
Oe 'lta 2 zt - na .tr. 5 

LONDYN, 20. 1. (pAlP). łtadiol LONDYN. 20. l. (PAPl. ,\gencia 
londyńskie donosi ze w połndnio .. Reutera ~ol1osi z .;\ten. że .. wobec 

, Z30strzOtll2J s~ltuacH w Gr,;::!,l wszy .. 
wei Gr~ji wybuduy walki i wpro st1de l)!)l~t:vc;mc zebrania na' r"'chmo" 
wwono shm wojeni1Y. W Ate- nezie -"Qstały zlkazane aż do 5 lu
nach doszło r6wniri do słare u" tego rb. \y SDar:ie l!ii~hT miej:;ce 
l! ..",.. .. 1.. rozruchy ulIczne. l osob zostało za .. 
uc"' .... y ... u. hitych a S ram:nrcb. . :~;~YŻ, 20.~. ~~AP). Agen~jalnictw je:t nje do utrz?~ania. Inastąpił w. zlwiąZ'k,u. z kryzy-sem pa.r-

Ri;:;ac:~e.ca donOSi! z Keł dobrze pom.. W .związku ~ dymlsJą gen. de 'lamenłal'l1lym wywółanym' groibą 
fCfL:i.'1ffi'-6Wnnycll1, iż gen. de Gaulle I ~anne'~ zootalUC zwołane nagłe po- I dymisji generała de Gaulle. . 

, 
ft"" "D l Sl~enle Kon.'1tytmmły na ddeń 21 PA·I>vŻ 'lO 1 (b ł ł) D ; 

Q§I;il,.' '.~. 0..\C. ~~,,~ na uas~edzmuu rady 'lO) '. l' lA, -. • -o s, w'. - Zlen.. ," .~,':'4,,:' " - lub "'~ stye.zma. Komitety wykonaw- mik "E!poquc" pisze, że zh1iżooie mi ~ 
n:hl!"~"", ... ",p ze mandat u: cze wsz~sUdeh 3 głównych. pa~ll1i dzy komunisl:m1i a s.-ocjalistaml w~- Swiat j t 

~. p~d, pe~~-nymI frm~euskl:h 6d~!wały ~u!:tz~yezajne ,W?łDJ~hY klj?Ys l'Z ądo "':'. W odpo
v.'E;;:e;:"EI~ć~!.""i:~. \,,'cb(;~ tego, lZ wa- poSłedzenIe w celu omOWicma wy- w;edZl na to kOmlll1;ls:tvczna "Huma. 

dotr"'y~ane I i-WOl'.zOlH,:i sytmu'ji. nHe" pJsze: D1acze'''o -niektóre koła LONDYN. 20. 1. (PAP). Ag.encia I ;W\\iości c.tik'.1wit:,!~(l mZ\\ i~t,,:tlIia ar-
,., d d f' , PAR,!Z. 2:~. l. ~PAI~} .. - Wob~e I gr.oią nam slale ko~mlt1em z pre- Reutera donosi z Vłaszy.n:gt,onu, że mii, DeDartam,,;llt \','o;nv oraz <h:par

mu ma~ ~ 'l fJego• b: .pchłylm .zywnosc:o.wa l'ZąUłł 'n~lcrem rządu tymczasowego? Czyż prez~dent Truman Wy~łO.Slt.11:~ pOSle! t?mcnt man':larki sa zd:m:], ;ż po· 
usłąplcnllc fraucuskiego została ostro skrytykn~ me mamy prawa a nawet olmwiąlku dzeulIlt kongresu p'rremovneme, \v trzebna icst Jrm:a Zk1Żtma z 2 m1-

,;mm na ~~1edzeuiu Z~?ma:b:enill dąźf'(: do iporozumienia, skooroyno~ któl:~m {HnówH :n~ebez'Pie.cz~ństwo i,n Hon6w ludzi. ,(~mawiaiac ~!1ra\\'ę 
lL(.E~DYN !:i~oI. O.~,'..P) H:!dio .lon_ i KonsiyiucY)ncga przez lew~eę l p1'3. wac naszą akcję w sprawaclh kon I flaCH oraz kweshe kOll1iłHdow str~- ON2, fJlrel,;ydem 1 run::lH powledzial: 

{1~·:tgI::":e . ó;:,.d; :'::e w uidzieię dn;a! ,~~e~,. gen. de Ga~ille mmier~a ~wl'{~ s.tytU'c.Jj" rozpatrzeć śr.odlkj, które do~ ~o\vY?k Plrezy~t Truman p,oppera "BewlaczepshYn świata wvmaga nie 
20 §[;j'(,7."C'~:.~. hl'" li,! i:.~l) .. ~.~Z... .1. 2. -oj odb~lła I Cle SIę pl':ez ra1110, w p~młe~ałeJi I prn;,:adizlłyby do ulnanila przez więk z~dama r,?'b?trnkow. "dOin:agaJ.ący~ t~Q \VSiPo1tlvoh ubr~ltl i k01npr .. omi~ 
si:: . rr.'}~!!'~1:':C'i*~ i3'łm~n",k~~j 1'. ady mi_\21 bm. cWlecz"ll'~m, be~s:rcdIDo. {!o s~~o:;c ?~TlalUeI1ltam~ !,a;kiej k(}J1Stylu- ~lę P'O~ryZkl zaf?hkow 1 ,tw:erdz:, S?w. ale ~vyma~a (lno ~rzede W"zy~t 
~'?~l'~"lJ. de Gaulle po 2@ nar-odu Mr;n~klego, }a.nlm , ~dcna'la I C~J, c :k:t~raby ,od-p{twdadała .naS'zym ze WlęltS'za częs~ lir~ed.Sl~blorshv ~~:. J. abY~:nY. roZll,ocze12 ' t!:~ktowaIlle 
nummu.'h . ptlsieuze.nie, mini. I w I{onsiymauclc b.,J ..... le pOfI.l~aa na i ~~polnJm a.spJJ."aC.llom, WTt>SZCle usta. prz;emysłowyc!h mO~ie P{)ichll~Ć ;pta~e SW!aia Jako Jednej cat.rscl, 
sti'Owle z;.::;; ~,~}:r.'H~<;vt,H naca}. "tViiil'iłt,' nowo. . . .. i h~ st.a'Ilow.jskn. wobec zbliżające~o jrobotmcz'~, Podwyzka plac lest 'l!le
oCe li;<Y;:e::~ ~;:'l.:d:;~6 :Ii) wbr1;:mH:~ci, że i PARYŻ, 20.1,_ (PAP) Fra?~nski m;n, ISi51 referencIum? Czyż kroki tp są zbędna ~w tY1kQ dl~ praco,\miko,!v, 
Wlf.C33;';!,' g~J}:nell!.ł ~o- ,sP:' mgr. Bl(~'ault pO'\woclł ,w me- ~llcz~odne, z zasadami demo;kracj,i lecz takze ze :v~.Jdcdow iJ1a,~ury ogol-
sh~~o p':'.~"~ ~J~-; Otl'i;HJ~m1!€\! :rzrelę ~kJ, Pa~'yza i mezwł-ocz.me .~WO- l prawamI, r,z.ąd.o,,,)'mi? . Gdyby ,vięc .ll?g:O Stp O darcz el l spntecznel. Nast~p- NOWY JORK. 20. 1. (PAP). O pół. 
~~n ile (;"m]if{' ilI'7e.4J!ał li:i! poswuzt'n;'e kom. wyk. 'P~H"{l1 re-z pornzuro1·ema ml~dzv kom:unistamime prezydent T1"ltmanprzedtozyt tiocy d11ia 20 ... tY"7'l;a r07po~z f : 

., ,,~-_ .. " - -' ,"o .l puhliI:mlsbJ _ IUdD,.yej , ,v l:2lÓ::-Y.lU! a soc}:11i;,lami mialy ~Y:\mi!wć J:aki~Ś kong. rcsowi sz~re~ projektów no- w USA stp :k' . ~~~ "t'"S 'r' "'l}l.'otnJą'l):~ 
gn 
Feł~;"';t§ 

l 'l "} .' 'G '\f' 11 l' '. h t N" 'e's ty~h .... .J\.." v 11\0 w [{o:~l':lh'i,n"Ę;?!':~':."1 : wzu; i UflZHL m:nLsL'{nne ay l ,11- I,;.onsp.;:w(2n(".le, to poniosłyby je obie WYC us u'w, J l.l\VaZm J. ze z. ',." p"z"mvs.fu stnlCH"e cro 
w 1'0 ! c~ldcL Naqlv powrót min. Bida,lit .partie, . . projektbw dotvcza: utrzymania I . .. . _. ~ . 

"",,'.'r,,~ •• ij .. Ee !:~:lJ!~wi~':~~ i <"<:><'>O<>ooOOO<><><><>OO<>O~<>(><>'C'O<><X:-::;:OO<><>(>O<>O<>O<>OOO<>OO<>OOO przez ,~o~ 19~6 kontroli" .nrze~wslu I \VASZYNGTON. 20. 1. (PAP). 1\'11-
JlR'r-m:("'ai Pf.zeW;OZi:l.i'.et 112. czasw.o ... '.'~~' .p. omo: ,1lister PfalC\'. Le\\.riS SChwel(,.. .•. llba.ch o. 
i (jsf~~(':r:j:.;;c;:, z p"m~ie}:l1/"r!). cy rządu dla mabldh prZle~lę.~Jo:~:t\\'! Zi!ajmit, ż,e stra·~k 13 tYSięcy hutni-

1{Jl'Y'~",'" r,;,'"'>'W'V we F"aneii 1)3'>' -proR'!amu roz.~udOi;V'Y Slzkol~~t,\ a 1 kow szklam:cii w "Plate Ghss Com-
sh;i ~'[~~h:'~~~~,i;,";'m. Gen. (~e Gfml'l~ ,1 domo\v .. ldrową~ (la f O lotn1KOw, • u- pamy" w Pltis1!unw zakończy? się. 
hY;~:Ti'~"l'Z'l, c'::' g'~('('1':/ !'z~~l SY,~~d2.if!cy l Jm~OZOLBIA, 20. l. (obsł, wł.) -, I s~e tajemnicze wybucby oraz ostra lro~z~::n~, żro~~ ~oWV;h 1~' stad~v I Strajk trwał 11 tY~adn1. 
S!~ 3 ,:,,~":""'~~Wt~:{'!i 1h'z~cin sł!"an- 'V Jerozolimie miały wt'zm.':ll.l -;niej I s~i"Zehm'na l one b t - ł al a'V,B.l0\\ l : as l. Z\\'la'Z .. U Z -, - ! z~bH' ! "'la er , :y r·ViJa.; zosi mooHizacia vrez"V'de:nt Truman prZy-I 

,-·""S~"~":;3"~.Ble~'!ii~~>il!<!· ~·".,!:Il&f1..'l.~I1l·!!U'm!il!""!ll!I!'.!Di!ll!!ll!~nx;m,Z& Z& __ m'!'3!::;;;;;~. ~--iR:IIi!IlIIB~~dX1ł~"5 ?C~{}r"'ł~:e g:d;.;~t~~ie;T;;.wa_~~i~r~~t w~t~~~~~· nree :;~~;~::t~~: li Min. 
~ LONDl:N 2~, 1. (PAP) - \gencja 

I
,H-e'Ut~ra donos!, że te.m"O:.'Ii;ł~~ci ,f.v'dow ... ł _ I WARSZAWA, 20.1 (PAP)" - W 
·SC! ,za~ie~za1i dokonać atak.;l na Zbankrutowani monarchowie dniu wczQr::Jszym nrzvleC';ał z Lon-

. W'ęZH'nm l areszt" POljCviJlt, Teri"O~ .. • 
Zaledwie l) miesięcy upl'ynęło Niemiec, którym dotychczas nie~ry~ei zahili Jedneg(} ofie~~a brytyj. l Id:l dynu min. spr. zag!'. \Vince-nty Rzy-

od kapitulacji NIemiec. Ostatni udało się powrócić do kraju. Do-~sklego i jednego ranili. \V akcji pre g mowski, witany na lotnisku przez 
numer "Thc S~ars And S'iripes" szło do tedo, że na ostainicj kon_~~vencyjncj pewna i10Ś(~ f,errorystów B~U~SELA. ZOo 1. (PAP). Prem~er wyżsłZYch UfZ';:>o.:J}-iko··m 'lU" ''''t ," ,t y 

l ~ .,. t:>... . l d' .lzyd{J\Y:);kilC'h z;{lsJ.ała l!I'pszi<l'vana l 0- belgu,skl Van Aoker Dodał do "Tla- ,J' ,<:t~ 1 .• H .L,~lnl~ eiS Via 
• ., .• • _,' ,.( , a .• ,. h, 'l.. lU \V veoo,z{) l'ffile. ,dOIDośCi na konferencii prasowej, że p'raw Zagranicznych i pl'zedstavł1. przyi10si wicdomość o zamordo- .ercTICJl au"onomlcznyc l rza OW~'ca.dZOn .... ,n \,,'14z.'en" T. l" W S 

waniu trzech \"lyższych oficerów menllednch w strefIe amerykan-t Jeden tel'T-oTv'!Ła 7Alsta! z.abity a cztc_ d b l .. k' d' l~ d . d ~ I • ,rzą. c' ~lJS l 'U Zl-01i. ? mownej o - cieli ambasad St '7,j"'%l.... o'? r h . 'In 
ameryka:nsldch W Passau. Biuletyn sk~ej Ni.emc~ ~ysu~ę1i pos~ulatmrech ;l.lni4l'lW. . p oWled,z l na p-rO'j}OzycJę króla Leo- . U.l"'U.UOC_{m~ C l VI. 

berHń.5~~iej pa-Hr.ji luym.i.nnlnej po- zrownama mem!eCklCh przyazla-!!;; PAhYZ, 20. 1. (obsif. ,",'f·D - Jak polda. aby pro:blem jezo powrotu na Bl'ytallii. 
daje o 2c.;:~i.n~·dn:i,?aniu dwóch żol- łów żywnościowych z prz"dz!ała_~dIOnoszą z ,Jerozolimy, w p'Ocząt'kach tron zosta't poddany nod decyzję re-

.• P T.' . tY. •• ~ ~mall"ca ptrtzyibywa .uo Palestyny anglo- feroodum po wvbora'CIh paTlamoota,r* 
ni~~zy ame::ylw!l:.kieh ;' Te~pel- mI dm D: ~ . N~le.z~ pod.{reshc, b:~anH:.'r)-:ik~ih'Jik.a kom~.,ja, k!tÓiI'a przed nvch, 
hone W dmu .2.J' grudma 194:::> r.; D. P. me obclązaJą gospodark!~l);rzybyclem do m~cjs·ca pr2eznacze-
o zamo:;(;c,.,an!u rosyjskiego żołN niemieckiej, gdyż otrzymują żyw_~n~~ odhęd'zie. poda-óż ius,riekcyjną" ~f) a DO Do wc.wrajszego sprawozdania z 
nierza di1~a :7 g.'rudnia W pob.liżu noś.ci odzież ze Stanów Zjedno~łltirom:Y .. ~h k:raJa'CJh, E.l.tT.Qp. Y". Kom»;;Ja I Kongresu PSL, na sImtek przcsta-
k.ł d" 1 f~h ... '~ n rh ' A h l hzwroClła Silę do hczny~h zydQłV,'lSlqch LONDYN, 21. 1. (Obst wł.). Dono- ,,'iienia wierszy, ,,'kradł się błąd ulie-

S .a O-J\ .. ::.!J.y .... :..S~ W ? a ,f, O I czonyc., , , .' . ej a'l"ab9kidh o,rg,anrzacji z ptro!ihą O' sza z Innsbrucku. :be lPre'tendent do l' k&ziałcający zdanie, Mór.e powinn!Jo 
Zas!rzelemu o.m::er.8 rarlZ.leCklego . Fałszywe Jest mmemame, Jako·ł'.~.zebl'an.i.e WfSzeLkich inf. ól'mac:jli i do. trcfllU a'Ustdaokie',(('o arcvks. Otto hrzmieć: .. Prz)'byłych po ,,'itał p. l}. 

przez !~!cc:y~h chł01JCÓW. ~a mu-! ~y Niem~~ str~cili .pewność siebie" hmnentó;w, ~tó~~ jej będą potnzeb!le~adJsbulr:l! 1roniferowa~ wozoraj z \vry- !prezes Polskiego Stronnictwa Ludo
rach taJemmcza ręka WYPIsuje w l porZUCIlI mysI, ze są "rasą pa-: dla uzu,pełn'lffillla badanego .. robIe. bitnymi przywódcami ruchu monar· wego w1e-eprcmier Sfnni'slaw 'li ku-
nocy rc:::r:".alte hf;sła, od umiarko. nów". \Vystarczy zwrócić uwagę~~~>Oć ·ch&styczne:l!o. I ła.fic.zyk". 
wcHleg:J ,.Bereit sern - ist alles" na pogardę, z jaką odnoszą się do' ~O<>O<>OO<X><X>ooo<O<XXX><X><><><X> 
(być gatowym - oto wszystko) D. P. Znajduje to swój wyraz na· ' JilSl1II 

i 1111 P al 
do rer\"lOlucyJn~go "Volk an Ge- wet w ofiCjalnych dokumentach. '. . 
wehr" (Naród do broni). Np; burmistrz Norymbergi Land-
Może i :rację mają Amerykanie, bcrg protestuje przeciwko umie- p. ...I l:) d 

którzy stanowczo przeczą wsze!- szczaniu D. P. w prywatnych mie< IQ Ruell II II Z la 
'kim y;icdomcściom o zorganizo~ szkaniach niemieckich i zaleca u-.. uczczeniu rocznicy I 
wanym na \7Ię!:szą skalę niemiec- !rzymywanie ich w dalszym dągEt " u . O WG 
kim ruchc:.Yi.' terrorystycznym} lecz w· barakach lagrowych, Czy w· ta- ' VI dni~, wczora~szym ~ ramach organlza<=ji społe7z1:ych, s~kół, 5edll~ I łódzkiego. chyląc sztandary f).-zed 
uważny cI:!5erv.'ator dzisiejszej. rze kich warunkach należy poważnie ... uroczy~toscl u~zczenla :oczmcy oswo~ stek przysposobiema wOJskowego] swym dowódc:J.. 
cZYWhÓ:::3d n[emieckiej nie może traktować trazesy o "nawróceniu~; bodzema L:JdZl odpraWIone zostało w harcerstwa. Następnie k~oczą oddzia!y Milicji 
się oprzeć prz"'.kcm.aniu, że w się narodu niemieckiego", o któ_~Katedrze o godz. 10 uroczyste na- Ks. ~~kup Jasiński W .otoczeniuI ObywateISck:ej "-\' bojow~1n r}n3Ztun~ 
Niemczech są dziś warunki dla rym się słyszy na każdym. kroku? boieństwo. 'ft' " duchoWlenstwa pobłogosłaWlł ze stop ku. w hełmach. Czołowy oddzlQł nie 
silnego rn;;hu zbrOjnego, skiero~ Prokurator Jackson oświadczył . Przed rzęS1SCle oswletlonym ołta- n~ k~doła wojs:ko. młodzież i orga-I sie nowoposwlęcony s-ztandar. Za 
wanego przeciwko aliantom i o~ na pierwszym posiedzeniu Między nem głównym Katedry wyrósł las mZ<1.Qe. . njmi defilują milicjantki. Rówajeź 
żywicneso duchem' rewanżu. Je- narodowego Trybunału Wojenne.; sztandarów: to stanęły poczty sztan Z kolei doko.nauo symboHcznego pięknie prezentują si~ ,;żołnierze 
żeli dlJ!:::-d. T!v::h ten nie ma cha~ go, że ludzkość nie życzy sobie', darowe wojskowe, szkół powszech- aktu wbicia gwoździ w drzewce no- transportu" - kolejar;e. za który
rakiew ~'na;;c~7ego, to dzieje się trzeciej wojny światowej. Dla za-I ilych, ~rednich. zawodowych i wyż- wopoświę~Qnego sz;tand~ru MO" \0 mi defilują oddziały straży pożarnej. 
to jedynie rl.r~tef4o, że decyduJ.ące pobieżenia trzeCi:j ~r0tnie nie w~', 5zy~h, ~wiązków zawodowych i or- czym. WOJ.s'ko, sz~oły l orgamzaCje Z koJei maszerują 1iczne delegacje 
wpływy w śrof!m~.'i5ku niemieckim starczy ograniczac SIę do sądzema~.; gantz~cJ! społecn:ych. . ustaWIły SIę do defIlady. szkół: gimnazjów męskich 1 zen-
mają dzg elementy dOjrzalsze po~ prze,stępców wOjennych, Przesłęp-lf ~o&clOłwypełn~ły tłumy Wlern~C? FlOnton gmachu Zarządu Miej'ikie. 5'kich. szkół wvższvch, szkól zawo-
Htyc-znie. Elementy te dążą do te- ey wo~~n~i g:aH ,?a nut~ mną na-l", W oto;zemu hczn:~o. durl,owl:.n- go pny ul. Piotrkowskiej udekoro-- dowych, Powsz~chn~ch, Dalei thużv~ 
go, aby stworzyć najpierw S!lrzyja~ rodOWI memlecklemu l dlatec,o~.', ,celeDl'Ow~ł, U:OL.l" ~5Zę S~"l. wany flagami i portretami Prezyde:t- ny harcer~kie m~r.!tie i ie5~I~{e, 1111f;~e 
jącą atmO!lfe:rę po1Hyczną i bazę zdobyli sobie tego pełne :r>op2rcie'~1 ks. blSkup JaslIlskI, ordynarIUSz dIe~ ta KRN, Premiera i Marszałka Rołi- przysposobienia 'wojskmvego, Dł'r:ani
gospodarc~ą. Nic dziwrH:.:go. źcna Nic jest rze~zą łatwą zmienlć;3,:ezji łódzkiej. Żymierskiego. Na trybunę wchod!.i zacje społeczne i polityczne, Dcbze 
zewnąirz .stosua!d między władza- ducha narodu. ZnD<:znie łatwiej~ 1 ' Po skoń?7o~ym nabożeństwie ks, gen; Zarako .. ZarakowSlki. ko.:rendant prezentuia sic delegacje ł:omćnok 
mi okupacyjn:rmi a Niemcami UM fest unieszktJdłiwić go. Taki byłt~ Olskup JaS!!lSkl dokonał przed ołta~ DOW Łódź IW towarzystwIe pre~ dzielnic~~\'ch 'i f"lIrycznych PPS i 
kład atą się jak nć:jlepieJ. sens uchwał krymskich. i pocu lam! nem po~w~ę~enia., sztandn.ru l\r~,!icji zy~n!a miasta, K: Mij~a i grupy PPR ora~ Zw, Znwodov\'''}'C.h, O~o 

Nic'"'''''" d"'7vmt~c~ r'Graz wie- skich. Czy władze okupacyjne rea-IOby'wc}" ~L1eJ. ktory Ub:1dowało SpO oflceraw. NastępUJe defilada, kro.. idą przedstM',ricrele szpitala wojsI:o~ 
kszą ~<~i~~no~~ię~--6b'e~nie odhyw~- UloUją te uchwały? Czy można u~~ ~e~~eńst\\'D t,{~~zi. " , I r~ otwierają s~koIy podchorążych wego, dnIej koła PCK przy 57.kok.ch 
ją się W '5awarii y!ybory, w któ- nieslokodliwić Niemcy?' Trmlno ·I.vd 'Jl tym czaSIe przed SWlątymą sta-) p'cchoty, lotmctwa, medycyny. i jnstvtuc1uch. 
r~'ch "lvvniku n(:'7::tana nm;Je rz,,!, tejchwiU dać odpowied.i na tetlwIy w ordynku odchiały' woj&ka, I Ich po&ław.:\ wywołuje ·,tuzjazm Defiład~ bvła c!GSkO?l'ałvrn 1)!ZC~ 
dy o ,. ::zerszJH!h kon~p(~tencfach. 'pytania. Jedno jest pewne: nig~y~t;v?r?,ą-:'7'",~~i:~ki 1 czworo~O'~; od~ I wi~zów, . '~tórzy s.erdecznie manife- ghdem tę:~Y;DY WG~'i'kil, ~r:::;;:ni~('J,~Jj 
Równocze,;nie prm~Tadząpropu~ reszczenie było b.ardZ.iCi Od])O\,ne-~ ....•. ~.N."'Z1al: .. '1:::11 .. ODywate.lskleh szkoły stUJą. sWOJą. sympabę dla "POddlO. rą-j ryrz'w.;:n:;;mb.ie .. nia ,.'foiSlwv,.,clZ[} .1 '.".~IJ.,,'a.v 
gcmdę przeciwko tak zwanym dniego momentu dla wykonanie~~~a:ł,::.!:orążych, je~n(lstki piechoty, af- j żaków". . . nosci orgcnjzacyjn~j _ Dos;'cze~~łl1Xcb.. 
D, P., nieszczęś1iwCOI:1, wy"\viezjo- tego zadanii:lr . • ~fylem, ~~a skrz:y(hac~l czwor~~ku 1- • Tera~ sprawl~ym _ krokiem de!ilują ins!.vtuc.i.i spokcznych oraz organi-
nym na roboty przymusowe dl;) Mkhał HoffmauirlełegaCJe . po&4~~g{!1~ych zWlązko-w, h~~ne )edno5tkl piechoty garmz.onu zaCJI politycznych. H. P. 
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gdyby w ogniu walki z najeźdźcą 
nie wytworzyła się jedność ludu 
polskiego, jedność i solidamoś6 w 
walce i w pracy, chłopa, robotnika. 
żołnierr.a. intel i genta. 

:Ma:rszałek przypomina następnie 

Od.byw~jący się obecnie w War-IJ'I;Iar~załka Holi ~ Żvm!e-rskilo.9.'O. na wiecach tego stronnictwa oraz na! oczyma swymi macie obraz stoli~Yt jak jedność bojowa żołnierza Armii 

S
szaWle. PIerwszy Kongres Polskiego Równie ivażne i "intc-resuj;,ce hv- famaeh _.iC'~o pras\,'. Tolerm_vanie I C,T' Widz.ic;.ie ob. raz wysiłków żołn~e_, Ludo,',veJ,': .. Ra,ta.lionó~~. c~łopskich i 

tronmctwa Ludoweg witali - dł' .. . 1"' . eJ , k"'~ . ł b 
stawICIele na JwyT.szvch ł l ' . . l' .. J,~. 1 ., I d . d 

, , . ' {) plze - y prZCi11cnnema powlta ne przed- JHZ, ',ez, PSL W swv,ch szeregach, ele-11z.a, pol,sk.ego~. Jak ro .. temu .. pr.zy. A,nun, Kla]OweJ ,p01~~tawa a w rew. 
stwowycl~ w ~:~bJa h wp' ae z, ran~ st~\S'IIcle. 1 . si r~ll1llc!w ~olltyr?nych. l1;enV)W ideologicznie ohcych demo- most \V arsza\~'Ie wo no~c. vil zl:le mektof!m dO\~o. com. a. szeregI. 

KRN 
'B B' .'. "- , c. rez) ~len~a ... , J Jak inadomo, bierze czynny k .' b d' . dl" obraz robotmka polskIego. ktory po\",;;taHcego \\ oJska PolskIego za· 

lerut" pre O 'l"k ,l ł R 1 'racJi. u Zl nleza owo eule 1 za-. . k b d -, L~ , , 'B l' 
]\

1f • • ..c" m:era Eon 1_ unz=n' w Z,!( zie Jedności Narodo- ' ,l 'ł Warszawę, Jeszcze ro' temu ę ~cą pełnił i rowmt'z partyzancI ata 10-
'wrawsk1cO'o 1 r\iIal'~załk R l' Z· .. "!' '. ;;;trzeżenia co zlla az o wyraz w ' • .' '5 :,. ,a 01- y- we], 1 aprODUje 111'ę ])Ohtvclna te- ~ "'! .' , największym cmentarzyskiem 8W1a-\ nów Chłopskich. 

n1lersk1eo-o P , ','" ,~. . l' h r ł t,' IzemO\Vlema te zaw1e- go rządu, z drugiej ~tronv jednak przemmnen ae . ta, za kilka miesięcy wytężonej pra \Vitając wai"Z kongres obywatele-
pa y ;va~~ akcenty polityczne. różne ogniwa teg~ 5tronni(~twa pro- Naj ciekawsze ustępy przemówień ey przeistoc.zył w zmartwychwstają- delegaci, apeluję do was i do zna-
rZ~,o:v~:me Prezydenta Bieruta wadzą częstokroć politykę z progra- przedstawicieli stronnictw, w któ- ce miasto, nego i wyprpbowanego patriotyzmu 

zamlesc1hsmv w numeI''7~ T"C" R J . l l ł k 'l d l k' , .• ,' , ,<= , •. zora)- mem ząnu wpr05t sprzeczną (np. ryc 1 zna az wyraz stosune - fe 1 o Praol1",łbvm gorą.co. byście zaró- włościaństwa po s lego o wzmoże-
5Z'Ii m. DZlS podajemy pr ' _ ,: . , " "d ' b oz u - , 
J. ,.' zemo\\"eme w spraWie swla ezen rzeczowych, w PSL podamy w numerze jutrzej- wno z minioneJ" mart~,rrolosdi naro- nie wysiłków w dziedzinie świad-

prem1era ,O"obkl lVTo"a"'skl'e" l' • d" . ł' ~ • •• ,... - - 1 '" go, spraWle unaxo ,oWlelua prZ,emys u), I szym. d owe]' J' ak l'ó'wnież z naszych wielkich czeń rzeczowych. 
na}'wazmeJ"ze u·-tępy pI'za~ , ,j .; Ił' . l k . ' . D d , ~ ~ '. ...:110\\ ·e-n,a co zna az o meJe( no rotme wyraz osiągmęc politycznych f gospodar- Do Naczelnego OWÓ ztwa nad. 

może podołać Zeldłmoiom 
Przemówienie 

dz słojq przed 
Os6hki-~ orawskioQ'o 

@ 

nuwl 

czych i wojskowych wyciągnęli prze cho{lzą me1dunki o napadach skry
konanie, że moc polskiego narodu tobójczych na chłopów, kJórzy ofiar 
nieskruszona prZez lata niewoli, ani nie i patriotycznie spełnIają wobec 
przez obecne trudności, okresu od- Ojczyzny ciężki, ale ~gromnie za
budowy powoj.ennej. wbrew wszyst- szczytny obowiązek świadczeń rze
kim wrogom demokracji polskiej, czowych, Nie hrak nawet kainowej 
stale wzrasta, ?:P. Polska idzie w ręki, która podnosi się zza węgła 

do O~~wa~le! W imieniu Rządu Je~ damwanie Ziem Zaehodnich, repa~ rządziło Polsce rozbicie wewnętrz- zwyż. po drodze rozwoju i postępu na żołnierza polskiego za to, że do 
,osc: 1 arodov','ej witam kongres tdacja milionó'w ohywateli, szeroki neT Ile energii zużyliśmy na walki społecznego i politycznego tak har- hraci swych. chłopów, dla których 

~olsklego S~::)llnlct\va Ludowego i rozw6j oświaty, odhudowa zniszczo- między soh'ą, za~liast' obrócić ją dzo potrzE'hni'go wsi polsk;ej. nie szczędził krwi, zwraca się po te 
zyczę wszyst lm delegatom jak nai- nyeh miast i '\~sL odbudowa i roz- dla pracy dla paiistwa. Jeszcze niedawno w mrokach kon świadczenia. Odmowa składania 
hardziej pomyślnych obrart. Rza'd budowa lecznictwa w mieście i na Wierzę, że nikt z was nie chce ja- spiracji tworzyliśmy oddziałv par- świadczeń rzeczowych, to robota 
Jedności Narodowej z dużym zai~- wsi i wiele innych zagadnień łowych sporów, a tym hardziej woj- tyzanckie. jako, z~lą7.ki prz)cEzłego szkodząca nie tY,lko miastu; ~le i 
teresowaniem śledzi rozwój życia oto całn masa spraw, które nas ny domowej, że kongres podziela Wojska Polskiego. a dZ1ś, chociaż wsi w równej mIerze, bo nIe ma 
poli~y;znego w ruchu ludowym,' ro- wsz)'stkich pou.!inn'V złaczvć lospól- mOJ'e zdanie l' dołoż",- v,;'-J'siłku, aby 'nie upłynęło dużo czasu od tych I mowy o jakimkolwiek rozwoju go· 
zumleJą • d . . ' ~ -' , ' . dł' . b . Ct ze o r,ozw O} 11 . tego ruc~u nrm węzłem bratniej współprac} jedność bloku demokratycznego c!nvil niezapomnianych, JUZ mamy spo arst:va ro nego l popraWIe y-
w duz.ym s.topmu zalezy w ogolel dla w.~pólnego naszego dobra, dla wzmocnić dla dobra kraju, dla do- Siłę wojskową, jaką chluhić się mo tu chłopow bez pomocy.przemysłu. 
,~~~uacJa pohtyczna w naszym kra- dobl:a naszego kraju .. ~ Bardzo wi~l: bra wsi polskiej i całego nal'odu. żemy w Europie, bowiem wojsko bez pomocy robotnika f nIe ma mo.-
J zalezy od przełamanIa uprzedzen l W tym duchu życzę kongresowi jak llfisz'e jest nie' tylko pierwszorz.ęd- w~~ o wyżywieniu żołnierz~. 

~nn.e zagadnienie, to sprawa wcią I nieufności. PamIętamy, ile zła wy- najbardziej pomyślnych obrad. ną armią 'w Europie śroilkowo~za- Zycząc wam najbardZIej owoc· 
gnlęCla do pracy państwowej i dol chodniej, a1e po raz pierwszy w nych obrad, wyrażam przekonanie, 
odbudowy k:aju jak ~~_jszer~~zych II II Polsce armią prawdziwie na~'oclo- że zawsze wierny Ojczyźnie chłop 
mas społeczenstwa polsklcO'o o-dYŻł I I pracy wą, armią w której dowodzą wasi polski stanie na wysokości wieIkkh 
tylko wysiłek całego narodu' ;'oiel synowie, 'wyszli spod strzechy wie- i zaszcz~'tnych zad,ań, )akie h!storia 
podołać tym zadaniom, jakie dziśl Po przemówieniu premiera Osób- wa5~ kongres w imieniu Wojska sniaczej. przed mm postaWIła 1 w sohdamo 
sto~ą przed nami. Na ogół wyrów- ki _ 'lVlorawskiego następujące prze- Po18kil:'2'o. Witam wasz konzres w I Wsz\,,;tko to jednak nie hyłohy sci z robotnikiem i żołnierzan pol
nah.smy nasze dawne spory o zasa- mbwienie wygłosił Marszałek Rola- murach L naszej wielkiej, '7.wy~ię5kiej! możlh~'e do zrealizO"I.\'ania. gdyby skim, 'w solidarności i jedności z 
dy polityczne. Teoretyeznie dążymy Żymierski: Warszawy, w cln\."ili, gdy lud sto- dl'oga polityczna po ki:órej idzie cał~m ś,,,'i~tem pracy :'i Polsce ~r?: 
d.o tego samego celu zarówno w po Oby\vatele! Delegaci Polskiego· łeczny obchodzi uroczystość pierw- państ,vo nasze nie hyła słuszna. Nie czyc będZIe ku lepsz.e-j przyszłoSCI l 

lltyce za~raniczn. jak i We'''''11ętrznej. Stronnictwa Ludowego! Witam szej rocznicy oswobodzenia. Przed możnaby tego równ;eź wykonać, tą samą drogą. jaką rok temu szło 
Mamy WIęC przeto obiektnvne da-III ___ ii\l!iliIliiii!ll!ii\l!iliI ___________________ 1I \Vojsko Polskie. niosące wolność 
ne co do zwartości bloku ;tronnictw _!iii. ____ !l!m! __ iRmIl ______ iR __ iRlIIIIIIIII stollcy i niczego szczf(lzie nje hę~ 

reprezentujących Rząd Jedno'ści Na- lI!l dzie, by budujący. się gmach Rze-
rodowej. Jednak niezbyt jeszcze od- I czypospolitej Ludowej. zbudowany 
legła walka między dzisiejszymi był po raz pierw~zy w naszych 
stronnictwami rządowymi o różu roczni~.m Lenina dziejach na zawsze trv,rałym i nfe-
koncepcje polityczne' pozostawił "f m;~zczalnvm fundamencie. 
dużo uprzedzeń i nieufności, któr Dzień 21 stycznia to 22~ga rocz.. I żemem wielkich zadań narodowego I ków rosyjskich popierać każdy prze Niech 'zYJe wolna, niepodległa.. 
w interesie naszego kraju i naszeg mca śmierci Włodzimierza Lenina. wyzwolenia, walki'o wolność całi!go jaw naroclowc> wyzwoleńczych dążeń ~lpmokratyezna Polska Ludowa! 
narodu naJeżałoby, jak najszybcie .. Głos Ludu" poświęca pamięci je- narodu1 Lenin nie w słowach tylko, narodu polskiego. Lenin z dumą pi- Niech żyje Polskie Stronnictwo 
przełamać i usunąć. I nic tak ni go .~?szerny ar.tyk?ł. ,;Orłem rewo- lecz w swej praldyczne,j p:acy 6ka~ sał, że rosy,iski demokrata Aleksan-Ludowe! 
zbliża, nic tak radvkalnienie usu łucjl nazwał. Lemna J"go uczen l zat się najlepszym przyjaóelem F'O!ll der Herce!:!! !lnHd:;u'yzuia:: się z na' P .., , 

d
,' . łk' k" t d' 1.' l k' h" 'o w\ C7erpamu hsty mnwcow wa uprze zen i nieufności między WIe ) omyl1Ua or rozpoczętego ZIe j{'!}W, po s 'lego rue 11 r'hj!ltm~:'~';i). sz}m 1863 f. "uratował -. T' • • 

. . l d' . . kl' la Józ f St ł' lU' ty .. l' L ••• '.1 1 .. u L nrzewod11lf'zacy ob. KlenlIk odczy-uczCIwyml u zml Ja wspó na pr > - e ... a m. nIemy o fi - carat l"f'J- J~,i:I u{HHU' rosJ.'.r:;!{':3] uernclP1CJI • e-. • .".. . 
ea i wielkie wspólne sprawy. " rze rewo Ue]l - ouaJe" os ZajIDOWa najWlęl';SZą CZ~15;; k;'Y:o~ mn ~",czme, z g eboka sympatią ob- .;:, / O ł I ,·u d ..ll. Gł . ł .. I, " • J • ł . Ila! szere rr pi.sm z ZV CZe111aml owoe-

h l L .J "tw' . D o. J. I '.0 łk ł' nej prac,y Na;;;ie!)llle uchwalono re-
mamy tyc wspó nych spraw prze- tluU - orca nowej 1\.0S]I, Pl<:)- ll'Ulm PDllSK!egO, wa a z tym ~;H·f<~f}m. serWi)'wa nasz~ walke przeciwko . . -. '. ~. . 
de tak wiele. Nowa polityka za mienny patriota ludu rosyjskiego, ten, pochłaniała najwięcej 1'€w3!m~yjnei, ws~vs~kim gnr-hicielom Pclski. fulnmm obrad, Z koleI refer~t p~ 
graniczna Polski, reforma roJna który, . kierując t:ierwszymi etapami posłępgwej energii nas".:ą'50 naradu. Nawet wtedy, kiedy, po napadzie ltyczn~ - pr?gra~owy wygłOSił W1-
nacjonalizacja przemysłu, zagospo- budowmdwa 8O-Wleckiegot założył I Lenin ·J9ył w!err.lynl 1!l':.':Y!:lr;<elmn te~ I :t?Hsu<Jddego na repub~;ki radzieckie, cepreUller M:kołaJc~yk. . 
________________ Ifundament pod potęgę Zwią:dm Ra- wałki. Lenin po,ierał, 1!~?71ł roho~!1i- w czas.ie "marszu na Ki.iów", Le. Po przcnVIe olna?oweJ Kongres 

dzi:ckiego, potęgę, która unicestwiła I piu .zmus:wny bvł wzywać masy lu~ vysluc~hał spra,\'ozdan1 po czy~ .?d .. 
Znakomity kompozytor grozącą całe~u swia!u cywilizuwane- dowe rosvj3!<;ie lb waP~i przeciw wo.i hył~Sl~ ~konst)~tuo;vanIe komISJI: 

f
ftlikit> •• • mu ~or~ IntlJr~wsklego faszyzmu". * sImm piłsudczykowskiego imperiali" ~\ dłUgIm dn~u Kong:e?u, w !:le. 
\Ii l.;t NOWOWieJski zmarł leslI sr,ę ~OWl o. stosunku Lenina * * zmu, w każdym jego ówczesnym prze dZIelę, o~h)'ło SIę w koscIele '\hzy'" 

W nocy z 17 na 18 stycznia rh.~ do .Polakow ] PolskI, to przede wszy- .SCf POLSKI: Lenin :;;tw1errlza: m6'i'lianiu znRM?!iemy serdeczne ak- te~ n~bozt'nstwo za poległych I;rzy-
zmarł w Poznaniu w wieku lat 68, stklffi należ~ I?odkreśli~, że... .,Wiellwrusi nie 6ęd(!pr;:;f'Tnoea -:;a- II cenn,.- nod adresem ludu polskiego". wode~lw ,ruchu ludo,~ego i żołn1e-rzy 
znakomity kompozytor polski Fe- "."WłodzlmIerz Lemn - to wieł'~ t .. -,. ,.,. . P l T' • T"", W dll;U k,edy nał'o,dy ZW1'azku Batahonow Chłopskich, po CZym 

'. ,,~', li11; UGC ll/H 'OSIU anT t'JITl an- -'., .-. . " t l -
liks NOWOWiejski. Zmarły muzvk :ny, mezawodny prl.yjaciel poJdd~?:o l" ", T71, • ' , ' 4 ,.: • q .. l:~rl.:-- <:1.ł;:1'l:,:., h..,ld pamięc1 aa sze prace hyły prowadzone \v ko-
b 

. J h '1..' r' .- I"u, anI UliT!un-y alll /1r'll n i"l an' 'c, " "" • -. l 
'ył z urodzenia Warmiakiem, a me u r&lJobuc:lrego. . ... emu odr::mcał .: j , . -1-" ; ,;: • . ,'" ~';odza rc,'c.(uC'.ii l)aidziemikowej my nllsJac l. 

ł -- t l t '" pog"'''d "I.J k '~1.. • du,nego IŁ ogo e narO(lll i to <:'\,"OlP D l . l ' , - O, l, 1~', ł' l ca y s?,OJ a en muzyczny oddał .... «. ą . pl suuczy ·o,::m! SZ~wt-, n1','. . "',.; 1- : .... " f o acy, czcimy w nim teoretyka świa . gO( z.. u-eJ. roz-poczę o Sl~ p. e· 
W słuzbę muzyki polskiej. Najwię~ mzm., ~e mezmordowa~ne ~?łemiZQ~ls~a,I,.,'~lsl..o P:t.,{!~.rt~~:2 ~~~pl.m!,ąc towego socjalizm.u i wyprjbowanego narne pOi'>1edZel.llt', na którym.z!,ozo-
kszą popularność zdobyło mu w~ł !}\kz~. z .,krakGwskim wlldnokrę- Vi, r:, :9~7 :,~~~I.aI:'-CJę Praw NatO: naszego Przyjaciela. no sprmvozclama z prac komISJI. 
skomponowanie muzyki do IIRo- glem Rozy Luksemburg, lit łekcewa- dow Jak rm~mez nok.umenty: w kto I . ( 
tyli, Poza licznymi 'znakomitymi T • .' • • rych H;puhl:ka Radzlecka plerwsza I w.) UBRRA d I 
utworami muzycznymt uwieńczo- ~ ~wlą:k~ z przyp~daJącą d7:1s1a} uzn~wa1a meportlep:Jośi' Polski, a porl{e{!.ło.~ć P()lski nip w ostatniej OS arcza 
nymi przez pańs.twową nagrodę' roczmcą gmle:C! ,Lentn.a, pothuemy i m. m. pod Df'klHri1cią Rady Kom:- cluci!i, nic ja/w chwilOlrą kombina WARSZAWA, 20.1 (PAP). - W 
muzyczną, dużym powodzeniel1h szereg wYPOWIedZI Lenm~ o ~,(~ls('e'I:-iH ~zY, Lurlowych Z 51f'rpnia 19lB 1' •• 1 cir polityczną, nie pod. naciskiem 1ier

w
szym kwartale br. przewjdzia-

cieszyła się opera NowowieJ'skiego, . O R?~BIORZE PO~5Kl: Ul('n~.:r'iktOl'eJ art. 103 głosi: ..... Wszcrstkiej rjl-olil'':7lo.ści, Rosyiscy robotnicy 1e są następujące dostawy UNRRA 
~e najWIększą ~brodma b~"ł o b ' I t!.t l l I" l" l ' Ja polskiego rolnictwa: konie - 23 "Legenda Bałtyku", w której dałr ~ .', ; .,."'r . "~. y ~ ~ ~ nl~: m," ((:y: ... ~_~tyc::ące ro:::;)iorńzD P(~l- j'lerrv,!1 u::nf11 n:ezy,eżność narodu 

wyraz uczuciom wiążącym naród Polsk.l. ~:ę(L') ~al:zt~ł nte'!l,!eŁkl, ski m17leJs,:./jm~meswlU: zostają, ~orskiPgo, UZl1u!t Ją bez zastrzeżeń tys. szt., hydło 19.000 szt., owce ---
polski z morzem. Muzyka polska austrwckl 1" rOfiYJsk~. ze ro:::bl:>r ten raz na ;:;au;s::.e }alm sprzeczne z ::;a- l ra::; na zatVS::;l\ i uczynili to w prze 15.000 szt, , trzoda chlewna 25.800 szt. 
ponosi z jego zgonem nieocenio- skf1;zal nar?d pols/:'L ~a d~ugle lata soJC!! samo kreślenia narodów, z re- ;Iclwlc:::.eniu, źe m:epotlleglość Pol di'óh 18.000 szt., jaja wylęgowe -
ną stratę. UCIsku, ~redy. posluglUJanle .'łię 0;- u:olucyjną ,śzfilUlomo śrlq prawną ski odpowiada interesom .. nie tylko 00,000 szt. Organizacja prz;ydzia-. 

C='}'st'j'm Językl~m było UUXLŻane ::;a narodu rosJis1dep;o, l,tóry llznrd nie u:as::rm, alA i nas:;ym... ,ł6w zm:t<i.nie powierzona izbom roL 
P!zestępstu.'o, kredy cah nartnl pol-Ilcrlls::orll' pl'r;u:o rwrodu po!skiet:o I 4'" . ". . niczym, które wyłonią speejalną ko. 

',słDi u:)'chowY2can'Y b'Vł w j'crln,?,'1 rlo nPf'7)or!re,<Y!o:l,,/' l' ;Pfllln'~c;" "11, .:' c," l U'(.t
ISI l naSl wrogowze Os:::u mi-sję. z udziałEm przedstawicieli Zw. 

. ,. '1" M"'" '" ,,' >. ,'l'lal"{f~ er ". '1 ~ ·"(n/y.fli - wyzwolenia z potrójnego )', /" ~ .... ' '1 . ,-I" < • ' ;' , .. <,y ~n01ną. ze rOS\I""':(' .amopomoc}' Chłolls1dej. Po\.viatowej 
P~iytek ze świodków .. ucisku. Dlatego rozumirrrl'l' ~irna- l RZEJ) W l RUCllI~:d WOJN} , R::ąd 1~(!rl::7('cl'l chce wprouw!:d; Rad~· Narodowej i Po,,: 1'3 Rolnego. 

zriH, Ul dusz'f' p(Jla}~a .' t P()L~[(() • SOlf'JECI·(fEJ TV 1920 komwm:m na ziemi polskiej przy Komisje oszacują poszczególne sz.tu 
Try-bunał norymberski .,dopu- O O " .' . [ T pomoc,Y baqn t' , .' k' l '. ścił" dr F J'vfrynar~kieg'o ks kard p !WSTANIU 1863 ROKU: - d ... · - ode&wa w lutynl 1920 roku : .b e nu ros'jls LCl czer- n: cena za bydło ustalona jest w 

, ,.., '" .,. .::~ l' : l ". wOlWannU>icóu.'.. rz~l" b • . . S~PJel1e d~ śWlil.dczema W spra-I; .el.Hn stzfl.eTcza, . ze poswdało nriOIPodpv~[ln& przez Lenina g-łosi:!' . '" Iezemu na cenę z oza iwymesIe 
w:e Fra'nka. (PAP) .. ~II~(lntvczne. pzerU'szorzędne -na~ Zh l' . 1.' Rosyj.<;{~v kOn1uni.ści dqżą obp.,cnz"e a sztukę od 10 - 15 q zyta. Bydło 

., • , • " - " ~', J rot 11lt' rnSnSh'Le;:rO ca atu i ro- . - d . d . 1 
Z smadkow łych pozyiełf ~ c-:;eme ::; punktu u ul:::t>12Ifl dpTi!okrn-: ". k' . " . '" do obron'!! tylko lvłasnej ziemi. u:łas ę Zje przy Zle one na skrypty dIu • 
..11 ~ 1i.. ..11'. h' -~{,l'i ll/'C t ... ·l 1 n i,' k', . 'I S} l-' "el }!l1 ZIW::"1 mI' mogą lyrć . . Tytułem zwrot.u kO!'l,zto'w, ...-.uia... uZlwny uęulle, OW1Cm : ".' " 'j '/'." wS::'PPdros:rjS "<t'j, we " " " " ' ne,l twórc:;c; p,-acy nie rl .:. . l ' uH. 

~em'" nie noW!ą~, R tylho wS::'"edlS{rJ1l';,(f/i",~";el: ~'lf' z' ,cslau;:O!i<', IW ,arEmll!?i: rWlrCfi:O pań .".. . l" ą ... ą am ( ą~anyeh 7, wyładunkiem i tram,'per-
,.... II" ,; .. ,.,',' , ," _ ..... '"',' ( , ' .:;'} (' !lle moa(/, (. o ::;a.lIrmrar!:::eTl ;r;l 1,'0_ 
a. zaukodza _ sobie. ws:;ech~nT01)e;skit'l··'. \' sIwa rad;df'clde!:'o u' ,Ro, cJ'i Ros,,,·,'-t', " 1:l ~ f. ero hydła do miejsca ro?:rl~iRłn. na-

'1 .' '., " '" -" nzUTllzrmt przemocą w obcych k ł ł 
Et. W SPRAJr fE NIEPODLEGŁO- scy ,robotnicy i chł't:'i~i uznali nie-,' '·ach.... ra,. 'ywey wp aca ~ 1000 do Kasy RoI .. 

" :niczej Centrali :l\;.ii~snej, 

Co dzień fraszka 
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W pierwszych dniadh lutego odbę
dzh~ sie w Ł<cdzi mecz tenIsowy w 
haili Widzewa micl1zv Geverem. a \Vi 
mą. W drrużvllie Gevera \\jTstąpią 

między innymi: Nowak. Mankowskj, 
Nowopolski. Stepj'eń oraz pani Ciun· 
ge, a Wima feorezentowana będzie 

I przez Banasiaka. ŻYiyńskiego, Adam 

(Telefon wlasny nDziennika Łódzkiegotl) ~zyka i pa'nia Nowakowska. 
W ' SDotka,nie odbedzie sie w czte-

czor~j W Pradze;; przy c:gtom.\ ry udlOdził dołydu:zas za bezkon- ficjaIne. Mecz sędziowany był Wf-l Pragi, to skrzywdzono KG, waIslde- recl! grac,h pOjedyńczych. grze mie-
~~m. zainteresowardu całej ludno., kurem:yjnego w Polsce zawodnika łącznie przez czeskich, go, który zasłużył na zwycięstwo. sza:lId. ~rze podw6ineipaull\v i gne 

S~l! Ca:edlOsłowa(;ji, o\dbył się re- w wadze muszej. I zgodnie z wan:mkam.i rewanżowy .. Czesi przed meczem typowali wy- pojedyiJczeipall. 

Wftl1ŻOWy mecz bokserski Polska _ Pried meczem odegrane zosłały mi. W Poznaniu bG':,riem sędzio.- nik 8:8, a i po meczu twierdzili, . Dla mnośnlk(~w tenisa h~dzie to, 
Cl;e~hy. §noikanie niel'ws138> '1"0"""- h P 1_1_e • C h ł ~ _u .k.n_ 'Iill l J k A_.11 d..JI . _ ....... ~'Lo" "\I. d i·~..1 me lada atrakcja SiDnrtoWa. 

f.6 1t!'."..... "'... ynlny 01&!U I zee os owae,,,, Wu.u ~}'~O 1[0 alCy. a n'V.Il.el' iIIl ze w~ len naJIIlIBr z ej uupo~ , 
grane w ,Poznaniu. 16 grudnia oraz wygłoszono przem6wiema lO-I muz k,"Orespo.ndenł telefoniczny z I władałby przebiegowi walld. BiS 
ob.r. za!mńczyło się zwycięstwem <><> <><X><><X>' Z .. : ł 
FoIsld lQ~5. Tym jednak razen, Rozegrany wczorai '\v lokalu 
po ~r?igfcllmym przebiegu waU:i, "D1<5" towarzvs'ki mecz oing-pongo-
lwyd:ę$h:7o przypadło drużynie wy między "DK5" a -drużVl1ą HKS :z; 

Aleksall'l:kowa z.akoiu.:zVf się zde\.:y-
cze51dcfp 1!:6:r:a zesgła z ringu ma-' dowanvm i zasłużonym zwycii,'-
jąc 9 zV:!@Dyłych punktów, przy 7 s:twem drużyny Dzie'\viarskie,go Klu-

• bu 5porlowe'l!o 4:1. 
,ptm.id51dll e!:r""żyny polskiej. @ • • ". • ~ ,t, "'.,~ Mecz s,;1aJ na wvs:oklm POZlom:~ 1 

~J!~'tll[rf(,;;L~e mfało przebieg nad. . . . . ' . . POSzczegolne gry były bafldzo Cle~ 
zwyC.Z3'~.; €3n6CłonlTJBacV Przpde Jeszcze w t,bIe,zącvmK mkJeslącU ro- malo celne. a czesto kra<żek wYP1.1SZ-1 i prezes poz:nauksklepl!:O l,H. L; So~~e- kawe. 

'- ~ , -'. J' '~zegrane zos 3ina w fa, owie . mi- czolny z pod kiia tra,T:.a ',!?:dzi'eś dale- sław Paczk()'ws' l. ub lCz.tl0sci o~o- ., . . '''':' ' 
wszys"j:S~~'" !'9Z11€lJCzęło się fałaJnie'lstr~ostw~~(}kejo~ve Polski. w ~tó: ko od. bramki - \": bande. . . •. lo 2 t~s. J~k n~ tak a.trakc~jn3i im-\ Pi.ng" pj~r:glS~;e. Ł9dl,l"za!:1!erZ;~l~ 
b • = u , nrah wezmle U'dZl.at };oza CraCOV1ą l DOPI'cro pod komee <trzeCIe) terCJI I preze 1 takle 1D!ast<c ,Jak Łodz, to zaWlazac Ckr. Z\' ... !,eny;.a., ~t~to\\!e 
~ walki ziu:.t"ębsmy prze I POImorza:ni<tlem również Lechia j, Stan·iszewski podai.e SOkO,lowski,emu. trochę ,za małe Z,aintersowanie tym, go. Zglosze:nia prZYłmUl,e l lllIO,:!11a-

gry'\.'l'<SĆ li l?o~5kałrad!a punkt za U~S. Nic przeto dziwneg-o. i'e nie- który w zamieszaniu 1JO'dbramko- tak pięknYlTl i emocjonujacym spor- cH ludziela Central.na Szkoła Oflcer-
Uml, ,Id,z' , . ł . lIf'I il dzwlny. me·cz ?okejo-y..'Y z Lec,,'~,ią, Wy~l~ u!';ada:vi~ krażek !}o raz drugi l ,tern, który \". Krako:vie, ,groma'dzi już sk~ przy ul. 11 L!sto!)ad~ 63 w go: 

p .n. momen, ze ",zes i wzbudz1'ł powazne zamteresOWaTl1'e. w g,mtce J!:O:SCl. ponad 8 tYSIęCY wldzow. dzmach Dd 9 do 12 c.odz.·enlllle. Te 
pn-owadziH 6:0. Zanesno się naj Miłośni;cy miejs'cowe~o s:porlu chcieli SędziowaH dobrze :P. Lan·ge (Łódź) ja .. Nie lefO'11 14547. 

f"ł' ~ T • I naocvme przekonać sie w iakiej for~ • "AAAAAA./VVVV'.AAA.A.AAAAAA/'Joo.. 

~,.ao!:,ule pIerwsze prze-!mie znaiduje sie ich P1lpH _ ŁKS. ~o<><><>~V'v ...... VV'VVvvvvVVV'/ 

gl'GlJB'e w~~l!d były tym. smutniejsze. I wz:mocnionv .. żubrami" z Wilna, 
. "",' .' ktorzy - jak to .. żubry" - zazwy-
re 1C!O:;~rru Czechew mel czai chodzq1c stadem, wstąpHi do je-
trik€) €zhrnedd i Jóźwiak, ale dneg-o klubu. , 

nrze~mł niestety fi Czorłek na. {):fiUgj, z !kolei mecz. rozegrany w 
• - ,1 ldeai1nyc:h wamnkao'h atmosferycz- T k' l k· I" ' b k I la.. K' O J d '1' l . Móredg liczyliśmy że będzie nad. Jlych, . zakończył si • ' l ~ >O'\Yarzys J ~ec:- J){) .se-rs~l, roz!'-. dCJ ma P"lE'rw"S::orzędną postawę o. g~al:UY ~::z~z .,.c en ~ s; ~~c 1 elU_ 

"" ' , .t("~ cesem tod" e 'Ponown~m S1.1 \: grany w Lo-dzl m1ędzv druzyną Ge~ I sera i lnurdzo SIlny c-los sow \VQjclka skosIł z nog Kowal,~' .. ,·-
fi'!)r~! reprezentacji.. -' , z:an w :tOS'U'l1iku .... :0.. yer~ a. zes'Poł~m Kru.scne -Bm:1er z , ,waga lekka: l\i~zu; ;, G.eyera zre-I ~kiego; al? .Ien p;\dko .copamięt~ł się 

F 
JJ. , ł 1t.I" • • Czy wvmk ten Jest S'DraWłe,dhwy PabIanIC za,knll{~,zył g,ję zdecydmva~' llnsownł z bardzO' ambrtme walczą-Il'''' uruglt:j runUZI\} :illllym ,';01':111 

łh,;h~ą passę ,przerwa l!~ezm-ll'1 czy O'd1J?wLada :prz,ebie.gowi gry?- nym zwycięstwt'm Geyera 14:2. Sam cym Smoluchem, który był jednym w żołąde<k <po,słał w ,.kra<inę marz(>ti" 
lek; który o.dniósł pierwsze zwydę ot? 1Jyt~'me. na które ,należy (Jd;po- \vynik mów:j za siehie. BOlksc-fzy Ge- znnjlepszyeh zlnyodn.jlków Pa,hi,a,nic.! boksera z Pabianic. Kmvalewski jl'~t 
dwom ł ł kij WleUZlec tym wszystkim, Mórzv na vera wvkazalj duży zapał młJdzień- SmoJuchOl\V;ł brak jest wytrzymałoś.' bokserem niewąlplhvie bardzo wa .. -

, a po. em przy!Z a o e na me'ez nie ;p rzvszli. . • ~zy, al~, nie's'tety :brak jest im i fU- ci i większego ()'panowan~a ~el'l\Vów. tośc1(J!wym, ale posiaiła .i<f'~zc,ze SZl'-
Kmyalskiete. Zbyszek ·zremisował. Wymdk j,est bez' żadnyc:h ast _ tylJ1y meezowe1 i ogłady fpchnicz-I Dys,ponuje on s-ilnym ciO'sem, i nad- reg zasadniczych us1er(:k,. wnk:qc 
Mieliśmy jui wynik nieco lepszy i żeń sprawi,edHwy ł m6 .. diby b~ć rz~. nej. Z drużyny Pahianic wyróżni~ I zwyczajną amhjoj.ą. Ma.zur w,aiJ.ozy! z'b:rt otwarcie. Na·tomftast CIOS Kowa

szy, gdyby "efk;wsia,cv" mie1li wi~e~ można pl'zede ws:zysl~im popularne. ni~źle, W trzeciej rundzie miał w'y .. lewskięgo jest zabójczy. 
liczyliśmy przy słanie ~:3 na zvry. szszęśoia i zinme.i knvi pod bramka g{) ~. o'~re~u p.rzeuwoJeJllllC"W. ~}\)kse-Irazną przewagę n.a? Smoluchem. By waga półśl"cdnia: Karc.zmarl'k z Ge. 
desłwo. Ta nadzieja wzrosła z 'gOSCI. Lechia wvs,ta'DiIł,a w tyoh za- ra KIlallsklego, a poza tym Smolu- i la :to(} .Jedna z naJ'C'lekawszych walk yeru JXlkon:ił na punkly lhlzaekie-

~ • • 4 wodach w osłabiol1V111 sikladzie. Brak cha. l <law. Smnlueh walczył' w· 1pier:wszej ,go. Ohaj bardzo silni. CiGs~' ich ':1 
dl\vlilą wsp~małego zwycH~słwa I byl.o sobotnich ObrollC(}W: dra Ka-I Mecz ten był dos'ki}!1a~ym t.i"e:nin.'1 fllilll!zie agre"ywnie i a·trukował z ~-I.pj{Jrunuj'qel" KareZIlHll'.'k ma prz':z 
GrądkowSldeg, o. Stan m,eezu był I sprz~kf!. 1 ~o'hkie\vkza. AI,e i ci ,dwa!, giem dla pit;<śc1arzy Geyeru, którzy wodzen;{'m i\laz:tr~. Druga. runrla i~I_I, WSZ)~Slk,' 'ie 1,rzy , rllndy~r,zewag\:. Bal-
.I. 7.1!! Wo::.7. Ak 1· 11 ił ohrOI~CY ~le uratowaliby ~Y~lla'cji, bo tJ'lirzymalj szereg. ofert rt);:egraJ~ia, n~~t~ pr~y WYll:l~n.le oho?oInyeh C10-! ~acla ,walczy pizyt:<)mlllC, wyłrz.YI!I.ll-
[eraz .:tJ. ~ ..... ys! O za.eZibO O Le·cih'la ustepowala vv"vra:ome gosno- mec:zów t{l'WHrzysk1ch, Gl'yer \vylJle- I SO\\. W trzeCle~ na t{Jffi.lHs1 przewa_ Jąc m:mo gradu Sl:ll"czystych Cl(),OW 

Pisarskiego, ale mesł,ety spotkałod~rzom 'Pod wz~~e~em j~dy na tv,< 'ź-I ra się do K1a1i:~'Z,a, '\\lZgh:lłn~ie do ~ni e-I ż~ł ~t~IZur. Wynił{ r:m~:o~vy Ilii>e krzy wszys'f1kie trzy run,d~ .... 
as łak i Pisarskieno wielkie nie~ "ac~. co 'OC~YW1SCl,e pos'~ada kOlosal-!7na,. by v.:a'cczyc tam z; StcHil. Spoi- \\ dz! za(Jnego z bo~se1'ol\".. waga średnia: Krakowiak z Gev, e-

n l 5 ue z'naczeme w S!:rze na lodzie kama mapl się odbyć 3. lutpgn waga lekka (d:rugJ.e S!p·oflka'll1e) Ko- . ł K'l' k· P l" 
~. Ot n· 1..t 11 • 1~ \Vśród '. " . ł •• ""\ \V· .' , <, • l k' G k ł dr" ra Zrt~mlsowa Z I ans lm z a );a-

sztzęSICle. e l!lSarSnJl lamle ręn.ę ,.!WSCl wvrozma'1 S1e Jedynie j . ; ,meczu z Pab1.an;lcami w d!l~ży~ lwa e,,:s' -l Z .reyera po .~~ w -ugle] nic. POl)u~arnv przed wojną boks!:!' 
• • odd t j przerastał o.Q.'fowe swych kolegów me heyera w::l'1czyl Jeden z na :lt"<p rUndl7.le poI"zez K.O. \VóJlClka I z Pa~ P b·'; k" Ki, 'k' ,-k ł " 
I musI p a s ę. młody stosunkowo lecz SiWY Czv~ I szy.ch pięś{'.iarzv P{)!~ki Kamj{{5ki. bianic. W p'i eif'\VSZ ej rundzie Kowa- a ~~n,c l t anSi ~ ~1 aza p<:p~awl-

Wynik meczu zosiał przesądzo .. iev\.:-~kL T, en jedynie 'Lawo, dnik pciiaf Igr~in),' ry,,:al re[}reze-1~!t\3nta Pohld lewskiemll mało brakowało a pil"ize- ~tr~~~:~io:c~ z~:~ o cI ;uu} .Je lI':,'-
. SWO] atak na orzód d ·t· l Ck< K" k· 1; ł d .• ,r o { er 1ll para-ny. Wygrał jesz~e, co prawda,! d i , .~ ." \yO,h ~Ię ll~ .o."j..lzarnre lego. amms, 1 wy:aw , n... li,żu,je jego, llcoczvnania w trzeciej 

.•• • z.~ ... lew~ SWOJa ~mblcJa I UlmeJ;:- skonałą formę godną po prnslu po- rlmdiZie KT'lko\,:iak ;es·! hOtkserem 
Szymura, ale te JW!; me raiowało tno'Scla me potrafIł pokryć braków I dziwu, Tempo, opanowanie technicz- Po 11l:!I~J:i6w d" ,. . < " , J; ",. swych oartnerów " I . . I " ł' , . "1 . " "f' ys.ponu.1ąeym SIlnym elOsem ale 111-
sytuacji. Przegraliśmy mecz 1:9. U· '. ' I ne, UI~;eJ~ nosc

d 
raz ozełUla Sol fika} po \1.1 ł:: od'zi odbvlo sie walne do-rocz- skim pO'z1011H"m !('chniczllym. \Valka 

łodzian tum 'lsz<czegolne run V - s 'Qiwem asa ".': ' II 'ł d ' . k K k- < k ObeIe niesuzęseia Pisarskiego 'k ' ',' razem pl,erwsze,' Y' . 1 " : "rl' 1" < • ('. 'I ne zebrail1,le \V,\l1d7.1~alu Spraw Se- )} a , osyc Cle 'a,wa. Ta OWI a' nHe-
s r~ypce. ~raJ atak zestawiony z gra l Ja,d:) ul\\,.no r,ne \'\ v IZ!~.J:'im~. ,,~~r- dziowski'ch ŁOZPIN. . l grał swój 25 mecz , .... ż~'ciu. Wynik 

wielką niespodzianką jest przegra- czy. Meler - Sokołowski. Staniszew- I n.cek! będZ1e mIał po P{}'vlO("J~. Z [tH- " ' . " • ! remisowy Jest sprawl€oniwv 
skI. Atuk ten naiszybde·· ,}. ,gl trudną plJ'zep'rawę z Kamm"kim. \y zebra!nl'u wZleto udzJal 30 sę- .•. , " •. 

na Czorłka. a i Czarneckiego, łdó- był cz si T ,~ ;, .1 s~ę zgra'l ] . . dzio\\' pHkarskich. Obra·dom p,rz.ewo- wagu pnłclęzka: Ja5kołH z Geycra 

DO' . ek,)m g-Nos,C,lem ,POd bramką \Vynl1kl, ,w pos.zczególnyeh \vfu~a('h dll;'CZVł o,b B"ra Po udzl·e]·eTIl·'U 'a,b ","konał bez \Yipksze.-.o tirtldn w drn-

Dziś półfinały 
Die~rWS!I~a.· krako 

J znama owaHep d . ."" " . ". " - 1':' '1." bem w atak b.f St SZ,~'1l1 za1';'o ~I- były nus1ępu.l!!ce: soluiorium ustcpu!acvm władzom glej rundzie prze-z K.O. )lailkow~kie-
keista te'l1 ~ilz~ac arJS~'ewsk.J. ,tlo- Waga psp.iel'Owa: Raczmar(>,k Ma- wybrano l1~we '\vta.dze w naS1l:ępują- go z ~abianic. .JRs>kóła podo.bał 'iię 
szybkościa i dosc' roza SJC kWlę,b~szą nan z Geyera ;po cif.kawet I· bardzo cvm !';Idadz1<e: Hanke. Kowa,aski, Bi- na ogol. pf!Ze1(}e wszystkIm Je&t on 

. ,zumna om' "na- J ra W'n' s'k· W 1 k co, l' uO'resywn" a n.n dl ,,: '1' cYJDa grą w dfensvwi,e. Dru"'i ~tak żywej W'ft'ke po·kt)uał nieznacznie na • I,.'lar l. a cza. .:rzper mg, h,~"';'·.J' .. ł'~, l'Un:e. n:,a 5)' ny CIOS. 
złożony z GfowaclkieJO' _ K. 1 . puruk!ty o rok sta,rszego od siebie AndrzeJczvk. Po" m,:n . Je.d~ak 11'\\ uza~ n~ gardl,', 
!<róla. ró\vnież okaza,l "'s~e Iotn; Ka ~1 cztel"l1usl'oletniego Kn.jtusia z Pab;3- Na waInvm zebr·aniu sedziów pił- t>;> r,z) S1~l11!eJlSzym p:ze'Crwnllm hmk 
l Kelro b:v1i bardzo '11iebe .. , . ,w nic. ka rskich Z całei Polski Łódź T'epre- g~lr y moz,e :pq;zep{aclć na des;kach 

l •. k' . ' 'ZU1eczm Wet bd·· 11 ik . l']ngu. 
p,o 11, co'Z 'l.edv me s'ia,rczafo im sił waga kogucia: K.amiń,s'ki z GeyC'ra 'lU owa;na e Zl·e prz'ez Rl1!ego 1 
gdy znaleźli sie pod brar!l'ką ·O'oś~'i' p!{)konał w trzeciej rundz+e przez le- Bire. WO'bec zbli:Żadą'ce.goo sIę 25~le'cia Ogólny więc wynik meczu brzmi-
majac prz'eod 801ba ,iedvnie ~hr~~~ę i ehnjezny K.O. YVóJc.ika II z Pabiunie Wyd~ia!lu S?,raw Sed~iow~ki~h przy /14:2 na koT'zyść Geyem. ' 
bramkana, Kamiń<;kj przez cułv ('zas wspani'll(' P.nlsklm Z\\T.l'Zk'U Pltkl N0z:1~e} wyro- ,Przed meezem mieliśmy dwie wal. 
N~ wvsokośe,j zadania staiJ1eli 0- punktow'uł z pra\ve{ l lewej. Był lo l1!Ona zos~tala urzez sedzlOw fodz- ,ki" poza kOflknrs(~m. Vnodzimie'rz Mar 

W rnszczeJ.ró1nvch wagaoh WaJ-bm~lcv W7mer .1,Meternł'ch .. 'Obajldo;"kouały trening dIr! K[lil1iń~l~ie~n. k!ch s'Peclalna komis'ia do opracowU-I,kieW'i<CZ z Gey~ra JXlkonal wys<Q.ko na 
ClY-: dz'sjui będa: wa.ga papierowa gfaiJa moze mrnel efe'ktowme, a,le 'Mo!"'\,' z meczu na mecz w\.,'lwzll.1 e co ~lTa prog-ra1!'lU' uroc, zvstO~Ci .S1J~rto- :p:u,.n~l:v Skiibińs.kiego 7. P~łhiat1i.c. Mar 
_ C1.,?!"!J.?c.'i,-,.: (Z.led;naczo:ne), WÓ!·t b \~yc'h zWlazan-uch z tT"m luhl1eu k e J> ol' 

_" .- " .1- afldzo skutecmJie. Nicpołrzebnl·,e "za m,z lep<szn, f()1"'m~ i kond.\,'c.I·f', fiZ~,TCZ- . t , '.:!' .". .' '.: I '\~ivZ za.poV\'Iaull SIę na piE'l"\VSl<J-

Dziś o jl{)dz. '18, w sali ZioonocZ{)
!l1vch przy ut Przedzelnianej roze
~i'ane zostalna pórfi'l1ałowe spotkaifIi'a 
hnkserskie .. pierwszeJw kroku pię
Śc:arskieg;'/'. 

(Z.1·e,d11{)c·'om:;',·, KU2'la.ch (ŁKS), Sy- ~., szem Do kOmISJI tel weszI1' ~tęp"en r''''''dn er b k ],1 ' 
_ u ~ se;m nadużywaja ~rv .ciałem, co spra ną. ," " ' , ' '', ' :."" , , L..y: el'0 o sera, l' a ' "','lipamałą syI 

~r;l1'ta (ŁKS), wa·ga mu'Sza- Sosen- W1a ni e z!by. t przy,i"e""'n,e nTraz',enl·,e. Ko',:,a.Js:kJ. Otto. Przvg-ol1skJ 1 Błasz- wetkę li 'WI'O{'!.zonp zdolnoś-ci do 5'1)01'-

l · Il'CZ Kurrr'el' !(U'bl'ckl' n,sz .. r,"cy ze 111 w w3ga p~órkown: M l'\fI e,l' z Ge'.,'cra "'z'''nskt ..... 'ś' k' ' ~le\" ,,,r'.' w J'-> ! O,!gómie hiorac :tKS ie:slt w Ch\"]',]; .. " '. ••• l'U PIęCja}'s' "J.ego. 
Zjednoczonych. Źec;halski O;~KS) i ;t.. .v pokonał w pierwszej rtm{hde p'l"l'.f'Z Sed'ZIOW!,e ofmrowaIt Doza tym na T'" 

Tomas (WIMA). waga kog:ucia: Ma- O'ueanej zespołem sHnvm. li popew· K.O. Pośph~szyń~kjego z PaDianie. 'fa Poroo'c Zimowa 810 zł. \~ drtlS1eJ walce poza konkul",'iern 
tusia-k. Stoł,ech Zawadziki, Gikzak nym trenill1gu śmiało może marzyć Ruhllahka z Geye'ra p<lk{mal na pun" 
Wysocki WSZYSCy Z ŁKS. wa,ga piór- (I wicemistrzostwie PolsM na rok kły byłego reprezentanta Łodzi w 
l\Owa; Rog-alski. Gronów, Kijewski 1946. tAdIL~~gO'f Wy!l1ll\e;: \\~adze śred?i.ej Krawczyka. Spotk;:_ 
WSZYSCy ze Ziednocznnyc'h i Szymu- Pr~eCihodzac do krótki,e~o ;przebie- u 1\ ~ nu.;).. rule to ll~le.zato do rzcdu na kit'kaw-
raC?) z Gevera. wasra lekka: Za- gu zawodów należy zaznaczyć, że Ł szych walk r{)z{'gr:Ulvc~h w :,:m dniu ..1:b r' d ś' . IV ODZl zł 45 miesięcznie: zt 13!1 kWllrtalnie; zł 270 półroe.z. 1· G ~. . 
rembski, Przvcihnd:n'iak. ·K.a;Qimier~ mecz O'u' vwctJ Sle przy , o c wyraz- ": S3'1 py;ra., l'';:lll!hahka dysp.rnmjf' 
cza'k wszys'Cy z,e ZiednoCZ01lych i nej p.rz.ewadze ŁKS. Dosłownie w 30 '\TA PROWINC.TI: d 48~ miesięczni!': zł 144 kwaZl'talnie; zł 288 półr<lcz. filJe tylko sl~nym ciosem. nle~lyhl.il. 
Mrowif1ski z WIJVl.A. w.a?:a pótśrect-I sekund po rOZ'Poczędll g-ry ła{lnie z przes. J)<lcztową,. I o~ie~~acją i \yyj:t!i~{l" .. a amh},-"ją, < Ki"~ 
luLa: Ka:lisz (ŁKS1.Pietraszek przeprowadzony atak kończy Się1mNUMERATĘ PRZY.JMUJ.\: W ŁODZI: ,wozYk móa,. rÓW7!:lI'Z szereg clekawy.ch 
{'\VfMAL K11kulak (Ziedrn.oczone) i silnym strzałem Otow.a,ekieg.o. Bram- . moment Vi w wałce T.włnsu'\Za w Pi('!" 

1 ! 
. (· .. ·I'IUA) '!'. klech' r . k . J. lec 'Iry 1)ział prenuIDt'rat .,Czyteln}ka" ul. Piotrkowska fi2 tel lRO 14 ~'"·z"l· j"P 11 • u- I . . iiVos'Z e,g-]ier \'V.vl. • waga SreGHlą:! :arz ' li, aiJ)1'e raze'l\...,. ~ ." d • •• • .-. H., ", .,} (IZIe, n'. rJ:re[{l] rund.ne 

,. (u K"") Ol (li- K'-) R t ,. k d e d a]ac'" Księgarnia, .,C'0'felni ka" ul. Piotrkowska 96 leI 19 (3 04 Yl "'J h~' . 1 (.'.' Czuha,kl~ ~. ,ee 1-"~,, a.yn- pusz..cza ~O z ra' • a na J Z' z ' .,. "J • '. ~ - l\.'lI'lill,.'l!{U. w:s'pnma e "lnJiS'l·nje, 7.d'J~ 
. , ) () (k k k ,j.' t bł d . Ksit.: .. arnin "CZ'i, "telnika" ul. Piotrkowska 147 te] 1'>665 l .ski (WIMA . Gertner WIMA, wagal SD. olows -1 Wy, or~,' Ts·t1lJeet1 'Ią ! "'"' • R -. )ywJ'I.ląc lUeUl:łCZW! p!'Zewlli:!ę w pan 

półcieżka: Bi>eniaś (tKS), Płołnicki uzyskuIe vrowa;dzooie cHa r .. KS. J od NA ?ROWłNc:;n! ktac,fi o~ó1neJ 
(ł" .. ,KS), , ! rei chwili dwie terciemiiają b~z ,,'slys!.ki,1C agencje j}łJc,zł.owe na kont,1) PRO Oo(1zjał w Ludzi Nr VII _ RHi \V rjngu sf'dzimyał Zawadmnki 
"Fina.iv, nastapi4 \': naj:~,liż.sza, śro-l~miank' bramLko~C:hd' 'lBk0!ll~ąrdt OWi, ,~1~ Kolportaż "Czytelniika". (Red.) II PunMy oJJlicz;1i: S;t'rnfa E., Sierot~ 

de \V tej sameJ saH l o tel samel go- !.ram arza eVll'N a ,e 1!ffi] s rza Q1TIl SL i, S, e'wr.T)'TIia:k. PuhHcZilJ()'ści nie .. 
dzlinie. 00 ~awody dzisiejsze. 1A1,~ QJ\I;ll;O'si S!k:wtk1t. Strz~~y lodZ<ian sąmnl pefua sala.. 
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Nr 2~ __ ~,O~ _--.. _____ ......... __ ~ ______ D::.,:Z:..;I:..:E-N-N-!..--ł\ .. ~~2 . ..!D!..!.Z.!K~I~-----_ ........ _________ -----St-~ __ _ 

Naroda przewodmtzijtych IN'· t' II , II 1\ Notatki bibliograficzne ' 
Komisji Kontroli Społe~lnej I leos rOlnOSC przyczynq zaru Ewa Sulburg..zarembina i Jadwiga! ~()wstani:, 1,T ghełeit w~~zawl!~im 

Bełdowska: W IJ:lIi,as;t€CZ'ku Zapałko 194"~ r. ~- ZlJ:!1l' {!okmnentow. - l5t:. 
Z inj.Djatywy Biura Kontroli Pań- Wczoraj w godzinach przedpołud- Krzykiem ob. Kamińskiej zostały w:ie. Sbr. 32. Zakła.dy wyda" .. 1l1eze M 50. Ct:ua zł ~(l. - .\\'arSla\~·a 194;), 

st.wa odb:yla ~W ostatnio konferen-: niowych w jednym z mieszkań przy zaalarmowane sąsiadki, które wywa- Arota 19M. . .1 Pai!sL'\\'1{)W~ \\ ydnwll1'ctwQ LIteratury 
eJa prze.wodnijczących P{}\\-jaŁmyych ul. 35 wybuchł pożar. Administrator- . ł d' t' l rrnow Tll kSj'ąźeczik.,a dIla m1ł\łych dZieCj' P{)h:tvezn\'j, 
Rad :\'arodQwy-ch i Powiatowych Ko ka domu, a zarazem ... ła~.rI·C]'elk"' .. zy Y}, ;'2'.\'115, a ~a~ ępme b~aa,a ka~ zawqera 16 barwnych rys uników, któ~ I "\odtytuł hf~s.zury wskazuj!.' n~ie-j 

.. "". , ł~ u J:-':': ~.częsh~ z, leglem 01 ?"" re są jednoole~nńe wzorami zab3W('k tl'esć, .. 11f:lzmaH.'o:I:!. p'~ledl~ka~l ar. 
misji K{}Il!Łroli &połeCZDł',j. Ob-rady wspomnianego mieszkania napaliła w ltCz.TII:łSCI mijał własme ow ®m woz zpu.dełek od zapałe,k. Rysunki są ar-! tykułO\\: l poI'Z~·.J: Jakw Slę ukaz~ły 
prowadził p.fzewodnicząt.'y \Vojew. piecu, a następnie przeszła do jedne 5.go oddz.iału Stra±y Ogniowej z o- tYS1YCZ'llrie wykońerone. w kolIl!pozy-! w p'!aS1C p<ł1sklf'.1 w dn~gą r.,j~z~!cę 
Rady Naro(Loiwej ob. Socha-Doma- gO z daIs""ych tv'I'kOI·'. . :r"'~; K h' k' 1 Ciji ,przvjPIDne i ciekawe -!llp. na I (194<>1 walk w g:H>tC'11' w~rsz~, ... sklm. 

- '" 1"'- gn.,.,, .. strzem ue ela lem na eze e. , d'k . h'1. h (. ~ .• d' 'k ,. Józef \VaS'Owsłm Z pamlętn lka \\'0-
gaIsk.L Celem k().nferencji było skoo!'_ W mif'_~dzyczasie no,przez otwarte O . . K h' k .. ł ' sro· Owy'Ull srtlrOIUlCiroli'lHa

J 
0\\ a~ \ .. ..-- gmclUlstrz ue ClaJ zatrzyma woz widzimy całe Za;pał!kowo:z domam'i jennego. Sfor. Hl)., Cena~ł ~5 -. \~ar. 

~ynm::anie ~Zia{alnO~Ci _ W~jeWÓ~Zl~i(>,j l ~rzwie, zki pieca \~ypadł ułomek ,m. ~- i. rozv.~]n,ął akcję, lokalizując dział:. samoenodam.j pędzącymi 'Po ulicach is.~awa HH·il. \\ ~'da"'1l1iICh\o Lli,(rac-
ł ipO" l,atowych komarek kłmtmll "po zarzonego węgla l padł na pohlIskle I me o'gma. Przybyły na pomoc woz i1lp. A obok h-go sch~maly, d<fl wyko-' kle; . ' . . . • 
lpeznej z 'P!racą ozynników państwo-I łóżko, zarzu<::one puchowymi pierzy- 2-;go oddziału SD pożar zlikwidował nania Iych 7.~hlllwek. Objaśnienia pw-l .Jest to kllkann~t!e f~11eti{}now, Pl-
wych. I • O '," . ł łk' , zą ułartr;\'jają wykouaniie zahu\vt>k, a I sanych h(,z'l)fe\(:~r;,:(1nfilme w c:3s~.cb 

.

ze sprawo. 'Zdań, wyniikało, że wo-I n.a?,ll. . CZY:,"'lscle Pler,.zyny "zalę Y ca OWICIe. piękne wierszy:kij spnl.wiają dlieoiom IOkwpacJ,i, .na rn7.11~~ tf'ma!y ZWlązane 
je,\" K"""'" J'a K I, ł!J.· S." <>' Slę natychmIast. po nIch materace, O. n.) radość. z ;przeZYClamj wOjennymI autora . 

. '. ",uliS Olll TO· p<heczn_J, ••• ł" kk' , 
roz:patr:zyla 24 sprawy, z ltycih 19 za-I ~znkleJ .oz a, w. oucu za.s sprzęt <><XX>O<><X><X><Xx>O<X>C><:rO<X)-ó<><><X><>-C><:K><:>ó<X><>O<X>C><:rO<:>ó<X><><XXJ'ó<X>O<X>C><:rO<X><XX>O<X>C><:><><X><XJ 
ł.atrwóo'n d '. i· . ił f '000' stOlJacy a m. m. fo,rteplan. tak. 

. o ofazn'L(\ ip ęc na.<t){[ll~a~ że i 15 ~inut nie u ł n ło ·w 0- . ielko. onkl1eta ·"Dzlllennllko t II U II • S!kler-owau.o do pro:kll1ratQfa. Komls'Je • '. ł ł ~.~. ę , a % I lego UJOWOI 
P . t ~ '1 ' mu lUZ sta ca y PolKOJ. oW1a owe przepT{)'\vacIJzl y w tereme p'. dł' 
46 kon.t.roł~,. am omu rozezna a SIę w sy-

tuacji dopiero wtedy, gdy kłęby dy-
mu dotarły do pokojiU. w którym u
zupełniała 'swą toaletę. 

SAMODZIELNEGO 51 ki 
lII\ł 

J I 
dokładnie obznajomionego z włó. 
kiennictwem, r u t y u o w a n e g o 
BUCHALTERA • KALKULATORA 

Al". ANSTADT.\ - ULICĄ 
19 STYCZNIA 

zaangażujemy od zaraz. Wa!l"ull'ki Prezydiium Miejskiej Rady Nal'odo-
do om.ówu,enja. - Zglaszać się do wej na ul'oczymym p<lSiied!zemiu MH.N 
Centralneg-o Zar.ząwu Przemysłu wysunęło wniosek p:rzp<mianowania 
Włók i ellłllliczl.'go. Wydiział Buchal- u~icy "Aleje. AI1SII:adJta", siedlZ1ilby G\j-
!erii i FUnansów. Łódź, ul. Piotir- stapo w ollmpowanej Łodzi, na ul. 

Zbliżamy się 00 mety. Jutro uka- ska 62, Piotrkowska 96, Piotrkow
że się ostatni kupon ankiety. Zain- ska 147 i w lokalu redakcji ,.Dzien
teresawanie wśród czytelników w'Zra nika Lóozkrgo". Nie ma oho\,,'iązku 
sta. Odrobina intuicji i znajomość wypełnit>nia wszystkich ruhryk, ani 
h~dzi zapewni Czytelnikowi naszego I podawania. 5,,-ego naz.wi~a i adn-
pu,ma szanse na wygraną. su. l.zytf'hllcy z prOWll1CJI mogą do 

l lute~o przysłać kupony pocztą, 
kierując je do redakcji lub do któ-
regokolwkk ::;klC'pu. 

A więc pro~imy raz jeszcze o jak 
naj1iezniej:"ze naiłsyłanie odpowie
ctzi. 

kowska 51, I pit:łI·o. pok6j Nr 2, "Hl styo1Juia" o,raz .,Pal'lku Helenów", 
................. __ ........................................... _c.;;tk;;;;Tj~~1 gd'~ie mieścił się hitIero"~!i,ki il]1,styłut 

-OO<X><>O<'><XX><>O<XX'XX'X><J 

Aronmaty o~ocowwe 
DO LEMONIAD. SOKÓVll, WÓDEK it~. 

polecamy. 
PIOTRKOWSKIE 

ba,dania rasy ,na .. Pank 19 &tvc.znia" 
- dla lloz.ezenia his,toryozne.,j' daty 
·wyzwolen.ia Łodz:i. \V,ni{Jsek. p,rezy
diium radm.1 ipnyj"li JpT.ze·z a:klamaeję, 

(P.J 

Przypominamy, że udział w gloso 
waniu może wziąć każdy, kto wyt
nie choć jeden kupou, wypełni od
powiednie rubryki i wrzuci go do 
jednej z urn. A mieszczą się one "IN' 

sklepach "Czytelnika": Piotrkow-

ZAKŁADY CHEl\UCZNE / lIii lIii lIii lIii IIIl1l1 III lilii lIii III lIii lIii lIii lIii lIii l1li lIii l1li l1li lIii l1li l1lil1li l1li111 lIii lliII lIiI JilIlllIliiIliiJilIlllJil IlliJilJilIliiJil JilIII!fIII!fJil' 

ŁÓDŹ - Śi-ódmiejg,ka 22, Wkroił "'c O... . N Z kł d 
loOkal 33 tel. Nr. 200-&2. lIii .I. e .1.WarCle owego a a u II 

~ Kupujemy (ag) I: FRYZJERSKO .. KOSMETYCZNEGO ; 
OI ... EJKI do PERFUM, MYDEŁ i hme. : III 

o<><x><x'><><><OO<><><><><X><X><><>O l: )} W I T O L D « ~: 
KOMUNIKAT ~ Piotrkowska: 56 w podwórzu. Tel. 260-30 '-'l1li 

Ubez;pieczalnia Slpołeczna w. Łodzi l ~lIlIlIlIlII!flllilllllllUlIlll!llll!lllllllniiJliIlllIlliIll!lIlllJlilllllll!llll!llll!llll!lllllllllllllliilll!llllllUIIIIIIIIIIII!fJilIll!fIlJillliilllillll!llllliIJI 
podaje do \yiauoll1lości ogółu zawtere. 
sowanvch, że zgodrnie z art. 18-1 ust. 7,:,~~~';)j, ~P8~~'~uQłlj~~,go~~~~~..p,~~Of5i~~@;)~P;;,Q@~ 

3, Ust'awy o tibez;pi~czeniu sJ)ołe~- Zieduoczenie ~Jrzem,Blu Maleribł6w BudowlonVJ:ch 
nym, ostateozny tenmn d:o składanta I 11' 
fosz,c:zeń {} jednorazowe zapomogi pO'_ I wojew. Śląsko - Dąbrowskiego 
śmie.rtllle poO uibezpiec.z.onydl, zmarłye,h \ ., . ZAKUPI 
w czasie woOjny, Uipływa z dnQem 31 200 m materi'ału na płaszaze hliull"owe w kolorze s.tal~vYm 1uib ()zarnvm 
stvczmia 1946 T 'I oracZ" 

'pQ tym tern~inie w wymienionych 100 m materiał1U nic{p!r.zemakalnego 'pl ótnoO brcuntowe) na płaszoze przeciw. 

będą. Wydział ~aopatrzenia Z. P. M. B. KATOWICE - Warszawska Nr 12. 
Ubezpieczaluia Społeczna ' (papl 

Kupon Nr 9 
Odpowiedź na ankietę "Dziennika Ł6dzkiego" 
Kto jest w Łodzi nafpopulamiełszym: 

1. Działaczem społecz.n~~ .............. _ ..... _ ....................... _ ......... _ ..... . 

2. Artystą 
-~-=--=---------_ ..... , ........................................ . 
3. Kaznodz1~!.~,._ .......................................................................... _ .... _ 

4. Lekarzem ................................. -......................... _ .. -._._ ........ _ .. _--.... _--
5. Literatem ---------................... -............... ~-.-. 

6. Prawnikiem ----
,. Profesorem wyższeJ uczelni 

8. Sportowcem ---_ ................................................................... .. 

Nazwisko i adres wysyłającego 
.... _--_._ ....... _._----, sprawach ros,zczenia Pl'!zy.i:m.oOwane nie I qeSlz,ca;owe.,T Sp.ieszne oferty: 

(!kr) w Łodzi. __________________________ '" 

ZGUBIONO ]egjlyma{'.j~ Bratniej Po
mocy Unh .... er.sytetu Łódzkiego na 
llazwi~ko l-ofia Manu~if'w,icz. (50~ 
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DZIŚ: 
Agnieszki; 
słowo Ja·rosława. 
JUTRO: 

Wine. i Anastazego 
słowo lViJtosława 

1793 Stracenie na szafocie króla 
Franch - LudwHm XVI. 

1808 UrQdził się w Opolu, w Ziemi 
Chełmskiej filozof Bronisław 
Ferdynand Trentowski. 

1826 Umarł patriota j sPQłecz.niJk Sta
nisław '\Vawrzyniec Staszyc. 

1856 Pogrzeb Adama Mickiewicza na 
cmentarzu MQn;l:Jno,rency w Pa
ryżu. 

1870 Umarł w Paryżu rosyjski dz·ia
łacz AI~ksander Hercen. 

1901 Umarła '\" Osboi'ne król-owa au
giels'ka Wiktoria. 

1924 Umarł wóaz rosyjskiej rewolu-
c.i,i październikowej, \Vłodz1-
mierz Iljicz Lenin. 

DZIENNIK ŁóDZKI 
Nr 21 (208) 

I 

I 
Czynsz komorniany. Instytucje pań-I i Propag<lr.dy wspólnie I. Centr. Rob. Ka 

stw~we., samorządowe. I.wi.ąz:ki i or- Domem Kultu;y ~UR ~~iotrkowska . (Lźst prawie autentyczny) J • i' 

galllzaCje ~'ideczne ostatmo wysuwa Inr 243) mm:nomlł o, gmsko m, etodY-1 1.'0 7 a ., He a z'e! Prz't'padkiem obecnvch C::;{lSaCl,l pr::;yfWJlfl mi SIę . " d ki' , . l' . b ci f A en U} rnz n . , ,. J J • ~I i 1-ły pewne watplrwoscl co o wyso 0- cznej pracy SWlet lcowe}. ę ące or d . d . 'l . . . kas nader rzadko Ach 1 ermaniilL aro 
~.. t • k' . OU'le ·zza am Slę. ze mzesz - z w .' , d' ł 

ki czynszu komormanego, oboWla-1 ma stałeao doksztalcama lerOWD'l- Ok' d ko ł d' f Gd~ie się podziały lem, pc ne . . . I ki" \ ,~' , ."'. N k'd b' ZOr.Owze, masz ,os' naą posaę gr.. '...' J ~ 
zUJacego lch za zajmowane o a e. l kow sWlethc. a az ym ze ramu '. . li b '. t l c7'w'al.',"? C"'anw. rozpacz. est coro", 

" :- .• • t. . , '~ naZWLS;O o rZT1uenru czys o po - f,,'· '/ • ~ • • 
W zWIązku z tym Zarząd MIeJskI l berowmkow poruszane będZIe przez k' B d . t . ~ gor,:,eJ' Tvlko tzulzze ;:; dozrą na .,'. k'" . k" . k" s 'zm. ar..zo szę z ego,cles.:.ę, co Ul ~. J' • ~ l, l 
WYJaSn,lał. ze ws~yst Ie te instytuCje I fa.::, how!,d~ 111stru toro,,; .Ja, .les nowe k,.arku, ja, Je Ty lu.b J,'a, jal:o, ~alio. (. ,a-
bez względu na Ich charakter obo- zagadmcme pracy w sw!ethcy.• . obie radę. Udało nu, Slę me::le 
wiąz.uje komorne 6..ci,:,krotnie wyz- Nie b~dzie zab.nw na tell'eme far- l{'ll'illI!(ll!! .JiI

H 
m- lI!I!~lI!(lIIi'I'iI .. ~ftrów ~~k~n~<;pirować i otrzymaf: posadę UJ 

sze od czynszu z wrze5111a 1939 r. bryc.zlll'm. W z'~'1ązku ze zdemolo: UAilI Ulu iill,,1II uJl'U,g Łódzkiei D-yrekcji Kolei. Nif? daje 
Ognisko metodycznej pTaCy -~świe- w~mem lokalu sz~oły przez uCI.es~tnI sJóidzielni uczniowskich to nadz~D'}c~ajnych dochodów, le.cz 

tlicowej. Woj ew. Urząd Informacji kow zabawy Rada Zakładowa. PiZy Staraniem Okręgu Zw. Rewiz. ma sie pełna {!;uarancję spokOJU, 
P~ń~twowych Zakładach l . Wldze:,~ S:póMz. RP' w Łodzi w ipor-ozumieniu co Ul ~aszej ;}'t;wcji jest nie do po-

Kurs, tUR członków 

Rod ZilkllldDWYC~l 

sbeJ Manufaktury w ŁOUZl pOWZlę- z Kuratorium Okręgu SzIwłneao _7_' !\,' I'PS'<>t,- _ -ac:::nUI sie 
b ., d' ~ garf1,,,,enw. n ~ -'- , ~ - ~ 

ła u.chwałę, za ramaJącą urzą zanIa Lo' dzikiegQ l' ZNP zo.si,anie zoraanizo- Ut' • l 7. _ lIC' 'Wi'ob/aź sobie 
b . f b ( ) Da SleanfLa ps, '. ' 

za aw na ten~me et rycznym. u w:my'w dIlliac.h 4-17 lutegQ br. kurs ten frrzicr Hen ie 1-..-, u. którego C:::i!sa-

1943 PQczatek {ldWl'Olu Niemców 
Kaukazu. 

1945 WC.iska I 
wkraczają 

dla :1n:s,t.ruik!to,rów Spó1:dJzielni UC.Z- łam s'ię ' przez kilka ost.atru'cll lut, 
z 'Wydział KuIturaln-o - OświatQwy I O·I'.;(!rne niowskiCih. przysłał 1/a ręce Dyrekcji li~t, w 

.przy Okręgowej KQmi!sji Zw. Zaw,)-v r1 to ',lO U Ir.n.~" s.u;t.sv,d!·"J·.,ą Ok Z Rew. .. . t f . 
F Uk ' k' h Ło.l, . ., k 'tl l' 'l P ..... ..,:JJ' j .... ręg· w. którY'rrL .;:;eznfl]e, ze Jes em UUJlC.! ronllil 'l"ains Ie~o do'\vyc w Ł~ZI organIZUje "1"0 '.w- 1) ZUJjąC'ZkOWS,"U l' arian na omoc <:". ółd RP L d . K',' l dl l 
na Śląsk Opolski. terminowe kursy d~a CJzJ:o-nków Rad Zimo,wą zł 400.- ~ z. . w Q Zł oraz uratOłf'JUm ba.rdzo podejrzaną. Ten ,y. a l pl-

Zakładowych. pod!ległyc:h wszy&t1dm 2) Bezimienni na PomQc Zimorwą l0kr Szik. Łód~kie~o., szef że przed 1939 rokiem byłam 
Z,wl:ukom, za wyją!ttkj.em Zw. P,rze- zł. 500.- Kul'lS IObędz1 e SIę - w Grzymkowej czym.ś w rodzaju. Polki, ZŁ' c::;asle I 

WAZNE TELEFONY 

Woj; 'UJ:iząd Bezp. - teł. 2;)2-72 
MieJski Ur.ząd Be,z,p. - leI. 1l!)~!i1 
Pow. Urząd Bez,p. - It,el. 130-;111 
Kom. Pow. ?lID. 8-18 - tel.' 18J-02 

18- 8 - tel. 155-flO 
P.ogQt. Rałunlc Miejlskie - tel. 1040-41 
Straż po·żarna - 'tel. .8 
Biur.o uumerów - tel. .199-00 

DYŻURY APTEK 

- Dzis.ieJszej nocy dyżurują apteki: 
Czyńs,kie·go (Rokjcińska 53), Ba,rto
szewskiego (Piotrkowska 95), Rowiń
sJcieoj ~ Kop'rowskiej (Pl. WQlnQści 2) 
Stan<iele.\vi-cza (Pomorska 91), Sin·jec
kiej (Rzgo\ .... ska 591). 

TEA.TRY 

mysłu \Vłókienniozego. Pie. rwszy. 5- 3) J. Krajew:sliJi,Ł6dz,"' ul. Pi~'t.r- "Vo1J.i kfŁodz1 (d-ojazd tramwajem . d 1 
29 Z ł '00 wOJ'ny tuliłam się milo.5nie -o tWa dniQwy kurs rQcZ'p-Oozyrna SIę ~ om. ko·wska 17, na PO'lUOC- łffiOf\Vą z f) • P'Odm:iejsJijm dQ Aleksand'ro'wa) \V " 

P.r,ze,znaczQ'ny jest wyłąoznie dla prze ':~:r: chanycl~ SS, Hl. NDSAP u. s. lO. 
wodniozącyc.h Rad Zakłado.wych. Obe_ P.odczus llil'OCZYS.t~ści rOZdania dy- .ośrodku szkolenio,wym Okr~gn' Zw, Jllięd:::r n<lm.i móu:iąc - ma. len 
cność wszystkich przewodniczących plOIlHl\V mistrzowskich, na apel s·tar- Re",'ll,z. S.póld!z. RP.' PQ 1fkoilc.zen.~u jryzjerczyk rację, ale paco u:laści-
ooowiąz.lwwa. szego Cechu oh, M'ariana F-o!Łego Z{)- kursu s'łuC'hacze będą zukwaIifikowa wie wtrąca. się 11) f/;e sU'oje sprazry? 
Wykłady odhywać się będ~ w 1'1- slała zebrana p,rzez \~~{)jr'w6~7Jq Ce;ch ni na stauowisku ins.truktQrÓw spół. 7 ' 

kalu świetlic}T fabryki Szwei,ke;rla I Gukiemjków w Łod'za, ul. KOpeil.'nlka Danasi sie na to. że U:YT:::UCf!: mme ::: 
ł r.f'O'" k 4 ' dZ'l'~1'l11' UCll,llI'Q'\vsITcich. 7 G~ • l' l" 1 -przy ul. \Vó1czaiiskie.l215. Począ!('l'INr 6. suma z. ,)0'" - ·.,orą przez- pOSad}' . .,or::eJ )/';(ł.:::le, g(q Slę mną 

wykładów o godz. 9-ej rano, nacz.ollO na odhudQ'\vę ·Wa-rs7.uwy. za;mie U. B. W zu:iQ:[;u z 1':Pt prn-
c><><x><x><><x><><.><xX>O<><><>OOOO<X>ooooooooooooo<><>oo<><><x><>. Zebranie Zw. law" szę Cię, rozejrzy} się, mO:,e zlwie 

n g am radiowy FryzJer6w dziesz coś dla mnie. IVie chcę K:r-
r ro r ' " . ' " '. Z Z P F j'eżdżać za Odrę. Krew i o.,;cz)';:;na 'w, 'llJW, ,rac ry-zjerskich l',VO-

na poniedziałek 21. 1. 1946. Isiaj . 8.20 Kmumrikały i .ogłoszenia. {uje w dniu 22 bm. gQdiZ. 18.30 w sali - uważasz - wołają: wracaj do 
6.55 W-wa. 18.15: P,rogram na dzi- i8.25: Rezerwa. 8.30: Sk!r,ly,rikaposzu- Domu Zw Zaw. ul. St'l'Izeleoka 2 \Val Vaterlandu! ale ... Ach, cóż tu. zcie-

--- ------ !kiwania rodz·in. 8.45. Codz·ienny od-
S! l ., (YT' k' °0 1')3' Jenny'" ne Zehranl'e człon'ków zw:;'a.z:ku, Ze pisać - kto l.vie. może wszystko " y o'\t'Y \.1 Ins lel:> - ~ ': " I e:nek po,wicściowy: "Krysia" - Bo- ~ 
Rekord" rR.z r1ows!ka 2) .,PIQtr I .1 " . 11 --. zmieni się gruntownie i znów sta-

"WI'li • (Z d l 16\ Hel" pesława Prusa. 9.0J:Prze'l"wa. .Da. W;anr§l!ll'!\ml .. ; m:'l'lI!!lU~iI'D.,~, "ll'ne 

(L" (,'0° n :~~a~z/4) \~al'el~,fu wal~;', •• iK".omun.tkat m;;tcorologiczn, y. 11,57: ,uiPlI!.\'.a.vnK,I!\ 1I:3.11..I!1ii\l1l11;WIb&!l.~łIjii niem!} się panami tego niezDd::Jęcz-
e,.,l Uh - " \.. • 30 I" t T n .. .. ... li!. .... 1 • C '" z· T~ałr WP'. I.Ceg!el~i~na 27) god~. "nolmtnHi" (Kilińs'kiegQ 1781 "Hoz-I\V-',:;~. 13.gU: Przerwa. ~'%; .~: \.o-nce~ OW .. rI'ZVJUC:UU ZohnerzG nego rrraJll. o rano L Wleczor C::1Hl]ę 

19.11> "Ostro Z1l1 e, SWIC~{J malowu:ne . wiedźmy -się", ',~ płyt. (w !}f,;g; ut_\':Dry Pl~~t~a GZ~r medalion :; podobizną 'wielkiego 
Teatr Powszechny ,l UR .(11 Llsto- "PrzedwAnśl1ie" (Żeromskiego ?4/7{~1 pi:ow~li:!e~o):_. l;};?O ':: l~~omo:~l z, mJ~- W z\\:iązku z akcją uiesienia po- Adolfa i wznosze modl'i do O pa!.rz-

pad~ 21)" godz, HI,ID "ŚWIerszcz za "T. alry" JSienkiew:wza 40\ "Pum !U' .. ',; sta ,l P} C'.:'.lI1~,i!.' 1.~:U;),. ~:)~am~ , ~'1~ mocy zdem.ohili>zoy,·anym Tmvarzyst_ .' bl - - , 
kommem . IUlster tailCzv". Izety. in.l;). h::zerwa. la.20. "Selba- wo Pnyjaciól Żołnierza Oddział w nosci, agając ją o choć odrobinę 

Tea"tr Kamel'~~l;.y DO~Ui ŹQi~ierz:ł "WoJność'~ (Na'Piórkowskie:g~ .H)], le-.ia" :- pDg._ ~P?rto~~a ~al'Osława Nie Lodzi urządza W sali własnej ul. konsekwencji. (Tak nam lciemie 
fPrzeJazd 34) godz. 19.1<> " Głupi Ja- I "Roma" (RzgQwska 84) _ .. PIeSTIIHrz! cIC'd,!ego. 10.;:.00. AtH.1ycJa dla rQbo,t- Pi~tf!kmYska 97 I p. W dni po.wsze-! sluiyła!) 
k6b" , _ Zachodu". ' . ! nikó.w: 10 ,.~·ystęp •. zespoI.u 5piewa<c'l.~- dnIe Q godz. 19.15, a w niedzielę Hermar> T'll l" . . ,- 1 .". dz en, CZeIUl.., UiZęC na. mme. 

Teatr Syrena (Traugutta 1) godz. RaJ'ks'. (Franciszkańska 31) "Pl?' !gQ ,.f-my Pllh','ll, 2) "KobIety, w ~.·a.ce l S\\'1ęta ° go . 16 i 19.15 ,,\Vieewr- '. 
~ I S k' A l " - Tu.:o"ia [ml.ft. 19.15 "Plecy". tro wyżej". I z 'rrszyzmem' - pag. Junmy Wl\,- 1 nr ystyczne ze wS'P6łudziałem: ~ 

Teatr Gong IPQłudniQwa 11) godz. Zacneta" (Zajerska 26\ "Zdobyw-! ciekiej. 31 płyty. lV.Gu; W-wa, H),4;>: J,a.niny Si els.ki?J.'" .Mi,eczysłuwa Rej- P. S. List pOW'ltŻSZ,~r _ ści,~le pi-
h R ' P ł d' ... " "..., !.. 'l • l~ }' " nr b ' kle' J C kIŚ J , 1" " endeZ-VQllS na Q u n~QweJ. cy filuJ'oka". :,'>.unyc,iu (~a m,oazl.ezy: "n >O rQ!1:e S' {"O, anu 'Izyns"Iego, reny pi~-

Wodewil (dawn. featr Popularny ,,1\fuzll" (Ruda Pabiunickal "Gunga jbarykady" - Oipo \vl:ld. Klementyny \vakowskiej i innych. Przy fortepia- s::.qc - jest u;ytworem. fantazji • 
.....; OgrocI<JWll 18) gouz. 19 "Krako.\\'- Din" I Sołanovdcz _ Olhrydhskjcj, 17.no· i ni!' Grzegorz Sie-lski. Cały dochód Lecz w każdej baśni tkwi złot~ 
skie zuchy". 'Po'czątek seansów w dni powszl'rL I '':-wa. 1~.5v: RQzmai~oś~i. 19.U~:: TI? przeznacza dla zdemohiliZ'o-wa- ziarno prazu·dr. lrma czy Gertruda 
lUNA nie o godz. 16, 18, 20. - W n:iedzjele I\"-wa 19.1a: KQncert sohst.ow z UdZlU Ilycll. - dobrze już nie pomne - żstotlzi~ 

i święta o godz. 12, 14, 18, 18, 20, - lem CecylH \VęgrzYllowskIej - so- I , ł D O 7:" p" O .-
"Polonia" !piotrkows'ka 67), "Tę- Inna "Polonia", "Adria", "Bałtyk", pran, przy fQrtepi ani e Francis,zka TEATR \\ pra.co:(ł·a a 'UJ l' . l\.. , bec~ze 

cza" (Piolrko\\"!lka tOR) - Czekaj na "Hel", "Roma" i "Przedwiośnie" mzp Lcszezyiiska. 19.30: K{}ficert kameral 'P. zmlenl a posa(, ę; tym razem za·m-
mnie". 

"Wisła" (Przejazd 1) "AdrIa" (Głll
wna 2) "Leniill w 1918 r.". 

poczynają seanse pól godziny P?źni,ej. ny w wy~. G.r~7.;yny Bacewic~ówny-, Od p,ouied:ziałku do środy ° gQdz. stalowano ją IV prz'ytulrqm lzącilrn 
Uwagal Bilety ulgoOwe dQ km ula ,skrzypce l KIeJstuta Bacewloza - 19.15 trZY ostatnie pr,zedS!fal\vienia na Kopernill'(l, czy Gdańskiej Ewen-

~ałłyk" (Narutowie,za 20) - "Gdy
n!ia" (Przejazd 2) - .. Nieuchwytny 
Smith" 

członków związków zawodo,wych do I fQrtepian. (sonata Cezara francika\. -.' .." t' .,. • l . - ł __ . ~ . 
nabycia w Okręgowej Radzie Związ- \22,00: \V-wa. 23.00: Program na jU_I:\.omedll FauchOls .,OsbroznIe, &WIe- tlla.nl~ o~r .. yma{l ",e ... zł;oleme na 
ków Zawodowy~h. ul. Strzelecka 2, tra. Zal;;ońc-zenie audYCJji i Hymn do zo malo'wune" z\Yos'zoz.e,ro,wiczem w szybkI. Wyjazd za granicę. Za Odrę. 
pokó~i 1. w gQdz. od 10 do 13. 23.05, mli głóvi,'nej. CZ. 

". T.AMIS~A W 50]ECKI 
UnłlłUlIlIUmmmllHlllllmUl1 

mmlummmmlmmł1mm 
~TEFAN STEFANSKI 

Sdang majo. USlg ... 

Pod Steinem zatrzęsły się nogi. 
Żandarm wyjął 'Z kie6z·eni jego palta - rewolwer. 
Wyma:ahując Ste.J:l1lo,wi p.rzed nosem bronią, ~andaImi 

I)p.adli go py:tani.ami. 
- Do B'tąl diabłów, to taki z ciebie p'1!Mzek? ReWi').}-

wer!... 
- Skąd go ma\9z? p o W I E Ś-Ć 
Steim. stał z pobladłą tw-arzą., 106.Z:ołiomLony, milczący. Bo 

- Przyjaciel. co p,ow~edzjeć? Przecie-ż - przypomniał so·bie <1';)kład'li~e 
Stem w.stał z krzesła. Czuł, że wobec Niemców ogar- - wy.s:zedł na mirus,to, żeby kupić ·co-ś do zjedzenia. Skle-

ma go lęk. Dl<aczego? - Nie mógł sobie na razie wy1;!łu~ p]k,a:rz zapakował mu małą paczkę z bułką i wędliną, Tę 
lIl1acz.yć. paczkę wsadzH \Sobie do kieszeni >od palta. W domu nie 

Ża.ndarmi spojrzeli nań uwa*ni·e. POltem Jeden z nich wyjął paczki, b0- d2'c1ał przed tym ugOlvow.ać herbatę. 

- Może będą szuk!aJi j-esz.eze jakichś rZECZy Steina. 
Nagle z~atrzymał się na środku pokoju. 

- A m>o~e go puścili? Eh, nie: to niemożlirwe. 
Kiedy otwor.zył drzwi, do mieszkania wbi'e,gł.a wz,bur,z,').~ 

na Tomczyk6wna. Nie wiJt.a.Jąc się z Kamińskim, krzyk
nęł-a od progu: 

- Bylam ll'1a dru.gim piętrze. WGzyat,ko widziałam. Dla
czego go a,remtowali? 
Kamiński zmieszał \Się, odpowiedz,iał doplero po chvlI-ili. 

. - Tlrudno im się d:ziiwić: ~a terenie Łodzi obowia2!uje 
przecież niemieckie py.a:wo wojenne ,i Polacv musz~ mu 
s1ę podp,or.zą~oWiać. Władek padł ,ofiarą sw'ej lekk;mv-
ś1n!ości: uJm-yw.ał :refW>olwer. Po co.? • ~cał mu wszystkie kieszenie. I oto nagle bułka z węChltną zamienHa się w rew:olwe:r . 

. - Guli - pow1edział i spojrz.ał na Kamińskiego, - A może to W6Zy8tko tylko gra roZ'go,rą.czkowanej Tomczykówna ThSiiadła iI1a fotelu i, pochylh·,rs:zy głOTITE' 
Kamiński llśmi-echnął się. wy,ohraźni2 zaczęła pła:kać. Kamiński spojTzał na n:ą z pew'nvm ża"-
- Proszę hardzo - pan'Jwie przeszuikają. mieszk.anie. Wnet jednak przekonał się, że t';) nie >se11. Jedem. z ża:n- lem. . 
T() powi'edziawlSzy, podszedł do. ok'lla i najspokojniej darmÓ'W, zniecierp1hNliouy brakiem odpowiedzi na pacta· - Słu·chaj, Helenk'J. Wiem, że tv kocha!S~ Stnina B"~' 

patrzał na dachy lSąBiednich domów. , w10ne pyt8.tnia - uderzył Stema pięśdą w hvarz. dzo mi przyk:l"O, że :tak się stało. p~óbow.alem n~w~'t \\;,~= 
5tei:n ~ z trudem przy,chodził d'.J Giehie. Gdy żandarmi - Nie udaw,aj głupiego. Gadasz {;zy nie?, tłumaczyć i;andarmom, że 'On nie jest tak bardzo ':\rinie~l. 

~esZ:li do drugiego pOlkoju 'Otarł rękawem pot z czoła, - Kiedy ja nic nie wiem. Ja dopielfo od w.as słyszę No, ale to n':Fe w-aim.e. VV,aŻIle Jest to, że on j;uż nie '\vTóci. 
potem. Jakby sobie COś nagle przypomniał, uczym.ił ruch o jakimś rewolweu:ze... T'oillczykówua p'odn.i'osła glowę. 
liro K.mmińiSkiemu, by g'O o coś zapytać, lecz w końcu r.oz- - Ach, tak - wtrącił drugi ŻaGldCliTIll, uderzając g'J - Jak tn? Nie wróoi? Skąd ty o tym wiesz'? 
myś1ił się i usiadł z powrotem na. krz,eśle. w głowę kolbą rewolweru nie słyszałe,ś? Dobrze, Kamiński uśmiechm.ął się z zakłopotaniem. 

Niemcy zabawili w dru-gim pokoju dość druga, Sły,ehać Niech.1, ta;k będzie. Ubieraj się. - No, wi&isz: :za takie 6·nrawki dajen
1
y l-ul" "fi' }eb 

!było stuik przesuwanych mehli i głośną rozmowę· Drżącymi rękami wł,o·żył Stel1n ni€\SZiozęsne p,alto i wy- - Co znaczy _ dajemy?· - '- t".," , 

SłyIsząc ją, Stem przypomniał sobie, ż·e Kamiński raz, szedł z mieszkania, e.sko.rtowany przez żandarmów. -:- Hm, może to dl lepiej, że mi się tak wynvało. Bo wis 
maw~ał 'Z ż,anda,:r:marmi w ich języilm. Kiedy are\Sztowano Stema, Kamiń.ski znajdował się w dZllSZ,. jakby ci tu powiedzieć: wojna lS,i'ę skoń.czyła, o Pal. 

- SkąQ Kamiński umie po niemiecku? pnyległym pok'Jju. Choda·ż - jakimś dziwnym trafem 6ce Ule ma 00 mamzyć ... 
D.o!fąd Q tym nie wiedział. W tej chwili nie ·chciał się - żandarmi się nim zupe1nie nie zainteresowali, nie wy- - Nie wz.u:miem; przecież Ty je.steś _ Pola>ld 

nad tym zastanawiać, lecz myśl ta u.pOlfczywie trzymała glądał na zadowo,Lonego. Chodził nerwowo{) po mieszka- -:: ~o, tak, ale życie tak się układa, że trzeba 
się jego mózgu. n1u. Wreszde wyj;rzał przez. >okm:o: na wi{1'Jk prmV'adz.one- dZlC .sIę z losem. 08tatecz.nie, N' . P?~o' 

N l d k' :dł żandarm trzymaJ'ąc w ręku go przez żandarmów p!l"zyjaciela odw uc'ł i W k' ~ lemcy me 15a tacy zl:. ... , alg e '0 po, oJu wpa ", ' .' ' " ~ Z ' ł I. t - . dr l. sę·. on- o ma,czy, nie są źli dla ty,eh, którzy lojaluic ~ie do niell 
palto.. ' kn"'} C'll dBI~~opan.owda. a.czhą na:v~e ~~orr:vIZ ~'Vac, robIąc po-, odm.'!J.szą. Ale kto na nich 'Z rewoh:-..rerem _ n~turalni~ 

-,'" Czyje 'to?! -, krzy 'i"o. rzą eJS... po z.an armac w mleS~&Ml1U. Juz zdążył uloZyć mmsi zginąć. Dlatego Stein.. ~I 
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