysflrich postępowych sil demokmtycznych. i.'Jtnie.iąC'.IIch w każdym
k1YJju. Oelem tego obozn jest 1I)f11kfl prze~iwko niehezpieozeństwu,
nowyrh 1co.icn i impe'r1alist.liCzne.i
ek,qpan8.ii} Kzmocwienie dem07;rac.ii
i Zrl1SZcze'n-ie resztek fa,'~zyzmu.

orędownikiem

lSRR

pokoio,

wolnoś..:i

I niepodległości narodów
Koniec drugiej wojny światowej postawii przf'cl wszystkimi. miłując;ymi
wolność narodami doniosłe zadanie zabezpieczenia h'wałego) demokmtycznego pokoju) który by utrwalił zwycif}-

pokn:yżowania działań
uzgodnionyeh
przez państwa sojusznicze, stara!.y SI!;
przedłużyć wojnę, aby wykrwawić Zwią
zek Radziecki i uchronić fa~zyRtowskich

napastników od zupe>łnej klęski.

Baboiowanie drugiego frontu przez 'mglosa·
s/dck imperialistów z Churchillem n.a
czele wyraźn'ie OdZ1C:P~-cifl.rlla,ł;o tendenC..1f!, kt'óm w sl/,;o.ie.1 istocie była, datszyn~ ciągiem. poli.tyki ...mowochi;jskiej"
w nO'l)'ej zmienionej sytuaCJi. Ale PÓkI
trwał~ wojna, reak~yjn~ koła .An~m i

St. ~~ednoc7.0n~~h me ~l:=tły od:vag~ wy
.sią~)lc _ w. sposob ~twart? pi~eClwko
ZWlązkoWI RadZIeckIemu l k! aJom .demokratyczn~ ..Zda"vały ~oble bO'Nle-m
dobrze sprawę, ~. sY:nPabe m~ ~udostwo nad fa,szyzmem. Kierownioza ro- wych.na ca!ym sWIecle. są ~ałk0:Wlcle.po
la w 1·ea.lizarji tego głównego zadania strome ZWIązku Radzle?~lego l kraJ?w
okTesu pow0.1ennego pr'zypada Z'Wiąz- d~m~kratycznych. Al~ }UZ :~ ostat~lCh
kowi Radzieckiemu i jego polityce za- mleslą~ach przed ~akon~zel.ll~m w~~,
gr'anicznej. Wynika to z istoty raciziec- sytuacJa z~częła SIę znue~Hl.~. P?dcz.a.~

kiego państwa socjalistycznego, któremu z gmntu obce są wszelkie zaborcze
eksploatatorskie pobudki i któremu zależy na stworzeniu najdogodniejszych
wirunków dla realizacjI budownictwa
społeczeństwa komunistycz.nego . Jednym z takjch warunków jest pokój. Jako reprpzent;:ł.nt nowego wyzszego syci. Obóz imperialistyczny znajdUJe stemu' społeczne.go _ Z/v. Ro{lzi.ecki w
również poparcie ze strony państw swojeJ polityce zagmnicznej odzwierposiadających kolonie-takich, jaK ciadla dążenia całej postępowej ludzkuBe~girl. i Holandia, krajów o reak- ści) która dąży rio tncalego POkO.il'(' i nie
cYJnych rządach antydemokratycz- może chcieć nowej 'Wojny) którą mdzi
nych, jak Turcja j Grecja, krajów k a p i t a l i z m . '
zależnych od St. Zjednoczonych
pod względem politycznym i ekoZw. Radziecki je,~t konsekwentnym
nomicznym, jak kraje Bliskiego oi'ędownikiern 'wolności i niepodleglośct
/
'Vschodu, Południowej Ameryki, wszy:-Jtkich narodóu') wrogiem 7' cisku
Chiny.
narodowego i
ra.'w1fego-, kolonia7ne.1

pertraktacJ~. na ko~ferencJI J)erhnskl~J
(konferenCJI zwaneJ Poczdam,ska) . w h-

p~u. ~~45 roku B:TI!?l~a~ery.kal1scy. li'nper!ahS_cI.wyka.zah JHZ, . z~ me zam,lerzt;1ą
hezyc Sl~ ze ~lusz~1yml .~nteresanu ZWlfj,Z
k1:1 RadZlecklegD l kraJo\'\' demokratyc~nyeh.

-

.

...

PoZityką zagnJ.nioz.nrt Z?riązku RabAe
ckiego i, )ai/,stw demokratycznych '\.')
ciągu 2 ostatnich la.t jest po7ityką 1md, ~
1
ki o kon.'łek1 )ent ną realizację zrr.sad demokraf"ycznych

powo}enenfio

świa.ta.

Państwa obozu l'Intyimppl'i1łHstycznego
są njeugiętymi i konsekwentnymi rzecznikami realizacji tych zasad i ani na
krok od nich nie odRtępują. Dlatego

gló1cnym zadaniem polityki zagranicz""e1'
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ch ""0
" . lla""t11)
'/1,'
. r n· c.,
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IMPEIUALIZ- tot~ej stosunek sił ,~1l'iilta kapHal1zrnu i nia !rtS;;1I8toU.'.<llfiej impaialtstyczneJ
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WALKA Z SOOJ AL IZMEM I DE- nej pmlstll'a Radzieckiego i rozszerzył ich suwerenno,ki) o rfrlllJrc:i~ zbl'ojeJt
z(l.<;ięg jej aktywności.
·
u'ogóle. a 10 .szczcgóllloaci o ::.akctz uzyMOKRACJĄ.. ORAZ UD7tfFJDANIE
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.
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I
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TYOZNYM RZĄ..DOM l RUCllOlt-f
~
" g rrC{' .UvrlOSCl cywl l1C.1.
'.;(znego i antyfaszysto/l'Skiego zjedPrzy rozwiązywaniu wsz 'stkich tych
PROFASZYSTOl1~SI{[J/1.
Iluczyiy sig 1V celu zabezpieczenia spra- zadRń dyplomacja ZH:iązku Radzier:beDla l'ealizac.ii tych ;,;a,drtiz DO:);" " ieoliwego, demokratyoznego pokoju. go i pmistw deuw7;;raiycznych napotkaimpedalisty({Zny gotów .iest 1p~'zeć Na tej nowej platformie wyrosła i WZIllO la IW opór dyp7oJn((cji angZonme.rykanSL0 na. silf1ch 'I'edkcyjnyoh i ant y- l..nila się przyjazna współpraca Związ- slde,i, 7;tóm po wojnie przeprowa..dz(Ua.
demok.mtycznych
lJ.'e
'.Csz~/8tJ.dch
'
d emokratycz- k
l ncentme
' 1.. wytl1rae
l 1"1mfi ue h y 1.a:1
ku Radr-ieckiego i krajow
ol/se
krn'l(/ch i pOl1ie?"aL: ~/'CŻ(~],(l'.1·.'I:!(/ch
l
k'
h
h
'
k
.
,
d
l
7
. 1JJ0J.;t'/,]
v
nyc 1 we wszyst IC sprawac pohty i ?IW SLf o g oszonyc l 11; r;z(I·'ne
lJ1 'zechi."·'likó7p '.ooiennych prz6c:'w- zagranicznej. Kraje te, a przede wszy- przez sOjuszników 11v'spóll1ie nsifllonyc{"
ko swym tvu ji.3nnym sojuszm7,,;u7i'1,
stkim kraje nowej demokracji - Ju- zas((d budowy ś1datn pnu:oJennr::.go, hDRUGI- OBóZ rWQRZĄ. SIŁY I gosławia. Polska, Czechosłowacja, Al- nię zastąpienia tej p07ityl~i 1l0kn.1 1J i ~b
ANTYIMPERIALISTYCZNE
[! bania, ktore odegrały poważną rolę w mocnienia dernokracji nOlN[ poliłyJ.. Q)
ANTYFASZYSTOWSKIE. TR/;UNwyzwoleńczej wojnie przeciwko faszyz- zmictzajqcą do obalenia pow 8 zec71lL6[!U
TEGO OBOZU STANOWI ZWI4-'mowl, a także Bułgaria, Rumunia, YVę- 1lO/\.0,111. do obrony clemcntóvl !(J.'Izy"to"
ZEK RADZIECKI l KRA.TE NO- gry. ::!zęśclowo Finlandia, które przyłą- ws7dch. do 11Tze.~l(lrl.olWni(l demokra: Ji
1VEJ DEMOKRACJ!. Do trgo oho- ezyły się do frontu antyfcu;zyst.owskle- we 1t":"'zystbr:h km.iach.
~n 'l/a7eżq rÓ1cniei kraje. które ~e- go, stały się w okresie powGjennym zde- G redukCji zbroreń i o zakaz broni
'}"'wo,ly z imperializmem i .zdecydo- cyclowanymi bojownikami o pokój. o
wanie wkroozyły na drogę dellw- demokrację, o swoją wolność i niezalezkratycznego r-OZHiOjU) ja].; np. Ru- ność, przeci\':ko wszelkim próbom St.
OGROMNE ZNA.OZENIE MA
m unia,. Węgry .. Finlandia. Do obo- Zjednoczonych i Anglii cofnięcia ich
WSPÓLNA AKOJA DYPLOMAzn amtyimperialislycznego przy?ą- rozwoju i narzu"cnia im ponownie imCJI ZWI4ZKU RADZIECKIEGO
('za, się Inr1nnci!ia, net - Nam, sym- pcJialist.yczncgo jarzma.
I
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atomowe,"

1JOt y:;u}ą

;:;' nim hlrlic., Egipt) Syrilt.
Obóz rtntyi1l111fTiali8tyczny 01JieI'(t
się 1ce u 7szystki.cl1 'krajach ?Ut
f'1ichn ?'obot11iczym i demokratycznym, 11(1 hrat1lid! T'(lrfiadi. kOlll1ln1stuc;;i1!/ch. ~/' j'((I;(I(:}1 zaś kolcl'Hi(llIIŁych (zaleinych }Uf bOjownikach

Sukcesy i ,"'U')'ot ((utl)rytetl1 1)1 ię;d:.:ynaTod01ccgo obozu. dl".'1lokrrtl!!!·.~ nego nie ?nogą.. rzecz ja.sna. wzbu,clzi.ć ;:;a·
dOll'olenkt w obozie imperialistów, Jef';7.CZ~

w t0ku

n

w0jny świ;:ltoWf'j w An-

Am(>l'.Y~('ciąg!f' w7.l'a~1(ll>l akt.ySIl rea.kcyjnyc-h. które dążyły do
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, ~c~ą.g dalszy ,ze str. 4-ej)
Je4nak.że ta politykfl. p.ańs.Jwa ra-IZjednoczone, Anglia i Francja gotow~ Polityka ta realizowana jest obecaie
d Z 1l1lCJatyw;r. ZWIązkI! Radzieckie~o ~eckiego wobec Niemiec napotyka na są nietylko uni~mcżliwić demokralyza- VI nowej sy tuacji, kiedy
o Orga.111~acJl Narodow Zjednoczo- zaciekły {)pór kół imperialistycznych . .
..
:1- AMERYKA ZERWAŁA Z DA WNY.lYl
T
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,;h~~y redukcti zbrojeń ?raz zgłoszony
Odbyta W Moskwię w marcu _ ~wie- wet, zhkwldowac Nlem~y .Jal~o Jedl10hte DZI DO NOWEJ POLITYKI, DO PO.
wH.t.~ek stu'teTdzaJSłoy, ze zakaz produ- tniu 1947 rol>u Sesja Rady },tT.inistrów panE!two,rozczłonkowac Je l sepaJ;aty-1 LITYKI PRZYGO TOWYWANIA l TO·
rcCJ~ ~ wyk~rzysty''Wania energii atomo- Spraw Zagranicznych wykazała, ' że St. stycznie rozwiązać kwestię pokoju.
WYCH A 1VANTUR WOJENNYCII.
"l>

•

J

we? ~o . c~Zow 'Wojennych jest.sprawą
naJp1lnteJszą· .
" Ten wniosek rządu mdzieckiego na za
etf!kly napotkał oPór ze sf:rony
'tJed71. i Anglii. Koła imperialistyczne

st.

I

Amerykański

III.

plan ujarzmienia Europy

Wreszcie dążenie do światowego pano
Pf'lzejście amerykańs.ki~go imperializ- znacznie oddalony()h od kontynentu .tule, wsz~lkimi siłami sabotowały to rOZWlą
rykańskiego,
które
mają
być
wyzyskane
wania
i antydemokratyczny kurs St.
mu,
:z
chwJlą
zakończenia
drugiej
wojny
zame, co znalazło wyraz w ciągłym wy_
w
celach
agreSYWnYch
przeciw
Związ.1w Zjednoczonych obejmują również walkę
światowej.
do
agresywnej
1J()IHyki
ot
N"f!r
~u:v~niu l'O:o:maitych jałowych zastrzez.en l przeszkód, byleby utrącić uchwa- tQi eksIlansii ~lia1mło wy·ra.z zarów1!() w wl Radzieckiemu i krajom nowej demo- ideologiczną. Główne zadanie ideologicz
lenie j!tkichkolwiek sl,mtecznych, prak- zagran'icznej, jak. I w wewnętrznej poił kracji. Amerykańskie wojenne bazy lut- nego odcinka amerykańskiego planu
nicze J morskie istnieją już, wz·gleclnie strategicznego polega na szantażowa
tł'CZllYC~ środków. :Qziałalność delega- tyce St. Zjednoozonych.
powstają
na Alasce, w Japonii, we Wło niu opinl publicznej przez rozpowszedtAktywne
poparcie
reakcyjnych
autytow Z "'lązku Radzieckiego i krajów de
mokratycznych w organach ONZ to sy- delttlolkra1tyoznych sU na całym świecie, szech, w ipołudniowe1j K{)rei, w ":hinacn. nianie oszczerstwo rzekomej agresywstematyczna" codzienna, upórczywa wal- lam;nie p,o-stanowień poczdamskich, zmie w EgipCie, w Iranie, w Turcji, w Grecji, no'ści Związku Radzieckiego l krajów
ka o r]~mokra~yczne za.sady międzyna ł"za.iacych do demotkratyzacH Niemiec, w Austrii. w Zacho-clnich Niemczech. A- nowej demokracji. Chodzi o to, by przed
:-odowe,1 wspołvracy, o demaskowame protegowanie jaipot1sklch reakcj{).l1!istów, merykańskie misje wojskowe działająl w stawić blok anglosaski jako strotlę znaj
mb' 'g imperialistycznych spiskowców sil(}t{l~()!Wanie n.rzygQtowań wojennych, Afganistanie a nawet w Nepalu. Podej- dującą się w obronie i zdjąć zeń odpoprzenlwko pokojowi i bezpleczellstwu gromadzenie zapasów homb atomowycb, mowane są gorączkowe przygotoWdTJ;a wiedzialność za przygotowanie nowej
Wszystko to odbYwa się jednocześnie z dla wykorzystania Arktyki do celów a- wojny.
narodów.
gresji wojennej,
W czasie drugiej wojny światowe}
Szczególllif:> wyraźnie wystąpiło to np. ofe1!"Sywą na elementał'ftl,e v.rawa demokra
ludności praoującej w samej Atnetyczne
Mimo, ze wojna dawno się skończyła, popularność Związlm Radzieckiego za·
po~czas dysku.sji o sytuacji na północ
nadal trwa sOjuSz wojenny Anglii ł Stan, granicą ogromnie wzrosła. Związek Ra.
neJ granicy Grecji. Związek Radziecki .ryce.
f..fimo t{). że Ameryka stosunk{)wo nie Zjednoczonyell, istnieje nawet nadal dziecki swoją ofiarną, bohaterską walką
":raz ,z Polską. zdecydowanie wystąpił
wiele ucierpiała w czasie wojny, znak{)- WSPólny a'nglo-amerykańskl sztl!!b sił z L'Dperlah :mz.m. pozyskał sYU1P ~H~ ł
P!'zecl:v~:n wykorzystywaniu Rady Bezmita więbz{)ś.ć Amerykanów nie chce 2!bro;inych. Pod pretekstem wmowy o szacunek ludzi pracy we wszystkich kra
ple<:z,~nst ' 8, dl?; ~yskred~owa!1ią; Jugoponownej wojny i związanych z nią o- standaryzacji uŻlbrojenia Stany Zjedno· jach. Cały świat mógł się przekomć o
sławll. Bulgarn 1 AlbamI. kłamliwie 0~karżanych przez imperialistów
akty fiar i ograniczeń. To -pra,\,da. że kapi- czone rozciągnęły swoją kontmle na siły wojstowej i gospodarczej potędze PaI1tał mooOipolistyczny i jego ~genci w rzą zbrojne i t>Iany w~e.nne innych krajów,
stwa socjaliif'ycznego, o niezłomnI:.' i si,
'lgresji 'obec Grecji.
dowych kołach St. Zjednoczonych siegają przede WSzl-'stJdm Anglii i Kanady. Pod le zwartości moralno-politycznej spa
ZSRR wykazał swoją wolę i chęć Po nadzwyczaine środki .l!Jby złamać 000 1)ozorem wspólnej obrony zachodniej pół łeczeństwa raddeckiego.
zycję we,,-n~trzną przeciw agresywnej kuli włąlcza się kraje Am~ryki Po!udniQ-o
wSIJółpracJ
Hikczemna "ranai?" ~
Za?o,ien~e1!t ł·ąjfziec,..lc-iej poy~yki za- pOlityce ekspansji i mieĆ rozwIązane rę ",ej w orbitę planów ekspansii W(}jenn~
ce
dla
d~tLej
realizacn
tej
niebezpieczReakcyjne
koła Ameryki i An?;lil sta·
Stanów
Zjednoczonych.
Rząd
Stan.
ZjerlgranIczneJ Jest U~llante 'U:spolisłnienia
noczonych ogłosił oficjalnie. że lada niem rają się za \"s zelką cenę zat r zeć pJtę ż·
w pel'spektyicie dłUf!iego okresu i!.wóch nej 'łm1ityki.
Ale kampa·nia przeciwko lwmunizmo- jeg{) jest doJ)01l1óc w modernJzacji armii ne wrażenie, fctlde \vywiera ustrój sasystemów, - kapitalizmu - i ~6cjaliz
wi>'rd'~
'Przez amerykańskie koła tzą;. tureckiej. Armia reaJkcy,inego Kuomin- cjalistyczny na robotnil:ach i lu d no ści.
mu. lYyntlw z tego możliwość Wspólpra
cy l1MJrJZY ZVJiązkię-m. Radzieckim i km- dzą·ce, opierające sieJ na ka'pitalisrycz- ta,ngu szkoloM jest P1"Z~Z if1siruktorów pracującej całego świata. Podżeg acze
jami o innych systemach pod warun- nY>C!1 monopoiach, nieu·chronnie prowadzi amerykaiiskich i wyposażona w amery- wo.jenni doskonale zdają sobie sprawę
z tego. że potrzeba długiego orld z iaływll
~ie-m z[{chov~'ania zasady wzajemnosci do zamachów na żywotne prawa ł inte- kański .sprzęt woje!1ll1Y.
r~y
ame<ry!kańskie.j
lu~ci
Pracującej,
l1ia
ideologicznego; by móc rzu:ić swot .~JJypełnia~~ia
przyi'Jtych ~'Cibowiązan.
KOŁA WOJSKOWE STAJA SIĘ AKWIadomo, ze Związek }ładziecki zawsze prowadz,i do fltSzyzacii życia politycz· TYW A SILA POLITYCZNA W STAN. ich ż'onierzy do walki przeciw ZwiąZKO
dotrz}ll1y\ rał i dot.rzymuje przyjęte nego An,t~ryki. do rozfłowsrzechniel1ia har- ZJEDNOCZONYCH. WOJSKOWt łAJ wi RadzIeckiemu. Tm i'r> ria l:ści al11 c( " i~,' ń
pl'~ez ~iebie. zobowiązania. Zu;i.ą.Zflk Ra- barzYiiskich "teorii" i }lilglądów, przepo- MUJA LICZNE STAi'OWISKA PA 'ST- scy wykazują l<omp1etną ig!1'1 ran(' je w .
dZL6akl, wykazał swoją w01ę i chęć wspoł jonych nlenawiścIą do człowieka.
WOWE I DYPLOl\'l.A TYCZNE. RE ALI- problematyce politycznej, gdy w s\vej
. Snując plany nowej, trzecie i wQjny ZUJAC AGRESYWNY, _HLITARYSTY- ' ''11c~ 'deo!";;:': znrj ze Z\1"i ąz k: (" TI Ra. dzie
pi"acy.
Zgoła odmienną politykę prowadzi w 'świa to\vej. ek,soansjolliści amerykańscy CZNY KURS W CAŁEJ POLITYCE ckim starają się przed wszystkim Z? SUgerować mniemanie,
że
Zw i ązek RaONZ Anglia i Ameryka, które czymą chcieliby zdławiĆ ,,, kraau ",szelki opór KRAJU.
wszystlw, ażeby' uchylić się od dawniej W(ltOOc awanturnkzej lPolityiki zagranicz- Imperializm ameryk ~ński - lichwiarz dziecki jest siłą rzekomo antydemokratyczną, totalisŁyczną, Amerykę za§. Anprzyjętych zobowiązan-.i mieć rozwiąza~ n~, choieiihy ~truĆ jadem SIl.owiniz11lu ł
starający się wykorzystać powojenne
glię oraz
cały
świat
kapitalist,r"czny
ne l:ęce dl~ pr~epro~9zenia nowej poli- militaryzmu przeci~tnego Amerykanina,
trudności Euro~y
tykl. mająceJ na celu nie współpracę zaoofan.e.go pod względem p{)litycznym i
- pr z e dstawiają jako demokracje.
ogłupić , amerykańSkiego
narodów, lecz szczucie jednych .przeciw kulturalnym,
Ekonomiczna ekspansja Si.; Ziednocz{)·
Ta platforma walki ideologicznt j mieszczucha
za
pomocą najrozmaitszycJl nych stanowi poważny czynnik pomoc- obrona burżuazyjnej pseudo demokracji
ko d:rugim,gwałc~niu praw i interesów
narodów demó,kratycznych, izolację chwytów a:ntyr:raz:ieckiej. a ntykon11lr.i- niczy w realhacii planu strate'gicznego. t oskarżenie komunizmu o totaHrzm·-Jed
stycznej propagandy, za pomocą filmu, lm'PeEiaHzm 2I!1lGl'ykań.e.ki gtara się, nl- noczy wszystkich bez wyjątku 'V rogów
Związku Radzieckiego.
radia,
k{)śćiota i prasy. EkspansJonisryczPo7itykc~ radziecka zmiel'za ao
czym liJChwiarz. wykorzystać pow'Qjenne klasy robotniczej, poczynając od kapitautrzYtnania lojalnych i dob?'o~sąsie na polityka zagraniczna. inspirowana i trudności kra~ów europeiskicb, a zwłasz- listycznych magnatów" a kończąl! na
dzkich stosunków ze 'Wszystkimi 1jJ1'Owadzona przez reakcję amerykańską, Cza brak surowców, paliwa i żywn(}Ści 'Y )eći1dera',;h praw:c'o>wych &l}~ ':lllstó w, lit;}aktywność we
pal1stwa/rni, które pragną wspólp'ra ujawnia jednocześnie
tkraj~ch soQjus>zruczych. które naJwięcej rzy z największ ą skwapliwością podwszystkich
dziedzinach:
ucierpiały podcza:s wojny, po to. by lr!ÓC
cy. W stosunku zaś do krajów) któ1. W DZIEDZINIE WOJSKOWO- im dyktować warunkj pomocy uzależnia- chwytują każde oszczerstwo na Zwiąre są pmwdzi'WY1ni przYJ\ciólmi i
STRA TEGlCZNEJ.
jące je ca.łkowicie od Ameryki. W pl"'ze- z~k Radziecki. PO'ó'p<l:wiad al1e im p rz~z
80 iusznika.mi Zwiazku RadzieckteEKSPANSJI
2.
W
DZIEDZINIE
widywaniu bliskiego, ek{)nomicmego kry ich impel'ialist cznych Patronów.
go, Związek RrUlziecki zctwsze poEKONOMICZNEJ,
ZysU Stany Zjednoczone gorączkowa szuOsią tej nikczemnej propagandy jest
stf:pou:qJ. postępuje i będzie postę
3.
W
D1JIEDZINIE
W
ALKI
iDEOlokaty
ka
pi
tałów
i
zbytu
twierdznie.
że oznak ą prawdziwe; dekaja:
ter'enów
pować jak wiemy przyjaoiel i suLOGICZNEJ.
tO\ViUÓW
do
S\
'C
,'
wyi
ącz
ne
j
eksploatacji
mokracji
jest
rzekomo system wi elojusznik.
EKONOMICZNA "POMOC" ST A, 'ÓW partyjny oraz istnienie mifjszo ści. ;!or, rtadziecka. polityka zagraniczna dąży 11 miliardów dolarów na zbroienia
io dalszego rozszerzenia przyjaznej poRealizacja \yojskowych i stra te·g:cz- ZJEDNOCZONYCH nUERZA DO U- ganizowanej w postaci opozycji. W (1)Q.1ocy Związku Radzieckiego dla tych llych 1>lanów przyszły.ch agres'ii zwia,lza- JARZMIENIA EUROPY PRZEZ KAPI- parciu o to twierdznie Angielscy labollkra,jów. Broniąc pokoju, radziecka po- na jest z dążeniem do maksymalnego TAL AMERYKAŃSKI. W Im trudnie1szel rzyści, którzy nie szczędzą sił w \V.l;(;~
lityka zagraniczna odrzuca. politykę od· wyzyskania aparatu lJro·dukcji 'xoie:1l1e sytuacji ekonomJcwej z'n.ajduj~ się. ten z komunizmem, chcieliby WJ :~ azać, że w
wetu wobec narodów pokonanych.
Stanów Zjednoczonych, który wzrósł o- czy inny kraj. tym twarr!sl~ warunki Związku Radzieckim istnieją anta gonistyczne klasy i w konsekwencji walka
dyktuja amerykańSkie mO!1{)1po-lo.
Ameryka zerwała z polityką Roosevelta gromnie pod koniec drugiej wojny świa
l k;
,
partii. Ci ignoranci polityczni w ż ad e n
·
towej. Im1Jerializm ameryka ński przet
011 10 a e O!1fI·m . c·zn3 pnclaga za JU'
'b'
, ..
Z'
I przechodZi do polityki przygotowania prowadza konsekwentną politykę milita- bą Krówniej;
polityczne l1C-uporzad'mwa. sposo n,le n:og~ ~r o zum l ec,. ze w ~ \/ l,ą Z
awantur wojennych
ryzaCJi 'kraju. Wydatki Ameryki !la ar- ule danego kraju ame rykrulski0111U impe- k~ ~ad.zleckln: lUZ dav.:.n~ me .ma am Ka
Związek Radziecki jest, jak wiado- mię i flotę ~'ynos!Za przeszŁo 11 miliardów rializmowi. \V ten s.pos6b St;my Zj'~d1l0- 1 pltalis,to\,:,' am ob~zarr:lko:v, me m~ ,unmo, zwolennikiem utworzenia jednoli, dolal'ów rocznie, Na utrzymanie sił zbroj- czone roz szerzając teren y zby tu s,,"y :..h tagon lsh cznych . klas I ~.Ie m~ ," O IJ .: C
tych, pokojowych, zdemilitaryzowa- nych St. ZjEdno.czone w latach 1947-1948 towarów na zasa·dach monopolu . zdoby- te~o, systemy wleJu pa!tll .. Chc I ~ltlb'y ?nl
nych, demokratycznych Niemiec. For- prz-eznaczyły 35 procent budżet!!, czyli wają jednocze5ni e l]{)WC p U:lkty wypa- lTl leC w Z\~lązku Radz.lecklm b~ ls:,le Ich
dowe dla walki z no,vymi siłam i demo· s~ rcl\. ? lrtJe b ll rżu,azyJ ne, a: \vs rod n.ch
mułując politykę radziecką w stosunku 11 razy więcej. aniżeli w roku 1937-38.
do Niemiec, tow, Stalin stwie1'dzil) że
Z ,początkiem dru,giej w{)jny świato kra tycznymi Europy. Ame ryk a ńs kie mo- rown:cz ps.eu.dosoCJall.stycz~e .1 al :01 ~c:en
"KRÓTKO MÓWI..iC POLITY[{.A weJ armia amerykańska znajdowała .się nopole "ratując" ten czy inny kraj od glo- turę lmpe.na h~mu,. Ale k~ I~ch Wlc,!:le~u
ZW. RADZIECKIEGO, JEśLI CHO na sie·demllostY111 miejscu wśród armii -du i ruiny, dll,lżą do pozbawien ia go ws zel ubolewa ~lU h1st~na ~m lol, a t~ (' ~'1. 0DZ! O ZAGADNIENIE NIEMIEC- kmjów kapitalistycln~"ch, obecnie zaś kie.j samodz ieln o ści. Amcry!-;a liska ,;po' at,atorskl~,. ~urzuazYJne pal'he z poKIE SPROWADZA SUp DO DE- za;ill1uue ona w~r6d nich"-pierwsze :1Jiej- moc" prawie, że automatJ'czn' e po-: iąga \" Jerzchm zycia. ,
JJHLIT ARYZACJI I DEMOKRA- sce. Jednocześnie z gromadzeniem bomb za sobą zmianę kursu po!HYCZl1C'go kra,iu,
Labourzyści i inni adwok aci bu rżu a
TYZACJI NIEMIEC ... DEMTLITll atoOtIlow ych przygotowuje sie w Ameryce któremu .,pon1{)cy" te.i udzielono: do wła- z jnej demokracji, prowadząc o s z ~z er
RYZAOJA I DEMOKRATYZA- broń hakteriolo\!iczllą. C{) wy lnają otwar- dzy dO'I~hodzą partie i luclzie. 1"otowi we- czą kampanię przeciw ustrojowi r (łu z i ec
CJA TIEMIEC STANOWI .JEDEN cie amerykań1i;cy s'ztabowcy.
dłult ił!struk.cjj ~ W(l.S7H,;t~l!IU r e '1 lil?: I !demu, rÓwl1o .: ześnie uważ!1]a, za rzecz
Z N AJWAŻNIEJSZ):CH W A RUN
Plau stral-t:giCZl1~ St. Z~ednoczonych wać od!1o\YladaJQce ZYClCi1!-om Arnery,u. zgoła norm a lną krwawą dyk~ l tur~ faRÓW UGRUNTOWANIA TRW A- przewiduje stworzenie w okresie pokoju p~Ogra:lłl polityki wew " ~~l"l '~ :: zagr :l-Iszysto,ws~dej mn:{'j,7ości ~d n~ ruJ.:m
ŁEGO POKOJU",
licznych baz i punktów wypadowych, l11C1ZneJ (franCJa, Wł-oclty ltd.)
(C l ąg dalSzy na strallle 6-có)
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wym , • niydem ratycl.Oym elemen10lil
w Grecji i Turcji, zamykają oczy na licz tych krajów, w demonstracyjnym zryner '.1'~ rawe falłty pogwałcenia za!-ltd waniu f~c7nf)' ci ekonomicznej z tymi
nawet formalnej .-mokrlłejf w I rajach TtrajQlTfi, ~o ma' na celu wy ol ni
buńu.uy jny ch,
rywają mi1czmierrr tru rn).:~ł gos darc~ch. za amowani
ue
arOf wy j ras y, kOt'\Jl,,~ję il'o~oju ekonomiki tych krajó , pokrzy
b :rcer momalne tkr-tanie- ra
demo ... 'iowanie plan'w ic:h uprzymysłowienia
\:ratycznych w St. ZJechmczon)leh.
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At
JednYl11 z odcinków "kalllp'Hnii" ideologicznej, jaka towarzyszy planom
ujarzmienia Europy, są a·laki na zasa~

,

e

•
.1c~t rZ0C7.ą clwrClUcryslyczl1;!, że \v
:eaiizilcji planu illcologicwl"g:o amery ••
k<';\ icn
il1l!lcriall.hhy, hicrr:t whiał
zgo~ll1'e 7'" s·nll j. w,>pblpracując i 3l11erykallscy agPITci \'I}Wiildu W{lj kowo-poli~'C7.nf"go ty/ii.! n J 1.ITA i przywódcy
i;ltyrh zwl::j7.!.bw 1yptdWE NA i fi-a nCli"")' socjaiiści z z:ll:iekl 111 ilpo!U!fetą
!<apita:;7mu I UJ\ EM ilU czole, ni -

•

miecki "0 jilld tllnkr:lla typU SCłU11'i
CHF A j lahtll1u,):,iow 1:y
t. 'JJII P, j li'
n

Kllr"r ·tl1YIl1 , wyr:łlem c.-kspansjonis[end ·wji w st. Z'jcdIHJc7,oll}.:h
l~ w oucl"I1Ych warunkach doktryna
Trum,lllil. j ' plan il; ,!~ltalla. W istocie
rl0{'l~ 0111 tr< dllkllllWllty
,- Ct"Ych

I

•

(Dalszy ciąg z€ ~tr(lnic\, o-ej)
r
UMOWY Z ISRR SĄ rORZ\' 'T- t~'dI sto. 111lK<łt"l1 z;lilllere"C)\\·;we. W\ k.1-· U~!łl/lkj·:łC)i. Należy pl'Z~ tym mleć '11 uI'\E
DLA OBU STRON I NIGDY. 'lE I.II;C, tlii Jiikich La>-adaclt POWil11IY h~'Ć 1- w(łdze. 'Le Amer 'ka ::flll>!. li!11.łjdl.!j~ si~ v
SKIEGO DYKTANDA l PRZYJMOWAĆ
JE POSLUSZNJE. Zachowanie l'ię ,lIl1e'
ZAWIE'RĄ.lA ŻAl) EGO ZAMACHU JlCi rt' 110rlJlillne ,(oslInki Il1icdl.~ PfI11t\\ a- (I,I11i 'Z/J ::rn;,hy !(ryzy1-1l ek!J;n{),!11i{'7nt:'~{).
Ofk.ialIlCI Iwjll08ć Mal'&!tA !!łl TI'_\ ,I. "q
rykańskie5 dyploOlacji w Londynie i P<l'NA NIf:IAI.Cl.'\"OŚC PA 'STWOWI\ mi. \Vrl'-tarcz~' wspo.ml1ie~ IIle I!a"'llo :taryżu nrz)'pnmiuH nier",z .lej zacho\\'ilJlie
A SUWEREN:'lOśC NARonO- warte lIllH}WY mi(>'(lz~r ZSRR a Pols!,:.I, ~\ '~e ",<Jj.kie I1r7;yc.:7:yny. Je,żeli knje
",,' Gre,cjj. ~d,zje prze,dst:lwidelc ameryn'c ~tl'zym:!ją lirt,;,a. 'f C'',v
W Ą KT()REGOKOL WJEJ( Z KO"l- Ju~nqa wią, C/p.choslnwacja, We.?:rami, ell1'{ł))(,>,i" k ie
kańscy wcale nie uważają już za stosQWBuł~Hf'ią
i
finland,i:t.
W
ten
!:'IJosrib
ZSRR
arnNvkań'ikich,
Z;;ll){ltrz.eh{l"'~!1ie ',\ 'h
TRAHENTÓW.
w)'raźnic wS!iaw.ie, na :iaokic.i drodze [uI
I •
t!{> JlrZl?IStr7P',?;aĆ ja<kicltkofwiek form przył'I'<J.lt'w
II,!
lf}",nr~'
:tl\1e.tTH::J,l'is.{ii' 11"'·- (ie
Ta- podstawowa cccIJn (ldró.źlliGljaca ll- r(llPa l1W7.e znaleźć ,,)'.i~Cje 1. ciQżkie-i !'y•
Z" l)jtOlki. lecI: l1liaJHda i w'uwah. \ve'l.
III0\\'y zawieralle pr;r;€7, ZSI(IR z il1!J~nlli
tU<1cji el\(~I1{lillici'lIej, Tel!o "o,{!z"ju IHl1fl. m<liAło.. lo 7;JŚ Wj'\' (lI::! }'r7,y~'Pi' ;::€ri'. ]
ług @",e~o widzi mi si e greckich' mini.
'Pnr'Jsh\, anli, sZCl-egcilnic wyraziście \YY- wę mOl!ła mieć j An~lia, t:d)'hy lahourlY- pn~łel~i<:t1ie 1I:l(I('h(1{!zU'cil;:~{) kn Z;~':'H . o'
strów. z:H:hu '.':ljąc l'ii~ jak 7,(1{~hrwcr w
. tęp uje obecnie w świetle nie"prawied!i- sto ,'~ki rzad pod lla('i~"t 111 z zewJł<1h'Z SPOÓill'CZęl!f} \V SI!1ll!:lch Zjg-dno~",o ty:.:h.
oodl iIT;" kr::;Ju.
wych, nie <rp<ll'ty'ch na z<I,'ildzie ró\>/no- nie udaremnił juT. 7;;:I.ryo;;'owll.iaCef,{o 8ię po· Dlat~;!;f) . .1[;i: t- U Kf<A_JE EUROPLi ~l'iĘ
uprawnif'nia 1Imów zawartrdl. ln\b P17,Y- rOZluniellia z ZSRR.
Amerykańskie planv mogą być
WYKA:1.A Trrnu:o. y' HART r GOTOgotO\
'ywanych nr/CI SIany Zi edll'J c 7,0IIdaremnione
Moina
zmllsić USA do cofnięcia się
wosc
no PR7EC! 'STAWIEi"lI SIĘ
ne. Radzie-ck:t 'noJihrka handlu 7.'IlH:lllicz
{} " ~ plan da \\ esyzac,ii r~1JrIlIJ
ie~t
Ai\tERy"/~NSI<II't
l JE 'OL ;~c: Y,'\
lrlelll:l. li(W,l\t1ie ;.HIl('I"'h:'lJ'il'olikie~f} plal1egf1 l1ie l-na umów, które uie sfI" o<va"te
zatem " I ,focie swe.i skierof\yany p-n';e.
WARLI
'_'
NI
1\1łEn\
fU, MOŻE TO
na za~~.(!'ll~ rll 'l1Qr7ed"ości. Co wi E'C(;, j. 1111 gOSlpQ<rl:)J'czego u,iAI"7;mif.'l1ia If r aitiw
ch'dm Md~t;Jwowj'm illtel'el~nm llaro-r.I,'hv
z~mSłC
STANY
LJED
"OClO: ,E DO
rozwój stosunKÓw e-knnornicznyc.h lSRf, ęu'l.'O<ll 'j9]\idh ~() niewatvliw;l l.aSl1Jga za[u!'op T, je~t to plan całko\\ He~o u.larzze w8zyst'ldmi pal1S\Wami, kt6re są w gorR.nIewej Iffilityki ZSR.R i kr:lj(l'" nowej cor IĘCIA 5IĘ,
mi€>nia f.:"I'{lP~· "1'7"7: ~tal1Y 7Ąerlfl{)1.!1.ooe.
Plan M ąr,,'nal'l~ g{)dzi w tljlrz~mysło
wien~~ demQkratycznych kraió,-,' enro·
pt;jslkich. A wiec w p{),d~fa"y ich uie1Xlrlległości I ~:\lnod,ziełil%ci. Plan dawe"yzacji Europy zobankrlltov.·aŁ "",ego '::Z3811
sił delUokratYCZłłych,
~ 1
~ałko",!Cie, (,hocia·ż wówcza~ "ib T QPOrll
dla walki pr~eciwko nowym. pl~l\om wo~ny i og.resji
l'rzech"ko ternu ula nowi 11.\'1,' znCic~l]ie
mnielS7.f'. niż obecnie. trm hardziej 1171, , . Rozu·iq.zUn16 Ko. rn il1~ ernu ..Od~lOli)i(!d:/1 oznacza likwidację wszf'lkiej ł'lCz.n,,~ei: ~n~{: ~!Q
nrzeniw~t, !:!~. ~':'::~_ ~::,ery:
sjaj w tum ię llo.wo.lenllc,i i tnieja, nie .lq.ce wymog'Jrn rnz1r0.11/, TlJc17n 1'011011'/1' wS7E'lki,'go Kan' aktu
miqdz~T brHŁn'rn' kOł?~Ici,...~
~ \. llOH' , ",k"l. an;J!}~_L;., -_l_y!!.!.
f'/() . " "'(J"un (lC}1 no"'e1' Syf'I'(/c/'l' r'~I'"
. , komTJnu:tycznyrm,
,
. D 01iWl~l'CZe.nl"
. ' oJ
'
7.111. rŁ'II,,<:'\7l"l
<In 'Ilar7.!TI'''lH.
EUl'OIJ
mówi~(' jU1: (\ ZSRR, c;<;łJkiem dQstatec1;- Gze
,
)1.
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, "'. . "",' , 1 " , , - p;1rtlaml
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'
'1e s·Ił). któl'ę je~li tylko w~"{w~a 7r10:;" -o- .i01.,(,~.i) (Idef!Talo rolę d?d(ltnią. ROZW1~" ;erlnakze vvkClzało, Zf' tpg(> )'(l!lZ>lj~{ hrak
Narody $Wi~łll nu~ Chfą WOjny
'aną wole. 'Ilotrałia J!darenllJić ten pllln, zame KomInternu połozyło ?'a,z na za~'". ~vzajelnlH'j łąC7;nQ Ó
mięlh:y POS~CZ gól.
N(l 7 eży mid IW lnt,'u,cl:;;6) ,ie illIĘDZY
Ś
ti.(Ll,ł",Y llieWlllę.
.
~ze ~l'es oszczet'sl~ wrog~w kOnn),,7;- tn ~i ~tiinmi konmni:;h ('zr;roi 'es t nie- PRAGłJTENIEftf TMPERIllLISTÓW
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ROZPJ...~/7'ANl A l cOWEJ WOJNY A MO
W$,..yM,ko zależv 0<1 woli ,i ~(łt()o\\'()o~d mu l ruchu robotmczego, Jakoby Mo~'
l
żLIWOł-GI~ ZORGAFTZOVi.'A !Ll
do rze 1wI1 '1,e stro-ny 11aro.dÓw Europy. Hkwa wtrą.cała !'lię do życia wewnętn- sl,\ISi':n:v I szko'lhwy J , ... g,rune " rz"cz:'
Jezeli cho.n71 o ZSRR, t-o dolniy fl11 w!;zy- nego innych pal1Rtw orllz jakoby parLie menalnralny. Rllch komJ\l'ls'~'C7.ny f07WI- WOJlVr iSTNIEJE OGROflf1 7 y Ol"_
ruch siJ, abl nlallu tego zrealizować nie komunistyczne poszczególnych krajów ja się ", r<łlllarh r:lłfOdo',·;\'ch. leCI': l'Ó'YllO' ,qTANS,
działały rzekomo nip w interesie swo- czesnie posiaon 7.adullll\: intl'l'l's)' wspólnI'
NAR(lf)r I~W1ATA NIE GHC4 T.rOJ
'!łałano.
ich
narodów,
l~cz
na
rozkaz
z
zewnąLrz,
dla
'Partii
rÓ71lyl'h
krajów.
Y.
Siły. n1101I''jnrf(1.jącp się ,~a. p07, n)ein}
Bieg \""darzeń całkowicie pohdcrdz:1
c-c~nę, z l<lką "plan Mar;;1hal1a" s1)otkal Się
Komintern został uhvorzony po pi er- Pm\"1a.ic 'lo:ć dziwlIl1 sv/u<lc.ia. 'ol.'iali są t(llf~ir;:mp; l/)ic~""j6. '" .ic~eli hedq
.
"
- '. t .' k' d
,- ' k '
j
.\.
k · ' o l · · ' (lnr b?'n111'; tW(I/'rlOl Hl P1I 8tP.p· hpt3 11G~:(nU
ze stron:'." qholU alltyin1llcril1li, tY':;>;'1C'.2;o.
w:-ze] :"'O]lllC.SWIR owc,~,
le y p::n-,uc SCI. lon:y W:,-' 37,11 'f,P 1- 'ory, Ił ly ,,0"'11',,(' .fr.... 7i oka'i,q 1!'1..jtl'1 l (1josc ;. hW'f, fo l~)ln~,lI
\\ obce ,.pl<llloll Mar ha 11 ćt' , OBOZ KRAk
t
by ł y ]e~zcze za s l" OP, ż" Komin/Nil l'zelrnmo dykto",,,! (I~,t'pk- 11'/ jla,shlikóll' cze'lw c(11koll';te bct" 7\, i ue-~
JÓW DEMOKRAT"CZNYCH OKAZ;Ał~ omlllllS yc.znfl
M()~Ia~,y kOIl1!Jni~~OI11 wszystkil'h fwo.
SIb POTĘŻNA SILĄ. KTÓRA STOI ~A kiedy, 'ięź międ7.y kla.Rą rnbolniezą pJ- fyw)'
1
w , Qclh'I{I(lwali • wnj;t mięf{;:~'naroszez{'gólllych
J<rajów
prR
wie
nie
i"ti1iak
'8jó
Nie 1'lalF,iy zopnm-lwć. if: Ilgenc' imSTRAŻY NfEPOOLEGŁOŚCJ T .. UWf.. l' t
b
.
RE" 'OŚCI WSIVSTKrCH N.\f~OO(HV )::1, a partie komunist.yczne nie roialy je- cłÓwkę. llal<Ulli:Uit k(l!l1U!1i~ó w nbawip pe1'1p
18 }/('Zl11 .:;tl :([ "'1';' rl1 I'r[ o me;. czp1e.
h
"
l
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·
prz('d
O!'7C7.PTsjwlłml
wrng'ó",
!la
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czem:'t/I.Of"
noplu
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CI)
2,(1.<'"
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EUROPEJSKICH. SILA, KT()'RA NIE [J. szcze Clei'zącyc Slę ogo nym au oq Le. ' . ..
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J
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.
... r<;ki l\To~kwy". tlQ"', jn':ymtJ~" SIO: " " ... pj CI17.!'I"',il1YC ~ 1 () .'łJ( l/C 1 FP,nrrt(' 1 O' (!Z wy
LEGA SZANTAlOWI T Z\STRASZE lU
od n;p{tlnyrh spotk:\J1, eM dOIliero od //lor ilrGflą S.Mntuż" "i3tępStl);(J na )'Z-3Cii:
l KTÓRA ~JF DA SIĘ (),~ZUKAĆ ( 'St.U· tern przywodcow ruchu robotmc7.f'go.
Zasługą E.omi nte,'nu. ,icst to, że octY/O- W7.lljt>OlllPj kOl\foild"H'ji w p n'wBch. kt6rp 1If1j1Usttlil:'o.
lJ.;IMJ MANEWRAMI DOLAROWEJ
DYPLOMACJI.
wi~ i urn?Cnil v;i~ź ;nię.dzy ma:'J;nni pr(J~ ich wl'!Jólni(> il'J 1.' Yt'l'ltjl}.
Mi
niedoccrd~t ~H .kl!l~Y
CU}ącyml P08~cz~golnych kraJ o 10. opmPrzec'\stawicielf' lHlil'OZ1URitsz.veh dZ1erobijtl1icnJ
Stanowisko Rządu Radzieckiego
cotcal zogadn16?lW teoretyczne T'!u:1!n ro d7.in pracy: uczeni. "pńlr1zielcv. d7.iilłacze
'
Glownp, meb p Z1)iecZe11st'!/XJ dl(~ klas!!
Rzą:d 'Rad>óecki nigd.' nie svrzc.;i,vi:tł
botniczego Ul nowych} powo:iennych VJ(.,~ 7.""!·ąZk(JW1·, Inło"",,:ie:',.
:-1.udenCl· 11''''l.7~I·a z~
l
.
,
1- '7' 7'
u" " <'
;'ol:JlJtmf';Cj 1r c 1lJ.'1.1 O/J6cne,1 po.6ga na
Się ww-korzy tanin
z.agranicznych, et w Tumkach.iego 1'OZ/VOju) ustaZił ogólne wy możliwe utrzv. mywanie
kontaktu mip.dz'·~ , l
. . '7 h
S0czególności
amen'kallskich krcd"t6w tyczne a.gitacji i pTojlagandy ::;a.sad 7<om'l{.
, 1l1e(ior~eHl(J,/1·?11 81 11'ia.,11Y'· OJ'f1Z na prze~ko śrooka umoili,,'iająceg-o pr",y,Śpie n'izmu oraz ułatwił nkszfaltow(I,nie ,eN.;" narodowego. wvmianę do~\Viild('z,eń l WZf1 rew;(J.}j'iu.<iił pnerhlJ/'1i];u.
!~enie 1}!ocesu odhudowyg-os'pocJarczcj. przywódców ruchu, 'l'Obotniczego. Dzięki jemne konsultowanie ~lf: w sprawilch
Pod(lhl1i(; jak poWyko I1LOllachLJska W
J>Odl1alcie ZSRR za, 'sw sŁał na stano 'j. temu stv:o'('znne zostały wa1"ltllk-i dla, :1)-:: e swej pracy, zwoływani e ~nięrł7.. 'l1'll'rJdo· lJTZ'('szlnści utfJ?'fJ1J.:aw drogę agresji hte1ru, że wa'l'unkii kred~Tt6w nie m01.q tllit'l~ ksztakenict sig młodych p(/rtii karl/um.. wvch konfereneji i nill'ild, nal 'rni:ł~t kI) tlC1'Olf,<;J:/C}. [-07" [p': ustępstt~·(}, U;OlJ€-C
cl12:.l'akrteru niewoli g'MDodarcze,i i nie stycznyrh 10 l1WSOU'e 1wrtie (obotn i $f3. muniści ..1;;w",1 kr;qów "prl.. 'mi erZO\1 vl:h. 'l1f1i l 'cf./O 1~71 (S" ,( a11()11' Zjedw:,r;zo'1ych
l!1ogą prowadzfć do ekI}1l0nl~CZfle~o i po- Jednakże z chwilą, gdy młode p(/?'tie I~() krepu.ią się u1n.·mywAć miedz)' soh? A 1/lfl Yhi i obozu l m perio)?·sf.Y0":-i'lego ?nu
!ityCiZOOgo O<pal11owania par\!'twa-dłużnika munistyr:zne wyrosly HI masowe ]1(( rhe pl'7.~T.iazne stosunki, Niz ulc.gl'l wlltrliwo. gą sp1'a1"i(~, żp. .:jego i~18pim;-:F~y stu n0
P1"Zfl pańshvo.-wlerzycieJa. WrdlOdzą\.: robotni.rze. kierowanie tymi 1)a,rtiwni :;; ści. że taki i'Lan rzeczy, :-rd:vbv mial frwnr 8ię f"s;,;('ze ba.l'clziej bezcze 711i i GgTesy'
z tych polritycznyC>l1 zaloi-crl. ZSRR za\v' jednego centrum stflło się niemożliu' p i n 11<1::\ I, b'yłb~ brzcmipnny w 11f\!ll'r :>7,ko(jli- Wll'l-.
~ walozył w obronie gta,nolWiska, że kre
niecclotDc. 1Vsku,tek tego Iiominl&Jt'n z WE> .kujki rlJfI T01:woj\1 d'li<./f1II'\OŚ('i lUBID7(/, ll::go pod?'" 1<'n?J111.n1styr~ne wtndyty za21'alni'c~ne nie 'Powinny stanowić czynnika, 'który przyczynia:/' się do ,'0';;n,tl stu r1'lC 1/0 ('",ÓP npo"'U pTzeciv,:7,;o plaCłówllego środka o.dbudowy l?;osoodarcze.i woju. pa:rti'i komunistycznych. zar:zql. ;"C!- 11ich partii. Ta Konleczrw' Ć kOlJsu]t:1cji i /10111 11i1 ]JeTi(J1i.'1tyc~·n(O) e1,;slJan.s'ii i agre!akiegQKoJw:ick kraju. P()d~h:l",vl)wym i mieniać sig v' ozym/ik ha.nw}ący ten TO- rlonr()w(llnE>j kQor.,ynacji <i7,i~ł:>ltlości po- s,ii 1{'~ tC~Zy8tk?rh (bW3d~ha.ch -- 'luń
IkcY'du;iącym wa'rU]1kiem odolIdo qr go- zwój.
SZC7;('g4'iin~'ch partii dojn 'lł'l l'7.I·'7,f'gólnie 8tllfJlI:e.1. e]umo111icznei i ideolo'jir;zne;,
SipOdar-c~ powi11no być wykorn·. t:3 lic
NOWY ET AP R07,WOJU PARTlI obecnie, ~dr trwająCY ,.ari~1 hrak wzajl'm. lW1,1'!11'Y'!j jeclnoc:r-yć się i łqr~yć 'JWOJ8
ijf we>wnettznych i wewnętrznych za'iQ- KOMUNISTYCZ:-.,rYCH WYMAGAŁ NO nej łączności mo7.e r!opTOWl\dzić dQ osła-wY8ilki tłO lJOdstau~ie W81JÓ7116.7 (/1't1}imbów każdego kraJu Maz lOt" ,rz~"ie wła"· WYCH FORM Ł4-CZNOśCI IVIIJ:.JDZY- bienia wzajf'l11nego lrD'lumi(>nia, niekiedy lJeriaTi8tY('Z'lcj i de ii lOh(l.tyczl1e; .,,'1at~
l1etgO llt'zemysłu. .Ted~Tnie l1a teJ podslanawet do poważnych hłędów.
formy O'I'((~ s/,'upiw; 11'ohół .sip~J/'t;·,·'JzyII' f
l
{
"
. t
'Z
\\'ie lllo7.e hyć z.a-bel1)iecz Ha l1ier,alężIIO:~Ć PARTIAMI. Te wo,.u.n7d 'Uly/Voła,ły koWohec Il'go, Ż(~ przeważna elęśf ki('n'w- s: ,-w cemOto'ill 'lr:Zne l patrW ycZ/''; St y
l1:ra,iu przed zamachamj ze strony I<aplta- lIkcZllO.~r, 1'OZH·iqZIl?11a, Kom1.'I'/ternu, 01'(fZ llicfwa partii sHjHlis .vc7.łl~'ch (zw1:1s1,('7». :;ncych narodń/i'.
hl za$tranic7ne~o, który sble ma tendcn- organizowania nowych form lącznosci
lPhouu;yści an~ielscy j f';o(';i;.liści fraucu-.
Bratnim p(/1'f'101n k0111Ul1istycznym
:J!ę do wyk()rzy~tywa\lia kredytu jako.
międ":!y poszczególnymi pa1·tiwmi.
scy) d~iala jako ag P l1tun jll1pel'i~1isITC7.- F1ar/C]1. WloGl1 J ~nglii i im.~ych 7<,1"11 .. -"\0
oo-.ę!a dla l)Olityoznego i ekO'no~nicz!lelro
Cztery lata, jakie l1plyn~ły od chwili nvch kól S(anów 1:jemwczon '('h _ NA p1'~yp(l(1,(l 11) ?J(h'107c ,-zc;.,egolne ;:;,w?a'ltl':;.
ll~zmjeDia.
rozwiązania Kominternu przyniosły znacz KOMUN.lST()~"
SP~J)A S~CZ~GÓT NA PA,RT1R TE lFJNNY WZl4-r. W SWE
Taki właśnie ma charakrer . lll~1I Mar- ne wzmocni()nie się partii kornunist.ycz••
"'eJ' . ,
RĘCE 8Z'fANDill1, OBRONY .TIEPU
~ałfa". kierowany pr1.eci" k~ UJlrz,emy- łlych oraz W1;rost ich wpływów we WS7.yst ROLA HlS'!")RYCZNA PRZF.wonZF.Nll J)LEGLO~C[ N.A1WDOH'E.T J snT,/h.,
Sł'owlęl1iu lmtjów ellrOlJj{'js,ldcb. a wice \\' j,ich prawic Jn-;,.;ach Europy i Azji. " 'plyw \IV ARCJI OPORU PRZECIW AM"'~R - RENNOŚr:r SlFOICH XRAlÓ1V.
kon'Sekweonc.ii zmierzający do podważe partii komunistycznych wzmógł się nic KA'-'SKIM PLANOM
U.rARZMIEl\TrA
J,,; ('li. 1/(/1"16 7;on/u nistycz'YLe 7Jffk~
tylko w El~ropic Wschorlniej, lecz również EUROPl. ROLA Sl\'JTAU;GO DF.MA.
'da samodziell1.)~ci tl'C'h 'kl·aJÓw.
I:Jfor
nicdo'lllj?';'e WI swoich pozywszystJdch kraj:1ch europejskich, w SKOWANIA WSZELKICH WEWNF;TRZZSRR staje hrotJi stanowisku, xc IW- we
c.1((ch) .iei:eU n1,e d(J,d2.-ą; się ~a8tm
których panował faszyzm, oraz w ".ych
Etycztlę i C>!fo!1O'nticzl1ę tosuoki
pomię
POPLECZNIRÓW
IMPF.RIAszyć a,ni SW)?! a,tn wać)
jeieli. l~\?Z
krajach, które I.acHy ofiarą hitlerowskiej NYCH
dzy Po,~O:7.CzeJt61I1Y\l1oi państwami fX»W bllY okupalji niemieckiej we Francji, Belgii, LlZMU AMERYKAŃSIUEGO. RIi", .10nie bQdq sta6 11U 8tTaży trwałego pe
OIj)ier:lć się wyłącznie lIa ziłsadal.:h rów- Holandii, Norwegii, Danii, Finlandii itd. cześnic KOMUNIŚCI POWINNI POPIEko,iu i dP?li 01.-,,'(1(' ji lu do l.I;ej . na stranQllpra woie,nin strOłl or:1Z "7.aje:lI1l1el{fl po- Szczególnie wzrosty wply 'y komunistów
ży 8nJJ..'p,renn().~(;i Wf,1 odnlJJej. 'WOlRAC WSZELKlE SZc:a:RZE PATRio.
sz,:.mowania slIwcrellllydt praw kOlltra- 'IV krajach nowej (lC'lnokrdcji, w których
'/I(jl~ci i lIip1J(1dlegl(J,~"i, 81I)!l r h b'ahentów.
padie komunisjyczne Sll partiami naj har- TrYCZNE ELEMENTY. !"'r(mE. NIE GO·
,jó-u-.
,iciełi 170t1'rt,firl !J) 81oe} 1.1;0.706
DZĄ SJF/ NA POl 'lŻANIE SWEJ O.JCZYRf.'IdzieC'kn )olitvka 1.a~ranie7lt:l. a \\' dziej Wph'w('wymi w życill IJaństwowym.
przeciwko usiłowaniom e7'onomiZNY. które gotowe są do walki w obl:'onie
9Z:CZ gó-Iuo 'ci s-t().l unId gOSpodarCze Iw. KonieClOOŚĆ łącznBŚci poszczególnych
cznego i l)oNtycznego 1(;aI'Zm16nia
jej suwerellllości
narodowej.
przeciw
Radlieckiesco f, inl1ymi llań. ŁWHmi O,J)leich krajów 8tanqć r/(( czele VJst:'!jst·
partii
ujnlZmiE')liu jej prz"z kapituł z8gl"anicz.
fają się
na z3'8adzle rl1-\YlliHI'Pra"'llie",ia
kich 8i.1 qofou:ych do ob1'Ony hnn!)Jednakie Q)wcn& syiu:\('ja pĄriii knmuo!'az lahe,2)tlieC7€uia dwm·,jrDIIIlYC;' ko- ni:d:;'czn:\'ch J)()~i"dĄ nlwl\i~ż :;woj(' nl'aki. I)~'. I{<lnllllliśd winni hyr :;ilą ki~rownjczą
l'?/. i 111cf1(1(lleglo:ki
nu'tOdowe},. to
rzYści, ~TYł1ik1:ljącycł1 I. za',' (Jj't~'cb 1l0ro- 1 Twktórz;\' tow<irzvszp. zrozumIeli spra!1ę '\ "krji mobjliz:owani" , lIZ, rs1ki('h elemen':'adne plan!!} t~jarzmien~ Bhl.ropy
mmień.
'ń' ten spo6ob, ze rozwlązanie Kominte:mu t6w antyfąs!!lystcwskich i zn.iłuia~d> U/OV
1tie b.ęd~ mOfl.ly byrj zr-ewU,zaWa'ltte.
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lepszy wynik dnia osiągnęły PZPB w Rudzi,
Pabianickiej wykonując plan w przędzalni
"średniej" w 106,2 proc., w przędzalni "odpa4

,.

Rok.

'f9~:i9

Na rozległym olacu Parku Ujatldo'Wsacego
.... Warszawie. gd ;. e bilw ; ą się i d o.k!.az u j ą dzie·
ci. które właśnie ten w arszaws k i ;l)al1k sobie
spet'jalnie upodolbaly - prz ez jeden odzl'eń t.:r wa
ła wystawa. obrazu 'ąra zni szczen ia j' odb~ldowę mfasi s/ow.iań <;k ich.
.
Wystawa trwa!ta w W arszawie ty lt{O <lzień
je,len i po j echała\ dalej. do wsi i m ić"s te<:z ek .
O ti wied'Zi na ra ma wo iewó dzi. wo wars zlaw-ski e.
pói.n iej może cal'li!\P o lskę·
Odrodziły się 1Uraje słowi ańsk i e, ch oć! s.plylIęły krwią i hami.
Wystawie patr cnują w ielkie portrety Generali·s simusa Stalina. Prezy;denta Bie ruta , Prezy-

nie po"\Viórzy sie. "".i p. ce,-!

kowej" w 1178 proc. oraz v. tkalni w 108 proo.
PZPB w Bełchatowie wykonały .adaDlf
dzienne w 119 proc •

I ważny Ko>per'n ik na cokół. odbudowana Państ-

W czeskim l lv ńcu wre praca . w . Brn ie. B.,l·
wow a Fabryka Waqonów we Wrocław i u pro· gradzie. Sofii nr i' cują ochotnicze drqżyny •• ch .odukuje tak potrzebny nam tabor kolejowy. pi śmie j ą się do nowych traktorów. szum;ą m'y.
s krzY'P l ą d źw i gi naszych portów. pracują ko- ny, m i elące mąkę na chl eb wolności dla DO CZLONKOW ZW. ZAW. DZIENNIK. Jłl'.
paln ie i huty.
wszvsLk ich narodów słowiańsk ich.
Zarząd Oddziału Łódzkiego zawia~mia, te
Niemniej szybko odradzają się miasta ZSRR , . Narodów zjednoczonych we w!>pólnym wy- ogółne zebranie członków Związku od~dzie
' gdzie podobnie jak u nas caly naród stanął do si/ku zatarcia niszczycielskich śladów najeźrlż- I
' . .
, odbudowy. Nowe domy wyrosły w Leningra-I cy na te ziem ie. I niedopuszczenia nigdy do' w czwartek 23 Jla;l.dzlerm~a o godz .. t6-teJ w
dz ie. nowe. jeszcze w i ększe fabryki powsta ją tego, by powtórzyć się mial 1939 rok.
sali odczytoweJ "Czytełmka" (ul. PIOtrkowski
na mie jsce zburzonych.
Bgr.
96 III p.).
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robotnicza
bezdostateczneno
poparcia
6
. .
Te n s a n r ze c zy
r ze b a
ją

motto wystawy:

I

"Przed ludz.kościq .\stoi zacJoni e wyk~rzenienia resztek faszyzmu \I stworze nlQ trwałego pokoju na całym świecie., Przy wy pelniamiu tego
ważnego zadani a narody słow i ali s kic odf?rYlVają równie wybitną rolę; jak i w sprav.Yie rozgromieJJia hitlerowskich \N iemiec" .

I

Szybka odbudowa naszego życia gospodarczego w dużym s·lo»ni,u uzałeżniona jeSl! od nale·
życie st? sowanych oszczędności..
,S.ą ro zne sr~oso~y oszczędzam? Do os~c, zęd:
Wystawa. której prol\S k.t oopr a co wał M . Bo- nos~1 p~zyc~ynl.a Się wynalazczos~ rob~tn.'cza I
gusz. opracow6onie z aś g r~flc7ne wy kon ltne zo.,. ra~Jo~ałrz~CJa pracy.: W ost~1mch mieSIącach
stalo w Studio Szt uk Pla !> tycznych A . b.w.p.. cos nlecoc w tym kIerunku zdZiałano.
zgromadził.o niezm iern ie ci eKawe 7d jęc i a \zniszl tak Franc:s zek Wylon, pracownik P.Z.P.W.
czeń. dokonanych w kraj a ch \ słowiańsk ich\ przez
:'-Ir .7 w Sosnowcu sporz ą dziI przy r ząd, ułatwia.
Niemców.
•
I
l jący łą c ze n ie S1ia,tki w suszarkach.
Wacław Pakułs ki, pracowni,k Państwowej Fa.
Raz je.szcze oskarżajq hitlerowsk iego har barzyńcę ru iny Warszawy. Wro d dwia. Gd eFHka. I bry ki Szlucznego Jedwabiu Nr. 2 w Chodakowie,
Stalingradu. Sewastopola. Orla, Len in~rfadu. ' opracował metodę, udoskonalającą dzialanie imta
Mińska zwalony most na · W a gu. zn iszczolna e- I lacJi siarczkowych, OIIrzymując za to premię w
lektrownia w Małej Cerkwi., z,b urznne. zró!wna- wysokości 10.000.- zł.
ne z ziemią wsie i osiedla . lud7k ie. zdev.:a sto Pracow 1'k tejże fabryki - ob. Gasiński _
wane fabryki i warsztaty p:racy.
.
opracował pomysł, zmni l;! jsz1jący wżycie mosi,ą.
Ale naraz przewraca się karla hi storii,..
dzu dZli ę ki zas,josQlwaniu onap~dk ć Y.
I znów bieleje od,budowany gmach Sejmu
Kazimierz Wnuk (Chodaków) 7.astos()lwał po.
w ·Warszawie. a most Pon latO'1.vs.kie go znów Ją· dmuch powietrza pod rusztą pr ly pomocy tło·
czy Warszawę z Pragą. Zamyi;lonv wrócił po- czących wentylatorów. co przyn1Pl'ie w ciągu ro·

l.'§'v

ku oszczędności w wysokości ponad 80.000 zł.
Józef Zalejski, majster ślusarski w fabryce
Sztucznego Jedwabiu w Choda·kowie zastosował
amortyzator do wirówek elektrycznych. co winno
przyni~ść 30.000 zl. oszczędności w ciągu roku
(premia 13.281 zl.).
Inż. Arkadi,usz GrochołskJ (P.Z.P.B. Nr. 16)
uruchomił rozdzielacz hawełny na trzepalni. co
przyczynilo się do zwi ę kszeni<J wydajności pracy
i poprawy sta'Ou higieny (premia 10.000 zl.).
. Ant~ni Cybulski, inż. Stempniewski i ob. Kra
h,kowskl - pracownicy P.Z.P.W. Nr .3 w Lodzi
zastoso.wali uleprzenie technicvne, polegające na
zamiaDle łańcucha Galla na normalne paski klinowe Cog umowalll e). Ulepszenie to umożliwi zaoszczędzenie 163.000 zł .. , a pomysł ten może
hyć wyzys·kany w innych zakładach C.Z.P.W.
Są to fa,kty bez wątpienia pocieszające. P omimo to trzeba jednak slwierdzić, że wynalazczość w przemyśle wlókiennic'zym nie roz,wija
się jeszcze w należyt.vm tempie i absolutnie nie

I

,

zm~enlC

am

odpowiada ani moż!i;wości'om technicznym,
nakazowi chwili .
Il ość proponowalTlych udoskonaleń jest niewieI
ka. a "Skrzynki pomysłów" w wiełu wy'padkach
są próżne. Różne są tego przyczyny. Przemysł
włók i enn i czy należy n i ewątJpliwi e do bardziej
skomplikowa,nych i nie tak łatwo ulepszyć mechanizm maszyny wlóki enniczeJ. Z drugiej strony jednak bralt często bodźca w tym kierunku
ze strony kierownictwa.
W Dyrekcji Włókien Lykowych leżą Jut od
k'i lkunastu miesięcy projekty uleps>zenia widelca
wąt.kowego (pomysł ob. Jana Luczyńskiego), goń
ca tkackiego łprojekt ob. Francisz ka Kowa'lskiegól i inllle tego rodzaju pomysły. Chociaż o projektach tych mówiono jeszcze na ZjeźclZlie ~_
poda,rczym przemysłu włókienni czego w lipcu
roku ub i egłego, to jednak po dzień dzi,s iejszy
nikt się nimi bl'i żej n,ie zainteresował. A wyna'lazcy czekają nadaJ'e~nie na jakąkolwiek odpowiedź.

Tego rodzaju kall'ygoone zailłiedb8nłe młe
wynalazców i hamuje rozwój wynalazczo-

Czutelni"ów

chęca

Dziw e .ICkt ki
uczelni
na
I

Księżym

ści.

•

ynl

Nieu,leżnie od tego daje się za1JlWażyć w naprzemyśle słabe zainteresowanie dla ])rai:'
racjooali~,torskich, mających na celu usprawnie-

szym

nie organizacji pracy.
Szanowny Panie RedaktOltlcl
wowym Gimnazjum i Liceum Hand!. 300 zł,,- to zebrano rodziców ! oznajmiono im. że gdy
Ile cennego czasu robotnlcz.ego motne by l&\"1 imieniu praw ie wszy stkich ucznió·.'{ la· tych miesięcz·nie. a rodzicom naslym zwr'l(,1I- przestaną płacić. nauczyciele będą mus eli oszczędzić przy ball'dziej J7~anowym roumieszczerówno chłopców. jak i dz i ewc z ąt !Państwowego no w miejscach pracy po 200 złotych. Od lu· przestać uczyć. gdyż ta podwyżka. o której się ni,u przejść w fabrykach. przy bardZiej celowym
Gimnazjum i Liceum Handloweg<o przy ulicy tego zabroniono nauczycielstwu przymusowych pisze. nie gwarantuje bytu nauczycielowi. Da- oświet l eniu hał , przy przystosowaniu się do waKsięży Młyn 13. zwr a cam s i ę do SZlan . Re<J.akpoborów za naukę od członków Związków Za- no ogólnikowo do zrozumienia. że to m;)b s:ę runków pracy w powię;kszonej, skomasowanej
cji o z 1! micszczeni~ niniejsze go li~.tu w poczyt- wodowych i zarazem naszym rod~ic')m 'P~"1:e odbić się ujemnie na uczn iach. NaJSi rod, ice wy fabryce?
nym piśmie .. Głos i e Robotn lcz;ym .
.
stano l\~raCać owe 200. złotych. R~wno :, zes:Jle czuli w tych słowach groźbę i dalej płacilI do
Ile można byłoby niewiełkim kosztem zdziaDo lutego br. płaciliśmy za , naukę w Panst- nauczycielstwu podwyzszono pensJe. Wtedy końca roku szkolnego po 300 zł. Myśleliśmy łać dla poprawienia Sitanu higieny l bez.pie<:zeń
jednak. że po wakacjach ten stan się skończy. sł'wa pracy?
źe wreszcie zaczniemy szanować ustawę o bezR.obotnicy, urzędn1cy, dYTł'ktorzy, działacze
płatnym n<louczaniu. tę doniosłą zdbbycz socJalspołeczn:! napotykają w swych zakładach prac)'
ną:
A gdy się rOupoczął nowy rok 'szk 'liny co krok na możliwości racjonalizacji pracy.
1947-48. dyrekcja Państw. Gimn. i Liceum HanNiestety, rzadko te rzeczy oni widzą I jeszcze
dlowego w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13 -ze- rzadziej wyciągają z tego konsekwencje.
brała wszystkich uczniów i oświadczyła bez
Ten stan rzeczy trzeba zmienić.
żadnych ogródek:
"Teraz będziecie musieli
18 października w PZPB Nr 1 we (171,6 proc.) oraz
płacić 500 złotych miesięcznie. gdyż za 3007ł
współzawodnictwie "sóstek" najlepsze proc.).
Przemysł wełniany
nauczyciel nie będzie was uczył. a komu trudrezultaty ociągn~ły: Gołygowska (173,3
W PZPB Nr 6 we współzawodnic
no i nie może tej kwoty uiścić ten musi
pierwszeństwo
proc.), Szczepańska (168,8 proc.), Ryba- twie grup6wym najlepsze rezultaty oprzestać się uczyć kto chce się uczyć. musi
płacić".
We współzawodnictwie tkaczy pracujących
kowa (162.9 proc.) oraz ęe~leryniakowa I siągnęły zespoły: Włochyńskiego (134,9
My wierzymy w to. że ciężko jest i nauczy- na dwóch krosnach kortowych naj;epsze rezult"
proc.), n:ossowsklego (133,1 proc.) I Ko(156,2 proc.).
cielowi. ale czy nauczyciele wiedzą . jak: nom ty uzyskali pracownicy P.Z.P.W. Nr .2: Franci·
We współzawodnictwie "czwórek" walsl{iego (132,2 proc.).
jest ciężko? Czy Kuratorium upoważniło ich szek Pilarski (161,5 proc.), JaniJ1a Rzepkowska
Dierwsze miejsca . zajęły: Draiwick9
.We współzawod?lct,,:le
,:szóstek"
do pobit!cania tak wysokich opłat?
(155.7 proc.) oraz Hieronim Miętkowski (147.9
(144.3 proc.) i Wo:!makowa (143,2 proc.) . . naJlcpszy rezultat dOla oSlągnęh: StefaUczeń 1IJ klCLsy
proc.).
W przędza! l1i na;lep!;zy rezultat OSiąg-I· nla Kalasz (167,5 proc) oraz Stefan D~
Panstw. Gimn. i Liceum Hand1.
W P .Z.P.W. Nr .3 pierwsze miejs~ zajął Jan
Dęła. Zofia Zaremba (143,1 proc.).
. bała 164.9 proc.). Ob. Dybala w czasie
w Łodzi przy ul. Kos i ęiy Młyn t3. Rz epecki (145,1 proc.), a drugie Halina Surowiec
Od Redakcji. Już raz wydrukowaliśmy Hst (142,2 proc.).
W PZPB Nr 2 (d. Poznańskl) wśród ! )statnieJ wYpłaty otrzymał za dwa tyW P.Z.P.W. Nr. 36 czołowe miejs·ca zajęli :
I ucznia tegoż gimnazjum o dziwnych praktyprządek prac'ljących przy czterech stro godnie pracy, 'i.683 zł..
_
..
kach tamtejszej kooperatywy. Teraz znó'l/' wy- Micha! Ga.JJ.rys iak (1::9.4 proc.) oraz Stanisław
nach najlepszy rezultat dnia osiągnęła
We ws~o.łz?.wod.Ol~tW1e ".czwórek
łania się historia z opiatami. Coś tam musi b y ć łola' i n owski (127.3 proc.).
łelena Olczyk (148 .1 prcc.~ a wśród pną ' pierwsze mieJsca zaJęli: Walerta Zasada
nie w porządku w gimnazjum handlowym na
W P.Z.P.W. Nr .1 przodują: Bolesław Lucłe
dek pracujących przy czterech stronach I (159,7 proc.), Waleria Czarnecka (156,2
Księ-Lym Młynie. Czekamy na wyjaś;:Ji'Jl1!e jewski (131 ,1 proc .) oraz Lucyna Wójtak (129,6
Henryka Milslta (146,8 proc.).
i proc.), Stanisława Andrzejczak (152,4
, kompet':'ltnych cz)'nników.
proc.).
- ' proc.), oraz Bronisława Olejnik (150,6
d . t .
We współzawo .mc Wl~ pracy .,szo- proc.).
stek" pierwsze mieJsca za.leły: Anna Ma
W PZPB Nr 7 we współzawodnictwie
kowska (121,1 proc.), FranClsz~a Szy- .,czwórek" najlepsze rezultaty uzyskały:
mańska (118,4 proc.) oraz MarIa Mar-, Wiktoria Danecka (152 proc.) l Regina
ciniak (116.3 proc.).
Lakomska (151.2 proc.l.
Wśród "czwórek" najlepsze rezultaty
W PZPB Nr 9 w zawodach pracy
Przy wszys·tkich większych ośrodkach prze· \ nie przez podległe mu fabryki. Oprócz więt norosiągnęły~ Helena Płachta (147,6 proc.), i "czwórek" na czoło wysunęli się: Bermysłowych Cenofralny Z<Jrząd Przemysłu Meta· malnych obowiązków prowadzenqa akcji szJ<o·
Józefa Poradzińska (146,3 proc.), Zofia Il'lard Motylewski (152,9 proc.), Wladylowego organi.zuje punkty ' szkolenia za;wooowe- leniowej w podległych sobie zakładach, ZjerlonoWielińska (138,9 proc.) oraz Janina Ziół: sław Frych (150.2 proc.) oraz Feliksa Pa
go.
czenie otrzymuje polecenie koordynacjti akcji
kowska (137.6 jroc.).
lItuIska (139,7 ')roc.).
Do c-hwiili obec'nej zorganizowane więc zoo szkoleniowej na poszczególnych terenach.
, - t
W PZPB Nr .3 pracuJąca na .osmm I
W PZPB Nr Ił przewijaczka Irena
Finansowo i administracyjnie ośrodek sl,kQs'talo 8 ośrodków. a mlanowioie: w Warszawie,
krosnach LeokadIa Wołoszczyk cSlągnę- Ilaranowska wykonała swe zadanie
Krakowie, Poznaniu. Lod.z.i, Wrocławiu, Gliwi- leniQWy związany jest ze Zjednwzeniem lub
a 166 proc. normy a. Matczak Bronista"j izicnne w 166,7 proc.
cach. Bielsku j Bydgoszczy
Niektóre większe większą fabryką, za'kresem zaś swej d~iałalności
ośrodki, jak Wrocław czy Poznań skupiają do ohejmuje nie tylko szkoły da:nego Zjednoczenia,
iVa (na "czwórce") - 179 proc.
W PZPB Nr 16 Jan Renc pracując
2 tysięcy młodzieży. Przy ośrodkach tworzy się ale rówlllież szkoły sąsiedni'Ch fabryk, nałeżąW PZPB Nr 4 na "ósemce" (automa- , na 800 wrzecionach osiągnął 177 proc.
wzorowe warsz,t aty.
cych do innych Zjednoczeń.
ty) osiągnęła Kazimiera Brodzka (154, normy. Helena Mac111ań:;:ka uzyskała
I
W miejscowościach. w których znajduje S1ę
Centrałny
Zarząd
Przemysłu
Metałowego
proc.), a Maria Wymysłowska 153 proc. 1' 160 proc. a Irena Janas 153,5 proc.
więcej. niż jed'na fabryka. opiekę nad całością przydzieli! ostatnio na użyteok warsztatów szkcle
normy.
.
W PZPB w Pabianicach w tkał ni
zagadnień szkoleniowyc:l zleca g,ię jednemu ze niowych 50 obrabi<lfl"k i większe ilości niezbęd
We współzawodnictwie .,czwórek" o- I picrwsze miejsca zajęli Stanisław Koz. Zjednoczeń, reprezentowanemu na da·nym tere· nych narzędzi wszel,ldego rodzaju.
I
siągnęła Maria Skrzypelt 162,9 proc., a lowsld (150 proc.) oraz Andrzej GrzanKonrad Stępień 1545 proc.
lIta (144,5 proc.).
W przęllzalni czołowe miejsca zajęW PZPB Nr 5 (d. Wima) wśród przą I
dek pracujących przy czterech stronach: y: Józefa Kołodziej (145.5 proc.) oral
pierwsze miejsca zaj<:ły Wiktoria Bu- :stani,ława Osieja (144,6 proc.).
Na Uniwersytecie loozkim, Politechnice
wie i
Nauk
TUR
bas (173 proc.) i Julia Dworczyk (157
W PZPB w Rul1zie Pabianickiej
skiej w Gliwicach i Uniwersytecie Jagie:IoJlskim również IV Krakowie, o. bowiązan.i są do wyslu ·
proc.).
I wśród prządek pracujących przy cztew Krakowie rozp0rządzeniem Mini,s terstwa O· ~hania nauki o Po~sce j świecie współczesnym w
We współzawodn! ctwie "czWÓrek"! rech stronach najlcpsze rezultaty osią
światy
utworzone zoslało Międzywydz.iałowe ilości 60 godzi.n w cią!Zu roku ak-ądemickie.'lo i
najlepsze reztlltat~' osi :J, !l'nęl y Franciszka gnęły: Wanda Gościmińska (167 proc.)
Studium Nauki o Polsce i świecie współczes· złozenia kolokwiów z poszczególnych wykłada.
Wójcik (177,6 proc.), Anna Bukowska \ i Marla Kowalczyk (159 proc.).
nym.
nych przedmiotów.
Po złożeruu wszYSitkkh przC:'pisanych kono·
Wszyscy słucha, cze oota.tniego ·r oku studiów
Uniwersytetu loozkiego. Politechniki Sląskiej w kwiów kierownik s!ud·iów wyda "luchanoni
Gliwicach, Uniwersytetu Jagil."llOlisk'eg o . Aka· świadec lwo u'kończcnqa Studi.um o Pols'ce i. świe·
demii Górniczej, Akademii Handlowej 'vi Krako· cie współczesnym.
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rotworne warlłllhi pr.I':V 'i J~ 'lill,lii,' I lr;,~ luw'ani"
ze strony chleb/Jtl:lWcó\V, IY"'l.YIlIY w .IId"" Vi'lhi: .
- .' 1Ipili' h} \\ ;IS, ~ z.r('~7.f,~ ',\'l',I~l' I'r., jl,·,t. ta:~:el
..!l'le, vy h\'dzWU,' zyll. l' 'Y f, l II ylll, -' l'l ,"'. I

".

-_

....

......;-._

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

WOll)l CLibic pis,!1 'Iił}i Jl Ż o Sz}:(,ic; cha·
w LOllz;, pro\\<lllzol1ej \1I)11 kie, unUilJll K. N .. nh.ic·\Ą i ''7. POllkrd1iIi.'n'Y Zl1dt.'Z"'1i"
V

W}.IPlYUI('ji

lei jadY\lPj lenll ro(l;r.ajll szkoly~ Vi bil iu, pl a-

Ci_'Fl~'~R

-.

Kledy

1ą

Zdllwalohy sir, 7,\' IV. ni r '... ie zl:li,i.ilj,)crj ~il', zi,1 cie j~j wahlli.n~.' n .I/h ~ry d!.i\.:·, 'c ~!1 ," '.t l , ;. !

my, gdy

\V

p.r.z.ptll'dll:u ~V""dl"'I1FIi

tm07.0\\

I są

cala ludno.ść dąży do z'II'jlil·l-rz'·lIi" ",i" 'IV ciepl:),
a w pierwszY/ll r7.\'dl.ie w cieple
wierzchnie okrycia, !'kl;oni"I:ZrlY ar!yl,:ił. j: j.,'
\Yato!in(l b~'dzir Slp.Jc.zy\\'nl fin p,',IJ,:ll'h ws:'y~tkich ~kl 'p6\\' w!ól,i"I.nic zych. I\i '"tet y jl',h1il'1:,
\V chwili G.JCl"IK'j .j ..)., ni, jł-;'~. \\'~f hl;1 sl;"a "i.'
w sprzeQfl7,y ;11 tykuleo:l1 :i.<" .. lIi,.·"i,· fi/IIU'ill', f';,
znajdllj~illy joj' w sJ...! 'pach :,p,j! I ""!e ydl, nit' I"'
siadają jl"j w $.W <"lI slkl'Jl:t~1i I,.~II>I'Y .pry\\'ajn'.
Zjawisko to, r.e wZ~!, dol nn
]lot Zl'h"\\,;ll1;r>,
jakie ishi€'j' na h'n ;~rtyl.ul. <liii' a..~Unt";
POws:il\\'a!1}~. ~lkkILlal,ji. lI'iI,t"':;J1'1. 1"- .~~'''I'l·bn,IVanie watolin;! lila dJii\'l1y ;hif'I,1, i:\',ia,k/.-.I q'i ' ,
ry. \V uh, kw.lI·Ulic S:tiIJl:l p':Il'I~I\ i:r. Iwrt,u 1''s;S,
- o Zyl1!ala clo r(j':pr~}\'::ld7i'nl:l f,lI tys. 111, !Ff>'~'
wat"lmy I fOlpfO\\,~~j/.l1;t It n lowar pn<'l.
na sieć sklepowa. Ohl'rnit', [,<Iy 7i1'Pr,ln[,ito\':;1/,ie
"
.
. .
na. \\'atohll!;
ze w7.f!,lrdll n:1 ..1',,1'111."
!'.t"'ZOIlIl Jt'~le;l'
[lO' zi TIOII'l'gO Id",,:a p'i\\'ili. ,.'tllll r.""ilt'lli,l/,
otrzy11lalo do fl'7.pfrr,vnllzl'l1i:1 (,1;1,1., :2 ty~, m\'tIJ'Ó'i\ ,watoliIlY. DY'I'Ol:Uj:IC t",/, l"ii.ti:!l>Iall1~ ilo:;'L··iQ,
\nt,c.::"l)' ~I.. h py spl>ldzH'lcze Itll' b~,d;) lII oj.!'ly nd,·
g"ac żacln("j r,Jli in,lt>rll'l'l1cyjl/"j \V //:,.-11" \\,,1' (l.
s-tmv'a się tJ \I'';''''le It"pi{ j - \'I,!'f'!'!lY nie mR,
garderobę,

d"l

r

wh"1
P,s.s."

II' prZCIV:I7.~H"l'J W!GI,CZ(}SCI IV (

U.

~ ltr'

'l ~],ez, }

I

">p

prócz

:'-"ul..:

rj't" II I l')h
Dh.'ct::f1 lwhycic Jej po renflch godzi\ ~h]l \I 'nII' być IId").."l!i'ni"ne Chflć:by \\'yh,I:'zne }udz:
prilcy. W chwili ..;o:..h;,:c:.:c.;;n.:c.::.j...;.;,7.(.:.ln.:.'~.:.n..;,o..ś.:.ć...:;.p..ro.:.I.:.I,;:;II.;"I;,;'y;.,;j;n,..:iI...:..~~..;,.
·
__-:___.;.._....~;...._-.......--..

lilia jt.:st f/iczu(,t1"\)'1Tl :}j;lykulf'nJ dlil ty!'Yi\)cy lud i.

. Pr7,ed Okl.'t;'~.·owy.m Sądpnl Karnym w trY-1 zab~al' o 1111 kg P.,~ędZY
bie dor<lŹnvm odpowi'lrl"ł Józl"f Bromb'?rkow lrkari!ovy nr>yl v' ramac' SWGj "ki. 1':;\1t(\)ni~r7. fam'Yki "We~a pod ZRr~ć'em :·u('j"1~" '. Poza 1 m clIJ If'
,
P {~t. '"
'\\tciil"'nal on niel,.tni!:"gq
opca B"'oo :rka,
Ol ,l V< 0\: ~m,
..
, ..•. b ,
k ńc"CI\if' tuziu'\ } C" 206 z
O"k·ar:r.ooy od marca do '~aerpma br, 'IV h to emu za \~Y ,'J . ~
'~.
-d'
l
Po
prz'~crwl"n'11 pJ'Q1; GJ.·,,')"cl· e""o "c>
wyz. \\!yrn. fabryce uruchomił na \vlasną rę. . ,
.~,
~",l<l1
pod przewoQmd"'\'.(,IT~ Będz~'cgo Ma. e~<. <; aa
kę produkcJę ponczach z plz~c1zy anstwoweJ 7.3ł go na 13 ];rta w.ęZ1en 'l. l po..
v " ~ p •• 17
';t r
i na roii\.·~nach ails:l.wowycb, Produkcja je- public'wych i honoI'OW)ell na 121; 3. .
s'l
go lwla dl ~e poka:i:na, bo w czasie kontroli
Prokv'atw'a .'.dpO,", cdzi..l'a q:r.l CJę
J '

" _'.'
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_.~ _ _
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''''I'_~a.
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, _~.
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'rngrJIll na Sł(ODt,', 22 J,a;:,l/ll,,.,,il.., I~, 17 foki. I
12.03 ~'i~,lom ~)II"I", l~nH l'r7<",I, pr1~i
~tol. 12,1$ I\'LI7.yk~:l~,::>() ,,2 rll,rnr, n<'11I lO
iu", 12.30 KO;l(' rt c1ł;t mhJti!leży, 1:1.~() Pr7cl,vI
l~.OO (L) Pkśni R. SL'h11'I11:1I1t11l, 1;' . ~() (L) Ch\\"Ia
Illu~yki, 15,25 (L) Wi:t<]"m. lok<t1ne, 13.30 (L)
l-, "llunilnt R.T.P.D., 1:>.1'i (ł) T~ imai,,,; " If).rn
DJelr'l;. Ifj.~ ;\hił\'h", 11; .. \0 ~,l\-'y,l',a P .. K~)
16.35 Aut!. sł.·mll:>:, dln t!zi. ri, Hj r-.:i ,.Pi>', j :
\\ i"l'SZE'
f<.'wolll y jl1~" ;, "I ([in 1I11",I,k:! l,
17.20 :\'1,1 r,nry\\I,[)',l'n, l~.UU lilii " ,,\ ,IIJ/·".I
polu S'U'\l o i1l'lSICZyztly", 18.1f, '(L) l'UIII',l'l Ż,
e!et'1 (,o;;, l). HU::; (I.) "Praen \I' SI'lltl"l' t)Ś\lj'!Y'
18.,J0 (L) ,J(oholnicy 111(1\\ i/' 19.()0 •. Cl!i~ Mk,·
.h ,'l". 19.10 Aud. din I\'~i, 19.JO Sonat:] "ii/ln::!~e:,'\\ i' R, S r:1l1s~a, :20.00 Dl.i!'l1njl" :!()30 ](,"
':<: Ila, 21(l() Al/d, CI 'i'ill'JI\'~I.", 2/")() "I) 1];],
,zych pI'y"H ',',1", ~ł..,() ;'\IIZy'I,'I . .!;!,OO ~\1I7\''''1
[li' ,'[1,: \,' wyk, ,'bit j Orl, ',lry 1'.R"i!A::i (L)
l~otlt~r, iyl'zdl (a. II), :l:!.S8 rł.) Omów. I,r'.~r.
lek. !la Ju[ro, 2300 ()~1 a{. ',V""i. dzic-'1111}.;a, 23.:Y)
\lu;:~ .. a z płyt. 23.55 Wi!vl ' 1l"t drw'l!i, 24,DO
tL) I<ol'lcert żyw:ń (w~it! IlD.

"P.

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

IJ\J,

CCc',w "afil.Jl\v cz,'skic:l
\\ y~old p07.tOIll lccl' liki micd lor) owej i
j,''.\'i1bC.;·ytlliczej (i1kw,f'lita. 3k'\'3i111!;J) itd, pot!·
"Z;lS I~dy ~ralik;1 p,:~"a cd wit:lu lal cg-ranicza
~i\, do dl' \.1.01'1' liCI vn, co w pl'WJ1y!11 S Opl 'li
Chnr:d,1 ry, lycll1')

jl'~l

:.ltPIlJ~

jl'j Sil"

1\'

j 1I1.i.1:\I'o.'':: \\')iY'Ja

l~

enó' -:\ ,~J&k.ch .
alszym l' ą~:l ro;:

si~.

oln:, il'nin ni \'nil'i od 1.1,,:,i poloJ·.:tJ czy
dl1i,:ic!skic i '~railcy C7.vscy dlirki oupowi dnim
polisla' '0111 ,ulrsztatO\ym PuZ\\ ala ją sob,~ na
planu:e O ~'ymi3racl1 zna 'z::!e ,,·ię.kS::Y":;l. co r z'Uer::a znaczD.!S mozll1vości pomysłów :deo ~r~ ch,
\I,

•

•

•

- _. :..::! l

GLOS

.~

RpdakcJa i Aclmiuisll'dClil
,.GLOSlJ PtOTP1\OW:, (Ii (jW'
~C}trków- Tryb. - ul. Legionów 16, I. p:
telefon I ~-97
:A.dministracja CZjnna od godz. El 16-ej bez przerwy obiad0wej, 'w !';oboty
od godz. 3 - 13-ej.

PłOTRKOWSKl

d wyzysku ~o rednlków - i pomaga za ..
pa rywal mI as· a w et tYkuły sp żyw z

chroni rolnika

Od kilku mie6ięc\ ~t'ktol palishnH\ \', wiplu \\'yparlk<lch olWjmu je rńwni€ż do·
lepr€zt>.nt{)
~'anr pr 7f'7 Pansl"owi) Cen- . . lilwy ola klJpif'd\~ a oel,l!irznego.
godz 15 - 16-e.i
lralę Hanrlkl\\'ą. roz\~ I jil coraz ,"7.ersz'!
Grl~' pl'z{'ci~lny mie,sięcw\' obrót zieKonto cZf'kowe redakcli .. Glos1l Piotr- działalność \\ zfl,J..rpsie hurtowych obrn- l11ioplcdall1i dokonY\\;1n\' prz<'l peH wy·
ko :\'s,kIPgo" w KomunalnE'i K::I~ie 0S2tów liemiop!odami, Dzi;:i1alność. ta IW\ nosil rio f,ierfJIIia br. zaled" if' 170 11lilioczędności w Piotrkowie nr. 425.
11f1 Cf'Ju p{l'Jlrrl\\'~' zil.'Op,ltrl.enifl Po v.:'rech nó\\' 7J{lt\'ch, to już we \\ rte'niu \\·zrósł
nych Dc,mów To\\ flrowych, f>tolÓ",ek. trz\ krotńip - do 510 mi!inl1Ów ?'łotyrh.
Komu wins~u"~~"k1 .
Clk:I1ków Z"'ir)Zkń\\" Zawori,l\~\"('h, a \\' Ohewie fJ{J p·o\\'olaniu do rycia \V rH'
.......- - - - -.......--,~~........~---~.,....,......-~--~...-~~rod(l, 22 j13źrlzierni1,a E147 r.
'1z1s: Kordll/i,

mach PCJ-I - Centralnego B!Ura Zaku'
pó;\.' I Sprzedaży Pmduktó',v Roln~'<.h,
prze\\ Hy\1, ane obroty paźdzlermkowe
podnio~iI się rio około jedneg-o mi!larde
zlotych.
PIO\\ rlflzon\' przez PCB skup zb{)za
dla FundlhSZlJ Apro\"izacyjnego dal we
\Hz.f'~niu br. około 15 tysięcy ton' !\fa
prJd'Sia\\'j{> z\\(1lniE'ń Funduszu,część zboźa pr7er o bi ono w mlynl\C'h P:U1St 'owych
i spó/dr.ielcz.\'ch na mą kę i kliszę, kirir a
W lI:!iniejsze ~elefon'Y'
~\i'-J"k::l Rada NarO(I~)\\ il. 1\· Piolrko w\\,,,kicgo. (J.:.lrllC'ClO ' tf'fmin do sk!arla .. i'fJrzNiano \\" ilo:ri bli-kr; lrz€rh ty:lęC:
10-49 U rząd Bezpieczeństwa Publiczn ",ie Tr/buon::ll-killl POdil je o() \\ iad>0moŚCI nia rJ{)dań o 7i'lL':.Hki i pomoce upł~ iya z lon - kupcom, 01()11l0n1 to ,'aro\\"\'m i plł.
18-14 Powiatowa Komendil M. 0
sób zaintere:mvanych, że \\" 01\'] pRr. dni<:>m :31: 12: 1947 roku:
kflrniotT1 w r1llżych o"-rorlkacn przpmy
10·41 Mjejski Komisariat M. e, .
J 1 Rozp:orzą(lzE'ni::l Ministra Prac\' i Opi.c
W 7.\\'i<)zku z p''1\\'j'ŻMVm nsob). kto· 1"10\\ )Ich.
10 ~
:;traź pożarna
ki Sp.o}e 'wej, \\·\d::tnC'g·.o w por(';Zlll11 i",·· r~'m prz~·c;ll1guje pra\Y<J c!(1 IIhieganifl się
SlufJ warzy"'. dokon ywany bezpo.śred
11· ,,) LlbC:'7.pier.zalnia Spo!ec~na
niu z i\!1in il<;lrflmi Oblonv Narodowej, (1 z<łsil.ek
IV
myśl CyI0\\'"l1ych wyżej nio od pmducenlą· dał "E' wrz('<,niu z gó·
1'0·70 <;;:-:pit::ll Sw. Trójcy
Sk<lrbu. Adll1ini:-;tI'flcji Publicznej z d'l1ia Il<.'!ta\\' winn\' skiadać p()A1aniCl \\ rfliZ z \\'Y rą 2,nOO [(In: pier\",sze kroki stawiane"
Pn;rr:lowie lel<arskic: nocne ({'Iefooy: 19: lO: 191.'1 r: \\' ,~pr;-l\\'it.' "'vkonV\\"!mifl mag(1~\'Ini • dokul11{>olami do Komisji
prz{>z cz~'r.nik p::lń~h\"o\\'y \V tej dzied?:·
f 1·1:1 ",' '),1 ~ 7 ra no. W niE'dziele l swie usta\v\' z dnia 23: 7: [94.5 roku () 7.::lsil- f'\\'illifik'lc~· jnf'.i przy Mit>jskipj Rarlzje
nie, bęrląc.f'j fbtycnc7as prawie wyłącZ'
',3 d· . "I d7ienny w szpitalu Sw. Trójcy'.
ka{'h p'lmoc\ dla 0;:,ób pn'7.(J,stałych p'1 !\ar<1d{l\\'Pj w nif>przphrC:l<_·i.a[nvm lermi·
ną d"'mf'ni! hanrllu pr \\'atnegn pozwal,!
polf'glv.h IIrzę.slnik(1ch fllChu Por!7.iNl1ne nie <10 dnia 8J: 12: 1947 ro:,u
i
go i p(lrt~lan('kieg(l fJ()I"O;;lych \V \\".lce
Pf7ewod. Mir}!'I<'ie; f.1a riy I :'I1'()(1owej ja 11'1 u'wi;!tniE'isze 7>1noa rzel1ie ma.s pra
KINA
clI.!.1ry
'h
p(lpr~ez
stołówki
j. kfl!1Sumy.
Q wyzwolenie P o[::,ki ~pod na jazdu hitle(-) Dobrus Edward
Kino .,Bf/lfuk" - film am';ł') n!ński
\\- ciągu blpżą,ego &ezonu. C?:€ntraln(~
If
,p.t. .rlfem 7,UChÓW" PO('7,<)tek w dni po
Biuro Zhkupów i Sprz",daży Produktów
ws.::edni'" J Ewię'"a, o g0d7.. "16, 18 i 20.
Ro!m'ch 7.a~':piło bezp~)średnio od prndu
Kino "Polonia": od dziś wspaniały film
W meczu pHki Dożn~j o J11j~trzo.t;ti\"() l~p_.z€l2:(l gracz a. Wącha h, \Xl przerwie centów 8(; 900 ton zit>.mnla ków,. z. cz~g(J
sportowy pt. I,Goal"; kińreg'o treścią jest
fozgr}'\\ ka miedzy (1\\"01118 klubami por- I-la-sy A LOZPl T rmegramrr pOlmif;'dzy 7aś gr'ala-\\' lO·t" ę, PQtni~waż sedzia u· 2.;.:500 (.r)'n r1o-;larcZ\ rlla rOb;nt.nd'0J.;\',slą
tc,"ymi, oraz rozwijająca się na tym tle LKS I B z Loch i fi RKS ::("onconliR" - ~1l11a!
h<Ji;':!\::t Zie!nnl\ę Gra b\'la rÓ\"no I sklf'q<J J:"lilE'l11Y'<'!U \\ 'i'JIOW€f?/l I hUln'cze
intr ga mi1<lsna,
PintJ kó \. ;:W.,('I<;:7.) It Lo<!zi,wie \\. ~t(1'~ltn rzęd~,l~ \V COrJcor:tii za~, Jórlt at::lk: Bram I2,Q, 20 ty"ięcy f'ol1 ella wlńk!1j~,r?,v lódzp "70 f el, 5€anSÓW; godz. 17,30 19,30.
kll 2:0 (0:0). [JrlJż:'na tKS gra I" ". sil· Id dla f KS 7.(10h, 11: Lącz i .Ja·neczek, Sę' Idch, 16 tysięcy 1011 dla Wdrszw.: j 10
n~'rn "klildz',,' z LiJczc1ll; ,TClnpc'll,irm; St)' r1zio\\'Cll .;:Iabo (lob' Thieł. nie na<la jar. się ty"iE'<'Y lon rlla P07n~l1i;1, Z pul, tej odIa'
Dyżury Q'Ptek:
dOWll/ll.l jui 50 procent,
ił duh: ilości
c7:yl1~kim: l ....lperą i .107.\\'iakiem z Iigo- d{) pro\\ '1rłzenia l::tk p:O vainy~h . ~a,\()
ziel11niaków
Ilrzf-!<u.ią
1111
za/;tdo\v;Jnie,
u~
DZiś dyżuruje apt€ka Witanowskiego, w.ej drl1i.yn~ i wygrała z lrlldem. COJ1cor rleiw,
t'lac Trybllnalski.
r
dia wystąpiła \V t'lahvmklarlzjf' bE'Z najzalp;;nione od terminu narlejSci!l "ag 'II! 1!!lI! II! I' 11111111111' 1111111111111" 1Ił 111111 l r' II ł 1111' 1III li ł "" 1I 1I' 11111' III" 1111111' Iti II 1II fil' I' ł 1II f1II ł 11111111" II Ił Ił I I" II' Ił' lIł 111111' 1I 1IllIfI I II ł II' 1111' 111111' 111111 ł' 111111 1l11111l11 1111 1111" III 1III! lIliI! I' I liiI II 'I !Ił l! II 1II'" II! 111III 1I 1I ł ilU II 1 11 ÓW.
R,:odaktor

prz·'-.ltnl.lje

codziennie od

Ł

O

r

t

e s

7

W rlnill 26 bm

W Gorzko\\'ica<:h, między Heleną Ra· \ J.;:fI dowała peknięciH kości n()so\\'ej i in·
"'lckc1 a hratem jej męŻa Edwardem Ra- 'l nych obraień 6ek"~nvch.
, k
N. a (-;k·It,.€'~.
t I. - .ł\:argl.
l.
.
W!C im i jeg'o synem Zygmuntem W) nikła
po._ I,r~\ \i'(I 7.on€~... IJ.le.,
I
R
I
' I ł .~
\\
:;przeczk;:t na tle samowolni.e [07,poczęt-cj €ny al\ le deJ, Spl CI\\ a zna n a ,Ię
budlC<\\y S'lOpy prZ>ez ~wickich na je!

":.łd7.;p Okreg'1" \ m ". PiotrkOWie. prZ\'cz'ynt \\ wy~i1.. tI rdZpra\'H Ed\\ iwl i Zyg,

\V

niedziele ,nd',<>dZ'ie S!$

Ilro<:z:·.;:t0śr CZ\\ 3rt€j rocznlC\I bit:\Ty pa-;In;:tntów GW::Irdii Lurkn.'·ej na DiableJ'

Rr'I\\ ·I"C'.· ,~.'-a"',". nJ' 7.o';.t,;ll· po .1S1·.e1J1 ,Ci'rlj'le:
Pro.,im) \\szy:,tkich
'- J - " ""
,
k ~bclOnkó~:
.
mif"'ip('\ \ 'ię7.ien ia.
Z\"iązhu Uczf'stiliJ.;ćm Wal 'i L rOlnej o
1 )
Niepoolpg!nść i D(:'nlokracie \V Piotrko\yie () wzięcie nr!ziaiu \V \' yżę.i \\·ymie·
nioilf'j uroczys1.0ści: Odlazd sarn{'·~hQda&~
mi n u(ldzinif' R ran<l \" ni.edziel z ulicy
Ot
·.f t
t'
rł' .)- b.
Legionó" In: V()·llil przpiazrl!J \\\n05za
"itrcJ(' <J er nas apI \\' nIlI."
m: () i l,jO zł: ,d osol)\' \\ obrd\\ ie stron":
U'')rI 7. ini€ 13: Do ofert nRleź \ do)! aczć (1<) I
.,
'" ·rt·
I
.
ci l
m:' I 'e'
~d m i
---\\'0 WOlilcema o (asy lel",{1 ·1 "a lU !
f
II
y~"lIna
\V \V~·~oJ..;ośC'i 2 proC' sum
o erowanej:
I:~
ZU710 f.1ie,i-;ki zastrzp.ga s0bie pra\\{J
prze
Odbył ~lę ,,-e '·u· ... ła·viu kO!lCert, zergani
wy b(Jl'11 (J feren t a lub unl'e\'
. , a:z nl·onl'a
c
(
!,o "?n~- prz<>z 1''J:iPJ$kle Koło Komitetu Odbu
argu.
d' t
dnw" Warszawy Ol."!:;; Zw' Z'l'V, Samorzado"J
Prezy.
( ('nt
) MHIS ak"
-:ow. Dochód z te.! imp!'!"z:v przeznaczono na

rnllJl(

H

p..,__zetarEtn nieoO. anl·CZOIIY
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Poza tym Poradnia Budowlana 1.1dzieIti lnformacji w sprawie uzyskania kre'
dytów na odbudowę, wskazllje źródła
nah)tCia materiaŁów budowlanych, z wy
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