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Szczecin, w lutym.
wspólnikiem A. Robineau
Obywatel Czesław Nowysz pracuje
na kolei dokładniej — w służbie ru
chu towarowego w szczecińskim por
cie, którym tak bardzo interesował
się szpieg Robineau.
— Czytam sprawozdania z procesu
— mówi Nowysz — wszyscy moi ko
Dyplomaci
francuscy
ledzy na kolei interesują się, jak te
szpicle sobie chodzili, węszyli, kom
binowali i szkodzili naszemu życiu.
Dziś mam wolny dzień, przyszedłem
na proces, żeby ich zobaczyć i posłu
uuerbowali
chać jak gadają. To ważne, żeby po
znać ich metody. Ci już siedzą, ale
trzeba się nauczyć niszczyć tych, któ
rzy by próbowali robić to samo.
— Sąd wchodzi — woła ktoś.
Nowysz odchodząc dodaje: trzeba, hitlerowców, dwójkarzy, białogwardzistów
.
aby wszyscy pracownicy zrozumieli,
że wróg nie śpi, że jak u nas jest
coraz lepiej, to ich krew zalewa, że powinni oni przejmować się opinią ukończył białogwardyjską szkołę woj czy tanio krótkiej broni swoim do Mimo zimy, prace budowlane w całym kraju są w pełnym to
będą się starali nam szkodzić wszel oskarżonego Rachtana, który swe ze skową. Po wielu latach, gdy otrzymał brym agentom. To było stwarzanie
kimi sposobami. Robineau sam mówi, znania zakończył słowami: Sprawcą od Droueta polecenie podsłuchiwania atmosfery. Doping polegał na rozsie ku. Oto warszawska brygada zbrojeniowa Kaweckiej, zajęta
przy budowie osiedla robotniczego, podjęta wezwanie Markiewki
jakich sposobów używają. Chcemy mojego nieszczęścia* jest Robineau.
rozmów urzędowych w centrali tele waniu wiadomości, że wojna już na
pracować w spokoju, ale nie wolno
fonicznej, ucieszył się. Szkoła w Sa dniach, że trzeba się przygotować do
i deklaruje podniesienie średniej wydajności do 200 proc, w ciągu
WYRAFINOWANI AGENCI
nam tracić z oczu niebepieczeństwa.
rajewie wreszcie przydała się. Biało wielkiego sabotażu.
całego roku 1950. — Na zdjęciu u dołu — inny obrazek z tego
Oskarżony Gaston Drouet mówił, że gwardzista Nikolajew stanął do robo
RADIO PARYŻ MILCZY
rocznej zimy. Pracownicy, korzystający z zasłużonych wczasów,
był szantażowany, że szpiegował za ty obok dawnego dwójkarza, Klim
INTERESY ŁĄCZĄ SZPIEGÓW,
Przed sądem defiluje szereg świad obietnice wizy dla siebie i dla uko czaka, obok hitlerowca Baumgardta,
spędzają wiele godzin.na uprawianiu sportów zimowych w uro
ZBRODNIARZY
I
ZDRAJCÓW
ków oskarżenia. Każde prawie oświad chanej kobiety, pani Villbrandt. Hi obok bandyty i dezertera Pielackiego.
czych zakątkach górskich naszego kraju. Zdjęcie wykonane
wenie, każde słowo zrywa z kunsz storię swą opowiedział sądowi peł Kierownictwo gaullistowskiego faszy Robineau stosownie do swej pozycji
w Karp aozu.
townych zeznań głównych oskarżo nym skruchy tonem.
sty Robineau napawało ich dumą i kierownika sieci zachowuje pozory
nych kawałek zasłony, ukazując praw Ale już zeznania pierwszych świad nadzieją.
wielkości. Trudno, pozycja obowiązu
Foto AR
dziwę oblicze szpiegów i zdrajców, ków stawiają go na należnym i do
je. Drouet gra skromnego zahukane
kryjących się za oficjalną fasadą dzia brze zasłużonym miejscu: obok in Z zeznań świadków wynika, że go szpiega. Świadkowie stwierdzają
łalności dyplomatycznej. Wobec ogro nych wyrafinowanych agentów impe Drouet był nie mniej systematyczny jednak, że Drouet miał też szerokie
Anglia wstępuje w ślady
w robocie, niż Bardet 1 Robineau. stosunki w pewnych sferach za gra
mu materiału oskarżycielskiego wino rialistycznego wywiadu.
Werbować należy — pouczał on nicą. Gdy jeden z agentów, Zukowski,
wajcy stają bezradni i jednocześnie
— sprawozdawcy zagraniczni jak np. Zanim Robineau objął funkcję kie swych agentów — ludzi mało gadatli starał się dostać na stanowisko kie
Radio Paryż — nabierają wody w u- rownika 1 organizatora ,,en chef“ sie wych, biednych, chorych i... możliwie rownika wydziału personalnego w pe
sta. Udowonione nagie fakty lepiej ci szpiegowskiej, Drouet zdążył zmo partyjnych (tacy mają dostęp do źró wnej instytucji, Drouet mówił mu:
Nie martw się. Wstąp do PPR, już ja
Bomba bakteriologiczna
mówią niż chytrze preparowane wy bilizować wcale ładną siateczkę wo deł informacji — twierdził Drouet).
to załatwię z polską emigracją, żeby
kręty.
kół siebie. Cennym nabytkiem Droue
„NABIERANIE
NA
WIZĘ
“
nikt
do
ciebie
nie
miał
pretensji.
"
PoObraz brawurowego junaka rozwiał ta był Klimczak, ale taki np. Nikola
Się. Robineau został już wyraźnie zde jew' też jest godny uwagi. Nikolajew Mimo, iż sam żebrał o wizę (tak wiem, żeś wstąpił dla dobra naszej
maskowanv jako sprytny, wyrafino — elektrotechnik, specjalista od tele przynajmniej zeznaje) Drouet hojnie sprawy.
wany i dobrze przygotowany do swe fonów, zapoznał się z Drouetem przy obiecywał dobrodziejstwa wyjazdu do ,Nie należy wątpić, że Drouet potradziełem brytyjskich uczonych
go zawodu, kierownik siatki szpiegów rejestracji cudzoziemców. W tym bo Francji swoim szpiclom. Nabieranie fiłby się porozumieć z polską
faszy_
sklej. Nie ma nawet cienia przypad wiem czasie (1945 r.) Nikolajew był na wizę dawało dobre wyniki. Jakże stowską emigracją. Mógłby mu zresz’ "Francji
.........
taki tą w tym pomóc Robineau ppoprzez
kowości w robocie Robineau. Jest na bezpaństwowcem. Dopiero w roku chętnie wyjechałby do
Doświadczenia na owcach i małpach
tomiast dyscyplina, konsekwentne i lo 1948 wyrobił sobie obywatelstwo pol nn. Pielacki!
swą partię de Gaullea. Wywiad fran
giczne działanie w myśl otrzymanych skie, co jest o tyle znamienne, że Pielacki próbował ukryć swą prze cuski pracował bowiem dla swych
szłość. Złożył ,przed sądem wzrusza- imperialistycznych interesów, które
ZURYCH. — Wielka Brytania przy pomocy broni bakteriologicz
instrukcji oraz dużo własnej inicjaty był on już dobrze zaawansowany
jące oświadczenie. Przyznał
_
_się. do tak silnie -zespalają obóz dążących do •pracuje nad skonstruowaniem bom
wy. Tak, Robineau w zupełności za robocie szpiegowskiej.
Dzieje się- to w miesiąc po po
winy, mówił o żalu, JakL odczuwa wojny bankierów i 'geszefciarzy. Jed by bakteriologicznej. Dzieje się to nej.
służył na .awans, jaki otrzymał od i
BIAŁOGWARDZISTA
itd. Sprytnie spreparował zeznania. ność tych interesów powoduje, że we w miesiąc zaledwie po zasądzeniu tępieniu przez cały świat demokra
wytrawnych szpiegów — dyplomatów. *1
tyczny
nikczemnych złoczyńców i
OBOK HITLEROWCA
W czwartym dniu procesu Sąd powo francuskiej ^walizie dyplomatycznej
Powinni być z niego zadowoleni — i
centrala wywiadu i nauczyciel wice- Nikolajew uciekł z Rosji jak sam
__ łał dodatkowego świadka, przyjaciela można było Zgodnie zmieścić zdraj w słynnym procesie w Chabarow w parą. dni po wysunięciu przez
konsul Bardet i faszyści francuscy, mówi, przed bolszewikami. Wylądo Pielackiego sprzed paru lat. W czasie ców i zbrodniarzy obok szpiegów dy sku japońskich zbrodniarzy wojen Związek: Radziecki żądania, aby po
którym Robineau jest tak bliski. Nie wał w Sarajewie w Jugosławii, gdzie zeznań świadka Kuśmierza historia plomatycznych i przedstawicieli an- nych za dokonywanie w czasie ubie stawiono przed sąd największego
Pielackiego rozleciała się jak domek
głej wojny bestialskich mordów zbrodniarza wojennego — Hirohito.
A. B.
z kart. W czasie konfrontacji udo dersowskiej emigracji.
Jak stwierdza dziennik szwajcarski
wodniono
mu dezercję, w chwili, gdy
Niesłychane szykany
„Die Tat“, Wielka Brytania wstę
jego macierzysty II pułk piechoty
puje w ślady japońskich przestęp
szykował się do sforsowania Wisły. Pokojowe zadania robotników francuskich
Udowodniono, że uciekł do bandy
ców wojennych.
„Pancernego“ wraz z 11 innymi de
Powyższy dziennik donosi ponad
Traktory
zamiast
armat
zerterami.
wobec Słowian Kanadyjskich
to z Londynu, że przed jakimś cza
Kuśmierz zeznaj e, że Pielacki brał
sem na jednym z lotnisk w południo
udział w kilku morderstwach, doko
przez bandę. Pielacki jest je
wej Anglii wylądował samolot, wio
Policía zatrzymała Leona Krzyckiego nanych
dnak dokładny:
zący niezwykły ładunek. Ładunek
— Nie brałem udziału w tych mor
derstwach, brałem tylko udział w tor
GENEWA. Z Paryża donoszą, że ko żenią akcji antywojennej. Wśród ha ten składał się ze 100 małp. Wiado
uniemożliwiając mu wygaszenie przemówienia
mitet organizacyjny, zajmujący się seł tych widnieją następujące: „Pakt mość o transporcie małp przeniknę
tarowaniu działaczy politycznych.
przygotowaniem obchodu, przewidzia atlantycki oznacza wojnę“, „Pokój ła szybko do dziennikarzy, którzy
NOWY JORK. — Władze kanadyj śla, że tego rodzaju postępowanie
„UCZCIWY“ BANDYTA
nego na dzień 12 bm. w związku z Vietnamowll“, „Żądamy zakazu bro — jak donosi „Die Tat“ — byli nie
6kie w Vancouverze aresztowały i nie tylko nie zdoła onieśmielić Sło Robineau i Borkowski wiedzieli, że 16
rocznicą zdławienia przez francus ni atomowej i bakteriologicznej!“,
zaskoczeni, gdy dowie
przetrzymały 24 godziny przewodni wian amerykańskich i kanadyj Pielacki był w bandach. Fakt ten sa ką klasę robotniczą faszystowskiego „Naród frarrc iski, nigdy nie będzie słychanie
dzieli się, że ten dziwny transport
czącego Kongresu Słowian Amery skich, lecz wręcz przeciwnie spo mi potwierdzili w zeznaniach. Pamię spisku de La Rocque — opublikował prowadził wojny ze Związkiem Ra został
sprowadzony na zamówienie
dzieckim!“, „Żądamy produkcji trak
kańskich Leona Krzyckiego,. Areszto tęguje ich walkę o trwały pokój i tamy również inny fragment zeznań hasła, pod którymi odbędą się mani torów,
sprzeciwiamy się produkcji brytyjskiego Ministerstwa Wojny.
Robineau, który oświadczył, że ewen festacje.
wanie nastąpiło pod pretekstem nie demokrację.
W jakiś czas potem brytyjskie Mi
Pierwsza grupa haseł dotyczy wzmo armat!“ itd.
tualny radiotelegrafista wywiadu w
dokładności w jego dokumentach.
W grupie haseł dotyczących polity nisterstwo Wojny nabyło duże stada
Polsce musiał być człowiekiem bez
Istotną jednak przyczyną areszto
ki wewnętrznej znajdują się hasła, owiec, które wysłane zostały w tym
względnie uczciwym. Pielacki miał
domagające się rozwiązania bojówek samym kierunku co małpy, a mia
właśnie być radiotelegrafistą. Jego
wania Krzyckiego była chęć unie
Ogrodaik-racjoMlizater
gaullistowskich, amnestii dla górni
„uczciwość“ nie budziła żadnych za
możliwienia mu wygłoszenia prze
ków, kary dla kolaborantów oraz ha nowicie do hrabstwa Wiltshire w
strzeżeń. Wywiad francuski znalazł
wyróżniony
mówienia na zebraniu Kongresu Sio
sła, wskazujące na konieczność jed równinie Salisbury.
„swego człowieka“.
wian Kanadyjskich. W wyniku tej
KRAKÓW. — W auli Uniwer ności mas pracujących.
„Faktem jest — pisze „Die Tat“ —
Grupa haseł ekonomicznych domaga
akcji władz kanadyjskich przemó
Wysłannlcy rządu francuskiego, dy sytetu Jagiellońskiego odbyło się
brytyjskie Ministerstwo Wojn?
plomaci od kalibru broni 1 rozmiesz uroczyste wręczenie nagrody pie się natychmiastowej premii miesięcz że
wienie Krzyckiego zostało odwoła
nej w wysokości 3 tysięcy franków używa zwierząt do dokonywania rczenia lotnisk, potrafili nie tylko wy
ne.
szukiwać odpowiednich ludzi, ale u- niężnej, przyznanej przez Mini dla wszystkich pracujących, uregulo nich doświadczeń bakteriologie
W oświadczeniu wydanym w No
mieli również stworzyć odpowiednią sterstwo Oświaty ogrodnikowi o- wania sytuacji w przemyśle przez ko nych. W tym celu została uruch
wym Jorku Kongres Słowian Ame
atmosferę dla ich pracy. Potrafili a- grodu botanicznego w Krakowie rzystne dla robotników umowy zbio miana bakteriologiczna stacja do
rowe, zaniechania zamykania fabryk świadczalna na równinie Salisbury.
gentów dopingować umiejętnie i deli
rykańskich napiętnował postępowa
katnie
naprawdę... dyplomatycznie.
ob. Janowi Manieckiemu, za do itd.
nie władz kanadyjskich, stwierdzo
Odrębna grupa haseł podkreśla Sprawę tę otacza się gęstą mgłą
Drouet,
mimo
iż
oficjalnie
był
tyl

ne, iż miało ono na celu sterrory
ko inżynierem od reperowania radio konane przez niego odkrycie w przyjaźń ludu francuskiego z ludem tajemnicy. Stacjonujące w pobliżu
zowanie ludności słowiańskiej obu
odbiorników, przewyższał niekiedy dziedzinie ogrodnictwa. Ob. Jan polskim i piętnuje rozwiązywanie oddziały. lotnicze i wojskowe ośrod
krajów, która .opowiada się za po
swych zwierzchników dyplomatyczną Maniecki odkrył nową metodę roz przez rząd francuski polskich organi ki szkoleniowe, poddają ścisłej kon
zacji demokratycznych oraz wysie troli wszystkich „turystów“, za
przebiegłością.
kojem i przyjaźnią z narodami sło
Otóż kiedy w roku 1947 w lasach mnażania drzew i krzewów szpil dlanie polskich działaczy demokraty puszczających się w tę cdAegłą oko
wiańskimi i innymi miłującymi po
kowych drogą wegetatywną.
cznych przy równoczesnym protego
słupskich
ppkazały
się
jakieś
bandy
kój krajami. Oświadczenie podkrewaniu wszelkiego rodzaju wyrzutków licę. Wzniesiono wysokie wieże,
Drouet naciskał na swoich podko
Wręczenia
nagrody
dokonał
rek
przy pomocy których bada się, czy
faszystowskich.
mendnych, żeby się z nimi poznajo
śmiercionośne bakterie nie są prze
mić. Poza tym obiecywał, że dostar- tor U. J. prof, dr Marchlewski.
Udowe eksplozje
noszone przez wiatr. Stacje do
Rzadki jubileusz
świadczalne zatrudniają licznych
Gazy łzawiące ea pochód kobiet włoskich
i lekarzy, którzy pracują
pod Szczecinom
OLSZTYN (PAP). Katarzyna i Jó uczonych
nad zagadnieniem skonstruowania
SZCZECIN. — W związku z na
zef Preus, zamieszkali w Uniszewie, bomby bakteriologicznej.“
Policja atakuje
Siym ociepleniem,
poczyniono
pow. Olsztyn, obchodzili rzadki ju
Przygotowania do spodziewanego
Olsztyn." — Średniorolny ch’op
bileusz „żelaznego wesela" z okazji
Pochodu lodów na Odrze. Sape Fragment z Wystawy Przemysłu
strajkujące robotnice
ob. Jan Gradowski z Antonowa
65-lecia pożycia małżeńskiego.
rzy przy użyciu środków wybu Ludowego i Artystycznego oRZYM. Policja zaatakowała
Jedna z uczestniczek pochodu
Józef Preus ma obecnie 90 lat, je pow. Giżycko dostarczył do spół
chowych kruszą obecnie taflę lo twartej w Gliwicach i cieszącej
znowu w brutalny sposób pochód Maria Matteis została ciężko ran go żona — 83 lata. Jubilaci cieszą dzielni gminnej tucznika o Wadze
dową na wschodniej Odrze.
się wielkim powodzeniem
5 tysięcy pracownic fabryk tyto na, wskutek uderzenia kolbą ka się dobrym zdrowiem i wyjątkowo 3# kg.
Dzięki wydatnej pracy lodoła.
Doskonałe wyniki w hodowli
niowych
w prowincji Lecca.
Foto
Kołkiewicz
maczy portu szczecińskiego kra
rabinu.
licznym potomstwem. Szczęśliwa trzody chlewnej ob. Gradowski
zaczęła już spływać z wód porto
Do ostrych starć między straj para doczekała się 17 dzieci, 40 wnu osiągnął dzięki racjonalnemu żywych. Również Reda Świnoujścia
wieniu.
kującymi pracownicami fabryk ków i 4 prawnuków.
i północna część drogi wodnej
Przez Zalew Szczeciński jest już
tytoniowych a policją doszło rów
Jednym z naj
wolna od lodu. Pozostały obszar
nież w innych miejscowościach Morgan finansuje gen. Franco
piękniejszych
Zalewu nadal pokryty jest lodem.
tej prowincji. Policja obrzuciła
gmachów w
strajkujące robotnice bombami
Wałbrzychu jest
Małorolna chłopka
Dawniej pomagał Mussoliniemu i Hitlerowi
wspaniały bu
łzawiącymi.
zwycięzcą w konkursie
dynek Po
Brutalne zachowanie się policji teraz pożycza dolary faszystom hiszpańskim
wszechnego Do
Lublin. — Małorolna chłopka —
wobec
kobiet wzbudziło ogromne Paryż. Alfred Barth, wiceprezes tora Tom Conally‘ego, przewodniczą
mu Towarowe
właścicielka 2 ha ziemi, mieszkań
przez Morganów Cha cego senackiej komisji dla spraw za
wzburzenie wśród mas robotni kontrolowanego
ka osady Dorohusk w powiecie
go — widoczny
se National Bank, bawi obecnie w granicznych. W liście tym Acheson,
ną naszym
chełmskim —• ob. Mielniczuk zdo
czych w Lecce. Na znak soli Madrycie, gdzie prowadzi rokowania sugerował szybkie wznowienie sto
w sprawie udzielenia rządowi Franco sunków dyplomatycznych z frankibyła 1 nagrodę w konkursie wzo
zdjęciu
darności liczni robotnicy przy pożyczki w wysokości 50 milionów stowską Hiszpanią.
rowej hodowli, zorganizowanym'
Foto Kołkiewicz
łączyli się do strajku pracownic dolarów.
międzywojennym, Chase
Wizyta Bartha w Madrycie nastą W okresie
Przez „Chłopską Droge“, otrzymu
Bank udzielał poważnych
tytoniowych,
który już trwa prze piła prawie bezpośrednio po opubli National
jac jako nagrodę 2-letnia jałów
pożyczek
Mussoliniemu
kowaniu listu amerykańskiego sekre przemysłowym Ruhry, i magnatom
kę, przyznaną jej przez C. R. S.
szło miesiąc.
tarza stanu, Dean Achesona, do sena
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PAŃSTWOWY TEATR ŚLĄSKI
Piątek, 10 bm., Katowice — Duża
Scena, godz. 15, WIECZÓR W MlCHAJŁOWSKOJE. Godz. 19, ROMANS
Z WODEWILU (zakupione) Sosnowiec,
godz. 19, MIESZCZANIE.

w Kończycach

Kończyce, (js). W Kończycach
przy ul. Armii Czerwonej nr. 7
mieszkają małżonkowie Teofil i
Paulina Potyka, którzy w tych
dniach obchodzili rzadką uro-czys
teść diamentowych godów. Sędzi
wy jubilat ma obecnie 83, a jego
małżonka 81 lat. Ślub brali w Za
brzu w roku 1890. Dochowali się
12 dzieci, ( których 4 żyje do dzi
siaj) 8 wnuków i 4 prawnuków.
Teofil Potyka jest emerytem
górniczym. Pracował przez 48 lat
na kopalni „Makoszowy", jako
rębacz przodowy.
W dniu 4 bm. sędziwych jubi
latów odwiedzili przedstawiciele
WRN i PRN składając na ich rę
ce jako upominek kwotę 10.000
złotych. Dekoracja Złotymi Krzy
żami Zasługi za długoletnie po
życie małżeńskie odbędzie się w
terminie późniejszym na uroczys
tym posiedzeniu Gminnej Rady
Narodowej w Kończycach.

Gliwice, w lutym.
Spółdzielnia Spożywców w Gli
wicach została na ostatniej Krajo
wej Naradzie Spółdzielczej uzna
na. jako pierwsza w Polsce pod
względem rozpiętości sieci i orga
nizacji gospód spółdzielczych.
Nie jest przypadkiem, że w dzi
siejszym reportażu pisać będzie
my o Gliwickiej Gospodzie Spół
dzielczej. Gospoda Spółdzielcza
Nr 1 przoduje przecież jako wzo
rowy zakład należący do Gliwic
kiej Spóldz. Spożywców. Otwarta
już w lipeu 1949 roku na długo
przed terminem oddana została
do użytku ludzi pracy. Jest ona
jedną z 27 gospód, prowadzonych
przez Gliwicką Spółdzielnię.
11 TYSIĘCY OBIADÓW
Ilość smacznych i tanich posił
ków, wydawanych przez gospody,
przekroczyła już 11 tysięcy. Dla
przeciwników mięsa zorganizowa

Wymowne

przykłady

Amantowa

Rozwój spółdz elni

Śliwic

pradukcy nych na Śląsku

I" "OWICE, Spółdzielnie pr-rdukcyj: na Śląsku osiągnęły już po
ważne wynik} gospodarcze.
Pięknymi osiągnięciami w hodo
wli poszczycić się mogą czł nkowie
powstałej w czerwcu 1949 r. spół
dzielni produkcyjnej w Amantowie
w pow, raciborskim,
Już w pierwszym miesiącu swego
istnienia spółdzielnia zakupiła z
kredytów 30 sztuk macior i warch
laków. Dzięki racjonalnej h.dowli
stan trzody chlewnej powiększył się
do końca 1949 r. o 40 sztuk. Człon
kowie spółdzielni zakontraktowali
w spółdzielni gminnej 50 tuczników,
które odstawią w lipeu 1950 r. Do
brze rozwija się również w spół
dzielni hodowla bydła.
Tak dobre wyniki osiąga spółdziel
nia, mimo, że kolektywną pracę roz
poczęli członk:-w?e spółdzielni do
piero w jesieni 1949 r.
W hodowli wyróżnia się też ist
niejąca c-d marca 1949 r. spółdzielnia
produkcyjna w Śliwicach, która po
roku powiększyła stan bydła z 16
sztuk na 33. Spółdzielnia uzyskała
rówpież d;bre wyniki w podniesie
niu jakości mleka, osiągając prze
ciętnie 3,7 proc, tłuszczu w mleku.
Spółdzielnia produkcyjna w Goraszowicach powstała na obszarze 243
ha i liczy 27 członków. Uzyskała ona
piękne zbiory roślin okopowych.
Przeciętny plon buraków cuk-roUtrudniony ru

i

#

wycieczkowy
w Beskidy ■
Bielsko (m). O ile w dni pow
szednie Bielsko na ogół nie może
narzekać na brak dogodnych po
łączeń ze Zwardoniem, o tyle
sprawa ta przedstawia się od
miennie w niedziele i święta. W
dni te bowiem turysta, wyciecz
kowicz, narciarz ma do dyspozy
cji jeden pociąg, który wyjeżdża
z Bielska o godzinie 6,51, a nastę
pny dopiero po... 9 godzinach
(15,45 h). Coraz bardziej rosnący
ruch wycieczkowy w Beskidy, za
równo w lecie, jak i w zimie jest
dostatecznym argumentem, aby
taki ośrodek przemysłowy jak
Bielsko posiadał dogodniejsze po
ciągi do Zwardonia, stanowiące
go naturalną bazę do wypadów
turystycznych w Beskidy.

wych z ha wynosił 200 q, zaś ziem
niaków — 180 q. W gospodarstwach
indywidualnych na terenie całego
województwa śląskiego zebrano
przeciętnie 120 q buraków cukro
wych i ck. 80 q ziemniaków.
O wysokim zrozumieniu intere
sów własny.ch u chłopów, wstępują
cych do spółdzielni produkcyjnych,
świadczy przykład członków powsta
lej w listopadzie 1949 r. spódzielni
produkcyjnej w Trzebosz: wicach,
po w. Nysa. 110 czlcnków spółdzielni
powzięło ostatnio uchwałę, w któ
rej postanowili cni jednomyślnie
oddać cały swój inwentarz żywy do
spółdzielni, zostawiając sobie tylko
po 1 krowie. W powziętej uchwale
członkowie spółdzielni stwierdzają,
iż pragną w ten sposób przyczynić
się dc jak najśpiewniejszego rozwo
ju spółdzielni. Kredyty, przeznaczo
ne na zakup inwentarza żywego,
członkowie zużyją na rozbudswę
spółdzielni.

Należ?

do

daje

oto walory Gospody

no specjalne gospody jarskie, cie
szące się zresztą dużym powodze
niem. Gliwickie gospody zapew
niają swoim klientom nie tylko
zdrowy, pełnokaloryczny posiłek,
ale dbają w równym stopniu o
SZKOLENIE
Mówiliśmy o smacznych i ta
nich posiłkach, przygotowywa
nych przez personel. Za tymi po
siłkami „kryje się' — jak mówią
pracownicy gospody — przodow
nik pracy, kucharz, Jakub Łoz.
Jest on stałym obiektem niegroź
nej zazdrości jego młodszych ko
legów. Zresztą spod reki kucha
rza Łoza wyszedł już niejeden
mistrz sztuki kulinarnej. Chyba
niewielu z was. Czytelnicy, je
dząc dobrze przyrządzony posiłek
w gospodzie, wie o tym, że pra
cownicy spółdzielni, w trosce o
wasz żołądek, przechodzą prze
szkolenie zawodowe, w specjalnie
zorganizowanym przez Gliwicką
Spółdzielnię ośrodku szkolenio
wym. Na kursach różnego rodza
ju przeszkolono przeszło 400 pra
cowników.

„SKLEP MŁODZIEŻOWY“
Mieszkańcy Gliwic dobrze zna
ją sklep spółdzielczy, nazwany
„młodzieżowym“. Prowadzony cal
kowieie przez młodzież, sklep mo
że się poszczycić największą wy
dajnością. Ob. Krenzel, młoda
przodownica pracy swoją rzetel
ną pracą wkrótce zasłużyła sobie
na awans i jest obecnie kierow
niczką młodzieżowej brygady
spółdzielczej. Wszystko z czym
spotkaliśmy się w dobrze prowa
dzonym sklepie, zarówno z wzoro
wym urządzeniem, jak i nadzwywięcej

powołać

Rad

doskonała wyniki w pracy zbiorowej

Posiłki obfite i smaczne, szybka obsługa

kobiet

Narodowych#

wszystkich

KATOWICE (js). Przy analizie ।
ewidencji składu personalnego Rad
Narodowych, zwraca uwagę fakt
nikłego udziału kobiet
"
w ~Radach
Narodowych. Na 95.064 członków
Rad Narodowych w całej Polsce,
■kobiet jest tylko 6.071 co stanowi
6.4 proc, ogółu członków rad.
Dzisiaj kiedy w państwie ludo
wym udział kobiet w pracy na'róż
nych odcinkach życia społecznego i
politycznego jest tak żywy — w
Radach Narodowych kobiety nie są
należycie reprezentowane. Odpo
wiedzialność za ten stan rzeczy, po
noszą w pierwszym rzędzie organi
zacje delegujące swych przedstawi
cieli do Rad, a następnie prezydia
Rad Narodowych.
Najwyższy procent kobiet w Ra
dach Narodowych notuje się na
Śląsku — 888 kobiet, co stanowi 10,1
procent przed Wrocławiem 754 —
8,2 procent i Poznaniem 673 — 5,8
procent. W Radach Powiatowych w
woj. śląskim zasiada ogółem 110 ko
biet, w Miejskich Radach Narodo
wych na Śląsku jest radnych ko
biet 553.
Wyżej .podane zestawienia wska
zują na konieczność zwiększenia

Sukcesy
we® ©rewie
Omawiając w Sejmie Ustawodaw
czym wydarzenia roku 1949 na are
nie międzynarodowej — premier
Cyrankiewicz stwierdził w swym
expose, iż rok ten miał być w za
miarach anglosaskich imperialistów
okresem ich ofensywy, a przyniósł
pptężne zwycięstwo obozu pokoju i
demokracji.
Zamierzoną ofensywą imperiali
stów zapoczątkował pakt atlantyc
ki ogłoszony 4 kwietnia 1949 r, W
intencjach jego autorów leżało wcią
ganię coraz to większej ilości
państw w orbitą swych wpływów i
organizowanie podobnych paktów,
w celu okrążenia Związku Radziec
kiego,
Rozwój wypadków poszedł jednak
zupełnie innym torem. Plany impe
rialistów
pokrzyżowało
przede
wszystkim zwycięstwo narodu chiń
skiego, które dodało nowego bodź
ca ruchowi wyzwoleńczemu ludów
kolonialnych. Dla nas otworzyły się
W związku z tym nowe perspekty
wy gospodarcze. Obecnie w szere
gu wolnych kolorowych ludów ster
tięła Demokratyczna Republika

państwowa opera

Polski

Vietnamu, z którą m. in. również
rząd polski nawiązał już stosunki
dyplomatyczne. Z uznaniem spoty
kają się także Stany Zjednoczone
Indonezji.
Nie tylko jdnak na Dalekim
Wschodzie rok 1949 przyniósł wzmo
entente obozu pokoju. W centrum
Europy powstałą Niemiecka Repu
blika Demokratyczna, jako rezultat
konsekwentnej polityki Związku
Radzieckiego opartej o układ pocz
damski.
„Dla Polski — oświadczył pre
mier Cyrankiewicz — jest to wy
darzenie szczególnej wagi, ponieważ
powołanie „rządu“ w Bonn, patro
nowanie mu i podsycanie antypol
skich tendencji rewizjonistycznych
jest niewątpliwie wymierzone prze
ciwka naszym najżywotniejszym in
teresom państwowym i narodowym.
Niemiecka Republika Demokratycz
na stanowi jedną z najpoważniej
szych gwarancji pokojowego roz
woju stosunków polsko - niemiec~
kich".
Premier Cyrankiewicz podkreślił
następnie znaczenie naszej przyja

szczebli

reprezentacji kobiet w Radach Narodowych wszystkich szczebli, Do.
tychczaśowe wyniki pracy kobiet w
Radach Narodowych na różnorod
nych stanowiskach, wykazały, że
kobiety wywiązują się ze swych obowiązków nie gorzej od mężczyzn.

W ffiSeiSomśKS
jest

potrzebna

diuga pijalnia mleka

Bytem, (est). Bytomska pijalnia
mleka jest jednym z najbardziej
popularnych lokali. Świadczą o
tym najlepiej kolejki wyczekują
cych na sprzedaż posiłku. Pijalnia
mleka sprzedaje codziennie 1200
Itr. mleka oraz 3200 do 3500 bu
lek. Dla sprawnego obsłużenia
wszystkich klietnów CSMJ czyni
starania o uzyskanie drugiego lo
kalu na otwarcie pijalni mleka.
Duży ruch ludności przy placu
Inwalidów wskazuje na to, że
jest to najodpowiedniejsze miej
sce na nową placówkę.

źni ze Związkiem Radzieckim, któ
rego bezinteresowna pomoc jest nie
ocenionym wkładem w rozwój na
szego życia gospodarczego.
Dużą uwagą przy omawianiu na
szych stosunków z innymi państwa
mi poświęcił premier Cyrankiewicz
stosunkom polsko - francuskim,
Toczący się obecnie proces w
Szczecinie jest wymownym świadec
twem wrogiego ustosunkowania się
obecnego rządu francuskiego do
Polski, Rząd ten nie tylko finanso
wał szeroko rozgałęzioną szpiegow
ską sieć swych agentów w Polsce
i dla celów wywiadowczych prze
kształcił swe przedstawicielstwa dy
plcmatyczne w ośrodki szpiegow
skie, ale posunął się nawet tak da
leko, że gdy polskie władzę bez
pieczeństwa wykryły i uwięziły
sząjkę oraz zdemaskowały udział w
jej działalności szeregu dyplomatów
francuskich we Francji, tiw odwet"
za to rozpoczęła się fala prześlado
wań i wysiedleń zasłużonych dla
francuskiego Ruchu Oporu Pola
ków. Rząd francuski rozpętał na
gonkę antypolską, pogwałcił trzy
polsko-francuskie konwencje emi
gracyjną, konsularną i kulturalną,
a nawet rozszerzył konflikt na sto
sunki gospodarcze, odmawiając
przysłania delegacji francuskiej na
przewidziane w Warszawie nego
cjacje na temat zawarcia umowy
clearingowej na. rok 1950, a także
odrzucając polską propozycję za
warcia prowizorium.
Prześladowania Polaków we Frań
cji musialy oczywiście wywołać re

Spółdzielczej nr 1 w Gliwicach

warunki higieniczne, w jakich
przygotowywane są potrawy. To
też nie zdziwi nas zapewne, że
właśnie Gospoda Nr X uzyskała
pierwsze miejsce w konkursie
czystości.
ZAWODOWE
czaj uprzejmą obsługą jest nie
wątpliwą zasługą młodych spół
dzielców, aktywnie pracujących
w ZMP.
201 SKLEPÓW
Oprócz gospód, Gliwicka Spół
dzielnia Spożywców prowadzi tak
że 201 różnobranżowych sklepów.
Rozpiętość sieci spółdzielczej w
Gliwicach jest bardzo duża. W
każdym, nawet najbardziej odle
głym punkcie miasta, znajdziemy
gospodę, czy sklep spółdzielczy.
Współzawodnictwo pracy, akcja
szkolenia zawodowego 1 ideolo
gicznego — wszystko to przyczy
nia się do sprawnego funkcjono
wania gliwickiej spółdzielczości.
Świat pracy jest należycie zaopa

Śląska

W sobotę 11 bm. o godz. 19 w Byomiu opera fantastyczna Jakuba Of
fenbacha OPOWIEŚCI HOFFMANNA
TEATR WIELKI
WE WROCŁAWIU
Piątek 10 bm., godz. 19 PUSZKIN
zamknięte),
Siobota 11 bm., godz. 15 PUSZKIN,
Sobota 11 bm., godz. 19.15 NIEMCY.
TEATR KAMERALNY WE WROCŁAWIU
Piątek 10 bm., godz. 13 NIEMCY
(zamknięte)
TEATR MŁODEGO WIDZA
Piątek 10 bm.. godz. 17 — PAN DA

trzony, a dotychczasowe esiągnię
eia Gliwickiej Spółdzielni Spo
żywców zapewniają stały rozwój
sieci spółdzielni.
mazy.
GWIDON GAY
Sobota 11 bm., godz. 19 — PAN
DAMAZY.
Niedziela 12 bm. godz. 19 — PAN
Uczniowie proszq
DAMAZY.

o regularne
wypłacacie stypendiów
Sosnowiec (ras). Każdy uczeń
Gimn. Górniczego w Sosnowcu
otrzymuje stypendium w wysoko
ści 1 — 3 tys. zł. Stypendium to
nie jest jednak regularnie wypła
cane. Uczniowie mają stypen
dium otrzymywać 1 każdego mie
śląca. Jest jednak inaczej: pienią
dze otrzymują uczniowie dopiero
w połowie drugiego miesiąca.
Były wypadki, że dopiero po
trzech miesiącach wypłacano sty
pendium za cały kwartał. Uczni®
wie apelują więc do dyrekcji gim
nazjum, aby wypłacanie stypen
diów odbywało się regularnie!

MSS

OD 10 LUTEGO 1950 R.
Katowice: Casino — Czarci Żleb.
Rialto — Czarci Żleb. Zorza Pustel
nia Parmeńska (seria II). Światowid
— Na morskim szlaku. Union — Mo
ja miła. Apollo — Siostra lokaja.
Chorzów: Apollo — Czarci Żleo.
Colosseum — Dubrowski. Delta —
Podróże Guliwera. Polonia — Szero
ka droga — Odpowiedź. Śląskie —
Moja miła.
Sosnowiec: Momus — Spotkanie
nad Łabą. Roxy — Czarci Żleb. Za
głębie — Czarci Żleb.
Dąbrowa Górnicza: Ars — Sumie
nie. Bajka — Skradziona sława.
Bytom: Bajka — Na tropie zbrodni.
Świt — 15-letn.i kapitan. Gloria —
Pustelnia Parmeńska (seria II).
Gliwice: Apollo — Niebezpieczeń
stwo śmierci. Bajka — Rajnis. Casino
— Ulica Graniczna. Grażyna — Cze
kaj na mnie.
Odpowiedź Rybn.Zjedn.Przem. Węgl
Zabrze: Marzenie — Awantura na
wsi. Roma — Dubrowski. Słońce —
Wilcze doły.
WROCŁAW: Śląsk — Czarci Żleb.
na apel Wiktora Markiewki
Skala — Czarci Żleb. Warszawa —
konfrontacja. Polonia — Niecierpli
wość serca. Pionier — Aliszer Nawój,
/Wowe
Tęcza — Bogata narzeczona. Fama
— nieczynne z powodu remontu.
LEGNICA; Bałtyk — Spotkanie nad
z.esg®oł®wj® i 8B96fl85MU8@Ses<Hflaie
Łabą. GŁOG0W: Bolko — Wieczna
Ewa. ŻARY: Pionier — Bitwa o Sta
Rybnik (hs). Wezwanie Mar- zy Dziwoki, którzy w tym samym lingrad. BRZEG: Słońce — Młoda
kiewki z kop. „Polska“ do podej okresie swe normy wykonają w gwardia (II seria).
mowania długofalowych zobowią 130 proc.
zań produkcyjnych znalazło wśród
górników Rybnickiego Zjednoczę Spostrzeżenia mimochodem
nia Przemysłu Węglowego żywy
PIĄTEK, 10 LUTY 1950 R.
oddźwięk. Długofalowe zobowią
Górali czy ci nie żal...?“
PROGRAM I, FALA 1339,3 M.
zania zostały podjęte przez całe
12.55
Melodie
ludowe. 16.20 Kompozy
n
wieloosobowe brygady.
tor tygodnia. 17.00 Muzyka. 17.30 „NbHej, aże się dusza raduje, jak to wa metoda“ — nowela. 17.50 Stanisław
Górnicy kop. „Marcel", i to
— „Słońce" — oratorium. 18.20
Konrad Szczypka, Jan Dzierżęga, pięknie, jak to miło, spotkać się w Kazuro
„Sprzymierzeńcy“ — opowiadanie. .
Alfred Gruszka zobowiązali się samym centrum zadymionych Kato- 18.40 Jan Sebastian Bach — utwory
Wic z „pozdrowieniem od gór", fortepianowe. 19.00 Audycja CRZZ.
wykonać normy w 150 procen tchnienie
świeżego powietrza, czyli 19.15 na muzycznej fali. 20.40 Muzyka.
tach, a Emil Konsek — 200 proc, natknąć się na naszych dzielnych, 21.10
Wszechnica. 21.30 „Inżynier
w ciągu najbliższych 3 miesięcy. podhalańskich górali. Folklor, sztuka Saba“ — słuchowisko. 22.30 Antoni
Areński,
Trio d-mol (fortepianowe).
Górnicy kop. „Chwałowice“ w ludowa w brudnym, przemysłowym
23.10 Muzyka taneczna. 24.00 Koniec
jednogłośnie uchwalonej rezolucji mieście. Czy to nie wzruszające?
audycji.
Chodzą sobie po katowickim rynku,
postanowili wydobycie węgla w
PROGRAM II, FALA 395,8 M.
bieżącym kwartale w 107 proc, świecą białymi, wyszywanymi port
15.10 Audycja dla szkół. 15.30 Au
kami,
a
pod
pachami
dzierżą
(bo
jak
dając tym samym Państwu 17.167
dycja dla świetlic dziecięcych. 16.20
górale
mogliby
„nosić
“
)
po
kilka
par
Komentarz
tygodnia. 16.30 Audycja
ton węgla ponad plan. Poza tym kapcy, po kilkanaście kapelusików a
dla dzieci „Szkolna gazetka“. 16.50 Po
20 zespołów podjęło długofalowe czasem chociażby po kilka sznurów... gadanka
Stefana Kisielińskiego. 17.00
zobowiązania w których postana czosnku lub grzybów. No cóż? Niech Przodownikom pracy. 17.45 Audycja
wiają
przekroczyć nakreśloną cepry też dadzą „bidnym" góralom P. O. S. P. 18.00 Ż kraju i ze świata.
18.15 „Melodie świata“. 18.40 Wszech
zarobić: „dla Chleba, panie, dla Chle nica.
normę w poważnym procencie.
19.00 „Szpilki“ — audycja saty
Niezależnie od tego wielu gór ba..." Dlatego też patrzyłem na owych ryczna! 19.15 Koncert symfoniczny.
ników podjęło długofalowe zobo górali z szacunkiem i podziwem. Aż 20.40 Muzyka. 21.00 Słowo o pułku
„Igora“. 21.20 Koncert Krakowskiej
wiązania indywidualnie, m. in. wreszcie...
Przypadkiem zobaczyłem taką sce Orkiestry Tanecznej. 22.00 „Tajemnica
Rudolf Kopiec, który w pierw nę: Dwóch górali czerwonych „aze mojej wydajności“. 22.15 Koncert roz
szym kwartale 1950 postanowił cerwonych na twarzy", jako że przed rywkowy. 23,10 Muzyka. 24.00 Koniec
wykonać nakreśloną normę w 200 Chwilą pociągali z mizernej butelczy audycji.
proc oraz Henryk Marco! i Aloj- ny, obciera usta rękawem 1 zaczyna
gwarzyć. Tylko że całkiem nie po Prokurator protestuje
góralsku. Raczej tak. jak mniej wię
Rybnik, (hs). By umożliwić dzie cej mówią na Załężu.
ciem saneczkowanie,
Zarząd — Pierona — powiada jeden — cołprzeciw niskiemu
Miejski w Rybniku wybudował ki dzień dzisiaj stoją i ani ceski nie
w parku „Kozie Góry1* aspecjalny
* * * * * * *zarobiłem.
i**
wymiarowi kary
tor saneczkowy dla dzieci. Do — Te chacharskie panusie, to tylko
OLESNO (js). Od roku 1945 w Zę
tychczasowe harce po rynku lub pooglądają, pomacają i pędzą, że za
bowicach, Szumiradzie i Lasowicach
ulicach miasta, które pociągały drogo — dodaje drugi.
Małych
pow. Olesno, pracował jako
Cały urok folkloru prysnął. Prze
za sobą ofiary, nareszcie ustaną, cież
to nasze rodzime „karlusy" po- brakarz Centrali Dostaw Drzewnych
a dzieci dowolną ilość godzin spę kupili sobie góralskie portki, żeby ła Przemysłu Węglowego — Wilhelm Midzać będą w parku.
dniej i autentyczniej wyglądać, i han llczek, który w okresie swej działal
dlują, zamiast iść do roboty. Zarobki ności dopuszczał się samowolnej sprze
mieć niezłe. Zakopiańskie kap dąży drzewa.
akcję rządu polskiego, który dał muszą
Według przeprowadzonych kontroli
sprzedają prawie po takich cenach
wyraz swemu stanowisku w szeregu ce
Miliezek z podległych mu składnic
jak
w
sklepach,
tylko
że
są
one
o
not skierowanych do rządu francu wiele lichsze. A z modnymi, okrągły sprzedał większe ilości drzewa war
skiego.
mi kapelusikami z daszkiem, to chy tości ponad milion złotych, a otrzy
„Rząd polski — oświadczył pre ba najlepszy interes. W Zakopanem mane ze sprzedaży tego drzewa pie
mier Cyrankiewicz — uczyni wszyst kosztują od 1200 za sztukę, a w Ka niądze przywłaszczył sobie. Jak wy
ko, by bronić słusznych praw wy towicach od 2 tys. zł Ha, cóż, cepry kazało dochodzenie Miliezek drzewo
chodźstwa, a ponadto by wbrew lubią coś oryginalnego, a gotówęęzka sprzedawał wagonowo, przy czym
miał wielu pośredników.
usiłowaniu pewnych czynników z łańcuszkowego handlu płynie...
francuskich, węzły przyjaźni — łą Hej, aze dusa se smuci! Jak to przy W rezultacie trzydniowej rozpra
czące nasze narody, węzły łączące kro, że organa M. O. 1 inne ku temu wy, jaka odbyła się przed Sądem
nas w imię haseł wolności i postę powołane nie zajęły się jeszcze spe Apelacyjnym w Katowicach na sesji
kulantami na rynku. Obolałoby się wyjazdowej w Opolu, sąd skazał Wil
pu, nie zostały zerwane".
zaśpiewać: Góralu, czy ci nie żal... helma Miliczka na 2 lata więzienia.
Żywiołowe manifestacje w Pols zdzierać tak skórę z naiwnych?-..
Prokurator zapowiedział rewizję pro
ce i Francji wykazały jednak, że
cesu.
,
(Leszcz)
akcja rządu francuskiego, sprzecz
na z prawdziwymi interesami na
rodu francuskiego, nie potrafi roz
Szajka spekulantów-waluciarzy
bić prawdziwej przyjaźni między
obu narodami, którą segmentowała,
wspólnie przelana krew z okupan
tem.
odpowie przed sądem doraźnym
Oceniając całokształt polskiej po
lityki zagranicznej, której wyniki w
w Katowicach
1949 r. były jak najbardziej pozyty
wne, premier Cyrankiewicz powie
dział:
Katowice (js) Przed Sądem Ape dezorganizowali życie gospodar
„Nasze miejsce w obozie postępu
i pokoju, nasza przyjaźń z Związ lacyjnym w Katowicach w dniu cze Polski Ludowej przez syste
kiem Radzieckim, oto granitowa 9 bm. rozpoczął się proces w try matyczny handel walutami zagra
podstawa, która zapewnia nam te bie doraźnym przeciwko katowic nicznymi. W ten sposób pozba
najważniejsze i najcenniejsze zdo kiemu kupcowi Marianowi Cie- wiali Skarb Państwa niezbędnych
bycze każdego narodu: wolność, su szewskiemu, kupcowi z Krakowa
werenność i dobrobyt. W gronie po Stanisławowi Konopce i kupcowi w ciężkim okresie odbudowy go
tężnych sojuszników, złączeni współ ze Staszowa Stefanowi Siekier spodarczej Państwa dewiz zagra
nymi zasadami postępu, Idziemy ku skiemu . — oskarżonym, że na nicznych. Działając w ten sposób
socjalizmowi, broniąc pokoju. Bro
nimy pokoju realizując nasz pro- przestrzeni od 1945 r. do połowy narazili interesy gospodarcze na
gram.
A. Stan. 1949 r. działając z chęci zysku znaczne szkody.
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W lecie 1897 r. Popow stwierdził
w czasie dokonywania doświadczeń
przv nawiązywaniu łączności po
między statkami „Europa“ i „Afry
ka“, że łączność ta przerywała się,
jeżeli pomiędzy tymi statkami znaj
dował się krążownik „Lejtenant
Iljin“. Na podstawie analizy tego
zjawiska uczony sformułował pod
stawowe zasady współczesnej radio
nawigacji i radiolokacji.
Warto nadmienić, że dopiero w r.
1922, czyli o całe ćwierć wieku póź
niej, Taylor i Joung przeprowadzi
li w Stanach Zjednoczonych analo
giczne doświadczenia w dziedzinie
radiolokacji.
Aleksander Popow zmarł 31 grud
nia 1905 roku w wieku lat 46.
Przez całe swoje życie Popow
zmuszony był walczyć ze wstecznictwem i ignorancją urzędników car
skich, tłumiących wszelki przejaw
nowej myśli naukowej, utrudniają
cych działalność badawczą.
Dopiero w okresie władzy ra
dzieckiej epokowy wynalazek Po
powa doczekał się właściwej oceny
i jak najszerszego zastosowania we
wszystkich dziedzinach życia ZSRR.

W notatce pt. „Ocukrzona de
magogia“ „Liternaturnaja Gaze
ta“ przytacza następujące fakty
z kampanii wyborczej w Anglii:
Wykorzystując swoją sytuację
partii rządzącej, labourzyści po
stanowili pospekulować na trud
nościach
aprowizacyjnych: w
przededniu wyborów „uszczęśli
wili“ prostych ludzi Anglii, wy
dając im na kartki dodatkowy
przydział tłuszczów i wyrobów

cukierniczych. Nawet w tym,
bardzo zresztą wyjątkowym wy
padku,
minister
wyżywienia,
Strachey, nie wykazał zbyt sze
rokiego gestu: przydział tłusz
czów zwiększono o dwadzieścia
osiem gramów, a wyrobów cu
kierniczych — o 14 gramów tygo
dniowo. A przy tym ministerstwo
wyżywienia
zupełnie otwarcie
podkreśliło, że to „szlachetne za
rządzenie“ ma charakter tymcza
sowy. Nietrudno zrozumieć, że
„dobrodziejstwa“ te ustaną nie
zwłocznie po zakończeniu wybo
rów i obliczeniu głosów...
Wiadomość o „wielkodusznoś
ci“ ministra Stracheya wywołała
oburzenie w obozie mister Chur
chilla. Prasa konserwatywna po
częła piętnować wielkim głosem
„niecne metody przypochlebienia
się wyborcom“.
Uciekłszy się do tej zasłony
dymnej na łamach prasy konser
watywnej, mister Churchill i je
go towarzysze postanowili jed
nak pocichu pójść drogą, wyty
czoną przez min. Stracheya.
Programu cukrem się nie popsuje! Dlatego też najwięksi an
gielscy „królowie cukru“, Tatę i
Lyle, chcąc ulżyć ciężkiej sytua
cji konserwatystów, zasypują już
okręg Etonsville niedużymi pacz
kami cukru. Na każdej z nich wi
dnieje napis: „Głosujcie na kan
dydata partii konserwatywnej, a
będziecie mieli pod dostatkiem
wszelkich słodyczy“!
„Widocznie angielska rzeczywi
stość jest ogromnie gorzka dla
milionów prostych ludzi — zazna
cza „Literaturnaja Gazeta“ — je
żeli zarówno konserwatyści, jak
i lauborzyści starają się usilnie
c: słodzić ją demagogią wybor
czą..."

6 lutego
r. łamacz lodów „Jermak“, znajdujący sic u wy
schemat opatentowanego przezeń
brzeży wyspy Hogland w Zatoce Fińskiej, otrzymał depeszę radio przyrządu; okazał się on kopią sche
wą: „Do kapitana „Jermaku“. w pobliżu Lavensari oderwała się
matu opracowanego przez Popowa.
Puszkinowska rocznica
część lodowa; na mej rybacy. Ratujcie“. Rankiem dnia następnego
wielki uczony rosyjski pracował
„Jermak“ wyruszył na poszukiwania i wkrótce na jego pokładzie
Sięefz#e o ¡be Ba o alzan«a
znalazło się 27 rybaków, którzy nie liczyli już na żaden ratunek.
niestrudzenie nąd udoskonaleniem
Otrzymany przez „Jermaka“6 komunikat wysłany został z miasta
swego wynalazku. 24 marca 1896 r.
w całej ¡Falsee
Kotek (odległego o 45 kilometrów od wyspy Hogland) przy użyciu
Poipow wygłosił publiczny odczyt,
Warszawa. W związku z przy
skonstruowanej przez wielkiego uczonego rosyjskiego Aleksandra
w
którym
omówił
możliwość
nada

popowa, pierwszej aparatury radiowej.
padającą w dniu 10 bm. 113 rocz
wania depesz drogą radiową. Na
nicą zgonu Aleksandra Puszkina,
Aleksander Popic-w urodził się na bezpodstawnie pierwszeństwo w wy wykładzie tym zademonstrował
nastąpi w całym kraju szczególne
Uralu w r. 1859. w rodzinie biedne nalezieniu radia, opatentował swój przekazanie przez radio krótkiego
go popa. Przyszły uczony wcześnie „przyrząd do telegrafu bez drutu“. tekstu pierwszej na świecie depeszy
nasilenie imprez i uroczystości ku
zainteresował się naukami ścisłymi; W rok później Marconi zamieścił w wraz z dokonaniem zapisu na taś
czci wielkiego poety.
ze względu na brak funduszów, oj jednym z czasopism specjalnych mie papierowej.
W Warszawie w dn. 10 bm. od
ciec oddał chłopaka do seminarium
będzie się w kinoteatrze „Polo
POCZĄTKI RADIONAWIGACJI
duchownego, ponieważ naúka była
ni a" premiera dokumentalnego
tam bezpłatna. Ale nawet w semi
Admirał S. Makarow, postępowy Przeprowadzając
doświadczenia,
filmu długometrażowego „Ale
narium Popow znajdował czas, by człowiek owych czasów, dobrze ro Popow powiększa! stopniowo zasięg
ksander Puszkin“, zaś w Państwo
studiować samodzielnie matematykę zumiejący znaczenie łączności radio fal. Jeden z jego współpracowników
wym Teatrze Nowym — uroczys
i fizykę. Po ukończeniu seminarium wej w marynarce wojennej, uzyskał — Rybkin — ustalił w tym czasie
ty wieczór poetycko muzyczny,
18-letni Popow wstąpił na Uniwer zezwolenie na dokonywanie na stat możliwość odbierania sygnałów ra
sytet Petersburski, gdzie w r. 1882 kach doświadczeń w tej dziedzinie. diowych przy pomocy nasłuchu.
poświęcony Puszkinowi:
otrzymał dyplom na wydziale fizyczno-matematycznym; w następ
nym roku objął stanowisko nauczy
ciela fizyki w Szkole Oficerskiej w PANIKA w HOLLYWOODZIE
Krc-nsztacie, posiadającej najlepiej
na owe czasy wyposażone laborato
rium fizyczne. W tym właśnie labo
ratorium skonstruowano pierwsze
na święcie modele aparatów radio
może nawet pełnego sympatii przy
wych.
Na pierwszy rzut oka w amerykań
Widzowie nie chcą być ogłupiani
patrywania się takim scenom. Hitle
skim przemyśle filmowym wszystko
rowcy
z premedytacją stosowali po
toczy się utartym trybem: po obej
NOWA DZIEDZINA
dobne metody“.
rzeniu
najnowszej
standardowej
po

TECHNIKI
zycji filmowej, publiczność wycho
Nic dziwnego, że spada również i
W końcu ubiegłego stulecia Hen dzi z kina ogłuszona salwami rewol
eksport filmów amerykańskich. W ro
ryk Hertz odkrył fale elektroma werowymi, oślepiona potokiem krwi, Macheta, przeniesionego w warunki sze 20 proc. Nikt nie zaprzecza już, ku
1048 dochody Hollywood z rynków
gnetyczne; nie potrafił jednak oce obficie zalewającej ekran. Podobnie, współczesne do gangsterskich dziel że Hollywood stracił w Stanach Zjed zagranicznych
były o 50 milionów niż
noczonych 20 milionów widzów, w
nić ich praktycznego znaczenia. Do jak i w przeszłości, gangsterskie i nic Chicago!
W roku 1949 wszystko pozostało po tym właśnie tkwi sedno sprawy. Sza sze, niż w roku 1946. Według danych
piero wielki Popow zdołał wyko kowbojskie filmy stanowiły w r. 1949
rok ubiegły, tempo spadku docho
rzystać praktycznie istnienie fal e- lwią część produkcji Hollywoodu. dawnemu jeśli idzie o kierunek „ar ry człowiek Ameryki coraz bardziej za
dów bynajmniej nie malało. Jak wia
lektromagnetycznych, wyzyskać już Uzupełniały je filmy, opisujące sta tystyczny“ kinematografii amerykań odwraca się od kiczów hollywoodz domo, Stany Zjednoczone zdołały na
Fotograficy polscy
istniejące przyrządy do wysiania i ny psychiczne schizofreników, przy skiej. Natomiast sprawy Hollywoodu kich. Jak stwierdza na łamach cza rzucić wielu krajom uciążliwe umo
odbioru tch fal, stworzyć nową dzie gody bohaterów o skłonnościach sa potoczyły się bynajmniej nie zwy sopisma ..Screen Writer“ reżyser i wy, skazujące na zagładę ich rodzi zdobyli medale w Budapeszcie
dystycznych i wszelkiego rodzaju zbo kłym trybem. Bilans kinematografii scenarzysta, Nichols, „około 20 mi mą produkcję filmową. Tak np. w
dzinę techniki.
WARSZAWA. Na międzynarodo
amerykańskiej w roku 1949 przedsta lionów Amerykanów — to ludzie pod
W wyniku wielu doświadczeń Po czeńców.
duchowym pełnowartościo Paryżu, w drugim kwartale roku ubie wej wystawie prac fotografików
Jak zawsze, tak i w r. ub. tra wia się tak rozpaczliwie, że stało się względem
pow skonstruował bardzo czuły» agłego,
na
106
wyświetlanych
filmów
amatorów w Budapeszcie, na któ
to powodem gorzkich biadań dzienni wi, którzy nie chcą tracić czasu i
parat do odbioru fal. W toku swych fiały się „szlagiery“ — filmy, wokół karzy
z reakcyjnej prasy amerykań pieniędzy na oglądanie kłamliwych, przypadłe jedynie 27 obrazów pro rej reprezentowane były prace 15
badań stwierdził on m. in., że prze których podnoszono głośną wrzawę skiej. Sygnałem
dukcji
krajowej.
Jednakże
widz
za

autorów polskich, trzem spośród
niepomyślnego stanu wywołujących grozę filmów“.
wody elektryczne, biegnące wzdłuż reklamy, zarówno w Stanach Zjedno rzeczy był dla businessmanów
gwał W roku 1949 Hollywood wyprodu graniczny woli w ogóle nie chodzić nich przyznano nagrody.
ścian gabinetu fizycznego, wzmac czonych jak 1 w innych krajach. Tak towny spadek zysków towarzystw fil kował
do
kina,
niż
patrzeć
na
niecną
pro

Srebrnym medalem odznaczone
cykl filmów antyradziec pagandę hollywoodzką.
niają odbiór. Dołączył więc do apa np. film „Oszukańcza trwałość“ ob mowych. Pierwsze oznaki tego zja kich, cały
zostały prace Henryka Markiewi
zapoczątkowany
w
roku
1948
wołano
filmem
„poważnym".
Od
zwy

ratu odbiorczego cienki pręt meta
Oto prawdziwe przyczyny depresji cza, brązowym medalem — prace
wiska dały się już zauważyć w roku
„Żelazną kurtyną". Wierny
lowy, zwrócony w górę — pierwo kłych filmów gangsterskich czy kow 1946. Obecnie spadek ten wynosi 50 sławetną
amerykańskim przemyśle filmo Bronisława Kupca i Jerzego Strubojskich obraz ten różni się mniej proc. Akcje towarzystw filmowych no sługa swych panów, Hollywood, stara w
wzór dzisiejszej anteny.
mińskiego.
się podjudzić publiczność przeciwko wym.
7 maja 1895 roku na posiedzeniu szą ilością strzałów. Bohaterowie fil towane są o 52 do 82 proc, poniżej krajowi,
który jest ostoją pokoju 1
zajęci wydobywaniem diamentów kursu z roku 1946.
Wydziału Fizycznego Rosyjskiego mu,
demokracji. Jednakże zarówno film
Afryki Południowej, wolą
Stowarzyszenia Fizyczno-Chemicz- ż kopalniczaszki
filmowym nie udało „Czerwony Dunaj", jak i „Czerwone
swych wrogów ło sięTowarzystwom
Odkrycie cennej polichromii
nęgo w Petersburgu Popow wygło rozbijać
zahamować
tego
groźnego
procesu
lub też zasypywać im oczy żadnymi zwykłymi" dla kapitalistów niebezpieczeństwo“ itp. paszkwile fil
sił referat na temat swych badań, a mami,
mowe, poniosły równie haniebne fia
gorącym piaskiem pustyni.
metodami.
Po referacie zademonstrował prze
sko, jak i „Żelazna kurtyna".
Wytw. „Paramount Pictures Com
kazywanie za pomocą skonstruowa pany
Prości ludzie w Stanach Zjednoczo
Kraków. W późnorenesanso- przypomina jak gdyby rozwieszo
“
przerobiła
w
r.
ub.
na
ekran
TYLKO
20
MILIONÓW
LUDZI
nej przez siebie aparatury, znaków
nych coraz bardziej zdecydowanie wym kościele murowanym (XVII ne na ścianach gobeliny.
wspaniałą
satyrę
Marka
Twaina,
WARTOŚCIOWYCH
Mo'.’se'a.
odwracają się od produkcji Hollywoo wiek) w Giebułtowie pod Krako
na dworze króla Artu
Dzień 7 maja 1895 r. uznano za „Amerykanin
właśnie dlatego, że coraz jaśniej
Nie pomogła redukcja tysięcy pra du
“. Po gruntownej obróbce przez
sobie jej reakcyjną wem odkryto ślady dawnej poli
dzień wynalezienia radia. W ZSRR ra
z Hollywoodu, pu cowników technicznych, urzędników, uświadamiają
istotę.
Warto przytoczyć tu list czy chromii.
— dla upamiętnienia tej daty — ob. businessmanów
bliczność ujrzała na ekranie . •. zwy aktorów. Według danych organizacji telniczki,
Rozpoczęte z inicjatywy Woj.
Sibilli Schneller, opubliko
chodzi się corocznie 7 maja „Dzień kłą rewię muzyczną. Kreujący głów związkowych pozostało bez pracy 64
w roku ubiegłym na łamach ga Urzędu Konserwatorskiego prace ZGUBIONO kisążeczkę n.a węgiel, na
radia“.
ną rolę, Bing Crosby wykonał mnó proc, scenarzystów hollywoodzkich, wany
Piotrowski Wacław, RokitW styczniu 1896 r. w Biuletynie stwo bełkotliwych, nudnych pieśni. 48 proc, reżyserów, 71 proc, artystów. zety „People's Word":
zabezpieczające, pozwoliły na nazwisko
nica.
1385g
Rosyjskiego Stowarzyszenia Fizycz- Oczywiście w filmie nie zostało śladu Pozostałym pracownikom obniżono
odtworzenie całej polichromii, po
PRZEMYŚLANA
KAMPANIA
no-Chemicznego ukazał się artykuł po zjadliwej krytyce, której ostrze place. Mimo to rentowność przemysłu
ZGUBIONO
zaświadczenie
rejestracji
krywającej ściany nawy, prezbi
A. Popowa, w którym autor opisał kierował Mark Twain przeciwko ko filmowego nieuchronnie maleje.
... Coraz częściej widzimy w kro
wojskowej, legitymację z kopalni na
terium i kaplicy.
odbiór pieniędzy, oraz świadectwo
dokładnie swój wynalazek oraz za ściołowi katolickiemu. Ale palmę
Czym się tłumaczy „depresja“ w nikach filmowych mrożące krew w
Jak
ustalono,
polichromia
ta,
„SP
“. Każmierczak Stefan, Bytem.
mieścił szkice skonstruowanych pierwszeństwa zdobył sobie bez przemyśle hollywoodzkim? Według żyłach sceny okrucieństwa i przele
13®5g
przyrządów. Biuletyn ten no zesłano sprzecznie film pt.. „Joe Mac Beth", oficjalnych danych z roku 1948 frek wu krwi — pisze czytelniczka. Uwa wykonana przez nieznanego mala
do największych bibliotek świata. który jednogłośnie uznano za arcy wencja kin amerykańskich w porów żam, że jest to przemyślana kampa rza około 1620 roku, należy do ty SKRADZIONO legitymację Związku
Wkrótce po tym, w czerwcu 1896 r. dzieło adaptacji filmowej. Film ten naniu z rokiem 1846 spadla o 18 proc. nia, której celem jest przyzwyczaje pu bardzo rzadko spotykanego w Zawodowego oraz 2 talony. Dadok
Włoch, Marconi, przypisując sobie opisuje przygody szekspirowskiego W roku 1949 spadek ten wyniósł dal- nie publiczności do obojętnego, a być Polsce, gdyż charakterem swoim Tadeusz, Chorzów.
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— A cóż miał z nimi zrobi? — zdumiał się
Gwiazdowski.
Wróbel zamrugał powiekami i skrzywił się
boleśnie (Tramp z niezawodną wprawą kop
nął go w kostkę.
— Bo ja myślałem — zaczął i umilkł pod
wpływem drugiego kopniaka.
Kapitan uśmiechnął się.
— A, o to wam chodzi — powiedział do
myślnie. — Na razie Wielak popłynie z nami
dalej. Możecie wracać, bosmanie — zwrócił
się do Kalety. — Ja wrócę szalupą, która pój
dzie po kandydatów. Dziękuję.
Uśmiechnął się raz jeszcze do Trampa i
spiesznie wbiegł po stopniach na nabrzeże.
Wróbel stał z otwartymi ustami, nie mogąc
wydobyć głosu. Tramp też był wzruszony i
zaskoczony.
— Ozłociłbym go! Jak Boga mego, że bym
go ozłocił — powtarzał wolno, czerwieniąc się
z uciechy.
Nagle huknął Wróbla na płask dłonią po
plecach.
— Aleś się wyrwał z tymi rzeczami
ro
ześmiał się głośno.
Wróbel był zanadto ucieszony, żeby się obrazić, ale zaprotestował przeciw tej jawnej
niesprawiedliwości: przecież gdyby nie on...
— Pewnie — zgodził się Tramp. — Sam
bym się wygłupił. Nie ma co gadać: tym ra
zem ty mnie uratowałeś!

ROZDZIAŁ X.
Zarówno podczas żeglugi między przyląd
kiem Skagen a Stavanger, jak po opuszcze
niu tego portu i w drodze przez Morze Pół
nocne, mogło się zdawać, że Biskupski pogosię ze swą porażką. W ciągu tych kilku

dni Wróbel ani razu nie doznał z jego strony
żadnej przykrości, a Gwóźdź na próżno ocze
kiwał jakiejś zaczepki czy też prowokacji.
Biskup po prostu nie dostrzegał istnienia ich
obu i wyraźnie unikał wszelkiej okazji już
nie tylko do nowej bójki, ale nawet do
sprzeczki, jakby uznając się za ostatecznie
pokonanego.
Mimo takich pozorów trwałego pokoju,
większość chłopców z pierwszej wachty uwa
żała ten stan rzeczy raczej za chwilowy rozejm, czy też zawieszenie broni, a jadowite
spojrzenia, jakie Biskup rzucał od czasu do
czasu swemu niedawnemu przeciwnikowi,
utwierdzały ich tylko w mniemaniu, że prę
dzej czy później spróbuje się na nim zemścić
Tymczasem Dar Pomorza płynął na zachód
i zbliżał się już do grupy wysp Orkney, na
północ od wybrzeży Szkocji. Starszy oficer
zarządził przygotowanie żagli „atlantyckich“,
pod którymi mieli opłynąć Wielką Brytanię
i Irlandię, zataczając szeroki łuk z północy na
południe, od sześćdziesiątego do pięćdziesią
tego równoleżnika. Obok innych zajęć na
statku zaczęły się wykłady z nawigacji i lo
cji.
Tramp, który po opuszczeniu Stavanger
znów nabrał pewności siebie, w żaden spo
sób nie mógł sobie poradzić z tymi ćwicze

niami, a już nawigacja stanowiła dla niego
wiedzę całkowicie niedostępną. Chaberek
i Wróbel podjęli się załatać luki w jego wia
domościach z zakresu nauk matematycznych,
ale nie było to zadanie łatwe wobec braku
podręczników i z uwagi na odległe podstawy
wyjściowe, od których musieli zaczynać, aby
coś niecoś zrozumiał.
Za to jeśli chodziło o sterowanie, pracę na
rejach, przy linach, i w ogóle o roboty na po
kładzie — Tramp wyróżniał się zręcznością,
w której mało kto mógł mu dorównać.
Wróbel, któremu teraz nikt nie dokuczał,
zachęcony jego przykładem i ambicją Chaberka, z każdym dniem podciągał się do ich
poziomu, zdumiony własną sprawnością, ile
kroć nadspodziewanie udało mu się kogoś
wyprzedzić. Te przewagi tak go rozzuchwali
ły, że pchał się na ochotnika do najbardziej
ryzykownych czynów, mierząc siły na zamia
ry, i wychodząc z tych prób obronną ręką
czasem tylko dzięki solidarnej pomocy kole
gów.
Tak na przykład omal nie wypadł za burtę,
chcąc zaczerpnąć wody z morza wiadrami,
które rzucił na lince. I wiadro i jego samego
uratował wtedy Madej, wciągając go za nogę
na pokład.
Innym razem — widząc, że II wachta skoń

czyła o parę sekund wcześniej zwijanie ża
gli i już schodzi z rej grotmasztu — posta
nowił ją uprzedzić i zjechał na dół po padunie. Stanął u burty, spojrzał w górę i zawo
łał do swoich:
— Prędzej, maruderzy!
Odpowiedzieli mu, żeby się kazał wypchać,
więc z niepokojem obserwował, czy zdążą.
Zadarł głowę w górę i — aby ich lepiej wi
dzieć —■ zaczął się cofać krok za krokiem.
Natknął się na kogoś, kto stał za nim, ale był
zbyt przejęty współzawodnictwem, aby się
obejrzeć, i tylko chwycił go za ramię dla za
chowania równowagi.
— Prędzej! Prędzej! — powtarzał.
W tern uświadomił sobie, że nie stoi za nim
żaden z kolegów: rękaw, którego się trzymał,
był z sukna, nie z drelichu... Nie oglądając
się, przesunął dłonią wzdłuż owego rękawa,
i... dotknął czterech sztywnych naszywek ka
pitańskich na mankiecie!
To mu zmroziło krew w żyłach. Zacisnął
powieki, wciągnął wielki haust powietrza
i ostrożnie, na palcach zaczął się oddalać,
w złudnej nadziei, że nie zostanie zauważony.
Minęła sekunda, dwie, trzy...
Nagle piorun uderzył:
— Wróbel!
Przyhamowało go. Wtulił głowę w ramio
na, a nogi ugięły mu się w kolanach: to był
głos starszego oficera!....
Wiedział, że musi się odwrócić i spojrzeć
w jego surową twarz, ale mięśnie odmawiały
mu posłuszeństwa. Był na pół sparaliżowany
i tkwił w miejscu, jak skamieniały. Dopiero
gdy kpt. Poprawa, straciwszy cierpliwość,
huknął mu nad uchem, że mówi do niego,
Wróbla odwróciło, jak na sprężynie.
(Ciąg dalszy nastąpi)
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Izrael - Polska

Newe

sekcje,

kluby,

świetlica

w II rundzie
i 350 przyszłych kierowców
NOWY JORK. — W Nowym Jor
ku odbyło się losowanie tegorocz
A Kurs motorowy, zorganizowany sportowe przy kopalni Katowice, co
nych rozgrywek tenisowych o Pu
przez ZKS Górnik Ligota, spotkał się jest wynikiem słabej opieki i zainte
z olbrzymim zainteresowaniem. Na resowania ze strony zakładu pracy.
char Davisa. W wyniku losowania
kurs zgłosiło się dotąd 350 przyszłych Jak nas informują, na ostatnim ze
10 państw w strefie europejskiej
braniu koła sportowego nie było ani
kierowców.
przeszło do II rundy w. o. Śą to:
A W nadchodzącą niedzielę nastąpi jednego przedstawiciela rady zakłado
Polska, Izrael, Irlandia, Monaco,
otwarcie świetlicy i lokalu klubowego wej.
’ sportowe przy fabryce
ZKS Górnik Mysłowice. Jak nas in A Kola
Peru, Luksemburg, Egipt Dania,
formują, nowootwarta świetlica bę „Moj“ oraz kopalni „Kleofas“ zostały
Francja, Szwajcaria.
połączone
i obecnie tworzą jedno kodzie
mogła
służyć
za
wzór
wszystkim
Losowanie II rundy przedstawia
klubom sportowym.
ło.
się następujące.: Izrael — Polska, Zagramy z drugim garniturem
A Zarząd Okręgu ZS Górnik proA Ostatnio zostały założone dwie
nowe sekcje gimnastyczne, a miano wadzi dochodzenia w sprawie rozwią
Irlandia — Monaco, Peru — Filipi
wicie przy ZKS Górnik Kostuchna i zania klubu sportowego w Załężu.
ny lub Pakistan, Holandia lub Szwe
Łaziska. Obecnie górnicy posiadają Powodem tego jest bardzo minimalna
Przedstawiamy
skład
C$8
cja — Norwegia lub Węgry, Jugo
działalność klubu i słabe zaintereso
najwięcej
gimnastyków na Śląsku.
sławia lub Austria — Belgia lub
A Koła sportowe w Lędzinach i We ; wanie pracą ze strony miejscowych
Finlandia, Anglia lub Włochy —
sołej zostały podniesione do stopnia działaczy sportowych.
klubów sportowych. Jak się dowiadu A Znany bokser chorzowski Badura
Lunksemburg, Egipt — Dania, Frań
jemy, przy klubie w Wesołej została otrzymał zwolnienie z macierzystego
cja, — Szwajcaria.
założona
sekcja szczypiorniaka żeń klubu i przeniósł się do ZKS Górnik
bitną
postawę
naszych
zawodni

na niedzielny mecz
Strefa amerykańska: Meksyk —
która jest jedyną tego rodza Ligota, gdzie uczęszcza na regularne
ków. Nie raz dali oni dowody, skiego,
Kuba, Kanada — Australia.
treningi, (s)
ju w ZS Górnik Okręg Katowice.
że potrafią po prostu wyjść z
A Koło sportowe przy kopalni My
z reprezentacją Polski
siebie, walczyć do upadłego. Am słowice posiada 800 członków, z któ
10 milionów zł
rych 300 uczęszcza na zajęcia wycho ¡Wyprawa do Sudaaesztu
bicja będzie jedyną bronią, jaką wania
fizycznego i sportu.
KATOWICE. (Ba) Dzisiaj mo czej nazwać, jak drużyną B. Re nasi będą mogli przeciwstawić
A Znacznie gorzej pracuje koło
na odbudowę
żemy się podzielić z naszymi Czy prezentacja Polski ustalona zo Czechcsłewakom i zależeć będzie
tu ocenie Otremby
tylko, jak wielka jej będzie doza.
Trzy waiae
Domii Sportowego - telnikami dalszymi szczegółami stanie w piątek.
Termin
meczu
wypadł
dla
nas
1
Bilans naszych reprez ntantów
odnośnie niedzielnego spotkania
Sięgnijmy teraz pamięcią wstecz.
RYBNIK, (hs) Ostatnio ZKS Stal Czechosłowacja — Polska. Znamy Przed
w bardzo nieodpowiednim czasie.
rokiem
polska
drużyna
na

KATOWICE,
(woj) W wydaniu ran
Rybnik otrzymał kwotę 10 mil. zł,
klubów śląskich
nym naszego pisma podaliśmy obszer
która przeznaczona została na budowę już skład drużyny gości, który wy rodowa rozegrała na terenie Cze Kontuzje czołowych zawodników,
ną
relację
z
pobytu
naszych pingDomu Sportowego w Rybniku II przy gląda następująco: Gintera, Bu- chosłowacji dwa oficjalne mię a przede wszystkim Csoricha i KATOWICE. W nadchodzącą nie
ul. Mikołowskiej. Będzie to drugi dzanowski, Richter, Wacewski, dzypaństwowe mecze. W pierw Lewackiego, którzy wraz z mło dzielę dalsze 3 kluby śląskie zwołują pongistów na mistrzostwach świata w
Budapeszcie według rozmowy, prze
Dom Sportowy w Rybniku, którego
tworzą nasz walne zgromadzenia, na których omó prowadzonej
Otrembą.
budowa rozpoczni.e się z wiosną roku Macelis, Bubnik, Mizera, Picha, szym meczu, który odbył się w dym Jerzakiem
wiona zostanie działalność oraz doko „Wieczór“ z zamieszcza
natomiast
bieżącego.
Wala, Widłak, Pik tus i Wianow- Ostrawie, przegraliśmy z drużyną pierwszy i najsilniejszy atak, da nany wybór nowych władz.
bilans
wyprawy,
w ocenie
Jak nam wiadomo, ZKS Budowlani
ją się najbardziej we znaki. Cho ZKS GÓRNIK KNURÓW zaprasza Otremby. Na naszerównież
pytanie
Otremba
Rybnik tak samo z wiosną przystępu ski. Jak widać, Czechosłowacy CSR 8:2, a w spotkaniu rewanżo roba Skarżyńskiego II, dobrego swoich
członków na doroczne walne
z kieszeni notes i mówi:
ją do budowy Domu Sportowego przy wystawili zaledwie drużynę 50- wym w Ołomuńcu ulegliśmy rów
zebranie do Domu Górnika w Knuro wyciąga
—
Najlepiej
wypadłem
sam,
bowiem
obrońcy,
też
w
znacznej
mierze
Stadionie Miejskim w Rybniku.
rrocentową i nie można jej ina- nież gospodarzem, tym razem
wie na godz. 16.
21 rozegranych spotkań wygrałem
ZKS BUDOWLANI RYBNIK zwołał na
tylko 7:2. Przed wyjazdem na zaciąży na bitności Polski. Wcześ zebranie
14,
a
7
przegrałem.
Bilans
pozostałych
do świetlicy PPB oddz. 12 w
się następująco: Kawczyk
szej reprezentacji żałowaliśmy na niejsza kontuzja Swicarza wy Rybniku przy ul. Chwałowickiej na przedstawia
Liga bokserska walczy
5 wygranych, 4 przegrane, Gaj 7 wy
szych zawodników, skazanych z eliminowała zawodnika Legii z godz. 10.
granych
i
7
przegranych. Widera 4
rep. Polski. Ubytek czterech naj ZKS STAL SOSNOWIEC obradować I wygr. i 8 przegr.
góry na ciężkie „baty“.
Szymura — Drapała
będzie w świetlicy ZZK w Sosnowcu ' i 6 przegranych. oraz Gayer 1 wygr.
lepszych
zawodników
sprawi,
że
Hokeiści polscy na torach Oło
godz. 10.
— O ile chodzi o same spotkania, to
reprezentacja nie będzie I o Na
wszystkich tych zebraniach obec I najtrudniejszy
muńca i Ostrawy nie dali się nasza
mecz miałem z obroń
najsilniejsza.
ność
członków obowiązkowa.
cą tytułu mistrzowskiego Anglikiem
zgnębić
i
uzyskali
—
mówiąc
bez
nta meczu w Warszawie?
Leachem.
Dumny
jestem, że „ukrazłośliwości — honorowe porażki.
dłem“ mu jednego seta. Poza tym do
Opromienieni zdobyciem mistrzo gy, 743 i 79 BuSteąo
ciężkich walk zaliczam przede wszy
Czy Stal utrzyma się w Lidze
stkim finałową walkę w turnieju po
stwa świata, Czechosłowacy miicieszenia z Turnowskim, którą, gdy
Turniej hokejowy zrzeszeń
sieli
się
mocno
napracować,
aby
by
nie przemęczenie, mógłbym ewen
KATOWICE. (Ba) Chociaż spra
W pozostałych spotkaniach Ko
tualnie wygrać.
wa tytułu mistrzowskiego wydaje lejarz Gdańsk zmierzy się ze ze spotkań wyjść z wynikiem
—
A co mówią inni o nas?
się być przesądzona na korzyść Związkowcem Bydgoszcz, a Gwar przysługującym drużynie, która
— Fachowcy twierdzą — mówi
na
sztucznym
torze
szczyci
się
tytułem
mistrza
świa

Otremba
— że należymy do pierwszej
gd.ńskiej Gwardii, to jednak roz dia walczyć będzie ze Związkow
grywki ligi pięściarskiej nie stra cem, Łódź i z pewnością zagarnie ta. Drużyna nasza, aczkolwiek
Katowice, (s). Jak już informo
Pcdczas ostatnich dni odbyła
ustępowała gospodarzom tak pod
ciły nic na atrakcyjności. Zdarzyć obydwa punkty.
względem taktycznym jak i tech waliśmy, z okazji konstytucyjne się konferencja Komitetu Organi
się jeszcze przecież może, że gwar
7 12:2 77:33 nicznym, nadrabiała wszelkie bra go zebrania Głównego Komitetu zacyjnego, na której postanowio
dziści z Wybrzeża niespodziewa 1. Gwardia Gdańsk
stworzyć dwie grupy, liczące
7 11:3 75:37 ki kolosalną ambicją. Ten upór Kultury Fizycznej i Sportu, któ no
nie stracić mogą punkt, co by za 2. Gwardia Warszawa
re odbędzie się 17 lutego przy po 4 drużyny.
w
znacznej
mierze
przyczynił
się
chwiało ich pozycję leadera.
3. Kolejarz Gdańsk
6 7:5 57:39
Ponieważ jednak posiadamy 9
udziale najwyższych czynników
do stosunkowo niskiej porażki.
7 5:9 54:56
Ciekawiej natomiast, specjalnie 4. Związkowiec Łódź
Dzisiaj, w przededniu spotka państwowych, odbędzie się na zrzeszeń, w czwartek 16 lutego zo
dla Ślązaków, przedstawia się sy 5. Związkowiec Bdg.
7 3:11 29:83 nia międzypaństwowego, liczymy Torkacie w dniach od 17 do 19 stanie rozegrany mecz między ZS
tuacja u dołu tabeli. Stal Cho 6. Stal Chorzów
6 2:10 26:70 przede wszystkim znów na am- lutego wielki turniej hokejowy o Spójnia — ZS Unia, a drużyna
mistrzostwo Związków Zawodo pokonana zostanie wyeliminowa
rzów od pjczątku rozgrywek oku
wych z udziałem reprezentacji na z dalszych rozgrywek.
puje ostatnie miejsce, mając na
58 narciarzy ze Śląska
poszczególnych zrzeszeń.
swoim koncie zaledwie dwa punk
Pozostałych 8 zespołów zosta
ty. Teraz należy oczekiwać, że
nie podzielonych na dwie grupy
Ślązacy przystąpią dó kontrataku
po 4 drużyny, w eliminacjach,
Młodzież Opola
na ogólnopolskich mistrzostwach
i zechcą podreperować swój sto
które zostaną rozegrane w piątek
sunek punktowy, no i naturalnie
i sobotę, zostaną wyłonione czte dziesiątki świata (drużynowo). Publi
zorganizowała
pozostać w lidze.
ry zespoły, które rozegrają fina czność i prasa węgierska — że jesteś
najbardziej ambitnym zespołem
Katowice, (woj). W dniu 15 lu ostatnio swój własny ośrodek zi- zawody łyżwiarskie łowe spotkania w niedzielę 19 lu my
' "W' niedzielnym „tańcu“ najcie
świata. Sido i Soos — że chętnie
tego. Bliższe szczegóły turnieju przyjechaliby do Polski zagrać kilka
kawszym spotkaniem z uwagi na tego br. nastąpi w Suchej otwar mowy, który do celów obozowych
OPOLE (Pi). Staraniem koła spor podamy w następnych numerach. pokazowych spotkań.
trzy atrakcyjne pojedynki będzie cie ogólnopolskich mistrzostw nar nadaje się pierwszorzędnie.
przy Ogólnokształ. Szkole
Organizacją mistrzostw w Su trwogo
spotkanie w Warszawie pomiędzy ciairskich Zrzeszenia Sportowego
Męskiej nr 11 w Opolu odbyły się Zam-ast Ogaiwa Byte«
Redaguje Kolegium Redakcyjne. Re
Gwardią a Stalą. W ramach tego „Kolejarz“. Okręg Śląski ZS Ko chej spoczywa w rękach Zarządu propagandowe zawody łyżwiarskie
dakcja Katowice, ul. Młyńska 9. Tele
meczu najprawdopodobniej doj lejarz, doceniając ważność tych Głównego Zrzeszenia, co daje rę w jeździe szybkiej na dystansach
fon centralny 309-73, wewnętrzny: se
Górnik
Janów
dzie do ciekawych walk. Sznaj zawodów, przygotowuje się do ko jmę, że impreza stanie na naj 500, 1.000 i 3.000 m. W zawodach star
kretariat 001, kronika 005, telefon noc
ny 003, wyd. „Wieczór" 007, dział spor
der — Kolczyński, Nawara — nich niezwykle starannie.
wyższym poziomie, tak organiza towało 30 zawodników, z czego wy
towy 007, naczelny redaktor 311-84. —
Górnik Mysłowice
ścigi ukończyło 24. Stosunkowo sła
Szymura oraz Drapała — FamuWszyscy czołowi zawodnicy z cyjnie, jak i technicznie.
Rękopisów
nadesłanych nie zwraca
Poszczególne konkurencje za be czasy, u-zyskane na tych zawo
licki. Nie jest wykluczone, że Cichym, Kruczkiem, Jurzakiem,
się. — Przyjmowanie stron między
dach,
tłumaczyć
należy
silnym
wia

godziną
11
—
12
codziennie. — Za Dział
gwardziści przesuną Szymurę do | Burym, Włochem, Kuligiem, Ża- wodów przeprowadzone zostaną
9:1 (2:0, 3:1, 4:0)
przeciwnym.
Ogłoszeń redakcja nie bierze odpo
wagi ciężkiej, a wtedy doszłoby bnickim l Janotą na czele prze w dniach od 16 do 19 lutego włą trem
KATOWICE (s). Zamiast Ogni wiedzialności.
Wyniki: 500 m.: 1) Dzięcielski 1,14
do sensacyjnego pojedynku Szy bywają w chwili obecnej na spe cznie. Okręg śląski z poszczegól min., 2) Engel 1,21 min., 3) Onicki wa Bytom rozegrali mecz na Torka
Biuro Ogłoszeń: Katowice, ul. Młyń
mury z Drapała. Wszystko wska cjalnym obozie w Zwardoniu, nych ośrodków zgłosił do mis 1,39 min. 1.000 m.: 1) Dzięcielski cię. Górnik Mysłowice z Górnikiem ska 9. Telefon 309-73 (wewn. 02). P. K. O.
Katowice
III-4830.
ostatecznie trzostw następującą ilość zawód 2,42 min., 2) Dziurżyński 2,50 min., Janów. Mecz stał pod znakiem zde Prenumerata
zuje na to, że gwardziści z War gdzie doszlifowują
miesięczna w Katowi
szawy spotkanie ze Stalą wy swoją formę. Jak już donosiliśmy, ników: Bielsko 22. Katowice 18, 3.000 m.: 1) Niedżwiecki 8,32 mim., 2) cydowanej przewagi hokeistów Ja cach z odbiorem na miejscu 90 zł —
ńzięcielski 8,33 min., 3) Piętka 8,38 nowa. Ustępując gościem pod każ z odnoszeniem do domu 130 zł — z
grają.
w Zwardoniu ZS kolejarz otwarł Dziedzice 12 i Gliwice 6.
pocztową 110 zł. P. K. O.
dym względem, mysłowiczanie zo przesyłką IH-4950.
Biuro Prenumeraty:
stali pokonani w wysokim stosun Katowice
Katowice, ul. Młyńska 9. tel. 309-73
ku 9:1 (2:1, 3:1, 4:0). Bramki dla zwy (wewn. 009).
ciutoni«?
oa efi ś 8 S
W
s z u n o ■ <f o
cięzców zdobyli Gansiniec i Wróbel Wydawca: „Czytelnik" Delegatura
ul. 3 Maja 12 — tel. cen
III ,po 3, Badura, Gburek II i Wró Katowice,
309-73, wewnętrzny: Dyrektor 5
bel I pc 1. Jedyny punkt dla gości itralny
bezpośredni 361-94, Sekretariat 4,
strzelił Penczek.
Ref. Wydawniczy 4, Ref. Admin. Ogól
Spotkanie to było jednocześnie nej 6, Ref. Finansowy 8, Ref. Księgo
przeglądem zawodników ¡przed usta wości 9, Ref. Transportu 3.
Drukuje: Drukarnia Nr 9 Spółdzielni
leniem reprezentacji ZS Górnik na Wyd.-Ośw.
Katowice, ul.
turniej zrzeszeń w dniach od 17 — 3 Maja 12, „Czytelnik",
telefon 309-73 (wewn. 08)
19 lutego.
i 308-01.
R-l-10557
%: MEGAFONU

<iłos Aez
Na komendę X 27 przebrani za
strażaków i policjantów bandyci,
wzięli się za ręce, tworząc łańcuch,
który odepchnął załogę miasteczka
cyrkowego o kilka kroków w tył.
X 27 wydał taką komendę, bo nie
wiedział co właściwie robić. Nikt
668*

Wyszedł Fronc ek nasz z wagonu,
,Skrada się na palcach olcho.
Gdzie ja jestem? Jacyś ludzie,
Dziwny język... co tz,a licho?

bowiem z jego ludzi nie mógł się
dostać do Krupki.
Agapit uprzyjemniał sobie czas,
pokazując wysoką szkołę linoskocz
ków. Rzucił parasol do basenu. Sta
ry arcymistrz sztuki cyrkowej wy
wijał piruety na linie...
...podskoczył na pół metra w gó<9 dl

Nasz bohater w cieniu skrył się.
Słyszy krzyki tajemnicze,
A z wagonów wyciągają
Karabiny... amunicję...

rę, pofrunął wspaniałym salto mor
tale i lądował szpagatem na linie.
Ogród zabrzmiał oklaskami, po
sypały się brawa z okiem hotelu.
Zdezorientowani i ogłupieni takim
widowiskiem! bandyci również za
czął bić brawo, aż ostry głos X 27

przypomniał im, że nie są publicz
nością, lecz groźnymi zbirami. Usta
X 27 skrzywiły się teraz zadowo
lonym uśmiechem. W jego zbrodni
czym mózgu (tak trafnie określa
się w powieściach zawartość głów
ciemnych charakterów) zrodziła się
szatańska myśl...

F et ® es c Ik es

Aon. wiem
Wiem już,
To granica
A te góry

co to! Przemyt brom!
co się tutaj dzieje!
jest hiszpańska,— Pireneje.

To kapitalistów zgraja,
Szajka właścicieli banków
Broń przeciwko robotnikom
Śle dla generała Franco,

Nie każdy głos wywołuje od
dźwięk. Przekonaliśmy się o tym
ostatnio, kiedy na nasz artykuł, wy
kazujący brak należytej obsługi
maszynerii sztucznego lodowiska w
Katowicach, nie otrzymaliśmy ża
dnej odpowiedzi. Nie znaczy to, że
redakcja pragnęła pisemnego wy
jaśnienia na temat braku wykwali
fikowanych sił na Torkacie. Znaczy
to, że mieliśmy nadzieję, iż powo
łane do tego czynniki zainteresują
się sprawą, jak wygląda opieka nad
„sercem“ Torkatu. Tymczasem taka
odpowiedź nie nadeszła.
— Nie brakuje dużo, a pański sen
o unieruchomieniu Torkatu z po
wodu mojej śmierci lub choroby
może się sprawdzić — przywitał nas
na Torkacie kierownik obsługi ma
szyn, ob. Cwiękała.
— Dlaczego? — zapytaliśmy zdiwieni.
— Proszę sobie wyobrazić, że we
wtorek pracowałem przez cały dzień
aż do godziny 2 następnego dnia,
zaś w środę musiałem być na miej
scu już o 6 rano. To znaczy, że pra
cowałem 20 godzin na dobę. Jedyny
mój pomocnik, Węgrzyn, wyjechał
na obóz hokejowy do Krynicy i po
nownie zostałem sam bez żadnej
pomocy. Oto 'są wyniki polityki per
sonalnej na Torkacie. Mówiąc to —
Cwiękała wskazał na lód.
Rzeczywiście, przez niewłaściwą
obsługę maszyn zamrażanie płyty

ec^o

nastąpiło za szybko i zamiast gład
kiej jak szklanka powierzchni —
zobaczyliśmy lodowisko, pokryte
szronem. Jak w takich warunkach
mieli trenować hokeiści, znajdujący
się na obozie przed meczem
z Czechosłowacją?
Ale to nie jest wszystko. Jak się
dowiadujemy, Cwiękała jest zatru
dniony na Torkacie od 5 miesięcy
i od tego czasu nie podpisał żadnej
umowy zbiorowej. Jako że w hali
maszyn unosi się stale zapach amo
niaku, obsłudze maszyn przysługuje
dzienny dodatek pół litra mleka.
Cwiękała otrzymał od dnia 6 gru
dnia zaledwie 1 litr. Mimo, że co
dziennie pracuje dłużej niż uzgo
dniono przy obejmowaniu pracy,
kierownik obsługi maszyn nie otrzy
mał zapłaty ani za jedną nad
godzinę.
— Po co ma pan pracować dłużej?
Nikt panu nie kazał, więc idź pan
do domu. Tak brzmiała odpowiedź
na liczne zapytania.
Wobec tego my pytamy odpowie
dzialnych za stosunki, jakie dotąd
panowały na Torkacie: Kto ma pil
nować maszyn, jeżeli Cwiękała Pój
dzie do domu po przepracowaniu
normalnej dniówki? Kto go zastąpi,
jeżeli on zachoruje? Kto będzie pła
cił koszty leczenia Cwiękaly, jeżeli
podczas pracy zdarzy mu się wy
padek?.
(s.j

