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Stare miasta dolnośląskie szczy eą się pięknem zabytkowych bu
dynków i urzekają urokiem zau łków w najstarszych dzielnicach.
Na zdjęciach z lewej— liczący sobie kilka wieków ratusz w
Brzegu, z prawej — cichy zakątek, ul. Pszczyńska w Wałbrzychu
Foto Kołkiewicz

paktu

atlantyckiego

Usunięcia
SZCZECIN, w lutym
Już teraz po pięciu dniach roz
prawy przeciwko szpiegowi Robi
neau i jego głównym agentom,
można zauważyć, że wyodrębniły
się dwie opinie, dwa krańcowo róż
ne osądy działalności francuskiego
wywiadu w Polsce. Pierwsza — to
opinia, którą podzielają robotnicy
szczecińscy, przysłuchujący się roz
prawie, a wraz z nimi wszyscy ucz
ciwi ludzie pracy, budujący nowe
sprawiedliwe życie w Polsce. Z opi
nią tą zgadzają się zresztą wszyscy
ludzie
postępowi,
zjednoczeni
wspólną walką o postęp i pokój.
Tak jak wszystko, co prawdziwe,
opinia ta jest prosta i nie wymaga
specjalnych komentarzy: szpieg Ro
bineau prowadził swą haniebną ro
botę na zlecenie centrali francuskie
go wywiadu, służącego agresywnym
zamiarom imperialistów. Obok Ro
bineau akcję szpiegowską prowądzi
to wielu wysoko postawionych dy
plomatów Mocha i Schumana. O pi
nia ta, opiera się na faktach, udo
wodnionych niezbicie podczas pro
cesu w Szczecinie.
WYKRĘTNA OBRONA
Druga opinia wymaga już szero
kich omówień i upiększeń. Prze
wodnią jej myślą jest wykrętna o-

prof, lohot-fiuríe

gardliwym przyjęciem przez ma
Polsce sy pracujące świata.
z francuskiej Komisji Atomowej
Polscy
robotnicy równie szybko pojęli
niebezpieczeństwo, jakie kryje się
domagają sią Amerykanie
za zbrojnymi sojuszami imperiali
bandytów, dezerterów,
stów. Nic więc dziwnego, że fran
Paryż. — Dziennik „Humanite" wzrasta poparcie dla profesora
cuska sieć szpiegowska służąca pak
towi atlantyckiemu, natrafiła na donosi, że zgodnie z oświadczę Teissier. Zrzeszenia studentów i
oszustów i zdrajców
niewdzięczny grunt wśród ludzi ucz niem dziennikarza amerykańskie profesorów z całego kraju ogła
ci wie pracujących dla pokoju. Nic go, Drew Pearsona, ambasador szają liczne deklaracje protesta
dziwnego, że Robineau, Bardet i USA w Paryżu otrzymał instruk cyjne.
brona szpiega Robineau i całego wy stwa, któremu służył Robineau
spółka musieli posługiwać się w
wiadu francuskiego. Przy pomocy reszta wywiadu francuskiego w Pol swej haniebnej robocie ludźmi, znaj cję skłonienia rządu francusldego
świadomego sfałszowania faktów i see. Nie należy przeto dziwić się, że dującymi się poza nawiasem spo dó usunięcia profesora Joliot-CuProwokacje
wielkiej ilości pozbawionych sensu faszystowska propaganda próbuje łeczeństwa: bandytami, dezertera rie ze stanowiska przewodniczą
przypuszczeń i domysłów, rzeczni wszelkimi sposobami wybielić i za mi, oszustami, białogwardzistami. cego francuskiej Komisji Energii
kuomintangowców
cy tej obrony pragną sprawę Ro fałszować sprawę.
Galeria zdrajców, sługusów zbrod Atomowej“. Powodem tego żąda
bineau przenieść na płaszczyznę ta
niczego paktu atlantyckiego, jaką nia jest „możliwość przenikania
„BRAWUROWY JUNAK"
niej brukowej sensacji i w ten spo
Pekin. Oddziały kuomintangowskie,
Ci sami politycy, którzy dziś ro widzimy na procesie, wystarczy aby nazewnątrz tajemnic wojsko nachodzące
Ludowe od strony
sób ją zbagatelizować. Ale warto
przekonać się, komu w Polsce po wych“, to znaczy te same moty okupowanegoChiny
bią
z
Robineau
brawurowego
juna

przez Francuzów Vietzadawać sobie trudu i zagłębiać się
doba się połączony sztab imperiali wy, które spowodowały usunięcie namu, spowodowały
zamieszki w nie
ka,
ogarniętego
pasją
kolekcjono

w szczegóły tej oszukańczej akcji,
stycznych rządów i na kogo w Pol
których miejscowościach prowincji
prowadzonej z małym zresztą po w o wania specjalnych pewnych nie sce ten sztab liczy w swych zabor profesora Teissier z kierownictwa Kwangsi.
dzeniem, przez niektóre francuskie winnych informacji, robili już z in czych planach. Rachuby te jednak krajowego Ośrodka Badań Nau W cia^u ostatnich dni oddziały kuo
nych dyplomatów-szpiegów Blissmintangowskie w sile 7000 ludzi zaję
gazety, przez radio paryskie itd.
daleko nie zawiodą. Ani połączone- kowych.
ły przełęcz Shuikow. Ponad 30 tys.
Jednym z bezpośrednich na lane'a i Cavendish Bentincka — nie . go sztabu, ani jego szpiegów w ro „Humanite“ stwierdza, że oświad żołnierzy
kuomintangowskich zbiegło
stępstw procesu Robineau jest cał winne ofiary jakiegoś • nieporozu dzaju Robineau, ani zbrodniarzy i czenie Pearsona wykazuje, jak na terytorium, będące w ręku impe
kowita kompromitacja nie tylko mienia. A przecież podłoże sprawy zdrajców w rodzaju Pielackiego.
daleko posunęła ' się służalczość rialistów francuskich, prowokacje zaś
są jedynie ujawnieniem
metod szpiegostwa na rzecz obozu było podobne: szpiegostwo, kontak
Proces w Szczecinie powinien być rządu francuskiego wobec USA. ' pograniczne
władz francuskich, które
imperialistycznego, ale i ośrodków ty z faszystowskim podziemiem, dla nich ostrzeżeniem.
Jak donosi wspomniany dziennik, hipokryzji
oświadczyły,
iż wojska te zostały roz
działanie
na
szkodę
Państwa
Pol

kierowniczych. Na sali sądowej na
Andrzej Bieńkowski w międzyczasie w całej Francji I brojone i internowane.
stąpiło rozszyfrowanie zaborczych, skiego w imię interesów imperiali
wrogich pokojowi na świecie, kno stycznych. Tylko wtedy obóz woj
nie miał jeszcze zwartych form
wań międzynarodowego banki er- ny
organizacyjnych. Nie było jeszcze Wbrew woli mas pracujących
haniebnego paktu atlantyckiego, któ
Robotnicy
włoscy ry dziś nadaje kierunek kreciej ro
Protektorzy Leopolda III
bocie szpiegów Mocha.
„...DLA CELÓW AGRESYW
NYCH“
nie będą wyładowywać broni
W piątym dniu procesu prokura
tor konfrontuje oskarżonego Robi
„Sprawa królewska“ posiada obecnie szczególne znaczenie. W Bel
Rzym. — Giuseppe Vittorio, se towych. Ostatnio przyłączyli eię do neau z niektórymi dokumentami, za
łączonymi
do
akt
jako
dowody
rze

gii
najj.askrawiej ujawniły się kon
niej
dokerzy
Wenecji,
którzy
ogło

kretarz generalny Włoskiej Konfe
sekwencje planu Marshalla: . ol
deracji Pracy, przemawiając w par sili rezolucję, stwierdzającą między czowe winy. Jeden z nich to plan forsuje powrót eks-króla
brzymia armia bezrobotnych, za
lotniska wojskowego. Robineau bez J
lamencie, przesłał pozdrowienia innymi co następuje:
mieranie szeregu kluczowych ga
„Robotnicy portowi Wenecji, po wahania stwierdził, że plan ten po
wszystkim włoskim pracownikom
prowadzeniu referendum w dniu łęzi
Bruksela.
—
Sprawa
powrotu
przemysłu, wzrastające wydat
portowym, którzy zobowiązali się siadający doświadczenie w walce trzebny był wywiadowi francuskie b. króla Leopolda III na tron bel 19 marca. W referendum tym oby
w nieładowania materiałów wojen o obronę pokoju, wiernie wypełnią mu dla celów agresywnych, był on gijski wywoływała w ciągu szere watele belgijscy mają się wypowie ki wojskowe, nadmierne opodatko
wanie
mas pracujących, wzrost cen
zobowiązanie, które powzięli.“
nych.
potrzebny sygnatariuszom paktu at gu lat po wojnie poważne spory dzieć, czy są za, czy też przeciw
— oto rezultaty tego planu.
Tak więc Wenecja powiększyła lantyckiego.
Akcja ta ogarnia coraz szersze
powrotowi
na
tron
króla
Leo

w
Belgii.
W
ostatnim
czasie
za

rzesze włoskich pracowników por- listę włoskich portów — Genui,
Imperialiści amerykańscy w celu
Tyle powiedział Robineau. Słowa
to stało się znów tema polda III.
Ankony, La Spezia, Leghorn i in., jego, słowa szpiega paktu atlan gadnienie
Uchwała powyższa wywołała obu urzeczywistnienia swych planów
tem debat w parlamencie. Belgij
których robotnicy nie ch-cą łado tyckiego, demaskują prawdziwe za skie
w
Belgii pragną, by powstał tam
prawicowe przy pomocy rzenie wśród mas pracujących Bel
wać, ani wyładowywać materiałów miary i dążenia, ukryte za fasadą i na koła
„silny“ rząd. Pragną oni jeszcze
gii,
które
widzą
w
Leopoldzie
kazlecenie
Waszyngtonu
usiłują
wojennych. Ponadto pracownicy obłudnych oświadczeń Schumanów,
rozwiązanie tej spra pitulanta. Belgijska klasa robotni wierniejszego pomocnika, niż obec
kolejowi Bolonii, Florencji oraz Bevinów, Trumanów i Montgome- przyspieszyć
wy. Ńa ostatnim posiedzeniu kato cza dobrze pamięta, że król Leo ni niektórzy członkowie rządu bel
Werony zobowiązali się do odma rych. Oficjalnym hasłem paktu at licka
większość parlamentu, po pold III otworzył wrota kraju gijskiego.
wiania pracy przy transporcie lantyckiego jest zwykle koniecz parta przez
Głównym narzędziem realizacji
część deputowanych — przed okupantami hitlerowskimi,
broni.
ność obrony przed jakimś urojo liberałów, przyjęła ustawę o prze- że budotval swe plany na zwycię powyższych planów amerykańskich
jest partia społeczno-chrzescijańaka
stwie faszyzmu.
nym niebezpieczeństwem. Nieofi
.d (katolicy) i reakcyjna część duchoJwn&cy SP cjalnie Robineau i jego przełożeni
Wzrost
współpracował z wojskami . hitle
rozmawiają innym językiem. W po
Jak twierdzą w belgijskich ko
rowskimi i otaczał się rodzimymi
dziemiach paktu atlantyckiego mó
elektryzują wieś
faszystami. W ciągu kilku lat po łach dobrze poinformowanych, dy
wi się o agresji, o zaborczej woj
bezrobocia
rektywy
Watykanu i dyplomatów
wyzwoleniu Belgii król Leopold
Kraków. Junacy 53 brygady „Służ nie, w imię interesów bankierów i
nie miał możności powrotu do amerykańskich idą w. tym samym
fabrykantów
broni.
Robineau
wie
ba Polsce", pracujący w kopalniach
kraju, ponieważ rządy sprawujące kierunku: .przygotowania“ i „or
ui Austrii
węgla Zjednoczenia Mikołowsko-Ja- o tym najlepiej.
wówczas władze pod naciskiem mas ganizacji“ referendum na rzecz po
wórznickiego, zaoszczędzili w ramach
Wiedeń. — W samym tylko stycz ludowych — odrzucały pretensje wrotu króla Leopolda III na tron
ZAWIODŁY ZBRODNICZE
współzawodnictwa pracy sumę 400 tys.
belgijski.
zł. Kwotę tę przeznaczyli junacy na
RACHUBY
niu br." bezrobocie w Austrii wzro b. króla do tronu.
zelektryfikowanie wsi Łęczyna, w
atlantycki
ze , względu
wduuwiuh.Hu, wyróżniającej
wyi uz.Hidjquej się _ Pakt
..
.__ _ ,__
.
... na
.. sło o dalsze 52.000. Zgodnie z o- Messerschmitt
pow.. wadowickim,
w
Indiach
SWOJ wojenny charakter, juz w świadczeniem austriackiego mini
w pracy
i.— społecznej
----- ; i kulturalno——
chwili tworzenia spotkał się z pooświatowej.
stra opieki społecznej, ogólna licz
ba bezrobotnych osiągnęła w końcu
organizuje lotnictwo
Pisarze
radzieccy
stycznia 182.796 ludzi. W porówna
niu do tego samego okresu roku
Messerschmidt zwiedza obecnie
Nowe Delhi. Hitlerowski kon
ubiegłego, zwyżka wynosi 50 proc.
struktor lotniczy Willy Messer- w towarzystwie wysokich urzęd
Komunistyczny dziennik „Volks schmidit stał się doradcą rządu In ników rządu hinduskiego Ban
o Roku Mickiewiczowskim
stimme" stwierdza w związku z dii do spraw przemysłu lotnicze galore, hinduskie miasto przemy
' że przyczyną stałego wzrostu
słowe, gdzie produkuje się sil
Moskwa. — W wywiedzie udzie ce ukaże się w Tbilisi zbiór wier tym,
"
bezrobocia jest jednostronna orien go.___________
lanym przedstawicielowi TASS, szy Adama Mickiewicza w języku tacja
niki.
austriackiego
handlu
zagra

członek delegacji pisarzy radziec gruzińskim.
Messerschmidt sprowadzi sobie
nicznego, grawitującego w kierun
kich, którzy brali udział w uroczy
Stracenie agenta
do współpracy dużą grupę hitle
krajów kapitalistycznych, zinten
stościach odsłonięcia .pomnika Ada Gruźlica szerzy się ku
rowskich techników i ekspertów.
syfikowanie ma rezan zacji Austrii
ma Mickiewicza, pisarz gruziński
oraz wyniki dewaluacji, przeprowa
Zgodnie z doniesieniami kół han
Simom Czikowani stwierdził, że
dzonej przez rząd wiedeński na
Kuomintangu
dlowych z Nowego Delhi, kapita
uroczystości mickiewiczowskie po
w Bawarii
rozkaz Amerykanów.
łu dla tego przedsięwzięcia do
zostawiły na pisarzach radzieckich
Berlin. — W Bawarii liczba osób,
niezatarte wrażenie.
amerykańskie banki oraz
Śmiertelii ofiary erezi
Pekin. Z Szanghaju donoszą, że starczą
Uroczystości te miały ogólno-na- chorujących na gruźlicę wzrosła
rząd
hinduski.
90 proc produkcji
z
32.000
w
roku
1938
do
74.000
w
ro

został tam stracony agent Kuo stanowić będą samoloty
rodowy charakter. Imię wielkiego
bojowe.
ku
1949.
mintangu Lo Pin-Cian, który prze
w Tercji
poety — oświadczył Czikowani —
Tak więc oficjalna wersja, iż
Zgodnie z oświadczeniem kierow
wymawiane było w tych dniach
kazywał lotnictwu kuomintan- Messerschmitd
przybył do, Indii,
Kair. — Jak donosi prasa turecka, gowskiemu informacje o obiek
z czcią w Warszawie i we Wrocła nika wydziału zdrowia, dr Hooda,
wiu, na wyższych uczelniach Kra 45.000 bawarskich dzieci poniżej w czasie ostatniego nawrotu mro tach do bombardowania. Lo Pin- aby zająć się tam budową domów
kowa i w Tatrach. Odsłonięcie 15 lat .choruje na gruźlicę płuc, po zów we wschodniej Anatolii w Tur Cian przedostał się do Szanghaju prefabrykowanych — okazała się
pomnika Adama Mickiewicza w nadto 6.000 dzieci cierpi na gruźlicę cji, zamarzło na śmierć 15 tamtej
w przebraniu kupca i nawiązał zupełnie fałszywa.
szych wieśniaków.
Warszawie było wzruszającą mani w innych postaciach.
z Formozą łączność radiową.
festacją rozwijających się i zacie
Przedszkola
śniających więzów kulturalnych
Przyznał on, że niedawne bom
Prześladowania
Hindusów
pomiędzy narodem. polskim, a na
bardowanie Szanghaju było wy
rodami Związku Radzieckiego i
w spółdzielniach
nikiem przekazanych przez niego
państwami demokratycznymi.
informacji.
Stolica Polski gościła w tych
Anna Ramus (u góry) przodow
produkcyjnych
nica pracy Zakładów Przemy dniach przedstawicieli ZSRR, Buł Przywódca robotników zmarł w więzieniu
Negonka na demokratów
garii,
Czechosłowacji,
Węgier,
Al

słu Bawełnianego w Łodzi od
Szczecin. — W 22 spółdzielniach
banią i Niemieckiej Republiki De Paryż. Kasim Naqui, członek Rady jących się w więzieniach hinduskich
znaczona Orderem Sztandaru mokratycznej
produkcyjnych w woj. szczecińskim
oraz przedstawicieli
w irennie
Pracy I klasy i Srebrnym Krzy postępowych działaczy kultury wie Wszech-Hinduskich Związków Zawo urządziło strajk protestacyjny. Wszech
otwarto ostatnio przedszkola, które
dowych, protestując przeciwko trzy hinduski Kongres Związków Zawodo
żem Zasługi oraz Franciszka lu innych krajów.
Moskwa. — Agencja TASS do prowadzi Towarzystwo Przyjaciół
maniu go w więzieniu Bihar bez pro wych zażądał uwolnienia więźniów
Retlich organizatorka zespołów
Naród gruziński — stwierdził cesu oraz przeciwko prześladowaniu oraz przeprowadzenia dochodzenia w nosi z Teheranu, że władze irań Dzieci.
pochodzenia robotniczego i sprawie śmierci Naqui.
Powstanie tych placówek odciąży
skie w dalszym ciągu prześladują
najlepszej jakości, odznaczona Czikowani — ena doskonale i wy więźniów
urządził demonstracyjną Światowa Federacja Młodzieży De czynniki demokratyczne kraju. Jak matki w pracy wychowawczej i po
soko
ocenia twórczość wielkiego chłopskiego,
Brązowym Krzyżem Zasługi na
głodówkę.
Ostatnio
doniesiono,
źe
mokratycznej
wystosowała
ostry
pro

polskiego, płomiennego pa Naqui umarł podczas przymusowego
leżą do przodujących przedsta poety
do premiera Indii Nehru oraz donosi dziennik ,,Sotare", w wię zwoli na bardziej aktywną pracę
trioty swojćj ojczyzny.’ Czołowi karmienia, nakazanego przez władze test
przesłała orędzie z wyrazami solidar zieniu teherańskim przebywa obec w spółdzielni, zwłaszcza w okresie
wicieli robotniczej Łodzi
poeci
gruzińscy
przetłumaczyli więzienne.
ności do wszech-hinduskiego Kongre nie około 500 osób, oskarżonych największego nasilenia robót pol
Foto AB wiereze
o przynależność do partii ludowej. nych,
Adama Mickiewicza. Wkrót 1300 politycznych więźniów, znajdu- su Związków Zawodowych.

werbowała

w
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wczasy

w robotniczym Bobrku

BOBREK (ert). Bytomska Spół
dzielnia Spożywców w Bytomiu
pragnąc należycie obsłużyć świat
pracy w robotniczym Bobrku, po
stanowiła przed pół rokiem zorga
nizować tam wielobranżowy sklep
spożywczy. O tym jak potrzebna
była tego rodzaju placówka handlo
wa na terenie Bobrku najwymow
niej świadczą cyfry obrotów, które
wzrastają z dnia na dzień. W gru
dniu obroty w tym sklepie były pla
nowane na ogólną sumę 8.500.000 zł,
fatkycznie jednak osiągnęły rekor
dową sumę 15.300.000 zł. W styczniu
na zaplanowanych 7.500.000 zł osią
gnięto 10.680.000 zł. Na szczególną
uwagę zasługuje praca personelu
sklepowego w dniu 31 stycznia,
kiedy to zdołano sprzedać towarów
za okrągły milion złotych.

KATOWICE. (js). W Katowi
Wojewódzka Komisja
cach organizuje się Wojewódzka
Krajoznawcza i Wypoczynku Świątecznego
Komisja Krajoznawcza i Wypo
czynku Świątecznego, która bę
dzie miała na celu przygotowanie
ma piękne i szerokie plany
i koordynowanie akcji wiosenno
letniej w organizowaniu turystyki
masowej i wczasów świątecznych Jeszcze raz stosuje się dewizę:
dla świata pracy.
łączyć przyjemne z pożytecznym

Okręgowe władze Związków
Zawodowych doceniając świątecz
ny wypoczynek, jak również po
trzebę ludu pracy spędzenia na
świeżym powietrzu wolnego cza
su, dołożą wszelkich starań, aby
zapoczątkowana akcja w okresie
wiosenno-letnim ogarnęła jak
najliczniejsze rzesze ludzi pracy
chcących korzystać z wytchnienia

PAŃSTWOWY TEATR SLĄSK1
Sobota, 11 bm., Katowice — Duża
Scena, godz. 19, ROMANS Z WODE
WILU. Dziedzice — MIESZCZANIE.
Niedziela, 12 bm., Katowice — Du
ża Scena, godz. 15, MAKAR DUBRO
WA. Godz. 19 MIESZCZANIE. Sosno
wiec, godz. 19, ROMANS Z WODE
WILU.
PAŃSTWOWA OPERA SLĄSKA
W sobotę 11 bm. o godz. ta w By
tomiu opera fantastyczna Jakuba Of
fenbacha OPOWIEŚCI HOFFMANNA
TEATR WIELKI WE WROCŁAWIU
Sobota, 11 bm., godz. 15, PUSZKIN.
Sobota 11 bm., godz. 19.15 NIEMCY.
Niedziela 12 bm., godz. 19.15 NIEM
CY.
TEATR KAMERALNY
WE WROCŁAWIU
Sobota, 11 bm., godz. 15 1 19 NIEM
CY.
TEATR MŁODEGO WIDZA
Sobota 11 bm., godz. 19 — PAN
DAMAZY.
Niedziela 12 bm. godz. 19 — PAN
DAMAZY.

WCZASY W POCIĄGACH
Niezależnie od wycieczek kra
joznawczych i wczasów świątecz
nych organizowane będą wyciecz
ki okolicznościowe do miejsc pa
miątek historycznych do stolicy,
do uzdrowisk morskich i in.
Pożfleczna działalność
DOKP Katowice wzorem lat
ubiegłych organizować będzie dla
swych pracowników
„pociągiSpółdz. S;oż. w Rybniku
OD 10 LUTEGO 1950 R.
wczasy“, % których to pociągach
Katowice: Casino — Czarci Żleb.
RYBNIK, (hs) Spółdzielnia Spo
pracownicy kolejowi wraz z ro Rialto
— Czarci Żleb. Zorza Pustel
żywców w Rybniku poza swymi
dzinami będą mogli spędzić swo nia Parmeńska (seria II). Światowid
normalnym: obowiązkami zaopatry
— Na morskim szlaku. Union — Mo
je urlopy wypoczynkowe.
wania miejscowego świata pracy we
Konstytucyjne posiedzenie Wo ja miła. Apollo — Siostra lokaja.
wszelkiego rodzaju towary, prowa
Chorzów: Apollo — Czarci Żleb.
jewódzkiej
Komisji Krajoznaw Colosseum
— Dubrowski. Delta —
dzi również i pożyteczne akcje
czej
i
Wypoczynku
Świątecznego
Podróże
Guliwera. Polonia — Szero
szkoleniową swych członków. M. in.
w Katowicach odbędzie się w ka droga — Odpowiedź. Śląskie —
odbył się kurs krawiecko-bieliźniarmiła.
dniu 22 bm. w sali posiedzeń Moja
ski, którego uroczyste zakończenie
Siemianowice: Piast <— Mfiasto
ORZZ o godz. 19. Na posiedzeniu westchnień.
odbyło się w tych dniach.
Tęcza — Zagubione dni.
tym zostanie definitywnie opra Rybnik: Apollo — 500 ccm.
Bytom: Bajka — Na tropie zbrodni.
cowany kalendarzyk prac poszczę
— 15-letni kapitan. Gloria —
Ikeiczeeie Szkoły Przysposobienia
gólnych referatów, wytyczne, o- Świt
Pustelnia Parmeńska (seria n).
raz omówi się sprawę wykorzy
Gliwice: Apollo — Niebezpieczeń
stania funduszów socjalnych w stwo śmierci. Bajka — Rajnis. Casino
— Ulica Graniczna. Grażyna — Cze
Przemysłu Węglowego
ty wyjazdu, zapewnione Wyży ramach akcji krajoznawczej.
kaj na mnie.
Zabrze: Marzenie — Awantura na
wienie, programy artystyczne
zabezpiecza przyszłość młodzieży
Roma — Dubrowski. Słońce —
miejscowych zespołów świetlico Kobieta - dyrektorem wsi.
Wilcze doły.
wych, miejsce w wagonach kole
Sosnowiec: Mo-mus — Spotkanie
nad Łabą. Roxy — Czarci Żleb. Zajowych i zapewniony powrót.
Katowice. Rozwój gospodarczy' opieki lekarskiej, oraz otrzymuje
g'reb;e — Czarci Żleb.
zakładów PMS
polski Ludowej otwiera młodzie się ubranie, bieliznę, obuwie i
Będzin: Apollo — Rajnis. Nowości
NA NARTY I NA SANECZKI!
— 15-letni kapitan.
ży wsi i miast drogę do awansu pomoce szkolne. Na drobne wy
Punkty docelowe wycieczek nie
KRAKOW. 24-Ietnia ob. Zofia Wrze Dąbrowa Górnicza: Ars — Sumie
Społecznego. W Szkołach Przy datki otrzymuje się 1500 zł. mie
Bajka — Skradziona sława.
będą ograniczały się wyłącznie sień powołana została na stanowisko nie.'
sposobienia Przemysłowego (SPP) sięcznie.
Śląsk — Czarci Żleb.
dyrektora zakładów Państwowego Mo WROCŁAW:
---- ----do terenów letniskowych. W miarę nopolu
Spirytusowego.
$ Skala — Czarci Żleb. Warszawa —
przeszkoliło się dotychczas około ■ Po zakończeniu szkoły absol
Ob. Zofia Wrzesień jest córką ma- p konfrontacja. Polonia — Niecierplimożliwości (decyduje śnieg!) bę
40.000 młodzieży zdobywając no wenci zostaną skierowani do prac
chłopa znad Sanu, jedną z {wość serca. Pionier — Aliszer Nawój,
dą również organizowane wy łorolnego
w kopalniach węgla, a najzdol
we zawody. '
siedmiorga dzieci. Dzięki przemianom 3 Tęcza — Bogata narzeczona. Fama
cieczki
narciarskie
i
saneczkowe,
dokonanym
w Polsce Ludowej prze-_ nieczynne z _ powodu remontu,
Obecnie odbywają się zapisy do niejsi kształcić się będą nadal w
zarówno zakładowe, jak i wspól chodzi w roku 1945 kurs szkoły pod LEGNICA: Bałtyk — Spotkanie nad
Szkół Przysposobienia Przemysłu gimnazjach górniczych na koszt
stawowej, wykazując duże zdolności. Łabą. GŁOGOW: Bolko — Wieczna
ne międzyzakładowe.
Węglowego. Nauka w Szkołach Państwa.
Kierownictwo szkoły kieruje ją na Ewa. ŻARY: Pionier —Bitwa o Sta
kurs pedagogiczny dla nauczycieli nie lingrad. BRZEG: Słońce — Młoda
WARUNKI PRZYJĘCIA: ukoń
Przysposobienia Węglowego trwa
wykwalifikowanych,
który kończy z gwardia (II seria).
5 miesięcy i jest całkowicie bez czony 17, a nie rozpoczęty 20
wynikiem bardzo dobrym.
Zbir
faszystowski
płatna. Ponadto w szkole korzys rok życia, dobry stan zdrowia,
Mimo objęcia posady nauczycielki
' RADIO
ob. Wrzesień kształci się nadal oraz
ta się z bezpłatnego zakwatero umiejętność czytania i pisania.
bierze
czynny
udział
w
życiu
społecz
Ponadto
należy
przygotować
wania, wyżywienia i starannej
nym — wstępuje do ORMO, uczestni
ostatnie świadectwo szkolne i
czy w zwalczaniu band UPA. W roku
skazany na karę śmierci
SOBOTA, 11 LUTEGO 1950 R.
1948 zapisuje się na kursy przygoto
metrykę.
PROGRAM I — FALA 1339,3 M
Kary na spekulantów
wawcze
na wyższe uczelnie w Kra
Szczegółowych informacji udzie
12,55 ,,Na swojską nutę“. 16,20
kowie,
organizując
w
bursie,
gdzie
lają i zapisy przyjmują wszystkie Kat Tustan&SJUic ¿»ł-zetf sądem mieszka, komórkę partyjną
'
i kolo Kompozytor Tygodnia. 17,00 „Nowe
książki
“ — felieton. 17,15 Muzyka lu
ZMP.
Katowice. Oto lista ukaranych Komendy Powiatowe i Miejskie
Wałbrzych, (bro). W dniu 9 bm. jazdowej w Wałbrzychu rozprawa Obecny swój awans zawdzięcza wy- dowa. 17,40 Pogadanka przyrodnicza.
Powszechnej
Organizacji
„Służba
17,50
Muzyka.
13,20 „Głos mają kobie
przez Komisję Specjalną kierowni
odbyła sie przed Sądem Apelacyj przeciwko 29-letniemu Stefanowi kazanym uzdolnieniom w pracy za- ty“. 18,40 „Z naszych pieśni“. 19,00
ków, ekspedientów, kelnerów i Polsce“ w terminie do dnia 25. II. nym we Wrocławiu, na sesji wy- Pcpielowi, oskarżonemu o udział wodowej i społecznej.
„Historia Powszechna Muzyki“. 20,40
1950 r.
in..:
Muzyka taneczna. 21,35 Montaż z Cze
w akcjach eksterminacyjnych wo
luskinie.
22,00 „Na dobranoc“. 23,10
Nowy
zarząd
Filarían Bieńkowski, Józef Biehec ludności polskiej i żydow
Koncert
solistów. 24,00 Koniec audycji.
niarz, Franciszek Skowron, kie
skiej
w
Borysławiu,
TustanowiTrzeba stosować zdobycze techniki
rownicy Gospód Ludowych w
PROGRAM II — FALA 395,8 M
lew. ipiewii „Ogmws“
cach w latach 1941 do 1943.
14,50 Scena i ekran. 14,55 Arie
Sosnowcu, kelner Stefan Kord aPrzed sądem przewinął się dłu
operowe
Mozarta. 15,10 Recital al
KATOWICE, (js)) Jednio z najstar tówkowy. —15,30
szewski za nadmierne wykalkulogi korowód świadków, z których szych
„Nowy dom“ audycja.
towarzystw
śpiewaczych
na
te

w sprawie życia codziennego
wainie cen za dania barowe zo
większość stanowiły rodziny bes renie Śląska „Ogniwo“ w Katowi 16,20 List z Warszawy. 16,30 Muzyka
z
płyt.
16.35
..Ara podatkowa“ —
stali ukarani grzywnami pienięż
tialsko przez Popiela pomordowa cach, na ostatnim walnym zebraniu skecz satyryczny.
17,00 „Przy sobocie
nymi. Za pobieranie nadmiernych
Racjonalne kursy gospodarstwa domowego
nych Żydów. Szczególnie wstrzą postanowiło zrewidować dotyohczaso po robocie“. 18,00 Z kraju i ze świata.
swoją działalność i przez wybór 18,15 Muzyka ludowa. 18,40 Wszechni
cen za artykuły pierwszej potrze
sające wrażenie wywarły na tłu wą
nowych ludzi do zarządu, wejść na ca. 19,00 Audycja dla wsi. 19,15 Kon
RACIBÓRZ, fg) W trakcie uru ganizuje: pogadanki z zakresu mnie zebranej publiczności zez właściwe
by ukarani zostali grzywnami pie
tory działalności. Nowy za cert orkiestry i chóru J. Gerta. 20,40
niężnymi następujący kierownicy chomienia znajduje się zainicjo spółdzielczości racjonalnego ży. nania świa-dła A. Hauera, który z rząd w składzie inż. Czaplicki, Bertel, Śpiewamy pieśni robotnicze. 21,00 Mu
sklepów spółdzielczych: Franci wane przez spółdzielczość spo wienia, higieny i estetyki, porad ukrycia widział, jak Popiel mor Suchy, Piwko, Hornikówna, Micha zyka. 21,40 Opowieść o Adamie Mic
gospodarstwa
domowego dował strzałami z pistoletu w tył lik, Neuman, Łabuński, Mazurek 1 kiewiczu. 22,00 Muzyka. 22,15 Nowy
szek Pietrzyński w Wirku, Urszu żywczą szkolenie kobiet ha kur nie
Zającówna — zobowiązał się do oprą numer „Kuźnicy“. 22,20 Muzyka roz
la Bitniok w Szopienicach, Danu sach gospodarstwa domowego. krawieckie i prawne, szkolenie głowy jego najbliższych.
oowania planu pracy' na rok bieżą rywkowa. 23,15 Muzyka taneczna. 24,00
Chodzi
o
oparcie
gospodarstwa
członkiń w krawiectwie samowy
Koniec audycji.
ta Papiemiok w Janowie. Za od
Z chwilą wkroczenia Niemców cy.
mowę sprzedaży towarów atrak domowego o nowoczesne zdobycze starczalnym oraz kursy gotowa do Borysławia, Popiel, wówczas
cyjnych i pierwszej
potrzeby wiedzy i techniki i rozwiązanie nia, kroju, szycia i trykotarstwa. 19-letni członek nacjonalistycznej
grzywnami ukarano kierowników sprawy racjonalnego żywienia, Po przeszkoleniu przewiduje się bojówki ukraińskiej wstępuje do Rekiny z rynku spekulantów
pokazy gospodarcze oraz wystawy zorganizowanej przez Niemców
sklepów spółdzielczych Elżbietę przyodziewania i mieszkania.
społecznego mienia
Dla zrealizowania tego zagad wnętrza mieszkań i sklepów.
Maszczyk w Janowie, Jadwigę
milicji. Popiel szybko zyskał smut Grabieżcy
Łoskotównę
w
Katowicach. nienia powołano do życia przy
ną sławę „kata Tustanawic".
W
każdym
sklepie
Spółdzielni
Grzywny w zależności od rodzaju spółdzielni spożywców w Racibo
Mimo, iż przewód sądowy usta
odpowiedzą za miliosewe nadużycia
przestępstwa wynosiły od 7000 do rzu instruktora spraw kobiecych, Spożywców znajduje się skrzyń, lił ponad wszelką wątpliwość wi
który już przystąpił do pracy i or- ka zapytań do użytku członkiń.
15.000 złotych.
nę oskarżonego, cyniczny zbrod
Katowice. (js). W nadchodzący zakupów wytwórni mydła tejże
niarz do ostatka wypierał się jej,
13 bm. przed Sądem spółdzielni Piotr Śliwka oraz kie
beenie dwa razy większy odsetek nazywając zeznania świadków poniedziałek
kłamstwem. Wyrok śmierci oskar Apelacyjnym w Katowicach od rownik techniczny wytwórni my
ludności niż przed wojną.
W wyniku wprowadzenia opłat żony przyjął z cynicznym spoko będzie się proces „gospodarczy“ dła Ernest Penkała.
Okręgowej Spółdzielni Spożyw
ulgowych w szpitalach leczyło się jem.
Akt oskarżenia zarzuca preze
— Ta kara śmierci — powie ców Pracowników Komunikacji sowi i członkom zarządu spół
w nich w 1949 r. dwa i pół razy wię
cej mało i średniorolnych chłopów dział w uzasadnieniu wyroku w Katowicach. Na ławie oskar dzielni, że nabyli samowolnie uniż w 1948 r.
przewodniczący Trybunału — żonych zasiądą: b. prezes tej rządzenie wytwórni cukierniczoA oto inne cyfry będące świadec niech będzie nie tylko karą i od spółdzielni i b. naczelnik wy waflarskiej „Freda“ za kwotę
Walka o zdrowi® narodu
twem rozbudowy naszego powojen płatą za zbrodnie, ale również i działu aprowizacji DOKP — Wa
nego szpitalnictwa: w 1949 r. przy ostrzeżeniem dla tych wszystkich, lenty Latanowicz, członkowie za 2.700.000 podczas gdy taktyczna
przynosi pomyślne wtgniki
było nam 4.000 nowych łóżek w szpi którzy chcieliby iść po drodze fa rządu spółdzielni: Jan Wolny, wartość tych urządzeń wynosiła
milion złotych, ponadto, zaś ka
talach, w r. 1950 przybędzie dalsze
Ale oddajemy glos cyfrom. Już w 6.000. Ilość łóżek w sanatoriach szystowskiego imperializmu i zbro Wiktor Krawczyk i Jan Maik, zali sobie wypłacić tytułem zwro
Socjalistyczny charakter naszego
budżetu na rok 1950 znajduje wyraz swym expose wygłoszonym w Sej przeciwgruźliczych wzrosła w cią dni, jaką ten faszystowski impe pełnomocnik zarządu spółdzielni tu nienależnych im diet, kosztów
Franciszek Kołodziej, b. referent podróży i wydatków reprezenta
w wysokościach poszczególnych je mie Ustawodawczym premier Cy gu 1949 r. o 3.300, a w 1950 r. wzro rializm zrodził.
go pozycji. Taką znamienną pozy rankiewicz zwrócił uwagę na suk śnie o dalszych 3.400 łóżek.
cyjnych kwotę łączną około... 2
cją jest m. in. dziedzina ochrony cesy w tej dziedzinie, a dyskusja
Tych kilka zaledwie cyfr świad
milionów złotych.
zdrowia i wydatków socjalnych. W jaka się po przemówieniu premiera czy
Prowizje
“
dyrektora
i
kierownika
o stałej trosce władzy ludowej
nowym budżecie wzrasta ona do 126 i ministra skarbu rozwinęła uzupeł o zdrowie
Ponadto, aby mydłami a nie
mas pracujących. A tro IS
miliardów złotych co już samo mó niła wypowiedzi głównych referen ska ta to nie
wstrzymała produkcji wycofali ze
tylko
troskliwe,
lecz
tów.
wi za siebie.
Katowice, (js). Delegatura Ko trali Przęmysłu Naftowego przy sprzedaży kartkowej olej w ilo
przede wszystkim realna i stale
Ochrona zdrowia człowieka pra
Przede wszystkim
stwierdzić wzrastająca pomoc Państwa to co misji Specjalnej w Katowicach ul. Warszawskiej
40-letniemu ści 42.000 kg. na szkodę konsu
cującego pozostawała u nas przed trzeba poważny wzrost wskaźnika raz
większe inwestycje w dziedzi wszczęła dochodzenie przeciwko Stanisławowi Golonce oraz b. mentów, zużywając ten artykuł
wojną w karygodnym zaniedbaniu. przyrostu naturalnego. W 1948 roku nie opieki
b. dyrektorowi Ekspozytury Cen- kierownikowi składu nr. 2 CPN do celów wyrobu mydła i prosz
społecznej.
Nic zresztą dziwnego. Prywatnym wynosił on już 17 na 1000 miesz
29 letn. Henrykowi Rothowi.
Troska o jak największy rozwój
ków do prania. Sodę kaustyczną
przedsiębiorcom i kapitalistom nie kańców, wobec przedwojennego —
Okazało się, że obaj oskarżeni potrzebną do wyrobu mydła sprze
wiele na tym zależało, a sporadycz 10,7. W Łodzi np. wskaźnik przyro wychowania fizycznego społeczeń
Üglowzenia
ne i indywidualne wypadki filantro stu naturalnego wynosił przed woj stwa była również motywem powo
pracując razem na terenie maga dawali" prywatnym odbiorcom i
łania do życia Głównego Komitetu
pii nie dawały rozwiązania zagad- ną — 0,6, a w 1948 r. osiągnął 15!
zynu i składu CPN nr. 2 przy ul. wreszcie zmarnotrawili ponad 2
Kultury Fizycznej, do którego dzia SKRADZIONO legitymację Z w. Zaw. Warszawskiej 5 brali łapówki za tysiące kg. tłuszczów technicz
nenia. Dopiero władze Polski Lu
Równocześnie
zmniejszyła
się
łalności
Rząd
przykłada
bardzo
du

dowej uczyniły zeń kwestię ogólno
oinaiz wkładkę. Jeszke Helena, Gród dostarczenie materiałów pędnych, nych, 4.614 kg. sody amoniakal
śmiertelność wśród nie że znaczenie.
ków.
1437g W ten sposób w stosunkowo nej, czym spowodowali ubytek
społeczną i. postawiły problem w znacznie
mowląt.
Wyrazem
troski
—
oświadczył
sposób właściwy.
UNIEWAŻNIAM
skradzioną
legity
 krótkim czasie sprzedali 18.000 mydła jędrnego 19.500 kg. warto
Dzięki
skutecznej
walce
z
gruźli

premier
Cyrankiewicz
w
Sejmie
Dzisiaj szczycimy się już takimi
mację Związku Zawodowego NT
osiągnięciami jak wczasy dla świa cą wskaźnik śmiertelności na tę Ustawodawczym — o zdrowie mas 84340, oraz inne dokumenty. Śliwiń litrów benzyny i 2000 Itr. oliwy, ści 3.500.000 złotych.
ta pracy, szeroko rozbudowane lecz chorobę spadł 18 na 10.000 miesz pracujących jest dalszy wydatny ski Zbigniew, Gliwice.
1438g za co otrzymali 140.000 złotych
Oskarżeni w początkowym sta
„prowizji", którą się podzielili.
níctico — liczne szpitale, sanatoria, kańców w 1938 r. do 12,7. w 1948 r. wzrost nakładów finansowych pań
dium śledztwa przyznali się czę
Domy Opieki nad Matką i Dziec Spadła, również śmiertelność w szpi stwa na te cele. Państwo w dal ZGUBIONO legitymację Związku ZaW rezultacie śledztwa Stani ściowo do winy. Proces, który
Pracowników Budowlanych
kiem, intensywne akcje zwalczania talach od o 1/3 w stosunku do sta szym ciągu otaczać będzie jak naj wodwego
1439g sław Golonka został ukarany 24 rozpocznie się w Katowicach w
szeregu chorób jak gruźlicy, chorób nu przedwojennego, co świadczy o większą opieką materialną i orga na nazwisko Cebula Maria.
wenerycznych itp. Osiągnięcia na znacznym podniesieniu się pozio nizacyjną sp. 8 wy walki o podnie ZGUBIONO dowód Łcżsamości Nr miesięcznym pobytem w obozie poniedziałek, ujawni skalę winy
walki o zdrowie narodu są napraw mu naszego lecznictwa. A trzeba sienie zdrowia narodu.“
945493, na nazwisko Wańkowicz Ma pracy w Miełęcinie, zaś Henryk poszczególnych oskarżonych. Pro
A. STAN.
dodać, że w szpitalach leczy się orte,
1440g Both 15-miesięeznym.
ces został rozpisany na 8 dni.
dę imponując•,

Zapoczątkowana przez PBP ak
cja turystyki masowej i wczasów
świątecznych w roku ubiegłym
zdała egzamin tylko częściowo,
dlatego też Centralna Rada Związ
ków Zawodowych, chcąc akcję tę
postawić na właściwej płaszczyź
nie, postanowiła rozwiązać pro
blem na terenie poszczególnych
województw powołując specjalne
referaty, które opracują wytycz
ne, wykorzystując fundusze so
cjalne w ramach na ten cel prze
widzianych.
CZTERY REFERATY
Wojewódzka Komisja Krajo
znawcza i Wypoczynku Świątecz
nego będzie posiadała cztery re-

feraty. W skład referatu organi
zacyjnego wejdą przedstawiciele
WK PZPR, ORZZ,
Zarządów
Głównych ZZ Górników, Hutni
ków i Chemików, wreszcie Sa
mopomoc Chłopska i zarząd woj.
ZMP. Referat Wypoczynku Świą
tocznego będą prowadzili przed
stawiciele Wydziału Kultury i Sztu
ki (miejski i wojewódzki) WUKP.
„Artos“ ' i wreszcie PCH. Referat
trzeci reprezentować będą przed
stawiciele Woj. Urzędu Turystyki,
DOKP, Orbis T-wa Tatrzańskie
go i Tow. Krajoznawczego, wresz
cie Liga Kobiet. Czwarty referat
—• propagandowy, będzie obejmo
wał prasę, radio, film, agencje
prasowe i in.
Prace referatu organizacyjnego
będą polegały na zakładaniu po
wiatowych podkomisji
krajo
znawczych, które na własnych te
renach będą przygotowywały
punkty i miejsca wypoczynków
świątecznych czy masowych wy
cieczek, będą opracowywały ka
lendarzyki akcji wiosenno-letniej
oraz wysuwały wnioski i projek
ty wynikające z pierwszych spo
strzeżeń po wprowadzeniu akcji
w życie.
Referat wczasów świątecznych
wytypuje punkty nadające się do
urządzania tego typu wczasów dla
miast powiatowych i wydzielo
nych udzieli pomocy w organizo
waniu imprez, jak również raz
na kwartał w różnych punktach

województwa śląskiego urządzi
pokazowe imprezy wypoczynku
świątecznego przy współudziale
Polskiego Radia.
Refęrat Krajoznawczy opracuje
trasy wycieczek różnego typu na
terenie województwa będzie koor
dynował związkowy ruch wy
cieczkowy, opracowywał instruk
cje dotyczące organizacji wycie
czek krajoznawczych.
Poza tym odpowiednikami Po
wiatowych Komisji Krajoznaw
czych i Wczasów Świątecznych
będą koła krajoznawcze przy
świetlicach zakładowych, które
zajmą się w ramach własnych
programów kulturalno-oświato
wych urozmaiceniem wycieczek i
wczasów świątecznych występami
świetlicowymi, w ten sposób
pierwsze wycieczki i wczasy świą
teczne (już w końcu tego miesią

12 lutego 1950 r.

Dziennik Zachodni

Wydanie południowe str. 3

Ed manead Osmensaczyk
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Romans & wodewilu“
Berlin, w lutym 1950 r.
(Od
własnego
korespondenta
AB®S)
Wysoki
komisarz
USA
z
obydwo

Państwowy Teatr Śląski po kilku długo i musi je tuszować orkiestra.
W Berlinie odbędzie się w Zie
ma „przywódcami“ miewa co pe poważnych pozycjach repertuaro
lone Świątki zjazd wolnej młodzie
Problemy społeczne w „Roman
wien
czas
konferencje.
ży niemieckiej ,,FDJ“ („Freie Deut znalazło żadnej pracy. W Trizonii i zademonstrowały aw>oją okupa
wych tym razem dał nam sztukę sie" potraktowano bardzo płytko.
W jednym z pism zachodnio-nie- lżejszą: trochę humoru, trochę pio Przede wszystkim nie wiemy, czy
sche Jugend“).
Przewodniczący młodzież me ma wpływu na bieg cyjną przewagę nad tą młodzieżą,
FDJ, Erick Honedker, zapowie życia politycznego, społecznego, go która nie chce wojny, młodzieżą, miieckich w roku ubiegłym zamie senek i trochę sentymentu. Czy do mamy do czynienia z prawdziwym
szczona została następująca kary brze się stało, że na tę lżejszą rzecz proletariatem, czy tylko z „andrudział. że na zjazd ten przybędzie spodarczego,
czy
kulturalnego.
domaga się wyjścia wojsk katura:
spoza dwóch butów oficer wybrano właśnie „Romans z wode sarni“ z przedmieścia, a to chyba
do Berlina z całych Niemiec pół Fakt, że w Niemczech wschodnich która
okupacyjnych z Niemiec.
skich okupanta wychylają się dwie wilu“, trudno powiedzieć. Sztuka ta gruba różnica. Dosyć sztampowe po
miliona młodych chłopców i dziew sytuacja jest zupełnie odmienna,
Czołgi okupanta mają chronić re postacie o rysach Adetiauera i spotka się ze zrozumieniem u ludzi,
cząt, a poza tym delegacje ze stanowi już poważne niebezpie
typowych mieszczańskich do
Związku Radzieckiego, Chin. Pol czeństwo dla reakcyjnych polity- akcyjne przywództwo SPD od nie Schumaehera. Podpis: „rząd“ i którzy mają w pamięci epokę mod stacie
robkiewiczów reprezentują Kłaczuniknione
i
klęski!
„opozycja
“
.
ski, Czechosłowacji, Francji, Włoch ków
__
-iyz Trizonii. Niebezpieczeństwo
nych wodewilów, aktualnych przed kowie. a nagła „miłość" do biedoty
i wielu innych krajów. Celem zjaz zaś staje się daleko groźniejsze wo
Gerhard Eisler na konferencji laty, ale dla nowego widza będzie ich dwojga dzieci, jest nie bardzo
Tego samego dnia przywódca
du jest zamanifestowanie przed bec faktu oddziaływania młodzieży CDU dr Adenauer na zjeździe „ko prasowej mówiąc o półmilionowym ona trochę „trącić myszką“, będzie uzasadniona.
Jak powinno być w
światem walczącej o pokój posta Niemiec wschodnich na młodzież mitetów społecznych“ CDU-CSU zjeździe młodzieży zwrócił uwagę naiwną, a miejscami nawet nudna wodewilu, wszystko
kończy się do
wy młodego postępowego niemiec Niemiec zachodnich.
„wyraził wdzięczność prezydentowi korespondentom na fakt, że 500 tys. wa.
brze. W życiu przeważnie bywa ina
kiego pokolenia i mówiąc słowami
Trumanowi za produkcję bomby młodych ludzi — to tyle samo, co
Zielonoświątkowy
zjazd
jest
za

Autor
„Romansu
“
Wł.
Krzemiński
czej.
Gerharda Eislera „rozwianie złu
mobilizowania całej mło atomowej“. Zjazd zakończono od- 35 dywizji. Potem dodał: „Nie wąt oparł się na słynnych ongiś „Kro
Powyższe rozważania były konie
dzeń amerykańskiego sztabu gene powiedzią
Śpiewaniem hymnu „Deutschland, pimy, że z,a zmobilizowanie na woderskich zuchach“, a cała jego
dzieży
niemieckiej
-przeciw
wojnie,
ralnego co do możliwości znalezie przeciw reakcyjnym politykom i Deutschland über alles ..
rzecz pokoju tych 35 dywizji ame sztuka przypomina poza tym i „Kró czne mimo, że wodewil jest w
swoim rodzaju dobry. Niestety,
nia w Niemczech rekrutów dla ich
protektorom,
Przywódca SPD nazywa siebie rykański sztab generalny będzie na Iowę przedmieścia“. Krzemiński po wiele stracił on na aktualności i
„atlantycko - .amerykańskiej armii“. przeciwokupacyjnym
nas się gniewać, lecz mimo to zjazd trafił przemówić językiem scenicz
remilita
ryzacji,
przeciw
„przywódcą
opozycji
“
w
Trizonii.
„Młodzież niemiecka chce budować podziałowi Niemiec. To jest rze Przywódca
dziś brzmi naiwnie, chociaż i to ma
CDU nazywa siebie się odbędzie."
nym, chociaż przerwy potrzebne na swój urok.
pokój, a nie krwawić w nowej czywiście
diablo niebezpieczna de „kanclerzem rządu“ Trizonii.
Edmund Osmańczyk.
zmianę dekoracji trwają nieco za
wojnie.“
Do realizacji „Romansu z wode
monstracja, która może pokrzyżo
wilu" katowicki teatr przystąpił z
NIEPOKÓJ STARYCH
wać plany Waszyngtonu, Bonn czy
niezwykłą pieczołowitością, co jest
Hannoweru, a więc należy jej za
MENERÖW
zasługą obu reżyserów — Artura
pobiec wszelkimi dostępnymi reak Sztuczne
zęby
dla...
krów
Zapowiedź największej młodzie cjonistom niemieckim środkami,
Kwiatkowskiego i St. Walczew
żowej manifestacji na rzecz pokoju chociażby nawet militarnymi (będą
skiego. Trudno wyliczyć całą pokaź
wywołała wielki niepokój po prze cymi w posiadaniu protektorów tj.
ną obsadę tej sztuki, wymienimy
ciwnej stronie barykady, w zacho władz okupacyjnych anglo-amerywięc tylko najważniejsze występu
dniej stronie Berlina i Niemiec. W kańskich).
jące w niej postacie. Na pierwszym
ha. Żadnej różnicy nie zauważyli miejscu postawić należy Leona
Niemczech zachodnich i w zacho
Kogo wolno okłamywać
dnim Berlinie rządzą starzy, zgrani
również Amerykanie.
ŻĄDANIE SCHUMACHERA
Wyrwicza, który oszczędnymi środ
politycy, którzy w ciągu 5 lat nic
W W. Brytanii żaden przestępca
Czyżby zły żart? Nie! To zupeł według mentalności labourzystów nie może ujść sprawiedliwość . Gdy kami stworzył prawdziwą, natural
nie potrafili zrobić dla młodzieży
ną, a jakże komiczną postać Gzympoza tym, że zamknęli młodym nie serio przywódca „socjaldemo
trybunat w Ipswich sądził pewnego sika. Jego „taniec" po pijanemu za
możliwości kształcenia się i znale kratów“ niemieckich dr Schumacher
Obywatel miasta Winchester, pan1 nych aby tych, którzy pracują, za- kundla, który dusił Kury w sąsiedz liczyć należy do najprzedniejszych
zienia pracy. Oficjalna statystyka zażądał w dniu 5 lutego 1950 roku Fryderyk
z zawodu handlarz’ chęcić do większej wydajności. Nie twie cała Anglia pasjonowali się majstersztyków. Doskonałą i dobra
za rok 1949 głosi, że w Trizonii 400 od władz okupacyjnych zachodnie bydłem — Clay,
został wyrokiem Trybu którzy eksperci rządowi są nawet procesem. Pies został skażam na ną parę dorobkiewiczów stworzyli
tys. młodych ludzi nie mogło otrzy go Berlina, aby czołgami zataraso nału skazany
na 12 miesięcy pozba• zdania, iż przyczyną obecnych trud- śmierć i nie pomogli najlepsi Helena Rozwadowska i St. Walicki,
mać wykształcenia fachowego z wały drogę przybywającej do sto
adwokac, opłacani z datków publicz świetnym hrabią był Antoni Grabraku funduszów, a 100 tys. nie licy Niemiec młodzieży niemieckiej wienia wolności. Fryderyk Clay nie‘ ności W. Brytanii jest za duże za- nych,
ani zbiorowe petycje ludno ziado, uroczą zakochaną odtworzyła
był przeciętnym zbrodniarzem. Nie1 trudnienie. Przypomina to- do złu
ści,
wzruszonej losem kundla. Spra Liliana Czarska, a St. Winczewski
włamywał się do lordcwskich pała dzenia okres kryzysu w 1931 r., w
ców, nie pruł też ogniotrwałych kasi którym finansj-era City i torysi ce- wi edl.wości nie mógł też ujść Fry był kapitalnym andrusem — Fel
Znikną resztki ugorów
bankierów City. Odciski jego pal■ Iowo podtrzymywali bezrobocie w deryk Clay, mimo że był artystą w kiem. W epizodzie świetną scenkę
ców nie figurowały więc w kartote Anglii. Ich to politykę urzeczywist swoim rodzaju. Wyjdzie z w.ęzienis pokazały Magda Redłowska i Ja
Przed pierwszym siewem kach Scottland Yardu. Motywy wy nia rząd labcurzystów. Może dlatego bogatszy o paYę praktyczny_<r wnio dwiga Pytlasińska.
roku świadczą, iż był on przestępcą w ramach obecnej kampanii wy sków, które posłużą ir.u w dalszej
Bardzo przyjemne melodie opra
dotychczas niespotykanym — w kaź borczej sam Winston Churchill o- karierze, mianowicie, że me należy cował Alojzy Kluczniok, dekoracje
dym razie niespotykanym w dzie świa-dczył, iż w sprawie zatrudnie okłamywać Urzędu Aprowizacji, projektu
Adrzeja
Cybulskiego,
w Pianie Sześcioletnim
jach brytyjskiego sądownictwa. nia i płac jest tego samego zdania, lecz wolno oszukiwać naród brytyj piękne kostiumy wykonane pod kie
Plan rolniczy przewiduje obsia nie przed wojną. Kredyty dla wsi Fryderyk Clay wstawiał sztuczne zę co labourzysta Deakin, przywódca ski. Przykładem — Bevin & Co. z runkiem Z. Diakiewicza i M. Wal
nie w tegorocznym sezonie wio na wiosenną akcję wynoszą po by starym krowom i sprzedawał :e TUC. Mister Deakin! — już w roku Labour Party. Angielski kodeks czaka. Uroczy krakowiak w wyko
nie zawiera bowiem odpowie naniu zespołu Szkoły Baletowej W.
sennym 9 mi In. 300 tys. ha w sto nad półtora miliarda zł. Kredyty jako jałówki Urzędom Aprowizacji. 1881 pisał Engels o angielskich Tra- karny
dniego paragrafu. A szkoda.
Sliwskiego zebrał huczne brawa.
de-Unicnach,
które
pozwalają,
aby
Rok
więzienia
to
nie
bagatelka.
te
rozdzielane
są
przy
udziale
sunku do 8 miln. 850 ha z roku
(Leszcz)
J. R.
Może być, że do grona pechowych kierowali nimi ludzie, kupieni przez
ubiegłego. Muszą w tym roku zni czynnika społecznego.
burżuazję,
albo
przynajmniej
opła

konsumentów,
którzy
otrzymali
Wzorem i zachętą do pracy dla przydział twardego jak podeszew cani przez nią.
knąć resztki ugorów, każdy ka
wałek ziemi powinien być wyko wszystkich chłopów będą spół mięsa, należał również i sędzia... A
Gdyby który z wyborców chciał
Wyroki
sądowe
rzystany pod uprawę, a plon w dzielnie produkcyjne, których już przecież Fryderyk Clay miał świet sprawdzić
osiągnięcia z dziedziny
tym roku winien być wyższy niż około 500 przystąpi tej wiosny do ną wymówkę. Pomysł nie wyszedł zdrowotności, to wystarczy mu rzu
w latach ubiegłych. Ministerstwo zbiorowych siewów. Gdzie indziej z jego głowy. W Anglii już 5 lat te cić okiem na jedną pozycję: wzrost
na żołnierzy holenderskich
Rolnictwa kładzie nacisk na zwię nad planem wykonania siewów mu sprzedawano publicznie starą śmiertelności o 72.125 osób w pierw
kszenie obszaru uprawy pszenicy, czuwać będą specjalne kredyty konserwatywną krowę jako labou- szym roku realizacji planu Bevana.
której w roku zeszłym zasiano za gminne. One też pokierują akcją rzystowską jałówkę, a żaden trybu Zaś postępy w szkolnictwie charak
którzy nie chcą walczyć w Indonezji
mało. Pomoc ZSRR pozwala nam pomocy sąsiedzkiej. W ramach tej nał nie interweniował. Wszyscy teryzuje wypowiedź ministra Tomprzecież
pamiętają,
jak
w
1945
roku
lisona:
„Nie
rozumiem,
dlaczego
dzi
Paryż.
Światowa Federacja Groningen zapytany przez puł
obecnie pokryć niedobory, wyni pomocy żaden mało i średniorol Labour Party reklamowała swój
dzieci płaczą, gdy "nie mogą Młodzieży Demokratycznej dono kownika w Radzie Wojennej, czy
kające ze stale rosnącej konsum- ny chłop nie będzie pominięty. W program wyborczy: „Najwyższym sit-jsze
uczęszczać do szkoły — za moich si, iż w Radzie Wojennej w Ha w dalszym ciągu jeszcze odma
cjl przetworów pszennych, jed tym roku już nie „dobre stosun celem Labour Party jest ustanowie młodych
lat dzieci płakały, gdy je dze toczy się postępowanie kar wia udania się do Indonezji, po
nak zadaniem rolnictwa naszego ki' ani kumoterstwo, ale istotna nie socjalistycznej wspólnoty bry do szkoły prowadzono".
ne przeciwko tym żołnierzom ho twierdził swe poprzednie posta
jest zwiększenie własnej produk potrzeba decydować będzie o tyjskiej, wolnej, demokratycznej,
W r. 1945 Bevin przyrzekał pro lenderskim, którzy odmówili bra nowienie. Otrzymał on wyrok 21
przyznaniu pożyczki, maszyn, postępowej, z całym bogać wem na wadzić
cji pszennej.
politykę zagraniczną W. Bry
rodowym, zorganizowanym dla ce tani: po linii obrony pokoju. .Tym nia udziału w walce z ludem in miesięcy więzienia.
KREDYTY DLA ROLNICTWA sprzężaju, czy innej pomocy.
H. J. Haverkamp, który spę
lów publicznych“. Przywódcy par czasem od lat 5 realizuje on chur- donezyjskim 20 letni Jan Maassen
Państwo, stawiając przed rol CORAZ WIĘCEJ TRAKTORÓW tyjni obiecywali wyborcom nacjo chillowską koncepcję agresywnego z Amsterdamu nie zgodził się dził już 22 miesiące w areszcie,
Chłopi mało- i średniorolni oto nalizację przemysłu, surowców i bloku angle-amerykańskiego. Swiad w dniu 28 października 1949 r. otrzymał wyrok 1 rok i 8 miesię
nictwem plan do wykonania, mo
bilizuje równocześnie wszystkie czeni są dziś troskliwą opieką transportu, bezpłatne nauczanie i czą o tym zarówno fakty, jak i nie wejść na okręt „Zwilerkruis“ po cy. Ęoza tym ośmiu żołnierzy zo
możliwe pomoce. Nie tylko ośrod rządu ludowego. Państwo zrobiło lecznictwo, pracę dla wszystkich, dawna wypowiedź Churchilla, któ mimo, iż grożono mu karą od $3 stało skazanych od 2,5 roku do 2
ki maszynowe stanowią pomoc dla bardzo wiele, aby ułatwić im pra konsekwentną politykę zagraniczną ry stwierdził, że polityczny program do 15 lat więzienia. Składając ze lat i 10 miesięcy.
torysów został wprowadzony w ży znania przed
Ze wszystkich stron napływa
chłopa. Wyprodukowaliśmy duże cę. Do ich dyspozycji stoją Pań w obronie pokoju.
Radą Wojenną
Czego po 5 latach rządów Labour cie przez Labour Party pod kierow oświadczył
on, co następuje: ją protesty przeciwko niesprawie
ilości nawozów i na wiosenną stwowe i Spółdzielcze Ośrodki ma
doczekali się wyborcy?
nictwem
konserwatystów. Duff „Pragnę żyć w pokoju z wszyst dliwym wyrokom. Robotnicy w
akcję siewną przeznaczono ich szynowe na terenie całego kraju. Party
Rozwiązano wprawdzie problem Cooper twierdzi zresztą, iż w myśl kimi ludźmi, a więc i z narodem liczbie 750 zebrani na wiecu w
prawie milion ton. Jest to o prze Są one odpowiednio przygotowa pełnego
zatrudnienia... lecz po linii starej angielskiej tradycji, podsta
— wystosowali
szło 300 tys. ton więcej, niż w ro ne i wyposażone w maszyny rol konserwatystów. Ćwierć miliona lu wy polityki zagranicznej nie stano indonezyjskim“. Maassen został Amsterdamie
ku ubiegłym, a prawie dziesięcio nicze. Coraz więcej mamy trak dzi jest bez pracy — a „Economist“ wią nigdy przedmiotu sporów mię skazany na trzy i pół roku wię apel do ministra wojny, domaga
jąc się natychmiastowego uwol
krotnie więcej od ilości nawozów torów.
pisze, iż należało, by podwoić, a na dzy partiami. Fakt jest faktem, Be zienia.
sztucznych produkowanych rocz21-.letni Johan H. Roffel z nienia uwięzionych żołnierzy.
W. N.
wet potroić „rezerwę“ bezrobot- vin i Churchill — taka sama u >Iity-

ST#
— Ile razy wam powtarzam, że nie wolno
zjeżdżać po padunach? — zagrzmiał groźny
głos.
— Do... dokładnie nie pamiętam, panie ka
pitanie — wybełkotał.
Od czasu przygody z rękawiczkami na kom
pasie, Poprawa doszedł do przekonania, że
Wróbel nie ośmieliłby się kpić z niego, więc
i tym razem po prostu przyjął to oświadczę •
nie do wiadomości.
— Nie pamiętacie? — powtórzył już spo
kojnie. — No to wejdźcie jeszcze raz na sa
ting, żeby sobie przypomnieć. Już! Raz-dwa!
— dorzucił, podnosząc głos znowu.
Ten ostatni okrzyk wywołał nieopisany po
płoch u Wróbla: jednym susem dopadł wyblinek, omal nie przewrócił się u burty, po
czym zaczął się wspinać, myląc szczeble, zwi
sając na rękach i wierzgając nogami, jakby
go ścigał rozwścieczony tygrys.
Wszystkie trzy wachty ryczały, jak opęta
ne wesołością, i nawet starszy oficer nie zdo
łał powstrzymać uśmiechu, co zresztą skło
niło go do natychmiastowego wycofania się
na rufę. Wróbel zaś spocony jak mysz, która
szczęśliwym trafem uniknęła kocich pazurów
— słuchał pokornie cierpkich uwag Gwoź
dzia, pełniącego służbę bosmańską.
Mimo jednak takich i tym podobnych przy
gód, mimo iż Gwóźdź wówczas oświadczył,
że „trzeba być idiotą z dziada pradziada, żeby
się tak wygłupić“, Tramp zaś wyraził zdzi
wienie, że „coś takiego chodzi na dwóch no
gach” — Wróbel czuł się coraz lepiej i pew
niej w tym ich zespole, który krzepnął już
w przyjaźń i zaczynał rozszerzać się na całą
watiitę.

Nagle przygryzł wargę.
— Gdy przypadkiem prawy bras został
zwolniony...

Spojrzał w prawo; nie było tam nikogo
przy kołkownicy. W tej chwili bosman dru
giej wachty zawołał:

Niepostrzeżenie, zwolna lecz stale zbliżali
się między sobą. Zbliżało ich współzawodnic
two z innymi wachtami i wspólna praca. Gdy
stoi się u jednej liny, gdy ramię w ramię
ciągnie się codzień szoty, gdy zgodnym wy
siłkiem zrzuca się z rei płótna żagli, utrzymu
jąc równowagę na chwiejnej percie dwadzie
ścia lub trzydzieści metrów nad pokładem,
gdy razem szoruje się ten pokład, pompuje
wodę, oczyszcza ze rdzy łańcuch kotwiczny,
gdy się razem trudzi i razem odpoczywa mię
dzy ludźmi więcej jest miejsca na przyjaźń,
niż na wrogość.
Mogło się zdawać, że temu prawu podlegają
wszyscy bez wyjątku; że również dawnych
stronników Biskupa, a nawet jego samego
złączy w końcu owa wspólna więź z innymi.
Lecz oto nadszedł dzień, w którym te złudze
nia zostały rozwiane, i w którym omal nie
załamała się już zawarta przyjaźń.
Zaczęło się to z rana podczas stawiania gór
nych żagli. Biskupa i Trampa wraz z kilku
innymi odkomenderowano chwilowo do dy
spozycji por. Szuberta, którego wachta, pra
cująca przy grot-maszcie, była zdekompleto
wana. (Bosman zabrał mu prawie połowę
chłopców do jakiejś pilnej roboty w zenzie

„na minutę“, która przeciągała się ponad go
dzinę).
Węże lin, rozwijane poprzedniego wieczora
w grzeczne spirale, równym rzędem leżące u
burt przy kołkownicach, teraz — jak zawsze
podczas manewrów — zdawały się pełzać
i kłębić, jakby chciały rzucić się wzajem na
siebie i zadusić się w morderczych splotach.
Na grotmaszcie ukończono właśnie podcią
gać górny marsel i Biskup, obłożywszy luz
szotu na kółkach, spojrzał ku swoim, na fok.
Tam .zrzucano już fałdy zwiniętego bramżagla.
Można było rozpoznać, kto pracuje w gó
rze po lewej stronie. Gwóźdź stał na percie
najbliżej bramstengi, dalej Chaberek i Wró
bel. Prawej strony rei nie było widać, bo za
słaniały ją żagle grotmasztu. Statek szedł
prawym halsem pod tęgim półwiatrem, po raz
pierwszy od początku podróży rozwijając
„przyzwoitą“ szybkość dziesięciu węzłów.
Biskup uśmiechnął się. Czuł siłę wiatru
w lekkiej wibracji lin, w napięciu płócien
wybielonych słońcem, w wysokim rozprysku
wody u dzioba. Błądził spojrzeniem wśród
olinowania, zatrzymał się na forbrambrasach
i przeniósł wzrok ich drogą, aż do burt w po
bliżu grotmasztu, gdzie były umocowane,

— Biskup! Ten prawy szot! Obciągnąć!
Skoczył ku prawej burcie, potknął się
w wężowisku lin, trafił ręką na kołek. Na ko
łek forbrambrasu...
Huczało mu w głowie. Nie myślał. Nie roz
ważał. Przed oczyma miał twarz Gwoździa
z jego lekko szyderczym uśmiechem. Z tym
uśmiechem, któremu towarzyszył groźny
błysk źrenic, kiedy po raz pierwszy spotkali
się w czytelni TUR-u, i z którym Gwóźdź po
walce w międzypokładzie pytał: „Chcesz je
szcze, czy masz dosyć?“
Jednym szarpnięciem zerwał linę i natych
miast — z sercem walącym w krtani — wziął
się do obciągania luźnego szotu. Nie mógł
stąd widzieć skutków swego czynu. Zobaczył
tylko, jak bras forbramrei wyślizguje się
z pomiędzy innych lin, odrzuca je na boki,
i wlokąc w coraz gwałtowniejszych podry
gach swój długi ogon wzdłuż burty, pełznie
w górę, rozpędza się i gna przez bloki.
Wiedział, co się tam dzieje, na przodzie po
za piramidą żagli grotmasztu: luźno zwisa
jący forbramsel wypełnia się wiatrem, wypi
na brzuch, szamoce się niecierpliwie na zwol
nionych giejtawach w oczekiwaniu ciągu szo
tów, natęża się u rei, trzymanej nieruchomo
przez wodze. I nagle reja poddaje się, rusza
z miejsca, obraca się dookoła masztu, coraz
prędzej, aż wyrżnie o stalowe wanty...
(Ciąg dalszy nastąpi)

Wydanie południowe str. 4
Bilans

spotkań

hokejowych

z

12 lutego 1950 r.

Dziennik Zachodni

Stal

CSU

Nowy

Bytem faworytem

na mistrza zimowego w zapasach

12 meczów

Dalsze cztery mecze m/ Lidze
KATOWICE. (Ba) Jeszcze dwie nie ją już tego ciężaru gatunkowego i ła
dziele, a będziemy wiedzieć kto zo twiej wykazać zwycięzcę. Przypu
stał mistrzem I rundy w lidze zapa szczalnie Kolejarze z Poznania odnio
śniczej. Największe szanse na zdoby są sukces w Krakowie nad Związcie tytułu „mistrza zimowego“ ma kowcem-Legią, a w Bydgoszczy wro
Stal z Nowego Bytomia, największa cławska Stal przypieczętuje nie naj
rewelacja rozgrywek. Po zwycięstwie lepsze położenie miejscowej Gwardii,
nad jednym z faworytów na pozycję przewidzianej do spadku.
leadera, Związkowcem z Warszawy, Liga zapaśnicza zdobyła sobie pra
stało się rzeczą oczywistą, że Stal wo obywatelstwa, czego choćby naj
Nowy Bytom i Kolejarz Poznań, to lepszym dowodem kasy poszczegól
najpoważniejsi pretendenci na mistrza nych zespołów klubowych, które daw
Jak to na obozie ładnie—
niej świeciły pustkami, a dzisiaj
I rundy ligi zapaśniczej.
Niedzielny program przewiduje na skarbnicy rozglądają się za nowym
sprzętem.
Sport zapaśniczy jest nad
stępujące zestawienie: w Mysłowicach
24 gadziny
przed
Związkowiec walczyć będzie z brat zwyczaj zdrową gałęzią sportu, bar
meczem
nim zespołem warszawskim, w Łodzi dzo rzadko zdarzają się ciężkie kon
miejscowa Gwardia zmierzy się ze tuzje, a zawodnicy walczą niejedno
Stalą Nowy Bytom, w Krakowie Ko krotnie do późnej starości.
lejarz Poznań spotka się z miejscową !
TABELA
Legią.
Ostatni mecz odbędzie się w; Stal Nowy Bytom
wyśmienity.
Kawały
sypią
się
jak
Polska — Czechosłowacja
5 9:1 27:13
Bydgoszczy,
pomiędzy
najsłabszymi
'
z rogu obfitości.
25:15
zespołami ligi Stalą wrocławską i Związk. Skra W-wa 5 8:2
Kolejarz Poznań
5 8:2 25:15
■ Największy dowcipniś — to Gwardią.
Csoricft będzie syr*®?#
7:3
22:18
Związk.
Siła
Mysi.
5
Na
plan
oierwszy
niedzielnych
im

„Mandżur“ Antosiewicz. Opowia
21:19
5
prez wybija się spotkanie w Mysło Gwardia Łódź
KATOWICE. (Ba). Dzisiejszy siłku. Oddajemy teraz głos repre da przez cały dzień nieznane wicach, bowiem zespoły przedstawia Związk. Legia Kraków 5 2:8 18:22
5 2:8 17:23
mandżurskie kawały wywołujące ją wyrównaną klasę i trudno wyty Stal Wrocław
nasz meldunek z obozu przygoto zentantom:
zwycięzcę. Walki będą zacięte, Gwardia Bydgoszcz 5 0:10 5:35
wujących się do niedzielnego me
Więcek: „Damy z siebie wszyst salwy śmiechu. Do repertuaru pować
a
szala
zwycięstwa
od
początku
do
czu Czechosłowacja — Polska ho ko, na co nas stać, aby przekonać „Mandżura“ należy także solowy końca ważyć się będzie niepewnie.
Remis odpowiadałby rzeczywistemu Pa walnym zeHraaia
keistów jest pomyślny. Przyjechał opinię, że nie jesteśmy znów ta śpiew (po mandżursko).
sił. Leader tabeli Stal Nowy
Obozowicze są zadowoleni z układowi
do Katowic jeden z najlepszych kimi laikami w tej dziedzinie
Bytom wyjeżdża do Łodzi, lecz nie
KS gwardia Piaski
zawodników Csorich i jak oświad sportu. Przeciwnik nie jest ła warunków, jakie im stworzył, może lekceważyć przeciwnika. Goście
faworytem spotkania, ale znając
czyi jest zdrów i może brać u twy, ale nasi — jak zechcą — to PZHL, lecz wydaje się, że pieczo są
ambicję łodzian — sprawę wyniku
w pionie Górnikóuj
dział w niedzielnym spotkaniu. pokażą hokej na dobrym pozio ne śledzie na obiad to trochę nie pozostawiamy
otwartą.
wystarczający
wikt.
Ostatnie dwa spotkania nie posiada BĘDZIN, (pia) Na odbytym w dniu
Osoba Csoricha nie tylko wzmac- mie. Mecz warto zobaczyć“.
2 bm. walnym zebraniu Gwardii Pia
Dowcipnej odpowiedzi udzielił
nia naszą drużynę, ale także ko
ski, przedstawiciel Zw. Zaw. ob. Bu
rzystnie wpłynęła na samopoczu nam inny reprezentant Bromojak
w krótkim referacie zapoznał ze
Uwaym ma Orxeximy
wicz: — „Ja tu nie mam nic do
branych z zadaniem sportu Polski Lu
cie zawodników.
dowej.
Po omówieniu spraw klubo
Złożyliśmy wizytę kadrze na powiedzenia, jestem tylko od gra
Odznaki PZN Górska
wych i sprawozdaniach, udzielono ab
miejscowość o największej
kwaterach w WUKF. Z rozmowy nia. Csorich opowiadał o swojej
solutorium ustępującemu zarządowi,
Sprawności, Zjazdowa,
dokonując wyboru nowych władz.
z zawodnikami można było wy intensywnej kuracji i jak mówi
iscstsie y i mima styków
Ważnym postanowieniem była zmia
—
nie
mogłem
po
prostu
spać
wnioskować,
że
dołożą
wszelkich
Nizinna — to chluba
na nazwy tego klubu z KS „Gwar
starań, aby zmusić przeciwnika myśląc o katowickich przygoto
dia
“ ORMO na ZKS „Górnik“. Dru
BRZEZINY ŚL. (nug). Brzeziny przed imprezą bilety wstępu zosta żyna
piłkarska Górnika Piaski jest onarciarza!
do dania z siebie maksimum wy- waniach“.
Sl.
w
'okresie
powojennym
zaliczyć
ły
wysprzedane.
becnie
najsilniejszą drużyną tego pio
Trener Król zna przeciwnika można do jednej z tych miejscowo
Sam wieczór ćwiczeń należał do nu w ZOZPN, gdyż zajmuje ona dru
doskonale i tak ocenia niedzielne ści, gdzie gimnastyka stała się spor imprez
gie
miejsce
w zagłębiowskiej klasie A.
udanych i rzadko ogląda
Mecz pływacki o puchar PZP
Była Gwardia, a obecnie Górnik
spotkanie: „Zawodników, którzy tern całego miejscowego społeczeń nych. Przede
wszystkim imponują Piaski,
powołała
do życia cztery no
Śląsk już
w finale
w niedzielę wystąpią w reprezen stwa. Punktem honoru każdej ro co wypadły ćwiczenia dzieci szkol we sekcje: lekkoatletyczną,
tenisową,
tacji Czechosłowacji, obserwowa dziny jest, by dzieci ich mogły u- nych w wieku od 6 — 12 lat w ćwi koszykową i siatkarską. Sekcja siat
łem w Brnie. Nie było widocznej prawiać gimnastykę i wyrosnąć na czeniach wolnych, dowolnych parte karska posiada w swych szeregach
znanych już na terenie Sosnowca z
różnicy między pierwszym a dru zdrowych, silnych, społecznie i poli rowych, w liczbie ok. 50 ćwiczą rozgrywek
międzyszkolnych młodych
cych. Bardzo efektownie i piękne zawodników jak: Górnego, Piotrow
gim garniturem. Drużyna czecho tycznie wyrobionych obywateli.
Wstępnych kandydatów wyłoni niedziela
Toteż
ostatnio
urządzony
przez
były
popisy
zastępów
żeńskich,
a
to
skiego
i
Szlagurskiego.
słowacka to zespół szybki, dobry
BYTOM. Ba) Po ostatnich spotka rań, aby na Wrocławiu zdobyć 2 technicznie, a przede wszystkim drużynowego mistrza Polski w kla co zaprezentowali starsi na przy
niach o puchar PZP wyjaśniła się punkty. Spotkanie w Łodzi pomię rozumiejący zasady nowoczesnego sie I ZKS Stal Brzeziny Wieczór rządach, graniczyło z akrobacją.
całkowicie sytuacja w grupie połu dzy reprezentacją tego miasta a hokeja. Kryć jeszcze raz kryć — ćwiczeń był prawdziwym przeglą ZKS Stal Brzeziny ŚL jest drużyno Mecz ligowców
dem dorobku za 1949 r. a zarazem wym mistrzem Polski w gimnastyce
dnie i dzisiaj już możemy wskazać Gdańskiem nie nasuwa żadnych
pewnego finalistę, mianowicie pły wątpliwości i gospodarze są muro oto główna dewiza dla naszych. wielką manifestacją uczuć i zado w klasie I i wicemistrzem w kl. II. Górnik RadlinMądra
gra
w
defenzywie
no
i
wolenia miejscowego społeczeństwa
Z rozmowy z kier, sekcji repre
waków Śląska. Walka o drugie wanym faworytem.
ambicja, na którą liczymy, to je ze swoich gimnastyków. O zainte zentantem Polski ob. Szymonem So
miejsce rozegra się pomiędzy War
Zachodzićby
mogło
jeszcze
pyta

Bytom
dyna
broń,
jaką
możemy
przeciw

resowaniu
gimnastyką
w
Brzezinach
balą, dowiadujemy się, że w sekcji Polonia
szawą a Krakowem i trudno dziś nie — ile rekordów utopią pływacy
wskazać drugiego finalistę z grupy w nadchodzącą niedzielę. Jesteśmy stawić gościom. Boję się o zawod Sl. niech posłuży fakt, że na 3 dni jest obecnie 150 młodzieży ćwiczą
cej i że raz zdobyte mistrzostwo nie
południe. Kraków walczy zaciekle bardzo ostrożni w ocenianiu możli ników, aby nie potracili głów i nie
w piłce nożnej
łatwo będą chciały Brzeziny Śl. z BYTOM (ms). Przymusowa przerwa
i obciąłby koniecznie zakwalifiko wości naszych pływaków, bowiem dali się zaskoczyć“.
W lidze koszykowej
rąk
swoich
wypuścić.
Toteż
trenują
;
wać się do finału, co może mu się niejeden spec już się przeliczył. Za
Dzień na obozie zaczyna się
rozgrywkach piłkarskich, zarządzo
pilnie, by sukces ten i w tym roku w
zresztą udać.
na przez władze PZPN dobiega koń
płatają figle i rekord pa rannym treningiem na Torkacie.
Stal walczy
powtórzyć.
Natomiast w grupie północnej wodnicy
ca. Sekcje piłkarskie, po przygotowa
Uwaga zatem na Brzeziny Śl.
Łódź, posiadająca doskonałych pły da, tam, gdzie się go nikt nie spo Później kadrowicze odpoczywają.
niu zimowym, przystąpią do meczów
Humor, jak na każdym obozie,
waków, chociaż w tej chwili znaj- dziewał.
z Kolejarzem Ostrów
towarzyskich, aby swoje drużyny
&djb się na drugim miejscu, powin
Uwadze łyżwiarzy
przygotować do ciężkiego sezonu roz
na wywindować się na czoło, co się
Katowice. (Ba.) — Skazana na
grywek mistrzowskich.
MS Pogoń Imielin
jej słusznie należy. Aktualne tabel
spadek z ligi koszykowej Stal Świę Próby do OSF
Piłkarze ZKS Ogniwo-Polonia By
tochłowice w dniu dzisiejszym
ki o puchar rozgrywek, o puchar
tom otrzymali ponętną propozycję ze
spotka się na hali WUKF z Kole
S'ZP przedstawiają się następująco:
strony Górnika Radlin na rozegranie
na Torkacie
przyjmuje zgłoszenia
jarzami z Ostrowa.
towarzyskiego w dniu 5 marca
KATOWICE. — Inspektorat Kul meczu
POŁUDNIE
W
ub.
sobotę
Stal
nie
zachwyci

boisku w Radlinie. Propozycja zo
na @&óz zsapaśnSczy
tury Fizycznej miasta Katowic, w na
4 8:0 352:205
Śląsk
ła,
zagrała
najsłabszy
mecz
w
roz

stanie
prawdopodobnie przyjęta, tak
4 3:5 278.5:297.5
Warszawa
porozumieniu z
Inspektoratem
4 3:5 264:303
Imielin, (po) Przed kilku dnia sztowy, Lędziny, Chełm i Bieruń grywkach ligowych, a Kolejarze Szkolnym, przeprowadza dnia 14 i że zwolennicy tak Radlina jak i OgniKraków
odnieśli sensacyjne zwycięstwo (po
wa-Polonii będą świadkami emocjo
4 2:6 228.5:320.5 mi donosiliśmy o wyróżnieniu Nowy.
Wroclaw
dogrywce) nad jednym z preten 15 bm od godz. 8 próby sprawności nującego spotkania piłkarskiego jut
LZS Pogoń Imielin, które spotka
Dla miłośników zapaśnictwa dentów do tytułu mistrza ligi — łyżwiarskiej do Odznaki Sprawno na samym początku sezonu.
PÖLNOC
Poznań
3
4:2 233.5:198.5 ły ten klub ze strony Głównej tych gmin zostanie zorganizowa AZS Warszawa.
ści Fizycznej na „Torkacie" przy ul.
Łódź
2
4:0 163.5:123.5 Rady Sportu Miejskiego.
ny obóz, po zakończeniu którego
Spotkanie katowickie zapowiada Bankowej. W podanym terminie od
Gdańsk
3
0:6 178:253
o tyle ciekawe, że WUKF wy bieranie prób przeprowadzone bę
Trzy LZS-y
Imielin, który przez wzorową zostaną w wymienionych miejsco się
W niedzielę odbędą się dalsze 3
wościach założone nowe sekcje dał zarządzenie, zabraniające urzą dzie wyjątkowo tylko dla szkół pod
spotkania w rozgrywkach o puchar działalność stał się najlepszym zapaśnicze LZS-ów.
w Skoczowie*Wsi
dzać mecze z publicznością. Wie stawowych. Wstęp na „Torkat“ bez
PZP. W Bytomiu Ślązacy z pewno spośród
Ludowych
Zespołów
Obóz będzie bezpłatny, a uczest działo o tym zarządzeniu kierow płatny.
Dla szkół zawodowych i ogólno Skoczów, (bod) Na terenie gminy
ścią pokonają Warszawę. Ciekawie, Sportowych, został przeznaczony
Stali, a mimo to rozplaka
nicy
otrzymają wyżywienie, opie nictwo
z uwagi na niepewny wynik, zapo na bazę szkoleniową sportu mo
towało afisze. Ciekawi jesteśmy, kształcących próby będą przepro Skoczów-Wieś istnieją 3 Ludowe Ze
kę oraz wyszkolenie. Zgłoszenia czy mecz odbędzie się z publiczno wadzone po 20 bm.
społy Sportowe w Pierścu, Harbutowiada się spotkanie Wrocławia z
wicach i Nierodzimiu. Przy zespołach
Krakowem. Pływacy krakowscy torowego i zapaśniczego, obejmu na obóz przyjmuje ob. Gołaszczyk, ścią, czy też bez udziału miłośni
notatnik sportowca tych istnieją sekcje: 3 lekkoatletycz
mają szanse na finał i dołożą sta jącą swym zasięgiem gminy Ko- adres: LZS Pogoń Imielin.
ków tego sportu. (?)
ne, 3 piłki ręcznej, 2 piłki nożnej, 1
• W niedzielę 12 lutego odbędzie
stołowego, 1 narciarska, 1 sza
się w Katowicach-Dębie wieczór tenisa
chowa
i 1 tańców narodowych i re
popisów
gimnastycznych.
W
progra
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mie przewiduje się ćwiczenia na gionalnych.
przyrządach i akrobacje gimna Ostatnio założono z inicjatywy Kocstyczne mężczyzn i kobiet ZKS mana Józefa 1 nauczyciela Halamy
Stal Katowice oraz występ baletu Ludowy Zespół Sportowy w Pogó
rzu. Działacze ci zasługują na spe
Huty Baidon i kop. Eminencja. Po cjalne
uznanie, gdyż jeszcze przed
czątek popisów o godz. 18.30. (bod.) założeniem
LZS-u wysłali 3 narciarzy
© W meczu ping-pongowym o mi na Ogólnopolskie Narciarskie Mistrzo
strzostwo klasy B Górnik Radlin stwa Wsi. Dwóch narciarzy brało rów
pokonał zasłużenie AZS Gliwice w nież udział w biegu 12 km w Mistrzo
stosunku 7:2. Dzięki zwycięstwu stwach Polski Juniorów w Wiśle. Na
zasługuje również Zarząd
Górnicy uplasowali się na drugim uznanie
1 Gminna Rada Narodowa,
miejscu w swej grupie. Punkty dla Gminny
które otaczają istniejące Ludowe Ze
Górnika zdobyli Hes 3, Konopka społy Sportowe jak najdalej idącą
i Kucok po 2.
(hs.)
opieką.
Katowice. (Ba.) — Polska w ofi
cjalnych spotkaniach międzypań
stwowych spotkała się z Czecho
słowacją 12 razy. Wygraliśmy jedno
spotkanie, jeden mecz nie dał roz
strzygnięcia, a 9 zakończyło się na
szymi porażkami. Ogółem w me
czach z Czechosłowacją padło 59
bramek, z czego 48 zdobyli Czechosłowacy, zaś 11 Polska.
1926 Praga 1:0 (1:0) (0:0)
1927 Wiedeń 1:1 (0:1) (1:0)
1928 St. Moritz 2:3 (1:1) (1:1) (0:1)
1929 Budapeszt 1:2 (0:0) (1:0) (0:1), po
dogrywce (0:0) (0:1)
1931 Krynica 1:4 (0:0) (0:3) (1:1)
1933 Praga 0:1 (0:0) (0:1) (0:0)
1937 Londyn 0:1 (0:0) (0:0) (0:1)
1947 St. Moritz 0:12 (0:3) (0:2) (0:7)
1948 St. Moritz 1:13 (0:2) (1:5) (0:6)
1949 Ostrawa 2:8 (0:6) (1:1) (1:1)
1949 Ołomuniec 2:7 (1:3) (1:3) (0:1)
1950 Katowice ?
Bramki dla naszych barw zdo
byli: Tupalski 4, Adamowski, Wię
cek, Bronowicz, Dolewski, Swicarz
i Skarżyński II po jednej. Jedna
bramka dla Polski pa dla z strzału
Czechosłowaka inż. Strobka.

Konkurs

Z wysokości 6 metrów nad zie
mią, Krupka zauważył, jak X 27
przywołał do siebie kilku „straża
ków“, wyjaśniał im coś, gestykulu
jąc nerwowo i wskazując na jedną
z dwu żelaznych wież, między któ
rymi ciągnęła się lina.
Przywołani przez X 27 strażacy

znikli na chwilę i zjawili się z na
rzędziami.
Blednąc — Krupka pojął, że X 27
przystępuje do demontażu wieży.
Najpóźniej za pół godziny — obli
czył Krupka — runę w dół i wpadnę do wody, skąd mnie wyłowi
banda...
Strażacy wzięli się już do dzieła.

zdają sobie sprawy z tego, co się
właściwie dzieje i w jakim nie
bezpieczeństwie on się znajduje.
Należało zawołać o pomoc, ale bez
słów, tak, żeby bandyci nie zro
zumieli o co chodzi. „Dobry stary
Jonathanie — pomyślał Agapiit —
zastosujemy nasz trick z dawnych
czasów“.
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Patrzy Froncek i wzburzony
Tylko mocno zęby ściska —
Oto krwawy kat Hiszpanii
Dobrych opiekunów zyskał!

Mózg Krupki pracował błyskawicz
nie, ale nie mógł znaleźć wyjścia.
Oglądając się dookoła Aga-pit zau
ważył w oknie naprzeciwko w od
ległości zaledwie 2 metrów, poczci
wą czarną twarz Murzyna Jonatha
na Maga, swojego partnera z daw
nych czasów.
Krupka widział, że cyrkowcy nie

Niosą skrzynki z amunicją
Robotnicy wynędzniali,
A nad nimi z nahajkami
Jacyś ludzie ciągle stali.

Tak, to oni! To ta szajka,
Z którą Froncek już wojował!
Jest i facet'— ten na jeża —
Będzie znów przygoda nowa!

Gdy tak dumał, nagle poczuł
Czyjąś rękę na swych plecach —
Ktoś ty taki? — głos usłyszał,
Aż go zimny strach obleciał,

„czystej

gry“

organizuje ella piłkarzy
ZS Górnik Okręg Katowice
Katowice, (s). Ostra i brutalna,
często niebezpieczna gra—. oto
widowisko,, jakie często spotyka
my na naszych boiskach piłkar
skich. Wynikiem tej gry są częs
te kontuzje zawodników, które
prowadzą do różnego rodzaju in
cydentów, awantur, a nawet bi
jatyk.
Pragnąc uzdrowić te wysoce
niezdrowe i niesportowe stosun
ki na swoim terenie. Zrzeszenie
Sportowe Górnik Okręg Katowice
postanawia pobudzić swoich za
wodników do lepszego zachowa
nia się i postępowania przez zor
ganizowanie „kursu czystej gry".
Jak się dowiadujemy, po zakoń
czeniu przerwy zimowej, 15 spe
cjalnych delegatów okręgu będzie
uczęszczało na wszystkie spotka
nia klubów górniczych, podczas
których będą punktować wszyst
kich zawodników górniczych klu
bów za czystą grę.
Konkurs będzie trwał przez
rundę, to jest od zimowej do let
niej przerwy itd. Dla zwycięzców
konkursu Zarząd Okręgu prze-

widuje nagrody przechodnie 1
stałe, przy czym komisja punkto
wa będzie klasyfikowała zawodni
ków i poszczególne zespoły.
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