Dziennik

KATOWICE
Dnia 23 lutego 1950 r.

Nowa

O

inicjatywa

WIECZÓR

Cena S złatych

Nr 44 (1597) A

M.

tytuł

zespołu

Zachodni

Krajewskiego

najlepszego

budowlanego

współzawodniczyć

będą

WARSZAWA. Znany racjonali nie główny inspektor usprawnień
zator, inicjator systemu trójkowe budownictwa, zainicjował nowy
go — Michał Krajewski — obce. typ współzawodnictwa pracy w
budownictwie — wspótaawodnic two o tytuł najlepszego zespołu
Oziś
budowlanego w Polsce.
Na rzucony przez ob. Krajew
skiego apel natychmiast odpowie
Kupon Nr 2
działy poszczególne załogi budów
lane. Już w chwili obecnej napły
Błyskawicznego nęło ponad 40 zgłoszeń. Do współ
zawodnictwa tego zgłaszają się
nie tylko załogi poszczególnych
budowli Apel podjęły również
konkursu
załogi całych osiedli. I tak nP do
współzawodnictwa o tytuł „naj.
lepszego zespołu“ zgłosiły się za
sportowego
łogi budujące osiedla warszaw
skie: Muranów, Młynów, Moko
tów, Koło i Mirów.
Szczegóły na śtr. 4
Współzawodnictwo o tytuł naj
lepszego zespołu budowlanego

murarze

w

w

Polsce

całym

kraju

prowadzone będzie od 1, 3. do 30. było dzięki powszechnemu roewo
4. br.
jowi współzawodnictwu pracy w
Obejmuje ono wydajność pracy budownictwie ora® umaeowłesAi
osiąganą przeciętnie przez załogę racjonalnych metod pracy.
danej budowy, stopień przekracza
nia norm przez poszczególnych ro lepszego zespołu budowleaego w
botników, jakość wykonywanej
pracy. Uzyskane oszczędności, sto doświadczeń z dzfedztay budowni
w dtrttascfc. Jedynie tylko w
powłoka śniepień potanienia kosztów budowy, etwa socjalistycznego oraz pedale
sy.
nasze
dyscyplinę i organizacjo pracy, sienie w budownictwie średniej
ty »
foto
stopień opanowania przez załogę wydajności pracy.
reporter* w wysokości Kasprowego Wierchu.
Foto Cz. Datka
zracjonalizowanych metod pracy,
wreszcie sylwetkę moralną zespo
łu. Do współzawodnictwa przystą W W rocznicey działalności
pić może każda załoga budowla
na.
śląscy na wysokości
zadania
Nadzór nad przebiegiem współ
zawodnictwa sprawować będą ko
mitety współzawodnictwa istnie
jące na budowach, kierownicy bu
dowli oraz referenci modernizacji.
Uroczysta akademia w Filharmonii Śląskiej
Oceny wyników uzyskane przez
poszczególne załogi dokona spe
KATOWICE (zb). W sali Pań wy eh, członków ORMO i miej mówca podkreślił, że z ORMO
Przeciw antyludowej działalności
cjalna komisja złożona z przedsta stwowej Filharmonii Śląskiej od scowego społeczeństwa, które wywodzą się inicjatorzy współza
wioieli KC PZPR, Centralnej Ra była się wczoraj uroczysta aka przez udział w akademii podkre wodnictwa i wybitni przodowni
dy Związków Zawodowych, Mi demia poświęcana 4 rocznicy po śliło rwoją łączność z ofiarnymi cy pracy, jak Pstrowski oraz bra
nisterstwa Budownictwa oraz Za wołania przez Radę Mfeiietrów obrońcami klasy pracujące). O- cia Bugdołowie.
baskugau Siepe
rządu Gł. Zw. Zaw. Pracowników Ochotniczej Rezerwy Milicji O- becni byk również przedetwłtiele
Końcaąc mjr Goeta złożył życneBudowlanych i Ceramiki i pokre bywaitelałdej. Pięknie udekore- włede 4 p*rtM pe&tyeanyctL
ffita cdągsŁąda detorydi nfccepntisteją tysiące parafiai pew. taraewskiego
wnych zawodów.
wane aala loeteie wypełniona po
Pe
pea* psrwweSniw procy 1 wilce ormowców,
Zainicjowanie tej nowej formy brzegi przez preedeteiwitieM erga- eeąoeee Woj. Redy Narodowej WTOMnąe ctaeyfc a* eeeńć PZPR
Wyrażamy naszą wdzięcznoii wła
KRAKÓW (PAP). Ludność z 10
.••raili, wchodzących w skład de- dzo-rn państwowym za to, że wkro wupótaawodnictw» pracy mółMwe ntaacji. epołecamych i mtotfadeżo- ob. Gacwtiktkteeo, który omawia i jej wodza Bolesław* Bieruta
jąc znaczeni» powołania ORMO, ar»» na cześć Związku Radziec
Łantu tuchowakiego w pow. tarnow czyły w gospodarkę zrzeszenia
•kim wystąpiła ostro w ubiegłą nie „Caritas" i poczyniły kroki w kie
złożył jego członkom w tanieniu kiego % Generalissimusem Stali
Orędzie ES na Dzień Walki
dzielą po nabożeństwie na zebra runku naprowadzenia tej charyta
społeczeństw* śląskiego słowa po nem na czele.
niach, przeciwko zarządzeniom ku tywnej instytucji na właściwe tory.
dziękowania i uznania, przemó
Zwracamy się tą drogą do władz
Z kolei, przedstawiciele Zawo
rii biskupiej i biskupa J. Stepe w
wił Woj. Komendant ORMO mjr dowej
Tarnowie, na skutek których sza państwowych, aby udzieliły nam
Straży Pożarnej podzięko
przecier
ftolonializmowl
Goetz.
nowany i ceniony ks. Trojnacki zo poparcia w tej sprawie.
wali ormowcom za pomoc w zwal
Zadania
walki
z
wrogimi
dla
stał zdjęty ze stanowiska dziekana
Wyrażamy podziękowanie wła PRAGA. Przewodniczący Mlędzyna- zdrawia młodzież studiującą w kra
czaniu pożarów i w akcji prewen
Polski Ludowej bandami, dywer- cyjnęj,
tuchowskiego.
dzom państwowym Polski Ludowej rodowego Związku Studentów, inż. jach kolonialnych i zależnych.
a na zakończenie części
santami,
spekulantami
i
innymi
Stając w obronie ks. Trojnackie- za dotychczasową pomoc wierzącym Grohman, wydał z okazji „Międzyna
Orędzie wzywa młodzież z Francji,
oficjalnej
mjr Szary dekorował
Holandii,
Anglii,
USA
1
innych
kra
szkodnikami gospodarczymi zo
go, który padł ofiarą zemsty władz katolikom i troskliwą opiekę oraz rodowego Dnia Walki Przeciwko Ko
kościelnych, kilka tysięcy katoli pragniemy uregulowania stosunków lonializmowi“ orędzie, w którym w jów, by w dalszym ciągu wyrażała stały całkowicie wykonane przez 19 ormowców honorową odznaką.
ków z dekanatu tuchowskiego za między Kościołem a Państwem w imieniu 3,5 milionów studentów całe swoją solidarność ze studentami kra śląskich ormowców, rekrutują
Ogółem w całym województwie
żądało w uchwalonych na zebra myśl dotychczasowej polityki Rzą go świata, zrzeszonych w Międzyna jów kolonialnych i nadal walczyła o cych się spośród górników i hut zostało odznaczonych 378 ormow
niach w gromadach: Gromik, Tu du Polski Ludowej."
rodowym Związku Studentów, po- zakończenie wojny w Vietnamle, In ników, którzy obok swej codzien ców; ponadto 110 otrzymało po
donezji i na Malajach.
chów i Ryglice, rezolucjach cofnię
Orędzie kończy się apelem do stu nej pracy nie szczędzili wysiłków, chwałę, a kilkuset premie pie
cia krzywdzącego zarządzenia.
dentów całego świata, by wzmogli by ugruntować osiągnięcia i zdo niężne. Część artystyczna zakoń
Na zebraniu parafian w Gromni Ma apel Wiktora Markiewki
walkę przeciwko uciskowi kolonialne bycze klasy pracującej. Z dumą czyła się akademią.
ku, gdzie przed objęciem stanowi
mu 1 wzięli udział w przygotowaniach
ska dziekana ks. Trojnacki przez 23
Chłopi nyscy wzywają
do II Światowego Kongresu Studen
lata był proboszczem, rezolucja zo
tów.
Motywy wyroku w procesie
stała jednomyślnie przyjęta przez
ponad 2.000 tamtejszych mieszkań
LIST I. ERENBURGA
ców. W rezolucji tej czytamy m. in.:
PRAGA. Urzędujący w Pradze se
do współzawodnictwa
„My mieszkańcy gminy Gromnik,
kretariat Międzynarodowego Związku
szpiegów i sabetażystów na Węgrzech
zebrani w dniu 19 lutego 1950 r. w
Studentów otrzymał list otwarty od
spófefzfefrefe
liczbie ponad 2.000 osób, z wielkim
znakomitego pisarza radzieckiego 1111
BUDAPESZT. We wtorek w godzi kontrolerzy do przedsiębiorstwa „Sta«
oburzeniem patrzymy na zachowa
Erenburga, skierowany do studentów nach
popołudniowych sąd karny w dard", aby łatwiej maskować swą
KATOWICE. Szeroka fala zobo wydajność ziemi i osiągnąć wyż krajów kolonialnych.
nie się kurii biskupiej i hierarchii
Budapeszcie
ogłosił motywy wyroku, działalność szpiegowską. Obaj oni
kościelnej, która odsunęła ks. dzie wiązań produkcyjnych, które na szą wydajność inwentarza żywe
Erenburg stwierdza w tym liście, że
na bandę szpiegów i sa- działali ponadto na szkodę przedsię
kana Trojnackiego za to tylko, że apel Wiktora Markiewki podjęły go. Wydajność z 1 ha pszenicy nie był w krajach kolonialnych, lecz wydanego
z Geigerem, Vegelerem 1 biorstwa „Standard".
potępił niechlubną działalność b. już olbrzymie rzesze robotników, podniesiona zostanie — jak głosi sytuację młodzieży tych krajów po botażystów
Sandersem na czele. (Sentencję wy Vogeler zwerbował dla siatki szpie
kierowników „Caritas"- i że został objęła również obecnie chłopów. uchwała — z 20 do 22 q, wydaj znał w stanie Tennessee, w amery roku zamieszczamy w „Dzienniku gowskiej Sandersa, Geigera, Hado i
zaszczycany przyjęciem przez Pre Na wielkiej naradzie aktywu 25 ność żyta z 18 do 20 q, wydajność kańskim uniwersytecie dla Murzy Zach." — wyd. poranne).
Doery i otrzymywane od nich dane
zydenta R. P.
Po omówieniu działalności poszcze szpiegowskie przesyłał za pośrednic
jęczmienia z 16 do 18 q, a wydaj nów.
Protestujemy przeciwko wyciąga spółdzielni produkcyjnych powia ność
twem
poselstwa Stanów Zjednoczo
Życzę
studentom
tego
uniwersyte

gólnych
oskarżonych,
ustalonych
w
z 1 ha owsa osiągnie prze
niu takich konsekwencji przez wła tu nyskiego dokonano analizy do
tu — pisze Erenburg — by nie tylko toku przewodu sądowego, sąd orzekł, nych w Budapeszcie wywiadowi ame
ciętnie
20
q.
Największy
wzrost
tychczasowych
osiągnięć
i
podję

dze kościelne w stosunku do księży,
wykorzenili metody i środki ucisku iż Geiger w czasie swego pobytu w rykańskiemu. Sanders zwerbował dla
którzy stoją zdecydowanie na grun to długofalowe zobowiązania, rzu zobowiązano się osiągnąć w wy rasowego, lecz by wychowali i oświe Stanach Zjednoczonych otrzymał in akcji szpiegowskiej dra Justa.
dajności
buraków
cukrowych.
cając
jednocześnie
wezwanie
cie uregulowania stosunków -między
tlili swoich „białych“ współobywateli. strukcje w sprawie sabotowania 1 ha
Oskarżony Rado, jako wysoki funk
wszystkim istniejącym na terenie Plon z 1 ha podniesie się w po Życzę „kolorowym“ nauczycielom, by mowania produkcji w przedsiębior cjonariusz państwowy, jest winien
Kościołem a Państwem.
zaszczepili
w
białych
dzieciach
idee
działania
na szkodę państwa węgier
stwie
„Standard"
i
za
swą
pracę
dla
równaniu
do
roku
zeszłego
o
60
kraju spółdzielniom produkcyj
postępu i rozumu. Życzę „koloro wywiadu otrzymywał dodatkowe wy skiego przez to, że wykorzystując
nym
do
podjęcia
współzawodnic

Q.
______
Destawy lotnicze USA
wym“ uczonym, bv wyleczyli z za nagrodzenie. W zakres jego „obo swoje stanowisko służbowe, przeka
twa.
burzeń umysłowych wielkich i ma wiązków" wchodziło m. In. saboto zywał wywiadowi obcemu wiadomo
Chłopi zobowiązują się w pow »Wypróbowany« łych „białych“ Forrestalów.
wanie zamówień udzielanych przez ści, stanowiące tajemnicę państwową,
Wyzyskiwacze śpiewają dziś swoją państwo, Związek Radziecki i kraje oraz że jako kontroler ze strony Wę
ziętej uchwale, w celu rozszerze
dla Hiszpanii
ostatnią
pleśń
—
pisze
w
zakończeniu
demokracji ludowej, oraz prowadze gier utrudniał wykrycie akcji sabo
nia bazy paszowej dla bydła oraz
Erenburg — a jeśli jeszcze wciąż śpię nie fałszywych ksiąg. Ponadto wer tażowej.
frankistoirskiej
dla poprawy struktury gleby pro
hitlerowiec
Oskarżony Domokos dostarczał in
wają i uśmiechają się, to jest to już bował on agentów dla siatki szpie
NOWY JORK. „New York Times“ wadzić w gospodarowaniu płodoformacji szpiegowskich o przemyśle
ostatnia strofa ich kanlbalskiego gowskiej.
zmian
trawopalny,
opierający
się
donosi, powołując się na wiadomo
hymnu. Chiny wskazały drogę. Naro
W stosunku do oskarżonych — Vo- i produkcji węgierskiej, a jako szef
ści ze źródeł dobrze poinformowa na długoletnich doświadczeniach „konsulem“ Mck.-iiemieckim dy Afryki, Azji i Ameryki nie chcą gelera 1 Sandersa — są stwierdził, iż buchalterii zataił świadomie, przez
nych, że amerykański koncern sa radzieckiego uczonego, prof. Wibyć dłużej żerem dla białych dra przeszli oni specjalne przeszkolenie składanie fałszywych sprawozdań,
w Waszyngtsmśe
molotowy „Consolidated Vultee liamsa.
pieżców.
szpiegowskie 1 zostali wysłani jako prawdziwy stan finansowy przedsię
biorstwa „Standard".
Aircraft Corporation“ zawarł umo
BERLIN. Niemiecka prasa demo
Podejmując
apel
Markiewki,
Oskarżony Just dostarczał danych
wę z frankistowskim ministerst
kratyczna podała obecnie kilka cie
spółdzielnie
produkcyjne
pow.
natury wojskowej, gospodarczej 1 po
wem przemysłu i handlu w sprawie
kawych
szczegółów,
odnośnie
„chwa

Skutki
amerykanizacji
litycznej.
dostawy 44 samolotów ćwiczebnych. Nysa zobowiązały się podwyższyć lebnej“ przeszłości nowego zachodnio
Przy wymiarze kary sąd wziął pod
Według doniesień prasy frankistow
niemieckiego konsula generalnego w
Jaskrawy spadek peziemu
uwagę,
że wszyscy oskarżeni dostar
sklej, przedstawiciele firmy amery Ku czci bohaterów Waszyngtonie.
czali
ważnych tajemnic wojskowych,
kańskiej „Westinghouse Electric
Za zgodą rządu USA Adenauer mia
gospodarczych 1 politycznych wywia
International Comp“ prowadzą onował na to stanowisko Schlangedowi amerykańskiemu i brytyjskie
z-ereffofoziff francuskSeg
becnie pertraktacje z tymże mini
Schoeningena, jednego z wybitnych
mu, wyrządzając przez to poważne
sterstwem.
polskich we Francji
członków „Herren - Klubu“, stwo
GENEWA. — Jak donoszą z Pa
Podkreślając jaskrawy spadek szkody państwu węgierskiemu.
Dalej „New York Times“ donosi,
rzonego przez htilerowskiego dyplo
GENEWA. (PAP). Z Paryża do matę von Papena. Jeszcze przed ryża, sekretarz związku pracowni poziomu programów radiofonii fran
że wiceprezes banku amerykań
skiego „Chase National Bank“ — noszą, że w dniu 23 lutego z inicja objęciem władzy przez Hitlera Schoe ków radiofonii francuskiej Barnier cuskiej wskutek jej amerykanizacji,
GENEWA (PAP). Z Paryż» do
Bart, przebywający obecnie w Hi tywy francuskiego komitetu obro ningen ogłosił broszurę wyborczą, zawieszony w czynnościach zawo Barnier stwierdził m. in.:
noszą: W Montigny en Ostrlvent
„Radio francuskie posługuje się odbył się pogrzeb dwóch polskich
szpanii, odbywa tam narady z przed ny imigrantów CEDI odbędzie się zupełnie wyraźnie nawołującą do dowych przez rząd, wygłosił w
Nantes, na krajowym zjeździe dzień dzisiaj jednostronnymi informacja
stawi cięłam i kół przemysłowych- i w sali Mutualite akademia ku czci wojny.
Obecnie Schoeningen nie kryje się nikarzy CGT, przemówienie, w któ mi ze źródeł amerykańskich, a mia górników, Franciszka Hamulicrządowych. Tenże dziennik twier 24 imigratnów, członków ruchu odzi, że finansiści amerykańscy za poru, rozstrzelanych przez hitle wcale ze swoimi faszystowskimi po rym określił radio francuskie, jako nowicie z agencji „United Press“ kiego i Tadeusza Wachnika, któ
glądami. Jest on człowiekiem, który „przedsiębiorstwo wojenne“ mają i „Associated Press“. Wiadomości, rzy zginęli tragiczną śmiercią
żądali od rządu frankistowskiego rowców 24 lutego 1944 roku.
Wśród rozstrzelanych znajdowali zacieśni więzy między amerykański ce na celu urobienie odpowiednich pochodzące ze Związku Radzieckie pod zwałami węgla w Barois,
rozluźnienia kontroli walutowej i
zmniejszenia ograniczeń w dziedzi się polscy bojownicy ruchu oporu mi i niemieckimi handlarzami śmier- nastrojów wśród przyszłych piechu go i krajów demokracji ludowej są okręgu Aniche — w katastrofie
rów paktu atlantyckiego“,
xe Stanisławem Kubackim na czele,
górniczej,
systematycznie bojkotowane".
nie Inwestycji zagranicznych.
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ESTRADA w
Dziewczęta

w

kombinezonach

Maciuś

Do autobusu, zdążającego z Li
goty do, Katowic, wsiadł starszy już
jegomość, przybrany w nieco pod
niszczony strój. Skromność ubioru
podkreślał jeszcze wspaniały, baje
cznie czerwony kotylion, przypięty
do jednego z guzików kurtki. Jego
mość ów wniósł do wozu niepostrze
zenie niewielką skrzynką, postawił
ją obok szofera, odsapnął ciężko i
zawołał:
— Proszę jeden bilet normalny i
jeden szkolny!
Konduktorka przecisnęła się ku
niemu, wydarła z bloczka dwa
kwitki i wręczając je , spytała:
— A dla kogo ten szkolny bilet?
— Jakto, dla kogo? — żachną.1 się
pasażer. — Dla Maciusia!...
— Gdzież on jest?
— Tutaj! — odparł, wskazując
ręką na paczkę, poprzez szpary któ
rej widać było na poły gniewne, na
poły przerażone oczy pięknego, bia
lego koguta, zdobnego We fioleto
wą kokardkę z widniejącym na niej
napisem: nr 85.
— Na loterii go wygrałem — cią
gnął starszy pan — ¡ teraz wiozę
go do domu. Co, nieładny może?
— dorzucił zaczepnie.
— Nic mnie tb nie obchodzi, czy
on jest ładny, czy nie — odparta
sucho konduktorka — musi pan za
płacić cały bilet za bagaż!
Starszy pan powiódł zdumionym
spojrzeniem po śmiejących się gło
śno pasażerach.
— Słyszane to rzeczy? Cały bi
let ... A przecież on nić ma jeszcze
siedmiu lat! Nie zna pani przepi
sów — dorzucił, sięgając powolnym
ruchem po pieniądze.
— Pan nie będzie mnie uczył prze
pisów — odburknęła Zdenerwowa
na już konduktorka.
— A właśnie, że będę — powie
dział przy akompaniamencie głoś
nego śmiechu pasażerów starszy
pan. — Przepisy mówią wyraźnie,
że pijanych osobników nie należy
wpuszczać do autobusu, a pani ich
wpuszcza...
— Kogo wpuściłam? — oburzyła
się konduktorka.
— A mnie! — rzeki z triumfem
starszy pan, ukłonił się z powagą
pasażerom i wysiadł.

Traktorzystka

za

— Znów się zaczęło! Co za Ii*
cho wlazło w ten traktor?
Dziewczyna w kombinezonie ze
skakuje z siedzenia traktom i
pędzi po mechanika.
— Tak się dobrze od rana pra
cowało. Aż tu nagle uparł się i
ani rusz!
— Spokojnie, panno Lodziu.
Zrobi się. Zaraz zobaczymy, dla
czego tak się uparł.
Lodzi» Chojnacka pilnie śledzi
oczyma czynności mechanika. Pil
nie i.„ zazdrośnie.
— Gdybym ja tak umiała le
czyć mój traktor! — myśli Ło
dzią.
— Nie da rady. Dzisiejszy dzień
stracony — mówi mechanik.
— Co wy mówicie? Dzień stra
cony? Przecież tyle jest jeszcze
dziś do zaorania. Szkoda gadać!
Dawajcie, ja wam pomogę.

Chojnacka

Jak

Łodzią

rzetelnie

do

Nazajutrz rano Lodzie jodzie
do miasta.
— Chcę się uczyć, pomóżcie mi
— bez wstępu zwraca się do kie
rowniczki wojewódzkiego wydzia
łu szkoleniowego Ligi Kobiet.
— Co to, już dosyć zabawy z
traktorem?
Zator*
— Właśnie, że nie dosyć; chcę
zostać mechanikiem.
— Jak Pasza Angelina?
w dwzowskim Metis
— Jak Pasza Angelina. A może,
tak jak ona, jeszcze inżynierem
CHORZÖW (zb). W chorzowskim zostanę?...
Domu Towalowym przy ul. Wolności
personel sklepowy stanowią członko
Łodzią Chojnacka jest jedną z
wie ZMP. Dzięki grzecznej i facho 32 traktwrzystak, jedną z pionie
wej obsłudze frekwencja kupujących rek, które podjęły hasło Polski
jest znaczna. Tylko dlaczego intere
sanci nie zwracają uwagi na wywie Ludowej: „Kobieta ma wolny do
szone tabliczki „Wejście — Wyjście"? stęp do każdego zawodu!“
Łodzią Chojnacka dobrze parnię
W godzinach największego ruchu w
wąskich drzwiach tworzą się zatory. ta dzień, w którym została przy
Dochodzi też często do wymiany jęta na kursy. Dzień, który stał
słów, a przede wszystkim do straty się przełomem w jej życiu. W jej
czasu. Apelujemy do publiczności, by
zaczęła stosować obowiązujące prze i jeszcze 31 dziewcząt.
Inicjatywa rzucona przez mło
pisy PDT, a znikną rozmaite niepo
dą działaczkę, Ligi Kobiet, ob. So
rozumienia.
wową, znalazła silny oddźwięk
wśród sezonowych robotnic PGR.
Zarażone szczerym i młodym za
Przyznają,
że
brali
łapwki
pałem organizatorki pierwszych
w Polsce kursów traktorzystek, z
energią zabrały się do nauki.
Drugi dzień pracMU azkadaikńw gespodarezych
Oto jaki jest dzień Lodzi:
z.
siali66
Rano pobudka. Gimnastyka,
Wszyscy oskarżeni odpowiadają krótka odprawa, śniadanie i po
KATOWICE, (js). W drugim
dniu procesu łapowników, b, kle. na szereg pytań obrony, zmierza tem najważniejsze: nauka. Jed
równików składów żelaza ,,Cen jących do złagodzenia ich prze nym przychodzi ona łatwo, pojmu
tros tali“ składali zeznania 53-Iet- stępstwa. Powodem brania łapó ją wszystko w lot. Większość ucz#
ni Józef Romnnek, dyrektor skła wek, były rzekomo kłopoty ma się z trudem i mozołem, bo tru
du żelaza W Sosnowcu, kierownik terialne oskarżonych w związku dno jest pojąć mechanizm trakto
sprzedaży tegoż składu 32-letni z ćhórebami w rodzinie. Na ze ra człowiekowi, który przez lata
Jerzy Tarach wreszcie 53-lethi znaniach oskarżonych zakończył całe nie wiedział, co to nauka, co
Ernest Halecki, dyrektor składu się drugi dzień procesu. W dniu to książka. Siła woli potrafi je
będą dnak pokonać największe trudno
stali szlachetnej w Katowicach dzisiejszym przesłuchani
i jego zastępca 39-Ietni Mikołaj pierwsi świadkowie oskarżenia ści. Dziewczętom naszym siły wo
Ii nie zabrakło.
Konopka,
powałami na rozprawę.
Romanek zaprzeczył zarzutom
zawartym w akcie oskarżenia,
jakoby w związku ze swym urzę W»»fiko x «ndwiijcramś
dowaniem brał łapówki od pry
Kolorowe
kraiki
watnych przedsiębiorców,
jak
również działał na szkodę intere
sów gospodarczych kraju.
Oskarżony Tarach przy znaje
się jedynie do pobrania wyna
samłiM efwgcA
grodzenia od Andrzeja Pasterna.
ŁÓDŹ. Jak wykazały liczne kon wartości 30 proc, wełny otrzymały
ka za sprzedaż 1.060 kg. blachy. trole komisji społecznych, nieuczci Ittajkę koloru zielonego. Wełna 50Do reszty zarzutów zawartych w wi sprzedawcy artykułów wełnia procentowa oznaczana jest brzegiem
akcie oskarżenia nie przyznaje nych, przeważnie w prywatnych złotym, GO-procentowa — czerwonym,
się i ,,wyklucza“ pobieranie in sklepach włókienniczych, dopuszczali a najwyższy gatunek tkanin wełnia
się wielu nadużyć, sprzedając tkani nych o zawartości 100 proc, wełny
nych łapówek.
ny o niższej zawartości wełny natu otrzymał brzeg barwy niebieskiej.
Halecki, jako dyrektor składu ralnej
jako towary gatunkowo lepsze.
stali szlachetnej w Katowicach
Wyraźne cechowanie tkanin weł
W celu wyeliminowania w jak naj
przyznaje się jedynie do przyję większym stopniu możliwości tego nianych krajkami zabezpieczy kon
cia od swego zastępcy łącznej rodzaju nadużyć, Centrala Tekstylna sumenta przed nadużyciami, przede
wszystkim w tych punktach dystry
kwoty 30.000 tytułem prowizji od w porozumieniu z Centralnym Za bucji,
w których kontrola społeczna
transakcji, jakie załatwiał Ko rządem Przemysłu Wełnianego wpro jest utrudniona,
a także zapobiegnie
wadziła
do
sprzedaży
tkaniny
ozna

nopka. Poza tym nie otrzy
w dużym stopniu nadużyciom.
czane
w
zależności
od
gatunku
kolo

mywał żadnych „wynagrodzeń" rową krajką (brzegiem). Każdy gatu Ze względów technicznych chwilo
nadwyżkowych.
nek materiału wełnianego otrzymał wo jeszcze nie wprowadzono zna
Jerzy Konopka przyznaje się krajkę innej barwy. Tkaniny bez za kowania kolorowym brzegiem tkanin
do kilku tego rodzaju transakcji, wartości wełny naturalnej oznaczo farbowanych o zawartości przeważa
z których pobrał łącznie dla sie ne są białą nitką osnowy (nitka bie jącej części niższej niż 100 proc. Weł
gnąca wzdłuż kra j ki). Tkaniny o za- ny.
bie około 100.000 złotych.

NA

POHYBEL

spokalaiteikim otgaailtomS

Mur niewieścich postaci opako
wanych w grube płaszcze i chu
stki, o twarzach kamiennych i
spryciarsltieh sterczy od godzimy
7 rano przed sklepem Miejskiego
Handlu Detalicznego w związku
z wiadomością, że o godzinie 9
nadejdzie transport wsypów i fla
nel, sprzedawany eh na talony.
Atrakcyjna wiadomość o atrak
cyjnych towarach na talony roze
szła się w przeddzień pocztą pan
toflową i lotem błyskawicy ogar
nęła dosyć szerokie koła naszych
rodzimych spekulantów w spodni
each.
— Sprzedaj pan talon, zapłacę
5.000 złotych i nie będziesz pan
potrzebował stać w ogonku.
Ten 1 ów dał się skusić i sprze
dał tałon babie, która postoi pa

rę godzin, kupi materiałów ile się
da i sprzeda to później z dziesię
ciokrotnym zyskiem. Cała „pra
ca“ polega tylko na wystawaniu
od wczesnego rana na „posterun
ku“ przed sklepem. Nawet pal
cem kiwnąć nie trzeba.
Za to ludzie naprawdę pracują
cy i nie przekupni, posiadający
niewykorzystane jeszcze talony w
portfelach, do sklepu dostać się
nie mogą, bo wystarczy im z dale
ka zobaczyć długi nieruchomy ogonek, ażeby odeszła ochota do
kupowania czegokolwiek.
Baby-spekulantki urządzają się
czasem jeszcze sprytniej, aby za
oszczędzić tych parę godzin cze
kania. Poprostu kupują sobie za
paręset złotych miejsce w ogw-

podchodzi

umiłowanego

Mechanik patrzy z uśmiechem
niedowierzania na Lodzie:
— No, niech tam. Zobaczymy,
jaka to będzie pomoc.
Pomoc się przydaje. Mechanik
przyznaje w duchu, że Łodzią ma
spryt. Tymczasem w świadomości
Lodzi kiełkuje nowa myśl...

ku.
Inwestycja jest intratna,
gdyż za parę godzin można gdzie
indziej naspeknlować, aż miło.
Dotychczas tak było, że obywa
tele z uczciwymi talonami klęli,
sarkali pod nosem, narzekali na
porządki, talon leżał dalej bezu
żytecznie a spekulanci śmiali się
w kułak. Teraz nareszcie zmieni
lo się i jest podstawa do przypu
szczenia, że radość wydrwigro
szów i niebieskich ptaków w spód
nicach będzie jałowa i już niedłu
go potrwa.
Oto — jak już podawaliśmy
wczoraj — w wyniku narady Po
wiaiowej Rady Związków Zawo
dowych, Centrali Tekstylnej, Zw.
Samopomocy Chłopskiej, Miejskie
go Handlu Detalicznego, PDT i
Komisji Specjalnej, postanowiono
poczynić kroki, kładące kres spe
kulacji talonami.
Odtąd talony będą podlegały
ścisłej kontroli. Zastosowano ostre rygory przy sprzedaży arty
kułów atrakcyjnych, by w zupeł
nośei wyeliminować tych, którzy
uprawiają szkodliwy proceder.
Sklepy otrzymają równocześnie
pełne asortymenty materiałów

kierownicą

zawodu

— Na kursach nauczyłam się
dobrze mówić po polsku — mó
wi autochtonka, Gerda Szparka.
Kursy są świetną metodą repolonizacji — twierdzi ob. Scwowa.
I ma rację.
— To nie wszystko — oponuje
Eugenia Zdanowska, również je-

Akademie

i

dna z traktorzystek. — Nigdy nie
dowiedziałam się tak wiele o
moim kraju. Nauczyłam się nie
tylko kierować traktorem. Nau
czyłam się nowego, uczciwego, o
bywatelskiego stosunku do pracy.
Łodzią Chojnacka i jej kołczan
ki chcą się uczyć. I będą się uczyć. Pomoże im państwo, tak jak
pomogło traktorzystce Oli Macie
jewskiej, tak jak pomogło wielu,
wielu innym.
Może wyrosną z nich nowi inźy
nierowie, pionierki, awangarda
kobiet pracujących?
FELICJA MAÑSKA
wieczornice

w 32 rocznicę powstania Armii Radzieckiej

PAŃSTWOWY TEATR SŁĄSKI
Środa, 22 bm., Katowice — Duża
Scena, godz. 14.30 — ,,ROMANS Z
WODEWILU ', godz. 19 — „MIESZ
CZANIE“.
TEATR WIELKI
WE WROCŁAWIU
Środa, 22 bm., godz. 19
„MOSKIEWSKI CHARAKTER“.

OD DNIA 22 LUTEGO 1950 R.
Katowice: Casino
Czarci Żleb.
Rialto — Burza nad Azją. Zorza —
Konstanty Zasłonow, Światowid —
Samotny żagiel. Union — Triumf
młodości i inne. Apollo — Pocałunek
nia stadionie.
Chorzów: Apollo — Rajnis. Co
loaseum — Kwartet i lime.Delta —
Biały kieł, Polonia — Cztery serca.
Śląskie — Bogata narzeczona.
Bytom: Bajka — Skarb. Bałtyk —
Dubrowski. Świt — Złoty kluczyk.
Gloria — Szeroka droga — Odpo
wiedź.
Gliwice: Apollo — Kariera. Bajka
— Grzesznicy bez winy. Casino —
Guramisizrwili. Grażyna — Spotkanie
nad Łabą.
Sosnowiec: Momas — Milcząca ba
rykada . Roxy — Czarodziejska tor
ba i inne. Zagłębie — Zaklęta narze
czona.
Od 19 dio 23 bm.
WROCŁAW. Kina wrocławskie z
okazji 32 rocznicy powstania Armii
Radzieckiej oraz 30-lecia kinematogra
iii. radzieckiej wyświetlają w dniach
od 19 — 23 bm. wyłącznie filmy ra
dzieckie.
Śląsk — Burza nad Azją. Scala —
Czarci Żleb. Tęcza — Za wami pójdą
inni. Polonia (młodzieżowe) — 19 bm.
— Syn pułku, 20 bm. — Czerwony
krawat, 21 bm. — Timur i jego dru
żyna, 22 bm. — Biały kieł, 23 bm. —
Aleksander Matrosów. Pionier (aktu
alności) — 19 bm. — Czarodziejska
torba, Jesień w Gruzji, Moskwa So
cjalistyczna, w świecie kryształów.
20 bm. — Szara czajka, na ścieżkach
dzikich zwierząt, wzorowe przedszko
le, 21 bm. — 7 czarodziejskich płat
ków. Ałma — Ata, meteoryty, gwia
zda polarna. 22. bm. — Triumf mło
dości i nad Morzem Czarnym, 23 bm.
— Wiosenne melodie, zwierzogród.

KATOWICE (zb). Bohaterska Armia Radziecka — wyzwoli ciellra całego szeregu krajów spod niewoli barbarzyńskich opraw
ców hitlerowskich, duma pierwszego państwa socjalistycznego ob
chodzi jutro, 23 bm. 32 rocznicę swojego powstania. Do obchodu 32
rocznicy powstania Armii Radzieckiej wraz ze wszystkimi narodami
Związku Radzieckiego przygotowały się także państwa demokracji
ludowej, które w tym dniu wezmą udział w uroczystych akade
miach poświęconych uczczeniu wspaniałych zwycięstw i sukcesów
bohaterskiej Czerwonej Armii.
Na Śląsku, we wszystkich miastach i wsiach społeczeństwo da
wyraz swoim uczuciom do bratniej armii, biorąc czynny udział w
obchodach i wieczornicach organizowanych przez koła Towarzy
stwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Tow. Przyjaciół Żołnierza.
We wszystkich zakładach pracy odbędą się w dnich 22 i 23 bm.
wieczornice świetlicowe ż udziałem przedstawicieli partii, organi
zacji społecznych i młodzieżowych oraz całych załóg. Podobne aka
demie odbędą się w szkołach podstawowych, średnich i wyższych,
gdzie młodzieżowe koła TPŻ starannie przygotowały program po
ranków.
W Katowicach członkowie koła TPŻ przy szkole nr 2 uporząd
kowali już cmentarz poległych żołnierzy radzieckich przy ul. Armii
ŚRODA 22 LUTEGO 1950 r.
Czerwonej, na którym delegaci organizacji i miejscowego społe
PROGRAM II. FALA 395,8 m.
czeństwo złożą wieńce.
16.50 Pogadanka. 17.00 Ludowe pieśni
rosyjskie. 17.25 Muzyka rozrywkowa.
17.45 Reportaż aktualny dla świetlic
młodzieżowych. 18.00 Z kraju i ze
Mili goście na Rymerze
świata. 18.15 Audycja dla wsi. 18.30
Muzyka. 18.40 Wszechnica. 19.00 Kon
cert 'kameralny. 20.40 Reportaż z Mię
Polscy górnicy współzawodniczą
dzy narodowych Zawodów Narciar
skich. 211.00 Koncert Chopinowski.
31.30 ,,Historia literatury polskiej“.
22.00 Fragmenty prozy radzieckiej.
z załogami czechosłowackich kopalń
22.20 Koncert rozrywkowy. 23.15 Sym
fonia Beeth'ovena. 24.00 Koniec auRYBNIK (hs). Na kop. ,,Rymer“ kiego Zjednoczenia Przemysłu Węglo
wchodzącej w skład kopalń Rybnic- wego, bawiła delegacja górników z
czechosłowackich kopalń Barbara, Flamy aa slańcn
Dukla i Chlubina, które współzawod
niczą z trzema kopalniami polskimi:
im. J. Stalina, Rymer 1 Andaluzja.
zapowiedzią, burz
Goście czechosłowaccy zapoznali się
z
warunkami
geologicznymi
i
tech

magnetyezgiyeh
LĄDOWE nicznymi na kop. „Rymer“.
Delegację czechosłowacką powitali:
POZNAN. Obserwatorium Astrono
inż. dyr. Godula, prezeska L. K. Kor- miczne U. P. w Poznaniu komuniku
Konduktor-defrasdaflt dułowa, przedstawiciele rady zakła- je, że na słońcu widoczne są liczne
dowej 1 partii.
grupy plam. Największe z nich, w
W czasie przeprowadzonej konfe- liczbie 6 są dobrze dostrzegalne przy
Szopienice, (je) Stefan Molenda, rencji, w której wzięli udział przed- pomocy lornetki teatralnej (przy uży
zam. w Szopienicach w marcu, stawlclele Ministerstwa Górnictwa i cłu ciemnego szkła dla ochrony
kwietniu i maju 1949 r. jako kon Energetyki, naczelne władze RZPW, oczu), a największa północna plama
duktor autobusowy Śląskich Linii oraz przedstawiciele Związków Zawo jest nawet dostrzegalna gołym okiem,
Komunikacyjnych systematycznie dowych, podkreślano ogromne zna W związku z tymi plamami można
nie rozliczał się z gotówki za otrzy czenie zainlcj onowanego współzawod się spodziewać w najbliższych dniach
mane bilety przejazdów. W rezul nictwa, które prowadzi do zacieśnie takich zjawisk, jak — burze magne
tacie kontroli stwierdzono, że bra nia współpracy bratnich narodów.
tyczne i zorze polarne.
ki wynoszą 65.120 zł.
Na rozprawie Molenda nie przy
znał się do winy twierdząc, że skra
W®wy
regulamin
dziano mu ’większą
'.__ , .partię biletów
i stąd powstały braki. Sąd nie dał
wiary oskarżonemu, gdyż o kradzie
ży nie zawiadomił swoich władz
współzawodnictwa pracy
zwierzchnich i skazał Molendę na
2 lata więzienia
Zw. JE#*«/.
Bagno zepsucia

Katowice, (js) Władze MO w wal
ce ze zgnilizną moralną, stwierdzi
ły, że Józefa Woźnica, prowadzi dom
schadzek. Woźnicę pociągnięto do
odpowiedzialności karnej i w reztul
tacie skazano na 8 miesięcy więzie
nia. Za to samo przestępstwo został
skazany Homan Puzik na 1 rok wię
zienia.

tak, że unsknie się natłoku kupu
jących.
Dla spekulantów zatwardzia
łych i nieuleczalnych przewiduje
się radykalny środek — Komisję
Specjalną. Atrakcyjne towary o
trzymają sklepy nie tylko w sto
licy województwa, ale i w terenie
dzięki czemu posiadacze talonów,
mieszkający na prowincji nie bę
dą musieli przyjeżdżać do Kato
wic,
Uczciwi posiadacze talonów na
reszcie odetchną. Kupno cennej
flaneli czy wsypy przestanie być
Syzyfową pracą i nieosiągalnym
marzeniem. Musimy ma wszelką
cenę doprowadzić do tego, aby Sy
zyfową pracą i nieosiągalnym ma
rżeniem było to dla — spekulan
ta, dopóki nie zajmie się on jakąś
uczciwą i produktywną pracą.
Dlatego każdy kupujący na talo
ny, niech we własnym interesie
uważa, aby przy ladzie ciemne elementy nie próbowały robić ma
chlojek „na lewo" ze szkodą dla
świata pracy.
Całe uczciwe społeczeństwo
winno dążyć do tego, by znikły na
reszcie talonowe ogonki!

WARSZAWA. Główny Komitet
Współzawodnictwa Pracy w ZZK opracował nowy regulamin współza
wodnictwa pracy dla poszczególnych
służb PKP.
Nowy regulamin opracowany zo
stał na podstawie doświadczeń zdo
bytych przez polskie kolejnictwo z
dotychczasowego rozwoju ruchu
współzawdnictwa. Szczególną uwagę
zwrócono w nowych regulaminach
na rozwijanie współzawodnictwa ze
społowego, np. między oddziałami
lub
okręgami
dyrekcyjnymi,
względnie poszczególnymi służbami
różnych DOKP. Ważną dziedziną
współzawodnictwa. jest poprawa
warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy, bezpieczeństwo ruchu pocią
gów, zmniejszenie opóźnień, skróce
nie czasu remontów i postojów oraz
oszczędność paliwa.
Regulamin wydany został w for
mie małych książeczek, które otrzy
mali wszyscy biorący udział we
współzawodnictwie.
Książeczki te składają się z dwóch
zasadniczych części. Część pierwsza
omawia ogólne zasady współzawodZab6|ca

KATOWICE, (js) W nocy dnia
28 czerwca 1949 r. w Łaziskach
Średnich, pow. Pszczyna, elektro
monter 23-letni Teofil Skutela na
nieujawnionym tle zamordował
Janinę Walichównę. Skutela po
zbrodni usiłował popełnić samo
bójstwo przez rzucenie się na
przewody wysokiego napięcia, je
dnakże w porę go uratowano.
Sąd skazał Skutelę na 6 lat wię
zienia.

nictwa, uchwały Prezydium Rady
Ministrów w sprawie ustanowienie
odznaki „Racjonalizatora produkcji"
i odznaki „Zasłużonego racjonaliza
tora produkcji“ oraz odznaki „Przo
downika pracy“ i „Zasłużonego
przodownika pracy“.
Część druga regulaminu zajmuje
się współzawodnictwem w poszczęgórnych służbach PKP.
W najbliższym czasie ukażą się
regulaminy współzawodnictwa dla
służby: mechanicznej, elektrotech
nicznej, handlowo-taryfowej, zaęo*
bów oraz kolejowej służby pomhF
rowej.

Kino objazdowe
dociera

wszędzie

RACIBÓRZ (Sot). Akcja wyświe
tlania filmów naukowo-oświatowyidh
sięga dzięki organizacji i powiąza
niu z Inspektoratem Szkolnym co
raz dalej w teren powiatu racibor
skiego, dając ludności kulturalną
rozrywkę, ucząc i wychowując mło
dzież i starszych.
Kino objazdowe jest jedną M
zdobyczy społecznych wsi i jako pla
cówka kulturalna pełni na nlgj
ważną rolę. Wyświetlane są filmy
o. tematyce społeczno-wychowaw
czej, naukowej i historycznej. Rów
nież i potrzeby najmłodszych wi
dzów znajdują zaspokojenie. Wy
różnić tu należy zwłaszcza filmy
produkcji radzieckiej. Kino objaz
dowe dociera nawet do najmniej
szych miejscowości, gdzie wyświetla
filmy w szkołach i na kursach die
analfabetów.

23 lutego 1950 r.
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„Obecna sytuacja w Niemczech
zachodnich musi budzić niepokój“
— pisała niedawno „Frankfurter
Zeitung“. Ta zaehodnio-niemiecka
gazeta burżuazyjna. nazywająca
marionetkowe „państwo z Bonn“
„rozpływającym się puddingiem“,
zmuszona jest przyznać, że sytuacja
gospodarcza Trizonii jest katastro
falna, ze kurczy się stopa życiowa
jej ludności, że „podatki i wszelkie
płatności mnożą się, jak bakterie“.
Wypowiedź powyższa jest wielce
znamienna: najrozmaitsze koła lud
ności zschodnio-niemieckiej coraz
jaśniej zdają sobie sprawę, co ro
kuje gospodarce niemieckiej impe
rialistyczna polityka kół rządzą
cych USA i ich agentury z Bonn.
Waszyngtońska polityka remilitaryzacji Niemiec zachodnich w ce
lu ich przekształcenia w najważ
niejszą europejską bazę paktu atlan
tyckiego. pozos taje w nierozerwal
nym związku z pianami przeisto
czenia zachodnich Niemiec w kolo
nię USA, w folwarek monopoli
amerykańskich.
MACKI KAPITAŁU
Już obecnie kapitał amerykański
kontroluje faktycznie ponad poło
wę wielkich zachodnio-niemieckich
przedsiębiorstw
przemysłowych,
działając w kontakcie z byłymi
hitlerowskimi przemysłowcami i
bankierami, którzy pod kierownic
twem monopolistów amerykańskich
wznowili swą zbrodniczą działal
ność.
Kluczowe pozycje gospodarki
„państwa“ z Bonn znajdują się pod
kontrolą czterech koncernów ame
rykańskich: „Bilion, Reed and
Company“,
„General
Motors“,
„Standard Oil of New Jersey“ oraz
„Republic Steel Corporation“, Ostatnio burżuazyjna prasa doniosła,
że przewiduje się inwestowanie*
„prywatnych kapitałów zagranicz
nych“ w przemysł zachodnio-niemiecki, zwłaszcza w ciężki prze
mysł o jawnym lub też potencjal
nym charakterze wojennym, a więc
przede wszystkim w przedsiębior(Igloszenia

ZGUBIONO kartę do wypłaty, wyda
ną przez kopalnię „Józefa Stalina“,
Grzegorczyk Mairian.
1802g
ZGUBIONO tymczasowe zaświadcze
nie narodowości polskiej Nr 3238 —
Szwaj noch Barbara.
1801g
SKRADZlOiNO zaświadczenie tymcza
eowe Janczyk Karolina i Monika, oraz leg. Zw. Zaw. z tailonem na na
zwisko Gruehliik Paweł, Łaziska.
1825g
UNWWAZNIAM zgubioną legiitymację szkolną nr 150 Cichy Zygmunt,
Imielin.
1826g
UNIE WA ZNilAM zgubioną legityma
cję szkolną nr 149 Cienpioł Wendelin
Sllemiiamowice.
1827g
UNIEWAŻNIAM zgubioną legityma
cję członkowską Zw. Zaw. Hutniczą
Nr 044912 Pies o.wieź Se tania — Dąbro
wa Górnicza.
1800g
UNIEWAŻNIAM zgubioną rejestrację
wydaną przez Urząd Zatrudnienia
Gliwice, na nazwisko Kur pierz Szar
lota, Gliwice, Standy 7.
1809g
UNIEWAŻNIAM zgubioną legityma
cję Związku Zawodowego Kolejarzy,
wystawioną przez DOKP. — E. Stro¡korz.
1857g

w

ognisko

Niemiec

zachodnich

agresji

waniu agresji niemieckiej, że na
długo przed wojną finansowała ten
koncern firma amerykańska „Im
ion, Reed and Company“,
DODATEK KOLONIALNY
DO USA
Odradzając potencjał wojenny
Niemiec zachodnich, imperialiści
amerykańscy usiłują zdławić poko
jową gospodarką niemiecką, której
produkcja mogłaby konkurować z
towarami amerykańskimi. Realizuje
się to zarówno przez demontaż
przedsiębiorstw o Charakterze po
kojowym, jako też przez pozbawie
nie ich surowców, ograniczanie eks
portu towarów niemieckich, sprze
daż towarów amerykańskich na
rynku zachodnio-niemieckim po ce
nach dumpingowych i t. d. Prze
istacza się w ten sposób Niemcy
zachodnie, z dostawcy gotowych
produktów, w dostawcę surowców
— w dodatek kolonialny do USA.
Polityka amerykańska w Trizonii
wywołuje coraz większe zaniepoko
jenie w europejskich kołach demo
kratycznych, staje się bowiem co
raz bardziej widoczne, że USA dążą
wszelkimi metodami do przekształ
cenia Niemiec zachodnich w bazę
agresywnego paktu atlantyckiego.

stwa Zagłębia Ruhry. Pod określeJak donosi czasopismo amerykań
nem „inwestycji zagranicznych“ skie „Report of World Affairs“,
należy rozumieć głównie inwesty 13 wielkich banków amerykańskich
cje amerykańskie i w nieznacznym
stopniu francuskie, przy czyim te jest rzecznikami przeistoczenia Nie
miec zachodnich w potężne pań
ostatnie będą w gruncie rzeczy ka stwo
“ (czytaj: w bazę agresji). Do
pitałem amerykańskim, „pożyczo banków
tych zalicza się m. in. „Na
nym“ przez rząd francuski u Sta tional City
Bank of New York“,
nów Zjednoczonych. Według in „Farmers Trust
“, „Bank
formacji czasopisma nowojorskiego of Manhattan Co“Company
i „Chase Natio
„News Week“, Anglia będzie z tego nal Bank“. Według
czasopisma
planu wyłączona.
„niemieckie przedstawicielstwo tych
Podczas niedawnego pobytu w banków stanie się organem do
Stanach Zjednoczonych prezesa spraw rępartycji inwestycji amery
t. zw. „Niemieckiego Banku Pro kańskich“. Dalej pismo donosi, że
wincjonalnego“ . została dokładnie finansiści amerykańscy „zaintere
ustalona technika uzyskania pry sowani są w utworzeniu zachodnio
watnych kredytów amerykańskich europejskiego kartelu stalowego,
dla Niemiec zachodnich. W Nowym którego trzonem będzie przemysł
Jorku powstać ma t. zw. „Niemiec zachodnio-niemiecki“, w szczegól
ko - Amerykańskie Towarzystwo ności — niemiecki koncern „Ver
Przemysłowe“, jednoczące wszyst einigte Stahlwerke“, który prowa
kie wielkie firmy finansowe lub dzi już rozmowy w sprawie uzy
przemysłowe Trizonii, które znaj skania kredytu w wysokości 100 mi
dują się lub znajdą pod kontrolą lionów dolarów. Warto przypo
amerykańską. Na czele tego „towa mnieć przy tej okazji, że niemiecki
rzystwa“ stanie gen. Draper, były koncern „Vereinigte Stahlwerke“
kierownik wydziału gospodarczego odegrał olbrzymią rolę w przygoto
amerykańskiej administracji woj
skowej w Niemczech, człowiek
ściśle związany z kołami przemy
słowymi i finansowymi Niemiec
W
krainie
lasów
zachodnich. Wierzyciele otrzymają
m. in. wszystkie patenty na wyna
lazki, „szczególne przywileje eks
portowe“ i szerokie możliwości
importu towarów z USA do Nie
tewj f®®|jotffflrcz^
miec zachodnich.
Zapewnienie wzmożonego napły
Repastel^ś Ksarelcs-iFisssiksej
wu prywatnego kapitału amerykań
skiego do ciężkiego przemysłu Za
produkcja przemysłowa wywożeniu drzewa z lasu pracują set
głębia Ruhry, idzie w parze z t. zw. Globalna Karelo-Fińskiej
wzrosła o ki specjalnych traktorów, skonstruo
„układem petersbergskhn“ o zanie Republiki
34
proc
w
roku
1949 w porównaniu z wanych przez inżynierów radzieckich.
chaniu demontażu szeregu przed r. 1948.
Podobnych maszyn nie posiada żaden
siębiorstw o znaczeniu wojskowym, Jednym z głównych bogactw Repu inny kraj na świecle.
z podpisaniem przez „kanclerza“ bliki Karelo-Fińskiej jest drzewo: re Park samochodów ciężarowych prze
do transportu drzewa
Adenauera „statutu Ruhry“ oraz publika posiada silnie rozwinięty prze znaczonych
mysł leśny i papierniczy. W chwili zwiększył się w rb., w porównaniu z
z „porozumieniem“ między USA obecnej
r.
1948,
prawie
dwukrotnie. Ilość paro
produkcja
papieru
dwukrot

i Adenauerem (z 15 grudnia r. ub.)
przewyższa poziom przedwojenny. wozów .obsługujących linie kolejowe,
o oficjalnym włączeniu Trizonii do niePrzemysł
leśny republiki przeżywa którymi wozi się drzewo, wzrosła o
planu Marshalla.
okres prawdziwej rewolucji technicz 28 proc.
nej. Ciężką pracę drwali zastąpiły Państwo radzieckie troszczy się nie
„ZŁOTY DESZCZ“
maszyny. Na szeroką skalę stosuje się tylko o ułatwienie pracy robotników
leśnych, lecz również o stworzenie im
Zapowiedziany „złoty deszcz" do piły elektryczne, które nie tylko u- lepszych
warunków życia. Asygnuje
łatwiają
pracę drwali, ale też znacz
larów amerykańskich ma na celu nie zwiększają
się
znaczne sumy na budowę miesz
wydajność. Pobie
odrodzenie zachodnio - niemieckiej rają one prąd z jej
ruchomych elektrow kań dla drwali; w r. 1949 wybudo
machiny wojennej, która ma ode ni objazdowych, których ilość wzro wano 68 tys. m. kw. powierzchni
grać ważną rolę w planach pod sła w roku ubiegłym — w porównaniu mieszkalnej. Wyrosły liczne nowo
czesne osiedla dla robotników leśnych,
z r. 1948 — o przeszło 68 proc. Przy posiadające
żegaczy wojennych.
kluby, sklepy, ambulato
ria, żłóbki i przedszkola.
Równolegle z przemysłem leśnym i
Święto
Wiosny
papierniczym, szybko rozwijają się w
Republice Karelo-Fińskiej również i
inne gałęzie przemysłu. W roku ubie
głym np. produkcja energii elektrycz
nej wzrosła, w porównaniu z r. 1948,
półtorakrotnie, produkcja stall — pra
wie trzykrotnie, walcówki — przeszło
~w
dwukrotnie, produkcja turbin wod
Pekin. Jak donosi Agencja No ników, chłopów i żołnierzy przy nych — o 2/5. Znacznie zwiększyła
swoją
produkcję fabryka Oneżska,
wych Chin, przygotowania do gotowuje własne utwory, które która wyrabia
mechanizmy dla prze
Święta Wiosny, które zbiega się będą wystawiane w czasie festi mysłu leśnego; prawie 3-krotnie wzro
produkcja domów standardowych.
z chińskim Nowym Rokiem, są walu. Organizuje się wystawy sła
Przystąpiono do produkcji silników
w pełnym toku na terenie całego naukowe oraz występy, popula,ry spalinowych dla flotylli rybackiej.
Wyjątkowo szybkie tempo pracy ozujące sztukę w najodleglejszych
kraju.
w r. ub. przedsiębiorstwa,
W pracach przygotowawczych częściach kraju. Między innymi siągnęły
produkujące towary masowego użyt
biorą udział zespoły teatralne, li będą wyświetlane liczne filmy ra ku, jak: tkaniny wełniane, wyroby
trykotarskie, buty filcowe itd.
teraci, artyści oraz wiele innych dzieokie.
Znaczne sukcesy osiągnęło również
Wędrowne zespoły teatralne bę rolnictwo
kół i organizacji.
republiki. Zwiększył się ob
Trzydniowy festiwal, rozpoczy dą podróżować po całym kraju. szar zasiewów, podniosła się urodzaj
nający się w dniu 17 lutego, uwa Żołnierze Armii Ludowej będą ność, wzrosło pogłowie bydła, zwięk
się jego wydajność.
żany będzie w całych Chinach za organizować wiece, mające na ce szyła
Republika Karelo-Flńska przystąpiła
święto narodowe. Żebrania i im lu zacieśnienie więzów braterstwa na jesieni r. 1949 do realizacji po
prezy artystyczne odbywać się bę między armią a wieśniakami, któ wszechnego, obowiązkowego i bezpłat
nauczania 7-letnlego; w związku
dą we wszystkich miastach, mia rym armia pragnie przyjść z jak nego
z tym otwarto 70 nowych szkół. W lesteczkach i wsiach. Wielu robot- najwydatniejszą pomocą.
cie r. ub. w 5 ośrodkach rejonowych ¡

64)
Chaberkowi pociemniało w oczach. Coś
ścisnęło mu gardło. Stał w miejscu i milczał.
Kobieta zdziwiona i nieco przestraszona wy
razem jego twarzy chciała zamknąć drzwi.
— Przepraszam — wyjąknął wreszcie. —
O której godzinie mógłbym go zastać? Widzi
pani... ja jestem synem pana Wardasa...
— Oh — synem? — zdumiała się. — Czy
pan chce przez to powiedzieć, że... Więc Mr.
Wardas jest pańskim ojcem?!
— Tak, madam.
Przyglądała mu się zmieszana i widocznie
zaskoczona.
— Rozumiem — powiedziała wreszcie i do
dała z wahaniem: — No dobrze. Niech pan
wejdzie, proszę.
Usunęła mu się z drogi, zamknęła staran
nie drzwi i poszła przodem.
— Mr. Wardas powinien przyjść za kilka
minut — poinformowała go, odwracając gło
wę. — Tędy, proszę.
Weszli na pierwsze piętro i kobieta wpro
wadziła Chaberka z ciemnego hallu do typo
wego średniozamożnych mieszkań „sitting
roomu“: okno we wnęce, kominek, przed nim
— na manchesterskim dywanie — kanapa
i dwa fotele w krotonowych przybrudzonych
pokrowcach, w kącie jakiś stolik z paterą na
listy, ogromny odbiornik radiowy z adapte
rem i półką na płyty gramofonowe, kilka wy
ściełanych krzeseł, szafka z książkami, pod
ręczne stoliki do herbaty. Na ścianach parę
barwnych reprodukcji jakichś pejzaży, u su
fitu — wielka lampa z kwiecistym abażurem.
— Niech pan usiądzie — powiedziała ko
bieta. — Myślę, że będzie lepiej, gdy zostawię
pana samego.

— Dziękuję — odrzekł z nutą szczerej
wdzięczności w głosie.
Wyszła, pozostawiając drzwi do hallu otwar
te, on zaś podszedł do okna i wyjrzał na uli
cę. Ale nie było tam nikogo, z wyjątkiem
dwojga dzieci siędzących na skraju chodnika
nad ściekiem i grzebiących patykiem w gę
stym, na pół zeschniętym błocie. Więc wró
cił na środek pokoju, zbliżył się do szafki
z książkami, odczytał kilka tytułów, a potem
na palcach podchodził do stolików, do radia,
dotykając ich dłońmi, jakby chciał wyczuć
na tych przedmiotach dotknięcie rąk ojca.
. Na framudze kominka stała fotografia ko
biety, która go tu wpuściła. Wyglądała na
tym zdjęciu młodziej i ładniej; uśmiechała
się zalotnie.
Chaberek odwrócił ramkę. „To my best
friend, Zbyszek — from Margaret“ — prze
czytał *). Pod spodem była data: 20 lipca 1942.

Zmarszczył brwi. Odczuł jakiś niewytłu
maczony niepokój, niechęć, prawie wrogość
do tej kobiety. Drogą dziwnego skojarzenia
pomyślał o dyrektorze Buczku. Ten skądinąd
dzielny, uczciwy człowiek, któremu nie mógł-

i) Memu najlepszemu przyjacielowi, Zbyszko,
wi — Margaret».

czyli

„równość

W ukazującym się w Londynie
dzienniku oraz kilku periodykach
nauczy ciéis/bfaä brytyjskiego, można
ostatnio dostrzec dosyć dziwne ogło
szenia, których ilość rośnie w każ
dym numerze. Oto główny urząd
policyjny w Londynie, jak również
prefektury prowincjonalne — ogła
szają zaciąg nauczycieli do służby
policyjnej, oferując ewentualnym
ochotnikom warunki wprawdzie
bardzo skromne, niemniej jednak
„mogące im przynieść znaczną po
prawę bytu“ ...
— Co może mieć wspólnego peda
gog ze strzeżeniem porządku pu
blicznego — zdziwi się ktoś za
pewne.
— Istotnie,. nie ma on z tym fa
chem nic wspólnego, jednakże opła
kana sytuacja materialna nauczy
cieli angielskich każę im imać się
byle zawodu, gdzie płacą choćby
trochę więcej. Ernest Graham
Little, jeden z konserwatywnych
posłów Izby Gmin, powiedział nie
dawno, że „zarobki nauczycieli oraz
poziom ich kwalifikacji są niższe
niż w jakimkolwiek innym cywili
zowanym kraju“.
Nasunie się znowu pytanie, dla
czego wiedza fachowa nauczycieli
stoi dzisiaj w Anglii tak nisko.

I

płac

poświęcenia"

Przyczyny tego tkwią zarówno w
fałszywej strukturze, jak i o samej
nieudolności zwierzchnik czynników
oświatowych, które nie potrafią wy
dobyć się z błędnego, koła. Aby
przyciągnąć ludzi do zawodu
nauczycielskiego, gdzie w ostatnich
latach dało się zaobserwować kata
strofalne kurczenie się kadr — zre
dukowano okres szkolenia pedago
gicznego z 9 lat do jednego roku.
To' ułatwienie w zdobywaniu kwa
lifikacji nie spowodowało jednak
żadnych zmian na korzyść, nawet
w sensie ilościowym. Płace pozosta
ły na tym samym poziomie, z dru
giej zaś strony mało kto kwapi się
do obrania profesji, która obecnie,
po przestawieniu na nową modłę
wygląda co najmniej niepoważnie.
Przedstawiony stan rzeczy nie
dotyczy wyłącznie nauczycielstwa,
lecz jest wyrazem ogólnego spadku
standardu życiowego warstw robot
niczych i średnich. „Potęgujące się
trudności — pisze konserwatywny
„Daily Graphic“ — jakich dpznaje
klasa pracująca, zmuszają obywate
li do „szukania szczęścia“ w Innych
rodzajach zatrudnienia. Nie tylko
wśród nauczycieli pogorszyły się
pensje — niżsi urzędnicy mają się
jeszcze gorzej“.
Jak wynika z ostatniego sprawo
zdania „Economista“, urzędnicy za
rabiają dzisiaj o 17 proc, mniej w
porównaniu z rokiem 1938, biorąc
pod uwagę sumy bezwzględne — pod
czas gdy koszty utrzymania wzro
sły w tym okresie o 85 — 103 pro
cent.
,,W takich warunkach — pisze
„Daily Graphic" — na ironię zakra
wają słowa przedstawicieli naszego
rządu, którzy mówią o równości po
święcenia dla imperium" i wysnu
wają stąd prosty wniosek, że tym,,
co się „poświęcają" nie wypada żą
dać podwyżki pensji".
Szlachetne te apele nie znajdują
oddźwięku w masach ludowych.
Prości ludzie zdają sobie bowiem
sprawę z tego, że kosztem żadnych
wyrzećzeń nie uda się już uratować
Imperium Brytyjskiego — pięknej
nazwy, która z każdym dniem prze
staje mieć pokrycie w rzeczywisto
ści.
St. H.

jezior

wybudowano Domy Kultury. Obecnie
rejon republiki posiada własny Dom
Kultury. Domy te wyposażone są w
biblioteki, aparatury kinowe i posia
dają specjalne pomieszczenia dla pra
cy amatorskich zespołów artystycz
nych.
W teatrach republiki odbyło się w
r. ub. tysiąc przedstawień i około 3
tys. koncertów. Jednym z najważniej
szych wydarzeń w dziedzinie kultu
ralno-oświatowej było otwarcie Ka
relo-Fińskiej Filii Akademii Nauk
ZSRR, która stała się głównym ogni
skiem nauki w republice.
Naród Karelo-Fiński z wielkim en
tuzjazmem przystąpił do wykonania
planu na rok 1950, ostatni rok powo
jennej pięciolatki. Pomyślne wykona
nie tego planu przyczyni się niewąt
pliwie do dalszego podniesienia stopy
życiowej i poziomu kulturalnego mas
pracujących republiki.

Zrekonstruowane

miry
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WARSZAWA. Wzdłuż ulic Podwale.
Mostowej i Bugaj prowadzone są pra
ce nad odsłanianiem zachowanych
fragmentów murów obronnych daw
nej Warszawy. Na podstawie opraco
wanego przez inż. Godlewskiego pro
jektu przewiduje się rekonstrukcję za
równo pasa zewnętrznego jak i we
wnętrznego murów, które po odbu
dowie otoczą pierścieniem dzielnicę
Staromiejską. Odbudowane również
zostaną poszczególne baszty oraz hi
storyczny Barbakan. Przed murami
wybudowana zostanie fosa, zaś na te
renie między obu pierścieniami mu
rów utworzone będą zieleńce tzw.
..warszawskie planty“.
Na terenie otoczonym murem, pro
jekt przewiduje rekonstrukcję budyn-

nic zarzucić (budził w nim czasami podobne,
choć może nie tak żywe uczucia...)
— Z dawna go znam — pomyślał. — A ta
Margaret...
W tej samej chwili usłyszał zgrzyt klucza
w zamku i odwrócił się z bijącym sercem.
Ktoś wszedł do hallu i zatrzymał się tam.
Słychać było szelest gazety, jakieś nieokreślo
ne szmery, brzęk odkładanych kluczy...
Chaberek wpatrywał się w ciemną szczeli
nę półotwartych drzwi, wstrzymując oddech.
Wtem drgnął: w progu ukazał się łysawy,
nieco otyły mężczyzna w jasnym flanelowym
ubraniu, z teczką skórzaną w ręku. Chciał za
pewne tylko zajrzeć tutaj, nie mając zamiaru
wchodzić, i nagle zobaczył Chaberka. Stanął
i patrzył na niego zaskoczony, z niedomknię
tymi ustami, co nadawało jego nalanej twa
rzy wyraz niepomiernego zdumienia.
Chaberek zaś, wstrząśnięty jego wyglądem,
zmienionym przez łysinę i tuszę, doznawał
sprzecznych uczuć: rozczarowania i radosne
go uniesienia, żalu i czułości, zawodu i współ
czucia. Pojął, że ojciec go nie poznaje i to
wzruszyło go bardziej jeszcze.
— Tatuśku — powiedział z trudem.
W oczach majora Wardasa ukazał się błysk
zrozumienia; nagłe wzruszenie odbiło się na
jego pobladłej twarzy.

ffrásto

ków pochodzących z XV 1 XVI W. I ■
okresu wcześniejszego. Reszta budyn
ków z późniejszego okresu zostanie
wyburzona.
W roku bież, całość murów zostanie
odsłonięta i rozpoczęta będzie ich re
konstrukcja. M. in. główne prace w
br. skoncentrowane będą nad odbu
dową Barbakanu i Baszty Marszał
kowskiej.
Poza rekonstrukcją murów w roku
bież, rozpoczęte zostaną poważne pra
ce nad odbudową Starego Miasta.
Przewiduje się odbudowę ok. 100 ka
mieniczek. M. in. w roku bleżągym
wykonana zostanie w stanie surowym
całkowita zabudowa Rynku Staromiej
skiego oraz zabudowa ulic Świętojań
skiej i Nowomlejskiej.

— Kazik? — szepnął z niedowierzaniem.
— No tak, ja! zawołał Chaberek, padając
w otwarte ramiona.
Poczuł na policzkach wilgoć łez — nie wie
dział: swoich, czy ojca — i na długą chwilę
zatonął w szczęściu tego uścisku, na który
czekał tyle lat.
— Tyle lat — wyjąkał.'— Tyle lat...
Major opanował się pierwszy. Ujął go se
barki i odsunął na odległość wyciągniętych
ramion.
— Czekaj, niechże ci się przyjrzę. Co M
chłop, jak Boga kocham! — powiedział swym
dawnym, nieco szorstkim tonem. — Skąd się
tu wziąłeś? Gadaj!
— Z Daru Pomorza. Pisałem przecież...
— No tak, tak. Ale myślałem, że mnie za
wiadomisz. Wyjechałbym na twoje spotkanie.
— A ja chciałem zrobić ci niespodziankę!
Major rzucił szybkie spojrzenie na drzwi.
— A... niespodziankę — powtórzył. Tak.
Hm...
Chaberkowi wydało się, że popełnił jakiś
nietakt.
— Może ja ci w czymś przeszkodziłem? —
spytał zmieszany.
— Ale skądże znowu — zaprzeczył Wardas.
— Cieszę się strasznie, tylko wiesz... Marga?
ret, moja... e... gospodyni... Ale — prawda!
Przecie już ją widziałeś?
Kazik znów poczuł ten dziwny, chłodny
niepokój w sercu.
— Tak — odrzekł, spuszczając oczy, aby
go ukryć. — To pewnie ta pani, która mi
otworzyła?
— Właśnie —ożywił się major. — Nie uprzedziłem jej, że przyjedziesz. Głupstwo, na
turalnie, zaraz to załatwimy, za chwilę. Dłu
go na mnie czekałeś?
(Ciąg
---- ‘ir1)
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Dzienośk Zachodni

Stal Zabrze wygrała

Akcja szkoleniowa „Wieczoru"

®ecz 9 puchar Saitossłiege
ze Stalą Siemianowice

Właściwa

Zabrze. Pięściarze miejscowej Stali
uporali się w meczu o puchar Śadłow
skiego ze Stalą Siemianowice w sto
sunku 10:6. Wyniki (na pierwszym
miejscu zawodnicy Zabrza): w muszej
Gumowski wygrał z Wendlochem, w
koguciej Karcz przegrał z Frydry
chem, w piórkowej Wdowiak pokonał
Bobea, w lekkiej Piegza znokautował
Wajsa, w pólśredniej Daniec przegrał
ze Spałkiem przez dyskwalifikację,
w średniej Pałka wygrał przez podda
nie się Achtelika, w półciężkiej Morkis wygrywa wskutek nadwagi To- Dobry meldunek z Tatrzańskiej Łomnicy
manka, w ciężkiej Hoferek przegrał
na punkty z Pyką.
Kula trzeci
w kombinacji
klasycznej
Sita i Uszyta
luMiniecklege gmazjo

dzięki wspaniałym skokom

pstanli kolegów z Tam. Gór

Lubliniec. (MR) W sali gimnastycz
nej Państw. Gimn. i Lic. w Lublińcu
odbył się mecz siatkówki i koszyków
ki pomiędzy miejscowym MKS a repr.
Państw. Gimn. i Lic. (męsk.) z Tar
nowskich Gór.
W siatkówce zwyciężyli gospodarze
w stosunku 2:1 (15:17, 16:14, 15:7). W
koszykówce, po żywej i stojącej na
dobrym poziomie grze, zwyciężyli ró
wnież miejscowi w stosunku 35:17
(14:11). Sukces miejscowych jest tym
cenniejszy, że w drużynie Tarn. Gór
grało kilku zawodników z ZZK Tarn.
Góry, która to drużyna jest mistrzem
Śląska A klasy.

TATRZAÑSKA ŁOMNICA (teł)
Fatalna pogoda, mgła, silny wiatr
i mokry śnieg, stwarzały niedogo
dne warunki di a narciarzy, którzy
startowali we wtorek w skokach
do kombinacji klasycznej. Na 14
startujących było 5 Polaków, a to
Jan Kula, Tajner, Wieczorek,
Kaczmarczyk i Raszka. Jan Kula
zdobył sobie miano najlepszego
skoczka w zawodach o Puchar
Tatr. Zawodnik czechosłowacki
Melich. który po wczorajszym bie

Po zawodach o »Puchar Górnika«

waterpoliści

Najmłodsi

mają przeszłość przed sobą

gu na 18 km uplasował się na
pierwszym miejscu, zepchnięty
został na drugie miejsce.
Trzeba obiektywnie przyznać,
że zawodnicy polscy mieli na ogół szczęśliwy dzień, czego najlep
szym dowodem jest fakt, zajęcia
w pierszej dziesiątce aż 5 miejsc.
W pierwszej serii skoków Tajner
osiągnął 46,5 m, Wieczorek 45,5
m. Kula 52 m.
W drugiej serii skoków Tajner
uzyskał 53 m, Wieczorek 48 m,
Raszka 51 m. a Kaczmarczyk 49,5
m. Zawodnik czechosłowacki Me
lich osiągnął skok 43 m z upad
kiem, Jan Kula 57 m. Warunki
były tego rodzaju, iż fachowcy o.
rzekli, że jest niemożliwe, aże
by którykolwiek ze skoczków ustal przy skoku 50 m. Jan Kula
udowodnił, że przewidywania ich
nie były słuszne.
Przy trzeciej serii skoków wa
runki atmosferyczne pogorszyły
się w dalszym ciągu. Mokry śnieg
uniemożliwiał rozbieg. Z Polaków
skakał jako pierwszy Tajner, któ
ry osiągnął 53 m z upadkiem,
Wieczorek miał 52,5 m. Kaczmar
czyk 48,5. Kula skoczył w b. pięk
m-m =fvln 59,5 m.
Wyniki indywidualne skoków do
kombinacji klasycznej: 1) Kula Jan
(Polska), skoki 57 m i r.5,5 m, nota
217,6, 2) Lukas (CSU), skoki 51 m i
57,5 m nota 203, 3) Kaeki (Finlandia)
skoki 54 i 51 m nota 202,8, 4) Fikes
(CSR) skoki 50,5 1 53 m nota 108, 5)

preac^ mu E^Eisbach
JANÓW (s). W ubiegłą niedzielę
— Jakie wnioski nasunęły się
Odbył się pierwszy w Polsce turniej
piłki wodnej juniorów, zorganizowa panu po zorganizowanym tur
ny przez ZtKS Górnik Janów. Ponie
waż Sl. OZP nie wysłała na turniej nieju?
żadnego delegaba, u którego mogli
— Trzeba, żeby okręg interesował
byśmy zasięgnąć oopinii bezstronnego się więcej podobnymi imprezami. Na
obserwatora co do wartości tego ro turniej przysłano nam tylko jedne
dzaju imprezy, przeprowadziliśmy na go sędziego, podczas gdy przekona
jej temat rozmowę z ob. Twardym, liśmy się, że każdy mecz należy obsaczynnym zawodnikiem, a w niedzielę dzać wykwalifikowanymi sędziami.
głównym sędzią turnieju.
Poza tym, z powodu braku delegata,
— Czy przeprowadzenie tur wyłaniały się czasem pewne nieporo
nieju piłki wodnej dla juniorów zumienia między kierownikami drażyn, które natężało załagodzić i usu
jest celowe?
nąć. Opierając się na zainteresowaniu
— Oczywiście. Był on dla najmłod młodych pływaków piłką wodną i
szych waiterpolistów bodźcem do dal zachęceni pierwsza próba, będziemy
szej pracy. Mając możność oficjalne
i
go występowania, młodzi zawodnicy %,w.
znaleźli podnietę do regularnego u- podniesiony przez SI. OZP do stopnia i n?ta 194’8’
Wieczorek U olska) skoczęszczania na treningi oraz podnie okrogowych mistrzostw piłki wodnej I k¡ 48 i 52»5 m nota
7) Melich
sienia swego poziomu, co z kolei przy wodnej juniorów.
(CSR) skoki 44 i 52 m nota 185,8, 8)
czyni się do zwiększenia narybku
oraz rozszerzenia kadry śląskich watenpolistów.
Rodak będzie walczył
— Jakie rezultaty dała praca
klubów na tym odcinku?
— Tedh.rvicrn.le najlepiej podobali
lżę zawodnicy Ogniwa Bytom. Waterir barwach Stali Batorego
poliści Górnika Zabrze grali ostro i
najbrutalniej, wobec czego należało
i® rzetí ostatni mecz ŚltązaSitMC)
by zwrócić większą uwagę na właści
we wyszkolenie i wychowanie. Tacy
Katowice. (Ba) W nadchodzącą miejscowego Związkowca, zabezpie
zawodnicy, jak Skiba i Świerczek z
na ringu w Hali Powysta czając się w ten sposób przed spąd
Zabrza, Potkański II i Jońca z By niedzielę
tomia, Jaksa i Szymura z Katowic wo-wej o godz. 11,30 w Katowicach. kiem z ligi.
Stal zapowiada w swojej druży
czy Mateja i Bronia z Janowa przed Stal Chorzów rozegra .przedostatni
stawiają materiał na dobrych zawod swój mecz o mistrzostwo ligi pię nie pewne zmiany. Nie jest wyklu
ników.
ściarskiej. Przeciwnikiem Stali bę czone, że do niedzieli załatwi się
dą Gwardziści z Gdańska.
formalności, związane z przejściem
Spotkanie zapowiada się interesu „koguta“ Majchrzyka z Siemiano
Rozwój wychowania
jąco, bowiem Gwardziści znajdują wic. Poza tym, ale to już jest spra
się w doskonałej formie, czego do wa dłuższa, jest nadzieja, że Rodak
fizycznego i sportu
wodem zwycięstwo z ub. niedzieli zasili klub chorzowski. Onegdaj wy
w szkole, to lepsze wyniki nad Kolejarzem z Gdańska. Stal też raził on chęć startowania w druży
jest debrze przygotowana i przed nie chorzowskiej i należy przypusz
w nauce.
tygodniem pokonała w Bydgoszczy czać, że dotrzyma słowa.
MWHMŁWWIirif■illllUH*! lilii "Ili
Maszyna

Leniwymi ruchami lew zbliżał
Się do bandytów. Jeden z nich, nie
co zasłonięty przez pozostałych, był
to Jim Kishka. usiłował ostrożnie
podnieść rewolwer. Agapit natych
miast spostrzegł ten prawie niedo
strzegalny ruch.
— Szanowny kryminalisto — po
wiedział Krupka z wyszukaną u678)

23 lutego 1950 r.

tío

przejmością. Jesteś niemniej głu
pi, jak tłusty. Taki rewolwer — to
fraszka dla lwa. Jak gdybyś ehciał
do niego i ryskami strzelać. Rozdra
żnisz go, proszę zbója, i tyle...
Po tych grzecznych słowach Aga
pit usiadł na grzbiecie lwa, chwy
cił rękami grzywę, cmoknął kilka
razy zachęcająco „Wio stary". Lew

czytmnies

przepisów

gry e® piłk^
O

spalonym

Dzisiaj wspomnimy kilka słów o
spalonym. Według najnowszej in
terpretacji, przy podawaniu piłki
towarzyszowi gry, będącemu w
kilkunastumetrowej odległości na
pozycji spalonej, lecz nie biorącemu udziału w grze (stoi ¡ nie robi
ruchu w kierunku piłki), ani nie
szachującemu bramkarza — nie na
leży gwizdać spalonego. Jeżeli na
tomiast zrobi ruch w kierunku pił
ki, względnie w celu zaszachowa
nia bramkarza, należy gwizdać off
side w chwili podania, nie czeka
jąc na ewentualne przyjęcie piłki
przez przeciwnika Przy zaistnie
niu zaś sytuacji, w której gracz otrzymuje piłkę od przeciwnika —
nie należy gwizdać spalonego.
To znaczy, jeżeli zawodnik stoi
na pozycji spalonej nie śmie zrobić
ruchu ani zagrywać piłki skiero
wanej do niego nawet, gdyby piłka
odbiła się od niego lub też potoczy
ła się tuż obok jego nóg. Jeżeli
zaś atakujący znajduje się na off
side, a jego partner poda piłkę do
innego zawodnika, sędzia nie prze
rywa gry — i jeżeli stojący na spa
lonym nie zrobi ruchu w kierun
ku piłki, ani też nie będzie się
starał zaszachować bramkarza, uzy
skana bramka zostanie uznane za
zdobytą prawidłowo.
Zawodnik, stojący na spalonym,
może się poruszać dowolnie,* je-

dnak jego poruszenie nie może był
interpretowane jako zajmowanie
dogodniejszej pozycji.
10 reprezentantów

skorzysta z dobrodziejstw

amnestii sportowej
KATOWICE. Z amnestii, jaką
ogłosił Główny Komitet Kultury
Fizycznej dla upamiętnienia swo
jego powstania skorzystają nastą
pujący reprezentanci Polski:
1. Bartosiewicz — piłka ręczna
2. Gracz — piłka nożna
3. Łomowski — lekkoatletyka
4. Nowoczek — kolarstwo
5. Kaplak — kolarstwo
6. Rodak — boks
7. Sałyga — kolarstwo
5. Pietraszewski — kolarstwo
9. Wójcik — kolarstwo
10.Wyględa — kolarstwo.

„Zapłacone“ starania

Cieślik

zostanie

i będzie grał w Ruchu
CHORZÖW (s). Kilkanaście dni te
mu ukazał się na łamach naszego
pisma wiadomość o powołaniu Cie
ślika, zawodnika chorzowskiego Ru
chu, do odbycia służby wojskowej.
Jednocześnie informowaliśmy, że zo
f&stoteczno tíectizja
staną poczynione starania celem od
roczenia służby tego popularnego na
Balety
będą
ważne
pastnika.
Jak się dowiadujemy, starania *0
odniosły skutek. Dzięki temu, że
Cieślik jest nadliczbowym poboro
ale dopiero w niedzielę
wym oraz jedynym żywicielem ro
dziny, władzo wojskowe odroczyły
eses iitstałouje spotSionie
jego służbę. Cieślik wystąpi więc w
mistrzostwach w bar
Katowice, (s.) — Żaden kibic spotkanie, by w końcu obowiązy nadchodzących
wach macierzystego klubu ZKS Unlasportowy nie miał jeszcze tyle kło wać na finałowe spotkania o mi Ruch, dzięki czemu barwy blało-nlopotów z zakupionym biletem wstę strzostwo Ligi hokejowej, jakie zo biesklch nie zostaną osłabione.
pu, co z biletem na międzypań staną rozegrane w piątek 24 bm.
stwowy mecz Polska — Czechosło
Dopełniając miary cierpliwości
wacja. Dwa razy bilet „tracił“ waż kibiców informujemy, że bilety Redaguje Kolegium Redakcyjne. Re
ność z powodu przełożenia terminu wstępu będą obowiązywały na fi dakcja Katowice, ul. Młyńska 9. Tele
centralny 309-73, wewnętrzny: se
nałowe spotkanie, ale nie w piątek, fon
kretariat 001, kronika 005, telefon noc
w niedzielę. PZHL wychodził ny
003,
„Wieczór“ 007, dział spor
Nie będzie zmian lecz
bowiem z założenia, że nie można towy 007,wyd.
naczelny redaktor 311-84. —
zmuszać ludzi, którzy mieszkają Rękopisów nadesłanych nie zwraca
w mistrzostwach
poza Katowicami, by w dzień po się. — Przyjmowanie stron między
wszedni przyjeżdżali do Katowic godziną 11—12 codziennie. — Za Dział
piłkarskich Śląska
Ogłoszeń redakcja nie bierze odpo
i w ten sposób uniemożliwiać im wiedzialności.
wykorzystanie posiadanego biletu. Wydawca: „Czytelnik" Delegatura
KATOWICE (s). Nie dawniej, jak Zrozumiałe bowiem, że dla świata Katowice, ul. 3 Maja 11 — tel. cen
wczoraj podawaliśmy, że sekretariat pracy jest zawsze dogodniej przy tralny 309-73, wewnętrzny: Dyrektor *
SI. O. Z. P. N. nie posiadał dokła jechać do Katowic w niedzielę, 1 bezpośredni 361-94, Sekretariat 4.
dnej wiadomości, czy zgodnie z de kiedy zakład pracy jest nieczynny. Ref. Wydawniczy 4, Ref. Admin. Ogól
Finansowy I, Ret. Księgo
cyzją Walnego Zebrania PZPN, re
Tak więc przypominamy, bilety, nej 6, i,Ref.
Ref. Transportu 1.
gulamin mistrzostw piłkarskich B 1 które zostały wykupione na mecz wości
Prenumerata miesięczna w Katowi
C klasy zostanie zmieniony, a roz Polska — Czechosłowacje, będą cach z odbiorem na miejscu W zł —
grywki piłkarskie rundy jesiennej honorowane na finałowe spotkania z odnoszeniem do domu 130 zł — a
unieważnione. Z tego też powodu nie Ligi hokejowej w niedzielę o go przesyłką pocztową 110 zł. P. K. O.
Katowice ÜI-4950. Biuro Prenumeraty:
byliśmy w stanie podać terminu roz dzinie 19,
Katowice, ul. Młyńska 9, tel. 300-1*
poczęcia mistrzostw oraz terminarza
Wszyscy,
którzy
nie
będą
mogli
(wewn. 009).
spotkań tych klas.
wykorzystać biletu w niedzielę, Biuro Ogłoszeń: Katowice, ul. Młyń
Jak się dowiadujemy w ostatniej otrzymają zwrot pieniędzy po nie ska 9. Telefon 309-73 (wewn. 02). P.K. O.
111-483(1.
chwili, PZPN, nadesłał do SI. O. Z. dzielnych rozgrywkach. Czas i miej Katowice
Drukuje: Drukarnia Nr 9 Spółdzielni
P. N. komunikat, w którym zawia sce zwrotu należności za niewyko Wyd.-Ośw.
Katowice, ul.
damia, że po porozumieniu z zain rzystane bilety zastaną podane w 3 Maja 12. ..Czytelnik",
telefon 309-73 (wewn. 08)
teresowanymi organami postanowie późniejszym terminie.
1 308-01.
R-l-10572
niu nie zmieniać regulaminu mi
strzostw piłkarskich podczas rundy
wiosennej.
Błyskawiczny konkurs sportowy „Wieczoru"
W ten sposób rozgrywki pierw
szej rundy zostaną uznane jako waż
15 tysięcy zł czeka
ne i prowadzone w dalszym ciągu.
na zujgcięzcóu; konkursu

m tg ś B i

ruszył posłusznie z miejsca, wyda
jąc zadowolone ryki, które jednak
przeszywały serca i mózg bandy
tów. X-27 i jego sztab stąpał w tył,
drżąc o swoje życie. Jim Kishka
przypomniał sobie nagle nawet sło
wa jakiejś modlitwy.
Dziwna ta procesja osiągnęła wyj
ście zwierzyńca, gdzie na komendę
Krupki znieruchomiała.

Przq«ocf y

Kaczmarczyk (Polska) skoki 49,5 1
48,5 m nota 185,4, 9) Raszka (Polska)
skoki 51,5 1 50,5 m nota 185,2, 10) Ra
don (CSR) skoki 51 i 49,5 m nota 179,1.
Klasyfikacja ogólna do kombinacji
klasycznej: 1) Kaekl (Finlandia) 431,5
pkt., 2) kielich (CSR) 425,8 pkt„ 3)
Kula Jan (Polska) 418,4 pkt., 4) Lu
kas (CSR) 412 pkt., 5) Tajner (Polska)
409,4 pkt., 6) Sipek (CSR) 408,3 pkt,
7) Kadon (CSR) 404,5 pkt., 8) Jun
(CSR) 404,3 pkt., 9) Wieczorek (Pol
ska) 398,3 pkt.
Pozostali Polacy Raszka I Kaczmar
czyk zajęli 11 i 12 miejsce.
W dniu dzisiejszym odbędzie
się bieg zjazdowy kobiet i męż
czyzn. Start do biegów nastąpi z
przełęczy Łomnickiej, leżącej na
wysokości ponad 2000 m. Warun
ki na trasie dobre, bowiem nawie
zioń o b. dużo śniegu.

interpretacja

— A teraz róbcie dziury w nie
bie, strzelajcie w powietrze! — roz
kazał Agapit swoim łagodnym gło
sem.
Strzelanina ściągnęła zewsząd zbi
rów X-27. Ale nawet najodważniej
si cofnęli się natychmiast na wi
dok potężnej bestii, czyhającej za
plecami X-27 i jego sztabu.

Froncfc o

Czferg punBíitg
misrara
KATOWICE. Tak wielkiej rozbież- 1 z nich jest groźnym przeciwnikiem
ności zdań na temat rezultatu spot dla innego zespołu.
kań czy zajęcia miejsca w tabeli, jak
Jeżeli chcesz, Czytelniku, wygrat Je
przed finałowymi spotkaniami o pu dną z cennych 1 praktycznych nagród
char Ligi Hokejowej, nie spotkaliśmy wytnij kupon, wpisz rezultaty spot
dotąd. Zgrupuj Czytelniku trzech kań, jakie według Ciebie padną w
twoich znajomych, którzy interesują podanych meczach oraz wpisz końco
się sportem i zapytaj ich, który z fi wą pozycję drużyn oraz ilość zdoby
nalistów zdobędzie mistrzostwo: Związ tych punktów. Jeżeli jesteś dobrym
kowiec Krynica, Kolejarz Toruń, Ogni znawcą sportu 1 potrafisz trafnie
wo Kraków czy Górnik Janów.
przewidywać — wygrasz nagrodę. Nie
Idziemy o zakład, że zdanie każdego
że udział w konkursie bę
będzie zupełnie odmienne. Taki eks- i wątpimy,
bardzo liczny.
peryment przeprowadziliśmy trzy ra- ¡ dzie
Dla trzech pierwszych zwycięzców,
zy i każdorazowo opinia kibiców była | którzy
najtrafniej ustalą kolejność ta
zmienna nie tylko co do drużyny, beli przeznaczyliśmy
wartościowe
która zajmie pierwsze miejsce, ale co I nagrody na kwotę 15 trzy
tys. zł.
do tego, który zespół o każę się naj- ■
słabszym w finale. Nie dziwimy się i Bliższe szczegóły podamy w jutrzej
temu wcale. Poziom tych drużyn jest szym numerze naszego pisma. W każ
mniej więcej wyrównany, a posiada- I dym razie już dzisiaj wytnij kupon
jąc różne atuty 1 silne punkty każda nr 2!
Imię i nazwisko:

Adres:

Kupon nr 2

2

X

Górnik Janów—Kolejarz Toruń
Ogniwo Kraków—Związkowiec Krynica
Związkowiec Krynica—Kolejarz Toruń

Górnik Janów—Ogniwo Kraków

Ogniwo Kraków—Kolejarz Toruń
Związkowiec Krynica—Górnik Janów
Końcowa tabela mistrzostw:

klub

W małym porcie, w hoteliku,
Froncek straszny ma ból głowy,
Bowiem tak od rana wy ją
.Wciąż syreny okrętowe.

Zebrał się. do miasta poszedł,
Choć pogoda była mglista,
Śladem innych licznych ludzi
Maszeruje aż na ¡przystań.

Tam tłum ujrzał robotników,
— Nie rozumiem teraz nic ja
Patrzę, jak na próżno wszystkich
Chce do pracy gnać policja.

Tuż przy molu stał krążownik
I dwa towarowe statki
To strajk pewnie. Na Zachodzie
To wypadek jest nierzadki.

pkt.

