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w Iki o umow~

w ód i
Lód; rul,otnicza stoi

W

rzemyśle włókienniczym
umowa ta winna obowiązyv\'ać wszystkie zapracy zarÓ\.vno zrzeszone, jak i nie~
l' P l
W
l
.
zrzeszone w ca ej
osce.
\\'a ce tej
egzekuty\va hie cofnie siQ nawet przed oglo~
szeniem strejku powszechnego w przemyśle
włókięnniczym Polski.
W końcu egzekutywa wlókiennicza stwierdza, że większość włókniarzy nie jest zorganizowana i dlatego postanawia zwolać na
dzień 5 maja r. b. ogólno-krajowy zjazd
przcdstawicip.li wS7ystkich swych oddzialów
do Lodzi, \\' celu zasięgnięcia opinji i omówienia wytworzonej sytuacji ora? powziQcia
uchwal w sprawie walki o umowę zbiorową,
względnie podjęcia uchwaly o proklamowaniu strejku powszechnego \\. przemyśle \\·ló.
kienniczym Polski.
Wreszcie komitet w przyjętej przez siebie uchwale, potępia stanowisko przemyc:low~
ców, godzące w najżywotniejsze interesy
wJókniarzy i wzywa szerokie masy robotni~
cze do przygotowania siQ do walki w obronie
zagrożonego bytu.

przededniu walki, któr<!

sprowokował

przemysł wlókienniczy, clą7ąCy do
stworzenia stanu bezul11owne~0 umożliwiającego mu
bl'Z\\'zg;lędll)' i do j d<najdalszych g-ranic posunięty

wYZysk: robotnika.
- - \Vymówienie umuwy jest zapowiedzią obniż'. nia i tak już glouowych plac.
Rozpocznie się
zawrotny wyścig \V ztllniejsLaniu stawek zarobkowych i "racjunalizowanie" pracy, przez Zl1luszanie
robotników do ubsJl1gi\\'ania coraz WIększej i10scl
krosien i warsztatl)\\'.
To co si~ stalu, jest lllcwątpUwie tylko jednym
z fragmentl)\V ataku kapitalu na klasę rouotIliczą
\\' Polsce
atak ten jdzie szerokim irontem. Po
górnikach, hutnikach, robotnikach rolLlych - przyszla kolej na wlókl11arzy.
Czy mogłoby 1>5'(; Inaczej \\' tych \varunkach
I \V t '('h stoslIl'l'ach w ktorych żyjemy.
\ id i l apltat z aw sol1le {lol ładll1
spra \ fi,
Ż" mając. z jed~lcJ strony prz:lllożny. wplyw na
"-fery /ll/arodaJne", a z drugiej /lle wldz'lc Jednolikgn frontu klasy rouutniczeJ -- coraz uezwzghtdniej i ostrzej posuwa się Jo ataku.
To, co się dzis \V Polsce dzieje - je~t prostą
k ' Hlsekwellcją listopada 1~j31) roku.
Mówiliśmy wtenclas klasic1obotniczej;
"Zwycięstwo \vyborcze sanaCji - to katastrufa
dla klasy rohotniczej". To atak nA place, na prawa
robotnicze, Da zdobycze klasy robotniczej".
Klasa robotnicza poszła na lep wytartych frazesów o "mocnej \'dadzy" i dziś w straszłnvy
SpOSllb odczuwa skutki.
Może wreszcie te straszliwe cloświadczenia
ostatnich lat zdoJajc! tę \-Ylelką i potężną armję
robotniczą pobudzić do czynu organizacyjnego.
Jest pięć do dwunastej ...
Klasie robotniczej Lodzi grozi zepchnięcie w
przepaść nędzy, z której nie masz powrotu jak
tylko poprzez "Doly" i "Zarzew" ...
A w tymże czasie, gdy rząd. spokojnie aprubuje wszelkIe olJlliżania plac - dając ku temu dobry przykład, p. Fichna, obrońca Kohna i "Widzewsl\lej Manufaktury", składa bUl1czuczne memorjaly
minlst'-Ol1l i ella utuwaniel1ia klasy robotniczej domaga się uspołt'cznienia przemysłu, a rówllocześnit;
broni i wspiera fabrykantów!
Trzeba ' raz wreszcie zerwać tę maskę obłudy
tym fa.lszywym obrOJ1com klasy robotniczej!
Przepędźmy tych wszystkich, co naprzemian
tn endekom to sanacji za miskę strawy i garsc
srebrników sprzeclawali interesy klasy robotniczej.
Stawajmy masowo pod czerwone sztandary
walki - klasowych związków zawodowych i Polskiej Partji Socjalistyc:z:nej!

r

Kikt kiasie robotniczej nie pomoże, jesli ona
sama nie będzie umiała się obronić, jesli nie porafl stworzyć wielkiej i przemożnej sily.

Dnia ~IJ b. m. odbyło się posiedzenie Komi"
tetu \Vykonawczego Zwia.zku \Vłókienniczego Klaso\\'ego, poświęcone omówieniu sprawy wymówienia
przez przemyslowców umowy zbiorowej w prze111) śle wlókienniczym
Sprawę tę zreferowal tow. \Valczak, uzupełnial to\\' poseJ Szczerkowski.
Po dyskusji nad tą sprawą przyjęta zostala
następująca rezolucja:

l
I

I

I

" Komitet wykonem-czy po omówieniu
sprawy wypowiedzianej umowy zbiorowej
w przemyśle \vlókienniczym Loclzi z dnia
~2 października 1~)2K roku oraz sprawy wymówienia umów zbioro\\'ych \\' przemysłach
bICi. hm i bil lo,t 'kim, stwierdza, że \vślad
za obniżka plac pracowników państwowych,
plac robotnIków w przemysIach metalowym,
górniczym i hutniczym poszli przemysłowcy
włókienniczy, wymawiając umowy zbioroVl'e
dla stworzenia stanu bezumownego, aby go
"'ykorzystać dla dokonania zamachu na do- I
tych czasowe warunki pracy, przewidziane
\\' obecnej umowie zbiorowej i cJla obniżenia
Na tern zakończono posiedzenie komitetu wyi tak już głodowych płac robotniczych II,
konawczego.
".
Komitet wykonawczy stwierdza następDnia :21 b. 111::+ odbyl0 się ':'~ebranie delegatów
nie, że wypowiedzenie umowy nastąpiło po fabrycznych i poborców ZwiąLku WJókienniczego,
wizycie w Lodzi przedstawiciela rządu, mi- na którem referat o obecnej sytuacji w przemyśle
nistra przemysłu i handlu Zarzyckiego oraz włókienniczym w) glosił tO\"'T. poseł Szczerkowski.
Po referacie i dyskusji, przyjęto jednogłośnie
Po porozumieniu si<; przemyslowców łódzkich wniosek,
solidaryzujący się calkowicie ze stanoz czynnikami rządowymi \V Warszawie.
wiskiem Kom. \Vyk. Związku, zajętem w'J'ezolucji,
Egzekutywa klasowego związku uważa w sprawie akcji o utrzymanie umów zbioro\vych
za bcz\\·zględną.. konieczność podjęcia walki na dotychczasowych warunkach.
ToK.
dla utrzymania umnwy zbiorowej, n~ warunkach cl )tycbczasowych, podkTeslając,
że
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3
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Dzisiejszy odczyt
tow. sen. d-ra

zegar

" Podstawowe zagadnienia nowego
ustawodawstwa robotniczego"

Iw sobotę,

nie

_.

wybił

ponurego zmierzchu,
lepszego jutra świadomej,
zorganizowanej klasy robotniczej!
wydzwonił

Kopcińskiego

Dziś, w niedzielę, dnia :.!-.J.
kwietnia w sali
Rady Miejsk:iej (Pomorska 1G) o godz. 11-ej przed
pol. odbędzie się _. staraniem Tow. Uniwersytetu
Robotniczego - odczyt tow. senatora d-ra Stefana
Kopcińskiegoi n. t.
.

Jest pię(' cIo dwunastej!. ..
Ol)y

kłady

świt

Wstęp bezpłatny.

dnia 3() kwietnia r. b. o' g~9ł~ 6.30 WIeczorem w sali RADY MIEJSKIEJ

Z samorządu łódzkiego
Ministentwo obniżyło o 7] ~-:.!) proc. dodatek miejski od podatku od l1ieruchomo~ci. Xowy
prezent dla kamieniczników i falJrykantów kosztem glodujących i chorych robotników.
Pomimo trudnosci finansowych, samorząd
socjalistyczny Lodzi wynajął znów szereg- gmachów
na potrzeby szkolne. Dla każdego dziecka. łódz
kiego jest miejsce w szkole, a na terenie Polski
1.000.000 dzieci jest poza szkolą.
W r. b. uruchomionych 1)(:dLie JS plac(i\\' gier
i zabaw dla dzieci robotniczych. soo dzieci wysła
nych będzie na koszt miasta do sanatorjul11 \V Lagiewnikach. Około 6000 dzieci przebywać uędzie
na półkololljach. Oto liczby które świadclą, jak
troszczy się samorząd socjalistycznej wi(~kszości
o dziecko robotnicze.'

odbędzie SIę

AKADEMJA 1-SZ0 MAJOWA
zorganizowana przez Tow. Uniwersytetu Robotniczego i Organizację Młodzieży T.U.R,
Na program . b.kademji złożą siQ przemówienia
Łódzka Scen" Robot~c·n ~ JTwar~t wuzyczny.

1

cześ ć artystyczna w której weźmie udział
~_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Z narodówka Socjalistyczna
Robotnicy wszystkich krajów!

Do robotników
wszystkic.h kraj" w

\ V dni peł n e t ros ki przystę puje socjalistyczny
swiata do świętowa n ia l -go maja .

Walki wyborcze, w których u czestni czy obecni e proletarjat, rozo sprawach history cznej wagi.
Nal e ż y prz( 'c iwsta\Yinć się
przedewszystkiem zakusom wielkiego kapitału, zmi erzaj'1cym do l'tlZSZerzenia zakresu panowania faszystowski ego. \Valka to czy się o utrwalenie
DEMOKRACJI', o obronę podstaw niemi ecki ego ruchu robotniczego,
o obalenie Rządu reakcji nacjonalistycznej we Francji , o wzmocnieni e
władzy proletarjackiej w Czerwonym Wiedniu .
Demonstrujemy w dniu 1 maja:
Przeciwko Faszyzmowi!
Przeciwko wszelkim zakusom na prawa klasy robotniczej!
Za Demokracją!
strzygają

Rola kapitalizmu podczas straszliwego kryzysu dowodzi dobitniej,
kiedykolwiek, że niezdolny on jest zapewnić ludzkości podstawy
egzystencji. Siły wytwórcze, stworzone przez kapitalizm, wymknęł y
się z pod jego władzy. Nędza i niedola rzesz miljonowych, nieczynn e
fabryki i bezrobocie masowe, są niewątpliwemi ozna~ami zmierzchu
kapitalizmu.
L.
Jedynie planowa organizacja gospodarki światowej w myśl zasad
socjalistycznych rokuje nam wyjście z dzisiejszego kryzysu. Obalenie
faszyzmu utoruje drogę do przebudowy socjalistycznej całego systemu

całego

proletarjat

niż

Na dalekim Ws.ch odzi e ni e wygasła jeszcze pożoga wojenna.
\Vojska japOllskie zajmuj ą nadal ziemię chińską. Imperjalistyczl1Y najazd
Japonji na Chiny, nie m oc rząd ó w kapitalistycznych, które nie potrafią
zmusit: Japonj i clo spełnie ni a swych zobowiązań traktatowych, stanowią
nadal zarzC'wie nowej woj ny ś wiat o w ej. To tf'Ż największa czujność
robotników wszystkich krajó w jest konieczna!
Demonstrujemy

wi ęc

społecznego.

DemonstrujenlY więc w dniu 1 maja:
PrzeciwkO obłędnej gospodarce kapitalistycznej ~
Za zabezpleczenllłm niezbędnych środków egzystencji
rom kapitalizmu!
Za czterdziestogodzinnym tygodniem pracy!
Za rozbudową socJalizmu!

w dniu 1 maja:
japońskiemu!

Przeciwko Imperjalizmowi

PrzeciwkO u czestnikom Imperjalistycznego systemu rabunkowego. przeciwko im perjalizmowi światowemu t
Przeciwko wojnie!

W walce o znaczeniu dziejowem, jaką stacza proletarjat, pozycja
będzie tem mocniejsza, im lepiej potrafi on zachować swą zwartość organizacyjną. \Vszelkie rozproszenie sił proletarjackich przyczyni
się do wzmocnienia wroga klasowego.
Demonstrujemy przeto w dniu 1 maja:
PrzeciwkO rozbijaniu jedności proletarjatu!
Za ścisłą sp6jnią organizacyjną klasy robotniczej!

jego

Pcr!czns gdy na D alek im \iVschodzie szaleje wojna, w Genewie
sit;' obrady KONFERE NCJI ROZBROJENIOWEJ. Właśnie
grozi nam w ielk ie n ie b e zpi e czeństwo wojny, rozbrojenie
wszystkich krajów jest spraw ą t em bardziej naglącą. Dopóki istnieje
kapitalizm, gruntowne rozbroje nie międzynarodowe nie usunęłoby
"'PI a\\'dziC' niebezpiecze llstwa \v ojny, lecz zmniejszyJoby je
znacznie.
Musimy więc dąży(: do przy mus owego rozbrojenia w walce z militaryzmem i imperjalizmem .

rozpocz~Jy
c!latl'gn, że

UelllOnstrujemy w dn iu

ofia-

BIURO SOCJALISTYCZNEJ
MIĘDZYNARODÓWKI

maja:

Przeciwko zbroje niom wojennym!
Na rzecz gruntownej redukcji wszelkich zbrojeń!
Na rzecz pokoj u ~

ROBOTNICZEJ
Zurych, w kwietniu

1 93 ~

r.

;

wy żej

zacytowanego Rozporządzenia Prezydenta Rze czypospolitej aresztem, do 6 tygodni lub grzywną do 3. ODO zło
tych, o ile dan y czyn nie ulega surowszemu ukaraniu w
m yśl innych U s taw Karnych.
Wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na
terenie m. Łodzi od dnia następnego po ogłoszeniu.
Łódź , dnia 18 kwietnia 1932 r.

OGŁOSZENIE.
Opierając

s](; na H.l'lzporządzeniu Prezyllenla R ze czy pospc>lilE:j l'ol.l,iej z rlnia ,I sierpn ia 1930 rok u o z abezpieczeniu pudaży pru dlll iolÓW powszedniego u ż ytk u (Dz. U.
H. P .. '1'. ~II poz. ~~71 Rozporządzeniu Min istra S pra w We\\'nętrzl1~dl h dnia "9 października 19?9 rok u i z d nia 31 s ierpnia 1~130 roku () uregulowaniu Cen zbóż chle b o w ych i jego
prz('[\\'pró,," oraz (egly (Dz. C. R . P . Nr. 8 1 p oz. 607 i Nr.
liCi poz ',SOI Rozporządzeniu \\'ojewody Lódzki e!l;o z dnia 8
k '\·i .. '1ia 19?~ roku wreszcie na opinj i Komi s ji do U staiania
C~'j
\Y~Tażunej
na posiedzen iu w dni u 12 kw ietnia 1932
rukL
niniejszcm podaję do w i adomośc i m i eszk a ńc o m m.
1,1) '·i co następuje:
Cch\\'alą ~Iagistratu m. Lodzi Nr. :~·'J9 z dn . I 'I b\ ie tnia
1"3:2 roku zoqal.\ wyznaczone I\astę pu j ące reny maksy malne
( najwyższe):

Na

mięso

wieprzowe i wyro by masarskie za 1 kg.
w det a lu:
zł. 1.~ l
1) wieprzow ina
zł. 1.93
:2) slonina
3) sadło

zł. 1. 9~
z ł . 1.9~

4) kidbasa krajana
5) .Jel dclowa
6) pasztetowa
7) poclgarla na
8) czarna
Y) kaszanka
l Ul SZI11 alec

Na

mięso cielęc e

71. l. Y8
z,J, 2 .75
zł. 1.2 1
z1. 1.21

Rapaiski

PRZETARG.
Magistrat m. Łodzi ogłasza przetarg na wyna przeciąg l roku, licząc od dnia
J maja 1932 r., cukierni w parku ks. J. Poniatowskiego.
Warunki przetargu do przejrzenia w Wydziale
Przedsiębiorstw Miejskich, Plac Wolności Nr. 14,
II piętro, pokój Nr. 28.
Oferty winny być składane do dnia 30. IV. 32.
do godz. l2-ej w Biurze Wydz. Przeds. Miejskich
Plac Wolności 14, II pi~tro, pokój Nr. 28.
Lódź, dnia 20 kwietnia 1932 r.

,a

lU. Łodzi.
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Listy do Redakcji.

1 klg.

cielecina llormalna
cielęcina kosz(')'lla
w detalu:
1) cielęcJ[1[I normalna
~)
kuszerna
"
1)

zł .
zł .

1.10

zł . '
zł.

1.30
1.40

1.15

myśl ~

10 zacytuwanego \\'yżej Rozp o r z ą dz enia
:\~illistl'a Spraw \Vc\\'llętrznych winni 7:ąclan i a l ub p ob ierama cen \\'yższyr' h od wyznaczonych będą u karan i prze z
wladzę a 11llillistranjlH\ l Tnstancji według art. art. lj j :,

"Niniejszym uprzejmie proszę tow. Redaktora
o umieszczenie w swoim tygodniku "Łodzianinie'"
kilku słów wyjaśnienia. Na zebraniu ' delegatów
fabrycznych zaczęto głośno mówić, że ja miałem
złożyć deklarację do Związku Ch. D. Nie jest to
prawdą llaleźę już kilkanaście lat do Związku
Klasowego i stoję wiernie przy Czerwonym Sztandarze" .
Z socjalistycznym pozdrowieniem
BOLESŁAW PRASKI.
Łódź,

Z życia /partji
Dzielnica Prawa.

Dnia 27 "kwietnia 193? r. o godz. 7-ej wiecz. t. j. w
środę odb ę dzie si ę ZEBRANJE-i\l.\SÓ\VK .\ - p o świo: co n a
świ ę tu l-go Maja.
Obe c noś ć wszystki ch obowiązk o wa.

*

dzierżawienie

~

~)

\V

Łodzi

J

Magistrat

w hurcie:

.

Stanisław

(-)

.~

zł. 0. 8~
zł. 2.-'!-2

za

Wiceprezydent m.

dn. 31. TlI. 1932.

\V dniu l-go 1\Iaja o gndz 1'.30 rano o dbędzie s i ę
zbiórka wszystkich czl onk ó w i sympatyków partji wra ź
z wprowad zonymi czł o nkami ich rodzin.
Obecl1 o ść \\'szyst ch c zlon k ów obowi ą zko\\·a.

Komitet.

Zagubione dokumenty.
Rodak i\1iec zysla\\' zagubił l e git~' Jlla cję partyjną dzi e lnicy " Górn e j " i legityma cję c zł o nkows k ą , wydaną przez
Związek Prac. Użyto Publ. \\' Pol s ce, Oddz. I \\' Łodzi , za
NI'. 15263 i list ę ofiar na dziel1 1 maja.
Marja Tytelman zagubiła biąże czk ę c złonkowską wydaną przez Zw. Prac. Kom. i inst. Użyt. Pub!.
w Polsce ,
Odd z iał T w Łodzi za Nr. 311 979.

-

Potrzebni roznosiciele
i sprzedawcy "Robotnika"
Zgłaszać się z
świadczeniami

dokumentami i zaKom. Dzieln. d ··
Administracji, ul. Piotrkowska 8;

Kino-Tea
, tr

"Afryka mówi"

uP ZEDWIOSNIE"
ul. Że!,omskiego 76.

Ceny miejsc: 1-1.25 zł. 1I-90 gr. IH-60 g r.
Nu I-szy seans wszystkie miejscu po 50 gr.

Ddś

i dni

następnych!

-

................................m. . . . . . . . . . . . . .""""""~".~~"",,~.•
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Dźwiękowy

d

Pott;żn e

dzieło

na lwy

naukowe, przedstawiejące ścinające krew w żyłach polowania

krainie pig;mejów

NAD

PROGRA.M

N astępny program:

"ORKAN"

COHN i ' kElL Y

......................._________........................_
\V

~~==~~~~~c==~~

CENY OGŁOSZEN

l.cny ogloszet'i należy rozumieć za
wiersz wysokości 1 milimetra

Miejscowe: Drobne. za wyraz 15 groszy (najmniej' 1.50 groszy). Dla poszukujących pracy i o zagubionych dokumentach za wyraz
Zwy~~ ajne: Za milimetr je.dnolam~we 20 groszy (str. '6 łam.}, komunikaty, nekrologi i w tekście przed kroniką po 50 groszy (strona
ZamI ej scowe o 50 procent

~~--~----~~-----------------

Redaktor

O(l~owierlzial.y:

Al. Nowakowski

l

zagramczne o 100 procent

groszy

drożej.

Drukarnia L. Lancio, ul. Traugutta
...on;

10

3-łamowa)

l..ndowej w

J~ od;;.:i,

1

C)

Piotdtowwlc:a 83.
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