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Taktyka hitlerowców
Niemcr chca

wraer111ł

Obserwatorzy francuscy przypuszczają, że kanclerz Hitler poprowadzi w stosunku do Polski grę, obliczoną NA ZMĘCZENIE NERWOWE PRZECIWNIKA i stąd liczyć słę trzeba Z DŁUGOTRWA·
ŁYM STANEM NAPIĘCIA. Przekonanie takie wyraża m. in. berliń
ski korespondent Agencji Havasa,
który słyszał w niemieckich sferach
politycznych„ „iż Polska znajduje
się obecnie U SZCZYTU SWEJ
ODP.JRN0$CI materialnej i moralnej, lee~• .że jej zasoby i rinansowe i nerwowe mają swoje granice, które niedługo będą osiągnięte". Większość wspomnianych kół
berlińskłch zapowiada też DŁUGOTRWAł..Ą ,,AKCJĘ WYTRWANIA„
ałe nieliczni tylko domagają się
„błyskawicznei;o uderz~a na. pań
stwo,_ które ustłuje. bawić się w
wielkie mocarstwo 1 pozwala sobie
ignorować wspaniałomyślne propozycje Rzeszy".
Stąd też dafą się Jui w Paryżu
iłyszeć głosy' ostrzegające przed
ewentualnymi złudzeniami gry niemieckJej, która przypuszczalnie dążyć będzie ZNOWU DO IZOLOWA
N1A SPORU Z POLSKĄ, nawołując do utrzymania nieustannej czuj-

Podróż ~ibbentropa do Włoch
Narady w sprawie taktyki wobec Polski

Polske. -Glosr pras; zagranicznej.

. y· · ·
_
STORII EUROPY. Hitler PO RAZ
irgm10
Donoszą u. ~zymu· .
PIERWSZY NATKNĄŁ SIĘ W
SWEJ EKSPANSYWNOśCI NA Gay~~· omaw.iaJąc w koresponPRZESZKODĘ NIEMOżLIWĄ DO dc:icJ1 z M~d1o~a?.u na ł~ma~h
PRZEKROCZENIA BEZ WOJNY. ,G1-0rnale d Italia spotkame C1a

I

zauważa w artykule p. Thouvenina, że prasa w zbyt Ci8$0y sposób
określa mowę min. Becka, jako datę w historii Polski. Przemówienie
ła stanowi bowiem DATĘ w Hl·

KonlerencJa w Mediolanie
-Prasa

włoska

o Polsce

d
:
·
R'hh .· .
em~op. pisze, z~ prze
11
no. m10tem ro~ow Jest m. m: SP_raw~ stosunkow . polsko - niemieckich. Mowa mm· Becka NlE ZA:·
MYKA DRZWI. Pewne czynm·
ki chcą przypiaywać Włochom r<>
lę czynną w postaci interwen.;;ji,
mają-cej na edu mediację w tej
sprawie. Tak, jak pisaliśmy wczo

.. · G d _Wł 1
zamraza a~ a . ~. oc i!.
:na zmy~ odpowied"1alnosc1

~1czą
~.arkowama ;zą<lu w~ri;za~
s~1e~o. S~ot~amc w ~cd1olan~e

i

me Jest sp1,sk1em przeciw pokoJO
wi, ale aktem, potwierdzająeym
chęć odbudowy rówumvagi euro·
pejskiej ( ! ) w celach pokojowych.

Angielske opinia

pis.ze korespondent „Kur. War." nia rol.działów. Jednak wciąż naj1
w odniesieniu do stosun- poważniejsze pisma włoskie nie
natomiast
konrozpoczęła się w Mediolanie
łerencja niemieckiego min. $praw ków polsko - niemieckich zaryso- mogą zrozumieć, że Polska nie mo
zagranicznych Ribbentropa z min. wują się dość wyraźnie wysuwane że pójść na jakiekolwiek USTĘP
przez większość dzienników włos- STWA JEDNOSTRONNE i godzą
Ciano.
Według informacji pism włos- kich tezy. Prasa sądzi jednogłoś- ce w jej byt, niezawisłość gospokich płerwnym tematem oniówio- nie, że mowa min. Becka pozosta- darczą i honor. Dlatego też prasa
Podawaliśmy już róż1'e (bardzo
nym przez obu męt.ów stanu mia- wiła OTWARTE DRZWI do roko- włoska nawołuje Pol6kę DO US- przyjazne!) angielskie głosy o polły być STOSUNKI POLSKO_ NIE- wań ,które powinny być wyzyska- TĘPSTW, lecz wiedziona zmysłem skiej odpowiedzi na mowę Hitlera
ne. Dzienniki UNIKAJĄ WYOL- realizmu stwierdza, iż „narazie
MIECKIB.
Korespondent „GaBRZYMIANIA RóżNIC między sta przyjąć trzeba do wiadomości szan i memorandum.
swej depeszy pow
Polskiej"
zety
Gayda natomiast zast111Jawłający nowiskiem W &rSzawy i Berlina, o- se, jakie ptwiera mowa min. Beżyczliwy oddźwięk.
ten
twierdza
słę Md treścią całego spotkania -raz mówią o konieczności zasypa· eka".
żyałiwy oddźwię~ opinii an'
Ci8fl0 ....... Rłbbentr~, wysawa rojest tyth bardziej znantien
gielskiej
li!I·
wnotegle TRLY PROBteMY, któ- ••--•~••••••••••••
ta podkreśla, w zwią
opinia
że
ny,
•
•
re będą musiały być ściśle przeanazku z mową min. Becka, zobowią
lizowane: l) polityka ofensywnego
zania angielsko - polskiego paktu
okrążenia Niemiec i Włoch dla któ
wzajemnej pomocy JAKO KATE·
rej prem. Chamberlain nawiązał
I NIEDOPUSZCZAJĄ
GORYCZNE
.
"
.
współpracę z Edenem i Churchilnoścl.
Mu550lini wy-stąpi z jakimś pia.nem CE żADNYCH WĄTPLIWOśCI.
Kr~kowskr „IKC. doooS4 z LonDodać należy, - depeszuje pa- Iem, zwolennikami wofny ideologiugody. Mu$sołiniemu przypisywaZ wielkim napięciem oczekują w
ryski korespondent „Kur. Warsz." cznej. Przeciwko okrążeniu oś bro· dynu.
ne są tu dalej ambicje odegrania
zechce
Rzesza
że
tu,
się
Sądzi
- że prasa_ francuska w dalszym nić się musi za pomocą środków
roli arbitra w sprawie Gdańska.
ciągu nie pnestaje wyrażać swego politycznych, ekonomicznych ł w o- wprawić w ra,ch hasło samostanoNiepotwierdzone pogłoski móNAJWIĘKSZEGO UZNANIA DLA stateczności wojskowych, 2) dal- wienia wobec Gdańska. Nie brak
że minister Rzeszy v. Ribbenwią,
czy
tej·
w
za·żąda
Berlin
że
głosów,
szy r~zwój polityki t. zw. konstruSTANOWISKA POLSKL
który przeszło siedem god'Zin
tro.p,
Gdańsku.
w
pfebiscytu
formie
innej
ROZSZERZAczyli
(!!),
ktywneJ
zbliżoZdaniem „Petit Parłsien",
w B':rchtesgaden, zakonferował
nego do Quai d'Orsay, pozycja Pol NIE WPLYWóW OSI- NA CORAZ Są doniesienia, że Niemcy dokoplan Hitlera co dio
sobą
ze
brał
lą
na
militarnej
skJ jeSt obecnie NIE DO ZACZE· WIĘCEJ MNIEJSZYCH PAŃSTW. nają demonstracji
że projekt ten przedstai
OdańsKa
Gdań
po.graniczu
na
morzu
i
dzie
zdaniem
święziła
ta
Polityka
widze·
PIENIA zarówno z punktu
n-ia moralnego, jale i politycznego. Gaydy - sukcesy na Bałkanach i &ka i że w łY'm momencie napięcia, wiony zostanie Rzymowi.
świat cały jest teraz przekonany o w bas~e naddunajskim, 3) wspól ·
Podawaliśmy i podajemy w
dalszym dągu liczne gł.osy zagrasłuszności praw i interesów poi- na · ~brona interesów włoskich i
nkzne j prasy o odpowiedzi PolskJch ł Niemcy naruszając je, postą niemie~kłch, zaangażowanych w
szeregu problemów europejskłch i
płłyby wbrew <>pinii świata.
ski na mowę Hitlera i memoranZacytować jeszcze warto opinię pozaeuropejskich.
dum niemieckie.
Artykuły Gaydy w odniesieniu
„lntransigeant", również pozostaGorąco wiia tę odpowiedź pra
jącego w bliskim kont~kcie z oto· do Niemiec nacechowane są jak się
Włoszech
stJ francuska, podkreślająć, że
czeniem mln. Bonneta. Dziennik zdaje dość często SERWILIZMEM,
PO RAZ PIERWSZY dyplomaParyski „Oeuvre" w art. Ta- wnictw i zbieranie pieniędzy n.a tyczna (i nie tylko dyplomatyczna!) ofensywa Hitlera spotkała
houis donosi, że HiłJ.er ha·r dzzo głodne dzieci hies~p'łńsikie~
'Podobne aresztowania przeJ- się ZE ST ANO W CZĄ ODPOjest zaniepokoj-ony stanem nmy·
słów we Włoszech: NIE MA NA- sięwzięto w Turynie, Bolonii i na W IEDZJĄ. Ma to znaczenie wię
STROJU DO WOJNY Z FRAN- wet w robotniczych dzielnicach k:.ze niż się zdaje. Polska odpowiedź może mieć znaczenie DLA
W kołach rob:>tniczych Rzymu.
CJ~!
biadają
Tabouis donos'1 ż wł05ka 0- CAŁEJ EUROPY. Może stać się
szybko rośnie niezadowolenie. W
"
e
'
·
d b
d" 1 ·
PRZEŁOMEM w dziejach hitleTym samym dziennik daje c::y· „,ł
świeżo jest w pamięci ludzkiej
!~ e. IO .ame !-1:P· po 0 no panUJ~ VRA" (policja polityczna) zo-staryzmu„
przysłanie
przez
niewzmocniona
że
ła
tak1 m~p<>kOJ w kołach r~hotmprzemówienie kanc. Hitlera, w telnikom do zrozumknia,
agenKerillis w „E poque" pisze, że
le„zdolniejszych"
Niemiec
konsumcyjne
z
przy
ośrodki
moze
mieckie
łatwo
na
bardzo
Niemcy
ze
że
czy~h.
zapewniał,
którym
tów Gestapo. Agenci Gestapo zachowanie się Pd! ki - to v·yzachodzie Europy nie mają ża- żą znacznie bliżej Al::acji i Lota- brac charakter rewolty.
psychologicznej i
dnych roszczeń terytorialnych. ryngii„.
W zakładach Alfa Romeo, I-imają nauczyć „OVR'ę" „nauko- padek wielkiej
PO RAZ PIERwagi.
politycznej
lotaryński
alzacka
Przemysł
m•
z.
28
d.
z
mowie
w
to
PtJmimo
totlt Frasquini i Caproni aresz- wych" metud śledzenia i <>panoJVSZY oa chwili zdobycia władzy
Hitler bardzo oględnie wspom- cierpi bynajmniej nie z powodu towano wielu robotników za kol- wywania mbotników.
sytuacji międzynarodowej, le~ portaż antyfaszy.sotw&k.ich wydarr.iał o Alzacji i Lotaryngii.
Ale mimo to Hitler się pono p1 zez Hitlera, po raz pierwszy od
chwili, gdy hitleryzm zaczął stogospodarczej
•
ogólna
powodu
z
hitlerowska
prasa
Jednocześnie
niepokoi„.
sować system szantażu w zagranizaczyna zajmować się tym kra.. polityki francuskiej, a .szc:ególcznej polityce, WOLNY KRAJ
jem, który po 37 latach wrócił do nie z p<>roodu „macoszego" trakŻĄDANIA SZANT AODRZUCh.
przez
Lotaryngii
i
Alzacji
towania
Essen
w
się
Fran:cji. Ukazujący
żl'STQW.
dziennik „National • Zeitung" pi- Paryż.. Przy często p<>rotarzafeł
sze 11· bardzo umiarkowanym to- cych się zaburzeniach w przemy·
Co teraz uczyni Hitler?
ni ,ale zupełnie przypominają- śle francuskim, wywoływanych
Min. Ribbentrop naradza się w
cym sposób pisania z okresu Hen- przez związki zawodowe, bardzo
Mediolanie z hr. Ciano: chce się
majątkowa
leina Q kraju Sudeckim. Biada rzadko czuje się opiekuńczą dłoń
dowiedzieć, w jakim stopniu Wło
u.ięc gadzinówka hitlerowska nad Rządu paryskiego.
talu powyżej 1000 do IO.OOO dola chy gotowe iść NA RYZYKO
Z Waszyngtonu doncszą:
Dalej zar%UCtJ autor artykułu
socjalnymi „zaburzeniami", któ·
5 ŚWIATOWEJ WOJNY w razie
Komisja spraw wojskowych se rów muszą oddać na pożyczkę
re hamują rozwój gospodarczy Francji „rabunkową gospodarkę"
energiczniejszej ofensywy Niemajątku.
swego
procent
natu przyjęła projekt ustawy,
Alzacji i Lotaryngii. Że pewne w tym „starym kraju Rzeszy".
miec przeciwko Polsce.
.
mu·
które
kwot,
procent
Dalej
koń przewidujący mobilizację kapita
„Trzeba wyczekać••." ożywienie gospodarcze, które prze
Pertinax w „Europe Nouvelle"
przy
pożycz.kę
na
oddane
być
.
·
woj
wypadek
na
prywatnych
łów
A~
o
jaiciło się w innych prowincjach czy aię artykuł hitlerowca
pytanie, czy Hitler zamie
zadaje
wzrasta.
stopniowo
musową,
ny.
Lotar~gii.
i
::acji
przejawia
wolniej
francuskich,
zbrojnie zaatakować i
Polskę
rza
prowniósł
który
Lee,
Senator
Z mająt.ku w wysokości 1000
1 ton i ję-yk niezmiernie posię w Alzac5 i Lotaringii. Dzien
woj1tę światową sp<>wodować
system
że
oświadczył,
ustawy,
oddać
jekt
musi
właściciel
dolarów
używa·
nik hitlerowski tłumaczy, dla.cze- dobne są da tego, jakiego
zastosuje system
raczej
też
czy
Z!,1•
'ma
przymusowych
pożyczek
na
rroc.
I
dysp~zycji
do
rzą.OOwi
Sudetów
octerwaniem
przed
n,..
miano·
dlatego
go tak się dzieje,
NIEPOKO
AŁYCH
VŁUGOTRW
sfina
środki
50 lat. W zamian za oddaną rzą pewnić dostateczne
wicie, że Alzacja i Lotaryngia jest od Czechosłowacji.
wyczerpać--w
Polskę
aby
}ÓW,
uciekania
bez
wojny
nansowanie
będą
wydane
kapitału
część
zmie.
dowi
aię
Tylko czasy bMda:o
zanadto oddalona od francuskich
bony skarbowe. P-0siadacze kapi· się do niepohamowar:c-j inflacji. nadziei na to, że Polsce zabraknie
niły.„
ośrodków konsumcyjnych...

Jak

.· _
ra.J

czytełnłcy wiedzą, w SObotę -

opolskiej odpowiedzi Niemcom

••---

Mussol1n1 I• o pośrednik?

Anglii odpowiedzi Niemiec. Wyraża.ny jest pogląd, że Włochy będą
miały na nią wpływ ŁAGODZĄCY.
Krążą pogłoski o INTERWENCJI
W A TYKANU. Na ogół panują na•
stroje RA~ZEJ OPTYMISTYCZNE,
jeśli chodzi o bezpośredni rozwój
· 1
wypadkó •
Rząd .spokojnie spędza swój
week - end a król i królowa udali
do Kanady i St. Zjednosię
czonych, co świadczy, że nagłe po
gorszenie sytuacji międzynarodo
wej nie ;est przewidywane.

Po raz pierwszy•••
Po odpowiedzi Polski

Hltler si~ niepokoi

I

Akcje robotnicze we

r
mentorz
owi
Grotesk
nad losem Alzacji i Lotaryngii
Hitlerowcy

Polityka Stanów Zjedn.
· Danina

na wypadek wojny

lub siły nerwowej. W aro
szawski korespondent tegoż tygodnika ze swej strony twierdzi, że
właśnie zostanie .:astosowany system WYCZERPYWANI A. Ale
ta gra z Polską się nie uda! zapewniaA niemiecka (hitlerowska) pra
sa szaleje przeciwko Polsce. „Angriff" niedawno pisał, że „Polska
ióie na łańcuszku p<>dżegaczy
wojennych". A „Lokal Anzeiger"
donosi, że „Polska przyłącza się
do BOLSZEWICKIEG O(!!) OBOZU". TO ANGLIA ROZZUCHWALIŁA POLSKĘ! - woła,"
hitlerowska prasa - i stara się
WBlć KLIJ\iA pomiędzy POL·
aby Polskę
SKĘ A ANGLIĘ i ·olować, osłabić i uczynić bardziej podatną na hitlerowskie pre
tensje i obietnice.
Hitleria liczy chyba trochę
na - ZSSR.: może po dymisji
Li~winowa zajmie bardziej „izola
„Beoba,.
cjonistyczną" pozycję?
chter" umieszcza wstępny artykuł p. t. „Kim jest Mołotow?",
ale stwierdza, że sytuacja niejas·
na - trzeba czekać na fakty.
środków

W każdy .i razie polska odpo·
wiedź sprawiła POW AżNE KŁO
POTY NIEMCOM. Ton prasy
wobec P-lJki jest niezdecydowa·
ny - mimo wszystkie ataki. Pró
bowano nawet ZATAJć(f) polsk·._ odpowiedź przed niemieckim
społeczeństwem.

· W ten sposób polska stanowcza
stała się bard::o PO.
W AtNY.W CZYN!\'IKIEM w wal
ce z ofensywą hitlerowską, z ofen
'
sywą f aszyzr m.
odpowiedź

K.
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lfeniYWa niemie[k~ !~ontroten1ywa an~iel!~(~I~~ ~iml p~e:;nia~~c~a oo~l~ 1mienai1 Hiemt11
Cel przemow11n11 kandersk1ego

W przemówieniu z 28 kwietnia
WY'powiedziat kanclerz Hitler dwie
swe najsta•rsze umowy: jedną ze
.s.tycznia 1934 r., zawartą z Polską
w sprawie wzajemnego nienaparla!flia; drugą z czerwca 1935 r.,
zaiwarta :z Angllą w s.pra.wle przestr;r;egą,nia odipowied•nego paryte·
tu pn:y buqowii: floty wojennej,
W memoriale wręczooym dnia
28 l<:wietnia Hządowi angielskie·
mu oswiad.cza Ri!ąd niemiecki, że
zawierając traktat flotowy, di:ią.
lał w prieko11anh1, i~ ,,PQwtórze-nle sif kooflik.tu wojennego między
Niem.cami a W. BrY'taonią jesit po
w~ze eiasy wyl4czone''. Ta $ama
myśl jest powtórzona w przemówien.iu kanclerza, ale uii.lipelniona
wyirazami głębokiego rozczwrowąnia ~ do rozwoju polityki brytyj.
skiej w stO<SUnku do Niemiec.
Zbankrutowało więc podstawowe założenie kanclerza Hit~ra1 że
przez pakt ,,dwustronny" z Anglią
Niemcy otrzymały wolną rękę w
innym kierunku i ie Anglia nigdy
·nie pneciwf.,!aw i się zbrojnie niemfeckłeJ ekspansji stworienia $Wej
.,pn"18trzeni iydowej' 1 t. zw. Le„
beNraum.
W memotia~e wrę~onym Ri:ą®w1 polskiemu dnia 28 )(wi<:ttnia
<>świadcza Rzą.d niemieold, ie :tąwierając pakt przeciwnapastniczy
z Pol-ską, wychodził z za!ożenia,
-•b
,
że „cwen łu '"""'' n1e ezp,ęcietistwia
sojuszu polsko • fram:uskiego tra-

cić by mogły

priez

I

I

I

I

Qawiązanie deklarację

-g"··

A2'ar wrgrac - I rzeb grac,,

~r~:::t! p::~~:i::e zm~r:~ !~~~;f z(~~rtj!~~~~:~q :';~~~ I jak grał - to u
batdziej na znaczeniu". wania wzaJemneJ pomocy z Rosją

C() rąi

Tymczasem Polska przez :i:awarcie
1
A 1·
k
oł
so.Juszq z ng tą wy az 1a, „c:
,,woH przyrzeczenie PQmocy trzeeł go mocarstwa od bez:PQ~redniej

- zaPJtuie opinia demokracji światowej

!

Litwy i że Polska 01ąn1()tnio11ą da.Qia co do spoistości p ństw,
dotychczasow4 polityką paktu z obj9tych czynnym zą łęgiem nop
la byó jednak jolnier~m niemiec
1934 r. nie zdobędzie $łt na zdecy-: wej póutykl angielskiej bOdfł pkoń
W kolach dyplomatycznych Waszyngtonu ~ z owoleniem
Tvłm przeoi1c Rosji•
dowany opór1 a gdyby nawet pro· czone, wówczas kanclerz Hitll!f
stwierdzają, że mowa min. Becka i ośwJadczenie prem.
ala·
TIMES OSTRZEG HITLERA.
bowala oporu, to na rzeczywistą ' stanie przed decyzj.ą: w'o1na czy
dier opierają się faktycznie na podstawowej tezie przedło:ŁoneJ
pomoc, ani ze •trony Francji, ani pokój.
przez Prezydenta R-0osevelta w jego apelu z 15 k ''letnią b. r.,
Cała prasa ąngielska ~i wyjąt
tym mniej ze strony AnglU nie bę· ; Polska jest zdecyid1'waina. Jeżeli
który nie zamyka,Jąc drzwi <lo żadnej dy~kusjl, stawią
n~
ku w naczelnych artykułach oma~
diie mogła Uczyć.
ta sarna
determinacja panuje
olerza Hłtlerą, w sytuacji, skłaniającej do wyrzeczenia ąię m~
wł deklarąrj~ mln. Becka, wyra,.
Tym.czasem rić}<I pol$kl (około wśród wlelklc:h mocarstw iachodtad IW łtu ł grcUb, Jed_)'D)'ob, które, według Jiltlerł\,
ly
tając jetlnoglośnie solidarność ze
21 marca) żądania niemieckie od-, nich (a w ~ystko przemawia za
historii dawać nn
'., ·
atanowiakiem Polski.
rzucił i wprowaaiil odlrazu ;i;arzą. tym), t-0 pależy :-irzypuszczac, ie
„Times" podkreśla m. in., że
dienie pogotowia wojskowego. „Trzecia" Rzesza zawaiha się
oświadczenie, ii Pol ke. nie da się
Były cme konieczne wo•be.c do· pn;ed ro~pętaniem wojny europej·
JEDNO~ITE STANOWISKO
„Qeuvre" w artyltule w11tępnym odepchnl\Ć od Bałtyku odpQwia·
swlad•czeń porobionyth w Ąustiril sklej. Jeżeli ją jed~iak rozpęta z
Plt.ASY
FRANCUSĘIEJ.
akceptują
bez zastrzeżeń 'fY"Zemó· da stanowisku całego kraju, któ1
i Czechosłowaicji, gdrzle zmiany p-0 '. jaikichkolwiek powodów, czy na
Sta.nowisko prlLSY francuskiej wiente młn. Becka ł od~egnywa si~ ry czuje, te Gdatlsk i Pomoru
lityczne były przeprowadzone na 1 skutek fal zywego oblicze11ła sił wobec przemówienia minl•tra :Bee /ltonQWczo od artykułu lJeata tworzą dla Polski arterie życiową
5kutek wkroczenia wojs•k niemiec· pri;yszłej koalicji czy też w oba- ka i ą. 1·gumentów za,wa1'tycb w .t ym (por. art. tow. Niedziałkowskie- do świata zewnętrznego. Sympakich. Odrzucając żądania niemiec-1 wie, że czas pracuje na korzyść przemówieniu jest najzupełniej go na str. s.ej. Red.). Obticme „o tie i interesy mniejszych państw
kie, rząd polski liczyił na razie tyt- , doozt>rojenia Anglii, Fran.cjli i Pol- jednolite. Prasą, paryska bez róż- mowie min. Becka można zadać bałtyckich są identyczne z polski·
ko ną własne s.ity, YłP'rawdiz:ie mo 1ski, to bierz na iebie pełną od- nicy poglądów, od prawicy u tlO pytanie; „Quo vadis Germania1" mi. Przy zachowaniu pokoju i roz
wa premierą Chamberlaina w Hir· powiedzłalność wraz ze skt1tkami socjaliatycznęgo ,,PO'Jl1.ł1.aire" i Tw
P. Tabouis potwierdza, że prze- · sądku zagadnienie gdai'lskle byloml"gha.:m (17 marea.) zawlernla katastrofy.
•
muniatyet:nej ,,llwmanite'' akcep- mówienie ministra wywołało wszę by z istoty swej jednym li tych,
ostrzeżenie pod adresem Niemiec
Okres zdbyczy „po·kojowycll" tuje bez żadnych zastrzeżeń mowę dzie jak najlepsze wra!enie. Przy które rozwiązać można drQgą roi za.PQwiedzj iwrQtu w polityce za pomocą presji wojskoiwej mi- ·m·in. Becka i stanowisko Polski.
tacza ona przede wszystkim do· kowań, ale byłoby rzeczą niemoangielskiej, leez Niemcy nie wzlęH ną·ł bezpowrotnie. Już nie będą
Praaa paryska podkreśla i wska skona1e wrażenie " kul"arów an· ~liwą zapobiec pows2echnej kon·
sobie tych ostrzeżeń dio serca, O• o.powiadał w Niem.czech, że „Fiih- ;ruje jako rzecz ~~dniozą, że na- gielskiej Izby Gmin, gdzie pod- flagracji, gdyby wybuchła wojna
pieraję·c &ię na cUqższym doświad- rerowi" udaje się wszystko , po- ręszaie metody gwaltu i pr~eflW" kPeślano, it min. Beck w odpo- między Polską i Niemca,mł cieniu, że ostn;eżenin angielskie kojowo". Gdyby kancle·rz Hltlet cy".
wtedzł swej zastosował stare po- o trze~a na zakończenie „Tim ".
pozostawały pu~tymi dzwiękami, l prnbował raz jesz.cze użyć &iły,
Szęreg pism pnepr01JJad~ po· wiedzenie polskie: „jak Kubts Bo„Daily Jłer.ald" podkreśla,, Ul
przes<tywają-cymi powietu;e. Nikt wierzą\: w swą gwiai-dę, tq taka „ównanłe mi~tlz1J preem6włenł~
ta1e Bdg Kubie".
min, Beck. ~uał przed sobą nieła•
wów~as VI Bqropłe rJłe priewidy. próba $ko•nczy się wed1!·i.l.g znane- premiera !Ja,ladier, który o~De Kerlllłs artykuł swój w twe l'ladame. Było~~ rzęcz !118 •
wal, tę z końcem m~Cil nutąpi g1) wyraie11la lui;liow~go „pośll- C?Jyl IJW6f1tl 0~ „tslbo '1'-GUłłtl „Epoque" opał:r1,lje tytułem ,,Nwoh be;p eeznll powie~1ee cok?lWJęk,
iupełt1y priewrót w ia'11Y1icinej zgIJ.ię.cie111'' w wojnę.
Nie'niey 'Pf'Ztmwey, Giba wspólprtł· żyje Po'/,$ka.".
co mogło~y _zoiite.c zro~Iał\e w
polityce angielsJdej.
ey" ' przemdu,icniem 'POlskt.epo
Brq solett na łamaoh eeejalisty tymij sensie, zed w i EurM_op1eh.jęst
J)nia 31 młlrca rząd angie!Slki O·
BENĘDVKT BLMĘR
•łniatrts ·
P
i „ 'k
t . c<il me ące ne.
rug e
onac nuą.
głosił przy pełnej z.gadzie parła'
c~ne~~ " opu1a re a 0•0P ttJe
Byłoby również niebezpieczne yryd kl
.
µ
kowicw argumenty min. Bec1ca ś b
ć ż d . p 1 k. t k
mentu e arneJ~ pll111oey dla ol·
„
Af'gumentacja min. Becka musi ru t>wa
ą a.ma os i a 'ffY•
ski, a wkrótce potym taką samą
I
k
•
.b az· .
·ie .
soko, aby było to na ręllę muero-dla Grecji i Rumanii. j
wt.

15Clwiecką. Słowem: z tradycyjnej
i·tyki
j ~
li li R
po•
swe Oun•„Y n~ n
enu
przeszedł na obronę swego bezpieczeństwa takie we wschodniej i
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Ton jego moU11J b'Jfl
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N'
g~ no,.,ci.
tJZyaoy .iemcy fł"'"
Wł?Hl\ obecnie zrozumieć, '8
wo Polski ® Gdatiltka ł PomorN

„„

prasy n~ 0 olsk'r §;~:::?.~~
U fj

0

temu przewrotowi w an·
ff
~błorowa niepewność i wieczne gfełskiej J')Olityce zagranłe2nej Pol j
„~eczeflstwo WOJ8flfle, albo ska zaat•ltowana nagle i podst~..r.nasa nienlkc.lfl c~ułOIWe ądej- ()l° cotńięcła inowUzac;J, a udóWOclni l kiego ~wode 1 tts lyozeni6 kłe·
jlsnę umowy, ktMe też zasad- nie przez Niemcy - mimo gz.eśelo· 1 sce poświęca za~entła polsko.. ta. tę PfffP~• :tetł.e11e ru 11sa.n· rowni(:two niet1'łeckf6go optirte na
f'/łao wyłączaj~ ml~y ·~ontrahen lemtiej ,,pnyjażni" niemleekiej
\ niemiecldemu. Artykuły wstępne sę. jaklł byq te propipeyoje niemie<:· retr.ltt.yoh d'J~eniaoh mar~ialks PU
taml wis-zełlde działanie broni".
:;ikorzystała, teby wyjść z O@amo~- I polemłzujJł oeitro • W)'WOdaQd kię", Niemcy eezekuj!ł p& mowie aud"kiego •naklaienła i na przy.,Dwuatronny" pakt z Polską, nlenla i oueprzeć dyplomatyezn'! mią. Beelta. Prua. publllu1,to stre- Becka ge1tu Rzlłd11 polakiogo, 111?Zoś6 sto$UKhu eaufa.nia ł nczewf/dłuc łntencjł kierowników „Trze napastliwość niemiecką w. oparciu 1s~enie mowy ministra. W stre- uwzględniającego gotowość Hitlera rej wBpólpm01J obu naroddw Cłej'' Ries~, miał <l<>prowad~łć t!O· () pakt pomocy i Anglią i o sojusz szcieni11 NiemieclQego Biura łn.· do pokojowęio uregulowllftfa istnie- daiś mtt ?Wpoty'ktl Jtł,~ na od,po-.
jusz polsko • francuskł cio roH z Francją. Rach•tby kan~teria ffl„ fornt3Cyjnego qcler~ przy tym jących między obu krajami kwe- wł.edntą dobrą wol~. (PAT),
świstka papieru, a ponadto miał tJerą iawłodly, a swemu roiczaro- uJ~cie w Jednym i ba.rdzo ogólulko- styj".
wyłąciać wszelkie inne gwarancje waniu c:liił wyraz, wypowiadając wym zdl).niu kontrpropozyc~'j poJpomocy ze strony państw trze- pakty z Polsl<ą i i Anglią. Nie dał skich, dotyczących ruchu tranzyt,oeich. Gwarancje francuską i an- jed!nak z.: wygraną. W s-wym prze wego, któr~ „nie po&lada.ją żadne
gielską dlla Pols·ki, oparte na wia· mówieniu odmięnqfe potfaktował go ~mw~nła".
jemnośd z naszej strony, na~ywa tny główne uinteresowąne pań·
Moment ten, jak .-ówutet t zda.
kanclerz Hitler „zbiorową niepew- stwą: Anglię, Francję i Polskę. nie ministra. Becka o sugęstlach
_ Polinością, zawierają· cą w sobie „wlecz Francj~ stąrał sie zneutralizować, nłemłecldcb eo do Słowacji opusztische
KorreSl'ondenz",
pieze
ni.
Lord Halifax odbył rozmow~ 1l
ne niebezpieczeństwo wojenne". przyipominając, ii u"'nał ostate-cz- czony jest również całkowicie w re
in.,:
dla Niemiec ok(lią się zaws~ ambasadorem sowieckim ;Majskim.
Pakt ,,dwustronny" z Polską miał nie i nieodwołalnie granice tran- plice artykułów wstęJ>nycih prasy
niezrozumiałym, i~ Polska zwłtia~ Ppdobno Rzą<l brytyjski udzieli
wł~ za zadanie Polskę oderwać cu,skie, a iagroził, że to uznanie niemlecldej.
cza po zlikw·idowaniu we<llug pol- Rz~qowl ~owieckiemu negatywnej
od pa,ństw zachodnich, od<lSobttłć, ?ie j~&t samo. puei sj~ z>roz·amiale,
Obok t.ego :publikuje prasa sze- akiok życzeń kwestii l!arpato- ędpovviedzi na propozycję trójporoa po odo$obnieniu uzależnić. Pol- 1e~elt. Prainc1a c~cl.a>łąby trwąć reg władomofłcl z l"oll'i!Jd, e>patno- Uloraifi.!1Giej, nie p1'syJęltJ praposka mialis. stanowić barierę, :zabez- w1ern1e przy Anghi ~ przy P~lsce. uych Jaskt'1trwymł tytuiaml
r~ zyoyj nfemieckwh. Jeteli fl4P1'txDUżE WYGRANE DZIENNE
pieczajęc;ą Niemc:y ie strony ąosji
.Po~ aid:esem. Ang~1l wy~fo51.1 nał łtomej „na.goltcei• i ,,pneśladowa wtona zostCJlaby nawet prz'!J tym
I DNIA CJĄGND!lNIA
sowieckłeJ, ą dił~ki swej neutrąJ. w!ęceJ s!·ow . zalu ·' :zaw1edz1oneJ niach" Niemców w P<ll!iCG l
0 ma.. tak krzyczqcCJ kr2ywda traktatu
rtości iostawić „Trzeciej" Rie&zy rm~ścl. Ofiarowa1is.111y Anglll na· nifestacjach
antyntemleckicb w '1Cfl1'1a1akiego, jokt było odłączenie Zł.
s,wobodę ruchów w innym kierun- prózno - skar.żył się „naszą warszawie Poznaniu Toruniu i t d Gdańska, pozostałoby wciąż jesz·
Na Nr. 108353
ku.
mlło-śc i na.szą. przyjażr't" NigdyCała pr;aą niemie~ka pperuje ·~
ti~lf.a~ie doko~!iej PT~1J ;&le·
Oba pakty ,,dwustronne", nłe9 poza k0tlon1a.m1 - nie ;-'Y$Uną!:m łudząco do iebie poqobnycb ąriye czę
kceważf;łtiiu
Pf.Lti~ :,,;
wilso11owndecko • angiel ki i niemiecko- żądan·ia, ,,którę naruszy·4oby gdzie kulach ident)'cznymj argmnentami
akic'h aneksji po~i YQ ,,koryta- I "
• N Nr. ~1&955
potskł, oddzielały, każdy z ~Qbną, kol"".lek inte~es borytyjski. tub któfe sta.ra}l\O. 1fię udowodnić, że odp0-:
"
-A
,
Ttllł I co uznuv ~ ~ WPT'18t M
padły wczorro
Zachód od WącłtQdu. I Wschód o<I !11og.Qby stac się ntebe-z·pteczne. dtla wiedlłi min. Jbcka była „rtiendall4"·
Zachodu. Diiękl tentu ~tanowi imperium , śwlaitowego a wskutek Dalej dziennild starają się dowje~ó, po<J,arutte1e R~~l~ll·
rzeczy dyplomacja „Trzeciej" Rze- !ego mo~.oby dla Anglll ozna·c;ać że przemówienie min. B~a posiar
W )t()nklu.iji organu niemieeld
siy święcHa triumfy, JeieU więc Jal<ąk.o·lw1~k sikodę. Porusza.em dało przede Wf:lzyst~ znaezenie gl' M. 8. Z, nlsze: Prsemów~~ W ĄRSZAWA, l\fMsząłkow11ka
tH.
obecnie kanclerz Hitler wypowie· się zawsze tylko w ramach owyeh wewnętrzna „ polityczne. Minister fJOZBkiegq mtni1ttra ,praU' etJgra'łi
Odd~~ "' Wąrszawte, ~, J."ad~lał o•ba te pa•!<ty1 to wycią·gnął żąd1ań, które najśc~ś\ej po~ostają Beek, dowodd prasa. niemiecka, a~nyoh jeat dla Mrollu KiemitJ~·
bWdouh ' lAlclm.
tylko '<011sekwencje i przew.ro·tu, w związku z niemiecką przestrn· nslłapltulował pried szowlmsta.mi,
który dokonał się w marcu b. r. w nią zyciową i tym samym z wlecz- ld6Pych poklask sobif! zdobył".
zagranicznej polityce angielsiklej, a ny111 posladalfliem narodiu niemie-c„
·
·
wraz z nią i ze zwrotu w pol1Sokiej kiego".
Polemizuje lłit w ostrych ~~
polityce zagranicznej.
Wznowiona jest więc próba wy• tach z faktem, ie mJu, neck nia wie
Jak d<>siło do tego prz&wrotu? warcłtt wpływu na AngUę t Fran. 117.iał o :propoeyejii.ch k;:uuilerJĄ.
W połowie m!l!rca iaczęły Niem- cję, żeby nie niieszały się do spraw
Przechodr.ąc z kolei do zbijani11
cy wojsk<>iwo - dyiplomatyezną ().. ,niemieckiej przeMn:eni źyciowej'' ·tanowiska polskiego, ii prawa Pol
fon ywę i w przeciągu ty~od·nia ~Il Wsctt<>dzie. Ale także w sto• ftki do Gdańska podyktowane są
zdobyły przestrzeń od Kła;pedy aiż &unku do Polski JclUld«i nie za- faktem ,iż Wolne Miasto leży vrzy
po Kairpaty, wymuszając ponad~o trzasnął drzwi w n2dziei, że ~w· uj~ciu polskiej .-ze~ł, pisma nłeQtle Semecznie ~paoa. ianjlelska
częściową zależność Rumunii w ne ona imwe poC'OZumłcmie w du· ckie stwłer(lzaJ'ł• ~ z ~że samtt par~ królowa1'• opuśctł~ Londyn i
formie nowego traktatu hand·lo- chu polityki nłęmieddej. o Rosjoi racją Niemcy wyaunąć ~ogą. ros,,_ udała się d(> Portsmouth, gdzie z
wego. W toku tej błys•kawką1ej sowieckiej w oogó-le nie mówił, da- r.ze~a. do miast. znaJdUJących się kolei cała ludność teBQ miasta porofensywy przypuściły również dy- jąc prze'l t-0 d<> zre>wmienia, te nie u UJscm ~ek nlemlecl~lch a _POłoż~ towego wyległa na powi~e pa.
plomatyczny atak na P0<ls·kę, żą- zalicza jej jeszcze d<> pańisiw zaw nych w mnych kraJ1tch, Jak np. ry królewskie-j. Następnie podróinj
dają·c odda·nla Odańs.ka i zmia" w angatowanych w p()IJ.tyce „oknł· Trłeistu, RotterdamQ l t, d. W dal· udali aio na pokła<l ltatkq „Emsuwerenno$cl po-lskleJ w t. iw. ko- żen.ia" Niemiec.
H~'lll c1fłgu zarzuca !!!IQ l'ol1011 fal· presł of A111trAJl.a11 , na kt6rYm odrytarz:a pomorskim za pomocą sze
Obok próby Poróżnienia Anglii, "lzowanie hiat1>.-lt (I) l ll'yra~• obu· bywajlł po<\l'óż do J{amwy. l'alll oa
roklego pasa eksterytQlrja)nego, francJi i Polski i d~kretnego zneu l'Ze~ie. ie min, Beok ,.w z11~nw·· ętąpiło pożegnanie z cz:onlmr4i rv
czyli podleg~ego ,,T~eciej" Rze·. trallzilwania Rosji nie ustaty Niem ntleJ!ICU smgo . Pfzem6wienła nie diiny króleWlłJdej, Od 1odJ, 3·~;
Podr6t ebti•lnłl j„st l'Jcr~~ią, jti.·
szy, rzekomo niezb~dnego dola nie· cy w zabiegach pozyskania jugo• znalazł • ~e>~um•~niA cl.la 1'iflmił'O po poludniq okręt zaczął odbijać ką którykolwie~
z Jnonarchów bryn1le<oldej lwmu.nikacji kolejQwej i slawli i W~gler pod•czas wizyt ju~ kłogo PQJśoła Ila. .-ękę J>()l•C?fl (?ł), p(i brzegu,
tyją)dch podejmuje wru.z z króloautomobilowej.
gosłowlań111kleg~ ministra spraw " nie 1i11czędził n~t<ł'!"iai:! pee1twał
Statek „Empress of Australłe." Wił dtl jednego z domtn1t'.tw. Po ra,t;
Cała ta ofensywa była d'<lkonana zaigranlcznyieh i węgfer kich m~· dl" R~du bl:'~Jsłnego · (PAT.). zawinie do Quebec:, skąd rozpoczpierwszy również król i lrrólowa
w przekonaniu, że m<>-carstwa za- iów stanu w Berlinie. Dopiero
Koła polltyo;11ne niemi clde ośw!ft4 nte sto podróż pary królewskiej P" Wielkiej Brytanii uds..i·ł się J. ofl·
ch-O"d1nole nie staną w obrQnie ani gdy akcja dyplomątyczna .po r.tro- czaj~. !te mimo „pokojowo4el" Wy przez całą Kn.na.d~. t(:r6l i krĄlo Ił- cja.lną wi,;ytą dtl ;3te.nów ZjcdnoCzech i Moraiw, ani Słowacji, ani nie „osł44 bę&łe ukończona ,Il ba- tlera, Polska nie zdl'lldn es~ np. tloj dl!- do wodosf'&dU Nłagara,lezonych. (PAT.).
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„Daily .Herald'' pisze: mo" płk..

Becka 1Dt1Włlrla

w lontlyf&akiti1" ą..
llłoh reą@t01Joh mosliioMł no~
au wYaienie. Waielkią nMłmU!c1fłi!I
icy11łlki ll'fWOWo'koioania kf'1/f61/'1.A

dla roiwiqzania MJraUIJI preomoOG
lub groe'bfł preemooy bylyby 0~~
nie w obliczu propozycji pl"k.
IltJCktJ 11otlw6jnie nie do obr0tzy.

Rokowania anglo-sowieckie
Czego Żildl Anglia?
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zumienia W. Brytania, Francja i
Sowiety. Zawa.rcie przez W. Bry·

tanię aojusiu obronqego z Roąją
Sowiecką wyv;ołałoby daleko idfłCe
zastrzeżenia ze strony niektóryoh.

państw, na których Anglii zą.1et.

(Portugalia, Argentyna, HPzpiv
nia - chodzi też o Japonię).
Ri:iąd brytyjski natomiast ponowi swoją, propozycję, aby Rosja So·
wiecka ogłcsiła jednostronną de·
lłlrację, twierdz jll
zaint:ere
wanie Sowietów w utrzymaniu Niepodlegfoścł 1 int gl'1'ln9ścl państw
:>l1cłon•1ych wzdłuż euro9e~11kie.l gra
ttłoy Rosji l oliwil'Clcza.j~ goto--

wo~ó

Ro:iji udzielenia. \iy.łl pat•
stwom pożądanej przez nie pomn.
c7, o ileby stał1 si' ono pnedmło
tem agreiijL
Anglia. godzi si'I na. to, by J,>Omoc
~owiecka działała ,ieiłvni9 n». wypadek pomoc)' Anglil l FranoJI.
N ot~ w tym duchq ambasadoi·
Seeds złożyć ma Mołotowowi,

Pakwitovia~ia
A BOBO'l';NlO'LY łNS f i UJT
i-ULTURY FIZYC:.1.NEJ
IM, OJJ. J, MICHĄLO\Vl\'Z
w dlliu imien~ p,
~ta.Jli:lł&•
wy lticha,łqwiczowej skl~~UJI\ Ja.
dwli.i i Andrzej Ję,kubows1y ił, ltJ.Dla u.Gze~nia p mt~ci •· p, dr, J .

or.

1·zego MięhoJ.owjcZQ. n& flll}dusa J~Jl"
Imienia .ekł{l.4& 25 d. Maria Ujejfka,

„„... ......„ „............................__
~

."

„ .....................„ ............
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Udział Sportu Robotniczego wobchodach
.1-sza..'majowych·

Na P.O.P.

s.porc'ie robotniczym.
P.rzyhyła, by, jak co rokio, po·
twierdzić swą głęboką przyna·

ORGAN ZWIĄZKU ROBOTNICZYCH . STO\VARZYSZF.R SPORTO~CB Il P.

Triumf zapaśnictwa .robotniczegąl.
Piekne zwrciestwo

Z

stwierdzić, że

zamkniętych fokalacl~ osiągnęły
imponujący charakter· Olbrzymie
Tzesze robotników śpie~yły~ by
wyełu<:ihać przemówień i .zamani!eśtować swym udziałem, wiarę w
ideały i walkę o Polskę Ludową.
Wśrod zebranych nie za.brakło
i młodzieży, zorganizowanej w

ROB OTN ICZA

W kai>dej niemal m1eJSOOWOSC1
' odbyły 'się takie imprezy.
Godnym uwagi jest fakt, ie cał-

:.~Ew;.;;;:::;.

d:z~ swe . przywiązanie do · has,eł,

' Przed· dwoma 1niesią·cami donosiliś.my, że robotnicze kluby po·
5iadające sekcje oiężkoatletyczne
zg1osiły akces· do Polskiego Żwiąz
kl.t Atletyczne.go ,a tym samym będą miały możność organizowania
zawodów ze wszystkimi dimżynamt zapasniczymi, nie tyl·ko śląska,
ale róiwn~eż . i Pols•ki. Wynikiem
przystąpienfa do P.Z.A. były pierw
sze oficjalne zaiwody towarzyskie,
zo1;gariizowane przez ruchliwe kie
rowi1ictwo sekcji zapaśniczej „Siła" Myistowice. Zaiwody od/były się
w Mys;owicach, pomiędzy druży·
ną Towarzystwa Gimnastycznego
.,Soko! li" Katowice a drużyną zapaś.niczą „Siła" Mys!iowice. Zawody te· były oczekiwane w k-0łach
sportowych Gó.rnego śląis1ka. z
wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem, ponieważ ·„siia" Mysłówice to najlepszy zesipół robot111il:zy Sląska, mający już kilka poważnych sukcesów na swo,im ko.n·
· ,a ponuę
· dz y mny1111,
·
· zwyaęzy
· · ł
cie
już takich zapaśników jak „Skra"
:Warszawa, „Amato•r" Byd1g-0°szcz,
,Legia" Kraków, „Naprzód" Biel1

wypada poza materac na chooriik,
doznając przy tym kontuzji ręki.
\Vóbec teg.o, że Szend•zielo.rz · nie
był zdolny do dal·szej w.aikii, zwycięzcą ogl-0szono Wronę. Wro·na
wystąipił po . raz pierwszy w diu·
żynie „Siła", rnst~pują<: Pawłow·
skiego, który opuścił w ub. tygodniu sz.pital i był obecny na sali,
jednak po raz pierwszy w charakterze wid.za. Waga piórkowa: jasiński Kolano. - Tutaj walka
byila z· góry· wygrana przez zawo·
dinika „Siły". To też po 5 ·minu.:.
tach Jasiński kładzie swego prieciwnika na obyd·wie łnpatk.i prz'ez
złamanie mostka. Waga lekka: Bibiela - Gryt. - Debiut Bibieli wy
padł nadspodziewanie. WpTawdzie
uległ on swem•J przeciwnik<>Wi · w
12 min. jedna1k po bairidzo zaciętej
i wyrównanej wa\.ce. Jeżeli weź.mierny ,że Bibiela młał poza sobą
tylko 3 treningi, to s.pLsał się on
ba:rozo dvbrze i o ile będzie treno• to zapasm
· ·ctwo rował regu Jamie
botnicze doczeka się ztl'()fWU jednego reprezentanta tej gałęzi· s.portu.
Obiecuje on, na przyszłość bardrzo

ska.

l<iej wakzyił fY'lko w tej wadze na
miejscu Stachonia, który nie m,ógł
waiczyc, gdiyt ·uległ _na. tren·ingu.
wyp~dkowi. Walka, ~tóra toczyła
się przy lekkiej przewadze zawotl
nika Mysłowic zakończyła się zwy
.
cięsł ~~ jego.łnda p~nkty .. Był.abata
w ascIWie na1 a me1sza 1 na1 rdziej interesują.ca walika wieczoru .
Waga średnia: Andros _: Krysqmt-

ników·~ „Siła" jest. duzy. Wpiraw·
qizie. w c.brużynie Kątowiic .nie wal·
czyt Kuchta. w·. koguciej, jednak
„Si'ła" też . wys.~~pila po raz pierwszy ,z Wr.~>ną i.'Bibfelą a 1:1ez Sta·
·Ohonia, · którego ~ mu-śiał zaistąipić
lż.e)s~}'. ·o klasę Sitko.
,,
,;STR'"
1

nych ;chorążych.
.
Dziś, · r-0zpoząd:zając .dokładnyrui danymi, z radością może.my
stwierdzić, że u.dział spor.tu robotµiczego w święcie~)ńimo wa·
rtllllków, . w jaik.ioh się ono odhy·
wało, nie był mniejszy, anirże~ lat
poP,rzednich! Prz.eciwnie!

ti•••••••••••••••••••lil••••••
Zawody sportowe we·Lwowie
U(; ~'1iu

·Swieta 1 .Maia

. ·,·

11 _ratuszu

.W ub. ,ty..godniu bawił.a u burmistrza m. 'Mysłowie' p. 'dr. Michily
delega.eja R. K. · S~ „Siła~' Mysło
wice· w OSÓ!bach przewo<l!niczące
go t0w. ·stadionfa Romana, sekre·
tarza Mocka Romana i człoo:ka
tow. Głowicz:ki Emil.a: · Delegacja
fPrzedsfawiła potrzeby tego najsi'i~
· niejszego na tyftl terenie klubu ro·
·botnkzego VI ·. zakre5ie boiska,
sprzętu· " sportow'ego, świetlicy i
wysżk<>tmia. P. ·burmistrz po wy.słuchania ~'Z~kiego

re

w ramaćh żawodów· spo~towych

ro.wej ka·rności wszystkkh graczy.
w .. dnju ś.Więt.a 1 Maja - na ,boisku ' Do tak wysoki~j . prze~M?ej dr:ulwowskich . klubów robotrt.iczych I ży.ny RKS~u przyczY.ntł' s1ę.-rezer
odbył - si.ę , mecz piłki ·nożnej - po· wowy br:amkarz, który bronił dość
wyższy.eh'. kląbó.w " o. pucha·r inż. n.ieszczęśliwie.
.
.
H~usnera, - który zakończył się
Drugi mecz p. n. o puchar 111ż.
nieoczekiw,anym .zwycięstwęm A- Hausnera . GRAFIKA. - · ~CISK
kta;sowej . drużyny ·ZZK . nad ligo. przyniósł zwycięstwo ·Graft<:e 3:2
wą drużyną RKS-u. · 0r·ą była pr<?· (1 :O). - .
.
.
.... A'ó....
wadżo-na : przez ob!.e d_rl_l.żyny na _ ca łk
. owił Y d. ochód .z zaw. ~
"
dość , W);SQkit_n ~zio~i~. te~hn·icz~ \ orgamzatorzy przeznaczy~ na
nym, przy szy;bktm tem.:p1e . 1 w~o- F. O. N.
"

I

oo

że będzie dążył

Miejskim Janowie

Cho;<i'ziło o wysoką stawkę!

Spo
· ł wy ka zac,· kt
.to mia<>
· o po~iada lepszych sHaczy czy Siport
burtuazyjny czy też robotniczy.
tiie też dz_iwnego, że obydwa te
zesp~ł,Y wystąpiły do tych zawo·
dów w najlepszych składach i by!(jak najlepiej przygotowane. Zaznaczy<: wypada, że te dwie dru-

:z'

„ -'

(!'".

„_
w n11

okaxjl· święta RoJ:!Otni~zego
w. dni'\.! .1 -ftlaja St.-R. P. Ą. wrga.
ł tu . j pibkarsiki W tar
mzowa
".!1!! 6 d!ruiyn.
' ' Pierw-niej-u startował<>
sze miejsce zajęła dlmżyina „Siła"
J ó
drru ·
• ·
dob: li nie
. alf! ~. ·' ~ .gie ~mę1sc~. ~ , Y
·
- .
·

:y~. nie walczyły ze sobą ju~ ou ~~~·~~w~;~~~~ ~:a~~:~:ę ~~r~
0yc:ęa:y·~rchpe~v:i~ci·ę·~~~~ ~oa~~~\~;:::l: ~~~~i~:a„~~~~~·~
~:.~a:
a
r:~
1
" . kt.
d . ')' 4
. t
Idy więcej agresywny An.d:ros. za-

maJa

I

Klasa B.
Widzew - Ha.kp.ab 4:1 (3:0)
Widzęw II-Hakoah II 8:1 (4:0)
TUR Łódź - Ma·J<abi 1 :1 (1 :O)
TUR Zd .. Wola - Rudzki K. S.
3:2 <O:)
Zryw Piotrk6w - Skra Piotr·
\ów 1:O (1 :O).

i' godz.,-

Tryp-

śpiew

·i muzyka tow. Bu~a.kowskt_:_l godz., Stan sanitarny i pierwsza pomoc na kolonii-Ćłr. Golde-1 godz.; Krajoznawst.wo--tow. Gricuk _: 1 · Ę"Odz„ Wyżywienie .i -sp0$0bY racjonalnego odżyWiania - w)rkładÓwcŻyni szkoły
g~spod. domo\S{ego w LÓdzi ~ 2 g„
Biurowość i kasowość na kolonii'. tow. Zatke-2 godz. Ogółem 16 godzin w clą.gu· 2 tygodni.
Poza tYin na otwarciu kursu, które w sposób uro~sty.odbyło się w
sali· YMCA, tow. Moskiewicz6wna
mówlla o zad~~ch TUR-a, ·a tow.
Zatk'e o załoieni~ch id~Iogicznych
'R. T . .T. ·
.

·

cr.y

.·· lDR tó~i I IDlmYWkalh RllYDiomiaD ·
Dl"Uiy,na TUR w

wb. tygodniu•

uzyskaiła trzy. nOtWe zwyicięstwa

nad Makabi 11:2 (8:0) Zniczem
6·.3 (3:1) i · Wimą 5:0.
Tabelka zawodów I-rundy o mi.strzostwo . Łodzi ~gl~a jak następuje: ,

pił„,

"

g.
1. ŁódzkJ· K. S. 5
2. T. U. R.
5
3. Znicz
5
4. Makabi
5
5. Wima
4
~. I. K. P.
4

odz. G

ruchowe i za-Klasa „C". TUR Ozorków-Me..
~dg ~;:, _ 4 dz Zatat 3:2 (2:0).
·
bawy - , .yr.
·
· go "
juniorzy: Widzew - Strzelec
Chojny 1 :6 (0:2). TUR Łódź Strzelecki KS 6:1 (2:1).
Po ostatnich rozgrywkach ta- RK$~
Piołrk6W .
belka zawodów o mistrzostWo gru
4 O (3 0)
py łódzki~j kl. B · przedstawia ~ię
.
:
: ·
następująco:
' .
Zawody o mistrzo~two kl. B ·za·
g. pkt. st.br. . kończyły. śię pięk_~Y~.z~ycrę~~me
7
11
30:1 t drużyny zetzetkowsk1eJ, ktora · w
1. Sokół Łódź
11
21 :10 ciągu · cafego meczil lekko przewa2. Widzew Łódź 7
g 16: g i..ała. ·'Pried meczem· sę'dżia za:wo3. Boruta Zgierz 7
7
7
16:13 dów , zarządził jednominutową ci4.· TUR Łodź
7
0:15 szę, celem .uczczeni,a pam~ęci ' prze
5. Makabi Łódź 7
6. Sokół Aleks.
7
6
m:t4 wodniczą·~ego RKS-ZZK w Piotr7
5
10:14 kowie, tow. Iwanickiego, zmarłego
7. Hakoah Łóc:iź
O
8:31'' przed"lcilku dniami.
8. Bar Kochba Ł. 7

RKS. ZZK. PiolrkóW··
$kra·

t

1

8t. br.

·uczestniCJ kursu

recznej i lek'koatletyki WRSKO.
ćwiczenia i wykłady trwać bę'dą
oodziennie od 8-go do 21-go maja
w godt. 17.45-'21-sza, bez ;wzglę
du na pogodę.
Uczestnicy muszą posiadać wła.o
sny kostium sportowY. do ówiczea\.

3:2 (1:0)

Mecz ·~ mistriostwo kl. A. R· ho grają·ca Gwiazda przez cały
P„ A. WO-ZPN. _: omal, że nie czas meczu, pod koniec, niespozakon~ył się - niespodziewanym dziewanie, uzyskuje szybko po 80
zwyeięstWem . Elcktrycznoś~ któ- ·bit: następujące dwie bramki, wy
r~ do ostafu.:jb ,min1Jlt. prowa.dziła chod·ząc w ten sposób ·z dwoma
2:1.
.
.
cennymi punktami,. · EłektrycaGra ' wskutek fatalnege> błota DOŚĆ wykazała ambkję . i. wolę
nr bolsku - nieciekawa i na ni· zwycięstwa, .Je braki techniczne!
5klln Poziomie. Wy.jątk..:.wo eła· f

· llBDllńd·&YliBlda·Hanoeł

l:I (1:1)

6wlazda-Nordyja
4:1 (1:0)

w

·sarmata- Skra·.l.b .
5:1 (2:0)

l\116111 •·

~:O~~ago:;,; ·;~:niiartY,st~- Strzelec lwów J:O .
na na ,kolonii · - inspektor Dziemsiewicz--2

pkt.

10 56:10
· 8 . 41:17
& 26:19
3 13:41
9:23
l
o '12:43

~.ro.pagando~.e . zawody towa- kowiski H, droga - samobójlC'l~.
rzyskie, ty-eh tq:ech rohotni<:zy-ch
. KJi'sz.
dlrużyti .Raictómia, zakończyły się
wygra~ą , Naprrodu.
Zwydęzcy
.Należy podkreślić, ~e na.jwięk~ ~zez :cały m'e czu wyirażni.e przewa
zainteresowanie· obudziły wykłady µJL Gra ładna i ambitna z o!JJ
pra.ktyezne p. dyr. "Trypki.. oparte. stron'.
Mecz o mistrzostwo Id. C ?o&
' Jed~ą bi·amkę . strzelił Pietrzy· okręgu Rad<>ms•k iego.
na wieloletnim doświadczeniu.
Na zakol'iczenie odbyła się w.spól·
Wyooka wygrana drużyny robona herba.tka loka.lu ~-a.. Uczest
tniczej, która przeważała przez canicy kursu obecnie gotowi są. de
ły czas meczu, nad słabą NOl'dy.ją.
przystąpienia. do pracy w zbliża~Bramki s.trzeliti: Rabinowicz-(2),
cym się sezonie, letnłm.
Griniberg i Rotbart po 1.
x ~<;&oE a. Na boisk.u . Syreny . rozegrany
mecz ·o· mistrzostwo kJ, A. R. P. A.
powyżS~ych dnriyn
zakończył
się wysoką porażką Skiry.
·
..·
Gra, wsku.tek fatalnej pogody
Rozegrany w Tomaszowie meci
. Zawody powyższych._ druzy!l ·nie
doszły do skutku, wobec mesta- niccieka:wa i na niskim poziomie. p. n. o mistrzostwo kl. B zakoń.
wienia się drużyny Strzelca. Przy- Bramki . strzelili: Swiatkew~ (2) czył się ZJWyaięstwem Toma&.ro·
znano zwycięstwo v. o. 3:0· dfu- To.kar.ski, Szynk.owski i Mam- wia-nkd. Na usprawiedliwienie prze
żynie RKS - . ZZK, która obectiie mort„ Skra dobyła jedną bnm· granej, drużyna robotnicza ma to,
zajmuje czwa·rtą lokatę "!' tabeli kę z karnego. ·
· że grała z kilku rez~vmi.
rozgrywek o mistrzostWo kl. A
.Okręgu lwows.kiego.
, .
_ · · · ·
RKS-:.-ZZK U .._ BIAŁY ORZEŁ U
· ·
&:O (4:o)~
· .··
Ostatńlo 'został zako.ńczony tur-1
Ili miejsce zdobył tow. Aleksan.. W ciągu c~łego meczu .dość du- niej - szachowy,
organizowany der Gumowski RKS-ZZK Łapy.
IV miejsce zdobył ob. Kazimien
ża przewaga techniczna i taktycz- przez jeden z najruchli:wszych kluna drugiej drużyny RKS ~ ZZK bów sportowych Z·ZK w, Łapach. Perkowski - niestowarzyszony. .
I - miejsce zdqbył tow. Mieczy.
W grupie żeńskiej: I miejsce ~do·
Lv.;.ów.
sław Mirek RKS-ZZK Ła.py.
była tow. Mieczysława . WojcieRKS-:- .ZZK JUNIORZY...:..
11 miejsce zdóbył tow. Wj.ktor chowska RKS-ZZK. Wyżej wytnie„
Gumow~ki ' RKS-ZZK Łapy.
n.ienj .otrzymali nagrody.
" JUTRZNIA 5:1 (3:0).

-1 ·Rl·S. ZZK

DOZ.RB \V lOd.zl·,

W dalszym ciągu rozgrywk o
mistrzostwo ŁOZPN drużyny robotnicze odniosły no.w e zwycięs·
lwa. Widzew pokonał łat·wo Ha·
ioah, TUR Zduńsko-Wolski zwy~ężył Rudzki KS, zaś łódzki TUR
zremisował . raz jeszcze tym razem
t Ma.kabi. ·
\V.y_ni.ki przedstawiają się jak
następuje:
-

,,Siły" czy .też gminne. ja:k bo-wiem wiadomo, rezydencją ~,Siły"
jest Miejski Janów, gdrzie .nie· ma
żadnego boiska, a sportowcy „Si·
ły", aby móc · trenować,
m$zą
drodzić do drugiej wiOS'ki. „Siła.i",
która posiada kilka sekcyj, a pomiędzy innymi s·ekieje lekkoatletyczne żeńską i męską nie poisiadia
boiska, co w znacznym stopniu

to

leflń[~ ft.I.I. w{O~l·I tow. : ~o. . ·.
, ,
z .~oku~ rok rouz~ się -~~ęg jęcia praktyczne, sport 1 wychOwa6.wu1zda~Elektrycznosc
urządzanych przez
kolODlJ wy- nie. fizyczne na 'kolonii - dyr•.

nrk „Sokół II" wakzyi! o klasę wy- cych mo*n.oM taniego i przyjemn.ego
żej. Waga półciężka: Richter_ spę~ep.ta. url~u. dorocznego. PragKrysmalski I. _ Osiatnia wal•ka 1 nąc .obnl.ty.ć do. minimum koszta powieczoru, ja1k było do przewidrze· I bytu, -per('IOµęl kłerowni~ kolonij
nia, zakończyła się szybką wygra-I .rekrutuje . się.. "(Yłąozn}e z pośOOd naną wicemistrza Krys.malskiego, ~ych. towarzyszy, pra~jących bezktóry położył swego przeciwni~a interesownie, co jednocześnie p0zwa,na obydwie łop_atki fJ•Ż w 2 minu- la ~ na ~t~ąpfe i~h cparakteru . orcie. Również Richter wa~czyił . bar· ganiza<:yjnego„ Killrułe.ąµe._ doświaddzo łaicllnie, wykazująie dobrą for- czenie poŻwoliło nam na .wyszkolemę. Ostateczny wynik 4:2 dila ,;Si- ni.e całego _. szeregu·- facllowych k,ieroły". ·
wiiik6w, ·it~órych liczpa. _o~azuje .się
Reasumują•c po.wyż'Sze · zawody, jednaJt iiiewy~rczają.ca, wobec rozmusimy stwierdzić, że obydwa ze- szerżenia akejl: ·
społy walczyły wrę.cz przedwnymj matego też w _roku bieżą.cYJ'!l ·Odsystemami walki. Katowice stOSO· dział ł.JódzJd RT',I', ~sp61nie z Tow.
wały z miejsca ofensywę, zaś . za- Uniw. Rob,, zo,rganizował · kurs dla
paśnicy „Siła" wszyscy walczą kie~owńików 'kpionil, który ukończyta•k zwanym syisiłe7nem „ko.nłt- ło ponad 30 oSób.
chwytowym" to znaczy, że o ile
Obszerny ·progr~m kursu opracoprzeciwnik wykonuje chwyt - w wany by.ł pod · ·ką.~em·widzenia potym momencie stosują kontra· trzeb ' J>raktycznych;~ z uwzględniechwyt.
niem szczególnym pracy kulturalnoJeżeli weźmiemy pod ·uwagę, . że oświató.wej : ~a· kursie .omówione byJedii~k_ pi~nvszy
błys.kawicznie dJrużyna „Sokół Il" jest najilepszym ły następujące ,:zagadnienia:
!losuje KQ•n trachwyt i Szendziolorz zespołem śląska, to sukces zapaśOrganiz3.cja urlopu d.orocznego
m~; Z~hanewski. - 1 godz., Ro·

·pl„łka
·

m1slawickim

Hou·kiermików·-~olonii

.RTT
orzy o mes 1 ZW\"C1ęs wa
· ·
· ··
· ·
ka ._
k 'ł II" t ,Jk _ znaczyć jednak wypą.da ,że zawad poczynkowych dla robotni~ów, dają2

cze
· 's
zas " o o . " Y' o
.
Punktualme o godiz: 1?,30 wk1rac~ały na salę ?rzy dz.w1ękac~ orkiestry ~bydwte ~u.zyny ~ita~e
lmcznyrnt ok~a.skamt prz.ez 1ic:me
e~bra~ą pubhczność, ld:°ra. mimo
cieplej pory przyb?"1~ J.iczm~ na
zawody: aiby być sw1ad1kam1 tego
spotkania.
Gośoi w.ita, w imieniu śL. RSKO
jak również w imiooiu „Siła" tow.
Stachoń R., wręczają·c drużynie
gości bl!·kiet czerwonych tulipanów i piękny dyplom. Ze strnny
Katowic sędziowali pp. Gburski i
Golaszczyk zaś ze strony Mysło·
wie ttow. Meisel i Stachoń.
Wyniki walk notujemy: (ZapaŚ!licy „Siła" na pierwszym miej
$CU) • . Waga kogucia: Wrona ~e_ndziel9rz. - Walk.a z miejsca
rty.l>ka i. intereS"Jjąca. W trzeciej
Dlinurie zawodinik „Sokół II" wykonuje · piękny rzut' przez ramię,

.I

P. O. P.

tego, aby w dokładniej.

.„,... arze [. R. K. S .
ptu
Katoiwice, a diopiero na tnecim . ZajęCia. na :kursie rozpoczynają
miei"-"U u,pla~ował się do~konały się w dltiu dzisie1'szym, t. j. w poJ~V
zespół „TUR" Szopienfoe. · Jak, niedrlałek 8 bm. o ·g odz. 17.30 na
więc wid!zimy, piłka jest okrągła. boisku RKS Skra. Zbiórka w loka.
tu RKS Skra, Okopowa 43-47.
. . .
Zgłosić się· należy do, k.ier. kursu
.
·
•
Bo Id

1Sljlodiziew.am1~

bowanła

utrudniało popularyzację sportu. O
sprawie boiska d1a „Siły" napisze..
przyrzekł, my jeszcze w najbliższym czasie

b.yło botskó,

~~ii:~~ !a~;~::.~no;;:!~ ~r~Sen;]~~~o:~E!~~;:~ HK.J.:::Siłf .Janów d.lW_Yti~YłB_
turniej .DiłkaHI u·w·-ag·a·.1.·
1
•'an 1·e·

Zaznaczyć na.leży,
że Oentraia
,,Hapoelu!' wydala szereg okólników, wzywający klu.bv' do av.bakry·

„Siła" t1ysłowice

oe1egacja. RKS

zapaśników „Sił~~ „. Mysłowice ~~i~~~i~~r:a;:;i;:ir;:szi!::
1

I

całą stanowczości'

można kowity dochód z tych imprez prze
sport robotniczy, kazany roetał na F. O. N.
nie tylko w.zraata na siłach, ale co
- nie mniej ważne, wzrasta uświa
domienie. 'Tyoh rzeczy nie da się
za.przeczyć,' bowiem 1 maja wykaCentralny Komitet ZRKB ,,Hapcei«
zał to 'ja.sno i dobitnie.
w Po'l8ce zakupłl Po'życiskę ObTony
Prócz udziału w obchodach, Przeciwlotniczej za 100 zl, (sto zło
aport· ro1bQ.triic~y zorganizował we tych), · natomia.8t Oddział ·warazaicwłasnym zakresie im,prezy propa· aki ZRKB ,,Hapoel" bon POP tia zl.
20 ( dwadalieścła złotych).
gan:dówe~ . .

Tegorocuie obchody 1-no ma·
jowe, mimo, że o&>ywały się ·W

Zryw-Tomaszowianka
2:5 t1:3)

lakońrzenie torniein ·nal~OW!DD wtapa[n

'.•

:. „

.,

„„

,•

.

"

Str.

3

o

Zycie gospodarcze

fnro1y
ooi1o~ark~.
,,reoroanilnie"
Pro~lemy Iaia~Di[le oHoo~a~ mi~~lYDaro~owei RlHlaFantastrczne
planr megalomanow
zawisła

nad
Groza wojny, jaka
światem, odsunęła zagadnienia po
rozumienia gospodarczego w pła·sz
czyżn1e międzynarodowej.
Zresztą nic dziwnego, te hasła
tego porozumienia zostały „zdewaluowane". Ludy straciły, zdaje
si ę, zaufanie do odbudowy współpracy międzynarodowej w oparciu o · międzynarodowy kapitał.
Któż nie pamięta tych konferencyj
i uchwał, proklamujących walkę z
utrudnieniami w obrocie międzysnarodowym, po których ..• następował _z .reguły dalszy wzros~ tych
ut~udment A ~tym. na~ciągnął
w1elki k~yzy~ 1 z nim ~e tylko
sku.rczeme się obrotów m1ędzyna.
rodowych, ale nowe przeszkody
w postaci nłe tylko murów celzakazów
nych, kontyngentów,

także ujęcie

leczkraje całości przez
obroprzywozu,
poszczególne
tu towarowego i pieniężnego w
ramy surowych reglamentacyj.
Bezsprzecznie u podstawy tych
procesów leżała 1;1iezdolność go.
spodarki lcapitalistycznej do zaprowadzenia planowej współpracy
w skali międzynarodowej. Na tym
. d ·
.tle powsta ł y ta k1e z1waczne sytuacje, jak nadmiar surowców w
jednych krajach i forsowanie kosz
łownej produkcji surowców zastępczych (nie zawsze pełnowartościowych) _ w innych.
Tę sytuację, a takie fakt istnienia obok krajów przeludnionych.
.
teryto.
licznyc h, nitezatrudnionych
r.iów' do których dostęp został zamknięty, wyzyskały na swój sposób państwa totalne. Rzuciły has.
ło walki o „miejsce pod słońcem",
0 „przestrzeń tycio.wą", o surow·

państwa

totalne.
wanych przez
Takich metod, jak kompensata,
jak wymiana w naturze. Oczywiście trzeba je potraktować jako
metodę lojalnej współpracy, a nie
opanowania krajów rynkowo - surowcowych, jak to czyni Rzesza
na Bałkanie. W tym względzie
podkreślić należy zawarcie poi.
sko-francuskiegc układu, opartego
na kompensacie. I może mają rację ci, którzy forsują myśl o międzynarodowym rozrachunku handlowym.
Piękne to są pomysły, lecz dziś
czołowe zagadnienie gospodarcze,
to współpraca państw, zagrożo-1
nych „dynamizmem" „osi".

landli czy Belgii, które chyba nie
będą służyć gwałcicielom pokoju.
Tak - w gospodarce światowej góruje dziś, niestety, problem
strategiczny. Podobnie, jak na czo
ło zagiadnień państw większych
czy mniejszych, wysuwa się zagadnien.ie pogotowia wojennego.
Skoro jednak przeminie groza,
skoro wielkie przymierze demokra
cji świat()wej przezwycięży „dy.
namizm" państw totalnych-sprawa gospodarczej współpracy pokojowej państw świata stanie się
znów problemem aktualnym.
A wtedy . będzie trzeba pomy.
śleć o nowych drogach tej współpracy. Nie można się cofać naiwet
przed przejęciem metod zastoso'

I
I

Gospodarka wo1·enna· agospod~rka pI kOJOW
•

U

.

uległa

I

sytua.granica
Europv i domała
cja gospodarczalikwidacji
poprawy(!).
Megalomania rywalizuje tu a
brutalną, niezręcznll

Rozb·1ez· nośc1· ,- . analog·1e
sta-1 daleko

Cała Europa znalazła się w
nie wzmożonych prac pogotowia
dz
zbrojnego. Wszę ie przeprowadza. się prace przygotowawcze,
mające na celu przysposobienie
g ospodarstw poszczególnych krajów dla celów wojennych. Ta gospodarka przygotowawcza nie jest
jeszcze gospodarką wojenną w
ścisłym znaczeniu tego słowa. Nie
jest nią -- z wyjątkiem krajów
„osi", gdzie już w czasie pokoju
wcielono w życie zasady gospociarki wojennej.

I

zastąpienia i r,1anem. Dziś ten wysiłek zbiorowy, kierownictwa

sięgającego

(jako „podbudoplan może mieć na celu nadmie~y wy") ~ swobodną Inicjatywą
zysk zrzeszonych - jutro na miej- • .edn'·stkowym '""'Siłkiem.
„„
sce nadmiernego zysku zrzesz.onych 1 3 "
Planowej, scentralizowanej gomoże być wstawione inne zadanie.
Zrcsztlł nie o kartel tu chodzi. Ma- spodarce okresu wojny odpowiafikcją).
która od- dałoby planowe kierownictwo oDalszy problem - to racjor..<!Z· my na mysli tę ewolucję,
.
była się w zakładzie pracy i dopro.
.
.
.
.
na organizac;a 1 kierownictwo wadziła tam do zmiany tradycyjne- kresu pokoJowego.
przedsiębiorstw oraz całych galę- i' go systemu organizacji na system j Tylko - jedno zastrzeżenie zanaukowy. Ewolucja ta w zasadzie i sadnicze. Planowa gospodarka ozi przemysłu.
w poszczególsię obecnie
odbywa
nazacytować
sobie
Pozwolimy
naro- kresu pokojowego moglaby tylko
gospodarstwa
nych gałęziach
.
.
stępUJący ustęp z wspomnianego dowego, a jej istotą jest podbudo- oznaczać planową goapodarkfJ za.
wanie swobodnej Inicjatywy i jed- spokojenia potrzeb masowych,
artykułu:
„Tayloryzm w nieodpowiednim nostko~ego wysiłku zakładu planem albo tej planową organizac~ 'IDYhpitaliat11cii·
ręku był narzędziem wyzysku, źró- i orga.mzacj" pracy całej gałęzi go- ~aku - pod egidą
: . cie
'rrTA!cie
Tł __ __,,.,.
dlE-m krzywd społecznych, gdy we spoclarstwa narodowego".
Znaleźliśmy sio w ten sposób nyodn ....,,..,,..,.s..&Jt Wlad WY.1 5
właściwym Ujęciu w istocie swej toomo przy
tru oby snale-.
•
rowal drogę do naukowej organiJ:a·
cji pracy zakładu przemysłowego. w ośrod~ zagadnień przebudowy tym. te planowoł6 ~
ile
o
„
g ...-ar...
pod ki
_ _ ..,.....
ż b A
Kart l
wojennej jest r6wnłeł: plolloteoar na o„!""" A.., e mo e y„ n~~em wyzy- gos
:U~~:~ fo;1~r=~ nam sądzić wolno • tego ustępu kł4 łonnmcji, jednak pod qtem
wid21enia przede Wl!lBJ8tJdm zaop&·
bowiem podbudowuje jednostkę go- wtci:'~~=

importu przez produkcję krajową
k. , 'ak b
.. .
(
Yoczywiscie - „autar ia' J
ła zawsze, tak i obecnie pozostaje

Gospodarka przygotowawcza to gromadr.enie re?.erw broni, amu
nicJ.i sprzętu wo3·ennego, llUl'OW·
ce.
„
Przypominamy sobie, jak w od·
ców, tywności, ale także - przy=~~dz~~Js~::~e 1~:~ ~ gotowanie przemysłu i rolnictwa
do pracy w zmienionych wojenudostępnienia surowców.
Tę spraw~ surowców poruszyła nych warunkach, przygotowanie spodarując!ł
ostatnio "Depesza", przypomina- jednolitego, planowego kierownie>-

-;:u:=

wysiłkiem zbio~wym

~=::u;~i:~ ~lami Wykon.anie· budżetu
twa
nrowców,
jąi:i:j:s~~~
obliczono nawet w ro- gospodarki w czasie wojny, a w
ryc11 wartość
ku 1980 l1ll 50 mllłardów

wpływ na Rumunię ma się sta.6 jak się wydawało hitlerowcom bezapelacyjnym. Ale - na tym nie
koniec. Po reorganizacji gospodarczej „Mitteleuropy" (Europa środ·
kowa.), po zwycięskiej ofensyvłie
na Bałkany i zorganizowaniu „,Sii·
dosteuropy'' _ przyjść ma kolej
na ostatecmą reorganizację, tym
razem już całego kontynentu:
Europa ma się stać całością g~
spodarczą, s Berlinem _ja.ko ~
środkiem. P. Aust blada nad roz.
cirobni<:!niem Europy, powołuje sit
na przykład Stanów Zjednoczonych i stawia je ja.ko wzór dla
Europy. Stworzenie Wielkich Niemiee było początkiem realizacji tej
niezbędnej jedności - woła mega..
loman. Niejedna niepotrzebna ( !)

Okupacja Czech i Moraw otwo- roślin technicznych (soja, ba.wełrzyła oczy wszystkim, nawet naj- na).
Jak już pisaliśmy, te plany Reinaiwniejszym na istotę brunatnego imperializmu, zmierzającego do chu zostały do pewnego stopnia. po
realizacji planów panowania Rze- krzyżowane przez kontrakcję fran.
szy w Europie i pnodowanla w cuską l angielską. Zachłanność hitlerowska zarysowała sit jednakże
świecit>.
w całej pełni.
.
I w całej pełni _ 7.arysowały się
. Tr~ktat h~dl.owy z Rumumą uJawrul pragmeme Rzeszy podpo- daleko sięgające plany. Niejaki p.
rządkow~ia jej gospod~rczo in-1 w.Aust w czołowYlll tygodniku go
nych krajow, przeobrażerua ich w spodarczym „Der deatsche Volks-kolonie, pracujące dla potrzeb Rei wirt" mmieścił artykuł, na temat
„Wirtscbaftsraam Earopas" (Prze
·
chu.
Rumunia - według pla.n6w hl- strzeń gospodarcza Europy), w
tlerowskich - miałaby być źr6- którym kreśli te plany.
Rzesza. opanowała Czechy, Modiem metali i nafty, terenem plantowania niezbędnych dla. Reichu ra.wy, Słowację, Kłajpedę. Jej

1

1rt6-

1

wroku 1938{89

I

r:;r~w

=y
zuada zye)m.

""I:

1>""'~-

Europy powstanie włwezu. l'c1Y.
RFaZS przekntałcł Inne , . . . . .
_ _......_,•
__,.,„„ a.._....." „ ....„in>"" """"'
dareT.e. Niechybnie teł, jak t.o •
działo za okupacji niemieckiej 'łf.
czułe Wielkiej Wojny, 'Rzesza pc>-

.__„ ...___ _

etara się wszędzie ~ knJe.,. .,,., pnem)'l'll pnetw6ray, ,,_.,..

=

tnenla wojeuego.
T8llna sadaaJu naemlaem•

szczeroścflł.

Autor bowiem wskazuje, te, zawie
rając traktat z Rumunią, Rzesza
realizowała koncepcję „osi gospodarczej _ morze Północne _ mo_„ c--e•• ( '.). Autor, 0 „ •. ......:~•
""'""'
•.,., ,,.... „
cie „zapomina", że szlak z morza
Czarnego wiedzie jut od wieków
nie na morze Północne, lecz na Bal
__ ...
• i w·u;1v, g dzł e u-.
tyk.••• przy n1se o
morzem trzyma straż Polska.
Wspomniany układ handlowy a
Rumunią ma być przykładem dla
Celem jedalszych tr-•-tatów.
"'"'
.,,...,
jest stworzenie sobie przez Rzeszę
gospodarstwa uzupełniającego _
Ergin"ZUD.gswłrtschaft. Innymi llło
wy m6-„c, jednoś6 - - - " · -

='"~~.,!,te.·~=
paMJ nleml.eeklego pnem,,.._

Wolne dziś kraje Europy - Ko.
Gdybyśmy ehdeH matef.6 anaDochody budżetowe państwa w a mianowicie • 1°'-1 mUn. do
dolarów. czasie pokoju nie budzi ł.adnej
57% tych surowców nale4 do grupy wątpliwości. Chodzi jednalde o to, rolm 1938/39, za.kończon3nJ1 w dn. 89.2 miln. zł., jako teł apadły lngło między goapodarq planOWll tonłaml Rzeszy. Oto - drop do

:OJ~:Z~jculdejr~~%~tefąsz;:1 :: że w niektórych wypadkach obok 31 marca b. r., wynosiły 2.474.371 wpływy z opłat ~e!Dych (ze 167.9 okresu wojny, a okre9em pokoja, „je<lnoAcl„ gospodarczej Eu?opY.

I

nych ziemiopłodów - jak: jęczmtefl, rozbietności istniej, analogie, ści tys. zł., wobec 2.373.465 tys. zł. w miln. do 151.9 miln. zł.). Dochody
owies, kukurydza, wino, kawa, her- ślej - zgodność poczynań gospo- roku budżetowym 1937 /38. Wzrost ~ danin publicznych wzrosły o
bata, płody oleiste itd. i 2l% - to darczych o charakterze ściśle po- dochodów wynosi przeto 100.906 1.384.592. tys. do 1.419.816 tys,
zł., a inne dochody administracyj~mn- t,ys. zł.
a poczynaniami, --"':'
nierolnicze, z czego lO% ko3'o•n„m
produkty
zł
-~
materiały palno • pędne, a 7% rudy,
Wydatki (bez wydatków tak zw. ne 220.204 tys. do 244.007 tys. •
metale, reszta - 4% to Inne kate- zanymi • pogotowiem wojennym.
Rozbudowa całego szeregu ga- okresu ulgoweg~, t. j. w kwietniu, Wzrost wplyw6w 21 podatków bezgorte„.
I łęzi przemysłu ma znaczenie za- maju i czerwcu 5.5 mln. zł. jesz- pośrednich wynosi z 723.2. miln. do
m:~Ji0Pi!i;;,a~~o~~~eI~ ca::j
Ameryka Północno 21 28% produkcji równo pokojowe, jak, wojenne. cze na rachunek ubiegłego roku 829.5 mlln. zł. Najbardziej wsrosurowcowej. AfrJka daje wszyst- Dotyczy to zarówno przemysłu budżetowego) osiągnęły 2.458.191 sły wpływy z podatku dochodoweD tys. zł., wobec 2.349.506 tys. zł. go, mianowicie z 279.4 miln. do
.ak h .
tal
kiego 2,5% w surowcach.o (łącznie z wydatkami okresu ul- 343.1 miln. zł. i z przemysłowe~
c. emicznego.
J
owego,
me
1933-36 wykazutastopniu
wysokim
w
to
tyczy
6wła
te 8 patl&t1Dlatkomumu;e
je,Statystyka
853
towe; produkcjł mineralnej, Stany kich spraw, jak motoryzacja, po- gowego), czyli zwiększyły się o z 261.9 do 301.1 miln. zł. Podattl
Zj. Am. Plnc., Rosja, Wielka Bry- I Jityka komunikacyjna w ogóle, 108.685 tys. zł. Zaliczając przy- pośrednle zwiększyły Błę • 192
tania, a raczej Połączone Królestwa j jale rozszerzenie pewnych gałęzi llzłe wydatki w okresie ulgowym, miln. do 214.1 mUn. zł. Wpłaty s
otrzyma.iny wzrost rozchodów w monopoli państwowych podniosły
·
Anglll 1 Szkocji, Francja, Italia,
Niemcy, Japonia 1 Belgia. Nawet !' uprawy (rośhny techniczne) itd. stosunku do r. 1937/3.g o 114.185 się z 664:.5 do 721.3 miln. zł. NajNie motna też zapominać o roli,
uprzywilejowane pod wzglę~em subardziej - z monopolu sp... .., „„sorowców Stany, Die posiadaJQ. cyny, jaką odgrywają zbrojenia we tys. złotych.
Rok budżetowy 1938/39 zamyka wego.
.
d
ś
antymonu i tungstenu; Rosja nie ma
wieJak
nienia.
zatru
cie
wzro
cyny Siarki tungstenu i antymonu. '
p o _..
"'k d h d6
.(,
„„ronte wydatk6"' włdzlm„
Anglia ma itadmiar węgla, ale musi ·· my koniunktura obecna w całym s ię przet 0 nad wy~ ą oc 0 W w
zwiększone ro•„hody w dziale ........
rok
gdy
zł
tys
680
10
e
·
kwoci
,.--""'
· ·• ·
·
Francja szeregu gałęzi przemysłu jest koprzywozić rudy i metale:
Inna 1937/38 zamknięto nadwyżką w szczególnych ministerstw oraz na
zbrojeniową.
ma nadmiar rudy żelaznej l bauksy- , niunkturą
wysokości 23 959 tys ar 1936/37 emerytury renty inwalidzkie t
tu ale brak jej nafty i węgla· ·
'
•
.,
·
Nl:emcy S"-e bogate w węgiel ale mu-' rzecz, że na wypadek zmiany sy- 4 067 t
o~ługa dłupensje. Natomiast
ł
gów pań..,.-wych, -tutek .ays. z •
tuacji politycznej, powstanie pro- ·
szą przywozić rudy t naftę:'.
'-'U'"
„„
~""v
Zmniejszyły się znacznie wpła.d
tawi i t ·
bł
em prze.s · en a eJ go~po ar- ty z przedsiębiorstw państwowych, konanej konwersji szeregu pe>tyZ tych uwag wynika, u „sa.
czek, znacznie sfę zmniejszyła.
mowystarczalność" jest mrzonką, I ki zgodme .z punktem widzenia
Kredyty dodatkowe uchwalone
•
nawet dla najpotężniejszych i naj , potrzeb pokoJowych.
na sumę 76 miln. zł. poszły na ceWincenty ~as~zębskt . zadał
w?ększych organizmów (St. Zjedn. ,
Ie, związane z objęciem Sląska Zai ZSSR). Wynika dalej że kolonie sobie trud rozwazyc obszernie <na
1
olziańskiego i z unormowaniem
w szczególności afryk~ńskie, ni~ łamach ,,Polski Gospodarczer,
polsko • litewskich,
stosunk6w
odgrywają takiej roli, jak to u- l zesz. 17) t~n rzek?~0 parodoksa~(przeszło 37 miln. zł.), na spłatę
trzymują u nas tak liczni zwo- ny fakt zb~żnoś°? ~nteresów. WOJzobowiązania skarbu państwa w
'iRYPA.PRZEZIEBIENH!
ny z poko3owymt interesami golennicy ekspansji kolonialnej.
Banku Polskim (5 miln. zł.), na
. IGLE GŁOWY, Z§IGWitł
Jeśli chodzi o wspomniany pro- spodarstwa narodowego.
nomoc przy zawartych układach
•
Zaczyna od zagadnienia nadblem „udostępnienia" surowców,
t'
~-,..-···•- .KOGUTU•
wierzytelności rolkonwersyjnych
. GĄSECKIEGO
trudno się dziwić, że 'problem ten , wyźek - nadwyżek dochodu sponych (6 miln. zł.) i t. d.
- · - - - - · touauc"
jest dziś nieaktualny. Odpowie- 1 łecznego. Wojna - to okres fycia
spada na tych, 1z substancji gospodarczej, a więc
dzialność za to
którzy spowodowali upadek za- - użytkowania nadwyżek. Z drusad prawa i moralności między. glej !!trony i pokojowe zadania
narodowej, którzy zadali śmlertel. inwestycyjne wymagają nadwyny cios instytucji genewskiej, któ- I żek, a - przy opieraniu ich na
rzy zastąpili rozmowy dyploma- kredycie - stanowi' obciążenie
Sprawozda·nl.e półpaństwowego rozumienie w sprawie dostawy ilo·
tów - metodą zastraszania I po- przyszłych nadwyżek.
Zgoda na to! Lecz tu raz jeszcze przedsiębiorstwa naftowego ,,A. ści ropy, stanowiących 60'5 za.
brzęklwania bronią dla wymusze.
stajemy wobec problemu szczu- genz:a Generale ltaliana Petroli" potrzebowania „AOIP". Zapłata
nfa ustępstw.
Nie! Dziś na porządku dzien- płych rozmiarów obecnego docho- (AGIP) za rok 1938 zawiera inte- za tę dosta.wę nastąpi drogą komnym nie znalazł się problem udo- du społecznego. Już to kapitalizm resujące dane o zaopatrywaniu pensaty przez budowę 3 okrętów
stępienia surowców Niemcom czy Polski niezbyt dal sobie radę e:e Włoch w naftę. Przedsiębiorstwo cystern, które jut zostały zamó.
1
Włochom, lecz problem współ. sprawą „wygospodarowania nad- przywiozło do Włoch w r, ub. wione w stoczni Ansaldo w Genui.
Wreszcie sprawozdanie zawiera
działania państw, sprzeciwiających wyżek", uprzemysłowienia, a tak· i' 743 tys. ton produktów naftowych
się dalszym zaborom. I z tego 1 fe wzrostu dochodu konsumowa- wobec 762 tys.. ton w r. 1937. 1 informacje o stanie poszukiwań
Wartość importu wyniosła 168 ropy naftowej zarówno w Wło
względu Istotnie jest rzeczą pocie. I ne.go.
Pod tym względem wracamy , wobec 183 mH.n. lirów. Spożycie j szech, jak 1 w Libii, Etiopii oraz
szającą, lt Anglia, Francja i Arneryka posiadają 60% „surowców wciąż do problemu zasadniczego. krajowe w 1938 r. nieco spadło. na wyspach Dahlak na morzu Czer
1
Dalszym objawem jest problnm ReJinerie krajowe przerobiły 70% ~ wonym. Jak jednak można wystra tegicznych", iż •/10 złota znaj.
wnioskować z tonu sprawozdania,
duje się w tych wielkich pań- 1 normalizacji, ważny i z punktu ' całego zapotrzebowania.
Z meksykańskimi towarzystwa- rezultaty tych poszukiwań nie są
stwach pokojowych. A do tego I widzenia potrzeb wojennych i
doliczyć trzeba bogate zasoby Ho. J pokojowych. I problem możliwie mi naftowymi zawarte zostalo po-,1nadzwyczajne.
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Problem naftowy we

Włoszech

„Autarkia•• i tu zawadzi
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Jedn6'ci, zreallzt>wanej esy to lllłą

musielibyśmy wyobrazł6 sobie ąstem, w kt6rym zasada zysku cofa się przed zasadll, zaopatrzenia„.
pokojowego zaopatrze
Qr""7Urfście
-„ ··
nta ludności.
A tak rozumując, :male!timny
się jut na drodze, prowadzllcej

oręła, czy pokojoW'lł „penetracn•.
Karty zostały odkryte! Impe.

-..
daliści niemieccy nigdy nie e·-szyli.„. zręcznośct._ Ujawnienie
tych ptan6w wzm6c musi op6r powszechny. Ludy Europy Die ~
niewolnikami Reichu!
poza granice 1copitali.imt1.
- -- - - - -- -- - -- - - - - - - - - -- -

„ • atonch
Na rJDkach S\VI

- I DREWNO _ TE~
CUKIER IDZIE W GóQ
wykaaaje
angielski
Rynek
Od pewnego czuu daje si~ zauwdy6 wzrost cen cukru· na rynku .wgrost cen drewna. Mimo, ł.e Bo-angielskim. Jest _ to ~ za- wiety podniosły cenę o 1 funta na
równo niemacznej podaży Ilf atro- atandarcie - ulokowały bez prze.
h ( przy· s zkód wszys tkle zaofiarowane no.
-ł..
ny kraj6w ekaportuJctCYC
,
czem dotąd jeszcze ;Międ.eynarodo- ścl. R6wnież Skandynawowie i Po.6sł
wa Rada Cukrowa nie zwiększyła ska (J..asy Państwowe) podni •
kwoty), jak równieł - zwiększo. 3ZY cenę (Polska - o 1 funta) do.;....
nego popytu, a to ~k u tkiem ,pray- ·Konały bez przeszk6d tranzak c.,...
gotO'lltVWlł"'• zapasow wojennych.

„„ ··-

Wiadomości bieżące
Z kraiU
WSKAZNIK PRODUKCJI
PRZEMYSLOWEJ W MARCU.
Obliczony pr&eZ Inatytut Bad&Dla

Czynąd.
27 zakładów ratlneryjnycb.
było
~tóre zatrudniały 3.097 robotn!k6w.

tern w ko6cu lutego rb.

STATYSTYKA RUCHU
EMIGRACYJNEGO W MARCU.
W marcu r. b. pod opiek• S~

·

Koniunktur Gospodarczych i Cen
produkcji przemysłowej katu Emigracyjn'.!go wyjechało za
podniósł Bi~ w marcu r. b. ze 127,:S granicę og·5łem 908 osób, z czego do
do 130,7, czyli o 2,5", prze~ K!Qlady 289. USA 244, Ameryki Pojąc poziom z marca r. ub. o 6,5%. łudniowej 162,
Innych krajów zaZnaczniejszy wzrost produkcji wy- morsldch 66, Francji, Belgii l Niewe miec 213.
stąpił w hutnictwie żelaznym,
włókiennictwie, w przemyśle drzewnym oraz w produkcji energU elek·
•
tryeznej. Wpływ wzrostu produkcji
OBROTY ZAGRANICZNI:
w tych płęziach n& wsbtnik oSTANOW ZJEDNOCZONYCJL
gólny został nieco oełabiony przei:
jednoc;o;e.tmy 1 niemaczny spadek w
Handel za.gra.Diczny Stanów Zjedprzemyśle węglowym. We wszystkłeh pozostałych gałęziach przemy- noczonych w marcu rb. przedata.wtał
w
słu rozmlary wytwarzania nle wy- się następująco (w mlln. doL kazywały większych zmian, ogólnie nawias! dane za. luty r. b.); import
jeclnak przeważała raczej tendencja 1 190 ( 158), eksport 268 ( 219). JU: ·
widać z tych liczb, obroty powatzwyżkowa.
PRZEMYSL NAFTOWY W MARCU nie wzrosły, przy ceym w d&Jaym
ł"rodukcja ropy w marcu r. b. ciągu utrzymało się wysokie •ldo
wyntt1~ła 4.536 i cystern wobec dodatnie.
Import złota do USA w mareu
4.126,8 ~ w lutym. Pneróbka ropy
4.180,ł cystern wobec 3.852,9 w lu- wynosił 363 mun. dol. wobec 123
miln. dol W 1Ut1ftl rb.
tym.
ROZBUDOWA. KOLEJNICTWA
Zbyt w kraju wynió!ił 1'eznle
LITEWSKIEGO.
S.SM,8 cystern wobec 8.111,3 cys10-letnl plan rozbudowy kolejnłotern w lutym rb. Eksport wyniósł
w marcu rb. łą.CZ?lie 276,6 cystern twa litewskiego przewiduje kupno:
wobec 314,9 cystern w lutym rb. Za- 32 nowoczesnych lokomotyw, 18 wa.pasy produktów naftowych w koń-1 gonów moto-:-owych, 14 motorów do
cil. marca r. b. wynosiły łącznie lokomotyw, 50 wagonów osobowycb
16.958,0 cystern wobec 16.507,5 cys- oraz 600 wagnów towarowych.
wskatnłk

z

I

zagranlc-

Str. 5

lllii~4t~~„~S~Q*iilliiliC:::,..,...lllll&lll'Oil„~G~~ailJll»;;""-'!1 „„„„„1„„„„mi„„„„„„„„„iiiiil„„

wŁodzi

Oprzyszłość teatru
Oświadczen.ie
Na. posiedzeniu

Prezvdenta Miasta na posiedzeniu
Rady Mieiskiei

Rady Miejskiej · nie dlatego, żeby nie chcieli grać 1 dzo dohr)"Ch aktorów, a

w d~~u 5 b. m. w zakończeniu dy-1 ale dlatego, że poprostu nie było podarzy. Musimy -się

teatralnymi dla nich miejsca. Nie można powie
p~ez.ydent t~w. ~~apińskl złożył dzieć, że drobi?zg taki jest przedmiotem naszych narad, , to nie jest
oswiadiczenie t~esc1 następującej:
Pan radny Grzegorzak w swym nic, tam są rzeczy przykre, bo każ
przemówieniu podniósr wielką rolę dy z nas, mają<.. do czynienia z pieSądzę, że niędzmi społecznymi, musi przyz~ychowawczą teatru.
ntkt ~ nas, o~ecnych na tej sali, nie nać, że jeżeli ktoś bierze jakieś
będiz1e kwestionował tego, że teatr kwoty do wyliczenia, to musi się z
wy·ch~wuje, że jest iinstytucją wiei- nich wyl'iczyć, że człowiek, który
ce pozyteczną. Ale daremny trud, pracuje, czy w instytucji p·ubliczg?ybyśm.y chcieli przeprowadizić hl- nej, czy w urzędzie, wie dQ&konale
ni~ gi~an.1czną ~a temat sztuki pol- o tym, a z protokółu tego można
skteJ 1 niepolskiej. Sztuka, jeśli ma się dowiedzieć., że były tego rodiza
być prawdrziwa, nie może być wzię ju wypadki, że nie uznawano za
potrzebne należycie z tymi siprawata w ramy.
.Mniej więcej przez 11 i pół lat mt się uporać.
Jeśli chodzi 0 miasto, to miasto
pracowałem w tym gmach.u, gdzie
1est teatr „Ateneum", na czele któ- dało b. dużo pieniędzy na teat:.
r~go stoi jeden z najtęższy'Ch akto- Tymczasowy Zarząd Miej&ki był
row - Stefan jaira~z. Bardzo czę- do~~ miękki, a. mimo to nie dopły·
sto na temat sztuk 1 teatru rozma- nęhsmy do konca. Nie byio zadawJałem z nim. Np. szła taka sztuka niem, !łanie kolego Malinows1ki, ko·
nl.epolska, nie. przez Polaka napisa misji przedstawić problem teatralqa „Ludzie na krze". Sztuka ta szła ny w reoretycznyoh przesłankach
długo przy pełnej widowni, przy zasadniczych. Komisja miała zakre
wybitnym powodzeniu. A „$więto- ślooe ramy: zbadanie gospoda:rk.i
s~ek"? Zwłaszcza dziś mimo, że finansowej. I to zrobiła. jaka bępr.zeszł? od premiery 2~ mies., po dizie przyszłość, bo to pytanie zadał
pomdmow~ przedstawienia są cią- pan rad·ny Malinowski? Sądzę, że
panowie wiedzą, iż Zarząd roz.pigie wykup10ne.
Nie wystarczy P.rzeprowadzić li- sat konkurs. Z treści warunków
nie graniczne takie, jak tu zapro- konkursu panowie widizą, że Zaponował p. mecenas Szwajdller, tu rząd lY'\iejski stoi na stanowisiku nie
jest j~z,cze coś innego (r. Szwaj- prow~dzenia teatrów peryferyjc)J~r: fonie ja!) ja dla tego mówię n~c~, .a: tylko jednego; albowiem
qo Pana, bo Pan przemawiał, a Ja Łódz Jest za uboga na to, aby mieć
nie jestem przyzwyczajony mówić więcej, jak jeden teatr. I jeMi zdodo powietrza. jednym z najipie.r w- będ"licmy człowieka z talentem goSZ)"Ch poczynań Zarządu Miejskie- spoda1'czym i a:rtjs-tycznym, który
subwencję, uchwaloną
g<> będ'z,ie zorganizowanie dla mia- dostanie
przez; Radę Miejską i dostanie Iosta teaku.
'Ale, jak się zdążyłem w tych cy- ka~, opla'Cony p~zez Za.rząd Miejfrach zorientować, nie jest tak, pa- S:k1, to znakom1c1e może poprowanie ra.d!ny Malinowski, że tam ni<: dzić teatr: Całe nasze usiłowania
nie ma. Tam jest bard•zo dużo przy bę~ szły'!' tym kierunku, żeby zo!l'
'!'Y'Ch rzeczy, powiem więcej, tra- ga?izow~c teatr w taki s.posób, żeg1cznych t mnie osobiście najwię· bysmy me potrzebowali w:racać do
uzą przykrość sprawia, że ja mu~ tego problemu. Miasto .będzie lllU•
- p1:e!nawi~ć ,że ja musiia.em na siało roztoczyć ba.rdzo baczną 01pie
~ komrsja'Ch przewodniczyć i lega- kę. n:i·d teatrem, .me tylko w dziehzować pewne fakty, których me dzm1e teatralnej czysto, ale i go·
me>Wa ani wyłączyć, ani zamieś- spodair~ej. I musi zniknąć nieznacić ,ani przejść nad nimi 00 po.rząd na w innych miastach du.ża ilość
darmowY'ch biletów.
~
Są.dzę, że jeśli tak z1reikons.trujeJeśli się Panowie wczytają w
tra,1ć ;notokółu, to on nie jest opar iny gospodarkę w teatrnch, to wyjty na jakiejś improwizacji, czy fan dzie to na dobre i teatrowi i sztuce.
ta~ji, on jest oparty na danych fa- Dlatego nie ri1-0gę pojąć stanowisktyczuyich, które są w dowodach ka p. ~zwajdlera, który powieWydziabu Kontroli i specjalnej ko- dział ,że tu nie ma niie. Tu jest
misji, k.tóra została wydelegowana w.szystko, co trzeba. Wyj-ście mus.j
przez związek teryto·rialny, celem być jedno. Była komisja, która zda
z~ad~nia .gos~odarki. Nieszczęś- j~ przed wysoką Radą spraiwozdac1e'm Je&t łodzkiego teatru, tego os- nie, To ·test ten okres, który musi
tałniego, który, że tak powiem, oo- się dziś zakończyć. Następny okres
f,orrwa na naiszych oczach, że za- t. zn. że artyści zorganizowali się
kreslono mu bardzo szeroki plan i i będą prowadzić teak do końca
to w lekkomyślny spooob. Liczba sezoou.
I tu chcę wobec p:p. ra<i!nych· oakto~ow u. Ja~acza nie przekracza
9 o-sob, a i.lu Jest u na.s w naszych świadczyć, że Zarząd Miejski w ża
teatr~·ch?. Jest bard~o ~użo. Wie- dnym wypadku poza kwo.tę, któira
my, ze me ws~ys.tk1e stły artysty- została wywaczona przez tymczaczne były na1lezyc1e eksploafowane sowy Zarząd, nie wyjdzie, kwo·ty
tej nie po·dwyższy. Nie wolno nam
_
-postąpić inaczej. Jeśli tak postawidyżury
my twardo sprawę, to na tym wyjNocy dzisiejszej dyżurują apteki: dzie dobrze i teatr i ludzie, S·iedzą
L. Steckel - Limanowskiego ':'7, s. cy w teatrze.
Jankielewicz - Stary Rynek 9, T.
Kwestia kasowych sztuk, ro jest
Sta.nielewicz ,......:. Pomorska 91, A. Bor
kowski - Zawadzka 45, B. Głu kwestia umiejętności. ja znam barchowski - Narutowicza 6, St. Ham
burg i ·S-ka - Główna 50, L. PaCT
Piotrkowska 307.
włowski S'kttSJt nad sprawami

aptek

Nocne

Bezrobotni,

KINO Początek
GRAND··----4,
6, 8, 10
DZIQ .PREMIERA?
Najpiękniejsza

N.

Bezrobotni, korzystający z kuchni
dla najbiedniejszych, z racji zakoń
CZ':lnia okresu wydawania obiadów
przez Pomoc Zimową złożyli na F.
O. N. z zebranych między sobą gro
azowych ofiar kw0"? l"i. 15.45 i wpła
cm ją na ręce ·tow. wice-prezydenta
A. Walczaka.

para kochanków

ekranu

Loretta YOUNG
I

Richard GREENE
w

o.

przepięknym poemacie
. filmowym p. t.

teatr, który będzie wystawiał
dobre sztuki i dobrze goSipOdarowat. To jest nasze najtrudniejsze
zadanie, lti'óre - mam przekonanie
- przy ła-skawej pomocy w)'8okiej
Rady spełnimy.

Wykonanym
wach naturalnych!

I.ino

w

Począ.tek

seansów o godz. 4-ej,
4więta o godz. 12.ej.

tiar 1111 50 gr. -

Magistrat w. Łodzi na swym po
siedzeniu w dniu 5 maja postanowił zwrócić się do Rady Miejskiej
z prośbą o powzięcie uchwały treści następującej:

.
. .
R d M' . k
1e1s. a,
opiera1ąc się ~a,
a a
postanawia
Ma.g~stratu. •
uchwale
·
„
us t a IlC nia podstawie par. 7 ust. 1
Roz.p. Min. Komunikacji i Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 kw.ietnia
1935 ro k u, wy danego w porozu·

muszą zakupić wlaści~iele nieruchomości
W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zaopatrze
nia personelu organów samoobrony
w sprzęt i ekwipunek Zarząd Miejski wyjaśnia, że na mocy Rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 24
stycznia 1939 roku o obowiązkach
osób fizycznych i prawnych oraz
władz i insty<„~cyj w dziedzinie przy
gotowania personelu obrony przeciw
lotniczej i przeciwgazowej w czasie
pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 54
1' · 33), na właścicielach nieruchomo
ści ciąży obowiązek wyposażenia w
sprzęt i ekwipunek:
a) komendantów opl. bloków i ich
zastępców;

b) kierowników opl. domów;
c) organów wykon. (służb) domów.
Koszta wyposażenia komendantów
opl. bloków i ich zastępców pokrywają nłaściciele nieruchom. wspólnie z .nieruchomości, wchodzących
w skład. bloku opl.
Maseczki przeciwgazowe stanowią
tylko zastępczy środek obrony indy-·idualnej i stosowane będą do cza
su ukazania się masek przeciwgazowych, dlatego też wszyscy właścłcie
le nieruchomości w terminie najkrót
azym zamówią dla swoich służb do·mowych. w OśrodĘu Propagandy L.
P. P.,- ql. Piotrkowska Nr. 149,
maski przeciwgazowe.
Cena nowych masek wynosić bę·
dzie zł. 12, przy zamówieniu naldy

wpłacie

na poczet

za:<
czeniu masek.
Wobec tego,

7,

pozostałą

każdej

należność

maski zł.
po dostar
się w

że pojawiły

gr. 15.
za oczekiwanie na pasaż.
za pierwsze 8 min. gr. 70, za każ
de następne 2 minuty - po IO gr.
Odnośnie dorożek 5-osobowych
- za I km - 50 gr; za przewóz
w dzień za pierwsze 1000 metrów
- zł 1, za każde następne 200
metrów - gr. 10. za przewóz
w nocy 5 pasażerów -- za pierw·
sze 1OOO metró\v - zł. 1.50, za
gr
każde następne 200 metrów 15.
za pierwsze 1000 merów gr. 70,
Op!iata za oczekiwanie na pasa
250
metrów żera: za pierwsze 8 minut zł 1.-· ,
Za przewóz w nocy 2 pasaże· za każde nastepne 2 minuty - gr.
rów - za pierwsze 1000 metrów 10
- zł. 1.05 za każde na.stępne 250

mieniu z Min. Spraw Wojskowych
·i Skarbu o wydawaniu koncesyj
na zarobkowy przewóz osób pojazdami mechanicznymi w obrębie
gminy miejskiej, taryfę opłat za
przewóz dorożkami samochodowy
mi 2 i 5 osobowymi , kursującymi
·
· k'1e1· Ł o· d z.
M'1e1s
.
. G miny
na t erenie
d t 1·
ł t
f t 11
T
. ary a ~c op a p~ze s aw a
się następul1ącko: doro4ż0k1 2-osobogr. - za
m we - z.a
· · · 2 pasa ż erow
...„ · w d z1en
p rz-..„oz

metrów Opłata

produkowane
gaśnice
przez rótne zakłady niepowołane do
wyrobu tego rodzaju sprzętu, Zarząd Miejski ostrzega, aby przy nabywaniu gaśnic firmy wydawały
gwarancje, stwierdzające, iż gaśni
ce zaopatrzone są w naboje niezamarzalne i pracować mogą przy tem
peraturze - 22 stopnie.
Zamiast gaśnic stosowane być mo
gą zwykłe hydronetki wodne lub też
pig,nowe.
Niektóre składy apteczne sprzeda
ją apteczki, w jakie winne być zaopatrzone wszystkie nieruchomości,
ja:t zostało s~wierdzone, apteczki te
ni.e posiadają. nawet części środków,
jakie są w·;:~1agane. Przy nabywar '· apteczek należy sprawdzić ich
zawartość zgodnie z Instrukcją o or
ganizacji ratownictwa sanitarnego
w samoobronie przeciwlotniczej i
przeciwgazowej (str. 34). ·
'll dniach najbliższych przeprowa
dzona zostanie w zakładach sprzeda
ży gS..:nic i apteczek ratowniezo-sa:- itarnych kontrola, która kwalifiko
wa·: będzie spr~wany sprzęt ob!'ony przeciwlotniczej, w wypadku
stwierdzenia uchy iiefl niesumienni
sprzedawcy poci.ąg'nięci zostaną do
odpowiedzialności sądowej.

W wirze wielkiego miasta
CHŁOPIEC WYPADŁ Z OKNA
ROZPRAWY NOżOWE
51-letni Franciszek Olechowicz
Na ul. Blacharskiej 12, wypadł
(Główna 51), .został w czasie bój- z okna I piętra 2·letni Zygmunt
ki ranny ostrym narzędziem i od· Piątkowski i odniósł ogólne obraniósł rany cięcia głowy i pleców. żenia ciała.
Rannego opatrzył wezwany leRannego po opatrzeniu Pogotokarz Pogotowia i przewiózł do wie przewiozło do szpitala.
szpitala w stanie ciężkim.

T e • t r -„

**
*

Na ul. Niskiej 8, w czasie bójki
ranny ostrym narzędziem
19-letni Wacław Wodzisławski od
nosząc rany cięte głowy i rąk.
Rannego opatrzył wezwany lekarz Pogotowia~
CHŁOPIEC P<>D AUTEM
Na ul. Brzezinskiej został najechany przez samochód 11-letni
Maks Goldman zamieszkały przy
ql. Łagiewnickiej 4 i odniósł rany
tłuczone głowy oraz złamanie pra·
wej ręki.
Rannego opatrzył wezwany lekarz Pogotowia, przewiózł nas1ęp
nie do leczniicy.
ZAMACH SAMOBóJCZY NA TLE

TEATR MIEJSKI
Sródmlejska 15.
Dziś w poniedziałek, 0 godz. 8.30

został

ROMANTY~ZNYM

W mieszkaniu własnym przy ul.

Leśmana

4, w celach samobójczych
sublimatem 22-letnia
Teofila Wieczorkowska.
Desperatce udzielił pomocy wez
wany lekarz Pogotowia i przewiózt do . s:z.pifala w stanie osłabio
nym.
Powodem rozpaczHwego kroku
był zawód miło.sny.
zatruła się

wieczór tańca artystycznego, w któ
rym biorą udział laureatka konkursów międzynarodowych Janina Leitz
kówna oraz europejskiej sławy tan-.
cerz George Groke. Całkowity~: .
chód przeznaczony na Polski r- - I
Krzyż.
Jutro we wtorek o godz. 8.30 w.
i w'y
stawiona sztuka histoświetn e
ryczna W. Sard.ou „Madame SansGene" w reżyserii Zygmunta Biesia
deckiego z Janiną Biesiadecką w roli tytułowej.
TEATR .POLSKI
Cegielniana 21.

teatr nieczynny.
Jutro we wtorek bawić będzie pu
bliczność wybornym humorem swoim doskonała polityczno • satyryczna komedia Bus-Fekety'ego „Jan"
w reżyserii St. Wronckiego, a w wy
konaniu: Ludwiżanki, Dunajewskiej,
Ippoldtówny, Siezieniewskiego, MoMrodrzeńskiego, Nowosielskiego,
zińskiego, Luczaka i inych.
Wkrótce rozpocznie w Teatrze Pol
skim występy słynny teatr Idy KamiJ.'iskiej, który dwa lata temu świę
cił w Lodzi rekordowe triumfy.

wstrząsający

· Dziś

w

poniedziałek

w r.

g-ł.

w lodzi ·
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Kilińskiego

dramat ludzi, odtlzielon ych od

ANN SHREIDAN JOHN LITEL

Nadprogram: KOMEDIA I AKTUAI,NOSCI .PAT-a.
Następny program: „PmACI PRERII" Bob Baker.

Vv ystawa wynialazków, pierwsza
W dniu wczorajszym odbyło saę
uroczyste otwarcie Wystawy Wy. tego rodzaju impreza zorganizo·
nalazków w Łodzi przy ul. Sien- wana w Polsce przedstawia się na
der imponująco i wzbudziła kolokiewicza 40.
Na uroczystość przybył w 1m1e· salne zainteresowanie. Zgrom.a.
n.iu Ministra Przemyslu i Handlu, dzone zostały eksponaty w liczprezes Urzędu Patentowego, Czay j bie ponad 400 z różnych dziedzin
.
kowski, który .do~onał otw~rcia 1 życi~.
wystawy, przcma1ąc symboltczną 1 Wiele sposród wystawionych
! eksponatów przedstawia przedmlo
wstęgę.
Na uroczystość przybyli wicewo ty, które mają wszelkie dane by
jewoda łódzki inż. Józef jellinek, spopularyzować się jako rzecz co
d-ca O. K. gen. Wiktor Thomme, dziennego użytku.
Wystawa otwarta będzie od 7
przedstawiciele zarządu miejskiego z wiceprezydentem Szewczy- do 21 maja codzienn·ie od 9-ej do
ki em na czele, liczni przedstawicie , 20-ej.
le sfer przemysłowych itd.

Doniosłe znaczenie

transfuzji krwi

w aasie woinw

Z~kończenie

kursu P.tK. dla lekarzr

W sali wykładowej Izby Lekar· \ło się w niezwykle miłym nastroju
skiej, odbyło się uroczyste zakon- pożegnalne zebra.nie t~warzyskie.
·
.
„
.•
czenie kursu lekarzy o transfuzji
Pol
przez
zorganizowanego
krwi,
.PONIEDZIALEK, dn. s r. b.
ski Czerwony Krzyż w porozumJe.
5.35 Muzyka poranna (płyty). niu z Urzędem Wojewódzkim.
Kurs mi.ał na celu zaznajomienie 6.35 Gimnastyka. 6.50 Mużyka (pły· ·
lekarzy z całokształtem obecnego ty). 7.00 Dziennik Poranny. 7.15
stanu nauki o przetaczaniu krwi . .M:uzyka (płyty). 8.00 Audycja dla
8.10 Przerwa. 11.00 Audycja
szkół.
Na kurs uczęszczało 49 lekarzy, dla szkół: „Jak Czarnecki konno
przeważnie szpitalnych z terenu ca przeprawiał się przez morze". 11.15
„Fats" Waller - kompozytor l wy
łgo Województwa łódzkiego.
konawca (płyty). 11.30 Audycja dla
Program kursu obejmował wy- poborowych. 11.57 Sygnał czasu i
prowadzone hejnał :i; Krakowa. 12.03 Audycja po
kłady teoretyczne
13.00 Audycja dla kupłudniowa.
w ców. 13.30 Muzyka poważna i lekka
specjalistów
przez wybitnych
tej dz.iedzinie z prof. Hirszfeldem - audycja dla liceów. 14.00 Pieśni
i Gnoińskim na czele, ćwiczenia Majowe z Wieży Mariackiej. 14.10
LOdzki•
rozrywkowa. 14.50
praktyczne w zakresie metodyki Muzyka
giełdowe i odczytanie
wiadomości
badań laboratoryjnych krwi i tech programu. 15.00 Teatr Wyobraźni
niki wykonani.a oraz ilustrowany dla młodzieży: „Tajemniczy ogród'~
był szeregiem pokazów przetacza- 15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 Dzien
nfa krwi, dÓkonanych w s.pitalu nilt popołudniowy. 16.08 Wiadomości
$w. Rodziny i filmem o trans.fu. gospodaF.rczke." 16.20 Kronidrka nauko·
. Anton.
wa: „ 1zy a w oprac.
KarpÓwicza. 16.35 „Menażeria muży
zji.
czna" audycjS..- 17.15 „Wypoczynek,
Znaczenie kursu pierwszego te· sprawność, kultura" - pogadanka.
'
.
podkreślił w 17.30 Recital skrzypcowy. 18.00 Roz
w Polsce,
go rodza1u
końcowym przemówieniu dr Ka- mowa z radiosłuchaczami. 18.1() Mu
zyka (płyty). 18.20 Pogadarura w.
lisz - kierownik kursu, po<lkre. Grabarczyka. 18.25 Wiadomości spor
ślając konieczność bLiższego za· towe lokalne. 18.30 Audycja Junac. . .
zna1om1en11a lekarzy z metodą lecz kich Hufców Pracy. 19.00 Koncert
niczą, zdolną do uratowania gas- rozrywkowy (z Katowic). 20.00 U·
twory na akordeon (płyty). 20.15
najcięższych Koncert rozrywkowy (z Katowic d.
nącego już życia w
wypadkach i wskazując na możli- ciąg). 20.35 Audycje informacyjne:
wość udostępnienia transfuzji w Dzienik wieczorny (20.40). Wia.doszerokim ziakresie. Szczególnego mości meteorologiczne. Wladomości
sportowe. Nasz program na. jutro.
znaczenia metoda ta nabrać może 21.00 Ignacy Jan Paderewski: wa.
w razie działań wojennych - a riaeje fortepianowe z fugą na temat
zatem kurs jest jednym z etapów oryginalny es-moll op. 23 - wyk.
Józef Turczyński. 21.30 Nowo$cł Li
b
t · d
·
· k
omówi St. Adamczewski.
zwi~ szenia pogo .owi.a 0 0 rony terackie
21.35 śpiewa Lili Pons - sopran
kraiu na polu sanitarnym.
22.00 życie kulturalna. (płyty).
. , .
Po wręczemu s.w1adectw, odby·, 22.10 Koncert rozrywkowy. Wykonawcy: Duet wokalny.
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W Sądrzie Okręgowym w Stani- Oskarżony Józef Chudizikiewicz
sławowie zakonczył się do'.ugotrwa skazany został za wszystkie przeły proces 9 lekarzy ,os.karżonych o stępstwa, objęte aktem oskarżenia,

dostar ..:zanie recept narkomanom.
d-ra Oawida WieSąd skazał
senthala na karę aresztu przez 5
miesięcy, d-ra Stanisława Chorzemskiego na 3 miesiące- aresztu,
d-ra Józefa Hrobelnego i d-ra M.
Kleina po 2 tygodnie a·resztu, zawieszając wszystkim wykonanie
kary.

Odbito w drukarni Sp. NakładoWO·Wydawniczef „RobOtnik''. Warszawa, Warecka 7.

na łączną karę 3 miesięcy aresztu
z zawieszeniem na lat 3. Dalszych
oskarżonych 5 lekarzy, asyst. farm.
Merkfeida, oraz Traczównę sąd
uniew.nnil. i{ównież uniewinnieni
zostali wymienieni na wstępie lekarze od zarzutu wydawania osk.
Chudzikiewiczowi ,recept, wystawionych na fikcyjne nazwiska.

Łodzianin

.

Dzlalalnośi
• TUR mobilizuje pol3k_i
lud, aby w zakre3ie kulturalnej twórc~ości odegrał rolę
decydującą przez 3zerzenie
niezależnej pol3kiej
myMi,
Jako bojownik niezależnej
ł{ultury".

Od 16 lat TUR mobilb.uje
proletarait na odcinku oświato
wym, krzewi oświatę i kulturę
w'ród ludu pracującego, aby
w myśl intencji . Swego Wiel·
kie~o Twórcy i Wodza, Ignacego Daszyńskiego, „przenik·

o wyzwolenle
klasy rebotnlczeJ świado
mością Jej praw I obowląz
k6w, aby wyzwollt robotni·
k6w z ciemnoty, tej slostrzyCJ słabości I nlewoll du·
cboweJ". Pracujemy w okre·
flllf

walkę

•ie trudnym, gdy
wsteczne
.Biły ciemnoty stają w obronie
starego porządku, wzmaga się
reakcja społeczna, faszyzm nisz·
czy podstawy starej kultury,
kiedy na całym świecie toczy
się bój zacięty demokracji z totalizmem, z barbarzyństwem,
·walka o wolność i godność
.zdeptanego Człowieka. Powoli
tworzy się nowa socjalistyczna
Jtultura, tworzy się w warun·

Towarzrstwa Uniwersvtetu Robotniczego w lodzi

n!ez ilustracje
krajoznawcze
różnych okolic Polski, wszyst·
kie barwne, żywe wzywają lu·
dzi do zwiedzania, wycieczek,
szukania pięknych miejscowości.
Frekwencja w czytelni codziennie od 35-40 osób. W tej
samej izbie odbywają się raz
tygodniowo
„Żywe gazetki",
przeglądy prasy przy bardzo
licznym
udziale
7ebranych.
Wszystkie wiadomości. z całego
tygodnia, zasługujące na pod·
kreślenie są omawiane. Oczywi·
ście interesują nas w pierwszym rzędzie sprawy politycz·
ne, zawodowe i oświatowe w
skali krajowej i międzynaro·
dowej.

Biblioteka
Biblioteka nasza jest w stanie
rozwoju. Niezbyt zasobna, dą·
ży do zdobycia ś1odków, aby
uzupełnić
braki i zaspokoić
jaknajszybciej zapotrzebowania
członków. Dział naukowy służy
jako podręczna biblioteka dla
prelegentów. W okresie letnim
książki i biblioteka TUR wę
drują na kolonie i obozy robo·
tnicze i cieszą się wielką po·
czytnością. Biblioteka jest pro·
wadzona przez siły fachowe,

...:„...„„„„„„„„„„„„„„„.

Kurs

sp6łdzlalc2y

przy ptaty

...1„..................„ .........................
członkinie,

które ją prowadzą najnowszym
systemie
zdobyczy bibliotekarskim.
nasze

Chór

buny wieeowe ze swym żywym
słowem i tam jednoczy i pod·
nosi wiarę w zwycięstwo dla
prawdy i sprawiedliwości, wszędzie, wszędzie, gdzie się
ukaże, budzi zapał, entuzjazm,
wiarę i piękno. Wywołuje tęsk
notę do pięknego, sprawiedli·
wego i wolnego życia.
Scena TUR opracowuje przedewszystkiem poezje Szymań·
skiego, Broniewskiego, Tuwima,
Goetlinga, Czeplińskiego, wła·
sne i inne, z prozy - wyjątki
z dzieł Struga, Wasilewskiej
i Kruczkowskiego, z przemó·
wień - Ignacego Daszyńskiego,
.
M tk'"
p ł
wyjątk l z " a 1 ear
Buck, Gorkiego.
Fontamary
i t. P·
W ciągu ostatniego roku
Scenę Robotniczą słućhało z
górą 47.000 słuchaczy w 93
imprezach.
W świetlicy naszej są również
zajęcia rozrywkowe-gry i za·
bawy, zebrania towarzyskie,
wieczornice itp.

Kursy

W kształceniu szerokich mas
z akcji odczytowej, którą w dal·
szym ciągu stosujemy, lecz u
rządzamy~odczyty rzadziej, prze:
szliśmy do pracy systematyczneJ
na kursach. Początkowo organizowaliśmy kursy 1 i 2 dnio·
we. ostatni kurs trwał znacznie
dłużej.

Z kursów, prowadzonych w
ostatnim okresie od początku
1939
r.
wymieniam kurs
spółdzielczy dla działaczy ro·
botniczych, w dn. 21 i 22 stycznia 1939 r. z następującym
programem:
21.1. uroczyste otwarcie kur·
su: zagaja _
przewodniczą·
ca TUR, tow. G. Moskiewi·
czówna, śpiew _ chór męski,
przemówienia: prezes OKR PPS
tow. A. Szewczyk i w imieniu
OKZZ tow. A. Grzelak. Refe·
rat 0 ideologii Spółdzielczości
tow. dr Próchnik, referatoSpół·
dzielczości Spożywców w Pol·
sce tow. E. Osóbka, referat o
Sport
Powszechnei Spółdzielni Spo·
Od 16.ej do 19-ej odbywają żywców w Lodzi tow. B. Brze·
się treningi i rozgrywki sekcji ziński.
.
pinf·pongowej. która liczy 40
22.I. referat „Prawa 1 oho·
osób. Kilka razy tygodniowo wiązki · członków Spółdzielni"
zbiera . się sekcja szachistew, I ob. Lutosławski, referat „Proposiadająca 18 członków. Sza· 1dukcja Spółdzielcza" tow. .B.
chiści rozegrali 1 turniej we· Brzeaiński. referat "Współdz1a·
wnętrzny i brali udział o mi· łanie TUR-a i Klasowych Związ
strzostwo w klasie „B".
ków Zawodowych z ruchem
Te dwie sekcje należą c:lo Spółdzielczym w Łodzi" dr A.
Sportu Rohotniczego „TUR", Próchnik, referat „Kobieta w
który Łódź Robotnicza zna ja· !'uchu Spółdzielczym" tow. M.
ko R. K. S. • TUR". Sport w Malinowska, referat „Bank Spożyciu obecnym odgrywa dużą łem" tow. Dederko.
.
rolę i obejmuje swym zasięgiem
Krótka dyskusja, zaprtama,
przede wszystkim
młodzież, odpowiedzi. Po zakończentu kur·
która w Klubach Sportowych su Zarząd TUR podejmował
wyładowuje nadmiar swej eaer· prelegentów i ~łuchac.zy. h~r
gii i pracuje nad rozwojem sił batką i ciastkami w sw1ethcy
fizycznych. RKS TUR nie pro- przy ulicy Południowej.
wadzi sportu tylko dla sportu.
Zainteresowanie kursem du·
W działalności Robotniczych że. Uczestników ogółem 143
Klubów Sportowych TUR-a sze- osoby, w tym 56 kobiet, 87
rokie uwzględnienia znalazłal mężczyzn.
.
akcja, zapomniana w innych .kloKurs dał ogromne korzyści,
bach sportowych, zainteresowa- ponieważ zapoznał szczegół~wo
nia wyżyctem sł' młodzieży przez słuchaczy z ideologią spółdz1~Judział w kursaęh oświatowych, czości, koniecznością współdztakołach
sam(.)kształceniowyeh, łania działaczy robotniczych z
wieczorach dyskusyjnych itp.
ruchem spółdzielczym i przyNie znaczy to, że RKS ,,TUR" gotował grunt do szczegółowej
nie prowadzi pracy sportowej. pracy na tym terenie.
przeciwnie uprawia wszystkie
Drugi kurs, do którego przy·
gałęzie sportu, lecz nie dla wiązaliśmy też ogromną wagę
zdobycia do swych szeregów był kurs dla kobiet w dniach
kilku wybitnych jednostek dla 25 i 26 marca, kierowniczka
osiągnięcia wspaniałych rekor- tego kursu tow. Moskiewiczów·
dów, lecz dla umasowienia spor- na w zagajeniu podkreśliła z

cznym i zawodowym" tow. G.
Moskiewiczówna.
Ze 112 zapisanych słuchaczek
ukończyło kurs 73 kobiety, w
tym 62 proc. robotnice i dele·
gatki fabryk, 15 proc. praco·
wnice umysłowe, 13 proc. pie·
lęgniarki, 10 proc. inne zawo·
dy.
Poziom kursu wysoki, a sposób prowadzenia wykładów popularny, obrazowy. dostosowa·
ny do potrzeb słuchaczek.

W spólpraca z R. T. T.

skiej Partii Socjalistycznej jest
naszym . stanowiskiem.
Miesiąc

propagandy

Miesiące marzec i kwiecid
przeznaczyliśmy na propagandę

TUR. W okresie tym pod kie·
runkiem tow. L. Burakowskiego
odbywały się zebrania naukowe, odczyty i pogadanki, żywe
gazetki, wieczory poezji i pieśni, wykłady o charakterze propagandowym.
W akcji odczytowej brali u·
dział tt. Ajnenkiel, Burakowski,
Gricuk, Kieler, Papier i inni.
Na wszystkich ·<bielnicach i
w związkach zawodowych od·
było się razem około 22 imprez
przy przeciętnej frekwencji od
60-80 oąób.
Prócz tego w wielkich salaci
urządzano odczyty publiczne,
na które przychodziło l OOO do
1500 osób.
Scena
Robotnicza, chór,
plastyka, sport i inne sekcje,
zajmujące się pracami artysty·
cznymi współdziałały w tej akcji.

Ostatnio zorganizowaliśmy wes·
z RIT pod kierownictwem
tow. W. Zatkego. Kurs dla kierowników obozów i kolonii
RTT z roku na rok rozszerza
swą działalność i urządza dla
robotników piękne obozy i ko·
lonie, dające możność spędze•
nia urlopu dorocznego tanio i
przyjemnie.
Akcja wczasów robotniczych
weszła w ostatnim czasie na
realne tory. Nietylko przyznano
zmęczonym płucom i omdlewa·
jącym ramionom prawo do wy·
poczynku, lecz zakrzątnięto się Czerwone Harcerstwo
Nawet najmłodsza nasza sek·
również, aby wczasowicze mie·
cja dziecięca, Czerw<;>ne Har·
li gdzie odpoczywać.
pół

Stoisko R. K. S. TUR na wystawie sportowe)

•••,•••••••••••••••••
•••„
TUR ze swej strony pragnie, \cerstwo intensywnie pracowało

aby ten wypoczynek nie pole· w ciągu tych miesięcy, przygo·
gał jedynie na dobrym spaniu towując się do obozów letnich.
· d zentu,
·
1ecz r ó1· smacznym Je
H f'
ł'd k' r
b
·
wnież na wykorzystaniu kultuu 1ec o z t tez~ o ecn1e
ralnej strony życia. Na obozach około 500 harcerzy 1 harcerek
kierownicy turowi prowadzą bi ": 18 gromadach. Praca Czer·
blioteki pogadanki, gawędy, wy· wo!1-ego. Harcers!wa poleg~ na
cieczki, inicjują wspólne dysku- zw1ąza!1'1u uczuciowym .dz1~ck~
sje, organizują śpiewy chóralne, robotn1~z~go z or.gan1.za~1am1
które tak zbliżają i jednoczą.
p~a~dz1w1e P.roletar1ack1m1, s?'
Atrakcje kulturalne TUR-a c1ahstycznym1,. na wychowaniu
zabijają nudę, która tak często prawego człowieka.
zakrada się nawet do dużych
Harcerstwo daje swym mlo·
zbiorowisk
ludzi,
wnoszą , docianym członkom radość i
nastrój pogody i radosny, przy- I wesele, odrywa od trosk i bó·
czyniając się do bez~roskieg? i j łów dnia codziennego, ucząc
przyjemnego spędzenta krótkich 1i kształcąc na zbiórkach i ze·
wakacji wypoczynkowych.
· braniach, a najwięcej podcza•
letnich obozów.

I

4-5 tygodni spędzają harce·
rze w namiotach w · obozie,
urządzonym estetycznie .i pła·
nowo.
Radością i weselem
brzmią ich pieśni obózowe, a
wypoczynek · na świeżym powietrzu jest jak wyśniona bajka
w ich szarym życiu. ·
Władze

TUR-a

Zarząd TUR-a· w Lod,zi -skła·
da się z 9 ciu osób: ..
Przewodn. t. Moskiewicz .Gustawa
.
Sk,al'ecl(I Henryk
Vice przew. tt. Zatk'e Wacław
Sekretarz' t. Sals~i Zygmunt
Skar~nik ł. Walas~czyk6wna

' •-\bito w Drukami

Ludoweł

Piotrkow1ka 83.

Ir.

