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Koncentracia flotr angielskiej i·francuskiej na Morzu.Sródziemnrm

(

lnwazia wioska w Albanii

..

Zarząd.ze'9ia

wojskowe na calym ,świecie

ników,- t lotniskowiec, 60 kontrtorpedowców, 20 torpedowców, 20
łodzi podwodnych i znaczną łicZ
bę jednostek pomocniczych. Flo.
' ty ang:etska i francuska ·n a morz~ śródziemnym, - posiadają prze_
wagę conajmniej 2 do 1 nad flotą
włoską.

niu, które jeszcze nie ucichło z po- ,
wodu zaboru Czechosłowacji. Min.
CordelJ Hull po rozmowie telefo·
nicznej z prezyd. Rooseveltem, wy
dał formalny komunikat, potępia

I

jący akcję włoską.

MARSZ WU>SKICH WOJSK.

Wszystkie garnizony angielski~
na Malcie postawione zostały na
stopniu pełnego pagot<>wia wojen„
nego.
OBURZENIE W AMERYCE:

!NWAZJA WŁOSKA W PORCIE Al.BAŃSKIM DURAZZO
~RANA,

STOLICA ALBANII, OKUPOWANA

'

Korespondent londyński ,,Kur.
Wa'rsz:• dond5i:
Według informacji z kół zbliżo
nych do Rządu gabinet brytyjski
postanowił wystosować do Włoch
fOtina.Jriy protest przeciwko okupa
cjł Albanii 'Przez wojska włosk!e,
co stanowi podwójne pogwałcenie
układu angielsko - włoskiego z
dnia 16 kwietnia ub.. ur., ratyfikowanego dnia 16 pażdziemi
ka ub. r„ na Podstawie któ_rego
Wł9chy zobowiązały się uszanować status quo na morzu śród
ziemnym i informować Rząd an.
głelski 0
zatitlerzonych ruchach
wojsk.
Równocześnie koła

Opinia

becnic udzielone zostały W. Br}"tanii ·przez · Włochy na temat znaczenfa 'ich akcjf w Albanii. Parlament , będzie musiał rozważyć czy
akcja włoska koliduje z porozumie
niem włosko - brytyjskim. Rów·
nolegle ze sprawą albanską,· „!.'. an
chester Uuardian" omawia sprawę
wycofania ochotników włoskich z
Hiszpanii. Wskazując na zapew·
nienia udzielone w tej mierze. W.
rlrytan;i przez Wiochy, dziennik
pisze, że W. Hrytania oczekuje od
Włoch wykonania zobowiązań zaciągniętych w tej dziedzinie.
CZ~SCIOWA MOBILIZACJA
W HOLANDII.
Rządowe biuro prasowe w Holandii ogłasza komunikat, zawiada
półwyspu bałkańskiego.
Zdaniem „Manchester Guardian" miający o powołaniu do szeregów
parlament bryty4ski, który zbierze wojsk przeznaczonych do ochrony
się w czwartek, będzie musiał roz- granic l wybrzeży.
ważyć istotę zapewnień, · które oPRASA ANGIELSKA O ZNACZE·
NIU WLOSKIEJ INWAZJI
W ALBANU.
Prasa angielska zastanawia się·
nad istotą i konsekwencjami akcji
włoskiej w Albanii.
„Times" sądzi, że akcja w Albanii dokonana - została w porozumieniu · z · Niemcami, jako część
składowa szerszego planu.
Szereg inny.eh pism, jak „Daily
Telegraph", „News Chronicie",
jest zdania,· że wobec akcji włos
kiej w Albanii, Rząd brytyjski wi·
nien był zająć stanowisko bardziej
czynne. Pisma te wypowiartają
się ża zaciągnięciem przez Anglię
szeregu zobowiązań wobec państw

PRZEZ · WŁOCHóW '

czekują, · ze ·prem. Chamberlain
ogłosi w Izbie' fakt udlietenia
Orecji rękojmi jej integralności i
niepodległości.
W m'.ędzyczasie
Rząd grecki oddał do dyspozycji
floty angielskiej porty na wyspach
Korfu i Kreta. Jednostki angielskiej floty ~ródziemnomorskieJ,
które tradycyjnym zwyczajem skła '
dały wizyty w portach zaprzyjaż_
nionych mocarstw, zostały wszyst.
kie odwołane i skoncentrowane po
dobnie, jak i flota śródziemno
morska francuska.
Wiadomo że w chwili obecnej
Anglia pasiada na morzu śród
ziemnym 5 pancerników, 6 krążOw

polityczne o·

amerJkańska

za udzieleniem pomocy

zagrożonym

mocarstwom

MAPA ALBANII

Ang11·a ·1 p·,Iska

=~:~~:;:::.::= =;:::.:a~::t:~
ca (po zaborze Czecho-Sło·nacji), Europy -

która wykazuje niezbicie, że w mia
aktów gwałtu
mQcarstw totalnych, opinia amery·
kań1l<a coraz silniej opowiada się
za ttdzieleniem pomocy An~lii,
Francji i Polsce. W głosowa~.:u
bezpośrednio przed Monachium
opowiedziało się: l) za dostarcze·
alem żywności Anglii i Francji )7

rę mnożących się

16 proc.

W ostatnim'
·
głosowaniu wypowiedziało się za
.
punktem pierwszym 82 proc., za
punktem dru~im 66 proc., a za,
głosy
punktem trzecim - 17 proc. głosu
ją<..ych. Dziś po gwałcie popełóio„Sunuay fimes·• w . artykule zaoym na Albanii, prawdopodobnie tytułowanym: „ Wielka Brytania a
procent powyższy zbliżyłby się Polska" oświadcza co następuje:
jeszcze bardziej do 100.
płk. Beck był w Londynie i odje·
·
chał po odbyciu z premierem i mi·
nistrem spraw zagr. rozmów, które, jak się wydaje, pozostawiły
dodatnie wrażenie po obu, stronach. Tymczasowe zobowiązanie
przeciwko . napa$ci, jakie .w. Bry·
Jepszeń iuż istniejących . Stworzo·
tania przed wizytą min. Becka za·
na będzie m. in. baza na wyspie ciągnęła wobec Polski, zostały oRhode. Kredyty na ulepszenie ba- becnie w drodze wzajemności rozzy n~ wyspie Guam na Pacyfiku szerzone na obustronne zobowią·
komisja odrzuciła.
zama. Każdy z. obu krajów przekonał się, że mężowie stan·a kraju
drugiego nie dążą ąo awantur: i że
zależy im jedynie na . zachowaniu
pokoj „. Ponadto każda ze stro~
o gOdz. 2-ej w 11ocy, wyrządzają~ zdaJe sobie sprawę z tego, . że nie
niewielkie szkody we drzwiach moze dopuścić do tego, aby <;irug!1
strona została poko.nana. Tymc::iwejściowych i oknach gmachu;
sowe zobowiązania wzajemii_e sta

Dalsze

I

Ameryka tworzy nowe bazy
Komisja senatu amerykańskiego
projekt ustawy, przewidujący kredyt w wysokości 65 mihonów dolarów na utworzenie no•
wych . baz lot~iczo~morskich i upnyjęła

Bomba pod . ambasadą
Donoszą

z Santiago de Chile, że
niewykryci dotychczas sprawcy
podłozyli pOd gmach ambasady
niemieckiej bOmbę, która wybuchła

niemiecką

prasy angielskiej o sojuszu z Polską
nowią w~tęp do trwałego porozumienia o •szerszym zakresie i do·
·kładniej zdefiniowanego. W swej
obecnej formie zobowiązania te
wyraźnie obejmują tylko atak bez·
pośre'.ini na jeden czy drugi z obu
krajów, ale istnieją również liczne
tormy ataków pośrednich, wsku·
tek których jeden lub oba kraje
mogą uznać, że . ich żywotne interesy są zagrożone. Wymaga to
starannego zdefiniowania w ukła·
Jzie · pisemnym. Należy jednak
przypuscić, że negocjatorzy przedyskutowal,i już te sprawy dość
wyczerpająco.

Nowr zamach wSzanghaju
Zastrzelenie generalnego sekretarza policji

Wczoraj przed południem za.
strzelony został w Szanghaju przez
terrorystów chińskich generalny
sekretarz policji chińskiej wielkiego Szanghaju Szihsitas w
cbwili, gdy wychodził ze swego

mieszkania. W czasie strzelaniny,
faka się wywiązała pomiędzy po..
licją a zamachOwcami, jeden . policjant i jeden terrorysta odnieśli
ciężkie rany. Zbłąkane kule zraniły pozatym dwóch przechOdniów.

To -brio do przewidzenia

Prasa trancuska wykazuje w skiego świadczy coraz bardziej o
dalszym ciągu poważne zaniepo· zacieśnieniu s!ę współpracy pollkojenle · rozwojem sytuacji w Hi- tycznej 1 wojskowej między Hisz.
szpanil. Dzienniki paryskie wyra- panią a państwami osi Berlin żają opinię, że przystąpienie Hisz· Rzym. (PAT).
panii do paktu antykominternow-

[l~a nie~oułe~o ~Di~ku ~itl~row~ki~~o

Przewódca niemie.ckich naro· g!ośnym dokumentem, zawierają·
dowych „socjalistów" w Argenty· cym postulaty Niemiec odnośnie
nie Mueller, który przesłuchiwa· Patagonii i został osadzony w
ny był przez policję w związku z więzieniu.

„Sunday Times" twier~zi, że
rozmowy min. Hecka obejmowały
' również sprawę emigracji żydow
skiej. Pismo nie podaje jednak
W pl'owincji Banat w Rumunii gów rzeka 71mia. W ..:.:brane fale
c~y osiągnięto porozumienie w tej
n . skutek padających od kilku .z!ltopiły niżej położone dzielnice
sprawie.
dni deszczów wystąpiła z brze· miasto Lugoj oraz elektrownio.

Rzeka
!

zatopiła

miasto

„
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Wobec WJID:tdków

w Albanii

Niewolnicr ustroju „totalnegou

Gwarancja Wielkiej Brytanii
dla Grecji i Tu reii
Charakterystyczną cechą świąt

Wielkanocnych była niezwykła aktywność na Downing Street. W sobotę, po wyjeździe premiera Chamberlaina, odbyło się posiedzenie ga
binetu pod przewodnictwem kanclerza skarbu Simona.
Na posiedzeniu tym omawiano
sytuację, wytworzoną wskutek oku
pacji Albanii przez Włochy i post~
nowiono, iż sytuacja jest dostatecznie poważna, aby zażądać powro
tu premiera do Londynu.
W sobotę po południu lord Halifax wraz ze stałym podsekretarzem
atanu Cadoganem odbył dłuższą
naradę z szefem sztabu imperialnego wojsk brytyjskich gen. lordem
Gortem i z zastępcą i;;zefa sztabu
admiralicji admirałem Cunninghamem. W niedzielę rano powrócił do
Londynu premier Chamberlain i od
był z Halifaxem dłuższą rozmowę.
Zdecydowano zwołać posiedzenie
gabinetu na poniedziałek rano. Gabinet obradował 2 godziny. Po południu zebrał się pod przewodnic·
twem Chamberlaina podkomitet do
spraw zagranicznych gabinetu, któ
ry obradował również dwie godziny. Chamberlain przyjął przewód·
cę opozycji posła
Atlee, którego
poinformował o decyzji gabinetu
~olania parlamentu na pc>s1edzenie nadzwyczajne w nadchodzący
czwartek. Izba Lordów i Izba Gmin
zbio1·<1: ::;i~ na jednodniowe posiedze
nie, na którym Chamberlain poinformuje posłów, a Halifax lordów
o sytuacji, składając deklaracje o
zamierzonych przed rząd brytyjski
posunięciach.
Po tym jednodnioWYin posiedzeniu parlament rozejdzie aię, aby wznowić obrady w terminie przewidzianym 18 kwietnia.
Podbmitet do spraw zagranlcznycll gabinetu brytyjsklego zajmuje się obecnie opracowaniem formy
gwarancji dla Grecji. Poruszana
jest kwestia ro?.Szerzenia tej gwanuicji także na Turcje. Mówi się
w Londynie, ż.e w odpowiedzi na
gwarancje, udzielone Grecji, Rząd
grecki

zaprosiłby flotę brytyjską

do obsadzenia pewnych punktów,
. celem skutecznego wykonywania
łej gwarancji. Wymieniane są prze

de wszystkim trzy punkty, a miano skiej w tych trzech punktach było
wicie: wyspa Korfu, port Navari- by również ostrzeżeniem przed kon
no na półwyspie Morea oraz wyspa centracją floty włoskiej na wysKreta. Pojawienie się floty brytyj- pach Dodekanezu. (PAT).

Konferencje wParyżu
Tegoroczne święta wielkanocne
w Paryżu ożywiona dzia
łs.lność polityczna. Przez cały dzień
niedzielny na Quai d'Orsay odbywały się konferencje min. Bonneta
z najbliższymi współpracownikami,
jak również z przedstawicielami am
basady brytyjskiej. Drugim punktem ożywionej działalności było
ministerium spraw wojskowych,
gdzie w godzinach popołudniowych
obradowała naczelna rada obrony
narodowej. Główną, przyczyną tej
ożywionej działalności dyplomatycznej a także narad, mających wycechowała

bitnie wojskowy charakter, były
konsekwencje sprawy albańskiej i
ustosunkowanie się Francji do ak·
cji dyplomatycznej rządu brytyjskiego. W ciągu całego drua niedzielnego Paryż był w ustawicznym kontakcie telefonicznym z
Londynem, gdzie również odbywały się narady rządowe.
Posiedzenie rady ministrów, które początkowo miało aię odbyć w
czwartek, zostało przyśpieszone i
odbędzie się w środę. . Do obrad
tych koła polityczne przywiązują
poważne znaczenie.

Stanowisko Stanów Zjednoczonych

Opowieść
jadę z Poznania do Gdyni. Do
przedzia!u wsiada kobiecina. Pomagam jej walizkę powiązaną
sznurkiem i duży, ciężki pakunek
ulożyć na pó!"kach. Mówi po pol·
sku, wplatając raz po raz niemieckie wyrazy.
- Skądże to kobiecino jedziecie ·
- Z Berlina.
- A do·kąd?
- Do Bydgoszczy. Mam tam
synów - ciągnie babina. - Wywiozłam ich z Niemiec. jeden, starszy, końr.zy praktykę mechanika, drugiego młodszego oddalam do nauki krawieckiej.
- Cóż Wy robicie w Berlinie?
- W samym Berlinie nie mieszkam na wsi ,we dworze pod
Berlinem. jesteśmy tam z mężem
od 30 lal Tam urodziłam dwóch
synów. Przed Hitlerem chodzili do
szkoły oczywiście niemieckiej.
Trzy godziny uczyli się ch'opaki
prywatnie polskiego, umią mówić
po polsku, a i tam trochę czytają
i piszą. Szkół polskich nie mamy.
Polaków ma'o w tych miejscowościach. Ale nam pozwo'.ili dawniej
prywatnie uczyć d-zieci. Kiedy nastał ł;litler zabronili. Oddałam
ch:opakó.w do terminu. Wezwali
do urzędu, nakazali wy{!ofać chłop
ców z praktyki. Mamowa'y si~

Polki z pod B!rlina

Kobieta pochyla mi się nad gło
Berlinie. Zresztą nie ma czasu.
wą i szepcze z cicha: - jakiś
- jak to i w niedzielę?
- A tak, w niedzielę też pracu- wojskowy wszedł - czy mogę
jemy. jeszczi~ więcej, bo nrlod.zi mówić?
chlopcy chodzą na parady, a my
-: Przecie jesteście w Polsce.
za nich musimy robić, co tn:zeba.
- Ale bo to już takie przyzwy·
- Na jakie parady?
czajenie zawsze mundur - Hitlerowskie wojskowe. mundurem.
Wszyscy noszą mundury.
.!:Sabina opowiadała ml wiele,
- Wszyscy?
wiele j~szcze smutnych rzeczy, peł
- Katdy m1J1Si mieć mundur.
nych goryczy, lęku zmaltretowa·
Moi chłopcy też mieli. Spa!Ham
nego , zrezygnowanego życiem
je, kiedy chłopców wywiozłam do
niewolnika ustroju totalnego. W
Polski.
Do przedziału wszedł listonosz koncu zapytała mnie c:zy „długo
pocztowy w mundurze. R<>zmow- tak jeszcze będzie"?
- jak?
na kobiecina ucichła nagle. Smu·
A no z tym Hitlerem.
me opowieści z krainy barbarzyń
Stanęliśmy
na stacji Bydgoszcz.
skiego totalizmu.
(ten sam)
- Dlaczego kobiecino milczy- ,
cie?

Na G6rn1m SJ!sku
11

W1bor1 wbucie „Ferrum
niający.

Podczas konferencji prasowej se sprawie odwołania posła ~ Tirany.
kretarz stanu, Hull, oświadczył, że
Wydaje się - oświadczył Bull,
nie ma nic do powiedzenia w spra- że tak jak w wypadku Czechosło
wie noty protestacyjnej z racji o- wacji Rąd Stanów Zjedn. odwoła
Wywiozlam ich do P<>I·
lmpacji Albanii. Ewentualność ta- swego posła, gdyż nowy reżim al.
I Na szeregu kopalń na Górnym
kiego kroku mogłaby być rozwa- bański zniszczył swą niepodległość, ski.
tamA jakże tam z drozyzną - , śląsku wykonywane są niektóre
ża.na dopiero po powzięciu
przez ogłaszając uległość wobec Rzymu.
py
·
. •
roboty przez różne firmy. Bardzo
Rząd
Stanów Zjedn. decyzji w
- U nas na wsi g.odu nie ma. często roboty
systematycznie
~awy nie pijemy, bo Je) ~ostać. wchodzące w ~kres stałego ruchu
me motna. Ale! Bog~ dz1ę-k1, kar- kopalnianego, oddawane q fil'tofle są. GorzeJ w m1astac~. Tam mom tylko po to, by krzywdzić
wsz~tko n~ kartki. W m1.astach robotników. Robotnicy firm nie
ludzie gło~Ją. Ognać się nie n:io~ mają, bardzo często uregulowanych
żerny od Niemców. Każdy d.z1en zarobków 1 Sil wynagradzani we.przychodzą na wieś. Chodzą po dług upodobania
kierowników
domach, proszą o siprze~aż to firm. Nie otrzymują, oni deputasoc"alnych 8 ~Pancernik „Warsplte" I okręt fla odpłynął. w bazie noty brytyjskiej mąki, masła, n:'ięsa, a nawet mle- t' 1 dodatk'w
0
ow
J
'
gowy naczelnego dowódcy floty na Malcie znajdują si(! obecnie: lo- ka czy kartofli.
·
i
i
?
sto
nawet
urlopów
ustawowych.
- S przeda1ac e m
.
.
,f.
śródziemnomorsldej
ad.mirąła sir tniskowiec „Gioricos", 6 krąi.ow
- Gdzie tam - chyba ukra:ł- Firmy te IJł! nµywane ' azanaSufdley Pound, który wraż z okrę. ników, pierwsza l trzecia flotylla klem. żal się czlowiekowi robi, mi" i były jut niejednokrotnie I><:
taml eskortującymi zakotwiczony kontrtorpedowców, pierwsza flotył kiedy Ich sh.ttba tebrzących -·od- wodem ostrych scysji s robotrubył kolo San Remo, wezwały w po- la łOdzl podwodnych 'l okręty pomo
gariia. Zawsze to przeciei ludiie ~
niedziałek swe załogi do powrotu cnicze. Inne jednostki śródziemno
- choć Niemcy. Ale nie wolno
Ustanawianie firm w pnedslona pokład i po południu odpłynęły. morskiej noty brytyjskiej rozrzu· dużo sprzedać. Tak wszystko biorstwach
kopalnianych wywołuje
Pancernik ,.Barham" wraz z trze. cone były c7.ęśclowo w Gibraltarze, człowiekowi wyliczają, ubranie zrozumiałe ZR.niepokojenie wśród
ma dywizjonami kontrtorpedow· a częściowo w portach korsykań· mieszkanie a nawet jedzenie. W stałych załóg, dla których „faza·
ców, znajdującymi się wzdłuż wy- skich. Obecnie cała flota orytyj- mieście sprzedają na kartki.
ni" są niemałą konkurencją. lstbrzeży Riwiery włoskiej, również ska, JDajdująca się na. Morzu SrócI.
- A jakie macie zarobki?
Dienie tych firm zagraża poważnie
ziemnym w sile 5 pancerników, 6
- Kiedyś tam i niezłe były. - nastawieniu stałych załóg w walkrążowników, 1 lotniskowca, 60
Dziś też nie najgorsze. Cóż kle ce o lepsze warunki pracy i płacy.
kontrtorpedowców, 20 łodzi pod· dy potrącają dużo. Do związków Również Inspekcji 'l>racy „fazany"
wodnych i 30 łodzi torpedowych, podatek, do partii...
przysparzają bardzo wiele kłopooraz stawiaczy mln, jest koncen- Do jakiej partii?
tów. Wreszcie zagadnienie firm
trowana w jednym punkcie nieujar
- A no do hitlerowców.
musi interesować Fundusz Pracy,
\l'llionym. skąd c7.ęść skierowana
- To wy należycie do nich ja- albowiem, system „fazanów" wpłyma być do wschodniej części Mon.a ko Polacy?
wa na zmniejszenie stałych załóg,
Sródziemnego.
- A cóż mamy robić? Pozba- na pozbawianie ludzi opieki na wy
namL W. Brytarua zamlern u.prowią pracy - wypędzą.
padek braku pracy i nie zmniejsza
ponować w Rzym\e, aby r.ze·I włos
- Czy wiecie kobiecino, te Hit- bezrobocia.
ki, dając dowód swl'j dobrej woli,
leria dąży do wojny?
Rola „fazanów'' to pospolity
natychmiast wycofał wojska wło
- Nic nie wiemy. Gazet czytać handel żywym towarem i pogło
skie z mszpanll, wypełniając w ten
połskich nie możemy, bo ich i tak bis.nie nęd7.y wśród najbiedniejsposób poRt:mo"'ienia układu włos
·nie ma wiele - te co są, piszą co szych warstw ludności. Dzięki „fa-;,
Jugosła
ko • brytyjsWego, w myśl którego
im Niemcy każą. Zresztą człowiek zanom" wzbogacają się różnego
Mussolini przesłał za pośrednic
"ojska włoskie opuścić miały Hisz.
się boi. Radia :i Polski słuchać za· rodzaju karierowicze i indywidua,
panię z chwilą ukończenia wojny twem posła włoskiego w Białogro
kazali.
którym imponuje deptanie godnodomowej. O ile Włosi zgodzą się dzie depeszę, zawierającą podzię
- Czego się boicie?
ści robotnika i poniewierka ludzi
wycofać w ciągu najbliższych kilku kowanie za stanowisko, jakie zaję
- Ja·k to czego? Przecie Niem- pracy.
dni swoje wojska z Hiszpanii, to ła Jugosławia w obecnym kryzysie cy by się dowiedzieli z poczty, że
w ostatnich czasach daje się za
porozumienie .włosko • brytyjskie w związku ze sprawą albańską.
człowiek czyta gazety polskie.
będzie, mimo a.Kcji włoskiej w Al·
- jakże wy tam rozmawiacie
banii, utrzymane, gdyby jednak
między sobą po polsiku?
Włosi ofertę tę odrzucili, to rozłam
- Gdzie tam - tylko po niemiędzy Londynem a Rzymem zdamieolru. Jak słyszą Niemcy pots.ki
Z zestawienia, podanego przez
język, to zaraz „ty polska świnio" Wojewódzki Komitet
je się być nieunikniony, tym bar·
Pomocy Zi·
po niemiecku krzyczą.
dziej, że Rząd francuski zajmuje
mowej wynika, że właściciele nie- Do kościoła chodzicie?
w tej sprawie stanowisko bardziej
Korespondent Havasa nawiązu
racho'11ości wplacili na Pomoc Zi- Nie! Do niemieckiego nie mową zamiast lłÓ.948, zaledwie
ostre. Ze strony Francji wywiera- jąc do pogłosek o wyjeździe ochotny jest na W. Brytanię nacisk, aby ników włoskich z Hiszpanii podaje, chcę - a pol&<ki mamy dopiero w
w razie g1lyby Włosi w określonym że pogłoski te nie zostały potwierterminie wojsk z Hiszpa.nll nie wy- dzone. Można przypuszczać, że macofali, podjęta. została wspólna de- sowy odjazd ochotników nie namarche frą.ncnsko - brytyjska w stąpi przed defiladą w Madrycie w
Burgos 2l zagrożeniem obsadzenia obecności gen. Franco, przy czym
w tiłe~ie~ o go~. 1.0 rano odbyNastępnie odbyty słę pierwsze wy.
hiszpańskiego Maroka przez woj- termin tej defilady nie został jeszZo ałę u toliborzu w Warszawie, kłady tow. Próchni~ o historii &oska francuskie i flotę brytyjską.
cze ustalony. (I) (PAT).
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Flota Wielkiej Brytanii
na morzu Sr6dziemnrm

l

Losr porozumienia
wioska-angielskiego
PAT. donosi z Londynu:
Jak informują ze źródeł miarodajnych, Chamberlain pragnąłby
za wszelką cenę uniknąć wypowiadania porozumienia włosko - brytyjskiego z racji aktu włosiiiego
wobec Albanii. Ambasador brytyjski w Rzym.ie lord Perth otrzymał
polecenie przedstawienia Mussoliniemu poglądów Chamberlaina w
tej mierze. Charge d"affaires włos
ki w Londynie, Crolla, udzielił już
coprawda Hrulfaxowi uroczystego
zapewnienia, że Rząd włoski nie za.
mierza wyzyskać okupacji Albanii
dla jakiegokolwiek wrogiego posunięcia przeciwko Grecji, Jugosławii
lub jakiegokolwiek innego państwa
bałkańskiego, ale zapewnienia Mus
soliniego traktowane są w Londynie z pewnym niedowierzaniem,
gdyż nie dawniej jak 4 i 5 kwietnia
Włosi udzielili W. Brytanii zapewnienia, że nie mają zaniiaru podejmować akcji zbrojnej
przeciwko
Albanii. Chamberlain byłby jednak
skłonny do przyjęcia zapewnienia
włoskiego, o ile zapewnienia te poparte będą również pewny,ni cz.y-

Przy obecnych wyborach klasowy -wiązek zdobył 60 nowych
gl06ów i 1 nowy mandat. ~ybo
ry przyniosły klęskę sanacy1nemu
ZPZZ, który stracił 121 głosów
i 2 mandaty.

W hucie „Ferrum" w Katowicach odbyły się wyb01Ty do rady
zakładowej. Klasowy Zw. Rob.
P.rzemystu Metalowego uzyskał
190 g~osów, 2 mandaty i 1 u~upeł·

Mu!iolini ~li~kuie
.vii

Ci, którzy

le~ionł~[i włl![Y

notować odruch klasy robotniczej
przeciwko „fazanom". Zjawisko to
usilowała
wyzyskać „ozonowa"
organizacja Z.P.Z.Z. Narobiono
wiele krzyku, z którego nic nie wy
szło. Nie brakowało taniej demagogii. Zachwalano niektóre czynniki rządowe z powodu rzekomego
dążenia do likwidacji firm. Skoń
czyło aię na pochwałach i firmY
tak, jak były, pozostały.
Centralny Zwfąuk Górników
zajmuje w tej kwestii jasne i zde-cydowane stanowisko, które polega na tym, że czynione są stara•
nia o zlikwidowanie tych firm.
z tym atoli zastrzeżeniem, ie
robotnicy tych firm muszą być
zatrudnieni przez przedsiębior
stwa, na których terenie firmy te
istniały. Zgodnie z tym stanowiskiem wystąpiła Rada zakładowa
kopalni „Giesche" do Inspekcji
Pracy o przejęcie robotników firmy Glajcar przez kopalnię.
W sprawie tej odbyła się u komisarza demobilizacyjnego konferencja, na której kierownictwo
kopalni „Giesche" zostało zobowiązane do przejęcia do dnia 15
kwietnia r. b. wszystkich tych robotników firmy Glajcar, którzy
wykonują prace, wchodzące w zakres norntalnego ruchu kopalnianego. W ten sposób załoga kopalni
„Giesche" została powiększona o
przeszło 30 robotników i o ~
liczbę robotników zmniejszono załogę „fazanów".
Przykład z kopalni „Giesche"
powinien posłużyć wszystkim innym kopalniom w walce z „fa.za.
nami". Trzeba skończyć z haniebnym wyzyskiem robotników przez
firmy!

na~wiecej gardłu:ą
33.991 zł.; klllpcy wpłacili zamiast
899.048 zł. - zaledwie 242.749 zł.;
wolne zawody wpłaciły zamiast
22!.l.509 zł. - zaledwie 53.743 zł.
rzenueslnicy
wp,acili
zamiast
152.980 zł. tylko 28.171 zł.
. Są to sfery, które najwięcej ~
czą o '.)atriotyzmie i potrzebie wal
ki ż żydami. Mamy najlepszy OO.
wód, jak ten „patriotyzm" wyglą
da w praktyce.

w·Hiszpanii

mwa [ie

kuun

~erwony[h Hau~ny

I

1. u. ft.

K!af Htrota

I cjalłzmu

Ostatnie depesze na str. 1·ej

Ob. Kaz"mierz

Bagiński

Adolf.nr lama:er

W niedzielę, 9 o. m„ zmarła w
Skolimowie w Schronisku dla We·
tcranów Artystów !:;cen 1'c .skich
Były więzień brzeski, sekreta.rz przebyciu kilku dni w wię;l;ieniu Adolfina Zimajer, znana swego cza
generalny Stronnictwa Ludowego płockim został zwolniony i w so- su artystka operetkowa. Pogrzeb
po wyjeździe z Pr agi do Polski i po botę przybył do Warszawy.
odbędzie się dnia 12 b. m. w Skolimowie.

w warszawie

I

U

po

Zgon

w!anatoriBID

otwa:rme kursu
t:organtzoioanego
w Pot.sce ' tow. Durko o
przez Ra~ Glówną Czerwonego Bar stosunku Oz. Harcerstwa d.o ruchu ,
il~
1
ceratwa T. U, & dla łnatrttktor6w robotnwzego. B6wniea
re/era.cie
a calego kra,u.
tow. Duboła, kura przyjąl regulaj
Na. kura przyj<Jchalo około 30 tow. młn i ukonstytuowal atę.
W Flims w ,t{antorue Grisous W
Po poludmu zwiedzano wystawę Szwajcarii wielki blok skalny oder114 prowincjt ze wszystkich ftajwd1
niejs:>:ych ośrodków kraflł.
odd.efalu żollooraktego R. 7'. P. D. wawszy się od skały zmiażdżył bU•
Otwarcia kursu dokonal tO".». Du- świadczącą o pię1enym d.o~obku teJ dynek zakładu leczniczego dla dziebois. Imieniem Robotniczego Towa- robotnicze) iMtytucji na polu oświa ci, w którym znajdowało się 23 ma
·
·
W czasie
. ak•
rzystwa Turystycznego wital kurs ty· ł opiek• naa zdrowotnością i wy. I· łych pensJonarmszy.
tow. Froelich, a od Okręgu Czerwo· cliowaniem młodego pokolenia
cji ratowniczej z pod gruzów bU•
nego Harcerstwa Warszawy mówil letaria.ckiego. '
dyn1m wyciągnięto dotychczas 5
tow. JagieUo. z powodu pi1eobecnoWieczorem
odbyła się świetlica; trup?w. Jedenaście. ~~ci nie odnio
ści w warszawie, tow. Piotrowskł , Kierownikieln kursu 1est tow. żela.z- sło zadnych powazrueJszych obrałmteniem Zarządu Gl. T. U. R. tJO'Wł-1 ko, gospod.arczyrni sprawami zajmu- Ił żeń. Los pozostałych 12 nie jest dC)
ta, ktirtt we wtorek.
je ~ tow. Rogala.
tąd ustalony.
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Miesi~ce, które poprzedziły najazd
Albanii przez faszrzm
Albania i Balkan1 Pr6br opanowania
I

li

1

Według podanej nam przez
Polską Agencję Telegraficzn\
oceny londyńskieso „Timesa":

,,Akcja

(włoska

-

przyp. nasz}
.f.OSta.ła
w
porozumieniu a Niemcami, jako
c~~id akl<&do-wa azer-azego pk.uau".

w Albanll dokonana

. Jest to, jak sio zdaje, ocena
BNszn:a.
Obok

wy~cigu zbrojeń odbycałym świecie

wa sio dzisiaj na

wy8cig wplywów -

gospodar-

czych, kulturalnych, psychicznych. Na skutek ,,świątecznej"
akcji włoskiej Balkany stały się
terenem najbardziej bezpośred

nio w tym

wyścigu, wpływów

za

interesowanym. Nie jest to przy
padek. Jest to, jak pisze ,,Ti-

tak ~e. ta.dna ldeotogł&
Die etanowi l Die będzie stanowiła
dla Turcji czynnib. moncego
llkłontó j' ~~ zejścia z W-Ogi fOkoju. kden akt. mogący grozić niebezpiecze!ultwem dla życia i po.
myślnoścl narodu tureckiego.
Die
wyprowadzi Rządu a równowagi,
chSfba,
azc~era

wobeo
~

bSf

dobra wola

i

przJfja.ZtłG

łOlłZ1Jłtkte1'

polrednio

pr.eedmfotet11

c1a11

Turcjł, JeJ
neutralno8d
paiiałw
atala

be~edt1so

Qłłowanego

narua.ee..

nta.

w kot\eu deklaracja podkreśla,
te Turcja czuwa 1 podeJmuJe .or.ąd.letlio, aby .apobłeo toS1darH-

"łom, t00beo kt6f'1/cll nar6d turec-

1ri m6glbfl ~ ewentualnłe nalett
ł • d"mą .stwierdza,'*' dzięki aweJ
tofelkfei onnłł, Turcja może litłłk•
fMl6 wai:elkfego nłebeęCe~ełiaflCCI

Najazd włos1kl na Albanię był, kraju pod przezwiskiem „komen- nak - nieliczną (armia ~łała tl.
z jednej prawdy:
,
wbrew wszelkim zapewnie- jak się okazuje, poprzedzony przez danta GirO", jest on generałem czyła 6.000 ludzi).
próby
opanowania
tego
kraju
dro.
brygady
armii
włoskiej.
Rzecz charakterystyczna! Ody
niom, wbrew wszelkim teoriom
Za spraiwą „komendanta Gi'ro" rozeszły się alarmujące wiadomo·
,.o8" Berlin - Rzym stanowi gą propagandy faszyst°"'sk:ej.
sprawę

Ciekawych informacyj na ten te·
„blok ideologicznif',
i w Hiszpanii, i w mat dostarcza pismo „Volx Euro·
Albanii, i w Kłajpedzie, i w peennes" („Głosy Europejskie"},
Gdańsku, i w Bułgarii i wszę wychod7:ą·ce w Paryżu a poświę·
działający

cone sprawom Europy południo.
wo wschodniej.
,,szerszego planu".
Rząd wioski był ostatnio moc·
Tak to jest. Na to niema. ta·
dnej rady. Istnieje droga jedy- no niezadowolony z króla Ahme·
da Zogu, uważając go za niedość
na:
uległego
nakazom, wychodzącym
przecłiosta'WW się ,,szerszym
planom"
z Rzymu. Król Zogu i grupa jego
na totłzystkich odcinkach..
zwolenników nie da•wali jut gwa.
••
rancjl przeprowadzenia zupełnej
Wniosek pier*wszy:
faszyzacji Albanii oraz bezapelawzmocnić wysiłek na rzecz cyjnego opanowania tego kraju

dzie indziej

według

pewnego

obrony przeciwlotniczej;
wzm
ić
'ł k
ocn wysi e na rzecz onu".
ł '°"elkłej 11apal~'.
bro~y narodowej.
. ,.Punkt ciętkości" zagr~enia
Niebawem otrzymamy prze.
bezpośredniego przesunął sio ra
Tak się złoiyło, ł.e postatlXI słanki dla wniosków następ
ptownie ku Grecji, Jugosławii, Pol8kł jest mniej więcej podoi>- nych.
Rumunii, Bułgarii. Bułgaria na, przynajmniej - analogiczH. NIEDZIAŁKOWSKI.
wysłała do Berlina „delegacjo na. Trzeba sobie .tylko zda6
~ołobitn~" z okazji urodzin
ląlnclerza Hitlera. Grecja, Jugof?ławia i Rumunia znalazły 1ue
Il „rozstajnych dróg". Depesze
don~ o dalszylll biegu zda·
rzea.

mes",

„czość akładowa

aerszel'o pla.

Przegląd

••

•
Co to są Bałkany?
Gladstone, angielski mąż stanu, mówiJ
przed wieloma laty, że

,,Bałkany -

r

•.a.segro pJua•,

Bo" samej

ta

Q

PODBóJ ALBANII.
Najwię.kue za~ntereeowa.nie pra
EY bud.zi dokonany przez Włochy

to be~ka prochu". podbój Albanii. Naogół opinia
polska jest jednolita w potępieniu
nowego gwałtu dokona·n ego na
wolnym ·narodzie w imi~ imperia·
li&tyczinych celów. ~1 w tradycji
apołecze6.stwa polU.iego, lttóie aa·
mo prowadziło 150-letni' walk~

Wystarczy jedna iskra, by prochy wybuchły, by zapłonął
świat. W sierpniu ·r. 1914 sprawdzila sio przepoWiedn.ia Gladst~ne'L ~y ma sit sprawdzić
ru Jeszcze jeden? Tut obok
"~ z J?~~" krąży ak·
tualnie „os Berlin - Rzym nie
tyle • łakrami„ ile 1 aanetoic:lmi
" lekko.myślnych dłoniach.
Tak wyghlcJ& najwidoc:m.lej

„

~~

.„

I

Chodzi

Polek,•, k.óra Ja·
..,.,Pou „Guetf
me

,,,...., ,._.., .

Turcja mreagowała na wypa~ ostatnie w sposób nast9puJący. Cytujf dosłownie depeszę P. A. T.:
..Na posiedzeniu Zgromadzenia
Narodowego odCZ)'tal1& zoeta1a de.
klaracja rądowa w sprawie poll·
łyki zagranicznej Turcjl, Deklara.
. cja podkre4ła, te obecny kryzya
łwłatowy, wysuwający jedne na.
rody przeciw drugim I powoduJlł·
cy W)'mazywante pallstw a kart7
łwłata zaledwie w cłlłl'U kilku dni.
_ oraa gltbok1e zmiany co CbWtla w

ee

w

Reymte twterdl:2' jednak,
Albanll jest dla Wł.och nie
tylko irukceaem preatitow:ym, 1ecs
· równlet millto.rnym l poUtycmym.
aajęcte

~uacjt międzynarodow;t, nakłada

b.cvjt&o.łft.
Polityka zagraniczna
· Turcji Die Ulega tadnym zmianom.
Wierna swym przyjamtom. aojuaaom. danemu alotDN 1 podptaom,
Turcja pragnie z i. l!lamlł 'WiaJ'lł
lldeeydowante
ałujyć pokojowJ.
Wobec zamttu Jniędzynarodowgo
Turcja utrzymuje 1 st.a.rad Ilię ~

dzie r6wnleł w przyazloścl utrzy.
mywad se WISYltkiml pai18twamt
WłeUd,mJ esy małymi stOIJUDJd przr
june w atmosferze 8er'decznokl 1
w czute, fd7 Idee t In.
ter-.r Prseciw.t&wiaJ4 'it 80btt

Dzlataj, gdy flota królewska zna.j4uje alt w portach Skutarl I DU•
razzo,. a • .drugiej •trob7 cleś,nlny
Otronto w odległości T5 za.ledwie
kilometrów Jety utonyttkowane
wybrzet.e PugW. s tak potęmyml
portami. jak Brtndlal, czy Die co
bardziej na północ Bari, I Italia
mote na wypadek wojny ~
· • najwięka4 i.twośclAł całe morze
Adrtatyclde, cZ)'nląc s Diego prawdziwe Kare Nostrum. Zdobycie
Albanll - to zabezpieczenie całego
wschodniego wybrzetll w~ego
przed ewentualnym bombardowaniem w razie ataku llot7 niep1'S7"
jactelaklei od .tron7 Adriatyku, to
wreazcte saazachowanle Jugoała
Wjl, która dztj mote b)'4 w razie
ata.rgu z Włochami całkowtcle od
ct~ta od swych handlowych uJa..
ków Arództemnomoraktch. Równie!
. etała obecność wojak włoaktch w
Albanll nie mote pozoetać bez
wPływu

na atanowiako 1 polityko
Belgradu. Dzia1aj po

zagraniezDlł

przedłuteniu ~lcy włoako-jugo

słowtaóaldeJ

grad będzie

o pełne GOO km. Bel·
zapewne ablegal o

oAod..:cÓW lała~pa1iaksch to lic,ęt>W l80
Nób, n... in. p!Uk. Ca&ado, b. młn.
toojłly madf'1/CkieJ Rad.11 Obronv Na.

rod.owej.
W6ród pr1a1Jbylych tmaJduJą lłłł'
fet: gen, Mennedea, jede1ł e aze/óto
łlt1nłł republłkotłakieJ, ca te nim jego

wtel•

klej wojn7.
Anek8J& .A.Jbantl, dokoftana mimo sbrojnep oporu Acbmecla ~
ca. mote rozd&telM! mepowrob\le 1

-

Jut odlegle J'raftejt l Wloc:bJ.
Malo _.... Wklzl. o Jak ~

kteruj.!\c jedynie jego
o.trze ku morzu Egtejskiemu. Ten
em atut mote okuać alt akuteezn7 wobec Turcji, która podobnte
jak Grecja oddała 8We bazy morakie AngW w czasie kryzysu etiop
llldego. ~ więc dziś zarysowuje
slt k~tn„ l być mote realn7
plan ekspansji włoskiej w dolnych
Bałkanach, oo mote doprowadzić
do modyfikacji obecnej równowa··

gt

łródzlemnomoraklej.

KIJ MA DWA KOiq-CE,
W Rzymie pa.nuJ(, radoeć • powodu okupaeji Albanii. Ale ten
za-b ór moŻe a:, ekol\ayć ~upełnie
11ieoc.11e.kiwanie dla Włocli, s czego nie zdaj' aQbie eprawy w Rz,•

S-EK.

Nowy ,,cud11
niemieckiej techftiki
1V
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atoinfo t0 NMmo-cll notoe arot0- kaya •JIGJe ro.etopt ~ ł •łoft1ł, •
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~ lłUlerotoł7ca ro•pławJe ~
przyulo6oł",

ca

o

"branła

tDV"Gbiotle • tego fłOtoego tnGteriołlł
*ł Jul p>kGeJltDGM flCI f'orgoclł
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sw,

Zespół Młodych
Umysłowych PPS
DdslaJ, dnla 1J kwietnia r. b. o

SektJI Prac.

aldoA.

ka głosiła, ie są to plotki, ,,po.
zbawione wszelkiej podstawy" •.
Jak widać z powyższego, jawna
napaść była następstwem niepOwodzenia prób opanowania Alba·
uli Od wewnątrz, · bądź to przez
wywołanie ,,ruchu ludności" za
faszyzmem, bądź przez zorganJzo·
wanie „puczu" za włoskie pieniądze.

ft~~. ~t. Malkiew: tl
zwolnionr

Redaktor naczelny „Słowa„ wi·
leńskiego, p. St. Mackiewicz, został zwolniony w Wielką Sobotę s
„obozu odosobnienia" w Berezie
Kartuskiej.
.
Red. Mackiewicz wrócił do WUna.
W

,Błowłe"

red.

St.

•••

z dn. 11
Mackiewicz

oświadczenie

kwłetnła
zamtdclł

na..stępujące:

„W

dniu 8 kwietnia w Wielką
Sobotę zostałem zwolniony z Miej.
sca OdoSObnienia w Berezie Kar·
tuskiej.
Ogłaszam, li do dnia 24 września b. r. rezygnuję z działalności
publicystycznej, dZiennikarskiej I
politycznej.
W Wilnie pozosiak kilka dni
dla uregulowania epraw flnanso.
wych pisma, poczym zostanie ogło
szony skład redakcji, który w cza..
słe me) nleobecnOłcl pismo prowa-t
dzłć będzłe.

Moim

kOtegom

redakcyJęn\

pracownikom „Słowa'' oraz t:r/•
telnlkom 1 przyjadołom polecam
warsztat umllOwaneJ
nlkaraldeJ"•

pl'BCJ. dzieae
·

•

gra MuaeoUnL

W obronie AlbanU staje mlllon
jej obywateli l nłepokonan& clotychczu przyroda.
Pomimo. macznege poetopu I
modernlza.c!i zwła.llzcza atolłq AJ·
bania tyje jeszcze etągle na poztoJnie Europy 11przed 100 lat. .Brak
tu dróg l arterii komunikacyjnych. wysokie dzłkle góey I nierzadko półdzlkl obywatel przypra'"' • pewnościłl Italię o wielkie
ofta.17. Albania potrafiła alt WJ'•
swolló z GOO-letniej niewoli tureckiej I obecnle gotowa jest bronić
llW)'cb praw, Zacqła ato wielka
gra. jednak niebezpieczna. gdyt
Bałkan tnaczej m,au, czuje I reaguJe pd reszty JCuropy.

bułgarskim,

z represjami w stosun·ku do
.,wodza Haralup'ego" oraz jego
poplecznika Venetiku.
,.Komendant Giro" zmJentl wów
czas metodę działania. Przeszedł
do akcji bardziej energicznej. By.
to to zresztą już po ostatnich za·
borach hitlerowskich i widocznie
pouczenia z Rzymu były naglące.
„Oiro" przystąpił do organizowa·
tria zamachu stanu w Albanii. Usl.
łowal przekupić niektórych wrt·
szych urz~nlków ora~ przewód·
ców ezczep6w atbań$klch. Wpły.
wowemu Muratowt Kalosz! ofiarował podobno pa~ mlHonów Dr6w
ia wywołanie „puczu". Murat od·
rmełł jednak tę propozyej~.
Rz4d albański, ostrzm>ny o tych
zamachach, wystąpił z szeroko :ra.
kreślonymi represjami w stosunku
do fanystów. Jednocześnie zmobltl%owal
•nnitł niestety jed-

rw~uenia o~ro1y aneliwlotniuei
w Berlinie
W klfka dni po próbnych ćwi. czecb „Intelektualiści", to znaezy
czeniach obrony przeciwlotniczej wszyscy niezadowoleni z panują.
w Warszawie odbyły si~ podobne cego ustroju i zasypali miasto oraz
ćwiczenia w stolicy Niemiec. Oczy udekorowali mury od~wami I na·
wiście, jest to tylko przypadkowy pisami, w których wypowiedzieli
zbieg okoliczności i ćwiczenia ber. to, co myślą o władcach „Trzeciej
lińskie nie miały nic wspólnego z Rzeszy", a czego głośno powie·
warszawskimi, ani nie były od· dzieć nie wolno, a w dobrym topowiedzią na nie.
warzystwie nie wypada.
A więc i w Berlinie, jak i w
Dopiero o świcie Gestapo u„
Warszawie t11wało pogotowie ob. uważyła skutki nocnego nalotu
ronne, były dzienne I nocne atar- nieprzyjacielskiego i rzuciła się
my, światła na ulicach i placach na dozorców domowych, którzy jeoraz w mieszkaniach prywatnych dnak po ciemku tyle widzieli, co
i w lokalach publicznych, były czujne oko policji.
bądź pogaszone, bądź szczelnie zaNic wiadomo, jaki jest wynik
słon-iętc, a wreszcie odbyły si~ na. ćwiczeń z pu!llktu widzenia wojloty „nieprzyjacielskich'' eskadr skowej obrony Berlina, ale to jeSt
lotniczych. Słowem - wszystko pewne, ie władze niemieckie dziś
Odbyło się jak w Warszawie,
nie mają żadnych wątpliwości co
Tylko jedna rzecz odbyła się· do tego, co sądzą o nich ich pod·
Inaczej niż w Warszawie. Z ciem- 1dani.
ności skorzystali t. 1'1W. w Niem· a

Zaburzenia
na grani''
Iranu i Iraku
W księstwie Kuajł (Koweit, . u
!:>zat a-Arab do zatoki Per·
skiej )zaburzenia przybrały ostat·
nło charakter jawnego powstania
przeciwko księciu Achmadowi alujścia

Dtabń. Większa część ludności
księstwa,
zwłaszcza
kupiectwo,
stanowiące najwpływowszą

war··

godz. 1-eJ wlecz. w lokalu łwletllq stwę, składa się z Lrakczyków i
chętnieby
widziała
połączenie z
Ta aama praaa .aenac11G, U ma- Pncown.tk6w UmyllłoWJ'Cb, .B,ynek
Irakiem, nic tylko ze względów uStaręgo
.l\Ua8ta
U
terial ten - poza wyaokq ceną czuciowych, ale I gospodarczych.
11s.16tnł bratanele Antonio, ktmy Ja· ,... ;ed6tt powaan11 brak: t&ie daje bd. KAZJMIEQ.Z GRONIOW$1U, Oobra księcia Al·Dżabri w po:udmaJ01 w st. spocs.
ko l.!-1. chlop"'c w•tąfril do arn&U ' ~ J»'ClaOtDGĆ. l"rrg dotkn~u go (IO.
niowym Iraku były ostatnio zajęte
pr1:e• dwa lata tDGlc•~ na /rOfłCłe, rqcy1„ lelaskłem topnieje, alotoem.- wygłosi odczyt na temat:
przez wladze bagdadzkie za zalegd.eie doalu#yl ai§ rangi porvcatHkG wlatnMI ai§,
„WIDOlil PAlQ'S'l'W TOTALNYCH gle podatki,
Spowodowało
to
artylerti.
R"czywilcłe wynaJa•e'k
t1t1der
W PBZYSZLEJ WOJNIE".
przerwanie st'>sunków „dyploma·
Anton(() tl<fał etę t1C1 /ront po ~o· proktyet;nv. eela•ka do praaowanio
Po odozicte od~e .i~ d,yakusja. tycznych" i handlowych, co znów
aekłfcjł Jegó ojca p~iJe• /fl,/Jaysrów w sttJną · aę pr:eedmwtamł •b('dnym• Ws~p 60 gro8Zfo
odbiło się ba.rdzo clętko na kuPampel"""'ł to goapodarattoie domowym ł mO.mcl
piectwie i w ogóle na całej ludno-

hiszpański ei

Do Lonlytsu Fetibilła grupa u-

„,

.,ALBANIA B~ZIE ~
BRONIĆ DO OSTATKA"•
Takt opinit' wypowiada ko.re„
na Aten)', to łatwo mote dzt~kJ
swym przyjacłelald.m atoaunkom s pondent „Expressu Porannego„,
So~ poałutyć at, rewizjonizmem pieząe • Tirany:

,,materłale

oficer Republiki

pił

dawno zmora esterotebdej

stawkę

ganizacyjki faszystowskie, a na·
wet pojawił się kandydat na miej.
scowcgo „wodza", hojnie opłaca.
ny przez ·,Gira" z oddanych ,,Oi·
rowl" do dyspozycji funduszów.
„Wódz" ten działał pod przezwis.
kiem ,,Vasila Haralupi''.
Akcja „komendanta Giro" nie
dała wielkich rezultatów. Lud al·
bański nie miał ochoty oddać się
dobrowolnie w faszystowską nie·
wolę, tym mniej, te od dawien dawna troskliwie bronił swej nieza·
wislości (jeszcze za czas6w wła·
dzy tureckiej na Bałkanach!). Należy zaznaczyć, te pro-włoska po·
łityka Zogu czyniła go znienawidzonym w oczach ludności i pod
naciskiem tych nastrojów, król
zaczął się przeciwstawiać coraz
barW.leJ natrętnym żądaniom z
Rzymu. Doszło nawet do zajść
(we wrześniu r. ub.), w czasie
których ludność wystąpiła prze·
ciw agentom faszyzmu.
Wreszc~ Rząd albański wystą·

jak najlepsze stosunki z Rzymem, mie. WskHuje na to c:f1owany ar·
zdając soblf' sprawę, te tylko atąd tykuł „Czaeu":
małe olrzymad konteczrua protek·
Pojawienie alf obcego ciała na
eję przed 111\Sladem ntemlecktm. Z
Bałkanach mote równtet doprowa·
drugiej strony gdyby polllylUL Bel
dztć do zjednoczenia alt wszystgradu miała być chwiejna. Wło
kich pailstw półwyspu w jeden
chy maj!\ teraz sytuacjo o wiele
blok zwarty l zdecydowany na
m.ocniejsZlłt nit w okre111e ostrego
prr.eciwatawienłe
alt wspólnymi
kr)'zyeu włosko • jugoslowta6akle·
aiłaml grot.ącemu nlebezpleczeA·
P •lat 1932 - 193łHo
atwu. Nerwowa l gwałtowna realt·
eja oplnW jugosłowtaMklej l gree..
.BAŁKANIZOWA.Mr
Jdej jakoł dJlwnłe uala uwad2Je
BAŁKANóW.
Pl'U1 ~eJ. Jakoł ludzie me
DaJ„J „Cza" pncwidaje, łe sa· p&JQ!ętaJ!l, te widnie w kotle baljfcie Albanii W}"W1'SC' Jcacze ma·
k&Oakhn wygotował&
ale tak

csrtiejuy nu ... Jugoaławio wpływ
wypowiada - jedea DA połudDlOWe .Jłalbo1:
bodajże ,.Karier Poraaaył' p,._
,.Przede WllS)'lltJdm WJfa.nla Idę
pod.awaa.ie eugeetfj p?Qf wiotkiej
tu aprawa neutralnołcl Grecji. kt6i pnr rożnreh Jej W)'bttnJa t
n. clot,cheD8 majduje łllt pod
pmentacb. .U.Je lłWonye
wpł7waml l.toadJnll l aobowtllzana
ltłÓj pnyj„„ dla taeMji włoekiej.
do .adllelenla 9WJCb bu JnOr•
akieb ftocte angtelaklej na WypaPRZYCZ'YNY '\'Vł.OSUECO
dek wojnJ' u monA& łróddemn)'llL
NAPADU.
Jdll nawet lt&Ua nte ~ chcla·
.,,Czae• w Q&t~puJlłer epos6b la WJWłerać be~średnłeJ pre.Jl

dd o panowanie nad lllorzem
aródzie11lJlym:

na TurcJt, która stale dawała dowody swego atlnegQ przywi'łZ&Jlla
do pokoJU. o~ek "'~kleJ

15-łetni

prasy

•it

k~ulu-etyiu·je pr.zyczyn7, które powodowały Mneeoliiniego, że idte
ślad~m Hitlera - napadł zniena•
ckt. na Albanię. MtUsoliiniemu cho

Włochy.

Od półto.ra rdku Włochy fa·
szystowskie próbowały stworzyć
w Alban.il „ruch ludowy", przy~
chylny dla przenikania wpływów
włoskich. Mussolini wysłał w tym
celu do Albanii swego męb zau·
fania, który występował w tym

„. .
n•

·

Jojalnołcl.

o niepodległołó - qmpatia &
małych nuodów, podbij~ i
gnfhiaorek pna ailaie.i-e me.
oantwa.

przez

powstały w Tiranie, Durazzo, Va. ści na temat planów włoskich w
łonie I innych . miejscowościach or- stosunku do Albanii, prasa włos

ścl Kuajt.i. Druga część Kuafłe'ZY"
ków składa się z Arabów syTyjskonadżsikich, wśród których prowadzi sw11 propagandę królestwo
Saudskie, bowiem król Abdul-Aziz
ibn ~u11d oddawna jut interesuje
się wszystkim, co dotyczy KuaJtU.
Książę Achmad al Dżabri
zdusll
ostatnio powstanie przy pomocy
Anglików. Wielu znaczniejszych
obywateli uciekło do Hasry; wszel
ka działalność w kraju ustala p.ra·
wie zupełnie.
Księstwo Kuajt składa się z mia
sta portowego tegoż imienia i rozległych terenów naftowych w jego
okolicy. Nic td dziwnego, że okręg ten jes.t terenem różn)'.Ch in·
tryg międzyinarodowych.

''

.

'/.

. ''\ ..
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Przemiany i

Doświadczenia
Stosanek sil między państwami
demokratycznymi a państwami totalnymi uległ zmianie. Pod wzg!~
t t
d
em ery or!alnym obszar państw
totalnych w Europie został dość
znacznie rozszerzony. Czechoslo·
przez
zalana
została
wa·cja
otaczające ją w koło fale fa·
szyzmu I weszła w orbitę wpły·
wów państw totalnych. Hiszpania
stata się już całkowide domeną
faszyzmu. Trzeba żdać sobie z tego ja~no spr~~ę, że szala przec~y
Iiła się wyrazme w. tę stronę. Nie
Z'lla~y to natural~1e, a.by naród
czy. słowacki zaczął w . maczeski
.
. .
sie 1naczeJ _myśleć, ~by. zat~ac1ł się
z utra;ą . mepodleg.os~1. N1.e zn~cz'( to rowmeż, aby I.Ut? h1s~aniskt pogrzebał całkow1c1e wszystkie te nadzieje ,które r-0zbudziła
w nim rewolucja i które pogłębił
okres demokracji, a bohaterska
walka o wolność uświęciła. Ale
niemniej pozostaje faktem że kraje te, ich zasoby i siły pozostają
do dyspozycji bloku państw faszystowskich. To jest czynnik
realnyi z którym należy się liczyć,
tktruy należy brać w rachubę. Prze
cież i w Niemczech i we Włoszech
nie brak pragnień wolności i licznych :-z·esz, które pragnienia te
żywią. Ale Hitler i Mussolin·i trzymają lejce w ręk-J i decydują zairówrt~ o losie, jak i postępowaniu
całych narodów. Czy w razie watiki te siły uitajone nie wydobędą
się na wierzch, czy wybuchną płomieniem irredenty ,a zwłastcza w
jakim momencie to nastąpi, tego
prze~idzieć n!e można. Wiadomo,
ie nie ~astą?t to u wst~, ie w
momencie, kiedy próba slł si~ rozpocznie ,państwa t~talne bądą roz
P.orzą.lllzać wezystk1?'I za~obami. i
srłamt ,nad którymi rozciąga się
ich władza. Byłoby lekkomyślne,
g~yb~mr tego nie przewidzieli i
nie wz1ęlt pod uwagę.
Państwa totalne Wllfosły nie
tyl!ko t«ytorialnie. Spotęgowała
militarna.
się również Jcll siła
Opanowanie Czechoołowacji rówrJ.a się opanowaniu i zid<łbyciu wiei
Jciego arsenału. Jest to zysk, który
się liczy podwój.nie, gdyi czynniki
te mogły być do d~zycji
państw demokratyczny ch, a ą teraz w ręku Niemiec, w ręku bloku
totałn'?go.

Również

Głosy · z .zagranicy

przelomr :. ·· ·

i wnioski

nia w, d~lszej ·g rze atułem Ulkraiń
skim, a może jes:icze innymi.
Te wszystkie momenty · należało
i . taktom tym należało
oczy, gdyż
odwai:hie spojrzeć
mogą one zaciążyć na prz~złości.
Należy jednak rów.nocześnie stwier
dzić, że wzrost sił fizyczny~h, któ· tw
c··
re pozost·aJ' ą do dV'!:.nnz
J~r~ y Jl pans
totalnych, nie oznacza jedflak jeszcze bynajmniej; aby one uzys.kaly przewagę w tym względlzie. Po
tencjalnie bowl.em państwa demokratyezne mają wciąż wyższość,
a
a zagadnienie polega ci . le
ąg po trna„„mym ,to m a czy, czy
tym _.
fią w czas i równocześnie siły te
uruchom,ić, czy . potrafią przewagę
podnieść

w

I

zagarnięcie

Hiszpanii ma koosekwencje militarne. Hiszpania jest bowiem kra.jem wielu ważnych surowców, od
grywa:ąicych dużą rotę w produkeji wojennej.
- ·Po trzecie w.reszcie państwa totalne rozszP-rzyły zakres swego
odldzialywania. Zarówno na morzrJ Sródziemnym ,jak i na morzu
Bałtyckim (Kłajpeda) wpływy ich
1
poważnie wzrosły. Przez zdobycie Czechosłowacji Niemcy sięgnęły głęboko na wschód. Wyraził~ się to o·drazu w wywarciu nacis.ku na Rumunię i w osiągnięciu
bezpośredniej możności operowa-

swą wyzyskać.

I dlatego tet należy zwrócić
uwagę _ na ważny. moment. - Pań
sitwa. totalne ~1osły. suk-cesy teryton.a.Inc ,powiększyły swe. zasoby militarne, polepszyły swe poło
żenie · po!it~czne .w Eu·ropie, ale
równoczesme poniosł)'.. klęskę moralną.

Po pierwśze· załamała się podstawa ideowa. Wprawdzie nie
wszysiey· byli -tak miiwaii, aby wierzyć

zape~nieniom,

wy;kwjtają.

cym na u.stach dyktatorów, ale nie
bra1k było złudżeń, że uprawiają
oni tyltko ' politykę rewindykacji
narodowych, że nie są więc groź
ni ·dla niepodleglości innych narodów. Te ztJdzenia przestały istnieć. Cele imperialistyczn e ujaw·niły się w całej pełni i . stanowią
groźne · ostrzeżenie daa świata.
Po dtugie stało się jasne. po
nad wstelką wątpliwość, że na
jakichkolwiek o·prawdziwość
świadczeń, gwarancji, dekla.racji
panstw totalnych, choćby byty naj
bardziej uroczyste . i aakramentalne, liczyć nie można. · Słowa ich
okazała si~ lotne. Histońa zna nie
.mało przykładów wycofywania się
z zobowiązań, zadziwiania łwia
ta sw4 niewdzięczn<>ścią, łamania
tra.lcta.tów. Bodaj nigdy jednak nie
było tak cynicznego traktowania
tych sipraw, "j~k to dzi.e je si~ w dobie nam w:spółczesintj. żaden realny polityk nie może dziś brać
pod rachub~ jpyka, którym przemawlaj4 wodzfWłie krajów totatnydt. Kto spanył •it w Monachium, ten jut na wgzystko ~ie
dmucl1ał. za.ufanie zostało ·bezpow:rotnie . podwatone, wiara za
chwiana.
. Po · trzecie na świecie dokonał
si~ dziś · przełom. Ludzkość pi-agnie 'gorąeo pokoju. Wszystkie ludy
wzdrygają się na myśl wojny,
zwłaszcza tej współczesnej wojny,
.która prze\vyi.szy wszystko swą
okropno.ścią. Pamięć o przeszłości

i" wyobraźnia pr:zyszłości składają
&ię ' na ogólne uczucie nienawiści
do rzezi narodów; Ale . niemniej
nastą.?iła rzecz · ważna. W psychi·
ce . narodów. zamarł „pacyfizm za
wszelq ·cen~·-. ·J>nełom ten polega

nowcy", ludZlie ostatniego HHe-, tterowstdch! Przecie tam wog619
KOMPARTIA w ZSSR.
polskich szkół prawie nie ma,
stalinowskiej „ery".
cia
mieńszewic.
numerze
W nowym
zwłaszcza państwowych!
czynnych
prawdziwych,
było
Ilu
znajdujeWiestnika'•
„Soc.
kiego
·na tym; iż zrozumiano powszechnie prawdę bardo:o prostą, że ży- my ciekawą analizę składu kom· rObOtników na 18 zjęździe? O tym · Ale · pp. Krahmerowie tego oczy.cie nie jest więcej warte od wo!- partii ZSSR, nowych władz par- nie mówiono. Bo przeważała biu. " wiście nie widzą!
POLITYKA GOSP<>DARCZA
tyjnych, wybranych na 18 zjeż- rokracja partyjna, sowiecka, zaw&ności. uawniej rozumowano: _
POLSKI.
partii
słabość
Uderzała
itd.
dowa
tylko
Podajemy
itd.
partii
dzie
WOJNA.
NIE
WSZYSTKO, BYLE
miesięcznjlku ,,,Rebelgijskim
W
wszyst95%
W
chłopów.
wśród
ostateczne.
wnioski
WSZYSTKO,
się:
Dziś rozumuje
(Nr. 21 profesow
Economique"
vue
Ansłów
(wedle
Analizując skład 18 zjazdu (któ kich kołchozów
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kami. A że ten prze:om duchowy zjeździe partii w r. 1934 referent włościaństwa.
Polski. Oświadcza,
narodowej
podstawie
nastąpił, prze:om bardzo trudny, niandatowej komisji jeżow z za- I Ciekawe także (na
gospodarcza ma 3 ·
polityka
polska
„wyz
kto
zjazdu),
ze
sprawozdań
dwie
te
że
to jest niewątpliwą klęs·ką morn!-· dvwoleniem stwierdził,
1l jest
zasadnicze:
cechy
został
ostatnio
działaczy
bitnych"
ponad
zjeździe
na
dają
ka~egorie
ną pań·stw totalnych.
Niemcy popełniły w czasie woj- 40% (lj delegatów. Spadek kC1lo- 'usunięty? Skończył się jeżow; ; c~wi~ ;:~!e
„narkomwodem "
jest
<11y światowej wiele b!ędów. Spro· salny. $wiadczy o wielkich pm-!1 jeszcze
ale jego imie- „Trzeba przyznać - powiada au.I
wodny),
(tran.sport
skła-,
w
wewnętrznych
wokowały Europę przez · podstęp- sunięciach
tub wymie- tor - że Polska osiągnęła powaie!
wymieniano
nie
już
nia
partii.
dzie
ściągnęiy
Belgię,
na
uderzenie
ne
Wy- ne rezultaty"'. Prof. Seraphin pod•
(Beria).
Istotnie, ogłoszona statystyka niano· z potępieniem
:na siebie potęgę Stanów Zjed.nokreśla zwłaszcza wytrwałe kieco- i
Bliichera.
widać,
jak
kończono,
1,6
na
że
wykazuje,
czonych przez propagowanie nie- s.kładu partii
polityki gospodarczej ku.i
wanie
Woroszyjegorowłe
marszałku
O
wogóle
partii
członków
miliona
podłodziami
wojny
ograniczonej
przesuwanie przemysłUl
oraz
morzu
wodnymi, liczyły na wojnę bły- takich członków, którzy wstąpili . łow powiedział, te to „sprzedajna
(granic) ku centrurn;j
peryferii
od
kanalia"„.
tyłjest
r.,
skawiczną, na gwałtowność. swe-. przed rewolucją 1917
Wskazujl! na przł i
(COP).
państwa
również
jest
dobrze
Niezupełnie
wstąktórzy
takich,
zaś
0,3%;
ko
państwa·
że
to,
go uderzenia i na
charakter _pr.ze..il
drobdy·
wafający
zachodi:lie nie będą w stanie ude- pili w r. 1917_- 1%. Nie. jest fo z O.Piotrowskim (z Ukrainy) ze
r. 1937 Z ~\
W
polskiego.
mysłu
przyj~cie,
Krzyżanowskim
star}rm
(wymierania
proces
rzenia tego wytrzymać. Dziś po- n~turatny
wogóle-w-i~I\
przedsiębiorstw
tys.
wszedł
nie
Dłrnltrow
Lenina.
Iem
pokazują,
Oblicż-enia
pehliają te same błędy, a.Ie jesz- „starych").
średnich. ~ ·
a
680,
tylko
było
kich
staw
Komitetu;
entr.
C
.
nowego
do
reto
sztuczny;
proces
to
jest
że
Ob~'.rzyly
pokoju;
cz~ w czas.ie
podkreśla
starannie
Autor
tys.
(ale
był
nie
też
świat aneksją Czechos.owaCJ1, ma zultat „czystek" wśród starych rym coprawda
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Każdy wie, jak to bywa: jestem
chory, idę do lekarza domowego,
wyczekuję godziny, właśnie wtedy ldedy mam najmniej czas.u,
wchodzę do gabinetu gdzie widzę
zmęczonego, zniecierpliwionego pa
na, który bada mnie dość pobieżnie, wypisuje receptę i już dalej
- następny. Ani się człowiek nie
użalił, nie wygadał, lekarstwo zwłaszcza jeżeli choroba była błaha - nic nie pomogło; - jednym
słowem wychodzę i wymyślam na
,,Kasę Chorych", powiadam, że
wotę już odżałować ty-eh IO zł.
i pójść do lekarza prywatnego.
Tak zapewne, to często prawda
- zwłaszcza obecnie, przy brak~
samorządu w 'i.llbezpieczalniach a)e czi kto pomyślał kiedy, że: lekarz Ubezp:eczalni przyjmuje po
~ilk1:1dziesi ęciu pacjentów dziennie,
z których wielu zawraca mu głowę głupstwami,
że .ma mnóstwo

wizyt na mie!cie i często kil•ka razy w ciągu
nocy go budzą,
.
.
że jest źle płatny
Ale że:
kiedy sprawa jest powafn!, ma
możność skierowania do specjali-

sty, wysłania do sanatorium, zasto
sowania skomplikowanego lecze.
nfa, któi'e ·„pry\vafnie" kosztowa.
toby setki, że może kazać operować natychmiast, prześwietlić, naświetlić, zastczyknąć ' to co potrzeba,
że prywatny lekarz . licząc si~ z
kieszenią pac1~nta ~ musi

cżę5-to

kroć leczyć· gorzej i rezygnować z
wielu metod zbyt kosztownych.
Te wszyst]<ie wnioski nasuwają
się niezbicie po przeczyta11iu niezmier:iie interesujących , „Pamiętni
ków , lekarzy", wydanych przez Ubezpiec~lnię Społeczną„ Te wniosiki i wiele, innych jeszcze. Rzadko
.si.ę zdarza czytać książkę o tak . bo
ga tej treści, , tyle dającą do myśle
nia. Ho nietylko o · lekarza.eh w
niej. mowa, ale . i o pacjentach, nie
tylko Q .pracownjkach, korzystają
cych z ubezpieczeń ale i .o praco.
dawcach, nie tylko o_ludziach mia
-sta ale i o chłopach. . O wszystklch niemal stanach i zawodach
dowiadujemy się czegoś interesującego. Nie wszy~tkie wychodzą
dobrze w . tym , świetle rzeczywi.
&tości. . . . , . . _ ,
Głównym . terenem działalności

I

lekarzy Ubezpieczalni jest nadewszystko prowincja i wieś. O tragicznych skutkach bra~u ubezpieczeń na wsi świadczą także dowodnie pamiętniki lekarzy. Powiadam dlatego, że prowincja i wieś
są głównym terenem działalności
Kasy Chorych, że w większych
miastach zawiS'Le istnieje choćby
jako tako zorganizowana pomoc
lekarska, zaiwsze jakoś od biedy
można się leczyć. Oczywiście cl,
którzy mają na to środki, mogą
się · leczyć pierwszorzędnie. Tymczasem w· małych miasteczkach i
na wsi, prywatne lecznictwo jest
utopią, a jeżeli niema tam lecznistwa społecznego, to właściwie w
praktyce niema nic, możlirwości sa
nitarne są na poziomie głuchego
barbarzyństwa. Co tu może zro.
bić prywatny lekarz? Wzywają go
najczęściej raz tylko, bo wizyta
drogo kosztuje, zwłaszcza jeżeli
trzeba jechać daleko furmanką. W
nde ma apteki, felczera,
pobliżu
szpitala. Dziecko z dyfterytem,
chory na skręt kiszek, położnica w
krwotoku, skazani są na zagładę,
gdy nawet wezwą do nich lekarza
praktykującego prywatnie. Co taki może poradzić, .teżeH bieda w
chałupie a surowica przeciwdyfterytycz111a kosztuje dwadzieścia kilka złotych; jeżeli trzeba operować
natychmiast, .a rodzina nie ma na

szpital; jeżeli chorego trzeba mieć
pod stałym .nadzorem. Wzywają
go z reguły ndeinal w sytuacji bez
nadziejnej, dla uspokojenia sumie
nia. jeżeli jest to czuły człowiek,
wyjedzie od chorego z rozpaczą w
sercu, jeżeli już otępiał, to mu będzie wszystko jedno i zabierze za
wizytę ostatni grosz jaki się jeszcze znajduje w domu.
•
.
.
Lek~rz Ube~1eczal1111 ma. ~ak P~
wiedz1~lam . większe mozhwości

działania, więcej środków ~ r~ku,
a. na~ewszy:stko ~ożnoś.ć n~e b~e

I

nia. się z kie~zenią pacjenta; Nie
mleJ~Y nadmiernych złudzen: na
w błahszych
ceregiele, na grymasy
.
.
am czaon
ma
me
wypadkach
.
.
su an~ rnożn?ścl. ~le tam gdzie
ch?<fz1 o życie !udzk1~, może. J>?"
mo~ nap:a~d~ 1 tak .się też dzieje.
i:ys1ące 1st~1en ludzkich skaz~ny~h
m~uc?ro~nte n.a za~ladę, r~tuJe s1.ę
dz1ęk1 memu 1 to Jest n1ewątpltwy, imponujący dorobek leeznictwa sipołecznego
.
Skazanych nieuchronnie na zagładę... Tak. Bo nietylko brak
pomocy grozi ludziom nieubezpieczonym, ale może w większej
mierze pomoc niefajeszcze
chowa. Rozmai.te babki, z~acho
rzy, szarlatani grasują po wsiach
i po małych miasteczkach, obiecując cudo.w ne uleczenia, wyciąga-

medycyny. Co poradtić na to, i•
większość pacjentów uważa, it <fd.
któr już po pierwszej wizycie ~
winien „odjąć'' chorobę? Jak zwal'
czyć olbrzymi wpłyiw babek i zna•
chorów? Jak wyperswadować, ta
czystość i świeże powietrze nie po
wodują chorób, a nawet leczą1!
Jak wytłomaczyć, że niesmaczne
lekarstwo, czy przykry zabieg mogą. być jednak skuteczne? Czy jesł !
jakaś rada na stos potluczonydi 1
butelek przed aptekami Ube"żpie
czalni, rozbitych tam przez pacjenl
tów, jeżeli lekarstwo nie wyda mu1
się smaczne? Czy można wytłunut·
czyć głupiej i z.byt gorliwej ma~
że przekarmianie niemowlęcia, nłe1
ustainne U1Spakajanie go piersią kieJ
dy krzyczy (najczęściej z pow°E'
bólu brzucha) mote łatwo pri ,
prawić je o śmierć? I tysiąc i ...
ńych kwestyj, które tnebaby lat~
mi tl'llma~zyć, perswadować, ~
świadainiać. A czyż lekarz m4l
na to czas, czy każdy potrafi pr
wadzić tę działalność wychowa1'4
czą? Trzebaby jakiegoś zorgan ·
zowanego i planowego oddziały·
i niewątpliwie Ubezpiecza
To też lekarze społeczni mają wania,
zrobiła gdyby wp
dobrzeby
nia
zadanie straszliwie trudne przed
wadziła instytucję prelegentów
sohą. Ich sąd o własnych \pacje~
wyrabiających w u
-,
'al,b nie wypada, niestety, pochle- drownych,
briie. Ze słów niejednego z nich
bije poprostu beznadzięjność. Cie.
mr.ota oto najpotężniej52y wróg

"często sprytem
ostatnie pieniądze, którychby cho
ry żałował na skuteczne lekarstwo
i ekspediując ludzi na tamten
tempie.
świat w przyśpieszonym
Ileż kobiet ginie od poronień robionych brudnym drutem lub szydełkiem przez zbrodnicze specjalis!k: nie mające pojęcia nietylko o
medycynie, ale prymitywnej czystości. Ileż pocodów śmiertelnych!
lleż ran okładanych gliną, łajnem,
brudną pajęczyną, wszystkim co
może spowodować zakażenie! ja.
ka potworna śmiertelność wśród
dzieci, wadliwie odżywianych, pojonych wód'ką, okadzanych i „zama
h" we wszystk·ic h przypad .
w1anyc
1ecz·
kach c horobowych. p oz10m
nicl\ya tego typu na wsi nie różni
s;ę niczym od praktyk stosowanych w średniowieczu. Zdobyr;:ze
współczesnej medycyny, zwycię
stwo higieny, postępy wiedzy w za
.
.
pobieganiu ch~robom,. wszystko to
przepływa gdzieś bokiem, poza o~rębem wsi I miasteczka, a nie:zadko nie dociera do świadomoś.
c: ll!dzi nawet w wielkim mieście.
jąc z diabelskim
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Polska Partia Socjalis-tyc zna
zwołuie

w niedziele dnia 16 kwietnia 1939 r. o godz. 10 r. na placu Domu
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Zawodowrch przr ulicr WJsDkiei 45

ielkie Zgromadzenie Lu owe
na .którym przemawiać
Zw. Zawodowrch -

tow. Adam

imieniem PPS. . ttow. Artur Szewczrk. Henrvk Wachowicz, KiaSDWJCb
Walczak. Stronn1ctwa Ludo1112go- ob. Józef Bill!eJZBk i Strl~111jcllUJ DJJDJ:ualJZ!Jl!JJ będą:

ob. Jan

Palusiński.

Robotnik6w lodzi wznra do masowego udziału w Żgromadzenlu

Ł.

'O. K. R. P. P. S.
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Przymrozki

'onure iwi~ta ro~otnitów firmy „Ikanina"
· Kiedy

władze

hygienicznych, o głodzie
Kilkakrotni~ pisaliśmy. o zata~gu. w spółdzielni tkackiej „Tkani- I i chłodzie przebywa na terenie fa1
na'', mieszczącej się przy ul. bryki i nikt nie zajmuje się ich
.
·
Rzgowskiej 26-8. W numerze z dn. losem,
. Gdy ktoś ukradnie komuś cho„Strajk okupacyjny trwa już ciażby pięć groszy, znajduje się
3-ci tydzień. Zbliżają s:ę świę- natychmiast odpowiedni paragraf
.ta. Czy Inspekcja Pracy nie uwa kodeksu karnego, któ·ry znajduje
ża za wskazane interwęniować zastosowanie wobec ,.złodzieja''.
- w tym 11iesłychanym ·zatargu? W tym wypadku zaś; gdy pp.
Czy nie ma ·sposqbq ·i środków Steigert, Gerent i _iltlfi „przez lata
.do ~uszenia przedsiębiorców. całe wyzyskl~ali .fobotników, . za·
- -którym ogłoszono upadłość", by rabiając majątki, i przeprowadzali
-wypłacili robotnikom ciężko za· nieza\\'.sze jasne tranzakcje swoją
robione grosze? Czy można po- fabryką. by w końcu ogłosić „uzwolić, by 200 robotników po- padłość''", i oszukać robotników
zostało przez święta w ponu· na kilkanaście„.ty~ęćy ~łofych, nie
rych i zimnych murach fabry. ma żadnej władzy, któraby· te nie_
cznych?''
Niestety, wezwanie nasze było
·
f
głosem wołającego na puszczy.
~e,· s
O ącz I
Robotnicy spędzili święta w murach fabrycznych i nadal w nich

5 kwietnia pisaliśmy:

Według

przemysłowców?

i

I

I

u-1

I

I

l

•
k • M"' - k 18

B

w zasiewach

informacyj,· nad.chodzą- pszenicę w granicach od 8 do 15 %
cych z · poszczególnych powiatów w poszczególnych powiatach. Zawojewództwa łódzkiego, o·sfatnie · siewy koniczyny uszkodzone zocne machinacje wyzy&kiwaczy uka przymrozki wyrządziły pewne szko ' stały w większym sto.pniu, poooł>rała i st.anęła w obronie oszuka- dy w stanie zasiewów, szczegóJ-1 nie jak i zasiewy rzepaku zimonycł! robotników, którzy przecież nie jeśli chodzi o _zasiewy pszeni- wego, gdyż straty dochodzą od 20
do 70 %• .
domagają się jedynie swoich cięż· ' cy, koniczyny i rzepaku.
P<?,ni;śmie natomiast brzmią raSzkody notowane są g:ównie na
ko zapracowanych zarobków.
Pan Gerent na swojej dobrej gruntach podmok'.ych, niskich, porty ::·e &tanu w sadach. Rozpoposadce .w firmie I. K. Poznański sd'Zie wyrosłe już rośliny zostały czynająca się już· w·egetacja wska.śmieje„ sfę teraz w ·kułak z naiw- 'j przez późne przymrozki w końca zuje, . że ~.wit11i~rrie drzew jest
znacznie ·1eps-ze: ·n1ż w · ub. . rok.u :
hych robotników, również p. Stei. . marca i początkach kwietnia
urodzaj ' zapowiada s!ę znacznie
.
.
gert, właściciel maszyn i urządzeń 1 sz~odzone.
O ile chocjzi o mrozy _ ~ ciągu lepszy~ \YY_sok~ść zbio.rów oczyukrył się obecnie i podziwia sam
zimy; szkody są nieznaczne". i _od- wiście zależna je'st bd dal~zego usiebie. ' jaki też on „sprytny".
Czyż tego ro.dzaju postępowanie , noszą się przeważnie do zasiewów k!actania-się atmosfery i o ·ile przyujdzie tym panom bezkarnie? na gruntach wyżej po!ożonych, mtozki„ jakie w 6kiresie kwietnia
Czyż masy robotnicze mają być ~ gd'zie sypki śnieg był zwiewany szczególrlie w po:owie maja cowydane na pastwę i lup róż.nych ,przez wiatry i brak było pokrywy rocznie ·występują, ' ftie wyrządzą
poważniejszych szkod, należy oosobników bez skrupułów i SU· śnieżnej.
Według szacunku ogólne zasie- czekiwać wyjątkowo dazych zbiomienia?
wy są przerzedzone, o ile chodzi o rów owoców.

po tożą kres machinacjom
1 run•kach

wyrz~dziły· ·szkody

. c
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I ?ERU WYCOFAŁY
LIGI NARODóW.
GENEWA. (PAT.). Rząd Wę
gierski i Peruwiański, jak donosi
łcorespondent Havasa, wycofały
się z Ligi Narodów.
WĘGRZY
SIĘ Z

MARSZAŁEK PETAIN
Z POWROTEM W PARVżU•
PAK'Yż. (PAT.). Marsza.ek Petain przybył do Paryża. Ambasador Francji w Burgos odbędzie
rozmowę z ministrem Ho!l1netem.
PRZEWóZ E·RONL
. TOKIO. (PAT.). japońskie wła
dze morskie zatrzymay IO statków, płynących pod flagą porfaiż dostar·
galską, podejrzanych,
chinskirn
czają broń i amunicję
,partyzantom.

Nocne dytury
aptek

,

Nocy dzisiejszej dyżurujri apteki:
M. Kasperkiewicza, Zgierska 54, A.
Rychter i" B. Loboda, 11 Listopada.
pozostają, walcząc rozpaczliwie 0 I
s~ve el~mentarne pr'1:wa. Nikt sn.ać j
Lu- 86, M. Zundelewicz, Piotrkowska
i
Plld
blma - WKS Urua. Zwyc1ężyh piłka 25, S. Bojarski 1 W. Sch. P.rzejazd
nte zainteresował się losem nieNAJAZD DRU:2:~ ZAGRANICZ. rze lubelsćy 9;1• (4::1), · ·, ., "· ' ., ·
19, Cz. Rytel, Kopernika 26, . M. Li·
NYCH
drogową!
GDANSKA GEPANIA POKONALA piec, Piotrkowska 193, A. Kowalski
za.
ro~otników,.
szczęsnej masy
I\„
trudmonych w f,m1e „Tkanina",
W czasie 'i~t wielkanocnych ba
i S·ka, Rzgowska 147.
WARSZAWIANKĘ 3:1
W drugi dzień świąt gościła w
Są i inne wypadki: ul. Milio- wiły w Polsce liczne drużyny zagra.
tym, że Łódź jest jednym z
~ wyjątkiem. nasze?o . pism~, .no
niczne walci;ąc ze zmiennym powo- Warszawie drużyna piłkarska gdań
łódzkie
przyznajmy lo1alme - ks:ę- najbardziej zaniedbanych miaat nowa. Ulica, na której prawie dzniem. Wyniki poi>Lczególnych spot skiej Gedanii. Rozegrała ona mecz
t $RODA, 12 kwietnia
-dza; który przybył w celu poświę- I w Polsce wiedzą wszyscy 650-ty- nikt nie mieszka, lecz są na niej "kań były następujące:
z ligową Warszawianką, bijąc ją. po
5.35 Muzyka (płyty). 6.35 Gim·
nieciekawej walc~ 3:i (2:1). .Mecz
centa stołu świątec~ego. ~iest~- sięczne ~iasto bez wod~ciągów, warsztaty pracy· Robotnik nie
WĘGIERSKA DRUżYNA
nastyka. 6.50 Muzyka. (płyty). 7.00
wyjąt.
z·
i
_
poziomie
nisKim
na
stlił
' • w· o- może dostać się do pracy w tych
·· bez b ru:itow
KISPES'l' NA llLĄSKU
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka
btv,ł na stole tym me prawie me hez k a-n a l'1zacJ1,
Na Sląsku bawiła _znana ~yna kiem nielicznych mo-lheilt'ów prowa- (płyty). 8:00 Przerwa. 11.57 Sygnał
· h d
h
przyczym
chaotycznie,
był
góle jest nie do pomyślenia w warsztatac • me ę ąc narażony piłkarslta z Budapesztu Kispest. dzony
k ót h. tor' f
y3··~·
czasu· z Warszawy. Hejnał z Kraker
pi~m.~ poWrłaśc~ . 1 ~ ięf b·mki~ kulturalnym kraju. Szczególniej na _pr.zejechaµ,łe . l~ s.kąpanje. w Pierwszego- dnia po słabej zri:sztą, gra . obu, dt.Użyn , po~osi:a.włała wiele wa. 12.03 Audycja południowa. 13.00
Tl
d' · I ·' · - · k
f .
c1c1e em „ a ry.
,,.. <amny . ..
~tóra
.
Wi#lsa,
ars:fa
"~
..
życżeni~
do
.ĄKS
cllorzowski
ona
pokonała
grze
ziiledwje
bo
wąską,
·
P~zą
hłode.
jest p. Steigert. który kilka lat . te- łpery er1el,_dn ~!e nbo1ce ·z.am1esz a·
pierwszej połdwie wyr8.źnie górowa;· Przerwa. 14.00 Muzyka symfonicZ?ła.
(:.!:O).
14.50 Lódz!Ue wiadomości giełdowe
e przez u · osc ro tmezą - są s.ńietrówą gardzielą je2dni, peł- 2:1Drugiego
dl . k' h
. d
.
dnia z mistrzem Polski la, ni wyttżymała ·meczu kondycyjnie
mudzó nie wia omod ł'~ Ja Ic po: w kompletnym zaniedbaniu. Oto n~j wy boi ~ k-~łuż, nie ma. ch. 0 d• Ruchem goście ulegli 1:2 (0:1). Ten w ostatnim okresie gry już wy. i odczytanie programu. 15.00 Audycja dla młodzieży: „Nasz koncert".
d k
al"
d k . k'1 t
maszyny 1
wo w - „sprze a
0
18
mka na .. teJ ulicy. Robotnik id.i!· drugi mecz stał na bardzo wysokim raźnie, , _ustępowała ,„ pr4eciwątkowi.
-narzędzia fabryczne spółdzrelni sp.a e ' Ja·W ~ ~zk- :~ h ?· cy do pracy po jezdni, bywa naj- ! poziomi~ i wykazał dobrą bardzo Na ogół gd8.ńszcz~ni!'l. graU bardziej 15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 Dzien
yc ~1e
~1e . icae
pod f-mą „Koton", pozostając na- m1sar.z.y. .
agresywnie i z większą ambicją. Mi nik popołudniowy. 16.05 Wiadomości
częściej skąpany w błocie, tryska- formę piłkarzy Ruchu.
mo to zwycięstwo. ich w stosunku gospodarcze. 16.20 „Dom i szkoła".
wodzie,
o
marzy
Die
nikt
ze
tylk<>
f'
·
·ele
·
łaś
·I
dał Wspo w cic1 m noweJ 1rr .. 1 ·ur
O męskich szkołach zawodowych k
BUDAPESZTAN'SKI ELEKTRO. 3:1 jest nieco za wysokie.
•• cym spod kół poJ·a.zdów Płot
0
J
MOS W KRAKOWIE
•
•
•
my, której drugim właścicielem • a.na ~acJ;, a e . ice są w ta· '.l'
pogadanka. 16.35 Recital śpiewaczy.
SARMATA
..
I.
MARYMONT
Druga drużyna budapesztańska
17.00 Odczyt wojskowy. 17.15 Konk.un. st~me, z.~ l~dz1e to~ą w bło- fr my Sche1hler me p1>zwala na
.został niejaki Gerent.
JUNIORZY
„Elektromos" rozegrała dwa mecze
Na boisku Marymontu~ żwyciężyła cert kameralny. 18.00 „Ostrożnie na
Dnia l·go sierpnia 193B r. f·ma ~i() 1 me mogą ~1ę dostac do. s~o poszerzenie ulicy I
zakr~tach" pogadanka. 18.10 Muzyp • w Kr~kowie przegry\\oają.c 1_>ierwszeAby ulzy· ć ni dol' ludzk.ej
Marymontu 3:1 (1:1).
.„Koton" „odsprzedaje" nowopo- i~h dom0>śtw. N~e. m.a cll<Jdmkow,
i . 1, • ~ go dnia z Wisłą 0:1 (0:1) i wygry. drużyna
e
ka (płyty). 18.25 Wiadomości spor·
strzelił Olszewąld 3 dla po
Bramki
towe lokalne. 18.30 „Nasz język"
wstałej f-mie p. n. „Tkanina''. 1;11t... ma c:-dwo'.171.1ema, ~uc~ną.ce trzebne są bardzo dnze srodk1. wając drugiego dnia ze słabo grają. konanych prawy J.ą.cznik
audycja. 18.40 Dyskutujmy: „Czy
Właścicielami nowej f-my są pp.: Jez1~ra wo~y stoJ:1 cał!~1 ~es1ą Chcąc wybruk-0wać dzis.iaj toylko cą. Cracovią. w identycznym stosun- MARYMONT II. - SKRA FAL.
do wybicia się jest cechą
Na boisku w Falenicy Marymont dążenie
Steigert, Gerent, śmigielski, Mit· c~i. n~ wiosnę i w Jes1~m, . za· kamieniem polnym niewybruko- ku 1:0 (l:OJ.
społecznie dodatnią czy ujemną". W
pol{onał gospodarzy 4:1 (Z:l).
LWOWIE
WE
SLOWACJI
MISTRZ
'okopotrzeba
Łodzi,
ulice
wane
telstaedt, Trzepałkowski i inni. ~iemanc .w. m~kę zanuesz.kiwaprzerwie 19.15 - 19.30 Dialog o miBramki strzelił Siedlecki 4, dla po łości
Do Lwowa przyjechała mistrzow·
ło 7-8 milionó-w złotych. A mia- powieść mówiona. 20.35 AuPrzez cały czas firma bardzo do- 01 ~ na ta.k.ieJ uliey.
ska drużyna Słowacji „Bratysława". konanych środk. napastnik 1.
dycje informacyjne: Dziennik wiePierwsze spotkanie z Pogonią, za.
Zajrzyjcie na ulicę, zwaną sto nie ma na to środków. Był
brze prosperuje. pracując bez
czomy (20.40). Wiadomości meteodruprzerwy na dwie zmiany. Pomimo szumnie „Pałacową" lub u] . Sta· co prawda w Magi.strade taki kończyło się zwycięstwem
rologiczne. Wiadomości sportowe.
wypłaty odbywały się nieregu- szyca na Marysinie, na ul. ul. Li- „magi.k.", który chciał zrobić to żyny slowackiej ::l (0:1). Zazna- NIEMCY POKONALY POLSKĘ W Nasz program na jutro. 21.00 Konpierwszy MECZU BOKSERSKIM JUNIO· cert chopinowski. 21.30 „Wśród poe
Pogoń
czyć należy, że
,
'bo ł
· ·
larnie. Wypłacano z opóźnieniem teraeką, Tetmajera lub Lenarto· tamo 1 pro wa zastosowac na swój ligowy zespół wystawiła prze.
tów węgierskich" audycja literacka.
wicza na Chojnach, na ul. ul. peryferiach ersatz • nawierzchnie ciwko Ukrainie na meczu o mistrzo.
w ponie<lział~O~leczorem odbyło 21.50
i ratach.
Koncert solistów. 22.45 „Co
międzypań.
pierwsze
Poznaniu
w
się
przeciw.ko
a
Okręgowej
Ligi
stwo
wy·
te
lecz
węglowej,
szlaki
~
._
p Ge· Wolną i Kocha~owskiego na BaDnia 1-go marca r
chciałbym napisać?" felieton. 23.00
2.ch
bokserskie
spotkanie
stwowe
pierwszej
zawodników
z
Słowakom
a
rok,
jeden
n.a
równo
Ostatnie wiadomości dziennika wie•
rent rzekomo usuwa ;ię ze 'spół- łutac~~ nie mówi~ j,uż o ul. Naro- starczyły
tylko Sumara i reprezentacji juniorów Polski i Nie- czomego. Komunikat meteorologicz
drużyny zagrali
·
dl
kl •
· · ·
tk
s
nu·mo
lwowska
ki, obejmując kierownicze stano- dow~J koł~ ~ab1enca - a zo~a dZISlaJ są prze enstwem a npe- Schmidt. Dr··"yna
miec. po anie nie wywołało więlt·
""'
tak poważnego osłabienia grała wca szego zainteresowania 1 zaKonczyłO ny.
wisko w flrmie I K Poznański czyme, w J8k.!eh warunkach m1e- szkańców ty·ch ulie. W zimie zaś robotnicy ·po · kilkunast~ szkają lu~ie pracy-, Bez światła, błoto nie do przebrnięcia, w le- le dobrze, przez długi okres byla w się zwycięstwem -Niemców w stosun
Początek
cie tumany wszędzie przenikają· przewadze i mecz przegrała właści- ku 12:4.
dniach otrzymują wymówienia. bez chodm4 . ch~c?y ~lakow~
_ _ _ _ _4, 6, 8, 10
Walki były ciekawe i na dobrym
wi w ostatniej minucie, gdyż <topiek
ro wtedy padła decydująca o zwy. poziomie, zwłaszcza w lżejszych wa.
firma w międzyczasie ogłasza ~o~ toną w ~a,z1 glim~s~e~ domk1- cego cz.amego U·r zu.
gach. z .Polaków dobrze walczyli DzJj
Oto za.danie, które sto~ przed cięstwie bramka.
upadłość. Robotnicy nie otrzymują lil:pu.ty, kt?ry~ włas.c1C1ele czę.
Marcysiak i Olejnik. arcyfilm polski według powieści
Marcinkowski,
z
Pogoni
spotkanie
Rewanżowe
ząr
Za·
zaległych zarobków. Właściciele sto me maJą me, poza tym bar- nowym, socjalistycznym
M. BAŁUCKIEGO, scenal'lUSZ
się Sonnenberg.
podobali
Niemców
Z
Bratysławą. zakoflczyło się zwyciędem Miasta.
są „nieuchwytni". P. Steigert zmie dzo problematyczinym dachem
Raeschke 1 Kubiak. Słabą. stroną za 'r. Dołęga. - Mostowicza, p. t.
stwem lwowian 2:0 (1:0).
nił „nagle" miszkanie i robotnicy Md głową.
AMATORSKI MISTRZ WĘGIER wodów: był brak trzeciego neutral.
1111
WE LWOWIE I DROHOBYCZU nego sędziego. Wywołało to w1e1e
"
nte wiedzą. gdzie go odnaleźć. Ro· - - - • • • • • - • • • • - - - - - - - - - - - W pierwszym dniu świąt wielka· nieporozumień 1 wiele protestów.
botnicy są zrozpaczeni. Zwracają
nocnych Amatorski mistrz Węgier SKLAD POLSKI NA MISTRZO ~
Symfonia rozpaczy, miłości
się do Inspekcji Pracy, ale bez skut ·
STWA EUROPY
K. R. T.
drużyna Sportgyesulete
i szczęścia.
Na obozie bokserskim w Poznaku. Syndyk masy upadłości twier(Budapeszt) rozegrała mecz z Le.
chwyta za serce,
który
niu odbyły się dWie walki eliminacyj Film,
chią wygrywając 6:1 (3:1).
dzi, że na razie nie widzi możli
Wę- ne przed mistrzostwami Europy w
Drohobyczu
w
dnia
Drugiego
.
upaja..•
rozmarza,
porywa,
Narodowego im. kr. Jana ill we gry niespodziewanie przegrali z Ju. Dublinie. W pierwszym meczu JaMONETY z xvn WIEKU w
wości osiągnięcia większej sumy
Lwowie.
pien°iędzy 111a wypłatę zarobków
ROLE GLóWNE:
sińskiemu przyznano zwycięstwo nad
GLINIANYM CZEREPIE.
nakiem 1:2 (1:1).
robotniczych.
SMIERC POD KOLAMI TAKBaśtu'
NIEMIECCY PIŁKARZE ZBOJKO- Rotholcem mimo ogromnej przewa- Tamara Wiszniewska
Miron Tatluk w Sokalu natrafił,
gi Rotholca. W drugim spotkaniu Orwid, :u. twiklil1ska, J. Plchel·
TOWALI POLSKĘ
SOWKI.
Robotnjcy, nie mając innego
ski, A. żi:()czyliski, Józef WęZapowiedziany na niedzielę w Po. ::>obkowiak zwyciężył Koziołka.
przy kopaniu ziemi pod budowę,
W Wielką Sobotę na trasie Zawyjścia, okupywali fabrykę w ce·
grzyo st. Grollcltl l Inni.
Na mistrzostwa .bok,serskie Euroznaniu mecz z „Fortuną" z Duessel
wypełniony kopane gliniany,
garnek
na
zdążającą
pod
Kuźnice,
lu zabezpieczenia swoich n'ależ·
dorfu nie doszedł do skutku, pon!e· py w Dublinie wyjeżdżają def.nityw _,..,~ ;.w= enp ftb*
drobnymi monetami miedzianymi od Kuźnic taksówkę zakopiańską waż Niemcy rue przyjechali.
nie: Jasiński, Sobkowiak, Czo1tel{,
ności. Trzeba zaznaczyć, że na
f,.ŁKARZ DENTYST4
Poste- wpadła kobieta, którą okazała się
Ligowa Warta i·ozegrała wobec te Kowalski, Kolczyński; Pisarski, Szy
składzie znajduje się dużo gotowe z czasów Jana Kazimierza.
;.
go spotkanie towarzyskie z miejsco mura i ,,PUat. .
go towaru, a również maszyny. runek Policji Państwowej w Soka- Anna Klaper, lat 65, z Kościelisk. wym
~
li•
'
Polski Związek Bokserski w ten
. ~espołecn H. C. P., zakończone
konserwato..
do
monety
przesłał
lu.
szpitala,
·
do
przewiezieniu
Po
•
•
sposób· pÓzbył · się z·repreientacji ' je•
należące do p. Steig~rta, stp.nowią
zwycięstwem Warty 3:1 {2:1). .
ra wojewódzkiego, cklór.y. wykopa- skutkiem ·ciężkich obrażeń dozna- ' KLĘSKA PILKARZY. OKĘCIA
qnego z najlepszych :- bokserów polwiel~ą w_artość.
skich ~yda Rothol«8- OczyWiści e o- ul. P:otrkowska 151, fr. 2 u•
. W LUBLINIE ·
zmar
Klaperowa
Od trzech tygodni 200 robotni- liska przekazał do zbiorów Muzeum nych w-·. wypadku,
I
.
W -poniedziałek odbył ·się w Lu. słabia. to. nasze. szanse w Publinie, tel. 174-1.13. Przyjmuje od godz. 9-l!
ła.
ków i robotnic w straszliwych wa
.mecz piłkarski pomiędzy war ale co to kogo obchodzi.
blinie
i od S - 8 włOOz.
,.
.
. '

oz·1e1n·1ce robotnicze toną wbłocie
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Odbito _w drukarni „Robotnik'', Warszawa, Warecka
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Ł,odzianin

Przy brukowaniu ulic i robotach
kanalizacyjnych
znajdą

pracę

setki robo tnikó w

W najbliższym czasie należy
się spodziewać rozpoczęcia peł

nionych przy konserwacj i bru- lizacyjne zostały rozpoczęte na
ków, znacznie wzrosła i wynosi kilku odcinkach. Około połonych robót przy zabrukowy wa· obecnie 608 osób.
wy bieżącego miesiąca roboty
niu ulic, które dotychczas nie
*
*
te znajdą się w pełnym biegu.
posiadają źadnej nawierzchn i.
*
Znajdzie przy n~c~ zatrudnieni e
Jak wiadomo, Łódż na ogólną
Przygotowa wcze roboty kana- 40t>-500 robotmkow .
długość ulic, wynoszącą 378ki- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lometrów, posiada
132 km. 816
metrów ulic w ogóle niezabru1kowanych.
Plany na rok bie·
żący obejmują
zabrukowan ie
10 km. Ustalenie, które ulice
będą miały pierwszeństwo przy
zabrukowyw aniu, odbędzie się
przy udziale przedstawic ieli załódzcy
interesowa nych mieszkańców.
~zasie świąt
Zarząd Miejski projektuje od·
bycie w tym celu konferencyj ,
Władze administrac yjne w , W oksesie świątecznym poliktóre odbędą się niezwłocznie związku z coraz liczniejszym i · cja zatrzymała kilkadziesiąt opo ustaleniu, jakimi funduszami wypadkam i występowania oby- I sób za noszenie tego rodzaju
będzie rozporządzało miasto w wateli narodowości niemieckiej i mundurów.
roku bieżącym na ten cel.
w specjalnych ubiorach, które I W dniu wczorajszy m sąd sta*
*
ze względu na jednolitość kro-1 rościński rozpoznał sprawę 24
*
ju i barwy stanowiły rodzaj u- pociągniętych do odpowiedziałNiektóre szczegóły planu po- mundurowa nia, obecnie przystą- ności karnej za noszenie munrządkowąnia ul 'c, sporządzone- piły do walki z tymi strojami. durów partii hitlerowski ej.
go przez Wydział Techniczny Należy zauważyć, że wszystkim
Wszyscy skazani zostali po
Z~r~ąd~ ~iejskiego, .przedsta- innym organizacjo m
polity- 20. zł. grzywny z zamianą na 3
wia1ą się, Jak następuJe:.
czoym, zarówno lewicowym, jak dnt aresztu.
Zostaną ulepszone nawierzch- i prawicowym polskim zakazaRównocześnie władze wydały
nie na ulicach: Głównej, Naru- no noszenia mundurów partyj- ostrzeżenie, że używanie umunt<?wicza, Piotr~o~s~i~j na od- nych.
I durowania par~yjoego w. formie
cmku od PabiamckieJ do staW rezultacie uznano, nosze-1 kurtek i krótkich spodnt oraz
wów Geyera, na Plac~ Reym?n- nie kurtek i krótkich spodni białych pończoch podlega karze
t~ oraz na ~z~regu ułtc.w dziel- przy równoczesn ym zastosowa- i winni pojawiania się w tym
ntcy bałuckieJ. Zostante rów- niu białych pończoch jako u- stroju w miejscach publicznyc h
nież poszerzo~a ulica .Kilińskie- mundurowa nie partyjne i oso· 1będą zatrzymyw ani przez orga
go po .usunięci~ ziemi z pasa, by, które pokażą się w tym na policyjne i pociągani do ododstąpione~o mias~u przez Za- stroju podlegają karze.
powiedzialności karnej .
kłady Scheiblera i Grohmana.
•

I

w białych

pończochach

i mundurach partyjnych

parad owal i
w

hitler owcy

I

* * *

Liczba

robotników ,

za trud-

Nieu dana wypr awa do ra1u
hitler owsk iego
Na

pograniczu niemieckim Berta Millerowie, ich córka
graniczna zatrzymała czwo- 11-letnia Erna oraz 43· letni Osro mieszkańców Lodzi narodo- kar Stephan, który znajduje się
wości niemieckiej , którzy nie- pod zerzutem obrazy Narodu i
Robotnicy f-my Krymołowski, legalnie przez zieloną granicę przeciw któremu toczy się oul. Sienkiewic za 49, na wnio- usiłowali przedostać się do Nie-i hecnie dochodzeni e.
Wszystkich
zatrzymany ch
sek delegatów klasowców , po- miec.
Zatrzymany
mi
okazali
się
przekazano
do dyspozycji władz
stanowili przeznaczyć jedno- małż.
47-letni Józef i 42-letnia sądowych.
dniowy zarobek na ścigacz.
Robotnicy f ·my Rozenblat i
Fabrykant (ul. Wierzbowa 48)
łącznie z majstrami zebrali zł.
2.003, które przeznaczy li na
FON.
.

Ofiary robotników
na rzecz armii

straż

Nowa
prow okac ja hitler owsk a
Obraza w czasie zbiórki na FON

Dziś konfereńcja

Komisji
międzyzwiązkowej
włókniarzy

W dniu dzisiejszym o godz.
5 p. p. w Domu Zw. Zaw, pod
przew, tow. A. Szczerkows kiego
odbędzie się konferencja komisji międzyzwiązkowej włók
niarzy. Na konferencji omówiony bęizie projekt układu
zbiorowego
dla
robotników

pn..emysłu włókienniczego.

Akcj a
komi niarz y
Na dzień 14 b. m. wyznaczona została konferencja w Inspektoracie Pracy celem omówienia warunków i zawarcia
nowej umowy zbiorowej dla
pracownikó w kominiarsk ich.
Kominiarze domagają się uregulowania
warunków pracy,
ustalenia norm pracy w poszczególny ch
rejonach oraz
norm płac w poszczególn ych
kategoriach .

Smut na przyg oda
poznańskiego kupc a
Okradł

go po libacji przygodn y kompan

7 marca br. Franciszek Jaś
kowiak kupiec z Poznania; bawił w Łodzi celem załatwienia
interesów handlowych .
Wieczorem zabawiał się w restauracji, po czym wyszedł mocno
już podchmielo ny na ulicę.
Tu natknął się na 38-letniego
Tadeusza Walenczak a, który udając,
że
jest również podchmielony nakłonił Jaśkowiaka,
by udał się z nim do innej restauracji, gdzie będą mogli znaleźć towarzystw o damskie.
W nocy gdy obaj wracali do-

zwolnion a za

kaucją

3.000

zł.

korzystając
że Jaśkowiak wskutek
nadużycia alkoholu
zasnął w
derożce, wyciągnął przygodnemu kompanowi portfel zawie~·a
jący 150 zł. w gotówce weksle
i różne dokumenty oraz zega•
rek wartości 100 zł. po czym
ulotnił się.

Walenczak

z tego,

. Na skutek skargi poszkodowanego Walenczak a odszukano.
Sąd Grodzki w Łodzi skazał
pomysłowego złodziejaszka na
2 lata więzienia.

zgon
przy kolac ji
We wsi Rokicie gminy Bruss
w powiecie łódzkim zam. w
domu przy ul. Anny 5.
47-letnia Maria Szpicer, podczas spożywania kolacji zasła
bła nagle i padła bez przytomności na podłogę.
Nim przybyło pogotowie ratunkowe kobieta zmarła nie
odzyskawsz y przytomności.
Dochodzen ie prowadzi Wydział Śledczy przy policji po·
wiatowej w Łodzi.

Pokąsany

przez psa

Sąsiedzi

rozpr awili
z awan turni kiem

Na ulicy Brzezińskiej poką
sany został przez psa 14-letni
Marian Bartkowski zam. przy
ul. Brzezińskiej 59 i odniósł
który wskutek ciężkich ran zmarł w szpitalu rany szarpane obu pośladków.
Rannego opatrzył wezwany
Na posesji przy ul. Urok 3 wego wystąpienia. Krewni Ki- lekarz pogotowia.
miała mie,sce krwawa awantu- sielowej i sąsiedzi natarli na
ra, w wyniku której został wie- Libn <- ra i poranili go tak, że
lokrotnie ranny lokator tegoż padł nieprzytom ny pod razami.
domu 32·letni Józef Libner.
Wezwany lekarz pogotowia I Na ul. Zielonej 7 (Rokicie)
Libner w dniu 8 kwietnia br. stwierdził u Libnera 21 ran kłu-1 zamieszkała pod tymże adrewszczął awanturę z sąsiadką tych i ciętych na całym ciele. sem Genowefa Głuszczyńska
Marianną Kisiel, którą zepchnął
Rannego po nałożeniu opa- została w czasie bójki ranna
ze schodów tak że upadła i trunków przewiezion o w stanie 1tępym narzędziem i odniosła
doznała złamania nogi oraz in- nieprzytom nym
do szpitala, rany tłuczone głowy i twarzy.
nych ciężkich obrażeń ciała.
gdzie wkrótce zmarł na skutek
Ranną opatrzył wezwany lePonieważ tego rodzaju awan- odniesiooychobrażeńcielesnych. karz pogotowia.
tury Libnc;ra były na porządku
Powiadomi ona o krwawym
dziennym i sprzykrzyły się już samosądzie policja zarządziła
***
sąsiadom, postanowili raz wresz- dochodzeni e, przy czym zatrzyNa ul. Odyńca 13 w czasie
cie z tym skończyć.
mani zostali podejrzani o udział, bójki został poraniony 48-letni
Krewniacy poszkodow anej u · jednak ze względu na docho- Józef Badowski, odnosząc rany
chwalili rozprawić się z Libne· dzenie nazwiska trzymane są w tłuczone i cięte głowy.
rem, co dało hasło do zbioro tajemn icy.
Rannego opatrzył wezwany
•
lekarz pogotowia i przewiózł w
Szczęśliwe
chłopca stanie osłabionym do szpitala.

się

Bójk i

ocale nie
·
z pod kół tramw
aju

Przy Al. Kościuszki 9 zdarzył się wypadek tramwajow y,
który tylko sżczęśliwym zbiegiem okoliczności zakończył się
bez śmiertelnego wyniku.
Przebiegając przez tor tramwaJ'owy 4-letni Moszek Trajbach
(Wólczańs k a 27 } ":Pa dłNwpros t
pod kola tramwaJU
r. 17.
Motorowy nie zdołał zahamo·
wać tramwaju i chłopiec dostał
się pod koła, gdy motorniczy

zahamował nie można było wagonu ruszyć w obawie o dalsze
następstwa.
Po półgodzinie pogotowie uniosło wagon i malca wydoby-

I

to wprawdzie kompletnie wyczerpanego , jednak z niezoa·
c~ny~m.
z ewn ę t rzoy!11.1· o braz· entami cJa a.
zczęs1twe oca1enie malec zawdzięcza motoroweml", który zatrzymał wagon
w porę.

1

5

Utrzy mani e rodzi ny z 4 osób
wyno si dzien nie zł„ 4.75

W fabryce „Polsko-Fr ancuski
Robotnicy powiadomil i poliW dniu wczorajszy m w UPrzemysł
Jedwabny Bonnet" cję, która wdrożyła przeciw rzędzie Wojewódzk im w Łodzi
przy ul. Strzelców Kan. 61 Proppe dochodzeni e. Równo· odbyło się posiedzenie komisji
powstał zatarg.
cześnie cała 7.ałoga zwróciła się dla ustalenia kosztów utrzymado administrac ji z żądaniem u- oia.
W czasie zbiórki na F. O. N. sunięcia portierki, oświadczając,
Komisja po szczegółowym zbaportierka Berta Proppe wyrazi- że o ile żądanie to nie zostanie daniu przedstawio nego materiała się obelżywie pod adresem uwzględnione podejmą strajk na łu statystyczn ego ustaliła, że w
Narodu Polskiego.
znak protestu.
. marcu br. kosz~y u~rzymani~ ro:
• • • - : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - dziny pracowmcz eJ, składaJąCeJ
się z 4-ch osób wynosiły zł.

Boha terka
dram atu na Bałutach

rożką,

Nagły

4,75 dziennie i nie · uległy ża·
dnej zmianie w porównaniu z
lutym b. roku.
Notowano jedynie zmiasy cen.
Tak więc zniżkowały ceny masła, jaj, mięsa, gdy natomiast
notowano nieznaczny wzrost
cen chleba, mąki pszennej, kas~y jęczmiennej .. oraz zi~nia
kow, tych ostatmch w wyzszym
nieco stosunku.

I

Najec hanie
Na ul. Rzgowskiej została
najechana przez samochód w
czasie
przechodze nia
przez
jezdnię 49 _letnia Fajga Lasman
zam. przy ul. Nowozarze wskiej
nrL. 5 •
odoi'osła obraz·easmanowa
nia ogólne ciała i po opatrze.
. i na została do
przewtez 0
omu.

dtu

Zama ch
samo bójcz y
22-letni Kazimierz Czapliński
w mieszkaniu własnym przy
ul. Łąkowej 12 w celach samobójczych przeciął sobie żyły u
rąk brzytwą jak również skaleczył sobie krtań powierzcho wnie.
Desperata opatrzyło poiiotowie
pozostawiając w stanie
osłabionym na miejscu.

Krwaw y spdr

o park an

W wirze wielk iego miast a

granicżny
S. Rozenblatt
przy ul. ~wirki 36. .
We wsi Lgota gm. Konary
20-letm
na tle
.
. Janusz
· K1tarek, uległ• pow. ra d omsz c z a n'ski'et1o
15
zgmecemu nogi.
. • sporu graniczneg o Jao DobraLck~krz dP. C. 'tKl. pUrzbewt<?zł kowski zabił swego stryjecznero ot!11 a o sz~1 a a
ezpie- go brata Jacentego Dworakow czalni Społeczną
skiego i zranił jego matkę Ja-

Dwa
zamachy samobój cze

w fabryce firmy

Jak już pisaliśmy w pierwszy nadzieję utrzymania go przy
W zamitrze samobójczy m zadzień Świąt Wielkanocn ych ro- życiu.
żył w dniu wczorajszy m więkzegrała się przed domem Nr. 5
Zatrzyman a i osadzona w a- szej ilości jodyny 33 letni Jóna ul. Kościelnej ponury dra- reszcie Brandla Ajzykowicz, zef Piasecki, tkacz, zam. przy
mat obyczajowy , w wyniku któ· która usiłowała dokonać zabój- ul. Żwirki 14.
rego właściciel furgonów mię- stwa Kahana została w dniu
dwigę.
Do desperata wezwano kasnych. Oidia Kahan zosta! d":u-1 wczorajszy m przesłuchana przez retkę pogotowia Czerwone~o Rowerzy sta przejechał
Jan Dobrakows ki miał z Jakrotnie ranny w klatkę p1ersto- sędziego śledczego.
centyiłt
dziewczy
zatarg o granicę. Gdy
nkę
Krzyża, którego lekarz po udz1ewą oraz w rękę.
•
Jacenty przystąpił do stawiania
.
.
„
.
leniu pierwszej pomocy przeStan rannego, .ktory przeb!W, wymku mterwei;ic11 A1~y-1 wiózł do szpitala Ubezpie~zalni Na ul. Solnej 5 rowerzysta parkanu na spornej granicy
najechał na przechodzącą przez Jao nadbiegł ze
wa nadal w szpitalu Poz1?-an- k_?w~cz została. zwolniona z w~ę: w stanie osłabionym.
szpadlem i po.
skich jest w d~lszym cią~u ztenta za kaucJą w wysokosct
Przyczyna zamachu samobó1- jezdnię 8-letnią Gołdę Wojcher tężnym ciosem w głowę pow a (Solna 5).
groźny, lekarze Jednak maJą 3..000 złotych.
lił Jacentego, rozbijając
czego nie została ustalona.
mu
W skutek
wypadku dziew- czaszkę.
czynka odniosła :z.łamanie kości
*
*
Matka rannego Jadwiga usizrabował chłopcu
*
obu
nóg i po opatrzeniu przez łowała podnieść syna. lecz Jan
Nocy ubiegłej usiłował p_olekarza pogotowia przewiezio na Dobrakows ki i ją uderzył szpazbawić się życia przez przecię:
cie sobie żył u rąk 22-letm została w stanie ciężkim do dlem po rękach łamiąc jej leOnegdaj pófaym wieczorem rower i odjechał na nim w kie- Kazimierz Czapliński, zam. przy szpitala Anny Marii.
we przedramię.
Nieostrożnego cyklistę
dokonano rabunku na szosie runku Zgierza.
Jacenty Dobrakows ki wskupoul. Łąkowej 12.
piątkowskiej między Zgierzem
Wezwano pogotowie ratun- ciągnięto do odpowiedzialności tek odniesiony ch obrażeń zmarł
Lipowski wróciwszy do przywkrótce, zaś jego matkę przea wsią Biała.
tomności udał się na posterunek kowe
Polskiego Czerwoneg o karnej.
Ze wsi Biała w kierunku Zgie- policji i złożył zameldowa nie.
l wieziono do szpital~.
Krzyża.
. .
rza wyhrał się na rowerze 14W stanie bardzo osłabionym Nieostrożny rowerzys ta ·
Władze policyjne wdrożyły
Jana Dobrakows k.iego poh~ia
letni Stanisław Lipowski. W mo· energiczne dochodzeni e.
aresztowała i osadziła w w1ęprzewiezie oo go do szpitala
Na ul. Rzgowskiej uległ wy- 1 zieniu do dyspozycji władz sąmencie, gdy chłopiec mijał ow Radogoszcz u.
padkowi
rowerzysta 29-letni dowych.
dludny zagajnik, wybiegł zeń
jakiś osobnik i zatrzymał go.
Kazimierz Bielecki, zam. przy • • • • • • • • • • • • •
\Vypade k przy pracy
ul. Konopnicki ej 31.
Następnie uderzył kilkakrotni e
Bielecki jadąc z dużą szybNieszczęśliwy wypadek wypięścią w głowę chłopca ogłu
zu, wywrócił się i wpadł na
darzył się w dniu wczorajszy m kością, w czasie wymijania woszając go, po czym zrabował Łodzianina
kamień

b

Opry szek

rowe r

Uwaga Pabianic e
Dziś, dnia 12 kwietnia rb
o godz. 7 ej wieczorem w sali
Domu Robotnicze go, ul. Bagatela 8 odbęqzie się zebranie wy·
borców Okręgu III i IV w sprawie wyborów do Rady Miejskiej.
Główny Komitet Wyborczy PPS.
i Kl. Zw. Zaw. wzywa mieszkańców tych Okręgów do li·
cznego udziału w powyższym
zebraniu.

I

Czyta jcie

„„„ „...„„„ „„.......

KASA OSZCZĘE>NOŚCIOWO - KREDYTO WA PRACOWN IKÓW PRYWAT~YCH M. LODZI
(Podplaców ka subskrypcyj na Nr. 65), ul. Legionów 8a, tel. 15~-70 (lokal. Pow: ~w1ązkn .~awodo~eg
?
Pracownikó w Handlowych i Biurowych) podaje do wiadomości pracowmków 1 mtehgencJ1 pracuJąceJ,

IŻ PRZYJM UJE ZAPISY NA POŻYCZKĘ OBRONY PRZECIW LOTNIC ZEJ

a) Dział kredytu finansowego
b) „
„
towarowego .
c) „ wkładów oszczędnośc1owych .
.
.
d) „ finansowani a akcyj urlopowych 1 prof1laktyk1 zdrowotne].
e)
doksztakani a zawodowego .

"

"

"

przydrożny
obrażenia czaszki i
prawej ręki.

odnosząc
złamanie

Rannego opatrzył wezwany
lekarz pogotowia i przewiózł
d
't l
o szpi a a.
Odbito w Drukami Ludowej Piotrkowsk a 83.

