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GENEWA. Z Paryża donoszą,
że przed sądem w Rennes toczy
•ię proces „o zniesławienie",
wszczęty przez ministra obrony
Pievena, przeciwko naczelnemu
redaktorowi dziennika „ Guest
Matin“ — Denis owi, Dziennik o.
głogi} wiadomość o okrucień
stwach popełnianych przez żołnie
rzy francuskiego korpusu ekspe

korpusu

w „Legii

ekspedycyjnego

Cudzoziemskiej"

Policja obrzuca bombami łzawiącymi

manifestujących

przeciwko wojnie

ÜMMd «»MM lilii proAn kerNej' „Wiry*
w woj. poen»A*bn
otworwyi preedsekele, w którym
dried przeby
wają pod etrią
troskliwą opie
ką doówiadeeonej przedartelańld. Zdjęcia
nasze przedsta
wiają dziecięcą
gromadkę pod
czas zajęć 1 na
przechadzce w
pogodny
sło
neczny dzień.
Foto AR

robotników

W związku a przybyciem *>
Kernie* ministra Pleven» w mł*
ścle odbyła aię wielka maatfesU.
cja, w której wzięło udfriśł około
2 tysiące robotników. Manifestem
ci wznosząc okrzyki: „Precz a im
perlalistycHią wojną w Indoołrinach", „Pokój w Vietnamí*" —
udali ułę pod gmach prefektury,
domagając się, by mln. Pleven
przyjął delegacją.
Sitno oddziały policji napadły
na
manifestantów,
pływają*
bomb a gazami łzawiącymi. Kil
ku manifestantów zostało ran
nych.

Robotnicy

z

platferm

zrzucają

pociągu

armaty

towarowego

Ludność francuska je retest ufa
przeciwko wojnie w Wietnamie

Obrona
powołała
licznych
dycyjnego w Indochinach czym
GENEWA. Z Paryia donoszą, się działacze związkowi eras M
poczuł się „dotknięty" min. Ple świadków m. in. dwóch żołnierzy
łe mieszkańcy Grenoble opóźnili komnwistycznyeh radny* ■*#z Ind och In, którzy opowiedzieli
ven.
transport armat dla korpusu eks skłęb.
przed sądem o brutalnych aktach
»edycyjnego w Indochinach. Cate
terroru, jaki widzieli na własne
ry działa «ostały zrzucone z plat
Ateńskie tortury
form pociągu towarowego.
Sírajtó w 100
fabrykach oczy. Inny świadek obrony pastor
Adger opowiedział o rozstrzelaniu
Mieszkańcy zorganizowali spon
40 młodych Vietnamczyków 1 o Bezrobocie w Austrii taniczną manifestację, domagając
PRAGA. Międzynarodowa Organiza
wypadku spalenia żywcem pew
się zakończenia imperialistycznej cja Dziennikarzy wysłała ostrą notę
nej kobiety.
protestacyjną do ministra spraw we
Francuscy robotnicy żądają podwyżki
Wiedeń. — Według oficjalnych wojny w Vietnamie.
Ksiądz Boulier stwierdził, że danych, liczba bezrobotnych w Au
Mieszkańcy Saint Pierre des wnętrznych rządu ateńskiego, przeciw
ko nieludzkiemu obchodzeniu się x
GENEWA. Z Paryża donoszą, że
Kilku pracodawców musiało przy oskarżony Denis działał jak do. strii w dniu 19 lutego wynosiła Corps wstrzymali na wiele godzin Manolisem Glezosem, uwięzionym na
bry patriota i dobry chrześcija 195,466 osób. Cyfra ta jednak nie kolejowy pociąg ze sprzętem wo wyspie Korfu.
strajk metalowców, walczących o pod znać robotnikom żądany dodatek.
demaskując okrucieństwa obejmuje wszystkich bezrobotnych. jennym. Robotnicy przeprowadzi
wyżkę płac i miesięczny dodatek w
Strajk metalowców rozszerza się na nin,
Glezos, były naczelny redaktor
wysokości 3.000 franków do czasu pod prowincję. Robotnicy fabryk meta korpusu ekspedycyjnego, Były Wraz z ludźmi poszukującymi pra li strajki protestacyjne.
dziennika „Rizospastls" 1 znany bo
cy
w
Urzędach
Zatrudnienia,
liczba
pisania zbiorowych układów pracy, lowych w Le Mans przystąpili do minister Yvres Farge przypom
W La Rochelle wytoczono do. hater greckiego ruchu oporu przeciw
bezrobotnych austriackich przekra
rozszerza się w dalszym ciągu.
strajku.
Metalowcy departamentu
ko okupantom niemieckim, skazany
W czwartek strajkowało w okręgu Pouches Durhone postanowili zorga niał, że około 25 tysięcy byłych cza 200 tysięcy osób. 35 tysięcy bez chodzenia sądowe 14 robotnikom, został na śmierć przez sąd monarchoparyskim 120 tys. metalowców w prze nizować referendum, którego wynik SS-manów walczy w szeregach robotnych nie otrzymuje żadnych walczącym w obronie pokoju. faszystowskl; pod wpływem jednak
Wśród aresztowanych znajdują presji opinii światowej wyrok śmier
zeeilków.
szło 100 fabrykach. M. In. przystąpiło zadecyduje o ewentualnym ogłoszeniu korpusu ekspedycyjnego.
de strajku 12 tys. metalowców zakła strajku.
ci został mu zamieniony na karę do
Oddziały policji w rynsztunku bo
dów samochodowych „Citroen".
żywotniego więzienie.
jowym okupowały fabrykę Forda w
Glezos, który jest dętko obory, mę
Poissy, zakłady Hotchkiss i jedną z Sensacyjny dokument ogłasza „Humanite”
czony jest obecnie w jednym i wię
fabryk
metalowych
XXVIII
dzielnicy
Zwiększone
zień na Kortu.
Paryża.
W związku z tym Międzynarodowa
WYGLĄDAJĄ PLANY SPISKU Organizacja Dziennikarzy, zwróciła się
Ruch strajkowy obejmuje również JAK
inne kategorie pracujących.
do rządu ateńskiego o zwolnienie
obszary
Pb odrzuceniu przez dyrekcję żą
Glezosa, lub o przesłanie go przynaj
dań pracowników metra i autobusów
mniej do szpitala, zwracając się rów
paryskich
—
w
piątek
rozpoczęło
się
nież o interwencję w sprawie Glezosa
pod yprawę tytoniu
referendum pracowników co do me
francuskich zamachowców?
do generalnego sekretarza ONZ,
tod
walki,
które
mają
być
zastosowa

Trygve Lie.
Warszawa. Według planów one. Strajk powszechny pracowników
pracowanych przez Polski Mono metra i autobusów nie jest wyklu
GENEWA. Jak donoszą z Paryża, sprawie wykonania samego zamachu. walorów“ 1 bojowców. W tymże okre OMy Rady Naczelnej 8 B
„Humanite“ ogłasza sensacyjny do Instrukcje, zawarte w liście, ogło sie ma nastąpić „zneutralizowanie po
pol Tytoniowy, ogólny obszar czony.
kument, stanowiący potwierdzenie szonym przez „Humanite“, przewidują dejrzanych elementów“.
Kilka tysięcy robotników budowla wiadomości,
Warszawa (PAP). W sobotę 25
podanych przez tenże utworzenie zorganizowanych grup po W fazie wykonawczej przewidziane
plantacji tytoniu podniesie się w nych okręgu paryskiego przystąpiło
dziennik, o przygotowaniach do gaul- licjantów gaullistowskich
według jest rozwinięcie zarządzeń pierwszej bm. rozpoczynają się dwudniowe
rb. w porównaniu z rokiem 1949 w czwartek do strajku.
listowskiego, zamachu stanu, którym miejsc ich zamieszkania. Grupy te fazy, a następnie opanowanie punk
Ostrzegawczy strajk przeprowadzili — według tych wiadomości — ma mają obejmować od 10 do 12 ludzi, tów strategicznych i przejście do obrady Rady Naczelnej Stronnic
o 13,7 proc.
pod dowództwem szefa danego od ataku na izolowane grupy „przeciw twa Demokratycznego.
pracownicy gazowni i elektrowni w sprzyjać premier Bidault.
Przedmiotem obrad będzie wy
Dokument, przytoczony przez „Hu cinka. Ponadto przewiduje się Utwo nika“. Gdy wreszcie — jak głosi do
Dążąc do podniesienia jakości Ivry i w la Villette.
rzenie grup policyjnych RPF „do spe kument, zamieszczony przez „Humamanite
“
,
to
list
władz
RPF
do
człon

Strajkują robotnicy trzech fabryk
papierosów, Monopol przewiduje mebli
cjalnych poruczeń“, obserwację I nad nite“ — siły spiskowców zostaną nale bór Prezydium Rady Naczelnej,
okręgu paryskiego oraz pra ków tej organizacji gaullistowskiej, zór
„elementów podejrzanych“, opra życie zorganizowane i uzbrojone, na referat polityczny prezesa CK SD
pracujących w prefekturze policji. cowanie
poważne zwiększenie uraw ty cownicy fabryki włókienniczej w List
środków zapobiegawczych leży ,",zlikwidować grupy przeciwni Wacława Barcikowskiego oraz za
ten zawiera instrukcje w sprawie
Saint
Genier
w
departamencie
Avey

przeciwko
„zaskoczeniu ze strony nie ka“, a przede wszystkim opanować uprac organizacyjnych, poprzedzają
toniów szlachetnych. M. in. ob ron.
“, nawiązanie kontaktu z lice, aby zapewnić swobodny ruch pa g a dnienia organizacyjne i szkole
cych zamach stanu, jak również w przyjaciela
innymi
elementami
antykomunistycz- troli i posiłków wojskowych.
nia partyjnego.
szar plantacji tytoniów wschod
nymi.
nich zwiększy się o 21 proc., Wir
Zarządzenia wykonawcze dotyczą
okresów: pogotowia alarmo
ginii — o 17 proc, i tytoniu pu Krwawe represje wobec tubylców dwóch
wego i przejścia do akcji w ścisłym Pierwsza
Polsce
tego słowa znaczeniu.
ławskiego szerokokątnego — o 9
W pierwszym okresie grupy policyj
proc. W roku bież, rolnicy —
ne RPF mają rozbroić te posterunki Kobieta — radiotelegrafistą
policyjne, co do których zachodzi ona Wybrzeżu Kości Słoniowej
plantatorzy otrzymają, po zawar
bawa. że „mogą wpaść w ręce prze
ciwnika“. RPF ma zorganizować obro
ciu umów kontraktacyjnych, se
nę głównych ośrodków spisku, nawią
zać łączność z innymi grupami spi
GDYNIA. W jednej z radiosta wań za wzorową pracę i szybkie
lekcjonowane nasiona i nawozy
wywcłują prące protesty wśród polskich robotników
skowymi oraz rozesłać swych „obser- cji portowych objęła ostatnio sta udzielanie pomocy statkom ne
sztuczne.
nowfeko radiotelegrafisty 25-Iet- morzu.
W wyniku wzrostu obszaru u- WARSZAWA. Sekretariat Międzyna świata. Żądamy natychmiastowego za
rodowego zrzeszenia związku zawód, przestania prześladowań i dyskrymi Walka z chorobami nia, maszynistka ob. Irena Peterpraw tytoniu, produkcja papie pracowników przemysłu włókiennicze nacji rasowej, żądamy zaprzestania
ska, która jest pierwszą kobieta
Coca-cola
go i odzieżowego (departament SFZZ), gwałtów kolonialnych wobec ludności
rosów,
według przewidywań, którego
w Polsce, pełniącą taką odpowie
siedziba znajduje się w War tubylczej Wybrzeża Kości Słoniowej,
w
darze
dla ubogich
dzialną
i
trudną
funkcję.
wzrośnie w roku bież, o 10 proc. szawie, wystosował do gubernatora żądającej wolności i podstawowych
zuierząi
Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej) praw przysługujących człowiekowi.“
Ob. Irena Peterska już od dłuż
Kairu
Pec|ioux oraz do prokuratora general Telegram wystosowany do prokura
Warszawa. Państwowa Służbą szego czasu studiowała samodziel
nego Wybrzeża Kości Słoniowej, urzę tora generalnego stwierdza m. in.:
KAIR. Z okazji 30 rocznicy udującego w Bassan, ostry protest prze „Aresztowanie i wiezienie demokra weterynaryjna przystąpiła w bm. nie języki obce, poznała doskona
ciwko krwawym represjom wobec tycznych i związkowych działaczy do energicznego zwalczania paso le technikę pracy w radiostacji i rodzin króla Faruka, amerykań
ludności tubylczej w Abidjan i w Wybrzeża Kości Słoniowej, którym żytniczych chorób zwierząt hodo na próbnym egzaminie osiągnęła ski koncern Coca-Cola wysłał
nie można dowieść żadnej winy, jest
Dimbrotro.
25.000 butelek tego rozreklamo
„Krwawe represje — czytamy m. aktem bezprawia i wywołuje oburze wlanych i użytkowych w spół najlepsze wyniki.
in. w depeszy do gubernatora Abi nie milionów członków międzynaro dzielniach produkcyjnych. Zwal
Pracując już od trzech miesię wanego lecz niezdrowego napoju
djan Pechoux — wywołują oburzenie dowego zrzeszenia zw. zaw. włóknia
włókniarzy i odzieżowców całego rzy i odzieżowców. Domagamy się na czane są takie choroby, jak giez cy w charakterze telegrafisty, do Kairu, jako dar dla „ubogich
współzawodnicząc z mężczyznami tego miasta“. Gdyby ilością tą
tychmiastowego zwolnienia wszystkich bydlęcy, pasożyty owiec i koni.
bezpodstawnie oskarżonych i zanie
Chore zwierzęta leczy się częś zdobyła tytuł przodownika pracy. chciano istotnie obdzielić ubo
chania
przeciwko
nim
jakiegokolwiek
Konkurs m plakat
Podczas pełnienia służby, ob. gich mieszkańców stolicy Egiptu,
ciowo w państwowych lecznicach
postępowania sądowego“.
Depesze protestacyjne podpisał se dla zwierząt, lub na miejscu, we Peterska przyczyniła się do ura każdy z nich dostałby zaledwie
kretarz generalny zrzeszenia, wice dług wskazówek lekarza wetery towania załóg 6 statków zagrani pół naparstka.
rozstrzygnięty
przewodniczący CRZZ — Aleksander
cznych, narażonych na niebezpie
narii.
Burski.
ezeństwo w czasie sztormów, Bandyckie naloty
Warszawa. Rozstrzygnięty zo
wskazując im telegraficznie naj
stał konkurs na plakat I. Ogólno
bliższą drogę do portów macierzy na Nankin i Szanghaj
»tych.
polskiej Wystawy Plastyki, ogło
Nowy polski
Ob. Irena Peterska otrzymała z
PEKIN (PAP).
Jak donosi
szony przez Zw. Pol. Artystówzarządów portów Skandynaw, Agencja Wolnych Chin, w dniach
Plastyków na zlecenie min. Kul
■kich i duńskich wiele podzięko19 i 20 lutego samoloty kuondntury i Sztuki.
GDANSK. Prace przy budowie trzeciego z kolei rudowęglowca pol
ta .gowskie, produkcji amerykań
skiego S/S „Brygada Makowskiego“ są już na ukończeniu. Statek ten,
Dwóch pierwszych nagród nie
Ku czci Chopina
który obecnie znajduje śię w doku pływającym, gdzie przeprowadza ził
skiej dokonały bandyckiego ataku
przyznano. Trzy równorzędne na
ostateczne malowanie części podwodnej kadłuba oraz zakłada się śrubę
1
ster,
będzie
oddany
do
eksploatacji
w
najbliższym
czasie.
na Nankin. W rezultacie nalotu
grody otrzymali: Natalia Jarczew
Kieeerty
w
Kijowie
Maszyna główna oraz większość mechanizmów pomocniczych jest już
całkowicie zmontowana. Założono również pokrywy łukowe na pokła
w dniu 19 bm. zrujnowano 20 de
Dnia 22 lutego br. w Warszawie ska, Ignacy Witz i Jerzy Srokow
dach statku, wyłożono jasnym drzewem kabity i świetlice oraz urucho
Kijów. W zwiążku ze 140-le- mów mieszkalnych. 14 osób zoeta.
w Teatrze Polskim odbyła się ski — wszyscy z Warszawy.
miono centralne ogrzewanie, a w pomieszczeniach sanitarnych układa się
ciem urodzin Chopina urządzono
posadzki itp.
uroczysta akademia dla uczcze
Przyznano nadto wyróżnienia
w Kijowie w uczelniach muzycz ło zabitych, 41 ciężko rannych. W
Podszas budowy trzeciego polskiego rudowęglowca wykonano pewne,
nia 32 rocznicy powstania Ar
drobne
zmiany
w
konstrukcji,
które
zostały
wprowadzone
po
dokład

nych liczne akademie, poświęco czasie nalotu, 20 bm. poniosło
honorowe:
J.
Mieczkowskiemu
mii Radzieckiej. — Na zdjęciu:
nych obserwacjach i doświadczeniach na dwóch pierwszych rudowęne życiu i twórczości genialnego śmierć 5 osób, 10 zostało cłęłko
glowcach.
Wiceminister Obrony Narodo (Warszawa), W. Chmielewskiemu
kompozytora polskiego. Odbyły rannych.
Załoga stoczni gdańskiej dokłada wszelkich starań, ażeby ta nowa,
wej gen. Edward Ochab wy (Warszawa), M. Bujatowej (By
polska jednostka jak najszybciej została oddana do użytku naszej fle
się również liczne koncerty muzy
głasza referat.
cie handlowej.
33 bm. bombowce knomłntwL.
stra) i A. Więckowskiemu (Kraki chopinowskiej z udziałem czo
Foto AR
gowsHe zaatakowały gseaglM
łowych pianistów ukraińskich.
kówj.
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wydajności

kopalni

rudy

Przeczulenie
Gliwice (Bl). czy gazeta winna
zastępować książkę adresową — oto
jest pytanie, na które nieco trudno
znaleźć odpowiedź w dwóch słowach,
lecz spróbujmy omówić tę sprawę na
przykładzie. Przypuśćmy, że w mie
ście istnieje instytucja, posiadająca
młodzieżowy balej, który powstał dzię
ki zapałowi i kolektywnej pracy wie
lu osób 1 w ciągu rocznego okresu
pracy zdobył szereg wyróżnień. Rzecz
jasna, że praca, pilność 1 gorliwość,
cechująca ten zespól zasłużyła na Wy
różnienie. Nić więc dziwnego, że stała
się ona tematem reportażu,, który
wraz ze zdjęciem ukazał się w wyda
niu „Wieczór" naszego pisma.
i tu należy doszukiwać się począt
ków „tragedii", Jest chyba zupełnie
zrozumiały fakt, że w skromnych ra
mach artykułu nie można omówić
wkładu pracy = z detalicznym wy
szczególnieniem imion i nazwisk
wszystkich osób, które przyczyniły się
do powodzenia zespołu, Wydaje się
więc grubą przesadą, by jedynie za
pominięcie (z powyżej podanych przy
czyn) kilkunastu — jeżeli nie kilku
dziesięciu — nazwisk zwoływać od ra
zu specjalne zebranie, czyniąc na nim
nieuzasadnione Wyrzuty osobom wy
mienionym w reportażu. Nazwalibyś
my to — przez delikatność — tylko
przesadą I

nie

chcą

Bytom, w lutym
Wezwanie rębacza kopalni Pol
ska Wiktora Markiewki szybko
dotarło do wiadomości górników
kopalni rudy Nowy Orzeł-Biały
w Bytomiu. Współzawodnictwo
długofalowe znalazło z miejsca
wielu entuzjastów. Są to w prze
ważającej części najlepsi do
tychczasowi przodownicy pracy.
Do współzawodnictwa długoter
minowego przystąpiło z miejsca
84 przodowników pracy.
LISTA PRZODUJĄCYCH
Następujące brygady zespołowe
zobowiązały się do wykonania
ponad 150 proc, przewidzianej
normy: brygada Bronisława Resz.
kl,
Wojciecha Rychłowskiego,
Hugona Kawalca, Józefa Ogrod
nika, Konrada Pawlika. Pawła
Waieekl, Pawła Lisa, Jana Miski,
Leona Kowolika i Edwarda Reicherta. Aby stwierdzić jäk bry-

być

gorsi

od

„węglarzy

PASSTWOWT TEATR SLĄSKI
Sobota, 25 bm., Katowice — Duża
Scena, godz. 18 — „ROMANS Z WO
DEWILU" (wolne). Lubliniec, godz.
18 „MIESZCZANIE" (zakupione).
Niedziela, 26 bm., Katowice — Du
ża Scena, godz. 15 i 19 — „ROMANS
Z WODEWILU" (wolne). Gliwice,
godz. 15 i 19 „MIESZCZANIE" (zaku
pione).
TEATR WIELKI
Sobota, 25 bm., godz. 15 — MOS
KIEWSKI CHARAKTER (zamknięte).
Godz. 13 — MOSKIEWSKI CHARAK
TER.
Niedziela, 26 bm., godz. 19 — PUSZ
KIN.
TEATR MŁODEGO WIDZA
Sobota, 25 bm., godz. 12,30 — WILK
I KOŹLĘTA — przedstawienie zam
knięte).

Reszkę. Z zatroskaną miną pyta
się jakby mógł zarejestrować ro
wer uzyskany przed 4 dniami ja
ko nagrodę za osiągnięte wyniki
najskuteczniej dopinguje
produkcyjne.
— Bo wiecie co? Ledwo zaje
we współzawodnictwie długofalowym
chałem przed dom a już zjawił
się milicjant ciekawy, skąd pro
wadzę rower. Odpowiedzią: na
groda za współzawodnictwo pra
gady te pracowały dotychczas zakreélonych planów produkcyj cy, zdołałem go udobruchać. Ale
wystarczy przeglądnąć Wyniki u nych. W cechowni zastajemy gru rower trzeba przecież zarejestro
OD DNIA 24 LUTEGO 1950 R.
zyskane przeciętnie W IV kwar pę górników ponad 50 osób, pil wać a nie mam dowodu kupna!
Katowice: Casino — Aleksander
tale 1949 r. Najlepszy był Ryćłi- nie studiujących wyniki uzyska Poradziliśmy zakłopotanemu, że Puszkin.
Rlałto — Burza nad Azją.
łowskl Wojciech — 226 proc., na ne w IV kwartale. Wśród nich poświadczenie Rady Zakładowej Zorza — Konstanty Zasłonow. Świa
stępnie Reszka Bronisław 197 spotykamy jednego z najlepszych wystarczy do zarejestrowania ro towid — Wilcze doły. Union — Bellte
tańczy. Apollo — Świat się śmieje.
proc., Ogrodnik Józef 184 proc., przodowników pracy Bronisława weru w Zarządzie Miejskim.
Chorzów: Apollo — Rajnis. Co
Rucz Herman 183 proc., Garcorz
losseum — Powrót do domu. Delta —
TABLICA
WYNIKÓW
Pan Nowak. Polonia — Wiosna. Ślą
Bronisław 183 proc., Kawalec Hu
skie — Zelazny dziadek.
gon — 183 proc., Maska Jan —
Zapewne na niewielu kopal przy tablicy wyników. Przewod Mysłowice: Adria — Lekkomyślna
178 proc., Kasperek Teodor — niach, mają górnicy taki przegląd niczący Rady Zakładowej ob. siostra. Piast — Słońce wschodzi.
175 proc. 1 Pawlik Konrad — 165 wyników, jak na kopani Nowy Szulc dopiero wyjechał z dołu.
Pszczyna: Pszczyna — Tragiczny
pościg.
proc, oraz wielu innych przodow Orzeł Biały. Duża tablica podzie
Racibórti Bałtyk — Czarci Żleb.
— Współzawodnictwo
pracy
ników pracy przekraczających 150 lona na 4 pola (oddziały) wskazu
Rybnik: Apollo — Pustelnia Pańwtedy
da
dobre
rezultaty,
kiedy
próc. normy.
ateńska (seria H).
je wyraźnie i przejrzyście wy
Siemianowice: Piast — Rajnis. Tę
Nie wiele gorzej spisują słę kony poszczególnych przodowni zagadnieniem tym zainteresuje
cza — Awantura na wsi.
my
całą
załogę
i
dlatego
praca
młodzieżowi przodownicy pracy. ków pracy. Wieczorem tablica
Szopienice: Polonia — Pocałunek na
Kontrolerzy „BiprshutiT
Najlepsze Wyniki osiągnął Ociep oświetlona od wewnątrz robi im wszystkich zdąża w tym kierun stadionie ,
ku.
Wyniki
są
niezłe
a
spodzie

Sosnowiec: Momus — Milcząca ba
ka Walter 226 proc., następnie ponujące wrażenie. Obok ną in
Wróbel Brunon 188 proc., tapu nej tablicy wywiesza się spisy wamy się jeszcze lepszych. Gór rykada. Rtaxy — Dubrowski. Zagłę
bie
— Nieodrodna córka.
cha Stefan 182 proc., Mizerok wszystkich przodowników pracy nicy kopalni rudy nie mogą być
Będzin: Apollo — GuramiSZWliL
podejmują apel
Gerard 157 proc, i Jureczek Je Z oznaczeniem wykonania normy gorsi od „węglarzy“ — przekonu Nowości — Spiewak nieznany.
Dąbrowa Górnicza: Ars — Pustelni«
rzy 154 proc. Wykony w współ i uzyskanym zarobkiem. Nie dzi je nas ob. Szulc.
Parmeńska (seria I). Bajka — Pu
zawodnictwie długofalowym — wimy się przeto, że ledwie mo
Patrząc na dotychczasowe re stelnia Parmeńska (seria II).
przedstawiają się również nad żna dostać się do tabliicy. Ob. zultaty górników kopalni Nowy
Bobrek: Capítol — Dzieci z jedne
podwórka.
KATOWICE, wezwanie Wildera psraty elektryczni oszczędza C6 spodziewanie dobrze. Na razie Małkowski objaśnia, że przychodzi Orzeł Biały możemy być pewni, goBytom:
Bajka — Aktorka. Bałtyk
Markiewki do podejmowania długo najmniej 40 procent czasu w sto prowadzi brygada Brunona Resz do cechowni popołudniowa zmia że zadania swoje wykonają z ho — Dubrowski.
Świt — Konik garbu
falowych zobowiązań produkcyj sunku do kolegów grzebiących w ki. 280 proc., następnie Ryehłow- na i dlatego panuje taki natłok norem.. (ert)
sek. Gloria — Szeroka droga — Odnych odbiło się żywym echem rów katalogach 1 normach, które ja skiego 298 proc, i Ogrodnika 188
PGUwlc'e: Apollo — Bokserzy. Baj
nież wśród konstruktorów Biura mam w pamięci. Poża tym trud proc, normy.
ka —* Miasto westchnień. Casino —
Projektowania Urządzeń Przemysłu niejsze projekty obmyślam sobie w
Pytamy, dlaczego ' na kopalni
Noc grudniowa. Grażyna — Spotka«
Praca
dla
inwalidów
Hutniczego w Zabrzu. Pracownicy domu tak, że do rysownicy przy Nowy Orzeł Biały uzyskują gór
nie nad Łabą.
działów konstrukcyjnych ogólno chodzę już z gotowym materiałem. nicy tak piękne Wyniki? Odpo
Kędzierzyn: Świt — Zagubione dni.
technicznych i administracyjnych No i staram się jak najrzadziej od
Kluczbork: Bajka — Zielone lata.
mocno dyskutują i różne wysuwają dalać od deski (rysownicy) wyko wiedź można znaleźć na każdym
Lubliniec: Kometa — Nlebezpiekroku, jedli znajdziemy się na te
czeństwo śmierci.
projekty współzawodnictwa długo rzystując każdą minutą.
dtaje szanse życiowe
Tarnowskie Góry: Swlatowld —
falowego.
Niewątpliwie odkryta „tajemni renie kopalni. Cała załoga żyje za
Śpiewak nieznany.
współzawodnictwa
Jako jeden z pierwszych zainicjo ca" szybszego projektowania w dzia gadnieniem
____
KATOWICE. Z dniem 1 marca I sięczny kurs kreśleń technicznych
Zabrze:______
Marzenie —czarci Żleb.
wał współzawodnictwo długofalowe le elektrycznym posłuży jako wzór pracy, czego najlepszym dowo 1950 r. zostanie uruchomiony w Po- I stopnia w zakresie budowlanym Roma
— Arinka. Słońce — Pocałunek
wśród pracowników, starszy kon mniej uświadomionym pracowni dem może być fakt, że 90 proc, znaniu z polecenia Ministerstwa ' i maszynowym dla ciężko poszkodo na stadionie.
struktor działu elektrycznego Ka kom, wykazującym szczere chęci załogi stanęło do Współzawodnic Pracy i Opieki Społecznej Dep. ' wanych inwalidów.
Od 20 do 26 bm.
wecki. Na zebraniu partyjnym pod podniesienia wydajności.
twa dla najlepszego wykonania Spraw In wal. i Pom. Społ. 4-mieWAŁBRZYCH — Polonia — Dubrow
Na kurs ten mogą być przyjęci
jął wezwanie Markiewki zobowią
tak inwalidzi wojenni jak i pracy did. Apollo — 600 cem. Oaza — Kon
zując się stale do końca roku wy
frontacja.
oraz cywilny, o Ile:
JELENIA GORA — Lot
Raj ni».
konywać 180 proc, normy. Zobowią
OBRAZ
WADLIWEJ
GOSPODARKI
1) są jednoręczni wzgl. bez obu Marysieńka
— Czarci żleb. Tatry —
zanie jest poważne, gdyż Kawecki
przedramion lub mają poważnie Młoda gwardia (I seria).
opracowuje
wyłącznie
projekty
uszkodzone ręce; 2) .posiadają eon aj
KŁODZKO — Warszawa — Młode
wstępne i obliczenia wielkich urzą
mniej 7 klas szkoły powszechnej; gwardia (n seria).
dzeń elektrycznych, które mniej lub
3) ukończyli 17 lat a nie przekro
więcej są skomplikowane. Wobec
czyli 35 roku życia; 4) mieszkają,
przedstawili biegli
KATOWICE łjS). W piątym dniu
tego zainteresowała nas tajemnica
wź^l. mają możliwości zamieszka
sposobu przyspieszenia wykonania pr'cesu przeciwko łapownikom ze
nia w większych ośrodkach miej
skis du żelaza ..Ceritrostali“, przed
w procesie „CentrostaW
projektów.
skich; 5) nie korzystali dotąd ze
SOBOTA, 25 LUTEGO 1950 r.
— Metoda pracy jest bardzo pro Sądem Apelacyjnym w Katowicach
szkolenia na koszt Skarbu Państwa;
Program I — fala 1839,2 m.
sta — mówi Kawecki pochylony odpowiadali świadkowie odwodowi wy nic specjalnego, poza opinią swą ciowej wszystkich blach, jakie są 6) znają zagadnienie obróbki metali
12.30.
Audycja dla wsi. 12.55 „Na swoj
nad kończącym się projektem. Zna w liczbie 9, Świadkowie ci powiła* o poszczególnych oskarżonych.
(odnośnie inwalidów pragnących ską nutę“. 16.20 „Laureaci nagród Sta
notowane
w
tych
kartotekach
.
PO
jąc przede wszystkim przepisy i ä- ni przez obronę nie wnieśli do spra
szkolić
się
w
zakresie
kreśleń
ma

Po wyczerpaniu listy świadków, stronie przychodu 1 rozchodu. Ma
linowskich w muzyce“. 17.00 Nowe
sąd przystąpił do opinii biegłych. to na celu wyjaśnienie faktu, czy szynowych); 7) wykazują zamiłowa książki — felieton. 17.15 Muzyka lu
dowa. 17.40 Od ilości ku jakości — po
Alfred Rzeźniczak, dyrektor obro Romahek sprzedawał blachę poza nie do zawodu kreślarskiego.
17.50 Muzyka rozrywkowi
Nowe
kadry
tów w „Ćentrośtali" był powołany kontyngentem odbiorcom prywat'
W czasie trwania kursu inwalidzi gadanka.
18.20 „Głos mają kobiety“. 18.40 Mu
korzystają z internatów oraz całko zyka. 19.00 Koncert. 20.30 Muzyka.
jako rzeczoznawca w dziedzinie nym.
z międzynarodowych
sprzedaży bednarki, ograniczeń 1
Jako drugi biegły, zeznawał ob. witego utrzymania i nauki na koszt 20,40 Reportaż
narciarskich. 21.00 Historia
norm. Biegły stwierdził, że bednar Zaremba, a następnie biegły powo Skarbu Państwa. W razie stwierdza zawodów
dla aptek społecznych
muzyki
powszechnej.
Aud. o
ka zimno walcowana nie była do łany przez prokuraturę — ob. Jura. nej potrzeby, otrzymają uczestnicy książce Józefa Ignacego 22.00
Kraszewskie
puszczona do sprzedaży poza kon Obaj biegli w odpowiedzi na szereg kursu protezy z odpowiednimi koń go. 22.30 Na dobranoc. 23.10 Enrico
tyngentem od 1. V. 1946 r. Zakaz pytań prokuratora 1 obrony zdali cówkami, ułatwiającymi im pracę. Caruso — Mistrz Bel-canta. 24.00 Ko
ag sifs*
Zainteresowani inwalidzi pragną niec audycji.
ten jednak po kilku miesiącach zo obraz wadliwej gospodarki w nie
Warszawa, znaczny rozwój lecżoleNiezależnie od studiów uniwersy stał częściowo uchylony w ten spo których składach żelaza. Na tym cy wziąć udział na kursie i praco
twa w planie 8-létnim postawił przed teckich — głównego źródła dopływu sób, że w razie małego zapotrzebo rozprawę przerwano do dnia dzi wać w zawodzie kreślarskim, winni
Artystyczny wieczór
MlIti*t6rStw'Lfn Zdrowia Zadanie za fachowców, objęto szkoleniem pra wania przez sektor ¡państwowy, mo siejszego. Po przemówieniach stron, złożyć odpowiednie podania, uwzglę
dniające dane personalne, adres,
pewnienia dostatecznych kadr fa cowników, zatrudnionych dotychczas żna było ją sprzedawać przedsię zapadnie wyrok.
wiek, wykształcenie, pochodzenie
chowców w dziedzinie Służby zdro w aptekach jako siły pomocnicze. biorcom prywatnym. Miało to na
humera i piosenki
socjalne, stan majątkowy oraz do
wia. Jednym z odcinków, na którym Specjalne 6-mieśięczne kursy, uru celu w pierwszym rzędzie rozłado
BYTOM
(żew).
Dnia
18
bm.
został
chomione w Warszawie, Poznaniu, wanie remanentów poniemieckich.
kładny opia inwalidztwa z zazna
odczuwa się szczególny brak wykwa Łodzi
zakończony
kurs
dokształcający
dla
Krakowie objęły szkoleniem Stwierdzono bowiem, że dość' obfi
KATOWICE. W sali Filhar
lifikowanych pracowników — jest ok. 230i słuchaczy,
ekspedientów Spółdzielni Spożywców czeniem, czy inwalida otrzymał już
w przeważającej
farmacja. MÍn. Zdrowia przy udziale części pochodzenia robotniczego i te zapasy bednarki, zwłaszcza w w Bytomiu. Wszyscy uczestnicy w protezę, od kogo i jakiego rodzaju.
monii Sl. w Katowicach wystą
W
podaniu
winno
być
również
pod

składach
krakowskich,
uległy
znisz

Zw. za w. Prac. Służby Zdrowia i chłopskiego.
liczbie 31 zdali egzamin końcowy z
pościnaie tylko jeden ras
czeniu i trzeba było je „upłynnić" wynikiem pomyślnym a l z nich legi kreślone czy ubiegający się o przy- i pią
Nacz. Izby Aptekarskiej podjęło wy
w dniu 26 bm. o godz. 19.30
jęcie
na
kura
jest
inwalidą
wojeni
w
celu
uniknięcia
poważnych
strat.
Uczestnicy
kursów,
po
odbyciu
tymujących się bardzo dobrymi po
siłki w celu przygotowania dla roz
Józef Prutkowski — felietoni
W czasie przesłuchiwania biegłe stępami mianowano kierownikami nym, pracy, czy cywilnym oraz czy i sta, poeta i satyryk, Mieczy
wijającej się sieci aptek społecznych ćwiczeń praktycznych oraz po zda
i
skąd
pobiera
zaopatrzenie
jak
sklepów
spożywczych.
go,
Sąd
na
wniosek
obrony
polecił
— Wykwalifikowanych sił farmaceu niu egzaminów, otrzymają dyplomy
Ob. Starykówna w imieniu absol również czy posiada możliwość za- I sław Fogg — najpopularniej
magazynierowi składu żelaza w So
tycznych, które odznaczać się będą
po ukończeniu kursu w ' szy piosenkarz Polski, Juliusz
nowym socjalistycznym stosunkiem pomocników aptekarskich, czyniące z snowcu, Piotrowskiemu, przesłuchi wentów wyraziła podziękowanie i mieszkania
do sprawy, jak najsprawniej obsługu nich pełnoprawnych pracowników ap wanemu jako świadek, dostrczeania wdzięczność za opiekę jaką otacza większym ośrodku miejskim i w któ i Nemo — mistrz złudzeń, Ja
rym. Do podania należy dołączyć
nusz Białoskórski — kompozy
na dzień dzisiejszy kartoteki iloś- pracowników Zarząd Spółdzielni.
tecznych.
jąc klientelę aptek społecznych.
również życiorys.
tor muzyki lekkiej. Organiza*
Inwalidzi zamieszkali na terenie
ja „ARTOS".
miasta Katowic, ubiegający się o
dla domów terenowych. będzie | demi w rolnictwie i hodowli,
Bilety wcześnie do nabycia
przyjęcie
na
kurs
winni
podania
Szeroka
działalność
artystyczna
spełniał rolę sztabu i bazy dla dzia°
“
* "*
w
kasie Filharmonii, ul. So
swe
złożyć
w
Zarządzie
Miejskim,
wyrazi
się
m.
in.
w
opiece
nad
łalności tych domów.
kolska 2 od piątku w godz. od
Dom Kultury — to nie budynek — twórczością amatorską oraz w orga Wydział Opieki Społecznej w Ka
13 — 15 i od 16 — 19.
sale, estrady, urządzenia wewnę nizowaniu stałych imprez artystycz towicach, ul. Wita Stwosza nr 17,
pokój 326.
trzne 1 t, p. To przede wszystkim nych.
ludzie, tworzący kolektyw zespo Działalność sportowe będzie sta
łów artystycznych oraz masa użyt nowiła jeden z ważnych działów
kowników Domu. Dom Kultury — programu Domu Kultury.
Pomsta# Dom*/ Kultury
to nie tablica nad wejściem i sta Wreszcie będzie on także czynni N a naradzie padłg deklaracje
tystyka zorganizowanych imprez kiem, organizującym na danym te
renie akcje rozrywkowe-wypoczyn
Ambitne zobowiązania
Do jsali obliczonej na około dwa omego, e wygodnego dla klasy po- artystycznych oraz frekwencji wi kowe.
siadającej
l,-_„ .podziału
. __
_____
kultury na dzów. To przede wszystkim socjali Takie są — dyskutowane obecnie
tysiące osób wtłoczyło się trzy ty* ___
treść narodowej kultury,
«łące, a setki tych, którzy nie mogli wiejską, '„ludową“ I miejską-bur- styczna
tamowe wytyczne organizacji
eię już pomieścić wewnątrz, oto żuazyjną. Były to instytucje mniej upowszechnianej rozmaitymi for —
mami, to systematyczna, planów® 1 zakresu działania Domów Kultury.
kolejarzy tarnogórekiogo węzła
czyły budynek dookoła. Cóż,, się lub więcej zamknięte, o słabej działalność
wychowawcza i kształ Jest to. program maksymalny, który
stało? Co tak nieodparcie przycią działalności, w praktyce ogranicza
1
ulegnie
niewątpliwie
różnym
prze

cąca.
gało tych ludzi w jedno miejsce? jącej się często do zabaw, nic z kul
Czołowy przodownik 1 racjona
TARNOWSKIE GORY, (ms) Ma
Tak pojęty charakter Domu Kul kształceniom w zależności od po
Dom Kultury. Tysiące ludzi przy turą nie mających wspólnego.
1 wymagań życia.
szynista kolejowy z węzła tarno- lizator pracy ob. Glinka w im*
Czym jest Dom Kultury w na tury wyznacza szeroki program jego trzeb
było na otwarcie pierwszego w Pol
Domy
Kultury
na
szczeblu
gmin

działania. Będzie ono wielokierun
górskiego ob. Forreiter po zapoz niu drużyny kowalskiej zadek*
ecę Domu Kultury w miejscowości szym pojęciu?
1 powiatowym powinny być naniu
Jest to Instytucja społeczno-pań- kowe. Wykonując opiekę, służąc nym
się ze zobowiązaniem czo rował, że cały jego zespół W dhNowy Dwór na Żuławach.
instytucjami
centralizującymi
liczne
radą
i
czynną
pomocą
wszystkim
DOm Kultury — to pojęć'e nowe. stwowa, która poprzez planowe świetlicom na terenie swego zai poczynania we wszystkich dziedzi łowego przodownika pracy w gór gu I półrocza 1950 r. wypracuje
Jest to instytucja, którą stworzyła i systematyczne oddziaływanie na sięgu, Dom Kultury będzie organi nach życia kulturalnego. Centrali nictwie Wiktora Markiewki do 130% normy i w ten sposób pray
Polaka Ludowa, choć potrzeba ta środowisko, służy wychowaniu i re
działalność polityczno-propa zacja tak® przyczyni się do uspraw szedł do wniosku, że w pracy na czyni się do podniesienia wydaj
kiej instytucji istniała już od bar edukacji mes pracujących w duchu zował
jego odcinku zobowiązanie długo ności pracy. -Drużyna wylewacejr
gandową.
zwłaszcza w okresie kam nienia działalności kulturalnej.
socjalizmu.
dzo dawna.
Podjęliśmy dzieło o wielkim zna falowe może przynieść ogromne panewek w Parowozowni Głów
panii
gospodarczych
l
politycznych,
Dom
Kultury
największą
rolę
ma
Według obliczeń czynników, kie
prelegentów, prowadził czeniu. Wznosząc Domy Kultury, korzyści gospodarcze. Ob. Forrei- nej I kl. w Tarnowskich Górach
rujących życiem kulturalnym, aże do spełnienia na wsi. gdzie stanie kształcił
walkę z zabobonem, zacofaniem usuwamy poważny brak w organi tera widzieliśmy na naradzie, z inicjatywy swego przodownika
by zaspokoić istniejące potrzeby się on ośrodkiem organizującym społecznym
Będzie zacji życia milionowych mas w Pol
Waleriana Paligi zobowiązała się
w tym względzie, musimy stworzyć całokształt życia kulturalnego, a organizował ii politycznym.
łączność sce. Ze jest to droga słuszna i pro która odbyła się dnia 17 lutego do
w kraju — 12.000 Domów Kultury. także ośrodkiem twórczej inicjaty miasta ze wsią utrzymywał
uzyskania większych oszczęd
wadząca do celu, dowodzą tego br. w świetlicy ZZK w Tarnow
i
wymianę
wartości
wy
w
innych
dziedzinach
życia,
W roku bieżącym powinno ich po
osiągnięcia Związku Radzieckiego, skich Górach z udziałem delega ności przez wylewanie panewek
kulturalnych.
ponieważ
skupiać
będzie
element
wstać około 200.
oświatowa — to drugi gdzie tysiące Domów Kultury speł tów całego węzła kolejowego, w taki sposób, aby stosunek wiór
Przedwojenne „domy ludowe“ — najbardziej aktywny i obywatelsko torDziałalność
pracy Domu Kultury. Równo niają już rolę bardzo doniosłą w kiedy zapodał, że na swoim paro do zalewanego metalu przy nor
wyrobiony. Ne terenie miejskim
służbie społeczeństw® w kształcę - wozie przejedz!« 100.000 kilome- mie 20 procent zmniejszyć poni
legle trwać będzie działa!
Dom Kultury
sta i wydwwywatau M«W ebyżej 16 procent
Stała kontrola osiągnięć
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Człowiek

Dziennik Znthodnl

pracy

otoczony

opiekq Czy wiecie, że
... pierwszym na świecte
był syn chłopa, mechanik-si
Iwan Gołubiew. 20 Mßca 1682 r.
konał on pierwszego w historii
koéai lotu mad placem musztry
Krasnym Siole (pod Peters
na samolocie konstrukcji oficera
rynarki rosyjskiej Aleksandra
żaj Siki ego. Samolot ten został 8
strut)wany pod kierownictwem w
laizcy w Fabryce Bałtyckiej.
... wybitny medyk rosyjski,
giusz Botkin, był twórcą fiztjokx_
nego kierunku w medycynie. Kier»*
nek ten w niedługim okresie cza86
zatriumfował nad kierunkiem anato-

Katowice. Przewodniczący Zw.
dzieckiej. Dość stwierdzić, że w
Co widział w Związku Radzieckim
Zaw. Górników poseł Marian
pracach kulturalno-oświatowych
Czerwiński, po powrocie z ZSRR
bierze czynny udział z ramienia
udzielił przedstawicielowi PAP
związków zawodowych 5 milio
przewodniczący Zw. Zaw. Górników
poseł Czerwiński
wywiadu:
nów aktywistów, z których ogro
„Pobyt w ZSRR — stwierdza
mna większość traktuje swe zaję
pos. Czerwiński — był dla nas
cia wyłącznie, jako pracę społecz
wielkim dobrodziejstwem. Mogli
Interesowałem się specjalnie nik radziecki czuje się bowiem dziedzinie techniki, ochrony i bez ną.
śmy poznać ogrom cennych do życiem i pracą górników radziec współgospodarzem swego zakła pieczeństwa. Stoją one na bardzo
Wiele cennych nauk i doświad
świadczeń 32-letniej pracy ra kich. Zwiedziłem dokładnie je du pracy i socjalistyczna dyscypli wysokim poziomie naukowym.
czeń — stwierdza kończąc rozmo
dzieckiego ruchu zawodowego i dną z kopalń w Basenie Tulskim, na pracy jest w nim głęboko za
wę pos. Czerwiński — uzyskali B’crtlkin dlotomał wielu doniosłych o*
AKTYWIŚCI RUCHU
dostrzec jak wielką troską otacza którą bohaterscy robotnicy ra korzeniona.
śmy w długich i wyczerpujących kryć. Taik na przykład w 1883 r. pier
udowodnił, że żółtaczka, któsą
ZAWODOWEGO
ny jest robotnik radziecki, zaró dzieccy wybudowali w czasie woj
Osiągnięcia na polu bezpieczeń
rozmowach ze związkowcami ra wszy
Wirohow nazywał „mechaniczną",
wno jeśli chodzi o jego pracę za by narodowej, gdy walki fronto stwa i higieny pracy są wprost
Ruch zawodowy, który szeroko dzieckimi oraz na podstawie wła jest tónotrobą zakaźną.
wodową jak też o jego życie kul we toczyły się w odległości kilku olbrzymie. Świadczy o tym cho rozgałęzionymi ogniwami otacza snej obserwacji życia ludzi ra
... pierwsza m świeci* wyższa satoturalne i osobiste.
dziesięciu kilometrów.
ciażby fakt, że związki zawodowe opieką każdego robotnika, szkoli dzieckich. Pobyt nass w ZSRR ła lekarska dla kobiet stworzona zo
w Rosji. Były to Pe
posiadają 5 naukowo-badawczych robotników oraz udostępnia im dał nam asumpt do energicznej stała w Tł 1872
MECHANIZACJA PRACY
Żeńskie Kursy Lekarskie,
instytutów i 12 laboratoriów, któ w jak najszerszym zasięgu wiel walki o usprawnienie naszej pra. tersburskie
otwarte przy udziale S. Botkina.
W trosce o jak największe u- w 99,7 proc, przy pomocy maszyn re prowadzą doświadczenia w kie bogactwa kultury i sztuki ra cy związkowej.“
... w noten 1/700 — czyH przed dwu
sprawnienie i ułatwienie górni załadunek węgla na wagony zme
i pół wiekami — Piotr I wydał de
kom ich ciężkiej pracy, Związek chanizowańy jest w 84 proc, przy
kret o wprowadzeniu nowego kalen
darza. Nowy kalendarz wprowadzone
Radziecki postawił na niezwykle pomocy urządzeń mechanicznych.
w Rosji prawie o S0 lat wcześniej,
Milionowe
dochody
wysokim poziomie mechanizację
Urządzenia wentylacyjne w ko
niż w AingUii. Do czasów Piotra I
pracy w kopalniach.
palni są tak doskonałe, że pod
lata liczono od „stworzenia świata*i1*,
zaś tiowy rok rozpoczynał się 1 wrzeWe wspomnianej kopalni np. ziemią panuje świeże, dobre po
urobek węgla wykonywany jest wietrze. Dojście do przodków jest
... Piotr I byt utalentowanym kon
świetnie przygotowane i dostanie
struktorem. Zajmując się x zapałem
Kołchozów Azerbejdżanu
się
do
miejsca
pracy
nie
powodu
prasą tokarską, stwonzył wspaniałą
Kgcik szachowy 6)
kolekcję tokarek, ma których możne
je zmęczenia robotników. Przod
było
wykonywać precyzyjne roboty.
Wybitny mechanik rosyjski, Andrzej
Das zaznajomienia säq z raajczęóelej ki węglowe oświetlone są jasno,
W roku 1949 rolnictwo Azerbej lio na dalszy rozwój gospodarki
Kołchoźnicy azerbejdżańscy koń Nartow, pisał do Piotra I z Londynu
«potykanymi naziwami podaj emy w co w poważnym stopniu ułatwia
dalszym ciągu najważniejsze z nich. pracę. Imponująca jest niezwykła dżanu przekroczyło przedwojen uspołecznionej, zasadniczego źró czą obecnie przygotowania do w r. 1719: „nie znalazłem tu tokarzy,
mogliby prześcignąć majstrów
Roszada. Jest t<o podwójny ruch, czystość i rzucająca się w oczy ne cyfry zbiorów bawełny, tyto dła dobrobytu kołchoźników. Roz
robót w polu, zakła którzy
rosyjskich, a Co się tyczy maszyn.
wykonany królem 1 wieża jednocześ na każdym kroku wielka dbałość niu, winogron, zboża i innych budowuje śię elektrownie, buduje wiosennych
dając
w
ten
sposób
podwaliny
nie. Roszadę węlno wykonać tylko
maź w przebiegu partii i to tylko wte i oszczędność w gospodarowaniu produktów rolnych; podkreślić Dom Kultury, mechanizuje far pod jeszcze wyższe, niż w r. 1949
dy, gdy nie wykonano jeszOże królem wszelkiego rodzaju materiałami. przy tym należy, iż osiągnięto my hodowlane. Nabyto też kilka zbiory. Rok 1950 będzie niewąt Waszą Cesarską Mość, nie potrafią
i wieżą żadnych posunięć, a między Wspaniałe kombajny i mechanicz wyjątkowo wysokie zbiory baweł samochodów ciężarowych i prze pliwie rokiem dalszego rozwoju ich tu zrobić...“ ...Sam Nartow skon
nimi nie ma innej bierki. Stawia się
struował cały szereg tokarek rótnekróla .0 dwa poła dalej w lewo lub w ne ładowarki umożliwiają górni ny, uprawy stanowiącej najważ znaczono znaczne sumy na zakup rolnictwa Azerbejdżanu.
go typu.
prawo w kierunku wieży w zależ kowi osiąganie wysokiej wydajno niejszą poizycję w gospodarce książek dla biblioteki kołchozo
ności od tego, czy chcemy wykonać śći pracy beż nadmiernego wysil rolnej tej republiki. Wiele koł wej oraz instrumentów muzycz
krótką lub długą roszadę, a Wieżę sta
chozów uzyskało przeciętnie po nych dla klubu.
wiemy na pole tuż obok króla.. Np. ku fizycznego.
Narastanie kryzysu
40—50 cetn. bawełny z hektara,
roszada krótka O—O.
7 milionów rubli przeznaczono
ROBOTNIK I PLAN
Kai (es) — gi rge)
na
działkach
doświadczalnych
zaś
do
podziału
między
kołchoźników,
W długich rozmowach z górni
Whl (h8) — fi (fS)
kami — mówi dalej pos. Czerwiń — od 60 do 90 cetnarów z hek w zależności od ilości i jakości
Roszada druga O —O — 0.
Kel (e8) — cl (C8)
pracy, włożonej przez nich w go
ski — stwierdziłem jak dobrze tara.
wal (aB) — dl (d8)
spodarkę uspołecznioną, tan. we
robotnik
radziecki
zna
plan
pro

stwierdza sprawozdanie sekretariatu ONZ
Kołchoźnicy
Azerbejdżanu
pod

Roszady mię wohilp wykonać: 1) je
śli król lub wieża wykonały już po dukcyjny i jak bardzo mu na wy sumowują obecnie swoje dochody dług ich dniówek obrachunko „Prawda“ zamieszcza koresponden na — 3,2-krotnle, w Holandii — pół»
sunięta, 2) jeżeli król jest w szachu, konaniu tego planu zależy. Robot za rok ubiegły. Dotychczasowe wych. Rodzina Usejnowych ocję z Nowego Jorku, omawiającą torakrotnle, w Finlandii — 4,»-krot
S) jeżeli przez roszadę król Stałby
przybliżone dane świadczą o znacz trzymała 21 tys. rubli, a ponadto sprawozdanie Sekretariatu ONŻ o nie. Sprawozdanie sygnalizuje dalszy
w szachu, 4) jeżeli w czasie roszady
3
tony
zboża,
około
6,5
tys.
litrów
król przeszedłby przez pole, które Wyrzutnie V 2 nym wzroście dochodów. Tak np.
stanie gospodarki światowej w r. 1949. wzrost kosztów utrzymania, co za
jest atakowane przez bierkę przeciw
kołchoźnicy rejonu kazachskiego wina dużo warzyw mięsa, masła, pomimo schematycznego charakteru znaczyło się szczególnie po przeprfrnitea.
sera
i
innych
produktów.
Za

sprawozdania 1 przeświecającej zeń wadzeniu dewaluacji.
uzyskali za bawełnę o 12 milio-.
Wymiana. To bicie własna bierka
W porównaniu z drugą połową
nów rubli więcej, niż w r. 1948. trudniona w winnicach cztero jawnej tendencji do podretuszowania
cudzej bierki tej samej wartości, a wydobyte z dna morskiego
katastrofalnego
stanu
gospodarki 1948 r. wskaźnik produkcji przemy*
ta z kolej zostanie bita przez przeciw
Podobnie rzecz się ma w innych osobowa rodzina Mamedowych świata kapitalistycznego,
sprawozdaw
otrzymała gotówką 35 tys. rubli,
mika. Należy unikać niepotrzebnych
słowej w USA spadł w trzecim kwar
PARYŻ, Pod osłoną setek poli rejonach republiki.
wymian, a tylko Wtedy dążyć do wy
a ponadto uzyska jeszcze około cy zmuszeni byli jednak przytoczyć tale 1949 r. z 70 na 149. Dochód na
fakty,
świadczące
o
dalszym
zaostrze

miany. gdy przez to polepszymy so cjantów i specjalnych oddziałów
rodowy zmniejszył się o 2 miliardy
Na jakie cele przeznaczają koł 60 tys. rubli ze sprzedaży wina,
bie własna pozycję, albo osłabimy wojskowych okręt ratowniczy, wy
niu się kryzysu kapitalizmu.
dolarów. Wartość eksportu z USA
słany do portu nicejskiego przez chozy uzyskane w r. 1949 docho które przypadło jej za dniówki.
atak przeciwnika.
Tak więc zmuszeni są przyznać, że spadła o 852,5 miliona dolarów, a im
rząd
francuski,
wyłowił
dziś
rano
dy?
Weźmy
dla
przykładu
koł

Rodzina
ta
buduje
nowy
dwupię

jedynie w Związku Radzieckim i w
WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH
wyrzutnie do niemieckich rakiet choz im. Klary Zetkin w rejonie trowy, murowany dom. W końcu krajach demokracji ludowej sytua portu — o 300 milionów dolarów.
BIEREK
Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, te
V2, które wrzucone zostały do mo szamchorskim. Jego główne bo ub. r. 25 członków kołchozu na cja gospodarcza z każdym miesiącem
Hetman jest taki silny jalk 2 Wieże rza w ubiegły .czwartek przez de
uzależnione od USA 1 pozostające W
się
polepsza.
W
świecle
kapitalistycz

1 silniejszy niż wieża i goniec lub wie monstrujących na rzecz pokoju ni gactwo stanowią winnice, które było samochody osobowe na pry
planu Marshalla kraje Europy
nym, poczynając od drugiej połowy pętli
ża 1 skoczek.- Jest również silniejszy
zaopatrują w winogrona fabryki watny użytek.
zachodniej, w tej liczbie Anglia 1
1949
r.
obserwuje
się
daiszy
spadek
niż skoczek i goniec, łub 2 gbńce albo cejskich robotników portowych.
Wysokie dochody kołchozów produkcji. Zmniejszyły się gwałtow Francja, zmuszone były prowadzić W
Dziś rano port nicejski okupowa win szampańskich. Kołchoz ten
2 =’roczki.
Wieża jest taka silna jak goniec ło 400 policjantów, 500 żandarmów, uzyskał w 1949 r. 13 miln. rub. nie są rzeczą wyjątkową. W sa nie cyfry wytopu stali i surówki, dalszym ciągu niekorzystny dla nich
lub skoczek każdy z dwoma plwrtka- dwa szturmowe oddziały policyjne i dochodu. Na mocy postanowienia mym tylko rejonie noraszeńskim wydobycia nafty; skurczyła się pro handel ze Stanami Zjednoczonymi, w ,
mb jednak słabsza (o mniej więcej 1 jeden oddział senegalskich karabi walnego zebrania kołchoźników, 30 kołchozów, hodujących baweł dukcja ciężkiego .przemysłu oraz dalszym ciągu powódź towarów prze
pionka) ■ niż 2 gońce lub 2 skoczki nierów.
i żywności amerykańskie* ,
kilka milionów rubli przeznaczo nę, może się wykazać milionowy, przemysłu energetycznego, chemicz mysłowych
względnie i skoczek wren z gońcem.
zalewa rynki krajów zachodnio-euro
mi dochodami. Z funduszów prze nego, włókienniczego i innych. Tak pejskich. Produkcja przemysłu kra
Goniec i skoczek są sobie równi 1
W końcowej tafcie .gdy mIOże się oka
znaczonych na rozwój gospodarki np. w trzecim kwartale 1949 r. wytop jowego zaczęła się gwałtownie kur
zać. że skoczek jest silniejszy, gdyż
państwach kapi
Produkcja białej broni w Solingen
uspołecznionej, kołchoźnicy bu stali we wszystkich
może dostać się na każde pole, cze
zmniejszył się przecięt czyć.
dują elektrownie, nowe pomie talistycznych
Sprawozdanie stwierdza dalsze po
go gtaiiec wykonać nie może, don tac
nie o 12 proc. We wszystkich bez wy
lub skoczek mają wartość mniej wię BERLIN. Znani fabrykanci broni
Fabryka broni Hoerster produku szczenia dla bydła, nabywa jątku krajach kapitalistycznych za gorszenie się sytuacji zacofanych pod
cej 1 pionków.
Czte rejestrowano w roku 1949 gwałtowny względem gospodarczym krajów Ame
Jeżeli wezmiemy jako miernik war w Solingen znów produkują sztyle je „sztylety teatralne“, inna firma, ją inwentarz rolniczy.
Łacińskiej, Azji 1 Dalekiego
tość pionka za jednostkę, wtedy fi ty i bagnety. W okresie pierwszych .Hoeller, dostarczyła już setek sza ry kołchozy rejonu wspólnym wzrost bezrobocia. W Stanach Zjed ryki
Wschodu, Afryki 1 Innych, wskut*
gury posiadają następująca wartość: lat po objęciu władzy przez Hitlera bel oficerskich do Anglii. Fabryka wysiłkiem budują potężną elek noczonych liczba całkowicie bezro nieustającej
ofensywy monopoli ame
hetman = 81/, pionów, wieża *= 5 walcownie stali w Solingen produ Kring, znana z produkcji sztyletów trownię.
Kołchoz im. Stalina botnych wzrosła, w porównaniu z
pilonów, goniec «= 3 plony, skoczek
dla oddziałów SS i SA, znów pro we wsi Machía buduje kosztem poprzednim rokiem o 94,5 proc., a rykańskich, usiłujących zwalić bra^
kowały sztylety dla oddziałów sztur dukuje „sztylety myśliwskie“, za
— 3 plony.
liczba częściowo bezrobotnych — o mię kryzysu na te zależne od nteh
Wartości niżej podlane są względne, mowy eh i bagnety dla armii pod kłady Kuno Stamm przygotowują miliona rubli Pałac Kultury. We 111 proc. W Australii liczba bezro pod względem politycznym 1 gospo
gdyż site poszczególnych figur" za pretekstem, iż produkują t. zw. „no produkcję
bagnetów, a fabryka wsi Jengidża buduje się specjalne botnych wzrosła dwukrotnie, we darczym kraje.
leżna jest od pozycji 1 sytuacji na że myśliwskie“, sztylety teatralne
Zawarte w sprawozdaniu daso
Fickom dokładnie przygotowuje pomieszczenie dla wszechnicy koł Francji — 2,6-krotnie, w Niemczech
szachownicy. Zdarza się bowiem, że
przy otwartej pozycji 2 wieże sa o i dekoracje. Dziś stosuje się te sa robotników do produkcji sztyle obozowej, tzw. lektoratu wiej zachodnich — przeszło dwukrotnie, świadczą o nieuchronnym narastam
w Japonii — 1,6-krotnie, w Szwajca- kryzysu w krajach kapitalistyczny*
wiele silniejsze niż hetman.
me oszukańcze metody.
skiego.
tów.

67»
— Przedwojenny?
— No tak. Zdaje się, że skończył Szkołę
Morską na kilka lat przed wojną; może na
wet na kilkanaście.
— Ale ja nie pytam o to, tylko — czy przed
wojną też był w Polsce?
— Tak. Pływał, zdaje się na Morskiej Wo
li, czy może na Sobieskim. A podczas wojny
był w Anglii.
— Oo! — zdziwił się major. — I mimo to
skusił się na takie stanowisko?
Chaberka nieprzyjemnie uderzył ten drwią
cy ton.
—- Nie rozumiem, o co ci chodzi — powie
dział, spoglądając na ojca. — Jak to „skusił
się“? — Przecież służy na polskim statku. Do
wodzi „Darem Pomorza“. Czy ty widzisz w
tym coś złego?
— Widzę, że nie zupełnie się rozumiemy —
odrzekł major z urazą.
Chaberkowi zrobiło się przykro, bo rzeczy
wiście ciągle jeszcze nie rozumiał pewnych
aluzji, ironicznych uwag i uśmiechów polito
wania w odniesieniu do «praw, które przy
wykł uważać za jasne proste i uczciwe.
— Tatusiu, powiedz ml, o co chodzi — za
czął serdecznie i ciepło. — Ja przecież jecha
łem do Anglii po to, żeby clę zobaczyć. Zęby
się tobą nacieszyć. Żeby z tobą razem wró
cić. A ty...
— Ja jeszcze wracać nie mogę — przerwał
mu ojciec twardo.
— Z powodu pani Margaret?
— A dajże mi spokój z Margaret — tiry*
tował się. — Są ważniejsze powody. Całe ży

cie aitttjie* Fetoee — pewiedritił » petwrw

•— i uważam za swój żołnierski obowiązek
służyć Jej nadal, choćby na wygnaniu.
— A co będzie z mamą? — spytał Chaberek.
Major niecierpliwie wzruszył ramionami.
— Jak to — Co będzie? Rozumiesz przecież,
że teraz nie mogę jej tu sprowadzić, bo nie
dostanie paszportu, a przez zieloną granicę —
to zbyt ryzykowne. Zresztą sam mówiłeś, że
ona nie chciałaby wyjechać, a ja jej nie będę
zmuszał. Trzeba czekać.
— Czekać... — powtórzył Kazik. — My na
ciebie czekamy już osiem lat!...
Major Wardas westchnął.
— No — trudno synu. Obowiązek żołnie
rza... Mnie też nie jest lekko... Sam mówisz,
że mama jakoś tam sobie daje radę, że zara
bia, że ma jakie-takie mieszkanie. Więc trze
ba przetrwać. Nic jej tam właściwie nie gro
zi. Ale ty... — ujął go silniej pod ramię. —
W razie czego... w razie wojny na przykład...
Wołałbym cię mieć tu, przy sobie.
Zatrzymał się nagle, oparł mu obie ręce na
ramionach i spojrzał w oczy.
— Udało ci się wyrwać stamtąd — powie
dział dobitnie -— więc chwała Bogu. Zosta”!
— Gdzie? — spytał chłopiec nie spuszcza
ją# werotai s jego twwrsy-

— Tu, u mnie — odrzekł major Wardas,
porwany tą myślą. — Po prostu nie wrócisz
na statek, a już ja cię tak zakonspiruję, że
sam diabeł cię nie znajdzie. Potem, jak się
wszystko uspokoi, przy moich znajomościach
i stosunkach da się to tak urządzić, że bę
dziesz mógł zupełnie legalnie tu mieszkać.
Twarz Chaberka pociemniała od rumieńca,
który zwolna objął ją aż po oczy.
— Ja miałbym zdezerterować ze statku? —
powiedział z trudem przez ściśnięte gardło.
Major skrzywił się z niesmakiem:
— Zdezerterować! Po co zaraz takie dra
styczne określenia...
— Nigdy tego nie zrobię! — wybuchnął
chłopak. — Nigdy!
— Jak chcesz... — rzeki Wardas wyniośle
i nagle umilkł, patrząc w głąb alei.
Chabersk ochłonął tymczasem i spojrzaw
szy w tym samym kierunku, ujrzał Margaret
w jasnym sportowym kostiumie. Szła ku nim,
lecz zatrzymała się o kilka kroków przed ni
mi, na skrzyżowaniu z boczną ścieżką, skąd
nadciągała Mrs. Mc Traver z mężem, powie
wając z daleka chusteczką.
— Dzień dobry Mn. Wardas — wołała
głotoo. — Śliczny rew*, nieprawdaż.

— Bardzo ładny, rzeczywiście — odrzekła
Margaret.
— Wspaniała pogoda — oświadczył pee
Mc Traver. — Właśnie przed chwilą spotka
liśmy pani męża z jakimś miłym chłopce«
z marynarki.
— O! — powiedziała Margaret z nieokre
ślonym uśmiechem.
— Jakże się pani czuje? — dopytywała się
Mrs. Mc Traver. — Jak zdrowie małej Jean#
Chaberek odwrócił głowę i spojrzał nd
ojca. Ale major uniknął tego spojrzenia, w*
pałając papierosa.
— No, chodźmy już — powiedział, chowaj ąc srebrną zapalniczkę do futerału. — Pierw»
sza. Wrócimy na lunch do hotelu. Tam jesz cne
jako-tako dają jeść.

Major Wardas zapłacił rachunek w saM
restauracyjnej. Zamówiwszy maszynkę kawy,
którą polecił przynieść do hallu, przeszedł
tam wraz z Chaberkiem i wyciągnął się wy
godnie w fotelu. Zapalił papierosa, ziewnę*
dyskretnie i przyjrzawszy się swoim wypo
lerowanym paznokciom, pomyślał, że do wie
czora pozostało jeszcze co najmniej aześć dłu
gich godzin.
— Jak ja to wytrzymam?.» — zapytał ażą
w duchu.
Podszedł do nich kelner, pchając przed e®bą stolik na kółkach z całą zastawą. Oiabełdk
uczynił ruch, jakby chciał odsunąć swoją fili
żankę.
— Napij się przynajmniej kawy — powie
dział ojciec. — To ci dobrze zrobi.
Kazik nie protestował. Pili tę kawę w me
czeniu, które majorowi dążyło niemodnie.
<*ąg
mW
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Z mistrzostw hokejowych Polski

i walne zebranie
Budowlanych AKS
KATOWIC» (*). Na walnym aebra■lu ZKS Stal Katowice, po wygłoasenlu referatu 1 sinieniu sprawozdań,
przystąpiono do wyboru nowego za
rządu, który wygląda obecnie nastę
me
pująco: prezes — Olszak, I wicepre
zes — Flak, II wiceprezes — Farnlk,
III wiceprezes — Danisz, sekretarz —
Kupskl, skarbnik — Mrzygłodzik, go
spodarz — Kołodziej.
Informujemy, że odwołane walne MK «zósíym a rag u „PucDaeBru Icir“
zebranie ZKS Budowlani AKS odbę
dzie się w niedzielę, 26 lutego w szko
Dzień
Francuzów
w Łamnicy
le TPD przy ul. Dąbrowskiego 2 1
rozpocznie się o godz. 9.
Polacg

zaimponowali

tu

zjeździć

Polonii Bytom
na mistrzostwach Śląska

TATRZAŃSKA ŁOMNICA, (tel.) W
dniu wczorajszym odbył się w ra
mach zawodów międzynarodowych o
Puchar Tatr, przełożony z powodu
niepogody ze środy na piątek bieg
zjazdowy mężczyzn i kobiet otwarty
i do kombinacji. Trasa wynosiła 4
tys. m przy różnicy wzniesień 960 m
i obfitowała w liczne garby terenowe.
Trudne warunki terenowe i zlodowa-

traty kilku cennych sekund znalazła
sie dopiero na 9 miejscu.
Wyniki. 1) Czundcrkova (CSR) 3:25,00
min., 2) Zedlicek /CSR) 3:32,8, 3) Szindredi (W) 3:34,6, 4) Winhauer (CSR)
3:34,8, 5) Pola (CSR) 3:36,00, 6) Gottstein (Niemcy Dem.) 3:37,00, 9) Kowal
ska (P) 3:44,8, 10) Stępek (P) 3:48,2, 11)
Czarnik (P) 12) Kwapieniówna (P), 13)
Grocholska (P).
W kwalifikacji drużynowej prowadzi Finlandia 189,5 pkt., 2) CSR 156
Pkt., 3) Polska 60,5 pkt., 4) Francja
35 pkt., 5) Bulgaria 6 pkt, S) Humuni a 3 pkt.

Górnik

KATOWICE (s). Wczoraj potwier
dź.; io ai i zdanie, że Kolejarz Toruń
potrafi pokazać wżerową grą w ho
keja jedynie w ciągu pierwszych 10
minut. Podczas pierwszego spotka
nia o mistrzostwo Ligi, rozegrane
go między Kolejarzem a Górnikiem
wydawało się, że Kolejarz wygra
spotkanie zdecydowanie. Niestety,
pokaz gry zakończył się po zdoby
ciu prowadzenia przez Osmańskiego
w 3 min. Jeszcze kilka zrywów Ko
lejarza i do głosu doszli Górnicy,
nawiązując równorzędną grę.
Pierwsze minuty drugiej tercji
nie zapowiadały jej sensacyjnego
zakończenia. Po kilku wypadach z
obu stron i początkowo mato cieka
wej grze, na lodowisko wszedł dru
gi atak Górnika, który zadecydował
o wyniku Spotkania. Świetnie zgra
ni bracia Wróblewie zaczęli wpro
wadzać zamieszanie między obroną
Kolejarza, i Wróbel I zdobywa wy
równanie. Kilka minut później zie
loni uwidaczniają przewagę zdoby
ciem drugiej bramki przez Polesia,
a wynik tercji ustala Wróbel II da
lekim strzałem. Nie bez winy był
tu bramkarz Kolejarzy Trenk,' któ
ry bronił bardzo niepewnie.

ciały śnieg, zwłaszcza w górnym od
Bytom (ms). Zarząd Ogniwa Polo
cinku trasy, spowodowały 9 mniej lub
nii Bytom postanowił wysłać 5 za
więcej bolesnych wypadków, których
wodników na Okręgowe Mistrzostwa
ofiarą padł m. in. Gąsienica Samek,
Śląskiego PZW, które odbędą się w
który skręcił sobie nogę i nie ukoń- ।
czyi biegu.
I
Szczyrku w dniach od 3 do 5 marca
br. Będzie to pierwszy oficjalny wy
O trudności trasy świadczyć może '.
stęp bytomskich narciarzy od zało
fakt, iż znakomita większość zawód- |
żenia w Ogniwie sekcji narciarskiej
ników przybyła do mety na czwora '
kach, względnie na plecach. Więk
szość zjazdowców polskich zachwyciła
licznie zebraną na trasie publiczność
Ważna akcja sportowa
Lepszy Związkowiec wygrał
brawurową jazdą. Bez przesady po
wiedzieć można, że piekielna na pew
nych bardzo trudnych odcinkach ja
Kursy
szkoleniowe
zda Polaków spowodowała, iż w pią
Z Ogniwem 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
tek nie mówiono w Tatrzańskiej Łom
nicy o niczym innym, jak o odwadze
KATOWICE (8). Jeżeli ktoś spodzie niaé się 1 nie opuszczali lodowiska
Polaków.
dia organizatorów i działaczy
Ogólnie spodziewano się zwycięstwa wał się zobaczyć powtórzenie niedziel
nego
spotkania Związkowiec — Ogni nak nie moflo powetrzymaé napom
Gliwice (s). Po obowiązkowym za wa zostało skoszarowanych na (-dnio najlepszego z polskich zjazdowców,
planowaniu pracy 6-letniego planu wym obozie, podczas którego zapo Dziedzica, który zresztą jechał impo- । wo, ten wyszedł wczoraj z Torkatn Związkowca.
Kryniczanie gran jako zespół anací
przez poszczególne zrzeszenia, obec znali się z całokształtem pracy orga nująco. Jednak na skutek kilku upad- *13mocno zawiedziony. Mimo, że mecz
zajął czwarte miejsce. Polacy za był prowadzony w szybkim tempie ale lepiej. Ich szybkiej jaździe 1 do
nie przystąpiono do szkolenia działa- nizacyjnej koła sportowego. Wykła ków
jęli
III
i
IV
miejsce
przed
Czechami,
ezy 1 organizatorów kól sportowych. dowcami na kursie byli pracownicy co jeszcze przed rokiem było tylko 1 zawodnicy wykazali dobrą kondy kładnym podaniom Ogniwo mogło
cję, nie widzieliśmy tej emocji, jaką przeciwstawi# jedynie indywidualne
Pierwszy z serii kursów, podczas WUKF w Katowicach, którzy stwier naszym marzeniem.
podczas turnieju zrze wypady Palusa 1 WołkoweMege, któ
których ma zostać przeszkolonych w dzili na ogół dobry poziom.
Wyniki. 1) De Huertas (Fr) 3:14,8 odczuwaliśmy
re jednak nie mogły przynie« re
bieżącym roku 160 działaczy, odbył
Nie trzeba chyba podkreślać, jak min., 2) Liardon (Fr) 3:25,4, 3) Popie- szeń.
Może powodem tego była zacięta 1 zultatu. Ostatnią bramką zdobył dla
się ostatnio kolejny kurs w Gliwi- ważnym jest należyte obsyłanie kur luch Maciej (P) 3:29,00, 4) Dziedzic (P)
each. 33 członków ZS Spójnia i Ogni- su przez właściwe osoby. Zrzeszenia 3:33,00, 5) Dymitrow (B) 3:34,8, 6) Fu typowa walka o punkty, jednak po- Związkowca Burda.
(CSR) 3:38,6, 7) Czarnik (P) 3:57.8, zostaje faktem, że powodem stosun
muszą sobie bowiem zdawać sprawę, cik
Płonka (P) 3:40,6, 9) Kloser (CSR) kowo słabego poziomu gry był słaby
że przedstawiciele ich zrzeszeń, któ 8)
3:43,4, 10) Baran (Rum.) 3:45,2.
Spójnia Katowice
rzy zostaną wysłani na obóz, będą
M erze mistrzów
Z pozostałych Polaków Szczepanek- II atak Ogniwa Kraków. Nie będzie
kiedyś kierować pracą zrzeszenia w zajął 11-te, Marusarz Józef 13-te, w tym wiele przesady jeżeli powie
terenie. Od nich też będzie zależeć, Ogrotka 17-te i Schindler 19-te miej my, że spotkanie Związkowca Krynl?
organizuje
Kolejarz Tarnowskie Góry
ca z Ogniwem Kraków stało pod zna
czy praca zrzeszenia będzie dobra i sce.
pójdzie do właściwej linii, czy też Trasa zjazdowa pań, krótsza od kiem walki kryniczan z Palusem. Woł
turniej siatkówki
nie spełnią swego zadania trasy panów, była pod względem kowskim i Maciejką. Tylko ta trójka
rez:romił Budowlanych Bytom idziałacze
technicznym również ciężka, zwła przypomniała nam „pucharową" dru
działalność będzie kulała.
szcza w ostatnim odcinku. W końco żynę Ogniwa i była groźnym prze
kobiecej i męskiej
Bytom (woj) Ostatnio doszło w By
wej swej fazie na trasie znajdowało ciwnikiem.
tomiu do ciekawych pojedynków w
się 5 schodków, które były powodem,
Katowice, (woj) ZKS Spójnia urzą
Już pierwsze minuty uwidoczniły
Siatkówce i koszykówce pomiędzy mi
Narciarz dba
że większość zawodniczek miała licz przewagę Związkowca. Mając bardziej dza w niedzielę, 26 bm. wielkie za
strzami okręgu śląskiego Kolejarzem
ne
upadki.
Pech
ten
spotkał
również
wody
w siatkówce żeńskiej i męskiej
Tarn. Góry i okręgu opolskiego Bu
o kondycję fizyczną!
naszą Kowalską, która na skutek u- wyrównane ataki, czerwoni mieli zde o puchar przechodni, ufundowany
dowlanymi Bytom.
cydowaną przewagę, gdy na lodowi przez Zarząd Okr. ZS Spójnia Kato
Oba spotkania zakończyły się zde
sko wchodził drugi atak Ogniwa. wice. Zawody te uważane są za nie
cydowanym zwycięstwem Kolejarzy,
Wtedy to Csorich, wykorzystując sła oficjalne mistrzostwa Śląska.
którzy pokonali miejscowych w siat Na trzech pływalniach równocześnie
Rozgrywki przeprowadzone zostaną
bego przeciwnika, nie zmienił się ze równocześnie
ce 2:0 (15:8, 15:7), w koszu natomiast
boiskach sy
swoim zastępcą 1 zdobył pierwszą stemem ,.każdynaz dwóch
83:28 (25:13). Zwycięskie punkty w ko
każdym". W konku
Mistrzostwa
pływackie
Śląska
bramkę. Spostrzegając niebezpieczeń rencji żeńskiej udział
szykówce uzyskali Gajczyk 23, Paw
wezmą Polonia
lak 11, Karga 9, Stolarski 4, Kamion
stwo, czołowi zawodnicy Ogniwa Pa B., AZS Katowice, Kolejarz Katowika 1 Kostrzewa po 2. Dla pokonanych
lus 1 Wołkowskl postanowili nie zmionatomiast Tyńskl 13, Wińkowskl 10,
Katowice. W męaktej Polonia *.,
Budkiewicz 3, Juszczyk 1 Przybylski
Włókniarz Bieliko, AZI Katowice.
w
Bytomiu,
Zabrzu
i
Janowie
po 1.
Ogniwo Bytom AZS Gliwice, Górnik Katowice 1 Stel
Katowice.
W obydwu spotkaniach Kolejarze
zademonstrowali technikę na wyso
KATOWICE, (s) Oglądaliśmy terminte na pływalniach w Byto
kim poziomie. Górowali nad przeciw już różnego rodzaju imprezy pły miu, Zabrzu i Janowie. W Byto
w meczu piłkarskim
DOSZ organizuje
nikiem kondycyjnie, toteż zwycięst
wa ich są w pełni zasłużone. Zawody wackie, ale żeby zorganizować za miu rozpoczną się o godz. 70 mi
's.
siemianowicką
strzostwa
klasy
I,
w
Zabrzu
o
prowadził obiektywnie ob. Kościelny. wody pływackie jednocześnie na
próbg sprawności
trzech krytych pływalniach, ta godz. 15 mistrzostwa klasy II, zaś
Stalą
na pływalni w Janowie zmierzą
kiego
wypadku
nie
pamiętam.
A
fyź w i eat-sk ie /
I
Ogłoszeń
Bytom (ms). W niedzielę, 26 lutego
, tak właśnie będzie w niedzielę się o godzinie 14,30 śląscy ju
br.
na
boisku
Stall
w
Siemianowi

niorzy.
Katowice.
Dyrekcja Okręgowa Szko
5 marca.
Jak wyglądają szanse drużyn cach zostanie rozegrane interesujące lenia Zawodowego, w porozumieniu z
ZGUBIONO legitymację Z w. Zaw.
spotkanie
piłkarskie
pomiędzy
pierw

Po zakończeniu eliminacji o pu na poszczególnych pływalniach?
Miejskim Inspektoratem Kultury Fi
Górników Oddział Bytom Nr 26633.
szymi drużynami Ogniwa Polonii By
Cierpioł Antoni, Siemianowice. 1985g char PZP śląscy pływacy przygo Kto może zdobyć tytuł mistrzow tom a Stalą Siemianowice. Będzie to zycznej w Katowicach, organizuje
towują się do okręgowych mi ski? O tym postaramy się napisać pierwszy mecz, obu drużyn w tym próby sprawności łyżwiarskiej do
Odznaki Sprawności Fizycznej dla
ZGUBIONO legitymację szkolną na strzostw pływackich, które zo w
dalszych numerach naszego roku. Drużyna Ogniwa Polonii wy szkół zawodowych, w następujących
nazwisko Gapiówna Halina, Bytom. staną
rozegrane
w
wymienionym
stąpi w pełnym składzie ligowym.
pisma.
1972g
terminach: 1,2,819 marca 1950 r.
Początek każdorazowo o godz. 8.
Komisja kwalifikacyjna składać się
będzie z sędziów Śląskiego Okręgo
m u ś I 8
d o
wego Związku Łyżwiarskiego.

Zebranie

Kolejarz

Janów

lekkoatletów

kolejarzy
KATOWICE (woj). W nadchodzący
wtorek, 28 bm. o godz. 18, odbędzie
się w Katowicach w sali konferen
cyjnej ZZK zebranie sekcji lekko
atletycznej ZKS „Kolejarz“ Katowi
ce. Ze względu na ważność spraw
obecność wszystkich członków obo
wiązkowa.

5:3 (0:1, 3:1, 3:1)
Ostatnia tercja zaczęła się oapahk
Mając zapewnione zwycięstwo, Gór
nicy zaczęli grać ostrożnie. Tempo
gry powiększyło się nieco, gdy Wró
bel I strzelił czwartą bramkę. Prze
wadze zielonych Kolejarze prze
ciwstawiali jedynie sporadyczne ataki. które z reguły kończyły się
między linią bramkową i środkową.
Dopiero niespodziewany strzał Erze
ski eg o I ląduje w siatce Górnika.
Zieloni przypuszczają znowu atak
na bramkę Trenka, rezultatem cze
go było zdobycie piątej bramki
przez Wróbla I. Ostatnie minuty
spotkania przynoszą dla Kolejarza
bramkę, zdobytą przez Zielińskiego,
a wynik dnia ustala Wróbel II.

8 Finały mistrzostw hokejowych
Dolnego Śląska odbędą się na kato
wickim Torkacie, w terminie, który
zostanie dopiero ustalony przez Za
rząd OZHL.

150

zagialiiikśw

walczy o awans

cío Msasy A

BYTOM (s). Tak wielkiego zainte
resowania zapaśniczymi mistrzostwa
mi Śląska klasy B, jak w bieżącym
roku, nie spotkaliśmy dotąd. Ni mniej
ni więcej tylko ISO zapaśników z 26
klubów zgłosiło się do tegorocznych
rozgrywek o zakwalifikowanie się do
Jak naa Informuje, wazystkle »pot
kania zostaną rozegrane na jednej
macie w Bytomiu w »all ZMF. Fo
cas; tek apo tkań e goda 16.

Matnik spertvvea

• W dni«
•zym (»obote 15 bm.)
o godz. 18 na tali ZMP
w Chorzowie, przy ul.
Piastowskiej 7, odbę
dzie się mecz bokser
ski pomiędzy Stalą
Chorzów II i Górni
kiem Czerwionka. (woj)
<8> W niedzielę o godz. 14.30 na
boisku Górnika w Katowicach ro
zegrany zostanie mecz piłkarski po
między miejscowym Górnikiem, i
jego imiennikiem z Mysłowic, (woj)
# Nowoutworzony ZKS Górnik
Lędziny wybrał ostatnio nowy za
rząd w składzie: Hachula. Szumilat,
Mądry, Kowalski, Sikora, Szlachcie,
Hudziec, Piathowiecki, Kolanko i
Krzemie*. Przy klubie MaM b$*4

doroczne walne zgroma
dzenie KS Zgoda Belk-Zawada. (wojj
9 ZKS Związkowiec Somowlee
zwołuje na niedzielę 26 bm. do
roczne walne zebranie członków.
Zebranie odbędzie się to oali Ko
mendy SP przy ul. Dembińsldej
o godz. 10. (woj)
9 Sekcja bokserska ZKS OgniwoPolonia Bytom odbędzie swoje do
roczne walne zebranie dnia 24 bm.
o godz 18 w świetlicy klubu przy
ul. Kolejowej. Ze względu na waż
ność spraw postawionych na po
rządku obrad, udział wszystkich
członków sekcji w zebraniu jest
obowiązkowy. Na zebraniu nastąpi
wybór kierownika sekcji, sekretarza
i gospodarza, (ms)
9 Po przeszło dwumiesięcznej
przerwie liczne rzesze kibiców bok
serskich Rudy będą świadkami cie
kawego spotkania, jakie rozegrane
zostanie w nadchodzący wtorek
28 bm. pomiędzy miejscowym Gór
nikiem i jego imiennikiem z Zabrza.
Obie drużyny zapowiedziały start
swych najlepszych; Zabrze wystąpi
z Grzywaczem, a Ruda z Luksem
na czele, (woj)

OecydMgycy mecí
Batory
Zjawienie się kobiet przerwało
„egzekucję". Widok Ziuty Emilii
hrabiny Kokoszko, rozwścieczonego
stracha na wróble, który zbliżał się
odważnie do Krupki i lwa, był tak
druzgocący, że nawet lew zamknął
z przerażenia oczy, zwinął się jak
Kotek i szukał schronienia za
Krupką.
Zmoknięci do nitki bandyci wy
korzystali ten moment i cała szajka

w te pędy zaczęła uciekać, X-27
jako pierwszy. Bandyci skoczyli na
wozy strażackie, a za kilka chwil
słychać było już tylko z daleka sy
reny samochodów.
Strach na wróble zbliżył się do
Krupki. Ziuta powzięła chytre po
stanowienie i przystąpiła natych
miast do wykonania.
— Jestem Ziuta Emilia hrabina
Kokoszko — po-wiedziała sepleniąc,

gdyż jedną szczękę (jek wiemy do
kładnie) zostawiła w domu. A oto
moja córeczka — zaprezentowała
Agatę Gong. Krupka skłonił się
z wyszukaną galanterią.
— Bardzo mi przyjemnie — po
wiedział skromniutko. — Poproszę
szanowną arystokrację o chwilę
ciepliwości. Zaraz będę do usług.
Na znak Agapita pogromca od-

prowadził lwa, który odetchnął
z ulgą. Krupka znowu zwrócił się
do kobiet, przedstawiając się.
— Jestem Agapit z arystokratycz
nego rodu Krupków. a z siedzibą
rodową w Przelej ce w ^-pokojo
wym zamku obronnym z używal
nością kuchni i wygodami. Czym
mogę służyć? —• zapytał, podkreśla
jąc wyraźnie miną swoje zdu
mienie.

Długo szukał tam mieszkania,
Chodził z miną zrozpaczoną,
Wreszcie ciemną znalazł norę
Płacić mueiał bardzo słono.

Chciał po mieście przejść się trochę,
Ale mgła zapadła taka,
Że się zgubił wśród zaułków
I omal że nie zapłakał.

Na wystawę się zapatrzył.
Dawne ceny — przekreślone,
Na ich miejscu widzi cyfry,
Ale znacznie podwyższona.
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Statek z Fronckiem naszym dzielnym
Wolno już wzdłuż brzegów płynie,
W taki sposób nasz bohater
Wreszcie znalazł sie w Londynie.

Gwardia

w Bali Po wy stawowej
Katowice (woj). Hala Powystawowa i o przesunięcia nie trudno. Tak czy
przy Parku Kościuszki w Katowicach owak, mecz niedzielny zapowiada się
będzie w dniu jutrzejszym świadkiem interesująco 1 ściągnie do Hali liczną
spotkania pięściarskiego o mistrzo rzeszę kibiców bokserskich, którzy
stwo I Ligi pomiędzy Batorym z Cho dawno nie oglądali dobrego boksu.
rzowa 1 leaderem Gwardią Gdańsk. Początek spotkania o godz. 11,30.
Spotkanie to będzie miało szczególne
znaczenie dla gości, bowiem w razie
ich porażki względnie remisu utracić Redaguje Kolegium Redakcyjne. Re
mogą zaszczytny tytuł. A jest to zu dakcja Katowice, ul. Młyńska 9. Tele
fon centralny 309-73, wewnętrzny: »epełnie możliwe.
001, kronika 005, telefon noc
Przypatrzmy się bliżej zestawieniu kretariat
003, wyd. ,,"Wieczór“ 007, dział spor
par, które prawdopodobnie zetkną się ny
towy 007, naczelny redaktor 311-84. —
w niedzielę na ringu. W muszej. Mi- Rękopisów nadesłanych nie zwraca
kolajeżewski — Dzięcioł, w koguciej się. — Przyjmowanie stron między
Gołyński — Osiecki, w piórkowej godziną 11—12 codziennie. — Za Dział
Ogłoszeń redakcja .nie bierze odpo
Antkiewicz — Bazarnik, w lekkiej wiedzialności.
Pek — Kempa, w półśredniej ‘Kraw
Wydawca: „Czytelnik“ Delegatura
czyk — Ponanta, w średniej Iwański Katowice, ul. 3 Maja 12 — tel. cen
— Sznajder, w półciężkiej Kwiatkow tralny 309-73, wewnętrzny: Dyrektor 5
ski — Kowara, w ciężkiej Flisikow- i bezpośredni 361-94, Sekretariat 4,
Ref. Wydawniczy 4, Ref. Admin. Ogól
skl — Drapała.
nej 6, Ref. Finansowy 8, Ref. Księgo
W takim zestawieniu Batory ma za wości
Ref. Transportu 3.
pewnione 6 punktów, bowiem Sznaj Biuro9, Ogłoszeń:
ul. Młyń
der, Kowara i Drapała powinni swo ska 9. Telefon 309-73Katowice,
(wewn. 02). P. K. O.
je walki wygrać. Ponanta 1 Kempa Katowice III-4830.
nie są bez szans 1 mogą przysporzyć
Prenumerata miesięczna w Katowi
zespołowi chorzowskiemu po jednym cach z odbiorem na miejscu 90 zł —
względnie nawet i 2 pkt. O ile Ba- z odnoszeniem do domu 130 zł — z
zarnikowi uda się obniżyć swoją wa przesyłką pocztową 110 zł. P. K. O.
IH-4950. Biuro Prenumeraty:
gę i wystąpić w koguciej, wtedy na Katowice
ul. Młyńska 9, tel. 309-73
ringu katowickim powinien paść wy Katowice,
(wewn. 009).
nik remisowy.
Drukuje:
Drukarnia Nr 9 Spółdzielni
Z drugiej jednak strony 1 skład
„Czytelnik", Katowice, ul.
Gwardii nie jest ostateczny. Ma ona 3Wyd.-Ośw.
Maja 12, telefon 309-73 (wewn. 08)
w zapasie kilku dobrych zawodników i 308-01.
8-1-1105»

