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Ale

Serc e
.Od wielu lat nie byliśmy
tak gwałtownej kam
panii przeciw świętu Pierwsze:· .go Maia, jak kampania, którą
: przeprowadzono w tym roku.
O~łamy ro~aite REAKcn sta·
tuDku wszelakiego podały sobie
ręce dla wspólnej, zgodnej pra. cy.
Mieliśmy wszystko: i „argumenty„ o „wpływach obcych",
Jd6re uosabia Międzynarod6w' ka Socjalistyczna; i pełne gnieW. Inwektywy ze strony słowa'. nyszenia s_ług im. św. Zyty; i po
"korne prośby Stronnictwa Na· rodowetto do wojewodv PoJDor~edo i do starosty w Radomiu.
fJy „zakazano'' wreszcie oochodów Pierwsio - Maiowvch: mie·
llś1av nawet to. co nazwalt!imy
T'.~TRM ZGOł„A BFZr.7.FL~ próbe iaki ;.s dntnki, by
J><>Wełvwarć· si na świ~•lana na·
m;eć· 1>0Je<!flvch nac.:zvcb towarz~" - ~Tóz0;ł'"' Mnntwma. Mi·
rećktedo i Ste.f;ł_na Okrzei...
PR7.ECIWKO św!ętu Majowe-

Oicżyz· ny„~~l:~·
'w

wiedź twarda i jasna, jak twar- , lianka", -

. Sztandar nasz w gór~!••""
I

i wtedy, gdy prze_ · $więto Majowe jest . symbo·
i jasną była zawsze praca de·dniu wo!ny światowej polski k:lb jedności mas pracujących,
dziejowa POLSKIEJ P ARTD ruch socjalistyczny ' tworzył ka· oraz symbolem żywotności tych
SOCJALISTYCZNEJ.
dry dla walki zbrojnej, - i wte ideałów, które tym masom
*•""
dy także, gdy ułani pruscy szar•t, prtyświecają od zarania poi·
Ale my znamy przecie te żowali nasz t><>eh6d Pieiwszo- sldego ruchu socjalistycznego.
wszystkie „argumenty'', te wszy Maio":J w Warszawie w r. 1918,
Pierwsze obchody święta.
stkie „zarzuty", te wszystkie in ostatni nasz POCHóD PODZłE· Majowego w Polsce były zarawektywy, - znamy nie od te· MNY.
zem pierwszym świadectwem
raz. Rozbrzmiewały one i poWięc znamy to wszystko.•. nie wzmoi enia się ruchu robotni·
dówczas, kiedy pierwszy ,,agi- od dżisiaj...
czego i pierwszym wystąpie·
tator" socjalistyczny.
:-;,f~*
niem polskiej klasy robotniczej
.,sam jeden, sam jeden na ca·
A DZISIAJ pójdziemy wszę- na widownię historyczną, •w
ły ten wielki świat''
dzi~ jak Polska długa i szeroka, roli świadomego twórcy ciziewedług wspaniałych słów że- w wielkich, jawnvcli POCHO- jów narodu. Hasła, wysuwane
romskiego przekraczał kordony DACH MASOWYCH. 1 wiemy, w dniu święta Majowego, wią·
itraniczne palistw· obcych, dzie- . że diisiaj tak s...-0 , jak prted ~air się zawsze zaró"!"11? z dą·
łJJCe iiemfo
,
laty,
zeniem do wyzwolenia społ2cz
„rozdartej na strzępy Ojczy·
,,z NAMI BT<'.JlZJE SERCE
nego, jak i z walką o swobody
zny'• ,OJCZYZNY''
oU·~ ciJle, Obok haseł skró·
l>t'Zekraczał noto, bv PRZY· bo zrósł się los Polstd z
pracy, podnJesienia
NIEśt DO NIEJ Z POWRO- Socjalizmu pólskię~o „na cJQłę, ~
, , wprowadzenia ab~~
TEM NlEPODLFGł..Ość,
cfo':>rą i na «lole złn'', i Pikt. ~ef p1ecz~n ~pałecznyc~, wo!nosc1
0
po•ac7..<>ną już odtąd nierozer· PRAWDY IDSTORYCZNEJ nie orgatr'Zi!CJI - wyp1sywalt na
walnie z •. dP-k1arada ""aw" odmieni
swoich sztandarach wychodzą·
'D'P. .\.CU.JĄCEGO
CZLOWIE·
cv na ulicę w dniu Pierwszego
KA.
M. NIEDZIAŁKOWSKI. Maja robotnicy, chłopi i praRozbrzmiewały takie same l ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mu.
„zarzuty',' i wtedy, gdy w dniuj
Dziś polski świat Pracv da na 1 Maja r. 1905
ulicach miast, miastl"!czek . i wsi
,,tłum bezbra.nnv na placu
Rzeczvnospołitei SWOJĄ OD·
rąbano",
·POW!EDź. B~dzie to odpo- jak to. opisywała na.sza „lYfa.rs;y.
świadkami

dą

cownicy polscy WEZWANIE runkpw, w których nasł"ąpi~ by
do nieubłaganej walki z prze- mogło zupełne podoorządl<o·
mocą polityczną, z władzą na· wan~e 'lpri~wy robotniczej i
jeźdźców, DO W ALKI O NJE. sprawv ludowej interesom kapi
PODLEGł.Ość, O POLSKĄ talistów.
REPUBLIKĘ DEMOKRATYCZ
Nawoływanie ludu pracują·
NĄ.
cego wsi i miast do wyrzeczeHasła i postulaty, wysuwane nia się swoich ideałów jest ·dziprzez Polską Partię Socjalis- siaj stałym motywem „ideolo·
1
tyczną w związku z powtarza- gji" naszych przeciwników. Spo
jącymi się co rok obchodami tykamy to nawoływanie niemal
majowymi, słyszane były i codziennie na łamach prasy,
przyjmowane nie tylko przez szerzącej hsła „zjednoczenia
zorganizowanych towarzyszy, narodowego" podobnie, jak i w
lecz rozlegały się głośnym e- pismach, które - propagujac
chem w całej klasie pracują. wojujący nacjonalizm - zwal~;. Wiedzięli o tym doskona· czają klasowy ruch robotniczy.
le kapitali · ci i broniący ich Nie gardzą żadnymi środkami,
władzy nad luc;lem polskim na· aby zohydzić i zdyskredytować
jeźdźcy. Wiedzą o tym taksa- polski Socjalizm.
mo i dzisiai organizacje labry·
PROżNE WYSU.KU
ka!1ł6~ czv bankie.r6~. ~raz,
Polski ruch socf~styczn,y
dz1~ła1ąca w ~bronie ich. inte~ ma po za sobą nie jedną cięi
re~ow wsze.l~ktei!o rodza1u ro- ką próbę. Przed laty - MA·
dz1ma reakc1a.
JĄC
PRZECIW
SOBIE
W Lmożenie sie ruchu socja- WSZYSTKICH pr9w.adzil
lidycznego - pb nieudałej pró walkę ofiarną o własne PaJib~ rozbicia orgamizacyj robot- stwo i o sprawiedliwość sponiczych, dokonanej przed kilku łeczną we własnym Państwie.
łaty, - zmusiło dziś do odsło
Dzidaj tak samo MA POCZU· ,
nięcia swe~o właściwego obli· CIE
ODPOWIEDZIALNOśCI
cza nie tylko i.nicjatorów tej WOBEC DZIEJóW ZA LOSY
próhv, ale i iei wykonawców. PA~STWA WŁASNEGO; I
Nhdawni przywódcy organiza. dlatego - gdy nad Europą grocvj, rzekomo sto~ących na !!run- madzą się ciężkie chmury nię.; ·
cie obrony interesów klasy ro pewności, gdy wszystkie nieb'L)tnicz~i. jeszcze nrzed rokiem mal krafe u:tinają się pod cię·
urzi'.dza1ącv · pod firmą z.z.z. żarem niepomiernvch zbrojen
,..cchoov· pierwszoma?owe, W'f· - ·Polska Partia Socjalistyczna
dafa <'h('cnie odezwę. w której nodnosi w dniu Pierwszego Ma
wvrzekafą się obchodu święta ia stanowczy glos, żadającv tt·
M„=owe~o i. idąc całkiem na r.unięcia z iycia politvczne~o
f.'lnsku 'Wro~ów klasy robotni- ·kraiu czynnHi;ów anarchii. i do·
r.?'ei, · \VVJ')owiad~ią wa~kę idea- nM!?,~ si~ o:lbudowv w Po!sce
· ?!"m v,ryzwolenia soołecz.ne~o. warunków, nrzy których swob~ew 7'rawdz_
ie historvcznei bodny rozwój urządzeń di?.mo-1.ph:-:ą, fa!mbv oohaforowie re- kr~tycuiych stworzy W ma&'3C0
w"''tcji 1905 roku. iak Okrzela łudowvch gotowość do wieli Mireclri, 11.ie midi nic ws11ól· ki~j of!arności dJa obronności i
n~<So z S-:x:ialb;m~m„. Got„wi pnłrzeb Rzeczypospolitej.
w~aw1r.c, ze jetłvnym celem
łi:o'1 ... •~rl"kfPi walki nroletarfatu
TOMASZ ARCISZEWSKI.
polskie~o było stworzenie wa-
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P.P.S~

My . - niemieccy socjalni dem0Jm1ci pozdrawiamy Was - te.wa.
p-0lf>1>ich - w tym dniu l Maja, w którym Wy możecie We

lI

rz~·szy

WŁASNE) OjCZYźNIE walczyć

o szczęście pracującego człowieka

i o utrzymanie pokoju światowego, Ze czcią dziś wsp01t11inamy ofiary,
złożone przez lud pracujący Polski dla swego wyzwolenia narodo.
wego i sp<>łecznego; .CZERPIEMY NASZĄ ODWAGĘ Z TYCH WA.
SZYCH W.IBLKl,Cił WZORóW.
Nie ma takiego „caratu", który by był nie przezwyciężony,

Nłepodteglości

wierzą, że polityka zagraniczna tego wielkiego i szlachetnego kra·
ju zorientuje się ku si:om demokratycznym Zachodu, do których
pr~dzej czy poiniej przyłączy się Ameryka„."

JAN LONOUET.
(Z listu do nas na dzień l Majal., . :

11 Fasz~

śd,· „nie

OTTO WELS
imieniem socjalistów niemieckich.
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... '' To Sztandar całej ludzkości .„ ''

••„,To aztandar t;alej ludzkości•••"
Kapitalizm wkiro<:zył w oltre

stwierdlzenłe w przepięknej wizji
zmagań k.apitaliiun u (,,Miliardy "
elt to Andruja Stmga), że

Jtadium walk klawwych . J
ok.rea dwuch epok
_..pitalbm JllC'™rwał saledwłe
dsiejowyc h. W atarej Eu:ropie róż·
• lat plot wc.jn11 iwłittowa ł jm
no „totalizmy " w~iłujt ratować chyll alt bi apadkowi...„
amurszałe pod9lawy pneźytego n·
J e.ili łud.dtoeć nie ma by~ po·
s!!roju. W .,nowym świecie" - w grtżona w chaos niebywały - to
Ameryce Północnej - w kraju miui dla t•iebie zdobyć miejeoe So·
klasycznego kapitali.zm.111 próbuje cjalizm jako
eię ocalić goepodarik~ kapitalia-ty...,,dpaolć epołeem. ao praw&if.
czną i złagodzić przeciwności cłro·
wej ł rse<l'.IJ'WisteJ ~ ludimJ r6w·
,. kontroli i mgereneji osymtl&.a
nołeł...•
państwowego.
i jak okreilał Bolesł'8W Liman«MVFaktem je.i, ie ludzko~ łyje ~ ahy
nie ty Jk.o na rMdroia. ale - bez
_,oriłowlet Die cmał md - · f.ed
przeaady - na wulkanie: I trafnie
nego jetan11, imł 'lllll)'lłowe10 eni po·
pł'zypomin.ał nie długo przed swym
llt)"wneg„ am ekonomiomego".
zgonem nestor polskiego pi!mien·
Maj jeat więc dniem gotowoki
nict.wa (Aleksand er gwiętochow·
podj~ia
walki o ten nowy. titrój:
lik.i), ł.e
socjali.tyczny. Nieeie Socjalizm
_,..,.... błiy nowy W'leh&d eło6· obok przebudow
y epołe~j • w hłiltodl witany był ptłewem nowt kultor~,
na W!IZe<:hludzkidi
w~ drapiełdw, biit.SW 1 Dle- i nieriszcza
lnych ideał·ach opartą,
iopeiów -.łowiecaydi, pocneboJ11erch a pnedeWll!llystlclm opartą
na wol·
pn;ejśeiowy

entuzjazm u dla azerokich maa wy· j podstawac h planowej ł trwałej
dziedziczo nych. 1 Maj to dzień gospodark i 111p-Ołecimej, która wy·
tęsknoty ku Słonecznemu Jutra na tworey prawdziwą:
przekór złowrogim mocom.
Wolność - Bratermro - Rów·
Bierzemy ze skarbnicy ogólno· ność.
l~d~ej ~ultury nieśmiertel_ne
I w ten spos6b spełni Soejalizm
p1erw1~s~1 dobra, ale bndn1ą~ swoją mi.!ję dziejow'°
nowe zyc1e, chcemy tym ezynn1·
kom nadać pełną treść, opartą na
zyc;MUNT PIOTROWSKI

5=;
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~
~
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DZIŚ,

Cały

wacjl pod protektora tem Pnędeote

~

w dniu 1 Maja

Repub1iltl atanowi na dllieel4tld lat
najwi~ksze wydarzeni • w dzledzłnle
atukl l architektur y.
Blitszych lnfonna.cji adsłela O..
choełowackie
Bturo Informacyj ne,

-===-

I

Swiat Pracy zloty ofiarę
n• ołwl•ltt robotniczą T. u. R.

Pół
straciła

miliona ludzi
w
armia

japońska

Chinach

Wysoko rozwinlęta ltultura Czechosłowacjt.. ai~gaj~a na.jllaruyc h cza·
sów pozostawl.ła tu po przez ~re
dniowiecze pomniki malaratwa, rzet·
by i architektu ry orygtnalne klejn~
ty swotatego baroku.
Wielka Wystawa Baroku orp.ni·
zowana w Pradze, atollcy Csecboeło

Dr. In!. J, WaldmWle r, Waraawa,
AL Jerozollma kie 17, tel. t-S0-91
oraz wszystkie biura podróey.

Polska Partia

Soclalistvczna

Prasa cbiflska donost, te ogól· l śc1 wpłynęło na jej sytuację flnan·
na
cyfra strat arnńi japońskiej w , sową.
ełeumoW"'.
noacL
zabitych,
rannych i cięiko chO·
A dodawał, Ił
•:
Dlatego „totammy "' f a~ow
rycb
od
początku kampanii prze.
Wczoraj
z
rana
rzucono 2 grasikie,
czy
bolszewiok
ie, które dep·
priuj&eie rcmrojoin od.
bYQ ... u.- aiżurda , _ łreła, oz• godność człowieka, eą zaprze· wyższyla pół miliona ludzi. śred. naty na głównej ulicy Szaingha·
nio dzień wojny kosztuje Japonię ju-Burd. 11 przechodniów Chlń·
wyipart,da ,.._ wy7.ne- POdfp i• crzeniem odrodzeni a ł postwu., ąla
tego
1tały
~
łańcuchem •1on6w l narodsm- Woka.rykoturą tych h11 2.100 !Olnłerzy. Znaczne są stra· czyków odniosło rany. Spra~y
fodtt:T upiłałii:m apralWlliont fH„ &eł, oho6 przywłaszczyły aobie pe- ty japońskie równiet w lotnic· zamachu zostali aresztowani. Ze.
twłe ł wynoszą od początku woJ· znali oni, it zamierzali dokonać
btei t me~ hadsW - awa&a wne maki, symbole, ozy nazwy.
Socjalizm walczy o człowieka, ny około 600 samolotów. Wobec ' zamachu na jednego z urzędnl·
Zebrani w dn. 1 Maja •• , , •••• poci eztud&ra nd czerwo.
u mtdroU ~--"
wydobywa z nieg~ naj11zlachetoiej· tego Japonia zmuszona była po· ków chińskich nowego zarządu
Taką 11mowt ocent wydał erdo·
nymi
Polskiej Partii Socjallaty cmej I Klaaowych Związków Za·
wiek nie nuzego obozu! D1>pełnie· 9ze pierwiastk i. Socjalizm aciersy czynić znaczne zamówienia na sa . miejskiego w Sian.ghaju, współ· wodowyc h pnesylają wrM 1 całym ludem
pracuj„cy m Polski
moloty
w
Memczech
w
człowieka.
, co oczyw1.. 1 pracującego z władzami japoń·
niem tych .łów było niedawne
pozdrowi enia braterskie wszystkim tym, klón.y wal~ we
Pami~ać
należy
o
.łowach
!estwierdzen ie Prezydent a Stanów
1skiml. Urz~dnik ocalał.
wszystkic h krajach świata przeciw laszy:l.lllOwi o a.owy ualroł
roDl!lkiego, ie
Zjednoczo nych Rooeevelta , u
społeczny, o wolnośó polityc&114,.-łowiek. t.o wielka mHS ł D.le wol·
_wielld bpłta.liizm Jat
. , jej krzywdzi~".
Zebrani przesyłaj~ pozdrowi enia 1w0Je bohatenk lema lado·
llym feoclalbmem".
I In. wi Hiszpanii,
'broniącemu i orężem w dłoni niepodleglośd awoSocjalizm j~ zarazem dźwig
A popriedni k jego komenraty - nią potężnej
MllSZIU DW S Il
jej Ojczyzny, wstrzymującemu najaz.d obcych wojsk faszyatow ·
wiary, optymizm u ł
Ata Hoover po objeździe Europy
skich, wstrzymującemu ofiarą własnej krwi poch6d światowr
orzekł, że dla dobra mdzkoecis
faszyzmu.
,.F_,.m ma.i liliatł„.
Zebrani w • • , , • , • Gubują w dn. 1 Mafa uroc:zyścłet
i
'A jakby dopełnieniem !tyło
ie pozostaną wierni zawne, w każdei doli, ehor1tiwi om eser-·
wonym Polskiej Partii Socjalisty cznej 1 kluowet o ruchu uwodowego;
że nie ustaną w watce at będde dtwłgnłętT w Pobce ,,,..U.
kiem świadomym mas nowy ustrój społeczny, ai wolnoś6 1tul9.
się prawdą życia polskiego , aż utrwalona zostanie polska .Niepodległość, wsparta o miliony robotnikó w, chłopów l prllCOWDlWojska gen. Franco, prowadzą· sklej.
Castellen. Opór stawiany przez k6w umysłowych Rzeczypo spolitej.
.
ce ofensywę WZdłui - ~ego frontu
Rzeka Ebr.o stała się punktem rządowców, jest jednak tak zacie·
Lud pracujący Polski nie astanfe w walce at przełamJe wnelpirenejsldcgo, atknęły z powGdu nłe do przebycia. Bitwy toczą się kły, że faszyści szybko przekona- kie prądy
faszystow skie, aż Rząd Robotnic zo· Chłopskf. obeJ- .
rwattowoego oporu wojsk republi Jedynie na froncie wschodnim U się o niebezpieczeństy..fe, które mu.jąc władzę,
poprowad zi Polskę na wielki n.lak dz.le}owr,
kaftlkldl, broaięcych północnej WZdlut linil dąpącej się Od Peni· im zagraża na wąstdm
odcinku, społecznej, gospodarc zej, polityczne \ l kulturala ei pncbado wf.
Katałonil. Warunld atmoSferyczne scola at dO Tetuel,
której wierz· który znnjduje się w Ich pDSłada·
Zebrani żądają tak, Jak żęclai'ł teao masy ludowe w kraja ...
.-zyjaJł zreazt.t armil w detenzy chOłldem Jest Montalban.
nłu".
łym,
W czasie gdy wojska włoskie
A.ut.omat 8-clo mm., wyrzucający wie na tym oddnku i aby uzysNa froncie katalOt\skim panuje
BY POLSKA PRACUJĄCA ROZSTRZYGNĘLA ~
u.m gilzy po wystrzale. Strzela spe• kać pewną przewagę, taszyści inu napierały na Alcala de Chisvert względny spokój, komunikuje ko.
WŁASNYM LOSIE;
cjalnymi nabojami, automatycz nte sieli zebrać na tym froncie olbrzy·
nie mogąc uz~skać przewagi, woj respondent „~ewa Chronicie". fa. 0 zebrani domagają się
llłt repetuje do atrzału, najlepsza omfe zapasy amunicji, których o- ska republlkanskie podjęły kontr·
brona. w domu l podró~y - huk oszyści znajdu1ą się ciągle o 160
NOWYCH DEMOKR ATYCZN YCH PIĘCIOPRZTMIOTNI·
głuszający.
Cena wraz z tuterałem be..:nle ole posiadają. Z tego też atak na odcinku Saisadella, prze. Ian. od Barcelony i
'
.
'
tylko złotych -ł.45, 2 azt. 8.60, 7-mio pow<>du ole mogą oni wywalczy~ rywając front taszystów i dociera NIE POSUNĘLI SIĘ ANI NA KROK KOWYCH I ZUPEł.NI
E SWOBOD NYCH WYBORO W DO
atrza.ł. 19.30, wg. rys. 35.50, 100 na· sobie przejścia w
okolicach Tremp Jąc do Solana, zadawszy n'.eprzy.
NAPRZóD OD TRZECH
PARLAM ENTU;
bol S Eł. Pozwolenie niepotrzebn e.
I
Val
d'Aran,
które
są skutecznie Jacielowł ogromne stracy ł zdoby·
TYGODNI.
Wyęyłamy na llatowne zamówienie .
stwierdzają zarazem, te powstafe już w Polsce - wbrew
Płaet aię przy odbiorze na poczcie. bronione przez rządowe oddziały wając włelkł ilość materiałów wo
Korespondent „Daily Telegraph wszelkim przeszkod om Adresujcie Dział Automatów
karabinów
maszynowych oraz Jennych.
and Morning Post" kC21111unikuje,
OBOZ ROBOTN IKOW, CHł.OPOW I PRACOW NIKO\Vi
przez słynnych „dynamitardów•• i
B. POZNASS KA, WARSZAW A,
Korespondent Times'u" w Hen ż~ 80-clu żOłnierzy z 43.ej dywizji UMYSLO WYCH,
ograniczają słę Jedynie do obro. daye
Pl. Kazlmlen.a 5 oddz. &.
podkreśla w swych kores- karabinów maszynowych utrzymu
który weźmie na siebie trud dźwignięcia ładu ~o, oclpo.
ny przed atakami armil republlkań pondencjach, że wszelkie wysiłki
je swe pozycje w 18:1cuchu gór wiedzialność za Państwo i za jego obronę, który wolność
i defaSzystów, mające na celu rozsze- skłm Maladetta i uda.o się im na mokrację uznaje za KAMIE:N
WĘGIELNY UTRWAL ENIA
rzente frontu na wybrzeżu Morza wet wcią~ną~ w -zasadzkę ' dwa NIEPOULEGLOśCI i obronnośc
i Rzeczypo spolitej.
śródziemnego są
udaremniane nieprzyjaetelskie bataliony, które
rzez zaeiekły i skuteczny opór zostały wycięte w pień.
Miliony mężczyzn i kobiet pracujących miast I walt HtJd
P
rządowców.
tysięcy bezrobotn ych i setki tysięcy młodelł<> pokolenia oświad·
czają dziś, w dn. 1 Maja, uroczyście, że slajlł w ne:reiach wal„Trzymani w szachu, pi:ize koczących
.
respondent Times'u, pod Tortosą,
Silne wstrząsy podziemne w okolicy od Epi~entrum 6000 do·
ZA SOCJALI ZM, ZA WOLNOść, ZA DEMOKRA~
_
faszyści dążą od pewnego czasu
Turcji dają się w dalsZym ciągu mów jest poważnie uszkodzonych,
ZA NIEPODLEGt.Ą RZECZPOSPOLITĘ WYZWO LONEJ
do rozszerzania ich stanu posła·
odcluwać i to nawet w tych okrę 238 wsi Jest zrównanych z zlemlą
PRACY,
dania na wybrr.eżu morza śród
gach Anatolii, które dotąd szczę·
W okręgach nawiedzonych trzę ziem11ego, kierując ofensywę
ZA TRWAL Y I SPRAWIE DLIWY POKOJ, PRZECIW KO
nn
śliwie unumęły klęski.
Wstrząsy słeniem z:emi utrzymuje się bar·
PLANOM WOJENN YM FAS:tYZMU,
podziemne wywołały panikę w o. dzo zła pogoda, stwarzając nieZA PRAWO I GODNOS C CZŁOWIEKA.
kręgu Adana i okolicy.
Według bezpieczeństwo
epidemii wśród
ZA
ROWNE PRAWA I ZA ROWNE OBOWIĄZKI DLA
sprawozaa nia złożonego przez mi ludności, obOzująceJ pod namiota·
WSZYST
KICH BEZ WYJĄTKU OBYW ATELl RZECZY POSnistra sp1·aw wewn. w parlamen. mł, dostarczonymi przez Czerwo·
POLITEJ
.
cie, straty spowodowane przez ny Krzyż. Szybka pomoc ludności
Zebrani
domagają się•
trzęsienie
ziemi
w ostatnich jest tym bardziej konieczna, że o.
SPOLECZ
NEJ GOSPOD ARKI PLANOW EJ, pracy dla bezrodnia..!h w okręgu najsilniej do· kręgi, w którycJl nastąpiło trzęsie.
Kore11pondent ,,New Chronicie" około 40.000. Donosicielstwo i ter
botnych,
tkniętym
klęsJ(ą,
wynoszą:
na nie ziemi, zamieszkane były przez donoSl z Wiednia, iż w mieścle ror przyczyniają się do stałego
ZIEMI DLA CHLOPó W, skrócenia czasu pracy1
6700 domów - 4000 uległo cał ludność wyjątkowo ubogą.
tym znajduje s1ę w więzieniach wzrostu liczby oSób więzionych.
kowitemu zniszczeniu. W bliższej
wyborów demokrat ycznych cło samorządu terytorłalaei•
12.000 oSób, w całej zaś Austrii
i ubezpiecz .eniowego ,
szkół dla dzieci mas pracuJących,
cz~ści
zniesienia obozu odosobnie nia w Berezie Kartuskle f.
t
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K. RUSZ KOW SKI

Wslrzymana. ofensywa woJsk gen. Franco

No Passa rani Nie przejdąl
Od trzech traodni laszrSci nie 1osuneli sie ani o krok n11rz6d

8.45

„

Potworna

jeszcze nie

kl~ska

min~ła

.

52.000 ludzi aresztowano
w Aust rii

Pakt wschodniej

Morza $ródziemnego

I MYDŁO

Dzienniki tme(jkie omawiapą·c czają, !e Tijrcja, Grecja i Eglipt
Qficjalną wizytę l«óla egipskiego zawrą układ, który będzie
nooił
Faruka w Ankane1 której termin nazwę „paktu wschodniej części 1,
będzie niebawem ustalony, oświad morza śród'ziemnego".
·

Nie

wysłano

Ustów

Czwik.licera

gońrzych

wszędzie lądane

żYJE SOCJALI ZMI
NIECH SIĘ śWIĘCl 1 MAJI

NIECH

WOLNOśćl

SAM OZA TRU CIE
MA ILE
Samozatrucie

przyczyną
..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,, wielu dolegliwości bywa
lbóle artretyczne ,
Radziwiłłem
łamanie w kościach,
bóle głowy,
Wiadomości o rozpisaniu listów domości pojawiły się w prasie,
wzdęcie, odbiJtuUa., bóle w wątrobie,
ogończych za ks. Miooałem Ra- kazały się niezgodne z prawdą.
nie:smak w ustach, brak apetytu,
sw1;;dzenie skóry, skłonność do obdziwiłłem z Antonina w iwiązku Sąd okręgowy w Ostrowie nakastrukcji, plamy i wyrzuLy na. skórze,
z wydanym przez sąd okręgowy zu takiego nie wydał, ani też w
Wzywam y Komitety Pańyfne, kolporter ów i Od· skłonność do tycia, mdłości, j~yk
·w

za ks. M:chatem

Od Ad min istr acj i

Ostrowie rzekomym nakazem ostatnich tygodniach nie zajmo!ego aresztowania, które to wia · wał się w ogóle osobą Radziwiłła.

Dalsze depes ze na str. 11 I 13.

li

biorców
•
czas me
plarze o
adresem

numeru 1-szo Majowego którzy dotych- obtożo11y}. Trucizny wewnętrzne wy
k li l · , •
'
• •
twarznjące się we własnym organ!pr~e aza na eznosc1 za ;Zamo~1~ne e!łZem żmie,
zanieczyszczaj!ł krew, niszczlł
JUezwłoczne przekazan ie p1emędzy pod organizm i przyśpieszaJlł starosć.
administr acji.
'-,~~lłt1·oba i nerki st orlanami oczy_·

WĄTROBY
szczającymi krew 1 aold ut.ro~
20-letnie doświadczenie wykazało,•
zioła leczniczo
„UHO~AZA„
U. NlEJ\lOJEWS~GO ja.ko tOłciO•
moczopędne Sił naturalnym czynni•
klem odciiµają.cym 10ki ustroju o4
trucizn własn)'Ch. Bezpłatne bro,m&•
ry otn.ym~ać moma w .tat.ura.
tortum fizJologiczn o • chemiczny1 u
„Ci H OL E KI N A Z A"
lL NIEJ\10JE WSKIEG04 Warszawa,
Nowy 8W1at. Nr. o.
Ml
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Paul-Boncoura
J.
list
. do niedawna ministra spraw z1granlcznych FrancJI
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d

Sekr.etarz generalnv zwlazkOw zawodoWJch W.· Brvtani1
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twórczą.
Kto mote to zrozumieć lepiej tłum niż Wy. socjaliśC1 i PATRIOCI

W pokoju moim, wśród moich
pamiątek ~ czaaów wojny, wtsi

Pozdrowienie Sw1111 Praq W. Brrtanii
dl1 Swiata Pracv Polski

N

ff'~~

cjalłzm

-

Jill

-

.,.,,..,:

fOtografta, pnedatawlaJąca
robotniczy Warszawy w dn. 1-ym tak samo, jak ja.••
Słowa przyjatni najszczerszej.
Maja roku 1921. Jest na nleJ n&·
J. PAUL • BONCOUR.
przeciw pis:

1J4jala . . . ludowych way- waystklda narodów
lłldcb DAIOd6w clo aoweao ty- bezprawnym napaściom. zdo. .

,,To~wi

a

== :~~..: =.in:~!=:: ~o:i:::;::.ne~~st:.ern::~ Pozwo'lmy dz·1ałac· naszym s·1łom
międzynarodowych;
Wlp6łpracy tunkach
Bes .,,... pok~ regulowania po·

łecmeJ. pokof'I I
mię~

wiedll'"*'

ecueł

akich".
Czy mam Wam mówić, że i ja
także jestem WIERNY wobec nich,
wobec socjalistów polskich! l WO
BEC pOLSKI, której sprawy nie
można oddZielić od ich sprawy?
By oprzeć się planom faszyzmu
ł hitleryzmu, by ocalić zwycięst.
wo Prawa, trzeba, by Prawo bylO
szanowane, trzeba, by zjednoczy.

nle ma działu kofonll, a.stalenla granic
paUtwowydi, trudności gospoclarczych, IPl'aw mniejszości

.U )elt wanm·
pok.oła,
Idem ~ w..,c\lpracy ml~
Muy ,,_,..,... wu7a~

W dnia nroich demonstracji
1-uo majowych ludzie pracy
w kaidym kraju zasyłają wyra·
r:J braterstwa l przyJaźnl ludom hmycb krajów. Duchem

lflłema

me.,.._..==,i
które 4owilelem klMOW

tolldanao6cl międzynarodowej
pny- pneltte, 6lubuję wszędzies prowadzi6 nadał walkę 1 tyranią
,.a.
prowaddły do ..,.tn.ego al- I uputll~ faszyzmu, po....,.i. 1.-ob6d obywatelskich lotyt kret umac.bom na wol'!11 lecba~ lu~ a do Uoa- ..-6 l prawa ladzlde, przywrókapUalłttJ •• •••

rchńi10••

· Znów przyszedł Maij. Jak co
roku pójdziemy wielkim poch°'"
dem, ze ~piewem., orkiestrami,
.okrzykami. W uniesieniu i en·
tuzjazmie -po&chwydmy słowa
pieśni, obiecującej wallkę i %Wf•

oerm..16

ołd lnstytucJe wolności obywa·

telsldel. bęclęce naJsłlniejszą
warownł4 eprawłedłiwośd spo·
łecmef l pokofa mlędzynaro

W•

muzyicznymi apoc~ czasowo
w zapomnieniu?
Gdyby tak miało by(!.„. Ta.k
jednak nie będzie.
Majowy - to Cłzłeń
Dzieó
wzmożenia aiły robotniczej, to
poryw do upartej, !ela.mej kon·
sekwenojłl pney. I nie od jutra.
ale już od dzi.ś, od zaraz.
Ruch rObotniczy ma wielkie,
piękne, konkTetne i pozytywne
zadania 'uż obecnie - na tle te-

doweCG.
Te iłowa bratentwa l pny·
fdał młędzynarodowel znajdę
nozególny oddźwięk

w ruchu

sawoctowym i

eocjallstycznym
tych krajów, które jak Polska.

ńę w bezpośrednim
niebezpiecznych
1ęsłedztwłe
streł Europy. Niech mJ wolno
będzie zapewni6 naszych poialdch towarzyszy, ie .robotn!c~
r.najdufę

tł-we .......S wofny łwłatowej.
Zoal ••w-r łwtat Pracy
·~ -" w dała l Maja
• powuaec-baym proteśde łłrze
tlw poUtyce prowads4oet do agtelscy 1ympatyzu1ą z ll111ll
,,....., I pnecilw amraowania w łeb położeniu. Podzielamy

raźniejs~ rzecz-ywbtości.
W oc~ach świat-a pr3cy, .z jego

r=

Pierwszomalowy numer

matowe

uGROMADY''

łyola. wyułkałęcema r.,aałame międzynarodowego ru
• sataraów między narodaad. cha 18WOCłowego 1 aocjalistyczwłerno6cł robotników
cł.dllal,
hłmł PrMy
do Ideałów wolnośd
I* wf w.t •cu 11, w•lłr•
1Maeow7• tww•cł pokot-. pekata l włeuymy, te ,,.SlponwpA.w I hspłeozdlhre ae hlH maałfeslacje 1·szo
będę manifestacją solipałaetwł llfednoc.,.1la ..,.od6w
Wyuedł JJ druku po<Więkseony, pierw• na kit&ry składają się wiel'sze: Jura :Ra.
ł łoJa rądów w obroafe pl'&W darnc>kf mas pracujących,
inrunaii-0wy nmner „Gromady", orgaoo w:iaza, E. Szymamkiego, H. Fea.~na,
Bady Głó.wnej Czerwonego Harcerstwa. i J. P.. Go etlinga.
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Utertd "1ł1 drobne ł zamazane,
pnellllrdl.ooe Mtlt'k.'f~ r-.y &a·
· łamainanrł eta.no po&kłarlancgo
:&w~U!A pa.pleRi. Pęczniał)' od łez
okr4głc an&kt, naibrz.m1ewa::ty, migotały po brudnym $wtaaw chwiej
IUe, nlepcwt11c, aż pozostawał
tylko Ich ałooy ł gorzki smak,
I echo gło11o1a, I jedoo, dawne apojt.Z~le nteb1esl0ch OCZU. przy1a·
Jooe w ai.arokl brudnej kartki.
Nk: ole :ma~ ałow• 1 przestaWLlla Je rozumieć, tylko właśnie
to, . dźwięk głosu l ba'IWa apojrzenia, trMało tajemnym sposobem, Jakby przenl~ioM 1 tamtego miejoSca bez wh:dzy rąk, doręczających kftrteluszek.
Mocniej naciskała atop4 pedał
maszyny l ocz.y bezwuknie biegły
równą ście:ż.k4 drobnych ściegów.
Szła igła w gór~ ł w dół, al'Ukała

uparcie w buałe .-ztywinc p-~tno,
jakby to tylko było wa1J~, równy
ścieg na felaer3kilm .fartuchu.
lfo1kzył etę aiew I ua.ynał na
nowo, skakała Igła w gOrf I w dół,
łomotało ciółcnJro, maczy~a at~
równa drótk.a ściegów. Wyatuklwała Igła monotonni, melodlt. tu·
Iiął bezszeleamle guJJlQwy unur,
ciągnący koło, kładł sit szybko
ścieg za ściegiem, każ:d'Y taki sa.m,
l.{afdy jednaki, na J~chn4 m1az,.
Układa•'>' 119 śclegt jak dni mijały szwy Jak tygodinde ł mie•filce. jak tamte dini, p·elkowe, Jak
Jeg9 tygodnie I miesiące.
„~ Odrzucił& na bok gotowy far·
1 ~ eod )Ctt J/l1Jll1..
&udl
b>....

kawał płótna.. Ukradkiem pomacała w kieszeni - był papier, sze
łc&clł, ma~, zbrukany ciągłymi
dotk!nięclami palców skrawek. je
s;(<:ze dzień, dwa i zamażą się do
ona linie ołówka, zostanie tylko
szary ślad Fell«>wych słów i .n-ie
.
W1~ej.
ś.01emntało sł~. Wstrała i zapallła la~ Bolały ją oczy, piekły
nlezno!nte pow.leki, i sama nie
wiedziała j.ui, z czego t-0. Czy od
biegnących nieustanill'ie z pod igły
ściegów, cz.y od kilepskiego świa·
~. a.y może od tych małych,
okirąglych ILter, zamazujących się
coraz bardziej pod dotk11ięcicm
szorstkich od szycia palców.
MachtnaLnie przesuwała far·
zakładała starann~e obręb,
skakała w górę i w dół
igła, ł znów zin.a-czył się rów.ny
ślad ściegów, bez końca, bez k<lfl

tiuch,

i T.ftlł>w

ca, j:akby trzeba było naszyć tyle,
:teby biał4 M:leż.k4 opasać doko~a
ziemię. od zachodu na W1Schód,
okn1 głą tlemię niepojętym sposo·
bem unoszącą się w przestworrzach,, jak powia-dał Felek, a Felek przecież mu~iał wiedzieć, jak
to jest naprawd~
Coraz bardziej zmniejszał się
stoa przyklrajanego płótn.a, coraz
wyżej pi-ętrzyły się na łóżku go
rowe chałaty. jeszcze tylko wykoń
czyt, przyszyć guziki, obrobić
d:durtm I będzie można odpocząć
- do poniedziałku.
Zastukano w ścianę. Wzruszy~a
Nmlonaml. No ~ewnie, :2e jut

woli i wysiłków- powstaie s.po
łeczna gospodarka - spółdziel·
czość. Prowadzi własne sklepy,

aRz EPUK

"\!

pa~ w 1876 • .~Uhcmi!' z .,dnia.'
Re;portaz • Braqln. ,;Le. 6ledmio~ _gorami", „Gazetka Scienna", ,,PNY,JlliCdele
opowiadają",

P1011rmia

„z

opowiadań

DA:ilY PRZEPUKLINOWYCH
I BRZUSZNYCH

t1 FREI LI ( HA Lwów

'
I
•
starej Makol!łgwy", „Ognisko", ,,Pamięci
tow. A. OlłuJdewicza", „Co czytać", ,,Hu.
Zai.....~u ten pozostaje pod kierownic·
mo.r'". Kronika i t. d.
twem Ie kar z a· specjallsty.
Bogato przedstawia sii:i dział poez.jj, 1
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reszty lllie zjacMa, czy ma siły na
nogach stać, tylko właśnie o po·
chodlzie. Najważniejsze.
kartkę do szufladki,
Wsunęła
między zapasowe i.gły, i motki
fastrygi. Patrzcie się, jak to rtia·
kazuje ... Postan{)wiła, że właśnie
na złość, że właśnLe za tę swoją
krzywdę, że o nic ruie pyta, ani o
sobie samym alli słowa, j.ak 1T1lll
Przeoiągnęła się, bolał nieznoś· się tam wiedzie, tytko z tym po·
nie kJrzyż. P.stryk.nęła zapałka, si- 1 chodem, n.ie pójdzie n~gdzie. A
wy ogienek spjrytusowy zasycza' niech ta.
W nocy śnlło się jakoś głupio,
cicho pod dnem imbryc.zka. Esen·
cja była już do niczego, parzoo.a i ra<no ani rusz pr.zypomnieć sobie
po tyl.e. razy, ale to nawet podob- nie mog~a, choć to był-0 coś o Fel
oo zdroWliej, nie szkodzi na ner- ku i o·- tym liście, grypsie njby.
Goiując herbatę postanawiała je·
wy jak taka mocna.
I wtedy właśnie przypomniało szcze raz, że się nigdzi~ nie rusię, że Felek lubił mocną. Gryzła szy, tylko zje i zaraz z powrotem
powoli chleb i łzy leciały z głu- pod koc, spać choćby do połud.nda.
plch oczu do tej słomkowej her· Ale wiedziała, że to nieprawda.
baty, powoli, leniwie toczyły się że właśnie chcąc r:r:y me chcąc
po policzkach, nawet nie chcla'° pójdzie. I mówiła sobie: nie, czy.
się podinieść zmęczonej ręki, żeby szcząc buciki i beret, choć jeśli
obetrzeć. 1 tak przecież nikt nie nigdz"ie nie szła, me było to czypatrzył, i co to kogo obchodziło? s~c.zeniie potrzebne. Mówiła sobie:
Wyjęła jeszcze raz tamten pa· nie, już wkładając płaszcz i prze
pierek, rozłożyła ostrożnie wygła- glądając się w rożkru st'1Jczonego
dzając na brunatnym blade ma- •usterka. Widać dobrze mówllł, .t'
szyny. Zatańczyły okrągłe literki, stłucz.one Justerk;o, to nieszczęście,
napuchły, wybrzuszyły się od łez . bo przecież wnet potem mlęU
„I to sobie pamiętaj, żebyś po- Felka. I znów przyszło echo gło·
szła za mnie w pochodzie, że to su, i spoj1rienie niebieskie, I tłu·
sam w tym roku nie b~ą - więc kło się serce jak głupie, kiedy
schodziła w dó~ po skrzypiących,
Ty za mnl<e".
Zebrał ją nagły gniew, :2e Jak drewnł·anych schodach.
Ma·jowy był dzień, t choć wcze
już była okazja, to on ak;urat o
pochodzie, nile o czym irunym. I to śnie, oiągnęro sporo ludzi ulicami,
właśn1e w niedzielę lecieć, nogi po dwoje, po troje, razem, tyłlro
sobie po mieście zbijać, kiedy ona j~dllla sama i niloomu nlepo·
możnaby spać do połudn<la. O to trzebna, i bez jednego dobrego
mu nl.e chodzi, co tu ·z nią, czy je słowa, a przecież mógł je naplS?lcze fyjei ,czy_ iej ta masz>:na do saĆi a nie akurat g . tim J!oclIOdtle
póź.oo, ludzie chcą spać. Nieznoś-

nie łomoce maszyna, ale przecież
trzeba skończyć. Wyśpią się ct.ość,
jutro niedziela.
Pośpiesz.nie kręciło S1ię koło, co·
ra'Z szybciej skakała niezmordo
wana igła, aż wreszcie zatrzyma
ło się W5zystko w rozpędzie. Ko
niec. jeszcz~ tylko guzi1ki i dziurki, j-uż w rękach.

I

Jedyny ufytek., gdyby kieri~na
była do jednego. w&p6lnego, społecznego skarbca, jaikim np . .w

Polsce jest Bank „Społe~!" ·
Tutaj mogła by, wobec sw<>1ego
ogromu, atać się czymtlki.em po
tipół.dzieLczo-

tętn ego rozwoju
ści.

_
_
_
P~, łte za tę olbrzymil\ ilo§ć miliOn.?w mofnaby fuż

posiadać 1półdziek~h łahr):k,

magazynów, dom6w ~ t. p., iłe

setek tysięcy robotników mo·.
głoby w spoloozn-yich z.akł~dach
pracy wykuwać radoorue me tył·
ko swoiit. ale i całego n13-~U
lep.<"Jzą przyszłość, ile wreszcte
setek milionów doch01du apoł-e...
cZtlego zostało by rok r<>cz~e
otrzymane w .gosipodanitwie
naszym włarsnym 1 powię~szał~
by p~yślność mas praCt11J~h.
p.~ad!.ne.f pr.zeto siły mate·
rlaln~ me motna lokowad do-

Na.leży zdać sobie sprawę z te·
go, ł:e, zależnie od sposobu {

• .

m1ers,ca
i
t .
6

lok·t·y

..... -

•uob..,

„ , ·-'"""' ,., „~ . . .7,
czynru1dmi
8

.a1 ąlubęponłecha'DJID,
nta,..,

.,dd_,...

,

orę,em.

Wśród liaseł I-m11.fowydi &;..
musi Jedno - groma-

minować

cl.zenie i molbilizacj.a fundlll!ZÓW
h • ...ra...,......... ;,.,,,,,,,.'-'
bot .
mczyc 1 r ~v„„.• ~ 1 -11
ro
dla ceilów świata pracy. A hasło
to - w dzisiejszym d'I)du święł':ł.
c e należy realizować w
meczno~c1 ?ncen raic~- na~zyc
AJJ
b
ws.zyistk1eh sił do walki ze ziłem. rzu on '.
Koncentrujmyż i trodki pienię- 1 sz.ary dzień ro O<:ZY·
żne •. Zda~y ~obi~ sprawę z te- .Znoje calegc dnfa !llfesles& 1 latwoścłt'
,
go, 1a:k w1elk1e siły twórcze w

- M'

ZAKŁADU
,.P~~yś", "~ wa~lm~ " b?~ó!'
1

la

nie pokrywających się 1 naszy·
mi dątenia.mi i potrzebami.
Siła. ta mala7Jła by włdciwy i

hurtownie, waii·,rlaty pracy, fabryki. Wysiłkiem ałabych ekonomicznie wznosd się ~ no- wolnte, według glosa reklamT,
wego ustroju gOIS'pC'darczesfo.„ lub utartego zwycze.fu. Trzeba
Tylko że riośnie .zbyt powoli„. się nauczyć ~el<?wo!cł lokaty.

b .
.
'
~ tymczase~ 1 ~~rze y 1 pra
gn1erua coraz hczrueiszych rzesz
Nlllllel' wnJ.ąda okazale. Piękna jest
· ·-..l· t
Cena 10 i;r.
roz..
pned _,..ur..im jego miła geo·grufi.czna
Nrune-r „Gi-omady" powinien m&UA~ świa a pracy, l Jll:IUnoczesn:y
obok doe!Lon.ile dobran.ej treści. Ucmue si? w r~oh ~tkiicb młodydi, a tek· kład go!podarki ka.pitalistycz·
nej narzucaj!\ k,onłeczność, aby
'-*'-- 1111tncje api~• pismo. u i &tarezyich &owit~
·
~ l'OlpMll)"IDaJ• porzxlirowlenia dla
to nasze gospo darstwo przynos,
• l>I"I masz ł· o ~aczną P<>"?1oc, k~o ł po
· Je.::a
„C.S-on,da a.-.zy", naphane pmez N.
le wstr dź s1e
tt. Nfechiał-u.lcg0 i Duboie. Dalej
Z~lezne to rest 1ed~k
LINĘ I• _tę~1ało.
majdnt11 ei~ artylkcly poświęc.m„• SwięJak wogole w gospodarstwie
m I Maja i artykuły: ,,Socjalizm a pry· , h
· · f'
W11Jtna włas:no.ść" J. Kretkow\Slki., ,.Ku n·
d !11°zTiw:_:i
i11M.n~o-~ ·
UDAJ SIĘ DO najstarszego Da
wadze", „O cze.m warto wiedtńeć. nowe·
0
S:~~~CB BAN· • owi~ykw 1Ut .•aJa ~ o--b

.•

L I IS T

miach padnie wiele słów o

Po lwłęcłe pnyłdzłe zwykły,
srary, roboczy bieli.. UmiUmłl
orklntry, okrzyki. - kto UD4·
czony praC4' temu nie ~ łpd.ew
wu.
A co z b.:isłam'i., co z ich ireallzacją 7 Czy teł wra.z. .1 dr~·
mi sztandarów i instrumnbmi

• „o

wolnołcł l
~ w laiaycb. St.s U. teł bior• wofa.y
uborc&e, aałeflłOO obecnłe w
Cbln ecb. w Hiazpanłł, • aleiaw.o w AhUTGlL S\4d t9*
~ ~ b.ąrawaa . . . . .
:A...utl ł erotba dla bezpleo&c6
ttwa I eało6d łnaych krajów
Bwopy. W lJID lety nybko
nlebezpłeczed·
lofnewahoe

aych
pnńł

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

cięstwo. Na mas6Wkach, rakade tkwią w lwiecie pracy. Skład.a
mmu~h
IW.· ~ 1ię on• jut I
lizacji leps~ego, piękniejszefo kwot indywidualnych i z.biorojutra. Okla-skiwać będ:riemy wych zasobów, ale w tej obwili
mówców, pn;yrzekaj~ sobie rozproszone po rozmaitych ka·
dołofyć wsizelkioh eił do realiu- sach, prawie całkowkit działa·
_ _ _ _ __._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . tji podnoszonych w trm diniu il\ poza naszym i-oęoda~twem,
wprzęgnięte w słutbę lm.tereaów
ha-seł.

narodowych.

narod6w mak wwpóhay iat.,.
zachowmaia , _ . . Nie ma
między· . . - 1p016w. Zatarii
l ldótnle llt wyafkial

Paul-Bon·

P?St~ci sił fi:ians-~ch-poten· po llUiłl\CO r~ Sumair
c1alnie

~

nieskonczonych
••

'

·"'•

J

1 ~'';'\(':'!'"<.f,sJ,"',•~·l'\,••,ft'T.-.~"'>.'

i takie tam. Stukały ścięte obcasy
0 bruk, i to zimowe palto z wygryzionym dros21czętiniie futerkiem
~oł111ierza też j.uż do niczego niepodobne botało i piekło, jak najgorszy wstyd. Szła wolno-, czując
jak dokucza k!rzyż, wiecznie zgi~ty przy maszynie, jak pieką zbe·
cząne oczy, i jakie tJo życie do ni·
czego i nie wiadomo po co. Nie
można się by·~ nawet pogapił na
wystawy, bo zakrywały je szczel
nie powieki :tialuzyj. Szli lud'lie
tam i nazad, popychał.i, potrącali,
bo każdy się śpieszył, i każdy d;okądś szedł, a tyli© ona jedna plą
tała się tu nie wiadomo po co,
i na nią jedną nikt n.ie czekał,
i lepiej przecież było zostać w do
mu, i choć nic:dziela, obrabJać te
przeklęte dzhukl. Ale nogi niosły
uparde w jedną stronę, jakby
wiedziały same, gdzie trzeba 1-ść.
~t się zaczerniła uMca ludźmi,
zaj a·śnria~a czerwonością, rozgło
siła nagłym gwarem. Przystanęła
i patrnyła.
llJll skiraju chod!llllka
Wtem zawołał ktoś - ją, ztle ją
- do wszystkich to chyba było:
do pochodu! I z.arna-chała przyNikt się
ręka.
czyjaś
jaźnie
z chodni"k!a nie ru~zył, ale i• j~k
by ooś pchnę-30. Cbctell Jll zatny·
mać, tamci, pUll!Ujący pori14dku,
ale weszła w szereg. I jru1 etanęła.
Akurat :zna-lazło się mleJsce, Jakby na nAll czekało. I włdnte wt&dy uderzyła w niebo muzykla, mosi-ęwy głos trąb, a:2 zadygotało
serce. Podniosła się gór' pleśl\.
Za~omotały, zadudniły kroki. Za ·
pomniała o zimowym pakte ł o
zbitych obcasach. śplewall.. Za

nl.1 l erze<t ni4a at

słt nlQJłO. ~~ho

I

„..

·:--•c\....

~ ·._~:,;;_,:

dygotały
kamienic,
czerwone sztandary roz<:hwlan~
szeroko na wietrze, huczała_ pieśn
ja~by jednym głosem śpiewało
miasto, płynęła rzeka ludzi, I do•
brze przecież, te przyszła, bo
sz~a za Felka, że to on w tym roku n.ie może„.
prawej i lewej strony, przed
nią i za nią szU ludzie długim, nię
kończącym się pochodem, Iecą
cym strumieniem I płynęła nad
nimi pieśń i czerwień, jak spojczerwień
rzeć, jak posłuchać,
i pieśń, chyba od zachodu na
wschód, przez oałą ziemlł, jedną
wąwozem

z

drogą, opaSiUjącą ziem~ł. okrągłą

kulę, niewiadomym sposobem
noszącą się w przestwonach.

U·

jeszcze jedna, jeszcze druga
ulica l pl·ac. To tu, niedaleko, jest
Felek. Chyba posłyszy - ł zaraz
ludzie poczęll śpiewać jeszcze
głośniej, Jakby i im to samo prze
szło przez myśl. Posfy"ny Felek,
i będzie wied-zlał, te I ona tu jesł,
idzie :z.a 111iego, żeby nde było
mniej o jednego c:tłowieloa w po·
cho&ie.

I dobrze było, te przysłał gryps.
Jak si~ spotkają - ileż to jeszcze?
- powie mu, jak to plękln·lt, t'
jej sz.uą karteczką papiern pomuzyq ł pleśń I czer·
darował
wleń, od zachodu na wechód, jedną barwą, J~nym głosem l jedni&
myśłl opa~uj4<:4 w din'l:u dzisiejszym ziemi~, okirąg~ killlt. nie
wiadomym sposobem u•n'Oszącą sit
w przestworzaoch.

WANDA WASILEWSKA.

,

Str. 4

~

,

•

•

•1

,

•

•

•'

•

~

I

,

",.

•

.„ Totalizm płodem ispra ~~ ojny
działania ~ niepoclległość obronić, różni~ "1~
I Wl~o'a~~ WolnJ ~IJ~~awl~znll
·~agadnlenia o~rony niepódległ?ści
''

Czytelnicy nasi znaleźli na ła.
mach · naszy.ch dlW!e siprzeczne opilllie, dotyczące możliwości „woj.
ny błyskawicznej". Kaidy ma więc
możność porównać argumenty O•
bu pisząc)"Ch i wyprowadzić wta.
sny wniosek. W tych warun·kach
obowiązkiem pi·&ma jest dać dostateczną illeść materiału faktycznego, by wniosek ostateczny czytelni'ków był dostatecmie dla niego umotywowainy.
Przede wszystktm: czym jest
„wojna błyskawiczna"? Nie była
nią .żadna z wojen, dotąd prowadzonych. Znamy z Mstorii wiele
wojen, które były jednym ciągiem

zwycięski.eh natarć, at kończyły
się całkowitym -rozgromieniem stro
ny przeciwnej. Nie były one jed-

nak podobne do „wojny b!yska.
wicznej" w dzlsiejS"Zym Zlllacz;enbu
tego wyrazu. Bowiem dzisiaj ,,błyskawiczny" charakter y.ro.jny
jest związany z szybkością mar.
1zu wlel'klch jednostek zmotoryzo.
wanych, z ich zidotnośclą do rcrzwija.nia się z kohnnn maTSzowych
·i przeprowa.dzanla natychmlasto.
wego nata;rcla, ze zdolnością do
!amania oporu jednym zamachem
; zarządzenia n!ezwłocZ'llego po.

ników benzynowych w czołgach .
Wreszcie celne strzały z bardzo
bliskiej odległości, gdy obrońca
chroniony jest przez ,,martwe po'l e" czołga, również okazały się
owocne. Czołg zaś, unieruchomio.
ny choćby na chwiilę, zaraz pada
ofiarą ognia artylerii polO<Wej lekkiej.
Opisany sposób walki, opracowany szczegół.owo, przewiduje Zil
równo gęstość rozstawienia posterunków, jak sposób obrony ich
przed piechotą nieprzyjacielsk~ i
dlrogi ewentl\lalnego odwrotu i
~. p. (patrz: „La France Militaire"
z 2.IV b. r.). Wypróbowa11y był
on na fronde jarama.
Na tej właśnie p.rzeszikodzie za.
łallllała się wymarzona przez napas.U!llków wojna błyskawiczna.
Bo jeśli np. dywizja piechoty, na.
-p.adnięta przez wielkie jed.n ostki

pancerno • motorowe, ulegnie im
odrazu wówczafl jednostki te po.
'
suwać się będą bez przerwy, mrozi
drodze
po
wszystko
szcząc
bijaijąc kolejno wszystko, co spotkają. Wojna trwałaby wtedy tylko dni, czy nawet tylko godziny.
Jeśli jednak ta dywizja odrazu roz
winie dużą siłę oporu, jeśli kaMy
bata!Lon na własną rękę zdolny
będzie walczyć tak długo, aż zo.
stanie ujęty w ogólny system obrony - wówczas walka się prze.
ciągnie, napadający pooiesie wiei.
kie Sltraty, a obrońca choć może
skrawtony i zepchnięty ze swoich początkowych stan<J1Wisk, doczeka się pomocy i wstrzyma dal.
szy postęp nieprzyjaciela. Bez.g ra.
nlczna ofiarność wszystkich wal.
czących, uj.ęta w przewictający
system, jest f.kutecznym środkiem
przeciw ,,wojnie błyskawicznej".

H. K.

nieumu.n
W czasie wojny zakre.
państwa obejmuje W'9Zelkie dme- darowany .."cywil", ll'Ohotnik i
dz~y }~ego życia. No~zeena ohlop zasilił &Wł maa.ł &~?mpł~
wojna zaciąga pod bron Wlleylrt· kadry włamych organ11Zac11 WOJ·
kich do jej tlliycia zdolnych, mo· slt~wych i ~atowan~ z ~bcych a:,
hilizuje wszyirtkie żywe siły 9J>O· mh - m.nieJ, łuh więcej do akcJ.1
łoozeństwa, Zllltl"9Z• je do ewiad· bojowej zdolne - od..a.lał!. WOJ'
<YLeń i rekwiruje wszelkie zuo.by sitowe. Demok.ratyezny astl'OJ Rze·
materialne. Co więcej! Reguluje czypospolitej Polskiej, entu1jamn
dro.,.a rozkazów cały tryb życia, i ofiarność wz;erokicli mae ludo·
aż d~ wymierzania ludności po:r- wyoh obroniły i utrwaliły, dą o·
cji żywnościowych. Władza p•ń· rężną_ zdobyły ~yt ea?1odnielny i
wytyczyły granice pianstwa.
stwa staje &ię wszechpotężna!
~ojna i p~zewroty powojenne
Kto przeżył ostatnią wojnę świ•
tową, pamięta dosltonale, że zakres w mnych krajach stworzyły no~I!
władz ll:abo·r czych i oknpacyjnych ustiroje p~~owe, k:t6r~ ohe<m1~
był nieograniiezony. Człowiek u· n!taliły eu~'. Jako ~Je. total_i·
nrimdurowany i nl.lbrojony był pa· styczne, a iich oI1gan11ZacJa pan·
nem żyda i śmierci, ,,cywill·' - &twowa nie tylko oeiągn,ta zalm:e
n~ przedmiotem! Gdy jed: działa~a z cza&Ów wojny, ale
nym z niezamierzonyclt celów wo J znaemne roz92erzyła go. Beapt"a w·
ny światowej stała rie niepodle!!ła nie i bezkarnie totallstycme dyk·
Polska, jaiko wynik<- gry si! p~li· tamry d? ostat~C'lnY«:h ~anie do·
tycz.nych, do której przystąpi.ła i pro~a.dziły ~ociąga.me do ł.wiacł·
najaktywniejsza część narodu, la· czen i rekWliI'owame cały~ ba·
h• mała ale wielka tde' i gdy jów. Umundurowane odd.1ały ortt'Zeba b;ło ju:ź u eamego począdro ganów wykonawczych dyk.tatm,

koJwem koezvl, esy
kro_jem ~undut'ów, pełni• fo.nl~j~
weJ.e~~OJ ~IUlda~erii polo~eJ .1
polw;1 pohlJ czneJ, wymU111ZaJą 111'"
łą ~osłuch . dla wazel:'k.iicb ~zt·
~~en. Rekw~Jł ~1ydo,, az d?
1 d eł., ha11eł l my§li "'.'1ącm.ie! H1·
bi.er pod formł nacJ<>nali&tyczną
6.1re kwirował tocjali.mn ł święto
l Maja! Stalin aareli.wirował mark"i'ml i mi~aynuodowe bratel"
: two proletariatu!
Przemoc jednak nie przestała
lłp~ przemoą. gwałt nle p-n~
Ly~ gw ałtem. łteąirawł.e mas1 bu·
d~M n1~ado.wo1enie, roagorycze·
n1e, bum. Tne~ zatym gwałt
C'zymś l.U9prawiedlnri6, tneha &two
1~ jakle4 J'UMU'J k.oałecmości
atoeowa.aia metod b~~e~~
prawa wojny. Ja~ łatwo znalezc
~mplclt, ełah„ hes chal'llktem,
llllb teA aa~ad'l:Onycb 81Z<>w:miiz·
m~m, egar•111trtYdi ezałem !11en~·
wiMl ratowej, ay ....,._anioweJ,
lub poprottu ~odem wwoych

„odtotnl!l~

ennnjazmu l
~onu?

obo-

Wy ill!Attiif eł~tc! do hi-

st od ch.gotnrałydl, U.awyda ł
h1trba~ 1n>jen religijnyeh!
Jnr J!Di11 k:ortiean,.... i
Sttra
aieanl\m.ivaym w~em łillnW
Dia 'DellrO j6w tota~yeh. Noo
wot111ome lrat>łlałł.tyellle ~
ay pnemrllła we jennep eto.tarcza l \ l dłtt:p dot1tanD11~ ftlOM ał9

świat na beczce prochu

"'°

P.orównania i wnioski

'Śclgu.

wyrełyMm>wanego

.,ływiołowego„

tyftte w.e~ aaJ:wymyłlnłe)
Prowadzone w tym tempie na.
s:rych techinl'Oflllłe ł 1"oeil- do4onapod·
temat
na.
Chicago
w
dawno
farcie ma łamać posz:czególne u.
0 -oną materialną WOJ ellilleJ· al· wojną w Abiisynii i HisLpanii ora'Z
.•o fa,.,,yz:mu
Z...,....,._..,.
• dt~o'ch n;"" „.~
„„
„ J - 1 r>...
gmpowalflla sRy zbrojnej strony
poka· stępnej polityki państw dyktator- loaych BH11ęidd ł .-prsęita wojedo
inwe&tycjami
kosztownymi
przeciwnej, _ tam gdzie je zasta. wielkkh państwach ellll'opejsldch ły po tej i po tamtej stronie, roz· zowymi, pl'iZed;;tawia się opłaka· sikiich., zakończył &Wł mow~ we- nep, •te trl\e admeła~ mon nłe
nie. Mobilizacja napadniętego w brunatino·czarnym murem przedzie ważając główne jej elementy.
nie, a sytuacja Japonii., uwiikła· zwaniem: „Uwaga, obywatele! Fa· o~anłezen~ nłemal bedytów,
Ęlementami tymi sq: ludzie, pie·
bo
ogóle zostaje udaremniona, a woj. liło dm nasz kontynent na irolo·
nej w ciężki konflikt z Chinami, szyzm postępuje wie.lkimi krok.a· ale ł gotówk.4 mon l .....
sko stale zo.staie zniszczone bez wane wzajemnie i osłabione w ni!!idae surowce. Niezależnie od
całkiem
jeet
sZ'łoW'De organkaoje propaptuly.
to
O&trzeżenie
mit.„"
nie jest bynajmniej pod tym
rzeczywistej skoordynowanej ob- swych możliwościach obronnych- loolejności w jakiej te składni.ki
na miejscu, choć po91WY f•ezJ"ll" Ladril płóra, l1Jl1Ikl, nauM mofnll!
połowy. To osiągnięcie jest, niewąt wymienilmr, są one w każdej akcji względem lepsza.
'r.ony.
mu. przypi:!ać należy nie jego il!tot te-0 zaukwirnwa6; ~fm• annd~
Zagadnienie JJurowców i apro·
Otóż taka wojna była możliwa tpliwie, istotną częścią programu wojennej jednakowo ważne i nic·
nej, realni~ ugrtmnowa11ej pot~ ~odem, la !'e1rołwerem do nieolub też wydawała się możliwą w przygotowań woje1llllyoh, które w Lbęd!ll.e. Lzulność t. zw. państw dy· wizacji nie wróży państwom Ia· !he, lecz metodom zuehwalel'Wa, błtnałrlydi wyd!k.6w
stosanku nawet do niewiele słab. myśl kaJ:knlacyj bloku faszystow· nami'C'llll)"Clh, uprawiających poli· .szystowkim sokeesów wojennych. gwałtn, blnffu i ezantaŻtł, którym alnych!
Stan woJny m'Oc!dł f ~ ,....
'Szego przedwnLkir. Dziś zaś była. ski.ego - przes,dzić :u:iają wynik tykę wojny i za-borów, to jest Nie· Niedostatek artykułów żywncścio·
eyje totell8ł:yczne.
'by trudną wobee zupełnie słabe. przyszłego star~ra. ~at~lll: fa· miec, Włooh i Japonii, dPje w eu· wych 1v Niemczech wyrai:a eię
'go, byle tytko czujnego obrońcy szyzmu - m'?81 byó l!Dl.p1m~liz.m, mie - Ireząic wraz z kofoniami - f.rq 20 proc., które to iilośai. muszą
Nłe 1>~8ftl~ OM )ednd
- stała si~ zaś zupełną flkcf1J bez;wziględny 1 brntalny; pozyw'ką ok. 215 milionów. Natomiast An· hyó eiprowad:zane z Hgranicy: W
ne:regn haJ'w ł narodów, lrncmł'
wobee przeciwnl'b gotowego do syatem6w totalistycznych musiq glia, Francja i Rosja mają lndnoś· 'l'azie wojny, M!kiutek zmnie3&ze·
~h na ezełe eywllhaoj, Wt.
ry, doroMm wiekowego r<mroja..
bezwzgfędnej waftci, c~by .na. być wojny~ zabory,% ty;ch bo1riem ci - wr:rz z poaiadłośctami kolo· nia właenej produkcji rolnej i
Bnriuuyjna demokncJa 01111je ł
wet ten przeciiwn!lk znacrnle ustę. krwawych i z•tiru:tych zr6deł ezer- nialnvmi - ok. 810 milionów, zaś W<lll'Ostll 111apotrzebowania aprowi·
~n fLJ'lłll
pie faszyzm na użyt<'k wewnętrmy wespół ze Stanami Zjednoczonymi, zacyjncgo d'ls armii, niedo!tatek •......„...·.
pował napastnikowi sną.
romnnf., czym ~d totałłmn, ca
v t\ 1 / } '
~
„
;i:i~j:~i~:
conaj:
&i~
powiększy
iywinoM:iowr
wojnie
przyszłej
w
udział
którvch
'
J
ZW"'
miraże
,
trwałości
i
siły
pozory
zna.
Nie zmienia to wcale faktu
nł~e Meta łaa~ mi~zyna
Rudy zelazne1 ~:;:t :~a:;!!i;:.
jest · bardzo prawdopodobny, . aż mniej dv."Ukirotnie.
nego oddawna !e nCliPat-łnllk ma cięatw i nadzieje na przyszłość.
rodowy, '1'1rl~ana Jednak • netm~, • • • ···~
D
_,_ . N"iemcy ob--1
~:;: . ·'-"·· . ·
l:)CJUe 7,i)
prod~u3ą
Nie brnk dziś ludzti. na świecie, 940 milion-Ow. Tu ~ewaga jest
je.m kapłttał~rm. płtł ~ w
'Zawsze do(tatkową szansę Jako
·
wybierają<ey czas 1 kierunek napa- którzy CZ'llją nę jakby zahiipnotr zatem widoemia i druzgoczll!C•· Ale milionów ton, aprowadzajtc pn:e· · „i::.
~,.oh metodaeh -~ ~e
brmnłałyM foftll. SoejaUzm i tył·
iju; !e zanim n.a.padnięty rozwinął zowani dcesami „wodzów" i dyk· chodzi, rzeez prolSta, nie tylko o ezło dwie trzecie tapotrzehowania
ropy
ko !oejalizm mote byc5 ł jM spad·
'Się do przecłwdzłafanla, fuf na- tarorów, tJ:acąc - jak to w tran&ie stan liczebny, lecz również o eto· z zagranicy. Brak własnej
ltobieł'Cl! tych -r>ołeonnydi i poli·
pasłnik móg'ł osiągnąć pewne ko- hiipnotycznym bywa - zdoLnośe pień przygotowania i wyszkolenia naft-0wej próbują Niemcy zast~pić :;:;:;:::::~;.::::·
materiałów syutetym·· ::;:;:~ft.~
tr-areh rnebów i pnewrotów,
T7J'YŚci terytorialne tub wojskowe. trzeźwego i krytycznego myślenia. mas wojsk-0wyich, które rzucone n.-mdiukcJ'ą
•
800 M ;Q;~'
i--~
;;:;;::.« · • ~::.
które demebeojł deJ'! dotyehozae
Widzieliśmy to np. w czasie woj. W8ród ofiar tej polityc:mej hiipno· będą do walki. Angielskie czaso· nyeh, która nie przekracza
.; .: . l~.:i.· je9'1JCZe siły ływetne. O dem.okra·
ny światowej we Francji. jednak zy eą reakcjoniści z przekonań i pismo ,,Economist" udowadniało tonn rocmie. Ponieważ podczas r;~::.~.-:·:-:::.;::·
·,·;g'·w.il:~ ej~ opaftf soejałmm jf'Jflł jedyn'ł
\
~
tł
I
O.
C
f;:i::::!:f~t:"
matena
t:apotrzebowainie
wojny
i
ścil8łych
podstawie
na
nieda·wno
ludzie
poprostn
też
są
urodzenia,
z
de.
mniej
jeszcze
'korzyści te bę.dą
icydujące ntt 24 lat temu. A do- przestraszeni i zdezorientowani, wiarogodnych informacyj, że Niem riałv pędine WYniosłoby w 8tosun· =-~~;~'.!:f "f, ~I - G O\ "· .. '. · .tł~ Młoln!J pT'zeełiw'lltawii6 sit za•
O · ·;:.~ boTMytn zapędom faemymm, ma
01 ET
wodem t~o jest właśnie przebieg gotowi maclmąć ręką na wszystko cy potrzebują jeszcze od 4-5 lat ku ·rowuym ~o. nitjmniej 15 mi· ~~t::=-·
.• lunńem za soh11 masy, fJdołne do
~.!~
,J:.'łOCAO
~::"
pm·
byłyby
Niemcy
do
tonn,
co
lionów
równe
kadry,
stworzyć
aby
tri'llmfu.jącym
przed
się
ukonyć
i
wojny hiszpańskłej.
„bl"O'll?' jd ~dobytyeh posycsJ', do
musimy doraźnie gwałtem, bezprawiem, wartości kadrom z r. 1<>14. W ra· wie zupełnie uzależnione od do· ·· ~~\Jl)A l AUll!l.,.O~c:,<c.·
wszystkim
Przede
"'w11;~ \.()~~
. Z7DĄ . ~
watki o nowe.
stwierdztć, te wojna ta nie wyka- terrorem. W przekonaniu ludzi, zie zatairgu dwustronnego, Nie:o;i· wo7JU z zagranicy. Zasoby węg~we
OtO~SKĄ PO
obliczane na 180 milial"'
Pniyklad najb.tł!ł.esy nam najlezała żadnego technicznego zasko- biorą·cych pozór za prawdę, efekt cy - ze względu na silny wzrost Niemiec,
piej mafty, przykład lll'l 1918 do
tzenia. Wszystkie środki walki, u. za osiągnięcie, ordynarne cham· uprzemysłowienia Rosji Sowiec· dów tonn, są mikome w stosU!llku
~yte w tej woj.nie, były ,;nane od stwo za spokojną silę, potęga fa· kiej - nie mogłyby już stosować do zasobów Anglii, Fra111eji, Sta· państwa demokratyc:lllle nie prze- 1920 w Poleee pena~ w.zelą wft'
~zeregu lat 1 stanowRy udoskona. ezyzmu jest jakoby niezmożona, metod z lat 1914-1918, kiedy to nów Zjednoczonych i Z. S. S. R., ciwstawiają., jak dutychozas, nale- pli:woU etwi~a, te trlko Uwd„
niemieckicli ekon· wyraża•jąice się cyfrą 1 do 25. Trze· żytego opom, energii i zdecydo- domiona i zorpnizowana m._ ,.,.
lenie środików walki ,; końca woj- jest elementem polityczno-mHiitar· większość
'łly światowej, jak: lotnictwo, czoł nym nie podlegającym żadnej dys centrowano na froncie zachodnim, ba jest.cze dodać, że Niemcy mu- wania. Zdarza si~ przecież niekie- hotnicz• i ełtłopeka, ~e Jedrał• Ida
'gl, artyleria cłętka. Obro111a prze- kusji, ..._ skąd niedaleko już do tworzą() na Wschodzie do&tateemą siałyby się dzielić węglem z Wło· dy, że jeden śmiały i bez~elny ~a pirltt'tljl!tltt fbyem'lłe ł am~od
'Ciwlotnicza ( przeciwczołgowa o- wniosku, że - zamiast przedwsta· o&łou~ przy pomocy armii S'tJOsnn· chami i Japonią, które tego surow „ryzykant'' sterr\lryzuje kilkanaś jut skut-ecnu! tamt pned Mhinie· cie osób, zahierająic im portmone<t· wem mtalistycznego op~nth.
perowała ogólnie znanymi metoda wiać ei~ te~m co nieuniiknioue, kowo słabej liczebnie. Dzi3iaj ca nic posiadają. Stownek
żelaznej
rudy
zasobów
mie<."kiich
ml, podobnie Jak %tlaną jest bado. pot{'żne i groźne - lepiej z niem .spTawa wygląda zupełnie inaczej
ki i zegat'ki. Ale ten czyn „zwy-T. n.tleli.
wa schro·n ów przeciw artylerii wejść zaw~asn w pakty i komp· i podział si!ł niemieokich nastrę do zasobów Francji, StanÓ\\' Zjed· cię&~ i niewąlłJI>liwie efektowny
się
określa
R.
S.
S.
i
~ięźklej. Pytanie uchodziło. tylko promi.sy, ramjąe co się da, a może czałby bez porównania więcej tru· noczonych
nie dowodzi przecież eł:wumości
cyfr:~ l ilo 23. Co do ropy nafto· racji i metod Z'llchwalea, ani nioe
'jed.n o, czy środki o.bronne, sku- nawet zyslrują<i sobie tym sposo· dności.
Co się trczy za sob~w pienięż· wej Anglia, Rosja, Stany Zjedno· pr.zesądza o dalszej jego.„ kaa:1e·
lteczne na po1Lgcmle, oka.tą się hem 1\."'Ztględy i wyrozumiałość rzc·
ny<:h, t. j. złota, i pod tym wzglę· c.zonc i Rrumunia prodiakują roc:z· rze. I w polityce bywa talk ~mo 1
'równie skuteczne w rzeczywistej komyeh władców świata.
Sprawa nie wygląda jednak tak, dem blok faszystowski nie może nie ok. 170 milionów t0<nn, co w nie ten się! śmieje ol!fł.ami, kto naj'walce, w atmocJferze ~zy, gdy
•człowiek przestaje rozumować a jak o tym głoszą ośrodlki propa· nawet mnł"zyć o zrównaniu się z porównaniu z produkcją niemiec· głośniej potr11fi mycu~ i najhrn·
gandy faszygtoW\Sl..\iej, l!lprawa ma pańffi:wami Zachodu. Najb{)gatsze ka stanowi ilość imponującą. W talniej postępować, odmucaj4e
'rządzi się ln1stynktem.
Otóż okazało się, 1:e obrona by. się całkiem illlaezej, ni•Ż wyobraża· w rezerwy złota są Stany Zjedno· d~iedziinie surowców włókienni· W~'lleJkie 8k:rupuły.
Siła faffZJ'
fa nie tylko ofiarna, ale I skutecz- ją to sobie ludzie zastraszen~ albo czone, które mają tego kruszcu czych, kraje Zachodu dysponują zmu
na
wuywt'.tim
przede
na. Działka przeclwczo1gowe, U· strach gym1nlujący, al!bo też t. zw. przesziło 12 milionów klg.; An· 65 procentami światowej pro.duk· paeywnQ~ci i routrzeleniu &ił
'kryte w sposób nlewtdocmy w te. ,,reali5ci" rozmaitego autoramentu. glia - 4 millfony klg.; Francja - cji bawełny i 62 procentami pro· jego przeciwnilków K.on.eo'renie, okazywafy się naprawdę Nie bawiąc się w proro~va, kie· 2 milwny klg.; Włoehy - 370 t)"S. clukcji wełny. Tylko co do jedwa· łidacja żywiołów demokiratyczmydl
Clobrze zamaskowane, obsługa lclJ dy dojdzie do zbrojnego starcia iklg.; Ja'Ponia - 240 trs. klg.; hiu Jap oni a ma wybiitną przewa· całego świata, romt!ee wśród_ .nłtch
Fantastyczne między blokiem faS'Zystowskim a Niemey zaledwie 120 tyB. klg. Prze gę ('32% produkcji światowej), pocZU1Cie odpowied.zia1nio8cł ••
•trzelała 1 trafiała.
n.a.pozór projekty, by rzucać pod JITZeciwSltawiającymi się mu z tych liiczająic to na franki złote, otrzy- ale jedwab jest artykułem ln!k.su• przyułoś6 cywilizacji ł . pwlWft,
t-zołgl wiąz;kl granatów r~cznych cey imiych względów państwami, mamy, że blok fa.szysitoW<'.ki po~;ia· sowym i w go~podaree wojennej ze8J>olenie rnchrn rohotinfoze~ pod
albo powodować potarza po.mocą możemy z całkowitą zasadnością da i.eh 0 p:ółem 2,195 milionów, zaś maczenia nie posiada.
czerwonymi, pe~ymi chwały man
Wszyst.kie cytry i zestawienia dairami eocjalizma.. co Hpewnł
'ognisk, . rozpalanych przy po.mocy powiedzieć, że przys2ła lrojna - Anglia, Francja i Ameryka-51,5
lbenzyny - były naprawdę urzeczy jeśli wyb'lllch.nie - nie hęd'Zie u· milionów. Trzeba podkreślić, że powyższe nie zostały jednak pirzr maeom pracującym nalełmy W'J>łrw
odmiennie nil w r. toczone po to, aby dowid~ że fa• na politykę! mi~dzynarodow• \vłstniane. Następowało to nie dzię stępować co do powszechności wo,i Niemcy \.i tiaanorzutinym wybuchom boha- nie lat 1914-'1.918 i W1SZystkie 'riel 19l~ą dziś krajem dhi:imrezym, szyzm mo.źe hy6 lekoeewaźony i że oto eą rzetelne gwaran~je &pr11wl.e!terstwa, lecz przez bohaterstwo u- kie mocarstwa świata roertaną w .nie zaś wierzyciekikim., na kredyty kraJe, które pragn11 pokoju mogą dliwego i na prawie opanego posystematyzowane. Posterunki prze niej czynnie zaangaŹO't~ane. Po· za~aniczne liczyć nie mogą, zaś - nfająe swej potencjonalnej si· ko ju. Zaś taki pok6j nie tyl'ko pt'R'
~lwczołgowe były wysuw11111e na równanie materialnego potencjału ich właMe !:apasy zł-Ota zostałyby le - trwać w bezmy&ej, eierpB· kreśla rachu.by &'J>o~łów i proto·
~ - 150 metrów przed główną państw wchodzący-eh tu w grę po· \VY('Ze["pane najdalej w ciągu e'Ze· wej biemoMit. Milnilster spraw we- ków Easiymi.11, ale ł aamo bimieUnią obroMą, tam ukrywały się zwala na wyprowadzenie wnio&· ścin miesięcy wojny. Go~odarka wuętrmych Stanów Zjedinoezo• nie Eae.zymnu stawia pod JmakiM11
w zasadzce f napaidały czołgi znJe ków co od końcowych tej ~ re· titnAn...coowa Włoch., wyczerpanych nych - fokes, pr.remawiając nie- zapytania,
ttacka z małej odległości. Nie de. :ml.tatów. Oczywi!Śeie, mo:Wwe eą
O taki pO'k6j piroletarła't ..Pol i
mas.kowały się ooe wobec tadlne. pewne korektywy i odchylenia,
niezmordowanie walezyd rmnł, •
I:
~o mnego celu, choćby n.ajbar. opróoz bowiem potencjału mate·
haałem takiego pokoju w 1en:adi
'dziej. ponętnego. Wię~ka granatów rialnego czynnika, moralne-wrpły
i na utach podąży dziś ~dz~
rzucona pod gąsienicę wają t'Ównież na bieg wypadków. llszaje, lU'O!!ty, pryszcze, zmarszcz.. Laboratorium Magistra Gra.bowakle· w ezeregaeh pierwszomajowych
ręCZjlYCh,
czo~a, unier.ichamia go odrazu. Pozostawimy jednak na ·b oku te kl, plamy, piegi, oparzenia, odparze• go, Warszawa, Aleja 3-go Maja 2.
•e • eh """"e • t u dnie• nia, szorstkość, czerwoność, swędze· Telefon 2·16-72. Sprzedają.: drogerie, &wht pracy, braterstwem walki
Podobnie pęki gał.aanów przPN'l. kwest'
} nie skóry, usuwa bezwzględnie dzia- ekłady apteczne, gdZle niema, wyay· ze~połony.
ie ~ 1 J u '· J ~· ~ r
~r
'I> .
.
fónych benzyną, wyhucha'fąc PT0· dające e1ę 6J)tecy.zować I przew1· łający wszechstronnie „Krem rege- łamy po nadesłaniu przekazem, tran·
Mll
·
111ienlem, iapa.taJł z&Wartość zbior &ie6, i:ajmiemy ei~ na dziiś jedr neracyjny·• Tµba złoty 1.50, s.oo. co.
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P.P.S. Rozpo~eehni!o ai~ w pewnych sferach w Po~e mniemanie,
ie współ<YZesne młode pokolenie
sprzyja prądom wstecllllym, na·
cjonaliHtycz.oym,
faszyeitowsikim.
Pogląd ten jest jednak trafny tył·
ko w odniesieniu do grup mło·
dzieży samożniej6zej,

studiującej

w iv.i:kołaoh wyższych. Dzieci chłop

ski.cli

ani dzieci robotnfozych
tej młoooieży akademiiokiej
prawie że niem•, a całe młode po·
kolenie pracującej klasy żyje w
świecie Z'Upełnie ionych pojęć i
pra~ień, niż grupy aytych i za·
eohnych paniezyków. Młodzież ro·
botnooza i chłopska nie zna rzeko·
mego przeciwiemtwą pokoleń i
walki „młodej" ze ,,starą" gene.r •·
cją, natomiHt doskonale od wszesnych lat swego żywota zna walk~
o pracę. o chleb, o oświatę - t~
samą i taką samą walkę, jaką pro·
wadzili i prowadizą ojcowie i
matki tych młodych. Jest to walka
klcisotva, odwiee1lne pneciwieómvo klasy pracują.cej i wyzyski·
wanej - z jednej ~rony, a klasy
posiadającej z dmgiej &trony.
W tej walce przewodni<mk.ą lu·
du pracujtcego była i jest Polaka
Partia Socjalistyczno. Par1j• to
stara, bo założona jeazeze dnia 21
listopad• 1892 r. Nowe pokolenie
proletariatu polekiego nie przeiywało wszyetkich tych trudów, jakie
:były udlliall'm pit>nnzych zutę
pów 90cjnHli1Yl11 polskiego; częsito·
kroć nawet nie 1Jna ono wspania·
łych dziejów P. P. S. A przecid
ni.e bat'dziej nahlra łnego, jak pra·
gnlenie poznania przeułości 1'Wej
klasy &połecznej i tego ze&połu
ludikiego, który rohotnilów poi·
dtich ujął w rorganizowane ea.eregi i azeregom tym po dziś dzień
pnMVodZ'i. Tema to pngnienilt
t!lleba sadoU.UC.yu~ stawiając
e.łdąieym w Polsce po\.olcmiom„
:pnNł oczy blask ehwały dziejów
P. P. S„ daw~ ludzi podzłemnyc11,
ryeeny rewolucj~ hezimif'nnych
m~t>nników i bojownJilk.ów. Sk'n
pliwie ł eitale witnni~my nawi~rr
wać ł~o~6 ,.między dawnymi •
11owymi Jaity„; porłtnymywlĆ trti·
dycję, he-z 1ct6rej nie mó:rłby SZ'Q·
kd tobie *owep:o rorwoJu pottł
JIV 1 ma90wy ruch Soc}almnn po\·
illdego.
Pola\• Pertła Soeja~a j~t
:fp,dynym w Polt'Ce et:ronnietwem,
które od piel"W'S'lej chwili swego
il'rtnienfo ni1uly nie ~mieniało swej
„a!°Wy. Bo teź P. P . S. nłe pntrzel>owała HdeTaĆ za L'IO-hą śladów,
wypiera-5 aię eweito dorobku i zmia
ną f!Zyldn ratować ewe nadwąt1one
!miłf"Tlie jak to wlelokrotni!'
czyniły ł ezyn;ą łinne or!?anizac.fe
· ·folitveme w Polsce. 45 lat pra!'v
· walki. to !!pory erzmał eza.u! W
clągu tych lat dokonały się na zie·
mi•eh pohkich ogromne pnf"'mia·
ny. Pol~a rozdarta na tny r:.abory
o-d:zywktała iwę nlt"pocłlt>irłoro, kla·
18 pTal'IDją.ca zdobyła &obie łwia·
wśród

OOmoŚ~

ewycłł

llpTBW'Dłet\

Polskiej Partii Socjałi· 1wsze w oparom o suady .wego
źe umiała ona we.kazać programu, ueząc klasę pr!Hlującą
niezawodną drogę azerokim rze- wiary i wierności nie dla jednostek
nom pracującego ludu. Umiała ale dla idei i dila programu. A pro·
wydobyć je z ponizenia i niewia· gram ten oparty jest od 45 lat nie·
ry, natchnęła je przeświadczeniem zmiennie na zasadach niepodleo potrzebie i moiliw.>ści usun.:ę· głości ojozystego kraja, wolności
cia krzywdy kapit:ilil8tyCZ11ego u· obywatelskiej i sprawiedliwości
etroju.. nauczyła budować wielkie· społecznej. Tych 45 lat minionej
organizacje za.wodowe, oświatowe, pracy i walki pozwala e.łej klasie
spółdzielcze. Nauczyła, w d-0li do· pTacującej obracać zawsze w cięż·
brej czy złej pieJęgnować cnotę kich chwilach oezy ku Polskiej
aolidarności, która z alabych i u· Partji Socjalietyemej w pełinym
ciśnionych czyni potęgę. Polska zaufaniu, iż przewodniczka, która
Partia Socjalistyczna z klHy ro· niigdy przez lat 45 nie zawiodła
botniezej uczyniła Wl9zakże potęgę luctu pracującego, nie zawiedzie
tak wielką, że Uasa ta wysrnnęfa go i w przyszłości.
się w ofiaroości społecznej na czo·
Cza! biegnie i coraz to nowe za·
ło wiszystkid1 innych gru1p a.polecz
dania stają przed nami. Lata aa·
nyeh na polskich ziemiach. Dzieło 9zliwego lcryzy8u gespodarczego
wywalczenia niepodległości Pol· (od 1929 r.) naoczyły nas, że tył·
ski jest najlepszym świadectwem, ko całkowita zmiana uatro ju goiłe trudu i ofiarności potrafiła wyspodarczego i społecznego może'
dobyć z 11iehie klasa robotnicza
zabezpieczyć szerokie masy na
kraju, stosunkowo słabo jeszcze
prz~złoeć od podobnych katastrof.
uprzemysłowionego.
Kapiitali~m za·wiódl i zba11,k ruto·
To też 1 prze8Złości Polskiej
wał - jego miej9ce r;ająć musi go·
Partii Socjałistyez.nej zaiste mo· spodarka 8!połecmn i planowa. La·
żemy i mu.simy być dumni. Nic w
ta naporu faszyzmu, nowoczesnej
tej przenlości nie było pomyłką niewoli, przygnęb· enia godności
ani błędem, niczego z tej przeszło·
lu.drztkiej i pohańbienia wolno!oiści nie można odntucać trzeba
otwarły klasie praC'Ująej oczy na
ją całą przyjąć i przyswoić sobie,
nieodzowną konieczność ujęcia
jako p-:>kann dnchowy na drogę
wład'Zy państwowej w ręce robot·
całego życia. Przeszłość ta i jej
ników i chłopów. Są to za·dania,
nauki aą hezuetannie żywe, a do·
które stoją przed młodymi poko·
świa·dczenia mmionych lat ula·
leniami Polski prncnją.cej - a
twiają z.nalezienie drogi także i w
epehiienie tych zadań oznacza
przyszłości. Bo i to trzeba pocLkre·
walkę, walkę do której ruszamy
ślić, że P. P. S. poruszała ei~ za·
pożyła

4.950

loco Warszowo

z dwoma ogumionymi
zapasowymi I

kołami

wyposażeniem

DOSTAWA NATYCHMIASTOWA

łtHł-z·

i obvwatel,,_Jdch ł wvwa1(2vła
eobie roz.lłczne prawa. ·wnytii!co
to nie było jednak wyni1kiem p-rzy
pacłiku, lecz było rerult•tem lwia·
'domęj di:ialaln.ości ludikiej, oku·
pfont'i nieraz wielki1mi i krwawyml ofiarami. Nie bez pl"Zyczyny
przeciet niemal wszy!!ICy ludzie,
któny zahłyflli w dziejarh osta1·
nioh dzłelliąitków Jat Pol~ki. prze·
flili przez szeregi P. P. S. W:clkość
eocjal~v~ego Ideału: społeezeń
etwn. wolnt!?o, prat;'jąl'e!?o w rów-

tyran nie mote mieć
wiernych i dobrych ministrów,
który posługuje się nimi, jak ma.
szynami tortury i narzędziami
~miercl, który Im rzuca ludzi na
pastwę, jak dzikihi zwierzętom.
Stajqc się coraz winniejszym, lę
kajqc się coraz bardziej ludzi i
bogów, świadków i mścicieli jego
!tOŚCJ ł ~ater~e poW'f!zech~e· występków, dochodzi do tego, że
~ l!IZe!ękta - pnycl.ą~nła. do s1 e· j nie je3t w stanie zmienić swyc/1
b1e "':!W:~~e flUache~leJsze n~· obyczajów. Między innymi bo·
tuiry i ~iskała na nreb &WOJe wiem złymi właściwościami okru·
pi{!tno.
cleństwo ma tę najgorszą, te nie
Ale ?'llt~ 8?cjal~yemy, który mote co/nqć się do dobrego. /ed.
wydał s uelne wiele jednos,t ek ne zbrodnie musi podpierać dru.
wie1ikiej '?1}ary ;- źe wymienimy giml, a czy jest większe nieszczę·
tylko m~ow wiekopomny<'h, Bo· ście, nit konieczność czynienia
lesława 1:im~oowskieąo i l~ace· ile? .„Lepiej poprawić winnych
go Da&Zymk1togo - me był m.gdy karq umiarkowaną· więcej bohrorem jednoate-k tylko. Jest to
'
wi.elki ruch
ma.sowy,
w
mili~ny
ludzi
mrnjdu.ią

,~adtn

*

*
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By walka naDll była swycięeka,
musi być przeprowadzona w cal·
kowite j 10lidarnoici i jednolci
klasy pracującej. Jedność ta nie
może atoli polegać na aztucmym
zesumowaniu rónorodnycb żywio·
łów. Jednoić - to wspólność my·
ślenia, a potym ww.pólność czynu.
J ednośó - to wspólny cel, wspól·
ny program, wspólne kierownictwo, to wspólna organiizacja silna, karna, ofiarna w walce z
wrogami, których nam nie z•hrak·
nie. Taka jedność prawdziwa mo·
ze być uneczywietniona tyllko w
szeregach i pod rtztandaumi Pol·
sklej Partii Socjalistycznej/
Takie Sł warunki zwroięstwa
mas pracujących. Znając dobrze
trudności, jakie &ię piętrzą na na·
szej dirodize, tym żywiej podejmu·
jemy walkę o Polskę nowłt Pol·
8kę wolności i i;prawiedliwości spo

ITOSUl4 SI~;
aAKO UctUlUJ4CI !OtĄDEI(.
Mn CtUPl!1t1•cK WĄTROBY.
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wiem dba o siebie ten, komu coś
jeszcze
pozostało
nietkniętym.
Nikt nie oszczędza straconej god.
naści. Przekonasz się, że najczę.
ściej bywa to popełniane, co jest
najczęściej karane„. Ojcobójstwo
pojawiło się z jego zakazem, ka·
ra nauczyła zbrodni... Wierz mi,
że jest to bardzo
niebezpieczne
okazywać państwu, jak wielu jest
w nim łudzi złych. Niegdyś senat
uchwalił,
aby niewolnicy odrótniali się od ludzi wolnych ubra.
niem,· wkrótce jednak spostrze.
tono, jakie niebezpiecztństwo gm
ziłoby nam, gdyby niewolnicy zaczęli nas liczyć.
Wiedz, źt.t tego
samego nalety się obawiać, gdyby nikomu nie przebaczano".
(Z listu Seneki do Nerona).

Partii Socjal~tycznej za naezyeh
doi, tak jak była tre8ci11 pracy i
walki 10cjailzmu polskiego za cza·
sów Limanowskiego i Dauyńs.kie·
go, za C28BÓW Okrzei i Montwiłła,
za lat - k.tórych Iława wioomo·
trwałym ec)iem powinna
roz·
brzmiewać w ·du.szach, młodych
robotników i robol!Die t
Słuchajmy gło!Jll prizeezłoici., tej
dawnej i tej niedalekiej. On jest
tą ,,silą fatalną" Polskiej Partii
Socjalistycznej, która z poniźo· 1
nych i udręczonych rzee czyni
świadomego tworzyciela dziejów,
która piersi poszerza n• miart' ol·
brzymów i pariasów w potrzebie
czyni bohaterami.
Słuchajmy głosu przeszło8ei on do nowych walk n;awołuje. „Po·
budka gra nam już".
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Czy skok w próżnie?
I

Ziściły się wszydie przewidy· należy

·
J'akie konsekweooJ'e hę·
wania,
dzie miał fakt odebrania obywa·
telom prawa wypowiedzenia się
przez powszechne wybory, co de·
d • ł ustawa 0 ordynacji wy·
cby ow~ auchwnlona przee Sepn' w
r orozeJ,1935 r Pierwszą reakejlJ
·wn„ było wstrzyma·
bllprdzcu
a o wymo „
nie się od udziału w wyborach
prawie 1oro uprawnion~ch. P~;
waga parlamentu „ehtamegu
zmalała bardzo, a do pracy przy
ul Wiejskiej ludność nie przy·
wiązywała większej wagi.
Ale i Rząd z takiego parlamen·
tu nie mógł mieć żadnej pocie·
ohy. Wprawd.óe miniistrom, mi·
mo ostrego pozomie obst.rzału,
uie iµ-oziło i nie grolii żadne nie·
bezpieczeńatwo ze &trony pp. p<>·
słów, nie mniej t•kie wale.nie na
oślep
mogł~ siię podobać,
iwłaezc.r.a, że gierki były i są
przeważnie na pereonafoą mia.rę
zakrojone.
Tymczasem w Polsee dokonywało się poważne
przegrupowa·
nic, żywioły demokratyczne z
P. P. S. i St:romrictwem Lado·
wym n„ czele nie pogodziły ioię,
oczywiście, z ,,monopolem" poli·
tycznym jednego obozu. Skoro o·
dehrano trybunę
parlamentu,
mu:fiano maleźć inne drogi i
spooob:r wytwonenia . ł~zności
z lodiuością, i drogę tę znaleziono. Ogromny wzroflt wpływów
P. P. S. na w.si i w miastach, opo·
wiad:mie Bi~ inteligencji praCllJ•
jącej po &tronie demokracji, kon·
solidacjn ruchu ludowego - to
wszystko ma prz~cież swoją wy·
mow~. Na t•kie przejawy żadna
wład:źa nie może oczu przymykać
i U$ZU zatykać. Fda wz.hierująca
ma silę żywiołu, a wyrazem tego
je.st nienotowany w dZ'iejach Pol·
ski odrodzonej w:i.rost poczytno•
ści prasy socjalistycznej, dochc·
dzącej mieeięczni-e do 2 milionów
egzemplarzy, nawP.t bez prasy
związków
zawodo·
klasowych
wych.
W Polsce gmntnje się świado·
mość, że ~tan oheooy jest nie do
/
utrzymania, a wołanie - i to w
formie bardzo natarczywej - o
nową ustawę wyborc-zą je.sit po·
ws1echne.
Do tegó paląMgo zagadnienia
podchod2ą 1 partie i Rząd z rói·
nych założeń. SocjaJi.ści żądają
powszechnych wyborów, wycho·
dzą~ ze słui;znego założenia, że

dau 1udnoś~ ~ożno.ść
11wohodnego wypow1edzema 11ę,
. . . S .
d
Lym bardzieJ, ze CJWY. poprze ·
nie dały i:olsce w~ys.tkie elem~n·
lY: zasa~l(!.le, _kome_czne d~ak at·
menia 1 rozwoju panstwa, Ja armia, waluta stabilizowana, kon·
· lezna
'
R"
trola meza
1· t. d.
ozneJ·
marki „narodowcy" chcieliby 0·
.
b
· ·
~ra~1:.c.zye p1·awa wy orcze ~1eJ·
s~ooci narodowych z Żydallll ~
pie.rw&zym azc~egu. Pr.ogra~, ~e

~r~cnny,

zionący m~nawisci~,

sii.Ją<:y zam~t, z i;arzc:wiem. W?J"

n! do~oweJ, co g~oziłohy ~ie·
n~u Pansitwa Polskiego. ~iaz~e·
me „wr?ga wewnętr~ego ' to ich
zawo~ame: a wro~&nu l!ą W'łllZyecy~
kto 11ę me ~~owie . u m~k.am1
„narodo~1 '. kop10wanym1 zyw·
cem od gą,s1ado": z~, awaet~ ką. •
sre~ ,,sana.cyJne
•.tw•~rdzan
W duz~m l!W~~ odł~m1e, ze" tu-ta•
wa „el1taraa lllę ,,n1e udała , na·

,,Szli

zą.da
ł

sci&łych

.Lu~oś6

ok.reślen,
ząda
k <1
s owem programu, za reNone~o

na ~zero~ą .skalę, a. formiuiły og~l·
ne. 1 ogolnikowe kn1 e ~ys~r~zaJą
am starszemu po o1emu, tore o
Polskę walczyło, ani młodemu,
k'
'd a pracy, ldzk'h
tore zą
u
IC
wa·
runków bytowania i to hezzwło·
cznie.
W interesie Państwa leży, aby
obywatele czuli się związani
wszystkimi n1ćmi z Pafuitwem.
Zasadniczo chłopów i i-obot.nilków
nie trzeba „namawiać", żeby
Polskę „kochali" i żeby jej y ra•
zie potrLehy bronili.
P. P. S. jamo i dobitnie pisze
i mówi, że dąży do zmiany SYl!'temn, a więc w konsekwencji do
władzy. Chłopi, robotniA:y i pra•
cownicy umysłowi majq 112•sad•
nione prawo do decydowania o
losach Poh~ki, zdali egzamin, kiedy Państwo znalazło ei~ w potr1!ebie i w ok.reeie kilkuletniego kryayea. Bez tych cnót mas najgenialniejszy wódz nie odniósłby
Termiin „skok w próż.n~ę" dla
nie istnieje, ho wierzy ona w eiły żywotne narodu i
ma do niego zaufanie.
d~mokracji

Nie należy przeciągać muny,
nie mozna czekać, skoro są w
Państwie czynniki, które dojrz•·
ły i co najważniejsze nie maj'!
woli spokojnie przyglądać się ża·
dnym grom i giestom. Sytuacja
wewnętrma i wypadki rozgrywa•
jące się na arenie światowej wo•
łają· o pośpiech i decyzję.

leży ją zmienić, obawiają się je·
diuak powszechnych wyborów, bo
nie mają zaufania do obywateli.
Porówrmje się powszechne wybory DO SKOKU W PRóżNJF/
Marszałek Pidisudski zaryzykował
te.'1. sk-Ok i w r. 1918 rozpieał wy·
bory na podstawie powszechna·
DOROTA KŁUSZYŃSKA.
ści; mo:lina by raczej tamtą decyzję określić, jako „skok w próż· • - - - - - - - - - - - - - •
ni~", a jednak racja 84.aou wska·
zywala, że ta drogn właśnie zapo·
czątku.je zjedrwczenie podzielo·
nego zaborami narodu.
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Chroń
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Twe mienie
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..,.
!BI

z nami
brat I syn,
DINOL·DONT~:;~:·:a:~: ZEBOW a dziś ruszyły się miliony „„
I na grobowcu ~dawnych win
ongiś

którym
wyraz • • • - • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - swych t"flcnot i swej nadziei. W
tym wła<>Uie leiy siła i moc nie·
do
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pod ,.&tarymi" enmdlllfami P. łeemej - walk~ która b~e na·
P. S.
dal tre&cią działalności Polekiej

me

ceno zł..

•

fatalna''

etycznej,

ki~h

'

,,siła

.

oliarnych duchów błysnął Czyn
i Sztandar nasz Czerwony„&"

iciilfł w/C

rJ•11hkn

' bezplecznlklemll
~...aerJna nowolE
gijsł;,i !

1938! I Faton bel·

(>. •ł-0 mm!

Repetuje tit
przed każdym 11rza•em i au.tomatyc:mie
wyrzuca łuski! link ogłluuJ•eJ 1 lC:..
alnr obrona pned n;ipa~eml Wykona•
•ie lnluusowe: luta pięknie oluydowana. rękojeści kryte lśniąrvm bali.eliteml
Waga 250 gr„ dług. 10 cm., - · 1 cm.
G\\araocja fabryczna na 5 lat! Cena
tvlko zł. 6.95. 2 s.ztuki zł. 13.50. Setka
~boi eysL .,Flohert" zł. 3.65. Płaci F' 2
pn.y odbiorze. Adrea: Pra:ed&r.. .,PER·
PECTWA'!'CH„. lfyds. al. Jl'fl1'uawa l,
u~. ~11!Tiań&ka ll·!.
U1DOga; Wylln:e•
gajci.., się taniej tande~, polecanej
przez pok11tnycb v•raedawców l żądajcie
wszędzie w eklep11cb tylko automat~w
..Pll'RUN" 1 bezpie•maieml Po1zuki·
walll eaerpczni prsedatawidelel
Typ
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Na·głebsza treść

demokracji

W sytuacji, w jakiej obec.'t.!e dzy, ale krtórzy nie daj11 ' najmniej
kraj nasz &ię ' znajduje, rzecz jas. siej gwarancji, ie potrafi4 udżw1
na, że pn.ed polsk~ demokracją gnąć jej clętar, są w dzisiejszej
stają
priede wszystkim zada. trudnej i odpowiedzialnej chwili
nia politycznt.
dziejowej najbardz.iitj odpowiedni
DeklaraCJA, złożona swego cza do kierowania sterem, jest rie.
su p. Prezydenklwi Rzeczypospo- czą conajmniej wątpliwą. Oo.
liti:j przez wspólną delegacj~ świadczony wożntca może eleP'PS i klasowych związków zawo ganckiemu panicz.owi oddać na
dowych, ujęła istot~ sprawy naj- równej d•rodze w ręce lejce, aby 1
dokładniej:
on popróbował prowadzenia koni,
„Lud polski zgłasza swoje prawo ale gdy wóz wjedzie na trudny i
do rozstrzygania o losach Ojczy- niebezpieczny odcinek drogi, chwy
zny''.
ci lejce i powrotem w swe moc.
Istotnie! te warstwy społecuie, ne, wypróbowane dłonie. I dlaktóre dźwigają na barka.:h swo- tego stwierdzamy fak.t, ż~ masy
ich dobrobyt i priyszłość kraju. pracuj4ce, zgtaszając swe prawo
te ugrupowania polityczne, którt do gospodarowania Państwem,
w ciężkiej i ofiarnej walce o od· czyniią to w pe~ym poczuciu cią
zyskanie niezależności narodowej żącej na nich odpowiedzialności,
odegrały czołową rol~, musz~ •J· w pebnej świadomości
płynący\:h
zyskać należny g'°s w okresie, stąd ciężarów, I k> w momencie
gdy na pierwszy plan życia poli dz.iejowym, kiedy te ci~żary znac2
tycznego wysuwa się cora'Z to na nie przewyższają t. zw. rozkosze
tarczywiej Sprawa obrony Nte władzy.
podległości •
Otóż w takiej sytuacji .11lic d'Zlv.
Należy jeszcze specjafa11le zwró- nego, te problemy związane z
cić
uwagę na
jeden moment. przeksztiałceniem podstaw nasze.
Wśród tych, którzy d.ziś wszystko go życia politycznego wysuwają
czynią, co jest w Ich mocy, a·by się na cooło, że zmiana ordynacji
być bliżej steru, jest wielu takich, wyborczej i walka o nowe, uczci.
którzy swego prawa do nądzenła we wybory stajq się głównymi za.
krajem nie po tra flą udokumento. daniami demokracji. Problemy tt
wać przeszłością pełną wysiłków są bowiem najbardziej nabrzmia.
i poświęceń , którzy łatwo kiedy.; le aktualnością.
rezygnowali z Istnienia tego Pań.
Nie naJeży jednak gubić z ocsu
stwa, którego chcą być dziś wy. innych zadań <kmokracjl. Było.
łącznymi · włodarzami. Czy oni, by wietkim błędem,
gdybyśmy
których pociągają rozkosze wła. wyobrazili sobie, że demokracja
to tylk.o pewien system politycz.
ny, system polegający n.a tym, tr
samo decyduje o
Lote~ spo"'czeństwo
swym łosie, te większość reall.
zastępu1e zuje swoją wolę, gdybyśmy przy.
puszczali, że demokracja to tylko
zgodny z zasadami sprawiedliwo.
ści system parlamentarny
i wy.
borczy.
Demokracja musi slfgnąć we
wszystkie dziedz.iny życia; mu~i
przeniknąć je do gł~bl, musi je cał
Il-owicie przekształcić wedle swoich
tasa.d. Ten uniwtrsaltzm demn.
kracji Jest podstawą jej istnienia,
jest warunkiem jej rozwoju I utnvalenla się. Pochód def!tokra.
cji może być powolny, może ona
st.opniowo ogarniać rótne formy
tycia, mote kolejno PIJSUWać al~
z pt.ac6w1d na ptacówk~, a~ gdy.
by po drodze ustała, gdyby zatrzy
mała się na miej~u. gdyby ogra.
nkzyła się do pewnego tylko !e.
ren•u, musiałaby go z peW11ością
wkrótice stracić. jeżeli w danym
kraju przez pewien czas panował
ustrój demokracji parlamentarnej.
ale potem ustąpił miejsca tej czy
innej formie dykta•t.ury, można by<
ZAIUADY
z
góry przekonanym, że demokra.
ROLHICZO- PRZE H Y SlO WE
cja nie była tam pełna, że nie

QJ
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zdołała
cła, że

ogarnąć całokształtu

ży.

nie zapuściła dostatecznie
Składy własne wo wszystkich w1ęk·
szych miastach Polskt.
głęboko korzeni. W społeczeń.
OLA lAM1EJSCO WYCH stwie istot.nie demokratycznym
tf'fsylkowa s.pnedas detal. I wysył. demokracja wchodzi
ludziom w
lte pr6be~ wprosi • Leuakowe krew, ogarnia ich ca?lkowtcie,
st:i.
poc.ta - lele9rel - telefon
leaac.:k6w - woł-· Iwo-W. je się bezw.iględną konieczności~,
-

łlliltlll

bez której tycia ale potrafi• IObłt
wyobt11~. Tak jak człowiek

kulturalny nie potrafi jut jeśt ina
czej, j.ak widelcem l nożem, nie
potrafi tyć bez mydła, nit btdzie
sit mógł obtjłć ba ksl4tkł l u
żadną cenę Dit zgodd Ilf na po.
ibawienłe aweao tycia piflma,
tak samo c:iłQwłek przepojony do
głtbl •włatopogl•dcm demokra.
tycznym nit bfdzit chciał .tyć w
inn)m 1Ktroju, jak tylko w demo.
kratycmym l do upadłego ~le
się bronił przed ewentualnością
dyktacu.ry. Pneciftny obywatel
Francji, Anglii ez.y krajów skandynawakld1 pat.ny alt zt zgroz.ą
na warunki tycia, panujące w
pail,twach „totalnych", a na rozszerzanle sit faH f.aaystowskleJ
spogląda 1 takimł samymi uciu.
ciami, z J&kłmi starotytny Rzy.
mi.ani•n spoglądał na postępy, czy
nione przez Ludy barbarzyńskie.
Sama tyl*> demokracja poli.
tyczna byłaby czymś zbyt po.
wierzdlownym. aby mog~a się na
d~użs:zą metę utrzymać. Pierwszy
lepszy powiew nieprzyjenw1eg'J
wiatru politycznego łal!Wo ją oba.
li. Demokracja ma tylko sens 1
racJt bytu, jako system konsekwentnit _ ogarniający wszystko.
Musi ona nie tylko przekształcić
powierzchni~ polityczną, ale i
głąb apu~. Nie może 51 ~
ttna w :taden sposób ograniczyć do
pn:ekształcenla form życia, musi
przede
wszystkim
wejść
w
głąb człowieka i przetworzyć je.
go p&ychikę. Demokracj.a to jest
pewien określony stosunek do ży.
cla, M> jest sposób my$1enta, to
jest bus.ola, która prowadzi przez
wszystkie drogi życia.

W uroorystym drłłu łwi~ta maJowego pragniemy podać nieco ~
formacyj o rodzaju I zakresie
prac, prowadzonych przez TUR.
Aczkolwiek te trzy Ut~y piętna·
stoletnl11 pracą dla sprawy ośwla.
ty robotndczej zdobyły sobie już
niemałą popularność wśród robot
ników i lntełigencjl pracującej, a
tu l ówdzie i w ośrodkach wiejsklch, to jednak w rozgwarze ty·
eta codzienego, w zawrotnym tern
pie wydarzeń politycznych, może
me uwydatnia się należycie praca
TUR. A praca ta, jak zobaczymy,
nie mała, jest przeciet niczym in·
nym, jeno zbiorowym wysiłkiem
świata Pracy nad budową, roz·
szcrzaniem 1 pogłębianiem kultury
własnej, a przez to i kultury ogól.
no-narodowej. jest to śwtadec·
twem wielkiej prężności ruchu so·
cjalistycznego, jego żywotności,
te w di.1siejszych, jakże trudnych
warunkach gospodarczych i poll·
tycznych, potrafli rozwijać na CO·
raz szerszą skal~ sw11 działalność
kulturalno-oświatową.

Dzisiaj w 215 miejscowościach
w Polsce istnieją Oddziiały TUR.

i mało która organizacja oświa·
towa może poszczycić się tak po·
wa1nie rozbudowaną siecią orga·
nłzacyjną. A dodajmy, te Zarz.ęJ
Główny bardzo o 5 trożnę prowa.
dzi ,,politykę", jeż"li chodzi o za·
kładanie ncwych placówek organ!
zacyjnych. Każde zgłoszenie ba·
dane jest
nader skrupulatnie,
stwierdza Się uprzednio, czy znaJ·
d<t się w danej mtej9e0wośo; siły.
które Oddział potrafią należycie
poprowadzić, uczynić z niego żywą

komórkę,

organizacyjną,

U·

Przed demokracją polską stoją chronić go od elementów Ideolo·
utem zadania sięgające znacznie gicznie obcych, wrogich Socjaliz·
dalef l utacznie głębiej, nit same mowi i PPS. Część Oddziałów sku
probltrq astrojf'Wo • polityczne, piona jest w okręgach, i.stnlej4
rrit zmiana ordynacji wyborczej 1 miano\Ylicie okrąg Bialski, Kra·
f'rztprowadzone na nowej pod. kowsk>t, Częstcchowski, Zagłębia
stawlt wybory. Demokracja mu. Dąbrowskiego ; Oómośląski.
st całkowfcte l wszechstronnie
zml~nić połotenit czlowitka w
Z działalności oświatowej Cen·
Polsce, musi przekształcić Polskę trali najszeq;zy zasięg wykazują
u społeczność wol·nych, zwląza. odczyty. Nie Ucząc odczytów, u·
nych węzłem solidarności ludzi.
rządzanych własnymi siłami pn:ez
Mówi słf wiele o błędach l n.le- miejscowe Odor.lały, Zarząd Ołów
,domaganiach demokracji, uwet ny o~tal w 1937 r. swoimi pre·
o Jej „banlclrUctwleH. Ale nle wol. legentami 387 odczyt6w z prze·
no o jednym zapominać. Demo-1 szło I 30.000 słuchaczów. W 1938
lcracja nit pokazała jtszcze swej do 25 kwietnia odbyły się 62 od.
miary. Pokazać ją może dopiero czyty z 19.309 słuchaczami. O roz·
pełna, konsekwentna. wszechstron woju pracy oaczytowej świadczy
na demokracja. A taka demokra. następujące zestawienie: w ciąf!u
cja jesrze nie istn.ieje. Taka de. 15 łat siwej działalności Zarząd
mokra.ej.a dopiero się tworzy. Główny TUR. zorganizował 1713
Przetywamy w gruncie rzeczy odczytów, z tego w ostatnich 3·ch
wstępn4 fazę rozwoju demokracji, latach - 1019, a więc blisko 60%
jej pierwsze kroki na a•renie dzie. ogólnej llczby odczytów. Centra·
jów. Ale przy-szłość, która nale. la nie tylko zorganizowała tę poty do Bief, kryje w sobie możl-i- ważną ilość odczytów, lecz rówwoścl, których wprawdzie
nie nież ułatwiała Oddziałom TUR i
moina dokładnie przewidzieć, ale bratnim organizacjom urządzanie
które z pewnością popchną ludz. odczytów własnymi siłami przez
kość na nowe tory.
opracowanłe i wydanie (na pra
wach rękopisu) kilkudziesięciu od
ADAM PRóCHNIK.
czytów, które w razie potrzeby
stanowiły materiał
dla miejscowy-:h prelegentów.
/

Jeden z obchodów pierwszomajowych w Krakowie

Fragment wiecu ('11 dn. 1 Maia 1933 r.). Widok na tnbune.

Przemawia tow.

T. U. R.

Zygmunt Zulawskl

wiejslci) były zagadnienia obj~e
wspólnym mianem ,,Pulska W &pół
czsoa". Na tym miejscu wspom·
nieć należy o pięknym wysiłku
krakowskiego TUR., który od
4-ch lat prowadz.,i SY'stematyczn1e
Szkołę Nauk Społecznych. W I937
roku odbyły się t&n 3 kursy: „O
Polsce współczesnej" - 60 ucze.
stn1ków, 1,Prawo Pracy" - 20 u·
czestników i wyższy kura apołec:z
no-polityczny - 30 słuchaczów
W projekcie - uruchomienie gpecjalntj szkoły letniej dla działa·
czy robotniczych.
Pow ażin4 poz YcJł w dztałałno.
TUR stanowi; jego praca Wl
dawnlcza. jako specjalnie pocie
&Zający objaw zanotować należy
CO!nącą poczytność tych wydaw·
nictw. Dov.odtm tego - kooiecz
ność
drug1ch wydań. Ostatnio
dwie broszury, ~obce kompletnego ich wy<"Zerpanła, trzeba byto
wydać
ponown.ie,
m1anowi1."le
„Podstawy Socjalizmu" tow. dr.
Karniol.a i „Czy kobieta ma być
wyzwoloną czy niewolnłe11'; pióra
zmarłej tow. Budzińskiej • Ty Ile·
klej i. tow. W. Weycllert-Szy~
nowsk!ej. TUR. stara tit mutH·
wie wszechstronnie
zaspoko1ć
swymł w)dawnictwami potrzeby
kulturaln~ mas pracuj4cych. Tym
a1ę kieruJ4c wydał
m. Hi. praą
prof. W ysplańsklego „jak powstał wszecMwlat" oraz
śpiew.
nik robotn4czy i nutarru za.wie.
rają~y szereg nowych pieśni, a O·
pra-.'Owany przez E. Szymańskie
go I L. Maraak.A. Z innych wy.
dawmctw doby ostatni~ wymieni<'
należy
Kruczkowskiego: „Clio.
wiek i powszedniość" oraz „Dl:t·
czego jestem socjalistą", A. Zda
nowskiego „Hiszpania" (wraże·
nia z pobytu), dr. A. Prochnika
„Ideologia spółdzielczości robot·
nłczej", „Co
to jest spółdziel
czość", „Ku Poł1ee
socjalistyci.nej". Ponadto wydana ltOSłala
praca zbiorowa p. l ,,Alkohol
wróg ludzkości" I „Społeczne budownictwo młeszkanłowe".
Jak
widzimy ilość nie mała i rozp1*:·
tość tematów szeroka.
ści

Jut z
dać,

TUR

te

tytułów

aut~

wydawnictw
wagę

spółdztt-lczołcł.

wł·

poświfQ

Nie motna
zaprzeczyć, że ta dziedzina pracy
na teren.ie ruchu robotniczego jest
nieco zaniedbana, choć w pewnych wyradkach, żeby wymienić
Warsz. Spółdzielnię Miesz~lowlł,
możemy poszczyetć się nie mały
mi rezultatami. TUR. uznał za
swói obowiązek skierować częśt
swych wysdlków na propagandę
spółdzielczości wśród klasy robot
niczej oraz kształcenie w tej dz1e·
dzinie działaczów. Temu celowi
służy Centralna Sekcja Spółdziel
cza TUR 01ganiŁowane przez nią
kursy, których odbyło się już trzy
oraz specjc.lne wydawnktwa.
W pracy oddilałów zwłaszcza
mni~js;:ych dużą pomocą są bi·
blloteki ruchome. Posiada ich
centrala 19. Obecnie wykańcza
Kierownictwo TUR zdawało s ·
bie jednak sprawę, że odczyty $ą się biblioteka im. A. Struga, a w
stosunkowo mało doskonałą fo •
mą pracy oświatowej; wygłaszane
dorywczo mogą mieć bowiem ra·
czej charakter propagandystycz.
ny, nie zastąpią systematycznej,
w określony program ujętej pracy
kształcącej.
Ody więc tylko wa·
runkl pracy poZJWoliły na to położył TUR silnjejszy nacisk na
organizowanie kursów. Ożywie·
nie zinacz.ne w tej d1'iedZiinłe pra.
cy datuje się od jesieni 1937 r.
TUR. bądź sam organizował kur·
sy, bądź tef współdziałał z Par·
tią, Związkami Zawodowymi lub
innymi bratnim~
organizacjami
IQ prs~ l'OWlfow-la r6t.
przy ich urządzaniu, opracowując
O,Ch eit«6b, o<fbtltf'OjQ apetyt,
program, dostarczając wykładow·
łworcq zhl pczemlan„ małerll.
Nałety dbać o normalne lun•
ców, ponosząc częściowo lub cal·
licfonowcm&e tołqdka I kiszelc
kowide różne wydatki. Odbyły
prie• regvlome wrprółftłenle.
się więc od jesieni 1937 r. kursy
ZIOlA Z GÓR HARCU
okręgowe w Borysław~u. Białej,
ORA LAUERĄ
Lwowie, Tarnowie, Trzebini, Wio
1ło1ulcl si_, orry obslruhll,
cławku.
Zorganizowane zostały
normulfl trawieni•, czyucza Io.
w porozumieniu z Central·nym
9odn1• I bezboleonlo, orieelw•
Wydz. Kobiecym Partii 2 kursy
cJ11olo(q tworzeniu się lluuczu,
wyclolalq t11bslanci• gnilne,
kobiece w Krakcwie i Katowicach
„ie wywoluiQ przyzwyc1a(enło.
a łącznie z CKW. PPS. kurs dla
Stoaowone IQ rownlet 1ltuleC1•
młodzieży i działaczy wiejskich w
fllt "' cierpieniach wot:oby,
11erełi I pęcherro, kamicy
Warszawóe, wresic1e kurs cenł6lc1owel. reumotyimłe, arlre•
tralny TUR. również w Warsza·
łrtmle, hemoroidach I o!ylołcl.
wie
Większość
tych kursów
miała internat, przy czym przed·
miotem wykładów (poza kursami
specjalnymi,
jak młodzieżowy,

I

oiuu maja

irtwom>na

!lOSłanTe

jesu.-ze jedna.
Brak miejsca nie poawala na
Ob$z.emiej~ze wyliczenie
in.nych
prac TUR. (chór, ork.terały, zespo.
ły dramatycme, wycieczlm i t .t.}
ani tet na omówienie
niekiedy
bardzo powamy<:h i ciekawych osiągnięć poszczególnyda
Oddzia·
łów.

Wymlenłmy 1" Jedynie ~~
wa11y pn.ez Oddzllllł krakowski
ruR. w Zakopanem na Olczy
Robotniczy Ośrodek Wypoczyn..
kowy. Uruchomłony został 31.I
I938 r. 1 ma na celQ wn<>.tllwi~
robotnikom apędl.enle w górach
urlopu wypoczynkowego. Do ~j
pory odbyły sif jut aztery „tur.
nuay" pn;y Mczble 20 - 30 ucze&tnlków (mak.symAlna pojemność
40 osób). Dwutygodniowy pobyt
z pnejazdem wykalkulowany zo.
stał na 20 zł., a więc w granicadl
budżetu robotnika.
Cała ta puca to wyłąCZllJ
niemal w)'9iłek łln.ansowy klasy
robotnłC2ej

Składlm

członkow·

skte i iblórka 1-aw majowa ttanow 14 110wae .tródła Bnanao.
we TUR.
Objawem zrozumienia znacz...
TUR., jtgo rołt I zadań ą roan4ce z rokiem lmatdym wpływJ

ma

~ składek

członlco"k1dl.

Aa~

kolwiek •-UinY te wykazuj• wwost,
54 one niemal ntaym w stosunku
do ogromu potneb. W n.iejed·
nym z C?yteln!ków mote uczucie
pc1ri~go adziwtmta wywoła wła
oomok, k w budłedt ołwłały
pozaatkolnej Młn. W. R. l O. P.
nie znalazła się an.f jedna złotów
ka na pracę TUR. HoJflJe ą subwencjonowane 10 podatkowych
pieniędzy orKanlza.cje „sekcyjne",
14 płent4d%e dla talddl oraanlza„
cyj, Ja& Pol6ka Ma<.1ers Szkolaa:,
- JenO dla TUR. - •
nJR. był nł~ednokrotNt ptnct..
mł<>tem D6&onld &e Mrofty pntJ,
reakcyjnej 1 kl«yka9nef. W tpc>sób perfidny uefłowano wm~
opinii pubHcznq, .te nJR, jełf
prteshtknl~ty ,,wpływami komun\.
styczmymł".
Z poprq ....._..
my M oin11ły. Pr.- dly CAi

pracy ruR.

„

„.

IMCałllJ
uwatał ~
n~ć lde'otogłczmt I ~

!h'lej

swój ·obowµek

POISką Partl:, SocJalłstyczo„ Nie w<iając !ł~ w akcje polłtycz.
ne, zwalczamy sw4 praą I dz._„
talnoAci• rui:b komunistyczny nłf
dlatego oaywtścle, te to lit li.Oo
muś może podobać lub nłe, lec:'ll
dlatego, te w ruchu komuntstycsnym wtdztmy czyoołk objektyw•
nie szkodliwy dla wałki o Soc)..,
Uzm. Swój stosunek do obronnosci kraju TUR. oatatrdo zamanifestował masowym umiałem w defiladach w dniu 11-ym llstopada..
Obecn.i~ z radoścl4 widzimy jak
cały szereg jednostek ze 1łet nau„
kowych, 111ttacldch, a~1ycz·
nych zgłasn llłł do pracy w TI.JR.
Zastanaiwtamy lłf aad 119łale
nIem n~jskutecznlejszycb łorm or•
ganizacyfnych, w które motnab}'
ująć napływ tych sił, tak cennych
1 koniecznych dla naszej dzłałal•

z

nośd.

żywotność mclMf IOCfahtycs„
nego, jego dynamika, wymownie,
jak widzimy, przejawia si~ I na:
polu
kultttralno • ośwłatowym.
Poważny wzrost pracy TUR. budzić może tyl'ko otuch~. Nie za„
pomlnajmy jednak am na chwil~,
te w porównaniu do ogromu pomeb jesteśmy dopiero na W9tępłe
pracy i że praca ta wymaga . dal·
szych, spotęgowanych, zwielokrot
n·lonych wysiłków.

ST. GARLICKI.

PORAD NIA
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MACIERZYŃSTWA

Im Ie n I a dr. 111 e de
J. BudaUiskleJ• Tyllckl•I

L E 5 Z N O 23 m.

a

Telefon n-aa-14
Za po biegani• c I łl A •
lecz.ni• chorob kobiecych i bH•
płodności. Porady przedślubne
W lorek, czwartek, sobota od 9 - I
'odzi•nni• od 5-L
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„ Ludwik Krzywick i

„Sc hod ka Ap uc hti no ws ka "
(Pierwszr po

pow~taniu

publiczny protest

politrcźnJ

w Warszawie 1883 r.)

und- bylł przeciwko nam, gdyt, wycho. fONnułowano co bfdzie dalej. Sa. w ctwu lat watczyt o dostęp do
wand w !~ku tlrwOIŻillym przed oku. mo z ~ieb1-e było uCmimiałe, te uniwersytetu. Naturalnie, wyle.
przez
żywo krząta:ll się w uniwersytecie;
pedlów i nawet r.obienie -przez nkh paintami, widnokręgami swymi nie wyra'Zimy solidamość % .żukiOwi- ciał z uniwersytetu, zaHczony do
Kazimierz Dłuski, Mendeloohn, Ro
wk.airainych.
jawn%h notatek o s.twdentach. Wy wybiegał! poza hasła pracy orga- czcm. Wazy.stko 1o odbywał<> się kategorii najwl~cej
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pierwszy
raz:
po
d
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od.
litaaej
nłotenła
której
. 1d)'k~.
ero w)"dailenia na t.ait 3
na.gany
stej
pierwjego
to
B)"I
ktoś.
ów
biegł
airesztowano,
go
gdzie
dzłaływać będę .na um)"8ły mto. si~, te istnieje na świecie ja~lś. A- ni.m sprawę protesitu. Wię~szość nie wiem,
I myśmy za.
zawsze).
na
zn,
(t.
urniżycia
widowni
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debiut
szy
nie
się
nim
z
,więcej
życiu
w
bo
jaik1ejkolprzeciw
się
oświadczyła
Jest
Apuchtm
dzle:ty niż wywody socjalłlstOw za 'PUchttn, oraz że ten
się cicho: świadomi,
chowywali
te
Za
ostatni.
i...
wersyteckiego
wyjechałem
sam
zaś
widziałem,
awanturze.
wyrażała,
się
jak
wiek,
aJkaderni'ków,
zaś
ogół
kuratorem,
podaitkach
o
rokoa
78
stwu tci77
parę godziin szadu :zmalattł się w że niebawem przyjdą po nas, w
pośrediiiich La~·a hm nawuływa Iż ów pall Apuoehtln wymaga, aże- jednak rzecz zaczęła poważnie mą zagrainicę.
kategorH najciężej ukaranych. u. oczekiwainiu tej ohwi~l byliśmy
faktem.
s1ę
stało
Msze
Ma~enie
wydosta.
i
uniiwersytetu
f.lpokój
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czapki.
nła d• zakładanl' ośwlato~.h by przed nim zdejmowano
karaino juiż wytrzeźwionego, pó- spokojni, przygotowani na wszysaanorzut.
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źniej zaś tak wytrzeźwionego, że stko, Ukazały się wtaid.ze, kaiąc
przeciwłro
protest
waniu się świadczą daine łlC'Zbowe: syteitu, a tym bardoZ1ej kurator byh Z in~cjatywy dra lgnaceg? . Bar~- nie, żywiołowo,
gdym po paru latach z,nowu uiJrzał nam wychodzić po jcdinemu, a wła
skutku!
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doszedł
Apucłltiinowi
.pos1ed1zeme
się
odbyło
nowskiego
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mury
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twor.zyll
dki Apucht!in<>wsklej
oberp<>licmajstra i tam pomiędzy wojskiem. ł112echodzi
biurze
w
Warszawie
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zajął wybi:tne s.ta liśmy przed stoll'kiem, f'łrzy któczasu
biegiem
z
.protest.
czyuiny
m
Ch~ielowski,
Piotr
Chlebowski,
sku lub Kamieńcu Pod-Otskłim dały są po to, ateby pobierać pensję,
rym siedziell przedis.ta•Nl•clele i111nowiisolro.
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kaliskie, radomf.'kle łub plotrtrow. mak takiej czci. Niebawem rozpo- trząsano sprawę fermentów w urni- wicz podobno Rosjainin,
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i
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sc
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iazgotwły
rło.
Aipu.
twairz
w
uderzył
posł~chania
punktu
z
objaw,
jako
wersytecie
różne
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w
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b
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.
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studenc
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Gro d no, Słuck. .. T en prą d wpły., drobn e w argn ęc a ego samego po 1tycznego, wca· e meporzą any. c t1111a. A wla ci e oooj tytko p . t
... z~mę .za • w asystenc1·1 paru bag.netów masię go uderzyć. Nikt nie aimię ~m, . .
wów, niekiedy mający potC'.lątek kaliibru w sferę życia studenckie- Niektórzy widzieli w nill11 powraca zamierzył
b
.
.
ąweJ wymiainy
m1e.rsc
. stało. mowain1a
. oo. s1ę
. , d o kł adme,
. dz".1ą wiedział
f ~ ię 1863 '.·• z zaipowte
.
.,,.,. . zac'Zepna ,post a- 1ącą
od w·oł. go. NI ewą.„1w1e
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U
diz"eś ż
ó"
bie- szerowaliśmy, ma.ią.c wciąż z ;>" u
'uczestnikami
dz
omi
z-Oaii
sw J g 1 a na r u, na
po.dworze
przez
y
z
żołnier.
stron
d
•
. k .
. P d~ó Y
Lecz wiadomość o pohczku rozegą i w Syberii, zleje 5lę z drugim, wa Władz, zacząwszy od na1nlższe repreSJ'I rządowej dla całego kraju,
1·
b
o
WlCiS an.ia s 1ę
. .
. z mezm1emą
. „... nt"h"'l1
. . - zwia~~uua
ł
mie1·soowym , od0211Waij!l.C'""1
uczestników
sali nowpeeh• w,
' szybko ś clą. ga'lllillY
1 z.mu rooYJ.. s ił a się
. w p,ooló w, mm
go „naczaiIs t wa „ : prunó
"t' J „. 'I.W a.
1 opusz- ooiwersyteckle n.a oczną u 1cę
przyna·leżności
szcza slhtle krzywdy zadaw8Jll~ podsłuchujących i podiglą.daJących sk~e~. Postano:w!01110 ~ejść w zet- Kiedy do mnie doszla, ni.e p~i~- ozania je} przez gap~ów którzy wi Oboźną, wolni od
uniwersytetu.
do
a.
cof
'
tuacfl
.ai
c
diz
w1edz1ałem
ra'Z'le
kaMym
W
tam.
umwersytecką,
młod'z1ezą
z
lm1ęc1e
~konczywsrzy
a
kroku,
każdym
przez carat kt111tu.rze poJsklej 1 poj. na
0
Na Oboź.inej było wojsko, ale ju.
mającym. I:! bez swobód poliitycz. na .tn51pekcjl, były objawem głęb- aby na nią ooctzi1ałać w duchu UlSa o niej, gdy wczes.nym ran1klem li 1 p ~' ~gf„i5~· 1 si;1; :faw
nie ~yli jeńcami. Nat~ral
żeśmy.
Parę
K.r;~czkow!i.n
JŁa.~ł;~
ce
udo
wyszedł~
dziewląt~
nyoh niepodobna manyć o rozle. sze~ p~zycz)"Ily:-og?l·no~rządowej p~kajającym .. Z mniejsrzą to~erain- p.rzed
czyi:i .P''.ędzeJ na
śpieszyltśmy
nie
mężczyzf.tż
to
Był
im.
n
·
słów
syw
się
zS0~1entować
mw~~S)"tetu
K~!,:
0
głym ruchu robotniczym - był to ~oli1y!~ ctał~ pan&tw1e ófzośglę.- Cją sptogląda•ltWna. n~s .z11lus1
d !ero przed Krakowskie Przectm1esc1e. Tam
mes.ieme na vilV tuacJ1. joze 1emaSLko, z którym na 26.letnl kto
pierwszy Hczniejsry po r. 1863 a em • uen em w szcze~ n c1, wersy eccy.
a nadewszy.
<:zynny ZMot~ w~ępujący z ha. wogóle zaś wzg!ędem całej .i~o- Delegatów sprawy ogólno • stu- mieszkałem, pozostai w domu, po. rokiem zid~wał fatro OIP9stom ma- znowu stało wojsko,
publicwości,
od
było
czaimo
stko
pmd
.
.
t
tur
wtia
na
cizekaJ
b~dzle
że
wla;dająrc,
Apu
przeciwko
protestu
den.ckiego
o
zapo11mnah
mysmy
Jednak
1
5!.em otriąśm~cła się z lęku I aipa. ścl.
1
wojsk i za.
widokiem
zwaibi.onej
który
tn l>OJa·l'!s.tyC7Jnej, które wtedy tx>· t~m zw~ązku i Apuchtinowl przy- cht~nowi odbiło się głośnym echem domość co ma robić..Na podwórzrJ co \;J~~pi r.:~j~:Zr~.:i!k
0
wiosenpogodą
piękną
chęcooej
'
P
·
w
podtł'11my
były
uniwersyteckim
się
wsz.echnle pa~owały w społeczeń. p~sywahś.my. na~r.ętne WP'f'OWadza- na wsz!stkich kmsach. i staro
władze uini
swego,
dopięliśmy
ną:
się
zbieramy
studentów:
nieconych
kory.
na
roztrząsan
przedmiotem
zaostrzoczapek,
1
mundurow
me
w
siwte. Młodzi~ 111czesdn1czą.ca
•> Jeden, bodaj Wola.Aski z Ekatym zastępie bojowym zdaiwała so ne ściąganie wpisów, zapo<l'Ziewa- ta"CZach, w ja<lalrni studenckiej i t. w czwa-rtym audytorium! Taki był
(DOKOŃCZENIE NA STR. 8-Ej).
teeynburga.
nie
pr:eyczem
okrzyk,
poW1Szechny
Jedlni
~· łp!'&Wf, .li poityka nayfikacy:j nie ale li!Sotów nadsyłan~h do pro. d. Rzec-L stawała się głośna.

Socjalllkl

planować wdąt no
we zamaichy przeciwko polskości,
poniewat w atmosferze ówczeS111ej
przygnębienia i obawy nie ma}du
je tadnego odiporlU ze strony poisklej. Któryś z dyg:nltarzy niemle.
ckl<Ch w r. 1915 podiczais okupacji
wy.rzekł, łt społeczeństwo pol:S'kie
w ma'Sle swojej przypomi'lla mu
bryłł ntMła, którą da.je sił łatwo
c14ł notcm i układać w ró~n.e na.
cz)mia.. PowledlZC'!lie to w całej peł
ll'i dałoby sl~ zastosować do Kon.
gresówkl lait 6dedemdziesiąty0ch i
pocz4tku lat osiemózlesl4tych. Odłam radylkatny mtoozle:ty pojmo.
wail, lit biurokracja rosyjsika w Pol
sce, która na miej5CU się przekonywała o nieudolności klraju do sta
w!Mla oporu, śmiało p<>dejmowa„
la tnkjatyw~, nie pytają1c slę nieraz Peter.&bu.rga i ku jego zd'Ziwie
niu osiągała cał.kowite powodze.
nie. Peitersburg wcią.t bowiem nie
docenlał tej apatll l obawd'ał się za
wikłań .1 powodu 1:byt pośpiesz.
nych czynów. Młodzież zgodnie
ze &wołm pojmowa111i·em rzeczy
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Str. 8
Leon · Berenson

U BllB Ol\T Jl
Kartka ze
Było to Piuwueio Ma14
1907 r., w powszedni na pozór
dla drzemiącej jea~ze \Vara.za.
wy dzień. Ulice n.ie zmi eniły
swego wygla,du. tramwaje były
czynne, otwarte sklepy wyglą·
dały kupujących, ma.szerowały

urspomnłeń

cych półgębkiem, od blad..,,:h
kobiet do pirzeratonych starych
towarzyszy.•• I Die jedna mroź
na noc zastała Barona w jakim~
prze&ionk.p.. lub na klatce
schodowej. Zziębnięty, akur ·
czony, dziewiętnastoletni chło ·
piec, nieustraszony Rycerz Kon
spli-acji, staczał aię w zawrotnym tempie do Wielkiej Mo
gily.„
W swych listach nie mówi o
sobie. ,,\Va'lka o wolność, o do ·
bro sprawy robotniczej"; na·
woływanie do "oddania tycia
w ofierze"; wiara w „bliskie
zwycięstwo"; radosne okrzyki
n.a cześć „Wolności, Zwycię ·
stwa, Rewolucji, P.P.S." - ta
kie były te jego ostatnie słowa.
Nie ZWtraca się do jednostki,
nie rozcZ'Ula &ię nad swym lo·
sem, nie pociesza bliskich„.
,,Bo czem właściwie jest to
życie", zapytuje Baron i odpowiada sobie natychmiast: „żoł ·
nierze caratu oddają się setkami tysięcy w walce o powięk
szeni• dostatków i rozkosz)·

Ili

p. t. ,,Z sali

śmierci''

„

•••

feec> C&}"DO'W'lllbm. jak idybr eJodce, .,łafl\ce U
Cle> Cyt.a.li,
A eł zbllialł
A my aię wahamy oddać awe ziemi• IWI promienie tycio·
s kt6r•j uciekli ooeeda~ p6.tno
tycie dla uuczęśliwienia l wy· dajne ••• - ·
Myślał o swydi obn.dcach, w nocy po •p~awi.e„. Oiaoło
zwolenia całego apołeczeutwa
z pod bezprawi& i ucisku..•". bo oni mieli łatwy dott•p do mien.i niezwyk.ły!m urokiem pro
I żąda Baron, i woła do braci· niego, rozmawiali z nim bu roczej postawy młodcio tarbatowarzyszy, by, tak bardzo me świadków, byli wolni od wszel ru., ogłuueni raaami., ja.k.imi
stali o tycie, by tłumnie uli do kich podejrzeń, rewi.z.ji.„ .Więt · darzył awydi a~n, ncea.tuniowie w Pawilonie opowiadali zja.zmowa.n.i jego wiar\ w bliołtarzy ofiarnych.
sobie, Jak to tan.darmi kłaniali skie zwycięat}Y'O, - uc.zuli IWll
••
się n.iako adwokatom, jak to nico•ć, ja.ko lud.si l obroóo6w„.
•
CU'owf

i

.... w ...... ..,.. ...... -

ca.U wo~ wueobludizkieJ,
prymityw w ._.., -...., ale
boiaty, uoaodn w '""I ił,bo
.kiej miłołot & la pracuj4·
ceio, dla wayatldM oiupil\·

cyc.h -.rod6w-

~rt"-- ~ U.Uw l pew ·
DOU, ie Dl• ,,_. im .ł&c:UJ.e nie
bupiecsdatWOt MpOk.oiło BaŁagodne słońce bu<hiło do
rou.. U•-.bał "4 dobroduu·
tyci.a me~ ~.1.11 wio.en.n",
nie, idy ~ • wy.trauo·
tej
piny
1ka.rłowuleli
,,.naczelnikiem",
Zmaleli.
nazywali
Patka
myśl...
jedyna
jedna
go
Męczy
"!W dzielnicach robotniczych, llych mi04oa ~w. Za.uwaSmuk.łeio
postaci
tytanicznej
przypomi·
i
pilnowali
sam.i
jak
wol·
na
przemycić
zdoła
Czt
w fabrykach, warsztatach, pratpodzi•·
ność te swoje dwa listy, czy nali, że trzeba odwiecbić oska.r i chyłkiem uchodzili a poi& tył pn}'
cowniach, - mówiono cicho o
WfrO&umuUoicl
takiej
elł
w.ł
obroń
Smlwd.
mu
Sali
z
przydzielić
walki,
szpie.g owskie ucho żandarma żonego,
majowym. o masów ·
święcie
Kułakow.kl~ 1tary bm-a dot-- 1 ioh atroay, te mofli mu prze·
nie uchwyciło &Zmeru ołówka, cę.„ W celach wiedziano, te
kach, sztandarach, .i rąk do
„gryp
wynoszą
iawędii&n peł• hiao· ciei pn«W&C, a a.uret odebrać
chętnie
packi,
obrońcy
Kal
spoj.rzerua
badawae
czy
prze.r.aklęty,
skarb
niby
rąk.
muków nie dojrzą niepokoju sy", że nawet kiedyś jeden ru i dowęipu. e&łowiek o \IJi &ło-- ,.D..łbym ....._ pnu ba..
mykała się bibuła pa.rtyjn.a, to
więźnia o los tych papierków, z nich rozsypał je n.a schodach wym Hrcu i pięknych odnl· ńer,, ·~bym pruci
cz;a.rowne 01Iniwo pod.ziemia
czy podozaa jakiejś rewizji me (miał tekę dziurawą.„). Zamarł, cbach,-zamilkł, a to~ wczepiłbym "• w icll wody" i ludu wnęcz<>nego, serce bW1·
Mły i1oa.
aMJ
dotkną świętości plugawe rę- nie wiedział, co poczllć: na· cy mu kolega - nowk;uu ad- clod&ł,
tu biło mocn.ie.j i dźwięczniej ...
Nic ałeao Ał.e Mwłl •Biało
ce.„ Całe bowiem tycie Baro· ; nylić się i zbierać, czy też u· wokacki, - ued! u nim w otłu
A w X Pawilonie, w jednej
na ze$poliło się z tymi listami. dać, że nic się nie stało„. Wy- pieniu... Nie zakłócili rozmow, nackim, tym .wwpółoak.utoaym.
z cel śmiertelnych, spokojnie
Był to nakaz sumienia i oho brał to ostatnie, poszedł dalej„. ciszy ulic ataromiej:sldoh. I tył byłym m.łoc.k.• ~·
tld. De~
czekał Baron.„
•
wiązku, ostatni wysiłek duszy Nikt wtediy nie ucierpiał. Więc ko w 6ródmiektu, gdr li4 roz- jow•~ któi'e'o
Odcięty od lO'W&l'Z1'UY• z któ
.A
i ....
nie szukanie liczył Baron na swych obroń· stawali, spojrzeli eobie w oesy, wyd.a.a.i• B..rooa.
heroicznej,
rymi jeszcze kilka dni temu
chwilowego zapomnienia, nie ców, że im zaufa swoje ostatnie by wyczytać w nieb przen.U· ai" ery ~dal• .mu lńdla....
ukradkiem zamieni.ac
mógł
ucieczka przed wizją nocnej na tchnienie, - dwa listy do to· ją.cą bezbronnoU i bura.dno4~.•. I obr~ O&'f W i...af ...
apojrzenie, a nawet słowo go ·
szafot pielgrzymki, - było to warzyszy. .
Teru w obrębie Cytadeh frosi mu r6wnleJ .......,, I tak
rące i dojrzeć w ich oczach
przeżywali na nowo ł• faata·
~t"9>!llll'll-•·---"""-.-_..
__
.,.._
to ai• u.powiada.„ Na
_________
...,.
__
._._z
_____
_..j...,,..
...
...
.
beznadziejne oddanie, wyrwa.ny
styczną scenę, kiedy BarOG, jak roaimawi&Ji u ao~ Buoa Me
z atmosfery atorłłcz.ki, która
na o.craił Dl k<iayaa ~.
orzeł k.róleweki. 'W'ZllMłł
w Sali Smierci ud.ziela się praniebotyczne wierzchołki boba· & podcua wy)daie4 a.,...,
wie wseystkim, n.ie pomny już
terstwa i, przyznając ń• mimo· ,,JapoiM:.iyk" c~ WJGi...ł
tego, co tam widział, słyszał o
do najrozmaitaqch ak· by.
chodem
eobie i co cisnął w oczy sę·
Smukły •• ał __,... ..,..
tów terrorystycznych, wyj&·
eł.ziom, ca.rowi i wszelkiej prze·
śniał ~uchanym w jeio ało biatych aleced..„ Nie ..W ...,.
mocy, aiedział Smukły i prze9deabk
ZE STR. 7-eJ). nenberga na dzisiejszym placu Ma pod ramię, witali się z tymi i po- wa sędziom, kim jeat, dla.czego io i'ycia tea
bierał w pamięcL.. Nie liczył (DOKOŃCZENIE
,..,a.11
czemu R~ ni•
jechał w ro śród nas, których znał, d~pytywał został słut1\ rewolucji,
Akurat
lachowskiego.
iodz.in poU>1tałych do tycia, wersyte-ckie przekształciły schodlkę syjskiej prolotce. Wiem tylko tyle,
się, przypominail, że „Priegłą.d Ty nienawiść do niewoli, m."by czar dum.ut miłonycA. aUul PftY"'
ani chwil radości. które po czy w sprawę rozleglejszą - w pierw
że po chwili Własow sfał na uli. godni·owy" czeka n.a artykuły, a szlachetny, opętała ~o na zaw- jaciól w tnMi&Oh bofo• r.A. ltył
aa.eh bojowych mogły napawać &zy po r. 1863 protest politycmy.
cy, a ja f>iedziałem na jego miej. choclaż w słowach swoi-eh zacho- s:.r;e. Jak rzewnie dtwł~cuł j•- liwo~ aa w.W. ałeł.Hii
&o ~„ Nie budziły wspom· Publk.zność chwytała studen1ów, scu i energiicznie protesitowałe-m wał
jak najwi.ększą powściągll. go głos, a oczy paliły, adr w RewolłJ poldi•~ IWb.Uotaa•
nieó. uciechy dnia zwykłego, rozpytywała o istotę zajścia, wpra przeciw postępowaniu wład·z. Wła
to przecież silnym uściŚkiem słowach serdecznych mówił o powracał d.o 1wyoh batów• jak
wość,
których tai wyrobnik garbar- wdzie nie wykazywała zbyt :ty. sow zachowywał się barozo grze.
.że jest z 11 ucisku wszystkich ludd pn· idyby ohciał podłue.U.. •
za<lolrnme~tował,
dłoo!
eki nii1dy a.ie u.mal... Sknydło wycli 5ympatyj dla naszego czy. cznlc. Obiecał wypuścić Rym. nami. Jaik skonczyły się
te ga. cy", 0 tym, że „nie mote być tylko nimi tyje, • ...., - . , . ,
m.ił~ nie musnęło tego chłop nu, ale tak:te i najmniejszej nieszę, a sprawę skierować d·o są<lu w ędy n:i ul:cy Berga, o tym nie- nienawiści między narodanu", odchodzili, .daaw>J. aca adaj4ca o iłębokim spojrzeniu przed chęci. Była ciekawa przede wszy, zwyczajnego. A kiedy ówczesną
jasne n~am wspomnienia. NI~ zda-1 że „będą kiedyś one wsźy1tkie cy •pokój I ufo.oać w &ml.AJlę
wcześnie zam.glonych oczu, nie stkiml Wiadomość, it studenci
Traugutta, je mi s1~, abyśmy rozeszli się do- wolne w wolnych aiedzibach", wyrok.u. satra ymał ach pca 1
dzisiaj
ulicą Berga,
miał tych pr.r.etyć, co tak na· ,,buntuj~ się", dosię~ęla kirań wracaliśmy na Krako\\o-s.kle Przed
browolnie. Mam. ra.czej wrażenie, że „wszyscy pracuja.cl " brać dnwiach ~ palu.~ pned
trętllit wracaj!\ i gnębił\ duszę ców Warszawy ju:t przed uroczy. mieście, zastaliśmy wejście na nie
że po paru godztnaich wojsko o- mi" a „nienawiść i gniew IWÓJ bie, w auwiaty, apyt&łs „Czym
stym wyprowadizeniem na.s przez
w samotni..•
zamknięte: w poprzek uticy stał od czyściło ulicę 1„potożyło kres na- zwrócił on tylko ku najemnym włdciwi• j.•t to tyci•-". Za·
wo}sko. l ws.zędzie wywoływała
brakło ua tema i odpowiedzi...
:Wpatrzony 'W jede metla- zaciekawienie, z którym szła w pa dział gwardii pułku wołyńs.kiego, szeJ ma11ifest.a,c11.
sługom carskim" ...
1 znowu. - %bici, &dzw:gotam,
11.y punkt, - tych kilku miesię · rze zupełna dezorientiacja - ani a jruk o.ko sięgnęło , ws.zędzie wiW tym wgłębieniu Sali Smier - odes.i.li od Wielkości..
Rozpoczął się sąd. Sądzić nas
cy tywota i rozmachu rewolu- potępienia, ani poparcia. jedynie dać było na Krakowskim bagnety
gdzie podczas zabaw orkieci,
Ga.
profesorowie:
trzej
zasiedli
przykuty wspom- w wairsztatach kolei warsz.awsko. I kozaków. Brak byfo tyl1ko arcyjne~, grywała, słał Smukły, stra
trzecie.
na:nviska
Simonenko,
nin,
A ooa, - ta Wiellro46, - ni•
nieniami do t.Acucha czynów , wiedeń5'kiej zrobiło się gwarniej: mat.
go nie pamiętam. Codziennie pe- groźne widmo Kary i Zemat'y. znała granic i ataJa się nad·
którymi utrwalił na zawsze rzucono myśl pójścia gromadnego
Oddziałem na uli.cy Berga do- wna liczba z pośród nas otrzymy. Oparty o poręc:i; krzesła., nerawoje miejsce w 1zeregacb ko· na pomoc studentom.
wodzN k<l{pitan, oraż młody cholfą. wala wezwania, r rzy czym - zda. wowo uśmiechnięty, wbił wzrok lu<lzkil, idy w je~ & pierw·
szych nocy majowych oruak
bort wolności, wa.tył Baron
Ale wracam do przerwanego ży, nieco zawstydzony mlą jaką je się - z góry już posegregowa w wiszący nad stołem sęd.ziow oprawców prowa.diz.ił za Wrota
każdy wyru ukrytych w za·
Ten odra.z-J uspokoi! no winowajców. Ci, którzy otrzy. skirn portret Mikołaja li, Zdawą bku. Kaidy z nas s.pieszył do spełniał.
lwa.na Lryumfujące~o w aw•J
nad.rzu listów tegnaln)"Ch.„
c-..ikiemi Tura, t. j. knajpy studem::. nas: ,,chuda wam nie sdielajem!" mali najsurowsze wyroki, byli wało się, te przemawia tylko ekstazie m.ło<Uieńc.i.ej &eona.
W ciuy nocnej, - kiedy kiej, znajdującej się naprzeciwko Tutaj &pędziliśmy parę godzin, wy wzywan i w osta~nim dniu. Zresz. do niego, ie z tei olbrzymiej
Ziasły I.tamie w r.Uch ta.o.
&morzony 1en.oością, n.ajbar wejścia do Wliwersytetu. Było to nagradzając sobie oczekiwanie p-0 tą wśród najciężej ukaranych zna złoconej, tandentnej raimy wy·
brz.ask dio.ia u.czyi:uł
darmow,
cłz:iej przebiegły ż.and.arm n1e prawdlQpodobnie pomiędzy drugą djęciem agitacji pomiędzy żołnie. laz!o się paru zupełnie z nazwiska gląda tywy, ostatni z carów
zakłóca 1pokoj11 skazańca, a a tirzecl\. Nie chciało się odejść rzami, na co mlody chorąży pa- mi nieznanych lub takich, którzy moskiewskich i słucha Barona, je zbyteczn )"mi. cz.a.rM aumi•"
ten ~cięsko wyzyska swą z pobliia placu wojny. Gwarno trzał przez palce. żolinierze chęt. podczas schodki po raz pierwszy a ten mu złorzeczy i grozi... nia wykonawców drt"Tl jedr
wtedy zrodziły było I tłocz.no, I nieco głodno, bo nie brali patpierosy i chowali je pojawili się na widowni życia uni „Nie d1alej 1 jak ~a kilka lat je· n.ak jaki• niepokój. l, ne.aa r·
przewagę, ostatniej chwili a&•
aię ostatnie akordy, - myśli i ciastka.mi trudno była nasycić głód do kieszeni, przyciym czasami u. wersyteckiego i zarazem po raz go nie będzie" krzyczał, wiście, w
słowa, - to bohaterskie przed mł-odych aipetytów, było tak tło- śmiechali się na nasze żarty moc. ostatni: ich odpowiedzi na sądzie wskazując na Mikołaja ..• 11Wv ste.piło w ich a.&e&•lł•® z.amie.
pełnej piersi ode- czno, te wypadało s.tać i, stojąc. no polityczne, niekiedy wybu{:hali śmiałe, zdecydowały o ich losach wszyscy zginiecie, lu.d was uanie, d.ały ti• •rwa~ umerJ,
Zagład.Roz. śmiechem na zapytanie, czy to pra - sądzon-0 nie według czynów zniszczy" - wołał do aęd2iów ... nieza.d'Owolenia, ni•d.owi•r&&·
tchnienie„.
obradować co ju1tro robić.
Na strzępach urzędowej uhu- kaz brzmiał: wszyscy jutro do uni wda, iż na każdego z naJS prze. podczas schodki, ale widocznie Nagle pochylił się prze.z bań• · o.i.a, był.o poruszenie, bie'a.oia&,
znaczono jedną armatę i że te ar. brano pod uwagę mnóstwo Innych rę ~ świdrując wzrokiem mło at na roz.ku kom~ta
snagi", jak fdyby nia pośmie wer6ytetut
odrwr6L
un~ono
wisko jej siły i watności, za.
Ale nazajutrz droga do wniwer- maty są już w drodze, ale nlic nie okoliczności. A więc ukarano su. dego prokuratora, powtarza.l tadeli
wy·
wwtrzymt.6
polecił
Ska.łłon
Barona,
brzmiał potężny głos
odpowiadali. W każdym ra.zie mo rowo Rosjan: Iwanowa i Razu. kilka razy, - coraz ciszeJ.
sytetu była zamlmięta.
wyToku.
konanie
apel jego do ludzi z wolności,
stabez
że
pokryte
pewni,
być
Wchodz~o się do uniwersytetu gliśmy
mie,iczyka, usunięto cytadelnlków: „mogiły wasze będą
Smukły sk.orzy.t.a.ł • obwiJ.o.
do kroczllcych naprzód towa· przez bramę, która znajdowała się nowczego w tej mierze rozkazu- Barańskiego I Pła wińskiego, wy. hańbą, Ludzie będą pluć na
rozprzętenia i & pod 1tóp
wego
rzyszy broni. Niewprawną rę glębiej n ł:t obecnie, tam gdzie gra. nie pałają chęcią poturbowania dalono wielu nieobecnych na schod nie„.".
)ł\ł knyc.ie~ do 1tto·
JZubienicy
tyl·
kierowaną
nie
ką robociarską,
ce, którzy dopiero później za.pisali
niczą z terytorium uniwert.ytec. nas zbyt energicznego. Ale
pion ych niedoet.ł, do 1Juilk.a
•
ko wja.rll i uieziemsktm samo · kim z obu stron ooce mu karnieni. byliśmy sami, ulica była otwarta się w inspekcji w tej liczbie: Km.
Szybkim krokiem wszedł do e~zek1;1cj": ,,Nie pro1ileJ11 o la.~
zaparciem, bez krzty smutku ce. w tym zagłębieniu, 0 godz. z dmgiego koń.ca. Każdy bez sińsklego, So.bolewskiego, Rojec.
widzeń, gdzie adwokaci skę, ani o tycie, - o.ie zmiemę
pokoju
prze
bez
l talu, kreślił dla swoich, ten 10 rano, zaczęliśmy się zwolna przeszkód mógł przyjść i
kiei{o. Schmidta, Siemaszkę.
czekali na niego. Niezmienio się, będę z.awue ten sam, skromny, potulny, ówczesnym gromadzić w większej liczbie. Na szkód odejść. Między innymi tą
W końcu kwietnia ogłoszono
buntownikom niemal niema· odsiecz uniwersytetowi przybyła cfirogą Siprowadzano posi~ki - bu. wyroki, na ogół surowe. Karze ule ny, łagodny witał się z nimi. będę tępił wa• wuędzie.. cho·
konna żandarmeria. A na Kra- tersznyty i lmle pod-0bne rzeczy. gł o 157 studentów, w tej liczbie Nie mówił o wyroku, ani o dal ciaż darujecie mi tycie. Nie
ny.„
Krakowa
z
kQwskim Przedmieściu wkazywały Więc mieliśmy gości oo nic mia- 14 wydalono na lat trzy, a wlaścl. szych krokach. Pragnął tylko uspokoję się nigdy n.a wolności.
Bo gdy wrócił
w końcu 1906 r. 1 był dziwwe st~ wciąż nowe oddziały wojska: ra. Byli studenci, kłórzy przy. wie na zawsze; 35 na dwa lata! sprawdzić, czy dobrze zapa· będ~ waszym prześladowc4„."
T&lt wołał Nieustras~ony.
opusz.c.zony„. Jego chluba, piąt  ulani, kozacy d-0iiscy, zwycz.ajqla chodzili zas.p-0kolć ciekawooć swo 32 na rok bez prawa wstąrpienla miętał pewne urywki, a nawet
zaszumiały wierzby nad·
nie
I
przemówienia
awego
ze
słowa
jeszmoże
a
zniknąć,
potem
i
ją
Wła.
wołyńska.
gwardia
ka bo;owa, w rozsypce ; partyj· piechota,
kiedykolwiek do uniwersytetu war
ne loWe zmieniły 1ieda;ibę i dze jak gdyby chciały urządzić cze później chwalić się pr.zed pa. szawskiego i 25 równi~ na ten do sądu. żałował, te zbyt słabo wiślańskie, ni• ze.rwała. się wi·
lączn:icy .zapadli się pod ziemię, popiis, ile mają i jakiego chłopa nlenikarni, rż odwatyti się stąipać przeciąg czasu, lecz z prawem po uwydatnił rolę robotnika w chura, by odwrócić t• słowa od
i Baron., Jak ten rozbitek, tułał zbrojnego w Warszawie! l każdy po ta.k niebezpiecznych miejs.cac.h. wrotu do Warszawy. A w dalszym Polsce, że mówiąc o ucieczce uszu 'M"og&. nie obud.z.ił s1ę
aię po wielkim mieście, by choć nowy oddział podnosił w nas otu- Jednego z nk·h zagadnięto: A ko- cią~ Rrn1'd1t uwięziono i wywlę do Krakowa, niepotrzebnie po- Okrzeja, by awym. całunem
na chwilę przyatań spokojną chę: zrobill&rny swoje _ przyu. lega co tu porabia? Czy chce zlono do Peter3burga, skąd wypu. wiedział ,,z obawy · prz~ wa- okiryć Baron.a- O wazyatkim
odna.letć, rozejrzeć aię wkoło, czarny społeczeństwo do protestu I przyłą.czyć się do nas? - Nie chcę szczono Ich po paru miesląca<:h. mi''... Spojnal w stronę drzwi. psy goticu donioały wwei wła·
w których była mała wizjerka dzy i w ci1\tu kilku i•ncze dru
żandarmeria szybką szarżą 0 • narażał swojej przyiszłości! - Byli to: J. Homotickl,
l mowu bratać z Czynem.
-- oko judaszow·e - by atwier· umierał Ba.roa w celi śmie1· ·
Suterena i poddasze, te tak czyszczała zagłębienie prowadzą- b!lZ'l11iała cyinlc_z.na a szczera odpo •
St. Krusiński, Z . Mlerzeniedawno gościnne ośrodki. wi· ce z Krakowskiego dQ uniwersy. wiedź. Ale pytaaile pos.kutkowa. iewsk!, M. Schmidt ł E. Sobolew. ddć, te nikt nie podgląda i telinej.
Stary SlecUtdn.łkow, intendent
przyiciszonym głosem oświad
taty go zimno, n.ieprzyjatnie.„ tetu. Niektórych przY'J>arła kom. ło, bo pan kolega u~otnlł się w ski.
•
musi
star.
Pawilonu. ..t~bkiem" prze.i
jakiś
które
X
PrzybY'ł
grypsy,
ma
te
mgnienhl.
czył,
oka
bro.
się
Musieli
mu·ru.
do
ple1inie
Loskot reakcji i czarnego terWarto byłoby pomówić o losach wysłać na wolnogć. Lekkie, nie wuy1tkic.h zwMly, dwa razy
roru głU&'%ył, niszczył powoli nić. w tym położeniu z.n.alazł się szy jegomośł, teby n·am powieaerca cz.uł-ego porywy. Ludzie Rymsza. A poniewat miał w rę- drdeć komplemen~. a właściwie o- wydalonych, jak równlet porów. dostrzegalne prawie poruszerue modlił się u "Y"t' duszę Ba·
bali' się wojska, policji, a nade- k-..i grubą a cięż.ką laskę, zaczął powiedzieć co o n.ais mówią w nać ich zachowanie 8łę podczas głów był-0 wymowtU\ odpowie- ro.na .. , Dł~ie, długie lata apę·
Warszawie. Otóż w Warszawie schodki I po niej z zachowaniem dzią i zgodą. Ciepłe ręce Ba· dził w Cyt..d~li. a za Uranek
wszystko zdrady, a Baron byl się nią zasłamiać. Aresz·towa.no Igo.
Tak slę talkie rzeczy si~ dzislejsuj młodzlety w obliczu rona pozostały na chwilę w dło okna parteroweio wpatrywał
powiaielają:
k
'ęł
1.1. R
b.
przecie zwia.stunem roqro·m u Okf(ZY k, ,„ ymszę wzt o, ze e .
1
Zeł. Iliach Kułakowskiego, pneka- ~i• w ,,parad~ bierci'', klęczał
odpowiedzralnoścl. ,,Andere
1
ro
rzuciParu
wsz~tkkh.
tryrował
i zemsty•.•
lninymi słowy, Wairmawie po. ten, andere VOgel - andere Vo- zując jetnlll i J>Qkoleniom ten 1 pł.akał ...
Nigdizie nie zagrzał miejsca .•. ło się do dorożki, aby jechać do
I powrl>t Baron.a do oeH na•
przedśmiertny, a1e jakM radoa
Z izby do izby, z kąta. w kąt, oberpoUcmajstra z tądaniem wy-1 dobała się nasza stanowczość. Zja. gel, 1.11ndere L!eder''.
ten wierzllcy brat-Moskal
buntowm·
zwał
odłotymy
okrzyk
tym
redaktor
o
potęmy
i
ny
Pomówienie
manifestacyjnie
się
wił
SchwytaHśRymszy.
puszczenia
od biednych do najbiedrue1·
.
s.woją
ZMARTWYCHWSTANIEM
małżonką
Po·
okazji
:z
Innej
do
Wiślicki
Adam
proletariadde~
Kroduszy
czej
pałacem
przed
Własowa
my
szych. jMf. m.ilc.qcych d.o khi.\·
ospale nieliczne
cyjne.
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Mickiewicz o„nieinterwencji'~ Sztuka
wpaństwach totalnych
Konrad Winkler

Bywają fakty „upiorne", bywa.
ją również i słQwa - upiory. Fakty żyją krótko, są jednodniowe i
niepowtlatrzahne; natomiast słowa
miewają żywot fatalnie
dhtgo.

wieczny.
wożytnej

upiorów

W historii Europy no.
jednym z takich słów
jest słowo NJEJNTER.

WENCJA.
Adam Mickiewicz .sbwierdrził lat temu prawie dziewiięćdziesiąt
- iż sł.owo to ,,stworzyli i puścili

w obieg Ludwik Filip, Thiers
Ouizot", ludzie reakcyj'nych

i

rzą

dów burżuazji francuskiej w dobie waL.k. wol:nośoiowych 1830 1848 r. Dziś, po stu lallach, oży.
ło ooo - upiornym zaiste brzmieniem - w ustach przedstawicieli
tej samej zachod.nio - europejskiej
burżuazji.

Kiedy si~ - w ~etniu 1938 r.
- czyta artykun Mickiewicza p. l.
„Nieinterwencja", wydirukiowany w
„Trybunie Ludów" w ma.rcu 1849
r.,. trudno doprawdy oprzeć się
przekonaniu,
że
wystarczyłob)
tylko :zmienić nazwiska Thiersów
i Lamartiiinów n.a - Delbosów i
Flandinów, dorzucić Chamberlaina i lonia Plymouth, podstawić
w miejsce mocarstw „Swi~tego
Przymierza" dzisiejszą
„oś
Rzym - Berlin", a w miejSICe Pie
montu i Sabaudii - cnisiejszą
Hiszpani~ republikańską: wystar.
czyłoby,
k!rótko mówiąc, paru
zmian w nomenklaturze historycznej ~by wspomniany artykuł mickiewiczowski mógł być przedru.
kowany we współczesnej prasie
demoloratycznej, jako całkowicie
aktualny, ściśle przylegający do
rzeczywistości
naszego
czasu,
osąd tej ponurej tragikomedii, któ
ra dziś - jak przed stu kł·ty czy
ddziewięćdziesięciu laty zwie
sit polityką nieinltrwencyjnq".

składało się

na to. że popiera.
ruchów wyzwoleńczych leżało w dobrze pojętym
interesie pa•ństwowym obu tych
prz.odują.cych
społeczeństw
zachodnia - europejskich. jaSiOO zda
wali sobie z tego sprawę fran.
cuscy i angielscy demokraci, a
także emigranci polityczni ze środ
kowej i wschodniej Europy, -ko.
rzystający z gościn.ruości
aillgiel
skio - francuskiej. Pola.cy zwłasz
cza upatrywali we Francji naturalną niejako i najwaiżniejszą sojuszniczkę wszelkich
dążeń wy.
zwoleńczych, orędowniczkę ludów
ł narodów uciśnionych. Wyobra .
. żeniom tym bynajmniej jednak
nie odpowiadała polityka Francji
oficj•a•lnej, t. zw. monarchii mieszczańskie.j Ludwika Filipa, będą
cej wykładnikiem klasowych inte.
resów burżuazji francuskiej. Wynalazkiem tej właśnie, równie ob-~udmej, jak oportunistycznej po.
lityki była teori.a i prakyka „niein.
terwencji".

lro

nie europejskich

Trudno, zaiste, o jaskrawszy
powtarzania się histo.
11
rli". Oto n.p. cyniczne słowa Met.
ternicha, wyrzeczone do marszał
loa Maison po wybuchu sabaudz.
ko - piemontskim:
przykład

Jakże żywą, jak bezpośrednią
aktualnością brzmią dzisiaj i te
jeszcze, końcowe sk>wa artykułu

Każda epoka, każdy ruab spo· wych zasad strukturalnych w hu· nym prLejawie życia narodu łeo:cny ozy polityczny pragnie zo· dowie państwa, opartych na to· Zlllaleść lilożna te elementy, ktc;re
,,jeszcze raz: w Rzymu.„ War- staw.ć swój obraz w sztLWC. Sz.tu· tali.żmie, za.pominanie o natural· na innej drodze ukształtowały
szawie, Brukseli, Madrycie, jak ka &taje ai~ w tym wypadku a•rcy· nym prawie rozwoju jednosl.ki duszę współczesnycli Niemiec.
dziś w Turynie, atakowane są 1 ważnym dokumentem 91.wierdz!'· i podpM'Ządk<>wanie życia ducho· Ale osławiony juri dzisiaj „Tag
bronione te same interesy, które ją.cym postawę myś.lową i ztlO'hy· wego tej ostatniej takim czy in· der Deut.<>cl1en Krun.st" w Mona·
jm chiium, przyniósł pod tym wzglę·
ścierają się w Paryżu, na ulicach cze kll!lturalne epoki. Zwycię.sk.a nym celom zbiorowości i w Zgromadzeniu Narodowym". dziedzina życia pragnie na:rvioucić dzisiaj źródłem wielu ii&totnych dem kompletne roz.czarowa.n.ie.

Mickiewicza o ,,nieinterwencji":

Tiaik jest. Wtedy i dzisiaj te sa.
me ścierają się w całej Europie
interesy: interesy „rządów", skon.
centrowa111e w dyktaturach faszy.
stowskich, i interesy ,,ludów", mas
ludowych, łaknących demokracji i
WQlności.

Jesteśmy

najgłębiej

przelwnani - jak niegdyś prze.
ko111a111y by~ o tym Adam Mickiewicz - że w dziejowych tych
zmaganiach zwyciężą ostatecznie
- „ludy".
Cóż zostabo z pot~g. przeciw
którym wdeszcz nasz, wraz z całą
europejską demokracją ówczesną,

bojowym piórem

walczył

przed

dziewięćdziesięciu laty? Cóż zostało z wielkiej metternichowskiej
Austrii, z mo111ałl"chii Hohenzoller.
nów, z władztwa carów rosyj.

Albo dzisiejszej j1aiskrawej
nicy w stosunku

'

Swit,

róż

do wojny hisz-

pańskiej między obecnym Rządem

EUOENIUSZ AJNENKIEL

O godz. 7l! wyrok wykonann„.
ulica Piotrowska, z za węgła wy·
rasta postać policjanta. Strzał i
policjant kryje się we wnęce skle.
pu. W prawo więc, ulica wolna!
jeszcze jeden strzał w stronę po.
goni. Brauning nie strzela. Bra k
kul. Odrazu mknie pewność siebie. Zabrakło kuli, która męską
śmierć przynieść może -- ostałniej dla siebie. Teraz na łaskę i
niełaskę! Tu brama domu. Niepotrzebną już broń - w kąt. Szyb.
ko przez podwórze. Z czterech
stron zabudowane. Wyjścia niema. Na klatkę więc schodową,
Jzwonić do drzwi. Może otworzą
- ukryją. Niestety - nikt otworzyć nie chce. Pierwsze piętro,
drugie, trzecie. Nikt nie pomoże.
Zejść niema poco. Schować się niema gdzie. Przykucnąć, przytulić
'>ię do kąta - może nie zauważą ...
I tak go schwytano. Pobito i nie
przytomego do cyrkułu zawlecz•).
no. Tam ustalono, że nazywa się
ANTONI KMIECIK.
Antoni Kmiecik był instrukto.
rem Organizacji Bojowej PPS w
Łodzi. Urodził się w roku 1884,

dzień

i noc

DZIEŃ.

Głośnik: Baczność! BaCZ1110ŚĆ !
Tu centralna rzogłośnia niemiec·
ka i wszystkie roz.głośnie Rzeszy.
Przystępujemy do obiadu. (Cala
rodzina zb:era się przy stole).
Proszę podać zupę!

(Matka przynosi z kuchni wazę
stawia na stole. Rozlega się
łomot u drzwi).
Głos za drzi.viami:
Otwierać!
Tu narodowo · socjali.styczna kon·
trola obiadowa pod hasłem walld
z marnotrawstwem.
(Ojciec otwiera drzwi. W clwdzi
kontroler. Wszyscy stają na bacz·
którą

we wsi Gorzkowice. Wychowy-137 Ekaterynburskiego pulku pie.
wał się w Piottkowie, gdzie oj- choty: Ilii Białowina i Mikołaja
riec jego Stefan, był dozorcą wię- Kuźmina.
ziennym a następnie pracował w W czas'e starcia, od kul karabina
monopolu państwowym.
Mlody wych, ranną , została na ul. AnAntoni po skończeniu szkoły miej drzeja, 20.letnia robotnica Marian
skiej oddany został na praktykę na Jędrzejewska, na ul. Piotrkow.
do krnwca _ kończąc ją jako cze skiej iaś 23 l~tni robotnik Jan M1
ladnik.
tuszkiewicz, który przew1ez1ony
w czasie praktyki uczęszczał cto szpitala - zmarł.
na niedzielne kursy rzemieślnicze.
Antoni Kmiecik oskarżony o
Do Łodzi przyjechał w 1904 roku, „napad zbrojny na' patrol wojsko
pracował i uczył się, chciwie czy- wy'', stanął przed sądem wojenno
tając książki. Dostiał się do duże- polowym, o godzinie pierwszej w
go zakładu Emila Szmechla. W ro nocy, dnia 8 marca 1907 roku. Po
ku Hl05 zorganizował krawców krótkiej rozprawie - ogłoszono
swego zakładu wkoło PPS., bio- wvrok, skazujący Kmiecika na
rąc żywy udział w życiu rewolu- śmierć przez rozstrzelanie. Zapyta
cvjnym. w roku 1906 wstąpił do nv czy zechce przyjąć pociechę re
Organizacji Bojowej PPS. - brał ligijną - zgodził się i przyjął ją
udział w jej wvstanieniach. Aresz z rąk ks. Edwarda Kawińskiego.
towany dnia 28 n 1907 r. mim~ O godzinie 7.15 rano wyrok wyko
zadanych mu mąk, nikogo nie wy nano.
ctał, choć do przynależności do
„Łodzianin" organ PPS. okręgu
PPS. ~ię przyznał.
łódzkiego, nr. 30 z kwietnia 1907
Według praw stanu woiennego, roku zamieszcza poniższą notatkę
oddany został pod sąd wojenno- 0 ostatnich chwilach skazańca:
polowy. Akt oskarżenia zarzucał
„Dnia 8 marca 1907 roku w lemu, że w dniu 28 lutego 1907 ro- sle Konstantynowskim został rozku, w lodzi, na ul. Andrzeja o- strzelany Kmiecik Antoni, pseudokoło domu nr. 14, o godz. 10 wie. nim „Izydor''. Zanim rozległy się
" 'k k rzy k ł Ni h
cz6r, wezwany do zatrzymania s t rza ł y, Km1ec1
ną : " ee
się, odpowiedział strzałami, w żyje rewolucja! Niech żyje Socja.
starciu z patrolem dążąc do ;JO- lizm! Precz z caratem!"
zbawienia życia żołnierzy 15 roty,

I

zwiedzać

I

dw1t, raz...
(W głośniku coś trzasnęło. Ca·
la rodz'.na trwa w pozycji nachylonej, wypiąwszy sześć różnych wymiarów kuprów na świat).
Matka: Chyba wstanę. Już mnie
krzyż holi.
Ojciec: Nie wolno! Nie było
komendy. Czekać!
SCENA II.

wulała

I

Ho.nt i Pa,ula - ich dzieci; ko.nll'o· ną gimnastykę. Na raz - skłon paoh!
le.r i głośnik radiowy.
w dół, na dwa - wyprost. Zaczy·
Matka: To ta nowa namiastka
SCENA L śWIT.
namy: Raz.„. dwa, raa:„. dwa, raz„. przyprawy, co._

głośnik).

'

-

zaś

pawilon ,,Zwyrocliniałej ~i"
{modernistyczmej), ho tam zna·
lazła wiele pierwszorzędnych ta·
lentów, w których ohiawiła 1tię
wola twórcza bieżącej epck.i.
Sztuka w faszystowskiej Italii
mniej jest natomia~t nara,żona na
przymusowe wprzągnięcie do ryd·
wanu chwały panującego tam re·
żymu.
l\1a ona tylko pretellb;ę
do wyemancypowania się spod
wpływów francuskfoh i do zacho·
wama pewnych odrębności naro·
zorganil7.ację.
dowych - oo, :o.a ra,z,ie przynajObserwujemy dziś niezmiernie mniej, nie wiele daje sposobności
i:t:.teresujące zjawi.siko, kiedy racjo do objawienia raso-wego geniru·
naliii>tycmy spoiióh myślenia w szu plastycmego wspoicze"n
sprawach państwa, zastosowany Włoch. Pragnąc bowiem maleźć
do smiki, jak najgol'ISZe wywołuje swą własną drogę i IJWą włiisną
skiutki. W Niemczech np. usiłuje 1li1.1:ę wytycmią w tej dziedzinie się obecnie doszukać się w sztuce na.eżałohy
odrzucone wartości
pierwiasllków odirad<:.ających, któ· za~tąpić nowymi, conajmniej rów
rehy stanowiły niejako ek.m-akt norzę1nymi - n.i co współczesne
na.dstowskiej d-0kt:ryny. Spodzie· pokolenie „czarnych koszul" po·
~aiu.o .się, że w 8'ltlree, ła~o w naj· 1prosyn nie stać. Moim zdaniem
sJn1e1szym, najhaTdzieJ aktyw- wspołozes.na
a
przynajmniej sztuka
ta jej włoska,
najbar-

R:zecm cb:ieje u, w oeciennym paiiOjciec: Uformować eię w dwa ność. Kontroler ogląda mpę i ob·
1twie. Osoby działaj11ce: li111e Floh, rzędy!
wqchuje waz:ę).
Lwu - jego żona, Friti:r., Tnde,
Głośnik: Zaczynamy naezą ran·
Kontroler: Fe! Ohmycllruwy za·

mu blokowi państw faszystow,,Nieinterwencja - pisał dalej Floh.
skich. Za najważnlejsn swoje Mickiewicz - która za czasów
Matka: Jest!
(Ojciec wywolu je imiona dzieci
W1&pó1ne z:adanie system ten uwa. ludwika Filipa oznaczała kolejne
tał walk~ bezwzględn• z wszelki. opuszczenie Romanii (Rumunii), według starszeństwa. Dzieci od·
ml dążeniami
woLnościowymi, Polski, Belgii, Hiszpanii...
tera.z powiadają: „jest". Bralc Pauli).
Paula (z sąsiedniego pokoju):
gdz.ieloolwiek tylko wybuchały one oznacza bezpośrednie pozostawiew ówczesnej Europie, w Medlola- nie wrogowi granicy francuskiEj, Taka je&Zcze jestem senna!
Ojciec:
Wstawać,
wstawać!
ni. czy w Warszawie, w Madry. porzucenie Piemontu i Sabaudii''.
Marsz!
de r:z.y w Peszcie. Jak ózisiaj,
Czyt dzisiaj, w r. 1938, ,,bar.
(Wbiega Paula w kusej koszu·
tak l wówc:zaa iywioły patriotycz.
no • demokrat)"CUl!ł od Bałkanów bairzyń·ski" wyraz: nieinterwencja, lince i ziewając).
Paula: Dałbyś mi S1paĆ. Tak mi
po pó-~se.p lberyjsłcll I od Wi1111a nie oznacza porzucenia na pastwę
zaborczych
faszyzmów
boha.
się
spać chce! Przecież rnkt nie
po Brukselę Ideowego l politycz.
nego dla siebie oparcia przywykły terskiej, ociekającej krwią Repu- widzi!
Ojciec: A głośnik to pies? Jak
mukać we francjl ł Aniglil, kra. btiki Hiszpańskiej, a jutro - kióż
wie?
czy
nie
będzie
on
oznagada,
to może i widzi.
jach ,,wobnośdowych" I ..,konsty.
czał
porzucenia
(Paula
w"straszona patrzy w
Czech.osłowacji?
tueyjnydt". Odwrotnie td, wszyst

walki
bratobójcze. prowokacja
wdzienua 'Sif w szeregi robotnr.
cze. Uli« miasta - to wówczas
wielka kn 1eja, w której ktoś cią.
gie polował na kogoś, a ofiary
walały sif we krwi. Patrole woj.
akowe włóczą się po ulicach. Areszty, krzyk bitych ludm.
Oto 28 luty 1907 roku; 10-ta wie
czór. W dół ulicy Andrzeja, szybkim, pewnym krokiem idzie mło
dy mętczyz.na. Znienacka parali·
żujący okrzyk:
„Stoj, rukl w wierch!" (Stać,
r~ce do góry!).
Moment wahania. Błyskawiczny
ruch rąk I trzask strzałów brauningowych. Młody człowiek począł uciekać w stronę
Piotrkowskiej, ścigany, po chwili, strzała
mi karabinowymi. żołnierze biegną, nie przestając strzelać. Uciekający odpowiada strzałami. Tuż

bliOZIIlość

MAŁY FEL~ETON

o ideały wolnościowe, oczywiście ma na myśli tylko
ropubllkaflskie i demok.ratycznt. Franc jr urzędową; lud francuski
Głośnik:
Wstawać, w&tawać!
Na tlllił7 pierwuet 1 nłcb, na zawsze rozumiał tak, jak my, ten Zaczynamy ranne ćwiczenia gim·
ltraiy reakcyjnego „porz•dlw'', barbarzyński wyraz „nieinterwen- nasty c.z:ne..
stała pnede wsiystklm koalicja cja", stworzony przez ludwika
(Rodzina zbiera się kolo głośni·
pot~Wego „trójkąta" s.tQld'C: Wie Filipa, wycofany z użycia przez ka radiowego. Wszyscy w sporta·
dnia, Berlina i Petersburga, sy. rewolucję lutową i przywrócony wych spodenhach).
stem. odpowiadaijący - jeśli cho. w słowniku dyplomatycznym przez
Ojciec (odczytuje listę obecna·
d!Zi o &oene społeczny - ózisiej~e p. de Lamartina".
ści): Haus Floh jest! Luirla

trwały

,,Dum Sztuki Niemieckiej", mimo
nader surowej eelekcji wystawo·
wego materiału mieścił w
swym wnętrzu samą makulatu·.ę.
Nie pomogła hucrŁlla reklama bo obrazy i rzeźby hyły z.łe, pn·

_mi__________________

walczących

skłócony został rozłamem;

nieporolJUDlień w diied:ziinie kul·
tury.
Albowiem kultura nie jest rze·
czywistością istniejącą samo przez
aię. Może ona łatwo ul~ miszcze·
niu luib degeneracji. Kl~a ta
grozi zawsze każdej, naJbardziej
nawet wyrafinowanej kulturze,
ho jeśli ma ona i.ctnieć, musi być
bez przerwy broniona przez ży·
jących ludzi, którzy wciąti otrLy·
mu.ją kontakt z ogólną kulturą
św1a.ta, musi być <'-0 dma potwier
dzana w ich życiu duchowym, w
i.eh czynnościach i zamierzeniach
na przyszłość. Dl:itego też każde
~iłowa.nie zmierzające do :mho·
żenia i ograni.orenia roli owho·
wośai w dziedzinie kuJ.tury wprowadza w tę sferę chaos i de·

skich? Na tym samym, co one,
szlaku dz.i.e jowym kroczą dziś -ku tym samym przeznaczeniom wszystkie despocje współczesne;
„A.t dotąd pozwalaliśmy Fran- ,,tobalistyczne" dykt.atury. Tylko
cji wysuwać zasadę nieinterwen- skala, zia1Siięg zmagań są dziś nie.
cji, teraz jednak pora powiedzieć, pomiernie większe, szersze i gł~b.
it nit myślimy uznawać tej zasa- sze. I tempo - tempo historii nos::ką twórczą 11 apołeczefultwem,
dy w stosunku do W loch".
bystrzejsze i ruchliwsze ..•
była uwarunkowana smakiem i
Czyż n.ie przypomina to niemal
poJęciami estetycznymi
swych
dosłoWtnie dzisiejszej
inderpretaLEON KRUCZKOWSKI
cza.sów. Wprowadzanie, pod wpły
cjl "zasady nieinterwencji", jako __________________
wem przemożnej
11111_... d<>ktryny, no·
obowiązującej tylko Fran{:ję i An.
gl1ię, n~e obowiązującej zaś w n.aj
mniejszym stopniu Włoch i Nie.
miec?

Przypomnijmy pokrótce. Euro.
Prancjt a masami proletariatu
pa \at 1830 - 1848 była, jak I francuskiego - czyż n.ie odip~wia
dziaiejsu, widowni• zmagania da najściślej takie oto zcJ.ainie
z
•lt dwóch światów: Europy ofl. artykułu Mickiewicza:
cjalnej ,.rzqdów" I Europy ,,Mówiqc o Francji, zagranica
maoznie ważniejszej - ,)udów','

Był to początek lg()7 roku. Robotnicy Łodzi ciftkie w swym ży
du przdywall chwile: trwał lokaut a wśród zlokautowanych głód l chłód; ruch organizacyjny

;ii.tuce swój typ myślenia i 0 1..
wania - dąży do osiągnięcia jed·
noHoo8ci kultury. l widzimy jak
tu i ówdzie opainowuje ona róż.no
rodne jej dzie:łxiiny, jak łatwo
wci.ska się wezędzie i jak mocoo
i.arzuca swój typ. Dlatego też w
środowiskach, gdzie charakter da
nej epoki naj.sitlniej się pmejawi~
z:UJpełnie jest uprawnione
pyta·
nie o jej wartość ze atanowiiska
kultury „jako takiej.
W Niemczech, Włos.zech i ZSRR
powstały idee
( wsrLysllko jedno
jakie), które poważnie zaeiątiyły
na duchowym i umyełowym obli·
ozu świata. One na·dają charakte
rystyczine pięllno naszej epoce, któ
rą wielu z nal! uważa za przepad·
łą.
Idee te są jak najbardziej
aktywne, narzucają.ee się i dlate·
go niezmiernie niehez.pieczne dla
owego systemu wartości wytworzo
nych wytężonym wysiłlkiem całe·
go ezeregu pokleń, gruzie kułtu.ra
była i jest wytworem struktur.tł·
nym cywil.iizowanych społeczeństw
i gdzie harmonia między jed·

·Kontroler:

MiJezeć,

nie

wy·

dz~wiać! TrLy oka 8Dl41CU wielory·

biego na zupie! To marnotrawstwo ! Żeby ?Qi się to więcej nie
powtórzyło. Za drugim razem zło·
źę raport. (Wychodzi).
Matka (płacze): Łyżkę te1m
przeproszeniem świństwa włoży·
łam dla okrasy„. Jurż nie wiadomo
oo i j'.lk gotować.
Ojciec (spogląda z niepokojem w
głośnik): Muisimy stosować aię do
przep:sów ... Jeden wódiz, jeden na·
ród, jedno danie... przepraezam,
chciałem powiedzieć jedna fue·
sza.
Głośnik: Hallo, hallo! Przystę
pujemy do koruumnwania dzisiej
&Zf'!!O jedITTego dani,a. Proezę ująć
łyźk,i ! Na raz - nabieramy łyż·
kę zupy, na dwa - sięgamy łyż·
ka do ust.
'Pa.ula: Na trzy z.atykamy nosy.
. (Dzieci wybuchają śmiechem).
Ojciec (wystraszony): Milcz, lJ
nas ws'Zvsitkich zavęd1zisz do obozn
koncentracyjnego!
Horst: O wa, wielkie mi neozy!
W naszej klasie trzech <"hłopców
fuci posłało swydh o1ców do oboZ'll
za to, że ich bili. Zadenuncjowali
ich.
Głośnik: Raz... dwa... raz ...
dwa„. raz •.. dwa.
(Rodzina na komendę chłepce
zupę).
, ~CENA III. N?C·
Głosnik: z udeTzemem goniru
.l. •
,
bęwz1e
go dz'ma .OSIIDa.
wa~a ·. a:

I

u

czynam~

e;odzmę

czę.ść

dziej esencjonalna i najorygiinal·
niej&Za - zawdzięca:a S1We istm.ie·
nie i swój sens estetyczny głów
nie S7Jt'U,ce franCU1Sk.iej. To, co w
tej dzied:ziinie mają do pokazania
Wlo-chy MU8SOliniego to nie
jeat ni.azym innym, jak tylko
pewni! odnogi! tej wielkiej rzek.i,
której główne· koryto prowadzi
przez Pnyż. Pod tym wzgl~em
dzieie~a Italia nie jeet w lepszym
położ·.mi114 aniiżel'i iJlllne ku:ltuxal·
ne narody europejskie, a eamo
teoretyC7llle „chcenie" odaepuowa01a ei~ od obcej kultury
p
ncj - podobnie, jaik i;ame uc:&'ll•
cia patriotyCZ111e, chociażby pod•
niesione do najwyższej potęgi nie stworzą bynajmniej jak~ejś
odrębnej a wartośt:Owej mu:ki.

'z

o.dipr~ema, i

rozr_rw:k1. W sz~y man ~yc uśni.e

chn.1ęc1, po~o~1, ~eseh. Twa~e
man ~ro~iem<>wac. W pokoJ.U
n;ia hyc widno. W~zyscy oddają
<nę l!!l'Om towarzy~lllD..
•
Matka: Ho~, we ziewał! Pau·

la~ e~e!71~ twoJa twarz nie pro·
mieme1e ·
Pa,ula: Mamo, ja jestem głod·
na!
Horst: Mnie aię spać chce.
Ojc:ec (: niepokojem patrzy w
irłośnik): Jak mi zara-z aię nie u,&.
miechnięcie i twaTZe nie bęił.i
wam prromienieć, to tak wam skó·
rę wvłoję, ie popam~t»ta<'ie mnie.
(Twarze Horsta i Pauli promie„/eją. W głośniku 110:legają się
.JitciPki
m.arsza).
Gl<>śnik: Die Strasee frei den
braunen Battalionen„.
ULTIMUS.

Ro:.,wój życia artyfiy'C7.lllego na
terenie ZSRR pozostał niewątpli·
wie w tyle za gwałtownymi prze•
m.anami na muych frontach ży·
cia wiorowego. Plastyka nie do·
tarła tam na raz.ie do nowych
źródeł twórczo8ci i nie zdobyła
się na wyprodukowanie nowy;;h
form ekspresji. Wysiłek zhioro·
wy artystów eowieck~cli zmierza
głownie do odnowienia treści (te·
matu), wskutek ozego, być może,
wartości artyllitycu1e
pozostały
tam na drngim panie, a tradycja
sztuki przedrewolucyjnej UJtrzy·
muje nadal swoje wpływy. Obok
pierwszo-,,zędnej grr.fiki - malar
mro sowieckie ( l!ądząe z między·
narodowych wy~aw zagrani.cz·
nycb ), }'!go pozi<>m i skala jego
problemów - nie frapują niko·
go. Na dobrej dirod"Le był przed·
tym rosyjski futu·rpm; miał przy
najmniej jaką.! dynamikę środ·
ków - nie po!iaaał jedn<.k Dcl
tyle siły, by z ,,żywymi iść na·
przód" a &łabnących stawiać na
n<>gi. Zakłamał aię doW«"Zętnie w
sznree stosowanej i de-koracji
i sozez.ł. I ro było jego tragedią.

mt1

Dzisiaj panuje tam
t>odziel·
nie L 1JW. ,,eocjaliistyC7llly realiima".
Artystom •owieokim „hod.z.i taro
najw~doCZ111iej o to, by rrieca;ywystość malandta pokrywała aię bez
reszity ze zwykłą rzeczywistością
dnia codziennego. Tylko, że z tej
rzeozyw!,gtofoi bierze się jedynie
to, co w obwili obeoo.ej etanowi
h9totę i jądro życi10wych zainiterc·
!!Owań
90wieckiego
społeczeń·
stwa - oo może pobudzić ambicje
mae i masy te do zęóry obnnego
celu maemie przybliżyć.
W ten sposób spełnia tam e.z.tuka rolę nader ważnego czynniika
p10pagand-0wego - co jednak w
ogólnym bilansie jej ro2M0ju nie
przyczyni się bynajmniej do za·
pewnienia trwałości jej dalszej
linii ewolucyjnej, na!l'ażonej po·
nadto na przeróżne niespod1iianki
ze 1t:rony panującej w danym
m<>mt.ncie k°'n1unktuq-
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Czym jest nasz Pierwszy Maj ?

MiedzynarodOwka Socjalistyczna
· JeJ charakter I znaczenie
J

O Młędzynarod6'W'Ce dullo 1łt
teraz mówi w Pol.ce - w k.oładh
prAwiicT tfl&ll•crJnej" 1 w kołach
,,n-.rodowych„. Z Mitdsynarodówki 11robioao ~ pneciw 1N>eja·
n.tom. Mi~.syuarodcSwk•? 1- poald tio
wia<łaJ• reau,jolU8ai ~ poi·
.,sap~enie
eklego, to ~.„ pd.twa
ł DatrodUI i i. cl.
Jalt JM w ~T Dla·
czeg() 1111>.l!Jny. na paa.ełe akcji
mi~U<Jdowej mu pra~Jll·
cych? Dlaczego bi.enemy udsiał
w Mi~uod6wc:e? Pytanie to
ak:tu.ailne " dnła 1-go Maja, w dniu
łwi~a _,ltdamoici mitdsyurodo·
wej.

dówlti w r. 1865 nut,plo .iatreie
s proudhonistami. Malika ołwiad·
osył, łe w r. 1863 podca• powwt...
Ilia polak.iego Proudhon ujawnił
,,orni.Im godny kretyna". Engel.
w .erep. artykułów {r. 1866) w
„Commonwealth" ołwia·dcaył. że
l!lct..i•olwiek rob()tniq N.modzie!
nie brali udział w rudiach polityomrch, ,.im polityka -,rainicma
była wyraion.a w paru. liłowaeh
odbudowa Polski". Na I {genew·
~) Kongresie I Mipynarod6w
kl w r. 1866 etan~a mowu lpł'a•
...,. PoWU - proudhoa.ieci ener
p.ii.o tMalezali etanowieko Markea. Ale proudho.nii9cl niebawem
.tl'acili w Mi~arodówee wpły
l\fięidzynarod6wka .oejd~ wy 1 maaienie.
Tak.ie były tłiernze boldt I
na od ehwill 11ttego ułołeeła
w 1864 r. me tylko me była "'"" Mi~<hynarod6wki. W r. 1876 upa·
Ił dla dzieła Niepodelgłokl poi· dła. Il Międzynarodówka powi.rtała
ek.iej, leea ltała 1i9 raczej bojow- w r. 1889 w Paryża.. Na .wym L011·
Niepodlcgło'6. Ju dy-óalim Kongresie 1896 r. atan{ła
niozlką o
w r. 1863 w Londynie manifeeto- na rrancie prawa ~ na·
wali prolet•~ franeaeey i rodów do aamookreślenia. PoWta
angieleey na w.pcSluym. ,.mftynp" na .s.fa'z.dach Mi~arod6wki fi·
gmowała. UW'l!IU jako umodziel·
prsectw.ko polityce NllpOleona
i Pa.łimentona {Angll'i) wobee ne pa6-wo. I w ten .poeób Miv
Pol.Id. Był to rok powwtanła poi· dzrnuod6'W'ka romioru Polsk.i Die
~go. D"1ep4 -.gieldi Atdał w6· U'Jlllała.
Ale to Ił wwpo:mnłetda hłiitO'ry·
wca.. ~ wojny • lto-Jt - w
ołm>ałe PoMk.L Pot-em wybrano ame . - coprttwda batl'dlflo mamlen·
k:om:lltet dla przygotowania .-ło· n.e, Przej.dimy jednak do dnia
'łenła Mi~ynarodówli Dat.ym d.ziałeJ-ego.
Co włJehrie nuadnł.a mi~
~em było ~ !8 wru4nla JąM r. ~ego ,.młltrogu" w dzynaTOdowll form~ na"'1!ego mLoodrale - • udziałem Madtaa- chu? Form~ bcSra .zrefztll nigdy
N• cym mlt1ftP wybrano ltomitet nie była w lpT'UC2'llloki z nuzą
~ • S2 CMMSb. I ten komł\et do· wt1lk• 0 Nit1podległoU. Byliemy
płero opraeo1rał pod8'tawy sało- w Międ.zyn8I'od6wc-e wówczas, gdy
łenia Ml~arodówki. Cały eau naaza pama. - jedyna w Pol,cc
była mo•• • konie~ wap&l·. - pn>Wadziła czyrmll wa.lik~ o Nie·
ne/ n~lc.uutJ politylel robotni· podJ.egłoU. A ,smatorom„ przy
oej - IN fft~U 1MI Pol1lc~. I w tej 9po90bnoki przypomł!namy,
ten ęo.db tprnra Pol&ki .-lała 1łę l:e ta'kłe P~dBki nll'leżał w swo·
PUNKTEM WYJ~CIA dla z.Ilio· im masie do Międzynarodówki. .•
KAPITALIZM
Dz1siejuy
~ia Mi~rod6wld.
04

Dzieł! t -go Maj a matm •Ił te„ noczenła Poblddl Zwt~ la·
roku pod obstrzałem wielu no- wodowych „Robotnik Pol•ld", k:ry
go
jeet nakazem mł~arodowym,
czynników, które po ru J4cy pod t4 ~4 akronmle iwowych
ogómo • mdzikim. W azy&1lkie DUO•
wyst~puJ4 na •rent. ja- je oblłae aektoftl robotnkzc10
plerw1zy
d1 twont ruem LDdzko96.
lao wrogowie tego tradJC1Jinegn OZN-u. Jakiś otemany p. SalwaTakie •ł 'główne - w pobieł obchodu śwl~a Pltacy.
tor (co w llhunaczeniu na polaki
oym saryai.o - motywr n„ep
.IWrler ·Poranny" zaatakował Jtzyk ma maczyć .,zba~a") 1tanowMk.a w eprawie Mitd•rnuo· świ,towanle I-go Maja. 0tkart.1.- nawołuje robo~ polaklch,
dówlci. Pmynale&noU do Mi~
j4c wszystlc<lch tych, którzy przy- aby a k1adytj4 1-go Maja ftl'W.&narcxlówki - se wzg1~6w pnr
wiązuj ł wagę do tego dnia, n~ U.
toczonych - nigdy nam Gie pne.
omal o wysługlwa.nle •Ił wroaom
skad.zała i Ił.ie przeukadita wal·
Ale robotnicy połlcy "'' Zl'W/liski.
Po
myć o N'iepodległo'6 i bro,nić tej
1naJ4 ' Pltrwszego Maja.
W podobny mniej włęceJ apoNiepodległoacll
Dzlet\ 1-go Maja 1038 odbywa
tób - o~śla l'W'Oje 1tanowlslto
w waruakacb zao~
łflę
w sprawie J-go Maja organ Zjed- 1 pnectet
K. CZAP~
trzonej rrlezwykle 1yhtacjl ml~
dzynarodowej. „Bes wystnału"
poddano A~trlt bltleryunowt, co

nai••

m

dzień

Wmajowy

na czerwony szl 1k•••

Pójdziemy dziś na
szlak Pójdziemy pełni

czerwony
nadziel i

wiary w promienny

świt, zakwiblaskami olśniewajqcyml
nowego jutra. Za nami dłuia
droga, wymoszczona krwią na~
uych braci, Izami ieierpień, krzyw
dy l niedoli ludzkiej. Przed nami
tający

bity gościniec usłany jeszcze ostry
ml kamieniami, o które przyjdzie
nam mote nogi ranić, ale wiodący
nas prosto do celu. Wyszliśmy z
grzrzawisk, stanrliśmy na pew·
nym, twardym gruncie. Nikt i n!c
nie zdoła nas zepchnąć ze szlaku,

da, rośnie las cu.rwonych sztan-

darów. W Ich łopocie slychał
poszum Przyszloki. Nit ma jut
dla nas odpoczynku. Idziemy
przez ostatni etap naszej ciętkiej
drogi zmagań, trudu i znoju. W
Jednym rytmie

biją

nasze

serca.

Jpieszyć, cel jut

nie-

W .b-ront. Mepodległołel Połekł. Id, kartele coraz b~rdzłej przybłe
W ciemnq noc 'lttdl kiedy§ bo·
Jep walki • ~ raj• charakter m1~dzynarodowr. }owlec 1acjallsfyczlf1. Szedl w
.._ • e,... th. J'llll •• Loe.dy6- Pnn>om:nłjmy tylko m!~H"O· ciemną noc z trsknotq mas w ier..., Laf--lt I łfl~ft'O" dowy charakter pTIUlm~ na/to- ctt ku slo1łca wynvolenla. W maU!fl~, bk obemrle Wll'łinego ! J e&t
90rganbowany na ułym ""1eclt'

r.- "

'frf, ,... t walk• z nłlm. mD9ł. b~
mł~a-mdowa.f

Pozatem rea.keja mt~aroCło·
wa, mrłasZ"CZa

FASZY'ZM,

wywt{!"

T"?Je w formie akeji m;ę,dzyna·
rodowe.i. C<, to iest „Fa1:i:intern"
F---wlE"llls-.nrmTml"9E'....'1i.~fu, - wiadomo. W Hiez.panłi tr.zy fn·
' 'Z}'7JMY (hfmJpański, ~oski. nie....,....__...._........_._.._..._......~~....... młedtł) waliezę słodem ~r;pań·
siklm soHdamłe, Gł-Owne państwa
„FMzilntemu" podpa1a fi! WTepól·
Zęby
nymt ełłam'i cały mat. Rzem wi~
aa1.q oęac14 oodllłeanle, bo tJlko fuma - walka o demokraej~ i po·
wtt1117 po&o11\a.rl4 sdrowe i odporne. k6j mu@i mieć charakter miedzv·
• •
Zdro~ 1 ~ Kawo Słvaow4 na~odowy.
Kneippa na.le.ty równieł Codzie.unit
Opr6ez tych wzg]ęd6·w· go!!!podar
pi4 dl& adrowi&. Koniecanle J~
ood.t:l-..S., bo Jedna tylko ftll.t&nk& ~h ł poliitycmych, wymieni·
wy - od cza.eu do cza.au - t.o
przec11S aa mało, by odczuć możiw my waZ'ki wzgląd MORALNY
j j W'fbltnle ko~ wpływ Aa ,,M2o§ć bliin.ie~o" - wielki mo·
ralny nakaz chneMJaNw-a ldrvtrte.

Rekord narciarski

~i-letni!~o r~łopa

JłCJ a JUłmlooJwłelt radyka!lzmem tpołeanym - ludzie cboĆ9
by tej mill}', co Pruydent StaDÓW Zjedooaonydl Ameryki Półw
00\.."Mj dokou.tt włclkkh 1mtan,
włałnle 1/cracajqc aa pracy lot•

ian,zujqc wie/ku roboty pubUcznt. Roosevelt srobłł '1 wy•tępU-

j4c otwlJ'ICłe pructwto „IO ty&l4com 1ytycb bogaoy", któr.11 rozporz 4diaJł ba.re.bo mac-in4 cztł
cl 4 dóbr goapodarczycll ~~h
Stanów Zjednoczlwtydl A.mtieykł
Półoocoej. Mówk>no ktedył, te na
pncailoodzle &tQj 4 .,łwlfte Uł&w
dy", zwi•.t&ńe 1 &O•~rlt4 pleruętrą. OzJslaj Jut I w Poł$Ct
je.t coru mtllej łieoretyCUlydl 1
praiatycznydi obrońców złotego
podkładu plenl4aza, porzuooncg'>
pn«id zt.tpetnle pr%J w1cJktch
elclperymentadl l piny flnaneowł
aha o&brztmldl d>rojeA ~ np.
Niemiec httl~
Pnejetd!ałem łdb raay pr:ltl
t31kle ~raje Jiak np. „uboca" Sl'ft'e
cf.a. W porównaniu ~ Po•kł Jdt
!Io pnedet kraj, *>J•CJ boli ponówna.nla nitej, Dlt 1111. pod
wz.głędem wa.runków na~atn~b.
jest to łcraj ,,drC'Wlllany" - kraj,
który poia mlnerałamt ~atowy·
ml t rybami w morndl I nek.ach,
zbudowany Jest aa tkaładl bdpłodnych. A w SzwecJł włałnłe
Jelł, o He lłę nie inyłt, 11af'W1tu•1.

poziom tycia. Zarobki robotni··
1
najmita faszy- bohaterstwem było wydl'Odzenie ków przelaraaaJ• bardm &.nacJh
stowskl, jeszcze wyciąga drapleł- na ullcę z CzerWQllym Si;ta.n<ja I nie urobki 1'le wsryttktdl ltinyc
ne łapy nigdy nienasycony moloch rem, by narazić się na kule wojsk krajach. Bo !Io d-il\IWlł ..królekapltalistyczny, alt fala płynie obcych na szable kozackie, IM atwo''• rzqdzont prztz bmokr„
nieustannie l zalewa czarn~, zie· wł~zieirlia 1 wygnama. Robotnicy c}t szwedzką - DCXynlło &
jqc~ zgnilizną bag.1iska I mle!tz- polscy nie wyrzekli 1lę n~gdy te- kraju prawdzlwę Oa&f dobtoł>Jł1f.
Nasze zaeady t d4tema - oka•
ny. Nikt nie zdoła }tj biegu za- go święta. I dlatego dzisiaj rów·
nlet nie pójdą za „syrenimi głosa zuje •lłt
trzymać, nl odwr6cił.
14 ~ D>tllwe
„Choć burza hucZ1 w kolo nas, mi" tych, Ictórym w Po~ce dzleJe do 11reaHJlO'W'&'AlL ,.....,_ łJłko IPflwłd, bf w Po'9cl pd) wNotdo R6ry wznldmy •krolf'. SkrtJ-- słf„. wcale nletłe.
Zanotowano w Polsce złm4 te- no uufanle pow•1cbl111, ~ ,..
nle, serca I plrJcl w 16r1t
W dzlell majO'Aly łlubujmy, !t gio rolcu ujw.t-ękm11 ~ bezrv· _.,,. n4dJ, .,..... e .-y ,..
testament, pbaf11 łnvlq itrdecz. botnycb, Jaka ttedyko1włelt była botnłcze I ~e. Tllttll rtllt-,
nq tych, kt6rzy padli '1V wiernej notowana urz~owo - ponad MO dom motna post.,,.~ ad• sf11 po \ wprowadzenla p1a1111 łllhl.,,,,.
Pozostaje
łudz!.
dutbfe dla Soc/allzma, wypdnl- tysięcy
..alkf 1 '1• ...,. ,..,..
my at do ostatnltJ litery. Przyj- wslaicti, w osadach fabtycznych 1
dzltmy w tlzttA twyclrstwa Md na u\lcach włclktdt mtut, w eo· 4,;,aym, w Jdkf• ...,_,.,,,, lfl
ich mogiły, pochylimy 1unze ezer- rach l potburych lnleszkanłacb to- ~.
1
botnfaych - ruan kilka riMo-wone sztandary I 1ametda/etrr1,
WJdtodqe T-. ~ •
Lad pracujqc:y wiem-, Ich przy· nów obywmłdl bez praq. Wuy·
kazaniom, zdobył łwtetlane, szczr stloo to wymaga pilnego I tiroskll- i mtast, wwł ł Otad ~~
mwe, opromienione chwalq DZ/· we~ załatwienia. Swojego cxasu kt'OC'14C pod Cllf"'INft1'Mł Iwł .,_
•te
korzystall bez.robotni z pomocy daraml PPS I ~
STAJ.

którym kroczymy.
Rośnie nasza czerwona groma· dzi

Po ułojeałla I Mi~U"Od6w'ki J1Sr "UTVnZYN.ARODOWY Ban Trzeba str
•
„,.._„„„....,
. . . . . ~ ~ł •h
daleki.

zaledwie w paira 91p6ł\kaeh. A .tco·
•h.r!li~•lł~irIT~~~~li
""IQU..~~~ą!...-!Ul'O kaipkaUmi jest mł~arodo-

idziemy

ll'Onbrasygno~K l
po•plesLnle
prudstawlclele kleru a.u•trlackleCo I lt&Rłyna!em lmlturt'Rl na
czele. Rzadko w d%1ejach kara 11
zbrodnlt popełnione (na robotnikach a_.ustrlacklch) następuje tak
szybko. Oto ~en k.ra·j etał •lt pro}owy dzitlł kule uarpaly czerwo- wlll'CJlł, marchl4 ,,.Trt.ecłeJ" Rze ·
ny mandar, kult .trzrpily hasła ny.
lmperlaMzm faszp;tnLt pneJaNlepodltgłoJcl, WolnoJcl, Soc}a·
llzmu. Wok6l zgraja )ur1ftltnLlc6w wla •Ił na całym łwlede. Po Abl
l zdra}c6w krzyczała ,,.wasz nad- ayntł _ przyszło kolej na Hlu·
szedł krts", a Oni .szli osamot- pani~. Ten pl~lany lcraj, Jut dwad%leśda ciwa młeallłce prawie wal
nitnl „do końca wierni P.P.S.H.
/ znów jak łledyi ldq dzisiaj at po bołlateralau 1 ujudem
bojownicy do walki • lłlOWq Pol- obcym, f!irmowanym przci sbunskr, o prawdzlwq Polskt. Ale towan 4 cz~ść generallcjł I przez
dziś nie ldq jut 04amotnienl .DziJ prawicowe kola hlaz.pańekłe.
Robotnky po1$cy jut bud%o da
idq, Jako mlllon6w walczqcyc/t
wno 0&tałlll, te rta.leilł do obozu,
strat prztdnla.
Jeszcze wykrZ}'Wla zbrodniczym który widzi rz~czywtsto~ w Je1
grymasem plugawq twarz po· barwach priawdz.lwych. śwłęto~a
kraczny karzeł reakcji, jeszczt lu- 00 dzień 1-gio Maja ~dy, gdy

WyetattZy rzucić okiem . na
szeroki łwJat, bJ •lt prztloonaC,
te łud'zJe Blic wspóiM&O me ma~

r judzi płatny

te"'

u

,o

„

u

Pewien włokianin. fiń&k~ Pek·
ka Kitti, który przekroczył joż 86
ROMUALD SZUMSKI.
lat, odbył w ostatni.eh dniach w
Finlandii północnej drog~ 110 - - - - - - - - - - - k.lm.. na n.artadi w ciągu jednego
dnia, sdążając na pogrzeb .wego
zmarłego przyjaeiela..

•••

dorafoej tak długo, jak dt.\lgo tej ~ Zawodowych - _...,.tklłe
pomocy potrzebowali. Oblecywa- awoJ~ tpttW'f pas~ aa pono od tego czasu. u Po~ka zmle rqdka. dziennym łyda Poakt. !I
ni swoje oblicze, Jak pod dotknlt- dcn p. „Sai-ator„ me potrafi odciem różdżki cz~dzlejskltj. Nikł uczyć robom~w połslcldl od tr&
te~ dotychczas z oblecuJlłcych dycJ1 1-go Maja, ttłwtpn.j cłft
ktmł ofi.arAtttl MllSJd Cl4łl"WO
nle traktował powamte.
A jedm1k ha!ła m.icone pn;ei nych !zhtnd~rów. clopóllł
klasowy ruch za'\rodowy: hasła lclch naszych 1asad: D11mołracJI,
właściwe} pamocy dla btzrobot- Wolności i PowutchMp Dobftlnych wltlkitgo planu iospodar- była oraz Spf(rwłtdltwold Spoczeg~ I wielkich robót publicznych łeczn.e/ nit wdttll"f1 • qd1 tał~
"'
- ftle zawierają o sobie nic coby kowlcle.

.....,..t.

pf.z~kiraczało

aranlce

motll~cl

...„ „...............„ ..............................„ „...„ .........„ ___ ..._________________________
ALFRED GRUENXW ALD

PROFESOR
'«nmia fiayama wypełniona diatony doprowadzali do porząd·
meprawcło.podobnym

Uo111uo~

W'nla-

Wiegln i
Jweiea tocsy ll uwzi~ł w•l·
1 łunie pe'W.lla m~ widzów
• nała głośnym ohU!l'Zeniem 1
, owudu ni~zhyt prawidłowego
chwytu Wieglera, gdy do eali
W8zedł wykładowca Moaelmeier.
Profeeor był małego w:roetu,
miał Cl4erdl'lie&ci lat, ły&ł głowę
i aoeil Mnolcle o ailnych e:iikłaeh.
Gdy sit lllŚm.iechał, zre8.lltł doU
rsi.:dko, mia.I wyrn nie tyle aa·
dowolenła, ile etanu wfłlpliwośei
l pok11.sywa.ł nre .nier6wne ~by.
Głoe miał aieuki, .k.r.yk.liwy ł niemmle:mie łrw• mchy długich
rfk.,

ku •Wił garderoh~.
- Wies!er, j11k ty wyglą.duz?
- Dziękuję, dobrze, panie pro

lesOll'ze - odpal.ił berezelnie l!IZ'l'll·
bak.
Rozpoczął si~

wyk.ład.

Mo

meier potrafił pięknie ubarwić
przedmiot wyk.ład~ uczynić go
naid wyru mtereauj11eym.. Zapalii
si~ nawet, mó~ o tajemnicy
przyciągania ziemi i t. d.
Lekeja ezła doskonale i motna
było mieć pewność, te da lłaa:ta·
orJOm .zamier.zonll korzyić.
Nagle po ru wtóry padło w wy
k.ładzio ełowo ,,.p:mycitg&nie". Da·
ło on.o bo~a Wiegłerowi do
dowciipu na temat MO.Clme :era,
siły przycl4gania wobee kobiet.
Do\\"Ciip azeptany na udio obiegł
W'llet .lclaa~ i wywołał pocz4t~:owo
tłomi:ony, po tym głośniejszy
8nueeh. Pro!eao:r mmiał przer-

Człowiek o takiej powienchow
noict ma cl~ ływot w Hko1e.
Z nidJ!Jzymi klaeami ~e pół
biedy, ale ~1 chodzi o młod.zień
ców, kt6Tym •wie ei~ Joj wąs wać wykład.
pod no1em - trzeba. być przygo·
- Co ta.kiego? Cisza.I
towanyna na naj~nze.
!miech wzmógł •it- Krążyło
Nadmiemie energiicmym kro·
kiiłka iartów w~liiwej war
jwi
Idem w.zed1 Mi>eelmeier na k.ate·
to~ na ten sam temat.
drtl
- Jeżeli aię nie 08pokoiełe,
- Ot.a ł - Siada~
przetrzymam k.last dłużej.
Bała atawał powoli, ołiaJ gla·
(;roźba nie aut.kowala. Nie

hM!tzJckh•

wierzono, by Moselmeier ~otnie
wprowadził jł w czym.
W napiętą 1ytuację wpadło
na aalę
energiiczne pukanie dyrektor d.T. Hellw1g.
wszedł
M05elmeitt" .1eskoozy4 by powitać
dostojnego gościa, a prymus Fahl·
baum, aiedzący w pierwszej ław
ce pomógł dyrektorowi zdjąć fu·
tro •
Wizyta dyrekton nie! zw1asto·
groźnego : kl..iaa
wała niczego
odetchnęła, gdy odczytał komuni·
kat o stypendiach. Po tym rzekł
k:iaka ogólnikowydi zdań, popa·
llreył ba.da'W'OlJO na p-omadę chłop
ców - mJ.ał dobrze tych b1JDCW0·
tów, i ubrał si~ do wyjścia.
Już przy samych drzwiach od·
wrócił ei~ nagle i rzekł wesoło do
M0eelmeit1ra:
- Omal nie zapomniałem I Parnie
kolego, proszę przyjąć najserdecz
niejllze powinezowauia s racji
Obaj panowie uecil!"
ożenku! m;li eobie 1erdeeznie ~i dyrek·
tor wysz.-dł.
Sensacyjna wła.domo~6 - Mo·
selmeier ożeniony - do tego etop
nia poraziła 'lml~, łe na chwi·
lę .zaległa cisza. Profeeor om!, ii
m'U8i da6 niejakie wyjaśnienie.
Był wielce onieśmielony:
- T11k.„ w ietocie - zbyt p6ź·
no może zdecydowi·łem 1ię na ten
krok. Jednakże sądz~ je zrobi·
łem dohry wybór-

Teraz dano up'Ullt tempera·
mentom. - Win6majemy panu
windujemy I profesorowi,
uc-~niowie & krzykiem tłoozyli 1i~
wokół katedry. Był to przecież
najlepiny se wazyet.lu.ch iartl
Mó11elmeier wychodztc a kluy
miał pod pacht duż4 paC'IJkę 11e8Z) tÓW w niża.zej
biegł:

wykładał matema.tykę

lUM1e.

Wiegłer

p•·d·

- Panie profesome, zamo~
pa.nu zeBzyty do domu!
- Czy był chciał, w iatocie?
- Naturalnie! Pan profeeor
mieszka je.CM w da'W!Dym mieez
kaniu?
- Tak. Zatem b(dsie mi miło,
t. j. b~e nom miło, gdy p.rzyjdzien. O pittej, dobnoP

•••

Blada drobna kobledta wpro·
.
wa~.iła chłopca do ~ojvi
- Pan btidzie łwaw .pom11~
mąrl ,,. chwilę pn1Jdaie.

,_..
•
.obłe .,,,.. , - ~' niemaoych powodów ciuto JM rubocy -JeJ łoay. _
Chłop•~• 01N'*)11C11Gt
na aflhie - ghlputa.
dłae.ugo Moselmeier m111iał mlc.„ niałt
Osytby? - .Ww• ... bit
kać w norze? A terac, ta i.ona'
nie młoda i nie tadn~ ale jaka zabawuie, łe ~ _.
na miejeclł. I cm. nitubak Wieg- o~ 1it lmia4, • tMotpiAM ...
ler ~t11ł tu zaproazony na kaw~! wtórował.
Godz.ma mła~a _,.,.. włrcW
\Viedział, te neba coł powie·
dizie6,. ale nie mógł • llie.błe wr 11WObodneJ pwtdy. Oiłop* ,..
~·
i.opał lilt- Pzofe.ur
dobyć .łowa. .
Wstał, gdy wm:edl MISaelmei«. dd.
na podobało t.
- Jakie el
który go 11erdeami.e powillał .ło·
- Nr.daw,wjn&e, , _ . ...-.
w11mi, tkierowanymi do ton11
- To jeden 1 mokh najl.ep- fCllOll'Ml
- ~el.tł~
&zy'ch 11cmoiów.
W tej ob.wili ...ło idt _., emego
- Pewnie pe b~te lit dałej
zapytała, pochny· Wiegler om półuiej Die mógł
k..!mtałoił? 91'USUmie6: w cbtwnym ~
mujtc rozmowę.
irła, .diyll Gł l pocałował wr
- O tak, łaskawa p11nl
- Lotto, pa!DOW1ie 8ł głodm - ci~• lca MJble pt•riof M&m'{'CZ!Die mnienllł tt"lllat profeeor. 11Cłmeitta.
z.nb JKłumłony profeear mcSgł
mlkaJirc w hdmL
Wk.rót.:e we 11rcS.Jkt .tedzteli zareagowa~ Wiegler 1.,-bk.o odda·
przy .iole. Ki.wa była wo1111~ a lił .łf.
ciuto makomilte. Wiegler ayb·
ko myślał: Ozy to modhre, aby
wlelkle'J
Nan,Jaitni. podcsat
uprzejmr pm w mię4t'kiej bon· paimy, Wiegler wwocl na ka~t.
łiuftle był tym tamym profeeorem., by dać wy jaai~łc w ....t.,.n •
To 'łł'Cl'Ontjaf wbyt.t. Było oao
bóftp ...., OlłmłearllP
pnecieł flma twan l łmiy głoe. krótkie a
Ta Jego tona, taka miła. l dflliłrn
- Katdema •w-, hcSTy o6m.fell
gowana l tak wpatnona w mt;b. słę kiedykohriek aadnrl' a M.&
To ohyba Ja.kił end. [ ~ale nie eelmeicra. por~chuj9 Aebra:I
kój.

)akie llllamej •

obrażał! Z
był w&ciekly

I-

Wiegl~ ti.atłł, a pani M&el·
meier krzlltała ei~ pny .k.redenaie.
- Wypije pan.snami fbmikę
kawr?
- Z ch~it, jełell p&A.two
pO'lrW'Olł - Wieglor aenr..ł elt •
miejeca.
- Niechże pm tłeclzl - nelda
go1podyni, w daluym eiuu przy
śmiM'l.llle. A on, Wiegler, awatał
gotowuj4e podwiecaore.k.
Wif'g]er mów tiadi. Zmiesza· to malieństwo aa temat do .łuny roqltdał eit: fllli'f9tr, mił1' po· tów. O, łcliot&.
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En ecia - wróg robotników N! 1
1

Haeblerowcy prżygważdżaj~
ni czemne oszczerstwa ,;narodowców"

,... - POLEC.Al1Y
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dzenie akcji strajkowej aż do wacz, wyciągnąwszy z nich
LÓ!;lŻ
zwycięstwa. Nieliczna grupka wszystkie siły, wyrzuci na bruk
ludzi, którzy na ogólnym zebra bezlitośnie, zapominając o długu
NAPUTOWICZb.. 16
niu straik zaakceptowali, za· wdzięczności.
9
'\AIH,~8'
ltfHiłtD~E
W ciężkiej chwili robotnik
częła wysuwać się z terenu fa(
.
bryki, nie chcąc, naszym zda- może liczyć tylko na solidar"
~™
niem, narazić się kierownikowi ność robotniczą. I' gorzko ża·
· POLSKlE"';~ż;•'Wlffl'Kl'Y"i'W""a
·
i_ licząc na to, _iż wolno im zde luje ten, kto za pocbzeptem ju- WRmt ·
zertować z pola walki, gdyż o daszów endeckich żeślizgnął się
-~
"'
~·
chleb dla nich i prawo do pra- na drogę zdrad.
cy będą walczyli delegaci i ro- Kapitaliści nie zll'łją litościl
~
~"
~- '
botnicy-klasowcy.
ł/
~
Agencja·
Ten kto pogrążył 800 rodzin
Nie jest przecież naszą winą,
. .ŁÓDZ, PIOTRKOWSKA 65 i 16. TEL. 266-50.
że ta garstka bałwanów, to w_ n~d~ę, przyglą?a się obojęzałatwia:
członkowie , Pracy Polskiej" o- me i zimno z okien swego paPASZPORTY do wszystkich krajów.
bałamuceni i ciemni. Winę za łacyku, jak dzień w dzień chosprzedaje:
ich nędzę materialną ponoszą I dz.ą po podwórzu kobiety roboBILETY kolejowe, okrętowe, lotnicze w kraju i zagr. li
przeto oni sami. Chcieli być j tmce, ~y?1ęcz?ne. długotrwałą
~
SPRZEDAŻ BILETOW TRAMWAJOWYCH MIESIĘCZNYCH.
zbyt chytrzy i pasożytować na j okupac1ą i sypianiem w barłoUWAGA: Wszelkich informacji udziela się b ezplatnie.
cudzej walce i ofiarności. Żle gach w chłodne noce.
WMPWW
t
5±
Niewzruszony pozostaje, gdy ll!ilf!l!Wi
na tym wyszl;,
Gdvby razem trwali w walce dochodzą do niego pieśni buntu 1
SYPIALKI, SJ'OŁOWE, KUCHEN·
okupacyjnej, pomoc Łodzi ro- i przekleństwa za doznane
NE, POJEDYNCZE SZTUKI, WY·
botniczej objęłaby ich razem ze krzywdy.
RODY TAPICERSKIE
W piersi jego nie bije serce
:-vszystki~i. Ale nigdzie i_ nikt
.i
nabyt można
.
Jeszcze me słyszał o !V:m, a~~ ludzkie. Chce on zarabiać na-,
ł
i
:f.
W
robotni·
tym, co walkę. zdradzili, p~acdt wet kosztem zdrowia
143-08
tel.
2,
Rzgowska
ul.
Haeblera,
dla
Przecież
czego.
robotmk~m
..
_Jako
Nam
~a. to.
swiadomym zal t ich rod m
Warunki najdogodniejsze 1
Ceny dostępne dla wszystkich f
z ' jak dla wszystkich kapitalistów ·j
.
.
,
egz. od. 1903 roku
kto~e cterpt~ . nędzę, ale czy robotnik jest tylko maszyną,
_ , _ _ _, _ _ _ _ _ _ _...,.
mozna przy1ąc ~a te~en ~ku- którą nabyć można za darmo, '
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różnicy przynależności związ- .fabrykantowi (np. u Hau'al), że
kowej, delegaci przyjęli prowa- przyjdzie dzień, gdy ":'Yzyski-

powaneJ .fabryki lu~zi, ktor~y
są gotowi sprzeda c ponowme
kany ze. st.rony adminis.traci.'i fa swych towarzys 1
k'lk
k 1 d . zy.·
W
b ryczne1 1 na zapowie d ztaną
sza u z.Je Cl za i a zło
obniżkę płac i redukcję jednej
zmiany, robotnice i robotnicy tych dziennie spełniali rolę stróbaronowskich w portierni,
1 firmy Haebler, po wyczerpaniu żów
· wa lk a
• ··~c
zas, gd Y t oczy ł a się
innych dróg (pertraktaci· e z kie- W o„
ludzi' zagro ·o
W Obronl' e 400
z •
rownikiem fabryki
, nie dały wy nych redukcją.
~
k
Gd
· ' eści r.!arii Rodziewiczówny niku, gdyż _od.m?wił on wyco•
fanta wym o wt en) na ogólnym · t Y baronowi
... LO' WN A
"' "po u EN G
'k
1sprzy rzyło
· ł t
zebraniu w dniu 20 stycznia br. s~ę rzyn~ame p .a nyc 1 st~pa1 ów
,
ANGEL.
c1 . ~ami l,udz1.e wyrazi~~ goto·
ogłosili strajk okupacyjny. .
BRODNłEWICZ,
Przeciw strajkowi nie wy-I woli>~ wspolne1 okupa~11. Al.e
ĆWJKLH~ KA. '
powiedziała się ani jedna o- k~o t~ zaufa? I. kto Jest . w~,JUNOSZ -STĘPOWSKI.
soba. Każdy rozumiał, iż była men, ze .Pozostalt , od~s~h.me~t,
CYBULSK '
to jedyna droga do obrony pra oderwam od ogołu, !eslt ~:ue
WYSOCK • GRABOWSKI.
wa do pracy dla trzystukilku- macherzy. ~ndeccy. ktorzy tch
w l'O!ach głównych.
dziesięciu robotników, którzy obałamucth?
J ziś 0 ~ 0 (J, 1 ,e 12 i 2
Niech zapamiętają oni i inni
nazajutrz mieli pójść na bruk.
.
n r~RANKI
Wobec jednomyślności uchwa- robotnicy, którzy .za namową
gr 1
ceny 1111
#
ły wszystkich robotników bez „Pracy Polskiej" wysługują się

85

'""'"""·

600cc.:

~ ,fi BAKER,CALT HORPE
~?: f...xcefsior

I

To już taka szkoła politycz·indecka „Praca Polska" roz,:tała ohydną · kampanię prze- na! Endecja jest dobrą wylęgariw wszystkim walkom, podej- nią morderców i degeneratów,
.nowanym przez robotników w Szaniawskich i Antczaków. Ich
ostatnich tpiesiącach na terenie „twórczość publicystyczna" to
pławienie się w bagnie cyniczŁodzi.
Im bardziej endecja kompro- nego kłamstwa i szalbierstwa,
mituje się, ini· więcej topnieją doprowadzonego do ostateczresztki jej wpływów, im silniej nych granic absurdu. W chwili
wzmaga się pogarda. i niena~ zamroczenia umysłu z powodu
' wiść łnas robotniczych do „na- klęski, przekraczają i tę grarodowych" obrońców ustroju nicę.
kapitalistycznego, tym dziksze
Wczorajszy „Orędownik" zai podlejsze stają się metody ich rzuca delegacji fabryki Haeblewalki. Gdyby zebrać i zesta- ra, iż przedtym strajk wywołali,
nie tyl- a obecnie chcą się z akcji wy·
wić . to wszystko, co ko nikczemni - lecz po pro· cofać. Jednocześnie atakuje tych
stu nie poczytalni pismacy en- samych delegatów za to, iż nie
deccy, wypisali piórem macza- przerywają strajku.(!)
Od takich „fijolków" roi się
nym w zatrutej ślinie o strajkach pończoszników, haeblerow w „Orędowniku". Tego co wyotrzymamy pisuje „Orędownik" i „Głos Praców, fryzjerów ' stek bredni, gdzie jedno zdanie cy Polskiej" nikt nie rozumie,
zaprzecza drugiemu. Jest to i- nawet sami autorzy tych artydiotyczny splot argumentów, u- kułów. Czy można więc dom arągających zdrowemu rozsądko gać się, aby ktoś w to wierzył?
wi i pięciu zmysłom.
Celem uwypuklenia głębi li.·
W _błędzie jednak byłby t~n, padku moralnego endeckich
ktoby chciał to tłumaczyć ł~ kłamców, podajemy artykuł nadynie poziomem umysłowym pisany przez haeblerowców 0
pismaków endeckich, wyrządta przebiegu akcji w fabryce baro
ja,cych - trzeba im to przy- na Haeblera.*
*
więcej szkody e.1decji,
znać *
niż jej najgorszy wróg.
W odpowiedzi na ciągłe szy-

l'

od 100 do

1
za głodową płac'ę.
I dlatego słuszne 1· est żądanie
wysiedlenia barona Ha e bł era z
Polski i upaństwowienia jego
fabryki.
· ""'
Związek klasowy, PPS, dele·
gaci klasowi wszyscy uświadomieni robotnicy udzielają pomocy walczącym haeblerowcom.
Nawet związek „Praca" udziela strajkującym materialnej po-

"

S półka

Łód:f,
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ograrn cz o ną o d pow i edzialności ą

Kościuszki

11. Tel. 163-66

ROWERY
WÓZKI DZIECIĘCE
SERWISY PORCELANOWE- „GISCHEGO"
WYtYMACZKI
PLATERY
PATEFONY
u
,
RADIO-APARATY
. WIECZNE PIÓRA-„PARKER

...

oszczerczą

Ilu. p.ada w prze-

z

Al.

POLECAMY NA RATY:

hecę przeciw robotnikom, którzy bronią się przed redukcją.

wesoły i miły jubileusz. Wyko- czono .ludzi.

YllB UŁ"

Polskie Towarzvs.t wo dla Handlu Ratalnego

mocy.
Natomiast endecy nie tylko,
że nic nie robią dla ukrócenia
buty barona Haeblera, który
żeruje na nędzy setek rodzin
robotniczych, lecz popierają go,
prowadząc ohydną,

TA

I
J

Żal mi cza~em naszych ra~o- t~ka, k?mpromitacja! Taki ws.Łyd!

1
nał setny wyrok śmierci. Setny ciąg.l! Jednego miesiąca w Hłsz- wych endekow. Gdz1ekolw1ek 1o swiństwo ze strony takiego
się ruszą, prześladuje ich pech, Daladiera.
chłop z tego pana Brauna. Ju· panu t w Chinach!

1

Ta~ są wielcy łiurtownic;:y. ~al~ długo pisał~ i prze.kony~a-, ~~awało się, .chłop porządny,
bileuszowym wisielcem był mor·
pa? Braun,,.to mały, bie- ł lt, ze Blum gubi FrancJę . W1a- swoi, a tu takt kawał „narotakt
a
Pomorzu.
na
policjanta
derca
osh'ach zaułka. - Kibic się cieszy. - Czuć z Swoją drogą, stosunkowo mało dny detalista.
domo, na. rozkaz mędrców Sjo- dawcom" spłatał. Monsieur Daerlin.a... - Jubileusz pana Brauna. - Setny chłOp. roboty ma u nas kat. Pracuje Jubileusz sobie urządza. Niech nu i masońskich lóż. Pcha kraj 1 ladier, jakże tak można! Może- '
w odmęt anarchii. Kwitnącą i by pan się rozwiódł? Wówczas
- Detali ta i hurtownicy. - Ozon i syndeticon. - już na swej posadzie od pięciu się cieszy.„
będzie można z panem pogadać.
Francję zamienia w pustynię.
•
•
I dopiero teraz setnego
lat.
adio pierze. - Anegdotka góralska. - Żal en- chłopa na tamten świat wypra ·
L
•
•
Oni, endecy, chętnie poszliby
Jesl: tak~ góralska fa•
·
dekó •. -- Biedna Francja. -- Brzydki kawał mr. wił. Jubileusz, poczciwina, u- negdotk?. (Opo.wiada ją Ładosz~. z Francją, ale Blum przeszka- 1
Fabryki się palą. - Fabrykanckie rządził sobie. Stu chłopów wy- _Sta_l'-:>: g_o~al da1e rady. synowi, dza. Gdyby przyszedł rząd „na Ostatnio palą się w Łodzi fa.
aladiera.
rodowy", to owszem. Ale z Blu bryki. fabrykanci nie przejmusłał na tamten świat. I zdaje wy1ezd~aiącem.u do mt.ast~:
rozmówki.
ją się tym wcale. Są asekuro- Nigdy .ni~ pcha1 się do . mem _ nigdy.
się takiemu panu Braunowi, że
wani Palą się do podjęcia as e.
ł 'ł
.
W
przodka, umkaJ Jednak tyłka,
jest rekordzistą.
Tymczasem są inni panowie, ale i środka nie musisz się trzy . 1.reszcie sdpe kn: Y sBilę marzde- kura~ji Gorze}' powodzi się ro·
pe vm zaułku mieszkał wiał się z jakimś gościem, ki.
.
.
. ·
urn po •
ma sny en ee ie.
na wyz· szych stanow1'skach kto' mac' I
g·
· k
· s ł ·
wien p n .n 1 typ. Bali się g9 bł. c cie
. d a ł się do dymisji. Ucieszyli się . botmkom. Zntszczeme fabryki
.
.
. .
1' .
,
zy stę, Ja na t w poClz s a i ,, ..1. ogi mu schodzili. krzywach. Czego się właściwie rzy wysyłają na tamten świat
a sama, zdaie się, historia bardzo i odetchnęli z . ulgą. Na- , pozbaw.ia ich automatyczm.' e
pod<> lba patrzał, w ko- tak cieszył?
dziesiątki tysięcy ludzi. I żad- jest z Ozonem. W prawo nie reszcie!
pracy 1 za ro bk u. S praw d ;T.a się
h d ·
· 01· tł t
ł
wej łaził i szukał
:e kol
J
Spytałem go właśnie; Czego nyc h jubi Ieuszów nie wypra· 1 chce iść, lewej strony unika, a
Przyszedł Daladier. Chłop, przys owie: ?1 us Y S(: u me ,
wiają. Cóż to dla nich setka! ' .i śimdka niekoniecznie się trzy,_... ~p' 1. _ _ ,_, w kącie przyła się pan tak Cieszyn?
.
wiadomo, porządny. Ani Żyd, chudy zdecąme..
Ilu tam w Abisynii wykoń·, ro.a „.
A bo
A on odpowiada; •. jakiegoś cherlaka i zbił go
spo.tyka
tygodm~
zeszłym
W
.
Z
socjalista.
to
ani
mason,
ani
•
mm1
czeszę„.
się
jeża
na
teraz
aśne jabłko. A przechodTOREBKI DAMSKIE WALlZY wszelkiego rodzaju , nF sesery takim można iść razem. Można Jeden fabrykant drugiego t pyA nota benes~: w Czeehosłoądali się i cichaczem
pracować. Teraz dopiero Fran· . ta go:
teczki , tornistry, portfele, pap i erośnice w s zelką g alanter ię skórzaną
Ten nasz typek wacji brzydko ostatnio pachnie.
C~y .to prawd~, że paliło
cja rozkwitnie.
czuć
Berlina
z
j się rozzuchwalał Aż w Pradze
1 .Aż tu nagle bomba. Okazuje się u c1eb1e onegda1?
•
•
POLE.CA
hen-lajno„.
e płatał kawały.
I się, że. Daladier to także mi;iz-1 - Sza, cicho! Dopiero w
LóDŹ. PIOTRKOWSKA 23
• •
do tego, że niemat. Zonę ma, uważacie, Zy· 1przyszłym tygodniu.
WIELKI WYBÓR - CENY PRZYSTĘPNE.
' że się wkrótce
Oto inny dialog podsłuchany,
awi. A najgorsza
dówkę!
·
Bardzo interesującą wiado· \
mu się nie prze· moś~ przeczytyłem .ostatnio w Mała
'
Spaliła się pa~u fredak·
w
nas~ał
dzień
Sądny
mały
i się go ludzie. prasie. I da1ąca duzo do myciach „narodowych '. Artykuły : Z czego pan na razie Ż'
dł
bica. Kibic, jak ślenia. A więc, obywatele, uwatryumfalne i pochwalające Da-1 - Z braku dowodów
y
·
nim i bił mu żajcie. Kat Braun obchodził w
ladiera, napisane już, trzeba by
,
ło drzeć i rzucać do kosza. Ha,
drań rozpra- tych dniach jubileusz. Bardzo

I

I

I
I

N J H I LLE R

I

.
trud.
praca
ROBOTNIK
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d
b
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Gehenna

Sportowe -,

Wiadomości

lody. ::~.i{~~l.b{~~,;" ulegli ;,::;:.,d:~::=~;.~'.kiy~n~;
w:~i~~=:~h:~ące
Opublik~:~o:~:r::
I

DZ IEW CZY NA
SZUKA

MIŁOśCI

najnowszy reprezentacyjny film
Wacława

polski wg. scenariusza

Sieroszewskiego I Ferdynanda Goetla.

W rol,
glówn.

Tamara Wiszniewska
Mieczysław Cybulski

Następny

przebój kina Rialto

•••••••••••••••••••••••• lillllll
WIOSNA i GAZ ..•
w okresie wiosny. A przecież to okres, kiedy w inwestyc; eh domowych przekonujemy się bezpośrednio o dobrodziejstwach
-}:r lacji gazu w naszym mieszkaniu. Osiągamy wyższy poziom naszego
e'u pod względem higieny, wygody i ekonomii,
0
Jest-eśmy

az bowie!Jl. jest najkorzystniejszym paliwem.
wiosennych r letnich i zainteresujmy
najniezbędniejszymi potrzebami naszego mieszkania w zakresie
spomnianej wyżej higieny i wygody.
Kuchenki gazowe, kuchnie w statywie, żelazka do prasowania, piece
kąpielowe etc. można nabyć na najdogodniejszych warunkach w Sklepie
Gazowni na spłaty miesięczne.
Wszelkich informacji udziela bezpłatnie Sklep Gazowni, Piotrkowska
40, tel. 121-08,
.orzystajmy zatem z

miesięcy

„„„„„„„„„...„„„„...

rakterystyczne dane statystycz·
ne e handlu ulicznym w Łodzi.
Jak wynika z tych danych, w
Łodzi około 2.000 osób trudni
się handlem ulicznym. Na uwa·
gę zasługuje, że jedynie nie·
zna~zny ?dset~k tych handlarz_v
.Posiada hcencJę handlową, kto·
ra mim~ niewiel~iej opłaty, wy·
noszącei wszystkiego 7 złotych,
jest dostępn~ zaledwie dla nie·
wielu wybrańców losu. Więk·
szość handlarzy pieniądze te
przeznacza n~ ,.tow.ar". Niekie·
dy cały kramik takiego handla·
rza ulicznego przedstawia war·
tość zaledwie kilku złotych. Nic
więc dziwnego, że lwia cz~ść
handlarzy ulicznych, rekrutu1ą·
cych się przeważnie z pośród
bezrobotnych, nie posiadając
zezwolenia na uprawianie han·
dlu, na widok policjanta szybko
ucieka wraz z całym kramikiem,
w obawie przed represjami i
mandatami karnymi.
Handlem ulicznym trudnią się
przeważnie młodociani, których
rodzice wysyłają na ulicę, ażeby
dorabiali na utrzymanie licznej
rodziny. Bezrobotni handlują
wszystkim. Można u nich dostać
najrozmaitsze przedmioty co·
dziennego użytku, jak również
artykuły 'kosmetyczne. Handel
uliczny posiada również i swoje
okresy sezonowe. A więc zimą
sprzedaje się rękawiczki, szaliki
i t. p „ podczas gdy wiosną prze·

1
zem w III rundzie,
Ponadto w ol sie wiosny część
Waga półśrednia: Rauchut
Rozegrane onegdaj spotkanie
handlarzy udaje się na wieś,
począt
gdzie pomaga swym krewnym pięściarskie między TUR-em i (TUR)-Najstad (BK).
przy robotach polnych, albo Bar·Kochbą zakończyło się nie- ku Tu:owiec przeważa, później
trudni się sprzedażą różnych znacznym zwycięstwem ostat· jednak słabnie i mimo wysiłków
przegrywa.
produktów spożywczych lub• nich w stosunku 7:5.
I Nie odbyły; ~ię ~a~ki w wa· Buczyński (TU~) ,- W aseit
owoców na letniskach.
Idze r_nusze1. i . sred?ieJ z pow~- man IL Buczyński silniejszy oi.f
d~ n1estawie01a się zawodni· swego przeciwnika, ustępował
mu jednak szybkością. Po wy·
kow Bar-Kochby.
1 mianie wielu
uderzeń,' często
Walczyło 6 par.
n
Waga kogucia: Pawlak (TD_R) niecelnych, walkę uznano za
W roku bież. pochód ,1Bun·
du" będzie przechodził tą samą -Dymani (BK) .. P~wlak maJąc I nierozstrzygniętą.
Sędziował "l'f ringu p. Garntrasą, co w roku ub., a więc: słabszego rrzec~wmka poszedł
Al. Kościuszki, ul. Legionów, na „całego • d_ą~ąc .d.o nokaut~. carek, na punkty . Stępień.
ul. Narutowicza do Sali Filhar· Do ostate~znosc.1. teJ 1ednak ~le
monii, gdzie odbędzie .się uro·. doszł.o, mimo iz. w . os~a~nt~
starciu pymant me miał JUZ s1czysta akademia. .
Zbiórka uczestników pochodu ły przyiąc postawy.
odbędzie się o godz. 10·ej rano przy zbiegu ul. Andrzeja i Robotnicze Kluby Sportowe
Al. Kościuszki.

z

POChód Bundu"

!

I

zaopatruJą

w

Zapowiedź

strajku
w „Tamarze"

Wczorajsza konferencja przedstawicieli związku klasowego z
firmą „Tamara" fabryką poń
czoch przy ul. Cegielnianej 66,
należącej do Toporka nie dała
wyników. Firma nie zgodziła
się na ponowne przyjęcie do
pracy zredukowanych robotni·
ków. Robotnicy zapowiedzieli,
iż jeśli do środy dn. 4 maja
br. firma nie uwzględni ich po·
stulatów podejmą strajk.

''

Składnicy

sit:

Sportowej

Stadion"

Lódź,

Al.

Kościuszki

w cenie zł. 185 na dog. sp~ty
Radlo-Reicher Plotrkówska•42

93

I

MEBLE

tel. 188-44.

----~..

E t . oraz taplce~skle wyrob.
. ik . (TUR)
ł
W a1n a1n
psz eto
BIELSKIE materiały damskie I mt:skle poleca
(BK). Dużej wytrzymałości za- na dogodnych warunkac
WŁOKNO KRAJOWE wł.
poleca
wdzięcza F.psztein to, iż unik·
Łódź
nął wyliczenia. Wajkajn bił •.
J
szybko i celnie, zwyciężając 1 •
ŁÓDf PIOTRKOWSKA 16, front I p.
Piotrkowska 105, tel. 136·27
wysoko na punkty.
Wielki wybór. Ceny przystępne.
Waga piórkowa: Bialicki (Tur)
- Rakocz {BK). Bialicki mógł Sprzedaż konfekcji damskiej,
Teatr dla dzieci
męskiej i dziecinnej
ule€ silniejszemu i bardziej ru·
~
I E z I-go ź R D LA
J
,- K p
tynowanemu Rakoczemu, nie·
„Kot w Butach"
potrzebnie jednak zgóry zre·
•
komodowycb
(Al. Kościuszki 57).
Ł6df, Nowomiejska 19, tr. I p.
zygnował z otwartej walki, ca·
weneryczne
i
sk6rne
Chor.
marki
Wyżymaczek
~
Lózek metalowych
Sprzedaż na raty po cenach bardzo
Dzisiaj o godz. 4.15 Teatr Kukielenenle wrzod6w
Rubber"-Lodówek
ły czas unikając starcia. Wy- umiarkowanych i na dogodnych
Materacy wyściełanych ~
~k dla Dzieci "KQt w Butach" wyMa~eracy spręż„,J:'atent" ~, Leżaków, Hamaków
grał wysoko Rakocz.
warunkach.
(kobiety i dzieci)
Rowerów i drezyn
.1
Lózek polowych
<;tawia w dalszym ciągu piękną bajWaga lekka: Chmielewski
Marii Kownackiej „O straszli16·g~ S.lerpn!a 7, tei 232·43 (TUR)-Sandler (BK). Chmie·
bryr:znym składzie „DOBROPOL" Ł6dź, Piotrkowska 73
smoku i dzielnym szewczyku,
_ _ _ _ _ _w_P_0_d_w_._T_e_1._1_5_9--9_o._ _ _ _ _ _ _ _---! Przy1mu1e od 8 do Il i od 5 do 8
UNIWERSALNE MASZYNY DO
nej królewnie i królu Gwoź
. SZYCIA I HAFTU
. . . .; . "
.\ .
·u ".
ilety od godz. 3-ej po poł. do
abycia w kasie Teatru (AI. Koś
płaszcze
iuszki 57).
I
O;UGOLETNIA
w wielkim wyborze
I
NISKIE
CENY
KUPON ULGOWY
NA SEZON WIOSENNO-LETNI E poleca
Katalog! bezpłatnie, d o g o d n e
sszych czytelupowazmaJący
spłaty.
ników do nabycia 2 biletów z UWAGA: Honorujemy asygnaty "Posto". ŁÓD!, Piotrkowska 67, front, II p~~tro, tel. 21995.
ulgą 33 pl'OC. na przedstawienie
reż:yser
Teatru Kukiełek dla Dz~ci "Kot
PERŁA
w Batach" (AI: • oś ciuszki 57).
Łódzki
Ł6dź, Piotrkowska as, tel. 208-24/
rb.
maja
1
<In.
w
ważny
Kupon
! ........
.

FRYDMAN i WINOGRAD

u u c

W~zków dziecięcy~ielkl wyr~~:k

m-=skle

Wytworne

Or

ó

I

uc1· M

u.

ko

o l'I o we r
11

,,MILCOAT

J•

dyżury

aptek.

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki:
Steckel, Limanowskiego 37, Sz.

fankielewiez, Stary Rynek 9, T. Sta-

1ielewicz, Pomorska 91, A. Borkowki, Zawadzka 45, B. Głuchowski,
arutowicza 6, St. Hamburg i S-ka,
'łówna 50, L. Pawłowski, Piotr""ska 30 7.

-.-••t•••••••
)INO
~,2,-'1,6,

8, 10

. i wołalnle

ostatni

dzień!

y znacznie znltone!

retaGAftBO
harle Boyer
1

;piękniejszym

filmie

świata

NI WALEWSKA
$

o g. 12 i 2 2 PORANKI

ł5

gr. i 1~

ł-la późniejsze

seanse

109 •1 1_50

...„ .... „„„......
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LE WIN i AJZEN

Najulubieńszy

film

Łodzi!

GEN IALNYl

Dżwlt:kowy Kino-Teatr~

ZaCh ~ta

Sacha

Guitry

„ODZIEŻR .T"

PLAC WOLN~ _ _
w podwónu parter
1 e~o
Konfekcja tbmska, m ska i dziecinna
oraz kostiumy damsk na zamówienia

-

w swoim najnowszym
rewelacyjnym filmie

Zgierska 26

-

Wspanialy rozmach wystawy.-, \V roli glównej
natchniona artystka ekranu PAULA WESSELY.

Początek

sytuarję,

w dni

9

-

n:.

WYTWORNA B ELIZNA .

PERŁY

MĘSKA

u

EHA''

Ł()iaf

Żądajcie wszędzie I

KORONY

ł Ogłoszen,la drobne

I,

NA WŁASNOŚĆ oddam dziew-

czynkę 6-cio miesi~czmi, zdrową.
Wiadomość: ul. Wrześnieńska 10\

Jutro w kinie

m. 62.

„CASINO"

Naj~fs~t;ome~'Ym~~a1)sk~~wiatowy!9rozglosie,
kapitalne incyrlenty.

hazarrlowe

'

firmy

d

S

NA RAT I

BEZ GOTÓWKI!

Film, który wypowiedział pesymizmowi wojnę. W roli gt.:
I dni nast-:pnyth !
JOE• BROWN, jako demoniczny
k.łO ÓW
t
Ciekawy, interesującyf1lm,osnuty1wdrażliwym

SAM NA SAM

GWARĄNCJA

Kto chce się ubrać modnie na l:godnych warunkach niech ·wst i do

Dziś

t;~t:.~'.~

SILVIA"

a u tor
aktor
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Rialto
. . _„____

JóZEWSKI
Pan HENRYK
I

,Now.omianowany Wojewoda. zewski zostai' e powołany do Spraw Wewnętrznych w rządzie
k J
H
k p
óze~~ki służby w Prezydium Rady Mi· prof. Kazimierza Bartla. Tekę
enry
z ,i ~n
ui:odztł się w r, 1892 w K110· nistrów jako urzędnik do spec· Ministra Spraw Wewnętrznych
wie, Po ukończeniu szkół śre· jalnych zleceń dla spraw Mini· p. Józewski piastował bez przer·
dnich wstąpił na. Wydział Ma· sterstwa Spraw Wewnętrznych, wy do 3 czerwca 1930 roku,
K
U
t
t
i· mając za zadanie podtrzymanie poczem powraca na stanowisko
, mwersytetu
. ema yczny
)Owskiego, ktory ukonczył w r. kontaktu z tym Ministerstwem Wojewody Wołyńskiego, które
1914. W .czasi; studiów. uni· między innymi i dla zagadnień piastował bez przerwy do dnia
wersy!ecki~h bierze udzi~ł w mniejszości narodowych. W ro· 13 kwietnia 1938 r., to jest do
konspi;~cy1nych praca~h 01epo· ku 1927 p. Józewski pełni obo- momentu przeniesienia na stadl~g~osciowych młodzieży pol- wiązki szefa gabinetu Prezydium nowisko Wojewody Łódzkiego.
Wojewoda Łódzki p. Henryk
Rady Ministrów, a w czerwcu
,
skieJ.
W ~rudmu. 1914 r: p .. Hen: 1928 powołany zostaje na sta· Józewski posiada następujące
ryk Jozewski wespoł z m.nymi nowisko Wojewody Wołyńskie· odznaczenia: Krzyż Virtuti Mi·
zakłada POW na wschodzie - go; województwem wołyńskim litari, Krzyż Niepodległości z
Komenda Naczelna III. W ro- kieruje do grudnia 1929 r., w Mieczami, Komandorię Orderu
ku . 19~ 9 p. Henryk Józewski którym to czasie powołany zos- Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż
obe1mu1e komendę naczelną taje na stanowisko Ministra Zasługi.
Polskiej Organizacji Wojskowej
III na wschodzie. Jako znawca Fabryka konfekcji damskiej i męskiej
zagadnień kresowych obejmuje
w roku 1920 stanowisko Wice·
ŁóDZ
ministra Spraw Wewnętrznych
PLAC WOLNOŚCI 6
w rządzie Ukraińskiej Republi·
Ludowej.
ki W
DETAL
HURT.
roku 1926 p. Henryk Jó·1.__ _ ,m111i_ _ _. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .

Ł0 d

Sz. Szaf irsztaJn

i POMORSKI

Nowy Wojewoda

ocne

S BI MK E

Następny program: „PŁOMIENNE
św iąteczne o godz. 12, w powsz.

SERCA"
o godz. •
6

Zawodowa krawcowa przyjmuje
do nauki kroju. Nauczam rysunki
zasadnicze i kroju dz.iecinJ!ego.
Zwirki 26
Opłata tygodniowa 3 zł.
pr. oficyna m. ~6.
Sprzedam tanio 2-p ię trowy dom
z dużym placem, przy. pr.t.ystan.ku
tramwajowym, w okolicy Uqezp1eczalni Społecznej. P!lśredni~,Y po7.ą
dani. vViadomość : Zeroms 1ego 11 ,
m. 18, tel. 165.-08.
VOXRADIO z 3-ma lampami zl 135,
zużywa 15 watt, - wózki dzi<:cięce
i rowery na raty od 2.50 tygodniowo,
Piotrkowska 79, w podwórzu.
NA RATY

dziecinną i

konfekcję damską,męską,

lisy. Przyjmujemy o°t'stalunki „Konfekcja Lu~owa". Plac
Wolności 7 w bramie .

hy,
„
czoc
Pon
wybór,

SKARP
uajw·

również ~ małymi

ctetahczna
fabryczne. śr6dm
oficyna, mieszk. 2
Sprzedaż

1

Str. 11

Zgodna
opinia
min-strów„.
11r11 Rezultat narad
I

I

francusko-angielskich

rozbiiaia sie. ataki faszrstów

Wielka ofenzywa przeprowadzono jest jednakZe dostatecznie przygoto- fl'oncłe katalońskim. a specjalnie aa
przez powstańców w Katalonii, ko- wano na taką ofe~ kt6ra mod odcinku Te"'81.
szt.em olbrzymich llośl.'i materiałów się r~Wl118* u.łam~
. Wojska
ponta6eso ~
wojennych l woj!Slm, nie osii1gn.;ła
Korespondent agencJJ Havasa do-. sł~ aa UnU Teruel - Morell& I Bił
celu. Od dłutszego C'QllU, sytuacja nosi, te ciągle deszcze utrudnlaJlł niepolmjone pn.es oddziały wojsk
na froncie nłę zmienna się zupełwe. roważnie operacje wojskowe na nądowyeb.
Co •wi~J. wojaka repobllkańskle
przejęły lalcjatyw~ wzclłu.ł. neki Ebro, Segre l w PtnmeJacb.
NleprzyJaclel Wllp&rty przez lotnic

two,

czołgi

1

„Bracia -Krzyża"

atty.le.rl~ p.rzedsłęwziął

ostatnio na fronc:le Tremp włełk.a
ofenzywo, która .rozbiła Illo, dzięki
upoemu ma.newrowt wojak l'epubHkaflaklcb, któn oczekiwały tej ołenz~ od '8-młu godzin 1 oclat,..pl·
łJ na pozycjo • góry przycuwwao.o,
dzięki czemu ołenzywa pow11ta.Acza
natrafiła
na
pr6tnł~
Wlecl.0rem pneclwnałarcł4!11D wojska re-

pocycJe

pubUkaA•kte .cleb.rał7

zamiast ksiilikl • zajmowali sie spiskami
Policja

rumuńska

wykryła,

gu Orhei polkja na

podstawie

łonie b. żelaznej Owardii sk<>nfiskowanydt
dokumentów
istniała także organizacja uczniów stwierdziła, że organizacja Codre
szkól średnich pod nazwą >tBracia a'llu p<>wolała do życia specjalne
Krzyża". M. in. w Starotyńcu (Bu sądy, .przez które mieli był po&ta.
kawina) do o.:ganizacji nałetało wieni po dojściu b. .:tełaznej
86 uczniów, którzy opłacali skład. Gwardii do władzy, różni dygnikJ miesięczne, odbywali zebrania, tarze pańS>twowi.

it w

wyj-

tcłowa. u.d&JllłO alepnyJMlłeluwł

olbrzymie 9tra*1 I u alektórycla ocl- ćwiczenia i t. d.
ebdlac* pll*"9fl7 alt -Pn6cl. popra~ .... płentvta.e bna..

Poza tym w okr~

Krwawe itanie fti!mlów iu~ellil~

!C• ecldnkll ..,-b.tt.eta. oddziały
wloelde w ~ łlltł1l &takoWllłJ
'")ałla NpCbllb.c\sJde, AOA A lllllłeJ

z policJantaml czeskimi

.... -.ergt., .lednaJWs nie adalo Im

llt zdob~ na~e,ł!Jzego aluawka
ldemA. mtmo Wlelldcb •tn~ ~ "
Podcza·s naklejania odezw partii chall wezwania ł napadlll na po..... ctac* Ji1k I w -'-1ałe wo,tea- niemiecko • sudeckiej (hitlerow.
!kjaintów, ci zmusz~i byli rea.go-

.,_.

Ka

sklej) uwieraj11ąch wezwanie do wa.ć w obronie własnej.

Terael.

Montalb.la, św1ętówan1a l maija, doszło w Bra
Allada, walid w~ trwnJlło Wi;ul- tlaławie do ko-nfli1ktu pomiędzy
lde wtadoDIOłcl, cioty~ przerwa. członkiem tej partii a nie munduIda .... bvotu pn.w poWBłaA.0. tQWa11ym członkiem policji pań

ll'olltaell

lde111tq-odM•~~

Of.,_,,,. ...

elaaa

stwowej, wskutek czego jeden z
człon'ków partii niemiecko-sudec.
klej iostał ch;żlto raniony.
Charakterystycznym szczegółem
w całej sprawie jest fakt, że pia.
katy omaczone były swastyką,
która w Czechosłowacji nie mote znajdowat si~ na żcrdnych dolannentacll podawanych do wia.
domokł P"Jibltcznej.
Un~owe biuro prasowe czes.
kfe przedstawia wypadek w od.
mlennym świetle, nlt pąrtla niemiecko sudecka. Według komunl'katu tego blura, policjanci wylea\ltymowati s\ę przed aktem
swej hłterwencjl Pooiewa.t człon.
kowłe partii sudeckiej nie uslu-

Wie~ •kal~ którą

prr.eprowadzl~

tto,łllka niemlet'

oclddałJ łalanp~w w okoli·
ae.eb Ma1agt. wskazuje na eh~ u.
all&owanla lltarego planu ntaba pra
s1dep, q~ do zdobycia dla
Nleme&w okollCJ qa~ • 01-

ld9 I

bnhanml.

....~ '"'* l'9paMlbds't4*

Pokwitowanie
NA OlODNE DZIECJ HISZPANII
Antom August 1 Krakowa zł. 8.

NA ROB. TOW. PRZYJ. DZIEC\
Dr. Ladwi- RaJcbmal a Omew-y
li. 520.

Redak<ia w dn. 1 maia

dział w wojnie domowej w Hiszpa przed uzyskaniem od Włoch tych
ni! i ułatwi zawarce umów o wyco zobowiązań politycznych, jakich
faniu materiału wojennego.
Francja dotąd żądała. Wielka Bry
Ministrowie obu państw poświę tania obiecała ze swej strony wy.
cili wiele czasu sytuacji Europy k•rzystać swe wpływy w celu u.
środkowej i stwierdzili ogólną zyskania od Włoch gwarancyj In.
zgodność poglą~ów co do akcji, teresów francuskich w Atryce i na
jaka mogłaby być podjęta i naj. Morzu śroaz1emnym.
większym pożytkiem, celem znale2) W związku z nowym nasta.
zienia podstawy pokojowego i wieniem mocarstw w stosunku Jo
sprawiedliwego załatwienia probie Włorl\, sprawa abisyńska zllkwt.
mów, istniejących na tym obsza- do
1a będzie bei przeszkód 9
rze. Omówili również sprawy wy- maja w Genewie, według procedu
nikające z sytuacji na Dalekim ry, omawianej od kilku dni w praWschodzie i skorzystali z okazji, sie.
by przedyskutować pewne kwe.
Rozbletnoś·ć poglądów, Jaka tst
stie, figurujące na porządku dzien- 11iał6 w ocenie ayruacjl hlazpaflnym, nadchodzącej Sesji Ligi Na. sklej, została wyja&111ooa.
rodów. Oba rządy postanowiły
3) Większa rozblezność poglą
kontynuować w miarę potrzeby dów wystąpiła z natury
rzeczy,
kontakty między Ich sztabami głó- co się tyczy spraw środkowo-eu
wnyml, ustanowione na podstaw.ie ropejskich. Premter Chamberlain
umów, zawartych w Londynie w uznaje, że Anglia powinna wyko.,
marcu 1936 r.
rzystać katdą nadającą atę sposob
W wyniku bardzo szczerej I wy ność do nawiązania kontaktu z
c1erpującej dyskusji, laka miała Berlinem. Należy przypuszczać, te
miejsce, zostało raz jeszcze stwier w zwlązkll z powyhzym, rz4d an„
dozne, te Francja i Anglia są
glet11kl Interpretuje nieco odmlen•
zane ze SO~ śdałlł wepólnotą In- Rle od n1Jdu francuskiego zobowt4
teres6w I dłatego tet ministrowie zanla, łączące Paryt z Prag4, kła.
francuscy ł angielscy zgodzili się, dąc nacisk pn.ede wszystkim na
że w obecnych
okolicznościach niezbędnej konieczności pokojowe
sprawą o największym znaczeniu go rozwiązania problemów środko
jest, by oba rządy w dalszym ciit- wo-europejskich.
gu kontynuowały I rozwijały Poli4) jdelt pewne nle-dopowled'Ze·
tykę konsultacji ł
kolabOracjł w nla, mogły pozostać odnośnie do
obronie nie tylko Ich wspólnych ~praw, które wymieniliśmy w p.
interesów, ale również i tych idea- 3}, to zadecydowane w Londynia
'.ów tycia narodowego i międzyna zacieśnienie wojskowej i wojsko.
narodowego, które łączą oba naro wo • gospodarczej kolaboracji O•
dy.
bu mocarstw, uznane zostało prze1.
:.
francu~kich ministrów za pozyty.
Konkretnie - rezultaty wizyty wny wynik. W Londynie postano
watela amerykańskiego james'a londyńskiej dają się streścić w na wiono nie tylko utrzymywać odtąd
stały kontakt sztabowy, lecz omó.
Dempster'a z miejscowego szpita stępujących punktach:
1) Francja aprobuje zasadę i me lwiono również program współpra.
la ,,Armii Zbawienia" oraz pewne
tody polityki Wielkiej Brytanii w cy technicznej, oraz, co posiada
go Rosjanina.
jak przy.puszczaj~ sprawcami stosunku do Włoch. Francja kon- I dla Francji największe znaczenie_ 11
zajść byli bandyci, grasujacy w tynuować będzie równoległy wysi współpracy gospodarczej; wresz.
łek. Przewidziane jest jak najrych cie ustanowienie wspólnych maga11
okolicach miasta.
•
lejsze
mianowanie ambasadora zynów materiału wojennego I su~
INCYDENT NA MORZU
francuskie'go w Rzymie, nawet rowców na terenie obu krajów.
Ja.pońs:ka agencja Domei donosi z Sei'!lhin (Korea), że japoński
statek strażniczy flotylli rybacw~adomości
numeru
ltiej „Tekukuze. Maru" został o·
strzelany z karabinów manynowych przei dwa sowieckie 1amo.
}{)ty wojskowe. Napad nastąpił w
chwili gdy „Tekukaze-Maru" znaj
dował się na pełnym morz-J.
W koreańskich kołach polityczcilat1>go Zarząd PZPN. postanowił za
l)ych wiadomość o zaatakowa'ltiU
prosić do .Polski ooskonałlł druzynt
statku japońskiego wywołała ży
irlandil lnlmo wieilucb kosztów~
we poruszenie.
Jalue pochla.ma. sprnwa.uzerue gosct
WYNIKI

Wieciorem w sobotę, brytyjskie
Mln. S. Z. wydało następujący komunikat oficjalny o przebiegu roomów angielsko • francuskich:
„W czasie swego pobytu w Lon
dyrlle, ministrowie Daladier i Bon
net, odbyli szereg rozmów z angielskimi mężami stanu, w czasie
których przedyskutowali w duchu
wzajemnego zaufania, ożywiające
go stosunki między obu państwa
mi, główne kwestie, wpływające
obecnie na sprawę utrzymania }lO
koju.
Ministrowie francuscy i anglet.
scy zrobili przegląd wyników niedawnych rokowań między włos
kim ministrem spraw zagr. i am.
basadorem angielskim w Rzymie,
które wciel~ne zostały niedawno
do umowy. Ministrowie francuscy
z zadowoleniem przyjęli ten przy
czynek do uspokojenia europej.
sklego.
Ministrowie angielscy ze swej
strony wyrazili nadzieję, że rozmo
wy, jakie rząd francuski rozpoczął
z rządem włoskim, doprowadzą
do równie zadawałaJących wyników. Ministrowie francuscy i an.
gielscy wyrazili pogląd, że uspoko
jenie na Morzu śródziemnym, któ
re wyniknie z tych rozmów, przy.
śpieszy wejście w tycie uchwały
Iz 4 listopada 1937 roku o wycofa.
nlu cudzoziemcow, biorących u-

Na ziemi i nad ziemią Chin
WALKA W PRZESTWORZACH
W piątek nad m. Ha:nkau obserwowano niezwykle emocjooającą
walkę powietrzną. Z jednej stro.
ny w~kzyły siły japońskie . w
składzie 21 samolotów myślrwskich i 18 bombowców, z drugiej
zaś 36 chińskich myśliwców. Wal

I

trwała całą godzinę. Według
wiadomości ze .;ródeł chińskich
$trącono 13 sa.molotów japoń
skich, chhkzy-cy zaś stracHi 5 sa~
molotów a 3 musiały lądować

ka

skutkiem u.szkodzenia.
POGROM OBCOKRAJOWCóW

W Tinghsien( miasto położone
o 200 kim. na południe od Pekinu
na linii kolejowej Pekin - Hankau) doszło w piątek do nowych
wystąpień przeciwko obcokrajow
com. W czCł'Sie zejść zabito oby

Ostatn[e

od

.„"~1·:.30

(2.30 DO DOI.) do 1·ei w naw.

Proeun, uuycb korespondentów i Komitety partyjne w poszcze.
sólnJd mlejsco~ach o bezwzględne podawanie nam w tych
auutnd lll:ldonlc:m)'.dl władomości o praebłegu obcbOdów pierw~

.....Jowl1*.
:t*łoft Redatejl:

aOKS

'

Wystąpienie zO.Z.N.
grupy „Jutra Pracy

11

Na zebraniu w Remnie Obywa·
grupy ,Jotra telskiej postanowiono otworzyć

W wyniku obrad zehTiuiia zwo·

506-70.

„Nie ·do przyjecia dla demokraty"
Henderson o

tądanlach

HenJelna

I

lanego przez posłów
Pracy" do Re911'.l"8Y Obywatelskiej
13 posłów zgłosiło swoje występie·
nie z Parlamentarnego Koła OZN.
Są to pp. Dudziński, Bakoo, Doni·
mirski, Szulczewski, Szalewic.z,
ślask.4 pos. Prystorowa, która nie
należąe już do parlamentarnego
koła OZN, zgłosiła swe wystąpie·
nie z organizacji OZN, oraz pos.
Bogusz, który również nie należał
do parlamentamego koła OZN i
zgłosił swe wystąpienie z organi·
zacji. Łącznie z 5 poetami - Bu·
chyilskim, Hoppera, Mz.deyskim,
światopełk·~łirekim, Freymaoem,
którzy wystąpili z OZN poprzed·
nio, zgłosiło ewe wystąpienie z
OZN 18 posłów i !1enatorów.

odrębny klub parlamentarny. Po·
za 18 wymienionymi członkami
Izb Uf/tawodawczych, do klubu te·
go przystąpić ma około 12 dal·
!l!ych posłów z grupy katolickiej
orH z koła rolników. \V pNyszłym tygodniu odhyć się ma po·
siedzenie organizacyjne nowego
klubu. Poza swojlJ działalnością
parlamentarn4 organizatorzy no·
wego klubo no"2ą i;i~ s zamiarem
zorganiizowania iv przyszłości również akc.ii wśród lllJ>Ołeczeństwa.
Pod k1Jąiec zebrania organizato·
rzy nowego klubu zastrzegli się,
że sprawy dotyczące armii, wod~a
i potrzeby konsolidacji narodu u·
znają za niepodlegające dyskueji.

Na kr6tko przed opuuczenlem rządu demokratycznego. W roi.
Pragi po.el angt•kł ~bour Pa, mowie z Henlemem Henderson
łJ Hen4CłMIG OObył dł\llZ:s1.4 rot.· l>dluósł wrażenie, te Henlein w
mowt a pn.eW'Ol!nlciłCYJll czes1Utj 2ądaniach swych karlsbadzkich
pef!tll aocjal.demokratycuieJ łiamp poszedł o wiele dalej, aniżeli by
Iem. Na.ti;pnte w rozmowie z chciał otrzymać w rzeczywlstośei.
ddennlkanaml Hender.on
Honderson wyraził na~leję, że
:Wcdłull lnłonnaiejl pru7 oł- przy dobrej woli z obu stron doj.
twiadczyt mlai, le Konrad Hm- dzie do załatwienia kompromise>Jeln w rozmowie :& nlm sprecyzo- weao, gd~ podczas swego poby.
:wał t. :iw. JNnktJ llar~e:clde w l'U w Czechosłowacji interesował
apo&6b bardlzlej dokładny. W trak. si~ specjalnie sprawami mniejszocałej
de rozmowy Henderwn rwróctł łcl na·rodowej, oo pozwala mu
~ag' Hc:nJeln~ 2e wśród je&o mieć nadzieję, że partia Niemców
8-miu żądał\ dwa uwalać naldy Sudeckich dojdzie do porozumieSAMOBóJSTWO PRZEMYTNIKA uczenie rzuciła w tartach na kole.
21 nie do przyj~cla dla ka1dtgo nła z rządem praskim.
Przed paru dniami straż granicz. żankę papierowy trójkąt, t. zw. ena aresztowała w pow. wolsztyn. klerkę, l trafiła dziewczynkę w oko,
skim Fryderyka Schuppego z jaro. pov.-odując przeblole gałki. Ofiarę
mierzy, podejrzanego 0 przemyt to przewieziono do szpitala.
warów na wielką skalę z Niemiec
śMIERTELNf POR.UENIB
do Polski. Osadzono go w wlęzle-1
PRĄDEM
nlu w .Wolsztynie, gdzie Szup.pe z Tarnowskich Gór done>szą, Iż
Donosz~ i Rio de jan~ro, że tyczny", Wilhelm Wender, który popełni! samobójstwo przez powie. w tnlejscowoscl Miasteczko poniósł
przewódc.a narodowo • n&ocjalis- vPurto Alegre kierował akcją pro szenie się w cell wl~iennej w oba. tragiczną ~~·er~ robotnik Wllhe1m
wie przed kairłl{ula. Mlanov. lcie Kula, zajęty In.
paganlłową narodowo • „socjalls·
sta!acją anteńy na dachu domu
tycmą" ~a te~ytorlum Brazylii,
TRAOICZNV WYPADEK
przez nieuwagę pnerzuclł drut
został zaw1adom10ny przez brazy·
W SZKOLE
przez przewody wysokiego napi~
lijskie władze bezpieczeństwa, że
Z 5 ~ Uje winien
·
opuścić granice Brazylii w Tragiczny w~adek wydarzył cła. W ohwlll gdy dotknął drutu
jak najkrótszym czasie.
się w jednym z gnnnarzjów w Prze. został rażony prądem ł poniósJ
myślu. W. czasie przerwy Jedna 1 śmierć na młeJa01&.

Wiadomości

Działacz

h·t1ernwskl

wydalony z Brazylii

.@

List Lotem
a t Ap

l

t eI e g r a m

na uele
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W da. J maja Redakcja nasza w Warszawie czynna będzie bez

. ,;;:_.etWJ

zw„

z
Po Iski

l'OLSKICB BOKSERóW
W BERLINIE
W piątek wieczorem rozpoczęły
się w berliiiskiej hali sportowej wo·
bee 10-ciu tyl". widzów wielkie mię
dzynarodowe zawody bokse111kie :lo
udziałem najlep::izych p1ęsc11uzy 10
państw. Zawody te majq. wyłoruć reprezentacyjną.· óserrllię, która bi·om.::
będzie Darw 1tnntynentu europejskie
go na meczu z reprezentacją bokser
ską Ameryki.
W wadze muszej Polak Sobkowiak został pokonany na. punkty
p1·zez Włocha .Nabocclo.
W wadze H.ogucieJ Koziołek został
niepodziewanie pokonany przez Niem
caca Graafa.
W wadze piórkowej Czortek poko
nał na punkty Szweda Kreuger:i..
W wadze półśrednlej KolczyW!ki
odnióSł duży sw::ces, nokautując w
drugiej rundzie Irlandczyka Mac

z Dublina.
Irla..1dczycy, podobnie jak 1 An~
cy, cemą. się hardzo 1 rzadko decy•
aują a1ę na. wyprawy na. l\ontynent
.tllui:opy. Vv tym roku W)'Jeżdzajlło
równocześnie z
tozegtaJą mecz

Angl.lkami.

ł'lerwsi

z 1-....1em1.:am1 1~ Ul~Ja
w l.Serlirue, lrltl.Ilctczycy za..& dwa. BJJOt
kama Ul maja w .1:'1·aclze & <...'zecno:!łow ację

1 22 maja

w

Warsza.wte 21

t>olsltlł·
Za.r~d

PZPN stanq.l na •tanowi•
sku, ze wysolue tą.dania fl.rul.rulowe
!rll:l.lldczyków
nalezy uwzglt;<1WĆ1.
g<.lyż mecz
z tli.IWn przec1wwk1em
Jest św1e1.nym przegląucm a1ł przed
wyjazdem do F1a.ncJ1. l:bCfłO Jewl.84
z d.rngteJ si.rony tlll.pew1110 n&JW19kl!ZeJ uusoi osób ogl.lłlluruo tego meczu, p1·zyi.~p1uuo do pUW1~&
poJenuwśCl SuL<.lionu
do ~O t)'lllt;e1.
WldzOW.

Cl~c~adze średniej ostatni s pol· KARY NA PIŁKARZT LIGOWYC:Q
skich bokserów - Pisarski przegrał
Wyc1Z1a.l gier l dyacyJll1D1 Ll&I
na punkty a Niemcem Campem.
pzi•.N. Ukarał Szerfkego t Wart.a.)J
4-LygodruuWfł dyskWG.IULkacJ• • ,poTRENER SZTAMM - OPIEKUNEM zbawie<Uem kavu.&Alłt.wa. n.a rok A
nieaportowe .u..chuwłi\Jlle 91.t 1 brut.a.l•
BOKSERSKIEJ REPREZE.NTACJJJ
n!ł g1·1 na meczu Wan.a - PboebWS.
EUROPY,
Nowe.kvwaklego (Ruch) 6•\ylJWnlONiemłeclde Diun> PaftOW• d.oooel. ł< wą. dy'JkWIJU!.ka.cj\ U. bN~ Pit
2-~t>~
mię.cby11.U1r...d<>wy auwc.o.-~ki lfWią.&eli. bok· a Na.w.rolrt. \Po1u.t1111.)
sereki mianował ~nł'.ra po-LJuch bok· dyakwa.illlkacJ' &.a alobe&.p!~ A
Polonia.
!eł'ÓW, p. Szumma, opiekunem bO'un· na zav.odach Ruch skioj repr-ruaeji Enropy, klóra 18
Lip otrzymała od LU JUmO I

maja w Chicago rozegra ap~• se prośb1t o wyłli~pienie C1o i"ZPN •WJ: '
dani.• zau.zu ro~&D1a awodóWJ
z Ne.muu U:Sud11.pca.t) ona do
zwi4J1ku wę.atenk1ego o Uk&ra.nl•
MEOZ BOKSERSKI Z FBANOJ~ dl'\Uyny Neuu.eti Wllk.Utel& bnu.a.JD•j
NIEPEWNI',
gry 1 Dlespon.ow~ &aC.bOWaa1a lllt
Polaki Zw. Bokeerskl nte otrzymał p.xlczu mec:i:u 1..A8 - .Nemat1 U
jeszcze od swtłZlf.u tra.neuaklego W1e!k.&lloc.
ltonknltn•l odpowiedzi odnuśrue pnsy
Dawey
Wanza:wSuJd. Poljazd11 r.pr, Francji na mecz a l'ol- ski pn.entóisł
do i'rancj1. Oat.as~. przewidziany na 12 c-.i:erwca w tnio PZPN otrzymał proSbf od SWl4I
t.odzi. W tej epraW111 za.rz~d P'~B tn- ku !rRllCWllUeiO O wyl1a.nłe &W01n1„
t.erwenluJ• obecni.• w AmbB.lladm.e nl• Ol• Po.IJJ!Uugo C1la lUubu n8tad•
FrancwikleJ w Wansza.W1„
Salnt• .Ba..rbm"o

Sumami ZJedn.

era.es

at•

PIŁKI NOZNA
.u.uuu \H.lJ.tOW

POl\f.IEIOI
STA.lUON \\. P. NA MEl-y;tJ

z

.DU.A.NDJĄ.

Zwyc1ęstwo na.szych piłkarzy
JugosłaW1ia 1 wejS<:ie do dalszych

TENIS
1. \VYlJJ.t:STWO

Jli)t>RZEJOWSKil!lł

\l' G.liLE .MlESZAN EJ.

ml„

nad
W datszyn. c1ągu terusowych
ru:1 dzynaruciowych mistrzostw Węgier,
grywek w mistrzostwa.eh Sw1ata na· J';ldrze)owska wraz z Stopq (Wę
kłada na PZPN obowi~ek odpowie- gry l od.niosła zwycięstwo
w grze
dnie.go przygotowania. drużyn do cze rn.leszanAJ nad p~ K.anotal - BeGkaW=ego Jlł meczu • Brazyu._ Tylko ker G:l 6:1.
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Największy

łłiemcJ

zbroieii

w d.z iej,a ch -. , &Wiata

.nie .sa zdolne do prowadzenia

długiej

woinJ

dukcja np. surówki żelaznej wy sie -wojennym oblicza się na 12
nosiła 28.608.000 ton, obecnie milionów, a nawet na 15 do
tylko 7.309.000 ton (bez Au- 20 milionów ton. Gdyby więc
strii). Dwie trzecie, a nawet Niemcy miały osiągnąć tego roI trzy czwarte zaopatrywania dzaju zdolność produkcji nafty
Niemcy. pokrywają za granicą. z węgla, musiałaby już obecnie
Plan czteroletni ma grunto"Wnie produkcja węgla ulec podwoje1.mienić ten stan, jednak znajdu niu.
ie się on dopiero w stadium
wyjściowym~ Najsłabszym pun·
POTENCJAŁ LUDZKI
kłem Niemiec jest kwestia zaoNA WYPADEK WOJNY
patrywm1ia się w naftę, benzyW dalszych wywodach znajnę oraz oleie. Kanclerz Hitler
7. ~powiedział wprawdzie w ro- dujemy obliczenia, dotyczące
ku 1936, że z końcem 1937 r. potencjału ludzkiego na wypaNiemcy uniezależnią się od za- dek wojny. W porównaniu z rogranicy pod tym względem, jed kiem 1914, autor stwierdza, że
nak do t~j pory zapowiedź ta roczniki pomiędzy r. 1901 a
nie spełniła się. Niemcy nie są 1913/14 jeszcze nie zostały woj! w stanie pokryć swego zapo- skowo przeszkolone, co jest
wy· bezwzględnie p,o trzebne dla peł
: trzebowania pokojowego, _
oło pięć milionów ; nego pogotowia wojennę&o. Nie
noszącego
Nadto należy dodać zapytanie,
ton, a zatem co do możności po mcy potrzebują zatem jeszcze 4 czy pod względem przygotowa·
licznych, daleko idących, sta· ~ycia 'Ycjennetło zapotrzebowa do 5 lat, aby swoje ,kadry w~ nia moralnego narodu dla przy·
rań, trudniejsze jak w okresie nta są Jeszcze bardzo daleko \ skowe przygotowac na pozao· szłej wojny obecnie stosowane
1913/1914. W 'roku 1913 pro· Zapotrzebowanie nafty w okre· mie mobilizacyjnym z r. 1914.
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NIEMCY W PRZYSZLEJ
WOJNIE
Czołowe angielskie pismo go
spodarcze ,,Economist'' zamie·
szcza w ostatnim num2rze ana-

niemieckiego potencjału wo
lizę
jennego, opartą na cyirach i da·

nych oficjalnych „Trzeciej'' Rze
szy. Analiza jest przeprowadzona głównie z punktu widzenia,
Niemcy
na jak
wdać się w wojnę, biorąc pod
uwagę wytrzymałość gos:podarczą i przygtowanie narodu do
walki. Po omówieniu różnic
zasobów złota, dewiz w roku
1914 i . obecnie, oraz zagadnie6

.
Ii

~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!~~!!~~~!!~~~

ZamOrSkl·e··

długo mogą

związanych z wyżywieniem, a;t%i ~awia szc~eg6łowo za·
a ema surowe w.

1

ZAOPATRLWANIE SIĘ
W SUROWCE JEST OBECNIE
' TRUDNIEJSZE W NIEMCZECH Niż W ROKU
1914
. Położenie Niemiec pod wzglę
dem zaopatrywania się w surow
ce jest obecnie, mimo bardzo

k
.
o

6igantyczne

ośrodki przemysłu

zbrojeniowego

Jak oświadczył w Izbie Gmin
Brytania przyśpiesza coraz
bardziej tempo swych potężnych lord W~nterton, między Anglią,
zbrojeń. Własne fabryki nie wy. U. s. A. i Kanadą toczą się perstarczają już, aby tempo mogło traktacje w sprawie zbrodeń an.
być nie tylko utrzymane, ale przy gielskich i przyśpieszenia ich tern
śpleszane zwłaszcza dla zwiększe pa. Rząd spodziewa się, ii rozrno
nia liczby eskadr lotniczych. Naj. wy te będą uwieńczone wkrótce
lepiej rozbudowany przemysł tot. pełnym Silkcetiem.
ni~y, najlepsze typy samolotów jaką rolę od~ać ma Kana.
wojskowych p<>sladają dziś stany da, która nie posiada przemysłu
Zjednoczone. Podążając w sie- zbrojeniowego?
dmi01Ittilowych butach za dozbro- 1 Oto przy pomoiey finansowej
jonyml już antagonistami, Anglia \ AngUi i technicznei Stanów Zje.
zamówiła ł zakupiła już w u. s. A. dnoczonycb ma p<>wstać w Kana500 samolotów bojowych najnow dzic wielki przemysł zbrojeniowy.
Przemysł rozbudowany tak, aby
szego typu.
mógł dostarr.zać samoloty, arma.
ty, broń pancerną, amunicję etc,
Fabryki w Kanadzie nie będą
filiami fabryk angielskich, maj!J
to być zakłady ··niezależne, w któ.
rych znajdzie pracę I ' zarobek
wiele tysięcy rOboiników kanady j
· skich. Rozbudowa nowego prze.

w.

Lotnictwo.··-oczr armii

n

•

••
.„ An g 111

8 , 5-· enaly

w. Brytanii

w Kanadzie

mysłu w Kanadzie będzie tak Anglia doraźnie czyni zam6włeprzeprowadzona, iż w razie woj- nia i zakupy broni i samolotów.
ny potrafi oai nie tylkó odgrywać Kanada jest DQtninium brytyj.
rolę p<>mocniczą, lecz - i to jest' skim, jest częścią składową Jm.
głównym celem tej olbrzymiej perfum brytyjskiego.
imprezy - zastąpić bez reszty
Zbrojeniowy przemysł aągielski.
Fachowcy angielscy wiedzą do.
b:ze, i~ wyspy brytyjskie są w ra
zie WOJDY wystawione r.a niebez.
płeczeństwo najazdów z powie.
trza, które mogą zniszczyć, a w

metody są szczęśliwe i celowe.
Widm.o wojny totalnej, a zatem
pewność znacznie większych
szkód oraz ofiar, jak w okresie
Wielkiej Wojny, stwarza niebez
pieczeństwo, że świadomość te·
go może w pewnym momencie
zaważyć na postawie społeczeń
stwa niemieckiego.
NIEMCY ZWIĄZANI SĄ

Z KONIECZNOśCIĄ SZYB· ",
KIEGO KONCZENIA WOJNY.
W takim położeniu, w jakim
znajdują się Niemcy i w jakim
się znajdą, są one skazane na
konieczność szybkiego kończe·
nia wojny. Pod tym względem
sytuacja,

w porównaniu z

ro..

Finansowy 1 techniczny rozmach Idem 1914, również się pogor-.
olbrzymiego planu jaki realizuje szyła. Sytuacja na Wschodzie
w Kanadzie Angtła' szybkość z ja wpływa na to. Front wscho.\ni
I ~ak- nie mo~e by~ ogołocony wf('k
ką prowadzone są
tacje wstępne wszystko to daje szych sił WOJskowych, Jak to
pOjęcie 0 dal~kosiężnych, świato. b~ło • w. roku 191~-ym. [Ja~

Pr-ace

.z

wych roazmiarach przygotowań w. łet dosw1adczenie WOJDY hfszpm
każdym razie OSlabłć wydajn<>ść Brytanii do spodziewaneJ rozgryw skiej, świadczące o wojnie po-.
angiel~kich ośrodków przemysto. kl 0 utrzymanie wielkości l potęgi zycyjnej, zaostrzają Jeszcze wł•
wych. Kanada leży poza strefą Imperium na morzach I na konty. Icej zagadnienie zaopatrywania
się w surowce.
tego niebezpieczeństwa. Jeśli przy nentacb.
gotowania do stworzenia i rOiZbudowy przemysłu zbrojeniowego
na szeroką skalę rozpoczną się
bez zw?oki, Kanada maiże się stać
prawdziwym arsenałem W. Bry.
tanit !{anady n!e obowiązuje pra.
wo o przestrzeganiu neutralności,
jak Stany Zjednoczone, w których

Tak wrgląda bitwa .morska

i

Bezy pod biegunem
Polarne

ośrodki przemysłu

iinoieniowego

W ZSSR. con-z wyraźniej uwy. już 30 milionów rubli. Poza tym &1
pukla się tendencja do przesuwa.. budowarllC liczne &iiacje rozdzielnia ośrodków przemySłowych kra- cze.
Elektryfikacja półwyspu Kola
ju na północ, szczególnie jeśli
chodzi o przemysł ciężki i zbroje- częściowo uniezależni tamtejszy
przede
pracujący
przemysł niowy.
Półwysep Kola jest obecnie po- wszystkim dla wojennej floty pół.
Obol< nocnej - od jedynej linii kolejo.
śpiesznie elektryfikowany.
elektro.wni okręgowej wej, łączącej ośrodki. przemystowe
wielkiej
,,Niwa I" wykańcza się w szyb. Kirowski i Monczego.S:< z Lenin.
kim tempie drugą wielką ełektro- grad-em, oraz z portem w Murmań
wnię, „Niwa U". Przyst.1piono ró. sku.
Jednocześnie Sowiety rozbudo.
wnież do budowy trzeciej . ,,Niwa
lll" na której budowę komisariat · wują potężnie koncesje węglowe
ciężkiego i>rzemySłu wyasygnował na Szpitzbergu.
P...-+Mif!§'iMł*Witl@Mf"
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Obrazek z woinr
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przyszłości

SCENA ZATOPlENlA PASZVSTOWSKIEOO l<RĄZOWNII{A „BA.
LEA.RES" PRZEZ OKRĘTY REPUBLlKŃSKIE łiJSZPANIL

Broń
w handlu

i amunicja

1&.,<'Wi'tMifMi3F

Głóv1na uwaga zwrócon
na lotnictW'O

m ~ ędzynarodowym

W r. 1929 materiały zbrojenia· roku - 0.29%, w 1933 r. broń i amunicja-nie przed· U.35%. w 1934 r. - 0.37<fo, w 1935
stawW.ły więcej niż 0.22<fo warto· roku 0.39<fo, w 1936 r.
ści ogólnej sumy obrotów w han· 0.4l<fo. Pozycja ta w okre$i.e od
cllu międzynarodowym. Wr. 1930 1929 do 1936 r. wzrosła zatem dwu

we -

pozycja ta wyniosła 0.23<fo, w 1932 kroi n~.

-1

W_ 1913 r. broń i am_unicja sta·i nowiły w 1913 r. tylko 2,8% ogóJ.
81,5% obrotow handlu nej sumy obrotów, a w r. 1936 Ili!'
broni,ą,. w r. 1936 już tylko 55,5<fo. zycja {a. wzrosła i1fJ. 43,9%_•
Natomum samoloty woj11ko:we sta•

j

rwwiły

Prowokacie

,,Pan prez es''
posiedzi w
W 1930 r. utworzony został
Ba·nk Spółdzielczy, pod nazwą
:Tow. Kredytowe dla Handlu Spoi)'wczego w Ło<lzi, pmy Placu
·
Kościelinym 15.
Pierwszy rok działalności zakoń
AM*

o~la.ln.lt1.j

--------t a.Li
B. PREMIER

KOZŁOWSKI

WYSTĄPIŁ

Z OZONU
W dniu 30 kwietnia r. b. Odby.
Io się posiedzenie koła parlamen.
tąrnego Obozu Zjednoczenia Naro
dowego. W p0słedzeniu wziął udział szef obcizu SkwarczyńskL
Przed przystąpieniem do porząd
ku dzfennego, zabrał głos poseł
imieniem
odczytując
Dudziński,
t 1.tu członków koła deklarację, w
kOnktuzji której członkowie ci zgło,
sill swoJe wystąpienie z koła.
Z kolei zabrał głos sen. Leon
Kozłowski, Q.dczytując przemówie.
nie, przerywane ze strony zebranych. Przewodniczący posiedzenia
«>ldebrał głos. sen. Koz,oWsklemu,
który opuścił posiedzenie.
' ZNóW BOMBARDOWANIE
BARCELONY
"Samoloty gen. franco bombar.
dOWały wczoraj z rana o g. 8.5•)
Barcelony. Ofiarą
przedmieścia
bombardowania padło 24 zabitych
I oko1o 40 rannych. Drugi nalot
nastąpłl o godz. 11.40. RzadC'iwe
~mototy myśliwskie ł artyleria
przeciwlotnicza udaremniły bom.
bardowanle miasta, jednak sarno~ "gen. Franco zrzuciły kntm
bomb na młejscowo.ścł okoliczne,
gdzie padło Około 15 zabitych i
20 ·rannycb.
PO POWROCIE Z LONDYNU
W poniedziałek o godz. 10-eJ
odbędzie się p0słedzenłe rady mł.
tlisłrów. Tegot dnia o godz. 17-ej
odbedzłe się posiedzenie rady ga.
pod przeWOdnlctwem
błnetowej

P,rtzydenta Lebruna.
.

SZWAJCARIA

OGŁOSIŁA NEUTRALNOść
· ~ąd szwajcarski przestał do se
!fretarłafu Lłgł Narodów memoriał
w sprawie neatrałno§cJ Szwajca.

rit

więzien.iu

KOMU NIKA T
Kierownictwa Obchodu 1 Maja

od niepoczytalnych gróźb i ,pllotestów" różnydt eo'
endekoidów.
i
deków
czył się zy~kami. Następny już rok
przyłączyły się „ozon<>We„ związki i głosy
,,protestów"
tych
Do
przyniósł deficyty, a i .dalsza dziareakcyjnych publicystów.
łalność nie poprawi:a sytuacji ban
Cel tych wystąpień był jasny. Chodziło o wytwontet,Je wndenla.,
ku, to też zgodnie z uchwałą walświęto I Maja spotyka się z oporem „społeczeństwa", kłór.e to
że
udziałowców
nego zgromadzenia
chcą reprezentować sanacyjne bractwa wzajemnej
społeczeństwo
postanowiono likwidację Barnku,
endeckie.
niedobitki
i
adoracji
którą Sąd zatwierdził.
Akcję tę, zainicjowaną przez sfery kl~kalne, uważaliśmy ia p12c.
Prezesem i dyrektorem Ba.nku
jaw rozwielmożnienia się sfer obskuranckich, a z dru~iej strony od marca 1932 r. do maja 1934 r,
\
za dokument głupoty.
a więc do czasa przejęcia admirnJświęto I Maja weszło w krew polskich mas pracujących, mg„i.
stracji przez likwida.torów był Be- 1 skowało w sobie tak wiele tradycji, te próby przeciwstawienia słę
niamin Russ, b. prezes Związku
obchodom 1 Maja są niczym innym, jak lekkomyślną prowokacją.
Bezpartyjnych żydów Reli.gij.nych
P. P. S. kategorycznie wyprasza sobie również wirzelkie ,,odeż..
I b. radny.
wy" i ,,apelę" w sprawie treści m~nifestacji l Maja, bowiem kraj
przez długie lata niewoli nie znal innej manife~ji p..-,zeclwko
Russ zwlekał z przeka.zaniem
krzywdzie zaborców i upodleniu niewolnictwa, jak właśnie obchody
ksiąg kawwych banku likwidato1 Maja, zorganizowane przez P. P. S.
r·om, a jak później stwierdzono
kasjerce zalecił wpi1Sać do ksiąg
Do wrogich nam głosów przyłączyło si~ również ,,Pol~le Rad-Io"
fikcyjone pozycje. Po przejęciu
i to należy zapamiętać. Skoro święto Robotnicze nie podoba sdę
ksiąg stwierdzono brak 4000 zł. i
Polskiemu Radłu, to robotnicy mogą zbojkotować„. Polskie Rad~!
powiadomiono władze, a w wyniGdybyśmy byli słabł ł gdyby manifestacje l Maja zg~madzłły za.
ku dochodzenia Russa pociągnię
ledwie tyle osób, co pochodziki endeckie lub sanacyjne. to nJena.
ZBlóRKI DZIELNICOWE
to do odipowie<izialnośd karnej.
wiść naszych wrogow nie byłaby tak wielka.
cz:onków P.P.S., Związ
Zbiórki
Wczoraj Sąd Okręgowy w Ło
ROBOTNICY LODZI -ODPOWIEDZĄ NA TE PROWOKACJE MAków Zawodowych, gmp fabrycz.
wysuniętych
haseł
IMIĘ
W
wydał
sprawy
MANIFESTACJI
W
dzi po roz.pomruiiu
SOWYM UDZIAŁEM
nych oraz organizacyj biorących
przez P. P. S. i Klasowe Związki Zawodowe.
wyrok na mocy którego 51-te.tni
udział w manifestacji 1-szo Majo.
Niech iyje 1 Maj!
Beniamin Ru.ss skazany został na
wej, rozpoczną się przed godzi.
Łódźt
6 mies. więzienia.
Niech żyje Robotnicza Czerwona
..,
Zaczęło się

t.. O. K. R. P. P. S;

qu~~

Zbiórki ·odbędą się w następujących pu.nktach:
1) Lima.nowskiego 39, dzielni.
ca „Bałuty" P. P. S., robotnicy fa
bryk: „K. T. Buhle", Warskiego 1
Fajngalda a przy ul. Urzędniczej
nr. l::S - robotnicy niemieccy.
2) Brzezińska 65, dzielnica ,,Zie
noszą około 150.000 zł,
P. P. S., rotiotnicy fabryki:
łona"
Mury epalouej fabryki nie groBiedermc.na, Bornsztajna i Frenżą zawaleniem i prawdopodobnie kla.
?'1•i,1ane Z-0$laną odbudowie.
3) P. O. W. 7, dzielnica ,,śród\l'11kutek zni.szczenia fabryki go
mieście" P. · P. S. Związek Tramzików, około 100 robotników po·
wajarzy, Zw. Spożywczy, Zw.
zbawfonych zostało pracy.
Trainsportowców, TliR., Robotni.
cy • Sportowcy, Zw. Fryzjerów,
robotnicy fabryk: Klajma.na, Gold
!usta, Gajzenberga, Freidenberga,
„Si?talana'', Zylberstajna.
S'll'
4) Letnia 1/3 dzielnicy ,,Kozicelach
w
Kaozmarezykówna
mobó jceych zażyła wię~ą ilość ny" P. P. S. robotinicy fabryki
kwasu solnego. Desperatce udzie· Herszenberga i Halbersztata.
Hł pomocy wezwany lekan! Po.go·
5) Lipowa 71, dzielnica ,,Pra.
tmvi•a i przewiózł w stanie cięlikim wa" P. P. S., Związek Budowla.
do szpitala Ubezpieczalni &polecz• ny (.sezonowcy i strycharze), ronej.
botnicy fabryk: „Murów KinderPrHczyny zamachu samobój.cze· mana", Bornsztajna, B-ci Bukiet,
g<> nie ustalono.
Bennicha, Tltzena, „Emde", P;ik.
sa, B!reacwajga, Wewer i Raula,
Kochańskiego i Fr. Kindermana.
6) Wólczańska 91 - Stowarzyszenie B. Więźniów Polityczriych. .
7) Wólczańska 196, dzielnica
„Czerwona" P. P. S., robotnicy
fabryk: Eiserta, Hoffrichtera, Eitin
{;Ona (z ul. Radwańskiej), Gamł'abryka lamp
. pe i Albrechta, Schweikerta, Allar
SZ. P. SZ1'1ALl!lWICZ
ta, Kwaśnera i Lindenfeldów, Ka.
Mdt, Południowa .Nr. 8. !'el. 164-39.
ro:lewskiej Mauufaktury, Piotrkow
najtańszych
po
lampy
poleca modne
i Lorenza.
skiego
·
cenach.

Pożar f ab1ykl na uti Piotr.kows.kiej
100 robotn ikó.w bez. pracy
Onegdaj wybuchł pożar w za·
budowaniach fabryezmych S-ów
Lisnera przy nhcy Pictrkow·
skiej 156. Ogień powstał w trzy·
piętrowym budynku fabrycznym
gdzie mieści się fabryka guzików
Wł. Matockiego i zniszozył parter
oraz pierwsze piętro, wyrządzając
bardzo poważne straty.
W doin wczorajszym o godzinie
11.20 ponownie maż pożarną za·
alarmowano, że na pogorzelisku
wybU!Chł ogień na nowo.
Na miejsce pNybył IV pluton

Jak ustalono, parter i pierweze
magazyny i wy·
twórnię guzików zostały zniazczo·
ne niemal całk-0wicie przez ogiei1
l14dzież wskutek zalania wodą.
(.óme piętra drugie i trzecie zo·
stały jedynie nieznacznie us7ko·
chooe. s~raty w pl'Zyhliżenin wy·
piętro mieszczące

Zamach samob6Jczy przy pracy
W fabryce firmy Simiński i
ul. Piotrkowskiej 21~

Śniady przy

w dniu wczorajszym podczae pra·

!ltraży pożarnej. Ponieważ ogień
cy · z nieUJ&talonych powodów tarwybuchł w klatce 's chodowej, gdzie
gnęła się na swe życie 19·letnia
nagromad~iła się znaczna masa
robotąica Regina Kaczmarczyk,
niedopałków tworząe p<>tężne zwa
iamj.-szkała przy ul. Natalii 6.

łisk<1, wewnątrz którego tliły się
płomienie, straż pożarna przy&tą·
piła do opróżnienia tej części po·
gorzeli.ska. Ogień w rezultacie cał·

k<1wicie ugaSZ-Ono.
Równocześnie na miej9Cle p-0ża·
ro przybyli w dniu wczorajszym
przedstawiciele władz i zarządzo·
ne zostały badania w kierunku u·
stalenia przyczynv pożaru.
Jak stwierdzon~, pożar powstał
w motorze Diesla na parterze, pra
wdopodobnie pod koniec pracy i
tlił dingo, by d.ipiero po zgórą
2 godziinach wybuchnąć z większą

3-CJ POSEŁ POLAK
W ST. ZJEDNOCZONYCH
Polonia chicagowska będzłe mia
ła trzeciego polskiego posła do
Jzbv reprezentantów w osobie A.
Maclefewskłego, który zwyciężył
w prawyborach na Uście demokra
tycznej. Wybór jego jest zapew.
nlony.
siłą.

....„„...„ ...„,..„ ....

Wypadek

wotn ~ cv

W czasie naprawiania koła u
wozu na posesji "p rzy ul. Stawo·
wej 5 uległ wypadtkowi zaioiesz·
kały pod tym.że adresem woźnica
28·letni Andrzej Mielczarek. Miel
czarek przygnieciony został przez
wóz który obsunął się z podetawy
i d<>mał wskutek tego z.łamanie
prawej nogi.
Rannego opatrzył wezwany le·
karz Pogotowia j przewiózł w eta·
nie osłahi<mym do ezpitala.

Prasa jutrzejsza o dzisiejszym
,
obchodzie Maiowrm

1 :~:j b!~~n~d~1:i :ko~:~~;o;~r:.d-

.

(DOBRY WIECZO.S -

KURIE.s

CZER:~NY) .

.„Socjalizm, wykwit dziewiętnastoSprawozdania naszych przeeiw- W pochodzie PPS. CKW., który był wieczne~o demo • libęral~mu, ot.nik:ów o obchodzie majowym za- mniej liczny niż w latach poprzed- chodził wczoraj swe doroczne ,,świę
wierają zawsze tę samą treść, są nich, brało udział około 4.000 osób". to". Dziwnie obce jest nam, pokolenudne. schematyczne 1 - n1epraw.
(GAZETA POLSKA),
niu młodych Polaków, to niby świę
dziwe. Pragniemy ułatwić czytelnito, jak obcy nam jest duch socjalim.
kom n:,szym czytanie jutrzejszych
zrodzonego z sybarytyzmu Euzmu
Dola panowie komuniści, nie oda.dzienników i ogłaszamy zawczasu
ropy przedwojennej, p~eładowąnej
sprawozdania tej prasy, które się 'Y się próby zamieszek!
duchem demokracji i pacyfizmu. Opa
Obchód l-go maja próbowali wyukażą jutro o naszym dzisiejszym
przyszłość w ręce mło
celem siania trznoM oddała
korzystać komuniści
obchodzie.
nacjonalizmu, rady·
polskiego
dego
zamętu i niepokojów. Niehczne pró·
ezego najlepspołecznie,
kalnego
L
by lilcwidowały jednak bez więk
i zwycięstwa
triumfy
dowodem
szym
obsię
.
„ W dniu dzisiejszym odbył
szych trudnosci organa Pol. Pa.nradykalny odniechód dorocznego święta robotnicze- i.twowej. Nad spokojem stolicy czu- Jttóre młody ruch
sle w latach najbliższych.
g\„ Poważniejszych prób zakłócen wał sztab urzędnilców z panem woPPS.
Mały, rozkrzyc.zany pochód
spokoju nie stwierdzono. Nieliczne jewodą. Wołocllewiczem na czele. Pan
liczny niż
był jesz:::ze mniej
CKW.
p1·óby za.mleszek komunistycznych wojewoda zari;ą.dził już dzień przedw latach poprzednich, liczył za.lelikwidowały bez trudu organa Policji tem ostre pogotowie policji, dogi~a
2.500 osób. Niellczne próby :r.adwie
Pailstwowej, zatrzymujllc 131 osób ją.c osobiście najmniejszych szczegósocjal-żydo-komuny, likwido
mieszek
(w tym 12 kobiet). Zatrzymanych 1ów, nie tracąc ani na chwilę spokotrudu organa
wały bez większego
odesłano do dyspozycji prokuratora ju i zimnej .Krwi. Przed gmachem raPolicji 'pa:ństwowej.
171 rejonu.
tusza stołecznego, gdzie urzędował
(A. B. C.)
•
„sztab bezpieczeństwa", co chwila za
V.
Po ~biórkach na placach wyzna- jeżdża.ły zgrabne motocylde naszych
... Wczoraj odbył się doroczny obczonych przez władze państwowe, granatowych chłopców. Z niebieskicn
komunistyczno - socjalistyczny,
chód
dzielni
nasi
odbyły się tradycyjnie pochody po motocyklów wyskakują.
żydzi z PPS. nazwały bluźnier
lttóry
kro.
zgrabnym
policji,
oficerowie
PPS.
pochodzie
W
ulicach stolicy.
CKW., brało udział 6387 osób (z te· klem l1dając się do siedziby „szta-,czo „3więtem''. Jak jut udowodnił ks.
go 1011 kobiet). Ze sprawozdań U· bu", celem złożenia meldunków, któr.a Czwa1·tak, obchód ten wymyślono w
urzędowych wynU{a, lż udZiał w 00 - przyjmuje osobiście pan wojewoda. r. 1~2.L na konferencji w Moskwie.
chedzie PPS. CKW. był w tym roku .t'o wysłuchaniu raportu skupione Wzi~li w niej wówczas udział Lenin,
mniej dczny, niż w latach poprzed- oblicze pana wojewody rozjaśnia się. Stalin, Lt'jba Trockij oraz przedstaPodając rękę. oficerom policji, sh1ż- wiciele złotej międzynarodówki, manlch". (PAT.)
na „baczno:Sc". ~onerii i trzej zakonspirGwani mędr
biście wyprężonym
pan wojewoda uśmiecha się 1 żegna- ~y Syonu. Wówczas to postanowio„l§więto robotnicze przeszło bez ją.c swych podkomendnych, dodaje: no organizować ten obchód majowy,
większego wr;:.żenia. Nieliczne próby „Zawsze t'ł.ierdziłem, iż robotnik po! celem zgubienia Polski.
Wczoraj, ąocjal-żydo-komuna. od·
za mieszek komunistycznych likwido- ski nie pójdzie na lep komunistów''.
wa!f bez trudu organa Pol. Państw. W pochodzie PPS. CKW., lttóry był śple'"'._ała nawet swoje ma.jufesy na
1

i Nalewkach. Te nieliczne pró
by zamieszek bez większych trudnośel likwidowały organa Policji Pań
stwowej. żydki udały się potem na
pochód PPS., w liczbie okpło_ 1.501.1
osób. PPS. CKW. z radością. przyalbowiem
witała pomoc żydziaków,
zaledwie 300
potrafiła obałamucić
robotników polskich. Robotnik poll!ki, przywiązany do wiary i . narouu
nie chce służyć za żydowskie narzę
dzie. Wobec · tego, robotnicy polscy
spostrzegłszy, lż mają być tylko dekoracją dla żydów nie wzięli utlZla.łu
w pochodzie i w karnych szeregach
udali się wszyecy do Domu Pracy
Polskiej, gdzie złożyli ślubowanie, it
nie mają " nic wspólnego z międzyną
GęBiej

rodówką, łydoweką..

I

(MUY

DZIENNIK)
VI.

jednocześnie

niałym

POCHODY DZIELNICOWE

WYRUSZĄ:
I o godz. 8.50 z dzielnky „l3ałuty" i połączy st~ na trasłe z
dzielnicą

„Zieloną" i „śr.ódmie

ście".

li. O godz. 8.30 z dzletntcy ,,Ko.
zi.ny" I połączy się na trasie z
dzielnicą „Prawą'' i Stow. B. Włęt
·
.
niów Politycz.nyeh.
Ili. O godzinie 9.20 z d7.łelnłcy
„Czerwonej".
IV. O godzinie 8.30 z dzletqity
„Chojny" i połączy sic na trasie z
dzielnicą ,,Górną".

v.

O god.zinle 9.20 z dzielnicy
„Widzew" po nadejściu Koła „Sto
kl".
VI. O godzmłe 10 z dzielnicy
„Fabrycznej".
VII. o godzinie 10 z plac-..t Oo·

mu

Związkowego.

o godz. 9.40 z podwórza
przy ul. Piotrkowskiej 109. ·
VIII.

I

POCHóD CENTRALNY
Pochód manifestacyjny wyruszy
z W od.n ego Rynku o godz. l t rano i przejd·zle ulicami: Główną,
Pio!rkowską, śródmiejską, Towarową i t t Listopada na Groby Poległych Bo aterów Rewolucji 1905
1907 r.

p. Moraczewskiego było rewolucyjne
w porównaniu z wywodami panka .:.

NA OśWIA TĘ TUR, "
A NIE NA SOR.
c. K. w.
W dniu wczorajszym na mu.
Nlc dziwnego, iż ten mówca mu· rach Łodzi ukazały się afisze To.
siał .przerwac s.,oJe nieszczęśliwe wy lwarzystwa Uniwersytetu Robotni.
~
wody. Wobec tego rozpoczęto przy. czego, odtlz . w Łodzi' , wz • , .dniu
w
ofiar
składania
gotowania do pochodu. Jednak me- ludność do
licznie zebrani nie chcieli w nim 1 maja na oświatę robotniczą T.
R
wziąć udzialu. Rozwścieczeni bo~:Swu..
Apel ten został wydany m. in.
karze cekawistyczni, próbowali ttlrorem zmusić zebranych gapiów do dlatego, ie rok rocznie w dniu l
udziału w pochodzie, bijąc lagami i maja obok kwestarzy TUR wycho
kolbami rewolwerów niewinną. pub- dzą na ulice Łodzi ludzie, zbiera.
liczność, która tam przypadkowo się jący na t. zw. SOR. Wiele osób V>
staje wprowadzonych w błąd i
znalazła.
Nasza czerwona millcja, która datki Ich trafiają nie do właśGi·
przypadkowo tamtędy przechodziła, wych rąk j niezgodnie z lnteflcja słysząc jęki ofiar i krzyki bojów.Ka- mi ofiarodawców.
Wyjaśniamy, że SOR. jest przy.
rzy, nadbiegła z pomocą., ratując ofiary teroru cekawistycznego. M.ene- budówką Frakcji Rewolucyjnej, na
rzy cekawistyczni &postrzegł~zy wy- której czele stoi osławiony p. Płą
nilt ich oportunistycznej roboty, u- dennik.
· b
Wzywamy zatem ludnośc, ą _ Y
ciekli ze strachu przed ma.sami.
ł
Nasi dzielni milicjanci spełniwszy przy składaniu ofiar, zwraca a u.
swój rewolucyjny obowiązek udali wagę na znaczki l na opaski l<we.
:si~ w zwartym szyku na. skromny starzy z literami TUR.
Sekretariat I.OKR. PPS.
posiłelt do gospody robotniczej „Pod
za
*E
obfitym biustem" na Woli. Przybyli MICHAŁOWICZ
MIECZYSŁAW
PROF.
C.
członkowie
tam również wybit.ni
W ŁODZI.
K. R. z tow. Antonim na czele. W
•
ł
.
przemUym nastroju, wśród śpiewów
Znany działacz spo ecmy. eenau'lft
w
Demok.ratyC11111ego
Klubu
założycieł
kilka
rewolucyjnych, spędzono tam
Oczywiście wiwatom na' Warszawie, pr ,f. U. J. P. Dr. Młe~·
godzin.
cześć tow. tow. Antoniego I doktora sław Michał.owiaz, ~ęłkle ~~Wlllł
komendanta nie było końca. Wzru- w Łodizi dnJa 22 maJa, w ruedz1elę, o
godz. 12-ej w poł. w sali Stow. $piewa•
szony towarzy~z doktór d~ękował czego, 11 Lhtopn<la 21, na 'e11U1t:
ł
tow. tow. mUicJantom, oddając skromnie iż nasza mlltcja spełniła tylko
Związki, kt~re wobec •J?o~i!'wanego
rewolucyjno • proletariaclti
swój

z naszym wspaczerwon.ym obchodem, którego Uczebność nawet nasi pi'Zectwnl·
cy obliczają. na 80 .000 osób, odbył
t-ię śmiel!zny obchód cekawistyczny
na placu Teatralnym. Plac ten pano\Vie z CKW. zdobyU terorem.
Zebrało się tam około 1000 oaób z
czego połowa, gapiów. Nawet na tę
""arstkę czekać musieli cekawi -< "~i
o
przez godzinę, by otwo!'Zyć wiec. Zaledwie rozpocqł swe przemówienie
cekawistyczny mówca, nieUczni rod
k
ll
botnlcy, przel'Wa
rzyłtau :
mu
„Precz z CKW.", „pre<:; z mll.ltary:4•
mem w Rosji sowieckiej", „niech żyje towarzysz Antoni"! Był to tywi?łowy protest obałamuconych robotni·
obowiązek.
·
·
.
ltów pr~eciw oportunizmowi cekawt(„WALKA" B. 8 • S.)
stycznemu t brakowt markstatowPRZEPIS.Al. Z JUTRZEJSZYCH
ski~o pogłębienia w przemówieniu
GAZET
tego · pana. Nawet przemówienia
AL. DEK.
h ....„„ .....,. kó
-'-.n6wcy z ro.........~'9'c .-~__.,z w •
„.A

8) Rzgowska 143, dtzielnica
„Chojny" P. P. S„ robotnicy fa.
bryki: ,,Polesie" i Geyer, ornz Zw .
Maiorolnych.
9) Suwalska 11 dzielnica ,,Górna" P. P. S., robotnicy fabryk:
Zajberta, Steinerta, B-cia Tajtet.
baum i O. Haeslera.
Przy ul. Łomżyńskiej 14 zbierają się robotnicy niemieccy.
10) fabryczna 7, dzielnica ,,Fabryczna" P. P. S. i robotnicy fa.
bryk: Scheiblera i Grohmana, Ro.
zena i Wiślickiego, Freidenberga,
Eitingona (z Dowborczyków), Bar
cińskiego, „Murów Wolfsona".
11) Rokicińska . 62, dzielnlta
Wklzew P. P. S., robotnicy fabry.
ki „Wima".
Do dz:elnicy Wid.zew nadejdzie
grupa Kola ,_Stoki" P. P. S.
12) Wysoka 45, Plac Domu
Związków Zawodowych - zbiera
ją slę Związki: Włókienniczy Oddział I „Fabryczny", Odd. „Jedwabników'', Oddział Pończoszni.
czo - Dziany, Użyteczności PubllczneJ, Metalowców, Drzewny,
Chemiczny, Mięs.no • Wędliniari
ski, Skórzany oraz Dozorców
p
luszow
Slużby Domowej, Sekcja
ników, glancersko-sznurowa dlatrska i młodzieży.
13) Piotrkowska 109, Oddział
robotników niemieckich 7.w. Włók
niarzy I członkowie N. S. P. P.
Deleg~cje: Stronnictwa Ludowe
go i Klubu Demokratycznego zble
rają się 0 godz. 10 r. na Wodnym
Rynku, w alejach skweru.

I

• demnkra yczne
SurnIeme

umożliw1c IJW'1ll
natłok.u, chc1ąlyby
czł'lnkom na.bycie biletów wejłcla, me-

poroz1•mieć z sekreta"ria~m
Demokratycznego łf tomi.
Pio•rko-ww 105, prawa oficyna, drotiie
wejście, I piętro, w goddaaeb od 19-e;
do 21-ej codziennie.
chcą

Klu.hu

się

Str. 14

ŁODZIANIN
_ _ _ _m2!3_ _ _ _ _ _. . ._ _ _ _ _ _

ostatnie nowości
katerialJ Bielskie meskie i damskie
Wielki WJbór
CenJ fabrrcine

WŁO'-K ;O BIEL.SK'l. E,~~.kl~r.„w„.~i!~zrn~~~~.~:!~~.i·-~·
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1powstańcie, który cl:. dręczy głód!
Myśl nowa bfa.sld promiennymi
Wiedzie nas na bój, na trud.
. .
.
Pneo.zł6'"ć złą .dłoń na;,za zmiata;
Przed ciosem niech tyran drży!
. .Rn11zymy z posad bryłę świata,
~·. · Joziś -nictem - jutro wszystkiem my!
Bój io będzie o.statui,
"'
„.
„K.i-wawy &kończy się trud,
Gdy związek nag.z bratni
, 911arnie .ludzki ród!

6. tet 2 7Q.23
NO.WOMIEJSKA

.. „: w ak.cji ponczoszników· ··

Bój to

.

..

. Związek Klas·owy dnia 30 gmd-1 cizi, którzy złamali strajk u naj. mow1eniu, że cofnięcje przez dalszą walkę strajkową musielinia Hi37 r. wypowied1ział umowy banlziej bezczelnego wyzyskiwa. przemystowc:ów cbni~ki najwyraź.· by robotnicy przenieść „na stronę
dla całego przemysłu pończosz.ni- cza, wspólnie konferować nie bę. nięj wskazi.lje, iż żądanie robotni- polityczną. A jest rzecz zrazu.
czego do czego miał upwa:tn.1enic dzie, wobec czego „Praca Polska" ków S!ą słuszne: żąd.ania te ro- miała, iż wa1ka -kilku tysięcy pońpo złożeniu Joświadczenia, że po. bo~nJcy - z całą stanowczośdą czośiników o zmianę obowiązuZebrania delegatów.
- jącego W' Polsce ustawodawstwa
W cLnii.1 16.1 r. b.. odbyły się diwa piera żądania klasowców konferen pddtrzymują: •
p 0 czym p. Prenier zakómu- o rozjems;wie byłaby bezskuteczogólne zebrania, na których zo- cję musiała opuścić.
Wobec ni.edopi.lszczenia „Pracy nikowai„ że Minister Op.· ::>pl po.• na.
stały pu;yjęte wysiunięte przez Zarząd Zw. · żądania, t. j. 18 i 17' Polskiej" do konferencji (żadnych w.ołal Komisję Rozjemczą. dola za- · Rząd„ a w tym wypadku miniproc„ oraz uzupelil1ienie umów no żądań nie zgłaszali) przedsta~i- latwi·enia· sporu i węzwał robotni~ :;;-ter Op. Sp., oraz dyr. K!ott byli
poinformowani o zatairgu. jednak
wymi artykułami, jak cienką przę- ciele kh pojechali clio M. O. Sp. ze ków do przerwania strajku.
dzą i platerowanymi freskami i skargą na Okr. Insp. Pracy za nie : Tow. Walczak przyfmując do p'rz'ed. str~jkiem . Komisji nie po.
placami minimalnymi zaś dla okrą dopuszczenie ich do konferencji. · wiadomości zawiad<Jmienie, pod- wołali. .
Kótnisja zostfiła po'wołaq·a po
Od tego cza.su w żadnych kon. kreślił, ż.e jeż.eli Rząd chciał poglych maszyn artykułami nie-0bjęumową
t Jvn11· c\O'lychczas
fere111Cjach na ter.en ie Łodzi udzia- •\yu:a-ć , Komisję . Rozjemczą, to 5-do ty·godniowym ·strajku w cza.
•
·
mógł ' to uczynić przed wybuchem sic, gdy przemysłowcy formalnie
Dnia 18.1 r. b. żądania na.sze łu nie brali.
Dopiero dn. 24.III b. r. zostali strajku, a nie .po 5-clo tygodnie>- prosili robotników o powrót do
podipisaine przez z. P. z. B. zostały przesiane do Okr. Insp. Pracy. zaproszeni 00 M. o.. Sp. wraz ze . wej. walce robotników. Dla wrka- ! pracy i dawali indywidualne p~dW dniu 27 b. r. odbyła się kon~ Zw.· Kl. i Z. P. z. z. na konferen- zania, że zarzuty przemy.slow ców, wyżki (Eibinger 10%' Szap1ro
jakoby strajk miał charakter p-0· 10 7t i inne).
ferencja w Okr. Insp. Pracy, na
1
(Z
I
·
l<.tóre1· przemysłowcy zgłosili swój' _cję .. · ~ '
Podwyżka, uzyskana przez naw.. kl.
są go oslowne
Na konferencji tej tow. Walczak lityczny,
obkontr Proj.ekt z"·powiada3·ący
pomocnicze w
siły
.m ogą wezwać d-0 sfrajk. u poJi.ty.- pycha czy. i
· · k · · łac od ·10"'do 40 pwc · · · ialo'"•ł i...sprzeciw · przeciwko :udzJia ,„
cznego setki tysięcy robotników, prze. myśle ' !<otonowym. oraz przez
~J
.
mz ę p
Na konferencję tę przybył przed łu ·ich w kon~er.encji; motywując
stawicie!' ,,Pracy Polskiej" z !ami- tym, że 6ni wypowiedzieli się prze a nie 5.000) oraz z uwagi na Jo, iż pÓńozoszników - okrągtaków zobędzię ob9wią- sta:ła zdobyta przez walkę. . Gdy. komisji
·ch zata".·g Orzeczenie
Cl·w str·aJ:.ko'm,· za tynl 1
.
t
.
·1
I
strajkami od .Hana.
Przedstawiciel Zw. Kl. tow. jur nie dotyczy oraz i tym, że nie zglo zywa1ą; :.1 ę rzeczy rozJems wo ·1v wal1(a trwała nadal, : przemy,zostaje pr-..;yj~te do wiadomości. słowcy, · którzy .się P.O. 5 „tygo;·
·
·1· d ·
.
·
czak, ziożył oświadczenie, że z u- s1 1 żą an. ,- · ,
.jednak .strajk godzi się prze- cLniach walki żałam)·wa·li; musieP. nacz. ?renien oświadczył, że
wagi na to, iż ,,Praca Polska" rebot "ków zor „Praca Pols.ka" nie zgłosiła SWO. rwac tylko w tym wy;padtku, o He liby przyjąć wszystkie żądania
7
.
został
roprzezm samego- kh żądań i będzie zmuszonym ·ich przemysłowcy zfożą deklarac3'ę, t'ż robotnhków. Ale stra>k
1-tW.
prezentu1e
s
anych
·
~ngerellC)'i
wskutek
·
nrzerwarny
w
ud.ział
za
roł.l.trtików
z
nikt
gantzuw
t'
VV
" t ]. k1'erowana przez )U- wu.pr~iĆ~ Z , ~On.f,erenc.J fl!ltO.· miast
· musowej Komil51'i 'roz3'emczeJ·.
r.ześladowan'ry·, ·nrzy
:ku nie h.<.dzie.p'
s4;..a
•
J'
·
" Haua ' · ·
1~
""'
u 1
przyiączyli s,ię. i;)o żądań VłY
gdy-by,
- - - - - - - - - - - - - . . stawionych przez zw. Kl„ obe·c- przemys?owcy "złożyli' deklaracje. Przećiwstawić -się przymusowemu
, „Pra.c~ Polska" w ciągu całej rozjem.sotwu pończoszrticy nie byli
ność ich byłaby zrozumia.ną.
KINO· TEATR
Wtedy Bednarczy>k oświa.dczył, akcji przyz.nawała słuszność żą- w sta.nie. „Praca Pot.sika" uprawia
że. SQlidaryzuje .się ze Z'f'. Kl. (.do.~ dań mbo~ników„ . jec:J.nak_ do akcj4 bru.dną demagogię, czynią<: zwią
sł<>wnie), ' proponując termio1trwa- '.nie prz:rstąpiła, ·ódwrotnie nawo- zek odipow1edziatnym za„. reżim
uł. żerorusklego 74-76 TeL 129-88
Dojazd tramwajami: 5, 6, 8 nia nowej .umowy, do .ctn,. t.~ 1939 ływała ·. rO'bÓtników do pod.jęcia sana•cyj111y. A zwfasz.cza, że „Prai o do rogu Kopernika i Zeromr. (widocznie · z nam.owy Hau'a). :pracy„ .d<;>. złaipania solidaro:oś~i. ca Polska" z za.gady pr·zeciwstaskiego.
Tellmin ten jest_najmniej korzySt. ,,Prnca PQ!ska" w Warszawie i wia się a·~cj-Om sb«ł1ko\vym i staoz1s GE!o\ERALNY ATAK NA ny, gdyż w tym okresie panuJe w Łodzi była reprezentowana tyt- Ie interweniuje w urzęcfach, aby
ko przez robomiików zatra~io- władze lilkwidowaty strajki. Prze.
ta.k :z;wany martwy sezon.
WASZ NERW SMIECHU!
bieg konferencji w Warszawie
Na konferencji tej przemysłow- nych u Hau'a.
Kla.sowcy odrztllca.J,i arbitraż i 7.~tał przez „rracę Pol15 ką" po.
cy cofnęli za.powiedziaatą obniżkę
odlrzucili go na konfere111cj1 u dany kłaml·hvi.e. Ulot'ka „Pracy
płac.
Polskiej" !wierd7.i. ia·koby tow.
Tow. Jurczak składając przed ln'51p. Pracy.
Kom1sja Rozjemcza zostaje po- Jurczak na konferencji w Mmisterzamknięciem konferencji ośwlad· Sensacja humoru.
czenie, podkrtślił w swoim prze- woła.na na mocy prawa, a za.tern shvie zgodził się na żądalflia pr·zemw ·')\V ców. Za to o>SZczel'Stw<>
w rolach głównych: B. Grossów•
pht1?.awej ul'O;ki · odipo·
wyeawca
. na i St. Słelal'iski.
!"'e n~ 7 t>d s·1em.
chwalą.

l

(Tę

:z;wrotkę powta·rzać

„ •.

Lecz sii,; odmieni krzywda krwawa, , .\,
Gdy równo-ść stworzy nowy ia-11; ·. '. ;.. :,
Bez obowiltzków - nie ma prawa,
Dla równ~ cli - równy szezęścia ~idł?
będzie

i t. d•

;wia.tem eamowładnie
Króio\I ie kopalń, fabryk, hut
Tym mocni są, że każdy kradnie '
"
Bogactwa, które stwarza lud!
W tej band:- kasie ogniotn\'ałej,' „,' '- "<
Sto·piono w złoto krwawy pot
Na włas.ność do nas przejdzie · cały,
Jak nałelimosci słusznej zwrot! '
Rządzący

dwa razy) .

Nie oom wyglądać zmiłowania
carskich praw;
wła.sneg-0 prawo bierz nadania
I z własnej woli sam się zbaw!
Niech w kuźni naszeJ ogień bucha,
Zanim ostygnie _ pl"zekuj . stal,
By ła.ńcoch spadł z wolnego d11cha,
A dom niewoli - zmit>ooz i spal!

z· wyroków · bożych; z

z

Bój to

będzie

i t. d.

Dziś lud robocz} wsi i miasta
W je<l0-0ści swojej ·sl!varza moc,
Co się do ziemi wszerz rozrasta,
Jak świt, łamiący wieków no~.„ ,
P.-ecz darmozjadów rodzie "\'pi.
Czyż nie dość żeru z na.szych ciał?
Gdy lud wam krwawi' s-Z<pony ~tępi,
Dzień szczęścia wiecznie będllie trwat!'

Bój to bętlzie i t. d.

Rz~d .nas udska - kłamią prawa.
P.?datk.ów bi·zemię ciąży nam,
I z praw ,ię na;z)·ch nai;!rawa
-

t-o będzie

NI barukadr.
I•
Bój

„

•

-

··-

. . . . .,

V"

Mfoty w dło\i i L d. ;
~

·

'

......

·'ł

•

.•. '

,)

t

.:

• •,

Zagrzewaj ,siostro do wałki brata,
Aby d-0 ooju. odwai!lym b1~1
By wydarł wolno.ść, co w ręku kata,
Aby dła sprawy praeował i ' iył. . ,· r

Czerwone iskry w dal:

.....

„.

·c;",
Rycerze pracy, !'}cerze dooha1
Ihi:i nam. do boju. już. nadszedł .~J~~·
Na ba...vkady, niech bunt wybucha. ·.
'Pob_.:u.,__ dzi·e,·;.._;...; _..._.,- ••• „ , .·
~."""""

Na 'barykad), ludu roboezy,
Czern·()uy r.ztandar do góry w=.ieś!
~1·ę'
śm1'ało <lo bo,·u wytęz' ~ewe ra·~
ci"ęstwa c~-~c·
ka
·
B
~~ .
zwy
_o na m-ę cze
dł ·,
Mł
. ' oty w on.
Kujmy broń'
~Ii-0-tnie stal •

ża.r iskry tej
Tli w piersi mej!
Powstań, bu.rz,
P-0b-.lka gra nam

i t. d.

,·nz.

Mło_ty w dł-Oii i L

d.

. „ : ;:. '
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Radio

\·,

PRZEDWIOSH1E ..

nuuuwa11-1~

gilzy

Znawcy

Następny program: KBOLOWA
PP..ZEDMIESCIA li; H. Gross6wną
CJi~NY MIEJSC: I m. 1.09, ll m.
90 gr., III m. 50 gr. Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem zajmowania dowolnych miejsc. W niedziele i święta nieważne. Począ
tek przedstawień w dni powsze·
dnie o godz. 4-ej, w niedziele i
święta o godz. -12-ej.

BRISTOL

,,:

j

I

·

.

'
'
Wyrabiane

r.awierajqce

·

·

D W I. E

WATY

-

z naUepszycb surowc6w krajowych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~·~•~

RZ ECH PotMiCJDOś'Ct;j_::;~:
,:&
„TON"
KINO

Film, który wzrusza miliony serc,
W ABREN WILLIA..'1
Poezątek w diii pows~ednie o g. 4-ej, w niedzieli:i i święta o godz. 12-ej.
' naat. progr. S'l1RZELEC Z BENGALI, .w . rot gł Shirley· Temple
w........

w roll

I OPERNIKA 1.TeL 140·72

Dzlł

DfwiekowJ Kino· Teatr
11

URANIA

..

i

niedzielę

o godz. ll·ej.·

H U A A.& A·N''·

w 111.m1e -

następne

. -

nalizacji w Łodzi, jak również
Hi g 1·en 1 cz n e m • t e r • c
w szeregu miast, jak Pabianicach,
·
własdego llfVrobu
Zg:erzu, Rudzie Pabianickiej itd.
otomany, le:lakl, krzesła
~ związku ze zw~kszeniem
polecaj14
tempa rozbudowy sieci kanaliza
cyjnej w Łodzi i okręgu, zauważyć się daje, szczególnie w mia:
stach okręgu łódzkiego, brak wyspecjalizowanych murarzy w dzia
„. ,
le budownictwa kańaliza.cyjnego.
z +ef ra-cji Zarząd m. Pabfan!c
·poczynił zabi('gi .'!' J.odzi, ~dzie
W NA ,
zaangażował kilkudziesięciu spe· G ł.
9
0
tel. 142-42 PIOTRKOWSKA 294, ' telef;: 122-89
\ .
cjalis.tow.
we wszystkich (przy przyst. tramw• . Pabianickich)
lekarze
priyJIDUJą
Rzecz zrozumiała, że brak spe· specjalnośc1acb. Gabinet
dentystycz- 2 raz~· dzien. przyJmuJlł lekarze
cjalistów n.a roboty murarsko uy. aoentgeD, Kwarc. analizy. Od 8
wszystklćb specJalnośct ·
kanaliza.cyjne, przyczynia ~ się · do ra.no d~ 8 w., w nfadziele 9-1 pp. Gablnet dent. Wizyty ··na mieście.
Wszelkie zabiegi i analizy, otwarta
Porada 3 zł.
poprawy warunków praćy i płac,
od 11-ej r: do 8 w. PORADA 8 ·zi..
wskutek czego pia.ce specjalistów
murarzy w roku · bież. n·ie tylk"
w kanalizacji, lecz · w ogóle w
Dr.
bud()wt.anym ulegną
przemyśle

e

B·ril SERAFIŃSCY

OGŁOSZENf A

LEKARSKIE

L E [ Z NI [ A OM f 6A

LECZNICA

Dr. RUNDSZTEIN R· E I cH E R
AKUSZER. GlNEKOLOG

podwyżce.

POMORSKA 7, T~~~::

„BORIS KARLOFF

przyjm. od S-10 i 4-8 wiecz.

i RICARDO CORTEZ.

„ .

,,ZOŁTY
zabłąk.ar.ych

li

PIRAT„
.

'

J

Dramatyczne dzieje ludzi cywilizacji,

Ceny od groszy 50

„Bri~t-01". Wykonawcy: Mała Qrkie~
' NIEDZIĘLA, dnia 1. maja 1938 r;
8.00 Sygnał •czasu. 8.05 Dziennik po· pod dY'I'. Zdzisława" Gón:yńskiego, Cb'ł>r
ranny. 8.15 Gazetika rolnicza. 8.30 Mu- Joranda, oraz soliści. W prterwfe• ołi:.
eyka p()ranna . (płyty). 8.55 Odczyitanie godz. 18.00 Koncert r-0zrY'w1towy w wy.
programu.. 11.30 Trausmis~a z otwa~cia kOOianiu Oktetu Willie Walkera. Taa..
XVII Międzynarod-OWY'Ch Targów Po- misja z Londy:rr · 19.00 Ory~y
znańsikich. Spra.w-0zda·wca red. Jw Bie· Teatr Wyohraźni: premiera ~;,t.
illew:iez. 11.57 Sygnał czasu i hejnał z ska P• t. „ Węzeł". ' Napisał Wła~
Krakowa. 12.03 PO'l'<>nek symfonicmy Proener. 19.40 Pe>rałbili · sportinń" iła
(-z Wilna). Wykonawcy: Orkiestra 8'1ID· rGbotników - wygł. kp~·.J!IDU" ·Dobr·
fooiozna. 13.00 Pogadanka p. t. „O pre. ski. 19.55 K.oneeit soliStów. W~w
cy reżysera" - wygł. Władyeła.w Kra- cy: Jauina Zacbenó-W!Dll ~ f~ i
snawieoki. 13.10 ,,Kamień w polu" _ a·komp., Bronisław Btrebardt-iolott•·
nowele Adolia Fierli. Czyta dr. Leopold czela. 20.35 Wiad<>moścl aportowe lokal·
Pobóg·Kiela.oowsk.i (recytacja prw:y) ne. 20.40 Prreglfd polityczny. 20.50
(.z Katowic). 13.30 Muzyka -0biadowa (z Dziennik wieozorny. 21.00 Wiadomoki
Kat<>wk). Wykonawcy: Orkiestra ealo- spl)rt.owe llbiorowe. 21.15 „Ta -. joJ"oowa. 14."5 Audycja dla wsi. 15.45 Au· wesoła audycja (u Lwowa); .22JMY l'i'-4·
dy.tja dla dzieei: 1) Rozmowa z dzieć- piękn)ejne piP8ni St. MóniueWto · (v'Jn
mi - pneprowadii Wujek Radiowy. •ud.). Wykonawcy: lttna GefłejJb.
2) MU<Zyka (płyity) 16.1!5 Recital skrzyp- Ada Witkowska • Kamińaka f ·TadeU'Q
cawy Ryszał'da OdnopeS-Owa. Przy for· ł.u~aj. Przy fo.rt.ep. prof••. Lodki\ Ur~
tepianie prof. Ludwik UTstem. 16.4' stem. 22.30 Lnigi Boócherini: KWint <t.
„AmCi' - pon.nry cień Sahary" _ opo· '!Y'ko~awcy~ .•~wa~ ~· R. ~2;5.0 O:~t'..
wieść m&wiona Konstantego Jodk-0-Na·r · 1me wia.domosc1 dziennika Wleez-Ołll~SP•
BRAK WYSPECJALIZOW A~ kiewicza.
17.00 Po-dwiecrorek przy mi- Komunikat me~o~ołog~y. ~.OO., MuNYCH MURARZY. OstatniQ roz- krof.otrie. Transmisja z sali hotelu zyka ł8'ne<nn~ 1 p1c·!&nkr ~płyty). '
poczęto roboty przy budowie ~a"

I

·· Poraz p!~rwszy
w Łodzi

CORSO
i dni

Pohidniowych!

czaru. i grozy wyspy mórz

.Film, który stworzył ludzki geniusz
w r. gł. JON HALL ; piękna DOROTA LAMOUR

Klno·Diwlt1kowe

Dziś

Pełne

11

Poc.:;;tek seansów o godz. 4-eJ p. p.
sobotę

'

I dni nas tę ;r nj eh

Najpotęiniejw:y film egzotyczno-sensacyjny!
Po.rywająea i pefo · napi1?Cia akcja I

11

Tel. 101-34

Ce!Mielniana 2.
w

„„...„„„„...........„„„„...„.

„„„„„„„„„„„...............

......

----~·~~"ół/11'--~

gł. GLADYS GEORGE,' JOHN BEAL,

'

łddzk·ie

w piekle

żółtych

•

Dr.
med.

TREPMAN

Or. med.
S u.d .Y a
J e rzy

specjalista chorób wenerycznych
sk6mych, moczopłclowycb

ZAWAD .! KA 6,

aa:~12

twarzy oraz „Wyspa Sindbada przyjmuje od 8-11 2-4 i 6-8 w.

żeglarza".

specjalista chorób · skórnych, wene·
· rycznych i seksualn'ych:
Leczenie. P.T , ·iE:..iami Roentgena. ,
Południowa SB, tel. 201-93.
Przyim. od S-11 r. i 5-8 wiea.
w n.iedz. i świeta od 9:12 op.

w niedziele i

święta od

.chorooy kobiece i

potażnict\~o

LEGJONÓW 11. TEL. 11J·l7

S-1 w poł.

ęodz. przyjęć ~IO

4-S · -

',

___

___f__a______J_~_T_~_i_t_L_;_~_~_i_~_i_~-~-~_;_:_:·_P~_ :_;_·e_g_u
~~ :fi~ -~~lę~~~ e
Dziś

Nadprogram: . 'fygodnik i kolorówka
Walt Disneya
·

Ceny

miej~

Początek ,w

następnych!

c A p I To L
i dni

na wszystkie seanse

Od '54

gr.

w.,.so_łlo!Y: . ~edz,iele i , świę,ta

dni ;po\\'.SZ. : o g. 4,

c;>

g. 12

~; poł.,

· ! ;.'· '· . ,- •

·l t·~, I~'J~·E,~~. · J~ ...w

0

Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 54 gr.

·o J N I :E''

Wśród pożogt wÓjenńej zrodziła· się "Wzniosła · i ' piękna' epopea - miłoima,"zrealizowana przez, geniamęgo ' reży!:era" S. Van DYKE'A w arcydziele p. t.
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~ POŚTACiE .FILMtf:i· rri0cni i ' słabi, boruiu~~e."1 \~hóm, karierowicze l wykolejeticy.
Wykonawcy głó~ych roi: . Spencer Tracr, &,ad.r s George, F .anchot Tone
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