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Zamach

przygotowują

Premier

Bidault

GENEWA. — Jak donoszą z Pa
ryta, dziennik „Humanite“ do
wiedział się z wiarogodnych fcródel, te RPF (ugrupowanie gene
rała de Gaulle) czyni przygoto
wania do zamachu stanu prze
ciwko instytucjom demokratycz
nym.
Według tych wiadomości, w
■pisku ma uczestniczyć premier

W dniu

Kto

kryje

się

Bidault, a generał Billotte, który
powrócił ostatnio z Ameryki opuścił szeregi armii, by poświe
cić się całkowicie przygotowa
niom do zamachu stanu.
Plan spiskowców ma przewidy-

Święta Armii

Wielkie uroczystości w ZSRB

MOSKWA. Naród radziecki obcho
dził uroczyście 32 rocznicę istnienia
Armii Radzieckiej. W przeddzień ju
bileuszowej daty we wszystkich mia
stach ZSRR odbyły się uroczyste aka
demie z udziałem przedstawicieli ra
dzieckich sil zbrojnych.
W dniu M lutego wszystkie roz
głośnie radiowe nadały tekst rozkazu
dziennego ministra sil zbrojnych
łSHR Marszałka Wasilewskiego do
Żołnierzy 1 oficerów Armii Radziec
kiej i Marynarki Wojennej.
Atmosferę powszechnej radości, w
jakiej najszersze masy narodu ra
dzieckiego obchodziły święto swej
armii spotęgowały nadchodzące ze
wszystkich krańców ZSRR meldunki
e przebiegu współzawodnictwa, podję
tego przez robotników radzieckich z
okazji 32 rocznicy Armii Radzieckiej.
Na czoło wysunęli się żołnierze 1 ofl-

cerowie Armii Radzieckiej, którzy po
demobilizacji powrócili do swych war
sztatów pracy. Imponujące sukcesy
produkcyjne notują radzieccy hutni
cy, górnicy 1 transportowcy, wśród
których poważny odsetek stanowią
byli żołnierze i oficerowie.
W dniu Święta Armii na terenie ca
łego ZSRR odbyły się masowe Im
prezy sportowe, zawody strzeleckie
Itd. Olbrzymią popularnością cieszy
ły się tradycyjne marsze na szlakach
historycznych walk ostatniej wojny.

w

stanu

bojówki

sprzyja

tropikalnej

RPF

de

Gaulle’«

wywrotowym

za

kulisami?

planom

„Humanite“ podkreśla, ła JeáM
RPF i sprzymierzeni i nira poli
tycy msją zagrażać klasie robot
niczej i Republice, to odpowie
dzialność za ten stan rzeczy pa
noszą pr&wiowi przywódcy so
cjalistyczni, którzy dążą do roz
bicia jedności mas pracujących.
Jednakże plany faszystowskie —
stwierdza „Humanite“ — zostaną
mimo wszystko obrócone w ni
wecz, gdyż masy pracujące,
wbrew wysiłkom rozbljaczy rtrrco
będą jedności w obliczu prowo
kacji faszystowskich, Dziennik
kończy apelem do wszystkich re
publikanów o czujność i gotowość
do udzielenia godnej odprawy
spiskowcom faszystowskim.
Dziennik „Liberation“ potwier
dza w całej pełni informacje, uzyskane przez „Humanite“,

wać oddanie prezydentury de
Gaulie owt, przy czym spiskowcy
chcą uprzednio skompromitować
obecnego prezydenta Republiki
przez wmieszanie jego osoby do
skandalicznej afery generałów
Reversa i Masta. Za pomocą roz
LUDNOŚĆ
PORT-ARTURA
ległych operacji policyjnych, or
ganizacje robotnicze i demokra
tyczne mają być pozbawione
swych przywódców. Równocześnle zaczęłyby działać bojówki
Mdta układ radzlecko-chlńskl
RPF.
„Humanite“ pedaje, że premier
Pekin — Jak donosi agencja No obecni byli przedstawiciele rządu
Bidauit sprzyja tym planem
wych Chin, administracja Port- chińskiego, organizacji społecznych,
Artura i portu Damy wydała przy przodownicy pracy, profesorowie
gaullistów. Po udanym zamachu
zakładów naukowych
jęcie z okazji podpisania układu wyższych
stanu, otrzymałby on tekę mini
nadziecko-chińskiego. Na przyjęciu oraz przedstawiciele Armii Rastra spraw zagranicznych, pod
dzieckej i radzieckich władz konsu
czas gdy generał Billotte objąłby
larnych.
ministerstwo obrony narodowej.
Przewodniczący administracji PortAtak na „Omegi
Artura
i portu Dalny Han-Kwang
Według tychże wiadomości, pla
oświadczył: „Podpisanie układu rany gaullistów, wymierzone otwar
dziecko-chiilskiego zostało z ra
cle w instytucje demokratyczne
dością powitane przez naród chiń
Amerykańscy
przemysłowcy
ski i wszystkich miłujących pokój
Republiki Francuskiej, są inspi
ludzi na święci». Ludność Dalnepo
rowane przez zagranicę i flteasą
obawiają slą szwajcarskiego Importo
i Port-Artura
się poparciem Stanów ZJednooao-

nawet zeetwolić na «kierowanie
do Francji wojek francuskich,
znajdujących się w Niemczech ®cy producenci zegarków wywiezachodnich, by mogły one ucze
stniczyć w faszystowskim zama runku podniesienia eeł importo
wych na zegarki.
chu stanu.

ceweyeh wynitel w reku 1848 ok.
8 milionów sffltuk, fabryki amery
kańskie wyprodukowały w tym
samym enaste saledwle 2 miliony
zegarków. Popyt ns zegarki spa
da w Stanach Zjednoczonych
gwałtownie, w związku z czym
jedna z najstarszych amerykań
skich fabryk została unierucho
miona.
Jednocześnie, importerzy ame
rykańscy wywierają presję na
producentów szwajcarskich, aże
by ci ostatni obniżyli swe ceny
eksportowe. Tego rodzaju posunięcie ze strony producentów
szwajcarskich, wywołałoby z ko
lei jeszcze większy nacisk produ
centów amerykańskich na rządo
we koła w Waszyngtonie. Tak czy
inaczej, producenci szwajcarscy
bardzo ucierpią w związku z tą
sprawą, bowiem
eksportu szwaj
carskich zegarków kierowana
jest do USA.

frroterskiej przyjąć narodu ntdzłecMepo.
Przciktewtcicl Armii Radzieckiej
podkreślił, te układ radzfecko-chiński, jak i zawarte porozumienia
zgodne są z interesami postępowej
ludzkości oraz stanowią wkład do
sprawy pokoju i demokracji na ca
łym śmiecie. Dowodzą one również,
iż Związek Radziecki pomaga Chi
nom jak bratu i że respektuje nie
zależność i suwerenność narodu
chińskiego.
W czasie przyjęcia, które prze
biegało w -niezwykle serdecznej
atmosferze, wznoszono liczne toasty
na cześć Generalissimusa Stalina
i przewodniczącego Mao-Tse-Tunga.

Cape Town. — Straszliwy głód,
który panuje w Niassa w tropi
kalnej Afryce brytyjskiej, spowo
A jednak policja winna
Tysiące policjantów dował już śmierć wielu ludzi.
Władze kolonialne nie usiłują
przeciwko pikietom strajkowym przyjść z pomocą ludności miej
scowej i odmawiają wydawania
Havana. — Jeden z czołowych lero sprawę sądową o rzekome
przydziałów żywności z istnieją przywódców partii konserwatywnej, oszczerstwa. Caballero napisał do
Pereza list, ujawniający
w zakładach Renault cych składów. W Niassa nie było Augusto Ramirez Moreno, wytoczył prezydenta
opadów deszczowych w ciągu ca znanemu pisarzowi liberalnemu tortury, morderstwa i prześledowanie
komunistów,
liberałów i człon
Berlin. — Upaństwowione zakła
łego roku.
dr Luisowi Eduardo Niato Cabal- ków związków zawodowych.
Kopie
GENEWA. Z Paryża donoszą,
dy optyczne Zeissa w Jenie w Nie
wspomnianego listu kursowały nie
mieckiej Republice Demokratycznej
te w nocy ze środy na czwartek
legalnie na terenie całego kraju.
skonstruowały obecnie nowy typ
Strajk
okupacyjny
wielkie siły policji i gwardii ru
mikroskopu
bez soczewek. Nowy
Proces jednak obrócił się prze
ten aparat umożliwia daleko więk
ciwko rządowi. Na sali pojawiło się
chomej w liczbie od 10 do 15 ty
sze powiększenia aniżeli dotych
bowiem ponad 200 świadków obro
sięcy osób zostały użyte do usu
czasowe typy mikroskopów. Nowy
ny, którzy zademonstrowali w są
studentów
włoskich
typ mikroskopu zostanie wystawio
nięcia pikiet strajkowych z zakła
dzie swe rany, zadane przez policję
ny na wiosennych targach lipskich.
Pereza, by w ten sposób dowieść
dów Renault. Oddziały policyjne
ten
unlwersyteckle
1
usiłującym
w
RZYM. Studenci uniwersytetu w
słuszności wysuniętych przez Ca
wystąpiły w rynsztunku bojo Bolonii okupują budynek uniwersy sposób zwrócić uwagę na swe bolącz- ballero oskarżeń. Obawiając się
tetu
na
znak
protestu
przeciw
odmo

kompromitujących dalszych „dowo
wym i z samochodami pancerny
Zarówno kontynuujący swój strajk dów rzeczowych“, rząd wydał na Plan Biesem] akcji siewne] w 195® r.
wie rządu włoskiego rozpatrzenia
mi, Zakłady Renault są nieczyn sprawy redukcji czesnego podwyższo studenci w Neapolu, jak i w Bolonii kaz wstrzymania procesu sądo
Ważna
uchwala
nego ostatnio do wysokości uniemożli otrzymają znaczną pomoc materialną wego.
ne wobec strajku załogi.
wiającej wielu studentom ukończenia i moralną od robotników obu miast.
Sekretarz generalny związku studiów. Studenci odmówili słucha- Wiele fabryk przesłało studentom wywykładów dopóki ich żądanie nie razy solidarności.
LONDYN, w czwartek Z3 bm.
zawodowego robotników zakła nia
Robotnicy przemysłu tytoniowego w w Wielkiej Brytanii odbyły się wy
zostanie spełnione.
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
dów Renault — Linet potępił ak
Akcja studentów przyspieszona zo Neapolu przesłali strajkującym stu bory powszechne do parlamentu.
cję policyjną i stwierdził, że nie stała brutalnością policji, która przed dentom papierosy, robotnicy przemy Pierwsze tymczasowe wyniki o
WARSZAWA. Komitet Ekono chwałę w sprawie wiosennej ak
kilku dniami wystąpiła przeciwko stu słu inżynieryjnego — żywność 1 pie
osłabi ona w niczym zdecydowa dentom uniwersytetu w Neapolu, oku niądze, a inne organizacje przesłały gólne mają być ogłoszone w ciągu miczny Rady Ministrów powziął cji siewnej w 1950 r. Jest to
piątku.
na posiedzeniu w dniu 17 bm. u- pierwsza zakrojona na szeroką
pującym już wcześniej swe budynki setki koców.
nie strajkujących.
skalę akcja w ramach planu 6letniego.
Cele wytknięte przez uchwałę
OSTROWIDZ
obejmują: 1) rozwój i wzmocnie
nie państwowych gospodarstw
rolnych, jako przodujących zespo
łów socjalistycznej gospodarki w
Bilans SKO
rolnictwie, 2) ciągły rozwój spół
dzielczości produkcyjnej, jako
młodzieży
formy dobrowolnego zespolenia
gospodarstw mało- i średniorol
nych dla wspólnej walki o wyso
śląskiej
kie urodzaje i wzrost produkcji
W Katowicach otwarto przy młodzieży — na Śląsku założono piękne stoisko z wyrobami szkół porter utrwalił chwilę oprowa oraz o mechanizację pracy na
przemysłowych, które z zebrane dzania jednej z takich wycieczek roli, 3) rozszerzenie form pośred
ul. Dworcowej nr, 7 objazdową ich dotychczas 1.150.
Zdjęcie 1) przedstawia uroczy go złomu wykonują precyzyjne szkolnych. Plansze z wykresami, niego planowania indywidualnej
wystawę szkolnych kas oszczęd
ności, zorganizowaną staraniem sty moment przecięcia wstęgi modele różnych narzędzi rolni rysunkami oraz fotografiami bu gospodarki drobno towarowej, 4)
•
PKO. Wystawa zawiera ciekawy przez wicewojewodę płk. Ziętka czych i maszyn przemysłowych. dzą żywe zainteresowanie uczen zdobycie szerokich mas chłop
(z prawej), podczas otwarcia wy Modele te budzą powszechne za nic szkoły katowickiej, które pra skich dla aktywnej realizacji za
przegląd dotychczasowych osią stawy,
w którym wzięli m. im. interesowanie nie tylko, chłop gną się dowiedzieć, jak wygląda
gnięć z zakresu zakładania w udział nacz. dyr. PKO Konder- ców, ale i... dziewcząt, z których całokształt prowadzonej przez dań produkcyjnych i zaleceń pań
szkołach kas oszczędności, które ski, poseł Ćwik i przedstawiciel może w przyszłości niejedna bę PKO akcji wychowawczej, mają stwowej administracji rolnej, 5)
błyskawiczny stanowią poważny czynnik w wy
skoordynowanie wszystkich wy
Kuratorium Szkolnego Okr. Ślą dzie inżynierem lub konstrukto cej na celu poprzez SKO naucze siłków aparatu państwowego, Zw.
chowywaniu młodzieży i zapo skiego Płatek.
rem.
nie młodzieży oszczędzania w Zamopomocy Chłopskiej i spół
ffatoreportaż znają ją z zasadami gospodarki
Już w pierwszym dniu otwarcia duchu gospodarki uspołecznionej dzielczości.
Na drugiej reprodukcji widzi
oszczędnościowej.
my stoisko z cennymi nagrodami wystawy, która trwać będzie do i wdrożenie jej do rozważnego
Pełny tekst uchwały Komitetu
dla wyróżniających się szkolnych końca lutego jest czynna codzien administrowania pieniądzem włas
Śląsk
zajmuje
pierwsze
miejsce
„WIECZORU“
Ekonomicznego Rady Ministrów
nie od godziny 9 — 18 zwiedziły nym i funduszami społecznymi.
w tej dziedzinie i na ogólną ilość kas oszczędności.
podajemy w dzisiejszym wydaniu
Foto Cz. Datka
Na wystawie zwraca uwagę ją liczne wycieczki. Nasz fotore
5.272 kasy obejmujące 85 tys.
porannym naszego pisma.

Wydanie południowe str. 2

Popularny

pociąg

OziMnIk Zazhodnl

Między

*rganizu|e Orbis

Radości

KATOWICE. PBP Orbis Od
dział Katowice, organizuje, dnia
25 lutego pociąg popularny do
Zakopanego, dla członków związ
ków zawodowych i ich rodzin.
W związku z powyższym po
wiadamia się Powiatowe Rady
Związków, jak również referaty
socjalne instytucji, organizacje
młodzieżowe, sportowe, koła Ligi
Kobiet, o zgłaszanie reflektantów
do biura PBP Orbis oddział Ka
towice, ul. Dworcowa 7, telefon
308-72, celem zarezerwowania
miejsc, których ilość jest ściśle
ograniczona. Koszt przejazdu w
obie strony łącznie z prospektem
górskim wynosi zł 760 od osoby.
Wycieczka wyjeżdża w pociągu
zarezerwowanym, w ogrzanych
przedziałach.

Wystawa
litografii

ff»
Wrocław, (st.) — Biblioteka uni
wersytecka we Wrocławiu zorgani
zowała ciekawą wystawę litografii
Honore Daumiera p. t. „Francja
pierwszej połowy XIX w. w świetle
postępowej karykatury“. Wystawa,
której otwarcie nastąpi w sobotę
25 bm. o godz. 12 w II budynku
biblioteki uniwersyteckiej przy ul.
Szajnochy 10 II p. w sali wystawo
wej , gabinetu graficznego, trwać
będzie do końca marca br. i otwar
ta będzie codziennie w godzinach
10—14 i 16—19, w niedziele zaś w
godzinach od 10—14. Wstęp bez
płatny.
Pod

troskliwym

kształcą

Wybrałem się ostatnio w po
dróż do Katowic. Było już mało
czasu, czekałem więc z niecierpli
wością na trolleybus na Placu
Grunwaldzkim. Spieszyło mi się
bardzo a trolleybusa nie widać.
Nareszcie — przyjechał! Wsiadam
i obliczam minuty. Powinniśmy
zdążyć. Ale widocznie źle obliczy
lem, bo dojeżdżając do dworca
głównego widziałem jak mój po
ciąg odjechał. W pierwszej chwi
li chciałem krzyczeć i awanturo
wać się ale widok pełniących służ
hę strażników Ochrony Kolei
szybko mnie uspokoił. Następny
pociąg dopiero około godziny 18
do miasta daleko, co zrobić? Roz
glądałem się żywo za jakimś za
jęciem. .Test!!! Na murze pobli
skiego domu widnieje tablica:
Związek Zawodowy Kolejarzy,
Oddział Wałbrzych.
Człowiek ciągle korzysta z u.
sług P.K.P., cieszy się z punktual
nośc! pociągów lub wścieka się
gdy pociąg się spóźni chociażby
o jedną minutę — i na tym ko
niec. Mając dużo wolnego czasu
postanowiłem bliżej zaznajomić
się z działalnością naszyci! dziel
nych kolejarzy i udałem się od
ważnie do biura owego Oddziału
ZZK. Przyjęto mnie bardzo grze
cznie i dowiedziałem się cieka
wych rzeczy.
DZIECI KOLEJARZY
Tak, mają dzieci i to rozkoszne.
Tutejszy Oddział Z.Z.K. utrzyma

okiem

opiekunów

się i rozwijają

wychowankowie

KATOWICE (bp). Oddział Tow. Przy
jaciół Dzieci w Katowicach, prowa
dząc ożywioną działalność opiekuńczowychowawczą w duchu świeckim, mo
że poszczycić się poważnymi osiągnię
ciami. w państwie ludowym, którego
troską jest wychowanie świadomego
swych zadań i celów obywatela, dzia
łalność tego rodzaju instytucji jak
TPD, zasługuje na szczególne podkre
ślenie, choćby w zestawieniu z nie
dawno ujawnionymi faktami na tere
nie zakładu namysłowskiego, gdzie
chore, nieszczęśliwe dzieci nie tylko
nie otrzymywały należnej im nauki,
ale były niedożywione, maltretowane
przez sadystów, a także wyzyskiwane
jako siła robocza. Jakże odbija od
tych faktów troskliwa opieka nad
dziećmi TPD w obrębie choćby pow.
katowickiego.
Akcją TPD objęte są sieroty i pólBieroty po bojownikach o wolność 1
demokrację, oraz z rodzin robotni
czych. We wzorowo urządzonych do
mach dziecka i świetlicach TPD-owfikich przebywa stale 1.500 dzieci, a w
szkołach pobiera naukę 2.300 dzieci.
Otoczone są one troskliwością wycho
wawców i nauczycieli, władze towarzystwa dbają o to, aby dzieci roz
wijały się jak najlepiej i uczyły w
jak najlepszych warunkach. W po
wiecie katowickim TPD posiada 6
przedszkoli (3 w Katowicach) i 5
szkół, w tym Liceum Pedagogiczne
dla Przedszkolanek w Mysłowicach i
8 U-latki w Katowicach. Z trzech Do
mów Dziecka, prowadzonych przez
Towarzystwo, w 3 powiatach a mia
nowicie katowickim, raciborskim i bę
dzińskim, jeden przeznaczony jest dla
młodzieży i znajduje się w Katowi
cach, podczas gdy dwa pozostałe w
Pawłowie i Grodźcu.
Dla dzieci chorowitych TPD prowa
dzi trzy prewentoria: w KudowieZdroju, gdzie pod troskliwą opieką
nabiera sił i zdrowia 73 dzieci w Ja
strzębiu Raciborskim, gdzie leczy się
84 dzieci zagrożonych gruźlicą, i w
Zawiści, dokąd kierowanych jest sta-

Rabada

dwom«

szkół

TPD

le na określony przez lekarzy czas 70
dziewczynek w wieku szkolnym.
Wielką pomocą w roztaczaniu opie
ki nad dzieckiem są świetlice. TPD
utrzymuje w Katowicach Świetlicę
Dworcową dla dojeżdżających z filią
na ul. Daszyńskiego, gdzie spędza czas
między szkołą a domem 1.200 dzieci,
3 świetlice przyszkolne oraz dwie mię
dzyszkolne w Zawiści i Mysłowicach.
Szczególny nacisk kładzie TPD na
akcję kolonijną i półkolonijną w okre
sie wiosennym i wakacyjnym. Tak
np. w uh. roku z kolonii najpiękniej
szych miejscowościach i półkolonii ko
rzystało ponad 6 tys. dzieci. W bie
żącym roku celem prowadzenia ła
twiejszej kontroli i postawienia na
wyższym poziomie obu tych akcji
projektuje Się objęcie nimi 4.300 dzie
ci. Przygotowania są w toku i punk
ty kolonijne wyznaczono już w powia
tach raciborskim i rybnickim, a tak
że w górach. Półkolonie zorganizowa
ne będą trzy, a mianowicie. dwie w
Katowicach i jedna w Mysłowicach.

I

pociągami

kłopoty

Pociąg
zawiezie

diecazjalaa „Caritas

w ftizatowicacß»
KATOWICE. W dniu wczoraj godne praktyki dotychczasowego
szym odbyła się w Katowicach kierownictwa „Caritas", które za
pierwsza narada diecezjalna Zrze pominając o najbardziej potrzeba
szenia „Caritas", poświęcona o- jących pomocy udzielało jej lu
mówieniu
obecnej i przyszłej dziom na pomoc tą nie zasługują
działalności tej charytatywnej in cym.
Pomoc charytatywna nk jest
stytuoji.
W toku narady uchwalono wy żadną łaską s naszej strony ani
słanie listu do Prezydenta Rzecz jałmużną, lecz jest obowiązkiem
pospolitej ob. Bolesława Bieruta naszych sumień i naszych serc. I
dlatego nie poprzestaniemy na za
treści następującej:
spakajaniu potrzeb tych, którzy
Prezydent Bolesław Bierut,
W arszawa—Belweder. się będą do nas zwracali, lecz bie
My, księża i działacze katoliccy dzie i nieszczęściu wyjdziemy na
„Caritas“ w Katowicach, zebrani przeciw, odszukamy je i w miarę
na naradzie diecezjalnej w Kato naszych ludzkich możliwości zła
wicach dnia 23 lutego 1950 roku godzimy i usuniemy.
Z radością witamy pomoc ma
przesyłamy Ci, Obywatelu Prezy
dencie, pozdrowienia i wyrazy terialną państwa ludowego w dal
uznania dla Rządu Polski Ludo szej pracy naszej na polu chary
wej 3» pomoc w ueärowienhx sto- tatywnym, widząc w niej przejaw
szczerej troski Hsądu. My, księża
wMw w „Certtoe”.
S Młem «teawwraÄaaf bM. i AdaWm á&WW «Secesji ka

Mrze

Pilny ^eleion przerywa

wywiad

PAŃSTWOWY TEATR SLĄSKI
Piątek, 24 bm., Katowice — Duża
Scena, godz. 19 — „MIESZCZANIE“
(zakupione), Chorzów (teatr) godz. 19
„ROMANS Z WODEWILU“ (zakupio
ne).
Sobota, 25 bm., Katowice — Duáa
waniu tego płynu odpada żipudne Scena, godz. 19 — „ROMANS Z WO
DEWILU" (wolne). Lubliniec, godz.
i kosztowne plewienie torów.
18 „MIESZCZANIE" (zakupione).
Niedziela, 26 bm., Katowice — Du
WALKA Z ROZRZUTNOŚCIĄ ża Scena, godz. 15 i 18 — „ROMANS
z
WODEWILU" (wolne). Gliwice,
W tych dniach Komisja SpołecŁ godz.
15 i 19 „MIESZCZANIE" (zaku
na, złożona z przedstawicieli par pione).
tii, Związku Zawodowego i kole
opera Śląska
jowych przodowników pracy zaj W sobotę 25 bm. wchodzi na afisz
mowała się wyszukaniem mate Państwowej Opery Śląskiej nowa pre
riałów niepotrzebnie lub niewła miera opery W. A. Mozarta — UPRO
WADZENIE Z SERAJU. Kierownic
ściwie zmagazynowanych. Praca two
muzyczne spoczywa w rękach
tej komisji uwieńczona została kap. Zygmunta Szczepańskiego. Re
wielkim sukcesem. Znaleziono du żyseria Bolesława Polańskiego. Deko
i kostiumy Jerzego Glatta. Kle
żo druków, baniek do oliwienia, racje
rownictwo chóru Zbigniewa LipczyA
butów filcowych, rur kanalizacyj sklego.
Asystent reżysera Jan Strame.
nych, 2 motory elektr. oraz wiel
PAŃSTWOWA FILHARMONIA
ką ilość szmelcu. Wszystko to
Śląska
rzeczy bardzo potrzebne ale przez
W piątek, 24 bm. o godz. 19 odbędzie
nieuwagę gdzieś zarzucone i w się koncert Orkiestry Państwowej
Śląskiej pod dyrekcją
ten sposób nie oddane do właści Filharmonii
Stanisława Skrowaczewsfclego. Jako
wego użytku. Komisja sporządzi solista wystąpi Tadeusz Żmudziński,
ła protokół, który odesłano do Za laureat IV Konkursu Chopinowskie
który wykona z tow. orkiestry
rządu Okręgowego Z.Z.K. we Wro go,
II Koncert fortepianowy B-dur —
cławiu.
Brahmsa. Poza tym w programie:
Słuchałem wypowiedzi sympa Gemińiani — Concerto Grosso, Wa
i Izolda, Strawiński
tycznych kolejarzy i pilnie noto gner — Tristan
wałem aż tu — telefon!! Rozmowa — suita „Ptak Ognisty".
TEATR WIELKI
służbowa. Sprawa ważna, więc
WE WROCŁAWIU
przeprosiłem i pożegnałem się, o
Piątek, 24 bm., godz. 1» —
biecując ponowną wizytę.
SZKIN“.
Sobota, 25 bm,. godz. 15 — „MO-

je dwa przedszkola przy stacji kolejarzy. Dzieciom tam tak do
Wałbrzych.Główny i Wałbrzyoh- brze, że wcale nie odczuwają bra
Mtasto. Przedszkola te, pod faeho ku rodziców a przeciwnie — gdy
wym kierownictwem ob. Andrze mamusie po swoje pociechy przy
jewskiej i Bandykowej są wiel chodzą to wtedy dopiero płacz i
kim dobrodziejstwem dla rodzin rwetes.
W DNIU 19 BM. ODBYŁ ‘SIĘ BAL DZIECIĘCY
Bał udał się ponad „normę“! szych racjonalizatorów. Są nimi
Orkiestra związkowa przygrywa, Paw i Wróbel. Paw wymyślił
ła a dzieci w wieku od lat 3 do przyrząd do wciągania wężów do
6 hulały na całego.
łączenia wagonów który umożii
Dzieci występowały grupkami wia 1060 łączeń dziennie podczas
z bogatym programem tańców gdy stary sposób pozwalał najwy
ludowych i pieśni. Związkowcy żej na 100 łączeń. Wróbel wyna
nie myśleli tylko o zabawie, wie lazł płyn spalający wszelką we
dzieli oni dobrze, że żołądki, choć getację między torami. Po stoso.
małe jeszcze, mają swoje wyma
gania. Dlatego też program balu
przewidział smaczny obiad i pod WgaisttnS #e® Sisię F&tior-dlxtJstús»>
wieczorek z pączkami. Dzieci ba
Wspaniałe osiągnięcia
wiły się znakomicie.

SPECJALNY POCIĄG NA
ZJAZD RACJONALIZATORÓW
Na Zjazd Racjonalizatorów we
Wrocławiu wyrusza w dniu 5
marca br. specjalny pociąg z Jele
niej Góry, zabierając na stacjach
wszystkich racjonalizatorów. Pa
rowóz i wagony ozdobione będą
dużymi transparentami z napisa
mi: „Racjonalizacja to wałka z
zacofaniem“ lub „Kolejarze — ra
cjonaliżatorzy Dolnego Śląska wi
tają naradę z uczonymi Politech
niki wrocławskiej“ albo „Racjo
nalizatorstwo to szybszy marsz
do dobrobytu“. Oddział Z.Z.K.
Wałbrzych wysyła swych najlep-

CO

kśeroweśw SI. Linii Komunikacyjnych
KATOWICE (j) Tego rodzaju mysłem, oddany został w naj
rekordu w Polsce jeszcze nie by właściwsze ręce dwóch rekordzi
ło. Dla fachowca 300.000 km. stów. Kierowcy ci pchnęli współ
przejechanych bez remontu głów zawodnictwo na terenie Śląskich
nego jest obrazem niezwykłego Linii Komunikacyjnych na nowe
poświęcenia i pracy. Takim po tory, bowiem śladem Stencla i
święceniem pracy i pieczołowitą Sekuły poszli kierowcy Kaps i
opieką otaczali kierowcy S. L. K. Janota, którzy na Büssingu nr,
ob. Emil Sekuła i Paweł Stencel rej. T 60041, oraz Steller i Nowak
swojego Mercedesa (6 cykl) nr. na M. A. N.. nr. rej. T-60016 prze
rej. T — 60951, na którym przy kroczyli 200 tys. km. Poza tym
przykładnej współpracy przeje szereg kierowców tych zakładów
chali owe 300.000 km. Autobus przekroczyło 100000 km. bez na
ten w roku 1945 był wrakiem, praw głównych.
Kierowcy ci zasługują na naj
odbudowanym przez Śląskie Li
nie Komunikacyjne własnym prze wyższe uznanie społeczeństwa,

OZNACZAŁY

które

składali

„ZAŁĄCZNIKI

klienci

przekupnym

urzędnikom

Katowice, (js.) — W czwartym
dniu procesu łapowników ze skła
dów żelaza „Centrostali" zeznawali
dalsi świadkowie dowodowi. Antoni
Kobza, handlowiec z Mysłowic od
powiada z aresztu (zatrzymany jest
za pośrednictwo zawodowe w za-

dowej oraz na tematy popularno
naukowe. Kola ZMP troszczyć
się będą również o organizowanie
dla uczestników kursów rozry
wek kulturalnych,
wycieczek,
wieczorów literackich itp.
W ramach nauczania indywi
dualnego ZMP-owcy podjęli się
nauczyć pisania i czytania ok. 11
tys. osób.
«
Zgodnie z decyzją sekretariatu
Zarządu Głównego ZMP — 360
absolwentów szkół organizacyj
nych wyjechało w teren na o
kres 10 dni w celu zmobilizowa
nia jak najszerszych mas mło
dzieży do walki z analfabetyz
mem.

kupaoh towarów reglamentowanych
dla przedsiębiorstw prywatnych).
Pośredniczył on m. in. w zakupie
blachy w Zabrzu, przeważnie dla
rolników nie znających źródła za
kupów. Pertraktował bezpośrednio
z Kalfasem, z którym uzgodniono,
że dopłata będzie wynosiła 10 zł od
kilograma z tym, że Kalfas otrzy
ma 5 zł i Kobza 5 zł od kg.
Jerzy Błeszczyński, handlowiec
z Warszawy, współudziałowiec wy
twórni beczek, kupował bednarkę
w Zabrzu, Bytomiu i Katowicach.
Przy zakupie wpłacił Kosteckiemu
5.000 zł łapówki. Odpowiadając z
aresztu za przestępcze machinacje,
oświadczył, że jakkolwiek nie żą
dano od niego „załączników", dano
mu do zrozumienia, że nadpłaty
chętnie są przyjmowane. Przy za
kupie artykułów w Bytomiu też
nadpłacał.
Stanisław Migas, rolnik spod Bę
dzina oraz rolnicy spod Buska
Andrzej Pasternak, Jan Kalerus i
Pruski kupowali blachę na pokry
cie dachów w swoich gromadach.
Skierowano ich do Zabrza, gdzie
pertraktowali z Kalfasem. Mimo,
że kupowali tę samą blachę w Za
brzu po 50 zł za kg, w Sosnowcu

towickiej jesteśmy głęboko zain
teresowani w uregulowaniu sto
sunków między Państwem a Ko
ściołem i z wielkim zadowoleniem
witamy wysiłek Rządu w tym
właśnie kierunku.
W zrozumieniu ważności chwili
zapewniamy Was, Obywatelu Pre
zydencie, że będziemy w pełni
realizowali swe zadania, by za
pewnić pokój i dobrobyt ludzi
pracy i ludzi dobrej woli.
Depeszę podpisali członkowie
prezydium narady: przewodniczą
cy ks dziekan Masny, dyrektor
„Caritasu", ks. Józef Bak, ks. pro
boszcz Bednorz, ks. prob. Szynawa, ks. dziekan Gładysz, ks. prób.
Czechowicz, ks. wikary Kowalski,
ks. kapelan Goszyc, wiceprezydęnt m. Katowic Dziura, mgr.
Joński, sekretarz „Caritasu" ob.
Gołąbek i członek zarządu ob.
H alfar.
W czasie narady zabrał głos
dyrektor diecezjalnego oddziału
„Caritas" ks. Józef Bąk, wygłasza
jąc referat pt. „Zadania chrześci
jańskiego miłosierdzia“, w któ
rym nakreślił wytyczne działalno
ści nowego zarządu „Caritas“.
Zadania „Caritasu" polegają na
udzieleniu w jak najszerszym sa
kresie materialnej 1 moralnej po

mocy chorym, biednym, kalekom,
sierotom — słowem tym wszyst
kim, którzy tej pomocy napraw
dę potrzebują.
Ta pojęta działalność „Carita
su" cieszy się daleko idącą opie
ką i pomocą ze strony państwa,
które na charytatywne cele tej
instytucji przeznacza duże środki
pieniężne.
W następnym referacie ks. Bak
omówił zadania działaczy para
fialnych „Caritasu“.
Nad referatami rozwinęła się dy
skusja, po czym zabrał głos wice
prezydent m. Katowic ob. Dziura,
mówiąc o dotychczasowej pomo
cy, której udzielił biednym nowy
zarząd Zrzeszenia. M. In. rozdano
już 350 sztuk odzieży, wyasygno
waino 250.000 zł dla biednych w
poszczególnych parafiach, przygo
towano paczki z odzieżą oraz wy
słano do dekanatów 38 apteczek
do dalszego rozdziału.
W dalszym ciągu obrad wybra
no komisję rewizyjną, do której
weszli: ks. Szynawa, ks. Bednorz,
ks. kapelan Goszyc, ks. Olma, ks.
Lipiński oraz ob. ob. Ulfikowa,
Hilkowa, Otawa, Krakowski, Dra
bina 1 Zolich.
Zebranie zakończone wspólną
modlitwą

ZMP wypowiada walkę analfabetyzmowi

WARSZAWA, Kola ZMP przy
stępują do intensywnej pracy nad
realizacją uchwały
Prezydium
Zarządu Głównego Związku Mło
dzieży Polskiej w sprawie walki
z analfabetyzmem. Opracowany
plan na rok 1950 przewiduje zor
ganizowanie i prowadzenie przez
Związek Młodzieży Polskiej oko
ło 5 tys. kursów, które obejmą
początkowym nauczaniem ponad
49 tys. osób.
Do zadań kół ZMP na kursach
początkowego nauczania' należeć
będzie m. in. dostarczanie prele
gentów' dla wygłaszania pogada
nek i prasowek na temat Polski
Ludowej i sytuacji międzynaro-

racjonalizatorów

w Jeleniej

31*
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i Będzinie płacili po 63 zł. Rachun
ków żadnych nie otrzymali. Ko
stecki nie odmówił im sprzedaży
blachy, jednakże narzekał na cięż
kie czasy i w rezultacie płacili po
2 zł nadwyżki za kg blachy. Wpła
cili wtedy 18.000 zł.
Franciszek Gralka, b. kierownik
personalny a następnie przew. rady
zakładowej składu żelaza w Zabrzu,
zeznał,, że zarówno Kalfas. jak i
Kostecki często w godzinach służ
bowych wychodzili do pobliskich
knajpek i urządzili bibki. Chłopi,
którzy przyjeżdżali po blachę, przy
wozili różne artykuły wiejskie, któ
re następnie sprzedawano pracow
nikom po cenach rynkowych.
Dziś przesłuchani będą świadko
wie obrony.
Hie

OHARAKTBB".
TEATR MŁODEGO WIDZA
Piątek, 24 bm., godz. 12,30 — WILK
I KOŹLĘTA — przedstawienie zam
knięte.
Sobota, 25 bm., godz. 12,30 — WILK
I KOŹLĘTA — przedstawienie zam
knięte).

OD DNIA 24 LUTEGO 1950 R.
Katowice: Casino — Aleksander
Puszkin. Rialto — Burza nad Azją.
Zorza — Konstanty Zasłonow. Świa
towid — Wilcze dloły. Union — Belita
tańczy. Apollo — świat ale śmieje.
Chorzów: Apollo — Rajnis.
Co
losseum — Powrót do domu. Delta —
Pan Nowak. Polonia — Wiosna, ślą
skie — Żelazny dziadek.
Mysłowice: Adria — Lekkomyślna
Siostra. Piast — Słońce wschodzi.
Pszczyna: Pszczyna — Tragiczny
P<Raelb6to: Bałtyk — Czarci Żleb.
Rybnik: Apollo — Pustelnia Parmeńska (seria II).
.
Siemianowice: Piast — Rajms. Tę
cza — Awantura na wsi.
Szopienice: Polonia — Pocałunek na
stadionie
Bytom: Bajka — Aktorka. Bałtyk
— Dubrowski. Świt — Konik garbu
sek. Gloria — Szeroka droga — Od
powiedź.
Gliwice: Apollo — Bokserzy. Baj
ka — Miasto westchnień. Casino —
Noc grudniowa. Grażyna — Spotka
nie nad Łabą.
Zabrze: Marzenie — Czarci Żleb.
Roma — Arinka. Słońce — PocałuneK
na stadionie.
Sosnowiec: Momus — Milcząca ba
rykada. Roxy — Dubrowski. Zagłę
bie — Nieodrodna córka.
Dąbrowa Górnicza: Ars — pustelnie
Parmeńska (seria I). Bajka — Pu
stelnia Parmeńska (seria II).
Czeladź: Uciecha — Lenin,
Myszkówó Goplana — Sąd narodów
Strzemieszyce: Paw — Sen o mi
łości.
Zawiercie: Stella — Lento.
Będzin: Apollo — GuramlszwllL
Nowości — Śpiewak nieznany.

będzie „dzikich"

wycieczek

Wojewódzkie; Korni«?! Kra «znawcze;
KATOWICE, (js) W sali posie
dzeń ORZZ obradowała Woj. Ko
misja Krajoznawcza dla zaplano
wania i opracowania akcji wio
senno-letniej W dziedzinie tury
styki i wczasów świątecznych. Na
konferencji tej wybrano władze
poszczególnych referatów, omówiono plan pracy oraz sprawę wy
korzystania funduszów akcji so
cjalnej w ramach wycieczek kra
joznawczych i wczasów świątecz
nych.
Ponadto na terenie poszczegól-,
nych powiatów i rad zakłado
wych powstaną powiatowe komi
sje krajoznawcze i kółka turysty
czne, które w planach swej pra16

tnt

więziia
matka

w

córką

komórce

BYSTRZYCA (fr). Sensacyjne
go wprost odkrycia dokonały wła
dze MO w Bystrzycy. Wykryły
one z początkiem stycznia br„ że
w strasznych warunkach, w ciem
nej komórce była więziona przez
swoją matkę już 30-letnia kobie
ta. Siedziała ona w komórce od
lat 14. Matka aapyt-ana o powód
więzienia eásrká oApowMWuk, że
ją wyefaowaé Ba Jhfatą".

cy będą projektowały wycieczki,
koordynowane przez Woj. Komi
sję
Krajoznawczą.
Wszystkie
„dziko“ organizowane wycieczki
będą surowo zabronione.
Dyrekcja Kolei wprowadzi w
najbliższym czasie wysokie zniż
ki dla masowych wycieczek kolejowych, a od 1 kwietnia wprowa
dzi indywidualne zniżki kolejowe
dla pojedynczych turystów.
Vv wielu zakładach pracy akcja
wczasów nie stanęła jeszcze na
właściwym poziomie, a w więk
szości wypadków jest źle zrozu
miana przez pracowników oras
źle interpretowana przez organi
zatorów — referentów socjalnych.
Zadaniem wczasów świątecznych
jest zapewnienie pracownikowi
zdrowej rozrywki czy to w for
mie wycieczki krajoznawczej do
miejscowości podgórskiej, czy wy
cieczki pieszej. Dobre wykorzy
stanie funduszu przeznaczonego
na wczasy świąteczne zależy
uświadomienia pracowników z je
dnej strony, oraz planowanego
i drobiazgowego wykonania jaj
przez referaty i działy socjalne z
drugiej strony.
Z funduszów przeznaczonych na
wczasy świąteczne wolno będzie
wydatkować jedynie na kupno
biletów kolejowych (zniżkowych),
zapłatę samochodu, paliwa i szo
fera, jeśli wycieczka jest zorgani
zowana samochodami oraz bilety
wstępu na wystawy, imprezy
wszelkiego rodzaju, jak równieł
noclegi, jeśli wycieczka trwa
przez dwa dnt
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Wydanie południowe ste.JJ

Oer-eSc Karíuat
Naród

brytyjski

lU&ucxegcäeS CSa®g»ina
ŚLĄZAK ELSNER

płaci

METRYKA

JEGO
za

plany

(Od własnego korespondenta API)
Londyn, w lutym
Zza Oceanu Atlantyckiego zaczy
nie wkrótce napływać sprzęt-wojen
ny a także „superiortece“, przyzna
ne Wielkiej Brytanii w remach
Paktu Atlantyckiego. Z chwilą, gdy
to się stanie, będziemy mogli powie
dzieć, że Pakt z estaje istotnie wpro
wadzony w życie i że plany wo
jenne posunęły się o krok naprzód.
Na razie obywatele angielscy ze
smutkiem obliczają, ile ich to wszy
stko będzie kosztowało.
Przede wszystkim będą musieli
pokryć koszty wielkiej amerykań
skiej misji wojskowej, która zosta
nie zainstalowana w Londynie dla
nadzorowania, w jaki sposób An
glia wykorzysta otrzymaną broń.
Zapomniano widocznie o tak drob
nym fakcie, że Wielka Brytania
jest państwem niepodległym i suwe
rennym. O słuszności posunięć rzą
du brytyjskiego wyrokować będzie

Festiwal filmów polskich

sy Szwecji
Warszawa. Staraniem Towarzy
stwa Polsko - Szwedzkiego zorga
nizowano w Sztokholmie pierw
szy Festiwal Filmów Polskich.
W dniach od 21—25 lutego br.
publiczność kin sztokholmskich
będzie mogła zapoznać się z pol
ską produkcją filmową.
Program Festiwalu przewiduje
wyświetlanie
filmów:
,,Ulica
Graniczna“, „Zakazane piosenki“,
„Skarb“, „Szeroka Droga“, „Wiel
ki Redyk“, „Święto kwitnącej ja
błoni“ i „Smok Wawelski“.
Tow. Polsko-Szwedzkie prze.
widuje wydanie specjalnego nu
meru czasopisma ,Det nya Polen“
(„Nowa Polska“), poświęconego
polskiej produkcji filmowej.
Marionetkowy

W zamieszczonym na łamach ga
zety „Krasnaja Zwiezda" felietonie
czytamy m. In.:
— Pełniący obowiązki kuomintangowskiego „prezydenta" Li Tsun
Zen przez dłuższy czas nie mógł
wynaleźć dla siebie stałej stolicy.
Gdziekolwiek się ulokował, wkrót
ce musiał pakować manatki i spie
sznie opuszczać kolejną rezydencję.
Opuszczając jedną stolicę za dru
gą, Li Tsun-Zen pełnił obowiązki
„prezydenta“ — rzec by można —
w locie.
Ziściły się wreszcie marzenia
p. o. „prezydenta“: znalazł stałą sto
licę! I to nie byle jaką. Stolicą tą
jest... Waszyngton. Niedawno Li
Tsun-Zen oświadczył uroczyście:
„Z Ameryki sprawuję swą władzę
prezydenta“.
Gdy tylko Li Tsun-Zen znalazł
schronienie za oceanem, poczuł na
gle przypływ szaleńczej odwagi. W
Waszyngtonie postanowił realizo
wać „twardy kurs“! Zamierza

wojennych

podżegaczy

misja nadzorująca, a naród brytyj
ski tak czy inaczej będzie musiał
płacić za dżin i Coca Cola dla ofi
cerów amerykańskich w Londynie.
Po drugie Wielka Brytania będzie
musiała pokryć olbrzymie koszty
utrzymania baz lotniczych dla wiel
kich bombowców, gdzie już obecnie
stacjonują amerykańskie eskadry
Baz takich jest już w Wielkiej Bry
tanii kilka; bazy te obsługuje 12.000
żołnierzy amerykańskich. Nie zoste
ło jeszcze ujawnione, ile wynoszą
koszty ich utrzymania.
Po trzecie, na mocy Paktu Allan
tyckiego Wielka Brytania wyasy
gnować me olbrzymie sumy na wy
ekwipowanie w samoloty i inny
sprzęt wojenny innych państw, ob
jętych Paktem Atlantyckim. W cza
sie obecnej kampanii wyborczej
rząd brytyjski starannie unika uja
wnienia. ile to będzie kosztowało.
Można jednak łatwo obliczyć, że
sumy te wyniosą wiele milionów
funtów rocznie.
Po czwarte, Wielka Brytania zo
bowiązana jest do zwiększenia i
tak już wielkich wydatków na zbro
jenie, wynoszących rocznie 760 mi
lionów funtów. Przypuszcza się, że
w 1950 r. wydatkowanych zostanie
dalszych 100 milionów funtów na
ten cel, jednakże rząd brytyjski nie
wypowiada się w tej sprawie, za
chowuj ąc tajemnicę eż do wybo
rów, które odbyć się mają 23 lute
go. Tajemnica ta podyktowana jest
obawą przed oburzeniem ludności,
które wybuchłoby z pewnością z
chwilą ujawnienia, że zwiększono
wydatki na zbrojenia, a zmniejszo
no fundusze na budowę mieszkań i
opiekę społeczną.
Takie oto są koszty Paktu Atlan
tyckiego, obliczane w gotówce. W
kwestiach życia i wolności — kosz
ty te są znacznie większe.
Członek Kongresu amerykańskie
go. Poege, powiedział niedawno:
„Nie jestem za wysłaniem naszych
amerykańskich chłopców... jeśli mo
żerny znaleźć innych“. A przewo
dniczący komisji budżetowej Kon„prezydent"

stworzyć w USA własną partię...
Co jest najbardziej śmieszne w
całej tej komedii, to fakt, że reak
cja amerykańska rozpoczęła wokół
dezertera kuomintangowśkiego wrża
skliwą krzątaninę.
Jak donosi prasa, grupa wpływo
wych businessmanów amerykań
skich omówiła z Li Tsun-Żenem
sprawę stworzenia w Chinach „trze
ciej siły". Również i Departament
Stanu żywo zainteresował się osobą
„prezydenta“. Amerykańscy impe
rialiści pragnęliby, aby ten zbiegły
za granicę wróg narodu chińskiego
stał się następcą zbankrutowanego
Czang Kai-Szeka.
Usiłując wskrzesić zgniły reżim
kuomintangowski, ogarnięci paniką
imperialiści amerykańscy gotowi
są na wszelkie, nawet najbardziej
bezsensowne awantury. Ale choćby
się nie wiem jak starali, nie uda
im się wskrzesić przeszłości. Umar
li nie zmartwy chwatają.
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— Wspaniały dzień. Trafiliście na wyjątko
wą pogodę. I doskonale się złożyło, że to dziś
niedziela. Pogadamy sobie, a jutro zabiorę cię
do Londynu. Pamiętasz kapitana Koszyckie
go? Jest pełnym pułkownikiem! Ten zrobił ka
rierę. No i — forsę... Był cały czas w Afryce
i we Włoszech. Teraz ma dwie pralnie che
miczne w Londynie. A Bielski? Wiesz, ten, co
to był u mnie w eskadrze oficerem taktycz
nym... Zawsze był zdolny, szelma, i tu też się
od początku urząd'/ mądrze: pierwszy kupił
sobie słownik polsko-angielski i został naj
pierw tłumaczem, a potem oficerepa łączniko
wym. Naturalnie, jak zaczęliśmy inwazję, la
tał ciągle na kontynent i z powrotem, wożąc
ze sobą to i owo, i zebrał sobie ładnych kil
kanaście tysięcy. Potem wprawdzie przerżnął
grubo w pokera, ale zostało mu tyle, że otwo
rzył do spółki z pewnym Anglikiem nocny
klub. Zdzierają tam — coś strasznego! Ale
stać go na ładny wóz, mieszka w Regent Ho
telu i w ogóle... Muszę cię im wszystkim po
kazać.
Weszli do parku i usiedli na ławce. Major
mówił dalej o tych, którzy „umieli Kię urzą
dzić“ i o innych, którzy „wpadli“ albo „dali
się nabrać“ na ciężką, źle płatną pracę.
Chaberek słuchał z roztargnieniem, apa
tycznie potakiwał i zdawał się błądzić myśla
mi gdzie indziej. Ojciec umilkł w końcu zra
żony tą jego biernością. Rzucił dwa, czy trzy
pytania o jego dzieje pod okupacją, i wresz
cie postanowił przeciąć tę sprawę, która —
jak się domyślał — dręczyła chłopca od wczo
rajszego wieczora.
— Ty ciągle jeszcze myślisz o tej historii
z Margaret? — zagadnął ze sztucznym uśmie-

gresu, Cannon oświadczył: „Stany
Zjednoczone powinny uzbroić żoł
nierzy inny oh narodów. Niech na
rody te wysyłają swoją młodzież
na zagładę, abyśmy nie potrzebo
wali wysyłać naszych“. Jasne jest,
że rola, jaką odegrać ma Wielka
Brytania w amerykańskich planach
wojennych jest zdecydowanie nie
wygodna: ma to być rola wysunię
tej bazy i źródła wysokowartościowego materiału ludzkiego dla jatek,
o których marzą generałowie ame
rykańscy.
Zbrodnia rządu brytyjskiego po
lega na tym, że idzie ku takiemu
właśnie losowi z rozwiniętymi sztan
darami i okrzykami radości. Zbro
dnią jego jest również i to. że przed
stawia narodowi brytyjskiemu sy
tuację międzynarodową i istotny
charakter imperializmu amerykań
skiego w tak fałszywym świetle, iż
miliony ludzi w dalszym ciągu nie
zdają sobie sprawy, czym jest wła
ściwie Pakt Atlantycki. Naród bry
tyjski usypiany jest zapewnieniami
o rzekomym bezpieczeństwie, pod
czas gdy podżegacze wojenni knują
dalej swe plany i śmieją się w ku
łak.

Szkoła

(W

Fakt, że te zasadnicze problemy
wojny i pokoju nie są wcale poru
szane w kampanii wyborczej ani
przez Partię Pracy, ani przez Par
tię Konserwatystów, nie jest spra
wą przypadku. Gdyby je poruszo
no, stałyby się powodem do pu
blicznej debaty. A gdyby taka de
bata powstała, rząd i jego konser
watywni przyjaciele musieliby usprawiedliwie swą politykę, a tego
zrobić nie mogą.
N’e jest niespodzianką, że reak
cyjna prasa brytyjska prowadzi obecnię całkowity bojkot wszelkich
wiadomości o potężnym, między
narodowym ruchu w obronie poko
ju. Ma ona nadzieję, iż uda jaj się
ukryć przed brytyjskim światem
pracy fakt, że miliony robotników
innych krajów zdają sobie sprawę,
czym jest niebezpieczeństwo wojny
i wobec tego starają się je odsu
nąć. Oczywiście tego rodzaju sztucz
ki nie mogą być stosowane z po
wodzeniem na dłuższą metę. Nie
ulega wątpliwości, że wkrótce na
ród brytyjski znajdzie się na prze
dnich pozycjach tej najważniejszej
ze wszystkich bitew.
D. Kartun.

mistrzów

moskiewskim

Samochód mknie szeroką ulicą, w
kierunku terenów dawnej Wszechzwlązkowej Wystawy Rolniczej. Jesz
cze jeden zakręt i wyrasta przed na
mi czteropiętrowy, szary gmach. Tu
mieści się jedyny w ZSRR Wszechzwiązkowy Państwowy Instytut Kine
matografii, świętujący w tych dniach
trzydziestolecie swego istnienia. W
ciągu 20 lat był on jedyną tego ro
dzaju Instytucją na świecie; dopiero
w ostatnich latach w niektórych kra
jach demokracji ludowej powstały
podobne zakłady naukowe.
Instytut powstał w okresie, kiedy
młoda republika radziecka walczyła o
swoją wolność 1 niezawisłość; stwo
rzony w zaraniu Istnienia kinemato
grafii radzieckiej instytut ten wraz z’
nią obchodzi swój trzydziestoletni ju
bileusz.
Wszechzwiązkowy Państwowy Insty
tut Filmowy przygotowuje reżyse
rów, aktorów, operatorów, malarzy,
scenarzystów. W ciągu 30 lat wyszko
lił on około 1.500 pracowników filmo
wych; widzimy wśród nich ponad 100
laureatów nagrody stalinowskiej. W
każdej republice Związku Radziec
kiego spotkać możz a dawnych słu
chaczy Instytutu — obecnie znanych
reżyserów, aktorów, operatorów, kie
rowników atelier filmowych.

WYSOKIE WYMAGANIA
Wstępującym do Państwowego In
stytutu Filmowego stawia się wyso
kie wymagania. Przyszli reżyserzy i
aktorzy obowiązani są przedstawić
nie tylko świadectwo ukończenia
szkoły dziesięcioletniej, ale również
dowody pracy w zespołach amator
skich lub na scenie zawodowej. Przy
szli scenarzyści winni się wykazać
własnymi utworami literackimi. Mło
dy człowiek, który marzy o tym, by
stać się operatorem filmowym, wi-

Chaberek spojrzał na niego przytomniej.
Jakiś błysk nadziei zajaśniał w jego oczach.
— Tak — powiedział cicho.
Ojciec objął ramieniem i potrząsnął nim
rubasznie.
— No więc mój kochany — nie jesteś już
przecież dzieckiem, tylko dorastającym męż
czyzną. Powinieneś to zrozumieć: ostatecznie
trudno, żebym żył przez tyle lat jak pustel
nik, czy jakiś mnich zakonny... A że tam ja
kaś krawcowa, czy też dostawca węgla adre
suje rachunek do Margaret, jako do „pani
Wardasowej", to przecież jeszcze nie znaczy,
żeby ona była naprawdę moją żoną.
Spojrzał z ukosa na syna, aby sprawdzić,
czy ten argument wywarł na nim odpowied
nie wrażenie, i zniecierpliwiony zmarszczył
brwi: Chaberek po chwilowym ożywieniu,
znów patrzył tępo przed siebie, jakby go
w ogóle nie słyszał.
Majora irytował ten upór. Wydał mu się
obraźliwy dla jego ojcowskiego autorytetu
i oficerskiego honoru. Miał ochotę powiedzieć
coś cierpkiego temu smykowi, który oskarżał
go samym milczeniem i wzrokiem, ale poha
mował się.
— No, dajmy już spokój tej głupiej spra
wie i mówmy o czym innym — rzeki, siląc się
aa swobodny, lekki toa.

filma

Oderwane dawno od Macierzy,
germanizowane przez wieki, nie
tracą jednak ziemie śląskie nigdy
łączności z Polską. W najgorszych
nawet czasach ucisku, w niespodzie
wany nieraz zupełnie sposób, odzy
wa się tu polskość i Polak ze Ślą
ska bierze udział w historycznych
wypadkach polskich, czy też po
mnaża swoją działalnością wkład
ziem śląskich w kulturze ogólno
polskiej.
Wspomnijmy w związku z tym
pierwsze nazwiska tylko, które na
myśl przychodzą, czy będzie to Ber
nard Pretficz spod Brzegu, słynny
pogromca Tatarów („za pana Pretficza spała Od Tatar granica“ —
mówi przysłowie), czy Adam Litera
spod Opola, powstaniec kościusz
kowski; Kopernik ród swój wiodą
cy z ziemi nyskiej, czy wreszcie Jó
zef Elsner z Grotkowa. Temu ostat
niemu krzywda Się nawet dzieje,
gdy wspominamy go tylko jako na
uczyciela Chopina. Ma on przecież
i inne wielkie zasługi dla rozwoju
muzyki polskiej.
Grotków jest małym miastecz
kiem powiatowym, 'położonym na
lewym brzegu Odry, o 60 km od Opola. Urodził się tutaj dnia 1 czerw
ca 1769 r. Józef Antoni Franciszek
(a nie Józef Ksawery, jak pisze

radzieckiego

instytucie filmowym)

nien przedstawić swoje zdjęcia ama
torskie, widoki, portrety, scenki ro
dzajowe, a wstępujący na wydział ar
tystyczny — prace z zakresu malar
stwa. Do Instytutu przyjmuje się tyl
ko tych kandydatów, którzy złożą eg
zaminy wstępne z wynikiem dobrym.
Wszechzwiązkowy Instytut Filmowy
dysponuje pierwszorzędnym zespołem
profesorskim, składającym się z wy
bitnych mistrzów filmu radzieckiego.
Wykładają tu najlepsi reżyserzy: W.
Pudowkin, G. Aleksandrow, M.
Romm, S. Gerasimow, A. Dowżenko,
artyści ludowi W. Wanin, B. Baboczkln, operatorzy A. Gołowin, A. Le-

wieki, Ł. Kosmatow, malarze — F.
Bogorodzki, P. Kotow, J. Pimenow
i inni. Na wydziale scenarzystów wy
kładają ponadto słynni profesorowie,
pisarze i dramaturdzy.
Program wszystkich wydziałów obejmuje zarówno przedmioty specjal
ne, jak i ogólnokształcące. Słuchacze
studiują podstawy mar^sizmu-leninizmu, ekonomię polityczną, historię
sztuki i kultury, historię filmu za
chodniego i radzieckiego, sztukę ak
torską, charakteryzację, montaż, or
ganizację produkcji itp. Okres nauki
trwa w Instytucie — od 4 lat na wy
dziale ekonomicznym, do 5 i pół lat
na wydziale reżyserskim.
SZKOLENIOWE ATELIER
Moskiewski Instytut Filmowy po Dokumentalnych nabywa dla Kroni
siada własne szkoleniowe atelier fil ki Filmowej Zdjęcia, przywiezione
mowe, składające się z pawilonów przez słuchaczy.
W Studium Instytutu oglądaliśmy
filmowych i fotograficznych, oddzia
łu montażowego i oświetleniowego, niedawno ciekawe prace studentów.
laboratorium filmowego i fotograficz Widzieliśmy sfilmowaną powieść W.
Panowej ,,Towarzysze
podróży“,
nego, oddziału charakteryzacji itp.
Słuchacze starszych kursów wydzia traktującą o pracy lekarzy radziec
łu reżyserskiego samodzielnie nakrę kich w okresie wojny, nowelkę „Le
cają krótkometrażowe filmy; scena na“ — o dziewczynie z kołchozu, sto
riusze do tych filmów układają stu jącej na czele ogniwa wysokich uro
denci wydziału scenariuszy. Scena dzajów, „Lato pionierów“ o szczęśli
riusz — po zatwierdzeniu przez wy wym dzieciństwie młodych obywa
dział naukowy Instytutu — przecho teli Związku Radzieckiego. Na pod
dzi do ,,dyrektora obrazu“ — studen stawie tyćh szkolnych filmów można
ta wydziału ekonomicznego, który o- wielu młodym reżyserom, operatorom
pracowuje kosztorys wyprodukowania i aktorom przepowiedzieć wielką
filmu. W kosztorysie nie uwzględnia przyszłość.
się oczywiście honorariów, ponieważ
W ciągu ubiegłego roku szkolnego
zarówno aktorzy, jak operatorzy i studenci Instytutu opracowali w ra
malarze, pracują w tych filmach bez mach praktyki produkcyjnej, ponad
płatnie, z tytułu obowiązującej prak 40 filmów krótkometrażowycL.
tyki produkcyjnej.
Jest rzeczą niewątpliwą, że zakład
Niejednokrotnie ' studenci wydziału ten wyszkoli niejedno jeszcze poko
operatorów biorą udział w podróżach lenie młodych mistrzów filmu, wy
różnych ekspedycji, przywożąc stam chowanych w duchu najpiękniejszych
tąd ciekawy materiał. Zdarza się dość idei i tradycji postępowej sztuki ra
często, że Centralne Studium Filmów dzieckiej.
M. D.

Chaberek westchnął i chciał coś odpowie
dzieć, ale w tej chwili ojciec ukłonił się ja
kiejś parze małżeńskiej, przechodzącej obok
ich ławki. Wysoki, chudy, jak tyka Szkot w
plisowanej kraciastej spódniczce prowadził
pod rękę swą pulchną żonę, która dyszała ża
rem pod bogatą pelerynką ze srebrnych li
sów.
— Hallo, Mr. Wardas — przmówili jedno
cześnie. — Piękny dzień, nieprawdaż?
— Istotnie, bardzo piękny — odrzekł ma
jor uprzejmie.
Nachylił się ku synowi, i — gdy przeszli —
powiedział, zniżając głos:
— To poczciwe Szkocisko, Mc Traver. Po
znałem go parę lat temu, łowiąc pstrągi w
High-Landzie. Kapitalny rybak! Chociaż —
w golfa gra jeszcze lepiej. Trudno mu do
równać... A w Polsce oczywiście golf jest na
dal nieznany, co?
— Nie. Zresztą — nie wiem — bąknął Ka
zik. — Nigdy się tym nie zajmowałem Wi
dzisz — tam jest tyle roboty...
— Tak, tak naturalnie — zgodził się War
das. — Zresztą... — mruknął porozumiewaw
czo, uśmiechając się ironicznie — to nie jest
sport „dla mas“, co? Bo tam teraz wszystko
jest tylko „dla mas“?
Chaberek nie zrozumiał ironii.

I

RÓD

prof. Reiss, syn Jana Franciszkę
Michała Elsnera i Anny Barbary
z domu Matzkin. Metryka Elsnera
uchodziła do niedawna za spaloną,
została jednak odnaleziona i podatni
data urodzin jest właściwą. Ojciec
jego urodził się również w Grotkowie, dnia 28 sierpnia 1739 r. i zmarł
tutaj dnia 16 grudnia 1786 r. Zna
my jeszcze i dziadka jego, Piotra
Elsnera, zmarłego w r. 1780, jako
88-letniego, urodzonego zatem ok.
r. 1692. W roku 1726 mieszka on już
w Grotkowie i występuje w aktach
tutejszych jako — Oelsner.
Tyle mamy danych o rodzinie na
szego Elsnera. Pochodzeniem swo
im interesował się on bardzo, zosta
wił nawet genealogię Elsnerów, nie
co fantastyczną, wywodzącą ród ze
Szwecji, od Wazów (!) w nieokre
ślony bliżej sposób. Rodzina ta mia
ła przybyć do Polski w roku 1699
i stąd jej gałąź przeniosła się na
Śląsk.
Jeżeli powyższy wywód będziemy
uważać za prawdziwy, to punktem
stycznym ze Śląskiem jest tu naz
wisko Oelsner, — Oleśnicki, pocho
dzący z Oleśnicy (OelS) na Dolnym
Śląsku. Tym przybyszem z Polski
na Śląsk, do Oleśnicy, byłby w La
tach między 1700—1720, ojciec Pio
tra, lub on sam. Oleśnica należała
wówczas do księstwa oławskiego,
będącego od r. 1695 do 1739 własno
ścią królewicza Jakóba Sobieskiego,
z którym przybyło tutaj wielu Po
laków. Przybycie więc i przodka
grotkowskich Elsnerów, nie byłoby
taką zupełną niemożliwością.
Mając do powyżej skreślonych
możliwości za mało realnych da
nych, w sprawie pochodzenia ro
dziny Elsnerów stwierdzić jednak
należy, że sam Józef Elsner nie
przyznawał się do niemieckiego
pochodzenia, woląc szwedzkie. Naj
prawdopodobniejszym jest przecież
śląskie pochodzenie Elsnerów, z
tym, że dopiero jakieś nowe dane
(może włośnie z Oleśnicy) wyjaśni
łyby, czy była to rodzina miejsco
wa polska, zniemczona, czy niemieo
ka, a więc pozaśląska, ześlązaczona
wpierw, a następnie w osobie na
szego Józefa Elsnera zupełnie już
spolszczona.
Grotków w XVIII wieku nie był
miasteczkiem czysto niemieckim.
Polski język żył tutaj wtedy i był
używany w mowie potocznej i w ko
ściele. Polskie kościelne pieśni wy
warły przecież znany wpływ na
Józefie Elsnera, co on sam we
wspomnieniach podkreśla.
Związków uczuciowych z rodzin
nym miastem Elsner nie zerwał.
Czy był w Grotkowie w czasie swo
jej podróży z Warszawy do Dusznik
w r. 1818, nie wiadomo, raczej jed
nak tak. Dla grotkowskiego też ko
ścioła parafialnego św. Michała
skomponował mszę, którą tu prze
słał, a w r. 1850 darował miastu
portret swój litografowany z wła
snoręcznym podpisem.
Napróżno dzisiaj szukać w Grotkcwie śladów Józefa Elsnera. Nie
ma wspomnianego portretu, niezna
na jest msza dla Grotkowa przezeń
skomponowana. Może znalazłyby
się jednak jej nuty, w którejś ze
starych, zakurzonych szaf, stoją
cych dziś w ciemnościach chóru ko
ścioła parafialnego, a pełnych nut,
od lat nieruszanych.
ROMAN HOROSZKIEWICX

— No — tak — odrzekł poważnie. — Jeżeli
chodzi o sporty — także: szybownictwo, że
glarstwo, narciarstwo, turystyka... Bardzo
wiele się zmieniło na korzyść pod tym wzglę
dem.
— Na korzyść? Hm — chrząknął major
z powątpiewaniem.
Jakiś skromnie ubrany mężczyzna, mruk
nąwszy „Morning“, siadł obok nich, rozłożył
gazetę i zaczął czytać, poruszając wargami.
Major trącił łokciem syna, dając mu znak,
żeby wstał. Wziął go pod rękę.
— Nie podoba mi się ten typ — powiedział,
gdy oddalili się nieco. — Nie zauważyłeś go
przedtem?
Chaberek obejrzał się. Człowiek na ławce
czytał dalej.
— Nie. Chyba nie. A dlaczego?
— Nie przypuszcząsz, że cię śledzą?
— Mnie?! — zdumiał się Kazik. — Któżby
miał mnie śledzić? Po co?
Major potrząsnął głową.
— Tu każdy, kto przyjeżdża z kraju, jest
śledzony przez agentów z obecnej „polskiej
ambasady“. No, ale chyba nie będziesz miał
przykrości z tego powodu, że odwiedziłeś
ojca. Chociaż — kto wie...
Chaberek żywo Zaoponował:
— Jakie przykrości? Od kogo? Przecież do
stałem od samego kapitana formalny urkp
1 zezwolenie na wyjazd, więc...
— Tak, tak Ale z nimi to nigdy me wiado
mo — przerwał mu ojciec. — Ja tu wprawdzie
mam niewiele kontaktów z naszym rządem
emigracyjnym, więc właściwie nic ci chyba
nie grozi. A ten wasz kapitan, to Polak7
— Kapitan Gwiazdowski? Naturalnie —
Polak.
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Po oralnych zebraniach

Spotkamy

Nowe zarządy
w klubaeh iląikieh
^^rroWICX. W odbytych ostatnio
walnych zgromadzeniach wybrano no
we władze w następujących składach:
Górnik Radzionków — prezes: Inż.
Porąbka, sekretarz: Pletryga, skarb
nik: Mateja, gosp. sekcji piłkarskiej:
Stopił, sekcji bokserskiej: Ziaja, kier,
piłki nożnej: Serafiński, bokserskiej:
Fus. (woj)
Kolejarz Gliwice — prezes: inż.
Rychlik (po raz trzeci), wiceprezesi:
Roszkowski, Dryzalowskl, Wroński, Następny meldunek z Tatrzańskiej
sekretarz: Miga, skarbnik: Czogała,
gospodarz: Gerlach, członkowie za
wygrali
rządu: Chomiak, Wallchowicz, Osi- Finowie
piak, Kończakowskl, Kawka 1 Seibel.
(woj)
Górnik Knurów — prezes: inż. Ja
nosz, wiceprezesi: Krauze i Choroba,
Tylko Cardal (ĆSR) rozbił
sekretarz: Wiertelorz, skarbnik: Mandrysz, gospodarz: Hajduk, ref. spoi,
wych.: Łodygowski i Kościelski. (BL)
koalicję biegaczy Północy
To trzeba zbadać
TATRZAŃSKA ŁOMNICA (tel.).
Polacy startowali na tym dy
Komisja PZB Przy pięknej słonecznej pogodzie, stansie po raz pierwszy po woj
która dawała się we znaki zawod nie, było zatem z góry do prze
nikom i dobrych warunkach śnież widzenia, iż bez treningu trudno
uj GfSuusSáu
nych rozegrano w czwartek w ra im będzie zdobyć miejsce w pierw
WARSZAWA. (PAP) W związku mach programu Międzynarodo szej dziesiątce. Rewelacją mara
x karygodnym zrzuceniem wagi wych Zawodów Narciarskich o tonu był Czechosłowak Cardal,
przez
zawodnika
Kolejarza Puchar Tatr maraton narciarski,
(Gdańsk) Scczewińskiego, przed na dystansie 50 km, w którym który ukończył bieg jako drugi,
meczem Kolejarz (Gdańsk) — Gwar górowali bezapelacyjnie Finowie. ustępując miejsca Finowi Suhonenowi. Cza* Cardala był do 1,31
dia (Gdańsk), kiedy to Soczewiński
Trasa biegu, złożona z dwóch min. gorszy od zwycięzcy.
zrzucił 6 kg nadwagi, PZB postano
wił wysłać do Gdańska specjalną pętli po 25 km, z których pierw
Najlepszy z Polaków Skupień
komisję, która zbada na miejscu : sza miała raczej charakter podejcałą sprawę i przedłoży zebrany i ściowy, druga bardziej zjazdowy, znalazł się dopiero na 15 miejscu
r. czasem 2,52,52 godz. będący o
materiał władzom PZB.
nie była na ogół ciężka.
24,29 min gorszy od czasu Śohonena. Dąbrowski, na którego li
Jeszcze jedne mistrzostwa
czono najwięcej, znalazł się do
Śląscy zjazdowcy walczą
piero na 21 miejscu. Pierwszy
punkt kontrolny, znajdujący się
na 10 km, jako pierwszy prze
biegł
Fin Veiko Timonem w cza
a pierwszeństwo aa stekach Skrzycznege
sie 37,19 min., drugim był HaraKatowice (bos). W dniach od 3 do nera Kozdrunia, Stanco' znajduje się tyk. Po 25 km nastąpiło pewne
I marca Si. Okręg Narciarski prze w bardzo dobrej formie.
przegrupowanie. Fin Viértala zna
prowadza w Szczyrku mistrzostwa
Poza wymienionymi zobaczymy na
narciarskie Śląska w biegu zjazdo mistrzostwach wszystkich naszych naj lazł się na pierwszym miejscu z
wym i kombinacji alpejskiej senio lepszych zjazdowców, a więc Ciche czasem 1:15,40 godz., po nim przy
rów, seniorek 1 juniorów grupy c.
go, Baczaka, Wieczorka, Raszkę, Wę- byli na półmetek Fin Sohonen,
Zawody te zapowiadają się bardzo grzynkiewicza i innych.
Węgier Harangyeli, Czech Jon
ciekawie z tego względu, że będzie
Śląski Okręg Narciarski przyjmuje
to pierwsze spotkanie śląskich zjaz zgłoszenia do dnia 28 lutego, o czym (1:18,50 godz.), Fin Urhonienii,
dowców w bieżącym sezonie na wła kluby nie powinny zapominać. Kwa Haratyk (1:26,41 godz.).
snym terenie, w czasie mistrzostw tery z utrzymaniem (bez pościeli) po
Indywidualne wyniki: 1. Suhodojdzie do ciekawszego pojedynku siada ,,Orbis" w Katowicach i Biel nen (Finlandia) 2,28,23 goiz., 2.
między mistrzem Polski Płonką a sku w cenie 480 zł za dzień. Pewna Cardal (Czechosłowacja) 2:29,59
Stancą. Ten ostatni był w bieżącym ilość zawodników będzie mogła za
sezonie zdyskwalifikowany 1 do dnia mieszkać w schronisku na Skrzycz- godz., 3. Niemi (Fin.) 2:34,12, 4.
Paercla (Fin.), 5. Timonem (Fin.),
3 marca jeszcze nie startował. Stan nem.
co, nie czekając jednak na amnestię
złożył samokrytykę swego postępo
wania, uznał swoje błędy i obiecał Echo pewnych notatek
poprawę. Tak więc na mistrzostwach
H. Skarżyński prostuje
zobaczymy go znowu na starcie, kie
dy nawiązywać będzie walkę z mi
strzem Polski. Według zapewnień trerano, * nie o godz. 7, jak to
KATOWICE.. (—) W związku z
próbuje się sugerować, ponie
notatkami i artykułami w prasie,
O«rmka bokserska
waż mecz z Włókniarzem roz
ząrzącającymi śląskiemu hokeiście
począł się dopiero o godzinie
Gwardii Toruń
9.
Pomawianie mnie o to, że
Hilaremu Skarżyńskiemu niespor
przyszedłem na lód wprost z
towy tryb życia, zamieszczamy
parkietu
jest niewybredną in
walczy w Rybnika
poniżej jego oświadczenie:
synuacją.
Oświadczam,
że
Wszystko co do tej pory o
RYBNIK (hs). Ruchliwa sekcja
„Po meczu z toruńskim Ko
mnie
w
tym
sensie
napisano
bokserska rybnickiej Spójni spro
lejarzem, w sobotę 18 bm., by
jest wyssane z palca."
wadza na sobotę, 25 bm. drużynę
łem z grupą,kolegów w restau
Oświadczenie
Skarżyńskiego,
racji
„Monopol", skąd wysze
toruńską Gwardii, z którą rozegra
dłem o godzinie 23.30 — uda który był w naszej redakcji w
w sali hotelu „Świerklaniec“ o go
jąc Się wprost do domu. Tego dniu . Wczorajszym, zamieszczamy
dzinie 18 towarzyskie zawody.
wieczoru też nie piłem wódki, na jego prośbę, mając nadzieję,
Gwardziści przyjeżdżają w swym
ponieważ jej w ogóle nie piję,
o czym zainteresowani moją że w czasie dochodzeń, które w
najlepszym składzie, w którym ma
osobą mogą się łatwo przeko najbliższych dniach zostaną prze
ją kilku mistrzów Pomorza, Gospo
nać.
darze przeciwstawią im najlepszą
W niedzielę, 19 bm. byłem prowadzone, powyższe oświadcze
ósemkę z Sachsem na czele.
na lodowisku o godzinie 8.30 nie zostanie potwierdzone.
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Terkacie

na pierirszgm meczu
JKofeJcurz lorra —
Katowice (Ba). Drodzy Czytelnicy!
Po tym meczu czeka na widzów dal*
Czemu zamęczacie nas ciągłymi py sza dawka emocji. Spotkanie Ogni
taniami, dotyczącymi szczegółów tur wo — Związkowiec KTH zakończy
nieju hokejowego o mistrzostwo Li pierwszy dzień turnieju. W turnieju
gi? Na mieście rozlepiono olbrzymie zrzeszeń sportowych triumfowali ho
afisze, z których można się wszyst keiści Ogniwa. Trzeba jednak pamię
kiego dowiedzieć. Kto z kim i kiedy. tać, że w piątek będzie grała tylko
A Wy dzwonicie do nas nieustannie, Cracovia, zaś KTH wystąpi we
zabieracie czas sobie, no i nam. Tym wzmocnionym składzie, mianowicie z
Łomnicy
razem Wam darujemy, a więc posłu Lewackim, który już „wylizał“ się z
chajcie:
odniesionych kontuzji. Cracovii od
Dzisiaj o godzinie 19 nastąpi uro lat sprzyja, szczęście i nikt by się nie
czyste otwarcie turnieju, połączone zdziwił, gdyby i dzisiaj los znów się
maraton z defiladą biorących udział drużyn do
niej uśmiechnął.
Uroczystość otwarcia trwać będzie za
Biało-czerwoni, to drużyna niewąt
pewne niedługo. Później pozostaną na pliwie stylowa, posiada w swoich sze
tafli Kolejarze z Torunia oraz Górni regach rasowych hokeistów, ale też
6. Viértala (Fin.), 7. Weisheutel cy z Janowa. Mecz będzie ciekawy, posiada słabe rezerwy. KTH pod wo
bowiem walka pójdzie na całego. Bar dzą Burdy, Csoricha, Kasprzyckiego
(CSR).
dziej wyrównanym zespołem są Ko 1 Lewackiego nie da sobie „dmuchać“
Najlepszy z Polaków — Sku lejarze.
ich trójka defensywna w kaszę" i zrobi wszystko, aby zdo
pień uplasował się na 15 miejscu Trenk —a Brzeziński
I — Zieliński za
tytuł mistrza Polski, który mu się
z czasem 2:52,52 godz. Z pozosta porą trudną do sforsowania. Od for być
zresztą należy.
łych zawodników polskich zajęli my przebojowego Gansińca, niebez
miejsca: 18. Kubin, 19. Berych, piecznych braci Wróbli z Górnika za
¡¡Hszöwtee
20. Haratyk, 21. Dąbrowski, 22. leżeć będzie końcowy wynik.
Otrzymane odpowiedzi na nasz kon
Stramek.
mistrzem bokserskim
(które zresztą zostały unieważ
Punktacja zespołowa: 1. Fin kurs
nione, o czym mowa na innym miej
käasy IB grupy MI
landia 189,5 pkt., 2. CSR 149 pkt., scu) są potrójne. Zdyskwalifikowani
3. Polska 34,5 pkt., 4. Rumunia konkursowicze przewidują trzy moż
po zwycięstwie 13:5
2 pkt.
liwości.
BIELSZO WICE. W zawodach bok
serskich o mistrzostwo Kl. B gru
py III, rozegranych pomiędzy ZKS
Decydające mecze w Lidze bokserskiej
„Górnik" Blelszowice a ZKS ,,Gór
nik" Wirek, przekonujące zwycięstwo
Los tytułu mistrza
odnieśli Górnicy z Bielszowic w sto
sunku 13:3.
Wyniki: FrSUch (B) zremisował x
Nitszem (W), Klenczar (B) wypunkto
w rękach chorzowskiej Stali
wał Braunera (W), Flak (B) wypunk
tował Brabańskiego (W), Szarf zwy
Gwardia Gdańsk w Katowicach
cięża przez poddanie się w II starciu
KATOWICE. (Ba) Nadchodząca nie Sznajder, Novara, Drapała. Wymie Lasoty . (W), Klenczar II (B) nokautu
dziela w I Lidze bokserskiej zadecy nieni, to pewne punkty 1 po 6 spot je w I starciu Skollka (W), Bubała
duje ostatecznie, czy narodzi się dru kaniach wynik będzie brzmlał. 6:6. (B) zwycięża na punkty Szczotkę (W),
żynowy mistrz Polski na rok 1959, czy Kępa 1 Ponanta powinni też coś zdo Tomik (B) zwycięża przez poddanie
o tytule zadecyduje dodatkowe spot być 1 przyczynić -się do remisu, na co w III starciu Janoty (W), Kipka (B)
kanie pomiędzy Gwardiami z War wszyscy liczą. Spotkanie odbędzie się
szawy i z Gdańska, posiadającymi po w hali powystawowej w Katowicach poddaje się Bieli (W) w II starciu.
9 rundzie rozgrywek jednakowy sto o godz. 11.30.
sunek punktów.
Gwardziści z Gdańska stoją przed
znacznie trudniejszym zadaniem niż Łefc&oa/leci
ich warszawscy koledzy. Przyjeżdżają
bowiem na Śląsk i walczyć będą ze
Zabrza, Chorzowa
Stalą, zespołem, który na finiszu roz
porządza silną ósemkę, gotową spła
tać niespodziankę. Gwardziści war
i Sosnowca
szawscy zmierzą się z przeznaczonymi
na spadek pięściarzami Związkowca
Bydgoszcz. Wydawać by się mogło,
na hali Włókniarza
że zainkaśują tam pewnie 2 punkty,
KATOWICE. W niedzielę, 26 bm.,
zaś Gwardia z Gdańska zremisuje na
Śląsku i tym samym rozstrzygnie się w hali sportowej „Włókniarza“ w
frapujące od tygodni opinię pytanie: Sosnowcu odbędą się ciekawe zawo
„Kto będzie mistrzem“?
dy lekoatletyczne z udziałem junio
Jak się w ostatniej chwili dowiadu rów „Włókniarza“ Sosnowiec, „Gór
jemy, Gwardia warszawska walczyć nika“ Zabrze 1 „AKS“ Chorzów.
będzie w niedzielę na dwu frontach: Atrakcją zawodów będzie bieg na
rozegra mecz z Związkowcem i od
bywającymi tournee po Polsce pięś 800 m.
Możemy zapewnić miłośników lek
ciarzami czechosłowackiej drużyny
Sokol — Hranice. Chcąc wystawić kiej atletyki w Sosnowcu» ie tym ra
dwa równorzędne garnitury może się zem zawody dojdą napewne do skut
zdarzyć, że skład na Związkowca bę ku. Nie powtdrxy się historia spread
dzie słaby L.. straci punkt Wobec
tego, te 1 koledzy x Wybrzeża przy tygodnia, kiedy to pubMcaność 1 go
puszczalnie w walce ze Stalą utracą spodarze x niecierpliwością i jak się
też punkt, sprawa zdobycia mistrzo okazało hex skutku oczekiwali przy
stwa będzie nadal nieaktualna. Są to jazdu „Stall“ Tarnowskie Góry. Dzia
Omowych misćrsoetw
naturalnie obliczenia teoretyczne, o- łacze Budowlanych 1 Górnika z pew Rewelacją
lekkoatletycznych to Przemiału
parte na dość płynnych przesłankach nością nie zawiodą organizatorów.
był 19-letni Antonowicz z Łodzi,
tak, że trudno sprecyzować ostateczną
Równocześnie w porozumieniu z który pokonał Stawczyka i osiqopinię — kto wygra?
Zarządem
„Włókniarza
“
komunikuje

gnął czas zaledwie o 0,2 sek. gor
Kolejarze z Gdańska zmierzą się ze
Związkowcem z Łodzi. Atut własne my, że istnieje możliwość startu in szy od rekordu Polski Sikorskiego.
Forto Link
go terenu 1 chęć ratowania nadszarp nych drużyn. (Ba)
niętego prestiżu wśród własnej publi
czności, po przegranym wysoko me*
czu z Gwardią Gdańsk, przemawia za Szukamy mistrza hokejowego Polski
Kolejarzami.
Najciekawszym spotkaniem będzie
Dziś
mija termin
mecz w Katowicach. Gwardia mocne
punkty posiada w Mikołajczewskim
Antkiewiczu, Gołyńskim. Stal to

nadsyłania kuponów

Af o s z u n a

W siedzibie bandytów ązekaiy
Agata Gong i Ziuta Emilia hrabina
Kok uszko na powrót X-27 z niebez
piecznej wyprawy. Ale godzina po
godzinie długiej nocy mijały w bez
skutecznym czekaniu. Ziuta Emilia
dostała napadu straszliwej złości.
Gdy jednak ugryzła się sama w
kciuk, uspokoiła się raptownie. —
Coś — rzeki a — nie wyszło z tym
chytrym Agapitem. Pojedziemy i

680k

Drugi dzień był już gorętszy,
Bowiem wojsko tu przysłano
I do wyładunku zaraz
Popędzono wszystkich ranę,

<f o

zobaczymy. Ale przebierzemy się
do nie poznania.
— Po prostu umyjemy twarze —
odparła Agata Gong, która była
panną mądrą, .kształtną t wykształ
coną (3 klasy loterii państwowej). I
rzeczywiście! Gdy obmyły starannie
swoje twarze z pudrów i szminek
nie poznała jedna drugiej — aż tak
się zmieniły. Ziuta Emilia w dodat
ku wyjęła swoją sztuczną szczękę.

czijtania

Jej policzki jeszcze bardziej zapa
dły.
, W samochodzie kobiety nastawiły
krótkofalówkę. — X-27 — X-27! Od
powiadaj! Ale sygnały pozostały bez
odpowiedzi.
W ciągu kilkunastu minut (świt
przeobraził się w piękny poranek)
samoęhód znalazł się u wejścia do
miasteczka cyrkowego.

Prziiqody

Długo przecież to nie trwało.
Jeden statek zaczął płonąć,
Drugi, nagle się przechylił,
Błyskawicznie począł tonąć,.

m <i ś / /

Niespodziewana scena, którą uj
rzały, przerwała szybkie kroki ko
biet i przytrzymała niewiasty na
miejscu. Bo oto na głównym placu
miasteczka cyrkowego stał pośrod
ku batalion hyclów, wśród nich
X-27. Wszyscy byli otoczeni przez
śmiejących się do rozpuku arty
stów. Z czterech stron lały się na
bandytów z wężów pożarniczych
strumienie wody.

IF r o n c k a

Radość wśród mas robotniczych
Trwała krótko. Bo od nowa
Ze „sabotaż" podejrzanych
zaczynają aresztować,

Froncek widząc owe zajścia,
Prędko swe manatki zbiera,
Jutro w Anglii już dalekiej
Zobaczymy reportera.

naszego konkursu sportowego

KATOWICE. Błyskawiczny kon
kurs „Dziennika Zachodniego“
wyd. „Wieczór“ cieszy się wiel
kim powodzeniem chociaż termin
nadsyłania kuponów mija dopie
ro dzisiaj. Do dnia wczorajszego
otrzymaliśmy znaczną ilość ku
ponów konkursowych, ale musimy zakomunikować tym wszyst
kim, którzy już nadesłali odpo
wiedzi, że zostali wyeliminowani.
Pisaliśmy, że należy posyłać 3
kolejne wypełnione kupony i tyl
ko takie brane pod uwagę przy
obliczaniu wyników. Uczestnicy
się pośpieszyli, narobili sobie i
nam niepotrzebnych kłopotów.
Komisja konkursowa, wyłoniona
z członków naszej Redakcji, z po
wodów formalnych, o których by
ła mowa powyżej musíala kupony
unieważnić.
Zwracamy się z apelem do u.
czestników, aby kupony konkur
sowe wypełniali czytelnie, poda
wali imię, nazwisko adres, bo
przecież może się zdarzyć, że od
gadną trafnie, a później nie da się
ustalić ich tożsamości. Dla przy
kładu podajemy, że ob. Chilinski
z Wełnowca (miejscowość odczy
taliśmy z datownika pocztowego)
przysłał nam właśnie taki okaz.
Dzisiaj, o godz. 16 mija termin
nadsyłania odpowiedzi. Jeszcze
—mma— ii iii—ir-r" ii «tesa
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raz przypominamy warunki kon
kursu. Trzy jednakowo wypeł
nione kupony należy przesłać do
naszej Redakcji. Jedna, osoba
może nadesłać tylko jedno roz
wiązanie, ale muszą być wypeł
nione 3 kolejne kupony, któreśmy
zamieszczali w Dzienniku Zachod
nim wydanie Wieczór.
Na zwycięzców czekają nagro
dy. 1) Wartości 7.500 zł., 2) 5.008
zł., 3) 2.500 zł.
Notatnik sportowa

9 Z końcem lutego
odbędzie się w Kluczborku turniej koszykówki i siatkówki o
IS®
puchar ob. Szewczyka.
W ub. r. puchar ten
zdobyło Państw. Gimn.
js.
Ogól, w Kluczborku. ""■I> *■•■■■
(chr.)
® Drużyna AKS Kluczbork prze
prowadza treningi na boisku spor
towym trzy razy w tygodniu, a to
poniedziałki, środy i soboty. Trenin
gi prowadzi ob. Chmiel, (chr.)
® Na walnym zebraniu AKS
Kluczbork wybrano nowy zarząd, do
którego weszli ob. Chruściel — prze
wodniczący, Białoskórski — wice
przewodniczący, Grzemba — sekre
tarz. (chr.)
® Na ostatnio odbytym walnym
zgromadzeniu ZKS Włókniarz By
tom wybrano nowe władze w nastę
pującym składzie: prezes — Różycz
ka. wiceprezesi — Jarosz, Wilczyń
ski, sekretarz — Michał, skarbnik —
Beskid, gospodarz — Rychter, człon
kowie zarządu — Myślewicz, Dereń,
Wojtanowicz. (tom.)
® 15 najlepszych graczy klubu
ZKS Kolejarz Kluczbork wyjeżdża
5 marca na 10-dniowy obóz kondy
cyjny do Zwardonia, aby podcią
gnąć braki przed nadchodzącymi
rozgrywkami, (chr.)
9 Czołowy ping-pongista Śląska,
trzykrotny robotniczy mistrz Polski
Nieroba ze Stali Mikołów objął
funkcję trenera juniorów Stali Mi
kołów. (gęj

