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emy pokó

pracę i zgodę
Orędzie Prezydenta R.P. Bolesława Bieruta u proqu noweqo
rohu odbudowq Polski ze znlszczeri wojennqch

wspólnie z wszyslki,mi narodami - milujqcym.i

I

Rodac;,v! ~iostry i Br_a cia! Młodzi i starzy
Przyjaciele! Wśzysc;y Obywatele Rzeczypospolitej!
Z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku
zasiadamy dziś do tradycyjnE!j wieczerzy wIgilijnej.
Z duma i radościl!, dzieląc się tradycyjnym
d ·
- d „
· • b d ·
o naro zie
op atI~iem ę z1~m?'. ~1s. mys1
polskim. Bo choc cięzk1e i tragiczne były nasze przeżycia, choć wielkie i bolesnP. były nasze ofiary w pamiętnych na wieki, ale "minlonych na zawsze latach niewoli - na.ród nasz
pozostał wielki i nieśmiertelny, zaś energia
twórcza, którą dziś rozwija, budzi podziw Młeo-o świata a nas Polaków napełnia najgłęh·
t h
•
->o-.
ł „
.„ . . '
.
szą w1a~ą ~ przysz osc, _uu~ i o _uc ą.
z nal~v_yzszym uzn~m~_m i czci~ zwró~'Il'.Y
;,we myslt ku tym n;;iJbltzszym, ktorych_ z~c·~
zgasił wróg, bo nie daremna była ta swu~h
ofiara ich krwi, którą złożyli swej ojczyźni.e.
Oto mija trzeci rok naszego odrodzonego po
naJ·cięższej niewoli państwa, trzeci rok na•ZYCh zmagań z potwornymi zniszczeniami
\ ·ojny,. trzeci rok naszych wysiłków. w odbudowie ki'aju, trzeci rok kształtowania fundamcntów nowego, sprawiedliwego ustro~u wol.eJ i niepodległej, demokratycznej i ~uwci·
r~ nej nzeczypospolitcj,
dumą ł rad.ością otrze robotnik i chlup
rasisty pot z czola. wyprostuje pochylone ple. i. umysłowe3. .
.
pracy· f1zyczneJ
cy czlow1ek
.
, .
.
.
?o nie ma. m:!szej chwib ~ zyc1u c~ło'"'.1cka.
.Jak poczucie dobrze spcłmonego oliowiązku
\\obce Ojc.zyzny.
Nie łatwe były zadania, ktq1·e włożył na
barki naszego pokolenia wielki, przełomowy
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zwycięsko.

Wyszliśmy zwycięsko

I

I

Rz d

dbywa.ł się bó! z hitlerowskim najazdem, z
citinnymi silami fas:i:yzmu i barbarzyństwa.
Wyszliśmy zwycięsko z potwornego niebeznieczeństwa, grożącego nam zagładą - dzięki światłemu przewodnictwu Krajowej Rady
Narodowej, która skupił& przed· 4-ma laty
najbardziej bojowe, postępowe i demokratycz
ne kadry patriotów i ujęła w swe ręce ster
nolityki oraz brzemię odpowiedzialności za Io·
·
~Y narodu w chwili decydującej.
najstraszliwszej
Wyszliśmy zwycięsko z
wojny dzięki braterstwu i współdziałaniu z

~;r~~==~:ł~~;~!~~:;~:~i::i~f~~i::!::~:=

~jo~~t~r~i:;~fh ~;:!~~ń~:~zie~::. i k!:~~
vspólnie z wojskiem polskim wyrzuciła n'l·eżdźcę z naszej ziemi i pomogła nam w odzyskaniu naszych prastarych ziem i granic n:J'Jd ze, Nysie i Bałtyku.
oceniać dziś na.·-ożemy
""
Z dumą i r"dością
sz.e osiągnięcia w pierwszym, najtrudniej_
szym, trzyletnim okresie żmudnej pracy od
chwili wyzwolenia. Wiemy już· z całą pewnoktóry n:iamy
ścią. że w następnym okresie,
przed sob(\, praca. nasza nad odbudową Polski
płynąć będzie coraz bardziej wartkim nur·
że coraz większe korzyści

będzie narodowi.

Wkroczyliśmy

przysparzać

na tory pracy planowe} w
naszej gospodarki ogólno-naroacwej. Swoje plany i zamierzenia oparliśmy
przede wszystkim na pracy własnej, na S':lmodzielnych wysiłkac~ narodu.
I nle zawiedliśmy się!
Nasza pGstawa okazała się pod każdym
łL·
wzgl'tdcm słuszna i zbawienna db naszycn'
interes(iw państwowych i narn<lowych.
Oto mogę d.,ziś podzielić się z Wami, Rod~cy. s~eregiem rallosuy.cb wieści. Qó1nl'ci pol-

całokształcie

pokó.i, które zapobi"c chcą, aby
i spętana b<>stia nie oclżyła.
Wiemy. że siły pokoju. siły dobrej, twór·
czej woli są wielkie, wielokrotnie większe od
I wiemy, że one zwyciężą,
sił mącicielskich.
że zwycięży pokój. Wiemy, że krok za kroki.em
kiedy raclość 1
zbliżamy się do tego celu,
szczęście nic bi;dą tylko Ś\' i<' tecznym gościem
w naszych domach, kiedy osiada w nich na
stale.
nami

budują

złamana

Obywatele!
Życz~ wam wszyslki.m gorąco i serdecznie
miłych i wesołych świąt oraz wszelkiej po,
•
myslnosci w _na~1chod~ącym. !1n~vym roku
1948-ym - roku dalszrJ wytęzon"J pr.,..cy uad
wykuwaąlem naszego dobroh~·h1 oi;:ólmmaroclowego, nad umoc11i<'niem siły i świętności
naszej umiłowanej Ojczyzny.
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z hitlerowskiego PO- '
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scy nie tylko wykonali już plan swej rocznej Musimy umocnić gmach naszej Rzeczypospo- I
pracy, ale dadzą narodowi ponad milion ton litej, musimy wznOsić wyżej jego mury, ~t\wc:gla dodatkowo. Podobny meldunek złożyli simy ozdobić surowe jeszcze ścf.any dómosiW.
nutnicy już przed dwoma tygodniami. Prze_ P()kole-niu naszemu dane jest, aby wcielało w,·
kroczyli znacznie plan swych zadań rocznych życie to co dla mi.."lionych pokolep było tylIm lejarze, metalowcy, elektrotechnicy, ener- ko marzen.iem_. Dane nam jest _ł~udować:, P_ol~
getycy, robotnicy przemysłu mineralnego, du- s~ę sprawie~Invą, Polsk~ s~C'Zęsli~.ą. Dzis_ łuz
me tylko wierzymy, dzis wiemy, ze zwycięzy
ża część przemysłu chemicznego. włókienm· my, ze plany nasze nie są mrzonką. Zbud•tje- i
m:ego, spożywczego itd. Z szeregu zakładów my Polskę w której nie będzie ciasnych i bru '
pracy napływają codziennie depesze i mel- dnvch izb, nie będ'Zie ni:dzy i niedostatku, nie
tiunki o przedterminowym wykonaniu plan:i. bę;l1ie głodu. Zbudujemy tys1iące jasnych
\\ ten sposób robotnik polski, zwalczając szkół, w ktróy:ch młode pokolenie bęcl1ie się
jeszcze wiele trudności i niedomagań - .vy- 11czylo budować sz:częśliwszą przyszłość. Roz- j
konuje z godnością i zapałem zadania powie- kwitnie. w naszym kraj_u nauka, szeroko ot~var j
ta b':rlne brama. do .wiedzy, dla wszystkich .
rione mu przez państwo ludowe.
Sztuka - łt.>n.nilJWJ''lSZY lwor narodowego gek
w· lk „ t
ie ·osc ego wysil ·u i wspaniałość tej pQJ niuszu _ pr 7 eslanie być nrzywilejem nieliczskiej woli twórczej możemy ocenić sprawie- nych, ~tanie się cod?.fonnym pokarmem miłio
dliwie tylko my sami, bo nie mogą jakoś oce· nów. To, co hvło dotąd tylko krzepiącą ideą
nić tego sprawiedliwie państwa zamożne, któ staje się C"iilicm w twa·rdych rękach polskiego
re nie zaznały tak ciężkiego doświadczenia robc'nik11 I d1łop;i, inżyniera i nauczyciela. _
Z dumą i radością myślimy dziś o narolosów woiny, jak to nam przypadło w udzia·'
k·tory
·
· po1s Iurn.
le. Nieznany im jest tragizm życia ria ruinach d zie
pomosłszy najcięższe ofia
Warszawy i nieznany im jest ciężar gorzkich
przeżyć . trudów wielomilionowe· rzeszy na- ry w czasic wojny, zdaje dziś najwyższy egza
szych os~dnikow, którzy częslo tylko z tobo?- ~in .dojrzałc~ri ~ pracy. nad odbudową i umoc
1
kiem na plecach wędrowali z jednego krańca memem SW<'.J OJczyzn:v 1 w pra.cy nad utrwale
Polski na drugi Jej kraniec, aby swym znoj- !<'niem pokoju. Nie tylko słowem. ale swą conym polem i nadludzki mniemał poświ~"enirm dzienną znqjną pracą i cn1nem twórc7.YQ1 na
przywrócić do życia i plonów praslarą 1iemic; ród na!'Z ut >r:i.la w i ·ciu , tradycyjne hasło
wigilijnej :<'czcrz • „Pokój ludziom dobrej
P ~ows ą. Nieznrmy im Jest ten. 1!1oca_ n
wysiłek całego naszego narodu. dzręki klon:?- woli''.
·' t1nc1iem z t ymi• na .o d ama•
• d zis
ł.
mu . Polska odrodzona
ączymy sił:
b sit·t z ruin l
h
. . odbudowała
•
·
,zg1iszcz w ciągu miruonyc 1uec 1a •
1
Wyko~aliśmy pomyślnie. zadania, ooslawio- {•ore krocz_ą ~·1r~z z. nami. ku ty?' sa:mym _ce
ne w pierwszym na ,trudniejszym roku nasze· l~m. Z b_r~~m1 S.ow1~nam1, ~ ~dor:tm~- WS!>olme bromhsmy nasze,1 wohrnsc1, a d:i.:1s iJdbugo ogólnonarodowego planu gospodarczego.
'Wiemy, że przebyliśmy dopiero część drogi.; clowujemy z gruzów ,nasze. kraje. Łącznny się
Stoją jeszcze przed nami wielkie zadania. z wszystkimi luclami świata, które wspólnie z

okres dziejów ogólnoludzkich i szczególnie
odpowiedzialny okres naszych dziejów narodowych, w którym dziś żyjemy. A przeci~ż
v,;ywiąz.uje się z tych zadań naród polski
µomyślnie

I
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utworzony został w dniu 24 grudnia r.b. Generał Markos wybrany prem:erem. Orę
dzie do narodu greckiego - zapowia~ające wyzwolenie Kra1u spod jarzma faszvstó\~
RZYM PAP. Roz9!ośnia greckiej armii de- lisa instytucji demokratycznych - powstah ] '···
mokratycznej donosi, że w dniu 24 grudni:! konieczność utwQrzenia demokri.i,tycz11cgo rza- ~:
ustanowiony został demokratyczny rząd wol· du, który by był wyrazicielem interesów n~- ;
nej Grecji, na czele którego stanął gen. Mar- rodu greckiego.
Orędzie podkreśla, że imperialiści anglokos.
W imieniu rządu demokratycznego minister sascy dążą do przekształcenia Grecji w bazę
sprawiedliwości Miltiades Porfirogenis odczy- ahcsywnej polityki skierowanej przeciwko
tał orędzie do narodu, które· stwierdza, że demokratycznym krajom bałkańskim i Związ ..
wskutek zamachów brytyjsko-amerykańskich kcwi Radzieckiemu.·
Dalej orędzie stwierdza. że rząd clemokraimperialistów na niepodległość Grecji i wsku
tek zniesienia przez faszystowski. rząd Sofu- tyczny zwoła jak tylko to będzie możliwe
111 I I.I I IJl,11.'I 111 ·11.1,1.11 n .u I l'l'l .111.11 .i:t:l.'11 l:lo.l'M u MJ. llU llll I I 11 I I I I I u I I I I. I I 11 I .... 11 I I I I.I I I !.I I i I I.I' IJ
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Pr ze my sł chem ii cz ny wyk on
.
GLIWICE (PAP). W dniu 23 bm. zaktady wytwórcze i przetwórcze podległe Centralne
mu Zarządowi Przemysłu Chemicznego w Gliwicach wykonały w całości plan proclukcyjny na rok 1947 wytwar:i:a.iąc produkty warto iid ogólneJ· 561.500.000 zł. (wl'dlug relac1"i w r-0
ku 1937). W związku z wykonaniem ptanu rocznego dyrektor generalny CZPCH prof. dr
A. Zmaczy11ski wystosował specjalny meldu- nek do ministra przemysłu i handlu tow. fl.~inca

sukcesy pr zemysIu szkI anego·
GIod zagraz• a FrancJ•I•
•
, Północne Zjednoczenie Przemysłu Szklanego juz na dzień 1 grudnia wykonał nowy plan
jest wykonanie planu roC"Znego
spodziewane
grudnia
końca
Do
proc.
106,6
w
produkcyjny
w 115 procentach.

• n~1·odowe
jako jedyny suwe ·
"'
z~roma d zeme
'd U 5 t
nt · ią
renny o g"n repr
awy
n:„·o ·
·eze "-· · Icy
r „
l• •
k t
ł
og oszone przez wa erę 'I:' own1 grec ueJ ar·
mii demokratycznej pozostaną w mocy.
'l
1zie wraz
rząd greckiw br;
Demokratyczny
ciągu
dalszym
gi;eckim prowadził
narodem
walkę

o wyzwoleni.c Grecji z prH.! jarzma. ztt·

granicznych imperia._Iistów, aż da osi<i,gni'icia
całkowitego zwycięstwa demokracji.

Rząd demokratyczny będzie dążył do roz.
woju ·oświaty, efo utworzenia sądów ludc·
reform
wych, do
łącznic z reformą rolną.
• RZYM. PAP. Rozgłośnia grec ki ej amiii de·
•
PARYŻ (PAP). Rzecznik francuskiego mi-, 200 ' tys. ton zboża, normalne zbiory przcdwo mokratycznej donosi, ~e wojska_gion. 1ar~or.a
nisierstwa rolniciwa oąwiadczył, że sytuacja icnne wynosiły S milionów ton, a zbiory ze· ro;z:poczęly, at~k na m1_aslo Konitza w ~pu~e
szloroczne wyniosły 6,5 miliona ton. Deficyt W operac:Ji_ bierz.e udział ~koło ~ tys. zołnieżywnościbwa. we Franc.il jest tbardzo• poważna
ilz- rzy greck1e1 amu1 dempkralvczneJ, przy czym
• · •
.
.
i b
.
· w o k o 11cy
Francja
Jest
•i rząd napotyka. na poważne rudnosc , Y u- .zbozowy
• - i bę .ie . u~tuk wsparany jest przez ar t.y 1enę.
·tak ze. lki
·
k ·olbrzvnu
· ł
trzymać obecne minimalne 200-gramc>we .Przy musia a za u~1c ~a gr~mcą.w1.e e 1~o~c z~oza 1 mostu Borarnni na pólno.: od Konilzy totz~
dzial\V chleba n'a dotychczasowym 1>oziomlę. ?o wobec. og?ln~J sy ,qa.cj1 :r,y~nosc~o~eJ na się zac~ęte. b~je, Ot!,dzi,~Y wojsk rządowyc!ł
WNCOf!l:i!ł - się ze swych ;;i!lJlGWi:'sl ·
·:21'biow te.l!oroczne ct.łłY zaledwie 3 niiliony swieC'ie me ;;est rzcczir. lat~ą,,
li'
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Kongresu PPS·

Kongres uchwalił nowv statut Partii.
r.iemal i n'ichrn f'PS i torowali drbgę do jednoki
clziałani obu nurtó r, w polskim ruchu r.)- l'Pod wzgldem organ.i zacyjnym i strukturjazd partii r0b Jtn:czc j . • po ·arny
I ra1nym zbliża on PPS do typu nowoczes·
"'··yclar:zeni~rr. ··1 h i>-tr»·i.1 !r:;,J:•' rnhoh,iczt'J. botn.iczym.
lłeferaty i (:łyskusia nawiązywały iuż do Ir.ej, marksistowskiej pattii.
Przebic~ obrad kong r so N ...-ch. rPzolucjc i
Kongres ustosunkował się również rlo
uchw;;ly ko·1,grc:;;o\·· , po vo~ an l c c;:;ntral· nowych tradycji, d,o tradycji wspólnych
tak kapitalnegc zagądnienia, jak współzanych ' V > ~l;:. r- ri.yJn. •eh. rszystko to stano- Z'v~·oi~st.w PPR i PPS.
I\'.ongres potwierdził, że praktyka jedno- I wodnictwo "pracy. Uchwalona przez Kon·
wi z;:.,.oi f;:,k\.\J w i czv nn ikó\v ideowoo~gc:,nizacy~n. ·ó, k tfo·e " ckcydują o da1· Mofrontowa wymaga :zbliżenia ideologicz· gi'es rezolucja zawiera Nezwanie. skierc.:s;: .•.., 7 „.„ T„-'I~ t. sr:>: ,; i 1'V'fCl!ÓW khsv ro~ ncgo PPS i PPR. .Jełt to iedno z podstawo- .\»ane do w.>,zystkich członków Partii, o
,.najbardziej wytężoną i aktywną działal
b;1n'nt.i 111:; o i~h rm:pro:::zcniu, któr'e ce- wych zadail. na obecnym etapie.
Tu też Kcrnisja Programowa z całą po- ność na polu zwiE:;kszehia wydainości pnitnfnl1;:, ;: lrb rozb i ińi'l dąi:( 0 nie klasy robutnicz,2j do osią:;nięcia przez nią pelnej wagą ustosunkowała się do tez programo- C\' i udziału w przodownictwie pracy".
W plerwszyi;n dniu Kongt~su tow. G?jedności ()olitycznei i orguńizacyjnej, kt·>- wych, 01łoszonych 'W przeddzień Kongre~u
re w ostatecznym roZJ'achun.ku przyśp1e- i mających służyć za podstawę programu mułka sprecyzował stan0wisko naszei Pa:dla nowego
szają lub opói:nfają urzeczywistnienie ce- PFS. W tezach tych; zawieraiących szereg tii w sprawach węzłowych
łów. do których zmierza kiasa robotnicza. slusznych uwag i myśli, nie ?.Ostała jednak etapu iedności działania PPR i PPS.
, Partia nasza uważa, że iednolity front
O~eni;:-jąc pod tym kąton XXVII Kon- prz~prowadzona kon$ekwcntna analiza n;)~r~s Fol~ki~·i Partii Scc:~alistycznej, wi- wei rzeczywistości ani rewizia niektórych winien być szkołą polltyczna, która wyd:zim:v·- że nasza bratnia p:irtia staje się błędnych teorii centrystycznych w ruchu chowuje nowy typ działa.cza robotniczego,
ćziałac,za, dążącego do jedności politycznei
jedrn-.litego sccjaFstycznym.
ognhvcm
nierozi:rv.· alnym
rezobcia robotników".
Uchwalona przez Kongres
fr:lntu pol;;kiej klasy roh.otniczej. Przebiet
Szkoła ta wychowvwać będzi.e na wz·r
K0n&1,resu wykazał niezbidc. Żf' idea jedno- prc,granowa postav.tiła przed całą Far(q
lil-:~o frontu wrosła gł~boko 'w świ;ido- sprawę przygotowania i opracowania pro-1 rach największei aktywności i oliarnoi;ci
aktywu PFS i sta,!a się neczy'l':i· gramu. co może wydatnie zasilić" ;;zeroką pE:perowców i pepesowców w ich wą.lee o
n:usć
sio:ic:ą. w której ' alczą i pracują działa- avskusję ideologiczną w obozie robotni-, vJ:yk:manie wspólnych zadań. w walce o
ideologiczne;;o
poziomu
podn:esienie
.
czvm.
cze p~p~;oowscy.
P;·zed clwc..ma i pól laty na XXVI Kong:·Psie PPS koncepcja jednolitego frontu Dżlś zaaadnie gqrok
bv1a jes::cze przedmio~em dyskusji. 'NR.N.

Każdy n iem1l ko11~r~s.

k:ti:dy

I

podważał
uj;nvniał ożywioną aktywnośc.
i atakował ideę i praktykę je~ości dzia-

l&nia PPR i PPS.
Na XXVII Kongresie akt.

cy·

została przytłumiona.

wność

pra1vi-

W '·yniku osia-

v. i.zvstkich człon 1<ów obu naszych Partii.
W trzecim dniu Kongresu została
uchwalbna rezolucja polityczna. Kongre~
dzi:-tłania
n:tyfikował umowę o jedności
PPS i PPR oraz uznał umowę „za decydująry krok na drodze do usunięci~
wsiell~ic}l rozbieżności w łonie polsklf~J
klasy robotniczej i wzywa Partię do konsek'Nentnego kontynuowania i zacieśuia
nia jednolitego frontu klasy robotniczej
przez \v::;pólpracę polityczną, organizacyin<f i ideologiczną PPS i PPR". '
Tow Cyrankiev..icz dał jeszcfu kom,,.ntarz: 1.Nie ograniczyliśmy się na kongre ·
sie do pokwitowania tylko przeszłośc...
Wiemy przeciea, kto stoi w miejscu. ten
s;e cofa. Wytyczyliśmy dalszy etap naszei
w~pólnej walki".
W tej wspólnej walce na nowym et.npi.~.
sprawa kszt;łłtowania / nowego typu dz1a- ł;;cza jest centralnym zaglłdnieniem. Real.izacja tego zag11dn:er1ia orlbywać się będt.ir„
poprzez dal~ze · praktyczne vc1e!in\a.P 2
współpracy poli1.) 1'.Zllei. org;rnizacyjnej
ideolocriczncj PPR i PP5.

w'procesie zdrajców i szp:egów Kp·nPP

g«1i "'c na odcinku jednolitego frontu na
Kongresie nie znalazł się nikt. kto by mi"łl
odwage wy~ląoić prz~ciwko jedności działd1ia PPR. i P?S. Koą~res zaclokumentov-a ł bezsporną !'iię praktyki jednolitofronWAR.SZA. W A. (PAP). Dzień 22 bm. no kil c'"''.ern to walka o niepcdl.egło~ć Pclski. ponie l umowie, jaJ1a stan':ła dnia 2 październik•
ttw·ej. bewporną s.i!G jedno~d dziatan~a kulinicwej przerwie w ro.;praw1e przer:i•vko waz jest ona walką z tvm1, ktorzy dla swoich' 1914 roku mic;dzy Niemcem von Liedersem
członkom Komiteu Porozumiewawczego Orga- ~g.oistycznych .celów ."aprzedają . naród, s7.U: szele~ wydziiilłu wyw~adowC7eyo ll armii 1)ie:
PPR i PP~.
Widocznym sym' 0lem tei siły była ~o nizacii Podziemnych wypełniły przemó~ ieaia ka~ą pomocy •. oparcia u ~roqow narodu 1 1 mlecktej a pełnomocnikami Pllsml,kit~go, kl6obro11ców panslwa. H1slona uczy na$, ze '"ilłka z real;.- rzy w umowie tej figurnwali jako MichaJ von
płk. Zarakcwa'l;iego,
tci.na manifestacja jednolitofrontowa. k+ó- prokurątora
Io walka z lymJ, którzy pc-:1 dymną Sokolnicki i dr von Jo:iko
cją oraz ostatnie słowa oskarżonych.
ra odbvla się z okazji zakońLzenia Kong;e.
•·
i t· . - k'
War-!
zasłoną fra:r,esów o swoim J'alrht1 żmie, P.od
Pierwszy zabrał glos· prokura!ąr.
si;,. Generalny Sekretarz CKW PPS, tow.
awo.w. ipms temu, ~yre:~~orow1 Inpaktują z
plaszczvkiem słów o dcmokrac'i
Wysoki Sądzie - rozpo-zyna prokurator w· idO·
stytutu badama na1nowsze1 htMont
''
·.
.
J. Cyrankie,nicz. w sposób lapidarny okre sprawa Lipińskiego, Marszewskiego i ''.;pól- wroga~•.
!J1Ym było. że niemieckie ·Arń ee-Oberknman.
. .
.
ślii .zna~zenie te) manifestacji: „nasz -on- o&karożnych nie daje się wtłoczyć w wąskie
k" !
Mus.my pa-uiętac ze sprawa obecna jest dn zezwoliło n;i rgani•ń,,.~. 11·„ 1
~" '"
o
•
, k ł oczy sJE:
• !'·.
. d.ow "a
. d nvm z ep1zo
•· .
ftn . ,.zw.k po 1s .Je· ~
u organizacJ"i narodowej
„i ,a a
JC
grEs, Kongres Pvlskiej Partii Socjalistyc"'"- ramy f ax' t.ow. b ę d ącvc h -osnową a kt u o«,;.an;eazywar.B
prze
ę
c,za ,
~
· · 1· su- nh miec'kiemu dowórlltw
dl egł osc
·
· · · o ntepo
· t nas 1· na ca łym sw1ec1e
· je;;
t a 1es t -sa d em na d 1'd eo Ing1a,
·
S prawa
·
. :i
ta!;:że i pepcrowcÓ"-', ma.
llE: i. jest kongre.-·em
1.
11 Wli.L ">
u "li 01,s.,owcm
. ·
.
. .
polilp::rną i lil!\lyką wer~nnoś'· narodów
koncepcją
sądem nad
l<ongre~em pol:kiej kfasv robotnicze] i
mosc1 szplf.gowsluch. Umowa la ierl'1ak nie
. .
.
. :
- .
·
_..
Ab\' dac wlasc1wą ocenę posta-::1 o~k<Hzo okazała się 0 ularna wśrn<l l1HI ś" ·
które ma już swe.ją kulę w
wsłeczpictwa,
k'!żdy kon~res Polskiej Pa'i·tii Rob9tniczej historii.
no,. I po 1„ ... ieJ,
.
P P ,
nvch. prokurator cofa się w swvc'1 w 'wodach _ .
· . . k!ora rnalt1 N1emr:ow 1 odi;uwała ~1ę od nich
. .
. .
• .
iest także kon';rescm naszym".
. ·
.
t h
.
d
Lekcja historii, o której winnismy parnię- rto ouesu gdy pos7.czegolni •osk3rzen1 slaw1ah Wynikłe stąd ni
Delegaci na Xungre;. czu.jnie i ostro rea- lać, u-::zy nas, że dzialalnośi~ n•aJ.cji Polska swe pierwsze kroki w · swej dzialalno~ci polieza owo 1eme sz a 11 mem!<>.·
~k;ego usi:?wano usunąć przez wysianie r.pec
__.
gowali n'ł probler.1at~·kę jednohtofrontc- opladla ulratą_ niepo"1kglo.~c-i,_ <łP,.la,c:ila . utrdł!l tycrnej. -· _
Karie1a Lipińskiego - ciągnie prokurator Ja ~eg_o 0 irera wywiadu {jak to w jednym
·IA;a - w-skal' międzyn„rodowej. Deteg~r-s l]'fu-pań'-twoweqo, oplacila krwią ludu pof-1
. w okresie pierwszych ru- z hstow powiediiano: otizier herr von Ja\'"'.
ro:q>oczyna się
żywi0lowo i gorąco witali przemówienia ski~o. ale me opłi!dla 11i!}1ly krwią ~prze1hw w 7.aranill I. wojny śwhlo rowski) przez lego Jaworowskiego, który w
piłsudczyzny.
rhów
po
w
mieli
zaw~?e
którzy
Jdrajców,
i
czyków
socjalisty węgierskiego, socjalisty greckie928 r. jako wtyczlia piłsudcz ' 7 ny do PPS,
jak I WPj, Dziś są zn<ine dokumenty, przez diie;;iąt J.
lilk
zagrdllitę,
wyjazd
na
wizy
goto·,,.iu
podkrt>rezerwą,
z
i
lod110
eh
f;;O, natomiast
Taki wła.śnle byl
wizy te mieli zapewnione zasiafłający na la· ki lat skrzętnie ukrywane, które ukarnją wy.- ()pl;oit;il w niej rnzłanrn.
ślona niedyskretnymi pytaniami, iak;e
start Pllsudczyzny.
Obarscy i Mar- I rainie, jak wystartowała piłsudczyzna w 19B
~ie oskarżonych ł.iplńscy,
padałv i sali, przyjmo•vali pp. Grumba·W roku 1917 dobiegają do Polski odgłosy
roku. Wiemy dziś razem z Liph\skim, który
szewscy.
cha i Uealey'a. przedsta\ ·icieli SFIO i anHistoria !)czy nas, że waJl<a z wstecrni- zajmował się ilpnteozo,vaniem pilwrlczyzny, o nadchodzące1 burzy rewolucyjnej ze wschodu '
glelskiei Partii Pracv.
i . zachodu '\!t.'e wrzawie wojennej słychać do
niosły głos Lenina i hoJ~iewik6w rosyjskich.
Kongres byl. n.ie tylko podsumowaniem i
I którzy pierwsi na świecie wysunęli prawo Pol
akceptacją praktycznych osia,gnięć w zaW dniu 25 grudnia 1947, o godzinie 17-ej. opatrzona św. Sakl·amenbmi
.I :;ki do samostanowienia 0 swym losie i któkresie jednolitego frontu. Kongres byl
l ny swoją walką, jiłka doprowadziła do znisz
1marła.· nasza najukochańsza matka, teściowa. i babka
również krokiem naprzód na drodze pe".'-,
1 czeoia caratu, stworzyli warunki do wyzwole
nvch ideologicznych osi<ignięć. Pierws,;C''
t p.
ś.
nia Polski.
próby krytycznej analizy drobnomie::>z- '.
Obóz Lipińskiego przeciwstawia - się -z ea1
G:afukiE:go. socialdemokraty cznego oparły~h sił t~j jedynie realnej sile, mogącej pokanii
wahai'i
tunizniu. ktc}ry jest źródłem
rno~ klasie robotnicz~j Polski w wyzwoleniu
tulacji socjalistów wobec wroga klasow,:;pohtycznym. i spojeczaym. . Obóz Lipińskiego
go. stanowią wkład w dzie1o ideologicznego
w tym czasie opiera się o junkrów i ban.kie·
MIEDZlNSK~CH
•
zbliżenia obu partii robotniczych.
ró'~ niemieckich, którzy będą później stanocmentaa
na
18
Okrzei
ul.
przy
domt!
z
zwłok
nam
drogich
Odprowadzenie
wlc . podstawową bazę dla hi~eryzmu.
Referaty i dyskusja· nawiązywały .do rena Mani nastąpi w sobotę, dnia 27 grudnia 1947 o godz. 14-tej, o czym
wolucyjnych i iednolitofrontowych trad,,_
t.ipińscy„cies~yl_i się wó~czas 'Le zwycię
zawiadamia krewnych, przyjaciół i -znajomych pogrążona w nieutulonym żalu
stwa reakcji w Niemczech 1 pakt.owali z Lucji i wysiłków działaczy socjalistycznych.
dendorfem. bo podstawa ich k<J!cepcji poll·
którzy w okresie drugiej niepodległości i
RODZINA
tycznych była niewiil.!'a w naród i zdolność na
okupacji hitlerowskiej przeciwstawiali si.i: 1
rodu do tworzenia o własnych silach niepodprawicmvemu. wuerenowskiemu ki ero w - I
ległego bytu. Podstawową koncepcją dmowsz-

Prolt-tiralor zaiqdał kary śni~erci dla L:p ·:ńskiego,· Mars·ew- *kiego i Sosnow·skiej - dla pozosta ~~ych kary w::e~~enia

I

I

I

WIKTORIA PORCZYNSKA
z

.czyzny było oparcie się o obce siły, o siłę ob
cej reakcji, o sile obcych bankierów i kapitalistów.
nie:
Jest faktem, historycznie ustalonym t nie
milDa.\sze
- Proszę uważnie słuc·h&ć.
dziś już żadnej dyskusji, że pii
czenie jest bezoe·lowe. Parti szpiego\,·ska podlegającym
sudczyzna w zaraniu niepooległośct Polski sta
mówić.
Proszę
ustalona.
jest
dziafalność
nęła mocno na gruncie koncepc}i illogermań
Słucham.
skiej. Podobnie jak obóz Dmowskiego budoobojętnie rzekła wał sw~ ~yśl polityczną w oparciu 0 siły
- Nic nie "·iem, staruszka. - Wszy.stko już pow'.edzia~am. franc~sk1e 1 anglosaskie. Ich - strach przed
- Będzie pani mó·~,dła. czy nie? - za własnym narodem zaciążył na losach Polski
po-Oobnie, jak zaciążyła na tych losach Targo\Ą'. ołał nagle ostrym głosem Zorin,
wica.
- Cze.mu pan na mnie tak krzyczy? Przedstawiając sądowi tragiczne dla Polski
obrazila si~ staruszka. - Pr-oszę u·szano- w skutkach k.oncępcje polityczne piłsudczy
wać mój wie!.:. Prreci(!Ż mogę być ·pań zny, pro~urator powołuje się na dzieła AlekSwiętochowskiego oraz na prace gen.
ska matką. Co by Pan powiedzi·ał, gdy.by sandra
Kutrzeby pt. „Wyprawa kijowska"
w ten &posób r.ozmawi;lno z pańską matGen. Kutrzeba - Podkreślil prokurator .
ką?
zał jej krzesło

~9

i z miejsca

z·acz.ąl bada-

Po co pani była potrzebna ta .scena tern podnir..s:ł słu:hawkę telefon·iczn~1- n<:przez
Nerwowy skt1rcz prz.eh·i·e.gł.
zapytał Zorin i rra·gle, u'- krędl potrzebny numer i zaczął prędko ra
twarz majora. Sz:yibkiim krokiem 11bJ.i.żył
od·P{)Wiedział saan na to portować:
miechając się,
sie do Zuboweii i panrząc .iei prosto w opytanie. - Rozumiem, a;by pr~tdzej za>ko- Tu mówi Zorin,.. Tak icR'L S!Praw·a o cz~· Pov.riedział c·ichym, lecz nasiąkniętym
imunikować Zubowej, gdzfo znajduje siię gromne·g·o znu·czenia. Dzieki ne'>'·nej dirob bólem głosem:
.
· nostcc ws 1ystko się wylfrylo. O&iemi.na
Leontiew... Prawda?
- Pan>i ma rację. Z moją matlką ba'k nii.e
Osienina nie odrywaiją·c dłoni oo wtia.- przyznała S>ię. Nies.po·dz~ęwanie wykryto r·ozma\'l.i(łno. Gdy ge~tallo ją zia~·resztowa
'tZY skinęła glową. Major pyta•t da1ej:
jej konta·kt z Zubową. Najwa•ż'IJie•jsze, że ło, w Melitoipolu. to w o.gó!e z nią nie
- Co zwhiła Z·uhowa po tych iriforma- to wszyst'ko d<l.tyczy Loontiewa. Rozumie r.ozmaw.iano. Bi.:li ją Po , p.rostu, b>iłi i torojach?
cie, towa.rzyszu. Leontiewa . - wyskando- turowali. A Późnied zakopa:J:i ŻyWcem do
- Nie wiem ... - wysz.eptała zupełnie wał dobitnie.
ziemi. Gdy potem zwolniono Melitopol,
uamana Osienina.
Poł-0żył słuchawkt; z povaotem i kazał znalazłem w famie j~g .zmasakrowane~o
Zorin zawoł.ał Czubienke i hzał mu na v.1 prnwadzić Zub;:nvą. Gciy staruszka we- tri1pa, To wszystko ....
wchmiast \i.ryprowa·dzić areGSzto,v.aną. Po szła d·ó ga'hineit:u, Z-0rin ruchem reiki wska(D. c. n.)
-

z otruciem? -

w swej pracy znanej na pewno historykowi
piSze wyraźnie, że Rosja wówczas pragnęła pokoju. Gen. Kutrzeba. stwierdza, że pokój był szczerym. za.mia.rem Rosji.

Lipińskiemu,

(Dokończenie przemówienia pr.okuratora. podamy w numerze jutrzejszym naszeg-0 pisma}.

*

1

*

•

W konkluzji s:wego przemówienia pxokura-

tor zażądał ~ary śmi~rcl dla Lipińskiego, Mar

Sosnowskiej, kary doiyw<>tńiego
Sędzi„a Kwiecińskiego i
oru kary 15 lat więzienia dla ObaHkiego t
Marynowskiej.
Wyrok ogłoszony zostanie w dniu d7.łsi&t·
sz~w.skiego

więztenia

s~.

i

dla

~.r.
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'Kronika Kalisza Wielki
Sobota, 27 g-rudniJ 1947 r.

Uziś:

Ap.

Jana

i Ew.

Te'e!onv·

a'Ptek
•

Dziś dyżuruje

~za,

ap-teka mgr . .Taśni€Wi·
ul. Babina 14.

Ki

ł~

•I ez wy k y samoI'ot . rad·zI•eck•I
ł

i

R. a<l<ziec~i. konsitmktor Batuch.in wy· na. .6 pa6ażerów i 2 .lotni'kÓ·'>·),l'„będ'.-ie on_ !lllllll!!!ll:lllllllllllliH!llll!illlllllllllllllllllllllllllll!lll!llllll!H!ililllillllilllill!lllllllllHllllllllll
b.uowa
<l
ł nowy typ samoou.
I t k·tory ma post ad_a ł 2 mf>t
11
'"ory I~ o 11 "'!rui
~
.',CJ 1 1n z. i'"
w
R

n a
n 1

przed sob.ą Wie. !ką przyszłość. 'Jest to
tak zwanv he!;tmpler, samolot z umiesz
.
.
czonym pi0nawo śmio·!em. który l?rLiie
·
"'
·
'
i \\'Z!l·:J<Si się w poi;vietrze pion<rn·o, przy
b
t
czym d0 lądO\nnia nie potrze <ł mu 1o
niska; może 011 lądować na płaskim da·
Ullill chu, na fXidwórzu, na pol~lactzie malego
KAżDY PEPEROWIEC ZDOBYWA '1 statku i t.p.
NOWEGO PRENUMERATORA
.
Bralul'hin przystąpił do budowania
„GŁOSU KALISKIEGO"
helikortcrów pasażer~kkh . o.blioczooych

I I I li' I I J I I I ł l i t I l I I I t I I I Pl q

I I ł ł

n

Chabierski Marian 159,3 proc' Swie<:icka Ja,nina J S9,l proc., Bącle( Wiktorii>
158,2 proc., Melka Paweł 154.3 proc.

·~

film ame·
" ys'm1'ella
"'
tykański „Triumf doktora O'Connora".
Kino „Bałtyk" wyświella film pro<luk
CJ'i ameryka11sk'e1· pt. „Historia jednego
fraka" i dooatek.
.
W J • '"
' • li
f'l
K mo '' 0 nosc "'YSWlf' a 1 rn pr 0 ·
dukcji amerykańskiej pt. „On czy ona".

I' I

•
I
•••
.„ B1e arni

s kc es

W związku z odby\\·ającym się ,,·ys-c1 ;ia~większą 1>.' y<la jnością i dobrą jako~cią Szmaja Helena L) t. I pro-.:., l\o!dz'..ej·
gi im pracy Pai'1st1vowe Zakłady Wló· s\\·ej produkcji.
czyi< ·Ge.nl()\\f'fa J:35 ,8 proc., Such€cki
kicnnicze Nr 7 „B;darnia"'Ka!i5z, osiąg
Tkacze pracuj~cy 11 :i czterech !'ros-· Władysław 131,2 p:'OC'.
nęly wielki ukce&, wykonuj iJ C plan pro~ rach: iVi.ark~rn·ski_ ~t;in;~la\\ 146.4 pr-oc.
Tkacze pracujący na dwóch krosnach:
l dukcJi tkalni za miesią.c hs:lopa·d 194/ Cha!a1 Alfons 1-ki, ·J proc .. Mucku.s Ka- i „:, . 1• , • . • • 11
~
.~
•
•
rok \Y 118,3 proc.
Zimiera I 43 ,2 orne.,
Zawi.e ja Marian' OJ, Jnl.\ S, ianisl cl\ .1 l6·1 • 7 orc ., Kato
Poniżej p·odajemy iistę tkaczy p·rac.u- 138.3 prnc., K'acun irck Bernard 132,71 lews!<i Ludwik 165,6 prnc., Adamiak E·
jących.n<ł .dwóch, tr;·.e~h i czter~~h.~ro~·1pm~., Ka: 1 lcm~k.Shni~taw :32,2 proc.
dward 163.5 pr·oc., Pietrzak Lc.onard I
nach 1e<lv. a1bnych, Ktorzy wyrozrnh się
Tkacze pracujący na trzech krosnach: 162,7 proc.,
Mi·ch•?! Wiad\'5!aw 160,8
1 ~~~.
prÓ-c., Slawi1isk;i L~,rikadia .J 59,9 proc.;

----

K.,11() ,,Stvtowy"
.}

S

Str.

Plan za listopad "'\'!conanv w 118,3 proc.

'

Komenda MO 16·62.
Miejskie Pogotowie 'Ratunkowe ·1 Straż
Pożarna 21·77
Informacja Pocztowa - 12· I I
Inform. kolej. i błtr9 podróży „Orbis"
'el. 12-95.

Dyżury

KAlfS[\I

IC7~en~~11·0"apt~ry 50?
~M k.az.~y.
okazą nie<."ernoną.

r::ocy
.
.
He1
po
moc nricJro'z'n1·1·on1 pola1·11\'nl' m"'Z.11" 1'e
·"
""
, '
· '
„.,"
będzię ta',że wyk~·rzys\v\':ać przy róż·
;
riosro rodza1·u p'racacli karl02-r<1finnvch
··
„
;
1 g2m!eŻyj:iych.
Projektuje się także
hclikoptrr dla p::;.trzeb rnłnidwa ze spe
cjalnymi mz~dzeniami do
walki ze
szkodnikami roślin.

I Kroni ka tea tra111a
I

I
I

1

----
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Panstwowy Teatr Woi"J<a pnJsk1'c.y
.
·
:"'
"'· ,;_,0
w Lorłzi '"Ys,la 1vil sziul;ę francuski.e.Q'o
,
auto•ra Salacrou „Noce Q"niewu". treść
"

której stano\1 i·-! wypadki z okresu oku·
racji nicrn!2ck.·icj \Ye Francji i francu·
,!,:2~0 rwh~-1 op-::iru. Sztukę reżyser o·
wa.I Józd Vv'y~wmi:·5 ki.

„

1111 11

*

*

1

Na ~cenie Teatru Mieiskiecro
Wv·
brzeże'' w Gd) ni - g-ran'a je;l ob~cnle
z \\·ieJki111 !YJWodzeniiom sztiiko C\\·oj·
dzińskieg«i ,.T<':nr~ram€nh"'. Sztuka 1",1
po ·kilku dnia ch zejdzie ze sceny ,.Wy·
.·~~rosły
• Pf7._'pnminam, że wobec nadchodzaccj 7Jmy ~hod'.1i ów. Zrz.11cnny z ?achu foi?g i lód naln- kc;r pienię7.n,·ch, kar p<m~cidkowych oraz na- brzeża" i prze! cli:ie do tratru „l\ameral·
ł z tym związanych opadów śnieżnych i mro- z~; niezwloccnie u~unąc z chodnik'.'!.
'·'·ia":ek (Dz. U:<t. Rzp. Nr. 56 poz. 312) sur.:i- ne.go", zaś w Tea Łi'ze Miejskim wejdzie
zrw. zgodnie z obowiązującymi przepisami
5) Ponadto zabrania się saneczkowania l 1b \\ ymi sankcjami grzywny do 10.000 zł. i kary
rozpou.ąnzenia Wojewody Poznańskiego z dri. ślizgania się na jezdn'ach i chodnikach.
::1, Ci"ztu względnie obydwiema karami łącznie. na afisz komedia /lfo1ie.ra ,,Chory z uro·
2 grudnia 1947 r. o ochronie dróg i ruchu PUWinni przekroczenia powyższych przepiZa wykroczenia nieletnich odpowiadają j€nia".
blicznym na obszarze Województwa Pmnai'.- s<iw i wyżej cytow<incgo rozporząd7.cnia \V"'- n'a.iąlkowo i karnie rodzice nieletniego lub
* *
•kiego (Pozn. Dz. Wojev.-. Nr. 32 z dnia 5 gLU. jewody Poznańskiego karani będą w m:;~l .irirn prawni opiekunowie .Po n'lyśli art. 25
Celem .ia·k najsz~i-szego spopularyzo·
i:ln'a 1947 r.) właściciele nieruchomości i ad- pc:;slanowień uslawy z dnia 7 października' cvtowonej w~·żej ustawy o przepisach P'>1
ninistraforzy domów (na terenie powiatu ka- 1S21 r. (Dz. Ust. Rzp. Nr. 8!.l poz. 6-56) o prz~-1 rządkowych na drogrich publicznych, łaczn:e wa nia tealr11 \\'Śród naj-szf'rszych mas,
liskieito) winni zawczasu zaopatPZyć się w 0::1- pisach porządkowych na drogrich public~- z art. 17 prnwa o w~'kroczeniach (Rozp. Prez. powslafo w B;dsku Tow;irzystwo Przy.
powiedni zapas piasku do posypywania chod- nych w bu.mieniu rozporz'!clzcnia Prez.·drnta Rrn . .z dnia 11 lipca Hl32. Dz. U. Rz. P. Nr. Sll, jacióf Te::itru Polskiego. W skład nowo·
ników - zgodnie z wyżej cytowanym 1.arzą- F;.posp. z dnia 14 lutego 1928 r. (Dz. Ust. 'Rzp. pc,z. 572).
załoŻC·'1€g'O TOI\ arzvstwa \\'e;zli m. In.
:lzeniem Wojewocly Pomańskie,go włriściciek I Pol. Nr, 11! poz. 151) ora7. dekrelu z doi::i
Sl;im.:tll- Powiatowy
prezydent m. Riel<:..k;i - .Jurzak oraz
1ieruchomości i administratorzy domów mb"- Jl\ listopada l!l45 o podwyż~zeniu J:(rz:vwi"'"·
(-) HENRYK NASKREN'f burmi'trz m. B1afe.i - Przybyła.
wiązani są do utrzymywania porządku na u,:_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - cach i drogach jak następuje:
L@uiicz
1) chodniki i połowa jezdni winne by'Ć stale ~------

Ochrona dró w cza sle zimy
go w Kaliszu
Zarzqdz~nie

s

•
pow1alow

l

I

1- e I n ~.

:~~z:~:~:c~e ś!~::~~c~; lodu po każdoraz-12)

w czasie

gołoledzi

chodnik i

połow~

]•,-

być codziennie do godziny 7.30
rano. oraz każdorazowo po nastaniu gololed;:i
\>;-ysypane piaskiem, trocinami lub popiołem;

Danus1·a Dzcko'wna - laut'~jf.\a!łlia
hi

z.dni winne

3) podczas mrozu i odwilży chodniki i pelt>we jezdni należy oczyszczać ze śniegu i lo_du
w taki sposób, ażeby woda nie mogla zbier;i':':
<ię w większej iloś.ci na ulicy lub chodnikach.
Sn!eg i lód nagromadzony wskutek czyszczeniił
ulic i ścieków należy ułożyć w pryzmy m
ulicy przy ścieku. Pryzm takich nie wo~no

;~d~~~~~ni~~a~l~~y;na

r &rt y sI k. a . I. ud o w a

łowrck~eao

konkursu na na·JP iekmeiSlą
..
. kę
wyc1nan

{
! ti
W ubiegłą niedzielę odbyło się w Lowi-, zg aszając 250 prac, z których jury wyeI

Nauka 1· yko·
~z

przestrzeni 10 metrów

w·

obcy eh

.
.
wyrzucanie śniegu z podwórza na ulicę
.
1est niedozwolone. W czasie odwilży należy
również usuwać śnieg z powierzchni dachów.
:IG pOŚredniCIWem
Przy zrzucaniu śniegu i lodu z dachu oraz
ścieków dachu należy zachować wsz.elką
Naukę języków obcych Polskie Radio rozpo nopolskim o godz. 19.15. Te same lekcje usłyostrożność z uwag i na bezpeczeństwo prz·~- , cznie dni;i 3. 1. 48 r elementarniro kursem ję szeć można będzie tegoż dnia na tah Warsza1
wy II o godz. 17,30 oraz w następnym dniu
"-O!lllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllll zyka rosyjskiego. J~żeli p~óba ta zai~teresn~e powtórzenie również w programie ogólnopol.
_
słuchaczy, to Polskie Radio uruchoml takze skim o godz. 7,20 rano. Teksty !ek~ji w forkursy innych języków.
mie 8-mio stronnicowych wkładek, przynosi
. •
Kurs języka rosyjskiego składać się będz.ie każdy kolejny· numer tygodnika „Radio i
w Teatrze Me sk m
1z dwóch lekcji tygodniowo. Lekcje te nadawa- Swiat". Płerwszs lekcje umtenczone zostały
Z\,iąrek PowstaJl.ców Wielkcipolskich ne będą w środy i !>Oboty w programie ogól- już w nr. 48 Tygodnika.
lJJS-19 kolo w Kali5W urządz.a w dniu
'
4)

radia

I

Akad em1a

Konferenc1·a n1·ew·1domych

28 grudnia 1947 roku o kgodzinie 10 29
aka-·

~~~iJ;c~y' ~~ya~~~hu/';~~j~,~it~ni~ r~i~lko~{
'w

t"'
r
na którą zaprasza Wczystkie
Związki, Orga1nizacJe i Zrzeszenia oraz
;:ałoe sipoleczeństwo kaPskie.
Ziemia kakka jako baza crganiza·
cyjna . grup po~·sL?tlcZ\Ch brała czynny
udział w pm,·sfaniu od ,.Prosny po Ra ·
wicz"; oraz w wypa<lkach na odcinku
Kalisz, Pvzdry, Słupca;
g r ankznvm
;
;
Gn~~o; Ana~aże\\~. Czyn ~wstańczy
zwycięsko zako~cz yl w alkę O!'iiŻ?ą z. od

skiego,

;~~f~?ąm p~:z;r~tand;ra.dw~~~~i. w1el-

Z;u·.::~~.du .~~jskiego

w Ło iczu, poczym po·
gosc1 i wygłosił przemówienie protek·
kę łowicką, urząd;i;onego przez Spółdzielnię
Uroczystość zgromadziła przedstawicie- br konkursu, starosta łowicki ob. Józef
SzLuki i Przemysłu Ludowego w Łodzi, w li w!adz, uczestników konkursu, oraz licz- Miln.nowski.
·
R
.
P<)rt•:wmieniu z Ministerstwem Kultury i ną rubliczność, szczelnie wypełniającą sa,;~t'czowy 1 zajmujący referat o wyciSzinki
lę liceum pedagogicznego. Zebranie otwo- nance. jej historii, rozwoju i znaczeniu ja·
W konkursie wzięły udział 42 osoby rzyl nb. Klimecki referent kultury i sztuki k~ ~,1~tywu artystyc7.nego wygłosił prof.
p1.~mązek, poczym nastąpiło rozdanie nagrr;d.
.
CT.U rozstrzygnięcie konkursu na wycinan- liminowało 82.

.

1

w

'

lo~alu Państwowego Instytutu Pedagogi-

.

Po interesującym referacie ob Ruszczyca na

ki Specjalnej w Warszawie odbyła' się konfe· temat szkolenia niewidomych do pracy w prze

tencja Przedstawicieli Związków Niewido·
mych i Kierowni&.ów Zakład.ów Kształcenia
Niewidomych z całeJ Polski.
Na obradach obecni byli przedstawiciele Mi
nisterstwa Oświaty ora'l Ministerstwa Opieki

Społecznej.

myśle, wybrano delega<:ję, któr<1 przedstawi
w Min. Oświaty oraz w Mln. Opieki Spolecz„_,
jł
•
nej Zil5aUUJ.cze
uc b wały k t

on erenc w sprawie
prawodawstwa i szkolenia zawodowego dla
niewidomych.
----

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ,. GIos Ka 11· sk,. ••
I cZ·Yta 1· c·1 e
,- N

w1fał

Pierwszą nagrodę

l\linisterstwa Kultury i sztuki w sumie 3.000 zł. otrz~mała Ma·
d~nna Pietrzak ~a 'trtystyczną wycinankę.
Poza tym jeszcze l3·n osobom przyznano·
dalsze nagrody Ministerstwa Kultury i
Sztuki.

Nagrodę starostwa ło\\'ickiego, 5000 zł.
olrz~·mała. ~l:letnia Danuta Dzik, najmłod·
su z wyrozmonycb uczestników konk-ursu.
~agrodę Centrali Gospodarczej Spółdziel·

~ Pracy Wytwórzej,

5000 zł„ z.dobyła Jamn~ Si.rychowska, nagrodę prezesa .cen·
trah .<fospodarczej Spychalskiego, 5000 zł.
Jadmgi; ~imkiewiczówn2 i nagrodę Izby
Rzenueslmczej, w tej samej ' wysokości El·

7.ł.ieta
2aczek poziomem
ze Złakowa.artystycznym ' t
~yso~

ry?1nalnoscią

0•

notywów odznaczały się prace .Zofii Wiocbno, której przyznano trzy
~a!sze. nagr~dy Ministerstwa Kultury i
.::>ztuk1, oraz Jedną Izby 'Rzemieślniczej.
Ogółem przyznano 25 nagród, ponadto
wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe
dyr1omy.
.Uroczystość zakończyło przemówienie
przewodniczącego komitetu dyrektora Spół
dzielni Sztuki i Przemysłu Ludowego ob.
Knwalca i odegraniem przez orkiestrę ludowy~ p~śni ~~ckk~

.F.onkurs. który wzbudził ogromne za-

~nl~~:~~~a~~~1%~~e~- ~!:~::~

,
Lowicza
Pierwszy powstaniec wielkopolski
Sztuki i
w
za sprawę wolnoś<:i na odcinku Szczy·
.
·
fu.i zamówiła u nagrodzonych wycinanki •
piomo - Beczkó~ 7 km od Kalisza.
!~~~~=~~~~~=~===::=:.!w~w~~!'!~~~~~~~~~~~ua su;nę 106 tysięcy złotych. ·

legł

Spółdzielnia

Przemysłu

Ło-
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\Ze sportu

:J,~

·

~:~;~;~~~;:..:;~~~~;;~~

OI1mp1JskI·

zdawc;;ych z micsiąea gru9nia
ZEBRANIA KÓŁ PPR
w· dn~u dzisieJszym odbędą się zebrania
kól l'PR w następujących fabrykach i instyiucJach;

z 3 kilka dn! rozpoczynamy Nowy Rok Rol- Olimpijski. Będzie on świadkiem wielkich zmagań pomiędzy „Starym światem"
a „Nowym" (Stany Zjednoczone) we wszystkich dziedzinach sportu. Najwii:;cej szans W·
~"'j walce Europa będzie miała niewą',pliwie w
BUDA PABIAi"'tJICKA
piłce nvżnej, w której Amerykanie są b0daj
O godzinie 15-ej .komitet fabryczny „Pierw n:ljslabsi. Bastionem piłki ncż;ncj jest wciąż
11za U.udzka Wykończalnia"
mopa.
WIDZEW
BlLANSU.JEJ\.iY UBIEGł,1' SEZON
O godzinie 17-ej koło terenowe „Stoki"
Miqdzynarodowy sezon- piłkarski w roku
·GORNA
bieżącym był bardzo urozmaicon:r. BJ•ł · to
O godzinie 13-ej PZL; Stolarnia.. O goU..-:i- pierwszy sezon powojenny. w którym w rozgrywkach międzypaństwowych brały udział
nie Ul-ej tcrnnowe kolo (,hoJny.
reprczcn1.acj~ wszystkich krc:jów europejskich,
GÓRNA LE\ł'A
O god;i;inle 12-ej „h"\rns Węglowy"~
~ wyjątkiem Związku 3.adzieckiego. Ten
osta!ni wysyłał za granicę poszczególne kluby
SRóDlYilEŚCIE
piłkarskie, nic rozegrał jednak jeszcze żadO godzinie 13,15 Fabrylta Aparatów Elek-, nego meczu międzypaństwowego.
tryczn;i-ch „Eitktrcsau•, o gctlz,nie lo-ej Straż'
przemysłowa przy ZJedn. Poncz. O gou1.luie
64 SPOTKANIA l'>flEDZYPAŃSTWOWE
U.SO Centrala. Węglowa..
W ciągu całego sezon~ 1ÓzQ.grano ogółem 64

spotkania. Brały w nich udział reprezentacje 25
krajów. Uzyskane w meczach tych Wyniki
pozwalają porównać osiągnięcia poszczególnych krajów l zorientować się w poziomie
piłkarstwa ucze::>tniczących państw w skali

międzyn.::rodowej.

9 ZWYCIĘSTW Ą.NGLII

Biorąc pod uwagę jedynie zestawienia sta-

tystyczne najlepszą lokatę należałoby przyznać Anglii, która rozgrywała mecze z najsilniejszymi ;zespołami Europy zachodniej i północr.ej. Z 9-ciu meczów międzypaństwowych
Anglicy wyszli zwycięsko ze spotkaft ze Szwe:
cją, Francją, Szwajcarią, Bęlgią, Holandią i
Portugalią. Dwa mecze zremisowali, a w jed- '
nym po.1ieśli porażkę (z Irlandią).

I

SZWECJA PIERWSZA W8RóD PAŃSTW
SKAND"lN/i.Y/'Oi{i:CH
ZACHODNIE.V
W krajach ;kandyn3.wskich pn•m wiedzie
W Europie zachodniej najsHniejszym ze_ . .
,
h
społem dysponuje FrancJa, która doznała S.c,vccJa . . Dowiodła tego, na. mislrz:);;cwac
1
tylko jednej porażki, odnosząc zwycięstwa i kraj?w.
n ocn;:ch, dystansując Danię, Nof<
nad Szwajcarią, Belgią. Holandią i Portugalią. wegię 1 m 1an ię.
~RANCJA DOMINUJE W EUROPIE

I

STAROMIEJSKA
O godzinie 13-ej f. „A1·kadia", o godzinie
18 f. „Seide"
.

BAŁUTY

O godzinie 18 tereDO)\'e

k!lło „Żabieniec".

·„.„ 1 „.„„~rl· "'·~,, "·~
~ił U• I''. i I,
1„dł umllj 1:ru1 1u!
1

.i.

1

„CHOINKA" W SZPITALU W.P. W ŁODZI
Koła
'Mkdzieży
Polskiego Cze+wonego
Krzyża urządziły „Chamkę" w Szpitalu Wojska Polskiego przy ul. Żeromskiego 113.
Zarówno program artystyczny wykonany
silami młodzieży szkół ·średnich i powszech·
llych jak i przemówienia wywołały serdeczny
nastrój wśród chorych żołnierzy.
Obecność ks. płk. Wł. Ławrynowicza i mjr.
Kostrzewy oraz serdeczne słowa, podkreślają
ce tę nić ściśle łączącą społeczeńslwo polskie
z Wojskiem - wywołaly szczere zadowolenie
wśród Obecnych. Na zakońc·rnnie wspólnie od
śpiewano kolędy. 300 paczek przygotowanych
1ltzaz Odfuiał ł..odzki PCK wrę::zyły do podziału chorym żołnierzom delegatki Oddziału
Łódzkiego PCK.
'
Uroczystość la była jeszcze jednym ' dowo
em łączności Pot.kiego Czerw:;nego Krzy:i:a
i Wojskiem Polskim,

j.

tUUIUllJłłlllłllllllłllllłlllłlllłllUllllll~llłUllUtl11tUIUlłłUlłłlllllłlllłllllllUIHłllłlllttłllllllllllllllłtłlłłłllllllłU11łtlłUUIUllłllłlłlUJtł111ł1111Ul1111U

W IiUROPIE ŚP.. ZAGMATWANA
!JY'IUACJA
N:ijbri.rclziej zgmatwana sytuacja pant!..,.,, 'Ilf
C•.iropie Śi'Of~k o wej. w któ;:ej .o pierwszeń
stwo ubiegają sili Czcr.·hosowacja, Włochy 1
Austria.
Po~s ::\~ego
Zakop~nem
Czcchcs'owacja która odniosł::i zwycięstwo
Od 3 do 15 lutego 1948 - kurs unifikacyj- n1d Austrią, uległa ostatnio Włm.:h('lm. Wło
"" instruktorski.
chy natomi'lst, mimo późniejszego sukcesu nad
Od 17 lutego do 1 marca 1948 - ,kurs po- Czcchos:owacją, przzgrały uprzednio z repre.
mocników instruktorów.
zentacją Austrii. W sumie najlepiej z tych
Od 3 do 13 marca 1948 - kurs pomocników i:.aństw wypadła Czechosłowacja, która w
ti.enera.
9-ciu spo kaniach poniosła tylko porażk~ •
Od 15 do 21 marca 1948 - kurs unifikacyj- Włochami.
P Y PZN.
Warunki: Utrzymanie
NA BAŁKANACH WĘGRY.„
zakwatero·wame
Na B?-łkanach triumfy święcą Węgry. które
L'czestników bezpłatne. Koszta przejazdu koleją na ogólnych zasadach.
'N wyniku przeprowadzonych rozgrywek zdoKandydaci na powyższe kursy winni być były puchar pai'istw bałkańskich. Mają one
PZN Komisje> Wyszkoleniowa urząd7a ,„
poważnego rywala w Jugosławii.
Odgrywa
b,t:żącym
sez~nie
narciarskim nastt;pujące zrzeszeni w jakiejkolwiek sekcji narcia1'skiej,
nc.Ieżącej do PZN i k;erować swe zgłoszen;a ona coraz poważniejszą rolę w piłkarstwie i
kur~y narcian·;de: '
jej wP\YW uwidacznia s:ę coraz wyrnźnlej nie
Od Z7 grudnia 1947 do 8 atyczma 194& ·- przez odnośnę, okręgi PZN do Komisji W.ytylko na półwyspie balka11skim, ale i w EUL'(I·
s:rkoleniowej
PZN,
Kraków,
Basztowa
6.
kurs instruktorski.
Od 10 do 20 stycznia 1948 obóz treningow•>Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i pie.
kondycy jny dla juniorów.
tt!rmin rozpoczęcia się powvższych kursów
„DYNAMO" BEZ PORAŻKI
Od 20 stycznia do 3 lutego 1948 -- kurs in- należy zgłaszać się w jak najszybszym termiDla. porównania warto tu przytoczyć, !~
struktorski.
nie.
czolm.v·1 drużyna piłkarska ZSRR - „D ·namo", odnosiła zwycięstwa podczas swych występów w najsilniejszych
ośrodkach piłkar
skich Europy zachodniej i północnej - w Anglii i w Szwecji, nie ponosząc ani jednej po~

•

Kursy

I

obozy narciarskie
w

..

GOSCINNE WYSTĘPY
B. Więźniów Polit., koło
dniu 27 brri. o godz. 17-ej
w sali YMCA, ul. Traugutta Nr 3, Gościnne
WystępY: z udziałem Ma rii Bielickiej A. Dym
rafu
·
szy St. Garskie], W. Jankowskiego. Wiery
wyJetdżaJą
·Gross Kaz. Pawłowskiego, Stet. Grodz.ie1'lsldej,
1
Akapemkki Związek Sportowy w łodzi guje członkom AZS-u -ł.ódź. Uczestn'.<:y ;nuKaz. Rudzkiego i Mieczysława Fogga.
Całkowity
dochód przeznaczony na cele organizuje w b~eżącym sezonie siedem turnu- szą przestrzegać przepisów regulaminu turnusów narciarskich w schronisku AZS. „Azete· su, oraz przechodzić będą obowiązJrnwy kur6
społe::zne :&w. B. W1ę:i:niów Politycznych..
wyb;era}ą się najleJ1s: sk~człto~1ie
siak" według następującego planu:
narciarski, pod kierunkiem fachowych instmkZawody narcia:··
ZAMIAST ŻYCZEN
1. Turnus I od 2-go do 15-go stycznia 1948 torów. Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie
skie
(konk1.1rs skoWojewoda Łódzki ~otr Szymanek zamiast roku,
wynosi 250 zł dziennie, czyli 3.500 zł za turków) na najw;ęk
źyczeń
świątecznych
i noworocznych złożył
nus i winna być wniesiona zgóry na 10 dni
ofiairy na Chłopskie Towarzystwo Przyjadól
szej skoczni na świe
· 2. Turnus II od 17-go do 30-go stycznia przed rozpoczęciem 1umusu do sekretariatu
Dzieci 1000 zł i na. Łódzką Rodzinę Radiową 1948 roku.
cie, t. zw. .,mamJJAZS - Łódż, Południowa 10.
1QOO złotych.
3. Turnus III O·d I-go do 14-go lut~go 1948
towej" w Planie'~ .
· J(ażdy uczestnik musi być zaopatrzony w
roku.
w
Jugosławii
odSRrzęt
narciarski,
turnusy
mają na- celu szkoGWIAZDKA DLA DZIECI KOMBINATU
• '
ŁÓDŹ-POŁUDNIE
· 4. Turnus IV 6d 16~go do 29·go lutego lenie narciarskie. Należy zabrać ze sobą bie·
i=~~i],fil.''f.: będą się w marcu
l!J48 r. Na konkun
1948 roku.
liznę pośdelową. Ilość miejsc na każdym ~ur
Dnia 21 gruclnia rb. w świetlicy PZZP J~d
5. Turnus v od 2-go do 15-go marca 1948 nusie ściśle ograniczona. Proo;imy o wcześniej
wabniczo-Galanteryjnego Łódź-Południe przy roku.
te
n
$i
sze zamawianie miejsc.
(\
najlepsi
skoczkowit
ul. Milionowej Nr 25-27, odbyla się uroezy6. Turnus VI od 17-go do 30·go marca 19-18
Niezależnie od organizowanych turnusów
p1ństw
środkow~ stość tradycyjnej „Gwiazdki" dla dzieci pra- roku.
odbędzie się
w .pierw.szej p-0łowie luteg-0
europejskich, jed
cowników w.w. Zakładów.
7. Turnus VII od 1-go do 14-go kwietnia 1948 roku Ogólnopolski Obóz Zimowy na Dol'
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'
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·
'
'
'
'
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·
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'
Hak przed tym p:)Dyrektor Naczelny ob. Szmidt Alek5ander 1948 roku.
/
nym Sląsku.
szczególne związk
w serdecznych słowa.eh powita.I przyb;rłe lizie
Prawo u1tzestnkzenia w turnusach przysłu
Warunki pobytu jak na turnusach.
""'-··-''="'"-""' będą musiały Uzy_
ci i rodziców, po czym rozpoczęto część ariyskać zezwolenie FIS n'.ł start na wymicnionC'j
stycz~ą uroczystości.
Ił' prz~dedniu Olintpiadu
sJ;oczni. FIS bowiem nie uzna.ie z'awodów na
Chór „Chopina" pod batutą Dyrektora - · - - - - - - - - - - - - - - - - - t<;l,{ dużych skoczniach (w myśl regulaminu).

• góry na narly

Związek
f.ódź, urządza w

Polski
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sportowcy akademicy
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~:::~~:::: 1 20-tu
pt. „Dwie Wigilie" w opracowaniu i
reżyserii

ob. Budzlszewskiego•. Dzleci pracowników f>drlziału Nr 4 wykonały kilka tańców ludowych.
W prz~~wach programu koncertowała . orkil';tra, ktorą dyrygował ob. Hermut .fan.isz (lra<;ownik ~om~inatu ~óclź-Południe.
~o zakonczemu częsci artystycznej. przy>tąprnno ~o rozdawnl~t~a pacze~ gwtazdkQwyc~, .ktorych ~a~var.osc. stanowiły: slod:n•ze,
ksiązki, zabawki 1 materiały.
Podczas uroczystości wśród dzieci ttanował
miły nastrój.

I

Zwłązkach

lawo·dowych

-

narciarzy i .s~ciu ·1yzwiarzy
·

przysyła

·

Finlandia do St. Moritz

Przedstawiciel • Fińskiego Komitetu Olimpijskiego oznajmił, że Fi!llandia wysyła na
Zimowe Igrzyska Olimpijskie do St. Moritz
ekspedycję, s~ładającą "się z 32 osób (zawodn:ków) 13 kierowników i przedstawicieli oficjalnych, jednego trenera i jednego urzędóika administrącyjneg6. Dużc1 ilość przedstawicieli oficjalnych
kierowników jest uspra-

Rewia

Dziś spo~kanie

·

J. K. P•. z ,,Gwiazdq''

wiedliwiona tym, że Finlandia organizuje w
Dziś, dnia 27 grudnia o godz. 18 odbędw
roku .1952 Olimpiadę u siebie i dokładna obserwacja l.'grzysk w St. Moritz będzie dla nii>j sit- w Teatrze Popularnym (Ogrodowa 18) towarzyskie spotkanie pięścifarskie pomiędzy
pouc<:ająca.
nc.wozałożoną sekcją sportową ,.Gwiazda" a
W ~kład ekspedycji zawodniczej wchodzi:
20 narciarzy, 5 ~żw:arzy (jazda szybka\ T. K. P. Spotkanie to zapo:wiada s~ę b. cie7 wojskowych, którzy wezmą udział w zawo- kcwie.
dach patrolowych i w pięcioboju.
O g:nu:~IHH"" SRJe 1dlfera

mlodóści·

We wtorek 23 grudnia ·lr. w sali PZPB Nr. 3gosławii i precyzyjnie wykonane ćwiczenia
1v;> świeU0n·:v był jugóshwiański śred~iometra sportowców. Szczególnie mocne wrażenie wyżt•WY film lrnlorowy p. t. Rewia Młodości.
warły doskonałe popisy oddziałów bratnie.i

KOMUNII{AT
Film przedst:Jwia wspc1niałą paradę spor- armii jugoslowia11skiej.
·
Zw. Zaw. Prac. Sam. Teryt . i Uży
.
.
'e-::zn, Pub! - Odrlnał 1-szy w Lodzi zawia- low<1 w Belgr.idzil' która miała miejsce la~
Byłoby rzeczą. ~ardzo celową, azeby film
damia, i:i: dnia 28 grudnia br. 0 godzinie 10 :.em bież. r.J:rn.
ten: J:?ierwszorzędnie t~c~nicznie wykonany,
:idbędzie się Plenarne Zebranie Delegaló"", w
Publiczność
z zachwytem obserwowała wysw1~tlany b,rł w naJw1ększycil fa~1·)'kaC11
lokalu Związku, przy ul. Wń\czańskiei Nr 5.
barwne, regionalne korowodv narodów Ju- łódzkich.
Obecność obowiazkowa. ,
Zarząd

wybierają ę

fi

;::.L

walczą

- - - -

4

drużyny

29-30 b„ m. w De. vos
Tegoroczny tradycyjny turniej hokejow~
0 puchar Spendlera zgromadzi na starcie :3
najlepsze zespoły szwajcarskie oraz zeszło.
rocznego zdobywcę pucharu LTG z PragL
Pro~ram .spot,kaó zost':_ł rozlosowany nH·
S•ępu,ącu: 29 tm. Davos-Zurcher SC i LTCMonchoisi Lauscinne. 30 blT. Davos _ Monchoisi
L'lusnnne.
i
LTC-Zurcher
~;
iH b. m. odbędą się spotkania finałowi:
Davos-I.TC i Zur.cher SC-ivro„cł:-:.ic:it;>. -- -
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