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Zgodnie z interesem kraju i pokoju światowego

CENA 5 ZŁ

Młodzież Chin w Warszawie

lud Paryża domaga się utworzenia

RZĄDU JEDNOŚCI DEMOKRATYCZNEJ
Bidault prosi o „inwestyturę”
PARYŻ (PAP). W welodromie zimowym — największej sali Paryża od
był się w środę wieczorem potężny wiec ludowy z udziałem dziesiątków
tysięcy pracujących pod hasłem utworzenia rządu jedności demokratycznej.
Na trybunie obok przewodniczącego wiecu Jacąues Duclos i sekretarza
gen. Francuskiej Partii Komunistycznej Thoreza zasiedli członkowie Biura
Politycznego i KC KPF oraz sekretarz CGT Frachon, poeta Aragon, malarz
I' ougeren, deputowani z partii republi kanów postępowych, sekretarz Socjali
stycznej Partii Jedności ĘJancourt.
Pierwszy zabrał głos Duclos. Stwier swobody demokratyczne i ocalić po
dził on, że genezą obecnego kryzysu kój. Nie można — podkreślił mówca
gabinetowego jest nacisk mas ludo — odbudować Francji bez klasy robot
wych, dążących do utworzenia rządu niczej i jej Partii.
jedności demokratycznej. Mówca zde
Thorez napiętnował zgodę francu
maskował perfidną politykę SFIO, skich
kół rządzących w szczególności
która bięrze czynny udział w gier Bidault
na odbudowę potęgi niezdena
kach i kombinacjach gabinetowych. zyfikowanych
Niemiec Zach., ożywio
Partie większości są zgodne w prowa
duchem odwetu. Reakcyjnym
dzeniu polityki nędzy, reakcji i woj nych
Niemcom Zachodnim mówca przeciw
ny.
Republikę Demokratyczną we
Duclos przypomniał, że wkrótce stawił
Wschodnich Niemczech, która w opar
obchodzona będzie 32-ga rocznica ciu
o Zw. Radziecki, kraje demokracji
Wielkiej Rewolucji Listopadowej i ludowej
i postępowe siły całego świa
że 21 grudnia przypada 70-ta roczni ta stanowi
pokoju światowe'
ca urodzin Generalissimusa Stalina. go, uznając czynnik
lojalnie
W obliczu tych dwóch uroczystych za zbrodnie wojenne odpowiedzialność
przez
dat należy podkreślić, że naród fra-n hitlerowskie Niemcy popełnione
na swych sąsiacuski nigdy nie znajdzie się w obo dach.
zie imperialistów w walce przeciw
Naród francuski oświadczył Thoko krajowi socjalizmu, krajowi Leni
re? ~ doma&a się nie zmiany ekipy
na i Stalina.
ministerialnej, lecz zmiany polityki.
Naród francuski pragnie rządu, któ
Przemówienie Maurice Thoreza
ry wypowie plan Marshalla i pakt
Następnie przemówił Maurice Tho
atlantycki, który zachowa wierność
rez. Mówca przypomniał, że już 6 paź
dia przyjaźni francusko-radzieckiej,
dziernika przywódcy francuskiej par
a nie będzie intrygował przeciwko
tu komunistycznej przedstawili prezy
ZSRR w ONZ, ani popierał zdrajcę
aentowi Republiki program rządu jed
Tito.
nosci- demokratycznej, mogący urato
wać sytuację, zadośćuczynić słusznym
Naród francuski pragnie rządu, któ
żądaniom mas pracujących, ochronić ry weźmie udział w pakcie pokoju pię
ciu wielkich mocarstw:
Francji,
ZSRR, USA, W. Brytanii i Chin Ludo
wych, który przyczyni się do zakazu
broni atomowej.
pod przewodnictwem
Prezydenta RP
Thorez dowiódł następnie, że utwo*
izenie rządu jedności demokratycznej
jest w obecnych warunkach całkowi
26 października br. pod przewod cie możliwe. Zaznaczył on, że nawet
nictwem Prezydenta R.P. odbyło się w łonie obecnego Zgromadzenia Naro
87 kolejne posiedzenie Rady Państwa dowego jest wielu deputowanych
z udziałem Prezesa Rady Ministrów. wsrod socjalistów i MRP, coraz bar
Na posiedzeniu tym Rada Państwa dziej przeciwnych polityce symbolizo
zatwierdziła szereg dekretów rządo wanej przez agenta finansjery między
wych, w tej liczbie i projekt dekretu o narodowej Rene Mayera.
ochronie tajemnicy państwowej i służ
W masach, wbrew machinacjom
bowej.
przywódców,
realizuje sie w coraz
Rada Państwa zatwierdziła także do
szerszym zakresie jedność między
datkowo budżety na r. 1949 pięciu wo
komunistami a katolikami i socja
jewódzkich związków samorządowych.
listami. Oczywiste jest — podkreślił

Posiedzenie Rady Państwa

Ostra krytyka programu rządowego

w parlamencie Brytyjskim
LONDYN (PAP). W czasie debaty
w Izbie Gmin 26 b.m. z- ostrą krytyką
rządowego programu „oszczędnościo
wego” wystąpił poseł Solley z grupy
niezależnych labourzystów oraz posło
wie z Partii Pracy — Chamberlain i
Parkin.
Pcs. Solley podkreślił, że konserwa
tyści nie mają prawa zrzucać z siebie
odpowiedzialności za obecny kryzys
gospodarczy, ponieważ polityka rządu,
która doprowadziła do obecnej kata
strofalnej sytuacji, była z nimi uzgad
niana i stale przez nich popierana.
Okłamywano brytyjską opinię pu
bliczną — oświadczył Solley — twier
dząc, że można zaradzić brakowi dola
rów przez zwiększenie eksportu do
St. Zjednoczonych. Katastrofalną sy
tuację gospodarczą można rozwiązać je
dynie przez rozszerzenie handlu z kra
jami nie dolarowymi, z krajami, w
których kryzys dolarowy nie istnieje.
Jeśli chcecie zaradzić brakowi do
larów — musicie przerzucić nasz
handel z rynków dolarowych :na ryn
ki w ‘Europie Wschodniej i w Zw.
Radzieckim.
Pos. Chamberlain domagał się
i
redukcji wydatków militarnych, Stwier
dził on, że fakt, iż rząd nie zastosował

Dyskutujemy nad filmem
»SPOTKANIE NAD ŁABĄ«

w swym programie „oszczędnościo
wym” zasadniczej redukcji wydatków
wojskowych — jest świadectwem jego
uległości wobec presji, wywieranej
przez St. Zjednoczone i Churchilla.

mówca — że ludzie odpowiedzialni
za politykę prowadzoną od 30 mie
sięcy nie będą’ mogli znaleźć miej
sca w rządzie jedności demokratycz
nej.
Generalny sekretarz francuskiej par
tii komunistycznej stwierdził, że par
tia komunistyczna nie obawia się no
wego głosowania, PRZECIWSTAWIA
SIĘ NATOMIAST KATEGORYCZNIE
PROJEKTOWANEJ PRZEZ REAK
CJĘ ZMIANIE ORDYNACJI WYBÓR
CZEJ, która dąży do sfałszowania wo
li ludu.

Lud Paryża i przedmieść pary-,
skich, ufny w swą siłę, wzmoże ak
cję, by doprowadzić do utworzenia
rządu jedności demokratycznej, któ
ry zrealizuje politykę zgodną z inte
resami kraju i pokoju światowego.

Bidault przed Zgromadzeniem
Narodowym
PARYŻ (PAP). W czwartek po po
łudniu kandydat na premiera Georges Bidault stanął przed Zgromadze
niem Narodowym, by domagać się upoważnienia do utworzenia rządu (t.
zw. inwestytury). Nie zdołał ustalić
definitywnie składu swego gabinetu.
W godzinach wieczornych Bidault
wygłosił krótkie expose, prosząc Zgro
madzenie o „inwestyturę”. Następnie
rozpoczęła się dyskusja, która trwała
do późnych godzin nocnych.

Do
Na
przi
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Rezolucja
Po przemówieniu Thoreza zebrani
przyjęli jednomyślnie następującą re
zolucję:
Odpowiadając na apel Federacji ko
munistycznej dep. Sekwany zebrani
domagają się' położenia kresu długo
trwałemu kryzysowi rządowemu. Cał
kowita odpowiedzialność za ten kry
zys spada na ludzi, pragnących upor
czywie rządzić wbrew klasie robotni
czej i jej partii. Zebrani potępiają po
stawę ludzi, których główną treską
jest przygotowanie ordynacji wybor
czej, mającej sfałszować wynik głoso
wania powszechnego, ażeby pozbawić
klasę robotniczą i jej partię — partię
komunistyczną — przedstawicielstwa I
odpowiadającego jej wpływom.

Prowokacyjny wniosek USA
uniemożliwia natychmiastową akcję w 0NZ

w sprawie greckiej

potworniejszym płodem obecnego re
żimu, i symbolem samowoli faszy
stowskiej”.
Na wyspę Makronisos posyłam będą
wszyscy, kogo zecnce zniszczyć reak
cja. W żadnym kraju podsądni nie są
uważani za winnych dopóki nie zapa
dnie prawomocny wyrok skazujący, na
tomiast w myśl dekretu „o środkach
wychowania narodowego" będzie moż
na zesłać na wyspę każdego „podejrzą
nego” przed zapadnięciem wyroku, a
nawet osoby uniewinnione, jeżeli miej
scowe organy _ bezpieczeństwa będą je
uważały za niebezpieczne.

LAKĘ SUCCESS (PAP). 26 bm. komisja polityczna Generalnego Zgroma
dzenia ONZ kontynuowała dyskusję nad projektem rezolucji radzieckiej,
domagającej się interwencji ONZ w sprawie 8 skazańców greckich.
Rezolucję poparł delegat polski dr SUCHY, który stwierdził, że odrzuce
nie jej byłoby równoznaczne z zaaprobowaniem terrorystycznej działalności
greckiego rządu monarchistycznego.
Rezolucje kompromisowe, osłabiają delegacje Paragwaju, Urugwaju i Bo
ce treść, rezolucji radzieckiej, złożyły liwii, oraz Ekwadoru.
Wskutek nacisku delegacji USA
na szereg delegatów innych państw
— komisja polityczna większością
31 głosów przeciwko 16 uznała się
„za niekompetentną” do rozpatrywa Protest FIAPP
nia wszystkich rezolucji z wyjątkiem
Międzynarodowa Federacja Byłych
°£aZJ11P— yp?dateęeg° 28 bm. święta Narodowego
Republiki
projektu rezolucji Ekwadoru," zale
echosłowackjej, Prezydent R,P‘ BoIesław Bierut i premier Józef Cy
cającej przewodniczącemu sesji Ge Więźniów Politycznych (FIAPP) wy
rankiewicz wysłali następujące depesze:
neralnego Zgromadzenia ONZ „na stosowała do Sekretarza Gen. ONZ
wiązanie kontaktu” z greckim rzą Trygve Lie pismo, w którym stwier
GOTTWALD, Prezydent
dem monarchistycznym w sprawie dza:
egzekucji.
nnZ£ p azyiąc- Z- oka?ji śwj§ta Narodowego Republiki Czechosłowac„Międzynarodowa Federacja b. Wię
- • -daCZnieJS>Ze ^ycz®nia sz teścia osobistego, jak również poźniów Politycznych, w imieniu dziesię
Makronisos -- symbolem
E-1 i?1.1 da.*szych osiągnięć dla bratnich narodów Republiki Czechociu milionów członków, zgłasza ener
giczny protest przeciwko nowym po
i 1G-- iVJCh
Pracy nad umocnieniem solidarności krajów
samowoli
faszy
st
owskiej
wThkiaCJI Iudow®3 11Zwi5^zku Radzieckiego, w ich walce o trwafy pokój,
twornym aktom .terroru dokonanym
MOSKWA (PAP). Agencja TASS przez rząd ateński.
w ich marszu na drodze ku socjalizmowi.
J
donosi
z
Aten,
że
na
mocy
rozporzą

Okrutne tortury stosowane wobec
_
.
BOLESŁAW BIERUT.
dzenia greckiego rządu monarchisty- ośmiu wybitnych przedstawicieli gre
Ekscelencja Pan Antonin ZAPOTOCKY Premier
R.^.^du Republiki Czechosłowackiej — Praga.
'
em‘c^
cznego obóz koncentracyjny dla więź ckiego ruchu narodowo-wyzwoleńcze
niów politycznych na wyśpię Makro go, ujawnione we wstrząsającym apaW imieniu Własnym . i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej pozwalam
nisos ma być „zreorganizowany” na lu ich rodzin, egzekucja Georgią ,y$soole przesiać I anu, Parne Premierze, serdeczne życzenia z okazji
„szkołę wychowania obywatelskiego”. mostenesa,'sekretarza Zw. Za w. Prze
Święcą Narodowego Repuoliki Czechosłowackiej. Jestem przekonany, że
Dziennik „Machi” publikuje arty mysłu Elektrycznego, jak również se
kuł Dirimokosa na temat dekretu tek innych działaczy związków zawo
„o środkach wychowania narodowe dowych i demokratów greckich, wy
oLLplZ,rZXŻli!!n“' ‘
O”
światowego
go”, czyii o reorganizacji obozu kon wołuje oburzenie wszystkich ludzi mi
centracyjnego na wyspie Makroni łujących sprawiedliwość, wolność i po
JÓZEK CYRANK1EV/ICZ
sos. Dirimokos nazywa dekret „naj- kój.
14. J
,
Prezes Rady Ministrów.
__
---- ------------ -MCTOJJSnBa----------------- Obrony Narodowej Marszałek Polski
Michał żymierski do mm. Obrony Narodowej CSR gen. Svobody i do
iindbavad?ia Cz®chosłj)wacJ1 w Warszawie F. Piszeka, kierownik MSZ
podsekretarz Stanu dr Leszczycki do kierownika MSZ Czechosłowacji
stę^rmJ^^bronTN1
Narodowej gen. Ochab do I zav Obion} Narodowej gen. Prochaska i szef sztabu generalnefił zbrojnych gen- Drga^261"11'3' SZtabU 8'łówne§-0 czechosłowackich

Depesze Prezydenta RP i Premiera
z okazji Święta Czec
hosłoawacji

Naród niemiecki musi skończyć raz nazawsze

ze zmorą wojny
Artykuł Prezydenta Piecka

»Wychowamy nowego człowieka

BERLIN (PAP). — Prezydent Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej —
Pieck, zamieścił w „Neues Deutschland” artykuł, w którym stwierdza, że
naczelnym zadaniem rządu Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej jest
dążenie do zjednoczenia Niemiec, za
warcia sprawiedliwego traktatu poko
jowego oraz udział w wysiłkach świa
towego obozu demokratycznego, zmie
rzających do utrwalenia pokoju.
Podkreślając historyczne znacze
nie pisma Generalissimusa Stalina,
ka o wyzwolenie świata z przekleń
1 jeck stwierdza, że naród niemiec
stwa wyzysku, o wolność i pokój mię
ki powinien przede' wszystkim dą
dzy narodami, o wielką sztukę hu
żyć do tego, by raz na zawsze za
manistyczną epoki socjalizmu.
kończyć ze zmorą wojny. Cele, jakie

nowego artystę

Deklaracja szkolnictwa artystycznego
Zakończenie Międzyszkolnych Popisów w Poznaniu
Wspólnym plenarnym zebraniem w auli Uniwersytetu _Poznańskiego
___________ za*
kończono zjazd pedagogów i młodzieży ----’ ’ ' na ....................
przybyłych
Międzyszkolne Popisy
Państwowych Szkół Artystycznych do Poznania.
Zebraniu przewodniczył min. Kultu poszczególnych sekcji pedagogicznych
ry i Sztuki Dybowski. Referat spra i konferencji młodzieżowej.
wozdawczy o pracach sekcji plastycz
Wielkie osiągnięcia socjalistycznej
nej wygłosił dr Juliusz Starzyński.
W dyskusji przemawiał ni. in. wice- sztuki narodów Zw. Radzieckiego są
dla nas bezcennym wkładem w ogólmin. Sokorski.
,
„Jest to fakt bez< precedensu — no-ludzką kulturę człowieka,
stwierdza wśród oklasków zebra
Jednocześnie—głosi rezolucja — od
nych — że ogromna większość na rzucamy kosmopolityczną niewiarę w
szych pedagogów i profesorów szkól twórcze zdolności człowieka i narodu,
artystycznych wchodzi zdecydowanie odrzucamy nacjonalizm, głoszący nie
na drogę budowy nowej sztuki nasze nawiść człowieka do człowieka, odrzu
go narodu”.
carny formalizm w sztuce, jako prze
Prof. Starzyński odczytuje następ jaw ginącej kultury świata kapitali
nie projekt deklaracji szkolnictwa ar stycznego”.
tystycznego w Polsce, jako wynik prac
W konkluzjach pierwszy krajowy
zjazd pedagogów szkolnictwa arty
stycznego stwierdza, że dążyć będzie
do oparcia prac swoich uczelni o nau
kowe zasady materializmu dialekty
cznego i o twórczą metodę socjalisty
cznego realizmu, zdecydowanie prze
zwyciężając pozostałości formaliz
mu w swoich metodach nauczania.
Dla realizacji tych założeń zjazd
Wyższego Szkolnictwa Artystycznego
stoi na stanowisku konieczności upań
stwowienia całego szkolnictwa arty
stycznego z przystosowaniem szkół do
nowych potrzeb państwa i gospodarki
narodowej.

Czyn Przedkongresowy na Kielecczyźnie

budowie
Młodzież gimndzlum wiejskiego w Chobrzanach pomaga w -------,.interłiatu. Materiału dostarczyła dworska stajnia. Resztę wukona ludność we
własnym zakresie. W dniu Kongresu Połączeniowego Stronnictw Ludo
wych w internacie zamieszkają uczniowie. Reportaż naszego wysłannika
na str. 3.

Ludowych,
niego stoi
•,o Hua. W •

Szkolnictwo artystyczne stojące na
gruncie doniosłych przemian ustro
jowych i gospodarczych w naszym
państwie deklaruje swój wkład w
wielką pracę nad wychowaniem w
Polsce nowego człowieka i nowego
artysty, kochającego swój naród i
swój kraj, swoją kulturę i swoją sztu
kę, człowieka i artysty o głębokim
poczuciu międzynarodowego brater
stwa, człowieka - artysty i bojowni-

Nowy szantaż USA
krajów marshallowskich

Albo supremacja dolara, albo koniec „pomocy “
PARYŻ (Obsł. wł.). Rozpoczynające
się obrady OEEC (europ, adm. planu
Marshala) prlzykuwają uwagę komen
tatorów paryskich. Uważają oni, że
obrady te będą miały charakter decy
dujący dla przyszłego rozwoju orga
nizacji. Amerykanie przywiązują ogromne znaczenie do zapowiedzianych
rozmów, o czym świadczy przyjazd
Hoffmana (generalnego „administra
tora” planu Marshalla).

re właściwie będzie ultimatum. Jeśli
żądania jego zostaną odrzucone St.
Zjednoczone grożą wstrzymaniem kre
dytów marshallowskich”. Akcja Hoff
mana została całkowicie uzgodniona z
Achesonem.

postawil sobie rząd Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej odpowiada
ją interesom i intencjom całego na
rodu niemieckiego.
Rząd Niemieckiej Republiki Ludo
wej — zaznacza Pieck — będzie wzma
cniał podstawy Frontu Narodowego i
będzie popierał wszystkie demokraty
czne i pokojowe elementy w Niem
czech, aby obalić agresywne plany
zachodnich mocarstw okupacyjnych.
Wzrost i rozwój Frontu Narodowego
zmusi z czasem rząd w Bonn do za
niechania poparcia, jakie okazuje on
dla polityki zachodnich mocarstw oku
pacyjnych, — dla polityki godzącei
w interesy narodu niemieckiego.
Niemiecka Republika Demokraty
czna — pisze dalej prezydent Pieck
— gotowa jest nawiązać pokojowe
i przyjazne stosunki ze wszystkimi
narodami. Niemiecka Republika De
mokratyczna została już uznana
przez Związek Radziecki, Polskę,
Czechosłowację,
Bułgarię, Węgry,
Rumunię, Albanię, a ostatnio przez
Chińską Republikę Ludową. Inne
kraje pójdą w ślad za wymieniony
mi państwami. Niemiecka Republi
ka Demokratyczna pragnie uczest
niczyć we wspólnej walce światowe
go obozu demokratycznego, na któ
rego czele stoi Zw. Radziecki.

raB3tts=x———————

Chińskie wojsk
a ludowe
przełamały linie oporu Kuomintangu

St. Zjednoczone zamierzają przystą
pić do decydującego ataku, by zmusić
kraje marshallowskie do uległości.
Bezpośrednim celem St. Zjednoczo
PEKIN (PAP) — Rzecznik Armii
nych jest zdecydowane wstąpienie kra Ludowej scharakteryzował następują
jów marshallowskich na drogę „libera co obecną sytuację wojskową w Chi
lizacji” wymiany handlowej, co, za nach północno-zachodnich.
pewniłoby dolarowi całkowitą supre
Wojska generałów kuomintangow
mację. W rozgrywce tej St. Zjednoczo skich Ma Pu-fang i Ma Hung-kwei
ne nie wahają się przed szantażem,
zostały zniszczone, a wojskom in
grożąc w wypadkach dalszego oporu
nego generała kuomintagowskiego
drakońskim obcięciem kredytów mar Hu Czung-nana grozi podobny los.
shallowskich, a nawet całkowitym
Ludowe siły zbrojne, uderzając z
wstrzymaniem „pomocy”.
centralnej części prowincji Szensi
przełamały
linię
obronną HuLondyński korespondent „Monde”
(organ francuskiego MSZ) stwierdza, i Czung-nana w górach Tsinling i
że plan Marshalla przechodzi poważny
utorowały sobie przejście do Nankryzys. „Dlatego też Hoffman wystą czung — północnej bramy wpadopi na posiedzeniu organizacji marshal wej do prowincji Seczuan. Wojska
lowskiej z surowym ostrzeżeniem, któ ludowe operujące w południowo-

w prowincji Szensi

wschodniej części Szensi przełama
ły trzy kolejne linie obronne nieprzyjaciela.
PEKIN (PAP), — Agencja nowych
Chin donosi, że wojska ludowe wy
zwoliły w dniu 24 października Swa
tów, drugie co do wielkości miasto w
prowincji Kwantung.
Koło miejscowości Yuegkong. 200
km na południowy zachód od Kan
tonu wojska ludowe otoczyły i zni
szczyły 4 dywizje kuomintangowskie.
Miasta Sun-Wui, Toy-Szan. Hog-Szan
i Hoping zostały wyzwolone. W pro
wincji Hunan wojska ludowe wzięły
do niewoli około 1.500 żołnierzy i
oficerów kuomintangowskich, oraz
zdobyły 20 dział i karabiny maszyno
we.
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Kary więzienia dla studentów
za prowokacje w czasie procesji Bożego Ciała
W Sądzie Apelacyjnym w Warsza- j
wie toczyła się rozprawa przeciwko 3
studentom Akademii Nauk Politycz
nych: Henrykowi Rolskieniu, Stanisła
wowi Burhardtowi i Januszowi Pyrze
wieżowi, oskarżonym o to, żc 16 czerw
ca br. wyszydzali uczestników proce
sji Bożego Ciała przez wywieszanie
w oknach Domu Akademickiego na PI.
Narutowicza ckęści bielizny, szmat
oraz przez śpiewanie w czasie nabożeń
stwa nicstosovznych piosenek.
Osk. Helski należał w, czasie oku
pacji-do faszystowskiej organizacji
NSZ i po wyzwoleniu kontynuował
wrogą działalność przeciw Polsce
Ludowej. Współpracował on pod
pseudonimem „Mściwój" z b. do
wódcą .Okręgu śląskiego NSZ— Sal
sktm, od którego pobierał pieniądze.

Wstąpiwszy na Uniwersytet, osk.
Kolski zataił swą przeszłość polity
czną oraz pobyt w więzieniu i pod
pozorami dobrego organizatora i de
mokraty pracował w organizacjach akademickich. Akt oskarżenia zarzucał
mu nadto, że agitował i wywierał na
cisk na innych kolegów, by demon
strowali przeciwko procesji.
Sąd stwierdził, że podobne wystą
pienie należy uważać za szczególnie
szkodliwe i niebezpieczne, gdyż po
piera ono działalność sił wrogich Pol
sce Ludowej.
W wyniku rozprawy Sąd Apelacyj
ny skazał osk. Rolskiego na 5 lat wię
zienia, osk. Burhardta — na 3 lata wię
zienia i osk. Pyrzewicza — na 1 rok
więzienia.*
-- —-

Delegacja niemieckiego świata kultury
przybyła do Warszawy
Nu zaproszenie Zw. Literatów Pol
skich przybywa do Warszawy delega
cja niemieckiego świata kultury.
Delegacja weźmie udział w akademii
ku czci Johanna Wolfganga Goethego,
która odbędzie się w Państwowym Tea
trze Polskim 29 bm.
W skład delegacji wchodzą:
PAUL WANDEL minister Oświaty
Niemieckiej Republiki Demokratycz
nej, od wczesnej młodości działacz ro
botniczy, prześladowany przez władze,
spędza długie lata w więzieniu. W
1930 r. sekretarz Okręgowego . Komi
tetu KPD w Badenii, a następnie prze
wodniczący parlamentu miejskiego. Po
dojściu Hitlera do władzy emigruje do
Zw. Radzieckiego. W 1945 r. wraca do
Niemiec i zostaje nacz. redaktorem
centralnego organu KPD „Deutsche
Yolkszeitung".
HANS GYSI jest członkiem Rady
Prezydialnej i sekretarzem „Zw. Kul
tury dla Demokratycznego Odrodzenia
Niemiec", od 16 roku życia należał
do komunistycznego ruchu robotnicze
go. Był członkiem Krajowego Kierów
nictwa Międzynarodówki Kultury Ro
botniczej i ogólnoniemieckiego kierow
nictwa grupy Czerwonych Akademi
ków.
Prof. dr JOHANNES STROUX pre
zydent Akademii Nauk należy do gro
na założycieli „Związku Kultury dla
Demokratycznego Odrodzenia Nie
miec". Liczne publikacje i odczyty
przysporzyły dr Stroux nic tylko sła
wy postępowego naukowca, lecz także
odważnego bojownika o pokój.
ARNOLD ZWEIG, literat, w r. 1933
emigrował do Palestyny. W r. 1935
rząd nazistowski pozbawił go oby
watelstwa. 3 jego powieści emigracyj
ne tłumaczone zostały na 10 języków.
W r. 1948 wrócił do Niemiec.
JOHANNES BECKER, najwybit
niejszy poeta i pisarz współczesnych
Niemiec. W r. 1933 Bccher emigruje
za granicę, prowadzi aktywną walkę

przeciw reżimowi hitlerowskiemu. W
r. 1934 zostaje pozbawiony praw oby
watelskich. W 1935 r. wyjeżdża do Mo
skwy. W czerwcu 1945 r. wraca do
Berlina i zostaje
przewodniczącym
„Zw. Kultury dla Demokratycznego
Odrodzenia Niemiec”.

Wzrasta bezrobocie w krajach kapitalistycznych

Przegląd prasy

i spada stopa życiowa mas

ZUKAJĄC przyczyn, które złoiyły się na sukcesy kopalni „Sosno
wiec" R. Juras w „Trybunie Ludu"
zwraca uwagę na b. istotny problem
równomiernego rozłożenia pracy, co
pozwala na wykonanie planu w sposób
systematyczny, bez gwałtownych sko
ków.

___ _

____ m Minii

-*

»Doganianie« planu
S

W przeciwieństwie do tego — stwier
dził delegat czechosłowacki — KRAJE
O PLANOWANIU SOCJALISTYCZ
NYM NIE SĄ DOTKNIĘTE KLĘ
NOWY JORK (PAP)- W związku z debatą nad zagadnieniem pełnego za
SKĄ BEZROBOCIA, A STAN PRO
trudnienia i stabilizacji gospodarczej Czechosłowacja wniosła na porządek
DUKCJI ! ZATRUDNIENIA W TYCH
Podkreślam tę cechę pracy „Sosnowca"
dzienny Komisji Ekonomicznej Zgroma dzenia ONZ program walki z kryzysem
KRAJACH STALE WZRASTA, CO dlatego — pisze autor — że niestety wielka
i bezrobociem, opracowany przez Świa tową Federację Związków Zawodo
DAJE W WYNIKU WZROST STOPY ilość kopalń hołduje innym zasadom w
wych.
tej dziedzinie. Na początku miesiąca ko
ŻYCIOWEJ MAS.
te „odpoczywają", a pod koniec
8) unormowania stosunku między
Program ŚFZZ głoszony uprzed
Rozwój sytuacji gospodarczej w palnie
miesiąca „doganiają", czasem z powodze
cenami
przemysłowymi
a
rolniczymi.
nio do Rady Ekonomiczno-Społecznej
świecie kapitalistycznym czyni konie niem,’ ale też czasem bez powodzenia.
ONZ w Genewie, domaga się od wszy
cznym przyjęcie zaleceń Światowej Fe
Dla zilustrowania pracy w kopalni
Czechosłowacja
przedstawiła
jedno

stkich państw dotkniętych klęską bez
deracji Zw. Zaw.
„Sosnowiec" — w odróżnieniu od in
cześnie
rezolucję
ŚFZZ,
która
domaga
robocia następujących kroków:
nych kopalń, które „doganiają" plan
1) Wprowadzenia szerokich ubezpie się współpracy w realizowaniu tego Walka o zasady ONZ
— autor przytacza następujące cyfry:
programu
między
rządami
a
związka

czeń społecznych, podwyżki płac i świa
MOSKWA (PAP). Czasopismo „No- W maju br. „Sosnowiec" wykonał 110,5
dczeń socjalnych na rzecz robotników mi zawodowymi.
woje Wrernia" zamieszcza artykuł, w proc., w czerwcu — 1'07,3 proc, w Upcu
110,0 proc., w sierpniu — 112,0 proc. Przy
dla zwiększenia siły nabywczej mas i
Delegat czechosłowacki podkreślił którym stwierdza, że w polityce za- tym „Sosnowiec" nie dogania planu po
granicznej
zaznaczyły
się
w
okresie
rozszerzenia rynków wewnętrznych;
cząwszy od połowy miesiąca, ale od same
ciężką sytuację mas pracujących w
2) kontroli działalności i zysków tru
krajach kapitalistycznych. Mimo iż powojennym dwa kierunki, zbiegające go początku, od pierwszego.
stów i innych monopoli oraz kontroli
Wyciągając ostateczne wnioski z
.Karta NZ zobowiązała członków się z dwoma różnymi kursami w sto
cen;
pracy w kopalni „Sosnowiec", autor
Organizacji do wysiłków w kierunku sunku do ONZ.
Jedną z głównych zasad leżących u zwraca uwagę, że zlikwidowanie „hu
8) skrócenia czasu pracy;
podniesienia stouy życiowej swych
społeczeństw, BEZROBOCIE W. podstaw ONZ — pisze „Nowoje Wre- śtawki" nastąpiło dzięki harmonijnej
4) stworzenia szerokiego systemu
szkolnictwa zawodowego;
PAŃSTWACH KAPITALISTYCZ mia“ jest zasada suwerennej równo pracy załogi, dążącej do zrealizowa
NYCH ROŚNIE I' STOPA ŻYCIO ści wszystkich państw, będących człon nia podstawowych zadań produkcji i
5) zastosowania rozległego progra
innych. Red. Juryś rozpatrując tę
WA MAS SPADA. Statystyki ogła kami tej organizacji.
mu robót publicznych;
Zasada suwerennej równości państw stronę zagadnienia, podkreśla moment
szane
w
krajach
kapitalistycznych
6) redukcji wydatków na zbrojenia;
nie odzwierciedlają rzeczywistego jest ściśle związana z zasadą jedno autorytetu hierarchii górniczej.
7) oparcia międzynarodowej wymia
Musimy walczyć o autorytet sztygar*
stanu rzeczy, nje obejmują bowiem myślności wielkich mocarstw.
ny handlowej na zasadach niezależno
Z zasady suwerennej równości wy tam, gdzie ten autorytet jest lekceważo
milionów ludzi, zatrudnionych tyl
ny.
Sztygar — to bardzo ważne ogniwo
ści gospodarczej i politycznej poszcze
nika także inna ważna teza o niedopu kopalni.
ko częściowo.
Na nim. być może, nie ciąży jtszgólnych krajów;
szczalności ingerencji do spraw we c»e dostatecznie
wielka odpowiedzialność
wnętrznych innych państw.
za powierzone mu pole sztygarowe, ale od
taka winna na nim ciążyć.
Wszystkie te zasady nie są respekto po,wiedzialność
I on musi mieć na swoim odcinku, taki
wane przez blok anglo-amerykański. autorytet,
który by mu umożliwił wyko
Walka o te zasady jest ściśle związana nanie i przekroczenie planów produkcyj
nych
swojego
oddziału.
z walką obozu demokratycznego prze
ciwko podżegaczom wojennym, z wal
W końcowych uwagach czytamy:
ką o trwały pokój i bezpieczeństwo ...na kopalni „Sosnowiec" właściwy po
międzynarodowe".
dział pracy i dobra współpraca admini

Wniosek ŚFZZ w ONZ

Warsza
wscy architekci pracują zespołowo

Centralne Biuro Projektów
zwalczy opóźnienia

niczno-produkcyjny przypada ok. 1500 ,
(w czym inżynierów ok. 700).

Jan Pianowski

charge d’aiffaires

1,5 MILIARDA ZŁ. OSZCZĘDNOŚCI
Do chwili powstania Centralnego Biura Projektów. Architektonicznych
Rządzie Chin Ludowych
i Budowlanych — CBP. AB. (18 września ub. roku) istniała duża rozbież
Metoda pracy zespołowej w CBP. przy
I
ność między dostarczaniem planów a szybkością ich realizacji. Drobne, wy AB. polega na włączeniu fachowców
Podsekretarz Stanu w Min. Spraw
konujące plany systemem chałupniczym, pracownie poszczególnych archi różnych specjalności, jak architekci, Zagranicznych dr St. Leszczyćki wy
tektów nie nadążały z projektami, za coraz bardziej usprawnianym, spo konstruktorzy, instalatorzy itp. do stosował 27 bm. depeszę do'p. Czu Enłecznym systemem budownictwa. W roku bieżącym, gdy Centralne Biuro twórczej współpracy z głównym pro lai, premiera i min. Spraw Zagranicz
rozpoczęło praktyczną swą działalność — dysproporcje te zaczęły stopnio
jektantem. Polega ponadto na wza nych Chińskiej Republiki Ludowej, w
wo znikać, zmalała liczba opóźnień, wynikłych z przyczyn zbyt powolne jemnej wymianie doświadczeń i kry której zawiadamia go, że Jan Pianowgo projektowania. W roku przyszłym opóźnień z tego powodu w ogóle tycznej ocenie prac projektowych, jak ski mianowany został charge d‘aifaisię nie przewiduje.
również na stałej współpracy zespołu res przy Rządzie Centralnym Chińskiej
W bieżącym roku do września, CBP. nych architektów z okresu przed po projektującego z wykonawcami, już Republiki Ludowej.
AB. przyjęło do wykonania opraco wstaniem Centralnego Biura, obecnie w toku budowy. Podstawy współza
skupienie -projektowania. wodnictwa można było stworzyć dzię
wanie dokumentacji technicznej dla nastąpiło
około 2500 obiektów, przewidzianych W Warszawie oddział główny tego ki zakordowaniu znacznej części prac
w planie inwestycyjnym na rok 1949, Biura posiada 8 specjalnych . biur projektowych.
Dó najważniejszych zadań, które
o łącznym nakładzie inwestycyjnym branżowych, zajmujących się wyko
Drugą połowę „Miesiąca Pogłębie
ok. 20 miliardów złotych. Ostatnio nywaniem' projektów: architektonicz stoją przed Centralnym Biurem w ro
Centralne Biuro przystąpiło do wyko nych, techniki budowlanej, specjalnych ku przyszłym, należeć będzie konse nia Przyjaźni Polsko - Radzieckiej"
udział
nania dokumentacji dla obiektów, któ (jak np. projekt odbudowy Zamku), kwentne wcielanie w życie trzech za charakteryzuje wzrastający
re będą budowane w planie inwesty budownictwa wiejskiego, techniki ko sad: wygody, ekonomiczności i pięk uczestników we wszystkich imprezach
cyjnym roku 1950. Łącznie obsłuży munikacyjnej, techniki sanitarnej (np. na, co będzie można osiągnąć m. in. oraz dalsze zwiększanie się liczby
ono w tym czasie inwestycje na ok. ■wodociągów i kanalizacji), urbanisty przez stałą, zespołową kontrolę pro członków TPP-R.
70 miliardów złotych, co stanowi nie ki i projektów Szybkiej Kolei Miej jektów. A że ta kontrola jest owocną,’
Z Łodzi donoszą o masowym udzia
mal połowę ' wszystkich inwestycji skiej. Ponadto w terenie istnieje 13 świadczy- np. fakt uzyskania w tym le robotników, pracowników 1 młodzie
roku oszczędności z redukcji żądań ży na wieczornicach ,połączonych z od
oddziałów wojewódzkich.
budowlanych.
użytkowników na sumę ok. 1,5 miliar czytami na temat wszystkich dziedzin
CENTRALIZACJA
Dzięki tego rodzaju organizacji, jak da złotych.. Znaczne też oszczędności życia ZSRR.
V/ przeciwieństwie do rozdrobnio również dzięki realizowaniu pełnej uzyskać będzie można przez unikanie
Filmy radzieckie w kinach łódz
nej, chałupniczej x pracy poązczegól- pracy zespołowej, połączpnej ze współ używania
deficytowych materiałów
kich oglądało już ok. pół miliona wi
zawodnićtwem, można mówić w odnie budowlanych, upraszczanie konstruk
dzów, w seansach kin objazdowych
sieniu do tego Biura, iż jest ono wiel cji i stosowanie w szerokim zakresie
uczestniczyło ponad 200.000 osób.
NA NASZEJ FALI
kim z przedsiębiorstwem, wykonują projektory typowych — powtarzal
W woj. rzeszowskim wygłoszono do
cym — produkującym projekty. „Przed nych. (m).
tąd ponad 2200 odczytów.
siębiorstwo" to zatrudnia obecnie ok.
2000 osób, z czego na personel techProszę wybaczyć, że rozpocznę od ców — władzę dziś sprawują Niemcykilku
j mity wnie łatwych pytań antyfaszyści.
Radiostacja „Madryt" srodze się roz
i jeszcze łatwiejszych odpowiedzi.
— Dzięki czyjej pomocy generał sierdziła na „reżimową" Polskę, która
Franco zdławił lud Hiszpanii i zadusił — wraz z całym obozem pokoju, sięga
swobodnie przez ten lud utworzoną jącym od Pekinu do Pragi—woli Niem zostali Uniewinnieni
cy postępowe i pokojowe od Niemiec
Republikę?
PARYŻ (PAP). — W głośnym pro
■ — Dzięki pomocy faszystowskich Hitlera, Goebbelsa, Kruppa i Thysse
cesie przeciwko wybitnemu pisarzo
Mloch a zwłaszcza HITLERÓW - na.
Radiostacja „Madryt" raczyła i w- wi francuskiemu, Aragonowi i za
SKiCH NIEMIEC.
— Z jakich głównie żołnierzy skła- nież wyrazić swoje najmiarodajniejsze stępcy redaktora naczelnego „Humadały się własne, ,narodowe" wojska niezadowolenie z racji stanowiska, ja nite‘ Carrelowi — oskarżonym o roz
generała Franco, .obrońcy cywilizacji kie nasze skromne pismo zajęło w tej powszechnianie „fałszywych wiado
sprawie.
mości" — zapadł wyrok uniewinnia
chrześcijańskiej"?
Polscy, pożal się Boże, francokraci jący.
— Wojska „narodowe" gen. Franco,
z
radiostacji
„Madryt",
karmieni
ła

tytularnego „obrońcy cywilizacji chrze
Paryski korespondent „Prawdy",
ścijańskiej" składały się głównie z na skawym chlebem pupilka Hitlera i zwią
międzypaństwowym meczu pię ściarskim Polska przegrała s Finlan
Jurij Żuków, komentując treść wy dią W
jemnych żołnierzy marokańskich, wy zani czułymi węzły z baronem Ander
6:10. Zawodnicy polscy przybyli de Helsinek zaledwie na 4 i pół godz.
roku
uniewinniającego,
stwierdza,
iż
znawców Mahometa: z otumanionych, sem, którego „zgodę" na „rezygnację"
przed meczem, toteż zmęczenie podró żą odbiło się ujemnie na walce Polakłamliwość oskarżenia była tak o- ków.
zżartych nędzą i ciemnotą Maurów z granicy na Odrze i Nysie populary
czywista, a oburzenie ludu francu
zują dziś najbardziej szowinistyczne
(„los Moros").
Finowie walczyli niezbyt czysto 1
w koguciej — Grzywooz mając
skiego tak ogromne, że sąd nie od
— Po czyjej stronie opowiedział się pisma prohitlerowskie (np. „Ost-Wostważył się wydać wyroku skazują sędzia ringowy Reske zwracał im przez pierwsze dwie rundy wyraźną
Kurier")
—
polscy
francćkrac.;
z
ra

generał Franco w czasie wojny?
zwłaszcza uwagę za atakowanie gło przewagę, wygrał na punkty z Pirine„Madryt" raczą wyrażać pro
cego.
— Generał Franco nie ukrywał swo diostacji
wą.
nem;
wokacyjną
troskę
o
tę
właśnie
grani

jej żarliwej sympatii dla hitlerowskich
W ten sposób — pisze Zuków .—
Wyniki
walk:
w
muszej
—
Woźniak
w piórkowej — Prnike odniósł punk
cę.
Niemiec i wysiał na front wschodni—
Byle tak dalej, a wszystkie nawet raz jeszcze zawiodły plany reakcji przegrał, po wyrównanej walce, z Ha- I towe zwycięstwo nad Finem Alanne;
śpiesząc z pomocą swemu patronowi, amerykańskie
francuskiej,
inspirowane
przez
ame

malainenem, walczącym z odwrotnej
rekordy zakłamania bę
w lekkiej — Dębisz uznany został za
Kitierowi — kilka większych formacji
pozycji;pokonanego przez Lindberga. Polak
SŁAW. rykańskich mocodawców.
wojskowych, znanych pod poetycką na dą pobite.
zwą „Błękitnej Dywizji", która dosta
ła zresztą błękitne lanie.
— Gdzie schronili się wybitni hitle
Niejednokrotnie poeci radzieccy dzie
Wielkim wydarzeniem jest ukazanie
rowcy i współpracujący z Hitlerem Aleksander Gatow
liii się. na naradach twórczych wraże się tomu wierszy wybranych Lucjana
faszyści różnej narodowości, jak np.
niami, jakie wywierała na nich potęga Szenwalda (pod redakcją W. Arcymoprzywódca belgijskich faszystów Desłowa poetyckiego Mickiewicza i Sło wicza i B. Szuplecowa, „Wyd. Litera
grelle?
wackiego, i wspólnie starali się prze tury Zagranicznej" 1949). W przed
— Wybitni hitlerowcy i faszyści ró
zwyciężać trudności, wyłaniające się mowie do tego tomiku W. Aycymowicz
Miej narodowości w rodzaju Degrelłe‘a
podczas pracy nad przekładem.
kreśli oblicze poetyckie Lucjana Szen
uciekli pod opiekuńcze skrzydła gen.
walda i ewolucję jego twórczości od
Pisarze
radzieccy
zawierają
obecnie
bardzo małym nakładzie,. _przypadły znajomość z wybitnymi poetami nowej dekadenckiego formalizmu do realiz
i ranco, i słusznie.
Moskwa, w październiku.
— Kim zatem jest generał Franco?
W dawnej Rosji postępowy czytel one w udziale jedynie nielicznej gru Polski, przede wszystkim — z Julia mu.
Chwileczkę! Zaklinam Was, drodzy nik znał i cenił literaturę polską. Za pie wybranych i pozostały nieznane
Naród radziecki podobnie jak i in
nem Tuwimem, z całokształtem jego
Czytelnicy, powstrzymajcie cisnące się chwycano się utworami Sienkiewicza, szerokim rzeszom czytelnikom..
ne miłujące wolność narody włączył
twórczości,
poczynając
od
młodzień

Dopiero
obecnie
naród
radziecki
uWam na usta epitety i określenia. Gen. Orzeszkowej, Prusa, Reymonta, Da
tomików poezji aż do ostatnich imię Szenwalda, poety-bojownika, do
Franco — cokolwiekby się Wam zda- niłowskiego', Żeromskiego i wielu in zyskał dostęp do polskiej poezji kla czych
plejady poetów, którzy scementowali
jego
wierszy.
sycznej. Wydawnictwo państwowe
v,alo — nie jest bynajmniej, jak po nych.
swą krwią prawdę poetycką.
wiadacie, notorycznym faszystą, ani
Czytelnik radziecki od dawna zna
Dotychczas zachowały się w bi „Literatura Piękna" i inne wydawni
Społeczeństwo radzieckie słucha z
ctwa,
które
pragną
udostępnić
najszer

Tuwima
jako
przyjaciela
kraju
radzie

■.■ogrobowcem Hitlera, ani niczym po
bliotekach radzieckich przedrewolu
radością głosu postępowych poetów
szym
masom
utwory
wybitnych
poe

ckiego,
doskonałego
tłumacza
klasy

cyjne wydania poszczególnych li
dobnym.
nowej Polski, którzy kroczą ramię
— Generał Franco to szlachetny
tworów' i zbiorowych dziel wielu tów słowiańskich, poświęcają wicie, ków rosyjskich i poezji radzieckiej.
przy ramieniu z poetami Związku Ra
uwagi polskiej poezji.
Niedawno Państwowe Wydawnictwo dzieckiego i innych miłujących pokój
obrońca „demokracji zachodniej", napolskich pisarzy.
Wielkim wydarzeniem było ukaza Literatury Dziecięcej w Moskwie wy narodów.
izieja i duma amerykańskich senato
W okresie władzy radzieckiej utwo
rów (nie mówiąc już ani słowa o ame ry prozaików polskich ukazały się w nie się pięciotomowego wydania dziel dało tom wierszy Tuwima dla dzieci
Wydany niedawno przez wydawni
rykańskich generałach, admirałach, a wielu wydaniach. Znacznie skromniej Adama Mickiewicza (pod redakcją z rysunkami Konaszewicza. Do zbioru
nade wszystko — bankierach...).
przedstawia się dorobek wydawniczy Maksyma Rylskiego). Znajdujemy tu. weszły przekłady S. Marszaka i S. ctwo „Prawdy", pod redakcją A. Ser
pełny przekład „Pana Tadeusza" i nie-, Michałkowa, który przełożył wiersze kowa, tomik poezji p.t. „0 pokój" —
Nic też dziwnego, że radiostacja ge- przekładów polskiej poezji.
uórala Franco, która w sekcji „pol- KONOPNICKA NA USTACH LUDU znaną dó tej pory czytelnikowi radzie- „Alfabet", „Okulary", „Janek", „Pta zawiera obok . wierszy Francuza Louis
Aragona, Chilijczyka — Pablo Neru
ckiemu prozę poety. Przygotowuje się ■ sio radio" i in.
■ kiej" korzysta z usług kilkorga sław
W języku rosyjskim istniały jedynie do druku dwutomowe wydanie dzieł
dy, Chińczyka — Emi Sjao i Turka —
nych ilefraUdaRtów, co to z radykałów
Był to wspaniały podarunek dla Nazima Ilimeta również i pokrewną
aloaowyeh przedzierzgnęli się w lo nieliczne przekłady Mickiewicza, rzad Słowackiego, duży tom utworów Ko
naszej dziatwy. Nieraz słyszałem ideowo lirykę Stanisława Ryszarda
jalnych i żarliwych pracowników pro ko tłumaczono utwory Słowackiego. ; nopnickiej, projektuje się wydanie
malców uczących się. na pamięć Dobrowolskiego, .Marka Jaworskiego,
pagandy „el caudillo" (czyli po polsku: Małe tomiki poezji Konopnickiej, któ wierszy Syrokomli i in.
Stanisława Wygodzkiego, Władysława
wierszy Tuwima.
fuehrera hiszpańskiego) — r.ic tedy re ukazały się w Rosji przed rewolu
PODOBNE
—
A
TRUDNE
Broniewskiego, lirykę, która odzwier
dziwnego, powiadani, źc rau. stacja cją, nie dawały żadnego pojęcia o
DO
TŁUMACZENIA
Oczywiście
dzieci
radzieckie
nie
po

ciedla
pragnienia i nadzieję miłujące
„Mądryi" jest ostał’’“e coraz bardziej, twórczości tej wybitnej poetki.
Jako jeden z tłumaczy poezji poi-' chwalają bezcelowej pracy Janka, któ go pokój narodu polskiego. Po stokroć
Nałoży jednak wspomnieć, że
po prostu okropnie rńcządowclona «
ry
czerpał
wodę
sitem
i
uczył
ptaki
ikiej
muszę
przyznać,
że
jest
to
pra
i
wiersz Konopnickiej „A gdy po-1
słuszność ma Stanisław Ryszard Do
obrotu rzeczy nn swkc.c i w Ku: apic.
ca trudna i skomplikowana. Podo latać, ale nie kryją się z objawami browolski mówiąc, że nowym ludziom,
szedł król na wojnę" cieszył się u
Radiostacja „Madryt" j. • !»■ cjalsympatii
dla
dobrego,
malutkiego
bieństwo
języków
—
rosyjskiego
i
Pas tak wielką popularnością, iż uktórzy budują nowe gmachy i wyty
nie niezadowolona z tego, że w części
chodził za rosyjską pieśń ludową. 1 polskiego, przy różnicy systemów Gharlie Chaplina, który wszystko robi czają pługami granice wolności i praw
Niemiec między Odrą a Łabą — za
ia, akcentów
i rytmiki! nie tak jak trzeba, a nawet wynosi z człowieka, potrzebna jest poezja, wiel
wierszowania,
f
Ukazały się również przekłady
miast znakomitych, serdecznie z gene
nastręcza tłumaczowi specyficzne j domu krzesło, by zaofiarować je zmę- le poezji, „całe jej tomy".
rałem Franco zaprzyjaźnionych, zasz- „Nieboskiej Komedii" i „Irydiona"
j czonej szkapie.
czytnie znanych na świecie hillerow-; Krasińskiego. Wydane luksusowo, wl trudności.

iM
esiąc Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej

FRANCO-KRACI

Aragon i Carrel

stracji, organizacji partyjnej i organizacji
związkowej przyczyniły się m. in. do ustabiilizoT/ania autorytetu całego dozoru ko
palnianego.

JUBILEUSZ TEATRU MAŁEGO
Stolica Zw. Radzieckiego i cały
kraj obchodzi uroczyście 125-łecie Pań
stwowego Akademickiego Teatru Małeg0, ■
(
W Moskwie odbyło się ponad sto
spotkań artystów Teatru Małego z ro
botnikami, młodzieżą żołnierzami i
kołchoźnikami. Wydana została książ
ka p.t. „Teatr Mały’ na f ren lach wiel
klej wojny w obronie ojczyzny". Po
nadto ukazała się seria broszur z bio
grafiami czołowych artystów teatru.
Cała prasa radziecka zamieszcza ob
szerne artykuły, poświęcone twórczo
ści Teatru i jego aktorom.
51 MILIONÓW MTR SZEŚĆ.
W ciągu pierwszych 3 lat' powo
jennego planu pięcioletniego zbudo
wano i odbudowano w miastach i osie
dlach robotniczych Zw. Radzieckiego
około 51 milicnów metrów kwadrato
wych powierzchni mieszkaniowej.
ciągu 9 miesięcy rb. zakres prac :nwestycyjnych w budownictwie mie
szkaniowym ■wzrósł o 29 proc, w po
równaniu z odpowiednim okresem
r. ub.

ŻYCIE SPORTOWE

Niepowodzenie pięściarzy w Helsinkach

Finlandia — Polska 10:6

Dębisz uznany za pokonanego po wygranej walce

Miliony ludzi w ZSRR
czytają książki polskich pisarzy

miał przewagę przez pierwsze dwie
rundy, podczas gdy trzecia była remi
sowa;
w półśredniej — walczący słabiej,
niż normalnie, Chychła wygrał nie
znacznie na punkty z Tilianderem;
w średniej — Ceftulafc przegrał na
punkty z Finem Salo. Cebulak miał
przewagę w II rundzie, lecz pąd ko
niec ostatniego starcia opadł z sil. By
ła to najładniejsza walka wieczoru.
Zwycięzca Cebulaka Salo otrzymał
nagrodę polskiego kcnsula, przezna
czoną dla najlepszego pięściarza fiń
skiego;
w półciężkiej — Flisikowski uległ,
na punkty Ojanenowi. Polak zdobył
sobie przewagę w II rundzie, lecz do
dalszej walki zabrakło mu sił. W III
starciu często trzyma przeciwnika i
otrzymuje dwa napomnienia;
w ciężkiej — Szymura nieznacznie
uległ na punkty Kuuseli. Szymura vry
grał nieznacznie I rundę, lecz już w
drugiej Fin zdobył sobie przewagę. W
III rundzie, remisowej, Polak wdaje
się niepotrzebnie w wylhianę ciosów.
W piątek pięściarze przyjęci będą
przez konsula polskiego w Helsin
kach,. a następnie przez kolonię pol
ską. Następny mecz w Finlandii roze
grają Polacy w Laperąnta, w niedzielę.
>

Piłkarze albańscy
przybyli do Warszawy
Do Warszawy przybyli już reprezen
tacyjni piłkarze Albanii.
Wraz z piłkarzami albańskimi przy
byli: przewodniczący Albańskiego Ko
mitetu Kultury Fizycznej — Lipiraai,
prezes Albańskiego Zw. P .N. — Mazrreku oraz trener Mbozja. W skład
ekipy wchodzi 17-tu piłkarzy:
bramkarze: Vagli (Duraco) i Kita
(Korca) obrońcy: Skagiri i Lac.j (Par
iisan) oraz Dibra (Skodra); pomocni
cy: Kavaja (Skodra), Spahin i B. Borici (Tirana) oraz Llambi (Parlisan);
napastnicy: Lacja (Skodra), Parapani
Gjinali, L. Borici, Bicaku (wszyscy
Partisań), Teliti (Kavaja), Jareci (Du

raco) i Resmja (Partisan),

ŻYCIE

Praed dorocznym zjazdem PTF

Fizycy zbliżają się do przemysłu
Znaczny wzrost prac naukowych

Str. 3

Niemcy, których nie znamy (2)
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Dwa światy w jednym mieście

•tuczne
go Prozpocz°n
i/'sif'I
PracV placowe
placówek
, j
. »
....
.
placówek badawczych
badawczych z
z życiem
życiem
•n/cznego
rozpocznic
się w Warsza I pracy
Inik „Telegraf" pisał w n-rze z dn. 22
(Od naszego specjalnego wysłannika)
wę -9 bm. Prezes Polskiego To w. gospoda reżym
_ ii przemysłem,
A w Berlinie „zachodnim"?
no. kierownik Inslitlutu Fib.m.: „Istnieje obawą, że nie tylko wol
W związku z rozwojem starych i
Tu w kioskach i księgarniach na hoDoświadcżalne) w Warszawie,
Na
przykładzie
Berlina
widać
najlepiej,
że
najokrutniejsza
nawet
wojna
ne (tj. pozakartkowe) artykuły spo norowynf miejscu rozłożył się „Hitler
powstaniem nowych przemysłów,
nrof. Pieńkowski zapoznał nas z pla
nem prac zjazdu.
przed lizykami-naukowcami wyła sama przez się niczćgo jeszcze nie rozwiązuje — ani najbardziej druzgocąca żywcze oraz luksusowe towary pozosta ais Feldherr yon Fr.anz Haider. Der
klęska. Istotne jest JAK ludzie żyć będą — na zgliszczach i ruinach obłę ną w sklepach i na wystawach, lecz że ehemalige Chef des Generalstabes beniają się wielkie zadania.
— Weszło już w zwyczaj — mówi
du nacjonalistycznego. Istotne jest, jakie wnioski wyciągną. Jakie wnioski wielu (berlińczyków „zochodnich") nie richtct die Warheit" („Hitler ja
Na zjeździć postawiona będzie rów pomoże
prof, Pieńkowski — że zjazdy PTF
im — czy też przeszkodzi — wyciągnąć
'
' zwycięzca.
zdoła wykupić nawet przydziałów kart ko wódz naczelny armii, przez Franodbywają się co roku. Na zjazdach nież sprawa szkolenia nowych nau
kowych"...
za Haidera. Dawny szef sztabu (Hit
kowców,
Będą
więc
omówione
pro

b’cn wytycza się drogi działalności
Gdyby ktoś krążąc, jesienią 1949 ro zgalwanizowania nacjonalizmu niemiec:
W Berlinie „wschodnim" nie ma luk- lera) odsłania prawdę" (!). 1 mnó
gramy
studiów
fizyki
II
stopnia.
Trze

Towarzystwa, omawia się ostatnie oku, po ulicach Berlina niczego absolut kiego; gdyby ten ktoś, całkowicie nie■ susów, ale nie ma i nędzy. W Berlinie stwo podobnych utworów, dotyczących
siągnięcia nauki w dziedzinie fizyki. ba opracować metodę, zapewniającą nie nie wiedział o imperializmie ame uświadomiony, nićzego nie wiedział o1 wsch. fabryki, które należały do wiel osobistego, erotycznego, artystycznego
jak największą wydajność studiów.
rykańskim, jego planach i wysiłkach złowrogiej treści kapitalizmu i przeo kich koncernów i przestępców wojen- i poetyckigo życia ukochanego fuehrePONAD 50 PRAC
czył nawet tablice wielojęzyczne, jedy• nych, stanowią „Volkseigene Betrieben" ra. I niezliczone mnóstwo literatury —
Corocznie wybiera się jakiś temat
ny widomy gołym okiem znak podziału —własność ludu. Dzięki wysiłkowi pro i prasy — nienawiści i nacjonalizmu,
do dyskusji na zjeździe. W tym roku
Berlina na sektor radziecki i sektory dukcyjnemu przodowników pracy, zwa z wszelakiego rodzaju hurra-rewiziotemat ten brzmi: „Drogi badań ciała
„zachodnie" — założę się, że bardzo nych w Niemczech „aktywistami", ot nistycznymi „Heimatzeitungen
der
Stałego". W odczytach i referatach bę
szybko zorientowałby się we wszyst warte zostały magazyny wolnej sprze Yertricbonen" („Ojczyźniane czasopis
dzie przedstawiony stan badań w tej
kich tych sprawach, włócząc się ulica daży (H. O. — Handelsorganisation), ma wygnanych") na czele. Ponadto
dziedzinie na całym świecie.
mi Berlina. I na konkretnych zjawis gdzie można po cenach wprawdzie wyż reklamy dwuznacznych, a raczej b.
(Telefonem z Warszawy)
kach, występujących tutaj jak na dło szych od kartkowych zaopatrzyć się w jednoznacznych „Damenringkaempfe"
Na zjeździe będą podsumowanie oBrygadzista
Trojańczyk
rozprosto

ni,
w jaskrawym ale jakże prawdzi dodatkową żywność oraz w towary („Walki zapaśnicze kobiet"), i rekla
tein
przez
maj
i
czerwiec
nie
nadą

siągnięcia polskich fizyków w ostat wał plecy.
wym skrócie — nauczyłby się proble przemysłowe. Ludzie pracy żyją je my najnowszego arcydzieła Hollywoo
żał za innymi.
nim roku, złożyli oni penad 50 prac.
— Gotowe, chłopaki?
— Tak nie może być — orzekli ro matyki XX wieku. I rozszyfrowałby szcze b. skromnie, ale widzą przed so du „Mord in Extase“ („Mord w eks
Jest to w porównaniu z poprzednimi
— Gotowe — odpowiedzieli mu jak botnicy z „mechanicznego" — przez istotny sens walki, jaka się dziś toczy bą perspektywę poprawy.
tazie"), i reklamy różnego rodzaju
latami okresu powojennego wzrost echo
Cieślak, Sadowski i Trzosek.
nie tylko w Berlinie i nie tylko w
nas mogą „zawalić" plan.
W Berlinie „zachodnim" pełno na u- przybytków nocnych. Dwieście pięć
kilkakrotny, który zawdzięczamy poNiemczech.
Małym
półkolem
17-osobowa
bryga

licaeh czarnogiełdziarzy, kombinato dziesiąt tysięcy bezrobotnych i —
WŚRÓD CZOŁOWYCH
stępującej szybko naprzód odbudowie da otoczyła nowozmontowany trak
rów, wszelakiego rodzaju podejrzanych „wollen sie sich nicht amuegicren?"
zniszczonych w czasie wojny pracowni tor. Podobny dp setek innych wypusz
Co najlepsi jak Szewczyk, Mierze Kontrasty
ptaków (dziennych i nocnych). „Ami, („nie chce się Pan Nabawić, pohulać
naukowych. W miarę dalszej rozbudo czonych przez fabrykę, a jednak in- jewski, Zakrzewski,
zetempowcy:
W Berlinie „wschodnim*’ nie ma bez anii" — szepcą ci do ucha handlarze sobie ?“).
wy placówek naukowych, liczba prac
Obrębski, Kowalski, Żychliński, Ruta
amerykańskich. Rosły,
W niedzielę przed południem można
będzie nadal szybko wzrastała.
Jiy’ rTo właśnie ten traktor
/
podciągać zespoły. Przykład: robotnych. W Berlinie „zachodnim" papierosów
zdrowy, ponury mężczyzna wyciąga na także pójść na „patriotyczny" wiec, na
zakończył zaczęli
całkowicie
bezrobotnych
jest
250.000
wymiana
spostrzeżeń
fachowych,
li

Prace ostatniego roku dotyczą ba
tarczywie
rękę:
żebrze.
W
eleganc

przed terminem wykonanie przez za kwidacja wielu zbędnych operacji, o- (na ok. 1,5 mil. ludności), tak że co
którym „nadburmistrz" zachodnio-berdań nad optyką, fizyką jądrową, pro
łogę „Ursusa" planu trzyletniego.
S-ci zdolny do pracy mieszkaniec sek kich, okratowanych stoiskach, wysunie liński „socjaldemokrata" Reuter, agent
raz
rozszerzenie
współzawodnictwa
mieniami kosmicznymi itp.
Z natężoną uwagą przyglądali się, zrobiło swoje. Wydział mechaniczny torów „zachodnich" jest pracy pozba tych na środek szerokiego chodnika von Papena z okresu wojny, rozgrzeCharakterystyczne jest, że prace jak siadał w siodełku zetempowiec odrobił zaległości i stanął obok czoło wiony. Do tego doliczyć należy ok. 100 Kurfurstendamm lśnią modele balo je serca krzykliwymi atakami na gra
te dotyczą nie tylko abstrakcyjnych Lech
tys. częściowo bezrobotnych, pracują wych sukien, powiewnych jedwabi, a- nicę na Odrze i Nysie i wizją utraco
Rakowski.
Jeszcze
chwi wych zespołów.
merykańskich nylonów, amerykańskich nego Lebensraumu... To przecież rów
badan, lecz także doświadczeń, zwią la napiętego oczekiwania i warczenie
Od 27-go godz. 9 min. 40, rea cych po,2, 3 dni w tygodniu.
maszyn do pisania. A obok wyryty na nież należy do programu, opłacanego
zanych z życiem technicznym. Wciio silnika wypełniło salę.
W
Berlinie
„zachodnim"
odbudowuje
lizuje już załoga drugie zobowiąza
metalowej tabliczce napis: „Einbruch przez możnych protektorów zza Ocea
się
wyłącznie
—
„etap
Marszałkow

dzi-więc tu w grę np. udoskonalenie
— Gra! — wyrzuciło kilkanaście
nie — 480 ciągników ponad plan.
zwecklos! Lebenswichtige Teilen aus- nu...
urządzeń aparatów. W czasie zjazdu ust.
skiej"
z
1945
r.
—
parterowe
lokale
O tym, że wykonają to w terminie
gebaut". („Włamanie bezcelowe! Naj
Często, przechodząc z „Ost'u“ na
sklepowe.
Któregoś
dnia
na
Kurfurbędzie poruszona sprawa dalszego
Dobrych kilka minut Rakowski ma — nie wątpią ani przez chwilę tak,
„West", myślałem o owych pięknodu
zbliżenia pracy naukowej do życia. newrował ciągnikiem przed komisją jak ludzie brygady Katuszewskiego z stendamm stanęliśmy jak wryci przed ważniejsze części -wymontowano").
chach — a nie brak ich i u nas — co
W przedwojennych zjazdach ta odbiorczą. To przystawał, to znów ru Orłowskim, braćmi Krajze, Mozdżyc- wielką tablicą, szumnie reklamującą Dwie ideologie —
to z przekąsem wyrażają się o „upro
kich spraw nie poruszano — mówi szał. Dodawał gazu, zwalniał, robił kim na czele nie wątpią, że to cni mu szereg przedsiębiorstw, odbudowują
szczonym", „czarnobiałym” ujmowaniu
taki właśnie parterowy blok skle dwa programy
prof, Pieńkowski.
zwroty, hamował. Wreszcie padło sa szą zdobyć przodujące rniejsce w fa cych
rzeczywistości
W Ber
pów:
warsztat
handlowy
burżuazji.
W Berlinie „wschodnim" na każdym linie zachodnimkapitalistycznej.
Wszystkie placówki badawcze fizy kramentalne słowo — dobry. Brygada bryce. Nie będzie to łatwe, bo grupa
widać, jak bardzo ka
W Berlinie „wschodnim" rosną ster kroku
widnieją
hasła
pokoju,
przyjaz

przodującą
chce
być
również
brygada
Trojańczyka
powróciła
do
przerwanej
ki Jjędą ujęte w przyszłości we wspól pracy.
ty równo ułożonych cegieł; co niedzie nego współżycia z innymi narodami; pitalizm w taki właśnie „czarno-biały"
Jana Adamczuka z montażowni, a tak la
ne ramy. Będzie to pierwszy krok w
ochotnicze brygady młodzieżowe u- widnieją afisze głoszące, że trwała i sposób upraszcza rzeczywistość; jak
Była
godz.
9
min.
40.
Zaczął
że
i
zespoły
odlewni,
gdzie
rej
’
wodzi
kierunku planowego rozwoju działal
suwają gruz, i nierzadko zobaczyć już niezmienna jest granica na Odrze i Ny bardzo, w taki właśnie brutalny spo
mżyć
drobny,
jesienny
deszcz.
Po
Aniela
Modrzejewska,
która
pokazała,
ności badawczej. Przy działalności
można rusztowania wokół domów sie. Pod gołębiem Picassa.*— zawiado sób, demoralizuje jednostki i narody.
fabryce poleciała radosna nowina — ze wśród giserów potrafi być przo mieszkalnych.
pianowej ułatwione będzie powiązanie
mienie o wystawie grafiki polskiej.
dującą
giserką.
pian trzyletni wykonany.
W Berlinie ^zachodnim" sklepy zao I o prapremierze sztuki Kruczkowskie
Dwa światy w jednym mieście. Dwie
Kończę
zapisywanie
informacji.
patrzone są w luksusowe towary.* Ol go (tytuł polski „Niemcy"), w „Deu- koncepcje, z których jedna rozwiązuje
PRZEŁOMOWY LIPIEC
Ktoś tłumaczy dwóm malarzom: na śniewające
są wystawy galanterii skó- tsches Theater", w najlepszym teatrze zagadnienie niemieckie, przekształca
Zadanie przyśpieszenia wykonania transparencie trzeba napisać: - 27 , rżanej, wytwornej
konfekcji, wyszuka- Berlina. W księgarniach na honoro jąc Niemcy w pokojowy i postępowy
planu produkcji postawił przed załogą października o godz.
9.40
załoga
ł , . .
»Ur- nych smakołyków. I najbardziej’anty- wym miejscu nowe wydanie książki kraj — a druga to zagadnienie świa
Komitet Partyjny w kwietniu.
cii
’ trZyIetni plan Produk-j raćiziecki, najzacieklej bodaj antyko- Aleksandra Abuscha „Der Irrweg einer domie zabagnia, aby w trujących kwa
cji. (as)
W dniu 29 bm. (sobota) usłyszymy
‘
'
I munistyczny zachodnio-berliński dzień Nation" („Bezdroża pewnego naro sach; rozpaczy i nacjonalizmu ukuć zno
Po ożywionęj dyskusji, w czasie któ
m. in. następujące audycje:
rej dokonano szczegółowego przeglądu
Fala 1339,3 m.
du"), z podtytułem: „Przyczynek do wu odwetowe, neohitlerowskie narzę
Wiadomości 12.01, 16.00 20.00 23.00 pracy wszystkich działów fabryk, ro
zrozumienia historii Niemiec". I mnós dzie wojny.
Wszechnica 9.15.
O tym, jak się tę zbożną pracę pro
botnicy przyjęli zobowiązanie; do 31
two innych, nowowydanych, antyfaszy
wadzi na płaszczyźnie „ideowo kultu
8.40 „Glos mają kobiety” 8.50 9 35 października zakończyć plan.
stowskich
książek.
Poza
tym
—
odczy

10.10 Muzyka 10.0(1 P.C.K. 10.55 .Dla klas
ty, kursy dokształcające, wystawa hi ralnej" i o tym, jak antyfaszystowskie
W szybkim tempie rozwijało się
lii—v 11.15 Fragm; powieści 11.35 ,MiNiemcy te zbrodnicze wysiłki zwalcza
gieny...
CKłewicz w pieśni" 12.30 Dla wsi 12.55 •współzawodnictwo pracy. Cyfra biorą
Melodie ludowe 13.25 Przerwa 16.20 Mu- cych udział z 8Q0 osób wzrosła do
W Berlinie wschodnim, w całych ją — w następnej korespondencji.
zuka 17.00 Nowe książki 17.15 Muzyka 1-00J potem do 1.200. Robotnicy wie
Bolesław Wójcicki
Niemczech wschodnich trwa wielka,
TŚ„iJlecjca 11-50 Muzyka rozrywkowa
wytężona praca higieny psychicznej,
18.20 „Glos mają kobiety” 18.40 Z na dzieli że to jest właściwa droga pod
szych pieśni” 19.00 „Historia muzyki niesień.a wydajności. Do rywalizacji
której celem — uleczenie długo depra
powszechnej” 20.45 „Tak dojrzały siły
wowanego narodu.
całymi
brygadami.
.pokoju" — pogad. 21.00 Zabawa przy przystępowali
Obecnie liczba współzawodniczących
głośniku z okazji Tygodnia SKRK. ’
Świadectwo Dojrzałości Nr. 11 z dnia
wynosi 1.810 ludzi.
10.7.1948 wystawione przez Prywatne
Fala 395.8 m.
Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych
Drugim miesiącem przełomowym
•Wiadomości 6.00 6.1,5 16.00 20.00 23.00
Wszechnica 8.15 18.1,0.
Związku Nauczycielstwa Polskiego w
2230-1
LEGITYMACJĘ PZPR
był lipiec. Oto załoga zdołała „roz
wydaną przez Komendę Powiatową Radomiu na nazwisko ENDEL-RAbić wąskie gardło, które wytworzy
5.20 Koncert dla świata pracy 6.05
w Myśliborzu, legitymację Zw. Zaw. ----- - 1.10 8.00 Muzyka 6.35 Gimnastyka 13.35
1544-1
ło się w dziale mechanicznym. Dział
Pracowników Przemysłu Odzieżo GIS Maria Stefania.

Wczoraj o 9,40 załoga »Ursusa«
wykonała plan trzyletni

Wózki

ZGUBIONO

uznane za najlepsze

Dla klas X — XI 14.00 Przegląd kul
turalny. 14.15. Rosyjska muzyka po
pularna 14.55 Muzyka słowiańska. 15.30
Koncert dla dzieci 16.35 Muzyka 17.00
„Przy sobocie po robocie" 18.00 „Z kra
ju i ze świata". 18.15 Kapela ludowa
19.00 Skrzynka ogólna 19.15 Koncert
Orkiestry Gerta. 20.40 Felieton o Mo
skwie 21.00 Koncert solistów
21.40
Fragm.- powieści 22.00 Muzyka 22.15
Koncert rozrywkowy z Czechosłowacji
23.15 Muzyka poważna 24.00 Koniec
audycji.

Irena SZAŁOWA

Polskie Radio zastrzega możliwość
zniKun w programie.

ul,

wego
w
Szczecinie,
książeczkę
Ubezpieczalni Społecznej Szczecin,
odcinek zameldowania
wydany
...
>T j UCWŁJ w
Y»
Myśliborzu.
legitymację służbową '
Pracowników Przemysłu Odz.ieżoOdzieżo
wego w Myśliborzu, protokółu polustracyjne Zakładów Pracy na'woj.
szczecińskie na nazwisko Grzegor
czyk Zofia żarn. Myślibórz, ul.
Gdańska 16. Łaskawy znalazca pro
szony o zwrot za wynagrodzeniem
pod powyższy adres.
1133-1

Sztandary Wyrobów Metalowych METALUM

PARAMENTA KOŚCIELNE
wykonuje
prac, haftów artystycznych

Poznań. — teł. 12-54
Ratajczaka Ha.
K 1091-0
ZUUMUaSKRS

Wytwórnia TRUMIEN
KOSTA Hipolit

Częstochowa
ul. Krótka 10/12

poleca części rowerowe

WIEŃCE metalowe, parafinowe w dużym wyborze
oraz do WYNAJĘCIA KARAWANY.
Ceny przystępne.

. 2620-1

Państwowa Komunikacja Samochodowa

111U

i idu

CZĘSTOCHOWA, ul. N. M. PANNY 40
poleca na sezon zimowy:
różnego rodzaju futerka
K 2835-1
oraz skupuje surowiec

1. KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH z I kat. prawa jazdy
2. MKJINTERO W S AM O C H O D OWYCH
3. KOMENDANTA STRAŻY OCHRONY
4. KiEFLRŚNTOW technicznych sarnwhc.dowych
5. PAL.4iCZY do centralnego ogrzewania.
Reflektanci winmii zgłaszać się do Referatu Personalnego Oddziału PKS, Olsztvn,
ul. Partyzantów 79.
1’54-1

■’

TROJA-MIASTO OTWARTE

7 lipca.
Wieczór ns rue des Pyramides. Przypadkiem posłyszana rozmowa
o strajku robotników „Fófiaca' Trwa od tygodnia. Tło polityczne
W sterach rządowych mówią o konieczności użycia wojska. Sekretarz
rozmawiał z dyrektorem teatru „Noctambules" o Marcinie. Zgadza się
wystawić jego sztukę w następnym sezonie.
9 lipca.
"

Wychodząc z hotelu spotkałem małą Cotelard Była mizerna
t brzydsza niż zwykle. Spytałem, dlaczego ani razu do mnie nie przy
szła od ostatniej rozmowy. Spojrzała, jakby nie rozumiejąc co mówię.
Czuję się trochę samotny — powiedziałem —- brak mi twojej
przyjaźni

Telefonował do mnie sekretarz. Pytał, co sądzę o jego nowym po.
myślet zwrócić się do Giraudoux z prośbą ó artykuł na temat dramatu
Marcina. Oczywiście, nie wcześniej aż będzie przetłumaczony w całości
Wspomniał, ze ma nietrudny dostęp d i autora „Judyty".
— Wpadło mi to do głowy — mówił — bo zdaje się, że ich gatunek
jest pokrewny. Co prawd? niedokładnie czytałem sztukę Wawrzcckicgo... Giraudoux byłby jednak ujęty, a opinia publiczna...'
Odpowiedziałem, że nie znam jeszcze tej sztuki, ale z rozmów
z Marcinem wnoszę, że pokrewieństwo jest pozorne. Lepiej więc nie
śpieszyć się, zanim dramat me przejdzie przez kompetentną ocenę.
Sekretarz umilkł i w telefonie czńlem zawód.
— Może pan ma rację — odpowiedział — nie znam się przecież na
literaturze, polegam na zdaniu tłumacza.
Dałem mi do zrozumienia, że ja polegam jedynie na własnym.

„Elekłro - Instalacje/'
Częstochowa,
Mirowska 10/12 za
kościołem św. Zygmunta.
2619-1

Szymański Ignacy

CDDZ. Nr. 4 W OLSZTYNIEzatrudni natychmiast

— Niech pan nie żartuje — wzruszyła ramionami — kiedy czło
wiekowi ręce opadają od zmartwień, nie ma czasu na głupstwa.
Próbowałem dowiedzieć się, cóż to za zmartwienia.
— Kochanek?
—
Nie — odpowiedziała — ojciec i brat.
.
* _ _ ______
.
Obydwaj strajkują u „Fćnaca". Do czternastego lipca strajk ma być
a: o stłumiony przez wojsko. Robotnicy mają broń. Partia postanowiła
strzałami odpowiedzieć na strzały,
Szarlej na prośbę brata Toin słaje s>ę coraz częstszym go
ściem Marcina Wawrzeckirgo. Koncepcja sztuki Marcina o wojnie
— Po co? — zapytałem. Udała że nie rozumie. Powtórzyłem — Po
trojańskiej budzi w Sza rleju — piszącym szlukę na ten sam temat,
co im ten strajk? Przecież mogą stracić pracę.
poważne zastrzeżenia. Różnice zdań wywołują ostrą polemikę.
Wizyty na rue des Pyram-dcs trwają niezmiennie.
Mruknęła, że „F^nac" dostarczał swoich konserw armii Franca: —
Lepiej stracić pracę niż pomagać tym psom.
2 lipca.
Usiłowałem jej wyjaśnić, że po stłumieniu strajku „Fćnac" zaan
Pochlebna wzmianka o Marcinie w ,,Revue Litteraire" p. t. „Un gażuje nowych robotników: czy nie jest wszystko jedno z czyich rąk
lenne auteur pclonais”.
wyjdą konserwy dla Franca?
Odparła, że tym, którym plują w twarz, nie jest wszystko jedno.
• 3 lipct.
Chciałem jej dać sto franków. Nie przyjęła. Rozstaliśmy się dość
Wizyta u Marcina. Skończył drugi akt. Namawiałem go, aby prze chłodno.
czytał Nie chciał. Uparty głupiec. Noce są duszne, zasypiam dopiero
28 lipca.
nad ranem.
t

szybko założone światło zreperow«nv radioodbiornik, motor, automat,
zgłoś się do koncesjonowanej f-my

Pracownia FUTER

CZĘSTOCHOWA, NARUTOWICZA 30

POSIADA TRUMNY dębowe, metalowe, sosnowe
od najskromniejszych do najwykwintniejszych

Chcesz mieć

Wieczory na Pyramides zostały przerwane. W ostatni wtorek okna
były ciemne, a portier na dole oświadczył, że pani de Fśnac spędza lato
w Normandii. Odczułem jednocześnie rozczarowanie i ulgę Tę noc spę.
dziłem na Clichy w przygodnym stadzie surrealistów j kokot Przycze
pili się do mnie koło Pigalle‘u, pijani i wrzaskliwi.
Strajk u ,.Fćnaca' stłumiono. Były ofiary. Awantura w prasie. Na
ulicach lotne oddziały gwardii w kaskach. Madame Vialet powiedziała,
że obaj Kotlarowie wrócili nietknięci, ale stracili pracę.
Wczoraj zasiadłem do roboty nad moim dramatem. Jego bohaterem
'będzie przebiegły Odyss.
15 sierpnia.
Marcin przeczytał mi swą sztukę.

I

29 września.
Upały wysuszają mó/g. Nie mogę pisać Trzykrotnie kreśliłem
pierwszą scenę Nie tak. Lato w Paryżu szkodzi moim nerwom. Jutro
wyjez.cżam w Alpy, aby w zupełnej samotności pracować nad moja
sztuką Coraz częściej serce chwyta mi skurcz, podobny Jc tego, który
poczułem pierwszego wieczort na rue des Pyramides Ńou za nccą wle
cze się w męce jak galera. Nie mogę spać Wczoraj, gdy tylko zgasiłem
lampkę i zamknąłem oczy, zrćw zaczą^ brzmieć mi w Uszach mono
tonny śpiewny glos Marcina, czytającego sztuiio Z ciem:rości wyszła
naprzeciw mii.e jego twarz / ręką zatopioną we włosach. B.ala koszula
odsłaniała szyję, różową, z chłopięcym jabłkiem Adama. Palce u ręki,
krótkie, o ogryzionych paznokciach Kiedy przełykał ślinę jabłko po
ruszało się jak żywe. Ślini1 palce, trochę dziecinnie, i odwracał’ kartkę.
Ma drobne okrągłe pismo gimnazjalisty W przerwach międzc aktami
nie patrzył na mnie Słyszałem wtedy stukot maszyny za przepierze
niem. A potem‘znowu jego głos, powolny, kolyszący. Sawią recytacją
wciąga! mnie w głąb swej sztuki, do wnętrza oblężonej Troi idzie pa
nował głód i gdzie piękna Helena nienawidziła Parysa.
_
.
(Dc n.)

ŻYCIE OLSZTYŃSKIE
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Hasło zjednoczenia ruchu Ludowego

cały teren Warmii i Mazur
objęło
Chłopi uczczą czynem dzień połączenia stronnictw
W Państwowych Gospodarstwach Rolnych i wsiach woj. olsztyńskiego
odbywają się zebrania kół SL i PSL, na których omawia się sprawy, zwią
zane z połączeniem stronnictw ludowych.

W obradach biorą udział także
członkowie PZPR i bezpartyjni. Na
zebraniach tych chłopi postanawiają
uczcić czynem połączenie obu stron
nictw, widząc w trwałym wysiłku
godny sposób podkreślenia tego dnia

wielkiego nie tylko w życiu wsi, lecz
także całego kraju.
Hasło zjednoczenia i czynu kon
gresowego objęło całą wieś. W akcji
tej biorą udział członkowie stron
nictw ludowych, PZPR i bezpartyjni.

Wykon
ali plan trzyletni
kolejarze z oddziału drogowego w Ostródzie

Codziennie napływają nowe meldun
ki o powzięciu uchwał i zobowiązań.
Chłopi z gromady Łączno (pow.
Morąg) postanowili założyć koło
ZMP, zlewnię mleka i przeprowadzić elektryfikację wsi. Mieszkańcy
gromady Łubiany wraz z SL-owcami z Białej Góry zobowiązali się
zelektryfikować obie wsie. Podobne
uchwały podjęły kola SL w Gra
bowcu i wsi Kolmanową.
Gromada Muzgowo w pow. Susz
zobowiązała się wybudować most na
rzece Osie, chłopi ze wsi Arnoldowo
uchwalili zradiofonizowanie swej gro
mady. W gromadzie Stębark chłopi
zakładają koło TPPR i świetlicę,
oraz instalację świetlną. Członkowie
koła PSL w gromadzie Bartki zobo
wiązali się urządzić świetlicę, zlikwi-

dować analfabetyzm, poprawić odci
nek drogi oraz wyremontować most.
W gromadzie Ważyny pow. Nidzi
ca uchwalono uregulowanie strugi,
płynącej przez wieś i remont dwu
mostów. Koło
‘ PSL w ~Bzowcu pow.
Lidzbark postanawia zorganizować
młodzież i założyć koło ZMP, wyre
montować remizę strażacką i pod
nieść czytelnictwo we wsi przez pre
numeratę pism.
Uczczenie kongresu takimi właśnie
czynami świadczy o przebudowie psy
chicznej chłopskich mas pracujących
i młodzieży wiejskiej, świadczy o
tym, że chłopi coraz lepiej pojmują
istotę władzy ludowej, której naczel
nym hasłem jest dobrobyt i oświata
mas pracujących, (d)

Skup ziemniaków konsumcyjnych
zakończono u nas przed terminem
W tym tygodniu Centrala Rolnicza
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska11
zakończyła przed terminem prowadzo
ną na terenie całego województwa
akcję skupu ziemniaków dla celów
aprowizacyjnych i wyżywienia bydła,
znajdującego się w bazach Centrali
Mięsnej.
Ogółem zakupiono ponad 19 tysięcy
ton ziemniaków, z czego 12 tysięcy ton
przeznaczono w równych częściach
dla województwa śląskiego, dla Kra
kowa i Wałbrzycha oraz 5 tys. ton
dla zaspokojenia potrzeb aprowizacyjnych ludności miejskiej w naszym
województwie. Pozostałe 2 tysiące
J—~:
ton — to ziemniaki pastewne, zakupione przez C. R. dla Centrali Mięsnej.
Ceny loco stacja załadunku wahały
się od 450 do 500 zł. za 100 kg. ziem
niaków, zależnie od gatunku.
Przy tej sposobności dowiadujemy
się, że tegoroczny urodzaj ziemnia
ków wynosi dla całego naszego woje
wództwa przeciętnie 120- kwintali z 1
hektara.
Przedterminowe wykonanie planu
zawdzięczać należy wspólnemu wysił-

kowi dostawców — chłopów, jak rów
nież organizujących skup na miejscu
spółdzielni gminnych Sam. Chłop
skiej i C. R.
Ziemniaki konsumcyjne na terenie
Olsztyna i innych miast naszego województwa rozprowadzać będzie „Społem“. (1).

Zjazd pracowników
sztuki i kultury
W dniu 26 b. m. odbył się w sali
teatru im. St. Jaracza zjazd okręgowy
(wyborczy) Związku Zaw. Pracowni
ków Sztuki i Kultury. Zjazd odby
wał się pod hasłem „Teatr, radio, ki
no i muzyka — to najcenniejsze in
strumenty w kształtowaniu nowego
człowieka11.
Do prezydium weszli ob. ob.: Za
jączkowski (delegat Zarządu Główne
go ZZPSK), Aleksandrowicz (KW
PZPR), Jurczak (ORZZ), Dobrzyńska
(Polskie Radio-Olsztyn), mgr. Cywiń
ski i A. Sewruk (teatr), ten ostatni ja
ko przedstawiciel komisji organizacyj
nej.
Po wysłuchaniu referatów i w wyni ku ożywicnej dyskusji dokonano wy
boru wojewódzkich władz Związku,
które ukonstytuują się na zebraniu w
dn. 30 bm. (z)

zobowiązaniach. Z dość długiej listy
wykonanych .prac podać należy przede
wszystkim wymianę szyn na odcinku
11 km, wymianę podkładów drewnia
nych i żelaznych na odcinku 54 km
toru.
Na uwagę zasługują również takie
prace, jak wymiana rozjazdów, krzyżownic, zdjęcie zbędnych rozjazdów
uzupełnienie podsypki itp.
Na czoło robót inwestycyjnych wy
ram
suwa się odbudowa dwóch piętrowych
wybitnego bakteriologa
nastawnic, narzędziami, wykonanie
AKADEMIA U POCZTOWCÓW
Z głębokiego wykopu wyrastają izybko mury rozpoczętego przed nie przypadku 2.000 zł, j w drugim 1.600
W Olsztynie zmarł w wieku 81 lat
kapitalnych
remontów
budynl<w
W nowej świetlicy pocztowców od
wielu dniami bocznego skrzydła gmachu Urzędu Wojewódzkiego od stro zł dziennie.
i został pochowany na miejscowym
mieszkalnych,
administracyjnych
i
lała się akademia z okazji miesiąca
ny ul. Kopernika. Długość tego skrzydła wynosi 92 m„ kubatura ok. 30 tys
Nie od rzeczy będzie do tego dodać, cmentarzu prof. Wacław Orłowski. W
/□głębienia przyjaźni polsko-radziec warsztatowych, (la)
m. sześć., łączna objętość murów — ok. 5 tys. m. sześć. Jest to bodaj naj że przyśpieszenie tempa pracy w sy zmarłym bakteriologia polska utraciła
kiej.
większa budowla w Olsztynie, wznoszona od początku systemem trójko stemie trójkowym, nie osiąga się by jednego z największych naszych uczc
Okolicznościowy referat wygłosił
wym, który zapewnia, jak wiadomo, znaczny wzrost wydajności pracy mu najmniej kosztem precyzji wykonania nych. Prof. Orłowski był uczniem Pa
ob. Widliński, po czym w bogatym i
rarskiej.
Robota trójki jest również dokładna steura, znakomitego odkrywcy surów
dobrze zmontowanym programie ar pojedzie 30 aktywistek
cy przeciw wściekliźnie.
Przekonywujemy się -o tym raz je
tystycznym -wzięła udział orkiestra
Jakże to wygląda w przeliczeniu na jak i pojedyńczego murarza.
W swej długoletniej pracy nauko
salonowa pocztowców pod dyrekcją z województiua olsztyńskiego szcze, mając przed oczyma obliczom efektywne zarobki’ Przy starym sy
System trójkowy przy budowie gma
Stachacza. Solowe numery wykona
Zarządy główne Ligi Kobiet i Zwią już wyniki pracy trzech trójek robo-’ stemie dobry, murarz zarabia ok. 1000 chu olsztyńskiego Urzędu Wojewódz wej zmarły osiągnął wiele cennnych
ne były przez ob. Kwiatkowską i ob. zku Samopomocy Chłopskiej organizu niczych za ostatnie 4ą pół dnia.
zł dziennie, zarobek pomocnika mu- kiego przyniesie, jak twierdzi kierów wyników, pozostawiając po sobie fun
A oto cyfry: w tym niedługim cza
Rejbakoza. (an)
arskiego wynosi ok. 800 zł. Z chwilą nictwo robót, jeszcze lepsze wyniki damentalne studia z dziedziny bakte
ją dn. 29 i 30 b. m. ogólnokrajową na
radę., poświęconą zagadnieniom gospc sie trzej murarze z 6 pomocnikami przejścia na system trójkowy zarobki gdy po zakończeniu podmurówki roz- riologii, oraz szereg publikacji i nie
KURS MODELARSKI
darczym i organizacji pracy kobiet na którzy w dodatku dotychczas syste ich idą w górę — i to na razie już c poczną się roboty murarskie powyże. drukowanych dotychczas manuskryp
Kurs modelarski,
organizowany wsi.
mem trójkowym nie pracowali nigdy 100 proc., osiągając w pierwszym wykopu. (1)
tów. (an)
przez Ligę Lotniczą przy liceum ko Z woj. olsztyńskiego wyjeżdża 30 ko wymurowali 122,2 m. sześć, ściany
munikacyjnym, w dniach najbliższycł biet przodownic społecznych oraz prze szczytowej, co przy przeliczeniu na
będzie uruchomiony.
wodniczących i ąktywistek organiza ceąły (400 szt. na 1 m. sześć.) odpo
Jesteśmy pewni, że młodzież nasza cji kobiecych.
wiada 49.000 cegieł.
tak gorąco interesująca się rozwojem
Na naradzie omówi sekretarz gem
Dzielimy tę liczbę początkowo przez
lotnictwa, skorzysta gremialnie z oka ralny Zarządu Głównego ZSCh. aktu 3 (ilość trójek), potem przez 4 i pół
zji. tego pożytecznego przeszkolenia alne zadania kobiet na wsi na tle sy (ilość dni roboczych) i uzyskujemy tą
tuacji politycznej.
drogą dwie cyfry — 9.630 cegieł
ZABAWA RADIOWA .
Ponadto referat p. t. „Udział ko dziennie na zespół i 1.210 na osobę.
Dziś w sobotę miejski komitet Tygc
Normalnie dobry murarz kładzie dc
dnia Radiofonizacjf Kraju 'organizu biet w podnoszeniu produkcji rolnej i
je wielką zabawę taneczną w sali sto hodowlanej11 wygłosi członek prezy tychćzasowym systemem ok. 600 ce
Bieg uliczny „Życia11 odbywający pomiędzy pierwszym zawodnikiem, a sce zajął 16-letni Edward Majewski
łówki „Mazur11 przy ul. Pieniężnego dium Centrali Spółdzielni RolniczycI gieł dziennie. Mamy żąłem dwukrotny się co roku w naszym mieście, ma już pozostałymi stale wzrasta. Na dru (Lechia), a trzecie Krzyśkowiak z
wzrost wydajności i to w pierw swoją kilkuletnią historię, historię giej pozycji biegnie Palach, który mi Ostródy. Ci trzej zawodnicy mieli
Dostępne w cenie bilety wstępu o- „Samopomoc Chłopska11.
Kobiety uczestniczące w naradzie szym okresie oswajania się robotnika walk o puchar.
mo finiszu nie może • już dogonić czas lepszy niż pierwszy rekord trasy
raz atrakcyjność nadawanej specjal
z nową metodą pracy.
Abramskiego z roku 1946.
Po raz pierwszy bieg odbył się 29 Abramskiego.
nie przez radio z Warszawy muzyk' zwiedzą trasę W — Z. (g)
września 1946 r. Na start zgłosili, się Pierwszy wpada na metę świeży i
tanecznej, przede wszystkim zaś cel
W tym roku jednym z najgroźniej
którym jest dalsza radiofonizacja na
czołowi długodystansowcy olsztyńscy pełen sił Abramski, kilka metrów za szych
Przyborowskiego będzie
ze starym wygą Romanem Bołtaczem nim Palach, trzeci Bołtacz i czwarty pewnierywali
szych świetlic, szkół i zakładów pra
Krzyśkowiak, chociaż poważ
cy, niewątpliwie ściągną na zabawi
‘na czele.
Szymkowiak, który jest pierwszym ne szanse ma również wielu innych za
Rewelacją biegu był młody utalento spośród niestowarzyszonych.
olsztyński świat pracy, (a)
wodników, czego dali dowody na mi
wany zawodnik KS „Społem11, Zdzi
Czas zwycięzcy wynosił 10:42,3
ZE ZW. MIERNICZYCH
sław Abramski, zdobywca pierwszego był to pierwszy rekord trasy, który strzostwach lekkoatletycznych okręgu.
W nadchodzący poniedziałek o godz.
Bieg o puchar „Życia Olsztyńskie
miejsca i pucharu.
miał być pobity już w następnym ro
12 w małej sali konferencyjnej Urzę
Początkowo cała stawka zawodni ku.
go11 będzie dla długodystansowców
W roli tytułowej „Pana Jowialskie- Z. Prus-Niewiadomski dziękował imię
du Wojewódzkiego odbędzie się stara go“ Fredry po 65 spektaklach na te niem swych koleżanek i kolegów, któ ków „szła11 zwartą grupą, rozciągając
wielką szansą rewanżu za mistrzo
niem oddziału Zw. Mierniczych RE renie Warmii i Mazur pożegnał wo rym dane było grać z ' Solskim już się stopniowo w długiego węża z wy
Drugi bieg odbył się 14 września stwa. (d)
uroczystość, związana z Miesiącem jewództwo olsztyńskie Ludwik Solski. „na progu pracy scenicznej11.
raźnie zarysowaną czołówką, dyktują 1947 r. na tej samej trasie, co w roku
Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radziec
Wieczór pożegnalny był okazją do
Mistrz Solski dziękował społeczeń cą tempo. Znaleźli się w niej Abram poprzednim. Startowała grupa 10 za WCZORAJ NA TARGU
kiej.
złożenia L. Solskiemu wyrazów wdzię stwu i kolegom, wznosząc okrzyk na ski, Palach, Bołtacz i niezrzeszony wodników, reprezentujących wysoką
W czasie uroczystości zostaną wrę czności za poniesiony trud, związany cześć Warmii i Mazur.
klasę. Biegacze ci stanowili na ogół
Szymkowiak.
czone nagrody mierniczym — przodow z uciążliwym objazdem naszego woje
Po skręceniu z ul. Partyzantów na wyrównaną stawkę. Wśród tej grupy
W czasie swej wędrówki po Warmii
tukom pracy w naszym województwie. wództwa.
i Mazurach oraz przyległych terenach 1 Maja Abramski korzystając z ła doszło do emocjonującej walki i bar
Po drugim akcie wniesiono na sce wojew. gdańskiego 95-letni Ludwik godnego spadku tej ulicy wydłuża dzo ciekawej batalii, jaką stoczył na i Ostatni szczaw
ZLOT AKTYWU „SP“
(
krok i zwiększa tempo, pociągając za trasie Przyborowski, nowy, młody ta
Dzisiaj rozpocznie się w Ol nę kwiaty. Przemówił dyr. Surzyń- Solski dał młodej generacji aktor sobą
lent
naszej
lekkoatletyki
z
koalicją
Podaż
produktów
wiejskich
na
resztę zawodników próbujących
sztynie dwudniowy zlot aktywu komu ski, podkreślając zasługę L. Solskie skiej przykład nieliczenia się z trud trzymać
prowadzącym bieg braci Abramskich, Zdzisławem i Stam wczorajszym targu utrzymywała się
nikacyjnego Służby Polsce. Program go w upowszechnieniu sztuki, w do nościami podróży, idąc ze sztuką w Począwszysięod za
na poziomie z ostatnich dwu tygodni.
ul. 1 Maja odległość sławem.
zlotu przewiduje zawody sportowe na tarciu do 15 miejscowości, gdzie sło teren, (a)
Wszystkiego było pod dostatkiem —
Dopiero
niemal
ostatnie
metry
przy
wo
polskie
ze
sceny
brzmiało
niekie

aagggłs:
Stadionie Leśnym (29 bm. o godz. 13)
zarówno nabiału i drobiu, jak i wa
niosły
zwycięstwo
Przyborowskiemu
dy
po
raz
pierwszy.
Ogółem
sztukę
W dniu zaś następnym obrady zlotowe
rzyw oraz owoców.
Dysponował
on
bowiem
lepszym
fini

oglądało
w
tym
okresie
40.000
wi

toczyć się będą w świetlicy przy ul
szem, co zadecydowało o wygranej
dzów.
Zanotowaliśmy tylko nieco zmniej
Niedziałkowskiego, (an)
Dzięki silnej konkurencji w biegu zo szoną podaż masła, którego gatunek
Przedstawiciel młodzieży aktorskiej
FLAKI MAJĄ POWODZENIE
stał ustanowiony nowy rekord trasy— był nienajlepszy w przeciwieństwie
Czy wiecie, że w samym tylko „Ba
do ceny (680- zł za kg). Natomiast
Dalsza trasa podróży Wł. Wnuka 10:27,8, a puchar zmienił posiadacza.
Nowy cykl spotkań literackich or
W roku 1948 bieg o puchar ,życia nieznacznie zniżkowała cena jaj (23—
rze Spółdzielczym Spółdzielni „Maganizuje obecnie w Olsztynie i w te prowadzi przez Biskupiec w dniu 30
zur“ od dnia 1 września r. h. do koń- otrzyma olsztyński PCK
renie Inspektorat Kulturalno-Oświa b. m. (godz. 12) i Barczewo (godz. Olsztyńskiego11 ponownie wygrywa 25 zł za sztukę) oraz śmietany (2C0
Osiągnął on czas zl za litr).
ca bież, miesiąca zużyto półtorej tony
— Dom Kultury) oraz 31 b. m. Przyborowski.
Już w listopadzie przyleci do 01- towy „Czytelnika11 w związku z mie 18
10:19,2. Wynik ten jest lepszy niż
flaków? (a)
Giżycko
w
południe
i
Wydminy
o
Pojawił się jeszcze raz w Olsztynie
siącem
pogłębienia
przyjaźni
polskosztyna samolot sanitarny zakupiony
przed rokiem o 8,9 sek. Drugie miej- świeży szczaw, zapewne ostatni, już
godz. 17. (a)
TRZEBA ODNOWIĆ
przez Ligę Lotniczą z ofiar społeczeń radzieckiej.
w tym roku, który sprzedawano po
Do dnia 1 listopada przybędą do
Znajdujący się przy ul. 1 Maja tuż stwa naszego województwa.
20 zł za... garść.
nas
z
wybrzeża
następujący
literaci:
Jesteśmy pewni, że samolot ten od
obok ratusza plan miasta ulagł czę
Chłodny dzień i ogromna ilość
ściowo zniszczeniu, jest odrapany, a da naszemu terenowi wielkie usług: E. Kochanowska, K. Barnaś (autor
kwiatów jesiennych, zwłaszcza bianazwy niektórych ulic stały się - nie w zakresie szybkiego i sprawnego granej na scenie olsztyńskiej sztuki
łych i złocistych chryzantem oraz
transportu chorych w nagłych wypad „Znak11), oraz Wł. Wnuk, który już
czytelne.
odwiedzał nasze województwo.
wianków świerkowych przypominały
Byłoby wskazane niezwłocznie odne kach.
E. Kochanowska spotka się w dniu
o zbliżającym się Święcie Umarłych.
O dniu uroczystego przekazania sa
•wić plan miasta, z którego korzystają
w Olsztynie z młodzieżą
Nie tylko jednak doraźna pomoc
Wczorajszy targ cechowała ponad
nie tylko przyjezdni, ale także olszty- molotu olsztyńskiego PCK poinfor dzisiejszym
W
ramach
t.
zw.
„trzydniówek
11
pro

szkolną, w dniu 30 bm. odwiedzi Re- wadzonych na terenie woj. olsztyń wchodzi -w zakres „trzydniówek11. Ju to niespotykana o . tej porze ilość i
mujemy naszych Czytelników, (a)
niacy. (ga)
giedle (godz. 12) i Ornetę (godz. 18), skiego, 'junacy Służby Polsce biorą nacy zajęci są również przy pracach, wybór jabłek. Ceny takich jabłek jak
a 31 bm. o godz. 13 będzie miała udział ’ nie tylko w pracach rolnych, mających na celu pożytek trwały dla kosztele, złota reneta i malinówka
prelekcję w Braniewie.
lecz także przy robotach melioracyj wszystkich mieszkańców wsi lub gro wahały się od 100 do 120 zł. Inne
K. Barnaś w dniu dzisiejszym od nych i ziemnych wszelkiego rodzaju. mady. Do tego rodzaju robót należy gatunki kosztowały od 50 do 70 zł
wiedzi Iławę, jutro Susz (godz. 13)
W okresie natężenia robót w polu melioracja i konserwacja rowów’ przy za kg. (ga) ■
oraz Prabuty (godz. 18).
młodzież pomaga przede wszystkim drożnych i odwadniających ziemie
Wł. Wnuk zaproszony przez Tow.
zbiorach. Obecnie największa ilość uprawne lub łąki.
W dniach od 5 do 7 listopada na Kopernika, orfiz obok dworca główne Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, dziś o w
hufców
SP zajęta jest przy kopaniu
Pierwszy pluton hufca gminnego z
zakończenie . Miesiąca
Pogłębienia go.
godz. 18 w świetlicy międzyzwiązko
i buraków cukrowych.
Boguchwał został powołany do oczysz
Niezależnie od tego staraniem P. Z wej (gmach teatru) wygłosi odczyt ziemniaków
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbędą
Hufiec męski z gm. Słonecznik zbie
rowów-. Junaków było 15. Gdy
się na terenie Olsztyna liczne kierma W. S. — kiermasze książkowe, połą na temat „Wybrane dzieła literatury ra ziemniaki w państwowym gospo czenia
by więc wykonali swą normę — do
HANDLU WŁ
sze książkowe wydawnictw radziec czone z wystawami wydawnictw i pra radzieckiej11 ze specjalnym uwzględ darstwie rolnym Berteźek. ‘ Inny hu prowadzono
porządku tylko 150
sy radzieckiej, odbędą się na terenie nieniem Niekrasowa „W okopach Sta fiec z gm. Karolewo wykopał buraki mb. rowu, aby300do mb.
kich.
*
pozostałyby na Szafę 3-drzwiową, kredens, fotel itd.
szkół Olsztyna.
lingradu11.
z czterohektarcwego pola.
następne dni. Widząc to junak Stani sprzedam w Ostródzie. Wiadomość w
Kioski kiermaszowe ustawione ZO' wszystkich
W
dniach
5,
6
i
7
listopada
zorgani
sław Sasin wezwał swych kolegów do Adm. „Życia Olsztyńskiego11.
1QOO-1
staną w najruchliwszych punktach zowany zostanie konkurs witryn księ
współzawodnictwa i cała robota zo
miasta, a m. in. na placu. Gen. Świer garskich,
w którym udział weźmie
NAUKA
stała wykonana w ciągu jednego dnia.
czewskiego, na placu Wolności placu 12 księgarni
na terenie miasta.
W
czasie
pracy
hufca
.,SP
“
przy
me
Języka rosyjskiego udzielam 1 Maja
Najbardziej pomysłowo i estetycznie
lioracji z gm. Bramka również wywią 124 od 17—19.
1002-1
udekorowane okno nagrodzone (zosta
zało się współzawodnictwo. Początko
nie przez specjalne jury konkursowe.
wo brało w nim udział tylko 5 juna
ZGUBY
Jak informowaliśmy naszych Czy kiem, ustawiono już motopompę c ków. Ale przykład tych kilku pocią
sile
70
KM
i
przeprowadzono
do
pobli
telników, otwarcie olsztyńskiego Do
gnął za sobą wszystkich junaków.
Zegarek wodoszczelny szwajcarski zgu
mu Młodzieży nastąpi 1 maja 1950 r skiego burzowca rurociąg o zdolność
TEATRY
Pierwsze miejsce we współzawodnic biono 26 października, ul. Partyzantów
Teatr im. Jaracza — „Błękitny
W dalszym ciągu odbywają się po Prace budowlane posuwają się szybko przepływowej 200 ton wody na go twie zajał Władysław Nowak. Oczy — Gdańskiej w Olsztynie. Łaskawego
ton11; godz. 19,30.
ścił on 250 mb. rowu odwadniającego, znalazcę proszę o zwrot za wynagro
wiatowe konferencje wyborcze związ naprzód i jednocześnie myśli się już c dzinę.
KINA
ków zawodowych. Jutro, to jest w nad uporządkowaniu otaczającej budynel
Po wypompowaniu wody, strażacy co stanowiło 260 proc, normy. Drugie dzeniem Olsztyn, Gdańska 1 Żmijew
Kino „Polonia11 — „As wywiadu11; chodzącą niedzielę dn. 30 bm. odbędą części parku miejskiego.
1001-1
przystąpią do oczyszczani jeziorka miejsce zdobył Aleksander Szyjczak-— ski lub „Życie Olsztyńskie11.
prod. radź.; godz. 16, 18, 20. Dozw. od się wybory delegatów do władz związ
Jak się dowiadujemy, zawiązani ze szlamu. Po czym zostanie ono po 220 proc, normy, trzecie — Mikołaj
Zgubiono kartę ewakuacyjną wyd.
lat 14.
kowych w następujących miejscowo przy miejskiej straży pożarnej kole nownie nawodnione i zarybione, a na Piskorz — 200 proc, normy.
Kino „Odrodzenie11 — „Gdzieś w Eu ściach: w Iławie, OAródzie i Szczyt „Odbudujemy Warszawę11 postanowili wysepce znajdującej się na środku
Poza tym wyróżnili się znacznym Wilno, metrykę urodzenia — Wilno,
repie11 prod. węgierskiej, godz. 15,45,
przekroczeniem normy junacy Bazyli kartę rejestracji wojskowej wyd. Ref.
na swym zebraniu organizacyjnym dc zamieszkają łabędzie.
nie.
Wojskowy — Olsztyn, Szymański Wła
Ślusarz i Michał Bigos.
17,45 i 19,45.
pomóc
WKOW
w
pracach
przy
Domu
Ostatnio takie- konferencje odbyły
Kino „Mazur11 — „Kariera11 prod.
SP przyczyniają dysław syn Stanisława urod. 27.6. 1929
W ten sposób młodzież otrzyma
Praca
’
Młodzieży, i podjęło. się doprowadzić
się
w
Biskupcu,
Mrągowie,
Lidzbarku
czeskiej godz. 15,30, 17,30 i 19,30,
przy swym domu piękny park, a mia się
do
podniesienia
gospodarki zam. Olsztyn.
999-1
i Piszu. W czasie obrad poruszane by do porządku przylegle jeziorko.
dozw. od lat 14.
Praca nad oczyszczeniem rozpocznie :to nasze wzbogaci się o jeszcze je kraju i odbudowy ze zniszczeń wojenły
sprawy
gospodarcze,
produkcyjne
B-89699
Apteka dyżurna — Staromiejska —
tych. (d).
się w najbliższych dniach. Nad jezioi den uroczy zakątek, (czo)
oraz akcji współzawodnictwa, (ga)
.Stare Miasto 2.

Oddzial Drogowy PKP w Ostródzie
pierwszy zameldował o wykonaniu
planu trzyletniego, co stało się na 2
i pół miesiąca przed terminem. W eks
pioatacji, kapitalnych remontach i in
westycjach plan wykonano na 2 tygo
dnie przed terminem, powziętym w

SYSTEM TRÓJKOWY W MURARSTWIE Zgon prof. Orłowskiego

Dzień Olsztyna

zdaje egzamin przy budowie Urzędu Wojewódzkiego

Na zjazd do Stolicy

Walki o puchar „Życia Olsztyńskiego"
Historia wielkiego biegu ulicznego

40 tys. widzów w 15 miejscowościach

oglądało »Pana Jowialskiego«

z Solskim w roli tytułowej

Jesienne kwiaty

Dalsze spotkania autorów z czytelnikami

Samolot sanitarny

organizuje »Czytelnia« w naszym województwie

Współzawodnictwo pracy junaków SP
przyczynia się do odbudowy i rozwoju kraju

Kiermasz książkowy

i konkurs wystaw sklepowych

Ogłoszenia drobne

Barwne kwietniki i łabędzie
upiększą park przy Domu Młodzieży

CO I GDZIE?

Wybory do władz Zw. Zaw.

