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Wyrażgm pogardę nowemu faszyzmowi . . .

Wniosek Zyg. Żuławskiego skonfiskowany artykuł

Przed miesiącem krążyła po War
szawie gadka o poważnej kradzieży.
Nieznani złoczyńcy mieli ponoć skraść
z biurka samego „premiera” Osóbki...
wyniki wyborowi Na miesiąc przed
glosowaniem...
Niektórzy traktowali pogłoskę cał
kiem na serio, inni jako celny dow
cip. Wszyscy byli zgodni, że jak mó
wią Włosi: si non e vere e bene tró
valo (jeśli nawet nieprawdziwe, to
dobrze ujęte).
I nie tylko w naszym kraju, ale ni
gdzie na świecie nie było najmniej
szej wątpliwości, że „wybory” w
dniu 19 stycznia są widowiskiem —
doprawdy nie wiadomo komu po
trzebnym — zaś przydział mandatów
odbędzie się, jeśli tym razem do car
skiego słownika wolno się uciec” —
,,administra tiwnym poriadkom”.
Administracja p. Bieruta, Szwalbego i Radkiewicza zapowiada, że do
kładne i oficjalne dane podać będzie
mogła dopiero przy końcu miesiąca.
Kto szczególnie ciekaw wypracowania
p. Bieńkowskiego, ten zaczeka do dn.
30 stycznia. Albowiem ku wiecznej
rzeczy pamiątce dobrze jest znać naz
wisko tego, komu po dotkliwych do
świadczeniach partactwa referendum
z dn. 30 czerwca powierzono precy
zyjne wykonanie „wyborów” w dn.
19 stycznia, aby tym razem nie było
żadnego KRAKOWA z niemal jedno
myślnymi wynikami PRZECIWKO
REŻYMOWI, ażeby w żadnych komi
sjach nie mogli bezstronni obserwa
torzy policzyć głosów i po podsumo
waniu podać narodowi i światu, ujętą w cyfrach klęskę uzurpatorów i
Obcych ajentur.
Ponoć zresztą nawet arcy-specowi
Bieńkowskiemu nie udało się ¿ogląd
nąć wszystkich bez wyjątku gmin
Rzeczypospolitej. Ponoć w tych nie
licznych wioskach, osadach i mia
steczkach, gdzie w porę nie usunięto
niezależnych mężów zaufania olbrzy
mią większość głosów trzeba było za
notować przeciw reżymowi, a za Nie
podległością i za normalną demokra
cją.
Ale te wypadki poszczególne me
zmieniają ogólnej postaci rzeczy. JesL
faktem już dla nikogo niezbitym, że
marionetkom nakazano „władzy nie
oddać” i zatym tak spreparować
„wybory”, by formalności stało się
zadość.
Co więcej jednak, i co nie dla
wszystkich było dotąd jasnym, ma
rionetkom nakazano tym razem ra
dykalne i ostateczne wyeliminowanie
wszelkich czynników niezależnych,
jakiejkolwiek możności wglądu i kon
troli administracji państwowej, ja
kiejkolwiek ingerencji do tajnych
biurek Kata-Radkiewicza, Bermana
od spraw zagranicznych... Rzeczypo
spolitej Bieruta — od spraw suwe
renności tejże, Grosza i Cyrankiewi
cza od... ideologii.
Dalecy jesteśmy jak najbardziej —
w chwili, kiedy Stanisław Mikołaj
czyk z niepospolitą odwagą walczy o
ujawnianie PRAWDY o Polsce — od
wyszydzania błędów jego oceny sy
tuacji przed i po Jałcie. Niemniej nie
podobna nie stwierdzić, że człowiek
ten zapłacił straszliwą cenę — nietylko, niestety, w swoim imieniu —
za to, by choć okruchy wglądu, by
choć odrobinę wpływu móc mieć na
rzeczywistość polską w kraju, na Po
laków i na bieg wydarzeń w Pol
sce. Podpisał zabór í¿wowa i Wilna
zgodzi! się na to, by obce mocarstwo
było źródłem władzy w Polsce. Dziś
kiedy już tysiąckrotnie — przeciw
Pelsce — zdyskontowano jego podpis
i jego zgodę, kiedy krogulcze palce
schowały głęboko dokumenty, które
jeszcze na długo przeciw Niepodle
głości Polski i przeciw Polakom bę
dzie się używać, dziś — jak dosz
czętnie wyciśniętą cytrynę — odrzuca
się Stanisława Mikołajczyka. Dziś po
wiada Mikołajczyk, z właściwą sobie
w ostatnich czasach imponującą od
wagą, że oczekuje procesu.
„prawdopodobnie za zdradę lub
za sprzedaż tajemnic stanu Bry
tyjczykom lub Amerykanom”.
Zygmunt Żuławski niczego — w
imieniu Polski — nie podpisywał i
do żadnego „tymczasowego rządu”
nie wchodził. Ale również reprezen
tował nadzieję dogadania się z ma
rionetkami obcej potęgi jak gdyby
można było gadać ze słupem telegra
ficznym lub z aparatem telefonicz
nym.
Z wydarzeń dnia 19 stycznia, zna
czonego krwią niewinnych ofiar, mę
ką zakutych w kajdany, bczecnym
fałszem i zuchwałym kłamstwem uzurpalorów, wynika jasna jak słoń
ce dnia prawda o niepodziel-

„Ludowi Polskiemu” udało się uzyskać fragmenty artykułu
napisanego przez Zygmunta żuławskiego na krótko przed „wybo
rami” i — oczywiście — skonfiskowanego przez Bezpiekę. Oddajemy głos wybitnemu działaczowi PPS i Związków Zawodo
wych, któremu nowa Gestapo chce kneblować usta:

Ukuto nowe słowo „instrumentalizm”, które ma zastąpić dawną, ohydną zasadę; Cel uświęca środki. Jako
przejaw tego właśnie , ,instrumentalizmu” ukazały się też ostatnio niegod
ne napaści prasowe, przekręcające
moje słowa, moją przeszłość, zarzuca
jące mi odstępstwo od socjalizmu i
piętnujące mnie jako ,, trupa politycz
nego’’ i ,,bankruta” moich własnych
idei.
Nie będę polemizował z tymi me
todami, ani z tymi, którzy mając w
tej chwili przemoc w swym ręku, chcą
ją wykorzystać, ażeby mnie zohydzić
i poniżyć w opinii publicznej. Ot,
zwykły ,,instrumentalizm”, który ty
mi godnymi środkami ma osiągnąć
swoje ,,wielkie cele”. Powiem tylko
jedno; jeżeli naprawdę tym ,,instru
mentalistom” przyświecają szczytne,
Wielkie cele, to nie osiągną ich bru
dnymi środkami.
Powiedział raz Cabour, pierwszy
premier Zjednoczonego Królestwa
Włoskiego, że rządzić bez większości
może każdy dureń, bo każdy ieS°
krok wydaje mu się zawsze bardzo
celowy i mądry, jeżeli tylko nie po
trzebuje konfrontować swej opinii z opinią większości narodu. Może on
wtedy deklamować o swej „odpowie
dzialności” przed historią, przed Bo
giem, bo tak czy inaczej za jego rzą
dy, które „wyinstrumentował” swą
siłą, ponosi zawsze odpowiedzialność
cały naród — demokracja oparta o
większość.
To też, przed 10 laty, domagając
się tych demokratycznych rządów
większości, powiedziaem publicznie
ówczesnemu premierowi, który chciał
narodowi dać „demokrację kjeroWaną”, że demokracja jest tylko JED
NA ta, która szanuje prawa naturalne
jednostki co do indywidualnej wolno
ści człowieka, W której rząd sprawo
wany jest zgodnie z wolą większości
obywateli i ustępuje, gdy stracił zau
fanie. Wszystko inne — to FA
SZYZM, to totalizm... to „kierowa
na demokracja”... to różne nazwy
tych samych rządów absolutystycznych
i dyktatorskich, opierających się na
zasadzie, że władzę można sprawo
wać bez względu na większość... je
żeli tylko raz znalazło się siłę do rzą
dzenia... Osobiste oświadczenie, że
jest się „opatrznościowym”, bez
Względu na to, czy i jak oceni to
większość — nie wystarczy (pisałem
w „Robotniku” u) r. 1938).
Ja pod tym względem nie zmieni
łem swego przekonania i W jedynym
artykule, który mi pozwolono ogłosić,
powiedziałem wyraźnie, że „byłoby
wielkim błędem, gdyby ktoś sądził,
iż ja po czterdziestu kilku latach mo
gę się pod tym Względem zmienić, a
jeszcze większym błędem, gdyby ktoś
chciał mi tę zmianę narzucić, sprze
cznie z tym, W co dotąd wierzyłem.”
Stoję też, ciągle na tym samym sta
nowisku, wierny tym hasłom, któreśmy
przed laty wywiesili razem na swoim
sztandarze. Jaśniało na nim wówczas
hasło ,,wyzwolenie klasy robotniczej
n o ś c i Wolności. Zgoda na cząst
kę wolności, to zaprzedanie się w nie
wolę. Dziś już bliscy jesteśmy chwili,
kiedy nie tylko w narodzie naszym,
ale wśród wszystkich wolnych ludów
świata nie będzie wątpliwości, że tyl
ko i wyłącznie pełna i bezwarunkowa
NIEPODLEGŁOŚĆ stanowić może
rozwiązanie Sprawy Polskiej, że tyl
ko prawdziwe i uczciwe rozwiązanie
tej sprawy gwarantować może unor
mowanie życia w umęczonej Europie.

może być dziełem tylko samych ro
botników”, była na nim ,,międzyna
rodowa solidarność wszystkich kra
jów” _ a nie tylko słowiańskich;
było na nim żądanie ,,usunięcia

VINCENT AURIOL
pierwszy Prezydent
IV Republiki
SYN

NOWY PREZYDENT
DROBNEGO ROLNIKA.

urodzi się dnia 25 sierpnia 1884 r. w
Rewel, miasteczku w południowej Fran
cji. Studia kończył na uniwersytecie
w Tuluzie na wydziałach prawnym i
literatury. Już w czasach studenckich
bierze udział w walkach politycznych
najpierw w grupie młodzieży republi
kańskiej, a później socjalistycznej. W
roku 1907 wstępuje do partii socjal sty
cznej. Jest redaktorem naczelnym
dziennika „Midi-Socialiste”.

wszelkiego wyzysku” — i każdego
,,przywileju”, a nie jak największej
rentowności i wydajności. Żądaliśmy
,,wolności koalicji”, ,,wolności su
mienia”, , .wolności słowa i prasy” i
,,rządu robotniczo - chłopskiego”,
któryby zaprowadził sprawiedliwość
społeczną i wolność dla wszystkich.
Wtedy na tych sztandarach nie było
jednak hasła , jednolitego frontu” z
PPR, której wówczas jeszcze nie by
ło, ani z komunistami, których dziś W
Polsce też już nie ma.
To też nie ja sprzeniewierzyłem się
tym socjalistycznym hasłom i głęboko
wierzę, że są one dalej jednakowo
drogie nie tylko dla mnie, lecz i dla
ogromnej większości kłosy robotniczej
— dla większości całego narodu.
A gdybym się pod tym względem
przeliczył i zawiódł, gdybym napraw
dę pozostał już tylko sam, to jeszcze
nie zmienię swego przekonania. Wy
rażając żal i współczucie dla tych,
którzy dali się steroryzować — a po
gardę tym, którzy wbrew swoim prze
konaniom opuścili nasze dawne sztan
dary dla materialnych korzyści — bę
dę w dalszym ciągu wierzył W to, co
w swym sumieniu uznałem za słuszne.
Powiem, jak Daszyński W swym ostatnim artykule „Do waletów”;
„Nie wiem, jak długu mi jeszcze żyć
wypadnie, ale póki będę żył” — nie
zmienię się i wolę żyć nawet W „po
litycznej trumnie”, niż W HAŃBIE,
która jutro będzie udziałem wszyst
kich, którzy dziś stosują straszne me
tody „instrumentalizmu”.
Zygmunt ŻUŁAWSKI

,,Polska z pośród państw
Europy Wschodniej, jest
Krajem posiadającym naj
silniejszą i najdłuższa tra
dycje wolności ale także
najbardziej nieszczęśliwe
doświadczenie obcej ty
ranii. Rosja w Jałcie, a na
stępnie
w Poczdamie
przyłączyła się do dwóch
mocarstw alianckich gwa
rantując narodowi pol
skiemu wolne wybory. Ta
obietnica jest obecnie po
gwałcona”.
’

(„New York TIMES”)

Z
ZAKAZANE CZY NIE ZAKAZANE

„G-enerał” odi propagandy Grosz na
konferencji prasowej w dn. 8 stycznia
oskarżył Mikołajczyka o „świadome
przeinaczanie” faktów o niedopuszcza
niu list PSL.
Na tejże konferencji p. Grosz oświad
czył, że : „Tam gdzie listy PSL zostały
zakazane, jest sytuacja tego rodzaju,
że nie wiadomo, gdzie PSL się kończy,
a gdizie ruch podziemny się zaczyna”.
Innymi słowy : zakazuje się nie za
kazując.
ZAPEWNIENIA „PREMIERA”

P. Osóbka również przemawiał na
konferencji prasowej, zapewniając sta
nowczo, że obserwatorzy z ramienia
PSL zostaną uprawnieni do znajdowa
nia się w lokalach wyborczych podczas
gołsowania, jak również i przy oblicza
niu głosów.
W istocie przedstawicieli PSL dopu
szczono w 200 lokalach wyborczych na
6.776. „Premier” zełgał „tylko” w 97
procentach.
ILU SKREŚLONO?

Generalny Komisarz Wyborczy p.
Kazimierz Bzowski na swojej konfe
rencji prasowej zaprzeczył z naciskiem
zarzutom Mikołajczyka o skreśleniu lu
dności całych wsi z rejestrów wybor
czych. Oświadczył, że tylko 200.000 zo
stało skreślonych.
Korespondent Christopher Buckley
zainteresował się zmniejszeniem licz
by zarejestrowanych do wyborów sej
mowych z listą uczestników referen
dum z dnia 30 czerwca. Różnica wyno
si 1.500.000. (W Referendum zarejestro
wano 13.500.000, obecnie oficjalnie wy
mienia się liczbę 12.000,000.)
Pytanie p. Buckley*a wywołało wi
docznie zakłopotanie p. Generalnego
Komisarza Wyborczego.

Następca i kontynuator

Edward Herriot
prezydentem

-

Bluma

Zgromadzenia Narodow.
Od roku 1914 stale wybierany depu
towanym, w pracach parlamentarnych
zajmował się i specjalizował w zaga
dnieniach finansowych. Należy do gru
py posłów francuskich, którzy w czer
wcu 1940 r. głosowali przeciwko upra
wnieniom Petain’a. Był kilkakrotnie
ministrem. Brał udział w obu gabine
tach Bluma.
Aresztowany przez rząd Vichy. Zwol
niony, pozostaje pod nadzorem władz
policyjnych. Ucieka i oddaje s ę dzia
łalności w ruchu oporu. W roku 1943
przedostaje się do Londynu.
Po uwolnieniu Francji wchodzi w
skład zgromadzenia doradczego. Był
przewodniczącym obydwu konstytuant
oraz ostatniej izby deputowanych. W
gabinecie gen. de Gaulle był ministrem
stanu.
Vincent Auriol opublikował szereg
artykułów oraz kilka prac naukowych
i publicystycznych.

Prezydentem Zgromadzenia Narodo
wego wybrano Edw. Heriot’a, przywód
cę radykałów 429 głosami na 584 głosu
jących. Był jedynym kandydatem.
CZY WOLNO ROZMAWIAĆ
Z KORESPONDENTAMI ?

Jak wiadomo jedną z największych
zbrodni jest w Polsce >— pod reżymem
— rozmowa z cudzoziemcem. Pan Sef
ton Delmer, korespondent „DAILLY EX
PRESS” zapytał o to „generała” Gro
sza.
Grosz oświadczył dosłownie: „Czę
sto się zdarza, że Polacy, którzy roz
mawiają z korespondentami, są aresz
towani, ale sam fakt rozmów nie jest
powodem tych aresztów. Zawsze są
jakieś inne ku temu powody”.
Innymi słowy: rozmawiać wolno,
tylko się za to aresztuje... pod innymi
pretekstami.

LISTY Z ANGLII

Bevin 1 opozycja w LaSonr Party
Obecny rząd Wielkiej Brytanii nie
przejdzie do historii, jako Rząd
Attlee. Raczej jako Rząd Bevin’a i
MorrisorTa, dwuch najautentyczniej
szych robociarzy wyrosłych z najgłęb
szych nizin społecznych. Obaj — poza
gigantyczną pracą nad sobą samo
uków— mają zaledwie „dyplom” elementarnej szkółki ludowej. Obaj za
chowali nie tylko sposób bycia synów
ludu, ale i mowę ludu — pierwszy
„mazurzy” zwiejska, drugi „obra
ża” uszy torysowskie gwarą londyń
skich cockney’ów.
W rządzie Labour Party nie brak,
bynajmniej, ludzi z arystokratycznej
szkoły w Elon, z Oxfordu i Cambrid
ge. Ale piętno Rządu Ludowego wy
wierają na nim ci dwaj robociarze.
I coś znacznie więcej — oni, dwaj są
tego rządu podstawą i główną sprę
żyną. Oni byli w czasie wojny głów
nymi współpracownikami ChurchilLa
oni sprawcami jego powojennej klę
ski i zwycięstwa Labour w wyborach.
W świetle tych paru uwag jasną

jest rzeczą, że batalia, jaką przeciw
ko Bevin’owi wszczęło około setki „rebeljanlów” rozegra się na dobre do
piero wówczas, kiedy Bevin stanie osobiście w szrankach na „ubitej zie
mi”. Wystąpienie przeciw niemu w
czasie, kiedy był z drugiej strony
Atlantyku (na konferencji UNO) nie
Paul Ramadier, socjalista, powoła
odpowiadało pojęciom brytyjskim o ny przez Prezydenta. Republiki na
stanowisko Premiera został aprobowa
lojalnej grze o fair play.
ny przez Zgromadzenie Narodowe 549
głosami na 584 głasujących.
'Można być zgóry pewnym, że pier
Opowiedzieli się za n.im deputowani
wszy w dziejach Wielkiej Brytanii socjalistyczni,
MBP, komuniści i rady
robociarz, który kieruje losami Impe kał:.
rium i to Imperium reformuje, nie
Jak wiadomo Leon Blum odmówił
popuści „inteligentom” z opozycji ani przyjęcia mandatu premiera, motywu
na krok i zmusi ich do wyciągnięcia jąc swą odmowę stanem zdrowia. Za
wszelkich wniosków i konsekwencyj z znaczył jednocześnie, że podjął się był
ich stanowiska. Albowiem Bevin, przewodnictwa jednolitego socjalistycz
dawny sekretarz'generalny najwięk nego gabinetu w okresie przejściowym,
wiek i zdrowie nie pozwala
szego związku zawodowego Anglii — natomiast
mu na zmaganie się z trudnościami
robotników transportowych — przede ją
rządu koalicyjnego.
wszystkim ceni jasne i wyraźne wnio
Ramadier, który wchodził w skład
ski: ,Co konkretnie można innego zro- poprzedniego rządu, za główne swe za
danie uważa zrealizowanie programu
(Dokończenie na str. 2-giej)
wysuniętego przez Bluma.
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PRZYSZŁOŚĆ
WYSIEDLEŃCÓW

Czesław MICHNIEWSKI

Na szerokim świecie
Apetyt. . . na bieguny
Jeszce wzgtędnie niedawno wypra
wy, do biegunów były wyczynami
wpół sportowymi, wpuł naukowymi
Nansen, czy Scott kierowani byli je
dynie chęcią stanięcia tam, gdzie
jeszcze noga ludzka nie stanęła, na
dzieją, że ich obserwacje wzbogaca
wiedzę o świecie, pozwclą na poczy
nienie postępów meteorologii, na
opanowanie pewnych sił fizycznycn.
Zatknięcie flagi amerykańskiej na
biegunie północnym, czy flagi an
gielskiej na biegunie południowym
miało w my4i admirała Peary i
Scotta znaczenie jedynie symboliczne,
podkreślenia, że to Amerykaninowi
czy Anglikowi pierwszemu się udało
dotrzeć tam, dokąd inni się przed ni
mi dostać nie potrafili. Pochodziło z
tego samego impulsu, który polskie
mu geografowi, Strzeleckiemu, kaza.
nadać imię Kościuszki girze, którą od
krył w dalekiej Australii.
Wojna światowa to wszystko zmie
niła. Obecnie nie mniej niż osiem
państw wysyła ekspedycję do podbie
gunowej Antarktydy, ekspedycje nie
będące już imprezą prywatnych ba
daczy, a mające za sobą poparcie ca
lej aparatury państwowej. I ekspe
dycje te spieszą się jedna przed dru
gą, by w imieniu swych rządów
objąć w posiadanie, zaanektować nie
zmierzone przestrzenie lodowe, któ
rych jedynymi mieszkańcami, jedy
nymi obywatelami dotychczas były
.kołyszące się białe pingwiny i psy i
lwy morskie.
Biegun południowy wchodzi w or
bitę polityki światowej i może sta
niemy w obliczu sporu, czy lodowiec
X ma należeć do Wielkiej Brytanii
czy do Chilli, do Stanów Zjednoczo
nych czy do Argentyny. A może do
Rosji Sowieckiej, bo i ona przecież
wysłała ekspedycję.
To nagłe zainteresowanie się An
tarktydą tłumaczy się bardzo prosto.
Uczeni twierdzą, że pod pokładami
lodu mieszczą się olbrzymie złoża mi
nerałów. Jest tam podobno olbrzy
mia masa w^gla — a węgla na świe
cie zaczyna braknąć. Podobno jest i
złoto, choć na co komu nowe kopal
nie złota trudno dociec. Naprawdę
jednak nie o złoto i nie o węgiel
idzie a o coś o wiele cenniejszego.
O urąnium. Węglem- bowiem można
najwyżej palić w piecach lub loko
motywach. Złoto ma wartość jedy
nie symboliczną i każde odkrycie no
wej kopalni tylko obniża jego cenę.
Ale uranium jest jak dotychczas je
dynym i koniecznym materiałem dla
bomby atomowej. A przecież wobec
tego, że pokój zostanie lada chwila
zawarty, to cóż może być ważniej
szego... jak uzyskanie złóż urano
wych, by móc spokojnie bomby ato
mowe dalej fabrykować. Chyba tyl
ko przeszkodzenie, by kto inny tych
złóż nie objął w posiadanie.
Okolice bieguna północnego również
nie uszły uwadze państw. W roku
1920 podpisana została umowa mię
dzynarodowa w sprawie Spitzbergu.
Spitzberg — który był niczyim —
przyznano Norwegii, pod warun
kiem, że nie będzie na nim baz woj
skowych. I Norwegowie lam osiedli
i zaczęli eksploatować kopalnie węgla.
Aż oto kilka dni temu wybuchła bom
ba — wiadomość, że już od 1914 ro
ku toczą się pertraktacje między Nor
wegią a Rosją o ,,wspólną obron'”
Spitzbergu. Gdy taką samą „wspólną
obronę” Dardaneli Moskwa parę mie
sięcy temu zaproponowała Turcji, to
Turcja uznała tę propozycję za za
grożenie niepodległości i odrzuciła ją
z oburzeniem. Norwegowie są polulniejsi od Turków — a może zresztą
bojażliwsi. W zasadzie zgodzili się.

Ale ani Wielka Brytania, ani Stany
tej zgody nie akceptuj p Twierdzą, ze
skoro statut Spitzbergu był ustalmy
przez konferencję-międzynarodową, te
wszelkie zmiany wymagają zgody
tych co statut podpi.-ali. -Bo „wspól
na obrona”, to piękna rzecz.
Ale przecież Spitzberg leży tylko o
1250 kilometrów od... Kanady.
A to dziś dla samolotów bombo
wych i bomb latających jest prze
strzeń aż za łatwo pokonalna.
ZAKAZ STREJKOW
NIE JEST REAKCYJNOŚCIĄ

Na konferencji prasowej „genorał”
od propagandy, Grosz, oświadczył,
że : „zakaz strejków przez rząd bynaj
mniej nie jest dowodem reakcyjności ;
w przemyśle osiągnięto ogromną po
prawę, robotnicy zaś są zadowoleni z
tego stanu rzeczy”.
Ameryka jest reakcyjna, bo tam strejk: są dozwolone. Zaś w „ludowej de
mokracji” w Polsce skreśla, się z listy
wyborczej w Warszawie i w Łodz,: dłu
goletniego b. sekretarza Związków Za
wodowych (Ant. Zdanowskiego), by ro
botnicy swoje ,,zadowoleń.e” wyiażati
jedynie przez usta dyrektora departa
mentu prasowego w M.S.Z. („genera.ła” Grosza).

„News Chronicie” z 18 ub. m. omawiał
w artykule wstępnym nowopowstającą
organizację dla op.eki nad wysiedleń
cami, znaną pod nazwą I.R.O. (Inter
national Refugee Oiganisat.on). ZiaLw.erdzen e 1RO jest jednym z waż
niejszych osiągnięć konferencji O.N.Z.,
pisze „News Chronicie’’. Sprawa wy
siedleńców jest nadal palącą i około
miliona ich przebywa w różnych obo
zach UNRRA’y w Europie. Jak podkreś
li, la pani Roosevelt, problem ten nie
może spoczywać na barkach tylko kilku
rządów, które bezpośrednio w wyniku
wojny z nim s.ę stykają. IRO konty
nuować będzie pracę UNRRA’y. Pro
blem ten powoduje międzynarodowe
komplikacje, gdyż większość wysie
dleńców, to Polacy, lub obywatele
państw bałtyckich, do których Rosja ustosunkowana jest negatywnie i choialaby ich zmuszać do powrotu do ich
krajów. Diatego też Rosja wystąpiła z
5-ciu głosami przeciw zatwierdzeniu
IRO. Przeważyły jednak głosy 30
państw i jest niewątpliwie dużo bar
dziej humanitarne, by wszyscy ci, któ
rzy nie mają na sumieniu zbrodni wo
jennych, n.e byli zmuszani siłą do po
wrotu do swych krajów, jeśli są przekonani, że nie będą się tam czuć bez
piecznie, albo, że nie będą tam mile
widziani.
Nowa organizacja będzie miała bud
żet powyżej 40 milionów funtów i za
daniem jej będzie przekonać możliwie
jak największą ilość wysiedleńców, by
dobiowolme wrócili do swych krajów,
dla tych co zaś stonowczo odmówią,
znaleźć pracę i miejsce
osiedlenia.
Problem ten niewątpliwie zajmie wie
le czasu i IRO będzie miało do zwal
czenia wiele przeszkód. Zasługuje też
la. organizacja na jak największe po
parcie.

Bevln i oroiycja w Labsur Parły
(Dokończenie ze strony 1-szej)

bić, aniżeli ja zrobi'em, co i jak lepiej
przeprowadzić”.a
Jakie są zalecenia , rebeliantów” i
jakie zarzuty przeciw p li tyce zagra
nicznej swojego rządu? Ostanie sfor
mułowania daje wypowiedź noworocz
na tymcza owego leadera grupy posła
Crossman’a.
„Każdy mąż stanu francuski
musi odrzucić wejście w jakie
kolwiek stosunki z Wielki
Brytanią, gdyż to by oznaczało
wrogą postawę wobec
ZSRR” — głosi dosłownie aniybevinowy labouryta.
Mylił by się jednak jak najdotkli
wiej len, kto by na podstawie posłu
giwania się podobną mołotowską ter
minologią ocenił posła Crossman’a,
jako komunizanla.
, Za chwilę bowiem usłyszymy, że
Francja dlatego je .zcze z rezerwą wo
bec zalotów Wielkiej Brytanii się za
chowuje, ponieważ
„w razie nowej wojny była by
— wraz z całą Zachodnią Euro
pą — równie bezbronna wobec
Czerwonej Armii, jak wobec k omu ni stycznej piątej
kolumn y”.
Człowiek, który publicznie mówi o
,,piątej kalumnie komunizmu” napewno nie jest sam... komunistą, w
żadnym wypadku nie można go uważać za. sympatyka komunizmu.
Więc co konkretnie sugeruje niesz
częsnej zachodniej Europie z Francją
na czele surowy krytyk własnego
rządu? Doradza:
„postawę neutralności w jakim
kolwiek zatargu amerykańsko sowieckim oraz usiłowania nic
dopuszczenia do tego konfliktu,
przez medjację i przez wzmocnie
nie skuteczności działań Organi
zacji Narodów Zjednoczonych”.
Taką mysz urodziła góra oburzenia
na Bevin’owe praktyki. Ani słowa o
tym, j a k nie dopuścić do konflik
tu, j a k wzmocnić UNO. Same po
bożne życzenia bez cienia twórczej

Rok 1Ô63
w prasie francuskiej
Powstanie styczniowe
poruszyło
żywo opinię publiczną krajów zachod
nio-europejskich, zwłaszcza Francję...
Jeszcze Rosja wówczas nie zaciążyła
tak straszliwie jak dzisiaj, na spra
wach państw i narodów. Polski ruch
rewolucyjny przeciwko despotyzmowi
i imperializmowi rosyjskiemu zlewa'
się z ogólnym nurtem europejskich
walk o wolność społeczeństw i wywo

Nr. 4

lenie człowieka. Najwybitniejsi lu
dzie nauki, literatury, sztuki, pisarze
polityczni i rewolucjoniści byli całą
duszą po stronie naszych narodo
wych i społecznych wysiików. Taki
fakt, że na współczesnej fotografii wi
dzimy córkę Marksa z krzyżem pow
stańców polskich na piersi ■— ma
swoją wymowę.
Prasa francuska komentowała bar
dzo często wydarzenia i wypadki w
Polsce, z żywym zainteresowaniem i
jeszcze żywszym uczuciem śledziła je
starannie i wywierała nacisk na
rząd Napoleona III, aby interwenio
wał na rzecz Polski. Szczeg Inie dużo
serca i troski okazała prasa demo
kratyczna i postępowa. Sprawnie i
szybko informowała czytelników o
tym, co się dzieje na ziemiach pol
skich.

Liczni korespondenci i informato
rzy nadsyłali bogaty materiał o akcji
oddziałów powstańczych, ich życiu
wewnętrznym, o działalności wybit
nych dowódców poi ikich, zarządze
niach Rządu Narodowego, represjach
U «TTTHT10*.
— ilon brave Moscovite, vous le voyez, vous avez toul
rządu rosyjskiego itd. Malarze i ka
i (itérât à ne pas me (aire reculer I
rykaturzyści na swój sposób komen
towali wypadki w Polsce, oddajsc
SYTUACJA
— Dzielny Moskalu, w twoim włas przez ilustrację cały szereg epizodów
nym interesie leży, bym się nie cofnął! polskiego bohaterskiego i jednocześ
(Ryc. ze zb. satyr. Charivari z 1863 r.) nie tragicznego życia.

myśli, jedyne pozytywne wskazanie
o neutralność, ażeby —
lodajmy, za myślą autora starając się
iść — pi ila kolumna komunistyczna
nie uznała naszego stanowiska za
wrogie w stosunku do ZSRR.
My Polacy, a zwłaszcza socjaliści
,)ol cy, nie mamy szczegdnego powo
ła do bezkrytycznego entuzjazmu do
wszystkiego, co poczyna Bcvin, który
nzecież najlekkomyślniej „postawił”
na fałszerzy socjalizmu w Polsce i na
fałszerzy demokracji, który właśnie
w sprawie polskiej liczył na cudowórcz i moc neutralności w
„przykrej” sprawie polskiej. Przeko
nał się jednak ten rozsądny robociarz
— minister, że w tej, jak we wszel
kich innych sprawach z totalizmem
— appeasement (stałe ustępstwa) nie
ylko nie usuwa trudności, ale je
mnóż y.
Poseł Crossman i inni „rebelianci”
w swoich enuncjacjach w ogóle nie
poruszają sprawy Polski i całego
>b żaru za... kurtyną. Te zagadnie
nia ponad setki milionów ludzi po
zostawiają widocznie... „awanturni
czej” Ameryce. Oni... neutralni, oni
— mediatorzy, oni — zmylą czujność
pi łtej kolumny komunistycznej.
Nie. Z Bevin’em i Morrison’em
jeszcze nieraz się pokłócimy. Ale w
końcu — dogadamy się napewno. 1
w sprawie polskiej, i w sprawie praw
dziwego socjalizmu polskiego, i w
prawie Europy. Ludzie tego typu
mogą nieraz błądzić, ale reprezentuj j. zarazem stale żywą i twórczą
myśl socjalistyczną, konstruktywną i
praktyczna, idealistyczna i życiowa
jednocześnie.
Od „rebeliantów” wieje straszliwa
pustką, i przykro — to powiedzieć —
impotencją inteligencką. Odgrzebywać
w Roku Pańskim 1947 politykę
appeasemenfu i nowego Monachium?
Nie, najlepszym stylistom z grupy
zbuntowanych młodych labour’ytów
nie uda się porwać mas.
K. S.

Co opowiadają?
594 AMERYKANÓW POCHODZENIA POLSKIEGO
WRÓCIŁO Z POLSKI DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH
13 grudnia br. przybyło do Nowego
Jorku z Polski na statku „ERNIE PY
LE’’ 594 obywateli Stanów Zjednoczo
nych, pochoćizenia polskiego, obojga
płci. Sytuacja Polaków amerykańskich
w Polsce była oddawna przedmiotem
n eporozum.eń między Ambasadą Sta.nów Zjednoczonych a rządem war
szawskim. Wielu z nich było areszto
wanych, a zwolnienie ich natraf.ało
na trudności ponieważ rząd waiszawskt kwest, ono wał ich obywatelstwo
amerykańskie lub też wysuwał argu
ment podwójnego obywatelstwa.
Prasa polsko - amerykańska podaje
reportaże ze scen powrotu. Oto garść
informacji :
Wśródl powracających są ludzie róż
nych zawodów i warstw społecznych.
Młodzież w mundurkach gimnazjal
nych, w czapkach uniwersyteckich, w
strojach wiejskich, a nawet w mundu
rach wojskowych i rogatywkach. Sta
rzy i młodzi. Mężczyźni, kobiety, dzie
ci. Naogół nędznie ubrani, źle wyglą
dają. Na twarzach ich widać głębokie
bruzdy ciężkich wstrząsów moralnych,
a oczy ich jeszcze pełne strachu...
Mówi jeden : Przez 3 lata walczyłem
z Niemcami jako żołnierz Armii Krajo
wej. Po „uwolnieniu” mnie przez Ro
sjan zostałem wywieziony na Sybir.
Za to że nie zdradziłem nazwiska mo
jego dowódcy w Armii Krajowej, przez
trzy tygodnie byłem bity do nieprzy
tomności. Wreszcie sąd rosyjski i wy
rok 10 iat ciężkich prac w głębi Sybiru.
Przy pomocy dobrego przyjaciela, któ
ry władał jvęzykiem rosyjskim, udało
mi się uciec do Polski, skąd poprzez
rosyjski pas okupacyjny do Niemiec,
gdziie się mną władze amerykańskie
zaopiekowały.
A oto inny : W okresie tak zwanego
referendum na zebraniu Polskiego
Stronnictwa Ludowego w okolicach
Krakowa, przemawiając do zebranej
młodzieży, — powiedziałem „Oby Bóg
pozwolił nam doczekać Amerykanów,
aby jak najprędzej skrócili nasze mę
ki — NIECH ZYJE AMERYKA ! — Na
tychmiast mnie uwięziono, poczem sąd
i 10 lat ciężkiego więzienia. Nie mówię
już o tym, jak ciężko jestem pobity.
Dzięki staraniom władz amerykańskich
zostałem uwolniony d dziś... (tu zaczął
jak małe dziecko płakać — a liczy lia.t
22).
„... Panie, powiedz mi Pan tak
szczerze, czy wiecie co się dzieje ew
Polsce ? Dlaczego milczycie ? Dlaczego
nie ratujecie naszych braci?... My już
dziś szczęśliwi, ale ci co pozostali w
Polsce... Polska, to dziś jeden wielki obóz koncentracyjny...
Ze wzruszeniem opowiadali mi, że
gdy statek odbijał od brzegów w Gdy
ni, to potężnym głosem zawołali wszy
scy : „NIECH ZYJE WOLNA I NIE
PODLEGŁA POLSKA!! PRECZ Z RE
ŻYMEM WARSZAWSKIM, PRECZ Z
PPR, PRECZ Z NKWD 1 BEZPIEKĄ !...
W tym momencie widzieliśmy, jak bie
rutowska policja użyła palek na zebra
ną publiczność, której parę tysięcy ze
brało się na nasze pożegnanie’’.
Na 600 przybyłych osób, nie było' ani
jednej któraby nie potwierdziła pie
kielnych wprost stosunków w dzisiej
szej Polsce. Około 40 procent z tej gru
py było więzionych przez reżym war
szawski, całkiem świadomie, jako oby
wateli Stanów Zjednoczonych, za udzi.ał w Armii Krajowej i za walkę z
Niemcami. Byli bici nieraz do utraty
przytomności za to, że nie chcield zdra
dzić nazwisk swoich dowódców i to
warzyszów wspólnej niedoli.
Jechali tacy, którzy już przed samym
wyjazdem z Gdyni, ' a często już na
statku, rozstali się ze swoimi najbliż-

CZEGO ŻĄDA KARDYNAŁ
KOLONII
Kardynał Kolonii, dr. Frings, wysu
nął w wywiadzie prasowym szereg
„żądań”, a mianowicie: dostarczenia
ludności żywności i opału, wstrzyma
nia wywozu węgla, nie rekwirowania
domów przed dostarczeniem ich mie
szkańcom innego pomieszczenia, zwol
nienia jeńców i internowanych, pocią
gnięcia do odpowiedzialności tylke
„podżegaczy narodowo - socjalistycz
nych”.

szymd, a których Policja Bezpieczeńst
wa zaaresztowała, a było ich takich -aż
45 wypadków. W tej chwili znajduje
się na Ellis Island 5-letnia dziewczyn
ka, której matkę władze NKWD w osta
tniej chwili przed wyjazdem zaaresz
towały.

Najstarszy z pasażerów to 74-letni
chłop z rzeszowskiego, który między
innymi powiedział: ,,... Jadę, panie, do
Ch.cago, ażeby jako WOLNY CZŁO
WIEK UMRZEĆ NA WOIJNEJ ZIEMI
AMERYKAŃSKIEJ”.
Inni świadkowie opowiadają, że wła
dze warszawsk.e wykonują coćiziennie
po 30—50 wyroków śmierci. Przytoczy
li kilkanaście podobnych wypadków
dotyczących bezpośrednio obywateli
Stanów Zjednoczonych i Anglii.
.... Polska to jeden WIELKI OBOZ
KONCENTRACYJNY, a stosunki są tam
daleko gorsze, aniżeli, za czasów nie
mieckich’’. Wiadomości te nie pocho
dzą od ludzi, byłych urzędników pań
stwowych, inteligencji, bo przybyli na
„ERNIE- PYLE” to w 99 procentach
chłopi, twardzi chłopi polscy, miłują
cy całym sercem swój kraj H ziemie,
do której ponad wszystko są przy w.ązani. Twierdzą oni, że w Polsce m.mo
wszystko jest dotąd zaledwie 5 procent
komunistów, że około 20 procent prze

ważnie ludzi biednych w miastach, wy
raziło zgodę i podpisało karty komuni
styczne z konieczności, ponieważ w
przeciwnym razie czekała ich śmierć
głodowa. Pozostała część społeczeństwa
wierzy święcie w ostateczną sprawie
dliwość i w pomoc Ameryki. Aczkol
wiek całe społeczeństwo “ wielce jest
przemęczone długotrwałą wojną, to je
dnak wszyscy czekają na ostateczne
powiązanie sprawy z Rosją. Dopóki Ro
sjanie będą w Polsce, dopóty nie mo
że być mowy o jakimkolwiek pokoju
na świecie.
Całe społeczeństwo polskie, jak jeden
mąż, wierzy, że sprawiedliwość musi
nastąpić — mówią przybyli.
Dzisiejsi satelici warszawscy muszą
być ukarani — mówią — tak jak zostali
ukarani ąuislingowie w innych kra
jach.
Z LISTÓW DO REDAKCJI
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Polski . . .

Mimo niedługiego okresu czasu w ja
kim ukazuje się „Lud Polski” pismo
to już ma w terenie cały szereg przyjar
ciół, którzy dzielą się z nim swymi uwagami i donoszą o faktach, jakie zaob
serwowali lub jakie ich spotykają. Je
den z przyjaciół pisma, stary górnik,
pisze na.m, że miał możność przeczyta
nia szeregu listów z Polski, które na
deszły do jego kolonii. Pisze on :
„Ostatnio czytałem kilka listów »
kiaju, pijanych tutaj du n. u .•> ..y ii.
Czytając je włosy stają na głowie co
się tam dzieje. Teror, aresztowania, są
codziennym wydarzeniem. Obozy i areszty przepełnione, przy których straż
pełnią Rosjanie. Jedna z kobiet pisze:
— ...jesteśmy opuszczeni przez wszyst
kich, poleciliśmy się Bogu i ufamy, że
przetrwamy, ale prosimy was, nie daj
cie ani grosza dla nich, bo każdy grosz,
który wy dacie w ich ręce, to nasza
zguba... — Czytałem takich listów w
ostatnich czasach cztery. Wszystkie
pełne rozpaczy, bólu i skarg. Nazwisk
nie podaję, gdyż ostatnio doniesiono
nam, że jedna kobieta za pisan e takie
go listu za granicę została dotkliwie po
bita. Jeden z tych listów dał mi do
czytania gorliwy fanatyk Bezpieki. Da
jąc mi go powiedz'ał: — Miałeś rację.
Czytaj co mi siostra pisze. Już teraz
wiem czego się trzymać. Nie gniewaj
się. —
Lecz i w tutejszym terenie usiłuje się
robić to samo. Nasyła s ę na nas komi
sarzy policji. (W zeszłym roku mieliś
my ich trzy wizyty). Jednak skończyło
się to wszystko kompromitacją tych co
nas oskarżyli. Ostatnio znów atak na
nas, ażeby wspólnie utworzyć komitet
zbiórki na Daninę Narodową. Jednak
zabiegi ich spełzły na niczym. 7nów
pogróżki. Na szczęście jednak żyjemy
w wolnym demokratycznym kraju
francuskim.”
Stary górnik

rosyjski i pan — słowiański.
Dzisiaj z tym żywszym zajęciem
oglądamy te stare rysunki na tematy
polskie, że jeszcze raz mi potwierdza
ją nasze przekonanie, że prawdziwy
Europejczyk i prawdziwy demokrata
nie może do Polski mieć innego sto
sunku, jak ten który mieli wszyscy
tacy w wielkim stylu działacze jak
Mazzini, Garibaldi i Karol Marks. Od
lego czasu zmienić się mogły i zmie
niły stosunki gospodarcze, społeczne i
polityczne, ale nie wygasła w du
szach i sercach ludzkich tęskno'a za
wolnością zbiorową i jednostkową.
A. B.

Dzisiaj po latach osiemdziesięciu
kilku ze wzruszeniem przeglądamy
en wielki — wypływający z potrze
by zadokumentowania szczerych ujzuć i serdecznych trosk przyjaznego
narodu francuskiego — zbiór obra
zów, rysunków, szkiców i karyka
tur.
Wielu znakomitych artystów brao w tym udział. I trzeba przyznać,
że w sprawach polskich, sposobu ży
cia, zwyczaju, oraz w stosunkach pol
sko - rosyjskich orientowali się nie
rzadko znakomicie. Zwlaczcza celowai
w tym jeden z najwybitniejszych ka
rykaturzystów ówczesnych Amćdće do
— Vite en Sibérie, le noir est prohibé.
— Mais c’est mon charbon;..
— Il ira en Sibérie aussi.

— Dalej na Syberię ! Kolor czarny
jest zabroniony !
— Przecież to jest węgiel...
— Węgiel też pójdzie ńa Syberię 1
(Ryc. ze zb. satyr. Charivari z 1863 r.)
Noe bardziej znany pod pseudoni
mem Cham. Na lamach bardzo ce
nionego i poczytnego pisma satyrycz
nego „Charivari” umieszczał swoje
karykatury, które odznaczały się z
jednej strony tym, że świetnie cha
rakteryzowały zachowanie się Rosjan
na ziemiach polskich, z drugiej zaś
—że były niezrównane pod względem
— Et ton Iiu6sc?
Z
artystycznego ujęcia, celności dowci
— Ello a fait bien autre chçae pour noua 1 elle a versé tôt
— Ma chère, je lui ai donné -huit jours pour sc taire natu
pu i szyderstwa. Bardzo wiele z nich sangl
raliser Polonais.
nic, albo mało straciło na świeżości
— Tak, bracie, lejemy łzy nad Polską...
— A cóż z twoim Rosjaninem?
— Ale ona uczyniła dla nas o wiele
— Debize. Dałam mu 3 dni, aby się i na aktualności. Nic dziwnego: impe
rializm carski czy imperializm sowie więcej ! Krew swoją przelewała...
naturalizował na Polaka.
(Ryc. ze zb. satyr. Charivari z 1863 r.)
(Ryc. ze zb. satyr. Charivari'z 1863 r.) cki jest zawsze ten sam — pan —
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Wrażenia z Kongresu
włoskich Socjalistów
(Korespondencja własna „Ludu Polskiego”)

Ogromna sala jest już dawno wypeł
niona ; 600 delegatów i drugie tyle
członków partii — gość,’ p 'zybyłych z
całych Włoch (baranie kożuszki i fu
trzane czapki górali alpejskich m eszają śi\ z tym! co ze słonecznej Sycylii
przyjechali bez płaszczy ani wełnia
nych swetrów), prasa wioska i obca,
delegacie zagraniczne w komplecie, a
zjazd nie otwiera sięe: brakuje jeszcze
członków Dyrekcji. ' Przez pieiwsze 3
dn! obrad, kongresu tj. aż do momentu
formalnego rozłamu najważniejsze obrady i dyskusje wobec bezcelowości
przekonywania delegatów należących
do jednolitej i posłusznej grupy fuzionistów („jcdnościowców”), toczą się
nie na sali ani w kuluarach, lecz w
hotelach, gdzie przedstaw emke „jednośclowego” Nenni’ego nakłaniają secesion st^w do powtórzenia kompromisu,
jak we Florencji.
M wy na kongresie nie są wyrazem
wa’ki o przekonanie delegatów — lecz
jednostronnymi oświadczeniami tych,
co oniiszczaja partię lub w n:ei m mo
wszystko jeszcze pożostaja. a niekiedy
podaniem do w adomośc.- towarzyszów
wyn/ku pertraktacji. Ale wobec "braku
podstawowego dowodu dobrej woli : unieważnienia sfałszowanych wyborów,
wszyscy czuja, że rozłam staje" się co
raz bardziej nieuniknionym. Delegaci
oklas.kuią tylko mowy fuzjon/stów".
Ran k p’erwszego dnia upływa na
przemówieniach delegatów partyj so
cjalistycznych Belgii, Grecji, Ho’and ;
oraz F PPS z Polski ’(z warszawskiej
ambasady) ! Anglii. Przemówieme Po
laka Now ck’ego ‘ jest ostrzeżeniem
Włochów przed popieraniem t. zw. do
brych N:emców. którzy nie tylko że do
magają sę przywrócen’a granicy z
1939 r._ lecz i poprawek gran’cznych. 7
sal’ rada’ą okrzyki „to ies* kongres so
cjalistów a n e nacjonalistów”. Mówca
wśród zgiełku, n’e rozwalającego na
usłyszenie iego wywodów, uzasadnia
słuszność nowej gramcy na Odrze.
Popołudniu wstępnie na trybunę
Ma'teo Matfeoti, syn. zamordowanego
przez 'aszystów w r. 1924 przywódcy
sociapstów włoskich. Mateotti w imie
niu antyfuzionistycznei grupy ,,In:ziativa Sócialista” składa 40-stronicowv
dokument przedstawiający totalne uchwycenie kierownictwa "p.agtii przez
fuzion’słów, nadużyć a wybarcze i żą-

GIMNAZIUM - LICEUM POL
SKIE A KOŚCIÓŁ POLSKI
W PARYŻU
Biuro Prasowe przy Polskiej Misji
kuje:
W pa 'dzierniku 19A6 r., przed roz
pacz ciem luyli ad w w szlcń ac.h śred
nich, Iłektnr Polskiej Mi ji Katolic
kiej w Paryżu, p leci' Duszpasterzo
wi miej coweyo Gimnazjum-Liceum
Pr>l;kiegot by nabożeństwa szk'dnc
odbywa y si - w ko ciele p' lskim w
Pary -u.
Duszpasterz gimnazjalny
mia czuwa4., bij nabożeństwom szkol
nym nie nadawano charakteru poli
tycznego, Mimo starań Duszpasterza
gimnazjalnego, Gospodarz Gimnazjum
Liceum Pilskiego w Pary u, Paryska
Ambasada Tymczasowego Rz du z
War ;zawy, nie poziboli a dotychcza"
m'odzie'y szkolnej na uczęszczanie na
nabo'e iśtwa do Kościo a Polskiego w
Paryżu.
Ry nie pozbawiać m'odzie-y szkol
nej nabo-eństw w niedziel • i dni
świąteczne Rektor Misji Pilskiej po
leci1 Duszpasterzowi szkolnemu, by
odnrawia1 nabożeństwa szkolne w
auli gimnazjalnej przy ulicy Lamande, w dawniejszej szkole batini'lskiej.

Z Gwiazdki

da unieważnienia Kongresu. Przemó
wienie swoje zamyka stwierdzeniem,
że „nacisk z zewnątrz, który parali
żuje normalny bieg życia partii, będgie nadal sęwzmagał, a ktoby mu il
legal dalej, staje się współwinnym pop erania polityki, która jest szkodliwa
dla interesów "demokracji i klasy robot
niczej”. Po złożeniu tego oświadczenia
M.ateott,’ opuszcza sa’ę. Pi zedstawicie
le grupy „Critica Sociale” przyłączała
się do oświadczenia, a reprezentant 200
tysęcy robotników, nie należących do
żadnej z grup istniejących wewnątrz
partii, stwierdza, że dalszy udział ich
delegatów w Kongresie nie oznacza, że
aprobują oni sytuację w part1 i na sku
tek polityki fuzjon.istów („jednościowców”).
Na trybunę wstępuie prezps partii
Piotr Nenn’, minister spraw zagranicz
nych i w półtoragodzinnym przemó
wieniu uzasadnia i występuje w obro
nie dotychczasowej swojej polityki.
Następnie przechodizi ón. do oświetle
nia zagadnienia wolności ’ demokracji.
7askoczyło przyjaciół z Critica Sociale
i z Iniziativa Socializa — mówi Nen
n’ — rozbicie się koalicji stronnictw
antyfaszystowskich, których wspólna
walka podziemna i po" wyzwoleniu
Włoch, przywróciły kra’owi" wolność
'ednostki. wolność "poetyczną i niepod
ległość. Ale nie na’eży' zapominać, że
te wolności dla lberałów, praw’cv 1
większość,’ chrrześcijańskiej demokra
ci były celem ostatecznym. Dla socja
lizmu zaś wolność i demokracja, nie
zależnie od ich wit cznych wartości ogó'noludzk ch, są tylko warunkiem (?)
timożTwiaińcym wolność walki klas i
luzeczvw’sinienie jej celu, socjalizacji
narzędzi produkcji i wymiany, puzez
doiście do władzy.
W okresie m:ędzy dwoma wojnami
Social - demokracja stała się partią
konserwatywna, bromąca demokratycz
nego charakteru nowych konstytucyj.
Tego błędu nie może powtórzyć socja-"
lizm włoski, gdyż wolności, demokra
cji i republiki broni sie tylko, podej
mując i wygrvwaiac walke o przeobra
żenie stosunków społecznych. W tym
celu klasa robotnicza od udziału w
rzadach musi przejść, po uchwaleniu
rfowej konstytucji, do wykonywania
władzv. Jedynego sojusznika socjaliz
mu włoskiego w tej walce wyznacza
rzeczvw słość historyczna : są nim ko
muniści (?)
h’ło<=zona tu przez Nenniego taktyka
„bloków ludowych”, słuszna w okre
sie przedwojennym, kiedy social’zm
n’e brał udziału w rzadach, jest dziś —
zdaniem a.ntvfuzíonistów — szkodliwa,
gdyż prowadzi do izolacji pro’etariatu i bezmyślnie wnycha spro’etaryzowane warstwy średn’e ¡ inteligencję do
pnf-Wfcnwych stroniWetw. Podobnie nie
docenianie roi’ demokracji i wolności
sprawia, że socjaliści zamiast stać s’ę
dzięki nim przodującą częścią uświa
domionego proletariatu wstydzą sie
swej ideologii j stają się holowanymi
przez komunistów, uniemożliwiając os’agniecie najwyższego celu marksizmu:
wyzwolenia proletariatu dokonanego
przez sam proletariat, a nie przez total
na partię.)
Przemówien’e swe kończy Nenni
stwierdzeniem, że Włochy podpiszą na
rzucony im traktat pokojowy, ale nie
uznają nigdy iego słuszności. Nowa
partia. socjalistyczna jest natomiast
przeciwna podpisaniu traktatu przez
m nistra - socjalistę, gdyż odpowie
dzialność zań pow’nna spadać na
chrzęści i ańskich demokratów.
Tak miia w oczekiwaniu na wynik
pertraktacyi o ocalenie jedności partii,
pierwszy dzień Kongresu.
Włodz mierz SZlNARBACHOWSKI
(Dalszy ciąg nastąpi)

'W „Gazecie Polskiej” ukazał się ko
munikat zarządu głównego FEP, któT
ry w zdumienie wprowadzić może każ.
dego górnika polskiego, przybyłego dó
Francji z Westfalii. Prosto z mostu
zostało stwierdzone, że jeżeli starcy
są poszkodowani przez knapszaft —
to wina spada tylko na nich samych.
Ma to bvć wina działaczy organizacyj^
nych z Westfal i, któizy „liczyli tylko
na swój osobisty zarobek”. — Czyż ipi
nie wstyd, wypisywać podobne brednie?
—- Ci właśnie działacze tak liczyli na
„swój osobisty zarobek”, że większość
z nich jest poszkodowana przez knap
szaft, a wielu bez środków do życia.
Bredząc i utyskiwując czepiają się
Komitetu Obrony Poszkodowanych. Ko
mitet ten został w swoim czasie utwo
rzony przez Syndykalis+ów polskich
CGT. Syndykat Pas-de-Calais dał cał
kowite poparcie temu Komitetowi, iak
również Krajowa Federacja Górników
i CGT. Wszyscy poszkodowani, którzy
brali udział w ówczesnych dopominaniach o uregulowanie sprawy knapszaftowej, stwierdzają najlepiej, że ak
cja Komitetu była prowadzona z po
parciem Syndykatu CGT, a nie przeci
wnie. Nasz towarzysz Mailly, długolet
ni sekretarz Syndykatu najlepiej może
o tym świadczyć. Tymczasem dziś ze
względów politycznych fałszuje się
wszystko i stawia się w innym świe
tle.
Zasługą tego Kom’tetu było właśnTe
to, że wypłacano zasiłki starcom, czego dziś odwamia administracja war
szawska.

Nie wiiadomo tylko po co napadają obłudnie na. naszego towarzysza Spycr
Spycha,
łę, który już od dawna duszą i sercem
oddał się sprawie poszkodowanych. In
synuacje w tym komunikacie FEP na
tow. Spychałę nadają się do pociągnięciia autorów do odpowiedzialności
sądowej.
Poza, tym trzeba stwierdzić, że bez
czelnym "kłamstwem jest, jakoby kto
z naszej organizacji naciągał starców
na jakiekolwiek wydatki. Sprawy knapszaftowe prowadzi się bezpłatnie dla
członków jak i dla nieczłorrków orga
nizacji. U nas nie ma zwyczaju, wycią.
gać, wyłudzać, wyżebrać lub wymu
szać pieniądze od biednych rodaków
na obce im" cele.
Komunikat organizacji, podległej
administracji warszawskiej, broni swo-i
ich władców, pisząc, że „trudności de
wizowe” nie pozwalają tej administra
cji na przychodzenie z pomocą star
com ; dlotego należy robić zbiórkę
wśród samych poszkodowanych na po
moc starcom.

Chociaż się wojna skończyła już
przed dwoma laty, a jednak czasy są
nadal cięźk e. Mimo tych trudności ży
cie się powoi! rozwija". Polacy w kolo
niach Hagondange, Talange i Monadelange zrzeszeni w FBEP pod k erownictwem pp. Ciuby, Chudego i Czapki
ida śm’ałym krokiem naprzód, poko
nując tak liczne w tych czasach prze
szkody jak konkurencję, bojkoty, od
grażania oraz inne trudności, których
nie skąpią prawdziwym Polakom prze
ciwnicy.
Zarzad FREP urządził dnia 25 gru
dnia „Gwiazdkę”. Po przemówieniach p.
Ciuby i ks. Miedzińskiego rozpoczęły się
produkcje artystyczne, którym początek
dały występy harcerzy z pieśnią
„Wszystko co nasze Polsce oddamy” oraz kolędami. Następn e p. Ciubówna,
zastępczyni drużynowej odśpiewała so
10 pieśni żołnierskie, które zostały wy
konane bardzo dobrze i wywołały
wśród obecnych niemilknące" długo
brawa.
7espół teatralny sztuką „Miecz Demoklesa” wprowadził dużo humoru na
widownie. Najlepiej wywiązali sę ze
swych ról drużynowa p. Łucja .! p. ".Jaśniak: Potem znowu harcerze odśpiewa.
11 szereg p:eśni<, wykonali tańce ludo
we. żywy obraz, a występ harcerzy z
Nilvange pod kierownictwem prezesa
Orlika zakończył program.
Przy tradycyjnej cho:nce święty
Mikołaj obdarował wszystkie obecne na
sali dzieci łakociami. Tak zakończyła
s!-ę uroczystość gwiazdkowa, po które!
rozpoczęła się zabawa taneczna, któr?
w miłvm nastroju rodzinnym trwał#
do godziny 3 rano.
Za pośrednictwem poczytnego „Ludu
Polskiego” pozwolę sob e podziękować
za największe przyczynienie sie do urzadzenia tei uroczystości pp. Przemy
słowcom Polskim oraz Harcerzom Miej
scowym jak i z Nilvange.
J. Ciuba

zaś milionami subwencjonuje s e kilka
pism, zupełnie zbytecznych na emigra
cji we Francji, gdy sie opłaca olbrzymi
sztab agitatorów i rozbijaczy, podleg
łych reżymowi, to wtedy nie mówi się
o „trudnościach dewizowych”.

Czy nie spryciarze4’? Grubo opłacani
mogą oni drwić sobie z nędzy starców
j polecać przychodzić sobie samemu z
.pomocą.
St. J

Od samego początku uwolnienia
Francji od bestii hitlerowskiej peperowska rada przy każdej okazji prześla
dowała wszystkich Polaków, którzy nie
chcieli iść na ich pasku, wyzwiskami
od „hitlerowców”. Nie mieliśmy po
trzeby reagowania na te obelgi, gdyż
ludność miejscowa jak i władze wie
działy z jakich elementów składa się
ten zespół peperowski.
Nie chcieliśmy reagować również i
dlatego, że muśielibyśmy się oblewać
rumieńcami wstydu za tych peperowskich niby Polaków, którzy swymi czy
nami podczas okupacii Francji splami
li dobre imię tutejszej kolonii polskiej.

Obecnie jednak zmuszeni jesteśmy
swe milczenie przerwać, a to z tego
powodu, że w jednym z tygodników

francuskiej partii komunistycznej uka

ne. Myli się bardzo, że tylko admini
stracja warszawska chce bronić granic
zachodnich. Przeciwnie chcemy ich
bronić jeszcze stokroć lepiej. Nawet tak
samo jak wschodnich. Nawet to jest
ważniejszą gwarancją, że po naszej
stronie jest uczciwa obrona i bardziej
szczera. Bowiem człowiek, który się raz
z lekkim seroem zgodził na utratę czę
ści ziem polskich nie daje gwarancji,
że to robi szczerze w stosunku do in
nej części kraju.
Wracając do sprawy rejestracji i na
wiązując do słów ,,obywatela konsula”,
że rejestracji można dokonać jeszcze w
tym miesiącu, na co on będzie patrzał
przez palce, że mogą jej dokonać i Ko
mitety, ale przy ,,Badach Narodowych”,
bo obywatelowi konsulowi rzekomo nie
chodzi o to „jaką kto ma legitymację,
bo i opozycja jest potrzebna”. Zapytu
ję więc, czy tylko obywatele z Rad Na
rokowych są "uznawani za obywateli
pełnowartościowych, a rodacy zgrupo
wani w KTM są. obywatelami drugiej
klasy ? I czy opozycja jest poto po
trzebna, aby oddz:ały obywatela Rad
kiewicza nie uległy bezrobociu ? i aby
więz:enia w Polsce nie świeciły pust
kami ?
Zapytuję, kto sieje niezgodę, kto sie
je jad n:enaw:ści między Polakami i w

(ASSURANCES SOCIALES)

(Ciąg dalszy)

Odszkodowanie dzienne jest wypłaca
ne od czwartego dnia niezdolności do
pracy i nie może przekraczać 6 miesię
cy. Odszkodowanie równa się połowie
zarobku podstawowego i nie może być
wyższe od stawki, ustalonej przez Mi
nistra Pracy.
Jednak ubezpieczeni, mający naj
mniej troje dzieci na utrzymaniu, otrzymają dwie trzecie podstawowego
zarobku dz ennego, gdy niezdolność do
pracy przekracza 31 dni.
Podstawowy zarobek -dzienny jest obliczony w sposób następujący :
Jedna trzydziesta część zarobku, gdy
ubezpieczony jest płacony miesięcznie.
Jedna trzydziesta część sumy otrzy
manej w miesiącu, gdy płaca odbywa
się codzienine.
Jedna 28 część zarobku, za przeciąg
ostałn ch czterech tygodni, gdy wypła
ta odbywa się co tydzień lub co dwa
tygodnie.
" Jedna 90 część zarobku, gdy płaca od
bywa się kwartalnie.
"Jedna 360 część zarobku rocznego,
poprzedzającego chorobę, gdy płaca
jest ustalona rocznie.
Jeżeli choroba następuje w czasie
bezrobocia., zarobek dzienny do udziele
nia odszkodowania jest-ten, jaki cho
ry otrzymywał przed zaprzestaniem
pracy.
Gdy ubezpieczony został świeżo za
pisany -do Ubezpieczenia i zachoro
wał, nie mając przepracowanego mie
siąca, do ustalenia jego podstawowego
zarobku dziennego weźmie s ę pod uwagę, ile on by zarobił w przeciągu
' miesiąca.
W wypadku umieszczenia chorego
w szpitalu na koszt kasy ubezpieczę-

Dlatego my wszyscy Polacy powin
niśmy się jak najrychlej w tym zo
rientować i w nadchodzącym roku 1947
zaniechać wzajemnych sporów i waśni
i stanąć wspólnie do walki o szczytne
hasła wolności, równości i niepodległo
ści. o prawo do życia dla Narodu Pol
skiego.
Takie wnioski wyciągnąłem z pogró
żek obywatela konsula dwuch reży
mów.
Obecny na uroczystości

niowej, odszkodowanie dzienne jest
zmniejszone :
O jedną piątą, gdy ubezpieczony ma
najmniej jedno dziecko na utrzymaniu.
O dw e piąte, ieżeli ubezpieczony jest
żonaty i bezdzietny.
O trzy piąte dla samotnego.
Jeżeli pomiędzy jedną chorobą j za
przestaniem płacenia świadczeń upły
wają dwa mesiące, następna. choroba
nie wchodzi już w okres sześciu m esięcy, przewidzianych do udzielenia
świadczeń chorobowych.
Kasa ubezpieczeniowa winna w pe
wnych okresach czasu wzywać ubez
pieczonego i jego członków rodziny, w
celu bezpłatnych oględzin lekarskich.
UBEZPIECZENIE
NA DŁUGĄ CHOROBĘ

Korzystają z ubezpieczenia na długą
chorobę ubezpieczeni, zaś ich rodziny
otrzymują tylko zwrot kosztów lecze
nia bez zasiłku miesięcznego.
W celu korzystania ze świadczeń
długiej choroby, zainteresowany, gdy
widzi, że choroba przeciągnie się dłu
żej jak 6 miesięcy, może żądać od ka
sy, przed upływem trzeciego miesią
ca choroby, zbadania, go przez specjal
nego lekarza, któryby orzekł, że konie
czne jest dłuższe leczenie.
Po stwierdzeniu dłuższej choroby, ubezpieczony winien skrupulatnie odby
wać przep sane wizyty lekarsk e i le
czenia ; w przeciwnym razie może on
być pozbawiony świadczeń.
Ubezpieczony, podlegający dłuższej
kuracji, o’rzymuje stałe odszkodowanie
dz cnne, jak zostało podane powyżej.
Świadczenia dług ei choroby mogą" być
przedłużone do trzech lat.
W wypadku długiej choroby, gdy po
stwierdzeń u lekarskim ubozpie zony
może nodiąć pracę częściowo, kasa udziela mu zapomogi miesięcznie, na okres czasu, nie mogący przekroczyć
roku.
(C‘ąg dalszy nastąpi)

zał się paszkwil, w którym nazywa się

nas hitlerowcami i feldżanda.rmami.
Aczkolwiek autor ne jest pospisan.y,
nazwisko jego jest nam dobrze znane.
Współautorem paszKwilu jest Polak.
Należy on do takiej samej kategorii co
osławiony herszt peperowców. Osobnik
ten, podczas okupacji, kiedy warunki
życiowe stawały się coraz jo trudniej
sze, razem ze swoim szwagrem, ochot
nikiem do pracy w Niemczech, który
obecnie jako agent peperowski wyje
chał do Polski, chwycili się ohydnego
procederu kradzeży rower-w, pozo
stawionych przez właścicieli bez za
bezpieczenia. Schwytani przez władze
bezpieczeństwa dwukrotnie na gorą
cym uczynku kradzieży zostali za każ
dym razem osadzeni w więzieniu.
Tenże osobnik, osadzony za pierw
szym razem w w ęzieniu, uciekł i udał
się do Niemiec, skąd powrócił z fałszy
wymi papierami jako Reichsdeutsch,
roszcząc sobie wszędzie prawo do pier
wszeństwa, przysługującego „herrenvolkowi”. Zdemaskowany przez żan
darmerię francuską powędrował pono
wnie do więzienia. Po uwolnieniu z
więzienia chwycił się ponownie tego
procederu. Przyłapany znowu na gorą
cym uczynku kradzieży, powędrował
do więzienia, skąd został zwolniony w
pierwszych tygodniach po uwolnieniu
Francji.
PKWN aby się stać siła, zbieraPwszelkie szumowiny: hflerowców, ochotni

ków na wyjazd do Niemiec, jak o tych,
którzy się z Niemcami bawili. Pomię
dzy nim! znalazł sie więc - ten boha
ter, którv od samego początku peł
nił w PKWN ważną rolę.
Obecnie podaje się przed władzami
miejscowymi za przedstaw’’c!ela ruchu
oporu i byłych polskich kombatantów
Jego op eka nie rozciągała się tylko na
naszą kolonię, bo grasował także w okolicy Arras. Niektórzy Polacy z tych
okolic, którzy pracowali na drogach w
Wingles, przeklinali tego o=zusta, któ
ry za załatwienie niektórych spraw żą
dał od nich po dwa, trzy lub cztery ty
siące franków. Od newnei Polki, wdo
wy, której syn został wywiezony przez
Niemców i jeszcze nie wrócił, zażadał
aż 15 tys. Jest to narazie krótki, ale nie
kompletny bilans działalności tego oso.
bryłka. Ma on jeszcze inne sprawy na
sumieniu.

kr.a.ju i zagranicą i W czyim to jest in
teresie, aby Polacy się nienawidzili«?
Wy, ktArzyśo’e
Rcdacy ! Koledzy !
Jest wróg, któremu zależy na tym, podczas okupacji w ciągłym n:ebezpieaby jak najwięcej polskiego elementu
wyginęło w walkach bratobójczych po czeństwie narażali swe życie w wal
to, aby resztę móc łatwiej ujarzmić w ce z wrogiem ; wy, którzyście podcza«
niewolę-

W „Gazecie Polskiej” z dnia 18 sty
cznia br., w odpowiedziach redakcji
czytamy odpowiedź pewnemu górnikow. z St. Eloy-les-Mines : „Zony górni
ków mają również prawo do zniżki w
opłatach za kaitę identyczności. Wa
sza żona pow nna zapłacić 100 fr.
przy zmianie słarej karty na nową.” "
„Gazeta. Polska” po eca więc żonie
górnika, płacić za kartę 100 fr., gdy od
przeszło roku obowiązuje ustawa, że
żony obcokrajowców, mających karty
do pracy, gdy one same n e zarobkują,
olrżymu-ją karty bezpłatnie.
Słuchajcie więc porad „Gazety Pol
skiej”, a dobrze na tym wyjdziecie.

Ubezpieczenia Społeczne we Francji

Peperowskie perty w świetle faktów

COMMENTRY

Byłem na uroczystości wręczenia
sztandaru obywatelkom „Im. Marii Ko
nopnickiej” w Commentry w dniu 5
stycznia br. Na uroczystość przybył „obywatel konsul” oraz zjechali s;ę na
nią obywatele i obywatelki z kilku okol cznych miejscowości. A mimo tego
sali niewielkiej nie zapełnili ani do
połowy.
Zauważyłem tam również prezesa
Komitetu Towarzystw Miejscowych,
którego uprzejme obywatelki chciały
gwałtownie wciągnąć do prezydium
jako przedstawiciela C7P. Ten jednak
im oświadczył, że reprezentuje jedynie
swą osobę, "gdyż jest prywatnie no 1
do prezydium nie wszedł".
Obywatel konsul wygłosił przemó
wienie pełne pogróżek pod adresem
sta.rej demokratycznej emigracji.
Obywatelu Konsulu, stara enrgracja
tyoh pogróżek s ę nie boi. Sam pan
mówił, że był pan konsulem już pzed
1939 rokiem, a teraz jest pan przy tak
zwanym „Tymczasowym”. Wie pan
chyba najlepiej, że „strachy na lachy”.
Przed 1939 rok em też pan straszył, też
groził odbiorem obywatelstwa prawdzi
wej demokratycznej emigracji ii wie
pan dobrze, że hic z tego n:e było. Da
wniej panowie nazywali nas „komuni
stom” i dla tego chcieli odbierać obywatelstwo, a obecnie nas tych sa
mych nazywacie „faszystami” .i znowu
chcecie odbierać obywatelstwo." Nas to
bardzo śmieszy tylko, bo robią to ci sa
mi konsulowi«.
Nie ma obywatel konsul racji, że
wychodźtwo "nie chce się rejestrować.
Owszem chce i zarejestruje się, k'edy
będą wolne i demokratyczne wybory
fnie te fałszowane styczniowe) i gdy
Narćd powoła władze. Niech pan kon
sul nie dziwi się, że wychodźtwo nie
chce się rejestrować za pośrednictwem
t. zw. „Rad Narodowych”, skupiają
cych naiczęśc:ej ludzi, którzy k ędyś
kompromitowali wychodźtwo i dobre
inre Polaka we Francji.
Zauważył obywatel konsul, że nasze
granice zachodnie są już kwestionowa-

Co za obłuda ! Gdy chodzi o starców,
to zachodzą „trudności dewizowe”, gdy

WANGLES

OBYWATEL KONSUL GROZI

w Hagondange

SŁUCHAJCIE PORAD
W „GAZECIE POLSKIEJ”

Peperûwcy z F.E.P. twierdzy,
ie Starcy sami są winni swej niedoSi !

dług’ch lat wojny siedzieli za dru'am;.
cierpieli i stracili zdrowie i wreszcie
wy, 6yndykaliści, których sekcja przed
wojną tak piękn;e promien:owała, czy
taki osobnik jak omawiany ma być
waszym przedstawicielem ?

W następnych numerach podam da’.sze perły.
Jan Gabrielczyk

Komunikat
KIEDY POTRZEBNE JEST
ŚWIADECTWO OBYWATELSTWA
DO CAISSE AUTONOME?

List z dnia 16 stycznia br., jak! otrzymaliśmy z Caisse Autcnome, po
twierdza, że na mocy ustawy z dnia 24
pażdziern ka 1945 r. korzystają uil 1 li
stopada 1945 r. ze świadczeń z Caisse
Au*ionome na równi z obywatelami
francusk mi., wszyscy obcokrajowcy,
bez wymagania świadectwa obywatel
stwa od tych, których kraj pochodze
nia zawarł z Francja konwencję wza
jemności.
Równe świadczenia są jednak wypła
cane tylko wtedy, gdy dany obcokrainwiec zamieszkuje terytorium francu
skie.
Świadectwo obywatelstwa jest ko
nieczne w następujących wypadkach :
Dla spraw wniesionych do Caisse Au‘•onome przed 1 listopada 1945 r. to jest,
zanim wyszła nowa ustawa.
Dla tych, którzy wyjeżdżają do Pol
ski, ażeby na podstawie konwencji
przyznana pensja mogła im być wypła
cana w Polsce.
Również dla tych, którzy ma’a w ko
palniach w Polsce przepracowane lata,
które mogą wejść w obliczenie przy
przyznawaniu pen=p starości.
W :nnych wypadkach świadectwo obywatelstwa iest niepotrzebne. Gdyby
adm nistracyjnje Caisse Autonome z.ar
żądała takiego świadectwa, wystarczy
powiadomić dyrekcje, żeby przyznali
pensję bez tego świadectwa, i pensja
lub renta będzie przyznana.
Sekretariat FREP
O USTALENIE
ZAROBKÓW MINIMALNYCH

Krajowy Komitet CGT. obradujący w
Paryżu w dn ach 16 i 17 stvcznia.br.,
w uchwalonej rezo'ucii postanowił de
rom nać się energicznie ustalen’a mi
nimalnego zarobku w wysokości 7 tys ęcy franków miesięcznie w okręgu
paryskim, a na prow ncji zgodnie ze
smpa życiową w poszczególnych miej
scowościach. Żaden zarobek nie powi
nien być n’ższv od tej sumy.
W sprawie długości czasu urany CGT
nodtrzymuie zasadniczy postulat 40-godzinnego tygodma nracv, lecz ze wzglę
du na konieczność zwiększenia pro
dukcji CGT wyraża z^ode na pracowa
nie 8 godzin dodatkowo" w tygodniu,
z podwyżką za godziny ponad 40 go
dzin.

Kto

chce, by « LUD

DOLSI<I » zył,

dział?! i

walczy!, ten nie zapomi
na o prenumeracie

LUD POLSKI
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ŁAŃCUCH PRASOWY
„ LUDU POLSKIEGO ”
J. W eszczeoiński, wezwany przez S.
Jesionowskiego wpłaca 200 fr„
Waszyński, wezwany przez W. Jaśniewicza — 100 fr.,
śledziewski, wezwany przez Krawca
— 100 fr.,
St. Krzywosąokl, wezwany przez T.
Krawczyńskiego — 200 fr. oraz zamiast
wezwań a innych 100 fr.,
Biedr&wa Felicja z Mon.tlucon na roz
wój pisma wpłaca. 100 fr.
Szklarz JAzef, prezes Stów. Rezerwi
stów i B. Wojsk, w Homeoourt (M. et
M.) składa na funszu prasowy ,,Ludu
Polskiego 100 fr. i wzywa do złożenia
na ten fundusz :
skarbnika Wąsowicza Piotra, se
kretarza Kontowicza Jozefa i czł.
zarzadu Orkowskiego Władysława
i wszystkich członków jak również
prezesa K. T. M. oraz sekretopza i prezesa POWN obywateli
Przybysza Andrzeja, Tudreja Bronisł. i Grochowskiego' Czes.ł, —

wszyscy z Homeoourt (M. et M.)
wezwany przez Zgołę
Ant. składa na fundusz prasowy 200 fr.
», wzywa do solidarności :
Dzięgla Wal. z Cite Dunlop i So
laka l. z Łapalisse.
Fujarski Stefan przyjmuje z zadowo
leniem wezwan;e Pieczyńskiego Stani
sława w n-rze 2 z 47 r. „Ludu Polskie
go”, składia na fundusz prasowy 100 fr.
i wzywa do kucia ogniw łańcucha pra
sowego :
z Montjoie Paczkowskiego, z Pry
masa Szwajke Jana, Dudycza W.,
Pietrzak St.

Wronę Jana, Domagałę Jęzefa i Ju
raszka L.
Wilczyński Stanisław, odpowiadając

na wezwanie Wieczorka Marcina z La
Saule wpłaca na łańcuch prasowy „Lu
du Polskiego” 200 fr. i wzywa następu
jących przyjaciół i towarzyszy do ku
cia dalszych ogniw według możności :
Brata Franciszka, Kapuśnika Jana,
Tylkowskiego Stefana, Delangera
Bron'slawa z Blanzy oraz Paprotę
Stanisława z Lannoy du Nord.
Wybierała wpłaca na fundusz praso

wy „Ludni Polskiego” 150 fr. i wzywa :
St. Piechowiaka i Poprawę1 z Hernes.
Ru la Władysław z przyjemnością
przyjmuje wezwanie p. Rogólskiego i
przystępuję do łańcucha prasowego,
wpłacaiąc 100 fr oraz wzywa

Kolegów Prezesów poszczególnych
K-H VII okręgu Związku Rezerwi
stów i B. Wojskowych oraz pp.
Płaczko.wskiego St., Neumana Lud
wika i Gawalskiego1 z Lievin (P. de
C.)
Rakowski Wincenty z zadowoleniem

staje do apelu na wezwanie Kole
gów Zgoły i Pieczyńskiego i dorzuca.
100 fr. na ogniwo łańcucha prasowego
„Ludu< Polskiego” oraz wzywa do ku
cia dalszych ogniw:
pp. : Stefańskiego Wacława, Jasiń
skiego Stanisława, Sk"rzewskiego
Ed., Sorbiana Jana, Mńińskich Ro
mana i Stanisława z Commenty oraz Starego PPS owca z Hyds (Al-

iier).
Wezwany przez Sakr. CZP Okr. Pół
noc kol. Krawczyńskiego składam swo
je ogniwo w kwocie 100,— fr. i wzywam
wszystkich Kolegów Skarbników
Kół Związku
Rezerwistów i B.
Wojskowych.
St. FePsiak

Skarbn'k Zw. Rez. i B. Wojsk.
Kaczorowski Roman, wezwany przez
kol. Pielawę, wpłaca na fundusz praso
wy 100 fr. i wzywa do dalszego tworze
nia ogn w kolegów :
Klena. Gumperta i Dmochowskie
go z Lille.

Komunikaty
FEDERACJA POLSKICH
ZWIĄZKÓW OBROŃCÓW
OJCZYZNY
Po 18 latach pracy, jako członkowie
sfederowani na obczyźnie przekroczyli
śmy próg Nowego Roku 1947.
Ze skromnych małych zaczątków or
ganizacje nasze rozrastają się nieu
stannie i dz!ś siecią swą obejmują nie
omal wszystkie ważniejsze ośrodki Za
chodniej Europy.
Ostatnie walne Zjazdy Związków
wykazały, że możemy liczyć na pręż
ność, dalszy rozrost i wewnętrzne żoł
nierskie kombatanckie i obywatelskie
zalety naszych szeregów.
Ow ani najpiękniejszymi tradycjami
polskiej żołnierskiej przeszłości, musimy dołożyć wszelkich sił i, starań, aby
nasze związki nowiększyć, by masy
polskich kombatantów pomnożyły siły
mas dążących do niepodległości Pol
ski, by swym trudem i wysiłkiem zmu
siły wszystkich do kochania Ojczyzny,
w przyszłości niepodległej, a obcym
nakazały Ją szanować.
»
W tei naszej pracy codziennej dla
Polski Wolnej, demokratycznej, zwróć
my uwagę na nas samych. W naszych
sercach i umysłach, w naszych postęp
kach i decyzjach bądźmy nie tylko kar
ni i mężni, lecz skromni, iak przystało
byłym kombatantom Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej. Przez uszlachetnianie
pogłęb1'ani-e ideowo samych siebie -przyczynimy się najskułeczni<ej do od
budowy straconej niepodległości.
W tym Nowym Roku życzymy wszy
stkim Związkom, Kolegom i ich Rodzi
nom hartu. siły. wvtrwan;e w pracy or
ganizacyjnej dla Polski Wolnej.
Życzymy Wam wszystkim radości w
waszym osobistym życiu, w tych tak
dla ńas ciężkich chwilach i wierzymy
głęboko, że pomnożone szeregi Związ
ków Federacji PZOO, spełnia nadzieje,
i o kie w nich Polska prawdziwie wol
na i niepodległa pokładać ma prawo.
Fr. Mikołajczak,

sekr. gen.
Federacji Polskich Związków
Obrońców Ojczyzny we Francji

i Jego ULUBIONEJ
W DNIU ICH ŚLUBU
najserdeczniejsze życzenia
pociechy i szczęścia w małżeńst
wie oraz owocnej pracy na niwie
•fanzoaiods
Za Związek : Sołtysiak, sekr.

Co mówiq, co piszq,
co rysujq - inni

WYGADALI SIE...

Po normalnym ględzeniu, ż-e nowe
(tylko stokroć gorsze) RB czyli „Blok”
reprezentuje „demokrację” w Polsce,
niedzielna komunistyczna „HUMANI
TE” pisze”.

„PSL skupia elementy opozycyj
ne. Stronnictwo to systematycznie
odrzucało propozycje UDZIAŁU W
WYBORACH”,
które mu czynili
demokraci.”

Komitet między innymi opracowuje
programy szczegółowe zlotów, które
odbędą się w okresie wiosny i lata na
terenie wszystkich okręgów. Wyda
specjalną jednodniówkę poświęconą ła
tom minionym.’Wyda znaczek pamiąt
kowy i honorowy itd.
Pierwszą impreizą roku jubileuszo
wego jest zbiórka dla dzieci polskich
zamieszkałych na terenie Ziem Odzy
skanych. Chcemy tym aktem wykazać
naszą łączność z Ojczyzną, z nasizymi
rówieśnikami — rodakami cierpiącymi
często nędzę i poniewierkę. Wszystkie
drużyny, gromady i koła przyjaciół —
wszystkie zuchy i harcerki^ harcerze -i
przyjaciele harcerstwa wykażą swe
przywiązanie do dalekiego, a jak bli
skiego ich sercu — Kraju. Zbiórka już
trwa. Nadchodzą pierwsze meldunki.
Komitet Obchodu prosi wszystkich,
komu leży na sercu dobro dziecka pol
skiego, o pomoc. Wszelkie ofiary nale
ży składać w koloniach na ręce harce
rek i harcerzy.
W okresie wojny archiwum Związ
ku zaginęło. Nie jesteśmy więc w sta
nie odtworzyć szczegółowo historii or
ganizacji tą drogą, więc zwracamy siędo wszystkich dawnych działaczy har
cerskich o pomoc. Nadsyłajcie stare fo
tografie, wycinki z prasy, kroniki i in
ne dokumenty. Za zwrot ręczymy. Nu-'
mer pamiątkowy zamykamy 1 marca,
do tego terminu prosimy nadsyłać ma
teriały.
Korespondencję prosimy kierować
pod adresem Komendy — 60, Bd de
Charonne — Paris (20.
PARYŻ
KOŁO B. KOMBATANTÓW

Zebranie miesięczne Koła b. Komba
tantów w. Paryżu odbędzie się w dniu
9 lutego 1947 r. o godz. 15 w lokalu 32,
rue Basfroi, metro Voltaire. Wzywamy
wszystkich Kolegów b. wojskowych do
czynnego udziału.
Bi derm an, prezes.
•

HAGONDANGE

FREP

Sekcja. FREP w Hagondange zawia
damia członków i sympatyków, że Wal
•
ne Zebranie Sekcji odbędzie się w dniu
2 lutego 1947 r. o godzinie 16-tej w lo
KOMUNIKAT
kalu p. Paqin, naprzeciw dworca w
TYMCZASOWEGO KOMITETU
Hagondange.
Uprasza się o liczny udział członków
OBCHODU 15LECIA
i
sympatyków. Obecny będzie przedsta
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
wiciel Okręgu FREP z Metzu.
WE FRANCJI
Za Zarząd : Ciuba prezes
Zarząd Główny Związku powołał na
•
jednym ze swych ostatnich zebrań
Tymczasowy Komitet Obchodu 25-lecia BRUAY EN-ARTOIS
Związku. Zadaniem Komitetu jest po
POWN
wołanie Komitetu Głównego złożonego
Związek Byłych Członków POWN
z zasłużonych obecnych i byłych człon Bruay-en-Artois
zwołuje walne roczne
ków Związku, oraz przygotowanie sze zebranie w niedzielę
dnia 26 stycznia
regu imprez związanych z jubileuszem. 1947 r. o godz. 14,30 na
sali zebrań p.
Kukiełczyńskiego.
Rewizorzy kasy pół godziny wcześ
niej.
Wszyscy członkowie Stowarzy
Zarząd wzywa wszystkich członków
szenia b. Kombatantów Polskich
do wzięcia udziału, gdyż jest dużo
we Francji Koła Paryż, składają
spraw do omówienia.
Swemu Prezesowi
—Z koleżeńskim pozdrowieniem
Mieczysławowi BIDERMAN
A. Radżiwonko

PRZEGLĄD PRASY

O dniu 19 stycznia mamy swój — pol
ski — wyrobiony pogląd. Co jednak w
tym dniu i następnych o nas, o „wy
borach” i o naszej przyszłości myślał
świat? Oddajmy głos przede wszyst
kim prasie francuskiej. Zaczynamy obiektywnie od „premier parti de Fran
ce”.

•

ARENBERG (NORD)
KOŁO SAMOPOMOCY

Zarząd Koła Samopomocy podi opie
ką św. Barbary w Arenberg stanowią :
prezes Kubiak Walenty, sekretarz Wró
bel Jan. skarbnik Barański Józef.

nej wątpliwości. Tymczasowy Rząd,
tak w Polsce niepopularny, pragnie
stać się rządem na stałe. Za wszel
ką chce to osiągnąć cenę. Uważa
zatem wybory, bynajmniej, nie za
wyraz woli ludu, ale za jeszcze
jedno narzędzie, mające mu zape
wnić zalegalizowanie wszelkich po
czynań
politycznych,
gospodar
czych i kulturalnych, którym świa
domość
narodu jest przeciwna.
Podobnie jak w Jugosławii, w Buł
garii i ostatnio w Rumunii, tak i
w Polsce o tym, kto będzie dzier
żył władzę, nie zadecyduje wynik
wyborów, lecz przeciwni© POSIA
DANIE WŁADZY ZADECYDUJE O
WYBORACH.”

cji obecności w lokalach wybor
czych podczas obliczania głosów,
fałszowanie list wyborczych, nisz
czenie druków propagandowych opozycji, odmowa papieru wydawni
ctwom opozycji... Szacuje się na POCO W OGOLĘ WYBORY?
5.000 000 liczbę wyobrców pozbawio
nych prawa głosowania. Ukoron
Szwedzkie pismo socjalistyczne „ARowaniem wszystkiego jest mob liza- ‘BETAREN” tak na tydzień przed „wy
cja 500.000 ludzi z wojska i milicji, borami” oceniało sytuację w Polsce :
dosłownie POŁ MILIONA uzbrojo
„Obecny rząd polski nazywany
nych ludzi dla „obrony lokali wy
jest ,,demokratycznym”, lecz ten
borczych” !.., Nie trudno w tych
„demokratyczny”
rząd nie robi
warunkach być prorokiem... jutro
prawdziwie wolnych
wyborów.
zatryumfuje oficjalna prasa polski,
Stronnictwa polityczne przed wy
będąca echem
„IZWIESTIJ”
j
borami z góry rozdzielają miedzy
„PRAWDY” moskiewsk:ej Ta osta
sobą mandaty. Komuniści razem z
tnia jeszcze wczoraj zresztą pisała,
odłamem socjalistów prorządowych
że Polaków dzieli sprawa ziem za
zagwarantowali sobie pewną więk
chodnich. Istotnie każdy Polak,
szość, nie bacząc na to jakie mogą
który nie chce uznać cddania Ro
sji polskich ziem wschodnich, jest
dla p. Bieruta jak i p. Mołotowa,
co na jedno wychodzi, wrogiem lu
du i faszystą.”

O ¿le nam wiadomo, PSL odrzucało
propozycje wejścia do Bloku i faszy
stowski system „jednej listy”, nato
miast bardzo chciało wziąć udział... w
wyborach. Zdaniem francuskich przy
jaciół pp. Szwalbego i Gomółki odrzu MIKOŁAJCZYK
cenie udziału w Bloku jest równozna
czne z wyeliminowaniem z „wybo ZA PRZYMIERZEM Z ZSRR
rów”. Właściwie tak jest istotnie. Tylgo, że „HUMANITE” chciało się to
Poczytny, niezależny „FIGARO” tak
przyznać ? Wymknęło się...
ujmuje różnicę pomiędzy „Blokiem” a
PSL :
GDYBY GOEBBELS ŻYŁ...

„Gdyby Goebbels żył — pisae organ
radykałów „l’AURORE” — byłby zaz
drosny” patrząc na „wybory u ostat
niego z satelitów Moskwy”, i ciągnie
dalej :
„Po Budapeszcie, po Sofii i Bu
kareszcie sądziliśmy, że już nas
nic nie zdziwi Tym razem jednak
(w Warszawie) rzeczywistość prze
kracza naszą wyobraźnię. W ciągu
ostatnich tygodni stosowano z co
raz większą energią wszelkie możli
we i fantastyczne środki dla nało
żenia
kagańca opinii publicznej.
A więc sensacyjne procesy, przy
czym usiłowano włączyć do jedne
go z nich ambasadora brytyjskiego,
masowe areszty, wszelkiego rodza
ju groźby w stosunku do „podej
rzanych”, rewizje osobiste, napa
ści, mordy, egzekucje, uprowadze
nia, zabronienie członkom opozy

Nr. 4

„Jeżeli słusznie uważa sie,
że
PSL, stronnictwo szczególnie przy
wianie do wolności osobistej, hoł
duje orientacji zachodniej vj prze
ciwieństwie do „Bloku Demokra
tycznego”, którego natchnieniem
jest Wschód, trzeba jednak zazna
czyć, ¡ź Mikołajczyk jest w prakty
ce zwolennikiem ścisłej współpra
cy z ZSRR.”
JAK W JUGOSŁAWII I W RUMUNII

Tygodnik socjalistyczny „GAVRO
CHE”, w obszernym artykule poświęco
nym Polsce, pisze na trzy dni przed
„wyborami” :
„To co się dzieje przed wybora
mi w Polsce przypomina raczej ak
cję całkowitego wyniszczenia opo
zycji, aniżeli
walkę polityczną.
Guy MOLLET, seler, gen. SFIO
Blok rządowy prowadzi tę akcję
przeciw PSL z takim zacięciem, że dumny jest, że przywódcy partii objęli
ster Francji w ciężkich chwilach
wynik wyborów nie pozostawia żad

THIONVILLE
STÓW. REZ. I B. WOJSKOWYCH

Walne zebranie Związku Rezerwi
stów ,j B. Wojskowych odbędzie się 26
stycznia 1947 r. o godz. 16 w lokalu Ca
fe Taverne Alsacienne.
Za Zarząd : sekr. Kuziemba
LEFOREST

POWN

Zebranie walne Związku b. Członków
POWN w Leforest odbędzie się w dniu
26 stycznia 1947 r. o godz. 10,30, w sali
Tollet.
Fr. Ludwiczak

•

TROYES (Aube)
ZWIĄZEK ROLNIKÓW POLSKICH
Uwaga rolnicy, robotnicy rolni | leś
ni departamentów : Aube, Marne, H-te

Marne, Yonne, Cote d’Or, Saône et Loi
re i Vosges ! Związek Rolników Pol
skich we Francji — Zarzad Okręgu v
Troyes — zwołuje swój doroczny Weł
ny Zjazd Okręgowy, który odbędzie
się w niedzielę, dnia 26 styczn a 1947
r.< przy 25, rue Raymond Poincare
w Troyes (w Sekretariacie
wym).
Ze względu na ważność spraw i obec
ność Sekretarza Generalnego — wszyst
kie Zarządy Kół, Gniazd, Członkowie
Okręgu — proszeni są o obowiązkowe
przybycie.
Zarząd Okrręgu

Uwaga Czytelnicy !
Już w bieżącym tygodniu wyjdzie
z druku
ZBIÓR ARTYKUŁÓW I ROZPRAW

p. t.

„PERSPEKTYWY
WALKI”
pod redakcją

Zygmunta Zaremby
i przy współpracy
wybitnych publicystów socja
listycznych • demokratycznych

DIVION

, SEKCJA PPS

•

Sekcja PPS w Divion urządza swe
roczne walne zebranie w niedzielę dnia
26 stycznia br. o godz. 11 rano w sali
p. Croenna, Cite 30, D'vion.
Rewizorzy kasy proszeni są o przy
bycie nół codzinv wcześniej.
' W zebraniu weźmie udział prezes Okreeru tow. Mikołajczyk.
Obecność wszystkich członków konieazna. Sprawy b. ważne.
Brukarczyk Fr., prezes.
LYON

KOMISJA LOKALOWA CZP

Komisja Lokalowa podaie do wiado
mości- Rodaków, źę w Ognisku Pol
skim przy ulicy Sully nr. 8-10 w Lyo
nie, została otwarta stołówka, gdzie
wydawane są obiady i kolac’e. Stołów
ka uruchom'ona została na skutek licz
nych próśb Rodaków, którzy mają obe
cnie możność spożywania smacznych i
zdrowych posTków.
W tymże lokalu czynna jest świetli
ca zaopatrzona w aparat radiowy, bi
bliotekę, plng-pong i inne gry towarzy
skie.
Komisja Lokalowa

•

COURSELLES LES-LENS
TUR

Walne zebranie TUR w Courselies
les Lens odbędzie się w dniu 26 sty
cznia br. w sali p. Leprete naprzeć w
merostwa. Uprasza się wszystkich
członków o wzięcie udziału
Rewizorzy kasy proszeni są.o przy
bycie pół godziny wcześniej.
Za Zarząd: St. Jasiński., sekr. Oddz.
OD ADMINISTRACJI
P. TELAKA Michała z La Louei?) al

Zawartość Zbioru jest bogata
<i urozmaicona. Składają się na nią
m. ;n. następujące prace publicy
styczne, historyczne i literackie, w
przeważnej części poświęcone za
gadnieniom doby obecnej:
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

Perspektywa walki
Wybory sejmowe w Polsce
Polska wobec Europy
Przełom w socjaliżmie francu
skim
UNESCO
Gwiazdy, wiersz
Wisło-, Wisło, szara rzeko...
Powstanie 1863 r. w rysunku i
karykaturze francuskiej
Archiwum PPS
Idee i problemy
Wydarzenia i komentarze
Sprawozdania z książek i cza
sopism

„PERSPEKTYWY WALKI” liczą
80 stron druku. Cena egzemplarza
wynosi 30 frs.
Stall czytelnicy „Ludu Polskiego”
korzystają ze zniżki, płacąc 20 frs.
za egzemplarz.

Zamówienia indywidualne i zbio
rowe przyjmuje Administracja
„Ludu Polek ego” — 5, rue d’Alsace
Paris 10.

Biuro Tłumaczeń
ALDONA STARZYŃSKA
Tłumacz Przysięgły przu Try
bunale Cywilnym u> Lyonie
Tłumaczenia urzędowe dokumen
tów do ślubu — naturalizacji —
pisanie podań itp.
35, rue Generał Miribel — LYON
(Rhone)

<
I

bo Montlucon (?), który opłacił kwar
talną prenumeratę „Ludu Polskiego”,
uprasza się o natychmiastowe podanie Redaguje Komitet. — Gérant H. Mailly
dokładnego adresu, aby można było
Inipninrrie J E P
wysyłać pismo.
7, rue Cadet. PARIS.

być wyniki głosowań;a. Metoda roz
dawania zawczasu mandatów jest
poważnym naruszeniem pojęć poii
tycznych stosowanych przez demo
krację oraz jest obrazą woli naro
dów. Poco w ogóle urządzać wy
bory, jeżeli mandaty poselskie są
rozdzielone z góry, bez względu na
ostateczny wynik.”

pismo to piórem p. M. K. oznajmia w
dn. 21 stycznia, że to po obaleniu przez
„lodyńczyków” Mikołajczyka, „Rosja
oddała całą władzę Lubliniakom”. Tru
dno o większe lekceważenie swych czy
telników, którzy pamiętają, że M kołajczyk jako premier Rządu w Londy
nie usiłował dogadać się w Moskwie z
Bierutem s<zefem „Lubliniaków”, już
oddawna u władzy.
ZŁOWROŻEBNE PYTANIE
Ale to jeszcze nic w porównaniu z
C. E. Gedye, specjalny wysłannik dalszymi nieprzytomnym: wywodami
M. K„ który w najtragiczniejszej
brytyjskiego socialistycznego dziennika p.
chwili dla Polski, takie plecie duby
„DAILY HERALD” telegrafował z War smalone
:
szawy w dn. 16 stycznia :
„Zapewnienie premiera OsóbkiMorawskiego'złożone na konferen
cji prasowej z dziennikarzami za
granicznymi, iż mężowie zaufan:a
opozycji beda mieli zupełna swo
bodę — nie ma znaczenia praktycz
nego, ponieważ od ubiegłej niedzle
li wielu z nich zostało aresztowa
nychKorespondent sowieckiej agencji
TASS postawił na tej konferencji
pytanie premierowi, czy prawdą
jest, że premier otrzymał liczne li
sty z żądaniem rozwiazama PSL.
Było to pytanie złowróżbne.
Premier Osxbka-Morawski odpo>wiedział: „Tak. Krai, a nawet sym
patycy Mikołajczyka sa oburzeni
na niego. Dwóch m!nistrów należą
cych do PSL nie popiera już jego
polityki...”
Odezwa wyborcza wydana przez
Zygmunta
żuławskiego
została
skonfiskowana.”

DZIWNA ZBIEŻNOŚĆ

Jedno z najlepiej poinformowanych
w św ecie pism „NEW YORK HERALD
TRIBUNE” donosi już po wyborach, w
wydaniu swym z dn. 21 stycznia :

,,Z miarodajnych źródeł informu
ją nas, że Stany Zjednoczone nie
cofną uznania tymczasowemu rzą
dowi mimo oficjalnego stanowiska,
iż ucisk stosowany przez „Blok”
uczynił wybory nieuczciwymi i odebrał im charakter wyrażenia
woli ludności. Mikołajczyk, który
zapowiedział już żadanie unieważ
nienia wyborów, ponieważ nie by
ły ani wolne ani nieskrępowane,
zaznaczył: „DZIWNA ZBIEŻNOŚĆ
faktu, że w tych niewielu okolicach
gdzie mężowie zaufania PSL byli
obecni
w
lokalach wyborczych,
stronnictwo1 to uzyskało WIĘK
SZOŚĆ. Przedstawicieli PSL dopu
szczono jedynie w 200 lokalach wyborpzych na 6.776 ”

BEŁKOT DWUSTOŁiKOWCA

„Poprawiając” historię w sposób na
wet dla „NARODOWCA” niezwykły,

„Londyńczycy zrobili wszystko, by
nie dopuścić do wyborów. Polecili
bowiem swoim agentom kryć s:e za
PSL, dając im fałszywe legityma
cje i każac im rozgłaszać, ż© „po>
p erają” Mikołajczyka. Na to tylko
czekali „blokowcy” w Warszawie,
by za pomocą narzędzi, dostarczo
nych przez londyńczyków walić w
PSL | starać się je likwidować. Ro
bota „londyńczyków” stała się pre
tekstem do procesów, aresztowań,
do posądzania PSL jakoby było pa
rawanem, czy narzędziem reakcji
londyńskiej... w ten sposób obóz
rządzący w Warszawie n e miał
lepszych pomocników, jak pp.
Raczkiewiczów, Arciszewskich, An
dersów zarówno w zdobyciu wła
dzy w Polsce, jak i w przeprowa
dzeniu
wyborów i likwidowaniu
prawdziwej demokracji spod znaku
ś. p. Wincentego Witosa i Wójcie
cha Korfantego.”

P. M. K„ jako „historyk” może pa- m.ęta, jak to wydawca „NARODOW
CA zabiegał w Ambasadzie „londyń
czyków”, by wyjednała u władz francusKicn koncesję na to pismo i zgodę
na obięcie lokalu maszyn etc. pozosta
wionych na cały czas woiny, przez
zmykającego do Londynu Wydawcę. Uzyskawszy od „londyńczyków” bezcen
ną pomoc, p. Wydawca postawił na
„ tymczasowy”, z chadeczyny, siedzą
cego na skrajnej prawicy londyńskiej
Rady Narodowej przedzierżgnął się w
lakiegoś „ludowego 'demokratę”. Dziś
w biednej głowie tłucze się dawna koł
tuńska nienawiść do socjalisty Arci
szewskiego z usiłowaniem odgrywania
roli „radykała”, a nad wszystk m gó
ruje skłonność do spokojnego byznesu
w zgodzie z „dzierżącymi władzę”
Stad nieprzytomny bełkot p. M. K o
•londyńczykach”, dostarczających na
rzędzi „blokowcom”. Szperacz przyrzekł redakcji „Ludu Polskiego” wszy
stko czytać, ale nie przewidział takich
tortur, jak lektura p. M. K. Prosi ainiejszym o urlop.
SZPERASZ

