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Depesze gratulacy1 ne
w 80 rocznicę urodzin tow. Mołotowa
od Przew'odniczącego KC PZPR
Bolesława

tow..

Bieruta

Do

Towarzysza WIACZESŁAWA MOŁOTOWA
Moskwa - Kreml
W sześćdziesiątą ro.cznicę Waszych urodzin przesyłam Wam
w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednocz·o nej Partii
Robotniczej i w swoim własnym serdeczne życzenia pomyśl
ności i długich lat pracy dla dobra wielkiego kraju zwycięskie
go socj;llizmu Związku Radzieckiego ostoi i nadziei
wszystkfch ludzi, walczących na całym świecie o pokój i o socjalizm.
Polska klasa robotnicza zna Wasz wkład do dzieła narodówego i sp'ołecznego wyzwolenia Polski i utrwalenia jej niepodległości i granic.
P r lska klasa robotnicza zna Was jako wiernego towarzysza'
broni . Wielkiego Stalina, jako niezłomnego bojownil~a o sprawę robotniczą, (} pełne zwycięstwo komunizmu.
.
Przewodniczący Komitetu Centraln~o
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni~ej
(-) BOLESŁAW BIERUT
i ,

.

ORGAN WK i ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTHICZ·E,J

•______~________________- -________...__________ma______. .I~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nr 68 (1349)
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ROK III (VI)

EL.
zaakceptowany · uroczyście

przez SejBl ' i naród po
'Wysoki" Sejm rozwa zyc I p op r zeć
Obrońców
raczy 5 llu n];;tów apelu:
PUNKT f IERWSZY MóWI
soli sejmowej
G OG[{ANICZ~IU ZB[{OJEŃ W
.... r AR
SKALI sWIA'l'OWEJ.
'U"- SZAWA {PAP)-Na wczoraj I.ego ZSCh, Ludwika Nitsch rze, . ' .
szym popołudniowym posiedzeniu Sej źbiarka Walery GoeŁel - J'ektor A_
Polscy obroncy pokOJU popIerają
mu Us tawodawczego RP na lawach kademi{ GÓrnicżo_H;.ttniczej w Kra_ najgoręel'} te propozy.c;j~ i wraz z c~
rządowych zasiedli wszyscy niemal kowie, Józef Kociuba - górnik, przo l '!o postępową, .ludzkos.cl~ domagają
c~ło~kowie rządu z premierem Cyran downik pracy, Genowefa Michakk-- ~Ię: aby WYS~lg z~r?Jen, narzucony
kleWlCzem na czele. Loże prasowe i murarri:a, Jan Parandowski - lite_ sw~~tll ~rzez ImllerJah.zm, 7.ostt1ł spa.
galeria dla publiczności wypełniły si ę rat, Wacław Przybysz - chlop Le_ rallz~wa.ny, aby . sohdar~a p~tawa
liO ostatniego miejsca,
on Schiller _ reżyser, EdnH1I1d Sla. 1 1 ,Siła
wsZ~:StklCh, .nIeza~eznyeh
Marszałek Kowalsb.-i poinformował llck - metalowiec, p1'zodownik pra- ! Jlanstw, nal'o.dow, ludo.w I .ludzl.pf.a~
Izbę, że przytyła do Sejmu deleO"acia ry, Lucyna 'Vyrzykowska - włó k_ ną~ych pokOJU. o~tudzlła I,mpeylahzm
Polskiego Komitetu Obrońców "'Po\~o niarka, przotlov.rnica pracy oraz Sta. ! ~ ],f~O zhrodnlCzym szalenstwle zhro
j~, aby złożyć Sejmowi apel w spr:l nislawa Zawadecka sekretarz ge ' jenlowym.
m e obrony pokoju. Izba burzliwymi l1 Ę,l'alny Ligi Kobiet.
/ prNH.T DIUTGI APELU MóWI
l,,~lasj.-ami ~yraziła zgodę na przyję
W imieniu delegacji preze;; Ignar O ZAK AZ~E UźYW ANIA BRONI
Cle dcle;aC]l.
:rłożył na ręce l\1arszal:'a apel do Sej . ATOMOWEJ.
Na !.ale wchod - "d
..
' mu RzeczY!);}SlWHtej VI' sprawi!' ouro l Plllscy obrońcy pokoju ~VTaz z mislo' w del'agac' pZl lwks.ro °KwacJ!t PtO lIy pokoju. Apel ten odczytuje !ekre I l';ard~m ' ludzi na świecie naj goręcej
"
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o s lego
oml e u t
ł S
łk
k'
d'
b
t)hrońców P,o koju w składzie: Stefan arz -I . P?se
tr~a ow:> -I. ś'
pOlnertakJ.ą tę P~OPtOZyc)ę l zą 3. Ją , da y
'gRar _ pt'ze d'
Z _ Gl'
" Spe mając wyrazoną przez wla- IVszys le pans wa za przy kł a em
wo mczący an;.
ow towy Komitet Obrońców Pokoju wo- Związln1 Radzieckiego szukały za·
l{. setek milionów mężczyzn i kobiet ' stosowania energii atomowej do wieI
wszystkiCh ras, ilarodów i wyznań, kich dzieł pokojowych dla dobra
litórzy w 76 krajach podjęli i pro- \ lUdzkości, iamiast produkować . bomwadzą wspólną walkę Q pokój;
,
bę atomow, na zgubę dzieci i starw głębokim przekonaniu, że . ców, mlodzieży i dorosłych, męż.
Gfl~e ~ wola ta jest jednocześnie wolą miliO)- czyzn i kobiet.
CHW ALON'\'
d .
nów pobkich kobiet, mężczyzn ~ mlo,
InweriaIlgci j podpalacze wojenni
S'1n
U
pneg aj przez dzieży _
muszą jes~eze zrozumieć, że wojna
budżet ~~st
stawodawezy
n.asz
Polski Komitet Obrońców Pokoju atomowa, którą grożą ludzkości j kul
i'tż w' ~Wll' wowy ~a ~Qk :950 Je~t przedstawia Sejmowi Rzeczypospoli- turze, przede wszystkim im samym
~~~S{)1\'YnJ bZ;J:~ ~ ~pmu p .anl~m. fl- tej .. Apel o PokóJ - do parlamen- !,lUsialaby przynleść klęskę i zagła) ' .,
n~c w~ .~(jCJIł, Istycz- t6w _wiata" Światowego Komitetu aę.
.
nego ~ J ~I~,e. NIC ~VlęC. dZI\~nego, (Jhrońców Pokoju.
PUNKT TRZECI APELU MóWI
1
11u
Jl!:e W!M!;ysbkl€ n iemal dzie- \
?,,< .obt'.I
(lZ lll Y nasz'-!go tycia. e'.wnonl ieznego
.
.
,
I .kultlll' :-.1nego,
'Jednoc7.eF,Q.ie po S t..'\wlł n l', J~dnYlll z p' erw,;zych miej $c
O
1e
O
s pra wę :ly, woCnre h p<ttr.zeb czirllvier;
ka,
o czio,,:ieka prac:y,.klÓI.y.r]o
~ dZI(' k~
buclo\\n,::twa S(iCJ.all~ t ycz- \:
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.
neg'o odg rywa l'(}j!s trzvga jaca rolę
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1UT 8
były \roJną.
bll~7.etyW- pa~.;;twa
p~l- t01'I'AT • ' Bole&:tło
.kraj ac'h ka 13J...,.

EkJego przed

pita li3t'yeŻl1~'ch

bu d żet

Biel'uta

p ańsbvo .vy

Przewod Jlil; z ący
KC
Pobkiej ty cznych, któl'e przyświecać nam bę
t a m st o·
da na kaź'dvm kroku:
Zje<!
nocllonej
Pa
r
tii
H"botni_
sl:l;ków J~apita li;;tycz ll ych. . ' ~\\'y da t ki
-ugruntow~nie pokoju, wzmożenie
czej,
Bolesław Bierut, otrzymał na_
pa nst;wo:·.'e ~ł u żą. wyłącz n ie ut r hy mawydajności
i dyscypliny pracy,
~ tępującą depeszę:
•
IJl U .ad ~11 1l1 s t rącj i, policji i wojska przez
którą
przyczynimy się do
"My, kobiety partyjne i bezpartyj.
~(a lHt~I~.,;tyczneg() u [)a l'atll przemo<': :v
s~yb;;zego
zrealizflwania Planu
l
UC~S l\II.
Wyda tki t e pokrywa ją ne, członkinie Ligi Kobiet - pracow
w ł"odz i , .
SZfścioletniego,
jako podwaliny
,ypł:iW Y ' z podatl1ów, wym uszanych nice Zarządu Miejskiego
przede .~5zys tkim nli: ludziach pr a- zf'brane w dniu d.zisiejszym w sali i pod ustrój socjalistyczny, rozsze.
cy, a ',\'J~C z tzw. podatków po średnich Filharmonii w Łodzi na \ll'uczystej
rzenie do najbardziej zapadłych
( w pływ y z I! kcyz, monopoli itp.).
Ta- akademii z okazji Międzynarodowego
wsi
i miasteczek sojuszu między
ka b yła struktur a wpływów budżeto Unia Kobiet, z radością witamy u.
wych Poh ki prze d wrześniowej taka chwałę Biura Politycznego Komitetu . kobietą miasta a wsi, zrealizowa.
;jest ona d zi ś jeszcze we wszystkich Centralnego Polskiej Zjedl!Oczonf'j
nie wszystkich wytycznych Komi.
j)c:J13twach k.-:p italistycznych. Jedno- Partii Robotniczej, która doceniła I' tftu Cen.tralnego Polskiej Zjedno
l:zdnie kr~. .ie kap itsl k tyczne poważ· udział kobiet w budowie socjlllizmu i
jako
ną część swych wydatków Fran- w walce wraz z całym ludem pracu· 1 c1ttmej Partii Robotniczej
cja n a pr7:ykład, j edną czwartą - jącym o rozkwit naszej ojczyzny i , wytyc~nych zdążających do poprap r z e znaez1IJą na z hr o j eąia, na przy- trwały pokój.
wy bytu mas pracujących do
l','oj'owa n ie nowe,i, zbrodniczej wojny
W zwią~ku z tym przyrzekamy
lepszego jutra".
in',pel'iali s tycznej.
Wam, Towarzyszu, jednogłośnie, że
Komitet Organizacyjny Akademii
N asz t egol'oczn y budżet; znac znie .., zmożonym wysiłkiem i pracą !Jw 0_
kll
czci Międz: naro-dowego Dnia Ko.
,,·-ję;.;s zy, n iż w r ok u ub., ś w i ad~ z y ją dążyć będziemy aż do o'!tateczneo wielkirj dyn arnk e r ozwoju na sz~ j go zrealizowania' następujących wy- h~et.
g.hlp?dal'k i naroclowej,a jed n ocześ me Jest wyrazem przf-Dlian \1.5tl·OjO:
,,;yeh, jakie nastąoily na 'naszych
zielll1 a ch. I.J l'z eznaczaj ą c n a l'o~Vt'Ó ,i IHIIIIIIIUIt';.IłIIlIfHIUI:lłlIUłUII
UłU'' ,tłU
"IłIlU'
.g·OSP OdiWki nUJ'oJo;yej 43,5 proc ., na
obl'onę i b ezpieczeństw o 10,:.! p ro~.,
na \yydatk i adminis tr acyj n e za ledwie
~ pmcell t, na wyda tki in ne 5,7 pl'J~ .
og6l nych wy datkó w pr.ń s t w o\'i-y ch p.U1k;twO n a ue p o wa żn ą część wyd:1 tków, bo 32/ li p r() ~. prze,;nH cza na
r,:; wiat"t, n:H\k~, putl-zeby kultul"!llne.
.,VARSZAWA (PAr). ,w dal- 341 proć. norl?Y. 'Z~miast 3~0 proc.
;r.drQ" i~ i o:> : ckę sJlołeczną.
sZ.ym c iągu masowo napływają dłu- normy, do ktorej SIę eobow l ąza-ł.
'N ten sposób budżet Yl ><5Z, prze- gOlalow e zobow:;ązania produkcyjGórnik Piwowar postanowił w
Z1li:H!Z3.jac roważn e srodki finan:'jp we ne;, pod 2jmowane przez masy pr amarcu, kwietniu i maju wykon3'11;> lozb u ctowę l1n.s~e.1 g05podarki na- C' u iąc e całego kraju w odpOWIedz;
wać 500 p·r oc. normy. Ponadto
r odo\l.. ej, jedn ocz,:;~nje pomnaż a Jn.. na a pel tow. MarkiewkL
rębacz te.i ko.p alni Jan Filak zo·
tFhc lO aSQWI'o ~1obyc ze lI ,da ta. pnH' y .
bowiązał się w imieniu swej bry
:\' IlSZ b.ndżet jest wyra zem spl'agady do wykonywania w d ągu
Górnkv górnośląscy
':-"iE:dliwego podzblu . dochod u spotrzech miesięcy po 4.50 proc. nor
Do końca utego br. przystąpiło
łecznego, 7.. /l peVo'l;illj"Cel!.·o niE'u<;ta'.my. W kopalni "Wieczorelt" w y11 y )' OZ\\ ój g·o5p1lnan:.zy Pclski i wzrn do długofalowego współzawodllictwa
różnili s i ę również swoimi zo bo<; I:a.ią ;; y nl,w::lta nnie
poziom życiowy łąc z n ie pO:J.ad 15 tys. górmków.
wiąz,aniami górnicy:
Sławińsl.i ,
W :Rybnickim Zjednoczeniu Przemy
Półtorak oraz brygady Pyplacza
111a '1 llJ"? Cll .ią (~:. ch.
I' obicź,nc chociaż by :r.apoznr.nie si <;> sin W~.glo·wego podjęło długofalowe
i Hahuli.
ponad 2 tys. górni?: n")'~7.ym budżetem wykazu je dobi to 'Zobowi ązania
ków,
którzy
zadeklarowali
wydobynie, na co obracane są owoce naszej
cad r, ienn('j 11racy, czemu służą rezul· cie w lutym, marcu i kwietniu prze Traktorzyści dolnośląscy
taty ' usilnych ' starań o coraz lepszą. szło 500 tys. ton węgla ponad plan,
Długofalowe ' współzawodnictwo w
Masowo przystąpiły do współzawo
coraz )\ ięk s zą produkc ję·
o zmniejszenie zanieczy· Państwowych Ośrodkach Maszynośw ia t pracy sta l ~i~ w Polsce Lu- dnictwa
wych na Dolnym Śląsku zainic jorlowe.i p e łilO1l1'8w n y m gospodarzem szcz€nia węgla kobiety, zatrudnione wał tow. Jaworski, traktorzysta
"wego pilti :;t W ~l i wie, że każdy wy .. przy sortowaniu węgla w kopal· POM w Trzebnicy,
11i'oduk,)w8ny do datko wo metr tkani· n!ach. Łącznie 22.135 kobiet bierze
Tow. Jaworski, jeden z ;lrZ(;ny, k ażdJ wydo byta dodatkowo bry- udział w tego rodzaju długofalo
dujących traktonystów na Dolła wt;gla , każdy nzyska ny doda tko- wym wspókawodnictwie.
nym Śla,sku, który w ubiegłym
Wśród meldunków, jakie ostatni'.)
,,; 0 plo n w rnlni<!twie - służy jedneroku wykonał 220 ha ork1 ś red
m u celowi: wzm oc nieniu s ił na s ze~' O na p ly nęły, wyróżni a s ię wysokie zoniej bez .. emon~1J łrald: ora. zohoj1ań,t lnl, lltnndeniu pos o ju i !lkró- bo\"v-iaz ani e rębac z a k opalni "WIEwiązał się w:l' ltona. ć w bież ącym
t eniu I\lts ż~j !lr oJ:'i do dohrohyru, do CZOREK" An(.h:ze..ia. Piwowara, któ
roku 550 ha or ki ś l'cdniej , wzy ry w ostatni m okresie \"yk on ywa l
~()("~ ;)Ii.mlU.
S. K.
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Rady MinistroW
tow. ·JÓzefa Cyrankiewicza
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ZAPHZRSTANlU ZBROJ N YCH
INTERWENCJ I P RZECIW LUDOM
ł NARODOM K OLON IALNYM.
Polscy obrońcy pokoju, naród polski I)arniętający żywo swój niedawny
str aszliwy los w ja rzmie hitlerow·
s kie go imperializmu - całym sercem
wraz ze wszystkimi pos tępowymi
; uc zciwymi ludźmi w świecie, . stoją
po stronie walczących o wolność ludów i ludzi w kraja ch ucisku' koloni alnego_
Z radoścl ą wspaIU inając zwycię·
stwo L udo wych Chin, z uzn,amem
witaj ą c na w ią z a n ;e stosunków z wyz walaj ąc y m s ię Vietnamem pulsą
obrońcy pokojn będą pr a cować. żehy
ja k najprędzl'j spra wiedliwy pokój
i wolność za pa nowa ł y w s zędzie, gdzie
(łziś jeszcze sroży si ę bagnet jrp.perialistyc znego cil'm i ężcY.
:Dokońc'lenie na str. 2)

Wspaniały rozkwit

Prezesa

w.

M.

l\'IOŁOTOW

Zastępca

Prezesa Rady Ministrów ZSRR
Moskwa - Kreml
. Z okazji sześćdzie~ięciolecia urodzin zasyłam w imieniu Rzą
du Rzeczypospolitej Polskiej i swoim własnym najserdeczniejsze życzenia.
Naród polski wysoko ceni w Panu nieugiętego bojownika
o socjalizm, jednego z czołowych budowniczych wielkiego Związ
ku RadzIeckiego, niestrudzonego szermierza w walce o pokój
św:-ata, "której przewodzą bohaterskie narody radzieckie. Wichi 011 w Panu swego szczerego przyjaciela, współtwórcę braterstwa łączącego nierozerwalnie nasze państwa i narody_ .
Życzę Panu dalszej owocnej pracy dla dobra swojej ojczyzny i całej ludzkości.
Prezes Rady Ministrów
(-) JOZEF CYRANKIEWICZ

kultury s,?cjolistycznej
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N agrod y Stalinowskie
w 'dziedzinie literatury - i sztuki za r. 1949
Uch_a'a

lładV !łłin;Jtrów

MOSKWA. - W Moslrwję QPubUkowano "chwałę Rady Mlnishów
ZSRR o przyznaniu NAGRÓD STALINOWskICff Iii WYhitJ.~ prace w
dziedzinie LITERATURY ł -SZTUKI zą rok 19,.9.
Szesnastu nagro~aml odzna(:zono
dziela pro"ly artyslycznej.
Naglodę I stopnia
w wysokości
100.00Q rubli przyznano Sielllionowi
Babajewskiemu za powieść pt. ,}'Iwia
iło n:td ziemią" ,
nagrodę ą stopnia
w wysokcś ci 50.000 rubli przyznano
FioClorowi Gładlcowowi za . " Opowieś ć
o dz i.eci 6s łwi e" , Sadridżinowi Ajni
7.a p ow i eś ;:' "Buchara", Emanuelowi
Kazakiewiczowl za powieść "Wiosna
nad Odrą", Natanowi Rybakowi za
r, owieś ć "Rada pere j asławska", Konstantemll Siedych za powieść "Dauria", Aleksandrowi Wołoszynowi za
powieść "Ziemia Kuźniecka'·.
Dziewięciu pisarzy odznaczono nagrodami III stopnia,
W dziedzinie POEZJI Nagrody Stalinowskie II stopnia przyznan.o czte·
rem poetom radzieckim: Aleksandrowi Jaszinowi, Sulejmanowi Rustamowi, Agni Barto i Józefow Griszaszwili. Pięciu poetqw odznaczono naqrodami III stoJl11ia.
W dziedzinie TWORCZOSCI DRAMATYCZNEJ Nagrodę Stalinowską
I stopnia p.rLyznano Wsiewołodowi
lVi.szni.ewskiemu za sztukę "Pamh;tny rot, 1919", nagrodę II stopnia przy
Zllano Serqinszowi Michałkowowi za
sltukl: "Chcę wrócić do domu" i
"nia Golowin" , Konstantemu Simo-

Mar kiew k;
.. "".H''''''I''.... ' ' ..

Dalsze długofalowe zobowiązania produkcYine

podeimujq masy 'pracujące całego ltraju
wając
do
wspóh:awlJodnictwa
' wszystkich traktorzystów w kraju.
Apel .Jaworsk iego pod jęło już wie
lu c zo ł o wych t raktorzyst ów z Doln ośląskic h POM, m . in. ob. Farys z
POl\'I Ole ś n: ca, któr y w ub. roku
wykon ał 526 ha orki ś r ed n :e j zob owiąza ł s ię zaorać 600 ha. 601) ha
z o bov,rią'l al si ę zao ra ć
równ : eż ob.
Ćwiert.ni.ak, tra k torzys ta z tego samego POM, k tóry w g rudniu ub. ro
ku w kampanii orki zimowej zaorrtł
bez remontu t.rakto-ra 110 ha.

..........................."11..........
Komunikat ·
Zawiadamiamy, ze w dniu 9 marca

br. o godz. 18 w lokalu Ośrodka Szko
lenia Partyjnego przy ul. Traugutta
Nr 1 odb ędzie si ę konsultacja z ko·
lejnego tematll dla grupy saUlok5ztal
ccniowej Dzielnicy Górnej.
O ś rodek

S:r,t~ ol e nia

Pil l' lyjlH'gO,

·• • • lIl1 .... II . . . . . . . . . II~II . . . . . IU U . .

\l,..,".

nowowi za sztukę "Obcy cleń" , Borysowi Ławreniewowi
za sztukę
.. Głos Ameryki".
,
W dziedzinie FILMO,V ARTYSTYCZNYCH. Na'Jrodą Stalinowsl,ą
I stopnia odznaczono reżyserów, au!.<,rów scenariuszy; operatorów i arty
stów - współtwórców następu;ących
filmów: "Upadek Berlina", "Bitwa
Stalingradzka", "Spotkania nad Łabą" , "Akademik Iwan Pawłow " _
Nagrodę II stopnia przyznano rea.
lizatorum i wykonawcom czołowych
ról filmu "Rajnis", a nagrodę III sto.
pnia realizatorom i wykonawcom fil
mów "Szczęśliwej żeglugi" i "Konstantv Zi)slonow".
Rada Ministrów ZSRR odznaczyła
Nagrodami StalinowSkimi 19 twórców wybitnych UTWOROW MUZYCZNYCH. Nagrodę I stopnia przy
znano kompozytorowi Reinholdowi
Glijerowi za muzykę do baletu "Jażdziec miedziany"
oraz Dymitrowi
Szostakowiczowl, za oratorium "Pieśń
o las .. ch" oraz za muzykę do filmu
"Upadek Berlina". Nagrody Stalinow

ZSRR

IIkie przyznano również wielu ladzieckiql muzykom za ich dzi ałalność
k o ncertową.

Trżynaście

nagród przyznano w
MALARSTWA. Nagrodę
Stalinowską I stopnia przyznano Mi.. ł . Ch i lk
b
T'
f
cua OWI . m e o za o raz lO num
zwycięSkiej ojczyzny"
oraz ' grupie
malarzy azer.bej dżańskich i majstrów
tkackich, za wykonanie dywanu arlystycznego ku czci 70-lecia urodzin
Józefa Stalina. M. in. nagrodę II stop
dziedzinie

nia przyznano Kukryniksom (Krylow,
Kuprianow, SokołowI.
Sześć nagród przyznano rzeźbi a.rzom. Nagrodę Stalinowską '1 stopnia przyznano Eugeniuszowi Wuczeticzowowi za pomnik wzniesióny w
Berlinie ku czci żołnierzy Armil Radzleckiej, poległych w walce z faszyzmem.
Sieclem nagród przyznano radzieckim architektom.
Poza tym szereg nagród przyznano
w dziedzinie sztuki teatralno-dramatycznej i w dziedzinie sztuki teaŁralnej.
Nagrodam! Stalinowskimi odznaczo
no ponadto 5 prac z dziedziny krytvki li tera ckiej i historii sztuki.

-----------------

451Y5. ton węgla ponad pianI

doskonale wyniki procy kopalń wałbrzyskich
w pierwszym miesiqcu współzawodnictwa długofalowego

WAŁBRZYCH (PAP) . Pie r w·z kop ... VICTORIA" - 236 proc,
szy miesiąc ws p ółzawodnictwa dłu normy i Józefa H a /'boł. y z kop .
"BIAf,Y KAMIEN" -219,9 l)roc.
gofalowego przy nió sł brygadom zes
połowym kopalń wałbrzyskich dunormy.
ży sukces. Ogólna nadwyżka w sto
N a szczegó1ną u wagę z a sł u guje
sunku do plapll wynosi dla w szY.~t- Rukces brygady H a rboty. Bryga cla ta
kich . brygad lcopalń wałbrzyskich powstał a w paździcrni.1ul i wpierw
pona.d 4.5 tys.' ton w~gla.
szym miesi ąc u istnien ia wyro bil'l
Najlepsze wyniki uzyskała bry 121 proc. n ormy. Już w Etyczl1iu wy
gada Stanisława Magiery z kopal sunęł a się na pi~te m iejsce, a ? hec
ni "EOLESŁAW CHROERY" - nie d zi ęki ofiarnej pracy j€'j osmlU
272 proc. normy, brygada Maty- tl czestnikńw, punl,tua1l1ości i dobre:l
lewicza z kop. "MffiSZKO" - \ flrganiZaCj i pracy przez brygadzi~lr;,
Z66 proc. normy, PawIa Siernego z doby ł a pier-""5zel'lstwo w kopa lni.

Pracownicy

Służby

ldro,via

zapoznajq się ze zdobyczami nauki radzieckiej

WARSZAWA (P AP). - Pragnąc
upowszechnić i jak na,jszerzej wy){Orzystać wspaniałe osiągni~cia przo
dującej medycyny radzieckiej, Mini
sterstwo Zdrowia zorcanizowalo s~e
reg spotkań aktywistów i członków
Zw. Zaw. Prac. Słuzby Zdrowia l,
wybitnymi naukowcami i działacza mi służby zdrowia, którzy powróci
li niedawno ze Związlm Radzieckic
go, g(lzle bawili na zaproszenie ministra zdrowia ZSRR prof. dr. Smir
nowa.
Pierwsze takie spotkanie odbył o
się w dniu 7 bm. w BialYIn!'iioku,
g:lzie wygło s ił odczyt wk emi ni 5tcJ'
7.Ul'o·vvi a dr. Sz.lachelski.
Odczyt
, wzbu~ił wsród m iejscowych praco

\vnlków Sł użby Zdr owia ogromne
zainteresowanie.
Zarówno lekarze jak i persond
pom ocniczy zadawali SZE'l'eg pytan,
int eresuj ą c się żywo metodami 'pra
(';y m edycyny r ad zieckiej we wszyl>C
kich d ziedzinach.
Dal sze prelekcje, odczyty i pogadan ki o dbędą się w naj b liższym C,:d
sie we w sz:vs tld ch m iastach wojewódzkie.h. W skła d gru py preleg;cntów w chod3a m. in. w jcełDin i5l~ r
Sztachelski. 'z nakomity chirurg do c ent Manteuffel, w y bitny s rec,ia ll'
sta chorób phlC uych (locent dr. U0.;·
111111 g,
dYl'f~ktol'7.Y
poszczególny::;'
departamentów w Min . Zdrowia
inni.

-

Nr.

Budżet

pierwszego roku Planu G-letniego

pelp

uchwalony jednomvślnie przez Sejm Ustawodawczy RP.

WARSZAWA (PAP) - W dniu 'I'
bnl. wicemaxs>załek Barcikowski wzno
wił 7G posiedzenie Sejmu UstawO'daw
f:zego i udzielił głosu nosłowi Kubiekiemu (ZSL), który omówił' budżety
,'e80l'tów Ministerstwa Oświaty, Centralnego Urzędll Szkolenia Zawodowego oraz Ministerstwa Kultury
j Sztuki.
']l,rIÓ\\"M podkreślił, ze olbrzymie sutny. przekraczające 132 mili3wly zł,
pl.'Zeznaczone na szkolnictwo i upow"zeelmienie h.'1l1bury i sztuki O'raz
na 1tl.Stytuty naukowo-badawcze, są
szczególuie wyraźnym dowodem troski Q człowieka.
PGSeł Kubieki omawia również dO'ty-chozasowe sukcesy w walce ~ analfabetyzmem. Na przełomie roku 1949
1\J50 zakończone zostanie przeszkolenie okołO' pół mili<Yila ludzi, a
w roku bieżącym szkolenie obejmie
760 tysięcy analfabetów.

Wielki dorobek
Planu l-letniego
Poseł Krygier (PZPR) - omawia:l:i.c budżet resortu finansowego
stlmllje dorobek Pianu 3-letniegO',
stwierdzając
m. in., że produkcja
nrzenlysłowa
w ciągu trzech lat
\II zrosła o 225 prOl!ent i w przeliczeniu nR jednego. mieszkańca wyn.osi
prawie 2 i pół razy tyle, co przed
wojną.
Po.myślnym zjawiskiem jest
~Łybki wzrost prMukcji środków wy·
twarzania. Produkcja rolnicza w stost1lJ!ku do stanu przedwojennego,
osiągnęła 112 procent.
W okresie a-letnim wzlos-la stopa
życiowa. mas pracujących. płaca re~łlna pracowników fizycznych, poza
rolnictwem, osiągnęła 126,6 proc. 116'
Z;omu prz?dwojennego. Spożycie na
głowę w~rosło w stosunku do stanu
})rzedwojennego m. in. nast~pująco:
pszenicy o 2!} }}l"ocent, mięsa o 19
1)ro.cent, cukru o 6·'l procent, tkanin
o 55 procent.
Równocześ>nie nastąpił wzros,t zatrud.nienIa o 1,1 miliona osób, tj. o 41
procent w sto·sunku "do okresu p·rzed.·
wojennego.
W rezultacie dochód narodowy
wi!:rośnie \" roku bież, o 15,9 proc.,
osiągając Ił4 pl' OC. poziomu przed~
wojennego.
Poseł Popiel z naciskiem podkreś
la, że ten ogromny rozwój gospodarcży PoIs.ki
przypada na okres, w
którym świat kapitulistyczny wkracza w ostry kryzys. Według sprawozdania ONZ, w ciągu niespełna roku
spad~k
prochikcji stali wyniósł w
. USA 18 procent, a przeciętillie W'
świede ~apitalistycznY1U 13 plO\.",
Lićzba' beZl'obotny~h w USA w~to.
gła o 9& procent, a cZęŚciO'Wl) b~l·O.
botnych o 111 proc. W ZI'OBt ber.l'OOo·
cia w Australii, Belgii i w zachodnich 'iei'nczlCCh był' ch,·ukro~ny. W
tY111 ~a·mym czag.ie nastą.pił na Zachodzie poważny wzrost cen, II zyski
bankierów i przemysłOWCÓW w1il"oS'ły
o około 50 procent.
Natomiast w ZSRR nastąpiła trzecia z kolei wielka obniżka cen liftykułów l'Ilasowe~ro s.pożye-ia. przy jednoczesnym podniesieniu wartoś<'i rubla: .Jest to jaskrawy dowpd, jak
szybko rośnie potęga }lodstawowej
siły olłoxu pokoju.
W:s.kazując na wykonanie planu
oszczednośc:iowego 'IV ub. roku :li nadwyżką, wynoszą.cą przeszło 20 mi1~al'
dów· złotych i utworzenie m. in. dZię"
ki t()lllll powa:.'mrch Hl'Odków obroto-

Projekt ustaw,
o terenowych organach
jednolite; władzy
państwowe;

Na trybltnę w~puje prożes Rady
Minis.tr6w ~ Józef Cyra.nkiewic.z,
który zapo1dlaje Ilbbę z pr.o.l6ktetn
usta.wy o termlG-wych o.rgalloob JedllOlitej władllY państwo.wej,
(Stres:l.czeme przemówiei .
pl"e-miera Józefa Cyrankiewieza }rodamy
w dniaeh najbliższych).
Przemówienie premiera oklaskiwane było gorąco prze% posłów.
Projekt nsta.wy. odesłl!.l1lo do komisji administracji .rządowej i samo·
l'Ządowej oraz do komisji prawniczej
i regulami'll{Jwej.
Następnie,
na. wniosek wicemarszałka Ba:rcikowS:kiego, Sejm do-konał częściowej zlJliany sldadu osobo.wego stałej komisji Rolnictwa i Reform Rolnycb.
Spr&wozdJmie komisji płam.u gospo
aarcr.ego i budżetu o l'ZądowYn1 projekcie ustawy o Urzędzie Rezerw
Państwowych, złożył poseł Sndl'aku~'a (ZSL). :Mówca podln'eślił, że planowa gospodarka wymaga stałych
rezerw pańshvowych. Rezerwy materiałowe i artykułó~' konsumc)'jnych
nchronią naszą gospodarkę od zakłó
ceń, które mogłyby nastąpić z takich
~rzyczyn. jak np. klęski żywIDłowe,

lliezrealbsowane umowy
bandl()we
z państwami kapitalistycznymi itp.
Planowa gosponarka rezerwami winna być powierzona specjalnie powołanemu Urz~owi Rezerw Państwo.
lI'Ych.
Ustawę o Urzędzie Rezerw Pań
stwowych Sejm uchwalił jedl\omYśl
nie w drugim i trzecim czytaniu.
Ną.stępnie poseł Ktygier (PZPR.)
- złoiył sprawozdanie komisji finansowo-skarbowej .. rządowym projekcie ustawy o przekształceniu Urzę
du Ministra Ska,rbn w Urząd Mini·
stra Finansów,
Spl'awor.dawca. oświalk7.ył, źe PNjekt ten jest konsekwencją. przen1ian,
jllikie pl'zechodżi nasze pańs~o, li,.

'(nvidująe k~italiżm

i

bttdu.ję.e S'Gejll~

lizm.
Mini.sterstwo FinallS"Ów nie

będzie
pogjadało eharał.-teru ~tdu wyłącz
nie administracyjnego. ale st:tnie się
urzędem. którego zadaniem bęcbie

tworzenie nowych .form systemu fi,
Da1lSOwego w naszym. kra.ju_
W drugim i u'zeciIm czytaniu Sejm.
uchwalił jednomyślnie 1lii1>iawt et pr:a&.
k.ształcemu UrzfClll Ministra Ska'Coo
'" Urqd .Miaistn& FiftillnsÓWI. '

(Dalszy

1.

ciąg

I

Imponująca manifestacja

pokoiowa

w Warszawie

~ Zwycięski strajk gómłłców amerykańskich

Rząd Polski Ludowej prowadżi
i prowad~ nieugiętą JK)lityJi.ę po.
koju, politykę wiern~ci światowemu
ooo:OO'wi pokoju, polityki) najjciślej.
szej przYjaźni z jego siłę głown, i
strażą przednią-Związkiem Uadzik

i

z.e str. l)

~ Stams
. ław K ow.al ew~ki. dopUSCl
"1 A-JAGA
PUNK'f
APELU DOs~
S]~CZWARTY
ZAPRZESTANIA
RESIę przestępstwa Zbl~l'am~ i pr.zecho Pl'ESJI WOBEC BOJOWNIKóW
wyv,iania w celu dZlułama na szko•
dę Państwa Polskiego w'iadoaności, O POKóJ.
,
.
głośnie.
stanowiących tajemnicę pailstw<>wą,
Polscy o~roncy pokoju,. oburz';'-ll
Poseł Łabuz· (mPR) referuje spra iJ. czynu przestępalego, przewid1lia- ~aszy~to.wBklll\.i 1łr~ktykalfl1 r~ądow
wowanie komisji prawroalej i re- lDegO' dekretem o przest~stwach lmperIabstycznych l zmarshałhzowa
~ulaminowej o wniosku naczelnego szce.ególnie ni.ebezpiecznych w okre nych przeci,,- bohatersłro wakzącym
prokuratOI'a wojskowego w spra- sie odlb udowy Państwa.
.. pokój i przeciw zbrojeniom na.pastWie rr.ez-wolenia przez Sejm UstawoIzba przyjęła jednogło,śnie ten r,iq;ym prz.yłąezailJ sit do tego Ż/ł'dawczy na wszczęcie i pl'owadzen1e wniosek.
dania.
postępowan,ia karnego przeciwko po
Na tym porządek dzienny 76 poDomagamy lIię, ż&by w stosunkach
słowi Stanisławowi
Kowalewskie- siedzenia Sejmu zoStał wycr;;erpany. międzynarodowych wiłmi ta.kich remu.
.
!Marszałek Sejmu podał do wia- presji traktowani byli jako podżega
Mówca podkreśla, że materiały !Ze domości, że WPlYllęły trzy in:terpe1a cze do '\Toiny napastniczej, a więc jabrł1ne dot.ychC2as pl'ZeZ organa pro- cje poselskie, które pl"rtekazane będą ko zbrodnia·r ze wojenni ze wszystkiwadzące śledztwo stwierdziły, że po prezesowi Rady Ministrów.
mi koosekwenejami prawa międzynarodowego.
.
PUNKT PI4,TY APELU DOl\fAGA SIĘ: liOD}'ISANIA PRZEZ
WIELK.IE MOC'ARSTWA W RA!łUOU ONZ PAKTU PplWJU I PO.
ł,OżENIA
KRESU PROPAGA NDZIE AGRESJI I 1:iIANIA PANIKI
WOJENNEJ.
Pol<;-::y obrońey pl)koju popierają
Warszawa (PAP). 7 .marca, w prze f legacja Polskiego Komitetu Obroń- ~orąco i t~ propozycję, widząc w
dec1rriu Międzynarodowego Dnia Ko ców Pokoju, rwległy się długo nie- Pakcie Polmju wielkich mocarstw
biet. - d.nia plv:eglądu zwartości mi>lknące o171"7.ykl: "Niech żyje poko wielki krok naprzód w walce o poszeregów kobiet świata. walczących jowa. polityt,a Polski Ludowej!", kój. Przypominają. z uznaniem inio pokój i postęP. milllmowe masy "Niech żyje Prezydent Rzeczypospo cjatywę Pol~ki Ludowej w sprawie
polsl,jtth obrońcllw pokoju wydelego litej Bolesław Bierut!", ,.N·iech źyje walki przeciw pro!lag'andzie woj enwały swoich p1"2eds.tawicieli, aby Związek Radziecki - ostoja pokNu nej w druku. Potępiają z oburzeniem
Se.jmowi Usławoda.wczemu RP przed i wolności narodów!",
"WODZ !iwiado.mie rozpętaną przez koła im1000yli Apel Komitetu Swiatowcgo SWIATOWEGO OBOZU POKO.JU perialistyczne histe.rię wojenną w Sta
Kongresu Obrońców Pokoju.
- J07...EF STALIN NIECH ZYJE!", nach Zjednoczonych i krajach kapi.
W momencie przyjmowania. dele- •.POKOJ ZWYO!ĘZYI".
talistycznych.
racji przez Sejm ponad 25 tysięcy lu
Z wielkim enmzjaWtem przyjmuTa robota podlłala.czy świata nla
dzi z.a.legło ulice stolicy. Na.d pocho- ją rzebrani przemówienie znanego w na celu wpoić w masy tych krajów
da.mi. eiągnącymi w zwarłyc~ S'lere PoLc;ce górnika, uczestnika Światc- fałszywe plZ,-,konanie o nieuchronno'
gach w kierunku Sejll:l11. powlewały wego Kongresu Pokoju w Par:1Żu śti wojny i osłabić w te.n spoilób siłę
czerwone i białoczerwo.nc szła.?d:U-Y• J&efa Kociuby.
oporu obrońców pokoju.
łr~n&pa.renty z hasła.I~lI, wyrazaJl\cy
Po przemówieniach ufoml(~wał się
Ta roOOta. jest przejawem świato.
~l wolę narodu polskl~O, wolę wal UQpooujący pochód, który ruszył uli wego knucia wojny napastQkzej
kJ i pracy dla. pokoju l pos·t~u.
cami stolicy w kierunku .Placu Unii i zbrodnill wojenną,
Słowa "Międzynarodówki", "Czer- Lnbelskiej. W czasie pochodu rozPolscy obrońcy pokoju sw}. na
wonego Szt.andaru" i innych pieśni legały się lrIlZ po raz potężne okrzyki stanowiSku, że zbrodniarzy wojenrewolucyjnych, podchwyciły szere- demonstrantów, wyrażaJące poganlę nyelt trzeba. ka.rać. zanim zdołajł
gi robotników warszawskiCh fabryk, dla podżegaczy wojenDych i ich ti~ wywołae wC)il\~ i liez, na to, że takOlejamy, tramwajarzy i młodzieży. tOlWskieh a·geniów,
Ide sf.anowieko będzie nadal 1,3.jmo-iMłodY'l~ z 2.apruem śpiewającym
Swoje głęboMe uCZI.Icia przyjaźni wał Sejm i Rqd PoJsiki w instytuhymn Światowej Federacji Młod!cie- i braterstwa. dla narodów Zwiąg'..ku cjach mjędzynarodo1\l'yt:h i w polityzy Delllokratycm.ej wtórowały pieś- Ra.dzieckiego Wył'azłły mlł.Sy pracu- ce wewttttrzn.ej w~ agentów im'
ni starszych.
jące stolicy przed amibasad~ radf;iei) petialir.mll. światoWych siewców tmtWiełotysięcme rzesze JII<lIDifesłan- ką. wznosząc podchwYtYwane z ea~ pagand, i paniki w'Ojeru:tej.
tów wy.pe-łnłły plac przed Sejmem, iuzjazmem przez wszystkkh baslat
oru przylegające ulice, Z wielkim "MlędzYDlI'odOlWY front pOk04u i je prMdsf,a.wiaj"c Wysokiemu Sejmo·
zainteresowaniem. słuchały tłumy go wódz _ Jfneł Stalin - Diech ty- ",1 a§wi.wwy Apel o .Pokój do padałr~wan)'eh przez radło prze- ją'"
numtów. pOlscy obrońcy pokoju ie~
mówień z .ali obrad Sflimu.
WpÓZnych goddDach popołudn'io- c1zt, dobrze .i ~eś1aią 7. dum" ~e
Gdy przed w.ielotysięc2Ilym t.Łu- wych pochód rozwiązał się na Placu- 'Ił" CI,gu ploma lat od za.końezema
mem stanęła opuszczająca Sejm de~ Unii Lubelskiej.
dragiej wąJn . . , Pl"aeujłce• Sejm

.
.
k arnego
wa~me
postępo:vama
przeClwko posłOWl
Franciszkowi
Roch - Kowalskiemu,
W.nioseIot ten Sejm uchwalił jedno

oj

~y

kim. Ze Związkiem Radziookim, kM
ry podniósł pierwszy na świecie sztan
dRr zwycięs'kiego socjalizmu, który
vddał swą. olbrzymią potęgę nasłui.:
hę ludzkości i
I>ostępu, ror.bijająe

wczoraj na. polaclt bitew woj8ka br
szystowskiej zagłady, - dziś - 8ta

jąc nieugięcie

w popułlk imperia~

listyc7mym dążeniom do wojrty i par
nowanit\ nad światem.
Polska Ludowa pmwadziła i pro-wadzi politykę przyjaźni i sojuszu
z państwami demok-racji ludowej, politykę soIidamości z klasą roootni02ą
i ze wszystkimi skup-ionymi dokoła.
niej !;iłnmi pokojiO\vymi i antyimperialistycznymi w krajach kallitali_
stycznych i kolonialnych. Polscy
obrońcy pokoju wiedzą dobrze i pod.kreślają z dumą,
że
polityka wewnętrZlu\ i zagraniczna Polski Lu®wej jest od początku zgodna z duo
ehem : z treśc:i~ Apelu świll.towego
Komitetu Obrońców Pokoju.
Wewnątrz kraju - klasa robotnicza na czele mas pracujących usunę
ła \Ist,rojowe źródła wojny, jakie ~.
naszych czasac.h tkwią w kapitaliz_
mie.
W polityce zagra'nicznej - Polska
Ludowa popierała ze wszy5tJ..-ich sił
każdą
l):,oPQzycjt mogącą :realnie
przyczynić' się do ugruntowania JI&'
hO'ju.
Stanowis'ko Sejmu pol"llclego, polityka Rządu }Jullowego wyrażały i wy
rażają w pełni pokojowI! wolę nalro
du polskiego i nlilionów polskidl ob
:rońców pokoju.
W polityce Polsiki Ludowej widzimy urz~ywistnienie dążeń ruchu
pokoju w Polsce i na świecie, widzimy zgodność z nieugi~ie pokojowymi słowalni i czynami Wod.za. świ&
towego obozu pOkoju - JózMa Stalina.
Polscy obrońcy pokoju - "I\'Mlomr
Uonowa armia kobie4 mtiel:jm
j

młodzie-ly.

przyłączając

śwjarowego Apelu o Pokój -

c~ją

liit

dAł

p8~

Sejmowi Rzeczypospolitei. ze
czyn i poprą
__ prnmyśle.
na roli, w tra.n:.;-:orcie i '1V haodl~ w.
nauce i w wychowaoiu, " w.ke o
konatnie i przek'rocBenie Planu 6...JfJt;.
niego i pierwmego je&,o roku ltit.
" szybs-zej j lepszej bIsdowi. p~
Ludowej. Polski Sooja1irny~
jCI?;'O decyzje obr6ą w
kaidą. godziną pracy

"I"

Za PHYkladem ldasy ~J,

.. przykłAdem przodóWil1lillW" .~~
...:. po'sc:y obrońcy poikoJa ał. ~.
t<zczędzie mł, ahy ~a;l) siWe)s-q ..
Ustawa ·0. .zapobiei. .iu
wumiesięczny strajk: w: kopal. warunków tllatet>ialnycll,
po.mimo I IDe z 'tego ~rawę ,reakęY$nfl kOta była Polska Luilowa _ M u.Gje~.
ni ach węgla z.'lk06ezYł się .zwy- g'l'oźby J.lrzej~'Cia. ko<pałń pl'ZW woj.. ł r~e1!: USA i Qll~' do t.ego, 3b~ zna i. wa;;M POZY. światowero
płynności kadr
oięstwem. gó.rników ameryJiańs}cich. &lro, górnicy sbl'ajkowali nadal i !}o :1.dłaWić ł11clt robof,n..lUY,
.U.:UIlIlC frontu polroju.
iProjek-t ustav."Y O> central~lyn1 u- Stra.jk ten, kt6ry objął prżesdo. pół iiiągnęU tu, że ,\łailciciele Jropalń 5ełro ()rga~aeję lul~ l~al~nle) t:~ł.
Aby coraz wi~y był łejwk~
IZ~d"2.ie dr0'l;mej Wyt\\:ÓTCZOŚC: w atu ttlilio.na. glłrn.ikóll. był wyraZI$l za- zo..rtali 7lnuszeni do 'pełnit'łlłlł. co k!)wbi~ ~.orz,dk()wac l",~'. do mt i zwYcięstwa wiełJdego ~
gim i 1.nz:ecmn cz,ytamu preYJęty EO- ostrzającej się
'aUci klawwej w Jtrawd;~ niepełnycn i~dań wy~tWę· Osta.(iM straJk }l6wsz~hDY gomtkcJT.,r I . k 'u slmpioneg(lo d~k(Jł& pie~
stał jednogłośni€.
Stauadt ZjednoC::Wllych j wykazał tych na początku strajku.
",roe"Ik.ań.fti.reh rea·kcJa WaU Str<!'et po OJ "
• lizmtt"
Spraw02d~n:ie k~miSj.i 'Planu gos· zdecyd~wiłllą wolę klas) robotniczej I Znaczenie rogu strajku polega j~. cbciała w)'korzystaf ~. t1Jll cel? UbYłl go pa.nst.wa troe,!a '* .
pod~rcz~go .L budzem o rzą~o~~ nie tylk'O j)l"ze(hdw kapila1ist.ycz· nak nie tylko /la tYJ.11 , że górnic.y vrey polllOC) praWIcowego kierow•
'PrO.Jek~l~ ustawy o ~al?obl€zemu itym przed'"ięlJiorwlII. alf' ri.l\vnież am"l'ykańi'.c) wygrali walną bitw~, :~łctW'a 6w;.ą:ikowego l"ow.ić 1.wiązek
Głos w dyskUSji nad ape1lem 1Glpł)11110SCI kadr pr~cow?i.!t0w w :-a- Jlruciwko po.z,o'"tają()'1ll na usługach \\' h.-Wrej po jedne.i i te;i samej stt'o- gm:.,.Jki)w, laór}'. nie na.1e;;'y do żad- biera1i: poseł Gwiazdówicz. :pl:'Itledst3
,~~~,ch l~lb, spe~~al~:o5Cla:h..!\'Zcze- krtJ)ttali~t~w reakcyjnyUl pni) \\00· nie p'~·;t.~iwl.. o nil'~l byli \\'ł~ścid~1e ~ei z d.wóch celttra[ zWlą7Jk~\vycb .. " I
. ł . średniorolnych ch'łogOlme wa.zn~eh.. cHa g of;podark.l uS.Pńo eOlU zw.Jł'zkowym.
kopaln l ~rJl':';H1aJn" l'eakc:l'Jllc be. API, i eIO. W ten sp:l>Sób wle-h'_ ka' ~l\:le ma () 1
.'
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"
~el
R~pacz"
t
.
,
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·1'"
l
'
\j
,_.1
•
t
pów
poseł
Frankow:~kJ
w :im'1ero'U
1.e~w oneJ, z ozy" po"
"
v Wl'3;"i\'i'Y pl){'z:~tek SLl'ajkll gónl\- fl:fwnidy-'o
:r.W1(17.koW'{' :I; Le\Vlse,'tI, w: ta 1S<~1 c tel(, ' Jeunoozesrue zas· r a - ' ,
•
ski (PZPR).
l,ów ptzypadu na <:z~rwi<_~ nb. ro·1m, SlarY;1 tlh.lg'ą 'hurollów wę.gio<w~"Ćh S,;yć lI1llsy rob&Łniczl' ~m ...r~kf i stIu- Klubu PoselskiegO' kat. spt>ł., ~Sł~~
Projekt ustawy ma na celu 1_l:lpe- kiedy wygasła lmlOWU zbiorowa w na czde. Z",yei~3tWO "Lrajku po-I Mit .IV 1iRrMku ,,:&z~lkie p'foby ~lwo· ka Jaworska w imieniu młoo?aezy,
wnierue najważniejS~yro gałęx.io::n rrz~n:y~1 e ,~ę~l?,wym . i ~vlaścieieJE' I wszechnego gvrnik{,\., s!.mjl;u. por~ .rte.rua _ . Pl"~wdznV'l~ _ ftlezaleznycb po..~łanka 8!l:t.ac:helska. "!»Slanka Pigospodarki odpOWiedniej ilo:\1cj' fa- kopaln o:lmowll! POCpl":lma u.mowy ".. adzonego
wbrl'lY
klerowructW1l.1 ~\ną:tJko" zawodow~eh.
.....
soł L"kr"'~ 'S....\ ,..,...~"'ł
' Ustawa przeWl'd'n:
;r.e ~O,~)fO'~t·J.
, . . na warun l,at ll: Ja.:Je
. k' h :I;/}'
.
. k
h .
.lntt~r
. .."'",,~n1r
'"
.J...
wOWars
po ~PZPR
'''' . ~'', VI, .r-""
CIlOWCOW.
U.l\c,
lSi1'lZ owemu \~ ? ~Ollle.
Z w~'dęl'.two M-l'a.}ku poWólzecnneg'{l
,.. ...3.,.,
ob 'K.óe'uba
pracownicy Q oołJowiednio wysokiCh f·alt. 11:,)rmcy. ~r rezulta.<'jP . ne.gat~:;\'· I sl.ere~Qwyc~ gÓ.nlKO\\ !est.. ZWY('lę'- !:('4t-;li:-u\\ aml!'r!'l;ańs\ikh pokrzyżo- <D\:or.ak~" ski (.
~'.',. l _
kwalifikacjach mOJą być zobowiąza UI:Ol;O ~t<tl1owJ:!ka
!,i·zl'd~ltblOl"eo\\'.1 "twem, ktore w 7.1110eU I "Tart we .
k .
h.kM . I \,. lllUen'lU polskich gomikóv.., - kto
ni w razie iPo.tr'Leby, do p01!:osl,a nia 1,I'zy,~"dea Związku Górników, Lewi'; wltt~.ne sił~' ("uł<>j 1.1<\>1) robotnjcz~j 1'1'11.10 ~~ ~lallY ·rea "Cnlll.yc . . IVJe· rzv w wyJ)owiedziach SWych _ W
.
. k()k~!~I~:lts;~czn:(:~. . ZW!elęstwo in~ieniu m.iliQnów Polak6w apt'obow~·ch w p'i'zcdsiębiorstwach uspoŁecz ua okres dluisz)' nii dwa lata. na 7.a.j <"aJ'z~dzlł ()grani(·~t:Jlie. pnu'Y w ~o- w Sbnadl Z}l'r1noczon:/ch..
W wanmku<:h fJoglt~·,·.:r.a)!1.c~J :n~ straJI\?ląC'C~ st,arue S!1~ bo?zc~.m ,dla , . . Ą.
w A 1 KO!nl~
nionych - poser podkt'eśla, :i:e plan Jno.waUyJ)ł stanowisku. lub na. in- pahlla<:l1 do tl7,e.'tl Jll! IV tygo.dn.m.
1':1. "ytnada lJie;mn~na dh! górników•. ~tH1<l syt.uacji g't}s p(:daJ·cze.l ::;tano·w dalsze) walkI klasy robót~leze.l ~ta. ",al! ha",.ła zawarte
_ ~ U ,-.
na ról\: 1950 pr7.t'widuje w sto9\1I\IHI lIym OOipowiednim ~tanllwig]{U.
W dyskUSji nad projektem tlstn- ;';tórz;y oCł'zymywali Irtnioj nii głod(), Zjednocz"nych i nHra~ta.iawgo kry- nów Z.led'rDCIl011YCR prz~I~y.kC) wł~l· tetu SWlatqwego Obroncow PoJł!()Ju.
do rok!! uhiegł.. go. 5-1o'r.tny wzrost
wy zabl€>l'ali gł05 posłow.ie: SC\ool ·.,e zfll'oLki. odpowiada!;) j('dl1ul{ elli', xysu ekouomkr.nego, w; Ud kla;,.owe kfm
m<M'lopolom
kap.1talimye1'oiw m
Sejm UE'tawodawC'l.Y udltielił S"I\l'e~
wpłat
ln'zed"iębiorstw uS):l<)ł.ecznio.
(SD),
Maciejewski
(SP).
Ćwik kO\\:i,'je żyeze.nitHu: ':,i.eHdch 1-.apil.-a.- I w Stallach .ZłedMCZ{)Jlych c b~~ą. "iI! i ich l)Os}uS1.~y.m mariolletJkóm ,.,. ru· go ;opa!'cia propozycjom zawartym
lIych do ska'l'bu.
(PZPR) i Ty'p iak ~ZSL).
hsto\~', kt61'z~ 'H:~h Ollgl'otnUrlzOIlG Co.raz lIg l'd1.H'J :r.ao,trz.llłr. ZdllJą ;10- chn zawodo~ Yll1·
T. A.
Ahelu Komitetu Swiatowego KOh
Przemówienie swe kończy posel
Poseł Ćwik stwierdził lU\ wstępie. Zllpasy węgla l ktOl'ynt 111:1 l'ękt,> było
Wp
.,
.
P()piel słowa.mi: "Wnoszę o przyjęcie że Polska Zjednoczona Partia Ro- czasowe zmniejsrlenie produkcji.
I
g'resu Obroncow PokOJU.
budżetu rozbudowy pierwszego roku botnioźG uWaZa ustawę o zaPobieże9 sty<"znia br. górn:i\:y w stanie
(Qbs.zerne s.prawoodanie E obrad
.Planu Sześcioletniego, budżetu troski niu płynności kadi' za ~pecjalnJe Peu$ylwania wYPim-Jedzieli się prZepodamy w nUIneme jutt"Zej~2:ym)•
o człowieka budżetu sojuszu robot- wa.żną dla naszej gospodarki.
volityce kiero1Vn:ietwa zwh!z- W zachodnich. ob.wodach USRR
ukończeniu
'" .. ..
w drugim i trzecim (!zytQniu usta ciwko
kuwego i oskarżyli Lewisa. że przeniczo-chłopskiego, budżetu pokoju VI" przedł<ri;eniu rządówym z popraw- wa. zosłała przez Set.im jedilOOlly§lłJie dłuźa umyślnie pertraktaeje 'I. wlaKIJóW. _ W Kijowie odbyła. 9 i 9
nezestnik6w nuady, stwierdz"-ł, iż
O terminie następnego posi~a
kwmi komisji",
uchwalona..
śeicielami I,opalń. Za przykl,.uem narada przewodniczących kołchozów i
na. ter~nie laehodDieh ob1i'Od6w re Sejmu nastąpi oddzielne zawiadoIzba jednomyś1uie w drugim i trze
orórnłków ve'llsylwmlskich 'poszli gór- dFektorów Hta{'ji Maszynowo_Tra:kto
pUbliki kole~acj~' rolnic~a mienie.
eim czytaniu p,rzyjęła pro.jekt usta- Ustawa o stypendiach ;icy innych s.ta·nów i wkrótce strujk rowyc!J z zl.lchodnillh obwodów Ukra_
dobiega. . ko:dca.
wy skarbowej z budżetem na rok
rozs1hrzyl się na wsxystki(' ko.palnie iuy.' II udziałem pr7.owoun.iczą.eyeh
Referent przytoczył szereg faktów,
.
dla
młodzieży
1950 wraz ze wszystkimi załącznika
węgla w Stanach Zjedo<K:zonych kołchoZÓIY wschou.nićh obwod6w Ukra
"
\t;l'd~ac
co "l'e
.1-'1'"J'e, I,ewis zmuS'Zo"
l' d"
świadczą.eyeh o ofiarnej pracy <,,,łop_
szkół wyższvcb
mi, w brzmieniu nad~ym przez ko""
~
Ufh y
ińskicj 8RR.. '\\ narac,zio Wl':Ię 1 U \lUb
n~r był poprzeć powSizeehny stt'a.iil: vrzewoanjcz1j.e~· Rndy Ministrów l(,e" stW& }.ołchozowego zachodnich obwo_
ińisj~. Również jednogłośnie p·rzyję
PosEł Wróbl~ki (Pz.?R)
złożyl
la izba rezolucj~ do budżetu,
sprawozdanie kOmisji oświaty i nau gÓl'ni;ków, ale po<p!lJ:eie to miało ty1- publiki UkraiMkiej ~- Korotczcilk'o, dÓll" :Republiki i osią.gnięcill przez
!la celu o:s.z;u\ka.uie mas zwią.zko- wicepl'zewodrllcza_cy Rad" 1\Iillistr&w . h. bf't h. 1 6
Następnie
wicemars~łćk Barci- ki o rządowym projekcie ustawy o ko'"C'II.
Po no-wych taJ'nych pertrak·
J
nHl
o l yc p on w.
WJ
SOFIA PAP). - DzielU1ik "Otię
L'kraill ..kiej SRn - 1.1anuilskij oraz
'~'eh ... 'k"- ._"A"· h b
kowski proPO'nuje uzu.vełnienie po- pal'istwowych stypendiaC'b dla mło- tac
i a.cl1 mi!'.. dzy Lewisem a właści· se1uet:uz()
Wśród A~ l);r;1l1 vw Z......uulllC
o cze-sŁwen Front" opubllkowa~ na
.~
KC
KP(h)
{'krainy
..zadku
dziennego
na...~tępuj!J..cytUi d~eiy mkół wyższych.
cielami ko.paJ.ń. ci osta,tni zażądali KiriczcI)ko. tler<l!uk i Xazarenko.
WOd6lr Ukra.iny ponad 1000 osób od: swych tamach artykuł W. Kirsano·
punktami:
Ustawa. 2ó&tała uch>walona- je<ll'U}. od prezydenta Trumana Ztl.;tosowaObszerny refera.t wygłosił wice_I' zn~zono «derami. i med1l.la.mi ZSRR. wa, poświęcony nlll'jljqM si, ódbyć
Pierwsze czytanie uchwalonego głośne w d:rughn i łrzcolm. czytaniu. nia ~bf.c górn.ików ant.ystrajkowej,
końcu marca hr. "wyborom" do
przewodnicZący
Rady l\fi!njstr6w ZaszcZytny f;Jtul boha.ter6w pną ~ w
przez Radę Państwa i Radę MiniPoseł Szczęśnia:k (PZPR) referuje niew.olniezej ustawy "Taft..IIartłey".
Sknpr;zczyny ("parl&lUent") jugoE.łoUkraili.Skiej
SIm
X.ornijec,
ktO"
cjalistycznej
przyzna;no
22
kołchomll
..
':trów pr()jektu ustawy konstytucyj- sprawozdanie kO'misji sejmowej Q
wia{tskiej;
.
Tl"l1man, któlJ' zgłosił veto przery wśród
dlugotrwałych owacji kom i kotchoźnicGlU.
nej, :1:mieniające} lIstaw~ ko~tyt~l- przekształeenill Urzędu Ministra ~ó~ C'iwko
tej tlst..'\.wie przed wyborami
W antyludowym titoWl!.kim bloku
eyjną o ustroju l ~akreSle dZiałania nictwa i Energe!tSki \V Urzą.d MUl! ; "'łosU że je.go pierwszym czynem
wyborczym biorą udział przedstaWinajwyższych organuw R.P.
stra Górnictwa.
ciele reakcyjnych partii, które w~nó
p~'" wyb~radl b~lzi\i) zl1i~.sio?~e t:-j
uchwalonego
PI'zeks.ztał('cnie
Urzędu
.Mini·
wiły SWl! działalność.
P lel"wsze c.zy t'anIe
pół
stra GÓ!"llictwa i Energetyki w D_ haflbiącej ustawy, WY11ełll1ł zą.dame
przez nadę Pań'ltwa i Radę Mini('6
S .
swych
kn,pita.listY<'3nYClh mo-:;ot!a;wKlika titowska przywróciła prllwa
-,t.rów projektu ust.awy o terenowych .rząd ?'1in.istra . ,. ,t~ictw~
ęJn~ \l- ~6w. Lewi" zaś, stOjf!C na gl"Uncie
wyborcze wszystkim zbrodniafltOlll.,
.. <ranach ~eduolitej władzy pańsbl"o- chwa.hł Jodn(),~los11le w druglm i .,legalności", wezwał górników ~o
którzy współpracowali 2: oKupab.toril
I"
J
trzecun czvtamu,
petdjęda z powrotem pracy bez Ja·
Genewa (PAP). Jak donoszą dzien chrześcijańskich związków 7..awodo- niemieckim, Na wniosek Ranko.-iczFI
lej.
• .,
Poseł l\oIicll\lr$kl {ZSL) referuje kiehkólwiek
g'\\"Rl'ancji, że nowa umo niki paryskie, akCja strajkowa ro- wych rozbiła się o 'decydowaną po- Tito ułaskawił okołO' 1 tys. przestęp
Zl\li;~ua ~kla~ll oso~C)we~o . kol~lS~11 spl"aw()!.danie korn:is.i~ 'prawni.L'2~j j
zbio·rowa w pl'zemylile węglo botniltów francuskich w VI'alce o do stawę roOOtnlków.
ców, skazanych na śmierć. Ohemie
~oh~i~~ " i:1, l Rh ora~. "Pt~'~ ~zdan.l~ regulam~T;O\vei o Wl1 :O~k~l mlD1S!ra wa
są oni wypuszczani na wolność., aby
l\Oml~)l pmnll gi}.:lPoda~cze~o l bu:l sprawiedliwości IV Bpra'ml" wyraze- wym zostanie podpl~Bna. i że ich żą datek wyrównawczy w wysokości 3
tysięcy franków miesięcznie do eza
PRZEDSilĘBIO.RSTWA
mil!ć udział w "wyborach" litow,
żetll Q rządo.wym JlrO']CkCle. ustawy nia zgOdY przez St'\jm U'taw\JdaWczy dllł1.ia zostana uwzględ!1lone.
TRANSPORTOWE
skich.
Ale i te perfidne ma'Ilewl'y nie su podpisania umów zbiorowych za
o Urzęd:óe Rezerw Panstwowych.
na pOC'ilignięcie do odpow;c.l;;;alnozdołały os;;ukać strejkujących górPersonel
tych
przedsiębiorstw
Faszyści
jugorlowiańscy Uliłują
Po jednomyślnym pl'zYłęciu ",!,ni~- ści kam~.i posła Franciszka Roch - ników. Górnicy od.mówiJ.i ~dporz~d tacz.a coraz szersze kręgi na terenie
całej
Francji.
przej>rowadzlł
we
wtorek
półdniorzastraszyć
w
naj rozmaitszy sposób
sku wicemarszałka Barclkowsklego, Kowalskie·go.
.
kowania l>ię reakcyjnem~ k.lerOW1~l1C
l\'IETRO I AUTOBUSY.
wy strajk ostmegawcrtt.
wyborców: rąbotnik6w - groźbą oIzba odesłała do komisji administra.
Podkreślając, że zebrany przez Mi
Sytuacja strajkowa nie uległa
W dalszYm ciągu trwa akcja zbiór debrania kart żywnościowych, stu~ji 'rządowej i samorządowej oraz nisterstwo Sprawiedliw~ci mate- twu zwiąZlkowemu, a ag~cl LeVl'1sa.!
któl'ZY • p~~YPy1i na Wl';Ce; zostah zmianie. Strajk jest prawie całkowi kowa na rzecz Stl'ajku'acych i ich dent6w - groźbą odebrania stypenprawniczej i regulaminowet ~r~jek~ rial dowod0V:Y wyk.aw~e
ponad l,rzez
gomkow wyrzucem.
..
ty. We wtorek rano na 118 lini<l. au..~ rodzin. lłada
'ejska Marayilil. U" diów, chłopów - groźbą wysyłki na
ustawy konstytucyjnej, znu~a.J.ąeeJ wSl1:elką v.:4tp.hw~ć Wi.nę posła Roch
Pomimo brutalnych repre,s.Jl ze tobusowych było
c:aę;ściowo ezynw chwaliła jedtlogłośllie 10 milionów roboty przymusowe.
.
.ust.a wę konstytucyjną e 1.\&tro]U l za- :-Kowalskiego, kto~r był sl!:~egi~m
strwy 'p,olio~i i admi?is~cji.. pa~~t nych zaledwie 5. Akcja rou3ll\owa. franków Nl pomoc dla ~W
Fala aresttowań wzm~1l dę Gl dnia
kresie działa,nia najwyższy~h Otga\O l ?ywersan~m. mowca ~l! ,:. wo.wej.
pooo.rno ~a.glClZme C1ę7Jkiclt kierownictwa Force Ouvriere . cych.
.IIól.. dzień.
Jlów Rzeczypospolitej :roJskleio
~p zezwo[ił Da ~e \li iP
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W dniu 60 rocznicy urodzin low. Wiaczesiawa
I

•

Narody radzierJ{ie. a wraz z nimi
naród polski i mas~ })l'<lcujqce całe
go świata obchodzą dziś 60 rocznicę urodtin tow. Wiaczesława Moło
towa, wielkiego rewolucjonisty, ni.::lstrudzonego bOjownika o pokój, o
postęp, o
socjalizm, o komunizm.
Obchodzą równocześnie 45 l'ocznicę
walk tow. Mołotowa pod B!l!tandarem
partii Limina - Stalina, pod sztanda
Jlem socjalizmu i lromunizmu,
W artykule zamieszczonym w sta
linowskim numerze "Prawdy" tow.
Mołotow, pisząc o 'l.naczemu wydawanych obe~nie w językach. wielu
narodów świata prac Józefa Stalina,
stwierdza:
..W naszy.eh oczach rozwija się e*
tap po etapie obraz genialnej twórczości Wielkiego Stalina w całej je
go ró:inorodności i bogactwie duch o
wym. Oświetlono w nich idl'!ami
marksizmu - leninizmu najró:inorodni.ejsze praktyczne zagadnielIi",
praey partii bolszewicldeJ t mil;dzy
narodowego ruchu komunisiycZfiIlgo a. równocześnie SkOluplikowanr

,

.

problemy naukowe z zakresu histo..
rii i filozofii, WyJaśił(ono w nich
najba.rdziej pa.lą,ce za«adnlenia póUtyki wewnętrznej i zagranic7llcJ 1
t
dni'
za.razem pods awowe zag~ e?la _~'konoroiczne ZSRR. jak rowniK rozne okresy rozwoj\l krajów świata

If;t.~d.·

Wybuch pierwszej wojny świaLo
wej zastaje tow. ! !l:ołotowa w t'eersburgu. Konsekwentny uczel't Le
nilla i Stalina prowadzi bezkompro
misową walkę 'L olIortuni tami i zo
winist-arui, ,loszlł(l leninowskie zasady w t;prawJtch wojny i rewolucji.
Po
pewnym czasie
widr&imy
go znów w iMosk,vie. g<kde od....
budowuje
organ1zację
bolszewicką
po ciosach ~a.danych jej
w początke.eh w'Ojny l)rzez carsk,..
ochranę.

Wydany ochranie

:pme"1;

I

I
!

kapitalistycznego.....

"StaJe się Ilrz t m zN)au.młala.
IWmtkowa tOl& OSóbista TowaftY
Stalio&
dziele obrony naszej oj~zy.zny pr:tell wrogami 'Z~wDttrmy
mi, poczynając od pierwszych lat
Istnienia wlaćIzY ndziecki j, al: na 11.\\ 'ęlltwo Armii C2:eł'\'Vonel,
I'ówniet w konsekwenłnym pro a- wynl1eni l
,AtWIia
zw~ęiyla
dzeniu radzieckiej .,oli ki pokuJu,
dl
• ie.... wyOOowanłem. pouktóra sa ze był. i jM'
c1aluym
łyCBlym
Ot
one y,ajciągu alóWDł'
udaniem raUiet'mI) ailł ~ tę
y dłdałacte. jak
Itiej politl'ki
ranie ej".
Tow.
ołoteW zt'Oll1lmiał
yftłłko
wą rolę
towarz. sza St lina JWi.
wówcża$, gdy w "191lt jako
-l.. •
tlli lJlloL'lzienl . spotbł
piet'\ivs' .z. pr~y
m lvodt"ńl hAro
tiw . faD et:ltte'b i mi ·d~~"arod.owe
łO proletariatu' i pr~c 'llym 'ofl~\n
Fwiatowe&o frGntu postępu. POkOlU
,f wolności. :r~-letni Wiac'lesłaVl' !MołotoW (S1."1'iabin)
l1ua.ł juł. WÓW(l7M
za sabą siedmioletnią prac~ te: oluoJonisly.
TO'W. Mołotow UNCUlił si~ dnia 9
marca 1890 roku \fe wsi Kuka tł..

JD.~~~
. ~ .~ ł

. \l~

na: ,fabl:. -k;lJni.

hur:lnaz~'jlle przed
zbrodm- I
becnie .jest 'rZcczą zupełnie niepoli·tyk;, l,tóra llogrąż~' ~wiat w
mo:i'liwą, t,aki j('~t I}UJtkt widze·
Itdmętacb \"ooinr,
nia rządu radzieckiego.
Banda imperialistów pragnie rZ\l
PO'.wstaje mi :i;YC7~'Ć powodzedć Hłtlel'a na Związf'k Radziecld. ania pOlskim przyjaciołom W [Cl!\
by jt"3'O :r~kami (lbaIli- vferwszy kra.i
olbrzymiej pracy olIbudowy na,
lloc.jaUZlnll. ,V tym (rltdnym oIrresic
Ziemiach Zachodnich i w3'razić
tow. MolóŁ-ow obejmuje równie i slllwiarc: w 1'osnącą przyjaźń i branowi!!ko kOIIli..<;arza ludowego Slll'a.w
tnią w5Jlółpl'ilCQ pomi~dzy demo
ugraniC7JlYlllt.
kra.tyczną Polską. a. Związktem
Podcims wojny tow. Molotow ;leNt
Ra.dziecldm""
wiceprzewodniczącym Rady
KomiTe słowa tow. l\'1ołotow. naród
sarzy Ludowych i wiceprzewodni- polski zatrzyma zawsze we wdzięcz
c2ąCynl Koroitetu Obl'ony Palliltwa.
nej pamięci.
Wierny uczeił i lIa.jbliiszy wsp6Jpra
Tow. Mołotowa znają na całym
l,'O'Wtlik towarzysza Stalina. realizuje
on stalinowskie tcz~' polityki ZSRR. !lwiccie. Znają go politvcy l prosci
U boku towarzysza Stalina bierze ludzie. wsłuchani W glos poko,iu,
Zna. go rÓ'''''ft~eż
\tdział we wszyslkieb
llll.jważniej hlący oz Moskwy,
Słych lwnJ.'erencja,('h, !,ti,re przygo- Polska..
towywały
zwy('ięstwo nad fa zyzW czerwcu 1948 ro·ku. po 'Zakoń
mem i miały przygotować trwały (zeniu KonferencJI Warszawskiej' o
pokój,
~miu
ministrów spraw zal!l'aniczJest na Ironferenl)ji w Tehera.me Dych tow. Mołotow. pozdl'awiająll
l Jałcic. jest również VI' Poczdamie zebranych na lotnisku mieszkańców
pOdczas wytyczania nowych granic stolicy, powiedział o przyjami poJ
Polski Ha RaIt:vku, Odrze i Nysie. 'lkO-rild'lie('kiej:
"Ta. terenie ONZ. na kOllfe.reuc.ii
"Di':ięki Ilieugi()(emu
dążeniu
pokojowei w l';\ryżll. na se;,ju(lh
Z, l:l)'.kn Radl!:iecldego do usta·
R'lli". Ministrów Spraw Zagranicll1owit'ni:l hrat{'r"l-ich siof';unlrć,\':
!I,yclt "'jelkich mU('nl stw tow . ;\Ioło1. demokrab·czll;.t
Polska ora~
'1 tow walczy o rei\lizlwj4;
,. tnlinow d1il"ki tt'mu. ;'1" c1ołowI' luchif'
sklej !)oliiyl,j Jlokoju i he:t:pi('(,zl'ńJlobld. wyr;uiciel" mvśli i 11·
slwa wszystkich 1I11l'odów. ,Je~o WJ I
!'lU(' narHdu (>oj,ldfIt'O, !Jr/"l1ist.~ph·l\ia są pra"'dzlwymi w~'dal';tl'
Imit:d 'óJ ł;>ldmi 'l!m~mi '1z1anianli
p()lil).'C"ll~'llli.
Slloko.jnie,
chetnymi tląZt'rll:lmi w S(OStH;nc('zowo i nietlgi<'{'\t' du,,"od1:i słuku do na.rorlu rad1'ieekic'{o, do·
s);l1{)ści volityłtl pokoju. miażdżąc 10pięli,śmy tego. Tera! \...-ida~. ż.e
~iką argumentów \'Ii;\'krę111l'
stunopnsjacleh' Poh\cy maJą ~ltlsz·
d.<:"yd1.ljących o,iągn:ęć !)Udowru·1 ~isl«~ przed;;tawi<'il'li pa.ut<;tw inl1)c·
nO~li. l(dy dopatrują si~ w pl"'Y
dwa ",ocjali.. tyczllego tow. Mołotow rlal!"~J·czll~'ełl. _ ,
jallllll rl\!17iecko - pOlskiej najie
je8tprZ(~wodniclGącym Rady }{oMisll.
DnIa 11 "r,ze; ula J 9 tli roku _tow.
pszej gwaran('ji niepodleglosCI
l"LY LudOWYCh (od 1930 1'.), łl~ tym Molo~tlw w gtOsllym lla cały
'wlat
Ludowej Republiki Polskiej, ,jej
stanowi ku wprowadza w Zycie WYWiadzie, udzielollym przedstawt-j
potęgi i rozlewUn".
wszystkie uchwaly Parlil.
c_łowI PAł' da.Je O'tlprawę ByruesoNa XVIi Zjcź.&ie (w ilycWitu wl j w zYl;tkim impel'ialistolU, któ'
Nrn:ód polski. polska kła a robo1931 1'.) wygłasza l'~erat o dl'u,im n'1 tlJj~łowali ,bY .p~dn~t:vc nicVlI'2ru ~ tnicza. ~e. 7:c ma w ~o":. Mołotowie
pięc161etninl planie r~ju .ospo- :&I!Qll~C' nas'ze) &raDJ.cy.
swego WielkIego pl'ZYJaclcbt. W dniu
darstwa. ZSRR, którego celem było
"Hi tor:veznll de(!YZ,ju. KOble-lso roczuicy jego urodzin, na1'Ód poJzbudowanie w Związku Radzieckim
tencJi łłttllńskiej VI' sprawie za ski śle tow. l\-Iołotowowi serdeczne
spolcczeńs~wa
sooja,furt.yeme4ro, l
Clhodnich li1'anie "(lIski - stwil't :i:vezenia. długich lat łl'cia. dla. dłlbra
;()łan ten 'f,O tal ~zowall pl'iled
lisa tow. ~IGłOltow w tym '\ y- wielkiego
Związku Rildzieclde,o.
terminem.
'·1
wiadzie - ni\'! moz byc prZl!Z dla dobra pokoju, post~pu i woJhołNadciągajo\ chnlur, 'fI.'Q "enne. Nanikoro 7t8ch",iana. Fakty zaś ci. dla dobra. wszystkIch łudzi Pr.l'lIrumo tow3n sz talin ostuep,.
,wiadell~ 9 ':vm. :ie 2.robif
świecie.
K. G.
(~l!ą

I

!prowokatora zostaje Itesłany na a.
lata na Syberię, skąd wkrótce ucie ....
ka ~ Wl',aca do Petersburga. Jesieną.
191~ rlAru zost'aJje członkiem rosYJ"
skiego biura. KC Paortli bolszewiekiej.
POOC7.aS Re,,,-olucji Lutowe', ja1ro
pliZedstawiciel Partii wchodzi do Ko
mitetll Wykonawczego Piotrogrodzkiej ltady Delegatów Robotniczych.
Aż do powrotu Stalina jest jednym
z głównych redaktorów ,,Prawdy".
Zbiera się VJ Zjazd Partii. Mają
zapaść doniosłe decyzje,
dotyczące
przygoto'. .'łlnia powstania zbrojnego
pr7..edwko władzy burżua!Zji, p~'(le
ciwko rządowi KieI'€llskiego.
.,Le.llin c ..~·lum:v w Hittorii
WKP(b) l)r1.r; atlówauy przC2
SZl?;rj "". n~1n tYil)(!ZaS?",cgo nie
m{lfTł 1>,. , IW cny Uli Zjeździe, ale
kierował nim 'l ul~rl'ci.a przez 9\vyeh
współbojowu'ih'iw i uczniuw w Piotrogro(lzie!
~t:ll~;~, ,~wienłłowa,
Mołot~,~a, O.rd~onl...Hdłle •
•
W dmach Wielkiej Rewolucji Pll'lldzierntkowej tow. l\lołotow 'l p~lecenia. Komi1etu Centl..wlC«o Partii
jest jei.Ul~n z kierowników powstauia w Pliott'3ftod'lle, a 1ł~stępllle J~
nym m ,Pł.'ZYW6dOOw l'iutropoooz lej
Rady Delega.tów ltobót,moJlyeh.
Rewoluc'a
l!.Wyci~Aa.
Hlstoria
WK;P:b) 'w rowziale 'Pośwł~con3-'m
zwycięstwu w wojnie domowej. pośWi(łconym 'alkom rz. :interwentami,
mi'ód c;ynników. jakie ~oiyły się

Hołotowa

W !1;&ci tej walce ltlasowej z le-\
mentami kapitalistyoznymi oraz. z
jawnymi . !lama skowanymi wrogami bl.\dowructwu SOCjalistycznego
3\vycięskle sukce-;;y osiąga pierwsza
iltaiino'.vska pięciolatka, We wszystkich '\\'ęuowych zagadnieniach ży
cia ZwiązkU Radzieckiego, W' całej
dzialalności Partii bolszewickiej! kle
rojącej
budową
socj.alistycwego
pmemysł\1, kolekty\V~cją wgi, tow.
lł ołoto!tv b ł
jednym z najbliż,ł( półpraoowni'ków

Towarzv.
!pler\V5ZeJ staUnow!kieł iOięciolatk:i-, w okresie wielkich

IIWcll

. . Słalina..
W 4}krwe

.

,

I

I

I

v;qtki Z przemówI ń ,tow., Mołotowa
O'r 1•C n a
Ot·ze
d .) 1 l sle
•

~o '7.al~ \l\~1;. l'ill .' \}J\1 .., Offlowej tow.
M:ólotllW Ż~· je \1tłonki mK i!t!'-

,

~

(E j>rzt"l\lo\vitmla W. MdfotoWll
ni<lgłt>, vn 1-"
wygłosi'.onego 26 listopada 1947 :tIo
ll'a1ltia nie napotkac na opÓ'r wielu
na
.ii Rady l\'linisti'ów Spraw
'T
parlstw demokra y~;ttJ. 'Ch. Nl ukr
Zagranicą,nych w Londy.nJI').
wam bvoo.n....m,·ej. 7P ZWJązek Ra•. Tylko 7,wią:T.ek Radtier-k.i i pań
blldo'\\y na Ziemiach Zaoltoonicb
d-lie<':ki stoi w zupełn~Ci po strl}llil'
stwa
dt'mokrac.ii ludowe.i potrafłly
~ Ivriwf: nrze;wiadczeni(', że wz.mac. tych. };;tórz~' dą>i.B. du list 110wlNtla
'
.
l "okoju dernltkralnmcg'o i walelą dac - jak to whl:ać z tego o,-wiadmac ~ię b~d7.!e Pl'~~ijaźń l bl'olltci'ska
w~p().}t'acl.l między o'l11oil:raiyC'.mą I lłl''MCIWko n:U'Zlł<'enlll narodom po- t'zenia - taki program, dotyc1.!\c:!-·
POlskq a Zwi:;z·kie,n R.adz;eckiln'·.
klJju illllJerialish'("zlle~o. PokÓj im- zagadnienia Niemiec, .ja.ki odpowia.
t pe\<jafu~yezny nie moi-e byc trwah', tla interesolll wszystkich narod6w i
12 yy ;jadu lIcL";le.!.Qn ':;;0 przez I '(rwały n10ie bYt' t~'lko la.ł;:i pokój, rzecz~'Wiśl'ie służy ,·prawi... pokoJ·II.
W. Mołotowa kort:Eponó"nto\\; T,t.·.... , upal't~' -Je.t. Ila ".a"'d··(·ll de- d
.
P
d
.
Ą v< J
J
~..
emokracjl, socjalizlull".
P~P VIi • aryżu - ni~ 17 wrze,:- m~k.raI;~-C'A11y{!h.
(Z przemó\viepw wygłoszonego
ma 194ti r.l.
Widać f tego, w ez. m tk\\j l tota przez W. MOłOtowa przed odlotern
rOl1bi~Żllu'!iC!
Illit;,'{lr.y wC7arajqtymI lt?~ War~zr'wy do Moskwy - 26 czer
d'ą
s·~1"2"mjer-zeilcanli".
1948 )
wca
. l' ..

~

! 1 f{C
1$:1,), ~!:X> Xl
Zj<,źd~ie ł'.. \iri
cu!)),kiem 8tU"4ł"
P\)1ih'iWle.o
li 'WKP!,b).
Wybitna rolę odegrał tQw. 1\1'oło- .
Hi~tol'yczna decye.ja KonfcL'l'I1CJI
tow, w. ,,'alce .,'" ~~]:>ami ah}iyl~- B;lińsltie i o zli('h~dnich grankach '
oov,sIhn'l,[ \ l a·ten. Po zakonclOaun.l
wojny- d~mówe.i odegrał on de\!y- Polski de 11 07.C byli przez niko!;"
(Wjatska gubertlial.
dując=! ro1ę \\' l~()lhienill t.rocki- ~Od"v'U~vll~. l<'tlIH~' za~ swiadt~ą o
Bedac u~ni ID szk.oły w Ka1Anill
stÓ\\'
J\;; UJ, 'ail'l.le.
tym, ~e ucz~nielljc t~·o obeCllie,
(dziŚ :miasto Sówiet5k) ś~ybko wche.. Pod kierownictwenl t' w. .Ioło- lt8t ju.i: włlrost nic.JnO'i.Iiwe, Oto jest
dzi w krąg mł{)i:I~ie-ży rewo]ucyj.1ej .
w<nvC'Z:ts ~. lu'eJako 15-1etni ch10piel! bierze e~.vn • owa -- kh;l'\' b:t
.....
ItUllKtW:zcnia l'Yądu radzit'cluego.
KC Kr-:-bf URxaln'
nv udział w rewolUCji 11105 roku. w t tlrZem
c2~·tamy
\~.
l-I:;;iol'";
WKP(bJ
.:. bo.!Co do mnie fł!YLo;>la.ie mi Ź)·ttyc
kilka lat późni.ej. w l~O!l 1'. zo\tłajl'
szew1cy tl.raill) rozgromili t.l'tH.)tL- moim polskim \>rzv.iaI'iGłolil pOWopo raz 'Pi~vsz~' aresztowany i Esła
ny na 2' lata do gllbt'rni 'Wołogodz stów, sz)allJlik(J~\owci)w. Komw<li- dz.enia. w ich olIH'Z~'mjm dziel!' 0[1,ty('znll Partia rkraim' lH.T.ostlllll
kiej.
"' iern l4 ostoją Partii Lt'lIinowkki".
1"1:
l'f
Z zesłmlia wraca do Petcl'sllm'ga. W 1atacll póź!l!e.\szycl1 Pmlia kieru-I
wstępuje- na po1itechnik~. nawią7.u je tow. Mo!oLtl\\,) ,1<.'\ wn~'st1de najje dawne kontakty i d<1pl'o'\'adza wa.ź.nie-.l·z(> ()dcinki walki, trocklU kOłlluniznl0wi
do zjednoczenia bolszewickich or;;a sro\vs ki mi "rogami l'C\\ oluc.li. XIV
nizacji studenckich. Od 1912 rOKU
Zja-ld w~'syła do Lcn~ngl'adu grupę,
,.W naSzych c-zasr,ch zjecln<>czone ka.pitaIizmu zbli1ia się ku koilcowi
u
redaguje bolszewickB "Zwle;(de
delegató". m, in. !:I.')'w. toW. Mołotobierze udział w stworzeniu ..FtuW- \\'u. Kiro\ '3, WOl'oezył' \',a. Kalilli- siły demo/.racji i socjali.zmu w ,:ka- ! że Ghvartc zostały nle7.a.woline dro
dy", w któreJ zaimuje ttanowi~kt\ na. Al~drejewa. ałJy wyjaśnili człon~ li eurGpejs!tiej j !l.a l{rallkam' Etlt0- gi do poW'sl.cclmego },okll'ju i wieIsekretarza redakcji. W tym charak- kom lenillgradz.ldej ol1l'l\niu('ji pa.t- PY 6ą n;eil'o ~man:e pol,ężrtipi"ze, niż kiego lJ!JStę\ltk narGtJóVl'. Gorąe7.kowe
ozywion"'" koreSI.lon- t\'ju"j'
zbro"·,ic'Z"
"f"""la
rAbAtę
,
terze pro,"adzi
y
,. •.
\U
'T'
~''''.
v.,
przeciwstawiający
SI
:nl an,\-dc- wy~iłk.\ ·jm)'.A:!r·alistó\..... ktorz~r
tracą
dencję z 7,agranlcznym ecntrum 'Pal'- ~kistów j 'linowiewow~6"·.
tii i Osobiście 1: Leninem. od które.
Bltlszewlcy Ienłng:ra.dz y p02Joata* mokratyc?ny ob&~ imocl'ial'7.Jmu.
gl'tlnL pod nogami. nie uratują kago bezpośrednio otrzymuje wskaza • li nadal \\' pierw'(z;vclł sł:ere-gael)
KapitalL,,'U stal się hamuiccll1 po- pilaii'2:lTlll pr.zed e.bliż!l.j'lcą ię ....aada.
Partii Lenina - Stalina.
tępu ]l1d~k{)ści, zaś kontynuO\~anie gładą. Zyjcmy w 'takim vieku, kic........................n .............. 0 ••••••••••••••••••••••• 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
a'\v:'U'l1Ur\ltc1ej pol1łyki
·mperia]jrz.... (ły ""sr:r.słki,,, drogi ",iadą tu kmnumu, kUka d{)prowadziła jut do ni!nto\\.i". •
dwóch 'ojen ~wiato\Vych. jest glo\ I
Z I'€tferatu W. Mołotowa wynym meb<'z.pieczel'li:hvem dla n lltlgroSzon go w 30 t'ocą..nkę Wiel~
'ących pol-ój narodów, Wielka
kiei PaŹdziernikowej Rewólucji
d2it'rn!kIJwa. Re volucja sncJalistYC'ta
SoCjalistycznej _ Listól>ad 1947.
n. oiw~rzY'łil oczy narodom, że CI'a
Ubiegłej roed7jeli \V f31z,pB Nr 16ll'odz.mej t:eaRc.ii. możemy uroczyodbyła się uroc'z)'sta akademia i od- ście.i :z Wiarą ~ lep ze jutro swlę
słonięcie sztandallu
Ligi Kobiet. cić.Mi.ę<l'1.~·l1Qrodowy Dzień Kob:et'·.
Pięknie Pl'lsstroJoną
świ<:dl!cę wyO wa.lce [-obiei o :p~kój i p<lstęp
-pełnił po brzegi robotnice .,Baweł- mówiła to". G61'czak.
przodownica
nianej SzNl1a:>tki"
pj'ac)' w ';lltliętl na H9Tlowi"ko pod
.1
"
Piel'w,;;za zabl'a.ja glos pr:.:";w,,dni- maj.·qrr.ego·w wykończalni.
" ytuac}a v,ll1i<mHa ię 'PO z.a '011Wtedy wyja::;niło się !'<.l\vtloczes·
cząca L'igi Kobiet. tow. Furmaliska,
'l. !'lI - ·tow. l,'ul'n1an-KI j. k101' do
wojny ś,\ la ~,,\v,,j. oie. ·.t inne kraje cląil\ do pokoju
która zyczyła WS7.y~tltim l!:oleżan- kOllała od~łotllęcill S7..t~ndaru, w ~l{U
nie dCln(J>krat;rl'zIH'go, lecz imperillli
kom z m,FB Nr 16. jeszcze I p"l~'dł pieniu pr~ejęla ~Q tow, G.jre<znk,
koalicj'
S\YCZlH'gO. k161'e/;'0
u tan()wl('nitl owyników w pracy i 7-<łWW. nicllom oświadczając
laj" dmi nn
.rdllk(·z
IJal10wanłll
lIie1.tóryt·h i.lnej solidarności z kobietami' 'alego ,.Pl'z,\'l'lt'kam waln,
al'ch muc.u· tw lIad inłl~'l1li. '" 11;':świata.
nig'dl' nie '>plamie honOl'U cZlonk,nl. 1-:0". ienja pokojU po" oj nn f}.\!.
V;yja~r,:t
ó,lę ,,,ow 7.H~, ze Jedne
zymi ł mniejszymi naroda.mi. nie U
Następnie. w prostych, a S'lczc:'ych Ligi i ~ę za ~'n{! "i tle- po str n:
j,raj(' d~ią do Jlukoju llE'nlokrat1\'C7- cząe si~ ot; kh t>ra.~ 'anti i <.;uWe.rellsłowach przemówiła tow. Kosiaki... • P'JKoju ora7. 'postepu
wicz: "My. k()bid~', iestesmy .zcz~Za ofiarną pl'u<!ę ~o()\cczna 2o,t{\- n4" - I1jlarłt'!:'o na ró ;\'uout}r:nn it'. I (lO~llią n"rolIQwą. l:i\.: nllino Zl'QZUśliwe. gdyż Ź. .i my w u~tl'o.iu. d ją· lo nagrodzonych 17 Iwb!.'L, kt(Jr<? ni" nar l1ów i ilU u~n,tJlill ,I!WII'{,li- mi;', t.e \l, ltt 10\\ i ule pokoju iI11X!cym kobielom równe prawa I, ill~;;.- otr7.:;mnł~· k"h\2lec'l.ki
ol>z1.!z<:dn- no.ści pail~tw "iell,ieh i mal,.'ch. l'ialb'~'tzneAv niechybn. . pro'Nł;d~~.
czyznami. Możemy gm ,l! . p l'7.CĆ §Ciowe PKO I. wkłnd"'ll od :3 'o .1 Padtl~1ll~' pokój 1)" J:i:lh\ia r4J'wo;! do poc;(<llu ,J, li~ł\~ f1u d.,\ il ,~l~ ,,\I\' p(Jłpr1\('~' pnl.l·r , ..
i nUt'Jlz pauVI przyszłość wiedz. c. I.C' dllil';': n;:;- t.v,4ięc. (:bl~' 'h,
.
stl\'ami. mimo rO:fl1 l y ~yst 'mów IlPl ~',~lJj.' . pa p"dh~~.j·. u·arz.mi(l~
sze nie !Za1imają jm\ l'l1gd;V kl'z~·wd.v
W cz(,,~ci .. t'l ,·,t~ cl.l1oj
spolec.znej ani wy'r.y Im. My, kobl - balet rz:akladó\.... PZPB. 'f 16 01"·~ lł!)ołć'(.'Z11 ch i mimo ro~,l1ir-y ideoło- nlO pal);;! ~a - !l drugieJ stron.', to
ty, dobrze pamiętamy czasy Pol, ': orkie~lI·a z i?Z\PB ~!' O. Zebran: n2- gii. PGkój demOkratyczny o'wllcza l. kolei prowadZi do Jlow"'ch między
przed"'Tześniowe~. kiedy to kobwt;:. ~rOd1..l.ii wykona, ców EC'm"m' otrla Id, i t'Ównid kraje pokona "ma- narodOWYch kOllf'l';któw i ",ojen, któ
ją. }}r-awo dowobodnegQ
.rozwoju re lU'yją VI' so.bie niebl'zpi('zerldt '0
byla zawsze na 'zarym koń.cu.
skarn;
,
demokratycznego. do całko" itego trzetlej wO,iny <w·jatowe.i.
~o dzięki Armil Czerwonej,
która
(Bań.)
przywrócenia swej niepodległosci. ł Dażenie do ustanowienia pokoju
wyzwoliła nas z .ia.rrz;ma faszy:zmu i
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Akademia i odsłonięcie sztandaru Liei Kobiet
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Pod kleerownl·ctwem Stall-na
ZSRR ZW y' · k O b U d II ·re
.l
SIJołeczen' St'.70 kOlnun]·styczne
ClęS
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"Obecnie shtło się :szczególnie jasne .jak wielkim .!lzczęściem dla na·
szej o.fC1.lell\l~ l calej sp 'awy komunizmu byłu, że Pll śrnit>rci Lenin~
na ClicIe Komunistycznej
Pa.rtii
ZSRR stanął towarzysl' Stalin. 1)011
ktlirego kłerOWllict'l\'em już Il0nal(
ćwierć wieku Związek Radziecki bu
duje zwycięsko społeczeństwo Imlnu
nistyczlle. W cil\gu tego okl'esu bistorY(lZncgll, kraj na~z okrzepł i roz
win~ł sl,rzYdła, jako kraj
'ocjali;r;-

mil, a. zarazem stał się decydUją
cym czynnikiem Olbrzymiego ,",,'ZroJ>.
tu sił całej postępowej ludzkości.
Na. tym polega olbrzymia 2:ltsługa
towal'Z~ za. Stalina,
stalinowskiego
kierowni('twa które zapewniło
ideowe :tespolenłe naszej Pattli na
podstawi.e zasad marksizmu - lent·
nizmu i niezachwiany ruch naprzód
narodu radZieckiego po drodze W/;Kll
lanej prżez Wielkiego Lenina".

ludzkości związane
są nierozerwalnie

Ć tyll~o

Losy

pokój
opart, na za adach
clelnokr( tvczn ch.

l

,.

". "

I

robotnic, z PIPB Nr 16

Tr aly

J

z dalszymi sukcesami
Zwiazku Radzieckiego
ZSIW nie Jest ::;31l1ot-lstron narodów mlłując~'\lh pOkój i
pokOju nli całym cał~go obozu llcmokrat:vunelJo " ta
'lU
ZWi,j:>;kiem Ra- ką odprawą, która doprowadzi nii:
dl::leckim bronią teJ spra v~' lCl'a:,e tylko do klęski tych lub innych mo
demokl'aćjl ludll\V('j , cah Uh\Ol'ZO- carstw agresywnych, jak to było do
fi· teraz międzynarodo\vy ()hóz. zWO- tychczas, lecz do likwidacji całego
, l1ników pokoju. Powstały dwa 0- systcm1l impel'iallzmu swiatowegO.
bu:!l~: nbuz demolcral?<"Zll~' .:ze Zt 'iązNa tym polega główm' bilans tych
Idom lta.dzil'ckim Illl CJ;l'lc, bronią- zmian w sytuacji mlędzynarodQwl'j,
C', w walce 1, podi;t'~ac)\J.tni do no- które oznaczają, ze dzisiaj los:\' nnHl
,... e-j \\·().łm. s-lll'awy \}owslIedlllego .16w mllującyc.h pokój oraz h~terelS;\'
t , .. łe~o poku.jll
or:lZ I,rtl'<'iwsla- całej poslępowej ludzkości sa :liWIa
WU:!" 11m ObH'l il1l)lf·rialtst;OC.ZllY z leo lane nletozerwalnie z dalszymi Stuk
łan\i l'ludzqrymi US \. i Anglii na cesami Związku Radzieckiego i swi~
tlule •. uPI·awla?ą~~· ,polrtYkę przygo- towego obozu demokl'a.tyc.l!ncgo, ltt.ó
towallla 110\1"\1 wO.JnY'. ale uiczdol- rego uznanym Wodzem jest Wielki
ny do lIowlitrzymanla coraz wieksze Stalin".
ao l·ozma~h.u Dli~d~?,llaro~oWego ru
(Z artykułU ,.Stalin 1 stalmowdm ol)l'oncow POkO.lU. ,~ytworzyła
!!lę sytuacja. w której illlPel,jali~Ci'l
skie ltierownictwo", ogłoszonfJg{!
pó rozpętaniu nowej wojny światow stalinowskim numerze "Praw'
weJ, spotkaja się nieuchronnie ze
dy").
,Obecn:e

,r

ny
obronie
:Wiccie. Raz.m

tsft. ł·
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JÓZEF STALIN - Genialny Wódz i Nauczyciel

oraz wypróbowana i zahartowana w hojach W K P(b)
gwarancią

ostatecznego zwycięstwa mas pracuiącycll całego świata

Przemówienie wiceprzewodniczqcego Rady Ministrów ZSRR

Marszałka Woroszyłowa na zebraniu przedwyborczym w Mińsku

bohaterów. frontu i ~szystkich ludzi i kultura~ego.
. ,światowej.
Dla os4g111ęcla tego
pracy, ~torzy pr.aw.le od nowa. od- \ W. maJu 19~8 ,roku . Towarzysz zbrodniczego
celu
naj zacieklejsi
~udowuJą przedSIębiorstwa,
mIasta Sta1m Wodpowledzl na lI3t otwarty przedstawiciele
reakcji imperialiI kołchozy.
Henry Wallace'a pi518ł:
". ..rząd stycznej nie brzydzą się żadnymi
ZSRR uważa, że mimo odmienności środkami. "Plan Marsha~la", pakt
systemów ekonomic7,nych i ideologii, IItlantycki, miliardowe datki dla
współistnienie tych systemów oraz zbankrutowanych, l!służnych "wład
p~kojowe uregulowanie rozbieżności ców" w rodzaju Czang Kai-szeka,
mI~d~y ZSRR a USA jest nie tylko odrodzenie militaryZmu i f-aszyzmu
Marszałek WOl'cE'zyłow omawia I rynku międzynarodowym stało się mozliwe, ale i bezwzględnie koniecz· w -Niemczech Zachodnich i Japonii,
całokształt
imponujących osiągnięć rzeczą nietrwałą i niek1l'rzystną·
. t'
h
' .
\" okresI'e po.
Z kl"
"
f
?e" w m ere:lIe powszec nego poko· "ysclg zbrojeń, bomby atomowe,
narodu bl'ał~ruskI'ego
v..
-o eI mowca wymlema cy ry, JU.
ohydna agentura titowska w kraW'ojenym w d:irledzinie odbudowy ilustrujące olbrzymi rozmach budowRadziecka polityka międzynarodo- jach. demokracji ludowej, potworne
i rozwoju przemysłu i rolni€twa, kul- nictwa mie~zk~niowe.go. w ,ZSRR wa - stwierdza mów~a _ przestrze o.uzerstwa przeciwko 4llbozowi sotury i nauki. W wielu gałęziach prze o~az budow.metw~ ~zpltal~, .szkół, ~lu i ga niezmiennie tych wskazań nasze- cjalizmu i szereg innych brudnych
mysłu Republiki Białoruskiej prze- bow, ~~atrolV, bmbotek I mnych
gQ Wodza. Przedstawiciele radziec- chwytów
. wszystko 'to m'uchokroczono znacznie poziom przedwo- styt.ucp kultul'alny~h.
cy wszędzie i zawsze występują kon. miono w celu uratowania kapitali:blenny.
. Kresląc o.lbrzp.me suk«;e?y pow~- sekwentnie w obronie pokoju na ca. mu i światowego panowania impeW dalszym ciągu swego przemó- J~nne w ~zl~dZIm~ techrukI, nau~l, łym świecie, przeciwko reakcji z jej rializmu ailglo-amnykań..l,iego.
wienia mars2:ałek Woroszyłow pod- kll!tury, O"',:V1:t y 1 ~hr~ny zdrOWIa, dyplo~acją do~arową i atomową,
Ale bieg historii jest nieubłagany
kreśla nieustanny wzrost stopy ży· mOpwca .st\ne dz.a m. m.. .
przecIwko podzegaczmn do nowej i podlega swym prawom. Po pierwra'~le. co piąty c~łowle~ w ~a- wojny.
.
szej wojnie imperialistycz!\ej naród
eiowej całegn narodu radzieckiego.
W ciągu ostatnich trzech lat
S1.ym kr!lJu ~ształcI SIę bądz w SZiiO
BezroboCIe i d,reżyzna wzrastają nasz w październiku 1917 roku wystwierdza mówca '- dokonano trzy- łach .o~ol.n0kszta!cących, w szkoła('~ w USA i w Europie Zachodniej oraz pędził, jak wiadomo _ kapitalistów
krotnie obniżki państwowych cen de· rz~mleslnIczy.ch I fabr:rcznych,. bąd7: w większości krajów Bliskiego i środ ' obszarników z jednej szó:stej czę
talicznych artykułów spożywczych tez w uczelnIach technIcznych I wy.z kowego Wschodu, Ameryki Łaciń- ści kuli ziemskiej. Na długo przed
i towarów przemysłowych.
s~.yc_h zakładach ~auk?w~:h. To naJ- ~kiej, Az~i, ~fryki, Australii. W kra· drugą wojną światową na XVII Zjeź.
Dobitnym świadectwem naszych w_~ęks~e n~sze o~I1!::.męc"" . ~r~eczy. Jach ~~pI~ahstycznych jest przeszło c'zie Partii Towarzysz Stalin przesukcesów jest również decyzja rz",- \Hstn~ło Slę w kraJU, radzl~,:klm w 40 mIlIonow bezrobotnych i półbez- strzegał imperialistów
knujących
du radzieckiego w sprawie oparcia nasze) . epoce
stalmowl'IkJe] .. \Ve robotnych, co razem z rodzinami wy- plan wojny przeciwko ZSRR:
I..'11r5u radzieckiego rubla na bazie \\ S~ystkIch naszyc.~ . Re~ubhkach nosi około 150 milionów ludzi poz\}a"i niechaj
nie skarża się na
złota. Baza dolarowa stała Slię chwiej ~WIąZ~OWYC~ rozwIJa SI~. h~erat~ra w~onych pracy. 70 ~ilionów robotni.
nas panowie burżuje, jeżeli na.
na, wobec czeg'o określanie wedlu g I. sztuka, z\~lązana orgam"zrue z zy- Jww. rolnych w I~ili~ch pracuje zazajutrz p:o takiej wojnie nie doniej wartości radzieckiego rubla na ciem naszego ludu.
ledWIe 2 lub 3 nueslace w roku.
licza sie niektórvch bliskich so<?yfry te ś',:iadczą, 'że świat kalli. ' bie 'rządów, dziś' "z bożej łaski"
Wspaniały
tahstyczny rue zdołał .uchronić się
szczęśliwie panujących".
przed kryzysem ekolWmIcznym oraz
I dalej:
Z dniem każdym rosną i krzepną I Tym samym położony został kres ilust;ują. wymownie całkowite zała"nie ulega chyba wąt,pliwośd,
nasze kadry naukowe. Szerokie ma- szantażowi atomowemu imperiali- mame SIę "planu Marshalla".
że druga wojna
przeciw ZSRR
sy pracujące wysuwają ze swego stów, z pomocą którego spodziewali
W tej atmosfw.'ze
stwierdza
doprowadzi do zupełnej klęs'ki
środowiSka tysiące nowarorów, wy- się oni zastraszyć narody obozu sor.,arsza!ek Woroszyłow - ideolodzy
napastnikó,,', do re'\\'olllcji w szenalazców i racjonalizatorów, którzy cjalistycznego i demokratycznego zgl1Zybmłego
kapitalizmu
usilłują
regu krajów Europy i Azji i di)
swymi nowymi osiągnięciami w róż- czołowej awangardy bojowruków o zll:aleźć wyjście z kryzysu ekono·
rozgromierua rządów burżuazyjnych dziedzinach przemysłu i 1'01- pokój na całym świecie. Zwią.zek mIcznego w agresji, w lIlOWej wojnie
IW-obszarniczych tych krajów".
nictwa wzbogacają na.ukę radcZiooką Radziecki ma swoją bombę atomoj przyczyniają się do dalszego jej wą (długotrwałe oklaski). Podżega
rozwoju.
cze do nowej wojny muszą, chcąc
Mówca pod:kreśla, że przyznane nie chcąc, odkładać do lamusa dyplo- przyniosłaby
zagładę
ogtatnio Nagrody Stalinowskie za mację szantażu atomowego ze wzglę
Nie było to proroctwo,. lecz stali_I Oto, towarzysze, następstwa drllwybitne prace w dziedzinie nauki du na jej nieprzydatn.ość. (Na sali
n?wSlka prognoza marksistowsko·le- giej wojny światowej.
i wynalazczości zarówno uczonym, żywe akla,ski i śmiech):
..
•
.
jak i przodownikom przemysłu i 1'01N asze sukcesy we wszystkich dzie- runowska, oparta na znajomości
Jezell, na pr~ekor wSzystkim przenictW'a stanowią wymowny przykład dzinach socjalizmu
mówi dalej praw rozwoju społeczeństwa i walki
sukcesów nauki w ZSRR, zacieśnia- marszałek Woroszyłow - są ogrom- klas. Istotnie, Pl) drugiej wojnie k?nyw.~Jącym l. w~mow!,y~ .naukom
ją.c.ego się związku teorii z praktyką ne.
Ale Partia Komunistyczna światowej, wiele rządów burżuazyj- ~Istorll, panow~,: ImperIa~IS~ zech~lł
i stałej trosklhvości Partii oraz i Wielki Stalin uczl! nas, że nigdy nych przeszło na utrzymanie "boga- Jed!"ak. n.arzucIc lu~Z'ko~1 trzet;lą
tego" amerykańskiego wujaS1Jka Sa- ~oJnę. sWlatową, ';'10zna rue WątPIĆ,
Generalissimusa Stalina
osobiście nie powinniśmy
spoczywać na lauma. Ale masy pracujące Polski, Cze- ~e ~oJ.na ta połozy kre~ krucl~e~u
o dahzy rozkwit radzieckiej nauki rach. Naród nasz
mówił dalej
j techniki.
Woroszyłow winien wiele jeszcze chosłowacji, Węgier, Rumunii, Buł- Istlllem.u s.tarego, zgrzybla~e~ SWIaOb()k innych osiągnięć naukowych zdziałać, by zabezpieczyć swą ojczy- garii i Albanii stary się Pełnopraw- ~a kapltahstyc?,nejro. Ręk~JlUJą tego
Jes.t P?tęga WIelkIego ZWIązku. Ra·
- oświadcza mówca wśród bu.rzU- znę od wszelkic,h niespodzianek, by nymi gospodarzami swych krajów.
przez naroo. niemiec~ dZl~kIego ~raz brat~rSka w"poJnowreh oklaskó,v - nauka radziecka przyśpieszyć nasz rozwój w kierun- ki Utworzenie
Niemiecldej Republiki Demokra- ta wSZYS~kl~h narodow, kroczący~~
odkryła. tajemnieę energii atomowej. ku komuni~mu.
tycznej, zwycięstwo wielkiego naro- dro~ą. soc]ab~mu, drog, .d~m~kracJ~,
du chińskiego pod kierlrn'nictwem w !~Ię pok,!Ju, woln05cI I nlezaWI'
Sprawdziły się
Chińskiej
Partii
Komunistycznej słoscl narodow_
i jej wodza 1\'Iao Tse-tunga, wzmaRękojmią ostatecznego zwycięstwa
ganie się walki narodowo·wyzwoleń. sprawy Leni'na - Stalina jest nasza
tyjemy-mówił dalej marsz. Woro_
Teza leninowsko-stalinowska o mo- czej ludów Azji i strefy Oceanu Spo- wypróbowana i zahartowana w boszyłow-\V' wieku rywalizacji dwóch żliwości długotrwałego współistnie kojnego przeciwko ciemiężcom impejach Partia Komunistyczna oraz wielsystemów socjalistycznego i ka· nia dwóch systemów - socjalistycz- rialistycznym - wszystko to w 0- ki bojownik o szczęście wszystkich
pitalistycznego.
Naród radz;iecki, nego i kapitalistycznego - stanowi gromnym stopniu rozszerzyło bazę ludzi pracy na świecie, nasz Wódz
kierowany przez Partię Komuni- konsekwentny wyraz dążeń narodu demckratycznego obozu antyimperiaNauczyciel, Towarzy:;,z Stalin!
stYCZ,nł
i Wielkiego Stalina nie radziee.kiego do zape,vnienia ludz1ro- listycznego oraz wzmocniło front
Zebrani przyjęli mowę marszałka
wątpi, że zwycięstwo socjalizmu nad ści pokoju, bezpieczeństwa oraz nie- bojowników o pokój i jego zwolenni·
kapitalizmem będzie zapewnione.
listannego
postępu
materialnego ków.
W oroszyłowa gorąci owacją.

Z

przYkładu Białorusi

radzieckiej wijak wielkie jest bohaterstwo
pracy ludzi radzieckich, jak potężna
i niezłomna jest wola wczorajszych

dae,

Republiki Zwiqzkowe
kroczq wspólnq drogq do komunizmu

111'!

rozwój fizyki atomowej w ZSRR

MOSKWA (P AP) - DnIa 7 mar..
ea odbyło się w Mińsku spotkanie
wiceprzewodniczącego
Rady Mini-"
strów ZSRR, członka Biura Politycznego KC WKI'(b), marszałka
Woroszyłowa
z wyborcami okręgu
wyborczego miasta Mińsk. Zgromadzeni przedstawiciele za.kładów pracy, organizacji społecznych i oddzia
łów wojskowych witali gorąco mars.załk.a W oroszyłowa, jlliko kandydn.ta do Rady Najwyższej ZSRR, wy!luniętego przez ludność stolicy Białorusi.
Cały nasz kraj szałek Woroszyłow

Genialni
kO'lltynuarorzy
dzd.ela
Marksa--Engelsa, Lenin i Stalin
wcielili w życie wielką. naukę marksizmu, orga.ni:z.ująe nail.·ody naszego kraju do wielkiego bud{)wniclwa
nowego społeczeństwa socjalistycznego . na jednej szóstej części kulł
zie;mskiej.
,
Przed 9 laty faszyzm niemiecki,
po łatwym rozprawieniu się z ówczesną Europą, postańowił siłą orę
ża zniszczyć październikowe zdobycze ludzi radzieckich, zniszczyć Vań
stwo· socjalistyczne, ujarzmić Jego

oświadczył mar- narody.Ta krwa,va awantura zakoń- sumuje obec- czyła się dla drapieżców imperialinie wyniki ubieglych czterech lat stycznych całkowitą kata:;trofą I naj
pięciolatki powojennej, sukcesy uzyskane w ciągu tych la t na pokojo- większym w dziejach ludzkości zwycięstwem narodu radzieekiego.
wych fronŁach budowy socjalizmu.

Naród radziecki broni pokoju
i nie lęka się gr6źb podżegaczy wojennych
W wielkiej wojnie o wolność Oj-I
czyzny naród nasz, pod kierownic-I
twem Partii Lenina - Stalina, pod
r.aczelnym dowództwem genialnego
Wodza - Stalina, ouronil w zacieklej
walce niezawisłość swej Ojczyzny,
\tratował
narody
całego
świata
przed barbarzyństwem faszystowsldm.
Ziściły się w pełni
przewidujące
slowa Stalina, wyp(}wiedziane w re_
feracie na XVII zjeździe Partii:
"Jesteśmy za pokojem i bronimy sprawy pokoju. Ale nie
boimy się gróźb i gotowi jesteślny odpowiedzieć ci.osem na cios
IlGdżegaczy wojennych. Kto pragnje pokoju i dąży do rzecz-owych
stosunków z nami, ten zawsze
znajdzie u nas poparcie. Ci zaś,
l)tórzy spróbują napaść na nasz
kraj - s!lotkaj,! się z dr\1zgoc~;
q odpraw?, al~y na pr~yszło~~
odechcIało lm SIę
wt.ykac SWO)
świński ryj do naszeg.o rad~ieckiego ogrodu".
Nie bacząc jednak na przestrogę
nie znik;,ę~y je~z~ze rY.i e. świiM;kie
z tego s"n,ata l Ich złoslJwe chrząkanie slYClhać często nawet spoza
oceanów.

(Słowom

tym

towarzyszyły

na

~ali żywe oklas.lvi i gmiech).
Po raz pierwszy w całej swej

hi-

Trzecia woj na światowa
ł
-ost<;.rteC'Znq
kapitalizmu

genialne przewidywania
Józefa Stalina

storii nasza ojczyzna socjali&tyczn/\
na ogromnej przsstrzeni graniczy
7. pl'zyjaz,n ymi nam
bratnimi narodami. Na Zachodzie, od Bałtyku do
Morza Czarnego naszym,i sąsiadami
są wolne i miłujące pokój narody Pol
ski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii i Bulgarii.
Na Wschodzie krańce n&&Zej Ojczyzny stykają się z granicam.i zaprzyjaźl1ionych z nami państ.w-,
Wielkiej Chińskiej Republiki Ludowej, 'Mongolskiej Republiki Ludowej
dzięki
zboża
i Koreańskiej Republiki Ludowo De_
zapewniliśmy ludności
l1l0kTatycznej.
,
\V dalszym cią.g:! swego przemoPlanowy skup zboża, umożliwIający dostateczne zaopatrzenie w I Gdy fakt ten został ujawniony, boga-I
wienia marszałek \Voroszyłow przychleb ludność miejską, to 7.arazem jeden z czynników socjalistycz- cze pod naciskiem opinii publicznej
pomniał ogrom strat i ofiar, wyrzą
nej przebudowy gospodarczej wsi. Nic zatęm dziwnego, że wprowadze musieli odsprzedać zb'oże w ilości,
Gzonych przez zdradziecką na.paść ia
nie nowych form skupu ziarna zostało wrogo przyjęte przez kapitalipIzewidzianej przez plan skupu.
styczne elementy wsI, przez bogaczy wiejskich; Usiłują oni różnymi
PrzykładÓw takich można by wymie
szyzmu niemieckiego na Związek
..
, .
.
.
sposobami powstrzymać wies polską na jej drodze do postępu i do- nić bardzo dużo. Swiadczą one" że .je
Radzlookl. Podkresl!ł on, ze mImo to
brobytu szer()kich mas mało- i średniorolnych chłopów, a jednoczednym z przejawów walki klasowej,
Związek Radziecki m.oże dzisiaj pośnie, Ucząc na mozliwości spelwlacji i nieuczciwych zysl{ów, pragną
toczącej się na wsi, jest sabotowanie
przez bogaczy wiejskich akcji skupu
spowodować zaburzenia na rynku zbożowym.
chlubić się olbrzymimi sukcesami w
zboża. Dlatego też ze względu na
dziedzinie odbudowy gospodarki naTak więc przeprowadzenie plano?~ pr~cy ,tych trói~k wiele .zal~ży.
.. d l
. wego skupu zboża połączon~ zostało Jesli mektore powiaty wOJewodz- wielkie znaczenie tej akcji - musi
rodowej oraz Je] a szego rozwoJu
z zaciętą walką klasową, toczoną twa łódzkiego mogły zameldować o ona by~ tym bardziej sprawnie przei wzrostu.
odpowiedzialne
przez mało i średniorolnych z boga- całkowitym wykonaniu miesięcznych prowadzana przez
czynniki. Na personelu, zajmującym
czami wiejskimi, walką, której prze- planów skupu, to stanowiło niewątpli się skupem, cią.:ą więc poważne ob 0bieg interesuje , lednocześn~e cały w~e znaczną zasługę równi~ż tych wiązki. Musi on czuwać, aby z jego
I
świat pracy. Od jej rezultatow zale- trojel{. Ich postawa, zgodna z mtere'!a
na skutek różnych niedociągI
oSlqgnlęc ży bowiem nie tylko zaopatrzenie na- ni ludności pracującej miast oraz winy,
nięć organizacyjnych, nie następowa
Mówca przypomil1a następnie SlO-\ produkcję
roku
1940
o
41 szych miast w chleb, ale i umocnie- chłopów mało i średniorolnych, spra- ły jakiekolwiek zahamowania. '
wa, Slalina.
wyplj\,iedziane na z~- pr~cent, a w ~ały~ szeregu '. ga_ nie się elementów planowej gospodar wiła, że ociągający się z wykonywaSk«pem zboża zajmują siC; gminne
hraniu pl.'zedwyboJ'C7,ym w .MoskWie ł"'rZI procent te? J~~t Jeszcze wY,!-.szy. ki na wsi.
niem planu skupu zboża bogacze, po- spółdzielnie. Ważnym zagadnieniem
d"ia 9 lute,!!:o 1946 roku:
~ zrosła wydaJnos.c pracy, Ob~IZ~ły
Za zboże, nabywane w ramach pla- ttawieni pod pręgierzem opinii pu- jest transport zakupionego zboża do
Plldsta\\ ow~ zadania nowego ~Ię koszty własne I polępszyła Się Ja- nu skupu, wszyscy dostawcy otrzy- bUczl1ej, muszą rezygnować ze swych miejsc, wyznaczonych przez Polskie
pl~~ll S-letniego polegają na t.ym, kość prod.ukcji..
mują zapłatę według obowiązują~y_ch szkodliwych zamiarów przetrzymywa Zakłady Zbożowe, będące dyspoby cdbudo\\ i1Ć zdewastllwane ob·
U rodzaj lnlltur zbozowych wyniÓ-';ł w handlu zbożem cen, zapewnIaJą- nia zboża dla celów spekulacji.
nentem skllpionego zboża, Zdarza się
,,;'t\)"~ kraju, odhudować p.rzedw,o- w. ~ok~ uhieg}YIn ,7 miliard?", 600 ('ych producentowi opłacalnosć proSkłania ich do tego także fakt po- niekiedy, że skupione przez gminną
jcnny poz;inm przemysłu I r~lm{'- m!IIonow pudow." ten s,Posob ~rze dukcji ' i transportu oraz godziwe zys ważnego wzrostu rezerw zbożowych, spółdzielnię zboże zbyt długo pozot.wa, a na"t!.'pnie IJ)"zekroczyc ten kroczony został znac:tme poZIOIn ld.
znajdujących się w dyspozycji pań staje w jej szczupłych magazynach,
poziom w l'ozmiararh bardziej 1940. rokl~,
• Sukee~~ . gospo_
Mimo to nagminne są wypadki stwa, '\Vzrąst ten-jak wiadomo--:na· Przepełnienie ich może stać się przy·'
luh mniej znacznyeh·'.
.
darki ~bozowe]
umozhwlły. koł- ukrywania znacznych zapasów zboża stępuje dzięki dostawom ze ZwIąz- czyną niepożądanego zjawiska zahaW tych słowach 'Wodza - stwlel:' choz~m I sowchow!n dokonan~e de- przez bogaczy wiejs~ich. C~arakter'y ku Radziecl<lego, udzielającego nam mowania akcji skupu choćby na o·
kres kilku dni:
aza mal'szalek \Voroszył ow -;-;- zna~- ~ydu!ącego prze.łomu w roz,,:o]u ho- styczne było zda;zeme, o k~orym mo- w ten sposób wydatnej pomocy.
Niekiedy zawodzi transport, któredu ie wyraz głęboka nlądrosc st~li- GowlI by:lła, kt~r.ego pogłOWI,: p~ze- wiono na ostatmej naradz~e a,ktywu
Wymownym przykładem pomyślnej
no~vslia. Wielki Stn1in, tak jak nikt wyższyło rówmez .. tan ~;~-~"r;:"";' partyjnego z terenu wOłewodz.twa działalności trójek zbożowych jest gmi go szczupłość nie pozwala ncl odstainny zna swój na1"6d, wierzy w jego> l ~~. - 19·10 roku, Dla zabezpleczenla łódzkiego. Bogacz wiejskI .Tys~{\ ~v na Rdutów w pow. kutnowskim. Gmi wienie zboża do kolei czy magazylwiężne siły i nie wątpi, że naród., trwałości wysokich urodzajó,,: d~k? gminie Głuchów powiatu ~kIerme~IC na ta jeszcze ubiegłego miesiąca znaj nów w terminach. ustalonych przez
który zdolny był do pn:etrwania nie- nano olbrzymiej Pl'acy w dZledzInIe kiego schował tak p.owazne ilo~c1 dowała się na szarym końcu w wo- Polskie Zakłady Zbożowe, W takich
byw:Jlej w historii ludzkości woj~y zakładania leśn!ch pa~ów o:hron- pszenicy, rzep~ku. i zyta,. sab?tu]ąc jewództwie łódzkim, obecnie zaś przo wyparlkach wszystkie czynniki na te
i do wyjlicia z niej zwycięsko. nie nych. W szybkll~ tempIe. wzrasta plan skupu zboz~, ze jak SI"l okazał_O, duje na terenie pow. kutnowskiego. renie powiatu powinny pomóc gmin·
zawaha sie przed ciężldmi trudno- wyposażenie teehmczne rolructwa so- ukryty przez mego n?dmlar zboza Stało się tak dlatego, 2:e gminna trój nym spółdzielniom, byle by nie dościami
oh-resu powoj~nnego, lecz cjalistyc711ego. W !'amym tylko 1949 wystarczyłby do pokryCIa planu sku- ka energicznie przyst.ąpila do pracy, puścić do powstania jakichkolwiek
przezwycięży je j posunie się dalej roku kolch?zy i. sowchozy ot~zymaly pu calej WSI.
.
. , ' , Członkowie jej. małorolni
chłopi, zatorów.
Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze
drogą Ilowych Q<i,g;nięć w budQW- 3-4-kr?tm.e WlęC~j tra.ktorow. saDo walki z bo~aczaml ~1~jS~lml. ustawicznie objeżdżają wszystkie gro
nidwie S'oc,;ali,;Lycznym.
m.ochod?w I ma~zyn rolniczych w po- w; stąpiły masy biedoty wIe.Jskle~ l mady, kor.trolująt: pracę trójek gro- jeden moment. Gminne spółdzielnie,
Mówca kl"eśli nastfpnie dotyc~- rownaniU z rokiem 194.0..
.
•
chłopow średmoroln'(ch, ~l:ę~em ~ch madzl,ich, interweniując w wypad- wykonując plan skupu, meldują o po
c' ;powe !dówne wyniki ,yykonama
\V pełn~'111 toku zn::t.Jdu.Je SIę row- w tej walce stały SIę, "trO)kI, zbol-o- kaca, gdy bogacze ~"ieiscy ukrywają sicdilllych zapasach, Wydzia.łowi Za-'~~;oJ'('nite'j pięciolathi Stalinowskiej. nież odbudowa i dalszy rnzwój prze- we", ma.i~ce na celu ujaw.mam€ szko wielkie ·T.'ll'11.sy 'Ziarna, Tak np. w gro kupów PolskiC'h Zakładów Zbożo~,. 'cl"a en n in
';'e produkcja mvsht
g05poda,rki rolnel i ku1tury dliwyrh w'-padków nadmlerne~lo gro madzie Kaleń Duża, bogacze wiejscy wvch w i,odzi. Ten z kolei wydaje
dokąd
i
kiedy
~l~~:~'O.: caleg'~' pr;'em;shl !;ocjali- n; ob-;zarach, doth.niętyclt olrupt~dą mad'~e.o.ia zboża przez bogaczy·speku- ukrywali w slo~lach kiJkadziesi:1t rozporz"clzcnic,
przez
gminne
spółI>tyc~nego w 1919 ruku prze'l\ yższ~ la Zł11JC)ICÓW niemied;,o,fa,szy~LowsklCh. lantów.
kwintali wymłóconej pszenicy i żyta, zakupione

ielkiego Stalina
Pod przewodem W
d d-k' kroczy do nowyc h noro re zlec

I

W walcedostawo
z bogaczem
wiejskim
...
radz;echieqo
;

miejskiej zaopatrzenie w chleb

-.

l

dzielnie

zboze

Zrozumiałe,

że

należy

skierować,

droga . do Łodzi dla
wielu spóldzielni jest długa i że nickiedy
długo
musi
trwa':,
za ..
nim dyspozycja PZZ dotrze do gminnej spółdzielni. Trzeba jednocześnie
pamiętać, że na terenie wojewóoztwa
łódzkiego
znajduje się około 240
gminnych spółdzielni i że chocby dla
tego dysponowanie zbożem, znajdują
cym się w ich magazynach, skupione
w jednym ręku, nie l'!loże odbywać
się sprawnie,
Wydaje nam się, że w Łodzi winien by\: opracowany plan kierowania zboża, a realizowanie tego planu,
wydawanie dyspozycji pO'>7czególnym spółdzielniom, winno być dokonywane w oparciu o ten dokładnie
rozpracow,.ny centralnie plan przez
delegalury PZZ, znajdujące. się od nie
dawl1Cl we wszystkich miastach powiatowych, Skróc.i to znacznie drogę
zarówno meldunku spóld7.if'lni o posiadanych zapasac.h, jak i c1rog,~ dys·
pozycji, co do dalszych losów zakupionecfO zboża, Naturalnie, mOle to
tylko wt.edy nastąpić, kiecly dele9alu
rv powiatowe PZZ okrzepną pod
względem organizacyjnym, gdyż dziś
ies7.cz~ ilie wykazują one na ogół dostatecznej prQżności.
Tak więc dla sprawnego pucbiegu skupu zboża, dla udaremnienia wszelk'ich prób sabotn7.u
ze slrony bogaczy, potrzebne jest
zespolenie '~lr~iłków ,lieln czynników. Jest to donio~łe zagadnieni(', które staje przeli wszystkimi
wiejskimi organizacjami partyjnymi, przed Radami Narodowymi
i Związkiem Samopomocy Chłopsklej oraz przed ekipą łączności miasta ze wsią. Również i ta
lo:ma walki klasowej, narzucom\
ndm przez bogacza wiejsldego,
musi być wygrana zgodnie z Inte
re~amj
małoi średniorolnych
chłopów oraz ludnosci pracującej
miast.

ZE· SPORTfJ

c...---f?-~~"""'..--;:;:'~1iII"I
Co pisata praso łódzko 9 marca 1930 r.
PAN PIEKARZ· STRZELAŁ
DO ROBOTNIKóW!
Właściciel dużej

A:i:eby

piekarni na. Woli

'" Warszawie -'- Władysław KOl?e~
udał się pod fabryk~ LiJpopa, gdzie
zRcz·ął
strzelać
do wycho-dz~cycl1
z zajęcia rDbotników. Kopeć wystn:e
lał , .... ten ~posób do ludzi dwa maglizynki naboi rewolwe-~·owyrh. Skutkiem tej"·· s~l'zelanlny :!oma.rł ::od· r~m
robotnik ·Wła dy sław· Kwiecień, a robotnik Szyczkow~ki leży 'v ciężkim
etaQ'Ie w. szpitalu. ("aly 3Z~l'eg Dgób
odnió~ł lżejsze rany,

P()~ryć

choć

częściowo

trudności. finansowe rzeźnicy doma.gają .5ię podwyżki cen na. mięso

i

wędliny.

KATASTROFALNA RYTU .\CJA
~LURTnóW

"PI'zerlwiośnie" przy
ul. Kilińskiego Drl·był się wiec :.!.OOO
hezrobotnych majstl'ów fahryczllych,
którzy pll' masowych redukcjach
zU1lleźli się w katastrO'falnej sytuacji. Pll' ostatnim dekrecie' prezydenta ·(gdzie ma.istl'D\~le zDstali lnnani
z& . pra.C1Owników umys.łowych) })ozbawionO' 'ich prawa . korzystania
)!; zasiłków.
.

W .,ali kUla

l

łyeio kół

sportowych

PrezydentMinor ofiarował nagrodQ J~~~~;~~t~~~!8
dla

C

Z..

zwycięskiego zespołu

Wczoraj do L.O.Z.P.
.
.

naszych

wpłynęły zołoszenia
e,

.

to Międzynarodowy D.zień Kohiet tak uaktywnił. na~t\ pływac7iki •. że wązol'sj I.Q ZP omal nie u.tonął w powod·z inadesianych zgłoszeń do rozpoczynająeych !!'ię ,,, 9Obotil kD~iecych . mistrzO'stw PDlski w pływaniu - nie wiadomO'. D04ć, że nA'Ize pływacz- ·
ki ruszyły 1Vczo~aj do ataku frontalneg" i to tak sZl'rokiegO',Że jesleśmy golowi po-czytać to po prO!!tu za manife«lac}ę i wyzwanie
rzucone bu:yd~zej polowie na~zego sPO'łeczeństwa do większeg·o zain·
tęl'e~O'w:lnia ~ię ~portem plywac kim, aby lIa tym polu nie b,.; z kratesem pobity m przez "białogłowy".
.

pływaczek

43 zawodniczek
i Malieka (Poznań),

~

DobrDwolska,

Szymańska i PsŁrokońska (Kraków)

ZaI'2ądy

powyborH ftOwego
JCo
la SportowegO' prty Glmn~zjum i I;-iceum Gum: w Łod7.i,.K~
prnYBtąpJlo 2;e zdwojoną ~nerglCi do
pracy, nad podniesieniem sprawno-·
ści ljzY~D€j uczniów całego Gimn~z}um i Liceum. PDcczątkowo praca
s-da opornie - dyrekcja szkoły utr:udniał.a prac~, sami ucznio~vie t~
n~e dDp lsywali - al.e teraz i'lę z~le
u lio: "\'S'l.~Sc~~ gremIalnIe .g~ą się
do upraw.:ama .~-YCh<?"wa:lla. fJZY~~
n~go, ~dyz samI uczn l o'~' le I dyreKcJa gą.1(~ły, zroa:umieli Ja~ wle~le
zna.0zemc :n,a kultura fl zy'c;wa. '"
ZYC1U cz'!D\VleK.a pracy. O~eme Ko-:
lo Spor[{)\Ve lIcoty C'l.łonkow 164. .w
tym około 40 dZlewcząt, to je.'it bh-·
sko 80 proc. uczących <;i~. Zarząd KG
la na czeJe z przewodniczącym Koła
- Les7.czakiem, J)<>stawił ~Dbie za
zadanie wciągnąć wszystkich uczniów do Koła, by każdy o: nich .mógł
upraw:ać wychowanie fizyczne,
W celu usprawnienia prac org~
nizacyjnych Kola, podzielono Kol~
na sekcje: lekkQ.atle1ycczną, ping-

I

oraz Budziszówna. (Wybrzeże).
_ Łódź reprezentowana będ&ie
p-l'zez za'i\'orlniczki ł.KS-WłÓl1rniarza
i Związl,owca-Zrywu . . ł.KS-Włókr. ial'K zgłosił op.ywiście r.dobywczyme rekordu w ptywackich, PrO'nie~iczównę. So}x;zakównr,
~hlinł)w"klJ,
C'iemniews-ką. Wo7.niakównf i Nast!!lpk: Z\\ iązkowiec-Zryw: l\owah;;kl),
MalŚlakiew;c7. i do sztllfet _ Ratkow
!:ką oraz Rohnerowa.
CO Mó \\1
TRENER .MAJCHRZAK?
Jakie .S2anse mają nasze "syrenki·'? Najlepiej w tym zO'rientowany
trener naszych }>ływaozek, ob. Majchrzak, jak drad1:a. !lam preze~
ŁOZP, obawia się powaź.nie pływ:\'
czek Ogniwa-PDlonii z Bytomia, t0też przygotO'wać chce nasze dziewpongową, sz.achową, piłki ręea:nej i
częta, jak to się mówi "na ostatni
pływania. Należy ;zaznaczyć, ze· sekguzik", nie szczędząc im swych rad cje te istnieją nie tylko na papierze,
i wslmzówek.
aJe wyka~t1ją żYWą aktywność. Naj
lepiej świadc~ą o tym wyniki uzyPREZYDRN'l' MI JOR
skane na jmprecza.eh masowych: 1
OFIAROWAł, NAGIWDI:i
~II za!,O'ńc7.eni(>. \I";;zy.stkich miłO'ś- tak w biegach na!'Od()wych ucmiowie w7w Gimn. Il.ajęli ogólnie 1
. . sport.u p 1ywa~.k'
. f
.
ulkD'"
· legD m ol·muJe.
my, 7.1' Prt'zy<łcnt )Iiastll. tOl.... }:[i- miejsce ~dobywając dyp1om ·l p1'O})Orzec WKKF. W trójboju lekko-nor ofiorol\·:1ł na~rodę jednora7-o-1'1'ą atletycznym zd~)Y'li l miejsce .,..
eUa z~·vcięskiel!.'.o zesPO'łu w lł1 ."trzo- Z. S. ,.Unia", w turnieju piłki r~~.
<itwach: O le na rod(' "alczyć pra w'•.
. ' ~!!' d' - ,..
b - nej org. pl'laz. ItKFS przy ORU,
{«(l.ll<)dohn!e ~J.a ł{) 7111n,,1 z yt~ ogólnio zajęli 8 miejsce, w Jlływanill
1 miejsce, bijąc bezapelacyjnieinn.
ml~n \a.n\!. .
.
.
Kto Ją zdob~d:t1e - zDbac7.~·my.
drużyny;
w turnieju ~ohoV1"'lm
(K.r)
org. przE!'Z RKFS biero:e udzia.ł "30
.
'
członków Koła; w marszach jes:ien,
". ~
nych zdobyli dyplom ~ pr<\POrzM
~KIcr; w akcji n~uki j~z<ly au .ły.ż..
.
7
\'Olach brało udZIał 40< c-złonkO'W

]1 i12 llllll'Ca ·hęlh~ pami~t.nymi wlL··l'O'lonii (ByŁom), Spójni. (Pozdniami nie tylkO' dla higŁorii na~,ze.g-o nań), Górnika (ZaorJ.e), Ogniwa,:p'tn·tu ph' wackie;:D,
ale przede Crac{)vii, c, " ardii· Wjsły (Krakó"),
wszystkim dla tych dziewcząt, któ- Kolejarz, (Ged'anła), ŁKS-Włóknia
re w ciqgn tych dwóch dni na na.- rza· i Zwią~kowc..,-Zryw{l· (..ł'.ócJź).
nym ba,;enie "Ogn;sl<a" pl'zeż~"iI'ać Organizatorzy czeKają cierpli,,-ie na
hędą w wake ze swoimi koleżanka zglo'lzcnia Związkowca. W~rly,.i War
RZEź~I(,Y 7..UnKAJ.t SKLEPY
mi slou~:cz i. gorycz swych trium- sza" y.
fów i porażek. PDnieważ współza
- I1o~ć zgłDszonych dziewcząt W dniu wczDraj~zym odbyło się
wO'dnictwo wśród kcbiet przybiera infO'rmuje nas prezes ŁOZP 111&'7.".
t.gólne zebranie czlonków cechu rzeź
zwykle ostrzejsze formy, niż wśród Leśmiewski - wynD"i VI' tej c11wili
HITLEROWSKA AGITACJA
niczo-wędliniarskiegO'
Draz kU]lCów
W K{~lE
mę~czyzn,
zawody so-tJDtnie i nie' 43. Do 400 ni stylem dow·. zgło·
trzody chlewnej . w Łpdzi. Na wie<'u
dzielne mogą być widownią napraw- szonych j<!st 6 zawodniczek, IV tym
stwierdzDnD, że "kryzy/! doprowadza
W kinie "HeliDs" w Katowicach, dę heroicznych walk. ..
2 z Łodzi, do 200 n1 styl. dO'w, - 13
rzeźników do tib§stwa".
Sklepy są podczas wyświetlania filmu "Ar:ka
zawDdniczek, VI' .tym 3 1. Łodzi; do
peJne wędlin tylkO' kupujących Noego" - w pewnym mDmencie uPRóBA NERWóW
100 m Rtyl. ·dO'w. - 11 zawoqniczek,
nie ma. Rzeźnicy postanO'wili wymó- kazały się na ekranie hitlerow1fkip
w tym 3 z Łodzi; do 100 Ul styl. mot.
JUż SIĘ ROZPOCZĘŁA .. _
wić · pracę· vrszys.tkim rQbotnikom hasła,
'i\'zywające "Górnoślązaków"
- 3 zawodniczki, w tym 1 z .Ło-dzi;
i czeladnikom - gdyż "sami nie ma- do "trwania przy Rzeszy" ("Ober
Próba 11el'WóW jui Mę ro~pDczęla. do 200 Ul stvl. kJss. - 7 zawodniją, komu sprzedawać."
chlesier haltet :fest am Reich !")
Wprawdzie czui·a· nad nimi trener czek, w tym' 2 z Łodzi; do .100 111
i opiekun 'naszy.ch ''-l''waczek,
ob. ."t"'l
.. "
" . ],-la5 . - 6.zan·odlll·Czck
.
, - tv'u
.'
'vIajchTZak, ktć~·y codz;iennle przo.. 2 z Łodzi i rlQ 10i>m ~ty1.gl'zhieb,.ou·a
z
ninl!··
po
·
2
f!
. -~zl·ny na basetD,,'''-nl
9
ZI\'~Odlll·('ze'·
t,-}~ .)
.• "
~u-tL
.' ,'
-.
n
..
",
,
J"
~
r,ie "Ogniska"
__ ale. •
nerwy
.
:. ,
. ~ą ner- z' .l,odzi
, .
wamI. BaSIa Sohcz.akDwna, Jak ~7.el?"G Wf AZDECZKI"
cza nam na. lich!) podobnO' nIe Je
.
.
. :
,. u
d .. 'tI ' ·C
ci
- Mamy zape\nuony start -'- mol me SpI. ,.,11. lIZą ·el1lę· D prawa,.
,
. . . l ... .
tt1.ld1JO się temu. dziwić gdyż rzecz"- • Wl nasz r?zmow~a:- tal~lc l ,.'g.WIaT.CZW ARTEK 9 MARCA' 19:>0
P ..\$STWO\\Y TEATR
.•. b d· .
. ł
' ,.
.'
deczek" Jak- ])lkO'wna J (;rr·!'zczye Zje nua a grozne przecn,,- k'
'(B· t' .) p......
..
11.55 (L) Sygnał - chwila muzy· WISCle
im_ STEFANA JAUACZA
niczki. Zobaczycie sami ?a chwilQ. own;o.
)- om,
rzy"",rO'wlczO'\\"na
(nI. Jaracza 27)
ki. 12.04 Dziennik pchldnio,'·y. 12.25 gdy przeczytacie listę nadeszłych już
.J"
Dzig Q godz. 18 ~ztuka L. Krucz- Przerwa. 13.20 (Ł) Chwila muzyki. ~.głoszeń. AlE' nie przejmujde 5ię
k(1\V-sidego pt. "Ouwety" w druglej ]3.25 Program dnia. 13.30 .Muzyka tym zbytnio. Basia podobno ma zaw
.
wersji. Wszys.tkie bilety "..yprzedarozl'ywkowa. 14,00 KrDnika BL1łgar sze tremę, dop6ki nie SkDCZY do wone,
dy...
.
~ka. 14.15 (Ł) Komunikaty.
14.20
l'A~STWOWY
PrERWSZE ZGŁOSZENIA
-n
(Ł)
UtwO'ry
\'I'iDIDnczelowe.
14.50
N aJ-bl'·
TEA'1'R POWSZECHNY
Izsze spo tk"
anIa ligowe naszych d ~ u zy
"śpiew~my piosenki". 15.50 Muzyka.
(ul. Obrońców Stalillrradu 21,
Przejdźmy
jednak do tej listy
ft .. pił- dzie stanowić pozycja środkowego
16.00 Dziennik popołudniowy. 16.20 zg~oszeń. ~ więq· w dniu wczo-rajtel. l50-36I.
VII kar napastnika, którą obejl!lie nowopoCodl:iennie o godz. 19,15 "Niemcy" (L) AktualnDści łódzkie. 16.25 (Ł) szym napłynęły zgłOSlZenia .od: Ogni,ki w całym zyskany Jędrzejewski z Włókniarza
Leona Kruczkowskiego z Karolem RfoCi ta l śpiewacz~' Hanny Wągalan'
kraju
·został częstochowskiego.
AdwentDwiczem w rDli prof. Sonnell ki. 16.45 er. . ) Audycja dla młO'dzie
już r02!f'OczęNa przedmeczu o godz. 10 spotka
bru cha.
ty, jedynie w ją się zespoły I B Widzewa 1 ŁKS
Pol~ka. Węgry
ży. 17,00 "Słuchamy muzyId". 17.85
, . .
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
ŁO'dzi piłkarze Wło~m~rza.
"Biała przygoda". 18.00 Komentarz.
(Da!lzyńskiegD U, tel. lS1-!łł)
nie wyszlł jesz
Nledzielny mecz lokalnych rywali
4 czerwca
18.05 OdpDwiedzi filIi 49 18.15 (Ł)
cze na boiska. będzie jedyną zaprawą przed ciętki
godz. 19.15 ,.Brygada. tlzJifierza
Tennln
mlędzypań5twoweco
KDncert rDzrywkowy. 18.40 "Wszech
zdecydowały mi spotkaniami o mistrzost,vo lig
KarlJuna". Zniżki ważne.
meczu pllkarskleco Polska- Nasze kluby ligowe
wyjść
na zieloną murawę do- Pilka:ski?kh . ŁdK~ 1Wgłb6kniaLreZgi ma
wykład
nica RadiO'wa" kurs I
Węgry
przełożony
został
II dnła się
TEATR KO~lEDII .MUZYCZ1l.~J
m. .
ę w
11 czerwca na (bje6 ł menvea piero w nadchodzącą niedzielę l to przeclwn~ a w mu.
~ cyklu: "Przyroda O'żywiQna". 19.00
.. LUTNIA"
od razu rozegrać .,derby" międzj' W~rsz~wie, natomIast Widzew pob.
r.
W
dniu
tym
pierwsze
re"Jang-Tsł-Kiang
Muzyka.
19.15
(u.l. Piotrkowska 2-13)
na stadio deJmuJe drużynę Związkowca II Ra
prezentaoJe obtt państw rra6 bę sobł. Zawody odbędll
wlóbier!\'~. 20.0D D-.\łennik wJeczor.ny.
Czwartek 9 bm. o gO'dz. 19.15
dą w ~olsce. natomiast mecz nie --przy ul- Kitmsłtiego ·tóg ·1fyii\ie domlA. , u . . , < ' . .
"Królowa przedmieścia".
Zesl?6ł ŁKS. Wł6kn~an:a w. rozP,<'~0.40 Muzyka ;rDzrywkDwa. ·20.55
Węgry
..,.,.~Polska •.B.Mbędrle nieckiego, o godz. 12.
. r. 2:e~p6ł ŁKS' J,\t tó1<!i'lł'!fr7..a- l < wysłi\pi czyna;rąc!m. SH~ sezome ~ędzle mlał
się na. W-:grzech.
TEATR ,.OSA H
"PorO'zmawiajmy". 21.00 Koncert.
z nowymi nabytkami Matlocbem ł za przecl"\vruk6w: Gwardlę, Cracovię
(Traugutta l, tel. 272-70)
Spotkania. mistrzowskIe I i n Millerem z byłej Gwardii pabianic- l Garbarnię li Kra~owa, Kolejarza
~1.4.0 Opowieść radiowa Q Adamie
Ligi.
p.rzewidziane
na
gooz. 19,30 "RDma1l! z wode- ·Mickie niczu. 22.00 (Ł) Felietc;n filł. VI. klej. Mówi się również po cichu o I Związkowca - "artę z Poznania,
przełożono na. 11. VI.
wilu" z T. WesDłowskim.
Zygmunclku z Bielawy i Wiśnlew- Kolejarza - Polonię ł Legię ze stoli
mowy pt. "Konstanty Zasłc;now".
skim z Polonii bytDmsklej. Ile w cy, AKS I Ruch z C.borzowa, G6rnl
P AxSTWOWY TEATR LALEK
22.13 (Ł) Program lO'kalny na jutro.
tym prawdy, dDwiemy się nieba- ka II Bytomia I Radlma.
"PINOKIO"
22.15 Muzyka. 22.20 Muzyka tanecz- Patyński realiz~;e
wem. Faktem jest, że·· $potkanie
Wiazew natomiast w g-ruple za(Łódź. ul. Na'o\ rot 27, tel. 135-74)
na. 23.00 Ostatnie wiadomości. 23.10
swe zobow.iązania l'JKS Włókniarza z Widzewem zapo chodniej ma takich przeciwników:
Czwartek, dn.ia " marca br., godz.
wiada się niezVfYkle interesująco. Lechię 2: Gdańska, Polonię ze Swl!J.30 i godz .. 12 wi(lolYisko dla szkół Progl'am na jutro. 23.15 Muzyka for
M.istrz Polski w tenisie stołowym W zawodach tego rodzaju szczęścia dnicy, Gwardię ze Szczecina, KOletepianDwa
24.00·
Zakończenie
audypL "Historia cala o niebie~kich mi~
- Patyński, realizując podjęte zobo- miał zwykle więcej zespół Widze- jarza z Bydgoszczy, Ostrowa l Toru
guałz,ch". .
cji i Hymn.
wiązania rozpoczął objazd wojewódz· wa. Zawodnicy . tego ostatniego. wy- nia, Stal z SosnO'wca, Bzurę z Chotwa lubelskiego, w celu rozegrania stąpią w takim składzie jak w uble dakowa ł Zwi~zkowea z Radomia.
propagandowych
zawodów
tenisa głym sezonie. Jedynie wyjątek bl:Sądzimy, że w tym sezonie Wistołowego w· miastach i wsiach lubeldzew będzie lepiej reprezentował
.--I
szczyzny.
barwy Łodzi niż w roku ubiegłym.
IIIIJII
Pierwsze zawody odbyły lię w
ADRiA _ dla. młodzieży (Stalina 1) HEKOR
Chełmie, Mzie przy olbrzymim nindla sportowców
Pierwszy występ cięikoatlet6w
D (Rzgowska 2) "Chłopiec teresowaniu
publiczności Patyński
radzieckich na Węgrzech
.,Skarb"· godz. 16, 18, 20
z przedmieścia" dla młodz. godz. grał kolejno z miejscowymi zawodnizwiązkowych
BAŁTYK (Xa-l'utowieu 20) "Ziemia
16, "Cyrk" - godz. 18, 20
karni, wygrywając wszystkie spotkaBUDAPESZT (Ob!ll. wł.) Z okazji
wola" godz. 16, 18.30; 21
STYLOWY (Kilińskiego 123)
nia.
Związkowa Rada Kultury Fizycz- Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni WęBAJKA (Franciszkailska 31) "Du"Ostatni etap" _ god%. 18, 20,30
nej i Sportu zakupiła 60 motocyr.1i giersko-Radzieckiej odbyły się w Bubl'o\V:;ki" godz. 18, 20
śWIT (Bałucki Rynek 2) "SumieJawa 250 ccm. oraz 13 maszyn wyś dape5'Zcle międzYllarodowe zawody w
nie" gDdz. 18, 20
cigowych, w tym 7 marki Excelsior dźwiganiu ciężarów, z udziałem ekiGDY N I. l,. (Daszyńskiego 2) "Program aktualności· krajowych l Ho'
Japp, specjalnie przystoSO\ anych py ciężkoatletów radzieckich l czogrąm.::znrch Nr IQ" - godz'-l1, 12, TĘCZA (PiotrkO'wska 108)
rozpocz}'na;ą sezon
do torów żużlowych. Sprzęt ten zo- lowych zawodnik6w węgierskich. We
13, 16, 17, lS, 19, 20; 21
.
.,500 ccm" godz. 16.30, 18.30; 20.30
W nl"edZI-elę
·
stał już rozprowadzony między zrze wszystklch kategoriach pierwsze miej
HEL (Legionów ·2) dla młodzieży .
TATRY (Sienkiewicza 40) "Dziec!i
szenia sportowe.
sca zajęli zawodnicy radzieccy, uzys
•,Dusze czarnych" godz, 16, 18, 20
ulicy" gDdz. Hi, 18, 20
Dnia 12 marca Sekcja Lekkoatlety
Otrzymanie nowego sprzętu przy kując w tróiboju olimpijskim nastęMUZA (Pab·iamcka 178) "Niebezpie WISŁA (Daszyńskiego 1)
czna ŁKS "Włókniarz" organizuje czyni się do dalszego spopularyzo- pujące wyniki:
ci'ieństwc; śmierci" godz. 18, 20
"Pustelnia Parmeńska" - II seria bieg na przełaj, rozpDczynając sezon wanla sportu motorowego. NDWY
W kDguclej - Udodow 280 kg 2)
POLONIA (PiotJ.-kDwska 67) ,,'forpegDdz. 17, 19, 21
lekkoatletyczny
wewnętrzno-klubo wysDkogatunkowy sprzęt umożliwi Porubsky (Węgry) - 265 kg.
wy. Dystans biegów: dla juniorów liczniejszy, niż
dotychczas, udZIał
W lekkiej - Łopatkin 317,5 kg. 2)
dowiec Nieugięty" godz. 17,19,21 WŁóKNIARZ (Próchnika 16)
PRZEDWIO.ś~JE (żeromskiegO' 76)
"Awantura na wsi"
okolo 2000 m, dla senioró·.... około spDrtowców związkowych w impre- BalinŁa (Węgry) - 305 kg.
.,Kon.stanty ZaSłDnO'W" godz. 18, 20
gO'dz, 16.30, 18.30, 20.30
4000 m. Niestowarzyszeni, którzy zach motocyklowych, szczególnie w
W półśredniej - ŚwietlikO' 352,5
ROBOTKIK (Kiliń",kiegO' 187) "Pll- WOLNOść (Napiól'kowskiego 16)
chcą wziąć udział, zgłoszą się na Sta raldach oraz przyczyni się do po- kg. 2) AmbrQzi (Węgry) - 305 kg.
~telnia Parmeńska" I sl"ria godz.
"Pu3telnia Pal'meńska" II seria.
diDnie pr\! f At. \lnii punkt. o godz. dnlesienia poziomu tej gałęzi s~rW średniej - . ..DuyanDw 347.5. · 2)
18,20
.
gpd2i. 16, 18, 20
B-mej; rozpoczęcIe biegów o godz. tu, Dotychczas bowiem więksZDŚĆ Mede (Węgry) - 295 kg:
r.Oi\1A (Rzgowskl\. 8-ł) "Konfronta- ZACHĘTA (Zgiel'ska 26)
fI.30 ,!kostium, pantofle i swetr należy zaw?dników miał~ ~o dyspozycji je
W półciężkiej - Worobjew 400 kg
cja" godz. 18, 20
"Czarci żleb" godz. 18, 2()
miec z sobą).
dyme stary, powazme zuiyty sprzęt. i w ciężkiej Miedwiejew 370 kg.
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- Kto się tym zajmie?
-.,. Hodson. Oczywiście, Hodson!
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Akcję kult.-oświatowa prowadził

członkowie
ZMP
kt6ny oprócI
w 7'-- c~ynności propagują kUlt. tl-

zyczną l przez
to przYCzyniają się
do umaSOwienia wychowania "llZYCZ
nego, ILB. Co naprawdę należą 1m Ji~
słowa uznania.
;..
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przybiegła do domu rezydencji. W wartowni sipa.je
kołem na podłodz.e. Ojca nie było na zwykłym miej!cu.

kami,
On ma ludzi do tego rodzaju

Biedny Hodson~ W jego namiocie przez cały dzień tłoczą
Sl~ różni żebracy fakirzy. Nie wiem, skąd on bierze tyle wody lalo'rendowej, aby domyć się po takich odwiedzinach.
- Do rzeczy, dŻ~'1telmeni! Ostateczna odpowiedź z pałacu nie
nadejdzie wcześniej. niż pojutrze. Musimy najpierw wybadać, czy
rzeczywiście szach jest gotów Wpuścić nas do miasta. czy też. jest
to jeden z wielu wschodnich wybiegów...
Lela nie słuchała dłużej. BachadUr-szach chce wpuścić do twierdzy sahibów. Chce oddać De1hi i zgubić powstanie!... Nie myśląc
o niebezpieczeństwie. biegła pędem z powrotem. Dopadffizy kanału
jednym skokiem znalazba się na jego suchym dnie; zatrz~awszy
s;ię tu na chwil.ę zerwała z siebie serdak, uciskający pierś. zrzuciła
wąskie buty i dalej biegła boso, nie czując nawet, jak kłująca trawa rani jej nogi... Prędzej, prędzej!... · Trzeba wszystko powieózieć OjCII, dopóki jeszcze nie jest za późno.
-

ROZDZIAŁ

ObeCnIe trwaJą ~or.ąezkowe P~YIOtowanla do. b:egow na p~aj.
Pierwszy taki. bieg odbędz1e St., l~
bl?. O!ganizuJe g~ Z. S. "Unia". Jeśli ldZle o szkoleme to Koło też me
po!Lostało w tyle,. ~jąc wyszkolonych 3 P1'2Odowmkow W. 1'. (w t,m
1 kObieta), l Przodownika l~kkoatletyki orK :s , d·ó le-kk I.
tyki
ę 2:1 W
oatP~tronat nad Kołem
oją! Z
Klub Sportowy "Unia ~ Cherni::;
Łódź, kt6ry pomaga jak może w prs
cy Koła. Należy zaznaczyć, te Klub
objął patronat nad wszystkimj Ko~
łanU ·lllli -.terenie ·Łodzi,.,. Z~ąd:· O~
gowy Zneszenia Sportowego p~~.
d~la.s"P1"Z~' SPOrtowy· wMlt2g' ~
drllelmka i przydziela pieniadze na
wydatki organizacyjne Koła:
.
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poleceń.

- .Jestem odlll i~mego zdania --: rzekł inny głos, stanowczy ~ ener
r;:czny,
To mówił Nicolson.
. - My~.lę inaczej. :tvfoim zdani'em o wiele racjonalniejsze będzie
w tych warunkach czołowe uderzenie na twierdzę od bramy Kasz·
mirskiej. Okrężny szturm flankowy i głębokie przenikn~ęcle na
. t::ly mogą okazać się niebezpieczne, gdyż wiemy, że każdy zaułek,
dosłownie -każdy dom b~dzie ~ię bronił.
Lepiej będzie, jeśli
szach oh\'ol'zy nam przejście do bramy kaszmirskiej.
- A czy istnieje tak ie przejście?
- Oczywiście. Jest to odgałęzienie głównego przejścia. Kilka
dr'brych , min, a brąma Kaszmirska wyleci w powietrze. Powstanie '
wylom w 'murze i rozpoczniemy śzturm do warowni prosto z czo·
ł,:lIyego odcinka. '
- Doskonale! Brawo, Nicolsonf
- ·Znakomita myśl!
- Prtedłożymy staruszkowi taki pomysł. Niech się cieszy myślą, że ~chowamy dla niego· tron Delhi.

zakresie turn:iej srzachowy
I wWłasnym
któ~ym bie:ze udział 50 uCzni6w:
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·Stra7. przy bramIe Kabu.lskiej była uprzedzona. L~lę więc prze"
puszczono natychmiast do twierdzy. Skracając soble drog~ zauł-

,.Wkrótce pó~noc! - przypomniała sobie. o1:ozpocznie dyżur na bastionie".

.

siedzieli

O półnoCy

oiclec

W nocy bastiony były strze!one specjalnie czuJflle. a Le-la nie
Stała więc II bramy i rozmyślała.
W daH słychać było śpiewy modlitw i przygłuszone dźwięki mię
dzianych dzwonków w hinduskiej świątyni. Na Srebrnym Ba.
zarze pokrzykiwały nocne posterunki. Księżyc nie wZe$z,edł jeszcze; w ~iemnoscl słabo srebrzył się krzyż i kopuła chrześcijańskie
r,o koścJoła na ulicy Ogrodów. Lela wciąż jeszcze stała w bramie,
n;e mogąc się na nic zdecydować.
•.
W bramie pałacu uderzył birmańskł gong wydzwaniający pół
noc. W ciemności podszedł ktoś do ogrodzenia. Zza stogu Skoszonej tra.wy jakiś człowiek uważnie patrzył na Lelę. PrzyszOOł
on stąd, skąd nadeszła Le1a, tylko inną drogą i nieco później. Czy
zauważył ją w wieczornym półmroku, w plątaninie białych namiotów? Możliwe. Był stary, ale oczy jego patrzą jeszcze bystl'G
ol widzą dobrze, nawet w ciemności.
Lela wyszła z bramy, starzec odprowadził ją .spójrz~niem. Widział. iak dziewczynka, przeszedłszy rozlegly plac. skręciła w wąski
Z2ułek za Wielkim Meczetem. W zaułku tym mieszkają dwie star~
tkac:zki dy\vanów, kt6re ją dobrz.e znają. Postanow~ła u nich &pą
dzić noc, a o świcie, gdy zmieniC( się straże, pójść do ojca.
zapytała ojca o dzisiejsze hasło.
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