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BUDAPESZT. Przed buda
peszteńskim trybunałem kar
nym toczy się proces przeciw
b. dyrektorowi generalnemu
wytwórni sprzętu elektrycz
nego International Standard
Electric Corporation, Węgro
wi Imre Geigerowi i jego
wspólnikom, oskarżonym o
szpiegostwo i działalność sa
botażową na szkodę państwa
węgierskiego.
W toku procesu zeznawał m. in. osk.
Vogeler, obywatel amerykański, kie
rownik oddziału budapeszteńskiego
International Standard Electric Corp.,
który był wysłany na Węgry przez
wywiad amerykański. Vogeler przy
znał, że opracowane przez siebie mel
dunki szpiegowskie przesyłał za po
średnictwem poselstwa USA do ame
rykańskiej centrali szpiegowskiej w
Wiedniu, w szczególności przesyłał je
przez attache gospodarczego USA w
Budapeszcie Smitha, attache wojsko-

Budapeszcie

sabolażyści

amerykańskim

Dyplomaci

USA

współpracują

z centralami wywiadu

Z kolei zeznawał proboszcz rzymsko
katolicki dr Istvan Just. Przyznaje
on, że w roku 1946 został zwerbowa
ny do wywiadu angielskiego przez
obywatela angielskiego Redwarda, któ
ry następnie mianowany został na sta
nowisko attache poselstwa brytyj
skiego w Budapeszcie. Oskarżony do
starczał Redwardowi danych politycz
nych, gospodarczych i wojskowych
(w młodości oskarżony był oficerem
zawodowym). Oskarżony sam zwerbo
wał wielu szpiegów.
Oskarżony przyznaje również, że w
końcu października 1947 roku ukrywał
u siebie szpiegów, przerzuconych z
Rumunii, za co otrzymał 3 tys. fo
rintów.
PODSŁUCH TELEFONICZNY
W dalszym ciągu sąd przesłuchał
oskarżoną Doery. Przyznaje się ona
do winy, wyjaśniając, że dostarczała
meldunków politycznych, wojskowych
i gospodarczych. Pracując w centrali
telefonicznej — podsłuchiwała rozmo
wy, o których następnie składała mel
dunki. Od wywiadu amerykańskiego
otrzymała raz 100 dolarów, innym ra
zem 1.200 forintów. Meldunki swe skła
data Vogelerowi.
Proces trwa.

Nota bułgarska do Jugosławii

czeństwo zdemaskowania, oraz osób
Niedopuszczalna samowola
wrogo usposobionych do węgierskiej
demokracji ludowej. Vogeler przyzna
je, że sprawę ucieczki Geigera, któ
rego ujęto na granicy i oskarżonej
Doery, omawiał z wiedeńską centralą
jugosłowiańskich władz pogranicza
szpiegowską. Poselstwa USA w kra?
jach demokracji ludowej miały dy
rektywę ułatwiania ucieczki zdrajcom
Sofia. Ministerstwo Spraw Za miotem ordynarnej przemocy ze
narodu węgierskiego. Oskarżonemu
granicznych Bułgarii wystosowa strony jugosłowiańskich włada
wiadomo, że po opuszczeniu Węgier
otrzymali paszporty amerykańskie b.
ło do rządu jugosłowiańskiego no ■ granicznych w przystani „Bezpremier Ferenc Nagy i faszysta wę
tę, w której stwierdza:
d-an“.
gierski Pfeifer.
Przedstawiciele władz jugosło
13 października 1949 roku buł
Vogeler oświadczył, że z reguły w
garski statek „Ruse“, który pły wiańskich wkroczyli na pokład
każdym poselstwie Stanów Zjednoczo
nął na obszarze jugosłowiańskich statku i wbrew prawu, w sposób
nych w krajach demokracji ludowej
jeden z dyplomatów, pozostający na
wód terytorialnych stał się przed rażąco kolidujący z konwencją o
żegludze na Dunaju zmusili człon
stanowisku II sekretarza lub innym —
Lud włeski żąda rozwiązania
pracował dla centrum szpiegowskieków załogi do skupienia się w je
Barbarzyńskie traktowanie
go (OBI).
dnym miejscu pod strażą jugosło
W dalszym ciągu sąd . przesłuchał
wiańską.
faszystowskich bojówek de Gasperiego oskarżonego Kelemena Domokosa, któ
W międzyczasie inni -przedsta
ry przyznał się całkowicie do winy.
więźniów politycznych w Chile
wiciele jugosłowiańskich władz
W ,,Standard“ oskarżony pracował od
granicznych dokonali bezprawnej
1928 roku, ostatnio jako szef buchal
Rzym. W toczącej się w senacie
Znany ze swych konserwatywnych terii. Oskarżony, który z przekonań
Hawana. — Senator i przewodni parlamencie przemówienie, w któ- rewizji wszystkich pomieszczeń
dyskusji nad Votum Zaufania dla rzą poglądów senator Conti jest jednym jest faszystą — szukał kontaktu z Ame czący Komunistycznej Partii Chile,
potępił terrorystyczną dykta na statku i rozrzucali w poszcze
du zabrał głos senator komunistycz z najdawniejszych członków partii re rykanami już w 1945 roku, do wywia Elias Laferte, wygłosił ostatnio w rym
turę Videili i ujawnił w całej pełni gólnych miejscach wrogą, antyny Terracini, który podkreślił, #e publikańskiej, do której wstąpił 52 du zaś zwerbowany został w 1947 r.
straszliwe cierpienia demokratów bułgarską literaturę propagando
wiele instytucji w kraju zostało o- lata temu.
Oskarżony Domokos wstąpił na zle
w chilijskich obozach koncentra wą w języku bułgarskim.
dzłedzlczonycli po faszyzmie i że wie
cenie Geigera do Węgierskiej Partii
0x1/;
cyjnych. ,
Przedstawiciele
jugosłowiań
le przepisów konstytucji włoskiej nie
Pracujących.
Trudnił
się
dostarcza

Wzywając do położenia kresu bar
zostało dotąd wprowadzonych w ży Katastrofa kolejowa
niem wywiadowi amerykańskiemu da wiadomości sportowe barzyńskiemu traktowaniu więź skich władz pogranicza posunęli
cie. Pozwala to de Gasperiemu wy
nych o węgierskiej produkcji przemy
niów politycznych przez rząd Vi de- się do tego, że zagrozili członkom
korzystywać ustawy reakcyjne w ce
słowej, o działalności poczty, struk
la, Laferte stwierdził, że demokraci załogi, że jeżeli ktokolwiek poja
na Long Island
lu dławienia demokracji.
turze urzędów przemysłowych itp.
chilijscy poddawani są torturom wi się na pokładzie, zostanie are
na str. 3
Terracini stwierdził, że rząd de Gaelektrycznym, które zadają im spe sztowany jako osoba nielegalnie
FAŁSZYWE RAPORTY
speri usiłuje przywrócić do życia ruch
SO zaStśiijdi
cjalnie wyszkoleni technicy.
przejeżdżająca przez Jugosławię,
Przygody Froncka
faszystowski i wzmocnić go bojów
Oskarżony przyznaje. że otrzymane
Deputowany prorządowy, dr Er choćby miał wszystkie dokumen
kami terrorystycznymi. Premier i je Papad 100 ciężko rannych na poczet zamówień kredyty od Zw.
nesto Torres, który badał ostatnio ty w porządku.
go rząd zapomnieli jednak — powie
Radzieckiego zostały użyte na inne
i Agapita Krupki
grupę więźniów politycznych, na
dział Terracini — że żyjemy obecnie
cele. Oskarżony przyznaje, że prowa
Ministerstwo Spraw Zagranicz
pytanie postawione przez senatora nych Bułgarskiej Republiki Lu
w innych czasach, niż przed wybu
NOWY JORK. Na Long Is dził fałszywe księgi i sporządzał fał
Laferte zmuszony był przyznać,' iż
chem drugiej wojny światowej.
szywe
raporty,
podając,
że
produkcja
na
sir.
2
więźniowie po 15 dniach od chwili dowej protestuje jak najenergicz
Ruch ludowy i jego organizacje są land zderzyły się dwa pocią jest znacznie większa, aniżeli w rze
ich zwolnienia, mieli na ciele strasz niej przeciwko niedopuszczalnej
potężną siłą i byłoby szaleństwem gi. Spod rozbitych wagonów czywistości. Wreszcie oskarżony ze
liwe rany. Przywódca młodzieżo samowoli jugosłowiańskich władz
przeciwstawianie się im. De Gasperi wydobyto dotychczas zwłoki znał, że również kredyty otrzymywa
Ml&tóa organizacja
wy — Oscar Placido, torturowany pogranicza, albowiem wszystkie
zdaje się tego nie rozumieć. Tym się
ne na poczet zamówień ministerstwa
był przez pięć dni, lecz mimo wyżej opisane czyny, jak pozba
tłumaczą ostatnie zamachy terrory 22 ofiar. Ogólna liczba zabi poczty były zużywane w innych ce
styczne w Avezzano, Polesine i Rzy tych sięga przypuszczalnie 50. lach, aniżeli te, na które były prze na wzór NSDAP straszliwych zadawanych mu mąk, wienie członków załogi wolności
zachowywał całkowite milczenie.
mie.
znaczone. Geiger płacił oskarżonemu
ruchów, grożenie członkom zało
— Masy ludowe — zakończył Terra Ponadto około 100 pasażerów za jego usługi 500 forintów miesięcz
Lista patriotów chilijskich, któ
cini — domagają się rozwiązania or odniosło ciężkie rany.
nie.
rzy umarli w obozach koncentra gi, rewizja okrętu pod nieobec
działa w Niemczech zach. cyjnych — oświadczył Laferte — ność kapitana i innvch osób, pia
ganizacji neofaszystowskich. Jeśli
rząd nie spełni tych postulatów —
jest bardzo długa, pomiędzy inny stujących kierownicze stanowiska
nikt nie potrafi przeszkodzić, by lud Pe zawarciu układu radź ecke-chińskiega
mi znajdują się na niej nazwiska na statku, wreszcie podrzucanie
BERLIN.
Z
Monachium
dono

włoski wystąpił w obronie praworząd
kobiet. Przewodniczący KP wrogiej literatury propagando
szą, że w Niemczech zachodnich wielu
ności republikańskiej i udzielił nale
Chile przytoczył szereg nazwisk za wej stanowią rażące pogwałcenie
Wielki
wiec
w
Pekinie
czynna
jest
nowa
organizacja
fa

żytej odprawy bojówkom neofaszy
męczonych patriotów chilijskich,
szystowska pod nazwą,. „Der pomiędzy innymi wymienił on na międzynarodowych zasad żeglugi,
stowskim.
Bund“, zorganizowana na wzór zwisko znanej prawniczki i • profe a zwłaszcza pogwałcenie ducha i
Rzym. Senator Giovanni Conti oGraciela Alvarez, którą bito litery art. 27 konwencji o żeglu
Pekin. — W Pekinie odbył się chuje bohaterską klasę robotniczą NSDAP, Utrzymuje ona ścisły sora,
dze na Dunaju.
głosił wczoraj, iż występuje z szere wielki
kontakt z oficjalnymi partiami do utraty przytomności.
wiec,
poświęcony
zawarciu
1
Związku
Radzieckiego'.
“
gów partii republikańskiej. Od dłuż układu radziecko-chińskie,go o przy-1 Depesza
skrajnej prawicy" oraz jest finan
do
Generalissimusa
szego czasu manifestował on już swo jaźni, sojuszu i wzajemnej pomocy. I Stalina kończy się wyrażeniem suwana przez grupę zachodnioją opozycję wobec poparcia, udziela
Wojska demokratyczne
wiecu tym, zorganizowanym ' uczuć .głębokiej wdzięczności oraz niemieckich przemysłowców i po
nego przez partię rządowi de Gaspe- Na
przez oddział Towarzystwa Przy zapewnieniem, że mieszkańcy Pe Utyków. Pewną pomoc „Der
riego.
jaźni Chińsko-Radzieckiej w Peki kinu wraz z całym narodem chiń
Vietnam»
nie — obecnych było ponad 100 skim będą nadal rozwijać, pogłębiać Bund“ otrzymuje od przebywają
tyś. osób. Uczestnicy wiecu uchwa i rozszerzać wieczną przyjaźń cego w Argentynie Ottona Strassera.
Konszachty lili z ogromnym entuzjazmem tek chińsko-radziecką.ataksjgą na szerokim froocie
sty depesz do przewodniczącego
Centralnego Rządu Ludowego Chiń
GENEWA. Wiadomości nadchodzące
Republik: Ludowe) Mao-TseIndochin, do Paryża_ _podkreślają
z ___
..........
generałów-zMn'arzy skiej
Tunga i przewodniczącego Rady
znaczne ożywienie działalności woj Protektorzy lizy Koch
skowej ze strony vietnaniskich sil de
Ministrów ZSRR Generalissimusa
robią z niej wariatkę
mokratycznych.
Stalina.
z Adenauerem
Dwa nowe konwoje francuskie zo
W depeszy wystosowanej do Ge
Berlin. „Bestia Buchenwaldu“,
stały zaatakowane przez żołnierzy IIza Koch, która kazała obdzierać
neralissimusa
Stalina
zebrani
vietnamskich.
Jeden
atak
miał
miej

stwierdzają:
sce w odległości 50 km od Saigonu ze skóry tatuowanych więźniów
BERLIN (PAP). Demokratycz
„Stolica Chińskiej Republiki Lu
na drodze łączącej Trang-Bang i Tay i robiła potem abażury, ma zostać
ne dzienniki berlińskie doniosły dowej wyraża swą ogromną radość.
Minh, drugi — w odległości 100 km obecnie uznana za „chorą umy
od stolicy Kochinchiny. Wiele samo
z Bonn, że zbrodniarze wojenni Przenikają nas uczucia radości i
chodów zostało całkowicie zniszczo słowo“.
generałowie Halder, Guderian i entuzjazmu. Układ chińsko-radziecnych. Francuzi ponieśli straty w za
Generał Clay ułaskawił wpraw
jest dokumentem o wadze histo
Manteuffel, którym Adenauer po ki
bitych i rannych.
rycznej i stanowi głęboki przejaw
dzie Ilzę Koch, zbrodnie jej jed
lećił remilitaryzację Niemiec za ducha internacjonalizmu, który ceW prowincji Tonkin toczą się zacie nak tak wstrząsnęły opinią publi
kłe walki w okręgu Thai-Binh. De
chodnich,
rozwijają ożywioną
mokratyczne oddziały vietnamskie ata czną, że niemieckie władze sądo
działalność.
kują przeciwnika z umocnionych po we same poleciły wytoczyć jej
Przed kilku dniami zażądali oni Bezrehcie w Niemczech zach.
zycji górskich. Wojska demokratycz proces.
ne przeprowadziły liczne ataki na gar
od Adenauera oficjalnego uzna
Amerykańscy przyjaciele „be
nizony korpusu ekspedycyjnego, znaj
Berlin. — W Bonn podano ofi
nia ich przedstawiciela wyznaczo
dujące się na granicy Chin. Na stii Buchenwaldu“ namówili je
do wiadomości, że liczba
nego dla utrzymywania łączności cjalnie
przedmieściu Saigonu partyzanci viet- dnak sędziego śledczego Jagomabezrobotnych w Niemczech zachod
namscy zaatakowali posterunek fran
z „rządem“ w Bonn. Przedstawi nich wydatnie wzrosła i wyraża się
sta, aby uznał, iż oskarżona jest
cuski.
ciel ten ma kierować werbunkiem obecnie cyfrą 2 milionów.
„umysłowo chorą“.
najemników do nowej armii za
W kołach działaczy związków za
Jednak nawet obrońca byłej
JOHANNESBURG. W czasie burz
chodnio-niemieckiej przy popar wodowych w Niemczech zachodnich
strażniczki obozu koncentracyj
ciu zachodnich władz okupacyj stwierdza się, że cyfra 2 milionów
liwych zajść, jakie miały miejsce w nego
oświadczył, iż „nie istnieją
bezrobotnych jest oczywiście zbyt
nych. Adenauer zatwierdził w niska
zabarykadowanej dzielnicy Johan- żadne przesłanki, które wskazy
w porównaniu z rzeczywi
charakterze takiego przedstawi stym stanem bezrobocia. Uwzglę
nesburga, Newelare, policja Mala- wałyby na to, że liza Koch po
ciela majora sztabu generalnego dnia ona jedynie całkowicie bez
na,
uzbrojona w pistolety automa pełniła swe zbrodnie, będąc w
byłej armii hitlerowskiej Helmu- robotnych i korzystających z zasiłstanie niepoczytalności“.
tyczne, raniła ciężko 7 osób,
tha Teewaga.
wego Foyle i przez pułkownika Krafta. Dywersyjna działalność oskarżo
nego — jak sam stwierdza — miała na
celu zahamowanie i spowodowanie
spadku produkcji.
Na zapytanie przewodniczącego Vo
geler wyjaśnia, że na mocy „zaleceń“
b. posła USA w Budapeszcie Chapina
szpieg Geiger otrzymał dyrektywę
wstąpienia do Węgierskiej Partii Pra
cujących, celem lepszego zamaskowa
nia swej właściwej działalności.
PRZEMYCANIE AGENTÓW
W dalszym ciągu oskarżony zeznaje o przemycaniu za granicę agentów
wywiadu, którym groziło niebezpie-
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^ESTRADA
do planowego systemu

Zapomniany

Otmuchów

PAŃSTWOWA OPERA SLĄSKA
W poniedziałek, dnia 20 lutego 1950 r.
W 1947 r. Wincenty Pstrowski zaini
o
godz.
19 w Katowicach opera G.
cjował ruch współzawodnictwa; obec*
Bizeta „CARMEN".
me Wiktor Markiewka dał początek
TEATR LALEK „CZAR“
szlachetniejszej formie tego ruchu, oW poniedziałek 20 bm. o godz. 19 —
partej o planową pracę całego zespo
„JEŹDZIEC MIEDMANY“.
łu pracowników.
zasługuje
na
baczną
uwagę
TEATR WIELKI WE WROCŁAWIU
Ruch współzawodnictwa przed trze
poniedziałek, 20 bm., godz. 19 —
ma laty rozpoczęły sporadyczne wy
„PUSZKIN".
czyny pojedynczych robotników, zmje
rzających do najwyższego przekro
OPERA PAŃSTW.* WE WROCŁAWIU
czenia normy w ciągu pewnego okre Otmuchów leży nąd Nysą, na Ślą
szereg innych obiektów architekto Poniedziałek 20 bm., godz. 14.30 —
Przepiękne jezioro
su, najczęściej na przestrzeni miesią sku Opolskim, w pięknym obramowa
„SPRZEDANA NARZECZONA“.
nicznych
godnych
zwiedzenia.
ca. Niewątpliwie, rozpowszechnienie niu gór, w pobliżu granicy czecho
tej formy współzawodnictwa wśród słowackiej.
ZALETY
KLIMATU
Niewielkie to miasteczko
mas robotniczych dawało poważne re
Klimat Otmuchowa i okolicy jest
.fLi.HAMg
zultaty w nadwyżkach produkcyjnych było w okresie przedwojennym licz czeka na wczasowiczów i sportowców bardzo łagodny 1 wskazany specjalnie
poszczególnych gałęzi przemysłu. Nie nie odwiedzane przez turystów. Ścią
dla
osób
wycieńczonych.
Jesień
jest
była to jednak systematyczna i obli gało ich tu przede wszystkim duże
ciepła, a zima trwa krótko i jest bar
czona na dłuższy czas metoda zwięk sztuczne jezioro, rozlane na terenie
Od dnia 19 lutego 1950 r.
dzo zazwyczaj łagodna. Kiedy jesz
szenia wydajności, zaś fakt uzyska kilku wsi. Obszar jego wynosi 2.200 ha,
a
borowiny
na
kuracjuszy
Katowice: Casino — Czarci Żleb.
nia przez danego robotnika wysokich
cze
w
innych
dzielnicach
Polski
śnie

— Burza na Azją. Zorza —
sukcesów ani nie zobowiązywał, ani pojemność 143.000.000 m3. Jezioro to
gi grube pokrywają ziemię, w otmu- Rialto
Zastanów. Światowid —
nie gwarantował osiągnięcia przez służy dla regulacji stanu wód na
zakątku jest już wiosna w Konstanty
Aleksander
Matrosow. Union — Cza
niego podobnego rezultatu w następ-1 Odrze, a poza tym ma bardzo szero wykorzystane ani jako ośrodek spor który miął być odrestaurowany kosz chowskim
całej pełni. Warto ten moment uwzglę rodziej sika torbą
nym miesiącu.
' i kie zastosowanie jako ośrodek spor tów wodnych, ani jako bązą do
i inne. Apollo — Kur
tem pół miliona złotych; dziś remont dnić przy planowaniu wyprawy na cham Małachowski.
Zapoczątkowane przez Markiewkę tów wodnych..
współzawodnictwo długofalowe opiera Niestety, dotychczas nie zostało ono kształcenia instruktorskiego, ani jako na skutek nowych zniszczeń i uszko Wczasy w marcu lub w kwietniu. Nie
Chorzów: Apollo — Czarci żleb.
teren do urządzania wszelkiego typu dzeń kosztowałby już 3 miliony zło każdemu odpowiada powietrze Tatr, OoHiloseum — Szara szyjka i inne.
się przede wszystkim na systematycz
nym zaplanowaniu pracy przez współ
Imprez sportowych, jak np. wyścigi tych. Ale i to opłaciłoby się sowicie. które w tym okresie pokryte są je Delta — Syn pułku. Polonia — Jan
zawoclniczących. Dzisiejszy uczestnik
kajaków, czy żaglówek. Istniały Powinna o tym pomyśleć w pierw szcze grubą pokrywą śnieżną. W tym Rob acz z Dube. Śląskie — Bogata
Konfident skazany
współzawodnictwa, podejmując zobo
wprawdzie plany, aby urządzić nad
samym czasie w Otmuchowie jest już narzeczona.
wiązanie długofalowe, stwierdza; „Mo
Bytom; Bajką — Spotkanie nad Ła
jeziorem otmuchowskim obozy spor szym rzędzie Ligą Morska, jako in ciepło, jest, naprawdę wiosna.
gę i będę pracował lepiej, niż dotych
bą. Bałtyk — Awantura na wsi. Świt
tów wodnych, niestety, sprawa sta stytucja może najbardziej zaintereso
czas. Plan państwowy może być wy
na karę śmierci
—
Pieśń tajgi. — Gloria — Szeroka
CZAS ZACZĄC...
nęła na martwym punkcie. Nad je- wana w wykorzystaniu jeziora dla
konany z nadwyżką i ja tego dowio
— Odpowiedź.
Pisząc te głowa chcemy obudzić za droga
dę“.
szkolenia
w
dziedzinie
sportów
wod

ziprem
znajduje
się
mocno
zniszczo

Marzenie — Rajnis. Roma
POZNAÑ. Sąd Apelacyjny w Po ny — ongiś bardzo piękny pawilon, nych.
Narady produkcyjne, na których dy
interesowanie dla tego pięknego za- — Zabrze:
Torpedowiec
Nieugięty. Słońce —
skutowano, korygowano i podnoszono znaniu rozpatrywał sprawę Pietra
„kątka Ziemi Opolskiej, a szczególnie Lermontow. Stella — Złoty kluczyk.
plany, odbywały się od dawna, ale Pastuszaka i Jana Witta, oskarżo
WDZIĘCZNY OBIEKT DLA FWP
zachęcić
do
przybywania
tu
tych
osób,
Sosnowiec: Mamuś — Czekaj na
dopiero od wezwania Markiewki ro nych o współpracę z gestapo w cza Otmuchowem powinien także zain w urzędowych papierach. A szkoda! które — zerwawszy z uświęconą tra mnie.
Roxy — Siedem czarodziej
botnicy postanowili czynem dowieść, sie okupacji.
skich
płatków i inn. Zagłębie — Kon
dycją
=zechcą
szukać
odpoczynku
teresować
się
F.
W.
P.
Jest
tu
dużo
Na
rodzaj
domu
zdrojowego
można
że Plan 6-letni można wykonać przed
Oskarżeni donieśli w 1943 roku domów, które — po przeprowadzeniu by przemienić szpital, gmach okazały, i zdrowia w jesieni lub na wiosnę. fron tacja.
terminem.
Gliwice: Apollo — Daleka droga.
Iskra, skrzesana przez Markiewkę, 1943 władzom niemieckim o groma niewielkiego remontu — mogłyby słu który z braku remontu obecnie nieco Znajdą je w cichym, spokojnym Ot Bajka
— Konfrontacja. Casino —
padła na podatny grunt. Już nie tylko dzeniu broni i przygotowaniu po żyć dla celów wczasowych. Otmu niszczeje.
muchowie. Pod adresem zaś władz Gunamiszwiłi.
Grażyna — Nikt nic
pojedynczy robotnicy, nie tylko ze
chów, to wszak raj dla kajakarzy,
Historia Otmuchowa jest bardzo bo wczasowych i związków turystycznych nie wię.
społy fabryczne, czy kopalniane, ale wstania przez Polaków, w miejsco wędkarzy
i miłośników kąpieli. Tych gata, sięga w zamierzchłe czasy. Za- apelować trzeba o wcześniejsze zain
Od 19 do 28 bm.
całe zakłady przemysłowe podejmują wości Piłka w powiecie czarnkowzobowiązania na okres kilku miesię skim. W następstwie "donosu kilku emocji może zaznać każdy wczasowicz bytkowość budowli, z których wiele teresowanie się problemem znalezie WROCŁAW. Kina wrocławskie z
cy roku, a nawet, jak ostatnio we nastu mieszkańców Piłki zostało a- bądź na Nysie, płynącej spokojnie uległo dewastacji — częściowej lub nia tu odpowiednich pomieszczeń dla okazji 32 rocznicy powstania Armii
Wrocławiu, na okres pięciu lat.
przez Otmuchów, lub na jeziorze.
całkowitej — skłoniło Ministerstwo grup obozowiczów, wczasowiczów, czy Radzieckiej oraz 30-lecia kinematogra
Społeczeństwo nasze może polegać resztowanych przez gestapo i osa
może niejednego, że już dziś Kultury i Sztuki do zabezpieczenia też turystów. Ci ostatni przyjeżdżają fli radzieckiej wyświetlają w dniach
na tych zobowiązaniach. Rękojmią dzonych w więzieniu lub w obozach —Zdziwi
od 19 — 23 bm. wyłącznie filmy ra
jeszcze przed właściwym sezonem szeregu kamienic, których remont zazwyczaj na krótko, gdyż odczuwa dzieckie.
jest fakt wykonania Planu 3-letniego koncentracyjnych.
tu brak odpowiednich miejsc noc Śląsk — Burza nad Azją. Scala —
na dwa miesiące przed terminem, a
Po szczegółowym rozpatrzeniu wczasowym — pisze się o walorach może1 być przeprowadzony tylko z ra się
widocznym potwierdzeniem realizacji sprawy Sąd" skazał Piotra Pastusza- ziemi otmuchowskiej, o jej pięknie. mienia ministerstwa. Na czoło tych legowych. Stosunkowo najwięcej przy Czarci Żleb. Tęcza — Za wami pójdą
Ale tak się jakoś składa, że nrawie zabytkowych budowli wysuwa się — bywa tu wędkarzy, znajdujących po inni. Polonią (młodzieżowe) — 19 bm.
przyszłych zobowiązań jest wykona
nie planu styczniowego w przemyśle ka na karę śmierci i utratę praw co roku Istnieje projekt, aby z Ot poza zamkiem — kościół parafialny mieszczenie w przybrzeżnych wio — Syn pułku, 20 bm. — Czerwony
z nadwyżką, mimo, że plan ten był publicznych, a Jana Witta na karę muchowa uczynić ośrodek wczasowy, oraz ratusz. Poza tym jest tu jeszcze skach.
MOST
krawat, 21 bm. — Timur i jego dru
dożywotniego więzienia.
znacznie wyższy od zeszłorocznego.
żyna, 22 bm. — Biały kieł, 23 bm. —
ale Jakoś dotychczas myśl ta nie przy
Aleksander Matrosów. Pionier (aktu
brała realnych kształtów. W roku biealności) — 19 bm. — Czarodziejska
żącym zaistnieją — być może — szcze Dzielmy się doświadczeniami
torba,
Jesień w Gruzji, Moskwa So
Należy
usprawnić
gólnie korzystne okoliczności dla ucjalistyczna, w świecie kryształów.
rzeczywistnienia tej myśli. Istnieje
bm. — Szara czajka, na ścieżkach
KOBIETY WSI 20
bowiem plan, aby oddział stacji jeddzikich zwierząt, wzorowe przedszko
wabniczej z Milanówka, mający swą
le, 21 bm. — 7 czarodziejskich płat
realizację talonom towarowych
ków. Alma — Ata, meteoryty, gwia
siedzibę na zamku otmuchowskim,
królującym nad okolicą, przenieść - u Icobiet miasta zda polarna. 22. bm. — Triumf mło
dości i nad Morzem Czarnym, 23 bm.
przez zaopatrzenie wsi
stąd gdzie indziej. Olbrzymi zamek
— Wiosenne melodie, zwierzogród.
stałby w tym wypadku do dyspozycji
władz wczasowych, które wcześniej
s® artykuły deficytowe
winnyby zainteresować się tym obiek
a» RA DIO
BYTOM (zar). W ramach akcji mylne poglądy wsi, Delegacja, za
Byłby to idealny ośrodek dla łączności miasta ze wsią, Zarząd praszając kobiety miasta do po
Katowice, (kusz) Ażeby wyeli mi dla członków Zw. Zaw. Uła tem.
tego
typu
akcji.
Grodzki Ligii Kobiet w Bytomiu mocy jej w wykonaniu zadań na
minować spekulantów z masy twiło to nabycie deficytowych
BOROWINOWE ŹRÓDŁA
zaprosił kobiety z pow. racibor wsi, podziękowała za umożliwie PONIEDZIAŁEK 20 LUTEGO 1950 F.
kupujących towary deficytowe, towarów tekstylnych licznej rze
PROGRAM II. FALA 395.8 m.
Zw. Zawodowe rozprowadziły w szy pracowników, zamieszkałych
Otmuchów jeszcze z innych wzglę skiego, w celu zapoznania ich ze nie kontaktu oraz gościnę.
15.30 H-aillo młodzi radioamato
dów zasługuje na uwagę. Oto tu znaj zdobyczami socjalnymi kobiet pra
grudniu ub. r. talony z kupona- w miastach.
rzy — Czarodziejska bańka. 15.50 No
dują
się
—
dotąd
jeszcze
nie
wyeks

wy
numer
„Odrodzenia“. 16.00 Pieśni
cujących w mieście.
Równocześnie także liczna rze
Hiedoszla tiucśielh
— źródła borowinowe.
ludowe. 16.50 Aleksander Newski —
Zwiedzano: przedszkole B.Z.P.
sza pracowników mieszkających ploatowane
kantaty. 17.00 Koncert muzyki ra
eksploatacji został już wpraw
na wsi, z powodu trudności te Plan
dzieckiej. 17.45 Przegląd prasy mło
dzie sporządzony, tkwi jednak gdzieś W. żłóbek i przedszkole kopalni
dzieżowej
krajów dem. lud. 18.05 Od
„Centrum“, żłóbek i przedszkole
renowych i dojazdowych nie mo
z „Batorego"
powiedz! fali 49. 18.15 Muzyka. 18.40
kop. „Bozbąrk“, Stację Opieki
że zrealizować swoich talonów,
Wszechnica.
19.00 Pieśni chóralne
Nowa linia
nad Matką i Dzieckiem przy kop.
obuwie pasowe gdyż w spółdzielniach wiejskich
fcp-ró w radzieckich. 20.40 Re
stanęła przed sądem kompozy
portaż z Międzynarodowych zawo
brak takich towarów.
„Nowy Orzeł Biały".
o Puchar Tar. 20.55
autobusowa
Z niekłamanym podziwem oglą
Łódź. W fabryce Nr. 1 Po
Chorzów (js). Dnia 12 paździer dów narciarskich
Jeśli zważymy, że w każdej
31.00 Koncert Kameralny Mu
dały kobiety wiejskie wspaniale nika 1949 r. zastał powiadomiony Muzyka.
znańsko - Pomorskich Zakładów prawię miejscowości czynne są
zyki
Radzieckiej
.
22.00 Demokracja
w Życtcu
prowadzone i na wysokim pozio referat ochrony przy hucie „Ba socjalistyczna i demokracja bezna
Obuwia pracuje, uruchomiony po spółdzielnie Samopomocy Chłop
22.20 Koncert popularny mu
raz pierwszy w Polsce, automat skiej, należałoby przydzielić talo ŻYWIEC, (ef) Z dniem 13 bm. na mie postawione urządzenia socjal tory“ w Chorzowie, że kawa prze dziejna.
zyki polskiej. 23.15 Koncert solistów.
do produkcji obuwia 'pasowego. ny na deficytowe towary tekstyl skutek starań prezydium PRN w Ży ne świata pracy w mieście. W raz znaczona dla pracujących tam ro 24.00 Koniec audycji.
Wydajność dzienna automatu wy ne spółdzielniom Sam. Chłop wcu Dyrekcja Okręgowa PKS wpro mowie dały wyraz, życzeniu aby botników została zanieczyszczona,
wadziła na trasie Żywiec — Lipowa przenieść doświadczenia nabyte jakimś płynem wydzielającym
nosi 750 par obuwia. Automat skiej, zwłaszcza w
ośrodkach —
Żywiec parę dodatkowych kursów
Komitet Obywatelski
uruchomiono dzięki skoordyno gminnych, co w dużej mierze u- z następującym rozkładem jazdy: od wśród kobiet — robotnic miasta, niemiły zapach . i wręcz nie nada
wanej wspólnej pracy wszystkich sprawni rozprowadzenie wspom jazd z Lipowej o godz. 5,25 przyjazd do ich rodzinnych wsi.
je się do picia. Kilku robotników
Targów Poznańsk o!]
do Żywca godz. 5,45 — odjazd z Ży Ekipie pokazano też osiągnięcia którzy wypili pewne ilości tej ka
pracowników Fabryki
Obuwia nianych towarów, gdyż odciąży wca
o godz. 5,50 przy jazd do Lipo i pracę spółdzielczości miejskiej
Nr. 1. Załoga fabryki przystąpi sklepy tekstylne w miastach, za wej o godz. 6,10.
wy, zachorowało z objawami kur
ła do montowania, na wzór oszczędzi dużo czasu pracującym Szerokie rzesze robotnicze z dużym w postaci zakładów masowego ży czów żołądka i poważnych bole
już działa
przyjęły wprowadzone
— gospód spółdzielczych. śef.
pierwszego automatu, dalszych i pozwoli; wszystkim członkom ZZ zadowoleniem
zmiany w dotychczasowym rozkładzie wienia
POZNAŃ.
W Poznaniu odbyła się
I
pod
tym
względem
sprostowano
maszyn tego rodzaju.
na zrealizowanie talonów.
jazdy.
Wdrożono natychmiast docho pierwsza konferencja miejskiego
dzenie, które wykazało, że spraw Komitetu Obywatelskiego Międzyczynią zatrucia kawy jest robot narodowych Targów Poznańskich,
nica huty 46-letnia Gertruda Ni mająca na celu powołanie nowych
czq<ani0
oesiśff
Maszyna
do
klas. Przesłuchana w śledztwie, członków do Komitetu.
Najbliższe, XXIII Międzynarodo
przyznała, że chciała się w ten
Targi Poznańskie będą zorgani
sposób zemścić na kucharce, przy we
zowane na zasadzie pełnej planowo
puszczając, że na nią padnie po ści.
Podkreślony będzie charakter
dejrzenie. Posiadając w domu roz handlowy i eksp rtowy Targów.
twór proszku DDT na insekty
XXIII MTP obejmą trzy zasadni
wlała go do kawy i poroznosiła cze działy: dział targowy, dział protę kawę na wszystkie oddziały. blemowo-dydaktyczny, przedstawia
Niklas aresztowano, a wczoraj za jący problemy uspołecznionej go
siadła otia na ławie oskarżonych spodarki i jej perspektywy rozwo
Sądu Apelacyjnego. Przesłuchani jowe oraz park targowy, stanowiący
świadkowie
potwierdzili winę urozmaicenie działu targowego.
Komitet Obywatelski zajmie się
mściwej robotnicy i w rezultacie głównie
zagadnieniami aprowizacyjrozprawy sąd skazał Getiudę Ni nymi,
kulturalnymi, organizacją
klasową na półtora roku więzie imprez sportowych itp. w okresie
nia.
trwania Targów.
Rudy i blady zbir pienił się, ale
szybko odzyskał przytomność. Świ
stem swego gwizdka ustawił wszyst
kich bandytów w tyralierkę. Gdy
X—27 zgromadził swój sztab do na
rady, Jim Kishka krzyknął: —
Patrz, tam. tam! — wskazując w
kierunku zwierzyńca.

6761

Byłem dawniej SS-manem
Szajki szef, przyznając, jęczy
Korzystałem z bezkarności
Bandę swą stworzyłem w Niemczech

Zaledwie 30 metrów od miejsca
postoju bandytów znikł Krupka w
zabudowaniach zwierzyńca, Agapit
wyszedł z labiryntu lustrzanego
bocznym, tylko gospodarzom zna
nym wyjściem...
„Okrążyć go!" — zawołał X—27,

rozdzielając ruchami rąk „straża
ków" i „policjantów“ na grupy.
Dwie stanowiły lewe i prawe
skrzydło pogoni, centrum prowadził
Sam X—27.
Pościg osiągnął teren zwierzyńca,
łańcuch bandytów okrążył zabudo
wania. X—27 ze swoim 3 bandyto-

Przv<o<fv

Wreszcie kupcy i bankierzy
Zaproponowali kiedyś,
Bym dla Franco broń przemycał,
A nie zaznam wówczas biedy.

wym sztabem udał się ne poszuki -Zoreie<fł»«M®8 sgsreasjua
wanie Krupki. Nie trwało to dłu
go.
Kiedy ruszy z miejsca
— Oto on! — syknął Jim Kishka.
Sztab bandycki przystanął bezrad
nie, bo widok był zaiste zadziwia
organizacja Komitetów Blokowych?
jący

Fr®«cfca

Rzeki dowódca partyzantów;
— Co tu teraz z wami zrobić?
Kiedyś o was sąd rozstrzygnie,
.Ale tcaaz Äcie sofcie.

Zadziwieni przemytnicy
Opuścili obóz śmiało,
Potem przeszli przez granicę
Franca im się odechdał®.

Katowice (js). Kwestia organi
zacji Komitetów Blokowych, jako
społecznego aparatu pomocnicze
go Miejskiej Rady, Narodowej
jest, na terenie Katowic w dal
szym ciągu nie rozwiązana.
W dalszym ciągu nikt nie czu
wa nad należytym stanem sani
tarnym. nieruchomości, nikt nie
przestrzega przepisów o publicz
nej gospodarce lokalami i wre
szcie nikt nie interesuje się za
spakajaniem wspólnych potrzeb
mieszkańców
poszczególnych
dzielnic, bloków czy nieruchomo
ści.
Kwestia powstania Komitetów
Blokowych jest w dalszym ciągu
pilna. Kontrola właścicieli do
mów i administratorów w ich
działalności nie istnieje w ogóle.
Lokatorzy odnośnie wpłacanych
sum na pokrycie niezbędnych wy
datków związanych z utrzyma

niem domu nie posiadają żad
nych danych ani rozrachunków.
Dlatego też kompetentne czynni
ki, a w tym wypadku Zarząd
Miejski i Miejska Rada Narodo
wa winny ploblem ten rozwiązać
w najbliższym terminie w imię
akcji zmierzającej do poprawy
bytu .klasy pracującej.

Kłoś muss dfognć
o estetyczny wyggąd
kiosków w mieście
KATOWICE, (js) Na terenie Ka
towic i innych miast wydzielonych
Śląska znajduje się kilkaset kio
sków ulicznych, które swym zew
nętrznym wyglądem daleko odbie
gają od elementarnych wymagań
czystości i estetyki. Obecnie, na
przedwiośniu byłoby wskazane, by
właściciele i dzierżawcy kiosków w
terminach wyznaczonych doprowa
dzili je do stanu czystości,

21 lutego 1950 r.
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-Dzhimlk Zachodni

Wydanie południowe str. 3

W szermierce

Stal

Rewia

Katowice -

Patyński

Stal Śliwice 13:3

Gliwice, (fn.) — Rozegrane w Gli
wicach zawody szermiercze pomię
dzy mistrzem Polski Stalą Kato
wice a młodym ¡ ambitnym zespo
łem miejscowej Stali zakończyły
się przekonywającym zwycięstwem
gcsc: w stosunku 13:3 przy stosun
ku trafień 40:72.
Stal Katowice .przyjechała' w. sil
nej obsadzie z Bobikiem, Nawroc
kim. Twardokęsem i Rydzem. Go Zak&ńczujł «tę
spodarze wystawili najlepszy skład
z Lachowskim, Guzikiem, Pastusz
Ogniwo
ko. i Żołnierczykiem. Zawody wzbu
dziły duże zainteresowanie pu
bliczności.

dunBorzy
Górnika Zabrze
grn ą najlepiej

tu piłkę wodną

Janów, (woj.) — Ostatnio odbył
eje na pływalni w Janowie turniej
piłki wodnej juniorów do lat 16. Ze
względu na szczupłość miejsca po
da jemy jedynie kolejność końco
wych rozgrywek, a do,marnego tur
nieju powrócimy jeszcze w najbliż
szym czasie.
Pierwsze miejsce zdobyli juniorzy
Górnika z Zabrza uzyskując 6 pkt.
i stosunek 25:7 przed Stalą Kato
wice 6 pkt. i 27:11, Ogniwem By
tom 4 pkt., Górnikiem Janów 4 pkt.
i Stalą Cieszyn 0 pkt.
W BBieęiek o 1®
Finałowe

hokejową

— ,
Górnik

N

"’epsze zespoły

iura 8 u W#ł sgnflewyc i
na Śąsku

CHORZOW (woj). Wczoraj zostały
rozegrane w Chorzowie finałowe spot
kania kół sportowych w siatkówce i
koszykówce. Turniej ten, w którym
udział wzięło przeszło 400 kół sporto
wych, miał na celu wyłonienie najlep
szych zespołów Śląska, które wy jadą
na mistrzostwa Polski.
Po przeprowadzeniu rozgrywek w
siatkówce męskiej pierwsze miejsce
zajął Chemik Gliwice, 2) Budowlani
Rybnik, 3) ZUS Chorzów, w siatkówce
żeńskiej; 1) ZUS Chorzów, a w ko
szykówce męskiej: 1) chemik Gliwi
ce, ZUS Chorzów.
Organizacja finałów, spoczywająca
w rękach koła sportowego przy Za
kładzie Ubezpieczeń Społecznych w
Chorzowie, była bardzo sprawna.

Słaba

turniej

najlepszą

zrzeszeń

gra.

KATOWICE (woj). Trzydniowy
turniej hokejowy Zrzeszeń Spor
towych, jaki odbył się ostatnio na
Terka ci e, został ubiegłej niedzieli
zakończony. Bez sztucznego lodo
wiska nie byłoby oczywiście mo
wy o przeprowadzeniu takiej im
prezy, bowiem wiosenna prawie
pogoda zamieniła naturalne lodo
wiska w stawy. Z tych też powo
dów i organizatorzy mieli trochę
trudności, bowiem temperatura
w czasie dnia sięgała 18 stopni,
tak że mecze rozgrywane były w
wczesnych godzinach rannych,

spotkania

strzostw, którzy dziwnym zbiegiem
okoliczności są kierownikami fina
listów turnieju hokejowego o mi
strzostwo pionu Związków Zawo
dowych, przeprowadzono w nie
dzielę losowanie finałowych spot
kań. Decydujące o zajęciu pierw
szych czterech miejsc mecze zosta
ną rozegrane w piątek, sobotą i nie
dzielą. Terminarz spotkań wygląda
następująco:
Piątek 24 bm., godz. 19: Górnik
Janów — Kolejarz Toruń, godz. 21:
Ogniwo Kraków — Związkowiec
Krynica,
Sobota, godz. 19: Związkowiec
Krynica — Kolejarz Toruń, godz. 21:
Górnik Janów — Ogniw o Kraków.
Niedziela, godz. 19: Ogniwo Kra
ków — Kolejarz Toruń, godz. 2j:
Górnik Janów — Związkowiec Kry
nica.
_

względnie w późnych wieczor
nych.
Impreza ta spełniła pokładane
w niej nadzieje i była udaną pod
względem organizaoyjnem i wido
wiskcwyrn, Dostarczyła publicz
ności wiele emocjj i moc niespo
dziewanych wyników. Faworyt
turnieju Związkowiec, po przej
ściu w dosyć łatwy sposób do fi
nału, nie zdał egzaminu w decy
dującej chwili, przegrywając po
niezwykle emocjonującej i zażar
tej walce z Ogniwem 5:6 (1:3, 3:1,
1;2).
Jaką widzowie przeżyli emocję
niech posłuży najlepiej fakt, że
po pierwszej tercji Ogniwo pro
wadziło 3:1, w drugiej podwyższy
ło stan meczu na 4:1. Tercja ta
zakończyła się jednak zwycię
stwem Związkowca 3:1, doprowa
dzając tym samym stan meczu
do wyniku 4:4. W trzeciej Związ
kowiec zdobył prowadzenie, je
dnak rzadko spotykana wola zwy
cięstwa zadecydowała o zdobyciu
dalszych 2 bramek przez Ogniwo
i tytule najlepszego zespołu ho
kejowego Zrzeszeń.
Niemniej zaciętą była walka o
3 i 4 miejsce pomiędzy Górnikiem
i Kolejarzem. Decydująca o zwy
cięstwie bramka padła dopiero
po dogrywce, w 4 minucie, ze
strzału Gansińca.
Dla orientacji podajemy, że ogółem rozegranych zostało w tur
nieju 13 spotkań, które dały na
stępujące wyniki: Unia — Spój
nia 6:2, Ogniwo — Włókniarz 5:4,
Związkowiec — Unia 19:3, Gór
nik — Budowlani 22:3, Stal —

Wczorajsi©

drużyną

sportowych

pechowo

o mistrzostwo Ligi hokejowej

Katowice, (s.) — Dobrze się stało,
że mamy do dyspozycji tak cenny
obiekt sportowy, jakim jest Torkat,
bo w przeciwnym razie finałowe
spotkania o mistrzostwo Ligi hoke
jowej musiałyby zostać odłożone
„w nieznane". Naczelne władze ho
kejowe miały początkowo zamiar
przeprowadzić finały mistrzostw w
Zakopanem lub Krynicy, lecz z po
wodu wysoce niekorzystnych wa
runków atmosferycznych musiały
odstąpić od tego projektu j zarzą
dzić ich rozegranie na katowickim
lodowisku,
Korzystając z obecności kierow
ników finalistów tegorocznych mi-

najlepszych

wyniki

BOKS:
1 .wiec Warszawa — Stal Wrocław 8:0
I Liga: Związkowiec Bydgoszcz — I w. o., Gwardia Bydgoszcz — Związko
Stal Chorzów (1:10, Gwardia Gdańsk — wiec Mysłowice 0:8 w. o.
Kolejarz Gdańsk 14:2, Gwardia Kra PŁYWANIE:
ków — Związkowiec Łódź 0:7, II Liga:
— Kraków 76,5:67,5, Warsza
Włókniarz Łódź — Ogniwo Wrocław I waŚląsk
— Wrocław 91:53.
14.2, ogniwo Kraków — Stal Wro
cław 8:8, Związkowiec Poznań — Ko PIŁKA NOŻNA:
lejarz Poznań 14:2. O wejcie do II Stal Siemianowice — Górnik Ligota
Ligi: Budowlani Mysłowice — Gwar 3.2 (2:1), Stal Sosnowiec — Kolejarz
dia Kraków 14:2, Lublinianka — Legia Sosnowiec 7:5 (7:1), Stal Łagiewniki —
10:6.
Budowlani AKS 1:2 (0:1). Górnik Ja
KOSZYKÓWKA
nów — Stal Lipipy 3:3 (0:1), Ogniwo
Warta — Stal Świętochłowice 70:57 Pawłów — Stal Nowy Bytom 2:1 (1:1),
(34:21), Warta — ĄZS Kraków 43:30 Ruch — Unia Strzybniea 11.2 (5:0), Bu(41:7), Spójnia Gdańsk — Spójnia I dowlani Mysłowice — ZS Imielin 2:1
Łódź 45.48 (26:30).
(1:0), Stal Brzeziny — Stal Tarn. Góry
ZAPASY:
2:0 (1:0), Związkowiec Racibórz — PoStal Nowy Bytom 4:4, Legia Kra 1 lonla Pszów 2:0 (2:0), Górnik Zabrze —
ków — Gwardia Łódź 3:5, Związko- Górnik Makoszowy 3:3 (1:2).

Związkowiec — Kolejarz

6:4,

3:2, Górnik — Kolejarz 2:1, Zwią
zkowiec — Ogniwo 5:6.
Ostateczna klasyfikacja turnie
ju przedstawia się następująco:
1. Ogniwo, 2. Związkowiec, 3. Gór
nik, 4. Kolejarz, 5. Włókniarz, 6.
Stal, 7. Budowlani, 8. Unia, 9.
Spójnia.

forma

Ustanawiają nowe rekordy
JwrsiGrzij cojręiz lepsi

Ogłoszenia

|

SKRAPŻJpNO zaświadczenie obywa
telstwa polskiego, zameldowanie oresz inne dowody na nazwisko Pendiziałek Barbara, Bytom.
1770g

zywa Lands End. Koniec ziemi. Jutro o tej
porze będziemy kotwiczyć na redzie Cowes.
— Jutro... — powtórzył Chaberek.
Myślał o ojcu i o bliskim spotkaniu z nim
W Londynie. Jeżeli wszystko ułoży się po
myślnie, wyjedzie popołudniowym lub wie
czornym pociągiem z Southampton. Na dwor
cu Victoria trzeba wysiąść i koleją elektrycz
ną dojechać do Anerley, w pobliżu Croydon.
Stamtąd jest pięć minut drogi pieszo do Worbeck Road. Numer 24. Dom nazywa się „Oak
View“ — „Widok na Dęby“.
— Ciekawe, czy tam są jakie dęby —- po
myślał.
Niepokoił się, czy komendant zezwoli mu
zaraz jechać. Ogarniało go coraz większe pod
niecenie i niecierpliwość. Nie mógł znaleźć
sobie miejsca, nie mógł usiedzieć spokojnie,
skupić się, nawet rozmawiać z kimkolwiek
o czymś innym, niż o tym czekającym go
spotkaniu.
Napisał był do ojca jeszcze ze Stavanger,
że wkrótce się z nim zobaczy i teraz do wszyst
kich niepokojów dołączyła się jeszcze obawa,
czy aby ten list odszedł; czy zastał go w Anerley? Czy ojciec nie wyjechał dokądś, albo, czy
dowiedziawszy się o przybyciu Daru Pomorza,
nie zechce wyjechać n. jego spotkanie, przy
czym mogliby rozminąć się w drodze«

Polski

reprezenfa ntów

WRQCLAW (mm). Przez dwa dni
Wrocław był świadkiem zmagań 126
najlepszych pipg-pongistów o tytuł in
dywidualnego mistrza Polski. Otwar
cia mistrzostw w imieniu Wrocław
skiego Okręgowego Związku Tenisa
Stołowego dokopał prezes Stęsłowicz.
Zawody rozgrywane były równocześ
nie na 6 stołach, mimo to przeciągnę
ły się do późnych godzin nocnychNajwiększą niespodzianką mistrzostw
było wyeliminowanie obrońcy tytułu
i uczestnika mistrzostw świata Gaja
już w ćwierćfinale. Przegrał on w swo
jej grupie z Ciuprykim (Wrocław) i
Metzgerem (Śląsk).
Sensacją półfinałowych spotkań by
ła przegrana Otremby do młodziut
kiego Gayera oraz Widery z Kuglerem II.
W rezultacie do puli finałowej za
kwalifikowało się 3 ślązaków Kawczyk, Widera i Otremba, Ciupryk
(Wrocław), Patyński (Lublin), Gayer
(Warszawa).
W finałach padły następujące wy
niki: kawczyk — Widera 2:0, Pątyński — Ciupryk 2:1, Otremba — Wide
ra 0:2, Kawczyk -- Gayer 2:0, Ciu-

pryk — Otremba 2:0, Patyński r- Kaw
ęzyk 2:0, Kawczyk — Ciupyrk 2:0, Patyńsl^i — Otremba 2:1, Ciupryk — Widera 0:2, Patyński — Gayer 2:0, Kawczyk — Otremba 0:2, Widera — Gayer
1:2.
Mistrzostwo Polski zdobył Patyński
(Lublin) przed Kawczykiem (Śląsk).
Notatnik aportowe:

® Bober i Szabraioa, piłkarze
ZKS Kolejarz Piotrowice, zastali
odwieszeni przez zarząd klubu i bę
dą grać w. obecnym sezonie piłkar
skim. (s)
® Udział zawodnika Dumiaka z
chorzowskiego AKS w obozie kon
dycyjnym, zorganizowanym dla naj
lepszych piłkarzy przez PZPN, stoi
pod znakiem zapytania, albowiem
AKS nie posiądą -funduszów na wy
jazd tego piłkarza do. Wisły, (s)
® Lekkoatleci Włókniarza Sosno
wiec wyjada da Przemyśla na mi
strzostwa Polski osłabieni najsil
niejszym punktem ich zespoły, czo
łowym zawodnikiem Śląska Będ
kowskim, który z powodu choroby
zmuszany będzie pozostać w domu.
(RD)
• Ping-pongiści z Ligoty pokona
li ostatnio zespół fabryki „Karton“
z Kostućh/ny 5:4. (woj)

*
*
*
— 1:3,9 oraz na 200 m, st. klas.—
3:17,3.
JANÓW, (s) Przy dużym zaintere
W ciągu ostatnich 6 tygodni pły sowaniu rozegrano w Janowie mecz
wacy radzieccy pobili już* 8 re bokserski pomiędzy miejscowym
kordów ZSRR.
Górnikiem a Unią z Małej Dąbrów
ki. Wynik 8:8 odpowiada przebiego
wi walk. Wyniki (na pierwszym
Hokej w €SR
miejscu gospodarze):
W papierowej Szewczyk wypunk
Wilkowice wygrały
tował Madejaszczyka, w muszej
Hornik wygrał z Wiśniewskim, w
z LTC 4:3 (3:1,1:1,0:1)
koguciej Wilczek został pokonąny
Czernka, w piórkowej Weso
PRAGA, W ramach rozgrywek o przez
uległ Ryborzowi, w lekkiej
mistrzostwo Ligi hokejowej CSR uzy łek
skano następujące wyniki: LTC (Pra Głos wypunktował Kapicę, w półga) — Zelezarny Witkowice 3:4 (1:3, średniej I Gej przegrał z Kostrze
1:1, 1:0), Budziejowice zostały poko wą, w półśredniej II Duda poddał
nane przez Zbrojówkę (Brno) 4.5 (0:2, się w drugim starciu Wojciechow
2;1, 2:2), a Kralove Pole uległo ATK skiemu
i w średniej Wincowski
2:8 (0:1, 2:2, 0:5).
W tabeli prowadzi ATK, przed Ze- wygrał przez poddanie się Kaczo
lezarny Witkowice i LTC Praga.
rowskiego.

No^y skład
drużyny AKS Kluczbork
KLUCZBORK (chr). W uh. roku
powstał w Kluczborku nowy klub
sportowy pod nazwą AKS Kluczbork,
składający się z chłopców od 14—18
lat. Klub ten zaczął okazywać coraz
większą działalność, tworząc sekcję
lekkoatletyczną, ping-pongową, nar
ciarską, szczypiorniaka, gier sporto
wych oraz sekcję piłkarską, składają
cą się z I i II drużyny. Drużyna I ro
zegrała w ub. roku 9 spotkań nie prze
grywając ani jednego, zdobywając
ogółem 70 brąmek. Królem strzelców
okazał się Białoskórskl Bolesław, zdo
bywca 28 bramek.
W tym sezonie drużyna AKS będzie
grała w składzie: w bramce Fabian,
obrona: Tysnaszewski i Rąńczal, po
moc: Hiszczyński, Kawalec i Osak,
atak: Białoskórskl, Smerczyński i
Grzemba, Meniow, Smerczyński. W re
zerwie są Kocur i Wierzbicki. Dąże
niem AKS jest stać się najlepszym
i najpopularniejszym klubem w Klucz
borku.

62)

ROZDZIAŁ XI
Atlantyk przyjął Dar Pomorza wspaniałą
pogodą i pomyślnym, stałym wiatrem, który
zwolnił wreszcie załogę od ciągłych zmian
halsu. Żeglowali przeważnie w baksztag lub
fordewind, odrabiając wszyskie opóźnienia.
Minąwszy Hebrydy, odbili się daleko
za
chód od Szkocji, by wielkim łukiem opłynąć
Irlandię i dopiero gdzieś od dwudziestego po
łudnika skierować się na południowy wschód,
z powrotem ku brzegom Wielkiej Brytanii.
Dni wstawały czyste i jasne, toczyły się
nad nimi jaskrawym blaskiem słońca i gasły
zwolna u końca ognistej drogi, którą zachód
rozpalał na morzu, od burty statku aż po ho
ryzont. Potem niebo ciemniało, nabierając
głębi, i pokrywało się chłodną rosą gwiazd,
a ogromny żółty, podbiegły różem księżyc wy
chylał się z wody i płynął w górę, coraz bar
dziej świetlisty/ jak wypolerowana tarcza
srebrnego zwierciadła.
Morze zaczynało fosforyzować, szeroka roz
kraczona bruzda za rufą mieniła się zielonymi
iskierkami, warkoczami i kędziorami błękitu,
opalowymi błyskami i zwojami, jakby Dar
Pomorza rozsypywał za sobą pył klejnotów.
Noc mijała szybko i znów budził się dzień,
świeży, rumiany, ciepły, pędzony równym
ciągiem wiatru.
Wreszcie pewnego wieczoru Dar Pomorza
raz jeszcze zmienił kurs, a nazajutrz po po
łudniu z lewej strony ukazał się ląd.
— Anglia — powiedział Chaberek na pół
do siebie, stojąc obok Gwoździa, który wpa
trywał się w dalekie, niewyraźne zarysy
brzegu.
— Aha — mruknął Gwóźdź. — To się na-

mistrzem

Pływacy Związku Radzieckiego

Moskwa. Pływacy radzieccy, pro
wadzący przez cały rok systematy
czne treningi, osiągają epraz lepsze
rezultaty, czego dowodem są wy
niki, uzyskane na ostatnich zawo
dach w Moskwie, Tallinfe, Gorki i
innych miastach.
W Moskwie 16-letnia Jegorowa
ustanowiła nowy rekord ZSRR w
kategorii dziewcząt, uzyskując na
100 m. st. klas, czas 1:31,9.
Zmiany w tabeli rekordów junio
rów Republiki Estońskiej wnieśli
pływacy Tallina: Lliwak przepły
nął 100 m. st. mot. w 1:22,7, a jego
kolega klubowy Norek na 200 m.
st. grzbiet, uzyskał wynik 2:42,5. Ten
ostatni wynik jest rekordem Repu
bliki Estońskiej także dla senio
rów.
Juniorzy miasta Gorki uzyskali
również dobre wyniki: 16-letni Ko
złów na 100 m. st. klas, uzyskał
czas 1:25,5, a 200 m. st. klas, prze
płynął w 3:08,4. Dzięki tym wyni
kom Kozłow zalicza się do czołów
ki pływaków Federacyjnej Republi
ki Rosyjskiej^
Moskwa. Na odbywających się
w Moskwie ogólno radzie cki eh mi
strzostwach pływackich stowa
rzyszenia sportowego Dynamo po
bito 3 rekordy ZSRR w konku
rencji kobiet. Rekordzistka Związ
ku Radzieckiego na dyst. 100 m.
st. motyl. Gawrisz uzyskała re
kordowy czas na 100 m. st. klas.
1:24,8 min., a 16-letnia Jegorowa
pobiła .dwa rekordy
juniorek
ZSRR: na dyst. 100 m. st. klas.

ping-pongistów

Gwóźdź rozumiał ten jego nastrój i starał
się go uspokoić, ale na próżno. Chaberek nie
mógł sypiać, stracił apetyt, stał się rozargniony i nerwowy, jak nigdy przedtem.
— Dobrze, że to już jutro — pomyślał
Gwóźdź, przyglądając mu się z boku. — Dłu
go by tak nie wytrzymał...
Po odbytej wachcie zeszli razem do pralni,
aby się wyprysznicować, uprać bieliznę i dre
lichy. Zastali tam niemal połowę załogi, tym
właśnie zajętą: wszyscy przygotowywali się
już do zejścia na ląd w Cowes, do ćwiczeń
wioślarskich i regat, które się tam miały od
być, do wizyt w porcie, do dłuższego postoju.
Podobnie było w międzypokładzie uczniow
skim, gdzie pracowały żelazka elektryczne,
przepalając raz po raz bezpieczniki, porząd
kowano szafki, czyszczono mundury ’ i buty
„wyjściowe“, cerowano skarpetki, przyszywa
no guziki, pisano listy.
Stewardzi oficerscy przebiegali po koryta
rzach ze świeżą bielizną pościelową, ze szczot
kami i śmietniczkami, a pan Stawarski, któ
ry nieźle władał maszynką do strzyżenia
i nożyczkami, opuścił kambuz, aby w białym
kitlu jąć się czynności fryzjera w kajutach na
rufie.
Kaleta, dobrawszy sobie kilku pomocników
mieszał farbę i kierował malowaniem jakichś
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nawiewników i relingów na pokładzie, które
wydały mu się nie dość białe, zaś kpt. Po
prawa zaglądał w każdy kąt, notując sobie W
pamięci „niedociągnięcia“, które należało na
tychmiast usunąć.
Niewiele ich wprawdzie znalazł na wzorowo
utrzymanym statku, ale wpadł na pomysł po
numerowania wszystkich kół ratunkowych.
„Dla porządku“ — jak oświadczył, polecając
Kalecie wymalować owe kolejne numery za
równo na samych kołach, jak na stałych
miejscach ich zawieszenia.
Tego dnia wieczorem rozmowy w pomiesz
czeniach uczniowskich trwały do późna; mi
mo to. gdy pierwszą wachtę zbudzono do
służby o świcie, nikt się nie ociągał ze wsta
waniem: byli ciekawi, czy już blisko i zaraz
po klangu wysypali się na pokład w gorącz
kowym pośpiechu.
Czekał ich lekki zawód: brzegu nie było
widać. Ale porucznik Lipiński, wyszedłszy
z nawigacyjnej i widząc ich rozczarowanie,
powiedział:
— Minęliśmy Cherbourg, chłopcy. Do cie
śniny Salient zostało tylko gO mil; będziemy
tam w południe.
Gwóźdź i Chaberek odłączyli się od reszty
kolegów i szli szybko w stronę dworca kole
jowego.
— Masz dosyć forsy? — spytał Gwóźdź.
— Wystarczy. Przecież jadę do ej ca.
Weszli do hallu i Chaberek stanął przed
kasą.
«,
— One third class ticket to London, please
— powiedział, starając się wymawiać wyraź
nie i poprawnie, — How much is it? 1) ■

0 Proszę o bilet trzeciej klasy do Londynu. Jle
to kosztuje?

DZIENNIK

Młodociany

Ciekawa

ichtiolog

Przed

32 rocznicą

Armii

Radzieckiej

wizyta

MŁODYCH
w robotniczym mieszkaniu w Nikiszowcu

Zbliża się 32 rocznica Armii
Radzieckiej — 23 lutego. W
garnizonach wojskowych za
kładach naukowych i instytu
cjach wygłasza się okololicznościowe referaty i odczyty,
jak np.: „Armia Radziecka —
armia państwa socjalizmu, obrończyni zdobyczy Wielkiej
Październikowej Rewolucji So
cjalistycznej“, Lenin i Stalin
organizatorzy i wodzowie Ra
dzieckich Sił Zbrojnych“ itp.
Na akademiach, które odbę
dą się w dniach 20 — 23 lute
go we wszystkich garnizonach
wojskowych, zakładach nau
kowych i instutucjach wojsko
wych, wystąpią artyści tea
trów im. Wachtangowa, im.
Mossowieta, im. Stanisławskie
go i Niemirowicza-Danczenki
oraz innych teatrów, które
sprawują protektorat nad po
szczególnymi garnizonami woj
skowymi.

' Nikiszowiec to typowo robotnicze
— Dokładnie to nawet sam nie ją. W jednym z jego akwariów pew
¡!osiedle pod Katowicami. Codzienna wiem, ile ich jest — mówi z uśmie nego dnia wybuchła formalna epide
. droga Zdzisława Kadlewicza, ucznia chem Zdzisław Kadlewicz.
mia, wywołana grzybkiem-pasożytem,
i Liceum Handlowego, syna górnika z
Młody ichtiolog posiada akwariów który spowodował śmierć wszystkich
Í kopalni „Wieczorek“ wiodła krętymi tyle, ile chyba żaden hodowca w Pol mieszkańców tego akwarium.
\ uliczkami wśród czerwonych murów, sce: 4 olbrzymie, dwa metrowej wiel- — Jeśli ,,teleskop“ (odmiana kara
Dźwiga się Bułgaria
' obok szybów kopalnianych, dymiąsia, tak nazwaną z powodu wystają
łcych kominów, wśród poczerniałych
cych oczu) zaczyna tańczyć w wodzie,
’ robotniczych domów. Miłośnik przytzn. pływa nie posuwiście, ale nagły
1 rody, Kadlewicz, nie mógł nigdzie w
<fo noM/.e^o źejgcaa
mi zrywami, wtedy wiem, że rybka
najbliższym promieniu znaleźć jakie
jest chora i trzeba natychmiast roz
gokolwiek kontaktu z przyrodą.
na barkach dzielnej młodzieży
począć leczenie — objaśnia.
W akwariach Kadlewicza są zresztą
Aż zainteresował się rybkami. Nie
nie tylko ryby, ale i ślimaki. Są ko
W wyniku zwycięstw armii radziec oni to dążą do terminowego wykona takimi do smażenia i jedzenia, ale
nieczne, bo stanowią policję sanitar
kiej lud bułgarski uzyskał wolność we nia pierwszej pięciolatki <1949—1953). ozdobnymi, wielobarwnymi rybkami
wrześniu 1944 r. Zwycięstwo demokra
Czynniki miarodajne zwracają wiel akwaryjnymi. Po prostu przeszło na
ną w akwariach. Zjadają bowiem od
cji ludowej, rozwój kraju idącego po ką uwagę na wychowanie i wykształ i syna zamiłowanie jego ojca, górnika,
padki z pokarmu rybiego, czym za
drodze socjalizmu, stworzyły dla mło cenie młodzieży bułgarskiej. W Buł ' który hodował rybki w domowym
pobiegają gniciu tych odpadków i
dzieży bułgarskiej jak najlepsze wi garii uczy się obecnie 1200 tys. osób,
zanieczyszczeniu wody.
doki na przyszłość. Młodzież bułgar tj. co 6 jej mieszkaniec. W szkołach akwarium, I tak się wkrótce stało, że
Śląsk, kraina kopalń i hut, jest —
ska obojga płci otrzymała po raz podstawowych pobiera naukę ok. syn lepiej rozumiał się na ,,rybich
nie wszyscy o tym wiedzą — naj
pierwszy w dziejach tego kraju sze 900.000 dzieci, w średnich 194.000. Licz sprawach“ aniżeli zdobywający przez
rokie prawa demokratyczne, na stra ba słuchaczy szkól wyższych wzrosła długie lata doświadczenie — jego ojwiększym ośrodkiem hodowli ryb
ży których stoi władza ludowa.
w ciągu ostatnich 5 lat. z 12.000 do ciec. Bo syn zabrał się do nowego
akwaryjnych w Polsce. Zwolennika
Wolna młodzież z zapałem podjęła 42.500.
mi tego zdrowego i pięknego „spor
wraz z całym ludem pracę nad zasad- i Szkoły, uniwersytety i instytuty dzieła w sposób bardziej systematycz
tu“ są przeważnie górnicy, hutnicy
niczą przebudową swej ojczyzny. Czo- i naukowe przekształciły się w ogniska ny, niemal że naukowy. Ale dzieląc
i ich dzieci.
(J. R.)
Iowa młodzież Bułgarii zjednoczyła kultury narodowej. Przyszli do nich się doświadczeniami przy wspólnym
się w Dymitrowskim Związku Mło- ¡ iłowi uczniowie — dzieci robotników < zamiłowaniu, ojciec i syn dziś mają
dzieży Ludowej Bułgarii, liczącym o- [ i chłopów.
prawie „profesorski“ zasób wiedzy z
becnie około 7011.000 członków.
Wszędzie — w zakładach fabrycz dziedziny ichtiologii — nauki o ry
Młode pokolenie ludu bułgarskiego i nych
i na budowach, w uniwersyte bach. Mało tego — Zdzisław rozsze
Ważne
wydarzenie
ma za sobą przepiękne tradycje bo
i po wsiach wolna młodzież bul
jowe. W czasie dyktatury laszystow- tach
garska bierze czynny udział w dziele rzył kręg zainteresowań i zdobył wie
skiej w okresie drugiej wojny świa
kraju w państwo so le wiadomości z dziedziny biologii i
towej członkowie Związku Młodzieży przekształcania
geografii. Przebudował kilka akwa
Robotniczej RMS — bojowej organi cjalistyczne. fWK)
riów w ten sposób, że stanowią one
ni częstochowskiej uczelni
zacji młodzieży pracującej, występo
Zdzisław Kadlewicz
Łódź. W wyniku przeprowadzo jak gdyby wycinki najróżniejszych w swoim akwarium domowym
wali przeciwko wrogiemu reżimowi.
70 proc, składu oddziałów partyzanc nej zbiórki na Centralny Dom „krajobrazów“ podwodnych z róż
Foto Makarewiczowi
Co dały doświadczenia minionego roku
kich w Bułgarii stanowiła młodzież. Młodzieżowy w Warszawie juna nych stron świata.
Wielu młodych patriotów zginęło w
W
przeźroczystej
.
wodzie
wśród
tej pełnej samozaparcia walce. W sa cy „Służby Polsce“ w woj. łódz egzotycznych wodorostów pływają set kości, 6 średniej wielkości, 20 nor
CZĘSTOCHOWA.
Pierwsza kon- \ Kościańskiej, która stwierdziła, że
mych tylko latach 1943/44 w walce z kim zebrali ponad 500 tysięcy zł.
malnych, 15 wylęgowych i cały sze
ki równie egzotycznych rybek: ryby- reg mniejszych. Zastawione są nimi ferencja uczelniana Z. A. M. P., ja klasa robotnicza liczy na młodzież,
faszyzmem zginęło 3000 najlepszych
W zbiórce przodowali junacy mieczniki, ryby-welony, ryby-trichoodbyła się w ub. niedzielę w kształcącą się na wyższych uczel
członków RMS. imiona ich zapisane
i okna niewielkiego mieszka ka
Wyższej Szkole Administracyjno- niach i wskazała na znaczenie
są złotymi zgłoskami w dziejach po pow. łódzkiego, którzy przekazali gastry, ryby-chanchitos, ryby-mäkro- ściany
nia
składającego
się
z
dwóch
pokoi.
stępowego ruchu młodzieżowego. RMS
pody, ryby-żaglowce, ryby... ryby... 1 wcale nie szpecą mieszkania, a Handlowej, jest ważnym wydarze współzawodnictwa pracy.
był inicjatorem utworzenia postępo na CDM blisko 200 tys. zł.
Prezes Opałka złożył z kolei spra
przeciwnie — prześwietlone dają niem, posuwającym znacznie na
wej organizacji — Związku Młodzieży
Ludowej SNM, który po śmierci G.
wspaniałe efekty wzrokowe, pełne ta- przód pracę organizacyjną młodzie wozdanie z działalności ustępujące
ży WSAH. Młodzież ZAMP-u tłu go zarządu,
a przedstawiciel
M. Dymitrowa przemianowany został
jemnoczości i uroku.
na Dymitrowski Związek Młodzieży
F. P. O. S. Lipowski wygosił refe
— Obserwowanie życia ryb w akwa- mnie przybyła na konferencję.
Ludowej — DSNM.
riach, to ciekawsze niż siedzenie na
Konferencję
zagaił
prezes rat polityczny. Nad sprawozdaniem
Najważniejszym i najbardziej god
przeprowadzona została
Piękne wyniki współzawodnictwa nieciekawych filmach w kinie
ZAMP-u student Opałka, po czym zarządu
nym uwagi osiągnięciem młodzieży
bułgarskiej i jej awangardy bojowej
twierdzi Zdzisław.
zabrał głos rektor Czarnota, który wszechstronna dyskusja.
DSNM jest olbrzymi jej wkład w bu
Przystąpiono
następnie do wybo
Obserwując ryby przekonał się, że sformułował zadania, stojące przed
downictwo nowego życia. Bułgarska
przysłowie o „rybim temperamencie“, mc dzieżą i postępową profesurą na rów nowych władz. Prezesem za
i
cenne
pomysły
racjonalizatorów
Republika Ludowa wygląda obecnie
tzn. braku uczuć, nie jest tak cał odcinku pogłębiania nauki, wzmac rządu uczelnianego wybrany został
jak wielki plac budowlany. W mia
kiem ścisłe. Zobaczył, jak ryby-sam- niania uświadomienia ideologiczne ob. Opałka. W skład zarządu we
stach i wsiach, w wielkich ośrodkach
i odległych okręgach pracuje wolny
Bytom. (Sar). W Zakładzie Nr. cjonalizatorów okazał się ZMP- ce staczają mordercze boje o nie go i podnoszenia dyscypliny pracy. szli poza tym ob. ob. Lipowski, Rewprost zaciętości.
lud bułgarski. W pierwszym rzędzie 2 podległym
Przedsiębiorstwu owiec Józef Gryglewdz ur. w prawdopodobnej
Imieniem klasy robotniczej powi terski, Schmidt, Matysa i Gzieło.
budowniczych stoją młodzi patrioci,
jaką troską ryby-rodzice
do 1931 r„ który w jednym etapie Zobaczył,
ęni to budują nowe miasta, wyzna Ślub i Nitów należącego
tał
pierwszą konferencję uczelnianą
otaczają swe rybie dzieci. Jak pilnu
czają drogi, stawia ja siłownie, biorą CZPWM na uwagę zasługuje ra zgłosił dwa cenne pomysły.
ją gniazdka lub ikry,' nalepionej na ZAMP I sekretarz Komitetu Miej
udział w rozbudowie gospodarstw cjonalizatorstwo. Między zatrud
Fakt, że młodzież robotnicza, roślinach (istnieją rybki żyworodne i skiego P. Z. P. R. Stanisław Pilawwiejskich na sposób socjalistyczny,
nionymi pracownikami, znajduje współzawodniczy nie tylko w o- ikrorodne); jak delikatnie ojciec ła ka. Młodzież, zrzeszona w ZAMP —
się 20 proc, robotniczej młodzie siąganiu planów i ich przekra pie pyszczkiem swe zbyt ciekawe stwierdził mówca — musi dążyć do
Leśna tragedia
ży z której 50 proc, to ZMP-owcy czaniu, ale również i w ulepsza dziecko, które wy pad to z gniazdka i stworzenia mocnego oparcia nauko
je z powrotem. Jak wypro wego dla klasy robotniczej, budują
i przyznać trzeba, że mogą być niu jakości produkcji i jej u- układa
wadza je — zupełnie, tak jak matka- cej socjalizm.
dla starszych przykładem god sprawnianju — świadczy iż mło kaczka
— na pierwsze pływanie, jak
Burzliwymi oklaskami zostało na
nym naśladowania, ponieważ w dzież zdaje sobie sprawę, że po broni ich przed napastnikiem itd.
stępnie powitane wejście na mów
IV etapie kwartalnym współza dejmując zobowiązania, w przy
Przekonał się też, że i drugie przy nicę przodownicy pracy Państwo
wodnictwa nie tylko dotrzymują szłości korzystać będzie z wyni słowie: „zdrowy jak ryba“ wymaga wych Zakładów Przemysłu Baweł
pewnej korektury. Bo i ryby choru- nianego („Częstochc wianka“), Fr.
kroku starszym swoim kolegom, ków własnej pracy.
ale zdobywają na ogół współza
wodniczących
około 30 proc,
miejsc pierwszych. Nie brak tu
Kroh
naprzód
w rezultacie kilkakrotnych zwy
cięzców w współzawodnictwie.
Współzawodnictwo sprzyja roz
wijaniú się racjonalizatorstwa.
w próbach stworzenia języka międzynarodowego
Pracownicy zgłosili 20 pomysłów
racjonalizatorskich, z których zaDoniosłe odkrycie prof Georgieva
twierdzono 13, przy czym na poKarpacz. Najczęściej zwie
myślach zaoszczędzono około 500
rzyna raniona przez kłusowni
SOFIA. 43-letni profesor bułgar przyczynimy się do wytyczenia pro
Powiedział on, że pismo to różni Nie tylko dorośli i młodzież do
tys. zł. Jednym z aktywnych raków zdycha w gąszczach leś
ski, były uczestnik walk antyfa jektu przyszłego języka międzyna ło się całkowicie od pism innych rastająca ale i dzieci bawią się
nych. Lekko ranna (strzał oäszystowskich, odkrył klucz, który rodowego“ — oświadczył profesor kultur. Drogą jednak pewnych po ochoczo na zabawach orgnizodany z pośpiechu i bez wzglę
Cenne nagrody pomoże w odczytaniu starożytnego Georgiev.
równań udało mu się odczytać ję wanych specjalnie dla nich
du na odległość) biegnie kilka
pisma, pochodzącego z epoki kultu
zyk mitycznego króla Miñosa i wy przez Towarzystwo Przyjaciół
ry kreteńskiej. Pismo to odkryte
ciągnąć na światło dzienne antycz
dziesiąt metrów, a nierzadko
Dzieci Foto AR
u; konkursie
zostało 50 lat temu i było bezsku Młodzież na wczasach ne dokumenty.
i kilka km i z upływu krwi pa
tecznie
badane
przez
licznych
nau

da. Nie małą też przyczyną
czystości szkół
Odkrycie profesora Georgieva zo
kowców.
Regulamin
zmniejszania stanu ilościowe
stało ogłoszone w roczniku uniwer
Profesorem
tym
jest
Vladimir
go saren, jeleni i muflonów
sytetu sofijskiego. Profesor otrzy
nie próżnuje
Wałbrzych. W konkursie czy Georgiev, znany naukowiec obecny
jest śmiertelna, choroba wą
mał już wiele listów z instytutów obowiązuje wszędzie
stości
szkól,
zorganizowanym prorektor uniwersytetu sofijskiego.
Moskwy, Paryża, Lon
troby zwana motylicą. I oto w
przez PCK w okresie „Tygodnia W wywiadzie, udzielonym korespon
WISŁA, (du-ro) W Wiśle bawi o- naukowych
dynu i Brukseli, z prośbami o szcze
pierwszym jak i drugim wy
Zdrowia“, brało udział 47 kół dentowi Telepressu, oświadczył en, becnie dwutygodniowa
kolonia goły, odnośnie do tego zagadnienia.
Katowice (Gał). W Szkole Ogól
padku lisy mają biesiadę. Mię
szkolnych PCK w pow. wałbrzy że dokonane odkrycie wraz z osią dwóch najwyższych klas licealnych Drogą poznania pisma Miñosa, mo nokształcącej im. M. Kopernika
so bez przydziału. Ale do tego,
gnięciami
profesora
czechosłowac

skim i 32 koła w Wałbrzychu.
z Zabrza. Młodzież do południa u- żna będzie ustalić prawdziwość lub w Katowicach wprowadzono nie
Hroczni, stanowić będą „pod
aby kosteczki były idealnie ob
się, zaś resztę czasu poświęca fałsz wielu dawnych mitów i le dawno w życie zatwierdzony
W ramach konkursu wszystkie kiego,
stawowy czynnik dla całkowitego czy
jedzone, muszą „dołożyć się“
szkoły zorganizowały kąciki czy odczytania i zbadania pisanej histo na rozrywki i na zajęcia świetlico gend, a nawet Starego Testamentu. przez
Kuratorium
regulamin
również mrówki. Zdjęcie na
stości. Rozbudowano również u- rii epoki trzeciego i drugiego ty we.
szkolny. Regulamin ten zawiera
sze przedstawia znaleziony w
rządzenia
higieniczno-sanitarne siąclecia przed naszą erą“.
szereg punktów, których prze
Staraniem kierownictwa kolonii i
okolicy Śnieżki
(Karpacz)
we wszystkich szkołach
strzeganie przyczyni się niewąt
Profesor uważa także, że praca je zarządu ZMP są organizowane wieWezwanie
szkielet jelenia, który padł w
Ostatnio szkoły otrzymały w go i jego kolegów przyczyni się do ozorki świetlicowe, na które młopliwie do osiągnięcia zamierzone
okolicznościach powyżej przed
nagrodę za udział w konkursie stworzenia przyszłego języka świa dzież zaprasza przedstawicieli pargo celu podniesienia dyscypliny
stawionych.
ZMP-owsów uczniów a przede wszystkim po
PCK dary o wartości kilku millo towego. „Mamy nadzieję, że przez tli, organizacji społecznych i młoNadesłał G. Witt
wykrycie starożytnych języków dzieżowych, oraz miejscową ludnów zł.
lepszenia wyników w nauce.
ność. Wieczorki odbywają się dwa
Regulamin szkolny obejmuje
lublinieckich
leży wprowadzić ujednolicone czap razy w tygodniu. Program obejmuje
swym zasięgiem nie tylko teren
ki, numerację szkól z odpowiedni referaty ideologiczne, , jako
Współpraca społeczeństwa ze szkołą mi
Lubliniec (M.R.) Na odby szkolny, ale i pozaszkolny, zwła
znaczkami dla wszystkich typów oficjalną, poza tym w części artyszcza jeżeli chodzi o niektóre je
szkól; 12) należy wprowadzić umun stycznej pieśni ludowe oraz skecze tym ostatnio zebraniu, Koło
go punkty. Trzykrotne przekro
durowanie dla ■uczniów wszystkich w wykonaniu zespołu młodzieżo ZMP im. A. Mickiewicza przy
czenie regulaminu pociąga za so
szkól; 13) na terenie Sosnowca win wego.
bą automatyczne wykluczenie
kl.
XIb
Ogólnokształcącej
dla wychowania nowego człowieka
ny być wybudowane i otwarte in
ucznia ze szkoły po poprzednim
ternaty dla młodzieży szkolnej, któ
Szkoły Stopnia Podstawowego
upomnieniu i naganie.
SOSNOWIEC, (letko) W auli gim sji. Zwracano uwagę na brak mo ra w dużej ilości dojeżdża do szkól.
i Licealnego, na wniosek jed
Regulamin ustanowiony został
nazjum im. Staszica odbyła się kon ralności wśród naszej młodzieży,
Sprawy
wychowawcze
są
ściśle
nego z ZMP-owców uchwaliło
w trosce o dobro młodzieży. Co
ferencja, zwołana przez Sekcję stwierdzając, że dla podniesienia i związane ze sprawami naukowymi,
na to inne szkoły? Może i one
Oświatową przy Miejskim Komitecie poprawienia stanu nby chow aw czego dlatego cale społeczeństwo musi
że wszyscy jego członkowie do
pomyślą nad tym?
PZPR w Sosnowcu, mająca na celu należy wprowadzić następujące za wziąć czynny udział w tej akcji dla
tegorocznych
egzaminów
doj
omówienie zagadnień zachowania sady postępowania i zarządzenia: 1) dobra naszej młodzieży i dobra Pol
rzałości przystąpią w mundur
się młodzieży szkolnej i pozaszkol młodzieży nie wolno pozwalać na ski Ludowej.
Kurs
nej i konieczność zainteresowania palenie papierosów, picie alkoholu
kach ZMP. Jednocześnie przy
W podsumowaniu dyskusji prze
oraz przebywanie poza domem po
tą sprawą całego społeczeństwa.
jęto uchwałę o następującej
szybowcowy
Na konferencję przybyli przedsta godz. 21;< 2) młodzieży nie wolno wodniczący konferencji ob. Flak
treści:
wiciele: Kom. Miejskiego PZPR, wpuszczać do kina na trzeci seans;. podkreślił, że wina braków w wy
sekcji oświat. Kom. Miejsk. PZPR, 3) młodzieży nie wolno wpuszczać chowaniu młodzieży nie leży po
w Rybniku
„My, ZMP-owcy Koła kl. XI
ZMP, Inspekt. Szkoln., ORZZ, Z w. na zabawy publiczne; 4) należy stronie nauczycielstwa, a po stro
Rybnik
(lis). Celem umożliwie
nie
rodziców
i
całego
społeczeń

b im. A. Mickiewicza przy OMetalowców, Zarządu Miejskiego, wzmóc interwencję MO wobec wy
nia młodzieży zdobycia wyszkole
Ligi, Kobiet, ZMP, Milicji Obywatel kroczeń młodzieży; 5) należy wzmóc stwa. Wezwał wszystkich, by ir
góln
(»kształcącej
Szkole
Stop

nia lotniczego, oddział powiato
skiej, rad rodzicielskich i. rad. opie współdziałanie szkól w sprawach chwały, jakie zapadły na konferen
nia Podstawowego i Licealne
wy Ligi Lotniczej w Rybniku w
wychowawczych w celu ujednolice cji, zostały przekazane w teren. Ko
kuńczych.
dniach 22. 2. do 15. 3. br. organizu
Po zagajeniu i powołaniu prezy nia postępowania6) ZM.P winien mitety rodzicielskie zwołają zebra
go w Lublińcu,
wzywamy
dium y,rzez przewodniczącego kon jako naczelne zagadnienie przyjąć ni a rodziców i pouczą ich, jak mają
Te teoretyczny kurs szybowcowy
wszystkich
ZMP-owców
klas
ferencji kier. Prop, i Oświaty przy sprawy wychowawcze; 7) sprawy współpracować ze szkolą w wycho
który będzie warunkiem wysłania
jedenastych w całej Polsce, by
KM. PZPR ob. Wiaka Stefana, dyr. wychowawcze winny-być stale oma waniu nowego człowieka. Przedsta
absolwentów na kurs praktyczny.
Jakubowicz wygłosił referat, w któ wiane na zebraniach; 8) winno się u- wiciele zw. zaw. uświadomią w tym
dla podkreślenia swej przyna Na kurs zgłosić się mogą kandy
rym przedstawił problem złego za kazać zarządzenie w sprawie opieki sensie załogi hut, fabryk, kopalń
daci obojga płci od 17 — 20 lat.
leżności organizacyjnej do te
chowania się młodzieży szkolnej i nad młodzieżą pozaszkolną; 9) win przez swoje rady zakładowe.
Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Od
gorócznych egzaminów dojrzą
pozaszkolnej. Wezwał on wszyst na być zwrócona baczna uwaga na
Na zakończenie zebrani upoważ Oto fragment pouczającej Wy
działu Ligi Lotniczej w Rybniku
kich zebranych do wypowiadania sprawy wychowawcze w klubach nili Sekcję Oświahtową do rzuce stawy Przemyślu Ludowego i
łości przystąpili w mundur w poniedziałki i czwartki o godz.
się w tej sprawie i podawania kon sportowych; 10) ZMP musi specjal nia hasła nawołującego do zwoły Artystycznego w Gliwicach
kach ZMP-owakich
17 — 19 w sekretariacie Oddz. L.
przy ul. Zwycięstwa 12.
kretnych wniosków. Po referacie ną uwagą wraz z powołanymi do wania podobnych konferencji na teprzystąpiono do ożywionej dysku- tego władzami otoczyć SPP;
4MŁ- rente całej . Polski.
L. przy ul. Mikołaja Reja nr 1
Foto Kołkiewicz

Bok I

Katowice, 2Í lutego 1950

Nr 6

