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Dziś jeszcze możnaby znaleźć
twórcze i pokojowe wyjście. S ą
nim uczciwe, legalne,
bez oszustw i teroru
wybory i natychmia
stowy powrót do pra
worządności. Jeżeli z tego
wyjścia nie skorzystamy, jeżeli wybo
ry staną się aktem gWaliu rządzących,
to obawiam się, że przyszłe pokolenia
będą w nas widziały sprawców nie-r
doli.
Ignacy DASZYŃSKI
(Apel do Prezydenta . 1930)

r* 5 Frs.
£“
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Oblicze
Wychodżtwa
we Francji

Tymczasowy bi lans tymczasowej władzy
Tymczasowy — wbrew ludowi pol
skiemu i z łaski mocarstw powstały —
Rząd j. N. ogłosił wreszcie wybory na
dzień 19 stycznia, t. zn. nastąpić ma
jące w trzydziestym miesiącu zagarn ęcia władzy przez Komitet Lubelski.
Wybory zapowiadają się jako arcyrumuńskie
i
nadbułgarskie.
We
dług miarodajnej wiadomości, jaka w
tej chwili do nas doszła, jeden „połow"
Bezpieki (przed
dwoma tygodniami)
wyraził się aresztowaniem 3.000 Pola
ków i Polek pod fantastycznymi pre
tekstami politycznymi. Jedyne legałn e stronnictwo niezależne — PSL jest
dziesiątkowane aresztami działaczy,
systematycznie pozbawiane kierownic
twa (sekretarz generalny Bcibiorek za
mordowany przez prowokatorów Bez
pieki, Bagiński i Mierzwa — areszto
wani) ; niezależna od pp. Radkiewicza,
Gomółki i Osóbki, prasa niszczona cen
zurą i konfiskatami, i oczywiście aresz
tami redaktorów (ostatnio* Karol Bu
czek z „Piasta”). Jak za najbardziej
ponurych czasów Gestapo osadza się

DOŁY fałszywej Góry (FPPS) przy każ
dej sposobności dają wyraz nieufności
i pogardzie do narzuconego kierownic
twa. Przy sposobności konferencyj wo
jewódzkich (Katowice, Kraków)
ro
botnicy odrzucają z reguły kandydatów
urzędowych, wybierając jednomyślnie
lub olbrzymią większością delegatów
niezależnych. Zgodnie z reżymowym
pojęciem „demokracji” delegaci ci ró
wnież z reguły zostają „odrzuceni”
przez komitet centralny, który w y z n a o z a swoich „delegatów”, pra
wowiernych i milczących.
Nasilenie " teroru w kraju świadczy
najdobitniej o słabości reżymu, o ni
czym
niezachwianej woili mas ludo
wych do walki o prawdziwą Niepod
ległość Kraju, o własne Rządy.- Od
postawy świata , od zrozumienia sy
tuacji przez sprzymierzone demokra
cje zależy, by walka ta odbyła się bez
tragicznych wstrząsów i bez krwawyoh
Wśród mas robotniczych, pozbawio ofiar naszego narodu. Do tego zrozu
nych prawdziwego stronnictwa, panu mienia winniśmy się przyczynić my,
je nieustanne wrzenie. PRAWDZIWE Polacy w wolnych krajach świata.

w więzieniu
przedstawicieli
Nauki
Polskiej — szereg profesorów i le
ktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Delegacji PSL partii wspoł-rządowej
— lecz odmawiającej Gleichsohaltungu
jednego bloku — odpowiada się w Bel
wederze wyzwiskami i groźbami, do
słownie:
„jeżeli nie przystąpicie do
bloku, to... będziecie bici ;
użyjemy
wszelkich środków,
by was złamać,
aby was zmiażdżyć”.
W tej orgii teroru przedwyborczego,
oczywiście najniewygodniejszym świad
kiem są bezstronni obserwatorzy za
graniczni. Po usunięciu z terenu Pol
ski ostatniego prawdziwego korespon
denta brytyjskiego Derek Selby’ego (po
zostali jedynie piszący do angielskich
pism peperowcy), „generał” od pro
pagandy Grosz grozi odważnemu Ame
rykaninowi
Homerowi
Bigart*owi...
konsekwencjami !

W sobolę 9 listopada odprowadziliś
my na wieczny spoczynek zwłoki dro
giego nam tow. i kolegi Antoniego
Frąckowiaka.
pochodzie żałobnym widzieliśmy
przedstawicieli CZP, POWN, PPS,
TUR, oraz liczną miejscową i zamiej
scową kolonię. Muzyka gminna, któ
rej zmarły był członkiem, kroczyła na
Kiedy silimy się odpowiedzieć na
czele pochodu. Uroczyście brzmiały to
pytanie : jakie jest istotne, w ł a ś c iny marszu żałobnego Szopena.
w e oblicze naszego Wycliodżtwa we
Zapewne ktoś inny nakreśli dzieje
Francji, myśl samorzutnie zmierza ku
jego życia jako społecznika, mnie
dwum postaciom, których zgon dzjś
niech wolno będzie opisać prace jego
w piśmie naszym opłakujemy, a któ
w bojowej organizacji PPS, później
re — tak różne, jakże pełną miarę
w POWN, podczas okupacji.
dają społeczeństwa starej emigracji.
Pamiętam, gdym mu w listopadzie
Antoni Frąckowiak — Michał Zieliń
1940 r. zaproponował przystąpienie
ski. Pierwszy człowiek.najcięższej pra
do bojowej organizacji PPS. Zdziwio
cy fizycznej, górnik przez całe życie.
ny był tylko, że lak późno rozpoczy
Drugi — uczony lekarz i humanista.
namy działać i w milczeniu podał mi
Pierwszy przybył do Francji w wie
rękę. Później, gdy nastąpiło połącze
ku dojrzałym, jako ojciec rodziny.
nie naszej organizacji bojowej w P.O.
Drugiego w pierwszym czy drugim
W.N., oddał do dyspozycji Organiza
roku życia, niemowlę, z kraju ojczy Zygmunt ZAREMBA - MARCIN
cji wszystko, co posiadał, to jest dom
stego rodzice do Francji przywieźli. A
swój, i czym mógł dysponować, więc
przecież obaj ci ludzie, których tego
pracę swoją i żony, i dwu synów.
samego listopada do obcej — choć
Gdy tylko okazja nadarzyła się, wy
przyjaznej i sprzymierzonej z nami
słał starszego syna do Armii Polskiej
ziemi — chowaliśmy, a którzy praw
przez Hiszpanię. Mianowany szefem
dopodobnie nigdy się byli ze sobą nie
placówki 1A5, zorganizował zespół lu
zetknęli, doszli — różnymi drogami
Kiedy w listopadzie 1918 roku Ig palniach; położyliśmy prawne podwa się też podwaliną dla wspaniałej po dzi takich, na których zawsze można
do najzupełniej takiej samej postawy
wobec najważniejszych zagadnień nacy Daszyński na czele rządu robot liny pod zbiorowe umowy o pracę. stawy całego społeczeństwa wczoraj było liczyć. Za jego sumienną pracę
potocznych i narodowych. Obaj, gło niczo - chłopskiego proklamował od Nade wszystko zaś utrwaliliśmy swo wobec okupacji niemieckiej i dzisiaj dowództwo mianuje go szefem M.O.B.
sząc i realizując hasła jak naj rodzenie Polski niepodległej ozna bodę organizacji robotniczej i podsta wobec usiłowań wepchnięcia narodu okręgu „Gdańsk”. Tutaj mógł zmar
ściślejszego zbliżenia z bratnią Repu czało to zarazem, iż rodzi się Polska wy wolności obywatelskiej, które po polskiego do systemu sowieckiej nie ły dopiero rozwinął swój talent orga
nizacyjny. W czasie niespełna dwuch
bliką Francuską ani na chwilę nie
miesięcy zorganizował biura M.O.B.
zaniedbywali pracy i działania dla nowa, inna niż ta która padła pod zwalały nam patrzeć w przyszłość z woli człowieka i obywatela.
1 jeśli dzisiaj ze spokojem i pełną we wszystkich placówkach okr.
Polski; obaj konsekwentni demokraci przemocą zaborców sto lat temu. O- całkowitą ufnością, że należy ona do
nie rozumieli miłości ojczyzny bez u- znaczalo to, że nowe siły społeczne — nas, bowiem siły ludu w warunkach wiarą patrzymy w przyszłość Polski to „Gdańsk”.
W maju 1944 zaproponowałem Mu
miłowania człowieka, i nie oddziela połączone siły robotników i chło- tych potężniały z każdym dniem.
właśnie dzięki temu co ujawniło się u udzielenie
kwatery instruktorowi woj
li walki o wolność Polski od walki o
Najważniejszym jednak owocem kolebki naszej niepodległości w po skowemu, ppm'. r. ’>r !■ "'tO7l'i •
. •f r ’ n n > f> V ■ > > 1 0 7 n 0 oów — biora dziedzictwo po szlach I
•.
cie i burżuazji i będą odtąd kształto Listopada It5 roku było rozbudzenie staci pierwszego
Polaków.
ciwymi oczami i po krótkim numyćle
Doktora duszę kształtowały studia wać życie narodu i państwa. Będą u- i utrwalenie poczucia mas, że do nich jego manifestu nakreślającego nowe powiedział: TAK. Przeczuwałem, że
i lektura wszechstronna, Górnik czer rzeczywistniać ideały wolności i spra należy prawo gospodarowania Polską, drogi rozwoju narodowi.
myślał : wykrycie ppor. Lamparta w
pał swą prawdę z obserwacji życia i
Te fakty bowiem określiły drogę jego mieszkaniu grozi katownią Ge
że robotnik i chłop powinni stanąć na
wiedliwości
społecznej,
będą
cemen

rozmyślań. To, co jeden oblekał w
rozwojową Polski w okresie między stapo, a w końcu śmiercią całej ro
doskonałą formę syntezy teoretycznej, tować nowe państwo przywiązaniem czele życia gromadnego. To było
dziny.
drugi wprowadza w życie.
najszerszych mas obywateli, rozumie znamieniem rewolucji 18 roku. To po wojennym. Mimo wszystkich oporów
Istotnie, po aresztowaniach, w lipcu
Dzieje Antoniego Frąckowiaka we jących, że jest ono własnym domost zostało jako najtrwalsza, najistotniej reakcji polskiej, mimo usiłowań od 1944, czołowych członków POWN w
Francji, to przykład najbardziej doj
sza podwalina życia nowej Polski. O wrócenia życia polskiego na inne ob Waziers, Gestapo wpada na ślad
rzałej twórczej pracy naszej emigra wem, zbudowanym własnym wysił
ce ludowi drogi, mimo narzucenia rzą ppor. Lamparta.
cji. To dzieje ruchu syndykalnego te kiem. Nie darmo manifest rządu ludo nią rozbiły się usiłowania dyktatorskie
W pewien ślićzny poranek lipcowi/
dów obcych i wrogich masom pracu wpada
sanacji
i
Ozonu.
To
poczucie
odpo

go olbrzymiego — dziś przejściowo wego ogłaszający powstanie państwa
Gestapo do mieszkania
wypaczonego przez obce agentury — polskiego wołał do ludu pracującego ; wiedzialności za Polskę rozpowszech jącym, mimo łączenia się dmowszczy- Frąckowiaka z okrzykiem : „Gdzie
samorzutnego pędu do własnej,
nione w masach i umocnione pracą zny i piłsudczyzny życie naszego jest Lampart?” (Bawił on wówczas
klasowej organizacji. To dzieje tych bierz sprawy we własne ręce, Twoja
inspekcji placówek POWN okr.
polskiego
socjalizmu podczas 20 lat kraju rozwijało się w kierunku Polski na
proletoriuszy - emigrantów polskich, energia i najszerszy udział w życiu
„Królewiec” — Valenciennę). Badany
którzy za żadną cenę nie chcieli być odrodzonego państwa zadecydują o je trwania drugiej Rzeczpospolitej stało
(Dokończenie na stronie 4-tej)
z automatem u piersi młodszy syn,
niewolnikami kapitału francuskiego, go charakterze i przyszłym rozwoju 1
Stefan, odpowiada zdziwiony : „Ja
nie chcieli ani sami w niewolę się za
nie znam żadnego Lamparta”.
Niestety.
Niewola
z
górą
sto
lat
przedać ani w żadnym wypadku za
Gestapo było wściekłe,
nic nie
bezwolne narzędzie służyć do ujarz trwająca, rozdarcie narodu na trzy
Pismu „Lud Polski” stającemu do walki o Wolność, Rów
wskórawszy, zostawiło dom pod ob
miania robotników miejscowych. I części, warunki życia pod zaborami,
serwacją.
ność, Niepodległość, przesyłam na ręce Komitetu Redakcyjnego
dlatego, zadziwiający instynkt robot utrudniające polityczne wychowanie
Co przeżył przyjaciel nasz, Antoni,
najlepsze życzenia wytrwania i owocnej pracy wśród wiernej idea
nika polskiego, wskazał im jedyne ro
w ciągu dwu-miesięcznego ukrywania
mas,
wreszcie
narzucona
Polsce
woj

polskiego
ludu
pracującego
starej
Emigracji
We
Francji.
łom
zumne wyjście — wspólną i solidar
się, tylko jemu było wiadome, ponie
ną walkę w jednej — z towarzyszami na z bolszewikami, wszystko to spo
waż nigdy, nawet po wyzwoleniu
(—) Tomasz ARCISZEWSKI
pracy francuskimi — organizacji, wodowało, że zasady proklamowane
Francji, nie skarżył się nikomu.
Londyn,
dn.
25
listopada
1946
przy zachowaniu pełnej autonomii przy odrodzeniu Polski zostały zwich
Taki był tow. Frąckowiak. Niech
polskiego ruchu i swobody polskiego
mi tutaj wolno będzie oddać cześć je
nięte.
Do
głosu
doszły
znów
żywioły
życia. Ileż natrząsań było ze strony
go Małżonce. Albowiem, po zdaniu mi
wstecznych elementów, hurra-patrio- wsteczne, usiłujące nawiązać zbut
sprawozdania z przebiegu wizyty Ge
tycznych służek obcego kapitału, ile wiałą nić tradycji szlachetczyzny postapo w jej domu, dodała : „wyprawi
prób rozsadzenia potężniejącej z każ kumanej z burżuacją przemysłową i fi
łam męża z synem z domu, ażeby się
dym dniem organizacji Sekcyj Pol nansową. Wysiłek mas ludowych do
ukryli. Szkoda ich stracić dla Spra
skich CGT — ze strony niesławnej pa
wy. Mnie mogą zabrać, natomiast oni
„LUD
POLSKI
”
,
którego
pierwszy
się
będą
z
całą
energią,
kapitałami
i...
mięci sanacji we Francji. Frąckowiak konywany pod przewodnictwem PPS numer oddajemy w ręce Czytelników, znanymi .metodami, przed ofensywą się jeszcze przydadzą”. Miała łzy w oi dziesiątki innych wybitnych działa był systematycznie paraliżowany. Mi nie jest w istocie nowym przedsię światła.
czach i jakąś dziwną zaciętość na twa
czy ze spokojem, i pogardą dla wstecz- mo to jednak entuzjazm i energia wy wzięciem prasowym. Stanowi ‘bo
rzy. Cześć Ci, dzielna PolkoI
Ale
wiemy
również,
wiemy
juz
z
nictwa sanacyjnego i wszelkiego in zwolone 7 listopada utworzyły naj wiem dalszy ciąg tej robotniczej pra pewnością, ze zgłoszeń prenumeraty
Miała rację tow. Frąckowiakowa,
nego, robili swoje. Zbudowali przed
iż mąż przyda się jeszcze dla Sprawy.
sy
Wycliodżtwa
Polskiego
we
Francji,
nadchodzących
zanim
się
tygodnik
wojną potężną — dziesiątki tysiące ważniejsze rysy odrodzonej Polski.
od pierwszego numeru „PRA n,asz ukazał! jak żywo odczuwana Zaraz po oswobodzeniu, rzuca się ze
świadomych członków liczącą — Dały one reformy społeczne na które która
WA
LUDU
” z r. I92i poprzez wydaw jest w masach robotniczych we Fran zdwojoną energią do pracy. Objeżdża
twierdzę demokracji polskiej, broniąc długo jeszcze musiały czekać kraje nictwa TUR'owe,
różnorodne pisma
potrzeba pisma, które by informo placówki M.O.B., wglądając w każdy
własnym wobec Francji przykładem daleko więcej rozwinięte niż Polska. syndykalislów i socjalistów polskich cji
wało
rzetelnie i prawdziwie odzwier szczegół organizacyjny. Pomaga w uszarganego przez sanację Imienia
tworzone w podziemiach ruchu Oporu ciedlało istotne oblicze robotniczego rządzeniu obozu wojskowego w Sin-leZrealizowaliśmy
i
ośmio
godzinny
Polskiego, stanowiąc najlepszą am
Noble. Dopomaga w podniesieniu się
po uwolnieniu Francji, służyła nie Wycliodżtwa.
,
basadę interesów polskiego naro dzień pracy i inspekcję fabryczną, pil izmiennie
do życia organizacjom polskim w De
i
stale
hasłom
Wolności
i
Wierny,
że
odezwą
się
do
nas
ci
du, broniąc najskuteczniej interesów nującą realizacji ustaw i bezpieczeń Wyzwolenia Społecznego, Bratniej wszyscy, dla których demokracja nie chy ; jest sekretarzem miejscowego
materialnych emigranta.
Międzynarodowej z ludem jest obłudnym frazesem, ałe wyrazem Komitetu Walki, sekretarzem oddzia
Mówił o tym, we wspaniałej auli stwa pracy; zbudowaliśmy sieć ubez Współpracy
pracującym
Francji, walce z wszelki ich najistotniejszego przekonania; łu TUR, członkiem czynnym muzyki
pieczeń
społecznych,
dając
opiekę
i
Sorbony, 26 stycznia br., w pięknych
mi przywilejami, o całkowitą Rów wszyscy ci, którzy zrozumieją, że naj gminnej, sekretarzem okr. FEP i je
prostych słowach Dr. Michał Zieliń chorym i bezrobotnym i starcom ;
jednostek, wałce o Równość -Na świętszym obowiązkiem niepodległo szcze znajduje czas na kierowanie
ski, mówił do Francuzów, po francu stworzyliśmy zaczątki przedstawiciel ność
rodów, o pełnię praw Ojczyzny Nie ściowej lewicy polskiej na wolnych techniczne biurem MOB w Douai. Na
sku :
na podstawie sojuszy z De ziemiach przebywającej, jest głosze prawdę była to praca tytana, praca
„lis étaient, ils sont des démocra stwa robotniczego w fabrykach i ko- podległej
mokracjami
świata.
nie światu PRAWDY LUDU ‘POL ponad siły zwłaszcza, że nie zaniedbu
tes, ces ouvriers, paysans très
SKIEGO,
najważniejszym zadaniem je żadnej dniówki w kopalni.
Mandatariusze
robotniczych
organisimples, venus de Pologne, engàI tak całe dwa lala nadludzkich
jest
dziĄ
być
głosem tych, którym uzacyj
społecznych,
działając
pod
kon

właściwe
oblicze
Wychodzges par le patronat français, peutwysiłków, w końcu podkopały jego
sta
knebluje
cenzura
i
teror.
trolą
społeczną,
powołujemy
do
życia
être avec une arrière pensée de twa.
zdrowie. W sierpniu br. choroba po
Odda je my pismo w Wasze ręce, nie wala go na łoże; zawezwany lekarz
Naprzekór znanym —: jakżeż przej pismo, które nie jest przedsiębiorst
ce dernier et qui jamais n’ont
consenti à devenir des „janues”’ ściowym — siłom, które odsunęły wem prywatnym i przeto nie podlega zachwalając zgóry tej gazety i nie a- stwierdza chorobę pluć. Tow. Frącko
współtwórcę
pol żadnemu możnemu wydawcy, jest pi pelując zgóry o pomoc. Ocenicie sami, wiak zmarł w szpitalu w Lille w dniu
briseurs
de
grève' . Frąckowiaka,
ou
des
qui se sont affiliés à la Confédération skiego ruchu syndykalnego, od wszel smem niezależnym od jakiejkolwiek czy piszemy prawdę i czy rzetelną 6 listopada.
Générale du Travail et qui ont été les kiego wpływu na kolonizowaną orga władzy i przeto- nie podlega żadnemu walczymy bronią z szalejącym na
Rzucając grudkę 'ziemi na trumnę
świecie fałszem i kłamstwem.
compagnons fraternels dans le labeur nizację, które jadem nienawiści usi urzędowi.
ze zwłokami przyjaciela i współpra
W
tych
warunkach
możemy
na
wol

et dans la lutte de leurs camarades łowały dotknąć piękną postać Leka
Powiadamy Wam tylko: JEŻELI cownika, usta moje prawie bezwiednie
rza - Humanisty, oblicze Wychodź- nej ziemi francuskiej nieskrępowanie polubicie „Lud Polski”, nie zapomi wyszeptały: „śpij, Kolego, a w tym
français.”
Co świadomy Górnik organizował i twa pozostało niezmienne, prawdzi mówić PRAWDĘ, i będziemy to czy najcie go zaprenumerować, gdyż tyl grobie, niech się Polska przyśni To
budował, to socjalista doktór społe wie demokratyczne i prawdziwie nie nili tak bezkompromisowo i tak dłu ko Wy, Czytelnicy, stanowicie podsta bie...”
czeństwu francuskiemu przedstawił i podległościowe. 1 w tym przeświad go, jak tylko będziemy mieli możność wę i fundament tego posterunku wal
Pamięci tow. Antoniego Frąckowia
w opinii tego społeczeństwa dla Spra czeniu jest także pewność odrodzę- wydawania pisma.
ki o PRZYSZŁOŚĆ.
ka — Cześć!
Zda jemy sobie zgóry sprawę, że siły
n i a polskiego ruchu syndykalnego,
wy Polskiej dyskontował.
WOŹNY — WAmLEK — PIAST
Czyż nie mamy prawa twierdzić, że naprawdę niezwykłego dzieła najlep totalnego kłamstwa i totalnego fałszu
Komitet Redakcyjny
Ci dwaj drodzy nasi zmarli swoim szych polskich robotników na Wy- uczynią wszystko, by nam zamknąć
(Dokończenie na stronie 4 tej)
.LŁJDŁJ
POLSKIEGO
”
usta. Wiemy, że siły ciemności bronić
życiem i przykładem kształtowali chodżtwie we Francji.

Do Czytelników
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Nr. I

LUD POLSKI

IGNACY DASZYŃSKI
W przeciągu dwu ostatnich lat nie
mal wszystkie narody cywilizowane
o znaczeniu wyborów dl a ludu pracującego
(prócz faszystowskiej Hiszpanii i w
więzach Bezpieki dławionego Kraju
Bolszewicy rozpędzający
Żądanie powszechnego, przeżytą.
naszego) poddały rządy swe ocenie
bezpośrednie zgromadzenia konstytucyjne w r. 1918,
społeczeństwa. Bez żadnych wstrzą równego,
fasizyści
osłabiający
parlament.... oto
go i tajnego głosowania do
sów Wielka Brytania wolą swego lu wszystkich
ciał prawodawczych było wzory dla wielu „inteligentów’’ pol
du'Odsunęła od steru państwa wojen głównym żądaniem robotniczym, od skich marzących o jakiejś „dyktatu
nego wodza — Churchilla, wielekroć kąd istniała partia robotnicza.
rze, któraby uprościła skomplikowane
życie publiczne, wzięła za łeb, uspo
razy obywatele Francji mieli w tym
*
koiła i dobrobytem obdarzyła znękane
okresie możność wpływu nu swą
Konstytucję, rząd i samorządy, Stany
...Hrabia Dzieduszycki zwalczał re społeczeństwo. Nie widzą ci rzekomi
ludzie, że dyktatura w je
Zjednoczone i (nawet I) Argentyna, formę wyborczą (w 1906 r., w okresie inteligentni
i drugim wypadku opierać się
Belgia i Holandia, Szwecja i Dania, walki o powszechne głosowanie w dnym
musi
na
zorganizowanej
„mafii”, któ
Przyp. Red.)
Turcja i Finlandia, Włochy i Norwe Austrii.
ra obdziera społeczeństwo nie tylko z
Groził
zagładą
nie
tylko
dla
naro

gia odwołały się do Demosu — Lud\u, du polskiego, lecz i Austrii z chwilą, Chleba ale i ze swobody ruchów, bez
jako ostatecznej instancji. Tylko w kiedy Galicja wyśle ciemnych analfa której staje się kaleką. Obdziera naród
cały z praw, o które będzie musiał się
Hiszpanii i — wstyd wyznać — w Pol- betów, „pastuchów’’ itd.
sec — cisza. Nawet takich... rumuń
...Hrabia Dzieduszycki pytał o kul- upomnieć w przyszłości i zmusza do
wielkiej pracy w walce o
skich i bułgarskich, nawet... Tito’- t u r ę wyborców, otóż (w parlamen powtórzenia
wych
„wyborów" — karykatury, cie) przytoczyłem uderzające fakty, równość prawa dla wszystkich.
że w V kurii (t. zn. w Austrii w jewyborów — oszustwa obawiał się do dtynej
gdzie mogli głosować ro
Nie jest też żadnym „uproszczeniem”
tąd reżym tymczasowy, czy też może botnicykurii,
i chłopi — pnzyp. Red.) było
nie życzy sobie Ten, do którego raz nieważnych głosów tylko 7 na tysiąc, negacja zasady wybieralności i odpo
po raz pielgrzymują ,,władcy”, hań podczas kiedy w kurii wielkiej własno wiedzialności organów rządzenia we
wszelkim zakresie działalności- Stwa
biąc uczciwe miano zacnego miasta ści — 27 na tysiąc I
rzając czynnik nie wybieralny i nie
...(Wszechpolskie i endeckie) „Słowo odpowiedzialny
Lublina i przeczyste imię Warszawy.
(monarcha, dyktator,
Od dwu przeszło lat „urzęduje” ja Polskie” nie wahało się nazwać „cha szajka zorganizowana) przeczy się imami
”
delegacji
chłopów
polskich,
kaś Krajowa Rada Narodowa, którą udającej się do Wiednia celem przed1- stocie rozwiniętego ustroju kapitali
wybrał sobie p. Szwalbe z p. Bieru łożenia żądania reformy wyborczej.
stycznego z olbrzymią ma
są nowoczesnego prole
tem, p. Gomółka z p. Bermanem, je
tariatu, który nie da się cofnąć
żeli nie p. Lebiedew z p. Amsterdam
Po wojnie światowej, wśród nieopi wstecz, a może pójść i idzie do ustroju
skim. Od dwu lal po miastach i woje
przy pomocy demo
wództwach „urzędują” jakieś „rady”, sanego zaniepokojenia i niepewności* socjalistycznego
mas społecznych stało się modą kracji politycznej.
samozwańcze, peperowskie, całemu życia
(I. Daszyński, Pamiętniki t. I)
reżymowi na tych mianowanych „ra sarkanie na demokrację jako na formę
dach” opartemu nadając jakiś cha
rakter „radziecki”.
Reżym zwący się bez żadnego sensu
MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI
„demokratyczno - ludowym” usiłował
wytworzyć nawet swoistą teorię de
o demokracji parlamentarnej
mokracji, głoszącą, że wybory —
wprowadzając walki polityczne — za
...Osiągnęliśmy (w r. 1918) ustrój re nej. Rozumieją ją, jako zakaz myśle
hamują rozpęd „demokratycznych” publikański,
powszechne prawo głoso
mówienia, działania innego, niż
reform, czyli że demokracja zahamu wania, 8-godzinny dzień pracy, swobo nia,
życzy sobie partyjny komitet central
je demokrację. Domorośli i rozpaczli dę koalicji (strajków, związków) ; nie ny. Taka dyktatura jest nie postępem,
wie zakłamani „wieszcze” straszyli raz zbyt mało cenimy te zdobycze, cho lecz cofnięcie wstecz życia społecznego.
zagłodzone społeczeństwo zagadnie ciaż gdzieindziej dla nich właśnie krew Robi ona z ludzi niewolników. Jeżeli
zaś chodzi o szybsze w ten sposób
niem „Chleb czy Wybory”, a stare robotnicza płynęła strumieniami.
przejście do nowego ustroju, spotkał
wygi peperowskie wyciągały zzanarobotników rosyjskich zawód zupełny.
drza nieśmiertelne hasło zawodowych
Demokracja ma obok reakcji jeszcze Socjalizm nie wyrośnie ani z nędzy, si
rozbijaczy komunistycznych w całym jednego wroga. — komunistów. Ci gło- ni
z niewoli, ani z teroru.
świecie, niezawodny trick Kominter- sizą dyktaturę proletariatu, czyli w
nu we wszystkich stosowany krajach, praktyce dyktaturę partii komunistycz- (M. Niedziałkowski. O co wsilczy PPS)
hasło „Jedności”.
Z małpią zręcznością, z tupetem i
bezczelnością, przy której blaga kra
somówcza nieboszczyka Ozonu wydaje się niedołężnym kwileniem dziecka,
starano się i w dalszym ciągu usiłuje
się przekręcić i przeinaczyć wszystkie
*'*'*•
Lobywatel 3, cpkana kt©
czuć podstawy myślenia i dziatdnia,
nadużywa się najczcigodniejszych na cji i ogłoszona w piśmie amerykańskich socjalistów
zwisk polskich, oczywiście — wielkich
zmarłych, którzy się bronić nie mo
« New Leader »
gą, a więc Niedziałkowskiego i Da
szyńskiego, Mickiewicza i Lelewela,
w Sowietach odbywa się bracie, straszny mróz na iKołymie, jest
Rataja, Thugulla i iluż innych Wa w Głosowanie
sposób b. prosty. Obywatel otrzymu piekielnie gorąco w Karagandzie, w oryńskich i Wróblewskich...
je papierek z wydrukowanym nazwi
miejscach praca jest zabójczo cięż
A tymczasem... przedziwny i niezło skiem kandydata, kładzie tę kartkę do bu
ka. Oto dlaczego posłusznie przyjmu
mny lud polski miast i wsi opiera się, koperty, zalepia i wrzuca do urny. Cu jemy
kopertę oraz kartkę z drukowa
jak skala, najperfidniejszej machinie, dzoziemcy stale zadają to samo pyta nym zgóry „naszym” kandydatem, na
nie
:
„Dlaczego
nie
wpisujecie
nazwi

uruchomionej przez speców Kominstępnie wkładamy jeden z tych doku
ternu. FAKTYCZNE WYNIKI Refe ska człowieko z waszego własnego wy mentów „wolnego, tajnego i równego”
boru
?
A
jeżeli
wybory
to
tylko
czcza
rendum (które przecież miały „dowci formalność, to po kiego licha bierzecie głosowania do drugiego, a potem zale
pioną kopertę wrzucamy w oczach ko
pnie" zastąpić wybory) zamroziły w tym udział w ogóle ?”
misji do urny, nie zapominając o urzę
krew w żyłach nowych władców bel
Ażeby na to pytanie odpowiedzieć,
- pierwszo - majowym uśmiechu
weder skich. Mimo teroru i monopolu musimy powrócić do dziejów lat 1936 dowo
na. ustach.”
środków propagandowych reżymu — 1939, okresu Wielkiej Czystki, naj
Gwoli prawdzie stwierdzamy, że w
83 proc, głosujących odważyło się okrutniejszego teroru masowego. Nie hallu wyborczym jest coś w rodzaju
ma
danych
liczbowych,
które
przez
przeciwstawić tymczasowemu rządo
separatki ; zazwyczaj po prostu kąt po
władze są oczywiście zatajane. Nato koju, przysłonięty flagami. W tym ką
wi. Nie żadne „bandy”, ale miliono miast
wiadomo,
że
po
tych
okropnych
we rzesze chłopskie i robotnicze, ol czterech latach nie było na ogromnych ciku czy budce stoi stolik a na stoliku
ołówek przywiązany drutem. Jak
brzymia większość inteligencji powie obszarach Rosji niemal jednej rodziny, leży
tam, bracie, wchodzisz (rzecz się diziedziała „nie”.
którejby członek lub przyjaciel czy je w Sowietach), myśl cię przenika:
Tragiczna walka spętanego, bez znajomy nie był aresztowany, zam Czy ta cienka materia flagi nie jest
bronnego narodu z uzurpalorslcą wła knięty w obozie czy rozstrzelany. Nie dość przeźroczysta ?... zaś ołówek... czy
dzą trwa. Polska nie jest Rumunią, było też przeto obywatela, któryby w nie uruchomi się gdzieś dzwonka, kie
każdej chwili nie obawiał się złowro dy w ogóle dotkie człowiek tego przed
nie jest Bułgarią. Reżym Warszawski giego
do drzwi. W następnych
do stołu ?...
lego samego pokroju co i tam oba latach,pukania
nawet w czasie wojny, „czyst miotu przytwierdzonego
tam wszedł, bracie, nie dzi
wiał się nawet takiego, jak tam, sfin ka” trwała, a choć zmniejszył się szał wiłGdybyś
byś
się,
że
jesteśmy
zmrożeni at
gowania wyborów.
niszczycielski, nie mniej dość była gro mosferą tej sali wyborczej. Pytanie
Wreszcie, dłużej odciągać zmory źna, by uprzytomnić wszystkim bez dręczy, czy urna ma w ogóle dno, czy
wyborów się nie dało. Może sprawa wyjątku, kto jest panem Rosji. Nikt nie czasem pod stołem nie chwyta ktoś,
godziny, kiedy będzie w dobrze znanym mundurze, naszej
kredytów amerykańskich i brytyj zna dnia anisprzedany
w niewolę, za kartki...
skich, uzależnionych od normali schwytany,
bity.
We Francji wam do głowy nie
zacji stosunków, może i inne wzglę
Oto jest tło dla „powszechnych, wol
To, co mówię, wydać się
dy, wreszcie ogłoszono w Warszawie nych i ludowych wyborów z tajnością przychodzi.
wam
fantazją i przesadą. Może
datę wyborów na dzień 19 stycznia głosowania”, jak je gwarantuje stali zresztąmoże
istotnie
ołówek nie jest połą
r. 19A7, t. zn. w 30-tym miesiącu rzą nowska konstytucja.
czony ze dzwonkiem, a. pod stołem nikt
Pozostaje jednak pytanie : „Dlacze nie siedzi. Ale pozostaje fakt niezbity,
dów reżymu.
Nie łudzimy się, że ten dzień przy go, poco udajemy się do miejsca gło niczym nie odparty, że w tym pokoju
sowania
” Odpowiedź : „Bo każdy z nas sowieckich obywateli chwyta w
niesie rozwiązanie tragicznej SPRA nas wie, ?że
jest zapisany na liście wy swe kleszcze straszliwy strach.
WY POLSKIEJ. Z każdym dniem borców. Każdy
nieobecny zostaje wcią
Na steroryzowanego — dziesiątkami
wzmaga się teror, czyni się wszystko, gnięty na.... inną listę.”
lat dyktatury,
nieustannych śledztw,
by wybory NIE BYŁY WOLNE •!
Pytanie dalsze: „Dlaczego jednak tortur — człowieka to tajne głosowanie
nie zdobywacie się przynajmniej na z DRUKOWANĄ KARTKĄ robi wraże
PRAWDZIWE.
Mamy więc w istocie przed sobą przekreślenie drukowanego na kartce nie pułapki. I oto dlaczego na wszyst
nazwiska ?” Odpowiedź : kie wasze pytania, jak i poco się u nas
jeszcze jeden ETAP walki o prawdzi wyborczej
„Dlatego, że wchodząc do lokalu wy głosuje, odpowiadamy : „Przyjmujemy
wą demokrację, o władztwo LUDU, borczego
spostrzegamy,
że cała „komi od komisji przygotowaną kartkę, kła
jako jedynego gospodarza w kraju.
sja” nas śledzi, a zwłaszcza jeden p. jej dziemy ją do koperty, zalepiamy i
W tym etapie walki chcemy speł członków w mundurze NKWD. Jest, wrzucamy do urny.”
nić swój obowiązek wolnych Pola
ków : przypomnieć, czym powinny
być wybory według spuścizny ideo
wej prawdziwych przywódców praw
Wincenty Witos — zmarł w Polsce,
Losy członków
dziwego ruchu Demokracji Polskiej,
wkrótce po odrzuceniu zaproszenia
do
Moskwy.
oraz najjaśniej uświadomić czym jest
pierwszego Rządu
totalistyczne wyborów fałszerstwo.
Jędrzej MOraczewski — zginął pod
czas wojny.
1. d.
Ludowego Rzplitej
Bronisław Ziemięcki — zinął podczas
wojny na posterunku, wierny do ostat
Oto co w paru słowach powiedzieć mo ka.
żemy o losach członków pierwszego
Marian
Malinowski
(Wojtek)
Rządu Ludowego Rzeczypospolitej :
zmarł podczas wojny.
Od Administracji
Ignacy Daszyński — zmarł na długo
Medard Downarowicz — zmarł przed
Czytelnicy, którzy otrzymali ,,Lud przed
wojną, wierny do ostatniej chwi wojną.
Polski” pod opaską i którym odpo li sprawie
ludu pracującego.
Tomasz Nocznicki — zmarł podczas
wiada kierunek pisma, proszeni są
Stanisław Thugutt — zmarł podczas wojny.
o jak najszybsze przekazanie pre
numeraty. Należność za prenume wojny, niezłomny na posterunku.
Juliusz Poniatowski — kierował pra
ratę należy wysyłać na konto cze
Tomasz Arrciszewski — w listopadzie cami Polskiej YMCA na terenie 2 Kor
1944 objął przewodnictwo ostatniego pusu W.P. we Włoszech.
kowe :
Niepodległego Rządu Polskiego, wysła ! vl_eon Supiński — zmarł podczas wojParis C. C. 5617.00
ny do Londynu z Kraju, gdzie w prze
Hebdomadaire „Lud Polski ’
ciągu czterech lat uczestniczył we wła
O Gabrielu Dubielu i Błażeju Stolar
5, rue d’Alsace, Paris (10)
dzach naczelnych Ruchu Oporu.
skim nie mamy pewnych wiadomości.

Wybory w Sowietach...

Ordynacja wyborcza
UCHWALONA PRZEZ K.R.N. 12. IX. W WARSZAWIE
OGŁOSZONA II PAŹDZIERNIKA 1946

Fakty

i

jest tylko w opozycji, snadnie można

dokumenty

Artykuł Drugi Ordynacji Wyborczej
uchwalony 306 głosami nominantów do
t. zw. Krajowej Rady Narodowej prze
ciwko 40 głosom członków PSL (St.
Mikołajczyka) zawiera następujący
punkt (1) d oraz (2), które podajemy
dosłownie -.
„Art. 2.

*
**
O tym, kto pozbawiony jest biernego
prawa wyborczego, i- zn. nie może być
wybrany, mówi paragraf (4) Artykułu
3-go. Oto tekst dosłowny :
„Art. 3.

(2) Prawo wybierania nie przysłu
guje : a)... b)... c)...
d) osobom, które w okresie okupacji
Z oczywistą szkodą dla Narodu Pol
skiego czerpały korzyści ze współpra
cy gospodarczej z władzami okupacyj
nymi z tytułu zatrudnienia, w aparacie
gospodarczym lub administracyjnym.
(2) Nie biorą udziału w głosowaniu
osoby związane z podziemnymi orga
nizacjami faszystowskimi lub banda
mi, dążącymi do obalenia demokra
tycznego ustroju Państwa Polskiego.”
Dla zrozumienia istotnej tendencji
„ustawodawców” zaznaczamy, że pod
przewodnictwem p. Bieruta KRN od
rzucił wniosek mniejszości tz.. PSL
skreśleń a punktu d par. (1) oraz :
dodania do par. (2) przy końcu słów :
KTÓRYM UDOWODNIONO TO
RZECZENIEM SĄDOWYM”.

„podciągnąć" pod paragraf (1) punkt
d.

O-

Przede wszystkim sprawa par. (2).
Co to znaczy ? Jak jasno z cytowa
nych dokumentów wynika, znaczy to,
że NIE SĄDY, lecz aparat p. Radkie
wicza (U. B. czyli Bezpieka, polskie i
wręcz rosyjskie NKWD) „ustalać” bę
dzie gołosłownie i dowolnie, kto z Po
laków jest „związany” z bandami (a
więc nawet nie „członek bandy” tylko
związany !), i kto zatem traci prawo
głosowania. Ponieważ.niezliczoną ilość
razy rządząca PPR i wszelkiego rodza
ju Gomółki zarzucały p. Mikołajczyko
wi „wiązanie się z bandami”, więc
np. p. vice-premier na podstawie tej
ordynacji może przez byle agenta poli
cyjnego być skreślony z listy wybor
czej.
Zresztą, jeżeli Kierownictwo całości
Polskiego Ruchu Oporu z całego okresu
okupacji niemieckiej oddane zostało
pod sąd wojskowy... rosyjski, to agent
Bezpieki nie będzie miał trudności w
ustaleniu „powiązań” z bandami.
Każdy niepodległościowiec uznany mo
że zostać automatycznie za „bandytę”,
jak to już zresztą bywało za czasów...
carskich, tylko w mniejszym niż dzi
siaj zakresie.
diriffa, i. zn. punkt d par.
(1). Pozornie słuszne i uzasadnione
wyeliminowanie tych, którzy żerowali
na. społeczeństwie we współpracy go
spodarczej z okumantem. Ale jznowuż :
kto to będzie ustalał ? Bezpieka p.
Radkiewicza, NKWD „polskie” i wręcz
rosyjskie. Możliwość interpretacji nie
skończona. Każdy niepodległościowy
kolejarz może być podciągnięty pod tę
kategorię, każdy tramwajarz, prowa
dzący przecież również „wóz niemiec
ki”, każdy sklepikarz obsługujący pod
przymusem również i Niemców, ba !
każdy gospodarz rolny, którego, jeśli

(1)... (2)... (3)... '
(4) Decyzją Państwowej Komisji wy
borczej mogą być pozbawione prawa
wybieralności osoby, które w okresie
okupacji, zajmując kierownicze stano
wiska w kraju lub na emigracji1, prze
ciwdziałały walce zbrojnej z okupan
tem. Decyzja Państwowej Komisji Wy
borczej może być w terminie 7 dni za
skarżona do Prezydium Krajowej Ra
dy Narodowej, które rozstrzyga osta
tecznie.’’
Jedyna opozycja w KRaNie (t. j.
PSL) zażądała “skreślenia tego para
grafu. Wniosek... upadł... nzecz prosta.
Ponieważ ci, co walkę zbrojną z okupantem istotnie prowadzili, jak np.
gen. Niedźwiadiek-Okulicki w Powsta
niu Warszawskim, siedzą dziś w kry
minale, skazani przez tych, którzy nie
tylko biernie z drugiego brzegu Wisły
walce z okupantem się przyglądali, ale
przeciwdziałali tej walce
powstańczej przez uniemożliwienie lą
dowania samolotom brytyjskim i ame
rykańskim, łacnie sądzić można, fte
słowa tu (jak i gdzieindziej) mają od
wrotne, aniżeli normalnie przyjęte,
znaczenie.
Ile szans daje zaskarżenie decyzji da
Prezydium KRaNu, to zn. do pp. 'Bieru
ta i Szwalbego, pozostawiamy domyśl
ności czytelników.
Art. 3 daje możność uniemożliwie
nia kandydowania każdemu, • kto się
władzy nie podoba. Albowiem, podob
nie, jak za Naród Polski, uznało się
w Istocie nieliczną obcą agenturkę, tak
też i za uczestników czynu (zbrojnego
uznano oficjalnie jedynie najzupełniej
nieznaczną gromadkę komunistyczną,
odsądzając od tych praw całą wieloty
sięczną ii przez cały czas okupacji dzia
łającą Armię Krajową.
*
**
Ustawa o Ordynacji Wyborczej liczy
112 artykułów. Przeanalizowaliśmy
dwa, które przesądzają ocenę o całości.
A przecież ordynacja, nawet doskona
ła, to bynajmniej nie wszystko. O wol
ności wyborow, o prawdziwości „yborów decyduje wolność prasy, wol
ność zgromadzeń, wolność propagandy.
Czy te wolności istnieją w kraju, gdzie
TYMCZASOWA, przez obce mo
carstwa mianowana administracja orzeka o koncesji na działalność poli
tyczną, gdzie prawdziwa partia robot
nicza i socjalistyczna nie ma prawa
działania i gdzie nawet koncesjonowa
na, ale opozycyjna partia p. Mikołaj
czyka jest dziesiątkowana aresztami,
paraliżowana terorem i prowokacjami
policyjnymi, pozbawiana przywódców
skrytobójczymi mordami.

Wyjątki z memoriału
DELEGACJI ZAGRANICZNEJ P. P. S.
ZŁOŻONEGO MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
SOCJALISTYCZNEJ OBRADUJĄCEJ W LISTOPADZIE
W BOURNEMOUTH
...Dwadzieścia siedem miesięcy upły
nęło od czasu, kiedy tak zwany Ko
mitet Lubelski — pod rozmaitymi naz
wami — jest u władzy na polskiej zie
mi. Dwadzieścia jeden miesięcy przesz
ło od chwili, kiedy wielkie mocarstwa
wzięły na siebie odpowiedzialność za
odbycie w Polsce jak najrychlej wol
nych i nieskrępowanych wyborów... I
oto dopiero 11 października 1946 roku
ogłosił Warszawski Rząd Tymczasowy
ordynację wyborczą.
...Trzy wielkie mocarstwa oświad
czyły, że wszystkie demokratyczne i
antyhitlerowskie partie winny mieć
prawo do uczestnictwa w wyborach
przyczym Warszawski Rząd Tymcza
sowy zgodził się zastosować do tego
postanowienia. Jeżeli tak ma być, to
partie te przede wszystkim muszą być
uprawnione do istnienia. Jedyne partie
uprawnione dziś do istnienia w Pol
sce, to dawny Blok Lubelski oraz Pol
skie Stronnictwo Ludowe (pod przew.
p Mikołajczyka). Oparte o tradycję
polskiego ruchu robotniczego, prawdzi
we stronnictwo Polskiego Socjalizmu,
które w październiku 1945, usiłowało
wznowić swą jawną działalność pod
nazwą Polskiej Partii Socjalno - De
mokratycznej, zostało zakazane, zaś jej
przywódcy poddani zostali dochodze
niom Urzędu Bezpieczeństwa, zamyka
ni w aresztach, ostrzegani przed przed
siębraniem jakiejkolwiek nielegalnei
działalności.

samowolne areszty, deportacje i mor
dy polityczne. Prawdziwym, wszech
potężnym władcą Polski jest Urząd
Bezpieczeństwa. Zorganizowana sieć
teroru i zastraszania wymierzona jest
przeciwko szerokim rzeszom polskich
robotników i chłopów.
Półtora roku po zawieszeniu działań
wojennych w Europie domagamy się,
by wreszcie Polakom i Polkom dana
była wolność polityczna i swobody obywatelskie, jako podstawowy waru
nek wolnych i nieskrępowanych wybo
rów.

Poszechne wybory — bez zapewnie
nia właściwej i uczciwej ich organiza
cji — zamienią się w szyderstwo, jak
to już było z referendum z 30 lipca 1946
r. Wówczas — wyłącznie w celu zazna
czenia swej opozycji do rządu tymcza
sowego — 83 proc, biorących udział w
referendum głosowało „me” na pierw
szo pytanie. Lecz Rząd Tymczasowy
ogłosił, że padło 68 proc. głosów
„tak”. Wyniki referendum zostały bez
wstydnie i bezczelnie sfałszowane, już
po głosowaniu. Istnieje zatem daleko
idące prawdopodobieństwo, że przepro
wadzenie. wyborów w obecnie panują
cych warunkach stanie się przeinacze
niem rzeczywistości. Ustawa o ordyna
cji wyborczej, wydana przez Warszaw
ski Rząd me jest rękojmią uczciwości
wyborów — odwrotnie, ustawa ta uła
twia oszustwa.
Całość, ustawy wyborczej otwiera sze
roko poue dla dowolności i nadużyć
skierowanych przeciw tym, którzy
przeciwstawiają się obecnemu reżymo
wi.

Żądamy, by prawdziwa partia pol
skiego demokratycznego
socjalizmu,
jako też wszystkie demokratyczne i an
tyhitlerowskie stronnictwa zostały uprawnione do swobodnego istnienia i
Żądamy pełnej gwarancji uczciwoś
do działalności bez stosowania jakich
kolwiek koncesyj.
ci wyborów skutecznego systemu kon
troli, sprawowanej przez czynniki nie
...Niezależnie Oid szczególnego syste zależne i bezstronne.

mu i acjonowania papieru, który wyra...Aczkolwiek uznajemy potrzebę de
działa na niekorzyść nie-zglaichszaltowanej prasy, wszelkie druki w mokratycznej jedności narodowej w imię
odbudowy zniszczonego przez woj
cenzurze61 Polsce P°dlegają surowej nę kraju,
odrzucamy koncepcję zglajchbloku wyborczego (jed
wnrpka°rhje?’ rzecz Pr°sta, całkowicie szaltowanego
listy), jak również wspólnej listy
LubSLf PvZ dawneg° Komitetu nej
socjalistów z komunistami. Ruch soc
g°- Nie ma swobody słowa, jalistyczny musi utrzymać swą nieza
froi?Sv?iMn “y stowarzyszeń. Nie ma leżność i swoje oblicze, ukształtowane
natoSi ?iej) włości od strachu; w ciągu pięćdziesięciu lat znojnej i
toimast na porządku dziennym są ciężkiej walki.

Nr. I

Str. 3

LUD POLSKI

Listy z Kraju
W dziale tym ogłaszać będziemy
stale wiadomości otrzymane — rzecz
prosta — w drodze poufnej od miaro
dajnych korespondentów naszego pis
ma. Ze względu n/t drogę, jaką listy
te przejść muszą, wiadomości nie bę
dą z ostatniej daty, czasem sprzed pa
ru miesięcy. Nie mniej, ze względu na
to, że są jedynymi — w warunkach
dzisiejszych — całkowicie miarodaj
nymi dokumentami prawdzi
wego życia Polski, że dają pogląd na
zagadnienia najistotniejsze, że wycią
gają na wierzch to, co ukrywa cenzu
ra i przeinacza propaganda, ufamy,
że zainteresują wnikliwego czytelni
ka. Rzecz zrozumiała, iż ani nazwisk
korespondentów naszych, ani szczegó
łów, które zagrozić mogą bezpieczeń
stwu osobistemu, podawać nie może
my.

kujących głupawymi wersjami, że to
„Anglicy” i ich „faszystowscy sługu
si’’ wywołują strejk, by nie dopuścić
do zdobycia rynków światowych
przez polski węgiel. (Za carskich cza
sów policja w każdym strejkującym
dopatrywała się „niemieckiego” agen
ta). Wreszcie na skutek nieprzejedna
nej postawy górników, paczki UNRR’y wydano, ale jednocześnie odpo
wiednie władze otrzymały polecenie
wycięcia zainteresowanym kartek ży
wnościowych w następnym miesiącu.

ARESZTY ZA STREJKI
W Ilucie ,,Będzin” w kwietniu
strejk trwał 3 dni. Władze aresztowały 6 mężczyzn i jedną robotnicę.

STREJKI

W LODZI

W drugim kwartale bieżącego roku
przez kraj przebiegła fala strejków.
Strejki te nie mają, bynajmniej pod
łoża politycznego, są wyrazem żywio
łowego protestu robotników, dopro
wadzonych do rozpaczy niesłychanym
wyzyskiem pracy i niskimi płacami.
W Częstochowie i Łodzi, wśród włók
niarzy, a następnie w przedsiębiorst
wach samochodowych panuje wrzenie
i wybuchają konflikty.

W fabryce ,,Johna" dyrekcja wpadła
na genialny pomysł potrącania z za
robków kosztów poniesionych przez
fabrykę na... urządzenie oficjalnej uroczystości 1-majowej. W wyniku
tych potrąceń, jedna z robotnic otrzy
mała tygodniową wypłatę 2 zł 60 gr.
czyli nic. Zrozpaczona robotnica rzu
ciła w twarz kasjera tę sumę, za którrą dosłownie nic dzisiaj nie można do
stać. W związku z tym wypadkiem
ogól robotników solidarnie odmówił
przyjcia zapłaty. Wybuchł strejk.
W fabryce „Krusche Ender”, w
końcu maja, powstał strejk na tle żą
dania robotników umożliwienia im
nabywania artykułów żywnościo
wych, gdyż pieniądze w tym czasie i
miejscu stały się bezwartościowe. Dy
rekcja sprowadziła... ,,przedstawiciela
Związku Zawodowego’’, który nie
wnikając w sprawę wrzeszczał bez żadnegę sensu, że : Robotnicy zarabiają
20 razy więcej (w zdewaluowanych
złotych !) aniżeli przed wojną. Elok
wencję peperowskiego „delegata” po
parto aresztami kilkunastu strejkujących.
Po tych akiach terom moralnego i
fizycznego, powracający do pracy robtnicy masowo zwracali legitymacje
członkowskie w sekretariacie tego dzi
wnego „Związku Zawodowego”.

•
W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM
Na kopalniach strejki stały się zja
wiskiem chronicznym. Rzadko zdarza
się, by jakiś tydzień minął bez strejku, które są natychmiast tłumione
przez władze. Szczególnie :znana z Łego jest kopalnia „Gen. Zawadzki”
(dawny „Paryż”).
Na ,,Renardzie" strejk w kwietniu
br. trwał przeszło tydzień. Chodziło
o paczki z UNRIUy. Dyrekcja uzależ
niła wydawanie paczek od złożenia
przez robotników kartek żywnościo
wych. W ten sposób chciano zabrać
drugą ręką, co jedną się dało. Robot
nicy odmówili nie widząc wyjścia,
zastrejkowali. Wysłańcy reżymu usi
łowali zastraszyć i steroryzować strej-

Ca i/a^egta ac ^a£ace
PRZEDSZKOLA

W roku szkolnym 1946-47 na terenie
Warszawy czynnych jest już 3.570
przedszkoli z 202.000 dziećmi.
WĘGIEL

Pierwsze miejsce pod względem wy
dobycia węgla osiągnęła w paździer
niku kopalnia „Eminencja”, która wy
dobyła 43.264 tony, tj. 1134 planu. 'Wy
dajność dzienna na robotnika wynio
sła w tej kopalni 1454 kg. Kopalnia
„Eminencja” i dwie inne kopalnie, któ
re uzyskały w wydobyciu węgla dlrugie i trzecie miejsce — otrzymały pre
mię pieniężną w wysokości 20 proc, ich
zarobków miesięcznych. (Rozgłośnia
Warszawska).
•

ZIEMIE ODZYSKANE

W połowie lutego na terenie ziem
odzyskanych mieszkało 5 milionów im
dności; w tym 41 proc. Niemców, w po
łowie września br. ziemie odzyskane
liczyły już 4.300.000 Polaków. (Konferencja prasowa pp. Wolskiego i Czajkowskiego).
CZY ZMIEJSZENIE ARMII
SOWIECKIEJ W POLSCE ?

Radio Warszawa nadało 20. 11. na
stępującą wiadomość:
„Marsz. Zy-

,,To byli wszyscy Rodacy”

Czyim Rodakiem jest
Rokossowski ?
Według „Dziennika Polskiego’’ orga
nu PPR z dnia 28 października br., de
legacja Robotniczej Łodzi była u mar
szałka Rokossowskiego, dowódcy so
wieckich wojsk okupacyjnych-w Polsce
i wręczyła mu w upominku kopię mie
cza Jagiełły.
W imieniu delegacji przemawiał
„wojewoda” Dąb-Kocioł, który między
innymi powiedział (według relacji tego
dziennika.) :
„Przybyliśmy tu, aby ci złożyć
hojd jako jednemu z pogromców
Niemiec faszystowskich i jako wiel
kiemu naszemu rodakowi”.

Marszałek Rokossowski odpowiedział
tymi słowy :
„Jako żołnierz, oficer i marszałek
Związku Radzieckiego w imieniu
Armii Czerwonej i mojej ojczyzny
składam wam serdeczne podziękom
wanie.
„Nie wiem, czy słusznie spotyka
mnie ten zaszczyt, ponieważ jestem
tylko jednym z wielu milionów
członków rodziny mojej ojczyzny...”

Na jakiej podstawie i czy nie przed
wcześnie pan „wojewoda” Dąb-Kocioł
uważa Polaków za członków rodziny
sowieckiej ? Mówił bowiem do Wiel
kiego „Rodiaka”, który sam się okreś
lił, że należy do rodziny sowieckiej.
Z drugiej strony teraz staje się zu
pełnie zrozumiałe, dlaczego paryski or
gan Bezpieki zawsze twierdził, że w
Polsce, nie było i nie ma wojsk okupa
cyjnych. W tym świetle bowiem to byli
i są rodacy.

mierski odwiedził marsz, Rokossowskiego. W czasie rozmowy poruszona
została sprawa, związania z dalszym
przekazywaniem obiektów władzom
marsz. Żymierski
polskim”. Następnie
polskim.
U
1wydał dla marsz. Rokossowskiego reprezentacyjne polowanie.
„Manchester Guardian’’ z 22. 11. za
mieszcza depeszę swego warszawskie
go korespondenta, który donosi, że, jak
wynika ze specjalnego komunikatu
wydanego przez polskie władze woj
skowe, marsz. Rokossowski zgodził się
na ewakuację garnizonów sowieckich
z szeregu miejscoości w Polsce (podo
bno Bydgoszcz i Poznań).
Prasa wojskowa polska nadała roz
głos powyższej umowie, do której przy
wiązuje się również znaczenie w ko
łach miarodlajnych, gdyż jest ona uważana jako dowód dalszego zmniej
szenia się liczebności wojsk sowieckich
na terytorium Polski, ponieważ sądzi
się, że wojska sowieckie, które ewaku
ują terytoria przewidziane umową, zo
staną całkowicie wycofane z Polski.
Komunikat, nie precyzuje dokładnie
daty rozpoczęcia się ewakuacji sowiec
kiej, stwierdzając jedynie, że ma ona
rozpocząć się w najbliższym czasie.
Korespondent dowiaduje się również,
iż pomiędzy władzami polskimi a so
wieckimi toczą się obecnie rokowania
w sprawie całkowitego przekazania
władzom polskim administracji portu
w Szczecinie.

Z życia F.R.E.P
Do członków Federacji Robotników i Emigrantów
Pols kich
Wznawiając naszą działalność emi
gracyjną po uwolnieniu Francji, zna
leźliśmy się w nadzwyczaj trudnych
warunkach. Nie mieliśmy żadnego
pisma, w którym nasza organizacja
mogłaby umieszczać wiadomości ze
swej działalności, omawiać życie or
ganizacyjne, poruszać bolączki emi
gracyjne, protestować przeciw złemu
traktowaniu i wysuwać żądania. Pis
ma istniejące do tej pory we Francji
nie ustosunkowały się do nas przyjaź
nie; jednym słowem, działalność na
sza była cicha i bez rozgłosu.
Sekcje nasze i członkowie w poszcze
gólnych miejscowościach czuli się do
pewnego stopnia osamotnieni. Brak
było tego duchowego łącznika, jakim
jest pismo organizacyjne, i mimo za
łatwiania bardzo licznych i różnorod
nych spraw, niektórych ogarniało
zwątpienie w skuteczność naszej dzialalności emigracyjnej.
Ten brak łączności pomiędzy Sekcjami i członkami zbliża się ku końcowi. „Lud Polski”, organ polskiej
demokracji na emigracji we Francji
będzie pełnił dla naszych członków tę
rolę, jaką pełniło przed wojną „Pra
wo Ludu”.
W piśmie tym organizacja nasza
ma swój dział specjalny, w którym
omawiać będziemy wszelkie sprawy
dotyczące położenia emigracyjnego i
bronienia praw pracującej emigracji
polskiej we Francji. Podawać będzie
my niezbędne informacje o ustawo
dawstwie socjalnym, ubezpieczenio
wym, o przepisach pobytowych oraz
z dziedziny ruchu zawodowego.
Jak przed wojną, tak i obecnie nasz
ruch w Federacji Robotników Emi
grantów Polskich jest demokratyczny,
lewicowy i niezależny. Nie podlegamy
żadnym doktrynom politycznym i o
działalności naszej decydujemy sami,
lak jak wskazują interesy emigracyj-

Zjazd okręgowy

ne, sprawiedliwość i wolność każdego
człowieka.
Nasz ruch emigracyjnego społeczeń
stwa pracującego musi współpraco
wać z niezależnym syndykalizmem
francuskim CGT. Warunki pobytu i
życia robotników polskich są zależ
ne od warunków, zdobytych przez
CGT i uważamy, że nikt nie powinien
być obojętny wobec działalności za
wodowej Syndykatów. Wszyscy, któ
rzy przebywają we Francji od dłuż
szego czasu, wiedzą dobrze, w ilu wy
padkach warunki pobytowe dla emi
gracji zostały poprawione, tylko dzię
ki współpracy robotników polskich z
niezależnym ruchem syndykalnym
CGT.
W piśmie naszym będziemy przed
stawiać sprawy tak, jakimi są one w
rzeczywistości, bez demagogii lub ukrywania złych stron. Krytykować
będziemy wszystkich, którzy lekcewa
żyć będą sprawy emigracyjne i doma
gać się będziemy, ażeby emigrację
traktowano na równi, bez uprzymilejowania tych, którzy popieraj pewien
kierunek partyjny.
Emigracja polska we Francji od 25
lat wytworzyła swe życie emigracyj
ne i nie pozwoli, ażeby narzucano jej
inne jakieś formy, przeciwstawiające
się wolności i demokracji. Przeciw
narzucaniu nam wzorów urzędowych
przeciwstawialiśmy się już reżymowi
sanacyjnemu przed wojną, potrafimy
oprzeć się dzisiejszej presji urzędowej.
Sekcje nasze mieć będą glos w „Lu
dzie Polskim”, mogą poruszać swe bo
lączki oraz żądania. Liczymy więc na
szerokie poparcie n/iszego pisma, któ
re nie jest przedsiębiorstwem prywat
nym dla zysku, a jest wydawnictwem
organizacyj emigracyjnych.

Stefan JESIONOWSKI
Sekretarz Generalny F.R.E.P.

FREP w Metzu

Przez aklamację ustępujący Zarząd
Okręgowy został utrzymany w funkcji,
a mianowicie :
Prezes : Rogólski Feliks, zastępca
Wiśniewski
Aleksander. Sekretarz :
Stalmasiński Stanisław, zastępca Zą
Jesionowskiego.
bek Wojciech. Skarbnik : Ciuba Jan.
Po otwarciu zjazdu przez prezesa oNastępnie jednogłośnie została ukręgowego F. Rogólskiego i stwierdze chwatona następująca
niu obecnych, wygłosił referat J. Ma
jerczyk na temat zasadniczego stano
REZOLUCJA
wiska Federacji w działalności emigra
Delegaci Sekcyj FREP, zebrani na
cyjnej.
Następnie prezes okręgowy Rogólski, Zjeździć Okręgowym w Metzu, w dniu
sekretarz Stalmasiński i skarbnik Ciu- 24 listopada 1946 r., potwierdzają po
ba zdali sprawozdania z rocznej dzia przednie uchwały o niezależności orga
łalności, po których sekr. Jesionowski nizacji wobec wszelkich rządów * urzę
w referacie organizacyjnym przedsta dów oraz wszelkich doktryn partyj
wił, jaka powinna być .działalność or nych.
W sprawach obrony interesów zarob
ganizacyjna w chwili obecnej i na
kowego wychodżtwa polskiego FREP
przyszłość.
Po obszernej dyskusji delegaci, decyduje samodzielnie, jak interesy
przedstawiając stan organizacyjny w wychodżtwa tego wymagają.
FREP stoi na stanowisku zupełnej
poszczególnych k oloniach, w ostrych
Państwa Polskiego i de
słowach krytykowali stanowisko do Niepodległości
mokratycznych
form wyrażania woli
tychczasowej prasy, wychodzącej w ję
polskiego, wolności prasy i sto
zyku polskim we Francji, która, w błąd narodu
wprowadza emigrację i1 wnosi nieporo warzyszeń. Wyrażona wolna wola na
zumienia. Wszyscy delegaci protesto rodu polskiego może stanowić o usię rządu, który mógłby
wali przeciw terorowi, uprawianemu kształtowaniu
w miejscowościach przez ludzi z „Rad reprezentować Naród polski.
Delegaci stwierdzają, że do chwili oNarodowych”, którzy nie wahają się becnej
Naród polski nie miał możności
przed denuncjonowanaem swych prze
wyrażenia swej woli i decydowania o
ciwników, rzucaniem fałszywych o- swych
Rząd nie opierający się
sskarżeń, napadaniem i biciem oraz na wolilosach.
większości, do czasu odbycia
szpiclowaniem na każdym kroku. W się wolnyph
wyborów, nie może być
merostwach komunistycznych wywie uważany za prawomocny.
rają nacisk, żeby nie zezwalać na ze
Delegaci
protestują
kategorycznie
brania, jednym słowem, stosują meto przeciw
nierównemu traktowaniu oby
dy niegodne cywilizowanych ludzi.
wateli polskich przez tutejsze urzędy
Jako goście przemawiali : Kukuryk polskie, faworyzujące tylko tych, któ
w imieniu Okręgu CZP, Brzeziński w rzy popierają jeden kierunek partyjimieniu Okręgu Sokolstwa.
Polska
wolna i demokratyczna

W dniu 24 listopada br. odbył się do
roczny zjazd delegatów Sekcyj Federa
cji Robotników Emigrantów Polskich
we Wschodniej Francji z udziałem
członków Zarządu Głównego, prezesa
J. Maj orczyka i segretarza generalnego

winna traktować swych obywateli na
równi. W wolnej Polsce powinna ist
nieć swoboda przekonań, bez zmusza
nia do przynależności do urzędowyoh
ugrupowań politycznych.
Istniejące „Rady Narodowe" we
Francji nie są organizacjami emigra
cyjnymi. Są to organizacje, narzucone
przez urzędy, nie szanujące woli więk
szości emigracji, która sama juz wy
tworzyła swe formy organizacyjne;
Każda arganizacja emigracyjna, sto
jąca na stanowisku demokratycznym i
wolnościowym, do tych Rad należeć
nie może.
Delegaci
potępiają
postępowanie
Polskiego Czerwonego Krzyża, który
dzieli potrzebujących na kategorie po
lityczne i odmawia pomocy, gdy kto
nie uznaje urzędowej organizacji poli
tycznej.
Delegaci potępiają wszelkie odgraża
nia się pochodzące z Rad Narodowych,
o odebraniu obywatelstwa, ' odmowy
powrotu do kraju itp. Są to sankcje,
które nie godzą się z podstawami de
mokracji.
Delegaci domagają się zwiększenia
pomocy dla starców do wysokości wartośoi zapomóg, wypłacanych przed
wojną przez urzędy polskie, co stano
wi obecnie najmniej 2 tysiące franków
miesięcznie.
Wypłacanie zapomog w
tej wysokości polepszyłoby dolę star
ców i wdów i uchroniłoby od powo
ływania „Jednościowych Komitetów
Pomocy Starcom”. Komitety te tworzo
ne są po to, żeby zwalić cały ciężar na
barki emigracji, gdy ten ciężar winien
spoczywać na placówkach
państwo
wych.
Jak przed wojną, tak i obecnie, emi
gracja polska nie może się godzić na
szafowanie groszem publicznym przez
urzędy polskie, w postaci urządzania
drogich i zbytecznych imprez i opłaca
nia agitatorów znanego reżimu po ko
loniach. Pieniądze te winny posłużyć
na podwyżkę zapomóg dla starców.
Delegaci domagają się od urzędów uregulowąnia z władzami francuskimi
sprawy zwrotu Polakom we Wschod
niej Francji, odliczonych w czasie okupacji 15 procent * wyjaśnienia, dla
czego obywatelom francuskim zwraca
się odliczany w czasie okupacji dodatek
rodzinny, a Polacy są wykluczeni.
Władze polskie winny załatwić spra
wę oszkodowań wojennych i strat, po
niesionych przez bombardowania, któ
re są wypłacane obywatelom francu
skim.
Delegaci witają z radością powstanie
pisma demokratycznego * emigracyjne
go „LUD POLSKI”, postanawiają po
przeć je usilnie przez znajdywanie czy
telników, oraz umieszczać w tym piś
mie wszelkie bolączki emigracyjne.

W
takim, jak Polska, gdzie
chłopi wciąż stanowią większość lud
ności, jest historyczną i polityczną
koniecznością, oparcie twórczej de
mokracji politycznej i postępowej,
planowej gospodarki na ścisłym i
szczerym sojuszu partii robotniczej i
chłopskiej.
Z memoriału Delegacji Zagranicz
nej PPS do Międz. Kont. Socj.
w listopadzie 1946

TUR w Montlucon

W niedzielę 24 bm-. odbył się w tu
tejszej kolonii wieczorek teatralny,
zorganizowany przez miejscowy Od
dział TUR’a, na którym zgromadziła
się większość zamieszkałych w Montlucon i okolicy PolakówIBogaty program przewidywał ode
granie przez zespół teatralny TUR’a
dwu sztuczek ludowych : „Chrapanie z
rozkazu” i „Kominiarz i młynarz’’.
Szereg amatorów wygłosiło kilka poe
zji i wierszy pełnych natchnionej mi
łości dla ziemi ojczystej.
Nie sposób tu wymieniać nazwisk
wszystkich amatorów i organizatorów
którzy ofiarną pracą i dużym poświę
ceniem umożliwili swym tutejszym Ro
dakom przeżyć kilka bardzo miłych
ĄFTtRW
gadzin we wspótlnym gronie, w czysto
mv Dt»n
polskiej, ludowej atmosferze.
Wszystkim należą się pochwały i uznanie, wszystkim ogół nie szczędził
TEKI
oklasków, dając im raz po raz dowód
swego zadowolenia brawami i hucz
nym śmiechem.
Ofiarna praca zarządu miejscowego
oddziału TUR’a pod przewodnictwem
energicznego prezesa Słomiana może
służyć za przykład, gdyż mimo trud
ności i różnych braków (salki na pró
by, czasu itp.) przezwyciężono wszyst
ko i wieczorek wypadł doskonale.
Na wieczorku był obecny Wincent
Jaśniewicz, przewodn. Zarządu Głów
nego TUR’a we Francji, który w dłuż
szym przemówieniu podkreślił donośną
rolę tej robotniczej organizacji w pod
noszeniu
uświadomienia i kultury mas
Wnet za Twoim przykładem za
topię mą atomówkę, Drogi Józiu. pracujących. Przemówienie prezesa Ja(N. Y. Herald Tribune) śniewicza, nacechowane ogromną pro
stotą wyrażenia, poruszyło do głębi zebranycli, przypominając im wielką wal
kę, tak ciężką i krwawą, całego Narodtu
Polskiego w obronie wolności ludów i
godności człowieczej, których jeszcze
dzisiaj skołatany świat powojenny nie
OWOCE TEHERANU I JAŁTY
respektuje...
w oczach amerykańskich socjalistów
W. Jaśniewicz zakończył swe prze
Berliński
1
lergarten
w
r.
1946
z „The New Leader’’
mówienie, nawołując do dalszej ofiar
(Eulenspiegel)
nej pracy dla Polski, wyrażając z prze
konaniem głęboką wiarę w lepsze Ju
tro, gdyż z chaosu dzisiejszego napewno ludzkość wybrnie, pokonawszy ostatecznie wszelkie tyranie i totalizmy
nowoczesne, w bolesnych doświadcze
niach budując przyszły, lepszy, spra
wiedliwszy świat, w którym wszystkie
narody i wszyscy ludzie będą mieli za
gwarantowaną wolność i równe prawo
Th« Bu«y Y«ntnloquist
do życia.”
Po przemówieniu miłego gościa, pre
KałfenbruflBcr
zes oddziału zakończył ten wieczór tea
Brzuchomówca ,,wyręcza”
tralny, dziękując wszystkim za przyby
„Herrenvolk” w oczach sowieckich „Tzwiestij”
małe narody
cie, amatorom za ofiarną grę, do przy
(N. Y. Times)
szłego razu.
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Dlaczego «LUD POLSKI»

1835-1858-1872-1881-1892-1946
Nie po raz pierwszy w dziejach na na terenie wolnej Szwajcarii — uję nie opuszczali rąk i z obcej ziemi słali
rodu polskiego wielotysiączne groma ty został w dłonie patriarchy nowo do braci w niewoli słowa otuchy i
dy Polaków zmuszone są do tworze czesnej Demokracji Polskiej Bolesła wiary, na obcej lecz wolnej ziemi
nia zdała od ziemi ojczystej ośrod wa LIMANOWSKIEGO. W Genewie wykuwali program Polski naprawdę
ków życia społecznego i kulturalnego. w r. 1881 powstał skolei czwarty Niepodległej i naprawdę Ludowej.
Wraz z Worcellem, Zenonem święBywało tak, że pewien ośrodek emi „LUD POLSKI”, podkreślając mocno
gracji stawał się tak potężną kuź w swym nowym programie hasła tosławskim, Walerym Wróblewskim
SOCJALIZMU
I
NIEPODLEGŁOŚCI.
nią niezależnej, twórczej myśli pol
i Limanowskim wierzymy w nie
Raz jeszcze usłyszymy nazwę tej or śmiertelną moc ludu polskiego, wraz
skiej, iż promieniował na kraj w nie
woli i na dziesiątki lat podstawą był ganizacji, znów na emigracji, w tym z nimi wierzymy, że żadnego kom
całej kultury narodowej. Taką rolę wypadku w Paryżu, kiedy w roku promisu z niewolą i kłamstwem nie
naprzykład odegrała tak zwana Wiel 1892 na zjeździe działaczy z dawnego ma i być nie może. I dlatego stajemy
ka Emigracja we Francji w okresie „Proletariatu ”, Związku Robotników pod szanownym znakiem „LUDU
przed i po Powstaniu Listopadowym. Polskich”, „Zjednoczenia” i „Ludu POLSKIEGO”.
W pamięci Polaków wiąże się to Wy- Polskiego” pod przewodnictwem Bo
Podobnie jak w 1835 r. są wśród
chodźtwo z nazwiskami Mickiewicza lesława Limanowskiego uchwalony nas dawni żołnierze i synowie chłop
i Lelewela, Słowackiego i Szopena, z został program zjednoczonej POL scy, robotnicy i „zbiegowie” z dzisiej
wiekopomnym zastępem najznako SKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ. szych twierdz „grudziądzkich”, są so
I ** *
mitszych pisarzy, artystów, myślicie '
cjaliści przekonani oraz szczerzy i
li.
Wskrzeszając po latach pismo „LUD prawdziwi demokraci, którzy w zor
Mniej znana, choć równie doniosłe POLSKI
” chcemy nawiązać do tęsk ganizowanym ruchu robotniczym wi
znaczenie — szczególnie dla polskiego
i dążeń, do niezłomnej woli twór dzą chorążego całego obozu Demokra
ruchu robotniczego i chłopskiego — not
i proroczej wizji tych, którzy cji polskiej.
miała w tym samym okresie skupia czej
,
Archiwista
czasie
największej niedoli tułaczej
w
jąca się polska emigracja w Anglii. O
ile pierwszy — ośrodek francuski —
skupiał przeważnie ludzi pochodzenia
szlacheckiego, wychodźtwo polskie
lat trzydziestych ubiegłego wieku w
Anglii składało się przeważnie z sy
nów ludu. Byli to przeważnie dawni
żołnierze Powstania, byli tam zbiego
wie z niewoli pruskiej.
W tym to ośrodku powstała pierw
sza w dziejach narodu polskiego i jed
na z pierwszych na świecie, organiza
W jednym z dalszych numerów ten
W naszym życiu zachodzą wielkie
cja robotniczo - chłopska o socjalisty zmiany.
sam organ podkreśla nastawienie całej
Wojna
wzruszyła,
a
w
wielu
cznym charakterze. Wyłoniwszy się dziedzinach zburzyła dlotychczasowe prasy podziemnej we Francji w sło
z ówczesnego Towarzystwa Demokra formy. Takie fakty jak nacjonalizacja wach :
tycznego jako grupa o bardziej rady przemysłu wielkiego, przedsiębiorstw
...„Polski
Mit”,
wydawnictwa
kalnym społecznym zabarwieniu, o handlowych, kredytowych i komunika
„Polskiej Myśli Politycznej", „Lewy
Tor”, „Polska Pracy” i wszystkie
klasowym — jak byśmy dziś powie cyjnych, wskazują na to, że ludzkość
inne, aczkolwiek różniące się w za
dzieli — charakterze, przyjęła nazwę weszła na drogę zasadniczych reform.
koniecznym następstwem osta
łożeniach ideowych, nie mniej są po
„LUD POLSKI”. Tej samej nazwy Są one
wojny, i zmierzają do zmiany na
wiązane jednym wspólnym nasta
wydawane zostało następnie pismo, tniej
lepsze warunków bytu szerokich mas.
wieniem : ożywienia polskiej myśli
pierwszy organ polskiego ludu pra
Równocześnie jednak z tym prądem
politycznej, aby w okresie odbywa
cującego o śmiałym bojowym nasta prawdziwego postępu, idzie dirugi, ró
jących się przemian' polska działal
wieniu społecznym, pierwszy praso wnoległy, którego rzecznicy wykorzy
ność nie była bezprogramowa i aby
polski wysiłek, zmierzający do odbu
wy organ niezależnej polskiej myśli stują tendencje panujące w życiu spo
łeczeństw i, głosząc podobne hasła,
dowy państwowości polskiej nie zo
socjalistycznej.
pozornie takie same progra
stał narzędziem obcych, a często
Najbardziej znaną grupą tej orga rzucając
używając znanych powszechnie
wrogich pręgramów.’’
nizacji była t. z. ,,GROMADA GRU my,
nazw jak „demokracja”, „wolność”,
Przeglądając całość nielegalnych wy
DZIĄDZ” (zwana również czasem dobrobyt mas, interes świata pracy i
dawnictw polskich, skupionych w za
,,Gmina Grudziąż”). Nazwę tę przy wiele innych, usiłują ludzkość zawró łożonym
w czasie walki „Polskim Po
jęli zbiegowie z twierdzy grudziądz- cić z drogi postępu i wprowadzić na rozumieniu
Prasowym”,
można
kiej, gdzie masowo władze pruskie inną, która w rzeczywistości prowadzi stwierdzić, że te zasady zostały utrzy
internowały jeńców polskich. Na cze do dawnego ucisku i wyzysku człowie mane pnzez cały czas działalności pod
le organizacji stali w roku 1835 Sta kaObydwa kierunki oddłziaływują na ziemnej.
nisław Worcell, Zenon Świętoslawski, ogół
T|e założenia zostały utrzymane i
społeczeństw, używając prawie
Roch Rupniewski.
jednego i tego samego języka, powo później, kiedy po uwolnieniu Francji
Organizacja ta została rozwiązana dują dezorientację. Fakt ten bardzo szereg organów uzyskało możność le
wychodzenia, jako kontynua
w r. 1846, na wieść o wybuchu pow wyraźnie występuje w prasie, która galnego
pracy prasowej z okresu działalno
stania w Polsce. Większość członków, jest najskuteczniejszym środkiem od cja
ści
podziemnej,
jak „Wolna Polska”,
po otrzymaniu Manifestu Krakow działywania.. Gazeta obecnie stała się „Trybuna Ludu” (w miejsce „Polskie
dla
każdego
artykułem
pierwszej
po

skiego, usiłowała wówczas przedostać trzeby, tak koniecznym w życiu, jak go Mitu’’), „Polska Pracy”, zaś na Pół
się do kraju, aby współdziałać z po jest nim codzienny kawałek Chleba. nocy „Sztandar”.
wstaniem.
W pierwszym numerze „Wolnej Pol
Każdy bowiem w tym okresie zacho
Już po dwunastu latach, w r. 1858, dzących przemian, pragnie zająć sta ski’ podniesiono :
zostaje jednak „LUD POLSKI” nowisko, a przedie wszystkim pragnie
„Jesteśmy ci sami i tak jak daw
wskrzeszony znów na terenie Londy się w nich zorientować. Dlatego prasa
niej nic wam nie będziemy ani obie
posiada
tak
wielkie
znaczenie.
cywali,
ani przyrzekali. Tylko tak
nu, przy czym łącznikiem z pierw
Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że
jak dawniej, w dniach ciężkiego uci
szym „Ludem Polskim” jest Zenon istnieje
dwojaka prasa, ódpowiadają- sku, będziemy stawiali żądania :
Świętoslawski. Wśród działaczy wy
mienić należy Jana Kryńskiego, Woj
ciecha Banaszkieioicza, Koziella. Pro
gram drugiego „Ludu Polskiego”
Do
głosił dążenie do stworzenia powszech
Komitetu Redakcyjnego tyg. „LUD POLSKI”
nej republiki socjalistycznej, 'złożonej
Przesyłając artykuł o ,,Narodzinach Połski Ludowej”,
z rodziny wolnych narodów. W ustro
życzę Wam, by „LUD POLSKI” zajął poczesne miejsce
ju społecznym program drugiego
„Ludu Polskiego” przewidywał, że :
wśród prasy robotniczej, walczącej o najdumniejsze hasła ludz
...„własność osobistą, jakiegokol
kości o Wolność i sprawiedliwość.
wiek rodzaju znosi się na zawsze”,
(—) Zygmunt ZAREMBA
...„Lud ...znosi panowanie człowie
ka nad człowiekiem, ogłasza miasta,
wsie, gospodarstwa, ziemię, domy,
przemysłowe zakłady,
warsztaty, ca tym diwu kierunkom, panującym
by Polska, za którą w latach 1939
sklepy, inwentarze i wszelką włas w życiu. Jedna uczciwie informuje o
— 1944 polski robotnik i polski osad
ność ruchomą lub nieruchomą, posia zachodzących
przemianach,
druga
nik we Francji przelewali swą krew,
daną dziś przez pojedyńcze osoby, za wykorzystuje panujące w życiiu tenden
była Polską Sprawiedliwości społe
cznej ;
własność wspólną narodu całego....” cje dla innych celów niemających nic
wspólnego
z
powszechnym
dążenem
by Polska Odrodzona usunęła ze
Zważmy moc wizji społecznej ludzi,
mas.
Ten
drugi
kierrunek
przyjął
jako
swego
życia krzywdę chłopa i robot
przed stu niemal laty rzucających zasadę sławne powiedzenie, że „kłam
nika...
”
hasła, których słuszność powszechnie stwo powtórzone tysiąc razy staje się
A „Trybuna Ludu’’ w numerze 1-2
już niemal jest uznawana, jak np. prawdą”. I kłamstwo stało się podsta z 1945 roku pisała :
Organizacja Zjednoczonych Naro wą jego działalności. O ile więc potrze
„Nigdy nie występowaliśmy jako
dów, a których realizacja (UNO, u- ba prasy jest wielka, o tyle koniecznym
■zbawcy ludu. Nigdy nie mieliśmy
zamiaru być jedynymi obrońcami
społecznienie przemysłu, planowa go jest również rozróżnianie tych dwóch
polskiego ludu. Zawsze twierdziliś
spodarka) tak bardzo dziś jest wypa odłamów.
my
jedynie i twierdzimy w dalszym
Wychodźtwo polskie ma w tym
czona i kulawa, tak daleko odbiega
ciągu, że obrońcą praw ludu polskie
od potężnej wizji skromnych organi względzie ułatwione zadanie. Łatwo
go musi być sam lud polski. Dąży
prasę uczciwą od posługującej
zatorów „Ludu Polskiego” w Londy odróżni
liśmy do tego i dążymy, by polskim
się
kłamstwem,
jako
zasadą
postępo

nie.
masom pracującym, to znaczy pol
wania. Zna bowiem rodowód uczciwej
Powstanie Styczniowe zbiega się z prasy, wie w jaki sposób powstała.
skim chłopom i polskim robotnikom
tę prawdę przyswoić, by ich o włas
nowym zamarciem działalności tej
Kiedy bandy hitlerowskie rozpoczęły
nych prawach i potędze w nich
organizacji. Odradza się trzeci z ko- okupację Francji, polskie organy pra
tkwiącej przekonać...
lei „LUD POLSKI” w r. 1872 pod sowe zamilkły, z wyjątkietn jednego,
...W najgorętszych chwilach walki
przewodnictwem sławnego Walerego który wbrew postawie kraju i emigra
do haseł głoszonych wnosiliśmy treść
Wróblewskiego, okrytego chwałą bo cji wychodził pod kuratelą niemiecką.
społeczną,
byliśmy za to niezrozu
jową i rewolucyjną zarówno w Pow Rozpoczęta przez polskie wychodźtwo
miani ; za to, że równocześnie z ha
walka
powołała
nową
prasę
—
podzie

słami walki z najeźdźcą, rzucaliśmy
staniu Styczniowym, jak i w Komu mną. Wydawana w ciężkich warun
hasła programowe natury społecznonie Paryskiej, której był jednym z kach, wymagała wielkiej ofiarności i
politycznej. Uważaliśmy bowiem za
najznakomitszych przywódców wraz poświęcenia. Istnienie jej jednak było
właściwe, a nawet za konieczne oś
z Jarosławem Dąbrowskim. Wrób koniecznością, wynikającą z walki wywiadczenie tym, którzy stanowili
lewski nadał organizacji wyraźnie chodźtwa. Prasa bowiem zawsze jest
podstawę tej walki za jaką Polskę
już socjalistyczny kierunek, przy czym odzwierciedleniem z jednej strony dąż
walczą...”
ności
społeczeństwa,
z
drugiej
strony
jako reprezentant Polski wchodził w
Taki typ prasy polskiej wytworzył
wskazuje
drogę,
którą
winien
każdy
skład Rady Głównej Pierwszej Mię ruch społeczny kroczyć.
się na wychodźstwie i skrystalizował
dzynarodówki.
W podziemiach więc powstała ta w okresie walki i takim pozostał. Mógł
Po latach rozpierzchli się po świe prasa. Wystarczy przypomnieć znane on powstać na skutek tego, że był to
cie członkowie tego trzeciego „Ludu wszystkim tytuły : „Frontu Patriotycz już typ prasy uspołecznionej. 'Była oPolskiego’’. Ale idea przetrwała i nego”, Biblioteki „Lewego Toru”, na dziełem samych mas pracujących.
ścisły związek ludu pracującego
sztandar organizacji — tym razem „Polskiego' Mitu”, „Polski Pracy” i in Tylko
walczącego z grupami redakcyjnymi,
nych. Wszystkie miały jedną postawę, imógł
ten rodzaj prasy stworzyć.
bez względu na pewne różnice polity
Z przyczyn niezależnych od wydaw
czne. Ujął to dobrze „Polski Mit” w
ców ten odłam prasy został zawieszo
pierwszym numerze. Pisał :
PAMIĘCI A. FRĄCKOWIAKA
Jest to wielka strata dla rozwoju
„Oto z podziemi poóskiej myśli i ny.
polskiej myśli społecznej na wychodź
walki
wychodzi
dwutygodnik
polski
i dla dalszej walki świata pracy
(Dokończenie ze strony 1-szej)
poświęc-ony sprawom politycznym i stwie
o prawa wolnego człowieka w wolnym
społecznym.
Wychodzi
on
jako
nakaz
polskim - jednym słowem w
— Za swoją pracę w M. O. B.
moralny grup ludzi inicjatorów tego państwie
walce o Polskę Niepodległą i Demo
Iow. Frąckowiak zostaje mianowany
pisma. Wyrasta on również z potrzeb kratyczną.
rozkazem organizacyjnym Nr. I z dn.
terenu. Bo też nigdy bardziej jak
„Lud Polski” podejmuje przerwaną
5. 2. 1944, podpisanym przez szefa gł.
dzisiaj nie odczuwamy potrzeby nie pracę
będzie ją prowadził nadal. Uzależnego pisma, reprezentującego zupełnii ten
POWN i delegata obrony Narodowej :
wielki brak który tak się da
opinię polską we Francji. ...Dlatego wał odczuwać
plutonowym Wojsk Polskich. Za swo
w naszym życiu. A pol
też
głosić
będziemy
prawdę
o
Pol

ją pracę w POWN zostaje odznaczonej
skie masy na obczyźnie znajdą w tym
sce,
prawdę
intregralną,
całkowitą,
zarządzeniem Prezydenta Rzeczyppprawdę o bohaterskich zmaganiach organie znowu uczciwą prasę i rzecz
spolitej z 12. 4. 1945 Srebrnym Krzy
Narodu Polskiego i prawdę jego nika interesów świata pracy.
żem Zasługi z mieczami.
przyszłości.”
Marian NURKOWSKI

Od«Frontu Patriotycznego»
do «Ludu Polskiego»

Nr. I

Narodziny Polski Ludowej
(Dokończenie ze strony l-szej)

Ludowej, zapowiedzianej manifestem
7 listopada. Później przyszła chwila
najcięższa, kiedy najazd hitlerowski
stratował ziemie polskie i do spółki
z Rosją sowiecką wymazał znów imię
Polski z pośród żywych narodów.
Widmo zniszczenia całego narodu
zajrzało nam w oczy. I wówczas si
ły oporu, siły niezbędne do wytrwa
nia zrodziły się z tych samych idei
Polski Ludowej. Masy pracujące sta
nęły do walki z wrogiem jako prawy
gospodarz tej ziemi. Ich postawa
stworzyra zapory nieprzejednania wo
bec wroga i zapamiętania w ofiarnej
walce. Nie we frazesie patriotycz
nym, ale w faktach życia codziennego
odnalazła się i ukonstytuowała Polska
w sercach wszystkich obywateli. I to
zdecydowało o zwycięskim odparciu
okupacji niemieckiej.

A teraz ? Kiedy widzimy jak
twardo, nieugięcie na każdym kroku
przeciwstawia się robotnik i chłop usiłowaniom wtłoczenia Polski w ra
miona Rosji Sowieckiej czyż nie do
strzeżemy łatwo odzewu na słowo ma
nifestu lubelskiego z 18 roku ? Czyż
nie jest to manifestacja wzięcia losów
swoich we własne ręce ? Czyż nie
jest to przejaw świadomości mas, że
one są dziedzicem Polski i one mu
szą swoją codzienną walką i oporem

Adam Ciolkosz
odpowiadą Lasky’emu
Nie wszystkim wiadomo, że genialny
twórca Teorii Względności, światowej
sławy fizyk i matematyk Albert Ein
stein, jest również... trzeciorzędnym
skrzypkiem. Od czasu do czasu Ein
stein zadręcza swych wielbicieli i ucz
niów bardzo mierną grą na tym instru
mencie, wydaj e, niestety, równie słabe
k&iążczyny o muzyce.
Harold Lasky nie może się równać
geniuszem z Einsteinem, ale niewątpli
wie przeszedłby do historii jako powa
żny uczony, gdyby raz po raz nie ośmieszał się bardzo amatorskimi wyciectzkami w dziedzinę polityki, robiąc
zamęt w Labour Party.
Ostatnio Lasky spędził aż trzy dni w
Polsce, co mu wystarczyło na wydanie
sądu o naszym kraju, który uznał za
tak „zacofany”, że nie nadający się na
wprowadzenie normalnej demokracji
parlamentarnej bez narzuconych „blo
ków” i innych gleichszaltung’ów
wschodniego wzoru.
Powołuje się Lasky w swej ocenie
na rozmowy z „socjalistami” polskimi,
za których uważa widocznie takich
„weteranów” ruchu, jak prezes F PPS
St. Szwalbe, który ani jednej godziny
do prawdziwej PPS w swym życiu nie
należał, natomiast długie lata wiernie
Składkowskiemu służył, jako dygnitarz
sanacyjnego Ministerstwa Spraw We
wnętrznych.
Spokojnie ale mocno i stanowczo
odpowiedział Lasky’emu ew glasgowskim „Forward” Adam Ciołko s z.
Oto jak brzmi ta odpowiedź w prze
kładzie na język polski:

bronić swej narodowej i kulturalnej
odrębności i zdobywać krok za kro
kiem z powrotem swą niepodległość !
Masy ludowe polskie mają pełne
poczucie, że one to stworzyły podwa
liny państwa polskiego i wytyczyły
drogi jego rozwoju na zasadach wol
ności i społecznej sprawiedliwości.
Dokumentem potwierdzającym tę pra
wdę naszego życia jest już dzisiaj nie
tylko manifest 18 roku ale także
wszystkie przygotowania poczynione
W czasie okupacji przez podziemne
państwo Polskie w którym wpływy
myśli robotniczej i chłopskiej były de
cydujące. Dlatego też nie imponują
nam wschodnie reformy — znamy ich
lepsze wydanie własne. Dlatego obce
są dziś głoszone w Polsce hasła, bo
znamy ich brzmienie własne bardziej
doskonałe. I dlatego też odrzucamy
obcą pomoc w dokonywaniu zmian w
naszym życiu bo do zmian tych na
własny sposób przygotowaliśmy się
całkowicie. Nadewszystko zaś masy
pracujące Polski nie chcą być niczyim
poddanym czy niewolnikiem, bo od
czasów proklamowania Niepodległości
7 listopada 1918 roku czują się właś
ciwym i jedynym gospodarzem ziem
polskich.
Paryż, listopad 1946 r.
Zygmunt Zaremba — Marcin.

sn
S.+ P.

Dr. Michał Zieliński
w sile wieku, w pełni energii
i mocy duchowej, odszedł od
nas w listopadzie r. b. Dr. Mi
chał Zieliński, żałobą okrywa
jąc całą Polonię francuską, a
w szczególności obóz Wolności
i Demokracji prawdziwej, któ
rej szermierzem był przez całe
życie.
Zanim poświęcimy Zmarłe
mu dłuższe wspomnienie, że
gnamy z serdecznym żalem
Wielkiego
przyjaciela,
Ni®,
złomnego żołnierza Sprawy,
godnego Syna Niezapomnia
nych w dziejach polskiego ru
chu robotniczego Józefa i Izy
Zielińskich.

PRAWYBORY
DO RADY REPUBLIKI
WE FRANCJI

Na tle wyników wyborów na „Grands
Electeurs”, którzy skolei mają wybrać
członków Rady Republiki (drugiej Izby
Francuskiego Parlamentu) toczy się w
prasie francuskiej zajadła walka...
statystyczna. Oba stronnictwa preten
dujące do miana największej, „pierw
szej partii” Francji podsumowują swe
wyniki, dochodząc do sprzecznych
wniosków. Ostatnia statystyka (z dn.
26. 11.) Ministerstwa Spraw Wewnętrz
„Z artykułu prof. Lasky’ego wynika, nych ustala kolejność według liczby
że przynajmniej zdał sobie sprawę z wybran cli „grands électeurs’’ jak na
rozpaczliwego1 gospodarczego położenia stępuje :
Polski. Jego apel o szeroko zakrojoną
i długotrwałą pomoc dla naszego kraju
poprze każdy Polak jak najgoręcej.
W żadnym jednak wypadku nie mo
gę pozostawić bez odpowiedzi jego re
lacji o „Socjalistach” w Polsce. Prof.
Lasky wie dobrze, że na czele Polski
Podziemnej i Ruchu Oporu stała Pol
ska Partia Socjalistyczna; wie także
o likwidacji tej partii przez reżym lu
belski, i zna historię stworzenia przez
Lublin podrobionej partii socjalistycz
nej, wie także o usiłowaniach prawdzi
wych
przywódców PPS wznowienia
normalnej i legalnej działalności pod
nazwą Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej. Dlaczego zatem profesor Lasky
nie robi żadnego użytku z tych swoich
wiadomości w artykule o Polsce?
Prof. Lasky mówi o „socjalistach” z
którymi się zetknął w Warszawie. Dla
czego nie zaznacza, jak wielu z nich
jeszcze względnie niedawno było agen
tami sanacji, którą obaj z prof. Lasky’m tak stanowczo potępiamy.
(Siedziałem w Polsce w więzieniach
za to moje stanowisko, m. in. w Twier
dzy Brzeskiej, w której więziono mię
wraz z innymi przywódcami opozycji
polskiej).
Prof Lasky bierze pod uwagę jedy
nie dwa przeciwstawne systemy rzą
dów w Polsce : system przedwojenny,
albo też dzisiejszą dyktaturę, która —
zgodnie z najżyczliwszą dla reżimu oceną — może liczyć najwyżej na 15
proc, wyborców.
Co do> mnie, widzę nie dwa, lecz trzy
wyjścia ; to trzecie, to SPOŁECZNA
DEMOKRACJA, łącząca postęp gospo
darczy z wolnością polityczną i posza
nowaniem ludzkich praw, a przy tym
oparta o wolę szerokich mas ludności.
Obowiązkiem socjalistów winno być
wcielanie w życie tylko tego trzeciego’
systemu.
Przyznają, że w osłupienie wprawia
mnie widok demokraty i socjalisty, po
tępiającego demokrację i demokratycz
ny socjalizm.”
(—) Adam CIOŁKOSZ.

Dodajmy, że pogarda Lasky’ego do
narodu polskiego, który rzekomo nie
„dorósł” do demokracji typu zachod
niego, spowodowała — poza A. Ciołkoszem — paru działaczy brytyjskich do
ostrych protestów, w tym samym piś
mie „Forward’’ ogłoszonych.

Republikanie Ludowi (MRP) .. 24.751
„
mandatów :
Komuniści i pokrewni ............... 24.544
Socjaliści (SFIO) .......................... 14.393
Radykał i
....................................... 8.089
Pawica...................................... ok. 7.000
,nni ■ • ........................................... 5 887

Zaznaczyć należy, że poiza w ten
sposób ustalonymi
„grands electeuins ’ ustawa przewiduje, że do wy
bierania członków Rady Republiki uprawnieni są ponadto członkowie sa
morządów lokalnych.

Olbrzymie strejki
gónikow w Ameryce
Około pół milona górników amery
kańskich stanęło do strejku na wez
wanie swej organizacji zawodowej,
należącej do Amerykańskiej Federacji
Pracy. Strejk ma podłoże wyłącznie ekonomiczne, przystosowania zarobkków do wyrastającej drożyzny. Sytua
cję komplikuje fakt, że kopalnie są od
pewnego czas pod zwierzchnim nadzo
rem Rządu Stanów Zjedn., a zatem
strejk w tych warunkach uważany jest
przez władze za sprzeczny z ustawo
dawstwem scpołecznym, które w zatar
gach pracy z kapitałem prywatnym na
kazuje władzom neutralność, ale nie
dopuszcza „wojny gospodarczej” z
rządem. W chwili, kiedy podajemy te
wiadomości przywódca Związku Zjed
noczonych Górników, słynny John L.
Lewis wezwany został przez sąd Przeodniczący centrali związków „American Federation of Labor”, znany z
najbardziej stanowczej opozycji w sto
sunku do komunistów, Green, oświad
czył publicznie, że wszelkimi środka
mi bronić będzie prawa robotników
do walki w obronie swych interesów •
interwencja rządu jest szkodliwa — dio
da! — i bezcelowa: „bagnetami i ka
rabinami maszynowymi węgla się nie
wydobędzie.”
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