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Powołanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej

U zwycięskiego wodza

Otto Grotewohl prem ierem rządu z siedzibą w Berlinie
Dwuizbowy parlament - Apel do Wielkiej Czwórki
BERLIN (PAP). W piątek w pohid nie zebrała się w Berlinie na sesje
nadzwyczajną Niemiecka Rada Ludowa.
Przewodniczący Rady, Wilhelm Pieck odczytał tekst orędzia do Niem
nów, zawierającego główne postulaty dotyczące przyszłości Niemiec.
Zgodnie z propozycjami manifestu — zatwierdzonego jednomyślnie orzez
Radę - powołano do życia, w stolicy Niemiec — Berlinie, — Niemieoka
Republikę Demokratyczną.
^
Niemiecka Rada Ludowa przekształciła się w prowizoryczny Parlament
Ludowy (VoIkskammer), który na pierwszym posiedzeniu powołał przewodniczącego SED, Otto Grotewohla na stanowisko premiera i powierzy! mu
misję utworzenia rządu Republiki.
Postanowiono, że parlament będzie się składa! z Parlamentu Ludowego
(Volkskammer) i z Izby Krajów (Laenderkammer).
Manifest do na
rodu niemieckiego
stwierdza na wstę
pie, że katastrofal.
na sytuacja, w ja
ką imperialistyczne
mocarstwa zachód
nie pchnęły naród
niemiecki
przez
to, że pogwałciły
uchwały poczdams
kie, łączy wszyst
kich Niemców w
Otto GrotewohJ w alcj o następujący
cel: utworzenie jednolitych, niezawi
słych, demokratycznych Niemiec ce
lem szybkiego zawarcia sprawiedliwego traktatu pokojowego oraz celem
) wycofania wszystkich wojsk okupa' cyjnych w ciągu krótkiego czasu.
Manifest podkreśla zupełną ule
głość i zależność rządu marionetkowe

go w Bonn od wysokich komisarzy
mocarstw zachodnich. Celem „rządu"
w Bonn jest przyłączenie Niemiec
zach. do paktu atlantyckiego. W związ
ku z tym propaguje się w Niemczech
zach. w sposób jawny hasła niemiec
kiego faszyzmu, militaryzmu i rewan
żu.
W tej sytuacji zachodzi konieczność
utworzenia ogólno-niemieckiego fron
tu sił patriotycznych. Na terenie Nie
miec omawiano w ciągu ostatnich
miesięcy wielkie cele Frontu Narodo
wego Niemiec demokratycznych. Zgo
dnie z życzeniami wszystkich warstw
społeczeństwa. Niemiecka Rada Ludo
wa uważa za konieczne przedstawić
cele Frontu Narodowego.

Cele Frontu Narodowego
1) Przywrócenie politycznej I go
spodarczej jedności Niemiec po-

Uregulowanie spraw kościelnych w CSR
Rządowe projekty ustaw
PR A G A (PAP). Na wniosek mini
stra sprawiedliwości dr. Cepicki i
ministra
szkolnictwa prof.
Nejedly‘ego czechosłowacka Rada Mini
strów zatwierdziła projekty ustaw o
utworzeniu
państwowego
urzędu
spraw kościelnych i o gospodarczym
zaopatrzeniu kościoła w C zechosiw a•
c jl

przez likwidację separatystycznego
państwa zachodnio - niemieckiego,
zniesienie statutu Zagłębia Ruhry i
autonomii ZagŁ Saary oraz utworze
nie ogólno-niemieckiego rządu N ie
mieckiej Republiki Demokratycznej;
2) Jak najszybsze zawarcie spra
wiedliwego traktatu pokojowego z
Niemcami.
Wycofanie
wszystkich
wojsk okupacyjnych z Niemiec w cią
gu określonego krótkiego czasu po pod
pisaniu traktatu.
3) Całkowite i bezwarunkowe uzna
nie uchwał poczdamskich w sprawie
demokratyzacji i demilitaryzacji, jak
również zawartych w tych uchwałach
zojgowiązań Niemiec wobec innych
krajów,
4) Przywrócenie suwerenności naro
du niemieckiego z uznaniem prawa do
samodzielnej polityki zagranicznej i
samodzielnego handlu zagranicznego.
Wolny i niezależny rozwój niemieckie
go państwa demokratycznego i naro
du niemieckiego po zawarciu trakta
tu pokojowego.

Walka przeciwko podżegaczom
wojennym

współpraca^ gospodarcza. Swobodny
ruch ludności i towarów między wszy
stkimi krajami i strefami Niemiec.
10) Natychmiastowe odstąpienie od
polityki podporządkowania gospodar
ki niemieckiej kapitalistom zagranicz
nym.
11) Natychmiastowe wstrzymanie
demontażu, oraz innych zarządzeń, ma
jących na celu ograniczenie i likwida
cję niemieckiej gospodarki pokojowej.
12) Zniesienie wszelkich ograni
czeń, przy których pomocy mocar
stwa zach. hamują rozwój niemiec
kiego handlu zagranicznego, kieru
jąc się przy tym pobudkami konku
rencyjnymi. Popieranie
wymiany
handlowej między Niemcami a Zw.
Radzieckim i krajami demokracji
ludowej, które są naturalnymi part
nerami handlowymi Niemiec. N ie
ograniczony rozwój
niemieckiego
przemysłu pokojowego.
(Dokończenie na str. 2-ej).

Na

łs t s s b dziennikarzem.
s.

Obok

dSŁ ta® *

"sied*

8 dni przed zobowiązaniem

HUTNICTWO WYKONAŁO PLAN 3-LETNI

5) Nieprzejednana czynna walka
przeciwko podżegaczom do nowej
wojny w Niemczech. Zakaz propa
gandy wojennej w prasie, w radio i
na zebraniach. Bezkompromisowa
walka przeciwko wciąganiu Nie
miec do agresywnych bloków militarnych. do Unii Zachodnio - Euro
pejskiej i paktu atlantyckiego.
6) Nieprzejednana czynna
walka
przeciwko zdrajcom narodu niemiec
kiego, niemieckim agentom imperiali
zmu amerykańskiego, i zbrodniczym
współ winowajcom rozbicia Niemiec.
7) Całkowite i nieograniczone popar
cie dla obozu walczącego o równo
uprawnienie i przyjaźń wszystkich na
rodow świata.
8) Natychmiastowe
przywrócenie
jedności i normalizacja życia w stoli
cy Niemiec — Berlinie.

W spółzaw odnictw o źródłem sukcesu
Dian7
^ UtniCtW° P° Iskie wykonało przedterminowo 3-letni
plan produkcji stali. Tym samym podjęte na Krajowej Naradzie Oszczed
ździernika
&nie hutl^ ów P ^ k ic h wypełnienia planu do 15 pa.
nem?
realizow ane zostało na 8 dni przed zadeklarowanym termiW związku z tym sukcesem hutnic
twa dyrektor generalny CZPH — inż.
Ignacy Borejdo oraz przewodniczący
Zarządu Głównego Z w. Zaw. Hutni
ków — Józef Knapczyk wystosowali
do przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania
Gospodarczego —
wicepremiera Minca oraz kierowni
ka Min. Przemysły C ięźk j^ o -« ini.
Zemajtisa i przewodniczącego Cen
tralnej Rady Zw. Zaw. — Aleksan
dra Zawadzkiego depesze, w których
meldują o wykonaniu planu, zapew
niając o gotowości rzesz ho n k 'w do
dalszych wysiłków dla r o w o m kra
ju j budowy socjalizmu
Wykonując
w
całości 3-letni

sonalne duchownych wszystkich w y
znań i towarzystw kościelnych, jak
również wydatki rzeczowe kościoła i
towarzystw kościelnych, związane
z
wykonywaniem czynności religijnych.
Szkoły, instytuty i seminaria duchów
ne będą utrzymywane z funduszów
państwowych, a wszelki majątek ko* Planowa odbudowa
scielny i majątek towarzystw kościel
9) Jednolita waluta dla całych Nie
Zadaniem państwowego urzędu nych przechodzi w całości pod kon
mieć. Swobodna wymiana handlowa i
spraw kościelnych będzie czuwanie trolę państwa.
Cała prasa czechosłowacka podkre
nad rozwojem życia religijnego zgoustaw,
dnie z zasadami konstytucji czecho śla doniosłość powyższych
słowackiej i ustroju ludowo demo przy których pomocy rząd pragnie ukratycznego. Na czele urzędu stanie legulować stosunki między państwem
specjalny minister mianowany przez a kościołem.
prezydenta Republiki, a w Słowa
„Rude Pravo" pisze, że rządowe
cji pracą analogicznej instytucji kie
projekty ustaw zadają kłam oszczer
rować będzie pełnomocnik wyzna
stwom agentów watykańskich na te
czony przez rząd czechosłowacki.
mat sytuacji kościoła w Czechosło
wacji Ustawy te stanowią jedno
Projekt ustawy o gospodarczym za
cześnie gwarancję, że religia nie be
opatrzeniu kościoła przewiduje, że
dzie juz wykorzystywana dla celów
PA R Y Ż (PAP). Od piątku rano prezydent Yincent Auriol kontynuuje
państwo pokrywać będzie wydatki per
antypaństwowych.
narady związane z kryzysem rządów ym.
W czasie konsultacji w sprawie utworzenia nowego rządu
Prezydent
Aunol przyjął przedstawicieli francuskiej partii komunistycznej Th or^a
i Duclosa.

i wzrost produkcji; wytapiacz w hucie
„Banków©** — Kuliński, w huoie „Ko
ścisło** — Gogolin, w hucie »,Zyg
munt** — Kapica i w hucie „Pokój"
— przodownik brygady młodzieżowej
— Zarzyna.
Wykonując przedterminowo 3-le
tni plan produkcji stali
hutnicy
polscy stworzyli nie tylko możliwo
ści znacznego przekroczenia pro
dukcji planowej w planie 3-letnim,
ale również mocny fundament do
wykonywania
zadań przewidzia
nych planem 6-letnim,

tonażowy plan produkcji do dnia
7 bm. hutnictwo polskie wytworzy
ło w ciągu 2 lat i 9 mieś. ilość stali,
którą w Polsce
przedwrześniowej
wytwarzano w ciągu 6—7 lat.
Ten rozwój produkcji jest W Y N I
KIEM STAŁEGO ROZWOJU WSPÓŁ
ZAW ODNICTW A PRAC Y W HU
TACH POLSKICH, a w szczególności
stale ulepszanych form współzawod
Przed terminem
nictwa zespołowego.
Spośród^ r?eśz współzawodniczących
Przemysł elektrotechniczny wyko
sta łowni kó w wyróżnili się szczegól nał'plan produkcyjny, wyznaczony na
nie: pierwszy wyiapiacz huty .Koś wrzesień w 116 proc.
ci uszkc“ — Władysław Truchan, któ
We wrześniu wyprodukowano po
rego pomysły dotyczące metod i orga
nad 3.137 tys. sztuk żarówek, wyko
nizacji pracy wybitnie wpływają na
nując plan w 112 proc. Plan roczny
przemysłu elektrotechnicznego
w
ciągu 9 miesięcy zrealizowano w
86 proc.
Zakłady podległe Centralnemu Za
rządowi Przemysłu Maszynowego wy
konały plan wrześniowy w 110,2 proc.
W tym; przemysł obrabiarkowy wy
konał plan wartościowo w 106,3 proc.
Przemysł maszyn i narzędzi rolni
czych wykonał ogółem 29.689 sztuk
maszyn i narzędzi, wykonując plan w
113,5 proc. Przemysł ten wykonał m.
Niemiec zgodnej z bezpieczeństwem in. serię 60 żniwiarek oraz 1.040 sztuk,
Francji, Popieranie sił demokratycz pługów traktorowych.
nych w Niemczech i odszkodowania
4) Zaprzestanie wojny z Vietnamem 3 0 9
o só b
i przestrzegani postanowień konsty
tucji we francuskich terytoriach za
morskich,
W dniu 6 bm przybył do Szcze
5) Podniesienie uposażeń i zastoso ciną transport repatriantów i reemi
wanie ruchomej skali płac. Wypłacę- grantów z Berling
w
składzie 309
nde w tym celu natychmiastowej za osób,
liczki. Powrót do zb orowych
ukła
W październiku
spodziewane
są
dów pracy, przy oznaczeniu minimum transporty reemigrantów z Westfa*
zarobków Obrona przemysłu francu- lii,
z Babenhausen,
Brunszwiku,skiego^ przed zamachami ze strony im Gustrow oraz z Lipska,
perializmu amerykańskiego.
6) Odbudowa rolnictwra francuskie
go 1 jego ochrona przed konkurencją
amerykańską.
7) Przywrócenie normalnych stosun
PA R Y Ż (PA P)
Dziennik „Libera*
ków handlowych z krajami środko
tion* donosi z Waszyngtonu, że w ko
wej i wschodniej Europy,
8) Zakaz przeprowadzania dewalua łach politycznych krążą pogłoski o mo
cji bez uprzedniej zgody parlamentu żliwoścl odwołania w najbliższym cza
Ścisłe przestrzeganie budżetu, obniż sie z Japonii gen Mac Arthura i za
ka kredytów wojskowych, demokraty stąpienia go przez Royalla bądź gen.
Clay*a.
czna reforma systemu podatkowego.
Ewent. dymisja Mac Arthura mogła
9) Zatwierdzenie zdobyczy demokra
tycznych i socjalnych i rozszerzenie by być spowodowana koniecznością
zastosowania bardziej „elastycznej po
ubezpieczeń społecznych.
lityki w Azji**, ze względu na rozwój
10) Obrona wolnoścń konstytucyj
sytuacji w Chinach.
nych. Rozwiązanie
paramilitarnych
grup gaullistowakich (RFP).
11) Rewizja
procesów
zdrajców,
przeciwko którym zapadły skandalicz
nie łagodne wyroki. Uwolnienie i re na Węgrzech
habilitacja skazanych byłych człon
ków Ruchu Oporu, strajkujących i bo
BUDAPESZT (PAP). Na piątkowym
jowników o pokój.
posiedzeniu rady ministrów pod prze
Postulat utworzenia rządu
wodnictwem premiera Dobi, minister
finansów Kossa złożył sprawozdanie
demokratycznego
z przebiegu subskrybeji p in e z k i we
PA R Y Ż (PAP),
Francuska opinia
Do drra 7 października
publiczna domaga się coraz energicz wnętrznej.
niej utworzenia rządu demokratycz subskrybowano 671 milionów forin
tów, czyli o 34 proc. ponad prelimi
nego z udziałem partii komunistycz
nowaną
sumę (500 milionów forin
nej.
tów).
Robotnicy licznych zakładów w
Ze sprawozdania ministra
finan
miejscowościach podparyskich
jak
np. Argenteuil, Clichy,
Ivry, Mala- sów wynaka również, że 2/3 pożyczki
koff i Suresnes odbyli krótkotrwałe subskrybowały masy robotnicze.

Nie wystarczy zmiana rządu we Francji

NALEŻY

RÓWNIEŻ ZMIENIĆ POLITYKĘ

O św iadczenie Duclos po audiencji u prezydenta Republiki

Tito aranżuje „wojnę radiową ”

Najemnicy niemieccy w armii jugosłowiańskiej
LO ND YN (Telepress) „Daily Graphic“ donosi, że Tito zażądał przy.
dzielenia
brytyjskich i amerykari*
skich ekspertów radiowych do pomo
cy w prowadzeniu „wojny radiowej"
przeciwko Zw. Radzieckiemu i demo
kracjom ludowym.
BUDAPESZT (PAP). Wydawane w

Dziś na stronie 2-ej
rozpoczynamy druk now ej
powieści laureata nagrody
W arszaw y

Kazimierza Brandysa

pt. » Troja- miasto otwarte«
„Jesteśmy dumni

że walczymy o nowy świat

Po audiencji u
Prezydenta, Duclos
złożył
dziennika
rzom
następujące
; oświadczenie:
„Oświadczyliśmy
prezydentowi,
że
NIE W YSTARCZY
Z M IA N A
RZĄDU,
LECZ ŻE TRZEBA
RÓWNIEŻ
ZM IE
NIĆ
PO LITYKĘ .
Zasady tej polityki,
która powinna się
opierać na masach
pracujących są m.

Budapeszcie pismo południowych Sło
wian ,.Nove Novine“ przynosi w ostatn m numerze
artykuł zbiegłego
S f- t d
'?rrorem w Jugosławii ppłk.
Gojko Trbovicza. Autor podkreśla, że
^
, ‘ y- ęey oficerów i podoficerów
jugosłowiańskich w-emych komuniz
mowi i sojuszowi ze Związkiem Raazieckim cierpd w niesłychanych wa
runkach w więzieniach.
Jednocześnie Trbovlcz stwierdza,
ze miejsce oficerów
komunistów
Jacgues Duclos
zajmują w armii najemnicy Niem  in. następujące:
ców.
1) Wypowiedzenie planu Marshal

la i paktu atlantyckiego. Czynny
udział Francji we wszystkich wy
siłkach, zmierzających do utrwale
nia pokoju przy poszanowaniu Kar
ty Narodów Zjednoczonych. Potwier
dzenie przymierza francusko-radzieckiego.
2) Walka o wprowadzenie zakazu
broni atomowej j o zawarcie paktu w
obronie pokoju
między
Francją.
ZSRR. St. Zjednoczonymi, W. Bryta
nią 1 Chinami.
3) Ścisłe
przestrzeganie
uchwał
poczdamskich w sprawie denazyfika
cji i demilitaryzacji Niemiec. Wypo
wiedzenie układów, zezwalających na
utworzenie „rządu"
Niemiec Zach.
Prowadzenie polityki w stosunku do

Wzrost deficytu - spadek rezerw złota - zwyżka cen

Krytyczna
sytuacja
rzędu
Labour
Party
'" Oświadczenie min. Crippsa

R Z YM (PAP).
W Rzymie trwają
obrady kongresu włoskiej Konfedera
Na,P o ję c iu dla bankierów City minister Cripps wycji Pracy. W trzecim dniu
obrad
roz
!rH L n
? ,? m°
W‘T e
u-^TYm nakreś,U P °n“«-y obraz najbliższej przyszłowinęła się dyskusja nad referatami
ci gospodarczej Angin, nłe dając odpowiedzi na najbardziej istotne pytanie:
jak
zazegnac
kryzys?
wygłoszonymi przez di Vittorio, San
Min.
Cripps
podkreślił szybki
tiago i Bitosskego.
przemysłowych, kosztem płac robot
Serdeczną owację zgotowano sekre wzrost tendencji inflacyjnych i d efi
niczych i świadczeń społecznych.
tarzowi generalnemu Światowej Fe cytu dolarowego oraz zapowiedział
Mówiąc o możliwości zwiększenia
deracji Związków Za wocj owych Louis wzrost kosztów utrzymania, zaostrzę* podatków, Cripps stwierdził, że defi
nie polityki deflacyjnej i redukcje wy cyt budżetowy w III kwartale wy
Saillant.
Potwierdza się słuszność linii ostat datków państwowych.
niósł ogółem 532 mil. doi. W tym sa
Brytyjski
minister
finansów mym czasie brytyjskie rezerwy złota
niego kongresu SFZ2 — powiedział
stwierdził jednocześnie, że ze wzglę spadły znowu o ogółem 220 mil. doi.
Saillant — pogłęb’a sdę kryzys kapi
du na zobowiązania paktu atlantyc
talizmu, coraz skuteczniejsza staje się
Sytuację rządu Labour Party pogar
kiego „W. Brytania musi znacznie sza również stanowisko Rady Naczel
©keja jednościowa robotników
oraz
zwiększyć
wydatki
militarne,
po
wzmaga się ruch w obronie pokoju.
nej TUC, która, jakkolwiek dotąd bez
chłaniające już obecnie 20 proc. bu wahania popiera jego antyrobotniczą
Mówca podkreślił, że nie można
dżetu". Te nowe wydatki na cele politykę, obecnie wykazuje pewne nie
ograniczać się tylko do wysuwania
militarne powetowane będą kosz zdecydowanie wobec rządowego pro
postulatów gospodarczych. W A LK Ę
tem planu modernizacji zakładów gramu zamrażania płac robotniczych.
O POPRAW Ę BYTU N ALEŻY Ł Ą 
Nowa bowiem sytuacja, wytworzona
CZYĆ Z W A LK Ą O POKÓJ.
72
przez dewaluację funta—wzrost cen—
miliony członków Światowej Fede
LENING RAD (PA P)
Obserwato stawia w kłopotliwej sytuacji Radę
racji Związków Zawodowych
po
dniosło głos protestu przeciwko kno rium astronomiczne w Pułkowie otrzy Naczelną TUC. Przywódcy TUC prag
waniom podżegaczy wojennych. Je mało wiadomość o wykryciu przez ną co prawda nadal popierać antyro
steśmy dumni — zakończył Saillant pracownicę naukową krymskiego ob botniczą politykę rządu, lecz przyzna
— że walczymy o nowy świat, o serwatorium astronomicznego Pelagię ją, że zabrakło im argumentów do
świat sprawiedliwości
społecznej, Sza jn nowei komety dwunastej wiel* „przekonania" mas robotniczych.
kości.
Obserwatorzy zagraniczni zwraca
wolność i pokój.

Wykrycie nowej komety

ją uwagę na oburzenie jakie wywo
lala dewaluacja funta w Indiach.
Na posiedzeniu parlamentu w New
Delhi, Pandit Nehru oraz dr. Matthai otwarcie zarzucili Crippsowi
przekroczenie pełnomocnictw udzie
lonych mu przez kraje szterlingowe.
Stanowisko rządu hinduskiego ko
mentowane jest w Londynie jako
pierwsza szczelina w strefie szterlingowej".
Antyrobotnicze machinacje rządu i
prawicowych przywódców brytyjskich
związków zawodowych, prowadzone
w celu powetowania strat dewaiuacyj
nych kosztem mas robotniczych dają
pierwsze rezultaty. Niektóre firmy
prywatne, zachęcone
stanowiskiem
rządu, na własną rękę przeprowadza
ją akcję obniżki płac.
* W związku z groźną dla robotników
sytuacją, komitet polityczny angiel
skiej partii komunistycznej wydał oświadczenie, w którym odsłania istot
ne cele przygotowywanego obecnie
planu ustalenia płac minimalnych.
Oznacza to w praktyce zalegali*
*owanic najniższych niewystarcza
jących stawek płacy I daje praco
dawcom możność obniżania do ich
poziomu stawek wyższych.

wróciło z Niem iec

Dymisja M a c Arthura?

Gen. Clay następcą

Sukces pożyczki wewnętrznej

Robotnicy przodują

strajki i uchwalili rezolucje, domaga
jące się rządu demokratycznego.
Liczne delegacje udadzą się z re
zolucjami do prezydenta Republiki.
W większości wypadków pod rezo
lucjami podpisali się pracownicy bez
względu na przynależność
związ
kową.
Niezliczone
rezolucje
napływają
bez przerwy z całej Francji od orga
nizacji politycznych, kobiecych, młod7,ip7owvch i kombatanckich

Ludność Libii

domaga się niepodległości
NOW Y JORK (PA P) Przedstawicie
le ludności b kolonii włoskich wypo
wiedzieli się na posiedzeniu komisji
politycznej Zgromadzenia ONZ za na
tychmiastowym przyznaniem niepo
dległości Libii. Z żądaniami w tej
;prawie wystąpili delegaci Iś-dg.^ow
narodowych Cyrena!ki i Trypoll;^

Ż Y C I E

Str. 2

Zacieśnienie przyjaznej współpracy

PIERWSZE POSIEDZENIE PARLAMENTU LUDOWEGO NIEMIEC

między ZSRR a Chińską Republiką Ludową

(Volkskammer)
wybrano prezydium
13) Ochrana niemieckiej gospodarki
PE K IN (PAP). 6 b.m. odbyło się w
(
Dokończenie
ze
str.
1
)
w następującym składzie:
ludowej i własności prywatnej, zgod
Pekinie
posiedzenie konstytuujące
Przewodniczący: Dieckmann (par Towarzystwo
nie z obowiązującymi ustawajni.
Przyjaźni
Chińskotworzony, będzie prowadził walkę pomocy, jaką strefa wschodnia N ie
14) Podniesienie stopy życiowej lud
o pokoi, jedność i suwerenność Nie miec otrzymała od Zw. Radzieckiego, tia liberalno - demokratyczna), wice Radzieekiej w obecności 1500 dele
przewodniczący:
Matem
(SED),
Hickności przez rozwój produkcji i han
który nie szczędził wysiłków, by wpro
gatów z terenu Chińskiej Republiki
mieć.
dlu. Likwidacja bezrobocia.
wadzić w życie postanowienia układu mann (CDU), Loehr (partia naródo- Ludowej, qraj delegacji radzieckich
15) Zwiększenie wydajności rolni Uchwalenie treści manifestu
poczdamskiego i konferencji warszaw wo-demokratyczna).
działaczy kulturalnych z Fadiejewem
ctwa, opieka nad gospodarstwami wiej
#Po odczytaniu manifestu odbyła się śkiej.
Parlament Ludowy przyjął rów na czele.
skimi, potrzebującymi pomocy.
Pieck wyraził przekonanie, że udyskusja.
nież ustawę w sprawie powołania
16) Dach nad głową i praca we wszy
Mowę powitalną wygłosiła przewód
chwąjy sesji Niemieckiej Rady Lu
Fięęwssy zabrał głos przewodniczą
do życia tymczasowego rządu Nie nicząca
stkich strefach dla Niemców repatrio cy
komitetu
organizacyjnego
dowej
spotkają
się
ze
zrozumieniem
utto uęotewohi, który pookre
mieckiej
Republiki
Demokratycznej.
wanych.
To w. Przyjaźni Chirtsko-Radzieckiej
w Zw. Radzieckim i krajach demo
suł, ze hasia manifestu odpowiadają
Rząd tpn będzie się składał z pre
Sun Yat-sen. Mówiąc o zwycięstwie
kracji ludowej i zostaną zaaprobo
dążeniom i interesom naroau niemiec
miera, trzech wicepremierów i 14
chińskiej armii ludowej Sun Yat-sen
warne przez wszystkich, którym dro
k.ego.
ministrów. Na premiera powołano
podkreśliła, że zwycięstwo to byłoby
ga jest sprawa pokoju.
przewodniczący partii liberalno
Otto Grottiwohla.
niempżłiwe bez Rewolucji Listopado
Następnie Pieck potępił te elemen
17) Pełne równouprawnienie dla demokratycznej ivastner wyraził rów
Parlament Ludowy uchwalał utwo wej w7 Rosji i bez istnienia Z w. Ra
wszystkich obywateli niemieckich bez nież peAią solidarność z manifestem. ty, które prowadzą nagonkę antypol
tymczasowej Izby
Krajów dzieckiego, który był zawsze najwięk
Z koiei wyraźni swą zgodę z treścią ską i szerzą w Niemczech psychozę hi rzenie
względu na przynależność klasową,
nianuesiu miscńke, przewodniczący steryczną. Granica nad Odrą i Nysą (Laenderkarnmer), w skład której wej szym bezinteresownym przyjacielem.
poglądy polityczne i wyznanie.
poszczególnych
partii cnrzescijansko - demokratycz jest dla nas — powiedział Pieck — dą przedstawiciele
18) Wolność prasy, rad a i filmu,
Wyzwolenie Chin i ścisła współ
prewneji. Parlament niemiecki bę
19) Wydanie skutecznych zarządzeń nej oraz Warnke w imieniu niemiec granicą pokoju.
praca
Chińskiej Republiki Ludowej
dzie
s‘ę
więc
składał
z
Parlamentu
41a utrzymania i rozwoju niemieckich kich womycn związków zawodowych. Rezolucje Rady Ludowej
z ZSRR ubliża wieiki dzień wyzwo
Ludowego (Voikskammer) i z Izby
W an iz2 napiętnował w oświadczę
badań, techniki i nauki, literatury i
lenia wszystkich narodów świata —
Po wyczerpaniu listy mówców N ie Krajów (Laenderkammer).
mu rewizjonistyczne wystąpienia an
sztuki. Polepszenie sytuacji inteligen
typtuskia i anty czeski ę w „parlamen miecka Rada Ludowa przyjęła jedno
Cji w całych Niemczech
cie“ w Bo 4Ai. Szowinistycznym ma myślnie 3 następujące rezolucje:
20) Ścisła współpraca kulturalna po
nifestacjom panów z Bonn przeciw
między wszystkimi obszarami Nie
Niemiecka Rada Ludową zwraca
stawił Ytarnke demonstrację pokcjo
się do ministrów spraw zagranicz
miec bez żadnej interwencji i ograni
wą, która się odbyła we Frankfurcie nych czterech mocarstw, by zgodnie ■
czeń z zewnątrz.
nad Odrą.
z uchwałami poczdamskimi postawili
Manifest głosi w zakończen-u:
Po dalszych oświadczeniach przed sprawę niemiecką na porządku dzien
Na podsta7/ie konstytucji, zatwier
dzonej przez III Niemiecki Kongres stawicieli rozmaitych ugrupowań i or nym swych obrad i przyspieszyli za
Ludowy, jednomyślnie powołuje się ganizacji, NI LMRb OKA jtLU)A LUDO warcie traktatu pokojowego z Niem
do życia w stolicy Niemiec, w Ber »VA U CH W A LIŁA JEDNOMYŚLNIE cami.
linie, NIEM IECKĄ
REPUBLIKĘ TREŚĆ MANIFESTU.
Niemiecka Rada Ludowa wzywa
DEM OKRATYCZNĄ. Tymczasowy
prezydentów
parlamentów pro
rząd niemiecki, który zostanie u- Przemówienie Wilhelma Piecka
GENEWA (TELEPRESS). Przed kilkoma dniami zaginął w tajemni
wincjonalnych, by 10 b.m. dokonali
Niemiecka
Rada
wyboru delegatów do Izby Krajów czych okolicznościach amerykański kurier wiozący do Szwajcarii tajne
^
-W^
-*Str**^*<*
Ludowa przystąpi
(Laenderkammer), która ma się ze dokumenty opatrzone kryptonimem „Operacja Fenix".
ła następnie do ciru
KRÓTK I E SP I ĘCI A
Według wiadomości, które nadeszły do Genewy, ambasador amery
brać w Berlinie. Kadencja parlamen
giego p.uaktu po
tów prowincjonalnych ma być przediu kański w Paryżu, Bruce, W Y R A Z IŁ G W AŁTO W N Y PROTEST W TEJ
rządku
dziennego,
Zapowiedział, że o ile
żona o 1 rok, a NOWE W YBORY W Y SPRAW IE WOBEC RZĄDU FRANCUSKIEGO.
dotyczącego obecnej
ZN ACZA SIĘ N A *5 PA ŹD Z IE R N I kurier, po którego wyjeździe z* Paryża zaginął wszelki ślad, nie odnaj
sytuacji politycznej
K A 1950 R. równocześnie z wyborami dzie się „TO ROZPĘDZI C A ŁY FRANCU SKI GABINET".
Brytyjski „Times" uchodzi za po
w
Niemczechcło parlamentu ludowego (Yoikskam
3) 20-tysięczna armie nader orygi
ważny dziennik. Za dziennik niezależ
Do wiadomości publicznej przedo
Zasadnicze prze
mer).
stały się pewne informacje zawiera nalnej „policji celnej", która jest tak
ny. Jak to starannie podkreśla BBG.
mówienie
wygłosił
W dniu 3 bin., w porannym prze
Niemiecka Rada Ludowa prze- jące rewelacyjne szczegóły „Opera zajęta szkoleniem militarnym, że
Pieck.
glądzie prasy BBC (ro z g ię c ia lon Wilhelm
w kształcą się" W PRO W IZO RYC Z cji Fenix" Wynika z nich, że sztab szmugiel przez granice zachodnio-nie
Mówca
napiętno
dyńska) podała (cytujemy dosłownie,
NY PA R LA M E N T LUDOW Y (Yoiks amerykański postanowił odrodzić nie mieckie odbywa się bez Radnych prze
wał politykę mc- Wilhelm Pieck
z nieistotnymi skrótaipi):
mieckie si2y zbrojne i policyjne, oraz szkód.
kammer).
carstw zachodnich, które powołały do
opracować plan tłumienia ew. ruchów
„Times" dziennik nienależny, oma
4) Około 100.000 sprawnych fizycz
wia wpływ, jaki wymrze na sytuację życia separatystyczne państwo Nie Uchwały Parlamentu Ludowego
robotniczych.
nie „osób deportowanych", tzw. „D.
międzynarodową uznanie przez Rosję miec Zach., dia swoich imperialistycz
W
dokumencie
wymienieni
są,
ja
komunistów chińskich... „Times" pod nych celów.
BERLIN (PAP). Na pierwszym po
ko najważniejsi, trzej generałowie P.“ , składających się w przeważnej
kreśla, że rząd rifrejcynaUstycĄny wciąż
Pieck wspomniał z wdzięcznością o siedzeniu
Parlamentu
Ludowego
niemieccy: GUDERIAN ma mieć po ilości z wyszkolonych wojskowo fa
jeszcze reprezentuje Chiny w Radzie
Bezpieczeństwa or-az w większości sto
wierzoną pieczę
nad tworzeniem szyków.
lic świata. K W E S T I A (jednak) jest,
Pierwsze trzy formacje posiadają
tajnego Wehrmachtu; H A LLE R ma
jak długo świat zewnętrzny będzie
stać jna czele sztabu planistów; Man swoje własne korpusy oficerskiej skła
przyjmował R O S Z C Z E N IA nacjonali
stów, że są oni jedynym przedstawitcufel będzie dowodził wywiadęm. dające się z byłych nazistów. N ajle
cielstwem prawowitego rządu chińskie
Głównym
zalążkiem przyszłej ar piej zorganizowany jest GCLO.
go, skoro T E R Y T O R I U M P O D IC H
mii niemieckiej, pod dowództwem Gu
W Ł A D Z A w Chinach stało się TAK
Według wiadomości, otrzymanych
N I E ZN ACZNE...
„Times(i uważa, że
deriana, mają być następujące forma
z Niemiec w ciągu ostatnich miesię
rząd brytyjski M U S I SIU S Z Y B K O
cje:
Z D E C Y D O W A Ć , kiedy i pod jakimi
cy powstają tam liczne kluby dia o1) tzw. policja federalna Niemiec
warunkami uzna ten nowy reżim. Je
żeli jedynym punktem wiĄz cnia rnają
Zschod.
v/
ogólnej
sile
200.000
l^clzi.
Z rozsypanych liter należało ułożyć Ostróda, woj^ olsztyńskie. 5. Czyżówbyć bezpośrednie I N T E R E S Y handlo
Dowódcami jej będą: b. generał SS
we W . B R Y T A N I I , argumenty za R Y  4 wyrazy o następującej treści: „Wrze na Krystyna' Kętrzyn, Państw. Lice
R
A
D
C H Ł Y M U Z N A N I E M wydają się zu sień — miesiąc odbudowy Warszawy“ . um Spółdzielcze. 6. Król Marta, Lę Adolf ycn Bomhard; b. przywódca Hi
tlerjungend,
pik
Franke,
oraz
nazisto
pełnie przekonywa jące“ ...
W
dniu
8
bm.
(sobota)
usłyszymy
bork, Kazimierza Wielkiego 15. 7. T y 
A teraz posłuchajmy, co ten sam
m. in. następujące audycje:
Nagrody drogą losowania otrzymali: miński Jerzy, Częstochowa, Al.
M. wski pułkownik, Yoskampf.
niezależny „Tipięs" napisał — wciąż w
2) Niemiecki Związek
Pracowni
Program II na fali S95.8 m.
Panny 43, m. 8. Redlich-Mięhalski Ja
1.
Worczykowska
Natalia,
Warszadosłownej relacji BBC (audycja z dn.
ków Śłużby Cywilnej 'GCLO) Uczący
Wiadomości 5.15 6.00 645 16.00 20.00
8, m. 1. 9.
wa-Grochów, Betonowa lla . 2. Bura- nusz, Kielce, Spącerowa
6 bm.) — zaledwie 4 dni później:
t
_ ' i r t->■ i i
i -140 tysięcy członków.
Werbunkiem 23.00. Wszechnica 8.15 1840.
^
^ tej organizacji kieruje
Niezależny ..Tim es" oraz liberalny kowska Zofia, Warszawa - Mokotów, 'Xyma AlcHsąndęr Łouz, P io t iW s k a >
5.20 Koncert dla św iata pracy z Cze
j.
.N e w s Chronicie** zgodne są, że W. Puławska 113, m. 19. 3. Górecki Józef, 120, m. 37. 10. Pietras Leszek, Kraśnik ił;
chosłowacji 6.05 7.10 8.00 Muzyka 6 35
Ib. oficer SS Hinze,
Brytania N I E P O W I N N A S P I E S Z l ć Lucień, Państwowy Dofir Dzłecka. 4. Lubelski, Kościuszki (Bursa).
S IĘ z uznaniem, nowego rządu (chiń
Nagrody wysyłamy pocztą.
Miłomłyn, pow.
skiego)... Poprzedni rząd (t.j. zbankru Dobkiewicz Hubert,

Równouprawnienie wolnośći obywatelskie

1

zakończyła przemówienie Sun Yat**
sen.
Szef delegacji ZSRR Fadiejew zwró
cił się z apelem o rozszerzanie stosun
ków kulturalnych i braterskiej przy
jaźni między ZSRR i Chinami.
Tow. Przyjaźni
Chińsko-Radziec*
kiej przesłało na Generalissimusa Sta
lina depeszę w której m. in. czytamy:
„Zw. Radziecki w przeciągu m in io
nych 30 lat zawsze okazywał szczerą
sympatię Chinom, wałczącym prze**
ciwko agresji cudzoziemskiej. Jednak
że reakcyjny reżim kuomintąngowski
usiłował zdławić
przyjaźń narodu
chińskiego dla ZSRR.
Obecnie wszelkie przeszkody na
drodze do przyjaznej współpracy
między Zw. Radzieckim a Chinami
zostały usunięte. Narody chiński i
radziecki będą odtąd zawsze walczy
ły po bratersku o swe szczęście oraz
o demokrację ludową i trw7ały po-,
kój* świata.

» Operacja Fenix « odradza armię niemiecką

Rewelacyjne szczegóły tajnego dokumentu

2

zaginionego między Paryżem a Berlinem

Niezależny » Times«

Lista n a g r o d z o n y c h

w Konkursie Dodatku Ilustrowanego
z dnia 25 września 1949 roku

towaniu rząd Kuomintąngowski), ,&hoć
słaby, ma wciąż J E SZCZE ZN AC ZN A
część głównego terytorium Chin".

Bardzo prosimy Czytelników o po
równanie obydwu opinii ,,Timcs‘a", —
opinii, które dzieli jedynie 96 go
dzin.
Czy w ciągu tych 96 godzin rząd
Kuomintąngowski stał się silniejszy,
a rząd ludowy słabszy? Nie, wprost
przeciwnie! Czy interesy W. Bryta
nii, domagające się „rychłego uzna
nia" chińskiego rządu ludowego zmie
niły się w ciągu tych 96 godzin? Z
pewnością nie! Dlaczego więc 4 dni
wcześniej W. Brytania winna się by
ła „szybko zdecydować", a dziś „nie
powinna się śpieszyć"?
Odpowiedź łatwo znaleźć można.
A le nie w „Tim esie". I nie w Lon
dynie...
„Times" jest poważnym dzienni
kiem. I — jak twierdzi BBC — dzien
nikiem „niezależnym".
SŁAW .

Zjednoczenie Przemysłu Odlewniczego

celem

z a tru d n i n a ty c h m ia s t
2
4

TECHNIKÓW ELEKTRYKÓW
(znaj-ocmość księgoKSIĘGOWYCH
W YKW ALIFIKO W ANYCH
wotści przebitkowej)
6 TECHNIKÓW MECHANIKÓW z praktyką w przemyśle metalowym
3 M ASZYNISTK I W YK W ALIFIKO W A N E.
Pcdain.ia wraz z życiorysami i odpisami świadectw, prosimy kierować do
Wydziału Personalnego Zjednoczenia Przemysłu Odlewniczego,, Radom,
ul. Moniuszki 5, pokój Nr. 21.
K I46JP 0

Dziś uj jdedztełę i in dniach następnych
prze azdem z Krakoma zatrzymał się

p o s z u k u j e

w y k o n a n i a pl a nu i n w e s t y c y j n e g o

r z e m

i e ś l n i k ó w

n asiępiijących branż: m urarzp, stola
rzy, cieśli, zdunom, dekarzy i m alarzy.
Wynagrodzenie uedług statuę* umpipy zbiorowej z dnia 7 maja br.
i straipne po 200 zł. dziennie. Zgłaszać się do architek»a poujiatomego
u; Starostinie Oleckim.
b 705 0

W LUBLINIE, ul. BUCZKA 8

C Y 1 K

F R A N C E S C O

bliższe szczegóły

k t ó r y po po m r o c i e z z a g r a n i c y
cieszy się poinszechuie inielliin poujodzeuiem
afiszach.
1
1085*1

uj

Kazimierz Brandys

Troja-miastootwarte
CZĘŚĆ PIERW SZA
Pamiętnik

WYDZIAŁ POWIATOWY w Olecku

W RADOMIU, UL. MONIUSZKI 5

Juliana Szarleja

R ok 1936/37
Paryż 3 sierpnia, 1936.
T ^ Z IS IA J , po rocznej przerwie znowu otworzyłem swój dziennik, któ•*-^ry długo leżał zamknięty na dnie walizki. Był ze mną w kilkunastu
miastach Italii. Mały włóczęga w Perugii wzdychał niosąc#moje rzeczy
z dworca i przewracał oczami: — „Ciężko signore. Widać że pan jest
bogaty. — Chciałem mu powięęizieć: „Dźwigasz moje myśli, mały przy
jacielu, to one ci tak ciążą, że ocierasz pot“ .
Przez ten rok nie napisałem słowa. Odkładam £0 do moich piwnic,
niech tam się ustoi, wtedy umoczę w nim pióro. Teraz znowu Paryż.
Otrząsam pamięć z wodoku czarnych koszul, których tyle namno
żyło się we Florencji za osatnich dni mojego pobytu. Plecy faszystow
skiego mil'cjanta, który trzymał w pół chudą dziewczynę w czerwonej
sukience, zasłoniły mi w Uffiziach małą nieznaną Pietę. Te plecy,
przekreślone na skos skórzanym paskiem, odsuwam ręką poza brzeg
pamięci. W Rzymie prz-eszkadzał mi niepokój i zgiełk. Kilka dni przed
moim przyjazedm wykryto spisek na życie Mussoliniego, Aresztowania
ogarnęły pół miasta. W robotniczej dzielnicy nocą słychać było krzyk
kobiet którym zabierano mężów. „To kobiety nienasycone, signore“ —
powiedział mi portier hotelowy — „N ie wystarcza im suszenie błot
pontyjskich, chciałyby jeszcze mieć życie małżeńskie^. Wszystko to mam
jeszcze pod powieką niby kłujący pył. Mógłbym powtórzyć za żyjącym
jeszcze pisarzem słowa, które cisną mi się na usta: „Omyliłem się co do
stulecia, tak jak można omylić się w piętrze kamienicy. Cierpię w swo
je j epoce i wszystko co kocham pociąga mnie w miniony czas“ .
Od podobnych uczuć zawsze wyzwala mnie Paryż. W tym mieście
pięknieje każda pospolitość, a teraźniejszość jest trochę zmęczona i star
sza mż gdzie indziej, jak gdyby mgły Sekwany okrywały patyną ów
związek tkanin i ciał, kamienia i nieba, zbrodni miłości i głupoty. Mój
hotel znajduje się w wąskiej uliczce, biegnącej wśród białych okiennic.
Ich szpary zestawiają na ścianach czarne pręgi, wyciśnięte przez deszcz.
Kiedy mijają się tutaj piekarskie furgony, woźnice klną, a tłuste konie
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II klasy 57 Leterii

Po tym term inie kolektor ma praiuo nieodnoim ony los
sp rzed ać innem u nabyujcy.
K 51? M

ficerów, posiadających doświadcze
nie w terrorystycznej akcji policyj*
nej. Sprawa ta jest dokładnie na-*
świe tlona w planie „Operacji Ren ix“ , który nakłada na gen. Haide
ra obowiązek formowania małych
oddziałów, szkolonych specjalnie do
walk ulicznych oraz akcji przeciw*
ko robotnikom,
Dokument zawiera poza tym in-*
strukcję, że „Haider oraz inni doświad
czecii oficerowie" w7.ani zapoznać się
ze sposobem prowadzenia policyjnej
akcji terror37stycznej. i walki party
zanckiej na Malajach, w Indonezji i w
Indochinach.
Plany dotyczące użycia żołnierzy
niemieckich, przyodzianych w mun
dury amerykańskie, do walki prze*
ciwrko zachodnio - niemieckim robot
nikom, zostały opracowane przez
gen. Haidera „na podstawie doświad
czeń osiągniętych przez armię nie
miecką w7 analogicznych
sytua
cjach" — stwierdza dokument.
Zostały one zrewidowane przez ame
rykańskich dygnitarzy wojskowych,
podczas ostatnich manewrów w za*’
chodnich Niemczech, przy czym przy-*
jęto je „z minimalnymi poprąwkai mi".

I

O

Gimnastyka 7.35 Opowieść o Chopinię—
Czartkowsklego 8.35 Przerw a 13.35 H i
storia literatury polskiej 14 00 Przegląd
kulturalny 14.15 Suity symfoniczne 14.55
Muzyka francuską 15.30
Dia
dzieci
16.35 Muzyka rozrywkowa 17.00 Przy
sobocie po robocie 18.-00 Reportaż 1815
Muzyka ludowa 19.00 Skrzynka ogólna
19.15 Fragm . Finału Międzynarodowego
Konkursu Chopinowskiego 20.40 K o n 
cert Ork. Gerta 21.40 ,.Fryckowe cza
sy" — Gożdzikiewicza 22.15 Koncert z
Czechosłowacji 23.15 Muzyka taneczna
24.00 Ko-niec audycji.

W o je w ó d z k i U r z ą d
K u l t u r y F iz y c z n e j
UJ G2>S&&£i£?38O

poszukuje kandydatów:
ił

Inspektorów Kultury Fizycznej
na powiaty: Braniewo, Olsztyn
powiat,
Olsztyn miasto,
Pisz,
Reszel, Susz.
2) Kierowcy samochodowo go
3) Magazyniera
4) Referenta
Kwat. 5 Urz. Kult.
Fiz.

Bliższe dane do omówienia
na
miejscu Olsztyn,
ul. Artyleryjska
blok Nr. 8.
Ii U 49-0

Nieszczęśni, których los pchnął w poprzek drogi Gwidnna! Ten czło
zadzierają łby gryząc wędzidła w spienionych pyskach. Go rano sprze
dawca warzyw woła ochrypłym głosem pod oknem. Wtedy budzę się, wiek zawsze wzbudzał we runid podziw, nie tyle siłą swoich przekonań,
lecz dopiero po chwili odpędzam od siebie myśl, że ten ruchliwy czło ile ogromem pogardy, jaką czuje dla ludzi przekonań odmiennych. P o
wieczek sprzedaje ludziom moje własne przygody, bezwstydnie w ykrzy chodzi z świetnej rodziny kresowych póikrólewiąt — dziś tylko sześćset
włók z pałacem w okolicy Łucka — jednej z tych nielicznych, k tó re po
kując k-h nazwy. •
Zajmuję pokój, w którym mieszkałem rok temu. W szufladzie sto trafiły zachować charakter, obok najcieńszej kultury, w przeciwień
lika znalazłem wczoraj podartą kartkę z moim pismem — stara no stwie do innych, którym brak kultury pozwolił zachować charakter.
tatka o wojnie trojańskiej przetrwała tutaj niewiadomym cudem; od Spotkaliśmy się po raz pierwszy w 1922 r„ w warszawskim gimnazjum
łożyłem ją do szpargałów, które' wszędzie ze sobą wlokę. Dziś rano w y  Kulwiecia, gdzie ojciec przeniósł mnie z gimnazjum Kościuszki w P.
chodząc na miasto sposrzegłem ze zdziwieniem bilet przyczepiony do Gwidona otaczał urok wojny, był ochotnikiem w 1920, w ósmej klasie
moich drzwi. W pierwszej chwili chciałem go oderwać, sądząc, że należy nie właad jeszcze swobodnie lewym ramieniem. Po miesiącu zawarliśmy
do poprzedniego lokatora, ale — cóż za wzruszenie 7- przeczytałem na sojusz inteligencji z charakterem, trzymając we władzy całą klasę,
nim właśnie nazwisko Julian Szarlej. Był to gest madame Vialet, która złożoną z rasowych, krwistych drągali odciętych od swych włości przez
przechowała moją wizytówkę zostawioną na drzwiach w dniu wyjazdu. traktat Ryski. Z naszych okien posypały się ławki szkolne na plac Trzech
Podziękowałem jej za to: — Madame Vialet, jest pani wcieleniem czaru K rzyży w chwili, gdy przejeżdżał tamtędy Narutowicz w ów chmurny,
swej wielkiej ojczyzny. — Odparła, że w dniach Frontu Ludowego, cóż posępny dzień przysięgi; Pamiętam wrzask i tumult, brzęg rozbitych
szyb, czerwone karki, i ręce wyrywające futryny. Na parapet ładowano
prócz czaru pozostało jej ojczyźnie.
Podwórze mojego hotelu wygląda jak rynek w najmniejszym mia właśnie katedrę wśród ogólnego ryku: „Precz z zagranicznym masosteczku świata. Jest trochę zieleni, dwie ławeczki, bluszcz na żółtej ścia neml" Ogarnął mnie lekki niesmak, odwróciłem się plecami, szukając
nie pnie się niby kochanek do pelargonii w otwartym białym oknie, Gwidu Stal przy tablicy i spokojnie pisał kredą ładne wysokie litery:
pośrodku wygrzewa się
puszysty szpic madame Vialet, dużo tutaj „Niech żyje krajowe bydło!" Studia odbył w A n glii i wrócił stamtąd
przed moim wyjazdem z Polski ze sławą wschodzącej gwiazdy. Dwa
słońca.
Vv wysokim domu po drugiej stronie ulicy, na którą wychodzi moje ^.ata temu z resortu spraw zagranicznych przeszedł do kancelarii po
okno, znajduje się restauracja niskiej kategorii, skąd słychać do późna litycznej Prezydium Rady Ministrów 1 co jakiś czas w pismach ilustro
brzęk szkła. Piją tu szoferzy i kolorowe dziewczyny. Na trzecim piętrze wanych poznawano obok Premiera jego ciemną sylwetkę, parasol, bia
mieszka rodzina robotnicza. Ściśle nie jest to piętro, lecz duża mansarda. ły szalik i nieco obrzękłą twarz z gęstymi brwiami pod rondem kape
Nadchodzi wieczór. Gwiazdy otwierają się powoli nad kopułą Pan lusza Gwido Bielski! Ileż to razy pytałem go, czy nie wystarcza mu
teonu, jak oczy nieba zdumione pięknością tego miasta. Zostało mi jesz butelka „Pommarda", trochę nieba i trochę wzruszenia — czym ja żyję
cze pół butelki „Margaux", wypiję ją przed snem, powoli, małymi ły  od ląt i pragnę żyć zawsze, gardząc wszystkim innym. — W tym kra
terze chamstwa — mówiłem — musimy bronić naszej świadomości,
kami, patrząc ponad dachy ku wzgórzu świetej Genowefy.
my. — wiedzący wolni i bezinteresowni. — Odparł, że mnie rozumie:
20 sierpnia
pogarda jest naszą wspólną matką, lecz jego psychologia znajduje
Wczoraj przyszedł list od Gwidona Bielskiego z Warszawy, odkła- utwierdzenie w przeszkodach, nie w stajni. — Dopiero wtedy mogę
dający przyjazd do jesieni. „N ie dziw się, drogi" pisze Gwido „że tak spokojnie zasnąć — powiedział — gdy mam pewność, że stu tchórzli
długo daję na siebie czekać, ale praca w tym kraju rośnie w rękach wych głupców boi się moich myśli, a stu innych usiłuje je odgadnąć.
wraz z ludzką głupotą. Czasem po dziesięciu przemowach do głuchych Pozostaje dziesięciu, których myśli ja muszę zgadywać. Dzisiaj jest
w ciągu jednego dnia, po ocaleniu stu nici zerwanych przez cudzą bez
ich dziesięciu, jutro może być trzech, a za rok kto w ie czy moja świa
myślność i upór — czuję się pusty wewnątrz jak stary orzech. Wtedy
pogrążam się w Twoich „Szkicach Podróżnych", niby w ożywczej ką domość nie będzie ustrojem państwa. Wtedy, Julianie zaproszę cię na
pieli. Byłbyś tu nam terar potrzebny, Julianie, ze swoją inteligencją butelkę „Pommarda", trochę nieba i trochę wzruszenia. — Śmiałem
ą
ostrą jak brzytwa. A le szkoda jej, doprawdy szkoda jej na tę galaretę się. On także.
mózgów, którą wystarczy ubić zwykłym kuchennym tłuczkiem"*
CD. o. n.) !
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Dziecko-największym skarbem
głosi hasło »Tygodnia Zdrowia«

lis t y

z PARYŻA

KONIEC SZANTAŻU ATOMOWEGO

(Telefonem od własnego korespondenta API dla „Życia")
Paryż, w październiku.
Deklaracja prezydenta Trumana o
posiadaniu
broni . atomowej przez
Związek Radziecki wywarła wielkie
wrażenie w całej Europie zachodniej.
„Rewelacja'* Trumana kładzie osta
teczny kres mitowi o rzekomej „w yż
szości wojskowej" Stanów Zjednoczo
nych. Jest to straszliwy cios, którego
skutków całkowicie nie można jeszcze
określić, lecz który zrujnował resztki
autorytetu rządów marshallowskich.
Właśnie opierając się na szanta
żu atomowym rządy te próbowały
usprawiedliwić swą politykę ule
głości wobec Stanów Zjednoczonych
oraz udział w pakcie atlantyckim.
A tymczasem sam prezydent Truman zniweczył podstawy tej argu
mentacji.

atomowych, domagają się, by Anglia
stworzyła zapas bomb atomowych, a
nawet aby uczestniczyła w ich pro
dukcji.
Grupa 40 członków Labour Party
wypowiedziała się natomiast prze
ciwko temu planowi i domaga się, by
rząd brytyjski zaproponował spotka
nie radziecko-amerykańskie celem prze
prowadzenia zakazu broni atomowej.
Grupę tę popiera poważny odłam li
berałów, których punkt widzenia re
prezentowany jest przez „News Chro
nicie".
Tendencja powyższa wzmaga się z
dnia na dzień, czyniąc wiele kłopotów
rządowi Labour Party.
Rząd Labour Party na terenie
ONZ nadal kształtuje swą politykę
zgodnie z poleceniami Waszyngto
nu, ale trudno jest mu na terenie
wewnętrznym zwalczyć potężny od
łam opinii publicznej.

imperialistyczną polityką, która wy
stawia narody na groźbę katastrofy.
Dzienniki, które rozwijały dotąd te
mat szantażu atomowego, z dnia na
dzień odwróciły o 180 st. własną ar
gumentację. Na całych stronicach do
wodzą one obecnie, że bomba atomo
wa nie jest bronią decydującą.

w ogromnej większości jest dziś uzbro
jona przeciw tym manewrom. Poj
muje ona doskonale, że usiłowano ją
oszukać przy pomocy sloganów o
„przewadze" amerykańskiej i szanta
żem bomby atomowej.
Opinia publiczna posiada obecnie
jaskrawe potwierdzenie polityki po
kojowej
Związku
Radzieckiego,
Dlaczego Truman ujawnił V
gdyż przekonała się, że propozycja
Wiadomość o posiadaniu broni ato
rządu radzieckiego zniszczenia bro
mowej przez Związek Radziecki zmu
ni atomowej nie była symptomem
siła podżegaczy wojennych do dalsze
słabości lub strachu.
go demaskowania się. W ostatnim
okresie padło wiele oświadczeń bar Nadzieja we wniosku radzieckim
dzo znamiennych pod tym względem.
Dlatego opinia światowa widzi swo
Przedstawiciel
francuskiego sztabu je nadzieje nie w wzmocnieniu paktu
generalnego w ONZ gen. Billole opu
atlantyckiego, nie w wyścigu zbro
blikował w półoficjalnej agencji „Le
jeń i nie w sojuszu z Niemcami za
Monde" wywiad, w którym wykazał, chodnimi, które zapewniłyby godnym
że — jego zdaniem — jedynym roz
następcom Hitlera hegemonię w Euro
wiązaniem obecnej sytuacji jest zrea pie zachodniej — lecz w zwycięstwie
lizowanie „Unii Europejskiej" w cią radzieckiego punktu widzenia co do
gu 3 miesięcy, a „Unii Atlantyckiej" zakazu broni atomowej oraz co do
w ciągu roku.
zbrojeń.
Tutaj właśnie z całą wyrazisto
Ludy świata pojmują również, że
ścią uwidacznia się jedna z przyczyn,
zwycięstwo to zależy w znacznym
która skłoniła prezydenta Trumana
stopniu od ich własnej akcji, świad
do wyjaśnienia rzekomej „tajemnicy*-.
czą o tym olbrzymie sukcesy kam
Obecnie, gdy pakt atlantycki po
panii pokojowej oraz potężnych ma
stał już retyfikowany, jego inicja
nifestacji w dniu 2 października.
torzy pragną, by podległe im kraje
Victor Leduc.
uczyniły krok dalej. Twierdzą oni,

Tegoroczny Tydzień Zdrowia, urzą
W każdej wyprawie bierze udział
dzony przez PCK, upływa pod hasłem
podżegacz
3 lekarzy specjalistów, 2 pielęgniarki Churchill dziecka i matki." We wszystkich war oraz studenci wyższych lat medycyny.
W Anglii wyłoniły się dwie prze
szawskich zakładach pracy absolwen Po zakończeniu Tygodnia Zdrowia,
ciwstawne tendencje, chociaż dotych 0 180 stopni
ci i studenci V roku medycyny w y 
ekipy lekarskie nie zaprzestaną sama
głaszają prelekcje na tematy higieny rytańskiej akcji, lecz już do końca br. czas w dziedzinie poglądów na polity
Nie można już dłużej ukrywać fak
wychowania niemowląt i dzieci oraz wyjeżdżać będą do wiosek woj. w ar kę zagraniczną panowała jedność. tu, że narody zachodnie wciągnięte
Konserwatyści
z
Churchillem
na
cze
przez swe rządy do koalicji wojskowej
0 wpływie alkoholizmu i chorób w e szawskiego. Zdjęcie przedstawia prof.
le, wyciągając z deklaracji Truma pod przewodem Stanów Zjednoczonych
nerycznych na potomstwo. Do końca
na z dnia 23 września wniosek, że związały się bez żadnych gwarancji
Tygodnia Zdrowia, tzn. do 9 bm., w y 
głoszonych będzie 60 tego rodzaju
prelekcji.
że pakt atlantycki już nie wystar
Do końca br. warszawskie fabryki
cza.
1 zakłady pracy często odwiedzać będą
D o 15 p aźd ziern ik a
prelegenci.
Obecnie trzeba zniweczyć resztki
suwerenności narodowej i poddać
„Kursy dobrych matek" w porozu
się ze związanymi rękami i nogami
mieniu z Ligą Kobiet również będą
pod panowanie amerykańskie!
kontynuowane do końca br.
od wzbogacenia
Trzeba podkreślić różnicę między
Nie zapomniano również o chorych
Dekret z dn;a 27 lipca 1949 r. wpro
państwami
europejskimi,
by
umożli
dzieciach. Co dzień od godziny 10 do
wić jeszcze ściślejszą „koordynację",, wadzał podatek od wzbogacenia.
12 w lokalu PCK na Pięknej i na
Osoby, na których ciąży ten obo
tzn. pełne i całkowite podporządko
W oli najlepsi specjaliści chorób dzie
wiązek powinny zgodnie z postano
wanie się Waszyngtonowi.
cięcych profesorowie i docenci U. W.
wieniami tego dekretu, złożyć w ter
wobec niego obojętne — w nierównej
udzielają bezpłatnie porad.. Również
Sojusz
de
Gaulle
—
hitlerowcy
minie do 15 października rb., zezna
walce
uległ,
staczał
się
coraz
niżej,
bezpłatnie, na zlecenie lekarza, dzieci
Inny równie „doniosły" wniosek z nia we właściwym Urzędze Skarbo
otrzymają witaminy i lekarstwa. Na
6 października zostały ogłoszone w y i konkursów. Cyf ry te dowodzą, że pia by wreszcie zostać grajkiem w podej wiadomości o bombie atomowej wy wym.
zwiska wybitnych specjalistów przy niki drugiego etapu konkursu Chopi nistyka polska, mimo pięcioletniej rzanym nocnym lokalu.
ciągają wiele matek.
Rzucone u nas hasło — „Nie będzie ciągnął gen. de Gaulle w czasie swe
nowskiego. Generalny komisarz kon przerwy okupacyjnej, gdy nie można
Począwszy od pierwszego dnia T y kursu prof. Witold Rudziński, odczy było nawet myśleć o racjonalnym więcej ^nieszczęśliwych Janków mu go przemówienia w Bordeaux. Przy
godnia Zdrowia, 28 ambulansów zao tał przed zebranymi członkami jury i szkoleniu muzycznym młodzieży, m i zykantów" — każde utalentowane wódca RPF wyłożył swym słucha
patrzonych doskonale w leki, w yjeż uczestnikami konkursu listę 18 mło- mo zniszczeń i strat zarówno wśród dziecko ma prawo do rozwijania swo czom, że Francja może znaleźć ratu
dża codziennie do wiosek woj. war 1dych artystów, którzy zostali dopusz pedagogów jak i wśród młodzieży, jego talentu. Możemy to hasło uzupeł nek tylko w przymierzu z „Niemcami
zachodnimi". Przy tej okazji gen. de
szawskiego. 7 ambulansów wyjechało czeni do ostatecznych rozgrywek. Po znajduje się na progu wielkiego roz nić i rozszerzyć: „nie będzie u nas
| na cały tydzień, by nieść ulgę w cier- rządek nazwisk na liście nie odpowia kwitu. Tradycje Paderewskich, Śli także Orfeuszów w niewoli". Każdy Gaulle rozpływał się w pochwałach
dla „dynamizmu i zmysłu dyscypliny"
r pienia ch
mieszkańcom najbardziej da ogólnej klasyfikacji — ta utrzy wińskich, Michałowskich
znajdują artysta może liczyć na opiekę ze stro „dobrych" Niemców.
n
y
.
społeczeństwa.
Umożliwienie
arty
odległych powiatów. 5 ambulansów mywana jest w ścisłej tajemnicy — godnych następców ,
Francuski minister spraw zagranicz
ście spokojnej pracy, bez potrzeby sta
dentystycznych troszczy się o uzębie lecz zależy od kolejności występów
nych wypowiedział się mniej więcej
Zakończenie
konkursu
nastąpi
w
łej troski o utrzymanie, to nie tylko
nie ludności wiejskiej.
w etapie drugim.
w tym samym duchu. Deklaracje tego
Spośród 41 uczestników drugiego dniu 17 października, w setną roczni obowiązek społeczeństwa wobec arty rodzaju ciągle się mnożą. Cała reak
etapu konkursu dopuszczono do trze cę śmierci Chopina. Tego dnia dowie sty, lecz także jedyna droga do roz cja międzynarodowa stawia teraz na
ciego aż 18. Jest to odsetek bardzo my się, kto został zwycięzcą konkur woju sztuki narodowej. Wyniki kon reakcję Niemiec zachodnich, upatru
Akademie i uroczystości
wysoki, dowodzący raz jeszcze, że prze su, a także — jak w zmaganiach m ię kursu Chopinowskiego są tego najlep jąc w niej jedyną deskę ratunku.
(A. H.)
ciętny poziom wykonawców był w y  dzynarodowych wypadli nasi młodzi szym dowodem.
Lecz jednocześnie opinia publiczna
artyści. Dotychczasowe wyniki poz
równany.
walają
przypuszczać,
że
nie
ominą
ich
W piątą rocznicę powstania Milicji
wysokie i zaszczytne nagrody.
Obywatelskiej przypadającą na dzień Wszyscy pianiści radzieccy
7 b.m. odbyły się w wielu miejscowo
Do trzeciego etapu zostali dopusz Nie będzie Orfeuszów w niewoli
ściach uroczystości Święta M.O.
czeni wszyscy przedstawiciele ZSRR.
Gdy mówi się. o polityce kultural
W Krakowie w czasie akademii od Wiedzieliśmy od dawna, że pianistyka
(Obsługa własna)
czytany został rozkaz o awansowaniu radziecka zajmuje przodujące miejsce nej naszego kraju, gdy pisze się w
WSZĘDZIE W ALC ZĄ Z PIJA Ń 
z okazji Święta M ilicji za wzorową w świecie — radzieccy pianiści byli naszej prasie o możliwościach rozwo
ność pcdnon się o 200 proc, przy jed
STWEM
i sumienną służbę 160 milicjantów.
zwycięzcami pierwszego i trzeciego jowych, które w naszym ustroju ma
noczesnym czterokrotnym zmniejszekażdy
talent,
cytuję
się
zazwyczaj
no
• ŁÓDŹ. — Na plenarnym posiedze ndu liczby obsługi,
W sali Filharmonii Śląskiej w Ka konkursów Chopinowskich — wiemy,
welę Henryka Sienkiewicza „Janko
niu Miejskiego Społecznego Komitetu
towicach na akademie przybyły m. in. jaką czcią i kultem otaczana jest w
PIERWSZA
muzykant/*.
Jest
to
opowieść
o
zmar
do Walki z Alkoholizmem w Łodzi
delegacje przodowników pracy z ko Związku Radzieckim pamięć Chopina.
APTEKA SPÓŁDZIELCZA
nowanym geniuszu,'o chłopskim dziec postanowiono utworzyć we wszystkich
Dopuszczenie
wszystkich
pianistów
palń, hut i fabryk śląskich. Z okazji
ku, które zostało zakatcwane na
CZĘSTOCHOWA. Spółdzielnia Farświęta milicjanci wojew. śląskiego radzieckich do rozgrywek ostatecz śmierć za to, że dotknęło skrzypiec. zakładach pracy lokalne komitety do
mac, „Unlteąs" uruchomiła c$tat;n:o W iwmach Festiwdilu Filmów Radzieotrzymali nagrody pieniężne na łącz nych nie jest dla nikogo niespo W ustroju kapitalistycznym dziecku zwalczania tej plagi społecznej.
okboh tui ekranach kin polskich będzianką.
Podobną uchwałę ma powziąć rów w Częstochowie pierwszą w Polsce dzbeimy mięli możność oglądania, filmu
ną sumę 7.300 tys. zł.
chłopskiemu nie wolno było rozwijać nież wojewódzki komitet.
aptekę
spółdzielczą.
Projektowane
jest
o
życiu I. Pawiowa. W roli Barbary,
Niewiele
dotychczas
wiedzieliśmy
Podobne akademie odbyły się w
swojego talentu.
utworzenie podobnych placówek na towarzyszki życia i pracy wielkiego
Gdańsku, Olsztynie, Kielcach, Rzeszo o życiu artystycznym takich krajów,
fizjologa:,
wystąpi
świetna
aktorka
KLU
B
RACJONALIZATORÓW
terenie powiatu,
Nie wiem, dlaczego przy tych oka
jak Brazylia i Meksyk. Wyniki osią
Nitm AUscwa (na zdjęciu).
wie, Lublinie 1 innych miastach.
gnięte na konkursie dowodzą, że kul zjach nie wspomina się o „Echach mu
ŁÓDŹ ma już drugi klub racjona
tura muzyczna tych Skrajów jest boga zycznych" innego wielkiego pisarza— lizatorów i wynalazców. Powstał on
W
9 f l i i
Gwarantowane uniwersalne
Bolesława Prusa. W noweli „Orfeusz przy zakładach wytwórczych trans
ta i warta bliższego poznania.
w niewoli" opowiada Prus o „szczęśli formatorów ii urządzeń technicznych
P o ls k a -u progu rozkwitu
wym " artyście — o utalentowanym przy ul. Kopernika 56-28. Na p erw-.
Wreszcie — ekipa polska. Z 11 u- muzyku, który zdobył wykształcenie, szym zebrań u racjonalizatorów, racjo
znak fabryczny » K O G Ę J T «
id torebkach
g|
czestników konkursu dopuszczono do ukończył konserwatorium. Los jego nal’zator Wilczek omówił swój w y
do domowego faibowania wszelkich tkanin
£
trzeciego etapu aż 8, a więc 78 proc. nie był o wiele lepszy od losu Janka nalazek, polegający na wprowadzeniu
Tak wysokiego wyniku nie osiągnęła muzykanta. Społeczeństwo nie pomo produkcji taśmowej
w
montowni
Wytwórnia
Chemiczna
»STAB
I
L
«
Łódź,
Piotrkowska
nr
3
9
*
Polska w żadnym z dotychczasowych gło mu rozwinąć talentu, pozostało transformatorów:, dzięki czemu wydaj

cw rria.uł£Kcr p ? ^ y w u »i.y ^ ^

składanie zeznań podatkowych
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„Stabil" BARWNIKI

Czy nabyłeś już

C E G IE ŁK Ę

na Pomnik Wdzięczności

Oddając do druku redakcji ..Życa
Warszawy" książkę pt. „Troja —
miasto otwarte", chciałbym parę rze
czy wyjaśnić, jako autor tej p ow eści.
,,Troja — miasto otwarte" jest trze
cią z rzędu książką należącą do cy
klu „Między wojnami". Tytułu „M ię
dzy wojnami" nie trzeba rozum;eć
dosłownie. Przygody moich bohate
rów dzieją się n e tylko w dwudzie
stoleciu 1918 — 1939,. lecz wykracza
ją daleko poza nie. , Samson", pierw
sza powieść cyklu, kończy się w r.
1943; ,,Antygona", druga z rzędu, do
ciera swym epilog em do roku 1945;
akcja „T roi" rongrywa się w latach
1936—39 i w reku 1947. ..Między w oj
nami" znaczy w ęc: od pierwszej wiel
kiej wojny 1914— 1918, której sięga
pamięć moich bohaterów, po szereg
ludowych wojen wyzwoleńczych, roz
poczętych w r. 1936 na ziemi hiszpań
skiej. Wcjen, które poprzez drugą
wielką zawieruchę lat 1939—45 trwa
ją nadal: mam na myśli wojny o
wyzwolenie Grecji, Indochin i Chin.
Losy człowieka od 35 lat teczą się
w rzadko przerywanym huku dział.
Dlatego tak nazwałem swój cykl.
Tytuł „Między wojnami" można
zatem rozunree: między pierwszą
a octatnią wojną naszego życia.
Cykl ten nie składa się z tomów,
śc;śle powiązanych ze sobą akcją i
Dcstacinpii, lecz z kilku odrębnych

powieści o związkach dość luźnych:
ząledw'e parę postaci powtórzonych
i niewiele wspólnych zdarzeń. Dlate
go też można czytać „Troję — miasto
otwarte" niezależn;e cd „Samsona" i
„Antygony". Jeśli się natomiast znaj
dzie ciekawy czytelnik, który by ze
chciał przeczytać poprzednie powie
ści cyklu, to nie napotka trudności:
obydw e są już wydane...

Dlaczego więc wspólna nazwa?

bie — dlatego
pozostały szkicowe.
Pisałem o wielkim m ’eście, pełnym
różnorodnycłi wydarzeń i spraw; usiłowałem zachować ich ruch, krąże
nie i zmienność.
Odwiecznym zadaniem pisarza jest
jednak przedstawianie losów czło
wieka, opisywanie „ego życia, uczuć
i myśli. Zwłaszcza po doświadcze
niach
ostatniej wojny, kiedy z
człowiekiem postępowano okrutnie,
obowiązek ten stanął przed każdym
pisarzem ze spotęgowaną surowo
ścią.
Miliony prostych ludzi oczekiwały
od niego odpowiedzi na pytania, któ
re postawił przed nimi ubiegły cza9.
Tych pytań było wdele. Dotyczyły
przyczyn wojny i jej okrucieństwa;
żądały
wyjaśnień na temat natury
ludzkiej i celowości istnienia; doma
gały się ukazania
sensu i nadziei,
wytłumaczenia przeszłości i wytycze
nia drogi w przyszłość. Podobne py
tania nurtowały wszystkich. Praca
pisarska była i jest szukaniem na
nie odpowiedzi.

święcili męczeństwu Żydów. Odpo
wiadałem wówczas, że jest to dla
mnie zrozum ałe. Naturalnym odru
chem pisarza jest współczucie na w i
dok cierpienia i krzywdy ludzkiej.
Cierp.enie i krzywda były powszech
ne w tych latach, a najsrożej dotknę
ły naród żydowski.
Pierwszy raz w dziejach świata
omal nie wyniszczono całego naro
du; pierwszy r£z cały naród oficjal
nie skazano na śmierć, pierwszy
raz śmierć ludzką przetwarzano na
przedmioty użytku dla żywych.
Działo się to na ziemiach polskich
i dlatego polscy pisarze nie mogli
tego przemilczeć.
Jakub Gold jest młodym chłopcem
p-dobnym z natury do swoich szkol
nych kolegów. Od swych rówieśni
ków różni się tylko twarzą: jest czar
ny i śniady, ma kręccne włosy. W
jego dziejach u:(iłowałem przedsta
wić proces stopniowego zab:jan'a
człowieka nienawiścią. Kiedy pisa
łem tę książkę, jej sens był dla mnie
prosty: ustrój, oparty na przemocy i
i wyzysku* produkuje nienawdść, któ
ra zamien;a człowieka w szczute zwie
rzę. Wznosząc przegrodę między nim
a społeczeństwem, skazuje go na sa
motność, odbiera mu nadzieję, po
pycha do złego.
I tylko w walce o lepszy świat, w
solidarnej walce ze wszystkimi
krzywdzonymi — człowiek znajdu
je swą godność i ratunek.
Tak się też staje z Jakubem. W
, Samsonie" usiłowałem n:e tylko opisać cierpienie, lecz także wskazać
z niego wyjście; w Jakubie Goldzie
przedstawić, rrne tylko
Żyda, lecz
wszystkich ludzi obranych przez sy
stem za przedmiot nenawiści. W
mojej intencji mogłaby to być po
wieść o chłopcu murzyńskim w truma
newskiej
Ameryce, równie dobrze,
jak o żydowskim w przedwrześnic*
wej Polsce.

Jako czytelnik „Życia Warszawy" Dzieje kilku ludzi
zwracam się w tym miejscu z pyta
W cyklu „M:ędzy wojnami" który
niem do siebie — autora książki: rozpocząłem pisać wiosną 1947 r.,
dlaczego w ięc kilka powieści, nie m a chc:ałem przedstawić dzieje kilku lu
jących ze sobą nie na pozór w spólne dzi i wyprowadzić je od ich począt
go, zostało objętych ^wspólną nazAvą? ku, poprzez załamania i przeszkody,
Powieści z cyklu „Między wojna aż do ostatniego rozstrzygnięcia. Każ
mi" wiąże ze sobą wspólny okres cza da książka z osobna miała opisać losy
su i wspólny krąg zagadnień. O tych jednego bohatera; każda z nich miała
zagadnieniach z kolei parę slow.
zarysować
najistotniejszy konflikt
Z pomysłem szeregu
powieści o jego życia. Wszystkie jednak miały
ludzoch i wojnach nosłem się już pos adać
wspólne założenie: że lu
dawno. Wkrótce po napisaniu „Mia-I dzie nie są źli — bezwzględnie zły
sta niepokonanego" zrozumiałem, ż e 1 jest tylko ustrój oparty na nienawi
książka ta operuje płytką sondą ob ści i wyzysku.
serwacji i dając wiele zdarzeń zano
Pierwszy z bohaterów cyklu, głów
towanych na gorąco — pozwala im na postać „Samsona", Jakub Gold,
g ę zbyt łatwo przesuwać. Był to na był młodym chłopcem żydowskim od
turalny skutek reportażowości ^Mia trąconym przez społeczeństwo.
sta n epokonanego": ludzie zostali w
Kiedy
czytałem fragmenty
tej
tej książce podbarwieni zaledwie na książki na wieczorach autorskich,
tyle, aby uzyskać wiarygodność; w y niektórzy czytelnicy pytali mnie, dla Zahipnotyzowany przez pieniądz
padki i sytuacje musiały się tam czego jej bohaterem jest Żyd i czemu
Inny sposób niszczenia człowieczeń
mneżyć i następować szybko po so pisarze po wojnie tyle utworów po s>t,wa spróbowałem odtworzyć w życiu

Ksawerego Szarleja, bohatera „Anty wiam. Jeżeli istotnie tak s:ę stało, to
gony". Ustrój kapitalistyczny obok widzę w tym jedynie niezamierzony
n enawiści ‘produkuje pieniądz. P ie skutek mego założenia: że ludzie nie
niądz, podobnie jak nienawiść, po są źli z natury i że ich zło jest w y
trafi hypnotyziować ludzi opętanych tworem niespraw:edliwego. porządku
przez system. W systemie tym różni świata.
ca m rędzy zarobkiem a przestęp
stwem jest według
mnie pozorna Anj anioł - ani diabeł
Podział, który w nim przebiega mię
Niektóre postaci cyklu są połączo
dzy bogaczem a złoczyńcą — wydaje ne węzłami pokrewieństwa. Starszy
mi się umowny. Moim zamiarem w syn Ksawerego Szarleja, Jul an, prze
„Antygonie" było przedstawienie gięt bywa w Paryżu. Tam spędza lata
kości tego podziału.
przedwojenne i pierwsze lata po w oj
Dlatego wybrałem na je j bohate nie. Innych bohaterów wiąże między
ra człowieka żyjącego na pograni sobą przyjaźń. Tak na przykład' Wa
czu posiadania i przestępstwa, bo cek Fankrat jest przyjacielem Ja
gactwa i zbrodni.
kuba Golda. Ci dwaj ludzie: Jul:an
Starałem się w tej książce przepro Szóriej, młody intelektualista i lite
wadź ć tezę, że przedwojenny świat rat ,oraz Wacław Fankrat, działacz
podsuwał człow ekowi niemal od komunistyczny,
będą
bohaterami
urodzenia okazje do przestępstw. Są trzeciej powieści cyklu, którą odda
to albo przestępstwa usankcjonowane łem do druku redakcji „Życia War
przez ustrój — wówczas ten, który szawy".
je popełnia, zdobywa podziw i szacu
Czytelnik rychło się domyśli, że
nek; aibo sprzeczne z pisanym ko stanow ą oni posiaci przeciwstawne,
deksem — wtedy ich sprawca zostaje choć żaden z nich nie miał być w
skazany za niezręczność. Do p‘erw- moich, oczach ani aniołem ani dia
szych należy lokaut kapitalistyczny, błem. Byłoby to sprzeczne zi moim
do drugich — podpalenie własnej fa założeniem, w myśl którego n e ma
bryki w celu uzyskania premii ase na świecie diabłów ani an ołów, ist
kuracyjnej. Do pierwszych — wyzy nieją tylko wsteczne i postępowe usk 'wanie robotników, do drugich — kłady rzeczywistości, wsteczne i po
lichwa. Do pierwszych — oszustwo stępowo systemy myślenia, od któ
polityczne, do drugich — sfałszowa rych ludzkie losy są zależne.
nie podpisu. W ustroju kapitalistycz
„Trcja — miasto otwarte", jak 1
nym jest,
według mnie, czystym
poprzednie części cyk.u „Między
przypadkiem, czy człowek stanie się
wojnami", ma na celu przedstawić
przestępcą
pierwszego czy drugiego
nie ludni ukształ c wanych przez
rodzaju. Zależy to od jego wychowawspółczesny im świat.
n‘a lub skłonności, dobrego lub złe
Jedni i drudzy ulegają różnym,
go trafu. Oczywiście, jeśli nie chce się przeciwnym rob e siłom, jakie w tym
stać po pro9tu uczciwym człowie śwtieee działają, jedni i drudzy 0 róż
kiem.
ne rzeczy walczą. I życ e tych ludzi
Nie wiem, czy mi się udało poka układa się odmiennie, ;akby obraca
zać w życiu Ksawerego Szsrleja, w jąc się w kręgu przeciwstawnych
burzliwym życiu hochsztaplera,, afe planet.
rzysty i ko^boracjomsty — wszy
$tar?łem się w tej książce,, podob
stkie dole i n edole człowieka znę n e jak w poprzednich, iozważać
conego przez pieniądz i szukającego sprawy człowieka z dobrą wiarą i odoń wszelk ch możliwych dróg. K iy- b ektywuzmem, oraz unikać ostatecz
tycy zarzucali mi, że zbyt cep-lo po- nych wyroków w stosunku do jej
traklowałem tę podejrzaną portać i bohaterów.
Pozostawiam je czytel
że ją między wierszami usprawiedli ni :cwi.
Kazimierz Br andys.

ŻYCIE

Str. 4

Skutki

Ufni we własnes
i
ł
y

MŁODA „DZIEWIĄTKA”
Łódź, we wrześniu
Rozpoczęła się to jeszcze w maju
bi\, 25 brygad młodzieżowych z PZPB
Nr 9 rzuciło żądanie:
„Chcemy, aby wydzielono jedną
przędzalnię z zespołu fabryk PZPB
Nr 9 i ęckiaao ją młodzieży. Aby
obsadzono av tej przędzalni wszy
stkie s ancwhka mlodzhżą".
Frzez 5 m esięcy ciągle mówiło się
o tej ,,młodocianej dziewiątce4*. Było
dużo konferencji, zebrań. Zużyto w 'e
le atramentu
i papieru. Niektóre
, czynniki miarodajne*4 gcrąco popie
rały inicjatywę
młodzieży. Inne —,
często oponowały.
A tymczasem w przyszłej „młodej"
fabryce wrzała usilna praca. Bo mło
dzież nie ustępowała.
— Muzimy mieć młodzieżową fa
brykę.
ZWYCIĘSTWO
W oczekiwaniu na ostateczną decy
zję .,m arcdajnych c z y n n i k ó w m ł o 
dzież z ,/dziewiątki** prowadziła dłu
gie rozmowy ze swymi młodociany
mi kolegami z innych zakładów włó
kienniczych <w Łodzi. Coraz częściej
młody tkacz zajmował w „dzewiątce“ miejsce dorosłego kolegi, a ten
ostatni przenosił się do zakładu pra
cy, znajdującego się w pobliżu mej sca jego zamieszkania.

na Fundusz Stypendialny

im. Fr. Chopina
W dniach od 10 do 18 b. m. odbę
dzie się Tydzień Zbiórki na Fundusz
Stypendialny im. Fryderyka Chopina,
mający na celu umożliwienie studiów
muzycznych najzdolniejszej, niezamoż
nej młodzieży ze sfer robotniczych,
chłopskich i inteligencji pracującej.
Fundusz ten stanie się żywym pomni
kiem, zbudowanym przez społeczeń
stwo polskie wielkiemu Twórcy.
Zbiórką urządza Tow. Burs i Sty
pendiów pod protektoratem Marszałka
Sejmu Wł. Kowalskiego, Ministra Kul
tury i Sztuki St. Dybowskiego, Mini
stra Oświaty dr. St. Skrzeszewskiego,
przewodniczącego Centr. Rady Zw.
Zaw. Al. Zawadzkiego i przew. zarz
główn. Związku Samopomocy Chłop
skiej, dr. Stefana Ignara.
Tow. Burs i Stypendiów R. P. wzy
wa wszystkie instytucje, stowarzysze
nia artystyczne i naukowe o poparcie
akcji pomocy młodym talentom przoZ
zapisywanie się ftjf^członków Towarzy
stwa, deklarowanie wpłat i udziałów
fundatorskich.
(wr)

(Od naszego specjalnego wysłannika)
31 proc. młodzieży pracowało już w
przyszłej „młodocianej
dziewiątce**,
gdy 21 września br. zapadła wreszcie
na zebraniu dorosłych ostateczna uchwała:
Za kład Nr 2 zostanie przekształ
eony na przędzalnię
młodzieżową
powoli, drogą przenoszenia star
szych pracowników z zakładu Nr 2
do innych fabryk, drogą szkolenia
młodzieży*4.
Młodzież odetchnęła z ulgą. Ode
tchnęli i ci dorośli — z naczelnym dy
rektorem PZFB Nr 9 ^Stefanem Chrap
kitfwiezem na czele — którzy od po
czątku popierali inicjatywę młodzieży.
W pierwszym etapie walki o mło
docianą fabrykę, zwyciężyła młodzież.
20-LETNI MAJSTER
Przewodniczący
sekcji młodzieżo
wej przy Zw. Zaw. Adam Fronczak
jest pełen optymizmu.
— Długo nie potrwa, a w naszej fa
bryce pracować będzie wyłącznie mło
dzież — mówi.
Siedzimy w niewielkim pokoju K o
rni -tu Partyjnego
w
oddziale II.
Fro czak, Alfred Rajski, przew. ZMP
Zariądu Fabrycznego i referent mło
dzieżowy Zbigniew Jóźiwlcki. Młodzi
ludzie opow adają z entuzjazmem o
dotychczasowych swoich
osiągnię
ciach, o planach na przyszłość.

Przyjemnie jest pracować wśród
swoich rówieśników. Łatwiej znosić
wszystkie n:edomagania. Np. brak
umywalni, szafy, ciasnotę w świetli
cy.
— Szatnia i umywalnia zbudowane
zostaną jeszcze w roku bieżącym —
przerywa Fronczak. — A co do świe
tlicy...
ZMIERZCH „KOMETY"
Podczas mojej pierwszej bytności
w’ PZPB Nr 9, tj. w maju br., skar
żono się na brak świetlicy fabrycz
nej. Opowiadano o „Komecie", dużej
restauracji z ogrodem, oddalonej o 33
m od fabryki na rogu ul. Łąkowej
i Kopernika,
nadającej się właśnie
na świetlicę.
Długo trwała „walka" dyr. Chrupkie
wieża, byłego robotnika o tę świe
tlicę. „Walka" zakończyła się poraż
ką „Komety".
PZPB Nr 9 zdobyły
świetlicę.
M rejsce bufetu i stolików zajął for
tepian ,stół ping-pongowy, szachy itd.
Jest biblioteka, odbywają się tu lek
cje śpiewu, muzyki, wieczorki tane

Fabryka nosić będzie miąno „Za
kłady Młodzieżowe im, Hanki Sawie
klej**. Maluje sdę już ten napis i du
ży znak ZMP, widoczny z ulicy.
Młodzież pracuje dobrze. Nawet
bardzo dobrze. Najlepszym tego do
wodom jest, że otrzymała w Kpcu br.
sztandar
przechodni ZMP, że plan
mie ięczny wykonuje się przeciętnie
iw 103 proc., źc przekraczać zaczęła
plan miesięczny jakościowy, choc aż
maszyny ma na ogół gorsze, niż w cen
trałd, że nawet ich dorośli koledzy,
odnoszący się często nieprzyjaźnie do
młodych, przyznają, że młodzieżowa
organizacja pracy jest bez zarzutu.
Naszą rczmowę przerywa wejście
drobnego, szczupłego chłopca.
— Zygmunt Baranowski — przed
stawia s’ę.
Ma lat 20. Jest pierwszym młodzie
żowym ma>trem w przędzalni i ma
„pod sobą44 60 robotników.
Cieszy
sdę dużym autorytetem wśród kole
gów. Chwalą go nawet dorośli maj
strowie.
W październiku br. pójdzie do woj
ska. Ale po skończeniu służby w oj
skowej powróci
da
,,młodz eżowej
dziewiątki**. I jest pewny, że do tej
pory zakład Nr 2 będzie w 100 proc.
już „młody".

KRO N IKA S ĄDOW A
urlop ich się skończył 1 będą musiały
zarabiać na owies.

Urlop 2 wyścigowców

Za 249 żarówek do wlezienia

skończył się
2 konie wyścigowe Gaitimed i Narol
sa od dłuższego czasu przedmiotem roz
prawy w Wydziale Cywilnym Sądu Okrę
gowego i Apelacyjnego w Watrssoawie.
Właściciel stajni Ikar sprzedał konie
z warunkiem, że biegać będą pod jego
firmą do 1 czerwca br. Nowonabywca po
tym terminie zażądał zwrotu kom, wzglę
dnie zwrotu zapłaconej sumy.

Magazynier Państwowego Zakładu W y
twórni Lamp Elektrycznych w Warsza
wie, A. Młodziankowski, przy nadawaniu
5 skrzynek z towarem do Lublina, jedną
skrzynkę wycofał pod pozorem złego opa
kowania a następnie przewiózł ją do mie
szkania swej znajomej, Krystyny Sdkora.
W paczce znajdowało się 249 sztuk żaró
wek, które Młodziankowski i Sikora chcie
li sprzedać na wolnym rynku. Sprawa
wydała się natychmiast i żarówki wró
ciły do fabryki.
Na rozprawie w Sądzie Okręgowym w
Warszawie Młodziankowski tłumaczył się.

ISąd Okręgowy w Warszawie postanowił
przekazać spornych koni pod opiekę ku
ratora Towarzystwa Wyścigowego.
Sąd o L w raAt°ry“
Apelacyjny wyrok Sądu Okręgowego za C »
twierdził. Na tych sporach zyskały jedy Ł a
S i^ c .
nie Ganiimed i (Narol, które przez 4 mie
siące nie biegały w wyścigach. Obecnie

na 2 lata wicza paserstwo, na 1

15 tys. ton jabłek w przechowalniach
Zdolność produkcyjna istniejących za
kładów przetworów owocowych jest
ograniczona. Zakłady dysponują prze
starzałymi maszynami i pomimo pracy na trzy zmiany, nic poUafiły wehło
nąć całego surowca.
Obecny
zapas
wyprodukowanej
marmolady może wystarczyć na 1,5
roku. Spożycie marmolady chociaż
wzresło ostatnio poważnie (przeciętnie
Centrala sprzedaje ok. 1000 ton m ie
sięcznie) jest jeszcze niewielkie. Jest
cna zbyt droga dla klienta wiejskiego.
CSO pragnąc udostępnić swoje produkiy zabiega o uzyskanie ulgowej
ceny cukru.
Do końca roku CSO planuje jesz
cze skup 49 tys. ten owoców, z cze
go 15 tys. ton zmagazynuje dla po
trzeb rynku na rimę. Wykorzysta
no wszelkie możliwe pomieszczenia,
nadające się na przechowanie owo
ców. M. in. piece unieruchomionych
cegielni, piwnice itd.
Jabłka z przechowalni pójdą na ry
nek już w okresie świąt Bożego Na
rodzenia i będą sprzedawane w spół
dzielniach spożywców po cenie 80—
180 z\ za kilogram, zależnie od gatun
ku. W ten sposób po raz pierwszy zli
kwiduje się rozpiętość cen owoców w
sezonie jesiennym i zimowym.
Rząd doceniając doniosłość zadań
interwencyjnych
Centrali udzieli!
jej na skup owoców kredytu 1,5 m i
liarda zł. (ig)

Zbiór owoców w tym roku wypadł
niezwykle pomyślnie. Dziesiątki tysię
cy ton gruszek, jabłek i śliwek do
starczył?' sady. Czy obfity zbiór wykorzysi 0 > należycie? Czy z wielkiego
urodzaju skorzystają konsumenci —
ludzie pracy?
Do 1 października zakupiła.Centra
la Ogrodnicza ok. 80 tys. ton owoców,
z tego przetwórnie przyjęły ponad 30
tys. ton owoców tzw. przemysłowych
(gorsze gatunki). Ck. 50 tys. ten prze
znaczono na rynek. Skup Centrali, nie
objął jednak wszystkich owoców przemysłowych. Oferowano o 15 tys, ton
więcej, niż Contra la mogła zakupić.

48 godzin
uj szalejącym sztormie
KOŁOBRZEG (cbsł. wł.) Łódź rybaoka „Mno 6** z okręgu kołobrzeskie
go dostała się w obręb silnego sztor
mu. Fale uszkodziły silnik i dwaj ry
bacy Ręka i Krupka zmagali się z wi^
churą przez 48 godz. Stan morza unie
możliwi! wyruszenie im na pomoc.
Przedwczoraj rybacy, kompletnie
wyczerpani zostali wyrzuceni
na
brzeg.

Całkowite zaćmienie księżyca

„Nie wspomnę o tym w moim miasteczku"
Przejawy zdziczenia w miejscach publicznych
W o&tattnwh dniach otrzymaliśmy kilka. listów, k tony*ch anutorzy sygna
lizują „życiu44 niepokojące objawy m ewłaściw&yo zachowania się zarówno
pewnej części młodzieży, jak i osób dorosłych w miejscach publicznych.
Objaw ten — zdaniem autorów — szczególnie daje się zauważyć w Warsza
wie, której mieszka/ńcy zanoszę cieszyli się opinią ludzi grzecznych, pość in
nych i 'użytecznych.
Nasza stolica ma w wielkiej cenie tę opinię, dlatego przytoczone po
niżej listy — olbrzymia większość, jej mieszkańców przyjmie nie tylko z za
żenowaniem t troską, ale również i z wolą podjęcia walki przeciw wszelkiim, przejawom zdziczenia- w miejsc ach publicznych,
W tej walce misi
Czytelnicy zawsze moną liczyć na p omoc swego „życia",
T R O S K A O D O B R E IM IĘ
przedstawienia, jeszcze kurtyna, nie
W ARSZAW Y
.
I opadła, a publiczność — jak opętana —
Szanowna Redakcjo! W porównaniu1 rzuca ste.óo drzwi. Myślałem, że to wyz innymi miastami w Polsce, chyba ńuchł pożar. Częsc widzów woła ,.spo__ - - ---- ........ .
msza"
h
Ip im więcej
kój", „cisza",
ale
. . . . . . wołali
najgorzej
zachowują
się mieszkańcy km“
W arszawy i jej okolic. N a dowód tego „cisza44, tym było głośniej. Od publicz
podaję zaobserwowane wypadki w cią ności stolicy można wymacać więcej.
Wyjeżdżam dziś do mego miastecz
gu jednego dnia.
1) Osobiście
widziałem,
jak
przy ka na Pomorze. Będę opowiadał o pięk
„zdobywaniu" trolleybusa przewrócono nej Trasie W — Z, w ogóle o odbudo
65-letńią kobietę. Gorzej, bo przyjęto wującej się Warszawie, nie wspomnę
jednak o pewnej części publiczności.
to ze śmiechem i dowcipami.
Adam Saworski
2) Jadąc w tramwaju w szalonym
z Pomorza.
tłoku, jakiś pasażer (nota bene br. ni
Z A C H O W A N IE M Ł O D Z IE Ż Y
skiego wzrostu) paląc papierosa w y
SZKOLNEJ
palił dziurę w garderobie sąsiada. N a
zwróconą mu uwagę reagował ordy
O przykrej wielce chcę napisać spra
narną odpowiedzią.
wie, mianowicie o zachowaniu się mło
3) Byłem świadkiem w Świdrze, .lak dzieży szkolnej na ulicach. Nastręcza
do autobusu P K S dwóch pasażerów ono wiele zastrzeżeń i nie świadczy
chciało wsiąść jednocześnie, a gdy się dobrze o dyscyplinie.^ Do nierzadkich
to nie udawało, rozpoczęli ordynarną wypadków należą głośne i niemoralne
bójkę między sobą, lżąc się najordy rozmowy i uwagi, jakie wiodą na uli
narniejszymi wyrazami.
cach między sobą zarówno dziewczęta
W ybrałem
najbardziej
charaktery jak i podrastająey chłopcy.
styczne wypadki, ale podobne zdarza
H ałaśliwy sposób bycia w miejscach
ją się na. każdym ,kroku.
publicznvch, przykry stosunek do star
Nie przysparza to W arszawie dobre szych itp. przywary — trochę za czę
go imienia.
sto nastręczają się uwadze przecho
A. Brodziński
dniów.
z Warszawy.
Temu należy wypowiedzieć walkę.
Dziś młodzież musi świecić przykła:
W R A Ż E N IA O B Y W A T E L A
dem. Jeżeli szkoła nie może czy też
Z P R O W IN C J I
Przyjechałem do W arszaw y z w y nie chce temu sprostać — rolę tę win
cieczką z dalekiej prowincji. W pierw ny wziąć na siebie związki młodzie
szym dniu zwiedzaliśr— Trasę W — Z żowe, których trzon jest zdrowymi wiel
i in. Byliśmy zachwyceni. Entuzjazm kie rokuje nadzieje na przyszłość.
Młodzież, przebywająca w miejscach
rośnie ńa widok odbudowującej się sto
licy. W niedzielę poszedłem na mię publicznych, winna być poinformowa
na
o tym, jak się ma zachowywać.
dzynarodowy mecz piłkarski Polska —
Byłoby wskazane, aby młodzież szkol
Bułgaria.
Podobała mi się ambitna
gra polskich piłkarzy, ale nie ;*odo- ną umundurowano. N a rękawach czy
bała mi się miejscowa publiczność, w inny widoczny sposób należałoby
która niezadowolona z werdyktów sę ujawniać znak szkoły. To ułatwi kon
dziego, rzucała na boisko kamienie, trolę w miejscach publicznych.
Cz. Marszałkowski
papiery, ogryz.ki od jabłek itp. Przy
z Warszawy.
kry to był widok, kiedy arbiter zawo
dów (W ogier) sam nodnosił ogryzła
P IJ A N I W P O C IĄ G A C H
jabłek i wyrzucał je poza boisko. I to
W ubiegły piątek wieczorem pasaże:
się nazywa sportowo wyrobiona pu
rowie pociągu podmiejskiego na linii
bliczność?!
_
,
W
K D byli sterroryzowani przez pija
Następnego
dnia .poszedłem
dorl nTea^
V ł .
._ _
.1
i
"KT
i A *'
ka, który lżył wszystkich w najordy
i tru PoKkSego
na T z1tu
kf
. p a dnie". narniejszy sposób.
W spaniała ara a rty s tó w .B y łe m jedGdv zwrócono się do konduktora o
I n ak ^ tu
^ c h o ^ m e m ^ .l.
usunięcie
pijanego
z wagonu — ten
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Marmolady starczy na 18 miesięcy
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czne, zebrania, edezyty itd. Ale mło
dzież „dusi się" wprost z braku miej
sca. Bo świetlica mieści ®ię tylko na
parterze. Pierwsze piętro — w spania
ły, obszerny lokal b. fabrykanta Kindermana, zajmuje cech wędliniarzy,
używając go zresztą bardzo rzadko.
Z zapuszczonego ogredu n*kt n e ko
rzysta.
— Chcemy własnymi siłami oczy
ścić ogród, urządzić tam boisko, pry
sznice, scenę na wolnym powietrzu,
parkiet taneczny — marzą młodocia
ni „dziewiątkarze".
Zarząd Miejski zgadza 9-ę w teorii
na wyburzenie ruder w ogrodzie. Ale
tylko w teorii.
— Cech wędliniarzy mógłby prze
prowadzić się na ul. Piotrkowską
137/139 do lokalu naszej szkoły prze
mysłowej — proponują młodzieżowcy
— a szkoła przeniosłaby się na ul.
Łąkową, Powstałby w ten sposób nasz
Dom Kultury z aulą, salą koncerto
wą...
900 młodzieży, pracującej obecnie
w „dziewiątce", pragnie
rozwinąć
swoje skrzydła.
Stefania Osińska

uro
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a
z
d
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Minęło ponad trzy miesiące.
Nastał dzień wyznaczony przez von Karena do wyjazdu. Od samego
ana padał rzęsisty, zimny deszcz, dął północno-wschodni wiatr i mo
że silnie falowało. Mówili, że nie wiadomo, czy przy takiej pogodzie
>arowiec przycumuje na redę. Według rozkładu powinien przybyć
10-e; rano, lecz von Karen wychodząc na nadbrzeże w południe i po
>biedzie, nie widział przez lornetkę nic, prócz szarych fal i deszczu,
Dowlekającego horyzont.
. . . .
...
„
Von Karen pogodzi! się już z my,ślą, że dziś me wyjedzie i zasiadł z Sa
nojlenką do szachów, lecz kiedy zciemniło się ordynans dał znać, ze
la morzu widać ognie i że widziano rakietę.
Von Karen zaczął się śpieszyć. Przewiesił torbę przez plecy, ucaował się z Samojlenką i diakonem, bez żadnej potrzeby obszedł wszy
stkie pokoje, pożegnał się z ordynansem i kucharką i wyszedł na ulicę
s takim uczuciem, jak gdyby czegoś zapomniał w mieszkaniu doktora
tub w swoim. Parowiec zatrzymał się daleko od brzega.
— Prędzej, prędzej — spieszył się von Karen. — Boję się, ze
odejdzie.
Przechodząc koło trzechokiennego domku, w którym, wkrótce po
pojedynku, zamieszkał Łajewski, von Karen nie powstrzymał się, lecz
zajrzał przez okno. Łajewski, zgarbiony, siedział przy stole, tyłem do
okna : pisał.
__Dziwię się, —
— ciche rzekł zoolog. — Jak on siebie ukiocił.
— Tak, godny podziwu, — westchnął Samojlenko. — Od rana do
wieczora tak siedzi, siedzi i pracuje. Długi chce pospłacać. A żyje,
gorzej niż żebrak.
— I nie wyjechał stąd biedak, — powiedział Samojlenko. A pa
miętasz jak tego pragnął?
— Tak, bardzo ukrócił cugle, — powtórzył von Karen. — Jego oże
nek, ta codzienna praca na kawałek chleba, jakiś nowy wyraz twarzy

i nawet sposób chodzenia — wszystko to jest tak zadziwiające, że nie
wiem nawet, jak to określić, — zoolog wziął Samojlenką za rękaw
i rzekł wzruszonym głosem! — ^Powiedz jemu i jego żonie, że kiedy od
jeżdżałem, byłem dla nich pełen podziwu i życzyłem im wszystkiego
dobrego... i poproś go, jeżeli to możliwe, ażeby mnie źle nie wspominał.
On mnie zna. Wie, że gdybym mógł wtedy przewidzieć tę zmianą, to
stałbym się jego prawdziwym przyjacielem.
— Wejdź i pożegnaj się z nim.
— Nie, to niezręcznie.
%
— Dlaczego? Bóg wie, może się już nigdy z nim nie zobaczysz.
Zoolog pomyślał i rzekł: — To prawda.
Samojlenko cicho zastukał palcem w okno. Łajewski drgnął
— Wania, Nikołaj Wasiljicz chce się z tobą pożegnać — powiedział
Samojlenko. Zaraz odjeżdża.
Łajewski wstał zza stołu i wyszedł do sieni, ażeby otworzyć drzwi.
Samojlenko, von Karen i diakon weszli do domu.
__ Tylko na minutę, — zaczął zoolog,,zdejmując w sieni kalosze, już
żałując, że uległ uczuciu i wszedł bez zaproszenia. — Proszę wybaczyć
że pana niepokoję, — powiedział wchodząc za Łajewskim do pokoju, r
zaraz odjeżdżam i coś mnie pociągnęło do pana. Bóg wie, czy się jeszcze
kiedyś zobaczymy.
— Bardzom rad... Najuprzejmiej proszę, — rzekł Łajewski i nie
zręcznie podał gościom krzesła. Stanął pośrodku pokoju i zacierał ręce.
„Trzeba było świadków zostawić na ulicy“ — pomyślał von Karen
i powiedział twardo: — Niech pan mnie źle nie wspomina, Iwanie Andrieiczu Zapomnieć tego co było, oczywiście nie można i ja nie dlatego tu
przyszedłem, żeby tłumaczyć się lub zapewniać że nie jestem winny.
Działałem szczerze i nie zmieniłem swoich zapatrywań do tej pory...
Prawda, że widzę teraz, ku wielkiej mojej radości, Iż pomyliłem się
w stosunku do pana, lecz można się potknąć i na równej drodze,
Von Karen podał Łajewskiemu rękę, ten uścisnął ją i ukłonił się.
__ Niech pan mnie źle nie wspomina. — Proszę załączyć ukłony
pańskiej żonie i powiedzieć, że bardzo żałuję, że nie mogłem jej osobiście
Pr ^ nac.
— Jest w domu.
Łajewski podszedł do drzwi i powiedział do drugiego pokoju.
— Nadia, Nikołaj Wasiliewicz pragnie się z tobą pożegnać.
W eszła Nadieżda Fiedorowna; zatrzymała się koło drzwi f bojaźliwie
popatrzyła na gości. Wyraz twarzy miała zalękniony, jakby w poczuciu
winy, ręce trzymała jak pensjonarka, której robią wymówkę.

Chmury utrudniały obserwacje
Całkowite zaćmienie księżyca w
dniu 7 bm. o północy obserwowane by
ło w obserwatorium Astronomicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego w nie
sprzyjających warunkach atmosferycz
nych.
Z powodu zachmurzona księżyc był
widoczny tylko chwilami i tylko w
pierwszej połowie zaćmienia. Po raz
pierwszy ukazał się, już zaćmiony, w
4 minuty po przewidzianym początko
wo zaćmieniu, tj. o godz. 2.09.
Podczas całkowitego zaćmienia nie
bo było pokryte chmurami.

rozłożył ręce i odrzekł, że jest bez
silny, bo nie ma milicjanta.
Przecież wydane są — jak to wynika
z notatki Warszawskiej Dyrekcji Ko
lejowej — zamieszczonej
niedawno
w
„Życiu", że służba kolejowa została po:
informowana, aby pijanych usuwać
z pociągu.
w

Czy to zarządzenie nic weszło jeszcze
życie?
„
W ł. Kalinowski
z Komorowa.

R a d y starej g o sp o d u y i

Uzupełniajmy nasze zapasy zimowe
Okres jesieni, kiedy jest dużo
jarzyn, trzeba wykorzystać na ro
bienie z nich przetworów, tak po
trzebnych zimą.
JAR ZYN Y SOLONE: 1 kg mar
chwi, 25 dkg pietruszki, 15 dkg
selera, 15 dkg pora, 15 dkg cebuli,
duży pęczek kopru, 20 dkg soli.
Jarzyny umyte i obrane krajemy
na kawałki i przepuszczamy przez
maszynkę do mięsa (koper rów 
nież). Następnie mieszamy dokład
nie z solą i składamy do słoja,
przykrywając, aby nie wietrzały.
Łyżka tych jarzyn dodana do go
tującego się rosołu łub ugotowana
na smak do zupy, zastępuje zupeł
nie świeżą włoszczyznę. Przy go
towaniu smaku należy pamiętać,
iż jarzyny te są b. słone i stosow
nie do tego przyprawić zupę, aby
nie przesolić.
ZA PR A W A JARZYNOW A: 5 kg
marchwi, 2 kg cebuli, 2 kg kala
repy, 1 i pół kg selerów, 1 i pół
kg porów, 1 i pół kg pietruszki,
2 kg pomidorów, 2 kg kapusty
włoskiej, 1 kg buraków, 50 dkg ce
buli przypieczonej na blasze. Po
krajać wszystko dobrze (uprzednio
jarzyny oczyściwszy). Włożyć do
dużego kotła, zalać 2 litrami w o

--Z a ra z

dy, zagotować, następnie przesta
wić na mniejszy ogień i gotować
powoli mieszając często drewnia
ną łyżką. Gdy jarzyny są już mirk
kie, przetrzeć je przez sito, prze
łożyć do rondla i dusić powtórnie
na małym ogniu, często mieszając,
aż się utworzą gęste ;'C* idła. Nie
solić. Po ostudzeniu — przełożyć
w małe słoiki. Na wierzchu poło
żyć krążek pergaminu, zalać pe
chem, lub obwiązać b. szczelnie
celofanem, lepiej jednak zalać,
aby nie było dostępu powietrza.
Powidła powinny być ciemnobrą
zowe i gęste. Do zup. sosów, do
daje się do smaku, zastępują one
doskonale wszelkie bulionowe za
prawy. Proporcja ta jest duża,
można zależnie od wielkości gospo
darstwa zrobić pół lub ćwierć por
cji.
KOPEREK SOLONY: Zielone
listki kopru obieramy z łodyżek,
płuczemy starannie i osaczamy na
sicie. Następnie ubijamy koperek
w słoiku lub kamiennym garnczku
przesypując miałką solą. Gdy pod
wpływem soli ubędzie kopru —
dopełniamy świeżym i tak kilka
krotnie, aż będzie pełno. Na wierz
chu kładziemy czysty gałganek.
Tw oja ciotka.

odjeżdżam. Chciałem panią,

Nadieżdo Fiedorowno, po

żegnać
Wahająco wyciągnęła do niego rękę, a Łajewski skłonił się.
„Jak jednak oboje godni są pożałowania! — pomyślał von Karen. —
Nie tanio kupują to nowe życie‘ . — Będę w Moskwie i Petersburgu, —
rzekł czy nie trzeba przysłać państwu czegoś stamtąd?
— A czego? — powiedziała
Nadieżda i bojaźliwie popatrzyła na
męża. — Zdaje się, że nic...
— Tak, nic... — rzekł Łajewski, zacierając ręce. — Niech pan się
kłania.
Vcn Karen nie wiedział, co jeszcze można i należy powiedzieć,
przedtem kiedy wchodził, myślał, że powie dużo dobrych.
ciepłych
i treściwych słów. Teraz uścisnął milcząco ręce Łajewskiego i jego żony
i wyszedł z ciężkim uczuciem.
— Co za ludzie! — mówił diakon półgłosem, idąc w -tyle. — Mój
Boże, co za ludzie! Nikołaj Wasiljicz, wic pan, żc odniósł pan zwycię
stwo nad jednym z największych wrogów luc.zkich — nad dumą!
— Dosyć, diakonie. Jacy my obaj zwycięzcy? Zwycięzcy patrzą jak
orły, a on biedny, zalękniony, przybity, kłania się, jak chiński bożek,
a ja... ;a jestem smutny...
Z tyłu posłyszeli kroki. To Łajewski podążał, aby odprowadzić von
Karena.
Von Karen poznał w ciemnościach Łajewskiego i milcząc wyciągnął
do niego rękę Wioślarze stal już w dole i przytrzymywali łódź, która
obijała się o belki, choć molo odgradzało ją od wielkiej fali. Von Karen
spuścił się na burtę, wskoczył do łódki i usiadł przy sterze,
— Pisz! — krzyknął mu Samojlenko. — Pomyślnych wiatrów!
„Tak nikt nie zna istotnej prawdy...“ — myślał Łajewski, patrząc ze
smutkiem na niespokojne, ciemne morze.
„Łódką rzuca — .myślał, — posuwa się dwa kroki naprzód i cofa
o krok w tył, lecz wioślarze uparci, pracują wiosłami niestrudzenie i nie
Łoją się wysokich fal. Łódka posuwa się naprzód i naprzód już jej nie
widać i nie minie pół godziny, kiedy wioślarze zobaczą światła parowca
a-za godzinę będą już u burty statku. To tak jak w życiu... W poszuki
waniu prawdy ludzie robią dwa kroki naprzód, a krok w tył. Cierpienia,
omyłki i nuda życia odrzucają ich z powrotem, lecz żądza prawdy i nie
ugięta wola prowadzą naprzód i naprzód. Kto wie? Może dopłyną do
istotnej prawdy“ ...
Zaczął kropić deszcz.

Ko ni e c .

NIE ZNAMY PRZYCZYNY RAKA
ale nauka daje nowe środki lecznicze

Betonowe
nawierzchnie
zrywa przyrząd mechaniczny
Konstrukcja przyrządu

czątkowa zerwać ręcznie 1,5— 2 m kw.
nawierzchni, aby zęby przyrządy mo
gły ,,chwycić" asfalt czy beton.
Przyrząd przymocowany jest do bul
dożera czterema śrubami.
Jak Widać z rysunku, przyrząd skła
da się z dolnej płyty stalowej o po
wierzchni 850 x 10CO nipi, grubości
05—
miT>; Z trzech zębów stalowych
o przekroju 90 X 90 mm, długości
500 mm; z obsady dla noża, spo
rządzonego^ z arkusza blachy stalowej
grubości 25 x 35 mon, wygiętego we"
dług profilu noża buldożera oraz z
dwóch żeber usztywniających.
Przyrząd przytwierdzony jest do no
ża buldożera sworzniami o średnicy
>4". Koniec płyty
zawiesza się ną
ramie buldożera. Ciężar całkowity wy
nosi 400 kg.

Jedną z najżmudniejszych i najkosz
towniejszych prac przy gruntownej
odnowie dróg jest zrywanie asfalto
wej i betonowej nawierzchni.
Jesienią 1948 r. robotnicy drogowi
w ZSJIR po raz pierwszy zmechani
zowali tę czynność: w ykem ł ją bul
dożer typu p — 149t zaopatrzony w spe
cjalny przyrząd, skonstruowany przez
A. S. Astafiewa.
Wobec świetnych rezultatów apa
ratu, kierownictwo Budowy Dróg i
Mostów w Moskwie zastosowało z po
czątkiem tegorocznego sezonu budo
wlanego cztery takie przyrządy. Przy
rząd ten tak charakteryzuje autor
. w .czasoPiśmie radzieckim
„Mechanizacja w budownictwie'*,
Buldożer, zaopatrzony w powyższy
przyrząd, może zerwać w ciągu jed
nej godziny do 175 m kw. na-wierzchni
asfaltowej grubpści do 16 cm. Praca
buldożer przy rywaniu starej na
wierzchni jest podobna do pracy przy
usuwaniu ziemi czy gruzu. Trzeba po Przyiiząd, przyśrubowany do buldożera.

Samodzielnie bujanie tkanki, które
wytwarza chorobliwe guzy z taką szyb
kością, iż naczynia krwionośne nie mo
gą nadążyć w ich odżywianiu, co po
ciąga za sobą ich rozpad — oto pier
wsze stadium, a następnie — zakaże
nie całego organizfriu przez drogi limfatyczne i krwionośne fragmentami
rozpadu,
spowodowanie t. zw. prze
rzutów, krwotoki lub śmiertelne za
trucie wydzielinami nowotworu — to
dalszą i ostatnia fazą choroby, zwa
nej rakiem.
Przyczyna widocznego objawu cho
roby, bujania tkanki, nie została jesz
cze definitywnie wyjaśniona. Twórca
patologii tkanki Virchow i cała szko
la niemiecka dowodzili niegdyś, że
przeistoczenie się normalnej komórki
nabłonka w komprkę rakowaty pows
taje wskutek różnych podrażnień fi
zycznych i chemicznych.
Waldęier
(1867) tłumaczył to w naiwny, animi
styczny sposób: komórka rzekomo „dzi
czeje“ , pozbywa się wrodzonego jej
„altruizmu", staje się „egoistką i anar
chistką", zrywając - kontakt ze społe
cznością pozostałych komórek!

Rak i inne nowotwory złośliwe — oto zagadnienie, nad którym pracuje
cały cywUizoioany świat.
Statystyki wykazują, że przeszło dwa miliony łudzi rotznie umiera na
tę straszną chorobę.
Gdy nauki przyrodnicze milowymi krokami posuwają się naprzód, gdy
medycyna w walce z chorobami infekcyjnymi tworzy cuda, „problemu" raka
dotychczas nie znalazł rozwiązania, lecz, odwrotnie, jakby tkwił ciągle to
swym ,,punkcie zamarznięcia".
Dlaczego?
j
1892 r. odkrył Iwanowski. Działanie
to przypisać im należy nawet w tych
Wypadkach,f gdy zachodzi podrażnienie
środkami zewnętrznymi, potęgującymi
skłonność do zakążenia.
Czterdzieści lat trwający spór nie
został jeszcze zakończony. Jakkolwiek
większość uczonych świata podjęła hi
potezę zakażenia wirusowego i dowio
dła, że filtrowane wyciągi z nowotwo
rów, mogące zawierać, tylko ich przesą
czalpe wirusy, rzeczywiście przenoszą
chorobę na organizmy zdrowe u zwie
rząt (EHerman i Bang 1908, Niewia
domski w 1930 j\) i u człowieka (flellerstroem i Wassen w 1930 r.), to
zwolennicy teopii idealistyczrpf-witalistycznych wysunęli w zamian skompli
kowaną i niejasną koncepcję „mutacji
somatycznej", rzekomo już w zarodku
predysponującej jednostkę do samo
dzielnego mnożenia się komórek i do
powstąpią u niej nowotworu w jej dal
szym życiu.

D ŁU G O TR W A ŁY SPÓR
Dziwacznym tym poglądom prze
ciwstawili się uczeni szkoły rosyjskiej
(Wysokowicz, Woroninj,
zwłaszcza
prof. Podwysockk który na pierwszej
konferencji walki z rakiem w Berli
nie w 1908 r. wystąpił z twierdzeniem,
W IRUS R A K A
że mnożenie *się komórek rakowych na
leży przypisać działaniu najdrobniej
Jak z tego wynika, przyczyny nad
szych, przesączalnych przez filtry czą miernego bujania tkanki rakpwej z ca
steczek materii — wirusów, które w łą oczywistością ustalić nie można,
gdyż — praktycznie biorąc —. specy
ficzny wirus raka dotychczas rozpo
znany nie został. Oto dlaczego też
stwierdzamy charakterystyczne „nierozmarzanie" w dziedzinie skutecznych
środków obrony przeciw rakowi.
I choć uczeni amerykańscy, którzy
przyjęli rosyjską hipotezę zakażenia?

Grodzisko wczesno-historyczne na St. Bródnie
nieznany fragment dziejów Warszawy
. , M.'a.st® stanowi odlegle tło; rysują się z daleka kominy fabryczne, wie
Be kosciołow, nyjlista sylwetka drapacza chmur.
W okół otaczaj,-j nas rozległe łąki. Jeszcze kilka wieków temu płynęła
tędy bagnistą doliną rzeczka.
miejscu, gdzie rzeka tworzyła zakole otarząjąc z trzech stron piaszczysty cypel, dostrzegamy
ślady zniszczonych
Najpotężniejsze umocnienia wzniesiono od strony ładu, ponieważ tu był
najłatwiejszy dostęp. W najwyższej części wału
znajdowała się
zapewne

'pudełka, opatrzony metryczką, notu|jącą numer odcinka, poziom i ehaj rakter utworu. Każdy dzień przynosi
nowe materiały, nowe notaty połowę,
fotografie i rysunki.
Tuż obok wału
obrazek 'nieco
groteskowy: kuchenka żeliwna % dy
miącą rurą, budka-kiosk a la „Liga
Kobiet" kipiące garnki. To zaimpro
wizowany magazyn-iaboratorium.
Przyglądamy się rekonstrukcji na-

czyń. Wprawne ręce laborąntki Geno
wefy Skibińskiej, dobierają w stercie
Skorup pasujące do siebie fragmenty.
Powoli rośnie w naszych oczach zgrab
na dzieżka. żmudna to praca, wyma
gająca wiele uwagi, cierpliwości i zna
j omości materiału.
Kształty znajdowanych naczyń okre
ślają datę powstania grodziska na 11—
12 wiek. Mała miąższość warstwy kul
turowej świadczy, że nie było ono
długo zamieszkiwane.
Kto je usypał? Przed kim miało
bronić? Dlaczego zostało opuszczone?
Jaki jest jego związek z osadą, której
ślady znajdujemy na okolicznych po
lach ?
Oto trudne pytania, na które szu
kamy odpowiedzi.
* Neop. 1, Neop. 2.
:

Foto J. Polak
Cual&zione naczynia odznaczają się
nierzadko pięknym profilem i delikat
nym oma me nie m.
Grodzisko odkryto tuż przed wojną,
jednak notatka utonęła w archiwum
Muzeum Archeologicznego podczas za
mętu wojennego. Wydobyto ją stam
tąd i sprawdzono naocznie dopiero
przed paroma miesiącami.
Funduszów na wykopalisko dostar
czył Komitet „Milenium"
(tysiącle
cie), planujący badania nad początka
mi naszej państwowości.
Zespołowe, oparte na długofalowym
planowaniu, roboty archeologów, hi
storyków sztuki, dadzą materiał, któ
ry posłuży przy opracowaniu synte
tycznego dzieła, jakie będzie wydane
w tysiączną rocznicę istnienia pań
stwa polskiego.
Komitet „Milenium"
subsydiował
również badania grodzisk w Łęczycy,
Gdańsku i Wiślicy.
Roboty zaczęto 18 sierpnia br. Kie
ruje nimi dr. Krystyna Musianowiez,
pomaga jej studentka archeologii Hen
ryka Kossmahl. Przy wykopaliskach
zatrudnione są prawie wyłącznie ko
biety.
Wąski wykop przecina wzdłuż całe
grodzisko. Przy drugim, prostopadłym doń/wykopie wre właśnie praca.
Właściwie „wre" to niezbyt odpo
wiedni termin. Ostrza łopat i szufe
lek usuwają grunt cienkimi warstwawi, ostrożnie. Każdy znaleziony przed
miot trafia od razu do odpowiedniego
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Uczony radziecki, Gusiew, dowiódł
praktycznie, że niemal wszystkie meta
ie, niezależnie od twardości, mogą hyc
cięte, frezowane, toczone i wiercone
lustrum en tami, zrobionymi z miedzi,
a maiwet — zw ykłej blachy żelaznej,
jeśli zastosowana zostanie anodowomeełianiczna obróbka metali.

M etoda ta polega na tym, że sile
mechanicznej narzędzia przy obrób
ce metali przychodzi z pomocą siła
elektryczna. Przecina ona metal znacz
nie szybciej niż najtwardszy instru
ment.
Inżynier G u siew zad cmania?ow al siwą
metodę w następ, sposób: cienkim dysl-lem. wykrojonym ż. blachy żelaznej,
r .-c ią ł łożysko kulkowe w raz ze sta
lowym i kulkam j na dwie części, (r)

25 tomów o faunie

O K R W IO M O C Z U

wienia jest mechaniczne uszkadzanie, ka
leczenie narządu przez ostre krawędzie
kamienia. Najczęściej jednocześnie wystę
pują napady kolki nerkowej,
bądź tępe
ciągnące bóle w krzyżu i okolicy'lędźwio
wej. Dokładne ustalenie przyczyny krwio
moczu i miejsca położenia kamienia moż
liwe jest tylko na zasadzie dokładnego
badania
lekarskiego
z
za stosowaniem
zdjęć rentgenowskich, cystoskopii (bada
nia wnętrza pęcherza za pom ocą specjal
nych wzierników) itd.
Leczenie tych stanów' może być albo ope
racyjne (zabieg usunięcia kamienia), albo
zachowawcze,
przez
stosowanie
odpo
wiedniej diety, kuracje pitne, pięie wód
minersinyeh, sprzyjających rozpuszczeniu
się złogów w drogach moczowych.
Przyczyna krwawień przy nowotworach
i gruźlicy nerki jest na ogół pedoona. Jest
n:ą przeżarcie naczyń krwionośnych przez
proecis chorobowy. Zarówno przy nowo
tworze n erV , ;jak i przy gruźlicy leczenie
zachowawcze ule daje wyników. Stosuje
się przy tym >mbiegi operacyjne, polega
jące na usunięciu nerki. Jes.t to możl we,
ponieważ druga nerka, jeżeli jest zdro
wa, przystosuje się do zmiany i wzmo
że swoją czynność.
Jest rzeczą niezmiernie ważną, by za
bieg operacyjny w^ykionać możliwie wcześ
nie, w' okresie, gdy jest jeszcze pewność,
że proces chorobowy ogranicza się tylko
do jednej nerki i nie przeszedł jeiszcze na
drugą. Dlatego nie należy bagatelizować
wczesnych objawów' schorzenia
(krwio
mocz).
W każdym wypadku pojawienia się do
mieszki krwi w moczu, choćby nie towa
rzyszyły temu żadne Inne objawy, należy
koniecznie poddać się dokładnemu bada
niu Itltoairsklemii, *by znaleźć przyczyny
krwwwimfta i twunąć Je jak najwcześniej.
(Bekarz)

Z w . Radzieckiego
Instytut zoologiczny przy Akadem ii
W iedzy w Z Ś IiR rozpoczął pracę nad
25 tompwym dziełem pt. „Fauna Z w ią
zku Radzieckiego".
JPraca ta obejm ie opis wszystkich
gatunków zwierząt żyjących w ZSRR.
Kierow ać nią będzie członek A k ad e
mii W iedzy, E . Paw łow ski, a prze
szło 100 wybitnych zoologów z całego
k raju zesłało zaproszonych do współ
pracy przy opracow yw aniu dzieła,
które według
pobieżnych
obliczeń
winno się ukazać drukiem około roku
195j6.
W bieżącym roku wyruszyło z M o 
skw y przeszło 20 ekspedycji, zbiera
jących materiał do tej olbrzym iej p ra 
cy. (St. Sz.)

pomsta ją

iu

ZSRR

Sieć obserwatoriów
astronomicz
nych, rozbudowywaną planowo w
Związku Radzieckim,
służy celom
naukowym i praktycznym, a dyspo
nuje racjonalnie poimy sianym podzia
łem zagadnień i zadąń.
Słynne obserwatorium Pułkowskie>
założene w 1839 r. pod Petersburgiem,
pracowało głównie nad określeniem
polężenla gwiązd. Badania te mają
wielkdę zną-czenie dla geodezji i kar
tografii, gdyż pozwalają dokładnie ustąiać czas \ wyznaczać szerokości i
długości geograficzne.
Obserwatorium to, zniszczone przez
hitlerowców, zostanie znacznie roz
szerzone, a według planów odbudowy
zajmie trzykrotnie większy teren. Od
budowa będzie zakończona w 1951 r.
Całkowicie odbudowane zostało po
zniszczeniu wojennym obserwatorium
w Simeiza na wybrzeżu M. Czarnego.
Jest ono obecnie oddziałem Krymskie
go Obserwatorium Astronomicznego,
którego siedzibą, główną będzie Lach
czyseraj.
Centrala w Bąchozyseraju
otrzyma 50-calowy reflektor i 40-cen
tymetrowy astrogrsf. Głównym zada
niem krymskich astronomów będzie
badanie widma słońca d gwiazd rucho
mych.
Oddział togo obserwatorium w Simeiza również posiada 40 cmt. obiek
tyw astrogrąfu. Wkrótce otrzyma 40-

zówek dawanych przechodniom przez
milicjantów w tygodniu „nauki chodzę
nią po ulicach"...
Mówiące sygnały oddają duże usłu
gi szczególnie roztargnionym, przy
jezdnym z prowincji oraz dzieciom.
(St. Sz.)

I calowy reflektor. Podobnie, jak przed
I wojną, prowadzi badania astro-fizycz
ne.
Obserwatorium astronomiczne w
Oóo — co potrafi mały gimr,ujtyk.
Taszkiencie prowadzi głównie syste
matyczne badania słońca i gwiazd ru
Chomych.
W budowie są nowe obserwatoria:
w pobliżu grywania, w okolicach A ł
mą—Aty i pod Kijowem.
Pod Krywaniem (Armenia) na stoku
góry Ałagez (1.600 mt. w ysj powstaje1
obserwatorium Armeńskiej Akademii
Nauk. Prowadzić cno bądzię,głównie
badania nad układem Drogi Mlecznej
i innych układów gwiaździstych. Uczie
ni dysponować tu będą wielkim reflek
torem, o metrowej średnicy otworze.
Budowane obserwatorium iw okoli
cach Ałma—Aty prowadzić będzie i
przede wszystkim badania górnych 1
warstw atmosfery metodą astrono
miczną.
Pod Kijowem rozpoczęto
budowę 1
wielkiego obserwatorium Ukraińskiej
Akademii Nauk, w którym zainstalo- i
wane będą najnowocześniejsze instru •
menty dla ustalania położenia gwiazd
oraz olbrzymi astregraf służący do
Z tej pozycji dziecko przechyli się '
zdjęć fotograficznych nieba w dużej
w tyły aż dotknie głową podłogi.
skąlii.
Duńska
specjalistka
gimnastyki
Wkrótce ma się rozpocząć budowę
jeszcze jednego obserwatorium, mia dziecięcej, Estrid Dane, twierdzi, że
rozpoczy
nowicie — w Azerbejdżanie. Służyć ćwiczenia gimnastyczne
ono będzie głównie zagadnieniom a- nać należy już w niemowlęctwie.
Jest to oczywiście gimnastyka spe^
Strofizykd. (A PI)
cjalnego rodzaju i wykonywana w y
łącznie z pomocą wykwalifikowanej
instruktorki - pielęgniarka a na celu
Alarmowy... zapach
ma — poprawić wady budowy dzi cc
ka,
wpłynąć pomyślnie na jego
Chemicy zdołali otrzymać syntety
wzrost oraz wzmocnić fizyczną od
czny zapach, który będzie ostrzegać
porność jego organizmu.
górników w kopalniach przed grożą
Jej metoda „form ow ana" zdro
cym śm niebezpieczeństwem.
wych, normalnych dzieci z niemow
Dzw on alarm owy nie zawsze jest ląt, prze ja wdających -wady w budo
słyszany w kopalni, skutkiem zgieł wie, bądź słabiutki rozwój fizyczny,
ku pracujących maszyn,#ale . /i-zyscy dała tak znakomite rezultaty, że ogórnicy poczują
mocny zonach roz becnie licznie
powstają w różnych
prowadzany w podziemnych koryta krajach kliniki dla niemowląt, opar
rzach przy pomocy specjalnych w en  te na leczniczych
metodach gim
tylatorów. (St. Sz.)
nastycznych Estrid Dane. (r)

Spacer na dnie morza
Opisywany przez genialnego fantastę, J. Verne‘a, spacer kapitana Nemo
po dnie morza doczekał się urzeczy
wistnienia.
Dr Barton, uczony nowojorski, opuścił się na dno morskie na głębo
kość około 19Q m i odbył tam spa
cer badawczy. Do badań tych użyto
aparatu zwanego „bentoskopem" (Ben
tos — organizmy żywe żyjące na dnie
morzą), zaopatrzonego w trzy lekkie
kolą, umożliwiające przesuwanie się
aparatu po dość gładkim dnie morza
przybrzeżnego.
„Bentoskop" jest to kula metalowa
9 średnicy 137 cm., wykonana ze stali
grub 44 mm., zaopatrzona w okienka
po badania i fotografowania oraz w
silny reflektor elektryczny. Aparat
len był przygotowapr do przezwycię
żenia ciśnienia słupa wody o wysok.
3.?00 pitr. a więc 370 atmosfer.
F. K.
r: t

Mówiące sygnały
D la zapewnienia przechodniom jak
największego bcjzpicctzieństwa w m ia
stach o dużym nasilepiu ruchu ulicz
nego, zaczętto stoslować m ów iące syg
nały.
O dpow iednie urządzenia są zaw ie
szane na słupach sygnalizacji św ietl
nej. Pod staw ow ą częścią pr^y c l ą .
jest taśma dźwiękowa, połączona z g.
śni kie tu. Jednocześnie ze zmianą kc
loru św iatła dają się słyszeć ostrzeże
nia,
np.
,fPrzed przejściem
prze/,
jezdnię —
popatrz w
lewo,
po
tem w praw o i znowu w Iowo —
dziękuję!" — Cod.., w rodzaju wafra,- [

wirusowego, otrzymali ostatnio bardzo
ciekawe i rokujące w przyszłości rezui
taty, to jednak leczenie raka nie spro
wadza się jeszcze do zabezpieczenia
od zakażenia i do przeciwdziałania je
go skutkom, lecz głównie do zabiegów
±roto „London Illustrated News"
chirurgicznych, mających na ceju zni To ćiakwenie ma (Ouże zmaczanie for-t
szczenie już widocznych jego obja
mujące.
wów: bujającej tkanki i. guzów, mo
gących się regenerować. Zapiegi ta
kie odbywają się za pomocą skalpelu,
promieni K i emanacji radu.
LEC ZEN IE PRO TO N A M I
Nowością w dziedzinie lecznictwa
nowotworów jest zastosowanie przez
wydział medyczny w Chicago promie
niowania protonowego,
otrzymywa
nego za pomocą olbrzymich cyklotro
nów. Jest ono w tym podobne do uży
wanych normalnie promieni X, że po
woduje jonizację tkankj, wyrzucanie
elektronów z jej atomowej struktury
i co za tym idzie — jej uszkodzenie i
zniszczenie.
O ile jednak promienie X powodują
jonizację
nawierzchnich
elementów
ciała, o tyle promienie protonowe ma
ją własność głębokiego przenikania i
Na trapezie.
atakowania głęboko w ciele osadzonych
raków.
Promienie protonowe — to jedna
więcej możliwość leczenia raka, zapew
ne bardzo ważna i skuteczna. Nie
mniej jednak zagadnienie raka czeka
dalej na swe rozwiązanie, a cierpiąca
ludzkość z utęsknieniem oczekuje swe
go wybawcy*
T. Laryssa

Nowe obserwatoria astronomiczne

Co słychać na świecie?

LEKARZ RADZI
Krew odgrywa doniosłą rolę w© wszyst
kich ntemal procesach życiowych, dlate
go też utrata nawet nieznacznych ilości
krw i uważana jest zawsze za o b jiw po
ważny. Domieszką krwi w wydzielinach
i wydalinach (krwiopiucie, krwawe wy
mioty, domieszka krwi w stolcu):— wzbu
dza zaiwsze duży niepokój u chor.igo i jego
otoczenia i skłania do zasięgnięcia porady
lekarskiej.
Domieszka krwi w moczu (krwiomocz)
może być wynikiem różnych schorzeń
układu moczowego. Spotykamy się z tym
objawem stale w przebiegu ostrego z*pa
lenia nerek. K rw i w moczu może być
przy tym tak wiele, że mocz przybiera
wygląd popłuczyn mięsnych. Towarzyszą
temu zazwyczaj obrzęki twarzy i całego
ciatą, bóle
głowy,
wymioty,
czasem
drgawki i utrata przytomności.
Przy zapaleniu nerek konieczne jest po
zostawanie w łóżku, cktpło, ograniczenie
(i >to znaczne) w podawaniu białka, dieta
bezsolna. Zapalenie nerek to bardzo po
ważna choroba, wymagająca już od same
go początku Starannego leczenia.
Niekiedy znaczna domieszka krwi w mo
czu zjawia się po urazie, wstrząsie-, ude
rzeniu czy upadku. Wskazuje to na uszko
dzenie tkanki nerkowej lub innych części
układu moczowego (moc zowodów, pęche
rza moczowego)!. Tego rodzaju krwawienia
mogą być niekiedy bardzo obfite,* a nawet
niebezpieczne dla życia. W tych wypad
kach bywa nawet konieczny zabieg ope
racyjny w celu znalezienia i podwiązania
uszkodzonych naczyń krwionośnych.
Jeżeli krew pokazuje się w moczu nie
zależnie od urazu, przyczyną krwawienia
mogą być: 1) obecność w miednicze© ner
kowej lub w pęcherzu moczowym kamie
niał,
obecność nowotworu w nerce lub
5) grużHccae Taniany w nerce.
Przy kamicy nerkowej przyczyną krwa

- - r y - ż i ' V- ; '

Fot. J. Polak.
Fragment robót przy rozkopywaniu najwyższej części walu.

Blacha żelazna tnie... stal

GIMNASTYKA
dla niemowląt

lilii
ntosk op

— a p a ra t
do
porusza nia
się n a diuk m orza.

Encyklopedia podręczna

W Y W Ó Z K A P IT A Ł U

W końcu ub: stulecia w niektórych pań
stwach kapitalistycznych ’ zaobserwowano
zjawisko „na<tmiaru“ kapitałów.
„Nadm ar“ ten w rzeczywistości nie istniał i
n>e istnieje. Nie jest cn bowiem wyni
kiem tego,
że
potrzeby ludności tych
państw zostały już zaspokojone i nie trze
ba budować nowych fabryk; ,,Nadmiar"
oznacza, że kapitaliści otrzymują procen
towo niskie zyski. Starają się przeto umkezczać swe kapitały w krajach, w któ
rych stopa oprocentowania jest wyższa,
o<y ma miejsce tam, gdzie surowiec jest
tańszy, płace niższe, dzień roboczy dłuż
szy. Tym samym wyzysk robotnica jest
większy, a więc i stopa zysku wyższa.
Kapitały zaczęto wywozić na wielką ska
lę dopiero w okresie kapitalizmu mono
polistycznego, tj. od końca X IX wieku.
W 1910 r. obliczano, że wartość .wszyst
kich akcyj na śwlecie wynosiła €00 m i
liardów franków francuskich. Z tej sumy
około 4€0 miliardów należało do An
glii, DStA, Niemiec i Francji. Państwa te
były wierzycielami
większości
państw
świata.
Dla starego kapitalizmu typowy był w y
wóz towarów; dla najnowszego kapitaliz
mu, przy panowaniu monopoli,
typowy
.;tał się wywóz kapitału. Stosunek państwa
— wierzyciela i państwa - dłużnika stał
się podstawrą stosunków międzynarodo
wych.
Według obliczeń Ligi Narodów suma uisz
czonych procentów od kapitałów w obra
chunkach międzynarodowych wynosiła w
1929 r. 3,7 miliarda dolarów", co stanowiło
mniej więcej jedną trzecią wartości ir ęJzyma rod owej wymiany towarowej. Głów
nymi odbiorcami procentów były': Anglia
(3tK> mil. dolarów), USA (.“>30 m il dola
rów). Francja (131 mil. dolarów), następ
nie Belgia, Holandia. Szwajcaria. Odsetki
między innymi płaciły:
Argentyna (152
miA. <*ol.), Indde (102 mil. doi,), Chiny
(7* min. dok), Polska (36 mil. doi.).
V9 rezultacie pierwszej woJnv światowej
« x >to pańśtw Wterzycielskich tyysunęły

się Stany Zjednoczone i Anglia. Szczegól
nie szybko wzrastał udział U. S. A. —
pięciokrotnie szybciej niż w Anglii. Po
obecnej wojnie Stany Zjednoczone stały
się bankierem wszystkich państw kapita
listycznych; nawtt Anglia zmuś zora jest
do zaciągania pożyczek.
Są dwie zasadnicze formy wywozu ka
pitału:
a) w formie kapitału przemysłowego 1
handlowego; lokowany on jest wówczas
w przcdsiębiorstw-ach kraju importujące
go, a zyski wywożone do. kraju macierzysteigo;
b) w formie pożyczek międzypaństwo
wych, od których dłużnicy płacą lichwiar
ska procenty.
Najistotniejszy w nowych stosunkach
międzynarodowych jest fakt, że w ślad
za pożyczkami
następuje
ograniczenie
państw — dłużników ped względem go
spodarczym i politycznym. Dłużnicy pod
porządkowani są swym możnym wierzyr
cielom, a ci z kolei walczą między sobą
0 przodujące pozycje, o najdalszy zasięg
swoich sfer wpływów.
Polska przedwojenna należała do krajów
eksploatowanych przez kapitalistów zagra
nicznych. Blisko 90 proc, produkcji nafty
1 hutnictwa, oraz 75 proc. górnictwa było
w rękach zagranicznego kapitału. Nie
wiele lepiej b^ *0 w innych gwcziaeh prze
mysłu.
Umowa o pożyczkę, któ~a zaciągnięto we
Francji w 1835 r. w wyrókośei 2 miliar
dów złotych, prv :w iywata m iedzy’ inny
mi, że Polska zakupi za 58 proc. tej ©umy
materiały wojenne (nota bonę: prze tarzałe).
Tak więc, bogate państwa kapitalną v; ne żyją z procentów, płynących ze wszą
kich części świata. Kraje te stają się i cl
wiarzami — pasożytami'.
Kapitalizm monopolistyczny jest rów w,
cześnie kapitalizmem pasożytniczym.
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Trzecie kino Olsztyna —»Odrodzenie«
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Już rozpoczęły się badania geologiczne
pokładów wapnia w okolicach Wielkich Jezior

Pisaliśmy już obszerniej o decyzji
władz centralnych uruchomienia w
C
E
S
naszym województwie nowej gałęzi
produkcji, którą mają zapoczątkować
w niedługim czasie trzy nowe fabry
ki przetworów z wapnia.
Jedna z nich, dla której są już bu
dynki, a częściowo i instalacja, ma
pełne zrozumienie
najdrobniejszych być uruchomiona w Komorowie (daw
niej Kuźniewo) już w roku przyszłym.
szczegółów akcji.
W związku z tym, nie czekając na
P E Ł N Y SUKCES
przybycie do naszego województwa
Sumując pierwsze wrażenie odnie fachowców z Instytutu Geologiczne
sione z seansu inauguracyjnego i za go w Warszawie, wyjechał w okolice
strzegając sobie jeszcze omówienie
szczegółów musimy stwierdzić że do
trzymanie terminu i otwarcie „Odro
dzenia" w wyznaczonym dniu jest
pełnym sukcesem zarówno ekipy ro
botniczej PPB, jak i miejscowego kie
rownictwa Filmu Polskiego.
%#
Pewne nieliczne zresztą i mniejsze]
Pokaz pracy trójkowej murarza F.
wagi niedociągnięcia natury ^technicz
Ptaszyńskego z P PR K w Warszawie
nej położyć należy na karb inaugura podziałał „zaraźliwie" na olsztyńskich
cyjnego podniecenia, które^ zupełnie
murarzy. Oto nazajutrz już po po
zrozumiale udzieliło się ekipie robo
kazie nasze dwie trójki mumarskie roz
czej. (ada).

naszego robotnika i technika
swój oddźwięk na odcinku kulturalnooświatowym.
Dlatego też władze naczelne Filmu
Polskiego uznały, że Olsztyn musi
posiadać trzecie kino.
Następnie w krótkich słowach prze
mówił wiceprezydent miasta Nafalski, dziękując pracownikom PPB i
jest do grupy t. zw. „zeroekranów .
Filmu Polskiego za włożony wysi
Zbudowane zostało według najno
łek i dotrzymanie terminu.
szych wymagań techniki filmowej za
równo pod względem rozmieszczenia
U D A N Y EGZAM IN
miejsc, jak i projekcji. Widownia jest
Polskie projektory^ A. P. 1 zdały
obliczona na 520 miejsc, z czego 369
znajduje się na parterze, 107 na pierw całkowicie egzamin również jak i no
^ J u na drugim balkonie. W i wa doskonała wersja dubbingowa fil
docznośd j est doskonała z każdego mu „H arry Smith odkrywa Amerykę".
.
miejsca.
Nowa wersja podnosi wartość fil
Osobną wzmiankę należy poświęcić mu dla polskiego widza i pozwala na
urządzeniu wewnętrznemu kina, któ
re, aczkolwiek nie jest jeszcze w y
kończone, jednak daje już możność
zorientowania się w szczegółach. Na
wyróżnienie
zasługują przestronne
poczekalnie i dobrze pomyślane w yj
ścia, które gwarantują szybkie opróż
nianie widowni.
NO W A PLACÓ W KA K U L T U R A L N A

W ub. piątek w godzinach wieczornych nastąpiło otwarcie trzeciego
jr Olsztynie kina, które otrzymało nazwę „Odrodzenie . Wagę ot^arcia
nowego kina w dniu inauguracji miesiąca pogłębienia przyjaźni polskoradzieckiej podkreśliły znakomicie dwa fakty: zaopatrzenie kina w apa
raty projekcyjne najnowszej polskiej produkcji oraz polska wersja z
mitego filmu radzieckiego „Harry Smith odkrywa Amerj ę .
W obu wypadkach osiągnięcia te
były wynikiem ścisłej współpracy spe
cjalistów radzieckich i polskich techników.
KINO ZEROEKRANOW E
, ,
.
a
Kino „Odrodzenie'1 należy do rzędu
na j bardziej nowoczesnych i zaliczone

Postępy w odbudowie
schronisk turystycznych

Wielkich Jezior dla zbadania grubo*
ści, rodzaju i rozległości znajdujących
się tam pokładów wapnia olsztyński
geolog, który dokona tej
pracy na
zlecenie naszego biura regionalnego
PKPG.
O wynikach tych badań dowiedzą
się nasi Czytelnicy po powrocie jego
z terenu. Teraz wiadomo, że pokłady
wapnia są stosunkowo wczesnego po
chodzenia i że nadają się zarówno dl*
produkcji używki dla bydła, jak -i na
wozów sztucznych. (1).

Pociągnięci przykładem warszawiaków

murarze olsztyńscy pracują systemem trójkowym

Organizacja poradni matki i dziecka

poczęły pracę według nowego syste
mu, a wyniki jej — jak na pierwszy
dzień — są wcale ładne.
Trójka St. Barczaka w ciągu 6 i
pół godzin wymurowała 10,8 m. sześć,
ściany. Zarobek jego
wyniósł tego
dnia 2.980 zł., pomocnicy zaś A. Barczak i R. Szabejko osiągnęli po 2.450
zł. każdy.

Druga trójka A. Urbalewicza w y
W toku podjętych ■ w tym roku
przez olsztyński oddział Pol. Tow.
konała 9,9 m* sześć., przy czym UrKrajoznawczego prac przy remoncie
balewicz (zarobił 2.850 zł, a pomocni
i odbudowie przejętych przezeń no
cy jego F. Żukowski i Fr.Kw iatkow wych schronisk wykończono dotych
ski po 2.350 zł.
czas obiekty turystyczne w Ornecie i
Tegoż dnia odbyło się wręczenie
ki dowiadują się tutaj, jaką winna nagród, ufundowanych przez PP R K .
poważnie zaawansowano roboty w P i
Otwarcia kina dokonał dyrektor
Jesteśmy w centralnej poradni matki i dziecka w O ls z t y n .e D o o b s z e r być wyprawka dla niemowląt, aby od Kierownik trójki pokazowej ob. F.
jawkach pod Ostródą i w Wilkasach okręgu OZRF ob. Jagielski z Bydnej, w idnej poczekalni w jeżdżają wózki z małymi dziećmi, kt° rych matlu
powiadała swemu przeznaczeniu. ^
(schronisko nr. 2) pod Giżyckiem.
goszczy, który w swym przemówie pragną jiokazać swe pociechy lekarzowi l zasięgnąć fachowej porady w
Ptaszyński otrzymał ładny
obraz z
Opuszczając
poradnię
wyrażamy widokiem zamku olsztyńskiego, jego
niu
zaznaczył,
że
stały
rozwój,
jaki
Roboty remontowe i budowlane w
sprawie ich wychowania.
nadzieję, iż poradnictwo macierzyń pomocnicy zaś pięknie wykonane^ ka
Krutyni, Kętrzynie i Fromborku jesz cechuje nasze województwo w każdej
skie szybko będzie rozprzestrzeniało setki z intarsjami. Ponadto zarówno
dziedzinie życia, musiał także znaleźć
czytamy:
„Zabaw
ka
przygotowuje
do
cze trwają. (1>.
Z poczekalni dzieci kolejno są prze
się i na pomniejsze nasze miasta, goście, jak i nasi trójkarze otrzymali
pracy
w
szkole
życia",
na
innej
zas:
noszone do sali „operacyjnej", gdzie
miasteczka i wsie, które dotychczas
„Zabawka
rozwija
dziecko
fizycznie
i
każdy po męskiej koszuli.
w specjalnych boksach (a jest ich 8)
nie są pod tym względem należycie
umysłowo".
Nagrody wręczył ob. E. Pfeil. W
każda matka swobodnie rozbiera swo
obsłużone,
nie
korzystając
z
dobro
Tuż obok zorganizowany został ką
jej dziecko,, przygotowując, je do czyn
dziejstw takich, jak olsztyńska, po imieniu KM PZPR podziękował go
cik
dziecka,
w
którym
pokazano
ściom z Warszawy ob. Ćwiek. (lu ).
ności wstępnych -— ważenia, mierze
radni. (an).
nia, spisywania niezbędnych persona wszystko od jadłospisu dziecięcego,
łóżeczka, ubranka aż do zabawek
Nastąpi to w ramach akcji bardziej liów itp.
Wiemy już wszyscy od dawna, jak
Następnie każde dziecko bada le- włącznie. Oglądamy też fotografie,
dalece zaniedbane jest nasze wojewódz planowo, niż dotąd, rozmieszczenia sił
ilustrujące opiekę nad matką i dziec
fcwo pod względem obsady stanowisk lekarskich w kraju, akcji, która na karz-pediatra, orzekając o zauważo
w ZSRR.
#
'
lekarskich w Ubezpieczalni Społecz szerszą skalę przeprowadzona zostanie nych nieprawidłowościach w jego roz kiem
W celu uniknięcia styczności dzieci
woju i dając zlecenia dalszego postę
nej, szpitalach, ambulatoriach, ośrod w roku przyszłym.
zdrowych z chorymi te ostatnie mają
Do tego czasu, jak sądzimy, nasze powania.
kach zdrowia, poradniach itp.
oddzielną poczekalnię z oddzielnym
Matki,
oczekujące
swojej
kolejki
Na 18 powiatów województwa ma terenowe władze samorządowe powin
wejściem. Dla dzieci gorączkujących
do
gabinetu
lekarza,
zapoznają
się
w
my zaledwie 109 lekarzy, z czego w sa ny zatroszczyć się o zarezerwowanie
na przeznaczone są 2 oszklone izolatory,
Opróżnione pomieszczenia po W y
mym Olsztynie praktykuje 44. Na mia dla nowoprzybyłych lekarzy odpowied międzyczasie z umieszczonymi
Jutro, w poniedziałek, ^ rozpoczyna
ścianach tablicami. Na jednej z nich aby uniknąć zetknięcia się ich z się przeprowadzka niektórych biur^ i dziale Kwaterunkowym i Biurze Ewi
rę naszych elementarnych pottzeb w niej ilości mieszkań. (1)
dziećmi niegorączkującymi. Również
tym zakresie brakuje nam w chwili ow oddzielnym gabinecie odbywa się referatów olsztyńskiego Zarządu Miej dencji Ludności obejmie PKO zgodnie
becnej 46 lekarzy.
skiego do nowoodbudowanego Stare z zawartą umową z Zarządem Miej
badanie chorych dzieci.
Jak wynika z wydanych już zarzą
skim.
Przechodzimy na wyższe piętro, go Ratusza.
Przeprowadzka PKO nastąpi dopie
dzeń Min. Zdrowia możemy spodzie
Znajdą tu pomieszczenie: Biuro Ewi
gdzie znajduje się poradnia dla ma
ro w początkach listopada ze względu
wać się uzupełnienia sił lekarskich w
tek ciężarnych.
Obok w obszernej dencji Ludności, Urząd Stanu Cywil
wymienionych wyżej rozmiarach już w
salce przeprowadzane są pokazy ką nego, Wydział Kwaterunkowy, samo na konieczność wyremontowania i
roku przyszłym.
pania, przewijania i pielęgnowania dzielny Oddział Osiedleńczy i Referat przystosowania lokalu do potrzeb ope
go
zachodzi
konieczność
podniesienia
Otwierając wczorajsze obrady ple
racji bankowych, (lu).
niemowląt. Przy okazji przyszłe mat Przemysłu i Handlu.
przeznaczonych
na
ten
cel
kredytów.
num OWRN przewodniczący mgr St.
Dodać można, że najpilniejsze po
Piaskowski zakomunikował odwołanie
z Rady ob. I. Ziółkowskiego i delego trzeby miasta na odcinku komunika
wanie na jego miejsce ob. Z. Stein- cji określone zostały w ramach pla
Z M IA N A GODZINY
bartha. Zarządzone następnie wybo nu 6-letniego na 941 mil. zł.
Dzisiejszy końcert-akademia, inau ry dały następujące wyniki: na wnio
Analizując dalej wysokość limitów,
gurujący w Olsztynie miesiąc pogłęr sek klubu radnych SL i PSL, po przewidzianych w tym planie na uli
bienia przyjaźni polsko - radzieckiej, party przez inne kluby, do prezydium ce, tmosty i wiadukty, na potrzeby
BISKUPIEC. — Mieszkańcy nasze dla dwóch szkół podstawowych po 2 rej wzięło udział około 1.000 osób,
odbędzie się w teatrze im. St. Jara przez aklamację wybrany został ob. pożarnictwa, na budowę łaźni publi
go
miasta, jak i całego powiatu re- komplety pomocy szkolnych. Prace odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy
cza o godz. 12.15, a nie, jak przewi I. Pawłowski, a do Wydz. Woj. w gło cznych, hoteli oraz roboty melioracyj
szelskiego korzystali dotychczas z zostaną wykonane przez uczniów w KŚ „Spójnia" z Samborowa i KS
dywano początkowo, o godz. 16-tej. sowaniu tajnym — ob. A . Włodar ne w obrębie miasta, prezydium
Gwardia z Miłomłyna, zakończony
wielkim dla wszystkich pożytkiem z ich warsztacie szkolnym. (m x).
stwierdziło nieodzowną potrzebę ich działalności spółdzielni
ski, obaj członkowie PSL.
D LA ROBOTNIKÓW
ogrodniczej.
ELBLĄG. — Wszystkie gminy na wynikiem 2:0 dla gości. Sędziował ob.
Następnie uchwalono wniosek pre wydatnego powiększenia.
Dziś o godz. 10-tej rano w nowym
Obecnie jednak z powodu w-alenia się szego powiatu wywiązały się już z Musiałowicz — źle. (k).
kinie „Odrodzenie4 odbędzie się spe zydium o zmianę regulaminu obrad
M. in. prezydium stwierdza, że 30- budynku, w którym mieści się ta spół- zobowiązań z tytułu podatku grunto
OSTRÓDA. — W Dniu Pokoju
cjalny pokaz filmu „Harry Smith OWRN. Ze złożonego w ślad za tym milionowy
_ kredyt na wykończenie ho dżielnia, ludność stoi przed ewentual- wego i FOR-u. W gminie Żurawiec wszystkie organizacje młodzieżowe,
sprawozda telu w Olsztynie starczy zaledwie na ■nością zdania się na „łaskę" przygod- ^zlikwidowano resztę ugorów. Na te społeczne i pracownicy poszczególnych
odkrywa Amerykę" przeznaczony dla przez przewodniczącego
pracowników
PPB,
zatrudnionych nia prezydium podajemy na razie u- rozpoczęcie jego budowy i że kwotę nych sprzedawców lub prywatne fir renie niektórych gmin prowadzone zakładów pracy naszego miasta ze
przy budowie kina, oraz dla pracow stęp, dotyczący 6-letniego planu re tą trzeba podwyższyć do 150 mil. zł. my ogrodnicze. Może miejska komi jest współzawodnictwo w kontrakta sztandarami i licznymi transparen
ników przemysłu miejscowego, którzy gionalnego w zakresie gospodarki
tami zebrali się na placu Wolności,
Sprawa powiększenia limitów bę sja lokalowa pokona jednak wszelkie cji trzody chlewnej. (m x).
byli wykonawcami zbudowanej w re komunalnej.
LIDZBARK. — Związek Samopo gdzie odbył się wielki wiec. Po prze
dzie postawiona i poparta przez pre trudności i w jak najszybszym czasie
znajdzie nową siedzibę dla tej tak po mocy Chłopskiej wezwał do współza mówieniach i odśpiewaniu Międzyna
Analizując ten plan prezydium m. i. zydium wobec władz centralnych.
kordowym tempie ramy ekranowej
żytecznej placówki gospodarczej.
stwierdziło, że program rozwoju ko
wodnictwa pracy ZSCh. powiatu K ę rodówki uczestnicy manifestacji prze
DZISIEJSZA K W ESTA
Dokończenie sprawozdania z wczo
BRANIEW O. — W specjalnie ude trzyn i powziął szereg zobowiązań, maszerowali ulicami miasta. W obcho
W związku z trwającym Tygodniem munikacji w Olsztynie nie nadąża za
rajszego plenum OWRN w jutrzej korowanej świetlicy Ligi Kobiet od jak np.: wykonać powiatowy plan dzie wzięło udział około 3 tysięcy
Zdrowia staraniem PCK i przy współ potrzebami miasta, szczególnie w za
szym numerze. (1)
był się wiec z okazji Międzynarodowe podniesienia hodowli w 110 proc., zu osób. (m r).
udziale zw. zawodowych oraz ZNP kresie wymiany taboru, wskutek cze
OSTRÓDA. — Z dniem 1 bm. re
go Dnia Pokoju. Sekcja kult.-oświa żyć cały zapas nawozów sztucznych,
w dniu dzisiejszym odbywa się kwe
towa LK wydała na ten dzień gazet zorganizować grupy hodowców i plan stauracja i hotel „Ludowiec" zostały
sta uliczna, która zasili fundusze Pol
kę ścienną, omawiającą zagadnienia tatorów w 150 proc., wykonać plan przejęte przez spółdzielnię spożyw
skiego Czerwonego Krzyża, (an)
pokoju. Wydano również gazetkę, ilu kontraktacji trzody chlewnej i zli ców „Pionierów Polskich", (m r).
DO W AR SZA W Y
Jesteśmy w przededniu największej / Treningi lekkoatletyczne
Spójni, strowaną zdjęciami wybitnych ko
SZCZYTNO. — Jak się dowiaduje
W tym tygodniu w celu zwiedzenia batalii lekkoatletycznej — indywidual Związkowca i Ogniwa przeprowadza biet — czołowych bojowniczek o po kwidować do 15 grudnia odłogi w 100
trasy W — Z, Starego Miasta, Getta nych mistrzostw okręgu olsztyńskie- ( ne są w każdy wtorek i czwartek od kój oraz ilustracje przedstawiające proc. Zobowiązania są poważne i dla my, zostanie zradiofonizowana ulica
tego cały aparat propagandowy 7SCh Lemańska. Na długie wieczory zimo
i Domu Słowa Polskiego wyruszy do
go. Mistrzostwa będą jednocześnie za godz. 16 na Stadionie Leśnym, (at). udział kobiet w odbudowie kraju. (ir). w terenie rozpoczął gorączkowe pra we będzie to niemałym uprzyjemnie
Warszawy wycieczka uczniowska. Wez kończeniem sezonu lekkoatletycznego,
DĄBRÓWNO. — Dowiadujemy się, ce organizacyjne, aby nie dać się niem czasu. Komitet radiofonizacji w
mą w niej udział uczniowie szkół pod po czym zawodnicy przejdą do hal i
że naszemu SOM przyznany został wyprzedzić Kętrzynowi, który, jak Szczytnie posiada na swoim koncie
stawowych nr. 1, 2, 3 i 4 oraz szkoły sal sportowych na sezon zimowy.
m is tr z o s tw a
kredyt inwestycyjny w sumie 160 tys. słychać, również energicznie przystą 80.000 zł., które przeznacza na głośni
dla dorosłych, (an).
Od mistrzostw dzielą nas zaledwie siatkówki i koszykówki
zł. na zakup narzędzi łąkarskich. Nie pił do pracy. Wyniki ogłoszone będą ki dla szczycieńskich przodowników
U ZN A N IE KLIENTÓ W
dwa tygo<inie i, jak wynika z oświad
wątpliwie przyczyni się to do podnie 15 grudnia. (A K )
pracy, wytypowanych przez poszcze
Sklep spółdzielni
„Mazur", obsłu czenia prezesa OZLA ob. Garstki, w
Władze
nadrzędne
olsztyńskiego
gujący mieszkańców Kortowa, został tym roku będą się one cieszyły dużą Okr. Związku Koszykówki Siatkówki sienia stanu trochę już zaniedbanych
M IŁO M ŁYN . — W dniu 2 bm. po gólne zakłady pracy. (k. h.).
WĘGORZEWO. — Zw. Zaw. Pra
ostatnio starannie wyremontowany i frekwencją zawodników. Na podkre i Szczypiorniaka odwołały mistrzo dotychczas łąk. (u).
manifestacji na rzecz pokoju, w któcowników Samorządowych w porozu
odświeżony, co zostało z uznaniem ślenie zasługuje chęć startu drużyn stwa okręgowe siatkówki i koszyków
ELBLĄG. — Coraz częściej obser
mieniu ze Związkiem Państwowców
powitane przez jego stałych klien i klubów terenowych.
ki. Nowy termin mistrzostw ustalony wujemy w naszym mieście piękne
organizuje wspólną świetlicę. Zarząd
tów. (lu).
został na dzień 1 stycznia 1950 r.
zjawisko pomocy, której udziela jed Z prasy
okręgowy Zw. Zaw. Prac. Sam. przy
Zamiast mistrzostw okręgowych zo na szkoła drugiej. Ostatnio np. ucz
W IE LK IE PR A N IE
znał już 80 tys. zł. na zakup instru
staną zorganizowane w najbliższym niowie gimnazjum przemysłowego za
Ostatnio oglądaliśmy kolejkę przed
mentów muzycznych dla przyszłego
czasie przez Ol. OZKS i S. wewnętrz kładów mechanicznych im. gen. Świer
paru sklepami. Jak się okazało cho
zespołu, który ma powstać przy no
czewskiego zadeklarowali wykonanie
ne rozgrywki towarzyskie, (at).
dziło o... proszek do prania.
Dziś o godz. 15 na Stadionie Leś
Tygodnik „Polska Zachodnia" (nr. wej świetlicy, (ul.).
Sądząc z liczby oczekujących moż
nym w Olsztynie odbędzie się mecz
40) poświęca specjalny artykuł omó
na by przypuszczać, że wszystkie na
piłkarski o mistrzostwo A-klasy mię
wieniu wystawy mazurskiej sztuki
sze gospodynie w ramach jakiegoś
ludowej w Mrągowie, z której wyczer Teatr im. Jaracza
nienotowanego współzawodnictwa zor dzy drużyną ZS Spójnia (Olsztyn)
pujące sprawozdanie zamieściło „Ży
ganizowały w domach t. zw. wielkie i ŻS Kolejarz (Ostróda), O godz 13
cie" przed paru dniami.
wystąpią rezerwy tych drużyn, (at)
pranie, (m ).
W godzinach połud- opanowuje technikę gry i przy dalszej
KĘTRZYN.
Tygodnik podkreśla walory wystaZespół państwowego teatru im. St,
niowych w dn. 2 bm. odbyły się roz pracy może zaryzykować spotkanie z wy i jej wpływ na ożywienie starej lJaracza> który wraz z ncstorem sceny
grywki sportowe wszystkich klubów przedstawicielem klubów ligowych.
sztuki ludowej naszego regionu.
polskiej Ludwikiem Solskim gra w
naszego miasta. Największe sukcesy
Elblągu „Pana Jawialskiego" Fredry,
odniósł RKS, zdobywając mistrzo
po zakończeniu przedstawień w tym
stwo w siatce i koszu. (ma).
mieście wyjeżdża zgodnie z nowymi
LIDZBARK. — W ub. niedzielę na
zadaniami do szeregu miast woje
Donieśliśmy już w swoim czasie o że na okręg olsztyński PGR przyzna stadionie sportowym odbyły się me
wództwa gdańskiego, po czym znów
na
została
suma
23
mil.
zł,
którą
już
Kilkakrotnie
poruszane
przez
„Ży
ści,
z
pomocą
miejscowych
władz,
z
cze
siatkówki
pomiędzy
klubem
spor
przyznaniu 40 mil zł na poprawę wa
powróci na teren olsztyński.
podzielono
pomiędzy
następujące
zespo
Olsztyńskie"
sprawy Starego zapałem przystąpili do pracy i dziś
towym „Sztukaba" i klubem liceum cie
runków życiowych robotników rolnych
Najbliższe przedstawienia „Pana Jo
rolniczego. Zwyciężył zdecydowanie Dzierzgonia znalazły już częściowo już oglądają jej plony. Są też bardzo wialskiego" odbędą się dziś i jutro w
w PGR-ach. Obecnie dowiadujemy się, ty:
Zespół Klewki (pow. Olsztyn) otrzy „Sztubak" z wynikiem
2:0, Tegoż swoje rozwiązanie w bilansie półrocz zadowoleni z przesiedlenia.
Nowym Dworze, ośrodku Żuław.
W
mał 1,8 mil. zł, po 1,5 mil. zł otrzy dnia ta sama drużyna „Sztubak" ro nej pracy naszej gminy.
Przyrost ludności i stopniowa od dniach 10 i 11 bm. teatr nasz odwie
mały zespiły Załuski (pow. Nidzica) zegrała mecz ze „Związkowcem", rów
Na teren nasz przybyła dość liczna budowa spowodowały równocześnie dzi stary Malbork, 12 i 13 hm. będzie
i Białoszyn (pow. Susz), zespół Zabuł nież zwyciężając w stosunku 2:1. Mło grupa osadników z opoczyńskiego, wzrost potrzeb, które w miarę moż
goś.cił w Tczewie, 14 w Sztumie, a 15
towo (pow. Ostróda) 1,3 mil. zł, zespo da drużyna „Sztubaka" coraz lepiej którzy mimo początkowych trudno- ności są zaspakajane.
i 16 bm. odbędą się przedstawienia w
W OLSZTYNIE
ły Dylewo i świetlin (pow. Ostróda),
Na plan pierwszy wysuwa się szkol zasłużonym dla polskości Kwidzynie.
Teatr im. St. Jaracza: „Wassa Ze- Órliniec (pow. Pasłęk) i Dzików (pow.
nictwo i oświata pozaszkolna. Szkoły
Górowo
Iław)
otrzymały
po
1
mil.
zł.
leznowa", godz. 19.30.
zostały przygotowane na rozpoczęcie
Od 500 tys. zł do 1 mil. zł otrzyma
Kino „Polonia" — „Sąd honoro
roku szkolnego i są już zabezpieczone
ły
zespoły:
Łabędziowo
(pow.
Barto
w y", jprod. radź., godz. 10, 12, 16, 18
całkowicie w opał na zimę. Należy
szyce), Bezlęda (pow. Górowo Iław.),
i 20, dozw. od lat 14.
uważać, że sieć szkół na naszym te
Lipówka i Talki (pow. Bartoszyce),
renie jest obecnie wystarczająca.
Kino „M azur": „W imię życia", Drzazgi (pow. Lidzbark), Ułowo oraz
uj Morągu
Na trzy wypadki kradzieży, które
Funkcjonariusze I oddziału SOK
prod. radź., o godz. 10 i 12, dozw. od Biały Dwór (pow. Braniewo), Daniło- (Służby Ochrony Kolei) w ubiegłym zdarzyły się na terenie kolejowym, w
zaangażują natychmiast
Rozporządzamy też szeregiem pla
lat 12.
„Baryłeczka" prod. franc. wo, Girgajny, Boguchwały, Bazanowo miesiącu osiągnęli znaczne sukcesy na dwóch wypadkach ujawniono spraw cówek kulturalnych, jak np. świetlica
godz. 15.30, 17.30 i 19.30, dozw. od i Budziewo w powiecie Morąg oraz polu walki z przestępczością i przekra ców. Również ujęto i oddano władzom w Przemarku, w samym Starym
lat 18.
bezpieczeństwa dwóch groźnych prze Dzierzgoniu i w Starym Mieście.
Ramty (pow. Ostróda) i Maliszewo czaniem przepisów kolejowych.
Wynagrodzenie według obowiązują
Kino „Odrodzenie" — „Harry Smith (pow. Szczytno).
We wrześniu sokiści zatrzymali 250 stępców kryminalnych, ukrywających Obecnie powstaje nowa świetlica gro
cej
umowy
zbiorowej.
Podania
odkrywa Amerykę", wersja polska
madzka w Bukowie. Wszystkie te
wraz
z życiorysami i odpisami
Dotacje poniżej 500 tys. zł otrzyma osób, jadących bez biletów, od których się przed pościgiem.
świadectw
należy
kierować
pod
wy
filmu radzieckiego; godz. 16.15, 18.15 ły zespoły: Ruskowo (pow. Ostróda), ściągnięto 52.500 zł. Ponadto zatrzy
świetlice zostały w przeciągu półro
żej podanym adresem.
K 1147-0
i 20.15.
Niezależnie od swych żądań służbo cza przez Zarząd Gminny wyremonJagiellonowo i Kisielewo (pow. Pas mano i ukarano doraźnymi mandatami
Dyżurna apteka — „Pod Koperni łęk), Karpiny (pow. Braniewo), Mar za naruszenie przepisów kolejowych wych sokiści biorą też czynny udział j towanc i oddane gromadom do użyt350 osób na łączną sumę 52.500 zł,
w pracy społecznej i oświatowej, (an) i ku. (wa)
ków (pow. Lidzbark) i inne. (Iw)
B 89590
kiem", ul. Stalina 34.

musi objąć teren całego naszego województwa

Czas pomyśleć o mieszkaniach dla lekarzy
którzy przybędą na nasz teren w roku przyszłym

Do odbudowanego Starego Ratusza

P R Z E N IO S Ą

SIĘ

n ie któ re biura Z a r zą d u M iejskiego

Sprawa komunikacii miejskiej w Olsztynie
na wczorajszym plenum OWRN

Dzień Olsztyna

Nasi

korespondenci dono
szą
:

Przed mistrzostwami okręgowymi OZLA
Odwołane

D zisie js zy m ecz

Wystawa

w Mrągowie

Jeszcze o niedzielnych imprezach sportowych
(Od naszych k o r e s p o n d e n t ó w )

23

mil. zł. na poprawę warunków życiowych

robotników rolnych olsztyńskiego okręgu PG R

na tereni e gdańskim

Stary Dzierzgoń organizuje swoje życie
(Od naszego korespondenta)

CO I GDZIE?

Nie jedź koleją bez biletu
bo ujawni twoje przestępstwo czujny sokista

Miejskie Zakłady

Użyteczności Publicznej

jednego KSIĘGOWEGO

NIEDZIELNY

DODATEK

ILUSTROWANY

N r 36
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DZIENNIKÓW:

9 P A Ź D Z I E R N I K A 1949

ŻYCIE
ŻYCIE
ŻYCIE
ŻYCIE
ŻYCIE
ŻYCIE
ŻYCIE
ŻYCIE

WARSZAWY
BIAŁOSTOCKIE
CZĘSTOCHOWY
LUBELSKIE
M AZOW IECKIE
O L S Z T Y Ń S K IE
PODLASIA
RADOMSKIE

ZIE M N IA K Ó W

WBRÓ D

Pierwsze posiedzenia ..parlamentu66 Za
chodnich Niemiec w Bonn pod wielu
względami przypominały obrady Reichs
tagu hitlerowskiego. Słychać było te same
hasła nacjonalistyczne, te same ataki
na Polskę. Czechosłowację i nawet na
Austrię. Na zdjęciu: parlament III Rzeszy
manifestacyjnie wita Hi*Iera

W bieżącym roku zebra
liśmy o 160 tys. ton
ziemniaków więcej, ani
żeli w ubiegłym. 2.506
punktów
na
terenie
Polski
przeprowadza
obecnie skup ziemnia*
ków, aby zaopatrzyć na
zimę ludność miast

.Kanclerz** Zachodnich Niemiec — Adenauer — wykorzystał swe pierwsze wystą
pienie w
^.parlamencie**. by zażądać
rewizji granicy polsko-niemieckiej. Adenauer cieszy się poparciem amerykańskie
go Departamentu Stanu i Watykanu. Na
zdjęciu: uroczyste otwarcie „Bundestagu6*
w Bonn. Wygląd jest bardziej dostojny,
treść ta sama. co w Reichstagu Hitlera

Faszyści amerykańscy zorganizowali zbroj
ny atak na wielkiego śpiewaka murzyń
skiego Paula Robescna. który jest jednym
z przywódców obozu postępowego USA.
Po koncercie Robescna w Peekskill w po
bliżu Nowego Jorku, faszyści obrzucali
kamieniami powracających z koncertu
słuchaczy. Policja pomagała faszystom,
jak to widać na zdjęciu

O B O Z P O K O JU Z A D E M O N S T R O W A Ł S W Ą P O T Ę G Ę

Do Polski przybył z wizyta wielki pisarz
francuski Louis Aragon w towarzystwu
żony, także znanej autorki, Elzy Triolet.
Aragon bierze czynny udział w między
narodowej walce o nokój. Ostatnio po
słuszny amerykańskim podżegaczom wo
jennym rząd francuski pozbawił Aragona
praw ^obywatelskich...
jęciu: Aragon
z m a łż r ^ p

150 tys osób manifestowało w Warszawie na Placu Zwycięstwa swą jedność w walce w obronie poko^z.
Przemawiając na zgromadzaniu min. Rapacki (z prawej), przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców P e
feofu. powiedział ruja.: trT98 milionów -ludzi razem z nami broni pokoju naszych granic, naszej niepodległości.
Niech n i\ t się nie łudzi, że komukolwiek uda się oderwać nas od tej siły i ujarzmić csamotni3nych. Wyarrfa
pobita cyfra planu, każoa przekroczona norma dla pokoju, każda cegła wyżej, każda wydarta z głębi bryta węgla
d.a pokoju, każda skiba zaoranej ziemi, każda godzina pracy za biurkiem, każda myśl twórcza, każdy dzień
nauki**. Wśród potężnych tłumów zalegających Plac (zdjęcie z lewej) widniały wielojęzyczne transparenty
głoszące hasła pokoju.

ŚLADAMI MICZURINA

II Kongres Stronnictwa Demokratycznego,
który odbył się w Warszawie* powitał
w imieniu Rządu premier Józef Cyrankie
wicz. Na zdjęciu: obok premiera prezes
N.I.K gen. Jóźwiak i wiceprem. Korzycki

WZDŁUZ
WSZERZ
PO LSK I

W majątku Donecko k. Opola znaj
duje
się zakład
badawczy,
gdzie
przeprowadzane są
doświadczenia ho
dowlane
metodą
Miczurina — Ły
senki. Krzyżówki
różnych gatunków
jęczmienia
chro
nione są przed ob
cymi pyłkami spe
cjalnymi kaptur
kami z celofanu
(1) . Wyniki krzy
żowania bada pod
mikroskopem prof.
U. J. Listowsk!
(2) . Na zdjęciu (2)
widzimy termome
try służące do ba
dania temperatury
ziemi

Piasek wiślany stanowi cenny surowiec
budowlany. Ekipy piaskarzy codziennie
z dna rzeki wydobywają tony złocistego
piasku, który dostarczany jest do odbu
dowy Stolicy

Dzięki współzawodnictwu pracy, na Muranowie pokryte
zostały dachem 2 nowe „szybkościowce", których budowę
niedawno rozpoczęto

Przy ul. Siarczanej buduje się zakład mechanicznej
obróbki drzewa. Budynek oddany zostanie do użytku
w rocznicę Rewolucji Październikowej. Na zdjęciu:
Franciszek Beta. wyrabiający 350 proc. normy

W Tęgoborzu w woj. krakowskim zakończony został
ostatni tegoroczny kurs szybowcowy. Junacy S. P. po
6-tygodniowym turnusie wrócą do domu z dyplomami
III stopnia wyszkolenia zawodowego

M IE SIĄ C P O G Ł Ę B IE N IA PRZYJAŹNI P O LSK O -R A D Z IE C K IE J

Walka o podwyższenie ilości i jak .ści*,.w e
szła już w krew ł‘ wszystkim radzieckim ro
botnikom. Również i zakłady metalów*;
Gruzji (na zdjęciu: dział odlewniczy) mogą
się poszczycić poważnymi cyframi przekra
ezaneco nlan-u

W odbudowanym Stalingradzie fabryka „Czerwony
Październik" znowu co roku wypuszcza setki ton wy
sokogatunkowej stali.
Wydajność swą zawdzięcza
głównie młodym stachanowcom. Na zdjęciu: slachanowiec Mikołaj Sedelnikow

Mechanizacja rolnictwa jest jednym z decy
dujących czynników rekordowej wydajności
ziemi
w
Związku Radzieckim,
będącej
przedmiotem podziwu fachowców zagranicz
nych.

Moskwa rozbudowuje się w cszałarńiającym tempie.
W różnych punktach miasta prowadzi się równocześnie
przebudowę całych dzielnic, w których powstają szero
kie ulice, ogromne place i ^ p a n ia łe nowe gmachy. Na
zdjęciu: przebudowan^(^ąc Majakowskiego

STARA W ARSZAW A

w rysun kach J. P. N O R B L I N A

Jan Piotr Norblin (1745*—1830), nadworny ma
larz Stanisława Augusta, sprowadzony do P o l
ski w 1772 r„ wykonał mnóstwo rysunków,
sztychów i akwarel odtwarzających współczesne
życie polskie. Poniżej reprodukujemy 3 rysunki,
których oryginały znajdują się w Muzeum
Czartoryskich

WINOBRANIE W ZIELONEJ GÓRZE
Wzorem lat ubiegłych i w tym roku odbyło się w Zie
lonej Górze winobranie. Winnice zajmują obszar 56 ha.
Zbiory tegoroczne nie dopisały wskutek deszczowego lata.
Uroczystości zgromadziły tłumy ludzi z różnych stron
Polaki. Na zdjęciach: 1) hejnał z wieży ratuszowej, zwia
stujący początek uroczystości; 2) kioski na ulicach mia
sta sprzedawały winogrona; 3) duże zainteresowanie bu
dził kiosk zrobiony z beczki; 4) w miejscach bardziej
nasłonecznionych winogrona dojrzały świetnie. Mały Ma
rek pałaszuje je z apetytem; 5) ob. Grzegorz Zarugiewicz*
hodowca winogron, demonstruje najpiękniejsze okazy
wyhodowane w winnicach zielonogórskich

rszawskie dawały wiele tematów Nor
Na zdjęciu sklepik przy ul. Elektoralne.

Kominiarze w X V III wieku, jak widać z rysun
ku, nie nosili cylindrów, lecz szerokie kapelu
sze. Chodzili zawsze z drabiną i w ielkim i
miotłami
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Stroje kobiece najlepiej odzwierciedlają epokę.
W okresie panowania St. Augusta modnisic
warszawskie nosiły długie suknie, pelerynki
i kapturki

Ę K r jitt? i

KIERMASZ KSIĄŻKI I PRASY

•onezu.

p rzy

osyjski, cieszący się zasłużoną sławą na całym
jest jedną z największych namiętności mieszkań
Iskwy. Na zdjęciu scena z baletu „Konik - garbusek'
której film owa wersja znana jest w Polsce) n«
scenie
W ielkiego w Moskwie

Pracownicy kulturalno-oświatowi M.O.N. zorganizowali kiermasz
książki i prasy na terenie wsi Sanniki w pow. gestynińskim. Wojsko
opiekując się młodzieżą wiejską, przekazało miejscowej bibliotece
szkolnej 50 książek. Samochód już załadowany, za chwilę nastąpi
odjazd (h i Po przybyciu do Sannik ppor. Konieczny rozdaje ludności
czasopisma (2). Marysia Nowogórska i Czesio Kowalski pilnie oglą
dają obrazki (3). Dziatwa szkolna obdarowana została kalenda
rzykami (4). Kiermasz spełnił swoje zadanie. Ob. ob. Siedlecka.
Stelma?T.c7.ykowa i Drożdżewska z zainteresowaniem przeglądają
otrzymane tygodniki (5)

sport

O W S Z Y S T K I M PO T R O C H U

W międzypaństwowym spotkaniu piłki
nożnej w Warszawie Polska pokonała
Bułgarię w stosunku 3:2 (3:1)

Oto niezwykły przykład kdnsztu sztuki ogrodniczej. A r
mia legendarnych rycerzy wycięta w krzakach strzyżożonego szpaleru

W pewnym magazynie sen
sację wzbudziła sprzedaw
czyni, która rzucała garde
robę z wieszakami wprost
na ścianę pozbawioną ha
ków. Sukienki i płaszcze
zawisały w powietrzu przy
czarodziejskiej ścianie. Oka
zało się. że czary tkwiły
w silnie namagnesowanej
sztabie ukrytej pod tapetą

Dowcipna studentka, uda
jąc się aa urlop, zabrała ze
sobą pomysłowy przyrząd,
umożliwiający spanie
wagonie kolejowym. War
to by zastosować u nas ma
sowo ten wynalazek. Jej to
warzysze ucięli sobie co
prawda drzemkę bez przy
rządu. ale zazdroszczą jej
niewątpliwie

Drużyna bułgarska

CZY Z N A C I E P O L S K Ę ?
10 KONKURS DODATKU
ILUSTROW ANEGO

Morski jeżozwierz, którego widzimy na zdjęciu, na pewno nie otrzymałby nagrody na żadnym konkursie pięk 
ności. Nie jest on przy tym tak łagodnym stworzeniem,
jak nasz jeż pospolity

Te trzy zdjęcia przedsta
wiają dobrze nam znam
fragmenty charakterystycz
ne trzech miast w Polsce.
Zadanie konkursowe pole
ga na odgadnięciu, co to
za fragmenty i w jakim
mieście się znajdują. Mię
dzy czytelników, którzy nadeśią prawidłowe rozwią
zania. rozlosowanych zo
stanie

Zwycięska drużyna po!?ka

W nagród książkowych.
Odpowiedzi nadsyłać na
leży w terminie do dn. 27
b.m. pod adresem: Redak
cja „Życia W arszawyM —

Sensacją międzynarodowego zjazdu lekarzy w Leiden
była transmisja telewizyjna skomplikowanej operacji
chirurgicznej. Telewizyjna aparatura nadawcza ustawio
na tuż obok stołu operacyjnego przekazywała przebieg
całej operacji do wielkiej sali konferencyjnej, położone
w innym skrzydle bloku szpitalnego (Fot. Philips)

Spotkanie obfitowało w wiele emocjo
nujących momentów7 podbramkowych.
Rybicki piąstkuje, bramkę asekuruie
Barwiński

Warszawa, Marszałkowska
3/5 % adnotacją na koper
cie: 10 Konkurs Dodatku
Ilustrowanego.
Rozwiązanie konkursu z
dn. 25 września oraz listę
nagrodzonych ogłaszamy w
bieżącym numerze „Żyeia*

Alecz odbywał się przv bezus.annyn
dopingu publiczności. Zdobyte przez
Polaków bramki wywoływały niebywa
ły entuzjazm (na zdjęciu)

HUMOR

Nowa moda nie toleruje niedawnej przesady i ekscentrycznego zdobnictwa m
kapeluszach, propagując przybrania zdecydowanie skromne (jak to widzimy na
powyższych modelach). Pośrodku — piękny komplet jesienny; luźny płaszcz —
bez guzików
w.

;

;

•---------------------
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Brcdacz-wynalazca wiąże
krawat

Niemile spotkanie dwóch pracowitych dzięciołków

.
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Zdjęcia w tym numtri#: Ag. Ilustr. /,Api*V AR. Film Polski, £. Fronc kowiok,

Kolegium Redakcyjne.
MARSZAŁKOWSKA 3 -5 . Tetelom 4 2 4 -7 3 .

Z. Małek, W. Piotrowski, SIB, yvAF oraz wiosno obsługa fotoreportersko.
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