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wszYS1'KlCH KRA.Jów

Ł~czc1E s(a; ·

Bohaterscy
odpierają
9łbll'Pflie

obrońcy

ataki armii

Seu1lu

amery·kańs kiel

stroty wojsk Moc Arthura -wludz~ach :i sprzęcie
I

SOBOTA

RO.K llJ (VI)
I

30

WRZEśNIA

PEKIN (PM) - Ogłoszony w W ciągu ostatnich dni wojska ame
Phenjanie 28 Wrżeśnia rano komu- rykańsk?e, usiłujące zdobyć Seul
nikat dowództwa naczelnego Armii poniosły w wyniku druzgocąc1ch
Ludowej Koreańskiej Republiki Lu ciosów -oddzfał6w Armil Ludowej
dowo-Demok:ratycznej •podaje, że w ogromne straty w ludziach i sprzę
dniu 27 września oddziały Armii cie wojennym. .Artyleria przeciwLudowej operujące w rejonie Seu- lotnicza i oddziały lądowe Armii
lu kontynuowały zaciekłe walki z Ludowej zadają codziennie wielkie
wojskami amerykańskimi. Wojska straty lotnictwu amerykańskiemu.
amerykańskie podjęły nową gwał- Od 23 do 27 w/ześnia w rejonach
towną ofensywę na Seul. Oddziały rzeki Imzin,gan i miast Nampho i
Armii- Ludowej w zaciekłych wal.
Nr 269 k ach wstrzyma}y natarcie przeeiw- j Sar1w on strąconych zostało 9 .samo
nika.
lotów n ieprzyjacielskich.
·
··
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· Ozisiejsza

„

spółdzielni produkDlatego, źe linia naszej Partii jest
już pow~e osiąg- słuszna.
Dlatego, że ustrój Polski
nięcia i przykładem swnim oddzia- Ludowej odpowiada interesom klaływuje na okolicznych chłopów.
sy robotniczej, chłopstwa mało i śre
Rośnie świadomość i przywią;za- dniorolnego oraz inteligencji pracu-

c311jnych. Szereg
cyjnycb pos1ada

konferencja jest p o·
ważnym wydarzeniem w życiu
naszej organizacji partyjnej. Na kon
f erencji tej powinniśmy zbilansować nuzc osiągnięcia, śmiało 1 otwarcie ujawniając w dyskusji braki naszej pracy, oraz podjąć uchwały, które nam pomogą w dalszej pra
cy i walce.
,,,.
W okresie, za który Komitet Wojewódzki złoży sprawozdaaie, z~zly
poważne zmiany w życiu Partii i na
szego kra.ju. Organizacja nasza,
wzmocniona dorob1dem uchwał KC
oraz własnym doświadczeniem, po·
trafiła lepiej i skuteczniej kierować
życiem gosp00arczym i politycznym
naszego województwa. Kierownictwu Partii i ofiarnej pracy wielu ty
sięcy aktywistów zawdzięczać naleiy, że mamy tak poważne osiągnięcia.

- 1 1
nie uczą komitetów gminnych, z-•
a
·
··
dowycb i podstawowych orgamzacJi
partyjnych - kolektywnego stylu
t1racy, co doprowadza. do tego, że
cię~r. pra.cy part~jnej jest nierównomie~me roz~ozony.. Wskutek te-1
go. oddziaływanie Par~li. na be~partyJnych zostaje powazn1e zmmejszo
ne.
Niedostateczna była dotychczasowa praca Partii na odcinku ZMP.
Nie troszczyliśmy się o skład socjal
ny organizacji młodzieżowych, - o
właściwy dobór kadry kierowniczej.
Nie pomagaliśmy w szkoleniu ideologicmym ZMP.
Również praca Partii na odcin\m
kobiecym była niedostateczna.
Za.
mało robotnic, chłopek mało i śre
dniorolnych należy do Partii .. Niedo
statecznie aktywizowaliśmy kobiety,
w zbyt małym stopniu wciągaliśmy
je do władz 1>arfyjnych, rad narodo
wych i kierownictwa \akładami pra
cy.
.
Za mało uwagi poświęcały nasz~
instancje i organiza()je partyjne spra
wie szkolenia partyjnego, co było
powodem, iż wiele spośród z,organtzowanych kursów partyjnych z powodu małej frekwencji nie dotrwa
Io do końca.
Jeżeli
wszystkie nasze braki
zostaną podczas dyskusji
wydobyte na światło dzienne, jeśli od
kryjemy przyczyny i źródła tych
braków oraz podejmiemy uchwa
ły zmierzające do usprawnienia
naszej pracy - to w Opal'Ciu o
słuszną linię Komitetu Centralne
go - będziemy jeszcze lepiej i
skuteczniej bili wroga klasowego.

· - nie
·
nauera o t w.or.zeni u zach odmo
i
ck.
:i.
m e icu wojsk najemnych. Wojska
te będą uzbrojone w czołgi, granatniki, ciężkie i Iekk!ie kattabiny maszynowe, giranaity ręczne oraz pisto·
Iei-y automatyczne. Uzbrojeni a dostarmą Stany ZjednoCtZone. Wojska
te będą całkowicie rz.motoryrz.owfune.

p·rzez amerykańskie wład;ze ok upacyjne.
Do sw ej „osobistej dyspM.ycji"
Adenauer otl'!ly:ma formację, liczą
cą 7 tysięcy zołnlieray i oficerów
dla lij)ełniania „spe~jailnych rz.adań".
Skład osob'owy tych „specjalnych
oddrziałów" będfl:ie zmieniany co 4
miesiące.

nie szerokich rzesz kobiecych do na jącej.
.
.
szej P artii i Pfl.ństwa Ludowego. . Dlateg~, ze Pol~~a ~~dowa daJe
Obok 9 ty.sięcy robimtic, chłopek i • meo~a.mczone. mozhwosc1 rozwoju
kobiet pracującej inteligencji, n a.le- naszeJ młodziezy.
żących Ro naszej Partii, wya-osła li·
Dlatego właśnie n:i-jszer1ize ma~y
czebnie Liga K obiet. Wojewódzka narodu d:irzą zaufaniem .. wszystkie
Organizacja Ligi K obiet wzrosła w poczynania naszej Partu i Rządu
ciągu roku o 20 tysięcy członkiń i Ludowego.
liczy obecnie około '75 tysięcy człon·
Osiągnięcia nasze byłyby
jeszcze
kiń.
większe i okazalsze, gdyby nie poRośnie
śwfadomość
aktywność ważne braki i zaniedbania w pracy
naszej młodzieży . W ciągu roku partyjn~j. .
.
. .
GENEWA (PAP). J ak don-OSi się z tero' ważnego umocnionego p11n
wzrosła ilość młodzie-.iy zorganizoWynuemmy tu naJważnie3sze.
prasa fra n c.u ska, oddziały Armii Wy ktu.
wa.nej w Zl\IP z przeszło 30 tysięcy
Szereg naszych organizacji za.kła
zw'oleńczej Demqkratycznej RepubKomunikaty z Vietnamu donosrz:ą,
do około 65 tysięcy. Około 9 tysięcy dowych n ie poczuwa się do odpowie
liki Vietnarnu po rozg.r omieniu gar że Armia Wyrz:woleńcza Demokratymłodych
l'Obotników.
członków dzia.lności
za wykonanie planów
nizonu francuskiego w Dong -Ho, crz:nej Republiki Vietnarmu wywiera
ZMP, bierze udziąl we wspólzawoil- produkcyjnych, za sprawne funkcjo
zagrozUy garniznnowi w Pa-Hanah,
leżącym o 30 kim. na pólnocny silny nacisk na odd·zia'ły f.ran cu$kie
J.l!ajpoważniejszym, trwałym i nie ni<:twie pracy. W zakładach pracy nowanie zakładów pra{:y, Odczuwa
wschód od Lao - Kaia i zmuslły go korpusu ek~pedYCY'jnego w Kam
przemijającym
osiągnięciem
jest młodzieżowe brygady produkcyjne my to dotkliwie w fabrykach przewojska francuskie do ewakuowania bodżr.
wzrost aktywności i świad1>mości walczą o więkuą wyda.jność pracy mysłu bawełnianego, gdzie wykona
klasy robotniczej oraz szerokich i 0 wysoką jako5ć .PTodukcji, a mlo- nie planów produkcyjnych sprawia
mas pracującego chłopstwa i inte- dllli kolejal'Ze o zwięks.zoną szybltość tyle trudności i kłopoiów, gdyż poprzskład „_zachodnie; ·demokrac;i''
ligencji pracującej. Znajduje to wy prrewozów i na,jwyższą ilość prze· ważna częśe załóg nie wy'konuje baz
raz między innymi we wzroście czy bytych k4lometrów bez naprawy pa akordowych. Organizacje zakłado
we zbiera.ją się tutaj nieregularnie
telnictwa prasy i wydawnictw par- rowozu.
tyjnych, Ro1}Jrowadzamy obecnie na
Najlepszym wyrazem wzrostu i przy niedostatecznej frek~ncji.
Najpoważniejszym brakiem
naterenie naszego województwa przeświadomości mas pracujących, ro
nie udzielają wiz wjazdowych do Anglii
szło 180 tys. egz. WYdawnictw parbotników, pracująi,:ego chłopstwa &zycb powiat-0wych organizacji partyjnych ,tj. około 30 tys. więcej, niil
i inteligencji, kobiet i młod7ieży, tyjnych jest to, :ie w wielu gromaorgani~atorom
Swiatowego Kongresu Pokoju
dach nie ma jeszcze organizacji par
w roku ubiegłym. Znaciy to, że słoto wzrost przyjaźni i preywiąza- tyjnycb. Tu właśnie JeżY źródło poL ONDYN (PAP)-Brytyjski Ko- gresu Obrońców Pokoju.
wa i argumenty naszej Partii docłenia do · Z.Wiązku Radzieckiego ważnych trudno§cl, na
jakle napoty
mitet Obrońców P okoju rozesłał do
Rząd
brytyjski odmówił
wiz
· rają nie tylko do PZPR-owców, ale
oraz mlleścl do Wodza l Nauczy- kamy przy organizowaniu spółdziel
ptasy oświadczenie, w którym k o- wjazdowych członkom
Komitetu
i;óvrnież i do- najszerszych mas bez·
ciela mas pracają,cych świata - ni produkcyjnychr skupie zboża i w
munikuje, ze rz-d brytyjski czyni Organizacyjrtero Kongresu. Komipartyjnych, (WZt'ost cz;vtclnict.wa,
Tował'.zysza. STALINA.
Inny ch akcjach.
przeszkody w 110rganizowaniu na t.et ten powinien żebrać się w Lonjeśli cbodzJ o „Głos ltobohllcżY'' l!{a nic waddeckie i obłudne gło
KomitetY powiatowe i miejskie
t erenie Anglii II Swia.iowego Kon- dynie w dniu 2 października.
I
nakłada na kolektyw nda.k~yjny sy Londynu czy Amery:is.i. Masy pra
obowiązek zwrócenia większej uwa- cujące naszego wojewód'lltwa dosko
Br.ytyjski K'Omitet Obrońców Po
gi na życie i potrzeby wojewóil.z- nale zdają sobie sprawę, kto jest
koju opublikował również tekst
twa, rozszerzenia sieci groll!adzkieh przyjiwielem, a kto wrogiem Polski,
listów, wymienionych z premierem
i fa.brycznyc1! kore.spond~tó~~ by 'kto u~ela bra1e:tskiej, serdecznej
Attlee. Z listów tych wynika jasjeszcze bardziej wzm~nic . Wlęz na- pomocy w odbudowie kraju, a kto
no, jaką pozycj ę zajął rząd brytyjszą z masami pracuJą.cynu).
tej odbudowie , usiłuje przeszkodzić.
ski w stosunku do II Światowego
W roku ubiegłym wzrosła ilość ro
•
Kongresu Obrońców Pok oju.
botników,
biorących ud.ział we
Masy p~acuJące wi~~ą. kto wal0świ adczenie
Komitetu st.wierwspółzawodnictwie pracy, z 25 proc. ~zy o p ok oj, a. kto. Juz me tylko P~
dza, że rząd brytyjsklj odmówił wiE
do 40 proc. ogółu załóg. Klasa ro- zega,. ale pro~~i brutalną_ _agresJę o godne uczczenie
Październikowej
Kongresu Pokoi u wjazdowych członkom Komitetu
botnicza. naszego wojewód7Jtwa ży- przemwko m!ł~ącemu pokoa naroOrganizacyjnego: Mikołajowi Ticho
wo reaguje i włącza. się do ogólno- dowj kor!'3nsk1emu,
pragnącemu
WARSZA!W'.A (PA!P). - Za preiyPodejmuctąc rz:o'bowląrz.an,ia dila uc~
„Dzięki przyjaźni i bratniej porno nowowi, A'.leksandrowi Korniejczukrajowych akcji, jakie prowadzą; zjednoczenia pod wodrzą sWCllO l u - kładem rz.ałóg robotniczych, od,po- crz:enia L'OC·z nicy Rewolucji Pa.źdqjer cy Związku Radzieckiego
- criytamasy pracujące pod przewodnie- dowo-demnkratyO'l.lllego Rządu.
wiada.jących n a apel hut y „Pokój", ni.k-0wej
i Swiatowego Kongresu my · da~j w rezoluc}i - nie tylko kowi i Bil Erenburgowi. Rząd dał
również
do zrozumienia, że nie
moono dźwignęliśmy się z !'u.in, ale ·budu- u dzieli zezwoleni
twem naszej PartH.
Masy
pracujące
wiedzą,
k~o 33 roooni<:ę R ewolucji PaźcIBierni- Pokoju , ohłopi z Tuszowa
a na w j az.d do ·
D:z,iesiąi>ki
tysięcy
-robotników wskrzesza hitl~, kto ponown~e kowe.j i II Swfa.towy K on gres Po- rlaalkcentowaili rz.naczenie Rew<>'l1kjii jemy nowy ład, ustrój pełnej spra- Wielkiej Brytanii sekret arzowi gedla nar odl:l pol- wiedliwości społooznej. .Budując no
wzmożoną pracą w (}Lynie Pierwszo ubiera w mundury generalskie b1- 1koju uczczą wzmożoną pracą r ów- Październilrnwej
neralnem u Stałego Komitetu świa
majowym i Wartach Pokoju zado- tlerowskich zbrodnia.my wojennych, nież m asy pracujących chłopów. Z skiego, p rzcdowniotwo Związku Ra we, leps-ze życie na wsi, korzystać towego Kongresu Obrońców Pokopierwszymi
zobowdąZM}iami
wystą·
d~eckiego
w w ailce o pokój orarz. możemy z boga.tych doświadczeń ju - Laffitte'owi ora~
kumentowało swoje przywiązanie do a kto pomógł i przyczynił się do po·
Pletro .Nen·
naszej Pairtil, do Polski Ludowej i wstania miłującej pokój Niemtec- pili chłopi gromady Tusrow w pow. rz:n a-crz:enie pomocy i preylkładu bu- chłopów radtLieckich, aby unowo- ni'emu i kilku ' innym wybitnym
lnbelskim na zorganizowanym pmez downic11wa
socjaliistyoonego
w cześnić i podnieść produkcję rolną członkom Stałego
spra.wy budownictwa socjalizmu.
kiej Republiki DemokraitYeznej,
Komitetu.
Z entuzjazmem przyjęły nlł!lze zał dlatego tak piękne i masowe by koło ZSCh w dniu 23 bm., zebraniu1 Zwląe.k.11 Radzieckim dola mas p ra- i przyśpieszyć dobrobyt szerokich
Bryty
gromadzkim,
jski
Komitet
na
Obrońców Po·
które
przyby'1i
cuj
ących
n
asrzego
kraju
.
logi uchwałę o Planie 6-letnilllD, zo- ły wyrazy hołdu i przywiązania. mas
mas chłopskkh".
koju - mówi oświadczenie - pro„Potężny
Związek Riad0ieeki b~ią!u.iąc się do podwyższi:nia wy Jlracujących do tow. Stalina, wyr;a- w szyscy niemal mieszkańcy gromaZobowiązania produkcyjne
chło·
daJnosci pracy, do usuwama bra- żone w '70 roeim.icę Jego urodzm. dy, Inicjując a zobowiązania chłop- głosi r ezolucja - w swej bohater- pów gromady Tuszów pn:ewidują testuje stanowczo przeciwko temu
ków i błędów hamującyeh jego rt;a- Dlatego tak dużo członków lic:z,y skie wieś Tugrz.ów j est gromadą, rolo skiej walee rozg·rcOmił hifilerowskich przyśpieszenie omłotów zboża i wy- bezsensownemu łrl'Ubiańs twu - w sto
sunku do ludzi o światowych nalizację.
wojewódzka organizacja To~ar~ys żoną wyłąCllllie rz. mało i średnioroil.- zaborców j w dalszym ~ pro- konanie ich do 10 list opada br. zwiskach, mających w Anglii wieDziesiątki
załóg
fabrycznych, twa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. .nych chłopów, gospodarujący-eh na wadzi zdecydowaną walkę w obro- zwiększenie rocznego planu doScta- lu osobistych przyjaciół.
PGR-ów, spółdzielni produkcyjnych Organizacja. ta wzrosła. ,w ciągu ro- gQpOdarstwach starych orruz; n a go- nie śwfatoweg-o pokoju - prrz:eciw- wy zbóż o 25 proc. (z 450 kwintali
impe:rda.Ustom i do 562 kwintali) i dostarczenie zbo
pójdą za przykładem bohaterskich ku o 75 tys. osób i liczy obecnie 105 spoda·rstwach, Powstałych z r efor-1 ko amerykańskim
GENE WA (PAP) - J ak donoszą
m
y
r
O'lne
j.
podżegaczom wojennym".
ża wyłącznie I standardu, przyśpie
załóg Pabianickich Zakładów Prze- tys. członków.
z
Paryża, sekretariat Swiatowego
szenie orek zimowych na powierzch
m~słu Bawełnianego, Pl'.'S:f To~aw akcji zbierania. podpisów •• pod
ni 115 ha i w ykonanie ich do 15 paź Kongr:asu Zwolenników Pokoju <>gło
s~ow oraz M-1 w Żyehl~1e! któ~e Apelem Sztokholmskim l~dnosc na
dziernika, a nie jak w lat ach po- sił w związku z n iewpuszcieniem
p1erws~e ~ naszym woJewodztwie szego
województwa. mamfestowała
pr.zedni<lh do 1 listopada oraa; WYodpowiedziały na wezwanie Huty swoje przywiązanie do Polski Ludo
szeregu członków Komitetu Orga„PokóJ", . podejmując zo?owią,zania wej, jej Pokojowej polity.k i ~3!a
konanie do 7 listopada rocznego pła
wyższych
n
izacyjnego komunikat treści nau~zelniach
Łodzi
produkcyJne dla uczczema XXXDI nicznej, opierającej się na SOJUSZU
nu dosta.w mleka. w ilośoi Iii.OOO 11- stępującej:
rocznicy WieltMej Socjailistycznej lte i p:rzYja,źni ze\ Związkiem RadziecU ni wersytet
Szkoła Inżynierska
trów.
wolucji Październikowej i li Swia- kim. Przeszło 1 milion 100 tysięcy
„Osobom wchodzącym w skład ko
W dniu 2 paźckiemika, o godz.
(SfNOT)
Podkreślając w rezolucji, że ter- mitetu przygotowawczego II Swiato
towego Kongresu Pokoju.
mieszkańców, to zna-0zy niemal ca.16, odbędzie się w Auli Uniwerminowym w ykonaniem zobowiąrz:ań,
Rośnie świadomość i zaufanie mas la dorosła ludność naszego woje sytetu Łódzkiego, przy ul. NaruDnia
paźdrz:iennika
r ., 0 go· prrz:yczynią się do srz:ybsrzego WY'Peł- wego Kongresu Obrońców Pokoju
chłopskich do naszej Partii. W 'okre lwództwa, podpjsala Apel Pokoju. •
dzinie 17, w Audytorium Głównym
od.mówiono pr awa wjazdu n a terysie sprawozdawczym na. terenie naDlaczego mimo i wbrew opoi:ow1
towicza 68
·P olitechniki Łó~ej, prey u li.cy fl;ienia rz:adań pierwsrz:ego roku Platorium Wielkiej Brytanii. W wyniszego ·województwa powsłało prze• wroga klasowego osiągnęliśmy tyl e
u~gitYS!~:~i%~J:A Gdańskiej
od!będrtie się
nu 6-letniego i dadzą należytą od- k u powyższego, s esja
s:do 80 nowy-Ob sp6llhielni produk· sukcesów?
Komitetu Or·
19Ś0~51.
. l!R;~YS'J.1E OTWARCIE .
powiedź pocLżegacrzom wojennym,
ganizacy jnego, która miała zebrat\
Ś •
Z uwafri na transmitowane. Ł~eJ Wi eczor owej &koły Iiney- chłopi Tuszowa wzywają ~ystkie
się w Londynie w dniu 2 paździer
Wll
ZllC
przez :i:adio pmmi'ówienie · ob. m~~~oś~1!~tkdoh słuchacey o-111romady w Polsce do podejmowanika, zostanie zwołana na t en sam
Ministra S7Jkół Wyższych I Nąp- bowiąrz.koiWa
· pod b
h
b
·
•
dzień do Pragi.
Komitet Organi~~:osimy o punktualne przyn1ap o nyc zo OWljzan.
zacyjny omówi sytuację, powstałą
na skutek stanowiska rządu Wielkiej BrYtanii wobec · II Swiatowego
o wypełnienie Planu 6wletniego
Kongresu Obrońców Pokoju " .
• RZESZÓW • (PM ). - '' Plan, 6-le tni tegorocznych
tm.

W
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v1nNAM : Armia Wnwoleńua ·momi
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Brygada wiertnic21a uiruc h am1ai

•.

.Sz·ybkos'c1·0wy sz.yb .naftO'W,Yt h:i::i~:;;!:ka~i!:~e ;i~:1:: u rown1a w rzeworsku
międzynaro<I?w.ych
Aka7~k~~~czna pier:wsia wkr.aju.rozpoczęła k9mponie cukr-0wniCZQ

pos tawił p.rzed przemysłem naftowym gach W. P{)znaniu.
zadanie zwiększenia produkcji o 150
W u roczystym uruchomieniu s:ay:bm
pcoc. · Dla osiągnięcia te go celu pol- wzięli udział przedstawiciele pr.zęd·
$ki przemysł na ftowy musi rozpocząć siębiorstwa wierceń poszukiwa wczych,
'k ,
N f
h
wiercenia nowymi metodami, opiera- .CZPN i ZZ Pracowru ow
a towyc
j ąc się na doświadczeniach radziec- oraz 9dznaczony or<lerem „S:z,t andar
kich.
;Pracy" ~lusarz Buła. Przemawiając w,
W on arciu 0 te doświadczenia, Jedna imieni.n. pracowników naftowych, p~ze
...
d
z Gł zz N ft ·
z brygad wiertniczych uruchomiła wo mc~ą~y arz'. ·•
a owcow ,
sl.yb, zobowiązując się skrócić czas ob. Wojcik, OŚWiadczył:
wierceń o 40 proc. Szyb ten został . „S~b ten powinien stać się wzor~m
.
wspołzawodnictwa pracy w przemysle
zaopatrzony w n ?wy, radziecki ryg naftowy m I powinien dać nowvch przo
wiertniczy, który był wystawiony n a downików pracy",

2 pafAhi.e.rnika ISSO r .,

0

gam, 16,...

~E-S~ÓW (PkB). - W, dniu 28 bm wanie burnków do prze;obu już 20

w Jiili Anatomicum" przy u1. Na- ,o godz. 6 rano cukrowma Przeworsk bm.. a więc o tydzień wcześniej, niż
rutowi~ -GO odbęd* się
jako pierwsza w kraju rozpoczęła le- w roku ub.

URoczysT~ INAUGUlłtACJA

R-0-

·
KU AKADEMIOKIEGO 1950-51.
W prog.ramie przewtidziany jest
wykład inaugur&eY'jnY prof. dr Eu·
geniusza WilC?Jk.o wskfego pod tytu·
łem: „Nauka Pawłowa, jako J!.odstawa rozwo,ju medycyny wspó!cz~sn ej". Z uwagi na przemowieme
Mi_oistra Sz~ół Wyższych, któr~ bę·
dzte tran smit owane przez radio uprasza się o punktualne przyby cie,

I

gor.oczną kampanię cukrowniqą. Suk-

ces ten jest wynikiem zdyscyplinowa
nej i socjalistycznej współprr,cy całej
załogi, która w możliwie najkrótszym
czaSlie wykonała w szystkie remonty
wyłaniaj ąc n owe kadry przodowni.
ków.
Do wczesn ego rozpoczęcia tegorocz
nej kampanii w wysokim stopniu
przyczynili się plantatorzy buraka
cukrowego mało i średniorolni chłopi,
których szyb kie i przedterminowe dostawy pozwoliły rozpocząć przyimo.

Komunikat

Wojewódzki Kom itet Obroń·
ców P okoju w Łodzi zawiadaski ej cukrowni odbyło się bardzo uro
mia., że dnia 2 października br.,
czyście, w obecności załogi obu zmian,
o gOdz. 10, odbędzie się w sali
przedstawicieli miejscowych władz i
k onferencyjnej ORZ Z w Łodzi,
partii. Już wieczorem tego dnia maul. Tr augut ta Nr 18, pokój 209,
odpraw a przewodniczących Po·
gazytiy w ielkiej cukrowni zaczęły się
zapełniać cukrem nowej kampanii.
wiatowych i Miejskich (wydzieZgodnie ze swy m zobowiązaniem, polonych)
Komitetów Obrońców
dj ętym na cześć 33 rocznicy RewoP okoju wojew ództwa łódzkiego,
lucji Październikowej , ułoga CUSpra wy bardzo pilne. Obce·
krow ni po stanówiła podwyższyć usta- 1 n ość przewodnicza.cvch obowi~z·
loną normę dobowego przerobu z
kowa.
15.400 na 17.000 q buraków.

Rozpoczęcie produkcji w przewor·

------~~~~------~-----·

~fr. 2
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Ra~zieckie propozyćje ·.zabezpieczenia pOkoju

toru1q· drogę . wzajemnemu porozumieniu

pięciu

Warszawa .wita Polaków
_wysiedlonych· z Belgii _

mocarstw

WARSZAWA (PAP). """ Dni& 28
bm. przybyła do Warszawy 12-osobowa 1rupa polskich robotników z
bezprawnie
Belgii, wysiedlonych
1>rzez reakcyjny rząd belgijski, Spo
leczeństwo Warsza.wy zgotowało ro
dakom serdeczne pqyjęcłe.
Wysiadających z Pociągu rodaków ~ Belgii powitał serdeca:nie wi-

Przebieg obrad plenarnego posiedzenia ONZ
FLUSHl~G

l\lEAllOW (PAP) Na środowym plenarnym posiedzeniu
Zgi·omadzenia Ogólnego Narod.Jw
Zjednoczonych w dalszym ciągu t.oczyla się debata. generalna.
Jako pierwszy przemawiał prz.ed.
stawicie! Ekwadoru, po nim minis~-~r
spraw zagranicznych Francji - Schu
man. Obaj mówcy poparli bez zastrzeżeń propozycje ~chesona, zmie.
rzające do podporządkowania ONZ
interesom imperializmu amerykań
skiego.
Z kolei zabrał ' głos przedstawiciel
Indii - Rau, który podkreślił prng.
nienie pokoju ożywi ające ludzi na
całym świecie oraz usilnie wzywał
rz;agranlcznych
ministrów spraw
USA, Związku Radzieckiego, Francji i ,i\nglii do odbycia obecnie na·
rady w Nowym Jorku i uregulowa-

nia

istniejących

Nawiązując

do

zmierzającą do zjednoczenia 5 wielkich mocarstw w celu podjęcia wspól
nef 1>róby U11tanowienia pokoju powszechnego, jak to proponowali tu nie.
którzy delegaci, a. przede wszystkim
przedstawiciele Związku Radzieckiego, Jasne jes~ że jeśli tego rodzaju
próba. uwieńczona zostanie powodzeniem, będzie ona najpewniejszą i naj
do osiągnięcia · tego
krótszą drogą
celu".
W .t oku debaty generalnej zabrał
również głos szef delegacji czecho·
Siroky.
słowackiej Nawiązując do projektu deklarai:ji
„o usunięciu groźby nowej wojny 01·az
utrwaleniu pokoju i bez;pieczeństws.
nal'odów", zgłoszonego przez, delegację ZSRR, Siroky oświadczył, że
11ropozycje Zw iązku Radzieckiego ista
nowlą konkretny i w całej pełni moż
liwy do zrealizowania krok. zmierzający do obrony pokoju. Propozycje te
- powiedział szel delegacji czecho3ło
wackiej - opierają si!i na. ~ożliwo·
ści pokojowego współistnienia państw
o różnych 5ystemach społeczn ych i go
iopodarczych, na możliwości pokojowego współzawodnictwa .
Delegat Czechosłowacji podkl'eślił
dalej, iż nie ma żadnych legalnych
podstaw, aby oponować przeciwko
dopuszczeniu do ONZ delegatów mia
nowanych przez Centralny Rząd Chiń
skiej Republiki Ludowej. Zaproszenie przedstawicieli Chińskiej Republiki Ludowej na V sesję Zgromadze•
nia Ogó1nego w sposób istotn,y pOllniosło by a1ltorytet uchwał Zqromadzenia Ogólnego i aut1>rytet ONZ w
ogóle. Byłby to również słuszny krok
praktyczny w ·kierunku zacieśnienia
współpracy 5 wielkich mocarstw.
W zakończeniu minister Siro!<Y

rozbieżności.

wydarzeń

koreań

Rau nazwał je ,fnajpo,\la:i:niej.
szym wydarzeniem" roku 1950 z mię
dzynarodowego punktu widzenia orui
usiłował usprawiedliwić fakt popal'cia przez Indie bezprawnych uchwał
Rady Bezpieczeństwa w sprawie Koreańskiej. Ran wezwał Zgromadzenie
Ogólne do głębokiego przestudiowania warunków życia narodów zal"Ż·
nych i ostrzegł mocarstwa imperrnlistyczne przed groźbą rewolucji, jeśli
nie zrewidują one swego stosunku clo
narodów zależn ych.
zagraniczny~li
spraw
Minister
Shal'ett, nawiązując do
Izraela propozycji ministra Wyszyńskiego w
sprawie osiągnięcia porozumienia mię
dzy 5 mocarstwami powiedz1ał:
„Wszystkie inne kraje ze szczerą r:i
skie~,

dością

powitają

każdą

inicj atyw~,

W kilku wierszach
ROZPISANIE POŻYCZKI POKOJU
NA WĘGRZECH
Węgierskiej Republiki LuR:ząd
dowej rozpisał po życzkę pokoju na
ogólną sumę 750.000.000 forintów.
Pożyczkę rozpisano na 10 lat.

o.świadczy ł :

' V deklarac1'i
·
'
' '
" P rop Ozycl·e• za'varte
rządu radzieckiego, torul11 drogę do
poi~ozumienia 5 wielkich mocarstw
w inJtcresie umocntema pokoju.
Wskazują one drogę do podjęcia kro-

posiedzenb
południowym
Na
Zgromadzenia Ogólnego przemawiał
jako pierwszy s2ef delegacji polskiej,
a mbasado1· Wierbłowski.
Po przemówieniu delegata Liberii.
Kinga, który nieśmiało zaprotest;o.
wał przeciwko ujarzmieniu narodów
afryka!1skich przez państwa imperialistyczne, zabrał głos przedstawiciel
Kisiełow, któ1·y szczegó
Białorusi łowo naświetlił konstruktywną działa!ność Związku Radzieckiego na
rzecz pokoju, przeciwstawłając jej
dążenie USA do rozpętania. nowej
wojny światowej.
Min. Kisielow oświadczył, że Zwią
zek Radziecki korzysta ze zdobyczy
nauki i techniki dla polepszenia warunków życia narodu, podczas gdy
kraje kapitalistyczne stale dążą do
tworzenia nowych środków zagłady
ludzi. Narody całego świata, w tyl)\
również naród białoruski, który prze
żył okropn,ości dwóch wojen światowych - powiedział mówca - pragną
poko ju. Dlatego właśnie z taki1>1

entuzjazmem podpisały one Apel
Sztokholmski. Narody krajów kapita
listycznych również potępiają podr.e
gaczy wojennych i podpisały Al>el
Sztokholmski, gdyż nie chcą stać się
one mi ęsem armatnim w nowej woj·
nie Ś)Viatowej.
Minister spraw zagranicznych Nor
wegii - Lange - w ogólnikowyeh
sformułowaniach poparł ag1•esję USA
w Korei oraz propozycje Achesona,
za~ad
zmierzające do podważenia
Karty ONZ. Jednocześnie ·Lange wy.
powiedział się za dopuszczeniem do
ONZ przedstawicieli C h ińskiej Repu
bliki Ludowej.
Na tym samym stanowisku - k'>nieczności dopuszczenia Chin Ludo·
stanął rówme.~
wych do ONZ
przedstawiciel Szwecji - Unden oraz minister spra'v zagranicznych
Pakistanu - Zafrulah Khan.
' Przemówienie przedstawiciela .Kadebaty
nady zakończyło środowe
Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych.

I

preczydium Stoceprzewodniczący
Michał
łecznej Rady Narodowej
Krajewski, który powiedział m. in.:
„Dla imperialistów belgijskich staliście się groźni dlatego, że umiellś
cle dzielnie walczyć i dla.tego, że
kochacie prawdę i sprawiedliwość.

Dla nich stały się groinc Wasze głębi".
gorl\(:e serca miłujące swoją. ojozyOstatnim słowom mówcy towa•
kochaJĄce wolnośj) narodu
znę i
kapitalistów rzyszył potężny okreyk a:gromadzo~
Dla
belgijskiego.
belgijskich stały się iroźne Wasze nych na dworcu przedstawicieli S•P O
łeczęństwa Warszawy: „Powracają
z
piersi,
zżarte ' pr zez pylicę
cym do kraju cześć!"
których dobywał się Jłcs wolności.
Gorąco wita Was robotnicza WarZebrane na peronie t l!umy 'odśpie
szawa, podnoszona z ruin wysiłkiem wały · Międzynarodówkę.
całego n arodu".

I

•
Robotnic·y: Łodzi I woiewó.dztwa
odpowiadają na apel załogi 'huty „Pokój" .~
. 'ł

---.ZPB
- 35

w Pabian'icach/
milionoW ·zloty.eh

Duża, ·J'aana sala teatralna Pabh- plan roczny do dnia

n1°ck1'ch Zal,' ładów Przemysłu Ba\:vełnianego, udekoi·owana bogato czer-.
wienią f lag,' po1ltretami przywódców
klasy robotniczej i racjonalizatorów
wypełniona
oraz przodowników jest do ostatniego miejsca. Zebrali
się tu robotnicy wszystkich oddziałów PZPB. Wszyscy oni postanowili
czynem od?.?,wiedzieć na apel załogi
.
huty „Pol~oJ .
Jako pierwsza głos zabiera pnodownica . pracy tow. Helena. Kuleto·
wa, która w imieniu członkiń Lig!
Kobiet pracujących na konfekcji
oddz. 28 , zobowi)lzała się wykonać

- -

24 g·rudnia.

Młodociany robotnik z oddzia1u 1~
ob. Józef Gurnzda zobowiązuje ;n~
wykonać roczny 1>lan do 25 paździer
nika. Ob. Gurnzda wzywa jeilnocze·
· śnie cal~ młodzież PZPB do pójśri:1
w jego siady. ·
Na wezwanie ob. ·aurazdy pierwszy odpowiada młody tkacz z oddz.
13, ZMP-owię,,c ob. Henryk ·Strzelec,
który zobowią'zuje się wykonać 1111111
roczny do dnia Hi li<>topada.
Z kolei zabiera głos przodownica
pracy z tkalni oddz. 1, pracująca "la
4 krosnach tow. Kurzawska, która
zobowiązuje się Jl-Odnieść ilość i ja·
kQŚĆ produkcji o dalsze 2 procent -

ków, które potrafi11 osłabić napięc~e
i w wyniku końcowym usunąć 1rozhę wojny. Wskazują one konkretną
ODZNAKA
dron do zapewnienia pokoju. Pro. .
„ODBUDOWY WARSZAWY"
wadzą one do umocmema autorytetu
DLA DZIAŁACZY SFOS
W uznaniu zasług i wydajnej pra Organizacji Narodów Zjednoczony~h,
cy wśród młodzieży szkolnej w ak· której celem jest obrona. pokoju
c.ii czbiórek na odbudowę Stolicy, bezpieczeństwa narodów".
Naczelna Rada Odbudowy , ;n. st.
Warszawy przyznała odzriakę „Odna bezprawne
budowa W,ar~zawy'~· wielu działa
czom i aktywistom .SFOS:.
DEPESZA „SZTANDARU
M:LODYCH" DO ZESPOŁU
REDAKCYJNEGO
„A V ANT·GARDE"
W związku z 30-leciem istnienia
Oświad czen ie ministra D erłi n gera na f orum
bo,lowego organu młodzieży francuskiej „Avant-Garde" zespół redakBERLIN (PAP). - W środę · od· j wych · przekształciła. się w nłebez ruchu Frontu Narodowego Niemiec
cyjny „Sztanda.r u Młodych" wysłał było się XXI plenarne posiedzenie pleczny akt interwencji wojskowej. Demokratycznych, co powinno być
do zespołu redakcyjnego „Avant- Tymczasowej Izby Ludowej Niemiec Na tym polega sens uchwał nowo~ odpowiedzią na · przestępC'Ze za.kusy
Ga.r de" depeszę gratulacyjną.
kiej Republiki Demokratycznej, na jorskich trzech z~chodnach mini- imperialistycznycłl podżegaczy wo
jennych.
którym złozył oświadczenie w imie strów spraw zagranicznych."
„Rzą d Nier.nieckiej Republiki De
uchwały
że
podkreślił,
niu. rzą~u o sytuacji międzynarodo , Dertinger'
- powiedział on
mokratycznej
~aso
weJ minister spraw zagranicznych nowojorskie' ~twa.rza:f11, bezpośrednio musi wyciągnąć wnioski z tego, że
·niebezplecr.eństwo dla pokoju ,. · Eu w rezultacie polityki anglo • amery
NRD - DerJ.lnger.
A ustrii
Polilyka ~ocarstw zacho· kai'iskiej wzro sło niebezpieczeństwo
u- ro11ie.
Nawiązując do nowojorskich
1
WIEDEŃ (PAP). - Ruch strajko- chwał mini'Btrów spraw zagranicz· dn!ch, k'tóre naruszyfy układ pocz- dla - pokoju. Uważamy za rzecz słu
wy w Austl'ii Wynikły na znak pro- nych: Stanów. Z.iednoczonyci,, An- damski j prawo międzynarodowo szną i niezbędną:
testu praeciwko gwałtownej podwyż glii i • Francji, .Dertinger stwierdził: Jest z g'runtu sprzebzna z lnteresa.w przeciwieństwie do prowoce cen. przybiera ·coraz większe roz , „Zamaskowane • wch\r:i.nfe Nie- m~ narod ~ ni~mieckle10, I .n~r6d · nie
kacyjnej polityki Achesona, Be
mieo Zachodnloh do przygotowań miecki nhtdY się nfe poi:-oil'z1 i z pro- vłna i Schumana, jak również wymiary.
W Gracn ~Styria) izastrajkowaH wojennych \hnperlallstyc.~nych mo- jektowa:nym przez '!ę polit~kę r?.zbi wołanej przez nich na zachodzie
prżekształclło ciem Niemiec. Na.rod nlem1eoki do- psychozie wojennej wytrwale konty
robotnicy rz;akładów budowy masriyn carstw zachodnich
„Puch~ We~·ke", fabryki obrabiarek, się' -w .jaMie i wlą,ć"zenle bonnsklego póty stawłaó l b~dżle '4ipór ' na"°do· nuować politykę, zmierzając!\ do uzakładów budowy wagonów, fabry- państwa. 1nal"iondkoweio ' clo a.gresy '"Y· dopóki .ni~ 011lągnle. ; utwo~z~nla trzymania i wzmocnienia pokoju,
ki obuwia 1 papierni. W Linzu po- wlt'efpolityki ·„paktu atla.ti'tY'ckiego"~ jednolłtyołf;· ~emokra~cznych· V mi·
zacieśniać przyjaźń i współpra
rzucili pracę robotnicy l ul."Zędnicy Zamaskowana remllltaryzacja Nie- !ujących pokoj Niemiec.
c~ miłujących pokój Niemiec
t•r·zeclm;tawlając tl'j plllityce mo- ze Zwlj\zklem Radziec.l dm w celu
m iejskiego „i towarczy&twa miec Zachodnich przekształca s_lę w
zarządu
tramwajów i elektrowni. Ruch tram jawne zbrojenie trzech zachodnich carstw zachodnich pokojową polłty aktywnego prowadzenia walki w owajowy i elektrycznych kolei w stref okupacyJnych Niemiec. Im pe kę Związku Radzieckiego Dertinger bronie pokoju - po sironie Związ
mieście i w okolicach Linczu został rialistyczna polityka. okupacyjna w wezwał naród niemiecki do wzmo- ku Rad~lecklego,
Niemczech zachodnich i Południo· żenia walki o p~kój i u~ktywnlanla
rozwijać i zacieśniać przyjaźń
wstrzymany.
pokojową ze
współpracę
i

I

W·odpowiedzi

u chwały .nowoiorskie

Naród niemiecki odda swe siły sprawię pokoju

to znaezy do 125 proc. bazy i 93 Pl'OC. ·~andy~?w am.erykaiiskich na wolny
1 pokoJ m1łuJący naród koreański.
primy.
świadomi obowiązku nieustannego ·
Majstet· salowy tkalni „C", tow.
Jan Kral przyrzeka utrzymać pro· wzmagania wysiłku twórczego dla.
dukcję tkalni w ostatnim kwartale naszego Ludowego Państwa, budują
rb. na 102 procentach, wzywając do cego podstawy socjalizmu uczcimy
podj~cia podobnych zobowil)zań maj- 33 rocznicę Wielkiej Rewolucji Paź
dziernikowej i II światowy ·Kongres
strów Panowicza i Michalskiego.
Stary tkacz, pracujący .na „czwó1·- Po.koju .nowymi osiągnięciami prodvk
kach" - oh. Jackowski, wyrabiający CYJnynu. Przędzalnie wyproduknja
113 proc. bazy, przy 93 procentach P!>nad plan i poprzednie zobowiąza:
primy, zobowiązuje s.ię podnieść pro· rua. 40.382 kg przędzy, tkalnie 1 uś
1lukcj ę o 2 proc„ a ja kość o 1 pro· 228.583. m tkanin, co razem przed~ta
wia wartość 35.429.624 złotych. -~ ·
cent.
Pop~·zei]nie nasl'Je zobowiązania wy
Na trybunę wchodzi młodziutka
tkaczka z Tkalni Centrali ob. Hnlitn konania rocznego planu do dnia .:;1
Balcerzak. Padają krótkie, jasne sło- g1:udni'!- .b~dziemy mogli na podstawa: „Pracuję obecnie na „czwór- w1e dz1s1eJszych zobowiązań zreali~o
kach" i wykonuję 126 procent buy wać do dnia 20 grudnia rb„ prZ'e'll co
przy 89 proc. primy. Zobowiązuję się roczny plan l>rodukcji zostanie przez
1)()dnieść zarówno ilość jak i jakość nas . wykonany już na dzień 20 grud·
mojej produkcji o dalsze 2 procent. nia br„ to jest na 11 dni przed ter·
Wśród niemilknących oklasków i minem.
Podjęte przez nas zobo~lązania be
okrzyków na cześć Wielkiego Stalina. i Towarzysza Bolesława Bierma,
zebrnni przyjęli rezolucję, w której dą dalszym wkładem w wake o
Plan 6-letni i o pokój, w wali;e której
.
między innym czrtamy:
;,My, robotnicy Pabjanlckitijt ZPB, przoduje· wielki, niezwyciężony . Zwi~
zebrani vt dniu 28 wrześni.a ·1~50 'r. zek Radziecki. pod przC\vÓdnietwem
na ogólnym zebraniu załogi katego1·y Wodz-a światowego Profotariatu cimie piętnujemy zbrodnicz, napaś6 I T<>w. Stalina.
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krajami demokracji ludowej i z no
wymi Chinami w celu wzmocnienia
międzynaro<1owego obozu pokoju i

0
chiński ~~: ;:.a::~.~~ związkiem Radz~ec-

4

pobudownictwo
przyśpieszyć
planów
kojowe i wykonanie
wszechstronnie
gospodarczych,
wzmacniać Niemiecką Republikę De
mokratyczną, będącą podstaw11r jednolitych, demokratycznych i miłuJących p(l};;ój Niemiec i w zwlązlm
z tym podwybz~.ć stop„ „yclow" lu
...
„„
,..
dnoLcl".
"
Na wniosek wszystkich frakcJ'i
d
T
··
"11mczasowa I zba L u owa w ZWll\~
kµ _z oświadczeniem złożonym w imieniu rz'ądu przei ministra spraw
z~graniczliych Dertihgera uchwali
łą '.Jednomyślni"'"" rezo!ucl",
"' stwrer·dzającą, że naród niemiecki popiera
W całej rozciągłości ~zy - przed~
d
·
I bi r d
·
t
s awlone z e ł-'u ow J przez przę
staw!ciela Rządu Niemieckiej Repu
bliki Demokratycznej w sprawje re·
m i.lharyzacji Niemiec Zachodnich
przez mocarstwa anglosaskie.
Tymczasowa lżba Ludowa. wyraża
szozerólpą, wdzięezność. Wielkiemu
Związkowi Radzi1,1ckiemu, stojl',cemu
kroków celen1 potępienię. z~rodni- nit. .czele mlę<Jzynarodowero obOzu
czych aktów USA i zapewnienia szyb pokoju. i jego Genłalnerąu Wodzowi
kieao wycofania. amerykańskich sil Genera.UssllJ\U.SOWi St11,Iill0wi, k.tóre
.zbrojnych z Korei i zapewnienia tym go . dalekowzroczna, kons~ltwentna
p-Ollbka .pokojowa otworzyła naro·
..
.
san1ym Dalek1!11111 Wsch~owi 1 całe dowi niemieckiemu szerokie perllpe
mu światu trwałego pokoJu.
1ktywy· rozwoju, · .

p .E KIN (PAP) - · Jak podaJ'e ruszaniu powietrznych grabie Chin ONZ włączyło natychmiast do po·
Agencja Nowych Chin, w dniu 27 przez samoloty amerykańskie, bar- rz11rdku dzlenne10 apra.wę ostrzelawrześnia minister spraw zagranicz· barzyń!lkim ostrzeliwaniu i bombar- nia i bezprawnej rewizji na statk!I
nych Centralnego Rządu Ludowegll downniu osiedli chińskich, mordo.ta• handlowym Chińskiej Republiki Lu·
niu i ranieniu chińskich ohywl\teli i dowej, dokonanej przez okręt amery
Chińskiej Republiki Ludowiej
kańskich . (1grel!ywnych sił zbrojnych
Czou En-lai wystosował do sekre•a· niszczeniu mienia chińskiego.
w t<orei. Sprawa ta mil być włączo·
·
·
I ·
d
·
u
r za generalnego ONZ -Trygve Lie de
silu1ąc roz muc tac pozar wo1en· na rnzem ze skarga Chińskie1' Re·
d
. .
·
„
L .1
b
ny, rząd Stanów Zjednoczonych, w
peszę, celem doręczema Jej przew~
uuowej 0 narllszerue popu liki
· 1
j
j
k
niczącenrn V sesji Zgromadzem.n
gran1'c Ch1'n przez. s1\lno·
to · u wo ny agreąywne przeciw>'-> ,,,,·etrz"'ych
d
. .
11
•
· wy loty amerykańskich agresywnych
K orei na ty 1e s t rac1·ł rozsą dek, ze
Ogólnego E ntezamow1. i ,przewoJ ni·
:ul
l
. k'
b b
K
ei- korzystuje okręty wojenne llnieryka.11
czącemu Rady Bezp1eczenstwa
skich agresywnłch 11ił zbrojnych w zbrojn~· ch 'Y obrei bi d ar a.rzyM ie
b'owi.
om ar ~w~nte, bmor·
W depe<;zy tej Czou En-lai poqaj~ Korei dla rewizji statków handlo- ostrzeliwawe,
0
· · dowanie · i ranienie
Okoliczności, w J'a.kich amer"kan'!k1
h" k' ywa
·.
· chinskich
·
wych Chińskiej Repuhl'1k'·1 L u dowcJ,
.'
teli i mszcze~ie rl}ten.1a. c tbns ie!oJ.
żól· gwalcac prawa żeglugi n\op;kiej.
konti·torpedowiec ostrzelaf
Y 8 i! a
Domagam się rowniez,
tym l\'lorzu statek chiński „Szanghaj
W imieniu Cent~alneito Rządu Ln· ogólna ONZ natychmiast do1rnśc1ta
N.r 21". Depesza stwiercjza:
J na scaj,,. nrzedsta1viciel1' Chińskiej lłe
bill . L d
" k' I
" • •• u owr.
u
·„Był to jeszcze jeden akt prowo· dowego Clnns 1ej lepu
kacji rządu USA w stos.unku rio I wytaczam przed ONZ sk~:ri.;-ę na rz~d publiki Lud()wej celem przedstawiti·
Chińskiej Republiki LudoweJ, doko-1 USA o nowy akt agres11 1 naru<17.C· nia sprawy i wzięcia udzialu w de.
nany po wielu zbrodniach rządu ame nie pn;1w żeg)ugi morskie~ i do!lln - batach. '.6iroinadzenie Ogólne ONZ
rykańskiegQ, wyrażających się w na gam się, aby Zgromadzenie OgolM powinJlo natychmiaf!t zalecić Radzie
Bezpiecr.eń~twa podjęcie !kuteczl)ych

Już

·Za sęrdeczne powHanie podzięko
Łu•
w imieniu wysiedlonych
kasz Bujacz, członek Rady Narodowej Polaków w Belgii i uczestnik
belgijskiego Ruchu Oporu, który ~
lata przepracował w kopalniach ·bel
gijskich.
„Przed Jaty - stwier<klł ob. Bu·
jacz - wyjecha.llśmy w poszukiwaniu pracy i chleba, Dziś wraca.my
do Polski inneJ - dó P olski robotników i chłopów. ' Już z oklen wago
nów przekonaliśmy się, że kra.j nasz
szybciej się odbudowuje, niż my.śle
li.śmy. Serdeczne powitan-ie, jakle
nam zgotowano, wzruszyłó nas do

wał

ł

„

-

·Fabryka M-1

128 _m.i/(onów .zlo~ych

--

dniu 28. bm. ośmiuset 'm:on- czenla dla potrzeb Planu 6·letnlegQ
terów, ślusarzy, elektryków i ,spa. dodatkowych ilości sprzętu tecbnl·
wacz.y Fabryki M-1 podjęło w cznego na łączną, sumę 128.022.400
imieniu całej zało1i zobowłl\zania zł,
Zobowiązania, zgłaszane pn:ez ~ry ·
celem ucMzenla 33 rocznicy Wieikiej Rewolucji Paźd~iernikowej i Il gadzistów i poszczególnych robotników obejmują. prace zespołowe jak
Swlatowego Kongresu Pokoju.
Wśród or6lnero entuzjazmu, ma- i indywidualpę. Między innymi Zy
nifestacyjnyah ok!'Zyków na cześć gJlłunt Głowiński postanowił podpokojll, Wielkiero Przyjaoiela Pol- nieść wykonanie bazy ze 120 do 130
ski Ludowel - Towarzysza Stallna, proc., Marla Bińkowska :i;e 180 do
do
na cześć Pr~ydenta. RP Bolesła.wa 200 proc., a. Krystyna Tarn1>~b
,..__________ _ _ ______ _ _ _ ___________________ _;;__ _ _ _Im'"!
'
,podjęto zobowią,zania dostar I 180 proc. Bieruta
W

ZPB · Im. 'Armii l udoWej:
'złotych
- .33 ·miliony.
__ ...............
__________________________
,._

-

------------------~

da podiegaczom wojennym, tak czci
Wielkie.i Rewolucji, tak
dokumentuje swój udrlał w walce
o pokój - mówi pro:edstawiciel KŁ
tow. Kubiak. - załO&'a wasza zdobyła Sztandar Przechodni we wsp6ł
· międzyzakładowym.
za.wodnłctwie
Załoga wasza. na pewno z honorem
WYPełni podejmowane dziś zoboWil\
zania.
okrzyki n&
niosą się
Eadośn ie
cześć Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, na. cześć Towarzysza.
Stalina i Prezydenta Bieruta. Grom
ko brzmią pozdrowienia dla narodu
radzieckiego, z którym . łączy nas
nierozerwalna przyjaź1J..
A oto zobowiązanie załogi Z;PB
im. Amnii Ludowej;
Przędza.Inia średnioprzędna podniesie o i proc, ·wykonanie' baz: przl!l
dza.Jnia. odpadkowa plan roczny u·
kończy 22 grudnia. Tka.Inia "'3>Produkuje do 6 llstopada .ponad plan
zobowiązaniowy 100 tys. mtr. towa·
ru oraz wykona plan roezny na. 15
grudnia. Wykończalnia da 300.000
mtr. kończąc plan 7 grudnia.
Ogółem całe -za.kłady dają. Pa.flstwu na. czelić 3S rocznicy Wlelki41j
'Rewolucji, na cześć II Swlatllwejl'O
. Konrresu Obrońców .Pokoju •Ta~ kl~sa robotnlczia. ct«uowia- 33.041..000 11-

Załoga ZPB im. Armil Ltidowed
w uroczystym nastroju podejmuje
apel huty „Pokój". Na zebranie sta
wiło się bardzo wielu robotników.
Sala wyipełnlona db ostatniego mlei
sca.
Przewodnicząca Rądy, tow. Gości
mińska. mówi o pamiętnej rocznicy
Wielkiej Rewolucji, o II Swiatowym
,
Kongresie Pokoju.
Na trybunę wchodizą kolejno robotnicy, składają swe zobowiązania.
- w imieniu mego ześpolu mówi tkaczka Bro11isława Frontczak: - zobowiązuję się podnieść
produkcję o 1 proc.
- W imieniu wykończalni dekla
ruję ponad plan • 300.000 mtr. tka·
nin - mów1 przodownik pracy· Bro
niala.w Czarnecki.
,,Niech · iyjl\·' puodowniolt pracy!"
- ~nosi się potężny okrzy\!;. „Pokój -:- Stalin - Bierut" .- rozle
ga, Sill' na sal!.
Lucyna · ·· Mielcz;uek
ZMP-ówka
oz,najmia: nasz -iesp(lł .młodzieżowy
podniesi~ wyda.jnp§ć o 1 1mx:„ a. ja„
1
koś9 o 3 proc.
„Niech żyje nasta! mloilzi~!" ·1 • 'słychać . wokół ekNyld..
Na· trybµnę wchocką tl«aczki,
m.a.ist ro.y.rle,
pt"l ądki, brygadtii;tki,
personel technicimy~· robotnicy 'wykończalni. Z dumą składają sWe' izo
bowiązania, wieMąc, że w 'ten s·p osób utrwala.ią pokój, przY$·i:> iesizając
iarazem wy.konanie Planu . ey-letp ip·

,o.

_,,

3~ rocznicę

,.
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Wzrost sil Partii· na odcinku wsi Osiqgnięcia i broki wproCy rod narodowych
Warunkiem dobrej roboty poli chłopów. Wieluń także popełnił świadczą, że uchwala KC o pracy
Przekazanie pełni rządów radom narodowym, jako tereno- dowych są poważne, ale nie mogą
wym organom jednolitej władzy państwowej, ma ogromne zna· i nie powinny one nam przesłonić
tycznej jest właściwie prowadzo- wielki błąd, nie rozpatrując skła wśród kobiet niedostatecznie jesz
czenie polityczne i świadczy, że masy pracujące miast i wsi cał- szeregu niedociągnięć. Dotychczas
na praca organizacyjna, a więc du socjalnego nowoprzyjętych. W cze jest wcielana w życie. Zapom
kowicie dojrzały politycznie, by kierować sprawami gospodar- nie zdołaliśmy jesz4;ze w dostatecz
przede wszystkim praca nad roz powiecie tym jest tylko 300 chło nieliśmy o słowach Tow. Stalina:
czymi, społecznymi oraz kulturalnymi na swych terenach. Za· nym stopniu zabezpieczyć w ra„Niektórzy sądzą, że wystarbudową Partii. Dla naszego woje pów na przeszło 2.000 członków
. t otny sens ref ormy +"erenowych organow
,
dach narodowych k1'erown1'ctwa
sa dniczą treść oraz is
czy opracować słuszną linię, pr>
wództwa szczególnie ważna jest Partii. Jest to liczba stanowczo
władzy państwowej stanowi dalsze wzmocnienie kierowniczej i wpływu klasy robotni~zej oraz
dać ją do powszechnej wiadoroli proletariatu, pogłębienie jego więzi z najszerszymi masami
biedoty wiejskiej. W gminnych
rozbudowa organizacji partyjnej na zbyt mała, zwłaszcza jeśli się weź
mości, wyłożyć w postaci ogólpracującymi, w celu pomyślnego wykonania zadań socjalistycz- radach narodowych mamy zaledwsi. Zdajemy sobie bowiem spra- J mie pod uwagę wybitnie rolniczy
nych tez i rezolucji i uchwalić
neg.o budownictwa.
•
wie 9,4 proc. robotników, zatrudwę, że bez wydatnego udziału charakter tego powiatu.
jednogłośnie, aby zwycięstwo
nionych w produkcji, a 22 pr<>c.
naszej Partii, bez szeroko rozwiMówiąc o przebudowie go
przyszło samo przez się, że tak
asza wojewódzka organizacja szym województwie, 35 procent pracowników umysłowych. W popowiem samorzutnie. .Test to
partyjna ma poważne osiąg- jest pochodzenia robotniczego, 62 wiatowych radach narodowych
niętej akcji uświadamiającej, nie
spodarczej wsi, nie można pomi
oczywiście niesłuszne. Jest to nięcia na odcinku pracy rad na- procent chłopsk i ego, a 3 proc. wy- robotników mamy
t ylko 11,4
możliwe jest przełamanie oporów,
nąć doniosłe.i
roli kobiety w
wielki błąd".
rodowych. W pierwszym rzędzie wodzi się spośród inteligencji pra proc„ a 56 proc. stanowią pracowktóre jeszcze do tej pory tkwią w
naszej Partii. Tow. Stalin uczy,
II nasza Konferencja Woje- organizacje partyjne soowodowa· cującej. Dalszym osiągnięciem or- nicy umysłowi. W miastach wymasach mało i średniorolnych
że: „Kobieta chłopka stoi w wódzka obraduje pod hasłem re ły, iż na posiedzenia rad przystą- ganizacji partyjnych jest więc sy- dzielonych robotnicy
stanowią
chłopów.
jednym szeregu z chłopem. Ra alizacji uchwał V Plenum KC - piono do omawian:a aktualnych stematyczne p9prawianie składu 31 ,6 proc., a pracownicy umysł-0to znaczy walki 0 wykonanie Pła zagadnic>ó politycznych. Dzięki te- socja.lnego- rad i zwiększanie w wi aż
Uchwała Biura Organizacyjzem z nim posuwa naprzód
64 orocent.
nu 6-letniego przed terminem.
mu rady zaczęły wiązać swą nich udziału robotników oraz chło
Mówiąc "o udziale chłopów w ranego K.C. mówi: „Rosnące zawspólną sprawę rozwoju naTow. Bierut podkreślił, że dla dziflłalnr.ść z polityczno-gospodar- pów.
dach narodowych, zwrócić należy
dania i zaostrza.iąca się walka
szego rolnictwa, jego powodze zwycięstwa konieczna jest dobra czy!11. życic~1 kra_ju, a tym sa~1y1!'
Wiele uwagi, zwłaszcza w mia- uwagę na fakt niedostatecznego
klasowa wymagają wysiłku ca
nia, jego rozkwitu."
robota organizacyjna:
Dlatego leptCJ realizowac swe zada.ma 1, stach, poświęciły rady narod~we jeszcze udziału biedoty wiejskiej
lej Partii w celu szybkiej likwi
przed organizacją naszą staje ja- co najważniejsze, zajmować słusz- zagadnieniu poprawy warunków oraz na nadmiar chłopów, posia·
W dotychczasowej pracy w Par ko czo.łowe zadanie rozbudowa, na postawę klasową.
komuna.Jnych klasy robotniczej. dających powyżej 8 ha ziemi. Nadacji słabych punktów w pracy
Inicjatywa i pomoc organizacji Na specjalne podkreślenie' zasłu- leży dążyć do tego, aby biedota
organizacji partyjnych na wsi, tii kobiety mają poważne osiągnię szczególnie na wsi, organizacji
cia Spółdzielnia produkcyjna w partyjnej, zwi()kszenie liczby ko- P<'·"hrjnv"'"I snrawiła. że prezydia guje akcja remontowa, w której wiejska posiadała przewagę.
wzmocnienia ich kadr, wzboga Wojsławicach pow. sieradzkiego biet w Partii, podniesienie pozio- rad narodowych organizowały po- dzięki aktywności komitetów po·
Bardzo słabo reprezentowana
· t
h ·
'eJ'sk1'ch os1'ąanęcenia ich życia wewnętrznego, jest właściwie priedc wszystkim mu ideologicznego mas człon- siedzenia rad w zakładach pracy, wia
owyc 1 mi
'
"'
jest w radach narodowych młoich umasowienia oraz wydatne dzielem koJliet - naszych towa- kowskich, wzmocnienie kierow- gromadach. spółdzielniach produk liśmy na terenie naszego woje· dzież, zrzeszona w ZMP. Stanowi
go rozs,z erzenia ich wpływów". rzyszek. Abv praca wśród kobiet niczej . roli Partii poprzez kon- cyjnych i PGR-a.eh, co wydatnie wództwa poważne sukcesy. Do ona zaledwie 3 procent ogółu radrozwijała się lepie.i należy bar- trolę wykonywania uchwał.
zacieśniło więź rad z terenem.
akcji tej ra.dy narodowe zmobili- nych. Zbyt mało także jest kobiet
Jednym z czołowych zadań, kto dzieJ' opiekować s1·"' nimi' 1· rozwi
·
zowały masy pracuJ'ace w wyni"
Realizacja tych zadań przyczy
Powiązanie to wzmocnione zo, •
mimo, że w ostatnim czasie stan
re postawiła przed organizacją jać każdą słusznie rodjętą w tej ni się do pełniejsze.go oddziały- stało dz;ęki wprowadzeniu do rad ku czego w wielu miastach uzys· ten uległ wydatnej poprawie.
wania mas członkowskich na rze członków spółdzielni pr-0dukcyj- kano znaczną poprawę warunków
Poważnym niedociągnięciem w
I-sza Konferencja Wojewódzka, dziedzinie inicjatywę.
Większość komi1etów powia- sze bezpartyjne i dopomoże w nych. W kwietniu br. mieliśmy w mieszkaniowych.
pracy komitetów powiatowych i
była rozbudowa gromadzkich or
Rady narodowe na terenie na- m iejskich był brak troski, aby w
ganizacji partyjnych. Konferen- towych zwracała zbyt mało uwa walce o socjalistyczną przebudo- rad.ach naszego województwa tyl·
gi na ilość kobiet w naszych tere wę wsi.
ko trz.cch członków spółdzielni szego województwa zajęły już po- radach byli w odpowiednim stop·
cja postawiła na porządku dzien nowych organizacjach. Istnieją
Poważne osiągnięcia na odcin- produkcyjnych, a obecnie jest ich ważne miejsce w walce o budow- niu reprezentowani bezpartyjni.
nym zadanie usunięcia t . zw. bia jeszcze• takie gminy, gdzie nie ku spółdzielni produkcyjnych, któ już 64.
nictwo fundamentów socjalizmu, Cyfra bezpartyjnych zasiadają
W oparciu o wytyczne Ul i [V organizując masy pracujące db cych w radach, jest ciągle jeszcze
łych plam z mapy naszego woje ma ani jednej kobiety w Partii, rych obeĆnie mamy około 100 bęw gminie
~rośniewice, Idą jeszcze większe, jeżeli wydat Plenum KC naszej Partii, orga- walki o wzmocnienie władzy ludo stanowczo zbyt mała. Stan ten
wództwa. Mimo. że zadanie to nie np.
oraz w irminie Lutomiersk.
nie rozbudujemy nasze organiza nizacje partyjne roztoczyły pie- wej i o wykonanie Planu 6-letnie· musi ulec poważnej zmianie.
zostało jeszcze w pełni wykonaWyrazem częstego .ie.w;-.:t' n~C'clt cje partyjne na wsi.
czę nad właściwym doborem lu· go. Poważny jest udzi_ał ra~ na_roWielkie znaczenie w pracy rad
ne, to jednak na odcinku rozbu- ceniania roli kobiety je'>t nikł;-;
Partia ~sza, wypełniając wska dzi do prezydiów rad narodo- d~wych przy. twor~em_u ~po~dz1el- narodowych mają komisje radziec
dowy organizacji na wsi możemy ich udziął we władzach partyj :1..ania wielkich naszych nauczy- wych, wprowadzając do nich ro• m produkcyJnych i_ n1es1e!1m po· kie i dlatego uwaga organizacji
pochlubić
się
poważnymi osią nych na szczeblu gminnym, wśród cieli: Marksa, Engelsa, Lenina i botników i chłopów mało i śred· mocy c?łopu mało 1 średmorolne-1 partyjnych winna być zwróccma
instancji gmin- Stalina- w oparciu o doś·~·iadczenia niorolnych.
mu ':" Je~o _walce z ~uł~twem. . na właściwy dobór tych komisji.
gnięciami. Dzięki temu ilość „bia 1600 członków
nych mamy 300 chłopek, co sta- WKP(b), kroczyć bedzie naprzód
Na ogólną ilość 1014 członków
Os1ągmęc1~ orgamzacJt partyJ- Wprawdzie do komisji radziecłych plam" nieustannie się zmniej
npwi
zaledwie
18 proc. Cyfry te do SOCJAL I Z MU.
prezydiów rad narodo'J'.'.ych w na- nych na odcmku pracy rad naro- kich powołano również aktyw
_.:_
_
_
.:.._:~_ _ _,;__ _...::__::__ _ _ _ _~----------...:...:-_:.._ _ _ _ _ _ _....;.;..__________________
społeczny spoza rad, co pozwoliło
sza. Rozpatrując dorobek poszcze
gólnych komitetów powiatowych Antoni Hubl~ " '
na lepsze powiązanie ie]) z masatrzeba stwierdzić, że np; KP w
Sekretarz KW
1
mi, nie dopilnowan~ jednak wła·
Piotrkowie w przeciągu roku zor
ganizował 94 grupy kandydackie,
socjalnego
tych ko
!'li
~
I tak np. w ,Komisji
Kulturalno
któ{'e dały naszej organizacji 433
r.
!:.,
·
I,
.
· I Oświatowej przy PRN w Brzezikandyclatów. W tym , samym „cza
b
~
.
t
.
nach, liczącej 9 członków. zasiada
sie organizacja sieradzka wzros•
,
.
,
•
tylko jeden robotnik, a 8 urzędni·
ła o 46 grup kandydackich liczą
stojące
W0
W
Z W() ł
Z Ie 0'0 ków, w K~mi~ji Komuni~<ac_yjnej
.\
~
na 9 członkow Jest 1 chłop i 8 urzęd
cych 407 kandydatów. W Łowi
„„.Jednym z aecyau1q,cycti W<trunków pod.mes1ema poziomu politycz,,
ników, Podobna sytuacja istnieje
czu w ostatnich miesiącach orga
nego Partii jest ·r.wo1 masowego szkolenia partyj11ego, a zwłaszcza s:kow Łasku, Wieluniu i innych powia
le
..
a
politycznego
lmdr".
nizacja na terenie wsi wzrosła o
1 tach. Stan taki stwarza pow3 żne
(B. Bierut)
147 chłopów. Wzrosła również na
niebezpieczeństwo, gdyż komis.ii
o nie~łaściwym skł.adzie socjal·
terenie województwa ilość komi- o rganizacja partyjna wojewódz- sów, w braku planowej, przemy·
nym grozi brak zdecydowanie \{la
tetów gminnych, a mianowicie z
twa łódzkiego dokonała w u- ślanej organizacji i wadliwym
sowego
charakteru.
157 do 167. Wiele wysiłku w roz- biegłym roku szkoleniowym po- często
doborze wykładowców.
Jakie zadania wynikai'l z doważnego
wysi!łku
w
celu
podnie·
Źród
ł
em
zaś
tych
błędów
było
winięcie
organizacji gminnych
tychczasowych braków dla orga·
sienia świadomości ideowo-poli·, niewła~--hve
i n ił'dos ł a.tec:imic
nizacji partyjnych w ich pracy na
włożył KP Wieluń, który mimo tycznej członków oraz kandyda- czujne kierowanie szkoleniem par
odcinku rad narodowych? Przede
ciężkich warunków potrafił stwo tów i uzbrojenia .ich w nie.z~wod- , t:\:j~:vm p;zez Komi.tet Wojewó.d~
wszystk'.m komitety miejskie, porzyć 4 komitety gminne.
ny oręż marksizmu - Iemnizmu. ki 1 kom1tcty powiatowe i 111u~3·
w iatowe i gminne musz ą pod da ć
Analizując układ sił społecz- Wysiłek ten szedł w kierunku sta- skie.
gruntownemu rozpatr'l{'niu skład
.
lego wzrostu kursów szkolenia i
w ciągu dłua..,iego okresu <'zanych na terenie naszego woJe<>Orjalny rad n:,•,,tłowycb ". wpr<r
doprowadził do stworzenia prze- su nie wvsuwano szkolenia parw~dzić ]esicze więcej nowych !u·
wództwa, dochodzimy do wnios- s:iło 550 kursów wszystkich stop· tyjnef{o j~ko jednego z czołow .rch
dzi.
aktywnych budowni<'zych soku. · że istnieją obiektywne warun ni. Przy tym w szkoleniu uczest· zagadnień w pracy partyjnej Nie
cjaliz11m. Należy wzmóc w rad ach
ki dla dalszei:i:o wzmożenia rozbu- niczyło ponad 13 tysięcy towarzy- było ono nrzedmiotem tro~k ' ko·
narodowych udz ; ał mfodz ieży,
dowy oriranizacji partyjnej we szy, którzy kształcili się mniej mitetów. Kierownictwem szkole·
zrzeszonej w ZMP oraz. systemalub więcej systematycznie.
nia partyjnego, obok instrukto·
wszy~tkich powiatach.
tyczr;iie zwiększać ilość kobi~t i
Zakoliczenie kursu szkoleniowego
Następnym ,
obok rozszerzenia rów propagandy, zajmowały się
hP-zpartyjnych.
.
Do tej pory Łowicz, zgodnie z sieci kursów, niewątpliwie po- komisje szkoleniowe, które w niei1ariv
na.rodowe
winny
zachoutartą opm1ą, uchodził za naj- ważnym osiągnięciem, jest wydat- których komitetach objęły rolę mctwo nie było dostateczne ani statecznie przeglądały kadrę wy· wać nieustanną, ścisłą więź z ludż
bardziej opanowany przez boga- ne zwiększenie kadry wykładow· instlclncji partyjnej, mającej pra· właściwe.
kładowców, zarówno z pun~ tu mi 1>racy miast i wsi - z m=is:nni
III Plenum KC PZPR, uchwała widzenia ich przeszłości ~io]itvez pra c ującymi, które r eprezen tu .i ą
czy wiejskich powiat naszego wo- ców, których liczba w roku szko· wo kierowania instruktorem pro·
· jewództwa.
leniowym podniosła się z 400 do pagandy, zatwierdzania kadry wy Biura Organizacyjnego o zadaniach nej, jak i przydatności, rozwala- Muszą przysłuchiwać si~ głosowi
740.
kładowców, uprawnionej do po- Partii w dziedzinie rozszerzania· jąc,
by członków Partii wycho· tych mas, iclt krytyce i ich ży
Tak nie jest - fakty mówią zu
Obecnie, przystępując do nowe dejmowania uchwał obowiązują- i podnoszenia poziomu szkolenia wywali ludzie, nie zawsze dający
czeniom, dążyć do maksymalnego
pełnie co innego. W Łowickim na go . roku szkolenia partyjnego i cych.
partyjnego; wreszcie IV Plenum pewność, iż czynić to będą w na- rozwoju ich inicjatywy i aktyw·
przeszło 18.500 gospodarstw ma- mówiAc o osiągnięciach, trzeba
Jeśli się zważy ponadto, że ko· KC PZPR wpłynęły na stopniową leżyty sposób.
ności. Rady narodowe winny przy
my przeszło 3.000 gospodarstw do także podkreślić i uwypuklić po- misje szkoleniowe stanowiły ciało zmianę tego systemu pracy. SzkoGdy zajęto się . bliżej tą sprawą ciągać obywateli do współpra.cy
2 ha, przeszło 5.000 gospodarstw pełnione błędy oraz występujące dość płynne - zmieniające swój lenie partyjne zaczęło nabierać okazało się, że trzeba. było zamie- z komisjami, do udziału w maso·
braki, które spowodowały, że pew skład bardzo często - niejedno- coraz większego znaczenia, coraz nić wielu wykładowców. Świ.ad· wych akcjach społecznych, a szcze2
od ha do 5 ha i prawie 8.000 go na część uruchomionych kursów krotnie zaledwie po zapoznaniu większego rozmachu, zarazem zaś czy to dobitnie, jak mało komite- gólnie na obecnym etapie . współ
spadarstw średniorolnych. Kuła- w miastach, a spora liczba na się z zadaniami szkolenia partyj· waga jego niebywale wzrosła.
ty interesowały si ę wykładowca działać przy mcbiliza-cji mas lu·
Poszczególne komitety zaczęły mi. Egzekutywy zatwierdzały ~::h dowych, do walki o pokój prze~ów jest tylko 470. Cyfry tej :ivsiach r~zpad~a się jeszcze przed nego oraz swymi obowiązkami,
swiadczą jak ogromne możliwości ich zakonczep1em.
to trzeba stwierdzić, że kursy pra ujmować kierownictwo szkole· wybór bez wejrzenia w akta ner· ciw imperialistycznym podżega
akceptowały
mechaJ czom wojennym. Muszą Oflle wnik·
rozwoju ma oraanizacJ·a w owie
Stwierdzić nale~y •• iż przy~zyna cowały same, bez kontroli, a wy- niem partyjnym we własne ręce, sonalne,
.
. .
"'
P
tych słabych wyn1kow lkwda w kładowcy ich pozbawieni byli o- poświęcając mu coraz więcej u - nicznie listy, układane .przez ko- liwie, z najgłębszą troską rozpa·
cie łowickim
•
żywiołowości powstawania kur· pieki i pomocy, a więc kierow- wagi. Jednak proces ten postępo misje szkoleniowe.
trywać postulaty i życzenia lud·
W ogóle trzeba powiedzieć, że
wał i postępuje zbyt powoli, a
Tow. Bierut na IV Plenum wy- ności, reagować na skargi i zaża·
przecież rozpóczynamy nowy rok raźnie
w naszym województwie wieś w
Muszą składać
publiczne
stwierd ził, ż'e nie będzie lenia.
•
szkolenia i konieczne jest, aby od my odczuwali braku ludzi. :ieżffli sprawozdania ze swej działalno
olbrzymiej większości zamieszpoczątku
kierownictwo należało postawimy na odpowiednim po- ści.
szkała jP.st przez chłopów mało i
do instancji partyjnych Komitetu ziomie sprawę szkolenia partyjOpierając się na sta.łej pomocy
średniorolnych. Stwarza to pomyśl
Wojewódzkiego oraz komitetów nego, zaś ująć należycie sprawę mas pracujących, pobudzając ich
ne warunki dla wzmożenia prapowiatowych i miejskich. i>:min- szkolenia w nowym roku szkole- inicjatywę, stosując w swej pra·
nych r az egzekutyw podstawo- 1~ ia partyjnego, to zriaczy 11s1.inąć cy wypróbowaną broń krytyki j
cy politycznej nad rozbudową or
wych org. partyjnych.
dotychczasowe błędy : braki. to samokrytyki, wiążąc wykonanie
gaoi:tacjj partyjnych we wszystNiemniej ważnym zagadnieniem znacz:v kierowa.ć szkoleniem nie zadań ogólnopaństwowych z zakich gromadach.
jest sprawa wykładowców. Nie za pośrednictwem komisji, a po- spakajaniem specyficznych, miejWymieniając nasze osiągnięcia,
ulega kwestii, że w zależności od 1nzez instancje partyjne, to zna- sce>wych potrzeb - rady narodonie należy zapominać również i
tego, jakich będ z iemy m i·eli wy- czy prowadzić w tej dziedzinie we coraz lepiej będą mobilizowa·
·kładowców, tak będzie rósł ak- działalność planową,
o tym, że nie wszystkie nasze ko
zakładać ły masy pracujące do wypełnia·
tyw, tak będzie ks ztałtować się kurs tylko wówczas, kiedy wykła nia nowych za.dań, wzmacniając
mitety powiatowe jednakowo
świadomość ideowo-polityczna ma dowcy dają:, rękojmię politycznej autorytet i siłę władzy państwo 
ceniły zagadnienie rozbudowy or
sy członkowskiej. Z tych wzgl i::- pewności i 'gwarantują odpowied· wej w terenie.
ganizacji partyjnej. Np. Rawadów wykładowcy winni być dv· ni poziom zajęć, to znaczy oto·
Działając w ten sposób
rady
bierani starannie, winno się dla czyć baczną opieką wykła.d.ow narodowe · niewątpliwie • wniosi::
Maz„ Radomsko. Łask nie wykaich oceny stosować ostrzejsze kry ców, systematycznie i uporc::ywie swój wydatny wkład do · d zieła
zują
poważniejszych
osiągnięć.
teria, aniżeli wobec przeciętnego pracować t nimi, to znaczy od llo- wykonania Planu 6-L;tni ego, pla
W Łasku na prżeszło 1.500 człon
członka Partii. Tymczasem komi- czątku kontrolować stale p!'acę nu budowy fundament ów socjaWvklad
w
Woje1códzkie;
Szkole
Partyjnej
w
Pabianicach.
ków Partii · mamy zaledwie 300
tety powiatowe i miejskie niedo- kursów oraz ich wyniki.
lizmu w Polsce
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I sekr. K!U PZPR w Pabianicach

Osiały· wzrost
zroet
W
pod.stawowym
konania.

wydajności

pracy jest
wafunkiem wy
Planu 6-letnlego, jest jednym ż najbardziej istotnych proble
mów, które muszą być rozwiązane.
Stały wzrost wydajności pracy u·
rz:ale~iony je~t od sreregu czynników, jak rozwój techniczny przemysłu, mechanhacja procesów technologicznych, prawidłowe opracowa
nie planów produkcyjnych, p1-zygotowanle kadr umiejących posługiwać się techniką J.ąi.

.Jednak podstawowym elementem,
od którego zależy walka o wzrost
wydajnoścl pracy jest stoplet\ izaln•
tere1owania samych robotników w
te.i walce.
W · ustroju kapitałistycznym klasa
robotnicze nie może być zą_!nteresowana we wzroście wydajności pracy, gd.;ż powoduje on bez.robocie, a
w rezulttici~ nęMę tych, którzy tę
wydajność podnoszą.

Inaczej wygląda to w ustroju socjallstycznym, gdzie wyższa wydajność pracy i obfitość produktów,
warunkuje wyższy poziom materlal
ny i kulturalny tych, którzy p1'llYczyniają się do wzrostu wydajności.
Dlatego w ustroju socjalistycznym
klasa. robotnicza. zainteresowana jest
we ~oście wydajności pracr.
Na pr.z~sfrzent ubiegłego roku kia
sa rbbotnłcla. w walce o wzrost wy
dajności pra-0y może poszczycić się
poważnymi aukcesa.mi, stały bowiem
wzrost wydajności pracy i związa
ne z tym podnoszenie s1ę zarobków
robotniczycl1 przyczyniły się do dalszego przechod-ienla na obsługę w1ęk
szej ilości tnaszyn w przetnyśle Włó
kiennlozym, na. system potokowy w
bud()wnlct.wle, na ,system szybkiego
skrawania metali w przemyśle metalowym,
'
Istnieją jednak i niedoclągni<:eia.
Jednym 2 nich jest fakt, ~e normy
pracy opracowane w pierwszych latach Planu 3-letniego są obecnie
ćzęsto nierealne, z.a niskie
i nie
mobilizują robotńików
do walki o
wzrost \Vydajności pracy. Szczególnie w przemyśle metalowym, 1dzle
przodownicy pracy od dawna. stwier
dzają,, ~e normy pracy są zanlżoue,
trzeba. fo jak najszybciej z.rewidować, wprowadzając rtowe techniczne normy,
Drugim niedociągnięciem. dotyczą
cym rtwłas.t\!rla przemysłu włókion
nicrego, jest fakt, że są one wipr9.wdzie w)'konywane i przekraczane
prz.ez więk:>zość robotników, duża
jednak ilość robotników Ich nie wykonuje, co hamuje za.planowany
wzrost wydajności pracy,
Przyczyny niewykonywania norm
pracz i·obotników przemysłu włó
kienniczego (szczególnie w branży

Wyda·jn:ości

nie pracowali - nie mają więc potrzebnych kwallflkacji, co przy niedostatecznym szkoleniu zawodowym
znacznie utrudnia
wykonywanie
norm.
Nieprze~trzeganie procesu technologlcznego,
niedootatec-zna
konserwacja maseyn, nieracjonalne
rozplanowanie remontów kapitalnych i zapobiegawc~ch.
„ NJi;kl poziom kultury miejsca
,
pracy w naszych zakładach, od·
działach produkcyjnych i salach.
Ażeby usunąć powyższe braki administracja, z.wiązki zawodowe i
organizacje partyjne muszą głębiej
przeanalizować
wytyczne IV Plenum liC naszej Partii.
Niedociągnięcia te, kt6re hamują
i uniemozllwlają zarówno stosowanie właściwych norm, jak i ich wykllnywanie mają swoje źródło wlaśnie w tym. że wskazania IV Plenum KC naszej Partii nie zostały
jeszcie w ca.lej rozclągJQścl ztozumiane i zastosowane.

2

3

Kom.itet

Dlatego watka o wydajność pracy

mu~I by~ śc~le zwląuna 7l walką
wykwalifikowane kadry,
0 nowe,
które zdolne b)'łyby do lepszego op&

I

·prac·yNasz~
na froncie

Tow. Stalin uczy, że:
,iBM norm technicznych nlemożllwa jest planowa gospodar•
ka. Prócz tego normy techniczne
potrzebne są. na. to, a.by masy zacofane podnosić do p~omu przo
dujących.
Normy techniczne to wielka siła regulując~ orranizują<:a w fa.bryce szerokie masy robotnicze wokół przodują
cych elementów klasy robotniczej",
Dlatego w walce o wykonanie
Planu 6-letniego ·trzeba, ażeby każ
dy robotnik wykonywał swoje normy produkcyjne.
Komitet Wojewódzki. kO'mitety po
wiatowe l miejskie, jak również organiQ:ac)e partyjne w rzakładach pra
cy - muszą wzmóc swe wysiłki d~
żąc <lo stałego w·zrostu wydajności
pracy. Trzeba do tej akcji wciągnąć
wszystkich członków Partii, ZMP i
cały aktyw zw•ą,zkowy, co pozwoli

nowania procesu pracy, do podniesienia. na wyż&Zy poziom kultury
zakładów pracy ,do przestrzeaania i
usprawniania procesu technologicznego, do· st>ra.wnego przeprowadzania. remontów urządzeń przemysło~
wych, do za.prowadzenia potrzebnej
dY5CY1>lln1 pracy.
Trzeba, żeby administracja, organizacje partyjne i zawodowe Q:rooz.umiały. że normy pracy winny być
wykonywane przez w$tlystkich robotników, że trzeba ! należy zwalczać wszelkiego rodzaju przet-zkody,
unłem&żliwiaJące wykonywanie tych
norm.
Trzeba prowadzić szeroką kampa
nię, wyjaśniając masom znaczenie
pracy akordowej - jako jedynej
drogi, k t óra prowadzi do wzrostu zmoblllzować całą klasę robotnic-t.ą
porywających zadań
wydajności, a zarazem do dobroby- do realizacji
Pllfnu 6-lclniego.
tu klasy robotniczej.

I

zakładowy

wtrosce o produkcję

gnięcia
napawają
nas
otuchą.
Półrocmy plan poszczególne oddziały produkcyjne ukończyły pned ter

- jako pierwsze i zasadnicze zadanie stawia się produkcję i plan produkcyjny. Każde posiedzenie egzeminem.
kutywy jest w większej swej części
Również plan produkcyjny z.a o- pQŚwięcone zagadnieniom,
:tlviąza
ślem miesięcy
Wmystkie oddziały nym z proclukcją. Na ka·żdym zebra
zrealizowały na dzieil. 1 września z I niu organizacji oddzi ałowej, na ponadwyżką.
i siedzeniach egzekutyw organizacji
- Jaki jest udział organizacji ł oddziałowych, sprawy :związane 'Z
partyjnej w dotychczasowych osiąg I produkcją wysuwane są na czoło.
nif:clach i jak organizacja partyjna l Systematyczna, stała kontrola. zerrtobilizuje załogę do coraz wydat- 1 stawień i raportów produkcyjnych,
niejszych wysiłków?
1sporz~dzanych co pięć dni - pozwa
Możemy bez przesady stwierdzić, I łają ~iero.wnict~u orga.niza.c~i do.sta
że organizacja partyjna ma powa.ż- I tccz.rne wcześnie
o,panowac kazde
ne zasługi w walce o wykonanie • zahamowanie i likwidować słabe
planu. Wystarczy tu wskazać cho- I punkty w produkcji.
clażby na okres ostatnich m1es·1ęcy, I Usamodzielnienie organizacji odw których po~tawiliśmy jako swe 1 d~lałowych, czego przez ~ługi okres
bojowe zadanie - walkę o jakOść 1nie było - st worzyło z nich rzeczy.
produkcji,
' wistych gospodarzy, odpowiedzialZ jakością od dawna nie było u I nych -za tok produkcji na posv.czenas najl~pie,i. Wyznaczane nam pła ! gólny~h ?ddz1ałach. .
.
.
ny jakościowe · nie były realiżowane, I Zas1lem~ . kadrami, partJ'.Jnyn:i
ce; znaczn:e obniżało wartość pro- i t;>:ch oddzia~ow._ .na kto~·ych nie m1e
dukcji, a co za tym idzie, i rentow- 1 11smy or~ai~izaCJ1 partyJn:ych - byakladv nasze - Tomaszowska ność zakładu. Postanowiliśmy przy- : ło posunięciem słu·sznym 1 celowym.
Fabrylta. Sztucznego Jedwabiu, stąpić do nieubłaganej walki z tym l M~mo jednak niewątpliwych osią
dumne są z tytułu przodującego Q:a- niepomyślnym objawem. Orężem w i gnięć i coraz lepszego stylu pracy
klad~ swej O.raonży, który rz:dobyly te; walce w pierws,zy,m ~zie sta- G~faniłąj;,jj .orąz i:złQ:~ów Partii w
swą dotychczasową, wytężoną pra- la się wytężona akcja. uświadamia- walce o produkcję mamy jes2cze
cą. .1ako pierwsi wykonaliśmy -.za- jąca przy pomocy nas11.:ych organi- poważne zanh1dbania. oraz braki..
dania produkcyjne, nakreślone ra- zacji oddziałowych.
, ,
,„;r'2elj>? .• sLwierdz~ć, że j~szcze ~~e
martii P!anu Trzyletniego. Mamy
I oto już w li•p cu odsetek jakości I wszyscy_ człÓnkow1e Par~u. potrat~~
ambicję pierwsi zrealizowaó iZa- wzrósł o 68,22 proc. pierwszego ga-1 pory~ac za: sobą, b.ezpartyJnll czę.ie
dani~, stawiane przed nami przez tunku. W sierpniu zbliżył się do pla zało~1. mo~1lizując .1lł ~o zbiorowego
wielki Plan 6-letni. Robotnicy na- nowanego limitu - 72,21 proc., a w ~ys1łku, me w_szyscy Je&zc,ze potraszej załogi, nasi racjonalizatorzy blełlłCym miesiącu uzyskaliśmy 74 fią, po bolszewicku walczyc o nasze
})itrws1 rzucili na cał11> Polskę hasło proc. pletwszea-0 ratunku, co Jest plan~ produ_kcyjne. I tu staje przed
organizowa.nia brygad uybkośclo najwytszym osłwnlęciem w cią,u nami powazne . -zadanie pr:-epro"'.'a·
bawełnianej), Są następujące:
wych remontów.
powojennych 1a.t.
dzenia szerokicJ pracy usw1adamia0Nlo bez orsanlucJi partyjnej"- jącej i wych~'"'.3-wczej, }>tór~j osla:
Obecnie - mobillzujemy wszystNiedostntecwe sikolenie 1 do·
szkalanie robotników. W prze- kie siły i reterwy dla walkł o zwy- oto nas.'Ze hasło w codziennej pracy. tecznym wynikiem musi byc hasło.
myśle włókienniczym zostata zalrud ciei;kie wykónanie Plantt 6-letnle- Poctiąwszy od komitetu fabrycizne- K.ażdy członek Pa.rtli ~ pi:zodownl·
go, a skońayws~y na organizacjach k1em pracy na swym odcinku.
niona duża ilość robotników, którQ:y go.
Pierwsze sygnały i pierwsz~ osią- odd~iałow;ych i grupach partyjnych
ni-g dy przedtem w tym zawodzie
Nie potrafiliśmy też w dostatecznej
-----------------~-~-------------~-------------- mienz:e wykorrzystać tych trans.misji do -załogi, jakimi są: orcanizacja
zwią2kowa, Zwi~zek l\llodzieży Polskiej, Liga. Kobiet. Na tym odcinku
mamy jeszc'Ze wiele do nadrobienia.
Niewątpliwie nasze iiadatifa pro•
dukcyjne będtiemy wypełniać ~ hol zdrowy objaw został jednak całkowi· I go tkalni, c) odpowiednim doborze norem, pnzed terminem i w pełni.
1 cle zaprzepaszczony przez kierownic- tkaczy,
Jako termin realizacji tego Niewątpliwie dobrze wypełnimy ir,a
two, które nie potrafiło 11tworzy6 od· plan?- wyznactono lipiec, a $amo dania, które postawił ptized · nami
powiednich warunk6w wlelowarnta. p;zeiśc~e n~ .wlekszą obsług~ na mie. Pl
Sz ś .
. Jedn k w każdej
towcom i zapomniało o najważniej. C'1ące sterp1en i wrzesień br.
an
e _ci.o1e 1ni. . a
.
szej sprawie, a mianowicie, że równoW ;pierwszych dniach lipca zamel- chwiH musimy pamięta<:, ie rękoi
1
legle ze wzmożoną obsługą musi pod- dowali kierownicy oddziałów pro- mią właściwej produkcji 1 wszelnieść się stan techniczny maszyn, dukcvjnych, że nakreślone zadania zo k:ch osiągnl~ć jest w pierwszym
Kierownictwo zapomniało, że remonty ~tały zre_alizowane, a jednocześnie rrz:ędz;ie właściwa, bojowa posta.wa
kapitalne i zapobiegawcze trzeba wy- przodownicy pracy, tow. Fabianowski, .
.
konywać nie tylko na papierze, pro- ob. Dubowy i ZMP-owiec Bakalarz, ' pra.ca organizacji partyjbej oraz
cesy technologiczne winny być prze• jako pterw11 wyrazllt chęf przejścl& ka:żdego członka Partii.
strzegane, półfabrykaty muszą być na_ obsługę 6 krosien. Już w kilka
Antoni Duk
piE!rwszej jakości, a terminy czyszcze dm potem 324 krosna objęte zostały
t
śekr.
podst.
organizacji partyjliej
nia me.szyn winny być ściśle prze- systemem szó~tkowym, a w począt
przy FSJ w Tomaszowie
strzegane.
kach sierpnia dals'Ze 324 krosna. Ze.Skutki tych niedopatrze1\ rychło się kłctcly uzyskały rezerwę w ilości 96
ujawńlły. Już po 1$:ilku dniach oka- tkaczy.
zało się, że prządka nie jest w stanie
Pozośtał jednak do tałatW'ienia
obsłużyć trzech stron. a nawet wytra. problem wykonania planów ilościO·
wnl tkacze nie mogą uporać się z wych i jakościowych. I na tym odczwórkami, W tych warunkach za. cinku wydajność na 1 kr-godz. w
kłady zamiast zysku przynosiły stra- lipcu była o 1.75 proc„ a w siei:p.niu
ty, gdyż z reguły każdemu wielo- o· 4,7 proc. wyisza, niż śre.dnia za
warsztatowcowi trzeba było dawać po pierwsże półrocze 1950 r., a jakość
moc, o którą zresztą przez pewien I gatunku, która w lipcu sięgała 53,8
czas nie było trudno z powodu dosta- proc„ wzrosła w sierpniu do 62,7
Do niedawna w Ozorkowskich Zakła tecznej ilości rąk do pracy w Ozor- proc„ podczas gdy przeciętna za
dach Pr:temysłu Bawełnianego zaga- kowle. Jednakże nasz szybko rozbudo I półrocze wynosiła tylko 43,8 proc.
dnienie wielowarsztatowości nie było
Wyniki uzyskane w pierwszych
ujmowane w należyty sposób, Kie· wujący się przemysł potrzebował co.
raz wi~tej ludzi. Przedsi~biorstwo bu. dwóch miesiącach po wprqwadzeniu
rownictwo, rada zakładowa 1 podst.
organ, part. nie przywiązywały do dowlane, prowadzące w Ozorkowie na szerśzą skalę wielowarsztatowości
prace przy budowle nowej elektrowni wskazały nam, jakimi drogami należy ·~» ·
ni~go wi~kszego znaczenia.
i wykończalni przy OZPB, wchłonęło
,fr
Ozorkowskie Zakłady Pr:i.em. Bawel masę robotników. Nic dziwnego, że dążyć do podwyższenia zarobków kia.
nianego, nddalone zaledwie o 25 km . wiosną 1950 r. Ozorkowskie zakłady sy robotniczej oraz do podnieBlen!a
od Łodzi, pozostawały w tej dziedzinie Przemysłu Bawełnianego odczuły sil- wydajności ·maszyn i rentowności za.
daleko w tyle za zakładam! łódzkimi . ny odpływ robotników, i oto w Ozor. kładów. Ozorkowskie Zakłady PrzeNa to niedociągnięcie wpływały za- kowie ni stąd ni zowąd zabrakło sił mysht Bawełnianego zdołały przeła
sadniczo dwie przyczyny: pierwsz5 -- roboczych.
to wystarczająca na razie ilość rąk do
Jednym wyjściem z tych trudności mać pokutujący konserwatyzm, i z wy
pracy, druga - to oportunizm i oba· rnoqło być tylko rozwinięcie ruchu tyczonej słusznej drogi nie z~jdą.
wy, żywione przez tiewną cz~ść apa• wielowarsztatowego. .Tym razem kieZa przykładem tkacty pojd~ prząd ·
ratu technicznego, że wielowarsztato. townlctwo, nauczone doświadczenietn ki l wrtedoniarki, gdyt park rnaszywość pociągnie za sobą spadek jakości
lat poprzednich, nie podeszło do tego nowy na tych oddziałach pracuje co..
~ ilości produkcji.
zagatlnlenia mechanlcimie, ale wspól.
Ruch wielowarsztatowy został w nie z podst. organ. part., radą zakła- raz sprawniej dzięki remontom kapiPZPB w Zelowie mogą slE: wyka
Ozorkowie zapoczątkowany w stycz- dową, przodownikami pracy i apar-a• talnyn1 i zapobiegawczym, i nk nie
niu 1949 r. przy wprowadzeniu nowej tem technicznym opracowało dokła- powinno już stać na drodze rozwoju zać powazńymi osi4gnlęclam1 na
odcinku
szkolenia
zawodowe10.
umowy zbiorowej. Część uświadomio dny plan działania, polegający na.i a) wielowarsztatowości w przędzalni.
Przeszkolono Jlli lłl3 robotników.
nyCh robotników zrozumiała korzyści poprawie jakości przędzy i stanu
Ed
d - ł k
DZi.ękl temu Uciba tkaczy, nłe wyko
war J.'r&3 e
tego ruchu i ch~tnie przechodziła na technicznego kro!!len, b) dop!lnowa•
nujących baz akordowych . zmni.ejDyrektor ZPB w Ozorkowi•
zwie_kszoną obsług~ rnaszyn,
Ten n!u pracy oddziołu. przygotowawcze-

Z

1

Rozwói wielowarsztatowości
zlikwidował

wiele

Nr 269

trudności

produkcyjnych

Zadania
przemvsłpwym

pracach Komitetu Miejskiego
w Pabianicach wysuwają się
na czoło zagadnienia produkcyjne.
Poświęciły im wiele czasu I 1 II
Konferencje Miejskie, dokładnie
ustalając zadania,
spoczywające
na organizacjach partyjnych w

W

przemyśle.

stwierdzić, że KM pozmobilizować podstawowe
organizacje partyjne do wytężo

Trzeba

trafił

nej walki o wykonanie planów
produkcyjnych. Przyniosło to w
rezultacie
przedterminowe wypełnienie Planu 3 - łet.nie10 oraz
planu za. pierwsze półrocze rb.
przez wszystkie zakłady na. naszym terenie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że obecn~e, po przy
stąpieniu do realizacji Planu 6 letniego, praca partyjna w przemyśle ma
szczególnie doniosłe
znaczenie. Na posiedzeniach egze
kutywy KM pilnie rozpatrujemy
plany produkcyjne poszczególnych zakładów pracy, a wnioski i podjęte uchwały przekazuJe
się do wykonania pod5tawowym
organizacjom partyjnym. KM spo
wodował,

że

plany produkcyjne

analizowane przez 1fSZy9tkie
egzekutywy podst. organizacji
partyjnych.
Ostatnio zol>owiązano wszystkich dyrektorów do składania
raz w miesiącu na zebraniach
podst. organizacji
partyjnych
sprawozdań z wykonania planów
produkcyjnych.
W ubiegłym i·oku nasze organi
zacje partyjne i związkowe nie
interesowały
się
dostatecznie
przebiegiem
współzawodnićtwa
pracy. Komitet Miejski ze swej
strony również nie doceniał tego doniosłego zagadnienia.
Z początkiem bieżącee;o roku i
na tym odcinku nastąpiły poważ
ne zmiany. KM potrafił wpłynąć
na organizacje partyjne i. związ
kowe, które z kolei zmobilizowa
ły szerokie rzesze robotników do
szlachetnego współzawodnictwa
pracy.
Obecnie we wszystkich
zakładach pracy co najmniej po
łowa
robotników bierze udział
vie współzawodnictwie, a w niektórych prawie 100 proc.. jak np.
w Zakładach Przem słu Chemicznego i w Zakladac L - 15.
Wpłynęło to dodatnio na wykonanie planów produkcyjnych.
Pomyślne
wyniki przyniosła
prowadzona przez KM i podstawowe organizacje partyjne ener
giczna akcja pulityczna wśród ro
botników.
Robotnicy, pojmują coraz głę
biej istołny sens socjalistycznego współzawodnictwa pracy. Ma
leje wciąż liczba spóźnień 1. nieu
sprawiedliwionych
niobecności.
Również i ruch racjonalizatorski
postępuje z dnia na dzień naprzód.
Prawie we wszystkich
większych zakładach czynne ~ą
kluby racj-Onalh:a.torów. Poczynio
ne już usprawnienia przyniosły
są.

Państ\VU

znaczn~

partyjnych 30 towarzyszy.
na kierownicze stano
wiska w przemyśle 70 przodują
cych robotników.
Wszystkie te sukcesy nie ozna
czają bynajmniej, że KM potrafił
przełamać już wszystkie trudnoś
cl na odcinku produkcyjnym,
Jest jeszcze w iele niedociągnięć,
hamujących wzrost produkcJi w
pabianickich zakładach przemy
szkół

Wysunięto

słowych.

Nie dość uwagi poświęcił Komitet Mi€jski zagadnieniu doszkalania zawodowego. A przecieZ
mimo, że wszystkie zakłady produkcyjne wykonują swe plany
produkcy,ine, wielu jest jeszcze
robotników, nie wykonuj ących
swych baz akordowych. Szczegól
nle rozlegle pole do popisu is-tnie
je
w tej dziedzinie w PZPE.
Trzeba stwierdzić jednakże, że
doszkalanie zawodowe na. terenie
Pabianic do tej pory w 01óle jen
cze nie istnieje.
KM nie pomógł również organizacji partyjne.i przy PZPB w
rozwiązaniu problemu prawidło
wego rozstawienia ludzi. W zakładach tych na niektórych odcinkach jest nadmiar zatrudnionych, na innych zaś brak ludzi
do pracy. W jaki sposób to się
dzieje? Po prostu spraw1a to zh
organizacja pracy. Są i tacy robo
tnicy, którzy nic nie robią z tego
względu, że nie wiedzą, co robić,
nikt bowiem nie wskazu je im
konkretnego zadania. A bardzo
często bywa tak,,że fachuwcy nie
są wykorzystani wedlUi właści
wych kwalifikacji, chociaz tych
fachowców mamy tak mało.
Poważnym
blędem w
pracy
KM było niedocehianie roli mło
dzieży w walce o produkcję. Zo
stała ona pozostawiona własnym
siłom.
$wiadczy o tym choćby fakt, że młodzież robotnicza sta
nowi niecałe 50 proc. oi·ganizacji ZMP w Pabianicach.
Widz ąc te
niedociągnięcia w
naszej dotychczas(}wej pracy, do
łożymy wszelkich starań, aby je
jak najrychlej usunqć.
Uzbrojeni w uchwały V Plenum KC naszej Partii, stajemy
zdecydowanie do walki o realiza
cję śmiałych i wspaniałych za.to
tefl Plartu 6 - letniego.

oszczędności.

Wystarczy nadmienić udoskona
lenia, obmyślane przez tow. Str
fana Rurawsklego z Zakładów
L - 15, które umożliwiły zaoszczędzenie około 50 mllionów zł.,
nie llczą.c jego wynalazku, larów ,
ki zastępczej do dalekopisów, za.
stosowanej w skali ogólnokrajo
wej.
Zaqania, wytyczone pi;zez IV .i
V Plenum KC nfłszej Partii na
odcinku kadr, zostały także w
pełni docenione przez KM.
Na
odcinku tym, mimo występują
cych jeszcze braków i błędów,
uzyskano poważne osiągnięcia.
W okresie od lipca KM przeszko
lił 50 wykładowców.
W bieżą
cym miesiącu KM skierował do

Szkólenie zawodowe wPZPB-Zel6w
I
szyła. się :t 80 proc. do 40 proc., co wow~j

jednak eiągłe jeszc:(;e jest cyfrą bar
d:to wysoką.
Ciągle jeszcze odczuwamy
brak
wykwalifikowanych mistr'tÓW _i pod
mistrzów tkackich, co ujemnie odbija się na jakości i ilości prOdukcji.

W trosce O produkcję zorganizowano wlec kurs tlos:r.ka.la.nla zawodo
wego, na kt6ry ucz~szcza 45 mistrzów i podmistrz.ów. Mimo wnyst
ko trzeba jednak stwlerdtl~, :te wy
nikt produkcyjne w PZPB w Zelowie W dalsiym ciągu nie są ztt d0 walające.

,Jalta jest tego przyczyna?
Organizacja partyjna do niedawna nie intetesowała się wcale
11:tkoleniem zawodowym, a i obechle
jeszcze poświęca zbyt mało uwagi
temu zagadnieniu.
Zagadnienie szkolenia pozosta•
wlono admlnilltracji, UWGżając, ze
lo wyłącznie nale~y do jej obowl11z
ków. Ale organizacja partyjna win
na przec!ez zainteresować ~Ję, jak
pri-0bieia to szkolenie 1 w jakim
stopniu wpływa na poprawę wynl·
k6w produkcyjnych tkaczy. Tt•zeba
stwierdzić, że egzekutywa
podsta-

organizacji partyjnej tym
nie i!lteresowilła.
Na tym tak ważnym odcinku, w
tym czasie, kiedy stoimy u pxogu
realizacji założeń Planu 6 - letniego, musi nastąpić całkowity przełom. Zaniedb81łiie przez organizację
partyjną sprawy doszkalania za.wo
dowego fatalnie odbija. się na produkcji. 40 proc. tkaczy, nie wyk~nu
jących baz akordowych, to ' liczba
bardzo poważna. Ten stan rzeczy na.
klacla na. organizację partyjną, radę
zakładową i a.dntlnistracJę obowia,zek jak najs~ybszego wyrównania. ·
zaniedbań. Jak najrychlej musimy
przeszkolić wszystkich piłodyćh tka
czy, którzy ze względu na swe sio
sunkowo niskie kwalifikacje za.wo•
si~

dowe, nie są w 1ta.nle wyrabiać
swych baz akordowych.
Robotnicy chętnie pracują i chcie
liby jak najwięcej dać z siebie, ·tylko t r zeba im pomóc, a tej pomocy
nie udzieliła im órganizacja. partyjtta..
Bolesław

Katninski

I sekr. podstaw. org. partyjnej

przy ZPB w Zelowie
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Komitet Povi'iatowy w~awie 'Mazowieckiej
walczy o praw id 110 wy ro zwói
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spółdzielczości

produkcyjnej

Wo/ewórhktego Zorzqdu Z MP

Ud. ział
w boju o

ZMP-owców
wsi

,

socjalistyczną przebudowę
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To uła twi 01·r;crnt:acji Z MP spe lnie
zadań n a odcinku pr:ze!rndóspółd zielni produkcyjnej w Grochowie wy wsi.

Eugeniusz Kwiatek
Przewodniczący

JAK WALCZYMY WGODZIANOWIE Z KUŁAKIEM

Zadania gminnych rad narodowych

łych

uderzeń, h o~Prz<' godzianowscy Franciszek Jagielski, Karol SoHenr\lk Skr~yi\ski
bieszek, Józef Petrzynowski, Jerzy
Bachmat, Edward
Sekretarz KG PŻPR w Nowosolnej
Białkowski i
wielu jnnych zaczęli slmpiać się szu
kając sprzymier~eńców oraz wy ko
rzystując d~wne stosunki• ! zna3omo
ści, ażeby móc skuteczniej
wystą
pić przeciw chłopom mało i średnio
korzyści ""'~ nikaiące z mecha11k~n~J
rolnym. Te wta:Snie stare stornnecz
ki sprawiły, że spraw'.\ Murgrabie~
go, kierownika mleczarni, przez pól . PrzeJ PańEtwowrmi 08ro1Jknmi
roku ·1\kwiła nlierozstrzygnięta
w szynowynH staje poważne t.11cłanl e prze- ..
kształce11ia 1isy1•hiki 1 ~posoh u 111yś ltni11
Okręgowym Związku Mleczar skim,
chłopów inulo i ~rcchli orol 11yc11, !l;O~pn·
chociaż nadużycia jego zostal:Y cał
darujących jce?.cze inrlywi<lualnie, Jll'zy
kowicie ujawnione.

Chłopi poJmuJą

coraz lepiej
uprav.-y roli

Mn-1

Godzianów w pow. sklerniewło·
kim już blisko od dwóch lat jest
terenem ostte.i walki klasowej. Wo
bee wzrastającego
uświadomienia
chłopów mało i średniorolnych bogacze wiejscy wpadli po prostu w
stan wściekłości. Nie mog, znieść
spokojnie upadku ich „prawaio pr~e
wodzenia i zerowania na biedocie
wiejskiej.
Jednal<Ze chłopi mało i średnio ...
•rolni, w oparciu o organizację partyjną,
irozprawili się z bogaczami,
u suwaj ąc ich z władz gmhinej sp6ł
d zielni i spółdzielni mlecza1·sklej,
gdzie usadowili się od niepamięt
nych już czasów. Mii:dzy innymi
u sunięto kierownika mlecząrni Mur
grabiego, który ba,rdzti długo w
bezczelny sposób o szuldwnł
chłO•
pów odstawiaj11cych. n•leko do mlec:1.arnl.
Na skutek tych pierwszvch i ~ mia

Z chwilą przystąpienia do organi
zowania spółdzielni produkcyjnej w
Godzianowie, bogacze w iej scy zarzu
cili nową sieć intryg 1 przyjęli no
wą taktykę walki. W czasie,
gdy
zainteresowani spółdzielnią produkcyjną chłopi mało
i średniorolni
przebywali na zebraniu Komitetu
Założycielskiego, · bogacze
w1e.1scy
zakradali się do ich domów i usilo
wali podjudzi{: ich żony, rodziców,
a nawet dzieci przeciwko spół
dzjelni pt'odukcyjnej. I ta podstęp
na- taktyka wroga khsowe:.{o utrudniała :założenie s półdzielni.
Mimo
to, dzięki zdecydowanej postawie
organizacji partyjnej,
spńhlzlelnła
produkeyJ1:a doszła. do skutku .
Najczęściej
jednak
stosowaną
przez bogaczy metodą są prowokacje. Wypędzają np. bydło na pola i
łąki spółdzielni , ażeby w ten spo·
sób rozdrażnić ich członków.
Te (lodstępne ataki rozwściec~o
nego kułactwa umacniają ty\Jrn spół
dzielnię produkcyjną, !<tóra przy pó
mocy organitacji partyjMj skutecz
nie odpiera wszystkie wrogie zaktt•
sy.
Klemens Kwłatk()wski
Sekretarz .Podstawowej organizacji
party jnej w Godzia nowie

nie jej

pomocy juk u:1j" ięk szego imech&nizo•
wan ia rohiit rolnych.
Trzeba s1wierclz1 ć, że POM w Rawie
l\Iazowi.erkiej ma już powaimt ositgnię
ciu na tnn o<lcinku. \V ch" ili pówsta·
nia nue;,ego POM·u etomnek chłop6w
mało i średnierolnych do mech1.nirznej
uprawy ziemi byl nit-ufny, a nierllt. na·
wet wrogi. Wynikało to z wrogiej pro·
pagnndy p1·owadzonej przez ho11:acir
wiejskich, któny zdają sobie srawę, Że
mecha11izacj11 uprawy t.icmi i postępu•
jący równolegle z nią ro1.w6j sµóhh icl·
rzoeci protlukcy jnej kład, hezpowrotnlt'

Prz~d &mlnnyrni tadarnl narodo- 1
wymi, jako terenowymi organami
jednolitej władzy państwowej, sto
j ą bardzo poważne zadania. Dlatego też konieczne jest, azeby GRN,
Ji.i ko przedstawicielstwo władzy ludowej, wypływającej z samych mas
były śc:i ś l e z nimi powiązan e.

· Prac~
chowa ć
rzujnośc

r ady narodowej winna cezdecydowana. i
wniklłwa.
rewolucyjna. Wróg klasowy szuka i będ zie szukał każdej
~ zczelinyd przez którą m6głby przeniknąć
o n aszych organów, a~eby
~7.lrnd zlć państwu.
Ort.Yścić

,;:;

•., ,
···~ I

ostatecznie rady narOllO·

we z bo~aczy wiejsl{ith i ich poul~
c;mlków, :iilikwiclo\\':\Ó wyzysk chło

pów mało 1 średniorolnych, stosowa

~ , ny jencze Pl'zez ka.pltalł8tów wie.I
sldch t spekulantów, moblUzować

'.ł.·

kułaptwern

chłopstwo

walki z
I/ clo11racującc
oraz zacieśnić na · rruncie
sojul!Z robotniczo rad

chłopski

oto podstawowe zadania rmlnnych
ratl narodowych.
Wiei ma do zdzillłnnia
katda
l{minnn t ndn narodowa w dziedzinie
"Ot.woj u ptodukc.11 rolnej, znopatrze
•I u w~i w niczbf)dne . dla niej towa
kres możliwościom wyzy~kn kluowel(u
·v, w zakresie słusznej, klasowej po
na wsi. Mimo to chlo1ii od pierwezej
'ityk i podatkowej i kredytowej oraz
chwili wykazywali ogromne zaintereso"'l.~ 11di !C'lnnlu pomocy sąsled zlde,J,
wanie m11!zy1111111i rolnictynu. Gd~· trak·
.. .
.
,
I
itrnnlcznJqcc,J mozhwoścl wyzysku
1
tory PO:\I·u nil wios11ę fJO raz 11lt.rwsty w 1lutt·J 1111~r·zl' of1111·11) 111 11 • „ 11.11111 1· "· biednych chłopów
przez bol(nczy.
przystąpił.y do orania t.iernl w sp6łdt.iel· ezej z1tlo11I, którn Jmtcn rolne wykonuje G f!N Winny lclerować sic / POlitYl<!\
niiu·łt proclukcyj11ycl1, chłopi 1. okolict• 11ie'zwykle P~)'hko i srirawuie. Ma to ta· 11y11tematyczbego wypierania
Mil':\•
nyeh gromad pnygląrlali erf> hucznie razem i lnrre powaz11C z1t11cze11ie. Mecł111· czy wleJsklch z Ich upr:llywUeJowa·
prac)• 11ta5zyn. Ustosunkowanie wobec 1Lizacja upnwy tl~u11 uwze się w pełni nych Jlo~ycjl, wydartych
masom
.
.
mało i stedniorolnych chłop6w.
111echu.nicznd uprawr 7.i<'nti zac2ęło
811 '
r?z';·t]Ać
Jellirni
c
J•l'zy
7.l'etJołuwt>j,
Zwłaszcza
GRN
winny
pamt~tnć,
zwolna stawać sii) coruiJ hnrcbitj pU)"
Im więcej będą pomagać chłO·
chi•lnc. Potlrz11s akcji z11iw11tj, kiedy CJRlistycznej ~OPIHitlRl'<'C: I to chło)JI. '1?
11aszym t('1·~111c tiuJurttJ'ł cora~ l cpl«J, pom mnło i średniorolnym im słusz
chłopi mulo 1 i;redrrinrolni ujrzeli pracę
:vy~101~11) 111 tl'~o 111·i~k l11tł c111 ·'?et Ful.t nlej~zy stanie sifl wymiar r>odnt•
snopow iązulck, z a11w11~l !Hmy ,lu ~ po11·az
1 1nr.t 'n1n 17 ~1i6łdzlcl 11I '!rotł,ukcy,111ych w ków, Im sprawi.idliwszy b«:dzit: roz
11y prt clom.
'"'" 1rc1e r11wAko·mn110\\ 1eck1111.
dział Jti:cdy t6w i 11awot.ów sztuczTo cotaz "irk•Y.f' pl'zckononle śit'
tlych,
tym bardziej zostAn :~ przy•
chłopów rnału t ś 1·ed11ior11łn ; eh rlo ńtc
W ad~• a~ F"!~zal•
śpieszony rozw6j sp óMziekzości pro
chauiczuej uprawy za11 dzi~c zać należy Dyr. POM-u w Raw ie Mazowieckiej dukcyjn ej.

ze

Watnym czynnikiem w

r ozwoju

spółdzielc:zości
produkcyj nej
jest
udział kobiet w radach. Pod tym
względem mamy jeszt:ze wiele
do
zd2.iałan ta . A przecież w i<imy
dow
brze, jak li:Z(lsto bierność polltycz1~1l
kobiet była •wykorzystywana przez
elementy reakcy jne. Wiemy też z

przykładu

ZSRR, jalt potęfa1ą 11!łę w
przebudowie ustroju l'olticgo stan·.>.
wi kobieta wiejska.
Na dchodzące wybory do
ORN
m1nz:i z 111!t1nić ich lłkl11d, zapewn iit
j<lc w radach od11owledn! udział ko
bieL i 111łodzlezy. W radach powln
ni 2nMd6 się najlepsi synowie kia
sy robot.niózeJ i <lhłopstwa. pracuj'
c.ego, kt6rzy przez swe powiązat\ie z
masami będl\ wiernie słutyll tch m
tereaom, będl\ rea!lz<1wau wytyczne
ltządu i Partii.

Ir~n• M11tch1~~•k
Przewodnicz~ca

GRN w Sobótce

·

%%

'

'

Dallry przykład promieniujew doktila
zwyC1ąskie

Wzorowa praca i

zmaeama

spółdzielni

produkcyjnej, . zapoczą.tkowany w roku ubieterenie naszego wojewódz,twa, rozwija się coraz pomyśnfoj.
WystarciZy choćby nadmienić, że w grudniu ub. r. mieliśmy zaledw:e
~ spółdzielni produkcyjnych, w czerwcu tego roku 45, a obecnie jest
już ich około 100. Liczby te wymownie obrazują szybkość rozwoju
zespołowej socjalistycznej go::;•p odarki wiejskiej.
i-e jest to d.,;iełem Pl'ZiY1padku. c-zujności organ,jzacji partyjnej zos.t1
• W okreS<ie począ.tkowym chło- ły uda'l"emnfone.
pi mało i średniorolni, pozostając
Praca nad rozwojem
propawrogiej
pod wpływami
wiejskich wy- gospodarczym spółdzielni
bogaczy
gandy
obrażali sobie, że w spółdzielni prozłonkowie z miejsca ofiarnie i z
dukcyjnej będą traktowani j11Jk robot
zapałem przystąpili do pr.acy.
nicy· rolni w dawnych majątkach ob- Wkłady pieniężne rychło zostały w
sza.rni<!Zych. Dlateg-0 też stosu:nek ich pełni wniesione. (Wkłady pieniężne
do tego ruchu był na razie niechętny tylko, gdyż spółdzielnia produkcyjna
i Illieufoy. Stopniowo to us.tosunkowa w Konstll!Ill;yinowie należy do typu I,
dzię:d tzn. Zrzeszenie Uprawy Ziemi). Do
nie zaczęło ulegać zrniai!lie,
niestrudzonej pracy uświadamiającej, siewów jesiennych w ub. roku p·r zyprowaClzonej prz·ez orrganizacje par- ~tąpjono już l'tllektywnie. Zniknęty
tyjne i społeczne.
wąskie poletka, po·p rze5radzane szeNa.jlepiej jednaik przekonał chło rokimi miedza.mi. Zespołowa uprawa
pów· mało i średniorolnych przykła'.i umożliwiła zastosowanie odpowiedwzorowej gospodarki pierwszych s.pół nich płodozmianów. Przystąpiono do
dzielni produkcyjnych oraz op0<wi~da hodowli roślin, nie uprawianych Jo
nia uczestników wyciecz,ki do Związ tej pory .w Konstantynowie, jak np.
ku Radz,ieclciego o dostamim i -zczę nasion buraków cukrowych i traśHwym życiu chło1pów i·adziecl6ch w wy nasiennej.
kółcho-zach. Dzrsiaij chłopi mał<> i śred
Chociari spółdzielnia w KonstantyniorO!lni, obserw11l'jąc gospoda1':kę dz-ie- lll<>wie jest I ty.p u, to jednak posiasią,tek spółdzielni, które zawsze szyb da część gruntów, będą.cycł: zespołJ
ciej uporają się z robotami polnymi wą." własnością. Jest to plantacja chm;e
i ~uzyslmją o wiele obfitsze plony, lu, pod którą wszyscy członkowie uanizeli w gospoda1ikach indywidual- dzielili po równym kawałku ziemi,
nych; patrząc :na doskonałe wall'wnki równej il ości obornika itp. Za p11·acę
życia członków spółdzie11Ili, dz.ięki me w plantacji chmie1u członkom spół
chanizacji p;i.·ac P°'lnych nie potrzebu dzielni Wpisuje się dniówki ob-rachnn.
jących t1tk cięvko pracować j11Jk oni, kowe, ponieważ czysty dochód z niej
zaczynają pojmować, że wro-ga propa będzie
rozdzielany nie tylko prokapitalistów wiejskich byfa porcjonalnie do wkładu ziemi, ll'lgainda
'viozu itp., ale także według włożonej
ctczyWistyni fałszem.
Zrozoo1ieli to także w pełni chłopi pracy.
1 Konstantynowa, pow~atu radomszWiosną br. zawrzała dalsza. wytę
żona praca spółdzielni. Obok n<l'rmalozańs:kiego,
nych robót przy siewach wiosennych
Jak powstała spółdzielnia i sadzeniu O<kopowych uprawi-On<> i cb
siano 24 ha łąki, przez co spółdzielma
produkcyjna
uzyskała duże ilotici wyborowego
· w Konstantvnowie?
Ruch

s~~dzielcz~ści

C

.
.G

dy

n.i. Tak 'v.ięc jeśli wiosną br. spółdz:e1
nia liczyła zaledwie 19 członków, b:>
obecnie posiada ich już 29.· Lecz wyniki te nie zadmvoliły jesnze organizacji party jnej. Wespół z kołom
ZSL i miej·s cowym na•!lCZycielstwem
w dalszym ciągu prowadzi ona pracę
polityczną wśród stojąc~ch dotąd na
aboczu chłopów mało i, średnioo·l)l~
nych. „W pra cy tej nie ust aniemy walczymy z
oświaldcza tow. żak wrogiem klasowym <> ludzi nam kia·
sowo bliskich i wa lkę tę musimy wYgrać.

-x-

nędzy.

Dotychczasowe osią,gnlęcia gosp')darcze i polityczne spółdzielni, zacię
cie oraz entuzjazm w p-racy jej czło.11
więc dziwneg·o, że coraz to nowi chł·} ków są rękojmią, że w oparciu o orp<i mało i ś1'edniorolni zgbsza.ją się ganizację l~artyjną walkę tę doprowa
Mal.
z pr-0śbą 0 p.nyjęcie ich do s.półdzi~l dzą do pełnego zwycięstwa.

kilkumiesięcznej gosp;:,Przykład
darki spółdzielni w Konstantynowie
aż nadto potwierdzał te słowa . Nk

l

W

produkcyjnej w Studziankach
powiatu rawsko-mazowieckiego

mo-ralna silnie oddziaływu~ą na oko
licznych chłopów mało i średnio.rol
1!ych, cora:L chętniej korzystających
z p(}mocy I rad POM-u, zaś pragnieniem wielu ich synów jest zostać
tra.ktorzystami POM-u.
Pragnienie to m-esztą b)'Wa wcielane w życie. Już teraz pracuje w
POM-le kilkunastu synów chłopów,
z powiatu brzezińskJego w cha.rakte
rze pomocników trakt(}r.zystów. W
niedługim zaś ez;asie !Zasrn.ą oni kadry traktorzystów. Traeba stwierdz:ić, że POM w Bogdance d<ba troskliwie o kadry :zdolnych i pełnych
zapa łu pracy synów chłopskich.
- PostanowHiśmy d'1a ka•żdej SIPÓł
i dzielni produikcyjnej prrzeszikolić tra
ktorzystów - oświadcz.a tow. Cie:;Jak. - Postanowienie to częściowo
Za<trudniamy
-osta.ło z:rea·lirzowane.
' w POM-ie 10 synów crzlo.nków s,pół
dzielni produkcyjnych, SiPOśród któ

'

rych 4 zostało już wykwalifikowanymi traktorzystami, a inni uczą
się jeswze, pracując jako pomocni·
cy traiktorzys·tów.
T&W. Danielewicz, seikreta•rrz podstawowej .organizacji partyjnej prrzy
POM-ie w Bogdance powiadGmia
na1S, że JUZ w najblieszym czasie
roe.ipocrz.nie się s7ikolenie ideologiczne członków Partii i Z-MiP-owców.
Sz.k:Qllenie to zeriwoli załod.ze na· roz
pocrzęcie planowej pracy p&lityczn.ej
wśród chłopów mało i średniorol
dotychczas rany~h, prowada:onej
czej dorywcrzo.
Podsiumowująic dotyichC1Z1asowe
wyn:iki .p racy POM-u w Bogdan
ce nie należy wątpić, że zada<Ilia
s-we w diziedriinie praebudowy usiroju rolnego będrz:ie reafuo·wał
z jaik najpomyśilniej~ymi ·wynikami.

I

i

M:nęly zaledwie tr!ZY miesiące od
ohwiL pow.S'tania PańS'twowego Oś
rodka Maszynoweg.o w Bogdance,
pow. brzezińskiego, a praca jego
przy.niosła _już bardzo poważne wy·
niki.

W jakic.łi . waruillkach 1 .pr~ystąipił
do driiałania POM w Bogdance? Z<>stal on rwrgani:zowany u progu roz
po~ynając;ęj , się, aJq;jj żqiwne.i, " a.
więc t·m eba było rz miejsca, bez
chwi<li z.włoki przystąpić do zawiera
nia umów rie spółdzielniami produ
kcy.jnymi i gromadami, na terenie
których gospodarzono jes!ZCze indyVl":idua•lnie; należało Ś(p'iesznie zo.rganizować brygady traUorowe oraz
rzamówić u władz z.wierachnich potrak1torów i maszyn
trzełmą ilość
żniwnych.
Maszyn tych już w okresie pomątkowym żniw oikarzało się za ma

ło, gdyż chłoipi mało i średniorolni,
zobaczywszy pierwsze TSnOJJO'Wiązal:
ki przy pracy, masowo udawali się
do POM-u, zgłaszając zamówienia

na maszyny mi'WIIle. Jetj.lllak.że kierownictwo nie pmerwa.J:o ich prayjmowania. Natomiast postanowiło
wrari z załogą, składającą się z mło
dych, w W1e'ktU od 1'8 do 212 lat tra- przodownik pracy na wsi
kitorzysitów, wytężyć wszys-tkię siły,
do
stąpiły, pragnę przyczynić się
zadania. Szybko pro
utrwaletiia pokoju oraz polepszenia dla sprostania
bytu mas pracujących. Postanpwi- waazo1no i .prnygotowano do praCY,
łem też stale zwiększać wydajność stale nadcll(Jdzące masrzyny. Trakto
swej pracy.
ry . dniem i nocą docierano, ażeby
Tow. Korzeniowski jest wybit- jak najrychlej mogły wyjść w pole.
nym przodownikiem pracy. Zat~d
Młoda załoga POM-u z zapałem
niony w chlewni przy wychowie tu
czników, wykonuje 305 proc. nor- przystą·piła do pracy, doceniając po
my. Dziękii jego umiejętnemu i sta- wagę chwili. Już od pocrzątiku mło
rannemu karmieniu oraż pielęgna dlli, przybyli za<lediwie z kursu trak
cji każdego tucznika · przybierają torzyści, zaczęli przekra~ać wyzna
one na wadze po 1 kg. dziennie. czone normy. Wj"Starczy wymienić
Maria.na
sztuk tuczni- 18-letnie.go ZMP-QIWca,
Wyhodował już 230
ków, ogólnej wagi 21.120 kg. na su Elsmonda, który w pierwsrz;ym dniu
p.racy w PQIM-mie, skosił na polach
inę 4.309.969 zł.
w Nowopodejście spóldzic•lni produk.cyjncj
Za. swe socjalistyczne
sołnej pow'iaiiu łódiz'kiego 8 ha żyta,
do obowiązków został odznaczony podczas gdy dzienna norma wynoorderem „Sztandaru Pracy" II kła- siła 6 h a, N: e był to wyipadek odosy oraz ~trzymał nagrodę pieniężną. ~o~mi?ny. _Prawie WStZY_Scy traktorriy
Tow. Korzeniowski - to jeden z sci zaczęli !P~zekra;;:a~ . normy, . k_ozmw
sząc w okresie pozmeJ·SZym
tysięcy robotników - przodowników od 9 do IU ha.
Natomiast kieroWIIlictiwo ze swej
pracy, jeden z budowniczych funda
- Od ·najmłodszych lat pracowaŁem mentów socjalizmu w. Polsce i trwa $trony potrafiło zapewnić dos.ta•tejako fornal na obszarników i kapi
w_ie_c_ie_._______c_z_n_ą_il_o_ś_ć_m_.a_s_z_y_n_i_u_tr_rz_yi._m_a_ć-=j=!_.=w
talistów otrzymując głodowe wy ł_e_g_o_p_o_k_o_ju_n_a_s_'
nagrodzenie, nie wystarczające na
utrzymanie rodziny-opowiada tow.
Stanisław Korzeniowski. Czasy były
ciężkie. Często zdarzało si<(. że nie
wypłacano nam należności. za naszą cięzką pracę i nie było z czego
nieżyć. Warunki mieszkaniowe raz 'w jednej izbie mieściło się kilka rodzin - jeszcze bardziej utrud
niały życie. ,_ Nikt wtedy nie troszbytu robotnika
czył się o sprawy
rolnego.
- Dziś zmieniło się bardzo wiele.
Pracując w Państw. Gospodarstwie
Rolnym w Kobierzycku, pow. sieradzkiego, zarabiam dużo iepiej, i:iiż
przed wojną. A i warunki mieszkaniowe z dnia na dzień ulegają po
Budujemy nowe domki
prawie. dla robotników rolnych. Dziś nie nę
ka nas widmo b€<'Lrobocia i głodu.
Odwrotnie, ludzi jest brak. Rozumiejąc znaczenie wielkich przemian
społecznych i eolitycznych, które nf:I.

Stanisław

zespołowej w spółdzielm

należyc i e.' wypełnia swe

indywidua!z g'romady Konstan- niż w gospodarstwach
tynów, całikowicie przekonanych już nych. Przykładem tego może słuŻYG
o · wyższ,ości gos.podarki zesrpoł()IWej, sprzęt żyta , które na obszarze 40 na
postanowiło wrgll!Ilizować spółdziel- skos:Z<>no w ciągu 3 dni, a zwiezi.ono
nię produkcyjną, wróg klasowy pr~y przez 1,5 dnia.
Chłopi mało i średniorolni prze;;
stąipił do rozs1iewaai.ia najrozmaitszych
fantastycznych plotek o spółdzielczo cały czas bacmie przyglądali sńę 60z cieka-wo3cią
ści. 0k<?ć zgoła i?ewiarygodn~, p~ot.'.d spodarce &półdzielni.
te oddziaływa.Ir Jednaik n~ i_nnieJ. sw;11 oglądali plony jeszcze na pniu i z
pró1>ne
domych chł<>ipow mało 1 sredmor<>l- n.iecierpliwościa czekali na
•
. . omłoty,
nyc1:1, 1~11- na i?h żony.
Jakież były ich wyniki? Weźmy d!a
. ,C1 w~~· których kułacy <>~umaim}.i
n1e chc1eh począibkowo słymec o społ przykładu żyto. Osiągnięto 23 kwinta
dz:ięl"Tii.1pro~:uk-cY1i~ej, a n11-w~ ~~ę],i le z 1 ha, podczas gdy w gos.p<>da·rw~stępe>wac _p~ec1~ko czło~k.om K;<J · kach indywidualnych tej samej gronutetu Z-a.ł~zyc1els'k1ego. MLin<> .z:i~~3-1 mady zbierano zaledwie po 14 .kwinkłych atakow ~oga klasowego l .ie- tali .. Kontraktowany len na obszarze
go p-O,P.}ec,znik'ów', nie cofającycłi. się 40 ha udał sie nadspodziewanie donawet przed stosowaniem metody za brze. z każdego hektara zebrano o
straszania, pionierzy spółdzielczości 10 kwintali słomy lnu więcej, niż
P.rodukcyjnej V: Konstan'tVnow;ie przy przewiduje umowa kontra.ktacyjna.
s~n.ym po~aTC'l.1;1 ze st;-001.Y gromadz- Nie gorzej obrod2liły inne płody -rol·
k1e.) o.1:ga;µl.Zaci1. parlyJ<neJ, urz~cz;.'- ne. Wzrost wydajności produkcj~ rovzecz oczywista,. wpły:nął
w!stn!a~~ . dale; swe postal\oQW!en~e. ślinnej,
Sp<?tdme~a pow~ta~a. Z tą chw1!ą na zwiększenie pogłowia inwentarza
wr!'g Jdasow;y•• zm11~ł. ta1!ttykę, pre- żywego. Prawie każdy z n~szych
buląc rozsadZic spółdz1elnlię od wew- członków stwtierdza p1;zewod1Ill1czący
ną.trz. Pori~kał n~w.et dllia, ty<;h ~iec- spółd1Liel~i, tow. ~óze~ _Szmit, utrz~nyeh z.alkus-0.w płonka S!Półd~elm, ~' muje dwa razy w1ęce1 1111wenta.rza zy
· sołtysa gromady K01nstall'lltynO'W', któ- wego niż w roku ubiegłym, co wyry usi_ł~wał ~V:PT?Wa.dzic zam_ęt wśród datilli~ wpłynęło- na podniesien:ie się
_
człon!kow spółdz1eln1, a•b y Ją w ten ich stopy żydo,vej.
b.1 swoje
kł d
p
sposób rozbić. Jednakżę podstępne te
rzy a ro
wjsiłki, J!ie p1el'Wsz-e z.resztą i nie
śród niezmordowanych wysiłostatnie w cią,gu niedług'iego stosunków naid i'<lz.wojem spółd.zielni
kowo istnłenia spółdzielni, dzięld .
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R!lmon\ obory

CE
POM w BOGDAN
zadania

~~~~t;Y S~~:Kc:i~s~n1:ie~e żn1;'caze~~~>~j·1·

w s1ieupniu ub. r. killmnastn

chłopów

Tow.

Konstantynowie

produkcyjnej

nie zapomniano o wzrooo1e li'Czebnym
JeJ udziałowców.
Organizacja par.tyjna, z sekretarzem tow.żakiem na czele, doceniła
uświadamiającej
akcji
z.naczenie
wśród chłopów mało i średnio1•olny::h
jeszcze niezdecydowanych, pozostają
cych na raz.ie na uboczu. Członkowie
jak równi~ż
orgainizacjii partyjnej,
członkowie spółdzielni nlies.trudzenie
wyjaśniali im, że spółd zielcz<>ść produkcyjna jest jedyną formą gospodarki, która wyzwolić może masy
cJiłopskie z zacofania, ciemnoty i

głym· l'@

/

Korzeniowski.

l

I

na1leżytym

na

szereg masz,yn z tych spośrćd
okol"icmych SOM-ów, które nie mia
ly dostatecznej ilości zamówień. Bry
gady remonto.we pracowały szybko
i s,praiwnie.
Rzecz prosta, że taka doskona•ła
organizacja pracy, t<1ka ofiarność i
entuzjazm z<i!łogi podczas akcji żni
wnej p1rrz;ymosły odipowiednie plony.
POM w Bog'dance zakończył w terminie akc-,ję żniwną łącznie z wyko
uainiem podorywek, zajmując zdecy
dowanie pierwsze miejsce na terenie naszeg-0 województwa.
w Bog
Trzeba nadmienić, że POM
1
dance przeprowadził akcję żniwną
na obszarze prawie dwukrotnie wię
kszym niż ka•Żld.Y z pozosta·łych
POM-ów. Okres akcji żniwnej, pod
azas k•tóre.go P.O!M w Bogdance w istocie dopiero organillował s1ę, !POwa7mie wrz.bogacU w doświadczenie
zarówno jego kieroWlllictwo, jak i
załogę. Z tym doświadczeniem przy
stąipion.o do jesiennej akcji siewnej,
korzy.;;ta•jąc · z ju.ż opracowanego pla
nu.
Plany siewów jesiennych UiPrzeddnio zostały gruntownie rozipatnzone wraz z zarządami spółdzielni pro
dukcyiinych na posiedzeniu Rady
Agironomowie
POM.
Społecznej
POM-u zatroszcrzyli się o to, ażeby
środki będąca w posiadaniu spół
d'i'Jelni zostały także wykorzystane
do akcji siewnej, wpływając na
zmniejszenie wjrd·abków. Np. spół
dzielnia w Nowosolnej chciała prze
prowadrzić orkę pod zasiewy jesienne wyląc'l,nie przy pomocy traktorów. Agronom POM-u przekonał
zanząd spółdzielni, że jej konie nie
powinny w tym czasie stać, lecz należy je równieiż wykorzystać do orki, co ,zmniejszy koszt uprawy.
nięto

'.Owycięsko wychodzi POM również
z jesieooej akcji siewnej. Dzięki wy
siłko-w! załogi, dzięki wsp"lza,wodni
ctwu pracy międ.zy brygadami, orki
...
zostały na czas wy<konane, chocrnz
podobnie ja•k i w akcji żniwnej, na
pływa.jące zamówienia .ri.a roboty

I

przekraczają zdawało się

, . POM _
-LI.
sc1

'

możliwo

Dzięki współzawodnictwu znacznie wzrosła wydajność pracy.· Np.
brygada tcw. Ja.i°ia Sala.ty, która za
jęła · pierwsze miejsce we wsiPó"łza
wodinictwie, uzy.skiwała około 150
1proc :normy. A wyniki indywidualne? To•w. Stanisław Kościolowski
wyrabiał 165 proc. normy, ZMP-ow
cy Marian Eismond i Stanisław
Szczubiał po 160 proc.
Co wpłynęło na tak dosikona.l e wy
niki? Załogę POM-u stanowią robo
tnicy oraz chłopi mało i średniocol
nt lub ich synowie, ofiarni i oddani swym obowiązkom. Otoczeni t ro
sk.Jiwą opieką· przez organizację pa•r
tyjną, ko.Io ZMP ora1L dylt'ekcję w oS-O·b•ie tow. Józefa Cieślaka, sta.li się
świadomymi bojownika.mi o socijal1i:llm na wsi:
-Mimo, że ;praca połitycrz.na POM-u
nie została jeszcze planowo zorganizowa.na., to jednak już obecnie ofiarna praca członków jego riałogi,
ich wsnania.ła nasta.wa. noJibC211a I

/

'

stanie. Nie poprzestano

własnych możliwościach. $ciąg

Kobieta

-

Gnii nnej

przeWodniczqca
Rodą , l\Jarodowei

daje równe prawo do awansu s,połeczne:go zarówno mężczyźnie; jak
r kobiecie. f
r Tow. Gąsior całkowk'ie sobie zasłużyła na zaszczytne wyróżnienie.
Wdowa po zamordowanym p;r#z h i
tlerowców małorolnym chłopie, cho .
c~aż prowadzi goopodarkę 4-hektarową oraz wychowuje troje małych
drz.ieci, zaw~ze znajdzie czas i na
drz.ialalność społeczną. Ofiarność jej
i rorzsądek, z którym podchodziła do
w.sz.ystkic.h zagadnień, wysunęły . ją
na piastowane dtziś stanowisko. Do
WYJPełniania swych obowiązków zabrała się z· zapałem, wykazując, że
kobieta wcale nie goraej potrafi pra
cować od mężczyriny. ·
-Mimo jeszcze silnych wpływów bo
gmina Skrzynno
gaczy . wiejskich,
powoli zmienia swe oblicze. Na razie praca jest dość ciężka - stwier
<Wa t0w. Gąsior, gdyż bogacze wiejscy ora.z ich poplecznicy za.siada.ją
MARIA GĄSIOR,
prŻewodnicząea GRN w Skrzynnie jeszcze w Gminnej Radzie Na·rot;Io. powiaJ wieluński
wej i w gminnej spółdzielni „Samopomoc. Chłopska.", u•prawiając na. bo
Ozy było to mo1ż:liiwe prrzed wojną,
w ustroju kapitalistycznym, aby ko ku cichą, w~ogą..robotę.. Al~ przy po
bieta wiejska spraw,owała tak po- mocy org~mzapJ1 P!-rtyJne1 oraz •o1
ważną funkcję, ja-ką obecnie s.pei- gółu chłGpów mało i średniorol
nia tow., Maria G~i?r, z~jmująca· ! nych potrafimy ich i w naszej gmi
· · d
k
d
·
t t
stanow~sKo przewodmczaceJ Prezy- 1 ·
dium Gminne· Rady Narodowe· w me os a eczme z em as o w ac 1 o Skrizynnie. po~. wieluńskiego? JJa- sunąć od wpływów na sprawy gmisne, że nie. Dzi-s.iaj- Polska Ludowa ny.

Awans społeczny na

•

WSI

Jak wyzyskiwany przez kułaków .•,oorobek" lOStoł tr 11 ·· tor 1y<\fQ
ZMP-owiec ·Henryk Bartosik, je-1
traktorzystów
den z najlepszych
POM-u w Rawie Mazowieckiej, jest
znany i ceniony przez członków '
wszystkich spółdzielni produkcyj- J
nych na terenie powiatu. Wiedzą
oni dobrze, że potrafi on kosić, czy
też orać nie tylko szybko, ale tak- 1
Dlatego ,
że starannie i dokładnie.
najchętniej widzieliby na
też jego
swych polach.
W jaki sposób Bartosik został
Oj cie~ jego · posiada 1
traktorzystą?
4 ha ziemi w Godzianowie, pow. ·1
Ze względu na
skierniewickiego.
liczne rodzeństwo, Bartosik od na.i- .
młodszych lat musiał służyć u bogaczy wiejskich. Był to dla niego o
kres upokorzenia i pracy ponad siły, gdyż bogacze wiejscy wzamian
za lichą strawę stawiali bardzo wiei
kie wymagania. Gdyby nie organiza
cja partyjna i ZMP- owska,· praw- r
HJ<:NRYl'>- l:.\n, v:::>ll'>traktorzysta POM w Raivi~ Maz.
dopodobnie do chwili obecnej ponie
wiejskich. ·
wierałby się u bogaczy
ZMP, w szeregi którego wstąpił, o- zyskuje zatrudnienie w POM ~ w
Zrozumiał, kim Rawie Mazowieckiej.
tworzył mu oczy.
Podobna jest historia wielu indla niego był bogacz wiejski i jak
.traktorzystów . z
go oszukiwał, wmawiając, że jęst "je nych młodych
Stanowi to wymowny,
go dobroczyńcą i żywicielem. Przy POM-ów.
organizacji ZMP-owskiej. przykład, że Państwo, w którym wła
pomocy
w której zaczął brać coraz żywszy dzę sprawują klasa robotnicza. oraz
nie zezwala n a
udział, zrzuca z siebie jarzmo boga chłopi pracujący,
czy wiejskich. Zostaje skierowany wyzysk biedoty wiejskiej, otwierana .kurs. traktorzystów, po którego jąc przed nią nieograniczone możłi
ukończeniu ti. od 30 czerwca br. u - wości aw:>.nsu suołecznego.
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zadania nakładają wielkie obowiązki

Wielkie
O właściwy

styl pracy organi.zacji partyjnych działajqcych w instytucjach handlowych

że

w Skła.dnłoy Nr 1 wała również i następne re-manen·
istnieje · organizacją ty, rz:awsze umiejąc szybko i skutecz
partyjna wiedzą wszyscy nie tylko nie drziałać. Na partyjnych· 'naratu, na miejscu, lecz równjeż i w dach handlowych tow. tow. Cen•
Centrali. Można śmiało stwierdzić, . kler, Kokot, · Wieczorek ·opracowali
że organlrz;acja part~jna pracuje tu plan podniesienia oszczędności Skła
sprawnie, że · właśnie dz.ięki niej dnicy Nr f przy pomocy całkowite•
Składnica Nr 1 wypełnia za·wsze rz; fo ·wykorz_ystanla ·własnego tra.n•
poważną , nadwyiką swe plany obro sportu: TowarrzyStlle obliczyli sobie,
towe, że dzięki niej wysunęła się jak zawrotne sumy płacą co miewe WSJlółzawodnict\X[le na drugie siąĆ PKS-ovli za ładunek. i , przeła
miejS"ce w kr~ju. Wprawdzie nie . _dunek tqwaru óraz za samoehody.
można . mówić o wydatn~j pracy . ca ." Wzięli poci uwagę także fakt, ze pra
le.i· organizącji par\yjnej, _ wpraw- cowni~y PKS·ti nie Mając .się na
d:zie' tylko niezbyt liczne gro-no to- towarie. który. transpoftowaJi, powamysi.iy ceuwa i troszczy się o wodowali bardzo często 1Zamianlf. ła
spra)'ly ~wej riJacówki, jeqnak osiąg dunitów, a co rza tym idiz~e - ·reklanięcia ich są rznaczne, a autorytet ·macje i nieeadowolenie ·odbiorców.
organirzacji - włelki.
Po dokładnych wylicrzeniach posta/
nowiono do pracy tej wykorzystać
Tam, gdz1e o.-1;~nizacia ludzi z własnego transportu i z tran
sportu
a:akładów,
dostarc.zająpartyjna działa sprawnie cych towar. Jakie- są skutki
ktyw partyjny Skła~qicy Nr 1 tych a:mian? Okaw,ie si_ę, że więcej,
pnystt:puje do działania na• nii z.adowalaj ące Składnica Nr 1
tychmiast po wyłonieniu -się. Jakich• uzyskuje' dzlękł nim około półtora
kol wiek• trud~o~ci, szuka dróg wyj· miliona złotych oszczędności na mie
ścia, mobilizuje załogę do usunięcia si~. Jednocześnie uodniosly się za·
11rzeszkód. Nie tak doewno był jesz· robkl pracowhików transportu. W
cze taki okres. kiedy to magazyny Składnicy Nr 1 na każdym kroku
Składnicy pozostawały izawalone to widać głęboką troskę .kierownictwa
warem, którego nie można było organizacji partyjnej o dobro nla·
spr2edać rz powodt1
nieustalenia cówkl, o ludzi tu zatrudnionych.
ceh. Towal'."Zysze w porozumieniu rz;
Dżielnicą · pośpieszyli zwołać specjał
Przvkład wadliwe1 pracy
ną naradę handlo·w_ą '.podobne naorganizacii party;nej
rady odbywają się obecnie co miesiąc), ustalili meto.cly dr.1;iałanJa i dzię
akże
inaczej
przedstawia się
ki usilnym staraniom ora1Z interdziałalność organizacji partyjwencjom upłynnili towar wartości nej w MHD Art. Przem. Na odbyponad 100 miln: zł. W podobny spo· lyrn w sierpniu posle<iz"niu Preeysób organizacja partyjna rz;!ikwido- dlum Rady Narodowej ostro skrytykowano poczynania tej Instytucji.
Kierowniczym jej organom wytknlę
to brak planowości w rozwijaniu
sieci sklepów, nieznajomość pótrzeb
konsumentów, zaopa.trywanie skleni. l:.odzi
pów w nieodpowiedni dobór towaDziś, dnia 29 września. 1950 r. o
ru, lłą politykę kadrową, a. przede
godz. 17 w sali Zw. Zaw. Prawszystkim brak ·czujności wobec za
cowników Sam. Teryt. i Użytecz
kusów wroga klasowego. Podstawoności Publicznej przy ul. Wólwa organizacja partyjna, 'l.amiast
cza1iskicj Nr 5 odbędzie się sepilnie rozpa.trrzyć przyczyny tych
sja Rady Narodowej miasta. Ło
niedociągnięć, zamiast torować drodzi.
gi tej nowej placówce handlu uspoPorządek dzienny
między in·
łecznionego. wlecze się w ogonie
nymi przewicluje: sprawozdanie
spra.w. tkwiąc w ciasnym kręgu bez
komisji z przeprowadzonej kon·
owocnych roztrząsań 1 pocieszając
troli wykonania budżetu b. Za·
się twierdzeniem, że niedociągnię
rządu Miejskiego za 1949 r., spra
cia są r.ieuniknione wobec szybkiewa zatwierdzenia budżetu dodał
gcl. tempa roll.Woju instytucji.
kqwego Prezydium Rady Naro·
Prawdą jest, że
na zebrania<:h
dowej na. rok 1950, sprawa za.·
partyjnych towarrz;ysrz;e niejednokrot
twierdzenia t>lanu komisji RN
nie poruszają spI!_awe niewłaściwe
na okres do 31 grudnia br„ spra
go zaopatr1>:E-nia. n!ed-osta·t ecznej dy
wa utworzenia Mle,jskiego Przed
scypliny_ ptacy, al!ltrmqją o .mansiębiordwa
Mierniczego
oraz
cach. zdłrza;ących się w njektorych
sprawa utworzenia Miejskieg'b
sklepach; wytykają przejawy· kumoPrzedslębiori:twa Instalacyjnego.
terstwa. Podcrz:as tych 'Zebrań wysuwano nawet pr ojekty utworrz:enia
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trójek kontrolnych i uaktywnienia
agitatorów celem wykrycia prrz;yczyn rz.ła. Niestety, jednak żadne zebranie nie zakończyło się podję·
ciem rzecuiwej uchwały w tych
spra.wach.
Kierownictwo organizacji podstawowej a; byłym sekretarzem, tow.
Biaińskim na czele, nie zdobyło się
na konkretną, operatYWnii, pracę
partyjni\ na swej placówce. Egzeku·
tywa orranlzacji nie brała pod uwa
cę rłosów krytyki, dochodzących rz;e
strony rzesz pracowników MHD.
Spośród pokaźnej ilości liśtów, które ·napłynęły do sekretariatu. poruszających np. sprawę wad•liwego za
opatrzenia oraz biurokratycznego
stosunku do ludzi ze strony kierow
niczki rz:aopatrzenia, ob. Gornowskicj. ani jeden nie eostał rozpatrzony.
Organizacja partyjna w MHD
Art. · Pnem. nie spełniała również
swych •udań w rzakresie sprawowania kontr-:ili :nad d.zia-łainością przed
!lębiorstwa i nie reaguje w sposórJ
żywy i . iidecydowany na niedomagania tej placówki.
Wię~eł troski o organizacje
partyjne przv instvtuciacb
handlow-ych

ż ródła

tych niedociągnięć tkwią
w wadliwym st)"lu pracy orga
n1eacji partyjnej, wynikają rze sła·
bości eg'Zekutywy ora<z spra,wujące
go tu funkcje I sekretarrz:a - tow.
Bilińskiego. '
Kierownic~W<! organizacji nie potrafiło wykorzystać dla pracy par·
tyjnej towHzyszy, którzy ukończyli
sikoły partyjne i rwali się do czynu. Nie widziano ludzi, nłe prowa.:
dzono umi&fętneJ polityki kadrowej.
Kierownictw~ organizacji partyjnej
po prostu nie znało członków Partii.
O lstnleJllCYm stanie rzeczy Ko·
mitet ~lelnicy Sródmieścic był do·
skonale poinformowany, ale mimo
to nie zainteresował się bliżej pracą oritanizacj! partyjnej MHD Art.
Przem., nie wnikną.I w przyczyny
słabej działalności egzekutywy, nie
wpłyną.I na
W'.l.mocnienie jej nowym, wartdściowym elementem 0rar.1; na pow~erzenie stanowiska sekretarza towarzyszowi, który by po
dolał swym obowiązkom.
Komitet
Dzielnicowy. nje zwrócił nawet ·nw~
gi na taki dziwoląg, że przewodniczącym rady zakładowej
jest kle·
rownlk personalny, a. uprzednio
funkcję tę sprawował kierownik
planowania.
Jeśli już mówimy o od<powiedzial
ności,
którą Komitet !Dzielni~owy
ponosi rza sprawne funkcjonowanie
komórek pa;rtyjnych, istniejących
na jego terenie, to nie ~ożna pominąć
milczeniem także Komitetu
Dzielnicy Śródmieście - Lewa, do
którego należy Składnica Nr 1
CH'PO. 1 tutaj, pomimo poważnych
osiągni.ęć q~ganiiacji partyjnej, nie
widać kontroli ani opieki !Ze strony
KD i nie odc.:z.uwa się troski o podniesienie poziomu organirzacyjnego,
o uaktywnienie wszystkich człon·
ków organizac.ti. Na-Jle.PS!Z.Ym dowodem tego niedostatecenego rzainteresowania ze strony KD fest fakt, że
organizaeia partyjna prrzy Składni~
cy Nr 1 do niedawna jeszcze wchodrziła w skład Ośrodka Odrzieżowe
go Nr 4 (!), aezk.olwlek 11: organirzacją tą łączył ją chy'ba tylko wspólny teren, e:ajmowany prnei: Skład-

Pta~znik

nicę Nir 1

Ośrodek Odttlefowy
Nr 4. Bezsprzecznie ten nienormal·
ny stan wpływał hamująco na rC»wóJ organizacji partyjnej,

.. *

l"uehrer 'l "nzollii, Adenauer, bardzo sobie, mvazac1e, jed114 melodię
ze starej operetki upoclobał. 'l'ę mianowicie, której refren zac~yna się od
stów: jeszcze raz, jes:c;;e raz, jesicie raz, pt<U::kit mój, nuć' swój ipi~.„
l<::ecz jasna, nie mielibyśmy nic przeciw temu miłemit upodobaniu,
gdyby me okotic;11ość, że 1itaszek, któremu skrzydła do lotu tak wdzi~c:·
11ie usiłuje rozwi11qć ilerr tdenarier - zalic;;a do do bard;;o podłego i nih,.
czem11ego gatimku. Chodzi ni mniej 11i więcej tylko o st.arq wrone hitlerowską, której krakanie coraz częściej rozlega się 11a terytorium operetko·
wej „republiki" H01m. Ha:::i 0110 fatalnie uszy szerokich nur& pracujtp;ych
strefy :achodnio.11icmieclciej, 11rag11qcych pracy, pokoju i z.jednoczenia Nie·
mrec, ~ecz m~~e i ::acihcająco ~r:emau:ia do s~uch~ wszystkicl~ ;;birów. hitlcrows ach. Ci z wy UJ lubosciq podcliwytu1q piosenkę ZTUIJQCego .się na
„mu:;;yce" (przypomiiwjqccj między imiymi d:iwi~kowo skrz.yp„. s1ubie11i•
cy norymberskiej) - „premiera".

>i>

Nie ulega wątpliwości, że na organizacje partyjne przy instytucjach
handlowych należy zwrócić baczniej
saą, niż dotychczas uwagę. Przed
handlem uspołecznionym stają wiel
kie i odpowiedzialne .:adania. Rozwija się on w bardzo srzybkim tempie i narażony jest na szceególnie
podstępne ataki
wroga kla,sowego,
usiłującego sparaliżować
ten rozwój.
Handel w Planie 6-letnim stanowić ma potężny aparat.
odpowie·
dzialny caŁkowicie r.1;a zaopatNenie
11,1dzi pracy.
„Handel taki powiedział
tow. Dletrii:h na V Plenum KCto musi być handel silnie zoraa•
nizowany, sprawnie pracujący,
Oblicze Ideowe za.trndnlonych w
nim ka.dr musi być odbicle1'1 fak
tu, że jest to handel okresu ostateczne10 i nieodwracalnego zwy·
clęstwa nad handlem prywatny1n".
Aby urzecizywistnić te wspaniałe
plany, trzeba, ażeby organizacje par
tyjne w instytucjach handlowych
działały sprawnie i stały na wysokim poziomie ideologicznym i organizacyjnym.
H. Sam.

Wt(lsnie w ubiegłą niedzielę b. hitlerowscy burmistrze okręgu Lauenburga duli prawcl:iwy koncert według nut Adenauera. PrzewodniClf!CY zeb'1'(111ia, 7'. Fruendt, oświadc:ył publiczriie, że „marsz rozpocz~ty w roku
1933 trwa obecnie w szeregach Partii Niemieckiej (DP)" i że „nadue~ł
czns podjrcia pracy, przet•wanej w 1945 roku". Na zebraniu wystqpiła. również niej<rka Fraii Hasskafil, stwi.erdzajqc, i.e Partia Niemiecka w Szle1wig·
Holsztynie będzie się starała o „od11owie11ie d:iałalności" NSFV (11itlerowskiej organiJacji kobiet), jal•o i.e hitleryz111 bard;;o lad11ie wciągał kobiety
do „pracy S/)olecz11ej" (kl-asyciny przykład - llse Koch, czyli tzw. potwór
z Huchemwldu, którq hitlerowska NSDAP i NSFV „u:ciqgiięła" do luda·
bójc:;ego ściqgania skóry ::: niewolników obozów koiiccntracyjnych).
.Podjęcie pracy przerwanej w 1945 r.", „od11owie11ie d:ialalno$ci" hitlerowskiej - t<Jk, to są te „toriy", które mile lashoczą ucho 11tasznika d Bann
i ptaszników z Waszyngtollu. Pod tę „melodię" wypuuczajq oiii :; dotych·
c:.a$01V)'C/i klatek odosobnie11ia coraz więcej róiriych drapieinych pUU11k6w
hitlerowskich (o5tatnio z1~0/11io110 np. z obo:u pracy b. komentaiora radia
friLlerowskiego Fritsc/oe'a, nie mówiric jui. o b. wyżs:ych oficerach hitlerow.
$kich i f1111kcjonarius::-ach NSDAP).
Jeśli choilzi jed11a/c
~ l"Ówno „ptaszków" jak i

o 11 /)róbę lotu", je$t uzasad11iona nad:iej4, że za.
ptas;ników nie zawied:ie ona wyżej, niż na poziom w:mia11kou:a11ej już szubie11icy norymberskiej.
E. Tam..

l_
nlciatywa

htóra

zasługuje

na .rozpo•~zechnienle

Pomoc sqsiedzko majstrów przynosi pożqdane wyniki
Zakłady

obiegła

przemysłu

przed

bawełnianego

miesiącem wieść ,

może

tego dokonać każdy majster przez
niewiele .więcej czasu, niż godzini:.
Następną usterką, która zwrócił a
uwagą ekipy majstrów była zbyt
wielka ilość pęczków dyskwalifikują1.ych tkaninę ,
Pęczki te zostały już
częśaiowo usunic;te,
dziąki podłoże
niu podkładek w czółenkach, pod pluszem,
Na nłektórych krosnach, obłożonych
r.łótnem, nie zostały zastosowane me.home przewały, co powodowało
zrywy o~now„. ' '
Trójka ma jstrów zauważyła w tkal
ni jedno krosno ;takardowe, unieru·
chom1one już od kilku tygodni. Od
majstrów z tej tkalni ekipa dowiedziała
się,
że krosno to. wytwarzało same
braki. Trójka zabrała się do roboty
p·rzy tym krośnie. Zamieniono pewne
częś ci, usuni<;to kilka kart wzorowych,
zalożono inną gwiazdę i oto krosno
za częło działać, produkując najpierw
sekundę,
a później również i primę.
Majstrowie z ZPB im. Kunickiego, przy
glądając się pracy „tróki", nauczyli
się niejednej rzeczy. Ekipa majstrów
stwierdziła z uznaniem,
że na oddziale „B" majstrowie są pełni ambicji.
Gdy tylko zwrócono na coś uwagę,
jut jeden z majstrów z tej partii za.
bierał się wnet do pracy i usuwał niedociągnięcie.
Natomiast na oddziale
„A", ani ma jstrowie, ani salowi nie
interesują się zbytnio ·przebiegiem
produkcji.

że

„trójki" składające się z majstrów,
zatrudnionych w różnych zakładach
pracy przemysłu ba wełnianego pospieszyły z pomocą sąsiedzką towarzy
szom pracy z tych zakłncl'lw, które na
trafiają na trudności przy wykonywa.
niu planów produkcyjnych, aby nawzajem podziehć się swymi doświad
czeniarni. Dwie takie ekipy rnajsti;ów
udały się do ZPB im. Mnrchlewskie110
ora?'-dt>'ZPB im. Kunick iego,

*

•

*

Rozmawiamy właśnie z członkami
jednej z trójek majstrów, która przybyła do Z.PB im. Kunickiego.
Są to
majstrowie low. tow. Stefan Czerwiński z ZPB im. Stalina, Bolesław
Kofoy z ZPB im. MarchlewŚkiego l
Henryk Sienkiewicz z Fabryki Firanek
i Koronek im. Hanki Sawickiej,
Zddją oni sobie dokładnie sprawę,
że od ich pracy i umiejętności wni·
knięcia w przyczyny niedomagań ZPB
im. Kunickiego. zależy doprowadzenie
d? poprawy p~odukcji tych zakła
dow.
Toteż ekipa majstrów z
energią
przystąpiła
do pracy.
Majstrowie
i.twierdzili, że wiele krosien należy
przerobić na trzy zapadki, przez co
l!niknie się w tkaninie poważnych
błędów, zbić i niedobić. Majstrowie
it>dno krosno już przerobili, podkreślając, 7.e jeśli będą części pod ręką,

CZPW pierwszy we . współzawodnictwie
W rantach współzawodnictwa
międzybranżowego między Centralnym Zarzadcm Przemysłu Ba
wełniąnego a Centralnym Zarzą
dem Przemysłu ,l\. ełniancgo pierw
sze miejsce w II kwartale za jął

I

CZPW.

Biorąc pod uwa3
wykonat\ie
planu J>Podukcyjnego, jakość 11rodukcji, wydajność, odsetek braków, dyscyplinę prący, postoje I
współzawodnictwo CZPW uzy11kał
314,7 punktów dodatnich. CZPB
- 246,2 punktów.

korespondenc i
„l'la]srybszy wzro~t wskai11ika nakłildów illwestycyjiiych zaznacza się
w cl:iale b11<1ow11icti.w 111ieszlw11ioweso, którego nakłady w 1955 roku będq
niomat 111ęciukrot11ie wyisze niż w roku 1949. Wysiłek podejmowany w tej
d;:;icclz111ię jest ogronmy. W rezultacie, wybud111.1:wiycr sosumie łącznie 723
tys. izb ';,nies:k(1lnych, l)rzy c:yrn specjalnie :ostaly uw:ględnione potrzeby
prodrikcji przemysłowej, zri-laszcw zaś w zakresie budowy nheszka1i dla
robot1ti11ów ' nołovowstajqcych zakładów".

..

(z rQferalu tow, Minca na V Plenum KC PZPR)

Budujemy nowe domy - jak Polska długa i szeroka. Nihy
różdżki czarodziejskiej, znikają nędzne rudery,
w których przed wojną gnieździli slę robotnicy, gdzie ich dzieci
nabawiały się suchot i kr;z;ywicy. Dzisiaj wolni ludzie wolnej Polski
wznoszą dla siebie domy jasne, domy słoneczne, w których rodziuy robotnicze żyć będą w dostatku i szczęściu. Wszędzie, na wsiach,
w u1ia.steczJrnch, w duiych miastach, pod rękami naszych nie·
zi<Jwnanych murarzy wyrastają nowe bloki mieszkalne, przezna·
rwnc dla_ ludzi pracy. Wspaniale' odbudowuje się zniszczona przez
vvrogów Warszawa. Odbudowuje się w . głębokiej trosce o to, by jej
bohaterski lud już na zawsze zapomniał o suterynach, 0 ciasnych
pod"J.órkach.
•
723.000 izb mieszkalnych powstanie u nas w okresie 6-lccia..
'/23.000 izb - to 28.920 bloków, Hciących po 25 izb. To ~-izbowe
mieszkania dla 241.000 rodzin.
Produkujmy więcej cegJy, wapna, cementu!
Murarze, jeszcze szybciej i sprawniej wznoście mury!
Re.:1lizujmy Plan 6-letni, plan wspa.niałeto rożwoju budownic·
twa mieszkaniowego.
z~ dotkniąciem

Fakty; które

z

należy wyjaśnić

W przędzalni średnioprzęd ·1ej
:t,PB im. Stalina monterzy z WiIa. n1y prze1·obili niedawno kilka
maszyn ob1·ączkowych z osnowy 1,a
wątek. Po tej przeróbce maszy11.v
zac zęły się psuć. Wi-fa.ma zatMl
znów przyął11ła montera, aby uzu.
pełnił· braki.
Trzeba przyznać, że monter ten
naptawił m11szyny ku zadowole.
niu wszystkich prządek. Dlatego
też nie można pominąć milczeniem faktu utrudniania mu pracy
przy ostatnie.i nie.azynie obrą.cz.
kowej.
Kierownictwo warsztatu
mechanicznego naszej przędzalni
zamiast pospieszyć monterowi z
pomocą, opieszale dostarczało mu
potrzebne części.
Zdarzały si~ i·ównież wypadki
i;e to, co ,iednego dnil\ naprawił,
drutiego dnia zastawał zepsute.
Potem zaś, kiedy monter uporlł
aie już z tym wszy11tkim, 111usio.ł
ctekać triy dni, aby natknrać nie- ~
dl>p1•ztd i wziąć próbę z masz:yny.
żiden ń\ajster nie chce mu naszyj
kować maszyny i uruchomić jej.

Tego rodzaju fakty świadczą
wręcz o czyjejś wrogiej robocie.
Dowodzą, że komuś nie podobała
się wydajna i solidna praca montel'a z Wi-fa.my. Nasze kierownic
two i organizacja partyjna powin
ny wyciągnąć z tego jak najda1sj
idące wnioski. Nie wolno marnować czasu komnś. kto pracuje tąk
ofiarnie, nie wolno zwlekać z urn
cl1omieniem maszyny, potrzebnej
nam do ·produkcji.
W. Jóźwiak
ZPB im, Stalina

Jeszcze o

.

I

W
która

skład
działa

•

•

•

drugiej eki.py majstrów,
w ZPB im, Marchlewskle!JO wchodzą majstrowie: tow. tow.
Stefan Hejnlak z ZPB im. Armii Lu·
dowej, Suchodolski z ZPB im Kunickie
go oraz Podleśny z ZPB im. Dzierżyń
skiego. Ekipa ta pod kierunkiem
tow. Hejniaka po miesięcznej pracy w
tych zakładach wydała następujące
orzeczenie:
Stan krosien średni. Par,k m~s~y·
nowy zużyty w 40 proq. Przyc;i;ynami małej wydajności: nieodpowiedni
prze$myk, nierówne czółenka, źle u·
stawione płochy, zbyt mocno wyrobione regulatory i rolki. Są to nie•
dociąQnięcia d robne, które można z
łatwoscią usunąć. Rwanie sią wątku
powodują czółenka o nieodpowiednich
wy żłobieniach
dla danego numeru
przędzy oraz ~byt mocne bicia.
Ekipa mc!jstrów w miarę' własnycll
możliwości starali!! sfę usunąć: te us~6r.
ki. A r-'ięc: póprawiono przesmyki,
ro'lponki. widelce i zapadki, U wie•
lu krosien wyrównano i wyklejońo
pluszem czółenka, zmieniono gońce 1
poprawiono łapacze.
Przykręcol'IO
kilkanaście łozysk orai innych eięicl
masz:yn. Ma,lstrowie uznali poza tym.
że w ZPB im. Marchlewskiego nalety
położyć· większy nacisk na kontrolę
praey personelu malstersklego, Ot'ILi
na doszkalanie tkaczy.

• • •

Ta nowa' forma pomocy Sl\llłedJ:JdeJ,
zainicjowarla 1mez CZP,B. powinna
być stosowana· częściej f"ob.fąć również
inne zakłady riraey . . Prz'yczynt ${ę
to do usunięcia wielu niedociągnięć
oraz do poqnieslenia llośct ł jako~c:i
produkcji.
H. S.

R; s~· cłi:::\·:l

Nie wolno zanled,b .y Wa~~
szkolenia partyjnego·· · ·

1

W

ZPB

płk.

Leona Koczask~~o rozpoczął się w dniu
15 bm. kui·s szkolenia partyjne.
go II stopnia. Wyznaczono na1!
·SO ttnvarzyszy. · ·
Ab}' jednak kursy szkolenia par
' tyjnei°O spełniały swe zadania,
nalei y regularnie · u·czes'zczać na
wykłady i nie spóźniać 5ię.
Widocznie jednak nie wszyscy
im.

mar~otrawstwie

Przecl1odr.3c niedawno obok ko.
tłowni
naszych Zakładów im.
Stalina. za1nvażyłem leżący na
podwó1·zu jakiś SP,rzęt metalowy.
Zainteresowawszy sill ty1'11 blii:~,i,
dowiedziałem się, że Jest to część
urządzenia klimat~cznego, któ1·;;/
ma być zaSta.'>owane. w naszych
zakładach. , Tuż opok leży cały
stos puszek blas21anych. Na11uwa
siv pytanie, ezy tak należy reali-

ł

Pomocnicia trójka majstrów zvirÓ•
ciła si~ do kierownictwa tkiilni z prOś
bą o zapoznanie jej ze spisem krosien, nlewykonujących baz, w celu
zwrócenia na nio baczniejszej uwagi.

zować akcję oszczędności? Czy powiJ1na w . ten sposób ponicwitr!łć
się c~ęk c~nnęgo urządzenia )di. l'latyi:zueg·o, którą ppiecież 11a ce

szczu i wilgoci niezadługo pok1-yi e
rdza? Czy. nie można był9 by fikutecznie wykor~ystać porozrzucanych puszek blaszal)ych?
Jan Gajewski

"·: .:.·

towai·zysze tfal(tuj' poważnie
szkolenie partyjne, $wiadezy
tytn fakt, te na pierwszym \Vykła

„

dzię spośród

SO

słucha~zy

było

tylko 12 obęcnych, a n.a dł·ugi wy
kład pl'zybyło jut zaledwie 9 lfu·
chaczy.

Elemęrtta1·nym

obówią;kiłin
Partii j6st J~o
lić się i pogłębia~ JWł wiedżt. W
tym celu egzekutywa oraz :ieki'etarze oddziałbwi winni pośw*ló
wi~cej l]Wagi szkoleniu vartyjnt.
mu i za pośrednictwem tnd:vwi·
dualn!fch rozm6w · z uczest~ikamł
kQrsu wpływać ' na zwl~kH~n!e
ftekweneji.
każdego członka

Józef

Janiclc:ł

zrB im. płk. L. Koczaskle;o

ZPB im. Stalina
/
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Koła Sportowego „Orlęta" przy Domie Chłopców im. Zeromskiego

K,..ł n

ZPB i'm. Stalina 7 :2 wskazywały na dział w manifestacji 1 Maja. W Biezorganizowania Koła gach Narodowych stavtowało 99 pro
konieczność
Wielu
Sportowego. Należało tylko entuzja cent (1 chory) · członków.
„SKANDAL KOŃSKI" W ANGLII
REDUKCJA
stów sportu wciągnąć w ramy pra- chłopców w . biegach tych zajęło
cy organizacyjnej i Koło Sportowe 1 miejsca w swoich grupach i osią
Adn."rinistracja rzakładów prrzemyW Anglii wybuchł tzw. „skandal
gnęło dobre czasy fjponi~ej 3 minut).
byłoby stworzone.
shi węłnianego S. Barciński - wy- koński", w który zamieszanych jest
Kudel;;ki zakwa,lifikował się do
W..
wy
roli
o
PZ.PR
KG
BP
Uchwala
wczorajszym
powiedz.iała w dniJU
chowania fizycznego w Polsce Lu- biegów wojewódzkich, a następnie
osobipracę wszystkim swoim robotnikom. wiele wysoko postawionych
dowej wskazała chłopcom dalszą w centralnych uzyskał crzas 2.50
Ostatnio fabryka Barcińskiego czyn stości ze .,sfer lordowskich''. Oszudrogę postępowania. · Z ;inicjatywy min. :na 1 km). Koło brało udział
na była trzy dni w tygodniu.
ści, chcąc sobie 11:a1pewnić dodatkokol. Barankiewicza w turnieju mistrzowskim Kół Spor
ZMP-owców
we rzyski - dopingowali konie za
Włodzimierza, Bednarskiego Ryszar towych ZS „ Włókniarrz." i zakwaUfiF'RiEYER ZWYCIĘŻA
·da i innych, prrzy pomocy Rady Za- kowało się do finalu, gdzie za.jęło
pomocą kokainy i innych narkotyW MARĄTONIE
kładowej ZPB im. J. Stalina utwo· 3 miejsce. Za dobrą pracę organizaków, zagarniając „główne wygrane"
rzono wreszcie Koło Sportowe. Przy cyjną i sukcesy sportowe Kolo o· W Biegu Maratońskim o mistrrz:o- do swojej kie
i.
PIERWSZE SUKCESY SPORTOWE chylny stosunek władz ZS ,,Włók itrzymało dyJPlomy i spmęt sportoBt.wo ~olski QlWycięzcą rzootaJ'. Freyer
niarz" doprowadził do szybkiego wy z Okręgowej Rady ZrzeSzenia.
(Cracovia), uz.y1slkując czas 3 godzi·
DEMONSTRACJE PRZECIW
PZPN zorganizował wielką, masoDom Chłopców przed założen:iem jego rozwoju.
ny 4 min. 56 sek.
wą imprezę ;p. n. ,,Buchar Polski". Po
Koła pos iadał sekcję sportową jako
SKAZANIU KOMUNISTÓW
mimo wiebkich trudności ze sprzę
POWSTANIE KOŁA
j edną z 10 istniejących na tym tereN~ SMIERC
ZWYCIĘSTWO WYBORCZE
tem i treningami Koło wzięło w
nie (istniały jeszcze sekcje kultural
THOREZA
członkowskie podpisa- niej udział. Plerwsizy mecz iz głośno.
„Kurier Łódzki" pisze: W rziwiąz no-oświatowa. gospodarcza, higie- ło Deklaracje
„Przegląd
początkowo 56. chłopców, odbyły rekilamowanymi · przez
niczna itd.). Sekcja sportowa mfała
Przy wy):)orach uzuipelniających ku ze skazaniem na karę śmierci trudne warunki pracy, nie była je- się wybol'y do Zarządu Koła i od Sportowy" „Sępruni" chłopcy wygra
do parlamentu francuskiego - w trzech komunistów lubelskich, w dnolita organizacyjnie,
posiadała te; chwHi rozpoczęła się normalna li 14:1 (8:1), następnie z juniorami
21 okręgu wyborczym Paryża było po- praca. Zapoznano wszystkich z !lasa „Widrzewa"' 3:2 (0:2) i drz:ięki remicałylllt kraju doszło do demonstra- trudności finansowe, i t
kand,ydat komunistyczny - !Mauriwodern pewnych braków w jej pra- darni i zadaniami Komitetów Kuliury sowi z „Łodzianką" 3:3 przedostali
okręgo
sądów
gmachami
Przed
cji.
ce Thoreż otrzymał 14.256 głosów,
cy. Chłopcy (jest ich w Domu około Fizycznej w Polsce Ludowej , z orga się do rozgrywek finałowych .
wych w szeregu miast wojewódz- 120) interesowali się bardzo spor· nizacją Kół Sportowych oraz z tym,
podczas gdy jego kontrkandydat Zrlleszenie „Włóknianz" widząc
socjalista otraymał tylko 3.673 glo- kich odbyły się lotne wiece, połą- tern i' uprawiali go w miarę swoich jaka powinna być postjłwa moralna wy.niki pracy tego Koła przyznało
sy. (.,Kurier Łódzki").
czone z masowym rozrzucaniem u- skromnych mo:iiliwości i warunków. sportowca i zaczęto wprowad2ać to mu 20 szt. dresów, 50 par tenisó·
Pomimo tego osiągali sukcesy: w w życie. Wielu chło;pców nie przy- wek, koszulek, spodenek, kulę, gralotek.
STRAJK WŁÓKNIARZY W USA
pokonali gimnazjum jęto do Koła, gdyż byli tza młod!Zi.
piłce no żnej
nat, siatkówkę i pHkę sia·tkową, co
·
·
Na poc'l:ątek stworrzono 4 sekcje: rzachęciło chłopców do dail.·srzej pra1:0 i 2:1, z Gim~arzjum
w USA wybuchł strajk 300 tysię- W Wilnie demonstranci wybili sa•1erzjanow
cy włókniamy. Strajk skierowany wszystkie szyby w gmachu sądo- Energetycznym osiągnęli wynik 1:1, piłki ręcznej i nożnej, lekikiej atle- cy.
W okresie wakacyjnym członlko
jest prrzeciw stanowisku przedsię- wym. W kilku wypadkach policja a ze świetlicą ZPB im. J. Stalina- tyki, tenisa stołowego. PrJ:y ich orbiorców, wrogo występujących prze rzrobiła użytek z broni. Aresztowa-16:4. w piłce siatkowej zajęli II miej ganizowani\l brano pod uwagę moż wie Kola przebywający na obozach i
sce w turnieju Domów Młodzieży liiwośe"i. warunki pracy i rozwoj'..I koloniach, jak również ci, którrz:y by
'b
ciw rzwiązikom zawodowym.
n_o_sz_e_r_e.;g;_o_s_o_.- - - - - na 1949 r. (za Państw. Domem Chłop tych sekcji. Własnyimi siłami chłop- li w Łodzi zdoh"ywali próby na SPO
..,._ _ __ _ _ _ _ _;;..______
ców) . .,Olimpiada jesienna" Domów cy zrobi<li dwa boiska do siatkówki, (80 proc. członk,.ów).
Młodzieżowych w lekkiej atletyce by skocznię w dal i wrz.wyż oraiz rzutła jednym w:elkim ich sukcesem (Gh nię.
SZKOLENIE IDEOLOGICZNE
Większość C1Złonków Koła i Zarzą
pa - w pchnięciu kulą i w biegu na
POD STAWĄ DOBREJ PRACY
800 m, Jaksa w biegu na 100 i 200 m , du stanowią ZMP-owcy. Oni to,
KOŁA
TEATR ,., Al{LEKll\'·
P.ARSTWOWl! TEATR NOWY
Do dnia l.2 października 195lJ r., Niewiadomski w biegu na 60 m i w pod kierunkiem Zaraądu Koła ZMP
teł. 181-34)
(u). Daszyńskiego 34,
- W planie naszej pracy - móO ·godz. 19.30 „Bohaterowie dnia teatr nieczynny z powodu wy- skoku w dal młodszych za·jęli pierw nadawali i nadają w dalszyll} ciągu
powszeQ.nieg_o". Przedstawienie z.amk jazdu do Jeleniej Góry i okolic na sze miejsca). Zwycięstwo w tenisie właściwy kierunek ideowy Kołu wią nam chłopcy - przewidywalinad iDomem [ Sportowemu. Kolo, wraz z niezrze- śmy, oprócz pracy szkąlen.iowo·
gościnne występy ze sztuk<! pt. Zło stołowym odniesione
nięte. Passe-partout nieważne.
i m .. Kilińskiego 6:3, rze świetlicą przy szonymi w i.lości 60 osób brata u - sportowej, szkolenie ide9logic;ene,
PAŃSTWOWY
.
ta rybka" i „Wesoła maskarada".
VEA'l'R ~l .3'l'El<' AN A J A.łtACZA
„ ..„„••...••••••- •.·-···-·······-·······-··· uważa)ąc, że jest .ono -podstawą doTEATR ZIMOWY „OSA"
brej pracy Koła. &kodenie to było
(ul. Jaracza 27)
(ul. Traugutta l, tel. 272-70)
przeprowadrzo.ne p_rzE!!Z Koło ZIMP.
Ostatnie · dni! Dziś o godz. 19.15
Sobota, dn. 30.IX, o godz. 19.1'0
- W dniach 23.9. i 24.9. rz:organi„Sprawa P11wła Eszteraga" A. Ger. „śluby murarskie" czyli wodewil war
ge)y, Zniżki. waż.ne.
szawski Gozdawy i Stępnia.
5.00 Początek audycji, 5.05 Streszcze I wych, „Chai1-su-Sum" - opowieść o 11:owa.Jiśmy mistr.zostwa lekkoat lePAN~'l'W O W}'.
l'.EA'l'ł< I\ :1.Hc;lJll lH t /, \ C:t,Nł:J
nie wiadomości porannych, 5.10 Audy · [ chińskiej dziewczynie, 19.15 Z na.szych tyczne Domów Młodzieżowych m.
TEA'rR l'OWSZECH.N ~
.LUTNlA"
pie,;ni. Wykonawcy: Leopold Nowosad Łodzi. Dzięki usilnym staraniom ob.
cja dla wsi, 5.20 Koncert dla świata
(ul. Obrońców Stalingradu 21,
Sobota, dn. 30.IX., o god.z. 19,15. pracy, 6.10, Melodie luclowe różnych - baryton, Jerzy Lefeld - akompania Jóżwiaka otrrzymail.iśmy do dyspotel. 150-36)
.
Ostatnie dni! „Córka pani Angot". narodów, 6.45 Polska pieśń masowa, meni. 19.35 Koncert sekstetu PR 20.00 zycji stadion oraz najbardziej potrzebny sp1"lęt. W mistrzostwach
Ostatmie 2 dni, o godz. 19.30 ko- Zniżki wa:i;ne.
6.50 GiJDJiastyka, 7.00 Muzyka, 8.00 DZIENNIK WIECZORNY i wiadomo
media Al. Fredry „Wielki człowiek PA~STWUWY l'BA'l'H ZYOUW~.fił Streszczenie wiadomo:Sci dziennika po ści sportowe. 20.30 P1·zemówienie pre- brafo udział 85 zawodników i 7 rza·
wodniczek. Pw~bieg konkmencjil
do małych interesów''. Kasa czy.una
(ul. Jaracza 2)
rannego, 8.05 Mozaika muzyczna, 9.25 zesa gł. zarzłdu SKRK ministra Dąh
od godz. 10-13 i od 16.
Sobota, · dn. 30 wrzesma br., o Melodie z filmó.w i operetek radziec Kocioła z okazji inauguracji tygodnia był szczególnie ciekawy i emocjogodz. 19.30, „Sen o Goldfadenie", kich, 9.50 „Przy budowie" - powieść pro11agnndy radiofonizacji kraju. 21.00 nujący w grupie chl~ców, gdzie
TEATR ,,PJNOKIO"
rói;n;cą
za~edwle
Teatr nieczynny - wyjazd zespołu dramatyzacja i 1·eżyseria Jakuba Tadeusza Konwickiego, 10.55 Audycja „Jak Andrzej Urban zdobył 8wiado- zwyciężyliśmy
dwóch punktów przed Państw. Do· '
Rotbauma.
na.. D. Śląsk.
szkolua dla klas III - IV. 11.15 Kon rnogć klasową" - słuchowisko wg. po mem (58 do 5~ pkt.).
cert solistów, 11.50 „Głos mają kobie- wieści Marii Pujmanowej pt. „Ludzie
- Dobre wyni'lti osiągnięto w bie
ty", 11.57 Sygnał czasu. 12.04 DZIEN na rozstajach". 22.00 Pieśni radz1ec- gu na 100 m 13,3 sek., w skoku
NIK POŁUDNIOWY, 12.15 Utwory kie, 22.30 Recital fortepia.uowy Walde wzwyż WyStzk<nvski - 1.45 m , w
kompozytorów rosyjskich, 12.30 Andy- mara Maciszewskiego, 23.00 OSTATNIE skoku w dal Niewiadomski-4,78 m
cja dla wsi. 12.45 Melodie ludowe, WIA DOMOSCI, 23.15 Hyum i koniec i w rzucie granatem 46,37 m (Lis).
WOLNOŚĆ (Napiórkowskiego 16)
ADRIA dl.a młodzieży (Stalina 1)
,.Dziewczyna ze Słowacji", dod. 15.30 Koncert dla świetlic · dziecięcych audycji.
- W konkurencjach starszych
„Urwis Gawroche" dod. „Jedna z
„świat Młodych" Nr. 12, godz 16, „Piosenki warszaw.skie", 16.00 DZIEN
chłopców na uwagę zasługują wywielu" godz. 16, 18, 20.
RADIO MOSKWA
NIK POPOŁUDNIOWY. 16.30 Bela
niki: 100 m Jabłoński 12,6 (w prized
18, 20.
(Dla dziec~ powyże1 lat 8).
MOSKWA 1935 m. 1734 m, 433,6 1u, biegu 12,3 sek.), Witkowski 13,1 (w
Bartok i Zoltan Kodaly, Kompozyto(Dla dzieci powyżej lat 10).
BAŁTYK (Narutowicza 20)
_.}
!Przedbiegu 12,1), 200 m Jabfoński
rzy Tygodnia, 17 .05 Au cl. oswiatowa. 49,75 !li, 31,38 )Jl.
dod. :t.ACHĘTA (Zgierska 26)
„Orzeł Kaukazu", Il serii.,
dnia. 26,6 sek., 400 m Bedna:l'Ski 60,8 sek.,
pl'l:lgram
i
Wiad.
6.45
Wiad.
5.00
Na
18.15
szebciolatki.
froncie
Na
18.00
„Wielki Budowniczy Matwiej Koza
godz. 18. 20.
muzycznej fali. 18.45 Audycja dla wsi. 13.45 Progr. dnia. 17.00 Wiad. i pl'ogr. 1000 m Orminiew.ski 3,06 min.
kow", goliz.!J.6, 18, 20. (Dla młodz.
„Dwie brygady" dod. „Korea",
pchnięcie kulą Glapa 12,35 m, rzut
Audycja dla iiwletlic rnlodzieżo- dnia, 21.30 Ost. wiacl.
19.00
powyżej lat 12).
7).
(Dla dzieci powyżej lat
BAJKA (Franciszkańska Sl)
„Piotr I" II seria, dod. • „125 lat .------------------------------------------w--~,_,~_,.,~~--------~----------..-,.._----~----------------Teatru Małego w Moskwie", godz.
17.30, 20. (Dla młodz. dozwol. powyżęj lat 12).
GD~.IA (Daszyńskiego 2)
„Program Aktualności Kraj. i Zagran. Nr 37" . (Kronika Nr 40-50,
zabezpieczyła chłopom chociaż mi.
Im ciaśniej Tito i jego faszystowmłodzieży bu\ł.
„Pierwszy czyn
nimum zboża dla ich wyżywienia.
szyi
na
pętlę
zaciskają
klika
ska
Korei"),
Pólnocnej
„W
ga1·skiej",
Wystąpienia .Zigicza przeciwko
jugosłowiańskich mas pracujących,
godz. 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21.
faszystowskiemu bezprawiu titowobozu
do
przechodzą
im jawniej
Kino nie
HEL (Legionów 2)
. c~w poparli wice-premier rządu
imperializmu, tym jaskrawiej wyczynne z powodu remontu.
Chorwacji Duszan Birlcicz i min.
sprzeczsię
pogłqbiają
i
stępują
MU 7,A (Pabianicka 178)
leśnictwa Stanko Opaczicz.
a
masami,
szerokimi
między
ności
dod.
· „Milczenie jest złotem",
Titowcy nie mogli ukryć rogarstką imperialistycznych najmi„Wietrze11ie &kał", godz. 18, 20.
nie
złamu w rządzie Chorwacji,
tów.
Dla młodz.ieży niedoz.wolony.
mogli też zataić fiiktu aresztowania
W swoich dążeniach do rozbicia
POLONIA (Piotrkowska 67) Birkicza, żigicza i Opaczicza. Chło .
ruchu rewolucyjnego w kraju „Pragnienie", dod. „W kraju socja.
pi powiatu Koreni;:a wystąpili w
obo
i
więzień
do
wtrącają
titowcy
lizmu" Nr. ? - 50, godz, 16.30, 18.30
ich obronie i zażądali zwolnienia
jugosło
tysiące
i
setki
nowe
zów
20„30. (Dla młodz. od iat 14).
Żigicza :i innych aresztowanych.
szczędząc
nie
patriotów,
wiańskich
PRZEl>W LUśNlE (Żeromskiego 76)
Titowski gauleiter Bakaricz zmunawet swoich wczorajszych bli„Jan Rohacz ·z Dube", <;!od. „Przeszony był nawet zwolnić ich na
skich współpracowników.
gląd sportowy Nr 3 • 50", godz. 18,
parę dni. a później znów ich zaAby wycisnąć nowe ilości su20. (Dla młodz. powyżej lat 14).
aresztował. H września pismo za_
miwywóz,
na
żywności
i
rowców
REKORD (Rzgowska 2)
grebskie, „Wiesnik", a za nim belżywnościowej
sytuacji
cieżkiej
mo
„Maskarada", dod. „Człowiek z gó
gradzka prasa podała do wiadow kraju, titowcy przystąpili do cal
ry wysokiej", godz. 18, 20.
mości , że 10 września odbyło się
kowitego rabunku wsi.
Dla młodz. powyżej lat 12.
nadzwyczajne Plenum tak zw. CKK
ogromny
to
Spowodowało
ROBOTNIK (Kilińskiego 178)
Chorwacji, na którym titowcy uwzrost nienawiści do całego titow.
„Pan Prokouk i S-ka" (program
znali Żigicza. Birkicza i Opaczicza
szereg
wywołało
i
systemu
skiego
składany z kolorowych kreskówek
za •.zdrajców" i usunęli z partii.
zbrojnych powstań chłopskich, w
czeskich). (Dla dzieci powyżej lat
Żigicza oskarżono o „ciężką zbro
szczególności w Chorwacji i Bośni.
7)
dnię" i „odszczepieństwo", ponie·
Rabunkowa ·gospodarka związana
ROMA (Rzgowska 84)
waż odważył się stwierdzić, że wyz polityką przygotowań wq,iennych
„Stiepan Razin" dod. „Z przeszło
wołanie wojny w Ko'rei uważał za
pra·
mas
wyzysku
nieludzkiego
i
ści ziemi", godz. 17.30, 20.
agresję amerykańską.
Jugosławię
cujących doprowadziła
(Dla młodz. powyżej lat 12) . .
Sprawa Żigicza nie jest odosodo katastrofy.
S'l'Y LOWY (Kilińskiego 12a l
aresztowania
bniona. · Podobne
Ażeby pokryć deficyt budżetowy
„Dwaj pan,..vrie F" dod. „P11:!$t'l
przeprowadzili ostatnio titowcy w
wydatkami
wielkimi
spowodowany
(Dla
20.
18,
godz.
·wiosny".
Serbii, Macedonii, Bośni i Hercegona zbrojenia, titowcy wycisnęli omłodz. powyżej lat 12).
winie.
dodatpracujących
mas
z
statnio
„Nasz
śWIT {Bałucki Rynek 2).
Wszystko to potwierdza pogłę
kowo 10 miliardów dinarów drogą
chleb powśzedni", <iod. „Ałma·
bianie się kryzysu faszystowskiego
prac przymusowych oraz 5 i pół
Ata", godz. 17.30, 20.
Nie ulega
reżimu w Jugosławii.
miliarda drogą pożyczki wojennej.
(Dla młodz p~wyżej !at 12).
wątpliwości, że pod naciskiem mas
Wszystko to pogłębia kryzys reTĘCZA (Piotrkowska 108)
coraz
będzie się
pracujących żinrn titowskiego i. przyspiesza -pro
Nieczynne,
bardziej zwiększał rozłam między
ces jego rozkładu.
TATRY (Sienkiewicza 40 w ogrotitowcami.
te.j nędzy. Powołał się on przy tym
Dla procesu tego charaktery. titowskiej, zrozumieli do jakiej kadzie).
Nadszedł czas, kiedy . do szerena dane. które otrzymał od swoich
tastrofy doprowadz.iła narody JuDziiś ,-kino nieczynne.
styczne są ostatnie wydarzenia w
gów bojowników o wolność i nie·
wyborców z Korenicy.
gosławii klika Tito i postanowili
Chorwacji. 3 ministrów tak zwa·
WŁó.KN lARZ (Próchnika 16)
zależność Jugosławii wstępują noPodkreślił 011 jednocześnie. na
„Orzeł Kaukazu" I seria, dod. W
nego rządu Chorwacji, członków zerwać z nią. Jak można było prze
we tysiące , śmiałych patriotów, kt,ó
w
Chorwacji
„rządu"
posiedzeniu
pozbawładcy
belgradzcy
widzieć,
komitetu centralnego partii titowkraju socjalizmu", godz. 16, 18.30,
rzy nie chcą się podporządkować
titowskie
że
września,
5
i
4j
dniu
tytułów
i
praw
wszelkich
ich
wili
skie j, podało się do dymisji, od20.30. (Dla młodz. powyże j lat 12).
ze policyjne zabierają chłopom titowskiemu bezprawiu 1 uciskowi.
i wtrącili do więzienia.
.,Orzeł
mówiwszy dalszej współpru:::y z kli
WISŁ'A' (Da"Szyńskiego 1)
Klęska titowsko-faszystowskiego
ca zboże, skazując ich na głód.
Żigicz w swoim wystąpieniu po
Ka.ukazu" Il seria, dod. „W pia.
ką titowską.
reżimu jest nieunikniona!
ał się on jednocześ11ie wpro
skach starożytnego Chorezmu",
Ministrowie Birkicz, Zigicz i wiedział, że obecna polityka kli
Radomir Szaranovlcz.
godz. 16.30, 18.30, 20.30.
Opaczicz, którzy n ależeli do góry Tito doprowadziła kraj do całko - l\Wtlz nia takiej ustawy, ktfila by
(Dla młodz. powyżej lat j,2).

w dn. 30 września t930 r.

powyższe mieści się prrz:y

Domu Chłopców im. żeromskiego, tj. Domtr Młodzieżowym męskim dla uC1Zniów w wieku
szkolnym.
Jak doszło do założenia tego Kola? Koło, o którym p.i szemy jest
jeszcze t:.ardzo młode, bo istnieje do
piero 5 miesięcy i pracuje w specjalnych wamnkach, zupełnie odmiennych od warunków pracy Kół
Sportowych pnzy fabrykach, c:z.y
szkołach. Warto przypomnieć genezę powstania tej komórki w. f.
u t ........._

TEATRY

·--··„··········-„······-·····-·····-.....

Co us:vszvm p vrzez

Faszystowski rężim Tito nie. uniknie

„

KlłLKA SŁÓW SAMOKRYTYK I

- Pomimo tych osiągnięć posiadamy jeszcze dużo braków. Do tych
ostatn"ich na~eżą: zbyt mała aktyww !Pracach organizacyjnych
ność
i robyt maie
większości członków
wciąganie do ogółu prac Koła młod
se:ych ko1egów prrz:ez Zarząd.
- Te braki usunięte jedn~ rz:ostaną po wprowadrzeniu pracy cał
kowicie pianowej i po całkowitym
organizacji Z~
współdziałaniu
owskiej cz naszym Kołem.

W WOLNYCH CHWilLACH
OD ZAJĘC
ważność wychoDoceniając
wania fizycrz.nego go'drzimy sport
rz nauką i ;pracą. I tak ką,ż
dy dzień rzaczynamy gimnastY'ką
w odpoW:ednicłt grupach wiekowych. W wo·1 nych chwi'laoh · dyskutujemy na tematy sportowe, gramy
w siatkę, lub terrisa stoł<WVego i sfa
ramy się wychowywać obiektywnych widzów sportowych.
- Z pracy nasrzej jesteśmy zadowo:leni - mówią z dumą chł<ipcy bo widzimy jej rezu:ltat y, bo wiemy, że poprzeiz s;port dojdziemy do
leipszych wyników w na-szej pracy
srzkoil.nej ,a w ~y\S11:łośc1 izawódo"wej.

radio

KJ[NA

„

'granatem Harc 56,31 m, skok w.z.wyż
Glapa 1,55 m ~poza konkursem Dę
bicki 1,60 m) i sztaifeta 4xl00 m
53,00 sek. Regulamin ii program rzawodów ułożyliśmy sami. Mieliśmy
(OOZLA n ie .
trudności z sędziami
dopomogło rzorgaonizować rzawodów).
Pomimo bardzo złej pogody (padał
deszcil) konkurencje odby.to wg programu. p ,ragniemy zaznarczyć, że ko
ledzy biorący ud!Ział w , zawodach
nie należą do żadnego z klubów.
[}()chód z imprezy przeznaczyliśmy
na SFOS.

klęski

Dziś trójbój
lekkoatletyczny

KS „Technozbyt"
Koło

Sportowe „Technozbyt" przy
Biurze Sprzedaży Artykułów i Tkanin
Technicznych w ŁÓdzi, celem umaso.
wienia sportu na terenie zakładu pracy, organizuje trójbój lekkoatletyczny dla kobiet i mężczyzn w konkurencjach: a) bieg na 60 m dla kobiet
i 100 m dla mężczyzn, b) rzut kulą,
skok w dal, c) bieg na 500 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn.
Dla poszczególnych zawodników
przewidziane jest wiele cennych nagród, -między innymi dla najlepszej
zawodniczki wśród kobiet matek i dla
najstarszego zawodnik,a.
Do udziału w zawodach zgłosiło się
około 70 proc. ogółu pracowników.
Trójbój lekkoatletyczny odbędzie
o godz. 14.30 na boisku
się dziś
PZPB Nr. 3 przy ul. Wólczańskiej
248.
Całkowity dochód przeznac:zony jest
na odbudowę Stolicy.

Dziś idziemy
na siatkówkę i boks
Piłka ręczna:

korty rePark Poniatowskiego,
prezentacyjne: finałowe mecze si-alkówki żeńskiej o mistrzostwo Polsi{i:
otwarcie mistrzostw,
godz. 14.45
godz. 15 gra.ją: Spójnia (Warszawa)
- Kołeja1·z (Gdańsk), godz. 16.30
AZS (Warszawa) - Unia (Łódź).
Zawody bokserskie:
W . hali zrzeszenia sportowego
Włókniarz, godz. 19 zawod:)'. zrzeszeń
sportowych Stali .i Włókniarza.
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