Dziennik

Zachodni
W1 mznieę pmtaa Armii laiziictiej

KATOWICE

WIECZÓR

Ce»« S

Dnia 24 Integro 1950 r.

32

W

Nr 45 (1598) A

rocznicę

niezwyciężonej

powstania

Armii

ZSRR

pokoju

Obrońcy

przedstawicieli
hołd Ludowej oraz
bratniego Związku Radzieckiego.
W prezydium akademii zasiedlił
marszałek Sejmu Władysław Ko
bohaterskim
żołnierzom
radzieckim
walski, wicemarszałkowie: Ro
man Zambrowski 1 Wacław Bercikowski, członek Rady Państwa
— Józef Nieóko, minister Obrony
Narodowej — Marszałek Polski
Konstanty Rokossowski, minister
tycznych,
zw.
zawodowych,
orga

stawicieki
dyplomatyczni
państw
WARSZAWA (PAP). Centralna
Świątkowski, minister ModeetewAkademia dla uczczenia 32 rocz nizacji społecznych i młodzieżo demokracji ludowych.
ski, wiceministrowie, gen. I«.
Publiczność, która do ostatnie Edward Ochab i Stanisław Po
nicy powstania Armii Radziec wych.
Na uroczystą akademię przybył go miejsca wypełniła salę teatru, pławski, przedstawiciele . artft
kiej, zorganizowana przez Gl. Za
rząd Polityczny Wojska Polskiego ambasador ZSRR w Warszawie entuzjastycznie witała przedsta politycznych, organizacji apołeosi Towarzystwo Przyjaźni Polsko- — Wiktor Lebiediew ora» przed- wicieli najwyższych władz Polski nych i młodzieżowych, przodow
Radzieckiej, odbyła się w Teatrze
nicy pracy.
Polskim w Warszawie w dniu 22
W preeydtuen zMłed
*
rtwaM
b. m.
ambasador ZSRR w Warmawia
Depesza
do
Generalissimusa
Na akademię przybył Prezydent
— Wiktor Lebiediew oraz attache
RP — Bolesław Bierut. Obecni
wojskowy — gen. Orłów.
byli również członkowie Rady
Po odegraniu hymnów: polskie
Państwa z marszałkiem Sejmu
go i radzieckiego akademię zagaił
Władysławem Kowalskim i wi
Józefa Stalina
przewodniczący Tow. Przyjaźni
cemarszałkami Romanem Zam
Polsko-Radzieckiej min. Henryk
browskim i Wacławem Barcików
skim, członkowie Rządu R. P. z
Wśród długotrwałych, gorących gromienia interwentów w latach Świątkowski, witając serdecznie
premierem Józefem Cyrankiewi owacji zebrani na uroczystej aka wojny domowej do wiekopomnego zgromadzonych. Min. Świątkow
czem, przedstawiciele
Wojska demii w Teatrze Polskim uchwa zwycięstwa nad niemieckim faszyz ski uwypuklił w krótkim przemó
Polskiego z marszałkiem Kon lili wysłanie do Generalissimusa mem.
Siły zbrojne Związku Radziec wieniu bohaterskie dzieje 1 czyny
stantym Rokossowskim na czele Stalina depeszy, następującej tre kiego
przyniosły wolność ujarzmio niezwyciężonej Armii Radziec
oraz przedstawiciele partii poli- ści:
nym przez hitleryzm narodom kiej, armii — stojącej na straty
Europy. Zwycięstwa Armii Ra pokoju i postępe łndskoM.
Generalissimus Józef Stalin
dzieckiej umożliwiły powstanie w
Polsce władzy ludowej, sało&ewU
Moskwa
Walka z uciskiem
podwalin socjalizmu.
Kreml
Naród polski na ssawne fachowa
Zebrani w Warszawie na mroosy miłotó i wdzlęamoóć dla Armh
stej akademii ku czci 32 rocznicy Radzieckiej. Przyjaźń z narodami
> ©8®B$§ira8ffaa§mi
*»
PraemówSes
wfotuta. Oe&ataa
powstania bohaterskiej Armii Ra Związku Radzieckiego, braterstwo
dzieckiej, przesyłają Ci i dowodzo broni Wojska Polskiego z siłami przerywane było wMotaota
*
en
to walko o pokój
nym przez Ciebie niezwyciężonym zbrojnym i kraju Rad trwać i uma tuzjastycznymi oklaskami i etany
cniać
się
będzie
po
wieczne
czasy.
siłom zbrojnym Związku Radziec
kami na cześć Armii — WywwoGENEWA. Z Paryża donoszą, że kiego najgorętsze pozdrowienia.
Armia Radziecka jest nadzieją
Z głębi serca życzymy sławnej wszystkich pokój miłujących naro licielki ludów, armii pokoju i jej
eekretarz demokratycznego zrzesze
nia afrykańskiego Gabriel d‘Ar- Armii Radzieckiej dalszego rozwoju dów. Narody wiedzą, że na straży genialnego wodza Generalissimu
jej potęgi. Armia Radziecka stano
pokoju i bezpieczeństwa, na sa Józefa Stalina, Prezydenta
boussier udzielił wywiadu kores wi dzisiaj nieprzebytą zaporę dla ich
straży wolności ¡ postępu stoi nie-, R. P. Bolesława Bieruta, Polski
pondentowi dziennika „Ce Soir“, w imperialistycznych agresorów i pre zwyciężona Armia Radziecka, Ar
Ludowej, marszałka Polski Ro
którym stwierdził, że ludność fran tendentów do panowania nad świa mia Lenina i Stalina.
tem.
kossowskiego.
Niech
żyje
i
krzepnie
niezłomna
cuskich posiadłości w Afryce wbrew
32 lata istnienia Armii Radziec
narodu polskiego z naro
Drugą część akademii wypełni
terrorowi francuskiej administracji kiej to dzieje niebywałego masowe przyjaźń
dami Związku Radzieckiego!
kolonialnej weźmie udział w de go bohaterstwa, ofiarności i po Niech żyje Armia Radziecka, ły recytacje, pieśni i fragmenty
Pod Twoim przewodem,
baletowe, poświęcone Armii Ra
monstracjach z okazji międzynaro święcenia.
poą ideowym kierownictwem sła armia wolności, pokoju i postępu! dzieckiej i Wojsku Polskiemu,
dowego dnia walki z reżimem ko wnej Partii Bolszewickiej siły
Niech żyje Generalissimus Stalin,
lonialnym. Walka z reżimem kolo zbrojne Związku Radzieckiego prze duma i radość całej postępowej wykonane przez zespół pieśni i
tańca Domu Wojska Polskiego.
szły
zwycięski
szlak
bojowy
od
rozludzkości!
nialnym — stwierdził d'Arboussier
— łączy się integralnie z walką o
pokój, gdyż kolonizatorzy francu Francuski uczony prześladowany
scy, podobnie jak angielscy pragną
przekształcić Afrykę w bazę agre
sji, którą mają rozpętać na rozkaz
imperializmu amerykańskiego.
w Paryżu

Naród

polski

obejmie

KuponNr3
Błyskawicznego
konkursu

sportowego
Szczegóły na str. 4

Wzmożona

obrońców

katedrę

GENEWA. Znany ze swych postę
powych przekonań wybitny uczony
francuski, prof, psychologii College
de France w Paryżu — Henri Wallon,
został zarządzeniem ministra oświaty
Yvon Delbosa usunięty z katedry i
przeniesiony w stan spoczynku.
Zarządzenie to, stanowiące represje
rządu francuskiego wobec profesora
Wallon za jego postępowe przekona
nia polityczne, wywołało wielkie obu
rzenie uczonych, studentów, młodzie
ży i całej demokratycznej opinii fran
cuskiej.
Związek zawodowy pedagogów i
liczni uczeni francuscy postanowili
zorganizować w dniach 19 i 20 lute

działalność

pokoju

PRAGA. Związek Prawników Cze
chosłowackich przesłał do Zgroma
dzenia Narodowego Republiki rezolu
cję, solidaryzującą się z postulatami
Światowego Komitetu Obrońców Po
koju. Pracownicy czechosłowaccy
przypominając treść rezolucji, uchwa
lonych na kongresach międzynarodo
wej organizacji prawników - demo
kratów w latach 1947 1 1949, domagają
się zakazu produkcji broni atomowej.
Prezydium Centralnej Rady Spół
dzielni Czechosłowackich wezwało
Międzynarodowy Związek Spółdziel
ców, aby wyraził swoją solidarność z
uchwałami Światowej Federacji Zw.
Zawodowych oraz Światowej Federa

składa

w

CSR

cji Pracowników Nauki, powziętymi
ostatnio w Paryżu. Uchwały te doma
gają się ugruntowania pokoju pow
szechnego, wykorzystywania (zdoby
czy nauki wyłącznie dla celów poko
jowych, zastosowania energii atomo
wej dla sprawy postępu 1 szczęścia
ludzkości, podjęcia kroków, zmierza
jących do powstrzymania wyścigu
zbrojeń oraz wolności dla ludów ko
lonialnych.
Przedstawiciele Rady Narodowej
Słowacji przekazali w imieniu narodu
słowackiego czechosłowackiemu Zgro
madzeniu Narodowemu rezolucję w
obronie pokoje

na

Uniwersytecie

go akademie w Sorbonie, by wyrazić
prof. Walon swą solidarność i uczcić
jego długoletnią pracę naukową.
Komitet organizacyjny, do którego
weszli przedstawiciele stowarzyszeń
pedagogicznych oraz organizacji za
wodowych i kulturalnych wszystkich
krajów świata, zamierzał na zebraniu
tym złożyć hołd profesorowi Wallon,
którego wybitne prace w dziedzinie
psychologii i pedagogiki oraz patrio
tyczne stanowisko w czasie okupacji
cieszą się, powszechnym uznaniem.
Jednakże minister oświaty Delbos
bez udzielenia jakichkolwiek wyjaś
nień odmówił organizatorom obchodu
prawa korzystania z auli Sorbony lub
auli uniwersyteckich.
Ta nowa szykana wobec jednego
z najwybitniejszych przedstawicieli
nauki francuskiej, wywołała falę pro
testów w całej Francji.
Akademia ku czci profesora Wallon
odbyła się mimo to. Oprócz delegatów
francuskich, w akademii wzięli rów
nież udział przedstawiciele Czechosło
wacji, Węgier, Wielkiej Brytanii 1
Polski.
Na akademii tej delegat Polski,
prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Tomaszewski, powitany przez zebra
nych burzliwymi
*
oklaskami, oświad
czył, zwracając się do profesora Wal
lon:
„Uniwersytet Jagielloński, najstar
szy w Polsce, którego 500-lecie istnie
nia będziemy obchodzić w tym roku,
czułby się zaszczycony, gdyby zechciał pan uważać się za członka je
go grona profesorskiego.
W Imieniu tego Uniwersytetu 1 pol
skiego Ministerstwa Oświaty, zwra
cam się do pana z propozycją objęcia
katedry psychologii 1 pedagogiki dzie
cięcej — dziedzin nauki, w których

jagiellońskim

zyskał pan wielką sławę w swoim
kraju oraz poza granicami Francji.
Prosząc pana, drogi profesorze, o
przyjęcie katedry Uniwersytetu Kra
kowskiego, naród polski, uczeni pol
scy, przyjaciele Francji pragną jed
nocześnie złożyć hołd panu osobiście
i pańskiemu dorobkowi naukowemu,
wyrazić panu swą solidarność, oraz
wyrazić wiarę w przyszłość przyjaźni
polsko - francuskiej i braterstwa mię
dzy narodami!“
Profesor Wallon we wzruszających
słowach przyjął propozycję prof. To
maszewskiego przy niemilknących
oklaskach wszystkich zebranych.

Stworzona przez Lenina i Stalina zwycięska Armia Radziecka
obchodzi dzisiaj 32 rocznicę swego istnienia.
Powstała w niesłychanie trudnych warunkach pierwsza na
świecie armia socjalistyczna, armia robotników i chłopów, stano
wi dzisiaj potężną siłę zbrojną, strzegąca nile tylko granic Związ
ku Radzieckiego, ale i stojąca na straży pokoju na całym świecie.
Armia Radziecka — mówił Generalissimus Stalin — jest
armią wyzwolonych mas pracujących, armią rewolucji socjali
stycznej, armią dyktatury proletariatu.
Zespolona ściśle z narodem Armia Czerwona ma na swych
sztandarach wypisane szczytne hasła walki o wolność i niezależ
ność. Dzięki niej pokonany został faszyzm hitlerowski i uwolnio
ne z pęt niewoli Polska i inne kraje demokracji ludowej. Za
wdzięczamy jej wolność i niepodległość, zawdzięczamy jej zape
wnienie warunków pokojowej odbudowy i rozbudowy naszego
kraju i podniesienie dobrobytu mas pracujących
W dniu 32 rocznicy powstania Armii Czerwonej cały świat po
stępu składa jej wyrazy hołdu i wdzięczności, jako tej armii,
która walczy dla sprawy wspólnej wszystkim ludziom dobrej
woli — dla sprawy pokoju.

Rozkaz dzienny Ministra Sił Zbrojnych ZSRR

MOSKWA. Minister sił zbroj
nych ZSRR Marszałek Wasilew
ski, ogłosił następujący rozkaz
dzienny:
Towarzysze żołnierze, maryna
rze i podoficerowie! Towarzysze
oficerowie, generałowie i admira
łowie!
Siły zbrojne Związku Radziec
kiego obchodzą dziś 32 rocznicę
Armii Radzieckiej i radzieckiej
marynarki wojennej.
Stworzone przez Partię Komu,
n istyczną oraz jej wielkich wo
dzów Lenina i Stalina Armia Ra
dziecka i Marynarka Wojenna do
wiodły w surowych bojach o wol

ność i niepodległość Ojczyzny Ra
dzieckicj, że stoją wiernie na stra
ży interesów państwowych ZSRR.
W dniu 32 rocznicy Armii Ra
dzieckiej i Marynarki Wojennej
składam życzenia żołnierzom i
marynarzom, podoficerom, ofice
rom, generałom i admirałom. Ży
czę wszystkim dowódcom i szere
gowym nowych sukcesów w pra
cy nad dalszym doskonaleniem
wiedzy wojskowej i politycznego
przygotowania.
Dla upamiętnienia tej wielkiej
rocznicy rozkazuję:
W dniu 23 lutego oddać 20 ar
tyleryjskich salw honorowych w
stolicy naszej ojczyzny — Mo

skwie — w stolicach Republik
Związkowych, jak również w Ka
linin gradzie, Lwowie, Chabarowsku, Wladywostoku i w bohater
skich miastach Leningradzie, Sta
lingradzie, Sewastopolu i Odessie.
Niech żyją radzieckie siły zbrój
ne! Niech żyje nasza potężna Oj
czyzna! Niech żyje nasza okryta
chwałą Partia Bolszewicka! Niech
żyje inspirator i organizator zwy
cięstw narodu radzieckiego i jego
sił zbrojnych nasz wielki wódz i
nauczyciel — Towarzysz Stalin!
Minister Sił Zbrojnych ZSRR
Marszałek Związku Radzieckiego
(—) Wasilewski
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na stanowisko dyrektora

Wrocław (PAP). Naczelnym dy
rektorem Zakładów „Archime
des“ we Wrocławiu, mianowany
został dotychczasowy kierownik
narzędziowni tych Zakładów ob.
Marian Cwiertnia.
Ob. Cwiertnia jest reemigran
tem ż Francji, gdzie w ciągu 23
lat pracował jako robotnik. Przy
był on do Polski jednym z pierw
szych transportów reemigrantów
i objął w „Archimedesie“ stano
wisko kontrolera w narzędztowtni. Dzięki sumienności i staran
ności! w pracy, samokształceniu
i zdolnościom awansował stale,
osiągając coraz wyższe stanowi
ska. Jako kierownik narzędziow
ni przyczynił s'ę w dużej mierze
do przyspieszenia cyklu produk
cyjnego.
Pracownicy „Archimedesa" po
szczycić się mogą awansem je
szcze jednego członka swojej za
łogi. Ceniony bardzo przez zało
gę przewodniczący Pady Zakła
dowej — b. elektromonter ob.
Leszek Małecki mianowany zo
stał naczelnym dyrektorem za
kładów „Emaliernia" we Wro
cławiu.

KATOWICE, (ja). W trzecim
dniu procesu
łapowników z
„Centrostali“ w Katowicach, ze
znawali pierwsi świadkowie do.
wodowi, rekrutujący
się
ze
wszystkich stron kraju. Jako
pierwszy
zeznawał Longin
Clurzyńs k‘i, przemysłowiec,
wytwórca wózków dziecięcych w
Częstochowie. Sam nie załatwiał
zakupów blachy, lecz czynił to za
pośrednictwem Mariana Fili
powicza, któremu płacił 1.500
złotych diet dziennych. Po po
dróży „wywiadowczej" Filipo
wicz wrócił do Częstochowy i
oświadczył, że w Będzinie jest
blacha, lecz żądają tam prowizji
od każdego rachunku. Ciurzyński
wyraził zgodę, jedynie na 2 proc,
od rachunku.
Jako drugi zeznawał Marian
Filipowicz, ślusarz-mechanik.
Blachę dla Ciurzymskiego kupo
wał przeważnie w Będzinie i za
łatwiał transakcje z Domańskim,
który dawał mu do zrozumienia,
że przydałby się napiwek dla
ludzi. Aby otrzymać w terminach

Proces

ujawnia

sprzedażnych

sprawy,

towar, płacił łapówki, a raz wrę
czył Forysiowi 4.000 złotych.
Mistrz bednarski z Warszawy
Z gl e c k i kupował bednarkę w
Będzinie. W czasie zawierania
transakcji Foryś zażądał na ko
szta załadunku od niego 6.060 zło
tych. Kwotę tę dostał. Bednarka
została wysłana do Warszawy,
jednakże w rachunku za artykuł
nie była uwidoczniona kwota ko
sztów transportu i załadunku, jak
również kolejowych.
Stefan Ciurzyński właściciel
wytwórni wózków w Poraju koło
Częstochowy kupował
blachy
cienkie w Będzinie i Sosnowcu.
Foryś targował się z nim o pro
wizje, gdyż Ciurzyński oferował
tylko 1 proc, od rachunku, a wy.
magano od niego więcej.
Stolarz z Krasnego Stawu, J ózef Wójcicki zajmował się
zawodowo skupem blachy i wy
syłał ją do województw central
nych. w Będzinie załatwiał spra
wy z Domańskim, który chciał po
4 zł. nadwyżki od kg. Kupił 2 to
ny blachy. W Sosnowcu latem
1948 r. zakupił 15 ten blachy
czarnej i dopłacił do tego 55.600
złotych, dyrektorowi Romankowi. Następny transport wynosił 3
tony blachy ocynkowanej, gdzie
dopłacił 30 060. Ponadto Wójcicki
zeznał, że kiedy się w Komisji
Specjalnej spotkał z R»mankiem,
ten namawiał go do tego, aby
winę wziął na siebie, bo „Jemu
grozi sąd doraźny i szubienica, a
Wójcickiemu nie nie będzie“.
Rolnik z pow. Radzyń spod
Warszawy, zajmował się skupo

które

niektórzy

dyrektorów

obcięliby

waniem blachy dla okolicznych
gmin swego powiatu na krycie
dachów domów mieszkalnych. Otrzymywaj upoważnienia od gmin
i jeździł na Śląsk po zakupy. Ku
pował blachę w Sosnowcu, Gli
wicach i Zabrzu. W Zabrzu, gdzie
dyrektorem był Kalfas, żądano
od niego dopłaty po 5 zł. za
kg. blachy czarnej, a 10 zł. za kg.
blachy ocynkowanej. Ze względu
na to, że innych źródeł nie znał,
płacił te ceny i blachę otrzymy
wał.
Stefan Mrówka ze Skarżyska,
Współpracownik fabryki naczyń
emaliowanych zakupywał blachę
dla wytwórni w Zabrzu. Kupu
jąc partię 15 ton blachy, zapłacił
30.000 zł. nadwyżki w specjal
nym liście fabrycznym z odpo
wiednimi „załącznikami". Przy
przyjęciu łapówki, Kalfas oświad
czył, że to nie dla niego ale dla
wszystkich ludzi. Tymczasem jak
wykazał przewód tych „ludzi"
było tylko trzech.

przemilczeć

Swiadek Pawłowski z Mielnika
kupował blachę dla Zw. Sam.
Chłop, i musiał dopłacać po 10
zł. za kg. Pertraktując sam, bla
chy nie otrzymał, dopiero za po
średnictwem człowieka, który
miał „chody“ blachę w ilości 3
tony otrzymał, płacąc po 10 zł.
prowizji za kg.
Ostatni przesłuchany w dniu
wczorajszym świadek Stanisław
Sagan, rolnik z pow. Lubartowice, poszukiwał blachy na pokry
cie dachów. Powiedziano mu, by
jechał na Śląsk. W Katowicach
skierowano go do Zabrza. Blachę
nabył u Kalfasa, płacąc 10 zloto
wą nadwyżkę i kupując 800 kg.
Blachę tę dostał tylko dlatego,
że ulitowano się nad faktem, że
był om pogorzelcem. Dopłacić Je
dnak musiał, jak każdy inny
klient.
Na przesłuchaniu tego świadka,
rozprawę przerwano do dnia dzi
siejszego, gdzie będą zeznawali
dalsi świadkowie dowodowi.

PAŃSTWOWY TEATR ŚLĄSKI
Czwartek, 23 bm., Katowice — Duże
Scena, godz. 15 — „ROMANS Z WO
DEWILU“ (zakupione). Zabrze, godz.
13 — „MIESZCZANIE' (zakupione).
TEATR WIELKI WE WROCŁAWIU
Piątek, 24 bm., godz. 19 — „PU
SZKIN".
TEATR MŁODEGO WIDZA
Czwartek, 23 bm., godz. 12,30 —
WILK I KOŹLĘTA — przedstawienie
zamknięte.

od dnia 23. IL 1950 r.
Katowice: Casino — Czarci tleli.
Rlałto — Burza nad Azją. Zorza —
Konstanty Zasłonow. Światowid —
Syn pułku. Union — Kwartet i Inne.
Apollo — Pocałunek na stadionie.
Bielstowice: Uciecha — Diabelska
grań.
Chorzów: Apollo — Rajnis. Colos
seum — Czarodziejska torba 1 inne.
Delta — Aleksander Matrosów. Polo
nia — Cztery serca. Śląskie — Boga
ta narzeczona.
Dąbrowa Górnicza: Ars — Czaro
dziej sadów. Bajka—Zelazny Dziadek
Sosnowiec: Momus — Milczące ba
rykada. Roxy ■— Szara szajka 1 inne.
Zagłębie — Zaklęta narzeczona.
Bytom: Bajka — Skarb. Bałtyk —
Dubrowski. Świt — Złoty kluczyk.
Gloria — Szeroką droga — Odpowiedź
Gliwice; Apollo — Kariera. Bajka,
—Grzesznicy bez winy. Casino — Gu
ramlszwil'i. Grażyna — Spotkanie nad
Labą.
Od 1» do 23 hm.
WROCŁAW. Kina wrocławskie ■
okazji
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rocznicy powstania Arma
W&żne dla zainteresowanych
Radzieckiej oraz 3d-lecia klnematogre
fil radzieckiej wyświetlają w dniach
Wracamy
do
sprawy
od 19 — 23 bm. wyłącznie filmy ra
dzieckie.
Śląsk — Burza nad Azją. Scala —
Czarci Żleb. Tęcza — Za wami pójdą
Inni.
Polonia (młodzieżowe) — 19 bm.
nabywania domków rodzinnych
— Syn pułku, 29 bm. — Czerwony
krawat,
21 bm. — Timur 1 jego dru
Trzeba udostępnić
żyna, 22 bm. — Biały kieł, 23 bm. —
KATOWICE, (js) Przed kilku cunkowej nieruchomości, jak rów
Aleksander
Matrosów. Pionier (aktu
'dniami podaliśmy wiadomość, że nież wykazy, adresy i opisy domalności) — 19 bm. — Czarodziejska
członkowie Związków Zawodo ków wyznaczonych na sprzedaż.
torba, Jesień w Gruzji, Moskwa So
wych mogą kupić na własność Jeśli chodzi o inne tereny, chwi
cjalistyczna, w świecle kryształów.
pracującym możność
20 bm. — Szara czajka, na ścieżkach
poniemieckie domki mieszkalne i lowo nie przewiduje się tego ty
dzikich zwierząt, wzorowe przedszko
w ten sposób zabezpieczyć sobie pu sprzedaży domów.
korzyslama z imprez kulturalnych
le. 21 bm — 7 czarodziejskich płat
Jak wyjaśnia instrukcja domki
na stałe dach nad głową. Podając
ków Alma — Ata, meteoryty, gwia
Sosnowiec (wel). Na ostatnim po ków budowanych Zagłębia, pragną zda polarna. 22. bm. — Triumf mło
nadzwyczaj przystępne warunki takie mogą zakupywać związkow
siedzeniu P. R. N. w Będzinie przed cych korzystać z przedstawień zespo dości i nad Morzem Czarnym, 23 bm.
kupna tych domków i proces po cy, niekoniecznie mieszkający na
stawiciel
Związku Zawodowego Ro łu Państwowego Teatru im. Wyspiań — Wiosenne melodie, zwierzogród.
stępowania w ubieganiu się o ku terenach objętych sprzedażą. Mo
botników Budowlanych ob. Sitek skiego, urządzanych w Sosnowcu.
pno, informowaliśmy, że bliższych żna na przykład pracować w Ka
przedstawił sprawę udostępnienia im
Zakupując zbiorowe przedstawienie
informacji w tej sprawie udziela towicach, a domek kupić w By
prez kulturalno-oświatowych najszer w Sosnowcu Związek Robotników
ją referaty osiedleńcze przy sta tomiu, Gliwicach, Opolu czy Za
szym masom pracujących. W kon Budowlanych otrzymał tylko ^-pro
rostwach powiatowych i zarzą brzu.
kretnym wypadku chodzi o robotni- centową zniżkę, gdy dotychczas zniż
CZWARTEK 23 LUTEGO 1950 r.
dach miejskich.
ka dla świata pracy przy zakupio
PROGRAM II. FALA 395.8 T».
nych przedstawieniach wynosiła 50 15.55 Skrzynka Banku Polskiej Kasy
Obecnie dodatkowo komunikuprocent.
Radny
Sitek,
podkreślając
Opieki
..Eksport“. 16.20 Audycja O.
jemy, że domki te w pierwszym
wartość dobrych przedstawień 1 praw R. Z. Z. 17.00 Koncert rozrywkowy.
rzędzie nabywać można na tere
dziwy głód tego rodzaju rozrywek 17.35 Święto Armii Czerwonej. 18.05
nach ziem zachodnich. Jeśli cho
fali 48. 18.15 Muzyka lu
obserwowany wśród robotników za- Odpowiedzi
dowa. 18.40 Wszechnica. 19.60 Kon
dzi o województwo śląskie, zosta
głębiowskich, prosił przedstawiciela cert
Orkiestry i Chóru.
ły wyznaczone powiaty i miasta
Powiatowej Rady Związków Zawodo 20.40 Krakowskiej
Reportaż z Międzynarodowych
wydzielone znajdujące się na no
wych o Interwencję i pomoc. Zazna Zawodów Narciarskich. 20.55 ,,Poroz
na
członków zarządu
czył on, że robotnicy zagłębiowscy, mawiajmy" — aud. Biura Studiów.
wych terenach województwa, oznając koszty urządzania przedsta 2100 ,, Wy zwo lenie poznania“. 21.40
bejmujących 14 powiatów i 6
wień, chętnie płaciliby pełne ceny Opowieść radiowa o Adamie Mic
miast wydzielonych.
biletów, jednak nie pozwalają na to kiewiczu. 22.00 „Żywe słowo“ — kom
Akcja sprzedaży poniemieckich
ich budżety rodzinne. R. Sitek prosił pozytorzy śląscy. 22.15 Transmisja za
domków mieszkalnych 1 hib 2Katowice (js). Trwający od dnia Lątanowicza, b. nacz. wydz. apro- 2 tys. kg tłuszczów technicznych 1 w imieniu tysięcy robotników budo bawy z sali Klubowej Min. Obrony
rodzinnych a nawet wielorodzin 13 bm. proces pracowników Okręgo wizacyjnego DOKP Katowice i pre ponad 4 tys. kg sody amoniakalnej — wlanych Zagłębia o częstsze niż do Narodowej. 23.15 D. c. zabawy.
nych na warunkach ratalnych dla wej Spółdzielni Spożywców Pracow zesa spółdzielni; Jana Wolnego, człon skazany został na 6 miesięcy wię tychczas urządzanie przedstawień dla
robotników.
świata pracy obejmuje wyłącznie ników Komunikacji w Katowicach, ka zarządu, Wltkora Krawczyka, zienia.
Komisja Specjalna
w dniu 22 bm. zakończony. członka zarządu, Jana Malka, Fran
Przypuszczać należy, że zarówno
Wszyscy oskarżeni, z wyjątkiem
następujące miasta i powiaty: został
Skazujący wyrok objął Walentego ciszka Kołodzieja 1 Ernesta Penkałę Śliwki 1 Penkały, zostali pozbawieni PRZZ, jak i kierownictwo Teatru,
miasto i powiat — Bytom, Gliwi
Główny oskarżony, Walenty Lata- praw publicznych 1 obywatelskich uwzględnią postulaty robotników i
ce, Nysa, Opole, Racibórz i mia
nowicz, jako „dyktator“ spółdzielni, praw honorowych.
karze
zapewnią im oglądanie dobrych sztuk.
sto Zabrze, oraz powiaty — Głupnarażając spółdzielnię na wielomilio
ftm dzielnica
nowe straty, a jednocześnie wprowa
czyce, Grodków, Kluczbork, Ko
wszelkie próby
dzając defetyzm gospodarczy w okre
źle, Lubliniec, Niemodlin, Olesno,
sie szczególnie ciężkim w odbudowie W lualce o zdrowie pracujących
Prudnik i Strzelce Opolskie. W
mieszkaniowa
wywoływania chaosu gospodarczy
gospodarczej państwa, został skazany
tamtejszych zarządach miejskich
na 12 lat więzienia. Jap Wolny za
Coraz więcej miejsc
i starostwach powiatowych, w re
Katowice, (js) Delegatura Komisji
„współpracę“ w szkodnictwie rujnu
feratach osiedleńczych można ującym spółdzielnie, przez aprobowa,
Specjalnej w Katowicach w walce
zyskać wyczerpujące informacje
GDANSK. — Zakład Osiedli Ro nie 1 akceptowanie transakcji Lataze szkodnictwem gospodarczym tf
w sanatoriach przeciwgruźliczych
co do sposobu składania podań, botniczych prowadzi na terenie nowicza, skutkiem czego spółdzielnia
pi
wszelkie rodzaje spekulacji, p(le
poniosła
straty
finansowe,
został
ska

zabytkowej
warunków kupna, wysokości sza- Gdańska odbudowę
WARSZAWA. — Ubezpieczalnia przedłużeniu leczenia. W celu za karstwa czy chaosu mogącego wy
dzielnicy staromiejskiej, która bę zany na 7 lat więzienia. • Wiktor
dzie posiadać charakter wybitnie Krawczyk za to samo przestępstwo Społeczna dysponuje w roku bież. pobieżenia wypadkom niewyko wołać zwyżkę cen i karze winnych
Rekord szybkości
mieszkaniowy. Odbudowa jej za został skazany na 5 lat więzienia, 5.712 miejscami w sanatoriach rzystania miejsc w sanatoriach, grzywnami pieniężnymi, a nierzad
5.390 nowych izb mieszkal Franciszek Kołodziej na 4 lata wię przeciwgruźliczych dla dorosłych chory, który otrzymał skierowa
w przeładunku drzew pewni
nych o łącznej kubaturze 7 milio zienia, Jan Maik na 2 lata więzienia. i 4.243 miejscami w sanatoriach nie a nie zgłosił się w sanatorium ko osadza poważniejszych szkodni
Piotr Śliwka został uwolniony od
ków w obozie pracy w Mielęcinie.
WARSZAWA. W ostatnich dniach nów m. sześć. Znajdzie w nich po
zarzutu pozostawienia do dyspozycji dla dzieci. Przed rokiem ogólna w przepisanym terminie, traci
kilkudziesięcioosobowa ekipa robot mieszczenie około 11.000 osób.
Właścicielkę piekarni w Bytomiu
liczba
miejsc
w
sanatoriach
dla
swe
miejsce
na
rzecz
innego
ubez
Latanowicza
zapasu
sody
kaustycz

ników Państwowej Centrali Drzewnej
Dzielnica obejmuje obszar 36 ha,
Gertrudę Lipińską, Komisja Spe
„Paged“ załadowała w porcie szcze na którym znajdowało się dawniej nej znajdującej się w magazynach dorosłych i dzieci nie przekracza pieczonego.
cińskim 267 fadenów, czyli 1.143 m przeszło 1.000 kamieniczek. W więk wytwórni mydła. Wreszcie Ernest ła 2.900.
Zarówno robotnicy, jak pracow cjalna ukarała grzywną 20.000 tzŁ
sześć, kopalniaków w ciągu dziesięciu
Ubezpieczeni dorośli kierowani nicy umysłowi kierowani są do Piekarz z Zabrza Wilhelm Witała
szóści zostaną one obecnie zrekon Penkala, mydlarz zaangażowany przez
godzin.
„zarząd
“
spółdzielni
na
stanowisko
Przeładunek ten należy uważać za struowane. Odbudową objęte będą
są do sanatoriów przeciwgruźli sanatorium
przeciwgruźliczego ukarany został grzywną w wysoko
rekordowy nie tylko dla szczecińskie tylko kamienice przedstawiające kierownika technicznego mydłami czych na okres przynajmniej 2- przez właściwą terenową ubezpieści 30.000 zł.
go portu drzewnego, lecz również dla wartość architektoniczną ¡ zabytko prowadzonej przez spółdzielnię, któ
miesięczny, dzieci — na okres nie
portu gdyńskiego, w którym przy
Grzywnami od 7 do 10.000 zł uka
Pozostałe zostaną zburzone, ry uchylając się od wykonania cią krótszy niż 3 miesiące. Lekarze czalnię.
bardziej udoskonalonych warunkach wą.
Tym spośród ubezpieczonych, rani zostali: Alicja Segza, ekspe
na nim obowiązku zmarno
pracy osiągnięto w tym samym czasie a na ich miejscu powstaną zieleńce żącego
trawił wespół z „zarządem" ponad sanatoryjni mogą zadecydować o którzy podczas pobytu w sanato
maksymalny załadunek 228 fadenów. i ogrody.
rium nie otrzymują pełnego wy dientka sklepu tekstylnego Spół
dzielni Spożywców w Bobrku M
sów, potrafią zrozumieć wielką,
Pisarz, który się włącza do tej nagrodzenia od pracodawcy, ubez odmowę sprzedaży pończoch. JMÍ
pieczalnie
wypłacają
zasiłek
sa

walki — mówił J. Berman —,
często decydującą rolę awangar
który daje jej najpełniejszy wy- natoryjny. Dla pracowników u- Janiok kier, sklepu spożywcze®»
dy, role partii klasy robotniczej
raz
w swojej twórczości, zacho- trzymujących rodzinę, zasiłek ten Spółdz. Spoż. w Miechowicach po
role nowych żywych ludzi, wy
pełną swobodę tematu wynosi 70 proc, przeciętnych za
toując .......
rastających w tej walce. Właśnie
i formy literackie, przyspiesza robków z okresu poprzedzającego wiat Bytom za odmowę sprzedaży
oni potrafią zastosować w swej
*
narodziny sił, które pną się w leczenie 1 5 proc, dodatku za każ proszku do prania, wreszcie Alfom
twórczości realizm socjalistycz
Szymura,
kier,
sklepu
rzeźniczego
górę,
pomaga
w
rugowaniu
sił,
ny.
które ciągną nas wstecz, przy de wychowywane dziecko oraz za Spół. Spoż. w Stolarzowicach pow.
Osią wałki klasowej na etapie,
postępowego pisarza
spiesza narodziny nowego, lep siłek rodzinny. Pracownicy samot Bytom, za sprzedaż mięsa po wyg
który obecnie przeżywamy, jest ru
*
szego człowieka, wzmaga siły ni otrzymują zasiłek w wysokości
gowanie elementów kapitalistycz
rowanej
cenie.
socjalizmu.
mu
w
Polsce.
Pogłębienie
świado

35
proc,
uposażenia.
Podstawową cechą przeobrażeń,
nych i szybki wzrost elementów so
Mówca powołał się na przykład
zachodzących dzisiaj w Polsce jest mej, coraz bardziej konsekwentnej cjalistycznych. Te podstawowe prze
marksistowskiej
postawy
pisarza,
olbrzymi, żywiołowy wprost rozwój
Brak izb szkolnych
obrażenia, . zachodzące w naszym literatury radzieckiej, która od
zbliżanie
pisarza
do
nowego
życia
grywa
rolę współtwórcy
we wszystkich dziedzinach naszego
życiu powodują — rzecz jasna — życia. zaszczytną
—
oto
podstawowe
wytyczne
nowe

Pisarze
radzieccy
potrafią
życia. Przemysł, gospodarką rolna,
ścieranie się, konflikty starych,
handel, oświata, inwestycje — wszy go świadomego stosunku literata do złych tradycji z nowym, postępo kształtować ludzi, wychowywać ich
jest tyko przejściową przeszkodą
stko to wykazuje pęd do nowych, tworzywa, czyli do otaczającej go wym życiem, w którym praca prze w duchu socjalistycznym,
lepszych, pełniejszych form roz rzeczywistości. Nie wystarczy jed stała być przekleństwem i jarzmem
Przeobrażenia, które n na» za
nak sama obserwacja, samo wchła 1 stała alę przedmiotem dumy 1 mlw dziedzinie upowszechnienia nauki
chodzą, które związane za z Ple
woju.
nom i-letnim, rodzą wielkie esy
Do tego żywiołowego tempa nie nianie żyda 1 nasiąkanie żywioło łotci.
*
KATOWICE. (Ja) Jedną z naj nie Katowic. W pierwszym teww
ny, rodzą nowych ludzi. Miliony
mogła — jak dotychczas — dostoso wością wydarzeń społecznych.
Wystarczy wspomnieć o .potężnym
Nie chodzi o beznamiętną ob ruchu
tale
bieżącego
roku
komisja
zwie
większych
trosk
miasta
jest
nie

ludzi
oczekują
od
pracowników
wać się nasza literatura. W lwiej
współzawodnictwa pracy,
serwację odwiecznego strumie o gruntownych
literatury utworów, które pomo wątpliwie szkolnictwo. Już teraz dzi wszystkie szkoły i zapozna się
swej części współczesne twórczość
przeobrażeniach,
nia życia — mówił J. Berman. zachodzących w życiu naszej wad,
gą ukształtować nowych ludzi, odczuwa się brak izb szkolnych, z ich brakami. Komisja będzie
literacka nie może nadążyć za roz
Chodzi o życie, które pulsuje w w życiu naszej młodzieży, w życiu
bohaterów naszych wielkich cza skutkiem czego dzieci uczą się na również czuwała nad dopełnie
licznymi zmianami życia politycz
naszych
rękach,
w
naszej
krwi.
sów.
nego, społecznego i gospodarczego,
naszego wojska, głębokich prze
dwie zmiany. Wyjściem z tego niem obowiązku szkolnego, a po
Chodzi o życie, które się tworzy obrażeniach ruchu kobiecego, w
Czerpać z życia 1 walki tworzywo
nie potrafi dostosować się do dzi
na gruzach starych form społecz zmianie nastawienia inteligencji do do pracy pisarskiej — oto powoła problemu będzie budowa nowego siadając miesięczne wykazy uchy
siejszych potrzeb czytelnika, jakże
nych, na gruncie zasypanym je zagadnień aktualnych.
nie pisarza socjalistycznego. Naród gmachu szkolnego. Projekty bu lających się od obowiązku szkol
innych od potrzeb czytelnika przed
szcze
odłamkami
starego
życia.
domaga się tego. Pragnie, by pisano dowy istniały już w roku ubie nego dzieci, będzie wnioskowała
Przeobrażenia
te
powodują
wy

wojennego.
Właśnie pisarze o zdecydowanej żej. wspomniane tarcia 1 walkę o jego zmaganiach, o jego życiu, głym, ale — niestety — na pro o ukaranie rodziców.
Mówił na ten temat podsekretarz
W najbliższym terminie Komi
postawie wobec nowego życia po- przeciwieństw, których przezwy o jego dążeniu do ciągłego postępu, jektach się skończyło.
stanu w Prezydium Rady Mini
Komisja Oświatowa przy Miej sja Oświatowa MRN wystąpi z
strów, J. Berman na konferencji in- ' trafią rozeznać i trafnie uchwy ciężenie jest podstawą rozwoju na pragnie wziąć do ręki książkę pełną
cić w całym kalejdoskopie zja szego życia. Zrozumieć te procesy, życiowej prawdy, książkę pisarza, skiej Radzie Narodowej, jako kon wnioskiem do Zarządu Miejskiego
formacyjno-programcwej w sali Ra
wisk walkę nowego ze starym, zgłębić je, dać im wyraz w formie który odczuwa każdą myśl, każde trolujący czynnik społeczny, ma o wybudowanie w Katowicach
dy Państwa, zorganizowanej stara
kiełki nowego na gruzach stare literackiej, podkreślić wszystko co drgnienie serca 1 tworząc, daje te szereg obowiązków do spełnienia międzyszkolnego internatu dla
niem Związku Literatów Polskich,
mu prawdziwy, realny, socjalistyczgo życia. I potrafią wtedy odczuć lat
ląc re»cay sb^dne
podkreślając rolę i zadania pisarza
w dziedzin!» szkolnictwa na tere młodzieży 8 poza Katowie.
»y wsae.
OJ
:«®ow&6o
prawd3t,wy
w budowlo fundamentów socj«Mar

24 Meg»

W'
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Niezwyciężony

Prasa kapitalistyczna i imperia
listyczna propaganda roi się od
różnego rodzaju „wyjaśnień, tłu
maczących niespotykane w dzie
jach zwycięstwo oręża radziec
kiego w ostatniej wojnie! I tak
wymyślono teorię o „rosyjskim
klimacie“, o „generale mrozie“, o
„marszałku spiekocie“ i inne. Dla
wzmocnienia swoich „argumen
tów“ reakcyjna propaganda po
wołuje się jeszcze na „drugi
front“, który miał rzekomo od
ciążyć siły radzieckie. A tymcza
sem wiadomo powszechnie, że
drugi front powstał dopiero w po
łowię roku 1944, a więc w czasie,
kiedy armia hitlerowska pod : aporem śmiertelnych ciosów ra
dzieckich pośpiesznie wycofywała
się do swych granic, w czasie,
kiedy już nie ulegało najmniej
szej wątpliwości, że Armia Ra
dziecka zdolna jest przy pomocy
własnych wyłącznie sił zająć całe
Niemcy i uwolnić kraje zachod
nie od hitlerowskiej inwazji.
Propaganda reakcyjna pragnie
przyćmić sławę żołnierza radziec
kiego i pomniejszyć potężny suk
ces stalinowskiej strategii i sztu
ki wojennej.
Z początkiem wojny Niemcy
mieli przewagę w czołgach i lot
nictwie. W roku 1943 przewaga ta
została zlikwidowana. W ciągu
ostatnich trzech lat wojennych
produkował Związek Radziecki
przeciętnie ponad 30 tysięcy czoł
gów i armat, 40 tysięcy samolo
tów, 120 tysięcy dział i 100 tysię
cy miotaczy min rocznie. Pod ko
niec działań wojennych posiadał
Związek Radziecki cztery razy
więcej dywizji, pięciokrotną ilość
artylerii, piętnaście razy więcej
czołgów i przeszło pięć razy więk
szą ilość samolotów, niż w czasie
pokoju. Najlepszym dowodem
wspaniałego wyposażenia techni
cznego Armii Radzieckiej był bój
o Berlin w kwietniu 1945 r. W
czasie tej bitwy siły radzieckie
rozporządzały 41 tysięcy dział i
miotaczy min, 8400 samolotów,
które z powietrza wspomagały
działania artylerii oraz 6300 czoł
gów, wprowadzonych do akcji.
Armia Radziecka jest pierwszą
armią świata, powołaną do obro
ny interesów robotników i chło
pów, a nie do ich ciemiężenia. W
^'gioexei

UNIEWAŻNIAM skradzioną książecz
kę wojskową, wydaną przez RKU
Tarnowskie Góry, deklamację wydaną
przez Z. U. P. w Piaśnikaołi — na
zwisko Piotr Kaniewski, Tarnowskie
Góry.
501d
ZGUBIONO legitymację Związku Za
wodowego Pracowników Spółdziel
czych. Górak Wincenty, Dąbrowa
Górnicza.
1912g
PIANINO marki „Primer“, sprzedam.
Oferty: czytelnik Katowice — pod
„9600“.
1858g
SKRADZIONO legitymację Związku
Zawodowego Górników Nr 246523, na
nazwisko Kargin Jan.
1859g

pogromca

Wydanie południowe str. 3

Wycinek z życia radzieckiego człowieka

faszyzmu

Listy

z

frontu

Podajemy poniżej kilka wyjątków z „Listów z Frontu“ pisarza ra
dzieckiego, Juria Krymowa. Pisarz ten debiutował w 1938 r. powieścią
„Statek Derbent“. Pomimo młodego wieku posiadał znaczną pozycją
tej armii nie ma różnic klaso dziecki. Nie ma na świecie armii
Z tego muszą sobie zdawać
w literaturze radzieckiej. Brał udział w drugiej wojnie światowej, jak
wych między generałami, żołnie kapitalistycznej, która umiałaby sprawę wszystkie ciemne siły im
większość pisarzy i artystów radzie ckich. Zginął jak bohater na polu
rzem czy oficerem. Wszyscy żoł się przeciwstawić sile, zdecydo perializmu, o tym muszą pamię
walki. Jego „Listy z frontu“ z niezwykłą prawdą i szczerością wyra
żają to, co przeżywali ludzie radzie ccy podczas tej strasznej wojny.
nierze i oficerowie są obywatela waniu, patriotyzmu i duchowi ar tać kapitalistyczni podżegacze wo
Listy te przenika spokój i pewność człowieka, rozumiejącego sens ży
mi państwa socjalistycznego, w mii państwa socjalistycznego.
jenni, którzy chcieliby w imię
cia i swego postępowania. Jego źy cie, praca, walka i śmierć — to ży
którym nie ma uprzywilejowa
Generalissimus Stalin wychował swoich egoistycznych interesów
wa historia pięknego, prawdziwego człowieka radzieckiego.
nych i upośledzonych. To decy i wyszkolił wielki zastęp uzdol zgotować światu nową krwawą
... Chciałbym bardzo opisać ci je podnosząc się spoza osłony, zakomen
duje o sile Armii Radzieckiej, na nionych dowódców wojskowych, łaźnię. Wszelkie próby podważe
tym opiera się jej jedność, siła którzy wykazali w nowoczesnej nia pokoju i wzniecenia pożogi den bój, który wiodły oddziały na derował: „Batalion, bagnety na broń!
Odbezpieczyć granaty! Do ataku na
bojowa i socjalistyczny patrio wojnie znakomite umiejętności, wojennej zostaną zmiażdżone szego pułku piechoty. Niemcy rzu barbarzyńców
faszystowskich! Za
tyzm. To sprawia, że Armia Czer pozwalające im na skrupulatne przez siłę, która nie ma sobie ró cili przeciw nim szturmowy pułk SS, mną!“
który nosił nazwę „pułku im. Hitle
wona jest armią ludową w peł wykonywanie planów strategicz wnej na całym świecie.
Żadnego
batalionu,
oczywiście, Pa
ra“. Nie będę opisywał akcji przy
nym tego słowa znaczeniu. Cieszy nych naczelnego dowództwa.
Puste frazesy propagandowe gotowawczej artylerii i miotaczy stuszenko nie miał. Miał tylko 1 rotę
się ona miłością i szacunkiem ca
Podstawowe wiadomości Armii nie odmienią rzeczywistości. Tak ognia. Najciekawsze wydarzyło się piechoty. Lecz faszystów ogarnęła
łego narodu i w tym leży rów Radzieckiej, jej pierwszorzędne jak faktem bezspornym i powsze wtedy, kiedy przeciwnik zetknął się prawdziwa panika. Rzucili się do
nież tajemnica jej niezwyciężonej uzbrojenie i doskonałe opanowa chnie wiadomym jest, że Armia z naszymi oddziałami. Stracił już Ucieczki na przełaj, w kierunku głę
rowu i Ukryli się w nim, po
siły.
nie nowoczesnej sztuki wojennej, Radziecka była faktycznym i je przedtem kilka czołgów i wielu ludzi. bokiego
zostawiając wszystko co im przeszka
Źródłem wspaniałej, bojowej to są czynniki, które składają się dynym pogromcą faszyzmu w o- Nasze straty były znikome. Jednak dzało w ucieczce — karabiny maszy
postawy Armii Radzieckiej jest na niezwyciężoność tego bastionu kresie drugiej wojny światowej, wróg nie przestawał nacierać. I oto nowe, ładownice itd. Nasze karabiny
oficer krzyknął do
socjalistyczna świadomość, jej pro postępu. To są czynniki, które po tak jest rzeczą pewną, że ta sama nagle faszystowski
uderzyły w nich z flanki.
żołnierzy po rosyjsku: „Żoł maszynowe
zakończył się zniszczeniem dwóch
letariacki patriotyzm i głęboka, zwalają narodom Związku Ra siła stanowi obecnie zaporę, o któ naszych
nierze, oddajcie broń — jesteście Bój
niewzruszona wiara w słuszność dzieckiego i całemu obozowi po rą rozbiją się wszelkie knowania okrążeni. Przyszliśmy was wyzwolić“ batalionów faszystów. Trwało to dość
długo. Pod koniec drugiego dnia
sprawy, której z zapałem i ofiar koju spokojnie patrzeć w przy wojenne monopolistycznego kapi itd. Porucznik Pastuszenko, dwudzie- pułk
Hitlera przestał istnieć. Na
nością bronił każdy żołnierz ra- szłość.
stotrzyletni komendant trzeciej roty, moim im.
tału.
A. KAR.
stole leży paczka fotografii,
wycinki z gazet niemieckich, w któ
rych jest mowa o tym, że dywizja SS
w ciągu 3 tygodni opanowała całą
Grecję i obecnie przybyła z Aten.
Kiedy na Smolnym płonęły ogniska
A nasi chłopcy — wszyscy co do jed
nego — niedośwladczeni 1 młodzi.
. .. Takiego wspaniałego, mocnego
ducha, takiej nienawiści do faszystów
dni
nie ma żadna inna armia. I bljemy
mocno. W boju, w którym ostatnio
brałem udział, straty przeciwnika by
ty dwudziestokrotnie większe niż na
sze. W ciągu miesiąca wojny zrozu
Syreny elarmowe na rozkaz Lenina I robotników, których niemilknący
W chwilach wytchnienia Włodzi plan: wysłać natychmiast w kierun miałem, jacy są nasi ludzie 1 co ta
rozległy się w dwie godziny po za alarm syren podniósł z ubogich łó mierz Iljicz, osunąwszy łokcie na ku Narwy i Pskowa grupy wywia za siła — Armia Czerwona. A nasi
jęciu Pskowa. Ryczały wszystkie żek i prycz, wyciągnął z suteren stosy papierzysk na stole, patrzył dowcze od trzydziestu do czter kołchoźnicy! Można by o nich napi
piotrogradzkie fabryki ¡ zakłady. i chałup ...
dziestu żołnierzy, a równocześnie sać całe tomy. W każdej chacie lu
prosto w oczy Stalinowi:
Zbiegającym się robotnikom roz W korytarzach Smolnego szli
— Zdążymy? Dragoni niemieccy formować i przerzuczać im na po dzie dzielą się z nami ostatnim ka
dawano broń i amunicję. Zbiórka zwartym murem .robotnicy: jedni — już jutro z rana ' mogą być pod moc oddziały bojowe, złożone z wałkiem chleba i o pieniądzach słu
była wyznaczona w Smolnym.
na górę, po schodach, inni, z bronią rogatkami narwskimi.
pięćdziesięciu do stu żołnierzy. chać nie chcą. Co tu gadać. Ta woj
Całą noc ze wszystkich dzielnic i rozkazami, w pospiechu na ba zgra
Stalin odpowiadał równym, ci Lenin i Stalin plan ten zaaprobo na jest zadziwiająca!
stolicy, ze wszystkich przedmieść nymi na kawałku papieru — na dół chym, spokojnym głosem, którym wali. Natychmiast, w tym samym
13. 7. 1941.
szły uzbrojone grupy — na obszer w mroźną noc, na dworce.
pokoju z jednym stołem i tabore Oto już mija czternasty dzień od
rozmawiał zawsze:
ne podwórze Smolnego, gdzie pło
tem,
sztab
rozpoczął
formowanie
Na drugim piętrze, gdzie mieścił
— Sądzę, że zdążymy . .. Wyda
chwili mego wyjazdu, a dotychczas
nęły ogniska, oświetlając surowe, się gabinet Lenina — w tym tłoku liśmy karabinów i karabinów ma grup i wysyłanie ich na front.
nachmurzone twarze robotników, przeciskali się gońcy, kurierzy, ko szynowych ... przeczytał wykaz. —
Całą noc odchodziły pociągi do jeszcze nie zabrałem się do napisania
ich znoszoną odzież, którą pas, ła misarze ludowi, sekretarze komite Dowództwo niemieckie wie już Pskowa i Narwy, Wielu robotników listu. Wrażeń tyle, że nie wiadomo
downica, taśma od karabinu maszy tów partyjnych, wojskowi, członko o nastrojach robotników . . . Szpie po raz pierwszy trzymało w rękach od czego zacząć. Od trzech dni je
nowego, włożone w pospiechu, wie Wszechrosyjskiego Centralnego gów jest dosyć . . . Wątpię, czy karabin. To pierwsze oddziały Ar stem w swojej jednostce. Pracy na
zmieniły w mundur wojskowy; pła Komitetu Wykonawczego i Rady Niemcy z niewielkimi siłami zdecy mii CzerWonej były jeszcze nikłe razie niewiele, ale w najbliższym cza
szcze i postrzępione papachy fron Piotrogrodzkiej. Widziano tu przy dują się leźć teraz do Piotro- liczebnie i posiadały niewielkie sie spodziewam się nawału roboty.
obecnie na łonie przyro
towców; złote litery na czapkach ciśniętych do ściany korytarza grodu . ..
znaczenie bojowe. Ale ludzie mieli Przebywam
dy. Dookoła zieleń, poziomki, słowi
marynarzy bałtyckich, którzy trzy zmieszanych „lewicowych komuni
zaciśnięte
zęby,
naprężony
każdy
W sąsiednim pustym pokoju, nerw, wytężony każdy mięsień. Po ki. Pogoda cudpwna. Niebo złocistomali się oddzielnie, jak gdyby ten stów“. Tu Iwan Gora na własne
niezwykły przegląd był tylko jedną uszy usłyszał, jak stary majster gdzie na jedynym stole była ma ciągi pędziły przez nocne zaśnieżo błękitne, jak bywa tylko na Ukrainie.
z wielu zbiórek alarmowych przy putiłowski w żelaznych okularach pa dziesiąciowiorstówka, pracował ne równiny. Robotnicy piterscy ro Żołnierze gotują kaszę, czyszczą broń.
świeżym wietrze rewolucji.
blisko przysunięty' do wodza „lewi sztab, Lenin wezwał specjalistów zumieli. że podejmują walkę z po Od czasu do czasu Idyllę przerywa
Było wiele kobiet w szalach, w cowych komunistów“, mówił do wojskowych z Mohylewa, gdzie tężnym wrogiem i że imię tego brzęczenie 1 świst. Na komendę, nie
likwidowali sztab byłej kwatery wroga — imperializm światowy . .. spiesząc się, włazimy do schronów.
chustkach, w półkożuszkach, nie niego:
Człowiek przyzwyczaja się do wojny
które z karabinami. Gdzieniegdzie — Ot, kapuściana głowo, widzisz, głównfej. Lenin . powiedział im:
Przełożył:
1 staje się ona sprawą powszednią.
w ciemnym tłumie błyszczały stu kiedy wojna ludowa się zaczyna .. . „Wojska nie mamy — robotnicy
Władysław Broniewski,
Jakie wrażenia wyniosłem z pierw
denckie guziki. Spod oświetlonej To. widzisz, nie w kij dmuchał .. . Piotrogrodu muszą zastąpić siłę
(fragment powieści „Chleb").
szych dni pobytu na froncie? Przede
łuną ognisk kolumnady wyskaki Włodzimierz Iljicz u siebie w ga zbrojną.“ Generałowie przedłożyli
wszystkie — ludzie, armia. Jest wspa
wali jeźdźcy na chudych konikach. binecie — podniecony, szybki w ru
niała w całym tego słowa znaczeniu.
Ludzie ciągnęli karabiny maszyno chach, drwiąco-kłujący, energiczny
Wspaniała poczuciem swego człowie
we, pęki szabel, karabiny. Ochry — kierował burzą; rozsyłał tysiące
czeństwa, niezachwianą wolą zwycię
Sukces polskiego rzeźbiarza
płe głosy wykrzykiwały nazwy fa kartek, setki ludzi. Od telefonu
stwa, niekłamanym, cichym bohater
bryk. Przebiegali kupami ludzie, biegł do drzwi, wywoływał ludzi,
stwem. W każdej godzinie, w każdej
ustawiali się, szczękali bronią.
wypytywał, rozkazywał, wyjaśniał
Należy podkreślić, że jest to już minucie gotowa oddać życie za ojczy
se- M©sBá8®se
— Baczność! — krzyczano. — krótkimi pytaniami, ostrymi ob
znę.
Żołnierze płakali, gdy sytuacja
Zbiórka w szeregu! Kto umie wła nażonymi sformułowaniami jak
drugi sukces Milbergera. Poprze
*
na dnia praca artysty, przedstawia strategiczna zmuszała ich do cofani
dać bronią — krok naprzód! .. .
MOSKWA.
Wystawione
ostrogami wspinał wolę ludzi, któ
się. Jeden z komendantów powiedział
Znowu przebiegły kosmate, chra rzy się zagubili w tym potwornym Wszechzwiązkowej
Wystawie
jąca alegorycznie przyjaźń Mic do mnie: „Każdy centymetr oddanej
piące. koniki. Trzaskały drzwi pod zamieszaniu.
kolumnadą. Wybiegali wojskowi,
Tu, oczyściwszy z książek i papie Sztuk Plastycznych w Moskwie kiewicza z Puszkinem, była przy wrogowi ziemi wykrawam z własne
go serca“. Dywizja, w której byłem
nurkowali we wzburzony tłum ... rów miejsce przy stole, pracował dzieło młodego, studiującego w
jęta również z uznaniem przez cztery dni, biła się zadziwiająco.
W ognisko, wysoko wzbijające również Stalin. Wiadomości z fron
Dwukrotnie
odbiła umocniony odci
iskry, leciało przyniesione przez tu nadchodziły wstrząsające, ha Moskwie rzeźbiarza polskiego Mi opinię radziecką.
nek, niszcząc całkowicie dwie dywi
kogoś złocone krzesło. Wilgotne niebne. Stara armia całkiem od chała Milbergera, przedstawiają
zje faszystów. Stosunki pomiędzy do
chmury strzępiły swoje łachmany mawiała posłuszeństwa. Oddział
wództwem a żołnierzami, pomimo ści
o nagie wierzchołki drzew, zasnu marynarzy, w którym pokładano ce Aleksandra Puszkina w latach
Czy jesteś członkiem
słej dyscypliny, są niezwykle kole
wały trójkątny fronton Smolnego. duże nadzieje, niespodziewanie, na młodzieńczych, spotkało się z po
żeńskie. W ogóle ludzie w armii te
Towarzystwa Przyjaźni
Z ciemności, ze szerokiego Suwo- wet bez nawiązania styczności z chlebną oceną
moskiewskiego
najlepszy element. Taka armia mud
rowskiego Prospektu przybywały nieprzyjacielem,. opuścił Narwią
Polsko-Radzieckiej?
zwyciężyć 1 zwycięży!
świata artystycznego i prasy.
coraz to nowe oddziały piterskich ' i odszedł do Gatceyny ...

65)
— Ależ nie. Dopiero co przyjechałem. Pa
ni... pani Margaret bardzo się zdziwiła, że je
stem twoim synem — dodał z uśmiechem.
Spojrzał na ojca, oczekując, że i jemu wyda
się to zabawne, ale major Wardas przygryzł
lekko wargę i patrzył gdzieś ponad jego gło
wę w przestrzeń.
— Rzeczywiście była zaskoczona — powie
dział Chaberek, jakby ją chciał usprawiedli
wić, biorąc winę na siebie. •— Może to nie jest
przyjęte w Anglii — może powinienem był
uprzedzić...
— Głupstwo, głupstwo — odrzekł z nieco
wymuszoną swobodą. — Niema o czym mó
wić, mój kochany. Zaraz jej to wytłumaczę.
Sąsiednie drzwi do hallu skrzypnęły i roz
legł się wysoki głos Margaret:
— Zbyszek, darling! Come here for a whi
le! ')
Wardas zmarszczył się niecierpliwie.
— Ja zaraz... — zniżył głos. — Siadaj, mój
drogi. Zaraz wracam.
Kazik odprowadził go wzrokiem pełnym
niepokoju.
— Darling? — powtórzył szeptem.
Usiadł w fotelu, tyłem do pokoju i mów w
baczył fotografię Margaret na półce nad ko
minkiem. Przez ścianę słyszał jej wysoki głoe
i stłumione, czasem jakby gniewne, odpowie
dzi ojca. Nie rozróżniał słów, ale domyślał się,
że rozmowa nie jest przyjemna. Było mu przy
kro i wyrzucał sobie, że stał się mimowolną
przyczyną jakiejś sprzeczki.
— Ta Margaret to musi być jędza — po
myślał. — Widocznie takie zwroty jak
„friend" i „darling“ różnią się od tego, co u
4 tóywateu, łroełMŁaie. CíkmM tu M

nas rozumie się pod określeniem „przyjaciel“
czy też „drogi“.
Zrobiło mu się żal ojca, którego narazie na
takie nieprzyjemności, ale z drugiej strony
doznał pewnej ulgi: dedykacja na fotografii
i to poufałe „darling“ nie kryły w sobie za
pewne żadnej treści; nie odpowiadały istocie
rzeczy; były swobodną, ale czczą formą w sto
simkach między ojcem a jego gospodynią.
•Wtem z sąsiedniego pokoju rozległ się dziw
ny stłumiony przez ścianę krzyk, czy też płacz,
który na nowo wstrząsnął chłopcem.
— Co się tam dzieje?... — pomyślał z prze
strachem.
Głos Margaret złagodniał, a ojciec mówił
coś i o coś pytał, chodząc po pokoju. Ale jedno
cześnle rósł ten niedołężny, nieartykułowany
krzyk, przerywany kwileniem, krztuszący się,
podobny do beku rannego zająca.
I nagle Chaberek zrozumiał: to płakało nie
mowlę!
Uśmiechnął się, wzruszając ramionami: Mar
garet była widocznie mężatką; miała dziecko.
Ale w tej samej chwili uprzytomniał sobie
tabliczkę z nazwiskami lokatorów na drzwiach
wejściowych: mieszkanie, w którym się znaj
dował, należało do majora Wardasa... To, że
by Margaret, jej przypuszczalny mąż i dzie
cko młoariudi u ojca w charakterze subloka

torów, wydawało się mało prawdopodobne.
Ale — może po prostu nie umieścili swego
nazwiska na tabliczce?
— Co za brednie! — powiedział niemal
głośno, zrywając się z fotela i potrącając sto
lik, z którego ześliznęła się na dywan rozcięta
koperta jakiegoś listu.
Schylił się aby ją podnieść i mimo woli prze
czytał adres:
Mrs. Margaret Wardas,
24, Worbeck Rd.
London, S. E. 20.
Zachwiał się. To było jak cios obuchem
w głowę. Namacał za sobą fotel i osunął się
weń bezwładnie. Nie mógł oderwać wzroku
od tej koperty, a litery skakały mu przed
oczyma. Fala gorąca obejmowała go od nóg
w górę. Dusił się. Coś szamotało mu się w pier
mach. Przemocą wciągnął pełne płuca powie
trza i gorące słone łzy zalały mu twarz i gar
dło. Oparł głowę na stole i wśród gwałtowgo płaczu powtarzał w kółko:
— Coś ty zrobił, tatuśku! Coś ty zrobił!...
O godzinie jedenastej przed południem ma
jor Wardas wszedł do obszernego przedsion
ka hotelu Imperial w Croydon i zapytał czy
Mr. Wardas junior juz wstał

— Czeka na pana w hallu, sir — uśmiechał
się portier. — Bardzo miły chłopiec. Musi pan
być z niego dumny.
Major uśmiechnął się także i podziękował.
Potem poszedł do hallu.
Wielkie, wysokie jak nawa kościelna wnę
trze, z ogromnym dywanem i miękkimi, kry
tymi czerwoną skórą karłami dokoła kilku
okrągłych stolików, było mroczne i niemal
puste-. Chaberek siedział w kącie, zwrócony
profilem do wejścia, z rozłożonym na kola
nach ilustrowanym pismem, którego nie czy
tał. Był zamyślony i smutny. Podkrążone oczy
zapadły mu w głąb bladej, mizernej twarzy.
Nie usłyszał kroków ojca i drgnął nerwowo
gdy ten dotknął jego ramienia, pochylając się
nad nim.
— Oh, tatusiu... — szepnął obejmując go
i przyciskając głowę do jego piersi.
Major udał, że nie dostrzega zmiany w jego
wyglądzie, i ze sztuczną wesołością spytał,
jak mu się tu spało.
— O, tu jest bardzo wygodnie — odrzekł
Chaberek wymijająco, przezwyciężając waru
szenie. — To luksusowy hotel.
— Tak, niezły — powiedział Wardas z od
cieniem niczym nie usprawiedliwianej aczkol
wiek „po angielsku“ powściągliwej dumy. —
No i — autobusem tylko dziesięć minut ode
mnie. Z pewnością w Oak View nie byłoby d
tak wygodnie. No i co? Idziemy?
Chaberek wsał.
— Ja jestem gotów.
Szli ku wyjściu, a potem przez główną uli
cę w stronę parku miejskiego. Major usiłował
podtrzymać rozmowę, jakby obawiając się
milczenia syna i jego myśli, które odgadywał.
(Ciąg dates? SMląN
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Nawałnica

śnieżna

przytyołu/e ertrakcą/gntj pr©^r-eres
Święta Kultury Fizycznej

przerwała zawody
o „Puchar Tatr“

Tatrzańska Łomnica (tel).
W
irodę w Tatrzańskiej Łomnicy
narciarze, biorący udział w Mię
dzynarodowych Zawodach Nar
ciarskich o Puchar Tatr, mieli
dzień przymusowego odpoczynku.
Od wczesnych bowiem godzin ran
nych panowała tu niezwykle sil.
na nawałnica śnieżna, przy czym
szybkość wichru dochodziła do
150 km. na godzinę.
Jakkolwiek, wszyscy zawodnicy
i ekipy pomocnicze wyszły na tra
sę zjazdową dla rozpoczęcia za
wodów, to jednak, środowy bieg
zjazdowy mężczyzn i kobiet mu.
siał być odwołany, ponieważ nie
kursowała kolejka linowa. Bieg
zjazdowy przełożony został na
piątek.
(cz)
Hokeiści

Cztery

wypowiedzi

Co

kierowników

dychać

na

24 godziny

KATOWICE. (s) Finałowe spot
kania o mistrzostwo Ligi hokejo
wej wywołały na Śląsku zrozu
miałe zainteresowanie. Nie ulega
bowiem żadnej wątpliwości, że do
finału zakwalifikowały się cztery
najsilniejsze zespoły krajowe, a
po ich przygotowaniach, trenin-

Sokol

Frysztat

zagrają na Torkacie

u

— Powtórz moją komendę!“ —
zwrócił się Agapit do X-27 — ina
czej oddam cię w charakterze obia
du klubowego temu oto miłemu
kociakowi — dodał, wskazując na
lwa.
— A teraz zarządź zbiórkę.
— Zbiórka na środku placu! —
krzyknął w niebogłosy X-27.
€791
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„Strażacy“ i „policjanci“ zebrali
się w zwartej grupie. Ogarnęła ich
panika, ale żaden nie odważył się
zaryzykować ucieczki, obawiając się
pościgu lwa.
Cyrkowcy również powychodzili
ze swoich kryjówek.
— Krupka górą! — krzyknął ra
dośnie Jonathan Mag i przystąpił

drużyn

hokeistów

przed

gach i formie, wykazanej przez
zawodników sądzimy, że poziom
finałów będzie najwyższy, jaki
oglądaliśmy w spotkaniach krajo
wych po wojnie.
Co finaliści porabiają obecnie?
W jakich składach wystąpią pod
czas nadchodzących rozgrywek?
Otóż wszystkie zespoły pozostały
w Katowicach. Dla utrzymania
kondycji zespoły trenują dwa ra
zy dziennie na sztucznym lodowi
sku, a w wolnych chwilach prze
prowadzają pogadanki i spędzają
czas na oglądaniu filmów w katowickach kinach.
A oto, co słychać w obozie fi
nalistów:
ou.uie--? ooe?bn koącsa chsw'a
KOWALSKI, KIEROWNIK KOLEJA
RZA TORUŃ: „Leczymy się z kon
tuzji, odniesionych podczas turnie
ju zreszeń. Zieliński odniósł kon
tuzję nogi i nosa, a Rypiść i Trenk
mają założone klamry na twarzy.
Samopoczucie zawodników jest je
dnak dobre i obcięlibyśmy zająć
jedno z czołowych miejsc, to zna
czy co najmniej drugie. Do fina
łów wystąpimy w składzie, w bram
ce Trenk i Makowski, w obronie —
Zieliński, Brzeski
- - ■ - •I —
i ............
Wilczyński,
Osmański,
w ataku — Głowiński,
. .
Kucharski, Rypiść, Dybowski, Brze
ski II, Polak, Kukawka i Kwaś
niewski.
BURDA, ZAWODNIK ZWIĄZKOWCA
KRYNICA: „Jesteśmy w tym szczę
śliwym położeniu, że w przeciwień
stwie do pozostałych zespołów, któ
re zostały po turnieju zrzeszeń 0słabionc, doznaliśmy wzmocnienia.
Zawitał do nas Lewacki, dzięki
czemu nasz reprezentacyjny atak
wystąpi w pełnym składzie. A oto

&$<ięs!k®8
Jak się dowiadujemy, OZHL prowadzi rozmowy celem sprowadzenia
do Katowic ligowej drużyny z Mo
rawskiej Ostrawy. W wypadku doj
ścia do porozumienia, zawody zosta
łyby rozegrane w niedzielę, 5 marca.
PEWNYM ORGANIZATOROM
DO SZTAMBUCH.*
Mimo, że od rozegrania noworocz
nego turnieju hokejowego w Kato
wicach upłynęły prawie dwa miesią
ce, zwycięzca turnieju Górnik Janów
nie otrzymał jeszcze wygranego pu
charu. Na liczne zapytania w tej
sprawie odpowiadano, że nie można
znaleźć grawera do wygrawowania
napisu, drugi raz, że grawer jest za
jęty, trzeci raz... lid.
ZS Sial karae
Nie dziwimy się wcale, że zdobyw
cy pucharu nie są zadowoleni z tego
niezdyscgplinoiuangch stanu rzeczy, bo niby z jakiego po
wodu ich puchar ma leżeć niepotrzeb
nie na Torkacie? Jak nas informują,
zdobywcy nagrody są gotowi wygra
KATOWICE. Od Zarządu Główne werować napis na własny koszt, by
go Zrzeszenia Sportowego „Stal“ leby tylko otrzymali puchar.
otrzymaliśmy odpis pisma do ZKS
Stal Katowice następującej treści:
»Na skutek niegodnego zachowania Czeka nas piękna impreza
się niektórych graczy, powołanych do
reprezentacji Zrzeszenia Sportowego
Zimowe mistrzostwa Polski
»Stal" w hokejowym turnieju mlę*eyzrzeszeni owym, którzy nie doce
niając ważności 1 doniosłości tej imfreay, podważyli opinię całego Zrze
na bytomskiej pływalni
szenia, Zarząd Główny Zrzeszenia po
stanowił zawiesić z dniem 20. 2. br.
BYTOM (ms). Zarząd Polskie kim Warszawa — Śląsk, rozegra
do czasu przeprowadzenia szczegóło go Związku Pływackiego zwrócił nym przed dwoma tygodniami na
wego dochodzenia następujących gra się do kierownictwa Ogniwa Po tym samym basenie, widownia
czy waszego Klubu:
lonii Bytom z propozycją rozegra nie mogła pomieścić wszystkich
1) Knycińsklego Franciszka, kierow nia "tegorocznych Zimowych Mi chętnych, którzy chcieli oglądać
nika reprezentacji za karygodną opie strzostw Pływackich Polski na to interesujące spotkanie.
szałość w sprawowaniu opieki nad basenie krytym w Bytomiu
Zbudowanie prowizorycznej prze
Propozycja ta zostanie z pew
drużyną.
4
nośnej trybuny pozwoliłoby na
nością
przez
Zarząd
Ogniwa
przy
2) Skarżyńskiego Hilarego, zastępcę
powiększenie
ilości
tak że zwolennicy pływac- znaczne
kierownika reprezentacji za nie wy jęta,
twa w Bytomiu i okolicy będą miejsc na widowni. Pieniądze,
pełnienie nałożonych nań obowiązków mieli możność oglądania pięknej włożone w tę inwestycję, zwróci
oraz wyłamanie się spod regulaminu imprezy sportowej. Jak zdążyli łyby się w ciągu kilku poważniej
reprezentacji Zrzeszenia“.
śmy zauważyć na meczu pływac- szych imprez pływackich.
x
Katowice (s). Już dwa dni po za
kończeniu finałowych spotkań hoke
jowych o mistrzostwo Polski będzie
my na Torkacie świadkami ciekawe
go międzynarodowego meczu hokejo
wego.
W tym dniu przyjedzie do Katowic
•eechosłowacka drużyna Sokol FryMtat, która zmięrzy się z reprezen
tacją Śląska. Należy zaznaczyć, że
nasi goście zdobyli mistrzostwo Ślą
ska Cieszyńskiego. Reprezentacja Ślą
ska będzie się opierała na zawodni
kach Górnika Janów, Stali Katowi•e oraz Ogniwa Cieszyn.
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komisja

Ośmioosobowa

nasz skład: Szlendak, Kasprzycki,
Prorok, Zieliński, Prosner, Lewac
ki, Csorich, Jerzak, Nowak, Burda,
Janeczko i Pociecha
WOLKOWSKI Z OGNI if A KRAKOW:
„Niestety, nie wszyscy nasi zawod
nicy znajdują się w Katowicach 1
nie wszyscy mogą trenować. Dzi
siaj jest nas tu zaledwie jedna
trzecia. Pozostali gracze wyjechali
do domu pozałatwiać sprawy, zwią
zane z urlopowaniem i in. W pią
tek zagramy w składzie: Maciejko,
Wincek i Kopczyński!, Palus, Masaczyński i Wołkowski, Kopczyń
ski II, Juszewicz i Korzeniak.
W DRUŻYNIE GÓRNIKA MÓWIĄ
WSZYSCY. Drużyna przebywa w
hotelu Monopol, trenuje zawzięcie,
chodzi do kina, dożywia się i mi
mo, że zawodnicy są ostrożni w
wypowiedziach i omawianiu szans,
liczą po cichu na zajęcie drugiego
miejsca. Zdają sobie sprawę, że po
siadają słabe punkty, ale są za
wzięci i ambitni. W pierwszym me
czu z Kolejarzem zagrają w skła
dzie: w bramce — Gburek I. w obronie — Ulman. Langner i Badura,
w I ataku — Gburek II, Gansinlec
i Poleś, II atak — Wróbel II, I 1
III, rezerwowy Kempny.
150

Katowice. W Wojewódzkim Urzę
dzie Kultury Fizycznej w Katowi
cach odbyła się trzecia konferencja
w sprawie organizacji Święta Kultu
ry Fizycznej, które przypada na ostatnią niedzielę czerwca, tj. 25. 6.
Konferencji tej przewodniczył wicedyrektor WUKF ob. Cieśli ński, który
na wstępie w krótkich słowach przed
stawił znaczenie 1 céle Święta Kul
tury Fizycznej, po czym instruktor
wychowania fizycznego ob. Wilichnowski poinformował obecnych o
dotychczasowych przygotowaniach.
Następnie wyłoniła się dyskusja, w
której zabierali głos ob. Ob. Lisiewiczowa z Kuratorium, Beldoch z ZS
„Spójnia“, Golasowski z ZS ,,Ogni
wo", Klapa z Wojewódzkiej Rady
Sportu Wiejskiego, Mastalerz z Okrę
gowego Związku Motocyklowego, ob.
Cieśliński i Wilichnowski z WUKF
i inni. W dyskusji poruszane były
sprawy organizacyjne, programowe
oraz udziału sportowców w Święcie
Kultury Fizycznej.
Program imprez w tym dniu zapo
wiada się bardzo ciekawie. Złożą się
nań tańce narodowe, korowody, po
pisy grup gimnastycznych, zawody
wybranych gałęzi sportu itp. — z udziałem ponad 10 tysięcy sportow
ców, reprezentujących zrzeszenia i
piony sportowe. Pod koniec konfe
rencji wybrano komisję programową,
w skład której weszli ob. ob. Kar
melita i Beldoch zé Zrzeszeń Sporto
wych, Falkus z Okręgowej Rady
Związków Zawodowych, dr Bałowskl
z Okręgowych Związków Sportowych,
wizytator Bańczyk z Kuratorium,
Klapa z Wojewódzkiej Rady Sportu
Wiejskiego oraz nacz. Madej i Bo
śniacki 7 WUKF.

uczniów gimnazjów

Zadaniem wybranej komisji bęctóe
dalsza kontynuacja prac, związany
*
z przygotowaniem obchodów w dniu
Święta Kultury Fizycznej.

Gwardia
u

Wisła

Katowicach

w meczu ze Stalą
KATOWICE (Ba). W niedzielę e
godz. 14.30 na boisku Stali (Park
Kościuszki) odbędą się ciekawe za
wody piłkarskie pomiędzy Gwardią
Wisłą a katowicką Stalą. Kierow
nictwa obu drużyn zapewniają, że
zespoły wystąpią w najsilniejszych
składach.
Jak wiadomo, Gwardia przebywa
ła na obozie kondycyjnym w Za
kopanem.! jest już jako tako do roz
grywek przygotowana. W ubiegłą
niedzielę Gwardia-Wisla rozegrała
mecz w Kielcach z miejscową Gwar
dią. Po ciekawej grze mecz zakoń
czył się remisem 2:2.

Ma boiskach piłkarskich
Rudy

i

Zabrza

GÓRNIK RUDA — STAL BOBREK
5:2 (4:1)
RUDA (Woj). Mistrz piłkarski Ślą
ski Opolskiego Stal Bobrek, chcąc
wypróbować nowy narybek, zjawił
się w Rudzie ii z 36 graczami, któ
rzy nie popisali się jednak, bowiem
mimo częstych zmian zeszli z boiska
pokonani w stosunku 2:5 (1:4). Zawo
dy wzbudziły żywe zainteresowanie
1 stały, jak na początek sezonu, na
niezłym poziomie. Zwycięskie bram
ki dla Górnika zdobyli Pol 4 i Śmie
ja 1. Dla Stall obydwie Cymbalskl.

GÓRNIK ZABRZE — GÓRNIK
MAKOSZOWI 3:1 (1A)
Bramki dla Zabrza We
byli Wlnderllch, Tranosz 1 Kleneaa,
dla gości Wyżgollk, Kisiel 1 Dendzlk.
KATOWICE iwoj). W nadchodzą wagę młode organizmy i nie nara (Zabrzanle).
cą sobotę i niedzielę (25 i 26 bm) żać ich na możliwy szwank.
przeprowadzone zostaną w Bytomiu
Redaguje Kolegium Redakcyjne. Re
indywidualne mistrzostwa Śląska
Narciarze
dakcja Katowice, ul. Młyńska 9. Tele
szkół średnich w tenisie stołowym.
fon centralny 309-73, wewnętrzny: se
Organizatorem mistrzostw jest SKS
kretariat 001, kronika 005, telefon noc
Sosnesca i Strzemieszyc
Budowlanka Bytom. Rozgrywki
ny 003, wyd. „Wieczór“ 007, dział spor
towy 007, naczelny redaktor 311-84. —
przeprowadzone będą systemem gru
W j£e»€sg-cloł8iu Rękopisów nadesłanych nie zwraca
powym. a grupa finałowa składać
się. — Przyjmowanie stron między
się będzie aż z 10 zaw dników, co
SOSNOWIEC. W Zwardoniu odbyły godziną 11—12 codziennie. — Za Dział
zdaniem naszym jest dla tak mło się zawody zjazdowe dla członków Ogłoszeń redakcja nie blerze odpo
dych organizmów zbyt uciążliwe.
sekcji narciarskich „Unii“ w Strze wiedzialności.
i „Związkowca“ z Sosnow Wydawca: „Czytelnik" Delegatura
Poza tym do puli finałowej ma mieszycach
ul. 3 Maja 11 — tel. cen
ca.
Zjazd
odbył
się z Rachowca na Katowice,
wejść
dodatkowo
zeszłoroczny
309-73, wewnętrzny: Dyrektor I
długości 1.200 metrów, przy 1tralny
bezpośredni
Ml 94, Sekretariat 4.
mistrz Osiński (Staszic Sosnowiec), trasie
różnicy wzniesień 250 metrów.
Ref. Wydawniczy 4, Ref. Admln. OgMco jeszcze więcej pogarsza sytuację.
W grupie seniorów zwycięstwo od nej «, Ref. Finansowy t, Ref. Kateir®W mistrzostwach ma wziąć udział niósł Eugeniusz Wttwlekl (Związko wotct I, Ref. Transportu 1.
około 150 zawodników i wydaja »lą wiec), który uzyskał esas 1,« min., Prenumerata mleef^eena w Kaéyt
*
wątpliwym, by można je przepro drugi Kulawik Tadeuas 2,04 i traed each % odbiorem na miejeea M et —
z
odnoszeniem
do
domu
199
1
Stanisław
Gadomski
2,1»,
obydwaj
xe
wadzić przewidzianym systemem w
przesyłką pocztową 119 *L P. Ł O.
ciągu 2 dni. Za najlepszy dowód Związkowca.
Katowice
III-4M9.
Biuro
Prenumeraty;
W grupie juniorów pierwsze miej
niech posłużą ostatnie indywidual sce zajął Stanisław Stępień 1,46, dru Katowice, ul. Młyńska I, tel. 189-71
009).
ne mistrzostwa Polski we Wrocła gi był Jerzy Bartosik — 2,19, obydwaj (wewn.
Biuro Ogłoszeń: Katowice, ul. Młyń
wiu, gdzie brało udział 126 zawod ze „Związkowca“ 1 trzeci Jerzy Bu ska 9. Telefon 399-73 (wewn. 02). P. K. O.
Katowice III-4830.
ników. Trwały one całą sobotę i nie dny „Unia“ 2,23.
Drukuje: Drukarnia Nr 9 Spółdzielni
Ogółem startowało 35 zawodników. Wyd.-Ośw.
dzielę i zakończone zostały nad ra
Czytelnik", Katowice, ul.
nem w poniedziałek. A przecież ucz Zwycięstwo zespołowe odniósł „Związ 3 Maja 12. telefon
309-73 (wewn. 09)
niowie muszą być w poniedziałek kowlec“ w obydwóch grupach, (wel)
i 308-01.
R-1-1105S
rano 27 bm. o godz. 8 w szkole.
Co prawda system grupowy jest
15 tysięcy zł czeka
najsprawiedliwszy, lecz wskazane
byłoby przy takiej ilości zawodni
ków mistrzostwa przeprowadzić ra
czej systemem pucharowym. Trze
na zwycięzców konkursu
ba przede wszystkim wziąć pod uCztery gsunSiiy
KATOWICE. Zapowiedź nowego kon, sujemy kółko w rubryce 2, jeżeli zaś
kursu sportowego „Dziennika Zacho-1 liczymy na remis, wpisujemy do ru
czytania
m « ś f i
dniego“ wyd. „Wieczór“ wywołała zro | bryki x. Następnie wypełniamy koń
zumiało zainteresowanie. Już jednak cowy układ tabeli mistrzostw z po
podczas komentowania naszego kon daniem ilości punktów, jakie zdobę
kursu okazało się, co przewidywaliś- : dą poszczególne zespoły.
my, jak rozbieżne są zdania na temat, I 3. Wypełnione kupony należy prze
kto zostanie mistrzem Ligi. Ponieważ słać w zamkniętej kopercie z poda
każdy z naszych Czytelników ma róż- , niem adresu na jej odwrocie, przy
ne zdanie co do wartości drużyn bio- : czym odpowiedzi na nasz konkurs
rących udział w finałach, rozwiązanie muszą wpłynąć do redakcji do piątku
konkursu pozostawiamy Czytelnikom, godz. 16. Odpowiedzi, które nadejdą
a dzisiaj podamy warunki konkursu. ' do redakcji po tym terminie, nie bę
1. Należy wyciąć trzy kolejne ku dą brane pod uwagę.
pony konkursu, jakie zostaną wydru 4. Zwycięzcy konkursu są zobowią
kowane na łamach naszego pisma i zani przesłać do redakcji kopie ku
po wypełnieniu przesłać do redakcji ponów do czwartku 2 marca, godz. 15.
„Dziennika Zachodniego“, Katowice,
Po tym terminie nastąpi rozdział
ul. Młyńska 9.
nagród, zaś w wypadku, gdy więcej
2. Kupon należy wypełnić w nastę naszych Czytelników odgadnie traf
pujący sposób: jeżeli naszym zda nie rezultat spotkań oraz układ ta
niem spotkanie Górnik Janów — Ko beli, nastąpi losowanie nagród. Dla
lejarz Toruń wygrają Górnicy, zakre zwycięzców konkursu przeznaczyliśmy
ślamy kółko w rubryce 1. Jeżeli wy trzy cenne nagrody, pierwszą warto
gra drużyna, znajdująca się na dru ści 7500 zl, drugą wartości 5000 zł oraz
gim miejscu (Kolejarz Toruń) — wpi trzecią wartości 2500 zł.
natychmiast do rozbrojenia zbirów. dołączyć się do swoich. Sam jeździł
Za jego przykładem poszła reszta na grzbiecie lwa dookoła, tak, że
Imię i nazwisko: ................. -..... -.............
cyrkowców. Asystowała im małpka kilkunastu bandytów musíalo się
Mimi, to skacząc jednemu z bandy ścisnąć w jedną masę, drżącą jak
Adres : ...................................................................
tów na głowę, to ciągnąc drugiego galareta.
Krupka przywołał Jonathana Ma
za nos.
Gdy szajka była rozbrojona. Krup ga i szepnął mu coś, uśmiechając
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X
ka rozkazał X-27 i jego sztabowi się od ucha do ucha.
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1.

1.
Co się dzieje tu? — nasz Froncek
Zapytuje robotnika,
Który stanął obok niego
I spokojnie fajkę pyka.

Co się dzieje? — odparł — ano
Bardzo źle jest w naszym kraju,
Kiedy nam Amerykanie
Broń statkami posyłają.

A my dosyć mamy wojny,
Bieda tu na każdym kroku,
Każdy Chleba chce i pracy
I by był na ś wiecie pokój.

Milionerzy znów zarobić
Chcieli by na wojnie trzeciej,
Lecz jak my, tak robotnicy
Myślą też na całym świście.
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