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W spółpraca gospodarcza przyspieszy odbudouię Europy

ZSRR i W. Brytania
zawarły porozumienie handlowe

Cenne preparaty chemiczne
n a p o tr z e b y r o ln ic t w a
J a w o r z n o (PAP). Polski przemysł chemiczny osiągnął
w ostatnich miesiącach poważne sukcesy w dziedzinie produkcji
nowoczesnych środków chemicznych, których zastosowanie po
siadać będzie duże znaczenie dla podniesienia k u ltu ry rolnej
i zwiększenia wydajności plonów przez racjonalną walkę se
szkodnikami.
Fabryka „A zoty“ , w Jaworznie — opracowała lobaratoryjnie
produkcję tzw. „Gammesanu“ , stanowiącego jedną z ostatnich
zdobyczy przemysłu chemicznego, jako środek owadobójczy, na
dający się zarówno do opylania, ja k ł opryskiwania roślin.
Równocześnie trw ają prace nad przygotowaniem produkcji
preparatu zwanego 2— ID . Preparat ten umożliwia selektywne
niszczenia chwastów i pasożytówroślmnych — niszcząc skutecz
nie chwasty, nie działa on szkodliwie na inne rośliny.

Osiągnięto również porozumie b rytyjski umożliwi ZSRR zakup
nie we wszystkich sprawach in wełny, kauczuku, aluminium, ziar
teresujących obie strony. W tym na kakaowego, kawy i in. surow
stanie rzeczy dnia 27 hm. podpi ców.
sany zosta! protokół w sprawach
Porozumienie powyższe doty
handlowo-finansowych pomiędzy czące wzajemnej wymiany towa
Związkiem Radzieckim i Wielką rów i uplasowania zamówień ra 
Brytanią.
dzieckich w Anglii, uważać na
M o s k w a (API). Rokowania zakończone porozumieniem w
Jak donosi agencja TASS, rząd leży za pierwsze stadium roko
pomiędzy ministrem handlu za sprawie wszystkich punktów do brytyjski zgodził się na propozy wań w sprawne dalszego rozwoju
granicznego Związku Radzieckie tyczących wzajemnej wymiany cje radzieckie, dotyczące zmiany handlu, między obu krajam i. Zo
go, Miko,łanem, a m]ntetr, handlu towarów pomiędzy ZSRR i A n  terminów spłaty kredytów z cza stało uzgodnione przez obie stro
W ielkiej
Brytanii,
Wilsonem, glią oraz nowych terminów spła sów wojny. Począwszy od 1 maja ny, że nie później niż w maju
„Azoty“ produkują również na zamówienie Ministerstwa Rol
przeprowadzone w pierwszej po ty przez Związek Radziecki kre 1947 r. stopa procentowa od tych 1948 r. przedstawiciele obu rzą
nictwa i Reform Rolnych tzw. „Arsopol“ to jest związek arseno
łowie grudnia rb. podczas bytno dytów, które otrzyma! on w cza kredytów obniżona zostanie do dów spotkają się ponownie, aby
0,5 procenta rocznie. Rząd b ry ty j rozszerzyć wzajemną wymianę to
ści Wilsona w Moskwie, zostały sie wojny.
wy, służący do zwalczania szkodników drzew’ przez rozpylaski zrzekł się, z kilku tylko w y warów na okres dłuższy. Obie
nie z samolotów. Jednocześnie przewidziane jest poważne zw.elłstrony
wdrażają
przekonanie,
że
jątkam i, swych pretensji do t 8.
szenie produkcji znanego środka DDT, Z uwagi na to, że obecna
zawarte
porozumienie
będzie
z
ko
R R„ w zwiąpku z dostawami i
walka ze szkodnikami roślin oparta jest w zasadzie ua zastoso
rzyśeią
nie
tylko
dla
sprawry
roz
usługami z czasu drogiej wojny
waniu związków chlorowych, będzie w fabryce „A zoty“ urucho
woju handlu sowiecko-angielświatowej.
miona w najbliższym czasie specjalna aparatura, która poawołi
skiego, ale również dla sprawy
Pracodawcy odmówili podwyżki
Rząd radziecki zgodził się ze szybszej odbudowy międzynaro
na znaczne podniesienie produkcji chloru. Montaż aparatury
stosunków
gospodar
Kopenhaga. 1 marca 1948 r. ! k i zawodowe domagają się pod- swej strony dostarczyć, przeżywa dowych
dobiega obecnie końca.
wygasają wszystkie duńskie umo wyżki piać. w niektórych wypad jąeej kryzys aprowizacyjny W iel czych, przerwanych w czasie w oj
kiej
Brytanii
—
15
009
ton
róż
wy w sprawie płac. W chw ili o- kach o 20—25 proc., skrócenia ty 
mv.
becnej rozpoczęły się już rozmo godnia roboczego z 48 do 44 go nyeh zbóż w okresie od Sutego
do
września
1948
i.
po
cenach
w y pomiędzy związkami, zawodo dzin, zwiększenia dodatków świą
wyrni a przedstawicielami pra tecznych i w niektórych przemy ustalonych przez obie strony.
codawców w celu ustalenia no słach, przedłużenia urlopów z W zamian radzieccy importerzy
otrzymają od rządu brytyjskiego
wych umów dwuletnich. Związ- dwóch do trzech tygodni.
pomoc w przeprowadzeniu zaku
Jak oświadczają pracodawcy pów maszyn z przeznaczeniem
— zaspokojenie żądań podwyżki dla przemysłu drzewnego, elektry
plac pociągnęłoby za sobą zwięk cznego, i in. Związek Radziecki
Waszyngton, (ofosł. wi.) Jak do teli Am eryki“ , która ma nosić na co w ynika z przygotowanego apelu
szenie wydatków tak znacznie, ¡że otrzyma w najbliższej przyszłości
inflacją stałaby się nieunikniona pierwszą partię szyn dla kolejek nosi korespondent agencji „U n i zwę postępowej p a rtii amerykań skierowanego do przywódcy po
stępowców amerykańskich. Ape!
w razie uiewprowadzenia odpo wąskotorowych. Wreszcie rząd ted Press“ wiceprezydent Stanów skiej.
Należy nadmienić, że przywód ten jest następującej treści:
Zjednoczonych i przywódca postę
w y k o n a ł o r o c z n y ¡ » ła n wiednich ograniczeń.
powej grupy Amerykanów Henry cy amerykańskich Murzynów za
„N atchnij nadzieją nasz naród i
Pracodawcy mają zamiar od
z nadw yżką
Waliace wygłosi w poniedziałek powiedzieli pełne poparcie dla wszystkich Amerykanów’, m iłu ją 
mówić wszystkim robotniczym
wieczorem przemówienie radiowe programu partyjnego Wallace’a, cych pokój, ogłaszając się kandy
Piotrków Trybunalski. (PAP) żądaniom podwyżki. Toteż, jak
w Chicago,, w którym oficjalnie
datem na prezydenta Stanów
H uty podlegle Północnemu Zjed dónosi korespondent Reutera —
ogłosi swoją kandydaturę na pre
noczeniu Przemyślu Szklarskiego raswiąsśnie zagadnienia nie. bęZjednoczonych.“
zydenta w nadchodzących wybo
W Piotrkowie Trybunalskim już dżie ła tw e . Jeś li ugoda n ie zosta.
Równocześnie donoszą, że w
Kraków (PAP). 7 stycznia roz rach w roku 1948 z ramienia po
w drugiej połowic listopada br. nje osiągnięta, każda ze stron ma
czasie swego pobytu w Chicago
wykonały całoroczny plan pro prawo do ogłoszenia z dniem 14 pocznie się przed Sądem Okręgo stępowej p a rtii amerykańskiej.
Waliace przeprowadzi konferen
W związku z tym amerykańskie
dukcyjny. Bo końca br. spodzie lutego strajku względnie lokau wym Karnym w Krakowie roz
prawa przeciwko 18 zbirom hiitle. koła postępowe stwierdzają, że
Rzym (PAP). Centralny komi cje z byłym prokuratorem naczel
wane jest wykonanie planu w o- tu. z datą 1 marca 1948 r.
rowśkim, członkom załogi słynne. Waliace złoży ostry protest prze- tet porozumiewawczy włoskiej nym stanu Illin o is Robertem
koło 115 procentach.
Korespondent Reutera zwraca go obozu ¡koncentracyjnego w Pła- cjw zmierzającej, jego zdaniem, p a rtii komunistycznej i socjali Kenny, przywódcą ruchu „Demo
Poszczególne fabryki podlegle uwagę, że w arunki życiowe ro
trzeciej w ojny światowej poli- stycznej opublikował następują kraci za Wallaeem“ Hugh ByrsoZjednoczeniu na dzień 1 bm. w y botników duńskich są trudne i że azowi*. Więźniami tego obozu
nem oraz wielu innymi czołowymi
tyce prezydenta Trumana oraz cy komunikat:
konały swój plan w następujących robotnicy ci w chw ili obecnej nie b yli Polacy j, Żydzi.
„Centralny Kom itet Porozumie działaczami syndykalistycznymi.
Głównymi oskarżonymi są: Ed- ogłosi urzędowo powstanie już od
wysokościach: huta „Kara“ — są w stanie związać końca z koń
Amerykańskie koła postępowo
100,6 %, „Hortensja“ — 116,3 %> cem w swoich budżetach domo munil Zdrojewsky, Lorenz Land- dłuższego czasu przygotowywanej wawczy stwierdza ze szczegól
organizacji „postępowych obywa- nym zadowoleniem, wspaniale zgodnie konstatują, że program
„Irena“ — 106,8%, „Feniks“ — wych. Z drugiej strony jednak, stoefer 1 Arnold Buescher,
w yniki, osiągnięte podczas mani- Wallace’a znajduje pełne poparci«
107,9 %, „Edward“ — 123,3 %, jeśli Dania ma utrzymać swój
festacyj ludowych w Neapolu 1 w licznych organizacjach zawodo
„Ujście“ — 134 %, „Ge-Ha“ 100 % eksport, który jest niezbędny dla
B o lo n ii Manifestacje te oznacza wych Stanów Zjednoczonych.
i „Lubartów “ —- 139,3 %.
*
finansowania importu surowców, „Oczyszczonle te re n u 6
ją aktywizację s jj _demokratycz
Na podkreślenie zasługuje fakt, „przemysł duński musi być w sta
nych Włoch południowych.
nie
sprzedawać
swe
towary
na
że plan roczny został wykonany
Kom itet wskazuje na njebee,
przedterminowo, mimo przepro rynku światowym po cenach kon
pjeczeństwo rozbicia
jedności
wadzanych przez poszczególne za kurencyjnych“ .
Moskwa (PAP). Korespondent podczas „oczyszczania terenu" po włoskiego ruchu zawodowego.
kłady remontów pieców i urzą
Niebezpieczeństwo to wiąże się. z
dzeń, dokonywanych dzięki po
RZYM. (SAP) W Turynie zmarł TASS donosi z Dżakarty, że w sunęły się o 20 kim naprzód. W atakiem, ja k i w ielki kapitał roz
Londyn (PAP). Agencja Kentem
święceniu robotników bez prze w wieku 58 lat dyrektor egipskie pilerwszej połowie grudnia żołnie okolicach Krawanga liczne wsie poczyna przeciwko klasie robot
rze holenderscy zabili i zranili płoną.
rywania produkcji, co zaoszczę
donosi:
W pobliżu Bombaju uległ
niczej.
Kom
itet
wzywa
wszyst
Korespondent TASS donosi z
dziło wiele setek godzin postojów go muzeum w Turynie, profesor łącznie ponad 500 Indonezyj
kich członków p a rtii komuni katastrofie samolot typu „Dakota”“,
Dżakarty,
że
w
zachodniej
części
czyków
w
rejonie
Krawanga.
Guido
Farina.
Prof.
Farina
w
la
całych zakładów. Do przedtermi
stycznej i p a rtii socjalistycznej,
nowego wykonania planu roczne tach 1930 i 1935 kierował pracami Holendrzy nazywają obecne ope Jawy powstał komitet, którego aby przeciwstawili sję wszelkim na którego pokładzie znajdował*
go przyczyniło się w pierwszym włoskiej wyprawy naukowej, któ racje wojenne „oczyszczaniem te celem jest walka z seperatysta- próbom rozbicia jedności ruchu się 25 osób. Wszyscy pasażerowi*
renów“ . W akcji tej biorą udział m] i agentami imperialistów ho
rzędzie współzawodnictwo pracy,
i członkowie załogi zginęli.
zawodowego“ .
prowadzone przez poszczególne ra prowadziła wykopaliska w do czołgi i artyleria. Na północ od lenderskich. Kom itet ten grupuje
Krawanga oddziały holenderskie dokoła siebile wszystkich przeć,jw
linie górnego Nilu.
załogi fabryczne.
ników rozbicia republiki indo
300 polko# *• ou ni u
nezyjskiej na dwtfe części.
K om itet wydał odezwę, w któ 
re j apeluje do ludności o wzmo
żenie waRsj przeciwko Holen
drom.

Jak już donosiliśmy» między W . Brytanią i ZSRR
podpisane zostało porozumienie handlowe. Posiada
ono doniosłe znaczenie nie tylko dla sygnatariuszy
układu, lecz także dla odbudowy i rozwoju między
narodowych stosunków gospodarczych.

Robotnicy duńscy grożą strajkiem

Wallace zgłasza kandydaturę
na prezydenta Stanów Zjednoczonych

Pto. Zjednoczenie
Przem. Szklarskiego

Proces załogi
ohozu płaszowskiego

Wzrastają sity

demokratyczne we Włoszech

Płoną w sie na Jawie

Znowu katastrofa
„Dakotg“

Brytyjskie pieniądze płyną do Szwajcarii

Pomysłtwe kombinacje walutowe

Londyn. „Daily Telegraph“ do
nosi, że wielu obywateli b ry ty j
skich nagromadziło w drodze nie
legalnej poważne fundusze w ban
kach szwajcarskich. Procedura te
go rodzaju machinacji wygląda
jak następuje:

W ro c z n ic ą zgonu
Leona Wyczółkowskiego
Bydgoszcz (PAP). W rocznicę
zgonu
Leona Wyczółkowskiego,
którego twórczość od roku 1923
związana była z regionem bydgos
kim, udała się delegacja Zarządu
Miasta Bydgoszczy do Wtelną, pod
Koronowem, gdzie pochowany zo
stał wielki artysta.
Delegacja złożyła w imieniu spo
łeczeństwa bydgoskiego wspaniały
wieniec na grobie Wyczółkowskie
go, po czym zwiedziła słynny park
w Gościeradzu, na południowym
krańcu borów Tucholskich, gdzie
znakomity malarz tworzył pod k-o*ie<ł swego życia

1) eksporterzy sprzedają towary
do Szwajcarii oficjalnie po cenach
niższych, niż Szwajcaria gotowa
byłaby zapłacić. Kupiec brytyjski
zatrzymuje w ten sposób na swo
im koncie w Szwajcarii różnicę
pomiędzy oficjalnie zarejestrowa
ną w b rytyjskim ministerstwie
handlu ceną sprzedażną a ceną
płaconą istotnie przez odbiorcę
szwajcarskiego.
2. Im porterzy brytyjscy płacą
za pośrednictwem Banku Angiel
skiego Szwajcarii więcej niż sprze
dawca żąda istotnie.
Różnica
znowu pozostaje na koncie szwaj
carskim chytrego importera.
3) Niektóre firm y zakupują w
Szwajcarii patenty, które rzekomo
„mają zwiększyć brytyjską zdol
ność produkcyjną“ . Patenty te
przeważnie nie posiadają żadnej

Nowy rząd w Iranie
Londyn (PAP). Z Teheranu do

noszą, że Hakimi utworzył nowy
rząd, który przedstawił Szachowi
do zatwierdzenia. W skład,nowego
rządu weszło kilku czjfcmków poprzedniego gabinet«.

Zabytkowy zam ek z XIV wieki*
pastwą płomieni

Syców. (st) W miejscowości życie jeden ze strażaków, a smGoszcz koło Twardej Góry w po reg odniosło poparzenia. Dogasza
Nankin (API) Wszelka komu- wiecie sycowskim wybuchł groźny nie ognia trwało przez całą no«.
kacja kolejowa pomiędzy Pek:- pożar, który straw ił doszczętnie Zniszczeniu całkowitemu uległy
nem a resztą Chin przerwana zo niemal zabytkowy stary zamek środkowa i lewa część zamku
mieszczące w swych muracłi
stała dziś w nocy przez gwałto wybudowany w 14 wieku. W zam drogocenne zbiory sztuki z wczes
wne natarcie wojsk komunisty ku mieścił się ostatnio zakon nego średniowiecza.
SS. Niepokalanek. W najbliższym
cznych — donosi agencja France
czasie zamek ten m iał być sie
Presse na podstawie inform acji dzibą jednego z największych w
pochodzących ze źródeł rządo woj. wrocławskim sierocińca dla
wych. — Gwałtowne w alki trw ają dzieci-sierot, o fiar ostatniej wojny.
Pożar wybuchł skutkiem nie
ostrożnego obchodzenia się z og
Londyn (PAP). „Sunday Chroni«
niem zapalonym na staroświeckim le“ donosi z Jerozolimy, że urzędo
kominku. W akcji ratunkowej we komunikaty nie podały ściśl«
brały Odział zaalarmowane straże liczby zabitych Żydów i Arabów.
p o w s ta ł w e W ło s z e c h
pożarne z Twardej Góry oraz oko Zdaniem korespondenta tego pię
Rzym. (obsł. wł.) Na zebraniu ś lił znaczenie wspólnej w alki licznych miejscowości. Do w alki tna, w Palestynie zginęło lub zosta
przedstawicieli włoskich partii stronnictw lewicowych z odradza z szalejącym żywiołem, któ ry ob ło rannych podczas ostatnich
lewicowych utworzono w dniu jącym się we Włoszech faszyz- ją ł cały zamek, liczący około 300 ruchów około 3 tysięcy osób.
stwierdzając, że* nowa
pokoi, musiano wezwać również
Z Jerozolimy donoszą, że g
wczorajszym ludowy fron t pracy, mem,
. « „ „ ¡ „ n n łn « n o l o w i l o c n K in PO r t h / w i r _ 1
. •
I
•
•
pokoju i wolności. Przewodniczą ganizacja postawiła sobie za głów do pomocy oddziały straży pożar więźniów arabskich napadła sa
ny
cel
niedopuszczenie
do
władzy
nych z Kalisza, Ostrowa W ielko strażników brytyjskich i uciekła z
cym
nowopowstćfiej
1
1 I
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W
D
U
U
W
S
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i
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polskiego oraz garnizon w rocław więzienia w Acre. Jeden ze stratni
W skład której wchodzą socjaliści elementów faszystowskich i m il
w
Nenniego, komuniści oraz demo- i turystycznych i wytępienie wszel ski zawodowej straży pożarnej. ków brytyjskich został zabity.
Z południowej Palestyny komu
kracja robotnicza, został komuni kich objawów faszyzmu, usiłują Przybył również garnizon wojska,
cego przemienić Włochy w do M. O., ora® miejscowa ludność,
sta L uigi Lungo.
nikują o dalszych starciach mię
menę wpływów kół wielkokapita
Akcja ratunkowa trw ała ponad dzy Arabami i Życiami. Pa
W wygłoszonym w toku zebra- listycznych i międzynarodowej
gg
Kodzin. W czasie akcji s tra c ił) stropach są wtoM 1 rsiu r
nia wzemówieniu Lungo podkre ftoaosjetsf,

wartości. Jedną dziesiątą ich ofi
cjalnej ceny otrzymuje podsta
wiony „wynalazca“ szwajcarski,
a drugą dziesiątą kupiec szwaj
carski, który przechowuje całość
wpłaconej sumy.
Wkrótce potem firm a brytyjska
wymienia wpłacone funty na
fran ki szwajcarskie, po korzyst
nym kursie oficjalnym 17,35 fran 
ka za funt.

P ekin e d c ię ty o i ś w ia ta

Ludowy front pracy

3 tys. rannych i zabitych
w palestyńskich rozruchach

Strona 2
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Niepomyślne horoskopy gospodarcze państw kapitalistycznych

Tylko gospodarka planowa
zabezpiecza przed kryzysem
Moskwa (API). „izw iestia“ pu
b lik u ją artykuł, w którym autor
omawia światową sytuacją go
spodarczy jaka istniała w roku
1947 i różnice między gospodar
ką planową w krajach demokra
c ji ludowej i w krajach kapitali
stycznych.
Żadne z państw kapitalistycz
nych w Europie — stwierdza au
tor
nie może się poszczycić
osiągnięciami w powojennej od
budowie. W W ielkiej Brytanii
rok 1947 minął pod znakiem gło
du dolarowego. Rząd brytyjski

usiłował zwalczyć go, oddając St.
Zjednoczonym jedną pozycję za
drugą. Stworzono program zmie
rzający do zwiększenia eksportu
kosztem konsumcjii wewnętrznej
i wzmożenia w ysiłku pracy. Ró
wnocześnie ograniczono import.
Wynikiem tego rodzaju polityki
gospodarczej jest znaczne obni
żenie poziomu życia. Racje żyw
nościowe są niższe niż to miało
miejsce w czasach wojny.
Nie ominęła również W. Bry
tanii fala inflacji, a usiłowanie
rządu brytyjskiego ukrycia tego

Wzmożony eksport r y b
Zawieramy umowy z zagranicą.
Gdynia. (PAP) Po raz pierwszy
w r. 1847 ruszył eksport polskie
go dorsza za granicę. Na podsta
wie umowy, zawartej przez Cen
tralę Rybną z austriacką firm ą
.«Grosseimkaufsgeserschaft
Oesterreichischer ConsumvereŁnei“ ,
mamy wyeksportować do A u strii

do końca maja 1948 r.: 500.000
kg. solonych filetów z dorstea,
750.000 kg. solonych półfiletów
z dorsza, 500,000 kg. dorsza świe
żego w lodzie oraz 100.000 kgtnrożonych filetów z dorsza.
W ramach umowy eksportowa
liśfny już w listopadzie br. część
półfiletów solonych, zmagazy
nowanych przeiz Centralę Rybną
oraz ok, 300 tion dorsza świeżego
w lodzie. Reszta pojedzie w roku
przyszłym, przy czym główne na
silenie eksportu przypadnie na
marzec i kwiecieńCentrala Rybna zawarła także
umowę • eksportową na ry by iz
Czechosłowacją — urnowa ta obejmuje przede wszystkim ryby
słodkowodne. Eksport ryb szla
chetnych obejmuje wywóz łoso
sia do Anglii. Rynek belgijski
interesował się ostatnio im por
tem z Polski: łososia w płatach.
Istnieje także zainteresowanie
innym i rybami ze strony zagra
nicy. Są np. konkretne m ożli
wości eksportu mrożonego sanda
cza ćb Palestyny.

zjawiska przed opinią publiczną
spełzło na niczym. Rezerwy walut i złota brytyjskiego zostały
mocno nadszarpnięte.
Ciężką sytuację ekonomiczną
obserwuje się nie tylko w kapi
talistycznych państwach Europy,
lecz również w większości krajów
A zji i Południowej Ameryki.
W Chinach panuje kompletne
rozprężenie wywołane reakcyjną
polityką Kuomintangu. Wojna
domowa objęła najważniejsze
pod względem gospodarczym ob
szary kraju.
.Japonia rządzona jednostron
nie przez amerykańskie władze
wojskowe przechodzi ponure dni
głodu,
masowego bezrobocia,
spadku produkcji i wzrastającej
inflacji. Japońska produkcja prze
mysłowa osiąga zaledwie % po
ziomu przedwojennego.
Powojenne trudności ekonomi
czne In d ii uległy pogorszeniu po
przeprowadzonym podziale kra 
ju. W ten sposób gospodarka
trzech największych krajów azja
tyckich liczących około 1 m ilia r
da ludności wykazuje nie wystar
czającą wydajność.
Gospodarka Si. Zjednoczonych
w okresie powojennym nie poczy
niła żadnych postępów. Obser-

wuje się tam stały wzrost cen
' '
powiększającą
się lukę między
cenami i płacami. W ciągu ubie
głego roku ceny żywności wzro
sły prawie o 40 procent, podczas
gdy płace pozostały na ogół nie
zmienione.
W drugiej części artykułu au
tor przechodzi do analizy sytua
cji w krajach Europy wschodniej.
6 miesięcy jakie upłynęły od
chwili gdy Marshall wystąpił ze
swym planem pomocy dla Euro
py wykazały dobitnie dalekowzroczność
i
mądrość tych
państw, które nie chciały pójść
na przynętę amerykańską.

W torek, 30 grudnia 1947
Ostatni Mohikanie

PZZ opiekuje się Słewincami
Szczecin. (PAP) Żyjąca n.a pół
noc od Słupska między jeziorem
Gardno i Łeba ostatnia grupa
prasłowiańskiego szczepu — Sio
wińcy — jest przedmiotem sizcze
gólnego zainteresowania PZZ,
który w ramach swej działalno
ści roztacza nad nim i opiekę.
Osiedla Słowińców skoncentrowade po wsiach. Są to w wię
kszości rybacy.
Ostatni» przystąpiono do zorga
wizowania specjalnej Spółdziel
ni Rybackiej, która stanowić bę
dzie oparcie materialne dla Słowińców. W tym celu odbyło sr.ę
w Klukach,, gdzie zamieszkuje
większość słowińskich rodzin ry 
backich, zebranie organizacyjne
oddziału
spółdzielni
,,Polskie

Nominacje rządowe w Iranie

Morze“ ze Słupska. Powołano
spółdzielnię, do której zapisali;
się również rybacy z K luk. Za
rząd spółdzielni zapewnił żebra
nych, że będzie teh zaopatrywał
systematycznie w sprzęt rybacki
i w odzież ochronną.
Równocześnie władze powiało
we rozpoczęły akcję pomocy dla
najgorzej sytuowanych Słowiń
ców. Rozdzielono już większą
kwotę pieniężną i żywność. Sło
wianom posiadającym gospodar
stwa przydzielono konie i krow y

Nie znajdują posłuchu
lecz nie chcą ustąpić
Berlin. (PAP) Były przewodni
czący CDU Jakób Kaiser usiłuje
wciąż jeszcze utrzymać się na
swoim stanowisku, mimo że wszy
stkie okręgi partyjne w strefie
radzieckiej Niemiec wypowiedzia
ły się wyraźnie przeciwko współ
pracy z Kaiserem oraz z jego za
stępcą Lemmerem.
Nie znajdując posłuchu u człon
ków swej p artii w strefie wscho
dniej zwrócił się Kaiser w stronę
stref zachodnich. Do Berlina mają
przybyć członkowie U nii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Chrze
ścijańsko-Społecznej z Bawarii
oraz z brytyjskiej strefy Niemiec
by wspólnie naradzać się nad
możliwością powołania na nowo
Kaisera do kierownictwa partii.
Przybył już na narady premier
bawarski ¡Müller. Oczekuje się
przybycia dr. Adenauera oraz in 
nych działaczy CUD. Na zebraniu
obecni będą zarówno Kaiser jak
i jego zastępca Lemmer.

antyradziecką prowokacją
MOSKWA. (PAP). Specjalny ko który jest ściśle związany z koła
respondent dziennika „Prawda“ mi brytyjsko-amerykańskimi.
donosi z Teheranu, że ostatni kry
Wskazując, że Hakimi jest nie
zys rządowy w Iranie spowodo przejednanym wrogiem Związku
wany został przez wrogą politykę Radzieckiego, korespondent „Pra
przypomina, że jeszcze w r.
premiera Ghayama el Sultaneh wdy"
1919
nowomianowany
premier,
wobec Związku Radzieckiego. Po podczas konferencji pokojowej w
lityka ta spowodowała rozłam na Paryżu, zażądał przyłączenia do
wet w szeregach tzw. demokratycz Iranu radzieckiego Azerbejdżanu,
oraz radzieckiej Turkmenii. W r.
nej partii, której przewodniczą
1943 Hakimi będąc premierem
cym był Ghavam el Sultaneh.
wszelkimi sposobami starał się za
Aleksandria (API). Były król
Po upadku gabinetu Ghavama truć stosunki radziecko-irańskie.
włoski W iktor Emanuel zmarł
Dziennik
irański
„Iranema“
wczoraj po południu, w wieku wybuchła ostra walka pomiędzy
lat 78. Śmierć nastąpiła na sku różnymi ugrupowaniami politycz stwierdza, że nominacja Hakimi
Domy w ruinach
tek zapalenia płuc, którego król nymi, z udziałem kamarylii dwor robi wrażenie otwartej prowokacji
M anilla, (API) Gwałtowny taj
nabawił się w dzień Bożego Na skiej, — o kandydaturę na stano- antyradzieckiej.
rodzenia.
fun. który szalał nad Filipinam i
W iktor Emanuel ahdykowął 10 wsko premiera i o skład nowego
w ciągu dwóch dni, nie wygasł
maja 1946 r. na korzyść swego rządu.
jeszcze zupełnie, aczkolwiek osyna Humberta I I i osiedlił się
siabł. Bilans tej żywiołowej ka 
W wyniku zakulisowych kon
w Egipcie. Plebisćyt w roku 1946
tastrofy o nasileniu nienamiępozbawił jednak korony Humber szachtów oraz nacisku czynników
licz; polska flota
tnym od 12 lat zamyka aię liczbą
ta, a Włochy proklamowane zo angielsko-amerykańskich na wpły
Większość polskich statków han
W
a
r
s
z
a
w
a
.
(API).
Polska
stały republiką. Uchwalona przed wowe koła parlamentu irańskiego,
88 zabitych, przeszło 100 osób za
posjada w chwil] obecnej 45 stat ćlowych ma swój port macierzy
wczoraj przez parlament włoski
guiionych i kilkaset ranych. Szko
konstytucja potwierdza ten stan — szach powierzył tworzenie no ków dalekomorskich, w tym: 31 sty w Gdyni. Tam też zarejestro
dy oceniane są na setki m ilio 
wego rządu premierowi Hakimi, parowców, 11 motorowców, 3 że- wano 105 jednostek pływających
rzeczy.
nów pesos. K ilk a tysięcy domów
giowce z motorami pomocniczy nie licząc flo ty ll pomocniczej. W
zostało całkowicie zrujnowanych,
mi. 3 5 z powyższych jednostek Gdańsku bazuje 71 statków, w
4 statki zatonęły koło M anili;, a
służy do przewozu towarów, 3 Szczecinie 8, w Elblągu 4.
statki pasażerskie, 3 szkolne, 2
wiele innych zaginęło na morzu. R o ln ic y — w ła ś c ic ie la m i u ż y tk o w a n y c h g o s p o d a rs tw
tankowce, 1 lodoł&m&cz i 1 star
tek ratowniczy.
Ponadto porty polskie dysponil
W zakładach „Bata“
ją 41 holownikami.;Żeglugę przy
iras®
brzeżną obsługuje 13 jednostek
pasażerskich, 3 lodołamacze, 1 tan
kowiec, 1 statek hydrograficzny
Praga (PAP). Prasa donosj, że
tygodniowej produkcji
Warszawa (PAP). W tych dn.
W 26 powiatach akcja nadań nadanych gospodarstw, rak, aby i ł statek dla nurków.
Ze statków przeznaczonych dla zakłady przemysłowe „Skoda“
Praga (ZAP). Wielkie zakłady upływa rok od momentu rozpo została już całkowicie zakończo w roku przyszłym, jak najwięcej
częcia akcji uwłaszczeniowej w na, w 44 powiatach Ziem Odzy osadników przez uzyskanie za celu rybołówstwa polskiego wcią wykonały plan produkcyjny w
przemysłowe Bata w Żlinie osią rolnictwie
obszarze Ziem Od skanych zostanie ona zakończona świadczenia hipotecznego stało gnięto do rejestru 19 trawlerów 106.2 proc. Zakłady te wyprodu
gnęły już poziom produkcji przed zyskanych. na
W okresie tym przy jeszcze w tym roku. W 46 powia się właścicielami użytkowanych parowych, 10 trawlerów motoro kowały w roku 1947 lokomoty
wojennej. Zakłady te są obecnie jęto 383 tysiące
wy, troleybusy, statki rzeczne, a
wniosków o na
upaństwowione. W ciągu tygod danie, wydano 315 tysięcy orze tach akcja ta przeciągnie się je  gruntów, zabudowań i inwenta wych i 17 żaglowców z motorami. nadto urządzenia mechaniczne dla
Łodzi motorowych mamy 55.
nia wytwarza się tu około m ilio czeń i 196 tysięcy aktów nadania. szcze poprzez dwa pierwsze mie rza.
siące przyszłego roku. Pewna
Prócz tego w portach polskich nowo zbudowanych fabryk. Zakła
Rok 1947 stał na Ziemiach Od
na par butów.
W wyniku pracy centralnego i przeszkodę stanowi fakt, iż w ła zyskanych pod znakiem olbrzy znajdują się 184 jednostki pomo dy „Skoda“ wykonały m. in. ma
W porównaniu z ubiegłym okre terenowego aparatu osiedleńcze dze nie wszędzie jeszcze określi miej pracy w dziedzinie uporząd cnicze (barki, bunkrowce, dźwigi szyny dla nowej fa bryki lokomo
sem wzrost produkcji jest znacz go tzw\ „druga faza“ akcji uwła ły, jakie obszary mają być uwa kowania stosunków własnościo pływające, promy, lcafary pływ a, tyw w Pflźnle i dla huty żelaznej
ny. W ciągu 45 tygodni 1946 r, szczeniowej w rolnictwie dobie żane za pola górnicze, a także w wych w gospodarstwie rolnym.
w Dubnicach.
jąee, pogłębiarki itp.).
firm a „Bata“ sprzedała w Cze ga końca. W roku następnym zło niektórych powiatach nie ustalo
chach i na Morawach 12.900.000 żą wnioski o nadanie i otrzymają no jeszcze dokładnie ja k :e go
par obuwia, w tym samym okre odpowiednie orzeczenia tylko ci spodarstwa
rolne na terenie
sie roku bieżącego zaś — 18 m i rolnicy, którzy osiedlili się na miast wchodzą do zapasu ziemi.
lionów 767 tysięcy par. Eksport Ziemiach Odzyskanych wr drugiej Sprawy te zostaną załatwione w
w porównaniu z rokiem ubiegłym połowie roku bieżącego, bądź też najbliższym czasie.
wzrósł trzykrotnie.
osiedlą się w roku przyszłym.
Rozpoczęła się już ostatnia fa
za akcji uwłaszczeniowej, pole
gająca na szacowaniu nadanycn
gospodarstw oraz na ostatecznym
p rz y c z y n ą o b e c n e g o k r y z y s u p o lity c z n e g o
ustalaniu ich granic. Od rozpo
N a
Rzym.
(API)
„Burżuazja
żadne dem obecnego kryzysu polityczne dające się omamić mieszczań
częcia tej akcji we wrześniu rb.
do chw ili obecnej, władze ziem go kraju nie posiada jednolitego go jest próba rewizji układów w skimi iluzjam i „trzeciej siły“ .
Gdy wypada się obejrzeć na kończący się właśnie rok 1947 i pod
skie wydały na Ziemiach Odzy poglądu na problemy pokoju i Jałcie i Poczdamie, przeprowa Z tym i partiam i staje ramię przy
dać ocenie jego wyniki, główna trudność polega nic na braku ma
wojny, podczas gdy masy ludowe, dzona przez dyplomację amery ramieniu i nasza partia tocząc
teriałów, lecz na ich obfitości. Zajęci troskami dnia codziennego, skanych 25.125 orzeczeń o wyko zarówno w Ameryce jak i w Eu kańską. Na układach tych oparte wspólnie z nim i walkę o pokój.“
naniu aktów nadania, zgłaszając
rzadko mamy czas rozejrzeć się dokoła i uświadomić sobie całą
do sądów odpowiednie wnioski o ropie garną się jednomyślnie do było przede wszystkim porozu
pełnię życia, którym żyje kraj nasz zaledwie 2 lata po wojnie.
obozu broniącego pokoju“ — mienie między Waszyngtonem i
zahipotekow an 'e.
W powodzi notatek i artykułów w prasie m ijają często nieśpo
W roku przyszłym Miu.eterst- stwierdza raport, któ ry Pietro Moskwą. W chw ili obecnej kon
strzeżone rzeczy istotnie ważne. Trzeba to otwarcie powiedzieć
wo Ziem Odzyskanych zmierzać Nenhi, przywódca włoskiej p artii serwatyści i reakcjoniści całego
Paryż. (API). Paryski dziennik
— społeczeńswo nasze ciągle jeszcze zbyt wiele interesuje się tym,
będzie w swych pracach uwła socjalistycznej przestawić ma na świata łączą się na platformie
popołudniowy
(„LTntransigeant“ )
szczeniowych do rozwiązania za zbliżającym się narodowym kon trzeciej wojny.
co dzieje się na arenie międzynarodowej, a zbyt mało tym, co two
gadnienia' struktury rolnej, a gresie socjalistów w Rzymie.
„Front pokoju — stwierdza podaje, że korespondent tego pisma
rzy się tu, w kraju, na oczach wszystkich.
Raport opublikowany przez or Nenni — odrzuca wszelką myśl o w Rzymie odnalazł we Włoszech
wespół z Ministerstwem Rolnic
Jest to rezultat pewnego opóźnienia procesów psychologicznych
gan partii socjalistycznej „Avan
w stosunku do szybko rozwijającej się rzeczywistości. Staliśmy się twa i Reform Rolnych starać się ti“ stwierdza, że głównym powo- geograficznych blokach przeciw Marcela Deata, przywódcę francu
będzie o przyspieszenie ponrarów
stawiających wschód zachodowi.
państwem przemysłowem i morskim, przesunęliśmy się ze wschodu
faszystowskiej
Granica pomiędzy postępem i skiej organizacji
na zachód, granica nasza przebiega kilkadziesiąt kilometrów od
watccznietwcm biegnie wewnątrz „Narodowe Zjednoczenie Ludowe“
stolicy Niemiec. Zainteresowania nasze jednak ciągle obracają się
każdego narodu.
działającej w czasie okupacji i
dokoła zagadnień starych, ciągle jeszcze jesteśmy zbyt zaściankowi.
Przywódca włoskiej p artii so współpracującej z Hitlerem.
Minęły czasy, gdy w Polsce nic, albo niewiele się działo, gdy
cjalistycznej podkreśla w swym
nasion drzew iglastych
Deat poszukiwany był przez po
wszystko istotne było gdzieś za granicą. Stajemy się ważkim czyn
raporcie, że Włochy nie chcą re
nikiem gospodarki europejskiej. Konkretne fakty zmuszają inne
Warszawa (PAP). Ministerstwo iglastych, według planu Instytutu zygnować z pomocy amerykań licję francuską od chwili wyzwo
skiej, nie mogą jednak przyjąć lenia Francji skąd udało mu .się
narody do liczenia się z nami.
Lasów przystąpiło ostatnio do bu. Badawczego Leśnictwa.
dowy szeregu nowych rejono
Zobowiązuje to nas do przestawienia naszego rozumowania na
Zakłady takie umożliwiają przy tych zobowiązań, jakie narzuca uciec w 1945 roku. Został on ska
wych łuszczarni nasion drzew spieszone w y łuszczą nie nasion im plan Marshalla. Włochy po
inne tory. Odbudowa gospodarcza jest najważniejszym problemem
zany zaocznie na śmierć.
naszego życia narodowego. Winna ona znaleźć odpowiednie miejsce
drzew iglastych, w przeciwień winny zdecydowanie przeciwsta
wić
się
wszelkiej
kontroli
zagra
stwie do sposobu prymitywnego
w świadomości każdego Polaka. Cyfry produkcji to realne elementy
Kaganowicz wicepremie — przez długotrwałe ogrzewanie. nicznej, podejmując politykę od
życia codziennego. Wydobyte miliony ton węgla, przekroczenie po
budowy i reform społecznych i
rem ZSRR
ziomu produkcji metalu sprzed wojny są cennym argumentem w
Obecnie na terenie Polski, czyn
, , gospodarczych w kraju. Piętro
dyskusji międzynarodowej.
Waszyngton (PAP). Ministerstwo
Moskwa (PAP). Podano urzędo nych jest 160 łuszczarni, admim- j Nenni poddaje wreszcie w swym
Sprawy gospodarcze stają się coraz nam bliższe. To nie tylko
wo do wiadomości, że w związku strowanych przez Lasy ¡Państwo raporcie ostrej krytyce pojęcie handlu podało do wiadomości, że
z objęciem przez Kaganowicza sta we, z czego 60 procent stanowią „trzeciej siły“ , która „jest uoso dywidendy wypłacone przez ame
polskie zjawisko. Cały świat dziś rozumuje w ten sposób. Różnica
nowiska wiceministra ZSRR, ple zakłady prymitywne, o małej bieniem słabości“ . Nenni potępia rykańskie towarzystwa akcyjne za
polega tylko na tym, że gdy pewna grupa państw, w której i my
num Komitetu centralnego komu zdolnoścj. produkcyjnej. Ogólna ostro stanowisko wielu ugrupo ostatni kwartał przewyższyły o 20
(ię znajdujemy, działa, inne tkwią w marazmie gospodarczym,
nistycznej partii Ukrainy wybrało zdolność produkcyjna łuszczarni wań socjalistycznych, które zaj proc. dywidendy, wypłacone w tym
»czekując manny zza oceanu. Nic więc dziwnego, że nawet spra
premiera
Ukrainy
Chruszczowa państwowych wynos} Około 50 mują w szeregu krajów pozycje samym kwartale ubiegłego roku.
wozdania zdecydowanie wrogich nam elementów podkreślają naszą
Dywidendy za ostatni kwartał
pierwszym sekretarzem komuni tys. kilogramów nasion rocznie.
jak najbardziej zacofane oraz po
prężność gospodarczą.
wynoszą 1 miliard 150 milionów
stycznej partii Ukrainy. W związ
Największa łuszczarnia w Pol zycje „trzeciej siły“ ,
W zespole narodów świata możemy bez żadnej megalomanii do
ku z tym premierem Ukrainy zo sce, o zdolności produkcyjnej 5
„Na szczęście — stwierdza w dolarów, podczas gdy w 18<6 r.
magać się właściwego fni^Asea.. Zawdzięczamy to własnej pracy,
stał na miejsce Chruszczowa De- tys. kilogramów nasion znajduje końcu Nenni — istnieją ■'jeszcze wyrażały się one suma 998 milio
energii i wytrwałości.
Strum.
mian Korotczenko
Sie w Kłosnowiie na Pomorzu
notężne partie socjalistyczne nie nów dolarów.

Gwałtowny tajfun
nad Filipinami

69 zabitych - setki rannych

Zmarł Wiktor Emanuel

45 statków dalekomorskich

Akcja uwłaszczania na Ziemiach Zachodnich

Milion par butów

dobiega końca

Zakłady „Skoda“
przekroczyły plan

Nenni potępia amerykańską dyplomację

Próby rewizji układu poczdamskiego

progu

Marcel Deat ujęty w Rzymie?

Powstają noire łuszczarnie

„Skromne“ dywidendy
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Marshall zerwał konferencję londyńską?
# © *# M ił a s n e ą / e
Londyn, w grudniu. | ści,

gdzie trzeba było myśleć i
działać praktycznie i rozwiązywać
niezwłocznie pilne problemy. K ie 
dy M ołotow 'm ó w ił o Niemczech,
nie m ó w ił o nich, ja k o pionku na
szachownicy, lecz o kra ju z real
nym i potrzebami — a także z real
nymi bogactwami, które mogły po
nownie zagrozić światu, lub też
stać się nowym elementem w kon
strukcji pokojowej,
demokratycz
nej Europy. Od razu na początku
Mołotow podkreślił, że delegaci po
w inni bez zw łoki porozumieć się
co do ustanowienia centralnego
rządu niemieckiego, według demo
kratycznego wzoru, który będzie
utworzony przez centralne niemiec
To była uw ertura do konferencji. kie Zgromadzenie Narodowe, lub
W ciągu 48 godzin ton nagłe się parlament. Tylko taki rząd mógł
zmienił. Pewna siebie postawa de by zagwarantować, że tra k ta t po
legacji amerykańskiej i brytyjskiej kojowy zostanie przyjęty przez
ustąpiła miejsca nerwowemu nie Niemców jako słuszny i obowiązu
pokojowi. Biedny, m ały pan B i jący.
dault, przygotowany do przełknię
Mołotow objął więc inicjatywę,
cia każdej
form uły, którą jego która już pozostała do końca w je 
w ielcy koledzy mogli mu narzu go rękach. W Niemczech, tak ja k i
cić, biegał z Grosvenor do W h i w W ielkiej B rytan ii odpowiedź nie
tehall i z powrotem, usiłując nau dała na siebie długo czekać. Z
czyć się tej form uły.
pierwszych źródeł wiadomo mi, że
M ołotow w swym przemówieniu na zebraniach w całej A n glii pro
umieścił konferencję na nowej pła pozycje Mołotowa spotkały się na
szczyźnie konkretnej rzeczywisto- tychmiast z w ielkim entuzjazmem.
Historia
konferencji m inistrów
spraw
zagranicznych
W ielkiej
Czw órki w Londynie rzuca .świa
tło na drogi, którym i kroczy dzi
siejsza dyplomacja.
P rzy końcu listopada zaczęły się
niepokojące odgłosy. M arshall oświadczył korespondentom dyplo
matycznym, że gotów jest zerwać
konferencję, jeśli inni nie zastosu
ją się do jego systemu gry. Prag
nieniem M arshalla było przystąpić
odrazu do stworzenia nowego, ma
rionetkowego państwa niem ieckie
go, Trizonii, ze stolicą w e F ra n k 
furcie nad Menem.

Spółka Marshal I—
-Bevin
Spółka M arshall — Bevin stanę
ła przed rzeczywistym i konsekwen
ejąm i swej własnej p olityki i m u
siała w pełni uświadomić sobie jej
słabość i zgniliznę.

su. Potem, wspólnie zbierając siły,
delegacje
zachodnie
postanowiły
prowadzić politykę pó liniach rów
noległych. Na terenie samej kon
ferencji dołożyli wszystkich w ysił
Chcieli podziału Niemiec, a jed ków, aby odwrócić dyskusję na te
nak n ie m ię li odwagi tego wyznać. m at rządu centralnego i dowieść,
Chcieli utworzenia odrębnego paś że „niem ożliwe“ żądania sowiec
stwa
zachodnio-niemieckiego,
a kie w sprawie odszkodowań są naj
jednak (choćby tylko dlatego, że większą przeszkodą do osiągnięcia
zdecydowani b yli zatrzymać punkt porozumienia. Dzięki temu, nie
oparcia w Berlinie) p rzerazili się zdarnemu wybiegowi m iéli nadzie
konsekwencji przeprowadzenia te ję pozyskać sobie opinię „prawdzi
go zam iaru w form alny i konsty wych przyjaciół narodu niem iec
kiego“ .
tucyjny sposób.
Chcieli uniknąć z;a wszelką cenę
Odpowiedzialności, za upadek kon
ferencji, a przecież odmówili pod
Poza konferencją rozw inęli in 
jęcia pierwszego kroku, prowadzą tensywną działalność w związku z
cego do sukcesu.
ustanowieniem państwa zachodnioPotem nastąpiło interludium , w
niemieckiego.
którym było w iele wzajemnego oTak więc pan Foster Dulles po
e k a r ż a n l a s ię i o g ó ln e g o
ro zg o ry śpieszył do Paryża, aby pozyskać
ezenia delegatów zachodnich.
Francuzów, (łącznie z de GaUllem)
N aw et w ew nątrz samej delegacji dla planów Trizonii.
Tak więc
am erykańskiej
byli tacy, którzy przyspieszone
zostały
rokowania
zgadzali się ze zgryźliw ym i uwa finansowe, dotyczące finansowego
gami Bevina, że M arshall jest czło uregulowania spraw w strefach
w iekiem zbyt gruboskórnym, aby brytyjskiej i amerykańskiej. U re 
mógł zrozumieć najprostsze rzeczy gulowanie to, według
zapewnień
z taktyki
dyplomatycznej.
(Pan pana Kenneth Royalł, m inistra oBevin okazywał coraz większe zde brony, miało dać generałowi Clay
nerw ow anie w miarę, ja k zrzuce prawo veta do całeo życia gospo
nie odpowiedzialności na Mołoto darczego,
politycznego i finanso
wa stawało się coraz trudniejsze). wego Niemiec.
Ci „przyjaciele demokratycznego
narodu niemieckiego" p ilnie p ra
Błędne koło
cowali nad odsunięciem tego na
Następna faza taktyki
polegała
rodu od spraw dla niego n ajw aż
na rozmyślnym stworzeniu błęd niejszych i umieszczeniem zaso
nego koła. K iedy M ołotow poru
bów Niemiec zachodnich w rękach
szył zagadnienia ogólne, ja k utw o najgorszych wrogów — zasobów
rzenie centralnego demokratyczne finansowanych, i kontrolowanych
go rządu niemieckiego,
delegaci
przez życzliwych
„demokratów z
m ów ili, że nie mogą operować w
W all Street“.
dyskusji ogólnikami. K ied y wysu
nął szereg propozycji
praktycz
Trifonía
nych, m ó w ili, że nie mogą dysku
Podczas
gdy bezimienne państwo
tować nad szczegółami, „dopóki nie
osiągną porozumienia co do cało zachodnio-niemieckię — monstru
kształtu problemu“ . W ten sposób alny tw ór Trizon ii — przygotowy
stracono bardzo w iele cennego cza- wane było w bocznych salach na

k a r e s p e n t ie n t u

Grosvenor Square, praca nad do
prowadzeniem konferencji do zer
wania z powodu odszkodowań rea
lizowana była pilnie w Lancaster
House.
Ktoś mógłby, oczywiście, p rzy
puszczać, że względy zw ykłej przy
zwoitości powinny
powstrzymać
przedstawicieli narodu, który sam
zarobił w iele m ilionów na wojnie,
od przeszkadzania ZSRR w , otrzy
maniu odszkodowań.
Jednak nie. Pan M arshall — za
nim jeszcze doszło do sprawy od
szkodowań na porządku dziennym
— w ydał swą dyktatorską prokla
mację, która stwierdza, że bez
względu na wszelką argumentację
na konferencji, Stany Zjednoczo
ne
postanowiły
sprzeciwić
się
wszelkim wypłatom odszkodowań

ÎVIemcy mogą płacie

Dla uczciwego obserwatora w nio
sek jest prosty i jasny. K ła m 
stwem jest twierdzenie, że N iem 
cy nie mogą rozw ijać się, jeśli bę
dą musiały spłacać odszkodowania
z produkcji bieżącej.
„Och Och!“ -ę- jęczy Zachód, ale
czyż nie pomagamy Niemcom, czy
Niemcy zachodnie nie zajm ują spe
cjalnego miejsca w planie M a r
shalla?
W sposób jasny i nie pozosta
w iający żadnych wątpliwości, M o łotow wykazał, czym jest ta, izw.
pomoc: jest to sposób narzucenia
; Niemcom nieznośnego ciężaru długow, na warunkach, co do których
nie zasięgało się i nie zasięga ich
rady.
(Ktoś wysunął refleksję, że licz
ne republiki A m e ry k i Łaciński*-)
mogłyby Niemcom powiedzieć bar
dzo w iele o tej pomocy z W a ll
Street. Jakże wspaniale pomogły
Peru akcje z W all Street, wydane
w r. 3920! Przecież zapłacono nie
m niej, niż 400.000 dolarów synowi
prezydenta, aby upewnić się, że
Peru p rzyjm ie te filantropijne kre
dyty i pożyczki).
Nic więc dziwnego, że delegaci
zachodni jednogłośnie zaczęli pro
testować, że się im ubliża.
Jaki mam y z tego wysnuć ogól
ny wniosek?

tworzenia centralnego rządu nie*
mieckiego, który mógłby decydo
wać istotnie o organizacji prze
mysłu niemieckiego, polityce po
życzkowej Niemiec, możliwościach
i zobowiązaniach kraju.
Mocarstwa zachodnie spekulują
na podziale Niemiec i na chaosie.
M ówią o „postawieniu stref za
chodnich na nogi", kiedy m ają na
myśli zdław ienie pokojowego prze
mysłu, który mógłby konkurować
z firm am i, amerykańskim i i b ry 
tyjskim i
i rozmyślne popieranie
danych k a r te li,. które były zaląż
kiem
przemysłu
zbrojeniowego.
M ów ią o pomocy, kiedy rnyślą o
kolonizacji i przymusowym odda
niu w zastaw zasobów niemiec
kich. W ylew ają krokodyle łzy nad
„ciężarem odszkodowań“ , podczas
gdy sami dokładają wszelkich w y 
siłków, aby wyciągnąć z kraju
wszystkie soki żywotne.
Przy tym wszystkim, przez cały
czas są przerażeni. L ęk a ją się na
rodu niemieckiego, lękają się, że
pokojowe, demokratyczne i zjed
noczone Niem cy przyczynią się
istotnie do odbudowy pokojowej,
demokratycznej Europy. I boją się,
ponieważ na konferencji londyń
skiej, obrońca nowych demokracyj,
nowej,
dem okratycznej
Europy,
stanął ponad falą propagandy, 9
obrońcą tym b ył —- Mołotow.

Claude Cockburn,

ra

Plany gospodarcze Czechosłowacji
Najpoważniejszą cechą nowego przewidziane do eksportu na sumę? walda.ma ambicję zajęcia miejsca
5-letniego planu gospodarczego na z górą 7 m iliardów koron Czeskich, j Niemiec w produkcji i eksporcie
lata 1949—1-953 jest zapowiedź po które prawdopodobnie będą, prze- j przemysłu maszynowego, metalotężnej rozbudowy, przemysłu ma znączone ostatecznie na konsum- ; wego i chemicznego. Ceną za to,
j płaconą ma być zmniejszenie
szynowego i metalowego jak rów cję wewnętrzną.
Ogólna wartość planowanych wzgl. ograniczenie przemysłów in
nież i przemysłu . chemicznego
Niespodzianką jest- zahamowanie nowych inwestycji stanowi ol nych jak: szklany, ceramiczny,
dalszego rozwoju przemysłu tek brzymią cyfrę 34.0 miliardów ko- szewski, zabawkarski, częściowo
stylnego mimo poważnych inwe ęon~ czeskich. Oznacza to zdwoję- tekstylny — co umożliwi przeniestycji, które na tym właśnie tere nie wydatków inwestycyjnych w , sienie poważnej ilości pracowninie były zaplanowane i. częściowo porównaniu do kwot przewidzia ków do innych, podstawowych
przeprowadzane. Na powyższe nych w dotychczasowym 2-letnim gałęzi produkcyjnych.
Charakteryzując
zasadnicze
zmiany polityki gospodarczej miał planie inwestycyjnym,
wpłynąć fakt, iż rzekomo w m a -1 Czechosłowacja — zgodnie z wytyczne nowego planu 5-letnie.
gazynach znajdują się tekstylia1wypowiedziami premiera Gott- go, można by z nich wymienić na
stępujące'
1. Plan 5-letaj ma dać pod
wyższenie stand! t;i życiowego
wszystkich warstw . ulu. pra
cującego miast ,• wsi.
2. Struktura życia gospodar
czego będzie przestawiona w
„D w a w ie k i poezji rosyjskie)“ . obraz historii i techniki polskiego
kierunku
rozbudowy
tych.
Antologia. U łożyli i opracowań Ja przekładu z zakresu poezji rosyj
przemysłów, które w pierw
strun M., P ollak S. Posłowie Go- skiej.
szym rzędzie znajdą odbiorców
Dobór m ateriału uwzględnia zain
m olickiego L. Z 24 portretam i.
ca
rynkach
zagranicznych
teresowania współczesnego człowie
Str. 487. Cena 900,— zł.
(przemys} metalowy, ciężki
Książka, któ rą należy uważać za ka, a źródłowe i w n ik liw e posłowie
przemysł maszynowy i che
szczytową pozycję w dorobku w y  L. Gomolickiego doskpnale orien
miczny).
dawniczym
„Czytelnika“
dzięki tuje czytelnika w etapach rozw ojo

lewe wydawnictwa »Czytelnika«

pięknej szacie graficznej i. precyzji wych poezji rosyjskiej.
druku.
D Y A K O W S K I BO HDAN .
N a treść Antologii składają się
przekłady liry k i rosyjskiej z ostat
nich dwustu la t — od Łomonosowa,
aż po dzień dzisiejszy — pióra po
nad 60 poetów polskich z różnych
czasów. Jest to w ięc jednocześnie

S z k o ł a r o ln ic z a * * â k o llc s r ó w

W londyńskim „Dzienniku Pol
skim -i Dzienniku Żołnierza“ prze
czytać można artykuł pęd szum
nym tytułem „Polska szkoła ro l
nicza w Sevenoaks“ .
Nieco niżej uderzają słowa: „Pa
nowie majorowie machają w id
łam i . . . Komandor wśród k ró li
ków,. .. Spadochroniarz na karto
flisku . . . “
Z korespondencji tej, napisanej
przez p. Drwęskiego. przebija
wisielczy humor. Przyznać nale
ży, że powody po temu są:
Sevenoaks, w październiku
1947 r.
Tu właśnie panowie majo
rowie gnój zwożą — prezentu
wał swych elewów porucznikinslruktor w szkole rolniczej
Sevęnoaks.
Panowie majorowie zaś ma
chaU widłam i jakby mieli ró
wno po dwadzieścia lat naj
wyżej, a nie dwa razy tyle,
•p i y mistycznie licząc. Wonny
ładunek leciał wielkim lukiem
te stajni prosto na platformę,
by potem jechać do świeżo za
kładanej hodowli pieczarek.
Tam to ładnie polewali wodą,
mięsMi — apetyczną papkę...
i grzybki będą, aż palce lizać.

z produkcji bieżącej. Po wydaniu
tego oświadczenia, delegacja ame
rykańska radośnie zacierała ręce.
Mówiono górnolotnie o odzyska
niu inicjatyw y, po znaczyło że sa
mi stw orzyli problem, dzięki któ
remu mogli zerwać konferencję i
uciec
bezpiecznie,
pozostawiając
komu innemu odpowiedzialność za
to, co się stało. W rzeczywistości
jednak stało się inaczej. Mołotow
powiedział: Panowie, widzę, że
zdecydowani jesteście mówić o od
szkodowaniach,
zanim
doszliśmy
do tego punktu na porządku dzień
nym. Bardzo dobrze więc, pomówmy o tym i zacznijmy od ścisłego
ustalenia, do jakiego stopnia w ie l
kie zasoby zachodnich Niem iec —
węgiel, drzewo, organizacja prze
mysłowa — zostały już ograbione
przez kapitalistów zachodnich.

Dokładnie, punkt po punkcie, no w przepaść chaosu. Mołotow
Mołotow
omówił brudną historię długo pozwolił przyglądać się te
tych grabieży. Całe przedsiębior mu obrazowi, a potem ukazał ostwa zakupowarie były przez przed braz strefy wschodniej. Na zacho
stawicieli W all Street i londyń dzie produkcja wynosi dotychczas
skiej City. Pośrednicy na w ielką 35% poziomu z roku 1938 — na
skalę ciągnęli olbrzym ie zyski z wschodzie przewyższa tę liczbę o
w ielkich transakcji
węglowych i 52%. A jednak w Strefie wschod
drzewnych. Zyski z nieporządku i niej, reparacje — te rujnujące re 
chaosu p iętrzyły się wysoko ponad paracje, których Niem cy nie mo
zyskami, zebranym i na wojnie. gą zapłacić —r zostały spłacone.
Wniosek
Wszystko to z gospodarki Niem iec | Częściowo — z produkcji bieżącej,
Mocarstwa zachodnie
zdecydo
zachodnich, której pozwolono u p a - , A , mimo to, produkcja bieżąca w
dać, lub też rozmyślnie pop ych a-1 strefie wschodniej stale wzrasta. wane są nie dopuścić teraz do u -

M a jo ro w ie h o d u ją k r ó lik i
tf
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Koło platformy, jeden %tych
jednak w klatce, tak jak po
czątkowo przypuszczałem, aby
oficerów sztabowych przysta
zapoznać się ze strony prak
nął, by odsapnąć na chwilę.
¡Z kieszeni bardzo rzeczowo,
tycznej z życiem królików, tył
po rolniczemu wyglądającego
ko po prostu przeprowadza!
, kombinezonu, wyciągnął ja b ł
gruntowne. porządki. Po ©hwi
ko, wsparł się malowniczo o
li zaczęła wysuwać się z klat
k i jedna noga, potem druga,
w idły i zaczął zajadać. Jabłko
musiało ,być wyborne, biedak
poiłem kolejno wszystkie czę
ści składowe komandorskiego
nie zauważył nawet, że stoi
pod w iatr, i że co lotniejsze
tułowia, aż wreszcie ułożył©
cząsteczki tzw. „obornika“ ...
się to wszystko składnie i bez
Aż m ilo było słychać ja k to
żadnych pomyłek, w postać
wszystko chrupało w zębach.
pana w średnim wieku.
Z opisu należy wywnioskować,
Niedługo jednak pozwolono
że „uczniowie“ pracują w mun
mi bawić się z królikami i ko
durach, skoro można określić nie
mandorem. Poprzez wielkie
tyilko ich szarżę -ale i stanowisko
pole przerosłej kapusty zapę
służbowe (porucznik, major, o fi
dzono na kartoflisko. Uganiała
cer sztabowy).
po nim jakaś piekielna rnaszy
na do robienia kurzu, która
Czytamy dalej:
przy okazji wyrzucała również
Poszliśmy oglądać żywy do
gdzieniegdzie p o j e d y n c z e
bytek, kury, konie i hodowlę
ziemniaki. Poważni panowie,
bajecznie rasowych królików
rozrzuceni w tyralierkę, zbie
brązowych.
ra li je pieczołowicie do koszy
— Tam w środkowej klatce,
ków.
to nie królik, tylko pan ko
mandor — wyjaśniono m i na
Ci „poważni panowie rozrzuce
wszelki wypadek, nie dowie n i w tyra lie rkę “ , zbierający „pie
rzając widocznie moim wiado czoło-wicie do koszyków“ ziemnie
mościom z dziedziny zoologii. k i to polscy oficerowie pozosta
K.
Pan komandor nie siedział I jący w A n g lii

— Na
sze zboża. Opowiadanie przyrodniczo-obyczajowe. Biblioteczka Nau
kowa Młodego Czytelnika. S tr. 77,
zł 120,—.

Część p rzem ysłu ceram iczne
go i szklanego, którego d a w 
n ie js i
za g ra m e zn j odbiorcy

podczas wojny rozbudowali;
własne warsztaty produkcyj
ne musi być przestawiona^ na
produkcję artykułów technicz
nych. To samo tyczy się częśoj przemyślni tekstylnego,
3. Przez powyższą przebudo
wę struktury życia, gospodar
czego produkcja wzrośnie w
cjągu 5 lat o 80 proc. w sto
sunku do cyfr planowanych
na rok 1948 — w tym produk
cja ciężkiego przemysłu ma
szynowego wzrośnie o 200 pro.
cent.
4. Wzrost produkcji, musi na
stępować szybko i czeska go
spodarka planowa musi 4’**
swym tempem dorównać go
spodarce narodów Zw. Ratfeieo
kiego, federatywnej Jugosła
w ii i bratnich republik Polski
i Bułgarii. Z tego względu
Czechosłowacja musi się dosto
sować w możliwościach swego
handlu zagranicznego do asor
tymentu towarowego krajów
gospodarki planowej, pamięta
jąc, że do tych krajów zamie
rza się wywozić rocznie to
warów za 15 m iliardów koron
czeskich.
(x)

Popularne opowiadanie o pocho
dzeniu, właściwościach botanicznych
i odżywczych zbóż uprawianych w
Polsce.
A u to r podkreśla znaczenie pro
duktów pochodnych zboża w syste
m ie, odżywiania człowieka i hodowli
zw ierząt domowych. T ok popular
no-naukowego w ykładu ożyw iają
trafnie dobrane cytaty przysłów i
w yjątkó w poezji.

BRZECHW A J. — Skarżypyta.
Ilu s tr. Siemiaszkowa O. Str. 39,
zł 580,—.
B a jk i wujaszka Brzechwy, ośmie
szające ułomności ludzkie, uczą
dziecko krytycznego spojrzenia ńa
świat. Urocze ilustracje O. Siemiąsz
kowej, rysunkiem, barw ą i humorem
zbliżają młodego czytelnika do te
m atyki bajek.

K R Z E M IE N IE C K A L. — Pan K le i
i jego kle jno ty. Ilu s tr. K arolak J.
S tr. 47, zł 400,—.
Pogodne opowiadania o prom ie
niującym dobrocią poecie i jego ta 
jemniczej szkatułce z perłam i. Ż y 
cie pana K le ta jest przykładem u czynnośei, życzliwości dla otocze
nia, a jego wiersze w prow adzają
dziecko w zaczarowany świat fanta
zji.

W idok ogólny na miasto Z lin, potężne nowoczesne centrum czeskiego
przem ysłu obuwniczego z zakładami Bat’a.
Foto „Dziennik Zachodni“ , Katowice

Sukces plskiego filmu w USA

Warszawa (PAP). Podczas o— Zosia - Samosia i statntego pobytu w Stanach Zjeinne
w ierszyki.
Ilu s tr.
Ha-Ga.
dnczonych przedstawiciel „F il
Str. 37, zł 500.
mu Polskiego“ , został zaproszo
Pełne poezji i hum oru wiersze,
ny na członka Rady Filmowej
których artyzm polega na połącze
niu pierw iastka realistycznego z w Waszyngtonie. Na jednym z
fantazją, przy w y j ątkowej prosto zebrań Rady delegat ..Filmu Pol
cie i oszczędności środków. U rok steiego“ pokazał król': -metrażów
książeczki podnoszą bogate, barwne kę polska — „Suita Warszaw
ilustracje,
ska“ .
J. T U W IM

Pokaz poprzedziła pogadanka
n,a temat rozwoju film u w Pol
sce. Film spotkał się z ogólnym
gorącym uznaniem. Po pokazie
kilka instytucji amerykańskich
zwróciło się do delegata polskie
go z prośbą o wypo,życzenie f i l 
mu

Starona 4

ZzatT i estrado
THEATK ŚLĄSKI W KATOWICACH
We wtorek SO grudnia Państwowy
Teatr Śląski wyjeżdża do Lublińca,
gdzie o godz. 19,30 dane będą „Ślu
by Panieńskie“,
W śród? 31 grudnia o godż. 19 na
Dużej Scenie „Krakowiacy i Górale“
Na Małej Scenie „Śluby Panieńskie“
Początek o godz. 20,

D ZIE N N IK

ZACHODNI

W torek, 30 grudnia 1947 r.

35 000 skontrolowanych
Epidemia tryciifnozy * Raciborzu opanowana mieszkań
w okresie jednąt
Wyjaśnienia na posiedzeniu Miejskiej Bady Karodewej

roku

Bytom (jł). Nadzwyczajna KoRacibórz (ig). Radio i prasa do chorowało około 400 osób, z któ  dła choroby, spółdzielni fabrycz uboju. Miejsca pochodzenia dotych
niosły o wypadkach epidemii try- rych dwie zmarły, a 3 są ciężko nej. Badane przez urzędowych try czas nie stwierdzono. Natomiast mjjs.ja Mieszkaniowa, która za
chinozy w Raciborzu, na którą za chore. Na ogół przebieg epidemii chinoskopistów. połówki te nie wy stwierdzono z całą pewnością, że kończyła swą działalność 15 listo
chorowali liczni pracownicy fabry jest łagodny. Liczne komisje lekar kazały trychin. Ponieważ Spółdziel żadna rzeźnia (raciborska, głub- pada br., skontrolowała przez
o p e r a sląska w K a to w ic a c h
ki elektrod węglowych „Płonią“ i skie zwiedziły szpital i chorych; nia fabryczna prowadziła przychód czycka czy gliwicka) nie w ypuści czynne w terenie „tró jk i“ w
okresie od 25 października 1946 r.
We wtorek 30 grudnia o godz. 19 w całe ich rodziny. Na ostatnim po wszystkich zwiedzających uderzy mięsa tylko w kilogramach, trudno ła mięsa z trychinam i.
Katowicach „Halka“. Ob3adę tworzą:
35.472 mieszkania.
J. Lachetówna, O. Szambrowaka, H. siedzeniu raciborskiej MRN złożo ła w pierwszym rzędzie sprawność jest stwierdzić, ile sztuk trzody
WINNI PONIOSĄ KARĘ
Jak wiadomo, powołanie Nad
Pąciejewskl, a . Hiolski, Ł. Finze P. no sprawozdania z dotychczaso administracji szpitalnej, która ma chlewnej w ogóle kupowano. W kil
Barski, S. Witenberg, E. Fedorowicz. wych badań w sprawie tej epide jąc do dyspozycji niecałych 100 ka dni później odkryto w chłodni
Przewodniczący
Komisji Kontro zwyczajnej Kom isji spowodował
Kap. 3 ■ Siiiich, reż. A. Dobosz, tańce mii.
łóżek mogła pomieścić dodatkowo spółdzielni fabrycznej drugą ko li Społecznej przy MRN, Żywica, głód mieszkaniowy i konieczność
układu st. Miszczyka
Na wstąpię dyrektor fabryki 400 nowych pacjentów.
morę, tv .której leżały znaczniej zapoznał radnych z wynikiem kon znalezienia mieszkań dla prze
„Płonią“ , inż. Nowak, poinformo
Miejski lekarz weterynarii, dr sze, zapasy mięsa. Badano to mię troli, przeprowadzonych w spół mysłu węglowego, w szczególno
p r z e d s t a w ie n ie
sylw estrow e
Soliści opery i baletu Opery ślą wał radnych o wybuchu epidemii Popiel, podał do wiadomości, że po so przez 3 dni i stwierdzono try - dzielni fabryki „Płonią“ . Stwier ści dla górników-repatriantów.
skiej w Bytomiu dają we środą 31 trychinozy wśród załogi, o czym stwierdzeniu zatrucia trychinaml chiny w n ie w ie lkie j szynce wędzo dzono na podstawie książek w rze
W okresie swej działalności Ko
grudnia 47 r.. w dzień Sylwestra, dwa został p o i n f o r m o w a n y przez radę przywieziono do rzeźni miejskich nej. Z atrute trychin am i mięso po źni miejskiej, że rachunki spółdziel
misja przydzieliła przemysłowi
przedstawienia: o godz. 19 i 22,13 w załogową w dniu 24 listopada. Na
13
całych
połówek
mięsa
ze
źró
ni
za
mięso
są
zgodne
z
zapiskami
chodzi
niew
ą
tpliw
ie
.
z
pokątnego
Teatrze Opary w Bytomiu. Grany bę
węglowemu 1.122 mieszkania,
w rzeźni. Jednakże nie stwierdzo przemysłowi
dzie wesoły „przekładaniec“ artysty tychmiast poddano badaniom przez
hutniczemu
215
czny p. t, „Zawiany św iat“.
lekarza fabrycznego wszystkich po
no, czy mięso, pochodzące z Ryb
mieszkań, innym 1.432 mieszka
dojrzanych
o
zatrucie,
których
nickiego
i
Głubczyckiego
było'
po
„WESOŁEK SYLWESTROWY“
nia oraz wydala 1.545 aakwatero.
przekazano do szpitala miejskiego.
nownie badane w Raciborzu, Istnie
Dnia 31 grudnia br. urządza zespół
14
proc,
załogi
pranie tajnej chłodni ujawniono 3 wań przeważnie osobom samot
artystów Teatru Miejskiego w So- i Zachorowało
sr.owcu o godz. 19,30 i 22 dwa spek- cowników fizycznych, jakoteż 18
grudnia,, a więc w 17 dni po uja nym. Łącznie wraz z zakwateroW
rocznicę
Konstytucji
Stalinowskiej
tale tradycyjnego Wesołka Sylwestro proc-, załogi pracowników umysło
wnieniu
pierwszych wypadków za wattjami wydano 4.314 przydzia
wego p. t. „PRZEZ RÓŻOWE OKU
Chorzów. W sali Domu K u ltu  kopalni „M atylda“ i Ubezpieczał
trucia trychinami. W końcu spra łów.
LARY". Udział bierze cały zespół ar wych. Dyrekcja zwróciła się przez ry w Chorzowie odbyła się uro
ni Społecznej w Chorzowie i de wozdawca podał wniosek, by MRN
tystyczny.
radio o lekarstwa. Apel odniósł sku
tek. Dyrekcja dba o potrzeby cho czysta akademia ku uczczeniu 11 klamacja „Grenada moja“ Swie- zaleciła
Zarządowi
Miejskiemu
Konstytucji Stalinow iłowa w tłumaczeniu Tuwima,
NA PRZEŁOMIE ROKU
rych, znajdujących się w szpitalu rocznicy
stemplowanie mięsa systemem, rol
skiej
i
urodzin
generaiisimussa
wykonana
przez
p.
Kozłowskiego.
R.T.P.D. dziękuje
Tradycyjnym zwyczajem, odbędzie i zajmuje się ich rodzinami. Mimo
Stalina, zorganizowana j Orkiestra Huty Kościuszko pod kowym. Wniosek ten odesłano do
się w gmachu Państwowego Teatru licznych zachorowań, stan produk Józefa
Katowice.
— Delegatura Zarządu
komisji
prawniczo-regulaminowej.
staraniem Zarządu Grodzkiego) batutą p. K u li wykonała wiązań
śląskiego lm. St. Wyspiańskiego w
Drugi wniosek o utworzenie spe Głównego RTPD w Katowicach,
Katowicach, w ś r o d ę 31 grudnia o cji fabryki nie ucierpiał. Przewi Towarzystwa Przyjaźni Polsko- i k i pieśni rosyjskich.
godz. 23 uroczyste r o z s t a n i e się dziany na rok 1948 plan inwesty
cjalnej komisji do dalszego bada ul. Wita Stwosza 17 dziękuje ser
z troskami i kłopotami ROKU STA cyjny i odbudowy nie dozna przer Radzieckiej w Chorzowie i Zrze- ! Całość przy wypełnionej i ude nia wypadków w fabryce „Płonią“ decznie tą drogą za bezpłatne do
szenia Prawnibów-Demckratów, \ korowanej sali wypadła imponu
REGO, oraz
wesołe
POW ITANIE
ROKU NOWEGO. W wykonaniu po wy.
Koło w Chorzowie.
jąco. Imprezę zorganizował kie wnioskodawca wycofał ze względu starczenie wyrobów na urządzenie
mysłowo
zestawionego
programu,
W części oficjalnej słowo po- rownik organizacyjny Tow. i na to, że śledztwo prowadzą tak ŚW. Mikołaja dzieciom, będącym
ŁAGODNY PRZEBIEG
obfitującego w szereg niespodzianek
. witalne wygłosił p. Nowosławski, przew. komitetu Konrad Sosna. władze bezpieczeństwa, jak i pro pod opieką i na wychowaniu R. T.
rewiowych, śpiewnych 1 baletowych
kurator. Winnych, którzy chęcią P. D„ firmom: „Społem“ w Kato
Lekarz naczelny szpitala miej- i pg czym referat okolicznościowy
— wezmą udział najwybitniejsi arty
ści Teatru, artyści Opery Śląskiej J. skiego, dr Brodziak,
taniego zarobku spowodowali ma wicach, „Rex“ fabryka cukrów w
dał pogląd j 0 znaczeniu konstytucji ii o ustro
Lachetówna, 1 L. Finze, oraz człon naukowy na trychinozę i na roz- 1 j u Związku Radzieckiego wygło- Ważne dla rzemieślników sowe zatrucie, a nawet śmierć war Katowicach,
„Bobo“ wytwórnia
kowie baletu operowego O. GlinkówKatowice. — Izba Rzemieślnicza teściowych i użytecznych obywa zabawek i „Zabawka“ wytwórnia
na, W. Borkowski 1 T. Burkę. Kon wój trychiny w organizmie ludz j sił z ramienia Zrzeszenia Prawni
zabawek.
feransjerem będzie J. Fitlo, zaś twór kim. Następnie przedstawił wykre ków-Demokratów wiceprezydent zwraca uwagę wszystkim rzemie teli, nie minie zasłużona kara.
cą dekoracji poszczególnych obra sy i tablice, ilustrujące przebieg m, Chorzowa p. Stsnoszek.
ślnikom
na
Dziennik
Ustaw
RP
zów J. Dutkiewicz. Opracowanie mu
Na dalszy program złożyły się Nr 78 z dnia 10. 12. 1947 r., w któ
zyczne prof. A. Janiszewskiej i J. choroby od jej jyybuchu do dnia
Haralda.
22 grudnia br. W tym czasie so- i popisy zespołów świetlicowych rym zostały ogłoszone ważne zmia
ny przepisów podatkowych dla rze
miosła, wchodzących w życie z
dniem 1. 1. 1948 r., przy czym pew
dzieci otrzymały buciki i płótno
ne czynności, związane z tymi zmia
Dużą zasługę w zorganizowa
Katowic® (erg). Kierownictwu
nami, należy wykonać do dnia 31.
12. 1947 r. Również do tego termi szkoły powszechnej n r 4 w Kato niu „Gwiazdki“ ma nauczycielka
nu księgi uproszczone i. podatkowe wicach wraz z całym gronem nau szkoły, p. St. Kopczyńska.
winny być przedstawione Urzędo czyeielskim i zw. rodzicielskim
M y s ł o w i c e (t). Do cenniej- szło dwu wieków — od 1 połowy okupacji niemieckiej. Kronika wi Skarbowemu do zaświadczenia. tej szkoły gorąco leży na sercu
szych zabytków Mysłowic należy X V I do 2 połowy X V III wieku cudem ocalała, zamurowana w Nastąpiły również zmiany w obo troska o najbiedniejszych wycho Samobójstwo w dniu ślubu
wiązku prowadzenia ksiąg pod wanków, szczególnie o sieroty. Zawiercie, (eh). W dniu 26 bm.
stara kronika miasta, która przed na zmurszałych, pożółkłych kar- i
stawia nie tylko dużą wartość ar 1tach, miejsc uni przetartych od ścianie i dziś jest ważnym przy względem Ich rodzaju. Wszelkich Dowodem tej troski była uroczy popełnił samobójstwo przez po
chiw&lną. ale jest równocześnie j częstego używani®; widnieją ro- czynkiem do dziejów Śląska, pol informacji, jakie rodzaje ksiąg da stość gwiazdkowa, urządzona w wieszenie się na' strychu własne
jeszcse jednym dowodem nieza bione niewprawna ręką notatki ! skiego od początków swego ist ny rzemieślnik jest obowiązany gmachu szkolnym przy ul. Dą go domu 53-letni Andrzej Zyziak,
zam. w Małdszowie, gm. Poręba
przeeconej polskości tych tere w starym, trudnym dziś do odcy- nienia mimo długich lat niewoli prowadzić, udzielają właściwe U- brówki n r 9.
Po serdeesznym przemówieniu w pow. zawierciańskim.
rzędy Skarbowe.
nów. Kronika ta należy dziś do . frowania- języku polskim, który niemieckiej.
Zyziak odebrał sobie żyjcie
najstarszych na Śląsku, gdyżi gdzieniegdzie jest przeplatany
kierownika szkoły J. Buczki, in
wiele je j podobnych znajdują ła d n ą .
spektora szkolnego St. Jelonka przed ślubem swojej córki, któ ry
cych się w archiwach liczwyeSł
miał się odbyć w tym dniu. Po
Od „Anno Domini 1511“ , wypioraz przew. zw. rodzicielskiego wodem samobójstwa były nieśna
miast, zaginęło bezpowrotnie w j samego u góry. pierwszej strony,
Mroczkowskiego odbyły się po aki rodzinne.
czasie ostatniej zawieruchy wo ! przewijają się przed oczyma czy
jennej.
j tętnika miesiące i lata, znaczące
pisy dziatwy szkolnej. W dru
Opieka
nad
nim
w
Przemyśle
Chemicznym
Niewielkiego formatu gruba i ważniejsze w owych czasach wy
giej części uroczystości obdaro
księga, oprawiona w mocno już | jarzenia na terenie Mysłowic. Są
Zabita przez pociąg
W akcji kulturalno-oświatowej wano dzieci. Otrzymały one 20
G liw R e (£n). Na polu opieki
podniszczoną skórę zawiera dzie tu dokładne opisy gwałtownych sanitarnej } akcji socjalnej po Centr. Zarząd prowadaS, 114 świe par bucików, ofiarowanych przez
Zawiercie (eh). Na torze kole
je Mysłowic na przestrzeni prze- | k u n i pożarów jakie zniszczyły szczycić się mogą zakłady, nale tlic :j 110 bibliotek, zawierających dyr. St, Wiltosińskiego (z pienię jowym Żarki — Poraj w pow. za
| domy miejskie, akta waźniej- żące do CZPCh, poważnymi suk 37.224 tomów. Wydawane są 43 dzy, zebranych przez pracowni wierciańskim znaleziono zwłoki
; szych sprzedaży i dzierżaw, ory- cesami', Poniższe cyfry świadczą gazetki ścienne, czynnych jest 47 ków „Społem“ w Katowicach. kobiety lat około czterdziestu,
j gin&ły testamentów i zapisów no 0 tym najlepiej. Ze 141 czynnych zespołów amatorskich dano w 111 metrów materiału na koszule, nieustalonego na razie nazwiska.
| ta-ria-hiych — wszystko, czym kie zakładów; 87 zatrudnia specjal 1947 roku — 59, koncertów, 12S ofiarowanego przez dyr. J. Wa- Stwierdzono, że kobieta była gła
będą wydawane dopiero w dal j dyś żyły i interesowały się Mysio nych lekarzy fabrycznych, 86 za odczytów odbyło sję 445, imprez daeha oraz słodycze i owoce, o- choniema i została zabita przez
szych miesiącach 1948 roku. N a wice.
kładów zatrudnia sanitariuszy, a sportowych 812, a wycieczek 115. fiarowane przez Zw. Rodź. przy pociąg osobowy w chw ili kiedy
tom.ia.st dowody przezorności są
Ostatnia data pochodzi z roku w 83 czynne są ambulatoria, 8 fa  Cyfry te mówią same za siebie.
szkole nr 4.
szła do domu.
już do nabycia we wszystkich 1762. Na niej zamyka się kroni
bryk
posiada
własne
dobrze
za
kolekturach w postaci losów no ka, choć nie zamknęły się dalsze opatrzone apteczki
ambulato
wej 52 L oterii Klasowej, która dzieje
Mysłowic,
spisywane ryjne oraz 5 zakładów' własne
przyniesie graczom blisko 200 m i skrzętnie w 'nnej księdze po któ
samochody sanitarne. Te urządzę
lionów złotych, w tym główne rej dziś nie ma już an* śhittu,
njia sanitarne pozwalają rozw i
wygrane: 2 m iliony i 9 po m ilio 
Dla historyków i cadaczy prze- nąć opiekę nad wszystkimi pra
nie, dalej 28 wygranych po pó ł j sriości 8»ąs|i artiuika mysi vw
rŁ «Im IioiIóm gwiazdkowych w Bogucicach i Pszczynie
maliona, 18 po 300.000, 36 po i ka jest bo ;a t„ kopalnią materia- cownikami i zredukować do m i
nimum wszystkie nieszczęśliwe
200.000, 177 po 100.000 itd.
łów. I«»eresi»W!ł się nią kiedyś wypadki w zakładach pracy.
Katowice (rś). Staraniem kie były przeplatane występami chó rząd M iejski wspólnie z MKOS
(PAP) 5403 i znany na yns <“ -e • proboszcz
Pod koniec uroczy urządził dla około 300 biednych
Akcja
wczasów, na
którą rownictwa szpitala miejskiego w ru d orkiestry.
------------- -— ] ks. K n ie i'% k tó *y zginął w ,rasie
obdarowano chorych upo w ratuszu. Burmistrz Czober zło
CZPCh kładzie specjalny nacisk, Katowacach-Bogucicacb urządzo stości
żył najuboższym życzenia świą
minkami.
dysponuje obecnie 18 domami wy no uroczystość gwiazdkową dla
teczne. Otrzymali oni paczki z za
Pszczyna,
(tj).
W
dniach
przed
poczynkowymi, z których 12 jest chorych. Zaszczycili ją obecno
wartością strucli, słoniny, cukru,
przeznaczonych na wczasy klim a ścią ks, biskup sufragan Bieniek świątecznych odbyły się we wszy płatków owsianych, pierników,
tyczne, 6 natomiast służy spe i wiceprezydent miasta Katowic, stkich szkołach pszczyńskich uro jabłek i cukierków oraz przecięt
cjalnie celom kuracyjnym. Łącz mgr Sobol. Do. uświetnienia u- czystości gwiazdkowe, z których nie po 700 zł na osobę.
nie będą połączone
na szczególną uwagę zasługują
Zarząd M iejski wspólnie z M.
Bielsko, (poi) W Białej odbyło się chni szosy K ęty — Oświęcim odro na pość mjęjsc w czasie sezonu roczystości przyczynił się- w zna obchody gimnazjum im. Bolesła
ostatnio 6 posiedzenie Powiatowej czono do następnego planu trzy  wynosi 11.125. licząc po dwa ty  cznej mierze chór męski „Echo“ wa Chrobrego oraz w Liceum Pe K. O. S. ufundował również wie
godnie
na
każdy
turnus.
Na
ak
czerzę w igilijn ą dla 2 miejsco
pod dyrekcją p. Mackiewicza,
Rady Narodowej. Zebranie zagaił letniego.
cję wczasów pracowniczych wy kw artet klasyczny Rozgłośni Pol- dagogieznym. W imprezach tych wych sierocińców. Burmistrz Cza
przewodniczący Rady, Julian Drawzięły
udział
władze
ze
starostą
Po sprawozdaniu przystąpiono do datkowano totalnje sumę 27,5 roi , skiego Radia w Katowicach oraz
ber w obecności , przedstawicieli
bek. Po odczytaniu obszernego pro
Markiem, insp. dr Delawskim i
tokołu z ostatniego posiedzenia na zaprzysiężenia nowych członków 1jonów złotych Z ogólnej liczby i występ prof. Stanisława Ligonia. burmistrzem Czoberem na czele. wszystkich warstw społecznych
odwiedził nadto Dom Starców w
„Gwiazdka“ rozpoczęła się po
stąpiło sprawozdanie z posiedzenia Rady: Jana Czuwaja, Jana Stanka 32,758 dziacj pracowników jest
Z okazji świąt Zarząd M iejski zra
Woj. Rady Narodowej w Krakowie. i mgr. Stanisława Smolarskiego. 6,569 podopiecznych. Czynnych witaniem gości przez dyrektora diofonizował szkoły powsz. n r 2 Pszczynie, składając każdemu z
Prelegent omówił sprawy, dotyczące Dalszym punktem posiedzenia było jest 5 żłóbków, 15 przedszkoli i szpitala dr Wilimowskiego, po i 3, przekazując nowe urządzenia 72 starców' życzenia a wręczając
dary. W Domu Dziecka w Pszczy
powiatu bialskiego. Uchwalono bud obranie nowego przewodniczącego 21 Stacji Opieki nad Matką i czerń przemawiali ks. biskup Bie dziatwie szkolnej.
nie-Starejwsi dużą radość wywo
żet w wysokości 11 milionów zł na Komisji Kontroli Społecznej. Został Dzjieckiem. Z akcji półkolonii i niek i mgr Sobol, oraz występo
Powszechną uwagę zwróciła u- łała dotacja wojewody gen. Za
remont budynku w Bulowicach, nim p. Zajączek z ramienia S. D. kolonii korzystało łącznie 6,103 wał z własnym repertuarem prof.
Ligoń. Przemówienia i recytacje eoczystość gwiazdkowa, jaiką Za- wadzkiego w kwocie 1.5.000 zł ja 
przeznaczonego na sanatorium dla Przewodniczącemu Pow. Rady Na dzieci.
ko odpowiedź za nadzwyczaj ser
gruźlików, Ministerstwo Admini rodowej uchwalono zryczałtowane
deczne życzenia imieninowe sie
diety
miesięczne
w
kwocie
20.000
zł
stracji Publicznej sprzeciwiło się
rot.
oraz
jednorazowe
diety
dla
radnych
połączeniu powiatów bialskiego i
Chlubnie spisało się też m iej
bielskiego. Sprawę budowy nawierz- i członków Komisji Kontroli Spo
scowe TPŻ, urządzając piękną
łecznej.
uroczystość
gwiazdkową
dla
U
Delegat Zw. Sam. Chł. odczytał
wdów i sierot po poległych żoł
dłuższe sprawozdanie z działalności
nierzach Wojska Polskiego i uZwiązku, po czym Rada postano f 9
czestnikach w alki zbrojnej. Na
Katowice. Żywym oddźwiękiem wiła zwrócić się do władz o zwol
ten cel społeczeństwo miasta zol
Żywiec. (Ma) O Żywcu wiele
Poza granicami administracyj
odbiły się w sercach młodzieży nienie od obowiązku dostaw;' zboża ludzi słyszało, wiele o nim mówi nymi mało jest rzeczy, które łą stycznego, k tó ry trw a po dziś żyło piękne dary oraz 50.000 zł
dzień, Żywiecczyzna jest bowiem
szkól średnich Zagłębia Bląsko-Dą rolników, którzy przy zakupie na w okresie letnim (wczasy); nie czyłyby Żywiecczyznę z Krako płucami robotniczego Sląska. Z te w gotówce. Każdy z obdarzonych
wartościową
paczkę
browskiego oraz Sląska audycje o wozów sztucznych zobowiązali się wiele jednak nim się interesuje. wem, wiele jest natomiast takich, go kontaktu zrodziło się wiele otrzymał
do oddania zboża za pobrane i za- Można by tu przeprowadzić pew które wpływają na fa kt niewąt wspólnych zainteresowań natury oraz gratyfikację w kwocie 700 zł.
charakterze wokalno-muzycznym,
Spot. Obyw. Liga Kobiet także
płacone w sezonie jesiennym ną- j nego rodzaju analogię z kresami, pliwego ciążenia tego powiatu do
urządzane przez parę artystów: wozy sztuczne. Jednogłośnie uchwa 'bo Żywiecczyzna leży nad granicą I Śląska. Nie bez znaczenia jest po- kulturalnej i handlowej, którym urządziła dla dzieci i najbiedniej
wspólną pracą uła tw iają bardzo
Krystynę Rawicz (fortepian) i Zbig lono wystąpić do miarodajnych polsko-czechosłowacką na kresach łożenie geograficzne z fatalnym dobre połączenia kolejowe i ko szych członkiń wieczór gwiazdko
wy, który wypadł okazale,
fiiewa Rawicza (śpiew). Tak pro- władz o utworzenie Sądu Okręgo dwóch województw: śląsko-dą połączeniem kolejow ym z Krako m unikacyjne.
wego dla Bielska i Białej, lub o ugram, doskonale dostosowany do tworzenie delegatury Sądu Okręgo browskiego i krakowskiego. Z racji wem, do którego z Żywca można
Jak zdołaliśm y się zorientować,
tego położenia krakowskie czyn się dostać dopiero po sześciu go
cwierć miliona na stolicę
poziomu młodzieży, jak i wykona wego w Cieszynie. W tej samej n iki kompetentne (Żywiecczyzna dzinach. Do te j pory Żywiec nie za ewentualnym przyłączeniem
nie stały na bardzo wysokim po sprawie powzięto odnośną uchwałę należy do województwa krakow otrzym ał jeszcze bezpośredniego Żywiecczyzny do Sląska opowie
Katowice. „Zakład uprawy tyto
posiedzeniu Pow. Rady Narodo skiego) mało się nią — zdaniem połączenia ze swoją Stolicą w oje
niu
w Wodzisławiu złożył na ręce
ziomie, toteż Krystyna i Zbigniew na
działaby się cała ludność powiatu
wej w Bielsku.
wicewojewody Ziętka kwotę 251.361
żywczan — interesują.
wódzką.
Rawiczowie zbierali zasłużone ojednogłośnie.
„W
szystko
nas
ze
Posiedzeniu przysłuchiwali się uzł na odbudowę Warszawy, zebra
Czy przyłączenie Żywiecczyzny
Do Sląska Żywiecczyzna ciąży
kląski oraz podziękowania za swo- cąniowie wyższych klas szkół śred-jdo województwa krakowskiego od dawien dawna. Zaczęło się to Śląskiem łączy!“ — oświadczają ną przez „Związek zrzeszeń plan
ją, wydajną pracę.
nich z Białej.
było słuszne — trudno orzec.
tatorów. tytoniu okręgu śląskiego“ .,
i od bardzo żywego kontaktu tu ry  żywczanie,

Akademia w Chorzowie

W darze od „Guiiazdora“

Z a m u ro w a n a w ścianie — ocalała

Bezcenna kronika m. Mysłoinic

Czlewiek przede wszystkim

Sswosiy tożsamości

Pamiętamy« chorych, biednych i sierotach

Poiuiatg bielski i bialski

Ż g w c zan ie ośw iadczają je d n o g ło ś n ie :

Rasiczowie — młodzieży

Chcemy należeć do Śląska!

W torek, 30 grudnia 1947 r.
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Bielsko - Śląski Manchester
l ę l n i ż ^ c le n i
Bielsko (erg). N ie ma takiego •" i
giego miasta powiatowego w Pol
sce, któreby mógło dorównać B iel
sku pod względem ilości posiada
nych fab ryk i zakładów przemyśla
w yca — 77 fab ryk
łókienniczych.
k ilk a fab ry k metalowych, fabryki
wód, dywanów, guzików, sztucz
nych je lit, fab ryki ka fli, kapeluszy,
lin konopnych, drucianych, baweł
nianych,
fab ryki maszyn, świec,
wyrobów
emaliowanych, fab ryki
kotłów, fab ryki i -'otworów spoży
wczych, duże zakłady tłuszczów,
w yrabiające margarynę i olej ja-' !
ny i cały szereg innych, drobnych
zakładów i w ytw ó rn i. Miasto, posła
dające 33 tysiące mieszkańców —
tętn i życiem.
W raz z przemysłem tak pięknie
już dziś zaprowadzon„ -n w Bielsku
zaczęto od pierwszych chw il niepod
ległości organizować również ' ży
cie gospodarczo-spółdzielcze. Była

to praca mozolna f niezw ykle cięż
ka, wymagająca wielkiego poświe
cenia się i zapału. W pierwszych
dniach m aja 1945 r., tuż po cofnię
ciu się lin ii frontow ej, kiedy jesz
cze życie gospodarcze nie weszło
na normalne f-r y , k ilk u ideow e’-v,
wyrobionych społecznie ze Zbignie
wem Kaczmarskim na czele zabra
ło się do roboty, zakładając spół
dzielnie w mieście i powiecie biel
skim bez żadnej pomocy finanso
wej Centrali oraz Oddziału Z w iąz
ku Gospodarczego „Społem“ .
Spółdzielnie rosły, liczba człon
ków z każdym tygodniem powięk
szała się tak, że dzisiaj przekroczy
ła już 17 tysięcy. Biorąc pod uwa
gę to, że cały pow iat łącznie z
miastem liczy 93.168 mieszkańców,
należy z satysfakcią stwierdzić,
i
co 5 mieszkaniec powiatu jest apro
wizow any przez placówki spółdziel
cze.

Olsztyn zdrowotnym zapleczem
d l a C zęstochow y
Częstochowa (a) Zarząd wo
dociągów i kanalizacji opraco
wał przed k ilk u miesiącami pro
jekt ujęcia wody w Mirowie,
gdyż dotychczasowe ujęcia w
Wierzchowi skach i dwóch in 
nych punktach, dostarczających
wódy dla Częstochowy, nie mo
gą zaspokoić całkowitego zapo
trzebowania wody, co zwłaszdza
w okresie letnim dotkliw ie daje
się we znakiProjekt ten znalazł przychyl"
ną ocenę u władz centralnych.
Uwzględnia o« stopniowe ujęcia
2 grup źródeł na. terenach
wsi M irów na brzegu Warty w
odległości 6 km od miasta. Kwe
Stia jak najrychlejszego dostar
czenia miastu brakujących ilo
ści wody stała się ostatnio szcze
gólnie palącym zagadnieniem
chioćby z uwagi na wzrastające
ciągle
potrzeby
miejscowego
prfeemysłu. toteż Zarząd M iejski
stanął na stanowisku, że naj
pierw należy u ją ć ’ jedną grupę
źródeł,

a

dopiero

p ó źn ie j

dru -

<gą- - z równoczesnym prowadze
niem badania terenów na po
łudnie od szosy Mirów—Zawo
dzie.
Mimo stopniowego ujmowa
nia nowych źródłowisk, projek

towane jest zastosowanie prze
kroju rurociągu na całkowitą
ilość wody. potrzebnej miastu w
okresie 20 lat, bowiem koszt bu
aowy 2 rurociągów w tym ofcresię będzie znacznie wyższy
od kosztów budowy jednego tyl
ko rurociągu.
Całkowity koszt ujęcia wody
w Mirowie wraz z rurociągiem
tłocznym wyniesie około 65 m i
lionów zł. Zaiizad Miejski otrzy
ma) dotychczas na ten cel kre
dyt o dotacji w wysokości zaled
wie 2,500.000 zł. Czynione są
przeto starania o uzyskanie dal
szych własnych środków' pienięż
nyeh oraz kredytów bankowych
i dotacji, gdyż projekt wymaga
Jak. najszybszej realizacji.
W zwiąlzku z omawianym pro
jektem istnieje koncepcja prze
prowadzenia rurociągu do Ol
sztyna. Dla słusznej tej koncep
cji Zarząd M iejski będzie sta
rał się pozyskać zainteresowane
Sminy. W tym celu projektowa
ne jest, stworzenie związku mię
dzykomunalnego. Intencją pro
jektodawców jest, aby Olstztyn
po otrzymaniu wody stał się
zdrowotnym zapleczem Często
chowy. gdyż posiada ku temu
odpow iedni warunki.

PAŃSTW. Z A K ŁA D Y LOTNICZE WARSZA
WA 21 — OKĘCIE, SZOSA KRAKOWSKA
zatrudnią na miejscu ; na wyjazd do fabryk
następujących fachowców:
In ż y n ie r ó w

lo tn ic z y c h

Inżynierów mechaników
Techników lotniczych
Techników mechaników
Kalkulatorów
Konstruktorów
(P A P ) 5401
na pomoce warsztatowe
Buchalterów
Do obsadzenja są między innym i stanowiska
szefów produkcji, ruchu, kontroli technicz
nej, kierow njków finansowych, zaopatrzenia
i zbytu itd.
Nowoczesne mieszkania zaangażowanym na
wyjazd zagwarantowane.
Podania z życiorysem kierować do Wydaja,
łu Personalnego, Warszawa 21 — Okęcie.

Fabryka Wyrobów Gumowych ,,WOLBROM“
w W olbrom iu
poszukuje zaraz:

techników mechaników
i techników chemików

Mieszkania zapewniane. — Oferty należy
kierować do Wydziału Personalnego Fabryki
„WOLBROM“ w Wolbromiu.
(PAP) 5402

A jest ich, stosunkowo dużo ja k
na jeden powiat: — 8 dużych spół
dzielni spożywców, 8 spółdzielni
zamkniętych, U spółdzielni gm in
nych Samopomocy Chłopskiej. Po
za tym są spółdzielnie pracy, m leczarsko-jajczarskie,
rolniczo - !
diowe, ogrodnicze, spółdzielnia księ
garska i inne. Sto kilkadziesiąt skle
pów spółdzielczych: spożywczych,
branżowych, wytwórczych itp. w
jednym powiecie — to niebylejakie osiągnięcia.
Oczywiście, w ogromnej mierze
do sukcesów osiągniętych w roz
w oju spółdzielczości powiatu biel
skiego przyczynił się oddział Zw.
G-osp. „Społem“ w Bielsku. Dziś
oddział „Społem“ w Bielsku zajął
należyte stanowisko i odgrywa po
ważną rolę w życiu gospodarczohandlowym Bielska i całego po
wiatu.
O wspaniałym rozwoju Oddziału
może świadczyć zestawienie obro
tów w r. 1945 (od 20 m aja do 30 grud
nia) wyniosły one — 23 i pół mil.
zł, w tym 80°/o akcji zleconych i
zaopatrzenia kartkowego. W roku
zaś 1946 obrót oddziału „Społem“
w Bielsku wyniósł już — 575 m il.
zł, a w roku 1947 osiągnięto rew e
lacyjną cyfrę: jednego m iliarda i
200 m il. zł. Jak w idzim y praca O d
działu na przestrzeni tych 2 i pół
lat była zdumiewająca. A że i
współpraca ze spółdzielniami w te
renie jest dobra i coraz bardziej
się pogłębia dowodem tego są zakupw spółdzielni dokonywane w
bielskiej hurtow ni społemowskiej,
wynoszące ponad 75% ogólnego
obrotu Oddziału.
Elem ent pracowniczy Oddziału
należycie przygotowywany do p ra
cy w ruchu spółdzielczym, stale uzupełma swe fachowe wiadomości
na kursach korespondencyjnych, a
dowodem, że pracownicy traktu ją
sprawę
doszkalania
zawodowego
poważnie i sumiennie — jest na-

Dom Towarowy w Szczecinie
S ZC ZE C IN . Na Pomorzu
Z a
chodnim Państwowa Centrala Han
dlowa
organizuje 4 Powszechne
Domy Towarowe. Najw iększy bę
dzie dom szczeciński. Remont do
mu w Szczecinie jest już na ukoń
czeniu. Jest to trzypiętrow y gmach,
w
którym
sprzedawane
będą
wszelkiego rodzaju a rtyku ły łącz
nie z ziemiopłodami. Dalsze domy
towarowe organizuje się w Biało
gardzie, Koszalinie i Świnoujściu.
Zostaną one również otw arte w
przyszłym roku.

Mgr. Nauk Handlowych obejmie stanowisko kierow
nika Spółdzielni — główne
go księgowego. Praktyka
w przemyśle. Zgłoszenia:
Kraków, Stara Olsza Miesz
ka Boczna 9.
7978d

l

|

FORD 8 cylindrowy luksu
sowy z radiem .sprzedam.
Katowice, teł. 8(0-59. 7S56d

KSIĘGOWY-bilansista z kii
kunastoletnią praktyką w
przedsiębiorstwach przemy TAPCZANY, fotele, mate
słowych , ze
znajomością race. solidne poleca Wilczkosztów własnych, organi kiewicz, Katowice, Kościu
zator. obejmie posadę. O- szki 31.
7885d
ferty „Czytelnik" Bielsko
pod „Fachowiec““.
7979d MEBLE stylowe, nowocze
sne własnej produkcji naj
taniej
kupisz
Katowice.
27 Stycznia 34.
7531d

W Nowym Warpnie jos! port i stoczn a
Świnoujście, w grudniu.
skini, a przez Zalew , z morzem.
Od centrum Szczecina do No Po drugie: w połowie należy do
wego Warpna jest około 50 km. Polski, w pojowie zaś do Niemiec.
Dobra szosa prowadzi przez oko Granica przecina wody jeziora z
licę ciekawą, biegnie bowiem północy na południe, zostawiając
wpierw wśród wzgórz, by potem po polskjej stronie dwa wschod
opaść już w nadmorską (a ściślej nie cyple lądu. Na jednym z tych
„na ¿zalewową“ ) równinę. Wpierw półwyspów leży właśnie Nowe
mijamy urocze, willowe przed Warpno. Jest to cype1 południo
mieścia wielkiego Szczecina, póź wy. Północny zajęła wioska, z
niej dobrze zagospodarowane wio którą mieszkańcy miasta komu
skj Jasjenise, Tanowo, Brzózki i nikują siję przede wszystkim po
wreszcie osiągamy maje nadgra przez wody jeziora.
Warpna posiada również dwo
niczne miasteczko, Nowe Warp
no. Dobra godzin® jazdy samo rzec kolejowy, ale poe ągj tutaj
nie dochodzą. Przyczyn tego fa k 
chodem.
Miasto sprawia przyjemne wra tu należy szukać w lin jj granicz
¿tnie: nie widać tu ru in i znisz nej, która jest tak poprowadzona,
czeń wojennych. Maleńkie domkj że południowy odcinek torów ko.
stoją jeden przy drugim, czyste, lejowych pozostał przy Polsce,
ró- niutHie. mile. Na rynku ma natomiast odcinek północny bie
leńki ratusz, w którym urzęduje gnie już przez terytorium niewładca tego 700-osobowego mia SM.eckje. Pod samym Nowym War
steczka, burmistrz Nowego War pnem kitka kilometrów niemiec
pna. Miasto, mimo, że zniszczenia kiego toru znajduje się znowu na
są w nim minimalne, posiada o- naszym terytorium. Niewielkie
becnie znacznie mniej mieszkań kilkumetrowe przesunięcie grani,
ców n‘ż przed wojną. W 1945 r. cy w kierunku zachodnim pozwo.
mieszkało tu 2.500 osób. Napływ UiJoby na w y korzy stanie lin ii ko
osadników do Nowego Warpna lejowej, co dla powiatu i Nowe
jeszcze trwa, ale ponieważ jest to go Warpna miałoby zasadnicze
osada wyłącznie rybacka, przeto znaczenie, miasto bowiem uzyska
osiedlają się tam głównie ludzie łoby wreszeje należyte połączenie
związani z morzem j zawodem ze Szczccjnem.
rybackim. Nie mamy ¡eh nadmia.
Nowe Warpno leży po wscho
ru, więc miejsca w miasteczku) dniej stronie jeziora. Do Polski
jest dużo.
należy jeszcze znajdująca się na
Nowe Warpno leży nad jezio jeziorze na wp rost miasta ma leń.
rem o nazwie „Ostrów-“ . Jezioro j ka wysepka, podobnie jak i cały
to zasługuje na uwagę z dwóch : zachoduj brzeg. Na zachodzie, po
powodów. Po pierwsze: posiada \ niemieckiej stronie, znajduje się
połączenie z Zalewem Szezeeiń-' Stare Warpno, baza rybaków nie.
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oraz księgarnie w Bielsku, Bytomiu, Chorzo
wie, Cieszynie, Gliwicach, Grodkowie, Koźlu,
Nysie, Opolu, Prudniku, Rybniku, Sosnowcu.
Tarnowskich Górach j Zabrzu
sprzedają kalendarze własnego nakładu
w cenie:
Terminarz biurowy . . . . .
zł 48,—
Agenda b iu r o w a .................... z}
56,—
Kalendarzyk kieszonkowy . . .
z} 9,—
Kalendarz ś c ie n n y ............... zł
5,—
5304

mieckich. Tam również przeby
wa większość rybaków-Niemców,
którzy niedawno jeszcze miesz
ka li Po polskiej stronie.
Nowe Warpno posiada ładny
pert rybacki, a przy porcje stocz
nię. Panuje tu duży ruch: rybacy
nasj, o ile ty 1ko pozwalają na to
warunki atmosferyczne, w ypły
wają na jezioro, a często również
na Zalew i łow ią ryby lub sta
w iają sieci. W yniki są różne. Za
leży to od sezonu, doświadczenia
rybaków \ ®d szczęścia.
W rejon‘e Nowego Warpna sje.
ci giną często. W samym tylko
listopadzie rybacy tej bazy stra.
ej1! 10 cennych żaków. Złodzieja
mi, jak zdołano stwierdzić, są
„sąsjedzi“ z zachodu, z pobliskie
go Starego Warpna,
Nowowa.rpijskie jezioro nie na
leży do wielkich. Ma ono jakieś
5 km średnicy, przy czym na od
cinku północnym odległość po
między brzegiem polskim J nie
mieckim wynosi zaledwie 2 km.
Takjc to są problemy graniczne
małej bazy rybackiej w Nowym
Warpnie.
Leon Cieszyński

Hogny d a r
Mysłowice.
premiera

r
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W SZYSTKIM uczestnikom
pogrzebu śp. Dychusa Jó
zefa w Bielsku składa ser
deczne podziękowanie Ro
dzina.
7980d

P O K O J U
UMEBLOWANEGO Z
Ł A ZIE N K Ą W KATO 
W ICACH poszukuję. Oferty „Czytelnik" Kato
wice, 3-go Maja 12. pod
„Pokój z łazienką".

Zgodnie

Cyrankiewicza,

z

apelem
zamiast

życzeń świątecznych i noworocz
nych. M iejska Rada Narodowa i
Zarząd M iejski w
Mysłowicach
złożyli na R T P D sumę 1.000 zł.

Zjednoczenie Przemysłu
Taboru , Sprzętu
Kolejowego
PAŃSTWOWA FABRY
KA WAGONÓW
we Wrocławiu
zakupi natychmiast

Unieważnienia ]

t

r

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM POL
SKIEGO RADIA Z UWZGLĘDNIE
NIEM AUDYCJI LOKALNYCH
ROZGŁOŚNI KATOWICKIE,!
Wtorek, 30 grudnia
5,38 Sygnał i zapowiedź stacji, f>,00
sygnał czasu i „Kiedy rar.ne wstają
zorze". 6,05 Gimnastyka. 5,13 Wiado
mości 6, 20 Muzyka, 6,50 Program dnia,
6,59 Sygnał czasu, 7,00 Dziennik, 7,15
Muzyka, 8,20 Inform acje ogólnopol
skie. 8,25 Skrzynka P. C. K., 8,35 Kwa
drans prozy. 8,50 Muzyka, 9,15 Zapo
wiedź
programu,
11,57
Sygnał
czasu i hejnał, 12,03 Wiadomości. 12,08
Przegląd prasy. 12,15 Muzyka, 12,20
,.Z mikrofonem po kraju", 12.30 Au
dycja lozrywkowa, 15,00 Informacje
Polski Południowej, 15.15 Aktualia,
2 Wrocławia, 15,25 Komunikaty, 15,30
Koncert. 16,00 Dziennik, 16,20 rezer
wa dziennika. 16,35 Audycja dla dzie
ci, 16,55 Słuchowisko, 17,49 Geogra
fia
muzyczna",
18,00 Do czego
służą nerki?“. 13,15 Koncert życzeń,
18,40 Koncert reklamowy, 19,30 Z za
gadnień wiejskich, 19,30 Pieśni Mo
niuszki. 19,50 muzyka. 20,00 sygnał
czasu,
21,00 Koncert symfoniczny,
22,00 Audycja rozrywkowa. 22.45 zaPow iedź programu 22,59 ■muzyka lek
ka, 23,00 wiadomości, 23,10 program
na dzień następny, 23,20 muzyka ka
meralna, 23,55 z ostatniej chwili, 24 00
Zakończenie programu.

Miasto na granicznym półwyspie

zgubiony
PAŃSTWOWE Liceum Ad- UNIEW A ŻN IA M
mlnistr. — Handlowe, G li dowód tożsamości i zamel
dowanie w RKU. w G li
wice, Kozielska la. Kurs
wicach na nazwisko Jan
stenografii dla początkują Maksymowicz, Gliwice, ul
D175g
cych i
zaawansowanych, Kaczyniec 9.
K u p n ą
maszynopisma, ogólno-han- U N IEW A ŻN IA M skradzio
80% udziału w zaprowadzo
nym laboratorium chemicz dlowy i księgowości prze - ną legitymację kupiecką
K S IĄ Ż K I NAUKOWE pol no-farmaceutycznym z po bitkowej. Wpisy otwarte.
na nazwisko Jaraszowa Ja
skie.
niemieckie, kupuje wodu choroby sprzedam na
Mikulczyce,
Płac
9217g dwiga,
— . sprzedaje.
Księgarnia tychmiast. Zgłosz.: Dzien
Wolności 3.
9177g
Antykwa rnia Nikodemski, nik Zachodni Katowice pod
U NIEW AŻNIAM skradzio
Katowice. Jana 14
^3^2ó „1&0.000“*.
0206g
na kartę ewakuacyjną, ?:eW A N ILIN Ę STALE KUPU SPRZEDAM samochód Die
wolenie na broń myśliwską
JEMY. Strójwąs, Kraków, sel 5-6 t. Wiadomość: Cheł
na nazwisko Józef Kurek.
Kapucyńska fi.
7573d mno Pomorskie .Społem“. M IESZKANIE 3 pokoje ku Nowa Wieś. o. Głubczyce.
796'k1
9218g chnia w domu skarbowym,
NOŻYCE tablicowe ręczne
zgubiony
do cięcia blachy z arkusza SPRZEDAM kompletne i zamienię na dwa pokoje z UNIEW AŻNIAM
szerokości 105 cm. grubości całkowicie zmechanizowa kuchnią, w domu Zarządu dowód osobisty oraz me
1 mm kupi firma „Homa" ne urządzenie
Wytwórni Miejskiego Bytom, Wiado trykę urodzenia i ślubu na
nazwisko Kaszczyszyn An
Chorzów, ul. Bytomska 34. Wód Gazowych. Zgłosze
9207g nia: Wawrzyniak, Gliwice, mość: Bytom, ul. Oświęcim ; na. Bytom, Muszalika 18.
9208g
920Dg
ul. Jasnogórska 5.
9220g ska 16, m. 3.
SZAFĘ nowoczesną, solid
UNIEW AŻNIAM
zgubiona
ną, ciemną sypiałnianą ku
tymczasowe zaświadczenie
pię. Szumski Bytom. Prusobywatelstwa polskiego na
sa 32, I p.
921lg
G o t ó w k 8
Lekarskie
nazwisko Mrozek
Paweł,
Bytom. Fałata 15.
9213g
SPO LNICZKI niezależnej, D r med. SZUMSKI Jan,
energicznej,
poszukuje
wła
U
NIEW
AŻNIAM
zgubiony
Sprzedaże
ściciel sklepu galanteryjne choroby skórne i wenery portfel, wraz z wszystkimi
przeprowadził
się; dokumentami
go. Oferty pod Wrocław, czne.
osobistymi,
B IELIZN Ę damską, męską ul. Pomorska 55 — Galante Bytom, Prusa 32, I p.
wydanymi
na
nazwisko
i
dziecięcą,
trykotową, ria — Zieliński.
9216g
9212g Trybuła Józef zam. Bytom,
szermezową. szalanżową i
Plac Gen. Sikorskiego 8,
flanelową poleca Spółdziel
m. 2. ZNALAZCĘ BARDZO
nia „Moda“ Łódź, Połud
PROSZĘ O ZWROT DOKU
niowe 4. Specjalifj' dział
MENTÓW,
921ąg
bielizny luksusowej. 7957d
C*y z a o p a t r z y ł e ś s ię ju ż
U NIEW AŻNIAM
zgubione
M ŁYŃSKIE maszyny, urzą
tymczasowe zaświadczenie
dzenia. przybory, gazę kra
w k a le n d a r z n a r o k
?
narodowości polskiej i kar
jową, szwajcarską — poleca
tę rowerową. Reinhold Sta
Jung, Częstochowa. Piłsud
rószcik, Gliwice, ul. M ia
Księgarnia Spółdzielni Wydawnicze)
skiego 21. tel. 23-54
741Id
steczko 11.
^2196

POTRZEBNY magazynierka możliwie branży piśmlen
no-papierniczej , ze znajo
mością biurowości. Oferty
proszę składać: Czytelnik
pod
„Magazy
FABRYKA Papieru w Ru- Katowice
7974d
dawie pow. Nysa, st. kol. nier“.
DO SPRZEDANIA spawar
Nowy Swiętów, przyjmie
ka
elektryczna,
łukowa,
do
pracy*
niezwłocznie: GOSPODYNI starszej do prąd
stały 375 Amp, sprzę
Trzech doświadczonych szo pracy domowej bez prania, żona z silnikiem elektrycz
ferów-mechaników posiada poszukuje się od zaraz. Wa nym 380 Volt — 18 Kw mat
Zgłoszenia: ki „Siemens - Schuckert“
Jących czerwone prawa jaz runki dobre.
dy. obeznanych zr różnymi Bytom. Rynek 21/22, telefon Katowice, tel. 33G-68.
24-55.
9214g
typami samochodów osobo
7933d
wych i ciężarowych, wa
runki do omówienia na
M ŁYŃSKIE maszyny przy
miejscu.
Mieszkania
za
wszelkiego
rodzaju
pewnione.
798!d | Posad poszukują f bory
dostarcza firma: Kanarek,
Kraków, Mazowiecka 35.
7239d
P. C. H. Hurtownia Spo OGRODNIK, w ykwalifiko
żywczo-Przemysłowa przyj- wany we wszystkich dzia
samodzielnego buchal- łach ogrodnictwa poszuku PSA legawca (dwa lata)
•bilansistę. Zgłoszenia' je pracy. Częstochowa, ul. sprzedam. Wiadomość: By
Al. Kościuszki nr. 15, Jan tom. Piekarska go. I I I p.
Targowa 20.
mog
7982d m, .18.
y205g Nowak.

Wolne posndy

M Ł Y N A R Z E ! Wszelkie
Przybory młynarskie, arty
kuły techniczne dostarcza
firma „Młynarstwo" Kra
ków Filipa 13.
7S72d

groda, otrzymana w roku bieżącym gody tamtejszych spółdzielni do
za pilne i punktualne odrabianie oddziału „Społem“ w Bielsku, tym
prac
na spółdzielczych kursach bardziej, że p raw ie wszystkie spół
korespondencyjnych.
dzielnie z pow iatu bialskiego zao
Do należytego rozw oju i dzisiej patrują się w a rty k u ły pierwszej
szego rozmachu oddziału „Społem“ potrzeby w Bielsku, kluczowej po
w Bielsku, ja k i spółdzielni w te zycji życia gospodarczego dwóch
renie przyczyniła się stała i dobra dotychczasowych powiatów.
współpraca kierow nictw a Oddziału
W ładze spółdzielcze, które do
z p artiam i politycznymi, organiza tychczasowy oddział „Społem “ w
cjam i społecznymi i w ładzam i za Bielsku przekształcić zam ierzają na
równo państwowymi ja k i samo oddział rejonowy (w przyszłej Cen
rządowym i ze starostą powiato tra li Z w iązku Spółdzielczego), do
wym, mgr. Barszczewskim i pre którego Weszłyby oddziały w C ie
zydentem miasta Bielska, Szczepa szynie i Pszczynie, powinny wziąć
nem Jurzakiem na czele.
pod uwagę i przyłączenie oddziału
W związku z nową strukturą bialskiego, który nie ma widoku
spółdzielczości, uchwaloną na głów samodzielnego
rozwoju w skali
nym zjeździe dalegatów „Społem" w iększej, a gros spółdzielni tamtej
w Warszawie,
byłoby wskazane, szych, a nawet z Żywieckiego za
aby hurtow nia społemowska w Bia łatw ia swoje interesy w Bielsku,
lej (należąca do okręgu krako w  gdzie koncentruje się pełne życie
skiego) — przeszła dla dobra i w y  handlowe.

Í£ueáa/ppTcufá$

TKALNIA mechaniczna dourządzoną w centrum
miasta Bielska zaraz do
wydzierżawienia.
Oferty:
Czytelnik Bielsko. 3 Mar*
7 pod ..7760“ .
9036S

2 maszyny do
szycia (męskie)

Radiotechnik
naprawia wszelkie apa
raty. Poleca: lampy ra
diowe wszelkich typów
elektrolity, opory, kon
densatory
padingowe
Katowice.
Mikołowska
17. tel. 335-82.
(3339)

!

z napędem elektrycznym
Oferty składać do dnia
10 stycznia 1948 r. w
Wydziale Zakupów Pań
stwowej Fabryki Wa
gonów we Wrocławiu,
ul. Przemysłowa 12.
(PAP)5397

iM M M il - m i l t l COl M »

Cennik ogłoszeni
OGŁOSZENIA za tekstem idzia! zwyczajny): (szerok.
1 szp. 37.5 mm),
zł 55 za 1 mm
do ogólnej ilości 70 mm
1 mm
70
od 71—120 mm
1 rnm
85
od 121—200 mm
! mm
110
od 201- 300 mm
\ mm
140
powyżej 300 mm
NEKROLOGI za tekstem tdziat zwyczajny):
zl 50 za 1 mm
do ogólne:, ilości 70 mm
.. co „ 1 mm
od 71—120 mm
,, 100 „ 1 mm
od 121—200 mm
„ 130 „ 1 rnm
od 201—300 mm
,. 180 .. 1 mm
powyżej 390 mm
OGŁOSZENIA TEKSTOWE: fszerot 1 szp. S3 mmi
zł 100 za 1 ram
dt ogólne: ilości 70 mm
.. 125
1 mm
od 71—120 mm
.. ISO ,. 1 mm
od 121—200 mm
„ 2«a „ 1. mm
od 201—300 mm
., 280 ,. 1 ram
D ow yżej 300 mm
NEKROLOGI w tekście cena ogłosz. tekst.. Jak wyżej
OGŁOSZENIA DROBNE:
zł 30.—
wszystkie ogoszenla drobne za 1 słowo
zł 15.—
dla poszukujących pracy
za 1 słowo
Pierwsze słowo Uczy się zasadniczo podwójnie.
Tłustym drukiem każde słowo liczy się podwój
nie. Ogłoszenie drobne: najmniej 10 słów, najwy
żej 40 słów.
D o p ł a t y : za ogłoszenia zamieszczone w niedziele
i święta pobiera się dodatek w wysokości 30%.
Za zastrzeżenie miejsca: wśród drobnych ogłoszeń
do 50 mm na 1 szp. 4 - 50% , ponad 50 mm i dwuszpaltowe 4- 100%.
W tekście 4 . 100% . Za ogłoszenie tabelaryczne,
bilanse i kombinowane 4 - lOO0-?,.
Wszelkie wpłaty za ogłoszenia prosimy przekazywać na
konto: I I I — 4830 P. K. o . Katowice, (zaznaczać na
odcinku czego wpłata dotyczy). Adres Działu OgłoszeńKatowice, ul. 3-go Maja 12, telefon 309-74.
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Antkiewicz i Kolczyński przegryw ają

fo ls lr a
P o ł u a ń. (teł. w ł.) W hali ciężkiego przemysłu
na terenach Targów Poznańskich odbył się w niedzie
lę międzypaństwowy mecz bokserski Polska — W ę
gry. Wbrew oczekiwaniom! nadziejom
miłośników
boksu, Polacy zaledwie zremisowali 8:8- Mecz obfi
tował w niespodzianki.
Niewątpliwie dużego kalibru niespodzianką jest
przegrana Antkiewicza w wadze piórkowej i Kol
czyńskiego w wadze średniej. Kolczyński został for
malnie rozniesiony przez w ęgierskiego króla knockGułu Pappa.
Mecz zgromadzi} rekordową licz
Waga musza: Bednayi wygrał
bę widzów. Sala nie pomieściła waikę z Gumowskim, Polak mimo
wszystkich, którzy przybyli, aby przegranej zaprezentował się z, jak
najlepszej strony.
przypatrzyć się temu spotkaniu.

I f ę

W wadze lekkiej Wayda prze
grał z Rademacherem. Reprezen
tant Polski wykazał doskonałą
formę i wspaniałą kondycję.
W wadze półśredniej Marton I
niezasłużenie został przez sędzie
go obdarowany zwycięstwem w
walce z Chychłą. Polakowi sta
nowczo należały się dwa punkty.
W wadze średniej niesłychanie
zwinny i silny Papp wygrał w y
soko na punkty z Kolczyńskim,
który aż trzykrotnie znajdował
się na deskach. Kolczyński zakon
•V a

ł *

czył walkę zupełnie wyczerpany.
W wadze półciężkiej Homolya
przegra} wysoko na punkty z Szy
murą. Stwierdzić trzeba, że Wę
gier nie był an| przez chwilę gro
źnym przeciwnikiem dla Polaka.
W wadze ciężkiej Harai, po nie
równej walce, przegraj z Klim ick}m. Węgier by} bliski k. o.
Drużyna Węgier złożona jest z
bokserów, hołdujących sile cio
sów. Poza tym cechuje ich wszy
stkich bez w yjątku nieprawdopo
doba wytrzymałość.

p o c z ą tk u

w e W ro c ła w iu
...
' J e • w ł'. ^ ubiegłą nie-i niezasłużony remis z Szymurą; pół- Chmielewski wygrywa przez tech
. , Ę„we roctawiu rozegrane zo- j ciężka: Tuchanowski nie rozstrzyga niczne k. o. w pierwszym starciu ze
ay
spotkania bokserskie o mi- walki z Dyszkiewiczęm; ciężka: Ro- Skoczylasem; lekka: Leśnikiewicz I
stizostwo B-klasy W pierwszym . mantowski pokonuje na punkty 2e- wygrywa przez k. o. w pierwszym
spotkamu Burza uległa niespodzie- browskiego
starciu z Januszką; półśrednia: Mar nie dru§iej drużynie I. K. S. w I Sędziowali w ringu Solarski, na tera odnoś* niezasłużone zwycięstwo
stosunku 5:11. Drugie, spotkanie punkty Dasek. Werdykty tego ostat- nad Jachnickim; średnia: Oksiński
lozegrane pomiędzy drużynami Bu- ! niego krzywdziły fiardzo zawodni- odnosi problematyczne zwycięstwo
dow lani W rocław i TUR Świdnica j ków Burzy, którzy mogli to spotka nad Czepkowskim; półciężka: Mieezna ’onczyło się niespodziewanym nie rozstrzygnąć na swoją korzyść. nikiewicz II przegrywa przez k. o.
zwycięstwem Swidniczan w stosunWyniki techniczne spotkania TUR w drugim starciu z Więzowskim;
— Budow lani (na pierwszym miej ciężka: Jeż (Budowlani) zdobywa
Wyniki techniczne spotkania I KS. scu zawodnicy TUR): musza: Luto punkty walkowerem z powodu bra
Burza — I. K. S. (na pierwszym sławski nie rozstrzyga walki z Po ku przeciwnika.
miejscu zawodnicy I. K. S.): musza: lem; kogucia: Misiorek pokonuje na
Sędziował w ringu Dasek, na
Chomik osiąga niezasłużony remis punkty Pogorlewskiego; piórkowa: punkty Landau.
z Peceniukiem II; kogucia: Kaflarski wygrywa na punkty ze Sroczyń
skim. Walka została przerwana w
drugim starciu na skutek kontuzji
zawodnika Burzy; piórkow a: Wło
dek zwycięża przez techniczne k. o.
na własnym boisku
w pierwszym starciu Peceniuka I;
lekka: Kotoś wygrywa przez k. o.
Londyn, (obsł wł.) W sobotnich porażka na własnym boisku leaw pierwszym starciu z Nowogrodz-,
rozgrywkach
piłkarskich o m is dear a tabel: Arsenału z drużyną
kim; półśrednia: Miśkiewicz prze
grywa przez k. o. w drugim starciu trzostwo pierwszej lig i angiel Liverpool w stosunku 1:2. Arse
ze Szwedą; średnia: Horboń osiąga skiej największą sensacją była
nal w pierwszej sekundzie roz
grywek zwycięży} Liverpool w
stosunku 3:1.

A rsenał przegrał

tu szeregach
zauTodouucóuj

Na podkreślenie zasługuje rów
nie i wysokie zwycięstwo Derby
nad Blackburne w stosunku 5.0
Mil r in i* ii w S z to k h o lm ie
oraz Wolverhampton nad Aston
Sztokholm. W Sztokholmie zo le we Francji — Jan Walczak, V illa w stosunku 4:1. Na czele
stało rozegranych kilka w alk mię walcząc w wadze półśredniej po
dzy czołowymi pięściarzami Eu konał przez techn.czny k. o. Bel tabeli w dalszym ciągu znajduje
ropy. A więc Lucjan Krawczyk —' ga Leona Hanneuse. Mecz obli się Arsenał 33 pkt, piized Burn
Polak, stale przebywający we czony był na 10 rund. Walczak ley 30 pkt.
Francji nie rozstrzygnął w alki z ważył 67,1 kg, a Belg 70,6 kg. W
:fc
Mario Ochoa (Kuba) po 10 run czwartej rundzie Walczak moc
dach. Spotkanie to było rozegra nym ciosem tra fił Belga w „ple
Malta. Wiedeński zespół p ił
ne w wadze półśredniej.
xus Solaris“ i Hanneuse poszedł
karski „A ustria“ rozegrał na
W wadze półciężkiej Duńczyk na deski. Gong uratował go przed
Malcie
spotkanie z teamem miej
wyliczeniem.
W
piątej
rundzie
Aage Christensen pokonał Szwe
da Sture Foreberga na punkty po Belg był znowu na deskach do 7, seowym, złożonym z graczy tam 
wreszcie sędzia przerwał walkę,
S rundowej walce.
ogłaszając zwycięstwo Walczaka tejszych klubów, wygrywając w
Drugi Polak przebywający sta- przez techniczny k. o.
stosunku 10:0.

® *raW młft,ią“ na a

29. 3. 37 w Budapeszcie 10:6 dla
Polski,
10. 4. 38 w Budapeszcie 8:8,
w 1939 roku w Poznaniu 12:4
dla Polski.
Ogólny więc bilans spotkań w y
nosi 72:56 na korzyść Polski,
Z 8 spotkań wygraliśmy 5, jedno
przegraliśmy, a dwa zremisowali
śmy,
Helsinki. Fińskie pięściarstwo
w porównaniu z okresem przed
wojennym znacznie podniosło
swój poziom i dziś, mjmo że nie
ma wiele danych porównaw
czych — może być zaliczone do
jednego z lepszych w Europie.
Pięściarze fińscy odznaczają się
doskonała kondycją, dobrą te cłr
nifeą i czystością w alki. M i
strzami Finlandii w poszczegól
nych wagach są następujący za
wodnicy,
W w. muszej — O lli Lethinen;
w w. koguciej — Olavi Ouvinen;
w w. piórkowej — Aake K arlsson; w w. lekkiej — Pavo Ramanen; w w. średniej — Helge
Suominen; w w. półciężkiej —»■
H arry Siljander; w w. ciężkiej
— Kalevi Pękala.

Nieudany debiut Kramera
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Kanada nie wystąpi na Olimpiadzie ?
Ottawa. Marszałek kanadyj.
skjch sił powietrznych, W. A.
Curtis, oświadczył omegdaj wobec
przedstawicieli prasy sportowej,
że o ile nie uda się w najbliższym
czasie poprawić radykalnie formy
reprezentacji kanadyjskiego ho
keja na lodzie, należy liczyć się
poważnie z wycofaniem się Kana
dy z olim pijskich rozgrywek ho
kejowych w St. Moritz.
Oświadczenie to dziwnym sję
wydawać musi dla świata sporto
wego, gdyż powszechnie jest w ia.
domym, że Kanada to ojczyzna
hokeja na łodzie i, że w kraju

309-73. 305-73. 355-83. 311-64 - Dział ogłoszeń Telefon 309-7«. -

* ŁuarU*na 300 **• P K O” Katowice ID 495«. -

Sędziował} na punkty Prędowski (Polska), Bartfan (Węgry) oraz
na zmianę Masłowski (Polska) i
Farenc (Węgry).
Węgrzy rozegrają w Polsce je
szcze jedno spotkanie w Warsza
wie.
Pod adresem organizatorów na
leży wystąpjć z cierpkim i uwaga
mi na temat wielu braków, które
ujaw niały się przed imprezą i w
czasie jej trwania, (bm)

swojego rodzaju innowacją. Niemcy
ograniczyli się jedynie do ogrzewa
3. 9. 28 w Budapeszcie 11:5 dla
nia basenu gorącym , powietrzem.
Węgier,
My stosować .będziemy podwójne o12. 5. 29 w Warszawie 8:8,
grzewanie tzn. gorącym powietrzem
8. 3 31 w Poznaniu 10:6 dla
i przewodami centralnego ogrzewa
Polski,
nia.
Po zakończeniu robót murarskich
18. 2. 35 w Poznaniu 9:7 dla
weźmiemy się pełną parą do dru
Polski,
giego i ostatniego etapu — robót
stolarskich. W miejsce rozebranych
na parterze kabin postawione zo
staną trybuny, które pomieszczą około 1000 widzów. Najcięższym do
rozwiązania dla nas zagadnieniem
w roli zawodowca
będzie kwestia oświetlenia basenu.
Nowy Jork. Przy 15 tysiącach
Pożądanym by było rozproszenie oKalkuta. Dwaj najlepsi teni
świetlenia na cały basen, co jednak widzów, którzy zapłacili 56 tysię siści szwedzcy Thorsten Johanscy dolarów za ujrzenie jego de
jest niemożliwe ze względu na zbyt biutu zawodowego, Jack Kramer, s»n i Lennard Bergelin przeby
duże zużycie energii elektrycznej.
mistrz Wimbledonu i Stanów wają obeciiiie na tournée w In
Prawdopodobnie oświetlimy reflek
diach 1 rozegrali swe pierwsze
torami tylko samą powierzchnię Zjednoczonych w tenisie, przegrał
Pierwszy swój mecz jako profe- spcitkainia w Kalkucie podczas
wody, pozostawiając trybuny w pół sjonał z Bobby Riggsem, mistrzem
mistrzostw tenisowych In d ii. W
mroku.
świata zawodowców tenisowych pierwszej rundzie mistrzostw
— Kiedy zakończy się remont? — w
stosunku 6:2, 10:8, 4:6 i 6:4. JofeanSSon pokonał Prasada 6:2,
zadajemy końcowe pytanie.
Mecz^ ten odbywał się w nowo
— Remont zakończy się z całą jorskim Madison Square Garden, 6:1, a Bergelin wygrał z Capoopewnością z początkiem lutego. który był szczelnie wypełniony rem 6:1, 6.1.
Oficjalne otwarcie basenu nastąpi Publicznością.
W grze podwójnej Jiohamsson
prawdopodobnie jednak w inołowie
Spotkanie to otrzymało piękną i Bergelin w ygrali w drugiej
lutego, gdyż do wykonania pozo dekorację letnią i gracze, którzy rundzie z para Miter, Prasa d
stają prace lakiernicze i inne drob ukazali się na korcie, zrobionym 6 : 1. 6 :0 .
ne naprawy, które Zajmą w sumie z zielonego płótna, dla zwiększe
W gitze mieszanej Johansson
2 tygodnie czasu. Otwarciu basenu nia złudzenia, że mecz się odby
i Singh pokonali- parę Tbapar,
chcemy nadać uroczyste ramy. Pro wa podczas lata, nosili krótkie
jektujemy przy udziale Akademi białe spodenki. W czasie spotka Srivastava 6.3, 6:4.
ckiego Związku Sportowego spro nia na dworze padał gęsty śnieg
Pails pomaga
wadzenie reprezentacji jakiegoś o- i wychodzący z interesującego
fcręgu, względnie rozegranie trój- meczu widzowie wracali w ten
swym rodakom
meczu z czołowymi zespołami Polski. sposób z atmosfery letniej dó
Nmvy Jork. . Tenisista australij
śnieżnej rzeczywistości zimowej. ski D inny Pails, który ostatnio
Riggs wygrał spotkanie dzięki przeszedł na zawodowo, dowie
lepszej grze przy siatce. Mecz ten dziawszy się, że Australijski Zwią
Czesi zwyciężają
jest dopiero pierwszym z 65 spo zek Tenisowy ma trudności z wy
w ping-pongu
tkań, które w czasie swego tour słaniem swej reprezentacji na przy
Kraków, (tel wł.) W ub. sobotę nee zawodowego rozegra Kramer szłoroczne rozgrywki o puchar
przybyli do Krakowa ping-pon- z Riggsem w Stanach Zjednoczo Dąvisa ze względu na ogranicze
g-ści czescy klubu V iktoria Z'iż~ nych, na Kubie oraz w Meksyku. nia dewizowe — postanowił pomoc
W grze podwójnej amerykańkov. którzy rozegrali pierwszy sko-australijska para Kramer — swym kolegom, przeznaczając na
koszta związane z udziałem repre
mecz z drużyną Społem, Mecz Diuny Pails wygrała z amerykań zentacji A u s tra lii w tu rn ie ju część
zakończył się zwycięstwem 'zawo sko- ekwadorską Riggs — Franci swych dochodów z występów za
dników czeskich w stosunku 5:4 sco Segura 6:2 i 6:4.
wodowych.
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Dotychczasowe w yniki meczów
obu reprezentacji były następu
jące:

Stmjś*f pływ ufni

Dina spotkania bokserskie

«

Międzypaństwowy mecz pię
ściarski Polska — Węgry jest
dziewiątym z kolei spotkaniem
obu państw.
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Przed meczem doszło do niesły 
W wadze koguciej Howarth odW rocław, (kr) Od miesiąca trwają
chanych awantur. Publiczność ro - (®a' punkty Bazarnłkowi. Reprejuż prace przy remoncie krytego
zerwała kordon, w yw aliła bram y; z®niant Polski walczył wspaniale, basenu pływackiego we Wrocławiu.
i wpadła do bali. W niesłychanym a wProst porywającym byt finisz Z osiągnięciami remontu zaznaja
mia nas dyrektor Miejskich Zakła
tłoku wiele osób zostało poturbo- w trzecim starciu.
dów Kąpielowych — p. Wasiuczyńwanych, co spowodowało koniecz
Waga piórkowa: Feher zupełnie ski.
ność sprowadzenia pogotowia ra nieoczekiwanie, niemniej jednak
— Pierwszym etapem remontu są
tunkowego. Hala ciężkiego prze przekonywująco, wygrał z bom- prace murarskie. Basen w kilku
mysłu z wielu przyczyn nie na-1 bardierem Wybrzeża, Antkiew i- miejscach był przestrzelony na wy
lot pociskami artyleryjskimi wiel
daje się w przyszłości na urządza- I c*em- Zawodnik polski dopiero w kiego kalibru. Pierwotne prace za
] trzeciej rundzie, kiedy już było za bezpieczające ograniczyły się jedy
nie tego rodzan imprez.
j późno, jak gdyby przebudzi! się nie do zaszalowania deskami tych
W yniki poszczególnych
już
. ,
walk j zaczął odrabiać stracony teren. miejsc.
, Obecnie
, T .zamurowaliśmy
,
.
były następuiace tna n!i>TO«nm, „ „ . - , .
.
.
te otwory. Na ukończeniu znajdują
miejscu n « i •
....
I CO Jednakże nie mo§h> mu przy-1 się prace przy zakładaniu instalacji
odnicy Węgier):
I nieść zwycięstwa.
I centralnego ogrzewania. Będzie ono

P o la c y
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Druk: Drukarni* Nr 9, Sp. Wyd. „Czytelnik , Katowice, 3

tym ta konkurencja sportowa
osiągnęła niebywały rozkw it i cie
szy się wielką popularnością.
Brzmieć to może paradoksalnie,
lecz w tym właśnie tk w i trud 
ność w zestawieniu reprezenta
cyjnej drużyny hokejowej, gdyż
gracz najmniejszego nawet klubu
hokejowego otrzymuje wszelkie
go rodzaju zapomogi > gratyfika
cje, uniemożliwiające określenie
go w 100 procentach jako amato
ra. W tym stanie rzeczy, by do
pełnić warunków regulaminu Ko
m itetu Olimpijskiego, Kanada ze.
stawiła drużynę hokejową, skła
dającą się wyłącznie z członków
kanadyjskich sit powietrznych.
Drużyna wykazuje słabą formę,
czego najlepszym dowodem szereg
meczów rozegranych z mniejszy
mi klubami, które wychodziły za
wsze zwycięsko z tych spotkań.
Wobec tego rozważana jest po
ważnie myśl zrezygnowania z
udziału w rozgrywkach o lim p ij
skich w St. M orjtz i uniikmęcia z
jednej strony poważnych w ydat
ków, z drugiej zaś narażenia na
szwank opinii, jaką dotychczas
cieszylj się na święcie hokeiści
kanadyjscy.
D efinityw nie kwestia rozstrzy
gnięta zostanie w ciągu bieżącego
tygodnia, gdyż termin ¡«dennego
zgłoszenia zawodników do zimo-

wych rozgrywek olim pijskich w
St. Moritz upływa z dniem 5 sty.
cznja 1948 r. (Wuika)

Ping-pongiści polscy
jadą do Czechosłowacji
Katowice. Polski Związek Te
nisa Stołowego otrzymał od Cze
chosłowackiego Zw. T. S. zapro
szenie dla polskich zawodników
na międzynarodowe mistrzostwa
Czechosłowacji w tenisie stoło
wym, które odbędą się w czasie
od 15 do 18 stycznia 1943 roku w
Pradze.
PZTS postanowił wysłać na po*
wyższe mistrzostwa 5 zawodni
ków. Pertraktacje w sprawie otrzymania paszportów są na do
brej drodze. Skład osobowy* na
szej ekspedycji ustalony zostanie
w najbliższym czasie.
Prawdopodobnie wyjedzie 2 za
wodników warszawskich, 2 ślą
skich i jeden z Krakowa.
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