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I CHOCIAŻ POTĘŻNY
NIEWOLI JEST GMACH,
NIEPOKÓJ WASZ ROŚNIE
I WZMAGA SIĘ STRACH,

BO WŁADZY NIE MACIE
SKUĆ DUCHA W KAJDANY,

I WSTYD, I GNIEW,
I S T R A C H WAM T Y R A N Y !

Prenumerata : ,
miesięcznie 20 fr.
kwartalnie
60 fr.
półrocznie 110 fr.
210 fr.
rocznie
Ząfjrranicą miesięcznie 28 fr.,
kwartalnie 76 fr., półrocznie
152 fr., rocznie 300 fr.
CENA
prix

Jak utrzymać

1) musimy wykazać wobec całego
świata, że potrafimy zagospoda
rować te ziemie lepiej, aniżeli to
czynili dawniej Niemcy;
2) musimy wykazać światu, że ODRA I NISSA to są naprawdę
granice polskie, granice POLSKI
N1SPPDLEGLEJ, a nfe daleko na
zachód pchnięte rubieże sowieckie
go imperializmu.

Gdybyśmy te dwa warunki spełnili,
to damy sobie radę z zastrzeżeniami
Churchilla i Byrnes’a, z propagandą
Grotewohla i Schumachera. W prze
ciwnym razie... lepiej nie myśleć...
Ażeby zagospodarzyć Ziemie Odzy
skane trzeba dużo dzielnych Polaków
z Polski i spoza Kraju, rolników i ro
botników, weterynarzy i inżynierów,
spółdzielców i meliorantów. Trzeba si
ły pociągowej zwierzęcej i mechanicz
nej, trzeba sprzętu i maszyn, trzeba
kredytów wewnętrznych’ i dużo, b. du
żo zagranicznych, bo tylko za takie
kredyty sprawić można te inwestycje,
bez których ruszyć poprostu nie spo
sób. A u podstawy lego wszyst
kiego musi być ENTUZJAZM
prawdziwy i samorzutny, nie papiero
wa i Grosz’owa propaganda, nie blaga
i oszustwo, nie policyjny przymus
,.dobrowolnej daniny”, ale prze
świadczenie głębokie, że to wszystko
dla dobra publicznego, dla Ludu tam
osiedlającego się i dla całego pozosta
łego Narodu Polskiego.
Jakżeż ochoczo poszli by — szkalo
wani przez nikczemną propagandę —
bohaterscy „andersowcy” przekuwać
miecz spod Cassino na lemiesz naodrzański, o ileż chętniej poszli by rą
bać polski węgiel w kopalniach ślą
skich żołnierze spod Falaise, Bredy i
Arnhem, aniżeli czekać na łaskawe
zezwolenie pracy w walijskich i szkoc
kich kopalniach. O ile mniej by było
,,szabrującej” w Warszawie inteligen
cji zdemoralizowanej stylem życia re
żymu, a więcej dzielnych pracowni
ków, porwanych wspaniałym nurtem
Wielkiego Przedsięwzięcia.
Ale na to trzeba oddechu Wolności,
na to trzeba stale działającego syste
mu społecznej kontroli, a więc
p r a w d z i w y c h wyborów
na wszystkich stopniach, bo tylko ta
ki system krzesze w duszach ludzkich
ufność, tylko taki system jest napraw
dę społeczny i naprawdę narodowy.
Zamiast tego reżym daje
nędzę mas i zbytek dla na
rzuconej biurokracji,
teror Bezpieki i NKWD,
stopniowe eliminowanie ze
społeczeństwa czołowych bo
jowników Niepodległości,
zamykanie drogi powrotu
dla setek tysięcy najdziel
niejszych synów Polski,
rządy dyktatury najgłup
szej i najzłośliwszej.

Dając takie „dobrodziejstwa” reżym
ośmiela się wyciągać rękę do społe
czeństwa po daninę. Nie tylko spro
wadza wielkie społeczne, polityczne i
gospodarcze zagadnienie do jednej i,
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Odezwa Rządu Rzeczypospolitej
do Polaków w Kraju

Ziemie Odzyskane
Żaden uczciwy „londyńczyk” nie
przywłaszcza sobie monopolu na spra
wę powroiu na ojczyzny łono Wilna
mickiewiczowskiego i Lwowa zaw
sze wiernego, arcypolskiego.
Przywrócenie tych dwuch — jak je
nazwał Memoriał Sierpniowy pol
skich organizacyj socjalistycznych na
Konferencję Pokojową — bezcennych
ośrodków jej wiekowej kultury, nie
może być i nie będzie dziełem wyłącz
nie jednej partii, czy nawet ca'ej emi
gracji, może być i będzie wynikiem
niezłomnej woli i walki całego narodu
polskiego.
Sprawa t. zw. Ziem Odzyskanych
nie może być również — najłagodniej
mówiąc — monopolem krzykliwego
reżymu Osóbko - Gomółkowego. Nie
tylko dlatego, że — mimo hałaśliwej
i b. kosztownej reklamy — reżym jest
zbyt słaby na właściwe postawienie i
obronien i e sprawy na terenie
międzynarodowym, ale przede wszyst
kim dlatego, że reżym pp. Szwalbego i Bieruta jest główną przyczyną i
źródłem niebezpieczeństwa utraty
tych ziem odzyskanych.
Polska racja stanu dwa widzi w a r u n k i, które spełnić trzeba jeśli
istotnie nie na krótko, ale
na wieki dla przyszłych pokoleń Pol
ski zatrzymać chcemy te Ziemie:

5 rrrs.

C

Wyniki wyborów

bynajmniej, nie najważniejszej spra
wy — kredytów wewnętrznych, ale
niekontrolowany reżym dyktatorski
n i e daje żadnych rękojmi, że zebra
na danina nie zostanie wykorzystana
na dalsze ciemiężenie społeczeństwa,
na więzienia dla najlepszych, na broń
dla Bezpieki, na opłacanie szpiclów i
prowokatorów mordujących przywód
ców robotniczych i chłopskich.
Podobnie, jak cala Polska, ziemie
odzyskane są w niebezpieczeństwie.
Tego niebezpieczeństwa nie zażegna
taka czy inna suma zebranych na
„daninę’* złotych „polskich” druko
wanych w Moskwie. Propaganda w
sprawie daniny jest zwykłym trickiem
dla odwrócenia uwagi od zagadnienia
istotnego: PRZYWRÓCENIA LUDO
WI POLSKIEMU PRAWA DO RZĄ
DZENIA SIĘ NA SWYCH ZIEMIACH,
a więc i na Ziemiach Odzyskanych.

TEKST ODEZWY DO KRAJU,
UCHWALONY NA POSIEDZENIU RADY MINISTRÓW
W DNIU 28 il. 46 W LONDYNIE

' „
„
„

„
„
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Pełny skład Rady wynosi 315 człon
ków. Poza 214 już wybranymi, Izba wy
biera 42-u, Departamenty ¿-Terytoria Za
morskie 59-ciu.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kilkakrotnie zwracał uu)agę Kraju na
niecelowość i szkodliwość walki zbrojnej przeciw obecnemu reżymowi
W Polsce. W momencie kiedy zaostrzenie teroru i wzmożenie prowokacji
ZJAZD POLSKIEGO
mogą znów wielu Polaków popchnąć do walki zbrojnej, Rząd Rzeczypo .
spolitej uważa za potrzebne przypomnieć swe zasadnicze stanowisko. Jest UCHODZTWA WOJENNEGO
rzeczą wielkiej wagi, aby wszyscy ludzie dobrej woli W Polsce zrozu
W BRUKSELI
mieli, że Walką zbrojną W Kraju nie odzyska się niepodległości, stworzy
Przedstawiciele polskiego uchodźtwa
się natomiast pretekst do akcji eksterminacyjnej, mającej na celu wyniszcze
wojennego zjechali się w Brukseli
nie całego najbardziej ofiarnego żywiołu polskiego.
celem omówienia obrony interesów Po
Rząd Rzeczypospolitej wzywa wszystkich obywateli, aby nie two laków rozproszonych po świecie i nie
rzyli żadnych nowych organizacji zbrojnych, a z istniejących niezwłocznie mogących na raz.e powrócić do kraju.
Reprezentowane były ośrodki z Nie
wystąpili. Przywódcy organizacji tego typu powinni je natychmiast rozwią miec,
Austrii, Wielkiej Brytanii, Fran
zać. Kto z nich nie zastosuje się do Woli Rządu i, wyzyskując patriotyzm cji, Belgii, Holandii, Szwecji, Danii,
Włoch,
Palestyny, Szwajcarii i Luk
młodzieży polskiej k°ntynuou)ać będzie działalność zbrojną, wystawi wiele
semburga. Powołany został do życia
cennych istnień ludzkich na niepotrzebną zagładę, a sam dopuści się W ten Komitet Wykonawczy Zjednoczenia Podskiego Uchodźtwa Wojennego, którego
sposób czynu godnego potępienia.”
zadaniem jest koordynacja wszelkich
RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ
akcyj na terenie międzynarodowym,

LISTY Z KRAJU

podejmowanych w obronie uchodźtwa.
Przewodniczącym Komitetu wyko
nawczego wybrany został b. więzień obozu koncentracyjnego Zygmunt Rusi
nek, prezes Zjednoczenia Polaków w
Niemczech, długoletni działacz Stron
nictwa Ludowego, sekretarzem ge
neralnym Stefan Grot, działacz socja
listyczny na terenie Związku Pracowni
ków Umysłowych, a w czasie wojny
czynny oficer armii polskiej na wscho
dzie
i w kampanii włoskiej.
kolejowych i materiałów przemysło
wych, czynniki rządzące zaś chciałyby
zagadnienie uprościć i winę zwalić na
spekulantów miejskich i wiejskich.
Polskie związki
Wytworzyło się błędne koło. Pod
zawodowe w Anglii
wyżka zarobków, uzyskana po tak
olbrzymich trudach, bo nawet spora
W Londynie rozpoczął swe obrady
dycznych strejkach w fatalnych wa zjazd delegatów, zwołany przez Polski
runkach reżymowego teroru (organizo- Komitet Robotniczych Związków Zawo-

W tym szaleństwie jest metoda
Kiedy we wrześniu br. w Polsce
podwyższono zarobki robotników i
pracowników do 30 proc., prasa re
żymowa w Kraju i zagranicą na wy
ścigi zaczęła głosić tryumf „dynamicz
nej gospodarki” p. Minca.
Radość była krótka. Bo jeszcze mie
siąc wrzesień nie dobiegł do końca, a
już znacznie podskoczyły ceny prawie
wszystkich artykułów spożywczych.
Początkowo lekceważono te objawy.
Zwyżkę cen, zwłaszcza nabiału, tłu
maczono jako zjawisko przejściowe,
związane z porą roku. Nie można jed
nak było ukryć, że drożyzna objęła
cały szereg artykułów spożywczych i
wzrastała z dnia na dzień. Wtedy pod
niesiono krzyk, że winowajcami są
pośrednicy — sto kilkadziesiąt tysięcy
właścicieli sklepów prywatnych i
handlarze uliczni. Słowem, spekulan
ci, paskarze. Niewątpliwie, jest sporo
racji w tym wołaniu na pomoc Komi
sji Specjalnej do walki z nadużycia
mi i szkodnictwem gospodarczym, ale nawet bardzo rozbudowany aparat
kontrolny i surowe kary na spekulan
tów nie zahamują fali drożyzny. Źró
dło zła znajduje &i’ gdzieindziej. Nie
tylko prywatni pośrednicy handlowi
są winni. Zanim robotnik i pracownik
otrzymali swoje zarobki zwiększone o
20 do 30 proc., już rząd zdążył pod
wyższyć taryfę kolejową i opłaty po
cztowe. Mało tego. Państwowe zakłady
przemysłowe i hurtownie podniosły
ceny na artykuły włókiennicze, che
miczne, skórę i wyroby żelazne. Z roz
maitych powodów, przeważnie jednak
ze względu na małą podaż a bardzo
wielkie zapotrzebowanie. Cena np. 1
kg. skóry, której produkcja nie osią
ga nawet 20 proc, przedwojennej, za
straszająco rośnie w ostatnich miesią
cach. 3 sierpnia br. kilogram skóry
kosztował w hurcie 3.400 zł; 17 wrze
śnia 4.500 zł; 4 października - 6.G00 zł;
8 października — 7.000 zł; 3 listopada
— 8.000 zł.
W związku z tym koszta przybicia
pary zelówek z obcasami wynoszą
przeszło 3.000 zł., a więc przekraczają
najczęściej zarobek miesięczny robot
nika lub pracownika.
Nie lepiej przedstawia się sprawa
zaopatrywania ludności w materiały
włókiennicze. Przyczyną tego brak
wełny i eksport dużej ilości produk
cji tekstylnej do Rosji i Belgii. Od‘15

czerwca wstrzymano dostawę prywat
nym hurtownikom wyrobów włókien
niczych i zaprzestano przydzielać je w
formie premij robotnikom.
Państwowe instytucje gospodarcze
poza tym podwyższyły ceny na inne
towary przemysłowe. Proszek mydla
ny skoczył z 7 na 20 zł, świece ze 170
na 240 zł, Maggi podrożało o 20 proc,
itd., itd. Słowem fala drożyzny rzuci
ła się na wszystkie artykuły pierw
szej potrzeby, co z kolei pociągnęło
zwyżkę cen na towary rzadziej poszu
kiwane i luksusowe.
Chłop usprawiedliwia wyższą cenę
na nabiał, mąkę, kaszę, tłuszcz zwie
rzęcy itp. podrożeniem przejazdów

emigrantów polskich
serca.

żywo brała do

W styczniu bieżącego roku pani>
Brunschwicg przewodniczyła z werwą
zebraniu, urządzonemu w Sorbonie
przez Stow. „Les Amis de la Demokra
tie en Pologne”, na którym nieodża
łowany nasz Dr. Michał Zieliński wy
głosił 'znakomity referat o „Emigracji

Obradom Zjazdu przewodniczył Jan
Kwapiński. Po otwarciu obrad przez
przewodniczącego, zebranych powitali
— imieniem Trade Union Congress
działacz brytyjskich związków zawodo
wych p. Faether oraz imieniem komi
tetu zagranicznego PPS mec. Pehr. Na
(Dokończenie sfr. 2 łam 4 i 5)
stępnie Fr. Haluch wygłosił referat,
poświęcony zagadnieniu
organizacji
związków zawodowych na terenie W.
Brytanii.
Na zjazd przybyło ponad 200 delega
tów — przeważnie żołnierzy Polskich
Sił Zbrojnych.
Obrady zjazdu będą trwały trzy dni.
jednym z najbliższych numerów
przyniosło również — przez socjalistów W
„Ludu
Polskiego” zamieścimy pełne
opracowany — program reform społe sprawozdanie
;z prac zjazdu.
cznych. Niestety realizacja tego pro
gramu. natknęła się od samego począt
ku na opór ster konserwatywnych, zaś
w r. 1936 na zbrojną awanturę faszy
Kiedy reżym wzywa
stowską. Przewaga sił ludzkich była
niewątpliwie po stronie Demokracji;
we wszystkich miastach zorga
do strejku
nizowani robotnicy socjaliści i anar
Według doniesień prasy francuskiej
chiści (komunistów w Hiszpanii było
b. niewielu) bronili się znakomicie do Witaszewski, przewodniczący miano
tąd, dopóki Franco nie uzyskał od Hi wanej Komisji Centralnej Związków
tlera i Mussoliniego broni m ech a- Zawodowych w Polsce złożył oświadcze
nicznej. Rząd prawowity, rząd kon nie, że wprawdzie strajki w Polsce by
stytucyjny i legalny apelował o pomoc ły rzadko stosowane, ale jest pewne, że
do całego świata, świat odpowiedział... strejk generalny wybuchnie w ciągu 24
powołaniem do życia tragi-komicznej godzin w wypadku, kiedy by w wybo
Komisji Nieinterwencji, kapitulując w rach zwycięstwo odnioeta reakcja, to
ten sposób przed interweniującym fa znaczy Polskie Stronnictwo Ludowe".
szyzmem i hitleryzmem, które już wte
Ta deklaracja politruka Związków
dy przygotowywały wojnę europejską.
Należy stwierdlzić, że nie tylko Francja, Zawodowych świadczy o' coraz więk
ale i Rosja podpisały układ o nieinter szym naęisku. jaki wywiera na społe
wencji. Co prawda Sowiety zgodziły czeństwo reżym, a w szczególności na ro
się na sprzedawanie broni -prawowite botników. W doniesieniach z Polski, do
mu rządowi. Mało jednak znany jest chodzących poza urzędową propagan
fakt, że przy tej transakcji postawiły dą (patrz nr. 1 „Ludu Polskiego”), jest
Sowiety szajlokowskóe warunki Hisz pełno dowodów na to, że reżym bez
pańskiej Republice: żądały kategory względnie tępi streiki w Pelsce, w wy
cznie płacenia za broń w gotówce!, ża,- padkach, gdy chodził o obronę ekono
dnych kredytów I Nadesłały również micznych praw robotników. Natomiast
Sowiety swoich przedstawicieli han fałszywe kierownictwo związków uwa
dlowych i wojskowych, którzy naduży ża, że strejk jest wskazany i konieczny
instrument gwałcenia praw i wold
waniem propagandy komunistycznej o- jako
gromnie przyczynili się do rozbicia sił ludu polskiego.
Tak wygląda moralność przywód
republikańskich. Brak broni, dezorga
ców świata pracy w Polsce. A w takich
nizacja, nieinterwencja mocarstw
wszystko to doprowadziło do zwycięst warunkach będą odbywały się wybory
wa krwawego Franco, sojusznika Adol „demokratyczne”.
fa i Benito. Ale niemniej walka trwa,
trwa nadal w kraju i poza krajem.
W Hiszpanii działa tajna organizacja
socjalistyczna, działa konspiracyjnie AMERYKA POMAGA;
Generalna Unia Robotnicza — centra
la związków zawodowych. Sprawa hi
Polska na 1-ym miejscu
szpańska jest ciągle aktualna na tere
nie międzynarodowym ; niestety jed
Polska stoi na pierwszym miejscu na
nak, kraj ten stał się igraszką dla dy liście krajów, którym Ameryka udzieli
plo-macji wielkich mocarstw, stanowiąc ła pomocy. Pomoc ta wyniosła 75 mi
przede wszystkim zagadnienie strate lionów doi., dalej idą Chiny z 54 mil.
giczne. Dzięki swemu położeniu geo i Rosja z 42 milionami- — stwierdzają
graficznemu Hiszpania wydaje się. (dla cyfry za drugi kwartał br., ogłoszone
mocarstwa wschodniego...) (idealną ba w Waszyngtonie.
zą polityczną (a może i militarną...). Z
Ogółem pomoc Stanów Zjed-n. di a
tych samych względów mocarstwa za. dotkniętych
krajów, do końca
chodnie obawiają się interwencji, by czerwca br. wojną
wyniosła 2 miliardy dola
nie spaść z deszczu pod rynnę i zamie rów, drugie tyle
się na dal
nić twierdzę jednego totalizmu na in szy rok to jest doprzewiduje
30 czerwca. 1947. Nie
ny. Jest znowuż rzeczą mało znana mal cztery piąte tej
pomocy
przypada
że Sowiety w tej grze dyplomatycznej na Europę.
wysuwają swych satelitów do składa
Rząd Stanów Zjedn. zapowiada, iż
nia wniosków o zerwanie stosunków z
Franco (np. Rzymowski i Lange), zaś będzie kontynuował pomoc ratunkową
sama Rosja dotąd nie uznała republi do połowy 1947 r. głównie przez UNkańskiego Rządu na. wygnaniu, Pre RRA. Poza akcją rządową, różn-e pry
zydenta Martinez Barrio i Premiera watne organizacje udzieliły p-omocy od
Giraia.
końca. wojny na łączną kwotę 600 mi
lionów dolarów.
(Dokończenie na str. 2, łamy t 2 i 3)

Prawda o Hiszpanii
Wszystkie (prawdziwe) organizacje
socjalistyczne cudzoziemców, przebywa
jących na terenie Francji, zrzeszone są
w t. zw. Federation des Groupes So
cialistes Etrangers en France. Fédéra
eja ta, uznana oficjalnie przez francu
ską SFIO i mająca swą siedzibę w
gmachu SFIO w Paryżu, służyła m. ćn.
zbliżeniu i wzajemnemu informowaniu
się socjalistów z rozmaitych krajów
Europy pochodzących.
W dniu 5 bm. odbyło się staraniem
Federacji zebranie informacyjne po
święcone Hiszpanii. Niezmiernie inte
resujący, na bezpośrednich źródłach nparty referat przywódcy hiszpańskiej
partii socjalistycznej oraz przebieg dy
skusji podajemy — w największym
skrócie — poniżej. Ze względu na ewen.tualne macki Franco’wej Bezpieki
zamiast nazwisk mówców podajemy
ich narodowość jedynie.
Hiszpan (referent): „Dzieje monar
chii w Hiszpanii wraz z okresem
znanej wam dyktatury Primo de Ri
vera znamionuwały trzy grzechy śmier
telne, którym zorganizowana klasa ro
botnicza wypowiedziała walkę ntieubłaganą : 1) nędza mas wyzyskiwanych
przez obcy i rodzimy kapitał przemy
słowy, przez świeckich i duchownych
wielkich posiadaczy rolnych ; 2) naj
większy w Europie analfabetyzm ; 31
stałe przesilenie skarbową . finansowe
z powodu wydatków wojskowych na
nieszczęśliwe imprezy kolonialne.
Kiedy w 1931 Republika Demokraty
czna przepędziła rządy monarchistyczne i dyktatorskie, słońce wolności

Uroczystość na cześć Cecylii Leon Brunschvicg
Przyjaciela Polski i Polaków
W Sorbonie w wielkim Amfiteatrze
Richelieu odbyła się wspaniała |uroczystość na cześć
pan.i Leon Brun
schwieg, dawnego wice-ministra oświa
ty w rządzie Leona Bluma, żony sław
nego filozofa Leona Brunschwicg’a
zmarłego podczas okupacji niemieckiej
na drwa miesiące przed wyzwoleniem
Francji.
Zmarła całą duszą oddana była
sprawne uciemiężonych, i losy Polski i

skie”!!! — tak utrzymują „obiecujący’’
młodzi peperowcy ze Związku Walki
Młodych), została zabrana przez pań
stwo zanim doszła do rąk robotników
i pracowników;. Podrożenie jednych

Polskiej we Francji”.
Cecylia Brunschwicg uczestniczyła w
roku 1945, w Bibliotece Polskiej w utworzeniu „Komitetu francusko - pol
skiego d’aide aux prisonniers de guerre
de Pologne”, na czele którego stała Ge
nerałowa. Helena Sikorska.
Kilkanaście towarzystw wzięło udział w uczczeniu pamięci 'Zmarłej,
Jej wybitnych zalet duchowych i umy
słowych.
Stowarzyszenie „Les Amós de la Dé
mocratie en Pologne”, gdzie Cecylia
Leon Brunschwicg była członkiem ho
norowym od samego założenia stowa
rzyszenia i fcdzie przyjmowała bardzo
czynny udział, było reprezentowane
przez Franciszkę Granier, generalną
sekretarkę Stowarzyszenia.
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Prawda o Hiszpanii
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Listy z Kraju

(Dokończenie ze strony 1-szej)
Stanowsko Socjalistów hiszpańskich
jest proste i jasne : nie chcą zbrojnej in
terwencji, kióra by na nowe ofiary
krwi i życia naraziła umęczony lud
hiszpański, uważając, że systematycz
na i konsekwentna interwencja ekono
miczna ,, wykończy łaby’’ Franco szyb
ko, skutecznie i ostatecznie. Oto dla
czego.
Dla ratowania rozpaczli
wego stanu skarbu Franco musi eks
portować. Wywozi i sprzedaje zagra
nicą oliwę, owoce, jarzyny, rudę. Blo
kada gospodarcza Hiszpanii nie tylko
ni-e naraża ludu pracującego tego kra
ju na żadną krzywdę, ale przeciwnie

rzeczywistości taką kwotę zarabia ro
botnik rocznie! Według oficjalnej
prasy falangistycznej koszty utrzyma
nia wzrosły w porównaniu z r. 1939 o
400 proc. Zarobki robotnicze w tym okresie wzrosły o 60 proc.
70 proc, budżetu państwowego po
chłania armia, policja i dług publicz
ny. Na oświatę, roboty publiczne pozostają grosze.

zwiększa ilość artykułów spożywczych

dla konsumcji głodującego ludu. Po
niewaź robotnicy i chłopi samochodów
w Hiszpanii... nie używają, nie tylko
nie odczuliby np. przykrości z powodu
zamknięcia dos’aw benzyny, ale raczej
sam Franco sparaliżowany by był w
ruchach swej zmotoryzowanej armii.’
A jak klasa pracująca głoduje w re
żyrnie Franco’wym, to ilustrują nastę
pujące fakty : Prasa oficjalna podaje z
dn. 9 listopada br. racje żywnościowe
na okres 15 dni : 100 gr. cukru, 125 gr
ryżu, 100 gr. najgorszej soczewicy, 1 ós
mą litra oliw’y jako jedyny rodzaj tłu
szozu. To dla pracujących na całe dwa
tygodnie !
Zaś więźniowie, którzy trumnie w
tym reżymie zaludniają lokale tamtej*
szej Bezpieki, otrzymują na tydzień:
Chleba 300 gr., oliwy 2o gr., ziemnia
ków 600 gr., jarzyn 25 gr., ryżu 50 gr.,
mięsa 60 gr., tłuszczów zwierzęcych 30
gr.

Lud lniszpański chce końca tego re
żymu głodu, ucisku, niewoli, ale jedno
cześnie nie chce żadnego nowego i in
nego totalizmu, pragnie interwencji
skutecznej d bezkrwawej, interwencji
gospodarczej !

Gruzin (przewodniczący) Nie zawie
Ażeby pracujący uzupełnił znikome
racje żywnościowe zakupami na czar dliśmy się na referacie. Dowiedzieliśmy
nym rynku powinien by zarabiać mi- się rewelacyjnych, nieznanych nam
¡mmalnie 700 pezetów miesięcznie. W faktów i właściwego stanowiska zain-

Piec

franków

Mieliśmy w redakcji „Ludu Polskie
go” wizytę inspektora Prefektury Po
licji. Przeprowadzał, jak zwykle, en
quête. Pytał m. in. za co, za jakie fun
dusze wydajemy pismo. Nie mieliśmy
kłopotu z odpowiedzią : „Kapitał” za
kładowy, fundusz nasz finansowy wy
raża si? śmiesznie małą kwotą. Nato
miast istotnym naszym kapita'em jest
bezinteresowna PRACA,
zarówno grona redakcyjnego, jak i
dziesiątków i setek naszych przyjaciół
w terenie, którzy pismo rozpowszech
niają, sprzedają, kolportują.
Zamówienia na pierwszy numer
„Ludu Polskiego” wyniosły przeszło
7.000 egz. Jak na początek, to wcale
nióżle. Ale... w żadnym wypadku nie
wystarcza to na pokrycie kosztów pa
pieru i druku. Mimo, że nie WSTY
DZĄC SIĘ NASZEGO UBÓSTWA fi
nansowego, wyznaczyliśmy cenę wyż
szą niż inne pisma — 5 fr. za numer.
A i- h
tCjSztujc ‘
Nie wstydzimy się również ani tro
chę powiedzieć Wam, Przyjaciele pis
ma, że w krótkim czasie musimy
mieć 10.000 p'atnych odbiorców, ażebij
pokryć koszta wy'qcznie rzeczowe.
Mudmy następnie podwoić tę liczbę,
jeżeli chcemy zwiększyć format pisma
by dawać więcej materiału informa
cyjnego.
JEŻELI chcecie, by się we Francji
rozlegał donośnie głos „Ludu Polskie
go”, to my lcie o tym, by pismo docie
rać wszędzie i do wszystkich, to dzia
łajcie, by rosła liczba sta'ych prenu
meratorów.
REDAKCJA

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 :

P’aris C. C. 5617.00

Armii Krajowej w opanowaniu bomb « V »
Wychodzący w Londynie tygodnik
wojskowy „Polska Walcząca” w nume
rze z 30 listopada br. zamieszcza arty
kuł Adama Hellera p. t. : ,,V’’, w któ
rym autor omawia rolę A. K. w zdoby
waniu szczegółów konstrukcyjnych no
wej tajnej broni niemieckiej i przeka
zywania tych szozegółów do Londynu.
Jak pisze autor m. in.: „Jeszcze w cią
gu 1943 r. A. K. dostarczyła do Londy
nu pewnych wiadomości, że „Neue
Waffe” nie jest fantazją dra Goebbelsa.
Wywiad A. K. stwierdził, że w obozie
„Luftwaffe’’ w Pćanoujściu (Puenenmuende) dokonywane są doświadcze
nia nad tą nową, tajemniczą jescze
wówczas bronią.
Po nadesłaniu do Londynu przez wy
wiad A. K. dokładnego planu ooozu w
Pianoujściu — R.A.F. dokonała znane
go nalotu, pndrza^ którego zginął szef
sztabu Luftwaffe, gen. Jeschonek i
część ekipy inżynierów-konstruktorów.
Tymczasem wiosną w r. 1944 zaczęły
z Francji (w znacznej części znów dzię
ki Polakom) napływać wiadomości, że
Niemcy budują nad Kanałem całe setki
wyrzutni.

Sztab aliancki w pełni przygotowań
inwazyjnych stanął wobec zagadnienia
do jakiego stopnia nowa broń może
odbić się na działaniach desantowych.
Wówczas A. K. znów przychodzi z
pomocą sztabom alianckim. W tym
krytycznym momencie wojny nadsy
ła do Londynu szereg depesz zawiera
jących już szczegóły Roiistrukcjjne no
wej broni.
A oto w jaki sposób te wiadomości
demaskujące najściślejsze niemieckie
tajemnioe -- zostały zdobyte w kraju.

Pod koniec 1943 r. uzyskano poufne
informacje, że na terenie Polski mają
się odbyć doświadczenia niemieckie ze
straszną nową bronią. Zarządzona ob
serwacja ustaliła, że w obozie S.S. w
środkowej Malopolsce obok Mielca.
Niemcy podejmują jakieś* podejrzane
przygotowanie.
Stopniowo napływające wiadomości
były coraz to wyraźniejsze. Rejestro-

Jeszcze o Lewis ie
i strajku górników

czonych Górników — na 3.000.000 doi.
grzywny. Raczej pod presją opinii pu
blicznej (w której strejk ten. był wyjąt
kowo niepopularny), aniżeli pod wpły
wem grzywny — Lewis strejk odwołał.
Istotnie te zawrotne kwoty dla wyo
braźni europejskiej nie są ani dla Lewis’a ani dla Związku ciężarem nie do

teresowanych. Czy są pytania ?
Włoch
(strasznie „jednolito-frontowy”, a więc w przeciągu pół godziny
napada na Bevina u Labour Party bry
-tyjską, po czym... powraca do kwestii
hiszpańskiej): Referent ma uprzedzenie
do Sowietów. Sowiety bronią Hiszpa
nii, zaś imperializm brytyjski ma nie
stety, kontynuatorów w socjalistach
którzy obecnie rządzą Anglią.
Grek : Trzeba być marksistą. Trzeba
szukać wyjaśnienia gospodarczego. An
gielskie interesy są wszędzie na świę
cie zagrożone przez ataki sowieckie,
więc każdy rząd narodowy brytyjski
musi się bronić.
Węgier : Co to wszystko ma wspól
nego ze sprawą hiszpańską !
Polak : Proszę Referen/a o wyjaśnie
nie, ilu Rosjan ochotników było w
Brygadzie Międzynarodowej, oraz jak
licznie były reprezentowane w tej Bry
gadzie inne narodowości ?
Hiszpan (referent): Rosjan było ma
ło, b. mało. Właściwie przeważnie by
li to przydzieleni przez ZSRR doradcy
do naszego sztabu. Zajmowali się
przeważme propagandą... komunisty
czną.
Francuz: To wyjaśnienie referenta
wymaga uzupełnienia. Byłem przez ca
ły czas w Brygadzie Międzynarodowej.
Nie spotkałem ani jednego Rosjanina
w szeregach walczących. Rosjanie byli
jedynie na stanowiskach doradców,
przy sztabie, przyczym ćstotnie nadu
żywali swej propagandy. Natomiast li
cznie uczestniczyli w walkach Brygady
Polacy, antyhitlerowscy emigranci nie
mieccy i Włosi.
Francuz (z sali) : No i Francuzi.
Francnz I.: Tak !
Spisał : K. Drwal

Bezcenne usługi
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Jak wiadomo strejk górników w Sta
nach Zjednoczonych został przez trybu
nał sądowy uznany za nielegalny (ze
względu na tymczasowy sekwestr ko
palń przez państwo), przywódca strejku .1. L. Lewis — skazany na 10.000 do
larów grzywny, zaś Związek Zjedno

W TYM SZALEŃSTWIE JEST METODA

wano przybywanie pilnie chronionych
tajemniczych ładunków kolejowych na
specjalnie konstruowanych olbrzymich
lorach, budowanie betonowych stano
wisk na terenie obozu oiVz częste od
wiedziny rozlicznych konhsji. Sieć agencyjna A. K. wokół obozu została
szeroko rozbudowana a obserwacja za
ostrzona.
Wreszcie w połowie stycznia 1944 r.
oddano pierwszy strzał z tajemniczej
broni, o czym zaraz nadszedł meldu
nek do podziemnej Warszawy. W kill a
dni później przyszła wiadomość z pod
Rejowca, Lubelszczyzny, że z terenu
odległego od obozu o około 300 km., że
upaał tam olbrzymi pocisk, zniszczył
kilka domów, a przybyła natychmiast
komisja niemiecka skrupulatnie po
zbierała wszelkie odłamki, pozostałe
po wybuchu. Początkowo nie kojarzo
no obu tych wiadomości ze sobą.
Później jednak, gdy sieć obserwująca
obóz donosiła o oddaniu następnych
strzałów, o kierunku lotu i kształcie po
cisku, który mógł był być obserwowa
ny w locie, gdy ustalono miejsce upad
ku, zjawisko stało się jasne.
Z napływających meldunków wie
dziano, że kierunki strzału były zaw
sze zbliżone do siebie, a punkty upad
ku pocisków odległe czasem o kilka km.
wszerz i w głąb. Ustawione na kierun
ku strzału niemieckie oddziały samo
chodowe natychmiast po wybuchu po
cisku przybywały na miejsce i zbiera
ły skrzętnie wszystkie najdrobniejsze
odłamki.
Znano już jednak kierunki strzału i
przybliżoną nośność broni. Chodziło
więc tylko o to, by uprzedzić Niemców
w podjęciu odłamków. Zainstalowano
więc na całej trasie lotu pocisku włas
ną sieć dla tego celu. Od tej chwili roz
począł się wyścig, kto pierwszy dopadnie do miejsca upadku pocisku.
W tym okresie uzyskano może jedną
z najlepszych z dotychczasowych zdo
byczy. Oto jeden z pocisków upadł na
pochyły brzeg rzeki Bug, pod wsią
Sarnaki i nie wybuchł. Zanim Niemcy
przybyli, udało się zepchnąć pocisk do
wody, ukryli go w ten sposób przed
nimi i zabezpieczyli do rozporządzenia
polskiej komisji. Wysłani z Warszawy
na miejsce upadku, polscy inżynierowie
z Komisji Technicznej A. K. dokonali
pomiarów, zdjęć fotograficznych i wy
montowali najbardziej cenne części po
cisku, które przywieźli do Warszawy.
Oczywiście, że te wszystkie wiado
mości, w m.iarę ich zdobywania, prze
kazywane były natychmiast do Londy

udźwignrlęcia. Związek — dtzięki po nu przez radio i pocztą kurierską.
przednim zwycięstwom — jest wielo Skompletowano wszystkie najbardziej
krotnym „milionerem’’, zaś przywódcy charakterystyczne odłamki i ciekawe uorganizacji zawodowej są w Ameryce rządzenia torpedy i wraz z dociekania
— w przeciwieństwie jaskrawym do mi techników polskich, jednego z nich
zwyczajów europejskich — ludźmi ma wysłano do Londynu latem 1944 r.
jętnymi, doskonale wynagradzanymi
Emisariusz wraz z drogocennym 50
przez organizację. Sprawa pensji se kg ładunkiem odleciał „luksusowo” z
kretarza związkowego nie jest w Ame Polski samolotem do W. Brytanii.
ryce, bynajmniej, sprawą wstydliwą. Wiózł go „Hudson’’ aliancki przysłany
Członkowie chętnie i bez szemrań przy z pod bazy włoskiej, Brindisi. Podjął
znają wysokie uposażenia tym, którzy on pasażerów wraz z ich bagażem z
ich dobrze bronią.
zaimprowizowanego lotniska A. K. pod
Drugą cechą, różniącą potężne ame Tarnowem. W trzy dni później, techni
rykańskie związki zawodowe od ich cy alianccy w Londynie mieli w swoich
europejskich odpowiedników jest nie rękach oryginalne części torpedy,
słychany indywidualizm kierownictwa,
Doświadczenia z tą nową bronią do
niemail dyktatorskie uprawnienia wy konywane przez Niemców w Polsce ko
branego prezesa lub sekretarza gene sztowały kraj wiele ofiar. Torpedy pa
ralnego. Proszę zważyć, że prasa świa dając, nie przebierały w miejsca upad
towa niemal nie pisała o związku w ku, i trafiały w wioski 4 miasteczka.
czasie strejku, natomiast depesze głosi Wiele domów wraz z mieszkańcami d
ły : „Lewis rozpoczął strejk”, „Na wez dobytkiem uległo przy tym zniszcze
wanie Lewis’a 400.000 górników porzu niu. Wielu pracowników sieci ¿.nformaciło pracę’’, i wreszcie...... Lewis strejk cyinej A. K. zatrudnionej przy zdoby
odwołał”.
waniu tajemnic, wpadło w ręce Niem
i oddało swe życie.
My; Europejczycy, nie potrafimy się ców
Niemcy podczas doświadczeń, nie pa
bezkrytycznie zachwycać taką strukturą nując
jeszcze nad nową bronią i pra
organizacyjną. Rozumiejąc, że działa gnąc uniknąć
strat we własnym kraju,
czowi o skali talentów Lewis’a należy próby te przenieśli
na obcy, polski te
poizostawić dużą swobodę działania, są ren. Przez tę jednak
nieostrożność,
dzimy, że lepiej by było, gdyby jednak podstawili straszną tajemniczą
o
wszelkie decyzje kontrolowane były której skuteczności tyle sobie broń,
obiecy
przez więcej głów, choćby każda od wali, pod uderzenie służby Łnformacyjniego słabsza, ale w sumie lepiej pre I nej A. K. Ona zdemaskowała ją przed
widujące.
wcześnie. Alianci zachodni powiado
Uniknęłoby się niedawnej klęski, w mieni już o istnieniu tajemniczej browalce, która górnikom nic nie przynio n i jej cechach charakterystycznych,
sła, a Stany Zjednoczone pozbawiła mieli możność przedsięwziąć odpowie
750.000 ton stali, 100.000 samochodów i dnie środki zaradcze, a A. K. wzięła
25.000.000 ton W’ęgla.
w ten sposób jeszcze jeden odwet na
L. D.

Niemcach.

Dokończenie ze strony 1-6zej :

artykułów i usług pociągnęło za sobą
automatycznie drożyznę innych. Na
rynku coraz większe zamieszanie i nie
„huśtawka cen”, jak chce prasa re
żymowa, ale tych cen „jazda balo
nem” coraz wyżej i wyżej. Kraj stoi
w obliczu inflacji, w obliczu prawdzi
wej klęski gospodarczej. Narzuceni
społeczeństwu polskiemu peperowscy
ządcy pokrywają milczeniem istotne
przyczyny rozpoczynających się niepo
wodzeń gospodarczych.
Postaramy się tutaj niektóre kwe
stie z tym związane pokrótce wyjaś
nić.
Niedawno Mikołajczyk ujawnił, że
chłopi złożyli w formie świadczeń rze
czowych „dobrowolną daninę wartości
10 miliardów złotych na rzecz odbudo
wy państwa”. Stanowiła ona mniej
więcej roczny budżet państwowy. Zaś
pomoc UNRRA wyniosła 474,5 milio
na dolarów, „co — zdaniem Mikołaj
czyka — stanowi 4 do 5-krotną war
tość naszego budżetu państwowego".
Świadczenia rzeczowe zostały znie;ione od sierpnia br. Pomoc UNRRA
jest na ukończeniu.
Illllllllllllllllljlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|llllllll'i>nh'l

Radio Watykan
odpowiada p. Bierutowi
Rozgłośnia watykańska nadała po
polsku przekład artykułu z „Osservatore Romano’’ z dn. 27. listopada br. Jest
to dotychczas jedyny komentarz z Rzy
mu, o którym wiemy, na temat wywo
dów o sytuacji Kościoła. Katolickiego
w Polsce ogłoszonych przez p. B. Bie
ruta. (Chodzi tu o wywiad udzielony
przez B. Bieruta Ksaweremu Pruszynskiemu na temat stosunku władz war
szawskich do Kościoła Katotickicgc.
Wywiad odbył się 20 listopada br. i ogłoszony został w dzienniku warszaw
skim „Rzeczpospolita” w dniu 23 listo
pada, a parę dn.i później przedrukowa
ny został przez prawie wszystkie
dzienniki krajowe).
W odpowiedz.’ na cświadczenie B.
Bieruta, iż Watykan popiera Niemców
przeciwko Polakom i, zg księża w Pol
sce wykorzystują ambony dla celów
propagandy politycznej, komentator ra
diostacji watykansk ej os Jadczył :
„Należałoby zauważyć, lub raczej
podkreślić, że te oskarżenia są same w
sobie największą prz-eszkodą dla zada
walających stosunków między Polską
1 Kościołem Katolickim.
Jeżeli jest
prawdą, że rząd Bieruta nigdy nie ucnylał się od porozumienia z Watyka
nem, to jeszcze bardziej prawdą jest
to, że rząd ten powinien powstrzymać
się od tego rodzaju oskarżeń w czasie,
gdy ponownie szuka tego porozumie
nia. N.aiód polski zdaje sobie sprawę z
tego, że polityka religijna nowego rzą
du, pojęcie jakie ma ten rząd o wolno
ści wogóle, a o wolności religijnej w
szczególności, stoją w sprzeczności z
doktryna i prawem Kościoła Katolic
kiego, jak również z sumieniem katolic
kim' Polski. Naród polski zdaje sobie z
tego sprawę, że krytyczne stanowisko
duchowieństwa w stosunku do obec
nych wydarzeń nie jest stanowiskiem
stronniczym, lecz wypełnianiem świę
tego obowiązku. Ambona jest jednak
zawsze amboną kiedy przeciwstawia
się antyklerykalnej mównicy. Tak sa
mo jak Polska nie czekała na próżno
na wstawiennictwo Watykanu przeciw
ko prześladowaniom hitlerowskim, tak
samo Watykan nie stawał w obronie
Niemiec w większym stopniu niż to
czynił w stosunku do każdego innego
kraju nawiedzonego przez materialne
i polityczne następstwa wojny lub też
pnzez śmierć i zniszczenie’’.

Robotnicy i pracownicy ze swojej
strony wkładają w dzie o odbudowy
dużo samozaparcia, dając państwu
swoją pracę za pół darmo,/co gdyby
w pieniądzu obliczyć wyniosłoby zno
wu — zgrubsza licząc conajmniej kil
kadziesiąt miliardów złotych. Ale czy
długo będzie można żyć i pracować bez
obuwia, bez odzieży i bez dostateczne
go odżywiania ?
Czy rząd warszawski umiał należy
cie gospodarować tymi bezzwrotnymi
kredytami, którymi obdarzyło go pod
postacią płodów rolnych i pracy z jed
nej strony własne społeczeństwo, z
drugiej zaś — UNRRA? Nic na to
nie wskazuje. „Dynamiczna ekono
mia’’ stworzy'a pode warunki egzy
stencji dla istotnie ciężko pracujących
a raj dla wszelkich spekulantów i
kombinatorów gospodarczych i polity
cznych. Spraw o nadużycia w ciągu
jednego roku (od iistopada do paź
dziernika br.) było aż 17.747, a szkody
wyniosły 5 i pół miliarda złotych. Na
fali tej przeważnie płynęli poperowscy dygnitarze, półdygnitarze i ćwierćdygnitarze. A ile nadużyć nie wykry
to, ile pieniędzy poszło na kupowanie
ludzi o miękkich kręgosłupach, ile na
peperowską propagandę, ile na niemi
łosiernie rozbudowaną Bezpiekę i Mi
licję, złożoną w większej części z ele
mentu ludzkiego pod względem mo
ralnym całkowicie wykończonego, ile
wreszcie wsiąkło w kieszenie prywątnych handlarzy, dla których system,
gospodarczy, zastosowany w Polsce
przez p. Minca, stanowi bogatą żyłę
złota ?
To jest jedna strona zagadnienia.
Druga — to bałagan polityczny, który
reżym stworzył i podtrzymuje go z
całych sił. To — zabagnienie w poli
tyce wewnętrznej i moralności zbioro
wej, to fałszowanie referendum i
przygotowywanie się do fałszowania
wyborów do sejmu, to próby rozproszkowania społeczeństwa, rozbicia wię
zów solidarności i zaufania między óbywatelami przy pomocy tysięcy, ty
sięcy uwitych gniazd szpiclowskich w
organizacjach, gminach, instytucjach
i domach mieszkalnych, to wreszcie
teror i nieustanne prowokowanie Po
laków do wzajemnego wybijania się.
Niedość tego. Polityka zagraniczna,
która tak ściśle wiąże się z odbudową
Polski także pod względem gospodar
czym, jest przysłowiowym tańczeniem
słonia wśród porcelany przy równo
czesnym hałaśliwym porykiwaniu.
Czy w ten sposób postępując, reżym
sądzi, że uzyska od państw anglosaskich przedłużenie pomocy_w naturze
i kredyty, o które zabiegu ?
Dużo się pisze i mówi w Kraju o
nierozsądnej polityce polskiej przed
wojńą i czasu wojny. Ale czy obecną
politykę w dziedzinie gospodarczej, w
stosunku do własnego społeczeństwa i
do państw anglosaskich można naz
wać rozsądną ?
Wszystko to razem jest szaleńst
wem.
Ale w tym szaleństwie może być
metoda. Metoda, która ma doprowa
dzić kraj do anarchii gospodarczej,
politycznej i społecznej, ażeby wyczer
panych i zdemoralizowanych ludzi ostatecznie chwycić mocno za tw-arz i
zaciągnąć tam, gdzie sobie dzisiejsi
„panowie władcy” życzą.
Napewno w tym szaleństwie jest
metoda.
Opracował Piotr KARPOWICZ.

. ................................................................... .

Ca dafacega un
MOST W STOLICY

ELEKTRYCZNOŚĆ I GAZ

Uruchomiono dalszych 240 lamp uli
Prace nad odbudową mostu Kierbedzźa w Warszawie przeprowadzono już cznych, których ogółem jest czynnych
w Warszawie 2.480, co stanowi 41 proc,
w 80 proc.
stanu przedwojennego. Liczba urzędmuków gazowni miejskiej wynosi 17.252
osoby t. j. 15 proc, stanu przedwojen
SZKOLNICTWO TECHNICZNE
techniczny w postaci spy
Śląskie Zakłady Techniczne w Kato nego. Sprzęt
gruzów pochodzi całkowicie z
wicach są największą ze szkół typu chaczy
dostaw
UNRRA.
(Radio Warszawa 29.
technicznego w Polsce. W ub. r. uczę
szczało do zakładów ok. 2.000 uczniów, 11..
w roku bieżącym 2.773 uczniów. W Za
kładach istnieją trzy rodzaje gimna DOLNY ŚLĄSK.
zjum : mechaniczne (745 uczn.), elektry
Na terenie Dolnego śląska mieszka
czne (483 uczn.), i nowopowstałe odle
wnicze, liczące 156 uczniów. Pozatym 1.577.000 osób, w tym 1.393.000 Polaków.
istnieje liceum chemiczne z 72 uczn. Na tym terenie utworzono dotychczas
42 Spółdzielnie parcelacyjno - osiedleń
(Radio Warszawa 5. 12.).
cze, w których osiadło 450 rodzin na
przestrzeni 8.860 hektarów. (Radio War
Sizawa 2. 12.)
13.000.000 KG. MIĘSA Z UNRRA
Szef UNRRA w Polsce, gen. Drury, oświadczył, że Polska otrzyma w naj OLSZTYN
bliższym czasie pewną Bóść artyku
W Olsztynie liczba mieszkańców Po
łów żywnościowych, m. *n. u.ooo.ooo laków wynosri 42.000 osób. Niemców po
kg mięsa i skór surowych, oraz 6.000 zostało tylko 50-ciu. (PAT)
par butów wojskowych.
WROCŁAW

TELEFON ZE ŚWIATEM

Zostało otwarte połączenie telefonicz
ne pomiędzy Warszawą a Zurychem.
Umożliwi ono połączenie telefoniczne
między Polską a Wielką Brytanią i
Francją.
*

' Na terenie Wrocławia czynnych jest
12 szpitali, mogących pomieścić 3.000
chorych. Na terenie całego wojewódz
twa czynnych jest 119 szpitali, poradni
przeciiw-gruźliczych i przeciw-jiaglicznych.
DOSTAWY UNRRA DLA POLSKI

ODBUDOWA STOLICY

W ciągu października i połowy listo
pada ukończono remont 4.184.000 me
trów sześciennych budynków. Wywie
ziono 505.000 metrów sześciennych gru
zów, oczyszczono i rózsegregowano
12.000.000 cegieł — przy czym było za
trudnionych 6.100 robotników Wy
remontowano 188 kilometrów torów
tramwajowych, t j. 63 proc, stanu
przedwojennego. W ruchu tramwajo
wym czynnych jest 104 wozy silnikowe
i 107 przyczepnych.

Według danych ministerstwa Żeglu
gi i Handlu Zagranicznego ogólna cy
fra dostaw UNRRA dla Polski od po
czątku działalności tej instytucji do
dnia 1 listopada br. wynosi 1.788.558
ton dostarczonych prawie w całości
drogą morską. W te i liczbie 325.000
ton dla rolnictwa, 360.000 ton dla prze
mysłu.
Polskie Koleje Państwowe otrzyma
ły 56 sztuk lokomotyw, 310 węglarek,
285 platform kolejowych i 1.989 wago
nów.
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OIGNIES

Wiec informacyjny PPS
O wyborach w Polsce
W Oignies, w dniu 4 grudnia br. od
był się wiec w związku z wyborami w
Polsce, zwołany przez sekcję PPS ;
wzięło w nim udział około 400 osób.
Po referatach wygłoszonych przez
Dudałę, Oczkowskiego i Jasniewicza, w
dyskusji wszyscy domagali się wolno
ści prasy, " wolności słowa i zebrań
przedwyborczych dla wszystkich oby
wateli polskich bez różnicy przekonań
politycznych, oraz zastosowania pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego.
Zebrani na wiecu wypowiadali się
przeciwko metodom propagandy admi
nistracji warszawskiej, która oczernia
Naród Poiski posądzając go o faszyzm,
tłumacząc tym, że nie można w Pol
sce przeprowadzić wolnych i nieskrę
powanych wyborów.
Naród, któiy nie uznał dyktatury w
Polsce, Naród, który nieugięcie walczył
od pierwszego dnia napadu hord hitle
rawskich, Naród, który me miał Quislinga ani Hachy, Naród który niezłom
nie wailczył, nie zważając na ofiary ja
kie poniósł pod ciosami hitleryzmu, ten
Naród posądza się dziś o faszyzm.
Zebrani wyrażali swe oburzenie na to
jawne kłamstwo wobec świata. Z jed
nej strony propaganda głosi, że po stro
nie reżymu opowiada się 80 proc, (a
nawet więcej) społeczeństwa polskiego,
a z drugiej strony tłumaczy, że gdyby
dopuszczono do wolnych i nieskrępo
wanych wyborów, 80 proc, wypowie się
przeciwko obecnemu reżymowi, a bę
dzie głosowało rzekomo za „reakcją”.

Dlatego wolni obywatele polscy, na
wolnym terenie francuskim, nigdy się
nie zgodzą na teror stosowany prze
ciwko Narodowi Polskiemu.
Najlepszym dowodem jest prowadze
nie teroru przez Rady Narodowe przy
pomocy PPR we Francji. Poznali się
już na lisach farbowanych (taka była
opinia obecnych na wiecu). Grupka lu
dzi spod znaku Rady Narodowej i PPR
która chciała krzykiem i gwizd
kami okazać swą demokratyczną po
stawę, ponieważ na rzeczową dyskusje
brakło im argumentów, została przez
obecnych na wiecu zmuszona do usza
nowania form prawdziwie demokraty
cznych. PPRowcy, kilkakrotnie w
swych okrzykach chcieli przekonać obe
cnych, że o ile clicemy wolnych i niesprępowanych wyborów, to chcemy
wojny, jednak referenci udowodnili, z
czym zgadzała się cala sala, że to jest
stary kawał Adolfa Hitlera, który krzy
czał na cały świat, przy podbijaniu Au
strii, Czech i Polski, że o cle chcą
być wolnymi to chcą wojny. Emigra
cja. zna się dobrze na pustych i fałszy
wych hasłach PPR’owców i Rad Naro
dowych, pozostanie wierna Narodowi
Polskiemu, który podjął tak ciężką i
krwawą walkę o Wolną, Niepodległą
i Suwerenną Polskę.
Takie słowa szczere i proste padły
na tym wiecu ii PPR’owcy wspólnie z
fałszywą PPS opuścili salę ze zwieszo
nymi nosami na kwintę.
Obecny

WAZ1ERS-NOTRE-DAME

Kanciaki przy „pracy”
Dnia 1-go grudnia br. w sali p. Na
pierały w Waziers-Notre-Dame odbył
się wiec zwołany przez t. zw. „MRN”,
nazwany „wielkim zgromadzeniem
narodowym’’, któremu przewodniczył
„wielki delegat do Rady Nar. w Pary
żu’’ ob. Zakrzewski. Przemawiało aż
trzech referentów z FPPS, Ratajczak,
ktoś z OPO i z „Rady Nar.’’ z Paryża
ob. Jędrysiak, zaś reklamowany na aiiszach przedstawiciel PPR nie przybył
(czy się ukrył). Referent z OPO wy
chwalał pod niebiosa zasługi OPO w
walce z hitleryzmem, zaś ów z FPPS
nie umiał nic więcej powiedzieć, jak
„Demokracja, to upaństwowienie ko
palń i przemysłu, demokracja, to re
forma rolna, demokracja, to granica na
Nćsie, demokracja to granica na Odrze,
tak, jakby demokracja miała coś wspól
nego z granicami.
Zato długo się rozwodził referent z
Rady Narodowej. Według niego, naj
większe zasługi w przyczynieniu się do
pobicia hord hitlerowskich, ma... P. K
W n oczywiście i „Rady Narodowe”.
Ludzie i przywódcy, którzy opuścili
Polskę i nie byli z ludem w czasie oku
pacji, nie mają podobno nic do szuka
nia w dzisiejszej „demokratycznej’’

SEKCJA PPS W PARYŻU
W sobotę, dnia 7 grudnia odbyło się
miesięczne zebranie Sekcji PPS, na któ
rym omawiano sprawy organizacyjne.
Obecni wyrazili uznanie dla nowego
pisma „LUD POLSKI”, które cieszy się
już wielkim zainteresowaniem wśród
Polaków, gdyż jest, jak powiedział tow.
D. : „ciekawe, dobrze redagowane, ilu
stracje są dobre. Należałoby tylko pro
sić, aby było więcej krótkich wiadomo
ści ze świata i felietony”.
Zebranie walne, poświęcone wybo
rom nowego zarządu, odbędzie się w
niedzielę dnia 4 stycznia 1947, o czym
członkowie Sekcji zostaną powiadomie
ni.

Polsce ; zapomina, czy nie chciał tylko
powiedzieć, gdzie przebywali w czasie
wojny dzisiejsi władcy narzuconej ad
ministracji warszawskiej. Omawiając
sprawę reformy rolnej, nie powiedział
nic nowego, jak jeżdżąc wciąż na tym
samym koniu wychwalania korzyści,
jakie osiągnął chłop polski z nadania
mu ziemi, przyznał tylko (widocznie
się zgapił) że na jedną wioskę przypa
da 5 koni.
Omawiając sprawy polityczne w Pol
sce, powiedział ob. Jędrysiak dosłow
nie : „Poza bandami leśnymi istnieją
w Polsce i za granicą bandyci politycz
ni, do których tu we Fiancji trzeba za
liczyć Centralny Związek Polaków’’.
Przed dyskusją pospieszono się z od
czytaniem gotowej już rezolucji przy
wiezionej w teczce, wiadomo, chwalą
cej tymczasowy peperowski reżym w
Polsce itp. Rezolucja została przyjęta,
jak było do przewidzenia, absolutną
większością, bo też za paru obojętnymi
na wszystko, obecni byli sami zwolen
nicy t. zw. „Rady Narodowej’’ w licz
bie 16o, a me 300, jak głosiła rezolucja.
W tym duża liczba przybyłych na roz
kaz z dalszych okolic, poznać przecież
obce twarze...
W dyskusji trzech z obecnych zabie
rało głos, m. in. dawniej znany tow.,
obecnie jak się okazuje „obywatel” Hąłupka Józef (chorujący zawsze na pre
zesa) dziękował mocno ob. J. za. tak
„piękne przemówienie”, chwaląc „gó
rę” lecz o zgrozo ! wyrażał się obelży
wie o dołach, twierdząc, że doły są moc
no zanieczyszczone. „Ja, mówił ob. Hałupka (dosłownie), długoletni prezes
sekcji poCskiej CGT, wyzywają mnie od
faszysty, ale zgóry mogę powiedzieć,
gdybym był w zarządzie (nie powie
dział w jakim) to gwarantuję, w nie
długim czasie 'wszystko byłoby wyczy
szczone i w koloniach byłaby jedność,
wszyscy byliby zjednoczeni jak „jeden”.
Jak słuchy chodziły, miano po wiecu
stworzyć sekcję fałszywej PPS, ale ja
koś tego tworu nie powołano do ży
cia.
W azrerś’-czan in.

Sekretarz Sekcji PPS w Paryżu.

Samodzielność organizacyjna rękojmia
właściwej obrony wyehod^twa
Organizacje istniejące do obrony wychodztwa polskiego we Francji, muszą
byc samodzielne i nie podlegać żadnym
urzędom, bo sprawy emigiacyjne me
zawsze idą w parze z polayką emigra
cyjną uprawianą w kraju. Czysto rózn.iLamy się z polityką emigracyjną rzą
dów przedwojennych ; me tylko ze
względów zasadniczych ale i praktycz
nych nie jesteśmy w zgodzie z polityką
emigracyjną obecnego naizuconego re
żymu.
Polacy we Francji, przybywając do
pracy po poprzedniej wojnie, musieli
stworzyć własne organizacje do obrony
swych praw, tak jak interes emigiacyjny tego wymagał. Przez własną obronę
orgamzacyj samodzielnych i niezależ
nych od nikogo, wiele poprawy w po
łożeniu. emigracji zostało uzyskane. A
ile razy byliśmy w ostrym zatargu z
urzędami polskimi przed wojną. Emi
gracja musi bronić swych praw, swe
go stanowiska i wymagać, ażeby urzę
oiy postępowały zgodn> e z interesami
wychodźiwa, a me żeby wychodżtwo
było do słuchania urzędów.
Interes emigracji wymaga np. za
warcia odpowiednich konwencyj wza
jemności. Władze krajowe nieraz ocią
gają się, przewlekają, bo konwencja
wzajemności przewiduje, że te same
korzyści, jakie naprzykład Francja udzieliłaby Polakom, Polska musi przy
znać Francuzom, zamieszkałym w Pol
sce. Jako przykład może posłużyć ko
nieczność zawarcia konwencji w spra
wie odszkodowań za straty poniesione
z powodu bombardowań. Ale ona musi
polegać na wzajemności, a w Polsce
pewna liczba Francuzów straciła rów
nież swe ruchomości i gdyby Francja
płaciła odszkodowanie Polakom w Pol
sce, trzebaby zwrócić straty Francu
zom. Zrozumiałym jest dlaczego do dziś
tej konwencji nie ma; ale emigracja
na tym traci.
Organizacje podległe urzędom orga
nizacje sztucznie powstałe i narzucone
nie będą się domagać tego, co jest w
przeciwieństwie z ogólnym nastawie
niem tych urzędów. Tylko organizacja
niezależna może się dopominać zawsze
i wszędzie o polepszenie położenia wychodiźtwa, jak Interes tego wychodźtwa
wymaga.
FREP zawsze utrzymywała swą nie
zależność i pozostała tą organizacją. Dla
Federacji nie ma. miejsca w „Radach
Narodowych” które są organizacjami
urzędów i wypełniające zlecenia tych
urzędów. Organizacja przystępująca do
Rady Narodowej”, zatraca, swą samo
dzielność i nie może już bronić wy
chodźtwa, jak tego sprawy emigracyj
ne wymagają.
Jeden z przykładów to starcy polscy.
Wszyscy się litują nad nimi, aż zaczę
to — dla celów politycznych — tworzyć
„Jednościowe Komitety Pomocy Star
com”. Ale „Rady Narodowe’’ nie doma
ga ją się bynajmniej, ażeby urzędy pol
skie przyxvróciły starcom przedwojen
ną zapomogę, która, według obecnej
wartości franka wynosiłaby 2 tysiące

Podwyżka zasieków
dla bezrobotnych
Zasiłki dla bezrobotnych zostały pod
wyższone od 1 listopada br. w stosun
ku następującym :
Paryż, departament Sekwany i gmi
ny z Seine-et-Oćse, upodobnione do Pa
ryża zasiłek 75 fr. dziennie, na żonę i
osoby na utrzymaniu 44 fr. dziennie.
Gminy, liczące ponad 15 tys. miesz
kańców 64 fr., na żonę i osoby na utrzymaniu 37 fr.
Gminy z liczbą mieszkańców poniżej
podanych cyfr 56 fr., na żonę i osoby
na utrzymaniu 33 fr.
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Do członków FREP

franków miesięcznie. Taka zapomoga
polepszyłaby natychmiast położenie
starców. Lecz „Rady Narodowe’’, będą
ce wyrazicielami woli urzędtów, nie
mogą stawiać takich żądań i siłą rzeczy
chcą zwaóić ten ciężar na barki emi
grantów.
S. J.

Naskutek licznych zapytań w spra
wie składania świadectwa obywatel
stwa polskiego w Caisse Autonome w
górnictwie, odbyta się intezwencja Fe
deracji w Dyrekcji Kasy. Jak będą spra
wy załatwiane na przyszłość, Sekjja
FREP zostanie powiadomiona specjal
nym okólnikiem i prosimy członków
zwracać się do zarządu Sekcji o infor
macje.
Sekretariat Generalny PREP.

Nowa ustawa
o wypadkach przy praćy
Nowa ustawa o wypadkach przy pra
cy, uchwalona przez parlament w dniu
30 października 1946 r., xxrchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1947 r. Dotyczyć
ona będzie wypadków, które nastąpią po
rej dacie i nie będzie obejmować ro
botników rolnych, których obowiązuje
inna ustawa, którą omówimy później.
KOGO OBEJMUJE USTAWA

Za wypadek przy pracy, bez względu
jaki byłby tego powód, jest uważany
wypadek, wynikły w G*ągu pracy lun
z okazjii pracy, albo w drodze g.iy ro
botnik udaje się do pracy, czy też po
wraca, z zastrzeżeniem, że diroga odby
wa się normalnie, bez udawania się
gdzieindziej w • sprawach osobistych,
lub zatrzymywania się po drodze.
Korzystają również z ustawy osoby,
pracujące regularnie w domu, pracują
ce same lub z żoną i dziećmi ; osoby
podróżujące zawodowo, pracownicy w
hotelach, restauracjach, kawiarniach,
konduktorzy wozów publicznych, gdy
nie są ich właścicielami, nosiciele ba
gażu na. dworcach, pracownicy w tea
trach i kinach, delegaci górniczy, ucz
niowie zakładów nauczania techniczne
go i douczania zawodowego, więźniowife wykonywujący pracę karną.
Co się tyczy więźniów, którzy ulega
ją wypadkowi przy pracy, więźniowie
obcokrajowcy korzystają z ustaw tylko
wówczas, gdy jest zawarta konwencja
jednego państwa z drugim, że więźnio
wie francuscy w danym kraju korzy
stają z jednakowych świadczeń.
Świadczenia przewidziane w niniej
szej ustawie, będą wypłacane przez Ka
sy Bezpieczeństwa Społecznego (Sécu
rité Sociale).

albo jeszcze jest niezdolność do
pracy, lekarz sporządza dwa świadec
twa, w których wyszczególnia stan
zdrowia i jedno świadectwo odsyła do
kasy, a drugie wręcza temu, który uległ wypadkowi.
Ulega karze od 1.500 do 3.000 fr. pra
codawca lub szef, gdy nie żadeklaruje
wypadku w oznaczonym czasie lub nie
więczy rannemu karty wypadku przy
pracy. W razie powtórzenia tego prze
winienia, kara będzie podniesiona od
15.000 do 30.000 fr.
Po złożeniu w kasie świadectwa le
karskiego, stwierdzającego, że rana
może pociągnąć za sobą śmierć lub zu
pełną albo częściową niezdolność do
pracy, lub gdy ranny umarł, kasa po
winna w przeciągu 24 godzin przepro
wadzić ankietę i ustalić :
przyczynę i rodzaj wypadku ;
osoby poszkodowane, ich adres i da
tę urodzenia;
rodzaj rany ;
spadkobierców,
którzy mogą mieć

prawo do odszkodowania i ich datę urodzenia.;

ustalenie wysokości zarobku dzienne
go, który by służył do wypłacenia od

szkodowania ;

czy ranny już ulegał innym wypad
kom i czy otrzymywał rentę.

W czasie ankiety ranny może mieć z
sobą do pomocy robotnika lub pnacpwnlka tego samego zawodu, ojca, mat
kę, żonę lub delegata organizacji, syndykalnej.
Ankieta winna być ukończona w cią
gu 15 dni i listem poleconym należy
uwiadomić rannego lub jego spadko
bierców, którzy w ciągu 5 dni mogą się
DEKLARACJA WYPADKU
zapoznać z dokumentami, które istnieją
I ANKIETA
w aktach. Po pięciu dniach akta będą
Ulegający wypadkowi przy pracy wi odesłane do kasy regionalnej.
nien. w ciągu dnia, w którym stał się
(Ciąg dalszy nastąpi)
wypadek, a najpóźniej w ciągu 24 go
dzin, za wyjątkiem wypadków nad
zwyczajnych, powiadomić swego pra
codawcę lub szefa.
O rewizje umów
Pracodawca lub szef, winien listem
poleconym zadeklaiowai) wypadek w
„Secunite Sociale” w ciągu 48 godzin.
zbiorowych
Deklaracja może być zrobiona i przez
rannego lub jego przedstawicieli, naj
Umowy zbiorowe, zawarte przed woj
później z ukończeniem drugiego roku ną w różnych przemysłach, były w za
od daty wypadku. (W poprzedniej usta wieszeniu przez dekrety wojenne. Z dn.
wie składanie podobnej deklaracji było 31 grudnia br. dekrety wojenne, zawie
przewidziane do roku, a po tym czasie szające umowy zbiorowe, przestają być
następowało przedawnienie).
prawomocne i umowy zawarte poprze
Pracodawca winien wręczyć rannemu dnio, wchodzą w życie.
kartę wypadkową, zawierającą adres
CGT domaga się rewizji wszystkich
kasy, która ma płacić świadczenia. Na.
karcie tej nie wolno z góry wypisać le umów zbiorowych, nie odpowiadają
obecnym warunkom. Organizacje
karza, do którego ranny ma się udać, cych
pracodawców jednak odmawiają kate
ze względu na to, że ranny ma. wolny gorycznie
jakiejkolwiek kon
wybór lekarza. Taką kartę może wy ferencji w zwołania
celu rewizji, utrzymując, ze
dać również kasa.
umowy
zawarte
poprzednio,
mają być
Lekarz sporządza w dwóch egzem
plarzach świadectwo, stwierdzające utrzymane w całości.
stan rannego i jakie mogą być skutki,
Oi przyszłego rządu Francji będzie
zwłaszcza gdy chodzi o długość przy zależeć, jaką presję poczyni, w celu
puszczalnej niezdolności do pracy. Je skłonienia pracodawców do wprowa
dno świadectwo daje rannemu, a dru dzenia ulepszeń w umowach. W prze
gie odsyła do kasy.
ciwnym razie dojść może do poważ
Również po wyleczeniu, gdy w grę nych starć, nie wykluczając strejków
już nie wchodzi niezdolność do pracy, w różnych zawodach.

niotwa wypowiedział się odrazu nega cyjność tym samym wyrazem „reac socjalistyczny „LE POPULAIRE’’ za
tywnie sekretarz gen. SFIO Guy MOL tion” się oznacza, tryumfuje komuni chowuje rezerwę w ocenie stronnictwa
styczna „HUMANITE” :
katolickich Republikan Ludowych i po
LET :
,Cała reakcja zblokowała się wo wiada :
„Nie chcemy koncepcji niejasno

PRZEGLĄD PRASY

Co mówię, co piszę
co rysuję - inni

ści i zamętu.”

kół MRP. ...Stwierdza to A. Sti

„Bliska przyszłość pokaże, czy

W kolejności swych sonefowań —
po próbnym uzgodnieniu programu —
przeszedł Prezes Auriol do badania ro
dzajów większości, jaką nowa Izba mo
że wyłonić. Wedłu CE-SOIR wynik ba
dań był następujący :

bio w „LORDRE ’.
ten surowy sąd o MRP jest słusz
Przeciwko koalicji wszechpartyjnej
ny.”
wypowiedział się również Jacques DUCLOS, przewodniczący Partii Komuni MRP BRONI SIĘ I ATAKUJE
CZYTAJCIE „NARODOWCA” !
stycznej :
Organ MRP ,,L’AURE’’ uzasadnia
„Nie ma uzasadnienia obecnie
dla takiej koalicji. Wprawdzie sy swoje tvtuïy do postępowości :
Zmożony lekturą zwalczającej się
„Przeciwdziałanie komunizmowi wzajemnie prasy francuskiej Szperacz
tuacja finansowa (los franka fran
nie
ma
nic
wspólnego
z
reakcją.
cuskiego) budzi poważną troskę,
sięgnął po rodzimego, niedzielnego
(Qui dit reaction au parti cemmu- „NARODOWCA”,
ale nie jest alarmująca. Zresztą je
zwłaszcza, że sam
n.ste ne dit pas reaction tout WYDAWCA przemówił we wstępnym
steśmy dopiero u początku działal
oourt”). L’HUMANITE jest zupeł artykule na niezm-jernie interesujący
ności nowej Izby...” (??) .
nie odosobniona w mniemaniu, że temat : „Zgubna robota, jej przyczyny
CZY MRP JEST PRAWICA?
demokrację i postęp społeczny u- i skutki’’. Istotnie co za kopalnia myś
tożsamić można z francuską partią li, jakie bogactwo spostrzeżeń ! :
komunistyczną • doświadczeniami
Omawiając ostatnie wybory do Rady
„... ajenci „londyńczyków*' cie
sowieckimi. Większość Francuzów
Republiki Andre STIBIO w „L’OR
szą się, kiedy swoją robotą nio°ą
wie dobrze, że prawdziwy postęp
DRE” stxvierdza, że MRP staje się oplanowo kompromitować Mikołaj
i wyzwolenie społeczne gdzieindziej
środkiem skupiania sił antykomuni
czyka i w ten sposób podsycać wal
się mieszczą. Temu przeświadczę
stycznych :
kę między blokowcami w Polsoe

„Ograniczenie służby wojskowej
do 7 miesięcy.
Zniesienie Ministerstw Informa
cji i Wyżywienia.
Redukcja o jedną trzecią liczby ROŻNE WYPOWIEDZI
urzędników państwowych, o która
stan obecny przewyższa stan z 1938
Zanotujmy dla charakterystyki sy
roku.
. tuacji wypowiedz.! miarodajnych przed
Zniesienie dopłat Państwa, obni stawicieli stronnictw. Co do utrzyma
żających ceny pewnych kategoryj nia obecnego systemu trój partyjnego
towarów i usług (Dałoby to oszczę (MRP — komuniści — socjaliści) :
„Nikt, dosłownie nikt, nie żąda i
dność 125 miliardów ff.)
Powołanie specjalnych komisyj
nie broni „Tripartisme’u”.
dla ustalenia zysków, osiągniętych
W sprawie gabinetu ministrów, obej
przez czarny rynek.
mującego wszystkie bez wyjątku stron-

nie jest „londyńczykiem’’. Ale dotąd w
Londynie mieszkają i działają... dawni
w-ięźneowię Brześcia, np. Adam Pra.gier, Adam Ciołkosz... „Londyńczycy” !
Sami w Brześciu siedzieli za kratami,
a teraz „rządziliby ZNÓW przy pomocy
Brześcia”. Szperaczowi w głowie się
mąci od. bogactwa myśli p. Wy
„Bcbelianci" z Labour dawcy. Brak mu już sił do czytania.
Party oczekują powrotu Wyręczcie, bracia, Szperacza.. Sami
czytajcie „Narodowca”’ !
wuja Beoina
(Western Mail)
Szperacz.

W chwili, kiedy „Lud Polski” idzie
pod prasę, przesilenie rządowe we
Francja trwa w dalszym ciągu. Jakwradorno Zgromadzenie Narodowe (Izba
Deputowan\’ch) odrzuciła 320 głosami
przeciw 259 kandydaturę Maurycego
TTiorez’a (komunisty) na Premiera
Francji, zaś w następnym głosowaniu
odrzuciła kandydaturę Jerzego Bidault
(Katoliccy Rep. Lud. — MRP) 358 głosa
mi przeciwko 240. W .tej sytuacji Prze
wodniczący Zgromadź. Nar. Wincenty
Auriol (socjalista) nie ryzykował dalsze
go głosowania pi;zed próbą uzgo.lni*-nia
kandydatury pomiędzy stronnictwami
PROGRAM ZGODY

Przede wszystkim starał 61ę Auriol ustalić program działania., który mógłby
stanowić podstawę owocnego porozu
mienia stronnictw dla zapobieżenia ka
tastrofie finansowo-gospodarczej Fran
cji
Według dobrze poinformowanej
PARIS PRESSE program uzgodniony
przez Auriola obejmuje następujące
punkty:
....

Kontrola kierownictwa finanso
wego fabryk znacjonalizowanych.”
JAKI RZĄD?

•

niu daje coraz bardziej wyraz wię
„Zagarniając ccrąz bardziej wy
i PSL.”
kszość Francuzów w miarę jak się
,,P. V. Auriol wyjaśnił, że nale
borców dotąd głosujących na pra
Czyż nie słuszna uwaga ? Zdaniem
uwypukla niebezpieczeństwo totali
ży postępować drogą wyłączania i
wice, MRP staje się głównym czyn
Wydawcy Mikołajczyk byłby w całko
odrzucania kolejno tych zgrupowań
zmu.”
nikiem
przeciwdziałania
partii
witej zgodzie z Blokiem t. zn. z Ka
większości, które powodują stanow
komunistycznej.”
TO^IĘ
OKAŻE
tem — Radkiewiczem, z Gomułką i
cze sprzeciwy.
Szwalbem, PPR’em i Bezpieką, gdy
W ten sposób została wyłączona REAKCJA I !
koncepcja Rządu Jednomyślności
Cj’tując zdanie „FRANC-TIREUR’A”, by go... ajenci (londyńscy nie kompro
mitowali. A cóż to za it.dnl ci „iondx li
Narodowej (złożonego ze wszystkich
Korzystając z tego, że w języku fran Ż6 *
partyjj, dalej Rządu Prawicy, na cuskim zarówno przeciwdziałanie wy
„MRP to zjednoczona partia re czy cy” ? Ano czyta i my :
stępnie wyłączyć należało koncepcje raża sdę słowem „reaction”, jak i reakakcji i trustów”,
,Nikt zagranicą w ich („londyń
Rządu z Socjalistów, Radykałów i
czyków”) demokratyzm nie w»oMRP, wreszcie odpadł projekt
rzy i nikt palcem nie ruszy, aby
wznowienia Rządu Frontu Ludo
im przywrócić władzę, gdyż każdy
wego (socjaliści, radykali i komu
wie, że rządzilj by znów przy po
niści). Po wyłączeniu tych projek
mocy nowego Brześcia i nowej Betów, pozostała jedynie możliwość
rezy...”
stworzenia większości, która by ob
P. Wydawca po pięcioletnim pobycie
jęła komunistów, socjalistów, ra
w Londynie opuścił to miasto, więc już
dykałów i MRP.”

Egipt wyprasza
Anglików
(Chicago Tribune)

Ani faszyzm, ani komu
nizm nic zwiodą z drogi
do wolności
(The New Leader)
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Dlaczego Rosja nie uznana dotąd Republikańskiego
Rządu hiszpańskiego ?
Już po oddaniu do drukarni
artykuu „Prawda o Hiszpanii’
otrzymaliśmy od jednego z przy
jaciół naszego pisma następują
ce sensacyjne informacje oparte
na przemówieniu b. ministra
republikańskiego Indalezio PRIETO iv Meksyku. Informacje cał
kowicie potwierdzają wywody
Hiszpana na Konferencji Fed.
Socj. Cudz. w Paryżu.

Sprawa Hiszpanii jest niewątpliwie
jasna. Wszyscy prawdziwi demokraci
zgadzają się na to, że Franco powinien
być usunięty. Nie jest tylko jasne, kto
przyszedłby po nim. Rosja chcialaby
mieć tutaj „kogoś swojego, kogoś mi
łego”, jak mówi stara piosenka. Mo
głaby wówczas ścisnąć Europę. Od
Laby do Pirenejów nie jest daleko...
To też mocarstwa anglosaskie, choć
gotowe obalić Franca natychmiast,
nie spieszą się z interwencją, obserwu
jąc tymczasem zachowanie się Rosji.
A to zachowanie się jest conajmniej
dziwne. Przynajmniej dla szczerego
demokraty. Bo skoro Rosja na każ
dym kroku powslaje przeciwko Fran
co i „napuszcza” na niego innych, na
wołując wielkim głosem do zerwania
stosunków z jego rządem, dlaczego sa
ma przede wszystkim nie uzna naj
pierw Republikańskiego Rządu hisz
pańskiego na wygnaniu, z siedzibą w
Paryżu ? Tajemnica tego nieuznawa
nia rządu republikańskiego o ile jest
tajemnicą dla wielu, nie jest nią jed
nak dla hiszpańskich kół republikań
skich we Francji. Nie kryji| bynaj
mniej prawdy.
Republikanie mówią bowiem głośno
o tym, że w ’listopadzie 1938 r. Rząd
Republikański Hiszpanii wysiał do
Rosji 500 milionów dolarów w zlocie

na poczet dostaw uzbrojenia i ekwi
punku dla Armii Republikańskiej. Ro
sja, juk widzimy, kazała sobie slow
p acić za dostawy i to do lego z góry ;
nie mówiąc o tym, że złoto przyjęła
już wtedy, kiedy wiedział a, że
dostaw nie wykon#.. Albowiem roko
wania niemiecko - rosyjskie, zakoń
czone paktem Ribbentropp-Mołolow z
sierpnia 1939 r. rozpoczęły się już we
wrześniu 1938 r. i już od tej chwili
Rosja przestała interesować się Hisz
panią. Każdy, kto brał udział w wal
kach w Hiszpanii przypomni sobie,
że od jesieni 1938 r. wszystkie wysił
ki Republikanów były daremne : na
froncie kwitł poproslu sabotaż. Komuś
zależało bowiem właśnie od jesie
ni 38 r. aby przyspieszyć klęskę Repu
blikanów, będących od tej chwili kulą
u nogi. Natomiast dziś Rosja nie uznaje rządu Republikańskiego, bo uzna
jąc gó, musialaby się wyliczyć z
tych 500 milionów dolarów. Oddaw
szy je, nie mogłaby wywierać naci
sku i sugerować Republikanom, że
jedynie rząd komunistyczny mógłby
mieć szanse otrzymania tej sumy spowrotem. To też każę ona uznawać ten
rząd wszystkim innym, rezerwując so
bie tymczasem swobodę ruchów. Jak
zwykle w takich wypadkach, Rosja
stosuje taktykę „łapaj złodzieja” i oskarża innych o — politykę dolaro
wą. Czy jednak w tym szczególnym
wypadku nie należałoby nazwać tego
poprostu szantażem dolarowym ? W
wojnie hiszpańskiej setki tysięcy
prawdziwych demokratów wierzyło
w Rosję, ginęło, gdy ona pertraktowa
ła za ich plecami z Hitlerem- Tych co
wierzą naprawdę nie zawaha się ona
poświęcić i dziś, jak dalej poświęca
hiszpańskich republikanów tylko dla
jej celów.
J. K.

Wybory a emigracja
Zjawiskiem nadzwyczaj znamiennym
dla. bierutowego reżymu jest wciąganie
polskiej emigracji do każdej akcji, w
której reżym usiłuje znaleźć drogę do
społeczeństwa polskiego. Nie byłoby to
dziwne, gdyby reżymowi choćizuło tylko
o podkreślenie związków łączących emigrację polską we Francji z Krajem.
Jak wiemy, tak nie jest. Reżymowi
nóe tyle chodzi o wykazanie tej łącz
ności ile o wygrywanie opinii prawdzi
wie demokratycznego wychodżtwa, żyjącego w warunkach istotnie demokra
tycznych dia swych politycznych po
sunięć. Postawa emigracji wobec poszpzególnych posunięć jest ważna dla
tego, żeby wykazać Krajowi, że Wy
chodźtwo, żyjące w warunkach praw
dziwej wolności, zajmuje stanowisko
takie same jakie odpowiada reżymowi..
Ponieważ opinia wolnej emigracji jest
przeciwna poczynaniom reżymowym,
dlatego koniecznością jest dla niego po
dokonaniu oszustwa w kraju, przepro
wadzenie w, miarę możliwości totalne
go oszustwa na emigracji.
Niedawne to czasy, kiedy fałszowano
totalnie opinię emigracji w sprawce re
ferendum. Pamiętamy dobrze znane
niektóre fakty : podpisywanie nieobec
nych bez zawiadomienia ich i» bez upoważnienia (np. kolonia St. Pierre la
Palud), teror stosowany wobec tych,
którzy odmawiali! podpisów, groźby o
odbieraniu obywatelstwa, pozbawianiu
pomocy z PCK (prawie w każdej kolo
nii). Podpisywanie list przez naturalizowanych Polaków (dla przykładu kol.
Carvin). W konsekwencji cala ta akcja
spaliła na panewce i poszczególne ko
lonie w olbrzymiej większości odmówi
ły swych podpisów (np. w kolonii Caóonne Ricouart na 1000 rodzin podpisa
ło zaledwie 30—40). Nie mniej do kraju
poszły raporty, że prawie cała emigra
cja głosowała zgodnie z życzeniami re
żymu.
Trudno nie podnieść, że podpisywa
nie tych list w sprawie referendum

odbywało się jawnie, a więc z pominię
ciem elementarnych zasadi demokraty
cznych, wymagających tajności.
Podobną akcję usiłują rzecznicy reży
mu przeprowadzić obecnie w związku z
drugim głosowaniem w Polsce, nazwa
nym „wyborami”. Urządza się wiece,
na których wzywa się emigrację do wy
syłania listów do kraju, z zachętą do
głosowania na tak zwany „blok demo
kratyczny’’. Emigracja polska we Fran
cji zdaje sobie dobrze sprawę z tego,
że głosowanie w Polsce nie ma nic
wspólnego z demokratycznymi wybo
rami, bowiem lista bloku demokratycz
nego to mianowańcy narzuceni przez
współczesnych rządców Polski. Jest to
takie same głosowanie na ustalonych
zgóry kandydatów, jakie jeszcze prak
tykowane jest w Rosji Sowieckiej, a da
wniej odbywało się w hitlerowskich
Niemczech.
Rozumiemy dobrze, że ogromna
większość emigracji nie napisze listów
z zachętami do głosowania według ży
czeń nawoływaczy. Rozumiemy dobrze,
że patriotyczne polskie wychodźtwo ró
wnież nie może napisać listów do zna
jomych i krewnych, odmawiających
popierania systemu rządowego. Groziło
by to bowiem adresatom policyjnymi
konsekwencjami ze strony „Bezpieki” i
„milicjii obywatelskiej’’. Wiemy rów
nież dobrze, że przedstawiciele reżymu
sfałszują, a przynajmniej będą chcietli
sfałszować opinię emigracji, wysyłając
listy w imieniu poszczególnych rodzin.
Demokratycznej emigracji polskiej
pozostała jedyna droga, którą zresztą
dotychczas kroczyła: podejmowanie
zbiorowych uchwał, protestujących
przeciwko fałszowaniu opinii ludu pol
skiego, przez niedemokratyczne wybo
ry i domaganie się wolności takich sa
mych jak we Francji, nie innych, tyl
ko właśnie takich, które wywalczył so
bie lud pracujący tego kraju.
J. Skiba

Moja rozmowa
z Atanazym
Mój znajomy, Atanazy, ma język nie
wyparzony, zaś z zamiłowania jest fi
lozofem. Lubi mówić i to nieraz soczy
ście. Kilka ciężkich dziesiątków lat po
bieliło mu włosy i wąsy, a dwadzie
ścia pięć lat emgracji nauczyło życua.
Jak coś mówi, to można być pewnym,
że n.e powtarza w kółko tego, co mu
tam ktoś naopowiadał, ale że on to sam
rozważył, że się rozglądnął i jeżeli tyl
ko mógł, to i przeczytał co trzeba na
dany temat. Kiedy z nim zaczynam
rozmawiać, zaznacza zawsze na począt
ku :
— Dzisiaj to tak jest, że głupi leci do
głupszego od» siebie i powtarza to, co
od jeszcze głupszego usłyszał. A wszy
stkim się zdaje, że każdy mądry.
Taką już ma zasadę. I choć uważa,
że jest mniej głupi od innych, to jed
nak nie boi się przyznać, że i on by
wa nieraz w kłopocie.
— Widzicie — powiada mi wczoraj
— rozmaw»ałem tu kiedyś z jednym
„obywatelem’’. Nie pamiętam nazwiiska — kończyło się jakoś na „ski”
choć prawdę mówiąc, powinno się było
zaczynać ną „sku”... Przekonywał
mn.e, że to, co o Rosji i o Polsce mó
wią na em.gracji, to kłamstwo ; że to
reakcyjna propaganda i jakiś tam „ne
gatyw izm”, jak to oni mówią. A że
właśnie Rosja, to postęp, ta jakiści „po
zytywizm ideologiczny’’ t że my wszy
scy, jak „pstrusie” chowamy głowę w
piasek. „Pstraszą” ludzi tą Rosją —
mówii — a ona wcale nie taka „pslraszna” ; z tamtej „pstrony’’ kurtyna —
mówi — jeszcze lepiej, niż tutaj.
„Stwierdzam” — mówi — że jesteście,
obywatelu, naznaczeni „pstygmatem”
reakcyjnym i nie rozróżniacie uczciwej
„pstrawy’’ ideowej od faszystowskiej
ptewy. 1 — mówi — my wam jeszcze
pokażemy...
'I'D mnie już zgniewało, więc mu od
palam wprost tym -jego językiem : Nie
pstrasz, nie pstrasz, bo się zepstrasz, i
równocześnie myślę sobie, czemu on
ciągle <z tym „pst” wyjeżdża, gdzie
może. Zrozumiałem dop.ero, jak mi po
wiedział, że został mianowany zastęp
cą pomocnika sekretarza- drugiego wi
ceprezesa „Komitetu Jednościowego” i
że grunt tę> „dialektyka” i inteligen
cja. ze ma on już tuką wymowę czyli
„pstyl”.
Nie chcialem się z nim o to kłócić,
bo wiadomo, że z inteligencją zawsze
trudno rozmawiać. A już z tą ich, to
najtrudniej. Bo to raz ważne, i nagle
mądre, i wszyscy oni zamienili się z
dnia na dzień w to samo, na co tak
przed tym narzekali. A co do Rosjii —
myślę sobie — to ja ci, ty obywateću,
pokażę. Złapałem go za krawat i mó
wię : Ty mi nie opowiadaj...
I wtedy nagle zrozumiałem, że mnie
brak tej ich „dnalektyki”. My wiemy,
że Rosja, to totalizm, że to nie demo
kracja, że partie komunistyczna to ta
ka sama niewola, jak partia faszystow
ska, że komunizm to nie postęp, lecz
właśnie najgorsza reakcja, a diabli wie
dzą, co wszystko. Ale jak przyjdzie do
dyskusji, to każdy uczciwy Polak jest
tak samo bezradny jak ja w tym mo
mencie. Potrafi tylko się wściekać, ale
„dialektyki” mu brak. Tamten was
tak zagada, tak kota ogonem wywraca
1 takich jakichś słów używa, że zwy
czajne i proste gadanie nic nie znaczy.
Stary jestem — pomyślałem sobie----i trudno uczyć mi się tego ich faryzejskiego języka. Tak sobie pomyślałem
i odrazu grzecznie włożyłem mu spowrotem krawat za kamizelkę. Pocze
kaj, myślę sobie, grunt to zdrowy ro
zum i system. Ty masz swój, ja ci mój
pokażę. Porozmawiamy sobie i potańcujemy, obywatelu. Tyś jest teraz , ideowo uświadomiony”, choć to, co na
prawdę wiesz, to się tylko od nas do
wiedziałeś za dawnych czasów, ale ja
zostałem uczciwym robotnikiem i swo
ją wartość znam. Ciebie mogą kupić
bo takich zawsze byle kto kupi. Ale
mnie nie — mnie można tylko przeko
nać.
— No i co dalej — zapytałem Atana
zego.
Uśmiechnął się tajemniczo.
To już vyam opowiem następnym
razem — powiedział, a szybko podał mi
reReJan KOWALSKI

OD ADMINISTRACJI

Od Czytelników
CAGNAC LES MINES (Tarn). — FREP

„Tygodnik „Lud Polski” bardzo
się czytelnikom podoba. Nareszcie bę
dą mieli prawdziwe wiadomości’’.
(—) Chwaszczanek.
HAGONDANGE (Moselle)

MONTLUCON (Allier)

„Nareszcie wyszedł 1 numer „Lu
du Polskiego”. Miejmy nadzieję, że
żywot będzie miał długi i owocny. Ale... za mało wiadomości ogólnych
z życia Wychodżtwa, za mało o ży
ciu Francji, brak także wiadomości
(choć krótkich) o polityce międzyna
rodowej z odpowiednimi komenta
rzami Wszystko wygląda chaotycz
nie. Powinny być stałe działy.

„Serdecznie dziękuję za przysłanie
mi tygodnika „Lud Polski”. Żywiej
zabiło mi serce, że znowu będę mógł
czytać prawdziwe wyrazy o demokra
cji i jej zasadach, i o ideologii, gło
(—) A. Elde.
szącej wolność i niepodległość. Dlate
MONTCEAU
LES
MINES
(S. et L.)
go wpisuję się j>ako abonent i prze
syłam prenumeratę miesięczną 20 fr.
„Mimo trudności sprzedaliśmy 1-go
Ofiaruję poza tym 30 fr. na pierwsze
numeru 350 egzemplarzy. W pierw
potrzeby materialne.’’
szym miesiącu, kiedy jeszcze nie ma
(—) Chudy Józef.
my stałych kolporterów, sprzedajemy
gazetę, my działacze bezinteresow
BETHUNE — POWN.
nie. Wobec lego uregulujemy za ten
„Okręg Lwów POWN wita „Lud
miesiąc całość uzyskanej kwoty bez
żadnych potrąceń.
Poiski’’ jako organ niepodległościo
Prawdziwi demokraci cenią naszą
wej myśli polskiej i składa życzenia
gazetę i mówią, że jest b. dlobrze re
jak najlepszego rozwoju w obronie
wielkich ideałów, którym służyło pol
dagowana, że nie ma tej demagogii,
jak w tej szmacie PPR-owskiej.
skie wychodźtwo przez cały czas
swej pracy i walki.
(—) Marian Wieczorek.
Zarząd Okręgu Lwów — Bethune

LIEYIN (P-deC.)

„Jak najserdeczniejsze życzenia
wielkiego rozwoju przesyłam pismu
„Lud Polski”.
(—) Kubiak Jan.

HAILLICOURT (P^ie-C) — FREP.

„Składam Redakcji „Ludu Polskie
go’’ najlepsze uznanie, z zadowole
niem czytamy ten tygodnik i stara
niem naszym jest rozszerzyć to pis
mo, tak nam robotnikom na wychodżtwie potrzebne.”
(—) Sekr. Węcławiąk Kaz.

LE MANS (Sarthe) — Rez. i B. Wojsk.

.»LUD POLSKI” nabywać można w
kioskach następujących dworców kole
jowych :
Paris Nord
Lyon
Courbevoie
St. Etienne
Puteaux
Montlucon
Suresnes
Commentry
Lille
Mansec hie
Lens
Caen
Bruay-en-Artois
Arras
Bully-Grenay,
Amiens
Bethune
Nice
Valenciennes
Metz
Douai
Mulhouse
Roubaix
VIontceau-les-Mines
W Paryżu nabywać można nas<z ty
godnik w następujących kioskach :
Metro St. Paul
Pu. Hotel de Ville
Metro St. Michel
Bastille
Bld. St. Michel
Opera
Place St. Michel
Madeleine
Place Clichy,
Republique
Rue de Fourcy

jak najdłużej twą akcję wśród emi
gracji, która nie tylko marzy, ale ży
czy sobie Ojczyzny wolnej i niepod
ległej dla swych dzieci oraz pokoju
świata.
(—) Walczak.

„Koło Rez. i B. Wojsk, życzy wszel DOUAI - CLOCHETTE. — PPS.

kiej pomyślności Redakcji oraz naj
serdeczniejsze życzenia dobrego roz
woju „Ludu Polskiego”.
(—) Józef Wawrzyniak, Prezes Koła.

MONTLUCON (Allier)

„Cieszę się wielce z samego uka
zania się „Ludu Polskiego”, który
uważam za pismo nasze to jest kla
sy pracuj ce j i Polaków wciąż wal
czących o Niepodległość Polski.”
(—) J. Wirtelak

„Witam „Lud Polski”, głos praw
dziwych Polaków. Życzę, aby każdy LYON (Rhone)
Polali, czy ze wsi czy z miasta, roz
„Przy okazji przesyłam jak najlep
poznał nowe pismo wychodżtwa i je
sze życzenia rozwoju tygodnika „Lud
go myśl dotarła do każdego domu
Polski”, a nade wszystko wytrwania
gdzie bije serce polskie.
w obronie zasad prawdy i sprawie
Powstałaś gazeto, więc prowadź
dliwości.”
(—) Banach.

Nr.

Komunikaty
Towarzystwo Robotników i Rrzem. Pol.
Prosimy wszystkie osoby, leczące się
w Przychodni lekarskiej o nieprzybyw Paryżu

Zarząd Tow. Rzem. 1 Rob. w Paryżu
podaje do wiadomości, że w niedzielę
dnia 15 bm. o godz. 15, na sali własnej
T-wa, 32, rue 'Basfroi, Paris 11, metro
Voltaire, odbędzie się walne roczne ze
branie. Wszyscy członkowie i sympaty
cy są mile widziani i proszeni są o
ptizybycie.
Zarząd.

wanie w tym czasie na konsultacje do
Lille, aby nie narażać się na niepotrze
bną stratę kosztów podróży.
Normalne bezpłatne przyjmowanie
chorych, rozpocznie się od wtorku 9
stycznia o godz. 14-tej, tak jak do tego
czasu.
Zarząd Okręgu CZP Północ.

•••

KOMUNIKAT
CZP OKRĘG PÓŁNOC

F.R.E.P. HAILLICOURT

Zarząd Sekcji FREP Hailùicourt szyb
II urządza zebranie dnia 15. 12. 1946 o
godz. 10 w lokalu p. Matuszewskiego.
Przychodnia lekarska
Wszystkich członków i zainteresowa
Podajemy do wiadomości, że Przy nych zaprasza. Bardzo ważne sprawy.
chodnia lekarska CZP w Lille, będzie Za Zarząd : sekr. Węcławjak Kazimierz
nieczynna cd dnia 16 grudnia do dnia — 5, rue des Roitelets, Haillicourt (P.
8 stycznia.
de C.).

Sprawy

polskiie

w prasie francuskiej
Prasa

codzienna:

„COMBAT” z 2, 8, 10, 12 i 29 Listopada

zamieścił kilka krótkich notatek o
wyjeżdzle z Włoch gen. Andersa ze
sztabem, o „skatble polskim” w Ka
nadzie, o niewstępowaniu gen. An
dersa do PKPR i jego ew. osiedleniu
się na roli w półn. Irlandii! oraz o
układzie franc.-polskim w sprawie
repatriacji 17.000 robotników polskich
w 1947 r.
„L’EPOQUE”
ograniczyła się do
dwóch notatek z 8 i 9 list, o „skar
bie” w Kanadzie.
„L’HUMANITE” doniosła 1. 11., że
ambasada brytyjska w Rzymie zosta
ła wysadzona prze^ ludzi Andersa.
2. 11. podała wiadomość o znalezie
niu składu bron! angielskiej w ko
ściele „aux environs” de Siedlce, oraz, - że ambasadę bryt, w Rzymie napewno wysadzili Andersowcy. 5. 11.
podała, że zamach na ambasadę bryt,
w Rzymie jest prowokacją antyse
micką Polaków Andersa. 9 11: zano
towała, iż „faszyści Andersa” wykradli skarb polski” w Kanadzie.
Związki zawodowe bryt, sprzeciwiły
się zatrudnieniu „faszystów Ander
sa”. 13. 11. podała tekst protestu am
basady polsKiej w Londynie w spra
wie opóźniania repatriacji Polaków
z W Brytanii! oraz notatkę o niebraniu udziału F. PPS u w międzyn.
konferencji Socjalistów wękutek za
proszenia, na nią Niemców. 14. 11.
sucha notatka o wyroku w procesie
Scibiorka i o wyznaczeniu daty wy
borów w Polsce na 19. 1. 1947. 19. 11.
ostrożna notatka o wyjeździe Kard.
Hlonda do Bzymu. 24—25. 11. treść ukladu poisko - rosyjskiego o „wyco
faniu wojsk sowieckich z Polski. 26.
11. „Polska, weźmie udział w rokowa
niach Z Niemcami”. 30. 11. szczegóły
porozumienia F. PPS-u z PPR-em.
„LE MONDE” dał szereg notatek : 3—4.
11. krótki komunikat o powrocie do
Polski 20 proc. D. P. 6. 11. komunikat
o wszczęciu przez Polskę rokowań z
Francją o repatriację 17.000 robotni'ków w 1947 r. 9. 11. notatkę, że na
procesie Ścćbiorka jest obecny Gerald
Keith, charge d’affaires amerykań
ski w związku z oskarżeniem Dmo
chowskiej, pracowniczki ambasady
amerykańskiej w Warszawie. 23. 11
podał oświadczenie E. Walburga pre-

Z Dep. Gard

zesa Joint o sytuacji Żydów w Pol
sce, nie poruszając zagadnienia anty
semityzmu i pogromów, oraz notat
kę o stopniowym wycofywaniu wojsk
sowieckich z Polski. 26. 11.» notatkę o
uczestnictwie Polski w rokowaniach
na temat Niemiec. 27. 11. treść noty
amerykańskiej w sprawie wyborów
w Polsce, brak PSL-u w obwodowych
komisjach wyborczych oraz burzhwy
incydent na komisji do spraw uchodżców UNO wywołany atakiem
sowieckim na Andersowców.
„LE DAUPHINE” Liberć, dziennik prowńncjonailny z Grenoble dał 27, 28 i 29
listop. cykl reportaży J. Morette’a o
Polsce — bezbarwnych i nic nie mó
wiących.
Tygodniki:

„CARREFOUR” z 21. 11. dał długi1 arty

kuł R. Fajansa o Polakach Andersa
— w sumie dobry i napisany zręcz
nie, bez patosu i z korzystnym z
punktu widzenia francuskiego, o
biektywizmem.
„UNE SEMAINE DANS LE MONDE’* z
23. 11. dała dosłowny przedruk z
„Tcmes’a” — bezmyślny; Rosjan właś
ciwie w Polsce nie ma.
„L’ACTION” z 23. 11. zamieściła, .notat
kę optymistyczną o zagospodarowa_ mu przez Polskę ziem zachodnich.
„FRANCE D’ABORD” z 27. 11. zamie
ściła wielki ï napastliwy artykuł p. t.
„Arriere-garde de la Wehrmacht” —
la 5-e colonne polonaise n.’a pad dés
armé” napadając, jak zwvkle na Mi
sję Likwidacyjną ,2-gi Korpus i na
mimstra Michelet’a.
„L’ESPOIR”, tygodnik prowincjonalny
(Lens) SFlO zamieścił dwa a. ku'informacyjne : „Robotnicy polscy go
towi są walczyć o podźwignięcie 6yndykaliizmu”, gdzie kreśli historię ru
chu robotniczego polskiego we Fran
cji oraz „Gdyby los Polski przypadł
nam w udziale” gdzie zręcznie ilu
struje naszą sytuację obecną za po
mocą sugestwnego podstawienia na.
miejsce Polski — Farncji, zaś na
miejsce Rosji — Anglii. ,\rtykuły te
ukazały się w numerach z 17. il. i
30. 11.
W MIESIĘCZNIKACH francuskich pa
nowała w listopadzie cisza na tema
ty polskie.

NA JEDNEJ NODZE

Ukazanie się pierwszego numeru „Lu
du Polskiego” sprawiło na mnie miłe
wrażenie. Rzekłem sobie : Nareszcie ukazało się dobre pismo robotnicze na
emigracjo, które postawiło sobie za cel
uświadamianie polskich mas pracują
cych przez ujawnianie faktów w świe
tle prawdy, demaskowanie rzekomej
„demokracji’’ i piętnowanie hipokryzji!
i demagogii politycznej i społecznej na
naszym terenie.
Dotychczas ukazywały się różne
dzienniki, szumnie" reklamujące się :
polskie i „prawdziw-e demokratycz
ne”, lecz które miały jedynie na wido
ku korzyści własne lub też grupy polbtycznej "jaką reprezentują, a z demokra
cją mają tyle wspólnego co pięść do
nosa. Jeden z nich celuje w „demokra
cji” w nowym wydaniu, gdyż prócz
potwarzy, oszczerstwa, sfałszowanych
celowo faktów, szumnych (i pustych)
frazesów mających jedynie za cel ogłupianie mas robotniczych polskich w
myśl powiedzonka : „otumanionego za
wsze łatwiej za nos wodzić” — nic
wspólnego z demokracją, klasą robotni
czą i polskim charakterrem nie ma
prócz tytułu
Jestem przekonany, że „Lud Polski”
wkrótce zostanie odsądzony od czci i
wiiary przez fałszywych „demokra
tów” za swe stanowisko, jakie zajął
wobec sprawy polskiej i robotniczej, w
myśl tak szczytnych haseł: Wolność,
Równość, Niepodległość. Mimo ataków
jakie na niego będą kierowane — my
robotnicy polscy uważamy, że „Lud
Polski” wysoko będizśe dzierżył sztan
dar Wolności i Prawdy, jaki podjął,
mając za zadanie nieugiętą walkę za
ideały ogólnoludzkie. A że walka ta
przyniesie owoce zwycięstwa, o tym nie
wątpimy. Każdy świadomy robociarz
powinien stanąć' w jednym szeregu z
nami i iść naprzód aż do celu — zwy
cięstwa ! Wierzę, że „Lud Polski” zo
stanie powitany z zadowoleniem w śro
dowiskach robotniczych, miłujących
prawdę, bo jest odbiciem naszych dą
żeń do sprawiedliwości społecznej, tym
gorętszych w atmosferze obłudy, spo
dlenia, służalstwa — doby obecnej.
To też niech ml będzie wolno tu, na
tym miejscu, rzucić apel do tych, któ
rzy mają jeszcze wiarę w sprawiediriwość : Towarzysze ! Popierajcie nasz
organ myśli niepodległej ! Niech każdy
z nas przyczyni się do rozwoju „Lu
du’’ ku pożytkowi klasy pracującej, ku
pożytkowi polskich mas pracujących
we Francji.
J. M.

Sprawa Niemiec rozpatrywana będzie
przez Wielką Czwórkę w Moskwie w
dn. 10 marca 1947.

W Iranie rozpoczęły się systematycz
ne walki armii rządowej z oddziałami
azerbejióżańskuni, zbrojonymi przez So
wiety.

W Konstytuancie Indyj nie wzięli udziału posłowie muzułmańscy, przeci
wni większości hinduskiej.
Apelacja Lewis’a od wyroku trybunału«będzie rozpatrzona 14 stycznia.
•

na Premiera
Francji wymieniani są Leon. Bium, Ed.
Herrrot, Y. Delbos, Al. Varenne, V Auniol, Ramadier.
Wśród kandydatów

W sprawie Hiszpanii Komisja Polity
czna Organizacji Narodów Zjedn wy
powiedziała się 27 głosami (w tym An
glia) za odwołaniem ambasadorów z
Madrytu. Przeciw głosowało 7 państw
powstrzymało się (w tym Stany Zjedn.j
16 delegatów. Natomiast wniosek o zer
wanie stosunków dyplomatycznych z
Hiszpanią nie uzyskał większości.

•
Franco w przemówieniu publicznym
oświadczył, że nie odda władzy pod
presją zagraniczną.

Zbytek czułości dla Schumachera w
Lanćyn.e krytykuje tygodnik lewicowy
„New Statesman”.
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Kto chce, by « LUD
POLSKI » żył, działał i
walczył, ten nie zapomi
na o prenumeracie
Redaguje Komitet
Gérant Henri Mailly
Itlipriiiierit*
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7, rue Cadet, PARIS.

