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Rozbijacze
.Jednościowi
Ujmujemy cudaczny wyraz „jednościowy” w cudzysłów, albowiem
żaden ze słowników języka pol
skiego — od ś. p. Lindego począwszy
na najnowszych skończywszy — ta
kiego słowa nie zna i nie uznaje. Ja
kiś obcy Polakom i polskości żargon
polityczny przemycił to pojęcie do
największego skarbu narodowego,
nietykalnej i najświętszej MOWY
POLSKIEJ.
Można po polsku jednoczyć, można
łączyć i spajać, wiązać i skupiać, nie
podobna ,,j e d n o ś c i o w a ć”,
nie
można bez śmiorlelnej obrazy ducha
języka polskiego być „jednościowym” czy „jednościowcein”.
Jeżeli się ten wyraz gwałtem wpy
cha do skarbnicy mowy polskiej, to
najwidoczniej dlatego, że ma on zna
czyć co innego niż zwykle, s.are i
normalne określenie zwolennika jed
ności prawdziwej, zwolennika zjed
noczenia i łączenia.
Istotnie ,.Komitet Jednościnwy” to
nie znaczy komitet porozumienia, ko
mitet skupienia i poproslu jedności.
To znaczy w zwykłej zrozumiałej dla
wszystkich polszczyżnie:
Komitet
Rozbijania, za dymną zasłoną ,jednościowości” rozbijanie tego, co ist
nieje i działa, co ma jakieś kształty,
budowę organizacyjną, tradycję, i
wepchnięcie lej rozbitej, bezkształtnej
i rozproszkowancj masy w g o Ł o w' e for m y najnowszego PPlUowego wyrobu.
Nie jest dla nikogo na WychodźŁwie tajemnicą, że z takim nakładem
pieniędzy, hurrra-prrropagandy, fał
szerstw i kłamstwa budowana we
.
„Rada Narodowa
zrób-.- i
zaiosną ,,klapę’’, zbanKrutowała. Po
czątkowo zwiodła pewne — może i
zacne — ale srodże naiwne grono ro
botników, wkrótce zniechęciła, zwła
szcza, kiedy mimo wszelkich starań
„jednościowych” peperowskie szydło
stale z ,,narodowego” i ,,radzieckie
go” worka niedyskretnie wyglądało.
Stare organizacje Wychodźtwa ani
drgnęły. Nie dając się nabrać na
kawał pozostały przy swym Central
nym Związku. Stwierdziwszy niepo
wodzenie dotychczasowych metod,
stare wygi komunistyczne postąpiły
tak, jak zawsze i wszędzie
komuniści działają — postanowili
zmienić firmę. Nikt na świecie tak
się nie wstydzi swej przeszłości, wy
piera i zamazuje swoje nazwisko
prawdziwe, jak komuniści. Stali się
w Polsce i na Wychodźtwie z K.P.P.
— P.P.R’em, potem szybko zszarga
ną nazwę peperowską usiłowali na
kryć płaszczem „Rad Narodowych”,
teraz skompromitowane „Rady” ukryć chcą. pod nazwą „Komitetów
Jednościowych”.
Ile w lej obrażającej ucho polskie
— „jednościowości” jest blagi i oszu
stwa dowiedzieć się można choćby z
ostatniego numeru tutejszej „Gazety
Ludowej”, organu przecież tego stron
nictwa, co i w tymczasowym rządzie
zasiada i na Jałtę się zgodziło...
Pisze organ PSL we Francji, że :
„Tak zwana Rada Narodowa
Polaków we Francji bojkotuje
Daninę Narodową*’.
Okazuje się, że pomimo szumnych
apelów o „konieczności zjednoczenia
wszystkich Polaków we Francji w
akcji na rzecz Daniny, bez względu
na przynależność partyjną” nie za
proszono na wspólną konfe
rencję wszystkich, wszy
stkich Polaków... nie zaproszono
ani PSL we Francji ani „Gazety Lu
dowej”.
„Po co to zakłamanie ?” zapytuje
„Gazeta Ludowa".
Innym razem podyskutujemy z
„Gazetą” na temat tragicznych „jał
tańskich” błędów Polskiego Stronnic
twa Ludowego, dziś odpowiemy jej
krótko, że zakłamanie, potworne i
bezprzykładne w dziejach Polski jest
u podstawy wszystkiego, co reżym w
kraju i zagranicą wyczynia.
Nie zaproszono PSL do „Jednościowcgo Komitetu”, gdyż „jedność" to
pułapka dla naiwnych, a wiadomo
że PSL raz się mocno sparzywszy już
na zimne dmucha, więc się z naiw
ności wyleczyło. Dlatego nie zapro
szono PSL, dlatego też zapraszając
stare organizacje zastrzega się, że
„bez tego prezesa”, „bez tamtego se
kretarza’’. Bo „Komitet Jednościowy”, jak powiedzieliśmy na wstępie,
służy nic do czego innego, tylko do
rozbijania.
Trzeba stwierdzić jasno i wyraźnie,
że rozgłaszane rzekome uczestnictwo
„dwudziestu" stowarzyszeń w „Jed-
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miesięcznie 20 fr.
60 fr.
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kwartalnie 76 fr., półrocznie
152 fr., rocznie 300 fr.
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aresztuje bohaterów ruchu robotniczego
wyrok dożywotnej katorgi i długie la
ta w twierdzy Szliselburga, skąd wy
dobyła go rewolucja rosyjska. Ma za
sobą
również więzienie
sowieckie,
gdzie został wtrącony wyrokiem
w
sprawie 16 przedstawicieli Polski są
dzonych w Moskwie w czerwcu 1945
roku.
Tadeusz Szturm de Sztrem, wybitny
statystyk polski, był przez cały czas
okupacji niemieckiej zastępcą sekreta
rza generalnego PPS i skupiał na so
bie cały ciężar i niebezpieczeństwo
związane z utrzymaniem łączności
konspiracyjnej.
Wybitny
umysł
i
wspaniały charakter zjednały mu sze
rokie uznanie i zaufanie w Polsce.
Bolesław Gałaj robotnik - samouk
jest wieloletnim działaczem socjali
stycznym i przywódcą syndykatu ro
botników telekomunikacyjnych.
Pod

Mieczysław Niedziałkowski
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Bezpieka - nowe Gestapo
Oficjalny rzecznik Min. Spr. Zagr.
Tymcz. Rządu potwierdził wiadomość
o aresztowaniu w Warszawie działaczy
socjalistycznych B. Gała ja I T. Szturm
de Sztrema. Jednocześnie rozeszła się
wiadomość,
którą potwierdzają koła
fałszywej PPS, że aresztowano także
Kazimierza Pużaka i Adama Obarskie
go. Areszty te motywowane są przez
Bezpiekę rzekomymi „związkami z
podziemną organizacją Wolność i Nie
podległość”.
Wiadomość ta nabiera dopiero zna
czenia, gdy uświadomimy sobie rołę
wymienionych ludzi w polskim ruchu
oporu, a specjalnie w szeregach ruchu
socjalistycznego. Kazimierz P u ż a k
był przez ostathie piętnaście lat sekre
tarzem generalnym PPS. Podczas o
kupacji stał na czele podziemnego par
lamentu polskiego, ma za sobą carski

Nasz komunizm stał się odrazu na
rzędziem posłusznym W rękach rosyj
skiego Rządu. Rząd ten postępował
zawsze W sprawach polityki zagra
nicznej Wzorem caratu. Podbił Ukrai
nę, Białoruś, Azerbejdżan, Turkie
stan, Gruzję, chcialby podbić Pol
skę. A — przyznaję — jest mi zupeł
nie jedno, czy będę zjedzony w so
sie komunistycznym, czy też monarchistycznym. Zwycięstwo komunistów
u nas — to koniec niepodległości
Rzeczypospolitej.

czas wojny stał on na czele centralnej
organizacji kolportażu. Systematyczny
i nieustraszony prowadził tę pracę bez
przerwy.
Wstąpił do oficjalnej PPS
ale nie chciał się wyrzec swych prze
konań socjalisty i demokraty.
Adam Obarski, dawny działacz mło
dzieży socjalistycznej czynny był rów
nież w czasie konspiracji jako łącznik
z
organizaejami
podwarszawskimi
PPS.
TYCH, KTÓRYCH — JAK KAZI
MIERZA PUŻAKA — NIE ZŁAMAŁY
ŁATA CARSKIEJ KATORGI, ANI
OKRES BESTIALSKICH ŁAPANEK
GESTAPO — NIE ZŁAMIĄ KAJDA
NY BEZPIEKI, NIE ZŁAMIE HIMM
LER WCIELONY W KATA — RAD
KIEWICZA.

Ziemie
odzyskane
(Z MEMORIAŁU 11 STU POLSKICH
ORGANIZACJI ROBOTNICZYCH I SO
CJALISTYCZNYCH, ZŁOŻONEGO KON
FERENCJI POKOJOWEJ W SIERPNIU
1946)

Naród Polski został decyzją wiel
kich mocarstw w Jałcie zepchnięty z
połowy swego terytorium państwowe
go do linii Bugu i Sanu i stłoczony na
przestrzeni objętej obecnie przez ad
ministrację '„Tymczasowego Rządu
Jedności Narodowej”. Dezycja ta pod
jęta została bez pytania o zgodę naro
du
polskiego,
odbierając
Poisce
bezcenne ośrodki jej wiekowej kultu
ry. Do tej pory Naród Polski nie uzy
skał nawet tej pewności, że ziemie
odłączone od; Rzeszy i oddane w pol
ską administrację decyzją Trzech Mo
carstw w Poczdamie, wejdą definity
wnie w skład Państwa Polskiego.
Chłopi i robotnicy polscy, którzy przy
szli na te ziemie wyzuci ze wszystkie
go, pozostawiwszy cały swój dobytek
na ziemiach wschodnich, dotychczas
przez nich zamieszkanych, znaleźli tu
kraj spustoszony działaniami wojen
nymi, który trudem swym zamieniają
napowrót w kraj produktywny. Teraz
grozi im rewanż niemiecki, podsycany
nej jeszcze nigdy w życiu nie widzia imperialistycznymi intrygami.
Niezależnie od zagadnienia granicy
łem. To były godziny kiedy do mnie
najwięcej gadano. Chciano odemnie wschodniej, którego trwałe i sprawie
przyrzeczenia i ślubowania wierności dliwe rozwiązanie nastąpić może jedy
nie w przyjaznym porozumieniu z de
Polski wobec Rosji Sowieckiej, uzna mokratycznie
wybranym przedstawi
nia jej supremacji, podporządkowa cielstwem Narodu Polskiego, jest rze
nia. Odpowiadałem prawie zawsze czą konieczną jak najszybsze i defi
jednakowo: „Tutaj na te lematy nie nitywne ustalenie zachodniej granicy
będę rozmawiał. Nie chcę rozmawiać na Odrze i Nissie Zachodniej, a to dla
w takich okolicznościach i w takiej ustabilizowania stosunków w tejl czę
ści Europy i dla stworzenia elementar
sytuacji”. ”
nych chociażby warunków życia i pra
Nic nie wskórano. Witos okazał się cy
Ludu Polskiego. Jest to konieczne
krnąbrny i niepodatny. Ale nie na również
celem uchronienia cd dal
długo zostawiono go w spokoju. Mo szych wędrówek i ostatecznej zagłady
skwa postanowiła wyzyskać wyjazd najbardziej
skrwawionego z ludów
Mikołajczyka z Londynu do Moskwy. Europy i «najbardziej w waioe z na
Lu
Ambasador sowiecki w Warszuwie j&żdżCĄ łilttOrowekim
Lebiediew zapraszał osobiście Witosa du Polskiego.
do Moskwy na narady.
Witos odmówił, motywując to dy
plomatycznie, że stan zdrowia nie po
zwala mu na wyjazd do Moskwy.
AURIOL
Kiedy Witos odmówił wyjazdu, po
jechał do niego z ramienia stronnic
PREZESEM IZBY
twa jego powiernik, pytając: „Pre
W
głosowaniu
na przewodniczącego
zesie, jak mamy zadecydować. Czy
Zgromadzenia Narodowego (Izby' De
wogóle ktokolwiek ma wyjechać do putowanych)
wybrany został socjali
Moskwy ?”
sta AURIOL 284 głosami na 556 głosu
„Macie wolną rękę — odpowiedział jących.
Witos. — Zróbcie tak jak uchwalicie.
Kandydat komunistów Cachin uzy
Nie chcę wam niczego narzucać. Ja skał 170 głosów, zaś Al. Varenne — 98.
oficjalnie jestem chory i nie pojadę,
Vice-przewodniczącymfi zostali: Rad.
a la moja choroba też coś dla świata Delbos — 449 głosów, PRL Lanletl
znaczy.”
(prawica) — 358 gł., MRP — PeyrolleiS
Po chwili namysłu Witos dodał: — 357 gł., kom. Duclos — 345 gł., MRP
„A czy wiecie kto jest Lebiediew ? Bouxom — 344 gł., kom. Braun — 318
Bo ja' wam powiem. Lebiedieio jest to głosów.
drugi Repnin w Polsce — nie zapomi
najcie, że to jest Repnin” (wszech
władny ambasador Katarzyny w
Rada Krajowa SFIO
Polsce w okresie przed pierwszym
W chwili
kiedy cddajemy numer
rozbiorem. (Przyp. Red.)
Mimo to Kreml nie mógł przejść do pod prasę, obraduje Rada Krajowa
Przemawia Andre Philip, który
porządku nad indywidualnością Wi SFIO.
uznając potrzebę
obecności komuni
tosa. Kiedy nie pomogły groźby i stów
w rządzie, zastrzega się przeciw,
prośby, chciano osładzaniem pokonać ko oddaniu im stanowiska premiera i
Witosa. Zamianowano go wiceprezy teki spraw zagranicznych.
dentem t.zw. Krajowej Rady Narodo
Przeciwstawia się oddaniu władzy
wej i wbrew jego woli zastępcą Bie tym,
dla których „ceł uświęca środki”.
ruta. Lecz Witos i w tym wypadku „Niedostatecznie republikańska dla
został takim samym politykiem, ja kierowania krajem, niedostatecznie
kim zawsze był wobec Rosji Sowiecr międzynarodowa dla zapewnienia po
kiej — nie pojechał na żadne posie koju, Partia Komunistyczna nie może
dzenie Krajowej Rady Narodowej w rządzić Francją.”
Warszawie. Demonstrował i takim
pozostał do śmierci.’’

Prawda o Witosie
W tygodniku „Wiadomości” z dn.
1 grudnia br., ukazał się artykuł Ser
wacego Dzierzby p. t. „Ostatni proces
Wincentego Witosa”. Autor odsłania
nieznane dotąd szczegóły działalności
Wincentego Witosa w okresie okupa
cji sowieckiej Polski t. j. od lutego
1945 r. aż do chwili jego śmierci t. j.
31 października 1945 r. Działalność ta
zbiega się ze słynnym procesem mo
skiewskim 16 przywódców Polski
podziemnej, którzy jak wiadomo 27
marca 1945 r. zostali podstępnie zwa
bieni przez władze sowieckie do
Pruszkowa pod pretekstem odbycia
konferencji na temat stworzenia rzą
du polskiego, następnie zas wywie
zieni do Moskwy i tam postawieni
przed sąd.
Moskwa w tym czasie, jak pisze
autor artykułu, interesowała się też
specjalnie osobą Wincentego Witosa
i projektowano urobić z niego poli
tyczne narzędzie Moskwy i wówczas
mianować prezydentem Rzeczypospo
litej, któryby ulegał bezapelacyjnie
władcom Kremla.
Jak się wobec tych propozycji za
chował Wincenty Witos ? Serwacy
Dzierzba w ten sposób opisuje te wy
darzenia :
f,Pokazowy proces gen. Okulickiego
poprzedzała inna nie mniej ciekawa
„przygoda" historyczna Wincentego
Witosa.
Autor artykułu opisuje jak władze
sowieckie zainscenizowały „pułapkę
pruszkowską” :
„Do spacerującego
na peronie dworca w Pruszkowie
działacza konspiracyjnego prof. Mie
rzwy podszedł wytwornie ubrany
pan i zagadnął: „Pan Mierzwa, nie
prawdaż ? Chyba się nie mylę. Pana
pseudonim przecież brzmi jak nastę
puje..." Konsternacja — i dopiero po
dłuższej chwili wahania dwóch pa
nów podało sobie ręce. Elegancki cy
wilny pan zaczyna swobodnie wysu
wać propozycje wobec Mierzwy :
„Jestem generałem sowieckim, mam
polecenie swego rządu by rokować
z przywódcami wszystkich polskich
partii i ugrupowań konspiracyjnych
w sprawie utworzenia polskiego rzą
du w wolnej Polsce. Wysuwam na
stępującą ofertę swego rządu: Trzeba
by przywódcy zebrali się na wspólną
naradę i zadecydowali kogo wybiorą
prezydentem Polski, oraz kto ma
wejść w skład nowego rządu. Rząd
sowiecki nie będzie w tej sprawie in
gerował, ani narzucał kandydatów i
proponuje, by uczestnicy parady swo
bodnie porozumieli się z rządem pol
skim w Londynie. W tym celu wła
dze sowieckie oddadzą do jej dyspo
zycji samolot do Londynu.”
(Jak widzimy, „samolot do Londy
nu” był stałym trickiem zachęty i
pułapką).
Mierzwa podał do wiadomości treść
tej rozmowy wszystkim czołowym
przedstawicielom
konspiracyjnych
partii politycznych. Postanowiono
przyjąć propozycję i generał sowiec
ki w umówionym terminie otrzymał
odpowiedź wyrażającą zgodę na od
bycie narady.
Dalszy akt tej dramatycznej spra-

nościowym Komitecie” jest rekordo
wym kłamstwem
organizatorów.
Nikt z prawdziwych Sokołów do Ko
mitetu nie przystąpił, nikt z praw
dziwego TUR’a, oczywiście nikt z
PPS, nikt z autentycznych związków
uczestników Ruchu Oporu.
W sprawie „Daniny” zabierzemy
głos w następnym numerze „Ludu
Polskiego”.

wy odegrał się w willi na krańcach
Pruszkowa.
O tym co się działo w Pruszkowie
nie był jeszcze powiadomiony Witos,
kiedy przed jego dom w Wierzcho
sławicach zajechała limuzyna, z któ
rej wysiadło dwóch wojskowych so
wieckich. Powiedziano Witosowi, że
pojedzie z nimi, ale Witos odmówił.
Wówczas pod groźbą rewolweru za
brano go do samochodu i przez sześć
dni i nocy wożono go tym samocho
dem, po czym z powrotem odstawio
no do Wierzchosławic.
Po powrocie Witos stał się jeszcze
bardziej zamknięty w sobie i tylko
czasem w przystępie szczerości mówił
o pewnych szczegółach tej dziwnej
wycieczki : „Kształtują nam Rzecz
pospolitą wasalną — mówił. — Bę
dą się bali chłopów, bo to przysz a
rewolucja przeciwko uzurpatorom.
Ogołocili nas już z jednej ręki i jednej
nogi, abyśmy chodzili jak kikut po
święcie”.
A teraz co do tej wycieczki: „Je
chaliśmy tak kilka dni i kilka nocy.
Taka koszmarna podróż, wiadomo
reżyseria, zmęczenie i ta jazda i te
pokazy i ciągle dogadywanie pod
moim adresem: „Pan jako przyszły
prezydent
Rzeczypospolitej Polski
musi uznać potęgę naszego państwa
— Rosji Sowieckiej.” Tak gadali do
mnie 10 samochodzie. Najpierw po
wiedziano, że jedziemy do Wieliczki,
ale ciągle kłamali. Znaleźliśmy się
przed więzieniem w Brześciu. Wten
czas zaczęły się dołączać inne samo
chody. Dzisiaj już wiem, że w tych
samochodach byli ci wszyscy, którzy
brali udział w naradach w Pruszko
wie, a teraz wieziono ich do moskiew
skiego więzienia... „Tam w Brześciu
był pierwszy pokaz. Twierdzę, gdzie
kiedyś przesiadywałem jako więzień,
sznur samochodów objechał trzykrot
nie. Może chciano grać na sentymen
cie wspomnień ? A potenl jazda dalej
i reszta samochodów odłączyła się od
nas. Nie polr.afię określić gdzie by
łem. Może pod Kijowem, może w okolicach Mińska... Po obu stronach
drogi widziałem wojsko. Trwało to
wiele godzin. Piechota, zmotoryzowa
ne oddziały... Takiej potęgi militar

Polacy zagranicą
w obronie Ojczyzny

Zygm. ZAREMBA w paryskiej Lidze Praw Ludów
Epopea bohaterskiej stolicy — słyn
na Obrona Warszawy z r. 1939 i wie
kopomne Powstanie Sierpniowe z 1944 r.
— odbijały się głuchym echem odl lu
strzanych ścian sali Maison de la Chimie, kiedy w dniu 28 listopada br.
przemawiał tam po francusku Zyg
munt ZAREMBA, zaproszony przez
Ligue des Droits des Peuples. Opowia
daj — z prostotą naocznego świadka
i współuczestnika — o Batalionach
Robotniczych
zatrzymujących śmier
telnego i dziesięciokrotnie potężniej
szego wroga pod murami miasta, o
bezimiennym trudzie robotników i ro
botnic — Woli, i Czystego, Pelcowizny i Brudna — zaopatrujących tych
na bliskim froncie w żywność, kopią
cych rowy strzeleckie i znoszących amunicję. Bez wielkich słów, bez cienia
patosu mówił o Chwale i Tragedii Po
wstania, o bezprzykładnym zachowa
niu się „sojusznika”, który nie tylko
biernie przyglądał się heroicznym
zmaganiom żołnierzy z A. K. i robot
niczych batalionów z potęgą hitlerow
ską, nie tylko nie pomagał,
ale uniemożliwiał pomoc sojusznikom
zachodnim, zabraniał lotnikom
polskim z Londynu, Amerykanom i
Brytyjczykom korzystania z lotnisk po
prawej stronie Wisły.
Przewodniczący zebrania weteran

francuskiego
ruchu
robotniczego
Bracke-Desrousseaux, diziękując mów
cy, podkreślił, że nawet znane już fak
ty z tej niedawnej przeszłości polskiej
nabierają na nowo rumieńców życia,
kiedy słyszy się relację jednego z czo
łowych przywódców Warszawy Wal
czącej, Zygmunta Zaremby, który w

1939 organizawał Bataliony Robotni
cze, zaś w 1944, jako członek władtz
naczelnych Polski Podziemnej był ró
wnież jednym z Przywódców Powsta
nia, redagując przy tym — w płonącej
Warszawie0! — centralny organ PPS

— „Robotnika”.

Czcigodny Bracke zakończył stwier
dzeniem, że los Polski tak się w dzie
jach świata splata z zagadnień em
wolności, że wreszcie w umysłach
ludzkich niejako utożsamiają się obie
sprawy i SPRAWA POLSKA staie się
SPRAWĄ WOLNOŚCI. Dopóki Polsce
nie będzie dane zadośćuczynienie, do
póki nie będzie napowrót wolną i nie
podległą, dopóty nie można mówić o
wolności na świecie. Zakończył akcen
tem optymizmu, stwierdzeniem że po
najcięższych okresach
swej niewoli
Polska zawsze odradzała się do nowe
go życia. Polska nigdy NIE UMIE
RA” ! —. te dwa ostatnie wyrazy wy
powiedział Bracke-Desrousseaux po
polsku.
Ob.

(PAT) Polęnia zagraniczna dała
Polskim Siłoin Zbrojnym w okresie
1939—1945 około 85.000 żołnierzy. Jest
to mniejwięoej równowartość cztełrech dywizji piechoty.
Liczba tych
żołnierzy reprezentuje wszystkie sku
pienia polskie poza Krajem.
I tak — Polonia francuska dała
51.000 żołnierzy w okresie 1939—40 i
10.000 żołnierzy w r. 1945. W akcji
podziemnej na terenie Francji czyn
nych było 7.000 Polaków.
Stany Zjedn. i Kanada dały w okrosie 1941—42 — 750 żołnierzy, kraje po
łudniowo - amerykańskie jak Brazy
lia, Argentyna i Urugwaj, na prze
strzeni 1940—43 dały 2.000 żołnienzy.
Wszystkie pozostałe kraje, nie wy
szczególniane — dały ok. 2.000 żołnie
rzy.
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Na marginesie strejku górników

JJlaŁna Tstyßuna

Co się dzieje w Ameryce
Około pół miliona górników strejkuje w Stanach Zjednoczonych. Strejk
ten paraliżuje całkowicie przbmysł
północno - wschodniej części Stanów,
grozi gospodiarczymi konsekwencjami
dla wielu krajów. Ażeby zdać sobie —
choć pobiężnie — sprawę z charakteru
tej potężnej akcji, rzućmy okiem na
strukturę społeczną największej potęgi
przemysłowej — a obecnie i militarnej
— świata.
A więc przede wszystkim : Ameryka
jest krajem o niesłychanie mocnych
organizacjach zawodowych i niezmier
nie słabym politycznym ruchu robot
niczym. Partia socjalistyczna Norma
na Thomasa, skompromitowana swyńi
doktrynerskim pacyfizmem w czasie
wojny, jest niemal bez znaczenia, t.
zw. Federacja Socjal - Demokratyczna
(z pismem ,,The New Leader”) ma
najświetniejsze w Ameryce pióra, naj
wybitniejszych teioretyków i... znikoimą liczbę członków ; t. zw. Amery
kańska Partia Pracy (komunizująca)
oraz powstała z rozłamu w tej ostat
niej robotnicza Partia Liberalna dzia
łają wyłącznie na terenie New-Yorku.
Komuniści, jako stronnictwo, nie ma
ją żadnego wpływu.
Natomiast obie centrale ¡związków
zawodowych — AFL i CIO — liczą łą
cznie przeszło 16.000.000 członków sta
le opłacających składki I AFL liczy
przeszło 7.000.000 w swej organizacji.
Do pierwszej z tych central — AFL
(American Federation of Labor) — na• leży Związek Zjednoczonych Górników
(pod wodlzą John L. Lewis’a), liczący
przeszło 400.000 członków i stojący obecnle solidarnie w ogniu walki strejkowej. Dodajmy, że znaczny odsetek
górników stanowią dawni emigranci
polscy, przeważnie już obywatele amerykańscy.
Myliłby się ktoś, ktoby w strejku
tym dopatrywał się jakichś „machinacyi komunistycznych”, czy w ogóle
politycznych. AFL jest właśnie tą cen
tralą" zawodową, która jak najbardziej
stanowczo przeciwstawia się komuniz
mowi. Na niedawno (w październiku!
odbytym Zjeżdzie (t. zw. Konwencji)
AFL uchwalono znamienną rezolucję
w ofir iesieniu dio sprawy światowej
Centrali Zw. Zaw., do której AFL od
mówiła przystąpienia. Czytamy w re
zolucji :
„Wraz z likwidacją dawnej Mię
dzynarodówki Zawodowej i zastą
pienie jej przez organizację opa
nowaną przez Sowiety, europej
skie związki zawodowe nie mają
ośrodka zjednoczenia.
... Dopóki nie ma wolnego i taj
nego głosowania, komuniści po
trafili w różnych krajach osią
gnąć papierową „większość” ; lu
dy które iznały dawniej wolność
nie pogodzą się jednak z despoty
zmem...
... Postanawia
się
utrzymać
przedstawicieli AFL w rozmaitych
krajach Europy... i podtrzymywać
naszą pomoc dla wolnych związ
ków zawodowych w Europie.’’
W czasie Zjazdu AFL odbył się jet-

den „Dzień Europy” i jeden „Dzień
Ameryki Łacińskiej”
(południowej).
AFL nie chce sie bowiem zasklepiać
w swych sprawach lokalnych, ale pra
gnie promieniować i zwalczać totalizm
przede wszystkim w siostrzanych re
publikach południowo — amerykań
skich, a następnie w Europie.
Przywódca górników, John L. Le
wis, postać niezmiernie ciekawa, był
przed laty sprawcą rozłamu w AFL,
gdyż on to właśnie powołał do życia
drugą centralę zawodową (CIO —
Congress of Industrial Organisation),
jak się wydawało o bardziej lewico
wym nastawieniu.
Z czasem zagnieździli się w CIO ko
muniści, jeszcze w znikomej mniejszo
ści w masach, ale dość licznie repre
zentowani wśród sekretarzy. Dynami
czny J.L. Lewis, zbrzydził sobie rychło

przez się stworzoną organizację;
przez szereg lat potrafił utrzymać pół
milionową „armię górników” poza obu centralami, wreszcie w r. ub. po
wrócił do starej AFL.
Dziś Lewis jest jednym z najbar
dziej wpływowych Amerykan. Niepra
wdopodobnie zręczny taktyk nie prze
grywa nigdy akcji raz rozpoczętej w
związku z ozym ma nieograniczone
zaufanie górników. A że węgiel ma
kluczową pozycję w całej machinie
przemysłowej zaatlantyckiego kolosa,
więc od Lewis’a zależy bardzo wiele i
nie tylko w Stanach... Do spraw ame
rykańskich organizacyj Zawodowych,
tak bardzo różnych od naszych euro
pejskich, powrócimy jeszcze nieba
wem, wyjaśniając mocne i słabe stro
ny tego typu organizacji zawodowej.
L. D.

Pan Korespondent* paryski
,,Dziennika Polskiego i Żołnierza”
źle rachuje i... czemsiś zalatuje
Od paru tygodni w londyńskim
„Dzienniku Polskim i Dzienniku Żoł
nierza’’ ukazują się niepodpisane in
formacje paryskie „od własnego kore
spondenta’’. Pan Korespondent nie lu
bi socjalistów — to mu wolno. Nato
miast nie wolno mu wprowadzać w
błąd czytelników „Dz. P. i Dz. Z.”. Pi
sze parokrotnie, p. Korespondent, że
SFIO zeszło do „drugiej” roli, powia
da dosłownie w numerze z dn. 27 listo
pada :
... „dziś już trzeba raczej mówić
o dwóch dużych partiach — ko
munistach i MRP, oraz kilku
mniejszych partiach, jak socjali
ści, radykałowie i republikańska,
partia wolności.’’
Jak to jest z dużymi i małymi, to
chyba najlepiej i najmiarodajniej są
dzić można z cyfr oficjalnych. Oto ostatn.ie zestawienie liczebności ukon
stytuowanych klubów poselskich w
nowej Izbie francuskiej -.
Komuniści ..................... 169 posłów
Pokrewni komunistom 13
163
MRP .........................
101
SFIO .........................
43
Radykali . . i ........
23
Unia Dem. Socj. ..
PRL (Rep. P. Woln. ) 35 >1
f
27
Rep. Niezal...............
43
inne drobne
........
Jak widzimy socjalistów (SFIO) jest
dwa i pół razy tyle co radykałów, a
trzy razy więcej aniżeli PRL
(Rep.
Partia Woln.). jeszcze jaśniej uwypu
kli się podział na większe i mniejsze
stronnictwa, jeśli wziąć pod uwagę
stosunek procentowy stanu klu
bów poselskich do całości Izby ; Ko
munistycznych posłów’ liczy parla
ment 27 proc., MRP 26 proc. SFIO —
16 proc., zaś mniejsze partie to Rady-

kali — 7 proc., PRL — 5 proc, i inne
po parę procent.
To jedno. A drugie, że p. Korespon
dent pozwala sobie na dzielenie Izby
na „marxistöw’’ i „antymarxistöw”,
przy czym do pierwszej grupy zalicza
komunistów i... SFIO. Nie zauważyć
ewoilucjd, jaką przebył „marxizm”
komunistyczny poprzez ideologię Letnina i Stalina, nie odróżniać Bluma
od Thorez’a, Philipp’a od Herve’go,
Jaures’a od Cachin’a, to dopiero grun
townie przygotowany do swego zada
nia Korespondent paryski ! Ale któż to
pierwszy wprowadził zbiorowe pojęcie
„marxisty” ? Czy to nie Alfred Ro
senberg i Józef Goebbels ? Powtarzali
za nimi ten „skrót” niektórzy sanatorzy, ale już tacy najgorsi, tacy co na
gwałt chcieli świat podzielić tylko i
wyłącznie na dwa obozy 1 oba totalistyczne I Czerwonego faszyzmu i czar
nego (ewentualnie brunatnego) faszyz
mu.
Nie znamy p. Korespondenta i nie
o niego nam chodzi. Zapytujemy
„Dziennik Polski 1 Dziennik Żołnie
rza”, pismo którego zadaniem jest
rzetelne informowanie Polaków «za
granicą, czemu na swych łamach do

puszcza do głosu korespondenta, od
którego chyba aż do Londynu (z Pa
ryża) zalatuje terminologią, ideologią
i predyspozycją sanacyjną ?
M. Kropie i et
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Fakty i dokumenty

,,Ltuł Polski9’ otwiera ten dział pisma dla swobodnej
DYSKUSJI, dla tych wszystkich, którzy uczciwie, szczerze
i... interesująco pragną się wypowiedzieć w najistotniejszych
zagadnieniach polskich. Na ,,pierwszy ogień” dojemy arty
kuł wstępny organu młodych demokratów polskich, wycho
dzącego W Londynie p. n. ,,Trybuna”. Artykuł pióra jedne
go z najwybitniejszych młodych publicystów polskich —
Aleksandra BREGMANA, nosi tytuł „WARUNKI PO
KOJU”.
Polski obóz niepodległościowy nie
sformułował dotychczas dostatecznie
wyraźnie, jakimi środkami może być
osiągnięty w obecnych warunkach po
litycznych jego główny cel — niepod
ległość Polski.
Może z tego właśnie powodu tak
często w rozmowach z naszymi ame
rykańskimi i brytyjskimi przyjaciół
mi, lub na łamach prasy anglosaskiej
spotykamy się z taką mniej więcej ar
gumentacją :
Rozumiemy doskonałe
wasze połażenie, obcięlibyśmy bardzo
wam pomóc. Mówicie, że warunkiem
waszej wolności jest opuszczenie wa
szego kraju przez wojska sowieckie i
policję sowiecką. Pragniecie być pana
mi we własnym domu. Macie do tego
pełne prawo. Ale jak to osiągnąć ?
Przecież nie możemy prowadzić woj
ny, aby Rosjan z Polski usunąć. Więc
czego praktycznie od nas chcecie ?
Chyba nie wojny ?
Nie możemy pozostawić tych pytań
bez odpowiedzi, choćby trudności w
w sformułowaniu ich były bardzo wiel
kie. Musimy odpowiedzieć możliwie
najprościej i przede wszystkim szcze
rze, nie owijając prawdy w bawełnę.
Czy żądamy wojny i przywrócenia
Polsce niepodległości ? — Nie.

niej kiedykolwiek doszło — nie chcemy być jej przyczyną.
Po drugie — i to jest najważniejsza
— nie sądzimy, aby wojna była w tyna
wypadku drogą najskuteczniejszą.
Wydaj e nam się ona po prostu zby
teczną. Cele, do których dążymy, mo
gą być osiągnięte bez wojny, świat
nie musi bynajmniej być pogrążony w
odmęt krwawej zawieruchy, aby Pol
ska i inne kraje Europy środkowo wschodniej odzyskały wolność. Więcej
nawet, jedynie odzyskanie przez te
kraje wolności i zmuszenie Rosji do
wycofania się na jej własne granice
może zapewnić światu trwały pokój.
Padnie zapewne pytanie, jak bea
wojny osiągnąć ten cel ?
Odpowiadamy na to, że w sytuacji,
istniejącej dziś i która będzie istnia
ła jeszcze rok, dwa, może trzy, sama
gotowość użycia siły przez państwa
Zachodu wystarczyłaby,
aby Rosja
wycofała się na swoje terytorium. Ro
sja tylko dlatego ryzykuje dziś polity
kę tak wyzywającą, ponieważ jesl
przekonana, że pozostałe mocarstwa
nie zdobędą się na użycie siły. Gdyby
jej wykazać, że jest w błędzie, jej po
lityka
uległaby
natychmiastowej
zmianie.
Przewiduję w tym miejscu obiekcje,
że groźba użycia siły zawiera w sobie
ryzyko wojny. Otóż niewątpliwie tak
jest. Ale czy takie samo ryzyko woj
ny nie jest zawarte w całej obecnej
polityce Stanów Zjednoczonych, stre
szczającej się w ostrzeganiu Rosji, że
nie może ona bez wojny posunąć się
ani o krok dalej ? Polityka p. Byrnes’a
w stosunku do Turcji zwłaszcza, znaj
dująca wyraz w wysyłaniu okrętów na
Morze Śródziemne i w rozlicznych po
dobnych demonstracjach, jest w grun
cie rzeczy grożeniem, że Ameryka jest
goto\ya w tym wypadku, użyć siły. Ty
mi samymi argumentami powstrzy
mują Stany Zjednoczone Rosję przed
jawną i bezpośrednią interwencją w
Chinach.
P. Byrnes wie doskonale, że Rosja
ńie jest dzisiaj w stanie prowadgié
wojny z Zachodem i nie będzie w sta
nie jej prowadzić przynajmniej tak
długo, dopóki nie będzie posiadała
broni atomowej. Z drugiej strony zdaje on sobie prawdopodobnie sprawę,
że Sowiety już dawno „załatwiłyby”
sprawę turecką, gdyby nie to, że nie
są one właśnie pewne, czy Ameryka
i W. Brytania będą przypatrywały się
biernie temu załatwieniu. P. ¡Byrnes

Dlaczego właśnie ,,n1e’’? Gdyby ju
tro Rosja zaatakowała Turcję, aby za
garnąć część jej terytorium i narzucić
jej „przyjazny” rząd jakiegoś turec
kiego Bieruta czy Osóbki, lub utwo
rzyć własne bazy w Dardanelach,
wszystkie narody, należące do Orga
nizacji- Narod.ów Zjednoczonych, mia
łyby w teorii obowiązek pospieszyć z
pomocą napadniętemu. Dokładnie to
samo uczyniła Rosja wobec Polski.
Dlaczego więc akcja zbiorowa w obro
nie Polski miałaby być traktowana
inaczej ? Czyżby wolność narodów Eu
ropy środkowo - wschodniej była
mniej, warta w oczach świata, niż wol
ność np. Turcji ? Dlaczegóż w tym
wypadku nie miałaby być zastosowa
na Karta Narodów Zjednoczonych ?
Byłoby to niczym innym, jak spóźnio
nym podjęciem sankcji przeciw na
pastnikowi. Ostatecznie często się zda
rza, że policją dopiero po wielu latach
wykrywa zbrodnię i w ręce sprawie
dliwości oddaje winowajcę.
Mimo to należymy do ostatnich, któ
rzy nawoływaliby do wojny.
Po pierwsze dlatego, że jesteśmy
świadomi wszystkich
straszliwych grozi siłą, aby nie być zmuszonym do
(konsekwencji, jakie przyniosłaby trze użycia siły.
cia wojna całemu światu, a w tym ró
Nie żądamy więc niczego innego,
wnież naszemu krajowi — i gdyby do jak rozszerzenia na Polskę i całą Eu
ropę środkowo - wschodnią polityki
:sj
stosowanej dla obrony wolności in
nych narodów. Domagamy się, aby
Waszyngton, który mówi do Rosji:
„Gotowi jesteśmy użyć siły dla obro
ny niepodległości Turcji’’, powiedział
również: „Gotowi jesteśmy użyć siły
dla obrony niepodległości Polski i ca
łej Europy środkowo - wschodniej”.
Ryzyko wojny w związku z takim
postawieniem sprawy wydaje się w
obecnych warunkach minimalne. Nato
energią i wiarą walczyć — już nie o- miast będzie ono bardizo wielkie, jeśli
się Rosji skonsolidować pa
rę.żem — ale słowem i pracą organi- pozwali
nowanie ¡nad Europą środkowo zacyjną o odrodzenie naszego ruchu. wschodnią,
jeśli pozostawi się jej czas
ł. d.
i wybór momentu. Tak, jak bowiem obecnie rzeczy wyglądają, wolno zary
zykować twierdzenie, że dziś i w naj
bliższej przyszłości można bardzo wie
le uzyskać od Rosji bez wojny, ale za
lat kilka może się zdarzyć, że Rosja
wszystko uzyska bez wojny.
A w takim razie jedyną słuszną po
lityką, która może uchronić śmat od
niewoli, czy też zgoła odl zagłady jest
użycie dzisiaj wszystkich tych środ
ków, które przywrócą wolność naro
dom Europy środkowo - wschodniej i
zmuszą Rosję do wycofania się na jej
własne granice.
DIMANCHE

Sekcje Polskie C.G.T. w r. 1939
W czasach, kiedy p. Strasburger (z
Lcwiatana) i książę Radziwiłł (...z
Radziwiłłów) reprezentują- ludową
demokrację”, kiedy Grosz jest gene
rałem, zaś Szwalbe (z sanacji) zasia
da na stolcu Daszyńskiego, Diamauda i Żuławskiego, kiedy Gomółka
jest Wernyhorą, a byle agent Bezpie
ki profesorem moralności, trzeba welada trudu, by rzeczywistość polską
odkłamać, zedrzeć maskę po ma
sce z fałszerzy daumej i nowej histo
rii, przywrócić prawdziwy porządek
rzeczy i ludzi, pojęć i organizacyj.
Tego zadania podjęliśmy się przede
wszystkim na odcinku polskiego syndykalizmu we Francji. Już żegnając
ś. p. Antoniego Frąckowiaka wspom
nieliśmy, że ten współtwórca wiel
kiego ruchu syndykalnego umarł ja
ko człowiek całkowicie od wpływu na
Sekcje Polskie CGT odsunięty przez
totalnych kolonizatorów tej organi
zacji. Taki udział przypadt nie tylko
ogromnej większości dawnych dzia
łaczy syndykalnych, ale i zwykli
członkowie, owe szare masy człon
ków zostały odsunięte od wielkiego
wpływu, zniechęcone obcymi i dykta
torskimi metodami do pracy w orga
nizacji.
A przecież było inaczej... Organiza
cja syndykalna tętniła życiem, przo
dowała całemu Wychodźtwu, była ośrodkiem woli i CZYNU emigracji
we Francji.
Świadczy o tym dobitnie dokument,
który obok reprodukujemy. Tekst oświadczenia, które ukazało się w czte
rech pismach francuskich (central
nego organu CGT — De peuple, Lc
Populaire, l’Ordre i l’Epoque) w dniu
3 września 1939 r. rankiem, a zatem
zanim Francja znalazła się w woj
nie. Polskie Sekcje CGT pierwsze w
tutejszym społeczeństwie polskim rzu
ciły hasło tworzenia emigracyjne:
Armii Polskiej na odsiecz Ojczyźnie,
do walki z wrogiem ludzkości. Dziś
byle chłystek z „propagandowej ar
mii ,,generała” Grosza” kiwa palcem
w bucie na nieboszczyka Hitlera.
Wówczas prawd z i w’i syndykaliści brali za prawdziwy karabin i szli
na prawdziwą wojnę z żywym Hitle
rem, nie oglądając się na ówczesne
go... wschodniego przyjaciela Hitlera
i na ówczesne ,,pokojowe” zaklęcia
ówczesnego Molotowa.
Dziesiątki tysięcy robotników pol
skich z Francji . stanęło 'pod bronią.

Dobrze jest o tym przypominać Fran ,,zarobiliśmy” zaprawdę właściwym
cji i Francuzom, ilekroć miejscowe w 1939 r. stanowiskiem ; dobrze jest
wsteczne żywioły usilowaćby miały przypomnieć i w naszym gronie, jak
ograniczanie naszych praw, na któreito było, ażeby z tą samą, co wówczas
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Les ouvriers polonais

Przekład polski oświadczenia z 1939 ;
kin in

ROBOTNICY POLSCY SPEŁNIĄ
SWÓJ OBOWIĄZEK
W chwili, kiedy na Polskę rusza najazd faszystowski,
pragniemy raz jeszcze powtórzyć oświadczenie wielokrot
nie składane przez sto tysięcy robotników polskich zorgani
zowanych w Sekcjach Polskich CGT.
Ręka w rękę ze swymi braćmi francuskimi robotnicy
polscy spełnią swój obowiązek, przeświadczeni że walcząc
z wrogiem całej ludzkości bronić będą jednocześnie wolno
ści swojej ojczyzny, wolności Francji i Wolności w ogóle.
Nie czekając zarządzenia mobilizacji, już się zgłaszają
do Korpusu Polskiego, który powołuje się do życia na mocy
porozumienia Rządu Polskiego z Francuskim. Ci zaś spośród
Polaków, których zarządzenia władz zatrzymają przy pracy,
dołożą starań w kopalniach i fabrykach, aby zapewnić za
spokojenie potrzeb obrony narodowej.
Jednomyślnie i z oburzeniem potępiają ohydną zdradę
Sowietów, które łamiąc Front Pokoju, przyczyniły się dą
rozpętania barbarzyństwa.

Za Sekretariat Polski
Krajowej Federacji Górników
(—) Em. FREYD.

Paryż,». IX. 1938.

Za Sekretariat Polski
w C. G. T.
(—) St. IJESIONOWSKL

Uwaga: — Podkreślenia ustępów
wprowadziła redakcja „Ludu Polskie
go”, a nie autor.

NA JEDNEJ NODZE
Połączono gospodarczo angielską 4
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Au moment oû l’agreialon fasciste
s'abat sur la Polorne. nous tenons à
I réitérer la déclaration maintes foie ex
primée par les cent mille ouvriers or
ganisés dans les sections polonaises
de la C.G.T.
Les ouvriers polonais — main dans
la main avec leurs frères français .—
feront leur devoir, convaincus qu'en
combattant l'ennemi de I bumanltê en
tière, ils défendent 'a liberté de leur
psi rie..celle de U Frbnce. et la Liberté
tout court.
Sans attendre l'o-xire de mobilisa
tion, ils s’entaient
dans le corps
polonais en voie de constitution en
i
vertu de l’accord des gouvernements
français et polonais. Ceux qui par or
dre gouvernemental, seront maintenus
au travail s'emploieront dans lés mi
nes et les usines afin d'assurer les
besoins de la défense nationale.
Ils sont unanimes à condamner avec
indignation la hideuse trahison soviéti
que qui. en rompant le Front de la
Paix, a encouragé lp déchaînement de
la barbarie.
Pour la Bêcrétariaj polonais
de la Fédération nationale,
du soua-aol.
Im. FREJ[O.
Pour le Secrétariat polonais
de la C G T.
1
Bt. JFSIONOW8KL

amerykańską
Niemczech.

strefy

okupacyjne

w

W Palestynie przygotowano zamacn
na marsz. Montgomery’ego. Zamach
na szczęście się nie udał.
W Bratysławie rozpoczął się proces
przeciwko Mgr. Tiso, b. prezydentowi
(mianowańcowi Hitlera) republiki smwackiej oraz przeciwko Aleksandrowi
Machowi, byłemu ministrowi spraw
wewnętrznych tej republiki.
Walki w Indochinach pomiędzy od
działami francuskimi a oddziałami
Viet-Nam rozpoczęły się na nowo.
Francja wysłała posiłki.
Stanom Zjednoczonym grozi wielkie
bezrobocie o ile strejk górników nie
zostanie przerwany. Liczbę ewentual
nych bezrobotnych ocenia się na 5 mi
lionów.
Nagroda Goncourt'ów na rok 1946 zo
stała przyznana J. J. Gautier.
Francusko - angielska umowa finanso*
wa została podpisana.
Umowa francusko - włoska przewi

duje imigrację 200 tys. robotników
włoskich.
Arcybiskup Stepinacz,
uwielbiany
przez prawdziwych patriotów jugosło
wiańskich, a skazany na 16 lat więzie
nia przez reżym Tita, zachorował na
grużiicę.
Wybory w amerykańskiej strefie w
Niemczech (Bawaria) dały wyniki na
stępujące : Clirześc. Soc. 104 mandaty,
Socj. Dem. — 54 Komuniści — 0, Par
tia Odbudowy Ek. — 13, Niezależni
Dem. — 9. W Hesji : Chrzęść. Socj. —
28, Soc.’ - Dem. — 38, Liberałowie —
14, Komuniśsi — 10.

Str. 3

LUD POLSKI

Nt. 2

Listy z Kraju
KONGRES PISARZY POLSKICH
CZY ZJAZD DONOSICIELI?

W pierwszej połowie listopada od
był się w Łodzi Drugi Walny Zjazd
Delegatów Związku Zawodowego Lite
ratów Polskich. Łódzki tygodnik spo
łeczno - literacki „Kuźnica” z 19. 11.
46 poświęcony temu zjazdowi, pozwa
la doskonale wczuć się w osobliwą at
mosferę, jaka panowała w czasie obrad.
Pierwszy dzień minął gładko pod
znakiem „państwowo twórczych’’ i
„pozytywnych’’ przemówień progratmowych. Przy sposobności warto za
znaczyć, że przymiotnik „pozytywny”
stał się tam obecnie czymś w rodzaju
wytrychu dyskusyjnego.
„Pozyty
wizm’’ służy jednak nie tyle do otwie
rania, ile do zamykania wszelkich dyśkusyj ideologicznych z zamykaniem
przeciwników włącznie. Kto nie zga
dza się z aresztowaniami, z Bezpieką
I z innymi „pozytywnymi” ukazami,
ten jest „negatywny”. Słownik „wyra
zów obcych” — jak to nazywają teraz
w Polsce — wzbogaca się z dnia na
dzień. Ale nie tylko słownik — również
i metody.
Albowiem w drugi dzień zjazdu do
szło jednak do starcia pomiędzy znaną
literatką Marią Dąbrowską, reprezen
tując apolityczną grupę pisarzy war
szawskich, a ob. Żółkiewskim, hetma
nem Literatów komunistycznych. Gdy
batko Żółkiewski stwierdził krótko i
węzłowato, czyli „pozytywnie”, że
„Najprostszym obowiązkiem pisarza
jest wyjść na rynek’’, Dąbrowska nie
wytrzymała. Ale posłuchajmy „Kuźni
cy" : „Dąbrowska oświadczyła — pisze
„Kuźnica” — że „gdyby kol. żółkiew
ski wyszedł na rynek polskiej rzeczy
wistości, to prędko wróciłby i doszedł
do przekonania, że nie kontaktuje z
rzeczywistością, albo ogłosiłby we
wspaniałym artykule dialektycznym,
że znalazł tylko kłamstw o."
- Trzeba przyznać,
że Dąbrowskiej
ale brak odwagi i poczucia rzeczywi
stości. To też. ob. Żółkiewski, któremu

w obliczu tak oczywistej prawdy za
brakło dialektycznych argumentów,
przypomniał sobie na szczęście, że po
za swoim pobocznym zawodem pisa
rza jest także milicjantem. No i wcale
się z tym nie krył. Bo „Kuźnica’’ pi
sze : „żółkiewski odpowiadając na
przemówienie Dąbrowskiej trafnie za
uważył, że apolityczność grupy war
szawskiej opozycji jest fałszywa : ko
mentując oklaski jakie otrzymała Dą
browska po wypowiedzeniu odlania, w
którym stwierdziła, że na rynku pol
skiej rzeczywistości panuje dziś tylko
kłamstwo,
Żółkiewski oświadczył :
„W idziałem, kto wtedy
przyklasnął. Przyklasnęli Pa
ni koledzy : Kisielewski, Dzikowski,
Szczawiei. Z tego faktu już wynika
hasło polityczności. Apolityczność dzi
siaj jest również hasłem politycznym”.
Dosłownie ! Oko ma dobre ten Żół
kiewski — nie można powiedzieć. Pa
mięć też! Pamiętny uczeń. Pozytyw
ny przede wszystkim : widział, kiedy
klaskali, zanotował nazwiska — wszy
stko. Od! siebie nic nie powiedział i
powtórzył tylko to, co „Prawda” mo
skiewska przykazała mu mówić. „Pra
wda” z 18. 10. 46 napisała bowiem:
„Wskutek braku mj^śli partyjnej w re
dakcjach, dzienniki pozwalają na uka
zywanie się w naszej literaturze try
wialnych dzieł apolitycznych
i o bardzo przeciętnej wartości lite
rackiej. Ten brak ideologii i zgni
ły liberalizm pozwoliły na
ukazanie się w niektórych dziennikach
lokalnych wierszy i opowiadań apo
litycznych i szkodli
wy c h.”
Żółkiewski uczył się tego przez cały
październik i w końcu zdał egzamin
na Walnym
Zjeździe
Delegatów
Związku Zawodowego Literatów Pol
skich. Na szczęście w „Kuźnicy” jest
dosyć kowali, którym udaje się przy
padkiem obok kłamstw, wykuć także
trochę prawdy. Byle więcej tej kowal
skiej roboty, a okaże się, że nasze są
dy o „obywatelach” są jeszcze zbyt ła
godne.
Tyle w tym Żółkiewskim prawdy,
ile autentyczności w jego nazwisku.

Z życia F.R.E.P.
Nowe rozporządzenie
o sprowadzaniu
robotników
obcokrajowców
do Francji

Rozporządzenie ministra pracy z dn.
7 listopada br. ustala, w jakich wa
runkach robotnicy obcokrajowcy mogą
przyjeżdżać do Francji do pracy i ja
kie mają wypełnić formalności. 'Spro
wadzanie robotników obcokrajowców,
powierzone Wydziałowi Emigracyjne
mu, podlegać będzie uzgodnionym
przepisom i kontroli.
Kontrakt będzie, imienny, gdy pra
codawca zna nazwisko przyjeżdżają
cego robotnika, anonimowy zaś, gdy
nie zna nazwisk przyjeżdżających ro
botników. Kontrakt musi' być sporzą
dzony w dwóch egzmeplarzach, pod
pisany przez pracodawcę, i podpis le
galizowany. W wypadku żądania wię
cej niż 20 robotników obcokrajowców,
pracodawca musi złożyć zobowiąza
nie w celu zabezpieczenia mieszkania
i życia, wypełniając formularz szcze
gółowo, jaki iest rodzaj mieszkania,
czy pod względem, higienicznym od
powiada przewidzianym warunkom oraz jakie przewiduje wyżywienie.
Krajowy Wydział Imigracyjny bę
dzie pobierał od pracodawcy 6 tysię
cy franków od każdego sprowadzone
go robotnika obcokrajowca.
Każdy obcokrajowiec, przybywając
do Francji, gdy będzie żądał wydania
karty do pracy, jest zobowiązany okazać kontrakt prracy, wizowany
przez Ministerstwo Pracy.
Jest wzbronione każdemu praco
dawcy, przyjąć do pracy robotnika ob
cokrajowca, sprowadzonego do Fran
cji, zanim on nie ukończy kontraktu
pracy, na podstawie którego przyje
chał do Francji. Ten okres czasu mo
że być uchylony w wypadku, gdyby
kontrakt pracy został rozwiązany
przez władze sądowe, albo upłynął
rok od dnia przyjazdu zainteresowa
nego.
Są trzy rodzaje kontraktów : dla
robotników przemysłowych, dla robot
ników rolnych i leśnych oraz dla ro
będzie miało nadwozia piętrowe, i ma botników Marokańczyków.
Kontrakt do przemysłu zawierać
ją one być użyte w powiecie war
szawskim. Oczekuje się, że tytułem musi . dokładne wyszczególnienie, do
wymiany, przybędą z Polski meble, jakiej pracy dany robotnik jest anga
żowany, oraz kwalifikację zawodową
jajka oraz gęsi.
robotnika. Długość kontraktu nie mo
•
że być mniejsza od trzech miesięcy.
W ŁODZI
PJaca winna być równa tej, jaką oodbyła się inauguracja roku szkolne trzymują tutejsi robotnicy za jednako
go w Wyższej Szkole Gospodarstwa wą pracę i wydajność, wymieniając
Wiejskiego. Liczba słuchaczy wynosi w kontrakcie wysokość zarobku. Gdy
717 osób, w tym 70 proc, młodzieży by nastąpiła zmiana w zarobkach ro
chłopskiej.
botników miejscowych, robotnicy ob
cokrajowcy z kontiaktami, automaty
•
cznie powinni otrzymać tę samą tary
PATEFONY ELEKTRYCZNE
Na rynku krajowym ukaże się fę.Robotnik zrywający kontrakt pracy
■wkrótce pierwsza seria patefonów e- przed jego ukończeniem, będzie zobo
lektrycznych, produkcji krajowej, po wiązany zwrócić pracodawcy tę część
cenie ok. 10.000 złotych za sztukę.
kosztów, jakie poniósł pracodawca,
proporcjonalnie do czasu, jaki pozo
ZEGARY I LICZNIKI ELEKTRYCZNE stał jeszcze do przepracowania.
Pod względem ubezpieczenia na wy
Państwowa Fabryka Zegarów i Licz
ników Elektrycznych wypuściła szereg padek choroby, zanim przybyły nabę-.
zegarów elektrycznych, które dawniej dzie potrzebne uprawnienia z ubezpie
produkowano w Niemczech i skąd je czenia społecznego, pracodawca wi
nien udzielać jednakowych świad
importowano.
czeń.
•
Kontrakt dla robotników rolnych i
TĘPIENIE NADUŻYĆ BIUROKRACJI leśnych jest indywidualny lub dla ca
REŻYMU
łej rodziny, która może pracować w
Na Śląsk Dąbrowski, do Bytomia, rolnictwie. Zarobek nie powinien być
Bliwic i Katowic, udają się specjal niższy od zarobku,
otrzymywanego
ne komisje dla zbadania nadużyć Ko przez robotnika francuskiego w tej
misji Mieszkaniowej.
okolicy. Inne zawartości kontraktu są

Ca do&tega ut ffaface
PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY
W roku 1938 produkcja preparatów

farmaceutycznych wynosiła 320.000 kg.

W okresie pierwszych trzech kwarta

łów bieżącego roku produkcja ta wy
niosła 450.000 kg o wartości 3.000.000 zł.
według cen z roku 1938.
BENZYNA SYNTETYCZNA
X jednego z portów niemieckich nad
Łabą przywieziono Odrą 60 pieców
służących do wytwarzania benzyny
syntetycznej. Odtransportowano je dio
Oświęcimia, gdzie powstanie pierwsza
pełska fabryka benzyny syntetycznej.
•
RUCH W GDAŃSKU

W dniach 23 i 24 listopada weszło
do Gdańska 20 parowców handlowych,
w tym 10 szwedzkich, 5 duńskich, 4
norweskie i 1 polski. Statki te przy
wiozły ropę naftową i różne towary,
a zabrały węgiel.
AUTOBUSY BRYTYJSKIE
DLA WARSZAWY

„The Times” z 20 ub. m. zamiesz
cza notatkę, że Polska Komisja Zaku
pów w czasie swego pobytu w W. Bry
tanii, zamówiła w firmie Leyland sto
jeden podwozi autobusowych na sumę
200.000 funtów. Sto z tych autobusów

Co mówią, co piszą,
co rysują - inni
Ubiegły tydzień we Francji odzna- PAS TRES SERIEUX
Pan Jan (Texcier) jest człowiek spo
poprzedzającym ostateczne ukonsty kojny. Odpowiada w „LIBE - SOIR” z
tuowanie nowego Parlamentu i nowe 4 grudnia :
go Rządu z nowym Prezydentem na
„dostałem okrzyczany reakcjo
czele. W zamieszaniu wielkich giier
nistą... bo chciałem dla Rządu sze
i małych gierek, w zgiełku zalotów,
rokiej podstawy aż do katolickie
gróźb i szantaży, nikt we Francji nie
go MRP włącznie. A przecież gdy
kusi się na proroctwa co do składu
by Ruch Republikańsko - Ludo
przyszłej większości. Nie podejmując
wy (MRP) był istotnie reakcyjnym
się tej roli, postarajmy się w zesta
stronnictwem, to j a k t o się
wieniu wypowiedzi stron rzucić nie
d z i e j e, że od pierwszej chwili
co, przynajmniej, światła na te spra
Oswobodzenia Francji komuniści
«zał się bardzo podwyższoną tempera
turą polityczną, zrozumiałą w okresie

wy.

ZJEDNOCZENIE

Jean Texcier, jeden z najwybitniej
szych bojowników Ruchu Oporu w
czasie wojny, wypowiada się w „LIBE - SOIR” za zjednoczeniem wysił
ków wszystkich stronnictw środka i Le
wicy :

PENSJE STAROŚCI

XV ostatnich miesiącach nastąpiły
poważne polepszenia w uprawnieniach
ubezpieczeniowych w górnictwie, osiągnięte przez akcję syndykalną.
Pensje starości za 30 lat pracy w ko
palni zostały podwyższone do 54 tys.
franków rocznie, z podwyżką 0,60 pro
cent za każdy rok przepracowany pod
Eiemią.
Górnik, po przepracowaniu
najmniej 15 lat, otrzyma 27 tysięcy, z
podwyżką 1,800 fr. za każdiy następny
rok.
Górnikowi, który był zatrudniony w
kopalni i w tym czasie został zawez
wany do służby wojskowej w armii
francuskiej, będzie ten czas zaliczony,
gdy dochodząc do wieku pensji, może,
uzupełnić zaliczonym okresem służby
wojskowej wymagany okres 15 lat, lub
oczywiście gdy już ma przepracowa
ne w kopalni 15 lat.
Pensje w zasadzie są przyznawane
po dojściu do wieku 55 lat, lecz mogą
być przyznawane już po ukończeniu
50 lat, gdy ma przepracowanych do te
go czasu 30 lat, w tym najmniej 20 lat
podi ziemią. Mając już preepracowanych 30 lat w wieku 50 lat, górnik
pracując do 55 lat, otrzyma za każdy
rok podwyżkę 1.800 fr., czyli za 35 lat
pensja jego wynosić będzie 9 tys. fr.
więcej, czyli 63 tysiące, z dodatkiem,
jak wspomniano 0,60 procent za każ
dy rok przepracowany pod ziemią.
Górnicy, którzy nie mają przepraco
wanych 15 lat, mają prawo po dojściu
do 55 lat, do renty z funduszu z ich
składek osobistych, zapisanych na ich
rachunek, wpłaconych przed 1 stycz
nia. 1941 r., zaś po tej dacie do renty
w wysokości 1 procent od tych zarob
ków, od których składka była oblicza
na.
PENSJE WDOWIE

Pensja wdowia jest przyznawana od
chwili śmierci męża , gdy ten miał
przepracowanych najmniej 15 lat. Wy
nosi ona za 15 lat 13.500 fr., z podwyż
ką 900 fr. za każdy rok następny przez
męża przepracowany, z dodatkiem 0,60
proc, za każdy przepracowany rok pod
ziemią.
Wdowy, których mężowie nie prze
pracowali 15 lat, w pewnych warun
kach mają prawo do pensji, a miano
wicie :

PODWYŻKA RENT
WYPADKOWYCH
Rentobiorcy za wypadki przy pracy
otrzymają wkrótce podwyżkę swych
rent na podstawie następującej :
Renta nie może być obliczana na
podstawie niższego zarobku, jak 60.000
fr. rocznie, czyli cl wszyscy, którym
ranty zostały przyznane na podstawie
niższego zarobku, otrzymają podwyż
kę w proporcji, jaka by im się należa
ła renta od 60.000 fr. zarobku roczne
goPodwyżce będą podlegać tylko te
renty, które przekraczają 10 procent
niezdolności do pracy. Podwyżka li
czyć się będzie od 1 września 1946 r.

podobne do kontraktu w przemyśle.
Trzeci kontrakt dla Marokańczyków
nas mniej obchodzi; chcemy tylko za
znaczyć, że nie może on być na czas
krótszy jak 12 miesięcy, oraz przewi
duje zwrot kosztów powrotu do swego
kraju, gdy w poprzednich kontraktach
o powrocie nic sśę nie wspomina.

DODATKI RODZINNE

Otrzymujący normalne pensje sta
rości, to jest po 15 latach, lub ich wdo
wy, mają prawo do dodatku na każde
dziecko do wieku 16 lat, w sumie
1.215 fr. miesięcznie.
ZAPOMOGI SIEROCE

Sieroty do wieku 16 lat mają pra
wo do zapomogi w wysokości 1,620 fr.
miesięcznie, pod warunkiem, że ojciec
przed śmiercią w ciągu ostatnich
dwóch lat miał przepracowanych w
kopalni 528 dni, lub leczył się w tym
czasie w kasie chorych, albo był ran
ny. Zapomoga wynosić będzie 3.240 fr.,
gdy sierota pozostaje bez ojca i mat
ki.
POŚMIERTNE

Po śmierci górnika, spadkobiercy
mają prawo dio jednorazowej zapomo
gi pośmiertnej w wysokości 16.200 fr.,
z dodatkiem 2.250 fr. na każdą sierotę
w wieku poniżej 16 lat.
RENTY INWALIDZKIE

Renty inwalidzkie dzielą się na ren
ty ogólne i renty zawodowe. Renta ogólna jest przyznawana, gdy chory ma
66 procent niezdolności do pracy i w
ostatnich dwóch latach przed chorobą
miał przepracowanych 500 dni, lub le
czył się w tym czasie w kasie cho
rych, albo był ranny. Renta wynosi
54 tys. franków rocznie z podtwyżką
0,60 procent za każdy rok przepraco
wany pod ziemią.
Renty zawodowe są przyznawane,
gdy górnik ma najmniej 50, a mniej
niż 66 proc, niezdolności do pracy i
ma przepracowane 3 lata w kopalni, a
w ostatnich dwóch latach najmniej 500
dni. Renta zawodowa wynosi 3.600 fr.
rocznie za trzy lata, z podwyżką 1.200
fr. za każdy następny rok przepraco
wany.
St. Jes.

Z podwyżki korzystać będą robotni
cy przemysłowi i rolni w departamen
tach centralnych oraz w Alzacji i Lo
taryngii.
POLACY KORZYSTAJĄ TYLKO
WE FRANCJI Z TYCH PODWYŻEK

Wszystkie podwyżki rent wypadko
wych, jakie nastąpiły kilkakrotnie od
przeszło 20 lat, płacone sa przez skarb
państwa francuskiego. Pułacy mają
równe prawa do otrzymania tych podtwyżek na równi z obywatelami franęuskima, dopóki pozostają na teryto
rium Francji. Z chwilą wyjazdu z
Francji, podwyżka przestaje być im
wypłacana i pozostaje im tylko prawo
do sumy renty, jaka im była przyzna
na pierwotnie, naprzykład :
Komuś była przyznana renta wy
padkowa w roku 1926. Wiemy, że za
robki w tym czasie nie były wysokie
i przeciętnie wynosiły od 12 do 15 ty
sięcy fr. rocznie. Renta była przyzna
na na podstawie tego* zarobku. Obec
nie te renty będą wypłacane na pod
stawie zarobku 60-000 fr. Z chwilą wy
jazdu z Francji renta będzie znów wy
płacana na dawniejszej podstawie 12
tysięcy franków.
stępne dla obywatela jakiegokol
wiek państwa burżuazyjnego.”

Partia komunistyezna uporczywie
dążyła do ustalenia z g ó r y w dro
dze umowy przydziału czte
rech stanowisk czołowych w Państwie:
Przewodniczący Izby, Prezydent, Pre
mier, Przewodniczący Rady Republi
ki. Socjaliści odrzucili ten — niiecałkiem parlamentarny — podział łupów, POLACY W NIEMCZECH
co wywołało atak gniewu „HUMANI
TE” :
Korespondent „COMBAT” pisze pro
„Codzień słyszymy piosenkę o sto z mostu o zachowaniu się UNRR’y
jasności, lojalności, programie. A w Niemczech :
kiedy nasza partia proponuje po
dział stanowisk naczelnych, socja
listyczny
„POPULAIRE” odpo
wiada : „Bez takich targów”.

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ CZY HANDEL

MRP też nie chce słyszeć o zakuli
sowym „załatwianiu” sprawy stano
wisk naczelnych. Gwałtowny Maurice
Schumann, grzmi w ,,1’AUBE” :
„W zwykłej mowie nazywa się
to handlem albo targowiskiem. W
ustach p. Duclos (prezesa partii
kom.) podnosi się to do godności
jakiegoś „współuzależnienia”.

godzili
się na dzielenie z MRP
władzy we wszystkich dotychcza
sowych rządach ? Jak to się dzie
je, że i dziś stanowią część rządu,
któremu przewodniczy Jerzy Bi OD SŁÓW DO CZYNÓW
dault (z MRP)? Wszystko to, pa
nowie komuniści, nie jest szcze
Po inflacji słów, wzajemnych deklagólnie poważne !
racyj, biadań, próśb i gróźb, przystą

Ciekawe. Taka, pieruna, wolność w
tych Sowietach. I tyle praw ma tam
człowiek. To pewno dlatego przed
konsulatami sowieckimi nigdy niema
...ogonków, zaś do Stanów Zjednoczo
nych ludziska się pchają „drzwiami
i oknami”, latami na wizę emerykańską wyczekują. To pewno dlatego....
(Czytelników znających rosyjski ję
zyk i żądnych innych rewelacyj, in
formujemy, że dzienniki sowieckie
„Wszystko to tak wygląda, jak „PRAWDA’ł i „IZWIESTIA” można
nabywać w Paryżu w kioskach na
gdyby UNRRA starała 6ię (szyka Boul.
St. Michel).
nami) tak obrzydzić Polakom ży

cie, ażeby (w każdych warunkach) JAK SKAŁA
woleli
wrócić do swego kraju...
Czyż UNRRA chce poprostu likwi
W tymże n-rze „IZWIESTIJ” tenże
dacji zagadnienia Polaków
w
Niemczech, nie szukając bynaj Farbierow opowiada, jak to w Szang
haju nikczemne Chińczyk! w kajdany
mniej rozwiązania?"

zakuli Archijepiskopa prawosławnego
Wiktora, ale :

SENSACJA

W centralnym organie ZSRR „IZWIESTIA” z dn. 20 listopada, br. p. N.
Farbierow podaje (na 3 str., w 3 szpal
cie) naprawdę rewelacyjną wiado
mość :
„Prawa i swobody, które Stali
nowska Konstytucja zapewnia so
wieckiemu obywatelowi, są niedo-

„pc interwencji
gen. konsula
sowieckiego archijepiskop
został
zwolniony, przyczym oświadczył
w Cerkwi, co następuje: „My ucz
ciwi sowieccy obywatele nie boimy się niczego, za nami czujemy
jak skałę — sowiecką wła
dzę.’ ’
DRUGA STRONA MEDALU

Traf chciał, że Szperacz, siedząc w
piśmidłach po uszy, natrafił na histo
rię o tymże archijeskopće w innej je
szcze gazetce, mianowicie w amery
kańskim „TIME”. I oto czytamy w ko
respondencji z Szanghaju:

„Gdybyśmy żyli w święcie nie
co rozsądniejszym,
najlepszym
rozwiązaniem było by utworzenie
Wielkiego Rządu Spraw Narodu...
Czyż rzeczywiście było by jakąś
„okropnością" powołanie Rządu,
do którego wchodzili by np. : Ko
muniści, Socjaliści, M.R.P., Ra
dykał i i Unia Dem. Sooj. ?”

„Chińczycy aresztowali Wiktora
. pod zarzutem współoracy
z Japończykami (!)...
Wiktor był niegdyś carskim słu
gą, ale bolszewicy zaniknęli na to
oko, kiedy przystąpił do patriar
chy Aleksieja,
który zastosował
się do linii Kremla... Rosja wyko
rzystuje doskonale — niegdyś
zwalczaną — Cerkiew prawosław
ną w Europie i na Śr. Wschodzie.
Rosja Sowiecka występuje dziś, ja
ko obrońca prawosławnej wiary
w Chinach..."

„REAKCJA” ! ! !

Wydawało by się, że takie apostol

stwo jedności znajdzie żywe echo u
tych, co „jedność” stale mają na u-

stach i skandują „UNITE, UNITE” przy
każdej okazji. Gdzież by tam. Posłu
chajmy, jak się na Texcier’a obruszy
ła komunistyczna „HUMANITE” :
„Jean Texpier z sympatią roz
waża utworzenie reakcyjnej
Unii Narodowej... Puszcza się na
kombinacje z MRP..."

Wdowy po otrzymujących renty in
walidzkie lub wdowy po górnikach,
którzy zmarli pracując w kopalni
przed dojściem do wieku pensji, to
jest 55 lat, mając przepracowanych
najmniej . 3 lata w kopalni, również są
uprawnione do pensji. Dla tych wdów
pensja wynosić będzie 600 fr. za każdy
przepracowany rok.

piono wreszcie we wtorek popołudniu
do wyboru pierwszej (z czterech) exelencji. Wybrany został na' przewodni
czącego Izby socjalista Vincent Auriol.
„Jednościowcy” czyli komuniści gło
sowali zgodnie... przeciw, a za swoim
Cachiin’em. Radykali na szarym końcu
przegrali... niezależnie.

PODZIAŁ ŁUPÓW

PRZEGLĄD PRASY

Obecne uprawnienia ubezpieczeń, w górnictwie

VETO — kruchą jest pod- Ze FRANCO to żmija fastawą dla UNO
szystowska wiemy i bez
(N. Y. Sun)
badań

TUREK nie jest dardanelskim osłem, by do swoich
Cieśnin wpuszczać obcego
„protektora"’

John L. LEWIS
Tyle o Chińczykach, Wiktorzie i...
przywódca
górników Japończykach.
amerykańskich
Szperacz.
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LUD POLSKI
D I V I O N

Co Polska płaci. ..

0 haraczu XX wieku
Rozmowa
— Nie obawiaj się — mówił mój
przyjaciel — nikt w Polsce nie daje
się wziąć na lep taniego optymizmu
min. Minca. Obiecywana przez niego
„trzylatka dosytu’’ jest niczym innym
jak mocniejszym zastrzykiem peperowskiej propagandy. Tak też społe
czeństwo oceniło jego grandilokwentne wywody na temat gospodarczego
raju, który nas oczekuje równo za 3
lata.
— Naturalnie nie wspomniał —
przerwałem — że realizacja 3-letniego
planu gospodarczego została poważnie
uzależniona od tego, czy otrzymamy
600 milionów dolarów pożyczki od Amerykanów czy nie.
— Tak. Chociaż niewątpliwie każdy
(z nas wierzy, że przeciętna stopa ży
ciowa znacznie się podniesie pod
wpływem
wzrastającej
produkcji
przemysłowej i rolnej oraz coraz in
tensywni ej szego zagospodaro wyw ania
naszych Ziem Zachodnich. Społeczeń
stwo polskie chce i umie pracować, roizumie także, iż bez serdecznego prze
jęcia' się sprawą obdudowy zniszczo
nego kraju nie ma co się spodziewać
szybkiej poprawy warunków bytu(
Niepokoi nas przyszłość gospodarcza o
tyle, o ile ona jest związana z naszą
przyszłością' polityczną i zależnością
od Rosji. Chwilami ogarnia nas wiel
ki, dręczący niepokój, choć próbujemy
nie poddawać się pesymistycznym na
strojom i przewidywaniom. Cóż robić,
życie jest twarde, ciężkie, atmosfera
paskudna, ale żyć trzeba ri pracować
trzeba. I bronić rozmaitymi sposoba
mi tego wszystkiego, co nasze.
— Rozumiem i w pełni oceniam to
stanowisko. Ale czy nie mógłbyś mi
powiedizieć, o file wpływy polityczne
rosyjskie w Polsce oddziałują na na
sze życie gospodarcze. Oczywiście, ro
zumiesz, nie chodzi mi wcale o typ
gospodarki, przeniesionej przez min.
Minca z Rosji roku 1923 do Polski ro
ku 1946, gospodarki, w której dyspro
porcje dochodów obywateli są niesły
chanie rażące. Wiesz o tym lepiej ode
mnie.
— No cóż, jeśli wolno pozwolić sobie
na ironię, to Bierut może nazwałby
ten stan rzeczy przejściem od „demo
kracji ludówej”, która niby panuje w
Polsce, do „demokracji typu socjali
stycznego”, która , niby panuje w
Związku Sowieckim. Masz rację, mó- j
więc o olbrzymiej różnicy dochodów.

My, zebrani na Informacyjnym Ze
braniu PPS w Divion, w dniu 24. 11.
46 r., złączeni
wspólnie z Macierzą,
chociaż na Emigracji we Francji, uchwaliliśmy Rezolucję, która brzmi :
1. Domagamy się wolnych nieskrę
powanych wyborów i obliczania gło
sów przez 'Komisje Obwodowe, a nie
Okręgowe ;
2. Wolności prasy, wolnośoi słowa
i zebrań przedwyborczych dla wszyst
kich obywateli polskich, bez różnicy
przekonań politycznych ;
3. Zastosowania pięcio - przymiot
nikowego prawa wyborczego, powsze
chnego, równego, tajnego, bezpośred
niego i poporcjonalnego ;
4. Zwolnienia wszystkich więźniów
politycznych przebywających we wszy
stkich ięzieniach politycznych ,*
5. Na terenie Francji od władz Pol
skiego Czerwonego Krzyża domagamy
się zapomóg dla starców, wdów i sie
rot, którym zostały odmówione zapo
mogi jedynie dlatego,
że nie uznali
czołobicia dla t. zw. Rad Narodowych
i pomimo, iż płacili swoje składki do
kas gwareckich i pomimo, iż otrzymy
wali od dawniejszego PCK zapomogi.
A więc obecne władze jeżeli się mie
nią „demokratycznymi'*, powinny za
jąć się losem etarców, wdów i sierot.

— A ozy ów robotnik, ów urzędnik
nie próbuje bronić swojego-i społecz
nego dorobku ?
— Bronić ? Jak«? W każdym razie
me w sposób legalny. A o formach go
spodarczej samoobrony społeczeństwa
przed wyzyskiem za wcześnie jeszcze
mówić i ujawniać je przed obcymi.
Chcesz jeszcze więcej przykładów
gospodarczego wyzyskiwania Polski
przez Rosję !
Oto masz benzol azbestowy, artykuł
o dużym zastosowaniu w przemyśle
chemicznym. Polska mogłaby ekspor
tować go w wielkich ilościach zagra
nicę,
uzyskując wzamian. np. od
Szwajcarii, która go bardzo potrzebu
je, inne artykuły przemysłowe, któ
rych nie mamy. Ale nic z tego. Przy
chodzi Rosja i mówi twardo : dawaj,
brat, wsjzystko i nie przez jeden czy
dwa. lata, ale przez lat 20 !
Albo weź taki powszechnie znany w
naszym górnictwie produkt, jak kar
bid. Dzisiaj jest on w Pousce piekielnie
Zarząd PPS Sekcji Divion :
drogi, 1 kg kosztuje 60 zł. Nic dziwne
prezes : (—) Brukarczyk,
go. Węgiel podrożał 18 razy w stosun
ku do ceny przedwojennej, wapno zaś
sekretarz : (—) Bruzi,
36 rajzy, a przecież z mieszaniny obu
skarbnik: (—) Pasek.
otrzymujemy karbid. Artykuł ten eks
portujemy do ZSRR, zgadnij po jakiej
cenie ?
PROPAGANDA I PRAKTYKA
— Nie wiem.
— Zaledwie sześciokrotnie wyższej PRZEDSTAWICIELI REŻYMU
od przedwojennej.
— Qkropnośćel
— Nie koniec na tym. Szereg pro Starcy z Thivenceiles
duktów idzie za obecną naszą granicę
wschodnią po takich diabelnie śmiesz
nych cenach. Jako niefachowiec nape

wno nie wiesz, że 1 kg długiego włók
na osiągnął w Europie cenę, bardzo
wysoką, bo 2 i pół dolana, a nawet
więcej. Zawarliśmy umowę ze Szwe
cją na warunkach bardzo dogodnych,
dostaliśmy 2,87 dolara za kilogram.
Ale czy myślisz że tranzakcja doszła
do skutku ? Nacisk rządu sowieckiego
i... nasze włókno wędruje dio Rosji po
1 dolarze za kg.
Wystarczy ci tych prrzykładów ?
— Aż nadto, aż nadto... tylko jesz
cze...
— Tylko jeszcze chciałbyś wiedzieć,
co nam wzamian daje Rosja, niepraw
daż ?
Ależ tak, robi nam prezenty, rozdzieła dary przy akompaniamencie
głośnej reklamy i głośnych podzięko
Agent Bezpieki dociąga do 50 tysięcy wań ze strony oficjalnych czynników.
złotych miesięcznie, kiedy robotnik, Rozumiesz chyba, że te niewielkie
nauczyciel, profesor uniwersytetu za prezenty nawet w minimalnej części
rabiają zaledwie po parę tysięcy. Nie nie pokrywają kosztów naszych „pre
wspominam • dygnitarzy,
przeważnie zentów”, które zmuszeni jesteśmy da
Płacimy średniowieczny
peperowców, którzy żyją wygodnie, wać Rosji.
nie mając trosk jak związać koniec z tatarski haracz, który dzisiaj inaczej
końcem. Ani też spekulantów i szabro i piękniej się nazywa. Ale etykieta,
wników. Zato w miasteczkach woje ale nazwa nie zakryje rzeczywistości.
wództwa białostockiego kobieciny li Haracz, pobierany pod nazwą „wy
czą nie na setki i tysiące, ale na jed miany handlowej’’, pozostaje haraczem
— daniną słabszego na rzecz silniej
nostki i dziesiątki złotych.
Lecz przerwałem ci twoją myśl. Słu szego sąsiada.
cham.
Stosunki handlowe układają się
— Krótko mówiąc, chodzi mi o to, między
Polską i Rosją w ten sposób :
idlo jakiego stopnia ciąży na naszym my musimy jej oddawać naszą pro
życiu gospodarrczym Rosja.
dukcję za darmo albo nawet dopłaca
— Rosja gospodaczo nas wyzyskuje jąc
do niej, a Rosja każę sobie pod
Nie spodziewaj się, żebym ci mógł dać taką lub owaką postacią bardzo sło
pełny obraz tego wyzysku. Ale znam no płacić za sw’oje artykuły przemy
kilka ważnych odcinków eksploatowa słowe.
nego naszego przemysłu. To wiele ci
Oto wszystko. Dlaczego się uśmie
powie. O węglu nie potrzebuję ci mó chasz
?
wić, bo napewno wiesz. Orientujesz
— Śmieję się z tego, co kilka dtni te
się, co to jest witamina B ?
słyszałem. Byłem onegdaj na od
— No naturalnie. Brak ¡ej v »wołuje mu
czycie francuskiego technokraty. Móu. ludzi anemię, u dzieci krzywicę itp. ,wił
rozumnie i logicznie o
— W Paryżu dostaniesz witaminę B tym, pięknie,
że „abondance” — obfitość
w każdej aptece, u nas iej nie ria. O- wszelkich środków potrzebnych do ży
bliczono, że potrzeba jej na miesiąc
przed nami, że dla ich wytworze
conajmniej 5 kg. Tymczasem fabryka cia.
nia wystarczy praca tylko pół czy na
witaminy B w Grochówie wytwarza wet jednej trzeciej wszystkich doro
zaledwie pół kg miesięcznie, co stano słych ludzi, że reszta może sobie bez
wi tylko 10 proc, zapotrzebowania wiz i paszportów pojechać na wielki
kraju. Ale czy sądzisz, że te pół kg spacer po morzach i lądach. Jest w
spożywają nasze biedne, niedożywio tym dużo prawdy, ale...
ne dzieci ? Nie, te mizerne ilości wita
— Chcesz powiedzieć, że trudność
miny B stanowią przedmiot wywozu
polega na tym, jak przekonać wielkie
do Rosji.
mocarstwa,
aby nie łupiły państw śre
— Więc jakże obchodzicie się bez te
go ważnego artykułu, który poprawia dnich i małych, żeby im pozwoliły do
pracować się własnej „abondance’’,
stan zdrowotności kraju ?
— Od czego są spekulanci ? Witami sprawiedliwie rozdzielanej między onę B przemycają z Niemiec, z Czech, bywateli. Na tym polega sedno zaga
a nawet z Szwajcarii. Ale zato jakie dnienia.
— Może i to rozwiążemy...
horrendalne sumy każą sobie płacić,
to chyba rozumiesz. I znowu biedne1 — Zapewne, ale trzeba ze strony
dziecko biednych rodziców mocno na wszystkich ludzi dużego zrozumienia
tym cierpi.
rzeczy, wytrwałej walki i rze
Dam ci jeszcze inny przykład. Przez istoty
telnej pracv.
jakieś dobre kilka miesięcy wysyłaliś
Piotr KARPOWICZ.
my do Rc-sji bieliznę dla wojska po
skandalicznie niskiej cenie. 20 złotych
za koszulę i kalesony. Dzisiaj zaś im

Rezolucja Sekcji PPS

mają gfos
Na każdym zebraniu organów PPR-u
we Francji, występującego pod firmami
Rad Narodowych, OPO, Kobiet im. Ko
nopnickiej itd., stale są podnoszone za
sługi tych organizacyj w obronie praw
emigracji, a w szczególności, gdy cho
dzi o prawa starców.
Jak ta opieka w rzeczywistości wy
gląda świadczy najlepiej uchwała powtzięta przez organizację starców w
Thivencelles. Podajemy ją dosłownie :
.,My, starcy, protestujemy energicz
nie przeciw niesprawiedliwemu po
działowi zasiłku z Polskiego Czerwo
nego Krzyża, który jest nam odmó
wiony z powodu niepodpisania Refe
rendum i to jest zemsta polityczna.
„My, starcy, którzy otrzymujemy
naprawdę „dziadowskie’’, minimalne
zasiłki, nie jesteśmy w stanie wyżyć
w takich ciężkich czasach, a jeszcze
nam zasiłek z PCK odebrano, któryśmy od samego początku pobierali i je
steśmy go teraz pozbawieni. A teraz
my, starcy, prosimy uprzejmie CZP
aby zaprotestował w PCK w sprawie
tych paczek, które były nadesłane dla
starców na ręce Rady Narodowej w
Thivencelles i które nie zostały roizdzielone między Starców, tyliko mię
dzy osobami, które wyjeżdżały do krar
ju, a my Starcy biedowaliśmy ł musimy biedować nadal.
„A co do tych przemysłowców, to
twierdzimy, że polega na prawdzie, że
otrzymują zasiłek z PCK, który im
jest niepotrrzebny, bo mają tysiące do
chodów dziennie, więc my, Starcy, żą
damy, aby już raz ta sprawiedliwość
mogła zapanować na świecie, ale jej
nie ma do tego czasu.
Adresy starców, którzy podzielili się
paczkami z PCK : prezes Przygodla,
rue des Hautes Champs; Musielak An
ton«, 20, Cite St. Roch ; Płuciszek To
masz, rue de Gonde.
Adresy starców potrzebujących:
Bielawny Antoni, 23, Cite St. Pierre ;
Surma Franciszek, 36, Cite St. Roch ;
Schulz Paweł, 1, rue Marsan..
Podpisani :
Prezes: (—) Bielawny Antonii
Sekr..: (—) Pawlak Stefan.”

Z Bezpieką
nie rozmawiamy
'

Jakiś tępy T e P-e
w „G-e P-e”
Coś telepie,
Lecz choć w PIĘTKĘ goni
Nic nas nie skłoni
By rozmawiać z tubą
Paryskiego U. B-e.
Krop.

portujemy koszule sportowe...
BAJECZKA DLA DOROSŁYCH DZIECI
— Pewnie po takiej samej ceniee?
— Trochę wyższej, w każdym razie
nie przekracza 100 zł za sztukę. A czy
Wielka nowina ! Doniosłe wydarze i wojen. Proponuję przeto, byśmy nie
wiesz, że w ciągu roku mamy ich do nie ! Zdumiewająca niespodzianka 1 zwłocznie uchwalili i wnet w czyn
starczyć 15 milionów»? Ludzie chodzą
zniesienie
wszelkiej
Tak z pyska do pyska, z dzioba do wprowadzili,
obdarci, nas samych wyprodukowanie
jednej koszuli kosztuje około 500 zł. dzióbka, z mordy do paszczęki zwie broni’’ -- tu wstrząsnął królewską
... i ci obdarci ludzie muszą jeszcze rzęta przekazywały sobie wzajemnie (lwią) grzywą — „prócz pazurów!”
Zaraz tygrys mignął postacią róż
poza swoją pracą w takiej lub innej niewiarygodną, wstrząsającą wiado-)
formie pokryć koszta produkcji. Czy mość, która — oby tylko prawdą by nymi barwami się mieniącą i paszczę
można się dziwić, że wściekłość ogar ła ! — zmieni zupełnie, całkowicie do nastroiwszy na ton wysoęe dyploma
nia robotnika i urzędnika, którzy na
czworonogów lądowych i skrzydla tyczny, krótko ryknął: „Popieram
to wszystko bezradnie muszą patrzeć ? lę
całkowicie szczytne intencje i wniosek
tych dwunogów powietrznych.
Podobno... tak kukały kukułki," po JKMości, jeno małą wnoszę popraw
dobno... tak ryczały bawoły, podob kę, a mianowicie, by zamiast pazurów
no... tak syczały węże, podobno wyłączyć z rozbrojenia zęby!” Tu
OD CZYTELNIKÓW
WIELCY tego ŚWIATA (zwierzęcego) zamilkł klapnąwszy kłami.
Zasię Orzeł, rozpostarłszy, jak noc
postanowili zawiesić raz na zawsze
LALLAING (Nordj
skrzydła (orle) z dzioba
wzajemne niszczenie się, zagryzanie i olbrzymie,
Całe Koło Rezerwistów i B. Woj rozszarpywanie; podobno WODZO (orlego) taki głos wydobył: „Zgoda,
skowych życzy wszelkiej pomyślno WIE wszystkich królestw' i księstw zgoda, tylko o jedno proszę — jeśli
ści Redakcji.
świata zwierzęcego zebrali się na na niszczyć broń drapieżną, to już wszy
Rutkowski Jan.
radę celem powszechnego — zwierząt stką niszczcie... prócz szponów!”
Pozostał Miś, Marszałek Północy.
CALONNE
LIEYIN (P. de O.)
— ROZBROJENIA !
Mrugnął okiem, pokiwał się całym
życzę Pismu jak najwięcej powo
Istotnie... W największej tajemnicy, ciałem i łbem kosmatym pokiwał, odzenia !
w najbardziej głuchej gąszczy leśnej Iworzył olbrzymie (niedźwiedzie) ra
Kaczmarek A.
zebrali się WIELCY.
miona, jak do straszliwego objęcia, i
MONTLUCON (Allier) — TUR
Ryl, rzecz oczywista Lew, król nad
miodnym rykiem rzecze: „W iJak najserdeczniejsze życzenia do królami, przybył Tygrys książę dra tak
mię miłości bratniej i wszechmilości
brego rozwoju „Ludu Polskiego”
pieżników, przyfrunął pan ptasiego bliźniego, znieśmy wszystkie bronie
Słomian
rodu — Orzeł, ciężko i dostojnie przy prócz powszechnego uści
TRIEUX (M. et M.)
toczył się Niedźwiedź, Marszałek Pół sku!’’
Tyle o tej zadziwiającej Konferencji
Będziemy się starać to pismo roz nocy.
powszechnić jak najbardziej.
Lew pierwszy trzymał speech, czyli Wielkich. Jak nas gołębia ajencja in
zabrał głos: „Panowie, wieczny po formuje, decyzje ostateczne... jeszcze
Prezes Koła Rezerwistów
i Byłych Wojskowych
kój zapanuje nad światem (zwierzę nie zapadły.
1
(—-) T. Kurcz.
cym) jeśli usuniemy narzędzia mordu
Gołąb.
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ROBOTNICY ZE WSCHODNIEJ FRANCJI
WITAJĄ «LUD POLSKI»
Robotnicy i pracownicy umysłowi,
zatrudnieni we Wschodniej Francji,
zorganizowani w bloku wolnościowym
i demokratycznym, powitali z radością
pierwszy numer „Ludu Polskiego’’,
naszego pisma, w którym nie ma miej
sca na zakłamanie. W piśmie tym jest
wyrażona wola emigracji i dążenie
klasy pracującej do zdobycia wolności
i Niepodległości Państwa Polskiego.
My wszyscy, socjaliści, Frepowcy, Turowcy, będziemy mieli obecnie moż
ność zabierania głosu i pisania o na
szych sprawach.
Kochani Rodacy, 7 lat upłynęło od
wybuchu wojny. Dwa lata minęły, g.dy
ta wojna została zakończona, a przez
cały ten czas uszy nam więdły od
kłamstw, rozsiewanych przez PKWN i
„Rady Narodowe”, karmieni byliśmy
obłudą przez pisma tych organizacyj.
Wszystko co piękne i niesfałszowane,
było zaciekle zwalczane, wszystko co
jest polskie i wolnościowe, nazwano'
„faszystowskie”. Nawet organizacje,
będące w opozycji do reżymu istnieją
cego przed wojną w Polsce, utrzymu
jące stanowisko niezależno w stosunku
do władiz, były i są obecnie bezwsty
dnie denuncjonowane, jakoby popie
rały reakcję i faszyzm.
Autorzy tych intryg byli w przeko
naniu, że metodą wschodnią zdołają

VALENCIENNES

Kto w to uwierzy ?
Paryski organ Bezpieki omawia
przebieg wiecu tu Valenciennes pod
wymownym tytułem ,,Władza w Pol
sce pozostanie na zawsze w rękach ro
botników*'.
W sprawozdaniu tym podano, że
przedstawiciel IINPF ,,ob. Wolański
St. nakreślił zebranym obraz Polski
dzisiejszej, jej niezmienny wysi ęk w
dziedzinie odbudowy i zakładania zrę
bów pod sprawiedliwą gospodarkę
narodową, która każdemu obywatelo
wi zapewni bezpieczeństwo i spokojny
byt."
„.4 więc władza w rękach robotników
— spokojny byt i bezpieczeństwo. Jak
pogodzić takie twierdzenie ze znanym
[aklemt że robotnikom w Polsce od
mawia’ się prawa do strajku, prawa,
które posiadali nawet w ustroju kapi
talistycznym. i sanacyjnym.
Robotników, występujących w obronie swych praw wsadza się do
więzienia, jak Borowca z zakładów
„.Krusche i Ende" z Pabianic skaza
nego na 10 lat za to, że ośmielił się
przemawiać publicznie w obronie
strajku.
,
Kto uwierzy, że w takich warun
kach władza w Polsce należy do ro
botników, a w kraju panuje bezpie
czeństwo w zwykłym tego słowa zna
czeniu.
J- Skiba

Zawinił sklepikarz
Głównym tematem prasy krajowej
staje się wzrastająca drożyzna. Reży
mowa „Rzeczpospolita’’ pisze: „Tu
już działa zorganizowana spekuiacja,
która dla swoich celów posługuje się
także szeptaną propagandą, a nawet ją
twonzy”. Nonsens o „szeptanej propa
gandzie” jako źródle drożyzny uzu
pełniony jest dalszym pomysłem : głó
wnym winowajcą jest... sklepikarz.
Dla odwrócenia uwagi od przyczyn
istotnych ma się najwidoczniej pod
ciąć resztki prywatnego handlu. „Jest
w Polsce sto kilkadziesiąt tysięcy skle
pów prywatnych, nie licząc sprzedaży
na targowiskach i na ulicach, a w tych
właśnie sklepach i na targowiskach
wszystko drożeje w spekulacyjnej for
mie. I to właśnie musi być zwalczo
ne” — pisze ekonomista z „Rzeczypo
spolitej”. Rada jest tedy prosta:
„Rząd ma dość środków. Może usta
lić obowiązujące ceny na wszystkie
produkty, nawet rolne i pod rygorem
wysokich kar przypilnować, by ich
przestrzegano. Ma też potężne środki
gospodarcze do interwencji na. rynku
jak „Społem*, Fundusz Aprowizacyjny i PCH.*’ Możemy chętnie wyprorokować ekonomiście z „Rzeczypospo®
litej” czym się to skończy.

wszystko zburzyć i przekształcić na
swój system. Spotkali się jednak z od
prawą ze strony organizacyj starych
i wypróbowanych w walce o wolność.
Wobec tego postanowiono zastraszyć
wychodźtwo, że ten kto nie będzie szedł
z nimi, nie będzie mógł pojechać to
Polski. Ten, który nie będzie głosował
trzy razy „tak”, nie otrzyma zasiłku
PCK. Kto się nie zarejestruje, zostanie
pozbawiony obywatelstwa. Nie szczę
dzono także obietnic połamania kości
itp. Ale świadomi ludzie nie dali się
zastraszyć, boć to obywatelstwa pol
skiego nie nadały żadne „R. N.*’, a
więc odbierać go nie mogą. Jesteśmy
Polakami z krwi i kości i takimi pozo
staniemy. Walczyliśmy o sprawiedli
wość przed wojną i obecnie o nią wal
czyć będziemy, lecz nie metodami fał
szu, podstępu, tiroru i zakłamania.
My starzy emigranci mamy juz
swój wyrobiony światopogląd, wszy
ty staniemy pod sztandarem, niosą
cym hasło : „Wolność, Równość, Nie
podległość”. Będziemy działać w '¡w
mach właściwej demokracji, gło&ząc:
„Wolni z Wolnymi \ i Równi z Równy
mi : a pismem naszym będzie „Lud
Polski”.
St. St

Metz, 1. 12. 46.

CGT w Komisji
.Jedność¡owej” ! ! !
Ogłoszono listę organizacji, biorących udział w paryskim zebraniu ko
misji „Jednościowej”. Nie żałowano
sobie. Wymieniono PPR we wszyst
kich dziewiętnastu odmianach. Nikogo
to już obecnie ani dziwi ani bawi.
A jednak i ta lista zawiera niespo
dziankę. Wśród organizacji wymienio
no... CGT ! ! Dotychczas wiedzieliśmy,
że PPR podrobił i sfałszował PPS,
TUR-a, Związek uczestników Ruchu Oporu i wiele innych organizacji. Nie
wiedzieliśmy, że spragniony sukcesów
zabrał się i do zawodowej organizacji
francuskiej, jaką jest CGT. Co jednak
na to powie jej sekretarz generalny
Jouhaux ?
J. Skiba.

Na gwałty, barbarzyńskie prakty
ki, na więzienie i prześladowanie naj
lepszych z pośród Was, na tendencyj
ne wyroki, na prowokacje i próby
dzielenia, jedynie godną Waszą od
powiedzią będzie Wzmożona praca,
zwiększona solidarność i walka aż do
zwycięstwa. To leży w interesie
Polski i jej przyszłości. Nie jesteście
winowajcami za przeszłość. Nie pro
sicie o nic; nie żądacie łaski i jałmuż
ny. Nie żądacie przywilejów. Jeżeli
staniecie twardo i zgodnie, siły wa
szych wrogów prysną jak bańka my
dlana, wszystko minie jak zły sen, a
wy zostaniecie.
Wincenty WITOS,
(List do Kongresu Stron. Lud., 1938)

Premie
dla Czytelników
« Ludu Polskiego »
Każdy stały Czytelnik „Ludu
Polskiego” może otrzymać z ad
ministracji pisma następujące
książki z 50-proo. zniżką :
Zygmunt Zaremba :

Powstanie Sierpniowe (106 str.
kilkadziesiąt llustracyj) za
miast 120 fr......... tylko 60 fr.
Prof. Feliks Gros9 :

Socjalizm
Humanistyozny (96 stron, wydana
w Ameryce) zamiast 130
franków.................. tylko 65 fr.
Adam Ciołkosz :

POLACY I LITWINI
Przymusowi przesiedleńcy ¡litewscy,
przebywający w obozach D. P. w
Niemczech, często wespół z Polakami,
żywo interesują się zarówno wydarze
niami w Polsce jak i przejawami życia
polskiego na wychodźtwle. Olbrzymia
większość Litwinów, w tym cała pra
wie inteligencja, przebywa na dobro
wolnym uchodźtwie i nie zamierza
wracać do okupowanego kraju. Sprawa
stosunków polsko - litewskich znajdu
je odzwierciedlenie na łamach lokal
nej prasy ¡litewskiej, która jest licznie
w Niemczech reprezentowana. W arty
kułach, pisanych często przez wybit
nych polityków, uczonych i publicy
stów litewskich, wyrażane są poglądy
o konieczności przyjaźni z Polską, o
rewizji poglądów, które sprawiały, że
przedwojenne stosunki między obu
sąsiadami, tak bliskimi, nie układlały
się najlepiej. Jest to konieczne, zwła
szcza ze względu na wspólnego wro
ga, który oba kraje pozbawił niepod
ległości.

Nowa ustawa
o wypadkach przy pracy
W najbliższych numerach „Ludu
Polskiego” podamy do wiadomości
czytelnikom treść nowej ustawy o wy
padkach przy pracy, która wejdzie w
życie z dniem 1 styęznia lw;7-i.
Treść tej ustawy jest dość obszer
na 1 będzie musiała być wyjaśniona w
kilku numerach. Czytelnikom radzimy
wycinać te wyjaśnienia i zachować,
ażeby wiedzieli, jakie na przyszłość
mają uprawnienia w poszczególnych
wypadkach.

Trzy Wspomnienia —
zamiast 60 fr. .. tylko , 30 fr.
Dr. Michel Zieliński :

L’Emigration Polonaise
en France — zamiast 15
t
franków................. tylko 10 fr.
Zniżka przysługuje wyłącznie

stałym odbiorcom

„Ludu

Pol

skiego”, inni płacą normalną
cenę podaną po lewej stronie
niniejszego ogłoszenia.
Zamawiać można bądź za za
liczeniem pocztowym, bądź też
przekazując należność na konto
pocztowe
„Ludu
Polskiego”
(Hebdomadaire „Lud Polski” —
5, rue d’ACsace, Paris 10, C. C.
5617.00), zaznaczając na odcinku
przekazu przeznaczenie kwoty
wysłanej.
Administracja

Od Administracji
Czytelnicy, którzy otrzymali „Lud
Polski” pod opaską i którym odpo
wiada kierunek pisma, proszeni są

o jak najszybsze przekazanie pre
numeraty. Należność za prenume

ratę należy wysyłać na konto cze
kowe :
Paris C. C. 5617.00
Hebdomadaire „Lud Polski”
5, rue d Alsaoe. Paris (10)
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