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Nasza Wolne i niekrępowane...
orientacja

Należy zaznaczyć, że termin
zakazała ogłaszania nazwisk Sejmu.
licka została przez Państwową Komi- kandydatów na posłów z ramienia PSL. wystawienia tych list upływa 20 gru
sję Wyborczą odrzucona.
Katolicy w Poilsce będą pozbawieni dnia.
Prezes PSL Stanisław Mikołajczyk własnej ogólno-państwowej listy.
Prasa ludowa nie może wogóle pi
oświadczył dziennikarzom zagranicz
Delegacja kół katolickich udała się z
o wyborach. Każda wzmianka czy
nym, że liczba aresztowanych działa interwencją do Bieruta, ale Bierut od sać
uwaga na ten temat jest konfiskowa
czy ludowych sięga już obecnie 10 ty rzucił prośbę delegacji oświadczając, na. ,.Gazeta Ludowa’’, jedyny dzien
sięcy. Równocześnie nadeszły informa że grupy katolickie nie mogą być u- nik PSL pisze przeważnie o sprawach
Na innym miejscu naszego pisma cje o rozwiązaniu przez Bezpiekę 24 znane lub zalegalizowane jako nowa zagranicznych, nie mogąc poświęcić
partia. Jednocześnie prasa reżymowa słowa wyborom. W tych warunkach
podajemy dziś (za „Wiadomościami” okręgów PSL.
Z Warszawy donoszą, że lista kato jednak

„LUD

POLSKI”

DO
WSZYSTKICH CZŁONKÓW
TUR WE FRANCJI
Jak już wiadomo wszystkim
naszym członkom i sympatykom,
w Paryżu wychodzi obecnie nowy
szczerze robotniczy tygodnik, o
charakterze niepodległościowym
— „Lud Polski’1.
Tygodnik ten, będący wyrazem,
myśli pracującego wychodżtwa
polskiego, przyjął za swe naczel
ne zadanie głoszenie myśli nie
podległościowej i obronę praw lu
du pracującego.
Szczytne hasła wyryte na jego
tytułowej stronie „Wolność, Rów
ność i Niepodległość”, o których
realizowanie naród polski walczy
od szeregu lat, są gwarancją, że
pismo to pójdzie naprzód, drogą
licznych bojowników niezłomnie
walczących w obronie tej właśnie
Wolności i pełnej Niepodległości.
Witając serdecznie to nowe
wydawnictwo Zarząd Główny To
warzystwa Uniwersytetu Robot
niczego Wychodżtwa Polskiego
we Francji, poleca gorąco wszy
stkim swym członkom abonowanje i propagowanie „Ludu Pol
skiego”, aby pismu temu naszym
wysiłkiem zapewnić byt niezależ
ny i dać mu możność stać się od
biciem dążeń całego prawdziwie
demokratycznego
Wychodżtwa
Polskiego.
Zarząd Główny TUR życzy Ty
godnikowi „Lud Polski” i wszyst
kim jego współpracownikom jaknajwiększego rozwoju i powodze
nia, w pełnym przekonaniu, że
pismo to bodzie zawsze na straży
obrony interesów Polski i polskiej
klasy pracującej we Francji.
W. JASNIEWICZ, prezes
T. KRAWCZYŃSKI, sekr.
J. WIERTELAK, skarbnik.

„Associated Press” donosi z. Warsza wznowiła gwałtowne ataki na kościół przyznanie PSL 100 ton papieru na alondyńskimi) poetycką polemikę Hewy, że na posiedzeniu Państwowej Ko katolicki, twierdząc, że księża z am gitację wyborczą zakrawa na kpiny z
mara, który rozprawia się z zaiste misji
rozpatrywano zgło bon wzywają do głosowania na PSL. rzeczywistości.
dzikimi pretensjami niektórych An szone Wyborczej,
listy państwowe (listy okręgowe
W rozmowie z przedstawicielami
glików, karcących Polskę za to, że mają być zgłoszone w terminie póź prasy zagranicznej Mikołajczyk oskar
Jednocześnie donoszą z Warszawy,
oficjalne czynniki reżymu — narzuco niejszym). Komisja zaakceptowała, o- żył reżym o stosowanie masowego te- że w osławionym Golędzinowie przy
gotowywane
są i szkolone nowe rezer
nego naszemu krajowi — sekundują czywiście, listę państwową bloku reży roru wobec PSL. Aresztowania —
wy milicji, które będą zapewne prze
z reguły Sowietom i również z reguły mowych 4 partii, następnie przyjęto stwierdził Mikołajczyk — mają na ce znaczone
do rozprawy z opozycją w otakże listę państwową zgłoszoną przez lu uniemożliwienie stronnictwu wysta
przeciwstawiają się Zachodowi.
kresie wyborów.
Wielka Brytania ponosi narówni z Polskie Stronnictwo Ludowe, cenzura wienia okręgowych list kandydatów do
Sowietami i Ameryką odpowiedzial
ność za reżym w Polsce. Wraz z ty
mi bowiem mocarstwami brała udział ZYGMUNT ZAREMBA
w powolanip t. zw. Rządu Jedności
Narodowej, wraz z tymi mocarstwa
mi to dziecię w Moskwie zrodzone uznala, zaś Rządu Konstytucyjnego
Polski i swego sojusznika się wyrzekła.
Anglicy wraz z Rosjanami i Ame
rykanami narzucili Polsce rząd, któ
rego kraj nie chce. Nie mają zatem
Polski las ma swoją bohaterską i ro- roku kierownictwo Polski Podziemnej cony wezwaniem ; ,,wszystkich oby
żadnego prawa obarczać odpowie
matyczną
tradycję. Krył swymi ko i Armii Krajowej zarządziło likwida wateli, aby nie tworzyli żadnych no
dzialnością Polski i Polaków za wy
czyny tej obcej narodowi, narzuconej narami oddziały powstańców 63 roku, cję walki zbrojnej. Wezwało ludzi wych organizacji zbrojnych, a z istnie
ajenlury.
udzielał pewnej ostoi partyzantce Ar do wyjścia z lasów na normalne tory jących niezwłocznie wystąpili.”. Od
Wszystko to prawda, ale zapyta mii Krajowej w ostatniej epoce. Jest pracy dla kraju i dla siebie. Z tą chwili wydania tej odezwy do kraju
ktoś:
przez rząd w Londynie odpowiedzial
Na czym i NA KIM opieracie wasze ciągle otwarty dla wszystkich, którym chwilą ustał polityczny sens oddziałów
nadzieje na NIEPODLEGŁOŚĆ, skoro stało się ciasno na ulicach miast czy leśnych. Ale postarano się, żeby nie ność politytczna bez wątpienia dla ko
twierdzicie, że nie tylko Sowiety Was na drogach wsi polskich. Ku niemu poszło za tym całkowite rozładowanie gokolwiek obciążać będzie tylko rząd
gnębią, ale największe mocarstwa za zwracają się oczy, gdy ginie ostatnia lasów. Tym staraniom zawdzięczamy, warszawski.
chodu również ponoszą odpowiedzial nadzieja normalnego urządzenia swego że tragedia lasów rozwija się nadal.
Ta odpowiedzialność była jasna i
ność za stan rzeczy w Polsce ?
dotąd
każdemu kto wiedział, że już
życia
wśród
panujących
stosunków.
Odpowiadamy. Prawdziwi niepod
Działanie było dwustronne. Tym w 45 roku Polska Podziemna zlikwi
ległościowcy polscy nie hołdowali ni W epokach spokojnych las pozosta
gdy i nie hołdują „orientacji” brytyj wiony jest zwierzynie czworonożnej. czasowy Rząd Jedności Narodowej dowała działalność bojową. Teraz pra
wbrew swemu mianu i przyjętym zo wda ta została potwierdzona z całą do
okiCj
amerykańskiej. Nie służyli
nie służą interesom tych imperiów W okresach zamętu zapełnia go może bowiązaniom z amnestii ogłoszonej
nie wierzą ani trochę, że Polska może silniej jeszcze tropiona zwierzyna ludz zrobił narzędzie wybierania spośród u- bitnością.
Z. Zaremb a.
powstać z łaski tych mocarstw i wy ka.
jawniających się żołnierzy AK miłych
łącznie w wyniku konfliktu potęg Za
Niestety życie polskie nie może i niemiłych. Areszty całych oddzia
chodu i Wschodu.
Prawdziwi niepodległościowcy o- ciągle wejść na tory normalne. Oby łów i poszczególnych ludzi zniszczyły
ZARZĄDOM GŁÓWNYM ZWIĄZKÓW, OKRĘGOM
rientują się przede wszystkim na ży watel nie czuje się bezpiecznie na uli zaufanie do tego aktu, który powinien
CZP, KOMITETOM TOWARZYSTW
MIEJSCOWYCH,
we siły własnego narodu, a następnie
na siły prawdziwej DEMOKRACJI na cach miast i drogach wiejskich. Nie posłużyć do całkowitego wyjścia ludzi
WSZYSTKIM CZŁONKOM I DZIAŁACZOM SPOŁECZ
świecie. Mimo zawodów, jakie nam czuje prawa, nie wierzy sprawiedli z lasów. Przeciwnie, wielokrotne nad
sprawiła Labour Party przyjmująca wości, nie zna uczucia bezpieczeńst użycie zaufania do amnestii zaczęło z
NYM, WSPÓŁPRACUJĄCYM Z CZP, SKŁADA SERDE
bezkrytycznie Jałtę, mimo dotychcza wa. Wpada w konflikt z władzą, gdy powrotem pchać ludzi do lasu. Teror
CZNE ŻYCZENIA NOWOROCZNE
sowej -- w naszej sprawie — bier wypowie głośniejsze słowo, gdy za nieustający dostarczył nowe kontyngen
ności sił postępu w innych krajach
ZARZĄD GŁÓWNY CENTRALNEGO ZWIĄZKU POLAKÓW
wierzymy i wiemy, iż niedaleki czas protestuje przeciw bezprawiu, gdy ty dla zielonej armii. Z drugiej strony
gdy znów staną się powszechnym przeciwstawi się panującej klice. Zo- nieodpowiedzialna agitacja niektórych
WE FRANCJI
przekonaniem słowa Fryderyka En staje przestępcą, a conajmniej podej elementów najczęściej społecznie i po
gelsa, wypowiedziane w roku 1892:
rzanym, gdy zdradzi się przeszłością pa litycznie reakcyjnych stworzyła legen
„Robotnicy reszty Europy potrze
bują niepodległości Polski nie mniej triotyczną, gdy przyzna się do dzia dę fałszywą o wojnie, która ma na
łalności podziemnej w obronie ojczyz dejść lada chwila i przez to dała ułudę
niż robotnicy polscy sami.”
Wierzymy i ,,stawiamy” na siły de ny i nie zechce przytem napluć na to, politycznego znaczenia zachowania sił
mokracji w świecie, nie tylko dlate co musi w jego sercu odzywać się naj zbrojnych w lasach. Obustronne dzia
go, że nam się ten ustrój podoba, ale świętszym wspomnieniem. To też la łania tych wysiłków dało to, na co pa
Londyński ,,Sunday Express”
„Dziś, gdziekolwiek nas Rosja
i dlatego, że w ustroju swobody my
Czyta każdej niedzieli
Lży w oszczerczej kampanii,
trzeć
musi
z
największym
bólem
i
osy
polskie
są
wciąż
pełne
ludzi,
ludzi
ślenia, badań i dyskusji, sprawa słu
Około pięciu milionów
Wszędzie, przy Rosji, Polska —
szna, musi ostatecznie uzyskać pow zaszczutych jak zwierzęta. Zwierzę bawą każdy rozsądny człowiek w Pol
Przeciw Wielkiej Brytanii.
Brytyjskich obywateli.
szechne uznanie i zrozumienie. A spra wychodzi na pola uprawne i żeruje. sce.
wa WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI Dzik osaczony przez psy gończe prze
„Gdy Sowiety jazgocą
Przed paru tygodniami
Rząd warszawski, naganiając teroPolski jest jedną ze spraw najsłusz chodzi do ataku, rani i zabija. A jed
Z podstępną satysfakcją,
Uwagę
moją
przykuł
rem politycznym ludzi do chronienia
niejszych na świecie.
Ze nasza armia w Grecji
W tymże ,,Sunday Expressie”
Nie hołdując zatem jakiejkolwiek nak człowiek opiekuje się zwierzyną i się w lasach, znanym sposobem, usi
Trzyma sztamę z reakcją,
Zwięzły wstępny artykuł.
„orientacji zagranicznej”, wierzymy nikt nie powie by wybić wszystkie co łuje odpowiedzialność za tragedię leś
wiemy, że w krajach współodpowie do nogi. Tylko wobec ludzi ieśnych
„Ze brytyjski bohater
Artykuł rozżalony, ,
dzialnych za Jałtę, za nowy rozbiór słyszymy z ust oficjalnych jedno wez ną przenieść na ośrodki emigracyjne.
Reakcyjny pikolak —
W
którym
redakcja
gani
Dobrze się też stało, że centralny oPolski, za rządy Kata — Radkiewicza,
Kto Sowietom basuje
Czarną niewdzięczność Polski
dojdziemy do głosu. Albowiem w tych wanie; wybić, wymordować, wystrze- środek emigracyjny wystąpił ze sta
Przeciwko Anglii ? Polak.
Wobec
Wielkiej
Brytanii.
krajach, tak jak we Francji, nie ma bić...
nowczym i zdecydowanym wezwa
cenzury i dyktatury politycznej, w
„Gdy nas Rosja obraża
Tragedia dzisiejsza polskich laśów niem, powtarzającym raz jeszcze ; ,,że
Czytałem, robiło mi się
tych krajach wolno nam bronić na
Złośliwą prowokacją,
walką
zbrojną
w
kraju
nie
odzyska
się
I
zimno
i
gorąco.
szej słusznej sprawy, co więcej wolno jest tym większa, że ludziom szukają
Ze we Włoszech kopiemy
W przekładzie i w streszczeniu
nam otwierać światu oczy na niebez cym tam schronienia nie może przy niepodległości, stworzy się natomiast
Dołki pod demokracją,
Pisali następująco :
pieczeńslwo nowego MONACHIUM
pretekst do akcji eksterminacyjnej (wy
świecać
żadna
głębsza
idea.
Jeśli
z zagrażającym ludzkości TOTALIZ
„Ze w Niemczech nam najmilszy
stworzono takie ułudy, to tym gorzej, niszczającej)”. Ostatni argument ad
MEM.
„My” (t. j. Wielka Brytania)
Nazistowski renegat —
U progu Nowego Roku sta jemy go bo każdy dzień poza cierpieniami fi ministracji warszawskiej został wytrą
Kto Rosji przytakuje
Wszczęliśmy wojnę w obronie
towi do dalszej, jakże trudnej i cięż zycznymi, związanymi z życiem leś
Pierwszy ? Polski delegat.
Dalekiej Polski, gdy po nią
kiej walki o PRAWDĘ, pragnąc być
Hitler wyciągnął dłonie
nadal godni Polski, którą już raz — nym, przynosi jeszcze cierpienia pły
„Ilekroć Moskwa puszcza
tak niedawno — nazywano NA nące z rozczarowania i poczucia bez
Leon Blum
W świat swe kłamliwe wersje,
„W obronie dalekiej Polski,
TCHNIENIEM LUDZKOŚCI.
nadziejności położenia. W czerwcu 45
Ze to nasz biznes naftowy,
Gdy taka była umowa,
Co szantażuje Persję...
Wypowiedzieliśmy wojnę,
Byle dotrzymać słowa.
„Ze Indie... że Palestyna...
Egipt... Sumatra... Jawa —
,,Biliśmy się — Imperium,
Kto zawsze w zgodzie z Moskwą
Dominia i kolonie —
Przeciw Anglii? Warszawa.
Przez Polskę i o Polskę,
Donoszą nam z departamentu Pas-de1Oświadczamy krótko, jasno i węzłoDla Polski — w jej obronie.
Calais, że t. zw. .Jednościowcy” publi wato : każdego „jednościowego’« faszy
,;W Paryżu, czy w New Yorku,
cznie, na zgromadzeniu odgrażali się; stę, który ośmieli się podnieść rękę
Na plenum, czy w komisji —
że kolporterów „LUDU POLSKIEGO’ lub choćby grozić biciem czy „zniknię
„Umowy były pochopne.
Wciąż Polska przeciw Anglii,
o b i j ą miotłami, jeśli nie zanie ciem” przyjaciołom „LUDU POLSKIE
Gwarancje — nieprzezorne.
Gdy Anglia z Rosją w scysji.
chają rozpowszechniania pisma.
GO”, oddamy POD SĄD Republiki Fran
Ofiary nasze — straszne.
W departamencie Nord przyjacielowi cuskiej. W tym kraju prawdziwej wol
Straty nasze — potworne.
naszego pisma zagrożono, że ZNIKNIE, ności nie ma miejsca dla faszystow
„Wciąż Polak, jak'nie z Gromyką,
innemu, że go wsadzą na samolot (?) i skiego bandytyzmu.
Z Gusiewem, czy z Wyszyńskim,
nikt o nim więcej nie usłyszy.
Przyjaciół pisma wzywamy, by każ
„Cały porządek świata
To z jakimś białoruskim,
Dziś się w gruzy wywraca.
W tych wyczynach jest coś więcej, dy wypadek feroru wobec kolporterów
To z jakimś ukraińskim.
i
wobec
referentów
na
wiecach
i
zgro

Ale wygraliśmy wojnę.
aniżeli
rozzuchwalone
bezkarnością
madzeniach,
niezwłocznie
nam
komu

błazeństwo. Jest groźba TERORYZOJak nam Polska odpłaca ?
„Co Mołolow, to zaraz
WANIA, systematycznego teroryzowa- nikowali w formie szczegółowego pro
Jugosłowiański, czeski
nia groźbą i fizyczną przemocą tych, tokółu, zawierającego dokładną datę* i
„Po siedmiu latach zwycięstwo
I polski. To Winiewicz,
którzy
walczą
niebezpiecznym, dla miejsce przestępstwa, nazwisko, imię i 75-letni PREMIER wykazuje cuda eW gardle nam staje kością
To Lange, to Modzelewski.
fałszerzy a r g u m«e n t e m, nieodpar adres politycznego bandyty, podpisy i nergii. Buchenwald go jakby „od
A jak się Polska odpłaca ?
tymi faktami i niezbitymi dokumenta adresy świadków.
(Dokończenie na str. 4 tej)
Ach, czarną niewdzięcznością I”
mi.
młodził1’
Redakcja „LUDU POLSKIEGO"

Tragedia patsfliecja tewu
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Odezwa Rządu Rzplitej
DO NARODU POLSKIEGO
Rząd Rzęczypospolitej w Londynie
ogłosił 12 grudnia 1946 następującą odezwę do Narodu Polskiego :
„Narzucony Polsce t. zw. „rząd
tymczasowy” wyznaczył wybory na
dzień 19 stycznia 1947 r.
Rząd Rzeczypospolitej zwracał wie
lokrotnie w memoriałach i oświadcze
niach rządom sprzymierzonym i opi
nii świata uwagę na warunki od któ
rych zależy możność przeprowadzenia
w Polsce wolnych wyborów. Podsta
wowymi warunkami dla odbycia się
takich wyborów są: wycofanie ob
cych sił wójskowycli i policyjnych z
całego obszaru Polski, usunięcie na
rzucanej administracji, dopuszczenie
do wolnej i nieskrępowanej działal
ności politycznej wszystkich stron
nictw polskich, oraz wprowadzenie
kontroli międzynarodowej nad wybo
rami- Warunki te są konieczne, aby
uniemożliwić teror, nadużycia i fałsze
wyborcze, oraz, aby wola obywatela
mogła się swobodnie w głosowaniu
wyrazić i być wprowadzona w życie.
Warunki takie w Polsce dziś nie ist
nieją. Polska, mimo sztucznie stwa
rzanych pozorów niepodległości, w
rzeczywistości pozostaje pod okupacją
obcego mocarstwa, działającego za po
mocą narzuconej administracji, oraz
wojskowego i policyjnego teroru. W
tym stanie rzeczy wybory nie iriogą
przynieść Krajowi zmian, odpowiada
jących woli ludności.
T. zw. ,,tymczasowy rząd jedności
narodowej” w taki sposób przygoto
wuje wybory, aby wyniki głosowania
utwierdziły jego władzę nad Polską.
Rządowy blok wyborczy jest w isto
cie jedynie zgrupowaniem sił komu
nistycznych pod różnymi nazwami, a
jednym kierownictwem. Do pomocy
mają stanąć dywersyjne listy wborcze Stronnictwa Pracy i Stronnictwa
Ludowego „Nowe Wyzwolenie”, utworzone dla zmylenia wyborców pod
kierownictwem bloku, a pozornie od
niego niezależne. Utworzona dla umo
cnienia bloku wyborczego t. zw. umo
wa o jedności działania między PPR
i fałszywą PPS zmierza do całkowite
go poddania ruchu socjalistycznego
komunistom. Żadne z dotychczaso
wych wielkich stronnictw politycz
nych, cieszących się zaufaniem mas,
nie zostało dopuszczone do udziału w
życiu politycznym i do wyborów, z
wyjątkiem PSL, które wszakże pod
dane jest uciskowi i prześladowaniom,
zmierzającym do jego zupełnej likwi
dacji.
Jak wynika z licznych oświadczeń
głównych działaczy reżymu, posiada
nej władzy niema on zamiaru niko
mu oddać. Aby przy niej pozostać,
administracja przgotowała wynik
wyborów z góry, oraz ustanowiła ta
ką ordynację wyborczą, która otwie
ra drogi do wszelkich nadużyć. W ra
zie potrzeby, reżym tymczasowy nie
zawaha się przystosować wyniki wy
borów do swoich potrzeb przez proste
sfałszowanie cyfr, znane z osławione
go w świecie referendum z dnia 30
czerwca 1946 r.
Jakkolwiek by ludność głosowała,
wynik ostateczny będzie zatem taki,
jaki zgóry zdecydowało mocarstwo
rządzące dziś Polską. Rząd Rzeczypo
spolitej stwierdza-, że błędem było by
przywiązywanie znaczenia do takiej
fikcji wyborów i szkodliwą rzeczą po
noszenie dla niej ofiar.

Przestrzega przed nieprzemyślany
mi odruchami, bądź sprowokowany
mi przez agentów obcych, bądź spo
wodowanymi rozpaczą ludności, oraz
oddziałów leśnych..
Chociaż wybory te nie posiadają
rzeczywistej wartości, mogą one
wszakże dać sposobność do manife
stowania prawdziwych uczuć i woli
Narodu. Stać się to może bądź przez
glosowanie na listy niezależne, jeśli
takie będą, bądź przez bojkot wybo
rów, bądź wreszcie przez wrzucanie
do urn pustych kartek wyborczych.
Wybór formy manifestacji powinien
zależeć od okoliczności rozwijającej
się sytuacji wyborczej w Kraju.
Rząd Rzeczypospolitej, zwracając
się do Narodu Polskiego, przestrzega
raz jeszcze przed uleganiem złudze
niom i przypisywaniu obecnym wybo
rom w Polsce znaczenia, którego mieć
nie mogą.
Wynik wyborów nie wpłynie decy
dująco na obecne położenie w Kraju,
które zależne jest od ogólnej sytuacji
politycznej w świecie. Rząd, Rzeczy
pospolitej, chociaż na obczyźnie, w
oparciu jednak o wolę 1 Narodu Pol
skiego nadal walczy o przywrócenie
Polsce wolności, całości i niepodległo
ści.
RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ.

CZP — OKRĘG PÓŁNOC
Serdecznie witamy,
Witając z zadowoleniem nowe
wydawnictwo niepodległościowe
„Lud Polski”, którego 4-ty numer
opuścił w tych dniach prasę dru
karską, jesteśmy głęboko przeko
nani, że patriotyczne wychodźlwo
polskie przyjmie za swoje to pi
smo, niosące im skrystalizowaną
myśl niepodległościową i obronę
praw ludu polskiego.
Piękne hasła, których zrealizo
waniu służyć będzie ten nowy ty
godnik, hasła „Wolności, Równo
ści i Niepodległości” są wymow
nym wyrazem jego nawskroś de
mokratycznego charakteru i za
razem najlepszą rękojmią jego
poczytności i powodzenia.
Tygodnikowi „Lud Polski” któ
ry przyjął za swe naczelne za
danie, nielylko głoszenie myśli
nepodleglościowej, ale i obronę
praw człowieka pracy, Zarząd 0kręgu Północ CZP składa Wyda
wnictwu, Redakcji i Administra
cji życzenia największego rozwoju
i powodzenia, w imię dobra praw^
dy i sprawiedliwości, w tym tak
bardzo zakłamanym, dzisiejszym
powojennym świecie.
Zarazem składamij życzenia Dosiego Roku.
Fr. KĘDZIA, prezes
T. KRAWCZYŃSKI, sekr.
T. PISKORSKI, skarbnik.

Kto

chce, by « LUD

POLSKI » żył,

działał i

walczył, ten nie zapomi
na o prenumeracie

Oblicze Kraju
Tadeusz WAIIDECKI był przez cały czas okupacji niemieckiej np poste
runku walki. Niewielu Polaków w Kraju i na emigracji m^
wo do pisania dziejów tamtych dm — grozy z chwały „Lud I olski wdzię
czny mu jest za skreślenie dla naszych czytelników cyklu artykułów, ukazujących prawdziwe „Oblicze Kraju'

powiedzialność. Ale prowadząc tę walkę <i organizując coraz większe masy
ludności, nie zapomniały jednocześnie
o politycznym i społecznym kształto
waniu polskiej przyszłości, państwo
wej i narodowej. W niektórych ośrod
kach społecznych, dosyć nawet licz
nych, które sanacja zaraziła bezideowością lub niewiarą, trzeba było za
siać dobre i zdlrowe ziarno myśli poli
tycznej i obałamuconym grupom na
rzucić wyrazisty obraz przyszłego ustroju społeczno - politycznego. Nie ulega wątpliwości, że się to udało.
Działalność stronnictw politycznych,
zwłaszcza Polskiej Partii Socjalistyczcznej i Stronnictwa Ludowego, dały
poważne rezultaty. Deklaracja czterech
głównych stronnictw z 15 sierpnia 1943
r„ a później — 15 marca 1944 r., powtó
rzona i poszerzona przez Radę Jedno
ści Narodowej i Manifest Powstania z
15 sierpnia 1944 r. — świadczy o zgo
dzie największych odłamów społecz
nych na rozwiązanie
zasadniczych
problemów społeczno - politycznych
Polski Ludowej. Ze strony ugrupowań
politycznych była szczera wola zreali
zowania zarysowanego we wspólnych
deklaracjach przyszłego ustroju Pol
ski.. Po tej linii szły staranne i ciągłe
przygotowania w szczegółach refor
my rolnej, uspołecznienia produkcji
przemysłowej, rozwoju spółdzielczości,
organizacji pracy i opieki społecznej,
WALKA Z NIEMCAMI
rozbudowy służby zdrowia, ubezpieczeń
I KSZTAŁTOWANIE POL społecznych, umasowienia kultury itd.

POJĘCIE
„POLSKI PODZIEMNEJ”
/zanim ujmiemy zagadnienie spo
łecznego oblicza Powstania Warszaw
skiego, omówimy w możliwie jak naj
większym skrócie jego oblicze politycz
ne.
,. ,
Konspiracja w Polsce objęła w czasie
okupacji hitlerowskie] wszystkie kla
sy ludności. Termin — „Polska Pod
ziemna” nie był bynajmniej frazesem
bez większego pokrycia. Ogarniał on
istotnie bardzo bogaty zespół cech pol
skiego życia politycznego, społecznego,
wojskowego i gospodarczego nawet,
wtłoczonego z konieczności w ramy
tajnych organizacji o różnorodnych
celach, zadaniach i formach działania.
W konspiracyjnym życiu wzięło udział, nie będzie w tym żadnej przesa
dy, 90 proc, społeczeństwa polskiego.
Chodzi tu nie tylko o bezpośrednią
konspiratorsko - bojową działalność,
lecz także o czynne ustosunkowanie
się do wszystkich zagadnień Polski
Podziemnej, współdziałanie fizyczne i
moralne w j&j wysiłkach, oraz przeży
wanie tego wszystkiego, co było tre
ścią życia narodu w niewoli, co z kolei
podniecało myśl i wolę grup i jedno
stek d)o działania.

SKIEJ PRZYSZŁOŚCI POLI
TYCZNEJ I SPOŁECZNEJ

WIZJA POLSKI
LUDOWEJ I PEPEROWSKA
RZECZYWISTOŚĆ

Na takim bogatym podłożu psychiczno-społecznym rozwijały swoją dzia
łalność polskie stronnictwa polityczne.
Społeczeństwo polskie — widząc co
Podjęły się w ciężkich warunkach or
ganizacji społeczeństwa do walki z raz większą ruchliwość i zdecydowanie
Niemcami 1 wzięły
oiebie za nią od polskiej myśli politycznej i społecznej

Utworzenie Centralnego
Związku Zawodowego
Robotników
i Pracowników Polskich
w W. Brytanii
Obradujący w dniach 6—8 grudnia
1946 r. w Londynie, w Denison. House,
polski zjazd zawodowy, wyłonił z po
śród siebie, przy udziale ponad 200 de
legatów, władze Centralnego Związku
Zawodowego Robotników i Pracowni
ków Polskich w W. Brytanii, uchwala
jąc statut nowopowstałej organizacji,
wybierając Zarząd Główny, jak rów
nież ustalając wytyczne dla dalsizej
pracy organizacyjnej.
Na zjazd- przybyli przedstawiciele
brytyjskiego ruchu zawodowego V.
Feather oraz W. Bell. W imieniu gości
brytyjskich Feather zadeklarował pol
skim zawodowcom w W. Brytanii peł
ną pomoc ze strony brytyjskiego ru
chu zawodowego. Ż obszernego prze
mówienia p. Feather’a wymienić nale
ży stwierdzenie zasad, które uchwalił
Kongres Związków Zawodowych bry
tyjskich w sprawie zatrudnienia Pola
ków. 1) Zatrudnić Polaków winny
przemysły, gdzie nie ma bezrobocia ; 2)
stawki pracy Polaków mufczą być te
same, co Brytyjczyków. Mówca podkre
śla konieczność zaznajomienia się z
demokratycznymi instytucjami brytyj
skiego świata pracy.
W pierwszym dniu obrad wygłoszo
ne zostały referaty: F. Halucha
„Zatrudfnienie Polaków, warunki pra
cy i płacy, oraz stosunek do brytyj
skich związków zawodowych’’ oraz
Możdżeńskiego „Ekonomiczne położe
nie klasy pracującej w Polsce’’. W
międzyczasie przybył na zjazd Prezes
Tomasz Arciszewski, witany przez Pre
zydium i Zjazd bardzo owacyjnie.
Prezes Arciszewski zabrał głos i m.
iin. dłuższą chwilę poświęcił znaczeniu
Deklaracji Rady Jedności Narodowej,
stanowiącej kamień węgielny prac rzą
du polskiego na uchodżtwie. Przecho
dząc do sytuacji bieżącej Kraju, pod
kreślił :
Rządzi Polską garstka narzuconych
agentów bolszewickich. Gdyby wojska
sowieckie wyszły z Polski, to Polsaa
w ciągu 24 godzin odzyska niepodle
głość. Premier mówił o wzmożeniu la
li prześladowań i aresztowań, jaŁie do
konywają się w chwili obecnej w Pol
sce. Zwracając się do zgromadzonych
mówca stwierdza, że naród polski pa?
trzy na nas, żąda byśmy reprezentowa
li jego wolę i wywalczyli dla niego całkowiitą wolność. Rząd polski nie zgo
dził się na Teheran, Jałtę, na oddanie
połowy Polski, na ustanowienie rządu
przez trzech ambasadorów, a żołnierz
polski walczył dalej.
Drugiego dnia obrad — A. Ciołkosz
wygłosił referat p. t. „Położenie klasy
pracującej w piecie”.
W połowie drugiego dnia obrad —
po wyczerpującej dyskusji, przyjęto
Statut „Centralnego Związku Zawodo
wego Robotników i Pracowników Pol
skich w W. Brytanii’’, w brzmieniu za
leconym przez referenta z ramienia
Komisji Statutowej.
W niedzielę dnia 8 grudnia br. jako
w trzecim i ostatnim dniu obrad wy
łoniono Zarząd Główny w składzie 36
osób i 18 zastępców, komisję rewizyj
ną oraz centralny sąd koleżeński.
Zarząd Główny wyłonił Prezydium
w składzie następującym : Prezes Fran
ciszek Haluch (b. sekr. gen. Zw. Gór
ników - Naftowców), wiceprezesi Ste
fan Grot (ubeizpieczeniowiec) i M. Gomuliński, sekretarz Marian Dobosz
(działacz zw. zaw. i PPS z Kraju, b.
żołn. 2 Korp.), skarbnik Stanisław
Machalski (działacz zw. zaw. we Lwo
wie), zast. sekr. Szaczkus (tramwajarz),
zast. skarbnika Wiśniewski.
jako też jej; praktyczne zastosowanie,
oraz wreszcie uznając jej niezależność,bo odrzucała gotowe ramy ustroju to7
talitarnego z zachodu i wschodu jak
również mocno nadgryzione zębem
czasu kapitalistyczne wzory — zostało
przekonane, że Polska powojenna
stworzy odpowiednie warunki dla roz
woju społecznego i kulturalnego klas
dotychczas upośledzonych, robotna
ków, chłopów i pracowników umysło
wych.
To też, co stworzono w polskim
podziemiu i co w praktyce częściowo
objawiło się w sposób samorzutny
podczas Powstania Warszawskiego,
wykraczało daleko poza wąskie ramy
„lubelskiego” Manifestu Lipcowego
PKWN. „Polska Podziemna’’ przeora
ła ogrom zagadnień społeczno
poli
tycznych i znalazła własne rozwiąza
nie w duchu demokracji społecjznej.
Peperowski PKWN z Lublina cofnął
Polskę pod względem ustrojowym do
okresu sowieckiego NEP-u z ilat 1923 24. Bowiem nawet zamierzenia sfor
mułowane przez PPR w Manifeście
Lipcowym zostałyl w praktyce prze
prowadzone nieudolnie i talmudycznie wykoszlawione. Pod wielu wzglę
dami reformy, zapowiedziane przez
PPR ii organizacje do niej kwalifikowa
ne, stanowiły na drodze społeczno psychicznego rozwoju Polski krok
wstecz, były i są reakcyjne, co zgóry
narzucało konieczność przeprowadza»nia ich bądź przez wojskową siłę ob
cą, rosyjską, bądź przy użyciu teroru
i policyjnych środków.

Łańcuch prasowy
„LUDU

POLSKIEGO”

W pierwszym numerze „LUDU POL
SKIEGO” pisaliśmy, że „nie apelujemy
zgóry o pomoc”. Dodaliśmy, że „oce
nicie sami, czy piszemy prawdę i czy
rzetelną walczymy bronią z szalejącym
na świecie fałszem i kłamstwem”.
Wydaliśmy pięć numerów naprawdę
wielkim nakładem b e z i n t e r e r o wn e j pracy, z niezmiernym trudem
zbierając fundusze na opłacenie papie
ru, druku i ekspedycji.
Nie prosiliśmy o nic zgóry. Dziś
możecie ocenić, czy „LUD POLSKI’’
jest pismem potrzebnym, czy też nie !
Czy mamy się dalej dusić w zbyt ma
łym formacie, czy też rozwinąć tak, by
pomieścić więcej informacyj, jaknajszerzej reflektorem PRAWDY rozświetlić
widnokrąg.
Otrzymujemy wiele,
bardzo wiele
słów zachęty.
Mamy mało, b. mało środków na
zrealizowanie naszych zamierzeń roz
winięcia pisma.
Nie pójdziemy do nikogo żebrać, nie
będziemy się ubiegali o żadlną subwen
cję, której byśmy nie mogli ujawnić.
Ulegając sugestii kilku naszych przy
jaciół, ryzykujemy zwrócenie się do
do Was, Czytelnicy ! Nie wiemy, co „to
da”. Ale powiadamy: Jeżeli każdy z

tysięcy Czytelników zrobi pewien wy
siłek (przynajmniej w wysokości kosz
tu jednego fine’a !), to pismo nasze nabierze oddechu i wzmocni się do dal
szej walki. Zaczynamy!
Marian Nurkowski wpłaca na Fun
dusz Prasowy „LUDtJ POLSKIEGO’’ —
100 fr. i wzywa do przekazania stosow- |
nej kwoty :
Piotra Ignaczewskiego z dep. Allier, Wł. Wantułę. St. Mrożkiewi- j
cza, J. Winczakiewicza i R. RadzymiOskiego z Paryża, E. Łabędzia

z Montceau les Mines.

Stefan Jesionowski wpłaca — 100 fr.

i wzywa do zasilenia Funduszu Praso
wego :
W. Barana z Paryża, J. Majorozy- i
ka z Eleu, J. Wieszczeci ńskrego z I

Mulhouse, F. Rogólskiego z La
Courtine, S. Stelmasińskiego z Metzu.
Emanuel Freyd wpłaca 200 fr. i wzy
wa do zasilenia Funduszu Prasowego:
W. Jaśniewicza z Loos, J. Kościel
niaka z Barlin, A. Zgołę z Montlucon, Z. Zarembę z Paryża, St. Woź
nego z Guesnain, R. Wiikbwskiego
z Harnes, M. Wieczorka z La Saule, Tad. Wardeckiego, Cz. Poznań
skiego i Piotra Drożdzika z Paryża.

Problem uchodźców

Zbrodniarze wojenni

„Manchester Guardian” z 16 bm. za
mieszcza wiadlomość o obradach Rady
Naczelnej Stowarzyszenia Narodów
Zjednoczonych United Nations Associdr
tion) w Londynie. Uchwalono rezolu
cję, nawołującą rząd do poczynienia
kroków na drodze do osiedlania uchodżców w różnych częściach świata
łącznie z W. Brytanią.
Przyjęty został również wniosek pre
zesa Stowarzyszenia, dra Gilberta Murray’a wystąpienia do1 rządu z wnio
skiem o poczynienie wszystkich moż-i
liwych kroków dla zapobieżenia nie
bezpieczeństwu głodu oraz roztoczenia
opieki nad bezdomnymi. Uchwała ta
nawołuje rząd brytyjski do wywierania
wpływu w tej sprawie na terenie OZN
dla przedłużenia działalności UNRR’y.
Ten sam dziennik zamieszcza arty
kuł wstępny p. t. : „The Refugees”.
„Sprawa uchodźców znajdowała się
dostatecznie długo na uporządku dzien
nym obrad narodów Zjednoczonych po
to, by dyskusje mogły być zastąpione
czynami. Nareszcie na porządek dzien
ny obrad Walnego Zgromadzenia sta
wiono projekt statutu Międzynarodo
wej Organizacji dla Spraw Uchodlźtwa. Komitet Finansowy OZN obrado
wał nad budżetem powyższej organi
zacji i wprowadził szkodliwe popraw
ki, czyniąc wpłaty na cel jej utrzymadobro wolnymi.
Zwłoka dotychczasowa w powstaniu
Organizacji
Moędzynarodowej
dla
Spraw Uchodźców nakłada tym więk
szą odpowiedzialność na międzypań
stwowy komitet dla spraw uchodźców,
który wspólnie z UNRRA czynił wysił
ki, aby zapobiec ostatecznemu zgnuśndeniu uchodźców na skutek bezczyn
ności i poczucia beznadziejnej sytua
cji. Delegacja sowiecka wystąpiła z
wnioskiem poprawki, która na szczę
ście nie została zaakceptowaną zniesie
nia komitetu międzypaństwowego dla
spraw uchodźców i przekazania jego
agend Organizacji Międzynarodowej
dla Spraw Uchodźców (I.R.O.). Nastą
pi to niewątpliwie w swoim czasie,
lecz narazie należy zaczekać do chwili
ostatecznego ukonstytuowania się or
ganizacji. Komitet Międzypaństwowy
rozpoczyna 16 bm. szóstą sesję plenar
ną w Londynie.”

W październiku 1943 r. stworzona zo
stała Komisja Narodów Zjednoczonych
dla Biadania Zbrodni Wojennych. Na
wniosek tej właśnie Komisji powołane
zostały następnie Trybunały Nar. Zjedlnoczonych dla sądzenia zbrodniarzy
wojennych.
Z wiadomości i danych statystycz
nych zbieranych przez tę organizację
wynika, że do grudnia br. osądzono za
zbrodnie wojenne przed Trybunałami
brytyjskimi, amerykańskimi, francu
skimi, greckimi, norweskimi, czechosło
wackimi i polskimi, ogółem 24.365 osób.
Wydano 1432 wyroków śmierci, —
16.413 wyroków więzienia w różnych
terminach, a 6.520 wyroków uniewin
niających (nie dotyczy to wyroków wy
danych przez Trybunały brytyjski» i
amerykańskie na Dalekim Wschodzie).
Nie wiadomo ile wyroków wydały Try
bunały sowieckie i trybunały działają
ce na terytorium Niemiec okupowa
nych przez Sowiety. Wśród' skazanych
byli również zdrajcy i kolaboranci.
W Komisji gromadzone są odpisy
wszystkich procesów i wyroków. Nie
które z nich, jak np. proces norymber
ski są ogłaszane drukiem. Komisja w
swoim czasie sporządziła 44 listy imienne. zbrodniarzy wojennych, obej
mujące 18755 nazwisk Niemców, Wło
chów, Ailbańczyków, Węgrów, Bułga
rów, Rumunów i Japończyków.

W ogniu ciężkiej walki podczas o-'
kupacji społeczeństwo polskie uzyska
ło rzecz bezcenną — jasno określoną
świadomość. Różnice społeczne i róż
nice światopoglądowe uległy daleko
posuniętej niwelacji na rzecz powsze
chnie przyjętego programu głębokich
reform społecznych. Jedynie jednostki
i szczątki grup pozostały poza krę
giem działania wstrząsów społeczno psychicznych i poza kręgiem głębo
kich przeobrażeń duszy i myśli pol
skiej.
Stąd też płynęły ważne konsekwen
cje polskiego życia politycznego, kon
sekwencje, które jak niegdyś Niemcom
— tak dzisiaj sen z powiek spędzają
obcym agentom :
1. wiara, że Polska powojenna bę
dzie taka, jaką określały wypracowa
ne w podziemiu zasady ;
2. pełna świadomość tych zasad i
uznanie ich za swoje przez całe społe
czeństwo i
3. głębokie zaufanie do kierownic
twa politycznego i do władz Podziem
nej Rzplitej, umotywowane zgodnością
myśli i działania.
Takie jest oblicze polityczne społe
czeństwa polskiego, mało naogół zna
ne Emigracji, a które decydowało o si
le, energii i rozmachu narodu pol
skiego w walce z Niemcami i decydu
je dzisiaj o oporze jego przeciwko ob
cym siłom.

‘KOLABORACJA
SOWIECKO - NIEMIECKA
I POLSCY KOMUNIŚCI
Niemcy dawali komunistom' spokój
dość długo. Nie tylko do czerwca 1941
r„ lecz mniej więcej do końca roku
1943, t. j. aż do konferencji w Tehera
nie. Ciągła nadzieja Niemców na od
rębny pokój z Rosją Sowiecką diawała
komunistom szanse na względy bar
dzo często daleko posunięte.
Równorzędnie do koilaboiracji
so- i
wiecko - niemieckiej w latach 1939-41
komuniści siedzieli zupełnie cicho pod
okupacją niemiecką i dokładali wszel
kich wysiłków, aby co gorętszych i
uczciwszych swoich lud^i powstrzy
mać od działania przeciwko Niemcom.
Z tego powodiu dochodziło nawet do
ostrej krytyki stanowiska przywód
ców komunistycznych ze strony tych
robotników, którzy przed wojną byli
znani jako ideowi komuniści. Prze
ważnie też to stanowisko „wodzów’’ i
przyczyniłoi się do opuszczenia przez
robotników i tak już rzadkich szere- i
gów komunistycznych. Znaleźli się po j
stronie walczącego społeczeństwa.
Przy okazji nadmieniam, że w tym
czasie Gestapo szło komunistom na
rękę. Tak np. zadość uczyniło prośbie
Wandy Wasilewskiej i odesłało jej
córkę, samochodem z Warszawy do
Lwowa. Matka Wandly zaś została w
stolicy, odmówiła bowiem zaprosinom
córki i... Gestapo.
Komuniści tak dalece poszli po linii '
współpracy Berlin - Moskwa, że uni
kali starannie tego wszystkiego, co je
dną lub drugą stronę mogłoby podra
żnić. Zgodność z propagandą niemiec- i
ką i sowiecką, jeśli chodzi o sprawy '
polskie, była zadziwiająca. Niemcv
wykreślili Polskę z nowych map i
podręczników geografii. Sowiety zro
biły to samo : podręczniki z roku 1940,
mówiły tylko o „Germanii” i ZSRR,
jako o mocarstwach graniczących na
linii Bugu. Komuniści powtarzali pa
cierz za paniami — matkami. Jędrychowski w Wilnie pisał o „byłej Pol
sce’’, Wasilewska we Lwowie w „Na
szych Widnokręgach” mniejwięcej po?
dobnie odzywała się o Polsce jako pań
stwie i narodzie. Naigrawali się z żołnerza polskego Niemcy, nagrawali
Rosjane, sekundowali jednym i dru
gim nasi komuniści. Tenże sam Pędrycnowski, obecny minister w lubelskim

SPISEK ŻOLIBORSKI
ŚWIADOMOŚĆ
Poza obrębem „Polski Podziemnej’’,
SPOŁECZNO . POLITYCZNA poza społeczeństwem, powstał spisek
przeciw temu społeczeństwu. Gniaz
NARODU POLSKIEGO
dem, gdzie się ów spisek powoli ulę
gał, był Żoliborz, przedimieście War
Nic też dziwnego, że społeczeństwo, szawy. Z niego wyszedł Osóbka,
które przyzwyczaiło się decydować w Szwalbe i Tołwiński, ten sam, który
najcięższych chwilach o swoim losie, po 17. 9. 1939 w ucieczce z broniącej
buntowało się na myśl, że obca siła się Warszawy oświadczył: — Idę na
bezpośrednio czy też przez swoich a- Wschód budować Polskę w ramach
gentów miała mu narzucać swoje Związku Sowieckiego. Tołwiński jest
wzory rozwiązań zagadnień politycz dziś nominowanym prezydentem War
nych, społecznych i gospodarczych. szawy. Na Żoliborzu urodziła się „Ba
Polscy chłopi odmawiali — w pierw rykada Wolności’’, a z niej wypoczwaszej fazie — przyjmowania nadziałów rzyła się t. zw. RPPS. Zarówno „Ba
ziemi, ponieważ
ofiarowywali je rykadę Wolności” jak później RPPS
przedstawiciele wojsk sowieckich lub komuniści traktowali od początku za
sowieccy agenci, przebrani w polskie swoje wtyczki w polską robotę nie
mundury i używający polskiego jeży podległościową i. za swoje szyldy za
stępcze.
ka.

ZŁOTO UTKNĘŁO W BŁOCIE
—Dowódca wojsk rządowych w Azer
bejdżanie Zawiadomił rząd perski, że
jego oddziały odzyskały dwa miliony
rialów (ok. 15.000 funtów) w zlocie,
które p. Piszewari, przywódca azerbejdżańskich „demokratów’’, usiłował
wywieźć z kraju.
Złoto znajdowało się na ciężarów
kach, które ugrzęzły w błocie.
Jeden z ministrów perskich zapowie
dział ukaranie urzędników azerbejdżańskich, którzy ponoszą odpowie
dzialność za wypadki w Tabryzie. De
cyzja co do ukarania wszystkich człon
ków partii Tudeh (partii prosowieckiej) jeszcze nie zapadła.
Wybory w Azerbjdżanie odbędą się
w najbliższym czasie po przybyciu nawego gubernatora. Dotychczasowy gu
bernator dr. DżavŁd oraz przewodniczą- l
cy azerbejdżańskiego
zgromadzenia
narodowego zostali aresztowani.
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Listy z Kraju
Poszukiwanie winowajców
Nadużycia w Polsce stały się prawdzi
wą plagą egipską. Osłabiają tempo od
budowy naszego życia gospodarczego,
zubożają mienie społeczne, anarchizują
aparat administracyjny i wyrządzają
niepowetowane szkody
moralności!
zbiorowej.
W .listopadzie ub. roku przystąpiono do
zorganizowanej walki ze szkodnictwem
gospodarczym, nadużyciami i spekula
cją. Dekretem została powołana Nad
zwyczajna Komisja Specjalna, która
wraz z Biurem Kontroli przy KRN i
Departamentami Kontroli w poszcze
gólnych ministerstwach od roku zgóry
wojuje z nieuczciwością ludzką.
Jaki jest rezultat tej walki ?
Liczba rozpatrzonych spraw o nad
użycia jest imponująca, a raczej za
straszająca, zbliża się bowiem do 20
tysięcy !
Ale równocześnie „dżungla
nadiużyć, łapownictwa, złodziejstw,
protekcji, łobuzerskich spółek, mafij’’
tak słabo została przerzedzona, że nie
przestała być „dżunglą”. Komisja ro
ba prawdopodobnie wszystko, co tylko
jest w stanie zrobić, aby wywiązać się
ze swoich zadań. A. jednak wyroki są
dów, surowe kary, w niewielkim stop
niu przyczyniły się do zmniejszenia
brzydkich afer. Środki represyjne oka
zały się niedość skuteczne. To też dy
rektor Biuira Kontroli przy prezydium
KRN — Grubecki przyznał się publicz
nie dio bezsilności i w końcu września
br. z naciskiem podkreślił, że w tej
waLce ze szkodnikami w gospodarce
państwowej i społecznej „potrzebna
jest żywiołowa pomoc całego społe
czeństwa’’, bo tylko ona „popełnianym

przestępstwom może położyć tamy’’.
Oczywiście społeczeństwo polskie
może walnie się przyczynić do ulecze
nia organizmu gospodarczego i apara
tu
administracyjnego z. dokuczliwej
choroby. Może odszukać i wskazać
wszystkich winowajców, wszystkich, a
nie tylko niektórych. Ale musiało by to
społeczeństwo mieć zaufanie do czyn
ników państwowych, że chodzi o tępie
nie przestępców kryminalnych, a nie
o co innego...
Oficjalne czynniki za źródło demora
lizacji!, która prowadzi do nadużyć, ła
pownictwa, kradzieży, fałszerstw di oszustw, uważają okropne warunki by
tu pod okupacją niemiecką. Niewątpli
wie jest to prawda. Tym bardziej w
Polsce gdzie właściwie spekulanci i
szmuglerzy rozprowadzali, wszelkie pro,
dukty wśród społeczeństwa polskiego
(„pomnik szmuglera po wojnie trzeba
wystawić’’ — mawiali poczciwcy) i
gdzie okradanie okupanta, wynoszenie
produktów i narzędzi z fabryk, należa
ło do obowiązku patrioty i jego prawa
do przedłużenia swojego — polskiego
— życia. Siłą bezwładu ten stosunek do
warsztatów produkcji i innych zakła;
dów gospodarczych w okresie okupacji
pozostał u wielu ludzi, niedość odpor
nych na pokusy lekkiego, a dużego za
robku, bez liany w okresie powojen
nym. Część z nich zresztą sama się
rozgrzesza z rozmaitych nadużyć z tej
racji, że wewnętrzna sytuacja polity
czna Polski w dużej mierze przypomi
na czasy okupacyjne. Usadowienie się
w punktach newralgicznych życia na
szego państwa ludzi odkomenderowa
nych przez policję i wywiad sąsiedniego mocarstwa,
opanowaniDe aparatu
państwowego w znacznej micrize przez
obcych agentów, pobyt wojsk rosyj
skich w Polsce i wreszcie zbliżanie ustroju społeczno - politycznego do wzo
rów sowieckich — wszystko to razem
stwarza w7 społeczeństwie polskim spe
cyficzną psychozę, którą nazwać by
można psychozą 17 republiki. Pod jej
niewątpliwym wpływem działa bordzo
wiele osób, postępując w myśl lapidar
nej, zgóry rozgrzeszającej dewizy:
bierz, ile się da, bo i tak Rosjanie ża
bio rą.
zespole i członek PPR, niedawno je
szcze członek Komunistycznej PartiT
Litwy i Najwyższej Rady ZSRR, pisał
w „Nowych Widnokręgach’’, że żoł
nierz polski był wychowany w „dy
scyplinie pałki”e; z chwilą — powiada
autor — kiedy ona zawiodła, t. zn. we
wrześniu 1939 r., poszedł w rozsypkę.
Temu to żołnierzowi przeciwstawił
żołnierza sowieckiego, który rzekomo
przyswoił sobie „dyscyplinę celu”.
Czy pan Jędrychowski potrafi się dzi
siaj jako polski minister zarumienić
ze wstydu, że podobne kłamliwe bre
dnie pisał o tym żołnierzu, który miał
za sobą wspaniałe, bohaterskie czyny
kampanii wrześniowej, a później zy
skał sławę na wszystkich frontach
świata? Dlaczego dzisiaj nie napisze
artykułu o „dyscyplinie celu’t w Pow
staniu Warszawskim, o takiej samo
rzutnej „dyscyplinie” o której się pa
nu Jędrychowskiemu nawet nie śni
ło?
Podobnie sekundowali nasi komuni
ści propagandzie niemieckiej i sowiec
kiej w wyśmiewaniu gen. Sikorskie
go, tak dzisiaj przez nich „wielbione
go”, no bo nie żyje. Z głupiej, dzie
cięcej mściwości pisano jego nazwisko
z małej litery i jednym tchem wyma
wiano je obok nazwiska Śmigłego-Ry
dza i Becka. Dziś — to „foli” bohater,
jak „ich” jest Kościuszko, Mickie
wicz, Dąbrowski itd.

NARODZINY PPR
Dopiero późną jesienią 1942 r. pow
stała Polska Partia Robotnicza. Mosk
wa dla swoich Interesów stworzyła
potworka, który . wykrzykiwał i wy
krzykuje najbardziej patriotyczne fra
zesy, które mają osłonić istotne, wro
gie narodowi polskiemu, cele i dąże
nia.
Komuniści dokonali raptownej
zmiany frontu. Z wyśmiewanego pa
triotyzmu stworzyli swój szyld, poma
lowany kolorami narodowymi. PPR
zaraz od swego urodzenia składała się
z 3 rodzajów członków : I. stanowili
działacze sowieccy, którzy byli i są
mózgiem partii i kierownictwem; 2.
pośredni — resztki dawnych polskich
komunistów, którym przebaczono da
wne „zbrodnie” względem Sowietów,
na skiitek których rozwiązana została
Polska Partia komunistyczna w roku
1936, zaś wielu wybitnych komunistów
polskich jak Dąbal, Sochacki, Łańcuc
ki, Bruno Jasiński i Leszczyński stra-

Jesteśmy dalecy od tego, żeby takie
postępowanie usprawiedliwiać,
ale
fakt —bez względu na jego ocenę mo
ralną — jest faktem, z którym się na
leży liczyć. Zarówno w Polsce jak ii
na emigracji trzeba takich Polaków po
tępić, ale równocześnie twardo należy
postawić sprawę inną. Rząd, który psy
chozę republiki stworzył, który ją
swoim postępowaniem — tak wew
nątrz jak i 'zewnątrz podtrzymuje, po
winien jak najprędzej ustąpić, umożli
wiając w ten sposób oczyszczenie at
mosfery i odbudowanie zaufania do
czynników rządzących. Wtedy będzie

można, przeprowadzić linię podziału
między patriotyzmem, często źle poj
mowanym, a zwykłą i ordynarną nie
uczciwością.
Z podobnych motywów, motywów
patriotycznych, kwitnie w Polsce tak
zwana „lewa produkcja’’. Niewątpli
wie nie sposób odmówić w tym wypad
ku zarówno robotnikom jak kierowni
kom fabryk, zwłaszcza tekstylnych, tro
ski o dobro społeczne i wewnętrzny ry
nek handlowy. Lecz i to z drugiej stro
ny jest niewątpliwe, że warunki poli
tyczne, które zmuszają robotnika i per
sonel techniczny do „lewej produkcji’’,
stanowią właściwe podścielisko, dla
roizmaitych nadużyć, kradzieży, fał
szerstw i oszustw. Są z natury swojej
niemoralne.
To jeszcze nie wszystkie źródła zła.
W pierwszej fazie usadawiania się
obecnego reżymu w Polsce inteligencki'
lumpenproletariat, przeważnie ozono
wego chowu, a obecnie związany z
PPR, zleciał się dio wypełnienia próżni
w państwowym aparacie administra
cyjnym i gospodarczym. Nic dziwnego,
że w ciągu 1945 i 1946 roku prawie
dzień w dzień czytało się i czyta w
prasie krajowej o rozmaitych dygnita
rzach, którzy ukradli, zdefraudowali,
nadużyli, sfałsizowali itd., itd.
Dzisiaj już i prasa reżymowa ciska
gromy na „wielkich kanciarzy, na szu
brawców, którzy wcisnęli się na wyso
kie stanowiska”. Ale kto ich na te sta
nowiska podsadzał i otaczał opieką ?
Kto ich zresztą i nadal broni tak, iż
pan Grubecki musi westchnąć bodteśnie, że

Nowa ustawa o wypadkach
(3)

(Ciąg dalszy)

W wypadku gdy niezdolność do pra
pra-
cy jest zupełna i ranny potrzebuje ko
niecznie pomocy osoby drugiej do wy
konywania swych niezbędnych czynno
ści życiowych, renta jego jest liczona,
jak podane zostało poprzednio, z dodat
kiem 9 tysięcy na pomoc osoby dru
giejStopień, stałej niezdolności do pracy
jest ustalany na podstawie charakteru
ułomności, stanu ogólnego zdrowia,
wieku, zdolności fizycznych i umysło
wych poszkodowanego i kwalifikacyj
zawodowych.
WYPADKI ŚMIERTELNE

W razie wypadku śmiertelnego ko
szty pogrzebowe są płacone przez kasę
„securite sociaJe’’, pod warunkiem, że
te koszty nie będą przekraczać stawek,
ustalonych przez kasę.
Po zabitym lub zmarłym z powodu
wypadku jest wypłacana renta o*dł dnia
śmierci następującym osobom :
Renta 25 procent od rocznego zarob
ku po zmarłym, dla żony nie rozwie
dzionej lub separowanej pod warun
kiem, że małżeństwo było zawarte
przed wypadkiem.
Jeżeli żona rozwiedziona lub separo
wana uzyskała prawnie od męża pła
cenie jej "alimentów, ma ona prawo do
renty, lecz nie przewyższającej 20 pro
cent, pod warunkiem, że zmarły nie ożenił się powtórnie. W tym wypadku
otrzyma ona tylko połowę 25 procent.
Zona zasądzona zia opuszczenie ro
dziny, nie ma prawa dio żadnej renty.
Wdowa otrzymująca rentę, gdy wyj
dzie ponownie za mąż, nie otrzyma
już dalej nic a tylko spłatę trzykrotną
wysokości swej renty.
Jeżeli wdowa’ma dzieci po zmarłym,
to spłata ta odbędzie się dopiero, gdy
najmłodsze dziecko dojdzie do wieku
16 lat.
Dla dzieci do wieku 16 lat renta wy
nosi 15 procent, gdy jest jedno diziecko, 30 procent na dwoje dzieci, 40 pro
cent na troje dzieci i po 10 procent na
„łapownik broniony jest przez prze każde następne dziecko.

łożonych przed organami kontroli z za
patem godnym lepszej sprawy”?

przy pracy

Dla sierot po ojcu i matce, czy to w
czasie wypadku lub później, renta wy
nosić będzie 20 procent na każdą siero
tę do 16 lat.
Jeżeli zmarły nie pozostawi żony ani
dzieci, rodzice jego otrzymują rentę w
wysokości 10 procent, jeżeli wykażą, że
zmarły miałby obowiązek ich utrzymy
wać, lub że byli na utrzymaniu zabi
tego, gdy wypadek nastąpił.
W’ każdym wypadku wszystkie ren
ty przyznane żonie, dzieciom i rodzi
com, nie mogą razem przekroczyć 75
proc, zarobku zmarłego, a gdyby prze
kraczały, wszystkie renty zostaną pro
porcjonalnie obniżone.
Przyznane renty są płacone kwartal
nie za czas ubiegły, kasa jedtnak może
dać zaliczkę na pierwszy kwartał, po
ustaleniu renty. Wszelkie nieusprawie
dliwione opóźnienia w wypłacie renty
lub odszkodowania dziennego, gdy opóźnienie przekracza 8 dni, podlega
podwyższeniu w wypłacie o 1 procent
więcej za każdy opóźniony dzień.
Wszyscy obcokrajowcy, pobierający
renty wypadkowe, gdy przestaną za
mieszkiwać terytorium Francji, a nie
ma konwencji dyplomatycznych jedne
go kraju z drugim, otrzymują spłatę w
wysokości trzykrotnej swej renty.
Spadkobiercy obcokrajowcy zmarłe
go lub zabitego, gdy nie zamieszkują
terytorium francuskiego nie mają pra
wa do żadnego odszkodowania.
Powyższe zarządzenie nie odnosi się
do tych obcokrajowców, których kraj
pochodzenia ma zawartą odpowiednią
konwencję na ten. temat. (Polska ma
taką konwencję).
Po pięciu Tatach oid przyznania ren
ty i gdy takowa nie przekracza 10 pro
cent, może być spłacona jednorazowo
całkowicie, lub częściowo. Renty powy
żej 10 procent do 50 procent mogą być
spłacone w jednej czwartej;
Nie podlegają żadnemu odszkodowa
niu zranienia, wynikłe z umyślnej wi
ny rannego.
Jeżeli wypadek nastąpił z winy pra
codawcy, ranny ma prawo do podwyż
ki odszkodowania, jakie jest przewi
dziane niniejszą ustawą.

GAUTHERETS

Demokracja
czy dyktatura ?
Niżej podpisany zwróciłem się listo
wnie dio Konsula R. P. w Lyonie, żą
dając w imieniu Sekcji FREP w Gautherets wyjaśnienia w sprawie reje
stracji. List wysłany w dniu 24 wrze
śnia br. do dziś pozostał bez odpowie
dzi. Choielibyśmy wiedzieć, dlaczego
nie była, nam dana odpowiedź. Praw
dopodobnie tylko dlatego, że ani Sekcja
FREP ani ja sam nie należymy dio
„Rady Narodowej’’.
Byłem Polakiem kiedy jeszcze „Ra
dy Narodowej” nie było. Zostanę Po
lakiem, kiedy „Rada. Narodowa’’ wre
szcie zniknie. Zapytuję się, dla kogo
służą urzędy konsularne, czy tylko dla
członków „Rady Narodowej” czy dla
wszystkich rodaków. Kto komu ma od
dawać usługi, czy konsul wraz z urzę
dnikami emigracji, czy emigracja ma
być wyłącznie na usługi urzędników
konsularnych.
Każdy rząd wysyła swych przedsta
wicieli zagranicę, ażeby oni służyli
przebywającym tam rodakom, jak in
teresy tych rodaków wymagają Aczkol
wiek przed wojną zwalczałem stanow
czo sanację, jednak w sprawach emi
gracyjnych pisywałem listy do konsu
lów sanacyjnych i nigdy nie pozosta
wiałem bez odpowiedzi. Nie wiem czy
urzędy w innych okręgach postępują
w podobny sposób, jak urząd konsu
larny w Lyonie.
Wszyscy pokrzywdzeni ze strony urzędów winni domagać się sprawiedli
wego traktowania wszystkich obywate
li polskich. Jesteśmy może... lepszymi
Polakami jak ci, których się obecnie
faworyzuje. Czas z tym skończyć I Te
metody są jeszcze stokroć gorsze, niże
li sanacyjne.
Proszę uprzejmie Redakcję „Ludu
Polskiego’’ o umieszczenie mego listu
w celu zapoznania z treścią całego
wychodżtwa i gdy inni mają podobne
bolączki, niech się wypowiedzą otwar
cie w „Lud'zie Polskim”. Życzę również
dobrego rozwoju dla pisma.

Inna rzecz, że łapownictwo jest dzie
(Ciąg dalszy nastąpi)
Staś St.
dziną, w której kręcą się drobne płotki
urzędnicze. Kwitnie ono i przybiera po PARYŻ
tworne rozmiary wszędzie tam, gdzie ZWIĄZEK TOWARZYSTW
wynagrodzenia za pracę są bardzo ni
KULT.-OŚWIATOWYCH
skie. W takich warunkach część praco
O wypłacanie odszkodowań Polakom we Francji
wników, aby żyć i utrzymać rodzinę,
Z okazji Nowego Roku 1947 — Za Federacja Robotników Emigrantów datków rodzinnych w czasie okupacji,
schodzi na złe drogi łapownictwa. I
rząd Główny Związku Towarzystw Polskich zabrała głos w „Ludzie Pol a mianowicie tym, którzy nie obcięli
nic tu nie poradzą katechizmy ani burKulturalno - Oświatowych im. J. skim” w sprawie należytych odszkodo zgodzić się na podpisanie się na oby
żuacyjnej ani policyjnej moralności.
Piłsudskiego — wszystkim Zarzą wań Polakom we Francji. Paryski or watelstwo niemieckie. Zwrot tych po
Aktualne konieczności życiowe są sil
niejsze od wiekowych przykazań, na
dom Okręgów, Towarzystwom i gan Bezpieki zamiast stanąć w obronie trąceń jest konieczny, a „władze kra
kazów i zakazów.
Członkom, oraz wszystkim Orga interesów Wychodżtwa, staje po stronie jowe’’ nic nie czynią w tym kierunku.
usiłuje bronić „władz
Komisja specjalna do walki v nadu
Dlaczego Rady Narodowe nie doma
nizacjom Kulturalno - Oświato drugiej, czyli
które zawiniły, że te spra gają
życiami i szkodnictwem gospodarczym
się tego zwrotu, jest dla
wym, głoszącym hasto Niepodleg krajowych,
wy
dotychczas
nie
są
uregulowane.
nie dotrze do wszystkich źródeł demo
nas zrozumiałe, bo znaczna część
łości
i
demokratycznego
ustroju
ralizacji. Część ich bowiem leży bar
Pisaliśmy bowiem w „Ludzie Pol kierowników tych Rad we Wschodniej
Państwa
Polskiego — przesyła skim
dzo wysoko, w bandizo górnych regio
” o zwlekaniu i ociąganiu w za Francji nie była poszkodowana, bo zgo
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZE łatwieniu dla Polaków we Francji od dziła się na złożenie podpisu władzom
nach. Tam już jest ona bezsilna i zre
NIA wszelkiej pomyślności i wy szkodowań za bombardowania. Paryski niemieckim, więc im nie odliczano 15
sztą sama się lęka. Grubecki nawołuje
trwałości w pracy na niwie spo organ Bezpieki przyznaje, że ta wypłata procent. Tylko prawdziwi patrioci,
społeczeństwo do udzielenia „żywioło
wej pomocy”. Słusznie. Ale żeby oby
łecznej dla dobra Narodu Polskie może się odlbyć na mocy konwencyj, których diziś „Rady Narodowe” nazy
wateli mogli odszukać i wskazać wino
które nie są zawarte. Lecz z jakiego po wają „faszystami’’,' ci nie zgodzili się
go i Ojczyzny.
wajców, to nie mogą mieć ani zakneblo
wodu konwencje nie są zawarte do tej na podobnie propozycje władz niemiec
Za
Zarząd
Główny
:
wanych ust, ani rąk i nóg nawpół bez
pory ? Wspomniana rejestracja, ¿robio kich i woleli cierpieć, a nie zdradzić
(
—
)
J.
I<OLCZAK,
prezes
władnych od strachu przed „opryczna pod naciskiem poszkodowanego sprawy Polski i Wolności. Dziś nic nie
(—) J. OTTOMANSKI ,sekr. Wychodżtwa, odbyła się już dawno, i jest czynione przez „władze krajowe”
nikami” generała Radkiewicza.
•
gdyby rzeczywiście była potrzebna do ażeby tym, którym w czasie okupacji
(—) .4. S KOTU PS KI
Tylko społeczeństwo wolne i dyspo
zawarcia konwencji, to już dawno ta robiono krzywdę, umożliwić obecnie
nujące narzędziami walki o przyszłość
uzyskanie z powrotem swego ciężko za
ka konwencja mogłaby być zawarta.
może stoczyć zwycięską batalię o u- LA MURĘ (Iserej
grosza.
tzdrowienie atmosfery moralnej i usu
Ale jest druga sprawa, dla której nie pracowanego
FREP
Tego nie czyni paryski organ Bez
nąć z życia polskiego chwasty, które opotrzeba zawierać konwencji i nie jest pieki,
„Sekcja
nasza
cieszy
się
z
ukazania
bo dla niej jest ważniejsza po
becnie bujnie się plenią na naszym
sie tygodnika „Lud. Polski’’ i życzy ona uregulowana. Są to potrącania lityka, jak bolączki emigracyjne.
gruncie.
jak najlepszych wyników w pracy. Polakom we. Wschodniej Francji 15
S. J.
procent ich zarobków i niepłacenia doBentkowski
Opracował Piotr KARPOWICZ.

«b inni.
rych miała ona swoich ludzi1- na róż- dne hasło, rzucone przez tę partię, nie
ale
cilo życie ; 3. najniższy — przeróżny lizować nie peperowcy,
.\iemry
1 byli na i nych stanowiskach. Od nich dowiady- zostało nigdy podchwycone i poparte
W chwili, 7l•‘dv'
‘
element ludzki, któremu pozwolono
- '
---- wano się dokładnie, kiedy, gdizie i w przez jakikolwiek odłam społeczny. W
się patriotycznie wyżywać. Ten trzeci Wołgą, gdy wojskowa maszyna nie jakich iiLościacli są pieniądze, po któ-. Warszawie peperowcy mieli tylko oczłon składał się jednak nie z elemen miecka była jeszcze potężna i spraw re z „walecznym rozmachem” przy-1 parcie na Żoliborzu, nigdzie indziej,

tu robotniczego, ale ze zdegustowa na., nawoływali w Polsce do zbrojne
I na prowincji zaś bytowały jedynie lu- ..... chodzili w porę młodzi peperowcy.
zarzuty polskim
nych, wykrzywionych psychicznie i go powstania i robili
(J. tylnym podzieiu- i W ten sposób dokonano expropria- żne grupki i mężowie zaufania dla
politycznym,
moralnie inteligentów,
przeważnie ugrupowaniom
władzom*
cywilnym
’
i
wojsko
’
cji
w
oddziale
Banku
„SPOŁEM
”
i
z wodzirejami i sowiecką
bez oblicza ideowego. Można by ich nym żp trzvmaia społeczeństwo ,z ' spółdzielni Spożywców „GOSPODA kontaktów
dywersją. To samo można powiedzieć
---- - -Y ■■ ■
nazwać — inteligencki lumpenproleta- wym, „„
■---- SPÓŁDZIELCZA” na Żoliborzu, gdzie o RPPS,^która^ zresztą aż prawie do
nogi
. Gdiy to niestrejku
chwyciło,
ria.t, bardzo często ozonowego pocho bronią
r-Iue/h uhasło
8 ”o-eneialne^o
w . królował Stanisław Szwalbe. Podobnie wiosny 1943 r. brała udział w pracach
dzenia, który stał się podstawą groma ióuu ii i
._°
J
|W
” . TPnrprz
w Oddziale
Oddzieie WnySZ2,WSklHl
warszawskim POWSZ^-CłinO
Powszechnereprez. przy naliJfffiliirya
Delegaturze Ryodn
Rządu r»*>
na
dy spiskujących agentów obcego pań listopadzie 1943 r.
Igo
go Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Si Kraj.
stwa. Z tej trzeciej grupy wywodzą
Oczywiście,
nikt
nie
myślał
realizo---- -----. _ul. Poznańskiejz 11,
którym dawny
kieronrzv sympatyzujący
kiero-1iI miSDołeczeństwi
Społeczeństwo
~
. . 7 1 -77
T~.-i-.zAr» przy
się peperowscy dygnitarze, którzy b.
wał
PPR-ęm,
Pkierunkami polskie poszło za ty— . y---- •» *- v
uuiu v L6ii v uu,
x i- moi
---- uimuuii
- ------ 1 politycznymi,
które
często z zaszczytnego stanowiska tra nycii* bez żadnego poczucia odpowie dygnitarz
sanacyjny, oraz w Centrali wyrażały
-wyrażały prawdziwe dążenia, które
fiają wprost do więzienia za najroz dzialności. Więc znowu krzyk i za Banku „Społem
”
przy
Krakowskim
J
w
.
„Społem ’
ZWiązane były z żywym nurtem polmaitsze nadużycia i kradzieże. Ta rzut „broni u nogi”. Co ich bowiem Przedmieściu
16, jak w Komunalnej gkich dziejów i które domagały się
trójstopniowo uformowana partia dłu obchodziło, ich, reprezentantów rosyj Kasie Oszczędności
m.
s
_
stół.
Warsza■
zrealizowania
postulatów wolności,
go jeszcze chorowała na brak jednoli skich interesów, przelanie w bezna wy, gdzie był inspektorem finanso
tości. Zwołany zjazd na dzień 1 stycz dziejnej sytuacji morza polskiej krwi? wym, p. Mijał, peperowiec, obecny ko rownosci i niepodległości.
nia 1943 roku na Żoliborzu, zawsze je Nic. Wyrażali tylko to, czego sobie misaryczny prezydent Łodzi. Bonie- ....
Jak bez znaczenia
,
. ,były wpływy PPR
szcze bazie ruchu komunistycznego i. ich mocodawcy życzyli. Byli gorliwy waż wszystkie te instytucje były ubez-' ] afiszowanej. do
niej RPPS, wykazało
komunizującego, nie wykazał zgody mi sługami, którzy zgadywali w lot pieczone w Powszechnym Zakładzie
w sposób najoczywistszy Powstanie
na podstawowe zagadnienia. Później każde skinienie swojego władcy. Lecz Ubezpieczeń Wzajemncyh, a również Warszawskie. Równocześnie wykazało
szy, drugi kolejny zjazd w końcu 1943 ów władca zawodził, gdy w jego imie fundusze własne tego Zakładu, przeto w
ni,e rrlnieJ łaspy> w czyim ręr„ odbyty pod Grodnem w oparciu o niu coś ważnego zapowiadali, coś straty spowodowane przez PPR mu-|Ku był ster
podczas całej wojny na
sowiecką partyzantkę, skończył się fa przyrzekali. Ileż razy podczas Powsta siała pokrywać wspomniana instytu- Zienuach polskich, r zgodność społetalnie dla niektórych opozycjonistów nia głosili, że oto zaraz rozpocznie cja.
• Nie było zaś żadną tajemnicą,
---- czenstwa
polskiego
ze
swoimi przy
że
w łonie PPR. Poprostu zostali roz się ofensywa sowiecka, że najwyżej ; pieniądze i-.rx.u.w.
wódcami w chwili
najbardziej
donio~
-------- 1 —
’”1
P.Z.U.W.
pochodziły
ze
strzelani przez partyzantów sowiec iza kilka dni witać będziemy. zwycię- składek ubezpieczeniowych chłopów, ^łej i tragicznej. Bowiem społecz-eństkich. Aby upozorować straty i kłam skie oddziały Czerwonej Armii. I po- pZeniieślników, drobnych posiadaczy i j wn
wo" to w ^ciężkich
wy
,pżk1r>.h chwilach
nhwiiarh wojny
wninv wvstwem opatulić prawdę,
peperowcy tem... nic, cisza. Były takie dnie, ze zakjajQW społecznych. A chociaż sie-1 robiło sobie wzrok i wejrzenie ostre,
rozpuścili wiadomość, że ¡Niemcy na- wieściii marsz oddziałów Żymierskie dział tu niemiecki komisarz, to jednak które pozwoliło mu jasno odróżnić
padli na zgromadzenie i spowodowali go w sile... „100 tysięcy” ludzi na ani jeden złoty nie był przeznaczany prawdę od kłamstwa.
ofiary wśród członków PPR. ^ecz nie Warszawę dla odsieczy. I znowu wszy- <
cele gospodarki niemieckiej.
Wiernie oblicze knaju oddało Pow
którzy peperowcy sami puścili farbę stko razem było brechtą, ośmieszającą) naKogo
więc PPR z takim zapałem i stanie. I dzisiaj — w imię prawdy i o
i ujawnili prawdę.
peperowców w oczach społeczeństwa i w sposób tak „bohaterski” wywłasz przywrócenie
jej jako regulatora w
PPR ciągle jeszcze, podobnie jak polskiego. Sługa ma usłużyć, ale nie;
z pieniędzy ? Niemców czy wła stosunkach społeczno
politycznych
RPPS, opierała się w głównej mierze j robić samodzielnej polityki. Tam,; czało
polskie społeczeństwo ?
walczy społeczeństwo polskie ze spi
ot Żoliborz. W kraju zapuściła o ty e : gdzie ją próbował robić, dostawał po | sne,
Inną formą krzykliwej, a równocze skiem obcych agentów, którzy wsparci
tylko macki, że tu i owdzie wpakowa palcach? Na Pradze Berling nie mógł: śnie
roboty, były prowoka potęgą wschodniego sąsiada próbują
ła swoich ludzi na naczelne stanowi znieść bezczynności. Nerwy go ponio cyjneszkodliwej
na żołnierzy Wehr • realizować jego dążenia i cele, posłu
ska w instytucjach pracujących dla sły. Przerzucił bez zgody sowieckiego machtu. napady
Nie
było
zgoła żadną sztuką gując się kłamstwem, fałszerstwem i
potrzeb armii niemieckiej, aby mieć dowództwa dwa bataliony żołnierzy zabić przechodzącego
gemeina czy policją polityczną z jej arsenałem tekontakty i oparcie dla sowieckiej dy przez Wisłę do walczącej Warszawy. rzucić bombę do Soldatenheimu.
Lecz rorystycznych środków.
wersji. Na nią też czekano z robotą Wiadomo, jak się ten samodzielny czy się to opłacało ? Społeczeństwo
Tadeusz WARDFCKI
własną. Dopiero kiedy ona nadeszła, krok smutno dla Berlinga skończył.
srogą daninę musiało płacić za te pepróbowali ruszyć. Wspólny rezultat
Co PPR robiła jeszcze poza krzy perowskie zamachy, czynione albo
działania z dywersją sowiecką przed kiem?
bezmyślnie albo w zamiarze sprowo
stawiali jako wyłącznie swoją zasłu
Znane były jej wypady na kasy roz kowania przedwczesnego powstania.
gę, na co ze strony sowieckiej łatwo ******
maitych
instytucyj
społecznych
w
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dze przechodziły
na własnosc
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oddziałów
AL-u.
DZIAŁALNOŚĆ PPR
numeraty. Należność za prenume
zącvj podziemnych. Tymczasem śprazacyj*
spra- 1.
ratę należy wysyłać na konto cze
Działalność PPR na gruncie polskim wa‘ta w rzeczywistości_wyęMała_zu- PPR I SPOŁECZEŃSTWO
kowe . Hebdomadaire „Lud Polski”
polegała właściwie na robieniu krzy pełnie inaczej? Obiektami " najbardziej »
— 5, rue d'Alsace, Paris 10-e —
.. . że wpływy
.„ PPR
ku. Partia ta zaprawiała się przeważ ulubionymi napadów PPR stały się j Nic też dziwnego,
C. C. 5617.00.
nie w rzucaniu haseł, które mieli rea- polskie instytucje spółdzielcze, w któ-’w społeczeństwie były równe zeru. 2a-

LUD POLSKI
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KOMUNIKATY
TROYES (Aube)

(Dokończenie ze strony 1 szej)

ZWIĄZEK ROLNIKÓW POLSKICH

„Bdz wytchnienia, bez przerwy,
W kreciej i szczurzej pracy
Przeciw? Wielkiej Brytanii.
Ach, niewdzięczni Polacy !

Nikogo z waszej całej
Ideowej kompanii
Nie kupiliście łatwiej,
Nie sprzedaliście taniej.
. *
.* *

,,Prosta dla nas nauczka
I lekcja z tych kalamancji:
W przyszłości — żadnych umów,
Żadnych takich gwarancji!

Taka wasza gwarancja,
Taka przyjaźni próba :
Ze szponów Lucy per a —
W ramiona Belzebuba.

„Żadnych takich podpisów,
Żadnych takich papierów,
Żadnych takich kredytów
Dla bladych forejnerów 1”.
i *

Krzyczeliśmy z rozpaczą :
,,Ratujcie, przyjaciele!”.
A wy nas pod sowiecką
Oddaliście kuratelę.

* *

X

Gdy nam glos chrypał od krzyku
W przerażeniu i w męce,
Toście, jak Piłat z Pontu
Umyli od nas ręce —

Przeczytałem artykuł,
I odjęło mi mowę.
Jakby mnie kto znienacka
Obuchem palnął w głowę.

r

Pomyślałem — a myśleć
Zacząłem po długiej chwili —
Przecież to niemożliwe,
Może mnie oko myli ?

Może znów Bóg pomieszał
Sens wszystkich słów i języków ?
Przecież do jest dla pięciu
Milionów czytelników !
Co stąd, że krzyknę: ,,Głupstwo!”,
Ze się za głowę chwycę —
Wszakże nawet głupota
Gdzieś musi mieć granice.

Gdzieś musi biec ta linia
Ostateczna i skrajna,
Która jednak oddziela
Słowo ludzkie — od łajna.
Co się stało z nami,
Czy z nimi ? Czy z całym światem ?
Ktoś z nas zwariował — ale
Kto ? Kto jest wariatem ?
i *
!,* *

Trzeciego września, w Warszawie,
Widziałem ludzi gromadzy —
Biegli zewsząd — przed okna
Brytyjskiej ambasady.

To nic, że w górze Niemcy
Bezkarnie latali, nisko —
Na Nowym Świecie rosło
Zgorączkowane skupisko —
Dreszczem szlochu i śmiechu
Wrzała tych ludzi gęstica —
To łzy - to krzyk -- „Anglia z nami!
To już trzy czwarte zwycięstwa !!”
"■I

Padali sobie w objęcia —
Niemcom pięściami grozili —
Trzeciego września. Siedem
Lat temu.
Od tamtej chwili

Nie mieliście przyjaciół
Wierniejszych ani szczerszych,
Skwapliwszych do wysługi,
Do umierania pierwszych.
/

Nie mieliście przyjaciół
Bardziej od nas oddanych,
I bardziej ufających
I bardziej zaufanych.
I nikogo na świecie,
W lej świętej wojnie bożej
Nie skrzywdziliście bardziej,
Nie zawiedliście gorzej.

Od szaleńców wolności.
Ot nam cena szaleństwa —
Sowieckie sanatorium
I kaftan bezpieczeństwa.
< *
* *

Polak ten był wam miły.
Ten tylko przyjacielski,
Kto się godził potulnie
Na komitet lubelski.
Ten był wam grzeczny, temu
Szeptaliście „I love you”,
Kto Wilna szukał w Szczecinie
A Lwów znalazł w Wrocławiu.

Jak wiadomo Rząd ten nosi — podo
bnie jak wszystkie powojenne rządy
Francji - nazwę tymczasowy, albowiem
pierwszy normalny rząd powołany zo
stanie przez konstytucyjnie obranego
Prezydenta Republiki, co. nastąpi mniej
więcej za 5 tygodni, Centralny organ
SFIO „LE POPULAIRE” zdaje sobie
sprawę z krótkości czasu, jaki ma do
dyspozycji Rząd Leona Bluma, nie
mniej podkreśla:

kretariat Okręgowy).
Ze względu na ważność spraw i obecność przedstawiciela Zarządu Głów
nego — wszystkie Zarządy Kół, Gniazd
oraz członkowie Okręgu — proszei są
o obowiązkowe przybycie.
Zarząd Okręgu.

BRUAY EN ARTOIS

Komitet Tow. Miejscowych w Bruayen-Artois, urządza Akademię Gwiazd
kową w niedzielę dnia 29 grudnia o g.

2,30 po poł. na sali p. Kukiełczyńskiego
w Bruay, na przeciwko szpitala, św.
Barbary. O liczny ud/ział prosi wszyst
kich członków Towarzystwa z dziećmi
Mikołajczak, prezes.
TROYES (Aube), POWN

Stowarzyszenie Byłych Członków
POWN w Troyes, urządza w niedzielę

dnia 29 grudnia br. o godz. 15, w Pol
skiej świetlicy przy 18, rue Neuve des
Charmilles — wspólny wieczór wigilij
ny, połączony z tradycyjnym łamaniem

Polscy socjaliści mieii swobodę działania
w 2 Korpúsie
Z Biuletynu Komitetu Zagranicznego
PPS czerpiemy garść informacji o
działalności pepesowców na terenie 2
Korpusu.
Działalność PPS znajdowała od
dźwięk wśród żołnierzy polskich, re
krutujących się w olbrzymiej większo
ści z‘chłopów, robotników i inteligen
cji pracującej.
Działalność PPS we Włoszech rozpa■czyna oficjalnie Zjazd Koleżeński, od
byty w dniach 17 i 18 marca 1946 r.
w Bolonii. W mieście, które niedawno
wyzwolone zostało z rąk hitlerowskie
go najeźdźcy przez polskiego żołnierza,
polscy socjaliści w mundurach zjechiar
li się na swoje pierwsze, po wielolet
niej przerwie, zebranie^
W Zjeźdźie uczestniczył delegat Ko
mitetu Zagranicznego PPS w Londy
nie Adam Ciołkosz.
Delegatów było niewielu, ale nie ilość uczestników zjazdu decydowała o
znaczeniu tego Zjazdu. Ważne było, że
start się odbył; start skromny, ale mi
mo ciężkich warunków w jakich pra
cowaliśmy, — realny.
Z miejsca podjęto akcję rejestracyj
ną na terenie Korpusu i przystąpiono
do wydawania „Polskiego Robotnika w
Italii” (miesięcznik) oraz komunikatu
organizacyjnego. Ograniczone środki
materialne i środki techniczne utrud
niły akcję wydawniczą. Mimo to jed
nak wyszło siześć numerów „Robotni
ka’’, kilka wydawnictw na. powielaczu
w języku włoskim o charakterze dokumentarnym, broszurka w języku wło
skim z fotografiami Niedziałkowskie
go i Matteotiego z okazji Kongresu
Włoskiej Partii Socjalistycznej, wyjąt
ki z Powstania Sierpniowego tow. Z.
Zaremby (Marcina) w języku włoskim
w formie broszury oraz trzy numery
komunikatu organizacyjnego’. -

Została podjęta ścisła współpraca z to
warzyszami z sąsiednich terenów, zwła
szcza z PPS we Francji. Współpraca ta
doprowadza do wycieczki działaczy ro
botniczych, socjalistycznych i turowych
na teren II Korpusu. Działacze ci zet
knęli się bezpośrednio z żołnierzem,
wygłaszając cały szereg referatów i
przemówień. Przekonali się też, że pra
wda o obliczu ideowym żołnierzy II
Korpusu różni się od tej, jaką fabry
kowano na eksport.
Nawiązano bardzo serdeczne stosun
ki z towarzysziami włoskimi. Reprezen
towana była prawdziwa PPS na 24 tym
Kongresie Włoskiej Partii Socjalistycz
nej (Partito Socialista Italiano di Unita

Proletaria) we Florencji oraz na licz
nych konferencjach socjalistycznych.
Włoskiej Partii Socjalistycznej w Rzy
mie złożyli wizytę polscy działacze ro
botniczy z Francji. Należy podkreślić
bardzo serdeczny stosunek do Polaków
i sprawy polskiej posła Saragata,
przywódcy „Critica Sociale” silnego ugrupowania, działającego w ramach
włoskiej partii socjalistycznej, stojące
go na stanowisku zupełnej separacji
od komunistów.
Faktem jest, że powstał ośrodek my
śli i działania socjalistycznego, który
zdołał w przeciągu zaledwie trzech
miesięcy (w czerwcu zaczęła się już
masowa ewakuacja do Anglii) skupić
tdlotychczas rozproszonych i niezorgani■zowanych towarzyszy partyjnych. Li
czebnie szeregi nasze od dnia zjazdu
Bolońskiego powiększyły się czterokro
tnie.
W związku z całkowitym przeniesie
niem II Korpusu z Włoch na teren W.
Brytanii Polska Partia Socjalistyczna
we Włoszech uległa likwidacji, wcho
dząc organizacyjnie w skład PPS na
terenie W. Brytanii i wzmacniając bar
dzo silnie jej szeregi.

się opłatkiem. Wszyscy członkowie pro
szeni są o konieczne przybycie.
W dniu 1 stycznia 1947 r. o godz. 21
wielki Bai Nocny POWN na sali Pari
siana, na który szanownych rodaków i
rodaczki z Troyes i okolicy — jak naj
TROYES (Aube)
serdeczniej zapraszamy. Doborowa or OD CZYTELNIKÓW
Kto na rzeź nie chciał kroczyć
kiestra. Bufet dobrze zaopatrzony. Sala
r Zarządy Okręgowe Centralnego
dobrze ogrzana.
Jak baran przed stadem owiec,
L’ARGENTIERE (Hautes Alpes)
Związku Polaków we Francji i
Ten by ,,uneasy people I”
Zarząd Stowarzyszenia.
Z okazji nadchodzących świąt Bo
Związku Rolników Polskich we
Faszysta I Ba I Hitlerowiec !
żego Narodzenia zarząd Komitetu
Francji — składają wszystkim
Polskiego w Argentiere przesyła pis
Zarządom, Członkom oraz Sympa
Ten was nudził i drażnił
mu „Lud Polski’’, stającemu do wal
To samo nie wyrosło.
tykom — WESOŁYCH ŚWIĄT BO
I gniewał! Bo zawadzał
ki o Równość Wolność i Niepodleg
Z powietrza się nie wzięło.
ŻEGO NARODZENI A oraz SZCZĘ
łość oraz dla Komitetu Redakcyjnego
,,Among the Allies” — w przyjaźni
Jak gorzko rzec te słowa :
ŚLIWEGO NOWEGO ROKU 19Y7.
i Jego rodzin, najserdeczniejsze
Z tą Rosją wam przeszkadzał,
„Anglio, to tiooje dzieło’'.
życzenia Wesołych Świąt, a na Rok
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I lży i podchodzi wszędzie,
trwania w owocnej pracy społecznej METZ
Tak jak myśmy wiedzieli,
dJlia dobra naprawdę Wolnej i Nie
Londyński „Sunday Express”
Ze musi być i że będzie.
podległej Polski.
OKRĘG FREP
Czyta każdej niedzieli
Za Zarząd Komitetu CZP
Około pięciu milionów
Z okazji zbliżającego się Nowe
prezes M. Tworny
Brytyjskich obywateli.
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Polaków — na emigracji.
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Szczęść Boże 1”
Jacyż to dziś Polacy
Za Zarząd Okręgu:
T. Mikołajczyk.
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Z angielskim gniewem
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Z tą nienawiścią dziką
* *
podoba Ci sie
egzemplarzy na 50.000.
Zawsze przeciwko Anglii,
Całej Redakcji życzymy Wesołych
Chyba, że słowo prawdy,
Zawsze z panem Gromyką ?
«LUDPOLSK I»
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Krzyk znieważonej niemocy,
Roku !”
Wyleci jak kamyk gniewu,
Wszyscy z jednej ferajny !
to
nie zapomnij go
Róznosiciei : Czader.
Trafi jak kamyk z procy —
Wszyscy z jednej rodzinki I
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ślemy najlepsze życzenia powodze
Chyba, że słowo prawdy
To wasze beniaminki I
nia w pracy nad szerzeniem Niepod
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ległościowej Myśli wśród mas pol
To wasze lubliniaki
W tym sporze, który się nigdy
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Henri Mailly
Hołubione od dziecka —
Nie kończy klęską Dawida.
Dr. Ignacy Kieszczyński
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naczelny redaktor „Życia Tygodnia”
Marian H e m a r
Piąta kolumna sowiecka.

sunków CGT z rządem Bluma :

Co mówiq, co piszq
co rysujq - inni
PIĘĆ TYGODNI !

Zjazd Okręgowy, który odbędzie się w
niedzielę dnia 26 stycznia 1947, przy 25,
rue Raymond Poincare, w Troyes (Se

Kto chwilowo usłużny,
Kto tymczasem golowy,
By wam tylko — na razie —
Zdjąć ,,polski kłopot” z głowy.

PRZEGLĄD PRASY

Nowy Rząd Republiki Francuskiej
zadziwił społeczeństwo niie tylko od
wagą wzięcia na siebie odpowiedzial
ności w nadier trudnym okresie, wziął
się także, i to bardzo ostro do pracy.

Rolnicy, robotnicy rolni i leśni de
partamentów : Aube, Marne, Hautei
Marne, Yonne, Cote d’Or, Saone et Loi
re i Vosges! Związek Rolników Pol
skich we Francji — Zarząd Okręgu w
Troyes, zwołuje swój doroczny Walny

Nr. 5

(zawieszonych w czasie wojny).
2. Reforma podatkowa.
3. Określenie przez Komisję Go
spodarczą MINIMUM zarobku za
pracę (poniżej którego nie wolno
będzie pracodawcom ustalać płac
robotniczychJ.

„Narazie delegacje, rozmowy...
Ale.., Skomunizowana CGT która
była tak bardzo pojednawcza wów
czas gdy u władzy byli Thorez,
Croisat i Marcel Paul, naraz z dnia
na dzień ujawniła swobodę działania.To znaczy, że przeszła do opozycji wobec nowego rządu...”

Przyszłość pokaże czy obawy „AU
RORĘ” są słuszne i czy istotnie intere
sy polityczne partii komunistycznej
przeważą raz jeszcze wzgląd na właś
ciwe sprawy robotnicze „AURORĘ’’ idziie tak daleko, że przewiduie nową
„czystkę” wśród komunistów, której ofiarą miałby w niedalekiej przyszłości
paść sam Maurice Thorez (!) w następ
stwie niepowodzeń partii komunistycz
nej w dążeniu do władzy. Zdaniem
„AURORĘ”:

Prasa notuje, że delegacja francu
,,... nie należy zapominać, że de
skich związków zawodowych opuszcza
cyduje w tych sprawach Moskwa i
ła gabinet premiera pod b. korzyst
nikt inny”
nym wrażeniem, że rząd ten do zaga NIEINTERWENCJA
dnień robotniczych podchodzi nic tyl
ko z najlepszą wolą, ale i ze zrozumie
Wznowiony — po przerwie — „RO
niem rzeczy.
BOTNIK POLSKI” w Londynie, organ
CZY SŁUSZNE OBAWY ?
PPS, w mocnych słowiach stawia spra
wę interwencji świata demokratyczne
Organ radykałów „AURORĘ” nie go w sprawie wolności Polski:
wierzy w długotrwałość dobrych sto-

„Tylko pięć tygodni rządów ? Mo
żliwe !
Ale także pięć tygodni
prący !”

I w dalszym ciągu „LE POPULAI
RE” wymienia na czele numeru porzą
dek dzienny pierwszych posiedzeń Ra
dy Ministrów, która zbiera się dwa
razy dziennie, i która z miejsca reali
zuje konkretny plan działania:
„1) przedłużenie ustawy o ochro
nie lokatorów,
2) Uregulowanie wypłaty robot
nikom za stracone godziny,
3) Nowe podatki za operacje gieł
dowe,
4) Redukcja wydatków na biu
rokrację. ^niesienie 50.000 stano
wisk w administracji państwowej,
5j Szybkie ściąganie należności
podatkowych za nadmierne zyski.”
RZĄD BLUMA i CGT

Z miejsca też nawiązana została
współpraca ze związkami zawodowy
mi. Jedną z pierwszych swych konferencyj odbył premier Blum z delegacją
CGT. Omówione zostały sprawy :<
DEPREUX nie grzeszy urodą, ale w
„1. Powrót w najbliższym czasie głowie ma pierwszorzędnie, w sercu
też. Jeszcze o nim usłyszymy...
do umów zbiorowych w przemyśle

„Hiszpanię
republikańską po
grzebała przed dziesięciu laty dok
tryna nieinterwencji. Odrzucaliśmy
ją wówczas, odrzucamy eją i teraz
Rzecz w tym, kto i o co interweniu
je ? Przeciwni jesteśmy interwen
cjom, zmierzającym do odbudowy
obszarnictwa i kapitalistycznego
wyzysku, przeciwni jesteśmy inter
wencjom podżegaczy wojennycy ;
przeciwni jesteśmy włączaniu spra
wy
polskiej do anjysowieckich
schematów : przeciwni jesteśmy in
terwencji sił reakcyjnych, antyde
mokratycznych,
przeciwpostępowych ; nie o Polsce one myślą, gdy
biorą jej imię na swe usta.
Natomiast od SIŁ PRAWDZIWEJ
DEMOKRACJI, z ruchem robotni
czym na czele, DOMAGAMY SIĘ,
by nie odgrywały one w sprawie
wolności w Polsce roli Poncjusza
Piłata,
umywającego ręce z ge
stem bezradności... Socjaliści kra
jów europejskich nie są dziś małą
sektą polityczną, jaką byli przed
stu laty, przewodniczą w rządach
wielu krajów, albo w nich zasia
da ja ; winni oni pamiętać słowa
Fryderyka Engelsa, wypowiedziane
w roku 1892 : „Robotnicy reszty Eu
ropy
potrzebują
niepodległości
Polski nie mniej, niż robotnicy pol
scy sami”.
POLACY WINNI

Bez komentarzy podajemy dosłow
nie wypowiedzi wstępnego artykułu

„NARODOWCA” z dn. 20 grudnia 1946
,r. Omawiając los Polaków w Niem
czech piaze „NARODOWIEC” :
„GAŁA
odpowiedzialność
za
zmarnowanie życia owym setkom
tysięcy ludzj
spada na polskich
londyńczyków”.
„Sanacja i jej zwolennicy zmar
nowali nam Polskę”. Zmarnowali
wszystko, co im pozostawił Piłsud
ski, zmarnowali owoce polityki Si
korskiego... To nie jest polityka,
lecz cynizm i zbrodnicza wprost
głupota”.

Czytelnicy sami osądzą, gdzie jeszczie — poza sanacją — kwitnie „cynizm
i zbrodnicza wprost głupota”. Nie by
ło na świecie Hitlera., niema NKWD.
WSZYSTKIEMU, wszystkiemu winni są
wyłącznie Polacy. Zapamiętamy to
„NARODOWCOWI”, nie zapomnimy.
CZASY POGARDY

•
Nie zapomnimy również nigdy, prze
nigdy dokumentu, który podaje do wia
domości publicznej w dn. 13 grudnia
w organie F PPS „ROBOTNIKU” war
szawskim następujący oficjalny ko
munikat t. zw. CKW fałszywej partii :
■

„Centralny Komitet Wykonawczy
Polskiej Partii Socjalistycznej po
zapoznaniu się z aktami śledztwa
przeprowadzonego przez władze
bezpieczeństwa przeciwko Bolesła
wowi Gałajowi oraz po przyznaniu
się jego do winy, wobec upełnamocnionych przedstawicieli Partii w
osobach trzeciego sekretarza CKW
PPS tow. Henryka Jabłońskiego i
kierownika
wydziału kadr CKW
PPS, tow. Zygmunta Zamborskiego postanowił uznać
Bolesława
Gałaja winnym zdrady ideałów
partyjnych i skreślić go z listy
członków Partii Socjalistycznej.”

Jak to było ? Oto „uczoiwy” pan Hen
ryk Jabłoński udał się do CELI WIĘ
ZIENNEJ Bolesława Gałajia i tam odbył
„sąd partyjny”. Potem ogłasza świa
tu, że Gałaj się „przyznał” i zakutego
w kajdany Bezpieki robotnika-bojownika o Socjalizm i Niepodległość, obdzie
ra z czci i honoru. Niegdyś Andre Malaux nazwał okres faszyzmu : „CZASY
PRGARDY’’. Jakim mianem nazwać
dzisiejsze czasy Polski ? LEPSZEGO
ROKU życzy cierpliwym czytelnikom
AURIOL dzierży resztki tymczasowej IIERRIOT jest ciągle kandydatem „Przeglądu Prasy”
władzy. Czy nie pozostanie na stałe... Nr. 1 na Prezydenta Republiki. Choć
Szperacz
ostatnio...
Prezydentem ?

