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Bilans gospod9rczy demokracji ludoWej

i Wytyczne 6;.letn·ego -Planu
WARSZAWA (PAP). -

Mówca wskazu-

~e na wstępie, że podstawowv dokument

ideologiczny Zjedr oczonej Partii - wytyczne d"klaracji ideowej - omówione
na podstawie referatów tow. B. Bieruta
i tow. J. Cyrankiewicza w zasadniczy aposóh określają drogi marszu do socjal:zmu.
Po przyję.ciu tych wytycznych, Kongres
przystępu)e do k1>nkretnego rozpracowa.:
nia tych dróg bezpośredn:o na terenie go-1
spGdarczym.
Odbudowa I rmbuiiowa gospodarki
Polski Ludowej trwa już czt'ery lata, a od
1!116 r. praca opiera się na planie gospodarci;ym. Od 1947 r. działamy w ramach •
3-letn!ego Planu Obdubowy. W tych warunkach przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytart'.e, jaki jest dotychczasowy bilans gospodarczy, jakie ma osiągnię
cia i jak<e braki, jak przebiega wykanonie
pierwszego ogólnopaństwowego długofa
lowi g" planu gospodarczego. Na te pytania odpowie p1erwsza część referatu.
Aby zwycię•k•"l, przedterminowo, z nadwyżką wykonać Plan 3-letnl trzeb'! jesz•
cze w"ele pracy. Trzeba pokonać wiele
znun_ych jui i na nowo wyłaniających się
trut!ności, trzeba w!ele zm:enić, ulepszyć,
usprawn 1 ć, zmobilizować w naszej gospo·
rlan:.e. Dlatego druga część referatu bę
dzi'"' pośw!ęcona zadaniom partii, na drodze do zwycięsk'ego. pr.zedterminowego
,
:ia.'-<><lczen;a Planu Trzyletnl„go.
W trzeciej części referatu będzie omóv.-i..,ny i przedłożony Kongresowi do decyzji tJStalony przez k'.erownictwo partyjne,
i:irojekt wytyczny 6-cioletnlego Planu,
który wejdzie w życie 1 stycznia· 1950 r.
- Planu, którego zadaniem będzie szyb·
ka, wszechstronna rozbudowa gospodarki ·
polskiej i zbudowanie w Polsce fundamentów Socjalizmu.

l

Przemówienie tow. Hilarego Minca
na I Kongresie PZPR.

nictwu i oparty na podstawie pla.nowania.
Już w roku 1946 produkcja sektora socjalistycznego, a więc przemy,słu państwo
wego i spółdzielczego wynosiła w stosun·
ku do całości produkcji przemysłowej (bez
91,2 proc., zaś udział pryrzemiosła) watnego przemysłu kapitalistycznego 8,8 proc. W roku 1948 ten stan rzec~y
uległ dalszemu polepszeniu, na korzy~~
sektora socjalistycznego. Udział produkcJl
przemysłu socjalistycznego ~osi w stosunku do całości produkcji - 94 proc.,
6 proc.
udział prywatnego przemysłu W latach po wyzwoleniu przemysł soeja·
listyczny rozwijał się szybciej, od Pf!.Watno-kapitalistycrnego, udział :produkCJl k~
:>it2listycznej wolno, lecz systematyczrue
malał i sektor socjalistyczny zajął zdecy·
dowanie dominującą pozycję.
REASUMUJĄC:

PO PIERWSZE: produkcja przemysłowa
w latach po wyzwoleniu rozwijała się ni~
zmiernie szybko, w rezultacie czego osiąg·
nięto niemal podwojenie produkcji przemysłowej na głowę ludności.
PO DRUGIE: zmienił sie zdecydowanie
stosunek między wartości~ produkcji rol.
nicze.i i przemysłowej, na korL!Ś~ pro.
dukcji przemysłowej, która wyrazm~ przewyższa produkcję rolniczą, co św•adczy
o znacznych postępach osiagniętych na
drodze do uprzemysłowienia krą.ju.
PO TRZECIE: temPo rozwoju środków
produkcji było wydatnie szybsze od tempa
rozwoju produkcji środków spożycia, przy
czym na szeregu odcinków przemysłu dokonano J)Oważnei rekonstrukcji, c.o łą.cznie
stwarza bazę. dia dalszego procesu indu. stńaliza.cji,
PO CZWARTE:

I!

socjalistyczny

sektor

przemyśle za/,,ł zdecydowanie don,tlJi'!ją.<'.3 pOzYc.ię, udział zaś sektora kap1talistycznego w całości produkcji przemysło.

w

we.i systematycznie spada.

I) Z jakim bilansem 1ospo.
darczym przychodzimy na
I K onares Polskiej Zjedno·
, czonej Partii Robotniczej

Rolnictwo
W 1945 r .. gdy roopoczyn.ała się odbu.d owa. powiernchnńa odłogów, powstałych w

wyniku działań wojennych i zniszczeń,
s-powodowanych przez okupanta. wynosiła
7 milionów 941 tys. ha tj. 48,2 proc. caPrzemysł
łości ziemi ortlej. Dzieki '>lbrzymiernu wysiłkowi ludności wiejskie.i i wydatne.i po.
Jeżeli przyjąć wartość globalnej promocy Państwa. odłoJO. zmnie.iszYły sle w
dukcj: wielkiego i średniego przemysłu w
r. 1946 do 5.958 tys. ha, w r. 1947 roku 1937 za 100 - to rozwój tej produkcji będzie się przedstawiał w latach p<> gospodarczych. Jeżeli przyjąć łączną pro- Na wielu odcinkach dokonywano także do 2.49'7 tys, ha, a w r. 1948 już do I.HS
wyzwoleniu w sposób następujący: 1945 dukcję przemysłu i rolnictwa za 100, to zasadniczej rekonstrukcjli. Swiadczy o tys, ha, co stanowi 9 t>roc. ziemi orne.i.
r. (w przeliczeniu na cały rok)._ 38; 1946 w roku 1937 na przemysł wypadało z tego tym choćby długa lista artyk\lłów niepro- W ten snosób odłoJO.. które w 1945 r, sbr. - 77: 1947 r. - 107; 1948 - (przewi- 45,5 - a na roln:ctwo - 54,5. W roku dukowanych w Polsce przed wojną, a nowiły niemal Połowę zjemi ornei, w 1948
dziesią.t.ą, W re
r. stanowią. mniej niż jedną.
1948 stosunek ten wynosi: przemysł - 64, obecnie wytwarzanych masowo, lub b140 5
· )
d ywane wyk oname
J>owiel'7,{'hnia. upmw wainie:8zych
„ zultaeie
•·
Przemysł nasz zatem już w roku 1947 rolnictwo - 36. Zatem w roku 1948 sto- dących w przygotowaniu do masowego ziemionłodów zbliża sie d1J przedwojenne.t
zdecydowanie przekroczył poziom przed- sunek między produkcją rolniczą, która wytwa.rzania, jak traktory, samochody (w obecnych granicach). NP. żyto - .95,1
wojenny, a w roku 1948 nad·.vyżka wyno- przed wojną była większa, a przemysłową. ciężarowe, różne typy maszyn, artykułów pro~. przedwojennej p.ow.:~rzchni. ;~mień
- 83 proc„ owies - 90 p:rt>c.. ziemniaki
si p1>nad 40 procent. Dane całeg.o roku wyraźnie zmienił się na korzyść produk- terhnicznych i szereg chemikalii.
W rezultacie zdrowego rozwoju prze- - 90 proo,~ a pszeni<'~ ~:karu.i~ naw~t
1948 ni~ charak~ery~ują jednak dostatec~-j cji iJrz~mysłow~j, która. obecnie znac~nie
nie poziomu, osiągniętego w momencie prrewyzs-za r1>l01czą. Sw1adczy to o wiei- mysłu nastąpiło radykalne powiększenie prze~ocz~n!e pn,pdwo.1enne1 powierzch!'I,
obecnym. Silny wzrost produkcji w ostat- kim postępie w uprzemysłowieniu kraju. pr1>dukcji podstawowych artykułów prze· a miaPOW!Cie - 103 nr~~. W ~zere?,U kuld I tur techn'LCZllych nastą..p1ło wydatne rozsze
·
d ·
h
·
·
porównanie
dn'
h
· ·
. h
.owyc przypa aJąceJ na g 1owę 1u • · r:r.enfo ~-iet"Zehm uoraw w stosnnku do
U;:>rzemysłowienie kraju wyraża s:ę m~s 1
.
uza~ -a
me m·es1ąca~
1
ok.rresu przedwojenl!le~: len. _ rn4 proc.,
„
.
orodukcji w hstopadz ; 1948.' z produkcJ.ą również, i to przede wszystkim, w szyb- nosc1.
W 1948 r. produkcJa energu elelctrycz- rzepak i rzepik _ ·200 proe. tytoń _ 414
li&-t~pada 1937. Z ~orownama ~ego ~rm- szym wzroście wytwi.rzania środków pro'
ka, że w listopadzie 1948 „ os1ągnęh~my dukcji w stosunku do produkcji środków nej na głowę ludności wyn:esie w stosun· proc.
W ciągu lat powojennych zlikwidowano
~koło 150 procent ł:J~dukcJ~ p~redWC?Jen- , spożycia. Bazę bowiem uprzemysłOW:enia ku do okresu przedwojennego 266 proc.,
'lej. Jest to. z~aczne. wzmozeme poziomu stanowi szybki rozwój środków produkcji, produkcja węgla - 264 proc., produkcja j także sTJadek wydainości z hekt.ar::i.. którv
177 proc. Również i -wvstaoił szczególnie ostro w roku 1946_
określający możliwości rozwoju przemy- stali surowej ·1przemysłowiema kraJU.
Wzrost ten widać jeszcze wyraźniej, _ba-1 slu -n ogóle, a produkcji środków spoży- wzrost produkcji w podstawowych środ- W o:kresiie przedwo.ien;i:vm (w dawnyc~
t;iiąc produ;.;:cję przypadającą na głowę cia w szczególności. W 1947 r. z globalnej kach spożycia jest poważny, choć zgodnie IIT"'mca.ch) T)lon pszP,TJlC" z ha wync i:nł
q ., w 194~ r . spadł do 88 q., a .w r.
udnośc:. Jeżeli przyjąć produkcję globa1- produkcji przemysłu wypadało na pro z charakterem naszego rozwoju przemy- 1l19
1
47 proc., na słowego - mniejszy niż środków produk- .948 znów .osiągnął 11.8 ą. An"' '"~1 C7TI"
1 ą przypadającą w 1937 r. na głowę lud- dukcję środków produkcj:spożycia
9
d~t ~ta ~~ooza.: ~l.;. .od i 2 ·~·
- 53 cji. W 1948 produkcja cukru na głowę lud-1
roku 1945 wynosiła ona produkcję zaś środków
11 o~ci za 100, to w111,
rez acie YC 0,si.agruęc Pr~ u te.!;
w stosunku do okresu
w 1947 r. - 154, w proc., w 1948 r. sytuacJ·a J·est odwrotna: ności wynosiła
-.15 w 1946 r. trz ~ch zbór
bn1tto na głowę ludnosc1 .
.
.
,
t 948 r. _ 199,5. Tak więc w ciągu czterech śrvdki produkcji - 54 proc., środki spo- przedwoJennego 170 proc., ~kan1n we1ma- chlebow•·ch o~rnP'a 12?..t nroc. nrod•iklat odbudowy i rozbudowy przemysłu, życia - 46 proc. Poważny WZI"ost procen- nych -. 154 proc„ b.awełmanych - 151 r.;i nrzedwo.ieDI!ei. Poz·woJHą to uzyskać w
osiągnęliśmy w stosunku do okres•~ przed- towy wytwarz·:inia środków produkcji proc. Niemal wszystkie podstawowe ar- 1948 r. samowy„ta.rC7,a)ność zbo?:owil. a D!'
;vojennego dwukrotne powiększenie pro- świadczy o zdrowym przebiegu pro~esu tykuly środków spożycia, z wyjątkiem wet ek<>nortować pewnP 112dwv:7. ;J, Olbrzr
dukcji przypadającej • na głowę lud>'o· uprzemysłowienia kraju, gdyż szybszy skór znacznie przewyższały przedwojen- mie zniszc1,.,nia w staniP, 7,„weq-0 inwent?
"'_'Z8.· snown<l~Wflille w_ojna ~ oknnfl<'i$l Sfl
wzrost środków produkcji stwa.rza bazę ną produkcję na głowę ludności.
Przemysł rozwijał się w Polsce w okre- -;;.~zr~P, h~ri 1 "1:. 'e 011) w-<rrhoWJ1•l.'•r,... _ TV 1. ~::!8 r . 1
sctW. rezultacie teg-0 szybkiego rozwoju i perspektywę dla dalszego szybkiego po·
.,,„ 1000 m1ń " ~1~..,l1'"'7"E rn„~
• "'lil1 :fl"
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.
wszy; ul! 1 ców orzypadało bydła 30 ~ 8· szt w 1945 r
s1i: po. w3'."zwk o em_u t prze e
. t
.
przemyslu wzrósł znacznie c1ęzar ga ukn- stępu 11~~ustr1a 1zac31. db
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(Dalszy ciąg na str. 3-ej)
do całości orodukcji wszystki<:h dziedzin ko na drodze zwykłe1 odbudowv o:m•szczen. listyczny, poddany 1ednolitemu k1erow- .
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Bilans qospodarczq dentohracji ludowej

wytyczne. 6-letn·ego planu
Przemówienie tow. Hilarego Minca na I szym Kongresie PZPR

(Dalszy ciąg ze str, 1'.szej)
t an al o- 139 szt.; w 1 948 r. - 2415
g lczne liczbv dla świń „,.. ~ ~, „zasz· . :1938
r.
- 215.9; 1945 _ 71,6; 1948 _ 214.3. Pomimo więc wyją.tkowo s·rnbl_deq"O wzrostu
pogłowia od katastrofalneg-o poziomu
z
1945 r. dalecy jeste~.my. jeżeli chodzi o
hvdło rogate,. od n"zinm11 or- :J ·v.-.i~nnego.
W rezultacie produkcja na gfowe ludności
roięsa wołowego i wieprzowego wraz z
tłuszczem ha.ndlowvm wynosi w r. :1
948 za
ledwie 91.8 nroc. 'PI'<''lnkcii z rn1, 11 1938, a
mleka _ 74.7 Droe. w roku 1945 lfozby te
wvniosły _ 26.1 proc. i 40 7 11 r 0 r . Wvnikfl
z te~. że w cia~ ostatniPh czterech lat
P'"odnkria, zwieł'Zf>('ll non1"1ł~'ih siA wvdatnif', .fe.dPl'k n°zo!'t'lla .ieszcze vutcznie w
tvle w stosunku do okresu Przt"dwo.iennego.
•
· ·
·
Całość produkcJi· roIructwa
- r-0ślmneJ
i zwierzecei łącznie-<'har1kt'3ryzują nastę
pują.ce liczby: jeżeli przvjać łaczna produk
cie brutto rolnictwa na głowę ludności
dla 1938 r. za 100 - wyrooila ona w roku
:1945 - 45, a w roku 1948 - 110. Produkc.ia ta podniosła się więc: od r. 1945 prawie dwu i półkrotnie i w r. 1948 przekroczyła poziom przedwojenny. ·
Jeżeli jednak zestawić wyniki osią,gnięte
w produkcji rolniczej w 1948 r. z poziomem. osią.g'.n.iętym przez r-"t"'<l.nkcie przemy
słową. to okaże się. że n-rodulrn.ia ro]niC7.a
nie nad,•ża za tempem wzrostu produkcji
11rzemysłowej. Dotyczv to ~"'""."g-ólnie produkc_ii zwierzl'.Ce.i. które.i niski stan jest
powodem wciąż 1.esv•ze istnieiącf'"~ 0 u nas
deficvtu tłuszczów i okresowych braków
mięsa.
Nienadążanie w produkcji rolnicze.i za
przemysłowi~ jest, w warunkach gospodarstwa indywidualnego na wsi. rzeczą. zrozumiałą.. Rozdrobnione i zacofane rolnictwo
indywidualne nie może nadażyć za tempem
scentralizowanego, jednolicie kierowanego
i działai1Jcego na podstawie planowej go-spodarki, socjalistycznego naemysłu. Bio~e jednakże pod uwagę właśnie ten indywidualnv ,_ charal~tel". rolnictwa. uznać nale7.v w'vniki nn.e.zeń osi~~ete za wv.ią,tkowo
duże i nomyślne o5W ~lne tylko w warunkach demokracji ludowe.i.
. .
•
•
. .
~!mk1 te .zawdzięcza r?lmctw~ likw1dacJ1 obszarmctwa, reformie rolneJ, oddłu
· "
·
h dl • ·
zemu z I?rzed~oJ~nnyc
ugow i syste:
matyczneJ, choc m.e zawsze konsekwentneJ
-:- zwłaszcza w pier~sz~ch latach - .P0 btyce !-°z_ądu, _nastaw1oneJ na pomoc b~edn~mu i sre~emu c_hłopstwu, na ogranicz~
me elementow kapltalis~ycznych ..na wsi.
Polityka ta wyrażała się w akCJI kredytowania wsi, dostarczania jej tanich artykułów podstawowych, w pomocy spółdzielczości
w organizacji ośrodków maszynowych, w likwidacji odłogów przez
PNZ na rzecz osadników, w zniesieniu już
w r. 1946 dostaw przymusowych, w utrzymywaniu stałych i dogodnych cen zboża,
w polityce podatkowej, zmierzającej do
zwolnienia od podatków gospodarstw małorolnych, w ochronie interesów gospodarstw średniorolnych.

ilustrujące pomoc I nie w rezultacie czego osiągnięto prawie
w odbudowie rolnictwa, mówca· przedwojenną powierzchnię
zasiewów,
.
.
I
stwierdza, że import koni i stworzenie prze d WOJenny
poz10m p onu z h a 1. przedość znacznego parku traktorowego, który wyższenie przedwojennej łącznej produkw bież. roku w:vnosił już 14.300 szt. - po- cji brutto na głowę ludności przy znaczprawiło znacznie zaopatrzenie rolnictwa w nym jednak uwstecznieniu produkcji zwie
siłę pociąg wą. Znaczną rolę w podniesie- rzęcej w stosunku do okresu przedwojenniu produkcji roślinnej odegrało zorgani- nego.
zowane przez pa11stwo zaopatrzenie rolni<>
PO DRUGIE: wyniki te osiągnęło roltwa w nawozy sztuczne - w dużo wię k - nicwo, dzięki warunkom, stworzonym
szym stopniu, niż przed wojną. Poważne przez demokracjQ ludową, poprzez likwiznaczenie miała znacznie powiększona w dację obszarnictwa i w walce o ograniczestosunku do okresu przedwojenne!{o, pro- nie elementów . kapitalistycznych na wsi.
dukcja maszyn rolniczych, oraz elektryfiPO TRZECIE: znaczny rozwój rolnickac.ia wsi, których zelektryfikowano w ro twa pozostaje jednak w tyle w stosunku
ku 1948 - 627, podczas, gdy przed wojną do tempa rozwoju przemysłu, co jest wyelektryfikowano zaledwie 50, wsi rocznie. nikiem rozdrobnienia i . zacofania rolnictwa w przeciwieństwie do scentralizowaReasumując:
nego, socjalistycznego przemysłu państwoPO PIERWSZE: rolnictwo w okresie po wego, działającego na podstawie gospodar
wyzwoleniu rozwijało się szybko i pomyśl ki planowej.
Przytaczając dane,

Pozytywne rezultaty opanowania rynku przez sektor socjalistyczny uwidocznia
. .
·1 . .
kl d . hl b .
Ją się naJ epieJ na przy a zie c e a 1 mą
ki. Zadowalający stan zaopatrzenia w
chleb i mąkę osiągnięto dzięki temu, że z
jednej strony wzrosła wydatnie masa towarowa, z drugiej - dzięki przebudowie
spółdzielczości i połączeniu jej działania
z aparatem państwowym w Polskich Zakła
d ach Zb ozowyc
·
h.
W rezultacie o ile na 31 stycznia 1946 r.
kontrolowane przez państwo zapasy ziarna wynosiły 56 tys. ton, to 1. 1. 1949 r.
wyniosą one już ponad 1 milion , ton.
Gwarantuje to pełne i sprawne zaopatrzenie rynku w chleb i mąkę na zasadach
wolno·-rynkowych.
Obrót :nnymi artykułami rolnymi,
zwłaszcza mięsem i tłuszczem, nie wykazuje takiego stupnia zorganizowania, jaki
obserwujemy w zbożu. Obok przyczyn
ob'.ektywnych, zły stan organizacji tego
w~wnętrzny
rynku spowo::ł-Owany jest nieograniczoną
d
· d
· ł I ś ·
d · b"
6
Sytuacja, w której rozpoczął się rozwój socjalistycznego był szczególnie szybki w ko :r;ie .awna d zia
a. no ~ią prze się 10rc w
handlu wewnętrznego, była wyjątkowo 1948 r. Udział tego sektora w obrocie bur- apitahst~cznych'. zeruJących zar?wno na
niedogodna i niepomyślna. Upaństwowio- towym artykułami przemysłu państwowe- producen.cie, Jak i na konsum.enc.:e ..
Ob
t
t
N
ny przemysł w pierwszym okresie swego I go wynosił w lip,cu ok. 96 proc„ zaś hurtu
. ~me en ~ a~ rzeczy. zmterua Slę. a
rozwoju nie posiadał własnego aparatu prywatnego około 4 proc. Obecnie udział 1 wymki wypadnie Jednak Jeszcze zaczekać.
hurtowego, ani aparatu zaopatrzenia i za- hurtu prywatnego wynosi żaledwie 2.5
Sukcesy w organizacji handlu wewnę
równo w zakupach, jak i w sprzedaży zda 1 proc. W lipcu udział hurtu prywatnego trznego n'e powinny zasłaniać wielu ujem.
ny był na pośrednictwo kapitalistycznych I w zaopatrywaniu w zboże rynku miejskie nych zjawisk, charakterystyc7;nych dotąd
pośredników. Cały obrót towarowy, bur- go wynosił 14 proc., (w październiku spadł dla tej gałezi gospodarczej. Poziom orgatowy i detaliczny opanowany był przez do 4 proc. Udział aparatu państwowego i nizacji handlu wewnętrzn. nie jest jeszcze
elementy kapitalistyczne, przechwytujące spółdzielczego na odcinku gospodarki miej dostateczny, skoro od czasu do czaSu pod
znaczną część produktu dodatkowego, wy- skiej podniósł się w końcu roku z 40 proc. wpływem działalności wroga klasowego,
twarzanego w przemyśle i rolnictwie. do 60 proc. Udział sektora socjalistyczne- powstają tu i ówdzie. · paniki towarowe.
Stwarzało to chaos organizacyjny, speku- go w całości handlu hurtowego - artyku- Szereg artykułów jest jeszcze obiektem
lację, brak stabilizacji cen, trudności pod łami przemysłowymi i rolniczymi wy- o;;nekulacii, czemu sprzyja niedostatecznie
noszenia realnych płac, wielkie zyski se- nosił 60 - 70 proc„ obecnie zaś udział ten przemyśh!.ny układ cen. Część zakłóceń w
ktora kapitalistycznego w handlu, szkodli- wynosi już 80 - 85 proc. Obroty detalu handlu spowodowana jest złym r&złoże
wy podział dochodu narodowego, :i;rzeszka socjalistycznego wynosiły w lipcu 25-30 n:em sieci rozdzielczej, zwłaszcza w dzieldzający pomyślnemu rozwojowi gospodar proc. całości obrotów detalicznych, obec- uiĄ„ch robotniczych.
ki narodowej. Sytuację komplikowała fał- nie wynoszą conajmniej 35 proc.
Wszystko to ....-skazuje, że w za.kresie
szywa ~ sz~o~liwa posta~a spółdzielczości,
Wzrost pozycji sektora socjalistycznego organizacji handlu wewnętrznego czeka·
uchylaJąceJ się _faktyczme .od pracy ~ ra- w handlu,
przezwyciężenie szkodliwych ją nas jeszcże wielkie zadan:a i trudności.
mach planu panstwowego 1 częstokroc pod tendencji spółdzielczości, poddanie eleREASUMUJĄC:
pretekstem „autonomii spółdzielczości" mentów kapitalistycznych kontroli
współprac.ującej z elementami kapitali· wszystko to, na tle pomyślnego rozwoJ·u
PO PIERWSZE: organizacja handlu
st
n
d
wewnętrznego dała sobie na ogół radę z
ycz ymi.
gospo arczego i rosnącej masy towarowej
dz .
•
t
Wyjścia z tej sytuacji należało szukać dało możność ustabilizowania cen wolno- rozprowa e!uem r~snąceJ 1!18.SY owaro~
z jednej strony w kierunku rozbudowy rynkowych.
WeJ artykułow rolniczych 1 przemysło·
państwowego aparatu handlowego z dru
T k
. j
.
wych
na zasadach wolnorynkowych.
•
a przyJmU ac poziom cen wo1noryn- .
.
•
giej - w przezwyciężaniu szkodliwych kowych w Warsiawie w kwietniu 1945 r., . PO DRUGIE: stało się to mozliwe dzlętendencji spółdzielczości i w przekształca- za 100 obserwujemy' wzrost tego wskaź- k1 ostrej walce klasowej, w rezultacie któ·
niu jej w instrument socjalistycznego o- nika od 137.3 w I-szym kwartale 1947 r. rej sektor socjalistczny zajął w obrocie
brotu towarowego, z trzeciej zaś strony do 154 w IV kwartale podczas gdy w hurtowym dominującą pozycję i osiągnął
w kierunku tworzenia kontroli administra pierwszym kwartale 1948 r. wskaźnik ten poważne postępy na terenie handlu deta·
cyjnej i sp~łecz~ej ?ad band~em pry:wa~- wzrasta tylko do 155 .3, po czym spada do lieznego. Przt;ZWY~:ężone zo~tały szko~linym, ogran1czema Jego zyskow, tęp1ema 143 7 w trzecim kwartale. Osiąanięcie sta- we „autonomiczne tendencJe spółdziel
spekulacji, zmuszania do przestrzegania bili~acji cen stanowi znaczny "'sukces go- czości i przebudowana jej struktura oraz
ustalonych cen. _Działalność w tych k.ieru.n spodarczy, zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwa- voddano o~treł i skutecznej kontroli elekach wzmogła się od czasu rozpoczęcia b1- gę deficytowość szeregu artykułów i fakt menty kapitalistyczne w handlu.
twy o handel w ma~u ~947 r. W rezultacie istnienia tylko ograniczonego systemu
PO TRZECIE: na podstawie rosnącej
obroty sektora socJahstycznego (handel kartkowego przy całkowicie wolnym obro masy towarowej i w rezultacie postępów
P.aństwowy i spółdzielczy) wyniosły w hur cie niemal wszystkimi artykułami.
osiągniętych w organizacji handlu wecie - w 1948 r. - 430 proc. w stosunku
Rosnąca masa towarowa i wzmocnione "".nętrznego, zrealizowano w za.sadz.ie stado 1945 r., w detalu - 450 proc.
pozycje sektora socjalistycznego w han- b•lizację cen wolnorynkowych.
Obroty detalu państwowego wzrosły w dlu, pozwoliły na stopniowe ograniczanie
PO CZWARTE: szereg ważnych odcin·
tym samym czasie 13-krotnie.
systemu kartkowego, co odbywało się na ków handlu, a w pierwszym rzędzie hanWzrost ciężaru gatunkowego sektora ogół bez zaburzeń.
(Dalszy ciąg na str. 3-ej)
państwa
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Daleko od Mosk"7y
- Dlaczego, odwrócił się Sidorenko.
- Pies nie jest głęboko zakopany: Liberman razem z tobą zdaje swoje sprawy, ale
nie przyjmuje ich razem ze mną. Dlatego
on zakręcił mnie z aprowizacją i materiałami, nie daje mi sprawozdań o zapasach
na punktach, przetrzymuje w teczce zlecenia na niewykorzystane fundusze. Do tej
pory nie wiem co jest na trasie, a czego
brak. iberman zamierza odjechać, i chociaż
jest to człowiek przebiegły, ale tutaj się

nika aprowizacji, jeżeli jest tu przede mną
gotowy - Liberman?
- Ja bardzo proszę zwolnić mnie, Libeńnan przyłożył rękę do piersi. - Jestem bardzo przywiązany do Jakuba Tarasowicza. Mój sposób pracy może wam nie
odpowiadać.

Gonię.

Mocno prze- , wczoraj nie wytrzymał i powiedział: „Czas
przy- idzie, czy długo jeszcze będziecie na nich
spoglądać". Ma rację czasu powstrzymać
Zamilkł. Matmanow miarowo chodził po nie można. Nie wolno ~hecnie szafować czagabinecie. Błękitny dym unosił się za nim. sem. Ty sobie pojedziesz, nie wierząc w to,
Sidorenko nieprzyjaźnie spoglądał na niego że mnie rzeczywiście wypadnie w ciągu
zukosa.
jednego roku zbudować rurociąg. Nie by- Nam z tobą chyba nie są potrzebne łeś na zachodzie, Jakubie Tarasowiczu,
delikatno-sentymentalne niedopowiedzenia a tu na zazie jeszcze prochem nie pachnie.
i wszelkie nieszczere frazesy. Jako ludzie Nasz rurociąg - ty zacząłeś go budować,
rzeczowi, w imię sprawy zrezygnujmy ze ja skończę - jest młodsżym bratem kausztucznej grzeczności i fałszywej ambicjr. kazkiego rurociągu i potrzebny jest kraBez sensu jest rozmowa na temat dlaczego jowi jak działa i czołgi.
ja przyjechałem i dlaczego ty musisz odje_ Ty mi zarzucasz pokojowe nastawiechać. Tak postanowili za nas. Ty pojedziesz nie, jakgdybym ja sam nie pragnął brać
na nowe miejsce, a ja będę gospodarować udziału w wojnie, - ze szszerym żalem potutaj.
wiedział Sidorenko.
-

Przeszkadzasz.

szka~asz Jak~bie Taraso~czu,
znał się Wasyli Maksymowicz.

- Wam wypadnie przyzwyczaić się do
mnie, wtedy wasz system będzie mi odpowiadał. Obiecuję nawet wykazać szczegółną troskę o wasz system, - zimno, ironiczprzeliczył.
nie powiedział Batmanow.
- W czym? - z zainteresowaniem zaLiberman podniósł ręce.
pytał Sidorenko.
Batmanow gestem powstrzymał go:
Wasyli Maksymowicz podszedł do Sido- On nie pojedzie z tobą, a pozostanie
- Nie traćcie na próżno cza.su. Możecie renki. Szyby t~ęsły~i~ ~ ~t~· Gęs~e
·
po·J·s·c·.
płaty śniegu i . ure
Cle ę y &ę za o na b u d owie.
·
· 1egł ym b rzegu rzeki
.
. rzęsaNowy i· dawny naczelnik budowy stali nem. Gorki
na przeClw
Liberman zaczął mrugac. Jasnymi
k
· ·ł
mi.
przy oknie. w powietrzu krążył pierwszy zniknęły w szarej mgle, tóra opusci a się
- Przypuszczam, że mam prawo zabrać śnieg. Adun pociemniał cały i wzdął się. na wodę.
niektórych z moich ludzi. Pracują ze mną Wicher pochylał ku wodzie ciężkie obryw- Sam widzisz: póki tu jesteś mam
już od dawna i przyzwyczaili się do mnie. ki chmur. śmiały kuterek to zajwiał się, to związane .ręce. W kolektywie tworzą się rySą przeze mnie wychowani, powiedział Si- znów znikał wśród pienistych grzbietów, sy. Ludzie błądzą jak w lesie. Wczoraj
dorenko.
spiesząc przeciąć wzburzoną, szeroką prze- przespacerowałem się po zarządzie, ludzie
_ za ich wychowanie - kłaniam się do strzeń rzeki.
siedzą na skrzyniach i walizach, przycho- ·
ziemi _ Batma.now pochylił głowę - każ- Powinieneś dżisiaj bez zwłoki odje- dzą od rana i zamiast pracować cały dzień
d:r kierownik obowiązany jest wychowy- . chać. Nie ciągnij więcej .- ci~h? ~owied?a~ rozstrząsają jakie życie czeka ich w Karawać swoje kadry, jednakże nie mam inne-1 Batmanow. Dobrzeby było dzzsiaJ pod9isac gandzie. ~ie wątpią, że tam .i~h ?Owiezi.esz.
go wyjścia. p 0 co mam szukać przykładne- akt.
.
„
, Ale dru?iego dzwonka prz ~~?me będzie 1„.
go. zdyscyplinowanego. roztropnego naczel- Gomsz? o:rzeszkadzam
Poco· wiec bałamucic:;z
Kowszow

1

Rozdział

szósty

PRZYSZŁA

ZIMA

W przyrodzie toczyła się walka dwóch
P?r r~ku. Zima następowała, jesień broniła się. Na początku strona następująca
wysyłała na krótkie zwiady mróz, ostre,
przejmujące wiatry i śńieżną zawieruchę.
Krzaki i modrzew stały już bez liści, trawy uschły. Łachy i kanały były skute
cienkim, łamliwym lodem, na Adunie powstawały i łamały się pod uciskiem wody
kry lodowe
il . c. n.
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Przemówienie tow. Hilarego Minca na Iszym Kongresie PZPR

1Dokończenie.)

łe z 300
zakładów,

tys. robotników nowowybudowanych
ok. 200 tys. przypadnie na wojodotychczas mało uprzemysłowione.
w6dztwa
Oiywi to zaniedbane dotychczas obszary, µrze.
sunie przemysł na wschód i północ i rozsieje
po całym kraju mocne ośrodki proletariackie _
nowe twierdze socjalizmu.
Odrębne zagadnienie stanowi odbudowa i roz
budowa przeruy~łu w stolicy kraju, Warszawa,
mia.sto wielkich rewolucyjnych tradycji polskiego proletariatu, znów musi si9 stać miastem
robotniczym. Dlatego, winny być odbudowane
stare, warszawskie fabryki o bogatych tradycjach rewolucyjnych, a także zblldowane nowe,
wzorowe zakłady . przemysłowe, z ktOrych najb
k
· ,
b dz'
wi k
ę szym ę ie wie1,;a warszaws -a fa ryka
samochodów osobowych na teraniu.
Warszawa i jej najbliższe okolice staną się
k
ł
. ak·
.
duzym
osro ·icm przemys u meta 1owego, c1e trotcchnicznego i odzieżowego. W ciągu okres.u
G.Jetniego liczba zatrudnionych w przemyśle
wzrośnie w Warszawie 0 3:i •vs.

Założenia

!~

planu" . . ·ołnictwie

Skoro podstawowym zadaniem 6-lotniego pia·
nu je~t uprz<'mysłowienie kraju, to .iasnym jest,
że Ci';)żar gatunkowy przemysłu b~dzie rósł, a
ciężar gatunkowy rolnictwa względnie będzie
malał. Produkcja rolnicza będzie rosła, ale
wzrost jej będzie wolniejszy, niż wzrost pro.
dukcji przemysłowej. Jednakże odchylenie to
nie powinno być zbyt wielkie, gdyż inaczej
podstawy rozwoju przemysłu zostaną zagrożone.
W okresie 6-lecia będzie rosło zapotrzebowame
ludności miejskiej na produkty rolnicze, będzie
się również podnosiła konsumpcja. samej ludnoścl. wi'ejskiej
. · t
.
d · ·
·
T o t ez· ro1me
wo powmn0 na ązac za
przemysłem w takim tempie, żeby zapew
nić podniesienie konsumpcji ludncści.
Wzrost przemysłu, opartego na surowcach
rolniczych, będzie wymagał coraz większej produkcji skóry, lnu, buraków, ziemniaków i t. d. Toteż rolnictwo powinno
nadążać za przemysłem w takim tempie,
żeby zapewnić wzrost dostaw surowców
rolniczych dla przemysłu, opartego o te

nowią wyższą formę gospodarki i będą WY·
wierały rosnący wpływ na podniesienie pro-

dukcji rolniczej.
Oto dlaczego podniesienie produkcji rol·
niczej w ciągu 6-ciu lat o 35-45 proc .. niewarunkach kapitalistycznych,
osiągalne w
.iest w naszych warunkach całkowicie realne I będzie osiągnięte. Ponieważ podniesieniP
produkcji rolniczej będzie się odbywało w ra

tempie, ażeby zapewnić dostatecznie nadwyżki produktów rolniczo-spożywczych
na eksport. Poto zatym, żeby mógł być
· d
6 1 t · kt l
1.

j~~: ~~~~~~ywir~~t ~r~~ysł~~e~~;i\~~~

wzra9tać produkcja
Produkcja przemysłowa ma
wzrosnąć o 85-95 proc., aby to było realne, produkcja rolnicza musi wzrosnąć w
okresie 6-lecia o 35--45 proc. Takie właśnie zadanie stawia plan rolnictwu.
W żadnym kraju kapitalistycznym zadanie takie nie byłoby wykonalne. Może

nież bardzo szybko
rolnicza.

być jednak i będzie wykonalne u nas, po-

PO PIERWSZE: przemysł nastawia się na silny wzrost produkcji środków
służących rolnictwu. W
wytwórczych,
okresie 6-letnim otrzyma ono z produkcji

nieważ:

krajowej i z importu 50-60 tys. traktorów i poważną · ilość samochodów· Wartość
maszyn rolniczych będzie w ciągu 6 lat
pięć razy większa, niż w takim samym
okresie przed wojną.
Zaopatrzenie w nawozy sztuczne będzie
wielokrotnie wyższe niż przed wojną.

I

• k u (tury
, •
~
• • • d o ł>rouytu,
p o d n1es1en1e
l
osw1aty
.
h
•
·
mas prac111ącyc

Nieodłącznym składnikiem zbudowania fun I sunku do 1949 r. b«;dzie ona ok. 2 razy wyżdal!lentów socjalizmu jest znaczne podnłe- sza od stopy życiowej przedwojennej. Z pod
niesieniem stopy życiowej w mieście i na wsi
k lt
• ' t
d b b t
„
"1en1e 0 ro Y u, osw 1a. Y 1 u ury mas pra- pójdzie w parze polepszenie warunków miesz
kaniowycb przez zbudowanie 520 tys. no·
cuJącycb.
Dochód narodowy rozdziela się na dwie wycb izb mieszkalnych oraz szeroka rozbuczęści: na część, którą się spożywa I na c,-;ęść. dowa instytucji: oświaty, kultury i lecznicktórą się akumuluje, t. m. przemacza na in- twa.
W okresie planu 6-letniego winien być do
westycje dla dalszej rozbudowy gospodarczej. Najlepszą, najkorzystniejszą proporcją konany znaczny krok w kierunku realizacji
między wielkością spożycia i akumulacji jest rewolucji kulturalnej. t. zn., w kierunku Iltaka proporcja, która gwarantuie najwlPksze kwidacji analfabetyzmu, w kierunku zapew
moillwie te~po rozwoju g-ospodarczego i naj nienła !11asom pracującym możliwości ksztl!-ł
szybsze mozhwle tempo wzrostu dobrobytu i cenla się, w kierunku udostępnienia roh~tmkultury mas pracujących. Taka właśnie pro- kom i chłopom korzystania z dorobku kulporcja je~t planowana I dzięki temu przeciętna tury. nauki I sduki, w kierunku wszechstron
stopa życiowa mas pracujących podniesie się w nego i pełnego rozwoju twórczych zdolności
końcu planu 6-letnlego o 55-60 proc. W sto mas.

o

lizowani i lrnlturalni rGbotnicy. Brak im wy·
kształcenia ogólnego i specjalnej wiedzy te<'h
uici::nej. T.·zeba, żeby państwo ludowe, '~
przyspiuszonej, ~króconej formie dało Im t"
i wiedzę. Trzeta znaczr~
wykształcenie
c zęść takich łudzi po&lać na specjalną na·
ukę, a na ich miejsce wysunąć nawycłt.
w ten sposćb przyspieszone zostanie formoweni.c nowej, ludowej Inteligencji, któr?.
wspólnie z tą częścią starej Inteligencji, któ·
ra chce i umie kroczyć noga w nngę z' :i\yciem - stanie do wielldcł\ zadań budownic.
twa socjzlizmu w Pols~e.
l
6 l t
k
Walk
a o .wy oname , - e me.go. P anu,
0
zbudowanie ~undam~~tow. Soc~ahzm.u w
Polsce - to wielka, c1ęzka 1 zacięta b1twa
klasy rob:>tniczej - s+wierdza mówca w

I
I

zakończeniu.

. .
.
d k "d b·t
az ą . 1 wą,. zan!m się Ją rozporze
cz:y!1a, trze.ha .si~ obe1rzec, .trzeba sprawdz1c, czy istmeJą wszystbe podstawowe
elementy, które są pntrzebne do wy~rania
bitwy, któr e sa poh-zebne do zwydestwa.
Obejrzmv się i my! Co jest potrzebne do
w v konan'ia tvch wielkich zadań jakie
'
"?
l · l
· kł d
n~ a a P an 6- etm ·
Potrzebna jest świadomość praw rozwoju społecznego, potrzebna jest rewolucyjna teor ia, bez której nie ma rew<'lucyjn('j
praktyki. Taką teorię mamy. Jest nią
p

techniczną
nową, ludową inteliaenc,·ę
.._

Wytyozne planu 6-letnlego stwierdzają: „w
okresie 6-lecla winno zostać przeszkolonych
w zawodach nierolniczych ponad 800-900
tys. robotników, od 80-100 tys. techników i
ok. 24 tys. łozy· nlerów". Jest to zadanie bardzo trudne. ale bez wypełnienia tego zadania
nie może być mowy o pomyślne.I reali zac ji
planu 6-letnlego.
Dotychczas w naszej gospodarce mieliśmy
minimalną ilość sił technicznych i inżynieryj
nych, co przynosi nam olbrzymie szkodv. z
takim minusem sił il'\Żynieryjnych i technicz
nych. iaki istnieje obecnie, .pracować w okre
sie rozbudowy napewno nie będzie można.
Trzeba wlec szkolić. t1zlcolić i jeszcze raz s:r.ko
llć I to zara,-;, nie tracąc czasu i nie żałując
środków I sił.
Każda klasa przodująca miała swoją własurowce. Rosnący przemysł będzie potrzebował coraz więcej maszyn i surowców sną inteligencję, toteż polska klasa robot.ni-I
przywożonych z zagranicy. Dla pokrycia cza i polskie masy ludowe stworzą swoją wła
tego importu trzeba będzie wzmagać eks-.
port - również i eksport produktów rol-

~~~~sp~:~~~~y~~ p~~~~ys~~~ic~w~a~~

mach ogólnej walki o zbudowanie fundamen
tów socjalizmu, wzmocni cno jednocześnie
socjalistyczną bazę w rolnic
bezpośrednio twie - majątki państwowe i spółdzielnie pro
dukcyjne, wzmccni biednego i średniego chło
pa.. a ograniczy i osłabi elementy kapitali
stycme na wsi, pozbawiając je możności wywi_i:rania .lstotn~go poważneg'? WJ!ływu na roz
WOJ rolmctwa 1 kształtowanie się rynku.

Dlatego 8zkolió będziemy
sną intełlgencję.
inteligencję mas ludowych, inteligencję kiasy robotnicze.i. Państwo poczyniło ju:i: poważ
ne kroki w kierunku umożliwienia młodzie-

ży robotniczej i chłopskie.i kształcenia sfe w
wyższych ucze_Iniach. Te kroki są niedosta-

teczne i muszą być jak naiszy b ciei ro7szerzone. Nie możemy jednak ograniczyć się dv
formowania nowej inteligencji tylko po przez
kształcenie młodzieży. Nie mamy na to czasu. Z kogóż więc, prócz młodzieży, formować

nową Inteligencję ludową?
W ciągu czterech lat po wyzwoleniu wyrosła u nas znaczna warstwa klasy robotniczej, która ma wszystkie dane Pa przelcształ
cenie się w inteli~encię ludową. Sl to robotnicy, wYSuni<"ci na s~nowiska dvrektorów,

wicedyrPktorów, ki~rowników działów. SI\ to
najbardziej doświadczeni uświadomieni przo
downicy pracy, są to liczni wysoce wyspecja·

DekI a „ ac i a id e Ow a P Z
I Pl a n. 6 1e t • 1•
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·na!"ksizm-leninizm.
Potrzebna jest siła. która uniemożliwi i
unieszkodliwi opór klas kapitalistycznych
i wichrzenie obcych imperializmów. Taką
siłę mamy. Jest nią władza naszego państwa, paf1stwa demokracJ"i ludowe1·.
Potrzebni· są s1"ln1· ,. \v1·ern1· soJ·uszni"cy,
soju~znicy na dobrą i złą godzinę. Tylko
bowiem w oparciu o takich sojuszników,
tylko w jcdnclityin obnzie antyimperialist:v~znym można budować Socjalizm. My
takie oparcie, takirh sojuszników mamy.
Są nimi: wielki Zwi ązek Radziecki i kraje
demokracji ludowej. A zdrajcy jugosłob
I' .
ł
kt.
wi~.
. ans~yj· orzy wy a::ia. i ·su~ z o ~zu anty
t~n~rl~ istyczucgo, c~oc dekl~mu?ą o so~Ja! 1 z':1 1 e -: f~kt;vczme staczaJą się w obJęcia tmperrnhzmu.
Potrzebna jest jedność klasy robotniczej. My taką jedność mamy!

I:uk·e~~ ~~~::~c:k:tt:nr:0~;p\:~~~ić s:r::.i~:

orzystamy z czynnego poparcia szerokich mas ludow.vch? Głosnwały one i.a nal
mi i tarHtą W7-'horczą i k~wią serdeczną,
~il
•
·.
przelaną w walce z r~akcJ ą, a teraz i?ło•
•
Slt.fa tonami wę~la i stali, hektarami zliłtpracu1ąc2
oowiodą
widowanych odłogów, wsnaniałym Przedi
d
• d k •
d
•
•
Tow Htlarv M1nc p~ sumo~UJe vs us; ę na re eratem I bngr~sowym Czyne:n. Czynne poparcie
szerokich mas ludowych mamy!
o 6-'etn1m planre ~ospodarczvm
I W pierwszym pun!tcle porządku dziennego P~trzehna jest. Partia, która umie paTowarzysze Delegaci!
w szerokiej dyskusji nad referatem o bi- Kcngres jednnmyślnie zgodził sii: na wytycz. trzec w przyszfosć, która ma wielką, bohaters1': ą pr:::eszłdć, która nie lęka się
lansie gospodarki ludowej i 6-letnim pia- ne deklarac~i ideowej_
Co- to je.st deltlaracja ideowal To Jest rzut, trudności, która nie w;vrzek'ł się. ofiar, któ
nem padło szereg cennych konkretnych prora umie widzi~ć swe błędy i nanrawiać je,
podstaw3 prorrra.mu Par.ii.
.
,
pozycji. i sugestii.
W dru~lm punkcie porządku dziennego_• któ.rej nie zad!"i;\' rck8' w poskramianh1
Konute! Centralny, k~ory wybierzecierank~
ttym K!lndsr~s le , n~e!ltąphwle wj s wojej ~lPdni· Kongres jednon_iyślnie ~ę zgodził na wytycz. kazdego, ktcby chdał zboczyć z general·
.
yczneJ z1a a nosc1 rozpracu e 1 uwz,.. „
wyku.
ne planu 6·letmego.
te cenne konkretne propozycje i sugestie.
1 nej partyjnej linii. Taką p~rtię
Co to są w?'tyc:i'lne Planu 6-le.niego'? ro wamy! DLATEGO POD DV~'lNIE ROZDyskusja wykazała pełną jednomyślność.
•
Dyskusja wykazała. :ie reprezentacja Partii jest rzut,_ to Jes, p<>d:Stawa dru~1e10 progra- WINP''TYM
t1ARKSZTANDAREM
>'I
- Kongres zgodnie uważa, że osiągneliśmy mu Pa.rtłl na terenie gospodarczym.
Kongres na..s uzbroił dał nam program SIZMU-LENINlZMU, POD SZT \ N [.,.\wielkie sukcesy gospoda.rcze i, że te sukcesy
gospodarcze 11 1e spadły nam z nieba, a osią- Partii-deklarację ideologiczną, dał nam dru REM M :\RKSA ENGELSA
' LEN!NA.
~ '
·
gnęliśmy je dlatego, że działaliśmy w ra- gt program Par.il - 6-letni plan.
Wyjdziemy z tego Kongresu, weźmiemy w STALINA PÓJDZIEMY DO WALKI
mac~ państwa dem?kracjl ludowej, w_ ~~juszu l oparciu o Związt>k. Radz!ec~i l bihsmy ręce ja.k dwie rozJ.J!Omienione pochodnie, pój O WYKONANIE 6-1.ETNIEGO PLANU,
się twar~o ~ elementa1!11 kanitahstyc~nymi. dziemy w masy. zapalimy masy naszą, myślą O ZBUDOWANIE FUNDAMENTU SOó ~yskusJa J.ednom~ln1e wyk~za.~,. ze wy- i wolą, na chnlemy je wielką twórczą ener- CJALIZMU W POLSCE O SOCJALIZM
•

I
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. ruch raby na.m wydarł.a zwycięstwo!
nową potę:ł:ną bazę cyDyskusja wykazała, że ten masowy

I WYGRAMY

TĘ W~ELKĄ, IDSTO~

RYCZNĄ BITWĘ KLASOWĄ.

razem da rolnictwu
i pozwoli osiągnąć wzrost pro- współzawodnictwa pracy kształtuje oblicze
dukcji, nieosiągalny w kJ."ajach kapitali- na.szych załóg l prowadzi za sobą większość
.
klasy robotniczej.
stycznych.
Dyskusja wyka,-;a.ła, ze uchwyciwszy za te
k
.
•
. PO DRUGI~: ~anstwo ~czym wszyst o, dź";ignię, można i trzeba · wykonać zwycię- .
azeby przez osw1atę rolmczą ropowszech- sko i przedterminowo 3-letni plan odbudonowoczesnej a~ro- wy.
nić na wsi zdobycze
Dyskusja wykazała, że po to. by to zadatechniki i racjonalny płodozmian, aby pod
nieść odsetek upraw pastewnych dla roz- nle spełnić, trzeba zreferować i zreformowa(
woju hodowli, zwiększyć produkcję na- system pła.c. zlikwidować system kartkowy
sion selekcy1'nych i materiału hodowlane· przeprowadzić w 1 kwarh,le preyszłego roki'
wielką bitwę o poprawę bytu klasy robotnigo, unowocześnić metody selekcji i hodo- czej 1 mas pracujących przeciw wszelkim 7~
wli roślin i zwierząt, podnieść jak najbar- kusom spekulacyjnym, o nowy. wlelld kroi<
naprzód w naszej !?"Spodarce. (Oklasld) .
dziej kulturę gleby.
Dy8kusja jednom~·ł'nie wykaz:?ła. że wiei.- .
. PO TRZECIE: majątki państwowe obejmuJ"ące ok. 10 proc. powierzchni upraw- u nas jest marnotrawstwa, że można I trzeba wprowadzić system oszczędności. jako ŻI'
nej, staną się wzorowymi, socjalistycz- Iazne i nienaruszalne prawo całej naszej go
nymi gospodarstwami rolnymi i znacznie spodarki, prawo którego każdy musi słuchać·.
rozszerzą swą produkcję zbożową i hodo- · COklMkit
Dyskusja jednomyślnie wykazała, że Kon
wlaną, a przede wszystkim producję to• " o;.'
gres uw.a:l.:ł iż można w ciągu 6 lat zbudowa
warową.
''.',i '
PO CZWARTE: Państwo będzie wszech- w Polsce fundamenty So<:jalizmu, t. zn. pod' /,
stronnle pomagać biednym I średnim chin- ndeść siły twórcze, osiągnąć na głowę ludno
'•;'. -:,_
pom, ograniczając ltapitalistyczne elementy ścl 4-krOtnie wlek!zą, niż przed wojną pro
i umożliwiając chłopom korzystanie z nowo- dukcję przemysłową, ograniczyć i zepehnl.!i'
·' '
czesnych maszyn przez rozwój ośrodków ma- ele~nty k.apttałistyC7IDe, pozbawić je isto.
·,
·
tnego i poważner.o m.aczenla, p<>dnieść do'1ro
3zynowych.
·
.
PO PIĄTE: Będ,ą się rozwijały stopniowo, by; materialny tak, by stę nam żyło dwa
syałematyeznie, na podstawie pełnej dobro- razy Ie11ie:I. niż si1i1 żyło nrzed wojną, (oklaPrzemawia członek Biura Polltycznero Bułgarskiej Pattii Robotniczej ,
wolności, ap6łdzlelnie produkcyjne, które at.a ski)

techniczną

Potrzebne
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ABC lotnictwa

Wyrasta wielka budowla

jedności
Tow. Bolesław Bierut na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod Wspólny Dom PZPR

która jest symbolem idei

Tysiączne rzeWARSZAWA, (PAP).
sze mieszkańców stolicy, robotników warszawskich fabryk i zakładów pracy, delegacje partii politycznych ze sztandarami,
przybyły w dniu 19 bm. na uroczystość
wmurowania aktu erekcyjnego Dornu Polskie} Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Teren budowy został udekorowany tysiącami czerwonych sztandarów i flag. N ad
każdym fragmentem wykonanych przedterminowo w Czynie Kongresowym prac,
powiewał czerwony proporzec.
O godz. 14,30 przybywają na teren budowy Wspólnego Domu członkowie prezydium Kongresu Zjednoczeniowego z
tow. Bolesławem Bierutem i tow. Józefem Cyrankiewiczem na czele, kierownictwa delegacji terenowych na Kongres, oraz przedstawiciele zagranicznych
partii robotniczych i komunistycznych.
Wstępującemu na trybunę tow. Bierutowi zgromadzeni urządzają serdeczną i
Daleko poza teren
długotrwałą owację.
budowy rozchodzą się potężne dźwięki

sław

,

Odcz'1t M. Piechała
:1
o 1\1 ickiewiczu

· dzi a ł ek • dn··.a 20 bm . w ot.·rod,ku
W pon1e sztuki
(Park Sienkiewicza) WyPropagandy
dział Kultury i sztuki zarządu Miejsk:ego
w Lodzi urządza odczyt M. Piechala p. t.
trybun międzynarod-0wego
Mickiewicz _
braterstwa." - Początek o godz. 19,15, Wstęp
J

bezpłatny.

lłl-

flV>ólre z

Jak pracuje obserwatorium w

PraCOWOiCy

· ·1·

wzmożoną pracą uczct I
Zarząd Główny Zw. Zaw. Prac. Przem.
Spożywczego postanowił uczcić czynem Km
gres Ziednoczeniowy,
Na apel Związku, nawolują~y do współza.
wodn1"ctwa przedkongresow· ego odpow1'edz1·ały .m. m„ za.kłady prze~ysłu cuk1ern1czego,
z:vię~szaiąc swą produk~1: o 30 proc. podobI nie Jak za~.ładJ'. „Bacuhl czy zakłady PMS,
w produkcii sp:rytusu przemysłowego.
Państwowy Monopol Zapałcza.ny wykonał
k PMT
b ·
·
l
roczny w d niu 20. 10. p0do rne ia
pan
•

•

.

I
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literatury radz'.ec próbę, osiągając "."ykonanie planu. nawet po

żywy i ścisły kontakt z rzeczy. nad normę Zwycięstwo było wymk:em podwistością, aktualnością, z tym wszystkim co ciągnięcia ruchu stachanowskiego w kopalni
stanowi treść życia, pracy, dążeń i osiągnięć na nowy, wyższy poziom oraz wy-yskiwania
człowieka radzieckiego, Literatura radzieck:. n-0wych moffwości zracjonalizowanej pracy
odbija w twórczości najlepszych pisarzy n•e. zesnołowej

ustający wysiłek społeczeństwa
i świadomych, w ich walce o

W związku z uroczystościami 100-lecia katedry geoi;rafii na Uniwersytecie Jag,'.elloń
skim w Krakowie odbędzie się w dniach 18
- 19 marca 1949 r. zjazd byłych wychowan
ków Instytutu Geograficznego U. J. w Krakow,'.e.
Zarząd Koła Geografów w Krakowie prosi o podanie adresów b. członków Koła ·pod
acrcsem: Koło Geografów U. J. w Krakowie
ul. Grodzk:i. 64.

Pułkowie

ludzi wolnych
doskonalanie i
ulepszaniP form zb'.oroweg.> bytu, o rozwój
i potęgę Republiki Związkowej. W ten sposób pisarze radzieccy urzeczywistniają zasady realizmu socjalistycznego, który w dzisiejszei epoce historycz;nej winien być ideą
przewodnią literatury i sztuld w ogóle.
Do rzędu utworów poczętych z ducha tego
real'.zmu. w imię wewnętrznych potrzeb ludzi, którzy pracują. wakzą, zwyciężają, należy powieść w. Ig1sz.ewa, przedstawiaiąca
powojenny byt górników Za.głębia nonieekiego oraz ich walki 0 realizację staNnowskiej „pięciolatki". Autor pokazał nam ll\ldzi,
dla których partia. Ojczyzna i walka 0 zwy
c:ęstwo komuni2lffiu stanowią treść życia, są
miern~kiem wszystkich czynów i dążeń.
n'"
tyt ł
. , .
~ac~el~,ą post~ci~ .P.owiesci, za .u owa Śl
a
„Gornlcy. 1est .nzymer - ~omunista,
jenko, n1ezmo-;dowany. poszukiwac-z. now:Y~
met~d, s1>0sobo:V, maJący.ch na .cel~ ZW1ę 1 zaszeme prodiukcJi W:ęglow"!J. Z mewieliką
łogą rozpoczyna Saienko pra~ę w now~m odci~lrn kopal'.11-i· W myśl ~w.~J za~ady. ze „ludz:.~ stano~ią o w.szy.stk1m •.s:ienko wyszuk~J'7 V: osiedlu gormczym .me~będ_n~c'.1 speciallstow_. v.:z>:wa do ?ra~y 1 młod~ez i sta~sz;ych gorn;1kow, znaJ~UJąc właściwe podeJście do kazdego człow eka.
Lecz zaledwie zorganizowany przez Sajenkę kolektyw przystąpił do eksploatacii nowe.
go odcinka. w kopalin1 zjawił się zwi~ksz-0ny
odsetek gazów. Trzeba było przerwac pracę
aż do czasu za:nstalowania urządzeń wentylacyjnych. Ta przerwa zagroziła . sprawie
przygotowania kadr dla nowego odcinka. Po
neiakim wahaniu Sajenko przyjmuje propo
zycię dyrektora kopal:ni, . by szkoleni~ kadr
orowadzić na innym odc:nku kopalni, tam.
crd-zie stale nie wykonywano planu. Ryzyko
bvło duże. ale zespół Sajenki wytrzymał i t~

spożywczego
•
z d
K
ongres ie noczema

przemysłu

Radziecka pOwieść o górnikach
Charakterystyczną ce.chą

100-lecie katedry geograiii
w Krakowie

Prac:J\vnicy naukowi słynnego obser- woiny rząd postanowił odbudować obserwatorium astroncm:cznego w Pułkowie, watorium na dawnym mieiscu i obecnie
pod Leningradem wyJali ostatnio drukiem na wzgórzu pulkowskim wre intensywna
monumentalny .,Katalog 11.322 gwiazd". praca. Pierwsza część robót będzie ukoń
W druku znaiduie się poza tym kilka in- czona w r. 1951. Gdy cały plan odbudowy
riych prac nauko~ry:ch m. in. „Katalog zostanie wyko'1any, obserwatorium puł
kowskie powię°l<szy znacznie zakres swych
;,!wiazd geodezyjnych".
Zespół nauk0wy obserwatorium pułko- prac naukowych w porównan:u z o~ue
wsk:ego pracował w ciągu lat powoien- sem przed~o!ennym; ~tani~ si~ .ono ienych poza swoJą bazą, ponieważ gmach dnym z naJw1ększych i naJlep1eJ zaopaobserwa.torium i duża część cennych in-, trzonych ~echn;~znie obserwatoriów świa
strumentów zo-.,tały zniszczone przez nie- ta. Prace naukowe w Pułkowie tymczasem
mieckich naieź:lźców. Ale ieszcze podczas

ł<!iiiożf(ond

kiej jest je'

Uroczystość zakończona została odśpie
„Międzynarodówki".

waniem

przystąpiły do seryjnego
Zakłady polskie
wytwarzania doskonałego szybowc;i. szkolnego
ABC, który .zdał w pel;ni egzamin bomologacJi
i prób. Już na 1-go grudnia r.b. wykonany
25 szybowców ABC.
został plan -

Astronomowie radzieccy na posterunku

„Międzynarodówki".

„Towarzysze! - powiedział tow. BoleBierut - budowla, która wyrasta
przed naszymi oczami jest budowlą nieBudowla niezwykła nie w senzwykłą.
kształtu i wyglądu,
sie materialnym lecz przez ideę, która doprowadziła do pow
stania tego budynku. Idea ta, to tkwiąca
w masach robotniczych od zarania powstania ruchu robotniczego, myśl o jedności.
Z tej właśnie id.ei jedności wyrasta budowla będąca jej symbolem.
Na powstanie Wspólnego Domu złożyły
się wysiłki całej polskiej klasy robotniczej, która nie szczędząc ofiar, pragnie
jqk najszybszego zrealizowania budowy te
go gmashu, będącego nie tylko symbolem
ale również
jedności klasy robotniczej,
symbolem jej zwycięskiego marszu ku lepszej, jaśniejszej przyszłości, ku socjalizmowi.
Otwierając dzisiejszą uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego Wspólnego Do-

1948 R. - BRZMI WSTĘP TEGO AKTU
- KIEDY PREZYDENTEM RZECZYPOSPOLITEJ JEST BOLESŁAW BIERUT, A
PREMIEREM - JÓZEF CYRANKIEWICZ
W PIĄTYM DNIU KONGRESU JEDNOŚCI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII
ROBOTNICZEJ, KTÓRY JEST ZARANIEM NOWEJ EPOKI - WMUROWUJEMY NINIEJSZY AKT EREKCYJNY".
Rozlegają się ponownie dźwięki „Mię
dzynarodówki".
Pierwszy podpis na akcie erekcyjnym
Bolesław Bierut, następnie
składa tow.
tow. Józef Cyrankiewicz, gen. Franciszek
Witold,gen. Marian SpychalJóźwiak ski, przodownik pracy - Edward Sobierajski oraz inżynierowie, zatrudnieni przy
budowie ;,Wspólnego Domu.
Następuje wmurowanie aktu erekcyjr).ego w fundamenty gmachu.

mu Zjednoczonych Partii Robotniczych wznoszę okrzyk na cześć Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej" - zakończył
tow. Bierut.
Okrzyk ten, podchwycony przez zgromadzonych, przekształcił się w entuzjastyczną i żywiołową manifestację na cześć jedności klasy robotniczej, na cześć Kongresu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i konsolidacji sił klasy robotniczej i
całego narodu do budowy ustroju socjalistycznego.
W imieniu Komitetu Budowy Wspólnego
Dornu tow. Bierut złożył serdeczne poprzodownikom
dziękowanie robotnikom,
pracy i projektodawcom, tak ofiarnie
świadczącym na budowę Wspólnego Domu,
który „stać się ma - jak stwierdził tow.
Bierut - Wspólnym Domem całego narodu polskiego".
Następuje uroczysty moment odczytania aktu erekcyjnego. „W DNIU 19.12.

Tajemnica zwycięstwa Saienki polegała
nie tylko na jego kwalifikacjach organi-zator
skich, lecz przede wszystkim .uzależnicna
od pobyła od jego bojowej partyinośc:,
Darcia ze strony partii i towarzyszy partyjnych. Jedną z n:ijbardziej wyrazistych postaci .,Górników'" jest 01ganizator partyjny,
rozumny i wytrwały Spiridon; obok niego
występ:-ije dyrekto-r _kopalni -. Kowtu?'. ~ro
chę d~1wak, nerwowiec. pełen Jedf1:ak iru<;Jat~wy 1 .zapału do pracy. ?o~a _mm1 - wuelk.e .mnost:no ~wyk.ły~h gornJkow,, '.<olektyw
lud7.i rad11eck1c!1. zyJą?ych. pragnieniem od.
budowy Zag~ębia _Dor:i1ecloego, .
. Vl~zyscy. c1 lu<lz:e Jednoczą &1ę. woko~ Sa1enk_1. pociąga on ich &w;ym uczc1w~ 1 pra
wd~1wym sł.owem komumsty, zdoln-0sc1ą krze
s~i:1a. ~n~uziazmu ze&poło"".ego respekt.em dla
c1ęzk:e1 1 trudne1 pracy gorn1ka. Partia Leni
na-Stalina wyhodowała w Sajence wspaniałe
cnoty bolszewickie: bezgraniczne oddanie się
twó~czej pracy, s?acunek dla człowieka radz'.eckiego, umiejętność okazywania mu pomocy w konstruktywnym wysiłku.
Autor Górników" posiada niewątpliwtf'
dar obse~acyjny, zdolność trafnej i żyw~i
charakterystyki. poczuc:e humoru i serdeczt'lą intvmność w stosunku do swych bohaterów. Krytyka radziecka zwraca jednak uw~gę na pewna pobieiność i pośpiech w tech.
nice 1,Górn:\ków'. gdzie 0 wielu ważnych
rzecza ch mówi się tylko mimochodem. środ
ki autorskiego wyrazu tracą na sile, gdv
autor zapus~cza się w rozważania abstrakcyjne lub zaczyna zbytnio psyc!Jolo~izowar
Nie należy jedn<ik zapominać, że •• Górnic\·'
- to p'.erwszy większy utwór Igiszewa, n1·
d-0statld i błędy są tu więc zrozumiale
wybac2alne. Nif' zaszkodzą • one z pewności
poczytności tei ksiażki, tak bbko związa
nej tematem z wielkim dzi('}em powo}ennl",i
o<lbudowy związku Radzieckiego.
B. D.

tr~ai~. Zbu~owano kilka specialnych paw:lonow, zamstaluwano przyrządy astro~omiczne. Przy pomocy wiel~iego teles11.oi;u prowadzi się obserwacie nad ruchami biegunów ziemskich. W iednyrr.. z pawilonów ustawiono normalny astrograf,
IJrzyrząd służący do określan:a przy pomocy fotografii ruchu gwiazd.
Za kilka rniestęcy, po zainstalowaniu
wielkiego teleskopu <>łor,ecznego (systemu
radzieck~ch konstruktorów Ponomaziewa
i Maksutowa), wznowiona będzie działal
r;ość tzw. „służby słońca". Zaczną pracować również inne przyr:i.ądy observ;ato-

~::ii~d~~;;a~~{~~~nl~:v:~l;z~.adania nad
1

Obserwatorium pułk.owskie otrzyma
wkrótce specialny przyrząd konstrukcii
radzieckiej, służący do regularnego fotografowznia gwiazd, stwarzaiących tzw.
, ·
b
'• iegun świata'• tJ. punkt na n:el.iie, ku
któremu skierowana iest oś ziem3ka. Te
;:dięcia fotograficzne daią możnoś6 ścisłego
L·kreślen; a wahań osi ziemskie i oraz odchyleń promieni świi>tlnych, na skutek
obrotu ziemi wokół słońca.
.
Jak wynika z powyższych informacyJ,
b ar b arzyńs k ie zniszc7-enia, dokonane przez
bitlero\vców na terenie Pułkowa, utrudniły WPr2w:izie działalność astronomów radzieckich, lecz bynair.miei iei nie p;:z~_·wa
ły Zespół naukowcó-11 z Pu~l.owa z akade
mik'.em A. Michatowem na czele, pracuie

który wyprodukował wyrobów tytoniowych
o zawartości 13,863.846 kg. w tym 13,125,292
tys. sztuk papierosów. Z drnem 20. 11. przekroczono plan o o 5 proc .. do Kongresu Z.iezostało 107 prodnoczen1·0..,ego '"ylconanych
·~
cl';nt normy, do km'lca roku cyfra ta wz.n
śP'e do 115 procent.
Wytwórnia PMT w Łodzi wykonała plan
roczny 18 listopada. Przemysł Fermentacyjn} już dnia 10 października wykonał roczny
Państwow·ei·
plan produkc1'1· octu. Prac~„nicy
v"'
woi, szcz.ecińfabryki Zapałek w Sianowie,
skie odpowiada!ac na ape} górników kopalni Zabrze-Wschód podjęli s:ę wykona,1ia
planu. rocznego do dnia 20. 11. i zobowiązania dotrz~ mali,
Ci sami robotnicy pr 7enaczyli na cdbudo.
pracy o łącznej
wę Warszawy 25 godz:in
inten.sywnie. i ~~e.mwrdowani~ na p'>żytel!.
wartości równającej się l.500 tys. zł.
zarazem
Pracown'cy Państwowych Zakładów Zbow nauki . radz1ec,k1eJ, wzb.o~acałąc
w~ch - Oddział w Łodzi, podięli rezolucję s~arbmcę og~lno-l:.i~z~1cJ w:edzy .nowywz:vwającą do współzawodnictwa przedkon-1 m1 rezultatami badan 1 obserw~cyJ.
B. D.
.{resowego pozostałe Oddziały w kraju.
"

Odpo"'7iadamy na listy
OB. H. J. z ul. PRÓCHNIKA. „Dziewiątka"
od bairdzo de.1wna re1tmyimuje się na ro.gu Daszvńs~Miego i P:otrko.wsld<ej dlo.p:ero k.od:o lón.a
„W:IS'ł·a„ ~ wsiiad101nJie do tego tr.arrnwaju rua
prry'Slt!!1nlk:u przy Ploh1kowsikć<ej jesit ruied=wo101nie. Mi11Jicja.inci "wycho'Wlljący„ paJSażerów
ma.ją pPawo pohie.mruiia o:pła•t k.amn}"C'h z,a ruiep112':esil.rz..e91\Jlll'.e prne;pilsów. Gdyiby llllie kaime
mam.d<a•ty, mieSIZlkańcy ;ri<1s;ziego miialSlba niligdy by
się '111ie pm;y,zwyicre,Ui do pr<1JWlidlowego wsri•ada·rni·i'ł d<i tramiwajów.
OB. W. K. z ALEKSANDROW A. Na teren::1e Łod?Ji iis:t.n.i<eie ki!lLka gimrua-z.jów .dia do.ros-,
ł)dl, w ktorych na1uka o.dbywa s.ię po po.-

łudmi:u od godlZ. 16-ej. Do prrzyjęcta po•trrebne

je'Slt ailbo świ<atleobwo u.kończen'a sailooJv pow=eohnej, albo egz.am.;l!l wst~;:my. Pod:ijemy
adresy tych S7Jkół: Piramowicz.a 6, Skł:irlo~V'a
15, Zeroms'kf.('Qo 36, APIIl;ri Cz.eTwon.e1i 41, NowQltki 16. Po<l?ini<e o p.r:z;yjęc',e Tl,'l.1leży 2lłOIŻyć
w dm.ioch od 10 do 20 stycZJrui.a. Naruk.a w 1110wym semestrne roopo=i'.e &.ę 1-go lutego
1949 r.
TOW. B. M. Z WIELUNIA. W:<eirsre Wasrr.e
są ba1rd'Zt0 mułe ,i sz<f'Zlere. aae poroost.a!Wtia.ją
dużo do ży<:zeinóa pod względem fwma.lmyun.
PCIW'i1niru;ści·e się. da.lei u(":Zyć, 71WTaica.jąc uwa.gę
pne<le ws..ozys.tkf.m na 0trtognafię.

·
k
Pl an wy onar1y - zobow·1qzan1·a dotrzymane
~ ~· ·~~~

-~-=----~-~---

Za·!oga PZPB N.r.

? "".

~dzd me•l?uie, iż plan

wykima:n(l 428.011 sz.t. -

114 proc. wagowo

Pf7ęd'La1lrn Hernn~opnędn,e1 wynoszący l)!ainow. 93.062 kg. wyiko•na1no 93.476 kg. , 5.214.809 kg. zcs•ta.ł WY'kf.J111a:ny w dm,~u 17.12 100 4 proc. ś.rediruio - 107,2 proc
Na<l•wvika wa,rtości wg cen 1937 r. wymos.i
i~48 r. o oodrz. 14-1ej ~Jo,śc:ą 5 214.967 kg. oo
ztł. 151.490. .nadwvika wairtości wg. cen 1943 r.
„
stanowi I0?.003 proc.
Jedlruo<",zes.n.·e 1.a~na.cz,amy, ,1z Za1kłdody niais'Le wvn.otSii 21ł. 5.693 573.
Plan roc:zmv pod względem illości wy.ko1J1Jam<'
w-viko1naay pla111 pr>::>•dlll1kcyjny za rotk 1948 w
rnoIT!ll.V

dJo din.i•a 30 pażdaiennilka br. w WY's.c1koś~
rw11•1tęoujących odd.ZJiałach:
Ploo roczmy przęd'Zla•lmi o.c1pa-d~owej wyno<SZą 100,1 proc.
* *
·;
cv 1.674.259 kg. ziakoń:::zo·no dm.1111 21.101948 r.
Z.P. Dz. dilwn. R. KUl!l.euit wyik<>i11·3~Y wczr,"
·aością 1 675.280 kg. oo s-ta1nowi 100,051 proc.
wymio.s"lący
wyikończ-ad.n:i
roc:zmv
Plam
~3.478.692,2 rntr. 'ZX!Joońarooo diilli<a 8.11.1948 r.
11 0.śClią 23.494.580,4 m>tir. co sta.nowi 100.068 pro
'e1J1;t. Pia.n roczny tk.a1nii wyinoszzącv 21 233.700
ntr. a 7laikoiicumo diruiia 18.11.48 r. ~l9ścią
ll.255.035,5 mbr. C() ~ 100,to proc.

*

*

*

WyitwÓtmie. Dz:',ewiałr~a d. SchOnh-Omn wy·t()II1a1!.a r0Cll11y pia.n p.ro<luikcyny do dnl•a 10
'.Tru<liruiia 1948 r. wyiko1tH1rrtie plamlll pwed>Sta wi 1a
s•ie na<Ste·PU iąro: iilości10wo p.lai11JOw. 374.889 wt.

plam pro<liukcj!i cLnJi.a. 29.11.48 w ifości 231.20t
s-z,tuik wyirohów trcyilwtowych.
Dla. uczcz.eruia czynem b:sto,ry'CZl!lego momoo
tu zjedln.oazeruia k.laosy mbo•tn~cz.ej zobowią:wlll•
stlę wyikonać na d.~eń 15.12 br. 13.000 57,t, bie
Lilzll1'Y bryikoi1owej. Z<l<howiązam•i<e Zlf)Sfia~o zireali
wiwa1n<e w dniu 15.12 br. o godz. 8.00 w i.lok'
13.500 SIZlt.
Do dtruia 31.12.48 r. zafoga zobCJIWiąz;uje s.:r
wviloo1n.ać jes=e 12.000 srzit. i plain rotC'lll!ly v·
1JO proc.

WYDAWCA: R. S. W. „Prasa". Komitet RedRkcyjny. Red. i Adm. Lódż. Piotrkowska 86. TelPtnriv: Redaktor NaC?.. 216-14. Sf'kri>tariat 254-2f. Red. nocna 172-31
Dział oi?łosreń: Piotrkowska 55, tel. 121-50, Konto PKO VII-1505. Za.kl. Graf. RSW „P rasr". Administracja nie przyjmuje odoowiedzialności za terminoWY. druk o~łoszf'ń
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KACISK?

Kro nika Ka lis za Powstaią nowe koła Związku Samopomocy Chło.pskiej
Po uz~rowieniu stosun~ów i a.emo- nych, czynników ~połeczny~h i nauczy- [ mocy Chlopskiej zape\vnia wyzwolenie
kratyzacJl składu Za~z~dow, ~w1ą.zek c1elstwa zreorganizowano 1 uaktywnio chlopa malorolnego i średniorolnego
to
Samopoi:i~cy .chlopskl~J zysk~1Je w1elu no 120 kól grom o.dzkich. Wierzyć na- spod wyzysku bog·:iczy, że ZSCh zwolenn.1ko~ 1 czł~nkow ... Dzięki. tern~ leży.. że w najbliższej przy.szlości nie siła, która niesie pomoc i dobrobyt.
Jednocześnie z c.~cJ·ą reorganizacyjną
w ~rwaJąC~J obecnie !kCJI organ1 zacyrl będzie w powiecie ani jednej gromady,
neJ Powiatowego L..arządu z.S.Chł. w której by nie było Kola. Coraz więcej
przy czynnym udziale partii politY,_cz- chłopów rozum:e dziś, że Zw. Samopo~ Zarządów Gminnych i organlzowanieM
na zdrowych podstawach Kół Gromadz
kich, prowadzona jest reorganizacja
Spółdzielni „Samopomoc
Gminnych
~
Chłopska", które do niedawna często
· WW
~
ZA ZBRODNIE WOBEC POLAK9W ' gm Koźminek uderzył ostrzem kosy były uważane przez poszczególnych kie
Przed Sądem O~ręgowym w Kaliszu Władysławę Blasiak zadając jej ranę rowników za prywatne kramiki. Do
stanal b. nauczyciel. He.rman Buksch, ,~ rękę, co spowodowało jej trwale ka- l'hwili obecnej zreorganizowano już kil
KOMU WINSZUJEMY
ur. 1911 r. w Stawiszynie, us!rnrżony lectwo oraz stałe zmniejszenle zdolne- ka soółdz;E'lni, a do końca br. zreorgaPoniedziałek, dnia 20 grudnia 1948 r·
nizowana zostanie i reszta? by służyć
o to. że zgłosił swą przynależność do ści do pracy.
Dziś: Dominika
chłopów,
Po przeo r 0 w ad zen 1. u przewod u są d o- należycie interesom
narodow0ści niemieckie.i,, J.3.k również
·
·
·
· · biednych
t
-:o:o to, że działał na szkodę ludności pol- wego Bini'aszczyk skazany został na 1 pr.zez _udos ~pn1en1e_ Im nabycia o~~o
WAŻNIEJSZE TELEFON\ '
:
· · · z zaw1eszen1em
skie; w Stawiszynie, ujawniając nazwi- ro l{ w1ęz1en1a
dl
bnawozow
d b
k · siewnego,
h ziarna
t
na 2 1:lta. w1edn1ego
o rego y a czy
oni,
Is zucznyc ,
.
ska podof~cerów Wojsk Polskich, bioKomenda MO 16-62
tr~?d.y, _narz~dzi r~lniczych, wyrobów
NIEUCZCIWY KOLEGA
Miejskie Pogotowie Ratunkowe i Straż rąc udział w wysiedlaniu Polaków, Iiw.ok1enn1czyc11, pczyczki na budowę,
t
K r
Sąd Ol
kwidując ich warsztaty pracy i przedPo~rna 21-77.
~ia~i~1~' czy te~ pr1ez wyko~zysta;iie należycie
Informacja telefoniczna (Biuro nu- siębiorstwa wraz z narzędziami oraz wał spra~~~g~~pr':cow~:~~u
Mie- zorghan.zowanych osr0dkow maszynoMiejskiego
Zarządu
Budowlanego
ich.
bijąc
i
Polakami
nad
się
znęcając
merów), podawanie dokładnego czasu
.
wyc. ·.
Kaliszu,
w
zam.
Jaśkiewicza
czysława
t1ądowego
przewodu
wyniku
W
12-11.
MleJscowe władze WOJskowe oddały
Buksch skazany został na łączną karę oskarżonego 0 przywłaszczenie sobie
Informacja pocztowa 14-07.
kwoty 7 .837 zł, otrzymanej ze składek do dyspozycji ZSCh 4 konie i 3 jedno7 lat więzienia.
Informacja kolejowa 10-51.
ZA SPOWODOWANIE STAŁEGO pracowników tegoż wydziału na zakup roczne żrebaki, które w tych dniach zo--·O:-:staną przydzielone najbiedniejszym ak.
węgla.
KALECTW A
DYŻURY APTEK
Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, . W. wyniku przewodu sądow~go J~ś- tywistom wiejskim w cenie 15 tys. zł
Dziś dyżuruje apteka mgr. Chrzanow
Józef Biniasz~zyk oskarżony o to, kiewicz skazany został na 6 mies. wię- za konia i 5 tys. zł za źrebaka.
stanął
skiej, Żymierskiego 30 tel. 15-48.
że 24 lipca 1947 r. we wsi Przydziałki zienia.
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Dyżury
~ połecznej

nocne lekarzy Ubezpieczalni
tel. 20-14.

Kro.tika wypadków

-:o:--

POŻAR
KI N A
majątk~ w mlej~cowoResz!ówce
. ,,STYLOWY" film prod. radz. pt,
Izbica nalezącego
gm.
Szczkm,vek
sc1
,,Powrót"
do Gm. Społdz. Samop. Chłopska w IzKino „Wolność" wyświetla film produ· bicy spłonęła z nieustalonych powodów
kcji czeskiej p.t. ,.Przeczucie'' z dodatkiem
„Droga do jedności". Początek seansów w
dni powszednie 15.30, 18, 20.30. W niedziele i święta godz. 13, 15,30, 18, 20.30.
Kino „Bałtyk" film produkcji radzieckiej p.t. „Aleksander Matrosow" z przeglądem sportowym Nr. 10.

, "!'

Istodoła,

w której znajdowało się zboże,
własność 9 parceiantów .
Straty wynoszą 1 milion zł.

stanowiące

WISIELEC
Podczas polowania w lesie państwowym w okolicach Młyny Piekarskie'
gm. Dobra pow. Turek - zostały znalezione zwłoki wisielca, którym okazał
się mieszkaniec Łodzi, Czesław Tworek.

WYMIANA POCZTY
A SZWECJĄ
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Szcze
cinie uruchomiła dwie nowe placówki
pocztowo - telekomuJkacyjne: OdraPort ,i Sarbinowo . Lubuskie. Nowo-uru
chomiony urząd Odra - Port przeznaczony jest w głównej mierze do wymiany poczty między Polską a Szwecj=l.
MIĘDZY POLSKĄ

WYBITNY WĘGIERSKI ARTYSTA
MALARZ W WARSZAWIE
W związku z mającym nastąpić w
dniu 20 bm. otwarciem wystawy wę
gierskiej sztuki ludowej, przybył do War
szawy wybitny węgierski artysta ma··
iarz Karol Hai, dyrektor Wyższej Szk.:;
dzie się odpowiednie pom!eszczenie dla ły Plastycznej w Budapec:;zcie.
muzeum oraz dla publicznej i średniej
zawodowej. NOWY MOST NA CZEŚĆ KONGRESU
szkoły dokształcającej Mieszkańcy gromady Paszczyna, poNadmienić należy, że celem szybszego przeniesienia tych szkół do nowego wiat Dembica oddali do użytku most,
gmachu, Kuratorium Okręgu Szkolnego wybudowany samorzutnie na rzece Wie
przeznaczyło na zakup lopolce. N a budowę mostu, skracające
Po;mańskiego
stacji
sprzętu szkolnego i pomocy naukowych go o 5 km drogę do najbliższej
600 tysięcy zł, resztę wydatków, zwią kolejowej, chłopi dali robociznę i matezanych z remontem gmachu I wyposa- riał budowlany wartości 2,5 mil. zło
żeniem szkół poniesie Zarząd Miejski. tych.

Muzeum Ziemi Kaliskiej
otrzgn1a
W tych dniach bawili w ~aliszu naczelnik Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki ob . . dr Dąbrowski oraz
konserwator Muzeum Wielkopolskiego
ob. Roszczyńska. Głównym powodem
ich przyjazdu do naszego miasta była
&prawa należytego zorganizowania muzeum Ziemi Kaliskiej. Wszystkie sprawy, związane z otwarciem muzeum, zo
stały szczegółowo omówione na konferencji z w!ceprezydentem mgr. Stań
czykiewiczem. Dowiadujemy się, że w
wyniku tej konferencji tak dr Dąbrow
ski jak i ob. Roszczyńska zapewnili nasz
Zarząd Miejski, iż przy Muzeum Ziemi
Kaliskiej po uzyskaniu przez niego odpowiedniego lokalu zorganizowana zoktóre Kalisz
s~anie galeria obrazów,
otrzyma częściowo z galerii Muzeum
Wielkopolskiego, częściowo zaś z Muzeum Narodowego.
Stworzenie galerii obrazów przy naszym muzeum będzie wielkim krokiem
naprzód w rozwoju kulturalnym naszego miasta, a społeczeństwo kaliskie z
największą wdzięcznością przyjmie ten
piElkny dar muzeów Wielkopolskiego
c11 ·1.;u :11111.1 11111n1.;1111.u ·i1nn1111111,11111..u 11·•n ·111r

nową ąalerlę

obrazów

; Narodowego, które wykazują w ten
sposób dbałość o rozwój kulturalny
Kalisza.
Sprawa odpowiednich pomieszczeń
dla nowego muzeum, jak nas informuje Zarząd Miejski, zostanie pomyślnie
rozwiązana w najbliższym czasie. Miasto otrzyma wkrótce w 25-letnią dzier
żawę cały gmach pokadeckich koszar
przy ul, Kolegialnej, w których po prze
prowadzeniu koniecznego remontu znaj

Kongres Z!ednoczeria - fundamentem lepszego iutra wsi
Wypowiedzi

chłopów

jedności

polskiego ruchu robotnicz;ego

Kongres Zjednoczeniowy jest wielkim przeżyciem całego narodu i każdego
człowieka pracy. Tę radosną chwilę dla klasy robotniczej przyjęło również
z wielkim entuzjazmem chłopstwo. Każdy chłop, partyjny czy bezpartyjny
zdaje sobie sprawę z dziejowej doniosłośd tego aktu.
Oto jak przyjęli zjednoczenie partii robołniczYch synowie chłopscy - słu
chacze dWumiesięcznego kursu rolnego zorganizowanego przez ZSCh \V Woli
Błędowej.

TOW. KUBERA, syn małorolnego chać przemówienia tow. Bieruta, ogarchłopa z Sadowca, powiatu wieluńskie nęła nas wielka radość, że można było

go, oświadcza:
- Mówię w lej chwili nie za siebie,
ale również za moich kolegów i towarzyszy. Jestem starym partyjniakiem,
należałem do KPP, potem po wyzwoleniu do· PPR-u obecnie jeste:n w ZjedPrzemysłu
noczonej Partii Robotniczej. Tu, na naOddział w Poznaniu
szym kursie w Woli B!ędoweJ nie ma
rozbicia, wszyscy są jednej myśli Pododdział w Kaliszu
wszyscy jednakowo czują. Kledy urzą
ul. Podwale Nr 8 (koło Rynku) Tel. 13 dzaliśmy akademię w dniu 15 grudnia
-xxxku czci Kongresu Zjednoczeniowego,
.
.
l 'OLECA wszelkie artykuły chemiczne, nie spodziewaliśmy się zupełnie, że ko·'Jttóre posiada na składzie jaK: le~ z SL-u sprawią nall'! miłą. niespopotaż żrący, siarczan glinu (dla ~z:~n~ę ..Zadokumentowali swoJą pr~yJazn 1 więzy n:is łą('zace, wrę('zaJą('
•
l k
,) k
was m e 0'!"~ sp0 z~-1 nam, towa~·zyszom, pięknie wykonany
~arb arn
czy i octowy, barwnJki: Rubin. up0minek - symbol jedności. Wzruszy
Victoria, Czerwień trwała, Barw- to nas to do głębi.
1271 Gdy poszliśmv do świetlicy wysłun;ki A W . Ponso itp.

Centrala Hand/owo
Chemiczn€

o

w naszej Ojczyźnie, tej
nowei - prawdziwie naszej Ojczyźnie,
o jakiej od dawna marzyli bojownicy
ruchu robotniczo - chłopskiego ..
OB. GABRYSZEWSKI z gminy Une
wel, pow. epoczyńskiego, posiadający
1,6 ha, członek Stronnictwa Ludowego,
mówi:
- W szereg' SL-u wstąpiłem w
1945 roku, dlatego, że będąc w obozie
oświęcimskim, więziony przez okupanta, widziałem i odczułem na własnej
skórze, jak postępują byli obszarnicy
; wszelkiego rodzaju kapitaliści Ci pa·
nowie nawet w obozie odnosili się do
nas, chłopów mał orolnych i do robotników wręcz wrogo . Po wyzwoleniu na·
wiązałem kontakt ze Stronnictwem Lu·
dowym i obecnie jako czlonPk tego
stronnictwa pragne oracować dla dobsię zjednoczyć

ra biedoty wiejskiej.
Kóngres Zjednoczen iowy brat11 ic'r. ·
nam partii robotniczych witam entuzj..,
sty('znie, bo Wiem, że to jest fundl:lment
pod budowę Nowej Polski Ludowej
i tak w te; chwi\ 1
Życzyłbym sobie aby równie?
myślą masy chłopskie PSL i SL złączyły się w ic rlt1l1 nartit;
Jestem typowany z ramien ia 7.SCh. n;.
instruktora powiatowego w naszym P'
wiecie. Zdaję sobie sprawę. ze na na
szym teren:e panuje ieszcze duże nie
zrozumienie i konieczny będzie wiel 1:
wklad pracy na odcinku wsi 0poc7y ń·
skiej . Uchwały Kongresu wska7a n nrr
drogę i ułatwią naszą pracę . ·
TOW. BURSKI ze w<:i Os•ny. p"w
task·ego - „Tak samo i"k • m ni E>, tal
I wszystkich kolegów r l· ' ~w 'lcr::irn r
o:-enfuziazm z okazj . zi "„~
· .~~
tii robotniczych. J al<•
stów ofrodka Wol• Ble·'
ność obesrwowania m
czeństwa w gminie nr
0

będę

gołosłownv .

k ·P~'

wszyscv chłopi z I Pi gm ;nv '"' · :„
sprawę z don iosło~ci K'l n _gr("'" ~ • , ·
czen owego i •viele nadziei weri 1
daifl

Str. 10

PAIQ"STW. TEATR WOJSKA POLSKIEGG
w Lodzi, ul. Jaracza 27
Dziś o godzinie 19.15 popularna komedia czeska Jana Drdy pt. .,Igraszlti z diabłem" w reżyserii Leona. Schillera. Zespół

t~orzą:
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Fii~wska, żv,.,..kowska. :ęartosie.-
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•
k
•
•
ł~b~skE.r~~;t:i~l.~:i~~s1~Lo~~~~~\~ij nie Pft,WIO o s"'e„ p1•sc~·
arzom ''
o n1arza
'f
lłlo dOr.!iZUUl~h.ł6D

wicz. Puchmewska, Sk•··- ··-' ;:i. B1ernack1,
Bolkowski. Borowski. Dejunowicz, Dy-

~
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Wł

j

ciechr"W'8k:i. Woźniak. żukowski i sh1chacze
U
•
PV/ST. Opracowanie muzvczne Tomasza
0
(Od
Kiescwettera i WłRdysb.w<i p„„.,.1")•vskie- I
wysłannika „Głosu )
p;o. dekorPrie i l, ~ -· ·. ...
Otto Axer1.
Z niewielką nadzieją na zwycięstwo jecha- swym spokojem i opanowaniem podczas wal
Tańce w ukfadz;e Jadwi"'"i HI"'llie·.vickiej. li pięściarze „Włókniarza" do Warszawy. ki. Walczył ostrożnie i bardzo przytomnie i
„Gwardia" warszawska w przeciągu dość w żadnym wypadku nie zasłużył na remis.
TEATR „MELODRAM"
krótkiego czasu zgrupowała w swych szereul. Traugutta 18 (gmach OI\:ZZ)
gach czołowych pięściarzy warszawskich
KAZIMIERCZAK
wzmacniając swój skład jeszcze, starym
Je
Dziś o godz.inie 19.15 „Gody wesc'.::2"
TEŻ POl{PIŁ SPRA WĘ.„
widowislr0 111d::-·,ye w p]c• ~ -'1 -: ~ i ,....,.;.„~ - r ·' wciąż bezkonkurencyjnym na naszych rmKazimierczak dowiódł wczoraj, że pomimo
J_,„............ ""-l. . ~ll~r-::t. r '-"' .. _, . . , ......·,
gach. Szymurą.
serca do walki i dużej odwagi i odporności
Gdybyśmy
wywalczyli
wynik
remisowy
cpiera się na ·m">tvwach obr.,.edowvch. teksna ciosy daje się zasugestionować nazwitach mó,,..rirmvch. ~njp•w>f'h i t:>ń""' ~li znra - mówił przed meczem prezes ŁOZB ob. Stę skiem swego przeciwnika. Mniejszy od niego
pień
bylibyśmy
zadowoleni.
Niestety
wyza.nv"h z lunnv:,..,m ob„u•~- .... ~ .... ~.i:·1ri "IP-·
o dwie głowy Sobkowiak i to ten Sobkosela i dożvnek. Komoozvcia- m11?."<'Zna Wła niku tego łodzianom nie udało się zdobyć. wiak, którego czasy świetności przeminęły
tJui:;J„'(~?"ł lł.''""f"'l;o'~,„to1.!„_"l ; T7,_,_:~; .... - .... „
Łodzianie
poniP-śli
porażkę w tak
~i_
wysokim już dawno, potrafił jeszcze znaleźć sposób na
korskieg-o, tańce BarbaT'1 FiieV'!::kit>i . ko· stosunku, o jakim nikomu z nas - mówię naszego ,.zabijakę" i dobrze dał mu jeszcze
stiumv i dckor::ici" r-· • · - - ~ ro-~' - '"'-'e szczerze - nie śniło się nawet. Sądzili~mv. odczuć siłę swego ciosu, atakując. go główni<:?
że wynik będzie się
zamykał w
granicach z doskoków.
go.
10:6, 9:7 dla gospodarzy, a tu łodzianie zeTliiATR „OSA"
szli z ringu pokonani 3:13.
1
Traugutta 1 <w sali „Svreny")
KA WCZYS°SKI BYŁ BEZRADNY
Czy tak wysoka porażka była zasłużona?
Codziennie o rn 30. w niedziele i święta
WOBEC KOMUDY
Naszym
zdaniem
wynik
powinien
brzmieć
o 16 i 19.30 koine<l;„ muzvCZT\a nt. „Porwa- 12:4 dla „Gwardii". i;dyż l\lfatecki wedłu~
Najwięcei sp.od~iewaliśmy się wszyscy po
nie Sahinek" z .T. We~vnem. T<r"""' C':>"nna nas nie przegrał z Szatkowskim <Gwardia). wal~e ~awc_zynsk~~go z Ko~udą._ Niestety,
od gcdzim.v 10 bez przerwy, Tel. 272-70.
Poza tym nie możemy kwestionować żadnego łodz1~nm tez zaw10dł. v.:czora1. Nie przeczY_werdyktu sęd:i:iowgkiego.
I my.. ze z Ko,i;nu~ą me Je~t . łatwo walczyc,
Państwnwv Teatr Pow„zechn:v
Pięściarze „Włókniarza" na ringu warszaw gdyz „Ar:itoś. n~e tylko, z~ ~est starym wy11 Listovada 21
skim stracili około 50 proc. swoich warto- g;:i, a!e 1 p1ęśc1arzem um1e1ąc~m . ń-?skona~e
Codziennie o g-odzinie 19.15 dnsko""'ł ·1 ści. Dość szowinistyczna publiczność war- pe~zyc S\"".Y~h m~ods.z:vch przec1wmkow na!SR.tyra I . Erenhurga pt. „Lew na placu".
szawska. której zebrało się około 3 i pół ty- ró~norodn1e1szym1 trickami. Rat;>towne ?rze.]Passepartout ważne.
siąca odebrała widocznie animusz młods;i;ym śc1a z. defensy~ do ofen~ywy 1 zup~łme me
i mniej obytym ringowa zawodnikom, gdyż spodz10wane (me svgnahz?w~ne) ciosy tak
Teatr K11mt>raln-v Domu tołnił'rza
Dwa punk y dla łodzian zdobył jedyni.
przede wszystkim zawiedli oni.
odeJ:>rały po!11yślune~ łodzia.nmowt, ~e
pod
ni. DaszyńskiP~o 34
Trzęsowsk1 ..•
komec walki zupełnie stał się bezradnym.
Dziś i codziennie o godzinie 19.15 sżtuka
KARGIER BYŁ PIERWSZY
KOLCzyŃSKI TRZECI RAZ
T. Rattigana „Kadet Winslow". Udział bio
Kargier miał przeciwnika. którego ookoTRZĘSOW~KI.EMU BRA~ IC~>ND.~CJI.
NOKAUTUJE SZCZAPIŃSKIEGO
rl'l: ~·~··'-'-· - · ~· . „ .
nanie leżało całk0wicie w jego możliwoś
Jedynym
pięściarzem ,.Włokmarz~ • ktory
Szczapiński
w walce z Kolczyńskim stał
Edward Dziewoński. Irena Horel'ka. Wan ciach. Niestety łodzianin nie mó!!ł ";ę zdobyć
da Jakubińska. Janusz Jaroń Halinq Ko. na wiek";i;a sz~·bko~ć. Je,e;o ciosv bvły za wol zdobył dw.a punkty, b"'.ł. Trzę.s~wsk1 ~alczą- 1 na straconej z góry pozycji. SzczaR_iński prze
wczora1 w wa:ize. połsr~~~1e1. Z~ci~stwo , grał wczoraj trzeci raz z' „Kolką" przez k. o.,
ssob11dzk::i.Anc1rzei Lanicki. Adam Mik0la ne, toteż chociaż pr7ez wszystkie trzy star- cy
n'.'1d To!11czyns~im. „Miś. n;a glo:wme d? tym razem jednak przez k. o. techniczne, gdyż
il'v,,rski i Konst<1ntv Pagow:::ld. ReżvioFri'I cia jak nparty koziołek parł naprzód Pato- swe
zawdz1ę~zema S\':'e.1 większe) s1~e fizyczne). na 3 wstał, ale niestety po prawym sierpie
Rrwina Aicera. Dekoracie i kostiumv Włn. ra z defensywy miał ·zawsze czas na kon- Kondyc)a natomiast
Trzęsowsk1ego pozostaKolki" nie był już zdolny do dalszej walki
dvsłAwa D<ts:i:ewsldego K<>5a czynna od 11 try.
wia b. wiele do życzenia. W trzeciej rundzie "
·
do 13 i od 15. Tel. 123-02.
Tomczyński zupełnie wyrażnie górował nad
MARTYNELISOWI
BRAK
SERCA
MATECKI ZOSTAł, SKRzywnzONY
„Misiem" i dzięki lepszej kondycji starcie to
Na Martynelisa, gdy znalazł się w ringu
Na.ikorzvstnieisze bodai wrażenie oozosta- wygrał, co jednak wobec przegrania dwóch naprzeciwko
Archackiego nie bardzo liczywił PO ~'>bie na widowni warszawskiej Ma-1 pierwszych starć nie mogło mu przynieść
liśmy. Warszawianin był naszym zdaniem za
tecki.
Matecki
zaimponował
warszawiakom
zwycięstwa.
ADRIA - .. Cyrk"
dobrym technikiem, aby dać się złapać na
g-0tf,z. 15.30. 18. 20.30. w niedz. 13
silny wprawdzie. alę bardzo prymitywny
film d"zwolonv dla młndzieży
cios łodzianina. Nie przypuszczaliśmy jednak
nigdy, aby łodzianin, będąc zupełnie zdolnym
BAŁTYK „S3motny żagiel"
dalszej walki, zrezygnował z niej po
godz. 16. 18 30, 21. w niedz. 13.30
Waga musza.:
dwóch pierwszych rundach. W trzeciej rundzie do
dwóch starciach. Poddanie się Martynelisa
film nied'}zwolonv dla młodzieży
Kargier (Włókniarz) przegrał na punkty z łorlzinninowi zabrakło kondycji na odnarcie pozostawiło
złe wrażenie, tym
bardziej, że
codziennie zmi::in~ nrog-ramu
Patorą. Łodzianin parł przez całe trzy rundy ataków finiszu:iącego war11zawianina. Walkę wy
Archacki nie jest przecież przeciwnikiem,
BAJKA -- ..Mhdzi idą"
do przodu, ale ~o chwilę nadzie\\·ał ~ię na kon- c;-ral jednak łodzianin.
którego ciosu mógłby się tak bardzo obal!'odz. 17.30. 20. w niedz. 15
try warszawianina. a w trzecim starciu nie po
Waga średnia:
wiać.
film dozwolonv dla młodzieży
Szczapiński CWł6kniarz) przegrał przez k. o.
WALKA DWÓCH MISTRZÓW POLSKI
GDYNIA
..'Pr.)gram aktualności kraj. trafił się uchronić przed jego groźną. praw~
prostą. Kargier był wyraźnie za wolny.
techniczne w pierwszej rundzie z Kolczyńskim.
No, a teraz Jaskóła. Mistrz Polski w wai zągr. Nr 4:3"
Waga
kogucia:
Początek łodzianin miał niezły. Szedł śrniało i dze ciężkiej zetknął się wczoraj z mistrzem
p.ndz. 11. :I 2. 13. 16. 17. 18. 19. 20; 21
Matecki (Włókniarz) zremisował z Szatkow- kilka razy nawet trafił „Kolkę' ', ale wkrótce Polski w wadze półciężkiej Szymurą i trzeba
HEL (dla młod7.;e:l:v) - •. Dzieci ulicy"
skim. Po 1 rundzie bezbarwnej, w dalszych'. Kolcz~·ński zap~dził go do rogu i krótkim pr"1 przyznać, w pojedynku tym wypadł nieźle.
g-odz. 1 ''l.30. 18 2(),30. w riiedz 13
starciach Matecki wygrywa wszystkie zwarei:i. wym sierpem w szczękę zwalił na liny. Szcza_ O zwycięstwie Szymury zadecydowały naPOLON! A .. KrP70-wnik Wareg"
szym zdaniem, ostatnie sekundy w trzeciej
W 3 Atarciu Szatkowski rozpoczął finisz, ale piński wprawdzie wstał, ale „groggy' '.
godz. 16. 18.30. 21. w niedz. 13 30
rundzie, gdy rozwścieczony eks-poznaniak
hfatecki bardzo przytomnie wyłapywał luki w I Waga. półciężka:
filrn do7molonv dla P'1~"„7'"ŻV
jego gardzie i każdy cios kontrował. Remis 1 :Martynelis (Włókniarz) poddał się po 2 run· przydybał Jaskółę w rogu i kilkoma seriami
cnd'T.iennie zmw-n" oroa-ramll
krzywdzi łodzianina.
dzie Archackiemu. Łodzianin odrazu polował na odciął mu oddech. Gdyby nie gong, z łodzia
MUZA - „Cv.arod:deiskie ziarno"
Waga. piórkowa:
cios, ale niestety, nie chciał mu on wyjść, ninem mogłoby być źle.„ ale jakoś gong przy
godz. 18, 20 w niedz. 16
Kazimierczak (Włókniarz) przegrał na ?Unk- gdyż łodzianin bił za szeroko i. zupe.łnie. nie szedł w porę.
fil,.,, ~ ------ 1 --~„ c'll. ,.,,)"~ . • ·••
ty z Sobkowiaki<'m, który miał głośny doping umiał utrzymać dystansu. Poddame się ~ego
NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE
PRZFDWTrt~Nll'1 .. Tc~ó:t"7"
widowni. W trzecim starciu obaj otrzymali na sprawiło wielką niespodziankę.
1?"0dz. 17.30. 20. w niec'lz. 15
Czy łodzianie mają jeszcze szanse na do~
pomnienia za trzymanie. Walka ta stała na
film -io?.Wolonv dla młotłzieżv.
Waga ciężka:
stanie się do pierwszej ligi?
ROPn'{']\TTT{ _
. K()n"."i11szek"
dość wysokim poziomie.
Jaskóła (Włókniarz)
przegrał na punkty z
Pomimo całej sympatii jaką żywimy do
inaz. 16. 18.30. 21. w ni.,dz 13.30
Waga lekka:
Szymurą. Jaskóła walczył dobrze i z sercem „Włókniarza", sądzimy, że będzie to sprawą
film dozw()trrriv dl"l młodzieży
K~wczyński (Włókniań':) przPgrał na punkty wygrywając nawet 2 rundę. W 3-ej Szymura niezmiernie trudną. „Gwardia" warszawska
ROM.\. - .. Pi„śń taigi"
z Komudą. 1 rundę Kawczyński miał niezłą, rozpoczął ostry finisz i dzięki kiiku seriom w dzisiejszym składzie jest najpoważniej
w nastfpnych przewagę miał już Komuda. Kaw- J?Od koniec spotkania rozstrzyga walkę na swo szym kandydatem na mistrza Poiski. w Ło
P'"dz. 17. 20. w niedz. 14
film dozwolonv dla młodzieżv
czyń~ki pod konirc walki zupełnie zesztywniał. Ją kor~yść.
,
.
,
Idzi ,.Włókniarz" z pewnością poprawi wczoREKORT) - .. 7:„kazane oioi;pnki"
Waga. półśrednia.:
W rrngu sędziował Wr6z (Poznnn~ na pu~k- rajszy wynik, ale wątpimy. aby go mógł odTrzęsowski (Włókniarz) wypunktował Tom· ty: Skocz (śląsk), Matura (śląsk) 1 Urbamak wrócić. chociaż w boksie różnie bywa.„
p.r:dz. 18. 20.30. W niPd7. 15.30
film d0.ziNolon•1 dla mło<h:ieżv
czyńsldr!!o. zaprwniając
,obie zwycięstwo w (Poznań).
<Kr.)
STVJ OVllY - . 8ad N:>rodów"
g-odz. 15.30. 18. 20.30. w niedz. 13
film dozu1nlonv dl:> młndziP7•1 od \at 16
S\VTT - .. 7".,....., •mt KłoW>w„'~i"
j!odz. 18. 20.30. w niedz. 15.30
w••bra11 ;uż
zarząd
film niedoz.wol()nv dla młodzieży
TF.C7 A - „!(rnlu1+it"
. W dniu wczorajszym odbyło się roczne
Pozbawiona zupełnie kvnkretnych pod- wią: por. Półtorak, kpt. Leja, Markowski,
gnrlz. :16 18.30. 21 •v nhdz. 1'.\.30
j' walne zebranie ŁOZLA.
Nie wzbudziło staw krytyka Pawłowskiego w stosunku Bajorka (Kuratorium). Kulawik oraz 2-ch
przedstawicieli akademików. Do komisj:.
rewizyjnej wybrano: Szafrańskiego, Beteż dziwpego, że tylko około 30 osób było Fizycznej Nonosa, który z urzędu energ:- rezę i Zakrzewskiego.
Z dniem 11 Xll 1948 rświadkami wczorajszych debat. Ze spra- cznie zaprotestował przeciw tego rodzaju
Na zakoticzenie przewodniczący zebrawozdania ustępujących władz dowiedzie- , wyczynom".
n:a zaapelował do zebranych aby pamię
liśmy się, że ŁOZLA urządzi'o w ubiegOdtąd zebranie prowadzone było już tali o rezolucji, uchwalonej na zjeździe
tym sezonie 19 :mprcz. Ogółem zarejestro- w spokojnej atmosferze.
sportowym w związku z Kongresem Zjedwanych zowodników w okręgu łódzkim
Po krótkiej dyskusji nad sprawozda- noczeniowym, życząc jednocześnie owocprzenies•ono zostało do nowego loko!u
jest 439, w tym 125 kobiet. Stosunkowo niami, zebrani udziel:li absolutorium ustę- nej działalności nowo wybranym władzom
ŁOZLA.
'l riajlicznieisze sekcje lekkoatlety~zne p~- pującym władzom.
•nada LKS, dalej RKS, a na trzecim m·er
Prooonowana lista nowego zarządu
;cu znajduje się PKS z Pabian'.c, który ŁOZLA przez przewodniczącego, została
:eż wykazał najżywotniejszą działalność.
przyjęta przez aklamację.
łódzka zwvciąża
OBECNE 'l'ELEFONY~
Brak ludzi do pracy spowodował usterPrezesem został
długoletni działacz
k
W finałach ogólnopolskich mistrzostw
'.d w pracy ustępujących władz. Nie zdo- sportowy red. Szumlews i, wiceprezesa- YMCA - padły następujące wyniki:
136 91
Centraia
ano między innymi przygotować dyplo- mi: w:zytator Kwiatosiński, reprezentu130-Aó
Dvrekto• De!egoturv
mów dla zawodników. Po raz p!erwszy w jący Kuratorium ,por. Półtorak (Gwardia)
Siatka męska:
historii lekkoatletyki łódzkiej rok zakoń- oraz zarezerwowano jedno miejsce dla
Łódź-Warszawa 3:1.
257-93
Wydział Adm nistracvinv
czono bez deficytu z saldem około 70 ty- przedstawic'.ela wojska, sekretarzem wy-,
144-18
:.ięcy złotych . .Jest to jednak zasługą Woj. brano: Góralównę (Kuratorium), skarbniWydział Fin.ansowy-Ksiegowost
Koszykówka męska:
Urzędu Kult. Fizycznej, który dał subsy- kiem Świątczaka, gospodarze'Tl Łódź-Kraków 45:24 (30:13).
DYREKCJA
. . sto łowym Lutrosiński <Vlrocław)
dl..urn w kwoci·e 50 - tys'ęcy zł. Poruszana Trzcińskiego (Włókniarz). Wydział spraw i w t ems1e

spedalnego
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Kom:sje sportowa stano- przed Warszawa i Krakowem.
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Bilans ';IOSpodarczq den1okracjl ludowej

wytyczne 6-lethiego , planu
I

Przemówienie tow. Hilarego Minca na 1-szym Kongresie PZPR
ciąg

w zasadzie dostawę niezbędnych dla roz- nych, Wysiłek włożony w odbudowę buReasumując:
woju gospodarki żywności. surowców i u- dynków, mostów, jezdni, urządzeń użytecz
del mięsem jest jes:?cze źle zorgsniZ-Owa·
Nie bacząc na szereg poważnych wad rządzeń inwestycyjnych. Decydującą rolę ności publicznej, przemysłu itp., wystarny, oo _powo~uje m?żliwość objawów spekuli;-.cy3nych 1 dotkhwe zakłócenie dystry· nasz handel zagraniczny wydatnie prze- odegrały tu systematycznie rozwijające czyłby do wybudowania w ciągu czte•
. kroczył poziom przedwojenny i zapewnił się stosunki handlowe polsko-radzieckie. rech lat od nowa miasta - wielkośd Kra·
bUCJJ,
kowa. Dzięki temu. olbrzym'.. emu wysiłko
Handel zagraniczny
wi Warszawa jest dziś miastem nie zylko
żegluga
dumnej przeszłości, - ale pięknej i twórW 1945 r. nasze obroty zagraniczne w
Komunikacja kolejowa szybko wyrów-1 wie 917 tys. ton przeładunku w stosunku czej teraźniejszości i jeszcze piękniejsze) i
st~unku do okresu przedwojennC'-~O wy- nała olbrzymie zniszczenie
wojenne, co do 16.300 tys. ton w r. 1938, osiągnął w r.
bardziej twórczej przyszłości.
nosiły zaledwie 7,7 proc., w 1946 r. - 29.1
dało możność poważnego przekroczenia w 1948 - 16.350 tys. ton przeładunku, przeproc., w 1947 r. - 58,1 proc„ a w 1948 r. 1948 r. poziomu przedwojennego. Przewóz kraczając poziom przedwojenny.
Obok c.,Ibudcwy Wa.rszawy doniosłym
- przekroczyły już poziom przedwoienny to~arów w milionach tono-kilometrów wy
zadaniem Planu Trzyletniego była odREASUMUJĄC:
osiągając 115,3 proc. obrotu z roku"' 1938
Rozwój naszej komunikacji lądowej i ?udowa Ziem Odzyskanych oraz złączenie
w 1948 r. 26 tys. w,· stosu!lk~ do
R?z~ój .ten postępował szybko, a szcze: nosił
22:~00 w roku 193~. Przew,oz pasa_z,erow w urządzeń portowych, .edł w zasadzie ich z Polską Centralną w jednolity orgagolnie silny wzrost, bo niemal dwukrotny nuhonach osobo-kilometrow wymosł w r. równ~legle do rozwoju pr.o dukcji i handlu, niz~ polityczny I gospodarczy. To olbrzyna. odcinku rocznym nastąp:'.ł w r. 1948, 1948 - 19 tys. w stosunku 7.500 w r. 1938 ułatwiając pomyślny rozwój całości gospo mie zadanie w podstawowych za_rysach
dzię~i wzmożonej działalności w tym za·
zostało wykonane. Na Ziemiach Odzyska·
Porty, które w r. 1945 osiągnęły zaled- darki.
kresie. W przeliczeniu na głowę ludności
nych mieszka dziś 6 milj. Polaków w tym
wzrost obrotów zagranicznych wypada je5 milj. nowo-osiedlonych. Pańsn.:o pr-zypracującej
ludności
Położenie
szcze lepiej, bo w stosunku do okresu
szło z ?gromną pomocą os:edleńcom, przeDodatkowe oscby pracujące powiększa zm:czagc na inwestycje na Ziemiach Odprzedwojennego wskaźn:'.k wynosi w bież.
Rozwój naszej gospodarki, a zwłaszcza
r. - 167. W r. 1948 obroty handlu zagra· przemysłu, spowodował znaczny wzrost ją wydatnie budżet rodziny i podwyższa zyskanych w ciągu lat 1946-47 i 1948 bli·
niczego osiągnęły 1.081,2 milj.
liczby pracowników najemnych. W 1933 ją jej poziom materialny.
sko 1,5 miliarda z,ł. przedwojennych,
Szybki i pomyślny rozwój łiandlu za· roku liczba pracowników najemnych, za- O ile zarobki robotników fizycznych
W .cał?kształcie inwestycji inwestycje
granicznego zapewnił gospodarc~ narodo· trudnionych poza rolnictwem, wynosiła przewyższyły realny poziom płac przedna Ziemiach Odzyskanych wyniosły w r.
• wej możliwości rozwoju. Kraj otrzymywał 2.733 tys. W połowie 1948 r. liczba ta zwię wojennych, o tyle pracownicy umysłowi
1946 - ponad 26 proc., w r. 1947 - ok.
żywność w okresie, gdy nłe mógł jej wy- kszyła się do 3.534 tys. Pracownicy ci sta- poziomu tego jeszcze nie osiągnęli. Jed3~ proc., a w r. 1948 ok. 38 proc. Dźwig
ludnoś
ogółu
proc.
8
ok.
r.
1938
w
nowili
iloś·
wzrastające
otrzymuje
produkować,
zarobków m ęty został z gruzów przemysł z:em Od·
nakże stosunek przedwojenny
ci zagranicznych surowców oraz maszyn ci, w 1948 r. - 14.6 proc. Zjawisko tak po- pracowników umysłowych i fizycznych
zyskanych, które~o produkcja stanowi u
i innych artyku!ów iriwestycyjnych. De· ważnego wzrostu pracowników najemnych, był krzywdzący dla tych osatnich i dlabież. roku ok. 22 proc. całej państw6wej
stanowi
większość
cydującą rolę w pomyślnym rozwoju han· z których przeważającą
tego osiągnięcie przez pracowników urny produkcji przemysłowej, przy czym dla
dlu ·zagranicznego i całości naszej gosoo· klasa robotnicza, należy traktować, jako słowych przedwojennego poziomu zarob- energii elektrycznej procent ten wynosi
dark'. odegrały stosunki handlowe z ZSRR, niezmiernie pozytywne, gdyż oznacza ono ków będzie musiało trwać dłużej. Przekro
i umacnia pozycję czenie przez robotników fizycznych pozio 3!, dla węgla - ::2, dla wagonów pod wę
dzięki którym mogliśmy otrzymać po wy· wzrost proletariatu
giel - 70. Odbudowana została gospodarzwoleniu i otrzymujemy obecnie surowce klasy robotniczej - przodujacej i najbar- mu zarobków przedwojennych nie odbyło
ka rolna. Zaorano i obsiano ok. 3 milj.
narodu.
i artykuły, potrzebne dla uruchomienia dziej postępowej części
się wszędzie równomiernie i w okresie po
ha ~łogów. Odbudowano porty w Gdań•
; rozwoju przemysłu. Dzięki ZSRR otrzy•
Wzrost ten komplikował jednak trudne .wyzwoleniu wytworzył się szereg, niczym
sku 1 Szczecinie i uruchomiono małe por·
mywaliśmy na dogodnych warunkach w zadanie podniesienia poziomu materialne- nieusprawiedliwionych
dysproporcji w ty zachodnie. Dzięki temu olbrzymiemu
latach ostrego deficytu żywnościowego, go robotników i pracowników umysło płacach poszczególnych grup pracowniwysi_łkowi Ziemie Odzyskane stanowią jezboże. · Dzięki ZSRR uzyskaliśmy solidną wych, katastrofalnie• obniżonego wskutek czych. Wymagają one szybkiej likwidacji,
dnolity z Polską, harmonijny· organizm
bazę dla industrializacji kraju w postaci wojny i okupacji. Wyjątkowo niski w 1945 lub choćby złagodzenia.
co zadokumentowała dobit·
gospodarczy,
szybko
się
zaczął
zarobków
poziom
roku
ostatniej umowy o dostawie na warun·
nie Wystawa Ziem Odzyskanych.
mało
i
materialna
sytuacja
Również
1946,
r.
w
Już
podnosić.
systematycznie
i
kach kredytowych, artykułów inwesty'·
REASUMUJĄC:
cyjnych na sumę 450 milionów dolarów. w czerwcu tego roku p,rzeciętny miesięcz- i firedniorolnych chłopów poprawiła się
Podstawowe zadania Planu Trzyletnie·
gło
na
r.
1948
w
np.
Tak
istotny.
sposób
w
przemysłowych
robotników
zarobek
ny
Stosunki handlowe z ZSRR )pozwalają
go w zakresie odbudowy Warszawy i Ziem
nam skutecznie bronić się przed imperiali- wynosił 7.873 zł„ z czego na gotówkę przy wę ludności rolniczej przypadało 1 5 ha Odzyskanych są pomyślnie wykonwane,
'roku
w
gdy
podczas
rolnych,
użytków
W
reszta.
naturalia
na
a
zł..
3.258
padało
stycznymi próba.mi podporządkowania naha, co oznacza wzrost zaszej gospodarki narodowej, dyktowania czerwcu 1948 roku przeciętny zarobek wy 1938 tylko 1,1
ziemię o 30 proc. Polepszaw
opatrzenia
przygotówkę
na
czego
z
zł.,
13.642
nosi.I
Finanse
nam upokarzających kolonialnych w8J'on·
padało 8.614 zł. W miesiącu tym zarobek ją również sytuację materialną chłopów:
ków, dyskryminowania naszego handlu stanowił 172 proc., wypłaty · zaś gotówko- likwidacja przedwojennego zadłużenia, ko
~adan:a ~ans~w w okresie po wyzwozagranicznego.
we 265 proc. w stosunku do czerwca 1946. rzystny dJa mało- i średniorolnych gospo- leruu były niezmiernie skomplikowane i
Obrót handlowy z ZSRR, który w roku Tempo wzrostu płac pracowników najem- darstw układ pod:ltku gruntowego, zmia- ~dpo"'?edzialne. Trz<:?ba było dostarczyć
1938 wynosił wskutek zbrodniczej polity· nych we wszystkich dziedzinach gospodar na stosunku cen artykułów rolniczych i srodkow na wykonanie Planu Inwestycyjki rządów sAnacyjnych, ku wielkiej szko- ki było jeszcze większe, gdyż przeciętny przemysłowych na korzyść rolników i n~go na odb~dowę i r~zbudowę gospodar·
dzie Polski, zaledwie 0,4 proc. całości ob- zarobek wynosił w czerwcu 1948 r. - szereg innych czynników, wynikających z ki narodo~eJ. Wydatki na ten cel osiągrotów zagranicznych - wynosi dziś 21,5 213 proc. w stosunku do 1946 roku. ,
warunków ustroju demokracji ludowej i nęły do dztś sumę 450 miliardów zł.
proc. Na ZSRR i kraje demokracji ludoTrzeba było dostarczyć środków na
Przy porównywaniu obecnego poziomu świadomej polityki rządu.
wej przypada łącznie 37,8 proc. naszych zarobków z przedwojennym, należy poza
rosnącę wydatki budżetowe, na szko[nicREASUMUJĄC: .
obrotów zagranicznych. Tym niem.niej uwzględnieniem gotówki, naturaliów i zatwo, .oświatę, kult.ur.ę, opiekę społeczn•,
PO PIERWS
udział ZSRR i krajów demokracji ludo- opatrzenia reglamentowanego, m1'ec' na u...
rezultacie
' · ZE: dw k.
państwow•„
a d mmistrację
d rozwoju 1ecz.mc t w. o,
cało' ·
....
wej w cafości naszych obrot_ów zagranicz· wadze trzy zasadnicze czynniki: likwida- sła sci
·k·9wej wzro 'Y"OJS_k o itp. Wydatki te wyniosły 631 mi•
b ar I· naro
· 1·gospo
zn nasze3
nych jest jeszcze niedostateczny i powi- CJ a bezrobocia, przerzucenie przez rząd de n h acznie icz a pracowni
. najem- l 1ar·d'ow zł. Trzeba było dać pokrycie n•
. ow
.ł
1
nien być wydatnie wzmożony.
przez• cokl wzmocm
mokratyczny cięźa.rów ubezpieczeń społecz nayc i •noz„c
ro.sn.ące P ł ace,, wyposażyć tysiące przed·"
d ·
b ta · się · si a liczeb1
Nie bacząc na wzmagające się próby nych na pracodawcę oraz szeroki zasięa
·ł ·' · a d asy ro o n1czeJ, przo UJą- s1ę b iors tw panstwowych w kapitały ob·
·
„
dyskryminacji naszego handlu zagrarucz- akcji socjalnej i wczasów, nie istnieJ·ących ceJ si Y naro u.
:otow~. Trzeb~ ~yło finansować rozwija·
nego, utrzymujemy rosnące stosunki han- przed wojną.
PO DRUGIE: klasa robotnicza została Jącą. się. b~rzhw1e produkcję, obrót i kodlowe z licznymi krajami kapitalistycznyW rezultacie należy stwierdzić, że w uwolniona od klęski bezrobocia i niepew· murukac3ę 1 równocześnie trzeba było stać
mi. Ostatnio zawarliśmy układ z Argenty- czerwcu 1946 r. przeciętny zarobek robot- ności jutra, znaczna liczba członków ro- na straży wartości waluty. Zadania te fi·
ną, do którego przywiązujemy wielką waników fizycznych wyno!Jił ok. 65 proc. re- dzin robotniczych znalazła możnosc za· nanse mogły spełnić tylko pod warunkiem
gę. Prowadzone są w Warszawie rokowaalnej miesięcznej płacy przedwojennej, w trudnienia, co silnie podziałało dodatnio przepr?wa!1zenia słusznej linii klasowej,.
nia o 5-letnią umowę handlową z Anglią, czerwcu zaś 1948 r. zarobek ten przekro- na budżet rodziny robotniczej, ciężar skła- polega3ące3 na korygowaniu podziału · do·
której zawarcie winno się przyczynić do czyi już pozio'Tl przedwojenny. Biorac pod dr.k na ubezpieczenia społeczne został chodu narodowego na .korzyść klasy r<>o
znacznego powiększenia obrotów z tym
szczególnie silny, w rezultacie bu- przeniesiony 'Z pracowników na praco- hotniczej i pra<:ującego chłopstwa i na
krajem. Eksport nasz do krajów kapitali- uwagę
rozwijającego się y.rspółzawodnict- dawców, została s?:eroko rozbudowana ak- ograniczaniu · zysków elementów kapitali·
rzliwie
stycznych odgrywa coraz większą rolę w
wzrost płac między czerwcem c!a socjalna, stworzono instytucję WC2a· stycznych. Pomimo trudności, wyn.ikająpracy,
wa
ich życiu gospodarczym. Tak np. w bież.
cych z narowów starego aparatu, finanse
roku kraje te otrzymają od nas węgla za a grudniem bież. roku, sądzić należy, że sow.
• · ·
najostrożniej obliczony wskaźnik realPO TRZECIE: w rezultacie ciągłego coraz w~razrueJ wchodziły, zwłaszcza od
ok. 250 milj. dolarów.
nych płac pracowników fizycznych wynoRozwijając nasze stosunki handlowe z si obecnie 110,
w stosunku do okresu sta.łego i systematycznego wzrostu zarob~ ~asu „b1t"".y o hand;l'' ~a t?I"y tej jedykrajami kauitalistycznymi na zasadzie obu przedwojennego. Na poprawę sytuacji ma ków, poziom płac realnych robotnłków m~ słuszneł kl~oweJ polityki i temu na·
stronnycb kor:i:y§ci musimy raz po raz terialnej pracowników duży wpływ ma przemys!owych w sposób istotny przekro· ~ezy z~wduęcz~c fak!, ż~ Qper1;1jem! bud·
przełamywać próby dyskryminacji naszego jeszcze jedno ważne zjawisko.
~etami zamykaJącym1 s?ę nadwyzką, że
Likwida- czyi poz10m przedwojenny.
handlu zagranicznego. Celują w tych pró cja bezrobocia i łatwość znalezienia pracy
PO CZW ARTE: w rezultacie przepro· •nwest~cje, p~du~cj~ i obrót finansow11Jo
bach Stany Zjednoczone Am. Półn. Rząd powodowała, że każdy pracownik ma na wadzonei .reformy ·r olnej, oddłużenia rol- ~a~i8ą fi ez za cen, ze ~osnące płace zn~
tego kraju, który obłudnie proklamuje się swoim utrzymaniu mniej członków rodzi- nictwa i systematycznej polityki rządu,
~ nanso'Ye pokrycie. Te~u wreszci~
obrońcą wolności handlu międzynarodowe ny, gdyż większa niż nrzed wojną
ich zmierzającej do zapewnienia pomocy ma· :,~;':{y_ zawdzięczać utrzymanie wartośCl
go, usiłuje bezprawnie zatrzymać urządze
liczb!\ zarabia samodzielnie na utrzyma- ło· i średniorolnym chłopom sytuacja ma·
nia hutnicze zamówione przez nas jeszcze nie.
REASUMU}'ĄC:
Przed wojna na 100 robotników przy- terialna chłopstwa pra.cującego uległa
w 1946 r. i opłacone żywą gotówką w do- padało 144 członków rodzin na ich utrzy- ~stotnej poprawie w stosunku do okresu
Finanse polskie sprostały zadaniom
larach, wypracowanych ciężkim wysił manie, obecnie zaś przypada ich tylko 119. przedwojennego.
wynikającym z szybkiej odbudowy I roz:
kiem robotni~a i chłopa polskiego.
budowy gospodarczej i polepszenia się sy•
Obroty naszego handlu zagranicznego w
tuacji materialnej ludności pracującej
olbrzymiej większości realizowane są
utrzymując równocześnie w pełni wartoś~
przez sektor socjalistyczny. Udział handlu
W okresie po wyzwoleniu uczyniony Warszawt, jako stolicy, trwa nieprzerwa· waluty.
prywatnego wynosił w roku 1948-ym w zootał olbrzymi wysiłek w .celu wyrówna· nie praca nad odbudową miast.a. W laimporcie 0,6 proc., w eksporcie 1.5 proc. r·ia zniszczeń wojennych. Rzecz ,asna, że tach 1946 i 1947 nakłady inwestycyjne na Wykonanie planu 3-letniego
Do braków naszego handlu zagraniczne zr.ifzcirenia, które spowodrnll''lty zmn·E.-j- odbudowę Warszawy wynosiły ok. 10
go należy zaliczyć niedostateczną zaciętość sz',1 te całego trwałt-go m1j4:!rn narodo· proc. Państw{)'\.vego Planu Inwestycyjnego
Kończą~ bilans. rozwoj11 ~<>Spodarki po
w walce o zwiększenie eksportu, niedosta- wego Polski o ok. 38 proc., nie mogły być a w r. 1948 - 11 proc. Od r. 1945 wyda~ wyzwoleniu, nalezy odpowiedzieć na pyteczny udział obrotów z ZSRR i krajami całkowicie wyrówn'łne w ciągu 4-::h ~at. no w ramach Planu Inwestycyjnego, nie tanie, czy warunki zakreślone przez Plan
demokracji ludowej w ogólnych obrotach Wyrównana została jednak tak znaczna licząc innych środków, na odbudowę War· Trzyletni zostały wypełnione w c~agu roku
.
1947 i 1948?
zagranicznych, powolność w nawiązywa
miliał'dów zł. W przeliczeniu
niu stosunków z rynkami zamorskimi, część tych olbrzymich zniszczeń, że roz- szawy oJ<. 48
1947 z
roku
w
plan
wykonał
Przemysł
to
daje
W'arszawy,
\1\-Ó;! gospodarki i oplepszanie się sytuacji na jednego miemkańca
zwłaszcza południowo - amerykańskimi i
a w r. 1948 wykona
może odbywać się ok. 80 tys. zł. Z kredytów pąństwowych nadwyżką 3,4 proc.,
ludności
materialnej
środkowego wschodu biurokratyczną 9ęż
odbudowano w Warszawie ponad 2500 bu· plan z '!ladwyżką conajmniej 10 proc.
kość i powolność w :załatwianiu trandkcji szybko. Od chwili historycznej decyzji
~dalszy cią.e: na. str. 4-ej)
rzadu o utrzvmaniu całkowicie zniszczonej dynków. mostów. iezdni, urządzeń uiytecz
(dalszy

ze str. 2-ej
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do socjalizmu. :M:ożemy być 1 tego słusznie wielki program likwidacji kapitalizmu, znie-1 Dlatego doświadczenie Związku ltadzfee·
(Dalszy ciąg ze str. 3-clej.)
zasadnicze zwycięstwo sienia antagonistycznych kłas i zbudowania kiego, pierwszego kraju, który zbudował 10Rolnictwo wykonuje lub przekracza dumni, odnieśliśmy
cjałizm, posiada znaczenie dla wszystkich kra
socjalizl'nu.
dlatego, że:
•
b
·
·
l
0d · k
Wszędzie i zawsze, kiedy tę linię stosowa· jów, a podstawowe elementy bndownictwa
PO Pll:RWSZE: Jeste4my państwem <remocm u zasiewow, z iorow, popan. na
głowia koni i bydła, wykazuje natomiast kra.cji ludowt.j, w któr?m ob&lotia zost&ła. wla 1Hśmy trlengięcte - odnosilłśmy zwycięstwa. socjalistycznego w Związku Radzieckim znaj
odchylenia w dół od planu, jeśli chodzi o dza obszarników .i kapitalistów i ustanowiona Wszędzie i zawsze, kiedy nie, starczało nam dują zastosowanie we wszystkich krajach,
władza. mas pracujących, pod kierownictwem woli I ener~ii, czy dalekowzroc.znoścl na kon walczących o socjalizm.
trzodę chlewną.
R~umlellśmy wreszcie 1 stosowaliśmy w
W całości rolnictwo rozw13a się po· klasy robotniczej. Dlatego poprzez państwo de sekwentne stosowanie linii walki z kapitallzpraktyce lenlnowską zasadę o konkretnym
myślniej, niż to przewidywał plan. Plan mokracji ludowej masy mają możliwość nkrę- mem - odnosiliśmy por&zki.
W sumie mozemy powiedzieć z całym po- uwzględnia.niU odrębności błstorycznego l
przewozu towarów został przez Kolej~ wy ca.ć łeb wszelkim próbom nawrotu do ustroju
6_
czuciem słuszności, :ie linia walki z elemenkapitalistycznego.
'k 5
d
1n47
k
tarni kapitalistycznymi była drogowskazem ekonomicznego rozwoju I twóreżo stosując .,...
PO DRUGIE · W cl
proc., w
r. z na wyz ą
• onany w ""
Sodado
drogę
własną
torowaliśmy
zasadę,
w
to
się
. ągu całego okrelfu naszego całej 112.Szej dzia.lalności. Wyraziło
. ·
. tni ni
r. 1948 - 13 proc. plan przewozu pasaże- 18
Ilzmu b dącą specyficzną form"'„ zasadnłczeJ
i
e a .zacieśniallśmy szc.ze""- współprac"
'k 17 2
d
'
1·947
.d...,.
ze Zwiozkiem ..,.adziec-„kim, dzi"ki "po. sposób jasny na wszystkich odcinkach wiei- drogi • ęokreślonej
, proc., przvja.tti
!'. z na W'yz ą
W
•uvv dośwlaćłczenie
pr:tez
·
kl
"
....
""
"'
19
1948
o odbudowę i rozbudowę gospo. I mocy . kt6rego Polska mogła po_...ać j~ko pa„11 d ejklbitwy
,6 ~roc..
W r. .
Związku Radzieckiego.
j 1.
d
j j
p Iski
~
wi>o
Tr
1
•
~..:i.....
pvu;:,•a\vowe
, o e marsz o soc a nmu •
o
zyletme- · stwo demokracji ludowej i rozwijać się ku so. ar
zao.ama P anu
PO sŻOSTE: Opieraliśmy się na twórczej
PO PIĄTE: Kierowaliśmy się n.~adaml
go na kluczbwych odcinkach gospodarki cjaliztnowi.
marksizmu - leninizmu, rozumiejąc, że leni- energll n'las ludoWYch, a przede wszystkim
śm •
PO TRZECIE J
·
dt
l·
"'"
+---• u.,„.,.
I
redos'wiadczenia
uo•ólnieni·e
stanowi
nlzm
częścią.
Y ilkładOW'ł
este
:
·
są l'ea„izowane prze ernunowo.
s'cls łI\ Iącz
... ywa..,.my
k a.sy robot n i czeJ,
„
wielkiego demokratycznego, a.ntyimperialiscycz
nego obozu, n& którego czele stoi Związek Ra- wolucyjnego ruchu we wszystkich krajach, a noś6 1 masami I coraz konsekwentniej włą•t I" ty · •
O czyma k &pl a ~S CZDeJ dzi ki
Jego teoria I taktyka stanowi Jedynie slttsz- ~ltśmy szerokie masy ludowe do budownic
-.a
t wa gospuuarczego,
pozwoliło nam prze n•
ee · Oparcie"-oteten
•
coraz k onsek went n ie j WY
•
--. podstawę dla dzia.łalnos'ci proletarlacl•ich
zntobóz
ciWst~ć ·
8
Z aoran1cy
0
pałaliśmy te ogniwa aparatu państwowego I
imperialistycznym pró partii wszystkich krajów.
się "'u c
s
Rozumlell3my, że demokracja lu<l'Owa nie partyjnego, które- wyrodziły slę, odeszły ot!
Wyniki odbudowy gospodarczej są tak bom okrojenia naszej niepodległości i suwerenoezywiste, że uznawane są nawet w mało nośd, nau:ucenia nam marsha.llO'WSkiego dy- jest CZYmś skończonym i rozwijać się moze wałki z wrogiem klasowym I w ten czy inny
WY- spos ób przeszły na j ego pozycj e.
do socJ·a1•„mu
nas do rydwanu imperia jedvni•
· li stycz"' uktanda., zaprzęgnięcia
• h kapita
~L nam k ra~ac
•
u;
"
- J ~ " na drodze m"'rszu
k „ .
przYJaznycn
zmu amery a.uskiego i odbudowYW&nego prze pieraJi:.c elementy kapitalistyczne. Rozumieliś
"'
Opierając się na wyłuszczonych powymy, że tak, jak kapitalizm jest ,1eden w swo
nydi. Kiedy re>zpoczynatiśmy odbudowę, zeI\ imperializmu niemieckiego.
· 1
h
d
6.dz.
d h
PO CZWARTE: Prowadziliśmy nieprzer- jej treści we wszystkich kraja.cli, tak 1 je- · ·
prasa kapita1istyczna nie wróżyła nam po,,_ wan"„ walkę z e1e?Ill?nt ami k ap1·ta1·1st yczny- den Jest socjalizm wbrew kłamliwej socjal - ze1~ zasa ac ' p J iemy o nowyc wie - •
Wodzem·.a . Mo' wca cytu3·"'
... tu głosy p1'.,.„...
Iegeml?'.le 0 socjallźmle kich walk i nowych wielkich, historyczangielskich, które przedstawiały !<atastrO'" mi o poddanie ich kontroli, ograniczenie I demokratycznej
nych zwycięstw.
falny stan kraju w pierws~ych latach po wreszcie wypieranie - mając przed oczyma „wschodnim" I zachodnim".
. o
t

:i~?:i:0~~ł~a~i~:: ~ł~;:~im~:a:,~ 11. Zadania, związane z przedterminowym wykonaniem 3-letni.eeo Planu Odbudo.wy
ZaRończyć

wierzania, co do moiliwości wvkunania
przez Polskę przyjętych zobo.J1iązar1.
Jekżeż fna.czej pisze pod wpływem nleodpartycli fałdów prasa kapitalistyczna w roku 1948. Angfolskie pismo „The New States......an and Nat1·on" tak op1'suje ~ytuac3·ę w na
"
'
'"
wrażenłe, jakie odnosi
ktaju: „Ogóln'e
szym
się w Połt!ce po upływie 3-ch lat Gd chwili
zwycięsłwa euroveJskłego, można sformułować .jcdy.nie w ten . sposób, iż rany. zadane
przez woJn~ za.bTiznlaJą się wprost .cudownte„. ogiątnl-:cla Polski są nie tylko widoczne, ale Wprost 11.tewiarygodne. Anglicy, któ• rzy mieszkają w Polsce od r. 1945 Jednogłośnłe stwłerdzil.f, ~ prze<l trzema laty nłe od-

Analizując zadania,

przemysłu

wykonanie 3-letniego planu
jakie

w

ciągu

czekają w styczny stosunek do pracy, toteż Wllpćłzawod·

tr~ecim roku realizacji planu odbudowy, nic;wo .stało się w Polsce podsta.wową metodą

mowca rozpoczyna od przemysłu.
.
·
Pl
przemysłowi do r. 1949
cl k .. 0 26
.
. k
. stawiał
d an
~roc.
.
za ame zwię szema pro u CJi
w st<>sunku do r. 1948. Jednak dzięki poWarunkom atmosferycznym,
myślnym
ulepszeniu zaopatrzenia w surowce, a prze
de wszystkim dzięki potężnemu rozrostowi współzawodnictwa pracy, przewiduje
się wykonanie planu w r. 1948 z nadwyżką 10 proc. W ten sposób postawione
:;-:k~:::eJsfiu:"!~t~';!~;eć m::~c:le~o ż~::zc~ przez. Plan Trzyletni prze~ p~zemysłem
;,ycb pracuje w Pt'llsce, jak 'iadna inna w zadame na rok 1949 reduku3e się do podEuropie, produkcja węgla, mimo przesterza- niesienia produkcji o .16 proc., bowiem
k
h
·d ·
d '
'ć
t b
-< I b .,_
łych orząd ZC1l
ran.u tnaszy'D, wzras a e,; częs za an, przew~ ~lanyc na ~O 1949
~~~!' :C:~~~:u~a~!g~e~:!t>:ó: ~!~;~~ została . wykonana JUZ w roku bieżącym.
Prze~ro~zenie p13;n~ o 10. .proc. ~ ro~u
elelttrycznt\; porty Szczecina, Gdańska 1 Gdy
1948 me. Jest v:ymk1em ru?o~powiedru~ni odbudowują, się w sZl'bkim tempie."
Podobnie piszą „New York -He~ald Tr~bu- go przewidywania, lee~ wymk~em teg?• i;e
nl!", „Daily Mall", „The Economist" i 1~ne/ wszedł w grę w rozmiarach rueprzewidzia
czynnik - potężny ruch
nowy
nych
pisma kapitalistyczne.
! współzawodnictwa pracy.
•
· d" ł
·
z apoczątk owany przez
rozwo~u
Dwie ł~nie
meo za owaneJ
"
Jem porównać sytuację w krajach demo- pamięci Pstrowskiego, ruch ten zaczął
kracjt ludowej, wśród których jedno z czo- 1szerzyć się, jak pożar. Jeszcze dwa lata
temu opinia załóg zakład6w przemysło~ovoych. miejsc zajm~je Polska,. z ~ytuacją
Ka~itahstycznych .kraiach, to w1dac wy~azn e wych kształtowała się dorywczo i przy„
kl d
.
·
d
dwie O<tr;;,bne llrue rozwoju: linie krajow de
mokra1lji ludowej linię postcpu i szybkiego pa kowo. Dziś za a y przernys1owe poprzedziś.
.oblicze,
zdecydowane
sia~ają
wszystkich
wzrostu
burzliv~~go
czasem
wskaźników żvcla gorpodarczego I linię kra- 1 mozny wpływ w kazdym zakładzie na
załogi wywiera potężna idea
jów zmarshallizow~nycb, ka,pitalistycznych opinię
krajów, poddanych pod dykta.ndu imperia.liz- współzawodnictwa, którą partia poniosła
•
mu amerykańskiego - Uni~ upadku, dPgrada w masy.
Przodownicy pracy stanowią w aureoli
cjl, w na.Uepszym ra~le drep~ttia. w mieJS'cu,
linidę sp:!.dlm wszystkich wsk&inlkow żyda go bohaterstwa, przodujący ·oddzi~ł klasy rod
kł d
• .
b tn"
spo arczegc>.
w krP.jr<Jb demGkracji ludowej produkcja o icze3 i przy a em swym prowa zą
nrzemy~fow~ przekroceyła poziom prredwo·. za sobą większość mas robotniczych.
.l enny. w krajach Planu Man;1'alla sytuacja'! Ruch współzawodnictwa pracy rózszewYgląda 1mpełnie Inaczej: v.:e Włoszech pro- rzył się z tak wielką sił19 dzięki temu, że
dukcja przem~sł<>w~ wynosiła .V: b. r. - 63 dikwidow&liśmy ustrój kapitalistyczny,
że nasz przemysł jest przemysłem socjaliProc. przedwXJe~f eJ,0 b we Frjanc~I sf~dłate~o
8
eksploatacji członie znającym
- stycznym,
serwu . e się a ą
ng
.V!k ową.
p~oc„zmz
9d2encJI"
• k
ł
. k
w kra.Jach demokrM.ił Judnwe.1 :r.likwldo- wie a przez cz owie a.
.Przy kapitaliźmie _ mówi Stalin _
wa.no bezrobocie. We Włoszech jest d:'17a mlpr~ca nosi prywatny, osobisty cbarakliony L bezrobotn?ch, a w .malej Belgi! - na

f

f

1

f.0 ~~~k~2 i;rr~~~ 1!,lęcer'~~r!:rf;~~~~d~~2 ~~s~'.
w kra 'ech demokracji ludowej osiągnięto sta

Czemu za wdz!ęczamy nasze
niewątpliwe Z\vvcięs:two na
froncie gospodarczym
z bib111!lt naszego dotychczasowego rol!:woju

~ospoda.rczeg;i wynika., że na froncie gospodarczym odnie!iliśmy niewątpliwe zwycięstwG, kt6
re stanowi punkt W'Jjścia dla c,'1Al-""A1Ul ma.ru.u

miesięcy

1949 r.

plan odbudowy goSlfodarczeJ. Plan ten mO'!e
być! powinien być I będzie wykonany w prze
mysie na dwa - trzy miesiące przed termlnem. W ten sposób ~az jeszcze twardo wYka
źemy ie współzawodnictwo pracy stało się
•
niezastąpioną metodą budownictwa socjaftstycznego w Polsce.

bu"'ownictwa socjahet.ytznego.
Dobitn'"" "'"""OWU'""' i pi"kn,,.,,. prze•. „_dni ctw„_
.„...,ó'Ja.wem wi,p
o metody
a pracy, j"akJ...awo
socjalistycznego budownictwa w naszym kraju
stał się CZYN KONGRESOWY. Według niepełnych danych w prze!iyśle pruistwowym Czyn
Reforma plac i likwidacja
Kongresowy objął za.kła.dy, zatrudnia.j~e ponad
systemu kartkowego
799 tys. osób, a dane te nie obejmują setek
tysięcy uczestniczących w Czynie Kongrdsowym ·
robotnik6w i prac~~ilrow innych gałęzi gospo. 1 StaWiając zadanie przedterminowego
wykonania Planu Trzyletniego należy uczy
darki, admmistracJi 1 t: ~·
~~wca. obrazuJe wyruki Czynu ~ongresowe· 1 nić wszystko: aby stwo:zyć warunki po
'temu, usuwa3ąc wszystkie hamulce. Jed·
,; C
g
nilp 0 . PdIEB.WSZEt: ..,.ydnk~?ngreaowylt p~zyczy-· nym z nich jest dotychczasowy system
.
.
o wzros u pro u CJl, w rezu acie <'.zesię
go otrzymamy dodatkową. produkcję wrzemy- płac. Oddawna CZUJemy, ze przeszkadza on
j rozwojow~ naszej gospodarki, że dokucza
~łową. warto§ci ok. 6 miliardów zł.
PO DRUGIE: Czyn Kongresowy przyczynił nam, . jak źle dopasowane. obuwie. Nie
się do bardzo poważnego podniesienia. wydaj- chodzi tu o 'Yysokość przeciętnych realnośei p:acy. Wydajność ta podni?ała się .w Ji. j nych p_łac, ktore w ~rzemyśle przekrocz:rstopa.dzie w stosunku do września w r6znyeh iły poz10.m przedwo3enny - ale o to, ze
~ęzia.eh przemysłu. do 3,3 proc. ~eby zdać so-1 dotychczasowy system płac posiada trzy
bie .sprawę. z rozmiaru tego wzrostu, trzoba kardynalne wa<Jy: jest niejasny i niezrozawiera rażące dysproporcje 1
pamiętać, ze dla całego roku 1949' plan trz.r- zumiały
•
• · •
' • I'
·
letni przewidywał wzrost wydajności o 5 5 proc
co uważane było za wyjątkowo trudne ~a.danie: mesprawi~d IWQSci, me stm.owi dostatecznego bodzca dla podnoszenia kwalifikacji
K
k tek c
PO TRZECIE· N
wego szereg no~ch\:ie~tów P~~!ysł~~~ot i wydaj?ości p~acr. Wady te wynikają. z
gospodarczych ruszyło wcześniej niż przewi- warunkow, w Jakich nasz system płac sii:
kształtował
.
dywa.no.
W roku. 1945 było za ~ało pienięd-:~',
I tak: „Mostostal" zakończył montaż konstrukcji nośnej mostu śląsko - Dąbrowskie- by przy owczesnym stame zaopatrzema
go, 6-go grudnia b. r„ zamiast 20. 1. 1949 r. rynku opłacać pracę gotówką. Dlatego
Całość montażu trwała 75 dni. średnia mon- płace gotówkowe były bardzo niskie i
tażu, która wynosiła do chwili przyjęcia zo- znaczna część wynagrodzenia wypłacana
bowiązań kongresowych 36 ton dziennie, była w naturaliach. Gdy rynek został niewzrosła po ich . podjęciu, do 72 ton dziennie. co opanowany, wprowadzono system re. · .. k
.
t
W hucie „Zygmunt" piec martenowski prze- gla
. men owane3 aprowizacJi, t 6ry zapewwidziany do uruchomienia na 1 stycznia
1949 r., uruchomiono 7 grudnia 1948 r. w hu niał pracownikom najpotrzebniejsze arty„
cie „Kościuszko" pierwsza część nowej wal- kuły po niskich cenach. W ten sposób pocowni została uruehomiona 6 grudnia b. r., wstał system dwóch cen: sztywnych i wol
z11miast 1 stycznia 1949 r. W fabryce maszyn norynkowych.
~o t~~~~o~e~\~1 ~f.1 ~:al3::t:1:~ .!r;;-~~:i~ Wprowadzony został również System pre
t • zw• system
miowania to"''aranu·
vv
chomiona 4. 12. 1948 r. Pierwsz~ seria samo
chodów ciężarowych, zamiast 31. 12. b. r. zo- punktów towarowych. W miarę poprawy
stała wykonana 14. 12. 48 r . i pierwsze wozy sytuacji na rynku i wzrostu masy towatej serii można obejrzeć przed gmachem rowej, system punktów towarowych zosta
mo~esz ~~:i~d u~~~i':i~~~aK~ks~~~od·~~:d-:;:~~n~j~ wał zniesi~~y,. sto~niowo wycofywano z
•ter. W~pr~co~a!e~ wię~ej~
otrzymac więceJ 1 zyj sobie, Jak umiesz. w fabryce chemicznej „Boruta" ważny od- reg~amentacJi mektóre artykuły, wpro\va•
dza3ąc wzamian sztywne dodatki do płac.
Nikt cię nie zna i nikt o tobie nie chce dział uruchomiono o 3 miesiące wcześniej .
Wszystko to niezmiernie skomplikowało
PO CZWARTE: Wbrew wrogiej teorii, że
wiedzieć. Pracujesz na kapitalistów,
wzbogacasz ich? A jakże in!łczej? Prze- współzawodnictwo wyklucza podnoszenie ja system płac, w którym znaczną część staciez po to cię wynajęli, V:eh:vś wzboga- kości produkcji - w rezultacie Czynu Kon- nowią obecnie sztywne dodatki. W ten
cał eksploatatorów. Nie zgadzasz się z gresowego jakość produkcji uległa znacznej sposób znm~zna część płacy jest uniezatym, to idź w szeregi bezrobotnych poprawie w wielu g;Uęziach przemysłu. Do- leżniona od jakości pracy i w wyniku te•
• d
•
tu
b b ł
t
wodzą tego przykłady z hutnictwa, produk•
• k
. •
. •
.
Y 0 sz czn.ie wm owac prol utrz~m'!J się .przy zycm, ?a. unue~z cji koksu i Inne. Nie ulega także wątpliwo- go .rze a
zneu
aby
norm,
przekraczaniu
przy
gres1ę
różw
przyniósł
Kongresowy
Czyn
że
ści,
ustępli- zna1dziemy mnych bardzieJ
nych dziedzinach zmniejszenie kosztów wła- tralizować niski poziom płacy podstawowych".
wej dla premiowani~. Prowad:tiło to czę.
Oto dlacze 0 ludEka raca nie 'est w _ snych.
Wn.iosk1, jakle nasuwa Czyn K~ngresowy sto do sztucznego zmżania norm i innych
Y
J
.P • •
g
.
so~~c~!J°i~z~:jel!;JY Jt:~~ta ~~~:lne;likwidowano brzmią: klasa ro~?tnicza. popr_awiła plan · I niedopuszczalnych machinacji i powodopracli· trzeba na przyszłosc. te poprawki w całej r~z. wało dalsze dysproporcje płac
i era.z roY bOtnik
k k 't 'i"+}
•
ciągłości uwzględnlc. Skoro okazało się, zeł
.
a~i a. 00 .rczn~.
'Wyzys
Ten stan rzeczy spowodował, źe Zwią~·
możńa wydatniej nli przewidywano podnodl~polecżeńklasy,
BWOJej
dla
siebie,
je dla
stwa. Oto dlaczego ruch wspOlzaw~ ctwa.ft\\~ sić wydajność, stybclej uruchamiać nowe ki Zawodowe cddawna już wysuwały żąt
• obiekty i jednocześnie poprawiać jakość pro , danie reformy s:vstemu płac Ref
cy nie do pomyślenia jest w ustrOJU ka.p
• dzoormat al~
stycznym, a powstaje wszędzie tam, gdzie o. dukcji, obniżać jej koszty i t. d. - to tn.eba, ka IDogła by' "edn lt
•
Y
na
P.rzei:rowa
~
.l
c
•
wielkiego
ramy
przekroczyły
wynikł
zeby te
balono kapitalistów.
Koniecznym warunkiem powstania i rozwoju parotygodniowego zrywu i w drodze zaciętej ko Jednccześme z hkwidac3ą systemu kart
współzawodnictwa. było polepszenie sytuacji system<>.tycznej pracy zośłaly rozciągnięte na. kowego, na C3 trzeba było czekać do cza.
su, aż narośnie dostateczna. masa towaro·
materialnej klasy robotniczej. Właśnie na ba- cały rok.
Jeżeli tak się stanie, a tak się stanie na- wa, dlatego znając wady systemu płac zie codziennego przekonywania się o za.lebości
między pracą. i . wydajnością a zarobkiem mógł pewno, to trzyletni plan odbudowy będzie musieliśmy cierpieć, tak jak się cierpi z
powstać i rozwmą.~ się ten ruch, który decy- wykonany zwycięsko I przedterminowo we powodu złego obuwia, dopóki nie ma pie·
dując? ~a dziś na całość gospodarki i na l wszystldch kluczowveh ga.łęzalch gqspodarkl. n~zy na kupno nowego Obecni
. e masa
•
. •
Nieehze więc od tego Kongresu rozpocznie
cale zyc10 kraju.
Podstawowe. znaczenie współzawodnictwa. po- się szlachetne współzawodn~ctwo o to, kto towarowa narosła JUZ dostateczrue, uewn'
IDaJ.szv ciair n11 itr. 5-ej)
lesra na tYlll, ze krzewi ono 1 rozszerza socjali- uelnleJ i DredzeJ wykona łrzYletnl narodoWY
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I

1

I

bilizację •gospod&rc~•· We Frandi wskafoik cen
'lPtalieimy~h wynosił w roku 1047 - 887, n. w
już 1850, co oznacza
..-,azdtierniku l!'l48 r. <l.rn1krotny wzrost cen.
W hajach demokra.cji ludowej rosną.. systematyłcznie ,_tp6łace roboktniclz9e4.7 WbyołyFrnaancp101z1'orema1.lene p ace, " re w ro u
70,4 proc. stnnu pn:ed wojenne~o, spadły w pal.diderniku J9-t8 r. do 53,5 proc.
Tak WJ'gl:tdajl\ dwie wyrafnie r63ne, zasadnic:lO odmienne lil'lie rozwoju: w krajach demok:raeji ludowej, a w I'olsce w szczególność!
nieprzerwany wzrost produkcji 1 znaczne p!zetcroczenie poziomu przedwojennego - w kraJa~h
kapitaliotycznych spadek proclukcji. U nas sta
bill.Zac.j~ gcspod:i,rcza i ustalenie poziomu cen tam chaos gospodarczy i stałv 'IV?.rost cen.
U nas stały i systematycznv w~rost plac i prze
kroczonie ich poZiomn przedwojennego - tam
pl
,
btały spadek, ac.
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Bilans qospodarczq deniokracji ludowej

wytyczne 6-lelriiego plan u
Przemówienie tow. Hilarego Minca na 1-szym Kongresie PZPR

(Dalszy ciąg ze str. 4)
rezerwy zostały zgromadzone, co daje w
zasadzie możność wolnorynkowego zaopa·
trzenia i dlatego system kartkowy będzie
zlikwidowany 1 stycznia 1949 r. Równocześnie w dniu 1. 1. 1949 r. przeprowa.dzimj" :reformę płac. Podstawowe zasady tej
reformy przedstawiają się następująco:
refor?I~ obejmuje ok. 3 m!Iionów pracowmkow przemysłu, handlu, finansów, komunikacji oraz wszystkich pracowni~ów ~d.ministracji, samorządu i spóldzielczosc1. Reforma nie dotyczy narazie
robotników lmdowlanych i robotników
majątków państwowy~h, gdyż nie korzy-·
stają oni już obecnie z zaopatrzenia reglamentowanego.
W płace zostanie wmontowany ekwi• waleni za straty, wynikające z Iikwidac~i reszty kart żywnościowych i karty
odzieżowej, oraz r,óżnica na cen:e obuwia,
wydawanego przez szereg zakładów po ceuach zniżonych. Uwzględniony będzie ponadto ekwiwalent za podwyżkę cen kolejowych biletów dojazdowych, tramwajów,
gazu i elektryczności, która to podwyżka
będzie wprowadzona 1 stycznia 1949 r. w
związku z likwidacją sys!emu dwóch cen.
Wmontowane będą również do płacy podstawowej inne dodatki gotówkowe oraz
dotacje stołówkowe.
W miejsce wycofanych kart rodzin·
• nych wypłacane będą przez ZUS zasiłki rodzinne.
w· celu ujednolicenia płac wszyscy
• pracownicy płacie będą podatek od
wynagrodzeń, z tym, że dla tych pracowników, w stosunku do których podatek od
wynagrodzeń nie był dotychczas stosowany, równowartość jego zostanie wmontowana do płac. Jednocześnie stawka podatku od wynagrodzeń zostanie obniżona, a
minimum wolne od opodatkowania podniesione do 13 tys. zł. miesięcznie.
Wobec zespolenia się już Ziem Odzy• >kanych z resztą kraju, płace w całej
Polsce zostaną ujednolicone.
Będzie przeprowadzona poprawa płsc
• pracowników dotychc:?:as upośledw
nych i tych, którzy pracują w specjalnle
w dziedzinach
ciężkich warunkach, lub
specjalnie ważnych dla gospotlarki narodowej.
Dokonany będzie znaczny krok na• przód w kierunku przywrócenia normalnej proporcji między płacą podstawową, a tą częścią płacy, która wynika z
przekroczenia normy.
Zostanie ujednolicona taryfa dla tzw.
• .vspólnych zawodów (wśród fizycz
nych: straż, palacze, szoferzy itp. wśród
jednakowe czynności ad·
umysłowych ministracyjne).
Niezależnie od podwyżek, wynikają• cych ze zniesienia systemu kartkowego i wmontowania do płac rozmaitych
sztywnych dodatków, przeciętna realna
wyniesie około 10 propodwyżka płac
Rzecz jasna, że podwyżka ta
cent.
nie będzie powszechna, gdyż nie otrzywysunęły
które
jej zawody,
mają
Nie
się już naprzód w dziedzinie płac.
wszyscy też, którzy korzystają z podwyż
ki, otrzymają ją w tej samej wysokości,
nie zostałyby wyrównane
gdyż inaczej
dysproporcje. W ;rezultacie reformy najwyniesie
uposażenie dniówkowe
niższe
42.50 gr. na godzinę, czyli 8.500 zł. mie-
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sięcznie.

·Trzeba jasno stwierdzić, że reforma ta
nie stawia sobie zadania zlikwidowania od
razu wszystkich wad obecnego systemu
płac, byłoby to bowiem ·niemożliwe. Szereg wad pozostanie jeszcze, ale nowy system płac będzie znacznie lepszy od poprzedniego i będzie poważnym krokiem
na drodze do naprawdę dóbrego, socjalistycznego systemu płac, stanowiącego sku
teczny instrument dla wzrostu wydajności i podnoszenia stanu materialnego pracownika.
Z drugiej strony - wobec przesadnych
wersji, szerzonych często przez wrogów
w celu wywołania roz~oryczenia - trzeba
reforma płac
stwierdzić, że styczniowa
przewidaje tylko ograniczone i możliwe
do wykonania zadanie: przeci~tny 10-pr<>centowy realny wzrost płac.
Mówiliśmy i mówimy klasie robotniczej
zawsze tylko prawdę. Mówiliśmy, że podnieść płace można tylko w drodze podniesienia produkcji i wydajności. Słowa te
potwierdzone zostały przez czyny. Od 1946
roku trwa nieprzerwany wzrost płac, którvch realna wvsokośc przekroczvła w orze

m?'ś!~ poziom przedwojenny. I teraz mów1my klasie robotniczej prawdę. Mówimy,
że reforma będzie poważnym, choć ograni
cwnym realnymi możliwościami krokiem
naprzód w zai::resie uporządkowania i pod
niesienia płac.
Ze sprawą reformy -płac łączy się nierozerwalnie zai?adnienie norm, które są
-podstawą wszelkiego planowania. Normy
b ć . dn k
wvda ·n · c· ·
·. J os i me mo~ą. Y ~~ a owe, przy
róznych warunkach 1 w roznych okresach
czasu. Sta~ .rzeczy w tym zakresie jest u
nas wyrazme zły. Panuje wielka różnorodność przy równych warunkach. Powoduje to nieusprawiedliwione dysproporcje
w płacach i rozgoryczenie klasy robotniczej. Często normy są sztucznie zniżone
co cz~ściowo wynikało z wadliwego syste~
mu płac. Często normy nie postępują za
zmianami w technicf>
Jednocześnie z ref~rm płac muszą. być
uJednolicone i urealnione3 normy. Bez tego
reforma nlac nie tyłl+o nie przYniosłaby llO
J>raw:v obxncgo wadliwe~o systemu, ale
J1rzeciwnie - doprowadziłaby do jego pogorszenia.
Trzeln. j~.sno powiedzieć że zagadnienie
ujednolicenia i urealnienia· lllOrm napotyka'
ies~e 'VŚród niektórvch części klasv robotJ'liczei na pewne njezrozumie.riie Partia
musi w t~i snrawie n'"?.RnJ:'OIW9d,-ić ·wielka

wv:iaśniiaii:i<'ą. pracę, Stalin mówił 0 zag-ad~

nieJlil1 wvda iności i norm: .dfacze~o ka.,..;t.aHzm 'rozbił i pl'7.ezwycież;ł feudalizm?
T)J~te~o: że stworzył on wvżs 7e normy wy
da.JrOS<'I pracv, że dał możność społeczeństwn otrzymvwać bez uor6wnania więcej
oroiluktów. rlt tp 'flliało mle.isce przy po.
1'7."rlkiich feu'1Jtlnych.
Dfo~e;.o. że uczynił on społeczeństwo
bardZie.t zamnżnym.

I

Dlaczego socjalizm może zwyciężyć, po- zapewnienia. zaopa.trz_enia konsumentów, zwłasz
winien i napewno zwyci1>żv kapitalistyczn:v cza robotniczych, których zarobki, w zwię,zk11
system gospodarki? Dlatego, że potrafi z tym zapotrzebowa.niem na mięso rosnę, ba.ron, że może dać wyższe wzorv nrn~y niż dzo szybko.
Sierpnio'\7e Plenum KC PPR podkreśliło kokapitali'Styczny system gospodarki.
Dlatego, że może on dać społeczeństwu nieczność pełne~o włączenia. do akcji skup11
wiece! ~roduk~w. i uczv'1ić S'l~le"?'~ństwo żywca. spółdzielni gminnych. Zadanie to wykobardz1e.J zam'lzn::r.1· niż k:ip1tal!styczny pywano jest dotychczas bardzo słabo i ten i:tan
rzeczy musi ulec zmianie. Jednocześnie winny
•
L
.
syst_em gosT>Od!'rlu :
Z1ednoczon .... Partia musi wszech51 ronme być z całą energią. kontynuowane kroki w kieże niski Jl'>- runku twardGj organizacji rynku mi~snego i
WY.iaśnić klii«ie robotnicze>;,
zio"1 tcclmiki i or.,.anizal'~ nrac-.r. niska kontroli nad prywatną dystrybucją.. Wszystko
wyd'l.,inl'ŚĆ. niskie n~rmy W"dn ;:.,„ś~i nracy to razem da niewątpliwie przełom na tym wa.-- to risl~ .... nr'ldukrh. riski d"'~'llćd ua.rG- żnym odcinku.
Reorganizacja spółdzielczości przyniosła. podo :v:v. nis!de nlace i roziom żvcfo.
Partia musi wyjaśnić klas!e robotnicze.i, pra.wę w z:.opatrzeniu w towary ludno§ci wiejże zasad~ budownictwa. ~or.~ali-.tvcznego skiej, tym niemnie,i stan ten nie jest zadawa.Ja.
jest coraz wyższy poziom technild i or.I!"• ' jf!cy. Bt>zpośr<'ilnia dostawa towarów do wsi
nizacji v:acy. coraz wv~sz", • uryd<t h1oś6_. t je~t jeRzcz? slab~. Z dr111tit>j strony aparat spół
coraz "'.Vzsze nf\rmv..wvd:i inosc1: corz w~·z dz1:Jezy m.e zhiera dostatecznie podaży arty·
SZY J'()ZIOm produkc11. coraz wv:.rs1r,v clo"nocl kulow rolniczych.
Dla.tego Plan Inwestycyjny 1949 r. przeWidu·
~nrodo'!Y• n_o~o:n,n~ac: ooziot" ~yci::. P"rfa~ m1•s1 ~:nasmac. '!"...' nrzv obecne1 rPfor je znaczne sumy dla spółdzielczości wiejskiej.
W 1949 r. będz_ie kontynuowana dalsza. roz·
nuP nłac I nrzv r"'WIZlI.:'<'':"1· „"we :•orm-.r
zo!'"t:t:''J. t<tk. _l"l~talom•., n; mebrH<'> 1\Ie Sl1~- budowa. us_Połecz~10nego aparatu ha.ndlowego,
wor.l:n" obn~zk1 7.'UOb {ÓW. ~I~ ifadz1l moz. ~mr~o~·ego 1 detahc1.ncgo, w spra.wie tej jednak
nof.c fl"l'>Zt'.1 s•:stemńh•"Z"l'J 1rlt D'>Ur'.!W:V. istme,10 w terenie dość poważne niC'porozumiePomimo. że w ustnlaniu nowych 7P..-.ad ni ; J!' PC'_łnia siQ ~poro blędów. Zdarzają. si11
svst~mu T>łl"l broły t•dzfał b,„;„„e ludzi z poglą~y. ze na miejsce za.cofanych, drobnych
adminisłtar.ii. Zl\-~ZT~ów zawOd'lwvch. ana- sklep_1ków_ prywatnych trzeba tworzyć równie
f<>'' wi~lkim za?ofane i drobne sklepiki państwowe czy spół
rnh1 "'?.rb.;.il'"'W - hł<>dy
7<tdaniu s11. nieuniknione. ahv ilość ich zre- dzielc~e.
Polityka. partii jest zgola. inna.. Wzrost udzia
du1rl)W1ł~ do m;„;.,..,,tm. "'"..,.;„ ... Ą-:-- ... f.'1'...,
mać rPke 11". pulsie n.-.:e„row:>!J~ ...... -,1 .,."-f"r łu ~al'istwowego i spółdzielczego handlu · w omv. l"hwytać · natyrhrnfo"t "VS7"lkie J'liedo- bro~1e .musi być związany z usprawnieniem i po
efa~;"':;" i sygnalizować Icon.ie~ność ich tamemem oQrotu oraz poważnym obniżeniem
kosztów handlowych, winien si\) rozwijać, twousurufCia,
Partia powinna .iednocześnie szeroko rząc więks~e. opłacalne, nowoczesne jednostki.
thunarzvć Cf'le j Z11<iadv DOWl'""" svst<>m•1 To zaś moze się odbywać tylko stopniowo, w
nlac. tak. 11bv ka.żdv rrracoW"ilt: med":iflł. miarę narastania. warunków.
Tymczasem niektórym ludziom w teredlaczego .fest Drzenro-.vadzona r"'f"nll'.\ i na
nie zdaje się, że zasłużą się wielce, likwiczym ona polega w je<>;o :i<"~"-l'>i....
dując mechanicznie przedsiębiorstwa prywatne? poz~stawiając na ich miejsce pustNiezależnie od tego, trzeba zastosować na kę 1 . niezadowolonego konsumenta,
odcinku hodowlanym szereg innych środ- wz~lędnie budując za drogie pieniądze nie
ków, aby osiągnąć w tej dziedzinie przełom opłacalne zacofane jednostki państwowe
Wydaje się rzeczą celową wprowadzenie pew czy spółdzielcze. Tego rodzaju przysługi'
nycb odciążeń podatkowych za rozszerzanie to są przysłu'{i niedźwiedzie. Lipcowe Pl;
d
, ·
hodowli, przede wszystkim dla gospodarstw num KC PPR przestr ł 0
zeg. wyrazme prze
.
biednych i średniorolnych. Trzeba będzie
~ospodarcz~m I • to
ustalić państwowe ceny na żywiec wieprze- awant~r°;ictwem
wy oraz poczynić pierwsze kroki dla orga- ostrzezenie pozostaJe w całeJ pełni w
mocy.
nizacji kontraktacji trzody chlewnej.
Podstawowe zatem zadania w zakresie
Warunkiem powodzenia całej tej akcji jest
szerokie współdziałanie wszystkich organi- handlu na rok 1949 sprowaclząją się do
zacji na wsi i szerokich rzesz rolników - pro dokładnego i sprawnego przeprowadzenia
"' ·
·
ducentów. Zorganizowanie takiego współdzla likwidacji systemu kartk
owego I przeJsc!a
,
.
i
i
ł . b d i
ama. ę ze. P lnym zadan em organizacji na obrot wolnorynko~vy, do. uczynienia
k k
d 1
wiejskich w r. 1949.
, ~ sz~go ro. u ~!lprzod w .kierunku właPrzechodząc do sprawy spółdzielni produk sc1weJ organumCJI rynku mięsnego, do lep
cyjnych, mówca wslrazuje, że tworzą się już szego zaopatrzenia wsi w towary przemy~
grupy, które w bież. roku chcą zorganizować s~owe i lepsze~o zbierania podaży artykutakie spółdzielnie. W związku z tym. należy low rolniczych, do dals7.eJ· przemyślane.
l
t
odpowiedzieć na szereg pytań, wysuniętych rozbudow a
. Y P:1~a u. han?lo'!ego, u~połe~z
.
przez życie. Jedno z nich dotyczy wstępują1
cych do spółdzielni orodukcyjny<'h parcelan- nionego , włas~IW~.1 pohtyk1 ogran1czama
tów, którzy otrzymali ziemię z Reformy Rol elementow. kap1tahsty~znych w handlu z
nej ł obowiązani są do spłacania rat na Fun wykl~czt;me~ . wszelkiego awanturnictwa
dusz Ziemi. Ludzie ci pytają, czy będą zwol- w teJ dz1edzmie.
nłenł od wpłacania tych rat. Zwolni~nłe taPrzybliżyć kierown1"ctwo
kie byłoby niesłuszne, gdyż ziemia pozostaje własnością członków spółdzielni. Słusznym
O obiektów gospodarczych
natomiast będzie, jeżeli państwo zawłPl'il obowiązek wpłacania rat na Fundusz Ziemi, z
Rosnąc~ i ~oraz bardziej skomplikowatym, że w wype.dku wystąpienia ze spółdziel
ne zadania ki~rowania życiem gospodarni. obowiązek ten zostaje wznowiony.
W wielu wypadkach przy przygotowywa- cz~ wyma.gaJą nowych form organizaniu organizowania spółdzielni produkcyj- C!,Jnych, działalności aparatu administranych, powstaje myśl, ażeby pewna czt>ść do- CJi gospodarczej i kierujących nim władz
chodu spółdzielni obrócić na wykup inwen- na~zel?ych. . Formy te bądź nie uległy
,tarza, lcto'ry wnosz"-„ członkowie
bądz'
. Wpłata ta- z mi_anie w_ ciągu ostatniego okresu,
.
b
ka odbywałaby się w cią"'tl nstalonel!'o <'~asu
Najważniejdecydujące.
yły
me
zmianr
duszjest
ta
Myśl
rat.
rocznych
w formie
s:ą UJemną stroną obecnej organizacji
ną.
/
· t od życiem go spo d ~rczym ]es
. na podstawie inlcjaty- kierowania
dal .
Sprawa organizac.Ji
eme, a cz~sem nawet izolacja od kiewy mas I pełnej dobrowolności, pierwszych I
wzorowych spółdzie~l prollukcyjnych jest w row~nych ?biektów.
toku. ZadaniPm org?nizacji partyjnych j~<1t . Kierowmctwo Zjednoczenia oddalone
pionierskim Jest od fabryk, nie bardzo dobrze wie co
tym, pierwszym
okazywać
spółdzielniom; pomoc I opiekę, orranizownć się tam dzieje i widzi rzeczywistość t~lko
t 1_
szkolenie kadr, studiować ich ~oświadczenia. przez papierki. To samo dot
yczy cei: ra
JPszcze raz wypada nrzypomniec na obt>t'm•m n eh zar d,
zą ow, ;entral - ~andl?wys::h 1 t. d.
KcnY.rP!de, że wszelki pośpłP.cb w tl'.i dzl„dzl py0
!rzebn~ na~ Jest talne kierownictwo,
nie byłby szkodliwy, że nie Ilość tu decydu.Je,
a j9kośt" I nie o ilośr tu t'hodzi, a 0 wzór 1 ktore. o?i~ra się na dokładnej znaiomości
techniki 1 kadr kierowanego obiektu. W
preykład nowej drogi gospodarow~rł:>.
tym celu trzeba będzie w r. 1949 stopniowo, w sposób przemyślany przeprowadzać reorganizację całej administracji gowysoko-jakościowych tłuszczów, po cenach wol
spodarczej i jej władz nadrzędnych, pod
norynkowych, poprzez system specjalnych bohasłem przybliżenia ki„rownictwa do kienów.
rowanych obiektów. Ułatwi to niewątpli
Jeżeli to wszystko będzie wykonane, to likwidacja systemu kartkowego sta.nie si11 wi.el· wie walkę z biurokratyzmem.
kim sukcesem gospodarczym i obrót towarowy
tak jak 1.0
będzie się odbywał bez zakłóceń,
System oszczędzania
było przy likwida.cji ka.rtck na cukier, chleb,
Kluczowym zagadnieniem nie tylko dla. 1949
mąkę i t. p.
8ytuaeja na odcinku mięsa i tłuszczu wyma.· r„ ale dla. całego okresu, w który wchodzimy ga oprócz powiększenia hdowli, wiclki<'j pracy dla całego okresu budownictwa. socjalizmu jest
wprowadzenie w całej gospodarce twardego i
w organizowaniu rynku.
Aparat spółdzielczy wykazuje niewątpliwe bezwzględnego, przemyślanego i zorganizowane
pMti;>py w opanowywaniu skupu. W r. 10.rn go systemu oszczędzania.
15 proc. podaży , . Ro~ HH!l stawia wi!'lkie i trudne zagadnie·
zakupywała
qpńłdziC'kr.ość
podczas gdy w Jistopadzi!' 1048 r. w rejestro· nia fin:in sow!'. ~zrośnie fundusz płac, wydatki
wa.nych transakcjach - 60 proc. DoświadczH na. oświatę, lcczmctwo, opiekę społccznę.. Wz~o.
nie jedna.k wykaza.ło. że nie wystarcza to dla
lDalszv clae na str. 6-ejl

?'---

1949 r.
•
·• • roJn1cze
• kt'ore zaga dn1en1a
w
N le

Sierpniowe Plenum KC PPR dość ściśle
określiło bieżące zadania Partij w zakresie
po~ityki gospodarczej i społecznej wsi. Nie~tore z tych zadań zostały już zrealizowane,
~nne są w toku r~li~acji ~ za. wcześnie je~t
1e~zcze na _omawianie osiągniętych wymkow, czy tez na wysuwanie nowych zadań.
D!at~go można omówić tylko niektóre zagad
mema, dotyczące rozwoju rolnictwa w 194!}
·
roku.
Trzyletni plan rozwoju rolnictwa jest wyk~mywany pomyślnie i z_naczne uwstecznieme w . stosunku do zam1er~eń mamy tylko
na. odcinku wzrostu pogłowia trzody chlewneJ, co powoduje m. in. okresowe braki mięsa. Trudności te wywołane są tym, z·e snra,..
"".ę pozostawiono żywiołowemu rozwojowi i za
medbano stosowania środków zmierzających
do zor;ganizowania przyspieszonego wzrostu
~ogłowia trzody., .J~k ~awsze okazało ~ię, żt>
hczenie na rozwoJ zywiołowy zawod:rl, ze ~ez
dalekowzrocznej i swiadomej swych celow
polityki i zacil•tej pracy orgimizacyjnej nie
IDC'źna osiągnąć wielkich wyników.
Ten stan rzeczy musi się zmienić 1 uczyni
się wszystko, aby możliwie szybko osiągnąć
szybszy wzrost hotlowll w ogóle, a trzody
chlewnej w szczególności.
Warunki po temu są w r. 1949 bardzo dogodne. Pomyślne zbiory pozwoliły na zmlanę norm przemiału 1 znacme powiększenie
ilości paszy. Również stosunek cen artyku-

łów roślinnych

i

zwierzęcych kształtuje się,

dzięki korzystnym zbiorom i ustalonym cenom na zboże, bardzo korzystnie. Toteż specjalna uwarza w r. 1949 powinna bvć zwrócona na podniesienie hodowli i produkcji zwie
rzPcej.
Znalai:ło ,to wyraz w Planie Inwestycyjnym
1949 r. Przeznacza on 5.2 miliarda zł na podniesienie produkcji hodowlanej. Ok. 3-ch mi
liardów zł pochłonie akcja bezpośrednia w
"' zł
• t wowyc h • 0 k • 2· 2 m il"tarua
ma1·ątka ch pans
przeznacza się na akcję nośrednią w gospodarstwach chłopskich. Niezależnie od te~o.
budżet państwowy przeznacza na te i;arrie cele 1,8 miliarda zł.
Sumy te zostaną zużyte na zwiększenie llości paszy, na rozbudowę słflżby weterynaryjnej, aparatu instrnktorskiego, poradnictw!',
żywit>niowego, premiowania rre>dukcjł hodowlanej i na szereg innych akcii zmierzających do radykalnej zmiany sytuacji w produkcji zwierzęcej.

Nowe zadania w handlu
Jednym z najważniejszych zadań 1949 r.
będzie dokonanie dalszych postępów w organizacji handlu. Pełne zniesienie systemu
kartkowego stwarza dla handlu państwowe
go i spółdzielczego, nową sytuację i wystawia go na wielką próbę.
Aby stanąć na wysokości zadania, handel
państwowy ł spółdzielczy i ws:i:ystkle organi
zacje handlowe będą musiały kontrolować I
gdzie trzeba. zarządzone ju:{
uzupełniać,
uorzednio przygotowania do pełnej likwidacji iiystemu kartkowego.
Przygotowania te dążą do przybliżenia. towa
rów do konsumenta, skrócenia. cyklu obrot5w.
interwen·
~abeznit>czrnia dostatecr.nych rezerw
cyjnych. W skład tych przygotowal'i wchodzi
również zagwarantowanie podstawowym katego.
riom robotniczym regularnego otrzym:vwanta.

d

Nr I

Bilans qospodarczq den1ohracji ludowej

i· wytyczne 6-letniego· planu
Przemówienie tow. Hilarego Min ca na 1-szym Kongresie PZPR

l

Ale ta przewaga systemu socjalistycznego Zostanie ooo osiągnięte drogą :r<:nbudowy
nad kapitalistycznym. sama przez się, bez na starego hutnictwa i uruchomienia częś~
szego wysiłku, nie da wyników. Dlatego trze nowe.i wielkiej huty o zdoh10ści P:t:oduk.c~J
ba tworzyć surowy I bezwzględny, zorgani- nej 1,5 miliona ton stali„ Jest ~ dość Dll'._~
zowany i przemyślany system 057czędzanla w wiele mniejsza od obecne.i na.,,ze1 urodukcJJ
naszych gospodarstwac>h. System oszczędza- stali. Urzadzeń dla tej huty dostarcza nam
nia to systema.t yczna p1·aca w kierunku Zwinzck Radziecki.
oszczf'dzanla i dostosowania do tej pracy
W rezultacie produke.)a stali WLl'Ośnie
form organizac.v jnych. To wy<'howanie wszyst prawie dwukrotnie w stosunku do okresu
kich pracowników gospodarki w
duchu przrdwo.ienne~o.
oszczędzanJa, stworzenie organizacji pilnująW planie 6-letnim będzie również rozpocej oszczędzania, wydŻieienle najbardzif'j od częta budowa drug-i~j wielkiej huty na
powiedzialnych i sumirnnych ludzi do zaJmo wschodzie kraju, W o-parciu o rozszerzoną
wania. się tą sprawą. To rozwinięl'IP wtelldeJ bazę hutnicza rozwinie sie silnie przemysł
propa!"andy oszc:r.ędzania, wytworzenie po- metalowy i maszynowy, którego produkcja
wszec>hneJ atmosf<'rY I nastroju osz<'zędza- wvniesie 210 nroc. w stosunku do roku
nla. S:vstt'm OSJczędzania - to wielki zapa- 1949. NajsiJnie.i rozwinie si~ nrodukcja
miP-tały, uparty, nieustający wysiłek. Taki obrabiarek. która wykaże dwudziestokrotsystem o!'zrzędzania wProwa.d7lmy l wprowa nv wzrost w porównaniu z okresem przeddzając ito, zW3'.ciri<ko. pr7.edterminowo wype! I \vn it>nn-vm.
r..imy Trzyletni Pla!1 Odbudowy, s~wanaj:\ .
Przemysł chemiczny Posiada u nas szcz.e
podstawy dla pomyslnego ro:r.po.ezęc1a drugie góln:ie dogod'lą b::i.zę surowca i powinien
go długo-falowego planu polskiej gospodar- stać sie dMiMm po we'!]u n:irodoWYm prze.
ki - 6-1,ETNIEGO PLANU nur.OWY FUN- mvsłem notsl{jm. Pr"rl11kc;~ -ry;emvsłu che
DAMENTOW SOCJALIZMU w POLSCE.
miC7Jle!'I'> wyni1>~;„ 290 -:- 300 proc. w stoSl'",'" do r. 1949.

(D. c. ze str. 5-teJ.)
wać fabryki, drogi, szkoły czy szpitala, dlate·
Bnł żnaczl\ie wydatki inwestycyjne, które bę. go, że nie wyttorzystano rezerw, nie wygosvo·
dt stanow'iły 131,2 proc. wydatków roku 1948. darowano odpowiednich środków choć ooż.:i.a
Tempo w-1datków inwestycyjnych nie może ' było tego dokonać, albo też wygospodarowane
być zmniejszone, gdyż oznaczałoby to zruni·?j- 1śM•lkJ zużytCJ źle - w marnotrawieniu.
szenie tempa naszego rozwoju. Rozwijamy ~i ę
Tymczasem takich zbrodni popllłn ia ~ię u
szybko dlatego, że dużo inwestujemy. Musimy ; nas bez liku. Na wszystkich odcinkach nasze.
i b~<Uiemy inwestować w· coraz wzrastającym • go życia mamy wielkie ilości zbędnych ludzi,
tempie, bo ta.kie jest prawo naszego rozwoju.
którzy prawie nic nie robią, na opłacenie któKraje kapitalistyezue pokry wały swoje inwe rych marnotrawi się grosz publiczny. W naszych
styiije w zn'l.cznej częś ci , bądź w drodze gra· warunkach braku bezrobocia trzeba zwolnić
pjei.y innych krajów, bąd ź w drodze poży częk tych ludzi i dać im możność uzyskania pracy
zagranicznych, które oznacz ały by podporzą.dko - w tych gałęziach gospodarki, gdzie brak je3t
wanie się obcemu imperializmowi. My musimy iu ~iły roboczej.
westowpć z tego, co sami wygo~ podaruj e my, z
Faktem jest, że marnotrawimy surowiec. źle
tego co sami nagromadzimy. Tym ważniej~ze wykorzystując maszyny i urządzenia, niechęt.
jest, aby to co nagromadzimy ;.iyło wydawaąe nie odnosząc się do nowych procesów terhnolooszczędnie i bez marnotrawstwa w ki erunkach gicznych, stosujl}C biurokratyczną., przestarzałą
. na~bitrdziej istotnych. Osz czę dzać, t. zn. wyko- organizację ki11rliwnictwa, administracji I t. 11.
rzntywać wszystkie
rezerw.v i likwidow ać Dotychczas walczono z tymi objawami przy po
wsze.Jlde marnotrawstwo, po to, ż e by jak naj. mocy dorywczych t .zw. akcji oszczędnościowych
pełniej zaspakajać potrzeby rosuq.cej gospodar- Dala one jednak małe wyniki.
ki narodowej i in wes tować coraz wi ęcej w naj
System socjalistycznej gospodarki, który bubardziej poż!}danyeh kierunka~h. Jest zbrodntą dujemy .Jest osz czędniejszy, ekonomiczniejszy
w naszych warunkach, jeśli nie można wybudo- od systemu kapit.r.Jistycznego.

I
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'Ili•..G~le1n·1 plan odbudowy fundt'me"tów socjalizmu w. Po;sce 1 ~jl~~~~;t:!~~u~;r~~:~!~~~I!~
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wocze!lnienia P-aspodarki ""'""ei. Produkc.ia
pzntflwwh r0winn? ""'T' ')srĆ około 3.5 ~aza. "~;cei ciż w r . rn49 i około.~
~ ravr \";~ce1 mz w. r. 1937 . .Tes7C"'e szybcieJ
wz.!'~G,ue 11rodnłrn1~ nawozów fosfo,-owvch,
„.,.~fluf.1-!'.ll' tr„ld·"rÓw w·. ""iP"ie w r. 1955 10 dn 12 tv~. s 7 t. 1':'lCZric. tzri. 5 - 6 razy
I"'~ -~ ~; l'i"' w r io"t
W wyniku wielkiego kroku naprzód w dzłe
dzinie motoryzacji, będzirmy produkować w
: r. 1955 ok. 15 tys. samO<'hodów cieżaro-wych
· i ok. 10 tys. samochodów osobowych.
1
Podstawą rozwoju wszystkich tych wielkich gałęzi przemysłu będzie rozbudowa
, wielkie.i bazy ener~etycznej. Produkrja ener •
' gil eirktryrznej będzie dwa razy większa niż
w r. 1949, a w przeliczeniu na głowę lndności, wyniesie wacznie więcej niż we Fran, cji orzed wojną. „
.
~Vzrost. prodakCJJ p_rz~m~słowe3 z~gwaran
tu1e zamierzone podme!'1eme stopy 1.yciowej
lurlności przez dostarcżenie odoowicdniei ilo

I 'lal"''~Ów

ll

Po zakończeniu w _r. 1~49 trzyletn~ego p;anll ków wytwarzan' a, jako podstawowym mater" ałnego, wzrost kultury i świadomoodb~dowy rozpocznie się 1 stycznia 19„0 r. k ierunkiem rozwoju.
ści mas pracujących. Bez tego bowiem
reallzacja nowego długofalowego
planu.
Zb d
.
f: •
t.
. .
.1
_'.
:
h b ć
1
Przygotowanie takiego planu wymaga olbrzy . .
u ?W?n"e
unuamen ~w ~CJ~ izmu nowe st~
wytworcze n e mog1.y Y Y
miej pracy , której musi być z góry nadany n ·e b~dz te ws;cz~ pełną hkw1dac1ą el~- ~fektywn•c wykorzy.;tane.
,
kierunek. Plan opiera się na naukowym okre ir.entow kap1tal1stycznych, · ale będzie
REASUMU'ĄC·
ślenfu możliwości ekonomicznych i społecz- oznaczało zna.c:my spadek ich roli w gospo
„
·
. .
nych, na. naukowym okr~śleniu. zad~ń do zre darca. Chodzi 0 to, aby w żadnej dziedziZbudowan:e fundamentów SOCJa.hzmu
ali.i:ow~ma, zgodnych z k1erunk~em 1 temp~m nie gospodarki elementy kapital istyczne ozn.acza.:
rozwo1u społecznego. Dokcnae tego mozna nie po""i a'ia 1 v istotnego i poważnego zna·
PO PIERWSZE: znaczne p:>dniesienic
tylko, oplera.fąc się na nauce marksizmu - le
. ~
.•
. .
.
.
'ł
•
h
'l
niuizmu. Dlatego kierunek prar nad przygo- c~en ~ tak Ja~ dzieJe się np. t~ra~ W rol- poz:o~u st w~tworczyc ze szcz~go _nym
towaniem pianu. może i powinna określić n:ctw.e , gdz;e elementy kap 1tallstvczne, nac•s!ttem połoz.onym na produkcJę srodPol!lka Zjednoczo~a Partia Robotnlrza - p11.r nie reprezentując większo5ci p,ro<lukcii., ":ów wvtwanan ·a.
tła marksistowsko - leninowska. Dlatego wy wywierają
jednak czasi=.m decydujący
PO DRUGIE: ogran'czenie elem"ntów
~ yc„rie 6- letnie~o planu rozbudowy l przebu wpłvw na rynek.
li:anit1tlist~·c ·mych i prozha.wien:e ich j„tot·
dówy gospod!l.rkł polsklrj zna .fdują się na po
',
·
. .
.
nego i poważnego wplywu w jakiejkolr7~r.Jku ollncl obrcn:·go I~ongresu.
A,1y elemen ty kap1ta}Jstyr7.ne nte mo· w ',,k
dziedzinie naszeJ' "OS'>od;irki
1
Nasuwa się pytanie. dlaczeeo ustalono ta - -_cły wyw!erać is'otnega i poważnc~o W!>~:\',.,
'
ki, a nie inny cza~ok r1>s p1anu, dla<'zego ,u~,h wu na rozwói gospodar1ci, musi być zbuPO TRZECiE: poczy.n:en;e istotnego
łono, że bi:dzie to plan 6-letnl? Zadaniem do· 7 ana - w tych dz:etlzinach, gdzie ele· kroku n~pr.zód , w zakre~l~ dobrowolIJego ścl artykułów bezpośredniego spożycia. Dl~
pierwszeg.o planu - 3-letniego, bvła odb.1.1 do menty socjalistyczne są slahe· _ własna r1 rzeehoiłzen1a gQsnodarki drobnotowaro- ten-o prrdukda tl•anin h<>wełnlanych W 7 ros~a Ptzewi~ywan?, jak. się okaznło słusznie SOCJ'aiistyczna baz2 OrZ-'1'. musi być istotn~e wei na tory socjalistvczne j stopn~owe za· nie O 50 proc., W!'łnilmych O 30 pror„ Inia•
ze odbnd'lwa moze by<' wykonana w ciągu
.
.
·k .
t • ~d ł
• k it
l"'Y<''1 o 11)0 oror. w !'ltosunku do 1949 r. Pro3-ch lat. Zasadnłezvm w,da"frm drugif'go pia n?suntęty proces pr~echod~en • a gos~~ar· 1!1Y ·an·e przez 0 zro e
rozwoJU ap a- cl"kda ołwwł'l będzie 2 i pół raza wlPksza
1
nu l{OSoodarczego :ie~t roo:wój, ro:>b1•dowa I kt rlrobno-towaro .veJ na tory soc3altsty hzmu,
• ni'Z w r. 1949, a produkcja c>ukr11 zwi"k!"7.Y
przebudowa gospodarcza Polski. Prłny cykl c-ne.
PO CZWARTE: znaczny wz1ost dobro- I się o 25 proc„ co pozwoU na spożywanie 24
obejmu.1ąrv projektow:>.nie n'Jwyrh Tal•fa·
Poważne podnies:en:e sił wytwórczyrh bytu materialnego, polepszen1e warunc>ukru rocznie prze?. każdrr:o mles7.k:ińca
dó•.v•. ich hudowr,. uruchomit'n!e. produkr,ji i tylko wtedy da wyn"ki, jeżeli w parze z ków życiowych i podn;esienie kultury i b"ti?'" o?.U('c>"'l?.ło rorzP.krocze„te pm.J„mu 11po
osl_ągnh~c>łe pierwsz.vch rr:mlta.tów pr<'d1•l•- nim b?-dzie szło podn;c.:;!en;e dobrobytu szerokich mas pracując.ych.
żyda CzerhorłowaC'.ii i Franc.fi przed wo.iną.
r n „vch. trwa trzy • cztery, a dla bardzo 1
·
Specjalna uwaga będzie zwrócona na rozwł~Jid~h obll'któw l_ wiecej lat.
Załoz· en~a
6-letn~ego
w~j
drohnt'ęo przemv!'łu państwowego, ~półWymka z tego. ze czr~okrP~ planu rozlin·
l
·
dz1elczego i samorządowego, co przyczyni si~
nowy mu~i b~·ć znacznie dłuż~zy. niż plan odprzem~TSJU
do lep~~ego nas~ce!'lia rynku towarami bezbudowy. Z dTUl!'icj ltronv naukow(' przewid,·.J
po~redmego spozycia.
wanie na d!u ż~;:y okrcR, na 10, 12 !~~ nie je•t
Przy omawianiu założeń planu 6-letnie- przyrostu produkcji przemysłowej, plano- ! Jednym z centralnych punktów planu pr1 i
w naszyrh obecnych warunkach mozhwe. Dla . .
.
,
·
,ua~e u n:is J'est J'ako znacznie niższe niż mysłu bP_ dz_ie jego us_prawnienie technlc~ne.
tego w.... hrano, Jako czasokre~. planu 6 Int.
go _w zakresie przemys'.u, :iasuwa się py- „
t ł
d I
m
„
t
d
t
d
o ączme z . a szym _rozwoJe
Zasadnic1.ym założcniE'm planu jrst budowa- ame, 0 yczące za~a m~ma t empa. wzr o - h ! Io w .Zwirzku
"' ., . Radzieckim w okresie ' 1~s::irawD:1ei:1e
pogłębieniem ruchu wspołzawodmctwa pra
nie fundamentów, zbudowanie podstaw socjR. stu przemysłu w okresie ty~h 6-cm lat. pierwsze) a-latki..
.
.
cy, robotnic?'.e~o nowatorstwa technicznego
!izmu w PolRce. DlaczE''!O mówimy o zbudowa- Dotychczasowe tempo rozwo1u przemysłu
Jest to zupełnie zrozumiałe, ~dyz w i wynalazczości technicznej winno dać w:lro~t
niu fundamen tów socjalizmu, a nie o zbudow:i- było b;irdzo szybkie. W 1947 r. wzrost I czasie ~ierwszej 5-!atki Związek R~dzie~: WYdajno§ci · pracy w przemyśle pr7t'cl;tnie
niu Rocjali:r.muf
produkcji przemysłowej w stosunku do po ki musiał forso~1e ~o~bu?o\",~ywac sw~J od 4_0 do 45 proc. oraz znaczne obnizenle
Zbudować socjalizm, t. zn. w Jlełni zlikwid0- ziomu 1946 r. osią~nął prawie 39 proc„ przemysł dla umezalezmema się od kap1- kosztow własnych. _
wać podział społecze:dstwa na klasy antagoni- a w 1948 r. w stosunku do 1947 r. osią- talistyczi:ej zagr~nicy! ~y 2:aś jeste~m>' ~zrost .Pr~dukcji przemysłowej_ b~dz!e osią
styczne. Zlikwidować podział społecze:dstwa na gnie ponad 3l proc.
w lepszeJ sytuaCJl, me JesteSJ?Y bow1~m g!11ęty d ~ 1ęk1 moderi:iizac.fl,. P?d~1es1e~m _pokla.sy ant,agonistyczne, znaczy to, w pełni :ili.
d
„
.
b
izolowani i mamy mocne oparcie w związ z1omu technicznego 1 podniesieniu l\ YdaJnc_i·
1
kwidować elementy kapitalistyczne i zamknać.
Takie tempo wzrostu pro u {CJI me ę.
. .
k . h d
k
·· 1 ! ści Jerlnocześnie buduie się w okresie 6-lec1a
śródła Ich tworzenia się. Zamknąć zaś żródł:I. dzie mogło utrzymać się w okresie planu ku R~dzieckim 1 w raJaC
emo raC]I u- ok.' 350 więk<>zych zakłailów przemy!'łOwy<'h s
tworzenia się kapitalizmu. który, jak wiadomo 6-cio letniego, ponieważ dotychczas odbu doweJ.
, załogą ok. 300 tys. ludzi. Powstaje pytanie,
wyrasta z gospodarki drobnotowarowej, to zna.· · dowywaliśmy przemysł, a w planie 6-cio
Zaplanowane u nas tempo przyrostu gdzie te zakłady rozmieszczać?
czy w pełni dokonać dobrowolnego przekształ- letnim będziemy go rozbudowywać.
produ_k~ji pr~emrsłowej zbliża ~i_ę najDot:vchcz~sowe ~ozmieszczer;ie prze!11ysłu
cenia gospodarki drobnotowarowej na gospo.
Jasne jest, że znacznie szybciej, uzysku- b?rd~ieJ do nieosiągalnego ~la ktaJOW _ka- <;>d_znacza . się y;:yJątkową mer6wnom1erno1
dark~ socjalistyczną. W pełni zaś przekształ· je się przyrost produkcji odbudowując pitahstycznych tempa Związku Radz1ec- sc~~- NaJbardw'J uprzemysło;vione w~je ·
cić gospod!rk~ drobnotowarową na. gospodark~
.
kł d
••
e kiego w okresie lat 1938-1940„
wodztwa:
śląsk'l • dąbrowskie. dołnoslll·
socjalistyczną., nie je~t ani możliwe, ani real· zniszczon? za . a y, niz s awia,ąc now ·
.
. •
skie i łiid7kie. zaimuiąc łacznie niecałe 2'1
ne w ciągu 6 lat. Dlatego jako podstawowe Dlatego .~redmoroczne . tempo p_rzyrostu
T~mpo to nalezr uwaz:ic ~a bardzo. wy- proc. ter.vtorium Polski, grupuje 71.5 proc.
założenie pla.!111 6.letniego wysuwamy nie zbu- p~odukCJl ?,rzemy~łoweJ W planie 6-let- sokie i wrmaga]ące • wielkiego wysiłk?· I pra~owników przemy,słowych .
N~.ibardziej
dowarie socjalizmu, a. zbudowanie funda.men- mm wynosie będzie 11-12 proc. Faktycz- W rezultacie produkc1a przemysłowa wm uposl'-'d7one sa woiPwo<lztwa: ols:>tyn!<'•ie. bla
tów, zbudowanie podst:iw socjalizmu.
ny przyrost produkcji nie będzie jednak na w końcu 6-lecia osiągnąć wzrost . łosto„kir i lubelskie. Zaimtiiąc ok. 22 proc.
k
mniejszy niż w p1anie trzyletnim, gdyż pro od 85-95 proc. W porównaniu z produk- powier?.chni r;"ńiottva, P,'rupują one tylko 1,'2
Na czvm k on retnie ma P 0 · centy przyrostu będą się liczyły od coraz cją· roku 1949 produkcja ta będzie z górą proc. za.tr_udruony~h w przemyś_te.
. „
legać zhudowan~ e fundam1?D· wyższego poziomu i będą oznaczały znacz- trzykrotnie większa od przedwojennej, a 1 w_okrr~ 1 c 6-lrtmego planu nal rzy ~ę mnow·
tów soc1•allzmu w Polsce
nie większe cyfry absolutne niż w okre- w przeliczeniu na głowę 1•1dności - z gó-1 no~1; 1 crnflś: rho.ćby
pewn~· m st opnm złago·
·
1
t
i t ·
'
k t •
· k
d
d k „ dz1c, gdyz wazne Jest, aby klasa robotnicza,
Socjalizm "lliera się na rozwoju i wysokim sie p anu rzy _e ni_e~o.
.
rą czte~o ro _nie w1ę sza o
pro u CJI przoduj ą,rn i najbardz1e; postępowa siła r.a.rodu
po%iomiA Pił wytw6rrzych. Polska :t łaski l;a·
Aby odpowiedziec na pytanie, czy za- przedwo1enne1.
.
występowald. na tcr~tlil' całego kra.tu silny.:ni
pita!i!!tów i ob~ zarników i . o?cych ~ab~reó'." planowane. tempo ,należy uważać_ za małe
Stos.ownie do ~st:i-wowe_i;o luerunku i zwart'Y'Ili koncentracjami, stanowiąc prawjest knl jem zacofanym, o niskim poziomrn sił czy za duze - mowca porównuJe wzrost naezego up1r'2emvsło~ema, !la~sizyb~ tcm dziw~ •w1 erdzę socjalizmu. Jest to konieczne
wytw6r<1zych. Po to wifC, żeby zbudować run produkcji w krajach kapitalistycznych z po vn:rostu prod1;kc1• i;rze\VldZla!!e iest_ rlla rówr :" . , dlatrg'o. że ~rcanic miRFta i mia~;~cz
dameuty socjalizmu trzeba w poważnym stop · tempem tego wzrostu w Związku Ra- po<l."it"'Yowych srodkow wvt";or~y?n· z ka, ktf.rc żyły daw1iej z handlu i pośreduic
niu zlikwidować zacofanie ekonomiczne Polskt dzieckim. W latach 1897-1913 t. zn. w vrv1~.tk1em węgla, Dla .wegla. J?:orv JUZ TJ-Od twa, c•h»cnie - pny zmin11ie stosunków goi silnie podnfaść poziom jej sił wytwórczych. latach pomyślne"O rozwoju produkcji
kcnH''.l. plam~ trzyletn1ep;o „ os.~ą,~a _ba~dz-0 · ~podan''' .V ''h - mogą zn a leźć się w trudnej r,y.
Zbudowanio podstaw socjalizmu wymaga jednak kraJ·ach
kapitalistycznych
przeciętny ~vs~kt po~om .Pro2~uk2„811. J'}rz~T"TldZla:1Y tuac li. W m·ast11ch i rr iastrczlrneb nicprze•nyrnzwoj1. tych sił w określonym kierunku. Jest
k ..
ł
·. iest wzro~t JCd"l'le ,,,_
orne. ym me- ~łow ych w centraln ej i w~el1oani e j PolRce mamy
to kierunek, który ria.ibaraziej sprzyja wzro- przyrost roczny produ CJI przemys owe] mniei· p od 1vz,,,.1Pdr>m wvdob•rcia na ;edne. „ .
. k · t
h
· .
. ł .
·1 lik ·
· . dl
A l""
19
dl
·
·.
, ·~
·
•
·' .
tez uuzo mewy or zy~ en.-e
pom1eszcze11, astowi Fił so cjnli~tycznych, a wypiera
wi· wyno~~ł .
a
ng 11 ;
J?roc.,
a g-o !Il.le"i'k~ ncn Pro}s!<a \vy;;u:·te. SU} n~ Jed- twiej tam jest 0 siłę roboczą i 0 mieszkani&
auje kn.pitaliiotyczne elementy goRpodnrcze. Fo- FranCJl - 2,93 proc., dla N1em1ec - 3,72 n? 7'. czołowyrh rme.1sc w ~wirr:te, ·v.dyz_ w:y- dla ,1icj Kicdv roze~:.,!a się wieść 0 opracowy·
niewaź za§ źródłem wyrastania kapitalizmu proc.
„
m~s• e nno ood l«'mer. 6~"t?lrc1a. mmei wie waniu planu 6-letniego, szereg delegacji z miast
jest ~o podarka drobnotowarowa, kierunek wzro
Planowany u nas przyrost produkCJl "'" t:vle. co W Sta.naeh Z,iednoczon:rnh W i miaEteczek przadstawiło śwe dezyderaty, spro
-;Lu sił wytw6rczyeh powini en najbardziej sprzy przemysłowej iest więc bez porównania 19~7 r.
. .
.
. wadzaJą.ce się do gorą.cych próśb o ulokowant„
ia' dobrowolne"l111 przekształceniu się gospodar wyższy, · niż kiedykolwiek w jakimkolJ~drem uprz~mysłowienia ]est szybltt
nich jakie~oś zakładu przemysłowego. świad
'd drobnotowarowej w socjalistyczną. Po. wiek kraJ'u kaoitalistyczn"m.
''T?l"'O~!°- nr0~u1rr.11 M.ii~rn, ZB ~eznv. od 'pro- czy to jak bardzo sprawa ta dojrzała.
rMbna jest w tym celu odpowiednia baz~ •ech
.
•
.
. J
•
ihh!1i stali. Produkcie stali odziedz,czy- ,
i'ezna i materiałowa, którą stworzyć moze tyl
W Związku Radzieckim przeciętny przy Ji : „,·, ,...., ,._ '~ . '-~,„..., „·;„HTY\ ~.~ri""'l'lie i na I Dlatego jednym z czołowych zada:d 6-letniego
. 0 rosnąca produkcja §rodków produkcji.
rost rocznej produkcji przemysłowej wy- ,;,et ober""ie no m~cznvm nr7~1~ror:~eniu planu winno być ożywienie zaniedbanych ob
Wynika z tego, że zbudowanie funda- nosił w pierwszej 5-latce. w latach 1928- i.,„,,) "",.;"ID'' ;..,„t ona w T.Yrnelir·v.mi11 na sz~rów Polski. Nov;e zakłady przemysło:ve na.1.entów socjalizmu w Polsce - to znacz· 1932 - 22 proc„ w dru~iej 5-latce w la- ~low"' hld~"E C'; 2 Fi ~?a P iżfilZa . niż w Cze- lezy budować prze?e ws~ystkim w ~oJewó<lz
„
t '
h tach 1933-1937 17,1 proc., w latach '!hcsłow3c.;,i . To też ro·7·~zerie"1.ie nrdulzcii twac:h w:-;hod:Jich 1 centralnych. Przewiduje się.
~e podniesienie poziomu su wy wo
. _rc,zyc
„
-1940
13
proc.
A wiec tempo stali 1"est _;.•ednym z oodstawowvch zadań
a>okończeoniP. na str. '7-ej.)
·e szcze.e:ólnvm wzrostem produk en srod - 1938
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