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Zobowiqzania. długofalowe
w,konywane są przez świat prac,
z nadwq.żhą
r W tkalni PZPB Nr. 4 36 tkaczy podjęło długofalowe zobowiąz·mia. Tow. Wyczechowska, która postanowiła do końca
b. r. wykonywa bazę w 113 proc., w lutym pod~iosła jeł wykonanie do 114,4 proc. Tow. KRYSIAK ZObowlązała SIę do
1'10,5 proc., wyk<-nała 111,3 proc. Tow. PIETRASZCZYK zobowiązał~ się do 109 proc., wykonała 113,3 proc.
Podobnie podwyższyły swe zobowiązania tow. tow. Szaflik,
Stondo, Woch, Szcześniak. Betlejewska. Nowak, Weronika i Zofia, Jo~czak, Aleksandrowicz, Stępień, Zielińska ł Nowak. Natomiast tow. tow. Wojda, Partecka, Otolińska, Strzelbicka, opala, Zuraw, Jeżak, Ogrodnik, Starczewska; Gawinek, Rozpierska i Czarnecka. nie potrafiły podnieść wykonania bazy w
myśl swych zobowiązań.
W przędzalni w PZPB Nr 4 długofalowe mbowiązania podjęło 37 robotników z tego 50 proc. wykonało swe zobowiązania
z nadwyżką•
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Hasla młodzieży polskiej

•
naród rad'ziecki kroczy zwarcie

do

nowych, wspaniałych

z okazji Światowego Tygodnia ~łndzieży

zwyci·ęstw

I

Przemówienie wiceprzewodniczącego Rady Ministrów ZSRR,
tow. W. Mołotowa na zebr~niu w-yborców w Moskwie
wojennych obszarów kraju, rozwo;iu przemysłu i rolnictwa oraz w
dziedzinie podniesienia stopy żyelowej naro·du radzieckiego.
Mówca podał cyfry, świ3.;lezące o
tym, że już w r<fku 1948 pnedwojenny poziom produkcji został znacz
nie przekroczony ta.k w przemyśle,
jałt i W rolnictwie. Tow. Mołotow
za.znaczył, że jedynie w ciągu pierw
szych 4 lat powojennych zblldowano, odbudowano i oddano do użytku 5,200 pa(}~-twowych przedsiębic.rstw przemysłowych, nie licząc
pomniejszych.
W
przedsięblor-'
stwach tych pracuje Gkoło półtora
miliona ludzi. Inwe5tyc.le przemysłowe w Związku Radzieckim były
w 1949 r. prawie dwukrotnie większe niż w najlepszym roku przedwojennym. Wzrost produl'cji, pod-

MOSKWA (PAP), -

W dniu 11.
Rady l\'Ii-.

bm. wtce-pr:r.ewadniczący

nistrów ZSRR tow. W. Mołotow wy
głosił prz~mówienle
na zebraniu
wyborców mołotowliklgo okręgu
lUoskwy.
Na wstępie tow. Mołotow przedl'OtawU ogt"i:,mne 6$iągnh:.cia 2,wią'lku
Radzieckirgo na odcinku odbUt:towy

'Węgry, Rumunia, Bułgaria, Albania,
Powstały one dzięki militarnemu roz

gromieniu
faszyzmu w
Europie
i dzięki temu, że Armia Radziecka
okazała llomoc narodom
tych krajów w dziele ieh wyzwolenianarooowego i sp.ołecznego (okla.ski),
Wywalc7.Ywszy sobie wolność, narody tych krajów wyparly i zrzuciły
z pozycji dominujących klasy wyzyskiwaczy _ kapitalistów i obszarnihów _
oraz wprowadziły u ~ebie
ustrój demokracji ludowej, oparŁy na
SQjuszu roootników i chłopów z kla.
są robot.niczą na ezele, pod kierownietwem partii komunistycznych i ro-

botniczych.
Przed '<\rug'ą wojną światową w
rządach
tych krajów głów:ną rolę
odgrywali często agenci takich mowyższellie wydajności pracy.obniże- c"rstw. jak Anglia, Francja, Stany
nie kosztów własnych produkcji Zjedlt~zone lub agend państw fal)rzyczyniają się do stalego W7.rostu szystowskich Niemiec i Włoch.
stopy życiowej ludności. Przeprowa-\ a czasami ci i tamci razem. Dzisiaj
dzona trzykrotnie obniżka (!I'n pn;y- !'i~tuacja zmieniła :;>ję radykalnie.
sp'orzyła ludności zysk przed;;tawia-\l{Zerz. oc:rywisla, że nie tak łatwo
ją.CY wartość setek miliardów rubli. ~kończyć z agentami imperiali"tyczDochody r<fbGt!lików i praC\lwników n;vmi w małych państwach. Proces
umysłowych w 1949 r.
ZWi~hSZYł:V1 Jtajka na "!,'gTzech, proces Trajczo
się o 24 proc. w porównaniu li 19-10 J(O-<tOWII w Bułgarii
i liczne inne
r., a dochody chłopów podniosły o fakty W'ikazujll, ż" imperill!iśc,j :naprzeszło 30 proc. Po pr:tAlProwadzc- ~lłają snncb agentów - szpiegIIw' naniu trzt'cicj z rzędu obniźki cen, 0-, wet do kierowniczych ośrodków ~ur
głoszonej niedawno - na.stąllH dal- \ Hi kOm\l~istyrznych. nie mówiąc już
!łzy znaczny wzrost wartości r(alnej o
partiach burżuazylnych. lOedy

I

działań l plac.

zdewa,!ttowanych w ,wyniku

4

że

"istnienie miłujących pokój Niemiec demokra tYClillych obok istnienia miłującego pokój Zwi'lZku
Radzieckiego. wyllilucza możli
wość
nowych wojen w Europie,
ktadzie kres przelewowi krwi w
Europie i uniemożliwia ujarzmienie krajów em-opejskich przez imperialistów Świat.a".
Im szyhciej naród niemiecki zrozumie istot.ny, hi&hn'yczny sens utwo
rZllnia Niemieckiej Republiki Demokratycznej, tym szybciej
osiągnie
zjednoczenie narodowe, tym pewniejsza będzie gwarancja trwałego pokoju w Europie (oklaRki).
Spójrzcie na Wschód i porównajcie obecną sytuację z sytuacją, jaka
istnialt>. przed kilku zalerlwie laty.
~Dokońcrt:enie na str. 2)

i słusznej sprawy, jak zniszczenb
tych gniazd szpiegowskich, które
stanowią przytułek dla wS'Lelldch
szkodnikóW, dywersantów i terroryp~zy takich pracach, jak w kopal- stów _ wówczas ze strony amery·
mach w«:.gla. płOZy robGtach 2aładun kańskich i europejskich kół rządząkowych I wyładunkowych, w, bu- cyeh widzimy próby ingerencji w żydownlctwie, przy eksploatacJi la-, cie wewnęt.rzne tych krajów pod
sów itd.
pretekstem "obrony praw czlowieWszyscy widzą tel'az - zaznaczył ka". Rzucają one wszelkiego rodzaju
następnie mówca - jak bardz~ luót-! pog'różki, o~karżednia i soos~ją reprekowzroczn.i byli faszyśc!i. niemieccy! sje, dochodzące o zerwama stOSUl1i inni, kiedy, napadając na ZSRR, ków dyplomatycznych, jak to było
liczyli, że zlamia_ naród radziecki i niedawno z Bułgarią. Łatwo jednak
i położą kres istnieniu Państwa Ra. zrozumieć nikczemność tych agredzieckie:!.o. Byli zbyt głupi, by zro- sywnych aktów. W cia_gu 4 lat pozumieć, że żadni faszyści nie są do wojennych kraje demokracji ludowej
tego zdolni, że napaść faszystów na ostatecznie wyznaczyły dalszy kier uZwiązek Radziecki musiała. nie- nek swego rozwoju. Wzmocniły się
uchronnie zakończyć się krachem. one jako państwa, wykonując funk·
Naród radziec,ki dżwigał na swych, cje dyktnturyproletariatu. Wkrobarkach główny ch'żar drugieJ' wOJ' _' czyły one na drogę &ocjalizmu, wyny światoweJ', ale pomimo wsz"stko l kazu]'ąc dobitnie, że dla naronów

~:s~o~:~~!~~:c~ z~it~ll~lif94~lar~1~ j::~~e <l~rt~~!js~;ysize:!tę~nr:lsz;,OjjZ ~::c(jPr k~e p~dn~:~~~~ d;!!g!Up:~~J

Uzbrojone bandy karabinierów Scelby strzelają do robotników
rolnych _ za,·muł"ąc'l1ch bezpańskie ugory

I

J

RZYM (PAP) _
W Bisacquino &tali zaatakowani przez 300 karabi-dzi:l~i chło~skiej. G~y. cbłopi stanęli
(prowincja Palermo) chłopi wraca. nierów, którzy pobili do krwi 50-let- ~ Jej, ~brome? karll;lHnJerz! otwor~y]'''cy do wsi p~ zajęciu ugorów, zo- nią chłopkę, nio3ącą sztandar spół- II oglen, ram~c .wlel.e osobo Je~e!,
-~
z rannych znajdUje Się w beznadzIejrtym stanie. Następnie karabinierzy
t.",!~S5ęCY ł
urządzili we wsi obławę, aresztując
U
iii
;- ~
40 osób.
RZYM (PAP) . Obszarnicy włoscy
nade~zł
cora~ cze-ściej używają bojówek faszystowskich . przeciwko walczącym
o swe prawa masom chłopskim, przy
czym policja odnosi .się do dział~.ln.oWARSAWA
(PAP)
Według 0- cOzczególnych wOj'ewództw na akcję
.
bl '1
'
. ści tych bojówek WIelce po az lWIC.
statnl'ch meldunko'w nadesz:o
do
kra
sie"'ną. Nildeszło rówrueż 2 tys, ton
•
n
Przeciwko bojówkarzom faszystow. ponad "'O tys ton zboża radziee- j'ęczmienia i ponad 2 tys. ton różnych
]U
v.
skim występuje jednak sama. ludno';;~.
kiego, w tym 54 tys. ton pszenicy gatunków kasz.
Ostatnio ze stanowczym odporem ze
konsumpcyjnej.
W najbliższym czasie spodziewane strony ludności pracując~i Sllotkaln
Otrzymaliśmy ponadto 3,5 tys, ton
'
d . ,
:r. t11 z;Ja,E'm
wysokogatunkowej pszenicy siewnej, są następne transporty zboża ze się zebranie w Bl'esc'li
'f
k'!
Związku Radzieckiego,
uzbrojonych mętow as zys ·ows -le l,
klóra Tozprowadzona zostanie do pow celu stworzenia jlOgl'Omowej Ol",!!'"\,
nizacji
anty chłopskie i.
ROlJotntr'Y
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l.u. ZrO'ZUlniałe jest też. f!zeml1 ta. s:Ilcze bardziej pewlly swych sił.
mu życiowego
JX)2a stanowczym
prasa wpacHa. w takie
Na,w,et w.'
podczas
ł ucieka się do różnych niegodnych li
to e były n' szy
ny
chW3"tów w swych doniesieniach o l',llg'le,J wOł
s,wla ~ J
• a , - zany z narodami krajów demokracji
WARSZA' WA (PAP). _ Centralna oraz z okazji oparcia kursu rubla na
mi sOJlls~nl,kaml. zn~!dowało SU} n'~I':: łudowej węzłami przyjaźnI i p~monowej obniżce cen tQwar6w w na- m~ło dZiałaczy pan"twowych, op ~ cy wzajemnej.
Rada Radzieckich Związków Zawodo- bazie zlota.
8zym l,raju, wyparzając na wszel- raJących swe rachuby na przy pusz•
_
.
.•
wych (V,,'CSPS) prze?Jała do pr~ew~d:l:yczymy bratnim Związkom Zawokie sposoby rzeCZyWisty SE'DS tej czeniu, ŻI" tV następstwie ojnilla~ji
,Z~e~~skowanIe han.l.ebn~l zdr~iy niczą cc 9 0 Centrall?e] Rady ZWlązkow dowym Polski dalszych sukcesów w
ważnej dla mas pracującyc:h decy- nieprzyjacielskiej i ogromnysh cio7 1 ~!lkI lIta, w Jug'oslaw~l nl1al.~. ~'Iel- Zawodowych w Polsce, Aleksandra dziele polepS7.enia ekonomicznych
zji. Prasa hurżuazyjna i pra{',l PSC11- sów, jakie spadłY na nasz nal'od, pan' kle pozy t) w?e znaczeme. DZbla) ~a Zawadzkiego nas.t~ując~ pismo:.
warunków mas pracujących i w budo - socjalistycznych 10kaHw bur- stwO' radzieckie .... ....1zje O'!łabione i że ban.da. k,rymJnalno.-fas~ygtows.ka nIe
,,\VCSPS wyraza porlzu;kowaDle za dowie sOcJ·alizmu.
.zuaZJl
,- b"
'd
l'
"
o
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d
'
k
k
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Ol Slę WI OCZI1: e mOWIC
wtedy imperialiści będą mogli dyk- ~oze )UZ prz!w zle~a~ ~as I ·ou!u: przyj~ciels!'.ie pozdl'owieni~ z okaZJI
Z pozdrowieniem
fakta.ch, które wymownie iłwiadczą tować Związkowi Radzieckiemu -swą lJd,zm~ w swoim kr;tJll I me zdoła )~Z nowe 1 obm:?;ki w ZSRR panstwowych
W. KUZNlECOW
o potężnym rozwOju Związlcu Ra- wolę. Również ci ludzie byli zbyt \vlę~eJ wpro.wadzac rozkładl~ do. sze- cen detalicznych żywnO'śoi i towarów
dziecldegO'!
krótkow?I'oczni. Nie starczyłO' ilu 1'0- r~g,?w _ uczcn~ych demo~ratow I so- przemysłowych codziennego użytku
przewodniczący WCSPS"
Widzimy - powiedział dalej tow. Zllmu, by pojąć w czym tkwi rzeczy- clahstow .. W' Jn?-ych krajac~\; .Narod~
.
Mołotow - że rozr.loczęta po \Vojnie
Juo'osławll wyciągną ocz,.wlscle swo
odbudO'wa. ekonomiczna
w
je "wnioski z
sytuac!i.
za.sad7Jc zalw:iiezona i że w~nleśliś- wlHlowanego pan;twa socjahsŁyczTeraz - o NIemczech. NIe zdoła,
my się już na Wy'i',szy niż pncd woj
. 1"'
.
.
l ..
'l'
• • 'k.
L
n~, poziom ckcl1ltmic~my.
nego, Jak ZSRR. ~ie zrozum~eli O~lI Ismy. w tej sprawie ~na ~zc ~SPO': JnwestuJe WIeI Je sumy w
o db u d owę Innycn
l\'Iamy pott;żny przemY'll, który że ZSRR opiera Się na takich mc- nego Języka z naszym 1 SOJUSZnikamI
•
t
k
"
"
znanych w· przeszłości, lecz istotnie z czasów drugiej wojny światowej.
' m . a s W raJu
j est w stanie zaspokOIĆ wzrastaJące
- S
t
kt S
'
Z' d
zallo-tnebowa.nie lmuwści ~nil towa- zdolnych do cudów, nowych czynm- eparatys yczne a y
tano\\' Je -. WARSZAWA (PAP). - Dzięki sta na. terenie całego kraju.
ry, Przemysł tCIl w:rtwa.n:a zarazem hach SDoiecznych, jak nierozerwalna Roczonych. Anglii i Francji doprowa- Je rosnącym nadwyżkom planów
Podczas gdy w roku 19,*7 81"05 za
wszellde maszyny, instrum{'nty pre- j<odutJśi moralno-polityczna &pole- dziły do rozbicia państwa niemiec- zbiórkowych na Społeczny Fundusz inwestowal. w budownictwo na icryzyjne i w~zelkie"'o rO"lzaj'l nowe cnństwD. socjalistycznego, brateuka kiego, a następn!e ~o rozdrapy~va. Odbudowy Stolicy osiąganych przez renie kraju poza Warsza\vą 38 mi'~':v~alazl(i technic:ne. 05ią~nęIiślny przyjaźń narodów Państ\~'a Ra~ziec. nia na cz~~ci NI~nlle~ Zach,(}dmeh, wojewódzkie IComitety Odbl:doWY lionów zł., a w roku 1943 103 mlJio~t~dl'um, w J<to'ryul _ 'v '·3'.'n:'ch sze I kiego, i wzrastają.cy ,z dl\lem kazdy~ do oderwa,nl3 od nIch,
Za~łęhla, Saa- Warszaw. y naczclna Rada O~iou.do- ny zł., w.r.oku_ ub, suma, 10. .wzro.sla
l
'" n
•
••
I
l
d 0',...
.f?8 lm l lonow z ł • W ro.. N acze l na
ro-klclro planu
vailstwowc;;o
_ wpro patrIotyzm radzlec k'l, w. due h u. kt'0- ry, a t a k ze d o o d·"ZłE l ema prz.emy- wy S
to lcy pr~eznacza
. C01':lZ
Wlę t'''adzamy \~' ~p{)llób zorganizo,\"any rego wychowan.i · są ludZie radzlecc.y slpwego Zagłębia Ruhry. PolItyl.a l sze sumy na JnwestycJe budowlane Rada· OtUJUdowy Warszaw:v przezn,a
..
'"
ł
SFOS
t
t
n(}wą technikę do wszyslkidl g-ałę7-i pad kierownict:wem Parti,i Komunlczy a ze
. , -~ na e lJlwes YCJe
gaspCflarki narooowej, zwłaszcza stycznej (l:Hll'zltwe oklaski).
-Q,'""""""on,,,,,,,.:->"'IOOO<lOOO"" ,-o.... ~~"'.'.... """ ~"".• XlOOO'>O<>OOO<u:"....
około. 800 mI11l)~ow, ~ł..
Komitet Łódzki PZPR zawiadamia, że
M. m. w zaleznoscl od ,)sl~lganych
'7T.
d ~
przez poszczególne Komitety wojeA .. WyCH;StWO
J.aszyzmem
NARADA AKTYWU PARTYJNEGO,
w6dzkie nadwYżek
zbiórkowych
zmieniło obraz polityczny świata
na której referat wygłosi zastępca kier. Wydz. Ro1nego KC
preliminowano I}la woj. wrocławD
.
l l' d
•
skiego kwotę ok. 100 miliutl6w zł"
PZPR Tow. Jerzy Teppicht n.t.: " roga WSI po S nej o socJadla woj. śląsldcgo _ 144 miliony zł.,
Nie po" in:.iśmy $;i{' dziwić, że re- I1lieckim i imperializmem japońskim
lizmu", odbędzie się w poniedziałek, dnia 13 marca br. o godz. 17
dla w:>j, kra.kowsklego - f)k. 60 mi
I'kcjoniści
wszelicieg{) pol,roju ni~ lil"a2I (leeyduj~ca rola ZSRR w rozgro
w sali 1!'1łharmonii przy ul. Narutowicza 20. a nie jak uprzednio
lionów zł. oraz dla woj. s7czecińrczumieją
ezy\u jest Związek Ra- mieniu tych agresywnych sił - spo·
podllwaliśmy w sali Szkoły Centralnej PZPR.
skiego ok. 60 milionów zł.
dzłec.!d, pn:lieW3Ż patrzą oni wstecz wodowały doniosłe zmiany w sytuaa nie naprzbd, ponieważ nie mogą c;i międzynarodowej.
óDotychczasowy udział SFOS-u w
Wejście za uprzednio wydanymi zaproszeniami.
inwestycjach budowlanYCh na tereSpójrzcie na· zachód 0(1 granic
cni, po11.)b-l'lie jak pewne zwierzę, pod
nieść głowy do góry! (śmiech i okla- 'l. SIm. Utworzyły się tam i skonsoKOMITET ŁÓDZKI PZPR'
nie kraju poza Warszawą wyraża
lidowały
państwa ludowo-demokrasię ogólną kwota p<tnall 1.100 mUloski).
)Q(JOI(IQOCJ C r : I < C O C ' O W ) Q < X X X I Q c ; l C O . = n . ' U o , .. nów zł.
.
tyczne
Polska,
Czechosłowacja,
Zwycięstwo
nad fa&zyzmem nie-

zakło!)otanie

kr~j~ch, ~tóre

~:~tąj:~~e~ad~:ekfr1JJ·!i śclś~~al~~~:.~
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'Wstała

laskich

<sakra chlopó
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Potężny rozwój gospodarczy ZSRR
'
d
' kI'·
d oprowa d za iniperialistow
o wscie
OSct
Podczas gdy Związek R.adziecki
hez przerwy rozwija, się 'W niezwykle szybkim tempie, kraje kapitaIistyczn~ ze Stanami Zjednoczonymi
na czele - znajdują się na równi
pochyłej.
W Stanach Zjednoczonych oraz w
innych
kr~jach kapitalistycznych
wobee zwyżki cim towarów, .spada
'Z roku na rol. zarobek
robotnika,
rnj;:u
g "y
u
w J'ednym tyllto ubieU'łym
'", .
v
onho"y
farmero'w
amer~'K"n'skl'ch
d~ u
,
107
yły
się
17
proc
gdy
walllty
obn ~.
o..
tych krajów coraz to bardziej staczają się w dół.
W tych warun!tacb staje się zrozumia,Ie, dlaczclj'o blll'Żu'azyjna prap~misa amery ...'.···an·ska l- eurn'peJ'''ka.
v.
v
l1ęła
milczeniem opublikawany w
.
nasze.i pra.Sie komunikat o wspa11la

ta nie moze skończyć gqę inaezej,
jak skandalicznym fiaskiem.
Utworzenie Niemieckiej Republiki
Demokratycznej ze st9licą w Berlinie otwiera nową ka.rtę nie tylko w
historii Niemiec, lecz również w historłi Europy_Z wielką. przekonują
cą silą wypowiedział się n.a te.ll te·
mat towarzysz Stalin, stwierdzając,

WARSZAV.f.ł... ('PAP). Zarząd mul Sława zwycięskiej młódzit.'ży
Glówny Z~lP ogłosił hasła, pod Jaki- Chińskiej Republiki ludowej".
mi młodzież pols!,a obchod~ić będzie
Przez grauicll pokoju na Odrze i
Światowy Tydzień Młodzlezy.
Nysie Łużyokiej"- pOtlajl'my rękę
Czołowe hasła głosz-ą:
plZyjaźni demokratycznej,
wolnej
"Młodzieży, łącz się w walce o młodzi.eży niemieckiej".
trwały pol,ój,
deTI.okrację, niezawiNastępne hasła zawierają pozclfosło~ć nar(ldową wszyslkich ludów i v:ienia dla mlodzieży krajów kapJtalepszą przyszło~ć.
listycznych i kolonialnych, willc7.ą"Niech żyje Swiatowa Federacja cej przeciw uciskowi i wyzysko:",i.
Młodzieży Demokratycznej".
"NieCh
Linia polityczna ZMP podkreslona
żyje
MifJdzynarodowy Związek Stll- jest w hasłach:
dentów".
"Cała młodzież polska jednoczy
Dalsze hasła mobilizujące młodzież, się "II' walce o pokój 1 w pracy dla
wzywają ją do wzmożenia sił obozu ojczyzny".
pokoju oraz do czerpania doświad"Niech zYJe Polska Zjednoczona
czeń z żvcia i działalności młodzIeży Partia RObotnicza, kierownicza sila
rildzieckiej:
oho:r.u demokracji polskiej w walce o
"Niech żyje bohaterska młodzież ra pokój i szczęście narodu".
dziecka! Cześć i sława naszemu naj"Niech żyje ukocha.n)' przyjatiel ł
lepszemu przyjacielowi - ,""szech- nanc:r.yciel młodzieży prezydellt
zwlazkowernll Leninowskiemu Kom· Bołe~Jaw Bierut!"
$omołowi! Przykład Komsomolu O Bdaniach młodzieży pqhkle,i w
to wzór dla młodzieży, budującej so- realizacji Planu G-letniego mówh~ ha
cjalizm w Polsce".
sła:
"N~ech żyje wI>dz światowego obo"Wszys.t kie siły na front walkI o
tU pokoju Wielki Stalin!"
pokój - na front walki o Plan
Do solidarności młodzieży polŚkiej 6-le\nl".
z młodzie?:ą postępową świata Vf wal' "Walczymy o pokóJ - podejmniece o pokój i lepsze jutro wzywają my dhlgofalowe zobowiązania pl'Ohasła:
_ dukcyjne".
.
,,'ZacieślliajnlY braterską wspólp~a"Walczymy o pokój
budujemy
et: z młodzieżą ludowych republ1k: wieś traktorów, elektryczności i spół
Czechosłowacji, Bułgarii, Wt;gier, Ru- dzielni pcodukcyjnl'ch".
munii i Albanii",
"Walczymy o pokój - sŁale polep"Sława wolnemu ludowi chhislde- sza my nasze wyniki w nauce".

produkCYJ-nycb
10 dni marc~l.

W ciąO'u
~!'9

WAR...,ZAWA (PAP)
Ru~h spółdzielczości produkcyjnej rozwija się
z niesłabnącą siłą, ogarniając coraz
nowe wsie we wszystkich wojewódziwach kraju. Po wielkiej fali zal'ejestrowanych w lutym 176 nowych gospodarstw zespolowych, w pie!'\Ysr.ej
dekadzie marca rueh ~póldzielc:~y
jeszcze
Chlopi wielu wsi, zdccydoW3\WZY
się zawjązać spółdzielnie produkcyjna, w szybkim temp,ie załatwiają
spl'awy organizacyjne i fOl'Dlalnośd

się wzmógł.

prawne, aby do lladchod~ących ~ie
wów wiosennych należycie wsr.ystko
przygotować i przystąpić do nich, .iako zOl'ganizowllne zespoły. W wyniku tego,
w zarejeqtrowan\.l
okre ..ie pjerw:>z~'c!l
]0
dni
mar~a
126 n'o.

wych spółdzielni, co
do 649. "

podnjo~ło

ogól-

ną liczb'\ spółdzielni VI' kraj'll z 52"
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Przemówienie Wiceprzewodniczącego Rady Mlnisl~ów ZSRR, law. W. Mololowa na zebraniu wyborców
(DokQńczenie ze str. l-ej)
Przed drugI! wojną światową. w
Azji istniało jedno tylko państwo
demokratyczne Mongolsika Repu.
blika Ludowa. Obecnie powstała Koreańska
Republika Ludowa, która
dąży do pe-łnego zjednoczenia naroIłowego i która niewlltpUwie dopnIe
tego celu.
Doniosłe znacl!:enie utwouenia demokraLyczUllj Republiki Vietnamski ej jest oczywiste.
DOIliero w ostatnich czasach stałQ
się jasne. że najważniejszym rezul·
tatem zwycięstwa państw sojuszniczych nad faszyzmem niemieckim
i imperializmem japońskim
jest
triumf ruchu narodowo-wyzwoleńcze
go (długotrwałe o:daski). Przeszło
20 lat trzeba było, aby rewolucyjny
rLlch narodu chińskiego, pod przewodelll partii komunistycznej odniósł
swe wielkie zwycięstwo. Obecnie, pod
kierownictwem wybitnego wodza Mao Tse-tunga, naród chiński utworzył swojl} Republikę Ludową (dhlgotrwałe oklaski).
Po Rewolucji Październikowej W
IHIszym kraju zwycięstwo ruchu lu·
dowo·wY1iw(Jleńczego w Chinach jes-t

Związek

nowym. Iliezwykle silnym ciosem dla
systemu imperializmu świa
towego i dIn wszy Udck plon6w agre
Bji imperialistYcznej w dobie obecnej. Jest l'ZeCZ!} zrDzumiałll. żę mię
dzy Związkiem Radzieckim a Chiń·
ską Republiką LudOWI! zadzlerżgnęły
si9 ś€..qsle, J}rzyJazne stosunki. Za"
warty w lutym· układ o braterskim
sojm.zu lIlifdzy ZSRR i Chińs'kll RelJUbliką Ludową
przekształca \)rzy·
jaźń radziecko-chińską w tal. wielką i potężnI! siłę w dziele umocnienia Plllkojll na całym świecie, jakiej
nie ma i nie było w dziejach lud~ko
ści (burzliwe oklaski).
całego

Do tego wszystkiego dodać należy,
że po drugiej wojnie· światowej również w krajach kapitalistycznych zaszły ważne zmiany.
W całym szeregu
partie komunistyczne

tych państw
i robotnkze

bądź już zajmlJją decydującą p-ozycję

politycznym narodów,
blldź też z powodzeniem rozWijają w
tym kierunku działalność, przebudowując swe organizacje zgodnie z rewolucyjnymi zasadami ma,rksd·zmuleninizmu.

Radziecki - ośrodkiem
sily demokratyczne

całego

wśród

świata
się potężnI! siłą (długotrwałe oklas·
ki).
Obóz pokoju i wolnośei kroczy na.
przód
niezawodną,
wypróbowanI!
przez historię drogą. Rękojmią tego
jest fakt. że na jego jednoc·ząeym
sztandarze widnieje Wielkie Imię StaLin! (Burzliwe, dłtlgotrwałe okIaSlki-) .
Obozowi denwkratycmemu, jecłn!J
czącemu ZSRR i kraje demokracji
ludowej,
przeciwstawia się obóz
państw imperialistycznych, na którego ezele stojlł koła rządzące Stanów
Zjednoczonych.
Jakkolwiek pozycje imperializmupo drugiej wojlnie światowej pod wie
loma względami zostały podważone,
a los przegniłego, kończącego s.ię
lzeźimu kapitalistycznego ostatecznie
jest pnesą.dzony, impel'iolizm nie
zamierza dobrowollllie przenieść się
na łono praojców, wycofać się dlO
historii. Wręcz przeciwnie. usiłuje on
raz po raz podnieść głowę, stosuje
drakońskie środki wobee organizacji
postępowych i .ruchu demokratycwe.
go, pragnie Slklecić wszelkiego ro·
dzaju bloki swych sojuszników spośród reakcyjnych rządów innych krajów i zajmuje się z wyuzdaniem przy
got>9wanianti nowych i jeszcze bar.
dziej zbrodniczych aktów agresji w
jmię urzeczywistnienia swego dąże
nia do hegemonIi śW1awwejz
.
Naszym stałym zadaniem i doniosłym obowiązkiem
jest obserwować
to, co się dzieje w obozie imper-ializmu. Marksizm uczy, że o losach narodów decyduje przede wszystkim
gospodarczy rozwój państw. Dlatego
też
powinniśmy
szczególną uwagę
poświęcać fakt{)Dl, dotyczącym sytua

c.Jt gospodarczej w krajach kapitalist.ycznych.

Kraje kapitalistyczne kroczą
do gospodarczej ruiny
Weźmy bh1;y.
dotyczące Stanó>w powiedzi tylko Związek Radziecki i
Zjednoczonych głównego w na- kraje
demokracji ludowej, które
szych czasach mocarstwa kapitali- kroczą drogą socjalizmu i opierają
stycznego. Kapitaliści amerykańscy się na pomocy ZSRR Już w czasie
nieźle wy.korzystali drugą wojnę ubiegłej kampanii wyborczej Towa-r
{;wiatow!!. Rozdęli oni swój przemysł l'Zysz Stalin określił główną linię
bardziej, aniżeli w czasach pokoju gospodarczego rozwoju naszego kra
i tego nab:ili swe kieszenie. Nieźle jUr Nakreślił on wówczas podstawy
wyżyskali, również cięŻiką po wojnie planu ekonomicznego na trzy- 5-lat
sytuację
pcszczególnych
bajów, ki lub nieco więcej, wysuwając jaa zwłaszcza ekonomiczny upadek ko główne zadanie "trzykrotne np.
pobitych Niemiec, Włoch i Japonii, podniesienie poziomu naszego przeaby sprzedawać SIwe towal·y i dalej mysłu w porównaniu z poziomem
nabijać złotem swe kieszenie.
• przedwojennym".
Obecnie dobiega
Nie wiele czasu upłynęło po wOJ· końca pierwsza z naszych S-latek
nie i sztuczna prosperity ameryk.ań- IJQwojennych. Widzimy, że kraj nau
skiego przemysłu kapitalistycznego wy,k onuje z 'Powodzeniem.. z nadwyż
w czasie wojny, która była tak ruj- ką to, co zostało nakreślone na te la
nująca dla narodów Europy ił -ł-zji. ta.
zaczęła załamywać się· Z og O!l'ZoW roku bieżącym przystępujemy
nych danych wiadomo powszechnie,ł do 4Jrpracowan'ia drugiej 5··)lltki poże w ciągu ostatnich lat przemys 'wojennej, kóra ·rozpocznle się w ro
afllerykallSki p'r acuje na niższym po· ku 1951. Jest rzeczą zrozumiałą, ~e
ziomie, niż pOIlczas wojny. Wiadomo ta druga i następne n!liSze S-latki po
również, że IV październiku 1949 ro- wojenne, również będą S-latkami
ku, gdy szczególnie kurezy~a się pro- Stalinowskimi, a to samo mówi za
dllkcja I.rzemysłowa, pozIOm prze- siebie! (oklaski).
mY8łu amerykańskiel;lo
spadł o 2Z
Wszyscy wiedzą, że realizacja napfGCent w porównaniu z październi. szych planów gospodarc:/:ych podna
kic m 19,18 roku. Stało się to w tym si coraz wyżej ekonomikę naszego
czasie, gdy poziom przemysłu ra- kraju, a wraz z tym podnosi niezadzieckiego w roku 1949 wzrósł o 20 wodni e dobrobyt narodu radzieckie
procent_
go na coraz wyższy poziom. Dobrze
Cyfra amerykańska - minus 22 znamy naszą drogę Ilai)rzód i Jesteś
proc. - świadczy, że kryzys gospo- my przekonani, że llal,reślony przez
darczy rozpoczął się w Stanach Zje Towarzysza Sta·lIna plan - aby w
dnoczonych i że jednocześnie kryzys krótkim historycznie okresie trzydojrzewa we wszystkich Innych krlt lrrotnie podnieść poziom przemysłu
Jach kapitalistycznych,
l·adzieckiego - zostanie be:twarunCyfra radziecka - plus 20 proc.- kowo wykónany! (długotrwale oldas
mowl o dalszym, potężnym rozwoju ki).
przemysłu radzieckiego (o.klaSki).
Inna jest sytuacja w krajach obo
A cÓŻ powiedzieć o perspekty- zu kapItalistycznego.
wach rozwoju gospodarczego kraWiadomo, że dzięki sukcesom pla
~ów jednego 1 drugiego obozu'!
nawania w Związku Radziec~im, idea
Na pytanie to udiZiela jasllej od-I planu gospodarczego stała SU} popu-
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wszystkich

narodll\\',

Natomiast

n!lipływ zJ,eŻa.lych

towa.
ro-

Działaczom amerykańskim zachciało rów ameryltańskich do Europy

lię wykorzystać

tell fakt i rozrekla bi swoje. Przemysł narodowy kramowali oni tzw. "plan Marshalla". jów "zmarshallizowanych" znalazł
Jaka jest wartość "planu Marshal się w kleszczach, słmrczył się I ohyla" w n;eczywisto~ci widać chociaż- II się ku upadkowi, co powoduje WY
by z tego, że właśnie w oln·esie reą.- T;,;ucanie na bruk wciąż nowyoh arUzacji tegO "planu pomOeY Europie" mU bezrobotnych, pozbawionyoh kę
zaczął dojrzewać kryzy. ekonomi(l~- !'>a chleba.
ny zarówno w krajaCh Europy, jak
W takim stanie rzeczy staje się
i w Stanach Zjednoczonych. Swiad ;;;rozumiałe, że Związek Radziecki i
czy o tym znaczna liczba bezrobo- kraje demokracji ludowej wYJlowia
tnych i pół bezrobotnych, zatrudnio dają się za pokojową rywalizaCją
nych niepełny tydzień, która osią- systemu socjalistycznego i kapitalisgnęła w krajach
kapitalistycznych tycznego, podczas gdY w obozie imcyfrę 45 mllłonów.
Co prawda, perializmu panuje duch ponurej
"plan Marshalla" ułatwił mGnopolis niepewności i wojowniczych awalltom ameryltańskim ujęcie w swe rę tur. Każdy nowy rok rozwoju w wa
('e cugli wielu gałęzi przemysłu i fi runkach pokoju przyczynia się do u
nansów państwowycb w krajach mocnienia pozycji takich krajów,
europe;isltich, jednakie n,ie przyczy.\ jak ZSRR. I państwa deu).Oltracji lu
niło się to do ustabilizowania sytua d<twej, czego nic można powiedzieć
ejl przemysłU amerykańskiego.
o krajach kapitalistyczny eh. _

w rozwoju

grupują(:ym

W ciągu długich lat. po zwycię
stwie RewolucJi Październikowej,
Związek Radziecki był jedynym pań
stwem socjalistycznym, które znajdowało się we wrogim otoczeniu kra·
jów ka,p italis,t ycznyeh. Imperialiści
knuli wszelakiego rodzaju plany, aby
zdławić ZSRR. Jeszcze w rolm ubiegłym
zdeklarowany
reakcjonista
Churchill, w niepohamowanym roz·
wydrzeniu, gorzko żalił się z trybuny parlamentu brytyjskiego na historię z tego powodu, że nie zdołano
:zrealizować
planu "zdławienia bolszewizmu w zarodku". Związek Radziecki nie tylko wytrzymał wiele
różnych doświadczeń.
ale i okrzepi:
w tej walce. W drugiej wojnie świa
towej ZWiiązek Radziecki zadał cięż·
ką klęskę najbardziej nieeierpliwym
swoim wrogom.
Odniósłszy Izwycięetwo W tej wojnie i uZYSlkawszy możliwość udziela·
nia skutecznej pomocy ruchowi wyzwoleńczeulU
innych narodów
Związek Radziecki wyszedł ostatecznie z sytuacji międzynarodowej izolacji. Obecnie Związek Radziecki nie
iylko wyszedł z izolacji międzynaro
dowej, lecz również jest ośrodkiem
potężnego, międzynarodowego obozu
demokratycznego,
jednoczącego
wszystkie państwa ludowo-demokratyczne. W krajach kapitalistycznych
posaadamy obecnie milionyaktyw·
nych przyjaciół, którzy coraz bardziej skupia,.ją. się w szeregach szerokiego, demokratycznego ruchu antyimperialistycznego. ·
W tych
nowych
warunkach,
a zwłaszcza od chwili gdy powstał
trwały, antyimperialist.yczny
sojusz
miedzy narodem radzieckim i chiń
skim. mię-dzy dwoma największymi
na kuli ziem<;kiej państwami - obóz
pl.łkoju, denlokrac:ji i socjalizmu stał

larna

Trwały

pokój - sztandarem ZSRR
. i krajów dEmokracji ludowej

Nie mamy potrzeby ukrywać, że
Rad:tieckl zainter.esowany'
jest w trwałym pokoju i w szerokiej, pII,kojowej współpracy z innymi krajami a,b y urzeczywistnić swe
wielkie, gospodar-cze, perspektywne
plany. Trwa.ly pcłtój, po,k,jj na całym świecie - oto sztandar, pud któ
rym kroczą naprzód: Związek Ra~
dZIecki i kraje demokracji ludowej
(długotrwałe oklaski).
Innej polityce hołdują kola rzlłdzą
-ce oblml iJm>erlaUsty~ego. PoUtyce trwałego iPOltoJu na ealym śwIe
cie imperialiści rpneciwsta\viają po..
lltykę przygotowywania nowej wojny śwIatowej.
To one, mocarstwa agresywne, oit
rzuc>iły w 7..gromadzeniu
Generalnym Narodów ZjednoczonYCh propozyeje ~ą.du Radzieckiego w !!!pra
wie p~tu umocnIeni,a pokoju.
To one iIlarzuciły Niemcom Zachodnim swój statut okupacyJny,
aby możliwie jak na.jdłużej utrzymywaC t-erytorium niemieckie pod
swoją (JIkupa;eją, wo.jsl{ową, porllawiają.o. Nie~cy traktatu po-ko;owe-'
go.
To one nie chcą, a<by Japonia. 0trzYllllala tra.ktat pokojowy, dążąc
bezprawnie d{) tego, aby mDlliwie
ja'k n-a.jdlużej utrzymać terytorium
japońskie pod Okupacją
wojsko-wą,
nie widząc jak bardzo dysitredytuje
to państwo okuPUjące.
To koła !"..Eądzą.ce USA wydały 6
miliardów dolarów na POdsYOOllie
wojny domowej w Chinach. '.fa samolotyamerykańskie
jeszcze dziZwiązek

Drugi raz po zwycięstwie nad faludzie radzieccy wybierają
przedstawicieli do Rady Najwyższej
ZSRR. Drugi raz po zakończeniu woj
ny ludzie radzieccy korzystają z
praw, jakie im dała najdemokratyczniejsza konstytucja świata, KOllst.ytu~
cja Stalinowska, aby w bloku komunistów i bezpartyjnych, na którego
(zele stoi Wódz narodów radzieckich,
światowego
frontu pokoju
Wódz
TO'warzysz Józef Stalin, wybruć Rad~
Najwyższą okres,l wielkich zr:.dań bu
rk wy społeczeństwa kom::nistycznego.
Ludzie radzieccy witają wybory no
wymJ,

wspaniałymi

osiągnięciami,

które zdumiewają cały ' świat, a dla
obozu pokoju, postępu i wolności są
przykładem, iJ zarazem żródłem pew.
ności, że obóz pokoju z tak potęż.
nym przywódcą na czele, jak Zwią
zek Radziecki pokrzyżuje zbrodnicze
plany imperialistyczne, zbrodnicze
plany podżegaczy wojennych, Olate90 też wybory do Rady Najwyższej
ZSRR z tak wielkim za Interesowaniem śledzą masy pracujące całego
świata.

Pierwsze po wOJme wybory do Rady Ndjwyższej ZSRR, w· lutym 1946
roku stały pod znakiem zadań, .po·
stawionych w pierwszej powojennej
Pięciolatce Stalinowskiej. W przemó.
wleniu, wygłoszonym do wyborców
stalinowskiego okręgu wyborczego
w Moskwie, Towarzycz Stalin powiedział wówczas m. in,:
"Podstawowe ziłdania
nowego
Planu Pięcioletniego pTilegają ,na
tym, by odbudować zdewastowane
obEzary luaju, przywrócić przerl'Wojenny poziom przemysłu i roln1ctwa, a następnie przeł,roczyć
ten pOl10m w rozmiarach b~rdziej
lub mniej znacznych".
Zadania. postawione przed czteremn
iąly nie tylko zostały wylwnane, ale
znacznie przekroczone. Już w 1949 r.
globalna produkcja całego przemysł!!.
przekroczyła poziom przedwojenny o
41 procent. Przeitroczony zosta.ł rów·
nleż poziom z ostatniego rolm przed·
wojennego globąlnej produkCji roIneJ, osiągając pozi~m, przewid~iany
na rok 1950. ZWiązek RadZiecki,

I

Moskwie

systemów i za ich pOkojow'ł, ekOftO·
miczną ry·walizacj<.!. Znana jest nam
jednak dobrze i ta prawda, że dopÓw
ki istnieje imperializm, istnieje równ,ież niebezpieczeństwo nowej agresji, 7.e istnienie imperializmu i jeRo
zaborczych planów czyni wojny nieuniknionym.i. Dlateg.o też <lwolelllI1i·
cy trwałego pokoju między naroda.
mi nie powinni być bierni, nie powinni stawać si!) czczymi pacyfistami,
którzy daj i! się porwać frazt!JSom, leclI
powinni prowadzić codzienną, uporczywą i coraz bardziej skuteczną wal.
kę o pokój, mobilizując do niej ma~Y
ludowe i nie })Owstrzymująe j:i~
przed odpowiednimi środ'kami w wy·
padku podjęcia przez imperialis·tów
prób rozpętania nowej agresji.

Setki milionów ludzi stają do walki o pokój

l

W rozwijającYUl s.i." obecnie we kich miłujących pokój narodów,
wszy".st~ich kraj~ch ~a~wym lZu?hu walki przec~wko podżegaczo~

do

dfł '

obroneow pokOJU WldzmlY wllzną wojny, l)l·zecłwko nowej agresj~.
~st!lh: utrzY!llatUa pokoju na całym I Jeśli zwolennicy pokoju we wszyst
SWleelC, gdyz ruch t~n jest praw~zl; kich krajach będą prowadzili zdecydo
siaj zrzucają bomby na ludność łJy· ~ym . '~Y/.'azetn .naJleps71ych dązen waną. walkę o trwały pok6j między
wiIną Szanghaju i na inne miasta ł nad~el wSZystklC~ narodów. Mamy narod<łmi, demastując różnego autora
ohińskie, dokąd pusyła je zau"znik obecnI~ to, ,cz.ego rue było przed d~u- mentu podżegaczy wojennych, coraz
imperlalist6w - Czang Kai·Szek.
gil- wOjną sWlatową· Prz~ed ~ą, WOjną bardziej rOlSzerzając i skupiając Swe
To państwa agresywne prowadzl\ w ~~sach l~d0!Vyełt ro.'Ymez prz~- sr.eregi - to międzyniłrodowy ruch
PGlltykę dyskryminacji w handlu za wazah przeclwmcy Dgr~sJJ, ~wolenl1l- w obł·onle pokoj" wykona swe histogranicznym, wymierzoną }Jrzeciwko cy po~ojowych, sto&unkow mlf~zy na- ryczne zadanłe - przeszkodzi rozpę
ZSRR ikradom demc>kraeji ludowej, rodami. ale wowczas zw,o.lennlcy po- tywanlu nowej agl'esji i zmobtli~uje
będącą jednocześnie hamulcem w koju n!e byli. zjedl1;Oe~eni,
nie. byli przeciwko agresywnym siłom imperozwoju całego handlu między.naro- zorg~nlZowaru. w Jednym potęr:nYIR rłalizmu taką potęgę narodów która
dowago.
oboZie. Obecrue sytuacja Jest mna. okiełzna każdego agresora. łDługoTo ich prasa wrzeszczy dzisiaj bez Mamy żorganizowa.ny w skali mię- hwałe oklaski).
końca o konie~GŚci. pr?W~enia dzynarod,owej front ~brońców. poko.t.%0żna z tego wyciągn~ równief;
polityki tzw., ••zmmeJ WOJDY
19'0-, 10, w )ttOl'Y~ uezestlzuczą masy ludo- wnioski o aaszyC!b dalszych zadahec ZSRR i krajów demokncji lu- we. W jednym obozie ze Związlciem niach
dowej. domagając się lIJ!ie.llrzerwa- IRadzieckim znajduJ, się takie kraje,
To~arzysze! Wszyscy-rozumiej"
nego zwiękSzenia budżet6w woJsko- jak ChlAsKa Republika Ludowa i pań dlaczego obecne .;.t'bory do Rady
wych, budowania wcląli nowych ba.z-' stwa demokracji ludowej, które po.. J
wojennych i kontynuowania poU- sia~ajł 800 milionów mieszkańców, Najwyższej przebiegają pod bojowym
tyki ciągłyCh gróźb pod &dresem mi tj. przeszło trzecią część ludności ca- sztandarem stalinowskiego bloku ko•
munistów 1 bezpartyjnych.
lujących !pok 6j kra·jów {)bozu demo- łej kuli ziemskiej. Setki mllionów·
Blok ten jednoczy robotników, cblo
kratycznego. Korzystajlł z tego k~ ludzi w innych krajach również wy- pów i inteligencję _ cały naród rapitałiścl 100ajów bloku anglo-a:mery- powiadaj, się za trwałym pokojem, d~leckl pod kierownictwem Partii X~
kańsl,iego, a.by otrJ:ymać wciął .DO- przeciwko agresji imperialistycznej. munistycznej. Blok ten jest podslaw"
we zamówienia wojenne t zgarnia&
• • .
at
wciąż nowe miliardowe zyski.
Lu~zle, ktorzy 8~oj, M prz.ednlch naszych zwycięstw i rękojmią d •
Wszelkiego rodzaju ~ałyścl P?ZYCJach obrony zywo~!~h Inter~- szych sukcesów państwa radzieckie·
z tego obozu straszyli na,s wczoraj sotr D8rocłu· -:- ~If!U1lIJsel Fra!'fJ1, go/(Długotrwałe oklaski) ..
bontbll; atomDwą. Dzisiaj stra~ nas Wł~b. A~stralii I nmych kraJ~,w,
Niech żyje zwycięski blok komuoni tzw. ,,~ombą wodorową"" w !"..Ee,. o~wlallezyll. że n~rod, tye~ kr~now nlstów i bezpartyjnychl (BuIzliwe 0czywistośCi
jeszC'Le
nleistniejącą. ~ue ~jdlł na wOln~ przeel~ :ZSRR klaski).
,.
Nie mają oni powodu. 'by aż tak się l krajom dem~l?"acJJ . ludoweJ, z~ naNiech żyje potężny naród radziecki
chetpić i nie szkodziło by, aby za- rody .t.ych kra]o! I!le ch~ą. byc n~- i jego wielka Partia Bolszewików.
karbowali sobie na nosie że dopó- rzędzlem agreSjI ImperialistyczneJ. Partia Lenina - Stalina I (Burzliwa
ki zajmowali się S7antaż~m na te- Te śmiałe i siln*: wystl;lpienia, ~tóre owacja wszystkich zebranych).
mat mon~polu bomby a.tomnwej, ]u są wyraze?tt. JlIez~y,~le potęznego
Niech żyje nasz wielki, mądry
cIzie irllJd7Jle{)cy - jak wiadomo - wzrosto u.swJadomle~a ~as ludo- Wódz, nasz ukochany Stalin I (Burzlinie tracili n-a próżno czasu lecz ()- wyeh. mllJą olbrzymIe. mIędzynaro- wa, długotrwała owacja całej sali.
panowali tajlOmnice produke<ji ener- dowe znaczenie, mobilizując wciąż Wszyscy wstają, Rozlegają się długa
gii atomowej ~ broni atomowej, (dła' nowe miliony ludzi do walki o pokój, niemilknące okrzyki na cześć 8tagotrwałe oklaski),
do czynnych akcji 'W interesie wszyst lina).

Wybory
~zyzrnem

Jedytue gtuptaey w rodzaju pewnego pomylonego ministra mogą oddawać się szaleńczym rachubom
na
temat zastraszenia Zwiążku Radzieckiego, dezorientujq.e. swój naród l·e·
klamowaniem
wszelikiego rod~aju
planów ag'resywnych i nie rozumie~
jąc, te w obeenych warunkach huperialiśei. wyrzekając się pokojowej
rywalizacji i rozpętując nową woj·
nę, nieuchronnie
wywołaj,
takie
slusUle i zd0(ydowane oburzenie nn·
rodów, które na zawsze zetrze z po·
wierzchni ziemi imperializm i agr2sję ,:burzliwe oklaski).
W yp{)wiadamy się bez reszty za
leninowsko - stalinowskimi zasadami
pokojowego współistnienia
dwóch

IV

lU ojczyźnie

pierwsze mocarstwo socjalistyczne,
przywódca świa.towego frontu pokoju
i postępu jest dziś jeszcze potęzniej·
szy, niż był w chwili mobilizacji
wszystkich sił do walki z faszyzmem.
Związek Radrlecki, ojczyzna ludzi
pracy podnosi dobrobyt ludzi pracy
VI tym samym
czasie, gdy w pań
stwach prze:i!lutego g:mgreną, rozkła·
du ustroju kapitalistycznego armia
bezrobocia 1 p6łbezrobocill> liczy już
45 milionów ludzi, gdy rosną ceny,
obniżają się
realne zarobki, spada
produk::ja, pogłębia się kryzys i nę
dza mas pracujących.
Drugie po zwycięstwie nad faszyzmem wybory do Rady Najwyżsr.ej
ZSRR oc!bywają się w czasach, gdy
zbrodnicza, kosmopolityczna banda
imperialistów przygotowuje ludzkości
nową wojnę światową. Widmo nieuchronnego kryzysu, zaostrzające 'Się
sprzeczności interesów między krajami kapitalistycznymi, bankructwo po
lityki zimnej wojny, polltyld atomowe.i i wodorowej, oto co spędza 'Sen
z powiek imperialistów, pragnących
zatopić świat w morzu krwi ludzkieJ.
Ale na drodze do realizacji tych
zbrodniczych planów stoi niezwycięz
żony
Związek
Radziecki na czele
światowego rudm obrońców pokoju,
[uchu, który obeJmuje już 800 milionów ludzi zorganizowilnych pa.ństwo
WG i dalsze dziesiątki milionów ludzi
prl\cy we wszystkich krajach kapitalisty czny ch.
Na ziłchód od granicy radzieckiej
rozwijają wspaniałe potencjał gospodarczy kll1Je demokracji ludowej,
Polska, Czechosłowacja. Węgry, Rumunia, Bułgaria i Albania, które pozo
stają w ścisłym sojuszu z krajt>m socjaJiznm i korzystają z j~go pomocy
i przykladu w budowaniu podstaw
ul>troju socjalistycznego. \V samym
sal'CU Europy
powstała
Niemiecka
Republil,a Demol~ratyczna. Jak powiedziilł Towarzysz Stalin: "istnienie
miłujących
poI,ój demokratycznych
Niemiec wraz z istnieniem miłuJące
go pokój Związku RadziecI,iego wy.
klucza moźność nowych wojen w
Europie".
Na wschód od granicy radzieckiej
475 milionów liczący lud chIliski pod
przewodnictwem Komunistycznej Par

socjalizmu

tU Chin przepędził imperialistów i ków) , partii Lenlna - Stallna l jej
Ich kuommtangowską agenturę. Na genialnemu wodzowi, TowarzySZOWI

wschód od granicy radzieckiej powsta
la Koreańska Republika Ludowa.
Vietnam przepędza imperialistów iran
cuskich, w czym znaczną pomoc okazują. bohater!icy robotnicy francuscy,
walcząc w samej Francji przeciwko
"brudnej wojnie" w Vietnamie.
Od Pacyfiku po Łabę rozciąga się
wielki,
antyimperialistyczny front
obrońców pokoju, obejmujący .jedną
trzecią

ludzkości

Potęga

Związku

Radzieckiego, stojącego na Ct:ele tego
frontu jest rękojmią ostatecznego
zwycięstwa nad imperialistami, zwycięstwa socjalizmu. Związek Radziec_
ki i ~wiązane z nim nierozerwalnym
sojuszem kraje demokracji ludowej.
Chiny Ludowe, Niemiecka Republika
Demokratyczna, wyzwałlljące się z
kolonialnego ucisku ludy azjatyckie
bronią pbkoJu.
"Imperialistom
jak stwierdził
tow. Bułganln - nie uda się tak łat
wo rzucić narody w otchłań nowe.i
wojny, tym bardziej, że nasz miłu
jący pokój oł)ó~ rozporząd:::a obecnie
wszystkimi nawet najbardziej nowoczesnymi śrociimmi, by odeprzeć i
zmiażdżyć agre~or6w",

W takich to warunkaCh lUdzie radzieccy dokonują dziś wyborów · do
Rady Najwyższej. Okres, poprzedzaI;~cy wybory przebiegł pod znakiem
wielkiej aktywności politycznej i
wspani<!łego, . twórczego
entuzjazmu
pracy. Z czego płynie ten entuzjazm,
obelmui~cy
caly 200-mllionowy na·
ród'
'
"U nas - })owiedzlał Towarzysz
Stalin - człowiek pracy nie mo ze
czuć się
zagubionym i samotnym,
wrflcz przeciwnie, człowiek pracy czu
je sit; u nas wolnym obywatelem
swego kraju, swego rodzajl' dzic.ła·
czem społeczllym. I jeśli pracuje on
dobrze i daje społeczeństwu lo. co
luoie dać - .Jest bohaterem rracy,
okrytym chwałą".
Ten fakt właśnie uczynił ze Związ
ku Radziecli;iego pierwsze mocarstwo
świata,
prawdziwą
ojczyznę
ludzi
pl'acy. Zdobycze i osiągnięcIa zawdzięczaJą ludzie radzieccy kierowo
niczeJ sUe narodu, Wszechzwiązko
wej . KomunistycznęJ :r,a.r~U Lbolszewi-

Stalinowi.
Wl{P(b) prowadzi narody radzieckie od zwycięstwa do zwycięstwa,
Stąd płynie
bezgraniczne zaufanie l
miłość lndzi radzieckich do swej PiUm i do jej Wodza - Stalina. "Cała
działalność Partii czytamy w odezwie wyborczej - sprowadza S'ię do
służenia narodowi. Nie ma ona lnteresów wyższych nad interesy naro·
du".
Na liście kandydatów majdują się
nallep;!i, nnJai;tywnle~sł członkowie
Pattii i najlepsi bezpartyjni ludzie
radzieccy, bohaterowie pracy, ludzie
nauki, sztuki. Wskazuje to na absolutną
jedność
narodu 1 Partii. na
moralno-polityczną jeduość społeczeń

stwa radzieckiego.
Jał, powied:dal Towarzysz Stalinradziecki ustrój społeczny "łączy bez
partyjnych z komunistami we wspólP.y kolektyw ludzi radpieckich. Żyjąc
we wsp61!1ym zespcle, walczyli ~Itl
razem o utrwalenie potęgi naszego
kraju, ra1.Cm wojowali 1 przelewaI1
krew na frontach w imię WOhlOŚci i
wielkości naszej ojczyzny, razem kuli
l wykuli zwycięstwo nad wrogami
naszego IcraJu".
Wybory do Rady Najwyższej ZSRR
przylnn-vają \lwagę c~łego świata. Są

oue jeszcze .iednym źródłem nauki,
jak butłoi'lać społec;:eilslwo socj;:;,!i z
styczne, juk budować krat ludzi pracy. Wybory w ZSRR uczą nas wal·
czyć o wcjalizm i zwyciężać,
W dniu wybor6w do Rady Najwyt_
szej ZSRR łączymy się z narodami
radzieckimi w haśle:
Niech żyje blok komunistclw
partyJnych!

ł

bez-

Niech żyje pierwszy kandydat narodu radzleckiego.l Towar:Ąp~ {tl.lel
StaliW
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stoi i nadal sl~ Ć będzie· mocno
na

~trażq

pokoju

Przemówienie tow. Malenkowa na zebraniu wyborców leningradzkiego okręgu wyborczego Moskwy
Na,;wyższej oświad~ł tow. Malenkow - minęły 4 lata. W okresie
tym naród radziecki osiągnął pod
k:ierownictwem partii komunistycznej wielkie sukcesy we wszystkich
dziedzinach socj alistycznej gospodarki oraz kultury.
W przemówien~u swym, wygłoszo
nym 9 lutego 1946 r. do wyborców
Stalinowskiego okręgu wYborczego
miasta >Moskwy - Towarzysz Stalin,
mówiąc o planach prac partiIi komu
nistYCilnej w najbliższym okresie,
stwierdził, że zawarte są one w nowym planie pięcioletnim.
Towarzysz Stalin powiedział wów
czas: "Podstawowe zadani,a nowego
planu pięcioletniego polegają na
tym, by odbudować zdewastowane
obsz.ary kraju, przywrócić przedwojenny poziom przemysłu 'i rolnictwa, a następnie przekroczyć ten
poziom w rozmiarach bardzie; lub
mniej znacznych. Nie mów:ąc już o
tym, że w najbliższym czasie uchylony zostanie sys\em kartkowy,
szczególna uwaga będzie zwrócona
MOSKWA (PAP). - Odbyło się na rozszerzenie produkcji artykutu zgromadzenie wyborcó-.v lenin- łów powszechnego użytku. na pod-'
gradzlciego okręgu wyborczego mia- niesienie stopy życiowej mas pracusta Moskwy, poświęcone spJtkaniu jących drogą konsekwentnego obniz kandydatem do Rady Najwyższej żenia cen wszystkich towarÓw i na
~RR tow. Malenkowem.
budownictwo
na szeroką
skalę
Na .zgromadzeniu tym tow. Malen wszelkiego rodzaju instytutów naukow wygłosił obszerne pI"Zemówic:" kowo - badawczych, które dadzą
nie do wyborców, w którym wyra- nauce możliwość rozwoju jej sił".
ził przekonanie, że 12 m3,'~a br.
Najpilniejszym 'zadaniem była
wszyscy wyborcy radzieccy oddadzą odbudowa zniszc,zonej przez wojnę
jednomyślnie swe głosy na kalldy- gospodarki. Należało w krótkim cza
datów bloku komunistów i bezpar- sie wykonać pracę ogromnych roztyjnych, manifestując w ten spo- ~iarów w ?ziedzini~ odbudowy. zbusób swe zaufanie do polityki nartii lzon~ch mIast, WSI, fabryk .1 z~
komunistycznej i rządu radZH:!c1dego. I k~adow przemysłowych, w. dZledzlme transportu kolejowego l gospoOd ostatnich wyborów do Rady darki rolnej.

I

Pelr1a odbudowa okręgów
zniszczonych przez okupanta hitlerowskiego
Już w ceasie wojny, w miarę wy- budowa przemysłu do~onywana byzwalania
czasowo
okupowanych la na nowoczesnej bazie techniczmiast i wsi - rozpoczęła się odbu- nej, z uW'Zględnleniem najnowszych
dowa' w rejonach, które ucierpiały osiągnięć nauki i techniki.
wskutek, okupacji niemieckiE'j. Na
Wielkie sukcesy osiągnięto róws::c'wgólnle szeroką s~alę ~ozwi·~ęły nleż, jeśli chodzi o budownietwo w
SIę ~e prace po zakonczemu wOJX;Y. tych rejonach nowych fab!'yk i zaW CIągu ~zterech l,at planu 5-letme-1 kładów przemys,łowych, Laopatrzogo, rozrruar prac mwestycYJnych w nych w najnowooześniejsze urzą
rejonach, które uCicl'piały w~kutek dzenia.
Z
'lki
kc'
db d
o
okupacJi, wynosił 7.1 proc. ogółu
prac kapitalnych w go.podarce nawJe.m su es~m o l.1 owan
rodowe I ZSRR.
w tych rejonach zmszC".wną gosp~W ch1wili obecnej odbudowa go- da~~ę rolną. Globalna p rQdu.kc Ja
spodarcza tych re'onów J'est -uż w z,?oz, bu~a~a cukrowego. ~nu, 'Llem,J
J
maków I mnych produktow gospo.
zasadZIe zakonczona.
darki rolnej - przekroczyła w ro. W czwartym. kwartale 1949 r. ~lo ku ,1949 poziom przedwojenny. Od
b~lna p~odukC;Ja l?rzemysłowa reJo- budowano wszystkie ośrodki. maszy
now... ktore uC;lerplały wskutek oku- nowo _ traktorowe i utwor~o;'o wieI
paC)1 - wymosła 106 proc. w po- k '1 ś'
h
ró\vnnniu z poziomem przedwojen- ą 10 c nowyc .
T'lego, 1940 r.
Następnie tow. Malenkow omóZ końcem 1949 r. w rejonach tych wił odbudowę szkolnictwa i instytu
prz~kroczony już został prz~dwojen cji zdrowia publicznego w rejonach,
ny poziom wydobycia węgla, pro- które ucierpiały wskutek okupacji,
dukcW"energii elektrycznei, tL'akto- Liczba studentów wyższych zakła
rów, cementu, superfosfatów i in- dów naukOWYCh w tych rejo:1ach 0nych gal~zi produkcji przemy slo- siągnęła w roku 1949 - 248 tysię
wej. W rejonach tych odbudowano cy osób, przekraczając stan przedfabryki metalurgiczne, che:niczne, wojenny. Liczba lekarzy przekrooraz budowy maszyn, kopalnie, elek I czyła poziom przedwojenny o 23 t ytrown~,e
oraz tysiące
przedSię-I siące osób, liczba łóżek szp~talnych
biorstw przemysłu lekkiego i spo- wzrosła o 26 tysięcy w porównaniu
żywc,zego. Należy podkreślić, że od- z 1940 rokiem.

Wielki wzrost produkcji przemysłowej
; rolnej, wspaniały rozwój oświaty
Przechodząc do omówiertia cało
kształtu

o,siągnięć

gospodarczych
ZSRR, - tow. Malenkow stwierdził, źe gospodarka narodowa ZSRR,
w wyniku wykonania planu czterech lat 5-1atki powojennej, wzięta
jako całość, przekroczyła znacznie
poziom przedWOjennego 1910 roku.
Globalna produkcja całego przemysłu ZSRR w 1949 r. przekroGzyła po
ziom 1940 r. o 41 proc. i z kOl1cem
1949 r. przemysł radziecki przekroczył już wyniki, przewidzia:Ie przez
plan 5-letni na rok 1950.
Szereg najważniejszych gałęzi go
spodarki narodowej przekroczył już
znacznie .zadania, postawione przez
plan 5-letni.
Produkcja stali już w CZW;łrtym
kwartale 1949 r. przekroczyła poziom 1940 r. o 37 proc., walcówki
zaś o 47 proc.
W dalszym ciągu tow. Malenkow
podał cyfry, wskazujące na Ci':naczne
przekroCilenie poziomu przed',\,Tojennego w innych gałęziach produkcji
przemysłowej,
podkreślając
m. in.
wzrost produkcji w górnict.wie wę
glowym, w wydobyciu ropy naftowej, produkcji energii elek~rycznej
itd, W 1949 r. wyprodukow:mo niemal trzy razy więccj traktorów, niIŻ
w 1940 r .. samochodów- niemal dwa
razy więcej, motorów elektrycznych - dwa :i pół raza więcej. ekskawatorów - 10 razy \\-ięcej. Znacz
nic wzrosła produkcja turbin parowych lokomotyw, wa~on6w, maszyn 'tkackich i innych_ Znaczne
sllkccsv osiągnął również przemysł
chemiczny, budowlany jak i inne
gałęzie produkcji.
Po przytoczeniu
szere~u
cyfr.
,"skawjących na ogromny
wzrost
ptodukcj,i towarów pow,,"l:>chnego
użytku, - tow, Malcnkow ,Tl~z~&Zed.l
do zagadniel1 gospodarkI rolne.],
~twierd7.ając. że globalna pr;>dukcja
gospodarki rolnej w ZSRR, \'.~!ęta
~ako całość 11rzekroczyła pozlOm

przedwojennego 1940 roku, Wszcze
gó1ności globalna produkcia zbóż w
1949 r. wyniosła 7,6 miliarda p-ldów,
to znaczy nie tylko przekroL'Zyła po
ziom przedwojenny, lecz osiągnęła

niemal rozmiary, przewidziane dopiero na rok 1950.
Nastąpiło dalsze podniesi~nie poziomu mechanizacji prac ro!nych.
W okresie od 1946 - 1949 r. przemysł
wyprodukował
430 tysięcy
traktorów w przeliCileniu na jednostki o 15 HP, 48 tysięcy kombajnów i wiele innych maszyn.
Po przedstawieniu osiągnl<:ć w tl!a
kresie przeobrażeni.a przyrody, tow.
Malenkow przeszedł do omówienia
dalszych zadań partii i rządu wazie
dzinie rozwoju gospodarki rolnej.
W kwietniu 1949 r. Rada Min:strów
ZSRR i KC WKP(b) uchwaliły trzy
letni plan rOrlwoju hodowli bydła w
kołchozach i sowchozach. W -.. . . .ykonaniu tego planu, zorganizowano w
1949 r. 72 tysiące kołchoz0wych
ferm hodowli bydła. Malenkow
PI"Zytoczył cyfry, świadczące o wzro
ście pogłowia w kołchozach i sowcho.z.ach,
wskazując,
że
cznaczny
wzrost dobrobytu kołchozów !>ozwa
la obecnie w Większej niż do+ąd mie
rze, na zaspokajanie rosnący(;h potrzeb ludności, jeśli chodzi .;) mięso,
tlusz1:ze, 1l11elco, wełnę itd,
Wzrósł dobrobyt narodowy.
W 1949 r. dochód narodowy ZSRR
wzrósł w cenach porównywalnych
w stosunku do 1940 roku - o 36
proc.
Wzrosły płace robotników j pracowników umysłowych. zwi~kszyły
si~ dochody kołchoźników. ,
Trzykrotna zniżka cen prlynion!a
ludności zyski, sięgające set~k m;liardów rubli.
Troska o dobJ:.obyt nat'Jdu, o
w~rost jego slopyżyciowej i ooziomu kulturalnego stanowi ka:-dyJiaJne prawo socjalizmu. 'IN 50cjalistycz
Dym systemie f!osuodarki narl'do-

wej ZSRR podział dochodu społecznego - mówi TowarllYsz Stalin nie odbywa się w interesie m:bogacenia klas wyzyskiwaczy i ich
licznej czeladzi pasożytniczsj, lecz
w interesie systematycznego vn.tOstu dobrobytu robotników 1 ('hłopów i rozszerzenia produkcji s(;c~alistycznej w mieście i na wsi.
W Związku Radzieckim - stwier
dził tow. Malenkow - sytuacja materialna robotników i pracownIków
umysłowych nie daje się ',i,ryc,~e;:pać
jedynie
zagadnieniem wy30k{)ści
plac, a w stosunku do chłopów wysokością
dochodów gos?odarki
rolnej.
W ZSRR ludność otrzy~uje I'!a
koszt państwa zasiłki i świg,dczenia
w zakresie ubezpieczeń społec:my~h,
emerytury, be,zpłatną pom'JC lekarską, bezpłatne, względnie ulgowe
skierowania do sanatoriów lub domów "Wypoczynkowych, stypen6ia
itd. Matki wieloozietne i sam.)tne
otrzymują zasi,lkL Młodzież SZk(lir.a
korzysta z bezpłatnego nallcz'l::1ia.
Ogółem w 1949 r. pozycje te wynios1y ponad 110 miliardów rubli. czyli
niemal trzy razy więcej, a~liż'~;i w
przedwojennym 1940 ~.
Dochody robotników i pr'l,'owni~
ków umysłowych w przeliczE'niu na
jedną osobę pracujljfą wzrosły w {'y
frach porównywalnych w :'oku 1949
- w stosunb."U do roku 19'10 - ('I 24
proc., a odpowiednie dochody
pów o przeszło 30 proc.
W ZSRR nie tylko nie ma bE'zro-

Ch!O-1

bo ci a, lecz z roku na rok rośnie licz

ba robotników i pracownrkó;v umysłowych; wzrost ten w 1949 r. w porównaniu IL 1940 r. wyniósł 15 prcc.
W latach pięciolatki powoJennej
os!iągnięto
tz.nacz.ne sukcesy we
wszystkich dziedzinach ku~~ury socjalistycznej. Z końcem 1949 r. w
szkołach ogólnokształcących,
technicznych i innych specjalnych zakła
dach naukowych, pobierało naukę
ponad 36 milionów osób.
Rozszerzona 1L0stała sieć zakladów ochrony zdrowia.
Znaczne są osiągnięcia w dz:ed~nie budownictwa mieszkaniowego.
Na mocy dyrektyw Towarzys~a
Stalina, dokonano wielkiej p!'acy W
dziedzinie budownictwa nowych zakładów naukowo badawctlych i w
dziedo:inie przygotowywania specjalistów.
W 1949 r. liczba zakładów naukowo - badawczych wzrosła w P('j'ÓWnaniu z 1940 r. - półtora raza, liczba zaś pracowników naukowych w
tych zakładach - niemal dwukrotnie.
Na wielką skalę zor;::anizawano
przygotowywanie nowych l{'dr naukowych. Szkolone one byly w ub.
roku w 1.115 instytutach raukow:)badawczych oraz wyższych zak!G<dach naukowych, podczas ~dy przed
wojną pI"Zygotowaniem
<lSpi-:-8ntów
zajmowało się tylko 678 instytutów
naukowo - badawczych or3Z wyż&zych zakładów nauko\\TYch.

Wolna, twórcza praca-podstawą
dobrobytu społeczeństwa radzieckiego
Tow. Malenkow podkreśla, że koła rządzące
państw burżuazyjnych
usiłują ukryć przed szerokimi masa·
mi ludowymi prawdę o stałym wzroście sbopy życiowej
klasy robotniczej

t

wszystkich ludzi pracy w
Radzieckim, uciekając się
do naj ordynarniej szych fałszerstw
i OSZu.stw. Cóż np. warta jest zorganizowaha przez nich wrzawa w siJra
vlrie tzw. "pracy przymusowej", istniejącej rzekomo w Związku Radziec
kim? Amerykańskie i angielskie koZwią.zku

ła rządzące przywiązują szczególną.
wagę do tej prowokacji, o czym
świadczy m. in. fakt, że biorą w niej
czynny udział oficjalni przedstawiciele :rztt.du amerykańskiego i angiel

~:ię hamulcem w rozwoju społeczeń
stwa ludzkiego, gnijącym systemem
społecznym.
Trwoni on bezmyślnie
siły wytwórcze i miliony istnień ludZi
kich, skazuje coraz więks2;e masy ludzi na głodowe bytowanie, nędzę
i wymieranie.
Na początku 1950 roku bezrobocie
we wszystkich krajach ki\pitalistycznych dotknęło około 45 milionów lUr
dzi. Nawet wedhlg oficjalnych danych statystyki amerykańskiej, w
styczniu 1950 roku w USA było ponad 14 i pół miliona bezrobotnych
i półbezrobotnych.
Jeśli jednak
uwzględnimy poprawki aPlęrykań.
skich związków zawodoW}'ch do tych
oficjalnych danY'ch o bezf(>bociu, to
faktyczna liczba bezrobotnych w
USA wyniesie okolo 18 milionów
osób.

skiego oraz reakcyjni przywódcy
AFL, mo i Rady Naczelnej TUC.
Nie trudno zaiste zorientować się,
jakie cele kierują przy tym wszelkiego todzaju fałszerzami, najmitaTak więc przeciwi~ńg.twem wolnej,
mi pióra i prowokatorami. M:tszą twórczej pracy w kraju socjalizmu
oni za wszelką cenę odwrócić uwagę jest przymusowe bezrobocie w kramas ludowych od dojrzewania kryzy- jach kap.italizmu. Niechże wszelkiesu w ekonomice świata kapitalistyczne go rodzaju najmici pióra &próbują
go, któremu towarzyszy gwałtowny "dawieść" , że miliony obywateli
amerykańskich nie pracują "z włas
spadek 'stopy życiowej mas pracują- nej nieprzymuszonej woli". Niechaj
cych oraz wzrost masowego bezrospróbują dowieść, że bezrobocie w
bocia i nędzy.
Nie tylko ludzie radzieccy, ale USA, jak i w innych krajach kapitawszyscy uczciwi ludzie na świecie _ li.stycznych, nie jest bezrobociem
mówił dalej tow. Malenkow _ do- przymusowym.
skonale wiedzą, że u podstaw dobroTakie są fakty - podkreśla tow.
bytu i rozwoju naszego społeczeń- Malenkow - których ukryć nie moż
stwa socjalistycznego, u podstaw nie na. Oszczerstwa tu nie pomogą. Uc;zprzerwanego wzrostu stopy życio- ciwi ludzie widzą, po czyjej stronie
wej mas pracujących, leży wolna, jest prawda.
twórcza praca robotników, kołchoiIdziemy pewnym krokiem naprzód
ników i inteligencji. W warunkach naszą drogą, umacniając z każdym
ustroju radzieckiego człowiek nie dniem cora.z bardziej ojczy:mę 8Ocjapracuje dla wyzyskiwaczy, lecz dla hstyczną.
Zadanie polega na tym,
siebie, dla swojej klasy, dla społe- aby ludzie radzieccy pracowali co~
czeństwa. "U nas - mówił Towarzysz raz lepiej,
systematycznie zwięk
Stalin - człowiek pracy nie może szali wydajność swej pracy, coraz
czuć się
zagubionym, i samotnym. lepiej orga.nizowali pracę na wszystWręcz przeciwnie,
ezłowiek
pracy kich oddnkach i frO'l1tach wielkiego
czuje się u na,g wolnym obywatelem budowniotwa - socj!aliSJtycznego. To
swego kraju, swego rodzaju działa- jest obecnie głównym zadaniem. i to
czem społecznym. I jeśli pracuje on właśnie pozwoli nam w końcu oddobrze i daje społeczeństwu to, co nieść zwycięstwo w największej rymoże dać jest bohaterenl pracy, walizacji dwóch systemów - sys.teokrytym chwałą".
mu socjalistycznego i systemu ka.piI dlatego właśnie - ciągnie dalej talistycznego.
tow. Malenkow - że praca ludzi raLenin niejednoJ...-rotnie podln'eślał,
dzieckich jest wolna, tak szybko że właśnie zwiększenie wydajności
i ~~eprzerwanie wz;as,~. jej wydaj- pracy jest podstawowynl zadaniem
nosc .. Wzrost wydaJn,oscI pracy .. po- rewolucji proletariackiej. Zadanie,
wodUje ,spad.ek ko~zto:v produkCjI "': ij jakie przypadło nam w udziale przernysIe l l'olmctwie, co z koleI '. stwierdza tow. Malenkow - polega
umożliwia zniżkę cen i prowadzi do., na systematycznym podnoszeniu Wy~
st~łego w~rostu dobrobytu mas pra-' dajności pracy, na lepszym i wyż
cUJących.
szym jej organizowaniu, niż przy
Socjalistyczny system gospodarki kapitaliźmie, na wykorzys.taniu do
narodowej posiada olbl'zymh! wyż,- końca wyższości socjalizmu. Tow.
szość nad systemem kapitalistyo7'" MaleTl!kow wskazuje jednocześnie na
nym: działa on w tym kierunku, aby l'O'l1ieczil1ość ujawniani'a, niedocaąg
przyśpieszyć
nastanie na ziemi nięć w pracy, stałego i konsekwentszczęśliwej ery
w życiu ludzkoścI. nego zwalczania nieuczciwego StOSU!l
Kapitalizm nat()miast dawno już stał ku do pracy.

dzących Fr:lncji, prowadzą polityk,
likwidacji państwa niemieckiego, politykę wykorzystywania reakcyjnych,
faszystowskich i odwetowych sił Nie
miec, politykę przekształcenia Niemiec zachodnich w arsenał wojenny
i strategiczny teren wypadowy przeciwko ZSRR i krajom demokracji ludowej. Lata ubiegłe dowiodły, że
zgoda kół rządzących USA i Anglii
na przyjęcie programu poczdamskierykańskiCh kół rządzących.
Widać to w szczególności na przy- go miała czysto formalny i obłudny
W rzeczywistości nigdy
kładzie stosunku do Niemiec, gdzie charakter.
z pogwałceniem uchwał poczdam- nie zamierzały one rozwiązać pro~
skich amerykańskie i angiels.kie koła blemu niemieckiego w duchu zaciąg
rządzące, mając popa.rcf.e kół rzą- niętych zobowiązań.

Logika monopolistów amerykań
skich - stwierdza mówca
jest
bardzo prosta. Są oni zdania, że 80. lidny wór dolara naj zupełniej wystarcza, aby Stany Zjednoczone stały się "opiekunami" całej ludzkości
i zagarnęły w swe ręce kierownictwo nad całym światem. Zgodnie
z tą "logiką" rozwija się cała powojenna, agre3ywna polityka ame-

USA eksportujq do Europy zachodniej
kryzys, bezrobocie i
Z kolei tow. Malenkow omawia
zguJ:me skutki polityki kół rządzą
cych USA w poszczególnych krajach
Europy zachodniej·.
~ówca
wskazuje, że w wyniku
działania planu Marshalla ekonomika francuska coraz bardziej dezorganizuje się i podupada. Przemysł
lotniczy, samochodowy', włókienni
czy, tytoniowy i produkcja wina prze
żywają ciężki kryzys, nie mogąc spro
stać konkurencji towarów amerykań
skich, które napływają do Francji w
mmach planu Marshalla. W wyniku
dezorganizacji gospodarki liczba bez
robotnych we Fran~ji wzrosła w cią
gu ubiegłych 2 lat prawie 3-krotnie.
Anglia - główny partner USA de unilmęła wspólnego losu wszystkich krajów zmarshallizowanych. Za
pośrednictwem
administracji planu
Marshalla, rząd amerykański radykaJnie zmniejszył wymianę handlo'
wą Anglii z 'krajami demokracji ludowej. Amerykanie ustala~ą dla rzą,
du brytyjskiego nie tylko rynki zbytu, lecz również l'ynki z!llkupu. Konkurencja przemysłu amerykańskie
go w ramach planu Marshalla dławi
angiels.ki przemysł budowy maszyn,
Gospodarka angielska wije się w kleszczach głodu dolarowego, przy czym
businessmeni amerykańscy czynią
wszystko co w ich mocy, aby pogłę
bić kryzys dolarowy W Anglii.
W Belgii, w okresie działa..nia planu Marshalla, spadło wydobycie wę
gla, produkcja surówki, stali, cementu, wyrobów włókiep.niczycll. Stany
Zjednoczone nie tylko przejęły stałych dawniej nabywców węgla belgij
skiego w innych krajach, lecz - co
więcej wwożą swój węgiel do Belgii, jakkolwiek posiada ona znaczne
zapasy własnego węgla.
Polityka amerykańska w Belgii
spowodowała olbrzymi wzrost bezrobocia
z 95 tysięcy w kwietniu
1948 roku do 339 tysięcy w styczniu
1950 roku.
We Włoszech wiele gałęzi przemy
słu
znajduje się w stanie upadku,

demokracji i

znaczna cz~śc przedsiębiorstw wyKorzystu,je zaledwie 45-50 procent
swej zdolności produkcyjnej. Wło
chy zmuszone są sprowadzać z USA
urządzenia
fabryczne,
materiały
i inne towary, w tym np. surówkę
i statki, które same mogłyby produkować, co w konsekwencji powodu.je kurczenie się rodzimej produkcji.
Tow. Malenkow podkreśla, że Sta.r.y Zjednoczone, wykorzystując zależną sytuację krajów zl11arshallizo~
wanych, w coraz większym stopniu
opanowują k()lonie państw zachodnio
europejskich. Jak wynika z niedawnego
sprawozdania
ministerstwa
handlu USA, eksport towarów amerykańskich
do Mryki Francuskiej
wzrósł w 1948 roku w porównaniu
z rokiem 193~ <i 7,8 razy, do Konga
Belgijskiego - 25-krotnie, do Malajów Brytyjskich - 8,3 razy, do Indonezji - 2,3 razy. W Stanach Zjednoczonych pQ<ws-tał specjalny komitet, złożony z przedstawicieli naj.
większych
banków amerykańskich,
który ma "pobudzać i ułatwiać" rozwój zamorskich terytoriów Franeji.
Przedstawiciele kapitału finansowego, którzy wchodzą w skład tego ko-mitetu, przysąpHi już do zakłada
nia w koloniach francuskich filij
swych towarzystw akcyjnych.
Konkludując,
tow.
Malenkow
stwie1'dza, że w wyniku pla.nu Marshallakraje Europy zachodniej tra.cą )V .cOJ.:a.z większym stopniu swą,
samodzielność państwow;}, kraje Europy zachodniej, które s~ły się ryn"
kiem zbytu dla zleżałych towarów
amerykańskich, zmuszone są obecnie.
w interesie rozszerzooia rynku dla
przemysłu amerykańskiego,
zwijać
najważniejsze gałęzie
swego przemysłu. Wraz z p11;lnem Mars,halIa do

krajów Europy zachodnjej importowano dojrzewający w USA kryzys
gospodarczy, a wraz z kryzysem
również jego najbliższych towarzyszy - bezrobocie i zubożenie mas
pracujących.

Wyścig zbrojeń

imperialistów
i pokojowa polityka ZSRR

Dalszą ezęść swego przemówienia
tow. Malenkow poświęca omówieniu
polityki Stanów Zjednoczonych, kWre wykorzystały p1a.n Marshalla. dla
przekształcenia Europy zachodniej w
wojenno-SJtrategiczny teren wypado·
wy agresji amerykańskiej. Pod na-ciskiem agresorów amexykańskich,
kraje zmars-hallizowane zwiększają
do nieprawdopodobnych rozmiarów
swe budżety wojskowe oraz gorą.c.zkowo zbroją się. Mówca podaje, że
wydatki na cele wojskowe, przewidziane w budżetach Francji, Włoch
i Anglii w roku 1949, wynosiły 30
do 35 procent wszys-tkich wydatków,
a w Stanach Zjednoczonych - jeśli'
uwzględnić wszystkie zamaskowane
pozycje - 68 procent całego budżetu. Na rok 1950 Stany ZjednoczO'l1e
- jak wynika z orędzia prezydenta
Trumana - preliminują. na too cel
prawie 76 procent całego budżetu.
Polityka agresQrQw amerykańskicl1
- stwierdza tow. Malenkow - dowodzi niezbicie słuszności tezy Leruna, że "właściwościami politycznymi
imperializmu jest reakcja na całej
linii oraz wzmożeme ucisku narodowe go w związku z uciskiem oligarchii finansowej i z;niesieniem wolnej
konkurencji"... Prości ludzie na całym
€.wiecie, w tej liczbie również v: Stan!!ch Zjednoczonych
podJ... .l'eśla
tow. Malenkow - zdecydowanie popolitykę
agresorów ameryRosną
krzepną siły
~ocjalizmu tępiają
kańskich, która wyraża się w dławie
niu wolności narodowej i niezawina całym świecie
słości narodów, w wyścigu zbrojeń
i w przygotowania.ch do nowej
Tow. Malenkow podkreśla dalej, moln·atyczna. Siły demokracji narawojny.
że równolegle
do wspanialych suk-. stają również w łonie państw kapicesów , Związku Radzieckiego wzra- talistyc~nych. Z każdym dniem poZwiązek
Radzie~ki --' oświadcza
stają i umacniają. się siły demokra- głębia się powszechny kryzys syste- tow.
Malenkow
zdecydowanie
cji i socjalizmu na całym świecie. mu kapitalistycznego. Coraz szybslZ€ przeciwstawia się obozowi agresji.
Narody wielu krajów zdecydowa,nie staje się tempo marszu ludzko'śei w Cała postępowa ludzkość aprob'.1je
i popiera konsekwentną politykę powkroczyły na dro'gę budowania spo- kierunku komunizmu.
Tow. Malenkow podkreśla, że te- kojową ZSRR. Schwytani na gorą
łeczeństwa socjalistycznego. Polska)
niepowstrzymanemu
ruchowi cynl uczynku agresorzy usiłują uCzechosłowacja, Rumunia, Bułgaria, mu
Węgry i Albania poczyniły już znacz współczesności
obóz
kapitalizmu sprawiedliwić
prowadzony
przez
ne postępy na tej drodze. W roku przeciwstawia jedynie plany rozciąg nich wyścig zbrojeń przy pomocy
1949 na1'ód chiński odniósł histo- nięcia panowania USA nad światem, wściekłej kampanii przeciwko ZSRR
ryczne zwycięstwo nad połączonymi pla.ny przygotowania nowej rzez.i, i krajom demokracji ludowej, wysur.iłami
reakcji kuomintang<>wSlkiej która swymi niszczycielskimi skut- wając przeciwko nim oszczercze zai amerykań:'\kiej. W sercu Europy kami prześcignęłaby dl"ugll wojnę rzuty, jakoby byli oni prz~ciwnikami
pokoju. Cóż można powiedzieć o tych
powstała
Niemiec1,a Rep"ublika De- światowa..

i

nędzę

I

śmiesznych ' oskarżeniach? Dowodz.imy czynem całemu światu, *e naro'dy Związku Radzieckiego, zajęte budową socjalizmu, prowadzą pokojową politykę i nie chcą wojny.
Tow. ' Malenkow przypomina, iż w
roku ubiegłym rząd radziecki zaproponował, aby 5 wielkich mocarstw
zawarło pakt pokoju. Agresorzy odrzucili tę propozycję, zajmując nadal
pozycje podżegaczy do nowej wojny.
W odpowiedzi na awa.nturniczą.
politykę
agreso'r ów
stwierdza
tow. Malenkow,
oświadczamy
wszystkim uczciwym działaczom politycznym i siJ.)Qłecz,nym, niezależnie
od ich poglądów i p:rzekonań po litycznych, że mogą polegac na Związ
ku Radzieckim. jako na najbardziej
zdecydowrunym przeciwniku nowej
wojny, jako na szczerym, prawdziwym i konsekwentnym zwolenniku
pokoju na całym świecie.
Jesteśmy przekonani, że agresyw~
na polity'ka podżegaczy wojennych
zakończy się haniebnym fiaskiem.
Związek Radziecki w ścisłym sojuszu z naszynl wielkim pl'zyjacielem na "Wschodzie _
Chinami _

i z krajami demokracji ludowej w
Europie stoi i nadal mocno stać bę
dzie na ~traży pokoju, skupiając zwo
lenników pokoju i dema.skując awanturniczą politykę podżegaczy wojennych.
Rząd radziecki, dochowując wierności sprawie pokoju pows.zechnego,
de zrezygnuje z dalszych wysiłków.
zmierzających
do wszechstronnego
zapewnienia pokoju i gotów jest
czynnie uczestniczyć we wszystkiej
poczyna.niacl
uczoiwych planach,
i akcjach, mających na celu zapobk
żenie nowej wojnie i utrzymanie po
J.:oju na całym świeeie.
Przemówienie Ma1enkowa liczni (
zebrani wyborcy okręgu leni grad'
kiego Moskwy przerywali aę,
burzliwymi oklaskami.

.

.. ,.

SI:-~.

-..

'li

Pr0t.

dr. Józef
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Wobliczu Kong resu Nauki Polsk
Zagadnienie planowania w nauce
Zbliża się

termin niezwykle doniosłego dla nauki polskiej wydaWydarzeniem tym będ:r.le Pierwszy Kongres Nauki polskiej,
któty dokona przeglądu dolychczasowego dorobku naszej nauki J wytyczy drogi dalszego jej ro;r.woju.
W związku z powyżuym zapoczą.tkowujemy cykl wypowiedzi naszych uczonych na temat przyszłego Kongresu, otwierając go niżej
:zamieszczonym arlykułem ob, rektora Uniwersytetu ł/6dzkiego, prof.
dr Józefa ChaJasiilskiego,
r~enła,

Prasa całego kraju powiadomiła
już społeczenstwo o Pierwszym Kon
gr esie Nauki Polskiej, jaki się ma
odbyć na
jesieni bieżącego roku,
Równocześnie rozP,Oczęły się prace
przygotowawcze zakrojone na wielskalę. Pierwszy Kongres Nauki
Polski ej jest bowiem przedsięwzię
ciem wielkiej doniosłości, które ma
otworzyć nowy etap rozwoju nauki
polskiej,
ką

Nie jest też sprawą przypadku, że
ten Pierwszy Kongres Nauki Polskiej zbiega się w czasie z pierwszym rokiem Sześcioletniego Planu
Gospodarczego. PrzeCiwnie, zble~
Il.OŚĆ ta dotyka samej idei Pierwsz~
go Kongresu Nauki Polskiej, którego zadaniem jest powiązanie nauk!
polskiej z ogólnonarodowYm wysił
kiem budowy socjalisty<:znego ustr.>
ju.

Idea Kongresu jest w:yrltZem prze~'Wiadczenta, że myśl naukowa. nie
rozwija się w próżni, lecz przeciwnie, jak najściślej wiąże się z problemami epoki i społeczeństwa. Problemów współczesnej nauki nie tla
się oderwać od współczesnej
epoki.
którą cechuje
szczytowe nasilenie
wewnętrznych sprzeczności
i konfliktów imperializmu. Równocześnie
nie dają się one oderwać od zagadnień socjalizmu
i socjalistycznego
społeczeństwa. Z tym wiąże się konieczność
najściślejszej współpracy
pomiędzy nauką polską. a nauką

uczynienia z nauki potężnego
realizacji socjalizmu. I w
tym Kongres zajmie się
opracowaniem zasad i metod planowania badań naukowych. Kongres
winien zapoczątkować nowy okres
zespołowych
prac naukowych, jak
również wypracować nowoczesne for
my organizacji nauki polskiej.
O powią.zaniu badań naulwwych
z zadaniami i potrzebami Planu
Sześcioletniego
nie od dziSiaj się u
nas mówi. I nie tylko mówi. Wiele
instytutóv,,' naukowych związanych
z przemysłem, od dawna już pracuje
rlad problemami, związanymi z naszą produkcją przemysłową.
Zagadnienia uprzemysłowienia kraju prze
nikajc.\ coraz bardziej do różnych
c.ziedzin nauk p~·zyrodniczych. Z tym
wiąże
się
planowanie związane z
bezpośl'ednim
zapotrzebowaniem
przemysłu występujące zwłaszcza w
zakresie nauk technicznych i w innych dziedzinach wiedzy stosowadla

narzędzia
związku z

Wielkie osiągnięcia i doświadcze-I nu Sz.eścioletniegl) ma dla nauk Q
nia nauki radZIeckiej w tym zakre- człowieku i klllturze ludzkiej inną,
sie wykazują, że idea planowania. w głębszą stronę. Dotyczy ona ideonauce opiera się na nowych załoze- logii tych nauk. Na naukach human~ach sp?lec~nych, :~'~ede . WSZy~t- nistyc7.nych silniej, niż na jakie,lko) ..
k~m. wJ.ąze, SIę ona sCJsIe. z Ide!! 80- wiek innej dziedżinie Wiedzy ludzcJahzmu l z orgamzacJą panstwa . .
.,..
...
Eocjalistycznego. Po wtóre opiera się kle) WCląZ CIąZą ,tradYCJe h~er~hzmu
ona na zasadzie organicznego powią XIX w. TradYCJe te przerukaJą zazania teorii i pr3ktyki. I po trzecie równo problematykę i metody tych
na wspaniale rozbudowanym syste- nauk, jak i formy pracy.
mie wydobywania wszelkich talenLiberalizm zaCiążył na problematów z ludowych mas narodu.
tyce naukowej wszystkich gałęzi
Troska, jaką w Związku Radziec- nauki. Ale naj silniej piętno jego clą
kim otacza się rozwój różnych dzie- ży na filozofii, na naukach spdłecz
dzin literatury, sztul~i i muzyki nych, na historii i na innych naświadczy najlepiej o tym, że nie ukach humanistycznych. Liberalizm
idzie o ciasno pOjętą technicyzację zaCiążył również ujemnie na forkultury narodowej, lecz, przeciwnie,
o wszechstronny pełny rozwój kul- mach współpracy naukowej, Jedtury socjalistycznego narodu,
nym z zadail Kongresu jest krytyczny obrachunek z na.ukowym dzieZagadnienie 'planowania w,nauce dzictwem liberalizmu, który miał
najwięcej
trudności
nastręcza
w swoją wielką kartę w bistorii, ale ją
związku z naukami humani:tyczny- JIIZ
zapisał i należy
do minionej
mi, czyli z tzw. naukami o człowie epoki, tym bardzied 7.adaniem Konku i kulturze ludzkiej, Jakież pla- gresu będzie dokonanie obr~bunku
nowanie może mieć np. miejsce w ze zwyrodnieniami na.uki burżuazyj
nej okresu schyłkowego ka.pitallzfilozofii, historii czy polonistyce? .Ta
mu - z imperializmem i faszYlJDem.
Ide zagadnienia wynikają dla huDla humanistyk· POlskiej zagadnie
manisty z narodowego Planu Sześnie planowania w nauce to przede'
cioletniego?
wszystkim zagadnienie zerwania z
Plan Sześcioletni nakłada wbo- dotYchc,zasową
bezkierunkowością
V\riązanie wzmożonego v,rysiłku w dzie poczyna.ń i określenie kierunku dal-

nei'agadnienie planowania w nauce dzinie wychowania nowych nauczyjest jednak bardziej skomplikowane. cieli i pracowników kultury, Plan Sześ
Nie idzie tu przecież tylko o prak- doletni ",vymaga maksymalizacji i ra
tyczne zastosowanie osiągnięć nauki cjonalizacji produkcji fachowców z
·w jej dotychczasowym stanie. Prze- wyższym i średnim 'wykształceniem.
ciwnie, idzie o taki narodowy plan Z tym wiąże ,się zapotrzebowanie na
rozwoju nauki polskiej, któryby wią podręczniki i książki fachowe wszeIzal w ~obie maksymalny rozwój ta-.
"
.
lentów lud1lkich, z maksymalnym k:ego 10.d~aJu .• ~od t~m .względe~
wyzyskaniem bogactwa ziemi i sił lIan SzesclOletm l humamstom me
natury dla celów realizacji sprawte-\pozwala zostać w bezczynności,
dliwego ustroju społecznego.
Ale 1.0 nie wszystko. Sprawa Pla-

radziecka. Wśród uczonych polslncil
coraz silniej odczuwana jest potrzeba dokonania przeglądu osiągnięć
polskiej nauki i określenia kierunku
jej dalszego rozwoju.
Nie wyjaśnia to jednak jeszcze
całkowicie idei Pierwszego Kongresu Nauki Polskiej, Nie wYstarcza
stwierdzić, ze nauka naszej epoki
związana jest z problemami impe~
ri.alizmu i soc,ializmu. Trzeba zrobić
krl)k dalej. Uświadomiwszy sobie
społeczne i polityczne uwal"unkowalIte nauki, należy dążyć do takiego
kIerowania rozwojem nauki, aby st~
ła się ona ~zynniltiem i narzędziem
realizacji pożądanego przez nas so- II
cjalistycznego ustroju. Stąd też z
ideą Kongresu Nauki Polskiej wiąże
się nierozłącznie sprawa planowama I
w nauce, sprawa świadomego kierowanie rozwojem l1auki polskiej.

szego r07:Woju polSkiej huma.nistykl.
Trzeba zdać sobie sprawę z zasadniczego historycznego kierunku rozwo
.
lec nego i wyci"'gn"ć z niego
.sze;{: N{lgród
Stalir/(nvskich za 1949 T. [IT.:yzlUmo mc/zieckim rzeźbiarzo~ .JU spo
z
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konsekwencje dla. stawiania nauko- tym :Illgro ę ~o.pnut Jjllgen,Utszoun
UC:;etLCZOl~'OIlil, za pomm tł:zmesllmy'"
wycb zagadnień.
Berlmie kil czci żołlłierzy Armii Radzieckiej poległych IV «lalce ;; faszyzmem.
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Sylwetki I'ódz:rich uczony'Ch

Prof. dr Emil Paluch
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Prof. Pa~ucha możn'a 'potk3ć wuę nie mniej ważne "pięciolatki ochrO' zakresu higieny prac~, !d1orób 1.QWG
dzie, Na wykładaeh w A:kadell'lli Le ay zdrowia".
dowych i racjonalnego odżywiania
karskiej, w Państwowym Instytucie
Widziałem i 7.Wiedzałem w ZSRR rodzin robotniczych. Obecnie prof.
Higieny, w Poliklinice Ch<')rób Za- kliniki i polikliniki chorób zawodo- Paluch opracowuje po<kęcznik tok·
wodo'\\.'Ych, w kancelarii Rektm'atu. wych, jnstY.t~ty - kolosy, w k.tó- sykologii przemysłowej,
którego
AZ dziwnym się '.vyda.,ie, w jaki spo rych pracuje po stu i wJęcej praco- brak tak: bardzo utrudnia dz:a1alsób proI(>sor ".n,ajduje l1a towszyst wnUtów naukO'Wych, Za'}Xlznano nas neóŚĆ praktyczną w dziedzinie hi:gie
ko czas. jaJt godzi prace pedagogi- ~C'l.egÓłowo z całym aparatem słuz ny pracy. Za'sługą profesora jest ró
C'Wą z funkCją kiero,vnika Oadrtia- hy ildrowla. Laboratoria i .>tacje po wn'ież uruchomienie
w roku ubiel łu Higieny Prac~' w Inst,\'tucie Hi~! gotowi a, nocne &al1atoria, sale ope- głym Polikliniki Chorób
Zawoo{l·
gieny. e. szeroko zakrojonym! i OWO! r~cyjne ~ wykładowe ... asystowaliś- wych, opartej na jego własnych ide
cnymi pracami badawczo - naUko-I my prz.y y.ab!~gach do.~vviadczRlnych ach, gdzie starał się wyzyskać zdo: wymi, a to wszystko znowu z pl"aCą wykon~"".vanych prze'Z' młodych leka bycze i doświadczenia Zwiąlku Raspołeczną. ~czytami, prel:K.Cja~i i rzy juź. nie tyJl.::o . poprawnie, ale z dzieckiego w d:ziedzjnie walki z chą
ł t, d. Zostarue to za-pewme ~a)cm-. pravldzlwą ma(,3tl'lą.
robami zawodowymi. UtwoI"zone zo
! nicą profesora. którego jedynym ma
Niczego l)!'7.ed nami nie ukrywano stały po raz pienvstZy w PolSce przy
Kongres d,okona krytycznego !ll'~e
rzeniem jest, aby doba licz.yla przy wszystko .stało otworem. wszyscy sht choonie dla l'obotników zalj'ud,nioglądu dotychczasowego stanu naUKI
najmniej... 36 god'Uin.
żyli doświadczeniem :i radą.
nych w niebezpiecznych działach,
polskiej zarówno pod względem jej i
osiągnięć, ja.k i form orąnizacy;i- I
* ,.. ~
A fabryki? Wspaniałe. nowoClZes- narażonych na pylicę i zatrucia, ul1ych. Kongres wydobędzie z nauki
P.ozmawLamy 'l. prof. Paluchem w ne zakiady pracy odpowiadające doskonalono opiekę nad mbdoclapolskiej jej postępowe tradycje, will
,
"
. • P ' W57.eLltim wymogom higieny! Wsze- nymi ,robotnikami. PoliklinU,.u podJego gul\;>inecle - pracov,'lU \li
an- ! . , . . ,
: . jęła szereg nowych problemow, jak
żac
i dążeniami
Polskit
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np. 'Zw' czarne zy a (IW szcz'ego me
kic postępowe siły polskiej nauki, graJI]- lIas. gormc)' - towarzysze pracy, W,ktara Ma,,·kl/?wh.
sor opowiada o ;:;wej niedawnej po.. blycz•. e ~O.n l,m L I ,wre~.zcl~ to, u pracujących kobiet. zawodowych
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dróży do Zwią1:ku Radz.jecki~go. :,,16 I co cecllUJe ka,zdy odcmek ZYCla w chorób skórnych itd.
·wi żvwo i z przejęciem. Nie ma w i Zw·!,ą,'zku Radz~eckim - teoria i pra I Prof. dr Paluch jest przy 1dadem
nim," w jego $Yl.wetce i spoo.<>bie by ktyka stan?:vią tam jedną a~ero~e~ n?wego typu u czoneg.o , ktt1reg? 50cia nic z pI"l}':!lQwio'\,\·ego .,'!.a&uszo- w,,!ną całosc: słuz,acą CzłOW1CKOWl l cJalis~yczny styl pracy ?l:ze:/aVJla
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podnoszącą Jego zycie na coraz to S'lę rue tylko W dZlulalnoscl zawonego nau k owcn'. p::nV18 a g osem
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d . e . l'·
CJ , .
.. •
•
•••
,wy7.szy poziom,
), a e
w stosunkach z młoBieleJl)ey z da;leka nowoczel\ny I teInie, zajmujące. parter
gmach'I.\ tdogów .. Znai.duje si,ę tu ró\:n~e7, .' ,
25
wym,
su"e~tjiwn.lll1,
pe!n.!>l1
ener
'
.
.
<!zleżą, jako rektora i wykładowcy,
gmach na ul. Gdaiu'lkdej t.o Bibliote .Je&t ich trzy, f'lenvsza ~ ogóln:J, wła;;na mtro1.tgatornm, zatrlldmaJ~
Z tema:o,w ogo~nyc~ prtl~ChOOZlmy czy ze współtowarzyszami pracy.
ka Miej/!lka, która nr.reszcie xmieni przeznaczona. dla' młodzieży sz,k olnej ea , 'Idllrunastu pra{!owników i przy- gH i enluz;uzmu, czujemy. i.e przePracą swą l1:dobył sobie uznanie
ła. swa siedzibi} i po lat.ach ciężldej i .\'k ademklriej, dJ'ugn lUlukowa - ' s\larzaj:j.ra miastu :) milionów zło żywa to w,."?:~·stko powtórnie. że jest na bardZIeJ osobIste. Zadajemy proi
i ucią~liwej Itracy w starej ruderze ella Ilrac.owników naukowych i trze, tych, ro;:znie (),,,zc7.(~dno':"ci.
Op.ra \.... a mu bliskie wszystk.o, co dotyazy wa PaluchoV\1 stereoty.powe pytanie: - Polski Ludowej, Prof. dr PaJnch zo'
przy ul. Andrzeja przeprOlvadziła się cia - spec.jalnl!, dla czasopism bi<" jednej ksif-liki ko.;ztuje bibłil>tekę za lunków J)r;:lcy i życia robotnika.
nad czym pracuje obecn~e i jakie ma stał laureatem Państwowej Nagr{)dy
nit nowe locum.
żącycłt.
, ledwie 50 zl, zamiast 350, tj. ceny,
zamierzenia na przyszłość?
Naukow~i i reklorem Akademii Lel'rzekraczl\my P.l'Óg g'macbu, który
Każda z sal zawiera' ponad 20 ,;00 i którą bil>l'll normalnie introligato- St.opień rozwoju higieny pracy
karskiej,
"ledawno wstał oddany do użyt.ku lików, na każdym lampa elt".ktryczn<l.1 rzy.
: \\' ZSRR - mówi profesor - .iest
- Prowadzimy obecnie - mówi
!J, K.)
publiczn;ości. Jeszcze ldlkanaście dni tl\:k, że można pracować ??~kon~le W siedmiu dużych s.\laeh znajdu- tak wysoki. że ni-c da si~ porównać profesor - dalsz.e badania nad zatemu trwały tu gorączkowe prace \\ leczo~e".', wz~rowl!' cZyst08c, dosKo ją się pOllkladłme na nowoczesnych, i'.. naszymi dotychczaso'iV)'mi, :l pC'7.e truciami zawodowymi w poszczegól- !
,
,żelaznych pólkach k<iliążki. Okna !Ją
:nad O!!tatco;mym "wyszlifowaniem" nałt" os'vletlel1;t~ e1z1em~e:.
nych gałęziach przemysłu. Cncemy
całośd na dzień otwarcia. Froterowa
Obak .(·zy~,e-lnl - pa;.?l katalo~o tu o..,;z,klone specjalnymi szybami cież już doś(~ poważnymi o3iągnię
nie podłóg, wykładame korytarzy wy, Za\\"ICrnJą.cy. około .)})Okatalogo~v chnmiąc) mi, k'llią*ki przed działa ciami w kraju. czy w którSll'lŚ z in tlaopatr-z.yć nasz przemysł w naprav.
eł10dnikam i etc,
-, OW~~ dwuduesŁoletlllej Ilracy bl- niem pn~,m ieni 8łonec ... nych. W każ- l1ych państw demokracji ludowej, dę skuteczne mask'j przeciwpyłowe .•
Dziś wn,ętrze, ~maehll lśni się czy· bhotek1.
.
.' .
• dej sali _ maleńka windl!, którą nie mÓ....,riąc, na,turaln,ie. o kapltal1- Zamiary na pril·Yszłość? - O bar-I
atością. BIałe SCła.ny nabrały .. !ute'l!
N l~ zallomrulluo row~lez Q bufeCie! ks.iążki ,', edruja z pllrtel'u na piętra
stycz.nym Zachodzie, ~dzie prak1 ycz dzo rozległe. Więc najpierw utwo$y~ośel", d~ięki ,d!brzymiej
11o~c~ w ktory~n "prz.E\g-łodzeDl" będ~. m(}~h i z powrOJt.em. światła, jwka. wpada ;przez gęstą SICC za ł\lewlelką OpłlltlJ. Z'llSpokOIC głod.
nie higiena pracy nie :i$tnieje, a spo rzenie specjalnej Kliniki Chorób Za
"kien.
Pierwsze pięt!'o zajmują biblioteki,
Na drugim piętrze mieści si~ spe- radyczne jej objawy maja charakter wodowych, jako datszego ogniwa na
Imponująco przedsta.wi';, się cZY'ekretariat, dział zakupów, dział ka- cjalna sala odczytowa, mogąca po"dobroc:z.ynno - ch.arytatyw- 1.\kowo _ badawczego w Lakres~e
mieścić Ilonad 100 osób. Tu ,..<ię będą akCji
o;lbywaly konferencje fachowe per- nej", zależnej od humoru tego czy zwa.!czania chorób zawodowych, (Za
daniem tej placów'ki. byłoby zajmo I
sonelu bibliotek miej<llrich oraz zebra innego "wladcy" trustu,
nia bibliotekarzy z terenu całego wowanie się chorobami płnt;. powst.aTo, co Związek Radzi€cki w dziejewód... twa. Znajrl.uje się tu również
łymi przy pracy W pyle orilZ zatru
fortepian - Il'1'zewiduje się bowiem dzinle organizacji służby zdro'wia w ciami przemysłowymi), Dalej - urównież urz~dz.anje koncertów, orl- przemyśle i badań z zakte~u higieczytów,
wiec;,r:oxó\\'
dyskusyjnych. ny pracy oSiągnął, jest je&Z<.'Ze dla tworzenie w Łodzi Instytu~u >Medy,
cyny Pracy, takiego, jakich s'edem
Ściany sali #astawhme S,! gablotanas w:r.orem niedościgłym. Uzyskami. w ktcln'ch będą stilJe wystawy
posiada ZSRR. Podstawowe ~lemen
no nieosiągalne w żadnym lnnym
dydaktyczne staryrh druhów, '
ty tego Instyt1.\tu zostały już zbudo
kraju wyniki i rorzmach, który z
Krót.lw mówial' - możemv być du
wane, ale wymagają uzup<:,in:eń i
gruntu przcksr,dałcil życie i pracę lu
, mni z mw,'ego gmachu bibliotdd,
roz.5'leI"Zenia, .Jest to koniecznosć wy
gmachu, który jest lllljnowt1czcśniej· dzi 2'-atrudn:ol1ych w przemyśle, nie
szym w Pol~p, w)'bndow:mym we- mówiąc już o osiągn.i~dachtypowo rosła z coraz inf.ensy-vmje,isL':!go uprzemysJowiania krajU, którego poI dług potrzi!b zl!.równo ('zytelnikn jak
naukowych, które wzbo/!aciły i uszazególne ośrodki wymag9.ją WyI i
pracownik~1. W""tarczy Oll na 0I koło 20 la l, a później Łódź będzi~ wielokrotniły wiedtzę o samej pra- szk:oleiua i dostarczenia kadr lek a- ]UZ[;.,'.f1 GORALCZYK, członek
cy
człowieka
o
nowe
.i.
trwałe
wari myślała. o "dohudowJe,' jakiegoś
ri1.y speCjalistów z zakresu higieny dzielni PToddcyjnej Ul Jrojslanicacl!'
skrzydła.
tości.
pracy i centralnego kiero'Nnictwa zOTg(i1lizOl~'allej przez !~obiety pO~{). sie_
r jeszcze jedno: Bibliot.eka posiaJest to d{)fobęk ~mzeogronmy. wy
w przygotowywaniu nowych metod T(I(bkjpgo, ,,lJprmąlzrr", c;y jej córka,
dy
da .obec~ie 16 ~ilii, podczas
p~zed niki 32-1etniej pracy, zaCiętej walK/'ysif/, Qprmol/.'ula jak należy "elemM_
WOlną lIczyła. Jch zaledyv!e 9, śWJa.d- ki {) postęp :i socjalizm w medycy· badawczych. .j; ~ *
czy to o duzym wzrOScIEt czytelnIe- ,
.
, .
Powo.jenny
dorobek
naukOWo-ba
tarz". - M,.śmy nie mieli wkich wa• .
.'
.
.,
• twa wśród mas p.raC\llQcych naSz.e- me. ,,!,SZYSC~ wie~y, co t{) są ,,~lę<:lO
1#.4~~ 'fó .Ri~łml" u~ąd~ph łI!1lprzem eslOneJ do nOWGlo S1tI(lChu B,bhoUlki go miasta...
,.
latkJ:' !radZieckieJ gospodarki, ale dawczy prof. Palucha jest napraw- flmkóu: ~o zdob~lL'{lllia u'iedz;y i nauki
" 'Miejskiej,_
W. M •. mało kto wie, że oook n'ieh lstnieją dę imponujący, 23. wYda,ne. pr.ace z' - mmm ob. GoRALCZ} ~
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Na
scenIe
Państw. Teatru Powszechnego w
---------------------.....;-_.-

IE
(sztuka w 5-ciu

odsłonach

Ił przymaniu Nagród S/(Llin(/w,~kich za wybitne prace tv d:z:iedzinie literatury
i utuki za TO'k 1949. S:z:e.<llilstr, llagrodami od:Z:/WCZO'110 dzieła prozy artystYCJInej.
;;;; q lIo'lIród przywwlO w rl-:;;edulI;p 11oezji, 19 - tv dziedzinie twórczości mUJ:Yc:;,
nei, 13 - tv (l:z;ied,inie 1IU11llrMwa, 6 - u: dziedrinie rzeźb,., 7 - w d:.ied:i.nU!
ar~hi.t.eJctllry. C,dy SZPl'eg ltIl;:ród ZOSUl~ rÓlmież przyznany Ul dziedzinie filmów

CY«

i

i

!!!

arty~'yczlI)'clr i szll/l.i t"'llral/lO'.dramat 'Gnej.

.....

Zwn;e,'=c;;(I/l1 .'· l'olliiej piękny wier~;;. jednegO' :. laurelów wIte j\agrod
SwlillO'wskich - =no/lf;!lio prIJ7oilro radzieclriego,wybiwl?go drm/wtw'ga (a~tMa
~zlllki "HarTy Smith OOh-rVlm Amer)'kf') i PO'P!y, KOVSTANTEGO SDłONOTf A

i

~

z epilogiem - Leona .Kruczkowskiego)

~

Czy rzeczywiście prof. Sonnen- gicznych, atomowych czy wodoro- podobało się uczynić Iz: Ruth boha- ~
bruch me ma z nim rric wS:łólnego? wYth...
terkę t. rz.w. pozytywną, wydaje się.!
To mu się tylko tak wydaje,. ZłudOto, do ezego prowadzi posta.wa jri; nie powinien ki "skazyw,1ć" na f:i
na, bardzo złudna jest jego dewiza: bierności i zachowawstwa. odżegny- śmierć w Ravensbruk, lec]. zamiast ~
"Ja służę nauce. Tylko i Vl-yłączn'ie wania się od "polityki" i szukania albo obok Heiniego pozostawlć w e- ~
_ nauce. Chcę jej słuiyć najlepiej, ratunku w t. zw... czystej", "derwa- pilOgll jako łączniC'7...kę między sta- ~
Jak unU.mI. Reszta' mnie nie I)bcho- nej od rzeczywistości życiowej nau- rym, a nowym pokoleniem. ,'<l któ- lt
dzi". A właśnie ta "reszta" jest bar ee. Postawa ta jest typowa nie tył- rym - po odpowjedniej reedukcjL - t:
dzo ważna, Chcąc bowiem czy nie ko llIa uczonego z Getyngi: cały sze będzie się opierała przyszłość odro- t
chcąc, prof. Sonnenhruch służy prze reg rÓ'mych za<,hOllnich Sonnenbnt dzonych Niemiec.
:li
deż znienaWidzonemu pono przetZ chów niemieckich. angielskich, fran
"Sztuka Kruczkowskiego porywa ~
siebie Hitlerowi. Właśnie prz~~ swą cuskich, a zwłaszcza - a,merykań- - jak to ~a2IDaczył w swej impresji 5
biernoś&, przez izolowanie siebie od skich, przyjmując ją - zamienia się teatralnej p, t. "W oczach Niemca"!!
wszelltiej "polityki", prz€'Z uchyla- w łaja1nych sługusów kapitalizmu i Stefan Heyman - nie tylko od słro- i
nie sic od moralnej wspólodpowie- imperializmu.
ny politycznej, ale też od strony luck i
dzialności za barbarzyństwa, popeIProfesor Sonnenbruch jednak - kiej". Ta strona "ludzka" polega n~i
niane przez faszyzm na narodzie i to jest optymistycznym wydźwię- tym, że autorowi udało si<: zarys 0- 5
niemieckim i narodach
Etlropy, kiem sztuki - rewidUje swoją fał- wać szereg żywych i prawdziwych ~
przez lojalne wypełnianie obowiąz- szywą
postawę
mieszczańskiego bohaterów. Jak wygląda
oddanie i:!
ków wobec "nauki".
,.przyzwoitego człowieka". Pod wpły tych cech .,Niemców" \na scenie i
UC7.ony z Getyngi załamuje ręce wem celnych argumentów Petersa łódzkiego PallStwowego Teatru Po- ~
nad upadkiem narodu niemi~ćkiego, rozbraja się z oportunistycznej sko- wszechnego?
:!l
a cóż zrobił. aby temu upadkowi rupy ,.dumnej samotności, aby tylPrzede wszystkim na uwagę zaprzeciwdziałać? Nic. Nie zdołał na- ko przetrwać do innych, l~pszych sługuje doskonała kreaCja .:ubilata ~
wet rz.apobiedz upadkowi w ramach czasów" i zaczyna walczyć aktyw- Karola Adwentowicza. Znakomity;'
własnej rodziny. Uważa za ..najwię nie o to, aby te inne lepsze ('2.asy artysta wczuł się, jak to się mówi,
kszą hańbę", iż syn jego Willy. pra jak naj prędzej w Niemczech nasta- bez reszty w głęboko ludzka postać ~
cuje w gestapo. a przecież nawet pal ły. W epilogu sztuki oglądamy już prof. Sonnenbrucha, oddając wybor- ~
cem nie kiwnął. kiedy do tej podłej znakomitego uczonego z Getyngi ja- nie duchową r<YLter~ę i prz€;'11:a.nę ui nikczemnej slużby mlod:>, Sonnen- ko ś\v;adomego bojownika o nowe czonego z GetyngI z tchol'zl!wego ~
bruch zac-zął zapra\\riać
sic w o!'!!:a- Niemcy, Niemcy, których aęby - sobka mieszczailskiego w bn·'.)·... nika ~
~
,
nizacji "Hitlerjugend". 'Pras;ni:: ..0- wbrew imperialistycznym zakusom o postęp j demokracjQ,
ca1i& w sobie wszystko, er, l"st spo- kapitalistów anglosaskich - buduHGn~'yk B::Jrow~ki bardzo dobrze !!l
niewierane i wypędzone z iyc:a". a je i stawią rewolucyjna klasa robot odlwonzył postać szc·zutego prz.. z fa- ~
nie stara się bynajmniej ",,,'ph'nąć nicza Niemieckiej Republiki Demo- szyzm, walczącego nieugięeie z ter- ~
i oddziałać. je81: chodz' .. 0 pr~ccho- kratycznej.
rorem hitlerowskim komunisty Pe- ~
wanie najw~ ższ\'ch dóbr ]Udlkoścj"
Słabością sztuki Kruczkowskiego tcr.sa. Peters w jego jnterpr€tacjl!
- na ilWą szowini~ YClnie i naciona p. t. ,.Niemcy" jest - jak to wytknię stat się naprawdę żywym ~:rrnie- ~
listycznie usposobiona żonę I ;esz- to v. jC2'dnej rz. recenzji - iż Z całej niem dla idącego niewłaści\.~-ą drogą
cze bardziej za iadlą hltlerówkr: - rodziny &l1nenbruchó-,," do w:l1ki o starego Sonnenbrucha.
i
syllOwę Liesel. .Te~t niby ..wp,.;:o na- ideały postępu staje tylko jeden czło
Irena Eichleró\Vna iako Ruth Son- ~ •
stawiony wobec reżimu hitl.;!row- wiek ..,.., .rzgrzybiały starzec, mojący nenbruch czarowała wdziękiem i u- ii!
sklego". a jednak, gdy nadel:lzie mo kilka lat życia jeszcze przed sobą l rodą,
I"
m/łnt próby - uchyli się tchórzU- to właśnie ten jedyny "uczciw\' NieW pozostałych rolach wyróżnili
wie od udzielenia pomocy ,;:.biegowi miec", o którym już i tak widzleli~z oboo;u koncentracyjnego. prześla- my z końca l'ztuki, że przejrzał".
się: p~ede wszYi'tkim - Aldona Ja- iii
dowanemu przez faszyzm swemu b.
Co pr~wda w epilogu "Niemców" siflska jako wierrz.ąca niezachwianie ~
uczniowi.
współpracownikowi
i występuje przedstawiciel nowej mlo w ruehre.ra "matrona hitler~)\"Ska", ~
przyjacielowi - Peter::owi. I wresz.1 dzieży niemieckiej. Heini Hoppe, syn Ce1ina !Klimczak jako Liesel Sonnen
cie. jeśli chodzi o służbe "tylko i .,uczciwego woźnego" wliwersytetu brl1ch, lK!rdz.iej jeS!l:Cle ne.wet ni'Ż i!!
wyłącznie nauce" - nawet, gdy u- w Getyndze, który. aby przetrwać
li!
świadomiony przez Petersa. !Zdaje so wojnę : ..dla dobra żony i dzieci") teściowa zaawansowana w zacie- ~
bie sprawę. iż jego metody transplan dość gorliwie pełni oprawcze obo- kłości faszystowskie.i hitlerówka,
tacji tkanek są wykorzystane prrz.erz wiązki żandarma hitlerowsk:ego w Olga Bielska jako lMadka. kapryś- il
armię Hitlera i stosowane w ce- t. zw. Generalnej Gubernii, leCZ Hei na kochanka gestapowca W~lly Son- I
lach zhrodniczych na t. zw. króli- ni jest tu postacią dość 'ztucznie
i
kach do:wiadcz.a1nych z obozów wmontow~n~,
• '.
nenbl'ucha, MieCZYSław Piotl'owski ł
koncentracyjnych,
pto!. Sonnen- . Za~trzeze:lla. rownlez bujzą dzie- - jako Juryś, kumoter hHlerow- f
bruch znajduje na to jedną odpo- Je Ruth. corkl prof. Sonnenbl'ucha,· ski ch żandarmów oraz Wna Gry- ~
\lJ'ied:i:: ..To nic mOja rzecz, tO' mnie Ruth, arty~tka - kosmopoJi!ka, któ- • ..
. .
nic nie obchodzi, .. nauka .iest, jak 0- rą \\-łaśc..iwie nie wiele obchodzi 10. w~l~ka Jako paUl SoC'rensen.
t
brót ziemi: nie u~ a,le nigdy". Nie co robią jej rodacy hitl<:rowcy,
Rei '. ena Iren' Grywi~kiej - ł'
"ustaje". rhoeby miała. na celu przy która poSiada .,własną" mOl'alność. stamnna. D<'koraC'ie Zoili Węgierkogotowanie zbrodni. przeciw ludz- opartą .na z.~ad.ach kaprysu 1 moc- wei _ .. jubileu ·zow<:". Dawno takiej ł
kości: olcrutnYl'h zabiegów "doświad nego uzywanla zycia - ratuje życie'
, .'
.
• ~
c.za.lnych" na więźniach ka.eetó\v, pre prześladowanemu antyfa:zVśc!e Pe- oprawy dekoraCyjneJ me ogJ.ąda1dś-!l!:
paro'lvaniu 'mierclonOŚnycb lJocis- ter"o vi i ginie za to w obozie kon- my na cenie Teatru Pow;:;l'.eclmego. ~
ków \'-1. czy V-2. bomb baklerlolo centracyjnym. Skoro więc autorowj
STEFĄN STEFAN Kl.
i

i

I

'Znakomity artysta, Karol Adwentawic::,
'jubileuszem prO'/. SO'lrnenbruclla obc11O_
d :z:i 55-l ecie SPAle)· pracy na scenach te
(Itrów PO'lskich.
.. • •
•,Dla nas, Niemców, którzyśmy
uczciwie walczYli z faszyzmem, a te
raz walczymy o nasz demokratyczny
rozwój - pisał z okazji bei:liilskiej
prapremiery "Niemców" Kruczkow
skiego Stefan Heyman. niemiecki an
tyfaszysta, który 3pędził 12 lat w hi
tlerowskich więz.ieniach i obozach
koncentracyjnych - jest coś bolesne
go i zawstydzającego w tym, że to
ipolski pisarz pierwszy raz tak pra.w
dziwie ukazuje Niemców:lO okresu
hitlerowskiego."
Jakich to Niemców z okresu hitle
rowskiego ukazuje tak :prawdziwie
w swej sztuce Kmcrzkowski? Rewolucyjnych bojowników niemieckiej
klasy robotniczej, reprezentujących
tradycje
"Czerwonego
Frontu".
współtowarzyszy Ernesta. Thaelmanna :L Wilhelma Piecka?
Nie, w "Niemcach" nie znajdz.iemy przedstawicieli niemieckiego pro
leiariatu, walcrzącego bohatersko o
wyzwolenie społecznI': komunista
Joachim Peters je;t ul ligentem, in
teligenckim libera/cm. który dopie
ro w okresie ludobójczej awantury
wojennej hitleryrzmu przeszedł na le
wą stronę barykady. Dlatego ... łaticiwszym może jest nie polski, ale
niemiecki tytuł sztuki (wystawionej
w berlińskim "Deutschei! Theatcr")
..Die Sonnenbruchs" - "Sonnenbru
chowie".
Leon Kruczkowski pokusił się wIa
śnie w swym
skon;:;truowanym na
bazie głębokiego realizmu i odznaczającym się dużą siłą artystycznego wyrazu dramacie - o t:>tzed~ta
wie nie dziejów niemieckiej i~1tc};gen
cji mieszczańskiej, Sonnenbruchów
- "przyzwoitych ludzi", którzy widząc hitlerowskie zło nie walczą
fl nim, lecz "odgradzają się dumnie"
od szalel'lstw fuehrera,' przymykają
oczy na barbarzyństwa SA. SS i SD.
chowają głowy w piasek, aby tylko
,.przetrwać...

i

zachować

n;ljwyżS7..ę

W' tych dniach apubliTtowanO' w Moskwie uchwałę Rady MinisU'(}rv ZSRR
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Kino na

wieś

"KINO PRZYJECHALO'" - oto hasło, które wywołuje niemal e
poruslenie na spragnionej rozrywki kulturalnej, wsi polskiej.
Doceniając te wymagania i potrzeby kulturalne naszej ludności
wiej;:.kiej Dyr. Rozpowszechniania Filmów coraz bardziej rozszerza i
uliprawnia działalność kin objazdowych. Ponieważ i w tej dziedzinie
wzorujemy się i korzystamy z przebogatych do;;wiadczeń Związku Radzieckiego - poiylpczne będzie zapozna(~ na zych czytelników z' działalnością radzieckiego kina objazdowego.
Oto opowiadanie o pracy wiejskich kinomechaników - wybitnego agitatora i propagandysty, zamieszczone w jednym z numerów "Li·
teralurnej Gazety, związane 7. odbywającymi się dziś w Związku Radzieckim wyborami do Rądy Najwyższej ZSRR.

Wiec w Kanadzie
Wszed)em. Widzę z trybuny salę
Sala mi w twarz zionęla wojną,
Ciszą lec-6 złą i niespokojną,
Tą, ('o z pierwszym się rwie wystrzał~m.
.Testesmy już przygotowani,
Ze ci, rozparci w pierwszych rzędach.
Gwizdaniem nas tu witać będą
N a znak, że chcą żyć w wojnie z namI.
Tuż, tuż, o kroki dwa - to ci!
Widzę ich, siedzą w rzędach t.rzech,
Są młodzi, syci, hardzi, źli,
Płaszcze, do żucia guma, śmiech,
W kieszeniach ręce, zęby wilcze
Szeregi założonych nóg ...
Więc oto tak wygląda wróg!
A dalej - C'l.arna sala milczy."
Czyż jestem na tej sali sam?
Nic, przyjaciele tutaj są,
Jest ich tu t~'siąc, setek sto,
Le(:z siedzą dalej, siedzą tam.
Tak bardzo pragnę ich widoku,
Tak bardzo chcę ich ujrzeć stąd,
Chcę d()stać uśmiech w brata wzrokul
LeC'l. siedzą dalej, w gęstym mroku •
Gdy w twarz mi kllrz~' pierwszy rząd.
,,sparzą mnie" myślę. prosty ('złek,
Krok naprzód - i zaczynam mowę.
Nie, to nie mowa! raczej bieg,
To raczej atak, szturm bojowy!
Mówię: Stalingrad, Stalin, RosjaCisza w tych rzędach trzech wyniosła,
Wtem lekki szmer, gdzieś w tyle, tam...
I zanim czas pOluyślec mam,
Tuż za milczącym trzecim :rzędem~
Jak powódź niewstrzymanym pędem.
Jakby się zawaliła góra,
Zrywa się nagle okrzyk: "hurra',,!
Już pewnie północ, m()7.e dalej,
A wiec się ciągle jeszcze ciągnie
I cała sala śpiewa zgodnie, .
Tak lekko teraz piersiom w sali!
I milC'l.ą ci z trzech pierwszych zzędów.
Ni pary z gęby, cicho, głucho,
l\-tilczą, bo będzie z nimi krucho.
Mi1C'llą już kilkla 'godzin z :rzedu!
Konie<!? Koniec je~t niebywale
Prosty i jasny: teraz, gdy
Grożą nam czasem wojną d,
J a przypominam sobie salę.
Salę!

Nie pierwsze :rzędy trzy.

•

Tłum.

M,

DOUI9S~

rzviechało!
I

?mie~znie skrę<!onyc~l, warkoczykach. iniey. .Fl'ancu,zoVo'

- "rraktorzystkl! ,IlK 'Pasza Angelina" - odpowiada odważnie zaczer'\vienioT13 dziewczynka.
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llych mówiac o swoich zamial'ach na

p~ziękowa~" ~ecz' przeglądów filmowych C"l.ęsto wyświe
tIa sip. dodatkowo gazetkę świetlną

odmówll. MU31 pl'zeClez urZądZ1C .lesz
cze jeden SCalI:; w ~,tlsiednim kołchozic. :\1a (io plzebycia długą i ciężką
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.A\lekSa,·ndel' Fra, ncuzow ptacu.ie już
1.2 lat jako rejonowy kinomechanik.
W dagu tych lat zdob ... ł sobie opinię
najlepszego 'l'acownik~ a 'ednocześ, doskonałe'~o
p agltatOl'a
.
J I, pl'0!1 U mc
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zn~Jomoscl;l rzeczy za lora g o~ w co
dZHmnych ~pra.wach p"odukc YJI1Y:-h,
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~Wla o l'le zapahło ~ię a na białYll1
ekranie ~Ika;uja sie "ob'ecnmll ao'brz"

dobra ludzkoścI... dla inny~h, lep" , I ~. "t,' ,d . J b d
J
•
-.
:".
"
szych czasów".
P~(ZI;: gZloOtSlcl"kl'~e \.,cl~'k~ual:~e'l"la Ilaęucęz'~"C'lh~
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profesor Sonnenbruch :z. Getyngi. od
cą, Jedyme bOWiem od Ich praco\ntoś
1 111, tory ;;.koii':;,ył opo',dadanie o
ąuwa,iąc bulelItę ulubionego koniaci. g-oriiwo~ci i pilno.<ei ;;aleiy Ul"Zl'"Prawdziwym człowieku" - lotniku
ku Henessy, który pochodZi z okupo
czywj~tnicn!e tyl:h zamiarów.
bohaterze .Mieresieiewic rozpoczyna
wanej przez hitlerowcó\Y l"rancjl •
'!
łI
'al" l l
cpowiadanie o w~paniałej uracy przy
..Nie chcę mieć z tym nic w'ipólne'-"'" Cl:y: IllIO(~' (':?,p w .l ;:~m,{o zbiorze pszenicy dwojg:) mie,iscowych
\ 'lek
kn'Ju
bu'/'zllaZ\·]nvm.
moze
po.,prawdziwych" llldzl', t'"l,~,M1on·11I'ko''''
go".
.
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. .
"vu"
"
POWyższy gest uważa prof. Sonnen
\ncdZlec:
".la bC{!ę ". prz~'~złO:;Cl t)'m
-kołchoźników. Robi to bardzo ~i1n.:>
bruch za przej a \' "wego .,ruchu 0Fra'ncuzow zaha~nDwał ~asz~:nę lIo kte jak na przykład nie mlet' pra- a tym 1" .. , Oczywi~('i~, 7.1' nle. ::-'ie7.awrażenie. 'Wspaniały czyn bohatera
poru" przeciw hitleryzmowi. Nie ic~t prze~. klub.~m. ozdoblO~:,n.n n:flj)~aml z wa ,od:lychać, . u~mi~~hać .,ie luIJ .~o leżnie howiem od $\\'t () i:ctenia _
powieści Polewoja .lak gdyb~' się Zf',.'I
to gest - jedyny. Znakom:ty nau- l V~a!,Jl .zbllr.:lj, ·rep. SJP wy?orow do chac. A. przeclez .m lhony, cale U11l10- zostanie parobkiem na fel:mie.
polepom w świadomości widzów z ctviI1&m
kowiec z Getyngi nie chce np. brać • ~Jwyz~"'J Ha?y ZSRR. \\ I}lll:kach ny ludZI ,~h1.l~~ch l .~nl~dy~h w A11\e~y waczem ulic, sprzedawcą '\V sklepiku
ludzi zajętych !>}'zy pracy 11a roii.
udziału w zjazdach uczonych TlE' 1e- I nml!:" ;;I~' (!dbyc dW<l ~e~nse - ~e<l:en I ce, Angol;" ,1: r~nc,]1 I mnych pan- albo _ zwykłym ~7.erego''I'}'l11 wielrenach krajo,'w, zagrabionych pl,'zez ł dla U(,Z!~C,'f-J ';I~ mlo~zl~ZY, dmgl dla t ~t.wach KUPlt<.llIstJ,'cznY<'h Sil pozba- kiei armii bezrobotnych". I FrancuA oto w s'zkole kołchozu "CZel"lVOfuehrera, w~'rażając również w ten II dorosłych
mles~kancow
kolSho~u. WlOll~ tegu prawa.
,
, zow czyta y,!yjątki z listów a.mel'Y'kań
ny" po ukończeniu porannego seansu.
spo'sób, iż ,nie ma nic wspólnego z Chlopey po'lllagah Tozładowywac Clę"Klm <'hCt;;z 'zo"tac w przyszłos "kich bezrobotnych,
na którym zademoll<;trowanQ "Młodą
hitleryzme~".
żarówkę. Fi'ancuzo,,, z uśmie("hem ob ci 1" ...... zapytuje FranC'llZOW kr~rq;o
Gwall.'dię", filmowa gazetka opOWiada
~el'wował, z jaką ostrożnoHei~ i pie- ehłopc~. 'fen zażenowany usiłuje. cno
... Głuchy mrok panował nł! dwon;e,
np.
dowiedział się, że kołchoz o 'p racy młodzieży szkolnej, która się
Gdy
tyzmem nieśli oni okrągłe .pudełka z wać się za pl~cami kolegów. Lecz ktoś kiedy Francuzow skończył drugi sewYl'óżniła przy zbieraniu popiołu do
odpowia7Ja: "On będzie Mirzuri- ans - rozmowę. śnieg kłębU się we ,ve '~'i Dorki postanowi. zastosować użyźniauia gleby. I warto było wi~
Kronika kulturalna częściami filmu do sali klubowej. inny
)lłodoz,mian,
natychmiaHt
wypisał
zanem", - A ty? - zapytuje z kolei mgle i rozpoczęła. si\, zawieja. "Prze
.~.
*
Wreszcic światło zgasło i l'OZpOCzę Francuzow dziew~LY'nę o d ""ócit , nocujcie u na.;;." - namawiali kołcno pbtrzeb()waniE. na Jn'ótkome!;rażowy dzieć dumę tych dzieci.
,.
łtt $Cię opowiadanie, ta.k nieprawdopu
film do1mmentarny, poświęcony tej
Zdawało im s.ię, źe to właiinie <mi
Oddział Polskie~o
Towarzystwa dobne, a ta:k naturalne w tym kra '11,
,sprawie tak intere~ującej kołchoźni- Sf! bohaterami filmu.
Krajoznawczego \~.. Pulawach. przy po opc>wiadaniD o 10SiaCh zwykłej kobie
p?-l-cfu lVIinistCl;'3t'-a Kul.tmy i Sztu~ ty l'adzieckiej, ),,-tÓl'!\ zostaje delega·'ków. Po ~końcwnym seansie zapro- Śmiało rzec można, że w rej<mi'i'
ki: łJO yzyskamu kr,edytow au wła.dz tltnt rZl).du.
'szony agronom wygłosił f.ktualny re ~zydłowskim kino bierze czynny umielskich, orzystanll dO' Uluchomwdział w pracach kołchozowych. Obferat.
r.ia 'miE'j~cowego -MlIzelllll H('g'ional-I }<'jhn "Członek Rlądu" nic nie h'afite plon~r są wynikiem prac~' kołnego. Muzeum znajdzie l'zdciowc f)O ci ze swej aktuall1o~ci, cieszy i WZl~uW innym kołchozie prawa pl ~e- choźników, a w plonach trch Tlut :rów
1l.licszczenie w dawnym palacu CzaJ'-13z~ każdego, zw ~a, "zeza obecnie, w
ehowywanill nMion nie była załat~ niei swój shomny udział wysiłek
toryskich. zajmowanym przez Pali- drll?~h. p0J?!·zedzł1.1ą.c.ych wy~)ory do
wiona jak nll·leży. Na ieden z pokazó\v jJl'acowitego mechanika kinoweg<l.
stwo\o\"Y 11lst • 'auk Go~p. Wjej~k'l Na. wyzizeJ Rady, kIedy !\etkl plaCl1Fmneu'l.ow pl'zywiózł kronikQ ,;Właś A.Jeksanrh'a Fra.n<.'11Zowa.
Ekspónat~· będl~ oh"jmowały stroje jąey<,h prostyc~ ~ l:czciwyeh.ludzi, jak
ciwe pl'zechowywanie nasion -'- g"n
W chwili obeollej Francuzo\\', Jak
ludowe, dokumenty dotycząl:e budo\\' b( haterka wy~wllnl>lljego flll1IU, starancj~ dobl'ych zbioró'w", która wyja zresztą i inni kinonw{!hanicy re.iono nictVI'a, przedmioty ,;ztuki ludowej ,iIi ;;;ię delogatami do Najwyż·zej Raśniła kołchoźnikom, jak nalel:y' prze- \\i przeżywa gOJ'~ce chwile. Wraz J,
dział prehistoryczny oraz zhiory do {,y ZSRR.
chowywaE
na ·iona.
kierownikiem rcjonowego oddziału kI
kumentó:, i druków, 7:',\·ii!'zaf!.Ycl: t;e"W. zystko mote osiągnac człowic'l(
F ,.
.
d
1ł ' .
nofikacji, N. S:\w1J~zkil1el1l, l'o;mramatyczme z,. Puławami l KazlIlne' \, na:!zym pallstwie" _ m6wił Fran, :,lIlcuz.o~v ~le za ~~'a ,a :~ę .11"- co 'ał on wielki plan !il'łl(,;, af,-it<v·yjrzem nad WIsłą.
l'llZOW. gdy się znó,\' ':wiatło ukazało
dyme .11d~)e.attlem tak zwan~o,o P?-llle j wśród wybor('ów radZieckich.
gotowI a tlhnowego. Je:t przecIcz duzo
"" " *'
na widowni. - "Z.w~'kły robotnik mo
,Pl'ze~\'id~iU!no w ,ni.m 110k ~zy f~hnó:w
f.ilmów dokumenh.rnych prOpal!,1.ljąUniwersytet im. Marii ~urie-Skło' że stać sic mężem :'tanu, t1cze~tniczy
rych l1a.inow~ze metody soejaliBtycz- o~razu.1:!cych Wymkl. poracr, o~lągmę
dowskiej w Lublinie wraz z Aka1e- w oprltcnwaniu ust.aw, pnyjmujp u!lej go. podarki ,rolnej, ]Jl0pap:ującyr.h cIa kultural~e w kraJll Re~u?hk Rad
ruią Lekarską. zorganizował dalszy dział \,. ki~l'ownictwie 1l1l~ZPgO wieldoświadczenia
przotlowni'l,ów pola o;'az dy?ku1:Je z WYh;>rcall!l l wref!7cykl popularnych wykładów uniwer kiego pań~twa. '(j nao ..zlowit ka nie
kokhozowego. dojarek, . o.g"rodników, cle. ff!stl\val, w. czasIe ,ktorego ~ęd~
syteckich. Tematyka wykladów onej wy;;u,,~~ bogadwo ani pochodzenie I nie należy czekać, aż powstanie ja- wysWlet!~ne naJlepsze fIlmy rodzJmeJ
muje następujące zagadnienia: ,,0 lecz praca, szlachetna pl aca dla dobi'a
kaś trudność czy niedociagnięcie, by produkCJI,
wpływie nowych prądów \V biologii Ojczyzny.
na medycynę", ,;Dodatnie i ujemne
Dalej mówi aFl'anc'uzow o prawie
zapoznać kołchoinik:'w z nowatorsRejonowy nuiehanik, AleklillDder
strony Sptożywania mięsa", "Hormo- do pracy, kióre)est zapisane zlotymi
l. . imi metodami pracy wybitnych ku- Francuzow, zobowiązał się - na
ny płciowe 11 ludzi", .. Wie.':ki liryk zgłoskami w wielkiej KOl1st:Y tucji Sta
bańskich agronomów, ałtajskich ho- cześć zbliżających się wyborów "Jn będę tr(IJ.'torzystkq .iak Pasza Arr geliml ..." (i\a zdjęciu sly"rra traktQTilYs_
rosyjski Michał Lermontow" oraz linowskiej. To prawo wydaje się tu
dowców bydła, krymskich kultywato- wykonać kwartalny plan obsługiwania
tka
radriecka,
Pra,~kO'u';a
(Pa.s::a)
AllIlelilIa.
szcześliwa
matka.
;asłuż<i.-:"~
bohater
.,Podstawy kulturalne stosunków p"l· czymś ,:amo przez się zrozumiałym.
rów winogron.
widzów kołchozowych w dwu<5'tll piOslro·niemieckich".
Nie mieć prawa do pracy to ~k nie- ka pracy $O'cjal~ 'yczTlej...
W 1!'orace dni żniw obok ~wvkłych cflltac11.
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Przem!slu Jedwab., Galaoier!ioego

winna z .... en.c

Ostatnio tow. Mielczarek z CZPJG
nam korespondencję, z której niedwuznacznie wynikało, że w
pracy organizacji partyjnej na terenie CZPJG istnieją poważne nienadesłał

doc'iągnięeia.

dencji z

ZesŁawienie korespon~

rzeczywistością

twierdziło

słuszność

nie tylko pozarzutów tow,

Mielczarka, ale wykazało również
szereg dalszych braków w pracy organizacji partyjnej CZPJG.
Do listopada ub. roku trudno było
w ogóle mówić o poważniejszej działalności organizacji. Zebrania partyj
ne odbywały się nieregularnie, przy
tym wykazywały frekwencję niebywale niską, Organizacja partyjna nie
zajmowała się w zasadzie sprawami
zawodowymi ani organizacyjnymi.
Aktyw partyjny nie ' rozrastał się·
Świadomość
ideologiczna członków
organizacji stała na bardzo niskim
poziomie, Po prostu nie wyczuwało
się istnienia silnej i kierowniczej organzacji partyjnej na terenie CZPJG.
Znaczna poprawa w pracy organizacji partyjnej CZPJG wystąpiła dopiero po III Plenum KC PZPR. Niemniej jednak i obecnie istnieje jeszcze wiele poważnych niedociągnięć,
wydatnie hamujących normalną praCQ organizacji.
Na organizacji partyjnej przy Centralnym Zarządzie
s!Joczywają. doniosłe zadania. Dobra
p~aca tej organizacji może i powinr.a wpływać dodatnio na wykonyWanie planów produkcyjnych w po·s:z;czególnych fabrykach. Dlatego jednak
konieczne jest, aby sprawy produkcyjne na każdym zfbraniu partyjnym były wszechstronnie i wyczerpująco
omawiane.
Niestety,
w
CZPJG tak nie J'est. Wprawdzie dyrektorzy składają sprawozdania, ale
jedynie przed egzekutywą. Wprawdzie niektórzy towarzysze omawiają
wspólnie problemy produkcyjne, ale
również wyłącznie ci, którzy wchodzą w skład egzekutywy. Egzekutywa nie przenosi zagadnień produll:cyjnych · dalej, na og6lne zebrania
partyjne, clloc1aż ze względu na, du. '1" f h '
h d
...
zą lOSC ac owcow, wc o zącycl1 W
skład organizacji, postawienie palących problem6w produkcji na zebraniach byłoby ze wszechmiar wska.
b
.,
zane i przymosłoby ezwątpIema
bardzo dodatnie rezultaty.
Organizacja partyjna przeoczyła

w CZPJG poza ramy go
zapewniE:ń.
'rowarzysze
wykazują niedostateczną czujność w
<I.oborze kadr, o czym między innymi donosili nawet towarzysze z fabryk - interesanci CZPJG.
Do CZPJG wciąga się zbyt mało,
oddanych sprawie, fachowo dOSllwnaie wykwalifikowanych pracowników
z fabryk. Nie zajęto się dotąd również sprawą doszkalania personelu.
Wciąż jeszcze zd'lrzają się wypadki rażących zapędów biurokratycznych. Listy z sekretariatu wędrują
do poszczególnych wydziałów po kilka dni. Czasem pisemko krąży przez
7 wydziałów, nim dojdzie do właści
wych , rąk. Wszystko to stwarza poważne hamulce w normalnym biegu
prac poszczególnych wydziałów, powodując, że zarządzenia pokontrolne
wydawane są za późno i stają się
właściwie nieaktualne.

Obowiązki, Októrych

fl

pracq

Tałkoniec, Niewiadomska, Majewski, dotychczas
Więckowski, żadnych wniosków 'o r- losłownych

ganizacyjnych czy dyscyplinarnych.
Dopiero na ostatnim zebraniu, odby"
tym 7 marca, ~gz~kutywa, ku jawnemu zdumieniu towarzyszy, wystą
piła z szeregiem wniosków o udz\elenie nagany wielu zebranym. Nagany tej z niewiadomych nam powod6w nie przedłożono do roz.p a tl'Z enia organizacji, nie przegłosowano
jej i nie wszyscy zainteresowani towarzyi!Z~
wypowiedzieli się w tej
~prawie. Tego rodzaju postępowanie
jest grubym narusz-aniem demokracj-i
wewnątrzpartyjnej,
a prócz teg:>
wskazuje, że nie można spraw, gromadzących się przez miesiące odwa
lać na jednym zebraniu, że trzeba je
rozpatrywać kolejno,
w miarę icll
pojawiania się.
Wezw'lnie III P!~num KC PZPR
do wzmożonej czujności, nie wyszło

e

Zarządzie

Agitatorzy nie przejawiają. właści
wie żadnej działalności. Plotki krążą
sobie zupełnie swobodnie w CZPJG.
Jednak organizacja partyjna zdaje
się tego nie dostrzegać.
W obe~ tych wszystkich ujęmnych
przejawów przed organizacją partyjną CZPJG stoi zadanie samokrytycznego naświetlenia dotychczasowej pracy organizacji.
Zbliżające się
zebranie wyborcze
powinno spowodować przełom w styiu pracy organiza~ji. Trzeba skoń
czyć z niefrasobliwością i kumoterskim wzajemnym poklepywaniem się
po ramieniu i pTzejść na drogę naprawdę bojowej, bolszewickiej działalności,
przy maksymalnym zaostrzeniu czujności klasowej i jak
najszerszym poshlgiwaniu się nieza..,,'odnym oręzem do pokonywania bra.
ków w pracy, jakim jest krytyka
i samokrytyka.

trzeba stale

Veto

tłuma(!.zących

Pokojowe i demokratyczne dąźen.i.a niemieckiego Frontu Narodowego nie
sobie jednak r~znania i przychylności :.e strony hierarchii K o.~ciola
Katolickiego. Arcybiskup Berlina, kardynał i hrabia Preysing, gl:nca kleru
katolic:crego w Niemcz~ch Wschodnich, ::aany zresztą między innYlni ze swego
zyskały

polalcożerczego nastawienia ogłosił okólnik, zal.azujący księżom wszelkiej
współpracy

z Frontem Narodowym.
To zarządzenie sobiepana w purpurze kardynalskiej oburzyło do żywego
nawet człoroków partii chrześcijańsko • demokratycznej, t. j. wierzących
i praktykujqcych katolików. Wicepremier Ouo Nllschke, przewodniczący par.
tiJ chrześcijańsko. demokratycznej w Niemc:zech WschodJtich, wystqpił. na

Ii

lm1Ulch berlińskiego dziennika "Neuc Zeit" z otwartą krytyką decyzii kard.
Preysinga. Tę decyzję nazywa Nuschke "błędem", a jednocześnie wyraża
ubolewanie, że kard . Pl-eysing "nie chce patrzeć na sytuację tv strefie ra_
dzieckiej z inncgo niż zachodni pu.nlrtlt wid:zenia, i nie chce zezwolić na
jedno choćby słowo, mogące wywołać zmarszczenie brwi Wysokich Korni.
sarzy W Petersbergu" (1 'rizonia).

pamiętać

Krytylro wicepremiera Nuschkego jest niewq,tpliwie Zrozumiała i uzasad.
niona. Wypada jednak uzupełnić ją stwierdzeniem, że postępowanie berliń.
skiego kardynała fi) stosunku do wolnościowych i pokojowych dqżeń narodu niemieckLego jest zupełnie analogiczne do postępowania og~omnej większo.

się zazwyczaj
materiałów.

bra- nej w dostatecznej mierze. Istnieją
kiem ludzi i
ce na poszczegÓlnych oddziałach keMaszyny w zakładach są zabez- ła bezpieczeństwa i higie:lY pracy
pieczone w 90 procentach. a należy winny dopilnować jak najlepszego
dążyć do zabezpieczenia wszystkich stanu na swych odcinkach.
urządzeń, mogących iZagrozić jakimi
Wprawdzie wypadkowość w zakolwiek nieszczęśliwymi
wypadkładach zmalała
w porównaniu !Z
kami.
Podobnie przedstawia się .:;prawa lat<lmi ubiegłymi. Nie można jednak
poprzestać
na tych osiągnięćiach,
czystości, nie wszędzi,ę zachnwywaZadania są wielkie i odpowiedzialne, a członkowie re!,ęratu BH i P
powinni stale za pośrednictwem to.z
mów, pog.adanek i właściwego, dobrego przykładu wpływać na ogół
praeowników, skłaniając ich do dba
łości o bezpiecz,ęństwo oraz hil:{ienę
to
Łukasiewicz
pracy. Powinni wpajać im zrozuGdy tow. Łukasiewicz zrealizUje mi,ęnie, że wysiłki naszego Państwa
swoje plany i zostanie maszynistą pa w tym kierunku mają na celu nie
rowozowym, będzie ona pierwszą ko- tylko dbałość o produkcję , ale pNebietą w Polsce w tym zawodzie.
de wszystkim o ~drowie robotnika.
\Mk.)
(Myt.)

sci dostojników

Ambitne plany

kościelnych

w innych krajach El/ropy i

w"

własnych doświadczeń

całego świata.

Wie_

cudzych, że gdziekolwiek rozwi,i(t się i zaostrza walka mas ludowych tv obronie pokoju,
przeciwko imperializmowi i kapitalizmowi, tam - w toku tej walki - raz
po raz pad4 z wysokości stolców biskupich i arcybiskupich groźne i surowe
słowo: VETO!
Lecz ,lie :Warzyło się jeszcze nigdy i zdarzyć się nie może, by tego rodzaju groźby i zakazy zdołały powstrzymać nieunikniony bieg wydarzeń hi.
my bowiem i z

Kobieta - maszyn istą kolejowym
Coraz więcej kobiet obiera sobie
zawody, które dotychczas były udzla
łem tylko mężczyzn. Jedną z takich
jest tow. Franciszka !Łukasiewicz,
pracownica umysłowa z parowozowni ŁódZ-Kaliska.
Towarzyszka ta zatrudniona jest
na PKP już kilka lat, jako pracownica umysłowa. W roku bieżącym ukuńczyła kursy samochodowe z dobl'ym wynikiem, uzyskując zawodo"
we prawo jazdy. Lecz to był tylko
krok wstępny do pracy mechanika i
tow, Łukasiewicz nie pragnie na tym
poprzestać. . Marzeniem jęj jest zostać maszynistą parowozowym.
Odpowiednie zgłoszenie tow. Lukasiewicz zostało przyjęte. Zostanie
ona skierowana na najbliższy kurs
dla maszynistów. Na kursie tym będzie miała możność uzyskania wiadomości teoretycznych, a po ukl)ńczeniu jego zostanie skierowana na
półroczne zajęcia praktyczne,
jako
pomocnik maszynisty na parowozie,

Preysinga

Na terenie Niemieckiej RelJltbliki Demokratycznej istnieje i działa OLt'O
,mie tzw. Front Narodowy, który obejmuje wszystkie orgooizacje polityczne, stojąc na gruncie zjednoczenia i demokratyzacji Niemiec, jako suwererueego państwa - uczestnika śu:iatowego obozu pokoju.

Musimy, więcej dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy
!Mimo, że bezpieczeństwo i higiena pracy w PZPB 1m. J . Stalina ule
gają stałej poprawie, są jesz~ze oddczia.ły
pozostawiające
pod tym
względem wiele do życzenia, Ten nie
pomyślny stan rzeczy wypływa wyłącznie z niedoceniania zadań oraz
roli bezpieczeństwa i higietlY pracy
prz,ez poszcrzególnych kierowników,

kardynała

i z

przyk-ładów

storycznych. Nie in.aczej będzie II zakazem kard. Preysinga. Zakazy i gro_
wpoprzek woli i potrzebom narodów, okryją niesławą imiona
autorów, za! rozwój wypadków potoczy się swoją koleją - wbrew niedo.
B. D.
brym intencjom obrqńców ginącego, przeżrtego świata.
żby, stające

-

Wyniki konkursu zespołów najwyższej jakOŚCi
15zespołówpr~emysłuwełnianego
o t r ż! m u Je n a g r o d !
Sąd

Konkursowy wsp6lzawodnictwa brygad najwyższej jakości przemysłu wełnianego, po
rozpatrzeniu wyni!tów pracy zespołów, które od dnia l grudnia
brały udział w konkursie postanowił
przyznać
nagrodY
po
150.000 zł. 13 zespołom, tkackim I

po '!JO tq.§. z# 'o t9,ch 'i'-
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dw6m br......
adom z prz..AzaJń
cze
2) zespół tow. Franciszka Janusa
Je
"'"
sankowych. Na.grody otnymali: w składzi,ę: Wajs, Sobala i ,Tóźwiak
1) zespół tow. Stefana Szpakow z PZPW Nr. 3, który wykonał 100
skiego z tkaczami: Krauze, Mikoła- proc. ekstry i 124,7 proc. wykonania
bazy.
jewskim i Michalakiem, który osią3) zesp6ł tow. Jana Czekalskiega
gnął 100 proc. ekstry, 125 proc. wy- w składzie: Józef Czekalski, Helena
konania bazy.
Byczkowska i Ludwik Byczkowski

z PZPW Nr. 2 - 100 proc. ekstry,
121,4 proc. wykonania bazy.
4) zespół tow. Józefa Słomińskiego
w składzie: Adamski. Pa5uszka i
Grzybowski z PZPW Nr. 2 100
proc. ekstry, 115,6 wykonania bazy.
5) zesp6ł tow. Stanisława Rosiaka
do którego należą Kowalski, Dreb~'r
zasadę właściwego
wynagradzania~-------------------------------_""'_------------~------------------łi Winczewski z PZPW Nr. 36 100
proc. ekstry, 112 proc. bazy,
pracowników za wytężoną pracę· Wyznaczano pręmie bez udziału czynni6) zespół tow. Józefa, Zygmuuda
ka społecznego, bez porozumienia
z tkac':!:ami: Bielsk'm. Łuczakiem i
z kierownictwem organizacji partyjnej, dopuszczając się przy tym nie"
Pelagią Kozioł z PZPW Nr 1 - 100
proc. ekstry, 125 proc. wykonania
raz
rażących
niesprawiedliwości. Dooiero w ostatnich tygodniach
bazy.
na skufek ciągłych alarmów ze stro~
7) zesp6ł tow. Jana Konwerskiego
ny partyjnych i bezpartyjnych, pow składzie: Wedel, Jan Byk,1wski ' J
ł
ł"
~
Wacław Bykowski z PZPW Nr. 37
stanowiono s!}rawę tę ostatecznie załatwić. Premie będą otrzymywać ci
100 proc. ekstry, 111 proc. bazy.
pracownicy, ,którzy najbardziej na to
6
'
8) zespół tow. Zuzanny Sikory z
zashlgują. Nie mogą się w prz'jrszłoW
ZOWO.· "O'
W tych dniach /Złożyło -agzammy
Wykładowcami i egzaminat'1rami PZPW w Bielsku Zaldady Zmożka
ści powtarzać takie wypadki, jak
,
....
tJ
w składzie Kłósko, Ryrych, Raszka,
ostatnio, że 450.000 zł rozdzielono
Fala współzawodnictwa pracy o- licznie rzgłosili swój akces do współ 20 Słuchaczy Kursu Przysposobienia kursu, byli wytrawni, doświadc~eni Fijaka, Nikiel - 100 proc. ekstry,
między 9 pracowników tylko jedne" garnęła prawie całą załogę Gazowni zawodnictwa.
Przemysłowego w Łódzkiej Fa.bryce techmcy naszych zakładów, :ttorzy 103,6 proc. bazy.
Ło'dzkl'e.l'. Na wspólnym zebrani\! za
H. Cackowska
nie szciZędzili starań, aby wiedzę
9) zespół tow. Antoniego Kani do
go wydziału...
Sprawa współzawodnictwa ~racy
korespondent 'z qazowni. Maszyn Jedwa,bniczych.
którego, należą tkacze: Mieczysław
rówmez nie zostala jeszcze po- łogi, odbytym
w garlowni,
jaswą w jak największym .:;topniu K;mia, Hetnał, Strączkowski, Trzo-

WSpD• zawodnic
., tWG dlunofaIowe
Ga'

n

W

ślau !Za nim iZobowiązania dłu-

· l'
gof a low e po d Ję l wszyscy

pr cow
"
nicy naszej Gazowni. A więc tt}w.
Stanisław Miszta,lslti zobowiązał się
wykonać 140 procent normy i wezwal do ws półzawodnictwa tow. sta
nisława Szyma.ńczyka, k t óry ze swej
ł
b'
,
l
strony złoży .zo· OWlązame wy ~onania normy w 150 proc,ęntacn.
O entuzjazmie, jaki wywf)lało dłu
go fal owe wspo'ł zawod'
me t w~v, 1,"aJ'le , . , . d
f kt . przyst,,~ili do
PleJ SWla czy a , ze
'w
niego masowo pracownicy bezpartYJ·ni. Spośród nich pierwsi oodplsa
.
li de;;:larację: ob. ob. MiśkieWlcz,
Malinowski i Zaręba. ZObo',vi ązali
się oni wykonać swe normy w 140
procentach,
Fala zobowiąrz.ań objęła również
pracowników
ślusarskich, którzy

Zapomn'i any budynek na

•
WSI

2\ dzie
w Biskupicach zna,jdu.ie s:ę 14
pokojowy budynek byłe] szk·')ły 1'01-

Oslatnio
ekipa
robotnicza
ZZPK Oddz. ..A" wyje"ldżala kiJka
krotnie do Biskupie, Na jbardziej
utrudnia nam współpracę z tą wsią
zupełny brak aktywności
miejscowy ch organizacji masowych.
Jedną z głównych przycz,v n słabej
bwotności tamtejszego ZMP i Koła
GospOdyń Wiejskich jest b:<l:t po~
mieszczenia, gdzie m les:zkal1,~Y WSI
mogliby s ię zbierać, dla wspólnego
omawiania różny ch spraw,
l"
Odczuw a się tu bal'dco dotKllwle
brak odpowiec1niej ś wietli cy. Wpraw

I

dzk,ee;

stawiona na właściwej płaszczyźnie. ko jeden z pierwszych zgłosił swe
Wciąż jesze.ze uczestniczy w nim przystąpienie do wspólzaw.)dnictwa
?byt s.zcr,:upła lic1:ba pracowników, długofalowego oddział
.
'
instal
aCyJny.

a co dziwniejsze, nawet nie wszyscy
icwarz~' sze partyjni.
W związku
CZPJG pew"
z tym obserwuje się
,. w . d
r
ne objawy rozluzOlema yscyp my
pracy. Sa szefowie wydz iał6w, któJ:zy uważ~J'a" że dla utrzymania właściwego dy stansu między niwi, a pod
lc g l"Y111 i im. pracownikami, trzeba
spóźniać si ę do pracy. Sekl'etarkl
'ektol'o' '" nat lllJ'a.'. t s~dza, że do
fIYl
,,~
.. i~h obowiązków należy zbietanie się
,
w kuchni biurowej dla przygo ~') wama
'-obJ'e ~nJ' a (lanka i odbywania poga-o pończochach.
W ".dek
~
Zr~ s z t a i w samej organizacji par•
l'ma b ard zo me
. d omag~.
t"J'ueJ', dyscyp
J
•
l d
Przez cale mieSIą c e pl'zyg ą ano Się
., k
. 1
towarzyszy
b'ezczynl11e,
Ja - WIe u
"
'
z reguły opuszcza zebran~a partyr
ne bez usprawiedliwienia,
. jakktinni
.
. ..
nie przejawia ll naJmmeJszeJ a ywności. Nie wyciągnięto w stosunłkku
do takich towarzyszy, jak: Fu e ,

Sz k o Imy .1.8 c h owcow
,.
-

niczej. lecz .z niew~ad?mych powodów blldynek ten m~ Jest WY~ 'Jr.zY
stany. a puste pokOje są zam ,~męte
na klucz.
Sprawą odpowiedniego "Jykorzystania tego budynku nie zain;;~reso
wały się dotąd w '':)osób dostateczny al1·i I(omitet Gminny PZPR, ani
Samopomoc Chłopska.
...

J. StOPC'lY'"
korespondent z ZZP Kap,

Kurs bezpl"eczen' stwa
l

Niedawno ' rorzpoczął się w Łodzi,
' '~<LHllI' "
'zorganizowany na po l eceme
"
stel'stwa Pracy i Opie ki SporeczneJ,
lturs
Bezpieczeństwa i Higieny
"
Pracy. Organizatorem l KleroWDlIdem Kursu jest ob, Krajewski,
Okręgowy Inspektor Pracy, Kurs
n;a na cel~ przeszkoleni€ r~feren~
tow B~P. l persone~u. t.echn:czneg~
P ed 1 b orstw MIe S.klCh PSS l
rz s ę l
.1.
Dyrekcji Przemysłu Mie,iscowego,
Dowod,ęm zainteresowania uczestników Kursu wykładami slużyć
może 100-procentowa frekwencja, a

"I

hl"g"leny

pracy

także ożywione dYSkusje, pr')wadzo
•
ne w czasie
wy kł ad'owo a naw~ t po d
. ł
czas pnzerw. Ob szerny ma t.ena,
przy braku podręczników. utr:.til1la
k"
,
meco nau ę, memme] wszyscy postanowili zdać egzamin z jak najlepszym wynikiem.
Już w przyszłym tygodrWl1 bĘdzi,ę
mo.żna ocenić, czy wysiłek wykhl-'
dowców nie pos.zedł na marne.
,
,
KorespondenCI:
W. Durko
P. SokQłuwskl
P. S. S.
M. Z. K.

Ubiegłego miesiąca w Centrali Su
rowców Włókienni~ych zorganizowano kurs dla 30 brakarzy wełny,
zatrudnionych w Zbiornicach całego

proc. ekstry,
bazy.

Egrzaminy

odbyły się w uroczyk

d b
stym nastroju i wy aza y o ~e postępy w nauce. Odpowiedzi uczestników Kursu napełniły nas prz,ęł

konaniem, że pr.zybyła nam nowa
ilość dobne wykwalifikowan:ycq metalowców.

Z

Kurs ukończyło 16 absolwentów
ym
wym'kl'em dob r
.
. Pomyślne,

rezultaty pra:cy nasze.
go kursu powinny zachęcić rownież
;-. '
zało""
innych czakładów do zor:zani"'.
uzyskanym na kursie wjadomo- zowania u siebie podobn,ęgo szkoleś·
. , pOWIe
. ni'a.
ClOm b ę d ą nal"
ezycle spe ł mac
rzone im .zadania. '
R. Ma.łecki
H. Bogusławski
korespondent z CKSWł.
korespondent z ŁFMJ.

SkI
Z O lmy nowe l;pa d ty
e

przekazać młodszym, chciwym wie- pek, Grygierczyk z Bielska dzy robotnikom.

h~

95,4
123 proc. wykonania

10) zespół tow. Franciszka Zuchow
,~kl'ego do kto'rego 'należą
tI7acz~
,
,--- .·
.TanlS·ze"'slc.I·.
Korobl'e\v"kl' l' MI'cllalak z PZPW Nr. 29 - 98,2 proc,'
ekstry', 116 proc. bazy.
11) zespół tow. Józefa Byrcly w
składzie: Mędrek, Foksiński, Trzopek, Chorobak i Cader z Bielska M,l proc. ekstry , 126 proc. bazy.
12) zcsp.ół tow. Jana IiQpaczki w
' "
'kładzie: Adamczyk, Baron, GWJZ",a
ta, Hutyra i Antoni Trzopek z Biei
, ka _ 95,4 proc, ekstry, 146,4 proc,
bazy.
13) zespół tt}w. Piotra Kudliń ski('go do którego należą: H olz, K iedo
N 29
7
i Kra jewski z PZP W r,
- 8 /i
ekstl'Y, 111,1 proc. bazy_
14) zes}Jo'ł to,".
" Jana Baueta do
którego należą: Goliat, Mika, Wójcik, Lunert i Kubczak z PZPW Nr.
7 - 100 proc, ekstry, 115,9 proc, ba
<v _

-

~

Kurs ten ma na celu podni,ęsienie
Piętnastą nagro(lę otrzymał zespó;
poziomu fachowego brakal'rz.Y przez
podejmują
młodzieżowy z PZPW Nr. 6. do lit!>
uzupe-łnienie wiadomości praktyczrego należą
przędzarze: Ratajczyk
Dudkiewicz,i
Samuel,
Namiecillsl:i.
nych z zakresu hodowli owiec i wełSowa, a na którego czele stoi kol.
noznawstwa. Poza tym słuchaoze
W tych dniach w oddziale na- szy od dnia 4 bm, prz ekr a,:zać dc- Henryk Zbiorczyk. ZC 5 !:ół ten osią
kursu przygotowani zostaną do plag nął 98,9 proc, el~s try, oraz 121 proc.
nowego skuIJu wełny krajowej dla szych Zakładów Met alowy<:h im. tych czasowe w yniki produ:{·: y;n e o
państwowego przemysłu włókienni- Strzelczyka na Choinach 30-osobo- 1-20 procenŁ. J est to drugi z kol ei wykonania bazy,
Zakłado'w, j.-'·o'ry
Wydział współzawodnictwa przy
czego.
wa grupa fachowców - l110t a:ow- O dd zi ał nasz".'ch
"
•• L
r
'
l,
Z awo
u: lt
Z<ll'zadzie Gł'own vm ZWIą
Ucrzestnikami kursu w większości ców, odpowiadajllc na apel t J W . od p o wied zi ał na apel t ow M
,ar'
.
Mar k:ewki, p od j<;ła z oboVlj ~ 7. <;i n i e
.
Idowego
Włókniarzy w n ajb l i ższym
są synowie mało i średniorolnych długofalowego
w spólzawodn.ctwa. Idcwki.
Marian MaJch~7.ill~
czasie powia~omi W~Źfj, wym~:nio
chłopów. Kurs ten da gwarancję, że Są to ślusarz~. gw in ci arze, pr óbiak or ... GlaS11" 7. Z'lk t. Metala- ne zespo ł y kJedy maJą SJ ę Zg tOS1C po
absolwenci po ukOllczeniu nauki i rze, wiertacze i inni. Zob · )\v i~]7.ali
\vych im. S trZi:lczy Ka.
odbiór nagród.
po powrocie n a swe placówki dzi c:ki , si ę oni w ci ąg u 6 mies ięcy , pOC l:ą N-

Metalowcy

apel
tOW. Markl-ewl".-

GLOS

Kronika m.. Radomska
-.
-

IWADmJSZE TELEFON.S

m

P'!§

straż Połama

z

warancją

joooo!

obecnej ruch ten ogarnął jui
niemal całą klasę robotniczą.
Wszyscy ludzie pracy :z:atrudnie
ni w kopalniach, hutach. przy war
sdata{!łt ł!kaekich zrozumieli. 'Że
tylko. tą drogą najszybciej osiąg
niemy cel jakim jest szczęście i do
brQbyt w naszym kraju' - cel
jakim jest socjalizm.
KlNĄ:
Przełomowym momentem w
Kio<~ "Wolność" wyświetla
ruchu współzawodnictwa sŁał
film produkcji ra::l,zieckiej P. t.
się dzień 25 stycznia br. kiedy
"Dżulbars".
to czołowy rębacz górnictwa
polskiego Wiktor Markiewka dożył następujące oświad
ł\dres Redakcji l Administracji
c%enie: "Ja, Wiktor Markiew.,Głosu Radolllli~C3a6skłego"
ka
jeden z -9-ciu synów górRadomsko, uJ. Reymonta Nr 39
nika Pawła, pracujących w

35 .... Komitet Pow.fat. PZPR
1
51 - Miejski Komisariat MO.
91' - Starostwo Powiatowe
2!i -. Szpital Powiatowy
163 -. Pogotowie Ratlmkowe
PCK.

'---

•

'*

Młodzież

przemyśle węglowym, współ
zawodniczący od 1947 roku i

przodownik , pracy, w zrozu·

SP-owska

rozpoczyna prace »trzydniowe«

W dniu 15 bm. junaczki i ju.' przy zasiewach i przygotowywanacy Powszechnej
Organizacji niu ziarna siewnc"'o.' Ponadto w
"Służba Polsce" rozpoczynają n!l ramach prac trzyd•.iowych oczyterenie Radomska i powiatu m- szczone zostaną drzewa przydroż
domszczańskiego prace trzydnio- ne oraz sady należące do organi~
we.
zacji społecznych. W okresie wio·
Pierwszy okres prac trzydnio- sennym młodzież SP-owska ucze
wy ch obejmować będzie między stniczyć będzie w pracach związa
innymi prace wiosenne w polu. nych z zalesieniem nieużytków
Junaczki i junacy pomagać będą i sadzeniem nowych lasów.

Molo , i

~~~~--------------------------.----------

azeszkodnikami roślinnymi
s
ółza o ni
IlrzedterRlinowego wykonania Planu G,-cio letniego

tr2l ~ Urząd Bezp. PubliCZJli
łlowego stosunku I
lI, ii"ii!! .,Głos Radomszcza6sld" doWyxazem.
pracy w Polsce Ludowej stał
fI'$! ..... P. H. 1(.- .. Ruch"',
się wspaniały i potężny ruch
!ta'
Powiat. Komenda M.O. współzawodnktwa. W chwili

Administracja - tel. Nr 12,
czynna codziennie od godz. 9 do 16,

RADOMSZCZANSKI

mienLIU wielkich zadań, jakie
(zekają nas w Planie 6-letnim
na odcinku przemysłu węglo
wego, w naszym dążeniu do
soc,ializmu, dobrobytu l pod.niesienia k"ulturalnego mas
pracujących w Polsce przyj rnuję w raz z moim laQ,owae
czem następujące zobowiąza·
nie: wyrąbię w ciągu 3 miesięcy to jest w ciągu lutego,
' marca i kwietnia rb. 220,5 m.
chodnika zamiast 73,5 jak
przewiduje norma, przy czyn\
w ciągu 'łych 3 miesięcy =ob;)
wiązuję się wydobyć 1.620
ton węgla zamiast przewidzia
nych ,normą 540.
Równocześnię
wzywam
wszystkich górników naszej
kopalni i górników cale~~
przemysłu węgloweg<> do pójśc!a w moje ślady, byśmy m~
glI Plan .6-1etn~
wy~<:>nac
przed termmem l szybCIej u
l1~S. zbu~~wać podstawy soCJahzmu.
\'7 pamiętnYm tym dniu zrodziła się nowa forma współzawodnictwa, - współzawodnic·
twa długofalowe. Już w kilka
dni po złożeniu oświadczenia
przez tow. Markiewkę apel je·
go P?djęli robotnicy z innych
gałęZI

przemysłu,

metalowcy,

włókniarze,

murarze,
Inicjatywa
górnika kopalni "Polska" tow.
Markiewki, który podjął zobowiązanie wcześniejszego wykonania swego planu produkcyjne
chłopi,

§redniorolni

hutnicy,

młodzież.

go spotkała si~ z wielkim ent\lzjazmem całej klasy tobotn!"
czej. W tyle za innymi nie pozo
stało Radomsko.
.
W dniu 7 lutego Metalqrgia
radolllszczańs k a, pierwsza z ~a·
kładów metalowych wojewódz·
twa łódzkiego, podjęła zobowią'
zania długofalowe. W dniu tym
jako pierwsi zobowiązania we
współzawodnictwie indywidualnym zgłosili ob. Janocha z oddziałll druciarni, ob. Marciniak
i tow, Pilarski. Ponadto załoga
podjęła ró,,'nieź

zobowiązania

zespołowe. Pierwszy zespół ob.

ob. Adameckiego i Podolskie·
go, następnie Piotra Woźniaka
i Jana Pucha podjęły się wyko11ania zobowiązań we wspó!zawodnictwi'e długofalowym w
wysokości 123 procent.
Fala zobowiązań długofalowych na terenie Metalurgii radomszczańskiej rośnie z kaidym dniem. Codziennie nieomaI do Rady Zakładowej wpły
wają nowe zobowiązania. Między innymi pracownicy oddzialu wkrętkarnj podjęli zobowiązania w ramach współzawodnic
twa długofalowego w okl:esie 6
miesięcy. Nowa forma współza
wodnictwa wyraża się nie tylko
długofalowością, ale i przyjmowaniem
konkretnych;
zobo·
wiązań, które opierają się na
doty;chczasowych
doświadcze-niach
i
ścisłych
wyliczeniach wszystkich możliwości.
Ob. Kołaczkowska Waleria z

c"'o~i

rzeczywistym- gospodar

ocł&zialu wkrętkarni postanowi

la swój plan produkcyjny wy-

konywać w 130 proc. w ciągu

o

a

Walka ze szk~dnikam1 !roślin..
nymi, na terenie llaszego miasta
nie za wsze dawała pożądane w1
niki. Przyczyną takiego stana
rzeczy było niedbalstwo ze stro..
ny właścicieli niektórych sadów
owocowych. YV okresie wiosen..
nym wszystkie drzew - owocowe

półroc:::nego okresu. Takie same zobowiązania przy,jęły ob.
l
ob. Alicja Kró1ik i Zo f ia. Ska·
ska. Wśpólzawodp.ictwo dŁugo powinny być spryskiwane spert
falowe obecnie objęło pracow- cjalnymi środkaml chemicznymi"
ników ze wszystkich oddzia- W ten sposób będzie można zU..
łów Metalurgii. Ob. Stanisław kwidować niebezpieczeństwo, ja~
Kozak i oh. Mieczysław Paku- kie przynoszą :różne -Szkodniki w
la postanowili w podobnym 0- okresie dojrzewania owoców. 3
kresie czasu podjąć się obsługi- chwilą jednak, kiedy spryskiwa...
wania maszyn, automatów do nie drzew nie jest przeprowadza
toczenia wkrętek, tak aby wy- ne przez wszystkich nie można
konae 122 procent normy. 20- mówić O skutecznej walce ze
bowiązania długofalowe podję- szkodnikami i chorobami roślin..
li również praco\1\micy pakowni
jak również pracownicy zatrud Dlatego też W roku bieżąc:ytn K~
,nieni w oddziale ' gwoździarni. misja Rolna prz-y Miejskiej Ra..
Wspólnie z robotnikami zatrucI dzie NarodQwej ~ Radomsku po
nionymi bezpośrednio przy pro wzięła uchwałę o zorganizowaniu
dukcji zobowiązania długofalo, specjalnej brygady ochrony rowe podjęli pracownicy zaopa' ślin, która w ścisłym porozumietrzenia.
niu z agronomem powiatowym
Dzisial nie SD osób lUZ w zajmować się będzie spryskiwaszczupłych ramach naszej gaze- niem drzew, znajdujących się na
ty wymienić setek nazwisk tydll terenie naszego miasta. Właścicie
wszystkich pracowników Meta- le sadów uiszczać- będą od każde
lurgii, którzy, podejmując apel
tow. ' Marki:ewki postanowrJ.i. go drzewa opłatę w wysokości
przyśpieszyć realizację zadań 35 złotych. Pows:zechny charakobjętych Planem 6-letnim, tym ter walki ze szkodnikami i ohoro
samym zaś przyśpieszyć budo - bami roślinnymi w naszym miewę trwałych podstaw socjaFz' ście przyczyni się niewątpliwie
mu w naszym kraj~
-do ich likwidacji.
-'-----------------------,.----

Obrady ZSL Rad msku
W ubiegły wtorek w lokalu szczańskiego. Powiat radomZjednoczonego Stronnictwa Lu szczański: ma na ty'l.ll odcinka

', ~i~:e!:ra~aR~~~~~~dnic~:~;~h

am-~:5;~~:2!ó:~~~~~::~

odprawy gospodarczej było 0dotyehczasowego
przebiegu przygotowań do roz.
d t
pocZęcia robót wiosenny'-ch w
W polowie lutego rozpoczę - P'lerwszym ·1,
po s awowym \ gminnym spółdzieliriom. Na- p6w i członków ich rodzin pobl
'"
polu, ' jak również przebieg sku
ły się i trwać będą do końca
szcze em orgamzacll samorzą stępnie - jaka rola przypada winno należeć do gminnych pu zboża w powiecie radonimarca br. przewidziane statu- du spółdzielni "Samopomoc własnej spółdzielni i jak się spółdzielni. Szczególnie należy szczańskim.
tem gromadzkie zebrania człon Chłopska" są zebrania gro- spółdzielnia z niej wywiązuje, werbować do spółdzielni koOb. Markowski z WK ZSL
ków gminnych spółdzielni "Sa madzkie członków gminnej jakie ma trudności i błędy w biety i młodzież. Plan powi'ł d '
d k l
. l . W '
k
.
l'
S
omÓWI za aUla gospo ar i p a
mopomoc Chłopska". Zebrania spo"łdZle
m.
ezmie w jlich u- wy onamu p anow.
prawo- nien rozstrzygnąć
również nowej w rolnictwie. ,
te obejmą 30 tysięcy gromad. dział około 2 milionów człon- zdanie winno być naświetlone sprawę sieci skupu i zaopa.
' gnunnyc
.
hspo
' 'łd Zle
. Ini i za- s a m ok r y t y c z n i e, powm.
Dotychczasowe wyniki i doNa zebraniach wybrani będą k. ow
trzenia, w jakim stopniu naprzedstawiciele (jeden przed- pewne jeszcze większa ilość no wciągać zebranych w pro- leży J'ą uzupełnić w związku świadczenia płynące z przygoto
blematykę spraw społecznowań do akcji siewnej omówił
stawiciel na 10 członków) na chłopów w charakterze gości.
'b
gospodarczych'
.
d
z
projektowanym
wzrostem
ob. Szota, pełnomocnik tej' akW
zgromadzenia gminne, które
ten sposo cała wieś beswoJeJ groma y obrotów. Trzeba również ustaoceniać pracę gminnyćh i gminy na tle ogólnego rozcji na powiat radomszczański.
rozpoczną się w marcu, osią dzie
spółdzielni, Do ubiegłego roku woju gospodarki narodowej.
lić plan ,pracy zajdadów spół- Jednym z zasadniczych momengając największe nasilenie pod
Naturalnym
następstwem dzielni, ił -szczególnie dIaSOM. łów gospodarki planowej. jest
koniec miesiąca. Walne zgro- oceny tej dokonywały tylko
walne
zgromadzenia,
które
odsprawozdania
jest
przyjęcie
Plan powinien być zrozu- kontraktacja. Dlatego tez w
madzenia wybiorą zarządy
bywały
się
zwykle
w
miejscu
planu
pracy.
Plan
ten
też
nie
miały,
słuszny i możliwy do chwili obecnej największy na·
gminnych spółdzielni i delegatów na zebrania powiatowe, te siedziby zarządu gminy. Wia- może być podany tylko w licz- wykonania. Chłopi muszą wie~ cisk należy kłaść na racjonalne
z kolei dokonaj ą wyboru władz dom o zaś, _że obszar gminy bach. Trzeba, aby z niego wy- dzieć o nim i przekonać się o · i ponadto tenninowe prze prokonieczności jego wykonania. wadzenie kontraktacji.
Powiatowych Związków Gmin wynosi kilkadziesiąt kilome- pływały wyraźne zadania,
A więc w planie nie może Jedny:u _z celó",,: ~romad~~ich
Drugim ważnym zagadnienych Spółdzielni (PZGS) i de- trów kwadratowych, nic więc
legatów na Krajowy Zjazd dziwnego, że w takim zgroma- zabraknąć sprawy werbunku z~bran les! włą.srue moblhz~- niem, omawianym na odprawie,
Spółdzielczości
" Samopomoc dzeniu brała udział tylko część nowych cz~onk?~. ,Na wsi ~e~z-I cJa chłopow do wykonarua były sprawy związane z ro::woczłonków: bo reszta miała za cze co naJmmeJ połtora miho- planu gospodarczegQ na rok jem spółdzielczości produkcyjChłopska".
na mało i średniorolnych chło- 1950.
nej we wsiach powiatu radomW ten sposób spółdzielczość daleko. ..
Dzięki
nowemu statutowi
samopomocowa wchodzi w okres pełnej aktywizacji samo- wszyscy mieszkańcy wsi morządu, przewidzianego nowym gą wziąć udział w rozpatrywastatutem. Sprawie tej należy llliu spraw swej spółdzielni.
Jest to bardzo sprzyjająca oko
poświęcić dużo uwagi.
Naczelna Rada Spółdziel liczność, ponieważ w ten spoWspólne narady uczonych i wą, tj. hodowlę matek i buha· .du na to czy jest to matka ciecza, na posiedzeniu plenar- sób spółdzielnia staje się każ
chłopów,
które u nas zostały o- jów o stwier~li.onych dobrych lęcia, czy nie. Posiada to wc·
demu
bliska
i
swoja.
Każdy
nym, odbytym przed kilkunastu dniami, podkreśliła donios- może analizować i krytykować statnio zapoczątkowane konfe- cechach dziedzicznych i wyso- dług Łysenki zasadnicze znacze
łą rolę
i zadania samorządu jej działalność i wysuwać pro- rencjami w Poznaniu i Bydgosz kiej użytkowości. Hodowlę za- nie nie tylko dla rozwoju cieczy, w Zwią:?ku Radzieckim od rodową trzeba i należy prowa· JąŁ, ale i dla jego przyszłej mlecz
spółdzielczego w Polsce Ludo jekty usprawnienia pracy.
d
l
dzić, w specjalnych, przeznacz o ności. Jest to teza nowa. Wewej, wysuwając sprawę aktyN a zebraniu gromadzkim
bywają
się
już
o
szeregu at. nych na ten cel gospodar- dług pojęć dotychczasowych,
wizacji ' samorządu na cźbło istnieje pełna mozliwość zde- Biorą w nich udział wielcy. zna stwach rolniczych. . Nie znaczy pochodzenie mleka nie miało
aktualnych _ zagadnień spół maskowania kumoterstwa i
.ni na cały świat uczeni.
to jednak, że prowadząc hado- wpływu na mleczność. Łysenko
dzielcz.ych.
wyzysku klasowego. Na zgroJedna
z
takich
narad
odbyła wlę produkcyjną, należy nie p~zestr~ega przed lichym poje"Samorząd spółdzielczy, madzeniach gminnych wykryć
który stanowi istotną cechę te sprawy było trudniej. Bo- się kilka tygodni temu we dbać o stałe ulepszanie pogło- mem CIeląt, zwłaszcza namiastWszechz,wiązkowej
Akademii wia, choćby to pogłowie nie karni w rodzaju pojła z otrąb
organizacji
spółdzielczych, gacz, spekulant i ich popleczRolniczej im. Lenina. W nara- miało cech rasowych.
czy kuchu.
jest racją istnienia spółdziel nik mogli si~ tam jakoś zaszyć.
Przy produkcji mleka ważne
Bez obfitego pojenia mlekiem
dzie wzięli udział: twórca agro
ni, jako jednostek gospodar- W gromadzie widzą sąsiedzi biologii radzieckiej - Łysenko, jest to, czy krowa daje go duże ,o d mlecznej krowy nigdy ni~
ki uspołecznionej w określo- jak kto siedzi. Żadl1e szacherki wielu fachowców
rolnictwa i czy jest tłuste; rasa krowy nie wyrośnie -dobra dójka, choćby
nych przez Państwo Ludowe tu się nie ukryją, zostaną u- oraz kołcho#;nicy i robotnicy ma znaczenia. Tam, gdzie jest była po mlecznej matce.
dziedzinach gospodarki. Pań jawnione i wyeliminowane.
gospodarstw państwowych z kilkadziesiąt lub więcej sztuk
Dalszą
sprawą omawianą
stwo. Ludowe wyznacza w
Przedmiotem zebrań gro- okregu kujbyszewskiego. Aka- krów, ' przy przeciętnym udoju przez Łysenkę byl t. zw. zimny
tych - dziedzinach specjalne madzkich, obok wyboru przed demik Łysenko, podsumowu- np. 2000 1. mleka roctnie, znaj- wychów cieląt. Polega on na
zadania organizacjom spół stawicieli, będą również spra- jąc wyniki obrad, wskazał n<1 dą się także sztuki, które dają tl'::ymaniu cielęcia niemal od
dzielczynl, doceniając twór- wozdania z działalności spół. szereg spraw, które wyłoniły ,3000 1. i więce ,i. Do chowu na- urodzenia w nieogrzewan,ej obo
czą rolę
mas pracujących, dzielni za rok ubiegły, plan się w czasie dyskusji, a mają· leży brać cielęta po najdoj'niej- rze. Zimno uodparnia cielęta i
zorganizowanych w samo- pracy na rok przyszły. Spra- cych duże znaczenie dla prakty szych krowach, bez względu na zmusza organizm do szybszej
rządzie spółdzielczym. Lek- wozdanie składa
przedstawi- ki rolniczej. W nj'niejszym arty ich rasę. Pozwoli to w konse- przemiany materii. Wymaga jel:eważenie nrzeto roli samo- ciel Zarządu.
Należy do!oż:r:c kule omówimy tę część podsu- kwencji znacznie podnieść prze- dna:k znacznie lepszej paszy i
rządu spółdzielczego grozi wszelkich starań, by sprawo- mowania Al<ademika Łysenki. ciętną mleczność obory. Łysen- 'jeszcze większych dawek 1hleka.
nie wypełnieniem zadań po.. zdania nie były tylko zbiorem która dotyczy sprawy hodowli ko zalec~, a.by cielęta hrane do Nie ciepło szkodz~ ,ielęciu, lecz
stawionych
spółdzielczości suchych liczb. Sprawozdanie bydła.
chowu były obficie pojone peł~ dziwne róznilZe temperatury w
powinno zawierać ogólne tło
Łysenko odróżnia hodowlę nym mlekiem i to mlekiem od ogrz8wanych oborach,
gdzie
przez Państwo Ludowe" (np.
hodowla , najdojniejszych krów, dającyc. h jes.t raz g'Ol'ąco po napal.e.niu., to.,
brzmi jedna z uchwał Na- spraw, których realizację po- produkcyjna
,-Jlzelne-j Ra~ S,półdzie1czei~ wierzyłG ii?aństWQ latdowe- mlet_~lli\} :o.rae-.hodowi,;. ~arodQ· - -~tlu,scięj~ze .mleko.. blli$ w~~~w;_~mlTO_nru:l rane~

s· po-,dz.e
- Inigm.-nnUch
•

mówiemł

hodowli mlecznego

I

•

WaJ

r

już poważne doświadczenia.

Or-

ganizowanie spółdzi'e1czości pro
dukcyjnej przez chłopów mało
i średniorolnych, wi<!ie się ści~
śle z zaostrzającą się/loraz bardziej na wsi walką klasową.
Bogacz wiejski jest bowiem tym
wrogiem, z którym chlop mało
i średniprolny musi. wakzyć
przy budowaniu lepszego jutra
na wsi.
Ob. ()ib. Kowalski "Dobryszyc i Witasik z Bąkowej Góry
mówili o swoich doświadcz'!
niach, uzyskanych przy zakłada
niu spółdzielni produkcyjnych
na- swoi'Ch wsiach.

Teatr dla dzieci
w Radomsku

w

dniu 15 bm. to jest w

śro

dę, do Radomska
przyjeżdża na
gościnne występy Państwowy Te
atr Dziecięcy "Gnom". Teatr ten
wystawi w kinie "Wolność" sztu

kę

się lenll.lsz
W dniu 15
bm.
przedstawi e
n1a o godz. 13 i 15. Bilety do na
bycia w kasie kina. Dla członków
Związków Zawodowych 50 proc.

dla dZieci pt., "Jak

ki do pracy

zabrały".
odbędą się dwa

:Ęltliżki,

bydła
Wreszcie ostrzega Łysenko
przed chowem w pokrewieilstwie. W hodowli zarodowej
niekiedy stosuje się chów w po
krewieństwie, aby podwoić możliwośt dziedziczenia pewnej
dodatniej cechy. Przy hodowli
produkcyjnej byłoby to wieI.
kim błędem. Dlatego Łysenko
radzi zmieniać w oborze co trzy
Jata stadnika. Najlepiej gdy gos
podarstwa hodowlane wy tnieniać będą stadnika między sobą. Lepiej brać nawet z dalszych okolic. Stadnik. dla ho dowIi produkcyjnej niekoniecznie
mUSi być rasowy. Wystarczy,
ieżeli pochodzi od dobrej dójki, a jeżeli jest już starszy, wia
domo że jego potomstwo jest
mleczne. Na . wymianę stadników kładzie Łysenko duży na·
cisk.
Wskazania Akademika Ły
senki mają wielką wartość nie
tylko dla hodowców kujbyszew
skiego okręgu, ale dla wszyst·
kich hodowców, z.właszcza dla
naszych PGR-ów i naszych mlo
do/cli i11ółdKielni »wdukayjrncclh.

B.&

Nr '11.
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Dudni woda dudni...

•
l •••
Gdańsk
.

Co pisała ~r'fO$a łódzka 12 ~arca 1930 r.

Bukareszt

terenem najbliższych występów naszych koszykarzy
Od 24 do 26 marca
fierminarz
zawodów kOllzykol\'ych,
pewnym
T nom.
mecze o mistrzostwo Polski
Spotkania
w koszykowce
l kobl&najbllżRyeh
mjędzypaństwowe

uległ
męskiej

odbędą si~

zm~a

nałow~ ·

Migawki z basenu
"Ogniska"

M islrzostwa

rozpoczęły

kobiece

wpływanhl

się

faktyczni.
wczoraj już o godzinie 10 rano, a wł.
ściwie z dokładnością do 1 minuty, o
godzinie 10.25. Pierwszą eliminaCJą,
ńie były: ani bieg na 400 m stIlem.
dowolnym, ani też żaden inny, tyl1';0 ... komisja leka,1ska. Na szczęści",
poprzez badania, które przeprowa(hali takie powagi świata lekarskieoo
go, jak profesor Markiet. dr MarkieW1<'Z i dr Lipińska w asy~cie 3 (prz'lsł,ojnychl absolwentek Akademij LpJ
I;'i,·~k.if'j --c- wszyslkie
zawodniczl:ł
przeszły 6zczęśliwle. Świadczy lo do~ r~e o pracy nas?ych trenerów.

w koszykówce dru;łyn kobiecych
cej Polska - CSR 7,osta,}y definitywnie ustalone na 15 l 16 kwietnia w
przy udziale 3 zespołów stolecznycn
Gdańsku. Reprezentacje CSR rozegrają
jeszcze trl!ł!cie SpOtkanie w
AZS, Spójni i Kolejarza - Polonii
Polsu 19 kwietnia we Wrocławiu lub w Warszawie.
oraz Gwardii z Krakowa.
Następny międzyn,arodowy mecr: dzy innymi 0dbędzie się rewanżowe
kos?ykarzy
polskl'ch
będzl'e
!nl'ał
spotkanie ŁKS Włókniarza ze Spój
o
miejsce w Bukareszcie 12 maja z re nią). Zakoilczęnie rozgrywek Ugoprezentacją Rumunii, koszykarek ,v:v'h nas~ąpi w dniach 29 i 30 kwie
Rumunia - Polska
natomiast między 15, a 21 maja w lnia.
Budapeszcie w ramach II misOd 17 do 19 marca odbędą się w
W
dniu 9 bm. przybyła do War
trzostw Europy.
4 grupach półfina~owe rozgrywki szawy zapaśnicza reprezentacja Ru
PIERWSZE "TOPIELICE"
11 i 12 marca grają zn~e5zenfa (> mistrzostwo Polski kI. A w koszy
munii,
która
rozegra
mecz
z
zawoPierwszymi
zawodniczkami
które
między sobą (opró;:z kosza i w siat kówce drużyn męskich, h:dące je- dnikami polskimi. Z zapaśnikam~ I skoczyly do szmaragdowej.
:,topieli 4
kę\. 18 i 19 marca po
tygodniowej dnocześnie wstępnymi wal!<:9mi o rumuńskimi przybył wicepr~ewodm basenu "Ogniska" b ły łodziank.U
d
d l
.
przerwie o bqdzie siq a szy CIąg wejście do ligi. W Gdailsku startu czący Komitetu Kultury FIzycznej Kowalska i Ma§łankiewicz oraz pQoll
~potkań ligowych (w'cdług z góry u je mistrz ł_odzi Związkowiet'.
Do
łoi.onego terminarza). Warszawa bę rozgrY"'~ek finatowych, które oobę Rumunii -, Likiartopol oraz prezes znanianka Pnyl:J.orowiczówna. Do fłJ.
Biura Współpracy z Zagranicą - E uału na 400 m SIl. dow. weszły: Prz?C
·dzie świadk~em n:eczu J\ZS - Kole dą się najprawdopodobniej W Toru gon Horn.
bOIOwiczó""na i Kowalska . .
J:'ll'~ (Poznan), k~()ry moze ~adecydo niu 31 mat'ca oraz l i 2 kwietnia lr.
W dniu 10 bm. goście zwit'dzili
wac D tytule mlstrz~ ~ol.sk.l w ko- kwalifikują się zwycięskie drużyny Warszawę i Akademię 'NychowaCZEPEK \V CZEPEK
,z~·kowce.
Do ŁodZI 7,Jezdża AZS każdej gl'UPY.
I,'a Fizycznego na Bielanach. W pią
krakowski, który już teoretycznie
Dr1I9i
przedbieg tej konk1ITenr~
'lde: odbyła się również konferencja
.,wypadł" z ligi. Rozegra on ' mecze
'.'.,..c~przewodniczącego
Komitetu zakończył się biegiem martwym. Nie
ŁKS Włókniarza Kll·tclry Fiz.\'cznej Rumunii I preze przerażajcie się jednak. nikt nie uto-.
:r. ŁKS Włókniarzem i Spójnią.
Dalsze spotkania ligi kosza odb~
,:;a Hcrna z przewodniczącym GKKF nął, tylko po pro~tu Gryszczykówn~
obraduią···
dą się w dniach 25 i 26 marca (mię- IY'~łE'm Motyką. Na konferencji z Dzlkówną ukończyły bieg główk(
VI' poniedziałek, dnia 13 marca rb. omówi"no sprawy, 7wiązane z: roz- w główkę, jak na koleżanki klubo~'1l
.
NIEDZIELA 12 'URC" 19:)()
o godz. 19 Zarząd Sekcji Bokser- wojem sl:-ortu w obu krajach oraz przyst<lło.
PA:'<$T\\ Owy TEATR
650 P
t 1
l" 6
ł
skiej ŁKS - Włókniarz - zwołuje zacies'niE'nie WSD, ółpracy sportowej
im, STEFANA JARA:CZA
DLA LAIKOW .•
.'
oczą (!,( aUl Yl·.ll. .5:1 SYKll.l
. do W"ŚC;O'U
Doroczne, Walne Zebranie cz!onkó\v ffil'ed~'
I",.l~l-ą
l' Rt':"'llnl.ą.
~xasu. 6.55 Program dnia. 7.00 A,lJ
8
~..
,.~
...
(ul. Jaraeza 21)
dycja
dla
w-;i.
7.15
Muzyka.
8.00
Warszawa
_
PraO'a
Sekcji,
na
którym
po
zlożeniu
spra
l'liątek
v;
:eczorem
drużyna
ruW
2:ależnośd
od stylu, '" jaki11jl
Dzi~ o godz. 19.15 sztuka \L. Krucz
" k-. porallIny. 8.~.)
,,, ••'1 uzy k a. 8 .51)~
,.,
wozdań i omówieniu system.u prac~' mLIn' ska
ud<'." la Sl'ę do Poznani. a, płyną panny, zmienia się szmaragdo'kowskiego pt. "Odwety" w dl'ug'iej D ?\lennl
Audyc-ja SKRK. 9.00 Kon{'crt muzy'
Do Warszawy wróciła delegacja szkoleniowej i organizacyjnej na gdzie dzisiaj rOZeS.T3 mecz między- wa toń basenu. Przy biegach styleIl&
wersji.
państwowy z repfi'7C!1l!acją Polski. dowolnym za zawodniczkami ciągni"
W poni.edv.iałek 13 marca ~ te-a.t.r ki organowej. 9.35 :lluzyka z płyt. Komitetu WykOnawczego ITI mię- najbliższą przyszlo~ć, zostanie
10.00 Sktzynkn ogólna. 10.15 (L) clzynarodowego v,ryścigu ,.Trybuny brany nowy Zar z11d Sekcji na 1'0 Do meczu tego drużyny wyst:.\pią w siG długo perlista piana ubita inten;,
nie<!zynll 1°.
sywnle pracującymi nóżkami. PrZ]i
Chwila muzyki z plj't. 10.:!O "Wieś Ludu". i "Rudego Pr~wa", z .objaz- 1950.
następujących składacl-.:
P\'N'S1'WOWY TEATR NOWY
tańczy i. :i:piewa". 10.45 ;\lu?:~·ka. du 4 pIerw~zych etapow wyścigu. Do
Zebranie odbędzie się w sali kon
Rumunia (w kolejności wag)
~tvlll klasycznym w batsenie panuj.
(Dasllyn!Jkie~o 3ł, teL. 18l-llł)
11.00 "Piędż z~emi" felieton. 11.10 konano szczegółowego opisl:l trasy, ferencyjnej Zw. Zaw. Włókniarzy, Tarziu, Tozser, PopesclI, Cuc, Popo idealna cisza, woda już nie dudn\
~neczynny z powodu choroby wy- (L) Omówienie prOjgl'Ul1lU lokalnego a w mia~tach etapowych, tJ. w Ło- I przy ul. Sienkiewicza 13 "jllk w cembrowane.i studni" i nar.
2 p.
vki, Bujor, Forai, Marton;
l\onawcy roli tytułowej..
na dzień bieżą.cy. 1J.12 (L) "Od na? d,d, Wrocławiu, Chorzowie, KrakoZarzad Sekcji apeluje do w5zy
Polska - Sznajcter, Toboła, Klo- mniejszy jei s:r.mer nie dochodzi
Bilety ważne- w dni~ 26 bm.
szyt.h kOJ'e~ponden:tliw". 11.27 (ł,) wie.i Cieszynie powo}:no do ży.cia kich czionkpw o liczne I punktualne r,ek,. Swi~tosł<l:"Ysk.i, Gołaś, Radoń, widownię. PływaC'lelt też mało wida&
T 'lko w regularnych odstępach CZ51
Hecital śpiewaczy G. BiJillskiej. 11.4.7 komItety. etapowe, ktoJe od razu przybycie.
Sza.1 e wsk., Glmskl.
P .\.NSTWo\VY
su wychyli się czyjaś buzia, zaczerj
(L) Komlmikatr. 11.50 (L) :Ul1Z~'I((\ r;rzystąpIły.do prac!.
. .
TEATR POWSZEClL.,\,Y
nie powietrza i znów chowa się po~
11 płyt. 11.57 Sygnał t'Z3'U i hejnał. I
Pr?ewodmcząc~'lTlI. komlte:ow
e(ul. Obr()ńcÓ'W Stalingradu 2_
wodę, jak foka, dopóki nie dobrni4
12.04 Dziennik południowy. 12.15\ tapowych zostal.l lll:~ano.wam pr~e
tel, 150-36)
do brzegu basenu.
Dziś O 2'Odzinie 19.15
.. Niemcy" Koncert rozrywkowy. 13.00 "żYl'io_I",:odnlcząc:y W~Jewodz~lch K~m,lt;
LE!ona Kl,iczkowskiego s Karolem r~'!\y górników". 13.15 Audycja ~'e- t~w Kultury FIZ?'czneJ, a w Cle:;zy
SWfAT LEEAltSIl
Adwentowiczem w roli prof. Sonn/m .~lOnRlnll. 14.00 "U naszycI). twoY'- me starosta poWIatowy, .
ZAINTRYGOW ANT'
cow".
14.1ł>
Konoel·t
Polskiej
Kapeli
.
.
*
"',
*
'
.
.
m.emoriał
'hJ'Il~11a ora:r. go~chm\'m; wystepalni
Wczorajszym. rannym pnedbł.,
lr':>llY 8ichlerówny i Henryka. Borow·· Ludowej.' 14.40 Wi<:rsl\e J. Kochli- . Polski. ZWiązek Kolarski orgam~u
Bronisława
w
nowt<kiego, 15110 Kwadl'ans pjo~e- je. w dmac~ od 27. marca do 27 kWIl'
1•
gom przyglądało się li wielkJtII zai~
8_ne-go.
nek. 15.15 .,.\utOL"zy pl'Zen mikrofo' tn~a br. oboz tl'emngo,,:,): przed . III
ZAKOPANE (ob~ł. wł.) _ W Za- kwią, gdzie przy tablicy pamiątko- t( resowilnlem niewielkiE'! grono ...
p, :'STWOWY
I:em", 1/1.00 D.nellnik 11o[)ollldniow". n1I.ędz y n,a_rodow.ym WY",'c,I~lem kOI"ar
ł
C h
J
<.
['
b un.v I _ll d 11 l. ':Rude .,o kopanem odbyło si"" uroczyste 0- we]' Bronis awa zec a uczczono białych kitlach. To medycy Ichowalf
TEATR żYDOWSKI
~",Iln
"ry
16.20 ~ruz~·ka. I"()zr~ wkowa. 1(;.;)0
~~llchawki i przyszli na basen. N6~
(ul. Jaraclta 2 - tel. 217-U)
Ene) klove,lia radiowa.
17.00 KOIl- Prawa" dla ]'epr:-7.entac~·JneJ ka~'Y twarcie zawodów narciarskIch o me pamięć zmarłego rozpaleniem ognis większe zainteresowanie tej grup
12 mal'ca o go(j~. 19.30 3 akty Szo- cer.t. 18.00 "Jegor Buly'('zew" - .111- koll1r~y ptll~klc~ 1 ~zechos!()wa~klch. modał Bronisława Czecha. Wieczo- ka, "Jożeniem wieńca 1 góralskim zwrócił start naszej rekordzistki H
lem Alejche.ma ,,J aknehuz", "Ojlem chO'Wi~ko. 1H.OO Ludwik van lk.."holiny Proniewkzówny. Gdy Halinka.
Oboz odbc:uzle !SIę w l nlame k. rem spod lokalu SNPTT na Krupów marszem żałobnym.
Babo", "l\Iens:m" w reżyśerii Idy Ka ven. lH.30 Z życia RUlllunii. :W.OI} Wbły. Miejsc(>woM: ta zo:t.ała wyskOC%yła do wody, lina, odgradzajlto'
Dziennik wit'l!zo~·\lY. 20.40 (1",) "TlIt, brCiI1-; z .uwagi n3 jej doskunałe wa kliCh, przy świetle pochodni, ruszy
W_pomnienie o Bronlsławi6 Cze- ca kh od bT7.egu basenu !e-dwle nl.j
mióskil'j.
eleu>!z HollendelJC poeta buntu t'unkl klImatyczne j terenowe.
la uIltami miasta defilada zawodni chu, zmarłym w Oświęcimiu 1 Hele pękła pod ich naporem.
TEATR KO~~ę~I ~~U~VC.ZNEJ i walki. 21.00 \V'iee:wrnll IH'rell!ld:l.
W Polanie trenować będzil' 1:5 ko kó\.\.'..... PQprzeclzol).lt. kap~)ą góralskI;. nie Mamllar;rownej, zamordowanej
PIERWSZE ŁZY...
(ul. piot;k:~~ka 213)
. ~·J-.a5 ,,'l'eatr }}tl.!rek". 22.1)5 (Ł) Wia lany p~!skich. i 15 ~«;~}ar:>.y czecho- Uczestnicy moczystości udali się "a pr~eit hit1t>rowców w więzieniu tu
I,
(!omości :lopol'lO'\Y\! loklllne. ~:!.H (I,) słl~wacluch. Kl(>rowl1I~nem o!)o~u ot:
Z 'k
Codziennie o godz. 19,15 "Król()- Omówienie programu lokalzleg:o na dZIe y'o~podarz Polski.ego ZWIązku zimowy Iltadion ~portowy pod Kro.· nowskim, v.,-ygłosil burtnisn a 0Chyba żadne mistrzostwa kOllll~
nie przejdą bez... łez, Pietws:t:e lz.
1\'1\. 1>rzedmie~cia".
jut.ro. 2:!.15 (e) 'Wiadomości ~p<Yl'to- Kolar$kle~O -:- C;zernJak, tre~e.rem _ .......... _ _ _ ..... _.......... panego - mgr. Ustupski.
PAŃSTWOWYr TEAT,R LALEK
we ogólnopol;;kie. 22.30 Muzyka ta- - k~t. WlSZllICk~ Progra~ ~aJęc ko
Otwarcia zawodów dokonał sekr. wyciekły wczoraj I czarnych, ja'
wę~llel ócz \Voźniakówny, ŁodziaDo
••
,~PINOK,IO
_
11t:<."Zna. 23.00 Ostatnie wisd{)mośd. lar~klch na obOZie przc':"lduJc zapra
GKK~~ - płk. Sloemberg, który w ka
po porażce w przedbiegu na 100 III
(ł,odr.. ul. ::"\ ~wro.t 21, tel. 13,,-7{)
9310 Pl'o"".atn na d2lień następn'o \Vę sportową: jak rówmeż rozrywki
przemówl'enl'u swym podkres'II'ł 0- st. motylkowym do Proniewiczówny;
Niedziela, dnia 12 m~rca br. godz. ~'.
",.
.' kulturalne.
12 widowi-;ko 'otwarte I}t. "Historia 1 23 .15 Muzyka tanecznal z plyt. 24.00
Wśród uczestników obozu prowa
Szczegółowy program dzisIejszych piekę, jaką otoczony jest sport w i MalIcklei z Poznania od razu ud&<
cała o niebie+kich mig(jała<.'h".
Zakoill'·zt'nie audycji i Hymn.
d",ona b~dzie także praca politycz- zawodów sportowych w Łodzi przed Polsce Ludowcj, w przeciwieństwie kła do szatni i podobno długo Dl.
mogła się uspokoić.
stawia się następująco:
no - wych owawcza.
do CzaliÓW sanacyjnych, kiedy, np.
(Xr.)
Zawody pływackie: pływalnia Ogniska przy ul. Traugutta, godz. 10 narciarstwo dostępne było dla gąrs
sęd ziowie
przedbiegi drugiego dnia, godz. J7 tki uprzywilejowanych, a wielkie ta
01.0.
finały drugiego. dnia indywidual· lenty sportowe w rodzaju Bronisła
lekkoatletyczni!
Or,.a 1.6di!kłeKo KomI'et~ I Wo.f.enych kobiecych mistrzostw Polski. wa Czecha były zjawiskami wyjąt
wód:tkIe;to Komitetu PolskteJ Zje.
ĄDlUA - dla llIłodt.ieży (Stalina 1)
posagu" godz. 16, 18, 20, poranek . WSS - LOZLA wzywa wszystkich
dnoczonej PartiI RObotnJenJ
Piłka noma:
stadiOn przy zbiegu
kowymi.
"Skarb" g'Odz. 14, 16, 18, 20, pogodz. 11 .
sędziów lekkoatletycznych do złoże- ulic
11 e d a r 11 J e:
Kilińskiego i Tymicnieckiego,
KOLEGIUM RE.DAKCrJNL
ranek godz. 12
.
REKORD (Rzgol\vs.ka. 2) "Milcząca nia legitymacji Sędlliowskich w celu godz. 12 inauguracja sezonu piłkar
Uroczystość na stadionie
llakońT.l e t o D 71
BAŁTYK (l arutowicza 20) "Mia.s.to
bary\l:ada" dla mlodz. godz. 12.30; pl2,edłużema ich ważności ria 1950 skiego: ŁKS Włókniarz - Widzew. czono odśpiewaniem Hymnu MloRedaktor naczelny
21ł-14
d z 16 17 19 21
sea.n'ie normalne godz. 15, 17.30,20 rok.
h . ,,,
Na
przedmeczu
o
godz.
10
spotkają dych.
Zastępca
red.
naczelre:o
2ta-23
,
,
,
, S'l'YLOWY (Ki'ińskiego 123) "OstatIyes-tc men d 'go11 .
S~dziowie, którzy z jakichkolwiek się drużyny I B tych samych kluSekretarz odpowIedzialnY
tli-OS
1}Ol·ll.nek g'o z. .
, n..ni etllp" godz. 15, 17,30, 20
przvczyn nie posiadają legitymacji
D:rlal party'n7
:!1ł-l~
BAJKA (Frartciszkańska 31) ,...,-- śWIT «Bałucki Rynek 3) "Cygański wińnl nadesłać
do
sekretariatu bów.
wewn. 111
Dzlal korellpondent6w robc-t.
browski" g·odz. 16, 18, 20
taoor" godz. 14, 16, 18, 20
l'.OZLA. do dnia 20. III. br, po dwie
Zawody bokserskie: o drużynowe
ntczych 1 chłopskich oraz
',.
9)
no.
f'
mistrzostwo klasy B okręgu łódzGDYNIA (Das..zynsklego
~ "...,.'0TĘCZA (PiO'trkow<;ka 108) ,,0 6 wie. f (ł t oąra.le.
redaktorów gazetek ściel:l.
, . k
'
h'l zamI" -tr"'o-tw
gram aktualnoscl
'l'll.Jowyc
czorlim po woinie" godz. 14.30,
f:ędziowie, którzy zdali egzamin w kiego odbędą się następujące mecze: do bok-arskl'ch
.."
'" "' ..
nyeh
.:?
11
12
J
Stal
Włókniarz (Tomaszów), Kop
I
k"
"
d
DzIał mutacjI
Jas-ss
granicznych Nr 11 - go z. , ,
16.30, 18.30, 20.30
roku 1949 i na początku 1950 wku . b
W'd
Wł'k'
(P b' .
O S 1
Dział miejsld. 1 aportowy
U4-J1
TATRY (Sienkiewicza 40) "lliied pIoszeni są o zgłoszenie się do' se- la l. zewÓd' o ~afz.
a (~~m
GDA:KrSK (obsł. wł.) _ W ZwiAlI13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
wewn •• I 11
HEL (Legionów 2) _ dla mlod:r.oied:y
ulicy" godz. 16, 18, 20, pOl'anek kretariatu ŁOZLA po zaświadczenia ce - Legla ..(~ z),
o eJarz
le..
DzIał ekonomiczny
211-11
lI':'
o
zdaniu
egzaminu
(codziennie
odl'radz)
Spojma
(Kutno).
ku
z
indywidualnymi
mIstrzostwa"
d
14
16
18
godz.
Dział
rolny
•
2i14-%1
" D usze czarnyc h go z. . "
,;
11
t
di
_wn.
,
20, pOI·anc.>k godz. 10, 12
WlSł,A dDaszymki('go 1) "Pustelnia <fodz. Hl do 20). Sędziowie kandydaci,. Zawody lekkoa. letyczne:
8ta on mi Polski seniorów w boksie, powo
Redakcj. Doe1l:l
112-31
MUZA (Pabianicka 178) ,;Konsre.nParmeń'Ska" II seria godz. 15, 17, lttf>rzy złożyli po jednej fotografii !ł,KS Włókniarza, godz. 9 zawody łany został Komitet Organizacyjny
Kolpert.L
ty ZI15oł0110W" godz. 16, 18, 20, po19, 21, poranek godz. 12
proszer.! są o nadesłanie drugiej.
wewnętrznoklubowe dla
juniorów,
L6dt. Piotrkowska "',
teł. H2-22
ranek godz. 11
WŁóKNiARZ (Próchnika 16) "Awa.n
seniorów Iniestowarzyszonych. Bie pod przewodnictwem prezesa GOZB
Administracja
2eQ-łt
POLONIA (Piotrkowska. 67) "T()l'petura na. wsi" godz. 14.30, 16.30,
gl na przełaj dla juniorów okolo 2 - red. Skotnickiego.
Dział ogłOSzeń:
Lód.!, Piotrkowska
IMa,
~!.
111-50
i
1'14-75
dowiec Kieu~..jęty" godz. 15, 17,
18.30, 20.30, poranek godz. 11
lys: metrów.a dla sęniorów około 4
W pierwszym zebraniu uczestniWydawca RSW "Prasa"
19, 21, porane-k .godz. 12
WOLN0ść (Nr,piórkowsk·iego 16) W podanej w dniu wczorajszym tYSlęCY metrowo
czyli przedstawiciele PZB ob. ob.
Adr, Red.: t.Ódź, Piotrkowska l.,
JiRZEDWJOśNTl'; (Żsrom:>okiego '76)
"Pustelnia Parrneńska" II seria - wzmiance pod tytułem ~Lista najZawody pUki ręcznej: sala przy
k'
" d .
nl'cle pIętro,
;,Wilcze doły" g·orlz. 15, 17.30, 21)
godz. 14, 16, 18, 20, poranek gQ' lepszych strzelczyń i str7.elców do ... ul. Pogonowskiego 84, mistrzostwo Mroz?ws l i Kopera. ~z ..o mono,
Druk. Zakl. Graf. RSW ..Pr...."
ROBOTNIK (Kilińi'>kiego 187) "Pudą.in& 11
kosza" wkradła się pomyłka. Miano rezerw drużyn. klasy A w koszyków że mlstrzostwa odbędą SIę w nowoŁ6dt, ul. ~wlrki 1'7, tel. 2{)1j·ł2.
stl'lnia Parmeńskll" I seria . gods. ZACHĘTA (Zgierska. 26) - "Czarci wlcie Zakrzewska należy do Chemii ce: godz. 10: Bawełna II - Związko budującej się hali Budowlanych we
l·L. J 6, 18, 20, pOTa.nek godz. 11
żleb" godz. 16, 18, 20, po.ranek go- a nie do Spójni, co niniejszym pros vnec II,. godz. 11 ŁKS Włókniarz II Wrzeszczu, .kt~ra może pomieścić
ROMA (Rzgowska 84) "Panna b~
d~iLlla 11
\.ujemy.
- KoleJarz II.
ok. 5 tys. wldzow.
D 1-14142

r "STRAJK"

KUPCOW W' WDll
moc pollcję, któTIł. "Uf:,unęła" siłą se. 'IN dniu wczorajszym \kupcy łódzcy zonowc6w !l maqistratu.
'Zilroknęlir.kłepy ~ "na', znak l)fot~, . OLBRZYMI P02AR W GDA~S1(U
~Iu
pJ'7t'CIW nadmIerny,m... podatkom'i
W Gd ans
' k u sron
..} ęł y olb rzynue
.
("Republika").
\
1
splchne napełnione zbożem. Spichrze
WICEPREZYDENT ?\. ŁODZI
należały do łódzkiego Niemca
SKARZY SEZONOWC()W
Pohla.
W dniu "czoraJszym J*'"Z2>tl sądem
SP9UCZKOW ANIE KRÓLA
'" :LG:i~i Łocrvła LIii). spr.at;va prZleciw'
Ks. ' WilhelM 'Prllskt, były' następca
fi
robotmkom' s.ezonowy;m: Hótzy tronu ·niemiedl.'iego został' spoliczko.
p.rl!;)·sztJ.· w dclegacji' ' do wiceprezywany nil ulicy przez pewneqo robotdt'nta m: Łodzi W!l.eliński,ego, 'rlo,
.
nika. Ks. Willhelm idąc ulicą po'
mngając się ,~ imhmiu .kilku t!sięcy pchnąl ubogo ubraneg'o człowieka,
b~zrohotDyCh~. ToepOCZęOd r~bot p.u- który w jednej iekundzie "wymit"rzył
blIcznych. \0\ l<:eprllzydellt nIe chcul! jego wysoko$ci kilka si'Hcz)'htych
pr7.!jać
delegacji i werował na .po-j policzków", ("Republika").
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Z otworu w dachu sączyło się słabe światło księżyca i ukośną smuNa klepisku sLedzial tyłem do wejścia chudy,
obrośnięty brudnymi kłakami star~ec.
- Wielki Brama zrodził orła - mruczał. - Wielki orzeł zrodził małpę ...
W głębi ziemianki rozległ się jęk i clężki oddech jakiegoś czło
wieka, Sam zaskowyczał rzucił się w tym lderunku
- Co to takiego? Kto tam? - Zapytał Mac Femey i zrobił
krok naprzód,
Sakra-Anuman! - rzekł groźTlie starzec, powstając i idąc
n<.>przeciw. - Węże są siJniej.ne od małp!
Stary zagrodził Szkotowi drogę..
- Czunda-Waruna-Nag! ... Orzeł jest silniejszy od węża!... odrzekł Mac Ferney.
.
Zdumiony starzec umilkł. Cudzoziemiec zna tajemnice jego za'
gą padało na z~mię.

Noc była duszna. W gęstym cieniu platon'ó w bielały ogromne.
na ziemi, słodko pachnące kwiaty, Pnący chmiel r~zcjągat
~aę ~d drzew, aż do kamiennego muru, oplatał go i wił się
ziemi.
Mac Ferney chciał iść dalej, lec7: \zatrzy~ał się. Rozwalone kamienie muru ogrodowego i .schody ziemne, bIegnące obok, prowadzące
gdzieś w dół. w ciemność. były mu znajome. Tu szukali przytułku
sztukmistrze, fakirzy i żebracy z dziedzińca pałacu szacha. Pano'
wała tu zawsze do,tychczas cisza, tylko od ~zasu do· czasu cuch,
nG:cy dym wznosił się nad dachami ziemianek. A teraz słychać było
jC'kieś głosy.
.
Nie. nie głosy, a głos! Jakiś człowiek. śpiewając dziwną pieśń,
powtarzał na różne tony jedne i te same słowa.
-Czunda - Nag- - powtarzał głos z jakimś dziwnym Pr7.~ję
c:em, uparcie. groźnie, jakby kogoś 'Przywoływał.
- Czunda-Waruna'Nag!,,;
Szkot znał te słowa. Z gwałtownie bijącym sercem Izaczął
schodzić po zimnych stopniach.
Zaduch i wihpć wioneły mu w twarz. Wszedł do środka.
leżace

,X>

klęć?

- Sakra·Waruna-Dar - mówił dalej Mac Ferney. - Człowiek
jest silniejszy od orła!
Starzec zadrżał. "Wielki Bramo"! Hakim wie więcej, nii: on
sam! To znaczy, że hakim jest silniejszy? Odsunął się pod ścianę.
- Batfa-BchaTatta-Lell! - Mac Ferney następow<lt na niego.
Stary nie ruszał się. Tak, haldm wie więcej. Z lękiem patrzył na
Szkota.
Mac Ferney poszedł w głąb ziemianki i ujr7ał Lok
Leżała na podjodze. Brudny zawój, naciągnięty na oczy, zakry\\'al iej pól twarzy.

-

..........................~ •••••••••••

Puść mnie, przekl~ty starcze! -

Ik,to !nad· n'i ą .sloi.

powiedziała, nie wiedząC'..

Mac Ferney rozplątał zawój i oswoQodził ręce Leli, przywiązane
do bambusowego słupka. Le1a podniosła się i powstrzymując jęki
bólu, zaczęła rozcierać zdrętwiałe dłonie.
- To ty, sahibie Mac Ferney" .• rzekła. - Jakie szczęście, żeś
przyszedł!...
• .. '.. ; '.. J
Pokazała mu cienki sz.nur palmow:.', leżący na podłod7..e.
- Chciał mnie udusić! - mówiła. - Skrępował mi ręce i za'
wiązał oczy. Zaczął nade mną czytać 5\I.'oje zaklęcia i czytał tak
cllUgO, aż mi się zakręciło w głowie. Jeszcze trochę, a bylby skoń·
czył ze mną zupełnie... Co za szczęście, żeś przyszedł, sahibie Mac
F,rney!
.• ' I ' " '.,'
Sam nagle zjeżył sierść i rzucił się do drzwi. Mac Ferney obejrzał się. W ziemiance nie było nikogo - starzec uciekł.
Sam pokręcił się u wyjścia, wyskoczył za próg, ale wrócił natychmiast i patrząc w oczy pana, zaskowyczał cicho, jakby prosił
o pójście za sobą.
- Szukaj! - rzekł Mac Ferney.
Zabrał LeJę i poszli za węszącym psem.
Sam prowadził do wyłomu w murze, ot.aczającym rlli<"clziniec
p,Jacu szacha, wzdłuż pałacowyd1 przybudówek - do tylnego mu.
fU pałacu, wychodzącego nad rzekę.
Tu pies zatrzymał sję' przy samym murze
piszczał żałośnie.
- ZQubil ślad! - tJowipnzi:'ll M",!, li'prney.

. D. c. n.

