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MOSKWA. — Jak donosi z Tokio
Sensacyjne szczegóły zbrodniczych planów
agencja TASS, japoński dziennik
„Akachata“, nawia.zując do procesu
japońskich przestępców wojennych
rium dostarczało kadr bakteriolo
ujawnia pismo japońskie
w Chabarowsku, stwierdza, że głó
gów, których wysyłano do Mandżu
wnym ośrodkiem przygotowań ja
rii. Pracowało tam również kilka
pońskich do wojny bakteriologicz
tysięcy oficerów i generałów japoń
nej była uczelnia medyczna przy
Na podstawie informacji, dostar dnio gruczoły limfatyczne, krew skich pod kierownictwem osławio
ulicy Wakamaki-Sio w Tokio.
nego generała japońskiej służby
czonych przez b. współpracownika zwierzęcą.
laboratorium
epidemiologicznego,
„Badacze“ konserwowali w na zdrowia Is ii Siro.
kapitana japońskiej służby zdrowia, czyniach ze spirytusem głowy ścię
W podziemnej wojskowej uczelni
We wtorek
dziennik „Akachata“ stwierdza, że tych żołnierzy mandżurskich oraz medycznej mieściła się wielka ta
na terenie wyżej wspomnianej u- ciała jeńców, których zamarzono bryka, która produkowała broń bak
czelni istniał zakonspirowany rejon, głodem. W laboratorium znajdowa teriologiczną.
obejmujący laboratorium epidemio ła się tablica z danymi o śmierci
Dziennik stwierdza, że przed ZOLwyrok
logiczne. Laboratorium to przepro 200 żołnierzy i osób cywilnych — kończeniem ostatniej wojny japoń U góry — malowniczy fragment rynku we Wrocławiu, U dołu
ofiar
tych
doświadczeń.
Laboradowadzało doświadczenia nad bakte
skie dowództwo planowało produk z lewej — stara uliczka w Wałbrzychu (Kościelna); z prawej —
riami nosacizny, cholery, tyfusu itd.
roto Kolkiewi.cz
wproces eRoh mu
cję bomby, napełnionej bakteriami stare domy na rynku w Wałbrzychu.
Laboratorium opracowywało me
18 generałów SS wąglika i gangreny, by użyć je przy
tody
zastosowania
tych
bakterii
nalotach na USA.
i wspóln.kéw
oraz rozpowszechniania ich w spe
Laboratorium epidemiologiczne i Za drutem kolczastym i pad schroią policji
cjalnych granatach, nabojach i
fabryka
podziemna częściowo ucier
tworzy
arm.ę
zacięży
Proces szczeciński zakończył się. szklanych bombach. Badając sku
W sobotę wygłosił mowę oskar teczność działania bakterii wąglika
piały podczas bombardowania To „Konferencja atomowa“
życielką prokurator ppłk. K. Gol- na. ludziach, „uczeni“ bandyci ja
kio, część zaś urządzeń ewakuowa
czewski, po czym głos zabrali oBERLIN. Agencja ADN dono na do Akita i Niigata, gdzie Japoń
brońcy oskarżonych, a wreszcie — pońscy wprowadzali do - organizmu
odbyła się konferencja ekspertów od
iw Lonclsseraie
w ostatnim słowie — sami oskar człowieka, z którego usunięto uprze si, że od dłuższego czasu grupa, czycy zniszczyli je doszczętnie
aticimowyoh.
przed kapitulacją, aby w ten spo LONDYN. W otoczonej drutem kol spraw
żeni.
złożona
z
18
byłych
generałów
i
Amerykańscy, brytyjscy i kanadyj
Rzecznik oskarżenia podkreślił
sób
zatrzeć
ślady
przygotowań
woj

czastym
i
silnymi
oddziałami
policy,
i
scy rzeczoznawcy omawiaili. „nową
oficerów sztabu generalnego b.
w swym przemówieniu, że wywiad
nymi miejscowości Harwell w Anglii sytuację", która wyntikła z opubłikofrancuski usiłował pomniejszyć ohitlerowskich sił zbrojnych opra ny bakteriologicznej.
O^iśs
wiąmia
faktu, że rzekomy amerykań
bronność i zahamować słynne tem
cowuje w Bonn szczegółowy plan
ski monopol atomowy jest jedynie
po rozwoju Polski Ludowej, że
utworzenia
zachodnio-niemiecmitem.
wadomości sportowe
dyrektywy jego zmierzały do zni
Schadzki ir dolinie rzeki Torne
weczenia i zniszczenia osiągnięć
kiej armii zaciężnej.
Konferencja jest niewątpliwym
polskich mas pracujących.
wskaźnikiem brytyjskiego oporu prze
Ńa
czele
tej
grupy
znajduje
się
W istocie przewód sądowy wy
oliwko amerykańskiemu monopolowi
na sir. 3
b. generał Kurt von Manteuffel,
kazał, a sam główny oskarżony
Przemyt zbrodniarzy
atomowemu. Jesit rzeczą niewątpli
Andre Robineau potwierdził, że
któremu
z
wiedzą
amerykańskich
wą,
że Anglia czyimi wszelkie wysił
agenci francuscy zasiadający na
Przygody Froncka
ki, aby uzyskać od USA pozwolenie
władz okupacyjnych udziela dy
ławie oskarżonych byli narzędziem
na
prowadzenie
choć zakrojonych ne
twórców paktu atlantyckiego, arektyw marionetkowy kanclerz
niewielką skalę badań atomowych na
gresywnego planu imperialistów uAdenauer.
Utworzenie
pierwszej
i
Agapita
Krupki
terenie
W.
Brytami
Przedstawiciele
sllujących podporządkować sobie
z Finlandii do Szwecji
brytyjscy pragną również, aby Wa
dywizji piechoty zachodnio-niecały świat i wywołać nawet trze
szyngton
zgodiził
się
ma
magazynowa
cią wojnę.
mieckiej armii zaciężnej przewi
na str. 2
nie pewnej niewielkiej chociażby
Jednakże siły pokoju są potęż
dziane
jest
na
koniec
czerwca
br.
Przesyty
wojenni
uciekaj
przed
wymiarem
sp
r
awiedliwości
ilości bomb atomowych na terenie
ne, siły pokoju czuwają. „Za po
wysp brytyjskich.
kojem — podkreślił m. in. proku
rator — są masy ludowe wszyst
Budynek, w którym odbywała sie
kich krajów świata i biada tym,
SZTOKHOLM. — Koresippndentl
Norlander przypomina, że fiński konferencja, otoczony był drutem
Setki
tysięcy
którzy chcieliby rzucić ludzkość w
szwedzkiego dziennika ,,Ny Dag“ po rząd Faggerhoilma zwlekał z odpo kolczastym i silnymi Oddziałami po
otchłań nowej wojny“.
daj e sensacyjną wiadomość znad wiedzią na notę rządu radzieckiego, licji. Wszystkie notatki i nawet bibu
Sieć szpiegowska, do której na
granicy fińskiej w pobliżu Haipa.ra.n- organizując jednocześnie w szybkim ły palone są natychmiast po każdym
leżeli oskarżeni, była francuską
dy, a mianowicie, że w ubiegłym tempie przemyt przez rzekę Tonie posiedzeniu dla celów bezpieczeńjedynie z imienia. Działalność
miesilącu,
w kilka dni po nocie rządu (tworzącą część granicy).
1 stwa.
amerykańskich
robotników
przestępcza oskarżonych sprzeczna
radzieckiego
domagającej się wyda
jest z prawdziwymi interesami
nia
fińskich
przestępców
wojennych,
Francji.
rozpoczęło się na wielką skalę,
*
tajstrajkuje mimo represji rzędu
„I dlatego — oświadczył proku
ne przekraczanie granicy szwedzkopr*reca
rator — nikt w Polsce za działal
fińskiej.
ność oskarżonych nie obarcza od
Nowy Jork. Mimo represji ze stro misja funkcjonująca przy prezyden Korespondent, Henry Norlander,
powiedzialnością ludu francuskie
Francuscy bezrobotni
badanie“
go, który potępia ich i odwraca ny rządu 400 tys. górników amery cle USA, zakończyła
został do doliny rzeki Torne
się od nich ze wzgardą. Winę po kańskich kontynuuje strajk pod konfliktu w górnictwie węglowym wysłany
umierają
powolną śmiercią
w
celu
zbadania
krytycznego
„
„
stanu
noszą ci sami, którzy począwszy
i na tej podstawie rząd domaga się 7ai*.rud!ń’en:-a w łych okol1 each, przy
od Monachium poprzez hańbę hasłem. „Nie będzie umów — nie zastosowania
wobec
górników okazji zapoznał się z pewnymi fakta
Vichy, aż do czasów planu Mar będziemy pracowaliRobotnicy wszystkich rygorów ustawy anty no mi rzucającymi .światło na ,, tajemni
przy zbieraniu pocisków iperytowych
shalla i paktu atlantyckiego, stale
cze“ znikanie poszukiwanych prze
i Systematycznie przeciwstawiają różnych innych gałęzi przemysłu botniczej Taft-Hartley.
stępców
wojennych.
się walce narodu francuskiego o
Bruksela. (PAP). Z Paryża do nie mają nawet prawa dfl
deklarują sóCidarocść ze strajkują Prócz górników strajkuje w dal „Dolina rzeki Torno i Haparanda
wolność“.
Z kolei prokurator omówił szcze cymi.
szym ciągu od 25 stycznia 400 tys. raz jeszcze stały się miejscem spot noszą, że deputowany komunis świadczeń ubezpieczalni społecz
gółowo zbrodniczą działalność okań osobników, którzy powinni się tyczny Vedrines złożył w Z groma nej.
Rząd czyni dalsze kroki w celu robotników koncernu samochodo znaleźć
skarżonych. Wskazał on przy tym
za kratkami więzień, za swe dzeniu Narodowym interpelację
na fakt, że związek Robineau i in stłumienia strajku. Jak doniosły a- wego „Chrysler“.
zbrodnie podczas II wojny świato w sprawie potwornych warun
nych członków francuskiej służby gencje United Press i Associated
3-pokojowe
wej
“
—
Nor 1 ander. Wszystkie
dyplomatycznej i konsularnej, dla Press, sędzia sądu federalnego Rich Strajk prasowy zebrane pisze
przez korespondenta fakty ków pracy bezrobotnych, zaję
których stanowiska urzędowe słu moin-d uznał postępowania zjedno
„świadczą
ponad
wszelką
wątpli

tych dorywczo przy zbieraniu po
żyły jako przykrywka dla wrogiej
mieszkanie
wość, iż ponury szmugiel zorganizo cisków
czonego związku górników za „nie
działalności przeciwko Państwu legalne
iperytowych, pozostawany został przez władze fińskie,
“, oświadczając, że wyda
es/ Aiesnsscfa
Polskiemu z takimi ludźmi jak
ponieważ większość przybywających winnych przez Niemców w lesie dla matki trojaczków
Klimczak, Blaustein vel Borkow orzeczenie sądowe, zakazujące kon
BUKARESZT. Radio Wolnej Gre ma szwedzką stronę granicy, posiada Chapeau w departamencie Allier.
ski. Nikolajew czy Pielacki nie tynuowanie strajku. Specjalna kopaszporty, ż-aś władze czynią
była kwestia przypadku, lecz wy
cji donosi, że w Atenach trwa strajk fińskie
Firma Laroye z Reims zaanga
co tylko w ich mocy, by ukryć bo,
Warszawa. Cecylia Wacowska
nikiem świadomego sojuszu reak
drukarzy i personelu redakcyjnego co
żowała do tej pracy 300 bezrobo- — szczęśliwa matka warszaw
się
dzieje
“.
cji z dwójkarzami i bezojczyźniadzienników.
Od
14
dni
w
stolicy
nyml obieżyświatami.
Noire mieszkania Grecji nie ukazuje się ani jeden
„Dotychczas“ — pisze korespondent tnych, którzy są skazani na po- skich trojaczków: Elżbiety,. Jad
Kończąc swe przemówienie pro
— „kontrolę paszportową przeszło kil wolną śmierć z powodu braku wigi i Urszuli, urodzonych 18 sty
dziennik monarcho-faszystowski.
kurator zażądał surowego i spra
kaset osób a inni innymi sposobami przestrzegania przez pracodaw- cznia br., otrzymała w dniu 11
wiedliwego wyroku dla oskarżo
dla robotników
znaleźli drogę do nowo utworzonego ców najprymitywniejszych wanych, a mianowicie:
BUKARESZT. Jak donosi Agen „Komitetu
bm. nowoczesne 3-pokojowe mie
Uchodźców“ i dwóch odla oskarżonego Robineau Andre
cja Elefteri Ellada, w Atenach uka blcizów przejściowych,
utworzonych ranków bezpieczeństwa pracy. szkanie przy ul. Grochowskiej
WROCLAW. W osiedlu Nowy zał się w tych dniach numer 3 pod
kary długoletniego więzienia,
na
stronie
szwedzkiej.
Osoby
te
lo

Robotnicy
już
po
miesiącu
są
po

dla osk. Drouet Gaston — kary Dwór pod Wrocławiem oddano ziemnego organu prasowego Ruchu kowane są w różnych okręgach poło
oraz książeczkę oszczędnościową
kryci wrzodami, tracą glos wsku PKO z wkładem 50 tys. zł.
liigoletniego więzienia,
dla osk. Klimczaka Bronisława — do- użytku rodzin robotników i Oporu p. t. „Nieujarzmione Ateny". żonych bardziej na południe“.
tek przeżarcia strun głosowych i
przodowników pracy „Pafawagu“
W imieniu Zarządu Miejskiego
tary śmierci,
przeważnie zapadają na gruźlicę. m. st. Warszawy klucze od mie
dla osk. Blausteina vel Borkow- budynek o 58 izbach mieszkal
Kiego Zbigniewa — kary dożywot nych.
Przy pracach tych mieli być za szkania oraz książeczkę oszczęd
nego więzienia,
trudnieni jeńcy niemieccy, jed nościową wręczył ob. Wacowskiej
Newy krok na drodze postępu technicznego
dla osk. Rachtana Kazimierza —
W budynku znajdują się mie
na-kże sprzeciwił się temu Czer wiceprezydent miasta — St. Srotary długoletniego więzienia.
Po przemówieniu prokuratora szkania dwu i trzypokojowe z ku
wony Krzyż, uważając je za zbyt
Metalizacja natryskowa
tabrall głos obrońcy, a na koniec chnią. Mieszkania wyposażono w
niebezpieczne dla ich zdrowia.
Małżonkowie Wacowscy mają
v ostatnim słowie, oskarżeni. Osk. kuchenki gazowe, elektryczność
lobineau oświadczył m. In.:
Wobec tego przedsiębiorstwo La jeszcze dwoje starszych dzieci —
i
łazienki.
Ponadto
w
budynku
.widziałem gigantyczny wysi
roye zaangażowało bezrobotnych. 4-letniego chłopca oraz 2-letnią
przyniesie miliardowe oszczędności
łek narodu polskiego dla. odbudo znajdują się pralnie oraz pomie
Bezrobotni ci straciwszy zdrowie, dziewczynkę.
wy i przyznaję, że popełniłem błąd szczenie na sklep wrocławskiej
w stosunku do Polski i szczerze
WARSZAWA. W ostatnich dniach ukazało się zarządzenie
tego żałuję. Zwracam się do mło PSS, której uruchomienie nastą
Brutalny napad policji
dzieży francuskiej, aby nie poszła pi w najbliższym czasie.
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
moimi śladami“.
czego
zalecające
rozpowszechnienie
i
stosowanie
we
wszyst

Wyrok ogłoszony zostanie we
Roboty
zostały
zakończone
kich działach przemysłu systemu metalizacji natryskowej.
wtorek 14 bm.
przez załogę robotniczą PPB, na
(a-es)
Metalizacja natryskowa jest to niezwykle ekonomiczny,
5 dni przed terminem.
na redakcję dziennika »Liberté«
nowoczesny sposób regeneracji metalowych części, naprawy
pewnych pęknięć, szpar, bądź też innych braków odlewów.
GENEWA. Z Paryża donoszą, Wskutek stanowczej postawy
Proces metalizacji natryskowej jest bardzo prosty, łatwy
że 10 bm. policja francuska, wtar personelu redakcyjnego oraz po
Prześladowanie chłopów
do opanowania przez robotnika i nie wymagający wysiłku.
gnęła do lokalu redakcji dzienni mocy okolicznych mieszkańców,
Specjalnie skonstruowany pistolet do natrysków ładuje się
ka komunistycznego „Liberte“ w policja zmuszona była wycofać
drutem o odpowiednim stopie. Po doprowadzeniu go do wy
zachodnim policja aresztowała kilku
Lille, usiłując zająć afisze potę się z lokalu redakcji. Bezpośred
w Pakistanie
nastu chłopów z przewodniczącym
sokiej temperatury pod ciśnieniem, otrzymany w ten sposób
piające okrucieństwa korpusu eks nio potem zaczęły napływać do
miejscowego
komitetu
chłopskiego
na
LONDYN, z Karachi donoszą, że
produkt natryskiwany jest przez wylot pistoletu na metalizo
pedycyjnego i domagające się za redakcji dziennika delegacje ro
za to, że chłopi nie
sekretarz generalny komitetu chłop czele jedynie
usunąć się z gruntów, które
waną powierzchnię. Rozproszkowane cząstki metalu tworzą
kończenia wojny z Vietnamern.
botników z wyrazami sympatii i
skiego zachodniego Pendżahu — Mian chcieli
uprawiali
od
lat
i
które
chciał
zagar

ńewą warstwę, która ściśle przylega do metalu podlegającego
Kilku redaktorów zostało cięż solidarności. Robotnicy przystą
Mohammed Sharif — zwrócił się do nąć jeden z obszarników.
procesowi metalizacji.
chłopów i robotników Pakistanu z ako pobitych przez policję, 7 zaś pili do natychmiastowego rozkle
pelem, by zjednoczyli się i przeciwsta Mohammed Sharif stwierdził, że ru
policja aresztowała. Jednego z a- jania afiszów, które usiłowała za
Należy podkreślić, że system metalizacji natryskowej mo
wili terrorowi obszarników i gwał gowanie chłopów z ziemi przez wy
tom policyjnym.
resztowanych redaktorów „Liber jąć policja. Aresztowani dzienni
że przynieść gospodarce narodowej miliardowe oszczędności.
sługującą się obszarnikom policję,
Jak donosi dziennik „Pakistan Ti jest w Pakistanie na porządku dzien
te“ policja biła jeszcze w samo karze zostali zwolnieni w godzi
mes“, w mieście Okhara w Pendżabie nym,
1
chodzie policyjnym.
nach wieczornych,
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I Przyszłość

przed

spółdzielniami

pracy

bez opiek:

SZOPIENICE (ja). Przed kilku
dniami pisaliśmy o generalnej lu
stracji 240 świetlic istniejących na
terenie województwa przez wydział
Kultury i Oświaty ORZZ. Wiele
świetlic jednak w lustracji tej po
minięto. Jak się dowiadujemy wy
znaczony będzie w najbliższych
dniach nowy termin lustracji świe
tlic w drugim turnusie.
Z tych względów polecamy wła
dzom lustracyjnym zwiedzenie świe
tlicy remizy tramwajowej w Szopie
nicach. Znajduje się tam zespół 20
mandolinistów, który stale boryka
się z trudnościami natury material
nej i narzeka na zupełny brak opie
ki ze strony kierownictwa i insty
tucji.
Rewia młodocianych

Rzemiosło

Katowice, w lutym.
Do Centrali Rzemieślniczej w Kato
wicach wchodzi dwóch elegancko ubranych mężczyzn. To przedstawicie
le cechu krawców Bielska i powia
tu, którzy przyjechali tu, aby w imię
niu 150 zakładów krawieckich zgło
sić założenie pomocniczej spółdzielni.
Bielscy krawcy zebranie organizacyj
ne w tej sprawie odbyli już przed
kilku miesiącami. Dopiero dziś zrozu
mieli, że czas już przejść do lepszej
formy pracy. Nie ulega wątpliwości,
że z biegiem czasu nie wystarczy im
ta przejściowa forma i założą praw
dziwe rzemieślnicze spółdzielnie pra
cy, będące wyższym, socjalistycznym
szczeblem wytwórczości usługowej.
INICJATYWA WYCHODZI OD DOŁU
Pomocnicze spółdzielnie, to jak za
znaczyliśmy forma przejściowa. W
woj. śląskim ich siecią objętych jest
80 proc, rzemiosła zrzeszonego w 50
spółdzielniach pomocniczych. Od sier
pnia ub. r., a intensywniej od stycz
nia br. rozpoczęła się organizacja rze
mieślniczych spółdzielni pracy.

Racibórz, (kuc). Ostatnio Żeń
ska Szkoła Ogólnokształcąca Nr.
6 w Raciborzu urządziła rewię
młodocianych. Na program złoży
ły się liczne tańce, śpiewy, solowe
i recytacje. Atrakcją wieczoru by
ły deklamacje Basi Komorow.
¿¡dej, laureatki konkursu recytator
skiego w Katowicach oraz tańce Walne zebranie
baletowe w wykonaniu jej rówieś
niczki 9-letniej Niny Raichówny.
Towarzystwa Przyjaźni
Obie dziewczynki są niewątpliwie
utalentowane. Cały dochód wyno
FoKo-Miistacliiej
szący 13 tys. zł. Samorząd szkol
ny złożył na ręce Koła Rodziciel
a® Cmssynie
skiego, które zakupi za nie sprzęt
szkolny. W organizowaniu tej re
Cieszyn. — Odbyło się tu doroczne
wii chlubnie spisały się zetem walne zebranie Towarzystwa Przy
pówki tejże szkoły, robiąc piękne jaźni Polsko-Czechosłowackiej, na
które przybyli w charakterze gości:
dekoracje na scenie.
prezes krajowego zarządu Towarzy
stwa Przyjaźni Czechośłowacko-Pol785 dzików ubite
skiej z Ostrawy — dr Kral, bur
mistrz zachodniego Cieszyna — Kulendzik i inni. Walne zebranie wy
w lasach olsztyńskich
raziło uznanie dr Kralowi za jego
pracę na potu umacniani® przyjaźni
Olsztyn. W okresie od lipca ub. polsko-czechosłowackiej,
wręczając
roku do końca stycznia br. ubito mu jednocześnie dyplom honorowe
w lasach woj. olsztyńskiego 785 go członka Towarzystwa.
dzików. Najwięcej dzików ubito
Po złożeniu sprawozdania przez
w lasach na terenie powiatów: sekretarza Towarzystwa mgr. Romankiewicza wywiązała się dys
Ostróda, Szczytno i Pisz.
kusja, w wyniku której postanowio
no rozszerzyć akcję kulturalnooświatową przez organizowanie im
Ogłoszenia
prez artystycznych, bibliotek, od
czytów, wycieczek i imprez sporto
ZGUBIONO legitymację Zw. Zawo wych. Postanowiono również wzmo
dowych, wyd. w Sosnowcu — Molęda cnić kontakty, jakie łączą młodzież
Henryk. Ostrowy Górnicze.
1503g obu krajów.
W skład nowego zarządu weszli
UNIEWAŻNIAM zagubione świadec
two stenotypistyczne, Bobrzyk Kla m. in.: prezydent miasta Smoitryc.ki,
ra — Siemianowice, Michałkowi cka prezes Gawles, mgr Romankiewicz
1504g ordz ob. Kryńska.
nr 12.
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Poznania

POZNAŃ. Miejska Rada Naro
dowa na ostatnim posiedzeniu
powierzyła Franciszkowi Frącko.
wiakowi, b. robotnikowi a potem
wicedyrektorowi administracyj
nemu Zakładów im. Józefa Stali
na, pełnienie obowiązków prezy
denta m. Poznania.
Nowy prezydent Poznania jest
Synem robotnika — emigranta
E Westfalii, który powrócił do kra
ju w 1922 roku. W r. 1933 ob.

Frąckowiak zostaje
powołany
do wojska, po powrocie z niego
przez dwa lata był bezrobotnym.
Dokształca się na wieczornych
kursach technicznych, których je
dnakże, ze względu na wygóro
wane opłaty, nie jest w stanie ukończyć. Dopiero Polska Ludowa
otworzyła prezd nim drogę awan
su, którą przebywa od 1945 r. w
kolejnych etapach brygadzisty,
majstra i wicedyrektora Zakła
dów im. Stalina.

3«)
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Dawniej Krupka j Jonathan Mag
odnosili wielkie sukcesy takim oto
trickiem: Agapit balansował na
linie przy żonglerce cygarami
wspólnie z Jonathanem, który znaj
dował się na dole w maneżu. Przed
rozpoczęciem żonglerki, Jonathan
przechadzał się wśród publiczności;

na ucho mówiono mu jakieś słowa,
nazwiska czy liczby, które Krupka
miał odgadnąć.
Podczas żonglerki, 'Agapit odgady
wał zadania, wypowiadając wiel
kim głosem słowa, nazwiska, czy
liczby, zadane przez publiczność.
Trick ten nazywał się wśród cyr-

ö O
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PAŃSTWOWA OPERA SLĄSKA
W poniedziałek, 13 bm. o godiz.. 19
w Katowicach opera fantastyczna
Jakuba Offenbacha „Opowieści Hoff
manna“. Obsada — O. Szamborski,
M. Rabczyńsfca. F. Bukietyńska, N.
Dubinównia T. Mazurkiewicz, L. Finze, H. Paciejewski, R. Bachłer, St.
Wlitenberg, E. Kluczka, Wł. Gołobów,
J. Krukowski, P. Wołoszyn, A. Koipoiuszewstó. Kapelmistrz J. Sillich.
Reżyser R. Cyganik. Inscenizacja
_ „__ i kostiumy
St. Jarocki.
plastyczna
i
Kierownik chóru Z. Lipczyński. Cho
reografa J. Kapliński. Asystent re
żysera J. Stran-c.
TEATR WIELKI WE WROCŁAWIU
Poniedziałek 13 tan., godz. 19
PUSZKIN.
Wtorek 14 bm., godz. 19 — PUSZKIN.
TEATR KAME HALNY WE WROCŁAWIU
poniedziałek 13 bm., godiz. 19.15 —
NIEMCY.
OPERA PAŃSTWOWA
Czwartek 16 bm., godz. 19 — TOSCA
Piątek 17 bm., godiz. 19 — SPRZE
DANA NARZECZONA.

cznie je obniżono — trwała ondulacja
zamiast 1200 do 1800 zł, kosztuje dziś
ze wszystkim 780 zł.
TO DOPIERO POCZĄTEK
Rzemieślnicze spółdzielnie pracy
Teraz kolej na szewców, krawców przyczynią się wybitnie do znacznego
obniżenia cen za prace usługowe przy
równoczesnej dbałości o jakość wy
i inne rzemiosła
konywanej pracy. Z drugiej strony
spółdzielnie zapewniają ich członkom
warunki pracy i chronią
Należy rozróżnić dwie jednostki or Adam Maksym, toteż potrafię ocenić godziwe
przed wyzyskiem. Zdarzało się np., że
ganizacyjne spółdzielni pracy. Pierw zmiany, jakie zaszły u nas od czasu prywatny
właściciel ukrywał znaczną
szą z nich jest Związek Spółdzielni założenia spółdzielni. Zarabiamy w część swoich
obrotów i przez to krzy
Pracy powstały z dawn. Centrali wielu wypadkach więcej niż przed wdził umówionych
na procent pracow
Spółdzielni Pracy i Centrali Spółdziel tem, a zmienił się i sam zakład. Bra ników. Na razie rzemieślnicy
w spół
ni Pracy „Solidarność“, który orga kowało dawniej wody kolońskiej, rę dzielniach fryzjerskich pracują
na
nizuje spółdzielnie raczej wytwórcze, czników, fartuchów i mydła, a teraz podstawie dawnej umowy zbiorowej,
drobno przemysłowe, a w których możemy przynajmniej inwestować. czyli na 50 proc. Sprawy zarobków
zatrudnieni są obok rzemieślników Dziś jeszcze bardziej musimy dbać o ich oraz inhych rzemieślników w spół
pracownicy niewykwalifikowani.
klienta, bo przecież robi się dla sie dzielniach zostaną uregulowane przez
Organizacją rzemieślniczych spół bie, a nie dla kogoś.
układ zbiorowy, co nastąpi po
dzielni pracy zajmuje się Centrala Także i Kazimierz Marzec chwali nowy
początkowym stadium organizacyjSpółdzielni Rzemieślniczych — Cen sobie spółdzielnię:
nym.
trala Spółdzielczo-Pańśtwowa. Do ta — Przede wszystkim pracujemy swo
kich spółdzielni należą głównie rze bodniej, nie jesteśmy skrępowani jak W chwili- obecnej w woj. śląskim
już _____
pracujące
_ jak 1 będące
_____ „■
mieślnicy i czeladnicy, przy czym na dawniej i mamy lepsze warunki hi zarówno
kierownika zakładu wysuwany jest ¡ gieniczne. W damskim dziale, dzięki w stadium organizacji spółdzielnie to
dopiero
skromny
początek.
W intere
zniżonym
cenom,
ruch
znacznie
się
jeden z pracowników. Inicjatywa za- ;
łożenia spółdzielni wychodzi od dołu. : zwiększył, tak że po prostu nie mo sie społeczeństwa i swoim rzemieślni
cy
winni
przyspieszyć
tempo
zakła
Centrala sprawuje nad nimi opiekę, i żemy nadążyć z robotą. Wiemy obec
pomaga w zakresie organizacyjnym, a , nie, że możemy korzystać ze wszyst dania spółdzielni pracy, przed który
mi
w
państwie
dążącym
do
socjaliz

OD 10 LUTEGO 1950 R.
potem sprawuje nadzór gospodarczy I kich zdobyczy socjalnych świata pra
cy, otrzymywać zniżki, jeździć na mu leży ogromna przyszłość.
i instrukcyjny.
Katowice: Casino — Czarci Żleb.
(Leszcz)
Rzemiosło usługowe, to przede ’ wczasy itp. Prócz kasjerki i sprzą
Rialto
— Czarci Żleb. Zorza Pustel
wszystkim fryzjerzy, krawcy, szewek, , taczki pracuje nas 14 osób.
nia Parmeńska (seria II). Światowid
malarze. Zorganizowanie ich w spół- ¡ Z POŻYTKIEM DLA KLIENTÓW
—- Na morskim szlaku. Union — Mo
dzielniach ma na celu stworzenie na 1
I PRACOWNIKÓW
Zamurowany magazyn ja miła. Apollo — Siostra lokaja.
miejscu likwidujących się zakładów i
Chorzów: Apollo — Czarci Żleb.
prywatnych — przedsiębiorstw opań- I O innych sprawach spółdzielni opo
Colosseum — Dubrowski. Delta —
tych na socjalistycznych zasadach, wiada kierownik Rzemieślniczej Spół
Podróże
Polonia — Szero
rozmieszczenie ich w odpowiednich ! dzielni Pracy Fryzjerów Katowic i Szajka szabrowników ka drogaGuliwera.
— Odpowiedź. Śląskie —
punktach miast i sprawne • służenie : powiatu ob. Krzemiński. W Katowi
Moja mila.
społeczeństwa, dzięki rzetelnej, facho- * cach istnieją już trzy takie spółdziel
Zabrze: Marzenie — Awantura na
wej obsłudze i uczciwie skalkulowa- \ nie, a to: przy ul. Daszyńskiego, Ko stanęła przed sądem
wsi. Roma — Dubrowski. Słońce —
nym cenom.
ściuszki i Pocztowej. Wkrótce powsta
Wilcze
doły.
ną one także na Zawodziu, Załężu, a BYTOM. (js) W marcu 1948 r. pra
DLA SIEBIE, A NIE DLA KOGOS nasiennie
Bytom: Bajka — Na tropie zbrodni.
w Mysłowicach i Siemiano cownicy Zakładu „Dobrego Pasterza“
Jedną z pierwszych Rzemieślniczych wicach. Do końca roku przewiduje w Bytomiu, Alfons Szubiński, Rudolf Świt — 15-letnd kapitan. Gloria —
Spółdzielni Pracy Fryzjerów jest za się założenie na tym terenie 20 spół Figura i Marek Pawlik stwierdzili, że Pustelnia Parmeńska (seria II).
kład fryzjerski w Katowicach przy dzielni fryzjerskich.
w jednym z budynków Zakładu ist Gliwice: Apollo' — Niebezpieczeń
ulicy Daszyńskiego 10. Panuje tu nie Rzemieślnicy mają zapewnioną w nieje strych, jednakże nie ma do nie stwo śmierci. Bajka — Rajáis. Casino
mal przez cały dzień olbrzymi ruch, spółdzielni stałą pracę, nie boją się go dostępu. Zaintrygowani tym, we — Ulica Graniczna. Grażyna — Cze
cieszy się ona niezwykłym powodze — jak dawniej bywało — redukcji, szli na dach, przez który dostali się kaj na mnie.
niem. Zwłaszcza trójka z działu dam mają zabezpieczony pełny zarobek. na strych, gdzie znaleźli skład róż
Sosnowiec: Momus — Spotkanie
skiego — K. Marzec, Janusz Klej i Zwłaszcza praktykantki, które za pół nych rzeczy użytkowych. Wejście na nad Łabą. Roxy — Czarci Żleb. Za
Jadwiga Balcarek, dzięki swoim umie darmo pracowały w prywatnych za strych było zamurowane. Odkrycie głębie — Czarci Żleb.
jętnościom, ściągają klientki z oko kładach, często niezgłaszane przez swoje zachowali w tajemnicy, nato
Od 13 — 19 marca 1950 r.
licznych miast, a nawet z Krakowa. rok, obecnie chętnie przystępują do miast systematycznie wybierali ze
— 18 lat pracuję w swoim zawodzie pracy. W dziale męskim ceny pozo skrytki różne rzeczy i sprzedawali je
WROCŁAW: Śląsk — Czarci żleb.
— mówi pracownik działu męskiego stały niezmienione, w damskim zna- na wolnym handlu za pośrednictwem Scala — Czarci żleb. Warszawa —
niejakiej Klary Płonki.
Dwaj panowie F. Polonia — Nieder
Okazało się, że strych był załado pllwcść serca. Panter — Cyrk i ak
tualności codziennie w godzinach od
wany
maszynami
do
szycia,
materia

Wydział Kobiecy
ZZG
łami ubraniowymi, pościelowymi i fi- 19, 20 i 21. Tęcza — Trzeci szturm.
rankowymi, bielizną pościelową, sto Fama — nieczynne.
łową i osobistą, większą ilością gar
Środa Śląska: Czyn — Bogaty
deroby, kocami, obuwiem i in. Wybie plon. SZPROTAWA As — Decyzja
o pogrzebie
ranie ze schowku trwało kilka mie oriof. MMasa. ŻARY: Pionier' — Sllsięcy.
mionie.BIERUTÓW: Dar — (Chtopiec
kobiet zatrudnionych w górnictwie
Organa M. O. wpadły na ślad szajki z przedmieścia. LEGNICA: Piast
1
—
szabrowników
i
ostatnio
odbyła
się
Katowice.
Wydział Kobiecy współzawodnictwa długofalowego rozprawa sądowa, w wyniku której Konfrontacja.
WAŁBRZYCH: Polonia — Awantu.
ZZG podjął starania w kierunku aby wkładem wydajnej pracy Klara Płonka została tskazana na 3
ra na wsi. Apollo — Życie dla nauki.
uaktywnienia komisji kobiecych przyczynić się do umocnienia zdo lata więzienia, Alfons Szubiński na 2 Oaza
—
Oddział
Z-8.
JELENIA
GÓ
Rudolf Figura i Marek Pawlik RA: L°t — Czarci żleb. Marysieńka
działających w poszczególnych za byczy klasy robotniczej i utrwa ipopół,
8 mies, więzienia, Hubert Fioła na —
Dubrowski.
Tatry
—
Krakatit.
kładach przemysłu górniczego, w lenia pokoju.
6 mięs, więzienia.
ŚWIDNICA: Gdynia — Szeroka dro
których zatrudnione są w więk
ga. ŚWIEBODZICE: wolność — Za
szej liczbie kobiety.
wieja.
CIEPLICE: Piast — Dżulbars.
Tajemnica podziemi Katowic
W tej sprawę odpowiednie wy
tyczne na ostatnio odbytej w Ka
I f. ,J
towicach konferencji otrzymały
czyli kilka szczegółów
referentki kobiece oddziałów ZZG
które mają dopilnować, aby ko
PONIEDZIAŁEK 13 LUTEGO 1950 r.
e> mie skiey sieci kanalizacyjne!
misje kobiece bardziej niż dotych
PROGRAM I. FALA 1339,8 m.
czas interesowały się zagadnienia KATOWICE, (js) Stare Katowice, Sieć ta jest wyposażona w 1.850 stu 11.57 Sygnał czasu. 12.30 Audycja dla
jako
centrum
miasta,
zapoczątkowały
dzienek
rewizyjnych,
3:220
wpustów
mi produkcyjnymi zakładów, a rozbudowę sieci kanałowej w roku ulicznych tzw. studzienek, 3.580 połą 'wsi. 12.55 Na swojską nutę. 10.20 Kom
nadto uczestniczyły w rozwiązy 1903 i ukończyły ją wraz z oczy czeń domowych i wreszcie 5 zakła pozytor tygodnia. 17.00 Felieton. 17.15
muzyki romantycznej.
waniu problemów opieki nad ma szczalnią ścieków przy ul. Granicznej dów oczyszczania ścieków o różnych Minriaitury
17.45 „Biokatalizatory“. 17.55 Audycja
roku 1905,6. Długość tej sieci wy typach.
tka i dzieckiem, akcji kolonialnej w
dla
wychowawczyń
przedszkoli. 18.00
nosiła wówczas 45 km. Na skutek
i wczasowej oraz prowadzenia przyłączenia do miasta w roku 1924 Układ sieci kanałowej na skutek W rytmie tanecznym. 18.00 ,,Pierwsze
okolicznych gmin Bogucice, Zawo włączenia nowych gmin jest różno dni" — powieść. 18.40 Franciszek
przedszkoli itd.
dzie, Załęże, Dąb, Załęska Hałda, Bry rodna w poszczególnych dzielnicach Szubert ,,Sonata A-dur" op. 120. 19.15
Na tejże konferencji podkreślo nów
i Ligota, powstał ośrodek miej i znajduje się: w centrum miasta, Audycja dla wojska. 20.40 Muzyka.
no, że kobiety zatrudnione w ski Wielkich Katowic, których ilość Bogucice, Dąb i Ligota — kanalizacja 21.10 Wszechnica. 21.30 Koncert sym
następnie kanalizacja rozdziel foniczny. 23.10 Muzyka. 24.00 Koniec
górnictwie dla uczczenia Między mieszkańców w tym okresie wynosiła pełna;
130 tysięcy. Tym samym sieć kanało cza w Zawodziu, Załężu, Brynowie audycji.
narodowego Dnia Kobiet, 8 mar wa
Katowicka
Hałda i wreszcie kanali
wzrosła znacznie, a dziś jej ogól zacja częściowa
PROGRAM II. FALA 335.8 m.
w centrum miasta
ca rb. przystąpią masowo . do na długość wynosi około 100 km.
północna strona brzegu Rawy, Bry- 8.15 Wszechnica. 14.20 Wiadomości ze
Śląska.
14.30 Antoni Dworzak. 14.55
ką.
Koncert solistów. 15.30 Audycja fila
Istniejące oczyszczalnie ścieków telistyczna. 15.50 Nowy numer Odro
cztg-tanim
m «K ś B §
w liczbie 5, znajdują się w centrum dzenia. 16.22 Kącik Związku Śląskich
miasta, Zawodzili, Załężu, Brynowie Kół Śpiewaczych. 17.00 Koncert
i Ligocie. Poza tym na terenie miasta rywkowy. 17.45 Audycja dla św et lic
znajdują się liczne oczyszczalnie do- młodzieżowych. 13.05 Odpowiedz; Famowę i grupowe.
li 49. 18.15 Muzyka ludowa 18.40
Najgroźniejsze dla kanalizacji by- Wszechnica. 19.00 Audycja dla w ii.
ły krótkotrwałe deszcze burzowe (na- 19.15 Audycja PWM. 20.40 Opowieści
wałnice). Ścieki wtedy nie mogą po- Hoffmanna — opera fan’ as tyczna.
chłonąć tak wielkich ilości wody, po- ! 22.10 Muzyka. 22.20 Pieśni maso-we.
wodują istną. powódź
, _ w mieście,
____ , za- I 23.15 Koncert muzyki kameralnej.
lewając piwnice w niżej położonych 24.00 Koniec audycji.
dzielnicach miasta. Wadliwy ten stan '
został usunięty po uregulowaniu ko
ryta Rawy, przez wybudowanie do
Klub MynalazcN
datkowych kanałów burzowych o
wielkiej przelotności, które drogą
przelewu najkrótszą drogą odprowa na kop. „Orzeł Blaty"
dzają wodę deszczową do Rawy.
Sieć kanałowa wymaga ciągłej 1 do
w Bytomiu
kładnej konserwacji i czyszczenia.
Konserwacji na skutek wpływów od
BYTOM,
(ert) W związku z nowy
budowy kopalń — czyszczeń dla ra
cjonalnej pracy odprowadzania wód. mi wytycznymi działalncści klubów
i racjonalizatorów, na
Sieć kanałów w podziemiach Kato wynalazców
kowców „Alfabet Aga,pita", a był
Teraz w obliczu niebezpieczeń wic
kopalni Nowy Orzeł Biały w Byto
wymaga
nieustannej
pracy,
któ

to właściwie alfabet MOrsego.
stwa, Krupka zastosował „Alfabet rej jednak przeciętny mieszkaniec miu odbyło się walne zebranie Klu
W zależności od sposobu rzutu Agapita“. Wydobył on swój zapas śląskiej metropolii nie widzi, a nawet bu Wynalazców. Na przewodniczą
Jonathana — czy linią prostą do cygar z kieszeni i zasygnalizował się nie domyśla.
cego powołano ob. Franiela, zaś na
Krupki, czy półkolem — rzucane Jonathanowi: „Strażacy — to ban Nieliczna brygada prawdziwych „lu sekretarza ob. Cichonia. Zaintereso
cygara oznaczały kreskę lub krop dyci, którzy cheą mnie pojmać! dzi podziemi“ dniem i nocą pracuje, wania członków pójdą w kierunku
kę, a ilość kropek i kresek poszcze Organizujcie pomoc nim wieża naprawia ewentualne uszkodzenia na dalszej racjonalizacji pracy, przy
skutek parcia lub ruchu gruntów, bo
gólne litery alfabetu.
runie!“
wiem sieć kanałowa jest szczególnie zachowaniu dotychczasowych zain
czuła na wpływy odbudowy i wstrzą teresowań popierania usprawnień
sów tektonicznych.
technicznych.
Fryzjerzy

dali

początek

Defraudant w

Fron ceł: nie odpowiadając
Już się do ucieczki rzuca,
Pędzi prosto, gdzieś na oślep,
Ile tylko siły w płucach.

Krzyki, wrzaski, zamieszanie,
Już za Fron okiem pędzi pogoń.
Oj, źle ze mną — myśli biedak,
Jeszcze złapać mnie tu mogą.

Froncek się pod górę drapie
Zostać chyba w tyle muszą
I oddala się, lecz mu już
Kule gwiżdżą koło uszu.

stołówce

830 fes®o S $9|*fiwo
sg»9¿ ecznagnuś pieofeafzonf
GLIWICE (js). Władze prokurator
Ponadto Łabędź zastosował samo»
skie nakazały aresztowanie j osadze wolną obniżkę cen obuwia wskutek
nia w więzieniu kierownika stołówki czego naraził instytucję na stratę po
i kontrolera wewnętrznego Powszech nad 80.000 zł. Ponadto Łabędź, jako
nego Domu Towarowego w Gliwicach kierownik stołówki nie wypłacał pen
27-letnieg¡o Jana Łabędzia. Kontrola sji personelowi kuchennemu, nie re
wykazywała poważne nadużycia, ja gulował rachunków dostawcom go
kich dopuścił się Łabędź. Mianowi spodarując pieniędzmi stołówki, jak
cie stwierdzono, że nie rozchodował własnym funduszem.
on kwoty 491.944 zł pobranej na ko
Sprawę przekazano prokuratorowi,
szty administracyjne stołówki, lecz
przywłaszczy je sobie, zużywając na który wydał nakaz aresztowania de
potrzeby. Następnie jako kon
Wreszcie sam się znalazł: w górach. własne
troler wewnętrzny POT. polecił pod fraudanta.' Stanie on przed Sądem
Przyszło wreszcie wybawienie.
ległym mu służbowo kierownikom Apelacyjnym, gdzie będzie odpowia
Całkowicie wyczerpany
stoisk wydanie mu łącznie 118.006 zł. dał w trybie doraźnym.
Padł jak martwy na kamienie.
i gotówki tej nile zwrócił.
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Dziennik Zachodni

Wczerajsze imprezy

Cieślik

powołany

do

wojska

sportowe
BOKS:
W jakich bartrach zagra reprezentant
I Liga: Gwardia Warszawa — Stal
Chorzów 11:5, Kolejarz Gdańsk —
martwią
lfciMc& SSuchit
Związkowiec Bydgoszcz 10:6, Związko
wiec Łódź — Gwardia Gdańsk 8:8,
II Liga: Stal Wrocław — Ogniwo Wro
CHORZÓW, (s) Jak błyskawica występował w barwach białocław 12:4, Kolejarz Poznań — Włók
obiegła Chorzów wiadomość, że niebieskich.
niarz Łódź 7:9, Ogniwo Kraków —
czołowy piłkarz Polski i podpora
Związkowiec Poznań 4:12. O wejście
do II Ligi: Gwardia Wrocław —
chorzowskiego Ruchu
Cieślik 0 sachar Satioisklige
Gwardia Kraków 16:0, Stal Częstocho
otrzymał powołanie do odbycia
wa — Bawełna Łódź 6:10, Lublinlansłużby wojskowej. Popularny pił Sial Zabrze - Mawiani
ka — Kolejarz Olsztyn 16:0 w. o.,
Gwardia Rzeszów — Legia Warszawa
karz ma się stawić w swojej jed
12:4.
nostce wojskowej w najbliższym
KOSZYKÓWKA:
S®«> raiedzielí i» Lidze fookserskiej
Opole 11:3
Spójnia Gdańsk — Włókniarz Łódź
czasie.
33:34 (12:23), Warta Poznań — Spójnia
Łódź 39:40 (11:19), AZS Warszawa —
Cieślik przerwał wskutek tego Zabrze (woj). Zabrska Stal w spot
NOWY
LEADER
TABELI
o puchar Sadłowskiego poko
AZS Kraków 49:22 (32:19), Cracovia —
pobyt na obozie kadry narodowej, kaniu
Kolejarz Ostrów 56:45 (21:26).
nała wysoko bokserów Budowlanych
która
znajduje
.się
obecnie
w
z Opola w stosunku 11:3.
PŁYWANIE:
Szkarskiej Porębie i powrócił do
Górny Śląsk — Warszawa 92:52, Kra
Wyniki: od wagi muszej do ciężkiej
ków — Dolny Śląsk 91:53, Łódź —
(zawodnicy Stali na pierwszym miej
misową o ile nie wygraną. Obaj domu. Nie weźmie on również scu):
Gdańsk 93:21.
Batory opuści ekstraklasą
Gumowski zumslł w I starciu
ZAPASY:
nie znaleźli jednak uznania w udziału w obozie piłkarskim, or do poddania się Górniaka II, Karcz
Związkowiec Mysłowice. — Związko
ganizowanym przez PZPN w Wi wypunktował Górniaka I, Matloch
oczach sędziów.
wiec Warszawa 5:3, Gwardia Byd Kwestia tytułu znowu otwarta
W pozostałych spotkaniach ło śle w dniach od 14—28 lutego, jak wygrał na skutek dyskwalifikacji z
goszcz — Stal Wrocław 1:7, Legia Kra
dzianie odnieśli niewątpliwie suk również i w obozie dla najlep Grenem, Piegza wygrał na punkty z
ków — Kolejarz Poznań 6:2, Gwardia
Łódź — Stal Nowy Bytom 1:7.
Katowice, (woj). Rozgrywki I dia wywindowała się napowrót ces, remisując z dotychczasowym szych sportowców, organizowa Krausem II, Pałka 1 Okruszklewicż
zdyskwalifikowani za nieczy
Ligi Bokserskiej dobiegają końca. na pierwsze miejsce. Nie ulega leaderem gdańską Gwardią. W nym w Zakopanem przez GUKF zostali
stą walkę, Galie przegrał w 2 run
Losowanie
Walczącym zespołom pozostało wątpliwości, że pomiędzy obu ostatnim wreszcie meczu Kolejarz od 13—26 lutego.
dzie przez nokaut z Krausem 1, Mor
jeszcze do rozegrania dwa wzglę Gwardiami warszawską i gdań Gdańsk, zgodnie z przewidywania
wygrał w 2 starciu przez podda
Jak się dowiadujemy, zostaną tis
nie się Puzynowskiego, Hoferek zre
do mistrzostw świata dnie trzy spotkania, mimo to ską rozstrzygnie się kwestia mis mi, wygrał ze Związkowcem
Bydgoszcz 10:6. Dla orientacji poczynione starania, celem odro misował z Gondkiem.
kwestia tytułu mistrzowskiego trzostwa.
czenia jego służby wojskowej, ja
Miłośników boksu na Śląsku podajemy obecny stan tabeli:
LONDYN. Losowanie tegorocz nadal jest otwarta.
8 13:3 86:12 ko że Cieślik jest jedynym żywi
Gwardia Warszawa
Notatnik sportowca
Po niedzielnych spotkaniach najbardziej martwi pozycja swo
nych mistrzostw świata w- hokeju
Gwardia Gdańsk
8 13:2 85:41 cielem rodziny. Sympatycy Ruchu
na lodzie odbędzie się w Londynie nastąpiła zmiana na czołowej po jego pupilka i jedynego przedsta
Kolejarz Gdańsk
7 9:5 67145 mają jednak nadzieję, że w wy
18 bm.
zycji, bowiem warszawska Gwar wiciela w ekstraklasie. Chorzow
Związkowiec Łódź
8 6:10 62:64
® W ubiegłym tygodniu odbył się
Związkowiec Bydg.
ska Stal znajduje się obecnie zde
8 3:13 35:93 padku, gdy Cieślik zamieni cywil w Brzezinach wieczór ćwiczeń zor
Stal
Chorzów
7
2:12
31:81
ne
ubranie
na
mundur,
będzie
cydowanie na ostatnim miejscu i
ganizowany przez drużynowego mistrza Polski, w gimnastyce — ZKS
będzie musíala się pożegnać z I
W Lidze zapaśniczej
Stal Brzeziny. Podczas wieczoru od
Ligą. Bokserzy Stali zdołali zabyły się pokazy gimnastyczne oraz
inkasować w 7 spotkaniach za
mecz między miejscowymi zawo
Sensacyjna porażka
ledwie 2 punkty, i byli raczej w
SiMEWONw
dniczkami i drużyną Stali Swię~
rozgrywkach
dostarczycielami
tochłowice. Poza tym popisywała
punktów. Nic więc dziwnego, że
się miejscowa sekcja ciężkoatleStali X. Bytom w Łodzi i;?
mimo posiadania w swym skła
tyczna.
(nug.)
9 Sekcja narciarska ZKS Spójnia
Łódź. W meczu o mistrzostwo ligi gowskim II; w ciężkiej Lenard zwy dzie tak dobrych bokserów, jak
Glos
ze
sz&coięf
Rybnik, która znajdowała się na
Bazarnik i Now ara, walczyć będą
zapaśniczej łódzka Gwardia odniosła ciężył w 6 min. Borkowskiego
obozie kondycyjnym w Zakopanem,
sensacyjne zwycięstwo nad leaderem
Na macie sędziował Smoczyński w przyszłych mistrzostwach w
W ostatnich dniach wpłynął do zwrócić: ob. Zaporowski, Inspekto mimo iż wykazała dodatnie umie
tabeli Stalą z Nowego Bytomia 7:1. (Poznań). Widzów ponad 1000 osób.
szeregach drugiej Ligi.
naszej redakcji bardzo wymowny rat Szkolny, Katowice, ul. Wita jętności nie mogła brać udziału w
Zwycięstwo to przypadłe w udziale
Trzeba
obiektywnie
przyznać,
Stal Nowy Bytom
6 9 28:20
list, świadczący o wielkim zaintere Stwosza 17, nr tel. Katowice 316-94. mistrzostwach Polski, gdyż jak się
gospodarzom zupełnie Zasłużenie (?)
Związkowiec Mysłowice 6 9 27:21 że chorzowian prześladował nie sowaniu piłką nożną wśród młodzie' Ob. Zaporowski jest inspektorem okazało nie była ona zgłoszona
Najlepszym zawodnikiem meczu był
Kolejarz Poznań
6 8 27:21 jednokrotnie pech ... i sędziowie,
(hs.)
szkolnej. Poniżej podajemy treść szkolnym i opiekunem szkolnej dru w PZN.
Matusiak z Gwardii, a dobrą formę
Związkowiec Warsa.
6 7 28:20 jak to miało miejsce ubiegłej nie ży
9 Powiatowa Rada Sportu Wiej
zademonstrowali również Swięto(s.)
Gwardia Łódź
6 7 28:20 dzieli w Warszawie. Stwierdzić listu, napisanego przez Dawida Mie żyny w Szopienicach.
skiego
w
Cieszynie
zorganizowała
czysława z Dzierżoniowa, ul. Sta
sławski i Ignaszewskl.
Stal Wrocław
6 4 24:24
powiatowe mistrzostw a Ludowych
Legia Kraków
6 4 24:24 trzeba, że sędziowie spotkania wowa 8:
Wyniki walk (na pierwszym miej
Niespodziewane wzmocnienie
Zespołów Sportowych w piłce siat
Gwardia Bydgoszcz
6 0 6:42 warszawskiego nie stanęli na wy
Droga Redakcjo!
scu zawodnicy Gwardii): w muszej
kowej, tenisie stołowym oraz w sza
sokości zadania, krzywdząc wy
Bednarek w 10 min. położył na ło
chach. Najpoważniejszym kandyda
Kuźmicki i GeWisówa
Dnia 13.XI.49 zamieściłaś na
patki Mycka; w koguciej Nowak wy
raźnie Sznajdra i Nowarę. Pier
tem na mistrza powiatu w siatków
lamach „Dziennika Zachodnie
punktował Kisiela; w piórkowej
Odznaka PZN
go“ wyd. Wieczór zdjęcie
ce oraz tenisie stołowym jest LZS
wszy nie ustępował Kolczyńskie
Ignaszewskl zwyciężył na punkty
szkolnej
drużyny
piłkarskiej
Barania.
(bod.)
przechodzą
do
AKS
mu w niczym, mając ponadto lep
z Szopienic. Otóż proszę Cię
Marcoka, który otrzymał napomnie
9 Narciarze wrocławskiego AZS
—
to
zaszczytne
szy
finisz,
drugi
natomiast,
zda

o
podanie
na
łamach
Twojego
nie za nieczystą walką; w lekkiej
KATOWICE (Ba) Jak się dowiadu Krupińska i Naomiakowski wyje
niem wielu sprawozdawców, miał
pisma adresu tej drużyny, jemy,
Swiątosławski zwyciężył Kusza, któ
małżeństwo Kuźmiccy zamie chali z reprezentacją Polski do Ło
gdyż chcemy nawiązać z nią
wyróżnienie narciarza!
walkę z Szymurą co najmniej rery w 12 min. po otrzymaniu napom
pertraktacje
na rozegranie rzają zasilić chorzowski AKS — Bu mnicy Tatrzańskiej, ponieważ leka
nienia zszedł z maty; w półśredniej
nieoficjalnego meczu piłkar dowlani. Korespondencja pomiędzy rze zabronili startu w zawodach
Kromer przegrał na punkty z Kuli
skiego, a nie wiemy do kogo Włókniarzem Łódź, którego członka Krupińskiej, wyjechała ona jako
go wskim I: w średniej Matusiak po Płyiiiacg w malee o puchar PZP
mamy się zwrócić. Piszemy
tak wcześnie, gdyż obawiamy mi byli Kuźmiccy z Budowlanymi od kierowniczka drużyny żeńskiej, (c)
żywej walce Wygrał na punkty ze
Śląsk
już
w
finale
się, że będziemy mieli zajęte nośnie żadatwiienia formalności z
Zgryskiem; w półciężkiej Kawał wy
terminy. Zapytujemy na ja
grał nieznacznie na punkty z KuliRedaguje Kolegium Redakcyjne. Re
kich warunkach będziemy przejściem do chorzowskiego klubu, dakcja Katowice, ul. Młyńska 9. Tele
mogli przyjechać do Szopie jest w drodze i najprawdopodobniej fon centralny 309-73, wewnętrzny: se
nic, gdyż tam obcięlibyśmy już na Mistrzostwach Zimowych w kretariat 001, kronika 005, telefon noc
Gryszezykówma ustaaowiia rekord
Pad zsiaki» usasiwieaia
rozegrać mecz“.
ny 003, wyd. „Wieczór" 007, dział spor
Przemyślu Kuźmiccy startować będą towy
007, naczelny redaktor 311-84. —
Bytom
(woj).
Tyle
publiczności,
ile
Do
najbardziej
zażartej
walki
do

List
ten
jest najlepszym dowodem, w barwach AKS.
Rękopisów nadesłanych nie zwraca
Rozwój sportu
ubiegłej niedzieli było na między szło w konkurencji 100 m st. dowol jakie jest ustosunkowanie się naszej Praktycznie oznacza to poważne się. — Przyjmowanie stron między
okresowym meczu Śląsk — Warsza nym pomiędzy Prociem, Mroczkow młodzieży do wychowania fizyczne wzmocnienie drużyny Budowlanych, godziną 11—12 codziennie. — Za Dział
wa o puchar PZP pływalnia w By skim i Przondą. Zawodnicy ci nie go i sportu. Słowa" te świadczą wy która na zimowych mistrzostwach w Ogłoszeń redakcja nie bierze odpo
w gminie Chałupki
tomiu jeszcze nie widziała. Organiza mal do mety płynęli równo, a roz
że nie tylko młodzież pod Przemyślu nie będzie bez szans na wiedzialności.
Racibórz. (bod) Dotychczas istnieje torzy zawodów stanęli jednak na wy- strzygnięcie padło dopiero w ostat mownie,
Biuro Ogłoszeń: Katowice, ul. Młyń
zajęcie czołowego miejsca. W ostat ska
w gminie Chałupki 1 Ludowy Zespół okoéci zadania i nic nie zamąciło niej niemal chwili. O walce tej naj stawowych szkół na Górnym Ślą nim
9. Telefon 309-73 (wewn. 02). P. K. O.
przeszła również z Związ Katowice
sku, które zorganizowały turniej kowcaczasie
Sportowy w gromadzie Zabełków,
IH-4830.
Katowic,
który
nie
wykazuje
lepiej świadczą uzyskane wyniki: piłkarski, garnie się do sportu, ale
Prenumerata
w Katowi
który jest znany jako najruchliwszy pokojnej atmosfery meczu.
działalności na naszym te cach z odbioremmiesięczna
w powiecie raciborskim. Od dłuższe Miłą niespodziankę sprawiła Gry- Procel 1,02,4, Mroczkowski 1.02.9 i że ten całkiem naturalny pęd, który większej
miejscu 90 zł —
renie, do Budowlanych czołowa bie z odnoszeniem donadomu
go już czasu zarząd LZS-u zajął się szczykówna, która w biegu na 100 m Przonda 1,04,2 min.
130
zł — z
jest objawem zdrowia i prężności gaczka - reprezentantka Polski w
sprawa umasowlenla sportu na tere stylem grzbietowym ustanowiła nowy
O przewadze Ślązaków świadczy w organizacyjnej naszych najmłod biegu na 203 m i w skoku w dal Gę- przesyłką pocztową 110 zł. P. K. O.
Katowice tn-4950. Biuro Prenumeraty:
nie całej gminy. Na tym polu zanoto-. rekord Polski z czasem 1,28,6. Stary pierwszym rzędzie ogólny wynik, wy szych sportowców, objawia się we bolisówna.
ul. Młyńska 9. tel. 309-73
wano już pierwsze wyniki.
Na marginesie przejścia Kuźmic Katowice,
Założono koło sportowe w groma-, rekord należał do Fonfarównej i wy rażający się w stosunku 92:52, oraz wszystkich szkołach. Mamy nadzieję, kich
009).
do AKS-u musimy nadmienić, (wewn.
dzle Chałupki z sekcjami piłki ręcz nosił 1,29 "min. i ustanowiony został zwycięstwa uzyskane w 10 konku że tak władze szkolne jak i kluby
Wydawca: „Czytelnik" Delegatura
nej, bokserską, piłki nożnej, tenisa w 1938 roku. Poza tym jej czas 1,19,2 rencjach, na 11 przewidzianych pro sportowe z wrócą na to należytą że Kuźmicki branżowo (pracuje w Katowice, ul. 3 Maja 12 — tel. cen
stołowego i lekkoatletyczną. W naj na 100 tn styl, dowolnym jest naj gramem. Reprezentacja Śląska zwy uwagę i naszą młodzież otoczą więk spółdzielczości) należy do Spójni, ale tralny 309-73, wewnętrzny: Dyrektor 6
to Zrzeszenie na terenie Śląska nie i bezpośredni 361-94, Sekretariat 4,
bliższym czasie przystąpią działacze lepszym wynikiem powojennym. Gry- cięstwem tym zapewniła sobie osta szą niż dotychczas opieką.
posiada żadnej sekcji lekkoatletycz^ Drukuje: Drukarnia Nr 9 Spółdzielni
sportowi Ząbełkowa z przewodniczą szczykówna należy do młodej gene tecznie miejsce w finale i jest naj
Sportowcy z Dzierżoniowa! Czy' nej i chcąc nie chcąc poszedł tam, Wyd.-Ośw.
cym LZS-u ob. Płaczkiem Adolfem racji naszego pływactwa 1 jest nie poważniejszym kandydatem do zdo
„Czytelnik“, Katowice, ul.
niąc zadość Waszej prośbie podaje gdzie będzie miał najlepsze warunki 3 Maja 12, telefon 309-73 (wewn. 08)
na czele do założenia koła sportowe
bycia
pucharu.
wątpliwie
wielkim
talentem.
(oczywiście
treningu).
my
adres,
pod
który
prosimy
się
i
308-01.
R-l-11048
go w gromadzie Rudyszwałd.
56)
Wiedział też, że Gwóźdź jeszcze tam stoi
ne percie. Czekał, z tym sercem bijącym coraz
wyżej, z zapartym tchem, z kroplistym potem
na czole, okładając ciaśniej luz szotu na kół
kach!
Wtem usłyszał krzyk, jak chluśnięcie ukropem:
— Uwaga, Gwóźdź! Uwaga, bo cię zgniecie!
I------— Prawy forbrambras trzymać!
Poczuł, że robi mu się słabo. Pod język nabiegła mdła ślina, duszność chwyciła płuca,
serce stanęło w gardle, a przed oczami rozpękły kolorowe, ogniste kręgi.
Ktoś go potrącił, ktoś pchnął go na falsburtę, jakieś postacie przemknęły obok niego
w fantastycznych susach, i nagle — Tramp
uwieszony jedną ręką u brasu podjechał
w górę, wierzgając nogami i na próżno stara
jąc się zaczepić o coś, aby nie dać wciągnąć
się wyżej.
— Trzymać bras!!! — darł się czyjś wysoki
głos.
Nie wiadomo skąd przyskoczyło ich kilku
naraz. Pociągnęli w dół, zamocowali.
— No — co tam?
Porucznik Lipiński wołał do Chaberka
i Wróbla:
— Pomóżcie mu! Żywo!
Biskup jak przez ścianę z waty usłyszał
obok siebie:
— Kto u diabła zwolnił ten bras? Mogło
chłopaka zmiażdżyć. Kto widział, jak się to
stało?
Wzruszali ramionami: żadnego z nich tu
przy tym nie było. Tylko Tramp przez dłuż
szą chwilę patrzył na niego przenikliwie, aż

BDABU POMORZA-

w końcu odwrócił się z pogardą, a Biskup,
podniósłszy wzrok, spotkał z kolei surowe
spojrzenie kapitana Gwiazdowskiego.
To milczące badanie wzburzyło go, przy
wracając mu zarazem zwykłą bezczelność.
Wytrzymał je bez zmrużenia powiek i spuścił
oczy dopiero wtedy, gdy komendant przeszedł
na przód, w stronę fokmasztu.
Poprawa krzyczał z pokładu:

— Jak tam, Gwoździcki? Nic się wam nie
stało?
A gdy Gwóźdź odkrzyknął z góry, że „nic
wielkiego" i że „można wytrzymać", Biskup
uśmiechnął się drwiąco, po czym pomyślał,
ze właściwie wszystko odbyło się tak, jak tyl
ko mógł sobie tego życzyć: nie chciał go prze
cież zabić, tylko napędzić mu strachu i trochę
go pomacać po żebrach.
Nabił fajkę, zapalił, i z rękami w kiesze
niach podszedł bliżej, aby zobaczyć, czy
Gwóźdź schodzi o własnych siłach. Ujrzał go
już na pokładzie, z twarzą pobladłą nieco
i wykrzywioną bólem. Szukał jego spojrzenia
i spotkał je wreszcie gdy Chaberek z por. Li
pińskim prowadzili go pod ramię do izby cho
rych. Uśmiechnął się znowu:
— Dogodziłem ci!

— Boli? — pytał lekarz, unieruchomiwszy
Gwoździowi nadwyrężone żebro plastrem.
— Nie bardzo. Teraz nawet przy głębokim
oddychaniu prawie nie boli.
— No to za dziesięć dni będzie wszystko
w porządku. Trzeba go zwolnić od pracy fi
zycznej — zwrócił się do por. Lipińskiego. —
Ño i, naturalnie, żeby nie łaził po masztach.
Ktoś zapukał do drzwi i ukazała się w nich
piegowata twarz Trampa.
— Komendant prosi pana porucznika Li
pińskiego.
— Idę — rzeki Lipiński i wyszedł.
Gwóźdź wciągnął koszulę i mrugnąwszy
potakująco w odpowiedzi na nieme pytanie
Trampa czy wszystko dobrze, .powiedział
głośno:
— Dziękuję, panie doktorze.
— Proszę — uśmiechnął się lekarz. — Byle
jak najprędzej. Jakby wam to żebro dolegało,
zaraz się do mnie zgłoście. No i żadnych wy
siłków.
— Tak jest. Dziękuję — powtórzył Gwóźdź.
Wyszli we trzech i Tramp zaraz w koryta
rzu zawiadomił ich, że komendant wezwał do
siebie także porucznika Szuberta i Biskupa.
— Po co? — spytał Chaberek.
— Jak to — po co? Przecie to Biskup zwol
nił ten bras.

Gwóźdź spojrzał na niego bystrze.
— Widziałeś?
— Nie widziałem, ale wiem. Zresztą — po
cóż by go stary wzywał? Zobaczycie, że go
wyleją.
— Nie wyleją go — zaprzeczył Chaberek.
— Lipiński go obroni.
— Nie wyleją go — powiedział Gwóźdź —
bo nie ma żadnych dowodów, że to on. Zre
sztą mógł to zrobić nieumyślnie.
• Tramp prychnął, jak rozgniewany kot:
— Nieumyślnie!

Wyszli na pokład, mrużąc oczy przed ja
skrawym blaskiem słońca. Wiatr dął równym
tęgim ciągiem. Długie atlantyckie fale poda
wały sobie statek łagodnie i pewnie, jak
wprawne pielęgniarki podają i przyjmują sil
nymi ramionami dziecię w powijakach. Zie
lona, przeźroczysta woda wspinała się u dzio
bu białym, lśniącym wytryskiem, który słoń
ce zmieniało w deszcz opadających drogich
kamieni, otaczając go tęczową mgiełką rozpy
lonych kropel.
Na baku ktoś śpiewał po jednej zwrotce
piosenki, powtarzanej przez chór.
„Na oścież mamy świat otwarty.
Marynarz wolny jest, jak ptak;
Gdy na sterowym kole wsparty
Wyznacza kilwateru szlak...“
Gwóźdź zatrzymał się i słuchał.
— Nowa? — trącił w bok Chaberka.
Kazik zaczerwienił się po uszy.
— Nowa — mruknął. — Wróbel ich uczy.
On ma bardzo dobry słuch.
(Ciąg dalszy nastąpi)
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Rybnik. W dniu 5 lutego br.
odbyło się pierwsze
zebranie
Młodzież zapisała piękną kartę Związku Młodzieży Polskiej przy
Pol. Zw. Głuchoniemych w Ryb
MŁODYCH
niku. Członkowie związku posta
w walce o lad i bezpieczeństwo nowili pomimo, że są głuchonie
mymi, pracować dla dobra kraju.
Zarząd wybrany został z siedmiu
dzionków, którzy przyrzekli, że
sklej, jednocześnie ucząc się w i dalszy marsz. Miarowy rytm bu z całą gorliwością podejmą pracę.
Katowice, w lutym
Szkole Przysposobienia Przemysło tów dudni po jezdni.
Bok I
Katowice, H lutego 1950
Nr5
Gdybyś, Czytelniku, próbował pod wego przy hucie „Baildon".
— Teraiz to mamy spokój — zwie
patrzeć nocne życie twojego miasta,
rza się kapral — ale w pierwszych
STÓJ! KTO IDZIE?
BYTOM, (lac) Młodzież ZMP przy
to niewątpliwie spoglądając z okna
■latach po wyzwoleniu, kiedy zło PSB
w Bytomiu rozumie doniosłe
Niskiego wzrostu ormowiec Cie dziejstwo i rozboje tak bardzo były
mieszkania zobaczyłbyś spokojnie
Czy wiesz co to bibliobusy? maszerujących dwójkami obrońców śla opowiada nam w trakcie obcho powszechne, inaczej przedstawiała znaczenie odbudowy i rozbudowy
ładu i spokoju — milicjantów. Ale du o swej rodzinie i o swoim życiu. się służba w patrolu. Jednak potra Polski Ludowej, toteż wolne chwile
gdybyś się przyjrzał bliżej, mógłbyś Z prostych zdań bije zamiłowanie filiśmy zwalczyć przestępstwa i za od nauki często poświęca pracy na
zobaczyć młodego chłopca w two do służby w ORMO, do obrony ży pewnić bezpieczeństwo mieszkań rzecz odbudowy kraju. W ślad za
,,Techni.cum" w Bytomiu młodzież
im wieku, może twojegb kolegę z cia obywateli naszego kraju, do com.
kopalni, huty, fabryki czy szkoły. zwalczania zła we wszystkich jego
ZMP przy PSB w Bytomiu n,a ogól
MŁODZI NA STRAŻY
Książka dociera
Ten twój kolega, młody robotnik postaciach. Opowiadanie przerywa
Zbliża się 4 rocznice powołania nym nadzwyczajnym zebraniu ZMP
lub uczeń, w czasie snu mieszkań się. Z przeciwnej strony, przysta przez Radę Ministrów Ochotniczej w dn. 4 bm. zadeklarowała przepra
do najodleglejszych zakątków ców miasta pilnuje ładu i spokoju, jąc zbliża się jakaś postać.
Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Już cowanie jednej roboczodniówki w
— Stój! Kto idzie?
stoi na straży ich bezpieczeństwa.
w pierwszych dniach po jej powo niedzielę w hucie ,,Bobrek". Wnio
Nikt
nie
odpowiada.
Błysk
la

Nosi on dumne miano ORMO-woa.
łaniu,
w szeregach stanęła młodzież sek ten został przyjęty jednomyśl
Minęły czasy, kiedy książka była I wie wraz z Wszelkiego rodzaju dru
tarki
i
widzimy
przed
sobą
pijane

Przejdźmy z takim patrolem
robotnicza i szkolna, 16, 17 i 18-let- nie.
tylko towarem handLwym, Który w kami bibliotecznymi. Udzielać się przez
go
mężczyznę.
A
że
ofiara
naduży

ulice
miasta.
Jest
noc.
Lam

systemie gospodarki liberalnej był | będzie również .porad bibliograficz py uliczne oświetlają mrok pustych cia alkoholu nie może utrzymać się ni chłopcy, którzy honorowo zade
niewyczerpanym źródłem zysków.
nych i technicznych w zakresie za zaułków. Kroczymy żołnierskim kro na własnych nogach, więc transpor klarowali swój udział w obronie
W gospoda- ce planowej książka ma kładania i prowadzenia bibliotek.
osiągnięć odbudowy naszej ojczy
Żeglarze
spełnić wielorakie zadanie. ' 6-letni
Na terenie województwa śląskiego kiem obok młodego kaprala MO tujemy go na komisariat. Potem zny. Ci młodzi chłopcy dali ze sie
¡plan narodowy, budując podstawy „Dom Książki“ znajduje się w Kato Józefa Borzuckiego i ormowca, znów wracamy na obchód ulicy bie wszystko co tylko mogli, a więc
socjalizmu, wymaga od książki, jako wicach przy ul. Bankowej 8. Tam też 20-letniego Józefa Cieśli, który już Chorzowskiej. Sprawdzamy czy noc zamiłowanie i siebie samych. Bro już myślą o wiośre
od towaru kulturalnego aby:
mCżna kierować wszelkie zamówie od 1947 roku pełni służbę w Ochot ni Stróże warsztatów nie śpią, czy nili mieszkańców przed napadami
zlikwidowała zacofanie, wyrosłe na nia i zapytania.
niczej Rezerwie Milicji Obywatel- dobrze zamknięto skład spółdzielni band, zwalczali spekulantów, gasili
analfabetyzmie i ignorancji ‘ politycz
Bytom, (tom) Staraniem Ligi
nej:
pożary, ratowali zatopione powo
podniosła świadomość szerokich
dzią miejscowości i brali udział w Morskiej i Miejskiej Komendy SP
mas do poziomu ustroju socjalistycz
dziesiątkach innych akcji, które po w Bytomiu został zorganizowany
nego;
lepszały stan bezpieczeństwa kraju. teoretyczny kurs żeglarski, które
przyczyniła się do upowszechnienia
Teraz, po czterech latach istnie go ukończenie jest warunkiem
•oświaty i kultury.
nia Ochotniczej Rezerwy Milicji przyjęcia do szkół morskich. Z
Te
wielorakie
zadania
wy
magają ■ zaa tono w a n i a wielorakie h gliwickiej świetlicy pocztowców Obywatelskiej, można śmiało po wiosną na własnej przystani bę
wiedzieć, ,że młodzież, chłopcy i
środków. Dlatego więc obok potęż
dziewczęta spełnili piękne zadanie. dą prowadzone równocześnie za
nej stałej sieci księga' ń — organizu
Obronili setki istnień ludzkich i na jęcia praktyczne. Program wykła
je się pozaksięgarskie fermy sprze-.
dąży, które, uzupełniając wszecndal stoją na straży pokoju. Mło dów obejmuje wiadomości wstę
Stronnie sprzedaż księgarską, dotrą
dzież nowego pokolenia wspólnie pne o morzu, teorie budowy okrą
Talent, zapał i pilność składają się na sukcesy
z książką wszędzie.
ze starszymi stanęła do zabezpie tów, zapoznanie się z przyrząda
Pozaksięgarskie formy sprzedaży
uzyskanych osiągnięć świe
będą podążać krok w krek z maso
swajały sobie uczennice podczas czenia
mi morskimi oraz zagadnienia
cąc przykładem miłości ojczyzny.
wymi akcjami państwowymi, a w
długich prób, odbywanych trzy raPolski współczesnej.
Jednym
z
najbardziej
aktywnych
zespołów
świetlicowych
w
Gli

Z. Bor.
szczególności: w akcji uświadomie
zy
w
tygodniu.
wicach jest młodzieżowy balet świetlicy pocztowej przy RUTT. Pro
nia socjalistycznego i w akcji socja
tańców
wadzony
od
założenia
—
tj.
od
15
lutego
ub.
roku
—
wzorowo,
przez
Wysoki
poziom
wiązanki
lizacji gospodarki wiejskiej — dos tar
wykwalifikowane siły, stał się wkrótce najbardziej popularnym ze
rosyjskich, jaki zademonstrował ze
Słuchacze Uniw. Studium Pr zygoto w*
czając właściwą książkę .zarówno ospołem nie tylko w Gliwicach, lecz również w innych miastach. Kil
spół na eliminacjach w Katowicach,
eiedllom robotniczym, jak i najbar
kadziesiąt
występów
baletu
pocztowego
na
cele
Towarzystwa
Przy

dziej odległym wioskom.
zakwalifikował go do. finału, który
potępili działalność
jaciół Żołnierza, w Klubie Oficerskim W. O. P., w częściach arty
By sprostać tym zadaniom, uspo
odbył się w Warszawie w dniu 21
stycznych wszystkich niemal uroczystości i akademii przyczyniło się
łecznione księgarstwo w nowej fer
do ustalenia opinii tego najbardziej uspołecznionego zespołu.
stycznia br. Tu dzielne pracowniczmie organizacyjnej stanęło do pracy.
byłych u/łaełz. „Caritasu“
Z dniem 1 stycznia 1950 r. powołane „POCZĄTKI BYŁY TRUDNE“ się bowiem zaledwie 5 chętnych ki gliwickiej centrali telefonicznej
powtórzyły
swój sukces, przywożąc
zostało do życia Państwowe Przedsię
Kierowniczkę świetlicy, ob. Mie dziewczynek z centrali, które już w
Katowice.
(K. G.) Przed kilku Ludowej, dążący do uregulowa
do
Gliwic
znów
pierwszą
lokatę
biorstwio Wyodrębnione „Dom Książ czysławę Spornównę spotykamy lutym uh. roku przystąpiły do ćwi
ki“, które posiada swe odpowiedniki podczas próby tańca. W takt „Tań czeń baletowych pod kierunkiem wśród wszystkich polskich zespołów dniami odbyło się nadzwyczajne nia stosunków między Państwem
na terenie każdego województwa.
pocztowych.
zebranie młodzieżowe przy Uni a Kościołem!"
W skład „Domu Książki“ w woj. ca z szablami" Chaczaturiana ze prof. M. Sliwskiego. Dc- dziś dnia
wersyteckim Studium Przygoto
Na koniec zebrania przewodni
RACJONALNA NAUKA
śląskim weszły między innymi księ spół, złożony z 12 osób płynnie wy stanowią one zasadniczy trzon, li
garnie: „Czytelnik“, ,,Książka i Wie konuje trudne figury jedną po dru czącego obecnie 12 osób baletu pocz
Prowadzący balet od początków wawczym w Katowicach z udzia czący
Zarządu
Uczelnianego
dza“, „Ognisko“, „Współpraca“ oraz giej. Od czasu do czasu, prowadzący towego.
prof. Mieczysław Ś liwski dzieli się łem grona profesorskiego.
ZAMP-u Bąk dał wyraz woli ze
Państwowe Zakłady Wydawnictw próbę p-rpf. M. Sliwski, przerywa
Celem zebrania było wypo branej młodzieży, mówiąc o cał
Szkolnych, Państwowy Instytut Wy taniec, demonstrując osobiście frag
wiedzenie się słuchaczy USP na kowitej solidarności słuchaczy
dawniczy i wiele spółdzielni księgar menty
interpretacji
tanecznej.
Pró

skich.
temat „Caritasu“. Po wygłoszeniu USP ze stanowiskiem rządu, od
Z bogatego wachlarza form takiej ba trwa... Zwykłe kostiumy gimna
referatu zasadniczego wywiązała dającego „Caritas“ pod nadzór
sprzedaży poda jemy ważniejsze: pre styczne w niczym nie przypomina
się żywa dyskusja, w trakcie któ państwowy.
numerata, sprzedaż ratalna, subskryb ją wspaniałych i bajecznie koloro
cja, sprzedaż poprzez placówki han wych kostiumów, w których zwykle
rej liczni dyskutanci w ostrych
dlu uspołecznionego jak PDT, MHD, występuje balet.
słowach napiętnowali aspołeczną
Społem, Gminne Spółdzielnie. No
i przestępczą działalność byłych Murarska kadra
wością będzie sprzedaż książek w au
W przerwie dopiero- udaje się nam
tobusach, agencjach pocztowych oraz dowiedzieć czegoś bliższego o ze
władz „Caritasu“.
przy pomocy własnych bibliobusów spole.
W dyskusji wzięli udział rów młodzieżeewa
1 książkoinoszy.
Najtrudniejszy
był
jak
zwykle
—
Sosnowiec. W dniu 1. II. br. w
nież profesorowie. Prof. Malak
Biblioteki na żądanie będą mogły
•otrzymywać książki w twardej opra- początek — mówi świetliczanka p.
podkreślił
fakt,
że
niektórzy
Sosnowcu
została otwarta szko
Spornówna, absolwentka Liceum
przedstawiciele kleru chcieliby ła Przysposobienia Zawodowego
Pedagogicznego-, obecnie pracująca
unicestwić zdobycze władzy lu dla murarzy. Nauka trwa 1 mie
M naszych korespondentów w centrali telefonicznej. Znalazło
dowej — a zatem i robotniczo- siąc. Obecnie szkoła ta liczy 90
chłopskie Uniwersyteckie Studia uczniów. Przepracują oni 90 go
Przygotowawcze. Na słowa ze sze dzin na budowie, oraz będą mieli
□ Junacy 52 brygady SP pokazali, Z życia „papierników
że potrafią nie tylko dzielnie praco
regów słuchaczy ozwały się gło 110 godzin teoretycznej nauki.
Jelenia
Góra,
(urc)
W
pięknym
bu

wać, ale i organizować życie świetli dynku mieszkają uczniowie Gimn. i
sy: „Nigdy na to nie pozwolimy! Uczniami są 16—18 letni chłopcy,
cowe w brygadzie. Świetlica junacka Lic. Papierniczego w Jeleniej Górze.
Precz z wrogą działalnością czę którzy zasilą kadry murarskie
wypełnia się życiem rozrywkowym. Są to przeważnie synowie robotników
Pracują również zespoły samokształ i chłopów małorolnych. Polska Ludo
ści kleru! Niech żyje Rząd Polski SPB. (as)
Młodociany zespół baletu świetlicy pocztowców w Gliwicach, proceniowe.
wa
umożliwiła
im
dostęp
do
nauki.
Maria Ciomer.
Stworzyła dla nich warunki rozwoju. wadzonego przez prof M. Sliwskiego.
Foto Archiwum
□ W Bytom iii rozpoczął się 6-mie- Spośród 170 uczniów zakładu 120 ko
sięcany kurs ideologiczny dla akty rzysta z bezpłatnego internatu. Mło
Jaik z dalszej rozmowy wynika, również „tajemnicą“ powodzenia ba
wistów młodzieżowych ZMP, ZHP i dzież rozumie swoje zadanie. W roku
SP. Uczestnicy kursu redagują wła ub. 30 uczniów otrzymało dyplomy młodość, zapał do pracy, entuzjazm letu. Lekcje prowadzone są pod zna
sną gazetkę ścienną. Na wykłady techników. Najlepsi z nich poszli na i pilność zdołały pokonać pierwsze Itiem racjonalnie pojętej kultury
uczęszcza ponad 30 aktywistów mło wyższe studia do Łodzi, inni zaś do trudności. Znalazły się także pie fizycznej z położeniem nacisku na
pracy w fabryce. Rok bież, przynie
dzieżowych.
Andrzej Cegielski
niądze na kostiumy, które własnym estetykę ruchów. Ćwiczenia wyma
□ Hufiec szikicilny ZHP przy Pań sie jeszcze lepsze wyniki.
„przemysłem“ wykonała koleżanka gają mrówczej pracy całego zespo
stwowym Liceum Leśnym w Brynku
łu. Osobny dział szkolenia obejmu
utrzymuje stałe kontakty ze wsią,
ij
je rytmikę (częściowo) oraz umuzy
wyjeżdżając z filmami' krótko metra
kalnienie. Dzięki jednak dużym, sa
żowymi do okolicznych wiosek.
Edward Makselon.
morodnym talentom, szybko postę
17 letni Janusz
□ W Liceum Przemysłu Cemento
pująca nauka doprowadziła do cał
. &
Wyląg
należy
wego w Sosnowcu, aktyw ZMP-owski
kowitego opanowania tańców lu
wspólnie z samorządem zorganizował
dowych,
charakterystycznych
i
in

do
utalentowa

kurs ideologiczny. dla młodzieży de
nych.
* *
*
zorganizowanej .
nych uczniów
Na koniec jeszcze prośba pod aZdzisław LukO'wicz
dresem Zw. Żaw. Prac. Pocztowych:
□ Przy Gimn. Chem. w Złotym
dó tańców zwłaszcza rosyjskich nie
Stoku powstał kurs polityczny prele Liceum Muzycz
gentów ZMP, który ma za zadanie nego w Kato
odzownie potrzebne są buty, któ
podnieść poziom ideologiczny mło
rych zespół dotychczas nie posiada,
dzieży wyjeżdżającej w teren i orga wicach.
a pożycza jedynie cd katowickiego
nizującej zebrania kół miejskich ZMP.
zespołu świetlicowego, należy więc
Na kurs uczęszcza 25 prelegentów.
Wydawnictwo „Książka i Wiedza“ przygotowuje obecnie pięknie
Kurs prowadzi kol. Jachimowski Da Fot.
pomyśleć o funduszach na ich za
Wi. Dziurzycki
riusz, były prelegent, uczeń kl. III.
ilustrowane przez Gronowskiego wydanie „Pan Tadeusza“ Mic
kup dla tak dobrego baletu!
Tadeusz Kownacki.
kiewicza. Na zdjęciu — dziesięć i o kol orowa ilustracja do księgi II
Fr. Niedzielski
□ Na terenie szkoły TPD w Chorzowie przystąpiono ostatnio do bu
Puzćowa (naturalnie po godzinach
dowy własnego lodowiska. Powstanie
pracy). Taki właśnie, pelen trudno
Bolączki dziesiąte) klasy
ono na placu szkolnym, gdzie już oników nauczania odgrywa także po
Jak
zaradzić
ści ¡.przeszkód był początek dzia
becnie młodzież zakładu wykonuje ro
moc wzajemna, zorgnizowana to
boty związane z przygotowaniem te Chorzów, (szra) Język łaciński jest łalności baletu pocztowego.
formie pomocy indywidualnej i ze
przedmiotem obowiązującym
we
renu pod wylanie wody.
społowej. Najbardziej idealną for
Krzysztof Sztajnert.
wszystkich szkołach ogólnokształcą DOŚWIADCZENIA Z PRACY
mę pomocy koleżeńskiej osiąga się
□ Młodzież Gimnazjum Górniczego cych stopni licealnych. Niestety klasy
SPOŁECZNEJ
ocenom
niedostatecznym?
w Sosnowcu zorganizowała ostatnio 10 szkoły TPD mają z tym właśnie
przez zakładanie kółek samokształ
Eleonora
Przybylska
—
popular

przedmiotem
najwięcej
kłopotów.
„Kółko Górnicze“, którego zadaniem
ceniowych, gdzie za pomocą refera
jest prowadzenie pogadanek o górnic Przyczyną tego jest brak podręczni nie zwana „jedenastką“ (taki bo
tów, wykładów i dyskusji można
twie, celem pogłębienia wiadomości z ków. Utrudnia to w wielkiej mierze wiem nosiła służbowy numer) o pr'a
Mrtff¡kuł dyskusyjny}
uzupełnić braki z zakresu przedmio
zakresu górnictwa. W ramach kółka pracę profesorom jak również i ucz cy baletu wyraża się z całym entu
pracuje klub młodych matematyków. niom. Sprawą tą powinny się zain zjazmem. „Pierwsze kroki — stwier
W Państwowych
Zakładach
osiągnięcia pozytywnych wyni tów wykładanych oraz z dziedziny
Opiekują się nim prof. prof. Gałę- teresować PZWS i wydać chociażby dza — zaczął stawiać nasz balet w Kształcenia Handlowego w Katowi wą
ków w nauce. Praca ucznia musi wiedzy ogólnej.
prowizoryczne skrypty.
ziowski i Jurkiewicz.
Nie możemy tutaj pominąć kry
występach na wsi w ramach akcji each w obecności Grona Nauczy być intensywna, ujęta w pewne ra
łączności miasta ze wsią. W miarę cielskiego, przedstawicieli Komite my, które określają maksymalne tyki i samokrytyki. Zadaniem kry
Na podstawie rupników pierwszego półrocza postępów, balet, nie zaniedbując tu Rodzicielskiego i Delegacji Mło granice wydajności. Aby praca by tyki i samokrytyki jest nietylko zo
występów poprzednich, rozpoczął dzieżowej odbyła sie narada wy ła intensywną i wydajną, musi mło brazowanie i wyliczenie błędów
jednostek, czy też zespołów, lecz
Dobrze pojęte współzawodnictwo produkować się w gościnnych świe twórcza dla podniesienia wyników dzież walczyć z podpowiadaniem i wskrazanie
sposobów nie powtarza
tlicach przy zakładach pracy, w nauczania. Przewodniczący konfe odpisywaniem zadań szkolnych, któ
Szpitalu Miejskim (dla chorych) w rencji ob. dyr. Kossek zapoznał ze re w konsekwencji prowadzą do za nia ich w przyszłości. I w tym wy
świetlicy jednostki wojskowej, aż branych z wynikami ocen w dru niedbywania przez jednostki swych padku młodzież szkolna winna pod
podnosi przeciętny poziom nauczania
prowadzący balet, prof. M. Śliwski gim okresie roku szkolnego 1949/50 obowiązków szkolnych, które z re dać się krytyce i samokrytyce po
W wyniku współzawodnictwa mię uznał, że może wystąpić na szerszej i wskazał że procent ocen niedosta guły doprowadzają do obniżenia po znać swoje błędy i przekonać się, że
KATOWICE. (MM) W auli Szkoły
Nr 27 Stopnia Podstawowego i Li dzyklasowego na pierwsze miejsce arenie. Zespół wyjechał do Wisły i tecznych w stosunku do poprzednie ziomu i nie dają znajomości danego krytyka prowadzi do poprawy. Trze
cealnego TPD w Katowicach odby wysunęła się klasa pierwsza i jede zdobył w eliminacjach wszystkich go okresu oraz lat ubiegłych jest przedmiotu. Potrafią to ocenić tyl ba wreszcie zwrócić uwagę na współ
ła się niecodzienna uroczystość. nasta przyrodnicza, której wycho pocztowych zespołów z kraju... wprawdzie niewielki, ale i ten ma ko uczniowie stojący w przededniu zawodnictwo indywidualne oraz
ły procent musi być ostatecznie zli egzaminów maturalnych. Zdają so zbiorowe w nauce oraz na zobowią
wawcą jest prof. Płaczek. Klasy te pierwsze miejsce.
Wobec zgromadzonych uczniów dy nagrodzone zostały dyplomami. Po
SZEREG SUKCESÓW
kwidowany.
bie sprawę z tego, że każdy brak zania, gdyż te czynniki są także po
rektor szkoły ob. Władyniaik podsu nadto przodownicy z każdej klasy
Możliwość zlikwidowania ocen muszą uzupełnić i to w dodatku w ważnymi atutami w pracy nad pod
Udany debiut w Wiśle rozpoczął
wyników nauczania.
mował wyniki współzawodnictwa za nagrodzeni zostali cennymi książka „dobrą passę“ baletu. Wyjeżdżał on niedostatecznych jest dla uczącej bardzo krótkim i ograniczonym cza niesieniem
pierwsze półrocze. W okresie tym mi.
następnie do Olsztyna, Polanicy, się młodzieży ważnym zagadnie sie. Potrafią ocenić potrzebę racjo Przez umiejętnie zorganizowane oraz
zaprowadzone
współzawodni
współzawodnictwo, które wprowaDzięki współzawodnictwu podnio Warszawy, Katowic, Zabrza, Dzie- niem i nasuwa się w tej chwili py nalnego podziału pracy, lecz — nie
dzono/w tej szkole prawie od pierw sły się znacznie wyniki w nauce i rżna itd. święcąc wszędzie triumfy tanie w jaki sposób do tej sprawy stety — za późno. O ile mniej było ctwo w pracy szkolnej i przez po
by nauki przed samą maturą i egza wzięcie zbiorowych zobowiązań w
szych7 dni jej istnienia, dało dosko zachowaniu. Młcdzeż tej szkoły po i wybijając się na czoło zespołów podejść.
Otóż, najskuteczniejszą „receptą“ minami całorocznymi, gdyby w pra celu, podwyższenia ocen, zniesienia
nałe i wyniki. Współzawodniczyli stanowiła w drugiem półroczu pod pocztowych. Dyplomy uznania (m.
między sobą nie tylko poszczególni nieść wyniki tak w nauce, jak i za in. z Min. Pc-czt) i listy pochwalne w tym wypadku jest praca, jej u- cy od smego początku zastosowano spóźnień i absencji, dojdziemy do
uczniowie, ale cale klasy, począw chowaniu, by poprawić wszystkie świadczą o tym najlepiej. Skrom miejętny podział i samokrytyka. racjonalny podział pracy, organiza sumienności i intensywności pracy
w szkole.
szy od pierwszej podstawowej, a niedostateczne stopnie co najmniej nie, bez rozgłosu zespół pracował Na pierwszy plan wysuwa się pra cję oraz planowanie.
na dostateczne.
dalej. Coraz trudniejsze tańce przy ca, gdyż ona jest zasadniczą podsta Ważną pozycją w podniesieniu wy
skończywszy na licealnych.
Alfred Ociepka PZKH

