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Ruch współzQwodniciwa pracy ogarniajqcy cały
naród przyspf.eszy 'realizację planu dobrobytu

Prze",óf!l1Jienie 'ow. GOftl4ł'h'-lI'leslowl(Jf na pierUJ~<F.e ł !!Ioro-:
ózie hrojoue; qórn'hóUl- przodownihóUJ pr~cq
,

Towarzysze I obywatele górnicy!
Ile szybsz~m, aniżeli byłob.y to możliwe w. wa to Jedyna realna droga do osiągnięcia tego
Narada, na którą zebraliśmy się dzisiaj, na runkach ustroju kapitalistycznego, bowIem celu.
rada pr7.0downików przemysłu węglowego, I po pierwsze - przez unarodowienie przemyDążenie do zwiększenia wydajności pracy i
jest wydarzeniem, które nie miało dotychczas I siu uwolniliśmy się od "ksploatacjl kapita.łu obniżenia kosztów produkcji przewijać się bę
miejsca w ruchu robotniczym w Polsce. W zagra~ic:r.ne~o, który wywoził za gr?nicę to, dzi~ stale jak nić czerwona w gospodarczej
d:lwnej przedWOjennej Polsce zbieraliśmy się. co dzIś idZIe na potrzeby kraju, po drugie polItyce rządu ludowego.
aby radzić jak walczyć z wyzyskiem obcego mamy możność przeznaczyć na potrzeby kraju
Wrogowie nasi usiłują niekiedy wmawiać
ł rodzimel~o kapitału, aby bronić się przed te sumy, które wywłaszcz"nł kapitallści i ob robotnikom, że rząd ludowy uprawia na tym
bezrobociem, aby zapobiec zamykaniu zakła- szarnłcy zużywalt dawniej Da luksusowy ł hu odcinku taką samą politykę, jaką uprawiają
dów pracy, narady na wzór dzisiejszej były taszczy tryb życia.
kapitaliści.
wówczas nie do pomyślenia. Obradować na
Dążąc do podnieSienia stopy życiowej mas
W istocie kapitaliści stosują wszelkie środ
temat podniesienia produkcji i obniżenia jej pracujących do oparcia siły Polski na moc- ki, aby zmusić robotników, do jak najbardziej
kosztów mogą tylko robotnicy będący wspóJ nych fundamentach, rząd wypracował trzy- intensywnej pracy i aby w ten sposób osiąg- ,
gospodarzami swych warsztatów pracy, bę- letni plan gospodarczy. Na Jego realizację po nąć jak najniższe koszty produkcji. My rów j
dqcy współgospodarzami państwa, Dopiero trzeba ogromnych środków finansowych l ma nież pragniemy podnieść wydajność pracy i '
po 3 latach bytu państwowego narady takie terlałowych. Srodkl te wytworzyć I wypraco- obniżyć koszty produkcjI. Jakaż więc Istnieje
dojrzały przede wszystkim w szeregach gór- wać musi cały n;tród, Niezbędne jest w tym różnica w tej sprawie między nami a kapih
ników,
celu podniesienie wydajności pracy we wszy listamI?
Dzisiejszy ruch współzawodnictwa pracy stltich gałęziach gospodarld narodowej. Jest n
(Dalszy ciąg na stronie 2-ej)
mógł wyrość tylko na bazie wzmocnionej sta
bi1izacji politycznej w kraju I na bazie lep
szej sytuacji gospodarczej, ruch wspMzawodnictwa pracy, kiełkujący od dawna wśród
górników doszedł do takiego stopn!;" rozwoju,
że wydał z siebie Jako dojrzały owoc dzisiej-

I
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sa

szą
naradę. Narada ta ma podsumować do- Olbrzym~e
tych czasowe doświadczenia i rezultaty współzawodnictwa pracy i zanalizować dotychczaW
S')we osiągnięcia w dziedzinie wysokiej
d ajno Ś ci pracy.
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Warunki, które zrodziły
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u
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Na OSiągniętej już bazie praktycznych do
świadczeń, wyprowadzicie wnioski organiza
cyjne i ustalicie zasady, które winny watvrić i przyspieszyć rozwinięcie ruchu współzawodnictwa pracy w przemyśle górniczym,
objąć nim naj szersze masy górnicze, Na ten
temat będziecie mówić przede wszystkim wy,
jako iniCjatorzy i organizatorzy tego ruchu.
Lecz narada ta posiada i drugą stronę, po
siada wymowę społeczno - polityczną, wykra
cza daleko poza ramy przemysłu górniczego
i poza szeregi górników i na ten temat ja
chciałbym powiedzieć kilka słów.

Współzawodnictwo pracy zrodzić się mogló tylko w warunkach nowego ustroju społecznego. Twórcami nowego ustroju społeczne
gG w P~list:e, ustroju demokracji lUdowej, są
ludowe z klasą robotniczą na czele,
Ustrój na.s. jest lepszy I wyższy od ustroju
kapitalistycznego. Jedną z jego zasadniczych
'" Je d ną z cech, które odróżniają go
w ł asnoscl,
zasadniczo od us~roju kapitalistycznego, jest
systematyczne polepszanie warunko'w z'ycio-

mu,.

wych wszystkiCh ludzi pracv, Jest stała tencl.encja rozwojowa w kierunku podnoszenia
dobrobytu całeg,; narodu. Jest to możliwe
dzięki planowej gospodarce i znlesieDiu eks9loatacji człowieka przez czło\\ieka.

W~iSlott naszeGO
astroiu
l>

Nasz ustrój w przeciwieństwie do ustroju
kap,italistycznego nie może rodzić wojen, kry
zysow gospodarczYCh, nadprodukcji towarów.
n ' e może stwarzać bezrobocia, biedy. Jeśli d7isiaj warunki życiowe ludzi pracy, przy nowym ustroJ'u społecznym nie odpowiadaJ'ą
wymogom dostatniego i kulturalnego życia
a nawet odbiegaJ'ą J'eszczL od poziomu przedwojennego, to należy pamiętać o pukcie wyjśCla, o poziomie ekonomicznym kraju, jaki
zastała władza ludowa I od którego rozpoczę•
ł a swoJą
pracę, By m i eć prawdziwy obraz
zmian na lepsze w położeniu klasy robotniczej i mas ludowych, jakie zaszły za okres
istnienia władzy ludowej w Polsce, należy
przyrównać stan obecny do stanu jaki przejmowaliśmy jeszcze w okresie wojny. Wyż-

szość nasz. ego u,stroju polega m,iędzy, in, nymi

t
db d
k
d
na ym, ze mozemy o u owac raJ 1 po nosić voziom życiowy narodu w tempie o wie

rzesze Łodz ~ an odprowadziły na cmeniarz radogoski trzynastu iJoległych
walce z okupan!em członków GW8"dli Ludowej i ,.Promienistych" l al

W dniu wczora]'szym ' cala Lódt wyległa na
ulice. Wzdłuż olbrzymiej trasy kilkunastu kilometró~ - od Domu Prop.a!!a'ndy. PP~ poprzez PIOtrkowską, NowomIejską I Zglerską
aż do Cmentarza Bohaterów na Radogoszczu
- chodniki zapełnione wielo tysiącznymi rzeszami mieszkańców, którzy w tym dniu żegnali uro-:zyście najlepszych synów Polski, tych
którzy. w. ciemn.ą noc . okupacji niemieckiej
porwalI SIę na ;utIerowsklego potwora, by walczyć o wolność, by w walce umrzeć naJ'piękniejszą śmiercią Polak, a.
O wc~elmych, gOdzrnac,h, ranny~h w. bo,:znych ulIcach PIOtrkowskIe] ustawIają SIę poczty sztandarowe, delegacje, oddziały Wojska
Polskiego i Milicj.l, związki polityczne i organizacj,e młodzieżowe. W Domu Propagandy
przed trumnami ostatnią wartę pełnią członkowie Komitetu Łódzkiego Polskiej Partii Robotniczej, generalicja i towarzysze broni poległych bohaterów. Przy dżwiękach marsza żałobnego towarzysze wynoszą trumny na ramionach, by .złożyć je na udekorowanych narodowymi , flagami samochodach. Za trumnami
us~awi?-ją się rodziny poległych, władze partYJne I poczty sztandarowe. Po-;hód rusza powoli, Na czele kroczy długa kolumna delegacji z ,wieńc,ami, i, kwiatam. i. Poc,hód jest 01brzymI. NaJmrueJ 50 tysIęcy osob kroczy w
kondukcie. Gdy czoło znajduj~ się już przy
pla~u WOlnOŚ':I t~umny doplero wtedy ruszaJą z przed domu załoby.

na ramiona trumny, Pochyla się las sztanda- stały wykute w ostatniej śmIertelne
w ce
k .
rów,' orkiestra 'wojskowa gra tragiczny w z wrogiem hitlerowskIm i z rea CJą ••
s~ej, bolesnej wymowie marsz żałobny ChoZWM Prom;enlstym"
,
pIna,
Z " k'
h dz'
t b
Na tryburię wchodzi tow, poseł Wł. Bień~il generale arzyc Im wc o . l ,na, ry unę
kowski, by imienięm Komitetu Centralnego i<aplta,n Helena Jaworska, ~tóra ll~lenIem trzy
Polskiej Partii Robotniczej pożegnać poleg- stutyslęczn.eJ rzeszy członkDw ~~{!ąZI~U "':al~1
ły'.:h w boju.
~łO~y'Ch ::.gna hPoległy~h, ty Ósł i '~ r~tm~~~~i
W imieniu KC PPR
~~~ z~': w~~f J:;~e~h~ wyr
p ę
ą
•
y.
•
"Komitet Centralny
roen. Moc"ar
zenna
SWOIch '!wardzFst6w
" Polskiej Partii
d ł Roboth ł"
<;.
liio
r.
niezej,
pIerwszaz' a a as
Na trybunie sta,l'e generał Moczar, pierwlk' tej
h'tlpartii, k'ktora "d'
I o
wa I z l erows Im naJez zcą egna po eg- szy dowódca Gwardii Ludowej w okręgu
łych towarzyszy. Ci, którzy leżą oto przed na łódzkim, Ze łzami w o~zach z wzruszeniem
mi w prostych, drewnianych trumnach, byli chwytającym za gardło, mówi generał Moczar
pierwszymi, którzy posłuchali rozkazu partii i o swych podkomendnych, których śmiertelne
poszli w nierówny bój z hitlerowską potęgą, szczątki spo{:zną za chwilę na radogoskim
Poszli walczyć o to, by Pols!<:a znów była cmentarzu, obok spalonych w Radogoszczu
wolna, niepodlegIa, by w tej Polsce nie było męcze'nników.
ucisku człowieka przez człowieka, by 'pano. _ Ci młodzi towarzysze poszli w bójwała w niei spra";iedliwość społeczna,
mówi generał Moczar _ poszli w bój nierówWypełnili swój najświętszy obowiązek ny po to, by już nigdy na polskiej ziemi nie
wobec Ojczyzny i wobec Narodu.
rozlegały się j,ęki katowanych i palonych, w
W imieniu Komitetu Centralnego Polskiej krematoriach, by już nigdy niemiecki but nie
Partii Robotniczej wraz z bohaterską Łodzią, deptał ziemi polskiej; by już nigdy' nie było
wraz z całym narodem polskim nad prochami słychać na naszych polach, _w naszych lasach,
poległych składam naj głębszy hołd - kończy na naszych ulicach przeklętych niemieckich
swe przemówienie tow, poseł Bieńkowski.
krzyków'. "Haende hoch! Alle rausl" By Pol,
Pożegnanie od bratniej PPS
ska była wolna i sz,:zęśliwa na wiekI.
N t'
t b
h d .
d
Slubujemy wam - koń~y generał Moczar
as ępme na ry unę wc o Zl przewo - _ polegli nasi towarzysze, że cel, za który
niezący Miejskiej Rady Narodowej tow, An- oddaliście waS7e życie jeo;t naszym celem, że
drzejak, który imieniem Polskiej Partii Soć
Clllentarz!
będz~e~y walczy dalej, ~)ez, ~rzerwy, ?ez. wy•••
cjalistycznej żegna poległych w walce o wol- tchmema o Polskę, o JakIej marzylIŚCIe w
Na chodnikach obnażają się głowy niezli- ność towaI2'yszy.
godzinę waszej śmierci, o Polskę wielką l
czonych tłumów, żegnających w milczeniu bożegna żołnierzy-bohater6w
'sprawiedliwą, o Polskę sprawiedliwości spo'
haterskich synów nanego miasta, którzy zgiłe~znej
nęli w walce z hitleIowskim naJ'eźdźcą..
Jako trzeci wstępuje na trybunę generał
"G' ł M
l t'
t b
t
Zarzycki, który żegna poległych w imieniu
enera
oczar sa u uje z ry uny rumny
Na o:mentarzu radogoskim, tam, gdzie leży Wojska Polskiego,
poległych. Orkiestra znów gra marsza żałobtrzy tysiące ciał spalonych przez faszystów
_ Pięć lat temu _ mówi generał Zarzyr.- nego Chopina, Towarzysze broni znoszą trum·
hitlerowskich - męczenników Radogoszcza ki, _ w naj ciemniejszą noc naszej historii, ci ny Koczalsldego, Przybyszewskiego, Marii
wykopano nową, świeżą mogiłę, ocze:mjąca nasi towarzysze, których doczesne szczątki Wedman, Szymańskieqo, Stępnia, Maciejewna czarne proste, zołnierskie trumny Koczal- żegnamy dzisiaj -wyszli w boj,
,s
k i e g o ,'
Krogulca, Witulskiego, Dominiaka,
Wielką trze- S
skiego, Szymańskiego i towarzyszy. M
ja
, odwagę, by ze starym Coltem .anigorskiego,
Krzyżaniaka, Marciniaka, i Libaibyło
miec
k d
godzina za godziną .. Tłumy zaległy chodniki
' d
'
sla a o otwartej mogiły, Rozlegaj,ą się salwy
i okoliczne pola. Wszyscy zamarli w oczekiwa rus~ac o boju z hit!erowską potęgą. Byli to honorowe, Słychać płacz spazmatyczny człon.
nl'u. "
pro ci robotnicy, prosci synowie ludu, którzy ków rodzin poległych Po~hylaJ'ą Sl'ę czerwone
nie znali żołnierskiego rzemiosła, którzy do'
A potem z dala. z wiatrem dobiegają piero w walce hartowali swe serca i ramiona, sztandary, owinięte krepą, sztandary organidżwięki marsza żałobnego i ukazuje się po- którzy dopiero podczas bojów uczyli się, że zacji partyjnych, Związku Uczestników Walk
woli czoło pochodu. Setki wieńców, przybra- walka wyzwoleńcza ' jest nierozłącznie zwią- o Wolność i Demokrację, sztandar uczestninych szarfamI' ' n,'ekon' czący si,.... las czerwo - zana z walką klasową, że wolność nasza jest ków walk rewolucyJ'nych, weteranów walki
nych sztandarów. Pochód kroczy w milczeniu związana nierozłą-::znie oz władzą mas ludo- robotniczej o lepsze jutro.
I powadze.
wych. Ci pierwsi nasi bohaterowie kładli nieOstatnia defilada nrzed mo~Uą
Po~zty sztandarowe ustawiają się w alei ,5miertelne podwaliny pod nowe Wojsko Pol_ A potem nad usypaną mogiłą rośnIe
cmentarnej, Oddziały Woj,ska i Milicji two- 51ge, pod to Wojsko. które nie tylko strzeże (j'łbrzymi stos żywego kwiecia, sztandary rozrzą czworobok , pośrodku którego wicbrleje granło ll8S%ego paJistwa, nie tylko str.zeże po- ~ją ostatnIą defiladę. A potem znów
otwarta olbrzymia mogiła.
!'ZI\dttI ~ewnętrznego, ale jest przede wszy- nłekOAczące , się tłumy mieszkańców naszego
Wreszcie zaj'eżdżaJ'ą samochody.. Towarzy- stMm "~"""'lniejszv.n gwarantem, oniekunem
i'" d
6ź h
-~.
1'"
....
~ as...
o p nyc godzin wieczorowych de.
sze broni. f/enerałowie, członkowie Komitetu słratnnłem l obrońcą wielkich praw ludo- fil~J~., }lad mogiłą bohaterskich członków
ł LÓdzkiego Polskiej Partii Robotn!<:zlti bioIa ,~.w ludu pra:ujl\cego, pr~ k!óre _ł G~ Llldow.M~omienistych.
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{!I~' robotnic7.ej I calelro 8POłt~CZ"lll!1t\Vll. Ahy nip lechnieznym nasu'go

Rożnic!! . ;iest zasadnicza!

Kapitalistom produkt, wytworzony pracą
Klasy l'obotnic~ej $łuży tylko jako środek do

,pc!!l!la:!;ani... pry vatneJro kapitału. Gdyby mo-

ma b3'!O osiagtląć najwyż~ze zyski np. z produkcJi trucizny, to kaJlitllli~ci produJmwaJiby
truciznę· Człowięk 1 8Jlot~cr;eń!!two obchod!ł łeh t,'lko tyle o Ile jest orlbJorcą, ich to 'Wa!'ó~' I tródłl'm pomndania ich bog:tctwa..
Ka.pitalista dąb do obnlżt'ł\ia kosztów pro.
dukcjł nie dlat ..go, :\b~' konsumentowi dostaJ'-

C!!Yć to'Var po tańsze.) cenif', lec,. dlatego, ah)'
na t~'m towarzp .lak naJwięceJ zarobić.
Kapltali~ci w:vclsk::t,ią z kla~:v rohotnIC1.C.i
;Jak naJwiększą wydi!·.inoś(·, )PC7. wysokość pł:tc
!'ohotnkz:;vch ut.r7,~·m.\I.ią zawsze mniej więcej
'U Jednakowym poziomie.

Nie pracujemy na fllbrykalltów

Przy wiekszej wydajno~ci pracy robotnika
kapitalista obniżrt nawl't .i~go zal'ObE'k. jeśli
!la rynku pracy znajduje się w systemie krtpi
!:9.li3tycznym, nigdy nie idzie równomiernie
;;:e wzrostem sily nabywczej spoleczeń.stwa.
lIta,d też wynikajir krYI1lYllY ,ospodarcze.
Wzrost w~-dajMści pracy ł obniźenie kO$z
Mw produkcji w warunk::lch usf.roju kapitalis
tyeznegó Służy tylko Interesom kapitalistów,
pOlepszenia położenia klasy robotniczej
i narodu, przeciwnie, im szybciej następuje
t
t i .
. k
lm wtę szą masę towarów zdolny
'ez wzros
Jei!t.l':·o,dukować przemysł kapitalislyczny tym
gl"ęJ;!1U~JSZ1.l'Są kl'~'S~' 'gospodarcze. ' DL'ATEGO KLASA ROBOTNICZA MIAŁA GŁEBOSĄ RACJĘ· KIEDY BRONIŁA SIĘ W

me

przf'mY'.~b.l i3tni'!jq
wielkie możIlwo.§ci podnipsieni(l
prorlukcii I
polepf"zeni(l waTl1nków życiowych klasy rotwln/czej. Gdy w waszt" sIady w~I·d.pią d·.!:ipsiątki

dwie' trzeciE' rl'zedwo jpnnej wydalnOSCl. Wis.
m'y. Ż., ~abl\nkowa gospodarka l1lemieck i e~(}
nkllpacl'lta zdewilstowaJa 'nasze kopalnie. .reM
lo qI6W'l1<t przyczyną ,;padku wydajnosc:i pro\lośf pra~'y. Wra.z ze wzrO!łtem wylla.ino,,"ci pra i setki robo,tników. możpmy spokoj11ie- pat.rzel' r.y w górrilrtwie, lerz hyna jmn/ej nie jedyną
t . b I'
w oc?v ws~yslkim trudnościom. klóre sloja i wv·ląrzną. Rozwiązanie tel "prawy leżv na
r~' w?:ras lU' ~(7,I(' w llaszych warunkllch siła pf7ed .nami. może-my rozwiqzar palące rl7'iś Je. płi!~~c'l.vżnie swiadomego włąc'1:eJ11/1 się w ruch
[ na~ywc7,II, poprzez spadek cen IlIt IIktdek szcze zagadnipni(J plac robotnic7Ych,
'wspólzawodniotwd pracy. SZEROKI flUCH
7, WJ ęks7.enia ilości towaru.
Najważniej.~7ym jf>.5t zwiększenie wyrlnb)'- WSPOLZA WODNJCTW A PRACY WE WSZy·
PQlltyka
cia węgla. Węgiel je.~l podstawq całego ł. cia STKTCH GAf:,ĘZIACH
PRZEMYSŁU MOŻ·E
gns-pod~[czego. Ohniżenie koszt6
jeg
• • MIEC MIEJSCE WOWCZAS, KIEDY ZROZU
V'hdzimy więc, 'lP re/e noszej produkc'Ji i ' .
. . ' .
w . . o Ny. MIENIE
PRA'vII DZIWYCH CEl.OW l KO·
lele prodllkcji kapitalistycznej, jak l".ź cele dobYCia. poz.wala ZmnlE'ls.7YC koszty prndl1k~Jl RZ YŚC TEGO RUCHU OGARNfF CAŁĄ l<LA
J :,lwtki ?wię/(szenia wydajności p,rrcy i ,1';111'
wszystkich lTIl1l'rh gałęzl pr7emy'llu. WP,q lf'1 SĘ ROBOTNICZĄ.
u'nif/ I{{)~.zlów produkcji w na~zym ~I~troju jf'st głównym artykllŁpm nas7.e~o pk, portu il
, .
i 1\' u~lrf)ju kapila]jstyczl1ym .~a 7aMldnif'?'O w'Uosl nasze.go PJ"Sportll 8lannwi warunek (10'
Wzrlst zarobko. robotniczych
.różne.
•
krycia nanych deficytów a'fHowiz4cyjnych.
Droga, którą wytyczydp wy i którą w;,kat'!1
N«,qUl pnlilylm gospodarcza i nasze rlqŻ~iI1i(l jal, leż 7JCI'kupipnio lagranicq rrie-zbędnYf'h ma· j<\ WS7.yscy przodownicy pracy w l11.llych gałę.
służą in/prpsom Judll prClcujqcPgo.
szyn i innego spl7.ęl·u .
ziach pl'z!"mysł·u wym-aga od rnbot:ni.kÓw dóPodstil\Vowym waTlulkiem zdobycia .irod·
lo
datkowego wysiłku, lecz PROWADZf DO NAków na realizację planu trzyletniego jesl wy·
UCn. kt6ry Ol;trnia r.ały kraj
TYCHMIASTOWEGO
POWIĘKSZENIA ZAprzed7enie wzrostu wydaj1ności pracy wsio'
Wy, pr7.odujący w pracy górnicy, Wy!.:". ROB[(ÓW TYCH, KTORZY NIĄ KROCZA,.
sunku do WZCMtu realnej p,łacy zarobkowej. za liście, że zwiększający /;ię z mie.siąca na GWARANTUJE TERM/NOWĄ REALlZACJĘ
Całkowita odhudowa i rozbudowa naszej eko mie-~iąc plan produkcji przemysłu górniclego NASZYCH PLANOW GOSPOnARCZYCH, Unomiki. stworzy warunki na wydatlle podnie- można nie tylko calk<Jwicie wykonać, ale mo· MOŻL/W/A SYSTEMATYCZNE ZWTBKSZAsienie \Stopy życiowej mas pracujących. Oboi· ina go wybitnie przewyższać. Jeśli na1.1czvrie N},P DOCRODU NARODOWEGO I OSIĄG·
żenie koszlów produkcji przez WZTCJ<st wydu1' pracowllć swoją metodą lysiące innych górni. NJ<ĘCIE DOBROBYTU ORAZ OPARCIE NA.
no,ści pracy winno więc być naczeln ym dąie· ków, waszych w"półtowan~yszy pIa.cy, jeśli w SZ:El SUWERENNOŚCi PAŃSTWOWEJ N-A
niem nie tylko odpOWiedzialnych kie!owni· rewltacle dzisiejszej narady rU!Lh wspól-lawo. NA.1TRWALSZ'r·CH PODSTAWACH.
ków politycznych i go.spoclClrczych, ale Iflk .sa· dnictwa pracy ogarnie szelokie rze,ze gó:-ni·
DLATEGO Z PRA WDZ/W A
lłADOSCI.Ą
mo (',ałpj- klasy Tobr:Jtnicu-j . Droga do l~go f.P.' cze - to rozwiązany 7,o.~ta, nie polqcy dl"iś je- WITAMY PIERWSZĄ NARADĘ PRZODUJĄ·
lu prowndzi pr-zez zorganizowanie masow,~go szcze pr.obIe.m poddągnjęcia wydajności P;f/' CYCH
GÓRNlKÓW PI?ZEMYSŁU WEGLO·
rurhu wspó/zmvodni('/wa ['mlcy.
cy w górnictwie do pO'I.iomu pTz ...dwojeIlnego . WEGO l WIERZ YMY, ŻE NARADA. TA PRZY·
W interesach samych robotników, intere· Nie stawiamy p.tted górntkatni udań niereal· CZYNI SIĘ WYB.1TNJE DO WZROSTU iW·
sach naszego państwa ludowego leży aby ruch nych, n.iemożliwych do wykonani1\. W ~o·kll CElU W$POŁZAWODNlCTWA PRACY W
len objął wszystkich górników i całq klf1sę 1918 średnie. dzienne wyrlohyr:ie wegla wyno. PRZEMY$LE GORNlCZY."'1. ŻE STANIE SIE
robolnic'I.ą. Wy. przodownicy pra cy, daliście siło około 1.800 kq. na robobni.ka. Qhecme o' ZALĄ(;K/Bf'vl
ROZWOJOWy'M
NOW'fCH.
niezbite dowody. że nClw et przy obecnym ~fa- siągnęliśmy o'l;:oło 1-200 '1;;,9., ~ 'l.a'tym dopłPro FORM. PRACY CAŁEJ KLASY ROBOTN1CZPJ.
, ;
wię(~e.j kon!lumow:\i, na l /lżY więce.j pl'oduk,,·
wać.
A produkować więcej można p.I,zetll!
wszYII~klm WÓWCZK5. II'd~ zwiększa się wydaj

lasza

gospodarcza

R

DAw-11t' '30.·tą rocznicę §mle-"-cl

eji ludowej. eelem naszej produkc.ti nie Jest
wzbogacenie jednostek, lecz podnoszenie doIn:obytu całego 3połeczeństwa. Dążymy do po
KRAKÓW PAP. 130 lal minęło od śmierci
1.\<1ęks2;enła produkcji aby społeczeństwo MO/l'!o wi~ce,j konsumować. W warunkach na- 'v ielkiego P!')la~~, bojownika o wolność narorlow, o wyzwolenie IlIdu polskiego - Tadeu·
SE~rO ustroju ni,dy nIe mote się ~rodzie nad
qZ/l. KościuS7ld. Kraków. a wraz z nim cala
prt)dukcja, gdyż wraz ze WZl'ol'ltem nas~' to Polska. śwj~cił t~ rocznicę .• W przeddzień lIrn·
waro, ej, wzra~ta.ć będzie ~ił~ n" bywcza kła czy~lego obchoriu 7apłonęły 'Znicze n~ rynku
krakowckim. w miejscu, na którym wielki de·
rno',.;rał ił składał swa historyczną przysiegę.
Około godziny 10·lej rynek zapełniły szczel
nie wielotysięczne tłumy. Ponad głowami ze'

.~."..

Wielkie uro czystości w Krakowie z

Wygrane

w codziennym konkursie "Głosu'

W

pocztowy za 1

złoty.

udziałem władz państwowych

brany(.h wznosił się tran5p~renty z napili!!'
mi: ;,Zołni en: polskl pod szl and arem Tadeusz/\
Kościuszki wkroczył do Be rlina", "Niech żyj~
przyjaźń wolnych naTl'ldów 5łowial1skich"
"Kokiuszka - Lelewel - Wilryński - ojca·
. d emo!'l. racll
."
....
N' h zv
. J' p l"'Adno •
Wie
po Is k'
"IPl • .. lec
lity front rohotnir:'7Y". Na tryhunip. ustawionej
11 8tÓp wil'żv raŁtlszow'ej pon portretem Ta·
dellS71\ Ko~ciu<zki 7ai~li rni~.isce.: wicernini~ter
ohrony n~rndowpi. za5tępca nilczelnp.go do-

wódrv W.P. do "praw po1.·"·\,(.h gen. :l?Vl
Mariąn Spychaleki, pl'l",dsta'widele władz na.
c7plnych zblokowilnvrh partii pal1tycznvd!.
po~eł KJi<'ll...o z KC PPlt, poseŁ Cwik z CK AJ

PS-

p" i inni. Po 7'1Qai1"l111l
" . . uroczystości .orz.ez
wO,lewnde dr. ~aSemkll;!,nr~iI a~os zabrał. gen.
·Spychalskl. klon W płnffilennym przemowie·
mu scharakteryzował "",.t.";' M"'(,7.~lni!<;~ 1!I
~ukmilni'e.

debacie nad sprawą hpowołania
"Komitetu
Tymczasowego"
..
d t
h t
.

..
ska '55.
.
'C: WY OTł.K (P Pl. Po c;-ter0!40dZlllnel
. ros' on . Ił.
. (Jeba~le ni'cl wniosJ..."jf'U1 arnervkanskJm w ~pra-l
Ob . D"browski
... . p
z y les 'b zg oszeme
.
k
.
" . .
Ili,Ę VI' na5zej redakcji _ Łódi, Piotrkows1.a 1'5 wie ,,'0!Dltelu ly~~zasowego
posta~owlOno
III pi,;tro, w godzinach od 16-ej do l8.ej wie. utworzyc POd}"OlDISJE' dla opracowama konC'Zorem.

~zyte1nicy zamiejscowi! Nie l1a~syłajcie ku
p~nów w kopertach. Wystarczy nakleić kupon
na kartoniku w formacie nOl'malnej po~?tów
l!.i, l!ąpisać czyt~lnie adres l'edakcji "Głosu"
- Łódź. Piotrkowska 86 i nakleić znaczek

<'

ni

Wczoraj \vieczorem w lokalu redakcjI " Gło
Łódź, Piotrkowska 86, - l'ozlosowan;,
zestala kolejlla premia naszego konkursu co.
dzienJlegQ z dll1a l? pfcdzlerni 1.:" '1 ą47 r.

au" -

\\~grał
ob, Dąb::W~~i ;~~~~taw, llraCo ..... mk I
Urz~u Pocztowego nr, 2 w Łodzi - Karolew'

";''':

TadeuszaKo' elu

::;:J~;~:;~;,;;;.;~;~;~;;NacZelnrka

.

"

premlow

nk
Nie trzeba trro.· adzić kllkudziesJ~ciu kuponew ~
WYSTARCZY WVCIĄC NASZ KUPO N PREMIOWY zamieszczony obok
tlełnić czytelnie i przesłać -to Rerlakcii n aszej!o pisma w ci,,~" trl,ech dni. .
Już w czwartek dowiemy się kto wyg rat WIECZNE PIORO.
Jutro zamieścimy I(llPON NA SERW IS PORCELA"IOWY DO S~IADAlil.

J

O" Z

krl't.nyc propoz,\,C]l,
o .yczącyr u worZI'nla 15 pań~tw, w tPo.! 1ir.Zhlf' Z'\'iązek Radzlec:k1 1
kOnl!tPtll tymr.z~soweqo. W .s~ad podko· Czechosłowacia. Przed!łłnvicJ ..le Związku h.
kl"
l
t
l t r s \'aw
misJI •. na
orel ('ze f' s an;'l mln s. e
p ... d1:iecklego i CZf'rhosłnWilcjł 'ZłQżyli O!w!i!t!cze
7ag r amcznvch Lu,,"senbllrga Bacb , mlalo wel<;c
ni", że ni.. hętlą Imt1i udziału w pracach ~.

.

słowackich

Wyroki na kolaboracjonistów

PRAGA PAP. TryhunaI Narodowy ~.v Brali' l winny~n spisku przeciW. ko be~pie-::zeń~twu Pa?
slilwi .. ska7ał na 20 lat więzienia Karola Sido s Iwa l zdrady ~ta:nu, orzekająC ]ednoczesme
. ..
konfiskatę jego majątku .
ra, byłego posła qlllsltnqow~kt!"!lO l'zadu slo·
. .
.
. '
.,...
Sidor sadzony hyl ZAocznie. Ukrywa Się on
warkle90 przy 'Vat ykallle. Trybunał uznał go pl invdoporlo bnie we Wło~zech.
Trybllnal

skazał

iednocześnie

Martina So·
parlamE"nhl ;;:10
'vac~jego lVi 5 lat więzienia, Karola Nederly
b, łegt!-. kierownika wydziału prilsowego przy
1 ządzie słowackim ntl. 6 lat więzit>nia onz Pa·
wła Opustila
jednego 1: hyłych dowód ~ ów
"gwardii blinkowskiej". (ss·owców słowac·
kich) - na 8 lat wię'lienia.

koła byłego

przewodniczącego

KINO

"POLONIA"

Piolrkow~ka

łoniDnpi

PQdkjrni~jt.

Na posieozeniu komitet u polity"'znego ?a·
brał m. in. 9ł05 delegat polski dyrektor 'Ilaae·
usz Zebrowski.
Delegat polski złożył przed qł{)sowam e!!1
oświ~dczenip. źe Polska nie bęri7ie mogła b-tać
"działu w głosowaniu i w jlr'lcach podkom!~ tł, gdyż nie może ona ropierać akcji zm!erzają,cej do pogwałcenia karty ONZ.
Mówra podkreśli], i;p komitet tymtzili!.!}\Y'Y
byłhy henvolnym narzędziem w rękach ledneto mocarsIwa lu" grupy państw. ~two!'Ze
nie, go doprowadzi jedynie !lo zwiększenia l!~.
pięcia . l utrudl1i współpracę międzynarodową.

6'1

Pocz. seansów w dni powszednie: 17.19,21.,
Pocz. seansów w niedz. i święta: 15, 17, 19, ~.

DZIŚ PRE .uElł.A

JAMES MASON I Al

I

Tono

w il!łe1~!t'lją<:ym tI1'amaci~ miłosnym nowej angIelskiej produkcji

OD/ETA

-l~~MtiJ ł:l.ME &ATA!

·' W..l&.~IAWA SMOLNA 1~J.

-'

Si

Rety~e!':

•

ma aslo

eOMPTON BllNNEl!

Produkcja: lU'Vel'side

SłUdtM

London Sydney Bo,X

l!1lsty bezpł·a.tn@ ł

~'d2ial biel'Ze tO!\d.'Yliska "rh-:!estra SymfomczM
~kS1t!oa.til.c:j~;

Film Po!-.ski

passe-partout ważne ctl~warllru, ~ pail1ixisrnlk.a.

GLOS

H

Iro~~~c~I~~!~~wa Premie
,,6LOSU PIOTRKOWSł<łf"(iO"

war w

t

3

S,tr.

PJOTRKOWil'l

•

I

I

ul. Legionów t6,. I. p:
WYł1ik,j pl'zepr@'wad~onego przez Fun- t) czne przekraczanie na/kreślonego platelefon 13-97
dusz Aprowizacyjny _kupu !bo'ża na za- nu.
Administracja czynna od g<Jclz. 8 - sadach wiązania (premiowanie art~kuNa podstawie przeprowadzonego ob.1u-ej bez przerwy obiadowej, w soboty lami przemysłowymi) przynoszą s-yste ma siew\1 i przeciętnej \\-~TdajnQści, Fundusz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ed goclz. 8 - 13-ej.
. Reclaktor prz;ljmuje codziennie od
godz. l:łS - 1S-ej.
.
. .
. hte ~kow-e r.M'!'kejl "Gł~ Piotr-

Apru\\lzac jny zesta wit bilan& zbożowy
i reguluje zbieranie produkoji rolniczej,
ustalając plan ogólno - krajowy. Plan ten
rozbiJamy jest na \\ ojewództwa I ~gl~.i
na p~wiaty, a lam -- na pr)waln' i spól

~

cu plan zakupu zboża w ramach Akcji
wiązanej - wykonany zostal w 110 1)'"0
w lipcu - w 115 proc., \V sierpniu 92 proc. i we wrześuiu - w 121 proc .
Tytułem premii rozprowadzono :ol tyrr.
czasie \"śród roJnikó\ -, klórz.' sprzedali
zhoże Pall"t\\'u - węgla - 2b5 ts ton
cementu - 16 lYE-· ton, tekstyili - za
470. ~jJn. zł., s~ór~ - 140 ton I pas?
trescl\\'ych - 6.500 ton.
N~ okres najb1iższ~ ch m1esi'icy prze!.
nacwno na premio\\-anie akcji wLtzaGej
[Q~, lon skóry, za 1 miliard zło:-:ch te.k5tylll, 100 tys. t~n \\:ęgla (na pazdzlerm~).
Na cement brak Jest zapolrzebO\\'ama.
ze względu na kończący się sezon bud:wlany.
W zakresie towarów tekstylnych \"y1)
pO\\' 3nO pe\\ ne a ortymenty speCjalnie
dill \\'si, z. uwzględnieniem potrzeb okr~
~u zimowego. Premie tekstylne obejmą
znaczną ilość \\"ełny, \\'} robów pół weł
nianych. malerialó\\- ubrania'",) ch flaneli, drelichu itp .

fllWr.kóW .. T-ry•. -

Muzeum Le' nlltlna w PoroD-ln-le dZ~~~:n~~~~a~I:~~:P~; ciągu

l(ewslde~"

w Komunaln~t Kasi.e ~z.
w PiotrkoW'i(! nr. 425.

W Zakopanem w sal! Miejskiej R-a(/y milel \\'ykOrJClWCZ-Y, składaj ący ~ię przepod pw~wodnic- ważnie z obywateli miejscowych oraz
lwem wojewody krako\\', kiego dr. Pa- kom isję p'ropaga nd0\\ ą· I (lslę,pnie dyr .
senkiewkza posiedzenie, poświę<:one pra Szkoły Przemysłu Drzewneg'o mjr. Róg
oOOm pr.zygQtowawr zym do u r<l<CZ ystośc; i złoży! ~pra\vozdanie z dokonanyc'h już i
otwarcia MlJz~l1m Lenina \V Poroninie bęoi)<:ych w toku prac.
.
w dniu 7 li610pi:lda rb. MU7.eum to mieś·
Według ll,lalonego planu, pien\~zy z
cić się hędzie \V domu zami~zkiwanytn lrzech zamieszkiwanych przez Lenina [}O
prz~z Lenina w latach poprzedzających koi pozostatby \\' ~{a'nie \V iakim się 'maj
wybuch pienv~zej wojny świąto\\'ej na dO\\'al, gdv b~d przez n1eg-0 zajmO\\'any.
rozdroiu ~zos, wiodący<:h do Zak()pane- Uslawione lam są oryginalne przedmio,
go i Bukowiny.
ly używane przez Lenina. Dwa (jalsze po
Komi-lE'towi organrzui~cemu uroczy- koje prZeznaczone zostaną na Muzeum.
stość prz~worll1iczvł dr. Pa6enkie vicz. VI u61a\\'ione tam zo:;la'f1ą gablGty, które
zebraniu wzięli udział czkmko\\'ie komi- za\\ierać beda materiał I11Llzealno-architełu, prz<edslawiciele mjn~~er.st\Va Kul- \ ·ialI1V. W,;!oliioOHo h(lmisje d{) urządzenia
tury i Sztuki. urzęd1u wojewódzkiego. sla wnelJ:za d(,~ której wsz~di między Innymi
roshva n()\\-oiaJ'skiego oraz miejsco\\'ego dyr~ Muzeum Tatrzari.:;kiego Jl.tI1UH ZbD
~,!~uńst\\'a. Na zeora'111t1 wybrano ko lowsld.
_________
Narodow~.i, odbyło się

Komu willa'.!" 'em'tł
.tłe.l'.li€ciz.ii:ilł~k.

20 października Jo949' roku.
.~~ Jam I(,a:fił-eg<6.

Wailliej8ze 10J.lo_y

.

10-49 Urzą,d 8ez-pieczeństwa I?ltb1i~~
~- 14 PO'Wi's towa Komenda M. 0.

Pm-41 Mdejski KOlll.1isarla,t M. ®.
10·i" _

"tl'a.Ż p<')żarna

S-poł~a

td -1::s {!}bezpieczalnia

Szpital ~'W. Trójc.v
. . Pogotowie lekarskie: nocn~ tufony:
'łIt - t 3 od 2 t - 7 ra no. W niedzjel~ i świt

It-"P

ta

dyżur dzienny

w szpitalu

Św. Trójcy.

KIN A
".B(1ł;f1}k" film Imer~'KHn~ki
Pi~~ci\l zuch6w" Poc~'ttek w dni po
wszed11;e i śwW:.a. o god~. 16. 18 i 2f) . .

Nino

".t...

Rino .,Polooia": 00

dziś wspanr!lły

P't. ,,50al"; którego

~rt..,.wy

t'r~~dą

KRONIKA FIL"OW A

Hhri
jes·t

uk~;i;e "i~ n~ naszych ~tir,Hl"lh ory~:i!lalny film (1 w~rlo~ri cp-nnego dokumentu fil"
1;'1,)\V~2(l. pL .. Konik morski ", będą.cy ilu<:lrac,ią
no b~dań naukowych przeprIJw3d zonych przez
~Jj'r:lie~c biologa francllskiego Pauileve, J..-{TSr)'
go (lfi~ro\Val Insty1utIJwi Filrll0\Vemu.

Wkrótce

~gr Twka międ7ty dwoma klubami ~po,r
~'"'Ymi. oraz rozwijająca !"łę na t~m tle
in·tryga miłosna.

l'~ćąt€k .seansów;

,2"od-z. 17,30

j

19,30.

Dyiury aptekI
rJzM, dviufU.j·.e al1'\.t.e'k.
•

•

~lac Tr~'bunalskt.

ł"

e

..

WitanQwski4>.O'O \
,

~"'"

Wpłaty

*

..

C~. ły szerel? fi'lmńw ?S~ i'l.lOWyr.h. z. po~.il:ld,,ny~h 11,alena\o\\ Z~~f~nJClnych 711aJdl1Je Się w
to j ri1I\'il; w (lfll'aró\\'~niu InstytJltu Film()wP!!fl.

S:1 io .. \V"JI<~ r') Ren", .. L·zdrDwiska Slą~kit",
.. Cłll·cltimy la~y", .. \Vrocl<,\"" ltd Pn "vkończe
nin filmów j \\'ypródu\.,;o\Val1iu l' 'starc?a 14c~i ilo~d h ,r.ii film)' te IV0jrl'l do ol,lpg'u szkolnego
":n a

()hj~z<io\Vp

1)~dłycl' 1akątków

l g'!i
n'lrl

*

dociera\i<l do na ib'lrd ziei zakraju. IV pif'rw~zYITJ polroczu

oh~lużyly W'Tlar! :~OO.OO[1 wirlzńl'- , dając
:ł.nOfJ

po·

sell;n,ó\\.

nad~iał

za

*

•I

•

l

aG . .es F. dusz. Z;.mi • wyniosły 1 miliard zł.

\V minis:terśtwi.t Rołni€t· 'A i ~form
~olnych ()~yl.a się kOl1'fer-e-ncja naczel:11k6w \VOj.ewód2kieh \Vvdzj.a?ów f'i,,·a.rlso\V~- r()~l'Iy.eh 6<N12 nacz-elnikow wydzia~ :F~MuszóW Ad'lTl-tnistrowany<!h przy
!1d:dZi8ł~t!h P.ańs{wowe~·:(J Bankl1 R<Jine-

N'a1-eżność

Z'8

pl'Zydzielone bydło poili€.- "o·a rzecz Pańs.twowego Funduszu Ziemi

mi~ki-e na t-ereme Ziem Odzvskamch

z lytułu J1a.nzialu gospodarstw poniemi€c
wynosi ogółem 444:5 miJiona zł. z cz.ego kich wyniosły ok. 38 mil. zł. Wpłaty za
nadane Gziałki z reformy rolnei wyniowpłacono dotychczas 46,5 miliona zł.
W claJ6zym ciągu omówi·ono w,Yk0!1a- slv 1.(1)14 mil zł. W czwartym kwartale
przewidziall€ wplywy na rzecz Funnie szacunku gospoda·rstw p,omeml~c
~.
kich i dzialek z reformy re,lnei orilZ rluSZtl Zi""!ni z tytułu wszelkidl należno·
W k.Ie,n~el-enc-ji \V~l'łł 11.dz18\ M.i.ni~t-e;t ściąglnięci~ należnoki. Wpłaty zaliczek ścj \\')'niQ6ą ok. 1.005 milL zł.
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Kronika kulturalnr
radz ~ ecka
l ompoz~'torzy leningradzcy b"Ol'Z~
dla uczc- nifl 30-lecia. Wieilkiej Re '-0lucji nowe Opf"ry. balety, symfonie l kan
taty. Nową operę J. Dzif'l'zyń:;:kiego
., T{~i ążC'-.T eziofo" poś,,':ięconą pa.rtyzantom ···,wy~ ~:twill' AkadPm. TeB.tr .0peł:y
i R::l]r-tu im. Kirowa, A. Paszczenko
skompo l ' -~'al opel'ę .. MIoela .g',-ardia,"
Gsn'u(ą iló\ tle pO\i'ieści Fad;ej.e"-a pód
t.ym ~::\1l1yll1 tytułem. Kompoz,vlol' WItlin 11 CI pisze 0per ~ dla mlo,lzieźy p.t.
.,S) n pułku" wg. pO\\-i€:,>ci K;:'!taieje',·a.
M. CZ1lłA ki kompOl1ujP halet pl. .. Mlodo~ć" OfHł,I't,V o tf'matykę współczesną.
A. Al'atow l1kOllCZ,V1 ,.Symfonię bohaterską", cykl ulw/)1'ów cvokalno-symfoniczl1ych p.t. "Leningrad" rio s16 \T Q.
Berg'ho!f> kornponu.;1' F. Lubcow. '~Ty_
mienić 1Hll eż~ poza t Im suitę sY!l1foniczną Hodży-Ejll;ltowa. VI Symfonię
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Wlel'l1.i~Cl\ PO St~tll tp - .... ())leC~iC . F-torych ;lutorami byli pl'Rw f lf'j1f)dohnie
Sindowie. W wa.r;'twach osady znale.
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z rocznicą śmierci Stanisława
Kluh Arty!;.-Litf'l'ilckj organizuje
wieczór moniuszkowski w sali Teatm Miei~kie
§):) w' Torumu. W wykonaniu "rogram.u wez'
m.ą udział : Kwartet Smyczkowy Związku Mu~yk6w. orkiestra woiskowa i ork le-;tr~ fe.br y~l eelulozy oraz jako solistka śpiewaczka
' fana ""ale, ~ka .
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ZW.iąZk ll

MOnIuszki

Przygody
Ja·sia

*

Po' stała przy Woj. Radzie Kulturalnej w
liIlalolvicach komisja arly~lyC'lnil dla spraw mu
zyeznych. Do komisji tej wchodzą między innymi' G. P~telber.g, rektor "ań,~twówej Wyższej
Szk ły Muzvczne i, A. Mitscl\a, pro!. J. Żura
wIe ... . dyr. Opery S eli lU ,ku1>iewski, prof. dr
B. Y'/n lowicz i inni. Pierw<;ze zebranie K.,miłli:
\dbędu'lo ,,~dnia 6 um.

dl<ł

* • •

kur!! muzyczny
l1!iUcz\'cieli. W kuri'ie :vztęli udzit'lł nau·

W

I;ęhorku zakoli. czył ~ię

l.::~.'ciele

z' r6Żl,ych miast Polski Centralne.i.

I

poml'lg'al;t mlodzlez !-ulenozowa.
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