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ev·.n przyparł do uru 
Po co islniejq niemieckie formacie wojsl~owe 
w strefie aftgielskiei? - Dlaczeg0„. W: B.rvl<inia 
nie.likwiduje niemieckiego przeniysiu. woje~~ 

r 
' 

MOSKWA '(oĘsł. wt)', Na wczorajszym posiedzeniu „\Vielkiej Czwórki", które odbyło się pod 
przewodnictwem min. Bidault, w dalszym ciągu toczyła się dyskusja nad sprawą demilitar,\·zacji Nie 
miec. 

' ' i 

r 
Odpowiadając na przemówienie Mołoto\va, wygłoszone na poprzednim posiedzeniu, min. Bevin 

przyznał, iż w strefie brytyjskiej istnieją jeszcze formacje niemieckie, usprawiedliwiajQc irh istnie
nie tym, iż są one potrzebne dla wykonania · prac związanych z rozminowywaniem terL'nll. jak 
równiez tym, iż członko"wie ·wspomnianych formacji są ubrani ·w mundury korpusu roboczego i pra 
~'.ują pod kierownictwem brytyjczyków. „Zresztą - jest to sprawa mało ważna"-.,..-- oswi~dczył Bcvin. 

Odnośnie sprawy formacji woiskowych 
z pośród osób nie niemieckiej narodowo
ści min. Bevin dawał w swoim przemó· 
wieniu s1nzeczne ze sobą wyjaśnienia, 
okreś\ając fob ra'Z jako wysiedle"ticów, 
twierdz4c dalej, J.ż pełnią oni Służb~ war 
toWJ1fczą, ·nie zaprzeczając jednak, iż są 
to formacje uzbrojone. 
Przechodząc do sprawy znisz.czenia po 

tendału wofonnego Niemiec, Bevin oś
wiadczył, !z niemożliwe jest ustalić, gdzie 
kończy się przem~ Wofljenny. a gdzie 
zaczyna się Pokojow~'· 

W zakończeniu Bevin wypowiedział 
się . przeciwko wy§tosowaniu przez 4-ch 
ministrów dyrektyw dla Sojuszniczej Ra 
dy Kontro\l w sprawie demilitaryzacji 
Niemiec. · 

Po ·Przemówieniu min. Bidault, który 
zaI>ropO'!lował powierzenie zastępcom mi 
nistrów rozpatrzenie sprawy niemieckie
go przemySłu woiennego, zabrał głos 
min. Mołotow. • · 

łotow - jest za ustanowieniem kdności zaspokoić potrzeby pokojowe luuności 
ekonomicznej Ni~miec, ale to nie powin· jak również dla rozwoju handlu zagrani· 
no służyć jako powód do odkładania de· czncgo,- pod warunki;:)m jedn:ik. i~ pro
militaryzacji i zniszczenia potencjału wo. dukcia ta będzie od'bywać się pod lcou-
jennego. trolą sojuszniczą. 

Mołotow ponownie przyt()czył cyfrę W zako(1czeniu Mołoto\\' ponownie 
155~ przedsiębiorstw wojennych w stre· 1Jodkrcś1ił, potrzeb1; przyśpieszenia 11ro· I 
fie brytyjskiej, z których przestało ist- cesu demilitaryzacji Niemiec, co le.ŻJ.' w 
nieć zaledwie 3, J>Odczas gdy w strefie interesie nie t}-1ko ZSRR. ale i wiciu in· ~ 

' MIN. ERNEST BEVIN 

radzieckiej zlikwidowano już 676 przed· nych krajów europejskich. Rodzie Sojusznicze.i przyśpieszenie de· 
siębiorstw. Po .Mołotowi~ zabrał głos 'min. Bcvin, militaryzacji Niemiec. 

0o dotyczy produkcji: "Dtzemrsłowe1. k!óry oświadczył, iż. zg~dza_, i~ na to, by p 0 prz.:-mówieniach min. min. Bic.lm;lt 
nie maiąeej charakteru wojenneg-0, Mało- me uza}eznlać losu nieuueck!cgo ~r~emy- . M ·sl li' któr y z"odziJ· sjc również 
tow IJ-0dkrzślił, iż delegacja radziecka słu WOJCnnego od sprawy 1ednosc1 cko- 1 1 a_i ia a,. . z. ,„.... 1 . . 
już dawno wypowiedziała się za JHHlnie· notnicznej Niemiec. Bevin zgodził sir, rów z ko11cO\Yr1111 wn1oskam1 Bcvma, pos1edze 
sieniem poziomu do stapnia, zdolnego nież na to, by R.ada Ministrów zalecila nie zostało zamknięte. 

D ~WC a:i~- -------------

Za dużo ot w strii! 
Rada Zastępców dyskutuje sprawę przyszłej ar1nii 'austriackiej Stwierdzając, iż Bevin w zasadzie nie 

zaprzecza, iż w strefie· brytyjskiej utrzy
mywane S·~ niemieckie i nie niemieckie MOSKvy A (obsł. wł.) - W czo-raj p~d j zb11dowali Niemcy, ?cl~·ż w. roku 1938 by j lo'.nisk ,wojskowych". .1?.ostano.wi~·no p.ą· 
formacje wojskowe, Mołotow zapytał:- I>rz~wodmctwem g::n. Clarka odbyło s10 ło tam tylko 9 lotnisk woJskowych. Do- \V1crzyc sprawę ko1msJ1 ekspertow woJ· 
„Po co one istnieją?" - Zatruwają one :Pos1edz..onie zastępców ministrów spraw tychczas zdemobilizov,:ano zaledwie 18 skowyclt. Uchwalono również zakomuni
tylko atmosferę.. Czas najwyższy zlikwi· zagranicznych <l.o spraw traktatu poko- lotnisk. Zdan~i!m delegata ZSRR. 51 lot- kować Radzie Sojuszniczej w Wiedniu, 
dować te formacje i oczyścić od nich po jowe·go z Austrią. Na posiedzeniu oma- niska to za dnżo dla Anstrii, która wed- iż zastępcy ministrów są zaskoczeni iak· 
wietrze • wiano klauzule wojskowe traktatu z Au- ług uzgodnionego punktu traktat11 br:dzic tem istnienia tak wielkiej ilości lotnisk 

Dalej Mołotow polemizował z twier- ~tr~ą'. dot~czące ~icz~bności w~js~ oraz miah prawo posiadać ty1ko 90 san-wio- wojskowych w Austrii. 
dzeniem B~vina, iż nie mofoa zniszczyć 1losc1 lotmsk woJskow~'ch, znaJd11Jących t6\\'. Nast<;pnie zastGllCV ministrów przystą
potencjału wojennego Niemiec, dopóki się w Austrii. Ze względu na to, iż nrzedstawiC:ele pili do dyskusji nad wnioskiem radziec· 
nie istnieje jedność ekonomiczna Nie- Przedstawiciel radziecki &wrócił uwa- \Vielkici Brytanii i Stanów Zjednoczo- kim, domag::dacym sie, by armia austria• 
~niec. gę, iż w Austrii znajdufo siei obecnie 5-1 nych byli przeciwni włączzniu <lo trakta eka mogła być uzbrofona wyłącznie w 

Delegacja radziecka - oświadczył Mo lotmska wojskowe, których wi<;kszość tu z Austrią -punktu. określająceg-o ilość broń, wyprodukowaną w Austrii. Przed. 
mn11111111111111111111111111111111111111fl11111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111 stawicie J 0 \Vi ~l ki ej Bry tani i i Stanów 

IT o w ro I d o 
Zjcdnoczon~·ch \vypowiedzieli sif;. przcci· 
wko wnioskowi radzieckiemu. domaga
jąc si r. , by A11stria mogła sprowadzać 
br-0!1 z zag-ranicy(!). R()\vnież w tej spra
wie n~r:izi2 nic osiag-niclo JJorozumicnia. 

w sprawie Grecji 

Pragi 
-Delegacja rządu czechosłowackiego opuściła Polskę Pani .Roosevelt 

W AR SZA W A (PAP). W dniu 11 bm. 
o godz. 9-ej wieczorem z Dworca Głów· 
nego, przybranego barwami polskilpi i 
czechosłowackimi, ·odjechali pociągiem 
specjalnym członkowie delegacji cze· 
chosłowackiej. 

Gości żegnali: Premier Rządu Rzeczy 
pospolitej Polskiej Cyrankiewicz, Wice
premier Gomułka i Wicepremier Korzyc 
ki, Marszałek Polski Rola-Żymierski, 
ministrowie: Modzelewski. Osóbka Mo· 
rawski, Rabanowski, Minc, Kaczorow· 
ski, wiceminister Berman, gen. Spychał 
ski, gen. Korczyc, gen. Świerczewski. 
wicemin. gen. Jaroszewicz i inni. 

Korpus Dypfomatyczny reprezento· 
wali ambasadorowie: ZSRR, Francji, 
Rumunii, cha rges d' A ffaires Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Jugo· 
sławii i Turc;ji. posłowie: Szwce.ii, Fin-1 
landii, Holandii. Szwajcarii, Bułgarii. 

Belgii i Hiszpanii. I nafne wygłosił Premier Cyrankiewicz. 
Licznie reprezentowani byli również I Pnciąg ruszył w drogę przy dźwię· 

przedstawiciele generalicji WP. kac!J hymnu narodo\\·ego polskiego. De 
Przy wejściu gości czechosłowackich legację odprowadzają do granicy: wice 

na peron orkiestra kompanii honorowej minister Spraw Zagranieznych Stanisław 
WP odegrała hymny narodowe: Polski Leszczycki, szef Wydz. Zagraniczne70 
i Czechosłowacji. Premier Gottwald WP ppłk. Paszkowski oraz poseł Repuo
przy jął raport dowódcy Kompanii Ho· liki Czechosłowackiej w Warszawie, Hej 
norowej, poczym przemówienie pożeg- ret. 

NOWY JORK PAP. - Na konf:!r~ndi 
prasowej, zorganizowanej w San Fran- . 
cisco pani Roosevelt wystaDiła ostro 11rze 
ciwko z11stąpicni11 wojsk brytyjskich 
w Grecji \vojskami amcryka(1skimi. 

Pani Roosevelt o 'wiadczyła, Żi! spra
wa Grcc;ii należy wyłqcz·nie do ko;npdon 
cji ONZ. . 

·' 

IKON M'VHS"'' SW• ,.,T ECZ'l/~ Proc:,~o!.'1~~~stów 
Towarzysze Kolporterzy Fabrycznił Uwaga! RZYM PAP. - Przed trybunałem we 

Okres marca i kwietnia jest okresem wzmożo- Florencji rozrioczął sir. oroces 10 katów 
nego werbunku prenumeratorów i czytelnik w z taszystowskiej ~~wardii narodowej, od· 

##Głosu Roboinl·czego„. , : ; J>Owiedzialnych za zamm·dowanie 33 o1 bywateli włoskich. 
' Rolporterzn, którzn z do b ę d ą w ciaqu marca na1"większą ilość :_:_··.,_•• 

l:J o „ Proces ich, którv rozpaczał si~ w nile] 
prenumer"ltorów otrzHmają cenne nagrody na święta. sco,,·ości V~rcclli zo,;;i:il przcrw:iny wsku 

A więc do prac9 ! · :'..: t~k ~roźne.i 11osb \\'Y m:cjscowej ludno-
ści wobec oskarżonych. :..J 





Nr 72 

Na n1arqinesie 

Tego jeszcze nie było 
Przyzwyczailiśmy się już potrosze do 

rożnych cudów i osobliwości, których wi 
(;łownią są zachodnie strefy okupacyjne. 
Słyszymy, jak to po ulicach miast nie
mieckich maszerują z muzyką i śpiewa
:mi oddziały b .. Wermachtu, w pełnym 
umundurowaniu i pod dowództwem daw 
-Qych oficerów. Czytamy lkrne wiadomo 
'ser o b. dygnitarzach hitlerowskich, ~aj
inujących do <lziś wysokie stanowiska w 
·niemieckiej administracji, policji, prze
myśle. Raz po raz wychodzi na ja·w, że 
wybitni ex-hitkrowcy prezydują w„. try 
bunałach denazyfikacyjnych. 

'Ale nie było chyba jeszcze ~darzenia 
tego rodzaju, o jakim <loniosia ostatnio 
'jedna z agencyj amerykaf1skich. Oto pod 
czas obławy na spiskowców hitlerow
skich, którzy zamierzali rozpętać nową 
wojnę świat-ową przy użyciu broni bak
teriologicznej, aresztowany został we 
Frankfurcie m. in. niejai<i ' Werner Rolke, 
b. oficer SS. Osobliwoś<:ią tego a reszto
wania jest fakt, że ów Rolke był pracow 
·nikiem ameryka{1skiego sztabu okupacyj 
:nego, urzędowai mianowicie w dziale 
rozrywkowym. 

{J to s ROBOTNICZY Str S 

sły łos zza oceanu 
W chwili, gdy każdy dzień przynosi j' Historii fałszować nie wolno, a spr a głównych zarysach na nieprzyjętym 

dalszą stabilizację n.~srzego życia pań- wied!iwości dziejowej musi się stać za· przez rząd USA planie M~rgenth?u~, 
stwowego, a w Moskwie zbierają się I dość. Wiedzą o tym dobrze. Niemcy µostępowi działacze ameryl~anscy ~srod 
przedstawiciele wielkiej polityki, aby u- i zrozumieli to także ich niefortunni opie swych dwudziestu p0stulatow .. na Jedno 
staiić na Konferencji Pokojowej dal- kunowie, usiłujący bezskutecznie ode- z czołowych miejsc wysunęli sprawę 
sze losy pokonanych Niemiec, na odzyska pchnąć jak najdalej na wschód Słowiań- granicy polsko-niemie<'ldej, żą?ając. za
nych przez Polskę Ziemiach Zachodnich, szczyzne. twierdzenia linii Odry i Nysy Jako Jedy· 
odbywają się zna·lnienne uroczystości Silne ·i zdecydowane słowa „nie odda- nej gwarantującej trwałe i trafne roz
nadania na własność roli użytkującym my" rozbrzmiały · w Warszawi1e, Mos- wiazanie kwestii niemieckiej. 
ją gospodarzom. kwie i Pradze, jak obuchem uderzając Do rezolucji tej przyłączyli się na]· 

W ub~egłą niedzieię około to.OOO rolni w knowania międzynar-odowej reakcji. wybitniejsi uq;eni i intelektualiśd ame.; 
ków otrzymało od państwa akty nada. Jakby w ślad za tym odezwały się głosy rykańscy, a podpisy następujące pod nią 
nia. Akt ten, poza stroną czysto format- rozsądku i politycznej mądrości, przcmó są najlepszym dowodem, że najbardziej 
ną, kryje w sobie głęboką i niezaprze- wiła Francja, postępowe kola angiels-. postępowe i światłe umysły w Stanach 
czalną prawdę, że chłop polski obejmu- Jdej Labour Party, zabrali gkJs wybitni Zjednoczonych nie widzą innej możliwa 
je V{ wieczyste posiadanie ziemię, która politycy i uczeni zza oceanu. ści sprawi~dliwego pokoju jak .przyzna·· 
choć przez długie wieki oderwana była Osfatni0 jednobrzmiącym apelem zwró nie Polsce Ziem Odzyskanych. Trudno 
od macieży - polską pozostała l nigdy cili się do amerykańskiej misji przeby- przy tym posądzić działaczy ameryka.ń-· 
już !JOd obce panowanie nie powróci. waj·a.c3j w Moskwk, obradujący w No- skich 0 jakieś uboczne pobudki. Ani pani 
. !'Jad O~rą, . Nys? i Bałtyk.ie'.11 nie.-.1:1~ wym Jod<Lt czołowi prze~sta-..~iciele ru: Roosevelt, ani Summer WeUes. Einstein, 
.1uz ~rawie N1emcow. Mus1;h s.:deJsc 1 chu po~!ępowe~o, ?omag~Jąc się .w swej Mor enthau cz chociażby Niemiec 
?dda~ obszar~ zdobyte krwią, zelazem I rezolUCJl spraw_iedl.iwego i ~ur~weg<! po- Emil\udwig nie ~oga być w żadnej mie 
I wojenną pozogą. traktowania Niemiec. Op1era.iąc się w r e żowani uczuciowo w sprawę 
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U S Z k O d Z O n e P a~ '7 k ; z u s A i stron;;c!l;o obserwatora, który :::hoc nie 
, • . . . "': ~~ ~ . ~ 'zna. z bl!sk~ polskiie) _rzeczywi~tości, p~~ 

· •· - 21 traf 1 odnalezc własc1we drogi, po kto-
W koi'icu stycznia ze statku s/s „Mor- i szczególnych paczek uległa. znis7:czeniu I ryc~ n:~si, k:oczyć nowa hi~to~ia, aby 

macred" w Gdyni wyładowano 595 wo- kompletnemu, tak, że paczki talu-ei n:o: 
1 
uch, orne. swiat przed katakhz~,em. . 

rów paczkowych z USA zupełnie prze- głyby w czasie transportu przyczymac · Podczas gdy na Konferenc Jl ~oko JO· 
moczonych w czasie transportu morskie się do zepsucia innych paczek, paczki wiej w M9skwie ważyć się będą lo~y 
go. Zawartość tych paczek, zwłaszcza odnośne zostaną w Gdyni komisyjnie przyszłych Niemiec, gdy w Warszawie 
żywność, uległa albo całkowkie, albo zniszaone. O uszkodzeniu paczek w zacieśniają się więzy bratniego sojuszu 
też w znacznym stopniu zepsuciu. Do czasie transportu morskiego zostaną po- z· Czechcslowacją, chłop pols~i chwyta 
odnośnych paczei\ dołącza urząd Gdynia wiadomieni nadawcy, a to w c~l;J C\1:.::n- za plug, by w bruzdach zagonow na wła 
5 protokół o otrzymrniu ich w stani·e tualnego wystąpienia /, pretensjami z te- snej przyY·:róconej ojczyźnie ziemi, siaf przemoczonym. Jeżeli zawartość po- go tylulu do zarządu p.:xztowego USA. polskie ziarno . · 
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Rolke. ksztakit się w S~anach Z_jedno
czonych zna dobrz.e język angielski. 
Tej ·okoliczności należy niewątpliwie 
przypisać, że udało mu się wślizgnąć do 
sztabu amerykańskiego . A jakie były 
funkcje pana Rolke?„. Oto we Frankfur
::ie istnieje kasyno ·oficerskie, przezna
czone. dla najwyiszych dowódców armii 
okupacyjnej. Zadaniem sprytnego SS
mana było opracowr,·anie programu 
rozrywek dla tej elity wojskowei, orga
~1izow~nia zabaw, przedstawień itp. Z tej 
racji R<llke. nawiązał bliskie stosunki z 

rra:i?~b~::!r~i;en;~:~amii:h ~~~~i~~i; w a r s z' ta ty p r a c y ,. 
dziękf temu zbierał wiele pożytecznych 
dla E.leb\.e \ swych kamratów wiadomt;-

mieszkania 
'$ci. znajdzie każdy na ziemiach zachodnich 

SS-man, jako organizator rozrywek Aczkolwiek l ziemie centralne nasze- I mieszkanie 3-ch kolodziei. dla których j larni, warsztat kołodziejski, bednarsk!, 
illa nudzących się w Niemczech genera- go kraju wciąż jesz.cze cierpici; na brak I zarezerwowane są warsztaty z całkowi- rymarski, 2 warsztaty blacharskie, i:camie
łów amerykańskich • to - doprawdy - fachowców w takich zawodach samodziel tym urządzeniem, czt.::rech stolarzy oraz niarski, 2 kowalskie i dwa warsztaty 
widowisko całkiem osobliwe. Zapewne nych jak: kołodziejstwo. stolarstwo, ko- 4-ch kowali, dla których ró\vnicź' zarezer- ślusarskie. W m. Kożuchów potrzeba .f 
niejeden jeszcze taki Rolke siedzi w tym walstwo, ślusarstwo itp. to na Zie- wowane są miesz.kania Qraz komplety 11- stolarzy, 5 kowali.· 12 ślusarzy, 4 koło
czy innym sztabie aHanckim - i to nie- miacb Odzyskanych :Prob1em 15raku fa- rZi!',!dzeń warsztatówyoh i narzP,dzi. W dziei, blacharza, 2 betoniarzy, garbarza, 
kon\-ec:mi.e w sztabie rozrywkowym. B. chowców.rzemieś'lników urósł do zagad- mieście Szcz3cinie czekają na 3 s~olarzy, zegarmistrza i 2 elektroinstalatorów. W 
SS-mani włażą gdzie mogą, robią' co nienia !Pierwszorzędnej wa'gi. Urzę'dy O- 3 szklarzy, jednego elektrotech11i'.<e1, 2 mu m. Lubaniu są wolnz :12 stolarni, 2 śJusar
chq, a wszystko ku pożytkQWi i chwale siedleńcz·o w Szczecinie i \Vrocławiu rarzy, 1 malarza, ;t ślusarza, 1 dck'.1.rza.

1 

nie, 4 warsztaty szewckie, 9 masarni, 2 
pn:.ysz.łej Czwartej Rzeszy, której "Przesłały do ŁMzkiei Iziby Rzemieślni- 2 kowali - kompletne warsztaty FJ.CY zakłady krawieckie, 2 kołodziejskie, 3 ry. 
f"h „ d czej zapotrzebowania na następujących i mieszkania. W Bol.~sławowicacli, w wo- marskie. R kowalskie, poza tym cały sze-

·'i-'u ~ ~er w~. z.ieś tam przyg~towuje się sarnod:;felnych fac11owców-osit;d.Jeńców: .iewództwic wrocławskim :jest miej<>cc dla rcg \1 arsztatów pracy: malarskich, szklar 
z 0 YJSCla na scenę wy arzen. I do. powiatu Myślibórz w woj. szcz<!ciń- 2 kowa1i, 1 kołodzieja i 2 młynarzy. \V skich, piekarskich. W Lubiniu czekają 

B. D. sk1m. znajd-zie natychm1astowe za:ięcie il mieście Jaworowie jest do ob}e,:cia 6 sto- na stolarzy, ślusarzy, kołodziei, krawców, 
------------------~-------------------------- :r>iekarzy i fryzjerów kom:Pletne urządzeListą na.1ząch Czutelników nia warsztatowe. Również potrzebni są 

CZ as ro Z W i ~ l ie kw es. ti a· m i es Z ka n i ową_ ~~T~:-~~~~~~~!~~~fci~~ó?~1~:~r~~~~~: "! 'ł _ rządzone warsztaty pracy i wolne miesz-
OD .REDAKCJI: Zamies;;czajqc niniejszy lisi I sy hCllldlowe nie przystąpi do budowy do- wniosku, że tylko szybka akcja zo strony kania. 

Redakcja „Głosu Robotniczego"' otwiera mów i nie s\worzy spółek budowlanych. klasy pracującej moze nas wyrwać z głodu · Prócz wie1lkid ilości warsztatów pra· 
'dyskusję w tak wa:i!nej dla ogółu pracu- A więc problem. ten winniśmy my sami mios:zkaniowego. cy, czekających na ch~ltne robocze ręce 
jqcych sprawi_e ·mieszkaniowej. Poglqd'y robot~icy rozwiązać, i~~ bezpośredn~o nas Ponosmśmy ci~ary na świ-:.1dczenia so- rzemieślnika polskiego, jest na Ziemiach 
wyrcrż:one w tej dyskusji _ są pogląda- dotyczący. Skoro potrahhśmy uruchomić war r.jalne i podał.ki dochodowe i jako~ przetrwa- Odzyskanych ogrom wolnego miejsca 
rn! autorów. sztaty pracy, pot~allmy rozwiązać i kwestię liśmy. Obecnie świadczenia przerzucone zo- pracy w zupełnie lub częściowo urucho-

"' * * mieszkaniowq. stały na pracodl.:z.wcę, zaś podatek zw.xcznie mianych fabrykach. 
Wobec odczuwanego głodu mieszkanie· Jak wykazuje statystyka o ruchu ludne- zmniejszony lub zupełnie Z!llesii)ny. Dlatego Przed robotnikiem i rzemieślnikiem 

wego z lednej strony i wyczekiw,ania inicja- ści i stosunku budowy mieszkań do tego ru- •tez czasowe obciążenie przypuśćmy do 2 p-0lskim z terenów centralnych kraju ot-
tywy ptywatnej na lepszą koniunkturę z dru- chu, ni~ posuwamy się wcale, lecz jeszcze procent otrzymywanych poborów na rzecz 

1 
wieraj~ się na Ziemiach O~zys:kanvch 

pczosta1emy w tyle i to co raz dalej. budowniclwa dało by się przeprowadzić bez szerokie perspektywy 1nacy l dobrego giej, c:as by było pomyśleć o racjonalnym 1. t Wskutek braku mieszkań, jest zahamowa- poważniejszego uszczerbku dl.<:r mas pracu-1 uY u. 
rozwią;zaniu tego problemu w inny sposób, ny i prz!rost naturalny ludności, tak silnie jqcych zwra.szcza, że danina ta posluiyła by I Obs~dz~nie· ~pus~czonych wanszt~tów 
gdyi tycie nie czeka, l'hcz toczy się swym przetrzebionej prz'3z okupanta. . klasie pracującej na lepsze warunki miesz- Pracy I os1edlcme 111ezam1eszkałych Je8Z-
torem naprzód, nie pa\rząc czy mamy lak i Czynsz, jaki piacimy ::u:z zajmowane loka- kaniowe l wygody. I cze częściow-0 terenów jest nakazem 
gdzle mieszkać. le, żadną miarą przyczynił się nie tylko do Hande!, pr;:emysł, rzemiosło i wolne za- 1 chwili dla każdego robotnika i rzemieślni- • 

Dobrobyt i wygoda ludzi pracy spaczy- bi1do·wy nowych locz nawi'lt do konserwatji wody również ponieść winny ofr:nq na rzecz . ka nolskiego. (Dz) 
WIJ. w ręku ich samych. Nikt nam prezentu zajmowanych nie mo:ie. budownictwa, stosownie do stopnia zamoż- ! 1n.1u111'·1111'11111"" 1111111111n1r1111111111n11<:11 

nie zrobL Wszystko, aczkolwiek wolno, lecz DlużeJ na taki stan rzeczy z założonymi . ności. w1•es• c1• z kra1•u 
się stabilizuje, w jednej tylko kwestii miesz- rękami patrzeć nie możr..'l, gdyż było by to Z proletariackim pozdrowieniem 

niesprzeciwianiem się zł11. A. PILECKI kanioweJ z miejsca ruszyć nie możemy. 
Musimy sobie zdać sprawę, :!e po tak ol-

lirzymlch spustoszeniach, poczynionych przez 
ncjeźdźcę, nie siać państwa oprócz innych 
wydatków jeszcze na odbudowę osiedli i sie· 
dlisk ludzkich, mś inicjatywa prywatna do
łąd, dokąd ma jeszcze warunki ku temu, aby 
kapitał lolfować w więcej opłacalne intere-

Podziękowanie 
Wszystkim, którzy okazali mi współ· 

czucie w związku ze śmiercią żony Ma
rii, oraz tym co wzięli udział w obrzę
dzie pogrzebowym, a przede wszystkim 
członkom Stronnictwa Ludowęgo ZWM 
Wici i Straży Pożarnej z Bąkowej Góry 
składam ta drogą serdeczne podzięko-
wanie. 

Piotr Szymanek 

Zważywszy to wszystko, dojść musimy do Łódź, 11.III.47, ul. Radwańska 48-19, 

Cnterp~lacie na§:ząch CzątelnilkóUJ 

ZJAZD ZWU\ZKU MIERNICZYCH R. P. 
W auli Akademii Górniczej w Krakowie 

odbyły się obrady zjazdu delegatów Związ~ · _.,..... -· _TI_,,_ 

O jeszcze jeden sea~s • ku Mierniczych Rzeczypąspolilej Pols~iej z 

k I n a C h udzi!alem przedstawicieli Zarządu Głównego 
1 Związku Mlerniczyclf, Głównego Urzęd•1 Po· 

Panie Redaktorzel 

W onegdajszym numerze „Głosu" był ar
tykuł pt. „Film dla mas", który przypomniał 
mi pewne bolączki z terenu os!awionej Kino
fikacji. Krótko mówiąc, kino na terenie ł.o

dzi jest ciągle niedostępne dla czlo~·ieka 
pracy. W dni robocze nie ma c:i:asu, a w nie
dzielę w żaden sposób nie mo..illa się do3tać, 

w 
spe;:jalnym powodzeniu, i czy w niedzielę nie 
można by także zrobić se'1rusu o 12-ej godó!i
nie. 

Pod .adresem Centralnego Zarządu Kin kie
ruję apel, aby zainteresował się aparaturą 
kina „Przedwiośnie", w okolicy którego mie
szkam i tam najczęściej chodzę z całą rodzi
ną, - w którym ju~ ocl miesiąca popsuł się 
głośnik (zła synchroniz.'lcja czy jak ~am). -

bo ogonld tak.ie, że pc~al się Boże. Ja chcia- i dosłownie przy szumie jaki panuje na sali 
łem się spytać, dlaczego to pracownicy kino· (goście wchodzq po rozpoczęciu seansu) _ 
wi pracują tyl!..o po 6 godzin, gdy wszyscy nic nie moż.na, ani. z tygodnika ani z filmu 
inni po 8 godzin. Czyby nie można było ! ~rozumieć, co s:i;-:zególnie !est przykre przy 
wprov:.:idzić jeszcze jednego seansu w ki· 1 ll 1,,.och polskich. 
nach, a specjalnie w tych gdzie iclq filmy o S~aJy czytelnik „Glcsu" z ul. Z.:.romslliego. 

miarów Kraju, świata nąukowego z dzieka• 
nem Wydziału Mierniczego Politechniki Kra
~owskiej n.a czele oraz kilkudziesięciu dele· 
galów z całego kraju. 
D.AB SZEWCÓW GD.AfJSKICH DLA UBOGIEJ 

DZIATWY 
Postępując śladalili szewców gayńskicli, 

którzy zaofiarowali poważ,ną ilość obuwia 
dla najbiedniejszych dzieci swego m!asla, 
Cech Szewców m. Gdańska uchwalił jedno· 
myślnie obdzielić ubogq dziatwę Gdańska w 
ramach pomocy zimowej obuwiem. 

Każdy członek Cechu zobowiązał się oo· 
-l:nować dziecko skierowane do n1ego przez 
':"orn;lel Opieki Społecznej, jedną parą obu-
V{ i O, 
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lod ie·i I 
a Pl~ ~:u~owyf ~!o~r~z= !!e~ po c 
ra Przed młodzie'ŻfJ< polską szerokie moż-
liwości ro~woju.· Starsi z nas :Pami~tają Pięć lat okupacji, zniszczenia wo1en- ku młodzieży, w J·ak najsŻerszym za_kre-
sytuadęi młodzieży przed wofoą. Bezro- · b 
bocie młodzieży wiejskiej i miejskiej i ne 1 o ozy .koncentracyjne nadszarpnęły sie, oraz odmłodzenie sportu. 
nadprodukcja inteligencji _ to były za- poważnie zdrowie naszej młodzieży. Czy „Zryw" realiŻuje hasło uma.so
gadnicnia, którymi musiało żyć ówczes- · Używanie sportu, mch na świeżym wienia sportu? bezwzględnie tak. Nie 
ue młode pokolcmie. powietrzu niewątpliwie przyczyniłyby je~t bowiem klubem sportowym w do-

Jakże inaczej wyglądaj~ parst>ektywy się do poprawy tego stanu. I dlatego słownym tego slowa znaczeniu, ale całą 
młodzieży dziś. „Zwią-zek Walki Młodych" rzucił hasło organizacją sportową, obejmujl)cą dziś 

Bezrobocie młodzieży nafoży do bez- umasowienia sportu. „ZWM" oparł swą w samym tylko województwie ·łódzkim 
P<>wrotnej prwszłości. Plan 3-letni otwi~- działalność na zupełnie nowych podsta- 54 pododdziały. Ambicją zaś naszą jest} 
ra przed nią szerokie możliwości. W okre- wach. Trzy były zasadnicze punkty tego aby każdy ZWM-owiec był czlonkiem 
sie najbliższych trzech lat Przemysł pań- programu. „Zrywu" i niewątpliwie zostanie to w 
stwowy zatrudni 324 tysiąrce nowych ~ra- 1. Umasowienie sportu, 2. Wychowa- krótk1·m czasie zrcaliz.owane. 
cowników. Fabryki państwow:!' zatrud-
nią wiele tysięcy niewykwaJifilrowanej riie fizyczne całej możliwie młodzieży, Wychowanie mło<lzieży, zdrowej, fi. 
młodzieży jako uczniów. Mło<ly robotnik 3. Sport jako czynnik wychowawczy w zyczńie, odpornej na trudy, gotowej ·do 
otrzyma nie ty:lko praciei, ale i możność życiu naszej młodzieży. walki i pracy - to zagadni·enie nie tylko 
z;dobycia kwaliifikaoji fac,howych w sto- Nie „rekordomania", nie uganianie. się sportowe. Przecież z tej młodzieży re
aunkowo krótkim czasie. Mizjsca na mło- za starymi wysłużonymi sportowcami, krutować się będą przyszli polscy żoł
dych robotników czekaj'ą, ws~eldzie: w ale szkolenie sportowe całej bez wyjąt- lnierze - obrońcy naszych granic, przy
przemyś1e \Vłókie-nni czy;m i chemicznym, u1:1.11,;m'11:1. i,,i: 1111,1111111'1:11<:1.11,1·"1111,:111m .. m .. 1.1.11111 1 1:11111t.rn.11:1::1:~'1:1111. 1111M'11:111m:iurm.1 11;n 1''1:1ł1:1 m n 1'11111 11n•1,:n·:1«1' 1 1, 11.u,11 

!Jfi~1I~i.;~~~~;~~~~~~i~ Tydzień młodzieży pod znakiem jedności 
Znajdzie ziemię na Zaohod'zie lub zasili J 
kadry pracowników przeimylSłu. ednomyślne uchwały organizacji ' młodzieżowych 

· • W Pol1sca Lu<loiwej nie może byt rów- Pierwszy tydzień wiosny od 21-go do l mimo straszliwych zniszczeń przekr~-
meż mowy o nadprnd1ukcji inteHgeric1i. 28-go marca jest corocznie obchodzony lcza 1·ących 200 miliardów dolarów, po. 
W 1949 r. Ność studentów blęidzie o 40 pro- d k t łod • cent większa nii w 1938 r. pr~z e~o r.a yczną . m · z!eż ~ał~g? l mimo wyn;o.rdowania przeszło 20 pro-

Powiększy siię. w tej liczbie od:sete'k swiat~ .. Bierze w mm udział rowmez łcent tudnosc1 i mimo to, że mamy prze-
młodzieży, !)Ochodzącej z tak '1.Wa- młod.ztez polska. szło 1,5 miliona wojennych sierot, my 
nych .„nizin sPołecznyich" _ synów ro- Wojewódzka Komisja Porozumlewaw- młodzież wolnej Polski, poczuwamy się 
botników i chłopów. Zwi~lk:Szy się rów- cz~ Organizacji Młodzieżowy:h. w któ- do solidarności i obowiązku pomocy wal
nież Hość młodych uc~iów w szkołach reJ skład wchodzą przedstaw1<:1ele ZWM, czacej z faszyzmem młodzieży Hiszpa
śred1nich i zawodowych. Po uk-0ńczeniu OMTUR, ZHP, „Wici", ZMD powzięła nli. 
studiów praca będzie zapewniona dla szereg uchwał. W uchwałach tych czy- Wojewódzka Komisfa Porozumiewaw-
wszvstkich. tamy m. \p.n. - cza w zw\ąz'ku z zakończen1cm okresu 

Możliwo~cl, Jakie daJe Plan Trzyletnl „Ab"y zadokumentować jedność mło- tymczasoW10ścl f w związku ż wielkimi 
mfo,~zież~ ~ wk•lkie. Nie wo1no. nam za- dzieży polskiej w walce o pokój i w pra- zadaniami stojącymi '!>r™ narodem i 
pommać )ednak .o zaidanla~h, Ja'k1e staw.ta <:.y dla ze.spalenia Ziem Zachodnich z prze<l młodzieżą po1sl<ą, a wymagający
plan prze~d n_ami - Poqmdć ~rodukcJ!ę', Maderzą, organizacje młodzieżowe bę- mi skonsolldowat1ego społeczeństwa, 
przycz~rmć sie do zwi•ę,kszema d01bro- dą organizowały wspólne imprezy I uro- wzywa całą młodzież do zadeśnlenla 
bytiu. 1 

, . • . czystości związane ze Swiatowym Ty- przyjaźni I współpracy. 
~ędz.emy s!arah sie zad~ma te WY" godniem Młodzieży uwzględniając she- Komisja Porozumiewawcza wzywa 

pełnić. Wzmozemy nasz udział w „Wy- .. J • d - · 'z· O<l ·k " 
ścig-u Pracy". Bqdziemy starali się budo- CJa me zaga n.tema iem zys anyc · wszystkie organizacje terenowe do 
wać Nowa. Szcz~śliwą Polskę. w któr,~ . !f ~słem S;vrntowego Tygodn!a. M!o- wspólnej, codziennej, twórczej pracy dla 
całej młodzie.ty: zaJPewniona lbęidz'ie opie- c:lz1ezy, będzie pomoc dla młodz1ezy m- Polski, na wszystkich odcinkoch naszego 
ka i równy start życiowY. J. F. nych bratnich narodów walczących o żyda. społetzno-gospodarczego, do wy-
1·1111111111:!11:1::1'1111M<r11'1111:11:h1:'1~1111im1111111111~111111:1111:111111111111111111m111111111111111111m1111m swoją wolność. chowania młodzieży w duchu jedności i 
fOWSZECHNE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE WoJewódzka Komisja Organi~cji Mło braterstwa, w duchu walki i pracy, dla 

W serił wykładów poświęconych charak- dzieżowych, postanawia w ramach Swła wspólnego celu, dla Polski Ludowej". 
terystyce zawodów f specalnośct nauko,wych towego Tygodnia Młodzieży, rprzepmwa Wierzymy, że obchód 1''. ·godnia Mło-
Prof. Dr. MARIAN GROTOWSKI wygłosi odczyt nzt k ' 
p.t. FIZYK w niedzielą dnia 16 marca o godz. ć a cję pomocy walczącej Mlodzieży dzieży będ_zle jeszcze jednym czynni-
12-eJ w auli Oniwersytetu przy ut. Narutowl- Hiszpanii. Mimo, że jesteśmy najbar- klem cementującym braterstwo i jedność 
czo 68. Wstąp wolny. dziej skrzywdzoną młodzieżą świata,· pci- młod~ieiy polskiej. J. f. 

szli milicjanci - obrońcy porządku I ła· 
du, przyszli pracqwnicy fizyczni i urny• 
slowi, budujący od nowa nasz kraj. 

Znaczenie wychowawcze sportu jest 
ogromne. Sport wyrabia w nas samo
dzielność i odwagę. Sport wytwarza 
poczucie _więzi i koleżeństwa, wyrabia 
poczude godności własnej i szlachetną 
ambicję. Sport wytwarza podstawy ry· 
walizacji, opartej na sprawiedliwych za· 
łożeniach, a cóż jak nie rywalizacja jfflt 
motorem naszego życia, odb11dowy na· 
szego kraju'? Czyż ,.Wyści~ Pracy", któ 
ry <lal tak powaine wyniki, nie był opar
ty na zasadach szlachetnej rywalizacji? 

Wiclzim;r więc na jak twórczych i głę· 
bokich podstawach opiera się działalność 
„Zrywu". Tym godniejsze j€st uwagi, 
ż~ działalność tej orc;anizacji odbyv.:a 
się w bardzo trudnych warunhich mate
rialnych. Subwencje w st<Jsunku do po· 
trz.cb są minimalne, brak sprzętu kata• 
strofa lny. 
Duże niebeŻpleczeństwo stwarza sy• 

stem „kaperowania" zawodników storo• 
wany przez zasobne I qobrze zao?atrzo• 
ne kluby, które przyciągają lepszych za• 
wodników. 

Mimo tych· trudności „Zrvw" rozwija 
się, rośnie. Niemal codziennie napływa. 
ją dzksiątki nowych członków, którzy 
nie baczą<:. na trudności i braki ćwkzł -
z zapalcm. • 

7.W to( ~~ -.- 4Ą \q_ ~Cnfło!J~ 
gando"'ą na rzecz rozwofu ruchu spor· 
towego wśrod młod<.lei.y, ape1uiąc rów
nocześnie do społeczeństwa o popierani• 
kj akcji. 

W ostatnich dniacłi miały miejsce wal 
ne zebrania młodzieży w Tomasz.owie, 
Kutnie, Aleksandrowie, Opocznie, Low!· 
czu, poświęcone zagadni·eniom sporło· 
wym. Wielu o'bywateli zobowiazało sfę 
w tych miejscowościach do stałych skła 
de,k miesięcznych na rzecz „Zrywu'"„ 
utworzono nowe Zarrządy. 

Należy się spodzl~wać, że akcja ta. 
przyniesie spodziewane rezultaty, ie pro· 
gram reqrganizac Ji życia sportowego, 
wysunięty przez ZWM zo:c;tanie zreali. 
zowany w całej rozciągłości. 

W. G. 

a -drodze do jedności młodzieży szukanie nowel twórczo! myśli, awo-1 PSL, przeciwstawnych I.udowej Polsce 
bo~ny tvybór orgcmb:ac)l, ~ poprze~ Interesom młodzlety włelsklel". 
w1półoddz)aływcm.le I wsp6łdz!aJanlo po- Sądzimy, że oświadczenie powyiższa !ad• 

Prżeglqd. prasy młodzieżowej 
W dyskusji" nad ustawą amnestyjnq na I stawa amnestyjna będzie wielldm cz.ynnł

Sejm!e Ustawodawczym m. in. z.abrał głos w klem wychowawczym w stosunku "d"o tel mło
lmieniu młodzieży poseł 'kol. Obrączka prze- dzieżiy i posiada dla niej d~ wagę. W 
•.'l'odnlc~ący KC. OM TUR. Mowę jego. przy- związku z tym: 
crczamy w wyją:tkach za organem centr. OM .„ „Przed organlzaclaml młodzle!owyml 
WR „Mł.ODZl IDĄ" (nr. 7 z dn. 9 marca). w Polsce stoJq teraz wielkie zadania. Spo-

Kol. Obrączka mówi o postawie i udziale wodować, ttby amnestia była wykorzysta~ 
nłodziaży w organizacjach podziemnych za na przez miodzie.Z Jak naJszerzeJ, oraz za-
czasów okupacji, o wpływie jaki konspira- danie wyĆhowanla l sklerowcmla do kon· 
t: ja wywarła na tę młodzież. Mówi o tym jak struktywneJ pracy tych wszystkich, którzy 
'Zęsto w następstwie tego młodzież ta jest wyjdq z podziemi I więr.1e6. Nie mogą 
podatna teraz na zbrodniczy wpływ elemen- oni pozostać obcym c!ałem wśiód mło-

tów destrukcyjnych, wyzyskujących jej nie- dzieży polskieJ, .crle muszą ukształtować 

świadomość i dobre intencje. Znajdujqc się swój światopogląd i wybrać nową drogę, 
przed wojną na marginesie it,ycia społeczno- po któreJ będą w spół z Innymi kroczyć. 
polityc=ego, nia cnieniufqq się' w nim zu- W tym wyborze nowej drogl będzie lm 
pełnie, a w czasie okupac!ł tumaniona ha- pomagać poczucie wobody, jakie chara· 
słami o „służibie" i „rozkazie", wierząca śle- kteryzule w Polsce odcinek mlodziefowy: 
"JO swym przywódcom, część młodzieży prze- to, ie kaidy młodw człowiek w Polsce ma 
·zła po wyzwoleniu do konspiracji. Młodzież możność swąbodnego wyboru organlzacJl 
a nie zdawała sobie sprawy z tego, co czyni. . mlodzie!oweJ, w kcddel z nich rnMe pra-

Nie zdawała sobie sprawy z tego, że wal- cować twórczo I luyswllzować w nich 
czy właściwie nie w swoim interesie, a na- swą ideologłę. 

wet wbrew swoim interesom, że fest popro- ,Wierzymy, :le ta mladzleł hłąi!zqC'a c:ry 
stu pionkiem w ręku zbankrutowanej kliki po wahaląca się zro:mmle lak llelkle zna• 
Utycznej. . czenle wychow' .'łcze poafada u1tról de-

I dlatego nalezy da~ tel części młodzieży mokratyczny; w któtym nie ma iotalnych 
możność powrotu, dać możność naprawienia org.anlzac)l, musztry l zg6ry r uconel l 
błędu i cofnięcia się z tej ślepej uliczki. U- tdeologli, leci 1ama mlodzieł popr:rez 

szczególnych ruch6w młodzleiowych watę nych komentarzy nie potrzebuje. 
P~!• na drogę świadomej pracy dla kra- Szkoda, :ie ZG. ZMW. RP. „Wici'' :nie mo· 
lu -· „Okres pomnnestyfny. zwiększone! ti'e się zdobyć na taki czyn, nq f akl zdobył 
pracy na odcinku młod:rle!owym musi ze- się Łódzki Wojcwót!.zki Zarząd „WiciY. który 
spolić wysRkl wszystkich, któny aują się w porozumieniu z Wojewódzkim Komitetem 
za ten odcinek odpcwfedzlal~l".. Demokratyzacji Wici zreorganizował się, U• 

W ostatnim numerze „Walk\ Młodych" stcmawiajqc nowy Zarzc;d z postępowymi 
znajdujemy ciekawe oświadczenie Prezy- działaczami wiciowymi na czele. 
dium Krajowego ~omltetu · Demokratyzacji 3-c!'numor „WlclowoJ Drogi" organu Ł6"i:ł%· 
Wici. kiego Wojewódzkiego organu ZMW "Wie!" 

„Uchwała - ni6wł ono - czterotyslęc1- przynosi odezwę tego nowego Zarzqdu do 
n~go ZJ,azdu Wlcłarzy z calel Polaki 1 Wiclarzy województwa Łódzkiego w które! ni. 

dnia 4 stycznla 1947 r. sklarowana do Za· in. czytamy: 
n:c:Jdu Głównego „Wlcl" l znatm. _całel pu- „Zgodziliśmy się wspólnie (1 Komlteteni 
bllcznej opinll kraju, zestala w dniµ 23 DemokratyzacJI „Wid", łe Związek Mło• 
lutego br. prze2' grupf! działaczy ost-ow- dzleiy Wle)sklel „Wici" wlnleu stanąć 
sklch w ZG. „Wlcl" odr:zuccna. Podobnie mocnlel w szeregach budowniczych nowel 
odrzucone zost.tiły propozycje I vicepreze• PolskL Zgodzlllśmy się' wspólnie, :!e zmło-
sa ZG „Wici" koL Ste!ana Ignara, n vice- nić musimy metody I formy pracy: moc• 

"prezesa kol. Dyzmy Clała!a. n.l"!czelnego nlel związać się współpracą z mlodzle!q 
redaktora Wl~l kol. Mieczysława Grtide organizacji robotniczych. 
I szeregu Innych członków Za.rządu Głów- Wobec takiej Jednomyiłnolcl WoJe· 
nego, !ądaJqca wprowadlenl~ do ZG. wódzki Komitet DemokratyzacJl Wlcl zo• 
ZMW: RP. „Wlcl" plęclu przedstawlcleU stal rozwląznuy. Tym samym kfodzle siq 

. Kra1owego Komlt11tu DemokratyzacJl Wl- kres dwutorowości w pracy zwiqzkoweJ w 
cl I usunięcia se6 PSL-owskich wl11lko- naszym wo)ew6d11twle. 
rządców. Grupa flz!alaczy PSi.-owaklch w Wierzymy głęboko, !e porozumienie, fa• 
kierownic.lwie wiciowym usnuje w len Irle w nauym wo)ew6d7.twle się dokonało 
spoaób zamknąć. Zwlqząk Mkd !ety WleF b~d:o:le hasłem dla Innych woJewództw. 
&klej w OP.lotkach P..arty)nycb i.ntereaów W łódiklm nie ma rozblclal"„. (t). 
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ze y Ra Zak c 
W fabrykach polskiego pr.zemyslu una jciwe _ramy formalno-organizacyjne dla Centralna stoi na stanewisku jednolitej :nnych partii demokratycznych, razem z 

rodowionego rozpoczną się niebawem ich usunięcia. listy związkowej przy wyborach do Rad szeroką masą bęzpartyjnych robotników 
wybory do Rad Zakładowych. Po nich · Nowelizacja dekretu wymagała rów- i to swoje stanowisko będzie popularyzo ' pracowników umysłowych. p6jdziemy 
poJdą zakłady sektora spółdzielczego i nież częściowej nowelizacji regulaminu wała w klasie r.obotniczej. Regulamin do wyborów p'od jedynie słusznym has-
prywatnego. wyborczego. przewiduje możliwość. zgłoszenia rów- Iem zwycięstwa jedności ruchu ząwodo-

Będzie to masowa kampania wybor· Dotychczasowy regulamin stwarzał nież list tzw: „dzikich". To znaczy, że wego i jedności całego świata pracy. 
qza, która wprowadzi w ruch kilka milio możliwość szkodliwych i · nie-potrzeb- poszczególne grupy robotników mają Nowelizacja dekretu o Radr.ch Zakła- · 
·nów zorganizowanych r.obotników i pra- nych walk grupowych między robotni- prawo zgłoszenia własnych list kandyda dowych została już dokonana przez Mi· 
cowników umysłowych. kami. Komisji Centralnej Związków Za· tów. Listy stają się prawomocne kiedy nisterntwo Pracy i Opieki Społecznej. W 

Fakt wyboró\v aktualizyje ponownie wodowych szło o to, żeby regulamin są zaopatrzone w taką samą liczbę pod- najbliższym czasie oczekuje się również 
wobec klasy robotnkzej problem zna- stał się przede wszystkim wyrazem gó- pisów jak i lista związkowa. nowelizacji regulaminu do powyższego 
czenia Rad Zakładowych w obecnej sy- rujących w klasie robotniczej słusznych Jest to normalny warunek. Umożliwia dekretu. Po opracowaniu nowe-go regu· 
tuacji. Sprawa jest szeroko dyskutowa- i zdrowych tendencji jednolitofronto- on i listom związkowym i niezwiązko- łaminu zostanie ogłoszony termin wy· 
na ·na zebraniach aktywu i w prasie wych, żeby możliwie eliminował i hamo wym równy start, a w zależności od borów do Rad 'Zakładowych. 
związkowej. Przeprowadza się analizę wał właśnie owe momenty walki, które otrzymanej liczby głosów każda lista Kraj niedawno zakoriczyl wielką kam-
dotychczasowych doświadczeń dwulet- są tylko na ręce naszym wmgom. uzyska proporcjonalną ilość mandatów. panię wyborczą do parlamentu ogólno-
niej dzia1alnośd Rad Zakładowych i wy- Nowy regulamin wyborczy do Rad Stanowisko naszej partii w wyborach państwowego. Rozpoczniemy nieba,\rem 
ciąga się wnioski celem usunięcia uste- Zakładowych jest wysoce demokratycz· do Rad Zakładowych jest jasne: w jedno - na k<1żdej fabryce i .w każdym zakła· 
rek w funkcjonowaniu tego demokra- ny. Przewiduje on bezpośrednie, l'ówne, :itym froncie z bratnią naszą Polską Par· dzie pracy - drug<! wielką kampanię 
tycznego organu klasy robotniczej. tajne i proporcjonalnie wybory. Komisja tią Socjalistyczną, razem z członkami wyborczą: do parlamentu robotniczego. 

Snop światła na tę sprawę rzucają po 1111111111"1·1J'l1111r1'111·111H111111,1M11'11i11•t;rn1111111111111r,MJ11111111n111m:1:1,.1,.u,:11,1,1.111u 1111H111111i,;i"1·1111111:.n.11„1111'1'.r,.1.111111:11.11.11,1:i 111:1i11111,1,rn,M,1111u.1 ,1.r 'u 111.1.:11111u1 11.1.1111 .1„11111:1 111·1 n.1nt't'.tt..11,1,.M.11.111 M111„ 

prawki, które Komisja Ce'ntralna Związ
ków Zawodowych wniosła do dekretu o 
Radach Zakładowyrh. 

W jakim kierunku idą te poprawki i 
co one mają na celu? 

Z Ż!fcla partii . 

Scheibl f owcy wybrali now W adze par jne Dotychczasowa pra.ktyka wielu Rad 
Zakładowych wykrzywiała często ich 
właściwe intencje i doprowadzała nieraz Po wyborach do Sejmu przyszła kolej liśmy już te sprawy i w niedzielę 9 mar- zumieć oolączki robotnika oraz potrzt"by 
do nieporozumień wśród robotników. na wybory i do naszych władz partyj· ca w udekorowanej saii naszego Domu i trudności naszego państwii. Zdawałłł· 
Rady.. Zakładowe miast być bezpośred- nycll. We wszystkich fabrykach wre obec Kultury im. Waryńskiego odbyła się na· my sobi€' sprawę z tego, że jaki będzie· 
nim organem klasy robotnicze.i wobe-c nie jak w ulu. Wszędzie towarzysze ra· sza konferencja wyborcza. 108 naszych my mieli Komitet, iak też będzie wyglą· 
edministracji zakładu, stawały slę czę.sto k . . . kt d I t' ł t k f . dała nasza produkc.1·~. llSllWanie braków raczej dodatkami do owej administracji. dzą: to je.st naJuczcnvszy, na1a yw- e ega ow przysz o na ę on erenCJę, 
Dawało to niejednokrotnie powód do niejszy, najlepszy - k-0go by najlepiej by omówić nasze bolączki i braki, a prze· technicznych oraz przyszła praca na· 

uzasadnionych skarg i żąlów wśród ro- było wybrać do komitetu fabrycznego, de wszystkim, by wybrać nasz komitet szych kół. 
botników. gdyż administracja fabryczna, kogo na konteriencję dzielnicową i ogól· fabryczny. Stwierdziiiśmy. że o"i" 1ięda n<1"7e 
'lawa\ona , własnymi troskami, nie zaw- nomiejską. . Zdawaliśmy sobie sprawę. z tego, że ia rok ubiegły s~ poważ ~" liczba czlonsze stała na wysokości zadania i nie 
zawsze umiała WC'Z.\\Ć. się w P'otrzeby ro- My tu w tym „małym mieście" daw- komitet ten muisi opiekować się naszą ków partii wzrosła ;: 30Ą 'v siyczniu ub. 
botników. · --,..,.,, 1

;, 1',.', nego &heiblera i Grohmana przemyśle- własnością - fabryką, 'musi znać i ro- r. na 1.243 czyli czterokrotnie; samych 
Wprawdzie, pans two n a.sze }est pan: n1111 1i'1;1rnm1 1:11'1'11•11111111rr.,11111.11111:1•11m·111111;r·1·i11111'"''' 1 .• 1111~1nm1111.1.111111111~1 :1,~1·11,m"1111111u1',il1'r.1",mu111111111111.u1111111111,111i,ii, u11111M.01. 1:.1.1u1:1!, 11;1111.11i ""' 1111 t ~i !oo k 0 bie1 m am Y w kol ach przesz Io 

stwem ludowym i broni słusznej sprawy 450, pracowników umysłowych zaś - , 
świata pracy, ałe broni jej nie Doprzez 8 ' · r 107 na ogólną liczbę f)00 zatrn:'!:•ionych, 
zastępowanie Związków Zawodowych, z ze ma ca a właśnie poprzez współpracę ze Związ- , 'czyli zaś, na twń słabym do nie<lawna 
kami Zawodowrmi w sprawach obrony ndcinku naszej pracy zrobiliśmy krok 
bytu kl· -y robotnicz.ej. Wiele płacmo w tym roku o dniu 8 marca. n:esiG cr?onklń Sp. Ob. Ligi Kobiet, powln· naprzód. 

Dlatego główna poprawka Komisji Uwał!cnn, t• nie do&ć podkreślano, te ten nyimy pracować n.ad organizowaniem wszyst p . . . h . d . . , . b 
~ t · • · d d k t R drłeia mlęd1ynarodowego iwłęta 1upelale kich kobiet. omimo roznyc l1H' octągniec 1 ni· 
'='en rałneJ wniesiona o e re u 0 a- Hale.ty nam się pomoc a strony naszych ków w pracy p<JSZ<'Zególnych kół. wzro· dach Zakładowych szła w tym kierunku, tnaezel u nas obchodiono nit d«Wnlej. Na1u· 

. żeby demokratyczna intencja naszecro nęla mi IJlę ta myłl, gdy patrzyłam )la roi· towauyizy pracy - męf;czyzn. Powinni pa- s!a je-dnak ogromnie nasza aktvwność, 
0 ł 1 b „1 młętać o tym, te paldotyzm Polek !est przy· d 1· · · d · d · 1 • · państwa nie została wypaczona, żeby promlenione twarz. kob\et nasze a 'Y• słowiov1Y _ musimy tyl)ło w 'odpowiednie yscyp ma 1 poczucie o p<rn'1e zia no~t 

znalazła należyte sformułowanie praw- „ZPJ. Tkalnia Nr 4''. (d. KUnge I Szule). ISO łoży~ko go skierować. Wszalt ~ie ma Polki, towarzyszy. Koła, kt6rc pracowały sła· 
ne w \)rzepisach dekretu. kobiet wokół świątecznie nakrytych 1 przy· która by nie kochała swego krafu-z tym pa· bo, zmieniły w wyborach swe kiernwnk-
szło i b R d z kł d stto·1onych 1toł6w. Waz.air my Polki podwój· t ł t t ó i k. d ~ 11 1 (k o lO, a Y a Y a a owe - r 0 yzmem nawe wr g 9 ę 18 ya czy an· two (na przvkład Księży Młyn) i i· est na obok mężów za\.\fania - zostały istotnie nie tlę radutemy w dniu 8 mc;rrca: zakoieze· cJen niemiecki Bismark · m"lwll: bardziej slę • - -

uznane jako najniżsi~ ogniwa organiza- nie woJny l zakończenie nlewolt llfanacyln•J. boję kol:>let Polek, nl.ż ich woJska). dzieja, Że to im pozwoli "„ podciągnąć 
~yjne Związków Zawodowych· na tere- C%9f mogłyśmy kJedył mcnzyć o tym, by Ten gorący patriotyzm plus uśwladomle· się". 
'!'lie fabryki. To znaczy, aby ':'N myśl zno- spokojnie, bes obawy rozpędzenia nas. przez nie zbuduJe mocną Polskę Ludowa. Do nowego komitetu fabrycznego wy-

!. d k t d z kł granatowych pollcJcmtów, zhler.ać llltt, wytłU· Za zrozumienie tej prawdy skład<im tą 
we izowanego e re u Ra Y a adow~ ch\wać pn:em6wień, so!lda:ryzować się z pra· drogą serdeczne podziękowania Inicjatorkom braliśmy 17 członków i 4 zastępców, d 
hierarchkznie podlegały nie Inspektora- cu\qcym\ kobietami całego świata, oraz.snuć naszej uroczystości - naszym towarzyszkom zaś wybiorą spośród siebie sekretilrza i 
tom Pracy, a Związk()m Zawodowym i plany na \u\to w przećwJ.o:dczenlu, te o nie pracy, kt6re z „niczego" zorgcrnlzowały tak egzekutywę. Wśród tych 21 członków· 
znajdowały się pod bezpośrednią kon- są żadne mrzonki, ze nasze plany są zgod-1 piękny i pamiętny dL<i nas dzień. 7Ja ten Ich k t 
tro1ą robotników. nez plananil rozwoju całej Polski i ze mamy I bezinleresowny trud my odpłacimy budową orni etu fab_ryczneg<i jest 4 kierowni-

Przyczyni się to bezsprzecznie do poparcie naszego R:i:qdu Demoktatycznego. silnej organizacji kobiet. ków, a reszta to robotnicy od warszta· 
usunięcia dotychczasowych nie1>0rozu- Nle wszystkie kobiety Polki rozumieJą Jut I P. R. • tów oraz majstrowie, z robotnik6w wy· 
mień. Zostaną bowiem stwor;l()ne właś- av10Jq rolę w dobie obecne!. My, spo~a jui . Robotnica „PZJ. Tkalnia Nr 4" ro:-.li. . Wybraliśmy najłepszycb spośród 

'C"'""'"D'ii8„.1„ ... „z·a·0""'""'8f .. „Z„„:·n·1·a„.„„k'li"'""'f """~i ... „„„„„8dZ'li ~?i:~~~:~i:.~~f ~f.i::~::~}l:~;. 
„Zjednoczone Farbiarnie Pończoch'' ,20 lutego o 5.000 so!i sk.ażonei, 21 łute- .,cy .G:er:trala. ~aopatrz~nia_ .ni~;i reałiZuje 

wysłały 24 stycznia br. zamówienie na go jeszcze raz kieruj~ J?I~mo do C.Z. w na1komeczme15zych zamow1en. 
sto jutowych worków. Końcowe zd'anie sprawie soli glaub&tsk1e.1 t o 500 ~g kwa A może z powodu nawalu konferencji 
korespondencji br~miało; „Sprawę pro- ~u octowego. Do tych wsz~stk1ch za- zapomina się o naj\\·ażniejszym: o za· 
simy traktować jako bardzo pilną." mówień dopiski: „sprawa b. pilna'.'. · opatrzeniu przedsiębiorstw? 
W <!.enlrali nie przejęli się hym. Dyrek· „Do dnia dzisiejszego nie otrzymali· . • • • 
cja farbiarni otrzymała odpowiedź - z śmy zamówier1 - żali się kierownik Zjednoczone Farbiarnie Pończoch ma 
€entrali Zaopatrzenia . (6-go Sierpnia 6). techniczny ob. Lewandowski - Gentra· ją maleńką załogę, która w swoim za-
25-go lutego! Odpowiedź tylko - nie la Zaopatrzenia nie raczyła nam nawet 
worki. ·. odpowiedzieć co mamy robić. Z braku kresie cudów dokonuje. Znajdują się 

Centrala krótko zawiadamia, że wor- soli gatunek farby j,est niższy. Z braku tam dwaj starzy robotnicy . bohaterzy 
ków w Lodzi nie posiada - i kieruje Dy- kwasu octowego gnije nam mokry to· pracy, którzy regularnie wypełniają po· 
rekcję do.„ Clęstochowy. Wobec tego war, którego nie. można odstąpić do fab- dwójną normę. Są to tow. tow, Stro
wysuwa się kilka pytań. 1) Dlaczego ryk. Wszyscy ·po kolei bylismy już w szein Adolf i Tokar1 Antoni. Poza pracą 
Centrala Zaopatrzenia tej rady nie udzie Centrali. Skierowaliśmy nawet do nich zawodową, kfórą wykonuja z zamiłowa 
lila po kilku dniach? 2) W jakim ceiu starego robociarza, który nie chciał nam niem, nic ich absolutnie nie interesuje.· 
ściącrać worki z Częst:ocho:"y . jeśli n~ wierzyć., ż~ r:ie z naszej winy jego ofiar „Właśnie dla tych robotników -
w.nlnym ry~ku ~ Lodzi !110.zna .10. nabyc n~· praca 1?z1: n~. ma.rne. Posz:dt do twierdzi dyrektor adm. handlowy ob. Ko 
w tei same.i ceme, a moze 1 tame1? ntch z pasią 1 wroctł z 1eszcze większą. , . . . 

Kierownik farbiarni tow. Haizral dla Panowie z Centrali nie raczyli robo· walski - był~by naiwrększą nagrod~, 
przekonania nas, że to nie przypadek od ciarzowi wyjaśnić dlaczego nie reałłzu- gdyby nare_szcie Centrala ~aopatr~e?1a 
(lsobniony, wskazuje na plikę papierów ją naszych zamówi-eń. Odprawili g-o krót odezwał~ s.1ę do n~s.„Robotmcy ch<;.1ehby 
proszą~ o przejrzenie. \ ko: „mamy ważną konferenc.ię". pracowac normfi1Ime. 

Przegl9damy po kolei zamówienia dla Powtórzymy tylko pytanie robocla- Załoga robotnicza „Zjednoczonych 
€entrali Zaopatrzenia, 23 stycznia dyrek rza, który wrócił z tą odpowiedzią: Po co Farbiarń" czeka na odpowiedź. 
cla J>r<>si o 5.000 ke- soli 2"1auberskiej, J tyle konferencji jeśli p.r'lez kilka miesię· t ' B. 

obranym kierownictwem nie. zawieźć na· 
dzid. jakie pokłada w nas nasza partia 

robotnicza Łódź. 
Z. €hillubiński (prac .. Zakł. Przem. 

Baw. Nr I Scheibler) 

Odpowiedzi Re'dał<cji 
Ob. Krystyna Mirecka, Łódź 11.' Po· 

ste Restante. Powinniście zakomuniko
wać .Wiiszemu bratu, ż€ obowiązł-iem 
jeg·a jest zgłosić się we \.VłaściWej mu 
terytorialnie placówce konsularnej poi· 
skiej i pr~edstawić swą sytuację. Nie· 
wątpliwie fakt studiów prowadzonych 
na wyższej uczelni angielskiej zostanie 
uwzględniony przez prz.e<lstawicielstwó 
polskie za granicą .iako okoliczność istot 
na, \\'ywołująca umotywowane opóźnie
nie powrotu do kraju i 'niewątpliwie brat 
uzyska od władz konsularnych zezwole
nie na dalszy pobyt w Anglii dla doko11-· 
czenia studiów. Nie(Jop~łnienie tej for· 
malności w konsekwencji spo\\'odować 
Qy mogło pozbawienie -brata obywatel·· 
stwa polskiego, · · 

·. 
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- ~~~c!.~~~ ,~!~~!!~r~!~!~.? pin . o w a a a op 
tiu sytos91 i aostatku ciągle jeszcze jest s!aby. j 
~łaby_m 1est. prz_ede wszystkim z tego względu I ruch 

śn·eż y-ch 
kołowy ze me obe1muyJ najszerszych warstw społe-I z a I a m o w a a 

'Cz~ych. Są ludzie, którzy mimo wszystko po . . . 
~.zrs dzień nie zrozum~~li, że gwarancją zwy- •Po okresie optymistycznych komum- szereg tramwaji podmiejskich w kierun również w stanie u ~unąć, zaprzągnięte 
~ęst~a nad spekulacją jest właśnie ich udział katów PIM-u, w których to ciepł·e fale ku na Ozorków nie kurwwa!o na tej tra do pracy pługi kon ne, tymbardziej, że 
'!N st~i n~~~f'tacy którzy dopuszcz . . , raz z zachodu raz z południa zbliżały się sie. Tram\vaj jadący w kierunku Rzgo- trwające śnieżyca i zawieja czynią pracę 
~Y w stosunku d~ własnych s.woic~\J;:r:s6,~~ na nasze dotknięle mrozem i pokryte wa dojeżdżał tylko do drugiego przy- pługów syzyfową. Zapory śnieżne, któ
td.rady - dla nich j.9szcze niepojętej, aczkol- śniegiem tereny, nastąpił mróz i jeszcze stanku za Rudę Pabianicką. Również rych zadaniem jest powstrzymywani~ na 
tv1ek stale dokonywanej. b d · . 1 • d , . . tram\vaje jadące w ki e runku na Pabia- porów mas śnj.eżnych z pól, zostały w 

ar W~J wzmog y się opa y smezne. 1 d t · r'h · · · b. „.Jest w Polsce pewno, jeszcze bardzo W'd . k 'k t PIM · . b ł nice dojeżd żały ty ko o s ac .i i ~ ocia- znacznej częsc1 rozgra 10ne przez przy-
liczna i nie~ j~w~iona barida lu_dzi, którzy gar- i o~ząi~ omum a Y 1, -~ ~i~ Y Y nowice. W okolica\h Strykowa ugrzęzło drożnych złodziei. Jedynie tu i ówdzie 
tlzą pracą. 1 s~rotem pracy, ~to:zy. t.9mu świa- o~wiązu3~ce dla mrn~?W . 1. sme.gow, . w zas pach śnieżnych kil k adziesi ą t samo szarwarkowe grupy wiejskie spełniają 
łu wypow1edz1el; walkę w 1m1ę 1ego . zagto- ktore przeLrwały po dzts dz1en . A nawet h l' · .· h. b 1 d I 'd k" h S\" e zadani·e. r:.izen1·a· bd · kt' · . 1 ., . c oc ow \\I OZl1Cyc · awenę o o z 1C " ~. , . i o arc1a, a or~y - co iest szcze- - ·a< na złosc - wzmogły swe nas ile- , ' ·i ; • • • golnie bolesne - potrafią zyskać odłamy ·e J fabryK . Walkę z zywio J,em po<l1ęly pługi Bodajże naj\Viększą nadzieją - może 
5w1'ata pracy dla swych int8resów. m · 1 . . . . . . śnieżne , pług i zwyczajne zaprzągnięte w tym razem już nieułudną - na o<lśnie-

. Znamy ich ,wszyscy. W okresie, gdy robot- Po .~1lku dm~cll odw1l~y na:st ą~i! p~zy- cztery konie , grupy szanvarkowe, oraz żenie dróa kołowych rokuje nam porów 
ł:ucy ?tr~ymywoli na. fabr~kach przydziały mrovek; ~ ~ mm nowe Jeszcze s1lme1sze służba drog·owa. nanie sta~u pGgody w Polsce w dniu 12 
mater~ałow 1 punkty, ?I ludzie - ~r~ny, czc:i- opady sn1ezne. Wszystki·e te jednak momenty walki, bm. W Warszawie dnia tego notowano-
towa!r przed bramami fabrycznymi r za psie W d · I I b . ,b · · . · · · ·. · d d · · · · pieniądze wykupowali od robotników ma- . mu -y:m m. _opa_dy te p!Z} rały ~mob.1_1izo_w_a~e _p_rzecrn~ smegowi, _mimo 9 stopni, w Ło zi o 3 do pięciu pomzej 
teriały i punkty pr.gmiowe, by je potem sprze- znow na rozmiar ach 1 osiągnęły swe na- ich wielki-ej ilosc1, zaw10dły zupełme. Od zera, a w Krakowie cały dzief1 ,pa<lał 
~ać innym a lbo nawet tymże samym robot- silenie dnia nastę.pnego. Wszystkie drogi no śnie pługów me~hankznych trzeba deszcz. Jak z tego porównania widać z 
~om tym razem. ju_ż z~ t. zw. „ludzkie" pie· państwO\n\ wojewódzkie i powiatowe stwierdzić, że jest ich przecie wszystkim obszarów, położonych na zachodzie i 
'rhąd~e. Przy zmienione1. s!rukturze ~vy_nogro- na lerenie naszeao wojewódzlwa zosta- za mało - bo tylko dwie sztuki z któ- T'W) łudniu kra_iu ' nadchodzi fa.la ciepłego ~:lzonra za pracę, po zm9s1onych premiach w ł d . t-.. . • . ', • • • • ' • r- • 
towarach i punktach, kombinatorzy ci bynaj- y oszczętme uaw1ane _i _z~marł na mch ryc~ 1ed~n na do~1tkę_ zepsuł s1~ w dniu ·powietrza, która ostatecznie rozprawi 
:mn)ej nie przepad li. Obdarzeni kocim instynk ruch kokiwy. Opady smezne spowodo- 12 om. 1 naprawia się w okohcach ul. się z tegoroczną zimą. 
iem, koziołkując przy największych trudnoś- wały również że w dniu 12 bm. cal\" R n L:id ńskiej. Mas śnieżnych nie byly (Dz) 

;;ft:~r~1;~~~i~~::~~~if ;gji · ~1~~1-~:_::_i_[_:~_2_1_:~-~;_l,..j,:.~..;.~-:J~t:.;...;.1i_:::_:~_1~_:::_~_~1_11_1i_.:1_:~_t_~ __ ~_1_.:!_~_~1_,i:_:~_1_:~_·:~_,_:.:_~_,_.m_~ -_~_:_,~---~~_11_r_„_._1 
i:lrzwi sklepu wpadają pierwsi do wnętrza. WOJEWóDZKI ZJAZD. TOWARZYSTWA ZABAWA DĄBROWSZCZĄKóW tych wyników na pietwsze m1e1sce spośróc! 

,.Sozperają, wyrywają sobie sztuki materia- PRZYJA2'.Nl POLSKO-RADZIECKIEJ Dnia 15 mareo odbędzie sie w loka lu Cen - wszystkich okręgów Ligi. Morskiej. Wystarczy 
.tdW i... co lepsz..'3 wykupują na Ś\viadect.wa W ~ i e~zielę dnia 23. ma~ca 1 ~b. w sali kc·r: tra lne j Szkoły PPR Wieczór Towarzyski Dą- wyr.iienić liczbę 40.000 członków, ufundowa-
zatrudnienio lub leg'iiymacie tromwa[ow.e fe;ency1ne1 Urzędu Wovaw?dz~iego '!" ~odz'. browsżczoków. W progra mi e artystycznym nie kilku stypendiów dla studentów· wyżsi:.ycłi 
oobre i nied rogie materiały, przeznaczone dla lu.1• Ogrodowa 15) odbę?z.1e, srę Wo1e~o?zki wystąpią pp. Ewa Bonacko ·i Natalia L'9rska . zc:kładów naukowych na Wybrzeiu, zorgani.• 
~wiata pracy. Z1ozd. Towa~zys~wa Przy1o. zn „ Polsko-Rauzrec-1 Tańce do rana. Liczne airakcie. zowcmie licznych wycieczek nad motze, urza• 

A 19g'.,tymacji mają po klika i kilkanaście kPireojg. raOmtwoobrcred Ljlazdzu ~as!ą pi 20 pgodz,- l ~· Doc~ód orzez naczonv na sieroty po po leg dzenie Domu Wypoczynkowego i puszcze!li~ 
sztuk. ra : . ago1eme, . o.wo1an1e ł h D b · k h · H· „ 

Skod~ Prezydium ..., p emó i .: ·t ' 4 R vc q rowszcza ac 1 na pomoc rszpam; w ruch własnej przetwórni ;yb w Postominie. 
f 

, · ' _,, rz w en.a powi ~ine, · , e- Rep u b likańskiej. 
Po.życzyli od ludzi pracy. erat 1deowo-P,rogromowy (wygłosi przeds,a- z . d . z . k W lk 
Naturalnie nie za darmo. Za grosze - ole wicie! Zarządu Głównego Towarzystwo lub W I or::r?s.zeDnra kwy . aiąp:. t ,v-nwązke 49 aC to ' ka h z d W · 'd k' 5 S d . o nosc i ęmo. raqę, 10 ri<O s a , en r. oni, sobie „odbi;ą, w grubych złotów c na da.rzłąl u, . oW1e.w.o z, d1egk?• . Opdrda"."ołz ~rn ,•e z Szkoła PPR, Kościuszki 65, ZWM „życie"; 

tych samych, od których „pożyczyli" legity- z1a a noso 01ewo z iego zra u owa- p· , k k 48 K · · C yt 1 'k " p· t 
mocje. Ci z nich, którz>/ ·z tych czy i1nnych rzystwa i Komisji Rewizyjnęj. Udzelenie absc- k„•oir k ow98° ; sięgarnia " z em a 10 r 
względów nie mogli pożyczyć leg'i*ymacji lutorium, 6. Dyskusja, 7. Program działa l ności o.ws 0 

· 
czekaią przed sk!.9pem na uFi•cy i towar od- w r. 1947-8, 8. Wybory Władz Oddziaiu, 9. 
kupują. Rezol ucie i uchwały Zjazdu. , 

Pytamy - dlaczego obsługa sklepów PSS DZIEŃ KOBIET U DZIEWIAREK 
toleruje tego rodzaju tranza:kcje na terenie Dnia 8 marca rb. jako w dniu „Swiąto 
sklepu i przed sklepem? Kobiet" na terenie Państwowych Zakł'odów 

.P.ł' ta(Tly - jak długo będziecie sami siebie Przemysłu Dziewiarskiego Nr. 2 w łodzi odby
okradać - robotni·cy i pracownicy - którym lo si~ zebranie wszystkich zatrud1-.i()1'\yt.h ko
dane zostało prawo zakupu .towarów włókien biat, którym po przemów:ienli'clch wręczono 
niczych po niższych cenach? Przecież to nie dyplomy honorowe oraz premie pieniężne IO 
jest zysk ani zarob.'3k, jeś li „pożyczasz" za weterankom procy, procującym w ty.eh za
n:ewielką opłatą swoją legitymację pracow- kładach po 40 lat, oraz innym 13 robotnicom 
niczą spekulantowi, bo jutro, gdy ci się spod- pracuiącym również w:e!e lat j wyróżnają
rie już do cna porwą - będziesz musiał pb- cym sę wysokmi.wynikami w pracy. 
o:ć u twego niedawnego nabywcy suO)ę 
k i lkakroć wię1<s2q i twój „zorob9k" wezmą „POWRÓT" W SALI CRDK 
diabli. W sali teatralnej Cen'. ;-a !nego Robotnicze· 

WYSTAWA PRAC 
PROF. St. ĄNDRZEJEWSKIEGO 

W sobotę dnia 15 marca rb. w Związku 
b. VV°l'ąźniów Politycznych Hitlerowskich Wię
zier) i Obozów Koncentracyjnych w łodzi 
ul. Jaracza 3, front I piętro, Prof~sor Sz.;zepan 
/\ndrzeiews\<.i - artysta ma\arz zademonstru
je szereg obrazów i l ustr u iąćvch przeżyda w 
obozach koncentracyjnych Oświ·ęcim i Da
ha u. 

Prcc9 te będzie można nabywać, przy czym 
dochód przgznacza artysto na cele Związ(u. 

Loka! Związku otwarty przez cały_ dzigń do 
godz. 20-tej. 

Z ZYCIA LIGI MORSKIEJ 
Pytamy - na ja kie miano zasługuje żoln'e rz go Domu Kultury - TUR. ul. Piotrkowska 243 W ostatnich dniach ustqpił dotychczasowy 

r,a froncie ;wal~, który chociaż by w nieświo- w sobotę dnia 15 bm. o godzinie 16,30, wy- prezes Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej, b. 
Cłomosdi 'dział.a na rzecz wrogo? stawiona zostanie sztuka w 3 aktach pt. ,,Po- wicewojewoda Stefan Szudziński, który zo-

W dniu 10 marca br. na zebraniu Zarzadu ' . 
Okręgu został jednomyślnie powołany na 
stanowisko prezesa dawny działacz Ligi Mor· 
skiej Edward Andrzejak, przewodniczący Miel 
skiej Rady Narodowej. 

Pożar w mieszkaniu 
Zła instqlacja pieców, względnie pow

szechnie używanych piecyków, jest przyczy
nq codzi.ennycn pozarow, nie ptzyb1e'td')q,101cn 
na szc.ięścfe groźnlefszych rozmiarów. 

Wczoraj wybuchł po•zar z tego powodu 
przy ul. Radw.ańskiej 43, w budynku drew
nianym, w mieszkaniu ab. Stanisława Swie
ka. 

Od źle przeprowadzonej rury do pieca za
paliła się ściana. Ogień, natrafiwszy na ła

twopalny materiał, p-;;erzucił się na dach, 
grożqc zniszczeniem całego dom~. 

Dwa oddziały straży, przybywszy na miel
sce wypadku, wyrąbały część ściany i da~ 

chu, lokalizujqc poiar. 
Straty niewielkie. 

Na jakie miano zasługuje każdy z r.as, wrót" vr wykonaniu Wojewódzkiego Teatru stał powołany do stoliC"y na stanowisko dy· 
luazi pracy, gdy w momencie walki ze spel::u- Objazdowego. rektor~ departamentu w Mi:listerstwie Admi
locją dezerte,rule z frontu walki? Bilety w cenie zł 53,- do nabycia w s<i- nis\racji. Za jego p rzewodnictwem Okręg 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111h 1111111111l~:.; kretariacie CRDK. - TUR. Łódz~i wysunqł si~ pod względem osiq;gnię-
Ozień w Związkach _Z_s_ą_d_ó_w ___ -.::_-:----·---·----------
za w od owych 

Wojewódzkie elimi nacie zespołów 
· świetlicowych Komu przysługuje inwalidztwo 

. Wojewódzki. Komitet l;go Ogólnopolskiego Okręgowy S ~ cl Ub .~ pi ecze 11 Sp>1kc z- d,,„ .•jg a osób. Wobec tego -S ą d uchylił śl~b za warto gdy małżonek miał najwy-
K~nkurs:r Sv-:ietll~ ~wi0:zkow ~~w.odzo·~yc~ ~~: , nyc h r"~.~patryw a l sze reg s p.raw, h:~n;· ::ch ! ci-cc ;,z ję ~U_S-u i_ pr~yznał p~\\'Ódce. za- że} 55 lat. \VGbec tego Sąd zatwier<lz!ł 
Wi'Cldamrn, z~ elrmin.ac1e woi , .vod. ki I przedm1olem bvla kwest ia pra\\'a do o natrze nie. mwałtdzbe od dnia 26 lipca decyzję ZUS-u i odrzucił wniosek Jam· dz odbędą się w dniach 22, 23, 24 1 25 marca. . · . . , " ' . . ~ 1 , , . ·- , f. . . • . • t · 1 ł Występy beda odbywały się .wg. następu- renty mwahdzkieJ. 19 .b \\ \\ ):ooko..,c1 pi zep1sane1 ustawą i ko wskiej. W tej samej sy uac.1i zna az a 
jącego porządku; I ]Vlaria Sobczak wniosła do SiJdu skar- w t-er minie dwumiesięcznym. si0 Na'.3iia Nie\viadomska, której mąż 

dn. 22 - od gGd.z. 18-et w soli Łódzkiego 1 gę przeciwko Zakładowi Ubezpiecze!l . Pa'ulina Janikowska wystąpiła do Sąd'.J w' chwili ślubu miał 56 lat. Jej skargę o 
reat_ru Robotnic:zego ~I. P~łudniow? l l _ - wy I Społecznych. Powodem s kargi byłó nie- 'z e :, ka rgą przec iw ZUS-owi o przyzna- ren tę wdowią Sąd rownież odrzucił. 
1tąp1ą zespoły rnscernzacy1no ·- wido"."rs~~we; I przyznanie przez Zakład rent y inwalidz~ I ni!' 'ei :mty wdowiej po zmarłym mężu. Michał Kaczmarek wniósł do Sądu o 

dn. 23 - 0~ godz. 10.30 w sai. todzrngo kiei przvsiugujacej powódce. lo;, ···;~tr: ~i e , żr .Janiko wscy zawarli zwia podwyższenie renty 'przyznane1· mu 
Teatru Robotniczego ul Połu<;lnrowo 11 - 1_s ''d d • I ł · bl · I 1 · " . · • • J · k · k' · ł 65. 

t . tk' poł.y chórolne rzewo sa owv \\·srnza, ze zaro ..:1 zr„· m 2.d'!l.:::·:!. i:;n v ani. ows 1 mia przez ZUS. Sa_d J·ednak, wychodząc z za wys ąp1ą wszys 1e zes ; . M „ s· b - k . t . · 11 . · i t · "d · · t t dn. 23 - od odz. 15-ei w sa li Łódzkiego męza am o cza _me wys arc~aJą na .c:it. L„ ~„J ,,-~ r~:e w1 U Je, ze r-en a przy- łożenia, że Kaczmarek otrzymuje ren ę 
featru Robotnicz~go ul. Południowa 11 dostateczne warunki utrzymania- dla słu~:: u 1e ty! ko •x lych wypadkach, · gay zgodną z przepisami ustawowymi i z • 
wystąpią wszystkie zespoły orki9stro lne i -· ~--·--~·· ·t, _ _,,. ==---=- I rnzporzadz.eniem Ministra Pracy i Opie·· 

smd~~k~3:_ od godz. 19-tej w sali PZPB Nr.3 Bandyta sl1azanv na 15 !at \Vięzienia ~~j?~~~~;Zzj.nęe~tis~~~rwca 1946, zatwier-
(Geyer) ul. PiotrkowskG 293 - wystąpią wszy- _ . 
stkie zespoły taneczne; Przed paroma tygodniami podawaliś- sirnlkiem czego M;:icja rozpoczęła po- "Również na zasadzie tych sa.mycl1 

dn. 24 - od godz. lB-tej w sali lódzki'3go my·· wi:idomość o sukcesie MilicJ"i Oby- śc1~ za bandyt a mi Ponieważ bandyci µrzepisów prawnych Sąd zatwierdził de-
.Teatru Robotniczego ul. Połudn·ilQwa 11 - '"t"> ZUS · K t t D :wystąpią wszyscy. soliści zarówno wokaliści watcis l<'ej, która. ujęła w Gliwicach nie- zaczęli strzelać d<l miłkja n l ów, odpowie cyzję -u w sprawie ons an ego e 
instrumentaliści i recytatorzy; bezpiecznego barr<lytę z.biega ze szpitala dz:,-H oni równi.eż og·niem. W tedy właś- rec ,d.ego, który również złożył wniosek 

dn. 25 - w sali P. Z: P: B: Nr: 3 łódzkiego - Juliana Suzdalewicza. nie Suzdalewicz z-0stał ranny w n ogę i 0 pc.dwyższenie renty. 
[Geyer) ul. Piotrkowska 293 wystąpią zespoły W dniu wcrnrajszym Suzdalewicz sta um,-eszcz.ony w sz pitalu „Be tleem", aż Antoni Lewicki złożył skargę przeciw 
teatralne. K k ł Zespoły obowiązaM są do stawieni.a się n:;,t przed Okręgowym Są.dem arnym do chwili zako1kzc ni a śledztwa Suzda- l\o ZUS-owi, tóry nie przyzna mu ren-
na pół godz ~iiy przed rozpoczęciem pokazów, pod przewodnictwem sędziego Zawadz- lewicz zbiegł jedn ak ze szpitala i uda'ł ty inwalidzkiej. Przewód wykazał, ie 
pod rygorem wykluczenia z konkursu. kiego i za swoje przeslfZpstwa odpowia- się na Sląsk , gdzie w dalszym ciągu Derecki posiada kamienicę czynszową, 
1111111111:111ri'l'l111'11'111111"111J11,1.1.11m1111111,11;11i11.111111,11 111'11,11 •1111·1u11 1i11m dał w trybie doraźnym. trudnił się kradz i e żami i qandytyzmem. klóra może mu zapew.nić środki utrzy-

Ofiary Suzdalewicz w lipcu ubiegł.ego' roku Po przemówiepi ~1 prokuratora Win- mania i zatwierdził decyzję ZUS-u. Rów 
Dyrekcja Wojew. , Szkoły Związków Za- wraz z trzema . nieujętymi sprawcami nkJ.; ;ego Sąd wydal w yro k, na mocy któ n i eż w sprawie Henryka Kali1'iskiego, 

tvodoy;ych w Łodzi przesyła kw9tę zł. 1.252.- dokonał napadu · terrorystyczno-rnbunko regc, Suzda i ewicĄ zos tał skazany na ka- który p-osiada kamienicę, a poza tym po
[tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa!. zebraną wego z bronią w ręku na mieszkanie Ta rę ś mierci . Na rr~ocy ustawy o amnestii magają mu w miarę możności synowie, 
przez uczestników Kursu dla Rad . Zakł~do- del.isza Kor.ld~Q"O w lodzi przy ulicy Sąd zta~rndził wyrok do. 15-tu lat wiezie- S:Jd zatwierdził decv.z1'ę ZUS-u j nie .prz .. Y wych, przeznaczoiac ia na sierociniec „S1en- ~ . J 
kiewiciówka", Gcańskiej 65. Napadnięci wszczęli alarm, nia · nał mu renty. , 



ftr 72 

ADRIA (ut. Mars'z. Stalina - Główna) 
,,ZEZNANIE SZPIEGA" 

BAŁTYK (ul. Narutowicza 20) 
. .LUDZIE i MANEKINY" 

BAJKA ·(ul Franciszkańska 31) 

GLOS ROBOTNICZY 

Co u1lqsz ~q przez radi 
6.00 Sygnał czasu, „Kiedy ranne.„" i ko-1 ku"; 19,00 AudYc!a dla wsi; 19,15 Iz ł.odzl) 

lend: histor:; 6,05 Dzienni•k; 6,20 Gimnastyka; „Przechadzk; po mieście" - w opr. M. Zo-
6,30 Koncert Orkiestry Poznańskiego Pułku gojMgo; 19,25 (z Łodzi! „Sprawy bieżące"'7'" 
Piechoty p/d J. W?jnowskieq~; 6,57 Sygnał 

1
. w opr. J. Szczepańskiej ;1 19.30 (z Łodzi) Pieśni 

Dnia 10.111-47 r. :tmorł 

ś. tn. 
.r~in Caid'er 

„SAN DEMETRIO" 
GDYNIA (ul. Daszyńskiego 2) 

„PONTCARRAL" 

czasu, aud. na „Dzień dobry ; 7,05 Muzyka; polskich kompozytorów w wyk. B. Jogm;n- członek Korn'tet 1 Domoweao przy ul. 
l 7,15 Wiadomośc~ poronne oraz p~~<Jgląd pra- mezzosóprcn, przy fortep. W. Klimowicza; Dr. Próchnika 17. 
ł sy; 7,35 {z Łodzi) Prowam no dz1s; !.40 Mu- 19,57 Sygnał czasu; 20,00 Dziennik; 20,25 Mu- Komitet Domowy składa wyrazy 

HEL (ul. Le!'.lionów 2.,-4) 
„U SCHYŁKU DNIA" 

MUZA (Rudo Pnbionkka} 
•• SYN PUł.KU" 

OSWIATOWF (ul. Rzgowska 94) 
NIECZYNNE 

POŁONIA {ul. Piotrkowska 87l 
.KLATKA SŁOWICZA" 

PRZEDWIOSNIE ful. !eromsldego 74-78) 
„ROBERT I BERTRAND" 

ROROTNIK (111. KlHti~kleqo 178' 
„ZAKAZANE PIOSENKI" 

ROMA rui. Rz(1owska 84) 
„co MOJ MAż ROBI w NOCY' 

REKn1m r111. R7:aowska 2) 
•. ZAMIE"C SNIE!NA" 

STYLOWY. (ul. Kilłńsklepo 123) 
„PONTCARRAL" 

~WIT llhl11r:kl Rvnek 5) 
„DRUGA MŁODOSC" 

ATP.Y h•L Sienklewkza 40} 
I( Al'~Y~NA ~KSPEDIENTKĄ· 

TĘC7 A r„1 l'il"trknv•~ka 108)_ 
,.ROBERT f BERTRAND" 

w1~~A. 1111. n„."YV~cldeQo 11 
•• ZEZNANIE SZPIEGA" 

Wł"'"'''• P'1 ' ··' „„wadzka 6l 
.. ROP.IN HOOD" 

WOtNn~~. 1111. Napiórkowskiego 16} 
„l'-!IEUSTRASZENI" 

ZA\Hl=T A ful. ZałP.r•'<ti 28} 
„SIEDMIU śMIAŁYCH" 

· Kino „Romo", „He'" pocz. seans6w-16,30; 
18.30; 20.30 niedz. 14,30 .. ,Gdyn!a"-1.'i: 17,30: 
19.45: ni<;idz 1'2,30. „Stylowy" - 15.30: ·18: 
,0.30: nledz. 13 . Wlókn'orz!' - 16.1 'i: 181.'1: 
20.15: nleclz. 14.15. „Wisła" - 15,30; 17.30; 
19,30; n!ed7 ,1 3.30 . .. Teczo'' - 4 seanse dzien 
nie - -14.30; 16.30; , P..30; 20 30. „Przedwio
fnie" - 14; 16; 18; 20. 

Pozosłale kino rozpoczynają seanS-9 o go
(łzinie 16; 18; 20. 

Teatr, m 'l.Vka ł sztuka 
PAt'łSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO 

zyka; ·8,30 In.formacie ogólnopolskie; 8.40 zyka balefowo; 21 ,00 Słuchowisko p.t. „Praw- współczucia rodzinie zmarłego. 
Suzynko ~CK, 8.50. ~rzerw~; J 1.'57 Sygnał do o syrenach"~ 21,25 „Nasze pieśni'' (Feliks Komitet Domowy 
czasu i he1nol z W1ezy Monack1e1 w Kraka- . „

1 
' J .H l 

21 45 
J m 

wie· 1205 Audycie dla świetlic robotniczych· NowowtP,J.sr-) w wyk. · upe·towe; · ' i••••1:i1E=r.ID~:'nl:EB•••••lii 
12,3S Utwor 0-ebussego w wyk. Z. Ro~zner~ . ,,Pokrzywy nad Brdą''; 22.00 Kwadrans pr~-· PRZETARG 
- skrzypceY J. Gaczka - okomp.; 12,50 Pog. 1 zy, 22•15 .. ~a~rom na !utro; ~·25 (z Ło~zi) Ubezpieczalnia Społeczno w Łod71 ?glo-
szkolna; 13,00 Audycfo dla szkół - Tronsm. z Ko~cert zycze~; 23•10 Os.tot. wtad. dzienn:k~ sza przetarg nieograniczony no budowę 1 z«.: 
sali ,,Romo"; 14,00 {z Łodzi) „Dziecko'' - ~adio:'ego;232333, ... o (ZŁ Łdo~lzizl Pkro,grnmi no ddzte~ instalowanie kotła parowego oraz ins1olaq1 
fel. J. Pogoń-Slizowskiego; 14,10 (z Łodzi! 1utrze1szy; • Iz 0 21 a onczen e ou YCll do ogrzewania oporotó"w sterylizacyjnych i 
„Wczasy robotnicze" - pog. pióro red. S: l Hymn, autoklawów w gmachu Ubezpieczalni przy ul. 
Kli mczaka; 14,15 fz Łodzi! Koncert rozrywkowy Łagi~wnrckiej Nr. 34136. 
Wyk.: M. Sławsko - piosenki. E. Ciuksza - ===============-==-::; l Oferty wi ślepych kosztorysac~ należy 
domro, F. Leszczyńska fortP.p .; 15.00 Koncert składać w Ubezpieczalni Społeczne1 przy ul. 

p ~-Yre'fC'ą Wólczański·ej N· 225. w pokoju Nr 35, do 
Orkiestry Dętej Związku Zawodowego racow 

1 
dnia 20 marca br. do godz. 10-te! przed po-

ników Kolejowych p/,d F. Gemroto; 15·25 „5 U~zkich Zakładów \ łudniem„ w zopl"3czętowanej kopNcie z no. 
minut poezji"; 15,30 (z Łodzi) „Polska Rodzina W pisem „Oferta na zainstalowanie kotła paro· 
Radiowa'' - pog. red. lJ. 40Piotrowtskdiego ;Etl15,d35 ' yroMw Papierowych wego". . . 
„Ze świata radio"; 5, fz o zi) u y zatrudni natychmiast: Szczegółowe ·Informacje oraz ślepe koszta. 
symfoniczne Schumanna w wyk. H. Prz13smyc- rysy z warunkami przetargu można otrzymać 
kief - fortep.; 16,00 Dz;ennik; 16,30 Pieśni w 4 wykwalifikowanych księgowych w Ubezpieczalni Spoteci:nei, rok6i Nr. 35·: 
wyk. Zespołu Wokalnego P. R. p/d J. Kołacz. 1 wy•~'~';l'Hikowaną mcszynlstke tylko od godz. 8-mef do godz. 9-te1 .ran'.>. 
kowskiego; 16.45 Komentarz gospodarczy; I 1 referenfo\.flnansowego Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12-t"3J 
16.55 (z Łodzi! W ramach audycji dlo młodzie- I w ostatnim dniu, oznaczonym na składarne 1 mechanika elektryka 
ży - wtasne wiP,rsze recytować będzie W!. ofert. 
Brori:oewski; 17, 10 „Mozaiko o zmierzchu"; Zgloszenlo od 9-11 rano Wydział P~r- Wadium przetargowe zgodn;•e z obowlązu. 
17,45 „No Ziemiach Odzyskanych'': 17.55 Z I sonalny, Piotrkowska 238 jacymi przepisami w wysokości 2 proc. cd 
życia kulturalnego; 18.00 żelef>ski - Kwartet '--'·-='":;'"==:w:;:s•::;:;;;=;:===== sumy prze1argu należy złożyć w kos;9 Ubez· 
smyczkowy A-dur; 18,30 „Nauka przy głośni- -· pieczalni Społecznej, a kwit dołączyć do 

K. INO w 1 s· t A 
·1 ~CZ A KINO PO l O N I A 

WlOKNIARZ 
ZA ł'IADO/lllENIE 

W aktn zwalczania spekuloc~ biletam1". Okręgowy Zarząd Kin w Łodzi wpro
wadza z dnl'3m dzisiejszym tj. 13 bm. zmianę syst~mu sprzedaży biletów w dol
szyc'i 3 kinach śródmieścia, o mio!'IOwide w kinie· „POLONIA"; „WŁóKNTARZ'• 

f ,,TĘCZA". Kosy roz;:lJczynają sprzedaż biletów na godzinę przej rozpocz<iclem 
seansów, przy czym kupujący bezpoś rfdnto z kasy kierowani będą no pacz.eka nię, 
a st~d na widownię Prosimy Bywalców wyżef wymienionych kin o pomoc 

w przeprowodzen~ akcji. 

Dvrekc\a 01m~oo. 1Je:& Z~r-ądu. Kin lotlz1 

oferty . 

I 
Ubezpieczalnia Społeczna w Łod~ zostrze 

go sobie prawo wyboru of"3rento bez. wzglę
du na cenę; a także prawo uznania, ze prze
targ nie dał wyników. 

Łódź, dnia 10 marca 1947 r. 
Ubezpieczalnia Społeczna w lodzi 

~..-ci:.::awwww.„11wwww 

· Poszukuje sią: 

RUTYNOWANYCH KSIĘGOWYCH 
do ksiągowoścl finansowej i materiałów. 
Zgłaszać się: Państwowe Zakłady Prz". 
rnysłu Jedwabniczo - Galanteryjnego 

Nr. 1, ul. Kilińskiego Nr. 102 
(Wydział Personalny) 

==-&·• 
OGŁOSZENIE 

Dz~.S przedstawienie opery narodower .,Cud '~~~~~™=<>•~~~ --~ ~ 
mniemany czvll Krakowiacy f Górale" Bogu. ~ O Anz J(" WŁOKNIARZ ~ 

Zarząd Miejski w Łodzi - Wydiial l((l
munikocj1 ogłasza przetarg nieogran'l'Czony na 
wyładunek z wagonów kolejowych 15.000 ton 
komienra i 1.000 ton cementu ni bocznicach 

slawskiego ·z muzyką Stefaniego w inscenlzo- Kino WL KNI '' •no . 
cji t reżyserii ~eona Schrilera z udziałem or- Dziś wznowienie znakomitego filmu . ~1 
kłestrv Filharmon:' ł.ódzktej. DekoracJe Wt. ~· produkcji amerykańskiej ~€-
Daszewskiego. Uk/ad tańców J. Hryniewick.iE!'j. w barwach naturalnych 

W fli'ltek drila 14 marca o godz. 19 min. 15 
Wielki Wieczór, no którym wystąpią w boga R b t..• 
t'{m. m!eresujocym -propramle Ewa Sanocka ~ ~· 
- piossnk>; z 16, 17 1 18 wieku oraz Natalia o l o fl 
ler~kc i Jo B~•Prds - ~ani.ee. Przy for\P.f:i':l· '' 
t'\e WI. Rriczk!)Wski. Piękne kostiumv. Zapo- ~ 
wiada 1. Cyg'er · ~ 

~ 
W rolach głównych: OLlVIA de HAVILLAND i ERROL FLYNN 

. TEATP POWSZ.E.CHN'f 1'UR ReżyserJi M Gurtiz i W. Keighley 
Dzf§ świetna komed:a obyczo\owo Gog'l\a ' · 

,,Cienek'' w przekładzie A. Grzymały-Si~d. ~~~~~~·~~~~~ 
leckiego, w reżyseri1· H. Szletyńskiago, de

- l:oracjach O. AMra. r„.„ ...... „ ... „„„„ ...... „,~~si~~iiw'i"'&'EiłraiiA ... li ... iłoio~„i~„.o.~ ... ri :„.; ... Łęii·1,„„„„„„ ...... „„„„„ ... „~ 
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „lUTNJA" ~ urucho,..lla przy ul. Daszy4skiego (daw. Przejazdl nr 2 ~ 

sz~z~p~r~~~~i~~Ya~a0 ~?,i~i~~-t~ś~~~~~~n10t ! Sprzeda! czekolady i . soków owocowych i 
świetnoi reżyserii Bolesława Horsldego; która ~ po cenach dostępnych, w czasie od 10 do 15 marca ·br. ~ 

' no prem;erowvm przedstawieniu . odniosła § § 
wielki sukces. Bogactwo melodii, przepiękna ~ dla członków Związków Zawodowych; słuchaczy wyższych uczelni oraz dla ~ 
!Wystawa kostiumowa i dekoracyjno wg. projek g organizacji społecznych · -za okaz cmlem legitymacji. E 
tów J. Galewskrego, a opracowanie muzyczne =„„„„„„„„.„.„u11111nu1uuuuu1u111111t1111trtllłllllłlllllUlllllUłllłlltlUlllllllllllł1llUlllUłltlllflłllłłfllłHHll1l<il1llłlllHUUIUlflUllllllUłlłltUllll: 

~~łe~ocz~d1:!~~~~~ powiększa całość wspa· OGŁOSZENIA DRO NE 
Publ:•czność, która wypełnia po brzegi sa. 

lę teatru na ostatnich przedstawieniach wy
~c:g·odza wyk-:nawców nieustającym! brawa. 
m1, zmuszając ich do bi·sowonia wszystkich 
numerów. 

Bilety wcześnie! do nabycia w księqarni 
przy ul. P;otrkowskiej 1020, a od godz. 17:30 
w kosie t.satru. 

TEATR KAMERALNY DOMU 2'.0ŁNIERZA 
ul. Daszyńskiego 34 

Dziś f codziennie o godzinie 19.15 entuzja
!!łyczniP. przyjmo~vana „Szklona Menażerio" 
wyróżniona nagrodą w Nowym Jorku za naj
lepsza sztukę ostoViiego sezonu teatralnego. 
Udział bioro: Jerzy Duszyński, Trena Horecka, 
:Janusz Jaroń I Zofia Mrozowska. 

Reżyseria - Erwin Axer. Dekoracfe -
Jon Kosiński. . 

Kaso czynna od 10 do 12 i od 15. Telefon 
~23-02. 

TEATR „SYRENA" Traugutta 1 
Dziś I codzier:!lie komedia Hennquina 

V':lbera pt.1 „Pani Prezesowo" w opracowa
niu I z piosenkami Jerzego Jurandota, muzyką 
Franciszki leszczyńskie! i Mieczysława Porwita, 

Udział biorą: 'Janino Oraczewska, Stefcia 
Górska, Stefania Grodzieńska, R.eg!no Grc;i
bowska, Henryko Stankiewicz. Zygmunt Chmte 
lewskl, Edward Dziewoński, Marian Dąbrow
sk!·, Wacław Jankowsklf, Wacław Kucharski. 
J6zef Matuszewski, Józef Porębsk!. Jerzy Pl 
chelskl, Kazimierz Paw/owski i Stefan Witns. 

Początek przedstawienia o godz. 19.30. 
Kasa czynna od godziny 10-13 1 od 16. 

Jelefon 272-70. ' 

Leharze 
Or. KOWALSKI MIECZYSŁAW spec chorób 
weMrycznych l skórnych. Al. 1 Moja . 3. Przyi
muje od 8-10 I 4- 7. Tel 212.88. 

Dr. med. KUDREWICZ ZYGMUNT, specialisto 
chorób wenerycznych I skórnych, P.iotrkowsko 
Nr. 106. - Przyjmufe od 7-10 ł od 3-7. 

Dr. MARIA WILKOWA, choroby oczu, przyJ. 
muje od 4-tei do 6-tej - Swiątokrzyska 6, 
teJ. 179-80 

Dr. RAT AJ·ZURAKOWSKA. specjolist~<a cho
rób skórnych i wenerycznych u kobiet, kosme
tyko lekarska. Piotrkowska 33 godz. 12-1 i 
3-6.30 

Dr. med. LUTOWIECKI Jeri:y, choroby skórno. 
weneryczne, Legionów 9, tel. 156-·lo, przyjmu
je 3-6. 

Hupno •.sprzedaż 
KALANDER drukarski (ręczny) kupi drukarnia 
Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkol
nych w Łodzi, ul. Prasko !Warszawsko) 9. tel. 
135-33. 

i<tJDUJEMY s1 ebro {złom, monety) w każdej 
Ilości. Płacim ł najwvższe ceny. Laboratorium 
chemiczne, P1. Wolności 2 m. 2 

Rózne 
ZDJĘCIA !egltymacyfne, reprodukcja - na!ta. 
nle( t no!szvbclel „f010MATON". Narutowi
cza 8. 

TŁUMACZ przysięgły ong:elskiego, rosyjskie
go, francuskiego, niemi':lckiego - Narutowi
cza 74, tel. 276-18. 

NAPRAWA radioodbiorników wszelkich typó.w, 
montaż nowych, dorabianie fal krótkich.' Pod 
kierownictwEl'm zagranicznych sił !achow'{::~. 
Sprawdzanie lamp. Szybko - tanio - fp:ho
wo. Kupuj<;irnv ~tale wszelki sp:ie-~ rapiowy. 
„Precisious-Radlo", Sienkiewicza 2. 
- ·"f';Jtn ~--,'l"'"D""'""""'·:;;e .,-,,-...,c•• 

SAMODZ4ElNA sekretarka-maszynistka, zna. 
jąca wszelkie roboty biurowe poszukuje• procy 
na w:eczory. O'erty kierować do Adml1istr:i
cli pod „Proco" 

ZAKŁADY PZPW Nr. 5, Wólczańska- 219 po
szukują dwóch tokarzy oraz dwóch palaczy 
kotłowych ze śwladectwaml ukończenia kursów 
dla palaczy. Z·głosz.enie osobiste wraz z ży
ciorysem do Wydziclu Personalnego. 
'7.n~1f!'."'*'"fl ·o~? 'ilof~qc·1entt.J 
ZGUBIONO legit. PPR I kartę repatriacyjną 
no nazwisko Dutk;e'Wicz Jon, Marsz. Stalina 6 
m. 21. 
SKRADZ_l_O_,.N-0--ko-r-tę- rozpoznawczą, książe2Z
kę z Ubezpieczalni ; akt ślubu na nazwisko 
Kowalskie! Józefy, Wólczańska 97 m. 45. 

UNIEWAŻNIAM zagC"bioną l.ggit. tromwojo. 
wą no miesiąc kwiecień na nazwisko Kaspro
wicz Eugeniusz, Łódź, Wysoka 13. 

UNIEWAŻNIA s:-ę zagubioną legii. PPR na 
nazwisko Szymański Zygmunt, 11-go Listopa.do 
53 m. 12. 

r.olsjowych Zorz~u Miejskiego. . 
Oferty r+emne, ocpowiadojqce treści ~le

pego kosztorysu należy składać w Nydz101e 
Komunikacji ul. Piotrkowska 64, pierwsz-.1 p1ęl
ro, po ój 23 do pnia ~O marca. 19.47 r. do 
codz. 12-tej w kopercie zomkl ę El! z nart
sem „Oferto przetargowa na wyładunek ma
t"3riołów budowlanych". 

Szczegółowe informacje oraz koszt~rys 
ślepy z warunkami przetargu otrzymać. mozno 
w Wydziale Komunikacji przy ul. Piotrkow. 
skiej 64, I piętro, pokój Nr. 23._ 

Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wy 
boru oferty lub uni'3ważnienia przetargu bez ' 
podania powodu. 

Otworc:-e ofert nastąpi w tym samym dniu 
o godz: 12-ej. 

Wadium przetargowe zgodnie :z obowlązu 
!ącymi przepisami w wysokości 30:000.- .zt. 
należy zlożyć w Głównej Kasi•e Zarządu M!J<JI 
skiego, ul. Roosevelta 15, zaś kwit kaucyjny 
dołączyć do oferty. ' 

Łódź, dnia 12 marca 1947 r. 
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZl 

=~=====J2> 
ZAJf.t.AD.Y GRAFICZNE 

t,ODZKI INSTYTUT WYDAWNICZY 
Spóldz. z odp. udz. 
ŁóDZ, Ul. ZWIRKI 17 

Telefony, 
206-42 
2'23-'ZJ 
223-08 
223-'ZJ 
156·81 

Centro la 
Nacz'3lny dyr. 
Techniczny dyr. 
Sekretariat 
Wydz. Gosp. 

®======® l.J!!inuP• - nri §ie: --PRZED WYJAZDEM 

- Janeczko, gdzie nasze bilety koiejoweł 
- Nie bój się, nie zginęły! Zapakowałam 

je na łamo dno w Wielkim kufrze' 

./ 



z -;111cin nartll 
tONFERENCJA DELEGATÓW PARTYJNYCH 

K. E. ł.. 

Dziś o godzinie 16-ej odbędzie się konJe
rencJa delegatów partyjnych KEŁ. w celu wy. 
brania komitetu ogólnego or.az delegatów na 

GtOS ROBOTNICZY 

Ze sportu 

·O 
'&onferencję dzielnicową I miejską. 

0 

Nr 72 

s 
OGÓLNE ZEBRANIE KOBIET uprawJ.a wszvstkie sporty 

Dziś o godzinie 17-eJ w lokalu PPR. dziel· ~ ~_,,..._.„_....;;,..,,,...,_ _______ _ 
nlcy SródmiejskleJ Lewej przy ul Południo· Czy kobieta powinna uprawiać spo;t? • lrzebowałby się wstydzić żaden z naszych 
weJ 11 odbędzie slą ogólne zebranie kobiet- I · h 1 I Nad pytaniem. tym dyskutowano wii.sle, wiele czo owyc KO arzy. członkiń PPR I sympatyczek. I 

lat. Było wiele głosów za i wiele głosów 1 Sport motocyk owy, 
ZEBRANIA KOŁ przeciwnych. życie jednak wykazało, że r·c- t sport, wymagający dużej 

W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania cjonalnie uprawiony sport w niczym nie szko · ś ci umysłu również stat 

ten n iebezpiec~n.y 
od·sagi i przytomno
się sportem kobiety 

kół w następujących dzielnicach: dzi zdrowiu koblety i bynajmniej nie wynatu- iradziecki.sj. 
BUDA PABIANICKA: rza wrodzonych jej cech kobiecości. ~ Wśród motocykl istek ZSR R wielką pop ular 

O godzinie 13-eJ zebranie kola l~rmy Może ktoś przytoczy Koubkową lub Smęt. n ością cieszy się ·inżynier tech nolog Miesza-
„Weigt", kównę? \towa, która na .maszynie 350 ccm. uzysb!a 

O tej same! godzinie zebranie koła CZPS. Najlepiej odparujemy dos przytaczając ;szybkość 157,6 km./godz. Dużą popularnością 
O godzinie 14-ej koło fa.bryki „Warta". jako przykład szaloną popvlarność sportu ,cieszy się równreż drobniutka i pełna kobi.s-

_PBAWA GORNA . wśród kobiet ZSRR, gdzie jeszczs do tej pory cości Tumanian. Tumanian na maszynie 250 
O godzinie 15,30 zebranie kola „Strzel· nie narodzi! się żaden Ko ubek, czy · Smętek, 'ccm z przyczepką osiągnęła kilometrową szyb 

czyk", jakkolwiek sportsmenk; radzieckie osiągnęły ( kość 121,8 km./godz. Warto nadmienić, że 
· O godzinie 16·9 ! „Wick<.ia", w niektórych dziedz1'11ach. poziom nie :wiele ~1 ' 1J Tumanian jest słuchaczką konserwatorium mu 
' O godzinie 16,30 - zepranie koła Fabry- f · ustępujący poziomowi mężczyzn. ~ . ,zycznego w klasis ortep1anowej. 
ki Tkanin AZ~owych. Wśród sportsmenek ZSRR niewątpliwie . 'j Do wielce popularnych sportów kobiecy:h 
WIDZEW: czołowe miejsce zajmują lekkoatletki. I ·należy w ZSRR pływanie i ko;;zykówka. 

O godzinie 15-ej zebranie Apr. Przemysłu Przekonaliśmy się już o tym podczas lek- 1 ~, Wśród plywaczek najwiq kszq popular.1aś. 
Włókienniczego. koatlstycznych mistrzostw Europy w Oslo wf cią cieszy s i ę Alejszyna, która na liście mirt. 
LEWA - śRODMIEJSKA: 1946 r„ gdzie pó raz pierwszy stórtowniy j ~ _rzów ZSRR figuru je już od 1930 roku. Alojszy. 

O godzinie 16-ej zebranie koła Pracowni· lekkoatletki radzieckie. Pięć złotych medal i• j:ia na swym sumi-eniu ma ponad 100 wsz0ch-
ków Zarządu Kin oraz P'abryka Tkanin J\zu- przywiozły one do swej ojczyzny (Sewriuko.f Fw:ązkowych rekordów. Między innymi po-
rowych. wa, Dumbadze, Majuczaj.s.wna i Sjeczjenowa! :.siada ona rekord na 400 m. na wznak (5 m. 

O godzinie 14-eJ zebranie kol'l: flnny „Die· dwa za bieg; na l oo i 200 metrów). 156,6 sek:) ustanawiając go mając 28 lat. 
tzel'. Do najlepszych wyników lekkoatletek ro- . . O klasie kobiecej piłki koszykowej w 

O godzinie ts,30 zebranie koła Cenrali Od- dzieckich zaliczyć należy: rekord światowy w Ł~~zi:ln~u C.'.::ż cv.rsil.~ ~Zr'tw) _po~imo 17-l~t- ZSRR przekonały wszystkich wyniki koszyka rek "' 
padków, rzucie dysbsm Niny Dumbadze (jednej z nai- ipe1 kanery s~crtowei, iest _w_ciq! Jedną z n.ie· radzieck\ch na turnee po Francji. Rosjanki ni.'3 
S EJ"'"" · . . . h _ _i • k b' . d . , licznych na1wszechstronn1e1szych nasz)'Ch ł . . . d tk . TAROMI „u...-.: . 1 przysto1me1szyc zawvun,cz.s iorące1 n z1a1 , k . iprzegra y na mrn an1 1e nego spo anta, a 

O godzinłfl 15,30 zebranie ltoła Fabry~i ,w mistrzostwach Europy 50.5 m, wynik sko- =---w spor.smene ·~Igrały aż .w siedmiu miastach Francji: w Pa· 
t~r 20 - oddział czwarty przy· uL ll-go Li- ku w "Z:WYŻ (l 63 cm.), Czudiny i tejże samej kolarstwo, c:z.y moio.:Vklizm, osiągając i tu ryżu, Strasburgu, lionie, Niccei, Marsylii; U. 
stopada: 192• wynik w pięcioboju kobiecym, w którym u- wyniki godne podziwu. moge'u i w Brest. 
BAŁUTY: zyskała 4.467 pkt. Weźmy dla przykładu kolarstwo. W 1945 r: Listę wybitnych sportsmen.sk radzieckich 

O godzinie 18-e) zebran.ie ~oła terenowe· Myl;foy się jednak ten, który by sądzi!, że Zubkowa z Lon;'llgradu ustano.wiła rebrd zamkniemy łyżwiarkami: Woronowa z Go-rkij, 
go „Nt.rprzód", tylko bkkoatletyka jest popularna wśród ko- światowy w biegu godzinnym przejeżdżając Koralina ze Swierdło.wska, lsakowa z Moskwy 

O godz.inie 15-eJ koła firmy „Buble", biet radzieckich. Kobieta radziecka uprawia na torze w Tule . 36 km. 346 metrów. Druga Sielichowa z Leningradu, - królują t~ 11iepo~ 
SRODMIEScu:: każdy niemal sport ni\3 wyłączając takich, kolarka rosyjska Sztachanowska z Leningradu dzieln:·e i stano,wiq najsilniejszy zsspół kobiecy . 

O godzinie l4-eJ zebranie koła „Sylwa" zdawało by się typowo męskich sportów, jak na 200 m. uzyskujs czas 13,7, którego nie po. na świecie. 
przy ul. Kościuszki 20. 

PRAWA - SRODMIEJSKA: • 
O godzinie 16-ej zebranie kola „Karolew· 

akief Manufaktury" otm kolii „Fabryki Pa· 
s6w I Pikierów". 

O godzlnle 15-eJ zebranie koki „Monopo· 
eccy 

też już ' myślq o O~impiadzie 
Sporto 

' 
radzi 

In Tytoniowego", 
O godzinie 13,30 zebranie koła flnny 

„G~m;"~dnie tS-ej w lokalu dzielnicy przy „Sport" katowicki donosi: „W związ- .,umożliwi łatwiejsze wyławianie talen- \we i na wyższym szczeblu komitety 
uL Gdco'iskieJ 75 zebranie koła terenowe· Ku ze zbliżającą się Olimpiadą i szere- tów _i odpowiedniejsze zróżniczkowanie przy rządach poszczególnych republik 
go Nr 4, giem występów sportowców radzieckich treningów i opieki nad sportowcami. decydują na podstawie· wyników o zali-

w tym samym lokalu o godzinie 17·eJ ze· na arenie międzynarodowej centralne Czynni sportowcy radzieccY, dzielą się czeniu danego sportowca do jednej z 
liranie koła Piekarzy. władze sportowe wprowadziły !nowy; oditąd na 4 kategorie. czterech klas. 

UWAGA KOLEJABZEl . system klasyfikacji zawodników, co Sportowe, miejskie, gminne, rejono- I<~ż<ly sport~wiec ?ę?zie posiada! 
w piątek, g mare-a o godzinie 17-e) od· • . sp~CJ~l~ą odzna.<~, zalezm~ .do przyna· 

bedzie się zebranie sekretarzy kół PPJł. PKP. J · • d leznosc1 do dane1 kategorn 1 kartę, na 
w. lo~alu ZZK. J?rzy uL Zachodnlef 57._ .Spra- eszcze Je en mecz 1 k!óre.j _br~~}e Wpisywać się jego sporto• 
wy bardzo wa.me. Stawiennictwo obowlqz~ , , We wymk1 " 

:~::A INWALIDZI wo1ENN1 - PPB-owc;1 bokserski w niedzielę Kolarze przed-sezonem 
w piątek 14 marca o godzinie 17-eJ w to- We wcw.rajszym nume'fze donol.5iliś- Kilińskiego Nr 2 o godz. 16-tej. 

!talu dzielnicy Sródmieścle PPR. przy ulicy my 0 mającym się odbyć w niedzielę w drużynie Wejherowa wystąpią ta- W piątek dnia f4 marca br. (i godz. 
Piotrkowskiej 63 odbędzie się walne zebranie meczu bokserskim Radomiak - ŁKS. cy Zawodnicy jak Miller w wadze mu 20-ej, cjdbęd.zie się w liokalu wlasnyrri 
wszystkich inw.<Ilidów wojennych - peper:iw· Oprócz tego spotkania, jak się dowia· szej repr. Okręgu, Hork w wadze pół· przy ul. l l-go Listopada Nr 30, przed" 
ców całej ŁodzL Sprawy bardzo wcrżne. o- dujemy, w niedzie.Ję odbędzie się jesz- ciężkiej mistrz i repr. Wybrzeża i stary sezonowe zebranie członkow Sekcji Ko 
becność obowiązkowa. cze drugi mecz z udziałem drużyny za- weteran boksu Ghistowski i inni repre· !arskiej. K.~. Tramwaj~rzy. 

TELEFONY: Sekcja Motorowa Dziewiarskiego 

ZEBRANIE SEKRETARZY miejscowej. zentujący dobrą klasę pięściars~ą. Staw1enmdwo obowiązkowe! 
w piątek, 14 ·marca o godzinie 18-ej od- d z · • r. KS 

będzie się odprawa sekretarzy kół PPR. Gór- W lutym pięściarze Victorii rozegra- . Drużyna R. K. S. „Victorii" posia a I z;»cla '1:, -u 
nel Prawej w lokalu w?asnym przy ul. Bod- li mecz z repr. K. S. „Gryf" w Hejhero- utalentowanych zawodników jak Urzę· Z . • I . 
narskiej 42. Spr.awy bardzo ważne. Obec11o§ć wie .ponosząc porażkę. Chcąc się zreha do_wicz, K_u'ba~iewic~, Zawadzki, Ratyń- . apasn1cy renuJą 
obowiązkowa. bilitować Victoria sprowadza drużynę ski, Ste.famak 1 Wasiak. Kierowrnctwo sekcji zapaśniczej ŁKS·u 

KOMUNIKAT „Gryfu" na dzień 16 marca do L<Jdzi i . Spotk~nie tvch drużyn zapowiada się zawiadamia, że treningi odbywają się w 
lComitst ObywatelsKi Obwodu Rndog'.)szcz rozegra mecz we własnej sali przy' uJ. mteresugco. szkole powszechnej przy ul. Południo"' zawiadamia wszystkich mieszkańców, że w . 

8 dniu 16 marca 47 r. 0 godz. 15-tej w. :o~c;i ~ WeJ W następujące dni: poniedziałl{i, 
Polskiei Partii Robotniczej przy ul. Zg1ersK1e1 P1·ug-pongn~ .. cll1 ~ęg1·e·scy n1·e ",.,' rzy1·adą środy i piątki od godz. 19.30. 
Nr. 213, odbędzie się ,odczyt na !~mat: !:rt· l>2 . N . Uwaga, ten1"s"1s'c1· ! Hygiena drzew j krzewow owocowych , na 
który zapraszamy wszystkich mieszkańcó~v k I p I ' w tych dniach Węgrzy nadesłali• do Pol- Łódzki Okr"',gO''VY. z"'I'"L ze!- Ten'1SO\"Y Obwodu ~adogoszcza. Przemawiać będzie Proje towany mecz tenisa sto .owego o sKa -. , " ., , "• 
ob. T. Leszczyilski. -Węgry oraz międzymiastowe spotkania skiego Związku Tenisa Stołowego pismo, w Przeniósł swój sekretariat do lokalu K.S. 

___ którym definityvvnie rezygnują z przyjazdu da Wimy przy ul. Armii Cz;~rWQnej 54. 
k drużyn polsk.ich z drużyną z Budapesztu nis Polski, ttumacząc to brakiem wolnego termi- . Sekret~rz Ł.O.Z.T., ob. Banasiak, urz.ę-

Dv~urv aple dojdą do skutku. nu. duJe codziennie do godz.iny 19-ej. 
Danlelecki, Piotrkowska' 127 Treningi w hali sportowej Wiimy od-
Z'Cljączkiewicz, Zielony RyneK 37 · bywają SiP,t w poniedziałki, środy i piątki 
Gorczycki, Przejazd 59 Z ż»cia D KS-u od g.odz. 17-cj do 19-ei. 
Karlin. Piłsudskiego 59 

~~:~~wi~~u!~~:~i:;:ic;icka 56 Walne zebranie , motocyklistów CZYTAJCIE · i OGŁASZAJCIE SIF; 

Ył „GŁOSIE 
ROBOTNICZYM" Pogotowie Ratunkowe Mieiskie __, 

Pogotowie PCK 
?ogotowie Ub.szp. Społeczne! -
Straż Pożarna -

·104-44 
.117-11 
.134-15 

8 
199-00 

Klubu Sportowego powiadamia wszyst
kich członków Sekcji, że Roczne Walne 
Zebranie członków Sekcji ·odbędzie się 

w dniu 16 marca 1947 r. o godz. 11-tej 
w lokalu Klubu DKS-u przy ul. Nawrot 
73/75. 
Obecność członków ze względu na 

ważność spraw, obowiązkowa. 

najpopularniejszym dzienniku 

Biuro numerów -
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