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Nieme*! «b wtęgraną

Magazyn broni i amunicji
wykryto w amerykańskiej strefie okupacyjnej
na ta- banifv tforwermne, nlmmlroiae nasię i nrrśta n nrzverclmwania wehto łflkoma bskcewaŻYĆ Żad- wszystkimAmerykanie urządzili na te

renie swej strefy okupacyjnej 
obławę, która dała nadspodzie
wanie duże wyniki. Przytrzy
mano 80 tysięcy osób, wśród 
nich znalazło się też paru ge
nerałów S3. Znaleziono rów
nież magazyn broni i amunicji. 
Równocześnie z Czechosłowa
cji nadchodzę wiadomości, że 
w Sudetach grasują niemieckie

Frankfurt nad Menem. Po upływie 
terminu składania broni władze ame
rykańskie przeprowadziły rewizję na 
terenie amerykańskiej strefy okupacyj
nej. W wyniku rewizji przytrzymano 
około 80 tysięcy osób, wśród nich znaj
dowało się dwóch generałów niemiec
kich, w tym jeden generał broni SS, 
poza tym wielu oficerów SS. Niektórzy 
z nich zaopatrzeni byli w amerykań
skie mundury wojskowe.

bandy dywersyjne, niepokojąc 
ludność miejscową.

Wszystkie te wiadomości są 
bardzo charakterystyczne. Nie 
znaczy, by tkwiło w nich w 
obecnej chwili coś niebezpiecz
nego, nie mniej są one dowo
dem, że niemey nie dały jesz
cze za wygraną, że nie pogo^ 
dziły się jeszcze i faktem, iż są 
całkowicie i na zawsze poko-

Znaleziono również znaczną ilość 
broni i amunicji, w tym także broń po
chodzenia amerykańskiego. Poza tym 
skonfiskowano pewne zapasy żywności 
również pochodzenia amerykańskiego.

W Monachium i w Berlinie przepro
wadzono rewizję na czarnych rynkach 
i skonfiskowano towar, przeznaczony 
na pasek. \

Frankfurt nad Menem, Władze ame
rykańskie zwolniły z zajmowanych sta
nowisk 13 dyrektorów i członków ra-

name i myślą o przygotowania 
w bliższej czy dalszej przyszło
ści odwetu. Nakłada to na całą 
Europę obowiązek szczególnej 
czujności. Historia ostatnich 
kilkudziesięciu lat nauczyła 
nas, że nieraz na pozór drobny, 
nieznaczny fakt może pocią
gnąć za sobą w przyszłości nie
obliczalne konsekwencje, jeżeli 
się go zlekceważy. Dlatego nie
dy nadzorczej. towarzystwa Wiesbaden 
Biebemach, będącego filią I. G. Far
benindustrie. Zwolnieni pozostają pod 
zarzutem współpracy z kołami hitle
rowskimi w czasie wojny.

Praga. Mimo licznych aresztowań 
w Sudetach czynne są nadal konspira
cyjne organizacje niemieckie. Oddziały 
te urządzają napady na Czechów. Do
szło do starć, które pociągnęły za sobą 
straty po obu stronach.

Londyn. ' Sytuacja żywnościowa w

Kulisy kapitulacji Francji
Daladler i Reynaud zeznają w procesie Petaina

Paryż. W drugim dniu procesu mar
szałka Petaina, składał zeznania b. pre
mier i minister obrony narodowej Da- 
ladier. Stwierdził on, że od 1918 roku 
żadna nominacja do Rady Qbrony Pań
stwa lub na inne wyższe stanowiska 
wojskowe nie mogła być dokonana bez 
aprobaty marsz. Petaina. ^

Na wniosek obrony przerwano na
stępnie posiedzenie sądn wskutek pa
nującego upału, który źle wpływa na 
zdrowie Petaina.

Po przerwie zeznawał drugi b. pre
mier Francji, Paul Reynaud: „Kiedy 
przyjąłem Petaina i Weyganda do swe
go gabinetu —< mówił Reynaud — są
dziłem zgodnie z powszechną opinią, że 
są to wielcy patrioci. Niestety musia
łem zmienić zdanie. Marsz. Petain, 
wchodząc do mego gabinetu, musiał 
mieć pełną -świadomość co do istnienia 
układu' z Anglią, wykluczającego moż
liwość zawarcia odrębnego pokoju lub 
zawieszenia broni z Niemcami. Jestem 
przekonany, że marsz. Petain był 
wspólnikiem Weyganda, jeżeli chodzi 
o jego dążenie1 do przerwania działań 
Wojennych z Niemcami."

Reynaud przypomina następnie spot
kanie z Churchillem i Halifaxem, w 
czasie którego pod adresem polityków 
angielskich padło pytanie: „Czy Wielką 
Brytania będzie walczyła dalej, jeżeli 
francuskie siły zbrojne byłyby zmuszo
ne do wycofania się do Afryki?" Pre
mier Churchill odpowiedział twierdzą
co, jednakże zdaniem Reynauda nie 
można było tego oświadczenia uważać 
za zgodę na kapitulację Francji.

W dalszym ciągu swych zeznań Rey
naud opisuje dramatyczne chwile w 
Bordeaux, gdzie w dniu 15 czerwca 
1940 roku toczyła się w łonie rządu 
francuskiego gorąca debata nad sytua
cją i możliwością zawieszenia broni. 
Te ostatnie koncepcje popierał Chau- 
temps wbrew Reynaudowi. W wyniku 
głosowania tajnego 13 członków gabi
netu oświadczyło się za wnioskiem 
Chautempsa o kapitulacji, a jedynie

5 za wnioskiem Reynauda o przenie
sienie rządu do Afryki.

Prezydent Lebrun poleeil wówczas 
Reynaudowi wyciągnąć konsekwencje 
praktyczne z wyników tego głosowania, 
jednakże Reynaud stwierdził, iż „nie 
przyłoży ręki do zguby Francji".

W zakończeniu swych zeznań b. pre
mier mówił o propozycji Churchilla 
unii angielsko-francuskiej i stwierdził, 
że była to wielkoduszna propozycja.

wolno orkom« lekceważyć żad
nego odwetowego, zbrojnego 
czy dyplomatycznego, poczyna
nia niemieckiego, jeżeli nie ma 
pójść znów na marne krew tak 
obficie przelana w ciągu tej 
wojny, męczeństwo milionów i 
zniszczenie całej Europy. Musi 
o tym pamiętać Europa i musi
my o tym pamiętać przede
Niemczech, szczególnie w Zagłębiu 
Ruhry, jest krytyczna. Tysiące niemiec
kich jeńców wojennych z terenu Wiel
kiej Brytanii zostało użytych do prac 
na roli. Nie poprawiło to jednak sy
tuacji radykalnie i nadal jeszcze dot
kliwie daje się odczuwać brak rąk ro
boczych.

Londyn. Sprawą wyżywienia Niemiec 
zajmują się z ramienia rządu brytyj
skiego dwaj ministrowie: rolnictwa
Hudson i wyżywienia Llewelyn, Głów
ną troską czynników odpowiedzialnych 
za- wyżywienie niemców jest położenie 
Zagłębia Ruhry.

Dowozy żywności do Ruhry mają 
mieć formę transportów zboża niemie- 
lonego. O tre.nsporcis tłuszczów i- cukru 
nie ma mowy.

Podobnie sprawa wyżywienia 900 tys. 
niemców w brytyjskiej strefie okupa
cyjnej Berlina przyczynia Anglikom 
wiele kłopotu.

W środę rano spodziewany jest przy
jazd. do Berlina transportu 800 samo- 

- chodów z żywnością. Będzie ona na
tychmiast rozdzielona między ludność. 
Spodziewają się, że pewne polepszenie 
sytuacji nastąpi po pierwszym tygodniu 
sierpnia, gdyż wtedy ma nastąpić po
prawa w komunikacji.

Znowu grad bomb
Japonia przeżywa czarne dni

Londyn. Z Dalekiego Wschodu dono
szą, że we wtorek użyto w rejonie na 
przeciw południowej Japonii dwa ty
siące samolotów angielskich i amery
kańskich. Tysiąc samolotów, które wy
startowały z lotniskowców, bombardo
wało Kurę, podczas gdy 700 superfor- 
tec latających dokonało nalotu na Na- 
goje i Osakę. Superfortece dokonały 
lotu bez ochrony myśliwców. Zrzucono 
około 4 tysiące ton bomb.

Były to największe dotychczas ope
racje lotnicze przeciwko Japonii. Do
konano także lotów bojowych nad te
rytoriami Burmy, Indochin i lndyj Ho
lenderskich.

Głównodowodzący armii amerykań
skiej na Filipinach, gen. Steyer. oświad
czył, iż wyspy te przemieniły się w po

tężną bazę wypadową przeciw Japonii, 
przypominając swym wyglądem wyspy 
angielskie przed inwazją w Europie. W 
najbliższym czasie przybędą na Filipi-. 
ny wielkie ilości spfkętu wojennego

oraz. setki tysięcy żołnierzy przerzuco
nych z Europy.

W Burmie unicestwiono japońskie 
próby przeprawienia się na zachodni 
brzeg rzeki Sittong koło miasta Pigoń, 
Poległo 2800 Japończyków.

śmiałe
Londyn. Donoszą z Moskwy, iż roz

poczęła się demobilizacja 13 najstar
szych roczników Czerwonej Armii.

Londyn. Korespondent Reutera do
nosi z Kopenhagi o przejęciu przez 
przedstawicieli aliantów zapasu złota, 
który był ukryty w jednym z schow
ków przez pełnomocnika Hitlera, Wer
nera Bęsia.

Berlin. Według danych oficjalnych,

Monarchiści omimtowum w Grecji rewoltę
Apel federacji marynarzy do Sojuszników

Londyn. Federacja marynarzy grec
kich wystosowała do Churchilla, Tru- 
mana i Stalina apel, w którym czyta
my; „Naród grecki i grecki ruch oporu 
„Eam“ mimo zwycięstwa nad niemca- 
mi jest w dalszym ciągu ofiarą faszy
stów i „quislingowcow“ greckich, W 
kraju naszym, w którym na 8 milionów 
mieszkańców zginęło ponad 1 milion, 
Władzę dzierży w swych rękach rząd 
monarchistyczno-faszystowski wbrew 
woli narodu.“ Omawiając apel Eam 
do krajów sojuszniczych i memoran
dum greckich działaczy demokratycz
nych, federacja marynarzy greckich

złożyła oświadczenie, że władze grec
kie prześladują 60000 żołnierzy organi
zacji wolnościowej „Elas“. W ciągu 
ostatnich czterech miesięcy zamordo
wano 900 patriotów i aresztowano kilka 
tysięcy demokratów. W armii greckiej 
monarchiści greccy przygotowują spe
cjalne oddziały dla przeprowadzenia 
puczu, którego celem jest' powrót króla 
do Grecji.

„Naród grecki — kończy apel fede
racja marynarzy greckich — ma prawo 
domagać się od wielkich mocarstw po
mocy w wyzwoleniu się spod władzy

tyranów, którzy zagrażają pokojowi na 
Bałkanach.“

Dymisja ministra spraw 
zagranicznych

Ateny, Grecki minister spraw zagra
nicznych złożył rezygnację z urzędu, W 
swym oświadczeniu, wydanym na kon
ferencji prasowej, stwierdził on: „Je
stem przekonany, że tylko natychmia
stowe stworzenie rządu, składającego 
się z przedstawicieli wszystkich partyj 
może oddać usługi sprawie narodowej 
i zapewnić spokój.“
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ludność Niemiec będzie w zimie pozba
wiona węgla. Została ona wezwana do 
robienia zapasów drzewa z lasów,'"znaj
dujących się wokół miast. Jedynie ^szpi
tale otrzymają pewną i to niewielką 
ilość węgla.

Paryż, Zgromadzenie doradcze przy
jęło projekt ustawy o opodatkowaniu 
kapitałów, , przekraczających 200.000 
franków. Projekt rządowy przewidy
wał granice 100 tys. franków.

Z konferencji pcczdamskie)
Berlin. Z Poczdamu donoszą, że we 

wtorek odbyły się normalna kolejna 
rozmowa trzech mężów stanu. Komu
nikat, wydany w godzinach popołud
niowych, stwierdza, że, aczkolwiek pre
mier Wielkiej Brytanii Churchill odla
tuje wraz z ministrem spraw zagranicz
nych Edenem i szefem Labour Party, 
Attlee do Londynu, celem zapoznania 
Się z wynikiem wyborów, to jednak nie 
znaczy to -bynajmniej, by rozmowy 
poczdamskie zostały zakończone.

Berlin. W czasie nieobecności Chur
chilla prezydent Truman i generalissi
mus Stalin nie będą prowadzili żad
nych rozmów. Członkowie sztabów, to
warzyszących Wielkiej Trójce, wyko
rzystają dzień przerwy na uporządko
wanie zaległości w pracach.

wszystkim my, którzy na agre
sję niemiecka zawsze najbar
dziej byliśmy narażeni.

Niesmaczne manewry
Nie można zazdrościć obecnej 

sytuacji generałowi Franco. Wszy
scy jego przyjaciele od serca i po
lityki niesławnie skończyli. Teraz 
dyktator z Madrytu czeka na podob
ne zakończenie swojej smutnej pa
mięci kariery. Takie oczekiwanie 
nie jest wesołe, nie można mu W 
tym jednak współczuć. Faszystow
ski „cadillo", który zawsze szedł na 
pasku Włochów i Niemiec i przy 
ich tylko ponfócy mógł dojść do 
władzy w własnym kraju, nie za
sługuje nawet na cień sympatii.

Obecnie gen. Franco próbuje 
jak tylko może poprawić swoją bez
nadziejnie zaszafganą reputację, łu
dząc się, że cały świat uzna go za 
syna marnotrawnego i przytuli do 
swego łona. Już od dłuższego czasu 
wypowiadał się w różnych deklara
cjach i wywiadach prasowych o 
tym, że przecież on reprezentuje 
kierunek demokratyczny (?!), że nie 
ma nic przeciwko temu, żeby inne 
partie miały swój głos w Hiszpanii, 
że ogłasza amnestię i t. d. Chciał 
w ten sposób wpłynąć jakoś na o- 
pinię światową, ba, marzył mu się 
nawet udział w konferencji w San 
Francisko i dalej w konferencji po
kojowej. Manewry te jakoś nie na 
wiele się zdały. Teraz próbuje in
nych sposobów. Jednym z nich była 
rekonstrukcja rządu. Zmienił czte
rech ministrów, chcąc w ten sposób 
dać rzekomy dowód że w Hiszpanii 
nie rządzi już osławiona „Falanga". 
Był jednak przy tym na tyle nie
zręczny, że zatrzymał w rządzie kil
ku znanych z ustalonej opinii fstan- 
gistów, dając, im też m. inn. ważną 
tekę ministra sprawiedliwości. A 
prasa hiszpańska w równie niezrę
czny sposób pisze, że nowy gabinet 
„uwieczni ideał Falangi". Jednym 
słowem mimo tych manewrów na 
Półwyspie Pirenejśkim bez zmian.

Manewrem też było mianowanie 
ministrem spraw zagranicznych Al- 
tąja, stojącego w bliskich stosun
kach z Watykanem, o którego po
parcie generałowi Franco również 
bardzo idzie Maska katolicyzmu, 
którą gen. Franco przybiera ma ró
wnież na celu zdobycie sympatii ka
tolików całego świata, ale i ten ma
newr będzie niewątpliwie odpowie
dnio zrozumiany

I jeszcze jednym sposobem chce 
gen. Franco ratować siebie i Falan
gę, mianowicie przy pomocy monar
chistów Ogłasza, że chce przywró
cić w Hiszpanii monarchię i uroczy
ście czyni pretendenta do tronu hisz
pańskiego Don Juana swoim sukce
sorem. Co do wartości hiszpańskiej 
dynastii królewskiej i celowości jej 
wznawiania świat, ma równie? usta
loną opinię Ale nawet Don Juan 
oświadczył- w rozmowie z dzienni
karzami, że nie przyjmie korony z 
rąk generała Franco

Wierzymy, że wszystkie te za
biegi hiszpańskiego „Fushrera" speł
zną na niczym. Zwycięska demokra
tyczna Europa nie potrzebuje mieć 
żadnego rezerwatu faszystowskiego. 
Świat o faszyzmie ni$ zapomni, nie 
ma obawy, Majdanki, Oświecimy, 
Buchenwaldy zawsze mu o nim bę
dą przypominały. Świat też nie za
pomni o -tym, że gen. Franco był te
go faszyzmu pachołkiem, nie rapom 
ni mu Związek Radziecki, że wy
syłał on przeciw niemu ..błękitną 
dywizję", któro; niedobitki zostały 
ostatnio jeszcze raz „pobite" w dro
dze powrotnej do kraju.
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Mamy nadzieję, te konferencja 
w Poczdamie nie przejdzie do po
rządku dziennego nad sprawą hisz
pańską i rozstrzygnie ją wreszcie 
ostatecznie. A to rozstrzygnięcie 
może być tylko jedno: koniec gen. 
Franco. A. G.

Uroad Miar 
z siedzibą w Bytomia

, Bytem. W liczbie licznych instytucyj 
i urzędów, skupionych dawniej w stoli
cy, a zniszczonych i rozproszonych wy
padkami wojennymi, znalazł się i Głó
wny Urząd Miar, mający obecnie swoją 
siedzibę w Bytomiu. W tragicznym 
okresie Powstania Warszawskiego bar
barzyńska i zbrodnicza akcja niemiec
ka zniszczyła doszczętnie bogaty do
robek 25 lat pracy grona współpracow
ników tego Urzędu. Dziś pozostali przy 
życiu pracownicy skupiają się przy 
osobie swego długoletniego Dyrektora 
dr. inż. Zdzisława Rauszera, który pod
jął trud kierowania odbudową i pono
wną organizacją placówki, stworzonej 
przez niego przeszło 26 lat temu.

Z chwilą, gdy Główny Urząd Miar 
osiada na Śląsku do czasu odbudowy 
swego warsztatu pracy w stolicy, nale
ży poinformować i społeczeństwo i wła
dze, jaka jest rola i znaczenie tego 
Urzędu. Otóż Główny Urząd Miar jest 
władzą państwową III-ej instancji, na
czelnym organem Admnistracj Miar na 
całym terenie Rzeczypospolitej. W 
sprawach miar i narzędzi mierniczych, 
zastrzeżonych dla Ministra Przemysłu, 
jest jego organem tak, jak Ministerium 
jest organem dla innych spraw jego 
resortu, w pozostałych sprawach Dy
rektor Głównego Urzędu Miar posiada 
władzę samodzielną. Do najważniej
szych czynności Głównego Urzędu Miar 
należy opracowanie prawa o miarach, 
a więc ustaw, rozporządzeń i innych 
zarządzeń. Pozornie sucha praca praw
nicza, jednak w rzeczywistości wyma
gająca połączenia głębokiej wiedzy fa- 
chowca-technika ze znajomością pra
wa. Główny Urząd Miar ma poza tym 
ustawowy obowiązek przechowywać i 
konserwować wzorce państwowe miar, 
ma wykonywać prace naukowo-meteo- 
rologiczne, a więc prace pomiarowe 
najwyższej dokładności. Niestety dziś 
wszystkie te pracownie są ruiną.

Strata tych pracowni oraz zebranej 
przez 25 lat dokumentacji i bezcennej 
Wprost biblioteki, to poza stratami per
sonalnymi najcięższe ciosy, zadane woj
ną Administracji Miar, bo nawet po
mijając fakt straty materialnej, pono
wne zebranie materiałów, budowa no
wych pracowni, ustawienie i przerób
ka przyrządów, wymagać będzie co naj
mniej kilku lat wytężonej pracy.

Chcąc zrozułnieć pracę Głównego 
Urzędu Miar musimy stale pamiętać, 
że ma on niejako dwa oblicza. Jedno 
to strona administracyjno-prawna, kie
rująca pracą całej Administracji Miar 
na terenie Polski, i to jak dotychczas 
kierująca bardzo sprawnie, gdyż orga
nizacyjnie Administracja Miar zarów
no na terenie krajowym jak i między
narodowym oceniona była jako wzoro
wa. Drugie oblicze, to strona naukowo- 
techniczna. Oczywiście praca ta była 
podporządkowana w pierwszym rzędzie 
potrzebom Administracji Miar, jednak 
planowo, W miarę wywalczanych eta
tów personalnych i kredytów coraz bar
dziej wzrastała działalność czysto nau
kowa. I dziś przy odbudowie Urzędu 
projektuje się podjęcie prac na wszyst
kich polach dotychczasowej działal
ności. Zdzisław Gajewski

Legalizacja tajnego nauczania
Katowice. Kuratorium Okręgu Szkol

nego Śląskiego w Katowicach, ul. Ple- 
bistytowa 36 powołało Państwową Ko
misję Weryfikacyjną dla legalizacji 
tajnego nauczania. Inspektoraty szkol
ne, ■ dyrekcje szkół ogólnokształcących 
oraz b. uczniowie (uczenice) przedłożą 
Komisji zaświadczenie o uczęszczaniu 
uczniów na tajne komplety, dokładne 
wykazy nauczycieii(lek) z Ich adresami 
i miejscem obecnego zatrudnienia i spi
sy uczniów.

Kuratorium prosi również o wszel
kie materiały, dotyczące tajnego na
uczania (sprawozdania, wykazy, pa
miętniki, kronikę listy, itp.), potrzebne 

- do opracowania sprawozdania o tajnym 
nauczaniu ńa terenach okupownych W 
W latach 1939—1944.-

Kuratorium wzywa Komisje Weryfi
kacyjne, działające doraźnie na mocy 
dotychczasowych uprawnień, do bez
zwłocznego nadesłania sprawozdań 
wraz z dokumentami.

—-------- Mr

Replika premiera Osubki-MorawsMego
po dyskusji w Krajowej Radzie Morociowej

Warszaw». Poniżej podajemy replikę 
premiera Osubki-Morawskiego na dy
skusję w czasie VHI sesji Krajowej 
Rady Narodowej.

Dyskusja wykazała — rozpoczął Pre
mier, — że posłowie nie krytykowali 
podstawowych zasad polityki Rządu, a 
jedynie bolączki naszego życia państ
wowego i publicznego. Świadczy to o 
tym, że podstawowe zasady odpowiada
ją intencji posłów i narodu polskiego. 
Jeśli chodzi o bolączki — to Premier 
stwierdza, że w tej dziedzinie krytyka 
była czasami cokolwiek przesadna. Wy
glądało, jakby każdy z posłów starał 
się znaleźć coś krytycznego. Każdy oby
watel, jeżeli ma jakieś wątpliwości, nie 
musi czekać na to, aby mógł rzucać 
gromy z trybuny KRN, gdyż może po 
prostu zwrócić się do czynników rzą
dowych. To też Premier prosi, aby oby
watele posłowie, jak zresztą inni dzia
łacze społeczni, komunikowali bezpo
średnio o wszystkich usterkach w życiu 
państwowym i publicznym, nie czeka
jąc na Krajową Radę Narodową.

mmh
Go Się tyczy towarów sprowadzanych 

przez organizacje ÜNRRA, Premier 
stwierdza, że asortyment pierwszych 
transportów był układany bądź przez 
samą UNRRA, bądź też z list ułożonych 
jeszcze w Lublinie. Obecnie będziemy 
się starali sprowadzać te towary, które 
są najbardziej potrzebne.

Poruszone w dyskusji zagadnienia 
rozminowania terenu nie jest proste. 
Nasze tereny były bardzo mocno zami
nowane. Do 15 lipca rozminowano 50 
tysięcy km km. terenu. Unieszkodliwio
no 2.300.000 min i 3.000.000 granatów, 
pocisków artyleryjskich, bomb. lotni
czych itp., razem 5.300.000 sztuk. Obli
czamy, że na naszym terenie znajduje 
się przeszło 7 milionów. Według oceny 
Ministerstwa Obrony Narodowej cała 
akcja może być zakończona dopiero 
około 15 listopada.

Pożyczki zagraniczne
Wbrew oświadczeniom przedmówców, 

prof. Krzyżanowskiego i posła Bartol
da, Premier przeczy, jakoby powiedział, 
że nie chcemy pożyczek zagranicznych. 
Owszem, uważa za wskazane je osią
gnąć, oczywiście nie na każdych wa
runkach. Będziemy korzystać * poży
czek zagranicznych, ale leż będziemy 
pilnować interesów i korzyści z tytih 
pożyczek. Teraz dopiero Polska staje się 
krajem suwerennym, kiedy w kraj« nie 
będzie niewoli kapitału międzynarodo
wego. Podstawowe gałęzie naszego prze 
myshi są obecnie w ręku państwa i to 
stanowi zasadniczy element suweren
ności. Poruszając sprawę unifikacji pra
wa — Premier nie uważa za wskazane, 
aby to zrobić w ciągu» paru tygodni:

Sądzi wszakże, że wystarczy pół roku, 
aby problem ten uregulować. Obecne 
prawo wprowadza chaos w praćy, stwa
rza różnice dzielnicowe, zawiera w so
bie ducha obcości i dlatego też unifi
kację prawa uważamy za jedną z pod
stawowych reform.

Spółdzielczość
W dalszym ciągu mówca stwierdza, 

że spółdzielczość odgrywa w naszym 
życiu gospodarczym wielką folę 1 dla
tego jest i "będzie popierana.

Do Samopomocy Chłopskiej stosunek 
Rządu również jest życzliwy. Były pe
wne nieporozumienia na temat tego, 
czym ma być ta Samopomoc Chłopska 
i jaki ma być zakres jej pracy. Ale 
ostatnio to właśnie niejasności są usu
wane i Z wiązek Samopomocy Chłop
skiej jest tą organizacją chłopów, która 
popiera i buduje Spółdzielczość rolniczą 
na szczeblu gminnym i ta jego działal
ność Idzie po linii Rządu, który jej u- 
dzic.li całkowitego poparcia.

Bezpieczeństwo publiczne
Na temat podniesionej sprawy Wzmoc

nienia kadr bezpieczeństwa publiczne
go Premier stwierdza, że myśmy bu
dowali je zupełnie od nowa. Jeśli daw
ny aparat państwowy, czy to w dzie
dzinie samorządu, czy administracji o- 
gólnej pozostał na ogół ten sam — to 
zupełnie inaczej przedstawia się spra
wa na odcinku bezpieczeństwa publi
cznego. Kadry starego bezpieczeństwa 
publicznego współpracowały bardzo 
mocno z okupantem i zostały zniena
widzone przez cały naród. Dlatego też 
nie było do pomyślenia użycie tamtego 
aparatu w demokratycznej Polsce. Je
śli jest dużo jeszcze braków pod wzglę
dem fachowym, to nie należy zapomi
nać, że aparat ten nie jest łatwy do 
zbudowania, ale specjalizuje się en z 
każdym dniem i partie polityczne mu
szą dopomóc Rządowi, dając jak naj
lepszych ludzi ideowych, najbardziej 
zaufanych, aby wzmocnić ten aparat 
bezpieczeństwa. Wtedy nie będzie żad
nych utyskiwań na złe jego funkcjo
nowanie.

Nie jest intencją Rządu podwyższanie 
opłat za świadczenia. Pierwsze opłaty 
nie były zbyt dobrze ustalane. Jedne 
były za wysokie, inne za niskie. Inten
cją Rządu jest, aby zapewniały samo
wystarczalność, aby takie przedsiębior
stwa, jak: tramwaje, elektrownia, czy 
gazownia, były rentowne, z drugiej zaś 
strony — by opłaty za świadczenia by
ły dostosowane do płac.

Ponadto tendencją Rządu było wpro
wadzić zróżniczkowane opłaty, aby pra
cownicy państwowi, robotnicy i mło
dzież szkolna miała inne ceny biletów 
niż spekulanci, którzy jeżdżąc zarabia
ją dużo pieniędzy. Rząd wkroczyć już

w tę dziedzinę i normalizował ceny za 
świadczenia, jeżeli były one wygórowa
ne i będzie w dalszym ciągu tak czynił.

Repatriacja
Premier przyznaje, że repatriacja nie 

idzie tak sprawnie, jakby należało.
Pierwsza przyczyna tych bolączek 

leży w transporcie. Druga -w niedosta
tecznej sprawności aparatu. Od uczci
wości pracy tego aparatu zależy, czy 
sprawnie będzie funkcjonowała repa
triacja. My obecnie — ciągnie Premier 
— realizujemy wiele ważnych zagad
nień jednocześnie. Stoi przed nami za
gadnienie repatriacji i żniw, bezpie
czeństwa i administracji -publicznej 
wraz z całym szeregiem ważnych pro
blemów i nie zawsze Starczy uczciwych 
i dzielnych kadr ludzkich, które mo
głyby to zadania należycie wykonać. 
Od pracowników terenowych zależy, 
jak będą kontrolować tę pracę w tere
nie i jakich dostarczą do tego aparatu 
ludzi.

Problem aprowizacji robotników jest 
również naszą starą bolączką. Obec
nie zarysowuje się już pewna poprawa 
w aprowizacji, ale w dużym stopniu 
aparat rozdzielczy jeszcze źle funkcjo
nuje. Musimy jeszcze bardziej za
prząc do tej pracy ruch spółdzielczy, 
ale realizować ten probiera musi całe 
społeczeństwo, związki zawodowe, or
ganizacje polityczne i społeczne, dokła
dając starań w sensie kontroli, a jeżeli 
są! w tym aparacie sabotażyści, o któ
rych tutaj mówiono, to trzeba ich wy
kryć i dać na ich miejsce lepszych lu
dzi. Jeżeli robotnikowi nie zapewnimy 
normalnej aprowizacji, to musi on sta
rać się o nią na własną rękę i nie bę
dzie miał siły i czasu na intensywną 
pracę, której państwo od niego wyma
ga. Obecnie klasa robotnicza daje naj
większy wkład w budowę Polski. Ale 
nie ma innego, wyjścia, jak tylko pod
nieść wydajność pracy, be tylko w ten 
sposób z każdym dniem będziemy po
suwali się naprzód w rozwiązywaniu 
omawianych trudności,

Odbudowa miast
Dalej Premier, polemizuje z posłem 

Bartoldem na temat niedostatecznego 
uwzględnienia problemu odbudowy go
spodarczej Wsi 1 z jego twierdzeniem, 
że od odbudowy zależy odbudowa ży
cia gospodarczego miasta i odbudowa 
przemysłu. Niewątpliwie ta zależność 
jest duża, ale ja bym to odwrócił i po
wiedział — wywodzi Premier że bez 
odbudowy przemysłu i życia gospodar
czego miasta nie ma odbudowy wsi. 
Wszystko polega na tym, żeby wsi do
starczyć materiałów' budowlanych, do
starczyć materiałów włókienniczych, 
narzędzi i artykułów przemysłowych, a 
więc nie można bagatelizować odbudo-

,':.Z pc :'/.
Warszawa. Pierwsze zebranie Komi

tetu Obchodu Rocznicy Powstania tl
eli waliło, iż w dniu wybuchu powstania 
odbędzie się uroczysta akademia w sali 
obrad KRN, oraz położony zostanie ka
mień węgielny pod przyszły pomnik 
Powstańca Warszawskiego.

Kraków. W niedziele odbyło się 
pierwsze w Odrodzonej Polsce posie
dzenie Akademii Umiejętności, z udzia
łem ministra Oświaty, Wycecha, ks. 
metropolity Sapiehy, przedstawicieli 
władz lokalnych oraz delegatów wszyst
kich wyższych, uczelni polskich.

Poznań. Związek Samopomocy Chłop
skiej zorganizował dotychczas na tere
nie województwa poznańskiego 30 
gminnych spółdzielni,

Poznań. Studenci Uniwersytetu 1 
Akademii Handlowej w Poznaniu bio
rą udział w akcji żniwnej w okolicy 
Kamienia, na terenit województwa 
szczecińskiego.

Lublin. Słynna stadnina zarodowa 
koni w Janowie lubelskim, wywieziona 
przez niemców, odnaleziona została 
przez oficerów polskich oflagu „Lube
ka", wraz z polską obsługą. Druga stad
nina zarodowa koni, wywiezionych z 
Polski, odnaleziona została koło mia
sta Schwerin.

Bydgoszcz. W dniu 3 września, w 
rocznicę „krwawej niedzieli bydgo
skiej", otwarta zostanie na wzór „War
szawa oskarża", wystawa pod tytułem: 
„Krwawa niedziela bydgoska“.

Bydgoszcz. W Bydgoszczy odbył się 
ogólnopolski Zjazd Stronnictwa Pracy, 
Prezesem Tymczasowego Głównego Ko-

pierwszy ntttner pisma społeczno-!iterac\iego

„ODRA"
Do nabycia W kioskach i a sprzedawców.

mitetu Wykonawczego zestal wicewoje
woda pomorski, Felczak.

Toruń. Przybył tu transport repatrian
tów z Wilna, z którymi przyjechało 
szereg najwybitniejszych profesorów, 
docentów i asystentów uniwersytetu 
wileńskiego.

Otwock. W Otwocku otwarte zostało 
liceum wodno - melioracyjne, które 
kształcić będzie techników obojga płci. 
Przy liceum jest kurs przygotowawczy 
i internat.

Miechów. Rozpoczęto obecnie odbu
dowę drugiego przelotu kolejowego tu
nelu koło Miechowa. Pierwszy przelot 
oddano do użytku publicznego już przed 
mivsiacerp.

Postomin. Tak brzmi ostatecznie na
zwa miejscowości niemieckiej Stolp- 

'münde, zmienionej następnie przez 
władze polskie na Nowy Stupsk. Posto
min leży 18 km. od Słupska, jest por
tem u ujścia Słupi, do portu mogą 
wchodzić statki do 2.300 tonń.

Kielce, W ramach uroczystości grun
waldzkich odbyło się w Kielcach od
słonięcie pomnika bohaterów Armii 
Czerwonej, poległych w walkach o wy
zwolenie Kielc.

Gdańsk. Gdański Urząd Wojewódzki 
przeniósł się z Sopot do Gdańska. Wo
jewoda gdański, min. Okęcki urzęduje 
już w nowej siedzibie, poszczególne wy
działy przenoszone są stopniowo.

Gdańsk.' Na nadbrzeżu dworca wiśla
nego i w basenie węglowym stoją już 
pierwsze okręty fińskie, oczekujące na 
załadunek. Do czasu remontu odpo
wiednich urządzeń portowych, węgiel 
ładowany będzie przy pomocy wind o- 
krętowyeh,

Gdynia,- Stocznia Rybacka w Gdyni 
wykończy w najbliższych dniach budo
wę pierwszych łodzi rybackich,

Gdynia. W najbliższych dniach przy
będą do Gdyni cztery kutry rybackie, 
wyreklamowane przez wojsko polskie, 
które zamierza we własnym zakresie 
zorganizować połowy na potrzeby woj
ska. Jest to pierwsza rewindykacja ta
boru rybołócwczego, zabranego przez 
niemców polskim rybakom.

Gdynia, Jedna z fabryk konserw ryb
nych w Gdyni wykonuje obecnie zamó

wienie, na większą partią konserw ryb
nych dla polskiego wojska.

Włamanie do katedry
Warszawa. W ostatnich dniach pod

ziemia Katedry św. Jana w Warszawie 
zostały znowu otwarte przez niepowo
łanych ludzi, a płyta z sarkofagu H. 
Sienkiewicza — odrzucona.

Wydział Architektury Zabytkowej 
przystąpił do oczyszczenia podziemi i 
Zabezpieczenia krypty, żeby uchronić 
ją przed niepowołanymi wizytapd.

Podziękowanie.
Komendantowi Rejonowej Ko

mendy Uzupełnień Katowice, 
wielebnemu duchowieństwu, pp. 
Dficerom, podoficerom, żołnie
rzom, jak również wszystkim 
współpracownikom, którzy wzię
li udział w ostatnim pożegnaniu 
ukochanego męża mojego Dudka 
Antoniego, składam tą drogą go
rące i serdeczne podziękowanie. 

Żona i dzieci.

wy życia gospodarczego miasta, bo im 
prędzej to życie odbudujemy, tym szyb
ciej odbudujemy polską wieś.

Spór z Czechosłowacją
W dalszym ciągu repliki Premier pod 

nosi problem likwidacji agend „rządu" 
Arciszewskiego oraz problem jak naj
szybszego rozwiązania sporu polsko- 
czechosłowackiego. Rząd robi wysiłki 
zarówno w jednej, jak i w drugiej 
sprawie, aby je rozwiązać jak najszyb
ciej. Rozwiązać wszystkie komisje likwi
dacyjne „rządu“ Arciszewski ego, aby 
nie było przedłużania tego upiora sa
nacyjnego na emigracji

Tak samo robimy wszystko, żeby w 
sparte e Zaolzie z Czechosłowacją po
rozumieć się bez odkładania tego do 
konferencji pokojowej, ponieważ sądzi
my, że bratnie narody słowiańskie, 
które mają żyć w zgodzie nie powin- 

sny mieć problemów nie dających się 
rozwiązać w przyjaznym, dobrowolnym 
porozumieniu. W zależności od wykaza
nia dobrej woli ze strony Czechosłowa
cji " -— te# problem będzie mógł być 
przed konferencją pokojową rozwiąza
ny. ." 1

Następnie Premier przechodzi do po
ruszonego w dyskusji problemu zależ
ności naszego kościoła katolickiego od 
biskupów niemieckich. Państwo nie to
leruje tego i patriotyczne duchowieńst
wo polskie nie powinno słuchać bisku
pów mianowanych na wniosek Hitlera, 
tak, jak to było we Wrocławiu. To, że - 
ci biskupi zostali zamianowani przez 
Rzym, nie powinno zasłaniać faktu, że 
byli oni wysunięci przez Hitlera, Opi
nia publiczna musi z całym naciskiem 
temu się przeciwstawić.

Budżety kwartał#
Podnoszono problem przedstawiania 

budżetów państwowych kwartalnych 
do opracowań 1 przejrzenia przez KRN. 
Niewątpliwie byłoby to bardzo jrska- 
zane i Rząd chętnie' przedstawiłby te 
budżety Komisji Budżetowej KRN. Na
tomiast, jeżeli chodzi o uchwalenie bud
żetów kwartalnych przez Plenum KRN 
— to obecnie jest to jeszcze nieosiągal
ne. Budżety są w stanie płynnym, je
szcze czasem poszczególne resorty w 
ostatnich dudach dopiero mogą je 
przedstawiać. Nie ma tradycji, spraw
dzianów, żeby można było na długo 
przed uchwaleniem taki budżet opraco
wać i dlatego Premier sądzi, że na .da
nym etapie najwyżej można byłoby 
brać pod uwagę przeglądanie tych bud
żetów przez Komisję Budżetową.

Twierdzenie posła' Bertolds, że są ja
kieś kontyngenty mięsa ustalone na 36 
kg. — polega na plotce. Istotnie, takie 
projekty były przedstawiane, ale Ko
mitet Ekonomiczny odrzucił je z miej
sca. Plóny kontyngentów ną rok przy
szły są ustalone w mniejszych normach 
aniżeli były dotychczas.

Zagadnienie moralności
Kończąc Premier jeszcze raz omawia 

zagadnienie poruszone już w expose 
programowym. Mianowicie zagadnienie 
moralności w naszym życiu państwo
wym i publicznym. Odziedziczyliśmy po 
okupancie niemieckim wielkie spusto
szenia na tym odcinku. Czeka nas Wiel
ka praca i dlatego musimy wszyscy za
jąć się wypalaniem z naszego życia pu
blicznego gorącym żelazem wszelkiego j 
rodzaju objawów łapownictwa ltd. Tego 
rodzaju metody nie dadzą Się Zlikwido
wać zarządzeniami Rządu. Z tym musi 
wałczyć całe zdrowe społeczeństwo,] 
wszystkie partie polityczne i związki 
zawodowe.

Po przemówieniu, premiera Osubki- 
Morawskiego na wniosek Prezydenta 
Bieruta KRN uchwala przerwanie dy
skusji.

' Zabiera głos pos. Kliszko:
„W imieniu Konwentu Seniorów zgła

szam następujący wniosek:
Krajowa Rada Narodowa po wysłu

chaniu expose Premiers Rządu Jedno
ści Narodowej, uchwala Votum zaufania 
Rządowi". (Oklaski).

Wniosek przyjęty zostaje jednomyśl
nie.

Sopot nie Sopoty
Nazwa mtaltma MKsędowo

Gdańsk. Wojewoda gdański zaakcep
tował przemianowanie niemieckiej na
zwy Zopot, na — Sopot. Obecnie, urzę
dowo obowiązuje nazwa Sopot.

Nasze nienawykłe ucho razi trochę 
wyraz Sopot, zwłaszcza kiedy używamy 
zwrotu „w Sopocie“, ponieważ od wie
lu lat mówiliśmy „w Sopotach“. Decy
zja w tej sprawie zapadła po długich 
naradach, przy czym rozpatrywane by
ły trzy ewentualności odnośnie znacze
nia 1 genezy wyrazu — Sopot.

Według jednej grupy językoznawców 
w najdawniejszych czasach słowiańska 
nazwa tej miejscowdści brzmiała Sobo
ta i została następnie zgermanizowana, 
W lubełszczyźnie Sopot, oznacza błoto, 
Kaszubi wyrazem Sopot, określają cy
pel morski.

Ostatecznie, Województwo zdecydo
wało się na wyraz Sopot, jako słowo 
najlepiej dopasowane do struktury 
miejscowości 1 najlepiej uzasadnione 
etymologicznie.
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Me f olszy wycli tarach ,

isles! do szkól n nie do handln 1
Katowice, Spotkacie ich' wszędzie, 

' tych małych, trochę zaniedbanych i 
brudnych chłopaków. Spotkacie ich w 
tramwajach tak przepełnionych, że 
Zdawałoby się iż szpilki do nich łuż 
nikt nie wetknie. Jeżdżą z przedziwną, 
iście małpią zręcznością na stopniach 
i buforach tramwajowych, wieszają Się 
u okien. Wskakują i wyskakują w 
biegu. Jeżdżą przeważnie na „gapę”.

Spotkacie \ ich na wszystkich prawie 
ulicach, o kążdej porze dnia. Spotka
cie ich przede wszystkim na t zw, 
„Tandecie” katowickiej, gdzie wystę
pują masowo, w dobrze zorganizowa
nych „paczkach”,

Pełno ich Wszędzie. Chłopców ód 
S-miu do 14 lat Chłopców w wieku 
szkolnym.

MŁODZIEŻ HANDLUJE
Nie próżnują. Nie włóczą się bezce

lowo. Handlują od. samego rana aż do 
wieczora.. Handlują wszystkim, czym 
tylko można,
, — Papierooosy! „Szporty!” „Egip
skie!” „Węgierskie!” Papterooośy!

— Tyfcoooń! TytOooń! Zapaaałki!
—■ Bibułki! Mydło! Kamienie do za

palniczek!
Wydzierają się jeden przez drugiego 

w niebogłosy, Zachwalając swoją to
wary.

Siedzą na rogach sklepów, na ul. Dy- 
rekćyjnj, na stopniach Teatru, krążą 
z miejsca na miejsce po „Tandecie”. I 
krzyczą t handlują. Krzyczą bez 
ustanku, aż do schrypnięcia,

„OD RZEMYCZKA DO KOZICZKA,.."
Nie zawsze jednak handel „idzie”. 

Trzeba wówczas szukać innych źródeł 
dochodu, któryby wystarczał już nie 
tylko na eh fob, ale na kino, lody, pa
pierosy, a nawet wódkę.

Widziałem pewnego dnia trzech oko
ło 12-letnich chłopaków stojących pod 
płotem na „Tandecie”. W pewnej 
chwili jeden z nich wyciągnął z kie
szeni flaszkę wódki i pociągnął z niej, 
podając ją następnie towarzyszom. 
Wypili wszyscy trzej i flaszka powę
drowała spowrotem do kieszeni „her
szta”. ....................... -

— Zdrowo „ciągną” — zauważył fa
chowo jeden ze stojących w pobliżu 
handlarzy.

To byłą cała reakcja przedstawicie
la starszego społeczeństwa. Reakcją 
bardzo wympwna...

Chłopcy cl nie tylko palą papierosy, 
.piją wódkę, ale i kradną. Mogłaby 0 
tym dużo powiedzieć nasza Milicja, 
która łapie często młodocianych zło
dziejaszków, zaczynających od przy
słowiowego „rzemyczlca”...

A MY? , -
Przyzwyczailiśmy się do tych mało

letnich handlarzy tak, jak przyzwy
czailiśmy się do tłoku w tramwajach i 
do niepunktualhegó odchodzenia po
ciągów, do paskowych cen i nieregu
larnych przydziałów. Kiwamy głowa
mi t przechodzimy nad tym' „naryb
kiem kupieckim" do porządku dzien
nego, dziwiąc się tylko czasem nad

zmyślnością kupiecką jakiegoś specjal
nego „okażu”.

A przecież nie jest to w porządku. 
Młodzież nie należy do ulicy, ani do 
„Tandety" tylko do szkół!

Polska szkoła otwarta po sześciu ła
tach brutalnej okupacji swe podwoje, 
nie poto, aby młodzież przechodziła 
obok nich l uczyła się handlu i kra
dzieży zamiast czytania i pisania.

Mogliśmy rozumieć to, że młodzii 
mzhandlowała się w czasie okupacji, 
bo była to walka o byt. Uchodziły 
wówczas i drobne oszustwa na nieko
rzyść wroga. Przymykaliśmy na to 
wówczas z ojcowskim wyrozumieniem 
oko.

Dziś jednak nadszedł czas, aby to 
wszystko się zmieniło i aby nasza mło
dzież, mająca w przyszłości kontynuo
wać naszą pracę nad odbudową kraju

wróciła na ławy szkolne i nauczyła się 
czegoś, co byłoby pożytecznym dla ca
łego Narodu i Państwa.

MUSIMY DZIAŁAĆ?!
Musimy wyjść ze stanu bierności, je

śli o te kwestie chodzi i zacząć dzia
łać! Wszyscy. Całe społeczeństwo,

Rodzice, którzy dziś lekkomyślnie 
wysyłają' swoje dzieci na handel, złu
dzeni łatwym i znacznym zarobkiem, 
winni zrozumieć, że stosunki w jakich 
żyjemy dzisiaj, zmienią się już niedłu
go, Unormują się ceny, a wtedy znik
nie wolny handel i łatwość zarobko
wania. Tymczasem młodzież traci cen
ny czas, który winien być wykorzy
stany na kształcenie, mogące jedynie 
zapewnić jej byt na przyszłość. Nie
chaj rodzice nie zapominają, aby kie
dyś nie robili robi wyrzutów, że za
przepaścili przyszłość swych dzieci.

Władze winny również zwrócić ba
czną uwagę na ten problem i postarać 
się, aby młodociani handlarze wrócili 
tam gdzie należy, i. j. do szkół. Je
steśmy przekonani, że sprawy te leżą 
na sercu i że znajdą i tu najwłaści
wsze metody rozwiązania, aby z jednej 
strony zmusić rodziców do spełnienia 
obowiązku, a z drugiej dzieci dopro
wadzić do źródeł nauki.

W tyni. dziele współpracować musi
my z władzami jednak i my wszyscy, 
bo bez naszej współpracy akcja do
prowadzenia młodzieży do szkół udać 
się nie może.

Pamiętajmy, że to jest nasz święty 
obowiązek wobec Odrodzonej Ojczy
zny!

Pamiętajmy, że tu chodzi o mło
dzież — przyszłość naszego Narodu — 
która nie śmie zejść na manowce!

(KABE)

0 mechanizacje, uprawy roli
Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych

Katowice, Państwowe Przedsiębior
stwo Traktorów i Maszyn Rolniczych 
zostało powołane do żyda na podsta
wie doświadczeń, poczynionych przez 
szereg państw, które mechaniczne upra
wianie roli wprowadziły n siebie na 
długo przed wojną. Największe pod tym 
względem doświadczenie posiadają Sta
ny Zjednoczone A. p. oraz Związek Ra
dziecki.

W warunkach gospodarczych Polski 
przed wrześniowej, rolnictwo radziło so
bie z kwestią siły pociągowej ponieważ 
posiadaliśmy zgórą cztery miliony ko
ni. Dziś, po całkowitym wyniszczeniu 
kraju we wszystkich dziedzinach, daje 
się in. in. odczuwać, wielki brak koni. 
Pogłowie końskie spadło do jednej 
czwartej stanu przedwojenego.

Brak koni będziemy zastępowali me
chaniczną siłą pociągową. Rada Mini
strów dekretem z dnia 30 marca br, po
wołała do życia Państwowe Przedsię
biorstwo Traktorów i Maszyn Rolni
czych. Przedsiębiorstwo to utworzyło 
oddziały wojewódzkie na terenie całe
go kraju.

W Województwie śląsko-dąbrowskim 
Oddział PPTM założył 13 stacyj powia
towych, obejmujących swym zasięgiem 
następujące okręgi rolnicze: Będzin,
Bielsko, Bytom, Gliwice, Kltiezberek, 
Katowice, Lubliniec, Olesno, Pszczyna, 
Rybnik, Strzelce, Tarnowskie Góry, Za
wiercie i Cieszyn. Ekspozytura PPTM 
na teren naszego województwa przeję
ła w użytkowanie zdewastowane trak
tory, pozostawione przez uciekającego 
okupanta. Ogromnym wysiłkiem bry
gad mechaników — z ogólnej liczby 400 
traktorów, oddane de użytku Już na 
czas wiosennej akcji siewnej 230 trak
torów w kwietniu br. Jak na tym zy
skała akcja Siewna, najlepiej świadczy 
fakt, że w powiatach jlublinieckira i 
pszczyńskim przeprowadzono zasiewy W 
35°/*, podczas gdy najniklejśze wyniki 
dała ta akcja w powiatach bielskim t

Fundusz sierot
Orgamkac^a Kemitetm Opieki mad sierotami
Katowice, — Wobec tego, że okres 

zbiórki ńa -Fundusz Sierot, którego 
przeprowadzenia podjęła się młodzież 
żeńska i męska jstarsze roczniki szkol
nej harcerstwo i inne związki młodzie
żowe); — zbiegł się z końcem roku 
szkolnego i początkiem akcji żniwnej, 
i młodzież nie jest w stanie należycie 
oddać i się 'sprawie zbiórki, zwłaszcza 
Wobec poważnego rozszerzenia ram 
pierwotnie projektowanej akcji, — pod 
wrażeniem obchodów święta sierot na 
terenie całego województwa i poruszer 
nia szerokiej inicjatywy społecznej w 
związku z zagadnieniem sierot wojen
nych, — Wojewódzki Komitet Obcho
du, stwierdzając powyższe fakty, za
wiadamia, że do czasu innego zarządze
nia, wpłaty na Fundusz Sierot przyj
mować będzie bezpośrednio Miejski 
Oddział Informacji i Propagandy, ulica 
Dworcowa 13, III p., który użyczył Ko
mitetowi na powyższy cel całego po
trzebnego aparatu i lokaljr.

Wojewódzki Komitet Obchodu Święta 
Dzieci podaje do wiadomości osób inte
resujących się sprawą sierót po pole
głych bojownikach i ofiarąch terroru, 
że na skutek wniosków licznie napły
wających, zarówno do Wojewódzkiego 
Komitetu, jak do Komitetów tereno
wych Obchodu, — jest w toku prze
kształcenie tego Komitetu w stały 
Komitet Opieki nad Sierotami po pole
głych i ofiarach terroru 1939—1945 t. 
Pod . protektoratem Wojewody Śląsko- 
Dąbrowskiego.

Członkami Komitetu, którego statut 
1 plan działania będą niebawem ogło
szone, mogą być instytucje, przedsię

biorstwa przemysłowe 1 handlowe, 
związki zawodowe, młodzieżowe, towa
rzystwa naukowe, charytatywne, spół
dzielnię, banki oraz wszelkie osoby 
prawne i fizyczne.

Imienny skład Komitetu wraz z listą 
wpłat na Fundusz Sierocy, będżie po
dany do •»publicznej wiadomości.

Dla możności przeprowadzenia akcji 
pomocy sierotom w ciągu lata, przed 
rozpoczęciem roku pracy i okresu zi
mowego, pożądane jest jak najszybsze 
złożenie Funduszu Sierocego i oddanie 
go do dyzpozycji Komitetu.

Na wpłacone sumy, ofiarodawcom 
będą wydawane tytułem potwierdzenia 
wpływu, nalepki Funduszu. Wpływają
ce sumy 1 dary w naturze będą co
dziennie podawane w pismach, w spe
cjalnej rubryce Funduszu Sierocego.

cieszyńskim, które dopiero W maju zo
stały uwolnione od wojsk niemieckich. 
Ogólnie gaś licząc, akcja siewna przy 
Użyciu traktorów objęła 14.909 ha.

Dodać trzeba, że dla utrzymania 
świeżo skompletowanego taboru trzeba 
było Założyć własne Stacje warsztato
we, dokonujące natychmiastowych re- 
paracyj w razie zepsucia się maszyn. 
W warsztatach tych zresztą montuje się 
dalsze traktory i inne maszyny rolni
cze, które odnajduje się w zniszczonym 
Stanie. W ten sposób Oddano do użytku 
315 młockami, 548 żniwiarek i kosia
rek, 248 sleWnikóW, 266 pługów trak
torowych i parowych, 198 motorów do 
młockami i wiele innych. Dla obsługi 
wszelkiego typu maszyn «rolniczych roz
prowadzono po obszarze województwa. 
300 tonn materiałów pędnych na ogól
ną sumę .zgórą 3 mil. złotych.

W państwowym planie zmechanizo
wania całego rolnictwa, Przedsiębior
stwo Traktorów i Maszyn ma za zada
nie obsłużyć majątki państwowe, Sa
mopomocy Chłopskiej i rolników „na
dzielonych" ziemią na Zasadach refor
my rolnej. Rzecz jasna, ' że znikoma 
ilość traktorów i maszyn, jaką dyspo
nuje w tej Chwili PPTM nie zaspokaja 
potrzeb, zwłaszcza na czas żniw i zbli
żającego się okresu zasiewów jesien
nych. Ale też, jak się dowiadujemy, 
huta Zgoda przystępuje do produkcji 
serii traktorów małego typu, a w Sta
nach Zjednoczonych zakontraktowano 
kupno 3590 traktorów, z których część 
już przybyła do kraju i jest w dyspo
zycji centrali Państwowego Przedsię
biorstwa Traktorów w Łodzi, Jedno
cześnie oczekuje się zapowiedzianej 
prżez TJNRRA przesyłki 359 samocho
dów do użytku PPTM. W ten sposób 
zaspokoi się, przynajmniej częściowo, 
Ogromny brak środków lokomocji, po
trzebnych przede wszystkim do rozwo
żenia materiałów pędnych i części wy
miennych.

Mówiąc o pracy tej instytucji pań
stwowej, osobno trzeba wspomnieć o 
prawdziwie Obywatelskim nastawieniu 
do zadań brygad robotników i mecha
ników, którzy od pierwszego dnia pra
cują w warunkach niezwykle ciężkich, 
a w okresach zasiewów dniem 1 nocą, 
Tu, znowu trzeba wymienić przede 
wszystkim załogę pszczyńskiej stacji 
traktorowej. Pracownicy stacyj trakto
rowych nie znajdują jednak należytego

uznania 1 uskarżają się na brak zain
teresowania dla ich pracy, co się wy
raża w ińedomagańiach aprowizacji i 
zaopatrzenia w Odzież, a już anomalią 
jest napewno fakt, że pracownicy nie 
mają jeszcze ustalonych norm płacy 1 
wynagradzani są narazić, zaliczkowo.

W tym miejscu trzeba wyrazić przy
puszczenie, że Odpowiednie czynniki 
przypomną sobie odpowiedzialną i nie
zwykle owocną dla gospodarki narodo
wej pracę traktorzystów. W programie 
budowy Państwa Polskiego, mechani
zacja rolnictwa tó sprawa niezwykle 
ważna, a trud ludzki oddających się 
temu dziełu, godzien jest właściwej 
oceny i nagrody, (bm)

. I Województwie 
Śląsko-Dąbrowskiego

KURS DLA DZIAŁACZY • 
ZWIĄZKOWYCH

Katowice. W dniu 25 lipca b. r. roz
pocznie się pierwszy kurs dla działa
czy związkowych zorganizowany przez 
Okręgową Komisję Związków Zawodo
wych, któfy będzie trwał 8 dni.

W związku z tym wszystkie Oddzia
ły Związków Zawodowych w obrębie 
Katowic i Zagłębia Obowiązane są wy
da ć odpowiednie zarządzenia i dopilno
wać ażeby z każdej Rady Zakładowej 
zostało wysłanych najmniej 2 słucha
czy, którzy ślę interesują pracą Związ
ków Zawodowych.

Czas trwania wykładów od 9—19-tej, 
po wykładach słuchacze wraca ją do do
mu.

Słuchacze na przeciąg trwania kursu 
Są zwolnieni od swej pracy zawodowej, 
natomiast pracodawca obowiązany jest 
płacić im ich pełne codzienne wyna
grodzenie.

Mysłowice. Dnia' 22 bm. odbyło śię, uro
czyste poświęcenie i otwarcie świetBcy 
kolejowej przy Parowozowni w Mysłowi
cach. Po poświęceniu i części oficjalnej 
nastąpiła część , artystyczna uroczystości, 
w ramach której zespół teatralny świetli
cy odegrał baśń ludową pt. „Prządka pod 
krzyżem1*. Dalej nastąpiły popisy i dekla
macje innych zespołów świetlicy.

Wisła, Znany literat polski Hulka-Las« 
kowski uzyskał do swej dyspozycji willą 
w Malince w dowód wdzięczności i uzna
nia Za jego pracą na polu literatury pol
skiej. Laskowski przebywa już w Malin
ce. (J)

Bytom. W niedzielę, 22 bm, w godzinach 
wieczornych przeszła nad Śląskiem gwał
towna burza z piorunami. Burzą trwała' 
krótko, wyrządziła jednak wielkie szkody, 
szczególnie na polach

Powyrywane z. korzeniami drzewa przy 
szosach uszkodziły szereg linii tramwajo
wych, skutkiem czego komunikacja była 
w poniedziałek na niektórych liniach n- 
trtldnióna lub całkowicie sparaliżowana, 
M, in. na linii Bytom—Zabrze ruch tram
wajowy był wstrzymany przez cały ponie
działek. Brygady robocze pracowały cały 
dzień nad naprawą uszkodzeń, (st)

Opole. W najbliższych dniach gazownia 
miejska rozpocznie regularną dostawę ga
zu. Projektowana cena gazu 4 zł za 1 m» 
ma być wydatnie obniżona, (ha)

Äfcie gospodarcze

„środa" Instytutu śląskiego 
Tematem — prasa

Czwarta „Środa“ (25 lipca, godzina j 
18) poświęcona będzie dziennikom ka
towickim. Redakcje Zarysują słucha
czom linię swoich pism i zamierzenia, i 
referenói wyrażą opinię czytelników, j 
dyskusja może dać material ważdy tak i 
dla dziennikarzy, jak 1 dla szerokich 
kół społeczeństwa.

Chorzy wracają do kraju
Praca Polskiego Czerwonego Krzyża

Katowice. Polski Czerwony Krzyż 
nie szuka rozgłosu i reklamy dla swo
jej pracy, ale zawsze jest tam, gdzie 
trzeba służyć pomocą. Ostatnio wiele 
wysiłku placówki Czerwonego Krzyża 
wkładają w zorganizowanie pomocy dla 
wracających z Niemiec.

W ostatnich dniach Polski Czerwony 
Krzyż, Okręg śląski, zorganizował po
wrót chorych Polaków, którzy z róż
nych stron Polski zostali wywiezieni

przez okupanta hitlerowskiego do obo-i 
rów koncentracyjnych na terenie Cze-i 
chósłowacji. Czechosłowacki Czerwpn# j 
Krzyż zaopiekował sie nimi i umieścił: 
w szpitalu w Ołomuńcu.

Obecnie> Polski Czerwony Krzyż} 
specjalnymi samochodami przywozi ich 
do kraju, gdzie umieszczani sa w sżpi-j 
talach i uzdrowiskach.

Pierwsze transporty z chorymi przy-1 
były już do Katowic, ....

j MIĘDZYNARODOWE BIURO PRACY 
Powstała na gruncie XI rozdziału 

Traktatu Wersalskiego (artykuły od 
387. do 427) Międzynarodowa Organiza
cja Pracy obejmowała trzy. organy: 
Zgromadzenik Ogólne, Radą i Mię
dzynarodowe Biuro Pracy, które roz
poczęło swą działalność w Londynie w 
1920 r., przenosząc się niebawem do 
Genewy. Posiadało ono pięciu stałych 
i pięciu niestałych korespondentów i 
zajmowało się zbieraniem i wymianą 
materiałów, dotyczących międzynaro
dowego regulowania pracy,

Członkami M. B. P. były zasadniczo 
[ państwa, wchodzące, w skład Ligi Na- 
I rodów. Niemcy należały do organizacji j geńwskiej do 1933 roku.

W roku 1938 przystąpiły do M. B. P. 
Stany Zjndoczone i Związek Radziecki, 
który, aczkolwiek zachował charakter 
obserwatora, otrzymał jednak miejsce 
to Radzie.

Na Międzynarodowej Konferencji 
Pracy W czerwcu tegoż foku Związek 
Radziecki, nic biorąc wprawdzie «- 
działu w głosowaniu godzi się na przy
jęty postulat ezherdziestógódzinnego 
tygodnia pracy w przepiysle i pod
wyższenia wieku pracujących młodo
cianych.

W roku następnym powzięta zostaje 
uchwała o ezterdziestogodzihnym tygo
dniu pracy na robotach publicznych, 
finasowanych lub subsydiowanych 
przez poszczególne państwa.

23 czerwca 1937 roku w dalszej akcji 
realizowania postulatów z 1935 r. po
wzięta zostaje uchwala o czterdziesto- 
godzinnym tygodniu pracy to przemy
śle włókienniczym. Wniosek, dotyczą
cy górnictwa i ciężkiego - przemysłu 
nie uzyskał jeszcze wymaganej statu
towo większośći dwóch trzecich.

W obu ostatnich konferencjach nie 
biorą udziału Włochy, proipadzące 
wojnę abisyńską i stojące w obliczu 
sankćyj, co doprowadza do wystąpie
nia ich z Ligi Narodów i związanych 

nią instytucyj.
Mussolini oświadcza wówczas, że na 

decyzję Włoch nie wpłynęły żadne rzą
dy państw trzecich, jednakże tego sa
mego dnia, 15 grudnia 1937 roku Hi
tler komentuje demonstracyjnie krok 
włoski, nie szczędząc .wyrazów uznania 
dla Mussoliniego i stwierdzając uro
czyście przy sposobności, że Niemcy 
nie pojawią się nigdy w instytucji 
współpracy międzynarodowej.

W czasie wojny Międzynarodowe 
j Biuro Pracy zostaje przeniesione do 
i Montrealu.

Statut Narodów Zjednoczonych, 
przyjęty w Sam. Fmacisco, przewiduje 
w rozdziale IX rmędzynarod ową 
współpracę, ekonomiczna i socjalna, a 
w rozdziale X mówi o Radzie Ekono

micznej i Socjalnej, która jest orga
nem, wykonawczym Narodów Zjedno
czonych w tym zakresie i pracuje sa
modzielnie oraz w łączności z innymi 
organizacjami, pod które to pojęcie, 
można podciągnąć i Międzynarodowe 
Biuro Pracy.

Zaproszenie, nadeszła z Montrealu 
do Warszawy na Międzynarodową 
Konferencję Pracy, która rozpocznie 
się w Paryżu 15 października, pozwoli 
nam na zacieśnienie więzów przyjaźni 
z narodami demokratycznymi, współ- 
pracującymi, nad zabezpieczeniem ma
som robotniczym jak najlepszy#» toa- 
runkórn pracy i dobrobytu na zasadzie 
pokojowego współdziałania. /(Wer)

INFORMACJE 1
W związku z poruszoną ostatnio, 

sprawą obowiązującej dotychczas gór
nej granicy zarobków (3009 zŁ rocz
nie) wolnych od podatku dochodowe
go od uposażeń, Ministerstwo Skarbu 
podaje do wiadomości, iż został już 
opracowany projekt dekretu od po
datku od wynagrodzeń, toyodrębniają- 
cy ten podatek z ustawy o państwo
wym podatku dochodowym,.

Projekt przewiduje, iż opodatkowa
niu podlegać mają wynagrodzenia za 
pracę najemną, przekraczającą sumę
12.000 zł. rocznie. Otrzymujący zatym 
wynagrodzenia za pracę najemną w ja
kiejkolwiek postaci w wysokości des 
l.OÓO zł. miesięcznie mają być zwolnie
ni całkowicie od opodatkowania.

Przy zarobkach od 12.000 do 1.8M0 
złotych rocznie stopa podatkowa wy
nosić ma 1 proc., powyżej 18.000 do
24.000 złotych rocznie półtora proc.,
od 24.000 do 30.000 zł. rocznie — 2 
proc. Dalej idą już wyższe stav)k.i pro
centowe, progresywnie. \

Przewiduje się iż przepisy projekto
wanego dekretu wejdą w życie z 
dniem 1 września 1945 r.

tZYGZAKI
„Przeciąg Włókienniczy”, zamieszcza-, 

jąc sprawozdanie z ogólnopolskiego 
zjazdu włókienniczego, podaje na za
kończenie taką uwagę;

„Poziom dyskusyj, które się odby
wały, zawiódł, niestety wszystkich. Z 
małymi wyjątkami mówcy poruszali / 
sprawy prawie że osobiste, stwierdza
li i nazywali po imieniu powszechnie 
znane braki i bolączki, jedni na dro
gich starali się zwalać winę za niedo
ciągnięcia.

7a myślą o przyszłych zjazdach t 
konferencjach zapamiętajmy sob*? m>- 
«*, że „nie' przed każdym gronem i 
nie każdą sprawą można wychod.żłS', 
że „konferencja, to rozmowa powa
żnych ludzi w poważny sposób prowa
dzana”, jak słusznie powiedział iric&* 
minister Gdański.”
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1EATR; ESTRADA
DZISIAJ „JAS U RAJU BRAM”

We środą, dnia 25 bm. o godz. 1830 
świetna komedia muzyczna M. Hemara 
„Jaś u raju bram”. Obsada sztuki nie 
zmieniona.

WIELKI WIECZÓR. MUZYKI 
OPEROWEJ

We czwartek, dnia 26 bm. odbędzie 
się w Teatrze im. St. Wyspiańskiego 
wielki koncert muzyki operowej z u- 
dzi&łem najwybitniejszych śpiewaków 
polskich: J. Lachetównej, L. Finzego, 
A. Hiolskiego, H. Paciejewskiego. W 
programie najpopularniejsze arie, du
ety i zespoły z ulubionych oper: Tosca, 
Aida, Faust, Pajace, Madame Butterfly 
i inne.

Kierownictwo muzyczne spoczywa w 
rąbach znakomitego pianisty prof. S. 
N adgryzowskiego.

Początek <* godz. 18.30. Przedsprze
daż biletów w kasie Teatru codziennie 
od godz. 10-ej 'rano.

WZNOWIENIE „LOMPY”
Po dłuższej nieobecności powrócił z 

podróży służbowej dyr. Karol Adwen
towicz, doskonały odtwórca roli nau
czyciela Józefa Lompy w widowisku 
śląskim Kazimierza Golby „Lompa”.

W związku z powrotem dyr. Adwen
towicza Teatr im. St. Wyspiańskiego w 
Katowicach daje w bieżącym tygodniu 
specjalne przedstawienia dla szkół i 
organizacji. Bilety w przedsprzedaży w 
kasie Teatru.

Dyrekcja Teatru zwraca się z u- 
przejmą prośbą do PT. Publiczności o 
bezwzględne przestrzeganie punktual
ności. Spóźnieni mogą wejść na wido
wnię dopiero po skończeniti I aktu.

ŁUKASZ ŁUKASZEWICZ
Dnia 27 bm. (w piątek) o godz. 18.30 

wystąpi w Teatrze im. St. Wyspiań
skiego po raz drugi i ostatni art tea
trów wileńskich, Łukasz Łukaszewicz 
w „Wieczorze poezji, piosenki i humo
ru”. Wielkie powodzenie i liczne bra
wa, którymi darzyła publiczność mło
dego recytatora w ciągu pierwszego 
wieczoru, daje wyraz poziomu tak wy
konawcy jak i wartości- programu ar
tystycznego, którego część poświęcona 
jest Warszawie.

Częściowy dochód przeznaczony na 
odbudowę Warszawy.

Sport
Jubileusz KS. Grze!

Katowice. Z okazji 25-lecia istnienia 
klubu sportowego R. K. S. Orzeł Weł- 
nowiec, przypadającego na dzień 5 8 
br.., odbędą się zawody piłkarskie, po
łączone z biegiem na przełaj dla se
niorów na jtrasie 3.000 mtr„ dla junio
rów na trasie 1.500 mtr., oraz sztafetę 
4X109 mtr.

Zgłoszenia do biegu należy przesy
łać. do dnia 29 bm. pod nast. adresem 
—J. Stowski Urząd Gminny Wełnowiee 
Startowe wynosi 5.— zł., zaś zgłoszenie 
do sztafety 10.— zł. od drużyny.

T. S. KOSZARAWA ŻYWIEC — 
LESZCZYŃSKI K. S. 5:1 (4:0).

Bielsko. Piękna i ambitna gra Ko
szarawy zapewniła jej od samego po
czątku zwycięstwo. Sędziował dobrze 
Dąbrowski. /
R. K. S. OŚWIĘCIM — R. K. S. CZE

CHOWICE 2:2 (0:1).
Oświęcim. Gra wyrównana przy lek- 

kigj przewadze Czechowic. Sędzia Bor
ger dobry, chociaż zbyt łatwo podykto
wał rzut kamy, z którego padło wy
równanie.

BBTS — ZWM 5:3 (3:3).
Bielsko. Podczas festynu urządzone

go przez R. K. U., odbył się w Bielsku 
mecz piłki wodnej między Związkiem 
Walki Młodych a B. B. T. S. Wynik 3:5 
(3:3). Gra ostra, obfitowała w emocjo
nujące momenty i spotkała się z ży
wym zainteresowaniem zgromadzonej 
publiczności. Sędziował Gołębiowski, 
były zawodnik L. K. S.

K. S. KOPALNIA BRZESZCZE — 
HEJNAŁ KĘTY 7:0 (3:0).

Bielsko. Spodziewane zwycięstwo i 
zasłużone zwycięstwo Kopalni nad 
najsłabszym klubem Podokręgu. Sędzia 
Polocik dobry.
T. S. STADION 20 RYBNIK — Z.W.M.

ŁAZISKA GÓRNE 3:0 (1:0).
Rybnik. W towarzyskim tym spotka

niu zasłużone zwycięstwo odniosła dru
żyna rybnicka, która w czasie całego 
przebiegu gry wykazywała przewagę 
techniczną nad przeciwnikiem. Bramki 
dla T. S. Stadion 20 ■ Rybnik -zdobyli: 
Szymoszek 1, Przybylski 2. (rk)
ARMIA CZERWONA — Z. T. S. SZO

PIENICE 2:0 (1:0).
Szopienice. Drużyna ta rozegrała

przerwy 0:1 na korzyść Armii Czerwo
nej.

Rosjanie pokazali ładną grę, stojącą 
na wysokim poziomie technicznym.

Drużyna szopienicka grała bardzo 
ambitnie czemu zawdzięcza tak niską 
■porażkę.

DOM KULTURY LESZCZYNY — K.S.
FARUSZEWICE 2:2 (2:0).

Leszczyny. Mecz powyższy zakończył 
się wynikiem remisowym aczkolwiek 
do połowy drużyna D. K. Leszczyny 
miała zdecydowaną przewagę i prowa
dziła w stosunku 2:0 (rk)

POLONIA (BYTOM) — WARTA 
(POZNAN) 3.2.

BIEG ULICZNY ZAMEK — BELWE
DER;

Warszawa. W dniu 5 sierpnia br. od
będzie się w Warszawie na trasie Za
mek — Belweder wielki bieg uliczny.

WÄJSÖWNA JUŻ TRENUJE.
Pabianice, Jadwiga Wajsówna prze

bywająca obecnie w Pabianicach roz
poczęła treningi lekkoatletyczne. W 
rzucie dyskiem osiągnęła na jednym z 
pierwszych treningów 38 mtr.

Pod solos...
ósma gSaga

Od niejakiego czasu rozmaici ludzie 
zastanawiają się głęboko nad następu
jącym zagadnieniem: Do czego służą
głośniki radiowe, poustawiane na ro
gach nile, czy na placach naszych 
miast?

Ponieważ zwracano się do nas w tej 
sprawie już wielokrotnie, postanowiliś
my dzisiaj dać na to pytanie odpo
wiedź. Odpowiedź ta brzmi tak:

Głośniki uliczne służą do wytwarza
nia hałasu.

Jeśli chodzi, powiedzmy, e Katowice, 
to każdy przyzna, że nasze miasto jest 
miastem cichym i spokojnym. Hałasu 
u nas nie ma żadnego. Wprawdzie tu i 
ówdzie zwalają grupy spalonych do
mów, wprawdzie setki samochodów, 
przejeżdżające z trzaskiem i wrzaskiem 
przez wszystkie' możliwe ulice, mogą 
dźwiękami klaksonów i hukiem moto
rów przyprawić niejednego nerwowca 
o lekki atak szału, wprawdzie żaden 
motocykl, których pełno kręci się przez 
cały dzień po mieście, nie posiada tłu
mików przy t. zw. rurach wydecho
wych, wprawdzie wolne kupiectwo, 
handlujące na wszystkich rogach ulic, 
zachwala swój towar tak, jakby krzy
czało w obliczu śmierci: „Ratunku!“,
wprawdzie tramwaje, wprawdzie loko
motywy, wprawdzie — itepe itepe, ale 
hałasu nie ma żadnego i naogół Kato
wice są miastem cichym, tudzież spo
kojnym.

Z tego więc względu Instalacja głoś
ników radiowych ma w naszym mieś
cie swój istotny, a głęboki sens. Robią 
one mianowicie ten hałas, którego nam 
brak. *

W ten sposób dzięki Owym nowoczes
nym n rządzeniom radżofonizacyjnym 
doganiamy, a nawet podobno przewyż
szamy, najbardziej hałaśliwe miasto 
świata — Nowy Jork. Jest to niewąt
pliwie powód do dumy i z tego też 
względu Polskiemu Radłu należą się 
pełne słowa uznania.

Jedno tylko nas martwi. Mianowicie 
okoliczność, że niedługo z uwagi na 
aktualną obecnie możliwość posiadania 
własnego radia we własnym Ąomu 1 
słuchania tamże ebertasów i kujawia
ków z przedwojennych płyt oraz nie
zwykle ciekawych pogadanek na tema- 
ty bieżące —: głośniki te mogą ulec ska
sowaniu. Byłby to niewątpliwie szalo
ny cios dla życia kulturalnego naszego 
miasta, oraz dla jego wyższości pod 
względem nasilenia hałasu nad Nowym 
Jorkiem. Uważam, że do takiego kroku, 
zresztą co tam kroku, — rozkroku, nie 
możemy żadną miarą dopuścić. Jakżeż 
byśmy bowiem wyglądali i jakbyśmy 
się czuli, gdybyśmy utracili tę wspa
niałą symfonię, jaką dają owe głośniki 
W połączeniu z samochodami, i lokomo
tywami. .. ? Aż strach pomyśleć!

Ot, obecnie idzie sobie człowiek uli- 
cą, potrącany łagodnie przez tłumy 
wolnego kupieetwa oraz innych miłych 
obywateli, do których chcąc nie chcąc, 
musimy zaliczyć i liczną klasę kieszon
kowców, w uszy mu się wbijają ni- 
czem świdrem pneumatycznym tysiące 
okrzyków, działających jak balsam na 
schorzałe nerwy, huk motorów (prze
ważnie zdezelowanych), dźwięki klak
sonów, i syren parowozowych wprawia-

ŻB SPORTU W RADZIECKIEJ ROSJE
Dniepropetrowsk. Otwarty tu został 

wielki stadion sportowy, którego try
buny mogą pomieścić 20 tys. widzów. 
Stadion posiada boisko do piłki nożnej, 
bieżnię Iekko-ati, i boiska do siatków
ki.

Z okazji otwarcia stadionu, odbył się 
mecz K. S. Stal z drużyną kijowskie
go K. S. Lokomotywa. Zwyciężył K. S. 
Stal w stos. 2:1.

/ Moskwa. W Moskwie odbyły się za
wody, w czasie których Artem Libel 
przepłynął 100 m. st. ki. w czasie 59,4 
sek. Warto zaznaczyć, że jest 7 z rzę
du zawodnik, który osiągnął czas po
niżej 1 min.

ją duszę ludzką w trans narwanej nir
wany — a tu dołącza się do tego jesz
cze interesujący odczyt o akcji żniw
nej. Głośnik nieco charczy, jest widocz
nie chory na astmę, tak, ip nawet czło
wiek o małej dozie wyobraźni czuje w 
takim momencie, że lada chwila bied
ny głośnik splunie prawdziwą, nieste
ty nie angielską, flegmą i skona. Ałw 
nie! Głośnik się nie daje! Stara się jak 
może przezwyciężyć eharkot, wałczy z 
flegmą i s akcją żniwną i wreszcie na 
falach eteru płynie wspaniały hałas. 
Wprawdzie nikt na niego nie zwraca 
specjalnej uwagi, ale przecież to nic nie 
szkodzi. _ Nie zapominajmy bowiem, że 
chodzi tutaj przede wszystkim e góro
wanie nad Nowym Jorkiem!

Miło jest również, gdy po 
następuje muzyka z płyt. Tuż obok stoi 
katarynka, również o bardzo silnym 
aparacie do wytwarzania hałasu. Mie
szanina dźwięków: „Krakowiaczek d
ja" z bardzo modnym walcem z „We
sołej Wdówki“ wytwarza kapitalną po
lifonię, którą każdy znawca muzyczny 
potrafi należycie ocenić.

Do tego dołącza się — nie zapomi
najmy — również szlachetna emulacja. 
Kataryniarz stara się przegłosie (e ile 
można się tak wyrazić) swoim instru
mentem głośnik, a głośnik walczy Be 
sił z bezduszną maszyną, poruszaną 
korbą. Walka trwa długo i uporczywie. 
Zwycięża jednak z reguły katarynka, 
gdyż program radiowy jest przecież o- 
graniczony, a repertuar kataryniarza, 
choć ciągle ten sam, nie.

Jednym słowem żyć, nie umierać.
I my mielibyśmy dopuścić do skaso

wania głośników? Nigdy, przenigdy! 
Nie dopuścimy do tego, i koniec.

Cześć radiowęzłom!
Niejaki X.

Sąd grodzki w Białej Krakowskiej 
Dnia 17 lipca 1945 Sygn. R. 85/45

Na zasadzie art. 13 ustąp 1-szy ustawy z dnia 
8 maja 1945 o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego 
wrogich elementów (Dz. U. R. P. Nr. 17 pcz. 96) po
daje się do wiadomości ogółu obywateli, że poniżej 
wvmienieni posiadacze listy narodowościowej grupy 
II-giej wnieśli do tut. Sądu wniosek o rehabilitację.
1) . Maria Zoń ur. 2 stycznia 1904 w Lipniku córka

Józefa Macury i Marii z domu Pietraszek za
mieszkała w Białej ul. Bartosza Głowackiego 
Nr. 36 do R. 85/45.

2) . Maria Nobilec ur. 12/1. 1886 w Lipniku rei. rzym.
kat. córka ranciszka Englerta i Marii z Brach- 
voglów zamieszkała w Białej ul. Sw. Jana 18 do 
R. 89/45.

3) . Zofia Gróebel ur. 23/4. 1870 w Białej krak. rei.
rzym. kat. córka, Aleksandra Olszewskiego i Julii 
ż domu Wąż zamieszkała w Białej ul. Hetwe- 
rowej 69 do R. 93/45. *

4) . Ferdynand Kratochwil ur. 9 marca 1888 w Białej
krak. rei. rzym. kat., syn Jana i Stefanii z Han
kusów zamieszkały w Białej ul. Komoro wieka 
Nr. 92 do R. 97/45.

5) . Stefania Wocknik ur. l/n. 1895 w Bielsku rei.
rzym. kat. córka Karola Kaspara i matki z domu 
Waloczek zamieszkała w Białej ul. Halenowska 
131 do R. 99/45.

C . Hiłdegarda Riese ur. 10 maja 1918 w Bielsku rei. 
rzym. kat. córka Oskara i Zofii z Tomalów za
mieszkała w Białej ul. Konopnickiej 10 do 
R. 101/45.

7). Maria Anna Czyżewska ur. 15 stycznia1 1866 w 
Białej córka Antoniego i Marii z Somerów rei. 
rzym. kat., zamieszkała w Białej ul. Legionów 
9 do R. 103/45.

6) . Franciszek Then ur. 26/XII 1877 w Lipniku rei.
rzym. kat. syn Jerzego i Janiny z Boguszów za
mieszkały w Białej ul. 11 Listopada 121 do 
R, 105.
Anna Then ur. w Lipniku rei. rzym. kat. za
mieszkała w Białej ul. 11 Liltopada 121.
Na skutek wyżej wymienionych wniosków Sąd 

tut. wszczyna postępowanie rehabilitacyjne i wy
znacza rozprawę na dzień 27/8 45 od 1 — 4 i dn. 31/8 
45 od 5 — 8.

Wzywa się wszystkie osoby, które wiedzą o 
szkodliwej działalności wnioskodawców względem 
Narodu Polskiego aby o tem doniosły tut. Sądowi. 
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D. O. K. P. Katowice rozpisuje
Przetarg nieograniczony

na budowę dwuch prowizorycznych nastawni na 
stacji Tychy. Termin złożenia ofert 1 sierpnia 1945 r. 
o godz. 12.

Warunki ogólne wykonania robót, szczegóły i 
kosztorysy przetargowe są do przejrzenia w D.O.K.P. 
pokój 307 przy ul. Dworcowej Nr. 1 w Katowicach. 
Wadium w wysokości 1°/» od zaoferowanej sumy 
należy złożyć w kasie Dyrekcyjnej. Dyrekcji służy 
prawo dowolnego wyboru oferenta niezależnie od 
wysokości oferowanej sumy.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Katowicach

Naczelnik Służby Drogowej 144

PIES
Seter Gordon zaginął w 
okolicy Placu Wolności. 
Duży czarny, podpalany, 
wabi się „Lord”. Odpro
wadzić za nagrodą do Sta
cji Benzynowej, Katowi
ce, Sobieskiego 1, róg 
Mickiewicza. 139

SKŁAD NUT — MATERIAŁY PIŚMIENNE 1
KATOWICE, UL. KOŚCIUSZKI 14, TELEFON 305-10 76 1

1 Książki z wszelkich dziedzin: polskie, francuskie, angielskie. Wybór nut. |
| dostawa Materiałów piśmiennych dla biur i instytucji. S

_________________________________________________________________________ -

Kupuję części do maszyn
do pisania, liczenia, powielania i innych. 
Zakład Mechaniczny Katowice, Kościuszki 15.

Teł. 356-22. 140

Sąd grodzki w Białej Krakowskiej 
Dnia 17 lipca 1945 Sygn. R. 53/45

Na zasadzie art. 13 ustęp 1-szy ustawy z dnia 
6 maja 1945 o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego 
wrogich elementów (Dz. U. R. P. Nr. 17 poz. 96) po
daje się do wiadomości ogółu obywateli, że poniżej 
wymienieni posiadacze listy narodowościowej grupy 
II-giej wnieśli do tut. Sądu wniosek o rehabilitację.
1) . Józef Piesch ur. 23/KII 1889 w Kamienicy powiat

Bielsko rei. rzym. kat. syn Józefa i Ewy z Mal
cherów zamieszkały w Komorowicach powiat 
Biała Nr. 196 do R. 53/45.

2) . Agnieszka Hermann ur. 20/XII 1882 w Morawce
powiat Frydek rei. rzym. kat. nieślubna córka 
Jadwigi Sigut zamieszkała w Komorowicach 
Nr. 23 powiat Biała Krak. do R. 59/45.

3) . Franciszek Folta ur. 25 września 1887 w Lipniku
rei. rzym. kat. syn Józefa i Teresy z domu Ka
nia zamieszkały w Straconce Nr. 41 do R. 63/45.

4) . Aniela Lindert ur. 11 maja 1921 w Mikuszowi-
cach powiat Biała Krak. rei. rzym. ka|. córka 
Jana Linderta i Teresy z domu Goliasz zamie
szkała w Mikusżowicach Nr. 123 do R. 71/45.
Na skutek wyżej wymienionych wniosków Sąd 

tut. wszczyna postępowanie rehabilitacyjne i wy
znacza rozprawę na dzień 24 sierpnia 1945.

Wzywa się wszystkie osoby, które wiedzą o 
szkodliwej działalności wnioskodawców względem 
Narodu Polskiego aby o tem doniosły tut. Sądowi.
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Fabryka Cukierków w Chorzowie 
poszukuje wykwalifikowanego

cukiernika m
— Zgłoszenia: pod Telefon 412-25 —

Zamówienia na dostawę węgla i koksu 
z odwoźem loco dom, przyjmuje

Iii Springer i Skag
Katowice, ni. 3 Maja 33, I p. Telefon 314-14

Śląskie Zakłady Instalacyjne-wodne 
HENRYKA RZYMSKIEGO 

w Bytomiu, ul. Józefczaka Antoniego 53 
Katowice, Warszawska 38a 

wykonują wszelkie roboty instalacyjno-wodne, 
gazowe, kanalizacyjne oraz budowlano-blachar- 

skie, krycie dachów 1 t. p. 128

Poszukuje się zaginio
nej Szafrańskiej Marii, 
urodź. 1. 8. 1930 r. w 
Częstochowie. Wzrost 
165 — 170 cm. szatyn
ka, włosy, krótkie, o- 
czy niebieskie, twarz 
owalnai Wiadomości 
o zaginionej kierować: 
Częstochowa, ul. Wa
szyngtona 53, Szafrań
scy. 141

WOLNE POSADY
Poszukuje się cukierni
ka do fabryki cukierków 
w Chorzowie. Zgłoszenia 
telefon 412-25. 475d
Poszukuję wspólnika z 
kapitałem i współpracą 
do składu w Gliwicach. 
Zgłoszenia pod „Skład” 
do Adm, Dziennika. 476d
„Gospoda Warszawska" 
w Bytomiu ul. Dworcowa 
28 poszukuje kuchmistrza 
lub praktykanta co naj
mniej z 3-Ietnią prakty
ką od zaraz. Warunki do
bre. Garboniasz. 477d
Robotnik do hurtowni 
papieru potrzebny zaraz. 
Zgłoszenia Katowice, 

Warszawska 13. 478d
POSAD POSZUKUJĄ

Młynarz kwalifikowany, 
samodzielny, długoletnia 
praktyka ,w młynach 
handlowych, gospodar
czych, montaże, poszuku
je posady. Zgłoszenia 
„Express” Bytom, 1 Dwor
cowa L. 479d
Buchalter-bilansists zor
ganizuje i poprowadzi 
księgowość przedsię

biorstw handlowych. Go
dziny popołudniowe. O- 
ferty Dziennik Zachodni 
pod „Zysk”.________480d
Młynarz wykwalifikowa
ny w budowie młynów 
poszukuje pracy. Bukow
ski Walenty, Bytom Hel- 
mońskiego 25 m. 6. 482d
Osoba inteligentna, star
sza, obeznana z handlem, 
biurowością, znająca się 
dokładnie na kuchni, po
szukuje pracy. Oferty pod 

.Solidna” Katowice, 3-
Maja 28. „Czytelnik”

483d

Kierownik fabryki desz- 
czułek posadzkowych, 
obznaj miony z suszar
nią, wyrobem parkietów 
oraz maszynami stolar
skimi, szuka odpowied
niej pracy w większym 
przedsiębiorstwie drzew
nym. Łaskawe zgłoszenia: 
Szuk Józef repatriant 

Zabrze, Majnusza 5/2 p, 
481d

POSZUKIWANIA

Nagroda 560.— zł. za po
danie wiadomości o Sta
nisławie Śliwińskiej prze
bywającej do stycznia w 
Obozie w Zeulenroda 
(Turyngia). Wszelkie wia
domości proszę kierować:' 
Bytom, Oświęcimska 2 
m. 6. Śliwiński. 484d
Rodzice poszukują ; Mo- 
gilnickiego Tadeusza, He
leny Muchowicz, Stani
sławy Manek. Bytom, 1 
Maja Nr. 81. 485d

KUPNO

Kupię proszek Felsol 
każdej ilości lub Neast- 
mak. Stanislaw Domżoł, 
Michałkowice. 500d
Kupię, stół kreślarski, a~ 
paraty lub przybory kre
ślarskie. Zgłoszenia pod 
Nr. 614. 463d
Kupię trzy - zamienne 
lustro krawieckie. Kato
wice, Warszawska 57/6, 
pierwsze piętro. 464d

SPRZEDAŻE

Sprzedam blachę cynko
waną i wiadra ocynko
wane. Oferty pod „Bla
cha”. 501d
Okazja! Sprzedam z po
wodu wyjazdu: Blachę
pocynkowaną, łańcuchy 
gospodarskie, lakiery, i 
farby gruntowe, różne 
artykuły szewskie, ma
larskie i szkolne. Sklep 
Rolniczy — Porąbka — 
Kazimierz Sosnowiecki, 
Zawodzie 7. 502d

ZGUBY

Nagroda! Skradziono do
kumenty Marciniak Sta
nisław odesłać: Bytom,
Piekarska 42. 487d

Dnia 12. 7. 45 o 
16-tej wypadła

godz. 
obok

przejścia kolejowego w 
Zawodziu z auta jadące
go do Krakowa torba 
skórzana z dokumenta
mi i innymi wartościami 
oraz żakiet w czerwono 
niebieskie pasy. Zaobser
wowano, że ktoś z prze
jeżdżającego tramwaju 
wyskoczył i rzęczy te 
podniósł. Kto może dać 
wyjaśnienie w tej spra
wie? Wiadomość za wy
nagrodzeniem przyjmie 
Księgarnia św, Jacka w 
Katowicach ul. 3-go Ma
ja 18. 486d

UNIEWAŻNIENIA
Unieważniam skradzioną 
w tramwaju kartę tożsa
mości, kartę pracy i przy
dział mieszkania im. Jó
zefa Kulesza. 490d
Unieważniam skradzione 
w dniu 21. 7. 45. w po
ciągu , na linii Warszawa 
— Gliwice dokumenty o- 
sobiste i wojskowe. Ła
skawego ewentualnego 
znalazcę proszę o zwrot 
za wynagrodzeniem pod 
adresem: Zbigniew Czer- 
piński, Będzin, Modrze
jewska 46 m. 30. 491d
Unieważniam skradzione 
świadectwo dojrzałości 
wydane przez Gimn. 
Państw, im. Stanisława. 
Staszica w Sosnowcu, za 
świadczenie wojskowe P. 
K. U. Sosnowiec i inne 
świadectwa. Czekaj Ka
zimierz,' Sosnowiec, Ry
sia 7. 492d
Unieważniaj zgubione 
dokumenty: dowód oso
bisty z fotografią i „pal
cówkę”. Anna Wietlib.

4B3d
Zgubiono kartę rozpozna
wczą na nazwisko Hala
ma Sabina, którą unie
ważniam. 494d
Unieważniam książeczkę 
wojskową i inne doku
menty na nazwisko Kur
dziel Władysław, Oświę
cim . 495d
Zgubioną legitymację 

szkolną 1467 na nazwisko 
Karwot Feliks ur. 31. 5. 
27 r. Mikołów, Planty 4, 
unieważniam. 496d
Unieważniam dokumenty 
osobiste, wojskowe. Zwrot 
wynagrodzę. Żak Gerhard.

497d
Unieważniam skradzioną 
kartę rozpoznawczą ną 
nazwisko Krasiński Ale
ksander. 498d

Unieważniam kartę prze
mysłową na nazwisko 
Hurt Franciszek, wydaną 
w Rzeszowie, zgubioną w 
Bytomiu. Znalazca zechce 
ją oddać w HIKomisą- 
riacie Milicji Ob. Bytom.

499d
Unieważniam zgubiony 

dowód służby nauczyciel
skiej, dowód władz okup. 
i inne dowody. Znalazcę 
proszę o zwrot. Buczyń
ski Jan Łagiewniki-Wiel- 
kie, p. Lubliniec, 488d

Unieważniam skradzione 
dokumenty na nazwisko 
Szczyrba Maria, Katowi
ce - Ligota. 4S9d

ROŻNE

Czytelnia — książki na
ukowe — beletrystyczne 
— Katowice, ul, * War
szawska 26. 503d
W niedzielę, dnia 5. 8. 
1945 r. o godz. 10-tej od
będzie się w gmachu Bi
by Rzemieślniczej w Ka
towicach, Plac Wolności 
12 (pokój 2) walne ze
branie Cechu zegarmi
strzów, złotników i opty
ków z siedzibą w Kato
wicach, ' na które Zarząd 
Cechu wszystkich samo
dzielnych zegarmistrzów, 
złotników i optyków z 
terenu Górnośląskiego, 
części dawniejszego Woj. 
Sl. zaprasza. Każdy sa
modzielny rzemieślnik o- 
bowiązany jest przybyć 
na powyższe zebranie.

504d
Zakład Sztukatorsko - 
Kamieniarski A. Tenczyk 
Piotrowice, Pierackiego 
132, wykonuje roboty te- 
razzowe, kselolitowe, be
tonowe, stopnie, również 
kamieniarskie pomniki. 
Telef. Katowice 322-00.

505d
Odwołuję zarzut, że Ob. 
Ob. Stypa Mikołaj, Go- 
dulowa Paulina, Rzepka 
Teodor, Rzepkowa Ger
truda, należeli podczas 
okupacji hitlerowskiej do 
związku B. D. O. Janus, 
Piotrowice. 506d
Kursy kierowców samo
chodowych Mieczysław 
Studencki, Katowice,. Sta
wowa 5, teł. 348-72, wy
szkoliły tysiące kierowców 
w czasie 15-letniego ist
nienia na Śląsku. 418d

Reklama
dźwignią

handlu!
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