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Przyjaźń i współpraca Bułgarii i Jugosławii
ochroną przed agresją imperializmu niemieckiego Porozumienie francuskiej młodzieży
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Oficjalny komunikat o rozmowach
między d e l e g a c j a m i r z q d ó w obu państw
BELGRAD, 3.8 (PAP). W Belgradzie i Sofii ogłoszono
równocześnie komunikat o rozmowach, przeprowadzonych w
Pledzie pomiędzy delegacją rządu bułgarskiego z premierem
Dymitrowem na czele i delegacją rządu jugosłowiańskiego
z marszałkiem Tito na czele. Komunikat stwierdza
Obie delegacje kierując się du- prowadziły konsultacje i zapewchem pełnego zrozumienia i brat niły sobie współpracę we wszyst
niej współpracy, rozpatrzyły w . kich problemach polityki zagraczasie rozmów wszystkie zagad- I mcznęj, istotnych dla niepodległo
ści i bezpieczeństwa obu państw
nienia polityczne, ekonomiczne.....................
i inne interesujące oba państwa. oraz dla gwarancji trwałego po
Będąc rzecznikami woli narodu koju na święcie. Rządy Bułgarii
bułgarskiego i narodów Jugosła i Jugosławii zawarły porozumie
wii utrwalenia, zbliżenia i za nie celem podjęcia w najbliższej
pewnienia rozwoju bratniej współ przyszłości szeregu konkretnych
pracy we '■wszystkich dziedzi posunięć i zapewnienia jak naj
nach, delegacje osiągnęły pełne bardziej ścisłej współpracy po
porozumienie
we
wszystkich między obu państwami w dzie
sprawach.
dzinie politycznej, ekonomicznej
Rządy obu państw są zgodne, i kulturalnej.
W duchu tym przyjęto nastę
iż bratnie stosunki, istniejące
pujący
.protokół: Rządy - Bułga
dzisiaj, winny być rozwinięte,
pogłębione i umocnione trakta rii i Jugosławii stwierdzają, że
uzyskanie
wspólnego
tem przyjaźni, współpracy i wza poprzez
nad
napastnikiem
jemnej pomocy. Tragiczne nie zwycięstwa
przelanie
wspólnie
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porozumienia, a nawet bratobój ^niemieckim,
cze wojny prowokowane w przesz krwi w walce z wrogiem i ustałośei pomiędzy południowymi Sło
wianami przez rządy reakcyjne,
stojące na służbie obcych imperiahzmów, są wykluczone na
przyszłość
dzięki
współpracy
ustanowionej obecnie pomiędzy
BELGRAD,
3.8
nową Bułgarią i nową Jugosła
(PAP). W związku
wią. Przejścia ostatniej wojny
z podpisaniem ukłaświatowej wskazują obu pań
du pomiędzy Buł
stwom wyraźnie, że tylko dro
garią i Jugosławią
gą wspólnych wysiłków będą w
w Biedzie, marsza
stanie uniknąć w przyszłoci agre
łek Tito oświadczył
sji ze strony imperializmu nie
przedstawicielom
mieckiego i jego ewentualnych
agencji Tanjug, iż
sprzymierzeńców, względnie ja  Jugosławia nie ma najmniejsze
kiegokolwiek innego państwa.
go zamiaru tworzenia jakiego
W tym celu oba rządy prze- kolwiek bloku państw, a pragnie
jedynie zapewnienia ludności po
kojowego życia i wykluczenia
jakiejkolwiek obcej interwencji
2 0 członków
w wewnętrzne sprawy. Układ—
fajnej org. hitlerowskiej
oświadczył Tito — zadaje śmier
we francuskiej strefie okup. telny cios próbom międzynarodo
wych imperialistów i reakcjoni
BERLIN, 3.8 (PAP). Jak donoszą z
uczynienia
z Bałkanów
francuskiej strefy okupacyjnej, w po stów
bliżu Moguncji aresztowano 20 osób „beczki prochu“, która by pozwo
należących do tajnej organizacji gru liła im rozpalić wojnę w Euro
pującej b. hitlerowców.
pie.

nowienie w obu państwach rzą
dów republikańskich i demokra
tyczne - ludowych,
usunięto
wszelkie przeszkody, tworząc roz
ległe możliwości urzeczywistnie
nia odwiecznych dążeń ich naro
dów, wspólnego działania w in
teresie obu państw i uregulowa
nia wszelkich spraw w duchu
współpracy politycznej, gospo
darczej i kulturalnej.
Obie delegacje osiągnęły poro
zumienie w następujących spra
wach: Postanowiono:
zawrzeć

traktat przyjaźni,
i wzajemnej po

1 współpracy
mocy.

Rozw;nąć
w
najwyższym
stopniu wymianę i współ
pracę
gospodarczą,
ustanowić
kurs wymiany wzajemnej walut,
przygotowując się w ten sposób
do utworzenia unii celnej pomię
dzy obu państwami. Oba rządy
rpowzięły
z j szereg
o rpostanowień w
sprawie skoordynowania planów

2

Marsz. Tito i premier

o podpisanym układzie

Aresztowanie

BELGRAD, 3.8
(PAP).
Agencja
Tanjug donosi z
Bledu, że premier
Bułgarii Dymitrow
zaprzeczył, jakoby
przewidywano
utworzenie Federa
cji
PołudniowoWschodnich Słowian.
Tak samo nieaktualne są przy
puszczenia o powstaniu federacji
bałkańskiej czy konferencji bałkańsko-naddunajskiej.
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podporządkowując się uchwałom Rady Bezpieczeństwa
WASZYNGTON, 3.8. (PAP). — Am rozmowę z podsekretarzem Staniu Lebasador holenderski van Kleffens odbył yettem, po której oświadczył, iż w e .
rzy w pokojowe załatwienie sprawy In.
donezji.
LONDYN,
3.8. (PAP).
— Agencja
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Reutera donosi % Batawii, }ż rząd Repu
biifc; Indonezyjskiej wyda! 'komunikat, w
którym całkowcie przyjmuje propoizy cję Rady Bezp.eezeiisłwa zaprzestania
działań wojennych. Komunikat etwier dza również, Iż rząd uważa się za ¡przed
stawicieła suwerennego ¡państwa i go tów jest wysłać do Nowego Joirkiu swo
ich przedstawicieli, celem złożona Ra.
diz.ii© Bezpieczeństwa wszełkich potrzeb
Korespondent agencji Reutera donosi, nych informacji.
że wśród działaczy brytyjskich związków
LONDYN, 3.8. (PAP). — Agencja
zawodowych panuje nastrój przygnę Reutera donosi z Śatawii, że gen. guber
bienia w związku z zapowiedzianymi nator Holandii van Mook. oświadczył w
przemówieniu radiowym, jż wydano roz
drastycznymi ograniczeniami.
kaz wojsikom holenderskim za.przesltania

LO N D Y N , 3.8. (P A P ). Rządowy plan
gospodarczy będzie przedmiotem dy
skusji na kongresie Rady Generalnej
brytyjskich związków zawodowych, któ
ry się rozpocznie w najbliższą środę.
H erbert Morrisom odbył z członkami
W lipcu br. przemysł węglowy osiąg ratu wywozowego przyniósł rok 1946.
Rady Generalnej w dniu wczorajszym nął największą z dotychczas notowa- j W ywóz węgla 1 koksu w tym okresie
konferencję, na kterej zaznajomił ich nych w ysyłkę węgla, w yrażającą się J wyniósł w lipcu 1946 r. ok. 1.528 ton.
cyfrą 2.150.000 ton. Także w ysyłka ko
ze szczegółami planu rządowego.
Odbiorcami p o lskie go w ę gla b y ło w

16 państw europejskich

importuje polski węgiel

ksu przekroczyła dotychczas osiąganą
roku ubiegłym 16 państw europejskich
wysokość.
W y n ik i te w skazują na stałe rosną Z głównych kontrahentów należy wy
cy udział polskiego przemysłu węglo mienić ZSRR, Szwecję, Danię, Francję
wego w odbudowie zniszczonych w o j oraz Szwajcarię, Węgry, Jugosławię
ną krajó w europejskich. W roku 1945 i inne.
eksportowaliśmy w lipce ok. 675 tys.
N a rok bieżący przew iduje sxę pod
ton prowadząc równocześnie odbudo- niesienie eksportu do 18.923 tys. ton
na ogólną cyfrę wydobycia 57.505 tys.
» « a - * * * ! a *
ton.

Przypuszcza się, ¿e r2ąó skieruje
półtora miliona robotników z fabryk
towarów luksusowych do zakładów, po
siadających zasadnicze znaczenie dla
życia gospodarczego W ie lk ie j B ry ta 
nii. Nadto nałoży się na 12 milionów
k ry r
. 3,
robotników brytyjskich obowiązek nad "»stoats Bmw WMpn tu
m
-

Przyczyny odroczenia kont waszyngtońskiej
rokowaniach

Holandia przerwała działania wojenne

Oczekuje się, że rząd zwróci się do
kongresu Rady Generalnej z wnioska
mi, dotyczącymi: 1) pracy nadliczbowej
we wszystkich gałęziach przemysłu, 2)
rezygnacji z wszystkich postulatów w
sprawie podwyżki płac na czas trwania

1lhHM.ii ok.po«o,

i

z siłami reakcji, zgrupowanymi
wokół de Gau!le‘a oraz do akcji
przeciwko dotychczasowej poli
tyce kolonialnej. Układ zwraca
uwagę na konieczność zmniej
szenia
kredytów
wojskowych,
zaprzestania działań wojennych
w Indochinach i pomoc demokratom greckim.

«

Przygnębienie w kram w związku z zapowiedzianymi ograniczeniami

Prasa donosi, że A nglicy w ciągu
najbliższego roku otrzymają mniej ży
wności, tytoniu, benzyny, film ów za
granicznych i innych towarów luksuso
wych. Kontrola cen obejmie znacznie
większą ilość towarów niż dotąd. Rząd
odbierze wielu przedsiębiorstwom, pro
dukującym towary luksusowe, prawo
importu surowców.

PARYŻ, 3.8 (PAP). Organiza
cje francuskiej młodzieży socja
listycznej i komunistycznej zawarty porozumienie, przewiduiaee
sn ńln a aakcję
k c ie na
/ w x nnjące wwspólną
na rrzecz
po
lepszenia warunków bytu pracy
robotniczej.
Obie organizacje zobowiązują
się również do wspólnej walki

Międzynarodowe Targi Gdańskie

pisze prasa brytyjska
liczbowej pracy, która podwyższy czas
pracy łącznie o 4 godziny tygodniowo.
W całym przemyśle b rytyjskim , zatrud
niająeym 18 m ilionów robotników, obo
wiązywać będzie od .1 września 48-godzinny tydzień pracy.

w sprawie wspólnej walki z siłami reakcji

gospcdarczych w dziedzinie prze_„ i„ :„ ł
i _______ i ..
mysłu,
rolnictwa.,
transportu,
elektryfikacji, surowców i han
dlu zagranicznego.
Uregulować sprawy własno
ści nieruchomej, w rejonie
pogranicznym, wprowadzić ułat- Min. H e ire t mówi;
w!enia: paszportowe oraz udogod
nienia w małym ruchu granicz
nym i znieść wizy wjazdowe.
Uprościć komunikację pomię
są dowodem szybko rozwijającego sią
dzy Bułgarią i Jugosławią.
E Ustalić kontakt pormędzy obu ż ^
y c ia g o s p o d a r c z e g o P o ls k i
rządami w związku z częsty- j
Ambasador
czechosłowacki, zarówno do kluczowych przedśierm prowokacjami granicznymi ze minister Heiret podzielił, się z biorstw przemysłowych sektora
s.rony greckich rnonarcho-faszy- przedstawicielem PAP-u spostrze państwowego, jak i sektora spółtow. dia uzgodnienia
nostenowa- żeniami na temat MTG.
I dziełczego ii prywatnego.
-----stów,
uzgodnenia postępowania wobec podkomisji bałkań skej.
„
.
, ,.
, , . .
Należy się liczyć z tym, że na
ONZ. Oba rządy nawiązują rów- i .”T f § ‘ £ danskie “ powiedział przyszłych Targach Gdańskich unież wzajemny kontakt we wszel-: minis,er , H a re i , ,, P°kazaiy Jak dział zagranicy będzie znacznie
kich interesujących je sprawach są P°^'zekne me tylko dla polskiej większy.
międzynarodowych, ze szczegół- g°sPodarkl- ale takze d a P ię k 
Organizatorom Targów — koń
nym uwzględnieniem rejonu n a d - i f T a eko™ m‘czneJ. aktywności czy minister Heiret — woj. gdań
dunajsklego, który zdaniem obu
skiemu, inż. ZralkoWi, dyr. Droz
rządów — interesuje jedynie kra
dowskiemu
i innym należy wyra
czą koniecznością jest korzystanie
je położone nad Dunajem.
z polskich portów Gdańska i Gdy zić słowa najwyższego uznania".
Rozszerzyć jak najbardziej ni.
..współpracę kul.tprąiną pcmię
Olbrzymi pożar
Międzynarodowe Targi Gdań
dzy obu państwami.
skie — powiedział dalej min. Hei- w Tuluzie
Podać do publicznej wiado ret^— jak i uprzednie. Targi Poz
PARYŻ, 3.8. (PAP). — W.elki pożar,
mości decyzję rządu Jugo nańskie są dowodem tego, jak moc 'który wybuchł 1 sierpnia na ptrzedmieś.
sławii, który, opierając się na no i szybko rozwija się życie go ciach Tuluzy, rosprzesiraenił się w pro
mieniu 25 kilometrów od m.aśta. Straż
istniejącej już przyjaźni pomię spodarcze Polski, jak z dniem ogniowa i oddalały wojska walczą bez.
dzy narodami obu zainteresowa każdym rosną możliwości ekspor ustannie z żywiołem. Pailą się nadal la
nych stron i pragnąc ułatwić roz towe w Polsce i to w odniesieniu sy, .w związku z czym ewakuowano po
tóiskie ws.e.
wój ekonomiczny Bułgarii, zrzeka
się odszkodowań, przyznanych mu
na mocy traktatu pokojowego
z Bułgarią w wysokości 25 mi
lionów dolarów.
„Prawili»“ o
w sprawie Ruhry
Protokół układu został podpi
M O SKW A. 3.8. (PAP). Powołując kowaniam i na temat porządku obrad
sany przez ministra spraw za
S Ł Sw fpertraktacjach
S J E Ł J anglo
K K - rame
t “ interesów
s . * Stanów Zjednoczonych i
granicznych rządu Federacyjnej zwłoka
Republiki Jugosławii — Simicza rykańskich w sprawie R uhry zosta A nglii.
ła spowodowana brakiem porozumienia
i ministra spraw zagranicznych co do porządku dziennego obrad, dzi
D ziennik wskazuje, że wyszło teraz
Bułgarii — Georgiewa.
siejsza „P raw da“ stwierdza, że za ro- na jaw , iż plan M arshalla jest tylko

Ciężkie czasy czekają Anglików
LO N D YN , 3.8. (P A P ). Prasa b ry ty j
ska poświęca artyku ły wstępne sytua
cji gospodarczej i rządowemu planowi
gospodarczemu. Pisma podkreślają, że
Anglików czekają ciężkie czasy, gdyż
będą musieli się zrzec wielu ułatwień,
wprowadzonych na nowo po wojnie.

socjalistycznej i komunisty cznej

nowym pseudonimem osławionego pla
nu Dułlosa, przewidującego podział
Europy i stworzenie bloku zachodnie
go z ośrodkiem przem ysłowym w Niem
czech. Nie ulega również wątpliw ości,
ja k podkreśla „P raw da“ , że w myśl
planu Marshalla, koncernom amery
kańskim zapewniona ma być ko n tro 
la nad Zagłębiem R uhry kosztem utrą
ty tej k o n tro li przez Anglię. W all
Street, kładąc ciężką dłoń na Zagłę
biu Ruhry, daje A n g lii do w yboru
albo usunąć się z Zagłębia R uhry, albo
stać się posłusznym młodszym p a rt
nerem. Stąd niepokój w A nglii, w y
wołany polityką Bevina.

działań wojennych w Indonezji — o pół
nocy 4 sierpnia. Akcja oddziałów holen
dońskich rozpoczęła sę 20 ’lipca, po zer.
waniu rokowań z rządem Republiki Indo
nezyjsklej
w
sprawie
utworzenia
J
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tymczasowego. Równocześnie władze
................ zwolniły 7 wybitnych przy
hojendem&kie
Dziennik wskazuje dalej, że mimo
wódców ¡indocieizyjisikrego ruchu rcpuibK .
gorzkich słów, któ re angielscy mężo
kańskiego z wiięzienia w Batawii.
Van_Mook zakomuniikoiwai! w swym wie stanu m usieli dla uspokojenia oprzeimówieniu, iż Hoiandia postainow ła p in ii publicznej wygłosić pod adresem
zastosować sią do uchwały Rady Bez - A m eryki, A nglicy zgodzili się pojechać
pieczeń«twa, jakkolwiek, uważa, że nie do Waszyngtonu na konferencję w
było żadnych podstaw do je j interwen sprawę Ruhry. „Rząd b ry ty js k i doma
cji. Decyzją dw oją Holandia pragnie tak ga się — pisze „P raw da“ — by Sta
że umożliw1ć rządowi Stanów Z jedno, ny Zjednoczone w zięły na siebie w ięk
czonycih ofiarowaną przezeń gotowość szą część kosztów okupacji połączo
pośredniczenia w Icoraftikcie. pomiędzy nej strefy anglo-amerykańskiej, chochociaż wiadomo od dawna, że k to Holandią a Republiką Indonezyjską.
więcej płaci, ten więcej posiada. Źle
LONDYN, 3.8. (Obsł. w!.). — Gazeta się widać mają sprawy u kie ro w n i
„Daily W oriW “ cytuje iafonitia.cje swe
ków p o lity k i angielskiej, skoro zga
go korespondenta * Soutihampton,
w
dzają się na dalsze ustępstwa ze swych
której jest mowav że 28 lipca oa holen.
pozycji w Zagłębiu Ruhry, byleby ty l
denski okręt „Saparua“ , udający s:ę do
ko w yprosić za to od swych partne
Indonezji ładowano amunicję, ciężarówró
w amerykańskich pomoc dolarową.
k>f, cysterny samochodowe na wodę, ka
b!e i inne mienie.
Robotnicy portowi podają, że ząłado ' K I I 11f l * r £ ( ! ( * £
a lf łlf t liu
waii na statek działa typu „Bren“ . Dwo
Clili 11 u o l j W 11
krotn e przerywali oni pracę i przepro - i P p t t
P P Q i 11
warfizałi wiece protestacyjne. Niektórzy i * * * * * * I w
i Wh
robotnicy portowi oświadczyli: „potna., w D u r i _ _ , _ . _ w
gamy masowemu morderstwu“ .
"
w y a g o s iC Z y
Łącznie na statek zostanie zajadowa.
D n ia 3 s ie rp n ia w Bvd£ro<!7 r 7 v
nyeh 4 tysiące łon ładunku.
odby, a
się
k o n fe r e n c ja ^ PPR^
Na przystani stoją szeregi ciężarówek DD/ •
ę » " » '« r e n c ja
FFK,
i cystern eaimochodowych. Ladulje się! . 3 1
na temat poprawy żyduże ibeczki z naftą, kosze z hełmami j c,a gospodarczego i odbudowy
stalowymi, skrzynie z nabojami, 'kable wsi polskiej,
elektryczne, stalowe ręczne wózki !j
P r/e h ie tr Im n ls r u n r ii
wonki, pełne uzbrojenia. Na wielo skrzy
. .. ^
. e re ,' cj) o ra z tekst
mach znajdują się napisy: „madę :n E n - , rezolocJ* podamy
w numerze

fteod“.

__...

i jutrzejszym.

S tr. 2

Rząd demokratyczna
sprawuje władzę
pra#e nad psłswą Cii n
PEKIN, 3.8. (Obsł. wł.). Radio komu
nistyczne donosi, że powierzchnia znaj
dująca się pod zarządem komunistów
chińskich wynosi obecnie 2 miliony
100.000 km kwadratowych z 131 miliona

mi ludności. Obszary znajdujące się w t
władaniu rządu centralnego wynoszą
2 miliony 390.000 km kwadratowych z
149 milionami ludności. Dane te opar
te są na spisach ludności z dnia 13.1
1940 r.

Samochody poifrsź ły
w Stanach Z jed n o c zo n ych
NOWY JORK, 3.8. (PAP). — W z w ¡¡z
ku z padnieGoniein cen staŁ olbrzymie
zakłady General Motors Co ©giosfy
podwyżkę cen samochodów osobowych
i ciężarowych od 2 do 6 proc. Decyzja
ta spotkała się z ostrą krytyką prze wcdłwczącego związku robotników sa m:chodowych, który podkreślił, ;ż zakła
dy mogłyby-sobie pozwą! ć na obniżenie
cen — popierając tym samym akcję na
rodu na rzecz powstrzymana inflacji.

I n d i e

m ud?ie!iły z ody
na p rze lo t sam olotów
h o len d e rskich
LO N D YN , 3.8. (PAP). Agencja Reu
tera donosi z B ataw ii, iż kom unika
cja lotnicza pomiędzy tym miastem a
Amsterdamem została wstrzymana.
Jak się przypuszcza, przyczyną tego
jest nie udzielenie przez In d ie zgody
na lądowanie na ich te ryto riu m samo
lotów holenderskich.

Otwarcie Międzynarodowych Targów Gdańskich

M is ja FA O

Z e b r a n ie
sktywó# koD ssych PPR i PPS

Sabotowanie planu likwidacji

Święto lotnictwa radzieckiego
Akademie i pokazy pow etrzne
dzieckim buduje się obecnie samoloty,
któ rych szybkość dochodzi do prędko
ści głosu.
W niedzielę na lo tn isku im . Czkałowa odbyło się święto lotnictw a, w
ramach którego p ilo c i radzieccy za
dem onstrowali akrobację samolotową,
lo ty w ojskow e i skoki spadochrono
we. W jednym z teatrów m oskiew
skich urządzono w przeddzień święta
uroczystą akademię z udziałem 15.000
osób.
W prezydium zasiedli marszałkowie
Miereekow, Goworow, dowódca flo ty
pow ietrznej
marszałek W ierszynin,
adm irał Jumaszow i in n i. Z okazji
święta lo tn ictw a m in iste r sił zbrojnych
ZSRR B ulganin w yd a ł rozkaz dzien
n y do lo tn ik ó w i pracow ników prze
m ysłu lotniczego.

BERLIN, 3.8. (Obsł. wil.). — W tych
dnach odbyło się w .Berlinie po&ledzenie
Komitetu Koofdytiacyjmego, na którym
jak dcsslo do wiadomości, rozpatrywa
na była kwestia łikwiidacj. potencjału
wojenno . przemysłowego Niemiec.
Komisja, która zwiedziła radziecką
strefę okupacyjną stwierdziła, że łam
praca mad likwidacją potencjału wojen
no - przemysłowego prowadzona jest
zadowalająco. Radzieckie władze okupią
cyjne niszczą niemieckie zakłady w o j
skowe i urządzenia zgodnie z dyrektywa
mi sojuszniczych władz kontrolnych i w
szeregu wypadków wcześniej od ustało
nych terminów.
Zupełnie inny obraz zaobserwowały
komisje inspekcyjne w zachodnich stre
fach okupacyjnych Niemiec. W swych
sprawozdaniach, ¡złożonych Komitetowi
Koordynacyjnemu kotnsje te jedno
myślnie zaznaczają, że w strefach za.
chodnich, przede wszystkim amerykan.
Sklej, likwidacja niemieckich zakładów
zbrojeniowych ma przebieg roezadowala
jący. Podczas tospeikcjl zakładów zbro
jeniowych w strefie amerykańskiej ko
misja nie wykryła żadnych oznak prac
nad zniszczeniem urządzeń fabrycznych.
Ponadto amerykańskie piany likwidacji
tych zakładów wcale nie
przewidują
zniszczenia gmachów fabrycznych.
Jednocześnie członkowie komisji czte
postronnej (w tej liczbie przedstawiciel
amerykański) uważają, żę gmachy gześ
»iu zakładów spośród siedmiu mają być
całkowicie lub częściowo zniszczone.
W czterech zakładach komisja nie mia
!a możności przeprowadzenia insi racji
pos.adanych urządzeń. Tak nip. w fabry
ce naboi „Gustaw Genechow“ w Wolfratswejrze (Baden) armia amerykańska
rzekomo zniszczyła urządzenia na sumę
700.000 marek niemieckich, lecz żad _
nych dokumentów o rozmiarach i cha.

— W związku i stniały pomiędzy jego treścią a życiem.' cydować o wysokości wvdobvcia wenla

... .
---------- , jakikol
prasa niem.ecka Zjednoczone i Włóka Brytania zamierza w ek wszystkie te sprawy — zgodnie z
cytuje w yjątki z tego układu ; podkre. ją rozstrzygnąć o sercu przemysłu nie- duchem Poczdamu — miały stonowic
śla różnice, jakie w 2 lata później z a .1 mieckiego — Zagłębiu Ruhry, chcą detreść wspólnej pośityki czterech okupu,
jących Niemcy mocarstw.

Uroczysta dekoracja

„Bertiner Zeituing“ zaznacza, iż utwo
rżenie administracji dwiustrefowej nie
da^s.ę pogodzić ze wspólną polityką, o
której mowa ¡była w układzie poczdam
skim. Można ten układ komentować jak
120 zajmuje stanowiska dyrekto- się chce, jednak — podkreśla dziennik—
nie znajdzie się w nćm nigdzie maj j rów.
n
, . . .
, ,
. min.ejszej wzmiamk" o utworzeniu repu
1 . ? ° przemówieniach przedstawi- bliki zachodnio . niemieckiej, co — w
Ciel miejskiego komitetu PPR i wo razie urzeczywistnienia — wyda Niem.
jew. kom PPS. dyr. Babiński do cy na łup Imperialistycznej polityki ko.
konał uroczystej dekoracji wyróż loraalnej.

zasłużonych pracownmiw ¡trzem, włókienniczego

Wśród wygłaszanych przemó
wień szczególnie gorące owacje
wywołał ustęp przemówienia tow.
Burskiego, w którym
stwierdził
on, że w przemyśle polskim 8.603
dyrektorów, naczelników, kierow
ników i majstrów to byli robotni
cy. W samym tylko przemyśle włó
Menniczym jest ich 2.450 na kie
rowniczych stanowiskach, w tym

M . in. za wyjątkowe zasługi
przy uruchomieniu produkcji steelonu udekorowani zostali orderem
Polonia Restituta V klasy: inż. Bałaczyński i prof. Dowkontt. Złoty
mi Krzyżami Zasługi: inż.Kijewski, Pawłowski Wacław,
;nż.
Gross, Spychała Stanisław, inż.
Horwatt, Markiewicz Stanisałw,
inż. Pawłowski i Grzelczyk Hen
ryk. Poza tym 119 zasłużonych
inżynierów, majstrów, robotni
ków ' urzędników odznaczonych
zostało Srebrnymi Krzyżami Za
sługi a 300 osób Brązowymi
"Krzyżami Zasługi.

W dn. 3 bm. Rada Naczelna FIA P P,
Międzynarodowa Federacja b. Więź
niów Politycznych,
obradująca od
trzech dni w W arszawie —- zakończy
rakterze zniszczonych urządzeń nie ma. pieczoine od psucia i wskutek korrozj. ła warszawską część obrad. Delegaci
W zakładach „Bayerische Motorwerke“ mogą bardzo szybko stać się niezdatny, udali się do Oświęcimia, gdzie nastąpi
zakończenie sesji.
v/ Monachium komisję n e dopuszczono mi do użytku.
do lustracji usuniętych urządzeń ponie
waż amerykański przedstawiciel w za
kładach... nie rńał przy sobie klucza.
W zakładach ogłoszonych jako prze znaczone dla ceiów reperacyjnyoh
w
strefie amerykańskiej, które zostały złu
str owa ne przez komisję zaznaczono fak
ły zdekompletowania, psuci® ; kradzieży
Do Katowic przyibyli studenci z Cze - li z Warszawy, gdzie pracowali .przy od
urządzeń.
ohosłowacji, Jugosławią Francji, którzy budowie stolicy, udadzą się w pcidróż tu
W angielskiej strefie okupacyjnej za pośrednictwem. Międzynarodowego rystyczną po Polsce.
niszczenie zakładów zbrojeniowych i u . Związku Studentów przyjechali do Poi
Wśród 34 studentów z Jugosławii
rządzeń orowadzone jest również bar _ ski celem odbycia praktyk wakacyjnych znajduje s.ę grupa slawistów, 'która od
dzo słabo. Z siedmiu zlustrowanych za w górnictwie, przemyśle metalowym i będzie praktykę na uniwersytecie w
kładów tej strefy zniszczony jest tylko włókienniczym, na. klinikach uniw ersy. Krakowie, gdizie dla nich zostanie zorga
jeden.
teckich iltd.
nizowany specjalny kurs slawistyczny.
Pewna część urządzeń zakładów zb.ro
Najtóezniejsza jest grupa czeohosłowa Spodziewany jest 'również przyjazd dejeniowych jak, na przykład, przedslębioc cka ¡licząca 79 osób, z 'których część wy 'egacji duńskiej,.
¿twa „Maschinen Fabrik Niedersaizen“ jedzie na obóz akademicki w Ustce, a
W najbliższych dniach w ramach w y
została rozprzedana Niemcom. W zakła reszta na praktykę handlowo . morską miany międzynarodowej studentów wy
dach ogłoszonych za dostępne d:la repe dó Gdyni i Gdańska.
jedzie zagranicę 100 studentów pol
racji urządzenia nie są nałeżyicie zabeziFrancuzi w liczbie 50, którzy przyby skich.

w strefach a n g l o s a s k i c h

Co pisze lewicowa prasa niemiecka

nionych.

Zakończenie

przemysłu w o jen n eg o Niemiec odbędzie się w Ośwęcimiu

0 drug.ej rocznicy układu poczdamskiego

W wypełnionej po brzegi sali
centralnego robotniczego domu
kultury w Łodzi odbyła się w dniu
2 sierpnia 1947 roku uroczysta dekoracja odznaczonych przez Prezydenta R. P. w dniu Święta Od
rodzenia Polski zasłużonych pra
cowników przemysłu włókienni
czego. Na uroczystość przybyli
przedstawiciele władz państwo
wych, samorządowych, organiza
cji politycznych, zawodowych i
młodzieżowych,
jak
również
władz CZPWŁ.

do Bukaresztu

Entuzjastyczne powitanie tow. Wiesława w Gdyni i Sopocie

Gosjodarka p anowa

BERLIN, 3.8. (¡PAiP)

amis. Szumańskiego

BUKARESZT, 3.8. (iPAiP). — Do eto
łicy Rumunii przybył >nowy ambasador
Polski Szymański. Powitany on został
na dworcu przez przedstawiciel, ambaj
( O d w łas n eg o ko res p o n d e n ta )
| sady i kolonii polskiej oraz MSZ rumom
•
, .
Dla ludności Wybrzeża Międzynarodowe Targi Gdańskie
i dowi
Polskiemu, a specjalnie tow. czym goście udali się na zw.edzene pa. sk.ego.
PREMIEROWI CYRANKIEWICZOWI, wilonów: włókienniczego, rzemieślnicze
Prasa opub.iłkowala okouc*nosc;owe
stały się dniem bilansu dwulet niego trudu. Nic też dziwnego,
WICEPREMIEROWI TOW. WiESŁA- go i szituki ludowej.
, artykuiy, .podając w nch biografię nowe
że ich otwarcie przybrało cha rakter uroczystego święta lud
WOWI • ministrowi przemysłu i hanp r a c a SWOJA ZDOBYWAMY
*
amibasa<3<>ra
ności Gdańska, Gdyni i Sopot u. Stało się ono tym radośniej
diu, TOW. MINCOWI, protektorem
SZACUNEK ŚWIATA
naszych Targów oraz ministrowi że_
. ,
,
„ k <¡
sze, że po raz pierwszy na W ybrzeże przybył TOW . GOglugi tow. RAPACKIEMU za to, że
Po zwiedzeniu paw lonow zabrał glos
r,
M U Ł K A -W IE S ŁA W , protektor Targów Gdańskich, podkre
nicjatywe naszą popara i umożliwili przewodniczący W RN, tow Duda-Dze- W K ra k o w ie
je j zrealizowanie. I wresace podkreśl, wera. Podkreśl:! ort, ze Wybrzeże obślając tym w imieniu Rządu u znanie dla ludzi pracy, którzy
Do Krakowa przybyła misja ekc.no.
my wkład tych, którzy wałka swoją i ^hodz,, dzs bnunrf swej pracy. Potoki ntczna FAO. W skład delegacji ¡w drdzi
dźwignęli porty z ruin.
słuszną polityką zwrócili Polsce Gdańsk Sorwk wydobył juz przeszło 100 md. 5 Amerykanów, 1 Kanadyjczyk, 1 Duń.
Gdym a przybrała szatę świąteczną już wręczyli tow. Wiesławowi koło sterowe j wraz z 500-km. po Szczecm Wybrze- ton w ęg*, a nasze porty rozprowadziły czyk, 1 Szwed j 1 Holender.
w wigilię otwarcia Targów. Na wszyst kutra rybackiego.
żem, zw rócił te ziemie, które przy 2 ° P® całym sw ecie.
Misja po pobycie w północnych woje
kich gmachach miejstkich i portowych, , Następnie na trybumie ukazał się wo_! Polsce zostaną, choćby sprzysięgły s’ę
Następnie zalbrał głos tow. min. Ra. wództwach zajmie się obecnie badaniem
na statkach handlowych, kutrach i Jach ■ewoda gdański tow. toż. Zrałek, ¡który j wszystke faszystowskie moce.
packi
___
_v
___
sytuacji
żywnościowej
i rolniczej pcitałach, wysoko podniesiono na maszty wygłosił krótkie .przemówienie pcdlkre. j
Gdy przed 8 laty, podkreślił min. dniowych części kraju,
owacyjnie
witamy wygłosił j Rapacki, padły na Westerplatte pierw.
sztandary nairodowe.
ślając osiągnięcia iiudzi pracy. Wybrzeża.j Następnie
„
..
Towarzysz Wojewoda powiedział m. In.: ! przemówienie wicepremier toW. Gomuł.
sze pocisk", gdańscy pocztowcy i żoł
SPONTANICZNIE POWITANIE
Otwarcie pierwszych MTG, to dal. i.
- Wiesław. (Przemówienie tow. W ę 
nierze Westerplatte zrozumieli, tak jak
TOW. WIESŁAWA
szy krok na drodze odbudowy naszych sława podaliśmy w on u 'wczorajszym),
zrozumiał cały naród polski, że roz
W dnsu 2 sierpn a, skąpany w słońcu
poczęła się wałka nie o nas lecz o
portów,
naszych miast nadmorskich a ! p0 zwędzeniu ołkaźateg© .pawilonu
Skwer Kościuszki, zapełnił ssę ¡niezlczou
wolność wszystkich narodów świata.
specjalnie Gdańska, przyszłej siedziby Centrali ' Rybnej, goście udali się na!
p.ymi tłumami, ponad którymi powiewa
w S zc ze c in ie
Targów. Niech mi więc wolno będzie Dworzec Morski, gdzie wsiedli .na ściga j W ofierze dla wspólnej sprawy po _
ły sztandary państwowe j czerwone
Dnia 1 bm. odbyło się w Szczecinie
święciEśmy
dorobek
wielu
pokoleń
w
imieniu
obywateli
Wybrzeża
jouizię
cze
marynank
wojennej
i
udali
się
do
sztandary part i robotniczych PPR i PPS,
kować tym wszystkim, którym za Srpoitiu, celem . otwarcia pozostałych pa-1 naszego narodu. Dając tę ofiarę, mo pierwsze zebranie wojewódzkich akty .
•niesione przez delegacje, przybyłe na po
wdzięczajmy dzień dzisiejszy.
•wifonów. "Na molo w Sopocie nie ucichły ; gliśmy sądzić, że zostanie ona ocenio wów kobiecych PPS i PPR. Po refeira.
witanie tow. Wiesława. W szeregach de.
Wyraźmy uznani .nasze i podzięko jeszcze ostatnie dźwięki hymnu, odegra '■ na, Obecnie przekona kiśmy się, że tach wywiązała się dyskusja! W uchwa
łegacji widziało się przedstawicieli wszy
wanie tym wszystkim, którzy w rekor nego przez orkiestrę marynarki wojen, i przyszłość możemy tworzyć tylko lonej rezolucji czionikńie ofeu aktywów
stkich warstw społecznych
wszystkich
postanawają nie szczędzić wysiłków w
dowym tempie w upał i deszcze, w nej, gdy zebrany tłum wzniósł okrzyk:
własną pracą.
zawodów. Licznie staiwił się korpus dy.
dzień i w nocy, pracą rąk swoich Tar. • „Niech żyje tow. Wiesław“ . W mieniu
Przemówienie mim-. Rapackiego zaikoń pracy nad zbliżeniem j ściślejszą współ
piomatyczny z dziekanem ambasadorem
gi Gdańskie we właściwym terminie miasta, członków Rządu i Korpusu Dy czylo cifcjafaą część uroczystości. Goś. pracą obu partii, wciągnąć do wspóipra
ZSRR p Leóediewe.m na czele.
zbudowali.
■p!oma.tycznego powitał tow. Wiesława ; cle udali się na śniadanie do Grand H o. CY kobiety ze wszysfkch partii, b.oku
Wysiadających z samochodów gości, z
demokratycznego oraz wychowywać no
Wyraźmy nasze podziękowanie Rzą. prezydent Sopotu, totw. Wierzbicki, do ' t«!u.
tow. Wiesławem na czeie, tłum pdwitał
we pokolenie w duchu wspólnych idea
spontanicznymi owacjami -i okrzykami.
łów.
W imieniu miasta przemów eree powitał ne wygłosi! prezydent Zakrzewski.
W imieniu Dyrekcj Targów p:w:tał
zja zd u FIAPP
członków Rządu i Korpus Dypiomatycz.
ny dyrektor Targów, ob. Drozdowski.

BOGATA JEST NASZA
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
Po pow ianiu goście udali się na zwie
dzenie pawianów. Tow. Wiesław w to
warzystwie Marszałka Polski, Roi i-Ży
na W ę g rze c h
mierskiego, min. żeglugi tow. Rapackie-i
go, min. Lechowicza i innych członków
BUDAPESZT, 3.8. (PAP). Przewód
Rządu wraz z wojewodą gdańskim tow
naczący węgierskiego biura planowa
inż. Żrałkiem, długo zatrzymywał się
nia gospodarczego Vaida oświadczył,
przy każdym prawie stoisku, szczegół Iż zadaniem nowego biura jest koordy wo interesując sję produkcją poszczegól
nacja planów m inisterstw z planami nych zakładów
przedsiębiorstw przem ysłowych i kon
Po zwiedzeniu paw Jonów tow. W ie
trola nad realizacją zakreślonego pro
gramu. B iuro rozpoczyna pracę już sław w towarzystwie Marszałka Roili.
w bieżącym miesiącu, przy czym w Żymierskiego na placu przed Targami
pierwszej transzy zatrudni się 25 ty  przyjął raport dowódcy kompani hono.
rowej oraz kompanii Szkoły Ofioerskej
sięcy bezrobotnych.
Marynank Wojennej, a następnie prze Vaida podkreślił w ie lkie znaczenie
szedł przed frontem licznych dełegacji
stosunków handlow ych z sąsiednimi robotniczych wznoszących na Jego cześć
państwami w urzeczyw istnieniu Planu I spontaniczne okrzyKi. Na pamiątkę pobygo s p o d a r c z e g o .______________ ___ i tu w Gdym.1 pracownicy stoczni rybackiej

M O SKW A, 3.8. (PAP). W zw iązku z
obchodzonym 3 sierpnia w ZSRR świę
tein lotnictw a, cała prasa charaktery
zuje potęgę lo tn ictw a radzieckiego.
„P raw da“ w a rtyku le marszałka
W ierszynina przypom ina ,że w czasie
w ojny przemysł radziecki produkow ał
40.000 samolotów rocznie. L o tn icy ra 
dzieccy przeprow adzili trz y m ilio n y
lo tó w bojowych w czasie w ojny, a w
okresie najbardziej' zaciekłych w alk
pod B erlinem ilość w ylotó w na dobę
wynosiła X7.000.
190.000 lo tn ikó w radzieckich odzna
czono za odwagę i bohaterstwo.
Charakteryzując rozwój powojenny
lo tnictw a w ZSRR, prasa podaje, że
długość pow ietrznych lin ii kom unika
cyjnych wzrośnie pod koniec p ię d oła t
k i do 175 tysięcy km. W Zw iązku Ra

Przybycie

Równeż ł dziennik „Neue Zeiit“ , or
gan unii chrześcijańsko - demokratycz
nej, pisze, że po 2 ¡latach nie nastąpiło
oczekiwane zjednoczenie gospodarki nie
mieckiej, a opublikowane ostatnio nowe
zaisady amerykańskiej polityki okupacyi
nej jeszcze bardziej oddaliły Niemcy od
układu poczdamskiego. Dziennik pisząc
o utworzeniu administracji dw ustrefo,
wej zauważa, że nawet w tym w ypad,
ku nie ma porozumienia między partne
rami, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób
traktowania
przemysłu
niemieckiego.
Szereg nierozwiązanych problemów na
gromadziło óę i gromadzi coraz 'bardziej
od dnia podpisania układu w Poczdamie.
Ciężar ich dźwiga na sobie naród nie
miecki. „Neue Zeiit“ stwierdza w zakon
ozemiu, że tylko jedność między ałian.
tami mogłaby uratować naród niemiecki
od giożącej mu nowej katastrofy go spada rozej.

I

Studenci zagraniczni
na praktykach wakacyjnych w Polsce

Ú
&

m s llęd rzejo w ska zdobyła
wicemistrzostwo Czechosłowacji

O R T O W / Drobny wygrywa z Brownem
w

f in a le

PRAGA, (Obsł. wł.). — Międzynarado
we tenisowe mistrzostwa Czechosiłowa
cjl już zostały zakończone. Jadwiga Ję
drzeiowska
zdobyła wicemistrzostwo,
nae mogąc wygrać z Węgierką Koeromeczy, którą ,w ub. r. w Polsce poko
nała. „Jadizia“ zdobyła wprawdzie pierw
czego seta, ale dwa następne przegrała.

W grze mieszanej para polska Jçdrze
jowska, SkoJieckii wygrała z_parą czeską
Holeckova, dr Hyks 6:1, 7:5.
W finale gry podwójnej para Brown
(USA), Harper (Austral.) zdobyła m i
strzostwo Czechosłowacji, bijąc parę
czeską Drobny, Cemflk 4:6, 7:5, 6:1.
W grze mieszanej para poteka S ko.
neciki, Jędrzejowska została wyelimtoo.
Wyniki końcowych gier były naistę - wana w półfioaite przez ipa>rę czeską
pujące:

W półfinałach gry pojedynczej męż czyzn T. Brown (USA) pokonał Szweda
Johamsisona 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 6:3, a naj
lepszy Czechiotsłoiwiak Drobny wygrał z
drugim Szwedem BergeSmem 8:6, 6:2,
7:5.
W półfinałach gry pojedynczej 'kobietJędrzejowska
zwyciężyła
mistrzynię
Czechosłowac'« Straubeoyą 6:3, 6:4, a
niaijkjKza Węgerka Koermneczy wygra
ła z Czeszką Mikhcoyą 6:0, 6:2.
i

Matous, Straubeova 3:6, 4:6.
W niedzielę rozegrano imały gry po
jedyńczej mężczyzn
męzczyzn i kobiet.
W pierwszym 6potkainliu Jarosław
Drobny
wygrał lekko z Broiwnem
(USA) w stosunku 6:0, 6:2, 6:1, zdetby
wając tytuł mistrza Czechosłowacji. W
drugim spatkainlu Jędrzejowska zdoby
ła wicemistrzostwo,
ulegając
Koermoeczy 6:3, 4:6, 1:6.

Mistrzostwa kolarskie świata
Sukcesy RłocM * na szosie
PARYŻ (Obsł. w ł) Na torze Parć ner, który przejechał 100 km w cza
des Prlnces w Paryżu zostały roze- sie 1:23:38,8. Dalsze miejsca zajęli:
grane mistrzostwa świata dla zawo- 2) Jean Jasques Lamboley (Fr.), 3)
dowców w jeździe za motorami. Ty Pronk (Holandia), 4) Fresio (Włochy),
tul mistrza zdobył Francuz Raoul Les- 5) Michaux (Belgia).

/W et boiskach w k ra ju

Porażka „Polonii“ i „Warty“
PQ2NAN (Obsł. wi.). Mistrz Polski
„Polonia“ z Warszawy doznaia w nie
dzielę w Poznaniu przykrej porażki, prze
grywając z miejscowym RKS-em w sto
sunku 2:4 (2:2). 8.000 widzów było roz
czarowanych grą zespołu warszawskie
go, w którym wyróżnił się Szczepaniak,
Brzozowski, Swicarz i Jaźńcki. KKS
grat b. ambitnie, szczególnie po>przerwie
W drużynie gospodarzy wyróżnili się
Białas, Anioła (w ataku) oraz Matuszak
i Słota (w pomocy).
Poza Swicarzem i Jaźnickim — resz
ta napastników „Polonii“ zawiodła kom
pletnie. Bramki dla zwycęzców strzelili:
Anioła — 3 i Białas — 1; dla „Polonii“ :
Swicarz i Jaźnie ki — po 1. Zawody
prowadził b. dobrze sędzia Gruszka, nie
dopuszczając do ostrej gry.
W stolicy rozegrano 1 mecz o w ej
ście do Klasy Państwowej między „Cracovią“ S „Grochowem" i mecz między
WKS „Legia“ ł WKS Siedlce.
W spotkaniu pierwszym „Cracovia“

s in g la p a n ó w

wygrała 3:1 (1:1) demonstrując słabą
grę. Zadowolili jedynie Parpan w pomo
cy i Szewczyk ńa środku napadu. Do
przerwy gra była zupełnie równorzędna
i dopiero po przerwie „Cracovia“ uzy
skała lekką przewagę. W „Grochówie“
wyróżnili się obaj obrońcy i Styków ski w pomocy.
Bramki strzelili: dla „Cracovii“ Szew
czyk — 2 i Jabłoński II — 1, dla „Gro
chowa“ : Galant — 1.
WKS „LE G IA “ — WKS SIEDLCE
15:0 (5:0)
Drużyna warszawska graia właściwie
na „jedną bramkę“ , mając zdecydowa
ną przewagę techniczną nad ambitnym,
ale jeszcze surowym zesppłem gości.
Bramki strzelili: Górski .— 5, Cyganik,
Szymański i Mordarski — po 2, Oprych
— l i Waśko — 1 (z karnego).
„GARBARNIA“ - „W A R TA “ 3:1 (1:1)
Poznańska „Warta“ doznała niespodzie '
wanej porażki z krakowską „Garbarrrą“ ,
przegrywając 1:3 (H I)-

Mistrzostwo świata, szosowe rozegra
ne zostało na szosie w obwodzie zam
kniętym pod Reims, w Szampanii.
W konkurencji dla amatorów duży
sukces odnieśli kolarze włoscy, zajmu
jąc 2 pierwsze miejsca. Trasa wyści
gu wynosiła 164,47 km i zawodnicy
mieli do przebycia 21 okrążeń.
W yniki wyścigu:
1) Alfio Ferrari (Włochy) — 4:18:58
(przeciętna 39,573 km/godz.), 2) Silvio
Pedroni (Włochy) — 4:19:37, 3) Gerard
Van
Beek
(Holandia),
4)
Schaer
(Szwaj c.) i Snell (Szwecja) — którzy
jednocześnie wpadli na metę.
W konkurencji dla zawodowców ty 
tuł mistrza świata zdobył Holender
Rider Théo Middlekamp, który prze
jechał 274 km (35 okrążeń) w czasie
7:28:17. Dalsze miejsca zajęli: 2) Albert
Sercu (Belgia), 3) Jeff Jansen (Holan
dia), 4) Theorenzo Maguí (Włochy), 5)
Fachleitner (Francja) — który był
drugim w tegorocznym Tour de France.
Jak bardzo wyrównana była klasa
zawodników świadczy czas 4 i 5 ko
larza. Magui miał czas 7:28:27, a więc
o 10 sekund gorzej od zwycięzcy. Fach
leitner m iał esae 7:38:41.

L A T O - W C Z A S Y - K O L O N IE
Jak spędzają urlop elektrotechnicy
Centralny Zarząd Przemysłu Elektro
technicznego zaplanował zorganizowaną
akcję wczasów i kolonii, która weszła
w życie od 15 maja i trwać będzie do
30 września.
A kcją tą objętych będzie 8.000 osób,
t j. 50% pracowników przemysłu elsk,trotechnieznego.
Przemysł ten dysponuje 16 własny
m i domami wypoczynkowymi na 520
m iej-c: w Wiśle, Zakopanem, W ień
cu-Zdroju, Srebrnej Górze, Kolumnie
pod Łodzią.
W akcję wciągnięte są szerokie rze
sze robotników, którzy znając domy wy
poczynkowe z wycieczek i o p in ii wcza
sowiczów zgłaszają się masowo. W szy
stkie miejsca są stpJe zajęte tak, że
Związki Zawodowe przydzielają ponad
to miejsca wczasowe w innych domach
wypoczynkowych.
Turnus wypoczynku w domach wcza

sów trw a 2 tygodnie, w miejscach uzdrowiskowyeli turnusy są 3-tygodniowe (na zlecenie lekarza). W tej chwili
w drugim turnusie z wczasów korzy
sta 800 pracowników tego przemysłu,
w tym 75% robotników fizycznych.
Tak więc wczasy osiągnęły swój cel,
stały się głębokim oddechem przemy
słu, tego przemysłu w dzisiejszym, spo
łecznym ujęciu, k tó ry symbolizuje dla
nas nie kapitał i zysk, ale twórczą p ra 
cę fizyczną i umysłową. Koszt utrzyma
nia obliczony jest na 300 zł dziennie, z
czego pracownik płaci 54 zł.
Dom w Kalum nie pod Łodzią pomy
ślany został, jako Dom M a tki i Dziec
ka, ponieważ inne domy, ze względu
na wypoczynek ludzi pracy nie p rz y j
mują rodzin z małym i dziećmi. Tu, w
Kolumnie, każda kobieta może spędzić
i urlop wraz ze swym dzieckiem, ma pra
wo do osobnego pokoju, do korzysta-

Muzeom hitlerowskiego barbarzyństwa
7.750 osób ¿wieiiZifo obóz w MajiSaiucu
Majdanek jest jednym z tych olbrzy
mich cmentarzy, na których różne na _
rody mają prochy swoich umarłych. Dla
tego też prace Państwowego Muzeum
na Majdanku mają znaczenie nic tylko
dla Polski, ale i dla innych państw .
W przeciągu ostatnich 3 miesięcy Maj
danek zwiedziło 7.750 osób. Ciekawy jest
eh skład narodowościowy. Na pierw -

RiedysKteins p/.Łihe
Telefony międzymiastowe mają u nas
ustaloną sławę. Wszyscy wiedzą, że je 
śli dwóch ludzi zamówi jednocześnie
połączenie — jeden Warszawa — - K a 
towice, d ru yi Warszawa — Londyn, to
ten ostatni dawno ju ż zapomniał o od
bytej rozmowie, a pierwszy wciąż cze
ka, urozmaicając sobie czas bezskutecz
nym alarmowaniem stacji..
Redakcja nasza miała okazję osobi
ście sprawdzić, że nie ma w tym prze
sady.
O godz. 8 rano zamówiona została
rozmodlą z oddziałem naszej Redakcji
w Gdańsku. Podkreślono, że chodzi o
rozmowę prasową, pilną, nie cierpiącą
zwłoki. O godz. 10.15 powiedziano nam,
że jeszcze dwa połączenia i nasza ko
le j nastąpi. Czekaliśmy więc dalej der
pliw ie.
O godz. 2 m. 30, gdy jasne się dla
nas stało, że dwa połączenia nie mogą
trwać ponad 4 godziny zwróciliśmy się
do B iura K o n tro li.
Telefonistka na wszystkie nasze argu
menty odpowiadała niewzruszona, że nic
ją to nie obchodzi.
Chcielibyśmy więc uzyskać od M in i
sterstwa Poczt i Telegrafów autoryta
tywne wyjaśnienie:
CO N IE O B C H O D Z I T E L E F O 
N IS T K I t
1. Czy przepis o pierwszeństwie pra
sy w rozmowach telefonicznych?
2. Czy nieporządek, panujący w ko
lejności udzielanych połączeń?
3. Czy obsługa abonentów, co jest
prawdopodobnie celem je j pracy?
Jeśli zaś to wszystko jest dla telefo
nistki z B iura K o n tro li obojętne, chcie
libyśmy się dowiedzieć KOGO OBCHO
D Z I S P R A W A F A T A L N E J ORGA
N IZ A C J I S T A C J I M IĘ D Z Y M IA S T O 
W E J i informowanie urzędniczek M in i
sterstwa Poczt i Telegrafów o ich obo
wiązkach.

szym miejscu oczywiście znajduje się
POLSKA (6.736), NA DRUGIM ZSRR
(857). Najmniej liczni są ANGLICY (8
osób). Są to cyfry bardzo wymowne i sta
mówiące bodaj jeszcze jeden przyczy.
nek do układu stosunków politycznych
w Europie.
Zarząd Państwowego Muzeum, wy korzystając pogodne na ogól lato, prze
prowadził szereg prac rekonstrukcyj
nych, jak pokrycie papą dachów, pod.
stemplowanie chwiejących się ścian itd.
3.100 DNI ROBOCZYCH pochłonęło
usypywanie kopca z prochów pomordo
wanych więźniów obozu. Przywieziono
1.400 M SZEŚĆ, prochów, a wiele jesz
cze pozostało na miejscu,
Obecnie przystępuje się do prac nad
zadrzewieniem 5 pól obozowych I odibu
dową 12 wież strażniczych.
Nieprzerwana jest też akcja a rc h i,
■walna. Ustalono NOWYCH 870 NA
ZWISK ZAMORDOWANYCH
WIĘŹ
NIÓW, zarejestrowano I opisano 800
NOWYCH DOKUMENTÓW 1 zakonser
wowano 1.000 POPRZEDNIO ODNA
LEZIONYCH.
Dyrekcja Muzeum dokłada starań, a.
by uczynić z Majdanka W IELKI POM
NIK
HITLEROWSKIEGO
BARBA
RZYŃSTWA, który by służył nauką 1 o**
strzeżeniem dla przyszłych pokoleń.
Należało by jednak wzmóc akcję propa
gandową, zmierzającą do tego, aby wfa
śnie cl, którzy nie mieli okazji biezpo średnio zetknąć się z akcją faszystów,
skich zbrodniarzy — zechcieli zapoznać
się z tym symbolem „czasów pogardy“,
jakim jest Majdanek.

Polski

f l*

S ! " 80 na WolL Na ina,ej
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S spj s r a
i magazynu do potrzeb

nem sklepu
wielkiego miasta. Ulokowano tu ta j dział
włókienniczy, dalej olbrzymie sWtedy
•artykułów spożywczych ł wreszcie w
odrębnym budynku nastąpiło otwarcie
bogato zaopatrzonych, magazynów z ar
tykułami gospodarstwa domowego.
Na otwarci« Powszechnego Domu To

dniu 25 lipca br. radiotelegraf! - 1 statku. Wobec w ielkiej mgły poszukiwania trw a ły k ilk a godzin, mimo że
statki przechodziły czasem obok sie
bie.
Stale utrzymując kontakt radiowy,
m/s „B atory“ odnalazł statek amery
kański po 4 godzinach, a lekarz okrę
towy d r Natkański natychmiast udał
się motorówką na pokład.

wietrzą pogwizdy „rozpylaczy“ .,. A prze
cięż to rok 1943.
Irena spełnia swe wielkie posłannic
two. Irena kształci, oświeca, uświada
mia młodzież. Aby ręka na cynglu nie
zadrżała, aby natchnąć duchem męstwa,
nienawiści do wroga, głębokiego umi
łowania Ojczyzny. Świadomość celu «
słusznej drogi ułatwia zwycięstwo. Swia
domy żołnierz niepodległości i demokra
c i — to siła Gwardii Ludowej. Irena nie
chce^ żołnierzy, którzy we mgle apolitycz
ności służą wrogim interesom. Nie chce
żołnierza — piłki do gry politycznej.
Kształci i wychowuje — żołnierza - pa
aív--:.«:,triotę, któremu busolą jest — wiedza
-• •••v
■
marksistowska. A twarz niemłoda, zryta
'nt'f*: - ,
śladami cierpień płonie. I oczy tak ży
we i młode, jaik wówczas, gdy prawdę
tę dopiero poznała.
Irena nie była dzieckiem warszaw
W:
■ t - l : - T*
skiego proletariatu, który w nędzy ł gło
dzie zdobywa swą świadomość klasową.
Droga jej życia, to droga tych postę
powych inteligentów polskich, których
światłe umysły powiodły na jedynie
PoW e
err
0c*f>n* i gęstymi krzewami 6ie słuszną drogę na służbę uciskanych i
i w ? ^ zieży- Chłopcy i dziew- wyzyskiwanych.
Urodziła się Irena 18 sierpnia 1890 r.
12. 'ł-,„p T.rri1*. n°rmalne towarzystwo.
a.z? lch »kupione, wzrok skiero w majątku krewnych (emigrantów fran
weny w jedną stronę. i re,na odbywa ko cuskich) w Gueinie, powiat Ostrołęka.
lejne «¡branie koła instruktorów ZWM. Zdolność i inteligencja nie szła w parze
Słcwa padają
j okre£ orre. To ze zdrowem. Naukę pobierała w domu
wykład o P‘i .-ezynach klęski wrześnio w zakresie IV klas gimnazjum'. V klasę
wej. Wykłada ze spokojem doświadczo ukończyła na pesji Walickiej w Warsza
nego pedagoga. Jak gdyby w sali w y wie. I znowu przerwa na skutek ziego
kładowej. Jak gdyby nie dochodził óęż- stanu zdrowia. Wreszcie kursy Baraniec
■o odgtos buta zandarm&kiego, jak gdy- kiego w Krakowie, kursy Makowskiego
b* od czasu do czasu nie przecinały p o - 1 w Warszawie. Po ukończeniu pełni obo
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vaj ą

r o b o tn ic y przemysłu elektrotechniczni-go.
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Nowi aktyw ści PPR w woj. rzeszowsk o)
( O d n as zeq o k o re s p o n d e n ta )
W Rzeszowie w Woj. Komitecie PPR
odbyło
się
uroczyste
zakończenie
pierwszego kursu Szkoły Kadr Par
tyjnych.
i
Stworzenie ośrodka, stale zasilają
cego kadry Partii nowym, wszech
stronnie przygotowanym do swych za
dań elementem
— jest
poważnym
osiągnięciem organizacji partyjnej wo
jewództwa rzeszowskiego.
Zorganizowanie stałej szkoły kadr
natrafiało tutaj na trudności na sku
tek niebywałej ciasnoty mieszkanio
wej i lokalowej, panującej w Rzeszo
wie. Przeszkody na tym odcinku po
konano w sposób dość skomplikowa
ny, rozlokowując pomieszczenia dla
kursantów w trzech różnych punktach
miasta.
Niemniej jednak dzięki wytężonej
i ofiarnej pracy kierownika szkoły

Każdego niemal tygodnia powstają w w arowego przybył do Bydgoszczy naPoltsce dalsze Powszechne Domy Towaj czelny dyrektor PCH Buschke, wojewo
rowe w różnych województwach, a nie; da ipomorskl tow. Wojciech Wojewoda
jednokrotnie domów tych powstaje na 1oraz przedstawiciele miejscowych władz,
raze kilka jednego dnia. Tak właśnie \ partii politycznych 1 społeczeństwa,
było w piątek 1 sierpnia.
j
Tego samego dnia w obecności dy_
. .
,
,
.
.
| rektora handlowego PCH Leona Parna
° P ^ T O ? auka, który jest jednocześnie naczeiste otwarcie pierwszego PDT na Po-1
'dyrekltor4
Powszechnych Domów
By^ 5 ’szc,;sy\ W. no| Towarowych w Polsce, nastąpiło otwar
woczesnym r a c h u u zbiegu ul. 1-go c
pDT yw 2yrsrd cm k W nowoodre.

udzielił pomocy położnicy

( „ T e r e s a ” „ S t e f a ”)

Trzeba sobie uprzytomnić wartość
tych zdobyczy socjalnych i ich funkcję
w życiu każdego pracownika. Lato dla
robotników fabrycznych przestało być
zmorą dni płynących w zaduchu mia
sta, a stało się radością wypoczynku,
który jest prawem społecznym, (m r)

Otwarc e Domów Towarowych w Żyrardowie i Bydgoszczy

lekarz okrętowy

sta mis „Batory“ przejął sygnały ame
rykańskiego statku „Amerycan F ar
m er“, który od dłuższego czasu da
remnie szukał na oceanie lekarza dla
udzielenia pomocy położnicy, płynącej
na tym statku do Europy.
Kapitan mis „Batory“ Meissner, po
odebraniu sygnału natychmiast zarzą
dził
poszukiwania
amerykańskiego

ce pod opieką C. Z. P. E l. Przemyśl
daje na dziecko 210 zł dziennie, inspek
ktorat Szkolny 100 zł miesięcznie.

Mowę ośrodki antyspekulacfne

S.O .S . na wodach oceanu

Irena Sawicka

J

nia z kuchenki elektrycznej w swoim
pokoju, obsłużona jest przez specjalną
praczkę i wypoczywa istotnie bez skrę
powania. W te j chw ili 20 rodzin z
dziećmi korzysta z gościny w tym wy
godnym domu.
W ydział Socjalny C. Z. P. El. zorga
nizował badanie lekarskie, przez które
przeszły wszystkie dzieci przemysłu i
na podstawie którego dokonana została
selekcja na wysłanie do prewentorium,
na kolonie lub na półkolonie.
Najważniejszą placówką jest prswen
torium w Jastrzębim Zdroju, gdzie w
doskonałych warunkach klimatycznych
dzieci będą spędzały turnusy 6-tygodniowe pod opieką lekarza zdrojowego
i personelu higienistek. Pobyt jest cał
kowicie bezpłatny, a urządzenia leczni
cze borowinowe, kwasowęg-Iowe, naświetleniowe i kuchnia pod opieką le
karza służą do poratowania zdrowia
małych, zagrożonych chorobą pensjona
riuszy. Równolegle dzieci zagrożone
gruźlicą spędzają bezpłatny wypoczy
nek w sanatoriach Rabki.
W ydział Socjalny Centralnego Za
rządu Przemysłu Elektrotechnicznego
dąży do objęcia opieką wczasową wszyst
kich dzieci swego przemysłu. Uzupełnię
niem te j a kcji są cztery kolonie stałe
w Józefowie, Żychlinie, Kolum nie i
pod Radomiem, gdzie lato spędza .1.200
dzieci w ciągu miesięcznego turnusu,
ja k również kolonie R. T. P. D., Zw.
Harc. Polak, oraz Inspektoratu Szkol
nego, z których korzystają dzieci będą

wszystkie działy «*■*
towarowe.

zenie
Asor
tynnemit :ch jest dość szeroki. Estetyce
ne urządzenie wnętrza, miła i fachowa
obsługa dają gwarancję, że PDT w Ży
rardowie spełni całkowicie swe sipołecz
no . gospodarcze zadanie.
Po iprzemówieniu księdza dziekana
K e&salkowsik leg o, który życzył ,powodze
nia i rozrostu — tak potrzebnej w ośrodku robotniczym — placówce, zada
nia i cele Powszechnego Domu Towaro
•weigo scharakteryzował dyr. L. Pana
siuk, podkreślając olbrzymie wysiłki
•władz państwowych, zmierzające do u•niezależ nie nia łudzi pracy od wszelkiego
rodzaju spekulantów.
Burzą oklasków powitano przemówię
•nie przedstawiciela ¡kupców Żyrardów,
skich ob. M. Matuszewskiego, który w y
raził swą radość z uruchomienia PDT i
Stwierdził, 'że stanie się on najlepszą
•formą walki z przejawami paskansltwa.’
Powszechny Dom Towarowy w Zyrar
dowie jest już czwartym z kolei na te
renie województwa warszawskiego, We
wtorek o godzinie 9 rano zostanie uru
chomiony na Żoliborzu jeszcze jeden
PDT.
(Sb)

wiązki asystentki w Pracowni Archeolo i które przytroczyły go do nędzy i ciem
gii Przedhistorycznej. To stanowisko noty. To stało się celem życia Ireny.
daje Irenie możliwość pracy naukowej. Stała się duszą Uniwersytetów
Pow
Irena brała _udział w terenowych pra szechnych. Wraz z gronem profesorów,
cach _wykopaliskowych, w odszukiwaniu współpracowników i uczniów Spasowsiedzib, cmentarzysk przedhistorycznych j skiego stworzyła tzw. Ognisko III, któw Gródku pod Równem, które prowa • re stało się kuźnią ideologii marksistowdził jej mąż. Z tego okresu pochodzi I skiej. Młodzi robotnicy warszawscy,
szereg naukowych prac Ireny, drukowa i uczniowie Ogniska III wspominają do
nych w czasopismach archeologicznych. ! dziś dnia pracę Ireny jako kierowniczki.
Bogaty materiał zabytkowy miał być pod
Podstawą wychowawczą Ireny była
stawą do większej pracy naukowej. Nau dążność do usamodzielnienia słuchaczy.
ka pochłaniała ją niemal całkowicie.
Chciała, by słuchacz w profesorze w i
Co sprowadziło tego naukowca, zami dział nie absolutną wyrocznię, ale trak
łowanego w prehistorii do społecznej tował go jako tego, który ma mu pomóc
działalności, do udziału w rewolucyjnym i ułatwić samodzielne myślenie i pracę
ruchu robotniczym? Jaką drogę przejść samokształceniową. Ognisko III wycho
musiała Irena od pracy przy wykopali wało wielu bojowników klasy robotni
skach do bezpośredniej walki o wyzwo czej, członków KZM i KPP. Irena długo
lenie człowieka?
stawiała czoło naciskowi władz szkol
Irena miała chłodny umysł badacza i nych, wreszcie policji i defensywie.
gorące serce. Do wrażliwej jak ona na
Ruch młodych marksistów, wychowań
tury przemówiła całym swym tragizmem ków Ireny zaczął wylewać się poza ramy
rzeczywistość kresowej wsi. Irena szuka szkolne. Władze sanacyjne usunęły ją w
la zabytków prehistorycznych a znala końcu z „Ogniska“ .- Irena musiała odejść
zła się oko w oko z nędzą i niedolą wsi od pracy, którą ukochała. Jej żywy u~
ukraińskiej, z której kresowi ¡Janowie jnysł i gorące serce pchały ją jednak da
wypalić cii cle ii miłość do swego kraju lej do czynu. Ostatnie lata przed wojną
języka, kultury. Była świadkiem jak hor poświęciła całkowicie pracy w szeregach
dy żołdaków paliły wsie i niszczyły zie Komunistycznej Partii Potoki. Praca ta
mie chłopskie.
oderwała ją ostatecznie od pracy nauko
W krwawych łunach pożarów ujrzała wej.
Ireną »obraz rzeczywistości sanacyjnej.
Nieraz bolała nad tym i tęsknie marzy
Kmity Brześcia i Berezy Kartuskiej prze ła o czasach, gdy wrócić będzie mogła
rzuciły ją z czasów prehistorycznych w do swych badań nad prehistorią i arche
smutną współczesność. Teoria marksi ologią. Na razie pochłonęła ją praca
stowska, do której prowadziło ją z ni e społeczna.
ubłaganą logiką umiłowanie nauki, ułat
W okresie okupacji Irena związała się
wiła jej zrozumienie tej rzeczywistości. natychmiast z walką podziemną. Rozpo
Od badania rzeczy przeszła do badania częła swą pracę od nauczania na tajnych
społeczeństwa, życia ludzi, rodaków, kursach dla młodzieży. Przez jakiś czas
chłopa, robotnika.
zajmowała się również Biblóteką Pow
Stąd przyszło, że Irena odeszła od szechną na Mokotowskiej. Lecz nie dało
pracy naukowej. Oddała się pracy oświa jej to zadowolenia. Rwała się do czyn
towej. Oświecić lud, aby zrozumiał dro nego, bezpośredniego udziału w walce z
gę do wolności, ażeby pozbył się kajdan^ . okupantem. Nawiązała więc łączność z

tow. Kapały, zajęcia w ciągu dwu-mie
sięcy nauki odbywały się rzetelnie
i sprawnie.
Młodzi towarzysze, delegowani przez
powiatowe organizacje- partyjne, wyka
zywali wiele zapału i chęci, każdą
chwilę wolnego czasu poświęcając na
utrwalanie
i pogłębianie zdobytych
wiadomości.
Korzystną nowością było wprowadze
nie do prac kursu praktycznych zajęć.
W ten sposób młodzi aktywiści obsłu
giwali gminne koła partyjne, a podczas
licznych wycieczek organizowali otwar
te zebrania po wsiach i gromadach, na
wiązując bezpośredni i serdeczny kon
takt z ludnością.
Podczas takiego zebrania, zorganizo
wanego zupełnie samorzutnie w toku
wycieczki do Lutoryży, młodzież wiej
ska prosiła o pomóc w zorganizowaniu
Koła ZW M . W Chmielniku, po dłuższym
wykładzie o celach i zadaniach Partii,
ludność tamtejsza, wznosząc okrzyki na
cześć PPR prosiła młodych aktywistów,
by jak najczęściej przyjeżdżali w te
strony.
Gdzie indzifej dzieci i młodzież w iej
ska prosiły o gazety i książki.Prośbom
ich stało się zadość, gdyż kursanci we
spół ■ kierownictwem szkoły, ufundo
w ali kilka kompletów książek, które
przesłano młodzieży wiejskiej w formie
podarunków.
Wykładowcy, rekrutujący się, z do

świadczonych aktywistów, dążyli do te
go, by w młodym aktywie wyrobić
wszechstronne zainteresowanie dla prze
jawów życia politycznego, kulturalnego
i gospodarczego.
Okazało się, że wśród kursantów są
i tacy, których pociąga praca reporter
sko - dziennikarska, opisywali więc do
lokalnej prasy wydarzenia z życia kur
su, a także zjazdy i imprezy, w któ
rych uczestniczyli w czasie pobytu w
Rzeszowie.
Uroczystości zakończenia kursu, w
których uczestniczyli również I sekre
tarz W K PPR Kalinowski, I I sekretarz
W K PPR Grygiel, wiceprezes Związku
Samopomoęy Chłopskiej tow. Korga,
posei tow. Pelczarski i inni pomyślane
były przede wszystkim jako konkurs
oratorskich talentów. Kursanci w cza
sie tych występów wykazali opanowany
głos, odwagę w stąpienia i odpowiedni
zasób argumentów.
Tow. Kalinowski nakreślił młodym
aktywistom ich cele i zadania, jakie
spełniać winni w terenach swej pracy.
Tow. Kapała — kierownik szkoły we
zwał ich, by stałe pogłębiali swój po
ziom ideologiczny i umysłowy.
Spodziewać się można, Iż absolwenci
Szkoły Kadr Partyjnych w Rzeszowie
zasilą organizację partyjną, w nowy,
twórczy element.
C. Błońską

Rozpoczęto roboty przy regulacji Wisły
iis nowsze me od rozniyiritania mielizn
|

Między Włocławkiem a Nieszawą, Dy
•rekcja Dróg Wodnych rozpoczęia robo
ty regulacyjne na Wśle, ktÓTe zmierza
ją do zwężenia koryta i skoncentrowa
nia nurtu rzeki. Wisła na wielu odcin
kach swojego biegu ma bardzo wiele
imellzn j wysp, utrudniających żeglu
gę. Ponadto stale nanoszone plaiski spo
Wodowały wiele płycizn. Tak mielizny,
jak * płycizny w okresach wiosennych
utrudniają spływ, lodów, powodując w
ten sposób szerokie rozlewy oraz stałe
zwiększanie s.ę szerokości koryta rzecz
nego kosztem żyznych pól ornych.

■roku pochioną okoio 25 milionów zł, ne
wliczając w to kosztów pracy warszta
tów i «toczni żeglugi śródlądowej.

powstałą Polską Partią Robotniczą, z
Gwardią Ludową.
O tym okresie pisze pik. Nartmt:
„B yl to okres powstania pierwszych
zrębów zorganizowanego ruchu par
tyzanckiego. Irena poznanie ze mną
postarała się od razu wykorzystać dla
swej upartej idei pozyskania inteligen
cji, znalezienia metody trafienia do
świadomości ludzi nauki“ .
Znajomość z ludźmi nauki wykorzy
stała dla bezpośredniego związania ich z
walką o wyzwolenie, do udzielania porno
cy partyzantom. Założyła Stowarzysze
nie Pomocy Partyzantom. Sziy do od
działów partyzanckich opatrunki i lekar
stwa, mapy i podręczniki wojskowe.
Walką partyzancką objęty zostaje caiy
kraj. Z lasów i wiosek przenosi się do
Warszawy. Pierwsze czyny zbrojne Gwa.t
dii Ludowej głośnym echem odbiły się w
całym kraju, Irenie staje się zbyt ciasny
krąg dotychczasowej pracy. Pali ją chęć
walki z Niemcami, walki wręcz. Był to
okres gdy wróg próbował łamać War
szawę atakami bezwzględnego terroru,
okres ma-sowych łapanek, blokad i egze
kucji.
Irena była wówczas członkiem K om tetu Dzielnicowego PPR na Żoliborzu.
Ona pierwsza rzuciła ha6io samoobrony.
Z inicjatywy Ireny Żoliborz pokrywa' się
komitetami samoobrony. Irena nawiązuje
kontakt z socjalistami, ludowcami, de
mokratami. Pomaga w formowaniu od
działów bojowych, w zdobywaniu broni.
Ale nie zapomina o tym, że bojownik
musi być świadomy, że trzeba go kształ
cić, uświadamiać. Aby ta PoJsika, która
ma powstać z krwi i męki narodu ne
była więcej
macochą dia ludzi pracy.
Irena więc kształci ZWM-owców. Stąd
;ej udział w organizowaniu kół instruk
torskich i wykłady. Pracuje bez wy
tchnienia. Utrzymuje się i jjomaga przy
jaciołotn z licho opłacanych korepetycji,

i W gorączkowej swej pracy organizacyj| nej znajduje czas na to, by zająć się
j ludźmi najnieszczęśliwszymi, ludźmi, któ
rych okupant wygnał i drutem kolcza
stym od-miasta odgrodził, ludźmi, któ
rych tak w iek w społeczeństwie ode
pchnęło od siebie — Żydami. Wraz z p.
Komaraicką zakłada fabrykę fałszywych
keninikart dla Żydów, ukrywających się w
Warszawie. W jej mieszkaniu spotykają
się bojowcy żydowscy — organizatorzy
powstaną w ghetcie.
Intensywna praca Ireny, ciągłe spot
kania, organizacja kolportażu, kontakty
z partyzantami powodują, że Irenie „pa
li się grunt pod nogami“ . Z Żoliborza
Partia przesyła ją na Mokotów. W do
wód uznana za ofiarną bez granic pracę
Irena wchodzi do Komitetu Warszaw
skiego.

Z MISST I W S I

DWA LATA ZA „ELOKWENCJĘ“
Rejonowy Sąd Wojskowy w Oiszty.
nie skaza) na dwa lala więzienia nieja
kiego Kaźmierza Łuszczyńskiego, właś
ciciela zakładu fryzjerskiego, który sze
Na skutek regulacji Wisła uzyska re rzył wśród swych klientów nieprawdzi
gulatmy bieg w korycie o szerokości we, a szkodliwe dla państwa wiadomo
300 metrów. Ażeby przeprowadzić te ści,
rabaty, należy usunąć wielkie Jości pia
Z WESELA DO W IĘZIENIA
sków i mułu oraz zlikwidować nieraz
Aleksander Piech, z pow. Kraśnik,
całe, nowopowstałe wyspy.
funkcjonariusz ORMO zaproszony zo
W chwili obecnej na Wiśle
pracują stał na wesele. Nie potrafił jednak za
już bagry refundery, eskawatory, oraz chować umiaru w spożyciu wódki. Po
trany sprzęt techniczny. W przyszłości Wypiciu kilku głębszych Piech zaczął
'będą również zastosowane
najnowsze strzelać z karabinu do obecnych, zabija
metody rozmywania mielizn i wysp, do jąc komendanta ORMO w Potoku Wiel
tychczas niepraktyikowane w Pdtece. Pra kim, Michała Kochanego. Sąd w Lub!!
<ce regulacyjne na Wiśle w beżącym n'e skazał zabójcę na 8 lat więz'enia.

„Irena Sawicka nie należała do czo
łowych przywódców Polski walczącej.
Mimo to była jedną z pięknych postaci
tego ruchu. Prawość je j charakteru
jak i przywiązanie do sprawy nadawa
ły je j postaci piętno zgoła swoiste.
Można by powiedzieć, te jeżeli ruch,
do którego należała Irena, w średnim
swym aktywie miał tak prawych ludzi,
ludzi o tak silnych charakterach, to
mitao prześladowań, musiał wrosnąć
jak dąb w glebę macierzystą i mimo
burz dziejowych głęboko zapuścić w
nią korzenie“ . (J. Narbut, „Ludzie i
wydarzenia“ ). .
Irena _zginęła w czasie Powstania War
szawskiego. Powstanie zastało ją na Mo
kot owe, gdzie dnia 4 sierpnia 1944 r,
znalazła śmierć pod gruzami domu przy
ul. Oleśnickiej 5.
Gdy myślę o Iren:e w rocznicę jej
śmierci, cisną mi się na usta słowa
poety: „1 ten szczęśliwy, kto padł wśród
zawodu, jeś!' poległym dałem dał innym
szczebel do sławy grodu“ .
HELENA KOZŁOWSKA C.Ola“),

Goering cbciał fabrykować sztuczne złoto
Nowocześni alchemicy w tajemniczym laboratoriom pod Oviedo
Goering miał zmysł robienia
pieniędzy. Nie wystarczała mu
jednak normalna (normalna dla
niego — bo złodziejska) metoda
Ich gromadzenia. Zapragnął zdo
byci« bogactw na innej jeszcze
drodze. Objął protektorat nad ba
daniami naukowymi, mającymi
doprowadzić do odkrycia wyro
bu sztucznego złota. Za cenę
obietnic dopuszczenia do spółki
w zyskach kilku najbardziej wpły
wowych figur kliki hitlerowskiej
stworzył specjalny koncern do
fabrykacji złota.
PROF. M IE T H E TR A C I ZŁOTE
O KU LA R Y
Pomysł ten nie był dla Niem
ców niczym nowym. Jeszcze
przed wybuchem wojny profesor
Miethe wystąpił z teorią sztucz
nej fabrykacji złota. Polegała ona
na bombardowaniu atomów rtę
ci przy pomocy elektronów. Czy
teoria ta wydała jakieś wyniki?
— Owszem, me takie jednak, ja 
kich oczekiwał prof. Miethe. Oto
w czasie jednej z prób bombar
dowana rtęć rozprysnfła się i
rozbiła przy tym złote okulary
eksperymentującego profesora.
Dalsze badania w tej dziedzi
nie wykazały, że wysunięta przez
Miethego teoria nie może dopro
wadzić do żadnego rezultatu.
Elektron, któremu udawało 6ię
dotrzeć do jądra
atomowego
rtęci, nie zostawał bynajmniej
pochłonięty przez jądro, jak te
go oczekiwał nowoczesny alche
mik niemiecki, ale tworzył ra
zem z nim parę pozytronowoW y a ■ w e *:
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tronową, która z kole' prze
śle ąia się w energię, szuka
jącą u^oia do wyładowania.
W 186 + B /ll = Au 197
Jądro atomowe może bowiem
wchłonąć w siebie jedynie te
elektrony, które znajdują się
w mgławicowej warstwie dektronowej zwanej w nauce „pokła
dem K “. Trzeba do tego specjal
nych, rzadko zachodzących wa
runków, które w zastosowaniu do
rtęci, nigdy nie mogą zaistnieć.
Nic jednak nie zdołało ostudzić
obudzonej w Goeringu „gorączki
złota“. Zgromadził odpowiednich
uczonych niemieckich i nakazał
im pracować nad rozwiązaniem
zagadnienia fabrykacji złota in
nymi metodami.
Atomy poszczególnych pier
wiastków posiadają właściwą so
bie wagę. Atomowi złota odpo
wiada waga atomowa 197. Przy
naglani przez Goeringa uczeni
wpadli zatem na pomysł, aby po
łączyć z sobą dwa rodzaje ato
mów, z których jeden ma wa
gę atomową 186, drugi 11, a
więc razem dało by to 197, czyli
liczbę odpowiadającą wadze ma
gicznego atomu złota.
N¡e posunęło to jednak na
przód sprawy sztucznej fabryka
cji złota.
SPOD PROTEKTORATU
GOERINGA
POD PROTEKTORAT
GEN. FRANCO
Tymczasem sytuacja na fron
tach tak się pogorszyła (było to
lato 1944 r.), że przezorny Goe
ring wysłał uczonych swego no
wego, ukrywanego w tajemnicy
koncernu, do Hiszpanii, aby tam
w spokoju mogli pracować nad
doprowadzeniem do skutku żarnie
rzonego dzieła.
Reżim Franco otoczył przeka
zanych sobie uczonych pieczoło
witą opieką. Genzura zabraniała
wydrukowania
jakiejkolwiek
wzmianki o badaniach prowadzo
nych przez uczonych niemiec
kich w specjalnie wybudowanych
laboratoriach niedaleko Oviedo.
Po upadku Niemiec „protektorat"
nad tymi laboratoriami objęły
działające pod opieką Franco taj
ne organizacje hitlerowskie. Sam
Franco wykazuje bardzo ą ^ K ie
zainteresowanie dla „złote^lgjfwynałazku“ i uczeni hiszpańscy z
laboratorium Alonzo de los Bar
bos oraz uczeni portugalscy i
uniwersytetu w Coimbra zostab
dopuszczeni do tajemnicy.
50 RAZY DROŻEJ, NIŻ ZŁOTO
N A TU R A LN E
Trudno przewidzieć, do czego
mogą doprowadzić tego rodza
ju badania i czy mogą doprowa
dzić do zamierzonego rezultatu,
to znaczy do sztucznej fabryka
cji złota. Ostatnio rozeszła 6'ę
pogłoska, że podobno jeszcze w
1945 roku udało 6ię tam wypro
dukować drogą eksperymentów

a

kilka gramów sztucznego złota.
Rezultat ten, o ile wiadomość
o nim odpowiada prawdzie, nie
budzi jednak entuzjazmu, bo
według tej samej wiadomości
koszt wyprodukowania 1 grama
sztucznego złota jest 50 razy
wyższy od ceny 1 grama złota
naturalnego.
Dajm y upust fantazji i przy
puśćmy, że istotnie nastąpiło od
krycie
sposobu
fabrykowania
złota. Jakie miało by to skutki?

CO BY BYŁO, GDYBY...
Przede wszystkim drogocenny
metal straciłby swoją obecną
wartość, opartą wyłącznie na
tym, że zapasy jego w świecie
są bardzo ograniczone. ¡Pokaza
nie się sztucznego złota wywo
łało by na giełdach taki krach, ja
kiego jeszcze dotąd nie widziano.

^ Państwowe Zakłady Inżynierii w Ursusie zatrudnią W Y T A CZARZY do poważnych robót.
Warunki do omówienia na miejscu.
1948

Latarnie morskie na Saharze
rzucają światło w prom tulu 100 km
Na największej pustyni świata — Sa
harze znajdują się zbudowane przez
Francuzów świetlne wieże orientacyjne
na wzór latarni morskich. Pierwsza wie
ża została wzniesiona w pobliżu Reggan,
druga pod Anłef, następnie pod Tanesruft, Tessalit, Agelok, Cao nad Nigrem
i pod Tacudenit w .¿pieczarze solne}“ ,
która stanowi łącznik między Maurytanią a Timbuktu.
Wieże te powstały najpierw w tej czę
ści Sahary, którą nazywają „pustynią
trw ogi“ . Zostały wykonane ze stał} i be
tonu, przy tym każda z nich liczy 35 m
wysokości. Dzięki trwałości materiału,
wieże te odgrywają rolę twierdz przed
napadami rozbójników. Zasięg rzucane
go przez me światła wynosi 100 kro, «
odnawianie zapasów siły popędow e j i

paliwa konieczne jest zaledwie raz na
dwa lata.
Owe latarnie na pustyni wskazują dro
gę karawanom na wielbłądach, automo*
bilłstom i lotnikom, którzy zapuszczają
się w bezkresne obszary Sahary. Stano
wią ponadto stacje zaopatrzenia w wo
dę, pożywienie, paliwo, smary itp.
O ważności tych 6tacyj, nawet dla. ko
czowniczych plemion Arabów i Tuaregów, świadczy fakt, że najgroźniejszy
szczep na pustyni tak zwani „'błękitni
Tuaregowie“ , gdy dowiedzieli się o celu
budowanej pierwszej wieży orientacyj
nej w „pustyni trw ogi“ , noszącej nazwę
„tank gazowy n r 5“ oddali się do dy
spozycji zajętych przy budowie Inżynie
rów i robotników i ochraniali ieh przed
napadami rozbójników pustynnych. (!•)

Centralny Zarząd Przemyślu Drzewnego
A l. Niepodległości 188 (IV piętro)
z a t r u d n i
Inżynierów, architektów, techników* księgowych 1 stolarzy, obznajomłonych
z produkcją drzewną w Polsce Gentfcalrtej I na Ziemiach Odzyskanych.
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— Jeśli m nie pan w yrzuci — m ów ił dalej B ig
ger — pójdę sobie. Przecież nie szukałem pa
na — m ów ił dalej, czując, że jego słowa przy
w ołują pana Daltona do poczucia rzeczywisto
ści — ale m nie tu przysłali.
— To praw da — powiedział pan D alton do
B ritten a — polecono m i go z Opieki. B ył w
szkole, zająłem się nim ... — teraz zw rócił się
do Biggera — Zapom nij o tym , Bigger. Zała
godzi się to. Zostań i pracuj dalej. Bardzo m i
przykro. O trząśnij się, chłopcze.
— Tak, panie.
__Okej — dodał B ritte n — jeżeli pan mówi,
że on jest w porządku, to i ja mówię okej.
— Id ź do swego pokoju, Bigger.
— Tak, panie.
Opuściwszy głowę, przeszedł koło pieca i da
le j na górę. Zam knął d rzw i i pospieszył do
schówka, głosy tu dochodziły w yraźnie, pan
D alton i B ritten weszli do kuchni.
__Gorąco było — powiedział pan Dalton.
i— O tak.

Byłby to cios dla tych krajów,
które swoją gospodarkę opiera
ją wyłącznie na parytecie złota,
jak Anglia, Stany Zjednoczone
¡td. Po kieszeni uderzeni zosta
liby również spekulanci z czar
nych giełd.
Jedynie dla krajów o odmien
nej strukturze gospodarczej by
ło by to bez znaczenia. Dla ZSRR
np., mimo że posiada obecnie po
nad 30 proc. światowej produk
cji złota, odkrycie sztucznego
złota nie stanowiło by żadnego
wistrząsu ekonomicznego.
Ale dziś jeszcze te legendy o
niemieckich uczonych odkrywa
jących tajemnicę fabrykacji sztucz
nego złota, by wypełnić testa
ment Goeringa — pozostają w
swerze tej samej fantazji, co In
ne „sny o potędze" niedoszłego
króla złota.

WAND

— ...trochę m i przykro, że pan go potarmo
sił. Chciałem, żeby nabył ogłady.
— Pan ma swój pogląd na te sprawy, a ja
swój. M urzyn, to M urzyn.
— Tak, ale to nie jest ta k i zw ykły chłopak.
On nie jest zły.
— P rzyjdzie pan na m oje podwórko, Dalton.
W id zi pan, ja k trzeba z nich wszystko w ycią
gać? Inaczej nic by nie powiedział.
— B yle się nie om ylić. To przecież nie jego
w ina. Z ro b ił po prostu tak, ja k m u przykazała
ta m oja zw ariow ana córka. N ie chciałbym zro
bić czegoś takiego, czego bym potem żałował.
Ostatecznie, co ci czarni chłopcy m ają robić?
__ N ie trzeba im pomagać. I tak się zawsze
zaplączą.
__A le póki uczciwie pracuje, niechże m u bę
dzie.
— Zapewne. Czy mam się tym dalej zajmo
wać?
'
— Pewnie. M usim y znaleźć tego Jana. Nie
O rc B c m e
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rozum iem , ja k M ary mogła wyjechać nie zo
staw iając żadnej kartki.
— Można go zatrzym ać.
— N ie, nie w ten sposób. Czerw oni dowiedzą
Mą o tym i podniosą harm ider w gazetach.
— No, to co m i pan każe robić?
— Spróbuję go tu sprowadzić. Zadzwonię do
Jago b iu ra, a kiedy go tam nie złapię, zadzwo
nię do domu.
B igger usłyszał, że kro ki ich zam ierają, drzw i
trzasnęły i zapanowała cisza. W ylazł ze scho
w ka i zajrzał do szuflady, gdzie schował bro
szury. Tak, B ritten przeszukiw ał jego pokój:
ubrania b yły zm ięte i rozrzucone. N a drugi raz
będzie z nim um iał rozm awiać. Znał takie ty-,
py, spotykał tysiące takich B rittenów w życiu.
Stanął pośrodku pokoju, rozm yślając. K iedy
będą pytać Jana, czy Jan zaprzeczy, że w idział
M ary, czy będzie m u się wydaw ało, że ją w ten
sposób ochroni? Jeżeli tak, będzie działać na
jego korzyść. Jeżeli B ritte n nie będzie się chciał
zatrzym yw ać na histo rii pijan ej M ary, na zdro
w ie. Jeżeli jednak Jan powie, że nie p ili, moż
na będzie dowieść czegoś przeciwnego za po
mocą lu d zi z kaw iarn i. Jeśli znowu Jan skła
mie w jednej sprawie, to wszyscy pomyślą, że
w ogóle kłam ie. Jeśli Jan powie, że nie p rzy
chodził nocą do domu, kto m u uw ierzy, jeśli
ju ż dowiodą, że p ił z M ary 1 że M ary nie była
na w ykładzie.
Bigger podszedł do okna i zapatrzył się w
białą firan kę spadającego śniegu. M yślał teraz
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o w yłudzeniu. Czy ju ż czas na to? Tak, do dia
bła, pokaże przeklętem u tem u B ritten o w i, co
po trafi. Trzeba się śpieszyć, ale niech w p ierw
Jan opowie swoją historię. Dziś zobaczy się
z Bessie. W ybierze też papier i Ołówek, trzeba
będzie pisać w rękawiczkach, żeby nie zostawić
odcisków palców na papierze. Będzie B ritten
m iał robotę. Poczekajcie!
To, że mógł uciec, wyjechać i zostawić wszy
stko za sobą, przydaw ało m a poczucia w ładzy
nad życiem. Podobał m u się ten cichy, ciepły,
czysty, zamożny dom, pokój z m iękkim łóżkiem ,
bogaci b ia li ludzie, którzy poruszali się koło
niego w dobrobycie, pewności, zaufaniu, ja k ie ,
go sam nigdy nie doznał.
Im w ięcej rozum iał B ritten a, tym bardziej
m iał ochotę zetknąć się z nim raz jeszcze, aby
coś od niego wydostać. Za drugim razem le 
piej się przygotuje, tym razem dał się zasko
czyć tą historią z komunistam i. M ógł się tego
co praw da domyślić, ale było szczęściem w nie
szczęściu, że B ritten w ystrzelał od razu wszy
stkie naboje i zagrał w otw arte karty. Teraz,
kiedy wszystko się w yjaśniło, będzie w iedział,
ja k postąpić. B ritten może go potrzebować ja 
ko świadka przeciw Janowi. Leżąc w ciem no
ści, uśmiechnął się do siebie. K iedy to m inie,
wyśle list. W yśle go właśnie w tedy, kiedy zni
knięcie M ary przypiszą Janowi. N ie będą ju ż
nic rozum ieli, i w tedy czym prędzej dadzą pie
niądze, żeby dziewczynę ratować.

(d.c.n.)

