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Partii Socjalistycznej, odbyte ·w ubieg~m
tygodniu, b('dzie illiJłO ,m~wątpliwie zna:
czenie przełomowe w dziejach odrodzoneJ
powojennej PPS. Na posiedzeniu tym bowiem po raz pierwszy stanęła w całej rozciągłości sprawa wal.ki z prawicą, wydan!t
prawicowemu
została generalna · bitwa
skrzyulu v PPS.
Koncei1tryczny atak na pozycje prawicy
generalny sekretarz PPS tow.
przypuścił
Józef Cyrankienicz w swym referacie, który zamiesz-czamy w dzisiejszym numel'ze
naszego pisma. Tow Cyrankiewicz zdemaskował stare i nowe konce1>ejP prawicowców i odsłonił taktykę i metody walki, jalde stosują elementy prawicowe w PPS w
celu powstrz~- mania marszu partii Im marksizmm.vi - leninizmoni. Tow. Cyra.nkiewk"Z poddał rówruez krytycznej analizie
niedociągnięcia w kierownfot uie
błędy i
partii, które hamują konsel{wentną walkę
z prawicą.
Wydając generąlną bitwę prawicy. Rada
Naczelna nie ograniczyła się do napiętno
wania zdeklarowanych elementów prawicowych i nacjonalistycznych, '"ndących
swój rodowód z piłsudczyzny, lecz krytyką
swą objęła również kierune}{, który w ostat
nich latach odgrywał w odrodzonej ,jednolit-Ofrontowej PPS wielką rolę, rolę przez dłu
gi czas nawet decydującą - kieru!lcl< repre
zentowany przez tzw. centrum. Przedtawiciele tego kierunku, aprobując formalnie
rewolucyjne przemiattJ.y w polityce i taktyce
partii. w praktycznej działalnogci utrudniali walkę z prawicą. i pod szkodffwym wez
waniem do ś"i~tej zgody udaremniali roz·
pra.wę ze skrzydłem prawicowym, hamowali ro~wój PPS ku marksbmowi i leninizmQwi i proces jednoczenia się kla.ąy robot•
niezej.
Rada Naczelna - jak wiadomo - nie
ograniczyła się tylko do krytyki prawicy i
pojednawczego do niej stosunku grupy cen
trowej, lecz wyciągnęł:.t z tej krytyki wnio
ski orga.nizacy jne, usuwają-0 z kiermYnictwa. zwolenników koncepcji prawicowonacjonalist)1<,'Znyc!i
oportunistycznych i
oraz pojednawców, którzy hamowali zdrowy rozwój part.ii.
Tym samym Rada Naczelna wkroczyła
zdecydowanie na słuszną drogę, która powinna doprnwadzić do całkowitego OC"tyszc7..enia Polskiej Partii Socjalistycznej od
elementów prawicuwych, od jawnych i utajonych wrogów jedności klasy robotniczej,
od jawnych i utajonych wrogów rewoluNie
cyjnego ruchu międzynarodowego.
wątpimy, że w miarę tego, jak proces
oczyszczania parru sięgać będzie coraz bardziej w doły partyjne i w miarę wciągania
do tej wałki robotniczej masy członkow
skiej j~sreze wyraźniej skrystalizuje się
nowe, marksistowskie i leninowskie oblicze
odnowionej PPS. i przezwyciężone zostaną
do końc.'t wszelkie wahania, wszelkie elementy chwiejn-0ści i p-0jednawczości.
Tott>ż ostatnie posiedzenie Rady Naczelnej stanowi wielki, decydujący krok naprzód w ewolucji PPS ku partii nowego typu, partii - będącej awangardą klasy robotniczej. Nie trzeba chyba tłumaczyć, jak
doniosłe znaczenie mają uchwały Rady Naczelnej PPS w przededniu połączenia się
obu naszych partii, w przededniu likwidacji
rozłamu w polskim ruchu robotniczym.
Jest bowiem rzeczą bezsporną, że przyszła zjednoczona partia polskiej ldasy robot
niczej musi być wolna od elementów prawicowo- oportunistycznych i nacjonalistycznych i uodporniona wobec pojedna.wczej w
st-0sunku do nich postawy.
Partia nasza, Polska Partia Robotnicza,
wnosząc jako wkład do przyszłej zjednoczo
nej pattii klasy robotniczej swój dorobek
ideologiczny wykuty w walce z oportunizmem i nacjonalizmem, w szczególności dorobek swego lipcowego i sierpniowego Ple·
num, wykuty w walce o czystoś ć ideologiczną. i klasową s wych szeregów. docenia w
znaczenie ostatnich uchwał bratniej
pełni
PPS ,„ ~ '<!v i zwarL-Ości 9rzvszlei z iednocz or ~
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Rząd radziecki w swej nocie do rządów
USA, Wielkiej Brytanii i Francji 14 lipca
rb. oświadczył iż sytuacja jakd wytworzyła
się w Berlinie: powstała w \Vyniku narusze
nia przez rządy: USA, Wielkiej Brytanii
i Francji powziętych uprzednio na konferen
cji poczdamskiej uchwał oraz porozumienia
4-ch mocarstw o mechanizmie k0ntrolnym w
Niemczech i w Berlinie. Wyrazem tego naru
szenia było przeprowadzPnie przez trzy mocarstwa separatystycznej reformy walutowej, wprowadzenie odrębnych znaków pie· h s e kt<J ro·w Berlina
h dl a zach o d me
· ·
nięznyc
oraz polityka rozczłonkowania Niemiec.
Sytuacja wytworzona na skutek separatysty
cznych poczynań mocarstw zachodnich '.JZnacz.a, iż trzy rządy nie poprzestają na wyłącz
nej admin. zachodnich stref Niemiec lecz
.adrni!J iSt.r.ow:a.ć pod
pragną jednocześnie
radziecką
względem walutowo-finansowym
strefą okupacyjną przez wpr<Jwadzenie w
Berlin ;e, znajdującym się w centrum strefy
radzieckiej, swej odrębnej waluty i w ten
sp'osób zdezorganizować gospodarkę strefy
wschodniej w Niemczech i w rezultacie -wy
.
przeć stamtąd ZSRR_
Okoliczność powyższa zmusiła d0wództwo
radzieckie w Niemczech do wydańia zarządzeń w zakresie ograniczenia komunikacji
między Berlinem, a zachodnimi strefami oku
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w·s1rawie Berlina

o sytuacji w Berlinie rozmowach moskiewskich

Komunikat agenc11 TASS
MOSKWA PAP. Agencja Tass upoważnio
na z0stała do opublikowania komunikatu
w sprawie sytuacji w Berlinie i pertraktac.ii.
jakie odbyły się w tej kwestii między rząda
mi ZSRR USA, Wielkiej Brytanii i Fra!lcji w
c i ągu sierpnia i września rb. Jest to tymbardziej koniectne - stwierdza agencja że komunikaty w dan e j sprawie, jakie pojawiły s i ę w prasie anglo - amerykańskiej i fran
cuskie j, jak ró wn i eż oświadczenia osobi · tości oficj alny ch, włączaj ą c w t0 pi:zemówienie p_ Bevina w Izbie Gm n z 22 września,
nie dają właści wego pojęcia o sytuacj i w
Berlinie i 0 wspomnianych pertraktacjach, a
niekiedy wprowadzają w błąd opi ni ę publiczną.

.,
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pac.ii N ;emiec, aby uchronić interesy ludności niemieckiej i obronić ekonomikę strefy radzieckiej przed dezorganizacją .
Z uwagj jednak na to, iż rządy USA, Wiel
kiej Brytanii i Francji w końcu lipca zwró
ciły się do rządu ŻSRR z propozycją wspól
nego rozpatrzenia sytuacji w Berlinie oraz
tych bardziej szer<:>kich problemów, o które
ona zahacza , rząd radzieck i propozycję tę za
akceptował W wyniku rozmów. jakie w ciągu
s1erpnia odbyły s i ę w Mosh."Wie między cz.tere
ma rządami, uzgodniono, że następujące kro
ki z0staną podjęte jednocześnie pod warunkiem osiągnięcia porozumienia m i ędzy czterema dowództwami naczelnymi w Berlinie
w sprawie ich praktycznej realizacji.
zniesione zostaną wprowadzone ostatnio
dziedzinie transp0rtu
ograniczenia w
' handlu między Berlinem a strefami zachodnimi oraz w zakresie przewozu ładunków do
strefy radziecldej Niemiec i z powrotem.

a)

b) jednocześnie

niemiecka marka strefy radzieckiej wprowadzona zostanie jak 9 jedyna waluta dla Berlina, a marka zachodnia
,B' zostanie wycofana z obiegu w Berlinie.
Uzgodniono przy tym, że wprowadzenie nie
mieckiej marki strefy radzieckiej, jak<J jedyneJ' wa 1uty dla Berlina oraz cały szereg funk
cji w zakresie późniejszego regulowania obie
gu p i eniężnego w Berlinie, pozostawać będzie pod kontrolą 4-ch mocarstw.
W związku z tym IY.Jlecono 4-m gubernatorom w Berlinie opracować konkretne zarząfizeIJia. zmierzające tlo realizacji osiągniętego w Moskwie porozumienia, jak również
przewidziano k'Jntynuowanie rozmów w Mo·
skwie odnośnie innych za.g11dnien, związanych
t sytuacją w Niemczech.
Odbyte na początku września w Berlinie
rozmowy między 4-ma gubernatorami nie zqstały zakończone z uwagi na to, iż rządy
USA, Wielkiej Brytanii i Francji przenio&ły
pewne sprawy, w których zarysowały się roz
bieżności między gubernatorami, do Moskwy,
celem wspólnego rozpatrzenia z rządem ZSRR

Wspomn iane wyzeJ rozbieżn o ści d0tyczą
3-ch zagadnień, przy czym stanow isko rządu
radzieckiego odn0śriie tych zagadnień jest
następujące:

1)

Rząd Radziecki

domaga się rozciągni ę

~ia kontr0li dowództwa radzieckiego nad

przewozem ładunków towarowych i pasaże·
rów drogą lotniczą między Berlinem a strefa
mi zachodnimi. podobnie jak to s ię dzieje
z transportem k0lejowym, wodnym i koło·
wym, L inie lotnicze nie mogą być wyłącz one
spod kontroli i z uwagi na to, że mi ędzy
4-ma rządami zostało uzgodni'Jne, iż p orozu·
mienie winno przewidywać wprowadzenie ~d
pow:edniej kontroli nad obiegiem pienięż
nym w Berlinie oraz nad handlem Berlina
ze strefami zach'Jdnimi,
Rząd Radziecki uważa za konieczne ści·
He przestrzegać osiągniętego w Moskwie
porozumienia między 4-ma rządami odnośnie
4-rostronnej komisji finansowej i jej funk·
cji, dotyczących realizacji zarządzeń finan·
sowych, związanych z wprowadzeniem i obie
giem jednolitej waluty w Berlinie. Rząd Ra.
dziecki nie może zgodzi ć się na takie roz.s~e
rzenie funkcji k0rnisji finansowej, które urno
żliwiłoby jej ingerencję w zakresie regulowa
n ia obiegu pieniężnego w strefie radzieckiej.
· k'i zgo d z1'ł się na życzenie
R zą d ra d z1ec
t·ządów US.A, Wielkiej Brytanii i Francji
aby wprowadzona została kontrola 4 mocarstw nad handlem Berlina ze strefami zach0dnimi i innymi krajami. włączając w to
również wydawanie odpowiednich Jice cji,
w-skutek czego usunięta została TÓżnica 11 po·
-gł~dów, istniejąca w tej sprawie.
Z PoWYŹftflgo wynika jasno, jekie jest tstołne ałano'WUko rządu l'Mlztleekieio w kwestil urei'urowania sytuaejj w Berlinie na wztl,
jemnie mlńliwej do przyjęcia. podstawie.
W tych warunkach od rządów: USA, Wiei
kiej Brytanii i Francji zależy, czy pertraktacje we wspomnianej wyżej kwestii zos_taną
zerwane, czy też osiągnięte zastanie zadawai'
niające porozumienie między ZSRR, USA,
Wielką Brytanią :i Francją.

2)

3)

Mittony-proStYc_h_lUdZi-~e--aopuszciQ--cTo-nowerw01ny

Dokończenie przemówienia wicemin. Wyszyńskiego na Zgromadzeniu Generalnym ONZ

I

Na szczególną uwagę zasługuje zawarta mową uczynić własność międzynarodowej in- myśl decyzji większości, mies~ać się do ży,
planie amerykańskun propozyaj<l: by z stytucji kontrolnej_ W ten sposób między- cia. gospodarczego poszczególnych krajów,
- d
Zdaniem Zw'ą~!k Rad · k'
przedsiębi0rstw, produkujących energię ato- narcdowa instytucja kollltrolna mogłaby w
z1ec ·1ego mię zyna·
• ~ u
,
rodowa li.ns.tytucja !kontrolna powi!lJl1a mieć
o pewny ch
oczywiście prawo decydowania
sprawach więhwśc i ą głosów. Jednakże nie
można zgodzić się na to, by międzynarc'!:iowa
redukcji sił zbrojnych wielkich mocarstw i zakazu broni atomowej instytucja kontrolna przek5.ztałcila się w insty
Niniejszym podajemy tekst projektu rezolucji, jaki przedstawił tucję amer ykańską i żeby instytucja ta otrzy·
PARYŻ, (PAP.) na s0botnim posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia ONZ de legat radziecki wiceminister
mała prawo mieszania się do życia gospodar
spraw zagranicznych Wyszyński:
„Zważywszy, że dotychczas nie uczyniono praktycznie nic dla wykonania czego tego lub innego kraju, nawet gdyby od
uchwał Zgromadzenia Generalnego z dnia 24 stycznia 1946 r. w sprawie ener- powiednia decyzja powz i ęta zosta ła przez tę

w

Związek Radziecki domaga się
gii atomowej i z dnia 14 grudnia 1946 r. w sprawie zasad reglamentacji i redukcji zbrojeń;
Uznając, że zakaz produkcji i używania energii atomowej do celów wojen~
nych stanowi zadanie pierwszorzędnej doniosłości;
Uznając, że powszechna istotna redukcja zbrojeń czyni zadość warunkom
koniecznym do zapewnienia 'trwałego pokoju i do konsolidacji bezpieczeństwa
międzynarodowego oraz odpowiada interesom narodó,v, zmniejszając wielkie
ciężary gospodarcze, jakie ponoszą one w wyniku nadmiernych i wciąż rosną·
cych wydatków na zbrojenia w różnych krajach;
Bio1·ąc pod uwagę fakt, że wielkie mocarstwa, będące stałymi członkami
Rady Bezpieczeństwa, posiadają największą część sił zbrojnych i zbrojeń oraz
bezpieczeństwa
ponoszą główną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju
powszechnego;
W celu ugruntowania sprawy pokoju oraz usunięcia groźby nowej wojny,
do której podżegają czynniki ekspansjonistyczne i reakcyjne:
Zgromadzenie Generalne ząleca stałym członkom Rady Bezpieczeństwa:
Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Związkowi Radzieckiemu, Francji
i Chinom, jako pierwszy krok w kierunku zmniejszenia zbrojeń i sił zbrojnych, zredukowanie o jedną trzecią w przeciągu jednego roku wszystkich
obecnych sił lądowych, morskich i powietrznych;
Zgromadzenie Generalne zaleca wydanie zakazu broni atomowej, jako broni przeznaczonej do celów agresyw-nych, nie zaś do celów obronnych.
Zgromadzenie Generalne zaleca utworzenie w ramach Rady Bezpieczeństwa
międzynarodowej instytucji kontrolnej w celu nadzorowania i kontroli \vykonania za1·ządzeń w dziedzinie redu.kdi zb1·ojeń i sił zbrojnych oraz zakazu
hroni a~omowej''.

ins tytucję większością głosów.

Na taki stan rzeczy Związek Radziecki zgodz.ić
się nie może. Związek Radziecki wie„ że w
instytucji kontrolnej może z.naleźć s i ę więk
szość, która mogłaby pob i erać decyzje jedno•
stronne - w i ększość, na życzliwy stosunek
której ndlród radziecki l iczyć nie może , dla tego też Zw i ązek Radziecki, a prawdopodobnie
nie tylko Zwi ązek Radziecki, n ie m oże dopu·
ścić do tego, aby los jego gospodarki znalazł
się w ręku wspomn ianej instytucji.
Poza tym propozycja amerykańsk a, dotyczą
ca koilitroli, n ie daje możności k ontrolowania
samej :produkcji energii atomowej. W sprawo·
zdaniu komisji energii atomowej Rady Bezpie·
czeństwa z 11 września 1947 a:. stanowisko amerykańskie w tej sprawie przedstawione jest
w następujący sposób: „skuteczna międzyna·
rodowa kontrola, mająca na celu zapobieżen ie
~ywa_niu ene~gii atomowej do celów niszczy
c1elsk1ch powinna polegać przede wszystkim
na kontroli dwóch surow ców - uranu i toru.

Poczqtkowe stadium wszelki ego systemu kon·
trolj powinno polegać na k on troli surowców
z których wyrab iane są te dwa me.tale (urn~
i tor".).
Jednakż e w sprawozdaniu ty m nie ma żad
nej w zmianki o konieczności ustanowienia kon
troli nad produkcją przemysłową energii ato·

mowei.

{Dals7y c i ąl:! na str_ 2-ej.)

i~r.

Str. 2
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Dokończenie p ze

ów· ni wice in.

. (Dalszy. ciąg .ze stro.ny .I:ej).
N. ~ ma. w : ęc zadneJ wątpliwosc1, że rząd
St:anow Zjednoczonych przy pomocy t. zw.
~ędzy?ar.od~we j instytuc ji kont.rolnej, w !orue której liczy na większośc, chce zawlad·
nąć źródłami surowców atomowych, znajdującymr s_i ę. w innych krajach. odmawiając j-:?·
dnoczesme oddania swych fabry1c: atmn'.l·
'łlfCh pod mi~dzynarodową kontrolę.
~ neczą jMną , że luk :e stawianie kwestii ma na celu zapewnien ie Stanom Zjed.noezo
nym nieogran:czonych możliwości produkowarua w dalszym aąya bomb atomowych bez Żd·
dnej kontrol i.
, z·e m;ędzynaZW1. ązek Radzi·ecki' i·~t
•
.
= zdani·a
rodowa instytucja kontrolna powinna kontro~wać PT~dukcję energ·i atomowej we wszyst·
lich stadiach, począwszy od wydobywania su
rowców, a skończywszy na wytwarzaniu pro
duktów g'>towych. Związek Radzit"Cki i nle
tylko Związek Radziecki, nie możt'! zgodzić
wd tej sprawie rządu St.
się
h
. dna stanowisko
Z ie
Wielk:ej Brytanii,
rzą u
n<_>ezonyc ,
FrancJi oraz pewnych innych krajów.
, Dziennik angielski „Manchester Guardian"
ogłosH ostatnio J~st generalnt?9o sekretarza
brytyjskiego stowarzyszenia pracowników nau
kowych - R. Innesa, który ~tawia w tym Jiście na6tępujące słuszne pytania: „dłaczegó
,

nie mielibyśmy podpisać deklaracji, ie nie bę
dziemy używać energii atomowej dla celów
wojskowych w jakiejkolwiek przys'1.łej woj-

nie1„
Brytyjskie stowairzysze.nie pracowników nau
kowych przypomina, że tego rodzaju oświadczenie zostało włączone do konwencji, za'karojącej używania gazów trujących w czasie
d · · · dla
·
ana10
czego w
wo j ny, i wyraza z ziwieme,
nia
·
g iczny sposo"b ni e mo z·n 0 Pot ępi·ć uzywa
energii atomowe1· do celo'w wo1·eI111ych
·
Odpowiedź na to pytanie zawiera w6pomnia
ny list R. Innesa. Stwierdza on mianowicie~
„W ciągu ostatnich dwóch Jol, to jest od chwi
U gdy wysunięta zostala propozycja radziec-

ka, dotycząca konwencji o zakazie broni ato·
mowej, stało się jasne. że istotną przyczyną
stanowiska .mocarstw zcahodnich w lej kwestii
jest fakt, iż rząd Stanów Zjednoczonych chce
za wszelką cenę utrzymać groźbę użyci-a broni
~tomowej jako głównego czynnika w zimnej
wojnie przeciwko Rosji".

Musimy przypomnieć raz jeszcze, że broń
atomowa jest bronią napastniczą. Wszystkie
narody miłujące pokój o•raz miliony pr06tych
ludzi, którym obce 6ą wszelkie zamiary agre
6ywne, muszą domagać się natychmiastowego
za'kazu używania bomby atomowej, przez.na·
czonej do masowej zagłady ludności cywilnej,
i do masowego niszczenia miast.

G
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USA

Tego rodzaju sytuacja wytworzyła się nie
• wątpliwie w związku z linią polityczną,
realizowaną w całok6z-lakie prac Organizacji
Narodów Zjednoczonych przez wpływowYch
jak Stany Zje·
~akich,
członków ONZ,
dnocz'.lne Ameryki Północnej, których po·
lityka zagraniczna zmieriiła się gwałtownie
w ciągu ostatnich lat. St·any Zjednoczone Wdl
czyły poprzednio wespół z ZSRR przeciw 6inapastniczym, przeciw faszystowskim
łom
Niemcom i militarystycznej Japonii. Wspólnie
ze Związkiem Radzieckim, Stany Zjednoczone
na polach bitew przeciw
przelewały krew
wspólnemu wrogowi i walka ta uwieńczona
została zwycięstwem i przywróceni.em poko·
ju.

VI

ZSRR kontynuuje
pokojowci

politykę

Związek Radziecki w
poprzednią politykę

dzii.

dalszym ciągu prowa
walki 'Z faszyzmem w

Jerzy Korwi!!
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k ą stałą i kon«ekwen tną , polityką rozszerza· I Pod kierown ictwem zjednoczonego sztabu
n ia .i zacieśniania współpracy m1ędzynarodo · 4 anglo-amerykańskiego we wrześniu 1947 r.
wej. Wynika to z samej natury państwa ra· odbyły się manewry w północnej części Oce
dzieckiego - państwa 60cjalistycznego robot·! anu A~ ' antyckiego, w którym brały udział
ników i chtopbw, g!ęboko -i:ainteresowanego m'Jr;:' ie siły zbrojne Anglii. USA i Ka~ady,
w tworzeniu najbardziej korzystnych w11run-1zaś we wrześniu 1948 r. manewry, Js,torych
k6w dla pokoj_owe; i twór~z e j pracy nad bu- zało~niem była t. zw. obr?na Angli~ i.~
1
W1elkieJ
uczestn:czy!o lotnictwo
oc1alts tycznt?90.
dową spoleczenc;t "·
1 których
1 Zw i ązku Radz·i eckiego Brvtanii i USA.
Polityka zagrar·
•
•
polega na wspót~1 .. - I ze wszystkimi krajam i,' ·
gotowymi do poko jowej współpracy. Zw i ązek
Na lama ch prasy, przeważnie we wspom
walkę z
Radz ieckj kot16ekwentn ie toczy
wszelkiego rodzaju planami i poczynaniami, niczych i floty wojennej USA przeznacza
zmierza j ącymi do wywolan 'a podziału między rozmait<o) pla'1y zaatakowania z tych baz
narodami, dążąc do wprowadzenia w !'ycie Zw i ązku Rad:- icck'eg'.l. przy czym liczy się
widocznie na <'szolomienie łudzi o słabych
zasad demokratycznych na calym świec i e.
militarne.i
nerwach, op:~ywaniem potęgi
polłtyk1·
przeszły
USA.
41
Budżet USA na r. Hlł8-49 wykazuje zwięk
Inaczej ma się rzecz z polityką zagraniczną nie nowych baz Jotn:czvch i mQrskich, jak ró
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Po zakończe wn:eż roz zerzanie j or!budowa, zgodnie z naj· SZ<'n ie wyc'.etkó 1v na cele woj~kowe w po-niu drugiej wojny światowej rząd Stanów bardziej illowoczesnymi wymogami techniki równaniu z rokiem ubiegłym ·'.l przeszło
w tok•; woi· 1,5 miliarda.
starych tworzonych
.
Zjednocwnych zmienił 6Woją politykę zagra· woJ'enneJ·, baz
Na „przezbrojcn;e" armii lądowei. sil lot
ny przeciw Niemcom , Japonii i Wiochom, o·
niczną, przechodząc od polityki walki z silam; pętańcza propaga'n da prowojenna, szalony wy n'cwch if lo'y wo jennej USA przeznacza
napastn.kzymi do pol: tyki ekspansji i urzeczy- ści g zbrojeń, prawdziwy kult bomby atomo- !dę na r. 1948-49 17,5no milionów• na rok
wistniania planów panowania nad światem . wej, która m'alaby być panaceum przeciw 1950-51 - 2-0 miliardów, n::i r. 1951-52 22.5-00
Poparcie, udzielane w 6posób jawny najbar· wszelkim n: ebezpieczeństwom i nieszczęściom, 21.500 milionów, na r. 1952-53
dziej reakcyjnym systemom i grupom monar· zagrażającym światu kapitalistycznemu - o!.o milionów.
Olbrzym·e sumy wyd a.Je się wciąż na eks
chistyczno • faszystowskim w róinych krajach co charakteryzuje politykę zagraniczną Stanów
perymenty wojsk'Jive i na studia wojskowe,
oraz 6ystematyczna pomoc świadczona tym o- I Zjednoczonych Ameryki w obecnej <"hwili.
Tego rodza ju polityka rmpala psychozę wo· r;i fabrykację ws.zelkiego rodzaju prototy
statmm w pieniądzach i broni, a przenzaczona dla ?dławienia demokratycznych i wyzwo· jenną, budzi niepokój i l~ wśród szerokich pów udoskonalonej broni, z czego płyną mi
amerykańskich
leńczych ruchów w tych krajach, organizowa- warstw ludowych, pragnących pokoju i spo- liardowe zyski d'> kieszeni
kapitals'ów, mono;::iolistów.
n ie sojuszów i bloków wojskowych, budowa- kojnej twórczej pracy.
Wiceminister Wys7yński wskazuje w dal
•
I
Bło!r
POK0
Z
'\
1'U
~1y ;11 c i ągu swegf) przemówienia, iż Stany
Jak wiadomo, rząd Stan.S\v Zjednoczonych l układy o pom'JCY wzajemnej między ZSRR Zjednoczone uzbrajają caly szereg państw
zachodni~europe3'sk1·ch. Ostatnio poJ·aw1'ły st<>
-.
'"
wspólnie z rządami Wielkiej Brytan i i Fran i Wielką Brytanią oraz między ZSRR i Fran nawet doniesienia
o możliwości wznowienia
c3·i zorganizował blok wo3'skow'.l·polityczny CJ·ą. Układy tak'e oraz oparte na nich SOJ·u·
dnstaw' broni w ramach lend-lease'u z USA
5-ciu państw. którego celem nie jest zapobie sz.e, zmierzające do zapobieżenia możliwa- dla n'c';'órych państw Eur". y zachodniej.
żenie agresji niemieck:ej i zapewnienia wza ści nowej agresji niemieckiej, są calk'.lwicie
jemnej pomocy przeciwko takiej agresji. Zre zgodne z interesami w~zyst.kich miłujących
sztą r.ie może on postawić przed sobą takie· pokój narodów i nie mogą przeciwstaw!ać
go celu, ponieważ nie jest on skierowany jednych miłujących pokój krajów innym,
·
powtórzenia albo też dz:elić Europy. Natomiast układy
niebezpieczeństwu
przeciwko
Tak.a jest ;-ytuacja, stwierdza wicemin!•
się agresji niemieckiej, a nawet przewiduje takie, jak układ o sojuszu W'Jjskowym kra·
Niemiec, jów zachodnich - Angl:i, Francji, Belgii ·ter Wyszyński - w chwili obecnej w dz.ieczęści
włączenie doń zachodniej
która zawsze była bastionem militaryzmu Holandii, Luksemburgu - mają na uwadze dzin ·e s ' ~sunków międzynarodowych. Takie
niemieckiego I która jeszcze niedawn'.l byla nie tylko Niemcy. lecz mogą być skier<>wa- >ą warunki zewnętrzno-polityczne, w jakich
rozpol'.'zyna swe obrady 3 sesja Zgromadze·
które były nia Generalnego ONZ.
ostoją agresji hitlerowskiej .Jest rzeczą zu· ne również przeciwko k1;ajom,
że organizowan'.e ta\;:ich sojuszu.ikami ·w czasie drugiej wojny świ a
pełnie zrozumiałą,
Można bez trudu przewidzieć, że z try·
sojuszów pozostaje w jaskrawej sprzeczn')śd t'.lwej.
buny niniejszej sesji, podobnie jak to oyło 
Przyznaje to cała prasa angielska, fran· n'! poprzednich sesjach i jak dzieje si~ w
z interesami umacniania pokoju i bezpie·
czeństwa narodów. Znamy inne sojusze - cuska i ameryka!'1ska. Układu takiego w ża· różnych komite.tach i komisjach Organizacji
Ziednoczonych w dalszym ciągu
sojusze między miłującymi pcikój krajami e.i den sposób nie można traktować jako ukła Narodów
o
słowa
p':>mpatyczne
będą
wygłaszane
zapo
aby
celu.
tym
w
zawarte
ropejskimi,
obronę. Kto zawiera wspólpracy
o pokoju i '
międzynarodowej,
du, . mającego . na celu
.
.
. .
b;.ec możliwości nowej agresji niemiec;dcj .
Tego rodzaju traktaty zawarte Z'.lStały przez takie Układy I organ ZUJe takie SOJUSze, ten bezpieczeństwie narodów.
jedn,.,cześnie będziemy świadkami te·
i wiązek Radziecki z krajami Europy wscho PM wadzi politykę, nie mającą nic wspólne· go, A'e
kulisami organizacji Narodów
że za
dniej oraz z Finlandią. Na tych samych pod go ze wzmacnianiem pokoju, ten pomaga Zjednccz':>nych, w różnych krajach, kancelastawach zawarte zostały na okres 2o·letnl podżegaczom i organizatorom nowej wojny. riach wojskOwYCh USA. Wielkiej Brytanii
i szeregu innych krajów, znajdujących się
w orbicie wpływów anglo-amerykańskich ro·
podżegaczy wo~ennych
iwijana będzie gorączkowo działalność, n1e
P'.lwzięta w roku ubie!Jłym na drug:ej &e-1 rlemokracj;, aby w ten sposób przedstawić mająca nic wspólnego z interesami P'.lkoju,
sji zgromadzPnia generalnego rezolucja, po·· Związek Radziecki, jako kraj niedemo~r~- lub obrony kraju,
Z ta.ką sytuacją. nie mo:ina. slę pogodzić.
tępiająca propagandę na rzecz nowej wojny tycz1?-Y; . Towarzyszy te!nu sza}ony ~_YSC!g
k~órzy krwią
Miliony p~ostycb ludzi,
i domagająca się użycia wszelkich środków zbro3~n 1 cprac'.lwywan'e planow akcJi wo·
. . własną ?'lplacili za zbrodnię faszystowskich
.
t
informacji i propagandy celem z.nc'eśnienia Jenwne3. . k
1
me wo 1no pomrnąc lnicjl! crów i organizatorów niedawno zakoń
związ u z ym,
·
· t
· d
1 ó
•
P~ZyJaznych . stosun:i: w mię zy pai:s w~m~, milczen:em faktu, że dotychczas. mimo uply r-zonl'.i dru,-;-łej wojny światowej nie mogą
Ili~ poskron:iła pod~egaczy do no.weJ woJn.Y · wu trzech lat od zako11czenia drugiej wojny dopuścić do powtórzenia się nowej wojny,
ktorzy w ciągu ubiegłego roku Jeszcze bar· światowej, is!nieje I nadal 'Zajmuje się sw::, która niesie całej ludzkości uraszliwe nie·
dziej stracili poczuc:e umiaru i prowadzą tajną i _wymierzoną przeciwko interesom po. szczeście i niedole_
Delegacj1a. radziecka. z polecenia rządu
sw'.lje zbrodnicze dzieło jeszcze z większym koj<:.i dzlaJalnością 'Zjednoczony sztab anglocynizmem, usiłując oszołomić czadem wojen amerykańrki zorganizowany w ro!m 19·12 na radzieckiego proponuje Zgromądzeniu Genenym możliwie jak największą ilość prostych czas wojny narodów zjednoczonych przeciw- ralnemu celem utrwalenia dzieła pokoju i
ludzi. Propagandzie tej towarzyszy rozpow· ko faszystowskim Niemcem, celem za1>ew- usunie::- ;::i groźby wojn y. rozpalanej przez
szechnianie -'.lszczerczych bzdur o agresyw- nicnia lderownict":a działań wojennych so· ek pansj'Jnistów i inne elementy reakcyjne,
uchwalenie rezolucji.
ności Związku Radzieckiego i krajów nowej juszników.
zasad demc:i.kratycznych, ~ i m ' ę dobro by
lu 1 konsolidaci1 gospodarcze] i politycznej
sytuacji krajów demokratycznych .. Po zlikwidowaniu faszyzmn 111iem' eckiego i militaryzmu japoń6kiego, Związek Radziecki kontynu•
uje politykę pokojową, czyniąc wszelkie wys:lki celem rozwiązania wewnętrznych zildań,
dotyaących w ,p:erwszym raędzie odbudowy
i dalszego rozwoju gospodarki narodowej, któ
ra ucierpiała skutkiem wojny_ Naród radziecki
poświęci! się całkowicie pracy pokojowej, U•
twierdzan iu i dalszemu rozwijaniu budowniclwa socjaHstycmego w swoim kraju, stojąc
ni eugięci e na 6lraży pokoju i beipieczeństwa
ludów!
p I (oklaski).
o ily'ka Zw'. ązku Radz ieckiego jest polity·

Grozby wo3enne

I

ekspans1;1·

do

USA

I

zachodni' 1'est sprzeczny

.mteresam1.

Miliony prostych ludzi
nie dopuszczci
do powtórzenia wojny

l

Zbrodnicza kampania

39)

Zabójstwo Waldemara GILicka
Odpowiedziała stłumionym uśmiechem,
- Już pani odchodzi? Ubieram się naWkrótce wyszli już wszyscy. Andrzej udał
tychmiast. Odprowadzę panią do domu.
Ach, panie Tadeuszu, zapomniałem się więc do opustoszałej teraz palarni, czeoświadczył z humorem Wa- kająe na jej uprzątnięcie. Switało. Nad da·
powiedzieć, lewski - że już wcześniej ustaliliśmy z chem frontowej kamienicy z trudem przez
małżonką, kto kogo odprowadzi i panu gęsty mrok przebijała się jasna, żółta płama. Rosła, straciła stopniowo żółtość,
przypadła właśnie pani radczyni Załęska.
Tadeusz stanął zażenowany, zawstydzo- wpadła później w brudną szarość i ostany, wściekły, pytający wzrok zwróciwszy tecznie zawisła nad Alejami Jerozolimskimi mlecznostalową barwą. Wyłaniały się z
ku Naci. Zarumieniła się.
- Pan Darre będzie łaskaw odprowadzić• niej kontury ścian, zarysy okien, gzymsów,
pannę Orłowską, macie państwo po drodze. (balkonów: Na dole rozlegały się stale kroki
A Nacię odwiozę sam na ~oliborz, jest jak- dudn ,ace w ciszy poranka, głucho i donoby członkiem rodziny i należy jej się mCl- śnie. Stary dozorca dziękując za datki przy
ja opieka. A zresztą i ja chcę wyfrunąć z otwieraniu bramy za każdym razem stękał
młodą panną, małżonka przecież spoczywa nieprzyjemnie, wreszcie zatrzasnął ją na
dobre i wrócił do stróżówki.
już i nie wie, co się tu dzieje.
Wewnątrz mieszkania krzątała się jeszTym ostatnim powiedzeniem pan Maciej
rozśmieszył całe towarzystwo. Tadeusz rad cze Anusia, gdzieś w głębi korytarza połonie rad zakrzątnął się koło radczyni, ja- żonego za jadalnią pohukiwał już pan Makiejś starszej niewiasty, ale łypał oczami ciej, który wrócił do domu tak szybko, że
ku Naci. Darre widząc to pochylił się ku widocznie zapakował jedynie Nacię do auniej i szepnął tak, aby nikt więcej poza nią t.a, lecz nie towarzyszył jej w drodze na
nie usłyszę.! jego głosu. Andrzej jednak Żoliborz.
I Na dworze nieustannie jaśniało. Wyłonidosłyszał:
- Ces jeunes .J;aommes sont encore tres 'ły się już z mroku szczegóły okien i nie iyl. ~o budowla nabierała wvrazu. ale również
naifs !

I

niebo zapeł_niło się właściwą sobie treścią. , kroczyli próg bramy. Przed sobą mieli
Przebudzenie dnia stawało się zupełne. An· korr:pleks budynków mieszkalnych, które
drzej przyswoił sobie ten fakt i nie mógł zawierały młodość Andrzeja Wieruckiego
nadziwić się jego prostocie. Urastał zaś do i całe życie Michała Korca.
Wawrzyniec Wierucki spodziewał się tej
symbolu. Wiedział już teraz, że ten świat
do którego tak wytrwale dążył poprzez stu- wizyty od rana gdy weszli bowiem do stadia, ma rysy. Nie sądził jednak jeszcze, iż Jarni, odłożył r{iewyko11czone krzesło i zaskłada się przeważnie z dzikich drapieżni- frasował się stojąc niemo przy warsztacie.
ków. Aby wiedzieć wszystko, trzeba wię- Rozumiał więc dobrze, kim byli. Maria
ce~ ~ż. jeden raz ~as~iać i b~dzić się po- zwróciła równie zakłopotaną twarz nał
dz1WiaJąc rzeczyw1stosc, bo numo wszyst- pierw na obu przedstawicieli władzy, a pózniej na męża, jakby pytając: co teraz bęko jest w niej co podziwiać.
dzie? Nie czekała jednak na odpowiedź i
VIII
Sędzia Nosek i sierżant Henr.er:: spotka- gdyby nawet czekała, nigdy by jej z ust
li się zupełnie niespodziewanie tuż przed Wawrzyńca nie zdołała usłyszeć. Milczał,
bramą dom1i Filipa Gutmajeta, gdzie rniesz ale milczał z natężeniem i myślami zebrakali Wieru~cy. Sierżant S?PCH od ulicy Rarl- nymi gwałtownie pod czołem badał i przewańskiej bardzo głęboko zamyślony, a że nikał przestrzeń i ludzi, którzy stali przed
cały czas postępował za jakimś barczystym nim.
- Może przejdziemy się do mieszkania.
przechodniem, który jego drobnej postaci
dzielnie torował droge przez poszarpane - rzekł wreszcie i nie czekając r.a odpowiatrem powietrze, me- zdążył cofnąć się wiedź ruszył od warształu ku drzwiom
do tyłu, gdy tuż przed sobą ujrzał sędzie- wyjściowym. Gdy przechodził koło :Uarii
go, nadchodzącego śpiesznym krokiem od dodał jeszcze zdecydowanie:
- Zostań tutaj i nie denerwuj się! De-ulicy Karola. Hennert nie lubił, gdy ktokolwiek inny ,chodził po tych samych co on nerwujesz się zawsze więcej niż potrzeba!
Wawrzyniec przeszedł między Hennertem
śladach zbrodni, ale udał, że widok komisarza jest mu nad wyraz sympatyczny. i Noskiem, jak c!tłowiek zupełnie obcy nie
Oszukiwali się zresztą nawzajem, bo Nosek zwracając najmniejszej nawet na nich uwarównież nie był zachwycony osobą sierżan- gi. W mieszkaniu podsunął im fotele, sam
ta IIennerta, wolałby w mieszkaniu Wie- usiadł również i natychmiast pier~zy za, ruck.ich znaleźć się sam i bez świadków. pytał:
- Czy mój syn istotnie zabił dyrektora.
Mimo te nieprzyjazne o sobie myśli przywitali sie bardzo serdecznie i zJ?odnie nrze- Gllicka?
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KU ZJEDNOCZONEJ PARTII KLASY ROBOTNICZEJ
Referat tow. Józefa Cyrankiewicza na posiedzeniu Rady Naczelnej PPS
kają

dziś

walki jawneJ. :zdając sobie spYa- /we. n'ż jawna obrona prawicowych p')glą
są sily. Nie przejawiając dów i muszą być bezwzględnie zwalczane
jednak pozornie aktywności na powierzchni
Zdrowy rozwój Partii i całei:(o ruchu rożycia partyjnego, ludzie ci nie zaniechali by botnicze.!W wymaga likwidacji tego „podz'enajmniej d:i;iałalnośai, że tak powiem „pod- mia". Sk')ro panowie partyzanci prawicowi
ziemnej",
nie raczą wyjść do wakli, sięgniemy do ich
To nowe „podziemie" w naszej Partii p')· nor. Niechaj się nie dziwią, . k'.edy . s-potka
sługuje się tą samą bronią
jaką
posługi· ich zasłużony los.
Wykręt „Ja przec1ez nic
wało się podziemie reakcyjne w latach 1941 nie robiłem"! nie
będzde
uspraw'edliwie-1946. Walczą podstępnie, przy pom')cy sze niem. Partia nie p')trzebuje ludzi, którzy .,nic
ptanej propagandy, plotki, kalumni i, oszczer nie. robią" .. A już _na pewn~ takich, którzy
stwa, obgadywania ludzi i spraw, podrywa- rob · ą, ale w ukryou. P')traf1my tych „konnia zaufania, przeinaczania prawdy politycz- spiratorów" prawicowych rozkonspirować.
nej, budzenia nwiści do PPR . podk')pywa·
Nasza nie zawsze dotvrhc7as do~tatecz•
nia wiary w Związe'< Radziecki. Ci to z na troska o ideologiczną czystość Partij mnprawicowe j partyzantki wyżywają się dziś w si być teraz zdwojona, bo dziś staje się
„Schadenfreude" z powodu wydarzeń w równocześnie trosl<ą o przyszłość zjednoczo
PPR. Oni właśnie szukają dz;ś alihi dla nego ruchu rob<>tniczep;o, o jeqo zwartość
swych grzechów w grzechach błądzących ideol"iticzną. o jedność przyszłej Polski, o
PPR-owców, objętych krytyką Plenum KC jej siłę do walki.
PPR.
,
Nie chcemy, by PPS stała się podwodą,
Mówca potępia niecne metody tego „p')d na której przeprawią się do ziE>dnoczonej
ziemia", posługującego się prywatnymi rze- partii wszyst'Me prawic„we i nacjonrlistvkomo rozmowami i rozoowszechnianiem pb czne elementy, które chwilowo mzvcichły
tek. Metody te są bardziej jeszcze szkódli- w oczekiwaniu na lepszą koniunkturę.

we,, jak nierówne

Stosunek do wrogich klas - sprawdzianem
postawy ideologicznei
Dzisiejsi.a Rada Naczelna zwołana została
progu zbliżającego 6ię zjednoczenia pol·
&kiego ruchu robotniczeg'l
Trzeba, ażeby w przededniu zbliżającego
lłę zjednoczenia, dokonany został rozrachu-nek ze wszystkimi złymi tradycjami i ze
wszystkimi fałszywymi teoriami, ze wszystkim tym, co opóźniało naszą, drogę do jednoścł i co mogłoby hamować postęp polskiej
rewolucji.
Nie jest zadaniem tej Rady Naczelnej
mówić o dorobku i osiągnięciach.
Mówiliś·
my o tym n 'ejednokrotnie. Będz iemy mówić
o błędach, waheniach i odchyleniach.
11
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Prawicowe błędy, wahania
i odchylenia
Błędy

te

spowodowały

na

różnych

osłabien ie jednoliltego frontu,
powodowały oddalanie perspektywy

pach,

eta·
a więc
jedno-

ści.

Po wtóre były to błędy, wahania i naciski prawicowe. które wpływały na l\nię
trzonu kierow.ndctwa partyjnego i wyginały

tę linię.
Były to wreszcie błędy, wahania i niedo
ciągnię cia ')rganizacyjne samego
kierownic·

twa partyjnego, wynikające między innymi
jego niejednolitości.
Podjęliśmy rzadką w dziejach międzyna
rodowego ruchu robotniczego próbP, przepro
wadzenia masowej partii
socjalitstyczne,J
obciążonej całym balastem
reformistycznej
op-0r~unlstycznej,
niemarksistowskiej
tradycji, ideolog·i i praktyki, zdE>moralizowanej w dcdatku wyjątkowo silnie rozw1mę
tym nacjonali~mem i a.ntyradzlecklm kompleksem oraz przeźeranej latami przez agen
tury faszystowskie - na plaHormę rewolu·
cyjnego soc.faHunu, marksizmu-leninizmu.
Próba ta na tyle została uwieńczona powodzeniem, że zbliżamy się do okresu osta
tecznej Ii'kw"dacji rozłamu w polskim ruchu r')botniczym. A likwidacja tego rczłamu
rna s'ię dokon ać właśnie na platformie mark
s'stowsko·leninowskiego, rewolucyjnego so·
cjalizmu.
i

-

Metody i rachuby prawicy
Okres obecny, ukres bezpośrednio poprzezjednoczenie ruchu robntnicTego mu
si być okresem podwójnej czu.iności.
Czujność ta zwrócona być mus: na ele·
menty obce nam klasr-wo w mirście i na
wsi i na elementy obce i wrogie nam ideo·
logicznie. Przez cały okres przet varzania
odrodzonej PPS w partię rewolucyjną mu
sieliśmy toc1vć walkę z prawicą S')cjalisty
czną i toczyliśmy ją, choć nie zawsze z wyElłarczajacą stanowczością i wystarczającym
uzbrojeniem ideologic~n.vm.
·
Po 17 marca nastąpiły w Partii poważne
przesuni ęcia perS')nalne na stanow'skach or
ganizacyjnych. Motywem przewodnim tych
przesunięć było odsunięcie od bezpośrednie
go wpływu na aparat i n::i m;i•y ele'tlPntliw
prawicowych, grawitujących ku Na\vky lub
też niedojrzałych politycznie na ty!P, by m'J
gli kierować partią na nowym etapie.
Jak wiecie przesunięcia te nie ogra·
niczyły się do niższych szcz-=01i •maratu par
tyjneq_ o, ale nie ominęły Komisji ?o,itycz·
nej. CKW i Rady Naczelnej.
Omawiając sens d')konanych zmian personalnych tow. Cyrank•ewicz stwiercin, że
wśród ych usuniętych znaleźli
sie i t;~cy,
którzy wynieśli tylko poczucie krzywdy i
podrażnionej ambicji, albo tary. którzy jesz·
cze silniej zagrzęźli w błedarh praw·cowych
Tacy ludzie nie mają żadnej prz:vsz~ośri w
ruchu robotniczym i pri:dzej czy póżniej
znajdą się poz.,. jego nawiasem.

11zający

Konłemne jest więc niP tylko zwfokszenie czujności na tym odcinku. ale także odpowiednie kroki organizacyjne.
Żródłem nawarstwieni.a błednych koncepcji ideologicznych jest zdllniem mówcy
fakt, że odrodzona PPS nie odgrodziła s:ę
dość grunbwnie od dwulicowej i niejednolcrotnie
zdradzieckiej polityki większośc ·
przedwojennego kierownictwa, a także od
~łej, kontrrewolucyjnej tradycji
WRN, nie
wychowywała starych i mbdych
członków
nowej PPS w duchu walki ze złymi trady·
cjami Co w'ęcej, do partii
sn>vierdza
tow. J. Cyrankiewicz - napłynęły żywioły
łdeologicz:nie obce, które w wytworzonej sytuacji widziały dla siebie dogodne pole dzla
lania, możliwość kontynuowania kontrrewolucyjnej roboty pod osłoną partyjnej legi-

tymacji. I napłynęli łeż reo„e7en•9!'1<i prawicy socjali~tycznej I reprrzenhnci centryzmu. S'ad walka o z-ichow~nie whśclwej linii paTty.inej I właściwe po.jmowanle jej zadań. stała się szczególnie istotna.
Nie ulega wątpliwości, że naci•k tych zy
wiołów byt dość silny, bv w wielu mnmen·
lach wywrzeć piętno. jeżeli nie na linii za·
sadn iczej, to na p')szczeqólnych odc'nkach
Polityki partyjnej i na po~zczególnvch terenach. Zwłaszcza , że oaci~k tvch żvwiołów
~powodował
także szereg wahań w kierow·
nictwie partyjnym i wszyscy w ró~ny sposób
ulegaliśmy temu naciskowi.
Zw iE:°l{szy ł
s;ę
ten nacisk w dodatku na skutek naszej nie·
d')statecznej
czujnosc1 przy werbowaniu
członków i co qorzej. przy obsadzaniu stanowisk partyjnych.

Fałszyw a teoria
Zachowanie właściwej 1'nii politycznej
byłoby o wiele łatwiejsze, gdyby Part'a mia
t'l w tym czasie zupełnie jasno wykrysta·
lizowany p-:igląd na sprawy tak zasadnicze,
jak istota .demokracji ludowej, jak charakter trójsektorowej gospodarki, jak wre$zcie,
zagadnienie walki klas w ustroju demokra·
cji ludowej.
Jeiiyn:vm słus7nym z.ałożen ·em ideologicznym było orzyjęcie -ziisad:v. że demokrac.ia
ludowa nie jest ost:. .tcczną formą u_strojową,
lerz etap.em, w którym tuczy się coraz
ostrzejF7a walk'\ k1asowa. I tylko ta walka
może doprowadzić do zm1any wzajemnego

Fałszywe

„złotego środka"
stosunku elementów kap;łalistycznych, drobnct.owarowych i socjalistycznych w demokracji ludowej na korzyść sodalistycznych.
~o znaczy może doprowadzić do stonnioweito - lecz nie pokojowe~o I nie automat.vczneqo - przeobrażenia jej w socjalizm, że
prnces ten mu~i bvć kierowanv przez partie
robM;nicze, a po ich p&!';:iczeniu, przez zjeclnc:>czoną partię polskiej k 1asy roh„tniczej,
Tymczasem w partii krzPwlć się poczeły
na ten temat najnrzeróżniejs7e tE>or;e i teoryjki, pomysły niekiedv zonła fant.no.tycz·
ne, w każdym razie r.iewiele. ::i raczej nic
z marksizmem n'e mające wspólnego.

I

pojmowanie trójsektorowej
gospodarki

Z tym fa1szywym pojmowaniem char::ik-1 Nie będe tu wymieniał tych wszystkich
teru dem')kr~cji lu~owej. _łączyło si~ równie teoryjek Blaka!y się one po szpaltach róż·
fał!'zyw" po~mowame tr0Js~ktnrowe1 gosp?- nych artykułów, ro7Sianych po różnych pidarki. Zr0dz1łv się tendenc1e do traktowan :a \ smach art ·n h z ·d
ł
·
zakresu dz'ałania poszczególnych sekhrów,
P YJ Y~ · naJ owa Y nawet wyraz
jako czegoś stałego, raz na zawsze ustalo· w sfo:mułowamach PMgramowych.
nee;o. niezmienneg'). Co gors:>:a, do traktowa
. Poltt:vr.zne skutki tego były bitrdzo dotnia pewnych sektorów jak np. spółdzielczeir,.~ khwe. Bo w końcu orlblło !l'ię to na fał
jako udzielnego suwerenn"!gn państwa w S~YWym P<>Jmowaniu roli Partii, na opóżnłe
naństwie. Zapomnian 0 na śmierć, że przy ta niu 1>rocPsów jE>dliościowyrh.
wvraz:ito się
kim traktowaniu rrospodarki trójsPldorowej w P~?bach_ oddalenia Jedn„ści w ~al„k!\ pny
!trozi nam nie tylko zatrzymanie sie na o- •zło-se. probach u~alania na nowo rozła
becnym E>tanie, ale grnzi nam odwrót z no· mu w ruchu robo-tniczym.
7vcji dzi~ 1:>irno v?nych, J!Tozi n~m odrad1a·
Prawld'awe założenia ideologiczno w zanie siP. k11pit::ili7mu. Tnnvrni słowy, ŻE' za- kresie pojmowan ia demokracji luciowej umiast kroc,vć ku Mcjel'zmowi, będziemy chroniłyby Partie od wielu odchyleń i błę·
się rdE>ń o"łrhl11ć. cofać.
dów 11le - powiE>r:l7mv ~obie otwarcie
Teorie nolitvczne i gospnd::ircze tego po tP załnżenia pr7Pnil<nelvhy d'l znacznej czę·
kroiu windłv w prostej linii d'J niehezn'ecz śri aktywu n:iszei Partii dopiern pod wpły
nvch wykrzywień ideologicznych. Dorabia· wem rozwoju wydarzeń i w dużei mierze
nie irieolog'ii jest bowiem naturalnym na· pori wpływem zacieśniającej się współpracy
stępstwem odchodzenia od marksizmu.
z PPR.

Stało się nawet tak, że gdy WRN-owcy
nie m')g]i się już wyżywać politycznie i nie
mogli krzyczeć „nież żyje WRN", to w odpowiedzi na niektóre przemówienia wznosili
z wiadomą intencją okrzyk „Niech żyje spół
dzielczość"! Była to próba okopania się pra
wicy na d')godnych pozy cjach obrony rzekomo zagrożonej spółdzielcz.oś ;::i.
Swojego rodzaju centrystyczna (a właścl·
wie egocentryczna) postawa części spółdziel
ców była w gruncie rzeczy - poprzez n'.eufność do sojuszu z sektorem państwowym,
a czasem przpz chęć supremacji nad tym
sektorem - sojuszem z sektorem prywatnym
przeciw sektorowi państwowemu. Znalazło
to wyraz zarówno gospodarczy, jak polityczny. Mó_wi!em o tym między innymi na pierw
szym posiedze niu Naczeln~j Rady Spółdziel
czej w czerwcu 1948 r ., gdy zreorganizowana
spółdz'.elczość wchodziła w nowy etap tw6r·
czej działalności.

Antyjednolitofrontowe
plany stratet:kzne prawicy
Z tego fałszywego stanowiska wyrosły także
wobec zagadnienia „bitwy o handel''
i nawet próba rozkołysania na tym tle an·
tyjednolitofrontowych nastrojów przez prawicę partyjną .
Dopiero zdecydowana akcja
Sekretariatu łączn ie z resztą Prezydium CKW
spowodowała ogłos?.enie znanej uchwały Pre
zyd'.um CKW z maja 1947 r. Ta uchwała
dopiero położyła kres wahaniom jednych,
manewrom inn:vch i sparaliżowała dalsze ant:vjednolitofrontowe plany strategiczne prawicy.
Tow. Cyrankiewicz omawia następn:e ma·
newry prawicy, które wystąoily jaskrawiej w
sprawie CUP-u, gdzie prawica usiłowała n ie
dopuścić do głosu tow. Dietricha.
Dąbrow
skiego, mających krytyczny stosunek do ów-·
czesnego kierownictwa CUP-u.
błędy

Szkodliwa oraktvka
Zawodowych
i w Organizacii Młodzieży

w

Związkach

W pewnym okresie ujawniły się w naszej
Partii, zwłaszcza wśród niektórych działaczy
zawodowych, fałszywe poglądy na zadania
związków
Z'!wodowych. Dz i ałacze ci, wy•
chowani w duchu walki ekonomicznej z
przedsiębiorcą w ustroju kapitalistycznym,
nie potrafili od razu pojąć charakteru pań
stwa ludowego ani ocenić we właściwy sposób warunków, jakie stwarzała odbudowa
kraju.
Na tym tle zrodziły się fałszywe koncepcje
o roli zwiazków zawodowych, miały m iejs ~J
nieodpowiedzialne wystąpienia zabarwione wy
raźnie nawet dem agogią .
Kierownictwo par•tyjne mus iało zużyć wiele energii na zwalczanie tej fałszywej postawy ~ fałszywego
ustosunkowania się do zadań związków zawodowych demokracji ludowej.
Dużym błędem ze strony kierownictwa był
tolerancyjny z początku stosunek do linii,
realizowanej w OMTUR. To zagadnienie należy w tej chw:li do przeszłości, ale trudno
pominąć fakt dość dlugiego demoralizowania
młodzieży przez jej prawicowe kierownictwo
z tow. Obrączką na czele, opierające się o
prawicową
częsc
k!erownictwa partyjnego.
Niektórzy bow!em z kierownictwa partyjnego usiłowali z lubością żerować na zdrowym
patriotyzmie młodz ieży przeradzając go w
nacjonalizm, próbując rozwijać nieufność do
PPR próbując na najwrażliwszym, wymagającym najczulszej opieki elemencie młod~ie
żowym, zbijać kapitał polityczny do rozgrywek najprzeróżniejszego rodzaju, albo dla
bezmyślnego pławienia się w najtańszj popularności.

Swois ta interpretacja ha!:ła równorzędnoścl
partii w okresie etapu jednolitego frontu
szły
korzyść
i zagadnienia klucza partyjnego, niewątpli
wie na skutek braku czujności i należytej
postawy ze strony kierownictwa, wykorzyJednym z dużych błedów naszego kierow I nią koncepcję języczka u wagi pomiędzy PPR stana została również przez prawicę i koniunnictwa, a w szczee;ólności Sekretariatu Ge- a PSL. Pófo iej tylko poprzez nio>.ootrzebne kturalistów dla wytworzenia stałego nacisk u
neralnego, bvb niedocen;enie zagadnień pot · us'łow„nie J;(;:ilwańi"<:owania takiej grunki, na kierownictwo partyjne, powodowała usta·
tyczno·gospodarczych, przez pewien okres jak _,Nowe Wyzwolenie" chciała posiadać wiczne spory i osłabiała jednolity front.
· ·
·
i
·
wł;isne pionki da gry 0 wieś
nieinteresowanie s ę tymi zae;adniemami.
Żródlo błędów PPS
·
h
l'
·
1·t
t
Wynikiem umowy o jednQ!itym froncift.nl·e w1· ąz an·e
. ic z m1ą pot yczną, pozos a·
. · i h w pewnym
· samopas. wzg,ę
• czej
bY7o wwspaniałe
zwycięstwo
klasy
robotnlKierownictwo
zdołało się z tego po pewnym
w1~me c
sens•e
wyborach.
czasie otrząsnąć i zdało sobie sprawę o co,
dnie pozastawienie monopolu na zajmowaPow:vb')rcza stabilizacja polityczna• zam· w przeważającej iloci wypadków chodzi.
nie się zagadnieniami gospodarczymi zesp')ło
wi, w którym była przewaga ludzi niedosta- knęła dla prawicy wiele możliwości maneNiewątplhyie za póżno podjęliśmy systema
tecznie związanych nawet z Part ią, cóż do· wrnwania.
tyczną krytykę przeszłości naszego
ruchu,
W płaszczyźn;e zag'łdn'eń gospod'!rczych
piero z ideolog'.ą socjalistyczną. cóż d')piero
krytykę oportunistycznych, reformistycznych
z marksizmem. Oczywiście, że zaniedbania rzecz nrzedstawia się na pozór b~rdziej
i nacjonalistycznych prądów, jakle określały
te były wynikiem - tolerancyjnego, pojed· skomplikowanie
w przeszłości politykę Partii. Stosunkowo
nawczego stcsunku do prawicy, były także
Żle.
zrozumiana
póżno odgraniczyliśmy się od kampanii pra·
chęcią niewywoływania tarć były trochę
spółdzielczość
wicy zmierzającej do idealizowania tych wła
Nowy styl walki prawicy chęcią święt:-go sr:ioknju na tym . odcinku.
Czym bowiem charakteryzuje się rok 1947
Głębszym korzeniem prawicow'lści w na· śnie oportunistycznych prądów.
Wśród ŻyWiołów
prawicowych r naszej i początek 1948?
szej Partii na odcinku gospodarczym, była
A nawet, gdy już postawaiśmy zagadniePar'ii ,.,~·~"!1'::-?:!'ł s 1r nowy sty1 w~lki. NaOto część prawicy partyjnej przegrała w 71e zrozum ;ana przeciwstawiona naństwu lu
nie gruntownej rewizji przeszłości. to orzez
zwa' ···-1 ·~ 1··~··ri· ··- , <''.!erem . Ludzie ci uni- wvniku wvhnrńw w stvczniu 1947 swoją os• tl dowemu - ~oóldzielczoś,;
Dalszv ciarr na stronie 4-e1

Nasze wahania
na
wrogich elementów
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KU ZJEDNOCZONEJ PARTII KLASY ROBOTNICZEJ
Referat to1v. Józefa Cyrankiewicza na posiedzeniu Rady Naczelnej PPS
ze str.
nadzieje WRN na przyjście Andersa, agenci I Ale atmosferą, która panowała w partii, co Ikł~d . socjaldemokracji czecoosl?wacki~j, w
~-ej)

(Dokończenie

niedostatecznie pracującą propagandę i szkolenie, nie zostało to zai;:adnienie dostatecznie
przyswojone całej Parti :.
U podłoża tych wszystkich błędów klerow•
nlctwa partyjnego leżala między innymi tolerancja., pojednawczość w stosunku do ży.
wlołów prawlcowycb. Wraz z napływem elc„
mentów WRN-owsk'ch, a potem, w okresie
rozlda.du mikoła.iczykowsklego PSL przeclosta
ty się do naszej Partii żywioły ~rawicowe,
które próbowały przeniknąć do aparatu partyjnego.
N'.ewątpliwie częściowo im się to udało.
T~ wuysłkle wahania, błędy, pomyłk: poJłtyczne, lttóre wystąpiły w odrodzonej PPS,
mimo przyjęcia przez Partię u.łożeń lewieowo·S(lcjalistyczn:reh, mają swe _ głębokie
tród?o w prze>złoścl. I dłat.-go pełne leh
przezwyclętenle moiliwe jest dop!ero po grun
tej
przemyśleniu i zanalizowaniu
łownym
przP:;-~1oścl, po zajęciu właściwego m:ll'ksowsklego stanowiska. wobec prze~złości.

I

WRN po wyzwoleniu ściśle współdz:a~al! z re : w:idała z siebie piłsudczyznę 1 WRN - uie
akcyjnym, bandyckim podziemiem. Wielu I oddycha siQ bezkaniie. Ta atmosfera, ten
rob0tników i inteligentów, idących za WRN b!!tast ideowy i polltyczny wywarły s\\·ój
.
.
,
.
.
.
.
.
nie w1edz1ało o istotnych celach teJ organi- wpł)w na bardzo wielu z na.s, choe wydaliśmy t".!mu walkę.
zac-1i.
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Odbiło się to też i na tych, którzy w okre- którzy w 0wym okresie zachowali właści~ie wojny i okupacji, zerwali z WRN i pró· we stan')wisko, te błędy i n .ewłaściwe pobowali tworzyć odrębną organizację, działać sunięcia, fałszywe sformułowania - sławem wszystko to, co ciążyło już na odojest właśnie owocem ni-3w myśl założeń lew'.cowo-socjalistycznych. Po- dwnej . PPS lltyka tvch grup lewicowych, polityka Pol- przemyśl aneJ do końca i nieprzezwyc;ężoskich Socjalistów, a potem RPPS nie była nej w pełni złej tradycji dawnej PPS_ Muwolna od wahań, odwrotów, błędów i pomy- simy wszyscy zd')być się na naiwyższy wysiłek, by z pęt tej złej tradycji wyswobołek.
W sytvacj\ - w której rząd londyńgki, jo- dzić się ostatecznie. Nie jest to rzecz łatwa
go siły zbrojne i agentury krajowe były wy- N;echaj przewodnik.em w tej pracy będą
raźnym narz.ęd~em reakcji i n!osły z sobą nam wysiłki tych, którzy złożyli się na dozapowiedż polskiecso neofaszyzmu - obóz de- bre tradycje PPS i polskiego socjalizmu.
Zagadnienie struktury klasowej Partii 1
mokrac;f polskiej nie mógł szukać z nim jej ')b!icza ideologicznego wydawały się do
:i:adnego kompromisu. Musiał oprzeć się na n"edawna jeszcze wielu członkom nasz'!j
masach ludowych, tworzyć własny aparat pań Partii zagadn!en'ami nieco .abstrakcyjnymi
stwowy i własną siłę zbrojną i byc gotów do i teoretycznymi. Swiadom-0śc roli partii re'ldparcia ewentualnych kontrrewolucyjnych wolucyjnej, jako partii - awangardy i zna
Następstwa z!ych tradyc·i
Spróbujemy sprawę tej złej tradycji ująć zamacpów ze strony londyńczyków. Dlatego czen ie demokratycznego centrallzmu_ t? by· b y- ty w naszej Partii POJ.ęC'la !.t-osunkowo no- w t ym o k res1e
- d yną s ł uszną k oncepcJą
krótko od strony jej następstw politycznych. 1 JC
mniej oczywiste, amżeli zroj R a d y Nara d oweJ.- we, . znacznie
·
· Kraiowe
k oncepcJa
1ł
.
a
j
d
.
dl
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NI e j es t przec Iez rzeczą przypa rn ze awr:um1eme potrzeby programu rew-:ilucyjnego .
.
_ .
.
. .
, .
1
Po prostu nie z.rozumiano, że najbardziej
na PPS wydała z d<!ble Pllsutl.skiego I pił~ RPwPSoo~zie poś~slneiJ ~e"".icykt~OCJallst~czn~J, ~
orzy związa 1 się rewolucyjny i słuszny program musi pozom e 1 ci,
s uszno
f
1 ki
rdł
sudczyznę że z lej łon w
Utaryzm sanacy.jna od~ia.::zfasz:Z'::u 0 : ; zkKRLN,d tworząc podstawy pod przyszłą Pol- stać na papierze, jeżeli nie ma partii, która byłaby zdolna wcielić g') w żye'e. N:e
s ę u ową.
.
ż
dl ł
•
d ...a •
Ale znalazł s'.ę wśród RPPS·owców odłam, zdawano sobie sprawy, że istnieje nierozer:u . rus.eJ mnuo cg 0 8el 1 Il • k•ero~nlc·
wo owcze,snej PPS przez całe d7.1esiątk1 la.t który usiłował powstrzymać RPPS od zaję- walny związek pomiędzy programem a struk
lurą organizacyjną partii która ma go re..
.
.
.
nł~ potrafiło, nie umia'o. bo w gruncie rze.
.
.
c1a słusznego stanowiska. W teJ sytuacJ1 był a1izowac.
J
b d . 1
h , t
,
.
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z w 1ęzuw zaczv nie c c-a (l wvswc o z1c se
kl
t kt
Sp
c1ęzkt błąd pol:tyczny, recydywa złych trato
·
d
d
.
:
1cznosc1 o p 11su czyzny.
- as::>we:j partii
ra•.oV'a s ru ury
dycji PPS-owskich i jeszcze gorszyc"4 nałoprzestała
stwierdza tow. Cyrankiewicz
'
j
być czymś abstrakcyJ"nym i nabrała
I n 1e est równ 1"Ż rzecz<\ przypadku, że gdy gów WRN-owskich.
żyw~J
.
ś
w c'.cresle .:i„u,..!eJ' woJ"ny światowei, z łona
Ta chwieJno ć i niepewność wielu lew~- treści W".lbec doświadc1eń innych part 1·1·,
"
'-' „
bł ę d Y „•YC h , przy czym mówca powołuje się na przy·
„
· pozniejsze
· ustow,
WRN, to ono z wi- cowyc h SOCJa
Puedwojennej PPS wy~uo
-

1

i

Polska a Z

,.~~::::~~"':~z::::j:~~!:o i~:!::
::ne~·;e~o
wnictwa PPS, zwyr<1dniało w twór polityczny

o eh!lra.kterze agentury, już nie tyiko pol·
sklej, ale mirdzynarodowej reakcji, które
stało się narzędziem konłrrewolunjl przygotowującej sii, rlo ił m:i.nh p wojmnej fali re
wo}ucyjnpj, do opóźnienia zwycięstwa nad
Hitl"lrem. do ratowania za~roionych pozycji
kapitalizmu i reakcji światowej.
p\!sudci;yzr.a i jej nleJuż te dwa fakty ocrodne dide<'ko - WRN wyst.a.rcz.a~ą. l>Y
kaidy so<'.jalish zd'\I Sl'bie ,prawę z tego, jaką rol,., w ,1ziriaC'h Polsld I polskll'g-o ruehu
11obtonic'ł!ego odl'gr;ił prawicowy nurt w PPS.
Tetio stanu rzeczv n'e zmienia fakt. że port
sztanc.arami tej partii walczyły masy robotnicze, ani fakt, że w jei 57.eregach raz po
raz poiawiały siE} 'Pr:idy lPwicowo-srir-ia\istyczM. jl!kkoh •iek tvlkn dzif' 1>:i n'm PPS nil'
skońrzyła s'ę niesławnl& wraz z. Polską przed

i· ą· zek

,które) przewaga drobnom1eszczanstwa

1

bur

~ i:~azyjnych e~ementów w p:w~Y'.11· mome;i·
lcie doprowadziła do załamama JeJ w chvnll

kryzysu lutowego.
Następnie mówca analizuje rozwój kry:
zysu w Komunistycznej Partii Jugosławh,
której k ierownictwo zeszło na manowce na~j')nalizmu i stacza się corai; bardziej na
pozycję żywiołów wro~·ch obozowi demo·
kracii ludowej i sociallzmu
Kierown'. ctw".l KPJ odcięto ruch robotni·
czo-chłopski tego kraju od braterskiej i lo·
jalnej współpracy z ruchem robotnici:ym
Związku Radzieckiego i krajów demokracji
lud')wej. w takiej ~ytuacji ruch jugosło
wiański, ~śh nie zdoła zawrócić z fałszywej
drogi, nle ma żadnych perspektyw rozwojowyrh i grozi mu uwi11d i zwyrodnienie.
Socjalh:my jest bowiem z samej swej
lsto•y ruchem międzynarodowym, Ruch odcięty od twórczych źródeł międzynarodowej
myśli socjalilstyeznej i doświadozeń lnnyeh
partii nwolucyjnych, a zwłafzcza doświad
czeń partii bolszewickiej, k 1óra. torowała
iwyeiQsko dro~ę najwiP,kszej w dzlejach re·
wcluc"i socjalistycznej - m 1si zginąć.
Omawiając w dalszym ciągu zdradę T'.·
to i jego kliki - mówca stwierdza, -:- ~e
u podłoża tych zjawisk leżał niewątphw!e
przeciwnie,
nie przezwyc:ężony. lecz wręcz
T
.
.
en
podsycany i podniecany nac]ona 1izm.
;am nacjonalizm, który jest jeszcze bardzo
żywy w Polsce i któremu musimy się przeciwstawić z całą energią, zarówno w łon'e
naszej Partii jak i całego ruchu robotnicze·
!!;O. jak i w łonie całego społeczeństv~a po:i:·
skiego. Ażeby zaś skutecznie temu nacJonazwalczać go, mu·
!izmowi przeciwdziałać Li "d
..
h
ł
simv dotrzeć do jego zro e , uc wy~c !!?
· ach · zćle
h
"b d .. kl
i
asycznyc przeJaw
w naJ ar z·ei
maskować jego krzewicieli.
li
·
Jednym z przejawów tego naciona z~
stosunek do Zwi„zku R1
· ł · ·
· t
...
ies mew asciwy
dzieckiego

Rad zie ck i·

Że w społeczaństwie polskim tu i ówdzie kraju falę reakcji, która nie opadła już do koJu światowego.
I Dalej, w okresie wstępnym odbudowy, a
istnieją jesacze zadawnione urazy antyrosyj końca drugiej n;epodległości.
skie, zr0dzone w okresie caratu - to wi:;Potem przez dwadzieścia lat niepodległa-, potem w okresie realizowania naszych plauów
my wszyscy 1 zdajemy sobie świetnie sprawę ze spustoszeń, jakie polityka carskiej ści polityka polska związana była stale z pla- gospodarczych, współpraca Związku Radziec-

Rosji pocz~niła w umysłach społeczeństwa nami antyradzieckimi. Wmontowano naj. 1 kiego umożliwiła nam uzyskanie cennej po·
polskiego Że wobec tego należało zasbso- plerw Polskę do słynnego kordonu san'.tar- mocy, n iezbędnej dla naszej gospodarki.
I znowu uzyskaliśmy tę pomne na jakże
tego społe· nego, którym Lloyd George i Clemenceau
wać specjalne środki leczenia
czeństwa z urazu antyrosyjskiego i użyc pragnęli odgrodzić rewolucyjną Rosję od odm'ennyell warunkach, od tych. jakle stasubtelńych metod pedag".lgicznych - to tak- świata. Potem, kiedy do władzy dorwała się wlaja państwom mal'SbaUowsklm Europy za.
-~
Ale na tym tle
że wiemy i rozumiemy.
powstało w ruchu robotn·czym, zwlaszcza sanacja, polityka polska stała się agenturą fa chcdnlei ich rzekomi dobroczyńcy ameryna prawicy, pewne szkodhwe, nieporozu'11ie szystowskiej ofensywy antyradzieckiej . La- km1scy.
Związek Radziecki nie obawia si~ konku·
nie. Bo co innegJ kurować kogoś subtelny- mała próby stworzenia frontu pokojowego
mi metodami z nieufności wobec Rosji, prze pa11stw demokratycznych, popierała wszyst- rencJi naszego przemysłu i nie stawia na.m
noszonej dziś chorobliwie 1 bezza~adnie na kie akty agresj: faszystowskiej, uznała zabór żadnvch 'l"arunków ograniczających uprzemy
Zwią~ek Rad:z:leckl_ a co inneg') ukrywać Abisynii, Au~trii, Sudetów, Kłajpedy. Wzięła sJowienle kraju, WręC1J przeciwnie dostawy
pod tą subtelną metodą nieufność wła$ną. udział w rozbiorze Czechosłowacji. Wreszc'.e radzieckie c-z:vnl<> to uprzemysłowienle szyi.A
...
·•
Lekarze okaz!łli się tu niejednokrotnie równie mało odporni na chor0bę, jak pacjenci . storpedowała orojekt paktu wzajemnej po- szym I łatwiejszym.
Pomoc marshallowska zmierza do ograni·
A swoją własną postawę usprawiedliwiali mocy między ZSRR, Angeą i Fra~ją, odrzu.
wrześniową.
wie!kiej ostroż- cając kategorycznie pomoc radziecką na wy- czenia potencialu przemysłowego i produkcji
właśnie ową koniecwością
państw Europy Zachodniej. Pomoc radziecKazrly '"ie, c7'--m byfa dla Prilski. dla_ pol- naści. Rzecz jasna. że kto sam nie wierzy w padek agresji hitlerowskiej.
A w polityce wewnętrznej? Barbarzyński ka pr:>: -spie~za rozwój naszej potęgi przemy!kiei detmokracii i dla polskiego socjaltzmu, słuszność danego stanowiska nie jest w
- piłsuc!c-?.yzna. C?.vm były r'Zf!dv Mnac_yi- ogóle w stanie nikogo o tej słuszności prze· ur'sk mniejszości narodowej, zbójeckie pacy- słowej i naszej produ\icji. Pomoc marshalf.kac.i e Ukraińców, dławienie ruchu biało- to "'ska buduje nowe Niemcy kartelowe i ka·
ne. Katdv po 1,1in"en sobie u~wiadomfć, jak ''konać choćby był najbardzieJ .subtelny_
Mu~imy te .spra'':'Y raz. na zaws:ze up0rzą~: ru:::kie~o. podsyranie propagandy antyrl'ldziec pital1styczne, al(resywne i reakcyjne. Zwią•
ogrom'1y stot)'eń odoow!edzialności l'a piłsudcryzne. ci?,ży whśn;e n:i. dawnej PPS. Z jej k".lwac. Mu~imy Jasno 1 otwarcie o<IS'tawic kiej, wszystko to było lo~iczną kontynuacją zek Radziecki domaga się demokratyzacji Nie
ro- grzech•1 pierworodnego: oparcia wyzwolone.i miec, ubezwładnienia ich raz na zawsze ja~iereE!ÓW wnszic:H p;ls„d~ki i cał::i je~ k0m- lsprawę .stosunku do ZSRR, d~ ·rewolucji Rali kie- s;vjskłej ł do poł!tyki radzloo oej I do
d
{
. t
· ' _,
- ··
w roku 1918-ym Polski na koncepcji anty- ko n::tiiastnika, wzma<'nia potencjał przemyd'liec!dej paJit\ Komunistyez.nel.
r'ln•:i.. 0 m n"L•'1'\~~ 1' on on.1 n_a awa
słowy krajów przez Niemcy zdewastowanych.
Polska Ludowa p?wstała dz'ęki i.wyc' ę- radz!eckiej.
runek tzw. FralfeJI Rewo1ucy.ineJ.
Wiemy wszyscy, jak straszliwe spustosze·
Czy ten pobieżny rejestr przedwojenny nie
A kiP.dY uwal', że ramy PPS im nie wv- stwu Armii Radzieck'ej nad hitler:vzmem l
starczają· i wys7yll na srf'r~z."I arenę jakn faszyzmem. _Ziemie P_o 1skie wysw~bodzone -ystarcza do usprawiedl'.wienia nieufności pia wyrządziła w0jna na naszych ziemiach.
jawni już r:'.lcionaliś~i, wsoMnic:v imoerid 1izmu · zostały od. Jarzma hitlerovislc>e('o 1 • fa~zyz- n:wodów radzieckich i państwa radzieekiego W'.emy, jak ogromnym wysiłkiem usuwamy
ni ml c1 -i~" z cz,,.sów p;erwsz j wojnv św'a- mu, a narad polski ')d ~r 07 y całk1Jwit~J ta· do Polski? Tak, tylko, że nac.ionaJiścl od- !llady tych zniszczeń. I wiemy, że cała nagłady, dzięki pań~twu rart(eckiPmu. dzięki
·1._
e ~ ' o _
1 „omo- iego armii, jego poten ... ·al-0wi pI2;emyslowe- zn:icza!ą !!ie tym, ie mają ogromnie krótką sza przyszłość, cały nasz rozwój i dobrobyt
toweJ, pr~ynl1 al't~_rowie p~a?u we
pamirć. ki"dY chorlzi o własne grzechy a i.a zależy od zabezpieczenia I utrwalenia pokoju.
carstwoweJ eksoansJ1 oolskieJ, ~a wschdd, mu. je~o polityce zagran'cu,ei.
To zaś, że państwo radzieckie przynio~b to nie!'łychanic iruntown~ znajomość grze- 1 Prowadzimy też od chwili wyzwolenia poli·
wtedy k'erownictwo PPS starało s1e za wszel
tykę konsekwentnie pokojową.
ka cenę utrzymać w m'lsach lec;i;endę Pllsuą- nam wolność podczas kiedy Rosiil cars 1ca ch<lw cudzych.
Ale nie łudzimy się, że Polska byłaby w
A jednak mimo wszystkie grzechy paJ\stwa
skiego i torowało mu droge do władzy w niosła nam niewolę i uc;isk zawdzięczamv
nrzysz.l~i Polsce. I znowu, ile czam minęło, temu; ż~ przed la.t;Y tuydz'~t~ d,okona·~ ~!~ .-olc:kieg 0 z okresu drugiej niepodległości. stanie zabezpieczyć sobie pokój I za.pewnie
.,.,„nim kle'""W"'""1„,o PP~ widziało sie zmu- na z em aoh l~pl'rllL"ll rosy . s_kieęo zwycI!l!Ha Zwi2,zek lladr:ieckł proklamował wśród swych na własną rękę bezpieczeństwo.
.
h so j usznt·
t
so<'•'łlistyczna, kllerowana. przez
- ,_ Pi'łsud.- rewoluda
..
·v d
°M'ł szczęście mamy tu po ężnyc
C"lc)>,v wojennych wvzw(llenie Polski I uczv.
par'ie bolszewicką.
S7.one przei„c n opn?':'<'ll pr7ec1wri'o _
za·
chwili
od
który
Radziecki,
Związek
i
ków
Bo
urzeczywistnić.
hasło
to
bv
wi:zysłl<n
nił
rewolutej
aktów
pierwszych
z
Jeodnym
!!kierrrn i jak barrl7o W1"k~1':nU tP.f{O kierownic
twa li'l"'OW"," w:ilk 0 z dvktaturą . W grun- cjl było prnklam(lwanie prawa p(ll!'kiego pnrityka Zwiitzku Radzieckie~ nie kieruje kończenia woiny uporczywie i systematycznie
się nacfonallzmem, J~z zasll.dilml socjalisty- walczy o zabezpieczenie pokoju światowego,
de rzec11y walke tę 1.'i rownictwo PPS przy- na~rdu eto tłecydo~vanla o swych lo~h.
Po ll\tach trzyih;iPstu p..,.,wo to raz jes-i- cznvn l. Bo w myśl tych zasad socjalistycz- o pokrzyżowanie zamiarów imperialistyczj'ęło z. n'łjw!"'';:~z:vm ocią<"miem d0oiero wtEidy, kie~y P!ł~Pd~ki mu ją narzucił i k'edy ne zostało przez Zwlazek. Radziecki prokl9.- nych naród polski nie może być nociągflny do nych podżegaczy wojennych. W 1ojuszu ze
niesposób było oprzeć się rosnącemu naci- ~ow~ne, tym U 7 em krwią, tr.udem i z~o- odpowiedzialnmki za zbrodnie rlvktatury ~a- Zwlą,zkiem JC.adzleckim i Innymi krajami de
.
.
.
. . .
Jem zołnlen~<i rad1Jer"l"go, kłory przynlo•ł
.
nąm wyzwolerif<> z hitlrrowskie~o jarz"'-f:\. nac~.111e.i 1. pril~k,<;h f'as.zystow. ~ak ~amo Jak mokracji ludowej stanowimy potężny obóz po
.
skow1 mas.
narod radz1eck1 me moze odpow1adac z.a grze koju, którego naturalnym! sprzymierzeńcami
Druf{im przykładem roli dawnej PPS jest Słowa owej pamlętnP.t df"k'<1racji Rady
wyrosły z tc.::<n s<imc"o przeklętego posiewu misarzy Ludow~ch .,, r1:>ku 1917 zostały weie l ehy i zbrodnie ea atu, z pet którego sam wy- są masy ludowe calgo świata, masy ludowe,
piłsudczyzny WPN. Mówca szczeg;ólowo roz !one w czyn nr1Pz Armię Radziecką. w trzy zwalał sie dłu"(olc- '1ią i niestrudzoną walką. zarówno kra;iów kolonialnych i uciskanych,
I Związek Radzif'cki nie poprzest!lł jednak na jak i państw kapitallstyczlll'ch
pa truje koncepcje kontrrewolucyjne WRN, dzieśc( lat później,
Reasumując tow. Cyran1dewicz stwierdza:
Polska była bowiem krajem, który w mo- 'przywróceniu Pol~ce nlepodległosci.
wrogość w stosunku do rewolucji polsk'.ej i
Od i;.tt.me?"o początku rz!>d radzleekl konse- „Zawdziecnmy Zwlą2kowi Rad'deckłemu wol
sprzymier~nie się mencie największych zm1igań chłopstwa i roRadzieckie~o.
związku
WRN z endecją. i sal1&cją, wysunięcie osła· 1botników ros~jskich, ukraińskich i bia.łoru- l•v.·pntnie stel n'.l iz-n•ncle n?.szvch praw do nnść, nlepcdległ ść, Ziemie Odzyskane, bez·
wionej teorii „dwóch wrogów", nawoływanie skirh przeciwko knntrrewolucjj i b~!lłvm ar- zlem D".!l Odrą, Nysą i B:t.łtyJdem. Ziemie pieczeństwo i pokój".
Nie oznacza to, że włamy wysiłek narodu
do oooru wo.bee woisk radz'.eckich i odradza- miom rosyjskim i ·nterwenci~ zagran:cznej , .te prz,nszly w ręce polskie z rąk Armii Rariego. Wojska Polskiego i walkę z każdym 1 rozpoczęła. Z"czepną i nap'.\Stniezą wl\Jnę prze dzieckiej. W Poczdamie rząd radzierki był polskiego w walce z najeźdźcą i w pracy nad
przejawem ruchu lewicowego, głównie zaś I1 clwko rewolucji w Rosji. Piłsudski i jego a-łównvm s7ermierzem naszych postulatów te odbudową 11Je mają znarzenia. Ale ta ofiar.
z. prRca PPR w masach ludowych. W walce kapitalistyczni i obs-.1 rnicz.y mocodawcy usi- r:vtorhi 1nvrh na zachodzie. I od Poc:zdamu na. walka I praca. poozł:vb, na marne gdyby
tej WRN po•ługiwał się wojskowym apara- łowali wyzyskać chwilę słabości państwa ro· P!I Kon·e l"ncj~ Wa szawską zawsze I w zę- nie polityka Związku Radzieckiego oraz wła•
tern londyńczyków opanowanym przez sa- syjskiego dla zbudowania feudalnokapitali· dzie rząd radziecki stet na słanowisku, źe ściwa, zgodna z Interesem narodowym poll1
~stycznego imperium polskiego na ziemiach granice na Odrze 1 Nysie są ostateczne I nie- tyka r.•lskiego ruchu robotniczego.
nacy.;ną dwójkę.
Dokończenie w numerze jutrzejszym
I;Ciedy je.in<1k rzec:z.ywistoM orzekreśliła litewsko-białorusko-ukraińskich. wzniecili w nal'l•!lzillnf". sa uani<'a beznlPr.zP.ń'ltwa i no.
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Spółdzielnie

Kr onika m. Kut na

Gminne

osiąga·ą
W ubiegłym tygodruu 'odbyło się zebranie Zarządu i Rady Nadzorczej Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielń Samopomocy Chłopskiej w Kutnie.
Na zcbranfo omawiano sprawę obrotów towarowych za m~esiąc sierpień,
przy czym szczególny nacisk położono
r.a usprawnienie działalności Gminnych
Spółdzielń w terenie.

coraz

z -Ch w Kutnowskim

większe

obroty

W ubiegłym miesiącu obroty Pow.
Zw. Gm'innych Spółdzielń wynosiły 43
miliony złotych, co w stosunku do lipca br. stanowi wzrost o 8 milionów zł.
Akcja skupu zboża po cenach urzędowych przebieg:i pomyślnie dzięki uzyskanemll z Państwowych Zakładów Zbo
żowych kredytowi w wysokości 11 i pół
miliona złotych. Z tego Powiatowy Zw.
Gm. Spóldz. rozprowadz'ił po Gmin-

nych Spółdz'ielniach 5 m!lionów zł,
W okresie sprawozdawczym zakupio•
no 2050 ten zboża, w czym przoduje
Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej
w Krośniewicach, która zakupiła 350
ton zboża i Spółdzielnia w Dobrzelinie
- 290 ton. Akcja skupu zboża trwa w
dalszym ciągu, przy czym dzięki ctrzymaniu przez PZZ budynku przy szos'ie
warszawskiej nie ma już trudności w
magazynowaniu zakupionego ziarna.
KOMU WINSZUJEMY
Poniedziałek, 27 września 1948 roku.
•
Wzrosła też ilość maszyn rolniczycn
Dziś: Kosmy i Damiana
zakupionych przez rolników w Pow.
I;
Zw. Gminnych Spódzielni. W sierpniu
WAŻNIEJSZE TELEFONY
.
, .
.
,
.
.
. .
br. sprzedano tutaj 450 maszyn rolniPow. Kom. M. O. - 22
Od dnia 15 pazdz1ern1ka br. wszyst- mow .darem WoJewodzk1eJ Rady Naro- czych na ogólną sumę 3 milionów 900
Miejski Posterunek M. O. - 33
kie gminy w naszym powiecie otrzyma doweJ„
. .
.
tys. złotych, w tym 400 maszyn za goStarostwo Powiatowe - 31
ją biblfoteczki, skałdające się z 800 to~ow:at k~tno~ski Jest _Jedynym, w 1 tówkę, a 50 na kredyt.
.
.
Pow. Zakł. Ubezp. Wzajemn. ul. Na.
d
WOJewodztw1e łodzk1m pvw1atem, ktory
C f
·
ś i de
stał m
mow kazda, z czego 500 Jest
a- posiada już przeszkolonvch kierowniy ry powyzsze
w a zą 0
y
rutowicza nr 20 - tel. 108
rem
Ministerstwa
Oświnty,
a
300
toków
B!bliotek
Gminnych.
rozwoju
Gm:innych
Spółdzielń,
które
Urząd Zdrowia 9!.
1
:z.dobywają coraz większe zaufanie szeKomunalna Kasa Oszczędności - 43
rokich mas chłopskich. Rolnik przekoPolski Czerwony Krzyż (PCK) - 89
nał się,
Szpital Powiatowy - 20
że spółdzielczość na wsi jest
potężnym orężem, który chroni go
Ubezpieczalnla Społeczna - 34
We wtorek, dn. 28 września br. o g. lky.
Apteka „Pod Orłem" - 106
µrzed wyzysk~em, paskarstwem 1 przed
10-ej w świetlicy Pow. Rady Zw. Zaw.
Usprawnienie pracy świetlicowej jest spekulacją kapitalistów wiejskich.
Apteka Sukc. H. Walenta - 52
w Kutnie, odbędzie się konferencja kie 7agadnieniem palącvm, gdyż jak dotąd
Pogotowie Sanitarne PCK - 90
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
rowników świetlic z całego powiatu świetlice zarówno fabryczne jak i róż
Prezydium Pow. Rady Narod. - 102
kutnowskego,
na której 0mów1one będą nych organizacji. nie przejav.riały żad
Zarząd Miasta Kutna 30
sprawy związane z uaktywnieniem ze-, rej inicjatywy.
Straż Pożarna 41
społów świetlicowych i przedstawiony
Po zebraniu wyświetlony zostanie
Pow. Zakład Elektryczny - 32
zostanie ramowy plan pracy w świet- film oświ'atowy.
Urząd Repatriacyjny -:- 86
W sobotę, dn. 25 września br. w Parku Wiosny Ludów w Kutnie junaczki

" nI n
V

Konferencja kiero ników

świetlic

Wieczór obozowy
. junaczek SP

Kary za

e z·Y""Jl7
yy
TT
fałszo „.7an1·

s' c1·

SP, które latem przebywały na obozie
SP w pow. giżyckim na Mazurach, zorganizowały ognisko.
Wieczór obozowy
kutnowskich junaczek był bardzo udany. 50 dziewcząt, które brały udział w
akcji społecznej na ziemi mazurskiej,
otrzymało świadectwa ukończenia obozu SP oraz odznaki za służbę.

Nieuczciwymi handlarzami okazali Sieciechów i Jankowski Jan właściciel
Nyckowska Genowefa zam. we wsi sklepu w Kutnie Nowy Rynek 11. OsoNledrzew gm. Sójki, Puchalska Irena by te odpowiadać będą przed Sądem
ze wsi Kaszewy Kościelne, gm. Krzy- Grodzkim za fałszowanie artykułów
spożywczych :i. z targowiska. Próbki te żanówek, Marcinkowska Józefa ze wsi żywnośc'iowych.
llll-llllmlllllllll~~lll-llll. . . .l l l l - l l l l -1111-1111-11 1 1 - l l l l - J l l l - l l
odsyłane są do Państwo\vych Zakładów
Higieny, gdzie są badane w celu wykry
cia ewentualnych fałszerstw artykułów
zywnościowych.
W okresie dwumiesięcznym pobrano
Kiedy jesienią 1947 roku administrację 1 Zahukani l wystraszeni robotnicy boją się ' Brak opieki ze strony Komitetu Gminnego
48 prób żywności, z tego 13 okazało się
zespołu majątków Państwowych
Zakładów po$karżyć komuś nieznajomemu I trzeba dłu- Partii wioać także na pracy Komitetu Folsfałszowanych, wobec czego na sprzeHodowli Koni Leszno, Białuty i Bialutki gich starań, z.anim który odważniejszy za- warcznego, który jest całkowicie podporząd
dawców tych artykułów sporządzono obejmował nowy admin:strator ob. Tadeusz cznie mówić. Robotnicy są rozgoryczeni. Cóż, kowany woli administratora.
doniesienia karne. Odpowiadać będą Rohn - zespół „stał już dobrze na nogach". dla nich właściwie nie wiele się zmieniło od
Wiele rzeczy w majątku można l trzeba zacni przoo Sądem Grodzkim w Kutnie. Poprzedni administrator był dobrym gospo- dawnych jaśnie pańskich czasów. Po dawłatwić własnym gospodarczym sposobem, na
W ubiegłym tygodniu kontrolerzy darzem i energicznym organizatorem. Umiał nemu muszą się schylać i czapkować praco- które nie trzeba pieniędzy czy zgody Okręgu.
sobie także dobierać pomocników karbo- dawcy, który tylko zmienił tylu!.
Takim gospodarskim sposobem możnaby posanitarni pobierali próbki mleka na tar- wych. No I · do tego majątek Leszno miał
reparować dachy na czworakach w Bialugowisku miejskim. Okazało się, że han- szczęście: ocalały bowiem solidne czwor3k\,
„SWIETLICA" .„
tach,
możnaby wywieźć bioto 1 doprowadzić
dlarze sprzedają przeważnie mleko roz zabudowania gospodarcz.e i piękny pałac.
- Nikt się tu o nas nie troszczy - mó- do porządku podwórko przed jednym z czwowią z goryczą. Zajrzyjcie do naszej świe raków w Lesznie, gdzie przy lada deszczu bło
wodnione lub odtłuszczone. Jak wiaWśRÓD „FOLWARCZNEJ
HOŁOTY''·
tlicy,
co
z
tego,
że ją mamy?
to wlewa się wprost do mieszkań. W czwodomo, mleko powinno zawierać przyraku tym miesz.kają rodziny fornali; przy
Pan administrator Rohn był zadowolony:
Rzeczywiśc'.e,
świetlica
w
Białutach
to
punajmniej 3 procent tłuszczu, a zebrane nie będzie miał tu wiele do roboty
wpraw sta izba bez jednego stoika, bez jednego o- odrobinie dobrej woli I starali dałoby się te
próbki wykazały, że sprzedawane mle- dzie na Białutach czworaki folwarczne trze- brazka na ścianie, nie mówiąc już o gazetach. cztery rodziny przekwaterować do lepszych
ko zawiera od 1,5 do 2' procent tłuszczu. L·a byłoby przebudowywać a p:zynajmT\ e} oj nic dziwnego, że nikt do niej nie zagląda mieszkań w osadz'.e.
remontować bo izby są tu bez podl65, ciem przez cale tygodnie bo po co?
r.e i odrar.ane, a dachy zaciekajoi. Ale dhl
PLANTACJA OSTÓW
W ubiegłą niedzielę było zebranie partyjne,
N
· lk'
d ó
.
pana adm:nistratora przedwojenne~o dziedz.i- przyjechał
towarzysz z województwa - trze
a wie im po w rzu folwarku w B1ałuca te rzeczy były n:e!stotne. Nie robł zwyczaju zajmować się losem „folwarcznej ho- ba było wtedy pożyczyć stołu i ławkt dla pre- tach stoją w nieładzie porozrucane m3szyny
łoty".
I takie same zasady postanowił wpa- zyd.ium, a :eszta towarzyszy .siedziała dosło- gospodarskie: zardzewiałe brony, siewniki kilka
jllć swoim
najbliższym
współpracownikom wme na me zabardzo czysteJ powygryzanej/ grabiarek. Tuż kolo ścieżki zardzewiały pług
NIESZCZI-;śLIW'l WYPADEK
przez szczury podłodze.
z kawałkiem skiby oplątany kolczastym drublcrowym.
PILOTA 'szYH·J\'((C·\VE'.JI)
wyasygnował 8.000 zł na urządze.
.
- Proszę jak najmniej kontaktować sii: ze · Majątek
d
·
k
b
t
·
·
d
k
·
d
śl
Pilot szybowcowy Aerokluou Jelenia Gó· służbą folwarczną i robotnikami, bo to pod- nie ozyne - ro o mcy Je na ie nomy - tern. Widać w tym m!eJSCU zastał powrara - 25-letni Edward Szczcyaniak w cza- ryw;i autorytet - mówił surowo <:i.o każdej nie uchwalili ząkupienie za tę sumę najpo- cającego z pola fornala dzwonek l ten „nie
sie lotu żaglowego nad lotniskiem wparH nowo przyjętej sekretarki, (a sekretarki trzebniejszych sprzętów do świetlicy. Do tej zdążył już" oczyścić pługa. - To wszystko
w korkociąg i spadł z wysokości 300 met- zmieniały się często w majątku: (od kwietnia pory pieniądze leżą w administracji majątku, pójdzie I tak na przechowanie do Leszna a świetlica nadal świec! pustkami!
rów 11a ziemię.
mówi swobodnie jeden z ropotn:ków - nie
1948 r.jest już 4-ta).
Gdy
pan
administrator
przyjedzie
na
pole
Swietlica w Lesznie znowu mieści się w opłaci się na parę dni wprowadzać pod szoSzczepaniak doznał złamania nogi. Szyrobotnicy jak na komendę muszą zrywać mies1}rnnlu administratora i trzeba przecho- pę.
bowiec uległ zupełnemu zniszczeniu.
czapki I kłaniać się pierwsi, bo niechby któ- dzić prz.ez „pokoje'' żeby się do niej dostać.
Wracając do Leszna mijamy wielki sad oTORUŃ BUDUJE 20 DOMOW DLA
ry spróbował nie zdjąć czapki! Niech JUZ Tu także robotnicy nie często bywają - boREEMIGRANTOW
potem schodzi administratorowi z oczu i o ją się, mogą nanosić błota do mieszkania pana wocowy. Między drzewami rosną osty tak
gęste, że ca!a kilkumorgowa przestrzeń jest
nic nie prosi.
administratora.
stalowo niebieska, a silny wiatr unosi całe
Zarząd Torunia poza odgruzowaniem
•
tumany srebrnych nasion daleko na $ąsled
miasta prowadzi budowę 20 domów
nie pola. - •. Plantacja ostów w LE-sznte•· mieszkal:iych , dla reemigrar:tów, re-1
rzuca mi jakiś przechodzący stary rolnik. Omont drog panstwowych Torun - Gru
stów rz.eczyw i ście w Lesznie nie brak. Latem
dziądz i Toruń Bydgoszcz, budowę Przeciętne zużycie miesięczne soli na jed-1 Zui ycie soli dla Warsw.wy wynosi prze5 ulic na osiedlu Wrzosv, rozbudowę nego mieszkańca w Polsce wynosi 0,8 kg. ciętnie 560 ton miesiecznie. 15 września br. do majątku kilkakrotnie przychodziła delegacja chłopów z . sąsiedniej wsi, prosząc. adsieci wodociągowej dla d~ielnicy prze- Przyj~ują~, ~e liczba mieszkańcó':" stanowi zapa.s znajdu~ący .się w hurtowniach warsza- ministratora,
aby jakoś na to zaradził, gdyż
mysłowej oraz szereg innych prac bu- 24 mil„ nuesięc~ne .zapotrzebowanie dla ca- wskich wyra~ał się cyfra_ l.349 to.n. Po~a ~ym
osty
atakują już Ich pola.
d l
h
tego kraju wyraza się cyfrą ok. 19.000 ton.
Warszawa miała otrzymac do konca miesiąca
O majątku w Lesznie możnaby napisać duOW anyc ·
W ciągu trzech miesięcy letnich, czerwca, dalszych 700 ton.
o
POŻAR W POWIECIE śWIĘCKIM
lipca i sierpnia br. z zakładów produkcji wyCyfry te wykazują jasno, że jakakolwiek żo więcej, ale sądzimy, że I tych faktów wy
W miejscowości Bratwin w pow. słano do hurtowni na terenie całego kraju panika w dziedzinie zaopatrzenia kraju w sól starczy, aby ,,jaśniepańskim'' odminlstratoprzeszło 69 tys. ton soli jadalnej, w ciągu
jest najr;upelniej bezpodstawna. Brak soli nam rem I jego rządami zainteresował się Zarząd
Święckim pożar strawił zagrody drob- września zadysponowano do
wysyłki 27,6 tys.
nych rolników Antoniego Kozłow ton. W końcu sierpnia hurtownie dysponowa- nie grozi, samego bowiem zapasu, nie uwzglę Państwowych Zakładów Hodowli Koni w War
skiego i Józefa Kowalskiego. Straty ły zapasem 46 tys. ton a więc przeszło dwu dniając bieżącej produkcji, posiadamy na kil- sza wie.
i pół miesięcznym zapasem.
ka miesięcy.
wynoszą 4 mil. zł.
z. G.
Komisja

Sanitarno-Porządkowa

Za-

rządu Miejskcgo w Kutnie co kilka dn'i
pobiera · próbki żywności, a szczególnie
mleka, masła i śmietany, ze sklepów

się:

Gdy pan administrator gardzi

"hołotq folwarcznq"

I

so li lllallly "\V· p o .sce dosyc'

l
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TfEAT!Rłf
Państwowv

'i'eatr Wojska Polskiego

w Lodzi, ul. Jaracza 27

Dzis o godz. 19,15 arcydzieło komediopisarstwa francuskiego, p. t. „GRZEGORZ
DYNDAŁA", Moliere'a. Przekład Boy'a-że
leńskiego. Reżyseria Danuty Pietraszkiewicz.
TEATR POW~7,ECID1Y
ul. 11-go Listopada 21 - tel. 150-36
Codziennie o godz. 19,15 „Lisie Gniazdo" z udziałem Ireny GRYWIŃSKIEJ i Karola ADWENTOWICZA.

awczyński
I'

·zwy ciąża Stefania a

Bratobójcza walka „Włókniarza" z „Bawełną" zakoń
wysokim zwycięstwem „Włókniarza" 14:2

TEATR „SYRENA" Traugutta l
I
Dziś o godz. 19.30 komedia p. t. „Dobrze
czyła się
skrojony frak".
.
.
.
TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
Czaisarru bywa, z:: U1a JedneJ walki ·:-,rarto
·
ul. Daszyńskiego 34
ptzyjść na mecz bokserski - choćby ten
Dziś i cc;dziennie punktualnie o godz. I mecz nie zapowiadał się nawet ciekl:l.WiP.
19.15 sztuk'.1 C. de Peyert-Chapuis ,NIE- I Tak było wczoraj. Nie jeden zapewne ?. miBOSZCZYK Pan PIC" w reżyserii Janusza' łośników pięściarstwa na mecz „Wł·iknia
Warneckiego. Udział biorą: Hanna Bielic- rza" z „Bawełną" machnąl ręką sądz~c, że
ka, Krystyna Ciechomska, Halina Głusz ta „bratobójcza" walka będzie tylko lorkówna, Czesław Guzek, Irena Horecka, malnością. Tymczasem ci co tak sądz1li
Wanda Jakubi:ńska, Janusz Jaroń i Kon- mylili się z kretesem. Pomimo wysok'):.:yfr0stanty Pąg0wski.
wego zwycięstwa, · które zresztą kny~v;lzi
Dekoracje Stanisława Cegielskiego.
nieco „Bawełnę", gdyż w oczach nas~ych
Kasa czynna od 11-ej do 13-ej i od 15, Anielak nie przegrał w żadnym wy1m.cl:rn
~1. 123-02.
·
walki z Kargierem, wczorajszy mecz b;·l o
wiele ciekawszy od międzynarodowego e:.p<it
Teatr l\ornedii l\fuzycznei „LUTNIA"
kania „Teplice" - LKS. Na merzu z CzePiotrkowska 243
chami nie oglądaliśmy ani jednej ci'3kawPj
Dziś i dni następnych o g-odzinie 19,15
,.Cnotliwa Zuzanna", operetka w 3-ch ak- walki, wczoraj mieliśmy ich przynajmU:ej
dwie i to takie, które naprawdę mogły ~1;ztu
tach J. Gilberta.
Bilety wcześnie.i do nabycia ul. Piotrkow dzić niekłamany podziw nawet u bardzo wyska 102, a od godz. 17-e.i w kasie teatm. brednych znawców tego sportu. Do tych
W niedzielę kasa teatru .czy,n na od godz. walk należał:r sp:::itlr:-nia :K':lrgiera z Anie11-ei.
lakiem i Stefanioka z Ifawczy11skim. 'll'ie
Teatr „OSA" (sala zimowa) Zachodnia 13 wiele im ustępowała również walka '.Stanikowskiego z Szali11skim.
tel. 140·09
DWA OBOZY
Codziennie o god7.. 19.30, w niedzielę
o godz. 16 i 19.30 „ROZKOSZNA DZIEWPubliczność, której wczoraj niestc~y nie
CZYNA". Ostatnie dni. świat pracy otrzy- zebrało się zbyt wiele, podzieliła się na dvra
muje 50 proc. zniżki. W przyg-otowaniu obozv. Obóz pierwszy stanowili miesz!.:1ńcy
znakc m:ta ko111edia muzyczna R. Stolza :vołudniowej częś<!i miasta
sympatyzujący
,,Daru.i mi jedno spo.i rzenie" (Pepina) z
z „Włókniarzem", obóz drugi, znaczni.! imZofią Jarnry w roli głównej.
pulsywniejszy, mieszkańcy północnej :-;trefy,
Teatr Kukiełek RTPD ul. Nawrot 27, da- sympatie wyraźnie przemawiały za „P.·1weł
je widowisko „Pinokio" według Collodiego. ną". Zachowanie się jednak całej widowni
Codziennie nrzed południem dla dziatwy
szkolnej w miarę zamówień, a w niedzielę
i święta o godz. 12-ej dla szerszej publicz-

l

nacechowane było duchem sportowyw, nie
nawoływano do mordów, a jeśli dopin6"Jwano kogoś do wygarbowania komuś sri.ór~
- to z. zasady pięściarza słabszego .„. alczącego z bardziej zaawansowanym pr:r.P.::iwnikiem.
TO JEST SPORT
Sportowy nastrój wczorajszego wieczoru podnosiła jeszcze bardzo, wyjątkowa jak
na nasze stosunki, objektywność kierownictw obydwóch walczących klubów. Po
walce Kargiera z Anielakiem jeden z człon
ków zarządu „Włókniarza" otwarcie przyznał, że nawet remis Skrzywdziłby i.ieco
pięściarza „Bawełny". Tego samego 7-d!ini'1
i my byliśmy. Kończąc naszą reasumpr.~;
nie możemy jeszcze pominąć pocieszając'Ol
go faktu, że „Bawełna" stanęła w·czot·aj w
ringu w pełnym składzie i nie odd-1ł.i ani
jednego nunktu walkowerem.
ANIELAK SIĘ;GA PO MIANO
NAJLEPSZEJ „MUCHY" W LODZI
Spotkanie rozpoczęło się ciekav.rie zJpowiadającą się walką Kargiera (Włokni~rz) z
uieda'N'Ilym zwycię'!:cą Stasiaka, Anielai„iem
(Bawełna). Pierwsze starcie miało przebie~
wyrównany. Walkę rozpoczął Kargier dość
czysto trafia,iąc swego przeciwnika. P:>d
koniec jednak tego starcia Anielakowi udab się „wejść" w Kargiera i 00"'1bić w walce z półdystansu utracone punkty.
Drugą rundę i to b. w~1raźJ"ie wygrał
Anielak. Przt>z c:1łv rz::is nie dawał pO'"l"OStu

Pugaczewski bije rekord

ności.

MUZEA MIEJSKIE
w biegu na 1500 metrów
Muzeum Priyrodnicze w Parku Sienkiewi10SKWA (0bsł. w!. - W jednym z ostat- granej zajęła ostatecznie siódme miejsc,e.
cza czynne od godz. 10-17 próc1 poniedz:ał
nich spotkań p:łkarski<:h o mistrzostwo Związ·
ków.
* * lek.koatletvcznych,
*
Etno9raf.czne, Plac Wolności Nr 14, czynne ku Radzieckiegc. moskiewski „Spartak" pokoVv ramach ;.awodow
ro·
codzienn:e od 10-17 prócz poniedziałków nał drużynę „Lokomotiv" (Moskwa) w sto- zeg_ranych w Moskwie, i:nany średniodystanso
sunku 2:1. Wynik meczu nie wpłynął na loka- wiec radziecki Pugaczewski ustanowił czwar·
w medziele i święta od 11-17.
Pieh :storyczne - Plac Wolności Nr 14 tę ,,Spartaka" w tabeli misLnowskiej, ma on ty w tym sezonie nowy rekord Związku Ra·
czynne codziennie od I 0-J 7 prócz ponie- już bowiem zapewnione trzecie m:ejsce, na· dzieckiego: w biegu na 1.500 m Pugac'Zewski
tom:ast cjrużyna „Lokomotiv" w wyniku prze· osiągnął rekordowy czas 3:53,0 min.
działków .
Sztuki - W.ęckowskieqo 36. otwarte od
10-17 prócz poniedZliilków i piątków.
Spółdzielnia Plastyków ul. Piotrkowska
Nr 103, Wys tawa prac malarskich Mieczysła
wa Siemińskiego, otwarta od godz. 10-18.
„Concordii" piotrkowskiej grozi poważne osłabienie

Co bqdzie ze Stecem?

Po ostatnich zawodach bokserokich w P,iotrkowie wszyscy miłośnicv tej gałęzi sportu
wyszli wielce niezadowoleni z sali Kilińskie
ADRIA - ,.Tafomnica nocy \";~lijnej"
go.
Nie jest już żadną tajemnicą, że Stec, je•
godz. 18, 20.30 w niP.dziP.JP. 15 . ~0
den z dobrze zapowiadających się młodych
film dozwolonv dla młodzieży
pięściarzy „Concordii" ma przejść do RadoBAŁ'f'YK .. Gilda"
miaka. Ile jest w tym prawdy, nie wiemy.
godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
Faktem jest jednak, że na ostatnich zawodach
fil n- .-- ..:.L'., ·•o '.c;!lv dla młodzieży.
Stec n ie walczył i nie wiadomo, czy w cigóle
już wystąpi w szeregach drużyny piotrkowBAJKA - .. Chłopiec z przedmieścia"
skiej.
god7.. 18, 20. w niedz. 16.
Na ten temat krąży nawet w Łodzi wiele
film dla młodzieży dozwolony.
vDYNIA - „Program aktualności kraj. pogłosek. Mówi się o zwolnieniu Steca z pracv, co miało być powodem jego zniechęcenia
i z:igran. nr 31"
do „Concordii". Ażeby dowiedzieć się jak
godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
sprawa naprawdę wygląda, udaliśmy się do
HEL (dla młodzieży) - „Zielone lata"
Kierownika Personalnego Huty „Hortensja"
go'.lz. 15.RO. 18, 20,30 w ri"'d'.7.. 13.
ob. Sobiecharta po garść informacji.
MUZA - „Piotr I-szy", seria II.
godz. 18, 20 w niedz. 16
li' środę
film dnzwoio·"' db 111bdz.:dv od lat 14
I
POLONIA - ,Siostra lokaja"
godz. 16. 18.30. 21 w niedz. 13.30
film dozwolony dla mlodzjeży
PRZEDWIOśNIE _ „Wakacje"
W dniu 22 hm. miały się odbyć zawogod.z. 18, 20 w niedz. 16
dy lekkoatletyczne, pokaz gimnastyczny
fJ!r~, niedozwolony dla młodzieży.
i mecz piłkarski między reprezentacją ZMP.
ROP<"'"- "'" - - ()"t~ '--: r'-.,,--"
a Szkołami średnimi, na odbudowę Warsza
godz. 16, 18,15, 20,30, w niedz. 13.30
wy i domu Młodzieżowego. Z uwagi na
film d zw"ln'w d ' ·
·;:1 od lat 14-tu zły stan pogody impreza ta przełożona zoRO~! ' - „P"drzutek"
stała 0 tydzień później na d'Zień 29 bm. w
godz. 18, 20 w niedz. 16.
środę godz. 12-ta stadion LKS
filr:1 duL..'7/l 1on,- db młodzieży
·
I
RBK<'RD _ „I<~„ik G"rr"'""'{"
Przygrywać będą trzy orkiestry. mpregodz. 18.30, 20,30, w niedz. 16,30.
za ta ob11czona jest na udział 16 tysięcy
flm r'"'-''" '"''. cila młodzieży
młodzieży szkolnej z tym, że zawodnicy w
STYLOWY _ ,.Tajemnica wywiadu"
poczuciu obowiązku społecznego, również
godz. 16.30, 18.30, 20,30, w n!e~z. 14.30.
płacą za wejście na stadion.
filr.1 r.1edozwolqny dla młodz1ezy.
Program zawodów:
śWIT - „K'"'ciUS"'.ek"
1) konkurencja bieg 100 m mężczyzn._
godz. 18. ?O w J"iedz. 16.
2) konkurencja bieg 60 m. kobiet
f.lm dozwolony dla młodzieży
3) konkurencja bieg 1500 m. mężczyzn
TĘ:CZA - „Uczennica 1-ej A"
4) pokaz gimnastyki przyrządowej
godz. 16, 18, 20. w niedz. 14.
5) mecz piłki nożnej między reprezenta
film dozwolony dla młodzieży,
. • .„ CJ·ą ZMP a reprezentacją · Szkół Srednich
TATRY (w ogrodzie)-„Cyganska m1łosc
'
W przerwie meczu sztafety 4xl00 (pań godz. 15.30, 18. 20,30 w niedz. 13.
~i'.m niedozwolony dla mł0dzieży.
panów).
WISŁA - „Cygańska miłość"
II-ga połowa meczu
.
godz. l6, l8. 30, 21, w niedz. 13,30
Niżej podajemy skład reprezentacji Zw.
film niedozwolollY dla młodzieży.
Młodzieży Polskiej w lekkiej atletyce.
n.025565
Raszewska Halina, Zdunkówna Wiesła-

IN.INA

I

wytchnąć

Kargierowi zasypując go lawin11
krótkich ciosów z obydwóch rąk.
W trzeciej rundzie obaj zawodnicy byli
wyczerpani szalonym ter.: ~- 3m w:;.lki i gonili
ostatkiem sił. Anielak jednak do samego
gongu zupełr:ie nie ustępor:::ł swemu prze·
ciwnikowi i bezwzględnie zasłużył conajmmeJ na remis, chociaż naszym zdaniem
walkę v1ygrał różnicą przynajmniej 2 punktów.
STANIKOWSKI MA GAZ
Nie mniej zaciętą walkę stoczyli ze sobą
przedstawiciele wagi koguciej Stanikowski
(Włókniar=) z Szalińskim (Bawełna). Obaj
chłopcy mają ładne sylwetki i już są :iieźle
zaawansowani technicznie.
Po pierwszej rundzie, która miała przebieg wyrównany, w drugiej przewaglt zdobył SŁaniko\vski dzięki lepszej końcówce.
W trzecim starciu Szaliński całkowicie ujął
incjatywę w swe ręce i szalo:1ym tempem
swych ataków omal nie zmusił do _JOddania
si9 Szalińskiego jeszcze przed gongiem. Zwy
ciężył zupełnie przekonywująca Stanikow·
ski.
Walką Kazimiel'."czaka (Włókniarz) z Sohezakiem (Bawełna) nie byliśmy zbudowani,
Kazimierczak szedł wyłącznie na k. o. Nie
udało mu się jednak złapać Sobczaka na
cios i musiał zadowolić się zwycięstwem
punktowym.
KAWCZYŃSKI ZW"l"DIĘżA MISTRZA
LODZI
Zupełnie inną była walka 5tefaniaka (Bawełna) z Kawczyńskim (Włókniarz) . .;uż w
pierwszej rundzie cb~wialiśmy się c:zy chkp
cy wytrzymają. tak szalone tempo walki. W
walce na dystans lepszy był Stefaniak· w
zwarciach wyraźną przewagę miał l\:awczyń
ski, to też runda kończy się raczej remisowo. ·w drugim starciu, doskonale w ·:1iego
„wchodzi" i dzięki zwarciu roz=.trzyg::i ją na
swoją korzyść. W trzecim starciu dzięki doskonałym zwarciom przewaga Kawczy1l.sfue
go jeszcze bardziej wzrosła, to też :.:potkanie wygrał zdecydowanie na punkty.
- W pozostałych wagach walki już nie były
tak emocjonujące. W wadze pólśn.:dniej
Szczepański (Włókniarz) w drugiej rundzie znokautował Nowackiego (Ba'.vełn~), w
wadze średniej Trzęsowski (Włólrnian)
zmusił do poddania się w pierwszym starciu Wieczorka (Bawełna), w wadze półcięi
kie.i Urzędowicz (Bawelna) b. nieprzO:rnnywująco wypunktował Kubasiewiczn CNłók
niarz) i \'ł wadze ci.;żkiej Jaskóła (Włól..:·
niarz) zmusił do poddania się pn d, •. giej
rundzie Kaczmarka (Ba.wełna).
Mecz sędziowali w ringu Sier- - --.-1 .;_ na
punkty: Twardowski, Małoszczyk ~ Kasprzak (Piotrków).
(Kr.)

Jak się dowiadujemy, Stec nie potrafił uie·
stety, pogodzić sportu z pracą. Liczne jego
wyjazdy i przez to nieobecność na służbie
były całkowicie uozumiałe dla dyrekcji zakładu, gdy jednak zdarzyło się aż 6-ciokrotnie, że Stec opuścił służbę bez usprawiedliwienia, musiano mu dać inną pracę fizyczną.
Funkcja strażaka, · którą do tej pory pełnił,
jest zbyt odpowiedzialną, toteż dyrekcja nie
chciała brać odpowiedzialności za zdekompletowane pogotowie strażackie.
Zaczęły•się komplikacje. Stec odmówił przy
jęcia nowej pracy i więcej na hutę nie przy- H'e wtorek
szedł.
Tak wygląda jedna strona medalu.
Sµortowcy jednak mówią inaczej i są mocno
Łódź
oburzeni zwolrrieniem Steca z pracy. Sprawa
oparła się,
jak się dowiadujemy, o Zarząd
Zarząd Łódzkiego Okręgowego Związku
Główny Związku Zawodowego. Co hędzle da· Kolarskiego organizuje we wtorek dnia 28
lej - zobaczymy niebawem.
września br. o godz. 18-ej ostatnią w bie:'"
żącym sezonie torową imprezę kolarską w
Helenowie.
Będzie to mecz Warszawa Łódź o bar
dzo urozmaiconym programie.
Startować będzie po pięciu
najlepszych
wa, Wdzięcztk Anna, Andrzejewska Krysty zawodników Warszawy i Lodzi.
Całkowity dochód z tych wyścigów przena, ślązak- Zdz. Błachowicz, Jama, Różycki
świderski, Zieliński, Hertel, Bartosik, Wal- znaczony będzie na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy.
czak, Kundzik, Białek Leszek, Lityński,
W razie niepogody zawody odbędą się
Osmólski Tadeusz, Drążkiewicz Wiesław, dnia następnego o tej samej godzinie.
Tomczyk, Kowalski Marian, Zechagen Hen
Bilety nabywać można wcześniej w katyk.
sach Helenowa już od godz. 15-ej.

mecz kolarski Warszawa -

Wielka impreza na odbudowę Warszawy

I

Co uslq§zqn1q przez rodeo

Prograrn na p-0n.if ,l ~ałek 27 wrze~uin 48 1-.
12.04 Dziennik, 12.09 Muzyka, 12.25 Sło
wiańskie pieśni ludowe, 12.45 Odpowiedzi
na listy, 13.00 Muzyka obiadowa, 13.45,
„Piotr Czajkowski", 14.30 (L) Z dzisiejszej prasy. 14.35 (L) Gra Ignacy Paderewski (płyty) 15.05 (L) Komunikaty, 15.10
(L) Aleksander Głazunow-koncert skrzyp
cowy, 15.30 Audycja dla dzi;;ci, 15.45 1Iuzyka lekka, 16.00 Dziennik, 16.30 (Ł) Ko:icert organowy 17.00 „Rozmowy o gwiazdach" 17.15 (L) „Na muzycz1iej fali" 1.7.15
(L) „Zwvcięstwo Lodzi" - reportaż l.źwię
kowy red. L. Szumyewskiego z Elektroi.';ni
Lódzkiei 17.55 (L) Chwila Warszawv. 17.58

(L) „O czym mówi dzisiaj Łódź", 18.05 Kon
cert kameralny. Transm. z Pragi Czeskiej,
18.55 Audycja okolicznościowa, 19.05 Poradnik językowy, 19.15 Przegląd tygod."'lia,
19.30 „Emancypantki", 1::>.45 Koncert Krakowskiej Orkiestry P. R. 20.30 Sonaty wiolonczelowe w wyk. K. Wiłkomirskiego
20.58 Komunikat meteorologiczny, 21.00
Dziennik 22.00 Koncert Małej Orkiestry P.
R., 22.45 (Ł) Koncert życzeń (cz. I), 22.58
(L) Omów. progr. lok. na jutro. 23.00 Ostatnie wiadomości. 23.10 Muzyka taneczna,
23.20 Program na jutro. 23.:30 (L) Koncert
życzeń (cz. li), 0.10 (Ł) Zakończenie au-<
dvcii i Hymn.

e.

