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W arunki prenum eraty* w Warszawie z odnoszeniem miesięcznie zł. 3.— , bez odnoszenia zł, 2.70 na prowincji m lesiącznte^zł.l.--, zagranicą zł. 5.S0. Za zmiang adresu 50 gr.
PIOTRKOWSKI" Plotrkdw Tryb. ni. Piłsudskiego 14.
Kraków ul Sw Tomasza 11-a
GAZETA ROBOTNICZA** Katowice, ul Teatralna 12.
„ŁODZIANIH“ tó d f, ul. Al. Kościuszki 29. „ROBOTNIK Inowrocław, ul. Mikołaja 14 m. 2.
Oddziały ■ " NAPR7Ón"
„ROBOTNIK RADOMSKI" Radom, ul. Keller-Krsuza 1. „ROBOTNIK LUBELSKI" Lublin, ul. Bychawska 24. Przedstawicielstwo na Pomorze 1 Poznańskie gr. Poszukiwanie I zaofiarowanie pracy bezpłatnie,
C e n y o g ł o s z e n i Za wiersz wysokości 1 milimetra w tekście gr. 50, zwyczajne 40, nekrologi do 60 mm. gr. 20, powyżej 00 mm. gr. 30,drobne za
Ogłoszenia tabelaryczne o 50 proc, drożej. Układ ogłoszeń tekstowych I zwyczajnych 6-szpaltowy. Za treść o g ło szeń R ed ak cj^ile odpowiada

Na frontach Hiszpanii
Wojska rządowe odnoszą
zwycięstwa
Jak donoszą z Bilbao, na fron
cie Avala na odcinku Ortuna, —
wojska rządowe podjęły gw ałto
wny afak, który doprowadził do
cofnięcia się przeciwnika. Wojska
rządowe zaięły wzgórza San Pe
dro, stanowiące nader ważną po
zycję, dominującą nad pozycjami
powstańczymi na odcinku Izarra.
Na odcinku Villa Real nieprzy
jaciel bombardował gwałtownie
lecz bez wiekszej skuteczności —
pozycje wojsk rzadowvch. Bate
rie rządowe energicznie odpowia
dały.
Nieco później oddziały powstań
cze podjęły silny atak na pozycje
wojsk rządowych w okolicach Udala, lecz zostały odparte ze zna
cznymi stratami.
W ojska rządowe znajdują się
w ł,“Too*',e'»nJei bliskości miasta
Vittoria, całkowicie ewakuowane
go przez powstańców, które po
spiesznie fortyfikują. Lotnictwo
rządowe s ^ c P o wczoraj dwa sa
moloty myśliwskie typu Caproni.
*

**

Agencja rządowa komunikuje:
na froncie madryckim panuje
względny spokój, podobnie jak na
froncie Aranjuezu na południowym
brzegu Tagu oraz w Guadarrama
i Somosierra. Powstańcy przypu
ścili gwałtowny atak na pozycje
w Casa del Campo i usiłowali od
bić Casa de Labor. W szędzie zo
stali odbici. Wojska republikań
skie załeły południowa cześć dziel
nicy Moncloa. OŻYWIENIE, KTÓ-

RE MOŻNA ZAUWAŻYĆ PO
STRONIE POWSTAŃCÓW, WSKA
ŻUJE, ŻE NALEŻY OCZEKIWAĆ
NATARCIA. ZAKROJONEGO NA
WIELKĄ SKALĘ.
Milicja w Santander posunęła
się O 25 KLM. naprzód, zajmując
górną część doliny Ebro, zdobyw alać zarazm miejscowości Quindnilla de Escalada, Valde Lateja i
Orbaneja. Rozpoczęto ofensywę w
dolinie Duero. Na froncie asturijskim panuje względny spokój. Na
odcinku Casa del Campo zauważo
no obecność nowoprzybyłych żoł
nierzy niemieckich. Na froncie bas
kijskim pod Villa Real wśród zwłok
powstańców
znaleziono
trupy
TRZECH ŻOŁNIERZY NIEMIEC
KICH.
Min. lotnictwa komunikuje: samo
loty rządowe bombardowały stację
Bobadilla, gdzie spłonął szereg wa
gonów. O godz. 10 rano 22 myśli w
kuje, że dwa dwumotorowe samoskie samoloty rządowe objęły służ
bę obrony przeciwlotniczej nad
Madrytemj i napotkały 18 myśliw
skich samolotów powstańczych,
które zwróciły się do ucieczki. Pod
czas pościgu dwa samoloty „Heinkel" zostały strącone.

Komunikat powstańców
faszystowskich
R adiostacja pow stańcza komu
nikuje:
Na froncie północnym, na odcin
ku 5 dywizji, dzień minął spokoj
nie. Na odcinku 6 dywizji w ojska
narodow e dokonały szeremi po
myślnych operacyj. Na odcinku
Alce!+’a w oiska narodow e z aa ta 
kow ały przeciwnika, nacierające
go na M ondraoon i zadały mu
c;P4i.!e straty: 65 zabitych i wielu
rannvch. Na froncie Somosierra
w oiska narodow e zaskoczyły a♦aki^m okopanego przeciwnika i
wvbiły go z ciężkimi stratam i z
?f*h. W Mndrvoie
lotnictw o pow stańcze bom bardo
w ało pożycie przeciwnika na
dw orcach północnym i południo

Rada obrony M adrytu ogłosiła
w południe następujący komuni
kat:
Na froncie M adrytu w ciągu ubie<rłej doby nie zaszły żadne
zmian,r. A rb^eria pow stańcza bom
bardu?-* centrum m iasta. Pociski

darów, przybrany krepą, portret
Zmarłego.
Przewodn’ctw o objął prezes C.
K. W . P. P. S., tow. Tomasz Ar
ciszewski, w skład prezydium w e
szli tow. tow.: Czapiński, Drze
wiecki, Kłuszyńska, Sokołowski i
W oszczyńska.
Przedstawiciele trzech kierowni
czych ciał ruchu robotniczego: C.

o utrzymanie pokoju
nie podstaw ow ej zasady
w spół
pracy m iędzynarodow ej, 7) przy
w rócenie i wzmocnienie praw a
m iędzynarodow ego,
8) poszano
wanie układów paktów i trak ta
Z kolei m ów ca przedstaw ił 8 tów m iędzynarodow ych, które sta
punktów sw ego program u, a mia now ią głów ną podstaw ę rów no
nowicie: 1) w pajanie doktryny po w agi m iędzynarodow ej.
kojowej przez w szystkie Rządy,
Mówca zakończył ośw iadcze
2| odbyw anie regularnych kon„Układy m iędzynarodow e
ferencyj między przedstaw iciela niem:
mi narodów , celem rozwinięcia utraciły sw ą siłę i skuteczność.—
zrozum ienia dla w spółpracy naro Świat stoi w obec niebezpiecznego
dów , 3) dla uchronienia narodów fenomenu: nietylko ogólne praw o,
am erykańskich przed odw oływ a lecz także praw o m oralne i honor
niem się do w ojny Rządy po Rządów są deptane nogami. N a
szczególnych państw winny zape stąpiło bankructw o honoru. Zada
w nić skuteczność układów poko niem niezwykle pilnym jest przy
jowych, do których przystąpiły, w rócenie zaufania w zobow iąza
4) stw orzenie am erykańskiej poli niach m iędzynarodow ych. W inte
tyki w spólnej neutralności, — 5) resie całego św iata należy poło
w prow adzenie liberalnej polityki żyć kres praktykom zryw ania
handlow ej, przew idującej zniesie trak tató w przez akcję jednostron
nie b arier realnych, 6) zastosow a ną". ^
Istnieją inne sposoby regulow ania
tego rodzaju zatargów , jak np.
konferencje koncyliacyjne i rozjem
stwo.

w towarzystwie sw ego sekretarza
udał się do Malbourgh House,
gdzie odbył naradę z królową Ma
rią. W chwilę po wyjeździe premie
ra Baldwina przybyli na Downing
Street kanclerz skarbu, lord pieczę
ci prywatnej, pierwszy lord admi
ralicji, minister ośw iaty i prokura
tor generalny sir Donald Sommefwell.
Po powrocie z Malbourgh House
premier Baldwin prowadził dalsze
narady z członkami Rządu, obecny
mi na Downing Street.

Abdykacja Króla

albo dymisja Rządu
leży się liczyć.

Na froncie Madrytu bez zmian

Konferencja panamerykańska

Po przedstaw ieniu
stanow iska
St. Zjednoczonych, które starać
się będą zaw sze w spółdziałać z
innymi narodam i w w ysiłkach —
m ających na celu utrzym anie po
koju przez ograniczenie zbrojeń,
kontrolę nad handlem bronią —
ograniczenie zysków w ojennych i
przyw rócenie norm alnych stosun
ków gospodarczych, Hull ośw iad
czył, że St. Zjednoczone potępia
ją w ojnę, jako m etodę regulow a
n ia za ta rg ó w m iędzynarodow ych.

Zatrzymanie statków
sowieckich

soadły na ulice Funcerral i Horta
lez, zabijając 1 raniąc wiele osób.
NA ODCINKU UpERA W RĘCE
ODDZIAŁÓW
RZĄDOWYCH
WPADŁO 32 ŻOŁNIERZY NIEM
CÓW.

Uroczysta Akademia w Warszawie

S n w t e h v wypadek
w Tatrach

N a plenarnym posiedzeniu kon
ferencji pokojow ej w Buenos Ai
res przem aw iał sekretarz stanu
Hull, (Stany Zjedn.), który z a a ta 
kow ał energicznie narody „gw ał
cące tra k ta ty i przygotow ujące
w ojnę" i przedstaw ił delegatom
program , obejm ujący 8 punktów ,
celem utrzym ania pokoju w Ame
ryce i na całym świecie.

Premier Baldwin, ministrowie:
spr. wewn., koordynacji obrony
państwa, handlu, dominiów, pracy
i zdrowia publicznego oraz lord
przewodniczący Tajnej Rady, ze
brali się wczoraj rano na Downing
Street.
Korespondent agencji Havasa do
wym oraz na ulicach sąsiadują
wiaduje się ze źródeł miarodajnych
cych z dzielnicą uniw ersytecką. że poranne rozmowy ministrów
miały być przygotowaniem do po
siedzenia gabinetu, które wyzna
czono na godz. 17.30.
O godz. 11.15 premier Baldwin
Agencja T ass donosi, że okręty
wojenne powstańców hiszpańskich
w dniach 28—30 listopada za
trzym ały w cieśninie G ibraltarskiej, celem kontroli dokumentów
Agencja H avasa donosi z Londy
i rewizji ładunku, statki sowieckie
nu, że w czasie w czorajszego posie
„Rion“,
„K osariow ",
„Em ba“,
dzenia Rady M inistrów prem ier
„Stepan C hałturin" i „Charków ".
Baldwin miał pow iadom ić kolegów
Statek sowiecki „Szczors", pły
o treści rozm ów, przeprow adzo
nący z Rotterdam u był ostrzeli nych z królem Edw ardem . Co do
w any przez pow stańców w cieśni rozmów tych, utrzym yw ana jest
nie G ibraltarskiej.
całkow ita tajem nica.

Pamięci Ignacego Daszyńskiego

Wczoraj W arszawa robotnicza
na podniosłej Akademii żałobnej,
złożyła hołd pamięci wodza i na
uczyciela socjalizmu polskiego —
Do Zakopanego nadeszła w ia TOW.
IGNACEGO
DASZYŃ
domość, że na Hali Gąsienicowej SKIEGO.
Na scenie sali przy ul. Karowej
został zasypany law iną, która wy
szła z pod Liliowego, W itold Bur- w której odbywała się Akademia,
h ard t z W ilna, który zm arł w krót stał, w otoczeniu czerwieni sztan
ce po w ydobyciu go z pod śniegu.

W Anglii

K. W . PPS., TUR. 1 Komisji Cen
tralnej Zw. Zaw. — tow. tow. T o
masz Arciszewski, Kazimierz Cza
piński i Antoni Zdanowski nakre
ślili z najwyższym wzruszeniem po
stać i życie Zmarłego, to życie, któ
re — na przestrzeni lat pięćdzie
sięciu było walką, wysiłkiem i pra
cą dla dobra polskiego proletaria
tu, — dla urzeczywistnienia idea
łów niepodległości, demokracji i
socjalizmu.
Mówcy
przedstawiali wielkie
znaczenie, wielką rolę dziejową
Daszyńskiego w latach przedwojen
nych, w czasie wojny 1 po odzyska
niu Niepodległości, oraz nieskazitel
ność i wielkość Jego charakteru.
W przerwach między przemowie
niami artysta dram. p. A. Zelwero.
wicz odczytał wyjątki z mów Da
szyńskiego, a artysta dram. p. E.
Poreda — ustępy ze „Słowa do w a
letów" (artykuł Daszyńskiego z r.
19301 Jego „Ostatni list pożegnał
ny do robotników" i wiersz Szy
mańskiego, poświęcony Ignacemu
Daszyńskiemu.
Orkiestra Elektrowni z przeję
ciem odegrała pleśni robotnicze i
„Marsza żałobnego".

W ydaw ało się w czoraj rano, że
zarów no król Edw ard, jak i mini
strow ie pozostali na swych stano
wiskach naskutek czego m ożliwy
mi są jedynie: abdykacja króla lub
dym isja gabinetu. N ależy jednak
podkreślić, że odezw a Churchilla
nabierze z pew nością znacznego
rozgłosu.
Komunikat ogłoszony
przez Churchilla (podaliśm y go
wczoraj) zaw iera kilka ustępów o
charakterze polemicznym w stosun
ku do prem iera B aldw ina, które to
ustępy będą praw dopodobnie pod
chwycone przez opinię publiczną i
mieć będą pewien w pływ o charak
terze sentym entalnym , z którym na

Powstaje pytanie,
czy stanowisko zajęte przez Chur
chilla nie skłoni ministrów do zgo
dy na zwłokę, którą dotychczas uważali za niemożliwą.
Wczoraj wieczorem wiele osób
dobrze poinformowanych wyraża
ło opinię, że gabinet posunął się jut
zbyt daleko, aby móc się cofnąć i
o ile król nie zrzeknie się wyraźni*
swych projektów małżeńskich, to
zadaniem Rządu będzie skłonienie
króla bądź do abdykacji, bądź te»
do udzielenia dymisji całemu gabi
netowi. Niektóre osoby uznawały,
możliwość
zyskania na czasie
przez pozostawienie parlamentowi
sprawy rozwiązania kryzysu.
Trudno jest osądzić realną war
tość tego projektu, należy jednak
podkreślić, że komunikat Churchil
la może mieć u opozycji reakcję
odmienną, niż ta, jakiej oczekiwał
autor.

Kryzys Konstytucyjny
zbliża się ku końcow i
W dobrze poinform owanych ko
lach konserw atyw nych londyńskich
utrzym ują, że kryzys konstytucyjny
zbliża się szybko ku końcowi. Przy
śpieszenie narady gabinetow ej z
poniedziałku rano na niedzielę po
południu interpretow ane jest, jako
dowód, że podczas sobotniej w izy
ty B aldw ina u króla w Belvederze
nastąpiło całkow ite uzgodnienie
dalszych kroków.

Król jakoby sam pragnie usunąć
się jak najprędzej, abdykować i wy
jechać zagranicę, aby poślubić pa
nią Simpson, a tron przekazać »wt
ipu bratu ks. Yorku.
mm
*

Abdykacja króla jest w danej
chwili uważana za wielce prawdo
podobną. Krążą pogłoski, że król
we wtorek opuści Anglię 1 uda
do Francji.

Demonstracje na cześć króla
Agencja Havasa donosi z Londy
nu, że przed rozpoczęciem posiedze
nia Bady Ministrów na trołu arach
Downing Street zaczęły się zbierać
tłumy publiczności. Gdy ministrowie
zaczęli przybywać na posiedzenie
wśród publiczności dało się zauwa
żyć pewne podniecenie. Policja zmu
szona była parokrotnie odsuwać cie
kawych, cisnących się zbyt blisko
gmachu. Około g*xte. 17.30 pojawiły
się sprzedawcy dzienników, w któ
rych na pierwszej stronie widniał
napis: „chcemy naszego króla". Po
trzykrotnym okrzyku na eześć króla,

tłum zaintonował hymn królewtćd.
Gdy zjawił się doradca prawny W “
la Kornmondkton, tłum zgotował -MM
gorącą owację, mamdestując ponow
nie na cześć króla Edwarda i śpi*«
wając hymn królewski oraz piosen
kę, świadczącą • gorących sympa
tiach londyóseyków dla króla.
Gdy po upływie około półtorej go
dziny członkowie gabinetu opneaceal
posiedzenie, tłum zgotował wychodzą
cym ministrom wyraźnie nieprzy
jazną manifestację. Policja be*
większych trudności ewakuowała
cę.

Zapowiedź deklaracii Baldwina

A gencja H avasa donosi z Lon
dynu,
że deklaracja, jak ą premier
Akademia wywarła na uczestni
Baldwin złoży na dzisiejszym po
kach głębokie wrażenie.
siedzeniu Izby Gmin, będzie ob
Obszerniejsze sprawozdanie za szerna 1 wyczerpująca. Prawdo
podobnie' premier p oda szczegóło
mieścimy jutro.
we inform acje o sw ych rozm o
*•
*
w ach z królem, którego stanow i
Na Akademii obecna była Rodzi sko jest dotychczas dokładnie
znane jedynie członkom gabinetu
na Zmarłego.
i

*A>lt<Mt r

tr c A lflu re l/ia i

D em im rA rip O

Labour Party mjr. Attlee skieruj*
pod adresem Baldwina zapytanie,
w odpowiedzi na które premier
w yświetli całkowicie sprawę prze
silenia.
Korespondent Havasa twierdzi,
że bez względu na to, jaką linię
postępowania obierze Baldwin —
może on liczyć na bezwzględn*
poparcie wszystkich członków ga*
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Nowa
konstytucja
Z.S.S.R.
Referat i dyskusje

mm

Zjazd Związku robotników budowlanych,
drzewnych I ceramicznych w W arszawie

Jak czytelnicy w iedzą, uchw ały kim stałym tajt-m otyw em było np. \ legatów (40£ z pochodzenia robo
W czoraj w wielkiej sali Z.Z.K.
w spraw ie now ej konstytucji zos hasło obronności kraju z frontem, tników, 4 0 f chłopów - kołchoźni
tały powzięte.
skierow anym przew ażnie przeciw ków, ok. 20<f Inteligencji) 1 w yka w W arszaw ie rozpoczął sw e ob
Hitlerii i częściow o Japonii.
zyw ał znaczny w zrost poziomu u- rady Zjazd Zw iązku Robotników
Przyjrzyjm y się przebiegow i wie
Przem ysłu B udow lanego, Drzew
Zjazd gorąco oklaskiw ał przed m ysłow ego m as pracujących.
lodniowej dyskusji.
staw iciela kozaków Chrom uszyna,
M erytorycznie, t. zn. dla sam ego nego, Ceram icznego i zaw odów
Referat Stalina jest czytelnikom który zapew niał uroczyście, że ko tekstu konstytucji, dyskusja nie da pokrew nych w Polsce.
znany z depesz. Z 19 tys. (!) po zacy „będą bić w roga na jego zie ła nic. U jaw niła natom iast niektó
U roczystą część Zjazdu zagaił
praw ek, zgłoszonych przez różne mi".
re tajne m otyw y ułożenia nowej tow. Kowalewski
(z Poznania),
Przedstaw iciel Ukrainy Lubczen konstytucji — np. liczenie się z e- w itając licznie przybyłych gości,
w iece w kraju, Stalin zaakceptow ał
tylko niektóre. Np. dość w ażną po ko w wielkiej mowie przypom niał w entualnością wojny. Pisał o tem a mianowicie tow. J. W . Van
praw kę, aby w ybory do U Izby d aw ną „g o spodarkę" niemiecką na A. Gide w sw ej ostatniej książce. A chtergergha, w ice - przew odni
(„Izby N arodów ") odbyw ały się Ukrainie, jeszcze w okresie wojny Ten motyw (liczenie się z „IH-cią czącego Ogólnego Zw iązku Ro
bezpośrednio, a nie przez posłów św iatow ej, a o ostatnich ośw iadczę R zeszą"), pisze Gide, objaśnia wie botników Budowlanych Holandii i
do izb poszczególnych „republik". niach hitlerow skich n a tem at Ukrai Ic w dzisiejszej polityce ZSSR.
sekretarza M iędzynarodówki Ro
Z aakceptow ał także stw orzenie no ny (w N orym berdze) pow iedział,
K. CZAPIŃSKI. botników Budowlanych ! D rzew w ego ogólno - zw iązkow ego „nar że hitlerow cy nie zobaczą Ukrainy,
kom atu" (m inisterium ), m ianow i „jak św inie — nieba .Litwinow, „narkom " (m inister)
cie „przem ysłu obronnego". Inne
wygłosił
popraw ki Stalin odrzucił, np. z ak az spraw zagranicznych,
odpraw iania kultu religijnego; p o  wielką mowę, w której om aw iał
zbaw ianie (w dalszym ciągu) praw antykom unistyczną umowę niemie SAMOCHODOWO
AM ATORSKIE i ZAW ODOW E
w yborczych ludzi o przeszłości cko - japońską, ośw iadczając, że MGTOCY
„białogw ard y jsk iej"; skasow anie pod n azw ą i pretekstem umowy,
II-g:ej Izby. Z referatu Stalina za rzekomo an ty . kom intem ow skiej
sługują na podkreślenie dw ie rze kryje się coś innego, coś znacznie
Jedyny w Polsce najnowszy m odal elektrotechniki sam ochodow a
czy. Po pierw sze ostra odpow iedź bąrdziej pow ażnego.
W ielki rozgłos m iała m ow a Zda
Niemcom - hitlerowcom , którzy w
swem pół-urzędow em piśmie u w a nowa (z L eningradu), który pono
żają ZSSR nie za państw o, lecz za zagroził państw om bałtyckim —
„pojęcie geograficzne". Po drugie zaborem w razie w spółdziałania z
— stw ierdzenie (z naciskiem ), te hitlerow cam i. N a tą mowę odpo
Jeden z pisarzy przedwojennej, jest ta człowiek próżny i ie nie za
w praw dzie przedłożona konstytu w iedziała np. w specjalnym a rty 
carskiej Rosji uwiecznił pod powyż leży mu na tem, czy w prasie będzie
cja jest „jedyną (!) na św iecie aż kule „G azeta P olska". Ale w „Izszym, oczywiście zmyślonym, na zaznaczone, iż po jego mowie rozle
do końca dem okratyczną (!) kon wie6tiach" i „P raw dzie" tego ustę
zwiskiem, typ urzędnika gorliwca i gły się oklaski, czy nie. Z pewnością
pu
nie
znaleźliśm
y
—
podobno
(nie
stytucją", jednakow oż — że w
pochlebcy, który w usiłowaniu schle wycofanie diariusza i dopisanie uwa
ZSSR „istnieje grunt tylko dla Je wiemy, ja k było w rzeczyw istości)
gi „oklasld“ było dziełem jakiegoś
dnej partjl, kom unistycznej". W ten ten ustęp w druku został zmienio biania i przypodobania się swej wła
dzy często wyświadcza je j niedźwie pana Waselinowskiego z biura sej
ny:
zostały
tylko
słow
a
przestrogi
sposób projekt konstytucji pozosta
pod adresem Finlandji, gdzie fa dzią przysługę lub stawia ją w kło mowego. Może jednak znaleźć się
je m onopartyjnym .
potliwej sytuacji.
ktoś, kto gotów pomyśleć, ie uzupeł
szyści spiskują przeciw ko ZSSR.
„D yskusja" praw ie zupełnie nie
nienia diariusza nastąpiło na żądanie
Od
pojawienia
się
typu
Wazelina
O Polsce w dyskusji mowy było
dotyczyła przedłożonego projektu. m ało, widocznie takie były dyrekty Wazelinowieza upłynęło dużo wody w p, premiera i to byłoby jedną t tych
Każdy z licznych m ów ców sławił wy. T ylko Stalin w referacie wy- Wiśle i we wszystkich innych rze niedźwiedzich przysług, jakie pano
Stalina („w ielki", „genialny" i t. kpiw ał polskich krytyków konsty kach świata. Była wojna światowa, wie Wazelinowscy wyświadczają swe
d.) i przedłożoną konstytucję, ale tucji, którzy uw ażają, iż now a kon podczas której JO milionów ludzi im zwierzchnikom.
w szczegóły nie wchodził, zatrzy stytucja ZSSR jest oznaką przesu zginęło, ale Wazalin Wazelinowicz
Ostatecznie nie można całej winy
myw ał się natom iast dłużej na o- nięcia się „nap raw o". Pozatem Lub ocalał, wyszedł obronną ręlcą z woj zwalać na barki urzędnika Wazełisiągnięciach w swoim «craju lub fa czenko z polskim rocznikiem sta  ny, co więcej rozplenił się jak chwast nowskżego, bo jeśli — czego jesteś
chu. Nie mniej przeto były lajt-m o- tystycznym w ręku zestaw iał roz i pełno go wszędzie, zarówno w sta m y pewni — nie obraai się p. prem
tyw y w spólne, stale w racające. T a wój gospodarczy Polski z rozw o rych państwach przedwojennych, jak ier, ie w prasie pominięto oklaski,
jem ZSSR, a przytem przypom inał i w tych, które powstały po wojnie. które dostał, to z pewnością obrażą
Zachwaścił on i polską niwę urzęd się pp. posłowie, ie nie uwieczniono
daw niejsze związki Polski z Petluniczą, a jak gracko potrafi popisaó w druku oklasków, które dali.
rą.
Należy bowiem pamiętać, ie z ma
C iekaw y był referat przedstaw i się nasz rodzimy pan Wazelinowski
ciela m andatow ej Komisji Zjazdu — o tym świadczy drobny, ale nie łymi w yjątkam i pp. sanacyjni posło
Jakow lew a, który analizow ał skład mniej przeto charakterystyczny w y wie także są $ rodu Wazelinowskich
i od czasu, ja k zasiedli w Sejmie, ozjazdu, liczącego ponad 2 tys. de-. padek,
W środę przemawiał w Sejmie p. klaskują każdego premiera, każdego
premier Rządu generał Skladkowski, ministra i każdego podsekretarza sta
który bądź odpowiadał, bądź wyjaś nu. Oklaslriwame przedstawicieli Rzą
niał sprawy poruszone przeć swego du należy widocznie do programu obozu rządowego. OklasIdwałĄ min.
przedmówcę pos. Poohmarskiego.
Neugsbauera, gdy żądał uchwalenia
Pracujący w Sejmie dziennikarze
Funduszu Drogowego, jak i jego na
W ostatnich czasach Niemcy awra wić o miedad, rudzie żelaznej i Ł, d. i otrzymali dosłowny tekst przemówię stępcę, który ustawę tę nowelizował.
ca ją szczególną uwagę na ekspansję miał przy tym wysunąć korzystne nia p. premiera, łetóry w niczem nie
Oklaslciwati ministra, gdy zaprojek
handlową zagranicą. Czołowa rola w warunki finansowe. Pomimo to, ro
wykonywaniu zagranicznych misyj kowania szły jakoby opornie, gdyż odbiegał od tego, co p. premier rze tował ustawę scaleniową, jak i tego
handlowo - finansowych przypada, Turcja nie okazała rzeteomo skłonno czywiście powiedział. To lei zdziwie ministra, który poddał ją druzgocą
jak wiadomo, dr. Schachtowi. Już od dci do tcydatniejszego ożywienia sto nie wśród dziennikarzy wywołało wy
r. 1938 występuje on w charakterze sunków handlowych z Niemcami; po cofanie przez biuro Sejmowe kartki cej krytyce. Oklaskiwali ministrów,
którzy bronili wolnego obrotu dewi
ambasadora gospodarczego Niemiec zatem wysunęła ona podobno trudny
na południowym - wschodzie. Od pe dla Niemiec warunek częściowej przy diariusza sejmowego, zawierającej zami, jak i ministra Kwiatkowskie
wnego czasu widoczne są za strony najmniej zapłaty w efektywnych zakończenie nwwy szefa Rządu,
go, który
na szczęście — skoń
Rzeszy tendencje do systematyoanego dewizach.
Po paru minutach zwrócono dzien czył z ogałneanicm Państwa s dewiz.
przystosowania swego zapotrzebowa
W Iranie była mowa o bawełnie,
nia surowcowego do produkcji Wę- wełnie i t. d. W tym kraju Niemcy nikarzom w niczem nie zmieniony
Jest wszelka pewność, że gdyby ju 
gier, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii 1 tra fia ją na ostrą konkurencję Z. S. koniec mowy p. premiera z dodaniem
Turcji. Zabiegom tym towarzyszą S . R„ podobnie rraaztą jak częścio wszakże na samym końcu uwagi w tro stanął na trybunie sejmowej pod
sekretarz stanu i zapewniał pp. po
niewątpliwie względy polityoene.
wo i w Turcji.
nawiasie „oklaski".
Co do ostatnich roamów dr, Scihach
słów, że dwa a dwa to trzy i trzy
Jedną z najnowszych misyj dr.
ta w Ankarze — chodzić tam miało Schachta będzie podobno rozmow* z
Naszego stosunku do obecnego Rzą czwarte lub pięć i pół, to by takie
o sprawę bawełny. Według notowa Rumunią na temat nafty, Niemcy są
nych już pogłosek, Niemcy zapropo już głównym odbiorcą nafty rumuń du, ja k i do wszystkich rządów po- otrzymaj, oklaski.
Tacy bowiem ju ż są pp, W azeli
nowały odhiór oałej produkcji baweł skiej, obawiają się jednak konkuren majowych, nie potrzebujemy wyjaś
ny tureckiej, przy czym dla zachęce cji ze strony Francji. W. Brytanii i niać, ale nasz krytyczny stosunek i nowscy: miast „biadoM' wolą kla
nia dostawców tureckich są rzekomo Małej Entonty. Podkreślić jednak na nasze opozycyjne stanowisko wcale skać i to nazywają rzeczową kryty
gotowe plami ceny, przekraczające o leży, że naogół biorąc, Rzesza zajmu
40% poziom cen na rynku śtidato- je czołową pozycję gospodarczą na nas nie zaślepia, byśmy nie mogli ką.
przyznać, że p. gen. Skladkowski nie
wym Ponadto dr. Schacht miał mó rynkach bałkańskich.

KURSY TUSZYŃSKIEGO
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Wazelin Wazelinowicz

Robotnicy popierajcie
swoje pismo

Ekspansja „Trzeciej Rzeszy"

na Bałkany i na Bliski Wschód

x. r. z.

N ow e książki
M axence van der
M eersch
Grzech św iata. W arszaw a, „W y
daw nictw o W spółczesne" (1936),
str. 362. P rzekład Zofii M aliniak.
Van der Meersch, Jeden ze zdol
niejszych pisarzy grupy francus
kich „populistów " (ro d zaj nasze
go „P rzed m ieścia"), zaw arł w
„Grzechu św iata" przejm ującą hi
storię dzieciństw a
i młodości
dziewczyny z paryskiego proleta
riatu. Uczynił to z kronikarską
prostotą, sposobem .w ybitnie rea
listycznym, reportażow ą raczej,
niż powieściową m etodą, mimo, że
opow iadanie ma formę pam iętni
ka czy zwierzeń bohaterki. Ele
menty bytu tego (ani żadnego
w ogole) dziecka proletariackiego,
nie m ogą stw arzać atm osfery ra 
dości, spokoju, zadow olenia. Dio
niza jest m altretow ana przez ro
dziców, od najw cześniejszych lat
zap rzęgana do ciężkiej roboty do
mowej, zaś trochę później — eks
p loatow ana aż do krańców fizycz
nej w ytrzym ałości, jak o pracow ni
ca w sklepie, w fabryce i t. p. P o 
idła dola dziecka rodziców, którzy

sam i żyją w ekonomicznym nie
wolnictwie!... Nie ma w tych w a
runkach czasu ani miejsca na nau
kę, na odpoczynek, na praw dziw ą
rozrywkę. Nie ma czasu ani miej
sca na sentym enty rodzinne, na
słodycz I ciepło rodzicielskiej pie
szczoty, na miłość i zaufanie w
gronie najbliższych, na te imponderabllia, których brak ta k bole
śnie odczuw a każde m ądre 1 w ra 
żliwe dziecko.
Realizm opisowej strony „G rze
chu ś w ia ta " je st bez zarzutu. P ro 
stota i oszczędność środków wy
razu nie zdolne są przecież stłu
mić głosu w zruszającej patetyczności niektórych scęn i epizodów.
Ileż wymowy np. ma w sobie sce
na, gdy dw unastoletnia Dioniza,
wśród w yczerpującej pracy w fa
bryce tytoniu, zabaw ia się... lalką
przyniesioną z domu w kieszeni
fartuszka!,.. Oblicze t. zw. filan
tropii ukazał au to r we właściwem
■cóż robić, źc niekorzystnym —
świetle. O w arunkach pracy mło
docianych w fabrykach paryskich

dowiadujemy się wielu ciekawych

rzeczy, — musimy jednak pamię
tać, że akcja toczy się w czasie
wojny św iatow ej, a więc przed
kilkunastu laty... W ogólności,
książka pod niejednym względem
godna wyróżnienia.
Ale nie mogę pom inąć milcze
niem poważnych jej niedostatków .
Nie chodzi mi ju ż o to, że ta Dio
niza — w brew wszelkiemu życio
wemu praw dopodobieństw u -—jest
i pozostaje niezmiennie jakim ś aniołem bez skazy, ja k ą ś lilią na
wielkomiejskim bagnisku, ja k ą ś
Istotą praw ie nieziemskiej dobro
ci, zdolną w każdych w arunkach
jedynie do poświęceń I wyrzeczeń,
gorszym od tej charakterologicz
nej papierow ości głównej bohater
ki jest brak w książce określonego
sensu społecznego, brak uogól
nień i wniosków, które powinny
się były autorow i bezwzględnie
nasunąć i których mieliśmy praw o
od niego oczekiwać. I dlatego
książka van der M eerscha jest tyl
ko wiernym, fotograficznym nie
mal opisem, ale nie da się zali
czyć do litęratury — proletariac
kiej. Bo zadanie tej literatury nie
polega bynajm niej tylko na opisy
waniu rzeczy dobrze naogół zna

nych i wiadomych. Zadaniem jej
głównym jest budzić i w zm agać
klasowe poczucie czytelników, za
grzew ać do walki o inne życie, uczyć hartu i w ytrw ania, ostrzyć
wolę ostatecznego i całkowitego
zwycięstwa.
Józef Jeremski. Ludzie z parte
ru. Powieść. W arszaw a, „P ło 
mień", 1936; str. 262.
Biorąc zgrubsza, powieść p. Jeremskiego je st bardzo podobna
do książki van der M eerscha, tyl
ko że p. Jeremski umieścił ludzi i
spraw y w środow isku w łóknia
rzy łódzkich. No i jeszcze jedno.
„Ludzie z parteru " m ają wszelkie
wady „Grzechu św iata", pozba
wieni są natom iast.,, zalet tej
książki. Jedyną pisarską kw alifi
kacją p. Jerem skiego jest niezła
znajom ość środowiska, które bie
rze za tło swych powieści. To za
mało. Bo poza tym — wszystko
j “st sztuczne, zam azane, niew y
raźne; zarów no ludzie, jak ich
mowa, ich spraw y, ich konflikty i
współzależności.
O sobą głów ną powieści p. Jerem skiego je st dzielny i niegłupi
syn robociarski, Janek Koja. Au
tor opisuje jego losy od kolebki

nych tow . tow .: V aclava Slacha i
M atieja Sm ejkala, reprezentują
cych Zw iązki (budowl. 1 drzew 
nych) Czechosłowacji, p, naczel
nika Preniera z M inisterium 0 pieki Społ., tow. Jana Kwapińskie
go, przedstaw iciela Komisji Cen
tralnej Zw iązków Zaw odow ych w
Polsce, tow. Z ygm unta Zarem bę,
przedstaw iciela C. K. W. P. P. S.
oraz innych przedstaw icieli b ra t
nich organizacyj.

Hiszpanii z w yrażeniem p rz y .
jaźni
i solidarności
Oraz s
życzeniami zw ycięstw a ludu Hisz
panii nad faszyzmem, — dru
gą depeszę postanow iono w y
słać do tow. Z ygm unta żu ław sk ie
go z życzeniem szybkiego pow ro
tu do zdrow ia i do pracy dla do
bra proletariatu.
Następnie odczytano depesze po
"dt-.lne od tych organizacyj, któ
re nie m o*ły w ydelegow ać sw ych
Na przew odniczącego
Zjazdu przedstaw icieli, oraz w ybrano ko
zaproponow ano tow . Jan a Kwa- misję m andatow ą i na tym część
plńskiego. Sala zaakceptow ała tę uroczystą obrad ukończono.
propozycję w śród oklasków . Do
W czasie uroczystego posledze
prezydium w ybrano ponadto tow. nia Zjazdu — przygryw ała orkie
tow .: Putyrę, Samcellego, Kowa stra Stow. „Szklane Domy".
lewskiego, K antora, Stachurskie
*•
go.
Po przerw ie obiadow ej w zno
N astąpiły przem ów ienia pow i
wiono obrady.
Zjazd wysłuwhał
talne.
Już w czasie tej w stępnej czę spraw ozdań: organizacyjnego I
ści obrad, Zjazd na propozycję kasow ego. D yskusję odroczono do
tow. K w apińskiego
postanow ił dnia następnego.
przez aklam ację I w śród burzy oDalszy d ą g ob rad — dziś o g.
klasków, w ysłać dwie depesze — 9-tej rano.
Jedną do zw iązków zaw odow ych

Ważne dla bezrobotnych
Jak korzystać z pomocy zimowej?
Agencja PID dow iaduje się, że
do w szystkich ekspozytur Fundu
szu Pracy rozesłana została o b 
szerna instrukcja w zw iązku z roz
poczynającą się akcją pomocy zi
mowej. O kreśla ona w arunki ko
rzystania ze św iadczeń n a rzecz
bezrobotnych.
|
Z arejestrow anie się w charak
terze poszukujących pracy w mysi
obow iązujących przepisów
me
jest bezw zględnym
w arunkiem
przyznaw ania pom ocy zimowej,
gdyż w ystarczy rejestracja w po
szczególnych kom itetach pom ocy
bezrobotnym .

mitety w ciągu 10 dni od d aty
złożenia podania popartego za
św iadczeniem adm inistracji dom u
lub w łaściwej w ładzy o miejscu
zam ieszkania, stanie rodzinnym i
m aterjalnym .

Wy b r y k

„C zas" okropnie oburza się na
powiedzenie, że na uniw ersyte
tach uczą się przew ażnie „sy n o 
wie ziem ian". D em agogia! w oła—
a synow ie i córki inteligencji miej
św iadczenia zimowe przyzna skiejl? I w tem miejscu niespodzie
wane będą pozbaw ionym śro d  wanie dodaje:
ków egzystencji i pozostających
W naszych szkołach wyższych,
bez pracy na następujących w a
nie synowie ziemian, ale synowie
runkach 1) utrzym yw anie się po
miejskiej Inteligencji m ają prze
przednio wyłącznie z pracy naje
wagę, — a jest to zjawisko zupeł
mnej w przemyśle, handlu, rzeinio
nie zrozumiale i nieuniknione —
śle oraz w zakładach użyteczności
które trwać będzie dopóty, dopóki
publicznej, 2) utracenie pracy nie
u nas nie zapanują stosunki rosyj
z w łasnej winy, 3) zam ieszkanie
skie. (U ) Jeżeli zatem ktoś proble
conajmniej od 3 miesięcy w miej
maty czysto oświatowe, chce roz
scowości objętej akcją pomocy
wiązywać w myśl haseł klaso
zimowej, 4) niepobieranie zasiłków
wych, — daje tym dowód albo gor
z Funduszów Pracy, jako też nie
szącej bezmyślności, albo ma ja 
posiadanie rent, bądź też żadnych
kieś inne ukryte cele. Sądzimy jed
innych środków utrzym ania.
nak, że w tym wypadku przeważa
N atom iast nie m ogą otrzym y
bezmyślność...
wać św iadczeń pomocy zimowej
CO TO ZNACZY?! Czy Jeśli ro
bezrobotni, którzy
sam ow olnie
rozw iązali stosunek najm u pracy, botnik i chłop dom agają się dostę
bądź też utracili ją z pow odu oko pu na uniw ersytet, jeżeli chcą prze
liczności, pow odujących natych tam ać przyw ilej burżuazjł, rie m iastow e wydalenie, ja k i w wy m iaństw a i biurokracji, — to są'
.
padkach zgłoszenia fałszywych „stosunki rosyjskie?"
wiadom ości co do posiadania w a
„H asła klasow e"... Co może być
runków kw alifikujących do otrzy bardziej „klasow em " hasłem , niż
m yw ania pomocy.
hasło utrzym ania przyw ileju w oDecyzja o przyznaniu pom ocy św iacie?!
musi być podana do wiadomości
bezrobotnego przez w łaściw e ko

do ślubnego kobierca, usiłując
miejscami przystroić go aureolą
bojownika Niepodległości, by ży
ciu tego chłopca nadać sens szer
szy, ogólniejszy. Ale próby te z a 
wodzą i rozpływ ają się poprostu
w pospolitej historii w spółzaw od
nictwa dwóch młodych kobiet o
serce Janka.
Akcja toczy się na przestrzeni
lat dw udziestu kilku, obejm ując
m. In. pam iętne lata 1905— 7, la
ta pierwszej rewolucji, strajku
szkolnego,
w alk
bratobójczych
i t. d. Ale w szystkie te historyczne
zdarzenia przybierają w inteipretacji p. Jerem skiego w ygląd szcze
gólny: p. Jeremski wspom ina np.
tylko o „ruchu niepodległościo
wym", unikając jak ognia w zm ian
ki o — socjalizm ie. Swego sym pa
tycznego skądinąd bohatera autor
umieszcza w jakieś organizacji,
której członkowie mówią do sie
bie „kolego", strzelają do so cjali
stów i zajm ują się z p a sją — ła
m istrajkostw em ... W szystko to r a 
zem nie budzi zachw ytu, pozosta
w iając — narów ni z surow ą for
mą powieści — szerokie pole do
do krytyki i zastrzeżeń.
BOLESŁAW. DUDZIŃSKI.

Wiadomości
z całej Polski
STADO WILKÓW OBLEGAŁO
DOM
Z Głębokiego donoszą, że sta-*
do wilków, złożone z pięciu sztuk
napadło na zagrodę D ym itra Ni*<
dźw ickiego w zaścianku Białozo-

nr.

i\

W ilki pozostaw ały koło zabu
dow ań dwie godziny, uniemożli
w iając dom ow nikom opuszczenie
m ieszkania.
j
N astępnego dnia zarządzono obław ę w lesie Zgnilebłota i zabito
trzy wilki na 7.
8-LETN1A DZIEWCZYNKA
ZGINĘŁA W PŁOMIENIACH
W Czarnow ie pod Toruniem
spłonęły zabudow ania gospodar
cze, dzierżaw ione przez ja n a Bie
lę. Dom m ieszkalny zajm ow ali lo
katorzy W aikiew icz, Brand i Ko
perski w raz z rodzinam i. Pożac
rozszerzył się tak szybko, że mie
szkańcy zdołali tylko urato w ać ży
cie.
j
W płom ieniach zginęła 8-letnW
Regina Koperska,
—1■

i
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Depesze i wiadomości, otrzymane w nocy z soboty na niedziele

Wojska włoskie laduia w Hiszpanii Uchwalenie Konstytucji sowieckiej
Zakończenie Kongresu Sow ietów

R e n te r donos! z G ib ra lta ru :
ze źró d eł w iarogodnych dono*
i t 2500 czarn y ch koszul
w łosk ich w y ląd o w ało w Algę*
d ra s z okrętu, który nie mlal
żadn ej flagi, a był esk o rto w an y
przez kanonierkę.
NOTA RZĄDU SOWIECKIEGO
Rząd sowiecki wystosował do
komitetu nieinterwencji nową no
tę, w której domaga się podjęcia
ze strony komitetu bezzwłocznie
akcji ,aby położyć kres napływo
wi ochotników wojskowych do
Hiszpanii, wobec niedawnego wy
lądowania kilku tysięcy ochotni
ków niemieckich w Kadyksie I in
nych portach, będących w posia
daniu powstańców,

zamierzają popierać poglądy, wyra
żone przez swych przedstawicieli na
poprzednim posiedzeniu podkomitetu
do spraw nieinterwencji. Chodzi mia
nowicie o to, by wszelkie sprawy, do
tycząoe nieinterwencji pośredniej,
były traktowane łącznie a sprawa ochotników oddzielnie. Istnieje nadzie
ja, — kończy Reuter — źe osiągnię
te zostanie porozumienie co do for
muły, obejmująoej specjalne zagad
nienia, mające być przedstawione
Rządom w związku z najbliższym po
siedzeniem podkomitetu,

Echa k a ta stro fy
w Alpach

Ekspedycja, która wyruszyła w
góry celem poszukiwania niemiec
kiego samolotu, który spadł w
czasie burzy śnieżnej do prze
K OM ICZN Y K O M IT ET NIE IN  paści (pisaliśmy o tym wczoraj)
T E R W E CJ1 W PO S Z U K IW A  znalazła w jednym ze skalnych
wąwozów strzaskany samolot, z
NIU F O R M U Ł K I
napisem
„Dasih“ na kadłubie. W
dwMwi, t* Niemcy i Włochy

kabinie znajdowały się zwłoki czte
rech Niemców: radiotelegrafisty
W altera Lorenza, kapitana Jerzego
von Winterfelda, Ryszarda Metzrotha oraz zwłoki, których tożsa
mości nie udało się ustalić. Prócz
tego znajdowały się tam zwłoki
dwóch Hiszpanów Ricardo Garido
i Rogelio Castello. W kabinie zna
leziono również ulotki w języku
hiszpańskim,
berety
.używane
przez członków
faszystowskiej
„Falangi" i portrety gen. Franco.

W sobotę dnia 5 b. m. rozpo-1 liczbie 114 komisja pozostawiła
a lo e ta n n /ł n r^ o tn o r ltiio łiir a m
An ■h o t t m i o n t ;
7 43
A *3 poprawek
n n n r o i n o l / te t n t
bez zmiany. Z
istot
częła
się pod przewodnictwem An
drejewa ostatnia sesja Kongresu ne znaczenie ma tylko 7, inne ma
Sowietów dla wysłuchania spra ją charakter czysto redakcyjny.
Do art. 10 wprowadzono po
wozdania komisji redakcyjnej i
uchwalenia ostatecznego tekstu prawkę, przyznającą posiadaczom
konstytucji. Sprawozdanie z prac własności prywatnej praw a spad
komisji redakcyjnej złożył Stalin. ku l dziedziczenia.
Art. 35, traktujący » składzie
• Komisja redakcyjna wniosła orady narodowościowej zmieniono
gółem 43 poprawki, dotyczące 32
artykułów. Pozostałe artykuły w w tym sensie, że każda Republika
związkowa deleguje do rady me 1U
a 25 delegatów, każda republika
autonomiczna me 5 a 11 delega
tów i każdy obwód autonomiczny
nie 2 delegatów a 1.
Art. 4U, traktujący o ogłaszaniu
praw, przyjętych przez Najwyższą
Radę ZSRR, uzupełniono przepi
Grupa posłów do Izby Gmin j popierali, bez względu na drogę, sem, że wszystkie praw a będą
wystosowała do króla prywatny | na jaką się zdecyduje w obronie ogłaszaue w językach 11 republik
list, zapewniając go, że będą go swoich własnych praw konstytu związkowych.
Art. 48 wprowadza poprawkę,
cyjnych. Nazwiska posłów podpi
sanych pod tym listem nie zosta ustanawiającą 11 zastępców prze
ły ujawnione, ale pismo to podpi wodniczącego Najwyższej Rady tj.
sane ma być przez przeszło 50 po tylu, ile jest republik związko
Według
pierwotnego
słów ze wszystkich trzech stron wych.
brzmienia było tylko 4 zastępców.
nictw.
Art. 77 został uzupełniony przez
ODEZWA, KTÓRA WYJA ustanowienie komisariatu prze
ŚNIA NIEKTÓRE KULISY
mysłu obronnego.
KONFLIKTU
Najcharakterystyczniejszą
jest
Winston Churchill ogłosił odezwę poprawka, a właściwie uzupełnie
legami i przede mną stanęło za w któ ry stwierdza, ie nie ma mowy nie art. 49. Artykuł ten w pierwot
gadnienie wyjaśnienia, czy umyśl o konflikcie pamiędzy królem a par nej redakcji miał brzmienie nastę
lamentem. Parlament nie był pytany
nie agresywne zwroty, którymi p. o zdanie. Nie pozwolono mu wyrazić pujące: „w okresie między sesja
Duclos uzasadniał powstrzymanie żadnej opinii. Sprawa polega na tym, mi Najwyższej Rady ZSRR prezy
się od głosowania swoich przyja że znajdujemy się w obliczu życze dium Najwyższej Rady ZSRR owyrażonego przez monarchę, któ
ciół nie czynią dla nas niemożli nia
re w żadnym razie nie mogłoby być głasza stan wojenny w razie wo
wym prowadzenia ęlnlszej naszej zrealizowane prawnie w ciągu 5 mie jennej napaści na ZSRR". Tekst
pracy. Jednomyślnie zdecydowa sięcy i które dla różnych powodów ten uzupełniono słowami: „lub w
może w ogóle nie będzie zrealizowa razie koniecznego wykonania zo
liśmy się pozostać u władzy.
ne. Żądanie na tak hipotetycznej i
Pragniemy jednak przypomnieć przypuszczalnej tylko podstawie naj bowiązań międzynarodowych, do
to, co już powiedziałem uprzed wyższej ofiary abdykacji i ewentual tyczących wzajemnej obrony od
wygnania suwerena nie znaj agresji".
nio z trybuny parlamentarnej, nego
duje żadnego poparcia w brytyjskiej
W konkluzji swego sprawozda
zwracając się do frakcji parla konstytucji. Żaden gabinet nie po
nia
Stalin podkreślił, że wszechsiada
pełnomocnictwa
zalecenia
ab
mentarnej partii komunistycznej,
że nie chodzi o to, aby przezwy dykacji suwerenowi. Gabinet nie ma ludowa debata nad projektem
prawa przesądzania takiej kwestii konstytucji przyniosła dużo korzy
ciężyć jakąś trudność danej chwi nie upewniwszy się uprzednio conaj
li, ale chodzi o rozwiązanie jej mniej co do woli parlamentu. O ile ści.

W Anglii

Sytuacja

komplikuje sią

Zakończenie debaty w parlamencie francuskim

Olbrzymio
większość
za
Rzędem
Komuniści wstrzymali sią od głosowania
Obrady Izby wznowiono w »o-1 której głos zabrał premier Blum:
botę pod przewodnictwem Herrio | za kilka chwil Izba wypowie się
ta o godz. 15 min. 15.
w sprawie polityki zagranicznej
Rządu. Chciałbym, aby za tą for
PLAN DIN ZA RZĄDEM
mulą wypowiedziała się cała Izba,
Flandin (Alliance Democratiale panowie pozwolą, ie zwrócę
que) oświadcza: całkowicie apro
się w szczególności do większości
buję deklarację min. Delbosa. Na
rządowej. Nie ma nic donioślejsze
leżę do opozycji, ale polityka za go dla Francji, niż pokój. Pokój
graniczna winna być sądzona po Europy jest ściśle związany z po
nadpartyjnie.
kojem Francji. Wszyscy we Fran
Flandin wyraża obawę o losy cji z jednakową szczerością i gor
Ligi Narodów, której zasadnicze liwością żądają pokoju. O tym nie
podstawy — nie uciekanie się do mogę wątpić ani na jedną chwilę.
siły .poszanowanie traktatów i pa
Bardzo żałuję, że polityka poko
nowanie prawa nad siłą są zagro jowa Rządu nie cieszy się uzna
żone.
Flandin
przypomina o niem jednej z grup większości rzą
kwestionowaniu traktatów i wyści dowej (komuniści). Powtarzam to,
gu zbrojeń. Mówca jest za zasadą co mówił minister Delbos: Rząd
bezpieczeństwa zbiorowego, o ile francuski nie uznaje w Hiszpanii
ona będzie wprowadzona w ży innego Rządu oprócz legalnego.
cie. We współpracy brytyjsko- Zaprowadzenie w Hiszpanii dyk
francuskiej Flandin widzi najlep tatury wojskowej z pomocą Nie
miec i Włoch mogło by jedynie za
szą rękojmię pokoju.
ciemnic położenie międzynarodo
TH O R E Z A P E L U JE O LIK W I
we i zwiększyć obawy o losy po
D A C JĘ BLOKADY R EPU B LI koju.
K A Ń SK IE J H ISZPA N II
Thorez żądał, abyśmy przeszko
Thorez (komunista) na począt dzie wprowadzeniu dyktatury woj
ku przemówienia zarzuca Wło skowej w Hiszpanii. Aby zabezpie
chom i Niemcom, że przygotowu czyć powodzenie legalnego Rządu
ją wojnę. Państwa te rządzone republikańskiego w Hiszpanii trze
po dyktatorsku, chcą odciąć ko ba by zaangażować się daleko bar
munikację Francji z Afryką pół dziej, trzeba by nie tylko dostar
nocną. Mówca odczytuje wyjątki czać sprzęt wojenny, ale i siłę
z „Mein Kampf", w których mó zbrojną. Było by to niesłychanie
wi się o tym, te „Francja jest niebezpieczne. Nasza polityka nie
zapobiegła groźbie
dziedzicznym nieubłaganym wro interwencji
giem Niemiec, który przynió-’ do wojny.
Od sześdu miesięcy — mówi da
Europy
czarne
niebezpieczeń
stwo". Odpowiadamy na to — lej premier — nie stawiałem spra
mówi Thorez — że jesteśmy dum wy zaufania. Dziś stawiam kwe
ni, iż należymy do narodu, który stię zaufania. W przededniu kon
w 1789 r. zrównał murzynów w gresu w Biarritz powiedziałem, że
jeżeli partia komunistyczna opuści
prawach z Innymi ludźmi.
Dalej cytuje Thorez ustęp z szeregi większości rządowej, Front
„Mein Kampf", gdzie powiedziano, Ludowy nie będzie mógł urzeczy
te „wkrótce będzie w Europie 250 wistnić swego zadania. Zostaję
milionów Niemców". Aby zapobiec wierny swojemu słowu. Żądam od
urzeczywistnieniu tego planu Nie mojej większości organicznej, aby
miec — mówi — żądamy, aby nie zważyła efekt, jaki wywrze poza
dopuszczono do zduszenia Rządu granicami Francji dzisiejsze gloso
republikańskiego w Hiszpanii. Dla wanie.
pańskiego honoru, panie ministrze,
V O TU M ZAUFANTA DLA
— kończy Thorez — niechaj pan
R ZĄ D U — KOM UNIŚCI
zdejmie blokadę z Hiszpanii repu
W STR ZY M A LI SIĘ OD
blikańskiej. O to zwracają się do
G Ł O S O W A N IA
pana wszystkie organizacje ro
Izba D eputow anych u chw ali
botnicze, wszyscy proletariusze
ła w iększością 350 p rzeciw 171
francuscy, liczni uczeni I profeso
Totum zaufania dla R ządu.
rowie. Blokada przedłuża wojnę
P rem ier Blum ośw iadczy! po
ł czyni ją bardziej morderczą.
posiedzeniu, że R ząd będzie n a 
ODPOWIEDŹ PREMIERA
dal pełnić sw e funkcje oom imo,
T O W . BLUM A
że komuniści wstrzymali się od
Zarządzono krótką przerwę, po
głosu.

Niezwykły r e u r d
t ińniej chłopki
Pekiński ko r es p ond e n t dzienni
ka „Niszi-Niszi" donosi, że żona
włościanina Czao-W anga, zamie
szkałego w pobliżu Kalganu uro
dziła dziesięcioro niemowląt, 9-iu
chłopców i jedną dziewczynkę.
Dziewczynka i pięciu chłopców
*marło następnego dnia. Pozo
stałych 4 chłopców f m atka jesl
Nm yinls zdrow a.

U LTIM A TU M PO D
A D R ESEM
K O M U N ISTÓ W
Bezpośrednio po ogłoszeniu
wyników głosowania, podsekre
tarz stanu w prezydium rady mi
nistrów Dormoy odczytał przed
stawicielom prasy deklarację pre
miera, w której znajduje się na
stępujący ustęp:
„Aczkolwiek partia
komuni
styczna nie głosowała przeciw po
rządkowi dziennemu, w yrażająrenyi zaufaniel jednak przed ko-

w ten sposób, by nazajutrz wspól
na akcja mogła być prowadzona
w warunkach zaufania i lojal
ności. Oto pytanie, które zostało
postawione. Przyszłość najbliż
sza nam okaże w jaki sposób
partia
komunistyczna zamierza
je rozwiązać".
Oświadczenie to wywołało w
kołach parlamentarnych, politycz
nych i prasowych duże wrażenie,
albowiem uznano je jako ultima
tum, postawione przez Rząd pod
adresem partii komunistycznej.

prawdą jest, źe król zażądał od swo
ich ministrów specjalnego ustawo
dawstwa, którego oni odmawiają, to
odpowiedź ministrów powinna być
nie wezwaniem do abdykacji, lecz
odrzuceniem propozycji króla, która
tym samym staje się bezprzedmioto
wa. O :le wówczas król odmówi przy
jęcia zalecenia swego gabinetu, to
ministrom pozostaje wolna droga re
zygnacji. Rząd nie ma prawa posta
wienia królowi ultimatum, zapewniw
szy sobie uprzednio zgodę leadera opozycji, że nie podejmie się on utwo
rzenia nowego Rządu w razie rezy
gnacji obecnego.
Churchill występuje na rzecz od
roczenia, podkreślając stronę ludzką
całej sprawy. 0 ile król zwróci się o
zwłokę, to należy mu jej udzielić —

Wczorajsze wypadki w stolicy
Zbrodnie samobójstwa, kradzieże
WĘDRÓWKA PODKOPYWACZóW PRZEZ TRZY SKLEPY.
Przy ul. Rynkowej 3, po otwo
rzeniu kłódek podrobionymi klu
czami, dostali się złodzieje od
frontu do składu towarów żelaz
nych „Żródłodrut" (wł. M. J. Cy
bul). Tam przebili otwór w drew
nianej ścianie i przeszli do sąsie
dniego składu towarów szczotkarskich, powroźniczych, mydlar
skich i piśmiennych M. Celikmana i B. Tuchbanera.
Z tego sklepu, po wycięciu de
ski w drzwiach składu za skle
pem, zakradli się do trzeciego
składu towarów kolonialnych i
spożywczych Dawida i Szyi Ge
stela. Ponieważ drzwi i cała ścia
na aż pod sufit zawalone były wor
kami z mąką, kaszą lub grochem,
podkopywacze musieli rozciąć wo
rek i wysypać mąkę, poczym we
szli przez otwór. W sklepie kolo
nialnym spakowali w cztery wor
ki najdroższe towary i wynieśli
frontem ze składu, złożył! na oczekującą platformę i odjechali.
Poszkodowany kupiec, który nie
hvł ubezoieeronv od kradzieży
oblicza wartość skradzionych to
warów na 8.000 zł.
POŻAR W OSIEDLU KOŁO-BUDY
CIĘŻKIE POPARZENIE ROBOT
NIKA.
Na rogu ul. Bolecha 1 Dalbora
(Osiedle Koło-Budy), gdzie obecnie prowadzone są roboty gazo

we, wczoraj o godz. 5.30 rano, zda
rzyl się następujący wypadek.
W budce drewnianej, mieszczą
cej ubrania 7-miu robotników, bu
tlę z acetylenem, aparat do spawa
nia i inne narzędzia pracy, pełnił
służbę dyżurnego robotnika 46-letni Ignacy Proch (Prosta 10), sezo
nowy robotnik gazowni.
Przy budce, w odległości 50-ciu
cm. od drzwi, stal piecyk koksowy,
służący do ogrzewania. Wskutek
zbyt bliskiego ustawienia, w bud
ce zatlHy się sznury smołowane, na
stępnie ścianka i stolik. Proch, poczuwszy silną woń, oraz żar, por
wał za sznury, które wyrzucił z
budki na ulicę. Następnie, ze v \g lę
du na grożące niebezpieczeństwo,
wskutek rozgrzania się butli z ace
tylenem, która mogła wybuchnąć,
porwał ją, mimo, że była już silnie
gorąca i wyrzucił również na uli
cę. Wreszcie usunął z budki i aparat do szwejsowania.
Na krzyk nieszczęśliwego, któ
ry w czasie tej czynności doznał
poparzenia obu dłoni, oraz popa
rzenia twarzy, nadbiegł pracownik
gazowni, Feliks Bocian, który sta
rał się ugasić płomienie śniegiem.
Nie odniosło to skutku, gdyż bud
ka spłonęła doszczętnie w raz z ubraniami robotników. Procha prze
wieziono do ambulatorium Pogo
towia, gdzie lekarz stwierdził b. sil
ne poparzenie dłoni, oraz mniejsze
twarzy.
Zaznaczyć należy, ie w pobliżu
niema telefonu, przeto nie wzywa
no straży ogniowej.

Po sprawozdaniu Stalina rozpo
częło się czytanie tekstu konstytu
cji według artykułów i głosowa
nie nad każdym artykułem. Pod
czas odczytywania art. 126 przy
słowach „partia komunistyczna jest
przodującym oddziałem w walce o
utwierdzenie i rozwoj ustroju so
cjalistycznego" sala wstaje 1 urządza burzliwą owację.
Po ukończeniu głosowania wpły
nęło kilka wniosków, a mianowi
cie o zatwierdzenie przez kongres
konstytucji jako praw a zasadni
czego, o polecenie WCIK ZSRR
opracowania ordynacji wyborczej
i wyznaczenia terminu wyborów
oraz ustanowienia dnia 5 grudnia
jako dnia przyjęcia konstytucji
świętem narodowym. Wszystkie
wnioski zostały prz>jęte.
**

*

O charakterze debaty nad pro
jektem konstytucji świadczy wy
mownie fakt, że z pośród 57 mów
ców .którzy zabierali głos w spra
wie konstytucji ani jeden nie
wniósł żadnego projektu, popraw
ki lub uzupełnienia. Tak poważna
poprawka, Jak poprawka artykułu
49-go upoważniająca prezydium
Najwyższej Rady lo ogłoszenia
stanu wojennego w razie koniecz
ności wykonania zobowiązań mię
dzynarodowych, dotyczących wza
jemnej obrony przed agresją, zo
stała wprowadzona przez komisję
redakcyjną, a nie przez kongres,
a faktycznie przez Stalina.
Rola delegatów na kongresie
sprowadzała się do posłusznego i
entuzjastycznego
uchwalania
wszystkiego, co zaproponowało
prezydium kongresu. W ciągu 7
dni obrad kongresu Sowietów nie
dała się zauważyć żadna inicjaty
wa ze strony delegatów. O wszy
stkim decydowała wola kilku lu
dzi, a właściwie tylko Stalina.

Radja warszawskie
PONIEDZIAŁEK, 7 grudnia.
6.88 Gimnastyka. 6.60 Muzyka.
7.15 Dziennik poranny. 7.25 Parę informacyj. 7.30 Muzyka. 8.00 Audycja
dla szkól. 8.10 Przerwa. 11.80 Audy
cja dla szkół. 11.57 Sygnał czasu.
12.03 Koncert zeepołu Pawła Rynasa.
12.40 Dziennik południowy. 12.50
Nie przeciążajmy dzieci pracą. 13.00
Przerwa. 15.00 Wiad. gospodarcze.
15.15 Fragmenty z oper Dionizetti'ego. 15.55 Wszystkiego po trochu"
— audycja dla dz;eci. Przy mikrofo
nie Wanda Tatarkiewicz - Nałkow
ska i Henryk Ładosz. 16.15 Skrzynka
językowa. 16.30 Piosenki w wykona
niu Chórn Wiehlera, oraz Jan Żyński
i Władysław Szoilman (2 fortepia
ny). 17.00 „Ks. Fabian Birkowski —

znakomity kaznodzieja". 17.15 Kon
cert kameralny. 17.50 Niedźwiedzie
w Polsce. 18.00 Pogadanka aktualna.
18.10 Bilans sezonu piłkarskiego w
Polsce. 18.20 Koncert reklamowy.
18.45 Program na jutro. 18.50 Hodo
wla owiec — koniecznością gospodar
czą. 19.00 Audycja żołnierska: Dz:eń
pracy polskiego żołnierza. 19.30 Kon
cert muzyki lekkiej. 20.45 Dziennik
wieczorny. 20.55 Pogadanka _aktual
na. 21.00 Artystyczna dynastia. Wie
czór literacki poświęcony twórczości
Juliusza, Wojciecha, Zofii, Marii,
Magdaleny Kossaków. 21.30 Wieczór
Schuberta 21.55 Przerwa. 22.00 Kon
cert symfoniczny. 23.00 Muzyka ta 
neczna.

Kronika krakowska
Robotnicy młynarscy
r o sili flo i i i o

mm zHiorowa

Związek przemysłowców nie dał
jeszcze odpowiedzi na wysunięty
projekt. Sprawa ta będzie przed
miotem następnej konferencji. Ro
botnicy młynarscy muszą być go
towi do walki o swoje postulaty.
Solidarnym wysiłkiem zdobędą umowę zbiorową.

Do niedawna jeszcze robotnicy
młynarscy, poza dwoma młynami,
nie byli zorganizowani w klaso
wym związku. Na tym terenie gra
sowały związki „białe" i „żółte".
Nic dziwnego, że warunki pracy i
płacy nie były należycie unormowa
ne, co ułatwiało pracodawcom
stosowanie wyzysku. Stan ten uległ zmianie kiedy robotnicy ma Co g rają w kinoteatrach
sowo przystąpili do klasowej or
ADRIA: „6 la t miłości" i „Kata
ganizacji. Obecnie związek klaso rzynka".
wy wszczął akcję w kierunku za
ATLANTIC: „W cieniu samotnej
warcia umowy zbiorowej, obo sosny" i „Przygodny romans".
wiązującej w całym przemyśle
BAGATELAi „Rotmistrz von Wer
młynarskim w Krakowie.
ffen" i rewia.
KINO DOMU ŻOŁNIERZA. Od
Projekt umowy zbiorowej prze
dłożono inspektorowi pracy, który dma 1 grudnia 1936 r. „Książę Wow tej sprawie zwołał konferencję

Dyżury lekarzy
Dnia7 grudnia — noc.
Dr. Strauchenowa Ida—Dietla 60,
tel. 117-17.
Dr. EibenechUti Stan. — Potockie
go 12, tel. 119-01.
Dr. Twardowski Marian — Lubo
mirskich L. 27.
Dr. Walewski Stan. — Lobwwaia
27, tri. 165-60.

roncow“.
STELLA: „Bolek i Lolek" i J a
się brzydzę Brigdem".
KINO MUZEUM wyświetla w so
botę i niedzielę, dwa filmy p. t»r
„Byli sobie dwaj hultaje" (Flip J
Flap), oraz „Vanessa".
PROMIEŃ: „Panowie w eyltaliłł-th".
STELI A: „Zew krwi"
ŚWIT: „Barbara Radziwiłłówna*.
UCIECHA: „Biały amor*.
WANDA! „Trędowata".

S tr. 4

S Z T A F E T A R O B O T N IC Z A
M lim iiiia
Jak już nasi czytelnicy wiedzą,
Socjalistyczna Robotnicza Między
narodówka Sportowa organizuje
po raz pierwszy w najbliższym
sezonie — Olimpiadę sportów zi
mowych, która odbędzie się w d.
18—21 lutego 1937 r. w Czecho
słowacji, w miejscowości uzdro
wiskowej Jańskie Łaźnie (Johannisbad), st. kol. Trutnov (Trautenau), w t. zw. „Górach Olbrzy
mich" (Riesengebirge).
Impreza ta wzbudziła wielkie
zainteresowanie we wszystkich
Związkach należących do Między
narodówki. Udział swój zgłosiły
dotychczas następujące kraje: Fin
landia, Szwecja, Norwegia, Dania,
Holandia, Belgia, Francja i W ę

gry. Spodziewane są dalsze zgło powrót w poniedziałek 22 lutego
szenia.
rano.
Szczegóły podamy w następnym
ZRSS wysyła na tę Olimpiadę
numerze.
Zgłoszenia udziału przyj
reprezentacyjną ekipę narciarską
muje
i
wszelkich
informacyj udzie
i reprezentacyjną drużynę hokeja
na lodzie. Oprócz tego spodziewa la sekretariat ZRSS, W arszawa,
ny jest udział licznych kól tury ul. Czerwonego Krzyża 20 (dołą
stów, narciarzy i miłośników spor czyć znaczek pocztowy na odpo
tów zimowych, którzy skorzysta wiedź), dla okręgu warszawskie
ją z okazji poznania nowych tere go sekretariat W.R.S.K.O. (adres
nów narciarskich w Czechosłowa ten sam ).
cji, a po drodze zechcą odwiedzić
naszych rodaków zakordonowych
na Śląsku oraz zwiedzić Pragę
Czeską, piękny starożytny i pełen
pamiątek gród nadwełtawski.

123Olimpi

W yjazd z W arszawy nastąpi w
sobotę dnia 13 lutego wieczorem,

Niedziela na boiskach
WARSZAWA BIJE SZTUTTGART tego mieli inicjatyw ę przez znaczną
część zawodów.
9:7.
PIŁKARSKA
W niedzielę w W arszaw ie w gma REPREZENTACJA
chu cyrku rozegrany został między ŚLĄSKA REMISUJE Z WIEDEŃ
SKIM F. A. C.
narodow y mecz bokserski W arszaw a
— S ztu ttg art. Zwyciężyła W arsza
w a w stosunku 9:7. Zwycięstwo W ar
sziatwy je st cyfrowo raczej za niskie
gdyż zespół niemiecki okazał się b ar
dzo słaby i przereklam owany. N aw et
asy zespołu niemieckiego Ackerman
i H eld zaprezentow ali się jako b a r
dzo przeciętni zawodnicy. D rużyna
w arszaw ska również nie zaimpono
w ała, górowała jednak bezsprzecznie
n ad przeciwnikiem, mimo, że wszy
scy nasi zawodnicy „puchli" w ostat
niej rundzie. .
Zawody chwilami spraw iały w ra
żenie m asakry, gdyż wszystkie p r a 
wie walki kończyły się poważnymi
kontuzjam i.

Ze sportu Częstochowy

hm

N a pokrytym g ru b ą w arstw ą śnie
gu stadionie miejskiego kom itetu w.
f. w K atow icachr ozegrany został
w niedzielę międzynarodowy mecz
piłkarski pomiędzy
reprezentacją
Śląska a wiedeńskim F . A. C. Za
wody zakończyły się wynikiem nie
rozstrzygniętym 4:4. Do przerw y
prowadził Śląsk 2:1.

DRUGA KLĘSKA BERLIŃSKICH
HOCKEISTÓW NA ŚLĄSKU.
Rozegrany w niedzielę n a sztucz
nym torze w Katowioach rewanżowy
mecz hookejowy Śląsk — Berlin za
kończył się d ru g ą klęską B erlina w
stosunku 3:6 (1:2, 1:2, 1:2).

13 BRAMEK NA MECZU CRACOV1A — GARBARNIA.

KAWALEROWIE BIJĄ ŻONA
TYCH 4:2.

Niedzielne m ałe derby piłkarskie
K rakow a mecz między drużynam i
Cracovii i G arbam i zakończył się
wynikiem 7:6 (3:1) dla Cracovii.
Zawody toczyły się na ośnieżanym
boisku, mimo to g ra była ciekawa i
obfitow ała w wiele interesujących
momentów. 13 strzelonych bram ek
świadczy przede wszystkim o specy
ficznych w arunkach gry na śniegu,
nadto w ykazuje słabą grę defensy
w y obu drużyn. Cracovia nacgół by
ła zespołem znacznie lepiej się p re
zentującym i zasłużyła n a zwycię. stwo. Zawodnicy je j umieli się le
piej przystosować do teręnu i dla

W G rudziądzu odbył się oryginał
ny mecz piłkarski z którego dochód
przeznaczono na pomoc dla bezrobot
nych. Walczyły dwa zespoły: kaw a
lerowie i żonad. Zwyciężyła druży
na kaw alerów w stosunku 4:2 (3:1)

NA

BOISKACH
PIŁKARSKICH
POZNANIA.

W Poznaniu ligowa W a rta poko
n a ła miejscową Legię 2:1 (0 :1 ).

PODGÓRZE MISTRZEM JESIEŃ
NYM KLASY A KRAKOWA.
W niedzielę zakończyły się w K ra
kowie jesienne rozgrywki o m istrzo
stwo kl. A. Pierwsze miejsce zaję
ło Podgórze przed Fablokiem.

T o C ie b ie z a i n t e r e s u j e t

M ia - liij III l o l z e i O liipiai!
ORGANIZACJA POLITYCZNA

mysłu metalowego i robotników bu
dowlanych.
Z opinją i głosem Związków Za
wodowych liczą się wszystkie p artie
polityczne. K om isja C entralna może
się poszczycić poważnymi zdobycza
mi w zakresie ustaw odaw stw a socjal
nego, które zdołała wywalczyć dzięki
silę i zwartości organizacyjnej oraz
dzięki posłuchowi i dyscyplinie mas
robotniczych, co zapewniło je j po
w agę i autorytet.
SPÓŁDZIELCZOŚĆ.
Socjaliści belgijscy są słusznie
dumni ze swoich spółdzielni. Od wy
brzeży morskich do granicy zachod
niej, cały k ra j je s t pokryty siecią
placówek spółdzielczych takich jak
„V ooruit", „Maison du Peuple" w
Brukselli, Zjednoczenie Spółdzielni
okolic m. Liege (Leidium ), Zjedno
czenie Spółdzielcze w H ain au t i t. d.
W najm niejszych osiedlach wzno
szą się dumnie tw ierdze p ro letaria
tu — Domy Ludowe, w których ro 
botnicy czują się ja k u siebie w do
mu. W tych pomieszczeniach skupia
się cała działalność socjalistyczna.
Roczne obroty spółdzielni w yraża
ją się w cyfrach milionowych. So
cjalistyczne
spółdzielnie staw iają
zwycięski opór niem oralnym zyskom
K om isja C entralna Związków Za pryw atnego kap itału finansowego.
SPO RT ROBOTNICZY
wodowych w Belgii liczy 600.000
członków. Belgijski ruch zawodowy
N ie zdobył on jeszcze w Belgii te
zbudowany je st na bardzo trw ałych go m iejsca ja k ie powinien zajmo
podstaw ach. Z poszczególnych cen wać w porów naniu do trzech potęg
tra li związkowych zrzeszonych w poprzednich.
Komisji C entralnej, najsilniejsze są
S port burżuazyjny w Belgii obej
związki górników, robotników prze m uje głównie piłkę nożną, kolarstwo
B elgijska P a rtia Robotnicza liczy
600.000 członków. IV parlam encie
je st reprezentow ana przez 78 posłów
a w senacie przez 64 senatorów. Obec
nie p a rtia bierze udział w rządzie, w
którym je st reprezentow ana przez 5
m inistrów. P ra sa socjalistyczna li 1 /
5 dzienników: „Le Peuple", „L a W al
łonie", „Le T ravail",
„V ooruit",
„Volksgazet", oraz wiele tygodników.
W dziedzinie kulturalno - oświato
w ej, praca ześrodkowana je st w Ro
botniczej C entrali W ychowania (Cen
tra le d'Education O uvriere), w U ni
w ersytecie Robotniczym (Eoole Sup erieure O uvriere), w specjalnych
em isjach radiowych w językach fra n
cusldlm i flamandzkimi, oraz w caa-so
pism ach ilustrow anych „A. Z." I „A.
B. C.“.
Młoda gw ardia liczy 25.000 mło
dzieży obojga płci, pełnych entuzjaz
m u i biorących czynny udział w r u 
chu.
O rganizacje kulturalne (Arbendersjeugd) adznaczają się wielką aktyw
nością i narów ni z Przyjaciółm i
Przyrody (organizacja tury sty k i ro 
botniczej) z roku na rok rozszerzają
zakres swojej działalności.
ZW IĄZKI ZAWODOWE

Redaktor odpowiedzialny: LUDWIK WINTEROK.

(Korespondencja własna)
N a przedmieściu Częstochowy, w 1 Jako główny program , odbyły się
Rakowie, w parku związanym z dzie zawody tow arzyskie piłki nożnej, mię
ciństwem nieodżałowanej
pamięci dzy KS Turyści kl. A, a RKS Raków
Tow. d ra Jerzego Michałowicza, (a kl. B. KS Turyści są jednym z n a j
który to p ark zostanie nazw any J e  lepszych zespołów Częstochowy, nato
go im ieniem ), n a tam tejszym boisku m iast RKS Raków zaczął dopiero dru
w dniu 15 listoada 1936 r. młody, ale gi rok istnienia, zdobywają w stęp
żywotny RKS „Raków" urządził za nym bojem mistrzostw o kl. C, i awan
wody piłki nożnej.
sując do kl B, gdzie również jako
beniaminek w ysunął się na czoło, zdo
bywając jesienne mistrzostw o w 'kl.
B. n a terenie Częstochowy.

m
u

Komunikat Komitetu Organizacyjnego
Kom itet organizacyjny Olim
piady w A ntw erpii kom unikuje.
Cena karty uczestnictwa w
III Olimpiadzie została określo
na w wysokości 20 franków
francuskich od osoby. Za tę ce
nę uczestnik otrzym uje: k w ate
rę masową, odznakę pam iątko
wą; ozdobny program , w stęp na
imprezy sportow e oraz na u ro 
czysty festyn w sobotę dn. 31
lipca. W stęp na koncerty i na
drugi festyn za osobną opłatą.
Wyżywienie: Możemy za
pewnić wszystkim uczestnikom
obfity i pierw szorzędny w ikt w
cenie 30 franków belgijskich
dziennie. W tej cenie mieści
się obfite śniadanie, pierw szo
rzędny obiad i gorąca kolacja.
Specjalne życzenia zbiorowych
grup uczestników z poszczegól

nych krajów mogą być uwzględ
nione.
Wycieczki: Nasze biuro tu 
rystyczne zorganizuje wszelkie
możliwe podróże i wycieczki:
okolice Antw erpii, port podró
że w Ardenny, na wybrzeże,
zwiedzanie Brukselli, Brugge i
Gandawy, podróż do Paryża
celem zwiedzenia W ystawy
Światowej i t, d. W spraw ach
organizacji wycieczek należy
się zw racać wyłącznie do Ko
m itetu Olimpijskiego w A n
tw erpii
za
pośrednictw em
Związków sportow ych poszcze
gólnych krajów.

Przewodniczący
Jan Nobels
Sekretarz
Pierre Grandry

Mimo jednak różnicy klas Turyści
n atrafili n a bardzo groźnego przeciw
nika i musieli dołożyć wszelkich s ta 
rań , aby nie wywieźć srom otnej po
rażki.
W pierw szej połowie zawodów, mi
mo wysiłków z jednej i z drugiej stro
ny oraz pięknie przeprowadzanych
akcyj, praw ie do końca utrzym uje się
wynik bezbramkowy. Dopiero dosłow
nie w ostatniej minucie Turyści prze
prow adzają wypad i nieuchronnym
strzałem pod poprzeczkę zdobywają
prowadzenie.
Nie załam uje to jednak drużyny
Rakowa, któ ra wszelkiemi siłami sta
ra się wyrównać, przeprow adzając
cały szereg ataków na bram kę prze
ciwnika, uwieńczonych już w 17 m i
nucie po przerw ie ■wyrównaniem z
pięknie przeprowadzonej akcji ataku
Rakowa. Końcowe m inuty należą do
Turystów. W yczerpane jednak obie
drużyny nie są już w stanie podwyż
szyć wyniku, który ostatecznie utrzym uje się jak o remisowy 1:1.
Zawody sędziował poprawnie a rb i
te r ob. Woźniak.
*e

*

Przyjacielem,

Doradcą,
Informatorem,
Pomocnikiem w pracy
organizacyjnej
— będzie dla C i e b i e

Kalendarzyk Robotn. Sportowca
Dla'eqo też mus sz sie w niego zaopatrzyć!
Obecnie następuje ju ż zmiana. So
i specjalną odmianę piłki ręcznej t.
zw. „balie - pelotte", grę lokalną, cjalistyczny m inister Zdrowia P u 
k tó rą nasi przyjaciele zagraniczni bę blicznego, tow. Em il Vandervelde, po
dą mogli poznać w czasie Olimpiady. lecił uwzględnić w szerokim zakresie
W szystkie powyższe sporty opiera potrzeby wychowania fizycznego i
j ą się n a zawodowcach. Cała działal sportu i wstawić do budżetu n a rok
ność sportu burżuazyjnego m a za 1937 odpowiednie kredyty n a te ce
podstawę zyski pieniężne. P ra sa i g  le. W związku z tym spodziewamy
n oruje i lekceważy ogólniejsze zagad się również większych rezultatów w
nienia wychowania fizycznego mas, pracy sportu robotniczego.
Robotnicze związki sportowe w
pochlebia najniższym instyntkom , roz
niecą szowinizm lokalny i odwraca Belgii są zrzeszone w Robotniczej
całkowite zainteresow anie niezliczo C entrali Gimnastyczno - Sportowej
nych m as widzów w kierunku wido (C entrale Gymnique et Sportive
wisk sportowych, m ających wyłącz O uvriere). Związki te liczą członków
związek piłki nożnej
4529
nie handlowe cele n a widoku.
związek gim nastyczny ’ 6987
Młodzież belgijska wcześnie n a ra 
związek pływacki
647
żona jest n a pokusy pieniężne, gdyż
związek atletyczny
588
w Belgii gracze piłki nożnej otrzy
związek kolarski
341
m u ją wynagrodzenie pieniężne, a ta k
związek tenisowy
108
samo początkujący kolarz ju ż m arzy
związek
koszykówki
85
0 zyskach pieniężnych podobnie ja k
związek „balle-pelotte" 1039
gracz w piłkę ręczną.
Namiętności wzburzane w tłum ach Ponadto istn ieją związki pingpongo
ludzkich z okazji meczów i biegów wy, w ędkarski i szachowy.
Ponadto istnieje C entrala Służby
sportowych, są następnie zręcznie
w ykorzystyw ane przez spekulantów S an itarn ej (C entrale de Service Saw ysiłku ludzkiego, którzy uchodzą n ita re — w skróceniu S ersano). O r
następnie przed oficjalnym i czynni ganizacja ta zapew nia sportowi ro
kam i państwowymi za jedynych re  botniczemu pomoc lekarską, org an i
prezentantów sportu i wychowania zując stałe badania lekarskie lekko
atletów, graczy I gim nastyków oraz
fizycznego.
Dotychczas w Belgii władze p u  pełniąc dyżury san itarn e w czasie
bliczne nie zrobiły dotychczas nic a l wszelkich imprez sportowych.
bo niezmiernie mało n a rzecz sportu
Sersano liczy 50 sekcji lokalnych i
1 podniesienia k u ltu ry fizycznej około tysiąca wyszkolonych sa n ita r
wśród ludności pracującej. W budże iuszy. Od dwóch la t organizowane są
cie który obejm uje wiele m iliardów kursy, n a których w ykładają leka
franków , asygnowane było tylko rze. Oprócz tego co roku odbywają
75.000 franków n a cele wychowania się setki konferencji i odczytów po
fizycznego.
święconych zagadnieniu higieny spoJ a k widzimy, teren który usiłuje łeoznej i higieny sportow ej, zagad
zdobyć sport robotniczy, leżał dotyćh nieniom ogólno - wychowawczym i
czas całkowicie odłogiem, i bardzo propagandzie pokojowej, w skazującej
wiele przeszkód pozostaje do poko-i n a okropności wojen wobec których
nania.
wiedza ludzika jest bezsilna...

Jako przedmecz odbyły się za
wody piłki nożnej b. graczy,
istniejących przed laty na Rako
wie klubów: robotniczej Racovii
i Sparty.

Po wylosowaniu b. gracze wy
mienionych klubów rozegrali za
wody jako dwa teamy: „czerwo
nych" i „białych.
Zwyciężyli
„czerwoni" 3 : 2. Przedmecz ten
nastręczył wiele humorystycznych
momentów, tak, że co chwila pu
bliczność
wybuchała
kaskadą
śmiechu.
**
*

Na zakończenie kilka uwag przy
chylnej krytyki pod adresem RKS
Raków. Należy z uznaniem pod
kreślić prace klubu, który stale się
rozwija. Jeżeli chodzi o wspomnia
ne zawody piłki nożnej, to jed 
nak widoczne są u Rakowa, jako
młodej drużyny, brak należytej
jeszcze taktyki i gry zespołowej.
Raków nie powinien przez zimę
spocząć na laurach, a przeciwnie
wykorzystać całkowicie ten czas
na energiczną akcję organizacyjną
i przeprowadzenie dla członków
zaprawy zimowej, tym bardzieja
że na terenie Rakowa są odpo
wiednie sale do przeprowadzenia
ćwiczeń gimnastycznych i lekkoati
letycznych. życzymy Wam więc
wytrwałej i owocnej pracy dla
dobra Sportu Robotniczego.

Kanai.

Składajcie

ofiary
na fundusz
Olimpijski

Program sportowy
lii Rohottiiczei Olimpiady Sportów Zimowych 1937 r.
w Jahikich ŁsźJath w Czechosłowacji
Czwartek 18.11 — Godz. 9 w Tru
tnowie hockej na lodzie i jazda fi
gurowa na łyżwach. Godz. 11 w
Jańskich Łaźniach posiedzenie ko
misji sędziowskiej zawodów nar
ciarskich. Godz. 14 w Jańskich Ła
źniach bieg narciarski 15 kim. dla
mężczyzn (równocześnie wchodzą
cy w skład kombinacji). Godz. 19
w Trutnowie uroczyste otwarcie
Olimpiady.
Piątek 19.11 — Godz. 9 w Trutno
wie hockej na lodzie (półfinały).
Godz. 9 w Jańskich Łaźniach biegi
narciarskie dla juniorów: 4 km. dla
dziewcząt i 10 km. dla chłopców.
Godz. 14 w Jańskich Łaźniach bie
gi narciarskie drużynowe: 4 km.
dla kobiet i 10 km. dla mężczyzn.
Godz. 18.30 w Trutnowie finały ho
ckejowe.
Sobota 20.11 — Godz. 9 w Jań

skich Łaźniach bieg narciarski zja
zdowy ze Schwarzenbergu (równo
cześnie wchodzący w skład kombi
nacji). Godz. 13 w Jańskich Łaź
niach bieg narciarski 30 km. dla
mężczyzn i 8 km. dla kobiet (ten
ostatni wchodzący w skład kombi
nacji dla kobiet). Godz. 18 w Jań
skich Łaźniach bieg z pochodniami
z gór. Godz. 20 Uroczysty wieczór
w kasynie uzdrowiskowym w Jań
skich Łaźniach.
Niedziela 21.11 — Godz. 9 Bieg
slalomowy dla mężczyzn i kobiet
(ten ostatni wchodzący w skład
kombinacji dla kobiet). Godz. 13
wymarsz na skocznię z orkiestrą.
Godz. 14 skok} narciarskie dla m ęt
czyzn (równocześnie wchodzące
w skład kombinacji). Godz. 19 uroczyste zamknięcie Olimpjady 1 ogłoszenie wyników.

Pokwitowania Z.R.S.S.
n a k a l e n d a r z y k i i f u n d u s z olim pijski
POWETOWANIA

ZRSS

NA

KALENDARZYKI I FUNDUSZ OLIM
P IJS K I

Pokwitowania n a kalendarzyki: 1)
Czerniak M. 40 gr., 2) Ilczuk „Błasz
ki" 50 gr., 3) Two Kobiet P ra cu ją
cych 10 zł., 4) Stow. D rukarzy i Pokrewnnych Zawód, w Polsce, Ogni
sko Kraków 5 zł., 6) R. K. S. N a
przód, Biebrzowice 4 zł., 6) B. Leder
m an, Bodzanów 60 gr., 7) ŻZRSS.
Hapoel 1.20 gr., 8) Drobińskiy,
Gdańsk 60 gr., 9) Wydz. Młodz. P PS
Częstochowa 12 zł., 10) St. Stróżyk.
Łagiew niki 6.40 gr., 11) A. Kopeć,
Gdynia 20 zł., 12) R. K. S. Z. Z. K.
„Św it" Łapy 4 zł., 13) H. Kaszycka,
Włocławek 4 zł., 14) Zw. D rukarzy,
Łódź Piotrkow ska 8 zł. 15) Siła, Bażanowicze 20 zł., 16) M uszalski 4-ch
40 gr., 17) Rembowski, Sosnowiec
200 zł., 18) R.K.S. Konsum. Robot

niczy, Cieszyn 24 zł., 19) H. M arkiewieżowa, Brwinów 2.50 gr., 20) H.
Matusizczak, Moszczenica 40 gr., 21)
Zw. Zaw. G arbarzy Oddz. w Cieszy
nie 7.50 '-r., 22) Czasopismo „Robot
nik Śląski" K arw ina 10 zł. 23) W.
Wyderch, Oświęcim 5 zł., 24) Zw. Za
wodowy Druk. i Pokr. Zaw. w Polsce,
Katowice 8 zł., 25) Rob. Stow. K ult.
Oświat. Goleszew 5 zł., 26) H. W ory
m ianka, Orzesze 60 gr., 27) R. S. K.
O. Łódź 60 zł.
N a Fundusz O lim pijski: 3) 10 zł*«
4) 9 zł., 14) 4.60 zł., 15) 6 zł., 19)
2.25 zł., 24) 9 zł. 25) 4.50 zł., 28)
G rom ada Czerw. H arc. TUR, Poznań
9 zł., 29 Centr. Związek Przem ysłu
Chern., Kraków 225 zł., 30 TU R, Oświęcim 5.90 zŁ
l

Odbito w drukarni Sp. Nakładowo-Wydawniczej „Robotnik", Warszawa, Warecka 7,

