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Nr 137 (1417)

Niezłomnq wolę pokoiu
po~wierdzają podpisem setki ' milionów prostych ludzi
Ponad 450 tysięcy .mieszkańców.Łodzi . i .województwa
wzięło już udział w Plebiscycie Pokoju
W DNIU n BM. LICZBA OSOB, dni akcji zbierania liodpisów POKTÓRE ZŁ02;YŁY SWE PODPISY NAD 150 TYSIĘCY OBYWATELI
POD APELEM SZTOKHOLMSIUM PODPISAŁO SIĘ POD APELEM.
Akcja roz\t.:inę-ta się już w pełni
PRZElmOCZYŁA W ŁODZI 300 TY
we wSilystkilch miastach powiatOSIĘCY.
wych i miastach wydeielonych Oiraz
..TrójIci" agitatorów p'okoju dotat' w 2.600 gromadach.
ły już prawie do wszystkich mlf'szNa wsiach akcja ta spotyka się
kań. Nie wszędzie jednak można by- z entuzjastyC2llym przyjęciem. Sz.cze
dużo
wysiłku i ofia·rno5ci
lo odT'3lZU zastać wszystkich miesz- gólnie
pITlejawmją w akcji
kObiety. l,tó_
kańców w domach i .,trójld" odwie rych ponad 3.0011 zgłosiło się do K/J~
dzać jeszcze będą niektóre mieszka.- mitetów obrońców pokoju, <leklanlnia. Wiele osób, które powróciły do jąc czynny udział w organizowa.niu
akcji i zbieraniu POOPłsÓW.
Łodzi z WC7AlSÓW, podrÓŻy służbo
W skład 52 kom~tetów powia~i)
wych. czy wyc>ieczek na Targi Powyeb, miejskich i gm:Lnnych WC~10znańskie, obawiając się, że .. trójki"
dzą miejscowi księż.a.· Szczególnie
nie odwJedzą po raz drugi ich dOUlU, dużo pomocy w zorganizowa.niu akzgłasza· się do
Sekretard·atu Woje- cji wyka.zało duchowieństwo powia.wódzkiego Komitet~ Obrońców Po- tu wieluńskiego. sieradzkiego, lowl.c
kiego i innych.
koju w Łodzi ul. Traugutta 18.
Chłopi i robotnicy, inteligenci 1>r:l
W całym mieście akcja zbiera.nia cujący, rzemieślnicy, kU1>cy. starcy
podpisów pod Apelem Sztokholm- i młodlZież, wszyscy, bez wzgl~u na
swe przekonania poli1.y:ozne, !Z zapaskim przebiega w dalszym ciągli lem s:kłatia,ią swe podpisy pod Apesprawnie. Dobrymi wynikami ctxga Jem Pokoju.
mzacyjnym.i po",--zozycić się mogą
* • •
dzielni<:owe komi1ety obrońców po_
Według os.tatnkh danych, na.d",sła
koju w d~e1nicacb: Górnej, Staro- nych przez powiatowe komitety obrońców pokoju - we wtorek i śro
miejskiej i Sródmiejskiej Lewej.
dę najwięcej }Wdpisów zebrano w
Jak wyn,ika z meldunków, na-dsy- powiecie łowiclcim. Z pozostałych
lanych pr7~Z powiatowe komitety 0- powiatów województwa łódzkiego
brońców pokoju w miastach osa. I sprawn~ .zorg~i.zowaniem al.t~i. i
dobrynn JeJ W'Y1l-lkami poszczymc SIę
dach I wSIach wOJewod'litwa .odz· mogą: powiat kutnowski, rawsko _
kiego w ciągu pierwslZych dwóch ma.zowiecld, wieIuńs·ki i bne7;ińsl(i.

.,

Wśród

* • *

PRAGA (PAP). - Czechosłowac
ki Komi.tet Obrońców Pokoju ogło
sił stat.ut Cli'echos.łowąckiej nagrody
pokojowej. która pTIlyznawana bl!drzie. corocz.nie. Nagrocla. ta będ?J.e
chie1iła się n~ lcilka kategorii w ogólnej sum1~ 300 tysięcy kOll'oll. Na.jwyższa nagroda. będZie WYJlosila 100
tysięcy koron. najn.iźsm 50 tysię
cy. Nagroda będzie przyznawana za
najlepsze dZieła literackie, arlystvcz
ne, naukoWe f pulJlicys1:yC!1lDt'. które
zoOstaną, uznane za s7..czególnle cenny
Pr7.yczynek & sprawy wzmocnienia
pokoju.
PITlY OC€nie n,agrad!Zail'lY<lh d7.iel
brane będą po<;l uwagę następujące
kryteria: popa['cie sprawy utrwalenia pokoju. wzmocni€nie pnz.y,jaźni
ze Zwiąekiem Ra.dziec.1dm i 'krajami
demokracji ludowej. walka przec'iw
ko po'loslałościom i nowym tOI"lnOm
faszyzmu , wzmacnianie solida·:moścl
,..e................................ . . międzynaQ'odowej mas pracujących
w wa<łce prlZ.eci'Wko imperjalizm,y,vi,
o demokrację i trwa1y pokój.
Ozechosłowacka nagroda ooko·jowa p.rrzyznana będzie po rarz. pierwszy w li'S·topade;i.e br.
jest od tego, jakiego spodziewał się
Acheson. Odgłosy walki milionów I
lud24 o pokój docierają. do sa1i konferencyjnej,
WIEDEŃ (PAP). Ak'Cja rzlbieraReakcyjna gazeta "Franc-Tireur" nia podpisów pod Apelem Sztokpisze, że "psychoza pokojowa czyni holmsddm rwalazła żywy oddźwięk
postępy na konfetencji 12", zaś .. Ce w spoleczeńs<twie austr:ilackim. 'M~
Matin" donOSJi, 7.e "małe państwa mo ose.czerczych ka;mpanid, a często
przeciwne są totalnej dyplomacji tel'roru, mimo wciągnięcia do pru-USA".
pa,gandy ęlntypokojowej prosy l'Z.ąpodlegającyoh rz..:jdOiwl
Oczywiście, dziennikarze reakcyjni dowe.j oratlnie mówią. calej prawdy, Wir . żają crz;yTIltl'ików ruchu zawodQwego i prosię nieściśl~. To ni~ reakcyjne rządy rrządowych kół partyjnyoh, w Wił'Norwegii, Danii, Belgii czy też Ho-, dniu w ciągu ostatnich 5 d'lli 7.ebralandd.i, pneciwne :są "t.otalnej dyplo no 50 tysięcy podpisów. Również rz.
macji", ale w XX wieku trudno im nie prowinCji napływają wiadomości o
liczyć się z nastrojami swoich spaleczeństw, a nM'Qdy są przeciwko przy
gotowaniom wojennym i poprzez ma
sowe podp'isywanie Apelu Sztokholm
ski ego potępiają je. Stąd nastroje pe
symizmu 'i niepewności, potęgujące
się li wrogów pokoju i świadczą;!e o
PEKIN (P AP). Silne odc1ziały
skutecznoś~i wielkiej
akcji zbierania
3 Armii Lud-owej wyl~owały w dn.
podpisów pOd Apelem.
15 maj3 na ki'lku wysPacb archipeI dlatego niezliczone rzesze Pola- lag li Czouszan i wyzWGliły wYspę
ków z radością spełniają obowiązek Ting-bai.
każdego uczciwego człowieka, składaArchipelag CZOUS7Aln połoiony jest
jąc swój podpis pod Apelem Sztok- o około 160 kilometrów na Dołudnie
holmskim. Wybierają pokój. Wybie- 0<1 Szanghaju.
rają szczęśliwą przyszłość dla swych
Wojska kuomintangowsk,i e opusz·
dzieci i hudują szczęśliwą przyszłość czają w p&płachu wyspy Czouszan l
uciekają na FOl'mO'Zę. pO'Zosta,wiając
swojej Ojczyzny.

szczęśliw:!, socjalistyczn~ przyszłość,
wierny jednocześnie, że podstawowym

warunkiem naszej twórczej nracy jest
utrwalenie pokoju na świecie.
Toteż akcja zbierania pOl'pisó w
przebiega w Polsce w atmosfen:e pet
nego zrozumienia iej roli i znaczenia.
Trójki, zbierające podpisy, :1ktywiśt!
KOIllitetów Obrońców Pokoju witam
są' niezwyk)e f'crdecznie w każdym
domu. w każdym mieszkaniu. w mie
ście i na wsi. Ci, którzy codzienną pra
cą nieustannie wzmactliają siły obozu
poknju, składając swój podpis, wiedzą
dobrze, że w ten sposób podają braters;(ą i pomocną. dłoń do;':erom w por
tac.h zachodnio-europejskich, odmawiającym wyładunku broni amerykań
skiej i wszystkim innym niezliczonym
obrońcom pol,;oju na świecie, ! tórzy
niweczą knowania Achesonów i ..Adenauerów.
.
Wiadomości, napływające :r.e świa
ta oraz informacje, jakie wyczytać
można ze szpalt zachod-io - "!urop~i
skich gazet reakcyjnych, poświ:Jdcza
ją fakt, źe alicja zbi~rania podpiSÓW
IJod Apelem Sztokholmskim wzbudza rosnący niepokiii wśród wrogów
polwju.
Obecnie trwają w Londynie obrady
hw. rady paktu atlantyckiego, które
słmp.iły przy stoI.,
konferencyjnym
12 ministrów spraw zagranicznyzh
kraj6w zwasalizowanych przez imperl~,lizm amerykański. Don: _sienia pra
8Y kapitalistycznej wskazują, że nastr{jj nanujący na konferendl daleId ,

Austria

Walka o iatość produkCji na nowych torach
Uchwały Komitetu Ekonomicznego
WARSZAWA (PAP)). - Komitet
Ekonomiczny Rady ·Ministrów powziął na ostatnim posiedzeniu szereg
doniosłych uchwał, m. in. w sprawie
jakości produkcji, organizacji normo
wania pracy oraz w sprawie struktury organizacyjnej uspolecznionych
przedsiębiorstw przemysłu kluczowego.
Komitet Ekonomiczny rozpatrzył
również projekt ustawy o licencjach
na wykonywanie wynalazków i wzorów użytkowych i uchwalił zasady
i tryb postępowania przy zalesianiu
gruntów państwowych w okresie Pla
uu ~łetniego.
Dalsze uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dotyczą
usprawnienia gospodarki sprzętem bu
dowlanym, zasad finansowania kapitalnych remontów przedsiębiorstw,
objętych systemem finansowym
na
rok 1951, nOl'JD()wa,nia. i fina.nsowania środków obrotowych przedsię
biorstw państwowych, akcji spr:r.ętu
siana łąkowego i koniczyn oraz ZWIO
tu opakowań.

Uchwała

*

*...

Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrów zapoczątkowuje NOWY OKRES UPORCZYWEJ WALKI.
O POPRAWĘ JAKOŚCI produkowanych wyrobów i zmierza do przyspie_
szenia tempa akcji podjętej w poszczególnych zakładach jeszcze w ub.
roku.
Poważne znaczenie
dla dalszego
rozwoju walki o jakość będzie miało
zorganizowanie speCjalnej służby kon
troli technicznej.
W myśl uchwały, we wszystkich
uspołecznionych

przedsiębiorstwach.

arChipelag Czouszan

znaczne ilośoi broni, amunicji i'
wszelIciego rodzllju SPT2ętU.
W dniach 16 i 17 ma.ja wojska ludlrn'e wyzwoliły główną wyspę archi
pel~.g.u wyspę Czousza'n oraz 4
mnJe.}S7.e wyspy. Oddziały ludowe
lądują takie
na. powstałYCh wyspacb archipelagu. Ludność wita

.'

111.-

Targ,' Pozn",I'n'

.I

wszędZIe z entuZIJQ(l;J)'Iem wkraczaJące oddziały armii wyzwoleńc7~j.

Dlaczego podpisujemy Apel Pokoju
Jestem człowiekiem spokojnym, a okres mmwnej wojny przeżyłem bardzo
Obecnie jest mi dobrze, pracuję, jestem zadowolony z obecllych warUlllców. Wojna przynosi same nieszczęścia, burzy spokój rodzin. Dlatego
lIie pou:inno zabraknąć niczyjego pO'dpisu pod Apelem PokO'j!'.

Do tego, aby pracować dla Polski Ludoz/;ej i 110. siebie potrzebny nam
Dlatego tdaśllie złożyłam swój podpis pod Apelem S:tolcholmshim.
ALEKSANDRA SKROBlSZ
tkaczka-przodo1J.JT1ica prac)'
z PZPB Nr 21

il'sl. pokój.

MIECZYSŁAW POPŁAWSKI

pracownik ambulansI' PocztowegO' Łódź 2
Wczoraj p"dpisalam się pod Apelem Sztokholmskim, a uczyniłam tO' dlatego, iż pragnę pokoju. Chcę pracO/roć i budować swój kraj, ponieważ obecny
lIstrój w Polsce I.Julowei jest moim ustrojem. Nie chcę więcej WO'jny, o pokój
będę walczyć.
'
W ANDA LIPIŃSKA
,kaczka- przodoumica pracy;
a PZPB Nr 11

s7kalanie i szkolenie personelu kon·
tróli technicznej itp.
Podstawowe znaczenie dla kontr«?~J.
jal;:Ości produkcji ma. przepis uchwaIy wprowadzający zasadę, źe pIań, i,
produkcyjne powinny· być opraco;;j,,wane asortymentowo i gatunkowo ' z
ustaleniem dopuszczalnej ilości hi faków produkcyjnych.
Uchwała ustala
zasady odpQ1f dedzlalności pracowników prod~
" {: J'nych i technicznych 'komórek ko . roli w zakładzie pracy za wykony .une
czynności kontroli.
Pracownicy produkcyjni ł 1001( ,t.1:011
technicznej mogą być premiową~ li za
osiągnięcia na polu poprawy j81 ltoś'iJi
produkcji
P~zy preIl}iowaniu pomysłó,~ i ca*nalWatorsk·lCb i nowatorsk'J,(f ih w
pierwszej kolejno..~ci uwzględll",1:ane
będą pomysły, mające na c.eIu lP/Opr&
wę jak~ci pro.dukcji. .
Uchwała stawia przed ministf Hstwa
mi resortowymi zadl.'lrue opracc' ,~vanla
n~r,m, warunków technicznych< i prze
pISOW na procesy technologicltJll,?-, .l ako materiałów niezbędnych dJ :a lkwaIifikowania
wszystkich
~ y,ljobów
przemysłowych przez person/eli kontroli technicznej.
---

I

•

ciężko.

Rady Ministrów

produkcyjnych
powstana komórki
kontroli technicznej, których zadaniem będzie m. In. stały nadzór nad
jakością produkcji w czasie całego
cyklu produkcyjnego, tj. od chwili
przy.jęcia
surowca czy półfabrykatu
do chwili wyjścia gotowego produktu z zakładu. Kontrola techniczna za
pobiegać będzie powstawaniu braków
przez wykrywanie i ujawnianie we
właściwym czasie wad w produkcji
oraz przyczyn icb powstawania.
Kontrola zapobiegać będzie ponadto produkowaniu artykułów ni7.szych
gatunkowo od za})Ianowanych itp.
celu wyeliminowania jakichkolwiek wpływów ubocznych na prace
komórek kontroln'\;ch w zakładach
fI~- O ~~"b
llracy i zapewnieTiia jak najbardziej
<vJII.....,,,~
obiektywnej oceny jakości, komórki
zwiedziło
ekl'g
te zostały podporządkowane bezpoUl ol
średnio dyrektorom naczelnym zakła
POZNAŃ (P AP) - Wedh.ig ostatdów.
nich danych do dnia 16 ma,j'A Mię
Uchwała przewiduje stworzenie o- dzynarodowe Targi Poznańsl<,ie zwi~
bok komórek kontrolnych VI zakla- dziło 943.151 osób, zaś w. dniu 17
dach pracy odpowiednich komórek w tllaja liczbę zwiedzającycH oblicza
Zjednoczeniac~, . Centralnych Zarzą- się na około 25 tys. osób.
dach i minIsterstwach. Zadaniem
tych komórek - poza f"nkcjami Dad
zoru - będzie m . .in. dbałość o doDełegaciCll:

Oddziały Chińskiej Armii Ludowej "y

I

PZPR

Wyjazd ambasadora H'
do Pekinu

I

wyzwalają

I

Francja

Czechosłowacjo

Pierwsze 3 Diiliony podpisów

Łódzkiego

WszySCY pra.cownicy placówek }lol
sldch w Wiedniu. zrzeszeni w Związ
W dmu oneg-dćl jszym w sali Lemiesz, Jóźwiak, Kubiak, Al.' .
ku Zaw6d()wym Pracowników P,lll- przy uL Kopernika 8 odbyło się brecht, Ciesielska, Duniak, Lo~
sf-wowych podp·i sali w dniu 17 'Tła- Plenum
Komitetu
Łódzkiego rene, Przybył, Garliński, Tomzik,
ja Apel S~tokholmski.
- PZPR.
Karaś, Tomczyk, ChałubirWki.
Na Plenum przybył członek
W dyskusji zabrał również glos
Biura Politycznego
KC PZPR wygłaS21o'łjąC -obszerne przemówie
GENEWA (PAP). - Z Paryża dQ- tow. Aleksander Zawadzki.
nie tow. Aleksander Zawadzki.
no.s.za:
Rady genera.lne departamentó-w
Referat na temat wytycznych Podsumował dyskusję tow. Wo·
Yonne et Cher oraz Ha,ute Sa.voie IV Plenum KC PZPR i zadań -or •
wwowie<bia.ły s.it; za Apelem Szrok- ganiza~:ji łódzkiej wygłosił I se- _Jas_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
holmslrtm.
kretarz KŁ PZPR - tow. Paweł
Liczne rady mie.j",kie wyraziły WQjas.
swą solid'a.rno·ść z Apelem Sztokholm.
W dyskusji, która rozwinęła
skim jaik np. raoy z Tal'bes (depall:'ta się po referacie głos zabrali tow.
ment Ha'l1te Pyrenee') , Bobigny, tow.: Ujma, Olejniczak, Gerlec.
Beauchamps, Goussainv1Ue.
WARSZAWA (PAP). - Ambasa.W li.cznvch mieJ'scowoścLach de""'r ka, Wypych, Dzikowska, Minor,
.
..Stef'
l
B
d
'
k
K
'dor
R. p. w Pekinje, Juliusz BU!1'gdn
tamentu Ga.rd, Herault i Amie loOanczy t,
u zyns a, rzywan
proc, dorOSłych mieszkańców złorły- ski, Jezierski, Koperski, Kędrako opuścił w dniu 16 bm. Wal'S2lawę,
lo podpisy pod Apelem.
wa, Auerbach, Salwa, Patorowa, I udając się do Chin.

wlZ.Wyż.
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Komitetu

* "" *

szkolnej W()j~wództwa akcja zbierania podpisów
napotyl'3 na n.iezwykle gorące przy
jęcie.
We wszystkich pl'lllwi-e miastach i w·si.a·ch ucam.iowie starszy:::h
klas ~ałożyli komitety obrońców poko.ju i składają podpisy na Hstach.
Jak wi·adomo, komitety te tW1l'zą
się ~pośród ucz.niów "-1 klasy JV

świecie

Plenarne posiedzenie

pracują

młodzieży

całym

••• w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• m••••••••••••••••••••• m••••••••·

komi-tety obrońców zebraniu wielu tYSięcy podpjSów pod
Apelem Sztokholmskim.
pokoju w powiecie opoezyńskim.

Słabi€j

., '., I

40 tysięcy KomHetó" Obrońców Po
koju zebrało już w naszych miastach
i wsiach ponad 3 milipny podpisów
pod Apelem Sztokholmskim. Liczba
ta rośnie co godzinę. Najbliższe dni
przyniosą nam dalsze miliony podpisów, poprzez które naród polski, podobnie jak i inne narody, wyraża
swe potępienie dla ludzi bomby atomowej j swą zde~ydowaną wolę utrwa
lenia pokoju.
Głos społeczeńshva
pOlskiego w
akcji !lodpisów po,] Apelem Sztokhohp.skim ma wielIde znaczenit. i olbrzymią wagę. Lud polski składa pod
pisy, mając żywo w ,i1amięci miliony
najbliższych, których
wyrwała
l:ttl
śmierć zadana przez faszystów. Ofiarną
pracą
odbudowujemy nasz
kraj; i kładąc fundamenty pod jego

ludzie pracy manifestują wolę walki o pokój, pod},'li
sując Apel Sztokholmski.
Na zdjęciu: Członkowie Prezydium Albańskiego
Komitetu Obrońców
Pokoju składają podpi~ pod Apelem Sztokholmskim.
Na

Moich dwóch synów postaram Się wychować na pożytecznych ludzi i wyLszt.alcić IV wybranym przez nich kierunku. Tera: nie ma z tym llajmniejszego
kłopotu. W naszym obecnym ustroju każde dziecko może się kształcić. W.~zyst
kie szkoły sto,;ą otworern dla młodzieży. Pracuję z myślą o swoich dzieciach
j o zapewnieniu im szczęśliwszego życia.
Czyż znajdzie się choćby jeden
c.łowiek pragnf!cy wojny? Wsz)'scY, żądamy polcoju dla szczęścia naszych dzieci

i polcój wywalczymy..
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czechosłowa';ti.1ka
do Wa.rrszawy

przyiechała

WARSZA W A (P AP) - 'Z okazji
"Dni film.u czechosłowal ~:1dego", w
dniu 17 bm. przybyła dG Warszawy
delegacja czechosłowacką.
W skład delegacji, któh;.; przewo<;l
niczy
wiceminister
in formacji i
oświaty Miros1av KlOltlrH, wcho:dzą czołowi twórcy kj n omatografll
czechosłowackiej: J. W'lhlS reży~
ser filmowy: Miroslav (Drtilek - sce
narzysta, .Jan Kapr _. -,l;ompozytor
i Antonina HegerlicholV.Q, - aktor~
ka.
Gości czechosłowacki lc.h Witali na
lotnisku: wiceministel .' kultury i
sztuki - W. Sokorski, . d yrektor biu
ra współpracy kultur~ ,lnej z zagrani
cą - A. Królik oraz'. przedstawiciele
generalnej dyrekcji Fi1.1 nu Polskiego
:z n .. ~_ dYr. S. Albre(~T~telll na caeliL

Rząd Bidaulł łamie układ

o repałriac-i

Władze francuskie stosują represje, wobec obywateli radzieckich

którzy wyrażają chęć powrotu do Ojczyzny'

MOSKWA (PAP). wicemi ''SI;e
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a 19 r. w spraw e repa,triacJl ską grupę łaml'strajkow, k10rą kle- \ Z· l Rb'"ik'
R ł.n h agIo
Wlązet
o (hn ow o yc
, a e l ra Zlec w: , ;: omy w ym wojs.kowych, Obywatele rad\Zieccy uwagę rządu francuskiego, iż jego przesiedlo.nycb Obywateli ra.(lo;iec- rował jeden oz o-bs:zarników mantuań
celu przybyli do Franc'ji z innych zwerbo'\vani do taki'ch formacji , sta prośba, p,rzedstaw,ieru,'a doda,,tk,owYCh I k.tch. oraz ekstradYejl zbrodnilliTZY skich, Inny, rO,botni,k rolny, którego sił na dzień 18 tnajQ 6-godzbm7
krajów, zwłaszcza z ilacho-d. nich s,tref c1'o·n'I,J'ącyc·
h w M~l,lau.
T'a·
s em. Feld ma"en<a
...
ł ow O d nosme wyn11eruonyoih wOJennych.
\ nazwisko me .Jest Je5..relZ.e rznane zo- strajk P'ł'otesta.cyjny.
ok
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,
upacyjnycb Niemiec, j-ak to byto kkch i w :i.nnych miejscowoścj.ach,
.
w wyp·ad<ku obywa<teli radzieckich otrzymują hroń i zmuszani są do od
Katajewa i Lewina. Francuska admi bywa.nia ćwiczeń wojskowych.
nistra·cja obQZU .. Beauregard" n~e
Francuskie władze oku.pacyjne nie
tylko odmówiła łle~ jakichlmlwiek pO<ile.ill1ują ż.a.iJnych krO'ków, aby popo?sta~ repatri~c,ji ~bywateli ra- łożyć I,res działalności ró~nych wrodZleckl~h ~l1tomana. I Vel1u:I~, lecz gleh Związkowi Radzieckiemu orgaró~łez uSI~owaJ3; zwe.rbowac Icb do ni.meJl, mających na celu udail'emlegii CUd'li~Zlemsk,ej, celem wysłanIa nienie repat.riacji obyWateli rad,7!iecdo Ind n-ch 11':.
kich. Do takich organi~cii we fral\'1Nota stwlerdiZa, Ż~ władze f.r an_ C1.1S1de.:i stref.ie okupaeji Niemiec naemskie w d;3-1s.zym cią~ u~rudniają l~ży "Zjednocz.enie Ukraińskie", po_
Przedstawiruel?J1l ra.d~leok1JU kOD- sl~d<a jące w obozaoh strefy swe koWARSZAWA (PAP). Pod 'vych i linii kolejowych dla dowozu końca br, wybudowane zostaną mie- wie dróg kołowych dojazdowych potaktowan.~ Stlę z obywateb..mi ra- 1 m1tety, tili~ "Zwiazku Sztandaru
Krakowem rozpoczęta została bu- materi3łów budowlanych, budową szkania o łącznej kubaturze około suwają się planowo naprzód,
dzieckimi, p.rzebywającymi we tran- AlrJdrejewskiego" w FreiibuTgu oraz
dowa Nowej Huty, do której u- urządzeń wodnych oraz urządzeń na 1 miliona m sześc.. z czego więcej,
O ogromie prac, związanych z bueuskir;~ strefa.ch (.kupac(ji Niemiec i sflereg innych organirlacji, wymier~ądzeń
dostarczy nam na wa- placu budowy,
niż połowa
zostanie przed końcem dową Nowej Huty świadczy fakf" że
Austru, stosując przy tym wszelkiego' nionych w nocie,
runkach kredytowych - Zwl~
Toboty ziemne przy budowie samego
rodzaju szykailY I repre~je wo;bec
Na:wiąrzując do flawartej w nocie
Prace pIZy budowie osiedli miesz- roku oddillla do użytku,
zek Radziecld. Na rozległym teprzesled~Ol1ych o~y~ateh, ra·dzlec- !"lądu fI'lancuskiego propo.zycji rePlan
budownictwa
na
rok
1951 miasta będą 8-krolnie większe od rokaniowych
przebiegają pomyślnie i
renie wZlIosi się nowe domy
bót na Trasie W-Z! mimo, że miasto
kich, .ktony w.yraząJą chęc PQw:rotu aktywowooi,a misj~ repa1;Jrla~yjn.ych
są poważnie zaawansowane, Ilość bu przewiduje ukończenie w stanie wyprzyszłego miasta, buduje się dro
powstclje na płaskim terenie, Roboty
do OJCZYZllY..
"
.
w PaTyiu i w Mosk'\.Vie, rząd radziec
kilkuset
budynków
mieszkalnych
jest
ściśle do- kończonym i surowym
gi i linie kolejowe, urządzenia
ziemne, budującej się Nowej Huty
W s2CiZegolnoscl dma 13 sty~ni:R ki w node swej rzw,r aca uwagę mą
wodne itp. Zakres robót przy S3, stosowana do rocznego bilansu zatru dynków,
(miasta i zakładów przemysłowych),
br, n~ rozmowę z generałem JUr'k~- du francuskiego, że we Fran<'ji prze
Przystąpiono
leż
do
poważnej
dnienia
siły roboczej, Już w tej chwi
mych tylko zakładach Nowej Hu_
będą kilkanaście razy większe,
niż
nel!l l p~łk, Gawry~owem w C!1.as:le bywa u.koło 20 tysięcy obywateli raprzebudowy
krakowskiego
węzła
koty (nie licząc miasta.) będzie p:-a, Ił w jednej z dzielnic przyszłego mla lejowego. Również prace przy bu<!o- ·na Trasie 'V-Z.
rzw~~dz·aifJ.la prrzez mch obozu "Kan- dzieokich, poolega.iących repa.tr<iacji.
sta
stoi
około 100 budynków, a do
wie 20-krotnie większy od prac
Współczynnik usprzętowienia ' me
deI' (francuska strefa okupacji Nie- po{}(Y}')8S gdy repatriacja obywateli
I.
przy budowie Trasy W-Z łącz
chanizacji robIlt będzie 4-krotnle wyż
nie z przyległymi zabudowaniaszy, nU to miało miejsce przy budomi. Pod koniec 1951 r. planowane
wie Trasy W-Z,
jest zapoczątkowanie pierwszej
Te wszystkie prace wymagają olprodukcji w jednym z oddziałów
brzymich nakładów flnansowycb l
pomocniczych. Sekretarz komitemateriałowych I stanowić będą een·
tralną pozycję 6-letniego Planu budo
tu budowy Nowej Huty, dyrek- stają
tor generalny Państwowej Komiwy podstaw soc,jalizmu w Polsce. W
sji Planowania Gospodarczego,
planach gospodarczych poszczególdr Czesław Bąbiński w wywianych lat - państwo ludowe zapewni
, ~'iOWY JORK (PAP). - SLa,l y de- odezwy, otrzymanej przez rząd radzIe, udzielonym redaktorowi go
niezbędne środki mater,iałowe i pi el~g\ \~ Związku Rfldrzioecrkie,go w ONZ dziecki, 7.e swej strony proszę Paspodarczemu
Polskiej Agencji
ni~żne.
O terminowym wykona.niu
Na wiecu, zorganizowanym przez
"w przekonaniu, że nauka po- r(}bót zadecyduje zbi.orowy wysiłek
iM:allik pre:esłał na ręce sekretarza na o p'n yczynienle się do reali7A1.cji
prasowej PAP, Janowi Prejznero.
winna służyć jedynie dobru ludz polsldch mas pracującycb oraz wyge'n 6 l'allllego ONZ - Trygve Lie pi- żąda.ń wymienionego komitetu w
wi, omówił stan' pracy przy budo Uczelniany Komitet , Obrońców Po8n1Cl·). -Jastępującej treści:
koju, profesorowie, pracownicy i
kości, Rel.tor i Senat Politechni datna pomoc radziecka.
sprawie ogło~enła. amnestii pows:r,cwie miasta i buŁy.
:,J)I~ ,ia 8 kwietnia br. "grecki ko- cbnej i Iikwidacj~ obozów kottcenki Łódzkiej potępiają usunięcie
Związek Radziecki,
oprócz dostaw
Na pytanie o stanie prac przy bu· młodzież akademicka Politechniki
m~ walki o llkw1da.eję Makronj- tracyjn3'ch na wyspie Ma.kronis~s.
przeciw
profesora Joliot-Curie ze stano- urządzeń produkcyjnych dla Nowej
dowie miasta i huty, dr Bąbiński Łódzkiej, zaprotestowali
sos i.:.: ogłos.zeni.e amnestii powszechwiska Wysokiego Komisarza do Huty, przygotowania całej dokumen· ,
Proszę Pan.a jednocześ!l1ie, aby ze· stwierdził,
że
harmonogram robót usunięciu prof, Joliot-Curie -ze stanej \ II! , Grecji", wy!>tooowal do Orgót- chciał Pan podać treść niniejszego przewidywał przede wszystkim budo- nowiska Wysokiego Komisarza do
Spraw Energii Atomowej, uzna- tacjl technicznej i pomocy instrukniza< lJ t Narodów ZjednoczCłnych, do pisma do wiadomości rządów kra_ wę osiedli mieszkaniowych dla za- sp.row EJ1.ergii. Atomowe'j, Zebra:n:i
jąc tego francuskiego. uczonego tażoweJ, udostępni konsultację naszej
rządć.\\\ 7 wszystkich krajów oraz do jów - członków ONZ - i opliblik'l- pewnienia odpowiedniei ilości miesz wysłali depeszę do ' premiera Rządu
światowej sławy za wzór nau- dyre!{cJi
budowy z wybitnymi apemj~ na.rodowYCb organizacJi de- wać je za. pośreduiclwem departa- kań pracownikom budującym hutę, Francuskiego Bidault, której tekst
kowca i czołowego bojownika . cjalistaml radzieckimi.
moklf'll-\ ycznych odezwę z żądanił; m mentu itl formacji",
pltkoju".
a jednocześnie budowę dróg koło- brzmi:
Niezależnie od tego, w chwili obeogłosze1!la powszechnej amnestii w
cnej znów'" grupa polskich spe-::JaUGre<tjj j zHkwirlCłwania obozów konstów hutniczych wł'jeżdża do ZSRR
eenflra.c.! jnych na. wyspie Ma.kt'onidla załatwienia spraw. związanych I
sos i W, } Innych miejsc{)wościach.
dokumentacją
techniczną. l urządze
~~'łając Panu tekst powyższej
niami huty, mając przy tym możność
zapozn,lć się z przodującą
tećhnlk"
hutnictwa radzieckiego, aby dośwlad.
czenia 1 osiągnięcia Związku Radziea
kiego na tym polu przenieść na teren
Nowej Huty.
zesp,Yłl'ana Przyslllpskiego
Dla zapewnienia odpowiedniej ilości wykwalifikowanych kadr dla NoWykOlI'J/łł 386 proc. nowej
produkcyjne, podejogólnym zestawieniu
mowane z entuzjazmem pl'zez klasę ' - '
.,
nie urządzeń melioracyjnych, wyko- wej Huty przewiduje się znaczną. ros
normy
robotniczą, dały już Państwu miliarpanie nowych kanałów da setki tysię budowę Akademii Górniczo-Hutnir'zeJ
WARS:li,A.WA (PAP).
W dru- dy złotych, przyśpieszając w ten spo .•- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' . cy wartościowych i bardzo potrzeb- w Krakowie. Nit terenie samego miagim dniul J~,o wprowadzeniu nowych sób rozwój gospodarc7.y kraju i stały fakt, że już IV dniu 15 bm. Czyn swój cyjnych, czy też na skutek ich bra!m, ilych rolnictwu hektarów uprawn:!j sla Nowej Huty powstanie dzielnic:a
norm p~y w budownictwie, tj. 17 wzrost poziomu stopy życiowej T.laS wykonali.
nie może być w pełni właściwie wy- ziemi, stanowiącej w obecnym stanie szkół. w których mlodzież zdobywać
bm., nott ~ iemy dalsze podniesienie pracujących, Chłopi 'polscy nie chcą~
Śladem gromady Florianów poszło - korzystana. Mamy setki tysięcy he- pól użytek
Doprowadzenie do stanu będzie wiedzę, konieczną do obslugl
WYdajnOŚC~ pracy przez poszczegól- pozostać w tyle za robotnikami fa- wiele innych gromad naszego woje- ktarów łąk i pastwisk które również uźywalnogci i konserwacja urządzeń nowoczesnych urządzeń produkcyjnych robo ników i ich zespoły oraz bryk, włączają tlię masowo do dzie· wódz twa. I tak chłopi gromaay j.'ru- :r. powodu zaniedbania urządzeń meHo melioracyjnych, to stały wzrost plo- nyc~.
.
dałsze po ,. ,rażne przekraczanie
no- ła budowy potężnej gospodarczo Pol szynowice, gminy Lutomiersk, pow, racyjnych wydają gorsze plony, Kil- nów, to obfitość paszy dla inwentaWyjaśniając
zagadnienia produk.
wych nor
pracy.
ski Ludowej, by odrobić wiekowe za- laskiego, oprócz przeprowadzenia kon kudziesięcio, a nawet kilkunastoletni:! rza żywego, to 'W konsekwencji wzrost cyjne dr Bąbiński stwierdził, że noM, in, z'ej,poły murarZ,\' J. Jaku- niedbania w gospodal'ce rolnej :'01- serwacji istniejących już kanałów, zaniedbanie rowów odpływowych spo dobrobytu chł-opów pracujących,
wocze3ne urządzenia huty znacznie
Wystarbowskiego,f B. Stopińskiego i J. Ro skiej wsi.
zobowiązali się wykQpać 300 mtr. no wodowało, że pozostał po nich tyJl,o
Utarło się u nas mniemanie, że kon zwiększą wydajność pracy.
słańca z Pb:edsiebiorstwa Budownic
Podejmowany przez tysiące gro- wych kanałów,
ślad, Niejednokrotnie są to zaledwie serwację taką może
przeprowadzić czy powiedzieć, że liczba robotników,
twa Przerń~ słowego Nr, 9 zWarsza mad Czyn Melioracyjny dla uczczenia "Na dziel'i. 22lią:loa damy Po~<S'ce Ludo szerokie
bruzdy, porośnięte łozą, tylko inżynier, a w naj gorszym razie potrzebnych do wyprodukowania jewy, które IM dniu 16 bm, osiągnęły 6 rocznicy ogłoszenia Manifestu Lip wej 60 ha łąk, ,z, których dzisiaj nie krzakami, a w niżej położonych miej technik. Założenie z gruntu fałszy dnej tony stali będzie w Nowej Hu110 - 115 proc, nowej normy, w cowego, pł'Zysporzy naszemu _'01- wiele jest korzyści, ponieważ są prze scach trzciną lub czarnogłową p::tł'ką we, Pogłębienie istnieiącego już ro- cie znacznie niższa, niż to jest kodniu 17 bmL;,~wyl(onały już 151 pro". Ilichvu setki tysięcI hektarów ziemi suszone" - uchwalili chłopi grom:'!.- wodną.
wu, oczyszczenie g'O z krzaków i chwa nieczne obecnie w istniejących zalda
tej normy. 'I _ '
uprawnej, łąk i patltwisk, stano.wią- dy Łazisko, pow. brzezińskiego, 'lobo
Zrozumiałe jest, że tak zaniedbane stów może być dokonane
przez sa- dach hutniczych.
Murarz J óget Ptaszyńskl l Jego c'ych jeszcze dzisiaj półużytek.
wiązując się wykopać kanały nawa n- urząclzenia melioracyjne nie pl'zyno- mych chłopów.
Już w końcu 1951 roku
znajdzie
zespół, praC1\11 iący na jednej z buW ten sposób Czyn Melioracyjny niające i doprowadzić . do nich wo· szą. żadnego pożytku.
Zaniedbany
Mniemaniu temu położyli kres wla zatrudnienie przy produkcji pomoc<
dów warsza\ Vi ~kich, osiągnęli w dniu przyczyni się do podniesienia s't opy dę,
. choćby w jednym roku, zachwr.szczo śnie chło-pi, przeprowadzając samo- niczej parę tysięcy osób. Dzięki r,tożyciowej chłopów.
"Dla uczczenia rocznicy PKWN, ny kanał, powoduje zabagnienie łąk dzielnie konserwację tysięcy km. 1'0- sunkowo krótkim ' terminom dostawy
17 bm. 227 Pl 'oc. nowej normy.
Pierwsza w Polsce podjęła Czyn Me dla podniesienia poziomu rolnictwa i pól, zachwaszczenie i zakwaszeni3 wów i kanałów, korzystając tylko w skomplikowanych nowoczesnych u_
Również r'Dh lotnicy PBP z Poznania poszczyci/G ' się mogą poważnymi lioracyjny gromada Kossobpdy pow. Polski Luclowej, zobowiązujemy się gleby, sprzyja rozwojowi szkodników wypadkach poważniejszych z pomocy rządzeń z ZSRR. dzięki wysokiej meIlukcesami W r 'Przekracz~niu nowych chojnickiego, wo.j, pomorsldego, zobo przeprowadzić konserwację 1,5 km, zwierzęcych, jak myszy, motylice i fachowej, której llasze władze rolne chanizacji rnbót, tempo prac przy buwiązując się zmeliorować 900 ha łąk, rowów i wykopać 400 m. nowych" tp. W konsekwencji następuje poważ zawsze chętnie udZIelają, nie:/!ależnie dowie będzie bardzo szybkie,
mierników w,r~lajności.
od olbrzymiej PQmocy materialnej,
M. in, Zes) ,ó\\ tró,ikowy Mariana W ślad za nią poszły tysiące gromad brzmi rezolucja, podjęto. na zebr .niu ny spadek plonów,
gromadzkim pr;;ez chłopów z .leżeWykarczowanie i usunięcie krzaZobowiązania chłopów polskich, po
Wróblewskieg D ', osiągnął w dniu 17 w całym kraju.
Również na terenie woj. łódzkiego chów, gm. Wodzierady,
powiatu ła- ków, wykoszenie chwastów i staran- dejmowane dla uczczenia 6 rocznicy
bm. 188,5 pre/c. , nowej normy, zaś
zespół Józefa . $~ aniewskiego
wyko chłopi masowo przystąpili do podej- skiego, którzy równocześnie wezwali ne wyg,ra.bilalllie ich --ta me wymagają ogłoszenia Manifestu Lipt:owego mó·
mowania Czynu Melioracyjnego.
do współzawodnictwa w Czynie Melio ca wiele trudu pr!lca, przyczyni się wią same za siebie,
nał 150, proc. >NO!rmy.
Jako pierwsi ode'zwali się chłopi z racyjnym gromadę Bałucz, pow. ła- do stworzenia korzystnych warunków
Pragną oni potęgi gospodarczej Pol
Najpoważnie:\szY sukces osi.ągnął
dla rozwoju roślin szlachetlllych. Obni ski Ludowej, Widzą, że zamierzenia
NOWY JORI< (PAP), - Jak dozespól betoniar'~F Jana Przysłupskie gromady Florianów, pow. kutnows'k ie skiego.
Zobowiązania tego rodzaju podjęty żenie poziomu wody w kanałach, Rządu Ludowego idą w kierunku po- noszą z Meldco City około sześciu
go z PBP Nr, lb pracujący na budo go, którzy dla uczczenia rocznicy 0wie N:... 119 prl; V tlI. Owsianej w głoszenia. Manifestu Lipcowego 'lobo już setki gromad naszego wojewódz- choćby , 75 cm, a nawet tylko o 50 lepszenia bytu materialnego i ~ ni 0- tysięcy robotników meksykańskich
cm, w stosunku do powierzchni gle- mu kulturalnego wsi. Zrozumieli rów zatrudnionych IV kanadyjskim konWarszawie, Zesp,ół ten w dniu 17 wiązali się przeprowadzić konserwa- tWa.
Jak wielką wagę mają te zobowią by, to niejednokrotnie przywrócenie nież, że poczynania Państwa.' tym cernie elektroteohnlcznym
"Canabm. wykonał 386 proc. nowej nor- cję 3 km, rowów, z czego połowa wy
my, W zespole Jkna Prz;vsłupskiego magała renowacji. Chłopi z Floriano zania świadczy choćby fakt, że mamy gromadzie dl!iesiątków hektarów 11- kierunku wymagają szerszego udzia- dian Llght and Power Company"
ł11 mas chłopów pracującycb w ich 'Ogłosiło strajk.
Robotnicy domaga
pracuje dwu ,ie.(,,"P synów. którzy o- wa pokazali, że potrafią nie gorzej w Polsce jeszcze setki tysięcy hekt'l prawnej ziemi.
A takich gromad mamy dziesią.tki realizacji, Lo tylko wtedy szybko u- ją się podwyiki płao i DODraWJ' Wił
siągają
taka saIQla wydajność jak od klnsy robotniczej realizować swe rów ziemi uprawne', która, czy to z
a;obOfWiazania.. cze.!!:o dowodem jelit Dowodu zaniedbania urzadzeń meliora w Dowiecie. setki w województwie. W zyska wieś dobrobyt.
(m) runków Dracy,
~jclee-
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dźrnigniąnaszego

Sprawa kadr

rozwoju

z przemówienia wygłoszonego na Plenum Komitetu Łódzkiego
przez I sekretarza KŁ PZPR tow. Pa~la Wo·asa
Przed Partią naszą stają coraz nowe, coraz odpowiedzialniejsze i wyż
sze zadania.

Prasa partyjna - ważny instrument
wychowania ideologicznego

Szybki wzrost naszej gospodarki
wymaga coraz większej aktywności
Prasa partyJna, oogrywa dużą rolę
kadr partyjnych i dlatego IV Ple- w dziedzinie wych~wa.nia. ideolonum obradowało nad problemem glcznego. Dla.tego ważne jest podnie
szybszego wzrostu kadr partyjnych, sienie poziomu Weologiczneg() kadr
by nasz marsz do socjalizmu nie do dZliennikarskicłt l pogłębienia ich
znał zahamowań:
wiedzy markslstowsko-lenin()wskieJ,
Troską całej Partii powinno być gdyż bez tego nie są one zdolne do
zagadnienie wzrostu kadr. ich po- spełnienie. swych zadań.
Ważną rolę w naszej prasie pa.rziomu ideologicznego i .ich sprawtyjnej muszą, oo.qrać koresp()ndenności organizacyjnej.
Bez wychowania nowych, wysokokwalifikowanych, uzbrojonych poli
tycznie kadr kierowników partyjnych i państwowych, kadr technicz
nych i naukowych,
agrotechnicznych, wojskowych i oświatowych,
nie będziemy mogli realizować tru
dnych zadań Planu 6-letniego i bu
dowy socjalizmu.
Tego nasze organizacje nie mogą jeszcze zrozumieć:

I dlatego konieczna jest zmiana
stylu pracy naszej na odcinku poli
tyki kadr: Wyłania się zagadnienie
właściwego doboru kadr, ich wycho
W wielkim procesie rewolucyj- wania, wysuwania na różne stanonych przeobrażeń gospodarczych i wiska, racjonalnego ich rozmieszcze
społecznych, masy pracujące dojrze nia oraz sprawdzenie ich na konkre
wają, rosną
przekształcają
się. I tnej pracy.
I sekretarz KŁ PZPR
tow. Paweł Wojas

rającą słuszme rt.arrruty.
Seklretarz
P>odsŁawov.Tej
Organirz.aJcjil Partyjnej, przewodThicr.ący rady !ZIakłado

wetj i dY'l'ektor nacze1ny chcieli go
za to usunąć al pracy.
DYil'ekcja P.Z:P:W N~. 36 dJała do
zrooumienia tow: Łukaszewrezowi,
że należy
ipubliilww'ać tylko po1lYtywne rzeczy o ~'i1kladcie.
Dyrektoc Zakładów Pmemysłu
Gumowego wezwał tow. MichaJaika
do siebie :iJ ośw.i:adozył mu, że każdą
kOllespondencję musi sam pmejrxeć:
In<SlPektor
kontroli w C. Z. P.
Odrzti.ei:. Jez;io['awsk! :z.apowiedrLiał
tow: Andnz.ejews!ci€lj, że każdą ko_
respo.ndencję winna pnz.edłożyć mu
do !Zatwierdzenia.
Są to WSZY5t1ko fukty mówiące o
nile<iopUS!1:czaanym dus.reniu kirytyki:
Trzeba wykarc:t.Ować i bezlitośnie
tępić tego
lI'od.z.aju próby. Ttrtzeba
żeby nasze organizacje
partyjne
wzięły w opiekę koreS'Ponderntów ro
botniczy\::h i chłOips,kkh: :

robotniczo-chłopscy.
"Głos Robotniczy" posi'ada w samej Łod~i 345 ko.respondentów piszących, z tego 20 proc: robotników

ci

produkcyjny~h.

byłych

• 7

kOtrespondentów pracuje

Ni w redakcji w cha.rakter,ze dzien

ni:karzy:
Najlepiej pracują kluby korespon
dentów przy PZPB im: Stalina, Zakładach Mecharnicznych im: StI'zelczyka i Ł.Z:W.A.N:N.-2L
W niektórych
zakładach
utIudni18 się pracę kOlt'E.'."po.noentom. W
P.Z:P.B. Nr: 14 tow. Gro5za,ng podał do p,rasy ko<reslpondeucję IZawie

I

Tow. Aleksander Zarwad-nki - człon ek Biura PoUtycznego KC PZPB
pr.zema,wia. na Plenum Komitetu Łódllkiego.
aktyw partyjnyr a z nim
członkowie Partii muszą w
pełni przyswoić
sobie i zrozumieć,
że zagadnienie wałki o czystość szc
regów partyjnych, walki z elementa
mi dywersyjnymi, wrogimi i obcymi
ideologicznie w szeregach partyj:
nych, to podstawowy
obowiązek
wszystkich organizacji partyjnych,
wszystkich członków Partii, a nie
tylko Komisji Kontroli Partyjnej.
Zagadnienie czystości SlZeregów
partyjnych jest nierozerwalnie zwią
zane z czujnością w szeregach partyjnych. Te dwa zagadnienia uzupeł
niają się w codziennym działaniu i
Cały

e!!I

na zdecydowanie i bez kompromł91ll
walczyć z objawami klikowości
:tP;
Partii, biurokratyzmem, dygnita~
związkowych
stwem
wielkopańskim,
warcho'tWychowanie ideologiczne stanowi lą aktywistów rz.wią~owych. Na
:stwem, zarozumialstwem, z elementa
jedną
z pod-tawowych dźwigni szezeblu ok,ręgu i powiatu' srz:koli
mi zdemoralizowanymi, usiłującymi
wz,ros-tu kadr:
Centraln<a S:zikola, podlegająca C:R.
rozkładać organizacje partyjne.
W
prawidłowym
rozwiązaniu
zaZ.Z:
Wyd18jność
tej
s~koły
jem
doKażdy z nas tu obecnych
zdaje
Od 1945 r. pracuje w aparacie par
Komisja Kontroli Partyjnej po
sobie sprawę z tego, jak ważną ro tyjnym 12 proc:, od 1946 1': 7.5 proc:, gadnie-nia wychowania ideologicz- tych czas niedostateozna, gdyż od
tkwi główne 1945 roku pr.zeszko]ono tylko 1500
lę spełnia polityczny aparat partyj- od 1947 r. 5,7 proc.. od 1948 r. 5.!! nego mas partyjnych
winna zdecydowanie i bez kom"
ny w kierowaniu ruchem kadr, w proc:, natomiast od 1949 r: pl'acuje źródło wszystkiclt zwycięstw l osiąg osób dla OaJłego kraju, z czego na
promisu walczyć z nosicielami
uięć Z\\iązku Radzieckiego.
Łódż przypada minimalny odsetek.
wychowaniu politycznym,
właści- w aparacie oartyjnym 68,9 proc:
obcej
ideologii, z oportunistyczno"
Szkoła Wo.jewód~ka Zw. ZaJWodoNasza. organi.zacja. łódzka musi
wym doborze, szkoleniu i przygoto
Ten poważny procent pracownipra:wdeowyml 1 nacjonalistycznY'"
waniu ludzi, pełniących funkcje kie ków aparatu partyjnego, który 1'01.- śmi.ało i gruntownie wyk()ll'zy5tać wych, 1f}rOl\vadwna przee: O.R.Z.Z.
rownicze, w
prawidłowej
ocenie począł pracę dopiero w ciaiU osta- wielkie'doświadczcuie W.KP. (b) w winna SZJkolić funkcjonaiI'iuSPZY niż
mi narowami, z wszelkimi próba.szych ogniw związkowych, a pr~de
ich pracy na podstawie jej wyni- tnich dwóch lat, rozporządza nie- dziedzinie wychowania kadr.
mi wykrzywiania linii partyjnej.
ków, w opiece i pomocy ze strony wielkim doś\viadczeniem POlityczW Plf'alCy nad us1>l'Ia 1wnj,eniem kie- wsZy5tkim radców ~aikładowych i
z naruszycielami statutu partyj·
Partii w wyrastaniu ludzi i opano nym w porównaniu z odoowiedzial- rownictwa partyjnego, w p.racy nad referentów ws,póŁzawudniobwa: Od
nego i dyscypliny partyjnej, :I e"
wywaniu przez nich coraz bardziej nymi funkcjami, które spełnia:
wychowaniem kao.r. duże IZ.nacze- lutego 1947 roiku odbyło się tam 55
lementami przeszkadzającymi w
odpowiedzialn 'ch funkcji kierowniWadliwa na"za polityka kadrowa n.ie posiada umiejętność pomawa- kursów, które trwały od 3 dni do tworzą. nierozerwalną. całość.
Po III Plenum 'WZrosła aktywność
czych.
doprowadziła do tego, iż poważna nia ludzi. N,,"jłepit'.j pomaje się ka- 1 miesrl.ąca:
wprowadzeniu w życie zasady de.
Jak przedstawia się stan praco- część etatów aparatu partyjnego dry w pracy.
Szkolenie to dotychczas dało bar- i czujność rewolucyjna w &zeregaeh
mokracji wewnątrz-partyj~('j vr
wników politycznych aparatu par- n_e była obsadzona, mimo, iż wi&ie
Ludzi trzeba poznawać nie IZ. cha- dzo nikłe rezultaty: Wynika to prze partyjnych. Należy jednak w dalszym
codziennej
praktyce organizacji
tyjnego na naszym terenie?
Jaki liśmy, jak trudno było wykonywać
de wszystkim z nieodpowiedniego
partyjnych.
jcst poziom doś ....riadczenia politycz- zadania komitetom dzielnicowym, rakterystyk, czy życiorysów, lecz na oodboru ludzi, z braku odpowiednie- ciągu uzbrajać całą Partię' do walki
no - organizacyjnego oraz ich przy Komitetowi Łódzkiemu przy tak pods'Lawie sYSltematy\::zne,j obserwa- go progra:llU szkolenia i ze słabych o czujność i czystość szeregów parKomisja Kontroli Partyjnej winna
gctowania teoretycznej!o w zakre- szczupłej kadrze pracowników eta cji ich wzrostu w toku pracy, trzeba kadr wyk'Rdowców: Poważna część tyjnych.
kontrolować, jak organizacje partyj
sie marksizmu - leninizmu 1 wie- towych: Jeszcze i dziś mamy sporą widzieć jak kto l'(k~nie j pomagać, kursantów po ukończeniu szkoły nie
Komisja K'ontl'oli Partyjnej powin
dzy ogólnej?
ilość etatów do obsadzenia.
Mimo, aby szybciej rósl: To jest podst.a- mogła być wykorzystana do konkret
ne opiekują się młodymi, wysunięty
Na ogólną liczbę pracowników po iż posiadamy w aparacie partyjnym wawa. główna funkcja kierOJWn.ic- 'nej pracy związkowej czy też świe na mocniej, niż dotychczas, związać mi kadrauli partyjnymi.
tlicowej: Trzeba podkreślić, że w wy swą pucę z dołowymi organizacjami
litycznych aparatu partyjnego w wśród pracowników politycznych 30 twa polityoznego:
Nie można ograniczać pracy orga
Tow. Bierut mówi, że "Polityka niku niedbałego podboru ludzi do partyjnymi, członkami Partii, by po
naszej organizacji jest 89,7 proc: po proc. kobiet, to należy stwierdJ:ic,
nów
Komisji Kontroli Partyjnej do
chodzenia robotniczego, 4.6 proc: po Ż(, jest to cyfra niedosta.teczna. Nie kadrowa. to umiejętny dobór i szkoły, były wypadki skierowania do znać ich styl pracy, ich zalety i wa
formalnego urzędowania, trzeba do"
chodzenia chłopskiego, 5,7 p.rac. po potł'&fiIiśmy jeszcze przełamać w rozstawienie ludzi na po<1stawie szkoły półanalfabetów. Ogółem od
chodzenia drobnomieszczańskiego. . pełni oporów jakie istnieją w nie- gruntownej znajomości ich za.let i chwili istnienia szk.lły t.i: od lutego dy, ich morale i etykę, ich warunki cierać do mas partyjnych.
Przeszkolenie w Szkole Central- których naszych organizacjach par wad, łeh kwalifil.acji i uzd()lnleń, 1947 roku zostało przeszkolonych bytu i środowisko, w jakim się 0Trzeba rozszer7.yć w miarę potrze
nej otrzymało - 19,6 proc. Przeszko tyjnych w tosunku do zagadnienia to troskliwe wychowanie ludzi przez 3:313 osób w tym 1.204 bezpartyj- bracają. To uchroni wielu towarzyby
ilość nieetatowych pehlOmocnilenie w szkole woj~vódzkiej
wysuwania. kobiet. Nie wolno nam pomoc w roxwijaniu ich uzdolnień nych: Trzeba podkreślić, że po III szy od popełniania błędów, zwichków MKKP przy KD oraz powołać
32,2 proc:, natomiast w ogóle nie zapominać, że 60 proc. zatrudnio- i pozbywaniu się wad, przez przy- Plenum CRZZ, odbywające się 3- nięć i wykroczeń moralnych.
przeszkolonych jest 48,2 proc.
nych w naszym przemyśle - to ko spieszenie ich rozwoju.
takichże pełnomocników przy wielmiesięczne kursy dają już lepszf' wy
Oczywista, Komisja Kontroli Par
Odsetek d7Jałaczy pl'zedwojen- blety, że osiągnięcia kobiet za.równo
Na terenie Łodzi . ilStniej~ dwie niki. Podnosi się również poziom
kich zakładach pracy i odciążyć w
nych z KPP i KZMP w sumie wy- w pracy zawodowej, jak l społemr. szk.oły zW: 7JalWodowych, które sz.ko szkolenia:
:
, tyjnej nie może brać tej ogromnej miarę możności nieetatowych człon
nosi 20,5 proc:
nej, są duże. Rośnie ich poziom poli
roboty wyłącznie na siebie. Robotę
ków KomiSji Kontroli Partyjnej i
Jak przedstawia się staż pracy w tyczny, wzrasta. ich aktywność. Potę muszą przeprowadzać na
codzi~ń
młodzieżowego
aparacie partyjnym:
winniśmy to widzieć i d()ceniać:
pełnomocników od prac partyjnych
przede wszystkim organizacje i ogni
społecznych.
Nie lepiej przedstawia się szko- ściwy podbór kandydatów do s.zkoły wa partyjne.
lenie aktywu młodzieżowego: Nabór organizacyjnej ZMP: Kandydaci win
Towarzysz Bierut powiedział:
Każdy fakt ukarania
partyjnego
do szkoły nie odbywał się z uwzglę- ni skład::ć się z aktywistów posiada
"Musimy więc przejawiać ró,,musi
być
w
pierwszym
rzędzie
aktem
W naszej łódzkiej organizacji par dań: Sekretarze uważali. że polity- dnieniem poziomu młodzieżowców jących pewną praktykę org'anizacyj
nież czujność w stosunku do
ich
przydatności
i
perspektywy
wyną,
wyrobienie
polityczne,
winni
być
wychowawczym
:le
tylko
dla
ukaratyjnej nie interesowano się dosta ka personalna nie do nich należy,
tych, którym złe przyzwyczajenia
tecznie zagadnieniem kadr. Spycha a Wydział Personalny był zawalony korzystania w pracy organizacyjnej sprawdzeni personalnie i wybrani nego, ale dla wszystkich członków
i narowy nie pozwalają na włąno tę sprawę wyłącznie na barki zgłoszeniami po ludzi: Niejednokro w aparacie młod'Z.ieżowym. Przy pod z perspektywą, usilenia aparatu eia danej organizacji partyjnej.
Wydziału Personalnego.
'
tnie obciążano go innymi sprawa- bone do szkuły nie doceniano w'\żno towego ZMP:
czenie
się do tej pracy. Wypowia"
Szkolę ZMP, jak i Szkołę Zw. Za
Trzeba ponadto publikować w pra
Sekretarze dzielnic ograniczali się mi, nie mającymi nic wspólnego z ści przeszkolenia młodzieży robotnidając walkę marnotrawstwu czaczej,
co
spowodowało,
że
na
31
robot
\'lodowych
winna
nasza
organizacja
sie
partyjnej
orzeczenia
Komisji
Kon
do zgłaszania zapotrzebowania na pracą personalna:
SIL musimy
przywołać
rówmez
"gotowych ludzi" do swojego apara
Z taką metodą pracy na odcitnku ników było 22 prac"··vrjków umysło- partyjna otoczyć jak naj dalej id~cą u'oli Partyjnej dotyczące charaktedo porządku gadułów, ilbiboków
tu: Zgłaszano nawet zaPOtrzebowa- kadr trzeba
radykalnie skończyć: wych, a wiemy przecież, że na tere- opieką. Trzeba, ażeby Łódzka Szko rystycznych i ra::ą.cych naruszeń ety
nie Łodzi giówną bazą ZMP jes. mlo la Partyjna czy tft. Centralna Szkonie na maszynistki. Nic dziwnego, Polityką kadr, właściwym doborem dzież robotnicza:
i nie poczuwających się do żadnej
la Partyjna udziY;y poważnej po- ki partyjnej, złego stylu pracy, biu
że komitety dzielnicowe posiada:Ją; kadr wyciąganiem kadr i wychowa
mocy kierownictwu szkoły związko' rokratyzmu, braku krytyki i samoodpowiedzialności
za cokolwiek
dużo
miejsc nie zdołały obsadL;lc
. '
.
Analiza składu słuchaczy pod ką- wej i młodzieżowej:
bądź samochwalców i plotkarzy,
krytyki,
tłumienia
krytyki
itp:
Na
muszą SIę zajmować tem widzenia fUJ)kcji organizacyjwszystkich etatów i nie mogły wy mem kadr,
Po zreasumowaniu _ na podstaktórych, niestety, jest równlu
wiązać się należycie ze swoich za- wszyscy pracownicy bez wyjątku:
nych, jakie dotychczas pelnill, wyka- wie referatu tow: Bieruta - zadań tych orzeczeniach Komisji Kontroli
pewna liczba u nas w Partii i na
zu,je
'e prze\vodniczą-cych i wice Partii w walce o nowe kad1"y, tow. Partyjnej należy uczyć i wychowy
przewodniczących kół przeszkolono Wojas przechodzi do omówienia wać wszystkich członków Partii:
wet
na odpowiedzialnych stanoKomisja Kontroli Partyjnej nie mo
~~'ł ~:tomiast członków zarządów szczegóŁowych wytycznych:
wiskach państwowych. Wszelk~
że ograniczać swojej działalności wy
Podbór kandydatów do szkoły wiw dziedzinie zabezpieczenia pra- łączni!! do pracy dochodzeniowej i
bezmyślne,
kawiarniane gadulPo Kongresie
Zjednoczeniowym Zlkolenia 2lWi.ązków zawOdowych:
wid/owej polityki wzrostu kadr; zwężać jej zakresu jedynie do Spl'aW
Z. s: CHr, istnieją szkoły I'Jen stać się głęboką troską Zarządu
wzmógł się powszechnie pęd do przy ZMP,
stwo i httrygandwo przyn()si wieI
w zakresie doboru kadr do apadyscyplinarno-personalnych, lecz win
swojenia sobie nauki marksistolN- CUSZ.-u, szkoly rolnicze, których Ló.d~kiego Z. M. P.
kie szkody, wpływa ono wybitnie
ratu politycznego Partii;
na, aby nalcżycie czuwać nad czysto
cykl zagadnień
~ko - leninowskiej, a nasza organiza program zaWiera
Słabe kadry szkoleniowe, siała
w sprawie wysuwania większej ścią szeregów partyjnych, nad ideoio
demoralizująco na otoczenie i śrlt
aJe tylko płynność i ciągłe =iany w kierocja łódzka może poszczyciĆ się pe- spoleczno-polityoz.nych,
niż dotąd ilości robotników na gicznym obliczem członków Partii i
dowisko partyjne: Nie możemy
wnymi osiągnięciami w pracy nad szkoła partyjna może wychować wnichv1ie były pow:ażną pre.eszko- kierownicze stanowiska:
dyscypliną partyjną w umiejętny
sobie pozwolić na tolerowanie te
podniesieniem poziomu politycznego w~kład()wców tego cy·k lu.
dą
w
wYIPracowanau
wlaścLwego
Z
kolei
I
sekretarz
KŁ PZPR zwró sposób łączyć sprawdzanie wykonaDoniosły wpływ
na pracę org a - stylu pracy:
i
teoretycznego
poważnej CZęŚCi
go rodzaju przynoszących wstyd
en uwagę na ważny czynnik w wy_ nia wytycznych i uchwał Partii z pro
ni.zacjł party·jnych nad ich uzbrojekadr.
i szkodę Partii zwyczajów.
W zwią.zku z tym wydziały perso chowaniu kadr, jakim powinna być wadzeniem spraw peI'sonalDo-dyscy
Łódzka Szkoła Partyjna przeszko niem ideologiC7IDym posiada srzko- nalne ZMP winny troszczyć się o wla praca Komisji Kontroli Partyjnej:
plinarnych.
ZDROWA I ROZS4DNA KRY
lila od 7. 6. 1949 do 20: 10. 1949 1'0 lenie masowe, które niestety, nie
KKP winna również czuwać nad
TYKA POTRZEBNA JEST PAR
ku 308 członków Partii w trzech je jest przez naStze komitety dzie1nilCO
tym, jak reagują instancje partyjne
we dooeni llJne.
TlI, JAK SŁOŃCE I POWI&
dnomiesięcznych turnusach.
na odgłosy z terenów, na listy i
POJWażn)"m
problemem
stojącym
Stwierdzić
należy,
iż
dotychcz~s?
ty
.
dz~elnicowe
niedostatec.znie
c~uOd listopada 1949 r: rozpoczęła
TRZE CZŁOWIEKOWI.
skargi.
pięciomięsięczny kurs, który ukoń przed naszą orgaiIllirzacją łódlllką jest wa praca MKKP zarówno do: III,: JaK w~Ją Jeszc.~e n~d wychowa~l1em czr~n
Towarzysze!
Komisja
Kontroli
Partyjnej
winna
wykładowców, (I; których i po III Plenum nie stała SIę: Jesz- kow PartII, .me.dostateczme pracu Ją
czyło 109 ludzi. Równolegle z kur- Stprawa
IV Plenum KC przejdzie do histosem 5-miesięcznym pracował l-mie wielu nie odlpawiada jesrroze w peł- cze w dostatecznej mierze lOstru- nad prz~swoJen~em: p'rzez nich za- szczególną uwagę zwrócić na ogniska zaśmiecenia organizacji partyj- rii naszej Partii, przejdzie, jako jesięczny kurs, który ukończyło
116 ni wymogom szkolenia. Zbyt mało rnentem wychowania członków Par- sad etykI partYJneJ.
ludzi. Od nowego roku szkolnego mamy kobiet-wykładowców:
tii: KKP zbyt słabo wykrywała 0Komitet Łódzki winien udzielić nych przez elementy wrogie i obce dno z plenarnych posiedzeń KC, naj.
szkoła nasza przeszkoli 400 ludzi na
Tmeba wzmóc sys't ematycznie pra bjawy hamowania krytyki i samo- więcej, niż dotychczas, pomocy KKP: ideololl'icznic.
istotniejszyeh dla naszego rozwoju
Należy wypowierlzieć ostrą i bez·
S-miesięcznym kursie. do
którego cę IZ. wY'kładowcami, aby podnieść krytyki.
Na posiedzeniacl. egzekutywy wysłu
dlatego,
źe postawiona na Plenum zo
nabór trzeba w krótkim czasie roz ich poziom. Dużą rolę powinlien ode
Praca Komisji Kontroli na ogół 0- chiwać sJj:'awozdań z jej:. dzialalno- konlJ)romisową walkę wszelkim própocząć: Ale to wszystko nie wystar grać nasz
Ośrodek Szkoleniowy. graniczała się do tego, iż wyciągała ści i dołożyć wysiłku, aby Komisja bom hamowania krytyki. Wycią!!'\ć stala sprawa o wielkiej wadze, et
cza jeśli chodzi o nasze potrzeby:
który musi czuwać nad podniesie· wnioski organizacyjne w stosunku Kontroli Partyjnej należycie wyper' najsurnwsze konsekwencje partyjne wielkim znaczeniu, sprawa, która
;Przed ukOlic:zeniem l'Qku SZKolne niem poziomu masowej pracy SIlko- do towarzyszy, którzy stanęli w ko' niała odpowiedzialne zadania, jakie w stosunku do tych, którzy świado jest diwignilł naszego rozwoju
mie, przy pomocy środków adminigo trzeba będzie przeszkolić s~ereg leniowej:
lizji z dyscypliną i etyką. partyjną, przed nią stawia Partia.
sprawa kadr, dlatego, że tow. Bierut
asystentów, z których większą crzęść
Trzeb w
nić
ó ".
nie zawsze w odpowiednim czasie
Aby podnieść na wyższy poziom stracyjnych, służbowych, a nawet
dał nam praktyczne i twórcze zastoa
Ilmoo:
r wmez, kadry przestrzegając ich przed popełnia- pracę KKP trzeba, ażeby: Komisja karnych - tłumią krytykę.
stanowią shlchactZe naszej szkoły.
Kontroli Partyjnej ściślej związana
Nie może być u nas takich wy· sowanie w naszych warunkach na"
Tow. Bierut na IV Plenum zapo- p~opag~rndy pa,rtYJne.i: a S1lc:ze~:ól- niem błędów.
Kontrola terenu nie jest przepro- była z codzienną pracą Partii, gdyż padków, że dobrzy, starzy towal'~y' uki Lenina-Stalina o kadrach.
wiedział,
że powstanie
specjalna l11~ /ZaJąć Się: kołamI : p~elege~how,
~rac~Ją akcyJ me i me są wadzana systematycznie przez KKP nie może być należytego wykonania sze często boj~ się kl'ytykować, boją
~oła dla wykładowców i asysten- k~orzy
(Przebieg dyskusji na Plenarnym
stawianych przez Partię się na Ivet pisać o brakach na swym
tów rz. cona'jmniej rocznym t&mi- kiexo":,,aa1.l am kontrolowa,~i przez i stąd słaby kontakt z żywym czło- zadań,
p~zed KKP be~ n,ależ!tego wykona- terenie, boją się podawać swoje na- Posiedzeniu KŁ PZPR podamy to
nem nauc.z ania. Potrzeba takiej WydZlał Propagandy. Nas1 prele- wiekiem w dołowej organizacji:
Podkreślić należy również, iż pod ma,
przyswajama I zroz\lmienia zwi!='ka.
l'umerze jutrzejszym .. Gtosu Robotmoły jest paląca: Obok szkolenia genci nie pomagają jeSZCtze w pracy
Komisja KClntroli Partyjnej powin niczeao".l
stawowe organizacje. jak i komite- I uchwał i wytycznych Partii:
Partv;neJro istnieje roz~ale2ll.ona sieć rn-Ull aeitator6w.
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się stać udziałem całego

Komitet ,Ekono.miozn y Rady Ministrów pOdjął uchwałę, stanowiącą
"?Wy, powazny klOk na drodze dalszego poprawiania .jakości wyrobow na,szego przemysłu, Ustawa ta ma na celu upowszechnienie współ
7.awodnl(~~wa ,~a odcinku jakości, a jednocześnie u.icdnolicenie form
kontroli JakOSCl,
Zgodnie z postanowieni ami tej
rObotnicy, wyróżniajacy
si~ osiągnięciami w jakości prod-itk.
cji, racjOltalizatorzy, których wnios
ki i pomysły przyczyniają się do po
prawy jakości, będą odpowiednio
premiowani. Na wszystkich etapach
produkcji będzie sprawował kontro
lę jakości specjalny aparat, zorganizowany we wszystkich- zakładach,
przedsiębiorstwach,
zjednoczeniach
ł centralnych zarządach według ustalonego przez Komitet Ekonomicz
ny schematu organizacyjnego.
Za
daniem tego aparatu kontroli bę
dzie
zapobieganie produkcji braków, poprzez uja\'ll.1ianie przyczyn
ich powstawania.
uchwały

Zadania
socialistycznego przemysłu

róbstwem, która szcz<;;gólnie powa
żne wyniki przyniosła na jesieni u
biegłego roku, po wprowadzeniu no

wego regulaminu premiowania za
i w czasie ogólnopolskich
konkursów zespołów najwyższej ja
Iwści, zorganizowanych w przemyśle bawełnianym i wełnianym. Kon
kursy te wysunęły na czoło po 15
najlepszych zespołów, które udowo
dnily, że są w stanie produkować
samą ckstrę i primę, przekraczając
jednocześnie
wysoko bazy akordowe.
jakość

o

jakość

trzeba

produkcji
walczyć

Te osiągnięcia w walce o jakośc
nie stały się jednak udziałem jesl':cze całego naszego przemysłu, nie
zostały przyswojone róv.mież przez
rały
nasz przemysł włókienmczy,
który choć na przestrzeni -ostatnich
miesięcy poprawił
jakość
swoich
wyrobów, to jednakże jeszcze nie
wykorzystał
swoich możliwości w
tym zakresie.
Walka o jakość, prowadzona w
tej chwili w przemyśle włókienni
czym przez około 1.200 zespołów naj
wyższej jakości, musi stać się odzia
lem wszystkich zatrudnionych w
nim robotników i całego aparatu
·technicznego.
Tylko
tam, gdzie wszystkie
czynniIti walczą o jakOŚĆ za
równo dyrekcja jak i apąrat techniczny, organizacja partyjna i
rada układowa, tam gdzie cała
załoga zgOdnie współdziała. i mo
bilizuje swą wolę w kierunku po
lepszenia
jakości produkowane
go towaru - rezultaty walki o
jakość są. dobre.
Wyniki konkursu zespołów naj-

Ustawiczne poprawianie
jakości
swoich wyrobów jest zadaniem, któ
re nieustannie stoi przed naszym
przemysłem. Zadanie to wypływa l
charakteru socjalistycznego przemy
sIu, którego celem jest zaspokajanie
potrzeb szerokich rzesz konsumentów. Przemysł socjaHstyczny musi
więc dostarczać na rynek towarów
odpowiadających ich potrzebom. Winny to więc być towary, w dobrym gatunku, wykona-n e estetycznie i dokładnie. W naszych warunkach skończyły się już czasy, kiedy
rynek zalewany był różnego rodza
iu tandetą przez kapitalistów, dążą
c.Ych jedynie do zaspokojenia swej
żądzy
zysków, a nie myślących
wcale o zaspokojeniu istotnych po
trzeb społeczellstwa.
Zagadnienie jakości wYrobów na
szego przemysłu wiąże się więc SCl
śle z socjalistycznym stosunkiem do
pracy. Klasa robotnicza Polski dawa1a już niejednokrotnie wyraz te
go nowego, świadomego stosunku
do pracy. Nic więc dziwnego, że wyższej jakości, przykłady zakła
również sprawa jakości nie
uszła dów, które na. przestrzeni kilku mle
sięcy podniosły znacznie ilość produ
je.i uwadze.
kowanej primy, świadczą., że zada
nie poprawiania jakości jest wyko
Przykład brygad
naIne,
najwyższej jakości
Wzmożoną walkę o Jakość w prze
myśle
włókienniczym
zapoczątko
wał w roku ubiegłym ruch brygad
najwyższej jakości. Inicjatywa łódz

kiej tkaczki tow. Terpilakowej zowkrótce podjęta przez liczne
rzesze najbardziej uświadomionych
włókniarzy naszego kraju, W oparciu o doświadczenia przodujących
włókniarzy
Związku Radzieckiego
rozpoczęła się w przemyśle baweł
nianym i wełnianym walka z brako
stała

Czystość

..

_

?

anI Jednej nleobecnoscl

I

tek czego dostarczana przez te zakła
dy prqll7;a wyka-zywała wiele zaoli
wień i zabrudzeń, wpływających na
obniżenie jakości produkowanych z
niej tkanin.
Gdzie te kardynalne zasady czys
tości są przestrzegane, tam procent
pierwszego gatunku kształtuje się
wysoko.
Podstawowe
elementy wysokiej
jakości to czystość miejsca pracy
i maszyn, to ustawiczna troska 1'0
botnilta o produkowaną tkaninę lub
przędzę, to dobra współpraca z maj
strem, to kontrola, która pozwala
wykrywać błędy i szukać środków
zaradczycil.
Analizując jakość produkcji łódz
kich zakładów bawełnianych, dochOdzimy do wniosku, że tam gdzie
przestrzegane są wyżej
wymienio
ne warunki, jakość produkcji jest
wysoka, a walka z brakoróbstwem
przynosi konkretne korzyści. I tak
załoga PZPB im. Dzierżyńskiego osiąga około 78 proc. pierwszego ga
t-unku, a PZPB Nr. 9. które do nie
dawna jeszcze wykazywały poważne niedomagania na tym odcinku,
dzięki wysilko\'iri całej załogi osiąga
ją już ponad 70 proc. primy.

Załoga PZPW Nr 38, Oddział C,
dobrze zrozumiała, jaki powinien być
socjalistyczny stosunek d'o pracy.
Już w pierwszym dniu wejścia w ży
cie ustawy o zabezpieczeniu socjali
stycznej dyscypliny pracy,_ w zwkła
dzie nie zauotowano ani jednego spó
źnienia, ani jednej
n'ieusprawiedliwionej nieobecności. Zarówno pierw
sza, jak i druga zmiana stawiły się
110 pracy w komplecie_
A przeci~ż oddział ten nie zawsze

I eleszJ'~ si~ dobrą opinią. ~rze.~ kil

Tow. Szewczykowa dzieli się wrażeniami

w

Pobył

Związku

Radzieckim

•
podziw dla krain socializIDu
we mnIe
I

wzmógł

W tych. dniach, powróciła do Łodzi
tow. Józefa Szewczykowa, tkaczka
z PZPB im. Dzierżyńskiego, która
'Wraz Z delegacją polskq uczestniczy
la w uroczystościach l-Majowych w
Moskwie." Dziś gdy spotykamy jq w
jej zakladzie pracy, gdy otoczona gro
nem tkaczek i tkaczy opowiada im
o swych wl'ażeniach, jest jeszcze cało
kowicie pod wrażeniem niezapomnia
nych dni spędzor.ych w kraju zwycięskiegc. socjatizmu.

A oto garstka wrażeń, których jesz
cze nie zdążyŁa uporządkować w
swej pamięci, a które nasuwają się
same na usta, w pelnych zachwytu
i szczerego uczucia słowach.

Jednym z podstawowych elemen
tów jakości jest czystość.
Wydaje
się t() zrozumiałe dla każdego, nie
każdy jednak wyciąga z tego odpo
wiednie wnioski. - .Jedną z przyczyn
obniżenia jakOŚCi w PZPR im. 1 Ma
ja (dawnej "Bawełnianej Piątce"),
oprócz nie przestrzegania przepisów
technologicznych, był
niechlujny
sta~ maszyn lłrzędzalniczych, na sku

- O wyjeździe do Zwi[~zku Radzieckiego marzyłam już od dawna,
odkąd tylko przystąpiwszy do ws,pół
zawodnictw3, zacl':ę-lam uczyć się na
doświadczeniach
ludzi radzieckich.
Nic więc dziwnego, że radość n:oja
nie miała granic, gdy marzenia mo
je s-ię spełniły.

w Głownie
Pokoiu
usprawnl-enn" u stylu pracy

muszę
opowiedzieć
o
manifestacji l-Majowej,
jaką widzieliśmy w Moskwie. Już sa
ma Moskwa, ogrom i piękno tego
miasta wywarły na mnie ogromne
wrażenie. Cóż doniero m()wić , o nie
zapomnianych chv.-;lach, gdy stojąc
na stopniach Mauzoleum Lenina na
Placu Czerwonym, niedaleko Towarzysza Stalina, któTY w ot-oczeniu
swych najbliższych towarzyszy przyj
m~wał defiladę, patrzyłam na m~:o
wie lud~i, zalegają<:e ulice, na 1»'zeciąga.jące w zwarlym szyku kolumny
podloda l-Majowego.
Jaka siła, jaka potęga biła z tej
wspaniałej manifestacji!
Jakże pi)'
t~żny i zwarty wokół swego 'Vodza
jest naród radziecki!
Patrzyłam i patrzyłam.
Zdawało
mi się, że gdybym miała jeszcze jedną parę oczu, to i tak było by za
mało, żeby wchłonąć w siebie ten je
dyny widok. Towarzysz StalIn cały
czas, w ciągu wielu godzin stał wy-prostowany, pozdrawiająe manifestu

Najpierw

ws}}aniałej

.

Tow. JÓ'Zefoa Slrewczyloowa., ópnwiada. t<o:warz~om pracy o' swych wra:umiech ze ~ą7Jku RadlZieckiego.
m~r~~Ji

ludowej jest pr,zeogromna.
- Wiel-e dni spędziłam w Związ:ku
Radzieckim i trudno było by ()
jące tlu~y.
wszystkim opowdedzieć.
Wspomnę
Patrzyłam i słuchałam, Słuchałam, tyłko o rzeczach
najważniejszych.
jak przez ulice Moskwy, przez wieI Międz.y innymi zwiedziliśmy Fabrykę
ę

1

hl~~Hniuiw~~n~~~

nrkogo, kto mógłJby udzielić jainformacji. Zostajemy skie
Towaru do. ob. YVilkoszewskiego,
który wcl10dzi IW skład Komitetu.
I tu prześladuje nas lPech. Ob. :Wil
k<>szewski ll'ównież wyjechał do

Ozielnicowy Komitlet
ob. Augustynńak _
informuje nas o pracy
swojej 'dzielnicy. Dzielnica obejł
, lO
" k"
muje 14 u l le,
"troJe
zaczę o
już zbieranie podpisów pod Apelem Pokoju. Również inne komitety d.ziellnicowe nie pozostają w
tyle.
• __
.
od
Mie.s2lkańcy Gło-wna poc1pll'Y P
Apelem PokojU składają bardzo
ćhętn.i.e. ;Wypowiedzi w rodzaju
o.dPisUl·ę, żeby pokazać 'Wszyst
kim, ~ nie chcę wojny, że !pragnę
waJ.oCZYć ., IPOkój" świadczą o
Gl
.
, _,_ ń
tym, że mles~a cy
owna zy'ą a'kcJ'ą poko\:]''''wą, z'e J'est ona
,]
v
.
dla nich czyms'b aT dz o bl'IS1nm.
Komitety Dziełnicowe w Glo-w
.
h
nie wywiąZUją się do-brze ze swyc
_1_'
N'
"ed
.
O-b OWlą:c.!l\.OW.
le lPomaga lm J
nak Komitet MiejSki, któTy nie
dba o koordynację pracy, o właściwy nadzór i udzielanie wyczer
pujących o-biaśnień i instrukcji.

"P

Do-ol'ze wbijałam sobie w pamięć
uwagi robotm.<i:\:ów radzieckich, styl
ich pracy, organizację, żeby móc to
wszy8Jtko przenieść potem do mej fa
bryki - PZPB im. Dzierżyńskiego
w Łodzi.
Zwiedzili&my miejscowość Razliw,
gdzie uJuoywał się geniusz ludz'kości,
Towarzysz Włodzimierz Lenin, oglą
daliśmy sły.nny krążownik "Aurora",
który obwieścił światu wYbuch Rewo
lucji Październikowej, ZwIe'rlziliś"!llY
kołchoz im. Iljicza, zamieszkały przez
ludzi
zamożnych,
zadowolonyeh,
szczęśliwych. Byliśmy i w teatrze.
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Tow. Szewczykowa obiecuje swym
towarzyszom pracy, że w wolnych

~~~~h

~~~

~

~~~~o

swych wrażeniach ze Związku Ra.
dzieckiego. Sama zaś postanawie jesz
cze skuteczniej prowadzić agitację
n:,; rzecz pokoju, opowiadając o wspa
nialych pokojowych osiągnięciach lu
dzi radzieckich, postanawia również

kiejś

mieści się

je;

życie.
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Obrońców Pokoju,

wyniku czego kilka maszyn stało nJ.e
czynnych. Wszystko to przyczyniło
się do tego, że plan w pierwszej po
łowie maja uie z05tał wykonany,
Dlatego też z dużą. radością. wita
wejście w życie socja~istycznej ~
scy.pliny pracy t<ny. Wacława Kował
czyk, przodownica pracy.
- Nie możemy pozwolić na to ..,.
mówiła tow. Kowalczyk aby plo.'
ny nasze nie były wykonywane z !"l
wodu różnych łazików i nierobów.
Na przykład w przędziilni dużo jest
nieuSipTawiedliwiOlJlych nieobecnoSci.
- Gdyby wszyscy robotnicy nie
opUS-7A:zali dni i nie spóźnia1i się mówi ob. Teofil Wiciński, śruoowruk
- rezultaty naszej pracy były;by
lepsze. Dotychczas ogół robotników
pracował dobrze, ale łaziki stwO!l."?1,V·
li
iebezilieczeństwo
niewy1ronąrnfu
planu. Dobrze, że nowa usta.wa w,eszła w życie, obecnie wsp(ilnym
wysiłkiem na. pewno plan za maj wy
konamy i prZekil'Oczy:my.
Załoga Oddziału. C ~rozumiała, że
nowa ustawa jest słuszna i spirawie
dliwa. a wyni'ki tego były widoczn,e
zarl}z w pierwszym dniu wejścia

ku dmamJ sekretarz orgamzacJl oddziałcwej, tew, Henryk Xl'zYBztofiak
zWl'acał się .na zebraniu do załogi,
aby wzmogła swe wysilki, gdyż z wy
konaniem plamI. jes-t źle. Po prostu, w
pierwszej połowi.e miesiąca maja,
plan nie został wykonany, i o ile
w drug'jej połowie dyscyplina pracy
nie wzmogła by się, marzyć nawet
nie moma, aby plan został wykona
ny.
d
Słusznie więc załoga O d.ziału €
Walka o jakość ,jest bojowym za. oburza się na łazików, Oto niektórzy '
z nich tylko czekali, aby odebrać ty
daniem organizacji partyjnych
związkowych,
dyrekcji i aparatu godniówkę, a na drugi dzień już ich
technicznego, całych załóg wszyst nie było. Po imieninach Stanisława
również nie przyszło wiele osób, VI w
kich fabryk.
• S. K.

ki Plac CZkel-w,~~Y' D1c'Ozset:', TSlo' arbzeyZ zWłókienn.ic zą im. Dzierżyńskiego.
przerwy O' rZY'Kl na
sc
w'
e specja nym zainteresowaniem doKomitet Obrońców Pokoju w które przecież są potrzebne w pra mowany, kto zawsze może służyć sza Stalina, widziałam entazjazm, wiadywałam się, jak tam ludzie żyGłownie ma swoją siedzibę w gma cy komitetów dzielnicowych i agi- intelresantom radą i instrukcjami. malujący się na twarzach wszyst- ją, jak pracują., jakie mają. osiągnięchu Zarządu Miejskiego, Trud- tatorów Pokoju, zbierają.cych pod
Komitet Miejski w Gł{)wnie wi kich, Aż łzy dła,wiły mnie w gardle, cia. 'Zdumiewała mnie nadzwyczajna
no się jednak tego domyśleć, pTX~ pisy pod Apelem,
nien pamiętać o tym, że akcja zbie że też clożyłam tej chwili, gdy mogę czystość sal produkcy-jnych, wysoka
chodząc koło tego budynku. Nie
Akcja pokojowa jest akcją bM.' rani a podpisów to tylko część 01- zobaczyć to wszy'stko na własne dyscyplina pracy, dzięki której nie
widać tu żadnej wywieszki, ani dzo poważną i masową. Należy brzymJiej kampanii pokojowej. oczy.
zdarzają się spóźnienia lub nieug,pra
napisu informującego, że tu wła- dbać o to, aby na wszystkich Że równreż po zebraniu podpisów
Stojąc na stopniach Mauzoleam, wIedliwione nieobecności, wieUca tri)
śnie mieści się Komitet Obroń- szczeblach , P o cząwszy o d "ro]e
t " k" od wszystkich mieszkańców, I{o- zrozumiałam jedną wielką. rzecz: me
. ska o robotnika, wspaniałe urzą.dze
ców Pokoju,
agitatorów, a na komitetach miej mitet w da.lszym ciągu musi żyć,
,
..:l_, o n.am d"'py
l'
d . ł '. kt'
"
potrzebujemy obawiac się podżega.- nia socjalne, wysoki poziom współNa parterze truU!LL
'"
slnch skończywszy, była ona prze Zla ac l a yWlzowac naJszersze
tac' Sl'ę, w kto'rym włas'cl·w,.,'e
• polro
'prowa d zana. w sposób zorganizo- rze sze s po ł ecze ~ wa d O d Ił l szeJ. czy wojennych, skoro na czele obozu zawodnictwa. Tam J'edna tkaczkaju dyżurują poszczególni czk>n- -wany i właściwy. Nie może być walki o pokój.
llokoju s.toi potężny Związek Radzie- obsługuje 216 krosien automatycz·
kowie Komitetu. Wres;zcie o-ka2lu takiej sytuacj!i., że w Komitecie
Dlatego trzeba jak najszybciej cki. Na. nic nIe przydadzą się wojen nych, robiąc to bez specjalnego wyje się, że pTZ€wo-dniczący Komi- Obrońców Pokoju nie można ni- usprawnić styl pracy w tych og- ne l}ogróżki, straszenie - bombą. at!)· siłku. Tam
w każdym robotniku
t.etu. wy~echał do Łodzi, wice- kogo zastać. W każdej chwili wi niwach, ktbre jeszcze nie pracują mową, bo siła wyzwolona w narodzie tkwi głęboki patriotyzm
przywią_ _tu
__
_ _ktoś
_ _dobrze
____
_ _ _ _należycie.
_ _ _ _• ___________ • _ _
_____
_ _ _ _państw
____
__
___
_ _ _zakładu
_ _ _ _ _cy_
___
przewodnIczący jest właśnie na ja nien
być
poinforradzieckim,
w_
narodach
dezanie
de. _swego

W. końcu kierownik punktu tJ _
be~pieczalni Społecznej, gdzie

c

w PIPW Nr 38 Oddzaa

Natomiast PZPB Nr. 6 są jaskra
wym przykładem, że brak troski o
remont maszyn, o utrzymanie parku maszynowego w czystości, że
brak dostatecznego kontaktu z Cen
tralnym Zarządem, brak regularnie
organizowanych narad
technicznych, powodują niską jakość produkcji. Na skutek tych zaniedbań
"Bawełniana Szóstka" ma zaledWie
45 proc. towarów pierwszego gatun
ku.
Uchwała Komitetu Ekonomicz
nego Rady :Ministrów w powaźnym stopniu dopomoże naszemu
przemysłowi w walce o usunięcie tych wszystkich braków któ
re powodują obniżenie jakości
produl(cji. Trzeba jedn cześnie,
byśmy w większym stopniu korzystali z bogatych w tym zakre
sie doświadczeń radzieckich radzieckich zespołów i całych fabryk najwyższej jakości, z ra
dzieckiej literatury fachowej.

I

środę

nie zanotowano w

przemysłu

Komitet Obrońców

Łodzi'.

Nr f~?

-Ja' kos'" C· Ani i~~ne~o. spóźni,~ła
naszegO

na pierwszym lQie;scu

winien pomys'lec' o

m

Zwie
· d zaJmy
·
Targi P ozna~s
, k le IWola milionów l-est silnie]" sza
a

Kiedy się wraca 2j Międzynarodowych
Targ6w Poznańskich trudno jest na.
tychmiast ;wobce nadmiaru wrażeń
zdać sobie sprawę z wielkich osią.gnię6
nalSzego kraju, tam pokazanych.
Serce się cieszyło, gdy< sill widziało
ten olbrzymi skok naprz6d nW5zej pro
dukcji zar6w:Ilo pr.zemy.sł'owej jak 1'01_
nej.
Najwliększy jedn~k pod.ziw wzbudziło
we mnie stoisko 1'adzieclo.e. Olbrzymie
kopaczki mechanic:zm.e,'drcią,guiiti,
. prze_,
Ś wa y do Wlercen
r6żne kom b ajny,
· tral·tory
naf t owych samochody l
~
trudno się' kusić o wyliczenie wszyst_
l' h
6
. 'd'
h d t d
_lC typ w meWI zlanyc
o ą prze.
'e mnsz
wywarły na wszy't
ze
mnl
"yn
,
."
kich głębolde, nieprzemijają.ce wra-żc_
nl·e.
Na.r6d radziecki - najsilniejsze 0_
.
"niwo światowego frontu po k'
-oJll, Jesz
~ze raz wykazał swą. niespożytą. siłę,
potwierdzU
praktycznie
kolosalną.
przewagę gospodarki planowej nad in
dywiduulnym zal!arnianiem zysków.

-

Byłoby rzeczą. wskazaną., ażeby

jak

Od kilku

słuchacze

dni

na,iwięcej robotników n!llSzych zwiedzi Przygotowawczeg{)
ło

Targi Poznańskie. Wycieczka taka
j('~t bowiem wielce pouczająca.
A. Kr6likiewicz
korespondent "Głosu" z PZPS
im. Stalina.

zbiel'aję.

r;

pod Apelem Pokoju. .Ja mialem do ob_
służenia terGn ul. Cieszyńskiej. Zasko
Ob. WojciechOwski powicdział kl'ót- tów, podniosŁa jej zapał i entuzjazm
czy! mnie entuzjazm, z jakim wszyscy ko, co myśli o całej ak~ji; "chyba jest do dalszej pracy.
M. S.
bez względu na ieb. stanowiska-, wiek, rzeczą jasną.. że jeżeli całe narody de
a nawet i przelwnania polityczne, wy monstrują. w ten sposób swą, wolę na_

Zakonsp.-rowana

można skorzystać.

dzając radzieckie

fabryki. Wycieczka
ZwiqzT.-; Radzieckiego podniosla
Studium powiadali się zgodnie przeciw pr6bom świadomość tow. Szewczykpwej, tJ.zpodpisy wznowienia nowej pożogi wojennej.
broHa ją w wiele silnych argumen-

"Ta,· emn,ica" stac,·i Widzew
Na stacJ',i Łódź-Widzew z,n3J'duJ'e
się łaźnia dla pracowników kolejo.
"""ch teJ'że stacJ'i oraz przcJ'eżdźaJ'"
""
~
cyrh drużyn konduJ,torsk''le h 1. parowo
zowvch.
.
Nikt jednakże nie potrafił mi ud7Jie
l'ć
bl"
.. l'
.
1
n,zych'uf
l
ormacJl,
ne dy Jest
czynna. ta łaźnia. Jest ona bow,iem za.
w;ze zamknięta i nie ma. żadnych wy
wieszck. informu.ią.cych_ kiedy z niej

zastosować w swym zakładzie pracy,
te doświadczenia, jakie zdcbyla, zwie

łaz'nia

Faktem J'est, że nawet komis.J·a le_
karska w czasie lustracji stacji, nie
mMla obeJ'rzeć łaźni, nikt nie wie.
~
driał, kto :ma do nieJ' klucz.
Stan taki nie może istnieć i odpowie d
nie władze winny niezwłocznie za.j!!Ć
się taJ·emniczą. łaźnią, na stacJ'i Lódź_
Widzew.
E. Jaeak
korespondeut "Glosu" ze stacji
Łódź-Widzew

rzucenia pokoju międzynarodowej gar
stce bamkier6w, to wojny nie może
być".

Ob. Wiśniarska rozmawiała z na.mi

Sekretarz Europejskiej
Komisji Gospodarczej
w Warszawie

WARSZAWA (PAP). - Dnia HI
nam, że to ona nas bm. przybył do Warszawy w dro
pr7.e-koullje, jak olbrzymim sukcesem dze z Moskwy sekretarz wykonaw
j~st to, że zdołano stworz~'ć potężn,v czy Europejskiej Komisji Gospodar
czej p. G. Myrdal w towarzyslwie
front pokoJ'u, który obJ'~l
cał" kul~
swego zastępcy N. P. Koktomowa.
't
'"
ziemską.. Dzięki temu zdola:my obez_
Panowie G. Myrdal i N. Koktowładnić spiskuj(ą.cych przeciw lud7.ko_ mow zostali przyjęci przez wicepre
miera H. Minca i sekretarza geneści zbrodniarzy.
ralnego ;J.VISZ ambasadora Stefana
E. Szczyrbak
Wierbłowskiego.
korespondent "Głosu" zo Studium
Dnia 17 bm. pp. G. M.Yrdal l N,
Pl'zygotowawe~ego
Koktomow odlecieli do Genewy.
dłużeJ'. Zdawało się

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. _ _ _ _ _ _ _ _...:.:..:..._.....::G::..!:L.:;;O:..;S::'-!.::R.;,A!.,!D

Kronika m. Radomska Społeczeństwo

--

•

11 12 13 -

Pożarna

Urząd Bezp. Publiczn,

"Głos Radomszczański"

Powiat. Komenda M.O
Szpital Powiatowy
35 - Komitet Powiat. PZPR
51 -- Miejski Komisariat M.O
91 -- Starostwo Powiatowe
163 - Pogotowie Ratunkowe
PCK.
27 -

~

radomszeza ńskie dokumentuje
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WAZNIEJSZE TELEFONY:
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Sztokholmr-;ki A~l Poko..iu skiero./
W~lly do ,:"szystklCh uczcIwych ludZl na ś"':lC?cle ?CZ względu na ich
przekonam a p~htyczne, pochodzenie
c.zy tez w~zname -. zmobilizował mi

lIony ludzl do walkI o utrwalenie po
koju. Kampania zbierania podpisów
pod apelem' sztokholmskim przybi~ra na terenie całego kraju charakter
pownechnej manifestacji na rzecz
Adres Redakcji i Administracji pokoju.
"Akcja zbierania podpisów
"Głosu Ratiomszczańskiego"
- powiedział Bolesław Bierut na
Radomsko, ul. ~eymonta Nr 39 IV plenarnym po~iedzeniu Komitetu
Centralnelto PZPR i Centralnei Ko,
Administracja _ tel. Nr 12. misji Kontroli Partyjnej - ni'e ma
nic wspÓlnego z mdłym rozbrajaczynna codziennie w godz, 9-16 jącym pacyfizmem a wysuwa konkretne mobilizujące i dające się zre.
alizować cele". Słowa tow. Bieruta
dobrze rozumie polska klasa pracująca - dobrze zrozumiało je r6wnież
- sp'" 'czeI1stwo radomszczańsl<ie.
W ostatnich dniach Zarząd PowiaKampania zbierania podpisów pod
towj Towarzystwa Przyjaźni Pclsko.
Radzieckiej w Radomsku przystąpił Apelem Sztokholmskim na terenie
do wymiany legitymacji członkow powiatu radomszczańskiego rozpoczE;
skich. Członkowie TPPR oddają do- ta zostala w dniu 16 maja br, W zwią
tychczasowe legitymacje a otrzymu zku z tym w dniu tym o godz. 17
ją legitymacje stał·, które ważne bę odbyła sic potę;ma manifestacja spodą w okresie czteroletnim. W. najb1iż
łeczeństwa
radomszczal1!'kiego na
szych dniach legit. wręczone zostaną ::']acu "Mef.;)ll1rgii". Z~brało ~ię blis.
kołom TPPR przy Urzędzie Skarbo,
wym ZMP, PDT, a nast~pnie kolej- ko 4.000 przedstawicieli radomszc7aó
no pozostałym kolom terenowym, skich zakładów ,pracy i in~tytucji Należy przypomnieć, że w zwi'lzku towarzyszy partyjnych - bezparty;z wydaniem nowych legitymacji, nych, młodych i starych - męż
wszyscy członkowie Towarzystwa Slcz,vzn i kobiet.
winni uzupełnić zaległe składki. Dotłumy 7. uwagą wysłucha,
tyczy to szczegÓlnie gminnych i gro. ły Zebrane
na temat walki o pomadzkich kół TPPR.
1HZ) kójprzemówipll
i maczenie apelu sztokholmf.ldego, wygłoszonych przez przedstawi,
cieli Związków Zawodowych, Ligi
Kobiet. organizacji młodziezowych
itp, Ob. Bohdanowiczowa przedstawicielka Ligi Kobiet w przemówiepielągniarki będą
nlu swym po"cikrefil ła, że kobiety r.a.
Z dYl'pozycji Ministershva Zdro. domi'zczańFkie wezmą aktywny uwia zostanie zorganizowany w Ra- 11zi81 zar6wno w akcji zbierania pod
domsku w najbliższym czasie, dwu- pi sów jak również w stałym codzien
dniowy kurs, na którym lekarze i I nym mobilizowaniu wszystkich sił
piel!')gniarki przeszkoleni zoo taną w społecznych do walki' o utrwalenie
dziedzinie chorób ocznych. Kurs ta. pokoju. Przed~tawiciel organizacji
ki zostanie zorganizowany również młodzieżo\ 'ej ZMP-owi",c Otolillski,
dla aktywu społecznego, a odbędzie 7abierając głos . \V imieniu m1osię w dniu 3 i 4 czerwca rb, w sali dzieży rad Jmszczanskiei, podkreślił
Wydziału Powiatowego w Radom- że akc.ia zbierania
podpisów spęta
sku przy ul. Kościuszki 7. Wykla- pięść atomowych polityków, wygradowcami na kursie będą lekarze U. żającą ludzkości. Masy pracujące carzędu Wojewódzkiego z Łodzi. Nau- łego
świata są dość
silne c~eby
ka na kursie całkowicie bezpłatna. podżegaczom wojennym zgotować w

wypadku, gdyby poważyli się oni tar I
gnąć na pokój taki sam los, jaki spot
kał Hitlera. Przemawiali następnie
przedstawiciel Związków Zawodo.
wych tow. Ostałowski, przewodni-

czący Powiatowego Komitetu Obroń
ców Pokoju mgr. Jerzy Wol-slti oraz
przedstawiciel kupiectwa radomszczańskiego ob. Siedlecki. Przem6.
wlenia, w których mówcy podkreś.
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II Miejska KonferenCja Partyjna
odbędzie się 20 i 21 maja

Komitet Miejski Polskiej Zjed-

li li , że społeczeństwo radomszczań bU Giętych Nr 2, wśród okrzyków na
skie godnie zadokumentuje swą nie. !'zecz pokoju, przedefilował ulicami noczonej Partii Robotniczej w
złomną wolę pokoju, przyjęte były naszego miasta.
Piotrkowie Tryb. zawiadamia
przez tysiączne rzesze obywateli raW dniu 16 maja rozpoczęto w Ra- wszystkich towarzyszy, że drudomszczańakich długo niemilknący domsku zbierani.e podpisów pod Ape

mi oklaskami.

lem Sztokholmskim. Dotychczas na
terenie miasta i powiatu blisko
10.000 obywateli zdążyło już złożyć
kiestr fabrycznych, a mianowicie swe podpisy. Akcja zbierania podorkiestry "Metalurgii" i Fabryki Me 1 pisów trwa.
Następnie uformował się pochód,
który przy dźwiękach dwóch or.

Trzeba uaktywnić Klub Racjonalizatorów
w Piotrkowskich Zakładach Drzewnych
Na odbytym kilka miesięcy
temu ogólnym zebraniu załogi
Piotrkowskich Zakładów Drzew
nych wybrany został zarząd
Klubu Racjonalizatorów. Pomimo, iż upłynęło już sporo czasu
od daty wyborów, Klub Racjonalizatorów przy Warszawsko-

ga Konferencja MiejsIm PZPR
odbędzie się w sobotę i w niedzielę dn. 20 i 21 maja br. w
sali im. Kilińskiego. Celem konferencji będzie złożenie sprawozdania ustępującego Komitetr
Miejskiego oraz wybór nowycli
miejskich władz partyjnych.

Rozwój

szl(olnicł\va

sji Usprawnień Piotrkowskich
Wierzymy, że poruszone przez
W Sulejowie
Zakładów Drzewnych i pomija nas sprawy zostaną załatwione
Istniejąca w Sulejowie śred
milczeniem pisma od niej otrxy ku zadowoleniu robotników zamywane. Dyrekcja WLZPD w kładów drzewnych. Nie wątpią nia szkoła zawodowa miała dotychczas 50 uczniów. Począw
Warszawie nie nadesłała jesz- oni, że zarówno
ich wlasny szy od nowego roku szkolnego
eze honorarium (przyobiecanego. zresztą
w
instytucji Klub Racjonalizatorów, jak i przewiduje się wzrost liczby
Racj onalizacj i
i uczącej się tu młodzieży do 150
'\VŁZPD J dla dwc'ch o,;ób, któ- wydział
przy
dyrekcji osób. W szkole uruchomia się
Łódzkich Zakładach Przemysłu re przeprowadziły dokumenta- Usprawnień
Drzewnego Nr 6 w Piotrkowie cję techniczną 30 wniosków ra- WLZPD zabiorą się wreszcie wkrótce nowe war, taty, co' pod
nie przeiawia żadnej aktyw- cjonalizatorskich w roku 1949. do pracy.
(D) l1iesi~, stopiCll przygotowania
ności.
Podkreślić należy, że
UCZ11l0W do zawodu z działu me
członkowie
klubu nie od'bywad,anicznego stolarskiego i elekI~ zebrań mimo, że kilka wnioZakładach Budowy UrzQdzeń Kotlarsko· Mechanicznych trotechnicznego.
sków racj onalizatorskich czeka
W szkole ogólnokształcacej
nfl rozpatrzenie przez klub. Zastopnia podetawowego w Sulerząd klubu nie przejawia jakiej
jowie kilkanaf.·cie dni
temu
k.olwi~l~ inic.iat~wy, co odbija
Podobnie, jak i na terenie ca tania i pisania, II stopnia i zarów- przeprowadzono radiofonizację
SIę l1IeK?rzystn~e .. na pracy f..,:- lego naszego kra i11, również na no rada zakładowa, jak również szkoły.
kł~dowe.l K.omlS,l1 Vs pra:Vl1lell. terenie Radomska~i powiatu ra 6rganizacja
partyjna
starały
NIestety. al1l ąyr~kc.la, ~11l rada domszczat1~kioego przystąpiono sie dopilnować, aby uczestnicy
Działki
zakładowa, a:11 t~z l1awet.pods~al jeszcze w ubie:;rłym roku do kllrsu pilnie uczę.szczali na wy
wO"'a ol'gamzaCJa par1Y.llla me wzmożonej waiki ze smutną kłady. Wśród zapisanvch na kurs
należy chronić przed zniszczeniem
dokładaią starań, aby klub pobu
' .
,
CY1' "'ch zna_idowało się dwóch pracowni
Jak wiadomo Zarzad Miejski przy
dzić do' zycia i jednocześnie za-I SpUSClzną czas~)\v sana. '"n J •
pewnić mu właściwe warunki -- anałf~betyzn;em: I?o akcl1 tel k6w, a mianowicie, Ryszalrd dzielił robotnikom radomszczańskich
pracy.
przystąpI,ły
rO\\'mez
radóm - Barski ~ murarz oraz kotlarz, zakładów pracy, działki robotnicze
przy ul. 16 Stycznin w pobliżu Rzeź.
Zwracając uwagę na poważne sz~zanskIe z?kła~y P~i1cy, d?k!a
Fabian Dziadkiewicz, którzy ni
Miej~kiej. Działki te został:,' przez
niedociągnięcia 'w działalności da lac. w~zelklch SIł: ~zeby wsrod z początku, ani chcieli słyszeć o robotników uprawione, zasadzone
klubu
racjonalizatorów przy z~łog) m~ hyl~ ~m Jednego czł~ nauce. Twierdzili, że na starość, różnymi warzywami niezbędnymi w
Piotrkowskich
Z ak ł a d a c h \Vteka, me unlle.lącego czytać l uczyć się nie będą. Wytłum a - prowadzeniu g spodarstwa domoweDrzewnych należy również pod pissć.
czono
jednak bezsensowność go. Ostatnio jednak pomimo, iż dział
kreślić, że wydział RacjonalIzaW ubiegłym roku \\1 Zakłada~h ich uporu, przedstaWia jqC ko- ki są ogrodzone sia.~k8: na ich teren
cji i Usprawnień dyrekcji War- Budowy Urządzetl Kotlarsko-Me rzyści, jakie osiągną, gdy zdobę dostają się kozy, świnie i krowy oko
licznych właścicieli gospodarstw 1'01
Rzawslw-Lódzkiego Zjednoczenia chanicznych, Zakład Nr. 9 w Ra dq umiejętność czytania i pisa nych.
Odpowiednie władze wir.ny
Przemysłu Drzewnego w War .. domsku znajdowało się 16 osób, nia. Słowa towarzyszy pracv ·..rydać zarzadzenia wpl'vwadzające za
szawie, nie wykazuje zaintereso które !Zaliczyć należało,
jeśqi trafiły 0'0 przekonania opornych niszczenie działek surowe sankcje.
wanin życiem Zakładowej Komi nie do całkOWitych. to do pół i przy egzaminie, który odbył Zmusiło by to właścicieli okolicznych
analfabetów. Umieli oni wpraw się przed' kilku dniami, o~azato gospodarstw 10 zwię {zenia dozoru
dzie podpi.sać S\\'e naz\\'isko na się. że nie. tylko zdali on' egza nad swą trzodą chlev:ną i zapobie.
gło by lliszczęniu
dziołęk 'rob01niliście płacy, jednak napisanie li- miń ł~pra\V~zaiący:lale ttlali go czyćh,
'.
~tu, czy też przeczytanie bodlaicelująco.
,
Mi('ha~ S<'eliga
paru wi.erszy w gazecie, nastrę
Dz,;ś, w Zakładach Urzqdzen
stały czytelnik "G10St~"
czało im poważne trudności. Dla Kotlarsko - Mechanicznych nie
mało
średniorolnych chłopów
tych pracowników zor:;raniwwa ma ani jednego pracownika, któSąd
Prócz udzielania kredytów na jednocześnie organem opiniodaw no kurs początkowej nauki czy ry by nie potrąfił czytać i pisać.
W ponad 1200 gminach całego
kraju powstają obecnie Gminn" cele produkcyjne, Gminne Kasy czym w sprawach rozdziału kredy
Ostatnio Sad Grodzki w Radom~ku za popelnione nadnżycia ukarał
Kasy Spółdzielcze. GKS-y stano- będą prowadziły zaliczkowanie w tu.
następu:i<Jce osoby z3mieszkałe na te
Zadania' ogniw
terenowych 'nterneloc;e nO§izych cZlltel~i.ól/II
wią najniższe i naj dalej wysunię akcji kontraktacyjnej, a jednoreaie miasta i powiatu radomszczall
te w teren ogniwa Banku Rolne- cześnie będą kontrolowały wyko ZSCh w zakresie organizowania
go.
nanie zobowiązań zalWartych w u- i współpracy z GKS-ami są duże
się W oliwę skiego:
Za kradzież szklan.ek ukarane zoi odpowiedzialne i z tego powinni
Zadaniem Gminnych Kas Spół mowach kontraktacyjnych itp.
stały Kazimiera i Stanisława StudTrzeba również zwrócić uwagę sobie dobrze zdawać sprawę dzia
d~iełczych jest niesienie pomocy
ni arka na 6 miesięcy więzienia i za
kredytowej bezrolnym, mało i na fakt ścisłego powiązania Gmin łacze związkOWi w terenie. PrzeTowarzyszu
Redaktorze!
WI
przedstawia
się
zUĘlełni~
źle.
płacenie opłat sądowych po 1.000 zł.
nych' Kas Spółdzielczych z gmin znaczone bowiem dla bezrolnych,
średniorolnym chłopom.
Za przetrzymywanie wyżej
mało i śr.edniorolnych
chłopów naszym mieście coraz to więceJ' Stacja CZPN sprzedaJe olIwę w kaźda.
nymi
i
gromadzkimi
ogniwami
1 wymienionych przedl'niotów ukarany
Organizowane przez oddziały
kredyty
muszą
być
obrócone
na
jest obywateli posiadających mo st9sunku 1:20, t. zn., że na 5 i- został aresztem 8 miesięcy oraz grzy
Banku Rolnego Gminne Kasy SpóJ Związku Samopomocy Chłopskiej
dzielcze powstają n-ajczęściej w o- oraz na zagadnienie umasowienia cele zatwierdzone uprzednio -przez tocykle czy też rowery. Napotyka trow benzyny przypada, tylko wną <:l.ooo zł. Zygmunt Adamczyk.
ją oni na trudności przy zao- jedna czwarta litra oliwy, ZdaZa wyłudzenie 2.500 zł. oraz róż
parciu o Spółdzielnie Oszczędno GKS-ów, czym przede wszystkim Komitet, Kredytowy, zgodnie z po patrywaniu
się W niezbędną dla rza się jednak,. ~e wyzn!'l-czone nych przedmiotów ogólnej wartości
się ZSCh, realizując za- lityką kredytową państwa.
zajmie
ściowo-Pożyczkowe i Kasy Poży
Zorganizowanie Gminnych Kas tego rodzaju pojazdów oliwę. przez CZPN m1l111'~11.m .me ,:vy- około 20,000 zł. od ob. Stanisławy
czkowe, jakie dotychczas d,ziałały sadę: "każdy członek Związku Sa
na terenie gmin Aczkolwiek na stacji benzyno- starcza ty1'!l /bardzl~J,. ze <?lnva Karoń mieszkanki gmmy Żyt110 oraz
mopomocy
Chłopskiej, członkiem Spółdzielczych
na terenie wielu gmin. Spółdziel
jest
wielkim
krokiem
naprzód na we.i, prow'adzonej przez Centra- potrzebna .Jest przecIez także do za wyłudzenie 12,000 zł. pod pretekGminnej
Kasy
Spółdzielczej".
nie i Kasy te uległy jednak zaZarząd
oddziału
gminnego
drodze
do
podniesienia
gospodatr lę Zbytu 'Produktów Naftowych sl'narowama OSI n:otocyklowych stem ożenku od Genowefy Tomaszew
sadniczej reorganizacji, Gl'~S-y
ki
rolnej.
Przyczynią się one do P rzy ul. ToruńskieJ' można na- czy rowerowych l konse.rwo,wa .skiej mieszkanki gromady Krzętów
ZSCh,
lub
wydzielony
przez
nie,.
h
'gmina Maluszyn, skazany zostal na
tworzy się bowiem w oparciu o
go Komitet Kredytowy, sprawu- dalszego ograniczenia wyzysku ka być benzynę w dowolnych iloś- nia innych C~ęSCI mec .amzmow. 2 lata więzienia, Mieczyslaw Wide~
całkowicie nową strukturę organi
je
kontrolę nad GKS-ami, jest on pitalistycznego na wsi.
ciach,
to
jedflak"
z
oliwą
sprawa
Czyżby,
więc
nie
n!1lezało
prz.eryński mieszkaniec Konina.
zacyjną,
określoną przez statut
znaczyc do wolnej sprzedazy
Gminnej Kasy Spółdzielczej.
pewną ilość 01iwy? Znany ~e~t
Gminne Kasy Spółdzielcze ma
bowiem fakt, ze w całym lUlesją wyraźne oblicze klasowe ~ są
cie nie można poza stacją benone czynnikiem pomocy i obrony
zynową kupić oliwy. Motocykliłódzkim
interesów pracujących chłopów
ści o ile w jakiś pokątny sposób
mało i średniorolnych. Dla boganie zaopatrzą się w oliwę, muMasowe szczepienia ochron
czy wiejskich i spekulantów nie
szą się bez niej obywać, naraża ne drobiu
pr:?eciw pomorowi
ma miejsca w Gminnej Kasie Spół
jąc na zniszczenie posiadane przebIegają w woj. łód'zkim po
dzielczej.
,Związek Zawodowy Prac~w.ni-I for.my. produkcyjne
budownic dzeń. i do no~ego system~ obli motocykle i rowery.
myślnie.
W szczepieniach poGminna Kasa Spółdzielcza pow kow BUGDwlanych, docema,p}c tWie l zapoznano Slę z zasada czama pracy l płacy, Olx"Vlązek
Andrzej Krawczyk
magają po raz pierwszy gromastanie w co trzecię,i gminie. Jak znaClt'n;e wprowadzenia nowych mi nowych metod obliczania za ten z nich spada, wobec
czego
'(Adres znany Redakcji)
dzcy przodownicy weterynaryj ..
ogromne znaczenie dla rozwoju metod pracy we wszystkich bu robi<ów. W interesu jących i ży ich realne zarobki znacznie się
ni. Do chwili obecne i zaszczewsi ma ten fakt, nie trudno zrozu oowlach. opracował nowe normy wych d'yskusjach robotnicy bu-I podniosą.
piono już około 200 tys. 3ztuk
świąteczne
mieć. Dzięki sieci GKS-ów zosta pracy, co przyniesie podniesienie dowlani wykazali pełne zadowo
Nowe formy pracy w budow
drobiu,
zaś w na jbliiszym czanie masom chłopskim. w znacz- ~arobkó\V r()b?tniczy~h i pozw~ lenie z nowyc}l . przepisów,. nichvie przyczynią się niewątpli
w .,Jedynce"
sie przeszczepi ~ię jeszcze pół
nie szerszym, niż dotą~ zakresie, tJ na 7.n~rmahzowame
premII norm. Szczegolme. zadowole~l wie do dalszego wzrostu wydaj
okresie letnim referaty 50 miliona sztuk, czyli trzykrotnie
udostępnione korzystanie z kre- za w~lda l~ą pracę. N.owe normy z !l.owych nor~ byh czł.onkoWle ności naszych rob01ników bu.
cjalne
w zakładach pracy przy więcej, niż w roku ubiegłym.
dytów, przy czym jednocześnie prod,llk,cYJne unormUjij płace ro trolek murarsl<lch. gd~z doty~h dowlanych oraz do szybsze~o
stąpiły
do organizowania t. zw.
uproszczone będzie samo załatwia botn!lww budowlanych, we wszys .:zas ze swych zarobkow mUSIe
.,..
'
' _
nie formalności. związanych z uzy tkich
przed'siębiorstwach
bu li oplacać również robotników, wYK~nama poszcze~ol.nyc? bu .,wczasów śWiątecznych". Miano
Ofi:łoszenia drobne
skaniem pożyczki.
dowlanych, a nie miały one do- zajętych przy transportowanłiu dOi1.'h, co przyc~yn~ Się do szyb wicie w niedziele i dnie świąte
Samopomocowa instytucja, ja- tychrzas jednolitej siatki płac. na budowę cegieł i wapna. Obec szego wykonanIa Planu 6-;let- czne •organizowane Sq wspólne
ZGINĘŁA karta likwi- .
wycieczki pracowników, d? róż
ką są GKS-y, odegra niewąt>pliwie Z tego wzgJędu
występował) nie, stosownie d'o nowych zarzą niego.
(H)
dacyj na na motor na
nych malowniczych zakątkow na
wielką rolę w toczącej się na te- różnice plac międlY
robotnika
nazw.
Mielczarek T.
zam. w Meszczach. Zna
renie wsi walce klasowej. Znik- mi, pracującymi na tym samym
l
'S
szego kraju. Ostatnio "wczasy
leziony dokument pro.
•
,
, ..
świąteczne" zorganizowano w
nie na wsi zjawis1m, że biedni stanowisku, w różnych
przed
sze
bardzo
zwróc1ć
W
hucie
szh.ła
"Kara"
od
sprawa
lokomobili
nie
została
Fabryce
Mebli
Giętych
Nr
1
w
Ra
chłopi zadłużają się na lichwiar- siębiorstwach budowlanych.
jak najpl'ędzej, za co wy
ski procent u bogaczy; spekula~1W istniel·"c.vch na terenie dwóch lat znajduje się bezuży- rozwiązana mimo kilkakrotnych domsku. W dniu wczora jszym
nagrodzę.
93
ci i lichwiarze przestaną czerpać
'I
teczna, zdolna po małym remon interwencji władz l1aszego Za- około 40 pracowników tych za
zyski z pożyczek przeonówko- Piotrkowa
przed,siębiorstwach de do dalszej 'pracy, lokomobi- kładu.
kładów udało się samochodem fa
ZGl)"BIONO zaświadcze
wych . Potrzebujący bowiem po- budowlanych,jak: Przedsiębior la. W roku 1948 po zail1stalonie rejestracji wojsko
W okresi.e k~edy Państwo na- brycznym do Złotego Potoku,
mocy mało i średniorolni chłopi stwo Budownictwa Przem,ysło waniu nO\\Tej lokomobili Dy- ~ze naętawIa SIę !1~ gospodarkę leżącego obok Koniecpola. Wywej wydane przez Za~
będą mog~i otrzymać pieniądze \Vego Nr. 22. Państwowe Przed rekcja zakładu zgłosiła Piotr- Jak naJos~czędn~~.1szą, ,?enna ~la cieczki takie organizowane
rząd lVIiejski w Sulejo
bę
w~e, Janikowski Feliks.
ze swojej Kasy - Kasy, ~t6rą sa siębinrs1wo Budowlane
Nr. 9 kowskim Zjednoczonym Zakła- ~zyna stOI bezuż)rtecz!lIe, a me- dą przez całe lato.
95
mi organizu.ją i którą saffil .zarzą- oraz Komunalne
Przedsiębior dom
Szklarskim wymienioną, Jeden zakład lokomobIlę tę przy .
dzają.
stwo Remon10wo _ Budowlane i lokomobilę do upłynnIenia. Był jąłby z podziękowaniem. Naj- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . : . . . . - - - - - Gmine Kasy Spółdzielcze - to Budowlane Przedsiębiorstwo Po czas, że pewna firma chciała Ją wyższy czas, by sprawa lokomor6wnomierne docieranie pomocy wiatow€ - odbyły się n'iedawno zakupić, lecz zakład nie mając bili została załatwiona.
sprzedaży
skierował
B. Charliński
kredytowej na wieś, to uniemożli 'ebr1'nia, z udziałem ',,:szystkich prawa
Korespondent "Głosu"
wienie kumoterstwa przy rozdzia iobotni!\Ow, Na zebramach tych ewentualnego nabywcę do Zjed\ rO~QwueohniajQi.
z huty .. Kara"
le kredytów.
• aokl:-lrlnie- zanalizowano
nowe noczenia. Do chwilI <Jbecnej

Wymiana legitymacJ'i TPPR

i

W

nie ma, już analfabetów

I

robotnicze

WRadomsku lekarze
przeszkoleni

im

Gminne Kasy Spó'dzie cze-pomocą kredytową
dla

i

Gro _zki karze

Jak

zaopatrzyć

do motocykli i rowerów

Ochronne szczepienie

Piotrkowscy robotnicy budowlani są zadowoleni

drobiu w woj..

z nowych norm produkcyjnych
:v

Wczasy

w

Kto zalatw tA spraw.

CZYTAJCIE

sportu
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TRAGICZNA SYTUACJA S7lKOŁ
SRlIDNICH W ŁODZI.
~OIln.iclJwo średnie w Łodzi (ZnaLa,])ło mę, na skutek iMyzysU i rzuborenia ludności w sytuaoji bez wyj-

ścia.

WiE;llu uC!Zlniów bywa od·s ylall1ych do domu przez dYJrektorów,
ktÓDZY w żaden s.posób nie mogą
wyegzekwo"",ać opłat za naukę. W
gimnarz,j,a ch !l:ódrzkioh, !lll1a'jd't1i.ią<.:ych
się w w.iększ'Jści w rę~aeh prywatnych - liIlość uczniów nie prrlekrama 50 wrz;gJędn:ie 60 osób.
Sy·tuaoja materio8Jlna nauczyciel
stwa przedstaw.iJa się jeszcze bar'<Wiej ItragiCZlIJlie. Miast dwunastu
!p~IliSji
rocz.nje - 11JaIUCIlyciele zaledwie otIDzymują cztery, dl() sześciu
pens,ji, wypłacanych rotami w wysokości od 5 do 10 złotych.
Ostatnio powstał P1'ojek>t likwidacji, wz,ględnie komasacji szkół
średnkh, by zapewnie choć części
nauezycielstwa amośne wall"Wlki bytu, Gdyby , prod~t komasacji doszedł do skutku wielu nauCllycie.
li z.na11azło by się po prostu na brukJU
("KurieT Łódl21ki").

PRZYGODA MAJSTRA
FA"'RYCZNEGO.

ZATARG W CEG~CH
W cegielniach łódzkich od lti1ku
dni trwa rza,talI"g na tle obIJJiilki płac,
:Gastosowanej przez przedsiębiorców.
Zwolana w dniu WCZOI1a:j~ konferencja w IiIl5Pektoracie Bracy nie
dała żadnego rerzulta,tu.
CHRABĄSZCZE ATAKUJĄ

Pilia

POWIAT
ci

n...

uTELUN' SKI
u

lIra1 uąszczy,
'

l

'

-

>:tora nawiern:ie ominęła rówruerź wOij€IWództwa łoorzkiego. NaJ.is:iib.1iiej występują chrabąszcze w PQlWieCJie w.ieluńskim, gd~ie
całe wsie ogołocone rz.ostały z liści,
co prrzynJiosło rolniotwu niepowew.
wooe szkody.
ga

duiła ostaJtnio POffioxrze -

EGO
ŁODZKl
"_: któ .od

dłu'
G arze t y łód"li"-'ie, . re
. zs,zego cllaoo donosiqy o ,,1Ja.l11.ówieruach
:nządowych dla przemysłu łód'lkiego", stwie\l'dzadą rz. nierzmier:n.ym ża-I
~em, ~e ,,na skutek. kryzysu.i braku
srodk~w - nz.ąd rue ,?o,czym w tym
roku zadnyoh mmówlen u lPrrz:emysłowców łódrzJkic:h. - Jest tQ cios
nic', J wały" - pisze "Kurier Łó<lz-ki".

Na ulicy Łąkowej, nr. 14 (Wstał
ROZRUCHY W WIĘZIENIU
!pobtty przez :nnerzlI1a.nych osobnik6w
nnajster fabryczny Robert Leffler.
W RAWICZU
który we własnej obronie oddal kH-1 W więzieniu w Rawiczu - w czaka strzałów z rewolwe.ru do na- sie ostatniej niedzieli i poniedziałku
p 3stników.
doszło do gwałtownych
rozruchów.

TEATRY

TEATR "PINOKIO"
PA~STWOWY
(ul. Nawrot 27)
fEA'l'I{ POWSZECHNY
Godz. 8 i 15 wg. zamówień dla
(ul. Obrońców Stalingradu 21)
szkół widowiska zamknięte pt. "No(tel. 150-36)
Godz. 19,15 "Niemcy" L. KlllCZ- wa szata króla".
kowskiego.
TEATR .,ARLEKIN"
Ostatnie dni!
(ul. Piotrkowska 152)
Godz. 17,15 widowisko pt. "Złota
PAŃ'STWOWY
TEATR IM. STEFANA JARACZA rybka"_
(ul. Jaracza 27)
TEATR KOMEDII MUZYC:lNEJ
Dziś, o godz. 19,15 komedia M. Ba
"LUTN1A"
łuckiego pt. .,Dom otwarty".
(ul. Piotrkowska 243)
Godz. 19.15 "Królowa przedmieścia".
PAŃST\IUWY 'l'EATR NOWY
ul. Oaszvńskiego 34, tel. 181,34
TEATR "OSA"
Godz. 19,15 "Brygacj8 s2ólifierza
Traugutta 1, tcl. 212-70
Karhana".
, Teatr nie czynny.

dla młodzieży (Stalina l)
Tajgi"
godz. 16, 18, 20
BAł.TYK (Na.rutowicza 20)
.. Hrabia Montc-Christo" II se:; ia
godz. 16, 18,30, 21
ADRIA "Pieśń

BAJ KA

(r'ral1ciszl{ańska

31)

"Droga do sławy"
godz, Ui, 20
GDY N lA (Daszyńs!dego 2) "Program
aktualności krajowych i zagranicznych Nr 20"
godz. 15, 16. 1'1, 18, 19, 20, 21
F:q.~L - dla młodzieży (l.eglOnó"\ 2)
"Świat się śmieje"

godz. 16, 18, 20
MUZA (Pabianicka 1'18)
"Dom na Pustkowiu"
godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska (j't)
,.Dni Filmu Czechosłowackiego"
"Dziś o wpół do jedenastej"
godz. 17 19. 21
Pl-:

·· I'\\I I '~"JF.

'7;','"'Hl'l sldego 76)

"Pan Habatin odchodzi"
godz. 18, 20
iWH I I'l'NIK (Kiliilsklego 178)
"Grzeszoicv bez winy"
godz. 18. 20
ROMA (Rzgowska 84)
"Hrabia Monte-Christo"
seria
godz. 18, 20

Program na piąt.ek, 19 maja 1950 r.
12,04 Dziennik. 12,::10 (.1,) ~ odc.
opow. D. Gałaja pt. "Jak Marciniak
st1Jł się wyzy:::.ldwaczem" .. 13,30 KOll
cert 14.20 (Ł) MU:lyka populal'!1a,
14,55"Mówią. książki".
15,10 "Zakład" słuch. dla szl,ół popoł. 15,30
Aud. dla świ~tlic dziecięcych. 16.00
Dziennik 16.30 (Ł) O wcaasach lec::
rticzych. 16,40 (Ł) W aud. 'l'PPR
"Pianista-wirtuoz S. GileIs". 17,00
Koncert dla ;:n·zodown. pracy. 17,45
"Historia literatury polskiej". 18,15
(Ł) "Polskie piE 'ni masowe".
:'8,40
Ws.:echnica. 19,00 Koncert s~/-mioll.
20.00 Dziennik. 20.40 Melodie w wyk.
orko MasqueTaders (pł.). 20.55 Kone.
orko taneczno 21,30 RepoTtaż z meczu tenis. o puchn Davisa Izrael Polska. 21.45 "Braterstwo" ,- opow.
22.00 "Szpilki". 22,18 (Ł) PO[.'lldanka pt. "Na s~hkach wielkiego od'
krywcy. 22,30 (Ł) Koncert ż:.czeń.
22.50
(Ł)
Przyjemnie spędzamy
czas wolny od pracy. 23,00 O;5t,!1.tnie
,,~i:ldomości. 23,15 "Impromptu.: fol'te.nianowe Schubecta".

REKORD (Rzgowska 2)
"Pieśń Abaja"
godz. 18, 20
~'J'y LOWY (Kilińskiego 123)
"Zakochani są sami na świecie"
godz. 17,30, 20
Ś W I T (Batucj( i Rynek 2)
,.Wesoły sublokator"
godz. 18, 20
r.Ą ("[{y (Sienkiewicza 40)
"Koncert Beethovena"
godz. 16, 18, 20
1'];.( 'ZA (Piotl'":owska 108)
"Cz:lrodziejski kryształ"
godz. 16.30, 18.30, 20,30
\V I S!'.A (Daszyńskiego 1)
.,Dni Filmu Czechosłowackiego"
"Dziś o wpół do .iedę-nastej"
godz. 16.30, 18,30, 20,30
(l:-::--: :!\ i{Z (P"óchni lla 16)
..Ni eodrodna córka"
godz. 15,30, 18, 20,30
Wtl( ",\()ŚĆ II~apló r .."wskiego 16) "Trzy spotkania" (film w natural
ny ch kr,lorach)
godz. 16, 18 20
ZACHĘTA

(Zgierska 26)

"Strój galowy"
godz. 18, 20
W liczbie odznaczonych nagro
stalinowską utworów z dziedziny literatury pięknej zasług u
je na uwagę zbiór wierszy Euge
niusza Dołmatowskiego pt. "Slo
wo o dniu jutrzejszym". Jest to
ksią:tka o bliskiej przyszłości, o
komunistycznym jutrze, do któ'
rego dążą niezachwianie ludzie
radzieccy_ Już dziś, w epoce sto
pniowego przecho(lzenia od socjalizmu do komunizmu, mOŹlla
w ZSRR zauważyć zaczątki nowego, komunistycznego
życia.
Utrwalenie w poetyckich obrazach obecne.j rzeczywistości i doj
rzewających w niej
elementów
przyszłości
komunistycznej, to
szczytne zadanie (11a poety radzieckiego_ Ale .jednocześnie jest
to zadanie bardzo trudne. Sprostać mu może
jedynie poeta,
który odznacza się poczuciem lego, co nowe, który pot.rafi odróż
nić elementy zasadnicze od dru
gorzędnych i mniej
waŹllych
i
który stosuje w swej twórczości
metodę
realizmu socjalistycznego. Te właśnie cechy posiada w
wysokim stopniu Dołmatowsld.
Eugeniusz Dołmatowski
na Ie
ży do pokolenia poetów radzieckich,
których młodość zbiegła
się z początkiem pierwszej pIę
ciolatki. Poeta staje przed czytelnikiem. iako uczestnik dziedą

I

a z eccy

popisowym pięściarzy ra
go turmeJU
bokserskIego dzieckich którzy na 7 walk wygra
rozgrywanego przy
udziale
6.
'
'
.
....
11 6, w tym 2 przez nokauty.
pan'stw w W arszaWle.
z OKaZJI JU. , .
PZB db ł'
.
Z naszych plęSClarzy punkty zdob 'le
I. uszu
o y o SIę z zapowie byli: Woźniak w_ o.. Krawczyk,
dZianych 14 walk tylko 12, gdyż;
Szymura i Drapała. Ten ostatni spra
dwóch zawodników węgierskich:
wił największą niespodziankę noBednai w wadze muszei i Siposci w
kautując w drugim starciu Rumuwadze średniej nie zostało do puszna Boghita.
czonych
do walk przez lekarza.
Po czwartym dniu turnieju w pun
Przeciwnicy ich Woźniak (Polska)
ktacji
drużynowcJ' prowadzi ZSRR
i Silczew (ZSRR)
punkty zdobyli
_ 16 pkt., przed Polską. - 14 pkt.,
walkowerami. Wczorajszy dzień był
Węgrami - 8 płd., Rumunią 5
pkt., Szwecją - 4 pkt. i Finlandią
Nas; korespondenci piszq...
- 4 pkt.
A oto wyniki wczorajszych walk:
Koło
w wadze muszej: Woźniak (Pol-

B
rawo,

Sportowe

"Ogniwo 132"1

K. pr~y
oło Sp~r~ow.e "Ogniwo" Nr 132
MIejskIch Zakładach Komu-

ska) zdobył
punkty walkowerem
wskutek niedopuszczenia do walki
Wegra Bcdnai.
W wadze kogucieJ' Chanub,szwiIi
(ZSRR)
l
ł S
., k'
wypun ~towa
oczewms 'lego (Polska), mając zdecydowaną prze
wagę W drugiej i. trzeciej rundzie. W
,drugiej walce Dtiva (Finlandia) zwy
ciężył Svedberg'a (Szwecja)_
W wadze piórkowej Farkas (Węgry) pokoll,llł Finta (Rumunia.).

"
ł
...
mkacyJnych , rl. ocemaJac
a k'
cJę acznv
,. .
.'.:
SCI mJasta. ze WSIą powzIęło sobIe Z<l.
cel zorgamzowanie Ludowego Zespołu Sportowego. Po uprzednim poro'
zumieniu się z radą zakładową p05ta
nowiono wyjechać do wsi Zadzim po
..... S'
dz d h:t' . to "
k'·
V,Ja. le~a. '. o
oreJ
JUZ e Ipa
MZK WYJezdzałll.
W dniu 7 maja br. wraz z ekipą
MZK wyjechała także grupa sportow
ców. Po Upr.ledl:im porozmnieniu się
z tamtejszym Kołem ZMP, zorg-anizo
wano zebranie młodzieży, na !,tórym
to został powołany Zarząd Ludowego
Zespołu Sportowego. Jako pierwszy
sprzęt sportowy LZS Zadzim otrzymał stół ping-pongowy od MZK oraz
komplet do tego stołu
W dniu 14 maja br. liczna grupa
sportowców z Koła Sportowego "Ogni
wo" Nr 132, wraz z sekcją kolarską
klubu oraz sekcją. motorową. ponownie
odV{ied-Z'iła Zadzim. w celu populalt"Y
zncji sportu na wsi. W dniu tym Za
dzjm przeżywał naprawdę dzień spo!'
tu. Drużyna siatkówki MZK zmierzy
ta się z drużyną Zadzimia dają.c obraz
dobrej gry. Następnie rozegrano wyścig kolarski na dystansie, 12 km., w
którym brali udział kolarze LZS, miej
scowej ludnośei oraz kolarze ZKS Drużyna
"Ogniwo". DYl'ekcja MZK ufundowała nagrody dla każdego
pierwszego
kolarza tychże zespołów.
,' 1\

Po
rowa

w tenisie

Józef Hebda
składa

wqprzedzi'i nos o dwa punktq

I

NlE BĘDZIE ZAMÓWIEŃ RZĄ
DOWYCH DLA PRZIDMYSLU -

Wielokrotny reprezentant Polski

•

•

~:artym d?i.u międ~ynar~dO-1 dniem

Co pisała proso łódzko w dniu 19 mojo 1930 r.

Nr 137

ł; , J :''WIJ'':I II 'ił'~';.'''' t:'Ulilł.lII'

C
w
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•

:Zsz
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•
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Unia mistrzem
w szczypiorniaku

pięściarzy

radzieckich biorqcych
.w turnieju iubileuszowy,m PZB

kolarskim sekcja moto
.,Ogniwo" zazna.iomiła
miejscową. ludność z tajnikami jazdy
na motorach, dając próbkę dobrej
jazdy terenowej. W akcji tej brało
udział 70 s.portowców ZKS "Ogniwo".
piątek, w hali Włókniarza na
Jako całość akc.ię należy uważać ta
Widzewie, rozegl'any zostanie
udaną, godną naśladownictwa dla in
międzynarodowy turniej w tenisie sto
nych kół sportowych.
Należy podkreślić wydajną. pomoc łowym z udziałem reprezentacji Pra
w organizowaniu całości imprezy o- gi, Warszawy i Łodzi. Będzie to imraz Ludowego Zespołu Sportowego, preza, jakiej Łódź jeszcze nie ogląda
rady zakładowej i dYl'ekcji MZK, a.
szczególnie tow. dyr. Wróblewskie- ła. Reprezentacja Pragi posiada tytuł mistrza świata, w barwach jej wy
go Lucjana.
stąpią tacy gracze, jak wielokr'otllY
mistrz świata Vana, wicemistrz świa
ta Tereba, Wyhno,,,sky, Andreavis,
mistrzyni Czechosłowacji Krejtzova
Ról Sportowych!
ZKS

W

grać będq

dnia 19 bm. o godz.
16, w małej sali konferencyjnej
ORZZ, przy ul. Trahgutta 18, od
będzie się z inicjatywy
działów
sportowych "Głosu Robotniczego"
i "Expressu Ilustrowanego" pierw
sze ogólne zebranie korespondentów kół sportowych z terenu Ło'
dzi i województwa łódzkiego.

udział

Włókniarza

i wicemistrzyni Czechosłowacji Ce P ')va.
W re!Hezentacji Warszawy grać
będą: były mistrz Polski Gaj, mistrz
Warszawy Kugler l, Kugler II, Syp'
niewski oraz wicemistrzyni Polski
Orłowska_
Jest zupełnie zrozumiałe, że w
kim towarzystwie, Łódź musi wyst!j,-

ta-I

pić w najsilniejszynl swym składzie,
a więc zmobilizowano wszystkich wir
tuozów celuloidowej piłeczki i miniAturowych rakietek, aby honor robot,
niczej Łodzi był godnie
broniony.
'V barwach naszego miasta grać więc
będą:
mistrz Łodzi Kryg'ier, wicemistrz Kl'zysik, trzecia ra,kietka Lodzi GrzeIczyk, Supeł, Guzik, Wysto'jl,
oraz mistrzyni Łodzi Hajdrychówna.
Gry odbywać' się będą.: w konkuren

cji

męskiej

w 5 setach, w konkurencji

zaś kobiecej w 3 setach. Przy czym

ruaka

żeń&kiego wygląda

rozgrywki w konkurencji męskiej od
bywać się będą. sYlltemem pucharo- Unia
6
wym, natomiast kobiety grać będą Zl\'iązkm,icc
6
każda z każdą.
Spójnia
6
Początek tego ciekawie zapowiada, tKS-Włók.
6
jącego się turnieju wyznaczono na
godzinę 18.
Mistrz {,odzi posiaua
bramek. Jedyny punkt

, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ UZ) skał

la budowy nowego społeczer.
stwa, traktujący wydarzenia epo
ki i sprawy narodu. jako swe
własne sprawy. W konkretnych
realistycznych obrazach
odtwa
rza on po mistrzowsku ledwo u
chwytne cechy epoki, obca mu

jest abstrakcyjna retoryka, a każ
da myśl owiana jest lirycznym
ciepłem szczerości i przekonania.
W wielu wierszach z cyklu pt.
,,0
dniu jliltrzejszym" poeta
zwraca się do s;v,7ej córeczki Na
taszy
Opowiada jej o dniach
młodosci ojczyzny i o tym, jaki
będzie kraj w warunkach komunizmu, kiedy ludziom słanie sil)
obca chciwość. zawiść, zazdrośc
i złość - siostrzyce niesprl1.wicdliwości; mówi, że komunizm bu

dowano w zaciekłych walkach
milionów ludzi, którzy poświęcili
swe siły, a nawet życie dla teg(l
szlachetnego celu.
Do najlepszych wierszy Doimatowskiego
zaliczyć
należy
"Bezpłatny chleb"_ Rzeczywiścic,

przyszłości chleb bedzie be7.płatn". "jak niebp, jak rzeki .....
Ale czy można zapommec, 'Że
właśnie z powodu chleba kułacy

w

mordowali komunistów z oddzia
tów aprowizacyjnych, że faszyś
ci zasypywali pszenicą usta mor
dowanych
pionierów
radziec,
kich? O tym właśnie opowiada
poeta,
przypominajClc ludziom
jutra, jak wielldm kosztem wy
walczono
"bezpłatny
chleb".
Wiersz "Nasza sila", mający

jąc

formę kołysanki,
napisany
stał nie po to, by kołysać do

w zawodat:h ze

11:1
9:3
3:9
1:11

40:13

33:20
-12:29

3:28

dobry .tosunek
ŁKS-Wl~kniarz
Spójnią,

renus\)

zosnu

by na jego dźwięk
dyplomaci zza o
ceanu, których złowieszcze, ludo
bójcze plany pokrzyżowało zgłę
bienie tajemnicy energii atomowej przez Związek Radziecki_
Nic też dziwnego, że wiersz ten,
w którym autor mowi o stosowaniu energii atomowej w ZSRR
w celach pokOjowych, zyskał dl.!
żą popularność wśród prostych
ludzi Ameryki.
Ukazał się 3D w "DaUy Worker" obok wiersza pt. "Sąd", w
którym poeta pisze o przyszłym
procesie podżegaczy wojennych,
postawionych za swe zbrodnie
pod sąd.
Na uwagę zasługuje wzruszają
cy wiersz "Ewa Jolanta" o dziew
czynie polskiej. Wiersz ten powstał w czasie wo~ny i zamieszcza
l1y był po raz pierwszy w ;z;biOl'
ku "Wiersze z daleka", 'lawierającym szereg utworów na temat
przyjaźni między narodem polskimi i radzieckim.
"Słowo o dniu jutrzejszym", to
nowe świadectwo wielkiego ła
lentu Dołmatowskiego,
talentu
a,rtystYOI:nego a zarazem · publicy
styczneg'o, głęboko tkwiącego k6
rzeniami w bogatej glebie socJalistycznej rzcczywist9ści.

-,

następIlje:

jak

1:1.

dzieci, lecz
zadrżeli

żeńskim

Zawody o mistrzostwo szczypiorniaka
żeńl'kiego z03taly w dniu wczorajstym
zakończone, Tyhlł mi trza zdohyła dru
żyn8 Unii przed Związkowcem, Spójni,
i ŁKS-Włókniarzem. ŁKS-Wł6klliarz
d'wukrotnie stawił się do mistrzo~tw.
następnie zaś od.lall'ał zwyci~stwa wa1kowerem.
Unia zdobyła tytuł mi ,trza Lodzi za
służenie, lecz w dniu wczorajszym malo brakowało, aby Zwiąkowiec nie wy
gl'al z Unią, a wówczas musiało
doj~ł
do trzeciego decydującego meczu mię
dzy tymi zespołami. Rewanżowy meM
tych Idrużyn zakończył się wynikiem
remisowym 5:5 (do przerwy 3 :21 dla
Unii. Związko\\ iec dwukrotnie pL'Owadzit lecz nie starczyło mu juz sił na
utrzYlllanie zwycięstwa do końca Z3\\'Odów. Bramki dla Unii zdnbyły: Zakrzcwska - 3 oraz Kaczmarczyk - 2,
natomiast dla Związkowca punkty uzy!k,
ły: Janicka - 2, Głaiewska, Grusz/'z:'i
ska i Lukasik po 1. Zawody prowadził
wzorowo ob. Zaj~czkowski.
Spójnia IV) grała walkowerem z LKS:"
WłóJuliarzem 5 :0.
Ostateczna tabela mistrzostw szczypior

hy

wirtuozi celulOidowej piłeczki

Uwaga, korespondenci
w piątek,

pod Apelem Pokoiu

W wadze lekkiej Mulin (ZSRR), hę
dą.cy przynajmniej o klasę lepszyP'l
zawodnikiem, pokonał zdecydowanie
Laitinena (Finlandia), mają.c go d\vu
krotnie na deskach. W drugiej walce
Miednow (ZSRR) znokautował r trze
ciej rundzie Sadowskiego (Polska).
W wadze półśredniej Suzerbakow
(ZSRR) znokautował w drugiej nmdzie Martona (Węg:ry), a Krawczyk
(Polska) wypunktował Tiljandera
(Finlandia).
W wadze średniej dobrze u na,s zna
ny Papp (Węgry) znokautował w dlll
giej rundzie Tita (Rumunia), a Silczew (ZSRR) zdobył punkty walkowerem,
wskutek
iliedopuszczenia
przez lekarza do walki Węgra Siposd.
W wadze półciężkiej odbyły się
trzy spotkania. W pierwszym z nieh
Szymura (Polska), po nieciekawej
walce.
wypunktował
Stiepanowa
(ZSRR), dalej Storm (Szwecja) zwy
ciężył na punkty Ciobataru (Rumunia)
Jegorow (ZSRR) pokonał na
punkty Ojanena (Finlandia)_
W wadze ciężkiej Drapała (PoIs.ka)
Pokój, Pokój, Pokój to hasło
znokautował w drugiej runnzie BogApelu Sztokholmskiego, to głos .mihita (Rumunia).
W dniu dzisiejszym nastą.pi zakoń lionów ludzi całego świata_
Jaz całego serca daję swój podpis
czenie turnieju_ Dzisiejsze walki rozpoczną się przed południem o godzi- w tej dziejowej sprawie, jak również
potępiam zbrodniczą działalność pod~
nie 10-tej.
żegaczy wojennych,
którzy usiłuj,
doprowadzić świat do nowej
pożogi
i zbrodni.
Łódź, 16 maja 1950 r.
Bebda
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