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wi zie tylko iednolily &oni PPR i PPS
pel-na jednóść ruchu robotniczego
Przenaóu;ie.-sie Sekretarza Generalne90 1'.. C. P. P. R. t~w.
H'I. Gonłulki·ll'iesluwo na XXl'll H.onqresie PPS we Wrocławiu
TOWARZYSZE!
I Nauczyliśmy się za·wierać międŻy sobą lmięd.zy nainti i przedstawić ńa nie punkt
W IMIENIU KOMITETU CENTRAL- zdrowe ·kon11Pr<>misy i iedt100ześnie na- Wiidzenia P<>liskJej Par,t ii Robotniczej_
NEGO POLSKIEJ PARTII ROBOTNI- kreślać granice wspólnej walki, koniecz· Jaiko pierwszą wezmę spiraiwę tak zwaCZEJ WiTA1'1 XXVII KON GR.ES WA· uej dla złamania ·oooru wroga ·klasowego. uego przodownictwa politycmego. Par.tia
'SZEJ PARTII BRATERSl\lM ROBOT· Nauczyl~śntY się wykm':ać ~łną d~ogę p.r.zo~lująca w j~nołHym iron~ie, to t~a
NI CZY.M POZDROWIENIEM.
do wspolnego c~lu, w1dziei:! ·w p~f'.b1ac~ 1Pa~1a! która. sto~ą7 na gru~cte ~miki o
POLSKA PARTIA ROBOTNICZA 1 naszych • współ·zaw.odnicząeyoh ~1uszn.1- S?CJ~1izm naJ!ep1e1 pr.zyswo1ł~ sobie t~
POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA ków, a me kon~urentów, J?auc~yhsmy ~~ 1'1lę i pra~tytkę ma1:ksiiu.mu, ktnra na ~azp - L LAT MASZE· doo~wać do siły wł.asne,J, &Jłę bra-tn1e1 dy!ll t;taiPie mz,~<>JU hi~iory-czn~go I w
Już OD TRZE C.H
-: 1 O
partii.
kcwde.1 konkretne! sytuaCl)l Potraf.i wypraRU JĄ ~GODNY1\\ KROKIEM WE
Nauczyliśmy się patrzeć na wq;ajemną cować najfepszą· linię polityczną i wskawspółpracę i na jednoJHy front robotni· zać najjepszą praktyczną drogę, wiodącą
WSPOLNYi\1. FRONCIE.
TEN JEDNOLITOFRONTOWY MARSZ ków jako na zjawisko wyPływaiące z roz kł~ę rnbotniJCzą i masy ludowe do łepsze
WYSZEDŁ NA J(ORZYśC TAK WA· woju hisforycznego pols'kiej klasy rOOot- g-0 ju1ka. która skUJPia w swoich szere·
SZEJ JAK I NASZEJ PARTII, PRZYNO niczej,• . a nie z geopotiiyoznego położe· gaoh najbardziej .ideowych, świadomych
SI CORAZ LEPIEJ WIDOCZNY POZY· nia Polski.
i ofiarnych ludzi, ;prag,nącyoh i umieją.
TEK WSZYSTKIM LUQZIOM PRACY
Dzte,!ki zmou.towamu jeduol?iteg-0 f.ron- cyc.h :wałczyć i P'rowadzić oo 'YaJki masy ~ei oblicza i potlważenia jej ,ideologii, be.i
1 NASZEJ ODRODZONEJ OJCZYżNIE. tłl klasa roootnłC!Za nauczyła się walczyć, pracu1ące. Te przede wszystłciim walory ooduiesienia śwladowośoi szei·okich r.zesz
Trudno już dzi'Siaj zaprzeczyć temu zwyci~s~o niszczyć, wrnga i ~konywać o.k~lają prz-0du~ący charakter partii.i ro- ludu.
nawet naszvm wspólnym wrogom. A trudQO!'ci. zdobywac sobie SOjUs.zn.1ików. botmczych. ,
.
. ~,..'ALKA Z WROGIEM u1 ASOWYM
• • f k"te
·est · w
z szłos' ci Jednohty front sp<>tęguwał w klaste roO tym, ktora z 11asz1 ch part11 w w1~1k'\"'
· · "
C
~:ze iez a· m. J ' ze
~r e
. botniczej wiarę we wła~ne siły, nauczył szym stop11iu p0s.iada wsp()mniane walo· JEST TAK SAMO NIEODZOWNA DLA
nie tak -~a rdzo Jes~cze odległej było me· ją Przewodzić narodowi, by budować no· ry rozstrzyga i rozstrzygać będzie tylko ZBUDOWANIA NOWEGO, LEPSZEGO
m,ało ro~nych tak1ch _fałs~ywr~h proro· wą Polskę i nowe życie. WSPOLPRACA praktyka. Współi.awodnfotwo miętlzy P-01 ŻYCIA, iak nieodzowna jest praca. Któż w
kow: kt~rzy p!z.ep~wiad~h ~ozn.ego. r?· PPR 1 PPS I JEDNOLITY fRONT RO· slcą Partią Robotniczą i Poi!>ską Partia So- te.i walce może przodować - Peperowiec,
dzaJU meszczęsc1a t plagi egrpsk1e, Jałue BOTNICZY, KTóRY WYROSL z TEJ cjaH:sty®.:ną 0 '.Itr.rodowanie po~iity-c~ne - czy peperowiec? Może P'rci-odować ten,_
spaść miały na PPS w Wypadku, jeśli WSPóLPRACY, STANOWłA NAJBAR· to w pierwszym .rzędzie sprawa zdobywa kto jest fepiej uZ}brojony tdeQlog.icznie, kto
nie zerwie Współpracy z Polską Partią DZIEJ ISTOTNY ELEMENT WSZY.ST· ni.a w,iedzy i nauki mar'k's,istowskie.i, ks~tał lep.ie.i rozumie konle,c.zność , tej w.a.ł1kli, kto
Robotniczą.
K,ICH
DOTYCHCZASOWYCH ZWY· towanta swej pralktyc,z:nej pol~tyJd w o• w niej przejawia więkstz.ą aiktyWlllość i
Lecz PPS ku zmartwieniu i przeraże· CIĘSTW, JAKIE ODNIÓSŁ OBÓZ DE· pareiiu o doświiadczenia IJ'ł',zeszłości. Par· większą ofiarność, kto wti(!ieej się uczy i
·
•
· •i p1ra k: POgłębia
swoją świadomość klasową. aby
niu „proroków" nie poszła na lep ich fa ł MOKRAC
. •Jl LUDOWF:J
. . , W• POLSOE
~
. . . . tia r-obotmc~a
uz bro3011a.
w teoi;ię
uczyć im1ycb i. zdobywać ich dla idei de·
szywych przepowiedni. Więzy współpra . Mozemy. :POWJedzteć soore, 1 paw1ed:z1ec ty1kę marbtzm.u. zaibezip1ecz~ .się.'! naJ· mokrac:iti ludowej - dla socja·lizmu. Ja·sną
cy między naszymi partiami nie tylko . mnym,
ze JEDNOLITOFRONTO~ A wię~sz~ sto~mu przed .mozh w<IBcaą ..Po· jest rzeczą, . że teq,1Jdo .w ten &t>()6ćb t><>i·
nie zostały . zerwane, lecz przeciwnie, zo . WSPOLPRACA PPR I PPS UMOZLI· pe!num1.a błę?-o~ w swe~r pracy c?d:zi1en- mufo zagadnienie walki z reai~cją pragnie,
:i.
. , ·
· • • • •
z WILA:
neJ. daie na;tw1ększe gwarancie, ze wySLa 1Y .z~ciesmone .i zactes~taJą si! .c 0 ra .
wzmocnienie 1 ustabiUzowanie wła· praoowima Przez nią linia polltycwa jest auy szeregi walczących były jak najlicz·
bard~teJ. PrzEl[J-0-wJadane mes~cz!'150ta P?·
dzy ludowej w Polsce.
słuszna z pun:ktu widzenia interesów kla· nfoj,sze.
·
.
szly .mną drogą, wybrały sobie mi:ie of1a
złamanie <>Poru i W}rwlaszczenie wiei sy robotniczej i mas pracujących.
.To samo można Powiei.lz:ieć i o pracy. •
ry.N1e spadły one na p~~. na,totń1~st do
kiego k~iifału i obszarnictwa. rozgro
W słusznej Unii politycznej, w słusz· '· Obyqwie. nasze partie · wskazują na dot~nęły i to b~rdz,o bolesnie reakc_Y.tny o· .mienie podziemia fa,szystQ\VSk'ie~ i wy· nycb kooceipcja'Ch poli:tyc,Znych i gosp.o- niosłe znaczenie wsp6łzawodnichva praboz owych meforttmnych ·prorokow.
bitne oSłabienie ironłu reakcji p(>JSikłej,
darczy,ch tkwi bowiem główna t-stota prze cy; na · konieczność podniesienia WYdai•
Duęki ws·półPracy obu naszy~h p&rt;ii
zmonfowa.nie 'Dfoku Stmoofotw De- wodnli
_ otwa danej pairtiii~
.
nosci pracy; która jest -jeszcze dzisia i ·niż·
·
niż w okresie przedwojennJm .' PrzoP<l Isk a ok rze.pł a, nab rał a si'ł 1· zd.rowycb
· 1nok~.aityc.znych
i osiąg;nięcie zwycię.
Nasza jednolitof,r onfowa linria potitycz- sza
downictwp
w tej dziedzinie stanowi barrumienców życia. DZięki tej współpracy stwa w wyborach,
na i nasze koncepcje oraz nas.~ programy dzo ważny element dla' ustalenia przodo.zniszcz-011a została zmora nęd,ty i ubó·
zniwoozenie ;.nterweno;ii angłosa-sk1ej działan!ia są ustalone i wykuwane od gó- wniczego charakteru partii. Nasze orf.rani
stwa wyzierająca złowrogó z PoPieILSk i
reakcj.i w nasze sprawy wewnętrzne, ry przez kierownictwa centralne obydwu ~acje partyjne skłonne do prowadzenia ia
g;m-zów naszego krajn, natomia.St ukazała
szybkie tempo odbudowy kraju i zimo partU Pt'ZY współudziale szer-0<k1ieg-o akty- łowych sporów o tytuł przodownika, winsię perspektywa odbudowy i szybkiego
bilizowainie olbrzymich sum na i:nwe- wu.
ny obecnie podliczać i porównywać ilość
rnzwoju naszej gosp.odarki narod<>wej.
stycte gOSp<>darcze, określone w trzy·IetNie można P<>wiedzlieć, że odby· swoich członków uczestnkzących w ,ru. Rea!nośc tej
perspektywy
d{)lku- nim planie,
· wa się to zawsze bez. tarć. Zaw- chu współzawodnictwa pracy~ co pozwomel\tują najle.Piej zwycięskie rezultąfy
Podnie~enie produkcji przemysł?wej sz~ jed!na~ dochodzi do .uzgodnie-nfa .st~n?: li im bardziej rzeczowo podchodzić do
J)Jerws.zego roku naszego Trzyletniego
o około 599 proce.nt w porówna111u ze wiek, do · wypracowama w&pól.ne1 lim1, rozstrzygni·ęcia tego zagadnienia.
Przodownictwo musi być wypraco'waPfanu GoSpod.arczego, Diz.ięk'i współpracy stane:m z .kwietnila 1,945 rokti i JPrzeiki1.·oc1.e- wspólnego pro.gramu dziialanii:a. I W TYM
naszych partii wzmocni-One zostały pod· nie przedwoien,iego pmiomiu pr()dukqi w TKWI NASZA WSPÓLNA ·sILA.
'
ne, wywakzone i zdobyte przez praktyczstawy niepodległości i S'UWerennoŚc.i Pol- no}wainie~zych gałęziacb przemysłu,
Program, plan. koncepcja, są ·to rzeczy ną działalność członków partii, or~ani·
Ski, podstawy iei sHy i bezip[e-czeństwa.
J>Owolną, ··lecz syisifematycżną POllra· ważne, nawet bardzo wa~1ne, tecz stano· zacji partyjnych i całej partii. żadnym
Nasza trzy i pół łetniia wsipółPraca wy
w~ by.tu klasy roootniczej i wszyst- wią one tylk-0 punkt wyj.ścia cło waż· aktem nie można go ani nadać, ani odedała dobre i IJ<>ży.teczne owoce. Z poczu· kich pracujących, tworzenie pomyślnych nieiszej rzeczy - do ich reaHzacili. REA· brać jednej lub drugiej partii. Partia naciem pełnej od-Powiedzialności moż0JttY warunków rozwoju dla mas chł-0pskich, LIZACJA ZADAŃ WSPóLNI!E NAKRE· sza uważa, że prowadzona na tej płasz
dzisiaj stwierdzić 11Zgo'dnle, iż nie ma już
sprawne przeprowadzenie akcji &~ie- ŚLONYCH PRZEZ KIU~OWNICTW A czyźnie rywałizacji o przodowniczą rolę
takiej siły, która by potrałUa zerwać , wię
dłeńczej na ziemiach od~y~anych i CENTRALNE OTWIERA PRZED OBY· jest zdrowa i pożądana. Taka rywalizaczy łącz~ce na.Szi: parHe.
.
ich zago:~podarowanie,
DWOMA PARTIAMI SZEROKIE POLE ja nie oddala nas, a zbliża, nie zwieksza
Przebyta przez nas droga jest bardzo
m~budzenie . sił i twórczej energii w DO POP,ISU. ZAGADNiiENirE PRZODO- a zmniejsza rozpiętości i różniće istnie·
pooczaj'ąca. 'Wielę nauczyliśmy ~ę w.spół·
·. cąhrm narodzie oraz POświię·cenia i WNICTW A PRZENOSI SlĘ NA PŁASZ· j ące między nami, nie osłabia, a wzmc:cnle w szkołe ' wzajemnej wSiPó{lpracy i ofiarności w służbie dla Ojczyzny,
CZYZNĘ WSPÓLZAWOON~·CTWA PE· ni a obydwie . partie i jednolity front ro·
praktyką ;ied.noliiego frontu nauczyliśmy
przebudmvę stosunków SIP'Ołee~nych P.EROWSKłCH I P·E PESOWSKICH OR· botniczy.
·
na drodie pokojowej i otw.arlC:ie ja· GANIZACJ,I PA!UYJNYCH l NA TEJ
Uważamy, ż.e wjednolityni froncie kła·
wiele klasę. robotniczą.
Naticzyliśmy się przede wszy,s,tkim snej i pomyślnej lJerSIJ)ek·t ywy rozwojowej PŁASZCZYżNIE JEST ROZSTRZYGA- sy robotniczej przewodzić i przodować
l>O'łrz-ehy krytycznego pod'elścta do sa- dla Pólski i cale~ narodu. .
NE. ·
lk
I
•
my ch ·siebie i do tej przesz 1 ości, ~tórej Przebyta droga jest nam znana, ocenicie
Wszystkie zadania, jaikiie sfawiamy mog4 ty 0 naje.psi szczerzy jednolitofron
jesteśmy s.padk()lbforcami. Nauczyliśmy fa na swoim kongresie J równoczcitńe wy przed naszymi 0 rganizacj·ami partyjny- towcy, członkowie waszej i naszej partii.
si~ widzieć i rozróżnić złe i dobre kady- tyczycie dla Polskiej Part!łi SoeiaJi.stycz· mi, przed klasą r0<botimczą , ; przed naro- Nie mogą natomiast przodować i prie·
cie nal!'i;ych partid i c-0ra!7.i śmielbj mówić nej dalszy szłak marszu, kltóry - wierzy. dem zawierają w sobie wezwanie do pra· wodzić ci, którzy -tylko deklamują o jepubllcznie o tych sprawach.
1ny głęboko - -prowadzić będzie ~o jesz. cy i walki. Przez pracę i walkey prowadzi ~nolit~m froncie, modlą ~ię ~b~udnie pod
Nauczyliśmy si~ olkreślać grnuke, '~ <:ze m{łoemęjszego za,cieśnlienia więzów bowiem droga do ich realizacji}, Na.sze do Je~o figurą, a w rzeczyw1stosc1 noszą za
l;ttórycti zamylrn .się zdrnwo poj,~ita samo· wzajemnej wspó1'pracy.
tychczasowe zdobycze i o-siąg.n~ęc.ia w skorą antyjednolitofrontowego diabła,
dzielność i suwerenłt-OŚć partyjna, a za
Chcia\bym n11 w.as.zym kongresie PO· dziedzinie- budownictwa Pols.kii Lt.'<iowej T!iCY ludzie nigdy nie wyniosi! S\Y,ojej
któ~i i:_ptz~yna &iię~JJO!e dema1:<>gii, wieda:ieć ~6w kitka o ni~~ a~a· był~y ni~m~żliwebezwatkiiziraai.kcJ,:t•bez par,tii na wyżyny przo-downictwa polit~~-~-~
~·.anturttlCt:wa
l szkodmctwa.
wach ł>udzacvoh pewne n16PO.rmlumtienta ~amanta JeJ OJ)Oł'U, . bez ~ent$kri\vania neuo.
rei ag
dalszv na str. 3.„ ,'1 '
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rozpocżęly

·
WROCŁAW (PAP).
Wielka <Sala P4ńs~wo· · nastąpi·
·
wego Teatru Dolnoślą6k i ego, w k toreJ
ło w n i edzie•lę, dnia 14 grudnia otwarde X'XV II
Kongresu PPS, już od wc-iesnych godzin porannych tętni żydem. Scena teatru u d ek oro·
wana bogato crerwonymi sztandarami i sym00 ,l ami ~racy robotniczej sprawia wrażenie impanujące. Tuż za stołem prezydium ustawiono
sztandary CKW PPS i komitetów wojewódzkich. Całość dekoracji zamyka zlocisly napis,
„Proletariusze wszystkich krajów łączcie się/"
balkonów zwisają stare, bojowe sztandary
Polskiej .Partii Socjalisty·cznej.
Krótko przed godziną 10-tą rano salę tea·
tru wypełnili po brzegi delegaci, władu par·
tyjne i zaiproszeni goście.
Obrady XXVII Kongresu PPS zagaił po o·
degTi:lniu hymnu narodowego, wicemarszałek
Sejmu Stanisław Szwalbe, odczytując odręczny
list Prezydenta Rzeczypospoli'lej do prezydium
Kongre5u. Treść listu brzun~ jak na5tępuje:
''z Okazl·1· XXVII Kongresu PPS, który
Stanow i nowy et~"' w i·ei· rozwoi·u i pod-..- PPS w odbudowę Pol·
sumowanie wkładu
ski przesyłam uczestnikom Kongr-esu ser·
deczne życzenia pomyślnych i owocnyl.h
obrad w kierunku dalszego umocnienia je·
dności klasy robotniczej i całe.go świata
pracy, w kierunku wzmocnienia sił i roz·
woju Rzeczypo.spolitej Polskiej".

z

te s.

ię

we oraj we

gos.po d arczą, prze b u dową s:poł ec-z;ną ora-i k u 1tura1ną Od
· '-··- p os
1 k.1ego.
. ro d zonego p anscV\Kl
W i'd omym sym b ó 1em wagi· - po dk res·1 a
·
k s zwa•Jb e · k ą przyw1ązu1e
·
·
w1cemarszałe
1a
· poilUę
· dzy naszymi· par t·iami,·
PPR d o s t osun k·ow
· t d r
·
K
PPS
/es
e.egowame
na
ongres
czo ł oweg o

dzialncza Polskiej Partii Robotniczej, tow. Gomułki, który już w okresie okupacji był szermierzem ścisłego porozumienia Polskiej Partii
Robotniczej z Polską Partią Socjalistyczną.
Tym szczer:zej Go z tego miejsca ha naszym
Kongresie witam w waszym i moim własnym
imieniu".
Oświadczenie

przyjmują

re
Wrocla

P~edstawi'ai·ąc
następnie
zasady i· ~· dPolito·~
~
•
fr. on'owei·
po11·tyk1· PPS mówca akcentu1·e, :i:_0
•
obecnos·c· przedstawic1·e11· ~agranicznych
partn
~
soci·a11·stycznych
i·est widocznym maik.iem
w··
i·-'-a
~po· łpra~y,
~
""'- 1"st111·ei·e między PPS a mię·
dzy·n arodourym
ruchem soci·alistycznym.
'
Marszałek Szwalbe wyraża następnie nie·
płonną nadzieję, że powaga sytuacji międ-zynarodowej, waga roli PPS w Odrodzonej Pol·
sce i świadomość odpowiedzialno·ści, jaka spoczywa na. każdym delegacie, skłoni Kong.res
do najbardziej intensywnego wysiłku na tym
Kongresie, który powinien być Kongresem ro·
boczym, na Kongresie, który musi bardziej zespolić nas-ie szeregi.
Wicemarszałek Szwalbe ogła, sza XXVII Kon
gres Po•l skiej Partii Socjalistycznej za otwarty.
Orkiestra gra „Czerwony sztandar", delegaci
i gośde intonują bojową pieśń robotniczą.
z kolei W)'1brano prezydium w następującym składzie: premier Józef Cyrankiewicz,
J 1.
tow. tow. Bolesł-0w Drobner, Grajek,
u. ian
k
Hochfeld, Kelles-Kraus, Dorota KłuszynsR·a,

•

u

W imieniu Komitetu Centra·lnego Polskie)
.
Pa.rtii Robotniczej powitał Kongres Wlcepremier tow. Gomułka-Wies1aw.
G
łk"
1
Przemówienie wicepremiera· tow.
kl k· omu
· ·
"'rzyi'ęte
zostało
niemilknącymi
o
a-s
·ami
l
.„
dn .
t kl o•
krzykami:
żyje je 0 1ity /ton
a~y
robotniczej",„Niech
„Niech żyje tow. Gomułka-Wie·

0

sławi"

Po przemówieniu wicepremięra tow. Go·
mułki przewodniczący wicemans~alek Szwalbe
komunikuje, że Polska Partia Robotnicza repre·
zentowana jest 'na Kongresie jesZ'Cze przez 2-ch
innych wybHnych działaczy: tow. tow. Jakub.a
Bermana i Zenona Kliszko, których przewodm-

zgromadzeni
czący serdecznie wita w imieniu Kongresu.
.
Wicemarszałek Szwalbe wita następnie
Wicemarszałek Szwalbe oświadcza dalej,
przedstawicie.ta Odrodzo~1ego Wojska Pol5kie·
że wyzwolenie kraju i włączenie Dolmigo S!ą
go, Marszałka Żymierskiego, oraz ob. ob. Bar·
ska z Wrocławiem do Polski zawdzłęcz:im.v
cikowskiego i Korzy-ckiego, wybitnych kierowprzede wszystkim ofiarności i krwi przelanej
nilków zaprzyjaźnionych z PPS stronnictw ;po·
przez żołnierzy radzieckich. Widomym zna·
litycznych.
kłem tej ofiary krwi żołnierzy so;IU'.l7.niczej
Po powitaniu Kongresu przez przedstawit i Ikt
t
·
i
~dzinc
armii
jes w e
cmen arz zo1n erzy r„ . ' ·
cieli Bundu, ruchu zawodowego, ruchu spół·
k
kich
we
Wrocławiu.
dzielczego i wszystkich gości wicemarszałe
Wicemarszałek Szwalbe proponuje w im!eSzwalbe zwraca się w języ k. u francusk'1m d o Kuryłowicz, Kurzela, prof. Oskar Lange, k Y·
· · zagramcznyc
·
h prze ds t aw1c1e
· · l"1 par t"'11 so· szard Obrączka, Osóbka Morawski, Pac an_,
niu prez-u.·dium
ZJ'azdu wydelegować tow. tow.
gosc1
k
·'
cjaEstycznych Anglii, Austrii, Czechosłowacji, Pia~kowski,. P~Ślowa, Polanow~~i, _oraczews ·ii, Kuryłowicza, Świątkowskiego Pollowa i Pia's·· d emo k ra t yczneJ· G reCJJ,
·· ru· Swiątkow_ ski nenryk, . Szczer_ binski, Trąbalsk , kowski"ego, aby w i'mleniu
kongresu złożyli
. 1an d.u,· F ran<:J!,
Fm
.
chu opóru EAM, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Waclwwicz, Zerlwwski, Rusinek.
'wieniec na grobach żołnierzy radzieckich.
Węgier i Włoch.
. Na <przewodniczącego Kongresu wybrano
Zebrani powstają z miejsc i minutą ciszy
(-) Bolesław Bierut
WHając ich serdecznie w imieniu członków wicemarszałka Szwalbego.
. czczą pamięć żołnierzy poległych w walce
Niemilknącą burzą oklas-ków przyjęli zebra· PPS wicemarszałek Szwalbe podkreśla, że Kon- -·P'.zew?dniczący. udziela głosu_ marsza~~ow1 0 Ziemie Odzyskane.
ril odręczne pismo P.ierW1Sze-go Obywatela Rze- gres odbywa się we Wrocławiu, symbolicpnej Żymierskiemu, ktory przemawia w 1mienm
Z k 01 .
b'
ł
t
r 11: n "'rze
.
z·iem Od zys k anych , kt oryc
·
h posrn
· d anie
· R~ąd·
.au.zma
'·a·i- d czypospolitei·.
sto 1rcy
~ u 1· i·ako mirris•ter Obrony Namdowei·. Ze·
d . ei za iera
h gł os ow..
ki
t"
· pomy śl ny rozw ó I· Pans
• t wa PoI ski'e - brani· przyi·mui·ą przemówienie marszałka ży- wo mcz.ący czec os owac eJ par 11 socJ 1- eKongres z wielkim entuzjarzmem zatwi·erdził warun k u1e
m1"ers.k1"ego długotrwałą
i gora.cą _
owaci·ą.
mokratow.
g i. 1"ego obywateli'
tekst depeszy do Obywatela Prezydenta, treści ~o..;;.,.:.;;;~.:.;;~;.;;,;.~;.·---------------~-...;;
_ __;;_.;;....;...;..
_.;;.;_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
następującej:

„XXVII Kongres przesyła Wam, Obywatelu Prezydencie, zapewnienie swej
współprac.y w dziele odbudowy na5zej Ojczyzny, oraz dalszej ofiarności i w-imoże
nia wysiłków· świata rpracy. Dobro Polski
Ludowej jest naczelnym wskazaniem na·
&'Zej działalności. Polska Partia Socjalietyczna bierze i brać będzie jak najpeł·
niejszy udział w utrwaleniu ludowej demokracji na drodze do socjalizmu".
Mówiąc o walce o-bozu socjalistycznego o
~olność
człowieka,
wicemarszalek S'Zwalbe
wzywa Kongres do ucz,czenia ofiar ostatniej
wojny, ofiar terroru hitlerowskiego, które dla
odrodzonej PPS symbolizują Próchnik, Barlicki, Chudoba i Dubois.
Zebran"i minutą ciszy i pow..::taniem 'Z miejsc
czczą pamięć ofiar terroru hitlerowskiego.
„Nie tnogę też nie wspomnieć - mówi da·
lej wicemar-szałek Szwalbe - że nie jest przypadkiem, jest na tomiast dalszym symbolem, że
ich towarzysze obo-zowi na czele z tow. Cy·
rankiewiczem, długoletnim więźniem mordowni oświęcimskiej, tak samo, jak towarzy:s-ie Rusinek, Kuryłowicz i Swiątkowsiki - więźnio
wie Oświęcimia i Mathausen, reprezentują w
komplecie - prezydium na.s-rego CKW". Mówca stwierdza, że PPS stara się kontynuować
pracę i linię Próchnika, Barlickiego i Du.hoi-.;
z okresu przedwojennego i okupacyjnego. Wicemarszałek Szwalbe wyraża również przeko·
nanie, że Kongres pogłębi wielki, ideowy
wkład tych towarzyszy, którzy w konspi.racji
tworząc

lewicę

socjalistyczną,

dali podstawy
dla jednolitofrontowej ideologii odrodzonej
PPS, realizowanej konsekwentnie przez CKW.

„Kongres osądzi - ciągnie dalej mówca czy mamy do.statecznie po-zytywne osiągnięcia
ścisłego sojuszu Polski ze Związkiem Radzieckim, oraz szerolkiego. frontu ludo„rego, tj. koalicji dwóch stronn:ictw rnbotniczych ora-z
Stronnictwa Ludowego i Stronn-ictwa Demokra·
tycz!lego w pracy i wysiłkach nad odbudową

burz 1.iwą

·
owaC]ą.

to
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Nowa prowokac·a »socjalisty« Moch
Poufne zarz(1dzenie. aresztowania robotn;cl!ych de!>utowanvch i radnych miejs~·ich na zalecen'e kół amerykańskich
PARYŻ (PAP). Dziennik „l'Humanite" ogła klemn, że komuniści zostaną przywołani do łania drakońskich
ustaw antystrajkowych
zarządzenie ministra spraw we- porząlll{u••:
.
wprowadzonych na rozkaz zagranicy".

sza poufne

wnętrznych Mocha wydane prefektom policji w sprawie „aresztowań deputowanych
i radców miejskich nawołujących do strajków I do zamieszek" nakazuje: I) natychmiastowe aresztowanie tych osób schwytanych
na gorącym uczynku 2) zawiadomienie władz
sądowych o przeprowadzonym dochodzeniu
celem żądania uchylenia nietykalności poselskiej.
Deputowany komunistyczny Andre Marty
przypomina oświadczenie b. ministra Bonneta,
złożone na posiedzeniu parlamentu 1 lipca
1939 r. „oświadczyłem ambasadorowi niemiec-

„W trzy · miesiące potem - pisze Marty deputowani komunistyczni zostali aresztowani - 10 miesięcy później Francja zna.lada się
pod butem niemieckim. Dziś p·e wne kola franruskie chcą zacząć od nowa tym razem na rar.bunek amerykański tylko że sytuacja dzislej~za różni się zasadniczo od roku 1939 tym
że światowe siły demokracji są silniejsze
obecnie od sił reakcji".
Francuska klasa robotnlcza Jest równlei
sllnlcjsza oto dlaczego robotnicy francuscy pod
wajają swe wysiłki, aby złamać za.m:i,chy na
nietykalność poselską i zmusić rząd do odwo-

plany Marshalla i B v·na w sprawie H!emiec
MOSKWA (PAP). Omawiając konfarencję
ministrów spraw. zagranicznych „Prawda" w
komentarzu korespondenta Tass stwierdza, że
od pierwszego dnia sesji londyńskiej było
jasne, że delegacja amerykańska przy poparciu
dełagacji brytyjskiej ł francuskiej z gó1·:v zadecydowała oderwanie stref zachodnich od
Niemiec i że zamierza wykorzystać zagaclnienie odszkodowań dla demagogicznych wystą
pień. Stało się to szczególnie widoczne po po-

siedzeniu w dniu 10 grudnia, gdy Marsh:i.11 nie
spodziewanie zażądał by Związek Radziecki'
zrzekł się odszkodowań od Niemiec.
Zdaniem korespondenta agencji Tass oświad
czenie Marshalla ująwniło Istotne intencje kierowników delegacji państw zachodnio-europej
skich zmierzających do rozbicia Niemiec i do
zerwania rokowań w sprawie traktatu pokojowego. Tass stwierdza, iż ostatnie przemówienie Mołotowa w całej pełni zdemaskowało te
plam·.

PARYŻ

(PAP). W sobotę 13 grudnia br.
w Macon zjazd chłopów, należących do partii
munistycznej. W obradach
bierze udział około 400 delegatów z departamentów Rhone. Saonet - Loire, Aln, Jura,
Nievrc i Cote d'or. Na zjeździe wygłosi przemówienie sekretarz generalny partii komunistycznej Maurice Thorez.
PARYŻ (PAP). Minister gospodarki narodowej i finansów Rene Mayer prowadzi rozmowy z przedstawicielami różnych ga1ęzi ży
cia gospodarczego, w sprawie swego „planu
sankcji finansowej".
Prawicowy dziennik „l'Aurore" pisze że
.,plan Mayera" oprócz proponowanej zwyżki
cen, Importu artykułów żywnościowych I powrotu do liberalizmu gospodarczego 7.:lwierać
będzie zarządzenia umożliwiające wydobycie
oszczędności ciułaczy w złocie łub de'wh~ach.
rozpoczął się

W kilku wferszach

Przeszło

700 tys. osób

zwiedziło

w prze·

ciągu trzech miesięcy zorganizowaną w stolicy
ZSRR wystawę „Rekon·stn,1kcja Moskwy". Na
wystawę rprzybywa_ją wvc'eczki
odległych zakątków kraju.

z najbardziej

W Puy de Dome na1Stąpila katastrofa kolejowa na skutek zderzenia się pociągu z wa·
gonem kolei elektrycznej. Według niekomplet·
nych informacji zginęło 17 osób, zaś ponad 2C
zostało ciężko rannych.

do·ść dZ'iwny szcze·gół. Gdy Pietrow ze ni1 ośc:ą. Wesoło rozma wia"ąc z I wanem
śmiechem, opowia-dają.c
coś
wesołego, Jeig-0rowie1ze:m ·oratz ~ienownilk!iem dele·
nachyJ,ił się ku niemu, Bachmietiew na- ga•cji, Swirydow raiptem zwrócił si~
gle poczuł lek'ki zavach dobrych, mocny·ch J>rzechod,zącego olbok nich z kieJ:szkiem
'!)erfnm i .9p-e.cyficzny aromat d•og-i·ey;o w ręku Ba1chmietiewa.
tytoniu. Trwaiło to za.ledJwie ułamek se- - CÓ'Ż, wy towarzyisz,11i, jesteście· taki

co

ProwaJd•zą·c w dalszym ciągiu ro.zmowę

I

zmianę

w wyraze twarzy Pietrowa, któ-

małomównym gościem,
Bachmietiew ry zimnym,
nie spuszczał z oka POZ!O•Sta·łych, specjal- ·spoijrzien~em

z

nie ba·cznie <»bserwu·iąc rnchlii.we·go i wePietwwa. Zwrócił uwa1gę na n.iego dlate•go, że istotnie nie można było
nie zwróc1ć uwagi na te•go dobroduS1z:1eg-0, wtl·elomówneg-0, śmiedącego się kiern ·mika ·delegac·ji. Dutżo jadlł, dużo 1lił,
dużo mówił i oipowia.ctał. Wprawne oko
B<:.:h:.rietiewa za·uważyło, że, gdy :>od·
czas śniadania jedna z panienek oo wyp1iciu paru ki-eliszk6w śmiała siQ z1bvt
głośno Pi·etrow rz.u.cił na nią Jłyskawiczne Sir:~o.jrze1die. Parr.limo~ i·ż trw~fo
to mniej niż sekund!ę, Bachmietiew ze
zdl.Z1iwieniem
stwtierdził
r.iesamowitą

s:ołego

złym, prawie jaduwit:vm
momental'tlie przygasił weso'ły na•stród dziewczyny. Jakoś to nic
wiązafo. sii~ z rubaszną do·brodns :~twścią
teg-0 człQwieka. Od tej chwili Bachrn[ctiew naiprawdę zainteresował się Pietrowem. Nie było w tym zainter·esowaniu
nic, co by szł-0 w p.arze z zawodem kap1tana, by~o to po prostu zainter.esowanie
psycha.Joga z amaitoristwa. . jakim byt
Bachmietiew. K<>rzyist.ająic z wesołego za
mieszania, które Powstafo przy stole,
Ba·chmietkw trącił sięi kiieHszkiem z Pietrowem i wszczął z nim rnzmowę., I tu
jeszc"z.e jeden szczcgół zdziwił kapitana,
bardz·o drobny, nieuch-\vytny nrawie, ~·Je

'k111ndy, a.Je Bad1mietiew d1ziwnym --spo·irzeniem olbrzucił nie•powrnie wyglądają
cego w swoje.j zmiętej marynarce Pietrowa.
Od te1j chwili ka1Pitan jeszc.ze uwalinied
jąlł Przyipatrywa·ć się kierownikowi delegacji. W naidmierned rnchliw-0ści Pietrowa, w jego ciągłym podkreśJa,niu swojej
mirości dla Iwan-0ws'kfogo 01bwod!1, w dokładnych wiadomościach o zaso.b.ich sur-0wca i wyrnbów przemysłowych okrę
gu, nawet w tym, że śmiech jego był
zibyr częsty i głośny, - ka1pita•11 wyczuwa1ł coś nieolkreślonego
w sro-sunku do
k,,.o człowieka. "."'md•no mu było samem!! coś konlkretne.go powiedzieć o tvm
swc~m uczuciu, ale ono właśnie spowodował'° pod 1świ- ad•omie zdwojenie czujności
Bachmietiewa.
Pułkownik Swirydow był bar<l.zo zadowolo.ny ze swoid1 gości. Sipod'oba1i mu
się wszyscy, a najwięcej mO'ż<' Pietro ·.v i
stary Iwan Jegorowkz. Kiedyś w młodo
ści swojeij pul'k'°wnik był sa'll1 roibotr.ikiem i mo·że dlate·go właśnie czuł sentvme11t do starych. i·obociarzy. Pietrow
tomias•t podloba•ł mu się swoją bez;pośred-

na·

smutny? Nie otrzymaJi,śd.e prezentiL1 '? Swirydow śmiejąc się p.okle•1x1ł Ba.c:hmietiew·a po ramieniu, - Towarzy1szn Pietrow, daticie coś dobrego z naszych zapasów nas zemu„.
- ... inżynierowi, - cfio•kończył prę,dlko
Ba-chmietiew. - Poz:wólcie tow:u;~ysze,
~e nareszde się przcdfitawie,1
. Rozma,viaJ1śmy ta·k dł1uigo, a w zamieszaniu nie
•zdążyłem przed'Stawić sie
na;zywam
się ~eontiew, jestem również. fak wy,
go•śc1em, prze·bywam tu tylko ch\vHowo„.
Na sekundę 'Plrłlko1wnik Swiryd·ow zastygł w bezrnchu zdlziwienia, ale patrząc
na Bachmietiewa roze•śmia~ się: nieco
sz.tucznY'm śmiechem, i rzekł:
- Towarzysz inżynier istotnie jest naszym i:;o•ściem, ale ta'k foż dobrze zadomowionym, że należy mu się również jakiś urpom!nek od waswj delegaQji, towa·
rzyszu P1etrow„
- Mo·ż.e nie tyle mnie, - odlP'Owiedlzfał
uśmiecha:iąc Sit:! Bachmietiew, - ile naszemu in.t~.ndentow!i, staraniem którego
mamy takie PY18 zne przyjęcie. Skąid: on
tyle tych smakołyków wytrzasnął? A oto
i towarzysz in te111den·t!
(D.c. n:>
1

1
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„e prrzentJ.ówienia tow. H' • .Gonsulfhi·7-Wie§lawa

•

1·

(Ciąg dalszy ze str. l-ej)
IeZE.;. NIE PROPAGUJEMY J NIE gnie druga linia podziału nieznana w świ.e prawicowych przywódców socjal - demo
. Jeśli boiyie~ s~wierd~imy, a stwierqz~- C.HCEl\lY MECHANI~ZNEGO POŁA.CZE cie socjalizmu. Po jed71ej stronie te1j linii kratycznych partii.
my słusznie, ze Jednolity· front decyduje NIA PPR I PPS. Wiemy że tak' wasza, znajdują sio 1varS1twy panujące: ka1pitatiPolski ruch robotniczy i Polska Parf.I sile klasy rob'otniczej, wynosi ją na po- ja1\ i nasza) partia pnsia•da JJólwie1kową ści, l;JankierzJ", e·kspfoa1tatorzy i iclt loka- tia Socjaiislyczna dobrze znają tych tak
zycję przewodnika narodu, że wszystkie tradycję po!·Slkicgo mchu roibf'Jtnic·zego. je. a po drngie;i stronie -znaóduJe się lud zW. „socjalistó\v", którzy odrzuclłi jednasze zwycięstwa i osiągnięcia powsfoć Lec~ ró"'.ni: dobyz~ wierny. że tworzy- pracujący z klasą robotniczą na czele o- oolity front a wybrali sojusz z reakcją,
mogły~ tylko na ~azie jednolitego frontu, l n~y ~ posw·a::upy J:i·z za s9bą .no\ve tradY'.- raz uciskane narody kolonialne. W te .i przeszli na służbę , wrogów Polski Ludoże .iednolity front stanowi fund a ment de- ;,~e. 1. 110\v;.i Justom': Je~l1. dzieilą na1S_ dz1- drngie•j czt-:ści stano-•;viącej -0lhrzymią wiQk wej. Puż.alców,
Zarembów, Kwapiń~
mokracji ludowej _ to słtisznym hgclzic ,1a1 Je zc_ze stare- 1o· ~b1eizne trnd1nc.Je - swść społeczefao;tw kapita·listYicznych - skich, Ciołkoszów i im podobnych reakrównież stwierdzenie, że zdrowa miedzy-' to 11 ?\~e, !n,czą t.rns n~e~·o zerw~l!nrm. wG- socj21Jistyc.zny i lndow-o - demolkrat~~cz.ny c1'a przyJ'eła chętnie lecz odrzuciła i pu1 z <lim •"\ sz1
kol n Jedno sc1 za J~lką nwazanff s..-r.stem S'Połeczny znaJ·dufo we·go sofo"
nartyjna rywalizac ja o ptzodownic h ; o' :· ,1 ·,:
·
tępiła ich polsk,~ klasa robotnicza.
··~·
'
Jea
1wr1
t~·
front
mu~11111y
przeanahz0wac
sznika,
sprzymierzeńca
i
-przyjaciela.
"
p~hty~zne w Polsc~ Lud~Wej "J~1 " 1 za: s 1 pu:<cirnę tradycji. należy przyją~, tQ co Siła świata kapitaHstycz.nego Pomniej. . W polskim ruchu robotniczym na wu• wierac sam~ ~ sobi~ kom.ecznos; walk: w niej /lajleipszcigo i odrzucić to, co o:kre- szona ,iest o sumę sił antyimpe ialistycz- erenowską ideologie nie ma już miejsca.
1
ze wszyst!om1 ~nty~edn?ht?fronlow~·n~1 śH liśrny W'S1póhlie mianem b!ędów prze- nych, antywojem1ych i p'6stePO<wo - demo· i W toczącej się walce między dwoma
elementami, musi op1erac się na za c1es~ ;:;z"·ości. Na wspólnych !}ajłe:pszych trady- kratyczuych, zna.idujących się w jego ło- blokami Polska zajmuje jasne stanowinieniu współpracy między naszymi ;Jar- efa ch ob:rdwu nurtów ruchu rohotniczego nie. St~nrn t~c!t sił p-owi~ksza siłę rodzą- sko. Mówimy głośno i zdecydowanie Wo
tiamy.
wim1b :11y wychowywać członków swo- cego s1~ świat.a d;m.okratyczrye~-0. •
bee całego świata, że przynależymy do
Taki jest ogólny pogląd w .naszej partii ich parti!, aby w ten sPosób zasypać głęW t.en sposob sw1a~ pod~1eh1. się n_~ bloku pokoju, do bloku walki z imperian,ę. zagadnienie przodownktwa . politycz- boki rÓ\", lit6ry dzielił nas w przeszłości, 2 bloki - na Bl<!k ś~v1afoweJ pe1~ok~acJ1 !izmem i podżegaczami wojennymi. Bu1
nego w klasie robotniczej i w narodzie. a któn dzisiaj nie zostd ,ieszcze całkowi· na cz~le ze z,~1~zk1em ~adziecl~1m 1 n~ l du. m
'ebie nowy ustrÓ . społeczny,
Pragnę również porusąć drugi temat, cie zlpn~idcwany, sz~~cgólnie ·w psyclti" blok swlato,··eJ unperial1styczneJ reako11
je Y. 1~ s~.
d
t . ~ ·t li t z
1epszy 1 yzszy o us rOJU ap1 a s yc
kt,
ł .
. .
• ce cz.onKów ohu parttI
na czele ze Stanami Zjednoczonymi.
?r~ wy~o Uje pewne .spory:t rn.epnro~ .i- · Poznawanie własnych błedó''-' i l}rze.
Główne ha1sło b1oku demOlkratyczn-e·go nego, .
rpie~i~ między .na~z~mi p~r~,am ,, ~ mia_-· ;.; vyci~żanie dzielącej nas tradycjj prowa• - to hasło walki o tnrnły, świat-0wy 'P,P . Pragrnep1y, _ahy. ~ospodar~z~ •. społe
nowicie zagadnienie Jednosci orgarnczm~.1 . cli i do zbliżenia ideolo;dcznego obu partii. kój., który ']}odlwa.ża i wsiłn'ie ziburzyć q:ne systemy !sti1 1eJące na sw1ec1e ulda
W umowie o współpracy zav1ra riej :ih. "\Viele s.porów \I zaiemnycJ1 rozsrrzy,gnęła blok imperialistycz1nej re·akcji.
dały między sobą stosunki ną zasadach
roku WYSONĘ:LłśMY PERSPEKTYW~ hi'storia , która je'St zawsze najte•pszy1t11 a-1·W sytuacji~ kiedy w skali światowej pokojowego współżycia i normalnej wy
.J'EDNEJ PARTII KLASY ROBOT NICZEJ, bi tre m. Zbliżenie ideologiczne. może mieć toczy się walka między tymi dwoma bio miany handlowej.
·
KTORA WINNA POWSTAĆ JAKO KO!\!- miejsce tylko na gruncie naukowego so· kami, kiedy główną trześcią tej Walki
Przeciwstawimay sie JJoHtyce niszcze·
COWY REZULTAT ROZWOJU JEDNO- cjalizmu to jest m rk.si zmu. Tak PPR. jak jest walka 0 pokój, kiedy wybór mi~dz:r nia gcspodarczej i politycznej niezależ
LITEGO FRONTU I JEDNOśCI DZIA- i 'PPS. przyjm ują ~mari~sizm jako.; s.w?ją i- jednym a drugim blokiem oznacza po ności państw p zy pomocy pożyczek
LANIA W A:SZEJ I NASZEJ PARTII. By- dęo! o~ię.. '~ 1•1arlmzm .1est prz~ciez J~det! prostu wybór między pokojem a wojną 1 larowych
żainteresowani jesteśmy w
loby jednak b\ędem O'dyby ktoś zamic<zał - ta~, Ja~. 1 e.~t ~edna k}asa robotn~cza. Likwi znaleźli się na świecie tacy socjaliści, suwerenn'ości innych krajów, gdyż sprzy
,
"' . .
k d tim _ uacJa rozmc 1deillog1cz11ych, dt1elących o·
d
k
•
1
sprowadzac t~ zagadmem~ tył o o . o bie· Par tie oznacza więc lil<widacj~ w na· którzy powiadają, że sie zą o.<ra
iem na. ja ona utrwaleniu podstaw naszeJ suwe~vy .. W .u~nowte. z~ala.zło się ono dl at;go , szcj WS:Jó!nej ideologii nie-marks.istow- barykadzie i nie przystąpią do żadnego renności. Bezpieczeństwo naszych graze 1stmeJe w zycm 1 wyptywa na Jego skich 1ta le c fa łuśc". Lik \'ida.cia ta uzewnę- bloku. stworzyli oni teorię, tak zwanej nic utrwalenie niepodległoś'ci i wszech110wierzchnię.
trzn i się w jeduolit .i te~rii ·i p raktyce 0 • .,trzecie.i". ,.niezależnej" siły:
stronny rozwt'.i Polski stanowi i stanoPattia nasza reprezentuje po~b<l, że b yd rn partii, co oznaczać będzie, że dojWYJ\lVśLONA PRZEZ PRAWICO- wić będzie cel naszej. p.racy i walki.
W WARUNKACH DEMOKRACJI LUDO rułły wa runki do ,ie'lnnści organicznej,
WYCH SOCJALISTOW TEORIA „TRZE
Historia podwójnie wyróżniła obecne
\VEJ, KIEDY KLASA ROBOTNICZA
Taki jest punkt widz~nia Po~skiej Partii CIEJ" SIŁY JEST NICZYM INNYM pokoler.ie polskie.
ZNAJDUJE Sl~ U STERU WŁADZY I Rilirntnicze.i, ml spraw~ jednej partii kia· JAK MYDLENIEM OCZU KLASIE RODała nam możliwość i nałożyła na
KIERUJE ROZWOJEM STOSlJN KOW s y rcbctniczcj,
BOTNICZEJ I LUDOWI PRACUJĄCE- nas obowiązek przebudowy stosunków
SPOŁECZNYCH W KIERUNKU SOCJ AOkres hi.stoi·:vc z11:r . ja,ki vrzciywamy na MU jest źle zamaskowanym chwytem społecznych v duchu szczytnych zasad
LIZMU
JEDNOLITY FRONT MUSI klad,t na nns W1lelkie ob o'Wiqzki i w,iel1ką politycznym, kt6ry toruje drogę eksp:rn- sprawiedliwości oraz dała nam moż n ość
PROW ADZić DO POLITYCZNEJ ,!EO- o dip owiedzialno<ć . .Tc t to bowiem okres, sji amerykat'1skiego kapitału. TA RZE- przywrócenia naszej ojciyźnie ziem pia
NOSCI KLASY ROBOTNICZEJ CZYLI w któ;ym zm ien!a•Ją. si~ ustro]e .sp<?ł.eczne KOMA „TRZECIA" SIŁA ZAIPRZĘGŁA stowskich - tej kolebki państwo\llOści
DO POWSTANIA JEDNEJ PARTII RO- n arodo~v. o.kre~ istn:~ 11 :a
swiec~e dwu s1e BEZ RESZTY, W SŁUŻBĘ: IM- i niepodle głości Polski.
BOTNICZEJ.
.~yister:io~v - impeualisn czneg-0 1 anity- PERIALISTYCZNEGO DOLARA I ROTo podwóJne wyróżnienie nakłaoa na
JESTESMY SWIADOMI TEGO,~żE im~~~~~~~c~~~~~;d,zicć, że przeżywamy OZIMEJ REAKCJI.
nas i na cały polski naród podWój11e
PARTIA NASZA NIE MOŻE Zi\o\lJ ::-IC, historyczny okres, kiedy na świecie wyPolityczne oblicze te.i trzeciej siły za- obowiązki i zadania. Możemy im spr;ANI TEŻ NIE MA ZAMIARU ZMUS ZAC tworzył się swoisty ·system pod'ziaht w reprezentował światu bardzo wymow- stać i najlepiej je wykonać tylko wspol·
, OBOTNIKOW NALEŻĄCYCH DO POL poJStaci panowania imperialistycznego ka- nie francuski. minister spraw Wewnętrz- nym zbiorowym wysiłkiem pracy i wal_:
SKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ, DO pitalizmu na jednej części świata i socjali nych prawicowy ~ocjalisfa 'MOCH, któ- ki zjednoczonych szeregów demokraq1
STWORZENIA JEDNEJ PARTII ROBOT zmu oraz demokracji ludowych na dru- ry r~zkazał strzelać do strajkujących ro- polskiej pocl przeWodnictwem jednolitei':\HCZEJ CZYLI :oo ORGANICZNEGO giej,
botników francuskich i przy pomocy go frnntu klasy robotniczej.
POŁĄCZENIA SIĘ: Z NAMI. SĄDZfMY
Tak biegnie pierwsza linia podziału na brutalnego terroru dusił ich Walkę o pod
Polska Partia Robotnicza jest głębo
JEDNAK ZE POLSKA PARTIA SOCJA. świecie.
wyżkę zarobków. Prawicowi socjaliści ko przeświadczona, że wszystkie uchwa
jJSTYCŻNA NIE PRZECIWST A Wł SIĘ:. Gdy. ty]ko wielkością ge;ogralficzną mie- którzy mówią, że nie chcą wybierać mię- ły, jakie podejmiecie na waszym Kono-reUTWORZENIU JEDNEJ PARTII KLA- rzyć s·iły -0by~l\Vu syistem_o,~ społeiozny.~h, dzy dwoma siłami - w rzeczywistości sie Wzmocnią wspólne siły t ufatwlił
SOWEJ, KIEDY ROBOTNICY PEPESOW to 1.no:gfoby się :vY'd.~w~ic, ze .syst~m 1m· wybrali dfo. siebie obóz imperialistycznej nam wykonanie wspólnych zadań na po
CY I PEPEROWCY TEGO ZAPRAGNĄ. P.en~l~styiczne·g~ kaip]jf.ahzimu ~e·st Je.szcze
k „
·
żytek klasie robotniczej i narodowi, na
s11ln1e·J·Szy, gdy•z pa·nuie na w1ęlksze1J C'zę,- rea CJ1:
db t
p I
k
pożytek Naszej· Wolne.1· Niepodle!lłeJ·
OJ'.
A ponieważ jedna partia roootnicza te- ści świata.
Z te~ przy.czyny ~. Y a w. o sce , on:
-ży w na~iżywotnJejszych interesach sa·
Wniosek taki byłby jednak fałszywy. ferencj~ 9-cm partu kom~msty~znych ,! czyzny. Tego życz~ XX\' 11 Kongresowi
mych robotników zatym wcześniej czy -Przez kap italistyczną część świata bie- 1robotniczych ostro potępiła dztałalnosc Polskiej Partii Socjalistycznej.
później :Partia taka powstarrie. PARTIE
1
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PPR I PPS,

MOGĄ

TYLKO

PRZYŚPIESZAĆ LUB OPÓŻNIAĆ PRO·

CES POWSTA WANTA ZJEDNOCZONEJ
0
ARTII, PROCES. KTóRY DOKONUJE
SIĘ W śWIADOi\lOŚCI ROBOTNICZEJ,
·.v ŚWIADOMOŚCI PEPBROWCÓW I
PEPESOWCÓW.
MY STOIMY NA GRUNCIE PRZY·
·~ PIESZENIA RO ZW.OJU TEGO P ROCE-

„
- u R z_ą d u · 1
- wo-ska ; ,~ ·,'o. 5
1 1en1
-

Marszałek Zymie rski wita XXVll Kongres PP S
Delegaci na Kongres Polskiej Partii Socja., nie sukcesów P?lsk~e~ demokr~cji .w tej .walWasz Kongres zebrał się nie przypadko wo
Jistycznej, wit;;m wasz Kongres w imieniu ce a w szczegolnosci zna-::zema Jedności ro- na Ziemiach Wyzwolonych z niemiec'.dej nie·
Rządu Polskiego, witam wasz Kongres w imie- botniczej, i je~oś~ :wszystkich. sił demokra- woli krwią polskieqo i radzieckiego żołnicniu odrodzonego Wojska Polskiego (huczuea tycznych w dziedz1me budowni<;twa naszego rza. Odzyskanie tych ziem stało się podwali.
i długotrwa~e oklaski. Zebrani podejmują U odrodzonego wojska.
.
ną Odrodzonej Polsk1. Tutaj najwyrafoiej wytrzykrotny okrzyk: Niach żyje! Jest bowiem . Siły rea~cyjne c_hciały„ w pien-;szym o~re- stępują te zasadnicze sprawy, które decy du j ą .
· k a po.s
i k'iego, s1.e t worzen~ a .nasze] Armii
to wojsko. o naszym rozwoi·u. Tntaj na Ziemiach Odzy'
uIEKTo·
RZY TO\uARZYSZE z PPS dobrą tradycją odrodzonego wo1s
.. wyrwac
,
1
~
IY
że głos jego przedstawicieli łączy się zawsze z rąk ~olskieJ demokra~JL Gdysmy formowall skanych jest klucz do siły naszej ojczyzny.
•,p, INNEGO ZDANIA.
z każdym gł-0sem, . który wyraża dążenia · po!- I~ A_rmię Pol~k.ą na :wyzwoloi;.~ skrawk:i Tutaj najwyraźniej zarysowało się oblicze No-·
To jest w !YfUl1Cie rzeczy główną przy• skiego obozu• demokratycznego.
ziemi lu?els~eJ reakcrine podziemie wy~a:_i- wej Polski, Polski potężnej, Polski uprzemyczyną pewnej _ powiedziałbym - rezer
Nie przyszedłem, delegaci na wasz Kon- ło. ze sko_ ry azebY: rozbic nam n?we formuią._~ słowionej, Polski morskiej, Felski sprzymierzo
· - •-t orych
•
t o gres z zamiarem złożenia wam jakie hs· czysto się pułk1. O wo is.k o toczyła się przez długi
światem słowiańskim ~o kia
wy, która cechuje stosunek ll'll;lll
_. ne1· z posl"powym
"
"'arzyszy z PPS do zagadnienia wzmoc- formalnych lub· ceremonialnych powitań i ży- -0kres czasu powaznc_i walka. Przede w.szyot- ski).
·•
• ś • • czeń. Przyszedłem n'a wasze zaproszenie aże- kim. jednak toczyła. się ~na o zbudow11me luStosunek sił na naszej granicy zachodnie j
:;ienia jednolitego ·frontu, do zaci1e men~ by z całą szczerością. i z całym przekonaniem dowe~o .korp~su oh:erskie~o.
. . .
jest po raz pierwszy od setek lat .ko rzy st:1v
.-;;SJ ółpracy między obydwoma p r:r tiam1. zapewnić was w imieniu naszego ludow~~o . .Jez~h z teJ 'Wa:ki wyszliśmy ~wycięs~o, ie- dla Polski. Naród polski,. zwycięska demokraPARTIA NASZA UWAŻA, ŻE J EDNO· Wojska Polskiego, że życzymy wam, by~cie zeli mitffiy obe-::m~ woisko, k~ore związane cja ludowa i jej zbrojne ramię wojskowie ten
· ITY FRONT WINIEN BYĆ SZKO ŁA mieli w swej tru'dnej pracy nad .utny-aleruem iest z '.udem ~ols_k1m szc.zerze i na zawsz~ to stosunek sił utrzymają na zawsze. W tym Jest
JO LITYCZNĄ, KTÓRA WYCHOWUJE ni epodległości i we współbudowmctw1e ustro. sta,ł? się to dzięki temu, ze w ~olsc6' bl'.la ie~: gwarancja pokoju.
'O'W\'." TYP DZIAŁACZA ROBOTNICZE ju sprawiedliwości społecznej, na gruncie je~ nosc obozu demokratycznego, ze była red.noso
Obywatele delegaci, mogę was zap ewnić ,
O, ffZIALACZA DĄŻACEGO DO J_E D· dnolitego frontu robotniczego, jak najwięcej r~botnicza ~ jednoś~. robot~ic;o·chłopska, ż.e że nasz wysiłek w Wojsku jest w pełni na.°' s· Cl POLIT''CZ·NĘ·J ROIBOTNIKOW. p1>wodzenia i jak najwięcej sukcesów i zwy- me udało się reakCJl przemeśc na teren WOJ· stawiony na to, aby chlubnie wykontć::l te vs1z"t
';
I
cięstw.
sko:Wy żadnych. rozdźwięków poli~yczi::ych, .że silcie zadania, jakie stawia nam w a· za 1uao. f'.:DNOLITY FRONT
WINIEN BYĆ
Delegaci, wasza partia przeszła tak wielką w:o1sko stało się nap~awdę zbrojnym ram:2: wa w służbie dla Polski. Pracujemy nie tylko
.) ZKOLA DLA W.SZYSTKICH OZLON· drog ę historyczną. że wie dobrze, jak trudna mem całego narodu i całego obozu polskie] w jedności z narodem.lecz pracujemy takż<:
'O. W PPR I P.PS, KTÓRA WYCHOWU· 1·est walka o zbudowanie nowej silniejszej i demokracji (oklaski).
·
. .
.
dla utrzymania wszystkich zdobyczy Pclsln
· lk a waI
W nas zych
f'.· ICH ur DUCHU JEDNOŚCI POLITY. - sprawiedliwszej J>ols k'1. Jest to ta k wie
. szeregach przeciwmk me zna - Ludowe1·. Demokraci· a ludowa moźe z pełnym
·
tak'iego napię
· c ia
· s1,
'ł ła'·,i·ego
które mogłyby zaufaniem liczyć na swoją, Armtę, obrończy• rr;r..1~J VI PRZYSPASABIA
DO WYZ· ka wymagaiąca
. lazł z'adnych słabych miejsc,
_
·
· 1· t k · 0 d
ś · na wszelkie ro11:sadzić swymi klinami i tworzyć rozdźwię- nię naszego trwałego pokoju.
· nc-~ L FORJ\KY Z.JEDNOCZENIA - DO po ś więcema
~·fFJ
a
ie]
porr:o
ci
·
Ob ywa t eIe deIegac1,· w 1m1emu
· • ·
R d
-~
·1
manewry reakcji, że trzeba mo~ego ZJedno- ki.
zą . a
UTWORZENIA JEDNEJ PARTII.
czenia wszystkich postępowych sił dla ugrunNie uprawiamy 'ciasnej polityki koszaro-QRzeczypospolitej w imieniu Woj ska Polskie :y1 .
PARTII NASZEJ OBCĘ JES1' MECHA· towania niepodległości, pokoju i demokr"'ji .wej w wojsku polskim. Jesteśmy razem z ca. życzę wam najpom.lniejszych obrad i po~i CZNE PODEJŚCIE DO SPRAWY U· i (oklaski)„
łym narodem, razem z całym ludem, razem wz~ęcia .najlepszy~h uch~ał dla cl.obr~ i rozT WO RZENIA Jr- - · ":' ~ PARTII ROB OT-~
Wojsko Polskie najlepiej odczuło znacze· z klasą robotniczą (oklaski).
WOJU mepodległeJ Polski Ludowe].
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ReZPlucja ~złonków Rad. Zakład.owych
Członkowie Ra<l Zakładowych Pr~~ :1plit

podjęli
rezolucję w ;mruv:ie
do wspólzawod."l.ictwtL
„My, pracownicy Przemysłu Drzewnego, namgkratycznycłt lfzhtłaczy rosy~sk~crr
leżący do Zw. Zaw. Prac. Leśnych i Pm~mys lu
Od wielu lat na ter.enie Francji Z'Cl'mie!;zki" I triantów, w tym ob. Spiec.zyńska z dziećmi. Da.I.ej nastąpiło ares.tówan.ie a.Qłowy<:h rosyj- D~wne~ R. t>., Odctzi.ał lódż, rozum ;ejąt wywa;a więks21Q ilość· wyc o<lźców rosyjskich, Generafuiy dyrek.tor. ,Surel'e' Nationa:l kierował ski<:Jl dzjałaar. dmlwknl~nych, spowodowa- siłek Rządu nad obniżeniem ceny na podukty
w l vm przewa:b iąrn ilość em'.gr;.i.ntów z roku oblężeniem obozq. 611-ciu mieszkańców obo- nie pTesji mo.ta.1.oe.j u.a. ro&yjski<ID miesi»s:a.ll- drzewne Oril2 ehcą<r po prnez więl(szą y/ydaj1920, przeważnie rek.nitujących się ze sfe-r 7IU ule!Po pmamoey: clliieci. Spi.enyń~kiej byl-y ców Pił'ryż<t..
U-OŚĆ podn~eśó: za.robe:k. robotników, · prą~t~;pu
intel o:nckich.
a.res;i;to:wane- i po:d eskortą. odsta:wiiQne do:.„
SterrcmyroWa.'IIO ws~l:R:icli, d!dalaczy zw-. je.iny do, wspófaawodnicJ;Wa,
Od pewnego czasu na terenie FraJ1cji wśród bi~ogw~rd~i~ly Sp~e:i::zyńskiego, byłego ~ Pat:riotmł Radzi~@. w.tełu- aresmovnmo.
Rozumie.my, iż kaidy wy~tek, d.rny dla doty~· h emigr~ntów da je c;ię za:uważyć ma50 w 1 i '.5.Pt~o.ynsk.i_eJ_: 4 km.rym ona uzyskała rozwód Wf#Jd €ZPlowydil dziala~ byfy licwe ~ bra Pali;sl'wa Ludbweso to nowy krok dla
p-ror:r·; n<Jwrol'u d_o ob,„w:-·~1-~wa· raidzieolńenie zył'a _1uz o~ ~łuz;-7.ego ~zarsu: . . .
zw.iska zna.n.e w stera-eh literatdieh i. n~ polep~<m.ia "bytu całe.;ri społeezeństwa polskiego. Rt_;ch ten obcjr::rnwal ro.sy;skie spo-le.czeń~or:wame dz1e:1akoW: Sp1_eczynslti.e1. ! od- wych ,jak: Sirin:. Ła!lińsk.L. Adamo-wi~ ~.fi- go, bo utrwalenie naszej pozycji wśród 'lar•.:idów
o'vrry w·e F-tanc-:;
·a4 sm~zef i 5 .powodowcrf cl.ani~ icfu pod opteR.~ o~ca-biailo~:wairdz1-soty
jew, Kamilok.a, Malrkow, Pa!A~gi Odi.noc.
świata., to utrwalenie J'f"koju.
Polsk,,t tudow.a
d~-c"z ;ą
Ri:ąd'u Rali:r:izdiegx'! 0 pnebacz.enirrt."' ło pie-rw<>z1m1 W'}t'Cz·ynem reaik.cJ~ f!rancusk1e3,
LeQJl ]}antha.. Demokratyczna niech żyje!„
tym dawn;ejs.zym em'grantom. im win i o nada~~ im ob· 1 wa'c-!;;.lwa radzieckiego.
Ze wzylędu na to, iz pewna ilość tych lud'ri '"J<lcirns praV1'ie trzvd?'es.toletniego pobytn
il
Wtl Frnncji'
weszła tam w zwią-zki rodzinn:<r. ,
·~·· r.'>wn!eż zaklimaty-zowa.l.a się
Fram:ji. :·
r-'-""iono w;;,zys!:.k.iqi tym obywatelom radzi!:!~
~.;..
, ••, :!"'" m:mo. :i otrzymali obywatelstwo ZSRR,
„ .7
1n Qf:;1\sz,"2 pr--Js~c.nie we Fra.ncji! w cinrakte.r3e o hyv· · ~ejj radzieckich; maidujących si.ęo 1
za gr.iu:cą.
~„Głosu Rołło4a:
T r-n rud! patńotyc 7 nv i de!llo:!l:ra!hlf-~Y
vr\~Si i!;n·cr;-1'' rosy}.;:-'.".!i
nJ
pcs,zedł w
Gre:ki p-oectcl! Phrdar- jUź Z.500 r<l't tamu przyb.adana w skomp-1.i:k-owan:yvzh· · alld.l'z:::b c;ll~mi·
•rn ·!r r.:-c:·'~n Schumana L Bluma.
·sz:edI db pr~.>:Qllanid1. ż~ WQdi:J ieś najl~ .
CZJtyeh. jaik tÓWrr.ież przy pOIDQCY sp e".~ r k.J-·
pu. w · sinym świetle lampy rtęc:owe j, czy w
T:.><t·l Sci1„rt:an~ i Bluma buwLem po-stauo- lekarstmron J~ ~ ~ się ~ja"
· · · dO „a.k<:>ji".
saJlli
gred:iąll' a-.liabetu na beln stropu Za· jasklraiwym !Hasku.' łuku: elektrycz.-:ego spekw:·i /H'.'.'€)3~
"
.,
.
.
..
nładu Nad:mw.
i ,Ba:dania Wó-d: Mfaę.ccrlnya.Jn.
troskcrp w:ygl'ąda bard!Zo t;i,ienm -cz.o, N'a jego
.~·- b y10 to tak-.. Ra·dz:e_c~~ obywatelka Spi.e- 1Ten jedyn~ w Pol$:e zakład mi~ci 6i_ę. w- So, maitowej szybce'! wiwim'.! ko lornw pa.:;.::cz'ki.
r3~ 1-ka po:; t--o w1ła wrooc do Związlm Ra- J Jicac:lt.-Zd.ooju pod Wailm:~m. n.a. Dolil.ym
Ich rozmieszc:i;e31le i b.a.rw:<l zdradzają uczonerl::,z:-':1~g_TJ _N~ wyiacd z Frnntji otrzy:mała'SJ.:r.;ku„ ·
: mu skład badanego ciała. .
„.
or.a- t JeJ dzie.c1 od _w-h:~z fra:ncusk.ich odpcrJJe6.'reZ'eo p~ w:Ojną, gify- ~'Ce ll'Ofilij'1 nie- :
Na: ni:!?wtajemnkzonF najwię_ksz e wraże
"' :ct_n ·e d.o·!Hnr..s·~ t1 l w12y . WsF·lk;e fornrail.- miecką na'Zwę SiaJ.:d:;-l"tllID', b-adalre t:u:taif były- •
nie wywiera wielli.i spektlro.skop ze sw--:ni taro:c1 hvt11 _ ta_J:3Jw10ne bez zarzutu ze sti:on.y prze:z niemec:kidt ucz=p:fu w<i:<fr m.illeral.'ne
je'.IDlllic.?lplli: światłami,
a: ty~z- :~:::n n:ijcenwLdz francu.sk1ch.
.
. ze zdroiowisk ·-p.olskid:r z: Kr!ni.cq~. Ra;bki, Z.aniejszlt'· aip~ty. na któr-e wie•lką e: :-aokę maW sobotę t5 listopada Spieczyńska powin-1 giesti wa. Cie<ili:orinka i:tdi. l'o®b~ labo-a.ją _l.abota:to.i:L'ai u1L.-.: ;:;::;)lteckie. W)l•;;:l:.ąd'atą barna b'tlła wy '1!Chć z Francji.
· 1torfa is,tnia.hy na zaicl.wdziil E:u:ropy,, w Vicliy„
dm :i:ciepooorn.i<!,. Dwie m~łe skrz-y;neczlci - to
W piątek t5_ listopada rn:ies'Zlkancy miaste- Ems i Karlorydt-Vctradl.. t<iliora:t.<orium w S-O71 sal Z.akla.d.l.t
Badania. W ódi ozdoby l~bora.tu.llium. - ar.-·w1t do badania joczka Saint Clo:·u.d pod Wersa:l~ obudzili się od li~ac& byfo najsta.i:~ i rrajó~ji r~litroo
MimuaJrtycń w Sol~cacNdcq;j11<
·
ni~a.cji wody i
aparat G'o bai'ania jej rados:umu na ulica.eh: - przez mi.as(eczko . m~ wan.e Istnieje JUŻ Qno; ~o Sil rat. Cencz.y~śri,
.
I
.
rowało woj.;ko, szły czołgi, samochody pa.o.- traln.y- Za.r:zą~ Państ~ Uwo:w:isk J:).Ql'n.o„
. ·.
.
.
J.ecfnpn .,,. llaj;w:aw'.~is11J:c' badań: jest bacc rne, oddziały po·Ecyj-ne. Wsz.ysitlko to kie.- śląski<:h. nruc:ho·mił ten za.kład i 0boc11ie p~
Nads.ył~ do L!aikfadów wod'y: V pL-erwrowało się w stronę repa.trlacyjnego obozu wadzone są tam bac[Qllfa nad właści.waaciami sz-,:m i:zęd:m.e oo.da.ne są na za<vrar~ d'Wtltlen:- dall!e zjon:i;owC!Jlti.a wo.di.~.. \'! cll'tość leczn:cza
/ f1orega.r.- 2500 fofnLe~ armii francuskiej prz.y polskid'! wad miirerofnyclt.
ku. ~a. Dwu:tlene-k- węgla. w:0dy mineral- wóQ. mine.ra.l.D-yti:h ]](llega O.Ov: rm nie tyle. na
rz eredl czołg.;:;dl zost.ało użyit.ych do wy.kra-1
Ba.dania te wykazrująi. że- źródła min~«!' ne.j p-rir~yn.ia .. si.ę ~wiem du rozpuszoczania ilośd ro~puszczonych w niej składn' ów, któ' !enia radz ied;:iej Cl'bywatel&. Spieczyń:skiei w Polsce nie itlegają, pawm.:e-jsz.ym mano.tn, gleb. ~rQd kt?t~lt Zrćidki ]'nepływa i w:rt..en rą to ilość można przecież sztucznie zwi~kszać,
alll na stop,u:iu zio.nizoiwa:n;la wody, tzn. Z<4War·zech małych tlzlecia.ków.
a zacltodz~ Z'llilim"f nie ..qwi~~ W'f! :ywuisp!J60b uz.~u)e CJl,llJ.t'e $W<zd..ltiki rniTlkrolJ:t.e-,
W obozie znajdowało <Się około 6Q repa- na wartości: !~:mi.czą wód:.
J'a.k0K i: HOO-ć s-kładn.i.ków mine:raJny:c-h jest toś~ woln.yd cz-ąstek skbdników z ujemnym
·~·-------------~~_....
._.;.;._..;;.._ lllb do<fatn.i.m:i ładuo.kiem. elektrycznym. W
szcza-wae.b.. ż'lltazistT,('.hJ znJjdu j~ e.ię jon żel,ua
wy, w <:ieplicildl s.ia~k.owyeh jo-n, zawie-rnją
cy si~ U:p.

vs e

•

Przemysł

D8ZEWNEGO

Pl'Zy.stąpieni'a

rror·. wobee

.

.

t

Il

?Y:·

Ta.Jemnlc~

la

we

o

I

a

l

•

lalłoftllllle ż ·
•
spec,._ ae90 •v-.nm&e

eczniczych

s

1

..,.

I

lłlll

cac

Sa

••

_____________

,_,_

Zakład ~.prowadził osta..tn:io badan·
nodkryty~h ż:ró~
w:ó.d mineralnych. 1 ta!k
badane b~ wody z Bolkowa na Dolnym Slą
w d.t<.i.~ sł-u, Jastrz:ębcra, Tar wskich Go.r na l([;óf.,;i,ym
S!ąsku Hp-. N'aj iększ-ą n:iespod'l'ankę s::i~a"Ąi·
Za.wQ~owxch ta woda z Jurowiec pod Sanokiem. Sanocici
WQ

'°''"' ,..
Celem pogłęb1E'ni.a treści' ideologiczn.ej pra<:
'Styczn.'cb vl świ.!i'llici\cru związkow-ych &oi!sja Centralna Zw;ązków Zawodowych ogI-0J.a OgólnopQl'ski Kon.kurs "I:ea:tralny dla' świe
!l' cowyd. zespołów teatr lnyc.h oraz in.scenizacyjnych.
,
.
De Konkursu . majq_ stanąć - wszystkie §wia1/!ce. Masowy ruch amatorskiej twórczości art/styc-z:neJ ma wciągać- coraz szersze rzesze
'.Jt aCO>'l.llicze wszy6tkkh zakładów pracy- i:
'.'Jszystkich związków. Rozpoczął się prawdziwy wyścig · pracy przepojonej głęboką_ treścią
ideologiczną klasy: robotniczej.
W pracach tych odzwierciecl.lają slę Zl]lagarifa klasy robotniczej w: odbudowie, przeobr·a"~nrach spolecxnych i go-spodarczych, kształto1"ania się nowego stosunku: do pracy znajd!l·
·ą~ego s'"ói wyraz we ws,-)ófzav;odnic:twie, od-

~I t"'·•'1t

.. „

zNierciedlając walltę narodu o wolność.
rennośC i powszeclmq kulturę.

suwe-

sta-ros!a

Do tej pracy można zaczerpnąć'- tematy z
literatury dawnej i nowej, polskiej 1 obcej,
wy.brać sytuacje sceniczne głoszące hasl<r pos ~ąou społecznego. Przepi'Sy dopus=ają jednof.klowe 5ztuki s-c.enic.zne i utwory dłuż6ze, ale
bez zmia.n dekoracjl i trwające maksymu1ni.e
45 min.u:t, pozwalają na wzię~ie fragmentów
sztuki w:eloaktowej i pr7erlibel> scenicznyc.!J,
fr~g mentów ' powieści, noweli, opowiadań . M•
'ńr'ał zac>:erpną<: mogą świetlice z u~worow
~·"knlaja: Reja „Ro zmowa między panem,
wójtem i plebanem" 8zyman.owi.c:ra SielanKi.
do in.scen!zacji f.ra~ .enty spolec:zno--satyrycrn~ z kom!!dii Zab!ock.iego - Mickiewicz.a „Q,..
d ~ dn Młodości" - d0 ;nscenizacji: wiersza
~t=Jle.:zne s ~~okomli, Asnyka
Roman.owskie~1.:0.
Konopn:ckiei i Prusa, do mj>cenizacii:
Vi;gmenty z · l-go aktu „Sulkow~ki.cgo", Zeromsk!e-go, z „Kaśki Kariatydy" Zapolskiej, frag~
nienty z „Zacz.arowanego Koła" Rydla itp; d:J
h;;i~!{Lego „3łowo ·o .Jakubie Szeli" . wiersze
Tuwima, Broniewskiego, Słonimskiego Sundiera. Ważyka itp
Otwieramy dyskusję nad wyborami tekstów - ;-rosimy literatów, publkystó,w i .nau-

~<!
to z niego lojalny demokrata. Taki pseud atri?tPm-- był: Pa:rdzo . ud.ny w . pierw~h
~iach po_ wyz_wol_enm, ale obe~me, uwćl11a ,
1est ~op.~1mn1 eJ, nies a.czn.~ ueb'f' portrety
dosl.03m1'ow panstwowy-ch biLyr 7;.<1.WltiZ®..G w
,h - d. · d'n
. ·
t a ...
IUeQ powie. tm mle:JSC:U..
Stały C11Jt
• z
N
icn

Buchaller1a
S1t-lra:tu

1

„ .

I

*

wo.dę,

o .której

:>Kieh 17ZZybędzie; il!'Szcz.e jeden klej.n.ot i to
niezwFcie cenn.y, bo radoczynny.
Zaniedba.na przed wojną u nae galę.Z wied'zy _ baln:trologiq ~ nauka 0 le.czen~u wod::i.mi mineralnymi, s~bku i pomyślnie rozkwita.
"'- -1....,...,.,,.,.. t..,.,,, d
"
· t dk
·
· -1 -... ~-r- -::i- ow;o ....
em Jl!.S o ry;wame
nowy-dt. żródel, dobre ~iki b-adań i wyko·
rzyst-wwa.nie_ ich WFtilców-. (Z)

I

•
n

żbro
.

Ostatnia pootać:- z teg-o pI'QO!SU - to
dowódców. Jak±tt nędmym i śmiesznym
dziak. Po.nux~ t~pa fizjonomia Łypo~go zbi· je.lit wobec. te!1'" kłamstwo tychże dowódców,
ra; t>pecjalisty crd „mokrej r<ib1:7t'yM.
istocie inuca-jący'tit 7l siebie odpowiedzi-alność za
- Sędziak przysłany zQstal do kraiu: w 1943 I" zbt.0.dnie.
w czasie, gdy I.mia. ttQntu zbliżała filę do gra.·
oic Polski „Londyn.:~ abawiają,c: 1i.~ i;b~ demo- ~ P11Dk.Uriltox n.prun Sędziaka. du .ml.u. u,
k.ratyc.my<:h. nastrojów w AK pnyslał tam pa-l k.uurąc mu .--~ dP4umGtó . Są, tam. legi.ru swoich rudzi.
- ·
tym.acjeo wojskowie, zwi<l,2'ko:we. f'unkcJon.armDla s.c.h.a.raktaryzowan;i.a S~a.k.a wystarczy 'S't:f UB, legity~ja PPR:.. Jeist. j<lkaś knta re
jeden moment:. ;:io.stęooweutf.e. "" eń.wili dec.y-- patriaqjna J?{J.R-U'. A. l!lllllk: nie1 - 1i'Jls:mnent
dując.ej rozgrywki o wal~cf. -- B.yl on sze- r:rancuski~ kombatanta ... J_ st pa.1' Iegit;yw.a-·
fem szttibu Okręgu.. Wileń.sko-Nawagrodzk!ego c.fi ofi<:erskicil - wszp~ tq, 11api&ry p-ontorKomenda GlQwna AK z:arządzila: _ ak.c:ję. „O. dow:myc11 zrabow~ prnn' bmd'!tó~ .
stra 13.rama" - współpracę z Armią; CntWQI!ą
K'1żda :t tych kcut..: to ,ra.lllOi'dowrmy c:zło·
prze<tiw Niem.eom. Wówc.-z:.'11S. Sędziak Z'głosH wilłk.
dym:.s,;ę, Rc121myślił się jednak.; pozos.tat I p.odSędtia:k: potwier~ po<rlto~e tydt pa.czas _gdy cala Polska wak:zyia z Niem<:ami, an piei.:ów, llłtt nl: r~oznaje idt. Skądże mcrgł
organizował masowe mordy spadcrcfu'Cl4i.!U'ey' hy mpamięta.ć. Tyli! tego pnnz!-0 pl'.2flm jego
radzie<?kicb..
'
rą<:e
·
_____
.
,
•
l ,.Za.ł.ąct%ltl m je d'1 !'iti-POrtów- „Stocmi·· ZJED.NOC.ZENIE PRZEMYSf,U
P<J wyzWO'lenilI.
ę<irując na; fila.ł.ostoa-- wyjaśni
IA:ż. ~sZ'Cie ro:at20:rir<tje - t'o do"'-&d
APARATOW ELE~TRYCZN.YCH.
czyznę, orga.ni:rojf\C' tam sławetne bandy- QAK. 1„sabii&ty ja!tiegoś oft~M, talki doku~ to
,.. Łodzi
·
, ,(zaczątek WiN-n) opowiada an 6p.okojnie gratka....
adovała slę :repewne dusi:J pani
o paleniu wsi i. m«!Irdowaniu d'emokrató.v pot~ Sosnowskiej z: takiego łnpu.
· '
laangażuje na kierovmit:ze stanowisko~
skich i grabie?:a<:b: _ dol.'QQku. i<th „dzi.ałal- 1
lit
I INżYNIERA mającego duże cfaśwladl
ności". W nagrodę z:a umłuyi i-usta.je: mian·.,._
W pa:piera<;b WiN-u znaleziono krwnwy- biczeuie w zaki:esie technicznym, nrganiwan..y w rolm 1946 dru.gim z.astętic.ą komend3.ll'- la.us. ltu1'ry:ki byly Oi\Stęplljące-: data, organizaeji zakładów i produkcji.. Obeznany m
ta ghiwneqo WiN (zast. od Apra.w· wojsko· z:acja:, wykon-a~a. skuteJC i !Up ll:ażdej akc"ji.
'- przemysl~ elektrotechnicznym przywych).
I tak n!JI. w ciągu dwódi, tygodni ma.ja 46 r.
sługuje pierwszeństwo.
Warunki do
z:a.mo.rdbwano 'YT lud\?i, Ił r<Oti-onu '1:1. ł.µp staomówieoia
Tu ła:piemy na gorącym iiaynku lt.ŁamstW'll ltllwiła roń, ttmunicj<t, piemądze- i pa-pie.cy po·
Oferty z przebiegiem pracy z woKwiecińs:kicth i Marszews.kich, li::tó.ny jaklli'1y inordowa.o.yeh. '
·
dowej . i świadectwami składać należy
nie chcieli mordów i nie mieli z bandam. i nic
Figurowało też w bilansie p<;d koniec ka.f·
w Wydziale Personalu.;rm ul. Piotrkowwspóinego . Sędziak. to bezpoś-redni dowótlca tfeg_o l'!liesiąea- g!oh11li.la obliczeni" zysk6w J
ska lll.
_
b.and; to krwawa ręka WJ.N-u To !ównocze-- sti.t dokolfqne r fachową rutyną. W tll.bryca
12119
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - śnie zastępc,a Kwiecińs:kieqo, człon.ek ttiu~lvi.· .wykonawcy" widniei& nqzwa.' NSZ "~oli: na-

I

do roadania

w

.o-pa
Ob Redak.to.rz-er
arutow::;:u 2S.i.est: sklep mi~
Przy- ul
którT jut. od clll2Ższ.ego c:rasu: dei:rerwu~ mnie
swym pseu.do-pmi'otyzm.em. Wiaś,cici.e-1! tego
sklep ąłowi.ek snac bez pnal.tcia este ki
tuż nad krwawymi pokiami świń i. rożn~
innych bydlą przybił do ściany olbrzymi.e poi:
trety dcrstajniltów państwowych (bez- ram).
.I to jakhy na z:I.o§ć a~at 11a, wprost dttWi.

rzesła

ludność okoliczna. mówiła.,
że.
ma t:..zdowne
wlaściwoótti lecznicze.
B.adunia wykazały, że.
jest
najbardziej radoczynne źródło w Polsce.
Są tzyni<me przyyotowani.a;, aby źródło to l:·
jąe i '-lWOr7lfĆ w Jurowcacll nowoczesne zdro
jowi:s:lł.rr. Ilo bo~tego wieńc:ą uzdrowisk pel-

'

ZW'! WiN-u.
'tu ®kuinent'll.ie się istotna prawda e organiuejaeh podziem.nyeh: WiN i NSZ zros.y
się w jedno. Mimo tClJić i int]yg, mimo wza- .

iemnego zarzucania sobie xłodziejstwa i iaj'1actwa działaly zgodnie ręka w rękę przeciw
Pol.!c:e. Zarów.rto jqk ich dowódcy na /;onferen:cjac:ll w swycl1 gabinetach, wmach i cu.kierniach kopali pod sobą dołki - lecz sie clo-

gadywali.

•

*

_ Jeis-li by ńawet nie byłQ innych dowodów,
ze podziemie nie -zamierzało bynajmniej zlikwidować. akcji zbrojnej, jak to twierdzą uoarcie ·
jego p-rzywódey, to ta buehaHeria zbrodni wali
w gl"~ ~zelkie ich kłamstwa , -:'alti<:j rol)ofy
nifl JJrowc:dzi organizacja, 'która ma się zlikwi·'
dowtrl.
. A _oto ~onkretny ·dowód „prawdy'• o wywiadzie WUJskowym.: Ust Kwiecińskie~ do Sedziakrr. Zakazuje on mteJVwnicre poaąwmiia
danych z wywiadu wojskowego, leez nie na·
kazuje_ bynajm!t~ej zlikwidować go, a."' zaszyfrawac-, aby tym bezpieczniej przesyłać.
. W cibll~ tych faktów jasnymi siE: stają
Giągłle- dotm::1 na oddz~ały- wojskowe, I!lil jąc e

uiec rz~o!ll~j tikwida<:jil; pamiętamy dobrze
t.ar~wa1llle,. ~tę Mamewskie~ o zwiększen-i e
budżetu WOJS.kqwego
Pą.miętamy- dw:ikrotne
, wyPłaeenie po dwa tyisi.ące- dolarów 'Sędziako·
Wl na cel rzekomego „qja.wllienia siP." które
w rze<;Zywistości po-szły na uttzymarue'
Pro'kur11tor odczytuje fragment listu Sędzia
ka dc;t u!uh~": „Pistolw u.ż~ać trzeba, lecz
po uzycitt p1etole1'l używajmy i łopaty. Kopmr,
ic:h U tcz:y ~try· w głqb".._,
f PV. '

band.

fi
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""Kronika
Kalisza Prac-own·cy
pan·
'Poiniiedziałek
I
, si. WOWI•
15 grudnia 1947 roku,

Te~efony

WalerH.
Komenda

MO 16-62.

Miejskie Pogotowie Ratunkowe

W
Straż

W2,'k a

Z

akcji

marno t f8WS t wem, b"!UrO k~rac · a . oraz

Niedawno t(')czyły się w stolicy obrady plenarnego po6iedz€nia
Zarządu
Inform. kolej. i biuro podróży „Orbis'' Głównęgo Związku Zawockiwego Pratel. 12-95.
cowni,ków Państwowych. Obrady zagai!
prze\~odnic?ący Związku poseł Bancerz.
Dyżury a10•e ~
podkreślając m1ędzy innymi potrzebę
Dziś dyżuruj,e apteka mgr. Ptasińskie da!szego ściś!ejsz€go zbliżenia między
go, ul. Kanooicka 6.

Poiarna -

21-77

Informacja Pocztowa -

współzawodniclwa

12·11

·
Wzmozona

robotnikami a inteligencją pracu°jąc·ą.
Uchwały
pleinarne,go
posiedzenia
KCZZ zreferował członek Prezydium
Związku ob. Kratko. Mówca położyf na·
clsk na potrzeb)! wl~czenia się pracow-

.akC1·8

· · · ·.OW3
OSZCtQU~OSCl

cją, hamującą często współzawodnictwo
pracy, walkę z marnotrawstwem i przeprow.adzenie Wzmożonej a'kcjł oszczęd·
nościowej.

·

~

Sekretarz gen. Związku ob. Kołacz·
ników państwowych do akcji współza kowski złożył spraw0zd::inie z dzialalno•
wodnictwa po przez walkę . z bi~rokra- śc! Zarząd'U. Zwią:ze~ Zawodowy Pracowników Państwowych skupia ohecnie
78.200 czki·nków. w tym o.koło 22 tys.
ko1biet.
Akcję .wczasów sprawozdawca
nieczynny.
oc€nia dl()datnio
W gfi domach wypo·
W bieżącej kampanii cukrowniczej 47 pla1ntator6w 34.062.800 kwintali bura- czynkowych wypoczywał.n około 12 tys.
.Kina
cukrowni1 zako11c.zyło pracę, przerabia· ków, co stanowi 102 proc. planu. Cuk. Kłno ,;Stylowy" wyświietla film pro· jąc calkowitą, przeznaczoną dla nich rownie przerobił)( 32.41 O tys. buraków. członków Związku. Liczba ta może być
dukcji a1ngielskiej pt. „Sipotkanle" I kro ilość buraków. Po10stał·e 29 cukrowni, co stanowi 98 proc. planu. Z prz,e mbu podwojona przy równomierni>ej,s zym wy
kor?ystaniu domów wypoczynkow~h.
ni ka.
z ogólnej J!czby 76 biorących u<lział w otrzymaliśmy już 428.370 ton cukru bia przed-e wszystkim prz.ez soedzanie urloKino „Bałtyk" wyświetla film prodl\kcii
kampa.n1ii, zakończą przerób w końcu lego i 25.260 ton cukru żóltego, przekra
amerykańskiej „Belita tańczy" i dodatek;
pów w okresie zimowym. Związek o!rzy
czając już w tej chwili zakreślony plan
bieżącego
miesiąca.
Kino „WOLNOSC" wyświetla film produkcji
mał na al-: cję wczasów ponad 27 miHoOgółem dostarcrnno do cukrowni' od na rok bieżący.
francuskiej p.t. „Cienie prze;;zlości" i dodatek.
nów złot ych dota • ji państwowej z Fun·
duszów Wczas.ów Piacowniczych.
. D()tychczas.ową
akcję
kulturalno-

Teatr M;e1slc\

Plan cukrowniczy

przekrocżon_y

budownict a

Cuda r dzieck

oświafową uważa sprawozdawca za ni~
dcstat.eczną. Liczba 60 zaledwie biblio·

Ruchome domy na kółkach.• ·- Se?on pracy w ciągu całego roku. •
szeriane ul ce. - 200 nowyth miast. - Rozmach cdbuóowy

w?moi€n'ie akcj1i kulturalno·
oświatow€>j uważa za najpilnie}sze zada
ni1e Związku.
Równid go.sipo·darka na
majątkach

zago.s.poda·r'owanych przez
Zawod<nwego Pracowników Państwowych winna być uspraw·
Koła

100 majątkami o powier1chni l':?na<l 20
tys. ha, co łącznie stanowi obszu wi,ęk·
szy od niej.ednego powia·t u. Lustracja 83
majątków wykazała słabe zagospodaro·
wani:e. N a zakończenie p1erwszego dnfa
obrad,
złożył sprawozd:.mie fina•nsiowe
sekretarz Zwią?ku mgr. Turski, poczym
rozpoczęła się dys.kusja.

Kronika muzyezna
W Sopocie odbył się trzeci w tym sezonie
koncert Filha·nnonii Bałtyckiej. Orkiestrą dyrygował Walerian Bierdiajew, solistką
była
pianistka Nowacka·Ilska. Program poświęco·
ny był muzyce Beethovena.
·

* *

W Kraśniku w* woj. lubelskim staraniem
prof. Adamiaka powstał szkolny kwartet smy
czkowy, który już dwukF)tnie występował z
powodzeniem publicznie. Poza kwartetem
smy::zkowym istnieją w Kraśn~ku dwa chóry
kościelne.

* *

*

Do , Krakowa przybywają wybitni
artyści opery
w
Stan:je Jankovic (baryton) i Anita
pran) którzy wystąpią w operach
Butterfly", „Rigoletto".

jugosłowiańscy,

1

Stailingroo był pr2.ed woj:ną cudoWlllym mias'tem o sz.ero:kikh ulicach, deinbS1tych pairkach
i wieloipiętmwych pięknych gmachach. Rorz:wój potężnego przemyisłt! &po1Wo1dował pięć i
półkro,tny w,zrorSt ludności w po·równani.u :z: da
wnym kupieckim Carycynem (dawna nazwa
Stalingradu).
Po sławill.aj epopei stal'i!ngradz:kliej !kwitną·
Obr-oty towarowe Polski z zagranicą w okre sty:yjne zajmują tylko 6 proc. całego wywo-1
ce miasto 'Zamienione z-0stało w ~upę gruzów.
Wy dawał.o się, że Sta.Liing.r<idu już ;n:ie ma i n:ie sie od 1 11tycznia do 30 września 1947 r. wy- zu, a mianowicie: 1.452.765.000 zł.
.niosły po stronie importu 34.979.424.000 zł„
Stosunki handlowe łąi:zyły nas w tym okre.
będzie .
~~111111111.11„„
o
stronie eksportu - 23.233,311.000 zł.
sie z 33 krajami z których 28 nal ż ło d0
P
:
. e .a
Ceny ogłoszeń
W przywozie pierwsze miejsce zajmują su- naszych dostawcow, 32 - do odb1orcow.
rowce przemysłowe i materiały pędne
W przywozie surowców przemysłowych i ma
W GŁOSIE KALISKIM
(15.514.305.000 zł.) .L. artykuły inwestycyjne teriałów pędnych brały udział: ZSRR Anglia,
Drobne
za tekstem Nekr.
kosztowały 7.603,315.000
zł„
artykuły kon- USA, Szwecja.
25 zł za wy
25
30
do 70 mm
sumcji bezpośredniej - 11781.274-.000 zł.
Wywóz surowców przemysłowych z Polski
raz Poszuk.
45
40
od 71-120 mm
W wywozie na pierwsze miejsce wysuwają kierowany był do Austrii, Szwecji, ZSRR, DaI
pracy 15 zł się artykuły konsumi:i.i bezpośredniej w kwo-, nii, Szwajcarii, Czechosłowacji.
60
55
od 121-200 mm
75
ą5
za wyraz
od 201-300 mm
cie 11.054.305.000 zł następnie suro~e .prze".'. zak:e~ie arty:rnłó~ koI)..s~cji bezpośremysłowe - 10.726.246.000 zł Artykuły mwe- dmej, na3w1ększe pozycje łaimu3ą: w przywo
85
90
powyżej 300 mm

....„„„„„„„„

Związku

niona. Związek dyspr.mu}e łącznie. bHs,k o

Ek tllii/:p or t ••Jarz••UJ

za trzy

najwymowniej·

tego

Związku,

na wczasach zimowych

Polski handel

jest

szym dowodem. Dlatego sekretarz gen„

W :wieriszyik:u dla dziec.i Zillanego poety ra- I
A jednak miasto zma,plivrychwstało. Do ruTo ~amo d!!i·eJe się we wszy·stkich fallnych
aziecl.ie.go Ma1jakows1kiego pewien c:ttłopaik 'j in wr ócili ludzie, zamieszk nli w bU:I11krach i pi- mi·a stach d po WrS.iach ZSRR. Wszędz.ie wre
opowiada z pn:ejęciem, jak to po powrocie wnicach, bryga·dy ochotnicze zaczęły oczysz- gon\CZ!kiowa pMca nad odlbudow<t d 1pmzebuze szkoły chc:iał wejść do domu i nie zastał czać mi•asto, Temontować izbę za ~7lbą, d'()m dową.
.go na dawmym miejscu. Ok.azalo s-ię, że w za domem. Po&ta'Ilowfono rnie tylko miais.to odW ZSRR w O'b ecnej p'ięciola~ce zbuduje się
przeciągu paru go.dz.in p.rae'$Ul!lięto dom o ikil- budować, ale i przeistoozyć je w jes:ucze <pię- tylko w miarStaich
i o-siedlach ro·b otniczych
.kaset metró:w da1lej, ponieważ popri;e,dnio z;a- k'n iejsze I WSJpan.ial5;z·e. Setki najslynnie.jsizy<ch 87,4 miliony m. ik:w. powierzchni mie,szkam;iowadzał rucihowi. ulkznemu.
airchitekitów d dr!Jżynierów wzięło udzi·a l w p'l'a· we,j, a wi'l!ś otrzyrrn,a 3 miliollly 400 tysięcy noW:ietsz ten może wydać się aneg1dotą. Sy.m caich na'.i gen·eralnym pla111em odbudorwy mj,a,- wych domów. Oz.naicza to, że około 8 miUo·
boliwje on jedr:nak rzeczywiście to, co zacho- sta. Staling.rad będzie mi,a·Stbem gigai!lity<eimych nów rodzin, to je<St oikoł'o jedna czwarta luddi2'i w radzi,eckim buid0<wnictwie. W realizacji budowli, szeroki·c h buJiw.arów, pa'r:ków :i z·l e· no.ści ZSRR 01trzyma n<0we mieis7lkania„ Waż.
planów przebudowy sto~uje !Się isto.tnie „cu- lenli.
ną d111owacją będzie m.a,5r0wa prodtikcja go,toZmartwychwista'ł teź Mińs'k stoJ.k.a Bia- wych części s1tamda11bowych dom'k.ów jedno.roda". Domy wraz z całym urządze1niem przenosd się o kilk.ci1set metrów w prawo, w lew.o łorusi, ik tóry był w BO proc. miszczony. Dziś dz.innych. W d:wa - trzy d:ni będzie moiina z
czy w tył - zależnie od potrzeby.
·
nie ma w Mińsku ri:akątka, gdzie by cz-egoś nie takich części sJmns1br·uować gotowy dom.
Jak to się robi?
budowano. Dziennie wydaje się mi1li1on rubli
Nasilenie tempa budoiwnLctwa mieszkanioOtóż po.d fundamenty podkłada się gigan· tylko na odbudo,wę domów mieo;zkalin.yeh i jak wego wzr.asta z każdym
dniem i nie ulega
tyczne platformy na poitężn:ych wałkach i na grzyby po deszczu wyrastają coraz to nowe, wątp.liwo.ści, że ten gi.gaD1tyczny plam zoc;itanie
tych :platformach dom prrz:es.uwa &ię z szyb- 10 - 100 mi~zkainiowe bloki.
.
J. Lerski.
1wyikoinoany.
ko·ścią kiJ.kiu metróy na go.d'Mlllę. Dzięki temu
można po . s.zerzać uJdee, tworzyć nowe a.rte.rde,
usuwać przeszkody dla ruchu uliczneg-o zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, estetyki i
higieny.
J: jes1'az,e jedna ·OISIObli/wiość bUido'WIIlictwa
Wczasy zimowe OMTUR odbędą się w Mię
Organizacje· młodz,ieżowe ZWM, OMTUR i
11ad1li·eckJ·e·go. Sezon budoiWlallly trw.a tallll okrilr
g,ły
rok. Przy k-il'lmdzdesięciru-istoipnii-owych „Wici" przygotowują się do szerokiej i plano dzygórzu, Karpaczu, Ustroniu Zakopanem, KornTozach na Ur.alu i Syberii wZl!lio,si s:ię budo· wej akcji wczasów zimowych. Młodzieżowe szęcinie i w Otwo()k'U. Pierwsze 2-tygodniowe
wJe, sto.sując specjałtleg-o todzaju ogrzewanie wczasy zimowe w r-0:m bież. umożliwiają turnusy rozpoczynają się już 15 grudnia br.
elektryczne, zm.odyf~o·wany 6ikłaid zaiprarwy młodzieży, obok należytego wypoczynku i ko- i trwać będą do 15 marca roku przyszłegq.
rzystania ze sportów zimowych, również po- Na teren·i e całego kraju rozpoczęły się rówmuransk.iej i,td.
nież
prace przygotowawcze do wczasów
W czasi.e pięciiofate'.k ;iiadrlieckkh powstał.a głębienie pracy wychowawczej.
pneszło 200 nowy.e h mi.as;t, wśród nich ośro·
Program szkoleniowy wq;asów „Wiciowych" ZWM-owych.
Akcja wczasów organizacji młodzieżowych
dclt hUitmictwa Stalilllo w Zagłębiu Doni.,e.okim, obejmie zagadnienia pracy organizacyjnej
ośrodek przemy,słu węgJowego Karaganicla w
wszystkich szczeblach Związku. Kursy te org przyczyni się do wzajemnego zbliżenia ZWM,
Kazachistciln1•e, ośoo<l01k huitni<0tw.a Mag,nJiitol1'5'k nizują „Widarze" na terenie całego kraju, OM TUR i „Wiciarzy" po przez wspólnie orna po.łudnfowym Ur,ailu, .a j.e.c:tna z republik szczególnde na terenie Dolnego Sląska~i Po- gandzowanę wycieczki i wymianę uczest·n ików
kursów, poszczególny,-::h organizacji.
ziwiązikowych
Tia.dżyikdstain
01rrzym.ała
noiwą morza.
sito.Jicę Stailimia-'baid. Roz,ro1sły się, roz'budo·
wały i pr.z ebudo.w aly w~eillk:i-e mi.a&ta - Moskwa, Leruingr.a<l, Chamków, Go·rkiij, . a liczba lu
dności WlZr.cJ.sł.a w ni1ch dWllJlk;r-01truie. A1e mie'!fi
llrllr
~
rS7'.kań, mimo · to, ciągJe rna mało.
Tempo budowy domów mie6iZ!k.ai!.11ł}"ch tI1Wa·
_Dzięk; pomyślnemu nao•gó·ł modzajo- chosłowacji, 400 kin mairchwi do Szwaj
ło Mweit ~ czasie wo_iny z N~emoaani i przy- w~ warzyw
w bieżącym roku, po rndil ornz z zakootraktoW1anyich 2.000
brało na s1de w o~es.te pow.oi~ym.
uwzględnieniu potrzeb rynku wewnętrz·
ton cebuli do Anglii - wY:'ła~o 4~0 ton.
Przede ws:zyis'tlmn przy51tąpmoo do odbu- ł
t l
· 1· , , I
t
Bksportem warzyw iza1mu1ie &1ę Ko··
do.wy tego, co miiiszczyli Niemcy. A mi~cey-1 niego, pows a y m?'z J,w osct. e~~por _owe.
u„. 1710 miaist ;i 10.000 w!;.i zo'5't.Mo prz.e„nich Na uwagę z'asługu31e s •z ciz,egolme duza po mit.et Porozurniewa,wc·z y, w skład które. •
·~
zdewasfowanych i spa.1o111ych. Znaine są losy da·ż kapusty zimowej.
taki:<=h miast, jak Sta1h ngr.ad, Mińsk, Ch.a.rk?'W,
W r arna eh umów ha111d!owycb z za· go, wchodzą prze_dst~W1i ·c1eJe ~~ktorow:
L~nmg,ra~.. s.e"."aS1topo1l, OdeSrSa, Smolen'Sk, gralniicą, do<byichc'z a,s ekslpoirow,6nl() mii.ę· ipanstwow1e go., sipołd:nekzego , 1 :prywa1t·
Rzew, K1JO'W ~ m1ne.
d17,y .mnytpi:. ·6 tys .. toin
· k a;puis t y \.IV
,1~ C
·
<
ze- niego.

Młodzież

tek, jakimi dysponują organizacje i .koło
związkowe

Pożar"

śpiewac~

Belgradzie
Mezet (so
,,Madame

od papierosa
·

W .Brz·ezin~ch, gm. ~)s.frów Kaliski, w

skle;p11.e koloin1al1nym Joze.fa Kubery wy·
buchł ,poża•r, pa!Stwą które,g o pad1ł towar
wairtości 15 tys. zł. Jak się okazaiło prz y
czyną pożaru był nieidoipatek papi-eroS.a.

zagrani~zny

k.""7artały

1947 r.

zie: ZSRR, Bułgaria, USA, Dania; w wywoziŁ
- ZSRR, Angiia, Szwec:ja.
~aj"."ięks.zych ,trru:sakcji
~portowych 'I,'.
dz1edz1me ~rtykułow. mwestycyinych. doko~ah~
my: z Damą, Francją, Szwecią, Fmland1ą l
ZSRR, Transakcji eksportowych z ZSRR i Bra-

zylią.

W ogólnych obrotach towarowych · w .han·
dlu za.granicznym z poszczególnymi krajami
pierwsze miejsce zajmują: ZSRR . z kwotą
20.724.049.000 zł. Szwecja z kwotą 5.435.770,000
zł. Dalsze miejsca zajmują między innymi na.
stępujące kraje: Dania 5.026.502.000 zł. An·
glia 4.956.696.000 zł. USA. 4.456.637.000 zł:

'

Wydawca: MteJski i Powiatowy itomltet PPR w X:altszu. Redakcja i Admlnistracjo Kal!sz, Al. Marsz St.nlinca 17, tel. J0-26. Tel. nocny 11·10. Godztn y przvjęć: Re „c:lctor Na~. 18-l:J,
D-023088
Se'ICretarlat: 10-lS.
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fj 3''r i3 wy eIim inow an a!
Grochów (Warszawa)

zwyc~ ęża

O mistrzostwo Eurony

poz11an jaków 9: 1

UWAGA SEKR°ETARZE KOŁ DZIELNICY
Kolczyński szvbko powraca do formy
GQRNSJ I G'JRNEJ-LEWEJ
,
W dniu wczorajszym w H ali Ujeżdżalni w
Przykrym zgrzy tem pomeczowym było
We wtorek 16. 12. o godz. 17-tej w lokalu Warsza'lj.>ie rozegrany został eliminacyjny złożenie protestu przez „Waxtę", kwestioWl a: n y m przy, ul. Bednarskiej 42 odbędzie się .mec:;; bokserski o drużynowe mistrzostwo nując wynik walki Klimeckiego z Archaci::·clprawa sekre'iarzy kół Górnej.
.
Polski w boksie między warszawskim „Gro- kim. Protest t en został odrzucon y z braku
chowem" i poznańską „Wartą" zakończony podstaw formalnych. Klimecki, jako re-··
D.i:iś o godz. 17-tej w lokalu własny m przy zwycięstwem „Grochowa" w stosunku 9 :7. prezentant Polski, w dodatku dużo cięższy
ul. Sien:, icwlcza 102 odbędzie $ię odprdwa Przez porażkę swą zespół pozn'ański został od A1·chackiego, powinien wygrać tak
sekr!: :c:rzy wszysttich kół Górnej-Lewej. ·
więc wyeliminowany z dalszych rozgrywek. przekonywująco, aby nie było wątpliwości,
S}l'rawy bardzo ważne, Obecunść obowiąz
Poziom meczu był s1aiby. D rnżyna po- tymczasem walczył on zupełnie słabo.
kowa.
znańska jest cieniem tego zespołu, który
Wyniki techniczne walk były następująZEBP. l\.NIA KOŁ PPR
kiedyś dzierżył prymat w mistrzostwach ce: w w. muszej Patora (g) wygrał na
k. W P~niu dzi3i<:?j:;~ym odbędą się ze~rania drużynowych, będąc długoletnim mistrzem punkty z Malakiem (w), który w 1-szej run
0 1. P •· w nas ępu1ących labry kach i msty- drużynowym Polski.
Mocno reklamowany dzif· był na .moment na deskach, w w. •
"(
·
kocr
· · S za tk owsk·i (g) prze g rał na pun1r- ·
tut1·:i-:h:
„ a1ak wypadl s ła b o, pod ob me· Ja· kWOJnow• i=.UCieJ
RUDA PABIANICKA
ski, Vogt i Klimecki. Zadowolił jedynie Szy- ty z Szymańskim (w). Poznaniak był lepszy
O go:lz. 13-tej µrzi:dzalnia PZPB w R11!łzie ; mański"i Adamsld. Sobczak nie miał nic do taktycznie i . technicznie; walcząc planowo
Pabfa.ni: 1 d~j. O godz. 15,30 remiza ŁWEKD - ! pcwicdzenia z wyraźnie lepszym Kolczyi'1- i czysto. w w. piórkowej Tomczyński (g.)
Chocianow1ce.
.
skini, któremu kondycyjny obóz doskonale zremisował z Wojnowskim (w), w w. lekWIDZEW
zrobił. Napewno gdyby walka nie została kiej Komu•da (g) wy1pu•nk'to~va1ł V.ogit:l'(w),
o. g_cdz. 16-tej odprawa sekretarzy i d.zie- prze.rw~na w dru~iej . rundzie · z powodu w w. półśredniej Majewski (g) zremisował
s!~tn1!rnw PZPB Nr 5.
ko11tuzJ1 łuku brw10wego u Sobczaka, Kol- z Adamskim (w), w w. średniej Kolczyński
.
GCr.NA
czypski wygrałby przez k-o. Szymura swoje (w) zwyciężył przez techniczne k. o .w II Mi strzostw;> Europy w wadze muszej w.śr~d
O gcdz. 13,SO PZPB Nr 17
I. punkty ~do~ył walkowerem z powodu bra- nindzie Sobczaka (w) w w. półciężkiej Szy- zawodowcow zdobył Peter Kan:. Na zdJitClU
O godz. 16-tej Składnica Nr 5.
uniana
kn przeciwmka..
.
.
mur2 ot~z~ał punkty."·~· ?·.z powodu. bra-: ~~%t~en~~ro~~czi:.o~C::::ia--:;- ~~~~~d:: k~!~
GOP.NA-PRAWA
~· „G~o~~ow1e" .d??rym1 byli: . Patora, ku p:zeciwmka,. w w .. cięzkieJ Archacki (g)
przeciwnika.
godz. 13 ,30 PZPB Nr 6 „B" _ koła 1 1 2 MaJ~W~k1 i i<olczynsin. Szatko"'.'sk1 walczył zremis?wał z K1I~eck1m (w). .
"
•
PZP.$ Nr 6 „A" _ koło "i. 0 go:lz. 15
. W r:ngu sędzi?wał. ob. Kubik .ze Szcze- : Włókniarz
1 pon!zeJ. sw~go norm.alnego poz1o~u. T~mPZFW Nr 4 _ koła 1 i 2. 0 godz. 15,30 t. czyn~~n, kto~y zrzucił ?k: 4 kg., aoy byc w Cilla. me'J)otri~bnie me p-0.zw:iila•Jący wail:przegrywa
li
„Werm · _ koło 1. o godz. 16 ,30 C.T. _ Hur- w. p10i:kow:J .kondycyJ~le. był b. słaby. czyc zawodmkom w zwarcia~h, ktore za
łownia Nr 2 - koło 1. o godz. 14·tej PZPG _
Tym memmeJ walkę swoJą 1-szym punk- szybko przerywał. Punktowali ob. ob.: Fe.
. , .
.
Tkal::lia Nr 4.
tcrr.. wygrał. Sędziowie przyznali mu jednak d?r;>wic~ (_Sląsk), Lewicki (Pomorze) i Stę- # W Z:gierz•u p1ę~•c1a.rze
~:Je•dll1<łC'ZOG0RNA-!.EWA
remis.
I p1en (Lodz).
~ llYCh ,p okonali tu'teiJ sze·g o Wł.dk;111arzai 11:5.
O godz. 16-tej Dyr. Papiern., f. „Reslau",
k
PFA E. o godz. 15,30 Cenlrala Tekstylna. Drugi WJ.)Slęv koszl}karek cz.es ich
O godz. 17-tej Przeds. Buli. O godz. 13,30
~.

I

l
I
I

o

_tei

;~i:;·~:.:~t;~~i~:~~... -

f. Fms.er -

kola 2 I

(Zgierz)

I

'·'Czeszki

koła 1, 2, 3.• 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

5:

I(I:

gromią

akademiczki
AZS
. (W ars:zawa) 88: 27

godz. 17-tej Gazownia - koło 3. o godz.
zwyciężyła
kosżu
1'1··tcj PZPZ Nr 4. koło 4, Ośrodek Kon!ek::y.JOstatni
występ
wicemipod
każdym
względem
przeW)'ższał drużyny Nr 4 - ,koła 1, 2 i 3. ·o godz. 13 30 f.
strzowskiej drużyny Cze nę akademicką. Czeszki były szybsze, dużo
„Ji(<1rchot Lustrza" - koło 2. O · godz. 16-tej
chosłowacji w koszyków lepsze technicznie i stosowały dobrą taktyFilm Po l ~ki - Fabrykacja „A", KEŁ - koło 2, f. „Kleinman" koła 1, 2, 3, 4 i 5.
ce żeńskiej AC „Spar- kę w grze.
ta"
(Praga) przyniósł
Należy nadmienić, że skład w jakim wySRóDMIESCIE
wysokie i w pełni zasłu- stąpiła „Sparta" w meczu z AZS-em był
O godz. Hl-tej C. T. Skł. Dziew. Pońc.z.
żone
zwycięstwo
nad równoznaczny z reprezentacją CzechosloNr• 1, Zjedn. PrZCUf. 1aszyn Rolniczych.
drużyną
stołecznego
wacji, wszystkie bowiem 5 zawodniczek:
O gmlz. 15,15 Dyr. Vii:I;;w. Rozr., O godz. 17
A. Z. S-v w stosunku Scbeinostova, Tragnerova, Nerhoutova,
Fowsz. Zakł Ubezp. WzajClmnych, O god:r..
12-tej restauracja „Tivoli". O godz.13,30 PZPB
88 : 27 (38 : 16). Cała Szolcova i Preussova są reprezentantkaNr 20 - kcło 2.
spotkanie, na którym mi kraju, zespół czeski dysponował prze'
obecny był amJ:>asador de wszystkim doskonałym atakiem. Wszyst
STAR OMI.EJ SKA
Czechoslowacji w War- kie zawodniczki stale wychodziły na pozyO godz. 16-tej PSS - koło nr 3, Browar
szawie p. Hejret Vinelo cje, doskonale obstawiały przeciwniczki i
,,Zdrój, O godz. 18 P~S - koło 5. O godz. 17
toczyło się przy wy- co najważniejsze wszystkie umiały strzef. „Profesorski", C, T. - Transport. O godz.
15,30 Urząd Wojew. zebranie wszystkich
raźnej przewadze ze- lać kąsze. W drużynie zwycięskiej wyróżkół. O godz. 14-tej przędzalnia zmiana li
społu czeskiego, który nić należy Scheinostovą. Merchautovą i
....._..,,........„__m,,___________
,
PZPB nr 2.
'
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BAŁUTY

Ogodz. 14-tej 10 kom. M.O„ f. „Einbrodt
•Abel". O 11odz. 15,30 f.. „Rosner", wydział gospodarczy PZPJG Nr 8,
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Preussovą.

Pod koniec gry ze „&lJarlY,~
usunięte zostały za 4 „osobiste" Szolcova' i
Gragnerova.
Drużyna AZS zawiodła oczekiwania. Rozegrała ona mecz przede wszystkim źle tak
tycznie. Zamiast podawać niezbyt wysoko i
„kryć" wyższe od siebie przeciwniczki, akademiczki przez cały czas stosowały grę
górną wobec czego większość podań dosta-'
wałn się w ręce przeciwniczek. Zapomniano
także zupełnie o kryciu i wychodzeniu na
pozycje. Ponadto poważną bolączką zespołu stołecznego był brak strzelczyni. Właści
wie rzucać do kosza potrafiła tylko Janicka, która wraz z Kamecką była najlepsza w
AZS-ie.
Na 7 minut przed końcem meczu skł8:d
:AZS-u uległ całkowitej zmianie. Na boisku

I

pozostała tylko Kamecka. Miejsce pozosfułych zawodniczek zajęły inne, w tym trzy

juniorki. Zmianę tę wykorzystały Czeszki
do zdobycia dalszych 20-tu punktów.
~ ~·
I
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. '
Dla ,,Sparty" kosze zdobyły: Preussova
KOMUNIKAT
Tak, fakżeśmy 'J)rzewidywa!i.. przeciw- 11:5. Nie&podzianka mecw wrodawslkie- 25. Scheinostova 23, Fragnerova 22, MerWydzi<i' Prop:igandy Komitetu Łódzkiego
zawiudamin, że dziś, dnia 15. 12, br. zebranie I! fkam1· drnżY'T! łódzlkich w pół.finataoh d~u ~jest por. a'żka Sieraidza~a, który:p-tzeigrał hutova 16 i Szolcova 4 ; dla AZS-u Kameclia
koła lektoró'\\< nie odbędzie się.
zyno"·ych mti.st·rZ'IOstw Polski w boksie swą walk~ z Szymonowicz.em prze.z. dys- i Wczewska po 2. Zawody prowadzili sędzio
bęidą RKS Batory i Radomiak.
.
k.wa•Juihcję.
.
wie: Szmoch i Szeremeta. Widzów około ty.
UWAGA SŁUCHACZE KURSU
'
Wcnoraij
RKS
Batory
Dokona'!:
w
KatoZa
tyd!zień
wię.c
21
bm
.
..
,Tęcza
wakzyć
siąca.
.
KORESPONDENCYJNEGO
Komitet Łódzki Wydział Propagandy za- wica·ch KS Odrę ze Szcze.cfaia 13:3, a Ra- bęid'z.ie z RKS Baitory w Katowilcach, a w
wiadamia, :i:e seminaria dla uczestników Kur- domialk ziwydęlżyl we Wrocławiu I KS Ra1domiu Ł~S z Ra<lJomialkiem.
11~
li
._
su Korespondencyjnego n. t. „Z dziejów polzwyciężają
w
Krakowie
skiego ruchu robotniczego" odbędą się we- Na boi§kac:.h lódzhich
dług następującego planu:
·~
W Kra.kawie bawi·li wc'Zorni pięśdarze
Pcniedziałek -15,12 ,,Snódmieście-Prawe"
bKS-u,
którzy w mecrn to,varzyslkim '5\PO't
ogodz. 17 - low. Zand. 15. 12. Ruda Pabianic·kali się z drużyną Cracovii. ZwyicięlSlfuro
ka godz. 17 - tow. Nowak.
9 :7 od'nie•śli łodzi a nie. dla których ~unktty
Wtorek - 16 12. Widzew •godz. 17 - tow.
Ko:walski. Gorna-Praw.i godz. 17 - tow Czer1zld1o•b~;11 i: K:im1if11~kii. R ói y:clk ii, P-Oibielaty,
Bramki dfa zwyicię,zców zdi0byli: P.awska. Sriidmiejska . godL. 17 - tow. Pluciński. • Wc'zoralj na boisku Wimy 01dlbył się:
Ole-Jrjk i Kosińslki (remi·s}.
towarzyski mecz Pifkar&ki pomi'ę'dlz.y nie- JikowSlki 3, Ma•rciinialk, Oby! i Wrólbeł
UWAGA SŁUCHACZE V KURSU
Pod znakiem piłki ręczne;
daiwnym ka1nrdyidatem do Kila'Sy Paiństwo •p o i e·dn ej.
DZIELNICOWEGO GRUP A
wej RTS Wi1dzewem a :PTC z Palbia1nic.
W mecz.u o mistrzostwo Kl. A Bornfa
Komitet Łódzki Wydział Propagandy zawiadamia że dziś w poniedziałek, 15 gmdnia .Wysok•ie zwy;cięsitiwo 6:2 (2:2) odnie1ś1i (Z1gierz) ~dobył pwn'kity w. o. WlSllrnte•k .ni·e
sfa.wi'e•n nictwa się ŁI\'S-u.
akademików · z Ktako wa
o godz. 18-tej w ramach V Kursu Dz:ielnicowe wid•zewiacy.
go, otl będzle się kolejny wykład na temat:
W sobotę i
niedzielę bawili w Łbdzi
„Polska Współczesna".
akademicy krakowscy, którzy w ramach rozW y klarlają w dz1elnicach:
grywek ligowych w koszykówce spotkali się z
drużynami łódzkimi TUR-em i YMCA.
Bałuty tow. Matejkowshi, Staromiejska
Pracownicy Centrali Zbytu Porcelany i Szkła
W pierwszym dniu t. j. w sobotę AZS (Kralow. Wojakowa, SrQdmieście - tow. Boguski, Sródmieście-Prawe - tow. Szoll, SródMimo, że 6trajk generalny we Francji za- wiono przyjść · z pomocą francuskim robotni- ków) pokonał łódzki TUR 25:22 (14:H) wczomieśde-1.ewe tow. Komorowski, Górna - kończył. 6ię, poszczególne Rady Zakładowe w kom i pracownikom.
raj zaś YMCA pokonała zespół gości w stotow. Ptasiński, Górna-Prawa - tow. WojciePracownicy zadeklarowali jednorazową po- sunku 54:28 (24:14)
Łodzi
w
dalszym
ciągu
organizują
pomoc
dla
chowski, Górna-Lewa - tow. Smal, Widzew
moc w wysokości 1 procentu miesięcznych wy
W rozgrywkach o mistrzostwo kl. A w
trzytygodniowym strajki€n'l nagrodzeń.
- tow. Karpiński, Ruda Pabianicka - tow. wyniszczonego
siatkówce padły następujące wyniki: AZS Włodarski.
francuskiego świata pracy.
Na tym samym zebraniu uchwalono powo~ YMCA 1:2, YMCA - ŁKS 2:0, LKS - TUR
· Onegdaj w Centrali Zbytu Porcelany, Fa- łan.ie do życia pożytećznej instytucji, jaką jest 2:1 , AZS - HKS 2:1.
jansu i Wyrobów Szklanych w Łodzi, ul. A. "koleżeńska kasa samopomocowa, która będzie
Pró<;h:nika 5, odbyło się ogólne zebranie pra· przychodziła z pomocą finaneową w doraźnych
cowników, na którym jednogłośnie postano- i usprawiedliwionych życiowych wypadkach.
Włochy pokonały
'
Traugutta 9, ni p.
Kino ,,BAŁTYK" Narutowicza 20
Początek seansów w dni powszednie: 17·a.
W między:państwowym meczu piłkar
.
· Początek seansów w medziele i święta: 15-a.
skim Wlochy pokona:ły wczorad Czecho·
i Zatrudni:
Dziś PREMIERA!
NOWY FILM PRODUKCJI AMERYKANSKIEJ
Słowację.
2 WYKWALIFIKOWANYCH .
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GALE STORM, SIR AUBREY SMITH, JOHN
Monogram Pictures Corp. Reżyser WILLIAM NIGłI

MACK BROWN
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Eksploatacja: Film Polski
czwartku 18 grudnia,
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