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Wszyscy podpisujemy Apel Sztokholmski
województwa

Ludność

kieleckiego
•

11laso'Wo podpisuje

SIę

pod żądaniem zakazu broni atomowej
i uznaje za zbrodniarza wojennego rząd,
który by pie;rwszy zastosował ją
przeciwko jakiemukolwiek krajowi
Iska,

w gadzinach popołudniowych,
prezes Sądu, Lucjan. t y chlili-j
.
dnia 12 b.m. rozpoczęła się w Kiel ski, prezydent mIasta Marian Sfl1- M~ciński Hugon, dYl", Teatru Pań~
'.
b'
.
d ..
d' e '"" I "'ekretarz KM PZPR tow stwowego, dr. La.ta.1a, dyrektor Szpl
cach akcJa z lerarua po pll!OW po ,w CM,
"
, • tal
M" ki
S f fu.k.I Pa.weł
Apelem Sztokholn1skim światowe- IAleksandeT D0111.a;galski, aktywista Pr:od~i~ ;;~~y K~W~ Nr. 1, Sta.;
go Kongresu Obrońców Pokoju. Ja I ZMP Tadeusz .Posrnk. Do WIeczora sińskl Edw .... d, prezes .Cechu Piekako pierwsi podpisy złożyli: prze-l zebrB;ll? w Kielca~h oko~o 1.000 rzy i Cukierników, Kadek: Wł.~y
wodniczą,cy 'Woje'iVódzkiej Rady podpls0:V' Składanie podpiSÓW od- sław, . pr:zes Cechu Rzerrueślni!ko:v
Narodowej lan Bąk, I sekretarz KW bywa. IUę wśr~d ~o:vszechn~gO e~: - Wlakni.arzy, Buski Ja.n, maszyn;.P"'R
tow
Władysław Wic/UJ ltuzjazmu i WIelkIeJ radOŚCI. "TroJ sta PKP, przodownik ptacy, S~'d'
'k'
~..
l' ki" obywatelskie zbierające podpi- ski Ma.rIan, dyrektor WOJ. Orklest«'y
przo Ownl
pracy z ~"lY.l lDI' ,
. '
.
SymfoniCZJl1ej Za.OOklicki Bronisław,
. Paweł Szafrański, dyr. Szpitala $Y,. przyJmowane są serdecznIe w s':'kret<łrz W~j. Komitetu Obroń<.ów
Miejskiego dr. lan Latała, przo- kazdym domu.
Pokoju, inż. Gąsiorow~ki Witold,
downik pracy z KZWM nr 1 WilO entuzjazmie, jaki towarzyszył Bork.ie",i~ Roma.n ..chlop. z pow. 0helm Adamczyk vicewojewoda kie zbieraniu podpisów w Skarżysku, patov."SklegO,. Ma.gdZ1a~ Piotr, chłop
.'
.
..'
zęł'
z pow. busklego Dłuzewski Włady»Zadania partii w walce o nowe kadry
lecki Mana" l{owa!czewski, przo- gd~e ro",:meż r.ozpo~ a SIę "i'!c~o- slaw, przemyslcr..:nec.
SikOl'Ska
downik pracy z fabryki "Fosfat" raJ.
akcJa zbIeranIa
POdpl~OW, Jadwiga, aptekarz. Borchólskt Jerzy,
na tle sytuacji ogólneje
'
WladyslatO 8ołtysiak, przodownica IŚW1adCo/Ć może f~t, że w C1ąPI przemysłowiec, Bobacz Józef, przoBOLESŁAWA
'pracy z fabryki Fosfat"
Maria 4 godzin apel podpIsało 3.290 osob, downtk pracy KZWM Nr. l, Kupls REFERAT PRZEWODNICZĄCEGO KC PZPR TOW.
" .
co stanowi ponad 20 proc. obywa- Piotr, chlop z pow. kieleckiego, Ko- BIERUTA NA IV PLENARNYM POSIEDZENIU KOMITlTU CENTRALJerlyrw;k,
przodowruk pracy
~ teli liczących ponad 16 lat życia.
walski Józef, prezes Cechu Rzemieśl NEGO I CENTRALNEJ KOMISJI KONTROLI PARTYJNEJ, WYGŁOKZWM nr 1 lan Bok'f.D(j, przewod,
..
ników, branży skórzanej, Kowalski
SZONY W DN. 8 MAJA 1950 R. (CZĘSC 1) - PATRZ STR. 3.
niczący Wojewódzkiego Komitetu
Wraz II .r()f;poc.z~lem akcji zbierania Ja.n, chłop z pow. iłżeckie~, Edmund
Obroń, c6w Pokoj~ prokurator Ru- podpisów na m~raeh miast i wsi u- Pon~owski, przodo~ pracy Zattolj 8sura
prokurator Z. 8su!Xń- kazała .ię ponlzsza odezwa:
kładow. Staxach~Wlcl?ch,
Wiktor
.
,
Norbercia.k,
racJonalizator PZPW
Ko~rTt'f OBAO:'lCe>w POI(Ojll
Nr. 8 w C:zestochowie, Gtmcla.rz Jó• -K.~nllhlA.
__
zef, chłop z pow. iłżeckiego, Józef
Wąsik, wytapiacz przodownik pra
cy huty "Ostrowiec". Bronisława
r6awska, prrodown:i.ca' praey P'lPW
Nr. 8, Janina Gmyrek, przodownica
praU PMT Radom, Maria Korda.s,
OBYWATELE.!
przodownica. pracy PZPB w Cz~
t) "ii,.! o>t',:,,:~~b.; Pftoknamt fIId.,u.t. ~.~i K~It. 5'~ł~;'wtłłt KI!łD:ruv ObWt'A.. PllIlol",
chowil'. Zygmunt Kafarowski, prro~ W marcu 1.950 r.w Sztokholmie Swiatowy Komi.
~Dnm.c..",)' .ie łleo*rrłłft'.. ~ _'tMłl ~lo:;.run'~;f'·l:-.I.-atl ~-rt~ł flA.!d:' ~"f'ł G\&o
downik pracy RZO Radom, Kwiat~t~Ob1'OńcówPokoju uchwalił żądania:
kowski Władysław, przodownik pra_
,,,'''1 uI'ed, fud.&l !e,b"" .stAaoWal. lc.Wt'I u.l~ł tJllłd.lt~~~'~, ...........
".
cy huty "Ostrowi€(!".
.
_ł"i@ftł' tf'l~ IJMte"ł)~la. kcblemj Qwał:ali Ul łh~lar'U wo.h~·D~ 1't"- Ist6Py "
'1) bezzwzględnego 'zakazU użycia broni atomowej
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WfJ:j. Ilie'lei;kiego

Pierw$za 'lista
podpil6w

1

"

{,

f skutecZnej, 'liiiędzYM:todowej kontroli nad wykona,niem tego postanowienia;
2) uzn4nie' za zbrodniarza wojennego tego rządu,
ktÓ1"y pierwszy użyje broni atomowej.
Apel ten odppwwda wszystkim ludziom pragnącym
pokoju . ,niezależnie od ich narodowości, wterzeń religijnych i pTfelwnań politycznych. Wokół tego apelu rozwija się w całym .świecie potężna kampania solidarnoś
ci w postaci .indywidualnych podpisów, składanych
przez dziesiątki milionów ludzi dobrej woli.
Każdy uczciwy człowiek wypowiada się przeciw
podżegaczom do nowej rzezi wojennej.
My, obywatele Polski Ludowej, wiemy, kto potrzą9ll nad światem bombą atomową·
Znane sq nam zbrodnicze plany wojenne imperialistów amerykańskich, rojących hitlerowskie sny o panowaniu nad śwwtem.
Naród polski dumn.y jest z pokojowej polityki naszego rżądu ludowego i z radością wita fakt, że nasz
rząd przyłącwł się do inicjatywy potężnego Związku
Radziec;kiegó, kt6ry -domaga się zakazu bomby atomowej i konsekwetnie dążY do utrwalenw pokoju.
Ani Zwiqzek Radziecki, ani Polska, ani żaden inny
kraj demokracji !tufowej nie chce wojny i nie potrzebu;e wojny. Starczy nam dla wszystkich pracy, coraz wię
cejchleba. i radości, z tego, co budujemy na własnej zie·mi.
Pragniemy pokoju ł pokój wywalczymy!
. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli naszego
województwa, aby swoimi podpisami pod apele7i\..Swiatowego Komitetu Obrońc6w Pokoju zadokumentowali
swą niezłomną wolę utrzymania trwałego pokoju na
fwiecie.
.
Niech żyJe p'okOW
Niech żyją, niech zwyciężają obrońcy pokoju na calym świecie!
Niech żyje i krzepnie ,niech zwycięża polski og61no-/
'narodowy front walki o pokój!
.
,
Odezwę podpisali m. In.:
Zan. Zw Bojowników o Wol~ć
.

.

I

Demokrację,

Wydra

ZdzIsław,

Bąk JII.1l, przew.,~; Więha W1a przew. Woj. Kom. Stronnictwa Pra-

dys!aw, l. sekretarz_~W PZPI!l, Sła:
j:rzenskl Dominik, WOjewoda klelecki,
~ Bar&D Roman, przew. ORZ~, Szura
Rudolf, przew. Wojew. Kom.t,etu 0brońców Pokoju, poseł R~, 8tetan, przew. Woj ew. Kom. Wykon.
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Szubińska zorIa, Przew. Wojew·
Zan. Ligi Komet, J&łIOWIkt Czesłalw,
przod. pracy KZWM Nr. l, .dr. Wlmarski Adam; . przew. WOJ. Kom.
Stronnictwa. Demokratycznego; . Bo-'
kwa J&D, ~nik pracy KZWM,
Nr. l, 8t.amk Mariu, ptzew.!i0j.

tłe:MIrIlJ

\&StOlO"'"

"rot -tomowa , . .eJ .... ~. .wle. 1Lt.~ł.,
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Podpisy pod Apelem
Sztokholmskim

- to

zobowiązanie

do czynnej

walki o pOkÓj
.Przemówienie księdza
Bartkowskiego
w Jędrzejowie
w dniu wczorajszym w JędrzeJo
wie wygłosił odczyt na temat walki
o pokój delegat Woj. Komitetu Obroń
ców Pokoju ks. pro!. Bartkowski.
Ks. Bartkowski wskazując w swym
odczycie na knowania wojenne imperialistów - dokonał oceny sil obozu p,*oju w kraju i w świecie
Zródla tych sil - m6wi! ks. Bart.
kowski - tkwią w naszych sukce. sa ch gospodarczych, w entuzjazmie
mas praCUjących, wykonujących Plan
B-letni. ,
Czego pragną miliony ludzi?
MiIlony ludzi pragną pokOju. A czego pragną imperialiści?
.
Wojny, grabieZY, mordu i zniszczenia celem zwiększenia swoich zysków.
Bomba atomowa ma być 'W'rękach
imperialistów odmianą pieców krematoryjnych.
.
Położenie podpisów pod iądaniem za
karu brom atomowej - zakończył ks.
Bartkowski - nie może 9Yć mechaniczną 'czynnością, lecz musi być indywidualnym zobowiązaniem do waltki
o pokój I ofiarnej pracy dla pokoju.

Luta

Apelem

2

Sztokh;olmskłm, - na, kt6reJ. zlotył podpu Pf'ezvdettt RP

towarzysz Boleslaf!' BIerut.

S

ł'

•

pO eczeńsi. W.1f{'!ł.
'IIii#

mm.

Foto ARZ. wdowiliski

Radom·'l'ea

sw. nl-.walki- paL:6J

Ostatnie, słowa odczytu księdza
"f,stUł""
s
Bartkowsklego wywołały entuzjastycZ
"'I
v ..1ł
ne okrzyki 4W) słuchaczy, przedstawiW. dniu wczorajszym w U~ekO~ tychczuowe osiUnięcla ~omia
cieli robotników, inteligencji pracu- waneJ flagbli i transp~~:; sali na od~ku frontu walki o' pokój
jącej, rzemieślników, kupców I wol- ~mu ~ultury.w RadoIDlu;2;gr~mąob. :~)twk.O'III'azobrazowała rozwój
nych zawodów; kobiet i młodzieży dziło .Slę około .1.~ osób,' repre- światowego obozu pokoju i I.paszcze
szkolnej.
;mtUJąCYCh • mI~Jscowe' zakłady gólne faży walki o pokój.
W jednomyślnie przyjętej rezolu,,: ti~~lior~Je społeczne i pąr
Przem6WJllmie zebrani _aktot
cJi .zebrani wyrazili pełnił IIOlidar':·
p tyczne, by WYl!łuc,!~ refera ~e,przerywałii skand . ;. , .OWa
z
Sztokholmskjm, zobo.,
wiązuJąc się dp wzmożenla wysiłków łlł6ft
-LiX bi ',·b· ," .'. u o~ na"~ Wodza światOWego
celem przedterminowej reapzacji Pla
li •. o et. o. BeleM ru.cH~' poliÓju J6zefa' St~

cy, Błaże.jewskl Mieczysław, prezes
Woj. Zarządu Związku Samopomocy Chłopskie;, Winkszno Wiktor,
przew. Woj. Zarządu TPPR Owczarek JUef, pr.rod. pracy Kieleckich
Zakł. P!um. Chem., Stępień Halina,
przodownica pracy PSS, Królikowsld Witold, prezes Woj. zarządu
ZWiązku Nauc:tycielsiwa PolskiegO,
1DłIJ'. I'rzy,byszewski Edmund,
dyr.
Izby Ptzem.-Handlowej,
BakaJ4:rz nu~ześci.o!etniego. Zobo~zanie ·tO l Po . ~~jWu:· ~~ Prze~6didć.Zll' "Na'zakó'n~l'ii~'" ~brim. 'ui:h~
Piotr, przodownik Pracy Zakladow potwier~ili ~czestnicy zebrlmia .włas- cego Hiejąkiego' KOnUtetu Qb~ń- lili rezolucJ,- soli~bll-' lP.ł
Pokoju' o~. S,k~lim~kiego, zuchwabf, iWiatowego :ąomitetu
Pnem. "Kadzielnia", Pupko Wlady- noręcznIe z!ozonymi 1111 fuolucjl pod-

ność Ape1~m

~~W:~wi~~i,~ry"pO~Ó~~";.~~oić";:=~e

"SiwTro!,';:

~w.

",i~!f' ~Y Pn~ysłowej,

!:iSlUJli.

e_

.}t6l'1.< p.rzedatawił-ze1iranYi1,\- ·do--Obrońc6w Pokoju. .
,
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chce wojny
Nr. 1M

,t*,-"("'~~n',' ,,,,:$Nar6d,.

"'w '1llpóll

~eięskd:'·•
...

l.erykHskle'

IIlgereIlcja bnperIaifsłISw ~ w ęraWF wewIłęłnie Viełnamu sła.Je SIę coraz
~ .I;.

bardale.t

.. "",~;,lIDa.f4qJe ODa ~,1I"I'DB 'IV lI&aIe ~-.
poparciu. które Waszyngion udzJeJa 1DlU'ioDetkewej k1Iee: "eesiarza" Sao Dał I kolonizatorom traaCDllkim. p~ abrod
lJfcq wOJnę przecłwko ~ ~ aarodowi vietaWn_Jkiemll.
,,:
.,'
.'
Pr8.ncuskle wojska l$łoDialDe,'lIOIlIbDo oIremne.ł przewagi
w dziedzinie teehni1d i u:r.ti1'8.tema. ułn7muJll 'IV ~ rękach
ledynie wielkie miasta portowe kraJu..Natomiallt pcmad lIG proc.
terytorium Vlełnamu znaJduJe się we władzy 04Uła1ów urodowo -#W)TWoleńczyeh.

Naród Vletnmnu już przed 5 laty darU~' Da 1Iłrzęp)'. Nł~ traDsparen
.ty II Ji.piaamł: ..Precs II agresorami.mokratyczn/ł.. Po przeprowadzonych me'rykadlrldmi",..Precs II Sao - Dal",
w roku 1946 wyborach po~ .,NIech tyje BO' au - Mlnh" oraz
powsta!najwyż!zy organ ustawodaw- s~ndary ViełDamslde.ł Republiki De
czy republiki - Zgromadzenie Naro- mGkrabrmmej, iDan1f~cł udali się
dowe I stwortony został rząd :r. przy- dO portu.
wódcą ruchu narodowo - wyzwoleń;' . Zqrądzłły lm d.rogę WGjska francuczego, Ho Chi - Minhem na Czele.' lIide ł m&rynarse amerykańscy; POURząd ten reprezentuje po dziŚ dziim eja otwarła OCleń. W eiuu ~terecb
. '
ęd
b d
wolę przytłaczająceJ w!ękSZ()Ś'ci Il$- 1Odz1n, pod osIoDllł ~ pr ce wy u o
rodu, Tym nie .mniej mnęryltaÓJkł wanychbarykac1, 4emODlltran~1 mętDepartament Stanu. cficięInle uznał ~e odpieiaU wypady JDłerwentów.
"arstkę reak....
oniłtćw..
...• z Ba
Dei. , na ',._u
.... _.:..-...
_.~_i:', ~ły
......
..
"J
,.,.
......- w' .................
KW"
auA<II
. czele, za ,;p,l'ąwdzi~rŻąd Vie~- ~ do....kI amary.·.b6sJd.e Gkręty wO. ."
.
....
mu... To posuhj,ęde· l!'I!akeyjnYch kół JeliDe ule op~'łIOl'łu _łg06sklego.
rządzących USĄ limjąee .na eelu Jak' donosl1a '. niedawno agencja
wmtócnienie, US\rOju, .utrzymuj~go Reutera, ~t S:.anu :r.amfesię jedynie: ~ękI. .basnetom frapctl- rza wysłać do Indochin 'l)ficerów, kió
skim, jest jqłsęmo przez się inge_. rzy .,słudlowaU, mełod7 prowadzenia
rencją w '-,'
"~>wewnętrz:ne, Viet- woIDT ~e.ł w praeh Grenarnu.
.
eji". Wiadomo teł, te· amerykańscy

proklamował w kraju republikę de-'

A

Sprawa ntćII ''Ogranicza lI14 'ednak
tylko do PralJldnllomatyeznej. Imperialiścl ~~ Utk1elają klice Bao Dal beźpośredniego poparcia
gospodarczego i politycznego. Z polecenia Departamentu Stanu"gen..Mac
Arth ur ~rzek azae ma Bao Dal 37 mi-

'~;:~~In~!:~o!Odr:~:~:~;:!~
sldch", Ponadto, do okupowanyeh

przez· kolonizatorów francuskich rejonów Vletnmnu zaczyna nadchodzić

:~r;;k;~!: a:~~~:;~~~~~jb~~

szym czasie. wartość nadeslanegouzbroj. osiągnie sumę 100 nUlionów
dolarów
.
Dla wzmożenia kontroU nad gosp;>darką riarod~ą i' życiem. roIitycz
-&3'l'll kraju, przybył.'do Saigonu' "mntiitsador do specjaUtych poleceń", Jes-'
lUp i ,,misja gospodarcza" z Griffi-

I

'I

specjaliści. prowadzą prace .przygotowawcze związane z rozmieszczeniem
na okupoW8l1Ytl1.Prze,z Francuzów te

,

.

" .
' ell~~ie' przeclwkó wyła
rytorium, bombowe6w ł pokigowcaW d',·
broni. W dniu wczorajSzym
atne1'YkWkI(!ho -, .'~
,
. o.
COBta" o godz. 18-ej tysiąee Włochów ze.
W obUc.:w wszystkicq tych
.
pla
A
te
b
Staj'e się rzeczą zrozumiałą, dlaczego Włat:ba
~ ~ brało t Sł' na.
eu. ugus ,0\, a ~
nadzwyczajnych
zarządzeń,
kli!- zaprotestować przeCiwko WYlladun
ąaród vietnaJ.Jlskl ~ Imperi~od' trzech dni cały ruch keWi. Zebrani sformowali po~
stów mnerykoińsk1cb. "WrOgiem lU' i".
.handlowych do innych
~oSMC okrzyki na. ea~
Jak 8tWie~ tyg'odnjk łietnll1lUlkl
Transport lłOStał
v,si!0W$ł udać sit do een.;JtraWda", ....~ amery~
specjdny
.
. Policja zaatakowała
aIre cefaJllsię przed iadDymI środka- czny,przysłany przez Ministe1'8twodemonstrantów, rOl!Pędza.
mi dla OSil\Pięela swoich cel6w. u- Obrony. Robotni<;y pt'aeOWali pod jąc pałkami tłum i aresztując okoh
dzielaJąe pomocY oddziaJoln fram:us- nadzorem setek a,entów, POdCZM 70 osób. W tym samym jednak
kim, Imperiałiśel IllDety~ey uIIitu- gdy cala strefa portu była otoczona
lia . ~ach o~bywaly ~ę
ją ceru bardziej wtrąea.c się do spraw oddziałami karabinierów i agentów inne manlfe~tacJe z udziałem tYS~ę
wewnętrznych .Vietn&mu. POniewał
.'
.
li jnynti. Telefon
cyobywateh, wsku.t~k czego poliCJa
nie 'lkerzl\, by tr:aneusc7 kolonizato- I psanu po cy
y
zmuszona była d~ CIągłego przerzu
rzy zdolni byli sami stłumić l'11ch 0 - cznew pobliłu portu majdo~ały sit. canla swych sił. Ruch w śródmte
rodOWO'. wyzwoleńczy ludu vietnam- pod' ścisłą obserwacją poliCJi.
ściu na skutek del)'lonstracji i szarź
skleso"•.. '
~ skoncea~ powd- policji był przez kilka godzin' wie-Demas~jąe Intrygi Imperialistów nych lIił policyjnych, Neapol zare- czornych wstrzymany.
mnetykańskic;h.
w Vietnam1e, rząd ...................... _ ....~ ............ _ ............................................ __................ __.... _ ........._
ludowo • demokratycmy Ho Chi '.
kiej liczby radziec!dcll pra\::~ów
MInha WZ:I'WII naród vietnamski do
naukowych Akademia Nauk wyblera
zjednoczenia, do mobilizaCji wazysttych, którzy swą systemliltyczną .prakich sił, by 'przeJ'śe w r. 1950 do pow
cą dowiedli, te są pr:r.odśującymtUc~o
nymi, źe ich dziląłalno e przyczynia
szechnej kontrofensywy przeciwko
się do rozwoju kraju radzieckiego,
kolonizatorom francuskim i ich proAkademię Nauk łąu.ą ścisłe więzy
tektorom zza oceanu,' PI'Żygotowując
:r. 'całym krajem, :r. wstystkimi Instytucjami
naukowymi i OŚWiatowymi,
się do decydującego ataku przeciwko
W,olo.A z
interwentom. vietnatnska armia luprzemysłem i rolnictwem.
,,~ry
1950 r. odzwierciedlą. w całej pełni
dowa rozpoczęła już w kilku rejonach
tę ścisłą więź: świadczy o tym P1'4ede
operacje zaczepne I blokuje wszystDO ~EM~~zsu
wszystkim wielka liczba kandydatów
kie miasta. pozostające w rękacll .Fran
wysuniętych na członków zwy~j.
euzóW: ISaigon, CholOl'l, Dalat, Hue,
W połowie maj/ł rb. Akademia nych I członków - korespondentów
Hal - Phong i inne. Niedaleki jest już Nauk ZSRR dokona wyboru nowyeb Akademii.
Tak więc na członk~w
dzień, kiedy naród vietnmnski wypę członków zwyczajnych I członków- rzeetyw:lstych wysunięto 95 k~
dzi ze swego kraju wszystkich agre- korespondentów,
t6w, podczas gdy liczba wakujących
PQdczas wyborów do Akademii 0- miejse wynosi 20; na cz!on'{ów .iosoró'Y' zarówno francu. sklch, jak i a- mawia się nie poszczególne prace, res~ndentów rt'tżne Instytucje złłomerykańsklch.
lecz wyniJd i perspektywy naukowe,l siłY 257 kandydatów, podcza gqy liell
I. 1'0dkopaje'IV. działalności uczonych,~pośród wiel- ba miejsc do obsadzenia wynosi 30.
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poszczycić się może w maju n
sukcesami produkcyjnymi, ,
Hutnicy kombinatu wytopili wple1'
wszej dekadzie maja setki ton surów

~i:::~~l~~p~~~=:~~;~~er:~:

. .
listvcznjm oddziałów kombinatu. Z
GENE'WA PAP • .T~ donos~ z nowe mo~Ilwości w ZWiąZku z pro- ezałoby koniec niezależnośCi brytyj dnia na dzień polepszają oni swoje
Paryża, francuska opinia publiczna pozycją Schumana.
skiej, Zrzeczenie się praw kontroli wskaźniki, T~ np, współczynnik wy
przyjęła z głębokim oburzeniem
BERLIN P AP. Podczas gdy re- nad stalą i węglem stanowi zrze- korzystania o15jętości użytkowej pieoma.wianą obecnie na tOll;dyńs}{.iej a~cyjna 111'ąa szowinistyczna i (e- czenie się suwerenności j wolńaści, et hut1liCżego ·~":r'''<.l1yr.osi w cią~
Jrólifereńcji ininiStrOW' spraw' zagrf;l wizjimlstyczną. przyjęła z _ęntuzjaz- Dziennik zarzuca Achesonowi. źe ostatnieh dni 0,82., przyneinfile "0';8a
nicmycn USA, Wielkiej' Brytanii i mem pr6l~t Schumana, .;.: nip.mie- domaga się od Wielkiej Brytanii, by
W oddziałach martenowskich clttElZ
h
t '
ał
.
.
szerzej rozwija się wapółzawodnicFran~~i propozy~je Sc umana weka pra.:sa demo~ra yczna ~otępla zrezygno,,: a ze sweJ suwerennOSCl two o ma'k5YVI aln ą oszczędnoŚ<: Czasu
spraWle połączema przemysłu sta- ten prOJekt, pomewat gOdzi on w narodoweJ.
przy wytopach I o produkCję ponadnem n~ czele, Na Okupowanym tery-lowego i węglawego Fran::ji z pl"Ze Ilźywotne interesy tak narodu niemie
planową. Hutnicy obsługujący piec
toritim ro~nęły OŻYWioną działal- mysłem stalowym i węglowym Nie- ckiego ja.k i franCUSkiego Ol'llZ staMOSKW A. (PAP'). - "Prawda" za- Nr, 2, zdejmują przeciętnie z każdego
DOŚĆ firmy "Standard and. Caltex", miec Zachodnich.
nowi niebezpieczeństwo dla pokoju. mieszcza artykuł swego paryskiego metra kw, dna pieca po 4 tony meta
..FIorida Fosfate Corporation" oraz
,,Ge Boir" przypomina. że podczas
,,Berlin!Jr Zeitung" stwierdz~, że korespondenta - tukowa - komen lu ponad ustaloną normę,
inne koncerny amerykańskie.
okupacJ'i magnaci Zagłębia Ruhry: na czele projektowanego kombinatu tujący przedstawiony przez francurkiego ministra spraw zagranicznych STACJE MASZYNOWO EKSKAWA
W ostatnich czasach ingerencja Im- Przygotowywali yvcielenie przell1Y- I'niemieCko-francuslde g o. mają sta- Schut:nana plan połąCZenia francu-,
perialtstów amerykańskich w sprawy slUfrllllcuskiego do trustów niemie' nąć ci sami, którzy wywołali pier- skiego ministra przemysłu w~gloweTOROWE W UZBEKISTANIE
wewnętrzne Vietnamu przybiera. co- ckieh. Hitlerowskie .plany z roku 1I wszą i drugą wojnę' światową, ci, go i stalowego z przemysłem węgloPrzed dwoma laty założono w Uzbe
raz bardziej prowokacyjny charakter. 1942 zostały popraWlone i uzupeł- którzy na wojnach tych osiągnęlI wym I stalowym Nlemiee Zacllod- kistanie pierwsi!:ych 9 stacji maszyno
.
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Niemog..c się zdecydować na bez- nione przez imperia=> ow amery- astronomiczne zaro
.
os ecy' ruc.
1_
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.
dz
'..L.
powierzono praee melioracyjne, a tan.
PG6rednią interwencję zb1'8Juą, posta- kańskich, a rząd francuski. zga a dujący w I;derownictwle tegO kOIllChociai Schuman na konferencji ~ oczyszczani. i budowę kanał6w
no.wiu oni zastraszYć bohaterski na- się na ich realizacje. Nie chodzi tu binaŁu będą mieii Amerykanie. kt6- prasowej w· dniu 9 maja zapewnił, irygacyjnych. Prócz ekskawatorów
ród Vietnamu l wysłaU dO" Sałlron~ - pisze dziennik - o zwykłą fuzję, rzy przy pomocy projektu Schuma- że przedstawiony przezeń plan nie stacje otrzymały traktory, samocho,.z przyjacielską wizytą do .cesarza lecz o wchłonięcie przemysłu iran- na pragną rozciągnąć taką S111Ilą ma nic wsp6lnego z odbudową kenty dy ciężarowe i buldożery.
BIlo. _ Dał" eska"- okręt6w wojen- cuskiego przez kapitał amerykań- kontrolę, jaką sprawują nad Zaglę nentalnego kartelu stalowego, który
Stworzenie tych stacji ~czyniło
~'"
ki
k on t roluJący
'
Zagl<>bl'e
~e - odegrał
si" do macznego przyśpieszenia tem-", z gło·wnodo"""'~e.......
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do rozszerzenia ob szaru pan
key na. czele.
zycja Schumana została przy ę
z
mułowane przez Sehumana propozy- wełny i zwiększenia zbiorów tej upra
Dnia 16 marca do portu płgońskle- entuzja.zmemprzez najbardziej reLOND1'N PAP. ,,Daily Worker", cje podyktowane są w dużym sto- wy. Stacje maszynowo _ elcskawato1:0 zawinęły dwa amerYkańskie Imt- akcyjne koła na świecie. Wśród gło. demaskując istotny sens propozycji pnlu tymi samymi względami, który rowe wykonały równieź wiele prac,
iownłld; rÓWnocześnie I: lotniakowca sów, wyrażających się z uznaniem Schumana pisze m. in.: ,,jest to (lar mi kierowały się rządY francuski I nie związanycll z osuszaniem Płot, będą
,,Bokser" wystartowało okolo SO ~mo o tym projekcie, nie brak oczywiście barzyński pl.an poiąceenia Zaglębia mieckl po pierwszej wojnie świato- cych ogniskami malarii.
opinii Madrytu.
Ruhry, ZaglębUl Baary t 'Alzacji·llo \'--ej, gdy przyczyniły się do utworze
W roku bieŻ<!cyrń stworzy się w
lotów, które dokońały lotu nad teryOrgan fra.ncu$k1ch kół finanso- tf1ryngłi w "otWONty a,rsenal agre~ nia takiego kartelu.
Uzbekistanie kilka nowych staCji~..
lori.um Vietnamu.
W.....
podob ni e .....
..... ob ecui e wych ,,lnformatitm" podaje, te w. Ilji. Arsenal I' ten ma znlljdoWł1ć, się
~....,. go typu. •
Jednakie ta "demoJ,1Słrac.fa sily". Niemczech zachodnich wypuszczono pod l..".Ołttro'lą. hitlerowskich prze- cllodzilo o utworzenie potężnej orgaIIOł'ganizGwana przez irJlperlallstów ostatnio ogro"''''' iloŚĆ akcJ'i na fi- myslowcÓ'W 1.OoJ'ennych".·
nizacji królów armatnicll, która moPAMll;Ci A. SZCZERBAKOWA .
..'
........-kI h, ni ·.1-1' la
.....~.....
głaby kierowa~ rynkami światowymi
.
l
I 5 1 t d dn'·
.mery........ c . e.,.... os PO-roa - nansowanie rozwoju niemieckiego
Konserwatywny ,,DaiZy Etepress" I nisz('zyć swycll konkurentów, a
Dnia 10 maja up ynę o
a o. IQ
neso efektu. Rankiem,. 19 marca; na przemysłu stalowego.
ostro krytykuje propozycje Schu- przede wszystkim brytyjskich produ śmiere! . wybitnego działacza pal'tii
1I1łee Saigonu wyszły 'Ysiące robotniW kolaćh gospodarczych podkre- mana, ·podkreś.laJ'ąc, te nie jest ona centów w....1a I stall.
bolszewickiej I rządu radzieckiego,
'-Aleksandra Szczerbakowa.
.
k ÓW, lU'Zędnlków i
:u....za- śla się, że akcje te żostały wypuszgestem w kierunklt'ZbllCo prawda sytuacja, wówczas była
Ku uczczeniu pamięCi wie~iego
Iy się ploW,
"plrat6w czone przez grupy wiellPch kapitaNiemiec' ł
zupehrle inna. Monopoliści francuscy działacza otwarto w rejonowym ga,bizdzie- 'listów amerykańsltich i niemiec!d::h
tej
i magnaci .Ruhry 4a1rol'lld/łc. tltanza,k- necie partyjnym d:zielnicy Szczerba"nl"'vk,~rulldfl! I francWlkle i. przed którymi otwierają się obecnie
cji dopuszczali do nich niekiedy prze kowskiej w Moskwie i w: fabryce
mysłowców belgijskich, I lUksembur- "Kalibr'" .;wystawy, ilustrujące. życie
skii$ i lderowalillt~' wtedy również i działalność' A. Szczerbak owa. 'Wśród
Swyrr1 własnym iD.teresem. ,Obecńie i
wystawy 'wi1:lzimy liczjedni l drudty W' znaezt:lym. stopniu ~:!~:r~~:~~~~'~d~oku~m~e~nty, tekSty prze~ &14 zadawalai: fienie do po .~
. ze szczegółzazdroszczenia rolą kom,iwojażefów
dz;a
trzeciej strony -'- lm!lerialist6W" am~
Korykańskich, gospodarująCYCh w uj~
..Mo smionej Europie Zachodnl~ jak u sle
Główbit! w domu..
Armii
'JC$t
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hflrlt PrZlwadlicz_cl.a IC PZPR tow. Balls'awlłierutl II IY ,plllarny. posiedzeniu
II.itllu Cenlralnl.1 i Celtrailej 1,.lsji 1111roli Partyj~lj, 'W,.IISZOI, w dllu 8 l1aja 1950 r.
(Część

..Polityka USA szybko p"esta.!e Europy zachodniej, na który krajom
by6 atrakcyjna dla EuropeJezyków, tym brak dolarów, a tymi gal'ęzi<Uni
zaledwie pOdpisany paki aUantyc:- przemysłu, które obawiają się konku
l, AgresywDośt imperialistów kryje nie siłę.
eki ,wygl~ Jak słaba nić, na kt6- rencji eksportu europejskiego na rynrej moma by się oprzeć. Europa ja ku wewnętrznym Stanów, eksportu,
lecz słabośt
ko linia frontowa w wojnie śwlatu- który mógł by w pewnej mlerze zasOkres dzielący nas od poprzednie- nia własne (bez finansowania gał~
wej nr 3 nie Jest ideą popnlam~, a pokoiĆ głód' dolarowy owych krajów.
go Plenum KC naszej Partii obfity przemysłu, związanych z.: zbrojenia- cie mniej nit 1 proc.
długa zimna wojna, cil\ll"DlłC& się
SprzecznośCi
wewnętrzno - :mtebył w wiele wydarzeń w dziedzinie mi i bez innych pośrednich wydat~
może przez pokolenia, a nawet po- rykańskie nie
wyczerpują
bynajpolityki międzynarodowej. Politykę ków wojennych) ""-:mosi 13,,5 miliar
Sprawdziłg się nasze
tem, prawdopodobnle końeząba się mniej
zagadnienia.
Narastają
wojennego bloku na czele ze Stana- dów dolarów, to ,znaczy .s1.9 proc, ogorąeą wojn", Jest coraz mniej sro- sprzeczności anglo - amerykańSkie,
mi Zjednoczonymi cechowa! w okre gółu wydatków budżetowych. Na
przewidywania co do
sie minionym dalszy wzrost agresyw 1950-51 r. ma on byc jeszcze podzumlaladla Europejczyków".
Nie jest dla nikogo tajemnicą, ~e
WyŻSzony.
MŚci. Oligarchia finansowa Stanów
fiaska planu' Marshalla
Albo w tym samym piśmie z dnia napór amerykański osłabia coraz
Zjednoczonych, pretendująca do pa10. 3, br.:
bardziej spoistość imperium bryObjawy kryzysowe -: zwiększenie
GWałtowna faszgzacja
nowania nad światem prze do, rozpę
....-ydatków wojennYch, deficyt budże
,,RozlI"ewaJąca się ,.zimna woJ- tyjskiego i podcina jego pozycję
t;mia nowej wojny.
wewnętrznej
towy - zmuszają Stany Zjednoczone
na" okazuje Stany Zjednoczone n- w Azji. Jest te~ widoczne jak na
Rozwój Wypadków potwierdzi1 cal
do ograniczania' zasiłków na tzw.
esej samotne wobec RosjI. SP"y- dłoni, że t.zw: strategia paktu akowicie słuszność oceny zawartej w
i zewnętrznej politgki
pomoc zagraniczną·
mierzeńcy WIIpomaganl ł nzbraja- tla.ntyckiego prowadzi nieuchronrezolucja~ listopadoWej narady ~iu
• Tego rodzaju polityka oczywiśC:e
Kosztt'm miliardów dolarów Stany
ra Informacyjnego Partii Komuni- nie
ni za %8 miliardów dolarów kierują nie do podcięcia morskiej potęgi
jest do pomyślema bez gwałtow- Zjednoczonp zamierzały zbudowae w
stycznych I Robotnlczycb:
I
b
P
S t ' ZJ d brytyjSkiej, która jest jej główną
nego ataku na resztki demokratycz- Europie zwarty front agresji przeciw
fi ę na u ocze...
omoc anow
~
silą jako mocarstwa.
.,podobołe jak faszystowscy agre nych praw narodu ame::ykańskiego, ko Związkowi. Radzieckiemu. PIano.ąoczollych
jest
pożądana.
PrIlll"D,e
Rośnie dla przemysłu angielSłrie
IlOny, blok &nI1o - amervkańskl bez ataku na stan posiadania klasy wano wewnętrzne wzmocnienie rozsię coraz ~ coraz większej. Ale gdy 1)s0 i francuskiego groźba ze stroczyni przygotowanła do I10wej 1$'0.1 robotniczej, bez okrutnego terroru kładającego się w wyniku wojny sy
przychodzI co do czego, nlkt nie ny koncernów zachodnio _ niemieclIy we WIIzystklch kierlUlkach za wobec postępowych żywiołów w Sta stemu kapitalistycznego w krajach
1IOD1ecą
P1"&Yco towań
woJe_- nach Zjednoczonych, 7SZ.echwladzy Europy zachodniej. Chciano kraje te
chee walczy6.....
kich, opanowanych przez monopole
(F.RI.), jednym politycznie i militarnie związać, uza~eznyeb, za ~ DaeiUa policji politycznej
W związku z postawą azerokic~ amerykańSkie. Widzimy jut obja1 suntUa poIłłyeznqo, ekspauajł słowem bez gwałtownej i bezwzględ leżnić, pozbawić faktycznej niepodle- mas ludowych w Europi!! zachodniej wy podporządkowania przemysłu
clJłI1)Odarczej i uJarzmienia !IAl'Q- nejfaszyzacji życia politycznego.
glości.
I trudna sytuacją gospodarczą, wzma francu'skiego - na skutek dykta, Iłów, za pomocą Ideołortcmeco tuROzpętanie
nagonki antysowiec"Jeżeli wielkie mocarstwo USA
m&llienla mas ł umacniania reak- kiei. szerzenie nastrojów panicznych,
- mówil tow. Togliatti 31 marca ga się opór przeciwko tbyt wielkim tu amerykańskiego - tym właśnie
, e,Ii-.
histeria wojenna, - oto środki po- I br, - la:braja WIochy i przysyla obciążeniom narzucanym tym krajom koncernom zachodnio - niemieckim.
im swoją broń, to ltie po to, aby przez ! Amerykanów na cele woj~ Konkurencja n!enti;cka, a ~oda~
llpperiallici amerykańscy. ~ 'mocnicze dla Spętania mas l o.-taumożUwić narodowi wIoskiemu 0- ne.
gacze wojenni, opiekunowie bitlerow tecznego sfaszyzovnmia Stanów Zjed
nawiasowo i Japonska, staJe Slę
br01tę jego niezawisłości i honoru,
akich zbrodniarzy wojennych i ja- noczonych. Policja I F,B.I. stosują
jednym z poważnych czynników,
Amerykanie
zaś
są
bardzo
niezadoPońskich
truciel.eIi i hodowców najbardziej gangsterskie metody w a l e po to, aby go niezawisłości ł
rozsądzających uwikłany w sprzeez
~a
honoru pozbawić".
wolen! ~e zbyt niskich - Ich zdaniem noąciach świat kapitalistyczny.
śmiercionośnych bakterii, snują pili stosuJl;ku 'd<! .. podej~ych·.
lIY O nowej rzezi. Obliczają, ile milio i rsdio dzień. w dzień ogłuPIają , A jakie są skutki planu Marshalla - budżet6w wojskowych krajów paktu
I czym więcej tych przeciwieństw
atlantyckiego.
nów ludzi mogliby unkestwlć przy SWOIch czytelników. i słuchaczy, stra , po, dwu latach jego działania? .
nie do rozwiązania, czym szybszy
Pomocy bomb atomowych, usiłują chem .przed kc:>mumstyczn~ mebez
Takie, jakie przewidywaliśmy w
podniecić
masy opowiadaniami o Pleczenstw~ l rezkomą rueuchron· lipcu 1947 r.
proces gnicia i rozkładu, tym silPrzeciwieństwa
&ambie atomowej.
.
nością WOlnY.
Obniżył się I tak już nfskl poziom
niejsze i tym aktywniejsze staj"
Tow. Stalin plsał:
życiowy mas, bezrobc;>cie
osiągnęło
się siły pchające do awantury wonie do rozwiązania,
. Za tym niewątpHwym wz:rostem
w poszczególnych krajach marshaljennej, do Bzukania wyjścia w wojagresywności
Io'yje się jednak nie
"Ażeby prowadzić
wojnę,
n~ lowskich na początkU- 1950 r, w Angnicie i rozklad
• Siła lecz słabość. Awanturnicze plany
nie.
dość
WZTO~tu
zbrOjeń,
nie
dość
orglii
300.600.
we
Włoszech
według
cyfr
mają
swe źródło zarówno w coraz
pchają do awantur
Na rozkaz z Waszyngtonu bum
ganizowama no~vch koalicji:·
oficjalnych 1.600,000, a w rzeczywisto ostrzejszym kryzysie sf.r.lkturaJntecznvm Jest leszcze w tym celu tości co najmniej 2,5 miliona, w Belazja krajów marshallowskich z un,Tm kap'talizrnu I jego' pogłębiają
wojennych
wz~ocntente
zaplecza w krajach gii 300.000, w Niemczech zachodnich
podobaniem przeprowadza forsowcych się wewnętrznych przeCiwi:eń
W tych warunkach, przy coraz o- ną faszyzację swoich krajów.
kapttaltstycznych.
1.5 miliona, przy czym urzędowe prze
stwach jak i bezsilnej wściekłości
_~agne P$ris./tqo,. łmpąripli~ttlcz- widywania na koniec 1~50 r. określa strzejszych objawach kryzysowych
_'akutek ogl!Omn850 \.4.1'ostu, sil
We Francji zamyka się do wi~
ne nie moze prowadzić pow/lŻnej ją ich liczbę na co najmniej 2 milio- w Stanach Zjednoczonych, przy zwięk
Gbozu pokoju, dem.Jkracjt i socjalizwOlny, jeżeli nie u1!WCni./ó u.prze- ny. W samych tylko zachodnich se- szającym się niedoborze budż.eto- zień zwolenników pokoju, obroiimu.
dnia swego własne;,lo zaplecza, nie ktorach Berlina liczba bezrobotnych
wym i coraz to większym nacisku Kon- ców niepodległości Francji, przem
o~ielznało
"swoich" robotników, wynosi 300.000 osób.
gresu na oszczędności, powstaje za- duje robotników cudzoziemskich,
Objawy zbliżającego się
me ok~lz,,:alo "swoich." kolonii.
Planv
Stanów
Zjednoczonych
gadnienie, jak rozwiązać problem de- w tej liczbie Polaków, - we Wło
Stqd.
stopnlOw~
!'aszvzacja"polityki
zmierziily
.do
stworzenia
stanu
w
krgzysu
szech rząd stwarza atmosferę wojTzqdcw Impertallstycznl/ch.
którym uzależnione polityczni~, go ficytu dolarowego Europy zachodniej. ny' domowej, policja strzela do dew Słanacb Zjednoczonycb
Sytuację
zaostrzają
sprzeczności
(Stalin, tom. l, str. 282) spodarczo i
ntititarnie kraje marmonstracji robotniczych. prżygoto
Stany Zjednoczone coraz to powat
Jednym z ostatnich' przejawów tej shallowskie po 1952 r., t.zn. po za- między tymi gałęziami przemysłu I wuje się rozprawę z żądającymi po
niej odczuwają objawy zbliżającego polityki, mającej Da celu "umocni e- kończeniu planu Marshalla, nie rolnictwa Stanów Zjednoczonych, któ koju, ziem! i chleba robotnikami
się kryzysu. Bezrobooie. które jesz- me" zaplecza. jest uchwalenie przez wymagałyby
dalszych znacznych re zainteresowane są w możliwoś i chłopami Takim jest obóz Imeze w październiku '949 -. nie prze- komisję prawną senatu Stanów Zje- zasiłków dolarowych. W sposób wi ciach jak największego eksportu do perializmu, reakcji i wojny.
kraczałowedług cyfr urzędowych dnoczonych projektu tzw. ustawy doczny zantierzenia te zbankl'uŁo
:3 100000. w lutym b.r. dosięgło we- Mundta. W myśl tego projektu każ- wały.
Krzepnie t rośnie na sile obóz pokoju, demokracji
dług cyfr urzędOWYCh 4,600,000. 0- da krytyka rządu, każda wypowiedż
Raport t.zw. OrganizacJ'i EuropeJ'
czywiście cyfry urzędowe są dalekie w obronie praw
demokratycznych,
i
socjalizmu, którego kierownikiem i chorążym
od rzeczywistości. Powszechnie Iicz- w obronie pokoju, ka7.de żądanie skiej
Współpracy
Gospodarczej
ba całkowicie bezrobotnych oblicza- podwyżlo płac może byc zakwalifi- (OECE)
z lutego 1950 r. wyjest Wielki Stalin
na była na około 8 mHionów.
kowane jako działalność anty~amery raźnie przewiduje, te po zakończe
Postęp ten odbywa się na tle reaNakłady mwestycyjne mają wy- k.ańs!<!l! podl~a karze do 101at wię niu planu Marshalla roczny deficyt
Temu oborowi. zaplątanemu w nie
raźne, li w niektórych dziedzinach ZiemIa.
•
' dolarowy tych krajów w najlep- rozerwalne sprzeczności wewnętrzne, lizacji gigantycznych planów prze..
produkcji nawet gwatłowne tendenOdpowiednikiem wprowadzenia te- szym wypadku wynollić będzie po- przeciwstawia się świadomy swoICh miany przyrody i wykorzystania
cje zniżkowe. Od .lStatn!ego kwar- go "totalizmu" na wewnątn; w rzą tężną sumę 2,3 miliardów dol.
historycoznych zadań. okrzepły I ros- energii atomowej dla celów pokojotalu 1948 r. do pierwszegO kwartału dzeniu krajem jest proklamowanie
W ten sposób fiasco gosTlodar- nący w siłę obóz pokoju, demokracji wych, na tle dalszego rozkwitu raroku bieżącego spadek nakładów in- przez sekretarza stanu p. Achesona
t'
i socjalizmu, n'a czele którego kro- dzieckiej kultury, szerokiego zastowestycvjnych wyniósł 28 proc.
w sposób uroczysty, z biciem w bę- cze planu Marshalla zostało przypi~ czy i w którym główną stanowi siłę sowania automatyzacji i mechaniza,SzczegÓlnie silnie ucier.>iało li po- bny I dęciem w trąby, amerykańska czętowane świadectwem wszystkich wielki Zw, Radziec,ki. W pokojowym cji pracochłonnych procesów wytwór
wadu kryzysu nadprodukcJi rolni- "totalna dyplomacja'. Totalna dy- zainteresowanych.,
współzawodnictwie ustrój
socjali- czy ch.
Marcowe wybory do Rady Najwyż
ctwo, którego czysty dochód w cią- plomacja to symbol amerykańskiej:po
styczny ujawnia coraz dobitniej swą
lU 1949 r. był o 2,5 mi1i61'da dola- lityki agresji l wojny, to grożenie Narodo Europo zachodniej przewagę nad ustrojem kapiJtalistycz &zej ZSRR były demonstracja pełnej
raw niższy .niż w 1948 r.
bombą atomową l wojną -bakteriololJ'
lJ'
nYm. Bezsporna wymowa cyfr de- jedności społeczeństwa radz:ieakiego.
giczną, to dalsze podrywanie autory nie chcą cierpiet i umierać monstruje 'Wyższość pań:ltwa zwy- akupionego wokół WszechzWią2Jko..
W parze li tymi objawami postępu- tetu ONZ, to wszechwładza Wall
cię:kiego socjalizmu. Globalna pro- wej Koinunistycznej Partii (bolszeje obniżenie poziomu tyciowego naj Street nad państwami marshallowski
za amerykańską
dukcja przemysłu ZSRR przekroczy- wików) l kroczącego ku komunizmo
szerszych maS: 10 milionów najsłab-' mi, to dalsze łamanie umów między
la w roku 1949 poziom przedwojen- wi
szych gospodarczo rodzin które w narodowych, to organizowanie hitleoligarcbię finansową
ny o 41 proc., a w czwartym kwar1945 r. nie były w ogóle zadlużone, rowsko _ amerykańskich
Niemiec
A jak przedstawia się najistot- t&le tego roku nawet o 53 proc. Zbio
Pokojow1l1l
pronram
w 1948 r. zadłużyły się według of!hodnich t
li
.
l:1
6
cjalnych statystyk ua 3,2 miliardów zac
, o ~ozpacz we próby niejsza polityczna strona planu?
ry zbóZ wyniosły w 1949 r. 7,6 mlŻ
ZSRR
dol. Mimo tej sytuacji zyski dwóc', wstrzymania. ruchow wyzwol~czych
Wiadomo, że klasy posiadające liardów pudów. o.siągając cytry prze
potę nego
największych mo~ stalowych narodów AzjI, to przystosowarue c&- i rządy krajów marshallowskich widziane dopiero na rok 1950. Rośp ...on.... mem całej
-.-'
lego aparatu dyplomatycznego d l a .
nie szybko socjalistyczna akumu1a.. 6 ...•
Unlted, States Steel Corporation I celów wywiadu. To dywersja w kra dawno Jut skapit~lowały. Od dwu- cja, umożliwiając w rdru 1949 inwe
n08ł-powej' ludżkości~ethleen Steel Corporation wzrosły jach demokraCji ludowej ,to bezczel- stronnych układow
marshallow- stycje o 20 proc. większe aniżeli w
II"
...
.·w l1WI r. z 210 milionów do 265 mi- ne kłamstwa 1 natrętn~ propagan- skich.oddających kraje te w nie- 1948 r.
,Całą swoją ogromną i rosnącą pollonów dolarów.
da.
wolę gospodarczą i polit~ą Sta W wynltku tyeh osiągnłęa wzrósł tęgę rzuca Związek Radziecki na
Jednym II bardzo ~ych obW tej' totalnej dyplomacji niepo- Mw Zjednoczonych, pop~z pakt dochód społeczny ZSRR w rolru 1949 szalę wa:lki o uratowanie ludzkości
3awów kryzysowych Jest rosnąca de ślednią rolę odgrywa zdradziecka atlantycki, czyniący.z nich jawnie o 17 proc. w stosunku do roku 11»8, przed pogrążeniem jej w otehhil
fiCytowo~ budżetu ppilstwowego. 5zajka Tito, Kardela, ,Ranltowicza, Wspólników ewentualnej' agresji, at a o 36 proc, w ~tosunku do r. 1940. nowej wojny przez pretendentów do
,Budżet 1949-50 r. zamknie się defi- Dżilasa. Dyrygowana przet amery- do układów- O dostarczeniu broni, Rc;>k '1949 przyniqsł równocześnie panowania nad światem. Polityka
eytem. od 5,5 miliardów do 8 millar- kańsklchtotalnych dyplomatów ban- przymusowej dewaluacji' _
posta- wtrost spożycia o 20 proc, w porow~ ppkoju tkwi u samych podstaw pań
d6w dolarów, a preliminarz budŻ8- da ta .!'rlegra)a rol~ p~wokatorską wa tych rzą'dów sprowadza się do naniu z rokięm Ubiegłym, w.lym tQ- stwa ,socjalisfycznego.
łowy na 1950-51 r. z g6ry przewi- na sesl'l zgromadzema ogolnego ONZ,
..,
.
· .....al ' oś' .
b ' h VJFÓw I'rzemysłowych 0',24 proc., ~
JeszCze przed ukonczeniem '" ;,jny,
duje deficyt 5,1 miliardów, co oczy- chce się zasłużyć jako kanał dYwersji pomz~JąceJ
s.~ cz CI .u ogIc. żywności o 11 proc. Trzecia z k~ wkt6rejZwiązek Radziecki' nzbil:
wiście zostanie poważnie przekroczo Stanów ZjednOczonYCA y; krajach de wasali wob,ec moznęgo protekt?ra.. zniżka cen artykułów IIl:lO.ż1WCZY~h na}potężniejszą machinęwojentłlł
na. Były doradca e!tooornic:zny Tru- lIlokracjl ludowej. Z lOkajską godiPotentaci Wall Street przeliczyli i przemysłowych, przeprowa~aświata.t!:'Jw.'Sta1in nakreślił 'ludzko..
mana <łr. Nourse apowiada. ~e tego Woścl, uczestnlczy w podłej osZczer- się jednak, j~li chodzi. o 4&l'Ody l. marca br. znaeznle zwiększyła liPo ści , takt progi'am:
'.
rodzaju fiDansowahle olbrzymiej ma czelkempanii amerykańskiej przeciw Europy zachodniej. Masy prostych ~e.: zaś lIprZedaZ ,szereguartykU-;. ~1e,poJep Dle
ebl.ny wojennej dop;."Owadzi USA do ko ZSRR. Pi.enc o,poli.·tyce wyko"'" lu;''''' W '-_.ł''':_1., ja'pitalist-_'YCh łówW7.:l."OSła .wiel.okrotnie.~.~ 'obu- , . - w'7cm,woJDę,' lecz .rłwm.
'bankructwa. Dr. Nourse' ostrzi!«a, że stywania k,l,rid Tito przez "totai;-ą" ni.;U'cn....
Ile', Danie
.....~'lrlej, wia - dwuki-ótnJ.e· zegarkóW'''':':' czte .;;'",",,'ile)y imlemołDwi6 WSZOSę
dalsze
zadłużanie
państwa stanowi d SPl omac.j.ę .Ache
om! t . . . . .
-~
*rotnie, radi~atów ~ ~~t 't-eII!'lIQWeJ
dla USA
----ę .---'ę"-- _...............• ~o~a, '.,Ek~If...s
amerykań&kiego~,sposobu. txcia" _ ...... : ,,.:.,............... , _. :............... -t..U:':?,,..... _.. -~ ·!ID:.l1Sji inoweJmd.".
to w,..--.:tm
..._~.. '
_...... ... _,"'" .......podkreśla z cyniczną ót\flańUl!iC1ą; te
' ' . . . lk' : ni _1.
. : ~'" , _ .."iUW
~ ...... .l,~;~e,Da -wsze,.
r&łopIoWI\-. Powoduje to" znat'me osiągnięto to za'nęazne ~,0Chła- a.~'P:zede ~s;ys lm' . e "'"'~ Cler
Liczba ztltrqdalon,,$b,.w, g~- ')~-'rui~D& ~Bi o~ ,_ _ ,!
trudnośCi ·w dziedzinie dalszego m,on py:
"",.
'. ~leć i unuef11ć, ~ :lłJl1 erykanską o- ce narodowej '$RR i~ła '\: pier- ""'1~.',6Wlęnie z dn. 6 UB,~
towanla bloku wojennegrl, w któ"z1lski tej JIOUt tlki o.1Dłele:pl'U- li~hię .finan~wll, nie chcą być 'Xs~ ,tc,~ 195Q, 'Jt '\'It .pą~......,
'
1')'m pieniądze amerykai'lskie.odgry1DllżmJjq lwydatki. W ne~łsto.§ mtęsem~tnim dla ,amerykań- mu z pierwszym kwartąłem .1949.. 1'.
R~fa takiego
PoR\Vają rolę decydującą.
ci.bt/ł4 to ft4;tańufI i-.fi-gskOtD- skieh bankie~,.
,
0;2 millony'lądzCW'1950.r.,~ z '~.~. .eIj f.Il'Z,:niO$ła.~
bla
Podstawową Pl:ZYt::m1ą tąo defłłe~ ze' wBZyłtkich' dotyehezUoNawet.do '~~ , Ą.menrkat;, ~9m l'Ił
' O , ~ Złota ~ ·lWWi~;~u .oIróą!l1Jt
cytu są kol.0S8lr!e "'ł'datld Da ~ro- tD1/Ch,i1ltDeltvcii :achod1lic"".'
nów'docierać za~ ta 'prawda ł ~:~.~ Cf!ll,,~~
,~*U.1enia i na tzW. ~- dla kraJóW.
"
'.
~_ .. n" "-_· .......... o"'...e -~.......... ia w - , ~ .""" -d.aL.'"
"'liT:iij,
·'Woku. ~Wnego,. 'et łó WjskoJeteli.q~· wy~tki, WQj- ,:,"'l' ",. A................ '''!!.'' ,~",.. wou."",
CZ4, '~e o' ~ą
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pierwsza)

'enne dla reakcyjnych

rządów całego'

śWiata, dla amerykańskiego przemy~
związanego z wojną, to wyniosą
one 88 proc. budżetu za okres bieżący i wzrosną według przewidywań
do 78 pr.oc.
W roku 'budżetowym
1950-51. A jednOC1lt!śnie na oświatę
przeznacza się w tym samym budż.e
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LUDU"

Zadania partii w· alce onowe kadJY na t sytuacji ogólnej

Dalszy ciąg referatu Prz,ewodnicz.ącego KC PZPR tow. Bolesława Bieruta na IV plenarnym posiedzeniu
Komitetu Centralnego i Centralnej Komisii Kontroli Pariyinei,:w1głoszonego w dniu 8 maia 1950 r.

łatą ze Skóry, AŻeby nie dopuścić agresję przeclwko ZSRR 1 krajom de
nawet do rozmów z ZSRR.
mokracji ludowej. Naród francuski

Polroju, to ,~en fołnlerz Włę..l~ _L czujnością będZiemy zwali
cel.. dla wielkiej armii walczącej z czali bezlitośnie wszystkich wrow6!hą.
ków pokoju, wszystkich jawnypll
. Coraz to nowe miliony skupiają i ukrytych agentów zwierzłcego
SIę w sze~gac~ oboz~, którego pod II imperializmu.
s~wową .slłą J~s~ Z~k Radziec Bojowy, mobilizujllCY masy. dCl
ki., a. kier.ownlklem l
chor~zy'
oporu
przeCiwko
.• m zd-ydowanego
=
Wlelki StalIn. Pol..ska traktuJ'e
podze' gaczom wOJ'ennym, ruch w
ko sprawę swojego honoru wnie- obronie pokoju reprezentuje ogrom
sienie jak największego wkładu w ną siłę, mogącą narzucić swoją

pomyślne rezultaty.

(;{iy w p!.erwszych cztet'ech miesiącach r. 1949
Imperialiści
anglosascy
uSiłują wysuwa żądanie uwolnienia Francji z
zakupiono 95.063 tan mięsa o wadze
~~~adzl~~f~:~ie~: niewoli dąlarowej i przywrócenia jej
poubojowej' w pierwszych cztereeb.
wiają się ukazowi broni atomowej prawdziwej suwerennoścL
miesiącach' 1950 r. zakup'ono 228.481
i skutecznej kontroli nau tym zakaPodobnie
klasa
robotnicza
ton. Pozwoliło to całkm~icie prze.~,'
r ""'-'k Will'oskom Wioch, zwlaszcza włoscy rObotni"y
~". wys ......ł'~)ą P z~~._· o
.. ć trud n""c.
-< .
ku'
___ k " b j ,
.
k
ZWyClęzy
na ryn
m·ęo .......
u Cll z ro en, u zawarcIU
pa - portowi zamyka]'..
porty włoskie
tu· pięciu mocarstw dla umocnIenia
..
s~ i nagromadzić Ula<,.;me jeg" rezeT
pokoju, łamią umowy pocWamskie, dla dostaw amerykańskiej broni.
wy. Skup czterech zbÓŻ był w okr'fuzyzują Nie.'llcy zachodnie t Jspo- Ani nadzwyczajne ustawy, ani re- tę wspólną walkę. Z nieslabnącą e- I wolę.
sie styczeń
kwiecień br. o 23
nię, wta'ącają się brutalnie w we- presje i
salwy do strajkujących
proc. wiekszy, niż w &nalogicznym
wnętrzne sprawy innych państw, in- robotników, czy chlopów koniiskLliH. Polska Ludowa rozwija i umacnia
okresie 1949 r, Doprowadzen:e plałerweniują zbrojnie nrzeciwko na- jących leżącą odłogiem ziemię nie
f
nu skupu zboża do grom,:I, uaktywrodowo - WYZWOleńczym ruchom na są w stanie rozbić
kierClwant;.go
swoją gosnodarkę
całym świecie.
, .
r
nienie mało i średniorom-'ch chło
. Wbrew prowokacJom imperial!- przez Komunistyczną Partię Włoch
Stanowiąc ogniwo ogólnego frC'n mas pracujących pozwala na pokona pów wokół akcji skupu, w dużym
stycznych mocarstw! Ich agentó,," szerokiego frontu walki o chleb, t
pok' P Isk
.. .
1!
o~u
o
a rOZWlJa 1 ~lmac nie trudności I na osiągnięcie i prze stoPniu przyczyniło się do tycn do_ prawicowo _ socjaldemokratycz- ziemię i pokój.
kroczenie trudnych nawet zadań.
ma
swoJą gospodarkę
d&tnich wyników.
n,.ch i titowsklch zdrajcÓw sprawy
Za przykładem swoich wloskich.
.
fJ(.okoju i socjalizmu
program i francuskich braci, również hoSilne' tempo rozwoju gospodar
Jaj skupiono w okresie plerws%ych
Jak
najszybciej
ujawnił
. ZSRR jelit 1 będLie w coraz większej lenderscy, belgijscy, norwescy i nie cze?o, charakt~rystyczne dla naczterech miesięcy 1950 r. ponad 520
~śclgram-'ffi całej postępowej mieccy robotnicy odmawiają W} 1a- szeJ gaspodarkl w okr'C5;e ')upud')- i usunąć niedociągnięcia
miL sztuk. podezas gdy w takim saJest to również program mlodych dowywania broni amerykańskiej. "'7 zostało utrzymane równiei w
mym okresie 1949 r. ~kup wyniósł
na
niektóry
ch
odcinkach
!aajów demokracji ludowej, budują- Akcja ta budzi gorącą
sympatię pierwszym roku. Planu 6-letniego.
cycl) za przykładem i przy pomocy wśród wszystkich ludzi pragnących i Cyfry wykonama planu, produkcji
przy pomyślnym wykor.aniu pla- tylko 2411 milion6w sztuk jaj.
ZSRR podstawy ustroJu. socjalistycz pokoju. Rośnie akcja w kra;ach I za okres styczeń - kwiecień bieżą- nu produkcji przemysłowej w cało
Zn"cznie lepsze
DeCo. Miniony okres przyniósł nowe paktu atlantyckiego za WystąPie-I'CegO roku w~k~ują, że aktywne/M ści, na niektórych odcinkach plan na
osiąsnlęcia krajów demokracji ludo- niem z tego agresywnego bloku.
klasr robotll;lczeJ, lepsz~ zorganizo. okres styczeń - kwiecień br, nie'
zaopatrzenie
rynku
- -1 we wszystkich dziedzinach życia.
wame nasz
g
d k
dz zostal jednak wykonany. W szczeW niebywałym tempie rośnie dochód
Po przełomowym dla historii Aej .ospo ar_ l, prowa .1 gólności Ministerstwo
Przemysłu
naroaowy tych państw, na przykład: zji zwycięstwie Chin Ludowych, 1dCl przekrClczema ~dan produltcYJ- Cię7.kiego nie wykonało w 100 proc.
Sukcesy w dziedzinie rozwoju pro& 24 proe. na Węgrzech i o prze$zło walka narodowo _ wyzwoleńcza na I n~ch,
:wyznaczon}ch przez plan, planu produkcji surówki żelaza i dukcji przemysłowej i produkcji rol20 proc. w Bułgarii w porównaniu tym kClntynencie rozwija się i po-I numo. ,iż w tym. roku pl:m stawiał niektórych i.nnych artykułów hutni- nej i pomyślne rezultaty akcji "H' oraz
: okreum przedwojennym. Budżety tężniE'je. Naród vietnamski odpiera b~;1 trudne l . napręz0!le za.da- czych, motocykli i rower6w. Plan wyniki rozwoju kontraktacji i skupu
Państw demokraCji ludowej w przeci zwycięsko ataki francuskich i a- ma, uu. w latach poprzednich.
prodUlkcji obrabiarek do metali zo- produktów rolnych, umożliwiły znacz
wieństwle do wojennych
budŻetów
stal wprawdzie wykonany w 105 nie lepsze w r. b, zaopatrzenie rynku
państw bloku atlatntyckiego są wy mervkańskich imperialistów. \Vzm!1
pl'OC., jeżeli chodzi o ilość sztuk, jed i szerokich mas pracujących w Brty
razem troski o poprawę bytu mas gil. ~ię ruch narodowo - wyzwoleń- Wykonaliśmy z nadwyżką nak pod wz.g!ędem tonażu plan zo- kuły konsumcyjne w okresie prz:edpraCUjących oraz dalszego rozwoju ~y w In?onez~i, .w ~irmie, Malacałość planu
>lal wykonany 1ylko w 84 proc. Mi- świątecznym.
pIanowej gospodarki jako jedynie Jach, Indiach I SJamle.
nister"tw~ Przemysłu Lekkiego wyTak np. " marcu I kwietniu ub. ro
t1'wałej podstawy wzrostu dobrobytu.
Do' walki z imperializmf'm i wOJ' produkcyjnego przt>mysłu konało plhn proollkcji "ś'gły w 86 ku dostarczono na potrzeby rynku w
proc., chociaż produkcja cegły była sumie nk. 56.000 ton mięsa I tłuszT en ogromny rozmac h roz b u d owy ną, z agresJ'ą
a eryka' sk
r Y k
.
I rozwoju
dokonuje się pomimo z o r g a .
I D . ~ ą P 7.
W pierwszych 4 miesiącach b.r. większa o 50 proc., niż w o resie czow zwiE'rzęcyrh. w tym samym 01UMwanej przez imperialistów i ieh RtęP~lJą cora.z nowe mll1on~ ~ud- wykonano z nadwyżką całość planu slyc7..eJl - kwie-cień ub. r.
kresie br. ok, 89000
masla
odpoagentury dywersji, szkodnictwa i gos nośq połudntowo - amerykan!'lklf'go I produkcyjnego przemysłu, przekl'oTe fakty niewvkonania planu nie' wiE'dnio około 2.600 i 3200 ton. Jaj
P,Odarczej dyskryminaCji w handlu kontynentu, traktowanego dOlych- czono
klIka procent plan protlul,- mogą byĆ' uznane za normalne.
ok. 92 mil. sztuk i 104 mil. sztuk.
'
d emo k
l
.
1:1.1
. I' \
Il'u.....
.....zynarod owym. K
raje
ra- czasi
przez
p 11 t o k ra t"ow nowoJoreji wif'lu podstawowych SUraV1(;'W
"soc)a
", yl'ZlWJ. g os pod are e ~lcł
" - Również znacznie zwięhszone zostacjl l~doweł zawdzięczają swoje osią- skich, ja~o ich wła;;.ne .podwóI.'ko. i
półfabrykatów przemyslowycn. nowf'j nie wystarczy Wy':onywać pla ~~łyza~~~~~~~iyeJ·n~I.·zczmaoYp·~a!OtrWzeenwl'e rayrnt::
gnięcla .głownle codzl~nnej, bezmte- Po raz pierwszy w histOrii przYJmI!
nll Minist(>r~twa ogółem według war
reaownel pomocy ZWIązku RadZlec
.
f
' .
.
toki. \n"ba \"kje wykonać plan ku w marcu i kwietniu ub. r. w obu,,.,
.
j
I
bT - je zorgamzowane ormy walka 160
W wymku realizaCJi uchwaly na produkcji po,,(-n'g<,lnych
ariyku- wie skórzane wynio~ło 1.357.000 par,
""ego, wzaJ~mne pomocy mo l l7.a- milionów Afrykańczyków
d '{'"
,
b
ejl wszystkIch zllsobów kraju dla ce.
y L~ lnlstrow o srodkuch zabezpie- łów i w phnqwanych asor'ynwn- w r. wynosi 2304.000 par. Tkanin
lów socjalistycznego uprzE'mysłowieR h
k'
ł
czenta wykonania planu produkcyj;I Lach, tl'u.,J'a takżp, aby każdy cen- bawełnianych do~tarczono w ub. r.
nie., jąko podstawy dalszego swojego
UC
pO OJU osi ągną
nego w przf'IDyśle węglowym, prze: t ...,lny zal-~4d, ,każde ~iednoczpnie, ok. 24 mil. m, w br. ok. 36 mil. m. '
wszechstronego rozwoju.
nOUJ" wnższ n etan
mysi ten wykonał plan prod\ll<cji I karne pl'Zedslęblorstwo l zakład wy Tkanin welnianych w ub. r. ok ..
'N D I k'
W h d'
ółm!l'
CY'
l7
l7
ł'
ęgla ka l'
k
t 1 konywały swój plan, Niewykonanil' 4.300.000 m, w br. ok. 5.500.000 m. Kon
a
a e Im
sc o Zle p
Jar-.
.'
w,
m :n~e~o na o res s Y'. planu pl'Odukcji poilz"zegć>lnych arl)' rekcji
w
ub. r. wartości ok.
dowy naród chiński przypieczętował
Ja~ WIdać ros!1ą, na cal~m śWle-, ('zen - ..kWleclen w ~ 04 p:oc. Phn r kulów przemysłowych świadczy o 2411.000000 zł,
w be
wartości ok,
swoje historyczne zwycięstwo soju- cie SIły zwol.ennlko~v pokOJU.
l?o I produkCJI ropy na, toweJ wyko-I n:edoci~gnięci&ch w organizacji pro-17.203.0oo.ooo zł R.~dioodbiorn~ków w ub.
IlUm
ze Związkiem
Dwa ich Sk'on~ lId ~wan ł a
przyczymło
' p I'\nowania i k'ontro li wy k 0- f. bl"I> k o 14 tys. s~tul(;' w br. !,onad
największe
narody Radzieckim.
świata ,,,.yraziły.
.. I n~no
w .106
'
proc.,
ener~ d u k
Cjl,
SIę W duże) mIerze zdemaskowlillle, gtl elektryczneJ w 105 proc., stall nama planu.
23 ty•. s7.tuk, rower6w w ub. f. ok,
'~~~ ~:~~?~ ~i!r~~~%}J:~~: roli oligarchii finansowej Stanów lauro'wej 'w 103 proc., rudy ;:el:i!z- . NiedoC'iągnięcia te .należy naj szyb- 9.900 ,,,:tuk. w br. ok. 12.300 sztuk itd.
akieJo lub jakiegokolwiek Innego pań Zjednoczonych, ujarzmiającej narD Inej w 104 proc., wyrobów - walc 0- c:e) l.'Jawnlc I .u~un.ąc, aby pl7.ezwy- l c;alosc obrotu handlu detalicznego
'siwa, któreby zjednoczyło się z Ja- dv, które dostały się pod jej go~P() wanych W 104 proc:
cl(;zyc trudnmcl .. l W n~stępnych pan.twowego, .pnldz!f'lczego l. Elf yponią w celach agresji.
darcze i polit vC7.ne wpływy,
kw:,rt31~ch odrobl~. zaległoscl
watnego wzro,ła w pierwszym kwar
tł' t"
Produkcja w okre~io st'-'PZ'\Ó
IOll1yslnle na o~oł przeblf ga trgo tale br. w pOl'llWnanlU Z l-szym kwar
zd.emask owa~e . ZOR 1\ y wszys K.e, .' . ,
, , ; " - ." roc/.na akcja ~;rwna Według danych tałem r. uh. w cenach porównywalmlędzynar~d~~kl .zdrarów . od! ky,~erJPn przc,:J."sza prz>:, tym po- prdanych nu konie-c kwietnia br w nych () ok, 30 proc., a obroty USp1'lMilionowe masy
rozłamowe) zolte.1 mu;dzynarodow-I y, aZOle produkCję analog'lczneg\) o~ crilym krajU .. bsiano: p.<zenic'l Jarą łpcznionf'j(o aparatu h.,ndloweo;o prze
na całym śmiecie
ki zawodow'!j przez COMISCO, zie: kre,ąll IIb . .roku!
Tak np. ener~lI c>k. 90. ....roc. planów 7.l\.siewów WIO- kroćzyły bIbko dwukrotnie poziom
loną międzynarodówkę, kulackll
1, eJehtryC.ZIH'J. w~'?roduknwa:1O '! 15 s(nnych,. ,l':l'znll"~~f'm Jarym P()~R~ I kwart. ub. r. Do, szybkiego wzr05tu
walczą przeciw
titowskich prowokatorow, do Wa-' proc. WIęceJ, OlZ w odpOWIednIm 0- Ro. pl U<'.~.anll, 0\\ ,t'm okolo 90. pl oc. obrotow uspole<;j';monego aparatu hiln
imperialistom i agresji tykamI, który z orient~ji prohit· k~esie roku ubiegłego, .wę~la ka· planu, Zlpmn.akaml okolo 45 pro~ dlowego przyczyniło się. między Inprze- mlf'nnego o 8 proc. WIęceJ, ropy Do
zespołowpgo .. sIewu w
te "yml uruchomlfnle sklepow Ml9jsl;le.
:ewyeię.twa obozu pokOju I socjaliz lerowskiej w okresie wojny
mu zwiększyły wściekłość zdemasko- szedł obecnie na orientację nie- naftowej o 7 proc. więcej, surÓwki s~~~~.n"~84 k:;~~;;~lnrev;.~~~ue~r gOI' 'łlldndlu. jDetal.icznego, i co urno.
' k
żelaza o 9 proc
.
Z lWl o pe"nll" .ze l sprawn eJsze za.
w!l!lycn podżegaczy wojennych I u- miecko - amery k ans ą.
.
nych ~ałkowicie, i 79 spółdzielni pro opCltr7.enie luonoścL
jawniły r6wriocześnie ich słabość.
Walka o· dal"'Zy rozwój pRń~tw.
Produkcja stali surow!'j jest
o dl!kcYJny.c~ ezęSCIOWO.
W kOllcu I kwartału b,r. siee
W Pans.wo.wych Go~podarstwach sklepó\J IIspołecznionych
na tel'e.
Należy
się spodziewać
gorączko które zbudow:11y socjali7m, lub t('ż 10 proc. wvźRza, a wyrobów walc 0buduj" jego zręby, walka .klusy roRolnych akCJa siewna
pT'?eb;ega . k . b I
.
wych wysiłków szybkiej remililaryza botniczej narodów wyzyskiwanych wanych O 2fi proc.
szybciej i sp;'Rwniej, "iż w indywi-I n~~ raJu ya wlększa.o 52 proc.
e;i i faszyzacji Nic'miee za2hodnich, u- przez kapit.ali 7ID , walka narodowoPr7emv,1 mate' !'
b d
l
h dl1alnych gD·.podan1wach chłop.<kich I n~z W tym samym okreSIe roku u·
'.. .
n~ ow
\l ,)wanyc
Do d' 2
. b
P' I
h Ilnt'glego
ezyni.nia z nich kuźni zbrojeniowej WYZWOleńcza krajów kolonialnych I \n'konał plan pmdukcji c('men! u . r
nla
m3Ja 1'. w ;.ns wowy~ ,
.
i 4estaWY mięsa armatniego przy rów walka o suwi"renność narodów, za- t\;;nclzkieg,) w 10.6 proc .. wapna p~?o Go.-poda,rslwach Ro!nych. obs,i?no
przez ekspansję ampry.
około 111 proc. plal,owan ..) poW\e-rzDalszy rozwój handlu
nl'Czesnych próbach zaklaj.trowanla grożonych
kańską łączy się w jNlen nurt wal- negow 105 proc. ni1tomla8t plan prn- chni psz{'n:cy jar{'j. 97, pl'OC. po,przecmości między atlantyckimi wa- ki prz.:'Ciwko ciemnym silom wojny
dllkCJl ('POły. zos\~ł wyk?nany w ~Ii I wi ..rzchni jęczmieonia j rego i 101
uspołec:znionego
salami.
Każdy cios wymierzony ./ tej walce pr.oe. Jednakze. mimo nlewykonama proc. pow ie17.ehni owsa. Akcja si!'wuderza w siły imperializmu I woj- pla_nu. prodl/k.cJa cegły. była wy;-sza na przroiega w sposÓb ba. dziej pIapozostaje nadal jednlJm
Byłe by lekkomyślnością nie wlny, prz.:tb]iża zv.'ycięstwo trwałego o 3.0 po.re .. nlZ w okre.le s~yczen nowy, niż w lalach ubiegłych. Zada4;l.ef płynącej stąd groźby dla poko- pokoju na całym świecie.
z
centralnlJth zagadnieta
kWleclen Ub; roku: ProdukcJa wap~~ flia produkcyjne Indywidualr.ych go
ju twiatowego, bylo by przestęp~twem
pRlnnego, by,a wyzsza o 2? I;lr<;,c" OlZ spadarslw chł~kich zo"tały e!')proWskutE'k rozwoju siAc! hanc11u
Jak wIdać. miniony okreos przy- w okreSIe ~lyczeń - kWI('clen roku w~dzone za po~r!'<lnictwE'm państwo
~e widzieć płynących stąd dla nas
dalsze przesunięcie się sił na ub., produkCja cementu potrlandzkle- wej administracji roln .. j do gmin ! 1I8połecznifln~go poleplizy1a się td,
qjłbe~pleczeństw. Toteż nie może być niósł
acz niedostatecznVffi
Polaka, który by nie byl żywotnie arenie światowej. Powstała nowa sy go o 10 proc. Plan produkcji ciągników gromad. Spóld,.it'lnie prooukcyine w pewnym,
lUBcJa Ruch pokoju osiągnął nowy. wykonano w 111 proc., co oznacza orilZ chłopĆ>w mało i śrponiorolnvch
obsługa
kon~llm~ntf,w.
zainteresowany we wzroście potęgi wyższy etap i przeszedł do ,!Owych, wzrost w sto"unku do RnalogicznegQ zaopaj.l'7.ono w mil1(,ria! ,iewnv. ';"y_ stopniu
Tym niemniej 7agadnienie daI81,ę.
obozu pokoju. Każdy sukces Związ hardziej skutecznych i b'rdz;"j zor- (Ikresu 1949 r. o 75 proc.
produkowany w PGR-ach I ~ blo- ~o rozwoju hRlld:u uspcleczniO!!E'IlO
ku Radzieckiego jest naszym sukce- ganizowanych form walki. Znalazło
kach nasle-n"yeh Centr"li Ro!ni~j
usprawnil\nia obrotu towaroweObok rozwoju produkCji środków Samopomocy Chłopskiej. UI"Uchom;o I
sem, każde lIffiocnienie się solidarnoś to swój wyraz na tl'Zeciej sesji Stago jest nadal jednym z centl'~luveh
ci obozu pokoju jest naszą wygraną łego Komitetu Obrońców pukoju w wytwórczych, poważnymi sllkcesllmi no kredyty na akcję siewną dla gnzagadnień nuzej {osp:Jcarki. Spe.
Ka.tde niepowodzenie amerykańskich Sztokholmie, poprU'dwnej 27 konte może się poszczycić przemysł produ- -podarstw małl') i śrNi!'1IOl'olnyCh
rcncjami
krajowymi,
pl'Zyjęciein kulący artykuły ~po7.ycia. Przemysł Pa~stw.owe
Ośrodki
'ła.,zj'!'1owe, kula.nei l'I.ie podrJa\j się l próbuj:<;
konszachtów w Europie zachodniej. PI'Z('z sz.-reg carlamentńw, między
S łd
I
O'
innymi i przez nasz Sejm. uchwal włókienniczy wykonał plan na okres
po Zle me : . srodki MIlszynowe I swoJą dZiałalność kr>n"el'ltro'1'llf nil
Ił w ·szczególności w Niemczech Z3~ kwiecień w zakresie tka- TOR za
.. pewOlły
leps~ I stafannleJ'. coraz to innym od~in!~u,
jak to
sili 1\ żądaniami sl"czeń
J
I
MOCinieh, iest naszym zwycięstwem. $olidarywjącyeh
Stałego Komitetu.
nin bawełnianych w 103 proc., weł- SZą, ';lIZ watach ub;egłyeh· obsługi! mialo miejsce na oddnku arŁyliuSIedzimy z uwagą ! życzliwością
nianych w 107 proc. i jedwabnych w techniczną. Dostawy nawozów sztucz Mw wlókfenl'li'zvdl
.
Od "psii sztokholmskiej. która pro 105 proc. Plan produkcji obuwia zo- nych wzro.ły w. l-s~ym kWRrtale tEl~$t wpływów ! rozmAch pracy 0W pe"';'łych ~kr~l!aGh' i dilhłacn
klampwała niezłomną walkę
1.Hka7
I
k
go
roku.
w
porflwnanlu
z
odpowledg6lao • niemieckiego frontu narodo- broni atomowej i o kontrołę energii sta d p~z:. roczony o k7 proc., plan nim okrf+sem rnku ubipgh'go, o prl€' mo7.erny nawet lIaObserwr.wa ń Wlll1'.f)
wego, głoszącego hasla walki o zjed- atomowej, armia ohrońców pok" in pro 11 'CJI papIeru wy nnano W 105 szlo 49 proc. Pl7.Y ogólnvm pomY3ł 7.l'nie dzia!aJn"'śd spekulacyjnej. e;IlOClone, demOKratyczne Niemcy, o- To'-nie nieustannie na silach. Akcja pl'OC., mydła w 105 proc., oleju suro- nym p17.ebieJU alecji Siewnej. n!~o !emcnly kapitalislvczne. nlf1'1lnt~"a
parte o przyja±ń re Związki!'m Ra- zhiE'r:mia podpi~ów pod apelem ~~tok wego w 106 proc., piwa w 109 proc., slat"'7nie szybko przI'hiega Ii,kwi{ja- n~ w ~wfliph mo!:IIWt;Śl°jR~h oliią/l."l
lhieekim i krajami demokracji ludo- holm.._kim mobili71.1ie do walki p17C- cukierków i czekolady w 106 proc_ cJa. od l<,>g6w , W:ładze miejscowe. or. mil dl/zych zysków i wv";"rtl!!e
l!aruzaC)e pilrtYJne I Związe,k SlImo- z handlu przez sl!kt'lr lIorh'l h/rZwojnie se-tki mihonbw ludzi
wej, realiZUjące progr~m poczdam- eiw
we . Fr"łncji, Belgii, Holandii. NorweOznacza to znaczne powiększenie I)O!n,?<,Y Chłopskif'j winny zmobili.
.ki l wchodzące jako powAŻny ele- gii, w Anglii i w Stanach Zjedno7.o,,;ac wszy~t1[je siły, aby WYknn;y- ny, przf'r7,uI'lli,! !lię eZ';lf!to d1 ni·'~·
produkcji w stosunku do okresu sty- stae
\fteńt w _kład demOkratycznego, anpOZostajlICe je~~eze h !IndnIe dla I:l'!lnejito b'lndlu 11I1\",,",>;I;:'lW~JO J'Jb
czonych. w AURtralii I Ameryce Laczeń ;...,. kwiecień roku ub., tkanin m~ksy~alne.lJ6 wy~onanl. Io)!III..IU lik skupuJ. w Wi,lk;l'h
ilnśt'j,lt~'" np.
cińskiej, w Azji I w Afryce,
tylmperiaUsiycznego obozu.
mat.nl\lv w!ókiellllil':I$A, tralit .. iąe
bawf'łnlanych ",.produkowaliśmy wię wldacjl <i<11ogów,
IłlJeh przeciwko wojnie ogarnia sze
je jako lokat, pnł!11orb.ąeYl'h Z ~v
rokie masy krajów m?rshall~wskich.
Wkład Polski UJ walkę cej o 10 proc.. tkanin welnlpny<:h
w cbie,h'n1e lIysku i spI'1łlllal'ji kanitallwI. ,l<!st
Pnybrał on we Francji, pod kierOwO pokój o 22 procent, jedwabnych O 28
sW/,istll. forma wfllld kl'lo 'Wl'}.
rozwoju p'rodll~Cjł rol(Jt to
ft!ctwem Komunistycznej Partii Fran
h
proc., obuwia o 47 proc_.. papieru
nrowadz!)n"'j pruz t>lp.ffil'nty, k"pluJi wielki rozmach i znalazł calą ga- SJlraWą naS1:ego onoru o 12 proc., mydła o 84 Proc., oleju . P~y§lnie na 0l?"4ł Pl'Ild>lella' rów. tallstyerne f\r?,ęciwko m""~"'l' prsnaÓ'Ilwn
hut "\fe"\',.
!SIł form - od akcji strajkowej o pod
Akcja zbierania podpisów nie ma surowegó o 14 proc., "plwa o 76 proc., nlez akCja konlraklacji mAlin h.-eh cującyłn i
r~c:nycłt i produktów hodowli. Pod- Jtgecz jl!,>nl. ?.e lIlI ""I rz·nie W:l!',j
~ę plac ~t do stare z policją na nie wspóln~o z mdłym rozbl'ajają- cukierków l czekolad" 56
.
tle IIOUdarneJ odmowy pr<i<1ukowania c)'m pacyf~em. Ił WYSl.IW& 1mnkl'ltl
. , o
proc.
dOW1i~ ~~t,.rpfe,~u
klalllowe,! ••. ol1 Y SPikuJ!! '~' J!wr~
•. b,>Uęortawą!lia broni prQlmąc:zo-l ne, nlobilimjąee t cłają" fiłvel!.WykOll4nię li, .nadwyiką.' planu PfO.
~n, ZII!~lają~~~c:t:*. 'to- .lłmlłJ'łfQW~ kapl.tallstYt>lJll'{lh .aIllIII
.NJ
M btu4l:l1 wojnę w VietBłftlł- ftł lOll'ae eele. i[~1.~. eb1'lmY d~t ~~'OWIIj wię~ ~. dąwlJ, pl\lIaec ~jtową.\I. d\l$J.lIlY ~łĆ. al, ,• •oydOWuYD:1 cd"o
..,
. .
. ......
ood 11. .1_ lłałe#o . _ - . OIMPo&\. lmł6w ~ł!Il ł " ' te ~
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ia parlul alce onowe udry na ,tle sytuacji oólnej

Dalszy ciąg r:eferału Przewodniczącego KC PZPR tow. Bolesława Bier(lta na IV plenarnym posiedzeniu
Komitetu "Centralnego i Centralnei Komisii Kontroli Panfin.i. wygł~szonego w~ dniu 8 maja 1950 r.
rem Ze strony państwa
klasy
robotniczej. Walka ze spekulacją
zo.stała ~ostrzona, a nasilenie Jej
WlllDo SIę wzmagać systematycznie. Walka ze spekulacją nie mOże
być jednak wyłącznie dziełem
or-

wośd

kształcenia

l

żelaznej tak, aby wzrost wydobycia
Nicdziwnego. że gnijące bagienko pracujących, naszej bOh&.tersk;iej ldIt
rudy nie tylko nadążał za wzrostem reakcyjno - faszystowskie przekszta! sy robotniczej, naszej partii.
produkcji surówki i stali. a~e nawet ca się w żerowisko szpiegów i dyNie ma odcinka, nie ma dziedZiny
wyprzedzał ten y/zrost, ZWIększa ląC wersantów, wykonywujących ponad- w naszym życiu, gdzie by sie nie
udział rudy krałowej w zaopatrzeniu to naj brudniejszą robotę dla radio- przejawiała wciąż rosnąca aktyw..
przemysłu hutmczego. Lepsze wyko- wych fabryk kłamstw,
finansowa- ność mas pracujących.
,
. ch M .
wzro~ wydajności. .,raCY.
rzystanie istniejących zasobów m.eta- nych przez amerykańskich, czy anWażną przeslanką lej aktywności
ganow represyjny .
lISI być ona
.
li kolorowych, a przede wszystkim gielskich, frankistowskich czy nie- jest wzrost klasy robotniczej. wzrost
prowadzona przy współudziale OgóW Ik
. l
stworzenie krajowej bazy miedzi, miecko - watykańskich podiegaczy zatrudnionych
w
socjalistycznym
lu pracujących. Ważna rola przypa
a a o soc Ja iSlyczną rozszerzenie wierceń poszukiwaw- wojennych.
przemyśle i \V socjalistycznym sekto
da w tej walce pracownikom handyscyplinę pracy
czych i eksploatacyjnych w obrębie
Tym brudnym potokiem kłamstw rze rolnictwa. Podstawowym wYTadlu uspołecmionego,
znanych złóż ropy naftowej, - peł- zachłystują się przede wszystkim wy zem jej jest wzrost wydajnOŚCi pra..
.li.
...
.
Poważnym hamulcem w-.:rostu wy niejsze
wykorzystanie nowoodkry- właszczeni obszarnicy i fabrykanci, cY'. wzrost produkcji. wzrost sił wy ..
, :6ad'łnlem orgamzacJI part);'Jnych I dajnośC1 pracy, a tym samym wzro- tych źródeł gazu ziemn<'go, - zwię- spekulanCi i najbardziej chciwi i agre! tworczych.
1
ZWIązkowych
w przedslęblor- : stu produkcji jest zbyt wysoka, Jesz- k,zenie zaopatrzenia przemysłu wló- sywni bogacze wiejs~y. O~wraca się I Chctalbym się krótko zatrzynl<~ć
stwach handlu usp'lłecznione/i:o jest: sze nieusprawiedliwiona absencja w kienniczego -w surowce pochodzenia od tego z obrzydzeniem I odwracać nad ;wgadnlE'm,em wzrostu zatrudnie
podniesienie
świn.domości
klaso- zakładach pracy. która w poszczegó: krajowego przez silniej~zą rozbudo- się powinien - każdy Polak kocha- nia. \\'7IOStu klasy robotniczej,
wej i solidarności klasowej pra ny~ wypadkach si<;e,a paru procent wę krajowej bazy włókien szt~cz- jący swój kraj.
. Z~trudnienie w pnemysłach podle
cowników handlowych n taki
0- og.olnel ilo~CI prz;>pra,:"""anych go- nych, - zwiększenie uprawy roslin
Jakie stosuje formy, do jakich zbro gl)'C 1 mmisterstwom pr'Lemyslowym
.
b
. .
a.
~ . dzin. Ta llleu.sprawledliwlOna absen włókienniczych I silniejszy
wzrost dni podi;ega wróg klasowy w walce wyniosło w IV 1{warta.le 1949 r.
Ziom, a Y. ';IlatWleme działalnoscl eja. jak i nadmierna płynność pra- pogłowia owiec, - wzrost produkcji " Polską Ludową?
1.509.180 wobec 1.288.978 w IV kwar
spekulaCYjnej ze strony pewnych oowniJków, stanowi wyraz nieuświa- krajowych roślin oleistych.
Do bandytyzmu, do sabotażu i Ezko j;o.Je 1948 r., co stanowi przyrost o
elementów, które wkradły się w d'tmienia pewnych najbardziej zacoW wyniku przepracowania planu dnictwa, do szpiegostwa i długofa- 17.1. proc.
.
szeregi pracowników handlu uspo- lanych elementów w klasie robotni- zostaną postawione większe zadania lowej dywersji.
LIczba kobIet zatrudnionych ""
łecznionego, nie miało miejsca. Jcd pzej, i bije '!" ogól prarowniczy.1 w ,zakresie stw?rzenia b:'lzy produk~
PrzYjrzyjmy się bliżej niektórym tych przemyslach wzrosła w tYm. onym ze środków walki ze spekuh- zmmelszają': Jego. zgrobki. Obok SLe cYmel maszyn I_ urządzen inwestycyj I odmianom tel zbrodnIczej dZlala!noś i kre.ole .. z 346.920 na 413.640, czyli O
c'
'est m'es"
~ lki h
. roklel akCJI u5WladamlaJąceJ i od- nych, w zakresle przemysłu moto- CI wroga.
.
Ij9.~_ P,oc.
.
Ją, J
I leme w: ze, c _ ogram działywarua moralnego oraz zaj,m- ryzacYlneE;o I okrętowego, w zakreKrzywa bandytyzmu biegnie w dół, I Naw,asem zan;acz\'ć. nalezy, te
czen. w hand~u detahczl!ym w po- cjawanej przez Ministerstwo Zdro- sie produkcji maszyn rolniczych i na lecz nie wolno nam się l\spakajać,' w~rost zatrudnlen:a kobIet w !liektó
staCJ sprzedazy artykułow na ~Jony, wia słu8znej akcji wzmoi.e:1ia kon- wozów sztucznych, w zakresie roz- póki doszczętnie nie zlikwidujemy rych przl?'mysłach jak np. w metalegitymacje związkowe i t.p. Ogra- troli ze strony lekarzy, stało się ko- wOju drobnego przemysłu,
tych zbrMni.
. lowym. elekcrotechnicznym i el-,eniezen.ia te ostatnio nie tylko nie sta nieczne
zastosow .. nie sankcji za
W wyniku dotychczasowych dośSzczególną wściekłość wroga kla- micznym jest zbyt powolny i nie na.
Dowiły zapory dla spekulantów, nlEruBprawiedllwione opuszczanie go- wiadczeń rozwoil:' ruchu współzawod 80wego wywołUją postępy spółdziel- dąza ~ ogo!nym tempem wzros't,u
ale przeciwnie _ w wielu wypad- dzin pracy. Uc~waloną przez Sejm mctwa pracy ZWIększone zostan~ pla ezości produkcyjnej na wsi.
zatru?mema:
.
kach _ b ł
rzez nich w kc v- ~wę w spraWIe zwalezanla absen nowe zadama w ~kresle wydaJ nośNa obecnym etapie wróg coraz czę
Ogolna liczba pra~wników na+-.......
i Y Y P j t dn' łyy rz" cjl ogol robotniCZY przyjął ze zrozu- ci pracy, co ulatwl wykonanie planu ściej posługuje się bronią sabotażu jemnych w całym. kraJU wzrosła z
II." __?e
racze u ru. la , Dl mieruem i aprobatą. Zadaniem orga- zatrudnienia I przyczyni się do po- gospodarczego i szkodnictwa.
4.174 tys, w grudruU 1948 r. do 4980
uła~Wlaly ~om P~Jąc~-m na- ni.zac}i partyjnych, dyrekcn przedsię prawy warunków mieszkaniowych i
Usprawnienie systemu ochrony ze- tys, w grudniu 194~ r., a w1ee ? prze
bYCIe bltrdzieJ poszukiwanych 'to- b:orstw i Rad Zakładowych. jest do- zaopatrzenia pracujących.
Zostaną wnętrznej obiektów przemysłowych szlo 800 tysIęcy osob W Ciągu ~
waró~: ~z~ost masy towarow~j i pilnowanie ścisłego i w calej pelni I powiększone i bliżej sprecyzowa~e oraz ochrony operacyjnej ?ało już pe go, roku. Llczby te są V\(ymown~
rozwol !!leC! handlu uspołecmlOne- wykonama tel uńawy w stosunku zadanIa w zakreSie przy gotowa ma wne WYniki, tym nie mmeJ nIe wolno sWladectwem wzrostu
aktywnoscI
go umożliwił zniesienie tych ogra- do wszystkich zakładów pracy i in- kadr kwalifikowanych dla gospodar- nam lekceważyć awaryjności w prze- gospc<!arcz.c). _ w
s~~ególnoś:i zaj
niczeń.
8tytuclL Wtedy ustawa tu starue &1<; ki narodowej. Skontrolowane zostaną myśle. W awaryjności kryją sję też duze.1. dynamIki socJallstyczneJ b~y
Jednym z poważnych tnstrumentów dodatkowo przwidziane nakłady in- akty dywersji.
nasze] ~ospodarkL
przYSPIeszenia naszego rozwoju go- westycyjne z punktu widzenia konWalka z awaryjnością nie jest jeW"kazmklem a,ktywności kla.y re
robotnicza uzyskała spodal-cze.go I podnoszenia dobroby- centracji nakladów na najwai:niej- szcze prowadzona z należytym upo- botn1~ze]
wielki?] donkslośCi jest
tu i kultury m.as .prdcująeych.
. szych obiektach, zbadania ekono- reni. Należy walczyć szczególnie o roZWO] ruchu wspolzawodnictwa pra
nowych osiągnięć . ,Ze ~cz.;gol.r:'ą slł'l. należy podkreś micznej
efektywności
inwestycji przestrzeganie z żelazną dyscypliną cy. W ClągU ub. rokl:' rueh współ~.
h~ kOrllecr.n(:o'c walkI z ahsencJą tak- skrócenia okresu budowy i zastosowodmctw:, bardzo sle rozwmął me
ze w .budownictwie, gd.7~e )('$t ona wan'la oszczedności. Wzrost masy to- przepisów górniczych dotyczących tylko. l}w,c1owo, ale i jakościowo,
socjalnych
-bezpieczeństwa pracy. Naruszanie o' d
k
l nie. ed7.l'I,aczn. a. Nagminne byly waro'''el'
s>A.7.ego
artykułów
konsumcyjoych bowiązujących przepisów i karygod- ,Zlę
iu nowych f"....,..
tz
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k 1 w'prawadzen,
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-,. ...
Niezależnie od poprawy mateM'!1
W... P?'łl zwikl mur'~l:skie", pod- oraz uslug materialnych i niematerial ny bra,k czujnoŚCi muszą być wyple- Ja, wspo zawodmct~~
zesrot owe ,
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no.oc
pewnych
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bry
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nione bez reszty.
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Wszystko to wymaga dalszego u- nI. wo w przyspIeszanIU ohiegu środ·,
w okre:de, który upłynął od III Ple • _nI 0\'<1 ezorganlZllJ€ pracę bry do przewidzianego wzrostu zatrudnie
gadY.l
(l;rn.n
iej
sza
,
wydajność
pracy
nia
l'
płac.
kow
obr.otowych. indywidualne ZQnum Komitetu Centralnego nasz.,j z.a10g1 1"I
J
sprawnienia kierownictwa i kontroli, ho
dl
f I
Partii, klasa. robotnicza uzyskała ny pr~<:y ~r:l=lJ~li:ó\~,YS;'~I~=
~W~~lę~~tj~~d~ś~~~e~;~iJ~; wymaga dals~ego wz.możenia czujnoś Jic:~~za;:':odO~~k~~w~r: ROŚi~
szereg nowych osiągnięć socjal- nel~ majsterskiego i tochnicznegJ, ~~j YIIU>sunków gospodarczych z CI ~rgamzacJI pa:tYJnych,_ gromadze dziś liczbę robotników, zaslugują
nych.
mozna podnieść przerób roczny o 7 ZSRR i krajami demokracji ludo- ~,a I. wymlany doswl?dc~e.n we wz~o cych na zaszczytny tytuł ,.przodawUchwala Rady Mlpl~trów z dnia ~. Walka o dyscypli'11ę i wydaj- we'. Doświadczenie wykazuje, że mo zone) walce z awarYJnosclą, w wa.ce nika pracy' oraz "zasłużonego przonO·~kPraCY w budowructwie posiada że';'y się rozwijać i rozwijamy się ~ .dyscypllnę 'p~a~y, ~ przestrzeganIe down'ka pracy' szacuje s'e na prze:30"'1 ub.r. o "KARCIE GóRN[- WIe. le znaczeme .ze względu na wa istotnie szyhciej, niżeśmy to sami aJe":lmcy pans ",oweJ.
,
.
szlo .20 tysI<;cy - a jesteśmy dopieCZEJ" pr:4}1~ąl.a. Sl'-ereg przywila- ~e IP-W,ę;s.tyoll" PPdNtych w roku bie- rzewidvwali. Doświadczenie to win
Dos:"ladcz~nle. ~'ikazalo, ~e. ZWlę' l-O U progu tego wielkiego ruchu,
jów pracownikom górnictwa wę z'lcym,. pIerwszym roku Pianp Sześ- p b .'
""łni u~glednione Pl'Ze" ksz:nle czuJn~cI I aktywnoscl wszy
Ogromne możliwości zawarte -ą VI
no yc w p~ .
'
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5tkich czynmkow, a przede, W5ZYStl
. . ' ,.~,
glowego. Przywileje te na3tępnie cwleimego
Wprowadzenie zesp!
h
tod ostateczny proJekt Planu SzesclOlet- kim załóg robotniczych prowadzi do r~c 1U rac)oną.hzatorskIm, któr.lf,!ro~
w początkach marca r.b. rowiąl,\'
o owyc
me
niego
Wi)a <lE; u nas burz!'w"
/
.
p;-acy oraz zmechanizowanie proce.
wykrycia :--vrogów nasianych przez
",
. .'
1 ,e I .zas U~Je
nięto na górnictwa rud
i krusz- sow produkCji w budownictwie wyobce ~ywlad:y i c,zyhaiących na do- ~a naJ.bardzieJ tr?skltwą opIekę. 'Wy.
ców oraz materialów ogniotrwa- "olu)e
konil'cZDOŚć zmiany norm i
S7ybko ujluIJnić
:obek l. bezpleczenst:--v0 ludu pracu- ,tarczy zaznac:yc, ze w porównanlU
łych,
'
rJosto.;owama ich do rzeczywistycil wa i paraHżol11ać działalność Jącego l naszego panst\\:a lud?wego. z rokiem 1948 ilość zgłoszonych przez
Nastąpiła wydatna poprawa płac rUku\~. Dotychcza,ow~ normy tkwi~To ~mo dotyczy. SIeCI ~plegoyv- robotników wniosków racjonalizacji
'W hutnidwie żelaza dla pracowni- ce j<"zcze korzeniamI w starym kawroga
klasowego
SklCh 1 długO~~0v.:~j dywersjI" ktora i usprawnień w zasięgu
" t
t
plt9.l!stycznym systemie prHcv stwa
usnuje zagnlezdzlc się w roznych
mlOlS ers w
ków zatrudn.ionych w typowych re rzaly niesprawiedliwe
waru";ki' dla
Na tle przedstawionej w ogól- ogniwach naszego Aparatu państwo- przemysłowych wzrosla sześciokrot~
botach hutniczych.
prflrujących. W niektórych rodzajach nyeh zarysach sytuacji mlędzynaro- wego i gospodarczego.
nie, mianowic:e z 2,229 do 13.~J,
robot łatwo było je wi"lokrolnie prze dowei, która k.."Ztaltuje sit!: n!elwPrzeszło polowę wniosków uznano za
wy
Z pracowników
t o nowy Państwowych
u kI a d zbl ')rO Go d"'-roc'yć
.
h były trudne rz Ysime
'
dl a Ouv.o
'-~u'lmperia,li-'-YAzne
Czuu'ać na d fes l"lzaCJą c"nne I" dZiękI. n:m
. uzyskano oszczęd-.
dla awa.r
- ,- ,: gd
y.· w Inny,,b< ~
ności sz
k' .
o wy .... onama. Obecme wprowadzić go oraz w miar!! po.&u,.pującyC!h u
,
spodarstw Rolnych, który unowo- należy nowe normy techniczne opar- nas sukcesów gospodarczych, w mia
porozumienia
. ' acowane na o oło 7 rrullarcześnił stosunki pracy w PGR
i I te na socjalistycznym stosunku do rę wypierania i rugowania elernendow zł.
dał robotnikom rolnym wszelkie! pracy i uwzględniające nową zespo- tów kapj,talistycznych, zaostrzająca
W planaCh S>ZJtabu' zbrodniczej akWzrost aktywności mas robotnIuprawnienia, z których korzystają lową. organizacJę, pracy i jej mecha- się wallta kla.wwa przybiera rome cji antyludowej i antypolskiej lewlo czych i pncowniczych idzie w parze
robotnicy przemysłowi, między in- nizaclę.,
formy i przejawia siEl w różnyoh WCiągnięcie również kleru do te,i z podnoszeniem <Jg.0'n~go poziomu żynymi, rozciągając n:\ robotników
dziedzinach.
działalności. Dali się wziąć na lep cia, warunków materialnych i poch do"atkl'
rodzinne.
Wzrost akllll.lJOo';cł
N
d .
bk
tej gry niektórzy najbardziej reak- trzeb kultaralnych. lecz przede w5zyrolny
".
u"
aszym Z,1 anlE'm jest szy o u- cyjni przedstawiciele kleru, wyrzą,.
produkcyjnej i sukcesu jawniać nowe ośrodki i formy walk1 dzając nie malo szkód. Wytrwałe i stKlm jest uwarunkowany wzrostem
Sejm U"tawodawezy uchwalil f'IZ~
ty
wroga klasowego, czesto .za?,a.;,kowa konsekwentne postępowanie Rządu świadomości politycznej.
ustaw r{):l)SZerzaj<tCych dotychgospodarcze pozwalają nte 1 perfl~,:,e, par,aI1",O':"łoC. le z całą oraz lojalna postawa więks7.0ści duczasowe uprav.rnien.ia pracującyoh.
s.anowczo;;clą, Z1memac kygdy trze- chowieństwa
umożiiwiły
zawarcie
RobCl'tnicy po roku pracy w ul<laIUl śmielsze planowanie ba z. wlasClwą elastycznOSC!ą formy pororumienia. Nie~e konszachty ob Wzrasta stopa życiowa,
ezle otrzymali prawo do 12 dm płat
naszej nieustannej ofens) wy, WYkO-I cych agentur, żerujących na uc::.urosną nakłady
nego urlopu Ulmla;;t dotychczaroWzrost świadomości I aktywności ~ystywać każd.ą s:zczeHM, rozszeze-I ciach religijnych zostały pokrzyżo
wych B-miu Ustawa usaokcjonov,ta- !l1:odukCyjn~~ klasy robotniczej urno- P18Ć SlłyÓl przectwnlkll, neutralilzować wane, , lecz trzeba sobie zdawać spra
książek i pism
ła przyjęte w S'Le\'egu umów :nmoro- iJlwlł rozwol nowych, wyższych form posr.czeg n~ grupy I umacniać 11 wę z tego te uregulowanie stosunwych prawo robotników do mie- współzawodnictwa socjalistycznego. każ<lym dmem ro;>nl\cą przewagl1 sil ków mi~y państwem ludowym 3
W wyniku dalszego wzrostu zatru4
sięCZJ1'1ego urlO?U po 10-du latach Ma"owy ruch podejmowania zobo- socjalizmu I pokOl u..
kościołem nie wyczerpuje sie podpi- nienia, wzrostu funduszu plac i plac
pracy. Ustawa ta stworzy]a równ;cż wiązań, mających na celu przyśpie
"Klasa reWOlucyjna _ jak uczy! saniem umowy.
Czuwanie nad jej realnych mamy bezsporne f"kly przesumOŻili'W~ct stosowania urlopów do- szeme Obiegu środk'Jw obrotowych,
L~llin _ dla urzeczywistnienia swe realizacją, nad tym, aby treść umo- nięCIa spożycia w kierunku artykudaU.-owych dla prncownik&w :za111"ud- ktory rOi'winął się w ostatnich tygod
w,! dotarła do świadomości milio- łów WYSOkowartościowych. Mamy nie
nlonych przy pra<'3ch s'zJrodliwych mach. w ,calym kra III, mo:'e przy(zy[lO zadania powinna umleć poslu- now wierzących, walka z każda pró
dla zdrowia lub szczególnie uciąi.ti- llIe Się do zwulnienia wielomiliardowątpliwy wzrost spożycia mięsa :/;
[liwać się wszystkimi, bez najmniej bą zwichnięcia lub wypaczenia urno
wych. Inna ustawa pnewiduje moj.- wy ch SlIllI obecnie nieprodukcyjnie
tłuszczem wieprzowym, wzrost spoży
SZ€[lO wyjqtku fo~mami czy driedzi wy, Z każdą próbą recydywy woju\.iwość skrócenia czasu pracy dla zamrozonych w n~dmiernych za50-'
jącego i al'ltyludowego klerykalizmu cia mleka, jaj, cukru i innych artyosob zatrudnionych przy p:"cach bach materiałowych, w nadmiernych
nami działalności społecznej".
- wymaga wielkiego wysiłku i pra kułów. Spożycie cukru np. wzrosło
s:zj{orlJ1'\yych lub E:7..crególnie ur:iąi.li- rezerwach pieniężnych zakładu praCo jest sl':czeg6lnie charakterysty- cy, wymaga pogłębienill świadomo na g/owę ludności z 1l,8 kg. w 1938
wych do 5 godzin dzienni ... Pl'ZY u- cy, lub w środkach produkcji uwię
czne dla niedobitków reakcyjl'lo-fa- ści tterokieh mas.
roku na 19,3 kg Wf. 11149.
iI_"Z~'TI18n;u p;>lnego dot~-chczasowego z~onyc~- ~skutek -nadmiernego przet'!~emy
skrupulatnie wykonyzarobku za 8-min godzinny dzień Clągama SIę cyklu produkcyjnego. Sil szystowskich w kraju i na emigracji?
Nie bez lnaczenia jest _ w skali
wać
zawartą
umowę.
ale
nie
pozwopracY, Ustawa z 4,11. rb, o fundu."Zu m:,;, zwolnione w wyniku akcji przy
P6 pierwsze, wewnętrzne rozbicie
ca/ego k~aju, szczególnie dzie:ki Zie'zakladO'\,:ym stanie się źródłem d,,- spleszf'nla obiegu środ!łJW obroto- i upadek, rozprzC:ŻCnie pol1tyczne I limy, aby wbrew niej stosowane by- miom Odzyskanym - poprawa wa.
ły stare, reakcyjne machinacje 1'011łacji przen.s~ębior5Iw p<,ńs(wowych wych będą użyte na cele' rozwoju gos moralne ~llIokieh klik i ldiezek.
tyezne. Im lepiej zmobiJi,zujemy sze- runków sanitarnych,
mieszkani.,.
na ponadplanowe inwc3\ycje ku~tll- pod.,,,·czcgo kl'ajll i na poprawę POłoralne i 5O{'j:lll"e; na ponadplanowe zema mas pra~uj:\cy('h.
III
Po wtóre, coraz bardziej cyniczne roką opitnię, publiczną, tym lePl"1.e wych i opleki nad zdrowiem.
ooiągniem:r,: wyniki.
Mamy duże osiągnięc;ia w zakresie
budowniM\',',) m;esLkaniowe, na zuSllk('('s~' produkcyjne,
osl.l!ffiiete licytowanie się w ~przedaży swych
zwalczani!, chorób zakaźnycb. Zmnlej
siknie dodatkowymi Śr<-Akami bl...:!- w ciągu 1949 r. i w pif'rwslvch" mie- usług wywiadom iń1perialistycznym
AktgwllOŚć
tetu wydatków soejalnYl'h pncdsię-I s!!lca~h r. 1950 ora1. rozwój ·w~p"Jł7.aamerykańskiemu',
angielskiemu,
szyła się śmiertelność, wuasta N'!I;y.
biorstw przemysIowych l na I.... dywi-r wodnictwa pracy, stworzyły podsta- francuskiemu. Zżerani nienawiścią
;;ost naturalny.
ld8~y' robotniczej
dU!llne w~'nagrodzooia wyró7.n!aJą- wę d;~ śmielszego planowania gOB- do Polski Ludow~j bankruci politycz
Oto wymowne niezwykle cyfry: Q
źródłem sukc@sów
eyeh s:ę j):-arowników. WymieniĆ podar,(1 narodowej i. do ~~łożenia 'wię ni wyzbywają się już w~i1:eJkieh sltru
1.000 ludności pnypadało:
także nalf>Żv uchwał" Rady Mini-I kszego tempa rozwoJu, fliZ to przev;!W latach J936-aS
w f- l~
'.
dywa!y wytyczne, uchwalone na Kon' "ulów w stosunku do kraju. Nawet
Dzitki czemu odnosjnly sulicęsy w
strów o 7~sadach twon:ema fundu- gres;e Zjednoczeniowym.
swary między klikami odzwierciedla- wa,lee i w pracy!
zgonó\v
lU
11,5
~zu rocjalnelZ~ i g~a.-1d tym· fu~
W związku z tym projekt Planu ją nie tyle jakieś rót.nice rnerytorycz
Dzięki czemu r<>śnię konsolJc:lacia przyrost naturalny 11,2
17,3.
dUS'!m!l, ponqd-kUJą-ą
zasady wy 6-!elniego,podlega obecnie przepraco
całl'go społeczeńlltwlI, wS~l!Ystą.icb, lu
Na Ziemiach Oqzy,kanycn pray..
dlllk/)wanl~ 4O-m~h8r~ego fun<iu- waniu i zosIanie przedstawiony na Ile. Ile walkę o dostęp do szpiegow- d~ pracy na gruncie rozbudowy goIIZU na św'adezerua SOCJalne.
Plenum Komitetu Cenł.t'alnego w nie .kiego żłobu.
Dotyczy to zaroWno ~art;zej i kułtunlnej Polski Lu- rost naturalny wyniósł 24,6 na 1000
szkołach wyższych.

IWOich dzieci w

Te. zdobycze mas pracujących, podobnie Jak i ogolny wzrost ich dobro
bytu i kultury, zostały umoiJiwione,
przez
stały rozwój
r-rodukcJi i
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jednolit.ego fundu~
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Utworzenie

ezej mi qOt1~ ~ $

SMili-

długim qasie.
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Dalszy ciąg ,referatu' Prźewodnic*,cego'Kt;PZPR' tow. Bolesława ~Iieruła na IV plenarnym posledzeniv
,Komił~łu' Cenłralne~o 'i Centralnel Komisii Kontroli Pariyinei, wygłoszonego~ w dniu 8 maia 1950 r.

"Nigd,y Polska nie miała tak małej przeciwieństwa w ŚT'QdO'wiskach ideo osiągnięć politycznych. gospodarczych w-nowYm -ustroju ludowym musi być wie do W1JI11OŻeni8 aktywności najnczby zgonów I tak wysokiej liczby logiCZliie obcych, a nawet -n-ogich, i kulturalnych, jego potęgi materialnej nierozerwalny z'Wiązek z ludem pra- szerszych mas ludowych, do wdąg
małżeństw a od pół wieku tak duPrawda głoszona przeZ' naszą par- I duchowej, Nieocenione i wymowne do cującym, jak najbardziej sprawne i nięcia nowych setek tYSięcy robotmików i chłopów, do COr;lZ ~ynniejS'Ze
,
'ak
tię dociera coraz głebiej do świado- świadczenia rozwoju potęgi gospodartego ~rzyrostu naturalnego, J
w mości milionów ludji' pracy, wyzwa- czej i kulturalnej ZSRR dowiodły ile odpowiadające interesom mas ludo- go współudziału w wielkiej, twórwych
obsługiwanie
I
zaspakajanie
ich
czej, przeobrażającej całe nasze ży
ostatnich 2-cb latach,
la w nich nowe siły, budzi poczu~ niewyczerpanych i twórczycb sil wnosi
gospodarczych, cie pracy politycznej, społecmel, 0Równolegle ze wzrostem stopy ty- odpowiedziaJn<lśoi" nie tylko za losy w ogólną skarbnicę narodów rosnący potrzeb życiowych:
kulturalnych,
zdrowotnych,
umysło
ŚWiatowej, kulturalnej, pracy, którą
eiowej dzięki zdobyciu władzy przez ich \zakładu Pl"8cy, lecz również za wciąż udział działaln.. ści państwa wietętnią dziś fabryki i pola, warsztalty
, masy pracujące wzmaga się aktyw- losy całego kraju.
'
Jomilionowych mas pracującycb, które wych itp.
nośĆ robotników i chłopów w zakreJednym z wskaźników ~ącei przez swą inicjatywę, przez współzawod
Pogłębienie codziennego, praktycz- i uczelnie. pracy, która tworzy nowe
me zdobywania oświaty i kultury. aktywności ~as jest wz:rost .. Jiczby nictwo w pracy, przez gorący patri~ nef;O powiązania organów a<paratu taJenty, nowe siły, nowe zdobycze,
która krzepi l wlewa w serca radość,
. członków rómycb orgaruzacJJ spo- tyzm I troskę o dobro społeczne, uczest
pracującymi zapał i wiarę w sprawiedliwą, śwjet
Swiadczą o tym rosną~ o,akład~ ~lą Ieczpych. Liczba członków Towarzf- nlezą w ,kierowaniu państwem, pomna- państwa z masami
miast
I
wsi
przy~yni
się
niewątplilaną i szczęśliwą przyszłość.
tek i gazet, rosnąca liczba WIdzów stwa Przyjaźni PolskO - Radzieckil!j żaniu jego bE>gactw, Zadaniem nowbpoteatralnych i kinowych, niebywały w okresie od l-go grudnia 1949 r. do wołanych organów władzy państwowej
Odpowiedzialne zadania organólU wykonawczych
Wzrost osób zwiedzających wystawy l marca 1950 r. wu-osła o przes-zło jest wciąganie najszerszych mas ludno1 muzea pęd do wszelkich kursów I pół miliona ~j" o 24 PZ;:X:. i wynio- ści do jak naj pomyślniejszego wykona. '
.
.
sła 2.642 tYSięcy czlonkow.
nia zadań państWOWYCh, zadań pomnapaństwa ludowego
uczelni, pęd do samokształcem~, meLiczba człdrików Związku SB1nOpO iania bogactw naszego narodu przez
W
Pl"8cy
tej
terenowym
kierowniwątpliwy wrOgt czytelmctwa, NIemałą mocy ChłoPskiej w ciągu tych 58- wydajniejszą pracę, przez rozumną iniRad Narodowych, przeprowadzone
organów wykonawczych pań
na podstawie nowej demokratyczwymowę ma liczba 120 tys. słuchaczy mych 3 miesi~y ~ła o 75 tys, i cjatywę spoleczną, przez SOCjalistyczny kom
nej ordynacji wyborczej, nsta.loPowszechnego Uniwersytetu Radio-- wyniosła na l marca br. 1.597 tysięcy stosunek do własności społecznej, do stwa ludowego przypadają wysoce
ne przez naczelne władze państwo
wego. Miliony głów pochyla się nad członków.
wzorowej dyscypliny pracy, do sprawy odpowiedzia.Jne zada.nla:
l) Przyczynić się, aby wielka ł
we i które jeszcze szerzej u~
ksiąźką, nad rajzbretem, powiększa
Liczba członki:! Ligi Kobiet wyno- rozwoju, dobrobytu i kultury narodu,
doniosła reforma struktury wła.dz
Radom Narodowym Ich łącznośt 'i
swą wiedzę, dąży do zwiększenia swej siła' w początku. roku 1~365 tysięcy,
3) Dotychczasowy podział funkcji
państwowych była właściwie zroma.sa.ml pracuJącymI.
, w tym robotnic 40 proc., pracownic organów władzy na odd2lielne piony
zUIńiana l oceniona przez masy pra
6) ~plć
niezwłocznie
do
sprawności i wydajności pracy, do umysłowych,15 proc., gospodyń do- państwowych organów centralnych i
cuiące jako I1<)wy etap wa.lki o
skrupulatnej pracy nad przygotopodwyźszenia
swych
kwalifikaci.i. mowych w miastach 16 proc., zaś go- samQnądowych organów lokalnych
podniesienie na. wyższy poziom Ich
wa.niem projektów nowego podZia
Rozszerza się widnokrąg ,rośnie do- spodyń wiejskich około 400 tyg" co wpływał hamująco na dalsze rozwiżyCia
i dalszego W'Z.Tostu, nowy
lu tere('owego władz administracji
świadczenie, budzą się uzdolnienia stanowi 29 proc. ogółu cz!onkin.
janie planowych zadań w kierunku
etap wzmacniania sił Polski Ludopaństwowej,
mającego
na celu
przedtem tłumione i często nieuświaLiczba członków Z)łP w okresie jednolitego ogólnopańst",owego plawej.
przybliżenie
siedziby władz teretv h
3
,nu gospodarczego. W okresie Trzylet
2) Podnosić
łączność z masa.nli
nowych do potrżeb ludności, zwmdamlane.
- c samych ;-ch miesięcy !)Owięk- niego Planu Odbudowy przeszkoda
szyła się o 100 tysj~y, dochodząc do
nowych organów wła.dzy państwo
szC'Za na. wsi, ułatwienie praktyczU25 tysi~y (bez wojska i ZAMP).
ta nie była tak rażąca nie tylko dla
weJ, wciągnąć masy pracujące do
nego kontaktu orga.nów państwo
tego, że działalność planowa koncen
Postawa
Ogromny , wzrost
wspóldziała.nia
z tymi organami
wych z masami pracuJącymi.
aktywności trowala s1E: w przeważającej miepaństwowymi
w
celu
jak
na,jspra.w
7) Pogłębiać
nieusta.nnte eztdmas pracujących jak w merciadle rze
na
zadaniach
odbudowy,
klasy robotniczej
niejszego
obsluglwa.nia
ioh
potne\)
DOŚĆ organów państwowYch VI sto
znala..tł o!ibieie w· pochoda('h l-ma- ale
również
wskutek
tego,
promieniuje na wszystkich jowych, we wzroście ich lickebno- te warunki planowania tego o- życiowych,
sunku do wrogiej dywersji ł skry3) Rozważnie doblera.\
szkolić,
tych działań wroga. klasowego I
ludzi pracy miast i wsi ści, w bijącej z szeregów demon- kresu nie pozwalały na pogłębienie wychowywać pracowników apara- budzić w masach poczucie więzi
strantów l-majowych bojowoś..:i.
zasięgu planów w takim stopniu,
tu państwowego, podnosić Ich kwa
Internac;ona.listycznej
z
walką
Demonstracje l-majowe, które jak to jest możli,:,e W fi·letnim PlaWzmoźona aktywność nie zamyka
Iifikacie zawodowe i poziom Ich
światowego obozu pokoju ze Związ
Się bynajmniej tylko w obrębie kla- b"ły nieJ'ako podsumowanl'em nanie rozbudowy gospodarczej kraju,
świadomości politycznej,
kiem
Ra,dziecklm
na
czele,
przePlan 6-letni stawia przed nami posy robotniczej,
Promieniuje ona oJ
4) T~pić zdecydowa.nle wszelkie
clw,ko knowaniom podżegaczy wo!)r'Zcde wszystkim na chłopstwo Pl"8 szego dorobku za ubiegły rok, po- tęi.ne zadania. które obejmują niewyna.turzenia biurokratyczne, bezjennYCh,
przeciwko
za.nuca.neJ
rojące, gdzie daje się lauważyć nie twierdziły, jak bardzo wyrosły ua- mal całokształt zagadnień bytu i poduszny formalizm. dygnitarskle na
przez nkh skrycie ł oP6ł'c-zywie w
tylko ogromny wzrost czytelnictwa s~e rezerwy, jak szybko posunął trzeb kulturalnych mas pracujących.
rowy,
ślepot~ polityczną.. wszelkle
kraja.ch
detnokracjł lueoweJ, llieici
gazet i książek, lecz również w2mO SIę naprzód rozwój qktywu rnbomi W tych warunkach był<>by szkodliprzeja.wy niedbalego stosunku do
agentur dywersyjnych I szpiegt)wżona aktywność organiz .. cyjno - go- ~go, niewyczerpanego źró:łła no- wym anachronipnE'1l1 oddzi~lać spra
sldch,
potne
b
człowieka pracy, czynić to
wych kadr,
wy i potrzeby lokalne od zadań i po
spodarcza.
przede wszystkim, dając wzór I
8) Krzewić wśród. mas pracują
trzeb ogólnopaństwowych, Na odOlbrzymie osiągnięcia ubiegłeg'l
przykład z własnego postępowania,
cych świadomość wielkich]l!l'ZeOpanowanie
umiejętności
kierowrót - racjonalny rozwój inwesty.5-lecia. potężne promieniowanie akucząc, cierpliwie
przel<onywu;ąc.
obrażeń po\itYlllBnych I społecznych,
naj- ej! gospoda.rczych i przemysłowych
tywności mas, której motorem jest wanIa rozwojem tych rezerw,
uświada.mia.,jąc
podległych
sobie
budzić wśród nich poczucie iłOwe
nasza partia, dociera- również do za- bardziej trafnego wylul!kiwania no wymaga, aby usuwać karykaturalne
wsPÓłtowa.rzyszy uracy,
umacniago stosnnku do państwa, do wła$
cofanych i sklerykalizov-anych śro wej kadry, jest dla' nas wl':złowym! i wysoce krzywdzące masy ludnOŚCi,
ją<) w nich poczucie 8ocja,listycznenoścI 8llOłecmej, do nowych form
<
upośledzenie
i
zaniedbanie całych
dowisk, budzi ferment i pogłębia zadaniem.
go stosunku do I>oowiązków, kMwięzi społecznej, jednoczącej ca.ly
wielkich obgzarów naszego kraju,
rych dobre spełnienie przynosi
pojsld Jod praeujący w pracy f
pozbawionYCh jakichkolwi..k ośrod
IV. Ustawa o Radach NarodoUJpch
praoownikowl chlubę i zaszczyt,
walce przy budowle nowego, spr:!.ków przemysłowych oraz nowoczesta.k
jak
7ASZCzyt
i
chlubę
w
ocenie
wledł!wego
i s,",częśliwszego ustro;lu
nej sieci dróg komunikacji, urządzeń
wzmacnia władzę ludową
ca.łej klasy praeującej I całeJl;o naspołeeznego, budome rocJallzmD,
miejskich i kulturalnych, sieci enerrodu przynosi przodownikom pragety~nej iJtp"
jak 'o ma np, miejZadaniem partii i Państwa' jest
cy ich twórczy, wysiłek.'
1) Sciślejsze I bliższe powiązanie sce we wschodniej cześci Polski, Ist(Dalszy ciąg r~feratu prZewodni5) Przygotować działalnoM Rad
llQi!~bianie te~o, hlst?ryczuego pro organów władzy państwowej z ludem nieje paląca ju,ż niemal konieczność
Na.rodowych I Ich prezydiów do czącego KC PZPR BOLESŁAWA
c~'_przeobrazen, ktory zapocząt pracującym zabezpiecza zasada prze podniesienia zadań planowania I
następnego hliskiego już i ważnego BIERUTA zamieścimy w numekowało 5 lat temu zdobycie
przez kazania terenowym Radom Narodo- kontroli we wszystkich ośrodkach
zadania., którym będą wyoory do rze jutrzejszym),
terenowych
i
zwłaszcza w zaniedbamasy pracujące władzy ludowej. W wym i ich prezydiom wszystkich tun nych
dzielnicacb rolniczych na
j ___-.____________________________
tym kierunku winno rozwijać Fię kCji wykonaWCZYCh zarówno w zakre
sie decyzji władz centralnych: a więc
nasze ustawodawstwo państwowe i Sejmu, Rady Państwa i Rządu jak szy poziom. Można to urzeczywistn.asz wysiłek, zmieniający warunki i w zakresie , decyzji
nrić tylko
przez wŁadzy
ujednolicenie
i scaZw."ązk."
pobieranych lenie
organów
ludowej,
a
życia społecznego
w taki sposób, przez same 'rady terenowe w ramach także przez usuni~ie rażących wad
aby wzmożona aktywność mas pra- ich uprawnień. Zamiast wielu orgacujących znajdowała naj pełniejsze nów wykonawczych wladzy central w
ujgcie i nowe bodźce do dalszego roz nej, działającej przez r'óźnoroClne u- pełną władzę wykonawczą Radom
woju. Taki cel postawiła przed rzędy poszczególnych ministerstw występować ,będzie odtąd na najnilsobą nowa i doniosła reforma, któ
szym szczeblI.! w terenie jeden tylko
rej wyrazem jest uchwalona przez organ władzy - prezydium Rady
kontroli i wykonania podejmo
W d' 11 b
Sejm ustawa o terenowych orga- Narodowej. Ten jedyny organ władzy wania
wanych decyzji przez wzajemnie'
UlU
,m. odbyła się w Przedstawiciel KW PZPR, tow
nacl1 jednolitej władzy państw!) jest równocześnie organem miejsco- skooreynowane ze sobą ogniwa jed- 1~I~lcach .odp,rawa aktywu zwią~k?- Ande rman , mówił o ważnOŚci przy
wej, Orga.nami tymi staną
się wej Rady, która będzie wkrótce wynolitej . władzy na wszystkich jej ",.ego wOJewodztw.a ,w celu ,omowle Igotowania robotników, przez zazna
l:iier8IiA przez miejscową ludnQść, =eblach od góry do dołu.
nasze Rady Narodowe.
rua .ustawy o socJahstyczneJ dyscy- jomienie ich z treścią i celem liNa czym polega istC9tny cel i sens a więc będzie przedstawicielstwem,
4) W Polsce odrodzonej Rady Naro- phn.le pracy. W .odpraWie v.:zię1i stawy, do wykonywania jej przepi
powołanym z_ woli tej ludności, poreformy?
prz~WO~nIczą- sów, gdyż ustawa wchodzi w życie
wiązanym z nią
bezpośrednio I jak dowe mają już za sobą 5-letnie do- udzIał _~ekretarze I
najśdl§lej. Jeżeli według oceny lud- świadczenie pracy, której głównym cy Powiatowych Rad ZWlązk')w Za z dniem 17 maja b.r.
Na silniejszym powiązani,! OT ności, która dokonała wyboru, czło zadaniem była kontrola działalności wodowych,
okręgów
związków
N
k'
.
b
I
ganów 1IJłalizy państwowe; z nek Rady nie spełnia !lależycie
branżowych, oddziałów,
przedstaa z!l oncze".le.ze rani uchwalili
masami ludowymi, z ich potrzeba- swych funkcji, może. on być odwoła młodego aparatu naszego państwa lu wiciele rad zakładowych 20 zllkła- rezolUCJę, w ktoreJ Czytamy:
mi, ich interesami oraz wolą wyra· ny ze swego stal'lowlska. Tego rodza- dow~go, Ale w dotYChczasowej struk dów pracy, oraz aktyw Okręgowej
".Zeb,ran~w dniu 11 ~ja 1950 r.
żaną w bezpośrednim praktycznym ju system powoływania i odwoływa turze podziału władz i funkcji zada- Rady Związków Za.wodowych.
W wOJewodzln aktyw ZWiązkowy w
obcowaniu między organami tereno nia z woli ludności terenowych orga- nia te były trudne i nie zawsze Ra- odprawie brał udział również przed ORZZ Kielce, z!lpoznając się z uwyroi państwa i ludem pracują nów władzy, które stają się równo- dy Narodowe umiały lm sprostać, stawiciel Centralnej
Rady Związ- chwaloną w dUlu 19.IV b.r. przez
cześnie jedynymi ' oqanami ogólnocym.
zwłaszcza na nlż- ków Zawodowych tow. Stanisław Sejm Ustawodawczy RP ustawą. o
państwowej
,władzy. wykonawczej tym bardziej, fe , .
dla danego d!renu - jest najdemo- szych ogniwach, - same Rady Naro- Szczot oraz przedstawiciele Zarzą- zabezpieczeniu ~cja.'istycznej dyNa. wz'?Wcnłell'!t~ .wła.dzy ~an kratyczniejszą formą ·,władzy, jaką dowe kształtowały się w sposób C7.ę- dów Głównych branżowych związ- scyplmy pracy, stWIerdza, że odstwoweJ przez JeJ uJednoll<:c- zna dotychc7.asowahistoria rozwoju sto przypadkowy, a w Ich składzie ków zawodowych.
zew, jaki znalazła ta ustawa na te. nie i lepszą koordynację, przez je-I stosunków społecznych, formą spraw przewaźał I w większości przypadków
Odprawę zagaił sekretarz ORZZ' ;e~ie woje~ód.ztwa
ki~!eckiego,
SZCZI! silniejsze wciągnięcie milion o dzoną I wypróbowaną;. 30-letnim z
przeważają
dotychczas
urzędnicy tow. Kazimierz DU8ZYlls1d. Referat,l sWIl;td~zy dobl~TI!e o tym,. IZ sprawa
wych mas pra.cujących do udziału ~órą doświadczenie~ Związk':l S~cja aparatu państwowego i samorządo- omawiający ustawę o socjclistycz- sO~JahstyczmJ . ~yscyphny pracy
li' rządzeniu państwem.
hstycznych Republik Rad21eckich.
nej dyscyplinie pracy zarówno od dOJrzała całk0'Ylcle w.naJszerszyc.h
Jest jasne, że łączność w ten sposób wego.
powołanych organów ' . władzy pań
Nowa struktura jednOlitych orga- strony ideologicznej jak i formal- masach .robotlllczych, ze stała. !!lę
Na. usprawnieniu działania stwowej
% najszerszymi masami pra- nów państwowych juź sama przez się no - prawnej, wygłosił przewodni- własną I?h ż~~otną. sprav.:ą zWIąza
,
całego
mechanizmu
władzy
cującymi, x ~alą ludnością miejsconą • z naJ głębIeJ pOjętym mteresem
państwowej przez usunięcie
stare- wą- jest nie ty~o najściślejsza ale ułatwia Radom Narodowym kontrolę czący ORZZ tow, Roman Baran.
"Markieranci, bumelanci i łazi- Panstwa Ludowego,
go i sztywnego podziału tunkcji i najbardziej 'ódpowiadająca . potrze- aparatu władz wykonawczych, dziaZebrany aktyw, reprezellttljący
na ustawodawcze i wykonawcze, bom, interesom i woli tej ludności. łających VI terenie, które stają się C!, k:adnąc cenny ~zas roboczy, za
leraJą w ten sposob masom pracu lokoło 190 tys. robotników i pr a pedątawówym I najw8Ź odtąd aparatem bezpośrednio podle-państwowe i
samorządowe, centra Zadaniem
niejszym . nowopowo!anych organów głym samym Radom Narodowym. A- jącym i sobie dodatkowe tony cowników, przyjmując z uznaniem
listyczne i lokalne.
władzy
państwowej Rad Narodo- le palącym zadaniem polityczńym no węgil!., dodatkowe metry materia-!uchWaIOną ustawę, solidaryzuje się
fe
Na 'ułatwieniu walki zblurokra wych I ICh prezydiów, jest uczynić wych prezydiów Rad NarodowYch po- łów, dodatkowe ilości róźny.'h to- z nią całkowicie i stwierdza
tycznymi wypaczeniami aparatu wszystko,. aby. podt~ymywać, rozwi winno być wykorzystanie okresu dzie- warów, S.zkodzą oni naszej gospo jest ona wyrazem woli i iadań
iać
i
umacniat
nierozerwalnie
tę
lą
urzędniczego przez szerszą I bliźszą
lącego nas od kampanil wyborów do darce socjalistycznej - mówił tow. klasy robotniczej, która od dłUższe
kontrolę
aparatu państwowego ze czność' z . masami ludowymi., :Środ Rad Narodowych, na wzmocnienie 'łącz- R. Baran. Nieusprawiedliwiona ab go czasu domagała: się przedsię,
E\trony mas i ich przedstawicieli w kiem do, tego jest i może być jedynie ności Rad Narodowych w'aśnie z rob.ot- sencja, bumelanctwo, symulapctwo, wzięcia energicznYCh środ,ków prze
źywa I rzetelrui troskll olnteresy, o
Badach Narodowych.
codzienne potrzeby mas pracujących, nikami, ch'opami, z masami pracujący- "murarskie poniedziałki" i inn,e ciwko jednostkom, które nie prze.
Na większym jeszcze ,rOZWInię- o jak naj sprawniejsze, wolne od bez 1l11, li kobietami l-młodzieżą, którą to formy. marnowania tak cennego strzegają dyscypliny pracy,
formalistl'K!
watwianie łączność Rady Narodowe w wielu dla nas wszystkich czasu roboczeAktyw związkOWY województwa
ciu inicjatywy twórczej I aktyw dusznej
spraw,
z
którymi
ludnoŚĆ .zwraca się wypadkach utraciły m. in. wskute
go, dezorganizują pracę zespołową, kieleckiego zobowiązuje się zaponości 'mas ludOwYch w kierunku bu
do swyj:h organów władzy,
downicŁwa nowego ustroju społecz
wadliwej struktury organów" władzy poważnie nieraz zmniejszają wy- znać z ustawą o socjalistycznej dy,
nego, W" kierunku szybszego je~zcze
.
.~
dajność maszyn, obniżają
ogólny scyplinie pracy. oraz uchwałą 'Rady
2) Im śClślejsza- będzie łąćznoU orga- ludowej
);IOmnażania sił, dobrobytu i kultury nów władzy państwowej z ludnością
. poziom dorobku.
Ale olbrzymia Ministrów z dnia 5,V b.r. w przed
narodu.
k:ieru- miocie określenia przypadków u~
pracującą':" tym łatwiejszy I szybs~y . 5) Z tego co powiedzialem, wynika większość klasy robotniczej
Oto pięć najbardziej podstawowych będzie proces wciągJ3,nia ·mas pracuJą jasno, że reforma struktury władzy je się świadomą proletariacką dy- sprawiedliwiających nieobecność w
wożeń. które stanowią istotny cel i cych do udziału w kierowaniu pań: ~stwowej ~a niezwykle doniosłe ~cypliną. Olbrzymia ~ksz08Ć ro- pracy, Wl!Izystkich członków związ
sens reformy.
stwem. Jest jasne, że o . niewzruszonej ~aezenie po~~~e i ~eczne. Oma botf!lików pracuje' WUlrO'WO, . gdyż k6wza.wodoWyeh, wszyśtkich iobot
W jaki konkretnie sposób nowa re- sile"państwa ludowego: stanowi ne~y, CZ8. onęprzeJSl:le. do wyzszego e~ rozumie, że kę.żtly dzień", każd~{J ,nikQw i. praclfwników zakłałlow i
forma administracji pallstwQwej mo-' wisty. udział Ql,i1ióncwych ll1as pracuJ~· .rganizacji pańs~p,"(ej) społ~e}, ~JCIl, 1Y(acy .-'- to cza's J1óiwi~onl1 in8t~cji. państw()wy~ i ,~ecz~
że i powi~ zabezpieczyć nsiągnię cyd'l'w,ki~ro'VWIlu .j)aństwem; Wl,Q~Wl. której celem głównym
~dniczym budowie. 8QCja'liżmv,
-."
do' ~ 15 b,m. ~el'.' '
j~u i umącniamu je§O .boaactw, l~o
cła wYmienionYch zamierzeń?
wyż-

Zawodowe

R~~~~a ad:=:ac~~~&Z~;:~~j

zaznajamiają załogi

robotnicze

i;:~;t::j1=r1i!'n~= Zu'stawą Osocjalisty,cznej dyscyplinie pracy
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· &Ii czekać na obiad ... Letnhozkład jaldypociągów pasażerskich

"1 6' '. k ...
. . . . osobowych i' pośpiesznych
p
Zul!rd!!!~!y~!!!!~~~l~ obO,iązywat będzie od 14 maja b.r.

fi SZ~
w Kielcach

ezy pow

Str. 1.

LUDU

ac

we

była

ciąg pośpieszny),'

wych, jak np.
restauracja przy
W nocy z dnia 13 na 14" maja b.r'l
Kraków - .goda.
na terenIe 1.33, 5.10, 13.15, 16.20; Jeleni!} G~
biona na sklep mięsny. Sądzimy, że ten całego kraju letni rozkład jazdy.ra - godz. 8.19 (pociąg p081Jiea IJnie ludności zarówno miejskiej, Jak wiejskiej. stwarza konieczpoiyteezny i spełniający poważną rolę pociągów pasażerskich osobowych nI( przez Częstochowę i WrOCław),
DOśi powiększenie istniejącej sieci plae6wek zbłorczyeb iywiedystrybutora mięsa sklep można bY-Ii pośpiesznych. ,Poniżej pOdajemr. 23.56 (przez Tunel), Zakopane _
nla_ Na konieczność powiększenJa ilości I!'OSpÓd spółdzie1ezye)a
to Ul'Ządzl~ w innym punkcie z loka- nowy rozkład Jazdy' dla meJl godz. 3.55 (przez Kraków), Lu.
w nasZYm mieście składa się J _ Jedna okulicmo~ a miano
li, które były takte niegdyś sklepami Kielc.
.
blin - godz. 4.03 (pociąg pOlŚpieSIlwicie zwiększenie liczby kobiet p~eh, co spowodowało
mięsnymi, lub spożywczymi.
ny), 18.02, Częstochowa - godz.
wzrost stołujących się rodz1u praeowniczycb w restauraejaeb
Niewatpliwie przejęCie gospód spół
_
POCL~GI
1.15, 16.29; Katowice - godz. 4.26,
I gospodach.
dzielczych przez PPPG wpłynie doODCHODZ4CE Z KIELC
10,21; Miąsowa - go$. 8.00 (kur
wienia w nasZVTn_ mie~cie nie są w datnio na powiększenie sieci gospód
Dęblin - godz. 0.47, 5.00, 14.00, suj~ w nied zie le)i Ś1Wgię4t9a (od f4
Na odcinku gospód spółdZielczych
wyżywienie ludzi pracy.
15.30, 21.15; Warszawa _ godz. m~Ja d. o '1.X b .r."
.
w.nle~
zauw9Żyllśmy
od ubiegłego roku stanie wyżywić wszystldch stołują(J. K.) 1 27' 4 23' 6"5' 11 41 17 LI) (po- dziele I śWięta); n rodaw goda.
cych
się
poza
domem.
o
czym
świad.
,
.
,
.~,
.
,
.
.,
14.39
(przez
Częstochowę),
Sędtł-maczną poprawę. W Kielcach istnIeją
godz. 20.30; Krynka -'
jut trzy gospody prowadzone przez czą tłumy-ludzi czekających w porze - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BZÓW -

Wzrastające

w

rozbudowującym się przemyśle

ul. Sienkiewicza, która została przerQ- wprowadzony zostanie

zatTudD!e-

I

I

CI"

y

obiadowej w gospodach nie raz do Jak,a
for-alnos"
nalez·
zalatw.·c" godz. 21.10 (pociąg pośpieszny),
pół godziny na swoją kolej przy sto11111111'
e
liku. Gospody Spółdzielcze w Kiel• •
POCI~GI
cach obsługują dziennie około 3 t yi~Ye~~J?~~~yCE3ogo~~34
sięcy obywateli pracujących, w czym
80 procent stołUjących się konsumU-I ~lm.o, te okręg kielecki. ma duże' otrzymują potwierdzenia danych, za (przez Tunel); 3.53 (podąg poje obiady popularne po 80 złotych . • oSląg!1Jecia w rozbudOWIe SlecJ przed wartych w karcie zgłoszeniowej, w śpieszny przez Wroclaw i C3{lsttJlo
l
' . szkolnej - w 1945/46 1'. było 135 Komitecie Blokowym, względnie u chowę), Zakopanego - godz. 1.20
I T~ wsz~stko skł~da SIę n.a to, że przedszkoli, a obecnie jest Ich 390 _
. .
(przez Kraków); Warszawy-gada.
koruecznosć szybkIego powH:kszenla to jednak przedszkoli jest ciągle za adminIstratora domu.
1.23, 3.29, 13.07, 19.53. 21.03 .(po.
SiecI gospód o co najmniej 8 dalszych mało. Podobna sytuacja istnieje we
Zaopiniowane przez dane organl- ciąg pośpieszny); Lublina godz.
placówek gastronomicznych jest nad- wszystkich okręgach szkolnych I jest zacJe karty zgłoszeniowe rodzice lub 2.09
(pociąg pośpieszny), H.27:
zwyczaj pilna.
związana z brakiem 'lok~1i oraz z nie opiekunowie składają w terminie do Krakowa--godz. 3.50, 11.36, i 1.,37;
Jak się dowiadujemy, Powszechna dostateczną jeszcze liczbą personelu 10 czerwca br. w pn;edszkolu _ mot- Sędziszowa godz. 6.15; Dęl',lin.iZ
KIEDY ZOSTAŁY SKOPANE
Spółdzielnia Spożywców nie będzie wychowawczego.
liwie jak najbliższym Icb miejsca za- godz. 7.00, 9.00, 10.11,
18.21,
TRZEBA JE TERAZ OBSIAC...
Wobec niedostatecznej na razie licz mieszltanla- w którym pragną IIW~ 23,46; Miechowa - godz. 7.H; Cz,
Zapowtadało się na to, że wtele sie organizować nowych gospód, gdyż jej
sfochowy - godz. 7.30. 20.55; Ui~
zmieni !Ul niektórych ulic'ach, kiedy dotychczasowe kompetencje na od- by miejsc w przedszkolach, Minister- dziecko umieścićlIawy _ godz. 10.05 (kursuje w de
patrzylt.śT71ll na entuzjastllczną pracę
dnku
zbIorowego
żywienia
przejmie
stwo
Oświaty
w
InstrukCji
w
spraListę
dzieci,
przyjętych
do
przeddziele i święta od H.V do I.X br.)"
(o~!lwa!eli naszego
miCUlta, którzy ID
czyttle PteTWS~jOWlJm wzięli u- Państwowe Przedsiębiorstwo Przemy- wie przyjmowania dzieci do przedszko szkola, ustalają Komisje Społeczne 20.50 (kursuje w niedziele i
dzi4 W plantowaniu zieleńców, traw- słu GastronomIcznego. Z uwagi na to, 11 na rok 1950/51 ustaliło następującą wraz z kierowniczkami przedszkoli, ta); Katowic _ godz. 13.50, 19,07:
ników, placów itp.
że jest to placówka powołana spe- kolejność przyjęć:
stosownie do ilości miejsc w danym Lublina godz. 14.27; Wrocławia
Trawniki zostalll skopane, nieste- cjaInie do organizowania sieci gosPierwszeństwo
w
przyjmowaniu przedszkolu I według kolejności przy- _ godz. 17,25 (przez Częst lr.ho.
ty o obsianiu ich trawą nikt nie po- pód I restauracji, sądzić należy ,że do do przedszkoli mają dzłecl członków jęć podanej w instrukcji Minlster- wę); Krynicy godz. 17.41. (pomyślal Tak jest na ulky l-go Mazakwalifi- stwa Oświaty.
ciąg pośpie.~zny).
ja., gdzie spulchniona ziemia czeka tychclasowa sytuacja w naszym mieś 1 Związków Zawodowych,
Ewentualne, przyszłe zmiany '"
na na.siona trawy, świecąc na razie pu cie ulegnie gruntownej zmianie. W kowane przez Rady Zakładowe, Koła
chwili obecnej, PPP G mieści się w I oddziały związkowe w kolejności - - - - - - - - - - - - - - - rozkładzie ja.zdy podamy do wiado
stynnym wilg lądem.
SądzimIl, że tę "pustynię" nie tru- Krakowie,
dlatego pożądane
jest, przez nich podanej, dzieci członków
mości Czytelników,
dno zmienić na pachnące kwiatami aby jak naj wcześniej zorganizowano wsi spółdzielczych, dzieci Inwalidów
i porosIe zieloną trawą, zieLeńce u- ekspozyturę PPPG': Kraków w Kiel- wojennych, inwalidów pracy oraz dzle
liczne.
cach l aby zagadnienie powiększenia ci studiujących, dzieci chłopów małobuł"3'rskl'e n O
Ukonstytuował się
JASNE, CZY CIEMNE
sieci placówek zbiorowego żywienia rolnych I średniorolnych, dzieci rodzi
.
6
6
R4cuj t jasn.e i ciemne. Mowa o zostdo załatwione zgodnie z potrze- eów podopipcznych, dzieci matek doII'IIdwftł'!llny
piwie podawanym spragnionllm po baml ludzi pracy w naszym mieście. rywczo 'pracuJących - Jedynych żylU
lU lilII
.poźyciu
obtadu
w
gospodzie
Niewątpliwie są trudności lokalowe, wlcłelek I dopiero po nich wszystkie
We wczorajszym numerze "Słowa
Obrońców
spó{dzieLczej. Jak dotychczas bowiem które jednak wobec likwidowania się inne dziecI.
Ludu" poinformowaliśmy naszych
szwankuje zaopatrzenie gospód w piwo, gdyż "te ma wyboru, a zama- licznych restauracji prywatnych nie
Rodzice lub opiekunowi ... , pragnący I czytelników o mającym się odbyć 19 '
3
wiajqcy moźe się zadowolić tll'ko ja- stanowią istotnej przeszkody w otwie umIeścić dZIecko w przedszkolu W maja koncercie pianisty bułgarskie
mym, tub Innego dnia tlllko piwem raniu nowych gospód. Szczególną u- roku szkolnym 1950/51, powinni zgle- go Otto Libicha.
W dniu 10 maja ukonstytuował
się Obwodowy
Komitet Obrońe6w
ciemnym.
.
wagę najeży zwrócić na to, aby loka- me się do pl"lledszkola w celu otrzyma
Pokoju
Nr. 3 z siedzibą w szkole
A jak ?II. tak do .t,O.lIb<?r,,? elli. nie II le gastronomiczne były oddawane nia karty zgłoszeniowej, w terminie
Koncert . ten zostal z niezależnych
motnaby dogodzi6 sma}eollZ01n plwa'
.
podstawowej N~. 9 na Baranówku.
wy~~ Llblcna Kąmitet'. obejmuje południowI!.: ~
p1"zez zaopatnenie gospód spóŁdzie!- PPPG, nie zaś wbre~ Ich dotYchcza- do dnia 27 bm. wgoilżinach od 8 do- od ·organlzatoFa
u
j"Artmu przyczyn od\l;lołal'lY.
. miasta z dzielnicami I'hJrOSZ, liar::"';'
czych w piwo I jasne i ciemne?
sowemu przemaczemu I dostosowa- 18-ej.
nówek, Barwinek, WietrZl'lla i Ka..
Rodzice lub opiekunowie, będący
Powszechną

I jedna

Spółdzielnię

Spożywców

stołówka

Jendakże

w Domu Młodzieży.
te placówki l:bioro~go ży-

dla umIeszczenia dZiecka w przedszkolu

swie-

Koncert

pl'anl'sty

Obwodowy Komitet
Pokoju
Nr

--0--

·
b
d
Zawodowych
wypełniają kartę I składają ją do
Wojewódzki K omltet O cho U . dnia
t czerwca br. w Radzie
Autobusy pasażerSkie PJS
·a
Dzieck~ I~ej tego zakładu. w.którym pr~cują,
Międzynarodowego Dni
tei w kole lub oddziaJe
od 14 maja
Zawodowego.
członkami

Związków

Zakłada

lU

powstal w Kielcach

tew WychowanIec, Woj Komitet Obr
Pokoju - ob. Kutrzeba.
Niezależnie
od tego zorg3nizowaoe zostały 4 sekcje resortowe a mianowicie: organizacyjna, propagandowa, artystyczno-imprezowa I gospodarcza. Jak jut same
nazwy wskaZUją głównym. zadaniem
poszczególnych sekcji będzie opracowanie szczegółowe programu święta.
Jak już donosiliśmy. MDD obchodzo
ny będzie w tym roku pod
h~słem:
walki o pokój, celem obrony mlodego
pokolenia przed wszystkimi okropnościami, które niesie wojna. W związku
z tym w zakładach pracy, sZl<:olach,
świetlicach wiejskich odbywać się bę
dą zebrania informacyjne na temat zna
czenia Dnia Dziee;lta. DZIeń ten zwrócić
ma uwagę mas
pracujących
całego
świata na tragiczne skutki, kt6re przy
niosłaby wo jna
młodemu
pokoleniu
Dzień ten ma zmobilizować do czynne ł
I wytężonej walki o po,kój, do walki
o szczęśliwe jutro dzieci. <Niezależnie
od tego tegoroczny MDD będzie miał
W dniu 14 maja pociąg osobowy radosny charakter. Zorganizowane zoo
zabawy dziecięce, wycieczki,
kursujący z Warszawy przez Kielce staną
do SędziSzowa I z powrotem, wyjąt pochody, pokazy filmowe, występy
teatrów dziecięcych I kukiełkowych,
koWQ tego dnia nie pojedzie.
sportowe itd. W tymże dniu Odbędzie
Po~stałe pociągi w dniu 13 maja się spotkanie przodownik6w
pracy z
br. kurso'wać będą według sta- dziećmi, .. hareerze tlotą nowe prozyrego rozkładu jazdy
zaś w dniu rzeczenl~ I otrzymają nowe prawo
,
'
harcerskie, odpowladaj~ce zmianom,
14 maja. według nowego rozkładu ja- Jktóre .zaszły w tej organ'zacji.
zdy.
(J.K.,

PC§c:iqg

.... Warszawa

14 maja nie pOjedzie

OBWIESZCZENIE

•

P. K. S Ekspozytura OstrowIec podaje do
wiadomości, te z dniem '14 maja UI50 r. wchodzi w życie letni rozkład jazdy :
.
lt Ostrowiec ... Iłza - Radom
odjazd 5.00, 1609 powrót 18.2D, 't.54
2) Ostrowiec - Łag6w - Kielce
•
odjazd 530 powrót 111.53
3) Ostrowiec - Kraśnik - Lublin
odjazd 540 powrćt 20.45
ł) OstrowIec - Stasz6w - Osiek
odjazd 650 powrót 16.5'1
5) Ostrowiec - KlImont6w - SandvD1ierz
-odjazd 6.00, 14.110 powrót 1'1.59, 10.34

6l0stJ0wiec - "Upoili ...... San_lęrz
.
odjazd • Oł' Powr6t lU9

ZWiązku

kursować będą według
wiejska otrzymuje na karopinię w sprawie
letniego rozkładu jazdy
'przYJęcia dzieci do przedszkola w te
reDowym oddziale Związku SamopoW związku ze zmianą rozkładu Jaz·
mocy Chłopskiej, podopieczni w dy autobusów Państwowej
Komuni·
miejscowych organach opieki społecz kacji Samochodowej podajemy poni·
nej, inwalidzi wojenni, inwalidzi pra żej godziny, od'jazdu autobusów PKS
cy, rodzice studiujący, (członkowie l Kielc ważne od 14 maja .
Związku
Akademickiej
Młodzieży
Odjazd autobusów do: Buska prxe2
Polskiej) otrzymują również na kargodz. 6.00, 840, 12.10,
cie zgloszeniowej opinię w swojej or- Pińczów gani za~j i. Wszyscy pozostali rodzice 15.00, 19.00, 2130, Bodzenlyna-godz.
630, 12.30, 1630, 20.30. Cl:lęc!n-godz,
t6,30, 21. Dzlałoszyc . - 17.00, Kazigodz. 6.15, 1625.
mierzy Wielkiej KońskIch godz. 7.00, 17.15, Koszye
d,enłyst6w -. godz. 15 ts, Krakowa - godz. <700,
Stosownie do zarządzenia Urzędu Krasna - godz. 1800, Opatowa-godz.
Wojewódzkiego "" Ki~lcach w spra- 530, Sandomierza - godz. 17 00, Pacawie przeprowadzenia rejestracji fa- oowa - godz. 7.00, 1800,
Stopnicy
chowycb pracowników służb:- zdroprzez Plerzchnlcę - godz. 16.50, Solwia, oraz zezwoleń na przekroczenie
godz. 8.00, 11,30, Stanononny' ilościowej
~~zyscy . lekarze ca Zdroju dentyści
obowi.jZ8nl są w terminie wa godz. 6.30, 10.30. 15.35, 18,30,
do 25 maja br. zgłosić (,:,tychCUiso- Szczel<"dn - godz. 15.20, Wiillcy -'
w,=- uprawnienia praktyki . (zawodu),
wobec wojewódzkiej władzy admini godz. 16.40.
stracii właściwej dla miejsca zamieszkania.
Rejestracja przeprowadzona l:ęlbie
w terminie od 15 ruda do 25 maja
br. w blul'ze Wydziału Zdrowia Zarządu MlejskłegC1 !lnY ul. Poniatowskiego Nr. 21 w Kielcach w godzł
naeb ud 9 do 13.
Ludność

W dniu 12 bm powstał w Kielcach
Wojew6dzk.i Komitet Obchodu Między
narodowego Dnia Dziecka. którego za·
daniem będzie zorganizowanie na tere·
nie całego województwa u,oczystoścl i
imprez związanych z tegoroczn rm obchodem MDD. W skład prezydium Ko·
. mitetu weszli: low. Badzlochowa, sekretarz Zarządu Woj. Ligi Kobiet jako
przewodnicząca oraz, z ramienia
ZW
ZMP - tow. Wójcik, Okręg. Zarząd
, ZNP - tow. Królikowski, KW PZPR
- tow. OjdMlowa, """KW ZSL - ob.
WaJs, WRN - tow. Lubeckl, ORZZ-

Sędziszów

bądź

cie

zgłoszeniowej

Rejestracja

lekarzy

wętczyzna.

W skład Komi~etu w..s..ll tow. Ka~
roi Piękoś (FSm, Włodzimierz Głąb
(K"':WM Nr. \), Jó,ef Balmas (pn.
cownik MHD), Andrzej Pękowski
(woźny Sądu Apel,cyjnego), Bogu.
sław Grudzień (Centrala Tekstylna),
Michał Chmielewski (Sąd Apelacyj.
ny) oraz Józef Rysiak (]n. piec).
Obw Jdowy Komitet Obrońców Po
. koju Nr. 3 zwraca się do wszystkich
obywateli mieszkańców dzielric obWMU. aby wzięli jak najliczniejszy
udział w pracy Komitet,,- oraz sklB:dali podpisy pod Apelem Sztokholm
.kim,

saBOT ~ - hfstorla mlędzynlłrodo
wa 16-18; historia polski - . godz.
18 - 20.
PONIEDZTAŁEK nlluka ., Polsce wsp6łcz:esnej- .gOdł. 16 - 18;
ekonomia polityczna - godz. 18-20;
historia WKP (bl - godz. 18 - 20.
Wojewódzki
OArodek
Szkolenia
Partlljnego mieści się w siedzibie
Komitetu
WojewódZkiego P2PRw
Kielcach, ul. Staszica /, wejtcie od ul.
Sienkiewicza ł ;est cZllnny w dnie 1»'
wnl/dnie od godz 8 do ZO, a w niedz",lę t święta. od godz. 15 do 19.

OBOro

7) Ostrowiec -

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Sandomierz""': Stasz6w
odjazd 1500 powrót 10.53'
Ostrowiec - Sandomierz .....: Osiek
odjazd 16.00 powrót 9.54
Ostrowiec - Annopol - Kraśnik
odjazd 16110 powrót 10.48
Ostrowiec - Ozarów - Lip.~ko
odjazd 16.30 powrót 8.03
Ostrowiec - Waśniów - Slupia Nowa
odjazd 1700 powrót 7:33
Ostrowiec - Sandomierz Zawichost
odjazd 17 10 powrót 9.32.
Ostrowiec- Opatów -Ożarow - Za wit.:. ""'l
odjazd 1'150 powrót 8.48.
Ostrowiec -Iwaniska - Staszów
odjazd 18.30 powrót. 11.07
Annopol - Kramik
.

04J-

16.1 SU40mlęrz -

lUO powrót. 20;10
OIłek

- stuzów
'ąl$jazd: 11.85 POwrót '1.00".7
.

.

13

lUNO ..WARSZAWA," wył~let1a
film PllxlUkcjl węgierskiej .,str6j p-

ąlsjs

Zachmurzenie zmienne. Telńp~rałur'
dniem do plus 16 stopni C., nocą plus
4 stopnie C, Wiatry na ogół .słabe, lub
umiarltowanJ!, p6łnocne.

10w.1 • I'vczął.ek se8llSĆw o g()(k 16.

TEATRY

Mgr. Leydo, plac Partyzantów. 16.

"A~STWOWY I'I!'ATR Im Sł ZE·
ROMSKIEGO - .. Ktaknwiacy I GM.·
le". 'Poczętek CI godz. la

lQQ6'I1Ił

lll-tej,

i

APTEKI

TfLEFONY:
10 B6 -

lł~J2 -

KINA

KINO' nBAł.nJ(a,;", wyłwletlCl
pierwszy'. kaoadyf$kl Will '111 Polseept
..MllIlIlownlebllie6-', "OcIl'l1lol(J_ .... ed

lat. 28·tu ..~tęll
1~.30. 20. •

18

1&.30,

~gQtow1e Ratunkowit'

KomIsariat MO {dyh!ika.
l1·6S, 11-110 - .,8łQwo(..uc1u-· I
11,~,-~,v)'n\lt.

.' i;

ł .nad~WaQf•• ~e~w,

.•.... tnfcmnaeJa> łelefoll1",,"'"
II

I
li

j. .
•

m.ię4l)'mI.fł.&W8.··

II

SŁOWO

Nr. 131

tiUDU'

ponad

. O zgłoszeń
ąo Raidu Świętokrzyskiego
Wielka

motorowa - do 350 cm3 _ Z asów jedzie w niej
pow- Krzysztof Brun_
s~hne_ zain~eresowanie .. Do eh'HiJi
Kat. ponad 350 em3 murowane
b~e~eeJ.a Więc na 11) dnI przed ter zwycięstwo przewidujemy dla zaIlllIlem KOZ Mot. otrzymał ponad'wodnl'ko'w Z I'o~"
"ur
100
I
ń
ł
h
d
\
" w......"owca narszawa
. .czoowyc
. za:-;o.mna AJS 500)
500 iho:Harków. N!,-JsllD1ełL.
.. obstaWIOna
J:'8t kowski na Tryumph
i .
kategona do z:JO cm3 (ponad.,O
..
. 1.
" c c az
zgłoszeń). W kategorii tej widnie ją Im~ze Im pOW8Zn e zagrozI c Dąbr?w
~d

Sport

.

•

weWłoszczowej

._ SpO"I'BnIBa ehe~ grac" wCkl~SIBe -K.Beleekllllego OZPI
Br.ak inspektora pOUJla toUJ' ego K F

1mpreza

Swiętokrzyski wywolał

zgo~~e

(K~;atkowski

takie nazwiska jak ŻymirSkiego, ski Jerzy na Tryumph. 500, zW:VCJęJ k
ki
M ki'
B
z('a zeszłorocznego Rrudu Tat,rzan·
an ows ego,
ar eWlCza,
runa ski ego
Stanisława, Kupczyka,
...
...
pracę
Jedn'rm słowem kategoria 250::m3
Państwowa W;ższa Sżkol'l Fil.
e Włos.zczowej w zasadzie nie Iw . szczególności zaś po dacie pow- stałej Gwadri.i ~zięcie udziału w z~omadzi. na starcie c~łą prawi~ mowa w Łodzi. przy~yła na VIII 0ma sprzyjających warunków dla, ~ęcia p~z Biur~ Polityczne KC rozgrywkach o mistrzostwo C klasy. elitę polskiego. motocykl.lZ~U. gdyz gó~nopolskl RaJd Ś~rlęt.okrzyskl <cal~
.
rozwoju i umasowienia sportu.1PZPR hIstorycznej uchwały w spra
Dru~ bolączką jest brak inspek opr.6cz z~wodnlk6w Cywilnych, rvw Iek~pę 0p'eratorską., złozoną z o~mltl
Licz ce onad 5 tysięcy mieSZkań-Iwie sportu - lody zostały przeJa- tora KF we Włoszezowej. _ Na-I mez wOJsko. przysłało ~ Ja'1fach I?sob. kLora na dwoch kamerach za,ą . Pte k
'e posiada więk- mane i SKS Spójnia stanęła na moc szym-zdaniem ma tu coś do powio_/250 cm! OśmJu swych asow motorO-11DstaloWanych na motocyklach nacÓw mJa8 cz o Dl
I
.
' -,
'h
kręc' k 'tk
t·
f'l
szego zakładu przemysłowego, a "z:nych podstawach. Sportowcom me·dzema WKKF. Trzeba by równlcżlWJc.
I ro,;'me.razowy I.m .sporunędu" kulturą fizyczną nie ma się. brakuje sprzętu, nowe boisko zosta pomyśleć o utworzeniu Partyjr.ego W kat. do 130 cm.. większość zgło towy, z c~le,":o rajdu ..ze ~~egolnym
kto zainteresować, gdyż ostatni in-: nie wykończone na dzień 22 iipca, I Zespołu Sportowego przy Komite- Iszeń przewiduje start na motoCY_IU;z.gl~~nlenJem specjalnIe trudnych
śpektor K. F. cb. Adamczyk z ~o- ia ~tare będzie wkrótce o~odzonc'l ~ie powiatowym. PZPR. Od r~omy- 'I klach SHL 125. Z~ązk0:,,?ec War: o cm ow te~enowych:
wodu złego stanu zdrowia mUSlai IZamtefesowame sporte~ ?est ol-ISlnegO roz;.rJązanIa trudnych. ~a~by s~~wa pr~syła PuZl~: Fi.hpczaka I Już od dma 15 maja dwóch przed
jeszcze w styczniu b. r. zrezygnQ-1 brzyI~lle, do. te~o . stopma, ~e zaw?- fl1ę .naprzod wyda~ało probl"!ffi0w. FIJałk.owskle!'l'0. "Stal, ~elce zgla- stawicieli PWSF objeżdżać .będ:de
wać ze swegt) stanowiska. Cale Idy plłkars~I.e IdZIe oglądac praWI"!, zalezy d~lszy rozwoj sportu we WIo sza az SześCIU zawodmk~w na SHL I/ trasę i przygotowywać się do odpo~",,~,,&"';e więc dla sportu wloszczow I cała ludnosc mIasteczka. Pod tym EzczoweJ.
125.
'edni
. . film
.
---~< że nie zapommeli o mm;wzgl ę d em WI oszczowa ro b'J "on-u,- k
(e M)
Sł-'"
b
j est kategona
.
W1!
ego uJęcIa
owego Impre
skiego
.'
<>.IUO o sadzona
.
J
miej~wi działacze ow_ osobach
rencję Kielcom. gdzie jal, wiadomo,
zy sp,ortowe .
~rotkometr~ówka sportowa wy
Lipowicza, czy ob. Federowicza, że· frekwencja na .impr:zach ."po:todużą pomoc sportowcom udzIe;a I~ch (z małYmJ WYJątkamI) J"!~t Przed za modami Rrak6m- Kielce
śWIetlana będzie następnIe we wszy
Komitet Powiatowy PZPR i :3a.mo-! me zna.czna_ Zarzą:I klubu ma duze
stklch kinach w Polsce, jako doda.

I

e

·

.III

d

·w

h··

t

lIa upowszec nieniem spor u

utrudlila

I

...'
tow.!

Spar r1ne K1eIC' w Ska[Z ySku

pomoc Chlopska wreszcie, że ost~t-, kłopoty z uzyskanIem l.okalu ·na po
II
tek do filmu głównego.
nio wychow.:.niem fizycznym zrun- I t~zeby klu.bu. Zarząd, l. s~ortowcy.
~
teresowała się Komenda, Powiato- !me tracą Jednak nadZIeI. ze czynm
wa M. O., dowodem czego jest pow, ki miarodajne oomogą w wyszukastanie na terenie włoszczowskim _I niu odpowiedniego pomieszczenia SKARZYSKO. W Czwartek popo Złożonym z graczy Stali (Skarzy- ZąS
-41<
Gwardii.
. . . . 1 na ten cel.
łudniu odbył się na boisku Stllli sko) i Stali (Starachowice). Po cie
",.
. Najwyższą, .n~ raz:e działalno~c
Dużym wydarzeniem dla. wJosz- sparrir.gowy me.cz p!łkarski pomię k~wej i stoją~ej na dobrym pozioW pl
prowadzi SpoJDl.a,. ktora skupIa. 1:161 czowy był rozegrany na początek dzy reprezentacją Kielc a teamem mle grze zwyCIężył Tea~ 4:2 (2 :2).
W niedzielę 14 bm o godz. 17-ej
członków, w teJ. liczbie 22 kobIety. sezonu towarzyski mecz piłki noż-I
Do ~rze~ maJ~ wIęcej do powle- na stadionie miejSkim w Częstocho
u,tw.orzono s.ekcJ~:, lekk?atl.etyc:-ną, nej z kielecką A-klasową Spójnią,
dzeDla .Kielce. PIerwszy pUI?-kt. pa- wi"! rozegrany zostanie mecz pilpiłki ręcznej, piłki nozneJ,. pmg- który zakończył się porażką gospo- Piłkarze
da z plękne~~ .st.rzału Iwans.klegfJ: karski z cyklu rozgrywek "jubilepongową i szachową. W te:~n.le pow, darzY 2 :7.
I
w 5 m1n~t po:mIE!J BrzozowskI z hl! uszowego turnieju miast",organizo
stały 3 koła spcrtowe SpoJm - W
s~a, WY.r0wnuJ~. Druga braI?k3. dla wanych przez Polski Związek Piłki
Seceminie, Szczekocinach i we Wio
NaJezy zazn~czy.c, że SpO.JDl:J.
grają z:
KIelc Jest dziełem Borcholsklego. Kornej pomiędzy reprezentacjami
B;Czo_wie przy PZGS-ie.
. , (Włoszczo~a~ Dle. Jest nawet JeszWyrównuje z karn:go Kaprałski, Sosnowca i Częstochowy.
Przed wojną we WłosZCZ?W1e J?e i~ w kla.SI~ C Kie.1. OZPN. ~r~my
W najbliższą ni"!dzielę tj. 14 maja po pauzie obserwujemy przewagę
W związku z powyższym do rebyło wogóle mawy o sporcIe. Z~n- !~~ nadZIeJę, że KI~I.. <?ZPN JUZ w ~ br. o godz. 16.30 w Radomiu odbę- gospodarzy, ~la których ~sze pun prezentacji Częstochowy powoi ani
teresowanie młodzieży nawet PIl~ą:b~_~z~cYD;. r.oku un:OZ~JWI wło.szczowidzie się sp?t~anie. pilkarsk.ie w ra- k,ty zdobywają Brzozowski. i znowu z~stali następujący zawodnicy: Ognożn~ było żadne. Po wy~olenlU, r.. leJ-SpoJD! a także I ostatmo pow Imach TurnIejU Mlastpollllędzy re- Kapra~ski z. karnego. Sędzl?wał ob. tltWo Skra - Kosta, Bubel. Serdak,
:..:.;:..:.::......::.._ _ _ _ _ _ _ _......_ _--:-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:-Iprezentacją Lublina a Radomiem. JOp~W1~Z, .wldzów o~. 2 tysIęcy. Na Łyszczarz, Buczkowski. Dzięc.Joło7716.20 Sergiusz Rachmaninow,
17.00
R d
l"
d t
t wyrożmeme zasługuJą: z Teamu - ski Jędrzejewski HalkieVlricz Wój
II1II ' f t 1 l l l - - ' ."
'
om SzynIJe SIę. ,
o ego
spo rugo
- Dł
sz . Ś mogorows ki I. W OZDl
' 'ak
~
lIiiiI
' .. iiiiIii -'
Nowe kSlązkl
. 17, 15 Z naszyc hplek ''3. h
-. L'
,clkowskl Selfrld Purgal oraz z
1
:~
== /:::::: Śni. 17,35 Pogadan.ka pr7yrodn cza, -lDl.a c cą~ ~~wanzo~:c :~; un I w drużynie Kielc dobrze bronił Fran ZKS WŁÓkniarz ~ Wolbiś Mularf
~ :;1.:-IlU;U _
17.45 "Z kraju i ,ze świata', 18.00
OWI Za os a Ją poraz ę .~.
dofert. dalej wyróżnili ~ię 'ropr,r-!CZYk, Florczyk i Gawlik. '
"Głos ma]ą ,k.oblety, 18,20 Koncke:;,
Kapitanat sportowy naszego Pod ski, Jabłoński, Iwański i Borchólski.
Rozgrywki odbywają się eysteSOBOTA, 13 MAJA
19.00 "HIStOrIa powszechna mllzy I .
•
5.10 Początek audycji. 513 Sygnał. 20-<)(1 DZ~l'lnj)t wieczorny, 20AO "W okręgu wyznaczył do tego spotka.:nem pucharowym tzn. przegrywa&.U Streszczenie wiadomosci poran- rytmie tane<;mym', 21.10 "Jak kandY-lnia następujących zawodników: W
SKLAD KIELC NA MECZ
J~ca drużyna odpada z dalszych
Dych. 5,20 Koncert. 6,011' Streszczenie dowałem na tnJbernat~)fa'. 22.00 Prze: bramce _ Paciorek (rez. Sławiński
Z KRAKOWEM
gJer.
...
wiadomości porannych.
6.05 Gunna- gląd prasY literackIe) 22.05 PlOsenkI: "
' . .
Dla przypommenIa podaJemy, :!;e
styka. 6,15 Koncert zespołu mandolini: maryn~rskie, 22.20.· Muzvka
2100 IwzględnIe Cze:h z Stal!) , wablonIe
Kapitanat sportowy Kiel. OZPN w ostatnim meczu reprez. Częstostow. 645 Dz,ennlk poranny, 7.05 Pro Ostatme wladomosCl. 21.10 Pro~ram. ,Mqkosa (OgnIWO), Adamcz'yk, Klo- wyznaczył na mecz z Krakowem na chowy z repr. Sosno\1!ca, cZ'}Jstocho.
gr.am. 7.10 Gimnastyka., 7,20. Muzyka 23.15 Orkiestra "i soliści, 24.00 Hymn cek (Radomiak w pomocy I PoszlI- ~tęl)uJ'ących graczy: bramka.' FRr\ N wianie wygrali w stosunku 5 :2.
poranna. 8.00 Streszczrnle wIad",moścl, i koniec audyCJI.
' - . . . .
dziennij<a porannego.' 8,05 Chwila mu- ,
_
tek, Rlu:oinowicz (Radomiak) , Klo- DOFERT (rez. Bromś I), obron'!.'
-o-zyki. 8,15 Wszechnica Radiowa. 8.35
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Nie mogła być nieszczera wobec odjeżdżającegó na
- A Tawrow? - spytał mimowoJi może doktór !
front przyjaciela, nie mogła łudzić go obietnicą, a jed- Barbara spojrzała na niego ze stra~hem.

nocześnie nie chciała również sprawiać mu bólu.
- Tawtow ńa razie zostaje, - odpowiedział za mą
- Tu ktoś jest! - powtórzyła tuż obok ławki, pó- Lagunow.
tern zakołysały się rozsunięte krzewy i wiotka postać
Na ławce zapanowała nieprzyjemna cisza.
1\1TUŁ ORVGlnt:lł.u: .JWl=+n IWMOWICZ ~
w bieli ukazała się na ścieżce. Czarnym połyskiem świe
101.
ciły oczy i długie, po pas, warkocze.
"'POWIES<' MQRODZOOA PMlI~ ITQ.I./nowl"ll_
To
doktór!
_
rzekła do Lagunowa, który szedł
.,Jak
możesz wspominać ją, twoją byłą żonę, gdy
Hum. ZOF~ t+lPICKA
za nią przedzierając się przez krzaki. _ Dobry wie- ja jestem tutaj!" - myślała zdenerwowana Barbara.
"Tak. nie powinniśmy opuszczać nosa na kwintę! czór, doktorze! Nie przeszkodzimy?
Podobna była \1{ tej chwili do dziewczynki, która
- pomyślał Jan, nie widząc jednakże piękna otaczają
doskonale rozwiązała na tablicy zadanie. ale wracając
- Nie, jeśli ja wam tylko nie przeszkadzam...
na miejsce zalała atramentem sukienkę koleżanki, Jest
go nocy. Niepokój, to rzecz, zupełnie zrozumiała.
- Ależ skąd! - odrzekła Barbara z wymówką i u- jeszt;ze pełna radości i dumy z powodu dobrej odpowieKai:dyłączy los ojczyzny' z własnym losem. Jak ener"gicznie wszyscy wzięli się do pracy!.Z jakim- przeję siadłszy obok niego na ławce, poprawiła włosy na skro- dżi, ale gasi je strach i zmartwienie, współczucie dla kociemopowiadał o nowych osiągnięciach w zakładach ni. Była bardzo przejęta, lecz nie chciała się z tym zdra- leżanki i. żal do siebie samej, za zepsute wrażenie, a
g.QtiUczych i w kołchozach, opanowany zazwyczaj Ła dzić -'- Przecież pan też jutro wyjeżdża, - powiedzia- wszystko rlJzem wywołuje prześliczne zakłopotanie,
gUnow. - My pojedziemy na front - mówi! Jan do la z tak naiwnie szczerym żalem, że Jan poczuł się nie- prowadzące Jio szkarłatnego rumieńca, do łez.
siePie - ja, Chiźniak,· Lagunow, Nikita, Burcew i wie- zręcznie i spojrzał ze zmieszaniem na Lagunowa.'
- Tak, wyjeżdżam _ rzekł cicho. _ Zm~niam
Barbarazn6w popl"awiła nieposłuszny kosmyk,
Iti innych, a ci, kt6rzy.pozoątariąpracować będą za. siekoryto ... Tak jak ta rzeczka ... PJynęła sobie wesoła, jas- przerzuciła waz:ko.cze na piersi i trzymając je oburącz,
biel::zanas'-'.
'VI tej. chwili na śrieżce dały się słyszeć kroki i na ... Potem skierowano ją do przemywania krus~cu, de:> jQk gdybysiedżiałana huśtawce ,spojrzała na Jana.
robienia z piasku gliny. Ciężka, brudna praca, Gdzie
Stol~ z osiedla, który nie widział może nigdy
stłumiony głos Barbary:
- Tak, Platonie: pan ma' rację. Nawet w tym tkwi się podział blask i radość?! Ale... szedłem w dół, na prawdziwej; 'ogrOdowej ławki, zbił ławkę wysoką i
piękno życia.: w możliwości bohaterstwa, które p<Schwa- brzeg ... i widziałem, że znów płynie tam w swoi~ ko, wąs~ą. Niewygodna jest:" gdy się siedzi, nogi z trula się sercem i priekonaniami - głos Barbary drżał ze rycie, czysta jak kryształ. My też wrócimy. A jeśli
dem sięgają dOl ziemi, ale gdyby siedzieć tu we dwowzruszenia - Dumna jestem z pańskiego postępowa rny, to wrócą inni...
je... ona, Barbara i Jan... On odjeżdża na front... no
nia, ·Platoąie, ija też na pewno postąpię tak samo.
- Ja też pojadę, - rzekła stanQWCZO Barbara.- trudrio! Ona też tam pójedzie, znajdzie go i pomoże mu
Każdym niebezpieczeństwie!
- I to jest wszystko, co nil powiesz na pożegna Teraz Komitet mnie nie puszcza. Mam pojechać ja~~o w k&idej' pracY,
agitator do jakuckich -wsi. Ale skończę tę pracę i znÓw'
Dl
d
<
.'
•
d
'Ą IJ'l
me? - spytał Lagunow z łagodnym smutkiem.
'
_" aczego o Wracasz SIę o e mme r
aczego
Jan: w obawie, by nie usłySzeć słów, nieprzezna- poproszę, aby mnie posłano na front.· Niechaj na· ty-o mn1e tak męczysz.? !'\ ...;.; woła cala J' eJ' istota.
łach pracują tacy jak Igor KOrdbiczyn: dobl-ypracow-'
'.
l
.
C%onych dla jego uszu, kasz1nąłgłośoo.
nik, tylko słaby i wątły fizycznie.
(Ciąg d2lszy jutro)
- Tu ktoś jest! - rzekła radośnie Barbara.
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