
04 wyberów 4*l*!t ta* tyłka klik* dni, M patditernlka pójdziemy 
*iryiey do urn wyborczych, aby wy braó naarych przedstawicieli do Sej- 
hvi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Masy pracujące naszego woje
wództwa roztimlejg dobrze, Jak ogro nme znaczenie ntajg obecoe wybory. 
Rozumieją, śn głosując na kandydatów Frontu Narodowego głosują na 
dobrobyt I lepszą przyszłość nasze) Oj eeyzny. O zrozumieniu tym świadczą 
m. In. liczno wypowiedzi na zebraniach oias na spotkaniach s kandyda
tami, Nasi korespondenci, którzy jako agitatorzy Frontu Narodowego włą
czyli stą do akcji wyborczej nadsyła ją nam wiele takich wypowiedzi.

ml, co to Jest socjalizm. Choć 
leszcze nie wszystko wówczas 
rozumiałem Jasno, Jednak w 
dniu wyborów ówczesnych, 
•znajomym chłopom mówiłem, 
by glosowali na listę komuni
styczną. Gitlyśmy tak dyskuto
wali na rynku, ostrzeżono nas, 
że agent podsłuchał naszą roz
mowę 1 doniósł o niej policji. 
Ledwo zdążyliśmy się rozejść, 
a Już wpadła granatowa poli
cja, szukając komunistów.

Dziś, w przeciwieństwie do 
tamtych wyborów, wiem na 
kogo będę glosował. Znam 
kandydatów na posłów. Znam 
Ich życie I działalność. Wiem, 
że tych kandydatów wybiera
łem sam, że są to ludzie, któ
rym można z całym zaufaniem 
powierzyć odpowiedzialny za
szczyt reprezentowania na
szych Interesów 1 potrzeb w 
Sejmie Polskiej llzeczypospo 
litej Ludowej. Wiem, ,że będę 
głosował na całą listę kandy
datów do Sej rnt, na listę roz
kwitu 1 pot’ę<?i Polski Ludo
wej. J. Składanek

(Ciąg dalszy na 2 str.)

Student Iskra w lmicnitf 
młodzieży w gorących sło
wach podziękował Przewodni
czącemu KĆ PZPR za spot
kanie z młodzieżą, podkreśla- 
ląc. że ..będzie ono wielkim 
bodźcem dla niej do dalszych 
wzmożonych wysiłków w nau
ce dla dobra narodu polskie
go i ku zadowoleniu naszego 
ukochanego opiekuna młodzie
ży — Towarzysza BIERUTA".

W czasie rozmowy Prze
wodniczącego KC PZPR z 
młodzieżą szybko nawiązała 
się bezpośrednia, serdeczna, 
swobodna więź.

BOLESŁAW BIERUT ży
wo Interesował się wynikami 
pracy polskich studentów, wa
runkami Ich życia I nauki, « 
w szczególności ich łącznością 
z krajem, oraz opieką, jaką 
nad nimi roztaczają powołana 
do lego organizacje polskie^

Studenci polscy w szcze
rych słowach opowiadali BO
LESŁAWOWI BIERUTOWI 
Jak swemu najbliższemu przy
jacielowi o swoich osiągnię
ciach t trudnościach, o swo
ich radościach j kłopotach, e 
swoich planach 1 nadziejach.-

Wskazywali oni na troskli
wą opiekę władz radzieckich, 
na wspaniale warunki nauki, 
na bogate tycie kulturalne.

Spotkanie z BOLESŁAWEM 
BIERUTEM —podkreślili sta- 
dencj polscy — było wielkim, 
niezapomnianym wydarzeniem 
w Ich tyciu.

BĘDĘ GŁOSOW AŁ NA PEŁ
NĄ LISTĘ KANDYDATÓW 

FRONTU NARODOWEGO
„Mieszkałem z żoną w So

kolnikach (pow. Łęczyca) — 
opowiada na zebraniu przed
wyborczym małorolny chłop 
Antoni Kurasłk z gromady Ty
chowo, pow. Białogard. Pra
cy stale] nie miałem, pracowa 
łem Jedynie dorywczo. Często 
brakowało chleba 1 kartofli. 
Nikt nie Interesowni się losem 
biedoty, ale, kiedy przyszły 
wybory, obiecywano nam „zło
te góry" po to tylko, byśmy 
oddali swój głos na listę fa
brykantów 1 obszarników. 
Kandydatów, którzy figurowa
li na Ustach wyborczych, nikt 
nie znał. G’osowano' bez na
dziel na poprawę losu własne
go 1 Ojczyzny.

— Pamiętam — dowiedzia
łem się tylko o Jednym kandy 
dacie na posła, którym był 
„nan" Walewski — dziedzic z 
okolic Konina.

W czasie wojny w 1918 
roku, zetknąłem się z Jeńcami 
wojennymi — czerwonoarmista 
ml. Oni pierwsi wytłumaczyli

Sprawozdanie > obrad XIX 
Zjazdu WKP(b), Przemówię- 
nie tow. A. J. Mikojana 
oraz zmiany w Statucie 
ĄVKP(b) — relerat tow. N. S. 
Chruszczowa, wystąpienia 
powitalne przedstawicieli 
Partii Komunistycznych i Ro
botniczych zamieszczamy na 

str. 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 8.

Z całym zaufaniem głosować będziemy 
na pełną listę Frontu Narodowego

Spotkanie Przewodniczącego KC PZPR
Towarzysza Bolesława Bieruta 

z młodzieżą polską studiującą w Moskwie 
było dla niej niezapomnianym przeżyciem

Dnia 12 października w ambasadzie Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowc| w Moskwie Przewodniczący KC PZPR 
Bolesław Bierut w towarzystw le członków Biura Polityczne
go KC PZPR F. Mazura i E- Ochaba spotkał się z młodzie
żą polską, studiującą na wyższych uczelniach moskiewskich.
BOLESŁAW BIERUT prze

mówił do młodzieży w ciep
łych, serdecznych słowach 1 
nawiązując do odbywającego 
się XIX Zjazdu WKP(b), 
stwierdził, żc Zjazd ten Jest 
wielkim wydarzeniem histo
rycznym nie tylko w życiu na
rodu radzieckiego, ale również 
w życiu Polski I wszystkich 
narodów świata. Przewodni
czący KC PZPR powiedział 
m. m.:

„XIX Zjazd stanowi po
tężną siłę Ideową, która mo
bilizuje ludzkość do walki 
o pokój. Przodująca rola 
Związku Radziccktgo w 
walce o pokój oraz sympa
tie, które Związek Radziec
ki budzi wśród setek milio
nów ludzi pragnących poko
ju. wzmagają wiarę w -zwy
cięstwo sprawy pokoju".
Nawołując młodzież do na

leżytego wykorzystania stu
diów w kraju o najbardziej 
przodującel nauce, BOLE
SŁAW BIERUT podkreślił, 
że naród polski wląże ze swą 
młodzieżą wielkie nadzieje, 
a następnie oświadczył:

„O was myśllmy r.le tyl
ko Jako 0 tych, którzy po
trafią zdobyć w-ykształcenie 
fachowe, ale również jako o 
tych, którzy potrafią poznać 
prawa rozwoju społecznego. 
Wy wzbogacicie nasze ka
dry techniczne nowymi, o- 
flarnyml, wykształconymi 
ludźmi 1 zasilicie przodują
ce szeregi naszej nowej in
teligencji".

Rezolucje XIX Zjazdu WKP(b)
MOSKWA. (PAP). Agencja TASS podaje tekst 

następujących rezolucji XIX Zjazdu Partii, której 
uchwalono zostały Jednomyślnie:

O zmianie nazwy Partii
Podwójna nazwa naszej Partii ..komunistyczna" 

r— ,,bolszewicka" ukształtowała się historycznie w . 
Wyniku walki z mleńszewikaml 1 miała na celu od- i 
grodzenie się od mleńszewlzmu. Skoro Jednak partia j 
mleńszewlcka w ZSRR dawno Już zeszła ze sceny, j 
podwójna nazwa Partii straciła sens, tym bardziej.' 
że pojęcie „komunistyczna" wyraża najściślej mark 
sistowską treść zadart partii, podczas gdy pojęcie 
..bolszewicka" wyraża Jedynie historyczny fakt, któ I 
ry dawno Już utracił znaczenie, a mianowicie, że nal 
II Zjeździć Partii w 1903 r. leninowcy uzyskali 
większość głosów 1 dlatego zostali nazwani „bolsze
wikami", zaś oportunlstyczna część pozostała w 
mniejszości 1 otrzymała nazwę „mieńszew. 5w'\

W związku z tym XIX Zjazd Partii postanawia: i
Wszechzwlązkową Komunistyczną Partię bolsze ■ 

wlków WKP(b) od dnia dzisiejszego nazwać „Komu
nistyczną Partią Związku Radzieckiego" (KPZR). '

O zmianach w Statucie WKP(b) ;
XIX Zjazd Partii postanawia: I
i Zatwierdzić przedłożony przez KC WKP(b) ' 
■X projekt Statutu Partii z poprawkami 1 uzupel j 

nicnlaml komisji Zjazdu.
n U\Vażać w przyszłości zatwierdzony przez . 
" Zjazd Statut Partii za Statut Komunistycznej 

Partii Związku Radzieckiego.

W sprawie ponownego opracowania 
programu Komunistycznej Partii 

Zwiqzku Radzieckiego
XIX Zjazd Partii stwierdza, że w okresie od VIII 

Zjazdu Partii (1919 r.), na którym uchwalony został - 
Istniejący program Partii, zaszły gruntowne zmiany | 
zarówno w dziedzinie stosunków międzynarodowych,’i 
Jak 1 w dziedzinie budowy socjalizmu w ZSRR, v, ' 
związku z czym szereg tez programu 1 sformułowane: 
w nim zadania Partii — wobec ich zrealizowania; 
w tym okresie — nie odpowiadają Już obecnym wa 
runkom 1 nowym zadaniom Partii.

Zważywszy powyższe. Zjazd postanawia:
i Uznać za konieczne 1 aktualne dokonanie po- |j 
•X nownego opracowania istniejącego programu 

Partii.

2 Przy ponownym opracowaniu programu kle I 
rować się podstawowymi tezami pracy Towa- I 

rzysza Stalina „Ekonomiczne problemy socjalizmu 1 
w ZSRR".

o Dokonanie ponownego opracowania programu i 
powierzyć komisji w następującym składzie: 
1. J. W. STALIN — przewodniczący, 
2. L. P. BERIA,
3. Ł. M. KAGANOWICZ,
4. O. W. KUUSINEN,

5. G. BI. MALENKOW,
6. W. BI. M0Ł0T0W,
7. P. N. POSPIEŁOW,
8. A. BI. RUMIANCEW,
9. IM. Z. SABUROW,

10. D. I. CZESNOKOW, 
11. P. F. JUDIN.

4 Projekt ponownie opracowanego programu I 
Partii przedłożyć do rozpatrzenia następnemu

| Zjazdowi Komunistycznej Partii Związku Radzie-' 
ckiego.

-aby coraz żywszym 
rytmem tętniły polskie 
porty - sławiąc Ojczyznę 
robotnika i chłopa

Niech dzień 26 października 
zadokumentuje zjednoczenie 
wszystkich ludzi pracy, wszy
stkich patriotów we Froncie 
Narodowym, któremu przewo
dzi Wielki Budowniczy Polski 
I.udowel — Bolesław Bierut.

Niech iy/e Front Narodowy!
Niech żyje Polska Rzeczpo

spolita Ludowa!

- aby radośniejsze
i bogatsze było życie 
wsi polskiej



MOSKWA. — Na przedpołudniowym posiedzeniu XIX
Ujazdu partii dnia 13 października br. Ł. M. ICagano- 
wlcz wygłosił następujące przemówienie:
TOWARZYSZE!
Komitet Centralny Partii 

polecił ml przedłożyć XIX 
Zjazdowi propozycję w spra
wie ponownego opracowania 
programu naszej partii.

Na XVIII Zjeźdzle wybra
na została komisja, której po- 
pticzono zmianę programu 
WKP(b). Jak wiadomo, partia 
Jtraciła wybitnych towarzyszy, 
:tórzy byli członkami koml- 

>J! — towarzyszy Kalinina, Zda 
powa, Szczerbakowa, Jaro
sławskiego. Komisja pozba
wiona była możności wykona
nia powierzonego Jej zadania. 
Wielka Wojna Narodowa i li
kwidowania następstw wojny, 
jtakrojona na ogromną skalę 
bdbudowa gospodarki narodo
we | przeszkodziły komisji w 
łakoć iczenlu jej pracy.

Obecnie, po XIX ZJęźdzle 
partii warunki będą bardziej 
jprzyjaly wykonaniu tego 
Skomplikowanego zadania. 
Wzbogaciliśmy się o doświad
czenia nabyte w latach Wiel
kiej Wojny Narodowej, w któ 
rej zwyciężył nasz radziecki 
ustrój społeczny i państwowy, 
pasz socjalistyczny system go
spodarki, nasza waleczna Ar
mia Radziecka. Wzbogaciliś
my się o doświadczenia powo
jennej odbudowy 1 dalszego 
rozwoju gospodarki narodo
wej.

Obecny okres pracy naszej 
Partii różnił się zasadniczo od 
okresu 1919 roku, kiedy u- 
Chwalany był program naszej 
partii. W okresie od VIII Zja- 
tdu, na którym uchwalony 
tostał obecny program, za
szły gruntowne zmiany zarów
no w dzledzlnlo stosunków 
międzynarodowych Jak 1 w 
dziedzinie budowy socjalizmu 
W ZSRR.

W latach, które dzielą nas 
bd VIII Zjazdu partii, kraj 
nasz przekształcił się z zaco
fanego kraju rolniczego w po
tężne socjalistyczne mocarst
wo przemysłowo-kołchozowe. 
Zlikwidowana została istnieją
ca wówczas wleloukładowość 
gospodarki, panuje nlepodzlel 
nie socjalistyczny system go
spodarki i własność socjali
styczna w dwóch jej formach 
•— ogólnonarodowej 1 kołcho
zowej.

Kraj nasz zmienił się nie 
'do poznania. Pod kierownic
twem Towarzysza Stalina zbu
dowany został w naszym kra
ju socjalizm. W ciągu minio
nych 30 lat, a zwłaszcza w re 
rultacie historycznego zwycię
stwa Związku Radzieckiego w 
Wielkiej Wojnie Narodowej, 
wzrosły niepomiernie potęga 
i autorytet państwa radzieckie 
go. Wyniki walki i zwycięstw 
naszej partii i narodu radziec
kiego, nasze osiągnięcia 
przedstawione zostały wymów 
nie w referatach I przemówie
niach. wygłoszonych na XIX 
Zjeźdzle partii.

W związku ze wszystkimi 
tymi zmianami, szereg tez 
programu naszej partii 1 sfor
mułowane w nim zadania, wo
bec ich zrealizowania w tym 
okresie, nie odpowiadają Już

obecnym warunkom i nowyrt 
zadaniom partii. Dlatego też 
ponowne opracowanie progra
mu naszej partii Jest pilną ko
niecznością.

Na przestrzeni trzydziestu 
z górą lat po uchwaleniu pro
gramu, partia 1 jej wódz — 
Towarzysz Stalin, kierując się 
twórczyni marksizmem - leni- 
nlzmem, posuwali naprzód te
orię partyjną, rozwijali 1 wzbo 
gacali nowymi odkryciami na
ukowymi teorię Marksa — 
Engelsa — Lenina.

W swych genialnych dzie
łach Towarzysz Stalin opraco
wał wszystkie najważniejsze 
zagadnienia programowe: o 
budowle socjalizmu 1 komuni
zmu w fednym kraju, o dwóch 
stronach zagadnienia budowy 
socjalizmu i komunizmu w 
naszym kraju w warunkach o- 
toczenia kapitalistycznego, o 
socjalistycznym uprzemysło
wieniu kraju, o kolektywiza
cji rolnictwa, c państwie so
cjalistycznym, o naradach so
cjalistycznych, o marksistow
skiej teorii językoznawstwa— 
oraz szereg Innych doniosłych 
problemów teoretycznych 1 
praktycznych. Opracowany po 
nownle program powinien w 
pełni uwzględnić to wszystko 
nowe, co wniósł nowego do 
skarbnicy marksizmu-lentni- 
zmu nasz wódz 1 nauczyciel— 
wielki Stalin (burzliwe okla
ski).

Ponowni® opracowany pro
gram partii powinien uogólnić 
historyczne, zakrojone na mia 
rę światową doświadczenia 
Wielkiej Socjalistycznej Re
wolucji Październikowej, do
świadczenia budowy socjali
zmu w ZSRR 1 wytyczyć dal
sze drogi wykonania główne
go zadania partii — zbudowa
nia społeczeństwa komuni
stycznego w drodze stopnio
wego przechodzenia od socja
lizmu do komunizmu.

Dla ponownego opracowa
nia programu 1 wytyczenia 
dalszej drogi budownictwa ko
munizmu decydujące znacze
nie ma fakt, że na swój XIX 
Zjazd partia nasza otrzymała 
nową klasyczną pracę Towa
rzysza Stalina ,,Ekonomiczne 
problemy socjalizmu w 
ZSRR”.

Ta genialna praca stanowi 
wydarzenie największej wagi 
w życiu ldeowo-teoretycznyin 
naszej partii, wszystkich na
rodów Związku Radzieckiego 
i wszystkich bratnich partii 
komunistycznych. Jest wiel
kim naszym szczęściem, że ge
nialna twórczość teoretyczna 
wielkiego Stalina stale, nie
przerwanie wzbogaca 1 uzbra
ja naszą partię 1 nasz naród, 
budujące komunizm (burzliwe, 
długotrwałe oklaski). „W Eko 
nomlcznych problemach socja
lizmu w ZSRR” Towarzysz 
Stalin postawił 1 rozstrzygnął 
podstawowe zagadnienia: o 
charakterze praw ekonomicz
nych w warunkach socjali
zmu, o produkcji towarowej 
w warunkach socjalizmu, 
o prawie wartości w warun
kach socjalizmu, o środkach 
podniesienia własności kołcho
zowej do poziomu własności 
ogólnonarodowej, o podstawo
wych prawach ekonomicznych 
współczesnego kapitalizmu 1 
socjalizmu, o trzech podstawo
wych warunkach wstępnych 
przejścia od socjalizmu do ko
munizmu, o likwidacji istot
nych różnic między miastem a 
wsią, między pracą umysłową 

• a fizyczną, o rozpadzie jedno
litego rynku światowego i po
głębieniu się kryzysu świato
wego systemu kapitalistyczne
go, o nieuchronności wojen 
między krajami kapitalistycz
nymi.

Historyczne znaczenie no
wej pracy Towarzysza Stalina 
wynika z tego, że w Związku 
Radzieckim wykonane zosta
ło zadanie zbudowania socjali
zmu 1 obecnie stanęły przed 
partią w całej swej w lelkoścl 
nowe zadania — zapewnienia 
stopniowego przechodzenia od 
socjalizmu do komunizmu. No
we dzieło Towarzysza Stalina 
daje teoretyczne 1 praktyczne 
rozwiązanie najważniejszych 
problemów, Jakie stanęły 
przed partią w nowych wa
runkach historycznych. Przy

ponownym opracowaniu pro
gramu partii należy kierować 
się podstawowymi tezami pra
cy Towarzysza Stalina „Eko
nomiczne problemy socjali
zmu w ZSRR”,

Genialna praca Towarzysza 
Stalina ma ogromne znacze
nie międzynarodowe. Narodo
wi radzieckiemu, kierowane; 
mu przez naszą partię, ośwlef 
la ona blaskiem geniuszu sta
linowskiego drogę do dalsze
go umocnienia naszego państ
wa i do Jak najrychlejszego 
zbudowania komunizmu w na
szym kraju (oklaski). Nasza 
wielka partia po ponownym o- 
pracowanlu programu partii w 
oparciu o podstawowe tezy 
dzieła Towarzysza Stalina 
„Ekonomiczne problemy so
cjalizmu w ZSRR”, poprowa
dzi naród radziecki jeszcze 
szybciej naprzód, do pełnego 
zwycięstwa komunizmu (burzll 
we oklaski).

Ogłaszam następujący pro
jekt rezolucji XIX Zjazdu o 
ponownym opracowaniu pro
gramu Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego:

XIX Zjazd partit stwierdza, 
że w okresie od VIII Zjazdu 
partii (1919 rok), na którym 
uchwalony został istniejący 
program partii, zaszły grun
towna zmiany zarówno w dzle 
dżinie stosunków międzynaro
dowych Jak i w dziedzinie bu

dowy socjalizmu w ZSRR, w 
związku z czym szereg tez 
programu 1 sformułowane w 
nim zadania partii — wobec 
ich zrealizowania w tym o- 
kresle —- nie odpowiadają Już 
obecnym warunkom 1 nowym 
zadaniom partii. Wychodząc 
z tego założenia. Zjazd po
stanawia:
j Uznać za konieczne 1 ak- 

tualne dokonanie ponow
nego opracowania istniejące
go programu partii.

2 Przy ponownym opraco
waniu programu kiero

wać się podstawowymi tezami 
pracy Towarzysza Stalina 
„Ekonomiczne problemy socja
lizmu w ZSRR”.

3 Dokonanie ponownego o- 
pracowanla programu 

partii powierzyć Komisji w 
następującym składzie: Towa
rzysz Stalin — Przewodniczą
cy Komisji (burzliwe oklaski, 
przechodzące w owację); człon 
kowie Komisji: tow. tow. Be
rła, Kaganowlcz, Kuuslnen, 
Malenkow. Mołotow, Posple- 
low, Humiancew, Saburow, 
Czesnokow, Judln.

4 Projekt ponownie opra
cowanego programu par

tii przedłożyć do rozpatrzenia 
następnemu Zjazdowi Komu
nistycznej Partii Związku Ra
dzieckiego (burzliwe oklr.skl, 
wszyscy wstają z miejsc).

Tow. Andrianow
Po przemówieniu Kagano- 

wlcza zabrał głos Andrianow.
Wobec tego, że sprawa po

nownego opracowania progra
mu Partii nie jest nowa —- o- 
świadcza Andrianow — że roz
patrywano Ją już na XVIII 
Zjeźdzle partii 1 że Jest ona 
zupełnie jasna dla delegatów 
Zjazdu, z polecenia lentngradz 
klej 1 moskiewskiej delegacji 
stawiam wniosek, by nie roz
poczynać dyskusji nad tą 
sprawą i przyjąć projekt re
zolucji, zgłoszony przez Kaga- 
nowicza. (Oklaski).
WNIOSEK ANDRIANOWA 

ZOSTAŁ PRZYJĘTY

REZOLUCJA O PONOW
NYM OPRACOWANIU PRO
GRAMU KOMUNISTYCZ
NEJ PARTII ZWIĄZKU RA
DZIECKIEGO ZOSTAŁA 
JEDNOMYŚLNIE UCHWA
LONA. • • •

Burzliwymi, długotrwałymi 
oklaskami powita! Zjazd prze
wodniczącego Komunistycznej 
Partii Niemiec — Maxa Rei- 
manna. który pozdrowił Zjazd 
w imieniu KPD 1 wszystkich 
ludzi, walczących w Niem
czech zachodnich o utrzyma

nie pokoju i zjednoczenie Nie
miec.

Z kole! przemówił, witany 
serdecznie przez delegatów se
kretarz Komitetu Centralnego 
Zjednoczonej Socjalistycznej 
Partii Islandii — G. FJJarnas- 
son. • * •

W imieniu komunistów a 
nstrlacktęh 1 wszystkich sil 
postępowych Austrii powitał 
Zjazd przewodniczący Komu
nistycznej Partii Austrii — 
Koeplenlg," witany długotrwa
łymi oklaskami.

• • •
Następnie przemówił w 1- 

mlenlu Komunistycznej Partii 
Izraela sekretarz generalny 
tej partii — Mlkunls, witany 
oklaskami przez delegatów.

• • *
Z kolei przekazują Zjaz

dowi pozdrowienia sekretarz 
generalny KC Komunistycz
nej Partii Luksemburga — D. 
Urban), witany serdecznie 
przez delegatów.

• • •
Zabrani witają oklaskami 

przemówienie sekretarza gene
ralnego Szwajcarskiej Partii 
Pracy — E. Vooga.

(Ciąg dalszy na 8 str.)

Delegacja polska i radziecka 
na VII Sesję ONZ 

przybyły do Nowego Jorku
NOWY JORK. Na pokła

dzie transatlantyku „Queen 
Elisabeth” przybyła w dniu 
13 bm. do Nowego Jorku dele 
gacja (polska na VII sesję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
z ministrem Spraw Zagranicz
nych dr Stanisławem Skrze
szewskim na czele.

Ministra Skrzeszewskiego 1 
członków delegacji powitali w 
porcie: ambasador Polski w 
Waszyngtonie Józef Winie- 
wicz, stały delegat Polski w 
ONZ min. Henryk Blreckl. 
konsul generalny Polski w No
wym Jorku Jan Galewicz. per
sonel placówek polskich w No
wym Jorku 1 przedstawiciele 
prasy.

• * •
NOWY JORK. W dniu 13 

października na pokładzie 
,.Queen Elisabeth" przybyła na 
VII Sesje Zgromadzenia Ogól 
nago ONZ do Nowego Jorku 
delegacja Związku Radzieckie
go. której przewodniczący mi
nister Spraw Zagranicznych 
ZSRR A. J. Wyszyński, oraz 
delegacja Ukraińskiej SRR z

A. N. Baranowskim i delega
cja Białoruskiej SRR z K. W. 
Kislelewem na czele.

Otwarcie VII Sesji
Zgromadzenia Ogólnego OHZ
NEW YORK. Dnia 14 paź

dziernika otwarta została w 
nowym gmachu ONZ w No
wym Jorku VII Sesja Zgro
madzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych. Pierwsze po
siedzenie było poświęcone o- 
flcjalnej uroczystości otwarcia 
sesji. Uroczystość zagaił prze
wodniczący VI Sesji Zgro
madzenia Ogólnego Padlllą 
Noro. Następnie wygłosił prze
mówienie nowttalne burmistrz 
Nowego Jorku Vincent Impel- 
lltterl.

Po przemówieniach powital
nych, sesja przystąpiła do wy
boru przewodniczącego VII 
Sesfl Zgromadzenia Ogólnego. 
7 wiceprzewodniczących oraz 
przewodniczących pojżCicgól- 
nych komisji.

Depesze do Marszałka Polski 
Konstantego Rokossowskiego 

z okazji Dnia Wojska Polskiego
DO 

ministra obrony narodowej
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 

LUDOWEJ 
MARSZALKA POLSKI

TOWARZYSZA 
KONSTANTEGO ROKOSSOWSKIEGO

Z okazji Dnia Wojska Polskiego 
xaHvła.’a Wam i całemu Wojsku Pol
skiemu najserdeczniejsze pozdrowie
nia w imieniu Chińskiej Armii J.udo- 
wo-Wyzwoleńcirj oraz własnym.

Życzą dalszych sukcesów Wojsku 
Polskiemu, stojącemu nn atreiy poko
jowego budownictwa Waszej Ojczy
zny.

GŁÓWNODOWODZĄCY CHIŃSKIEJ 
ARMII LUDOWO-WYZWOLEŃCZEJ 

(—) CZU TE1I

DO
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 
LUDOWEJ

MARSZAŁKA POLSKI 
TOWARZYSZA 

KONSTANTEGO ROKOSSOWSKIEGO

Szanowny Towarzyszu Ministrze!
Z okaijl Dnia Wojska Polekfego w 

Imieniu tolnleray i dowódców Ko
reańskiej Armii Ludowej orar wła
snym przeaytam Wam, a za Waaiym 
pośrednictwem wszystkim tołnierzom 
Wojska Polskiego szczere 1 gorące 
pozdrowienia.

Żołnierze i dowódcy Koreańskiej 
Armii Ludowej walczący e wolność 
l honor swej Ojczyzny, przeciwko 
amerykańsko • angielskim imperiali
stom, a ogromną uwagą śledzą wspa
niałe osiągnięcia bratniego narodu 
polskiego w dziedzinie umocnienia 
swych sił zbrojnych zdolnych do o- 
brony wolnoicl t niepodległości na
rodu polskiego oraz ustroju demo
kracji ludowej.

Życzą dalszych sukcesów w budo
wnictwie socjalistycznym Waszego 
kraju oraz w walce o utrwalenie po
koju na całym twieela.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
KOREAŃSKIEJ REPUBLIKI 

LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ j.
(-) TSOI ION GON

DO
MINISTRA OBRONY NARODOWU 

POLSKIEJ PZcCZYPOSFOUTIJ 
LUDOWEJ

MARSZAŁKA POLSKT 
KONSTANTEGO ROKOSSOWSKIEGO

Z okazji święta Ludowego Wojska 
Polskiego proszę Was w imieniu na
rodu albańskiego, Albańskiej Ar-nli 
Ludowej oraz własnym, o przyjęcie 
najbardziej <łoręcvch, braterskich po
zdrowi? A. Szeregowcy, podo*lcerowie 
i oficerowie Albańskie! Armii Ludo
wej tyczę bratniemu Ludowemu Woj
sku Polskiemu, aby wzoru lar sle na 
doświadczeniach Armii RadzieekleJ, 
osiągnęło jeszcze wfeksze sukcesy w 
umocnieniu swych eił w słr.tbie po
kojowego budownictwa narodu pol
skiego, w shitble pokoju, e ktAry 
walczę naredv świata pod przewodem 
Związku Radzieckiego 1 Wlalkiefl® 
Stalina.

PREZFR RADY MTNTATRÓW
I MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
ALBAŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

GENERAŁ BRONI 
(—) ENVER HODŻA 

/•Jt

DO
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 
LUDOWEJ

MARSZAŁKA POLSKI 
TOWARZYSZA 

KONSTANTEGO ROKOSSOWSKIEGO

Forwókio w imieniu eałeoo składu 
erobowogo Bułgarskiej Armii Ludo
wej i własnym przesłać « okazji Dnia 
Wojska Polskiego pozdrowienia Wam 
•raz tołnierzom i dowódcom bratnie
go Ludowego Wojska Polskiego.

Życzę osiągnięcia nowych sukce
sów w opanowaniu zwycięskiej »ta* 
Unowskiej nauki wojennej.

ZA MINT3T3.A OBRONY 
k NARODOWEJ

BUŁGARSKIEJ REPUBLIKI
. LUDOWEJ
1 GENERAŁ LEJTNANT 

(—) GREKÓW

Z całym zaufaniem głosować będziemy
na pełnq lisię Frontu Narodowego

(Dokończenia z 1 str.)
DO WYBORÓW STANĘ 

DUMNY Z DOTYCHCZASO
WYCH OSIĄGNIĘĆ

„Do wyborów do Sejmu st.i 
nę z dumą z dotychczasowych 
osiągnięć gospodarczych, poli
tycznych 1 kulturalnych, Jaki
mi poszczycić się może nasza 
Ojczyzna — mówi młody inży
nier Ekspozytury Wojewódz
kiej CZP Mlecz, w Koszalinie 
— Leonard Chodura.

Tow. Leonard Chodura zdo
był kwalifikacje inżyniera 
dzięki troskliwej opiece Rzą
du Ludowego, który umożli
wił mu zdobycie wiedzy z za
kresu mleczarstwa. Wydajną 
i wzmożoną pracą w swym za
wodzie odwdzięcza się on o- 
becnie państwu za tę opiekę. 
Odwdzięczał się Już w czasie 
nauki t teraz, będąc zadowolo
nym ze swej pracy, cieszy się 
każdorazowym wykonaniem 1 
przekroczeniem planu na tere
nie Jego zakładu pracy, gdyż 
wie. że od tego zależy wyko
nanie planu ogtilnopaństwo- 
wego.

„Moje marzenia ukończenia 
szkoły i uzyskania pracy ziści
ły się dzięki opiece naszej 
partii i organizacji młodzieżo
wej •— mówi tow. Irena Szu- 
mocha. — Pracuję teraz w 
CZP.M w Koszalinie i rozu
miem, że każda godzina mej 
pracy, to realny wkład w wy
konanie Sześciolalki. Jesieni 
świadomą obywatelką Polski 
Ludowej i dlatego właśnie z 
radością głosować będę na ca. 
ł.j listę kandydatów Frontu 
Narodowego do Sejmu, na lu
dzi, którzy działać będą wr I- 
mieniu mas pracujących, dla 
debra naszej Ojczyzny.”

Taklo 1 wiele podobnych 
wypowiedzi usłyszeli agitato
rzy w czasie swej pracy. Wy
powiedzi te dobitnie świadczą, 
że masy pracujące miast i 
wsi naszego województwa z 
pełną świadomością i /.rozu
mieniem przystąpią w dniu 23 
października do urn wybor
czych, że oddadzą swe głosy 
na najlepszych synów Oj
czyzny.

St. Waszak 
korespondent „Głosu”

Ostatnio wiele gromad po
wiatu blałogardzklego dzięki 
przykładowi aktywu, przyspie
szyło realizację obowiązko
wych dostaw 7.bożn, żywca 1 
mleka oraz spłaty podatku 
gruntowego. Chłopi tych 
gromad pragną pójść do urn 
wyborczych z czystym sumie
niem wobec Ludowej Oj
czyzny.

Najlepsze gromady w gmi
nie Biały Zdrój, to: Bystrzno, 
Krzycko, Krosino, Łęgi, Sła
na i Smardzko. Wśród rolni
ków tych gromad wyróżniają 
się radni, ob. ob.: Jaccwlcz, 
Kantek 1 Osladacz; członkowie 
kolegium orzekającego: Tom- 
czak, Górski i Borowiak. Wzo
rowo wykonuje swoje oby
watelskie obowiązki prezes 
gromadzki .ZSCh. — Adolf 
Szerkutowicz z gromady Kro
sino i sołtysi: C, Pokoiskl,

W. Mil łaslewlcz, A. Waligó
ra, S. Charuta.

Jedną z przodujących gmin 
w odstawie żywca Jest gmina 
Świdwin, która wykonała rocz
ny plan skupu żywca w 90 
proc. Przyczynili się do tego 
przede wszystkim tacy wzoro
wi gospodarze, Jak: S. Jaro
szewski, E. Fijałkowski, J. 
Lasota, B. Szulc, K. Szeredy 
z gromadv Swldwinek II, oraz 
ob. ob.: Kutaszcwski, Jezuita, 
Kurkowski, Kozłowski 1 Par- 
tacha.

Są jednak chłopi, którzy 
nie wykonali Jeszcze prawie 
wcale obowiązków wobec pań
stwa. Są to: Konstanty Kie- 
biego. Kazimierz Horbacz, 
Władysław Tohor, Piotr To- 
hor I Andrzej Pachuta z gro
mady Swldwinek II. Zalegają 
oni Jut dość długo z wypeł
nieniem swoich powinności, 
dlatego polecamy ich, pamięci 
gminnego kolegium orzekają
cego.

korespondent „Głosu”
J. Bednarski

XIX ZJAZD WKP(b)
Przemówienie tow. Ł. M. Kaganowicza

Wykonawszy sumiennie obywatelskie obowiązki 
— z dumę pójdziemy do urn wyborczych

A wy — obywatele Klebiego, Horbacz i inni?,..

Przewodniczmy Bundestagu 
podpisał apel 

do czterech mocarstw 
w sprawie zjednoczenia 

Niemiec
BERLIN. W miejscowości 

Elblngorodo w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej o- 
bradował oąólnonlemleekl Sy
nod kościoła ewangelickiego. 
Wzięli w nim udział biskupi, 
profesorowie teologii i radco
wie synodalni z całych Nie
miec. Obecny był m. In. prze
wodniczący zachodnio nlemiec 
kiego Bundestagu. — dr 
Ehlors.

Synod Jednomyślnie uchwa
lił apel do szefów czterech 
wielkich mocarstw, w któ-ym 
domags się ..stworzenia wa
runków dla pokojowego roz
wiązania problemu n’em!ec- 
ktego i sJediwzffilą Nie
miec”. j



Przemówienie tow. A. I. Mikojana
na XIX Zjeździe Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików)

Towarzysze! Sprawozdanie 
Komitetu Centralnego Partii, 
projekt dyrektyw w sprawie 
piątego planu pięcioletniego, 
projekt zmienionego Statutu 
partii 1 ogłoszona w przed
dzień Zjazdu genialna praca 
Towarzysza Stalina o ekono
micznych problemach socja
lizmu w ZSRR — oświetlają 
promieniami geniuszu stali
nowskiego zarówno przebytą 
drogę, drogę o wielkim zna
czeniu historycznym, Jak i 
drogę naprzód do przybiera
jącej coraz bardziej konkret
na kształty przyszłości komu
nistycznej.

Nasza potężna partia skła
da na swym XIX Zjeździe 
zasłużony hołd temu, który 
nas wychował, zorganizował, 
przeprowadził przez wszyst
kie trudności 1 próby 1 wie
dzie zdecydowanie do całko
witego triumfu komunizmu — 
genialnemu Stalinowi, wiel
kiemu budowniczemu komu» 
nlzniu (burzliwe oklaski).

W nowej stalinowskiej pra
cy o ekonomicznych proble
mach socjalizmu w ZSRR, tej 
skarbnicy idei, szczególna 
znaczenie mają odkryte przez 
Tpwarzyśza Stalina 1 precy
zyjnie sformułowane — pod
stawowe prawo ekonomiczne 
socjalizmu 1 podstawowe pra
wo ekonomiczne współczesne
go kapitalizmu.

Istota podstawowego pra
wa ekonomicznego współczes
nego kapitalizmu polega na 
zapewnieniu najwyższego zy
sku w drodze wyzysku czło
wieka przez człowieka, W 
przeciwieństwie do tego; Isto
ta podstawowego ekonomicz
nego prawa socjalizmu pole
ga na zapewnieniu maksy
malnego zaspokojenia stale 
rosnących potrzeb całego spo
łeczeństwa w drodze nie
przerwanego wzrostu 1 dosko
nalenia produkcji spcjall- 
s tycznej na bazie najwyższej 
techniki.

Towarzysz Stalin określił 
również znaczenie. Jakie ma 
dla nas ważne, ale nie pod
stawowe. prawo planowego, 
proporcjonalnego rozwoju go- 
spodarki narodowej. Wyka
zał on, że działanie tego pra
wa może rozwinąć się w peł
ni tylko w tym wypadku. Je
żeli opiera się na podstawo
wym prawie ekonomicznym 
socjalizmu. Towarzysz Stalin 
ujawnił Istotę obiektywnych 
praw ekonomicznych " socja
lizmu i przez to leszcza bar
dziej spotęgował siłę naszej 
partit, umocnił naukowe tuu 
damenty jej polityki.

Towarzysz Stalin w por? 
oblał zimną wodą tych emo
cjonujących się towarzyszy, 
którym nasze ogromne sukce
sy zawróciły w głowie. Ubrda- 
11 oni sobie, że obecnie nie. 
działają Już obiektywne pra
wa ekonomiczne, że obecnie 
oni sami piszą prawa. 1 to za
prowadziło ich w istocie rze
czy do obozu filozofii Ideali
stycznej, do awanturnlczoścl 
w polityce gospodarczej.

Towarzysz Stalin odsłonił 
w całej pełni zamęt panujący 
w głowach pewnych towarzy
szy, z których Jedni twierdzą. 
te prawo wartości nie działa 
Już w warunkach socjalizmu, 
drudzy zaś przenoszą ślepo 
działanie prawa wartości w 
pełni Jeiro mocy do rzeczywi
stości socjalistycznej i' nawet 
nieomal, że do komunistycz
nej.

Towarzysz Stalin wykazał 
Ściśle 1 dobitnie, że prawo 
wartości działa u nas nadal, 
skoro .utrzymuje się produkcja 
towarowa. Ale sfera dzia
łania tego prawa została ści
śle ograniczona 1 ujęta w ra
my, ponieważ nasza produk
cja towarowa Jest produkcją 
towarową szczególnego rodza
ju, której sfera działania 
ogranicza się do przedmiotów 
osobistego użytku.

Nowa praca Towarzysza 
Stalina umożliwia nam zro
zumienie najważniejszych za
gadnień stopniowego przej
ścia od socjalizmu do komu
nizmu, stworzenia materiał 
no-technlcznej bazy komuniz
mu w dradz? znleslenja istot

nej różnicy między miastem 
a wsią, lstotnel różnicy mię
dzy pracą umysłową a fizy
czną.

Wykazawszy, że u podstaw 
naszef cyrkulacji towarów le
ży różnica między dwiema 
formami własności socjalisty
cznej — ogólnonarodowa 1 koł- 
chozowo - grupowa Towarzysz 
Stalin wytyczył drogi podnie
sienia własności kołchozowej 
do poziomu własności ogólno, 
narodowej, na którym to 
gruncie cyrkulacja towarów 
powinna iBtąplć stopniowo 
miejsca wymianie produktów. 
Doprowadzi to również do te- 
go, że ustanie działanie prawa 
wartości 1 Innych atrybutów 
gospodarki towarowej.

Towarzysz Stalin wskazał 
na Istnienie zaczątków wy
miany produktów w naszej 
praktyce w postaci ..opłaty to
warami'' produktów rolnych 
za pomocą umów między pań
stwem a kołchozami zajmują
cymi się uprawą bawełny, 
lnu, buraków Itd.

W myśl Jego planu należy 
zorganizować te zaczątki we 
wszystkich gałęziach gospo
darki rolnej i rozwijać Je w 
szeroki system wymiany pro- 
duktów tak, ażeby kołchozy 
otrzymywały za swoją pro
dukcję, nie tylko pieniądze, 
lecz przede wszystkim nie
zbędne wyroby w miarę gro
madzenia się Ich w ręxu 
państwa. W związku x tym 
powinna nastąpić poważną 
reorganizacja pracy organów 
handlu 1 skupu w dziedzinie 
wymiany między miastem a 
wsią.

Trzeba — Jak radzi Towa
rzysz Stalin — bez szczegól
nego pośpiechu, ale konsek
wentnie. 1 bez wahań, "wyłą
czyć nadwyżki produkcji koł
chozowej z systemu cyrkula
cji towarów 1 włączyć Je do 
systemu wymiany produktów 
między przemysłem państwo
wym a kołchozami", to Jest 
krok za krokiem zwężać sfe
rę działania cyrkulacji towa
rów 1 rozszerzać sferę działa
nia wymiany produktów, włą
czając do planowania ogólno- 
państwowego nadwyżki pro
dukcji kołchozowej, czyli In
nymi słowy — przygotować 
stopniowe przejście do komu
nistycznego sposobu podziału 
produktów pracy. Jak wyka
zuje praktyka, „oplata towa
rami" jest dla kołchozów ko
rzystna 1 dlatego rozciągnię
cie systemu wymiany produk
tów na wszystkie kołchozy 
kraju da chłopstwu kołchozo
wemu znaczne korzyści. Na 
współczesnym etapie historii 
świata 1 historii naszej oj
czyzny niepodobieństwem jest 
żyć, budować 1 walczyć bez 
głębokiego, wszechstronnego 
( panowania lego nowego, co 
Towarzysz Stalin wniósł do 
marksistowsko - leninowskie | 
nauki o prawach 1 drogach 
rozwoju społecznego. (Okla
ski).

Towarzysz Stalin oświetla 
nasze życie promiennym świa
tłem nauki, daja nam pro
gram działania i kieruje na
szym zwycięskim marszem 
do komunizmu.

Towarzysz Stalin uczy, że 
„socjalizm może zwyciężyć 
Jedynie na podstawie wyso
kiej wydajności pracy, wyż
szej. niż w ustroju kapitali
stycznym. na podstawie obfi
tości produktów I wszelkiego 
rodzaju przedmiotów spoży
cia, na podstawie dostatniego 
1 kulturalnego życia wszyst
kich członków społeczeń
stwa''.

Partia nasza doprowadziła 
do znacznego wzrostu pro
dukcji towarów powszechne
go użytku 1 artykułów spo
żywczych.

Nowy plan 5-letnl przewi
duje dalszy poważny rozwój 
przemysłu lekkiego 1 spo
żywczego.

Cechą charakterystyczną 
rozwoju naszego przemysłu 
spożywczego stało się szybsze 
tempo wzrostu produkcji naj
bardziej wartościowych arty.

Kraju I-trasnodarskiego, gdzlę 
Istnieje szereg gospodars*w 
rybnych, dających co roku 
15—20 q ryb z 1 ha zbiorni
ka wodnego.

Istnieją wszelkie możliwo
ści zapewnienia szybszego 
tempa wzrostu połowów ryb 
I produkcji wysokogatunko
wych przetworów rybnych, 
możliwości, nie tylko wyko
nania, lecz również przekro
czenia zadań planu 5-letnte- 
go oraz zwiększenia połowów 
ryb przeszło 2-krotnle w po
równaniu ze stanem przed
wojennym. W tym celu ko
nieczne Jest wzmocnienie 
Istniejących baz nadbrzeż
nych i zbudowanie nowych 
baz obsługujących flotę ry
backą. zbudowanie w jeszczs 
większej Ilości przedsię
biorstw przetworów rybnych, 
zwiększenie stopnia mechani
zacji połowów 1 przetwarza
nia ryb, rozszerzenie budow
nictwa mieszkaniowego dla 
rybaków.

Podczas, gdy produkcja 
masła w Stanach Zjednoczo
nych skurczyła się w 1951 
roku w porównaniu z przed
wojennym 1940 rokiem o 281 
tysięcy ton — to w Związku 
Radzieckim produkcja masła 
zwiększyła się w tymże okre
sie o 132 tysiące ton, nie li
cząc znacznej Ilości masła 
produkcji domowej.

W ostatnim roku 5-Iatkl 
produkcja masła w ZSRR 
wzrośnie 2,7 raza, sera — 
przeszło 3-krotnle, margary
ny— 3-krotnle w porównaniu 
z produkcją przedwojenną.

Zdawałoby się, że przy tak 
szybkim wzroście produkcji 
tłuszczów, moglibyśmy się spo 
tkać z trudnościami zbytu. Te
go jednak nie było, gdyż 
zdolność nabywcza ludnol ;1 
wzrasta szybciej, niż zapasy 
rynku. W szeregu rejonów 
zapotrzebowanie na tłuszcze, 
zwłaszcza na masło, nie Jest 
Jeszcze w zupełności zaspo
kajane.

Produkcja konserw w 1952 
roku w porównaniu z przed
wojenną produkcją r. 1949 
wzrosła przeszło 2-krotnle, a 
w 1955 roku — będzie od 
niej 3-krotnle większa, przy 
czym produkcja konserw 
rybnych 1 mięsnych wzro
śnie przeszło 5-krotnie.

Dla zlikwidowania sezono
wego spadku zaopatrzenia 
ludności w mleko w okresie 
zimowym, coraz większego 
znaczenia nabiera produkcja 
mleka skondensowanego 1 
mleka w proszku. W 1952 ro
ku produkcja mleka skon
densowanego 1 sproszkowa
nego zwiększyła się 2-krot
nle, a pod koniec 5-latkt 
wzrośnie 5-krotnle w porów
naniu z 1940 rokiem.

Przemysł cukrowniczy u- 
clerpiał w większym stopniu 
aniżeli inne gałęzie przemysłu 
spożywczego wskutek okupa
cji niemieckiej. Spośród 211 
cukrowni, które Istniały przed 
wojną, 196 uległo całkowite
mu lub częściowemu znisz
czeniu, a produkcja cukru 
zmniejszyła się w 1943 roku 
blisko 20-krotn!e w porów
naniu z poziomem przedwo
jennym.

Obecnie przemysł cukrow
niczy został odbudowany, 
zbudowano też nowe cukrow
nie. wyposażone w najbar
dziej przodującą technikę. W 
1952 roku produkcja cukru 
przewyższy o przeszło 50 pro
cent po/ioin z 1949 roku, a 
pod koniec nowej pięciolatki 
wzrośnie 2-krotnie w porów
naniu ze stanem przedwojen
nym.

Produkcja cukru buracza
nego w USA zmniejszyła się 
w 1951 roku, w porównaniu 
z poprzednim 1950 rokiem, o 
338 tysięcy ton. we Francji 
— o 142 tysiące ton. podczas 
gdy u nas produkcja cukru 
zwiększyła się w tymże o- 
kresle o 454 tysiące ton. Pro
dukcja cukru buraczanego w 
1951 roku była u nas o prze
szło 40 procent wyższa, ani
żeli łączna produkcja cukru 
buraczanego i trzcinowego w 
USA. W 1952 roku produkuje 
się w ZSRR cukru buracza
nego więcej niż wyproduko

wano w 1951 roku w USA, 
Francji 1 Anglii łącznie (o- 
klaskl).

Trzeba nadal zwiększać za1 
siewy 1 plony buraka cukro
wego oraz zawartość cukru 
w buraku. Jak również zasie
wy słonecznika 1 Jego olei- 
EtoŚĆ.

Na Ukrainie, dzięki wiel
kiemu zamiłowaniu kołchoź
ników do uprawy buraka cu
krowego 1 umiejętnemu kie
rownictwu organizacji ukra
ińskich — plony buraka w 
ostatnich latach zapewniają 
wykonanie 1 przekroczenie 
planów produkcji cukru. Mn 
można tegó powiedzieć o nie
których Innych obszarach u- 
prawy buraka, zwłaszcza w 
Kraju Ałtajskim 1 obwouzla 
llursklm, gdzie te sprawy 
mają się wciąż Jeszcze kiep
sko. Kirgizja. Kazachstan o- 
slągnęły, co prawda, pewna 
sukcesy, ale nie wykorzystu
ją wszystkich swoich możli
wości. a w ubiegłym roku ze
brały nawet plony gorsze ud 
przedwojennych.

Nie trzeba dowodzić, żs 
wraz, z poprawą odżywiania 
się ludności powstaje też ko
nieczność zwiększenia pro
dukcji wszelkich napojów 
pobudzających apetyt (na satl 
ożywienie, śmiech, oklaski).

Produkcja wina gronowego 
Jest w 1952 roku o 39 procent 
wyższa aniżeli w 1940 roku, 
a pod koniec nowej 5-latkt 
przewyższy blisko 2-krotnle 
poziom przedwojenny. Pro
dukcja szampana i koniaku w 
1952 roku wz.rosła 2-krotnle. 
a pod koniec 5 -łatki wzrośnla 
3,5 raza.

Produkcja piwa zwiększyła 
się o 42 procent, a pod konjeo 
pięciolatki podwoi się. Pro
dukcja wódki stoi u nas teraz 
na poziomie nieco niższym a- 
niżeli przed wojną , stosow
nie do popytu ze strony lud
ności, rośnie nieco wolniej, 
ale rośnie (na sali ożywienie, 
śmiech),

W bieżącej pięciolatce na
leży zwrócić szczególną uwa
gę na poważne zwiększenie 
produkcji paczkowanych/ ar
tykułów spożywczych 1 półfa
brykatów.

Ludność bardzo sobie chwa
li nie tylko takie od dawna 
Już szeroko rozpowszechnione 
produkty fabryczne, Jak kieł
basy. parówki 1 lody, lecz 
również takie. Jak kotlety, 
pierożki z mięsem, gotowe 
śniadania 1 zupy w konser
wach, których produkcja fa
bryczna zwiększyła się w 
porównaniu z poziomem 
przedwojennym kilkakrotnie 1 
zwiększy się Jeszcze bardziej 
do końca pięciolatki.

Należy Jednak otwarcie po
wiedzieć, że na razie sprze
daż takich produktów rozwi
nęła się szeroko tylko w wiel
kich miastach. Zadanie polega 
na tym. ażeby w ciągu nowej 
pięciolatki rozwinąć wytwa
rzanie tych produktów w 
większej ilości miast, nie tyl
ko dlatego, że są to produkty 
bardzo smaczne 1 dobrze przy
gotowane —- Ich Jakość jest 
gwarantowana 1 sprawdzana 
przez lekarzy sanitarnych 1 
inspektorów państwowych — 
lecz. I dlatego, że uwalniają' 
one nasze kobiety od ciężkiej 
pracy 1 umożliwiają lni przy
gotowanie w domu, bez więk
szej straty czasu, smacznego 
posiłku.

Lekarze radzieccy słuszni* 
powołują się na wielkiego li
czonego Pawłowa, który mó
wił: „Wszyscy zdają ’ sobie 
sprawę, że normalne 1 pożyte
czne jedzenie — to Jedzenie z 
apetytem. Jedzenie z przyje
mnością". Zadanie polega nie 
tylko na tym, aby wytwa
rzać artykuły spożywcze w 
wielkich ilościach. Artykuły 
spożywcze powinny mleć do
brą Jakość 1 wysoką wartość 
odżywcza, ponętny wygląd, 
przyjemny zapach, powinny 
rozwijać smak 1 pobudzać a- 
petyt. ażeby ludzie odczuwali 
podczas Jedzenia prawdziwą 
przyjemność (burzliwe okla
ski).

Ważne znaczenie dla popra
wy żywienia ludności i dal
szego zmniejszenia strat w 
produktach przy magazyno
waniu ma rozwój gospodarki 
chłodniczej w kraju.

(Ciąg dalszy na 4 str.)

kulów żywnościowych. Odpo
wiada to w całej pełni rosną
cym nieustannie potrzebom 
naszego narodu. Zwiększa się 
u nas szybko produkcja I spo
życie takich produktów, |ak 
produkty mięsne, mleczne, ry
by. jarzyny, owoce, cukier 1 
Inne, co znajduje Już w. raz 
w powolniejszym wzroście 
produkcji chleba. Zupełnie 
tak samo przesuwa się popyt 
z prostych gatunków tkanił 
bawełnianych na tkaniny 
wełniane i Jedwabne wysokiej 
Jakości, tkaniny ze sztucznego 
włókna 1 tkaniny bawełnia
ne wysokich gatunków.

Co się tyczy takich towa
rów, Jak: sól, zapałki, nafta 
dla potrzeb domowych, zapo
trzebowanie pokryte jest w 
całej pełni 1 dlatego produk
cja tych towarów będzie 
wzrastała w niewielkim stop
niu. A przecież jeszcze do nie
dawna zaopatrzenie wsi w 
te towary było przedmio
tem szczególnej troski.

Podniesienie poziomu kon
sumuji powoduje konieczność 
poważnego wzrostu wypieku 
chleba pszennego kosztem 
żytniego.
^Produkcja bulek wszelkie

go rodzaju Z mąki pszennej 
zwiększyła się przy tym w ro
ku 1952 przeszło 2-krotnle w 
porównaniu z rokiem 1940 1 
nadal będzie wzrastała.

W szybkim tempie rośnie 
fabryczny wypiek chleba, za
stępując coraz bardziej cha
łupniczy 1 domowy wypiek 
chleba.

Charakterystyczna Jest, la 
w roku 1936 w chleb wypie
ku fabrycznego zaopatrywano 
353 miasta. s w roku 1952 — 
1.104, to Jest o 751 miast wię
cej. aniżeli w roku 1936.

Nasz przemysł plekar»kt 
stosuje. ,t)a szeroką skalę ipa/ 
chanizację 1 automatyzację 
produkcji. Podstawowe pro
cesy produkcyjne są zmecha
nizowane 1 zautomatyzowane 
w 78 - 98 procentach, a do 
końca 5-latll zostaną całko
wicie zmechanizowane 1 zau
tomatyzowane. Plan 5-letnl 
przewiduje budów? wielkiej 
Ilości nowych fabryk chleba 
w rejonach, które odczuwają 
Ich brak. a takie rejony Jesz
cze Istnieją.

Zadania pracowników prze
mysłu piekarskiego pole.gają 
na tym. ażeby We wszystkich 
miastach kraju polepszyć a- 
sortyment, smakowe 1 odżyw
cze właściwości chleba 1 bu
łek oraz podnieść kulturę 
produkcji do poziomu przo
dujących przedsiębiorstw Mo
skwy I Leningradu, a w tych 
miastach — uczynić dalszy 
krok naprzód.

Pozostajemy poważnie w 
tyle, Jeśli chodzi o suszenie 
warzyw 1 ziemniaków. Z ini
cjatywy 'towarzysza Stalina 
przyjęto wielki program bu
dowy nowoczesnych suszarni 
ziemniaków i warzyw, która 
pod koniec 5-latkl będą mo
gły prz.etwarzać rocznie 1.100 
tysięcy ton surowych ziem
niaków 1 warzyw. Zapewni to 
dowóz do odległych 1 północ
nych rejonów kraju oraz nie
zakłócone zaopatrywanie lud
ności w ziemniaki 1 warzywa 
niezależnie od pory roku.

Przewiduje się również 
szybki wzrost produkcji mro
żonych warzyw 1 owoców.

Zcentralizowane tynkowe 
rezerwy mięsne wzrosły w 
1952 r. 2,3 raza w porównaniu 
z rokiem 1948 — pierwszym 
rokiem po zniesieniu kartek. 
Tempo wzrostu produkcji 
mięsa wyniesie, zgodnie z pią
tym planem 5-letnlm, prze
ciętnie co najmniej 14 pro
cent rocznie, a pod koniec 
5-latkl produkcja mięsa ma 
zwiększyć się przeszło 2-krot
nle w porównaniu z rokiem 
1940. Podczas, gdy w Sta
nach Zjednoczonych produk
cja mięsa w 1951 roku w po
równaniu z 1946 r. zmniej
szyła się o 437 tysięcy ton, to 
w Związku Radzieckim w 
tymże okresie produkcja mię
sna zwiększyła się o <09 ty
sięcy ton.

Trzeba powiedzieć, te po
mimo dużego wzrostu pro

dukcji mięsa w kraju, popyt 
ludności na produkty mięsne 
w szeregu miast nie Jest Jesz
cze zaspokajany w całej peł
ni, ponieważ popyt wzrasta 
szybciej niż produkcja.

Obecnie, gdy — Jak zupeł
nie słusznie powiedział G. M. 
Malenkow — problem zbożo
wy został ostatecznie rozwią
zany, możemy i powinniśmy 
położyć szczególny nacisk na 
szybki wzro«t hodowli, na 
chów w coraz większych Ilo
ściach odkarmlonych, zwie
rząt rzeźnych I na zapewnie
nie obfitości mleka. W dzie
dzinie zwiększenia produkcji 
mięsa decydujący glos nale
ży. na równi z pracownikami 
przemysłu mięsnego, do pra
cowników hodowli w sowcho- 
zacli 1 kołchozach.

Polowy ryb wzrosły w 
1952 roku w porównaniu z 
rokiem 1940 blisko o 70 pro
cent.

Moc floty rybackiej zwięk
szyła się w 1952 roku w po
równaniu ze stanem przedwo
jennym 3,2 raza, & w 1955 
roku przewyższać będzie stan 
przedwojenny przeszło 4,5 
raza.

Połowy ryb na pełnym mo
rzu wynoszą obecnie 66 pro 
cent całości połowów, wobec 
48 procent przed wojną.

Zwiększyła się armia śmta- 
łycn marynarzy - rybaków, 
którzy bez względu na pogo
dę, -^podczas ciszy 1 sztormu, 
w mrbz 1 deszcz, zmagając się 
z żywiołem morskim, dają 
przykład bohaterskiej pracy, 
męstwa 1 odwagi w służbie 
ojczyzny. Jeśli w niedawnej 
przeszłości wymagało się od 
większości rybaków umiejęt
ności manipulowania łodzia
mi żaglowymi 1 siecią rybac
ką — obecnie wymaga się od 
rybaków mistrzowskiego kle- 
rowąnlą nowoczesnymi samo
bieżnym sial kami .morskimi, 
wyposażonymi w udoskona
lone narzędzia połowu. Dla 
kierowania takimi statkami 
wyszkolono w latach powo- 
lennych liczny wykwalifiko
wany personel załóg okręto
wych — kapitanów statków, 
szturmanów, mechaników o- 
krętowycli, chociaż Ich licz
ba Jest wciąż Jeszcze niewy
starczająca. W chwili obecnej 
uczy się tych zawodów prze
szło 12,8 tysiąca osób spośród 
naszej wspanialej młodzieży, 
wobec 740 osób w 1940 roku.

Jeśli Jednak połowy ryb ro
sną zadowalająco w ’ base
nach Murmańskim 1 Bałtyc
kim. to wciąż jeszcze słabo 
mają się sprawy w basenach 
Azowsko - Czarnomorskim, 
Kaspijskim 1 Dalekowschod
nim.

Przed przemysłem rybnym 
stoi wielkie zadanie: zorgani
zować hodowlę ryb na skalę 
przemysłową w zbiornikach 
wodnych Związku Radzleo 
kiego. Stworzenie ogrom
nych rezerwuarów wodnych, 
w związku x budową urzą
dzeń hydrotechnicznych nad 
Donem, Wołgą, Dnieprem, 
Kurą 1 Amu - Darią, umożli
wi przy prowadzeniu pra
widłowej gospodarki rybnej 
zwiększenie zasobów takich 
gatunków ryb, Jak: leszcz, 
karp, sandacz 1 Inne.

Budownictwo urządzeń hy
drotechnicznych zmienia w 
Istotny sposób naturalne wa
runki rozmnażania się ryb w 
morzach Kaspijskim 1 Azow- 
skim. wysuwa zadanie rozwi
nięcia w całej pełni hodowli 
przemysłowej cennych gatun
ków ryb. Potrzebna jest wo
bec lego budowa na szeroką 
skalę wylęgarni ryb 1 ośrod
ków hodowli narybku.

Ministerstwo przemysłu ryb 
nego opóźnia się Jednak z rea
lizacją wspomnianych przed
sięwzięć.

Wielkie możliwości zwięk
szenia zasobów ryb ma sta
wowa hodowla ryb w arie
lach rolniczych w związku z 
rozległym planem zakładania 
stawów 1 z Ich wysoką pro
duktywnością. co widoczne 
Jest na przykładach pracy go
spodarstw rybnych obwodów 
kursklego 1 kijowskiego ofaz
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skurczył się gwałtownie w 
wyniku agresywnego kursu 
polityki Stanów Zjednoczo
nych. To skurczenie się zo
stało pokryte z nawiązką 
dzięki rozwojowi handlu z 
krajami zaprzyjaźnionymi.

Kraje kapitalizmu nato
miast, które pragną rozwijać 
stosunki handlowe ze Związ
kiem Radzieckim na warun
kach obopólnych korzyści — 
spotykają się zawsze z popar
ciem z naszej strony. Wymo
wnym przykładem tego Jest 
nasz handel z Finlandią. Wy
miana handlowa między 
ZSRR a Finlandią była w ro
ku 1951 w cenach porówny
walnych dzlewlęclokrotnle 
większa niż w roku 1938. Za
warty z Finlandią długoter
minowy układ /handlowy na 
lata 1951 — 1955 przewidu
je dalsze znaczne zwiększenie 
radziecko • fińskiej wymiany 
handlowej. Tak np. Jut w ro
ku 1953 wymiana handlowa 
przekroczy prawie dwukrot
nie poziom 1951 roku, a więc 
podwoi się prawie w ciągu 
dwóch lat.

Jedna z najważniejszych 
zmian w naszym handlu po
wojennym polega na tym, te 
podstawowa masa naszej wy
miany handlowe) przypada o- 
becnle na handel z krajami 
obozu demokratycznego. W 
roku bieżącym udział tych 
krajów w naszym handlu za
granicznym wyniesie 80 pro
cent,

„Ekonomicznym następ
stwem Istnienia dwóch prze
ciwstawnych obozów — uczy 
Towarzysz Stalin — 6tało się 
to, te rozpadł się Jednoli
ty wszechogarniający rynek 
światowy, wskutek czego’ ma
my teraz dwa równoległe, tak 
samo przeciwstawna rynki 
światowe".

Współpraca gospodarcza 
między krajami obozu demo
kratycznego, a więc w ra
mach nowego rynku świato
wego, rozwija się na trwa
łych podstawach planowego 
rozwoju ich gospodarki 1 przy
jaznego uzgadniania naro
dowych planów gospodar
czych. opiera się na równou
prawnieniu wielkich 1 małych 
narodów, na wzajemnym po
szanowaniu interesów 1 na 
w-zajemncj pomocy w dziedzi
nie rozwoju gospodarczego. 
Nie moie tu być mowy o ni
szczycielskiej konkurenci!, 
ponieważ jeden kraj Jest tutaj 
szczerze zainteresowany w 
sukcesach drugiego.

Wymiana handlowa między 
krajami obozu pokoju 1 de
mokracji w okresie od roku 
1948 do roku 1952 wzrosła 
przeszło trzykrotnie; a Jeśli 
nawet uwzględnić całą wy
mianę handlową, łącznie ze 
skurczoną wymianą z kraja
mi kapitalistycznymi, handel 
zagraniczny krajów obozu 
demokratycznego wzrósł dwu
krotnie.

Rynek obozu demokratycz
nego dysponuje takimi zaso
bami. które pozwalają każde
mu krajowi znaleźć na no
wym rynku światowym 
wszystko, czego wymaga Je
go rozwój gospodarczy; przy 
tym każdy kraj Importuje to, 
co Jest mu potrzebne, a 
eksportuje towary, potrzeb
ne Innym krajom, żaden kraj 
nie narzuca Innemu nlepo' 
trzebnych mu towarów. Jak 
to się dzieje na rynku kapi
talistycznym.

Współpraca między kraja
mi obozu demokratycznego 
wkroczyła w nowy etap z 
chwilą przejścia do długo
terminowych układów gospo
darczych, co stało się możli
we dzięki przejściu krajów 
demokracji ludowej do pla
nów perspektywicznych. Dłu
goterminowe układy handlo
we gwarantują krajom o- 
trzymywanie w ciągu długie
go okresu maszyn, urządzeń 
technicznych, surowców t in
nych towarów niezbędnych

W ostatnich latach wzrósł 
znacznie w obrocie towaro
wym zbyt towarów przemy
słowych, a w szczególności 
wyrobów o dłuższym okresie 
użytkowania: samochodów,
motocykli, rowerów, odbior
ników radiowych, aparatów 
telewizyjnych, mebli, lodó
wek. instrumentów muzycz
nych ltd., co stanowi dobitny 
wyraz wzrastającego dobro
bytu narodu radzieckiego.

Drugim wskaźnikiem wzro
stu dobrobytu ludności 1 za
ufania do waluty radzieckiej 
Jest zwiększenie się w roku 
1952 wkładów do kas oszczęd
ności. Wkłady te wzrosły 
czterokrotnie w porównaniu 
z rokiem 1940.

Zwiększenie się masy arty
kułów powszechnego użytku 
wywołało oczywiście wzrost 
wvmagań ludności co do 
Jakości tych artykułów l 
ich asortymentu. Dawniej, 
gdy towarów było mato, 
kupowano Je nie przebie
rając zbytnio. Obecnie sy
tuacja zmieniła się rady
kalnie. Mimo to przemysł 1 
organizacje handlowe często
kroć pracuią Jeszcze po ita- 
remu, niedostatecznie bada
ją zapotrzebowanie ze etrony 
ludności, dostarczają nadal 
towar, „hurtem", źle dobie
rając asortyment, wysyłając 
niekiedy do Jednego rejonu 
lub miasta wielkie partie o- 
dzleży 1 obuwia dwóch — 
trzech fasonów 1 rozmiarów 
1 trzech — czterech wzorów 
w zbyt Jednostronnym dobo
rze.

Trzeba szybciej podnosić 
Jakość 1 zwiększać asortyment 
towarów dostarczanych przez 
przemysł dla sprzedaży lud
ności. ’ Potrzeby 1 Interesy 
konsumenta radzieckiego po
winny stać się prawem dla 
przemysłu.

Należy dalej rozwijać sy
stem uprzednich zamówień 
dawanych przemysłowi przez 
organizacje handlowe, co cał
kowicie zdało egzamin,

Konieczne Jest zwiększenie 
siec! dobrze zaopatrzonych 
sklepów specjalnych, a dli 
kierowania tymi sklepami 
trzeba stworzyć w większych 
ośrodkach specjalne centrale 
na wzór Moskwy 1 Leningra
du.

Należy zająć się poważnie 
hardzlel racjonalnym rozmie
szczeniem terytorialnym skle
pów 1 poprawić istniejącą o- 
becnle sytuację. Konieczne 
Jest wreszcie przyspieszenie 
tempa rozwoju gospodarki 
magazynowej odpowiednio -do 
wzrostu obrotu towarowego.

Trzeba rozbudować Jeszcze 
szerzej sieć stołówek 1 restau
racji oraz znacznie usprawnić 
pracę przedsiębiorstw żywie
nia zbiorowego.

Pracownicy handlu muszą 
podnieść swa kwalifikacje, 
wiedzieć Jakie są wymagania 
ludności 1 umieć proponować 
klientowi towar, Którego on 
potrzebuje. Hasło Lenina: — 
Uczyć się handlować — za
chowuje 1 dzisiaj swe zna
czenie dla pracowników han
dlu.

Zadania przemysłu miejsco
wego 1 spółdzielczości wy
twórczej, które produkują ar
tykuły masowej konsumcji, 
polegają na podniesieniu Ja
kości wyrobów, na obniżeniu 
kosztów własnych, na prze
prowadzeniu w granicach 
możliwości odpowiedniej spe
cjalizacji or<-« na wyposaże
niu przedsiębiorstw w urzą
dzenia techniczne 1 w nowe 
maszyny.

Natychmiast po zlikwido
waniu najcięższych skutków 
wojny. Partia 1 Rząd zapewni
ły warunki dla zniesienia sy
stemu kartkowego 1 systema
tycznej obniżki cen artykułów 
masowego spożycia.

W wyniku realizacji stali
nowskiej polityki obniżki cen, 
w ciągu ubiegłych pięciu lat 
ogólny poziom cen artyku
łów masowego spożycia w 
ZSRR uległ zniżce o 50 pro
cent, to jest o połowę. Ozna
cza to, że dziś konsument ra
dziecki może kupić za 50 
rubli tyle towarów, ile kupo
wał 5 lat temu za 100 rubli.

Im bardziej wzrasta pro
dukcja 1 obniżają się koszly 
Własne, Im bardziej wzrasta 
wydajność pracy, tym więk
sze są możltwości obniżenia 
cen l podniesienia dobrobytu 
naszego narodu.

Interesy ludzi zbiegają się 
z Interesami państwa socja
listycznego 1 w tym tkwi

niespotykaną skalę, wa na ew 
lu drastyczne ograniczenia ln 
teresów Anglii, Francji 1 In
nych krajów kapitalistycznych 
wypieranych przez Ameryka
nów z rynku światowego, a 
nawet z własnych kolonii An
glii 1 Francji.

Wszystkie formy amerykan 
sklei „pomocy" dla Innych 
krajów są Jedynie parawanem, 
osłanlajającym wzmożony ra
bunek 1 wyzysk Innych 'naro
dów.

Powrót na rynek światowy 
krajów pokonanych — Nie
miec Zachodnich i Japonii — 
zaostrza Jeszcze bardziej 
sprzeczności między tymi kra
jami, a krajami które po woj
nie zagarnęły ich rynki.

Kraje Imperialistyczna pa 
wojnie wzmagają Jeszcze bar
dziej nleekwlwalentną wymia
nę z krajami zależnymi, za
kupując u nich za bezcen su
rowce 1 żywność 1 sprzedając 
Im swe wyroby po słonych 
cenach. Tak np. Stany Zjed
noczone zakupują za ’ bezcen 
na prawach monopolu miedź 
w Chile, cynę w Boliwii, ropę 
naftową w Venezuell, kawę w 
Brazylii, kauczuk w krajach 
Azji, co wywołuje burzliwe 
protesty 1 kolejne zmiany po 
słusznych wobec Ameryka
nów rządów. Monopole ame
rykańskie, gospodarujące na 
przykład w Arabii Saudyj
skiej, osiągają na każdej to
nie wydobytej ropy naftowej 
zysk, wynoszący przeszło 13 
dolarów, co przekracza sied
miokrotnie koszt jej wy
dobycia. Nlemnlejsze zyski o- 
trzymują monopole amery
kańskie również w Innych 
krajach Środkowego Wscho
du, których narody wegetują 
w nędzy 1 ciemnocie.

Dominujące kraje Imperia
listyczne. które przekształciły 
kraje słabo rozwinięte w swą 
przybudówkę rolniczo • su
rowcową 1 w rynek zbytu dla 
swych zleżałych towarów, 
dławią gospodarkę tyeh kra
jów. W ten sposób wynatu
rzają się jeszcze bardziej for
my międzynarodowego po 
działu pracy między krajami 
kapitalistycznymi.

W przeciwieństwie do tego 
wzrasta 1 rozwija się na zdro
wych podstawach nowy rynek 
światowy, opierający się na 
braterskich stosunkach mię
dzy krajami obozu demokra
tycznego 1 na harmonii ich 
interesów, co zapewnia roz. 
sądny podział pracy między 
tymi krajami f planowy, nie* 
znający kryzysów rozwój ich 
gospodarki narodowej, odpo
wiadający Ich zasobom natu
ralnym 1 możliwościom gospo
darczym.

Towarzysze! Trudno Jest * 
garnąć wzrokiem j ocenić na
leżycie gigantyczne sukcesy 1 
osiągnięcia, z którymi przy
szedł nasz kraj na XIX Zjazd 
Partii. Wielkość Związku Ra
dzieckiego oraz wspaniały 
rozwój 1 wzrastająca potęga 
obozu pokoju 1 demokracji 
napawają radością serca 
wszystkich postępowych ludzi 
świata.

Sukcesy nasze wyprowa’ 
dzają z równowagi zaciekłych' 
wrogów ludzkości, prowody
rów monopolistycznego kapi
tału, którzy przygotowują 
zbrojną agresję 1 uciekają się 
do prowokacji 1 pogróżek w 
stosunku do Związku Radzie
ckiego l całego obozu demo
kratycznego. Zjazd nasz w 
sposób dostatecznie jasny 1 
stanowczy stwierdził, że nl« 
boimy się prowokacji 1 za
straszeń, że walczymy o po
kój, że gotowi Jesteśmy w 
pełnym uzbrojeniu stawić 
czoło wszelkiemu niebezpie
czeństwu 1 udzielić druzgocą
cej odprawy wszelkim agreso
rom (oklaski).

Po XIX ZJeźdzle Partii kraj 
nasz z Jeszcze większym e»o- 
kojem I z jeszcze większą 
pewnością będzie kroczył na
przód do zwycięstwa komu
nizmu, pod przewodem nasze
go wodza 1 nauczyciela, ge
nialnego budowniczego ko
munizmu, ukochanego Towa
rzysza Stalina (burzliwe okla
ski).

Chwała wielkiemu Stalino
wi' (burzliwe, długotrwale 
oklaski; wszyscy powstają i 
miejsc).

źródło wewnętrznej siły 1 po
tęgi naszego społeczeństwa 
socjalistycznego.

Podczas gdy ceny w ZSRR 
są systematycznie obniżane.

poziom cen w krajach kapi
talistycznych wzrasta nieu
stannie, Jak to wynika z na
stępującego porównania ofi
cjalnych danych;

Nazwa towarów ZSRR USA Anglia FrancjaChleb 39 128 190 208
Mięso 42 126 13.5 188
Masło śmietankowe 37 104 225 192
Mleko 72 118 130 174
Cukier 49 106 233 376

roiłom m najwałalajityrh •rtyknlów apoływeiytk w re. 
ku 1931 w Malunku ptacanta wym da eta ■ końca 190 r.

Podczas gdy od końca 1947 
roku do roku 1952 cena Chle
ba w Stanach Zjednoczonych 
wzrosła o 28%, w Anglii o 
90%, a we Francji przeszło 
dwukrotnie, — w Związku 
Radzieckim cena Chleba w 
tym okresie spadla 2,5 raza.

Podczas gdy cena mięsa w 
tym okresie wzrosła w Sta
nach Zjednoczonych o 26%, 
w Anglii o 35%, we Francji 
o 88% — w Związku Radziec
kim cena mięsa spadła prze
szło dwukrotnie.

W krajach kapitalistycz
nych panujące monopole w 
celu zagarnięcia maksymal
nych zysków prowadzą poli
tykę podnoszenia cen przy 
zamrażaniu płac, podczas gdy 
w ZSRR stalinowska polity
ka zapewnia stałe obniżanie 
cen.

W Anglii, w Stanach Zje
dnoczonych 1 w Innych kra
jach kapitalizmu nieustan
ny wzrost cen prowadzi w 
sposób nieunikniony do spad
ku konsumcji wśród ludności 
pracującej. Wymownym tego 
przykładem Jest Anglia. We
dług danych angielskich, 
przeciętna konsumeja najważ- 
nleszych rodzajów artyku
łów żywnościowych na Jed
nego mieszkańca spadła w ro
ku 1951 w porównaniu z o- 
kresem przedwojennym Jak 
następuje: przetwory mięsne
— o 40 procent, masło śmie
tankowe — o 40 procent, 
konserwy rybne — o 40 pro
cent, ryż — o 37 procent, cu
kier o 16 procent, herbata
— o 23 procent ltd. Oczywi
ście spadek przeciętnej kon- 
sumcjl na Jednego mieszkańca 
nie jest dostatecznym wskaź
nikiem, ponieważ — Jak wia
domo —- nie ma przeciętnych 
mieszkańców, a cały spadek 
konsumcji nastąpił kosztem 
klasy robotniczej. Burżuazja 
angielska nie stała się bled- 
nlesza — Ja ona tyła, ile 
zapragnie.

Wzmagający się wyścig 
zbrojeń prowadzi do dalszego 
spadku poziomu życia angiel
skiej ludności pracującej. Nie 
Jest rzeczą przypadku, że 
ani konserwatyści angielscy, 
ani labourzystowscy demago
dzy — poplecznicy amery
kańskich lmperlalltów — 
nie mogą nawet obiecywać 
robotnikom angielskim po
prawy sytuacji na tym świę
cie, chociażby w przyszło
ści. Mogą tylko wraz ze swy
mi klechami obiecywać raj
skie życie na tamtym śwlecle 
(śmiech, oklaski).

Ironia losu sprawiła, że 
rząd angielski ..uczcił" dzień 
otwarcia naszego Zjazdu no
wą podwyżką cen artykułów 
Żywnościowych, poczynając 
od 5 października, co stano
wi kolejny cios zadany an
gielskiej ludności pracującej.

Handel zagraniczny Związ
ku Radzieckiego, tak samo 
jak cała gospodarka narodo
wa, wstąpił w okresie powo
jennym w nowy okres roz
woju.

W odróżnieniu od okresu 
przedwojennego. kiedy nie 
mieliśmy stałego wzrostu 
handlu zagranicznego wsku
tek Izolacji Związku Radziec
kiego. w okresie powojennym 
obroty handlu zagranicznego 
ZSRR wzrastają z roku na 
rok. co należy tłumaczyć za
równo wzmocnieniem sytua
cji międzynarodowej ZSRR 
i powstaniem nowego rynku 
światowego, Jak 1 wzrostem 
naszej potęgi gospodarczej.

Rozmiary handlu zagrani
cznego Związku Radzieckiego 
przewyższają obecnie poziom 
przedwojenny trzykrotnie.

Związek Radziecki również 
w okresie powojennym prze
strzega niezmiennie zasady 
rozwoju stosunków handlo
wych z krajami kapitalistycz
nymi na warunkach obopól 
nych korzyści.

Handel z krajami kapitali
zmu po pewnym ożywieniu w 
pierwszych latach po wojnie

(Dokończenie z 8 str.)

W tej dziedzinie oslągnęllś 
my Już poważne sukcesy.

Łączna nolemność chłodni 
w poszczególnych gałęziach 
przemysłu spożywczego zwię
kszyła się w 1952 rolcu prze
szło dwukrotnie, a do końca 
pięciolatki wzrośnie blisko 
czterokrotnie w porównaniu 
z 1940 rokiem.

W szybkim tempie popra
wia się zaopatrywanie sieci 
handlowej w maszynowe ln- 
Italacje chłodnicze. Jeśli w 
1948 roku było 1.650 takich 
instalacji, to w 1952 roku Ich 
liczba wzrosła do 18.000, a 
pod koniec pięciolatki sieć 
nandlowa rozporządzać bedzle 
40 tysiącami maszynowych In
stalacji chłodniczych.

Flota statków - chłodni, 
przeznaczona głównie do prze
wozu ryb. zwiększy się w 
1952 r. przeszło dwukrotnie, 
a do końca pięciolatki — 
przeszło trzykrotnie w porów
naniu ze stanem^, przedwojen
nym.

Ilość wagonów • chłodni 
wzrosła obecnie o 40 procent 
a w roku 1955 będzie dwu
krotnie wyższa niż w okresie 
przedwojennym.

Dla utrzymania artykułów 
żywnościowych w stanie świe
żym 1 dla wygody ludności, 
(lutego znaczenia nabierają 
domowe lodówki.

Przed wojna nie mieliśmy 
masowej produkcji takich lo
dówek. Obecnie mamy 3 nie u- 
stępujące najlepszym wzorom 
zagranicznym, typy domowych 
lodówek elektrycznych ma
sowego użytku: mała lodówka 
produkowana przez zakłady 
„Gazoaparat". średnia — „Sa
ratów" 1 duża — „ZTS“. W 
roku bieżącym produkcja tych 
lodówek wzrasta dwukrotnie 
w porównaniu z produkcją 
1951 r„ a w roku 1955 będzie 
od niej dziesięciokrotnie więk
sza.

Konsekwentny rozwój go
spodarki chłodniczej w całej 
sieci od przedsiębiorstw prze
mysłowych do transportu, od 
składów 1 sklepów do miesz
kań konsumentów, zapewnia 
zaopatrzenie ludności radziec
kie I w zdrową 1 smaczną żyw
ność, o eo troszczy się nieu
stannie nasza wielka partia 1 
osobiście Towarzysz Stalin 
(oklaski).

Zadania ministerstw posz
czególnych gałęzi przemysłu 
spożywczego polegają na tym. 
ażeby zlikwidować braki w 
pracy przemysłu, o których 
mówił G. Małenkow w swym 
referacie; ażeby wykorzystać 
w całej pełni Istniejące Jesz
cze rezerwy mocy produkcyj
nych; podciągać pracę przed
siębiorstw nie nadążających 
do poziomu przodujących 1 
brać za podstawę pracę nowa
torów; stosować oszczędności 
w wydatkowaniu środków 
pieniężnych, surowców 1 ma
teriałów w produkcji, Jak ró
wnież w wydatkowaniu środ
ków pieniężnych przy zaku
pach i przy zbycie produkcji; 
realizować na szeroką skalę 
program mechanizacji 1 au
tomatyzacji produkcji.

W wyniku realizacji wszy
stkich wymienionych wyżej 
posunięć, ministerstwa prze
mysłu spożywczego powinny 
zapewnić osiągnięcie przewi
dzianych w piątej pięciolatce 
oszczędności w wysokości co 
najmniej 45 miliardów rubli.

Sukcesy osiągnięte w dzie
dzinie zwiększenia produkcji 
artykułów spożywczych i 
wsżyslklch artykułów po
wszechnego użytku oraz dal
szy szybki wzrost dobrobytu 
mas ludowych, przewidziane 
przaz nową pięciolatkę są wy
nikiem nieustannej troski To
warzysza Stalina o człowieka 
radzieckiego, o Jego szczęście 
(oklaski).

Można stwierdzić z całą 
pewnością, że pracownicy 
przemysłu spożywczego speł
nią chlubnie swój obowiązek, 
wykonufąe wysunięte przez 
Towarzysza Stalina, zadanie 
osiągnięcia obfitości artyku
łów ’ spożywczych w naszym 
kraju.

Detaliczny obrót towarów 
w handlu państwowym 1 spół 
dzlelczym wzrasta w roku 
1952 przeszło dwukrotnie (w 
cenach porównywanych) w 
stosunku do roku 1948 — 
pierwszego roku po zniesie- : 
piu systemu kartkowego. 1

do Ich rozwoju gospodarcze
go, gwarantują również zbyt 
Ich produkcji, stwarzają Ja
sne perspektywy 1 pewność 
dalszego rozwoju gospodar
czego.

Szybkie wzmocnienie obo
zu demokracji 1 pokoju pod 
względem politycznym i go
spodarczym zawdzięczamy 
przewidującej polityce Towa
rzysza Stalina t Jego codzien
ne) trosce o zacieśnienie przy
jaźni między Związkiem Ra
dzieckim i bratnimi narodami 
krajów obozu demokratyczne
go (oklaski).

Dostawy maszyn 1 urządzeń 
technicznych najnowszej kon
strukcji do krajów demokra
cji ludowej ze Związku Ra
dzieckiego są w roku 1952 
dziesięciokrotnie wyższe niż 
w roku 1948.

Związek Radziecki dostar
cza krajom demokracji ludo
wej najdoskonalszych urzą
dzeń. udziela Im niezwykle 
tanio pierwszorzędnej po
mocy technicznej oraz bez
płatnie przekazuje lm paten
ty. licencje 1 dokumentację 
technologiczną.

Wszystko to pozwoliło kra
jom demokracji ludowej stwo
rzyć nowe działy produkcji 1 
całe gałęzie przemysłu, wypo
sażone w nowoczesny sprzęt 
techniczny, którego nie miały 
1 nie mogłyby mleć w Innycn 
warunkach. Weźmy dla przy
kładu Rumunię, która po roz
winięciu w cale| pełni wydo
bycia ropy naftowej, stała się 
krajem rozwijającego się prze
mysłu budowy maszyn i już 
obecnie, dzięki bratniej po
mocy Związku Radzieckiego, 
sama produkuje prawie cały 
sprzęt niezbędny do wydoby
cia ropy 1 zaczyna produko
wać skomplikowane aparaty 
do oczyszczania ropy. Jest to 
fedyny przykład na śwlecle, 
kiedy małe państwo, mające 
własne złoża ropy naftowej, 
posiada Jednocześnie własną 
produkcję maszyn, dla prze
mysłu naftowego. Kraje Amo- 
ryki Łaclńsklel i Środkowego 
Wschodu, z których monopole 
angielsko-amerykańskle w 
sposób grabieżczy wytaczają 
olbrzymie Ilości ropy nafto
wej. nie mogą o tym nawet 
marzyć.

Na światowym rynku kapi
talistycznym na skutek po
głębienia się ogólnego kryzy
su kapitalizmu, stosunki go
spodarcza między krajami 
znalazły się w stanie daleko 
posuniętej dezorganizacji. De
zorganizację tę potęguje eks
pansywna polityka Stanów 
Zjednoczonych, dążących do 
panowania nad światem. Im
perializm amerykański pro
wadzi gorączkową walkę o 
zagarnięcie rynków zbytu, u- 
ilłując przez wzmożony eks
port złagodzić wewnętrzne 
sprzeczności swej gospodarki. 
Ameryka chce dużo sprzeda
wać 1 bardzo mało kupować 
w innych krajach. Widać to 
choćby z tego, że w okresie 
powojennym przeciętna rocz
na wartość eksportu Stanów 
Zjednoczonych wynosiła 12.5 
miliarda dolarów, a Importu 
— 7,3 miliarda dolarów, a 
więc roczna nadwyżka eks
portu amerykańskiego prze
kraczała 5 miliardów dola
rów.

Bezsens gospodarczy takie
go handlu ilustruje dobitnie 
przykład stosunków handlo
wych Ameryki z Europą za
chodnią, do której Ameryka
nie po wojnie wywożą rocz
nie towarów za przeszło 4 mi
liardy dolarów i z której spro. 
wadzają zaledwie za miliard, 
zamykając swą granicę przed 
Importem towarów europej
skich wysokimi barierami cel
nymi.

Czyż może się hnndel roz
wijać, Jeśli zbyt towarów a- 
merykańsklch przekracza 
czterokrotnie zakupy amery
kańskie w Europie zachod
niej? — Nie, taki handel pro
wadzi w sposób nieunikniony 
do dalszego rozpadu między
narodowego rynku kapltali- 
stycznego 1 do zaostrzenia 
sprzeczności między krajami 
świata burżuazyjnego. Taka 
ekspansja, prowadzona przez 
Stany Zjednoczone przy uży
ciu wszelkich środków wojny 
handlowej, nie wyłączając 
dumpingu uprawianego na



ZMIANY W STATUCIE WKP(b) 
Referat sekretarza KC WKP(b) tow. N, S. Chruszczowa 

na XIX Zjeździe Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików)
MOSKW A. Na przedpolu dniowym posiedzeniu XIX 

Zjazdu WKP(b) w dniu 10 października sekretarz KC 
WKP(b) N. S. Chruszczów wygłosił następujący referat 
w sprawie zmian w Statucie WKP(b):
TOWARZYSZE!
Pod przewodem Partti Ko

munistycznej naród radziecki 
swą bohaterską walką w Woj
nie Narodowej obronił wielkie 
zdobycze socjalistyczne t od
niósł epokowe zwycięstwa. 
W latach powojennych masy 
pracujące naszej Ojczyzny 
swą ofiarną, twórczą pracą za
pewniły pomyślne wykonanie 
czwartego 5-letnlego planu po
kojowego budownictwa gospo 
darczego 1 odniosły olbrzymie 
sukcesy we wszystkich dzie
dzinach gospodarki, nauki 1 
kultury. Jednocześnie z roz
wojem ekonomiki podnosi się 
nieustannie dobrobyt 1 poziom 
kulturalny mas ludowych.

Zwycięstwa 1 sukcesy były 
wynikiem słusznej polityki 
Partii Komunistycznej, mądre 
go kierownictwa leninowska 
stalinowskiego Komitetu Cen
tralnego, naszego ukochanego 
Wodza i Nauczyciela — Towa
rzysza Stalina (burzliwe, dłu
gotrwale oklaski).

Sukcesy, jakie odniósł na«z 
kraj, osiągnięte zostały dzięki 
temu, że partia nieustannie 
prowadziła wśród mas ogro
mną pracę organizatorską nad 
wcieleniem w życie genial
nych planów stalinowskich. 
Organizatorska praca Partii 
Komunistycznej zespalała w 
jedną całość wszystkie wysiłki 
ludzi radzieckich 1 skierowy
wała Je ku -wspólnemu celowi 
— rozgromieniu wroga w cięż
kich latach wojny oraz szyb
kiej odbudowie i dalszemu ro
zwojowi gospodarki narodo
wej w okresie powojennym, ku 
pomyślnemu wykonaniu pla
nów budownictwa kornunlstycz 
nogo.

Wielkie Idee markslzmu-le- 
nlnlzmu oświetlają ludziom 
radziecktni drogę do komuni
zmu. Siła naszej partlf polega 
na tym, że jest ona uzbrojona 
w znajomość praw rozwoju spo 
łecznego 1 w swe| działalnoś
ci kieruje się rewolucyjną te
orią markslzmu-lenlnlzmu.

Wypowiedzi Towarzysza 
Stalina zawarte w książce 
,.O Wielkiej Wojnie Narodo
wej Związku Radzieckiego", 
praca Towarzysza Stalina 
,.Marksizm a zagadnienia Ję
zykoznawstwa". uchwały Ko
mitetu Centralnego w spra
wach ideologicznych nrają o- 
gromne znaczenie dla ldeólo- 
glczno - wychowawczej pracy 
w naszym kraju.

Nowym, nieocenionym wkła 
dem do teorii marksizmu-lenl- 
nlzmu Jest praca Towarzysza 
Stalina ,,Ekonomiczne proble
my socjalizmu w ZSRR". To
warzysz Stalin. rozwl1e'»c 
twórczo naukę marksistowsko- 
leninowską. uzbraja Partię I 
Naród radziecki w naukę o 
charakterze ekonomiczny cn 
praw współczesnego kapitali
zmu i socjallzmfi, p warunkach 
przygotowania pr.iylścla od so
cjalizmu do komunizmu.

Praca Towarzysza Stalina 
poświęcona problemom ekono
micznym ma, podobnie Jak 1 
inne jegp dzieła, ogromne zna
czenie dla rozwiązania zadań 
dotyczących budowy spoleczeń 
stwa komunistycznego, dla 
wychowania członków partii 1 
wszystkich ludzi pracy w du
chu’ nieśmiertelnych idei leni- 
nlzmu.

Obecnie, gdy naród radziec
ki z nową energią rozwija wal
kę o wcielenie w życie wiel
kiego programu budowy spo
łeczeństwa komunistycznego, 
coraz bardziej wzrasta kiero
wnicza i organizatorska rola 
Partit Komunistycznej, zna
czenie Jej pracy organizacyj
nej i ldęologiczno-wychowaw- 
czę.l-

Towarzysz Stalin uczy, że 
gdv już dana lest słuszna linia, 
gdy dane Jest słuszne rozwią
zanie zagadnienia, powodzenie 
sprawy zależy od pracy orga
nizacyjnej. od organizacji wal 
kl o wcielenie w życie Unii 
partii.

Stojące przed nami zadania 
wysuwają wobec organizacji 
partyjnych, wobec wszystkich 
komunistów Jęszcze większe 
wymąganla, które powinny 

być uwzględnione w praktyce 
pracy partyjnej 1 budownic
twa partyjnego.

Partia nasza stale doskonali 
metody swej praęy, zmienia 
formy budownictwa partyjne
go w zależności od sytuacji 
1 nowych zadań.

Od czasu XVIII Zjazdu par
tia wzbogaciła się o nowe do
świadczenia budownictwa par
tyjnego, które powinny zna
leźć odzwierciedlenie w Statu
cie partii. Należy również u- 
wzgiędnić okoliczność, że w 
uchwalonym na poprzednim 
Zjeździe Statucie pewne punk
ty są przestarzałe. W związ
ku z. tym konieczne Jest wpro
wadzenie uzupełnień 1 zmian 
do Statutu partii,

O NOWEJ NAZWIE PARTII 
I OKREŚLENIU W STATU
CIE GŁÓWNYCH ZADAŃ 

PARTII
i

Komitet. Centralny trważa, 
że dojrzała konieczność spre
cyzowania nazwy naszej par
tii. Proponuje się. aby wszecn 
związkową Komunistyczna Par 
tlę (bolszewików) nazywać uzd- 
tąd ..Komunistyczna Partia 
Związku Iladzlęcklego".

Sprecyzowanie nazwy partit 
Jest celowe z następujących 
względów:

Po pierwsze, nazwa partii 
. Komunistyczna Partia Zwliz 
ku Radzieckiego" Jest bardziej 
ścisła. Taka nazwa partii, któ
ra Jest partią rządzącą w na
szym kraju, będzie bardziej 
zgodna z nazwami państwo
wych organów Związku Ra
dzieckiego.

Po drugie, w chwili obecnej, 
nie ma potrzeby utrzymywania 
podwójnej nazwy partii — ko
munistyczna i bolszewicka, 
gdyż słowa ..komunista" j „boi 
szęwlk" wyrażają tę samą 
treść.

W dziejach naszej partii do
danie do nazwy partii słowa 
„bolszewików" miało ogromne 
zasadnicze znaczenie. W latach 
przedrewolucyjnych. kiedy par 
tia nazywała się „Socjaldemo
kratyczna Partia Robotnicza 
Rosji", dodanie słowa „bolsze 
wlków" wskazywało na przy
należność do partii nowego ty
pu. partit leninowców, która 
toczyła nieubłaganą walkę 
przeciwko mleńszewlkom 1 in
nym wrogim proletariatowi 
partiom 1 ugrupowaniom o zwy. 
clęstwo rewolucji socjalistycz
nej 1 dyktatury proletariatu.

Po Rewolucji Październiko
wej., gdy na VII Zjeźflzle par
tia nasza została przemianowa
na na komunistyczną, dodanie 
do Jej nazwy słowa „bolszewi
ków" zostało utrzymane, uzy
skało ono bowiem prawo oby
watelstwa nie tylko w życiu 
politycznym naszego kraju, 
lecz 1 za jego granicami.

Tak ustaliła się podwójna 
nazwa partii — kpmUhlstycz- 
na 1 bolszewicka. Jednakże w 
istocie rzeczy słowa ,,komuni
sta" i „bolszewik" wyrażają. 
Jak Już wspomniałem, tę samą 
treść. I chociaż my wszyscy, 
towarzysze, przyzwyczailiśmy 
się do nazywania komunistów 
bolszewikami, dzisiaj w nazwie 
partti, w Statucie partii ńie 
ma potrzeby utrzymywania po
dwójnej nazwy.

Dalej proponuje się podać 
w pierwszym paragrafie zwięz
łe określenie Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego 
1 jej głównych zadań w nastę
pujące) redakcji:

„Komunistyczna Partia 
Związku Radzieckiego Jest 
dobrowolnym bojowym z.wtą 
zklem ludzi wspólnej Idei-— 
komunistów, zorganizowa
nym spośród klasy robotni
czej, pracujących chłopów 
1 pracującej Inteligencji.

Komunistyczna Partia 
Związku Radzieckiego, zor
ganizowawszy sojusz klasy 
robotniczej i chłopstwa pra
cującego. doprowadziła w 
wyniku Rewolucji Pażdzlęr- 
ntkowęj 1917 roku do •bu
lenia władzy kapitalistów 1 

obszarników, do zorganizo
wania dyktatury proletaria
tu, doAlikwidaćji kapitaliz
mu, do zniesienia wyzysku 
człowieka przez człowieka 
i zapewniła zbudowanie spo
łeczeństwa socjalistycznego.

Obecnie główne zącianla 
Komunistycznej Partit 
Związku Radzieckiego po
legają na tym. aby zbudo
wać społeczeństwo komuni
styczne w drodze stopniowe
go przechodzenia od SocJ t- 
lizmu do komunizmu, pod
nosić nieustannie material
ny 1 kulturalny poziom spo
łeczeństwa wychowywać 
członków społeczeństwa w 
duchu internacjonalizmu 1 
ustanowienia braterskiej 
więzi z masami pracujący
mi wszystkich krajów, ze 
wszech miar umacniać ak
tywną obronę Ojczyzny Ra
dzieckiej przed agresywny
mi działaniami jej u ro
gów".
Pierwszy paragraf Statutu 

W sposób niezwykle zwięzły, 
lecz głęboki w swej treści od
zwierciedla wspaniały bilans 
przebytej przez naszą partię 
drogi I określa lei główna za
dania na przyszłość.

Od przeszło pól wieku par
tia nasza kroczy na czele ru
chu rewolucyjnego, cementu
jąc nieustannie swe szeregi. 
Zjednoczona Jasnością celu. 
Jednością woli i działania, par
tia, Jak nigdy przedtem, sta
nowi dziś Jednolity bojowy so
jusz ludzi wspólnej Idei -- ko
munistów. co zostaje utrwalo
ne w proponowanym projek
cie Statutu.

Pod kierownictwem partit 
została urzeczywistniona Wiel
ka Socjalistyczna Rcwolucia 
Październikowa, która obaliła 
władzę kapitalistów 1 obszarni
ków w naszym kraju, pod Jej 
kierownictwem ukształtował 
się 1 umocnił sojusz klasy ro
botniczej 1 chłopstwa. P.irtia 
komunistyczna stworzyła pierw 
sze na śwlecle srtcjalisfyeźhó 
państwo robotników [ chłopów 
i doprowadziła do zbudowania 
społeczeństwa socjalistyczne
go. Te epokowe zdobycze zn ij 
rlują odzwierciedlenie w pierw
szym paragrafie projektu Sta
tutu.

Cała działalność partii ko
munistyczne! podporządkowa
ną Jest wielkiemu celowi — 
zbudowaniu komunizmu w na
szym kraju w drodze stworze
nia niezbędnych warunków 
wstępnych dla zasadniczego 
przejścia od ekonomiki socja
lizmu do innej, wyższej ckon >- 
miki, ekonomiki komunizmu. 
Zb udo W an ie społe czeńst w a
komunistycznego stało się 
praktycznym zadaniem naro
dów Związku Radzieckiego. 
Zadania, które wytycza partia 
komunistyczna, porywają nidzi 
radzieckich do walki o prze
kroczenie piątego planu pię
cioletniego. do nowych zwy
cięstw w budowle komunizmu.

KTO MOZĘ BYC CZŁON
KIEM PARTII

Partia Komunistyczna przy
wiązuje ogromną wagę do za
gadnień członkostwa partii, 
będącego podstawowym zagad
nieniem budownictwa partyj
nego. Wodzowie partii, Lenin 
i Stalin, wykazywali zawsze wy 
jątkową troskę o czystość sze
regów partii, podniesienie rata 
ną 1 znaczenia c?łohka partii, 
o poziom orgaplzacyjnj i zw.ir 
tość szęręgów partyjnych. Par
tia jest silna Wysoką świado
mością 1 odpowiedzialnością 
każdego komunisty za wcie
lenie w życic idei partu 1 jej 
uchwał.

Aby jeszcze wyżej podnieść, 
miąno i znaczenie członka 
partii komunistyczne) propo
nuje się, aby paragraf Statutu 
określający, kto może nvć 
członkiem partii, podać w no
wej redakcji:

„Członkiem Komunistycz
nej Partii Związku Radziec
kiego może być pracujący, 
nie wyzyskujący cudzej p’".i- 
c.y obywatel Związku Ra
dzieckiego, który uznaje pro 
gram 1 Statut partit, aktyw
nie przyczynia się do Ich 
realizacji, pracuje w Jednej 
z organizac.lt partii 1 wyko
nuję wszystkie uchwały par
tii.

Członek partii opłaca li

st alone składki członkow
skie".
W kraju naszym w wyniku 

zwycięstwa socjalistycznego 
zlikwidowane zostały klasy 
wyzyskujące, nie istnieje wy
zysk człowieka przez człowie
ka. Społeczeństwo radzieckie 
składa się z zaprzyjaźnionych 
Klas. Utrwaliła się moralno- 
polltyczna jedność narodu ra
dzieckiego.

Postanowienie Statutu, że 
członkiem partti może być każ 
dy pracujący, nic wyzyskują
cy cudzej pracy obywatel Zwią 
zku Radzieckiego, ętrwala d- 
slągnlęte zdobycze partii t od
zwierciedla zasadę, że w skład 
partii komunistycznej wchodzą 
ludzie z klasy robotniczej, pra
cującego chłopstwa i pracują
cej inteligencji.

Nowe zadania, stojące przed 
panią w budowle społeczeń
stwa komunistycznego, wyma
gają dalszego zwiększenia od
powiedzialności każdego ko
munisty za sprawę partii. Dla
tego proponowany paragraf o 
członkostwie partit głosi, że 
członkiem partii może być ten, 
kto nie tylko uznaje program 
1 Statut partii, lecz również ak 
tywnie przyczynia się do ich 
realizacji i wykonuje wszystkie 
uchwały partii.
O OBOWIĄZKACH CZŁON

KÓW PARTII
Aby jeszcze wyżej podnieść 

awangardową rolę członków 
partii w budowle komunizmu, 
należy dać w Statucie bardziej 
wyczerpujące określenie obo
wiązków członków partii 1 uzu
pełnić odnośny paragraf no
wymi punktami.

.' Proponuje się przede wszyst 
kim stwierdzić, że członek par
tii obowiązany jest ze wszech- 
mlar strzec Jedności partii, ja
ko głównego warunku siły i 
potęgi partii.

Troska u ochronę Jedności 
partii jęst naczelnym obowiąz
kiem r.muunisiy.. Dlatego bę- 
ilżie rzeczą całkowicie słusz
ną. aby wymieniani;.: obowiąz
ków członków partii rozpocząć 
od tego podstawowego wymo
gu.źródłem potęgi naszej par
tii 1 Jej wielkich zwycięstw 
zawsze była 1 będzie niewzru
szona Jedność I zwartość sze
regów partyjnych. Nie Jest rze 
czą przypadku, że wrogowie 
partii — trockistowsko-bucha- 
i Inowscy zdrajcy i renegaci 
usiłowali niejednokrotnie wy
wołać rozłam w szeregach 
partii 1 zachwiać Jc| Jedność. 
Partia nasza pod stalinowskim 
kierownictwem rozbiła do
szczętnie wszystkie próby naru 
szenia Jedności szeregów par
tyjnych przez wrogów leninlz- 
mu.

Na swój XIX Zjazd Partia 
Komunistyczna przyszła zwar
ta, Jednolita l potężna Jak ni
gdy (przedtem, ściśle zespolona 
wokół Komitetu Centralnego i 
swego genialnego Wodza j Na
uczyciela — Towarzysza Sta
lina’ (długotrwale oklaski).

W ciągu lat. które upłynę
ły od XVIII Zjazdu, partii 
wyrosła 1 zahartowała się w 
walce z trudnościami wolny i 
okresu powojennego. Cechą 
charakterystyczną minionego 
okresu Jest dalsze umocnienie 
organizacji partyjnych, rozwój 
demokracji wew nątrzpartyj- 
nej.

Jednakowoż poziom pracy 
partyjno-politycznej wciąż jesz 
eze nie nadąża za wymogami 
życia, za zadaniami wysuwa
nymi przez partię. W pracy or
ganizacji partyjnych ' istnieją 
niedociągnięcia i błędy.

Referat sprawozdawczy G. 
M. Malenkowa o pracy Komi
tetu Centralnego wskazał na 
niedociągnięcia 1 błędy w pra
cy organizacji partyjnych, na 
ujemne, a niekiedy nawet cho
robliwe zjawiska oraz nakre
ślił drogę do Ich usunięcia 1 
przezwyciężenia.

Uwagę wszystkich organiza
cji partyjnych, wszystkicli ko
munistów należy skoncentro
wać na nieugiętej walce o wy
konanie partyjnych j państwo 
wych uchwał 1 dyrektyw, któ
re ucieleśniają politykę naszej 
partii. Trzeba jak najbardziej 
zwiększać zdolność bojową 
każdej organizacji partyjne). 
Jeszcze bardziej umacniać dy
scyplinę partyjną i państwową, 

usprawniać pracę organizacyj
ną. podnosić aktywność komu
nistów w walce z ntcdociągntę. 
cłami mającym! miejsce w ży
ciu i w pracy organizacji par
tyjnych.

Dojrzała konieczność stwlar 
dżenia w Statucie, że członko
wie partii obowiązani są być 
czynnymi bojownikami o wy
konanie uchwał partyjnych.

Należy podkreślić, że Istnie
je niemało członków partii, 
których stosunek do wcielania 
w życie uchwał partyjnych jest 
formalny, bierny. Są niestety 
komuniści, którzy w słowach 
akceptują uchwały partyjne, 
a W rzeczywistości odkładają 
je do akt. wykazują obojętność 
wobec powierzonej im sprawy, 
mało przejawiają troski i ener
gii aby zapewnić pomyślno 
wykonanie postawionych za
dań. Takich pracowników nie 
przyprawia o niepokój fakt, 
że uchwały Partii i Rządu na 
powierzonym im odcinku są 
wykonywane w sposób nieza
dowalający. Nie przejmują się 
oni swą pracą, pracują bez e- 
nergli, nie wykazują inicjaty
wy i wytrwałości. Tó, co z po
wodzeniem można zrobić dzi
ałaj, tacy pracownicy odkłada
ją „na Jutro" | częstokroć ży 
wą sprawę grzebią w stosach 
papierków.

Niektórzy kierownicy orga
nizacji partyjnych w niedosta
tecznym stopniu walczą z ty
mi. których stosunek do dyrek
tyw partyjnych jest fortnalny, 
mało pracują nad wychowa
niem kadr w duchu wysokiej 
odpowiedzialności za powie
rzoną sprawę.

Formalny, bierny stosunek 
do uchwał partii |est wielkim 
złem, które partia powinna 
stanowczo zwalczać. Taki sto- 
sun; k komunistów do uchwał 
partyjnych osłabia zdolność 
bojową partii. Dlatego Jest 
rzeczą konieczną stwierdzić w 
Statucie, że formalny, bierny 
stosunek do uchwal partii Jest 
nie d.> pogodzenia j. pozosta
waniem w Jej szeregach.

Drugie zło, które występuje 
w naszej partii, polega na tym, 
że część komunistów niesłusz
nie sądzi jakoby w naszej par
tii istniały dwie dyscypliny ■ - 
jedna dla szeregowych człon
ków, druga — dla kierowni
ków.

Istnieje niemało pracowni
ków, którzy uważafa, że prawa 
nie dla nich są układane. Są
dząc w swe| zarozumiałości, 
że wszystko Im wolno, praco
wnicy tacy przekształcają po
dlegle lm przedsiębiorstwa lub 
instytucje w swój folwark, w 
którym zaprowadzają swoje 
/.porządki", swoja dyscypli
nę państwową. Nie liczą się 
oni z uchwałami organizacji 
partyjnych, ze zdaniem mas 
członkowskich. Tam. gdzie gra 
sują tacy biurokraci z legity
macją partyjną w, kieszeni, 
tam dzieją sle często rzeczy 
skandaliczne.

Rozumie się. że partia nie 
moae pogodzić się z takim 
wleikopańsktm. antypartyJnym 
pofęciem o dyscyplinie. To zło 
należy również zdecydowanie 
wykarczowywać. gdyż podważa 
ono dyscyplinę partyjną j pań
stwową i przynosi tym samym 
poważna szkodę interesom par
tii i państwa.

Interesy partit I państwa 
wymagają zwiększenia poczu
cia odpowiedzialności każdego 
komunisty za powierzoną spra
wę, bez względu na zajmowa
ne stanowisko, najściślejszego 
przestrzegania dyscypliny par
tyjnej i państwowej, która po
winna być Jednakowa dla 
wszystkich członków partit, 
niezależni- od ich zasług i zaj
mowanych przez nich stano
wisk. Należy stwierdzić w 
Statucie, że naruszenie dyscy
pliny partyjnej i państwowej 
Jest dużym złem, wyrządzają
cym szkodę partii i dlatego 
Jest nie do pogodzenia z po
zostawaniem w Je| szeregach.

TOWARZYSZE!
Partia zawsze przywiązywa

ła ogromną wagę do sprawy 
rozwoju krytyki i samokryty
ki. a w szczególności krytyki 
oddolnej, do ujawniania bra
ków w pracy oraz do walki 
z nastrojami pokazowej po
myślności 1 upajania sięs suk
cesami w pracy. Siła naszej 
partii polega na tym właśnlę, 

że nie boi się ona krytyki f 
z krytyki swych braków cżer- 
p!e energię do dalszęgp mar
szu naprzód.

Należy jednak stwierdzić. ż» 
w organlzacląch partyjnych 
dotychczas Jeszcze bywaią wy
padki niedoceniania’ krytyk! 
1 samokrytyki w życiu partii 
i państwa. Niektórzy pracęw. 
nlcy obdarzeni zaufaniem par
tii 1 wysunięci na odpowie
dzialne stanowiska nie wycią
gają dla siebie wniosków z wie 
lokrotpych wskazań partii o 
kontęcąności rozbijania kryty
ki i samokrytyki, tuszują bie
dy 1 braki, stwarzają ątmo- 
sferę pokazowej pomyślności 1 
samouśpokojenta. Krytyka i 
samokrytyka częstokroć napo
tyka na zaciekły opór zc stro
ny niektórych „farbowanych" 
komunistów.

Okazało się, żę niemało szkd 
dy wyrządzają partii komuniś
ci. którz.v bez przerwy krzyczą 
o swym oddanlu*dla partii, a 
w rzeczywistości <le dopuszcza 
Ją do krytyki od dołu, tłumią 
Ją-

Ludzie tłumiący krytykę sto 
suią najrozmaitsze formy 1 me 
tody nrzęśladowania za kryty
kę.. Zdąrzają się fakty, że zwal 
ria się z pracy’ uczciwych lu
dzi, dobrych pracowników tyl
ko za to. że występowali on! 
przeciwko niedociągnięciom, 
żę stwarza się nieznośne wa
runki ludziom krytykującym 
poszczególnych pracowników^ 
Zdarzają się również wypadki, 
że poszczególni pracownicy ną 
kierowniczych stanowiskach, 
pogróżkami zmuszają tówarzy 
szy, którzy wypowiadała slusz 
ne uwagi krytyczne, do kaja
ni się i składania zobowiązań, 
że nie będą Już krytykować 
niedociągnięć.

Należy’ Dodkreśllć, że nie
kiedy takie monstrualne zja
wiska zdarzają się pod okiem 
orgaplzacfl partyjnych, a na
wet za pobłażliwym przyzwolo
nym kfe-ow.ników organizacji 
partyjnych, którzy obowtązant 
są walczyć z naJmnlejszyTnl 
przejawami tłumienia krytyki. 
Widać to na przykładzie nie
których o-ganlzaejl partyjnych 
obwodu ręśtowskiego, gdzie 
tstrila’o niedocenianie samo
krytyki. gdzie nie «tworzę”r> 
niezbędnych warunków dla 
rozwijania krytyki od dołu. 
Doprowadziło to do teg?. że 
w poszczęgólm-ch organiza
cjach partyjnych zbiurokraty
zowani pracownicy "przęślidor
wali komunistów, którzy kry
tykowali niedociągnięcia, co 
zdarzyło się ną przykład w 
kolelowej dzielnicy Ros*owa.

Rostowskl mlertkl 1 obwodu 
wy komltęt partii, mtmo sygna 
łów, żc poszczególni kierowni
ce kolejowego komitetu dziel- 
nlcowęgo partii, związani ze 
złodziejami i łapownikami, 
prześladują komunistów uja
wniających nadużycia, nie pod 
jęły' w porę niezbędnych kro
ków 1 przestępcy przez dłu
gi okres cieszyli się bezkar
nością. Ną moęy uchwały Ko
mitatu Centralnego partii win 
ni tłumienia krytyki 1 innvch 
nadużyć zostali wykluczeni z 
partii 1 pociągnięci do odpo
wiedzialności sadowej.

Należy prowadzić jak naj
bardziej zdecydowana walką 
z tvmi, którzy hamulą m/wój 
krytyki 1 samokrytyki. Tylko 
w atmosferze wszechstronnego 
rozwoju samokrytyki 1 kry
tyki oddolnej możemy skutecz
nie przezwyciężać t usuwać 
wszystkie przeszkody na dro
dze naszego marązu do komu
nizmu.

Tbwarzysz Stalin uczy. 
samokrytyka Jęst nam potrzeb
na Jąk powiętrze. Jak woda, ż» 
bóz niej, bez samokrytyki,' na
sza partia nie mpgłaby ppsu- 
wść się naprzód, nie mogłaby 
likwidować naszych braków. 
Samokrytyka leży u najgłęb
szych podstaw naszej partit. 
Partia komuntstjw.na |ę>:t kie
rowniczą 1 organizującą siłą 
społeczeństwa radzieckiego, 
jest rządzącą partią w naszym 
kraju. Towarzysz Stalin wska
zuje. że powinniśmy u|awniać 
1 naprawiać nasze błędy. Jeśli 
chcemy posuwać się naprzód, 
że nikt poza nam! Ich nie u- 
Jawni i nie naprawi. Samokry
tyka powinna być jedną z ńa|- 
poważniejszych sił napj-.l> 
wych naszego ręzwo.tu.

(Ciąg dalszy na 6 str.)
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Praktyka wykazuje, że sa
mo tylko wyjaśnianie znacze
nia krytyki Jest niewystarcza
jące. Będzie rzeczą całkowicie 
słuszną stwierdzić w Statucie, 
że członek partii obowiązany 
jest .rozwijać samokrytykę 1 
krytykę od dołu, ujawniać bra 
ki w pracy 1 walczyć o ich 
usunięcie, walczyć przeciwko 
pokazowej pomyślności 1 upa
janiu się sukcesami w pracy. 
Należy wziąć pod ochronę Sta
tutu tych członków partii, któ
rzy krytykują niedociągnięcia 
w pracy, odgrodzić ich od 
tych, co tłumią krytykę. Ten, 
lito hamuje rozwój samok>yty 
ki. tłumi krytykę, zastępuje ją 
efekciarstwem i wychwala
niem. nie jest godny zaszczy
tnego miana członka partii.

W związku z tym należy 
stwierdzić, że wśród części ko
munistów panuje szkodliwy 
pogląd, że członkowie partii 
nie powinni komunikować kie
rowniczym organom partyjnym 
o niedociągnięciach w pra'v.

Częstokroć zdarzają się fak 
ty, że odpowiedzialni pracow
nicy przeszkadzają komuni
stom w ujawnianiu wobec kie
rowniczych organów partyj
nych niepomyślnego stanu rze
czy na tej podstawie, iż prze
szkadza im to rzekomo w pra
cy. Są Jeszcze wśród praco
wników na kierowniczych sta
nowiskach dygnitarze 1 biuro
kraci. którzy uważają, że do
łowi pracownicy nie mają pra 
wa 1 nie powinni komuniko
wać wyższym instancjom o 
n'edociagnięciach w pracy. Po 
szczególni kierownicy uciekają 
się nawet do prześladowania 
ludzi, którzy komunikują kie
rowniczym instancjom partyl- 
nym. Komitetowi Centralnemu 
Partii o niedociągnięciach w 
pracy. Jest rzeczą jasną, ż? 
partia obowiązana Jest podjąć 
bezlitosną walkę przeciwko 
tego rodzaju dygnitarzom.

Obecnie Sthtut stwierdza, 
że członek partii ma prawo 
zwracać się z każdym oświad
czeniem do każdej instancji 
partyjnej aż do Komitetu Cen 
tralnego włącznie. Jak .widać, 
jest to niewystarczające. W 
Statucie należy wskazać, że 
członek partii nie, tylko ma pra 
wo, lecz jest również obowią
zany komunikować kierowni
czym organom partyjnym aż 
do Komitetu Centralnego włącz, 
nie o niedociągnięciach w pra 
cy. bez względu na osobę, a 
w stosunku do tych, którzy 
przeszkadzają członkowi par
tii w wykonywaniu tego obo
wiązku. należy w Statucie 
stwierdzić, że tego rodzaju o- 
soby powinny ponieść surową 
karę, Jako winne naruszania 
woli partii.

Wielkim złem są również 
rozpowszechnione wśród częś
ci komunistów fakty ukrywa
nia prawdy przed partią, nie
szczerego I nieuczciwego za
chowywania się w stosunku do 
partii.

Niektórzy pracownicy, Jak 
o tym świadczą fakty, ujaw
nione przez Komitet Centralny 
i rząd, usiłują uprawiać kręta
ctwa wobec partii i państwa, 
wkraczają na drogę oszustwa, 
zatajania przed państwem zaso 
bów materialnych, które znaj
dują się w ich rozporządze
niu. Świadczy to, że nie została 
Jeszcze do końca wykorzeniona 
antypaństwowa praktyka pole
gająca na tym. że ciasne in
teresy resortowe stawia się po
nad Interesy państwa, Interesy 
partit.

Poszczególni pracownicy u- 
slłują sytuacje przedstawić w 
różowym świetle, sypią pia
skiem w oczy; naciągają spra 
wozdania o wykonaniu pijano.

Bywaią kierownicy, którzy 
naruszała lub obchodzą usta
wy radzieckie 1 dają produk
cje nieskompletowaną. niskiej 
lakości, podsuwają Ją Jako pro 
tiukcję pierwszego gatunku, 
wyrządzając tym samym wiel
ką szkodę państwu i interesom 
konsumentów.

Jest rzeczą Jasno, że partia 
nie może tolerować w swoich 
szeregach oszustów, albowiem 
ludzie takiego pokroju swymi 
przestępczymi czynami podwa
żają zaufanie do partit, wno
szą moralny rozkład do szere
gów komunistów. Nie na próż
no lud mawia, że kłamca nie 
może bvć przyjacielem. Nale
ży ujawniać, demaskować 1 
surowo karać oszustów', uwal

niać się od nich. Organizacje 
partyjne obowiązane są Jedno
cześnie wychowywać komuni
stów w duchu sżczeroścl 1 ucz
ciwości, w duchu ścisłego 
przestrzegania Interesów par
tii 1 państwa.

Uwzględniając powyższe, 
proponuje się stwierdzić w 
Statucie, że członek partii obo 
wiązany Jest być szczerym i 
uczciwym wobec partii, nie do
puszczać do zatajania i-wypa
czania prawdy oraz, że nle- 
szczerość komunisty wobec par 
tli i oszukiwanie partii jest 
najcięższym złem I Jest nie do 
pogodzenia z pozostawaniem 
w szeregach partii.

Należy również uwzględnić 
w Statucie, że członek partit 
obowiązany Jest przestrzegać 
tajemnicy partyjnej i państwo
wej. okazywać czujność poli
tyczną, że rozgłaszanie tajem 
picy partyjnej 1 państwowej 
fest przestępstwem wobec par
tii i nie da się pogodzić z po
zostawaniem w jej szeregach.

Konieczność takiego uzupeł
nienia podyktowana jest tym, 
ż® wśród komunistów dość sze
roko rozpowszechnione są 
przejawy politycznej niefraso
bliwości 1 gapiostwa. Wielu 
pracowników, upajając się suk
cesami gospodarczymi, zapo
mina o wskazaniu partii, że 
konieczne Jest Jak najdalej 
idące zaostrzenie czujności. 
Trzeba zawsze pamiętać o "oto
czeniu kapitalistycznym, o 
tym, że wrogowie soclallslycz 
nego państwa usiłowali 1 będą 
usiłowali nasyłać do naszego 
kraju swoich agentów dla u- 
prąwlania roboty dywersyjnej.

Dążąc do osiągnięcia swych 
nikczemnych celów, wrogie ele 
menty starają się przedostać 
na rozmaite stanowiska w or
ganizacjach partyjnych, pań 
stwowych 1 gospodarczych o- 
raz wykorzystać ludzi niefraso
bliwych. gadatliwych, nie u- 
mtejących przestrzegać tajem
nicy partyjnej 1 państwowej.

Organizacje partyjne powln 
ny zdecydowanie położyć kres 
przejawom niefrasobliwości no 
litycznej, wychowywać komu
nistów w duchu jak najściślej
szego przestrzegania tajemni
cy partyjnej i państwowej. 
Wielka czujność polityczna 
komunistów, nieubłagana wal
ka z wszelkimi knowaniami 
wrogich elementów Jest waż
nym warunkiem dalszego umo
cnienia naszej partii i państwa 
radzieckiego.. Każdy komuni
sta powinien pamiętać, że 
czujność Jest nieodzowna na 
każdym odcinku 1 w każdej 
sytuacji.

Decydującym warunkiem 
pomyślnego wykonania zadań 
politycznych 1 gospodarczych 
jest prawidłowy dobór, roz
mieszczenie 1 wychowanie kadr 
na wszystkich odcinkach bu
downictwa partyjnego 1 pań
stwowego. W rezultacie pra
cy dokonanej przez partie, 
skład kadr kierowniczych 
znacznie się polepszył. Było
by Jednak błędem sądzić, że 
w tej ważnej dziedzinie nie 
ma niedociągnięć. Należy przy 
znać, że w wielu organiza
cjach partyjnych, radzieckich 
1 gospodarczych wielkim ziem 
jest wadliwe podejście do do
boru kadr, gdy dobór ten na
stępuje nie według kryteriów 
fachowych 1 politycznych, lecz 
na podstawie kumoterstwa, 
sympatii osobistej, ziomko- 
stwa lub pokrewieństwa.

Tam. gdzie zbiera się zgra
na rodzinka przyjaciół, kre
wnych. z'omków — tworzy *'ę 
nieuchronnie zaciszne bagien
ko, dążność do wzajemnego u- 
krywania braków, powsiaje 
wzaiemna poręka.

Zdarzają się fakty, że kie
rownicy poszczególnych m-ga- 
nlzacjl i resortów, w imię fr.tnl 
lljncch i przyjacielskich sto
sunków, blora w obronę nieu
dolnych pracowników i prze
noszą ich z mleisca na miejsce 
ze szkoda dla sprawy. Poszczę 
gólnl kierownicy zachowują 
sle w snosób urągający wśzel 
kim zasadom, w^da^c doda
tnie pochwalne charakterysty
ki osobom, które nie wywiązały 
się ze swych zadań 1 zostały 
usunięte z zalmowanych stano
wisk, przyc?vnlaląc się przez 
to do powierzania lm Innej 
odnowledzlalnel pracy.

Łamanie partyjnych zasad 
doboru kadr prowadzi do za
śmiecenia anaratu poszczegól
nych przedsiębiorstw i Instytu

cji marnymi pracownikami, o- 
szustaml 1 niebieskimi ptaka
mi, stwarza grunt sprzyjający 
wszelkiego rodzaju naduży
ciom,. Niektórzy kierownicy 
organizacji, zamiast ściśle 
przestrzegać wymagań partii 
w sprawie właściwego doboru 
kadr według kwalifikacji poli
tycznych 1 fachowych, dążą do 
otaczania się fagasami, lizu
sami, miernotami, a pracowni
ków uczciwych, którym spra
wa leży na sercu, którzy wal
czą z brakami — rugują.

Jasne, że taki dobór pra
cowników nie ma nic wspól
nego z zasadami ustalonymi 
przez naszą partię 1 wyrządza 
jej szkodę.

Zadanie polega na tym, aby 
podnieść na wyższy poziom 
pracę w dziedzinie doboru 
kadr we wszystkich ogniwach 
aparatu partyjnego, państwo
wego i gospodarczego, zwięk
szyć odpowiedzialność kierow
ników przedsiębiorstw, organi
zacji I instytucji za właściwy 
dobór pracowników'. / ,

W Statucie należy wskazać, 
że członkowie partii obowią
zani są nieugięcie realizować 
wskazania partii 0 właściwym 
doborze kadr według leli kwa
lifikacji politycznych 1 facho
wych. oraz stwierdzić, że na
ruszenie tych wskazań, kiero
wanie się przy doborze pra
cowników kumoterstwem, sym
patią osobistą, ziomkostwem 
lid) pokrewieństwem Jest nie 
do pogodzenia z pozostawa- 
W'aniem w partii.

Włączenie do Statutu partii 
tych nowych punktów o obo- 
wdązkach członków partii od
zwierciedla wzrost dojrzałości 
politycznej 1 aktywności konfu- 
nlstów, świadczy o szerokim 
rozwoju demokracji wewnątrz
partyjnej. stanowiącej specy
ficzną cechę rozwoju naszej 
partii. Uzupełnienia te zmie
rzają do dalszego zwiększenia 
Inicjatywy mas partyjnych. 
Wzmogą one aktywność komu
nistów i będą wrnżnym środ
kiem podniesienia na wyższy 
poziom całej organizacyjne! 
1 politycznej pracy organiza
cji partyjnych w ten sposób, 
ażeby siły oraz środki materiał 
ne i moralne, będące w rękach 
partii 1 państwa. wykorzys‘a- 
ne zostały jak najskuteczniej 
do przyspieszenia tempa mar
szu naszego kraju do komu
nizmu. 1

Trzeba następnie omówić U- 
zupełnienia. dotyczące trybu 
rozpatrywania spraw wydala
nia komunistów z partii, jeśli 
sa oni członkami wybieralnych 
kierowniczych instancji partyj 
nych. Proponuje się ustalenie, 
że podstawowa organizacja 
partyjna nie może podejmo
wać uchwały w sprawie wyda
lenia z partii komunisty, jeśli 
Jest on członkiem KC Komu
nistycznej Partii Związku Ra
dzieckiego, KC Komunistycz
ne! Partii Republiki Związko
wej. komitetu krajowego, ob
wodowego, okręgowego, miej
skiego lub rejonowego.

O wydaleniu członka KC 
KonTUnistyczneJ Partii Repu
bliki Związkowej, komitetu 
krajowego, obwodowego, okrę 
gowego, miejskiego lub rejo
nowego ze sk>adu komitetu 
partyjnego lub z szeregów 
partii, powinno decydować ple 
num odnośnego kom.itetu. Je 111 
większością dwóch trzecich gło 
sów uzna to za konieczne.

Proponuje się stwierdzenie 
w Statucie, że o wydaleniu 
członka KC Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego 
ze składu KC lub szeregów 
partii decyduje zjazd partii 
lub w okresie między zjazda
mi — plenum KC Komunisty
cznej Partii Związku Radzie
ckiego większością dwóch trze
cich głosów członków plenum 
KC. Na miejsce wydaloneco 
z KC wchodzi automatycznie 
zastępca członka KC w trybie 
ustalonym przez zjazd partii 
przy wyborach zastępców 
członków KC.

Uzupełnienia te dowodzą, 
że zwiększona zostaje odpowie
dzialność członków parlil wy
branych do kierowniczych in
stancji partyjnych zarówno 
przed komunistami, którzy 
ich wybierali, Jak 1 przed od
nośnymi komitetami partyj
nymi.

Organizacje partyjne sto
sują jako karę partyjną prze
niesienie poszczególnych 

członków partii w poczet kan
dydatów, ale kara ta nie Jest 
ustalona statutowo. Proponuje 
się stwierdzenie w Statucie, że 
w wypadkach koniecznych or
ganizacje partyjne mogą zasto
sować Jako karę partyjną prze 
niesienie członka partii w po
czet kandydatów na okres do 
Jednego roku.
O PRAWACH CZŁONKÓW 

PARTII
Partha nasza zawsze przy

wiązywała 1 przywiązuje wiel
ką wagę do konsekwentnego 
wcielania w życie demokracji 
wewnątrzpartyjnej. W tym ży
ciu wewnętrznym Komunlstycz 
na Partia skrupulatnie łączy 
zasadę centralizacji z zasadą 
obieralności wszystkich kiero
wniczych organów partyjnych, 
z ich obowiązkiem składania 
snrawozdań 1 z Ich usuwalnoś- 
clą.

W obecnym Statucie w 
pierwszym punkcie paragrafu 
o prawach członków partii 
stwierdza się, że członek par
tii ma prawo brać udział w 
swobodnym j rzeczowym oma
wianiu na zebraniach partyj
nych lub w prasie partyjnej 
praktycznych zagadnień poli
tyki partyjnej.

Sprecyzowanie w Statucie 
praw członków partii do swo
bodnego 1 rzeczowego oma
wiania zagadnień polityki par
tyjnej jest nieodłącznym pra
wem każdego członka part’1, 
wypływającym z demokracji 
wewnątrzpartyjnej. W związku 
z tym należy powiedzieć^ że 
wspomniane sformułowanie 
zwęża nieco I nieściśle określa 
prawa członków partii, ograni
czając Je do udziału w oma
wianiu praktycznych zaga
dnień polityki partyjnej. Wo
bec tego proponuje się sformu
łować paragraf statutu o pra
wach członków partii w nastę
pującej redakcji:

„Członek partii ma pra
wo:

a) brać udział w swodo- 
dnym i rzeczowym oma
wianiu na zebraniach par
tyjnych lub w prasie par
tyjnej zagadnień polityki 
partyjnej;

b) krytykować na partyj
nych zebraniach każdego 
działacza partyjnego;

c) wybierać i być wybie
ranym do władz partyjnych;

d) żądać swego osobiste
go udziału we wszystkich 
wypadkach, kiedy zapada 
uchwala dotycząca jego 
działalności lub postępowa
nia:
e) zwracać się z każdą spra 
wą 1 oświadczeniem do każ
dej instancji partyjnej aż 
do KC Komunistycznej Par
tii Związku Radzieckiego'', 
O KANDYDATACH NA

CZŁONKÓW PARTII

Zatrzymam się obecnie nad 
uzupełnieniami do rozdziału 
Statutu o kandydatach na człon 
ków partii.

Zgodnie ze Statutem, wszy
stkie osoby pragnące wstąpić 
do partii przechodzą okres kan 
dydowanla niezbędny po to. 
by kandydat zapoznał się z 
programem, Statutem, taktyką 
partii oraz aby organizacja par 
tylna miała możność spraw
dzenia walorów osobistych kan 
dydata.

Wiele organizacji partyj
nych w niezadowalającym 
stopniu czyni zadość tym wy
maganiom. niedostatecznie po
maga kandydatom w przygo
towaniu się do wstąpienia w 
poczet członków partii i nie 
zajmuje się sprawdzaniem leli 
walorów osobistych. Wskutek 
tego okres kandydowania 
przekształca się częstokroć w 
czczą formalność 1 dla znacz
nej części kandydatów prze
dłuża się na szereg lat.

W niektórych organizacjach 
partyjnych zapomina się o kan 
dydatach partii, nie wciąga się 
ićh do aktywnego życia spo
łeczno-politycznego, pozosta
wia się kandydatów samym so 
bie i faktycznie zrzuca się z 
siebie odpowiedzialność za ich 
wychowanie.

Wśród kandydatów z prze
kroczonym okresem kandydo
wania Jest niemało towarzyszy, 
którzy dobrze pracują w 
przedsiębiorstwach, w kołcho
zach 1 instytucjach, którzy u- 
czestnlczą w życiu społecz

nym, blorą udział w kółkach 
studiujących historię partii 1 
1 podnoszą swój poziom Ideo
logiczny. Wskutek tego Jed
nak, że organizacje partyjne 
nie zwracają uwagi na tych 
ludzi, pozostają oni kandyda
tami przez długi czas.

Z drugiej strony jest nie
mało przykładów, że organi
zacje partyjne, chociaż doszły 
do przekonania, iż. dany kan
dydat ze względu na swe ce
chy osobiste nie może być 
przyjęty w poczet członków 
partii, to jednak nie podejmu
ją decyzji w Jego sprawie.

Partia nie może się pogo
dzić z tymi niedociągnięciami. 
Należy polepszyć pracę orga
nizacji partyjnych z kandyda
tami, jak również zwiększyć 
odpowiedzialność samych kan
dydatów za odbywanie okresu 
kandydowania, w ten spo
sób. aby ten okres był dla 
wstępującego w szeregi partii 
szkolą partyjnego wychowania 
i hartu.

W związku z tym w rozdzla 
le Statutu „Kandydaci na 
członków partii" należy stwier 
dzlć, że organizacja partyjna 
obowiązana jest pomagać kan
dydatom w przygotowaniu się 
do wstąpienia w poczet człon
ków partii. Po upływie okre
su kandydowania organizacja 
partyjna powinna rozpatrzyć 
sprawę kandydata na zebraniu 
partyjnym. Jeśli kandydat na 
członka partii nie mógł dosta 
tecznie wykazać swych walo
rów z przyczyn, które organi
zacja partyjna uzna za uspra
wiedliwione. podstawowa orga 
nlzacja partyjna może mu prze 
dłużyć okres kandydowania 
nie dłużej niż na jeden rok. 
W wypadkach zaś. gdy w 
okresie kandydowania okazało 
się, że kandydat ze względu 
na swe cechy osobiste nie za
sługuje na przyjęcia w poczet 
członków partii, organizacja 
partyjna podejmuje uchwałę 
o wydaleniu go z szeregów 
kandydatów partii.

Takie uzupełnienie przyczy 
ni się do polepszenia pracy z 
kandydatami.

O NAJWYŻSZYCH 
WŁADZACH PARTII

Przechodzę do zagadnień 
dotyczących najwyższych 
władz partii.
O TERMINACH ZWOŁYWA
NIA ZJAZDÓW PARTII I 
POSIEDZEŃ PLENARNYCH 
KOMITETU CENTRALNEGO 

PARTII
Jest rzeczą celową ustalenie 

następuących terminów zwoły
wania Zjazdów partit i posie
dzeń plenarnych Komitetu Cen 
tralnego: Zjazdy zwyczajne 
proponuje się zwoływać przy
najmniej raz na cztery lata, 
a posiedzenia plenarne Komi
tetu Centralnego — co naj
mniej raz na sześć miesięcy. 
O WSZECHZWIĄZKOWYCH 
KONFERENCJACH PARTYJ

NYCH
Do proponowanego Statutu 

nie włączono postanowień o 
Wszechzwiązkowych Konferen 
ćjach Partyjnych.

W obecnych warunkach nie 
ma potrzeby zwoływania 
Wszechzwiązkowych Konfe
rencji Partyjnych, ponieważ 
pilne kwestie polityki partyj
nej mogą być omawiane na 
Zjazdach partii 1 na posiedze
niach plenarnych Komitetu 
Centralnego.
O PRZEKSZTAŁCENIU BIU
RA POLITYCZNEGO W PRE
ZYDIUM KOMITETU CEN

TRALNEGO PARTII
W projekcie zmienionego 

Statutu proponuje się prze
kształcenie Biura Polityczne
go w Prezydium Komitetu 
Centralnego partii, organizo
wane dla kierowania pracą 
KC w okresie między posie
dzeniami plenarnymi.

Takie przekształcenie Jest 
celowe z tego względu, że na
zwa „Prezydium" odpowiada 
bardziej tyin funkcjom, które 
faktycznie pełni obecnie Biu
ro Polityczne.

Jeśli chodzi o bieżącą pracę 
organizacyjną Komitetu Cen
tralnego — to, Jak wykazała 
praktyka, celowe Jest skoncen
trować tę pracę w jednym or
ganie — Sekretariacie, 1 nie 
tworzyć w związku z tym w

przyszłości Biura OrganlzaJ 
cyjnego KC.
O REORGANIZACJI KOMI
SJI KONTROLI PARTYJNEJ 
W KOMITET KONTROLI 
PARTYJNEJ PRZY KOMITE
CIE CENTRALNYM PARTII

W Statucie uchwalonym na 
XVIII Zjeździe powierzono 
Komisji Kontroli Partyjnej 
następujące zadania: kontrolo
wać wykonanie uchwal partii 
i KC WKP(b) przez organiza
cje partyjne oraz organy ra
dzieckie i gospodarcze, kontro
lować pracę terenowych orga- 
nizacji partyjnych, pociągać do 
odpowiedzialności winnych 
naruszenia programu. Statutu 
partii, dyscypliny partyjnej.

Kontrola nad wykonaniem 
uchwał partii i sprawdzanie 
pracy terenowych organizacji 
partyjnych Jest ześrodkowana 
w Komitecie Centralnym, po
nieważ kontrola 1 sprawdzanie 
stanowi integralną i ogromnie 
ważną część kierownictwa par 
tyjnego. Trzeba zwiększyć ro
lę organów kontroli partyjnej 
w dziedzinie walki z narusza
niem dyscypliny partyjnej 1 z 
niezadowalającym wykonywa
niem przez komunistów swoich 
obowiązków. Wobec tego ce
lowe jest zreorganizowanie 
Komisji Kontroli Partyjnej w 
Komitet Kontroli Partyjnej 
przy Komitecie Centralnym 
partii. Należy również utwo
rzyć w republikach, krajach 1 
obwodach Instytucję pełno
mocników Komitetu Kontroli 
Partyjnej, niezależnych od te 
renowych władz partyjnych.

Komitetowi Kontroli Partyj 
nej należy powierzyć kontrolo 
wanie przestrzegania dyscypll 
ny partyjnej przez członków 
1 kandydatów partii, pociąga
nie do odpowiedzialności ko
munistów winnych naruszenia 
programu i Statutu partii, dy
scypliny’ partyjnej 1 państwo
wej oraz winnych naruszenia 
moralności partyjnej — wkra
czających na drogę oszukiwa
nia partii, nieuczciwych 1 nie
szczerych wobec partii, 
oszczerców, biurokratów, win
nych niemoralnego trybu życia 
i Innych wykroczeń.

Proponuje się również po-’ 
wierzenie Komitetowi Kontroli 
Partyjnej rozpatrywanie od
wołań od uchwal terenowych 
władz partyjnych w sprawie 
wydalenia z partii 1 kar par
tyjnych. .
O SPRECYZOWANIU W 
STATUCIE' ZADAŃ TERĘ- 
NOWYCH ORGANIZACJI 

PARTYJNYCH
TOWARZYSZE! Okres, Ja- 

ki upłynął od XVIII Zjazdu* 
cechuje dalsze umocnienie te
renowych organizacji partyj
nych, podniesienie na wyższy 
poziom całej ich działalności.

Pomyślne wykonanie no' 
wych zadań w dziedzinie bu
dowy społeczeństwa komuni
stycznego związane Jest nie' 
rozerwalnie z dalszym podnoJ 
szeniem poziomu całej pracy 
organizacyjno-partyjnej i po
litycznej, z umacnianiem har
tu ideologicznego, ze sprawą 
jeszcze lepszego teoretycznego 
uzbrajania członków partii 1 
wychowywania mas pracują
cych w duchu wysokiej świa
domości komunistycznej.

Biorąc pod uwagę rosnąca 
wymagania wobec terenowych 
organizacji partyjnych oraz 
uwzględniając fakt, że Ich za 
dania 1 funkcje, jak wykazała 
praktyka, nie znajdują w obo 
wiązującym Statucie pełnego 
odbicia, należy wprowadzić 
niezbędne uzupełnienia do od
nośnych paragrafów Statutu.

Przede wszystkim należy 
stwierdzić w Statucie, że KC 
komunistycznych partii repu
blik związkowych, komitety 
krajowe, obwodowe, okręgo
we, miejskie I rejonowe partii 
zapewniają nieugięte wykona
nie dyrektyw partii i nadają 
kierunek działalności tereno
wych organizacji radzieckich 
i społecznych za pośrednic
twem istniejących w nich grup 
partyjnych. .

Wcielenie w życie uchwal 
partii 1 jej dyrektyw było ,1 
jest naczelnym obowiązkiem 
organizacji partyjnych, podsta 
wą Ich działalności. Trzeba, 
aby zadania te były odzwier
ciedlone w Statucie nartll. z 

(Ciąg dalszy na 7 str.)
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Należy dalej odzwierciedlić 
w Statucie zadania organizacji 
partyjnych w dziedzinie rozwt 
lania partyjnej krytyki 1 samo 
krytyki oraz wychowywania 
komunistów w duchu nleprze 
Jednanego stosunku do niedo
ciągnięć w pracy partii i pań 
stwa.

Partia nakłada na każdego 
komunistę obowiązek rozwija
nia samokrytyki i krytyki od
dolnej, ujawniania niedociąg
nięć w pracy i walki o ich 
usunięcie. Stawia to wobec 
organizacji partyjnych Jeszcze 
wyższe wymagał i. Podobnie 
Jak w każdej sprawie, tak rów 
nież w rozwoju krytyki nie 
może być żywiołowości. Orga 
nlzacje partyjne obowiązane są 
kierować rosnącą aktywnością 
komunistów, wychowywać 
członków partii tak, aby wal
czyli nieprzejednanie o usu
nięcie niedociągnięć 1 w ten 
sposób doprowadzali do 
wszechstronnego usprawnienia 
pracy wszystkich naszych or
ganizacji partyjnych, państwo 
wych, gospodarczych 1 spo
łecznych.

Określenie tych zadań w 
Statucie wynika z konieczno
ści zerwania z niedocenianiem 
krytyki 1 samokrytyki, które 
stanowią najważniejszy środek 
rozwoju demokracji wewnątrz
partyjnej, umocnienia więzi or 
ganizacjl partyjnych z masa
mi. Poważne miejsce w życiu 
organizacji partyjnych zajmuje 
praca w dziedzinie komunisty
cznego wychowania mas praca 
Jących i marksistowsko-leni
nowskiego szkolenia członków 
partii.

’ Zadanie Jakie stoi przed or 
ganlzacjami partyjnymi pole
ga na tym, aby zapewnić zde
cydowane podniesienie pozio
mu całej pracy ideologicznej, 
systematycznie podnosić na 
wyższy szczebel 1 doskonalić 
Ideowo - polityczne szkolenie 

kadr wszystkich ogniw aparatu 
partyjnego 1 państwowego. 
Jest to tym bardziej konieczne, 
że wiele organizacji partyj
nych nie docenia pracy ideolo
gicznej, a propaganda 
marksizmu-lenlnlzmu zorgani
zowana jest wciąż Jeszcze w 
sposób niezadowalający.

Należy możliwie szybko po
łożyć kres niedocenianiu pra
cy Ideologicznej. Należy 
stwierdzić w Statucie, że zada
niem terenowych organizacji 
partyjnych jest kierowanie 
sprawą studiowania marksl- 
zmu-leninizmu przez członków 
1 kandydatów partii oraz kon
trola opanowania przez nich 
minimum wiadomości z zakre
su marksizmu-lenlnizmu, orga
nizacja pracy nad komunlstycz 
nvm wychowaniem mas pracu
jących.

Dalej w projekcie Statutu 
proponuje się .uwzględnić, że 
w komitetach obwodowych 1 
krajowych partii, w KC komu
nistycznych partii republik 
związkowych tworzy się sekre 
tariaty w Interesie operatyw- 
nlejszego rozpatrywania za
gadnień bieżących 1 lepszej or 
ganizacji kontroli wykonania. 
Aby nie dopuszczać do zastę
powania egzekutyw przez se
kretariaty. należy zmniejszyć 
liczbę sekretarzy do trzech i 
zobowiązać sekretariaty do za
wiadamiania o powziętych 
przez nie uchwałach odpowie
dniej egzekutywy, komitetu 
obwodowego, komitetu krajo
wego, KC Komunistycznej Par 
tli Republiki Związkowej.

Proponuje się również 
stwierdzić w Statucie, że ko
mitet krajowy 1 KC Komuni
stycznej Partii Republiki 
Związkowej systematycznie In
formują Komitet Centralny 1 w 
ustalonych terminach przed
kładają KC sprawozdanie ze 
swej dżialalnoścl. Jest to ko
nieczne w celu usunięcia w 
porę niedociągnięć w pracy 
terenowych organizacji partyj
nych, Jak również w tym celu. 

aby zapewnić uwzględnienie 
pozytywnych doświadczeń w 
ich pracy.
O TERMINACH ZWOŁYWA 
NIA PLENARNYCH POSIE
DZEŃ TERENOWYCH OR

GANIZACJI PARTII
Zaleca się ustalenie nastę

pujących terminów zwoływa
nia plenarnych posiedzeń ko
mitetów terenowych organiza
cji partii: Plenum KC Komu
nistycznej Partii Republiki 
Związkowej, komitetu krajowe
go. komitetu obwodowego par
tii zwołuje się co najmniej raz. 
na dwa miesiące; plenum ko
mitetu okręgowego partii — 
co najmniej raz na półtora mte 
śląca; plenum komitetu miej
skiego i rejonowego partii — 
co najmniej raz. na miesiąc.

Ustalenie wymienionych wy 
żej terminów zwoływania ple
narnych posiedzeń spowodowa 
ne Jest koniecznością zbliżenia 
kierownictwa terenowych or
ganów partyjnych do życia or 
ganizacjl partyjnych. Zwię
kszy to rolę 1 aktywność człon 
ków komitetów partyjnych w 
rozwiązywaniu zadań stojących 
przed organizacjami partyjny
mi przyczyni się do dalszego 
rozwoju demokracji wewnątrz
partyjnej, do rozwijania samo
krytyki 1 krytyki od dołu oraz 
do wzmożenia kontroli wyko
nania dyrektyw partii I uchwal 
terenowych organizacji partyj
nych.

Takie są zasadnicze zmiany 
1 uzupełnienia do Statutu par
tii komunistycznej, które Ko
mitet Centralny wnosi pod 
obrady niniejszego Zjazdu.

Projekt zmienionego Statu
tu był szeroko omawiany w 
podstawowych organizacjach 
partyjnych, na konferencjach, 
na zjazdach komunistycznych 
partii republik związkowych.

Dyskusja toczyła się wszę
dzie w atmosferze ogromnej 
aktywności mas partyjnych i 

całkowitej wolności krytyki. 
Projekt zmienionego Statutu 
powitany został z głębokim za
dowoleniem 1 Jest Jednomy
ślnie aprobowany przez wszy
stkich komunistów, przez wszy
stkie organizacje partyjne.

Szeroka dyskusja nad pro
jektem Statutu. zgłoszone 
przy tym uwagi, poprawki i 
uzupełnienia świadczą że wszy 
scy komuniści ożywieni są 
wielką troską o dalsze umoc
nienie partii 1 zwiększenie jej 
zdolności bojowej.

Wprowadzenie do Statutu 
partii zaproponowanych przez 
Komitet Centralny \ zmian 1 

1 uzupełnień przyczyni się do 
podniesienia poziomu pracy 
organizacyjnej we wszystkich 
organizacjach partyjnych 1 
w partii Jako całość.

TOWARZYSZE!
Nasza komunistyczna par

tia przebyła chlubną drogę 
walki 1 zwycięstwa. Pod Jaj 
kierownictwem narody Związ
ku Radzieckiego zbudowały 
społeczeństwo socjalistyczne 1 
swymi epokowymi zwycię
stwami dokumentują przed 
całym światem wyższość socja
listycznego systemu go
spodarki nad kapitalistycz
nym. wywierając ogromny 
wpływ na umocnienie obozu 
pokoju, demokracji 1 socjaliz
mu. na zespolenie wszystkich 
narodów miłujących pokól 
przeciwko podżegaczom do no 
wej wojny.

Swą ofiarną pracą w służ
bie ojczyzny partia nasza zdo
była bezgraniczne zaufanie, 
miłość 1 przywiązanie narodu 
radzieckiego. Siła naszej 
partii tkwi w Jej nierozer
walne! więzi z najszerszymi 
masami pracującymi. Z tego 
ożywczego źródła partia czer 
ple energię do nowych zwy
cięstw. Wyrazem głębokiej wlę 
zl partit z'masami 1 bezgra
nicznego zaufania do polityki 1 
kierownictwa partii Jest ro
snąca wciąż polityczna 1 zawo 

dowa aktywność robotników, 
chłopów i inteligencji naszego 
kraju.

Z ogromną energią realizu
ją ludzie radzieccy gigantycz
ne plany dalszego rozwoju 
przemysłu, rolnictwa soclall- 
stycznego, nauki 1 kultury 
suołeczeństwa radzieckiego. 
W całym naszym nlezmier-o- 
nym kraju wre gigantyczna, 
twórcza praca, wznocl się no
we fabryki, potężne elektrow
nie. huduje się nowe kanały 
1 systemy Irygacyjne. Coraz 
większego rozmachu nabiera
ją prace nad przeobrażeniem 
przyrody.

Nasze państwo socjalistycz
ne, które z honorem wstrzy
mało wszystkie próby, stało 
się jeszcze trwalsze 1 potężniej 
sze. Jeszcze hardziej okrzepła 
moralno - polityczna Jedność 
społeczeństwa radzieckiego 1 
przyjaźń narodów Związku Ra 
dzieckiego.

Partia Komunistyczna mo
bilizuje swoje siły i zagrzewa 
milionowe masy robotników, 
chłopów 1 inteligencji do wy
konania Jeszcze wspanial
szych planów budownictwa go 
spodarczego 1 kulturalnego. 
XIX Zjazd Partii Komuni
stycznej po wysłuchaniu 1 prze 
dyskutowaniu referatu sprawo
zdawczego sekretarza KC 
WKP(b) G. M. Malenkowa o 
pracy KC WKP(b)), Jedno
myślnie zaaprobował linię po 
lityczną 1 praktyczną działal
ność Komitetu Centralnego 
Partii. i

XIX Zjazd naszej partii u- 
zbraja partię 1 naród radziec
ki w gigantyczny program 
prac nad budową społeczeń
stwa komunistycznego. Zada
nia postawione przez Zjazd 
partii otwierają szerokie per
spektywy nowego, potężnego 
rozwoju ekonomiki I kultury, 
znacznego wzrostu dobrobytu 
narodu radzieckiego. Wyko
nanie tych zadań będzie wici-1 

kim krokiem na drodze stop
niowego przechodzenia nasze
go kraju od socjalizmu do ko
munizmu.

Pomyślne rozwiązanie posta 
wlonych zadań będzie wy
magało wiele sił 1 energii. To
warzysz Stalin uczy, że zwy- 
c'ęstwo nie przychodzi samo, 
że trzeba je zdobyć w upor
czywej walce, drogą przezwy
ciężenia przeszkód 1 trudności, 
które napotykamy na naszej 
drodze. Partia Jeszcze bar
dziej zespala swe szeregi. Jesz 
cze wyżej podnosi miano 1 
znaczenie członka partii, rolę 
1 odpowiedzialność każdego 
komunisty, każdej organizacji 
partyjnej w walce o sprawę 
partii, o sprawę komunizmu.

Statut partii, który Zjazd 
uchwala, to dokument o o- 
gromnej sile organizującej 1 
mobilizującej. Będzie on do
niosłym środkiem podniesie
nia wychowania Ideologiczne
go komunistów, kadr partii 1 
państwa w duchu lenlnlzmu, 
dalszego rozwijania demokra
cji wewnątrzpartyjnej, krytyki 
1 samokrytyki. Statut podnie
sie na nowy, wyższy pozlcm 
pracę organizacyjną partii.

Uzbrojona w zwycięską 
naukę markslzmu-leninlzmu, 
Komunistyczna Partia Jeszcze 
ściślej zespala milionowe ma
sy pracujące naszego kraju 
pod wielkim sztandarem 
Lenina — Stalina.

(Burzliwe oklaski).
Niech żyje potężna Komu

nistyczna Partia zdecydowa. 
nie prowadząca naród radzlec. 
ki do nowych zwycięstw, do 
triumfu komunizmu! (długo
trwałe oklaski).

Niech żyje genialny Wóda 
partii i narodu, twórca I orga
nizator wszystkich naszych 
7wvcięstw — Towarzysz 
Stalin; (burzliwe, długo nie 
milknące oklaski, przechodzą- 
:ę w owację; wszyscy wslalą).

Między XVIII 1 XIX ZJaz. 
dem WKP(b) dwa fakty 

zajęły szczególne miejsce w 
dziejach świata. Jednym jest 
wielkie zwycięstwo w wojnie, 
które dowiodło, że potęga mo
carstwa socjalistycznego Jest 
nie do pokonania. Drugi — to 
stworzenie warunków w ZSRR, 
umożliwiających przejście naro 
dów radzieckich od ustroju so 
cjalistycznego do komuni
stycznego.

Te dwa historyczne fakty 
znalazły pełne oświetlenie w 
referacie tow. Malenkowa. Te 
dwa historyczne fakty najdohl 
tnie| odzwierciedlają wyższość 
ustroju radzieckiego nad kapi
talistycznym, dowiedzioną 1 
sprawdzoną w praktyce 35 lat 
dziejów pierwszego w śwlecie 
kraju zwycięskiego socja
lizmu.

W głębokiej analizie refera 
tu plastycznie ukazał się przed 
naszymi oczami obraz dwóch 
światów: Imperialistycznego
dotkniętego śmiertelnie ogól
nym kryzysem kapitalizmu, 
miotanego sprzecznościami nie 
do usunięcia i socjalistyczne
go. rozwijającego się burzli
wie a zarazem harmonijnie w 
oparciu o braterską współpra
cę narodów. Blisko 13-krotny 
wzrost produkcji przemysło
wej Związku Radzieckiego na 
przestrzeni lat 1929 — 1951 1 
niemoc produkcyjna krajów k,a 
pitalistycznych, wyrażająca 
się w dreptaniu na miejscu, 
przerywanym Jedynie podnietą 
Jaką przynoszą — 1 to najsil
niejszemu państwu kapitali
stycznemu, Stanom ZJ°dno. 
czohym —• działania wojenna 
w latach 1940—1944, a na
stępnie najazd na Koreę i wy 
ścig zbrojeń —■ to kontrast 
charakteryzujący obecną sy
tuację międzynarodową.

Dwa światy, owa rymcl śwla 
towe, dwa kierunki rozwoju. 
Jeden — socjalistyczny, które
go żelaznym prawem jest coraz 
szersze zaspakajanie wciąż ro
snących potrzeb najszerszych 
mas pracujących. Drugi — im
perialistyczny, podporządkowa
ny prawu grabieży i wolny, 
trapiony trudnościami zbytu, 
bezrobociem, kryzysami, nio
sący coraz większą nędzę mas.

Ogólny kryzys kapitalizmu 
— Jak wskazuje tow Malen- 
kow — jest Jeszcze pogłębio
ny przez zaostrzające się sprze

Pod przewodem Wielkiego Stalina
cżnoścl między Stanami Zje
dnoczonymi, które jedynie 
wzbogaciły się na wojnie, a 
pozostałymi krajami kapitali
stycznymi. Sprzeczności te, 
zwłaszcza między Stanami Zje 
dnoczonymi a Wielką Bryta
nią, ,.przybierają postać jaw
nej walki między monopolami 
amerykańskimi i angielskimi 
o źródła ropy naftowej, kau
czuku, kolorowych 1 rzadkich 
metali, siarki, wełny, o rynki 
zbytu dla swoich towarów".

Dalszymi przyczynami po-, 
głębienia ogólnego kryzysu 
kapitalizmu jest kryzys syste
mu kolonialnego, wywołany ru. 
chem narodowo-wyzwoleńczym 
krajów kolonialnych 1 zależ
nych oraz zaostrzająca się stale 
sprzeczność między imperiali
styczną burżuazją a kl.asą ro
botniczą. Ponadto sami impe
rialiści odcięli sobie dostęp do 
światowego rynku obozu demo 
kratycznego przez politykę 
dyskryminacji gospodarczej 
stosowaną wobec Związku Ra
dzieckiego, Chin, 1 krajów de 
mokracjl ludowej Europy 1 
Azji.

Jest rzeczą charakterystycz
ną. że analiza sytuacji między 
narodowej, dokonana przez 
tow. Malenkowa, wywołała bu. 
rzę bezsilnej wściekłości w 
prasie imperialistycznej. Zwła 
szcza obnażenie sprzeczności 
między krajami Imperialistycz
nymi, sprzeczności udokumen
towanych drastycznymi po
kładami z Iranu, Egiptu. Tu
nisu 1 przykładami Niemiec Za 
chodnich i Japonii, zaniepoko
iło wodzirejów z Waszyngto
nu 1 Londynu. „New York Ti
mes" i londyński „Times" u- 
śilują osłabić wrażenie, wywo
łane referatem tow. Malenko
wa. dowodzeniem, że te wszy
stkie sprzeczności, których wy
razem jest stałe oskubywanle 
przez monopolistów amerykan 
sklch lwa brytyjskiego, to są 
takie sobie, „spory w rodzinie, 
bez bitew". Możnaby wnosić z 
tych wypowiedzi, że nigdy mię 
dzy krajami Imperialistyczny
mi nie było wojen, że zawsze 
cechowała Je współpraca, gdy
by... Gdyby nie historia — ta 
mistrzyni życia, która na prze

strzeni wieków rejestruje ciąg 
wojen między państwami rzą
dzonymi przez klasy posiada
jące.

Podporządkowując swą po
litykę przygotowaniom do no
wej wojny, rządy kapitalistycz 
ne wystawiły swe kraje na łup 
amerykańskiego imperializmu, 
który występuje nie tylko ja
ko agresor, lecz również jako 
żandarm świata, usiłujący 
zdławić wolność wszędzie, 
gdzie tylko możliwe, d narzucić 
faszyzm. Przeciwko temu żan
darmowi narasta fala nienawi
ści ze strony gnębionych przez 
niego narodów. Ona to jest Je. 
dnym z bodźców, które milio
ny ludzi na całym śwlecie kie
rują do międzynarodowego ru
chu w obronie pokoju, które
mu zagraża przede wszystkim 
krwiożerczy, ludobójczy impe
rializm amerykański. „Ten po. 
kojowy ruch — stwierdza tow. 
Malenkow — nie ma na celu 
likwidacji kapitalizmu, albo
wiem nie Jest on socjalistycz 
nym, lecz demokratycznym ru 
ciiem setek milionów ludzi. 
Obrońcy pokoju wysuwają ta
kie żądania i propozycje, któ
re powinny przyczyniać się do 
utrzymania pokoju, do zapo
bieżenia nowej wojnie".

Kierowniczą siłą obozu po- 
ko|u jest Związek Radziecki, 
który na przestrzeni 35 lat 
swych dziejów był konsekwent
nym i nieugiętym obrońcą 
pokoju. Polityka pokoju 
jest podstawą państwa so- 
c|allstvczneco. w którym nie 
ma klas zainteresowanych w 
wojnie, czerpiących z niej zy
ski. Polityka pokoju nie wy
nika ze słabości, lecz przeciw
nie — z potęgi ZSRR. „Nie 
boimy się —. ostrzegł agreso
rów Towarzysz Stalin w prze
mówieniu wygłoszonym na 
XVIII Zjeździe WKP(b), w 
przeddzień II wojny światowe! 
— gróźb ze strony napastni
ków I gotowi Jesteśmy odpo
wiedzieć podwó|nvm ciosem 
na każdy cios podżegaczy wo. 
jennych, usiłujących pogwał
cić nietykalność granic radzie
ckich". Prawdziwość tych słów 
odczuły na własnej skórze be
stie hitlerowskie, gdy żołnierz 

radziecki zatknął zwycięski 
sztandar czerwony na Reich
stagu „tysiącletniej Rzeszy". 
Odczuli to Truman 1 Churchill, 
którzy liczyli, że hitlerowska 
machina wojenna zmiażdży 
kraj socjalizmu, a dziś widzą, 
że dzięki zwycięstwu radzie
ckiemu powstał w obozie im- 
I erlallstycznym nowy wyłom, 
obejmujący trzecią część po
wierzchni kuli ziemskiej, dal
sze 600 milionów ludzi.

„Prowadząc nieugięcie poll 
tykę pokojowej współpracy ze 
wszystkimi krajami — stwier
dza z wysokiej trybuny XIX 
Zjazdu tow. Malenkow —■ 
Związek Radziecki uwzględnia 
Jednocześnie istnienie niebez
pieczeństwa nowej agresji ze 
strony rozwydrzonych podże
gaczy wojennych. Dlatego też 
umacnia on i będzie umacniać 
swą obronność".

Pokó| miłujące narody, we 
wzmożeniu sił Związku Ra
dzieckiego i własnych widzą 
najwłaściwszą drogę obezwła
dnienia ludobójców i utrwale
nia pokoju 1 niewzruszoną pe- 
wność ostateczego zwycięstwa 
w wypadku, gdyby imperiali
styczni szaleńcy poważyli się 
sprowokować nową wojnę 
światową.

Radością napawaja całą po
stępową ludzkość cyfry wzro
stu produkcji przemysłowej 
ZSRR, który Już w ubiegłym 
roku podwoił produkcję w sto 
sunku do 1940 roku, a zgodnie 
z dyrektywami XIX Zjazdu 
Palili Lenina 1 Stalina do no
wego planu 5-letnlego, w dal. 
szym ciągu rozwinie swą po
tęgę. Z referatu tow. Malen
kowa, odsłaniającego z bez
względną ostrością wszyst
kie hamulce na drodze rozwo
ju I wskazującego sposoby ich 
usunięcia, uczy się postępowa 
ludzkość, zwłaszcza my. w kra
jach demokracji ludowej, jak 
buduje się potężny gmach ko
munizmu, Jak pomnaża się do
brobyt materialny 1 podnosi po 
złom kulturalny wszystkich lu
dzi pracy. Nieograniczone są 
Istotnie perspektywy społeczeń 
stwa komunistycznego, spole. 
czeństwa wysokiej kultury, w 
którym każdy robotnik 1 chłop 

będzie miał co najmniej śre
dnie wykształcenie, w którym 
•znikają sprzeczności* między 
miastem 1 wsią, między pracą 
umysłową i fizyczną, w którym 
od formuły socjalistycznej — 
„od każdego według zdolnoś
ci, każdemu według pracy", 
przechodzi się do formuły ko
munistycznej — „od każdego 
według zdolności, każdemu 
według potrzeb".

Do takiego społeczeństwa 
prowadzi narody radzieckie 
partia bolszewicka, partia 
Lenina — Stalina, partia sła
wnych. zwycięskich bojów kia 
sowych z interwentami ze
wnętrznymi i z ich agenturami 
trocktstówsko-bucharlnowsklml 
wewnątrz kraju. Referat tow. 
IV alenkowa zwraca uwagę na 
nieśmiertelne prawdy Lenina- 
Stalina dotyczące stałego pod 
noszenia zwartości 1 siły ko
munistów. Samokrytyka 1 
zwłaszcza krytyka oddolna, 
nieugięta dyscyplina partyjna 
i państwowa, właściwy dobór 
ludzi 1 kontrola wykonania, 
nieustająca praca Ideologiczna, 
stałe Jakościowe polepszanie 
składu partii, która jest mono
litem — stwarza siłę zdolną 
urzeczywistnić wszystkie pla
ny, poprowadzić narody ra
dzieckie do najwyższego ustro 
Ju społecznego, do komunizmu

Tę wspaniałą drogę oświe
tla ludzkości wielka nauka 
Marksa-Engelsa-Lenlna-Stalina 
„Partia nasza — stwierdza 
tow. Malenkow — silna Jest 
tym, że kieruje się w całej 
swej działalności teoria mar- 
kststowsko-leninowską. Jej po. 
Utyka onlera się na naukowej 
znajomości nraw rozwoju spo
łecznego". Historyczną zasługą 
Lenina i Stalina Jest twórcze 
rozwinięcie nauki marksistów, 
sklej, twórcze jej stosowanie 
przy każdym nowym zwrocie 
dziejowym.

Właśnie teraz, gdy narody 
radzieckie budują podstawy 
ustroju komunistycznego, opu
blikowana została genialna 
praca Towarzysza Stalina: 
„Ekonomiczne podstawy socja
lizmu w ZSRR". Praca ta uo
gólnia doświadczenia Związku 
Radzieckiego, odsłania nrawa 
rządzące produkcją społeczną 

1 podziałem dóbr materialnych 
w społeczeństwie socjallsty-’.- 
nym, definiuje naukowe pod
stawy rozwoju ekonomiki so. 
cjallstycznej, wskazule drogę 
stopniowego przechodzenia od 
socjalizmu do komunizmu.

■Historyczny XIX Zjazd 
WKP(b) stoi pod znakiem 
odkrycia przez Towarzysza 
Stalina podstawowego prawi 
ekonomicznego współczesnego 
kapitalizmu 1 podstawowego 
prawa ekonomicznego socja
lizmu. „Te podstawowe prawa 
ekonomiczne świadezą — mó
wi tow. Malenkow —- że pod
czas. gdy w społeczeństwie ka 
pitallstycznym człowiek pod
porządkowany Jest bezlitosne
mu prawu osiągania maksy
malnego zysku, w imię czego 
skazuje się ludzi na niewy
mowne cierpienia, nędzę, bez- 
roboc'e 1 krwawe wojny, to w 
społeczeństwie socjalistycznym 
cała produkcja podporządko
wana jest człowiekowi, z Jego 
rosnącymi nieustannie potrze
bami. Na tym polega decydu
jąca przewaga nowego, wyższa 
go niż kapitalizm, ustroju spo 
łecznego — komunizmu".

Nauka Marksa-Engelsa-Lent- 
na-Stallna daje wszystkim par
tiom komunistycznym i robot, 
niczym niezwyciężoną silę I 
umiejętność torowania nowych 
dróg w historii. odnoszenia 
zwycięstw w walce z siłami 
wojny 1 wstecznlctwa. Idee 
Ienln.i-Stallna. wc'eiane w ży 
cle w Związku Radzieckim pod 
genialnym kierownictwem 
Wielkiego Stalina, „oświetlają 
lasnym światłem rewolucyjnej 
teorii zadania 1 perspektywy 
walki mas ludowych wszyst
kich krajów przeciwko Impe
rializmowi, o pokój, demokra
cję 1 socjalizm".

Również nasza partia uczy 
się na wspaniałych wzorach 
partii Lenlna-Stalina Jak wal
czyć | zwyciężać. Jak prowa: 
dzlć nm-ódhiaprzód. do socjali
zmu. Wraz z całą postępową 
ludzkością naród polski czci 
XIX Zjazd WKP(b) zobowiąza
niami produkcyjnymi, których 
realizacja przyspiesza zbudo
wanie socjalizmu, 1 wsłuchuje 
się z napięciem w głos, który 
•ozlega się dziś z Moskwy.

Oczy całej ludzkości skiero
wane są na odbywający się 
XIX Zjazd Partii Lenina-Sta- 
lina.



Narody Azji i słrefy Pacyfiku żqdajq położenia kresu 

wojnie w Korei i zawarcia z łapcią wszechstronnego 
traktatu pokojowego

Rezolucja Kongresu w Pekinie
PEKIN. Na ostatnim posie

dzeniu Kongres jednomyślnie 
uchwalił rezolucję w kwestii 
koreańskiej, która podkreśla, 
lż w obliczu niebezpieczeń
stwa dalszego rozszerzenia 
wojny koreańskiej. Kongres 
Obrońców Pokoju krajów Azji 
1 strćfy Pacyfiku uważa za ko
nieczne. w interesie 1,6 mlliar 
da ludności tej części świata 
zwrócić się do wszystkich na
rodów globu ziemskiego z ape 
lem. by wysuwały następujące 
żądania:

Przedstawiciele USA winni 
Zaniechać aktów, zmierzają
cych do zerwania rokowań ro- 
rejmowych w Korei: obie stro 
ny uczestniczące w wojnie win 
ny repatriować wszystkich leń 
eów natychmiast po przerwa
niu działań wojennych; stoso
wanie broni masowej zagłady, 
a więc broni bakteriologicznej 
1 chejnfcznel, bomb napalmo
wych Jak również bambardo- 
wanle przez lotnictwo USA 
spokojnych miast, wsi 1 cywil
nej ludności koreańskiej po
winno być natychmiast zaka
zane i przerwane; niezwłocz
nie po przerwaniu ognia w Ko 
ref wszystkie obce wojska, w 
tvm również oddziały ochotni
ków chińskich, winny być wy
cofane z Korei.

Umowa handlowa

między Polską a Iranem
WARSZĄWA. W dniu 8 

bm. zostąły parafowane w Te 
heranle umowa handlowa 1 u- 
kład płatniczy między Polską 
a Iranem.

Wysokość obrotów rocznych 
między obu krajami osiągnie 
sumę około, 22 milionów ru
bli.

Rezolucja głosi dalej, żc 
w celu przywrócenia pokoju w 
Korei i dla obrony pokoju w 
Azji i na Pacyfiku rządy zain
teresowanych krajów, w tym 
również przedstawiciele Korei 
Północnej i Południowej, po
winni natychmiast rozpocząć 
rokowania, aby wytyczyć dal
sze kroki zmierzające do poko 
jowego uregulowania proble
mu koreańskiego na podstawie 
rozejmu 1 na zasadzie rozstrzy 
gnięcla spraw wewnętrznych 
Korei przez sam naród koreań
ski.

W zakończeniu rezolucja 
stwierdza uroczyście, że ofiar
na walka narodu koreańskiego 
spotyka się 1 bidzie nadal :-po 
tykała sl? z całkowitym popa.r

Milionowe nakłady 
broszur 
z przemówieniami 
Ł. Serii i U. Bułganina 
na XIX Zjeździe WKP(b)

MOSKWA, Państwowe wy
dawnictwo literatury politycz- 
nej wydało broszurę: ,.Ł, 
Berła. Przemówienie na XIX 
Zjeździe WKP(b)".

Nakład broszury wynosi 
milion egzemplarzy.

MOSKWA. Państwowa wy
dawnictwo literatury politycz
nej wydało w formie broszury 
przemówienie N. Bułganina, 
wygłoszone na XIX Zjeździe 
WKP(b). Tytuł broszury brzmi; 
„N. Bułtranin. Przemówienie 
na XIX Zjeździe WKP(b)."

Nakład broszury wynosi 
milion egzemplarzy.

ciem 1 pełnym zrozumieniem 
narodów całego świata.

Rezolucja w kwestii japoń
skiej stwierdza, że po wejściu 
w życie separatystycznego 
„traktatu pokojowego" z Japo 
nią rząd USA j Jego wojska 
kupacyjne przy czynnym po
parciu miiltarystów Japoń
skich naruszają narodową nie
zawisłość' Japonii 1 usiłują 
wciągnąć Ją w wir agresywnej 
polityki zmierzającej do naru
szenia pokoju.

Rezolucja potępia zwalnia
nie przez Amerykanów Japoń 
6klch zbrodniarzy wojennych, 
formowanie japońskiej ar^Ri, 
lotnictwa 1 marynarki wojen
nej, rozbudowę przemysłu wo 
.lennego 1 tworzenie nowych 
baz wojennych. Wszystkie tg 
akty zmierzają do ostateczne
go ujarzmienia pr?ez imperia
listów amerykańskich narodu 
japońskiego 1 do rozpętaniu 
nowej agresywnej wojny.

W Interesie pokoju i bez
pieczeństwa krajów Azji i stre 
fy Pacyfiku — stwierdza rezo- 
lucja — Kongres uznaje zi 
konieczne zawarcie z Japon<ą 
wszechstronnego, prawdziwe
go traktatu pokojowego.

W zakończeniu rezolucja 
stwierdza konieczność wysła
nia delegacji do narodu Japoń 
skiego, walczącego o pokój. 
Rezolucja wzywa narody kra
jów Azji, strefy Pacyfiku I ca 
lego świata do okazania naro 
dowl Japońskiemu czynnego po 
parcia w Jego bohaterskiej wal 
ce o niezawisłość, wolność, de 
mokrację 1 pokój.

W X rocznicę egzekucji 50 komunistów

Zginęli za wolność i lud
Było to dziesięć lat temu — 18 października 1942 roku. Cały kraj zo- 

•tał nową masową zbrodnią hitlerowskiego okupanta. Wzdłuż
torów kolejowych w Rembertowie, we Włochach i w Markach, na Psi- 
cowtinle i na Woli stanęły azutyentee. Zawisło na nich 50 komunistów.

Czerwone obwieszczenia, gęsto rozlepione na murąch miast, głosiły, że 
jest tó krwawa zemsta hitlerowskich oprawców za śmiałe akcje zorganl. 
iowane przez polską Partią Robotniczą, za tory wysadzone pr»e» gwar- 
diistów w powietrze, za uszkodzone Unie kolejowe...

XIX ZJAZD WKP(b)
(Dokończenie z 2 str.)

Burzliwymi oklaskami powl 
tali delegaci P. Popivodę, 
przedstawiciela „Związku Pa
triotów Jugosłowiańskich dla 
wyzwolenia narodów Jugosła
wii z faszystowskiego ucisku 
kliki Tlto — Rankowfcza i z 
niewoli imperialistycznej".

Wśród burzliwych oklą. 
sków zebranych Popivoda koń 
czy swe przemówienie okrzy
kiem na część Komunistycznej 
Partu Związku Radzieckiego i 
na cześć Stalina.

Wszyscy wstąją 1 oklaskują 
schodzącego z mównicy 
przedstawiciela narodu Jugo
słowiańskiego.

* * *
Z kolet odczytano pismo po 

witalne od Komitetów Central
nych Komunistycznych Partii 
Meksyku, Chile, Pakistanu. 
Syjamu, Cejlonu, Paragwaju, 
Ekwadoru, Guatemall, Porto 
Rico, od Komitetu Centralnego 
Postępowej Partii Pracują

cych Cypru, od kierownictwa 
Komunistycznej Partii San 
Marino, od Krajowego Komi
tetu Komunistycznej Partii 
Nowej Zelandii. Podczas od
czytywania pism powitalnych 
rozlegały się niejednokrotnie 
długotrwałe oklaski.

Komuniści 1 masy pracujące 
krajów zagranicznych serdecz
nie witają historyczny XIX 
Zjazd Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego, wielki 
naród radziecki, genialnego. 
Wodza i Nauczyciela mas pra
cujących całego świata — 
Stalina. W pismach powital
nych podkreślono, że XIX 
Zjazd ma ogromne znaczenie 
dla wszystkich narodów 1 
wszystkich komunistycznych 
partii świata, że manifestuje 
on ogromne, sukcesy państwa 
radżlecklegoj realizującego 
przejście od socjalizmu do ko
munizmu. Przykład Związku 
Radzieckiego —. głoszą pisma 
powitalne — zagrzewa demo
kratyczne, patriotyczne siły

do walki o pokój 1 demo* 
krację. * * *

Na posiedzeniu popołudnio
wym przewodniczył Patołi- 
czew.

Delegaci poinformowani zo
stali o wynikach pracy komi
sji, wybranej przez Zjazd dla 
rozpatrzenia wniosków 1 uzu
pełnień do projektu zmienio
nego Statutu partii.

Wśród burzliwych oklasków 
Jednomyślnie uchwalono rezo- 
lucję o zmianie nazwy partii.

Zjazd postanowił;
„Wszechzwlązkową Komu- 

nfstyczną Partię (bolszewików) 
cd dnia dzisiejszego nazywać 
Komunistyczną Partią Związ
ku Radzieckiego (KPZR)."

Następnie Zjazd Jednomyśl
nie uchwalił rezolucje o zmia
nach w Statucie WKP(b) 1 za
twierdził Statut Komuntstycz- 
nej Partii Związku Radziec
kiego.

Na tym zakończono posiać 
dzenle popołudniowe.

Wysłqpienia powitalne przedstawicieli 
Partii Komunistycznych i Robotniczych

Sekretarz KC Komunistycznej Partii 
Argentyny tow. Vicłorio Codovill

W toku obrad XIX Zjazdu 
WKP(b) przemawiał w imieniu 
Komunistycznej Partii Argen
tyny sekretarz Komitetu Cen
tralnego Komunistycznej Par
tii Argentyny — Vlctorio 
Codovllja. Powiedział on:

Towarzyszę!
Niech ml wolno będzie w 

Imieniu Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partit Argen
tyny, wyrażając uczucia klasy 
robotniczej i narodu argentyń
skiego miłującego pokój i de
mokrację, powitać z całego 
serca ten historyczny Zjazd i 
obecnych na nim delegatów — 
bohaterów Wielkiej Wojny 
NarodoweI. bohaterskich bu
downiczych spo'eczeństwa ko
munistycznego (burzliwe okla
ski). Niech ml będzie wolno 
wyrazić przede wszystkim naj
głębszy szacunek 1 mPość dia 
człowieka, którego imię prze
pełnia myśli 1 serca wszysfkch 
narodów. Imię Wodza i Nau
czyciela mas pracujących, Cho 
rążego pokoju na całym świę
cie — Wielkiego Stalina 
(burzliwe, długotrwałe okla
ski).

Zwołanie XIX Zjazdu Komu 
nlstyczne] Partii Związku Ra
dzieckiego — mówił dal'1! 
Codovfłla — zostało z radością 
1 nadzieją powitane przez ro
botników. cpłopów. postępową 
Inteligencję i przez wszystkie 
narpdy Ameryki łacińskiej, 
a w Ich liczbie przez naród ar
gentyński. I nl’e Jest to przy- 
nedęk. Wśród narodów Ame
ryki Łacińskiej wraz ze wzma
ganiem się nienawiści do im
perialistów i Ich slugów, ro
sną sympatie j ml'ość do Zwlą 
zku Radzieckiego i innych 
kralów obozu pokoju.

Toteż z każdym dniem stają 
?lę coraz bardziej bezskuteczne 
próby acęntow Imperializmu 
amerykańskiego, kłórzy pra
gną zmusić nasze narody, by 
uwierzyły, że kraje Ameryki 
Łacińskiej muszą rzekomo ze 
względów „natury geografie/- 
nej" znajdować się w orbicie 
imneriallzmu Jankesów 1 słu
żyć Jego ekspansjonlstycznęj 
polityce. Narody nasze, które 
osiągają sukcesy w walce o 
chleb. wolność, niezawisłość 
narodową i pokój, zadają tym 
samym ciosy imperializmowi 
amerykańskiemu I przekonują 
się. że Jest to kolos na glinia
nych nogach. Sprzyjał temu 
I sprzyja w ogromnym stopniu 
bohaterski onór narodu ko
reańskiego 1 ochotników chiń
skich wobec nikczemnej agre
sji Imperializmu amerykańskie 
go. powódem tego Jest fakt. 
I* mimo nacisku gospodardcze 
go i politycznego, imperialiści 
Stanów Zfcdnoczonyęn nie zdo
łali zmusić dotychczas krajów 
Ameryki Łnclńykiej. by wy
słałby swe wojska do Korei, z

wyjątkiem nielicznego oddzia
łu żołnierzy kolumbijskich 
skierowanego tam w tajemnicy 
przed narodem 1 pod przymu
sem. Świadczy to, że narody 
/Ameryki Łacińskiej nie pójdą 
nigdy za imperialistami ame
rykańskimi Jako ich najmici, 
a tym bardzie! nie wystąpią 
nigdy przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu, którv będąc kon 
sekwentnym obrońcą pokoju 
Jest również konsekwentnym 
obrońcą wolności i niezawisło
ści wszystkich narodów (okla
ski). My, komuniści rozumie
my. że walka o pokój musi 
być prowadzona nieustannie t 
w sposób zorganizowany. W 
Ameryce Łacińskiej zebrano 
Już pod apelem światowej 
Rady Pokoju 12 milionów pod 
pisów, z czego 4 miliony w 
Argentynie.

Mądre słowa Towarzysza 
Stalina o tym. że i pokoi bę
dzie zachowany i utrwalony, 
jeżeli narody ujmą w swe ręce 
sprawę zachowan’a pokoju i 
będą broniły jej do końca ' —. 
spoi kały się z gorącym od
dźwiękiem w sercach naszych 
narodów i porywają Je do czy 
nu (długotrwale oklaski).

Walka o pokój zarówno w 
Argentynie. Jak 1 w Innych 
kra lach Ameryki Łacińskiej, 
ściśle związana jest z walką 
o niezawisłość narodową. Po- 
wstaje możliwość i konieczność 
— mówił Codovilla — zorga
nizowania frontu wyzwolenia 
narodowego 1 społecznego pod 
kierownictwem proletariatu 1 
Jego awangardy — partii ko
munistycznej.

Co Jest -konieczne dla przy- 
spieszenia tego procesu? Po
winniśmy zacieśnić więzy łą- 

. czące naszą partię z szerokimi 
masami i umocn'ć partię pod 
względem organizacyjnym, po 
litycznym i ideologicznym. 
Musimy Jeszcze lepiej uzbroić 
partię w nieśmiertelną naukę 
Marksa - Engelsa - Lenina - 
Stalina. Te właśnie zadania 
realizujemy obecnie w Argcn- 
tynf” (okleskll.

TOWARZYSZE!
Zjazd ten jest ogromnem 

wkładem politycznym, który 
dopomoże w umocnieniu na
szych partii l w wychowaniu 
nowych kadr posiadających 
stalinowski hąrf. Sędziemu stu 
rllować 1 przekazywać klasie 
robotniczej 1 całemu narodowi 
przebogate doświadczenia Zja 
zdu.

Niech żyje XIX Zlazd okry
tej chwałą partii Lenina — 
Stalina!

Niech żyje wielki Związek 
Radziecki — międzynarodowa 
ostola pokoju 1 socjalizmu!

Ńlnrh żyje długie, długie 
lata Wielki 1 Ukochany Towa- 
rzusr Stalin! (burzliwe, długo
trwale oklaski przechodzące 
w owację. Wszyscy wstają).

Sekretarz generalny Komunistyczna' 
Partii Belgii tow. E. Lalmand

Przemawiając w toku obrad 
XIX Zjazdu WKP(b). sekretarz 
generalny Komunistycznej Par 
tu Belgii — E. Lalmand, p<> 
wiedział:

TOWARZYSZE!
Z głębękim wzruszeniem 

przekazuj? Wąm braterskie

pozdrowienia oraz wyrazy po 
dziwu I wdzięczności od bel
gijskich komunistów, mas pra
cujących. demokratów 1 obroń
ców pokotu całego i..s<ego 
kraju (burzliwe długotrwałe 
oklaski).

Okryta chwalą partia’ 
Łenlna-Stallna Jest dla nas, 
komunistów belgijskich, po
dobnie Jak dla komunistów ca
łego świata najlepszym wzo
rem i gwiazdą przewodnią w 
naszej walce.

Historia WszechzwlązkoweJ 
Komunistycznej Parli (bolsze
wików) będąca dziełem Toua 
rzysza Stalina — Jest najchlu- 
bnięjszą kartą w dziejach ludz 
kości.

Pod przewodem Lenina T 
Stalina zlikwidowaliście na 
jednej szóstej części kuli ziem 
sklei wyzysk człowieka przez 
człowieka. Dowiedliście czy
nem wyższości socjalizmu nad 
kapitalizmem; dzięki wari 
wschodzi nad światem prontlc.i 
na Jutrzenka komunizmu.

Związek Radziecki Jest naj
lepszym obrońcą niezawisłość 
wszystkich narodów, potężną o- 
stoją pokoju na całym świoęle. 
Oto. dlaczego miliony męż
czyzn 1 kobiet, które Joznają 
jeszcze ucisku kapitalistyczne
go, widzą w Związku Radzie-, 
cklm źródło nowych sił l na
dzieję w swej walce (oklaski).

Mimo, iż Belgia Jest krajem 
n'ew!elklm, posiada ona 
ki przemysł 1’ surowce strate
giczne, wydobywane w ,.JtfJ" 
kolonii. Właśnie dlatego Impe 
riallści amerykańscy zaszczy
cili Bęlglę szczególną uwagą, 
bez której zresztą mogłaby 
ona obejść się doskonale. Oto 
dlaczego Imperialistom ame
rykańskim nie przypadł do 
gustu sojusz między'żołnierza
mi i belgijską klasą robotni
czą. sojusz, który został nie
dawno zrealizowany w toku 
walki przeciwko 2-letalef służ 
bie wojskowej narzucanej na
szemu krajowi przez Waszyng 
ton.

W toku tej walki naród bel
gijski dał podżegaczom wojen
nym do zrozumienia, te nie mo 
gą na niego Uczyć w wypadku 
wyp-awy krzyżowej przeciw 
ko krajom socjalizmu.

TOWARZYSZE 
DELEGACI!

Jesteśmy szczęśliwi i dum
ni. że jesteśmy obecni na wa
szym wspaniałym Zjeździ?. 
Zjazd ten umocnił Jeszcze bar 
dziej nasza wiarę w słuszność. 
naszej wspólnej sprawy, wiarę 
w zwycięstwo socjalizmu we 
wszystkich krajach (oklasklL

Dziękujemy z a umożliwienie 
nam wyrażenia podziwu i bez
granicznej wdzięczności dla te
go, w kim prości ludzie nasza 
go kraju widzą niezawodnego 
Przyjaciela uciśnionych, czuj
nego Szermierza pokoju. Naj
lepszego Obrońcę małych na
rodów — Naszego Wielkiego 
Towarzysza Stalina (burzliwe, 
długotrwałe oklaski, przecho
dzące w owację. Wszyscy 
wstają).

Dalszy ciąg przemówień po- 
witalnych przedstawicieli Par. 
tli Komunistycznych 1 Robo- 
tntc-ych na XIX Zjeździe 
WKP(b) zamieścimy w Jutrzcj. 
szym numerze. '

Na warszawskich szubieni
cach zginęli ofiarni działacze 
ruchu rewęluęyjnego. Byli 
wśród nich starzy bojownicy
— rewolucjoniści, członkowie 
SDKP1L. jak: Józef Górka, 
Antoni Kaćpura, Michał Sob
czak; byli KPP-owcy: — An
toni Dóbiszewskl. Franciszek 
liski, Marian Kwaśniak, Ma
rian Orłowski i Feliks Papliń- 
skl; bvll członkowie PPS: — 
Wacław Skwarczyńskl, Jan 
Pokorski.

Ludzie cl, choć reprezento
wali różne zawody — byli 
wśród nich: tramwajarze i ko
lejarze, szewcy 1 ślusarze, na
ukowcy, nauczyciele, technicy
— choć z różnych wyszli śro
dowisk. nierozerwalnie byli 
żlączęn! dążeniem do Jednego 
celu — pragnęli Polski wy- 
zwęlonęl od hitlerowskiego Ja
rzma, Polski Ludowej bez ka
pitalistów 1 obszarników.

Nie przypadkowo pierwsza 
wlęlka ęgzekucja godziła w 
komunistów, godziła w rewo
lucyjną PPR. Nie przypad
kiem nlemlęcęy faszyści wy
brali za miejsce kaźni robot
nicze dzielnice. Hitlerowcy 
dobrze wiedzieli, że właśnie 
polską klasa robotnicza 1 jej 
partia stanowią silę, wokół 
której skupia się coraz moc
niej cały naród, że najgroź
niejszym dla nich wrogiem 
jeat patriotyzm mas ludowych.

Szubienice warszawskie 
mląły zastraszyć naród, miały 
sparaliżować Partię 1 osłabić 
JęJ więź z masami. Me osią
gnęły jednak zamierzonego ce 
lu, Haniebna zbrodnia doko
nana na działaczach ruchu ro- 
wolucyjeeo wywołała powsze
chne oburzęnfe mas. ludo
wych, zccmentowała rodzący 
się w wąlkscb narędowo • wy 
zwoleńćzyęh front narodowy. 
Śmiała akcja na Cafó Club 
była odpowiedzią na hltlerow. 
ską zbrodnię „Trybuna Wol
ności" w numerze 9 z 1 list.-ma 
da 1942 roku pisała; „...Na

ród polski musi walczyć ...na
ród polski nie podda się 1 nie 
ulegnie przed tvml metodami. 
Polska na szubienice odpowie 
bronią, dynamitem i ogniem w 
codziennej, bezlitosnej wal
ce..."

Wzmożona aktywność człon
ków PPR i gwardzistów, stra
chem napawała nie tylko bru
natnych faszystów. Napawała 
cna strachem • również zdra
dziecką burżuazję, która za 
wszelką cenę pragnęła rozbić 
Jedność narodu, odciągnąć ma- 
sy ludowe od rewolucyjnej 
walki n boku radzieckiego so
jusznika.

W niespełna dwa tygodnie 
po październikowej egzekucji 
Biuletyn Informacyjny Armii 
Krajowej Pisał: „Nigdy Jesz
cze tak jak dziś nic zależało 
na tym, bv zachować panowa
nie nad sobą I nie dać się spro
wokować przedwczesnym wy
stąpieniom...".

O stosunku reakcji do hit
lerowskiego okupanta świad
czy dobitnie przemówienie Bo
ra Komorowskiego, wygłoszo
ne w październiku 1943 roku. 
Wyraźnie, jasno stwierdzał 
on. że nie można występować 
przeciw hitlerowcom, gdyż o- 
s’anlają cni Polskę od strony 
frontu wschodniego. O sto
sunku zaś do narodu, do na
rodu, który ginął w hitlerow
skich kaźnlach I obozach kon
centracyjnych. mówią najle
piej takie jego słowa:

„Źródłem zagrożenia będzie 
wielotysięczna masa Polaków, 
wykolejonych przez rządy oku 
panta, wtrąconych na dno nę
dzy..., Łatwo ona może po
paść pod kierownictwo komu
ny... Ta masa h"dzle skłon
na sama wymierzyć sobie sprą 
wledRwość. zabezpieczyć so
bie doraźnie swój byt...",

W ślad za słowami poszły 
zbrodnlc7e czyny. Zwyclę- 
stwo Stallngradzkie rozjuszyło 
polska reakcję. Wzmógł swą 
działalność „Antyk" — Komi

tet Antykomunistyczny, zorga
nizowany przez delegaturę lon 
dyńską. który sporządzał listy 
patriotów, aby przekazywać 
Je Abwehrze- „Polskie" ge
stapo — „Start" przy pomo
cy okupanta, a nierzadko na 
własną rękę mordowało rewo
lucyjnych działaczy, bilo, ka
towało i wywlekało z domów 
antyfaszystowskich bojowni
ków.

Dziesięć lat minęło od tra
gicznych październikowych 
dni 1942 r. Wielki szmat dro
gi przebył naród polski pod 
kierownictwem klasy robotni
czej. jej partii. Nigdy w hi
storii Polska nie była tak sil
na jak Jest obecnie.

I GDY DZIŚ NARÓD POL
SKI STAJE DO WYBORÓW, 
ZJEDNOCZONY WOKÓŁ 
SWEJ WŁADZY LUDOWEJ 
WE FRONCIE NARODO. 
WYM, GDY NAJLEPSZYCH 
SWYCH PRZEDSTAWICIE
LI MA WYBRAĆ DO SEJMU 
POLSKIEJ RZECZYPOSPO. 
UTE! LUDOWEJ. TO MA
MY PEŁNĄ ŚWIADOMOŚĆ, 
ŹE NASZA JEDNOŚĆ, NASZ 
FRONT NARODOWY WY- 
KUWAŁ SIĘ W BOHATER
SKIEJ WALCE O WYZWO
LENIE SPOŁECZNE I NA
RODOWE I W BOHATER
SKIEJ PRACY O WIEL
KOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY. 
I DALE i WYKUWA SIFaW 
ZACIĘTEJ WALCE Z NIE
DOBITKAMI REAKCJI, WY
SŁUGUJĄCEJ SIĘ. JAK 
PRZED LATY, HITLERYZ
MOWI Z‘BONN I PROTEK
TOROM BONN — WA
SZYNGTONOWI. WYKUWA 
SIE w WALCE ZE ŚMIER
TELNYMI WROGAMI POL. 
SKI.

NASZA DZISIEJSZA PRA 
CA 1 WALKA O DOBROBYT 
MATERIALNY I POZIOM 
KULTURALNY NAJSZER- 
SZYCH MAS NASZEGO NA. 
RODU JEST ZARAZEM NA.I 
WIĘKSZYM HOŁDEM, OD
DANYM PAMIĘCI TYCH 
KTÓRZY ZGINĘLI W W Al- 
CE Ó POLSKĘ LUDU PRA
CUJĄCEGO. O POLSKĘ SO- 
CJAL1STYCZNĄ.

J. Kuczewska



Pingielski — to znaczy my...

W rlnlu 12 bm. w Koszali
nie odbył się I Zjazd Inżynie
rów, techników, przodowni
ków pracy 1 racjonalizatorów 
naszego województwa. Na 
Zja7,d przybyli Inżynierowie 1 
technicy wszystkich zakładów 
przemysłowych, ośrodków na
ukowych, gospodarstw rol
nych oraz agro 1 zootechnicy 
1 Inżynierowie z POM-ów.

Przybyli również licznie 
przodownicy pracy j racjonall 
zatorzy. Zjazdowi przewodni
czył dyrektor „Mlaslo-Projekt 
Północ", Inżynier Wacław 
Trybockl.

Zebrani w sali konferencyj
nej Woj. RN Inżynierowie 1 
technicy owacyjnie przywitali 
zaproszonych delegatów na 
Zjazd, przedstawicieli Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotni
czej, Wojska Polskiego 1 
przedstawicieli władzy pań
stwowej, Głównego Zarządu 
NOT oraz kandydatkę na po
sła do Sejmu tow. Łaszków- 
ską.

Referat wygłosił zastępca 
przewodniczącego Woj. RN 
tow. Kawlak. Omówił on sze
roko dorobek całego narodu 
1 w tym społeczeństwa naszego 
województwa, w okresie lat 
powojennych. Wykazał w nim 
wielki wysiłek robotnika, 
chłopa pracującego oraz Inte
ligencji technicznej. Wskazał 
na wspaniale perspektywy ro
zwoju naszej Ojczyzny.

— Przykład, przyjaźń i po
moc- Kraju Rad 1 Wielkiej Par
tii Lenina 1 Stalina, są nam 
zawsze drogowskazem na na
szej drodze ku Polsce socjali
stycznej.

W dalszym ciągu obrad 
przeprowadzona została szero
ka dyskusja, w której blorący 
udział wszyscy Inżynierowie, 
technicy 1 racjonalizatorzy, 
podkreślili swój gorący en
tuzjazm 1 zapał do pracy dla 
realizacji zadań planu 6-let- 
nlego 1 przyszłego planu 5-let- 
nlego.

Następnie podjęto rezolu
cję, w której czytamy m. ln.:

My Inżynierowie I technicy, 
przodownicy pracy, racjonali
zatorzy i nowatorzy, zebrani 
w Koszalinie w dniu 12 paź
dziernika 1952 na I - Zjeżdzie 
inżynierów i techników woje-

Naród liczy na kobiety

wództwa koszalińskiego, w 
oparciu o wytyczne 11-go Kon
gresu Inżynierów I Techników 
Polskich, postanawiamy skon
centrować nasze wysiłki na 
następujących węzłowych pro
blemach:

a) Śmielej I szerzej stosować 
nową technikę i organi
zację pracy. Szybciej me- 
chanizować pracochłonne 
procesy produkcyjne,

b) Rozszerzać i pogłębiać 
współpracę Inżynierów 1 
techników z przodownika
mi pracy i racjonalizatora 
ml.

c) Rozwijać powszechne szko 
lenie i doszkalanie zawo
dowe majstrów l robotni
ków.

d) Organizować 1 aktywizo
wać zakładowe koła sto
warzyszeń inżynieryjno- 
technicznych. Przekazy
wać nową myśl technicz
ną, reagując równocześnie 
na aktualne potrzeby pro
dukcji i krytyki ze strony 
załóg robotniczych.

e) Systematycznie pracować 
nad wzbogaceniem swej 
wiedzy tachowej 1 społe
cznej. Nieustannie podno
sić swój poziom Ideologi
czny. Zadania stojące 
przed nami są trudne 1 
odpowiedzialne. W ofiar
nej pracy ramię w ramię 
z klasą robotniczą, wspól

nie z całym narodem pod
przewodem organizatora 
naszych zwycięstw — Pol
skiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, nieugięcie 
wcielać będziemy w życie 
wzniosłe idee Programu 
Frontu Narodowego.

Nie ma i nie może być inży
niera, czy technika patrioty, 
którego nie porwałyby wspania 
łe perspektywy planu 5-cio let
niego zbudowania potężnych 
baz energetycznych, uregulo
wania rzek, wprzęgnięcia sił 
przyrody w służbę człowieka.

Tej wielkiej sprawie budowy 
Polski silnej i radosnej Polski 
— Socjalistycznej — my inży
nierowie i technicy oddamy 
całą naszą wiedzę i naszą pra
cę, nasze myśli i nasze serca.

Naszym programem jest Pro
gram Frontu Narodowego, pro
gram zjednoczonego narodu 
polskiego budującego nowe, 
szczęśliwe jutro.

Ostatnim punktem programu 
Zjazdu był wybór delegatów do 
Oddziału Wojewódzkiego NOT 
w Koszalinie.

Na tym obrady zostały za
kończone.

K. K

W kujowej Nara<W« Fnodujących Kobiet Miast 1 Wsi w Łodsl, 
wzięło udział 23 kobiet i naazeęo województwo. Trzy z nich, n>. In. 
znana na naszym wybrzeżu rybaczka z Darłowa, MARTA ŁUKASIit- 
WICZ, przodująca traktorzystka z pow. slawneńsktego TARNOWSKA 
1 przodownica z fermy drobiu, FRANCISZKA MARCINIAK zasiadły 
w Prezydium. Było to nio mała wyróżnienia dla naszego województwa.

Wojewódzka narada Ligi 
Kobiet, która miała miejsce 
w ubiegłym tygodniu w Kosza
linie, wykazała poważne bra
ki Ligi Kobiet, Jeśli chodzi 
o JeJ dotarcie na wieś i po
wiązanie się z terenem. Do
tyczy to głównie PGR-ów, 
które są dotychczas najbar
dziej zaniedbane. Gminne t 
gromadzkie zarządy Ligi Ko- 
bljftt pracują o wiele lepiej 

niż zarządy powiatowe. Potra
fiły one zmobilizować kobiety 
do podejmowania zobowiązań 
przedwyborczych 1 kontrolo
wać ich wykonanie, zorgani
zować narady 1 odprawy w 
gminach, które Już dają rezul
taty. Tak Jest np. w powiecie 
złotowskim, gdzie kobiety 
podjęły zobowiązanie przed
wyborcze wciągnięcia do Li
gi Kobiet 50 kobiet 1 Jut po
zyskały Ich 30.

Również 120 kobiet, autoch 
tonek na zjeźdzle w By- 
towle, wykazało swoją pa
triotyczną postawę przez 
całkowite wywiązanie się 
z obowiązków wobec pań
stwa.

Również kobiety z Miastka 
mają duże osiągnięcia; 133 
kobiety pracują w komitetach 
gromadzkich Frontu Narodo
wego, 45 gospodyń domowych 
zobowiązało się wykonać 60

— Pingielski — mówią 
chłopi z Kanlna 1 gminy — 
nie tylko dobrze gospodaruje 
1 wzorowo wypełnia swe obo
wiązki wobec państwa, ale 
społecznie pracuje aktywnie. 
ZSCh w Kantnle założył, gru
pę plantatorów 1 hodowców 
organizował. mleczarnie w 
Masłowicach, zakładał 1 sieć 
sklepów w gminie rozszerzał 
Jest w komisji rolnej GRN. 
Przemówić potrafi 1 zagrzać 
każdego a rady 1 pomocy 
nigdy nie odmawia.

— Poradzić komuś — to 
zwykła sprawa — odpowiada 
Pingielski. — Czytam wiele 
p'sm 1 książek, prenumeruję 
„Głos Koszaliński", „Gro
madę" 1 „Rolnika", dla żony 
„Przyjaciółkę". Czytam, uczę 
się. żeby plony wyższe osią
gać Ti sąsiadom poradzić, żeby 
nasi robotnicy w miastach 
więcej mieli żywności.

Pokazuje Pingielski Srebr
ny Krzyż Zasługi, który w rc 
ku ubiegłym otrzymał za przy
kładowe wypełnienie obowiąz
ków wobec Państwa, za to, że 
Innych czynem 1 słowem za
grzewał, żeby spełniali swój 
chłopski obowiązek wobec ro
botników. Z duma przedkłada 
kwity „premiowe , że plan 
skupu zboża w tym roku wy
konał w blisko 200 prqf., w 
zeszłym roku sprzedał pań
stwu 20 tuczników a w tym 
roku Już 7, że wykonuje pla
ny sprzedaży mleka. Organi
zuje Pingielski w Kanlnle ze- 
społowe żniwa 1 wykopki, 
„żeby ludzie się przekonali, 
że razem pracować lżej 1 le
piej". A gdy ktoś z gromady 
czy gminy przyjdzie do swe
go radnego po radę lub poda
nie napisać, Pingielski na bok 
odrzuca wszelką pracę, szcze
rym uśmiechem do Izby za
prasza, a żona Plnglelsktego 
stół nakrywa.

Taki Jest Już ten Jasnowło
sy, wysoki chłop, z wiecznie 
uśmiechniętymi niebieskimi 
oczyma, szczerze kochający 
dzieci, dobry ojciec 1 dobry 
gospodarz, dobry patriota I 
wzorowy obywatel Ludowej 
Ojczyzny. * * ♦

I Jest w słowach sołtysa Jó
zefa Biegały. gdy mówi, iż 
Pingielski w' Sejmie to tak, 
Jakby każdy z kanlńsklch chlo 
pów miał tam drogę rozwoju 
Polski wytyczać—głęboki sens 
1 Istotna prawda. Kryje się w 
tych słowach ogrom tych prze
mian. które w życiu Plnglel- 
skiego 1 wszystkich pracują
cych chłopów w Ludowej Oj
czyźnie zaszły.

Bo Jedna bieda łączyła Ich 
smutne dzieciństwo, Jedna wal

Inżynierowie i technicy 
województwa koszalińskiego 

w życiu i pracy codziennej realizować będą zadania 
Programu Wyborczego Frontu Narodowego

Dokonany na tej naradzie 
przegląd osiągnięć kobiet w 
Polsce Ludowej, pokazał 
wszystkim, Jakie ogromne 
zmiany zaszły w życiu kobie
ty polskiej od chwili wyzwo
lenia; kobiety osiągają coraz, 
lepsze wyniki w nowych za
wodach; w hutach, kopal
niach. na budowach j w fa
brykach, w POM-ach, spół
dzielniach produkcyjnych 1 
PGR-ach Jako traktorzystkt, 
chłopki gospodarujące indy
widualnie 1 kobiety pracują
ce społecznie. Kobieta w peł
ni wyzwolona, posiadająca 
równe prawa z mężczyzną w 
każdej dziedzinie życia, ble- 
rze czynny udział w Komite
tach Wyborczych Frontu Na
rodowego, może wybierać 1 
być wybraną, organizować ze
brania 1 popularyzować wy
tyczne Programu Wyborcze
go Jako agltatorka.

Wiele kobiet włączyło się 
do prac komitetów wybor
czych, w tym Jednakże tylko 
1,5 proc, kobiet zorganizowa
nych w Lidze Kobiet. Jest to 
procent znikomy. Winę za ten 
stan rzeczy ponoszą zarządy 
powiatowe LK. które poza ma
łymi wyjątkami, pracują źle, 
nie doceniając Jeszcze zna
czenia udziału kobiet we Fron 
cle Narodowym jak 1 w kam
panii wyborczej.

czytów — obecnie JeJ x„^anle 
brzmi: włączyć kobiety do re
alizacji zadań gospodarczych 
naszego państwa, mobilizować 
ie do wykonania wszelkich wo 
bec niego obowiązków, zachę
cać do zdobywania nowych za
wodów w mieście i na wsi, do 
stałego uczenia się I podno
szenia świadomości politycz
nej jak 1 kwalifikacji zawodo
wych.

Nie chodzi o to, aby pra
cować ponad sity ,lecz o to by 
praca dawała wyniki. A da Je 
ona niewątpliwie wtedy, gdy 
Liga Kobiet powiększy sieć 
swoich kół w terenie.

Dalszym zadaniem Ligi Ko 
blet we Froncie Narodowym, 
Jest jak najliczniejsze włą
czenie się do akcji slewno-wy* 
kopkowej, skierowanie całej 
uwagi na PGR-y oraz powią
zanie się ze Związkami Za
wodowymi, Kolami Gospodyń 
Wiejskich I Samopomocą 
Chłopską na wsL

— „Wszyscy Jesteśmy głę
boko przekonani — powiedział 
w liście do uczestniczek Nara. 
dy Krajowel Towarzysz Bierut 
— że kobiety polskie, wierne 
swym pięknym tradycjom 
ofiarności I patriotyzmu w służ 
hie narodu, nie będą szczędzi
ły sił dla realizacji pory
wających planów dalszego 
dźwigania wzwyż naszego kra- 
Ju, zawartych w Programia 
Wyborczym Frontu Narodowe
go".

(JL)

Andrzej Kanas 
i Władysław Planeta 

pójdą do urny wyborczej 
z poczuciem dobrze 

• pełnionego obqwiqzku
Rolnicy gminy Połczyn - 

Zdrój rozumieją ' swojo obo- 
tlązkl wobec państwa, dlatego 
też z planowej odstawy zboża 
dla państwa wywiązują się w 
terminie. 1 często z nadwyżką.

Gmina Połczyn-ZdróJ może 
się poszczycić in. ln. takimi 
przodownikami Jak: Andrzej 
Kanas, który zamiast 1791 kg 
odstawił państwu 1989 kg zbo 
ża 1 zamiast 170 kg, 190 kg 
żywca.Władysław Planeta, kto 
ry według planu miał odsta
wić 859 kg zboża, a odstawił 
1450 kg, odstawy mięsne wy
konał w 100 procentach.

Są jednak Jeszcze 1 tacy, któ 
rzy nie rozumieją swych obo
wiązków. Należą do nich na- 
przykład: Bogdan Ziółkowski, 
który w bieżącym roku nie do
starczy! jeszcze państwu ani 
Jednego kg. zboża, albo Włady 
sław Draganowlcz. który z wy 
konaniem obowiązkowe | odsta
wy żywca zalega od maja br.

Andrzej Kanas 1 Władysław 
Planeta dowiedli, że nałożone 
przez państwo obowiązki mo
żna nie tylko wykonać w 100 
procentach, ale nawet przekro
czyć plany dostaw produktów 
rolnych, Rolnicy cl pójdą do 
urny wyborczej z poczuciem 
dobrze spełnionego wobec Oj
czyzny obowiązku.

A z czym staną prz^d urną 
wvborczą ob. Bogdan Zlólkow 
skl 1 Władysław Draganowlcz?

ST. KLIMAS 
Korespondent

„Głosu Koszalińskiego"

Beltys 1 Kanlna — Józef 
^legała — określa to zebra
nie, Jako historyczne.

Ze słowem „historyczny" 
kojarzy się jakieś ważne wy
darzenie, przełomowy fakt, Ja 
kiś zwrot, który zmienia coś 
w życiu ludzi, wtłacza Jc w 
nowy bieg lub porywa żyw
szym nurtem...

— Bo — dodaje Biegała — 
Pingielski to taki sam chłoń 
(ak 1 każdy z nas w Kanlnle, 
aktcli setki w powiecie 1 ml- 
lony w całym kraju. Tyla 

tylko, że najlepszy z najlep
szych. Tę samą biedę prze
szedł co 1 każdy z nas, zna 
chłopskie życie i chłopskie po 
trzeby 1 tej samej chce przy
szłości.

•, * ♦
Plngfelsklego zdarzyło się 

nam poznać w kilka dni póź
niej. Zastaliśmy go przy ro
bocie. Szerokimi, silnymi ru
chami łopaty odgarniał zlem'ę 
z kopca z zaklszonyml jeszcze 
w zeszłym roku liśćmi na pa
szę.

Pingielski to dobry gospo
darz. W oborze stoją dwie 
krowy, w stajni koń 1 źrebak, 
w chlewni kilkanaście świń, w 
tym coś 6 tuczników, w sąsle- 
kach pełno zboża.

— Pszenicy zeb?ałem 28 q 
i hektara — opowiada — a 
jęczmienia około 30. Żyto też 
urodziło niezgorzej — 27 z 
hektara, a ziemniaki to jut 
r.ad podziw, Jak nigdzie — po 
nad 200 metrów z hektara. 
Plany Już wykonałem z nad
wyżką, Rle zda.te się — mówi 
— że trzeba Jeszcze do GS-u 
odwieźć po kilkanaście kwin
tali.

A po tym ciągle się uśmie
chając zaprasza szerokim ge
stem do domu. W Izbie czy
sto, radio, książki na półce, 
gazety.

Dostatnio n Plngtelsklch, 
pracujących chłopów z Kanl
na. Dostatnio w roku 1952, 
gdy Stanisław Pingielski, pra 
cujacy chłop, jakich w kraju 
miliony, kandyduje na posła.* * *

Przed dwudziestoma laty 
było Inaczej.

Stary Pingielski, ojciec 
Stanisława, chłop na 3 hekta
rach lichych plasków we wsi 
Zenbokl, gminy Reglnln, po
wiatu ciechanowskiego, miał 
siedmioro dzieci. Żadne z 
nich nie tryskało taką radoś
cią życia, Jak mały Januszek 
—• syn Stanisława, czy starsza 
nieco córeczka Wiesia z Ka
nlna.

— Człowiek tylko ciągło o 
Jedzeniu myślał, o czerstwym 
chleble, o butach na zimę, o 
jakimś zeszyciku do szkoły, n 
elementarz, to całe lata służył 
jednej rodzinie, przechodzi! z 
siostry na brata...

Pędzili nędzny żywot Pin- 
glelscy w Zenboku ,tak jak 
większość chłopów w tej 
zwykłej, przedwojennej wios
ce, ściskanej co raz mocniej 
przez rozrastające się gospo 
darstwa kułackie 1 obszarnl- 
cze majątki, które najlepszą 
zagarnęły ziemię — Tańskich 
w Zenboku. Bojanowsklch na 
Kllcach 1 Małych Jarlutach, 
Piutkowsklch na Włodkach.

— Żyliśmy zakopani po li
azy w biedzie 1 niedostatku, 
chałupy kryte słomą co raz 
hardziej chyliły się ku ziemi, 
a ludziom w sercach co raz 
więcej przybywało żalu 1 go
ryczy. Każdego roku, kto pod 
rósł, szedł na służbę, chłopcy 
do kułaków, dziewczęta — by 
wało, na służące do miasta.

Od Plnglelsklch najpierw 
poszła siostra Helena. Stani
sław był trzeci z kolei. Miał 
wtedy 13-ty rok. Zgodził się 
do krów u Maliszewskiego w 
Reglnlnle. Krzepki był — co 
cięższe prace kładł Maliszew
ski na Jego barki, za marno 
kilka korcy żyta na rok 1 li
chą strawą kupował Plngfel
sklego młodość. Nie bez buntu.

— Uclekłem od Maliszew
skiego. Byłem potem u Bema 
ila w Zenboku; tego, który sy 
na na księdza kształcił. Ale, 
Jak to mówią — zamienił stry
jek siekierkę na kijek. Tak 1 
Ja. Wytrzymałem tam tylko 
trzy miesiące, byłem Jeszcze u 
kilku Innych kułaków, wresz
cie wróciłem do Zenboków. 
Udało ml się dostać na fol
wark. Miody byłem wtedy — 
zdawało się człowiekowi, że 
Jak młody, to wszystkie prze
szkody może pokonać, ża 
wreszcie to lepsze życlo 
gdzieś znajdzie. Ale nie po
magała młodość — miałem dó 
wyboru — albo wyciskać na 
ob..zam'ka ostatni pot, albo 
zdechnąć z głodu.

— Żyłem tak do okupacji. 
Potem hitlerowcy zabrali 
mnie na roboty do Prus 
Wschodnich. Kamienie tłuk
łem przy budowle drogi. Gdy 
zbliżała się Armia Radziecka, 
wsadzili nas do obozu pod 
Gdynią.

W 1945 roku Stanisław Pin 
gtelskl ujrzał radzieckie czoł
gi. Zapachnlało wtedy za dru
tami kwieciem reginfńsklch 
łąk, a pamięć przywiodła na
uczyciela Szafrańca, który 
kiedyś, trwożliwie, mówił do 
dzieci wiejskiej biedoty w 
Zenboku.

— W Kraju Radzieckim Ina 
czej ludzie żyłą. Tam każdo 
dziecko chodzi w butach do 
szkoły 1 chleba ma pod do. 
slatklemA Tam władzę mają 
robotnicy'1 chłopi.

Pingielski chciwie wsłuchi
wał się w opowiadanie Jasno
włosego, wesołego chłopca, 
oficera politycznego I-ej 
Armii, który do zgromadzo
nych w obozie, prosto, ser
decznie, z zapałem mówił o 
Manifeście Lipcowym.

— Teraz będzie Inaczej! — 
nowtedzlał do slcbla Plnglel- 
skl.

Gdy wrócił do Zenboku, 
brat Antoni obsiewał 5 hek
tarową działkę z obsz.amtcze- 
go majątku, którą dostał w 
drodze reformy rolnej. Sta
nisław Jednak ruszył na Zie
mie Odzyskane.

* • *
Teraz Jest Inaczej. Dostat

nio żyją Plnglelscy. Gawarec- 
cy. Bleeatowle i dziesiątki ln 
nych chłonów, dawnej biedo
ty spod Ciechanowa. Jeszcze 
dostatniej żyją spółdzielcy w 
pobliskich Masłowicach. Jest 
w gminie Naćmlerz Izba poro 
dowa 1 gminny ośrodek zdro
wia. Jest kino, biblioteka 1 14 
szkół, Jest mleczarnia w Ma
słowicach, szeroka sieć skle
pów, GS-ów 1 komunikacja 
autobusowa ze Sławnem, śą 
maszyny w GOM-le. a chłop
skie dzieci nie służą u kuła 
ków, ba — kształcą się na u- 
nlwersytetach. na lekarzy, in
żynierów, jak dzieci Bartnika 

1 Innych.
Pingielski mów!:
A gdyśmy tu przyszli zaraz 

po wyzwoleniu, ziemia leżała 
odłogiem, inwentarza nie by
ło. Ot ruina. Trzeba było za
czynać od nowa.

Jest w gromadzie Konino I 
w całej gminie Naćmlerz wie
le widomych znaków pracy 
Plnglelsklego — przodujące
go gospodarza i dobrego oby
watela. Wiele zrozumieli 
chłopi, dzięki jego radom 1 
tłumaczeniom.

ka o byt—Ich młodość. A dziś 
— jedna wola budowania 
szczęśliwej, socjalistycznej OJ 
czyzny.

Gdy poznawaliśmy Plngiel 
skiego, mówił, że w życiu Jego 
nie ma Jakichś tam nadzwy
czajności. Jest Jednak w tym 
prostym rozumowaniu pewien 
błąd. Bo skoro Pingielski na 
apel Polskiej Partii Robotni
czej przyszedł zagospodarowy
wać Ziemie Odzyskane, skoro 
doprowadza tę ziemię do roz
kwitu, skoro przoduje swym 
gospodarowaniem t obywatel
ską postawą—to Jest bohate
rem codziennej pracy, dla któ
rego najwyższym prawem i 
znakiem przewodnim Jest do
bro 1 siła kraju, Jest pokój 1 
socjalizm. A fakt, że został 
umieszczony na liście kandy
datów do Sejmu, na wspólnej 
liście Frontu Narodowego — 
to dowód zaufania, te wykona 
Jak trzeba nakaz nadany mu 
przez lud.

Gdy żegnaliśmy Plnglelskle 
go prz.ypomnfało się nam raz 
Jeszcze to historyczne zebra
nie—Jak Je nazywa Józef Bie
gała. Pingielski wierzchem 
szerokiej spracowanej dłoni o- 
clerał niesforna łzy, które 
wzruszenie wyciskało z oczu. 
Wtedy w zadymionej, uroczy
stej sali wstał Gawareckl — 
przewodniczący gromadzkiego 
komitetu wyborczego Frontu 
Narodowego:

— Pingielski—gdy Was do 
Sejmu wybierzem, to trzeba 
pamiętać, że naszej gromadzie 
potrzebna świetlica, więcej na
wozów 1 kombajn do ziem
niaków by się przydał. A 1 za 
parę lat Jak dzieci będzie wię
cej—szkołę trzeba budować...

A potem mówił Pingielski:
Więcej maszyn 1 nawozów 

Cotrzeba, to znaczy więcej fa- 
ryk musimy budować...

Tak oto na tym pamiętnym 
zebraniu gromada Kanlno da
wała Plnglelsklemu, kandyda
towi na posła pierwsze zadanie 
do przedstawienia w Sejmie 
Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej — najwyższym organie 
władzy ludowego państwa. Za 
danie na miarę naszych cza
sów.

Pingielski nie zawiedzie — 
powiedział Gawareckl—prosty 
on chłop Jak każdy z nas, tą 
samą biedę przeszedł, tej sa
mej chce przyszłości.

— Pingielski — to znaczy 
my — dokończył.

J. L.

dniówek przy wykopkach w 
gminie Wałcza, 200 agltato- 
rek dociera ze słowem wybor
czym do mieszkańców. Ponad 
to zostały podjęte zobowiąza
nia podniesienia poziomu ho
dowli ltp. Ale 1 tutaj, podob
nie Jak w innych powiatach 
nie ma aktywu nteetatowego. 
na skutek czego zarządy LK 
pracują w osamotnieniu. Rów
nież ze strony Powiatowego 
Komitetu PZPR nie otrzymu
ją żadnej pomocy.

W powiecie kołobrzeskim 
kobiety przyczyniły się wy
datnie do wykonania plano
we | odstawy’ zboża, żywca 1 
mleka oraz wpływają czynnie 
na wpłatę podatku gruntowe
go. Jednakże 1 tutaj praca za
rządu LK kuleje.

Ogólnie blorąc kobiety na
szego województwa pracują 
ofiarnie 1 coraz lepiej. Aie 
Liga Kobiet, Jako Ich organi
zacja społeczna nie Jest z nimi 
dostatecznie powiązana: prak
tyka wykazała, że oderwała 
się ona od mas, nie wytworzy
ła wokół siebie aktywu nieeta
towego, nie docierała w dosta 
tecznej mierze do dołowych 
mas członkowskich 1 nie umla 
la, lub nie starała się, powią
zać z Innymi organizacjami 
społecznymi. Stąd jej osamot
nienie w pracy 1 wyniki gor
sze od spodziewanych.

Rola Ligi Kobiet w nowej 
sytuacji gospodarczej Jest nie
co Inna, Nie polega ona Jut 
tylko na organizowaniu róż
nych kursów, pogadanek i od-



Czesław Dragan
Przewodniczgcy WKW ZSL w Koszalinie

terminem Jako pierwszy w po
wiecie sławneńsklm zameldo
wał zakończenie skontrolowa
nia 1 uzupełnienia o 112 osób 
spisu wyborczego.

Poważnym niedociągnię
ciem w pracy powiatowych 1 
obwodowych komitetów Fron
tu Narodowego. jest brak 
umiejętnego powiązania pracy 
politycznej w kampanii przed 
wyborczej z bieżącymi zada
niami 1 obowiązkami produk
cyjnymi ludzi pracy w mieście 
1 na wsi. Nie wszędzie działa
cze Frontu Narodowego w 
kampanii przedwyborczej mo
bilizują wyborców np. wiej
skich do wykonania Ich pod
stawowych obowiązków w so
juszu robotniczo - chłopskim. 
I znowu Jako dobry przykład 
może posłużyć Lejkowo, gdzie 
za pracę tego obwodu na tym 
odcinku odpowiedzialny Jest 
tow. Piątek z ramienia Prezy
dium Powiatowego Komitetu 
Frontu Narodowego w Sław
nie. Dzięki stawianiu przez 
agitatorów zadania spełnienia 
swych obowiązków wobec pań 
stwa, wyborcy w gminie Lel
kowo lako Jedni z pierwszych 
w powiecie spełnili swój obo
wiązek zbożowy.

Tak Jak w powiecie slaw- 
neńskim, tak 1 w blałogardz- 
klm, kołobrzeskim, koszaliń
skim 1 słupskim oraz w sa
mych miastach Słupsku 1 Ko
szalinie, a także w powiatach 
szczecineckiego okręgą wy
borczego, propaganda poglą
dowa pozostawia dużo do ży
czenia 1 jest niewspółmiernie 
słabsza w porównaniu z agi
tacją ustną. A przecież wybor
cy domagają się plakatów, 
afiszy, gazetek ściennych, bro 
szur 1 ulotek oraz wszystkich 
Innych propagandowych wy
dawnictw wyborczych.

Obowiązkiem powiatowych, 
miejskich 1 obwodowych komi
tetów Frontu Narodowego Jest 
dalsze, szybkie 1 znaczne po
lepszenie swej pracy politycz
nej 1 organizacyjnej w opar
ciu o wytyczne Wojewódzkie
go 1 Okręgowych Komitetów 
Frontu Narodowego w Koszall 
nie i Szezeclnku. Dzięki temu 
wydatnie podniesie się świa
domość ludzi pracy miast 1 
wsi Ziemi Koszalińskiej, któ
rzy w imię realizacji progra
mu wyborczego, w Imię roz> 
kwitu Ziemi Koszalińskiej i' 
całej Ojczyzny, w dniu wybo
rów z patriotycznym zapałem 
oddadzą swe glosy na pełną 
listę kandydatów Frontu Na
rodowego.

Jeszcze o marszach

Bezduszny 
biurokratyzm

Zgodnie z zarządzeniem Ml 
nlsterstwa Przemysłu Drobne
go 1 Rzemiosła Krawiecka 
Spółdzielnia Pracy „Pomorzan 
ka‘‘ w Szcźecinku, z dniem 
1 kwietnia 1952 r. przeszere
gowana została do Spółdzielń 
1-szeJ kategorii. W związku z 
tym Zarząd „Pomorzankl" 
dnia 27 sierpnia br. wystąpił 
z wnioskiem do Wy działu Han 
dlu Woj. RN w Koszalinie o 
zezwolenie na zastosowanie za 
usługi miarowe cennika I ka
tegorii. Kierownictwo Spół
dzielni „Pomorzanka" otrzy
mało w dniu 28—pismo z Woj. 
RN żądające przedłożenia do
wodów przeszeregowania oraz 
cennika do zatwierdzenia. Po 
wysłaniu potrzebnych doku
mentów, Woj. RN zawiadomi
ła Spółdzielnię że pisma zo
stały skierowane do Związku 
Branży Odzieżowo - Skórza
nej w Koszalinie. Mimo kilka
krotnych ponagleń 1 interwen
cji, sprawa dotychczas nie zo
stała załatwiona. Jakiś bez
duszny biurokrata opóźnia za
łatwienie sprawy, a odbija się, 
to ujemnie na płacy zatrud
nionych w spółdzielni pra
cowników.

Zapytujemy Zarząd Związ
ku Branżowego w Koszalinie, 
kto Jest winny w tej sprawie?

(w)

W niedzielę. 19 bm. na 
stadionie ..Spójni" w Koszali
nie, odbędą się biegi sztafet 
dla uczczenia Wyborów do 
Sejmu Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej. Dla zwycię
skich zespołów Wojewódzki 
Komitet Frontu Narodowego 
ufundował puchar.

O godzinie 9,30 zawodnicy 
zblora się przed Zarządom Wo 
jewódzklm ZMP. a następnie 
przemaszerują ulicami miasta 
na stadion.

JANUSZ POL
zastępca przewodniczącego 

Okręgowego Komitetu 
Frontu Narodowego 

w Koszalinie
czy Frontu Narodowego po
parli wzmożoną pracą, wyko
naniem szeregu powziętych zo
bowiązań oraz udziałem we 
współzawodnictwie pracy na 
wsi,

Do Jego coraz pełniejszego 
wcielenia w życie przyczynią 
się oddaniem swych głosów na 
kandydatów Frontu Narodo
wego 1 zmobilizowaniem, do 
zajęcia tak lei same j postawy 
przez wszystkich wiejskich wy
borców.

Naczelnym bieżącym zada, 
nlem stojącym przed gminny
mi komitetami wykonawczymi 
ZSL Jest pełna masowa mobi
lizacja poprzez kola ZSL 
wszystkich członków naszego 
Stronnictwa do zajęcia czynnej 
postawy wyborczej i przekona
nie wszystkich chłopów do gło
sowania na pełną listę kandy
datów Frontu Narodowego, w 
imię pokoju, szczęścia 1 roz
kwitu naszej Ojczyzny robot
ników I chłopów, za socja
lizmem.

Wymaga to poważnej robo
ty politycznej, propagandowo, 
agltatorsklej oraz organizacyj
nej również ze strony Gmin
nych Komitetów Wykonaw
czych naszego Stronnictwa.

dala się ona z uczennic Tech
nikum Handlowego.

Uwagi młodych sportowców 
kierujemy pod adresem WK 
Kr, aby dotychczasowe błędy 
organizacyjna zostały wyeli
minowana w drugim etapl# 
marszów.

W związku z organizacją 1 
przebiegiem Marszów Jesien
nych na terenie Koszalina, 
młodzież Technikum Handlo
wego nadesłała nam list, w 
którym zawartych Jest wiele 
słusznych uwag.

Młodzi sportowcy krytycz
nie oceniają organizację’ mar
szów 1 działalność komisji sę
dziowskiej. Zawody rozpoczę
ły się i godzinnym opóźnie
niem — piszą uczniowie—na 
głównej trasie marszów ruch 
nie był wstrzymany, a nawet 
odbywały się w tym czasie za
wody motocyklowe.

Dalej młodzież z Techni
kum uskarża się na zupełny 
brak opieki sanitarnej.

Poważne zarzuty stawiają 
uczestnicy marszów komisji 
sędziowskiej. Komisja sędziów 
ska—czytamy w liście—-nie za
opatrzyła się nawet w opaski 
na rękawach, tak, że kierow
nicy grup po przyjściu do 
mety nie wiedzieli komu od
dawać karty uczestnictwa. Na 
skutek tego wytworzył się 
chaos co odbiło się później w 
ogłoszonych wynikach, gdzie 
np. podano, że. grupa Nr 13 
by?a z Technikum Finansowe
go. gdy w rzeczywistości skła

Gdzie spotykamy się 
z naszymi kandydatami

Okręg wyborczy Nr 33
Dnią 18 bm. kandydaci: 

Stanisław Pingielskl, Alek 
sander Cleloch 1 Helena 
Jaworska spotkają się w 
.Słupsku z aktywem Fron
tu Narodowego 1 wyborca
mi, oraz tego samego dnia 
będą gośćmi załogi Słup
skiej Fabryki. Mebli.

Okręg wyborczy Nr 39
Dnia 17 bm. w Człu

chowie odbędzie się spot
kanie aktywu Frontu Na
rodowego oraz wyborców 
z terenu powiatu z kandy
datami Władysławem Wa
wrzyniakiem 1 Kazimie
rzem Rynkfewlczem.

Turniej szachowy
w Sztokholmie

W XVII rundzie mlędzyna- 
rodowego lumlelu szachowe
go w Sztokholmie radzieccy 
szachiści Kotow 1 Heller oraz 
Talmanow 1 Petroslan po 
krótkiej walce zgodzili się na 
remis. Również wynikiem nie 
rozstrzygniętym zakończyły 
się partie Stoli (Szwecja) — 
Matanovlc (Jugosławia) oraz 
Stelner (USA) — Stahlberg 
(Szwecja). Pojedynek dwóch 
szachistów węgierskich Szabo 
1 Barczy zakończył się zwy
cięstwem Szabo,

Pozostałe part!* odłożono.

Biegi sztafet
dla uczczenia wyborów do Sejmu 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

W programie zawodów 
przewidzianych Jest 9 rodzą- 
jów sztafet męskich od 4X100 
do 4X1.500.

Kobiety będą startowały w 
8 mlii rodzajach sztafet.' od 
4x100 do 100x100x200x800.

O godzinie 14.30 nastąp! 
zakończenie zawodów 1 roz- 
danie nagród.

O©,gdzie,kiedy?
KOSZALIN

CfcWlrtek, dnła 18 ptźdtlernIU 1952 r.
Pogotowi* Ratunkowe — tal. nr 500.
Str** Pożarna tal. nr 68,
Dyiurjr aptek: Apteka Spotacrne 

nr 11, pity m1. Armii Czerwonej nr 1.
Muieum: ul. Armii Czarwonaj nr 53. 

Wystawa „Historia apolectęństw pier
wotnych" oraz wystawa obrazów St. 
Kamoeklego. Muzeum erynna we wtor
ki. czwartki, płatki I niedziele w go- 
drinarh od 12 do 17. W piątki wstęp 
bezpłatny.
SŁUPSK

Strat Polarna — teł. nr 33-33.
Pogotowia Ratunkowa —te1, nr 00.
Dytuiy aptek: Apteka Społeczna nr 

H przy Siarom Ryaku.
* ♦ e

REPERTUAR KIN

KOSZALIN: „Nowa Huta" — Crze-
■znicy bez winy*',
Saau«a w dni powszednie: godz. 

!8 l 28.30 — w niedziela 1 lwięta:— 
findz. 15, 18, i 20.30.

5LUPSK: „Polonia" — „Ziemia drty”
— fodz. 10, 18 i 20,

BIAŁOGARD: „Bałtyk" -- „Nędznley" 
ser. 11-ga —• godz. 18 i '20.

SZCZECINEK „PrryJaM" — „Daleko 
od Moskwy" — godz. 18 i 20.

USTKA: „Delfin" — „Na manew- 
rach" — godx. 15 1 20.

KOSZALIN - ROKOSSOWO — „Młoda 
Gwardia" nieesynne.

SŁAWNO: — „Akcja R — g>dz. 
18 1.20.

• „GLOS KOSZALIŃSKI"

— organ Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Koszalinie. Redaguje ko
legium Adres Redakcji — Kosza
lin, pi.' AUreda Lampe nr 20. Te1®- 
fony: Rednfctor Naczelny — 714, 
tfpkjetarz Redakcji — 114, Dziil 
Partyjny — 235, D71ąJ tkońnmlc* 
no-Moraki — 495, Dział Rolny 
810, Dział Korespondentów — 230, 
Dział Miejski — #60, Dział Spor
towy —, 060, Sękre’ariat — 567. 
Wydawca — Delegatura RSW „Pra

sa", tal. 291.
Druk* Koszalińskie Zakłady Gra

ficzne tel. 779
Zamówienia 1 wpłaty na prenume
ratę pocztową przyjmuję wszyst
kie urzędy pocztowe oraz listonu* 
»xa. a na prenumeratę zakładowy 
wszystkie rozdzielnie PPK „Ruch". 
C-3-15538 Zamówienie nr -S5

Należy Jednak stwierdzić, 
że Jest jeszcze duża ilość GKW 
na terenie województwa kosza
lińskiego, które w sposób nie
wystarczający realizują wspom 
nianą uchwałę. M. in. GKW 
w samym Sławnie nie odbywa 
systematycznie posiedzeń, nie 
zna 1 nie analizuje sytuacji po- 
1,tycznej, gospodarczej 1 or
ganizacyjnej. Nie czuje się 
współoclpowicdzalnyni za właś
ciwe przygotowanie sl? gminy 
do wyborów.

I dlatego Gminne Komitety 
Wykonawcze w obecnym okre
sie kampanii wyborczej powin
ny podnieść poziom swej pra
cy politycznej 1 organizacyj
nej, aby wnieść należyty 
wkład w realizację wielkiej 
karty narodu polskiego — pro 
gramu wyborczego Frontu Na
rodowego. który mówi: „Poli
tyka władzy ludowej — umoc
nienie spójni między miastem 
a wsią — odpowiada wspólnym 
Interesom klasy robotnicze) I 
chłopów pracujących", aby 
przyczynić się do umocnienia 
szeregów Frontu Narodowego 
1 do jego pełnego zwycięstwa 
w wyborach.

ZŚL-owcy województwa ko
szalińskiego program wybor-

l boisk piłkarskich ZSRR
W przedostatnim meczu pił

karskim o mistrzostwo ZSRR 
tblllskle Dynamo pokonało 
WWS- 1:0. Obie drużyny za
kończyły Już rozgrywki. Dyna
mo (Tbilisi) ma 16 pkt., WWS 
—10 pkt.

Do zakończenia tegorocz 
nych mistrzostw pozostał Jesz
cze ostatni mecz między dru
żynami Dynamo (Moskwy) 1 
Leningradu^

Obwodowy Komitet Frontu 
Narodowego to najważniejsze 
ogniwo pracy w kampanii 
przedwyborczej. Dlatego też 
do obwodowych komitetów 
Frontu Narodowego weszli naj 
lepsi, najbardzlei wyrobieni 
politycznie członkowie partit, 
stronnictw politycznych, orga
nizacji masowych, działacze 
społeczni 1 kulturalni, których 
zadaniem Jest kierować, poma
gać 1 kontrolować pracę agi
tatorów, społecznego aktywu 
obwodowych komitetów Fron
tu Narodowego.

W celu sprawnej działal
ności agitatorów, obwodowy 
komitet Frontu Narodowego 
powinien systematycznie zbie
rać się 1 na podstawie meldun
ków samych agitatorów 1 prze
prowadzanych przez Jego 
członków wyników kontro!! 
analizować 1 oceniać pracę 
agitatorów z wyborcami 1 po
magać lm w likwidowaniu trud 
noścl 1 uzbrajać Ich w słuszne 
argumenty. Członkowie obwo
dowych komitetów Frontu 
Narodowego powinni dopilno
wać właściwego podziału prac 
między agitatorów, tak aby 
każdy agitator znał imiennie 
wyborców, z którymi przyj
dzie mu pracować politycz
nie. Np. w Żydowle (pow, 
sławneńskl) Obwodowy Komi
tet Frontu Narodowego zasto
sował zasadę przydziału gru
pie od 3 do 7 agitatorów na 
całą gromadę. Agitatorzy nie 
otrzymali Jednak konkretnych 
zadań 1 wskazówek. Jak zada
nia te wykonywać. Nic też 
dziwnego, że towarzysz, odpo
wiedzialny za ten odcinek pra
cy w obwodzie, powiedział na 
odprawie w Powiatowym Ko
mitecie Frontu Narodowego 
te agitatorzy nie składają mu 
meldunków o wynikach swojej 
pracy. Rzecz zrozumiała — a- 
gltatorzy. nie mając wyznaczo
nego konkretnego odcinka dzla 
falnoścl 1 nie będąc kontrolo
wanymi — w zasadzie nie pra
cowali.

Przykład przeważające) 
Większości obwodowych komi
tetów w naszym wojewódz-

Wszyscy członkowie ZSL 
wszyscy chłopi - głosują na pełną listę kandydatów 

Frontu Narodowego

Wyżej podnieść poziom
pracy agitatorów wyborczych

Naród polski, a wraz z nim 
wieś Ziemi Koszalińskiej wz.raa 
ga w przededniu wyborów 
swe wysiłki w walce o wyko
nanie wielkich zadań trzeci* 
X? planu 6-letniego.

Wykonanie tych zadań wy
maga pełnej mobilizacji wszy t 
kich pracujących chłopów. 
Zjednoczone Stronnictwo Lu
dowe daje w tę pracę paważ- 
ny wkład. Jednak wkład’ ten 
może być jgacznie większy. 
Zależy to oa polepszenia pra
cy Gminnych Komitetów Wy
konawczych ZSL

VII Plenum KC PZPR wska 
zało na konieczność dalszego 
umocnienia spójni między 
miastem a wsią. Umocnienie 
sojuszu robotnlcz.o-chłopsklego 
jest szczególnie ważne w chwl 
11 obecnej, kiedy klasa robot
nicza. pracujące chłopstwo 1 
inteligencja pracująca, zjedno
czone pod przewodem klasy 
robotniczej we Froncie Naro
dowym walki o pokój 1 plan 
6-1 et ni manifestacyjnie przy
gotowują się do spełnienia do
niosłego aktu wyborczego.

Podstawowym zadaniem, sto 
Jącym przed wsią koszalińską 
w przededniu wyborów, Jest 
pełne zrealizowanie obowiąz
ków wobec państwa przez 
wszystkich chłopów. Rząd Lu
dowy w trosce o regularne za
opatrzenie ludności pracującej 
w żywność oraz przemysłu w 
surowce rolne, wprowadził obo 
wiązek sprzedaży państwu 
przez każde gospodarstwo rol
ne części nadwyżek podstawo
wych produktów rolnych — 
zboża, ziemniaków', żywca i 
mleka, po stałych cenach partst 
wowych. Chłopi pracujący wy 
pełniając sumiennie swrn obo
wiązki względem państwa uma 
cnlają sojusz robotniczo-chłop
ski. Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe winno przyczynić się 
do wykonania obowiązków 
względem państwa przez człon 
ków ZSL j przez całe groma
dy-

Tu właśnie wielką rolę ma 
do spełnienia Gminny Komttet 
Wykonawczy ZSL, któremu 
przypada w udziale bezpośred
nio kierować pracą kół ZSL w 
gromadach.

Przed miesiącem poszerzone 
Plenum WKW ZSL powzięło 
uchwalę w sprawie pracy 
GKW ZSL w Starym Borku 
pow. Kołobrzeg, aby w ten 
sposób dopomóc komitetom 
gminnym ZSL we właściwym 
ustawieniu I polepszeniu pra
cy gromadzkich kół, podsta
wowego ogniwa naszego Stron 
nictwa.

Uchwala ta, dyskutowana 
obecnie na poszerzonych ple
nach GKW, wiele pomogła 
komitetom gminnym ZSL. m. 
In. w samym Starym Borku, 
Naćmierzu pow. Sławno 1 la. 
Np. GKW ZSL w Naćmierzu 
dopomógł tamtejszemu Komite 
towl Gminnemu PZPR w po
kierowaniu polityczną pracą w 
gnilnie. Uczynił to poprzez 
usprawnienie pracy kół gro
madzkich. zmobilizowanie ak
tywu | agitatorów ZSL. W nie
małej mierze dzięki temu chło
pi gromady Wszędzln wykona
li Już roczny plan skupu zbo
ża i przodują w realizacji po
zostałych obowiązkowych do
staw dla państwa.

Sport w CSR
Na zawodach lekkoatletycz

nych w Pradze, zawodnik cze
chosłowacki Doleżal ustanowił 
w chodzie na dyst. 30 km re
kord świata, uzyskując czas 
2:21:31,8. Poprzedni rekord 
należał do Węgra Laszlo i wy 
nosił 2:21:38,6. Doleżal u- 
stanowił po drodze drugi re
kord świata, przechodząc w 
ciągu 2 godź. 25,595 m.

Na tych samych zawodach' 
doskonały miotacz czechosło
wacki Skobla poprawił nale
żący do niego rekord Europy 
w pchnięciu kulą, uzyskująe 
17,12 ni.

Rekord CSR ustanowił w 
blesu ną 25 km. Pechanek 
(ATK) -- 1.26.45,4.

Jungwlrth przebiegł dy
stans 3000 m w' bardzo dob
rym czasie 8.24,2.

twle powinni naśladować 1 agi 
tatofzy z Zydowa, którzy uzyś 
kają bez porównania lepsze 
wyniki agitacyjne, pracując 
politycznie według konkret
nych wskazówek.

Powiatowe 1 obwodowe ko
mitety Frontu Narodowego po
winny, nie tylko zdawać sobie 
sprawę z tego, że lnstrukcyjno- 
kontrolna praca z agitatorami 
to najbardziej odpowiedzialny 
odcinek ich pracy w kampanii 
przedwyborczej. Niestety, wie
le komitetów nie realizuje te
go. Np. Obwodowy Komitet 
Frontu Narodowego w Darło
wie wysyła prelegentów bez 
przeszkolenia i sprawdzenia 
ich wiadomości, nie kontrolując 
ich wystąpień na zebraniach. 
To też zdarzyło się, że Jeden 
z prelegentów na prelekcji dla 
pracowników GS w Darłowie, 
nie wywiązał się ze swego za
dania ze względu na niski po
ziom wyrobienia politycznego. 
A kierownictwo Obwodowego 
Komitetu Frontu Narodowego 
nie wiedząc o tym, rzecz Jas
na. nie posłało tam drugiego 
prelegenta celem wyjaśnienia 
omyłek politycznych popełnio
nych przez pierwszego.

Obwodowe komitety Frontu 
Narodowego powinny wziąć 
przykład z Obwodowego Korni 
tatu w Lejkowie (pow. slaw- 
neński), którego pracą kieruje 
tow. Makowski. Komitet ten 
umiejętnie ustawił w pracy 
wszystkich 54 agitatorów, kie
ruje Ich działalnością, nie og- 
lanlczając się do kontroli, ale 

1 pomagając lm. W obwodzie 
Lejkowo dwóch starszych lu
dzi początkowo odmówiło u- 
dzlalu w wyborach. Posiano 
do nich drugiego, zdolniejsze
go agitatora, który wyjaśnił 
lm Jak wybory odbywały się 
za sanacji, a Jak teraz w wol
nej Polsce Ludowej. Dzięki ta. 
klej agitacji obaj starsi oby
watele przyrzekll wziąć udział 
w wyborach, oświadczyli, że 
będą głosować na pełną listę 
kandydatów Frontu Narodo
wego 1 blorą teraz udział w 
przedwyborczych zebraniach 
gromadzki ch. Ki erown lc t wo 
Komitetu Frontu Narodowego 
w Lejkowie widząc, że w są
siednim obwodzie Bożnlwiee 
kuleje praca polityczna, wysła 
la w pomoc swych agitatorów 
I podzieliła się swym! meto
dami pracy agltatorsklej. Oto 
godny naśladowania przez Inne 
komitety obwodowe przykład 
owocnego dzielenia się doś 
wladczenlaml form pracy poli
tycznej z wyborcami 1 pomocy 
w kampanii przedwyborczej.

Obwodowy Komitet Frontu 
Narodowego w Lejkowie odby 
wa systematycznie posledze 
nla i czuwa nad pracą agitato
rów. Np. kiedy zauważono sła 
bą pracę polityczną wśród ko
biet, kierownictwo Obwodowe
go Komitetu natychmiast włą
czyło do współpracy koła go
spodyń, dzięki czemu grupę 
agitatorów wzmocniono nowy
mi. przodującymi agitatorka- 
mi kobiecymi.

Ważną dziedziną pracy 
przedwyborczej Jest powląza 
nie 1 współpraca obwodowych 

: komitetów Frontu Narodowe
go z obwodowymi komisjami 

i wyborczymi. Jako przykład 
j takiej dobrej współpracy na
leży wymienić Obwodową Ko
misję Wyborczą 1 Obwodowy 
Komitet Frontu Narodowego 
w' Polanowie (pow. sławneń
skl). Przewodniczący komisji 
wyborczej ob. Piekarski od po 
czątku nawiązał ścisłą współ1 
pracę z tamtejszym komitetem 
Frontu Narodowego. Kiedy 
np. stwierdzono błędy w spi
sach wyborczych, Komitet 
Frontu Narodowego wspólnie 
7 Komisją Wyborczą zmobili
zowali agitatorów 1 inny ak
tyw społeczny, dzięki czemu 
obwód ten na dwa dni przed


