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SZCZECIN (PAP). Rejonowy
Sąd Wojskowy w Szczecinie ogło
sił po południu dnia 14 lutego
1950 r. wyrok skazujący Andre Ro
bineau na 12 lat więzienia, Gasto
na Drouet na 10 lat więzienia,
Bronisława Sokol-Kłimczaka na
karę śmierci, Zbigniewa Borkow
skiego vel Blausteina na 15 lat
więzienia, Stefana Pielackiego na
dożywotne więzienie i Kazimie
rza Rachtana na 8 lat więzienia.
Podczas odczytywania wyroku
przez
przewodniczącego sądu
wojskowego ppłk. Alfreda Ja
nowskiego, wielką salę WRN wy
pełniały setki mieszkańców Szcze
dna. M. in. przybyli robotnicy z
doków, huty i stoczni, marynarze
ze stojących w porcie statków i
członkowie załóg rybackich. Ol
brzymie tłumy tych, którzy nie
znaleźli miejsca na sali sądowej
zalegały plac przed gmachem,
słuchając wyroku nadawanego
przez głośniki.
Na podstawie wyjaśnień oskar
żonych, zeznań wszystkich świad
ków przesłuchiwanych na rozpra
wie dowodów rzeczowych sąd ustalił, m. in.:
Dnia 18 listopada 1949 r. władze
bezpieczeństwa publicznego zli-

świata

Cena 5 złotych

WIECZÓR

Dnia 16 lutego 1950 r.

Przykładne

ubrań i bielizny

Polski

wyrok

szpiegów

agentów

kwidowały siatkę wywiadu fran
cuskiego, działającą na północ
nym obszarze państwa polskiego,
aresztując również szefa tej siat-

Ludowej

imperializmu

ki, urzędnika konsulatu francu
skiego w Szczecinie oskarżonego
Andre Robineau, innych oskarżo
nych oraz ich bliższych i dalszych

ie

Przy

piqiej

Prasa

kolumny

światowa

Moskwa. Dzienniki „Prawda“ i
„Izwiestia“ zamieszczają korespon
dencje własne z sali rozpraw w
Szczecinie. „Prawda“ stwierdza
że przebieg rozprawy udowodnił
w całej pełni, iż sieć wywiadu,
która działała na terenie Polski
na podstawie dyrektyw z Paryża
posiadała charakter agresywny.

współpracowników w
liczbie
kilkudziesięciu osób. Motywy wy
roku zamieszczamy w „Dzienniku
Zachodnim“ wyd. poranne. .

o

atlantyckiej

procesie

Specjalna wysłanniczka „Libe
ration“ pisze w konkluzji swego
sprawozdania: „Widzimy jak oto
czeni strażą wychodzą szybko z
sali ci Francuzi, którzy nie repre
zentują Francji. Podobnie jak oskarżeni Polacy nie reprezentują
Polski“. „Polacy, którzy śledzą
proces szczeciński, oburzają się
oczywiście dowiadując się, że wy
słaliśmy szpiegów na ich teryto
rium, ale, moim zdaniem, powin
ni oburzać się jeszcze bardziej, że
wysłaliśmy szpiegów tak nędz
nych“.
Również korespondent reakcyj
nej popołudniówki „France Soir“
stwierdza, że proces szczeciński
wykazał „realne i trudne do za
przeczenia fakty“.
„Perspectives“ pisze: „Jest rze
czą przygnębiającą, że przez głu
pią i niebiezpieczną grę represe
nt za aresztowanie agenta wywia
du mogło nastąpić prawie całko
wite zerwanie stosunków gospo
darczych i kulturalnych między
dwoma krajami złączonymi długą
tradycją historyczną“.

Robineau

tej kolumnie atlantyckiej“, gdzie
czytamy: „Mówiąc o organizacji
służby szpiegowskiej prokurator
wykazał, iż jest ona tworem na
czelnego dowództwa paktu atlan
tyckiego, które zmusza pewne
kraje do nich należące, jak np.
Francję do prowadzenia roboty
szpiegowskiej“.

Spółdzielnie Pracy, których jest coraz więcej w całym kraju,
zdobywają sobie pełne uznanie społeczeństwa. Produkują taniej,
szybciej i lepiej. Niemałą rolę w przemyśle odzieżowym mają do
spełnienia Krawieckie Spółdzielnie pracy. W Krawieckiej Spół
dzielni Pracy im. L. Waryński eg o w Wałbrzychu praca zespołowa
daje dobre wyniki. Na zdjęciu widzimy
mechaniczny
krój
ubrań oraz fabrykację koszul systemem taśmowym.
Foto „Dziennik Zachodni“
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porozumienia

między ZSRR a chińską Republiką Ludową

MOSKWA. Agencja TASS ogłosiła |
następujący komunikat: W Moskwie |
odbyły się ostatnio między przewo- ¡
dniczącym Rady Ministrów ZSRR J. nicznych ZSRR A. Wyszyńskim z je
Stalinem i ministrem spraw zagra- dnej strony, a przewodniczącym cen
wyberców bryh s!deh
tralnego rządu ludowego Chińskiej
Republiki Ludowej Mao Tse-Tungiem
LONDYN. W Greenook (Szkocja)
i premierem państwowej Rady Admi
Przeszkadzanie w naprawianiu zła nistracyjnej
przed domem, gdzie wygłosił przemó
oraz ministrem spraw
Genewa. Z Paryża donoszą, że
wienie przedwyborcze premier Attlee,
zagranicznych
Chińskiej Republiki- Lu
odbyła *się demonstracja protestacyj pecjalna wysłanniczka „L‘Huma
dowej
Czou
En-Lal
‘em z drugiej stro
na przeciwko polityce rządu labourzy hité" w korespondencji ze Szcze
ny
rokowania,
podczas których omó
stowskiegp. Demonstranci nieśli tran
wiono
ważne
zagadnienia
polityczne 1
nie
powiodło
sis
sparenty z napisami: „Zadamy zaka lna podkreśla, że w przemówiegospodarcze, dotyczące stosunków
zu broni atomowej! ‘ „Pakt atlantycki n'u prokuratora skrystalizował
między
Związkiem
Radzieckim
a Chiń
oznacza wojnę!“, „Żądamy obniżki <ię prawdziwy obraz oskarżonych
ską Republiką Ludową.
komornego!“,
Żądamy
podwyżki
„Caritas66 pod nowym zarządem
Rokowania, które toczyły się w at
plac!“.
i ich zbrodnicza działalność.
mosferze serdeczności i przyjaznego,
udzielać będzie pemocy prawdziwie petrzebuięcym
wzajemnego zrozumienia, potwierdzi
ły dążenie obu stron do wszechstron
WARSZAWA. Po uzdrowieniu nia znajdą poparcie władz pań nego wzmocnienia i rozwoju stosun
ków
przyjaźni i współpracy, a także
stosunków w „Caritas“, przeprową stwowych — zgodnie z obowiązu pragnienie
współpracy obu stron w
dzonemu przy poparciu ogromnej jącymi ustawami, zgodnie z nie celu zabezpieczenia powszechnego po
koju
i
bezpieczeństwa
narodów.
większości
duchowieństwa
i
mas
dawnymi
oświadczeniami
premie

monopolistów naftowych USA
wierzących, kierownicze koła epi ra i ministra Administracji Pu Rokowania zakończyły się podpisa
niem w dniu 14 lutego na Kremlu.
skopatu usiłowały przeciwdziałać blicznej.
wobec konkurentów brytyjskich
akcji mającej na celu naprawie
Co się zaś tyczy „Caritas“, to 1) Układu o przyjaźni, sojuszu i po
wzajemnej między Związkiem
nie dotychczasowego zła. Wstecz rzecz jasna, że zrzeszenie to roz mocy
Radzieckim a Chińską Republiką Lu
NOWY JORK. — Czołowy organ dolarową a szterlingietn“ zmusi ona część hierarchii kościelnej po wiązane nie zostanie, że — prze dową.
finansjery amerykańskiej „Journal statecznie wiele krajów importują
sunęła się nawet do próby narzu ciwnie — będzie działało dalej
2) Porozumienia w sprawie chiń
of Commerce“ zamieszcza artykuł, cych naftę do wybrania tańszej naf
rzymskiej „Uni cenia księżom odczytania z am pod kierunkiem księży i świeckich skiej czang-czuńskiej linii kolejowej,
zawierający niedwuznaczne pogróż ty dolarowej, zamiast bardzie i kosz taKorespondent
Portu
Arthura i Dajren (Halni). W
bon
oświadczenia,
orzekającego
katolików.
„Caritas
“
bowiem
jest
“ zamieszcza korespondencję
ki zastosowania dumpingu przez a- tewnej nafty szterlingowej. To zaś
myśl tego porozumienia, po podpisa
merykański-e monopole naftowe w doprowadzić może w praktyce do pod nagłówkiem: „Przygważdża- o likwidacji tej dobroczynnej potrzebna społeczeństwu, potrzeb niu traktatu pokojowego z Japonią,
razie, gdyby nafciecze brytyjscy kon dalszej dewaluacji funta szterlinga. jący akt oskarżenia przeciw pią- instytucji społecznej. Lecz próba na chorym, starcom, kalekom, chińska czang-czuńska linia kolejowa
przekazana Chińskiej Republi
ta zakończyła się fiaskiem, gdyż sierotom. Niepotrzebna jest tylko będzie
tynuowałi swój opór przeciwko eks
ce Ludowej na prawach całkowitej
pansji amerykańskiego przemysłu
tylko znikoma część polityków w zawiedzionym autorom oświad własności,
a radzieckie wojska będą
naftowego do strefy saterlingowej. Mimo terroru Trumana
wycofane z Portu Arthura.
sutannach zgodziła się na naduży czenia i ich mocodawcom.
Autor artykułu Walter J. Levy,
cie ambony do wystąpień, nie ma
jeden z ekspertów naftowych USA, Ani jeden górnik amerykański jących
nic wspólnego z religią.
oświadcza, że „wojna cen będzie nie
Skandaliczna wizyta
unikniona, jeżeli W. Brytania zmu
Równolegle z „akcją oświadczę
si amerykańskie koncerny naftowe
nie powrócił tío pracy
niową“ niektórzy wsteczni bisku
do gromadzenia za oceanem zapa
zbrodniarza
sów nafty, nie znajdujących zbytu“.
pi, wręcz awanturniczo usposobie
NOWY
JORK.
(PAP)
Po
wysłu,
Prasa
donosi,
że
w
wyniku
prze
Wielka Brytania — pisze autor —
ni, wystąpili z represjami wobec
nie powinna stać na wąskim stano chaniu sprawozdania „grupy śled- । dłużającego się strajku górników pojedynczych księży spośród ma
Wfimrowa&feqp*» we ¡¡FrzasracjB
wisku zaoszczędzania dolarów, je czej“ Truman polecił ministrowi' rząd amerykański postanowił o- sy patriotycznego duchowień
GENEWA.
(PAP) Z Paryża nadcho Pobyt jego we Francji trwał podob
żeli nie chce zaszkodzić swym włas sprawiedliwości Mc Grathowi graniczyć ruch pociągów towaro
dzą dalsze szczegóły skandalicznej wi no co najmniej kilka tygodni. Dzien
nym interesom naftowym.
przystąpienie do natychmiasto wych o 25 proc, oraz wprowadzić stwa. k'.óre przystąpiło do poży zyty
zbrodniarza
hitlerowskiego Sko- nik paryski „Ce Soir“ zamieścił foto
tecznej i społeczeństwu potrzeb rzenny'ego we Francji.
W dalszym ciągu Levy zarzuca wego śledztwa sądowego w spra
Jak się oka grafię Skorzenny'ego, spacerującego
W. Brytanii wyłamywanie się ze wie strajku górników i wydanie znaczne ograniczenia w ruchu pa nej pracy w „Caritas“.
zuje, Otto Skorzenny, „wybawca" po Polach Elizejskich. Otto Skorzen
opuścił już rzekomo Francję, u„światowego systemu“ naftowego odpowiednich zarządzeń sądowi sażerskim. Ogólne straty, związa
Te próby represji spotykają się Mussoliniego w 1943 r., zbiegł w swoim ny
się z kolei w podróż do Włoch.
przez chęć utrzymania wyłączności
ne ze strajkiem, ocenia się już na z oburzeniem i protes' i para czasie z miejsca internowania w Niem dając
Wobec
oburzenia opinii publicznej,
ustawy
czech,
gdzie
oczekiwał
na
proces
„defederalnemu
na
mocy
w strefie szterlingowej i grozi, że
100 milionów dolarów.
która
zapytuje, w jaki sposób hitle
fian i księży, którzy bez wątpie- nacyiikacyjny“.
wielka rozpiętość cen między naftą Tafta-Hartley‘a.
rowski zbrodniarz wojenny mógł oW tym stanie rzeczy sędzia
Komentując rozwój wypadków,
trzymać wizę do Francji, minister
stwo spraw wewnętrznych złożyło oRuch wolnościowy w Azji
Wielka demonstracja sądu federalnego — Kitch — pod korespondent „United Press“ pisze
świadcżenie,
w którym uchylając się
pisał dwa z góry przygotowane z Waszyngtonu, że wobec odmo
od przedstawić na meritum sprawy,
postanowienia sądu. Jedno z nich wy górników podporządkowania
mówi wykrętnie, że w stosunku do
Skorzenny'ego nie zgłaszano wnio
poleca związkowi zawodowemu się decyzjom rządu i władz sądo
sków o wydanie go jako zbrodniarza.
unicestwi zakusy imperialistów
anty imperialistyczna górników przerwanie strajku na wych — rząd staje przed nie
Francuska opinia publiczna wyraża
10 dni i wyznacza na dzień 20 lu zmiernie skomplikowanym pro
z powodu wykrętnego oir Dreźnie
Republiki Demokratycznej oburzenie
PEKIN. — Agencja Nowydh Chin skiej
świadczcnia.
ministerstwa spraw we
tego „rozprawę“, której przedmio blemem pociągnięcia do odpowie donosi,
że rozgłośnia „Glos Vietna- przez Chiny Ludowe, ZSRR i inne wnętrznych na temat pcbytu Skorzen
BERLIN. — W dniu piątej roczni tem będzie zakaz strajku na dal dzialności sądowej blisko 400 tys. mu“ komentuje
demokratyczne kraje świata.
sytuację,
jaka
wy

ny'ego we Francji.
cy zniszczenia Drezna przez bom szych 80 dni.
ludzi.
Rozgłośnia zwraca uwagę na fakt, Prasa demokratyczna przypomina,,
tworzyła się po uznaniu Vietnambowce amerykańskie, w Dreźnie od
Drugie postanowienie sędziego
że współpraca między niedobitka że Skorzenny ponosi bezpośrednią od
była się potężna anty imperialisty cz Kitcha, również oparte na usta
mi armii Kuomintangu a francuski powiedzialność za zamordowanie 500
ne demonstracja ludności pracują wie
remilitaryzaeji Japonii mi wojskami kolonialnymi w pół więźniów politycznych obozu koncen
Tafta-Hartley‘a, głosi, że żą Do szybkiej
cej.
nocnych
Indochinach, wzrastająca tracyjnego Sachsenhausen.
Ponad 100 tysięcy robotników i dania strajkujących górników są
„pomoc“ amerykańska, oraz podró „Ce Soir" przypomina, że Skorzen
pracowników zakładów miejskich „nielegalne“.
jest jednym z najwybitniejszych
że polityków amerykańskich i bry ny
i kierów -ików tajnej
zgromadziło się na wiecu, protestu
Przywódca związku zawodowe
tyjskich do Indochin i z Indochin organizatorów
dążą generałowie USA
organizacji hitlerowskie,; „Die Spin
jąc przeciwko zbrodniczym zaku go górników Lewis wystosował do
demaskują
zakusy
reakcjonistów
ne
“
.
som brytyjslko-amerykańskich impe poszczególnych oddziałów związ
międzynarodowych, marzących o Organizacja ta posiada rozgałęzie
rialistów przygotowujących nową ku zawodowego górników okól
PRAGA. — Jak donosi waszyng nu jest remilitaryzacja Japonii. No przekształceniu Vietnamu w nowy nia w szeregu krajów Europy zacho
wojnę.
toński
korespondent
agencji
Telewa
policja
japońska
winna
się
stać
teren walki między demokracją a dniej i Ameryki Łacińskiej, a przede
Punktualnie o godz. 12 wszystkie nik, w którym poleca podporząd press, jeden z współpracowników jądrem przyszłej armii.
wszystkim we Włoszech, Hiszpanii i
imperializmem.
Celem działalności „Die
fabryki ¡ zakłady przerwały pracę kowanie się decyzji władz sądo Mac Arthura generał Whitney wrę
Imperialiści francuscy ■ ich po Argentynie.
Spinne" jest sabotowanie denacyfikaZgodnie
z
planem
amerykańskim,
na 1 minutę. Wstrzymany został wych i zaniechanie strajku.
czył rządowi japońskiemu tajne me
plecznicy
—
stwierdza
komentarz
—
cji
w
Niemczech
zachodnich oraz utakże wszelki ruch pociągów i po
Wbrew użyciu przez Trumana moranduim amerykańskie, dotyczące w ciągu pierwszej połowy bież, ro trwają w złudzeniu, że skoro nie łatwianie hitlerowcom
ucieczki do
jazdów.
„reorganizacji“ policji japońskiej i ku zwerbowanych zostanie do służ udało się zatrzymać wzbierającej fa Hiszpanii frankistowskiej i Argenty
ustawy
Tafta-Hartley
‘
a,
wbrew
Premier Saksonii Seidewitz złożył decyzjom władz sądowych, wbrew przekształcenia jej w siły zbrojne by w policji do 450 tys. osób. No li demokracji nad rzeką Jang Tse ny.
w imieniu prezydenta Niemieckiej
w liczbie 50 tys. osób. Plan ten oprą wa policja japońska zorganizowana Kiang, — uda się zahamować tę fa Po ukonstytuowaniu się pod przy
Repubłki Demokratycznej Wilhel rozkazom Lewisa — z 400 tysięcy ■cowali amerykańscy specjaliści woj będzie na wzór amerykański, przy lę
okiem Amerykanów organi
na Rzecze Czerwonej. Jest to jed chylnym
zacji neohitlerowskich w Niemczech
ma Piecka wieniec u stóp pomnika strajkujących górników ani jeden skowi wraz z generałem Mac Arthu czym szkolić ją będą oficerowie ar nak
tylko
złudzenie
wobec
niezmozachodnich, „Die Spinne" nawiązała
górnik nie powrócił do.pracy.
ofiar wojny hitlerowskie*
rem, przy czym podstawą tego pla- mii amerykańskiej.
żonej siłjf ruchu demokratycznego. x nimi kontakt.
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wicedyrektora
WROCŁAW. Pracownica szpi
tala powiatowego w Cieplicach
ob. Kazimierza Danieiczyk, któ
ra jeszcze niedawno pełniła funk
cję sprzątaczki, wysunięta została
na stanowisko wicedyrektora te
go szpitala.
Awans swój zawdzięcza ob.
Danieiczyk zdobyciu kwalifikacji
przez samokształcenie, zdolno
ściom ■ organizacyjnym oraz za
sługom na polu pracy społecznej.
Obniżka

składek
za ubezpieczenia od kradzieży
KATOWICE. Powszechny Za
kład Ubezpieczeń Wzajemnych
wprowadził w roku bież, nową
taryfę składek za ubezpieczenie
od kradzieży z włamaniem i ra
bunkiem.
Zmieniona taryfa obniża bardzo
wydatnie dotychczas obowiązują
ce stawki. Obniżka wynosi prze
ciętnie ok. 40 proc, i jest wyni
kiem stale zmniejszających się
wypadków kradzieży, co świadczy
o wzroście stopy życiowej w Pol
sce Ludowej.
Woda

sodowa

Wałbrzych, w lutym.
Każdego przechodnia na ulicach
Wałbrzycha musi uderzyć od czasu
do czasu, w takim czy innym punk
cie miasta, widok szyldu z napisem
„Spółdzielnia krawiecka im. Ludwika
Waryńskiego“. Są to sklepy owej spół
dzielni, już to w postaci sklepów
właściwych .gdzie sprzedaje się naj
rozmaitsze wyroby odzieżowe, pro
dukcji owej spółdzielni, już to w po
staci tzw. punktów usługowo-reparacyjnych, gdzie przyjmuje się wszela
ką konfekcję do naprawy, odświeże
nia itd.
Spółdzielnia krawiecka im. Ludwi
ka Waryńskiego w Wałbrzychu po
wstała w roku 1946. Liczyła pierwot
nie 19 osób i posiadała 6 maszyn do
szycia. Pod koniec roku liczba pra
cowników spółdzielni wzrosła do 76,
w czym 48 członków, maszyn zaś po
siadano 20. Potem rozwój spółdzielni
odbywał się w szybkim tempie. I tak
w roku 1947 spółdzielnia liczyła 128
pracowników, zaś jej obrót wynosił
przeszło 29 milionów złotych. W 1948
roku pracowników już było 265, w
czym 240 członków (maszyn do szycia
120, z czego 78 zmechanizowanych),
a z końcem 19,49 roku spółdzielnia za
trudniała 376 pracowników - człon
ków (215 mężczyzn 1 161 kobiet), obro
ty jej wynosiły ponad 206 milionów,
a na ogólną ilość maszyn w liczbie
140, 95 było zmechanizowanych.
Spółdzielnia posiada obecnie w sa
mym Wałbrzychu 2 sklepy 1 9 punk-

z

mrugnięciem

czyli jak się

wódkę

w dni

Niewątpliwie dużo się u nas robi
na polu walki z alkoholizmem: or
ganizuje się odczyty traktujące o
zgubnym wpływie alkoholu, otwie
ra się wystawy, dostępne dla szero
kich mas społeczeństwa, na których
każdy może zobaczyć, jak będzie
wyglądała jego wątroba, nerki itp.
w razie stałego nadużywania tew.
„wody rozmownej", wprowadzono
też dni bezalkoholowe.
Dziwić musi każdego, jak wielu
ludzi pijanych można zobaczyć wła
śnie w te dni, kiedy sprzedaż na
pojów wyskokowych jest zabronio
na.
Tłumaczy się to tym, że kierow
nictwo niektórych restauracji nie
zbyt rygorystycznie przestrzega omawianego zakazu i podaje alkohol
w innych naczyniach np. w butel
kach od wody sodowej. Zamówie
nie butelki wody sodowej, połączo
ne ze znaczącym mrugnięciem w
stronę znajomego kelnera, czy go
spodarza lokalu, daje w efekcie
„ćwiartkę" wódki i — oczywiście
nie kieliszki, a szklanki. „Wodę so
dową" nalewa się tak jak wodę so
dową — bez cudzysłowu — do szklą
ne': i jak wodę — wypija.
Ponieważ taki system picia jest
szybszy od normalnego — z kielisz
ków — „ćwiartka“ jest „załatwio
na“ w parę chwil. A że czasu, jest
dużo (jutro niedziela) i wypłata
dziś właśnie była, no to „panie star
szy, jeszcze raz taką wodę " (mrug
niecie).
"V konsekwencji obserwujemy zja
li’i"ko o którym wspomniałem, tzn.
widzimy, że ilość „zalanych“ w dni
bezalkoholowe, jeżeli nie jest więk
sza, to w żadnym wypadku nie
niniejsza niż w dni „normalne". Nie
znaczy to bynajmniej, że należy
skasować dni w których nie wolno
alkoholu sprzedawać. Nie można
też zabronić ludziom mrugać przy
zamówieniach w restauracji, trzeba
po prostu znaleźć wyjście z tej sy
tuacji. Dlatego właśnie piszę ten
felieton, że wydaje mi się, że zna
lazłem. Pomysł swój pozwolę sobie
wyrazić na. przykładzie: '
Dzień bezalkoholowy. Do restau
racji wchodzą dwaj goście. Jeden
Z nich zwraca się do znajomego
kierownika lokalu: „Panie Władziu.

Czołowi

artyści

kupuje

bezalkoholowe

daj nam pan butelkę wody sodowej
(mruga) i dwie kanapki ze sie?
dziem".
Kierownik odpowiada: „Proszę
bardzo“, (mruga). Za bufetem rozle
wa im do szklanek normalną wodę
sodową, czeka aż wywietrzeje, żeby
nie było gazu, następnie podaje im
do stołu wraz z kanapkami. Pano
wie trącają się szklankami, mówią
sobie „na zdrowie“, wypijając je
dnym łykiem zawartość szklanek
i... krew ich zalewa- Woda sodowa!
— Panie — wola wtedy jeden z
nich — ja prosiłem o wodę sodową
(mruga), a pan nam dał wodę sodo
wą. (nie mruga).
— Daj pan wodę sodową (mruga).
Na to kierownik: „Wodę sodo
wą? (mruga) — już się robi". Poda
je im drugi raz normalną wodę so
dową. Gość zapytuję: „Czy to na
pewno woda sodowa?“ (mruga)
Kierownik: „Oczywiście, że woda
sodowa“ (mruga). Goście znów się
trącają, mówiąc „no to cyk", wy
pijają i diabli ich biorą. Woda
sodowa!
— Panie — krzyczy bardziej ner
wowy facet — czy ja dostanę u was
wreszcie wodę sodową?...“ (mruga).
— Przecież podoję już drugi raz
wodę sodową — odpowiada kierow
nik.
— Ale przecież to jest woda so
dowa — krzyczy gość i nie mruga.
— Przecież pan prosił o wodę so
dową.
— No tak, ale wodę sodową (mru
ga).
— Nic nic rozumiem — mówi kie
rownik.
— Płacić! — wrzeszczy gość (nie
mruga).
— Proszę bardzo — kierownik na
to (chce to mruga, nie chce to nie
mruga) — 2 butelki wody sodowej
— 40 złotych.
Goście płacą i wychodzą mrugać
gdzie indziej, ale i tam się powta
rza ta sama scena, wreszcie zrezy
gnowani idą do domu z pieniędzmi
i trzeźwi ku zadowoleniu rodziny.
Wyjście chyba proste. Trzeba tyl
ko — proszę kierowników i właści
cieli restauracji — mieć na uwadze
nie tylko kasę, czy własną kieszeń,
ale i dobro ogółu.
(WŁOD)

Polski

Ludowej

odznaczeni orderem „Sztandaru Pracy“

Budowa Polski Ludowej — to
nie tylko stawianie nowych bu
dynków i hal fabrycznych, rozwój
techniki i zwiększanie produkcji.
Polsce Ludowej kroczącej drogą
wiodącą do socjalizmu również ko
nieczny jest szeroki rozwój kultu
ry i sztuki, bez którego nicpodob
na sobie wyobrazić prawdziwego
socjalistycznego^ państwa.
„W Polsce Ludowej artystatwórca znajduje się w centrum
zagadnień tworzenia nowego
państwa. Jest on otaczany opieką Państwa Ludowego, jest
wszystkim potrzebny tak, jak
potrzebny jest inżynier, tech
nik racjonalizator produkcji".
Słowa te wypowiedział mini
ster kultury i sztuki Stefan Dy
bowski na uroczystości dekoracji

16 lutego -950 r.

Dzkrník Zeckodnl

orderem „Sztandaru Pracy“ 36
najbardziej zasłużonych dla Pol
ski ludzi sztuki — pisarzy, akto
rów, reżyserów i kompozytorów.
Uroczystość ta stanowiła jesz
cze jeden dowód opieki jaką pań
stwo otacza artystów, jeszcze je
den dowód zrozumienia przez na
sze czynniki rządzące, że artysta
jest współtwórcą nowej Polski i
kroczy w jednym szeregu, ramię
w ramię z czołowym oddziałem
klasy robotniczej, że artysta jest
tym, który pomaga kształtować i
wychować naród.
„Nastąpił czas — powiedział
min. Dybowski na uroczystości
dekoracji przodujących arty
stów — w którym twórcy pol
scy przeżywają w sobie współ

nie

uñe

ubranie

ESTRADO
PAŃSTWOWI TEATR SLĄSK1
Środa 15 bm., Katowice, Duża Sce
na, godz. 19 ROMANS z WODEWILU
(zakupione przez PRZZ).
TEATR WIELKI WE WROCŁAWIU
Środa 15 bm., godz. 19 — MOSKlEW
SKI CHARAKTER.
TEATR KAMERALNY WE WRO
CŁAWIU
Sr°*da 17 bm., godz. 19.15 — NIEM
CY.
TEATR MŁODEGO WIDZA
Środa, 15 bm. o godz. 12.30 „WILK
I KOŹLĘTA“ (przedstawienie zam
knięte).

stebnowaniem itd. jest do
koszula nierzyków,
wykonania 18 odrębnych procesów.
Tak więc Spółdzielnia krawiecka
im. Ludwika Waryńskiego w Wał
brzychu przyczynia się w wysokim
stopniu do zaspokojenia zapotrzebo
Jak pracuje Spółdzielnia Krawiecka
wania naszego rynku odzieżowego.
Produkcja jej rozchodzi się na całą
Polskę, zaś dobór materiałów, solid
ność wykonania i przystępne ceny
im. L. Waryńskiego
sprawiają, iż jej wyroby cieszą się
wszędzie coraz większym powodze
tów usługowo - reparacyjnych, pla tutaj tylko jedną funkcję zszywania, niem.
nuje zaś utworzenie dalszych tego tak że po niedługim czasie marynar Jedna z pierwszych w Polsce, Spół
OD DNIA 14 LUTEGO 1950 R.
rodzaju punktów w miejscowościach ka, spodnie, czy inna część gardero dzielnia wałbrzyska znajduje obecnie
Katowice: Casino — Czarci Żleb.
podwałbrzyskich, oraz w poszczegól by męskiej jest już uszyta, wszelkie coraz więcej naśladowców, jako że Rialto
Czarci Żleb. Zorza — Pu
nych większych zakładach pracy, aby dodatki przy niej uzupełnione, a na za jej przykładem powstają w innych stelnia —Parmeńska
(seria U). Union
umożliwić robotnikom reperację odzie stępnie wyprasowana, no 1 gotowa do okolicach naszego kraju podobne spół 15-letni kapitan. Apollo — Nowa Al
dzielnie krawieckie.
ży na miejscu bez potrzeby szukania użytku.
bania.
Spółdzielnia wałbrzyska, rzecz jas
Chorzów: Apollo — Czarci Żleb.
podobnych punktów w mieście.
PRODUKCJA NA CAŁĄ POLSKĘ
na, nie zaniedbuje również swojej Colosseum — Dzwon ik z Notre Da
CENY UMIARKOWANE
Przeciętnie więc, gdy się zsumuje strony socjalnej. Zasada współzawod me. Delta — Cygański tabor. Polo
Spółdzielnia wykonuje wszelkie pra wszystkie czynności, dokonywane przy nictwa pracy jest tu stale realizowa nia — Jan Rocha cz z Dube. Śląskie
Miasto westchnień.
ce, wchodzące w zakres krawiectwa, fabrykacji takiego ubrania, można na, a racjonalizatorstwo w dziedzinie —Mikołów
: Adria — Sen o miłości.
zarówno gotową konfekcję, jak 1 ro stwierdzić, że spółdzielnia wypuszcza krawiecczyzny jest postawione na
Siemianowice: Piast — Kurhan
boty miarowe, wykonywane w cechu na rynek co pięć minut jeden męski wysokim poziomie. Specjalnie zaś na Małachowski.
Tęcza — Szeroka dro
uznanie zasługuje dwóch jej racjona
miarowym męskim i damskim. Kon garnitur.
— Odpowiedź.
Oczywiście, że takie tempo produk lizatorów Bier i Gedanken, którzy gaPszczyna:
fekcję gotową sprzedaje tak we włas
Pszczyna — Rajnis.
nych sklepach, jak i w innych skle cji dotyczy 1 innych działów gotowej dokonali szeregu ulepszeń i oszczęd
Bytom: Bajka — Spotkanie nad Ła
bą. Bałtyk — Awantura na wsi. Świt
pach tekstylnych państwowych i spół konfekcji. Na przykład w dziale ko ności w dziedzinie produkcji.
szul
męskich,
gdzie
również
cała
pra

—
Wieczna Ewa. Gloria — Pustelnia
Spółdzielnia posiada pięknie urzą
dzielczych. Ceny, rzecz prosta, są
(seria II).
umiarkowane (ubranie miarowe mę ca jest zmechanizowana i odbywa się dzoną świetlicę, której zespoły wybi Parmeńska
Gliwice: Apollo — Symfonia pasto
skie ze 100 proc, wełny maksimum systemem taśmowym, gotowa koszula jają się na terenie Wałbrzycha za ralna.
Bajka
— Konfrontacja. Casi
25.000 zł, inne od 7—14 tysięcy), a pro wychodzi z maszyn co 2 minuty, mi równo swą ruchliwością jak i nie no — Gdzieś w
Europie. Grażyna —
dukcja jest zracjonalizowana i dosto mo że przy robocie takiej koszuli przeciętnym poziomem artystycznym. Lekkomyślna siostra. Zdrojowe —
razem z fabrykacją mankietów, kołsowana do potrzeb rynkowych.
B. S.
Ostatni Mohikanin.
W warsztatach krawieckich, któ
Zabrze: Marzenie — Rajnis. Roma
— Dubrowski. Słońce — Bokserzy.
rych spółdzielnia posiada kilka, nie
Sosnowiec: Momos — Czwarty pe
pracuje się, jak za czasów króla
ryskop. Roxy — Czarci Żleb. Zagłę
Cwloczka, lecz sposobem nowoczes
Chłopi przechodzą
bie
— Konfrontacja.
nym, przy pomocy jak najdalej po
Dąbrowa Górnicza: Ars — Sumie
suniętej mechanizacji. Jeśli chodzi na
nie. Bajka — Bogata narzeczona.
przykład o gotowe ubrania męskie,
to tu sporządza się pięć typów ubrań,
Od 13 — 19 marca 1950 r.
do
nowych
form
dostosowanych do przeciętnych miar
WROCŁAW: Śląsk — Czarci żleb.
wzrostu i korpulencji. Sam proces
Scala — Czarci żleb. Warszawa —
krajania odbywa się mechanicznie. zespołowego gospodarowania Dwaj
panowie F. Polonia — Nieder
Bierze się na przykład dla jednego
pliwość serca. Pionier — Cyrk i ak
typu ubrania czterdzieści kawałków
tualności codziennie w godzinach od
sukna, z których każdy jest przezna
WROCŁAW. Członkowie Zrze się po dokonaniu pierwszych 19. 20 i 21. Tęcza — Trzeci szturm.
czony na jedno ubranie. Kawałki są szenia Uprawy Ziemi (III typ spół wspólnych siewów w jesieni ub. Fama — nieczynne.
ułożone jedne na drugich. Główny
ŚRODA Śląska: czyn — Bogaty
krojczy rysuje na pierwszym kawał dzielni produkcyjnej) we wsi roku. W wyniku narad wszyscy plon. SZPROTAWA: As — Decyzja
członkowie
doszli
do
przekonania,
Wilczków
w
pow.
Środa
Śląska
prof. Mi lasa. ŻARY: Pionier — Suku wszystkie elementy, które mają
być wykrojone, potem cały stos wę postanowili na ogólnym zebraniu że przyjmując statut Rolniczej mienie.BIERUTÓW: Dar — Chłopiec
druje na specjalną maszynę, która członków nadać swemu gospodar Spółdzielni Wytwórczej, osiągną z przedmieścia. LEGNICA: Piast —
kierowana przez wyspecjalizowanego stwu wyższą formę spółdzielczą, lepsze wyniki w uprawie ziemi i Konfrontacja.
pracownika, wykrawuje od razu czter
hodowli oraz łatwiej będą mogli
»RADIO
dzieści ubraniowych kompletów. Skro przyjmując statut Rolniczej Spół zorganizować wspólną pracę i
jone części oddaje się do sali kra dzielni Wytwórczej. Decyzję tę
właściwiej
ją
ocenić
przy
podziale
powzięli
chłopi
z
Wilczkowa
na
wieckiej. gdzie pracuje kilkadziesiąt
zmechanizowanych maszyn do szy podstawie kilkumiesięcznych do plonów, niż w Zrzeszeniu Uprawy
Środa 15 lutego 1950 r.
cia. Robota tu idzie systemem taśmo świadczeń pracy Zrzeszenia, roz Ziemi.
PROGRAM I. FALA 1339.8 m.
wym. Każdy pracownik wykonuje ważań i dyskusji, jakie rozwinęły
17.45
Koncert muzyki Czajkowskiego.
Przejście do wyższej formy spół
,, Pierwsze dni“ — opowieść.
dzielczego gospodarowania na roli 16.20
16.45 Melodie operetkowe i filmowe.
spotkało się z dużym uznaniem u 19.15 Audycja dla Wojska. 19.45 Mu
pozostałych chłopów Wilczkowa, zyka poważna. 20.40 Muzyka. 21.00
W odpowiedzi na apel Markiewki
Koncert Chopinowski. 21.30 Ulubione
którzy nie należeli do Zrzeszenia. melodie.
22.00 Szpilki. 22,15 Odpowie
Na
zebraniu,
na
którym
41
człon

dzi Fali 49 . 23.10 Muzyka taneczna,
Mnożą
się zobowiązania
ków powzięło uchwałę o reorga 24.00 Koniec audycji.
nizacji, do spółdzielni zapisało się
PROGRAM II. FALA 395.8 m.
7 nowych członków, w tym 5 ko
14.55 Koncert solistów, 15.30 ,,Gą
biet.
ska Małgosi“ — dla dzieci. 45.50 Mu
Wzrost tempa produkcji zapewniony
Rozpoczynając pracę w Rolni zyka.. 16.20 Wyjątki z operetek
Straussa.
Aktualne zagadnienia,
czej Spółdzielni Wytwórczej, chło wsi. 16.50 16.30
Kącik młodzieżowy. 17.00
Katowice. W odpowiedzi na stwa idei pokoju i postępu“ — pi z Wilczkowa postanowili do 15 Koncert popularny. 17,45 Reportaż
apel górnika Wiktora Markiewki oświadczyła czołowa przodowni lutego przekazać do spółdzielni dla świetlic młodzieżowych. 18.00 Z
i ze świata. 18.15 Zagadki mu
w zakładach pracy na terenie ca ca pracy kopalni im. Józefa Sta posiadany inwentarz martwy oraz kraju
zyczne. 18.40 Wszechnica Radiowa.
łego kraju poszczególni robotni lina — Władysława Dominck, inwentarz żywy z odpowiednią 19.00 Audycja dla wsi. 19,15 Koncert
cy i całe zespoły robocze maso zobowiązując się jednocześnie, w ilością pasz. Poza tym zamierzają — Gert. 20.40 Muzyka. 21,00 Koncert
Chopinowski. 2Í.30 „Głos Ameryki“.
wo zobowiązują się do długofa imieniu 62 kobiet, zatrudnionych oni urządzić wzorową oborę, za 22.00
„Żywe słowo“. 22.20 Koncert roz
lowego współzawodnictwa.
w sortowniach i przy płuczkach, łożyć ogród owocowy i zagospoda rywkowy. 23.15 Symfonie Beethovena
„Podniesieniem wydajności pra zmniejszyć w każdym kwartale rować stawy rybne.
24.00 Koniec audycji.
cy przyczynimy się do zwycię- br. o 0,7 proc, zawartość kamie
nia w węglu handlowym.
Chodzi
o
właściwe
Aiurs
Ponad tysiąc kobiet, robotnic
huty, „Bobrek“ zobowiązało się
kultury plastycznej podnieść do końca rb. wydajność
agStorzgsianio wczosóa/
pracy przy wyładunku do 160
proc, normy, przy tokarkach do
prsez załóg'5 górniczo
110 roc., zaś nawijaczki posta
Zadaniem rad zakładowych będzie
KATOWICE. Fundusz Wczasów Pra
Racibórz, (s) W Raciborzu zo nowiły uzyskać 210 proc, normy.
W ciągu 3 miesięcy 172 proc, cowniczych ustalił w bież, roku no właśnie uświadomienie górników o
stał otwarty kurs ogniska kul
formę rozprowadzania skierowań korzyściach, płynących z pobytu na
tury plastycznej. Liczba uczestni normy postanowiła wykonywać wą
na wczasy, mając na względzie po wczasach. Zarząd Główny ZZG dąży
ków wynosi 50 uczni. Kierownic przodownica pracy — wiertacz trzebę uaktywnienia na tym odcinku do tego, aby rady zakładowe stanęły
two kursu napotyka na trudności — Józefa Wawrzyniak, z huty rad zakładowych. W myśl tych in na wysokości zadania w obecnym
ze strony Zarządu Miejskiego, „Baildon“. Ponad 300 kobiet tej strukcji rady zakładowe będą odpo okresie wczasowym.
który na ten cel nie przeznaczył huty podjęło apel ob. Wawrzy wiedzialne za właściwe wykorzysta
W związku z tym w Katowicach
dotychczas odpowiedniego pomie niak. Wśród nich wyróżniły się nie przez załogę okresów, urlopowych, odbyła się konferencja referentów
tym, aby robotnicy i pracownicy wczasowych z oddziałów ZZG, na któ
szczenia. Przydzielona subwencja swymi wysokimi zobowiązania zumysłowi
korzystali z wczasów w rej omówiono nowe obowiązki rad
Krystyna Cichoń, "Maria
w kwocie 50 tys. zł. nic jest wy mi:
przewidzianym
stosunku procento zakładowych i wskazano na koniecz
Mrozek,
Cecylia
Misko,
Berta
starczająca. Całkowity brak za
wym.
ność dołożenia wysiłków w kierunku
Sojka,
Marta
Wochnik
i
inne.
interesowanie kursem wykazują
Rady zakładowe w zasadzie nie by spopularyzowania wczasów wśród gór
ły przygotowane do przejęcia odpo ników.
miejscowe związki zawodowe.
Wyrodny ojciec wiedzialności za akcję wczasową. Do
Przede wszystkim więc rady zakła
tychczas bowiem, mimo poleceń po dowe
mają wraz z administracją
związków Zawodowych, przemysłową
czesną naszą rzeczywistość —
Racibórz, (hs.) — Przed kilku szczególnych
dokonać rozplanowania
rady
zakładowe
nie
interesowały
się
wielkość tworzących się w Pol dniami Sąd Okręgowy w Raciborzu w dostatecznym stopniu problemem urlopów całej załogi. Stosownie do
see przemian. Twórczość podą rozpatrywał sprawę Jana Wawrzy wczasów, nie prowadziły należytej tego planu każdy zakład pracy otrzy
ży za tym. Sądzę, że wygramy niaka z Radlina, który w latach od propagandy, a nadto nie dopilnowy ma odpowiednią ilość skierowań na
walkę o nową polską socjali 1945 do 1949 w Jastrzębiu Zdroju wały odpowiedniego rozplanowania wczasy. Plan urlopów, jak i plan ak
przez złośliwe uchylanie się od cią urlopów w każdym zakładzie pracy. cji wczasowej powinpy być udostęp
styczną twórczość artystyczną, żącego
na nim z mocy ustawy obo
wygramy walkę o kulturę na wiązku utrzymywania dzieci jak Wskutek tego, w ciągu ubiegłego ro nione do wglądu każdemu członkowi
ku poważna część skierowań na wcza załogi. Istniejące przy'•radach zakła
rodową naszej wielkiej socja i żony, doprowadził je do nędzy.
dowych komisje wczasowe czuwać bę
nie została wykorzystana.
listycznej epoki“.
W wyniku rozprawy Sąd wymie sySzczególnie
chodzi o prze dą nad tym, aby skierowania na
Oto szczytne zadania artystów rzył Wawrzyniakowi karę 2 lat mysł węglowyjeżeli
uwidoczniło się to w wczasy otrzymali robotnicy najbar
doby obecnej, świadomych swej więzienia.
dużych zakładach pracy. Tak np. w dziej zasługujący na odpoczynek ze
pracy i jej celu, świadomych po
kopalni „Wieczorek“ na 820 miejsc względu na stan swego zdrowia, przo
parcia państwa i społeczeństwa,
w domach wypoczynkowych nie wy downicy pracy, racjonalizatorzy, ko
Kto zna
korzystano w 1949 r. — 482 miejsca, biety, zatrudnione w produkcji i mło
dla którego dobra pracują.
w kopalni „Mysłowice“ na 505 miejsc, dzież pracująca.
Jakże inaczej wygląda na
tych zbrodniarzy?
nie wykorzystano 327, w kopalni Dla należytego postawienia całości
tym tle nędza niejednokrotnie
„Piast
“ na 249 miejsc, nie wykorzy akcji ZZG zwołuje w ciągu lutego br.
wegetacja
poetów,
malarzy,
stano 233, w kop. „Wujek“ na 541 odprawy w poszczególnych oddzia
KATOWICE.
—
Prokurator
Sądu
czy aktorów w czasach między
w Warszawie prowa miejsc nie wykorzystano 385. Inaczej łach, poświęcone wczasom. Biorą W
wojennych. Na pomoc mogli li Apelacyjnego
zagadnienia wczasów ustosunko nich udział przedstawiciele rad za
dzi śledztwo przeciwko Konradowi do
czyć jedynie wówczas, gdy two Hildebrandtowi, b. kierownikowi wali się pracownicy administracyjni. kładowych odpowiedzialni za wczasy
rzyli rzeczy schlebiającej klice sa obozu w Mostach Wielkich oraz Takie np. przedsiębiorstwa jak Cen i referenci socjalni zakładów pracy.
Materiałowego
Wydział Wczasów ZZG dokładnie
nacyjnej. Nie byli związani z lu przeciwko Heinzowi - Güntherowi trala Zaopatrzenia
Przemysłu Węglowego, Zjednoczenie instruuje przedstawicieli rad, jak ma
dem i klasą robotniczą, która siłą Beslackowi b. funkcjonariuszowi Biur
Projektowo - Montażowych, czy ją prowadzić akcję wczasową, aby
rzeczy odnosiła się do nich nieuf gestapo w Gdańsku w latach od Katowickie Zjednoczenie PW nie tyl dawała ona należyte korzyści masom
nie, ci zaś, którzy ośmielali się w 1939 do 1943 i w Warszawie od 1943 ko, że rozprowadziły przydzielone im pracującym.
swej twórczości podkreślać akcen do 1944, obu podejrzanych o doko skierowania, ale nadto domagały się
Zarząd Główny ZZG dokładać bę
dodatkowych skierowań, tak, że fak dzie starań, aby nie powtórzyła się
ty socjalistyczne, spotykali się z nanie zbrodni wojennych.
Osoby,
którym
znana
jest
prze

tycznie wykorzystywały ponad 100 sytuacja z ubiegłego roku. Rady za
represjami i szykanami.
działalność Hildebrandta i procent przysługujących im przydzia kładowe w górnictwie, tak zresztą
Dzisiaj artyści uzyskali należne stępcza
Beslacka, proszone są o zgłoszenie łów.
i w innych działach przemysły
im miejsce w społeczeństwie a się do Prokuratury Sądu Apelacyj Świadczy to zarazem o tym, że ro jak
mają do wykonania poważne zada
twórcza, postępowa ich praca nego w Warszawie, ul. Leszno nr botnicy nie doceniają wartości ra nie, którego realizacja przyczyni się
znajduje uznanie i wszechstronne 53/55, osobiście lub listownie w ce cjonalnego wypoczynku w miejsco do spopularyzowania wczasów wśró(
poparcie.
wościach zdrowotnych i kuracyjnych. górników»
lu zgłoszenia zeznań.
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We Włoszech toczy się obecnie
walka o ziemię. Wieśniacy obejmują
w posiadanie grunty leżące odło
giem, nieuiprawiane przez właści
cieli latyfundiiów. Odbywają się
chłopskie „marsze po ziemię“, po
wstrzymywane salwami policji, jak
to było pod Modeną, gdzie popły
nęła krew -chłopska pod miastem,
w którym pedli zabici włoscy robo
tnicy. Było to jakby symboliczne
przypieczętowanie krwią sojuszu
chłopsko - robotniczego we Wło
szech, utrwalanego we wspólnej wal
ce przeciwko obszarnikom i wiel
kim przemysłowcom.
„Marsz po ciemię“ rozpoczął się w
Kalabrii. Stąd ruszyła pierwsza fa
la, która obecnie rozlewa się po ca
łym półwyspie. Kwitnąca niegdyś
Kalabria zamieniła się pad rządami
obszarniczymi w kraj nędzy. W Ma
tera żyją w połowie XX wieku lu
dzie, zamieszkali w jaskiniach skal
nych. Mieszkańcy wsi Putra-paoto
muszą iść półtorej godziny po wodę.
Mieszkańcy okolic nędzy mówią
„Chrystus zatrzymał się w Eboli".
I w tych właśnie okolicach wyjąt
kowej nędzy chłopskiej rozciągają
Bię . loty fundía barona Berling,ieri,
właściciela 11.165 hektarów. Z ob
szarów tydh 7.658 hektarów wyłączo
no spod uprawy. Są to tereny polo
wań pana barona, gdy znudzi mu
eię życie towarzyskie w Rzymie.
Jeden z baronów Baraoco wsadzał
do więzienia wieśniaków, którzy
ośmielili się zebrać trochę chróstu
czy gałęzi w jego lasach. Baronowie
Don Alfonso i Don Ługi Baracco
posiadają łącznie 24.000 hektary
ziemi, z czego 2.327 wyjęte są spod
uprawy jako tereny polowań.
Włoskie „marsze po ziemię“ przy
pominają dawniejsze „marsze gło-

dowe" robotników angielskich, któ
rzy ustawiali 'wstrząsnąć sumieniem
polityków z Partii Pracy, zaprzeda
nych kapitalistom. Oto zbierają się
w wielkie gromady mężczyźni i ko
biety, starcy w łachmanach, małe
dzieci. Idą oni po odbiór ziemi, któ
ra została ukradziona chłopom wło
skim na podstawie sfałszowanych
dokumentów, sporządzonych przez
przekupionych urzędników w Wie
ku XIX.
Uczestnicy „marszu po ziemię“
zabierają ze sobą swój nędzny do
bytek, pędzą kilka mułów, czy chu
dych kóz. Częstokroć czeka ich da
leka, żmudna droga, najeżona ba
gnetami policji.
Pierwszy marsz po ziemię roz
począł się z Crotonie. Po drodze
przyłączały się do maszerujących
coraz to nowe gromady. Ruch ten
stał się tak potężny, iż pod jego
wpływem rząd de Gaiąpeniego był
zmuszony uchwalić w nocy z 4 na
5 sierpnia 1949 r. rzekomą „reformę
rolną“. Owa „reforma" nie refor
mowała właściwie niczego, nie zno
siła wielkich majątków magnackich,
jedynie proponowała sprzedaż ziemi
pewnym wieśniakom, starannie wy
branym: „według ich uzdolnień fa
chowych i moralnych“. Wieśniacy
mieli wykazywać się „moralnością",
aby odkupywać ziemię, ukradzioną
im przez magnatów. Oto prawdziwa
moralność burżuazji włoskiej!
Jeżeli jednak de Gasperi usiłował
zagmatwać sprawę, to wieśniacy
z południa Włoch mają już dość
wszelkich „combinazioni“. Wodą zdo
bywać ziemię wprost, nie czekając
na rzekomą „reformę“, będącą je
szcze jednym, wielkim oszustwem
rządu de Gasperiego. Ruszają do

^.»'?oí5a dla aiitomobilistów

Telefony

przy

szosach

w Czecbosłowac/i
Dla wygody automobilistów i
podróżujących samochodami za
częto w Czechosłowacji instalować
na szosach specjalne aparaty te
lefoniczne. Za minimalną opłatą
poczta daje automobilistom, mo
tocyklistom i innym podróżnym
specjalne kluczyki względnie mi
krotelefon, przy pomocy których
mogą oni w każdej porze w od
powiednich miejscach przy głów
nych szosach uzyskiwać połą
czenie z którymkolwiek abonen
tem telefonicznym. Aparaty umieszcza się na słupach telefo
nicznych na wysokości 1,5 m nad
ziemią w odstępach co 2 tys. m.
Chodzi tutaj przede wszystkim o
bezpieczeństwo na szosach, w ra
zie potrzeby wołania o pomoc w
wypadku katastrofy,
defektu,
napadu itd. Aparaty znajdują się
w żółtych, metalowych skrzyn
kach zaopatrzonych na zewnątrz
w szkła odblaskowe. Tego ro
dzaju telefony zainstalowano do
tychczas przy szosie prowadzącej
z Pragi do Kolina, zaś gniazdka
dla mikrotelefonów — na trasie

Brno—Wyszków. Z wiosną bież,
roku aparaty takie zostaną zain
stalowane na wszystkich szosach
I klasy w całej Republice Czechcsłowackiej. (cz).

Lotnictwo
coraz grożn ejszym konkurentem
żeglugi
WASZYNGTON. Biuro lotnictwa cy
wi'Lnego Stanów Zjednoczonych, upowaiżniło linie lotnicze do wprowa
dzenia w sezonie letnim rb. zmiżkowych przelotów transatlantyckich do
Eurcipy. Decyzja ta wywołała wielkie
poruszenie wśród przedsiębiorstw że
glugi marskiej, które 1 bez tego są
wystarczająco zagrożone potęgującą
się konkurencją lotnictwa, a ponad
to liczyły, jak co roku, na wyrów
na mie sobie w sezonie letnim strat po
niesicnych w martwym okresie zimowym.
Kierownicy przedsiębiorstw żeglugowych zjechali się ostatnio w No
wym Jorku dla przestudiowania ca
łości zagadnienia i obmyślenia środ
ków obrony interesów żeglugi trans
oceanicznej.
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Podobno kapitan Gwiazdowski uznał te
okoliczności za tak dalece łagodzące i wyjąt
kowe, że nawet nie czynił Stawarskiemu wy
rzutów z powodu jego konfliktu z milicją,
a powaga kucharza niewiele ucierpiała w
tej sprawie.
Pan Stawarski był bowiem bardzo dobrego
mniemania o swym znaczeniu, wiedzy ogól
nej oraz morskiej; chętnie udzielał innym
pouczeń, rad i wyjaśnień, a jeśli ktokolwiek
mu oponował lub nie doceniał jego autory
tetu tracił w jego oczach opinię człowieka,
z którym warto rozmawiać poważnie. Wie
działo o tym pół tuzina stewardów i tuzin
kuchcików, którzy kolejno przewinęli się
przez kilkanaście lat w służbie na Darze Po
morza, a Chaberek poprzedniego wieczora
sam się przekonał, jak nietaktowną rzeczą
jest dyskusja z kucharzem Daru Pomorza.
Pan Stawarski, ukończywszy owego wie
czora swoje czynności, w poszukiwaniu Tram
pa zajrzał do międzypokładu pierwszej wach
ty i zastał tam tylko Chaberka, pogrążonego
w lekturze jakiejś książki. Chaberek nie wie
dział, gdzie może się podziewać Tramp, lecz
widząc, że kucharz się nie śpieszy i ma ochotę
na pogawędkę, uprzejmie zamknął książkę
i odłożył ją na stół.
— Co pan tam czytasz? — spytał Stawareki.
— „Na ratunek“ Sempołowskiej — odrzeki
Chaberek.
— Sempołowskiej? Nie znam — mruknął.
— A gdzież ona się wpakowała, że trzeba ją
było ratować?
Chaberek wyjaśnił, że Sempołowska jest
autorką pięknej książki pod tytułem „Na ra-

chłopów

Tadżykistan wczoraj i dziś

ziemię

walki. W Stro-goflii tardan karabinie
rów zcstaje przełamany atakiem
50 'Osłów . .. Zebrania delegatów
chłopskich w Bari, Matera, Salerno
potwierdziły walę postradania ziemi,
którą óbjięfJi już w swe posiadanie
i uprawiają. Tateż de Gaspari nie
bawem doszedł do wniosku, że ra
czej powinien się oprzeć na policji
Mario Scelba, niiż na „reformie“.
Głód ziemi poczęto więc sycić ku
lami. Dziesięciu, chłopów zastało za
bitych w Melisie w Kalabrii. W
Tarremagiore trzech wyrobników
wiejskich zostało wyrwanych z tłu
mu robotników rolnych i zastrzelo
nych na miejscu, dlatego tylko, że
władze policyjne osądziły zgroma
dzenie to za „niieOegailne“. Trupy
tych robotników rolnych leżały
przez cały dzień na ulicy. Nie wolno
było się do nich zbliżyć pod karą
śmierci. Reszta uczestników zgro
madzenia musíala stać pod mucem
przez wiele godzin, mając ręcę pod-

niesione do góry. Władze nakazały
rodzinom pochowanie zabitych bez
żadnydh ceremonii pogrzebowych.
Dwu robotników przywiozło na
taczkach naprędce sklecone trumny.
Na cmentarz? Nie, w Torremagiore nie ma cmentarza! Zrzucono
je po prostu do morza.
Salwy policyjne nie odstraszają
uczestników „marszu po ziemię“.
Wielka akcja dopiero się rozpoczęła
i przybiera na sile. Na zdobytych
obszarach ziemi powiewają już zwy
cięskie sztandary kooperatyw wiej
skich.
Ten marsiz przeraża Don Fran
cesco Galluccio, który nie chce od
dać pod uprawę 1.678 hektarów, sta
nowiących rezerwat zajęczy. On i je
mu podobni drżą z przerażenia, gdyż
widzą, że kule oprawców Mario
Scelby nie powstrzymają marszu —
,po ziemię, tak jak nie można po
wstrzymać biegu ziemi koło słońca.
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piasku

do

białego

. . . Dolina rzek; Wakszy. Dolina
„białego • złota“ jak nazywają ją
Tadżycy. W dolinie tej, w odległo
ści kilku kilometrów od powiatowe
go miasta Woroszyłowbadu znajdu
je się kołchoz im. Lenina którego
pola bawełniane stanowią dumę tu
tejszych kołchoźników. W ciągu ostatnich trzech lat Tadżykistan za
jął pierwsze miejsce pod względem
urodzaju bawełny.
Przewodniczący kołchozu Otcdżan
Dadabajew opowiada:
— Przyjechałem tu przed kilku
nastu laty razem z ojcem. Miejsco
wość nosiła nazwę Kum Banker, co
znaczy Piasek i Kamień. Nie było
tu nic prócz żółtych zwiędłych ba
dyli ostu . . .
" Kołchoźnicy Tadżykistanu opo
wiadają często o . biedaku, który
mieszkał kiedyś w dolinie Wakszy.
Uprawiał w pocie czoła małe po
kryte kamieniami psie. Często dzi
ka. nieposkromiona rzeka zalewała
pole, zmywając zasiewy. Chłop cier
piał nędzę, czekając z uporem na
lepsze czasy. Ale umarł nie docze
kawszy się dnia, kiedy ujarzmiona
rzeka skierowała wody na spalcną

W A TEiHt“

Oio skutfci wnterykansBiśef gosposi
Wielomflionowe miasio p&zbau/śone wody

„No water“ — oto najpopular
niejszy dziś napis w restau
racjach nowojorskich. „No water"
— to znaczy — „nie ma wody".
Mieszkańcy Nowego Jorku pra
gną wody niczym wędrowiec, za
błąkany w pustyni. Bo oto Nowy
Jork — miasto dziesięciomilionowe, metropolia „amerykańskiego
komfortu“ —■ od dwu przeszło
miesięcy cierpi na katastrofalny
„głód wody".
Przebrała się bowiem miarka
wytrzymałości zaniedbanych i za
puszczonych wodociągów, żadna
już siła nie zdoła opanować pie
kielnego, narastającego od lat
chaosu w archaicznie prowadzo
nej gospodarce wodnej miasta.
Zbiorniki wodne posiadają najwy
źej jedną trzecią najniezbędniej
szej normy wody. Zawiodły na
dzieje na deszcz i śnieg, mimo mo
dłów o wodę, jakie zalecił kardy
nał Spellman.
W związku z wytworzoną sytua
cją, władze zmuszone zostały do
ustanowienia „suchych dni" —
dni, w których nie wolno używać
wody. Pierwszym takim dniem
był 17 grudnia. W styczniu dni ta
kich ogłoszono kilka. Mieszkańcy
Nowego Jorku obowiązani są w
owe dni nie myć się, nie golić, pić
jak najmniej, myć naczynia tylko
raz dziennie. W zakładach fry
zjerskich pojawiają się tablice:
„Dziś — nie goli się i nie myje
głowy". W restauracjach nie po
dają wody (cytowane już „No
water"). Właścicielom samocho
dów nie wolno myć swych ma
szyn. Pojawiły się ogłoszenia, by
zamykać kran w czasie czyszcze
nia zębów — i to nie tylko w „su

tunek“ i że chodziło o ratowanie Nobilego na
biegunie.
Stawarski był nastawiony krytycznie do
arktyki.
— Po cholerę się tam pchali? Przecie wia
domo, że tam tylko lód, i lód.
Więc Chaberek zaczął mówić o badaniach
naukowych i o próbach znalezienia najdo
godniejszej, najkrótszej trasy lotniczej mię
dzy północnymi kontynentami ponad biegu
nem.
— Aha — przewal Stawarski. — To
owszem. Jest sens. Bo, uważasz pan, ziemia
jest okrągła. Kula — o! — wykładał obrazowo
przy pomocy odpowiednich gestów, które je
dnak wydały mu się nie wystarczające, bo na
gle zapytał: — Masz pan ołówek?
Ołówek znalazł się pod ręką i Stawarski
wyrysował nim na ćwiartce papieru północną
półkulę z biegunem.
— Tu na przykład jest Norwegia — tłuma
czył dalej — a tu, po drugiej stronie, Alaska.
Statek musi po morzu — na okrągło, a balon,
czy tam areoplan tu podjedzie w górę, grzeje
cały czas prosto, byle nie zawadzić o ten bie
gun i spuszcza się dopiero w Alasce. Więc, ma
się rozumieć, ma krócej —• rozumiesz pan?
Chaberek powiedział, że rozumie, ale nie
podziela zdania pana Stawarskiego w sprawie

che dni“ — lecz zawsze. W szko
łach nie wolno używać farb ak
warelowych — z portu zaś wy
chodzą statki oceaniczne bez nor
malnego zapasu wody słodkiej:
muszą go szukać gdzie indziej.
Kampania „suchej oszczędnoś
ci", prowadzona z iście „amery
kańskim“ rozmachem przez radio
i prasę, nie odbyła się rzecz jasna
bez okolicznościowych wypadów
w stronę sił postępowych. Jak do
nosi korespondent angielskiego
dziennika „Daily Mail“, -władze
śledcze Nowego Jorku wydały apel, by „ścigać komunistów, któ
rzy napełniają wanny po kilka ra
zy w ciągu dnia“. Sam Forrestal
nie wymyśliłby nic lepszego!
Tak więc — wystarczy dziś w
Nowym Jorku ogolić się w „su
chy dzień", lub — za przeprosze
niem — spuścić wodę w pewnym
nader potrzebnym ustroniu — by
natychmiast zostać pomówionym
o „działalność antyamerykańską“.
Wielkie ożywienie zapanowało
w związku z tą bezwodną^śytuacją w kołach businessmanów.
Wielkie przedsiębiorstwa hotelo
we zapraszają ludzi, by lokowali
się w hotelach nadbrzeżnych, pod
miejskich, gdzie można myć się
..do syta“ słoną morską wodą...
.Cóż za ironia — pisze tenże
„Daily Mail“ — że jedno z najbo
gatszych miast świata cierpi głód
rzeczy tak zwyczajnej, jak woda“
Nie tylko zresztą Nowy Jork. Jak
stwierdził senator Irving Eves —
Boston, Filadelfia i inne wielkie
miasta Stanów mogą w najbliż
szym czasie znaleźć się w identy
cznym położeniu.
Wśród wielkiego hałasu, jaki (i
im

i

kamienia
złota

słońcem ziemię i ziemia zaczęła ro
dzić „białe złoto“.
Nie tylko żywioł gnębił dawnych
mieszkańców doliny, 80 procent zie
mi należało do emirów. Oficjalna
statystyka pedaje 55 rodzajów po
datków, jakie płacili chłopi. Płacili
za korzystanie z wody, za każde uro
dzone dziecko, za prawo posiadania
bydła, chodzenia na targ, pa
lenia w piecu... Tadżykistan nie
miał przemysłu, rolnictwo było pry
mitywne, naród utrzymywano w
ciemnocie i analfabetyzmie.
Władza radziecka zmieniła dolinę
Wakszy w błogosławiony kraj,
gdzie kwitnie uprawa wysokiego
gatunku bawełny tzw. „egipskiej“.
Miejscowa stacja Instytutu Nauko
wo - Doświadczalnego wyhodowała
nowy gatunek bawełny „504-W“
przystosowany do warunków kli
matycznych.
Decydującym czynnikiem po
myślnego rozwoju uprawy bawełny
było zbudowanie kanału nawadnia
jącego im. Stalina. Zapewniło to
wodę dla 22 tysięcy hektarów daw
nej pustyni. W najbliższych latach
otrzymają wodę dalsze tysiące hek
tarów ziemi pod uprawę bawełny i
innych kultur rolnych.
Republika Tadżycka obchodziła
ostatnio dwudziestolecie swego ist
nienia jako radziecka republika
związkowa. W ciągu tych dwudzie
stu lat zmieniło się całkowicie obli
cze tego kraju. Zacofany gospodar
czo kraj zmienił się w republikę
o szybko rozwijającym się przemy
śle i nowoczesnym rolnictwie. Głó
wne gałęzie przemysłu stanowią
przemysł naftowy, chemiczny, ba
wełniany, jedwabni czy, produkcja
dvwanów. Ogólna produkcja prze
kroczyła poziom przedwojenny o
50 procent.
Wielkie zmiany zaszły też w ży
ciu kulturalnym tego kraju. Za
miast dawnych dziesięciu szkół du
chownych, w których uczyło isę 369
dzieci emirów, istnieje dziś 3 ty
siące szkół początkowych, 40 —
średnich, szereg instytutów nauko
wo-badawczych, filia Akademii Na
uk ZSRR i Uniwersytet. Republika
posiada 7 dzienników, 6 tygodni
ków, 64 gazety rejonowe.
Nowe możliwości otworzyły się
przed sztuką i literaturą tadżycką.
Artyści Tadżykistanu dwukrotnie
(w 1941 i 1949 r.) demonstrowali
swe dzieła na wystawach w Mo
skwie, zyskując wyscką ocenę. Pi
sarze tadżyccy stworzyli wiele in
teresujących utworów, znanych nie
tylko w Związku Radzieckim, ale

słusznie) robi się w Nowym Jorku
około tego „kryzysu wodnego" —
nie padło ani razu pytanie, dla
czego, z jakich powodów, kto te
mu winien?
Przyczyna jest prosta: winę po
noszą koła rządzące. Chiny poch
łonęły miliardy dolarów, wpako
wanych w awanturę Czang-KaiSzeka. Zbrojenia pochłaniają dal
sze miliardy. Brak więc pieniędzy
na poprawę bytu ludności, na —
w tym wypadku — unowocześnię
nie sieci wodociągowej. To jest
właśnie przyczyną, że — „sytua
cja przedstawia się poważnie, gro
źniej, niż to wygląda na pierwszy
rzut oka" — jak stwierdził komen
tatar radiowy Davis.
I tak, nad brzegiem olbrzymie
go rezerwuaru wody, jakim jest
rzeka Hudson, rozlega się bezra
dne wołanie: „Oszczędzajcie wo.
dę!"
i poza jego granicami.
Oto Ameryka...
Reorganizacja

sportu

WARSZAWA. Ostatnio powołana
została Główna Rada Wędkarska
R. P. i ustanowiony kurator spor
towych towarzystw wędkarskich, w
celu przeprowadzenia wstępnych
prac, zmierzających do utworzenia
jednolitej organizacji wędkarskiej.
Na pierwszym posiedzeniu Głów
nej Rady Wędkarskiej przyjęto
namowy statut przyszłej organiza
cji, która powołana będzie na
krajowym
zjeździć
towarzystw
wędkarskich.
Organizacja obejmie z jednej
strony
wszystkich
miłośników
wędkarstwa, których jest w kraju

lotu „po prostem“. Samolot też zatoczył łuk,
równy łukowi ziemi, tylko...
— I to tu piszą w tej książce? — spytał ku
charz z politowaniem. — A widziałeś pan
kiedy, żeby wrona albo co innego latało tak
na okrągło? Lata jak chce i wcale się do zie
mi nie stosuje. To samo aeroplan.
Wzruszył ramionami, zniechęcony uporem
Chaberka i odszedł z urazą, przekonany, że
narynarka handlowa nie będzie miała wiele
pociechy z chłopca, który nie może pojąć tak
prostej rzeczy.
Chaberek zaś opowiadał teraz o tej rozmo
wie, dorzucając w ten sposób jeszcze jedną
anegdotę o panu Stawarskim do szeregu już
isniejących.
Śmiali się głośno, bo doskonale naśladował
miny, gesty, sposób mówienia i głos kucharza,
gdy wtem śmiech urwał się i zapadło mil
czenie. Ktoś mrugnął na niego wskazując ru
chem głowy za siebie. Od strony rufy nad
chodził Biskup.
Minął ich i niewątpliwie zauważył tę na
głą ciszę, bo obrzucił ich krótkim, pogardli
wym spojrzeniem, po czym — aby udowodnić,
że niewiele go obchodzą -— przystanął odwró
cony do nich tyłem i zaczął starannie nabijać
fajkę.

J. B.

wędkarskiego

około 200 tys., z drugiej — zaopie
kuje się licznymi strumieniami,
rzekami, opuszczonymi wodami oraz
nieużytkami wodnymi, przeprowa
dzając ich zagospodarowanie przez
zarybienie ; ochronę ryb.
Ponadto nowa organizacja budo
wać będzie schroniska wędkarskie
i urządzenia pomocnicze (¡pomo
sty, łodzie lip.), organizować bi
blioteki z zakresu wędkarstwa, wy
dawać w większym niż dotychczas
zakresie czasopisma i książki oraz
prowadzić szkolenie i poradnictwo
fachowe.

Tramp pierwszy nie wytrzymał.
— Fajeczka po cygarze u komendanta —
komunikował półgłosem, ale tak, że Biskup
musiał go słyszeć. — Cygarko musíalo być
mocne. Patrzcie, jak panicz przybladł!
Roześmieli się.
— W ogóle dzień mu się nie udał —• po
wiedział ktoś inny. — Od samego rana!
Biskupski także nie potrafił zachować olim
pijskiego spokoju, który miał być wyrazem
jego pogardy dla tłumu.
— Fagasy! — rzucił przez ramię. — Gdy
bym wiedział, który to poleciał z pyskiem
na. mnie do starego, to bym go oduczył raz na
zawsze!
Odwrócił się i ruszył wolno ku zejściu do
międzypokładu.
Ale nie pozostali mu dłużni.
— Te, Biskup! — zawołał za nim dziecin
nym głosem któryś z najmłodszych.
— Nie bądź taki chojrdk, bo ci Gwóźdź
znów skórę wygarbuje, jak mu się żebro
zrośnie!
— A może się obraziłeś i wysiadasz? —
pytał inny.
— Dajcie mu spokój. On idzie pisać list do
mamusi, żeby go stąd odebrała.
— Nie płacz, Biskup. My cię obronimy. Nie
zrażaj się!
Słyszał te docinki i zgrzytał zębami.
— Banda idiotów! — myślał.
Ale o wiele bardziej upokarzała go i nur
towała dopiero co odbyta rozmowa z komen
dantem.
Gwiazdowski poznał go od pierwszego rzu
tu oka; zaraz pierwszego dnia, podczas tej
zbiórki na pokładzie, kiedy prawił im powi
ta'.ne kazanie. I nawet nie mrugnął. Podszedł
gOi
(Ciąg dalszy nastąpi)

Wydanie południowe str. 4

Dziennik Zachodni

16 lutego -950 r.

Dobre wyniki

Akcja szkoleniowa „Wieczoru“

polskiego zawodnika

Właściwa

interpretacja

przepisów

na mistrzostwach
narciarskich CSR
BYSTRZYCA, SLĄSK ZA OLZĄ,
(in) w Szpindlerowym Młynie odbyły
się mistrzostwa narciarskie Czecho
słowacji w konkurencji juniorów i
tzw. „dorostu“, na których członek
polskiego klubu na Śląsku za Olzą,
„Gronia* z Bystrzycy zajął w biegu
złożonym na 30 startujących zaszczy
tne 7 miejsce. W biegu płaskim na
dystansie 10 km ten sam zawodnik na
86 startujących zajął 24 miejsce.
Dziewięć reprezentacji na Torkacie
Zaznaczyć trzeba, że Filipek nie
brał udziału w obozie przygotowaw
czym do mistrzostw, jaki odbywał
hokejowy
się dla wszystkich startujących przez Turniej
okres dwu miesięcy.

gry tv piłkę nożną
Nie

ZS-ów

/Worciarze

W

Sasniwca i Strzemieszyc

czwartek

pierwszy

Związkowiec faworytem

w Zwaardoniu
Sosnowiec, (woj.) — Seljcje nar
ciarskie Unia w Strzemieszycach
i Związkowiec w Sosnowcu rozegra
ją dnia 19 lutego br. (niedziela)
tniędzyklubowe zawody zjazdowe z
Iłach owca w Zwardoniu, oraz orga
nizują wycieczkę turystyczną dla
członków i sympatyków wymienio
nych klubów.
Zapisy na wycieczkę i do biegu
zjazdowego przyjmuje oraz wszel
kich informacji udziela Składnica
Sportowa w Sosnowcu, ul. War
szawska 1, tel. 62-581.

KATOWICE (s) Posiadając je
dyne w Polsce sztuczne lodowi
sko, z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznych, Ka
towice „otrzymały przydział“ na
wszystkie poważne imprezy lo
dowe. Jedną z nich jest turniej
hokejowy zrzeszeń sportowych,
który zostanie rozegrany na Torkacie w dniach od 17 do 19 lute
go. Ponieważ jednak posiadamy
9 zrzeszeń, jutro, we czwartek,

Uwaga piłkarze A klasy!

Terminarz

spotkań

mistrzowskich I i II grupy
KATOWICE, (s) Informujemy na
szych Czytelników, że rozgrywki o
mistrzostwo A klasy rozpoczną się w
niedzielę 12 marca. Śląskie władze pił
karskie opracowały już terminarz
spotkań, który zamieścimy na łamach
naszego pisma w całości. Poniżej podajemy terminarz spotkań A klasy
grupy I:
12. III. godz. 15: Górnik Katowice —
Kolejarz Katowice, Kolejarz Piotro
wice — Górnik Ligota, Orzeł Wełnowiec — Ruch Ib, Górnik Kostuchna —
Górnik Załęże, 19. III.: Górnik Za
łęże — Kolejarz Katowice, Górnik Ka
towice — Kolejarz Piotrowice, Ruch Ib
— Górnik Kostuchna, Górnik Ligota
— Orzeł Wełnowiec, 26. III.: Orzeł
Wełnowiec — Górnik Załęże, Górnik
Kostuchna — Górnik Katowice, Kole
jarz Piotrowice — Ruch Ib, Kolejarz
Katowice — Górnik Ligota.
2. IV.: Kolejarz Katowice — Orzeł
Wełnowiec, Górnik Ligota — Górnik
Kostuchna, Górnik Załęże — Kolejarz
Piotrowice, Ruch Ib — Górnik Kato
wice, 10. IV.: Orzeł Wełnowiec — Ko
lejarz Piotrowice, Górnik Załęże —
Cfórnik Katowice, Górnik Ligota —
Ruch Ib, Kolejarz Katowice — Górnik
Kostuchna, 16. IV.: Górnik Katowice
“■¿Orzeł Wełnowiec, Górnik Załęże —
Górnik Ligota, Górnik Kostuchna —
Kolejarz Piotrowice, Ruch Ib — Ko
lejarz Katowice, 23. IV.. Kolejarz Pio
trowice — Kolejarz Katowice, Górnik
Katowice — Górnik Ligota, Ruch Ib
— Górnik Załęże, Górnik Kostuchna
— Orzeł Wełnowiec.
Grupa II. — 12. III.: Górnik Janów
— Gwardia Katowice, Stal Szopienice
— Budowlani Mysłowice, Górnik My
słowice — Unia Mała Dąbrówka, Stal
Świętochłowice — Wisła Brzezinka,
19. III.: Wisła Brzezinka — Gwardia
Katowice, Unia Mała Dąbrówka —
Stal Szopienice, Budowlani Mysłowice
— Górnik Mysłowice, Górnik Janów —
Stal Świętochłowice, 26. III.: Budo
wlani Mysłowice — Gwardia Katowi-

mecz

ce, Stal Świętochłowice — Unia Mała
Dąbrówka, Stal Szopienice — Wisła
Brzezinka, Górnik Janów — Górnik
Mysłowice,
2. IV.: Budowlani Mysłowice — Stal
Świętochłowice, Unia Mała Dąbrówka
— Gwardia Katowice, Górnik Janów
— Stal Szopienice, Wisła Brzezinka —
Górnik Mysłowice, 10. IV.: Unia Mała
Dąbrówka — Budowlani Mysłowice,
Górnik Mysłowice — Stal Świętochło
wice, Gwardia Katowice — Stal Szo
pienice, Górnik Janów — Wisła Brze
zinka, 16. IV.: Wisła Brzezinka —
Unia Mała Dąbrówka, Stal Szopienice
— Górnik Mysłowice, Stal Swiętachłowice — Gwardia Katowice, Górnik
Janów — Budowlani Mysłowice, 23.
IV.: Budowlani Mysłowice — Wisła
Brzezinka, Stal Świętochłowice — Stal
Szopienice, Górnik Janów — Unia
Mała Dąbrówka, Gwardia Katowice —
Górnik Mysłowice.
Terminarz spotkań grupy III i IV
podamy w następnym numerze nasze
go pisma.

Trzy

zesłanie rozegrane eliminacyjne
spotkanie między reprezentacja
mi ZS Spójnia — ZS Unia. Zwy
cięzca tego meczu, który zostanie
rozegrany we czwartek o godz. 19,
zakwalifikuje się do następnej
rundy.
Pozostałe zrzeszenia zostały po
dzielone na dwie grupy. Do pierw
szej weszły: Związkowiec, Gór
nik Stal i Włókniarz; zaś do II:
Ogniwo, Kolejarz,
Budowlani
oraz zwycięzca meczu SpójniaUnia, Spotkania eliminacyjne w
grupach zostaną rozegrane w pią
tek i sobotę od 8—12 oraz od
18—22, a spotkania, decydujące
o zajęciu poszczególnych miejsc
w niedzielę 19 lutego.
Jak wynika z obserwacji, zrze
szenia przywiązują do turnieju
poważną rolę. Zawodnicy Spójni
przyjechali do Katowic wczoraj
i rozpoczęli treningi. Również
hokeiści ZS Stal i Górnik, któ
rych reprezentacje będą się skła
dały z zawodników śląskich, prze
prowadzili końcowe treningi.
Skład Stali na turniej wyglą
da następująco: Skarżyński I i II,
Peter,
Knyciński,
Imiołczyk
Wycisk, Wadowski, Jasiński, Ol
szowski, Maślak, Bugdol, Ziaja,
Węgrzyn, Bratek, Pietrzak, Kandzia oraz Majewski. Jak widzimy,
w barwach Stali wystąpią za
wodnicy Katowic, Siemianowic,
Białej, Sosnowca i Zabrza. We
dług posiadanych informacji, ho
keiści Związkowca przygotowują
się do turnieju skrycie na Sa-

ciekawe

mecze

z zapaśnikami CSR

na Górnym Śląsku
MYSŁOWICE. (s) W bieżącym ro
ku obserwujemy niezwykły wzrost
aktywności śląskich zapaśników. Co
tydzień odbywają się na naszym te
renie zawody o mistrzostwo Ligi oraz
Ligi śląskiej, nie wyliczając imprez,
organizowanych przez kluby.
Obecnie do międzyokręgowych im
prez, jakie odbyły się podczas osta
tnich tygodni, dojdzie do interesują
cych spotkań o charakterze między
narodowym. Sl. OZA nawiązał kon
takt z dwoma drużynami czechosło
wackimi, celem rozegrania zawodów.

Jak się dowiadujemy, rozmowy, pro
wadzone z SKS Koszyce dały zado
walające rezultaty i Czechosłowacy są
skłonni przyjechać na Śląsk na trzy ,
spotkania. W pierwszym dniu ich
przeciwnikiem byłaby reprezentacja
okręgu, zaś w dwóch pozostałych
spotkaniach zmierzyliby się z czoło
wymi drużynami śląskimi, prawdo
podobnie Związkowcem Mysłowice i
Stalą Nowy Bytom.
Spotkania naszych zapaśników z
Czechosłowakami odbędą się w dniach
1
od 12—19 marca.

motni w Karpaczu, zaś hokeiści
Ogniwa przebywają obecnie w
Zakopanem.
Kto ma największe szanse na
zdobycie
mistrzostwa?
Tym
wszystkim, którzy oglądali ostat
nie spotkania na Torkacie na
pewno przyjdzie na myśl, że naj
pilniejszym z oglądanych zespo
łów był krynicki Związkowiec.
Na nim też oprze się reprezenta
cja tego zrzeszenia i wydaje się,
że biało-czerwoni zostaną zwy
cięzcą nadchodzącego turnieju.

bidzie

KATOWICE (s). Wczoraj zapo
wiedzieliśmy wznowienie akcji szko
leniowej ..Wieczoru", dotyczącej
interpretacji przepisów gry w pił
kę nożną. W naszych omówieniach
będziemy się opierać na interpre
tacji przepisów, omawianych na kur
sie unifikacyjnym sędziów PZPN, w
Warszawie.
Na samym wstępie musimy za
znaczyć, że sędzia główny nie jest
zobowiązany do zawiadomienia ka
pitanów drużyn o ile minut prze
dłuża czas gry z powodu nienor
malnych przerw, jak na przykład
zaburzenia atmosferyczne, czy też
wkroczenie publiczności na boisko
itp. Nie wolno również sędziemu
kierować ostrzeżeń pod adresem
zawodników. Jeżeli poprzednio sę
dzia zwracał się do gracza — ostrze
gam pana przed powtórnym ostrym
zagrażaniem, — lub tym podobnie,
to obecnie jest to zakazane.
Według nowej interpretacji, sę
dzia nie udziela ostrzeżeń, a daje
wprost napomnienia. W tym wypad
ku zwraca się on nie bezpośrednio
do zawodnika lecz do kapitana dru
żyny, a ten komunikuje o tym za-

Na ringach bokserskich Śląska
Górnik

Zabrze

i

Gwardia

Będzin

wygrali mistrzowskie mecze

GÓRNIK ZABRZE — ZZK
KATOWICE 12:4
ZABRZE. — Miejscowy Górnik
w meczu bokserskim o mistrzostwo
klasy A Sl. OZB pokonał wysoko
katowickiegio Koi ejerza w stosunku
12:4. Wyniki (na pierwszym miejscu
zawodnicy Górnika):
W muszej Frydrych przegrał na
punkty ze Smoczykiem w koguciej
Grzywocz I wypunktował wysoko
Owczarczyka, w piórkowej Hege
wald wygrał z Zającem, w lekkiej
Luks zmusił do poddania się w
.pierwszej rundzie Owczarczyka II,
w. półśredniej Grzywacz II pokonał
Musialika II, w średniej Dziuba zdo
był punkty w. o., w półciężkiej Ja
gła wygrał przez t. k. o. w 2 run
dzie z Obecnym, w ciężkiej Górni
cy oddali Szczypińskiemu punkty
w. o.
Sędziowali w ringu Burski, na
punkty Borguła i Burek.

(Zabrzanin).

ZKS „OGNIWO“ CHORZÓW —
ZS „GWARDIA“ BĘDZIN 6:10
CHORZÓW (Wa). W ubiegłą nie
dzielę cdbył się w Chorzowie mecz
o mistrzostwo klasy B pomiędzy
wyżej wymienionymi drużynami.
Wyniki techniczne poszczególnych
walić (na pierwszym miejscu gospo
darze):
W muszej Kuleso (O) zwycięża
przez poddanie się przeciwnika, w
koguciej Szyszkowi cz przegrywa
przez t.k.o. z Kowalskim (G), w piór
kcwej Wadula przegrywa na punk
ty z Jaslkulą (G), w lekkiej Czeka
wygrywa przez dyskwalifikację Har
pela (G), w półśredniej Kamiński
przegrywa przez t.k.o. z Sochackim
(G), w średniej Jeleń przegrywa
przez pddidanie się Olszaka w II star
ci u w ciężkiej Wilczok wygrywa
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przez podanie się w drugim starciu
Senkali.
Sędziował w ringu ob. Biały,
punktował ob. Białas.
Nie będzie meezn
Polonia Bytom -

Górnik Radlin
RYBNIK, (hs) Projektowane po
przednio na dzień 5 marca spotka
nie piłkarskie pomiędzy Polonią
Bytom a Górnikiem z Radlina nie
dojdzie do skutku z powodu wyjaz
du drużyny radlińskiej wraz z Gór
nikiem Szombierki na obóz kondycyjny w dniu 1 marca do Szklarsklej Poręby.
W nadchodzącą niedzielę Górnik
Radlin wyjeżdża do Szombierek,
gdzie rozegra rewanżowe spotkanie
towarzyskie za rok ubiegły.

INF0RMU3Ą
. .. uruchomienie basenu pływac
kiego w Gliwicach przy ul. Zwy
cięstwa, należącego do Zarządu
Miejskiego, zostało uzależnione od
Wojewódzkiego Urzędu Techniczne
go. Remont tego basenu został ukóńczoiny już w październiku (!!!)
ubiegłego roku. Niestety, Miejski
Wydział Techniczny nie chciał ode
brać obiektu, zaś Wojewódzki Wy
dział Techn. nie miał na to czasu.
Z tego powodu takie miasto jak
Gliwice nie mogło korzystać z tak
ważnego obiektu, jakim jest pły
walnia, która stoi cd kilku miesięcy
[bezczynna.
Jak się dowiadujemy, Wojewódz
ki Wydział Techniczny uzależnił od
danie pływalni do użytku dodatni
mi wynikami wierceń ziemnych,
które jednak dotąd nie zostały prze
prowadzone. Ponieważ jednak w po
bliżu pływalni przy ul. Zwycięstwa
odbywają się wiercenia, może W. W..
Techn. przy okazji nareszcie zbada

grunt pod pływalnią.

(s.)

Jedź na narty
po słońce i zdrowie!
Stal

ostrzeżeń!

wodnikowi, który popełnił przewi
nienie. A więc piłkarze uwaga! Obecnie zawodnik może otrzymać na
poranienie bez uprzedniego ostrze
żenia.
Z dalszych ogólnych, obecnie oho
wiązujących
zarządzeń
należy
wspomnieć, że w razie uszkodzenia
piłki należy czekać tylko 10 minut
od czasu zażądania dostarczenia
przez gospodarza nowej piłki. Po
upływie tego terminu spotkanie na
leży odgwizdać. Wypadek ten musi
zostać zaznaczany w" sprawozdaniu
sędziowskim i drużyna gości otrzy
ma dwa punkty i 3.0 walkower z
powodu niedostosowania się do obo
wiązujących przepisów.
Jutro omówimy punkt, dotyczący
atakowania bramkarza.
Polonią Bytom

kieruje
nowy zarząd
BYTOM, (ms) W świetlicy Związku
Zawodowego Pracowników Samorzą
du Terytorialnego odbyło się walne
zebranie członków ZKS Ogniwo-Polonia Bytom. Zebraniu przewodniczył
generalny sekretarz Zarządu Główne
go Ogniwa ob. Szymaniak. Obszerne
sprawozdanie z działalności sportowej
złożył ob. Dąbek, z działalności ogól
nej klubu ob. Srutwa i z działalności
finansowej inż. Sumara.
Po obszernej dyskusji ustępującemu
Zarządowi udzielono absolutorium.
Do nowych władz Ogniwa-Polonli By
tom zostali wybrani: przewodniczący
Zarządu wiceprezydent Raczyński,
wiceprezesi: Dąbek, Srutwa 1 Cwymer, sekretarz ob. Wardzlchowski,
skarbnik inż. Sumara, członkowie:
Czyszczyszyn, Łysik, Opiłka, Wró
blewski, Krzyżanowski, Łabendkowski
Borowikowa, Młodzianowski, dr Pająk,
Sylwester, Bator, Nówek, Kozior,
Dłuszyński, Ostrowski, Jasica Zofia i
Zabielski. Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej został wybrany ob. Kral.
Na zakończenie zebrani uchwalili
rezolucję, w której zobowiązują się
wychowywać młodzież sportową w
myśl wskazań Biura Politycznego KC
PZPR.

Notatnik sportowa
• Towarzyskie spo
tkanie w koszy
kówce i siatkówce,
rozegrane pomiędzy
Budowlanymi Ryb
nik a Stalą Miko
łów, zakończyły się
po ciekawych walkach zwycięstwem
Budowlanych w siatkówce 2:0, a w
koszykówce Stali z Mikołowa 40:30
(19:21). (sh)
• Na walnym zebraniu ZKS Ko
lejarz Kluczbork wybrano nowy za
rząd, do którego weszli ob. Lubliniecki jako przewodniczący, ob.
Szczurowski i ob. Sroka jako wice
przewodniczący i ob. Przybyło jako
kierownik sekcji piłki nożnej. Pre
zesem honorowym klubu wybrano
ob. Porębskiego, (chr)
• Pełny sukces odnieśli ping-pongiści bielskiej Spójni w meczu mi
strzowskim z Budowlanymi Mysło
wice. Spójnia wygrała 8:1, zdobywa
jąc punkty przez Pompera i Paszka
po 3 i Rachlickiego 2. Honorowy
punkt dla pokonanych zdobył Mondry. (ef)
• Staraniem podkolegium sę
dziów Śląskiego OZPN w Rybniku
zorganizowany zostanie w połowie
marca kurs dla sędziów piłki noż
nej. Zgłoszenia kierować należy
pod adresem podkolegium sędziów
w Rybniku — Sąd Grodzki na ręce
ob. Grabca, (hs)
• Rybnicka A klasa rozpoczyna 5
marca rozgrywki o mistrzostwo.
Wszystkie kluby kończą ostatnie
przygotowania przed nadchodzący
mi rozgrywkami, (hs)

i Górnik Katowice

jadą na półfinały
Korowód z Krupką na grzbiecie
Błonia zatrzymał się na głównym
placu miasteczka cyrkowego. Słonie
odprowadzono. Pozostał Agapit, oto
czony przyjaciółmi pośrodku kom
pleksu: karuzeli, huśtawek, pałacu
śmiechu, teatru magicznego, zwie
rzyńca, labiryntu lustrzanego i wie
lu innych bud i budynków.

— Jak porwać teraz Krupkę? —
łamał sobie swoją chytrą i rudą
głowę X-27. — Cyrkowcom już coś
świta, a w dodatku i prawdziwy
świt na karku. — Bandyci już otrzą
snęli się z pierwszego wrażenia i za
jęli szybko posterunki u wylotu ulic
miasteczka cyrkowego.

Na komendę X-27 cała szajka
„strażaków“ i „policjantów“ wy
dobyła broń. Bandyci zaczęli ze
wszystkich stron nacierać w kierun
ku cyrkowców z Agapitem po
środku . .. Nim jednali poszczegól
ne szeregi pachołków X-27 osiągnę
ły główny plac, grupka cyrkowców

ną znak Agapita rozbiegła się na
wszystkie strony.
Sam Agapit znikł w wejściu do
labiryntu lustrzanego. Za nim po
dążył X-27, odbezpieczając, jak to
czyni w podobnych wypadkach każ
dy doświadczony łotr, swoją broń,
która była (nic dziwnego) palną.
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Gdy się wreszcie okazało,
Ze Polaka znaleziono,
Przywitano Proncka pięknie,
Przy ognisku nakarmiono.

Nasza przyjaźń — rzeki komendant —
Wieczna jest i zawsze szczera.
Każde dziecko wszak w Hiszpanii
Generała ana Waltera.

Teraz w górach się kryjemy,
Narażając swoje życie,
Ale przyjdzie dzień, że wolność
Będzie taikże i. w Madrycie,

Opowiedział Froncek zaraz
O transporcie wielkim broni,
A komendant — zbiórka! — woła,
Będą mieć nauczkę oni!

o pcfcftar PZKSS
KATOWICE (s). W ubiegłą nie
dzielę odbyły się półfinały spotkań
siatkówki żeńskiej o puchar PZKSS,
W półfinałach wzięły udział śląskie
drużyny Kolejarz i Związkowiec Ka
to wice, które jednak nie odegrały
w nich żadnej poważnej roli.
Według komunikatu PZKSS, w
tym tygodniu zostaną rozegrane pół
finałowe spotkania w siatkówce
męskiej, które odbędą się w War
szawie, Kielcach i Krakowie. W
Warszawie spotkają się AZS War
szawa, AZS Toruń. Sta". Katowice,
Kolejarz Szczecin, Kolejarz Gdańsk,
Spójnia Łódź, Budowlani Biały
stok oraz Chemia Łódź; w Kielcach
— Spójnia-Marymont Warszawa,
AZS Gdańsk, Związkowiec Lublin,
Unia Piotrków, Gwardia Kraków,
AZS Wrocław, Stal Bielsko oraz
Spójnia Kielce, zaś w Krakowie
Kolejarz Kraków, AZS Gliwice,
Związkowiec Jarosław, Ogniwo Tar
novia, Kolejarz Warszawa, Włók
niarz Bielsko, Górnik Katowice, onaz Włókniarz Gnaszyn.
Ze względu na wielką ilość dru
żyn, celem szybszego i sprawniej
szego przeprowadzenia półfinałów,
drużyny podzielono jeszcze w gru
pach na dwie podgrupy, z których
mistrz i wicemistrz wcho.dzą do fi
nałów w grupie. Do finałowych
spotkań o puchar PZKSS zakiwalj-

filkują się dwa najlepsze zespoły
każdej grupy.
Spotkania eliminacyjne w podgrupach zostaną rozegrane w riadchodzący piątek i sobotę 17 i_ 18 lutego, zaś spotkania o zajęcie pierw
szych czterech oraz dalszych miejsc
w niedzielę 19 lutego.
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