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PRIX

Prezydent Ramadier broni
programu

Ktokolwiek śledzi uważnie postępowanie
Rządu Ramadier, musi stwierdzić, że linia te.
go rządni nie jest przypadkowa i że znamionu
je ją wierność programowi, odziedziczonemu
po rządzie Leona Bluma, który streszcza, się
Zyjemy w okresie największego nasilenia przede wszystkim w dwu postulatach :
uzdrowienie gospodarki Fransji i
kłamstwa w dziejach ludzkości. Kłamstwem
podniesienie realnej wartości zarobków
jest „oswobodzenie" ludów, które z jednej
pracujących.
niewoli dostały się do drugiej. Kłamstwem
Rząd p. Ramadier łączy oba zagadnienia w
jest deklamowanie o demokracji w państ
wach, które są zaprzeczeniem tego systemu nierozerwalną całość, podkreślając nieustan
że bez przezwyciężenia inflacji i bez sta
społecznego. Kłamstwem pacyfizm i rozbro nie,
bilizacji, pieniądza nie ma podniesienia do
jenie, kiedy nigdy jeszcze produkcja narzę brobytu,
zaś bez zwalczenia nędzy mas nie ma
dzi mordu zbiorowego nie była większa, ani uzdrowienia gospodarki Francji.
żeli obecnie.
W wykonaniu swego programu rząd tv tych
Ze wszystkich jednak fałszów — najbez dniach postanowił, że nikt we Francji nie
wstydniejsze, i ze wszystkich kłamstw — może za pracę swą otrzymać mniej, niż 7.000
największe, to posługiwanie się hasłem „je fr. miesięcznie. Doniosła ta reforma jest reali
postulatu syndykatów robotniczych, zna.
dności” dla podporządkowania całego społe zacją
nego pod nazwą MINIMUM VITAL —oznacze
czeństwa jednej partii politycznej, tej która nia
dolnej granicy płacy, obowiązującej pra
z założenia swego przeciwieństwem jest je codawców.
Obniżono zarazem czas pracy od
dności, albowiem wcieleniem jest przemocy powiadający tej płacy z 208 na 200 godzin
nad jednostkami, dyktatury nad społeczeń miesięcznie.
Jednocześnie postanowiono, że ta najniższa
stwem.
Były czasy
o ileż sympatyczniejsze — kategoria robotników zwolniona zostaje z po
kiedy'komunizm nie używał masek i prze datków.
Broniąc najuboższych, rządi wychodził z za
mawiał językiem może równie odpychają
że w tym wypadku polityka obniżki
cym, ale otwartym i szczerym. Czasy, kiedy łożenia,
cen nie zapewniłaby tej najniższej kategorii
jawnie zwalczał liaslo niepodległości, nazy możliwości godziwego bytu, i że w tym wy
wając jej szermierzy „socjal-patriotami”, padku należało uczynić największy wysiłek,
kiedy jawnie wypowiadał się za „organicz by w granicach możliwości podnieść płace do
nym wcieleniem do Rosji”, kiedy otwarcie poziomu cen.
W stasunku do lepiej — choć niewystarcza
przeciwstawiał się demokracji, nazywając
płatnych kategoryj, rząjJ jak najbar
ją „zgniłą”, i nie krył, bynajmniej, że jest jąco —
stanowczo przeciwstawia się w okresie
spiskiem dla narzucenia krajowi dyktatury dziej
przejściowym — powszechnej podwyżce płac,
jednej partii.
wskazując na nieuchronną groźbę załamania
Przekonał się jednak ruch komunistyczny, siię pieniądza, które wszelkie płace pozbawi,
że te ISTOTNE JEGO DĄŻENIA są tak obce toby realnej wartości.
Rzą-di godzi się jedynie na stosowanie premij
ludowi pracującemu w ogóle, zaś ludowi
polskiemu w szczególności, taką żywiołową od zwiększenia produkcji, gdyż w ten sposób
zwiększone zarobki (nie płace !) nie wywołu.
wywołują niechęć i wstręt, iż żadnej nie ma ją
automatycznie zwyżki cen, a zatem nie po
nadziei, by mogły pociągnąć masy.
wodują inflacji.
I wówczas zrodziła się myśl, stosowana
Rez zdania sobie sprawy z powyższego propodziś dzień z niezawodną konsekwencją: gramu gospodarczego, niepodobna zrozumieć
uśpić masy ludowe hasłem „jedności”, spa
raliżować czujność, wedrzeć się w szeregi, i
wyniszczywszy — ciągle w imię jedności —
wszystkich, co samodzielnie myślą, owład
Społeczeństwo angielskie
nąć niepodzielnie gromadą.
Udoskonalana stale taktyka sprawiała, że
od „jednolitego frontu”, który miał „jed w większości swej opowiada
ność” zaprowadzać pośród jedynie rewolu
sie za granicą na Odrze
cjonistów, przechodziło się do „frontów ludo
wych" mających „jednoczyć” wszystkich
boża skrajną prawicą, wreszcie — do „froni Nysie
rodowvrb" mizie <irż ws7.vscv bez
w v .'.n.u pud batuią komunistyczną mieli się
Instytut, badania opinii społecznej Gałlup’a
„jednoczyć" : katolicy i bezbożnicy, radykali ujawnił, że — niezależnie od stanowisko rzą
i komuniści, socjaliści i ludowcy, postępow du brytyjskiego — większość Anglików jest za
utrzymaniem obecnej granicy Polski na za
cy i konserwatyści.
Gdziekolwiek taki czy inny „front jedno- chodzie.
Pytanie postawione w ankiecie brzmiało:
ściowy" powstawał ujawniały się niebawem „Kiedy
przyjdzie do ustalania w traktacie po
istotne sprężyny i istotne dążenia organiza kojowym
granic niemieckich — czy Polska
torów. Likwidowało się, lub niszczyć usiło ma zatrzymać dawne ziemie niemieckie, ja
wało wszystkich niekomunistycznych przy kie ma w swym posiadaniu obecnie, czy też
wódców. Przeważnie zresztą w imię „jedno Polska ma oddać coś z tych ziem z powro
ści", jako przestępców przeciwko „jedności”. tem Niemcom”.
Wynik ankiety był następujący :
To likwidowanie przywódców jest bowiem
48 proc oświadczyło: „Niech zatrzymają
głównym celem całej „jednościowej” roboty. wszystkie
ziemie”.
Nie można się dobrać do przeciwnika póki
20 proc, odpowiedziało : „Niech oddadzą
otoczony jest gromadą współwyznawców tej część”.
samej idei. Przeciwnie niszczyć go można
32 proc, odpowiedziało : „Nie wiem”.
stopniowo, kiedy — pod hasłem „jedności”
Odpowiedzi ułożone według stronnictw
— wolno będzie wedrzeć się wewnątrz zwar stwierdzają, że konserwatyści i liberałowie są
tych szeregów i OD WEWNĄTRZ rozkła cokolwiek bardziej zdecydowani niż zwolen
nicy
Labour Party, aby Polacy zatrzymali zie
dać, zatruwać, paraliżować i opanowywać. mie na
Zachodzie. Oto specyfikacja odpowie
Przypomnieliśmy w poprzednim numerze dzi według
stronnictw:
Uchwałę Zasadniczą ostatniego w Niepodle
Za zachowaniem obecnych granic wypo
głej Polsce kongresu prawdziwej PPS — sto wiedzieli się: konserwatyści w 53 proc., so
sunku do hasła „jednolitego frontu”, gdyż cjaliści, w 43 proc,, liberałowie w 53 proc.
Za oddaniem Niemcom części Ziem Odzy
trudno o bardziej zwartą i słuszną ocenę te
skanych wypowiedzieli się konserwatyści w
go największego kłamstwa :
19 proc.; socjaliści w 22 proc., liberałowie w
22
proc.
„hasło komunistyczna „jednolitego
frontu" — wszędzie, TYLKO NIE W ROSJ, współpraca z socjalistami wszędzie,
a W ROSJI PRZEŚLADOWANIA I
WIĘZIENI A I MORD... musi być trak
towane, jako frazes, za którym kryje
się zamiar rozsadzenia ruchu robotni
czego."
Nowojorski „Socjalisticzeskij Wiestnik” z
15 kwietnia br. przynosi wiadomość o roz
Ktokolwiek ma wątpliwości, czy słusznie strzelaniu
w listopadzie 1937 w więzieniu
odżegnywujemy się od bezwstydnego fałszu („polit-izolatorze”) G. P. U. w Ałma Acie
„jedności” peperowskiej, „jedności” komu
nistycznej, niech przemyśli zdanie powyż
sze. Dlaczego „jedność” wszędzie TYLKO
NIE W ROSJI, gdzie komunizm jest bez
sprzecznie u władzy i gdzie o żadnej „jedno ANGLIA I ALBANIA
ści" mowy nie ma, bo jedna tylko partia jest
dozwolona, zaś w tej partii jeden tylko 'kie
Gdyby wszyscy wielcy
runek — niewolnicze uwielbienie DYKTATO
RA.

uzdrowienia gospodarki

przebiegu obecnych zatargów społecznych we
Francji, z których akcja robotników wytwór
ni elektryczności i gazu wybija się na pierw
szy plan.
Z całą otwartością i niepowszednią odwagą
cywilną stary działacz robotniczy Ramadier
mówi w oczy ludowi pracującemu prawdę :
„(Nie jest rzeczą przyjemną powiedzieć
„NIE!” — klasie robotniczej, kiedy przez
całe żyoie była się gorącym obrońcą ro
botników. Niewątpliwi® istnieje potrzeba
zwiększenia zarobków. Przy wzroście pro
dukcji, i tylko w tym wypadku, rząd go
tów jest stosować premie. Ale uczynić
coś więcej, to byłoby poprowadzenie kla
sy robotniczej do ruiny. NIE DOPUŚCIMY
DO TEGO. Właśnie dlatego, że władzę na
szą czerpiemy z wioij ludu, powiadamy
Wam : zachowajcie zimną krew.”

skową w wytwórczości, nieodzownej dla ży
cia gospodarczego kraju.
Ale czyniąc to raczej dla zamanifestowania
powagi sytuacji, rząd wyjaśnia j apeluje do
rozsądku, zapowiadając równie uroczyście, że
„swój obowiązek w stosunku do potrzeb ro
botniczych spełni w całej rozciągłości”.

Francja przeżywa niewątpliwie okres dra
matyczny. Od wyrobienia społecznego wszy
stkich stron zależy, by wielki zatarg społecz
ny znalazł rozwiązanie godne demokracji:
bez demagogii i politykierstwa, na podstawie
porozumienia — w ramach prawa Republiki i
możliwości gospodarczych kraju.
Ostatnie wiadomości wskazują, że porozu
mienie jest możliwe i'bliskie.

Związki Chrześcijańskie

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo
ści otrzymał prośbę W. Brytanii o rozpatrze
nie jej skargi przeciwko Albanii oskarżonej o
W tych dniach zakończył swe obrady 23- zaminowanie kanału Korfu, w rezultacie cze
dwa kontrtorpedowce brytyjskie zostały uci Kongres Chrześcijańskich Związków Za go
rodowych (C.F.T.C. — Confédération Fran szkodzone a 44 marynarzy poniosło śmierć.
Wniesienie
skargi do Trybnału w Hadze.jest
çaise des Travailleurs Chrétiens). Najbar-' nowym etapem
sprawy ciągnącej się od paź
dziej znamienna jest uchwała o zmianie sta dziernika. Po stwierdzeniu,
że chodziło tu o
tutu w punkcie dotyczącym związku z ko zbrojnię międzynarodową popełnioną przez
ściołem katolickim.
komunistyczny rząd Albanii W. Brytania
Artykuł pierwszy statutu, który miał do- przedłożyła sprawę Radzie Bezpieczeństwa.
Dyskusja nad skargą brytyjską była długo od
lRd brzmienie następujące :
raczana na skutek nieprzybycia delegata al
„Konfederacja kieruje się w swej dzia bańskiego,
a następnie przewlekana przez obu
łalności doktryną społeczną, określony przedstawicieli bloku- sowieckiego w Radzie
przez papieską Encyklikę „Rerum Nova- Dezpieczeństwa — delegatów ZSRR i rządu
warszawskiego. W końcu Gromyko użył veta
rum"
aby uniemożliwić przyjęcie rezolucji stwier
2°stał zamieniony tekstem :
dzającej odpowiedzialność Albanii. Wówczas
* „Konfederacja głosi i powoduje się w to W. Brytania zażądała przekazania sprawy
sicej działalności zasadami moralności Trybunałowi w Hadze. Rosja sprzeciwiała
się temu, ale odpowiednia uchwała Rady Bez
chrześcijańskiej."
nie podlegała vêtu. Jest to pierw
Gaston Tessier, sekretarz generalny orga pieczeństwa
sza sprawa przedłożona Trybunałowi w Ha
'■izacji udzielił w tej sprawie następujących dze.
wyjaśnień prasie :
W całej tej sprawie rząd brytyjski wykazał
„Pragnęliśmy uniknąć mieszania na niezwykłą cierpliwość. W św"ieżo wydanej
Labour Party o polityce zagAniczszego ruchu, który ma cel wyłącznie broszurze
nej
socjalistycznego p. t. „Karty na
świecki z ruchami akcji katolickiej, któ stół"rządu
wyrażony jest pogląd, że „każdy poprze
re dotyczą dziedziny duchowej. Wpraw dni rząd brytyjski odpowiedziałby na wysa
dzie znaczna większość naszych człon dzenie w powietrze kontrto-rpedowców brytyj
ków to katolicy, niemniej organizacja skich przez Albanię po prostu bombardowa
nasza skupia również protestantów, izra niem. My natomiast przedłożyliśmy sprawę
elitów, muzułman i ateistów (I). Naszym Radzie Bezpieczeństwa a gdy, podobnie jak
przed tym korzystny dla nas
powołaniem jest przyjmować do szere wielokrotnie
napotkał na veto Rosji, nadal dąży
gów każdego, kto głosi moralność chrze werdykt
liśmy do rozwiązania międzynarodowego i
ścijańską, bez względu na to, jakiego przekazaliśmy sprawę Trybunałowi Między
jest wyznania."
narodowemu.”

zmieniają statut

,,W swej walce ze stronnictwami polskimi, reprezentującymi olbrzymią więk
szość narodu, propaganda sowiecka szermuje wciąż hasłami demokracji, zarzucając
reakcyjność wszystkim Polakom, stojącym na gruncie prawdziwej niezależności. Uwa
żamy tedy za konieczne sprecyzować wyraźnie, jak pojmujemy demokrację, wszystko
bowiem wskazuje na to, że między pojęciem demokracji w Europie Zachodniej, a ana
logicznym pojęciem w Europie Wschodniej istnieje zasadnicza rozbieżność.
Według narodu polskiego ;
1. Demokracja to pozostawiona najszerszym warstwom narodu swoboda wyboru
ustroju społeczno - politycznego, oraz światopoglądu, z którego ona wypływa.
2. Demokracja to wolność, określona trafnie w Karcie Atlantyckiej, jako wol
ność od strachu i od głodu, wolność osobista, wolność słowa i przekonań.
3. Demokracja to równe prawa dla wszystkich grup politycznych czy to zacho
wawczych czy radykalno - postępowych, o ile nie nadużywają one swobody zrzesze
nia dla szerzenia anarchii, czy też narzucania innym swych poglądów siłą.
4. Demokracja to rządy większości, Wyłonione na drodze swobodnych wyborów,
odbywających się przez powszechne, 5-cio przymiotnikowe głosowanie.
5. Demokracja to rząd prawa czyli praworządność, obowiązująca zarówno rzą
dzących jak rządzonych, a zabezpieczająca tak Wolność obywatelską, jak autorytet
władzy.
6. - Demokracja to sprawiedliwość oparta na zbiorowym poczuciu słuszności,
przyznającym każdej jednostce, Warstwie pracującej i narodowi prawo do warunków
życia zapewniających im nietylko materialną egzystencję ale i Wszechstronny rozwój
ich możności twórczych.
7. Demokracja to system zbiorowego bezpieczeństwa, w którym wszystkie państ
wa wyrzekają się, użycia siły i zobowiązują się podporządkować decyzjom międzyna
rodowych organów, wypływających z obiektywnych norm prawa międzynarodowego.
8. Demokracja to uznanie i zabezpieczenie równych praw mniejszych i więk
szych narodów, aby ukrócić raz na zawsze dążenie mocarstw do hegemonii nad inny
mi narodami i do podziału świata na strefy swych wpływów.
W swych stosunkach z Rosją naród polski nie żąda niczego więcej, jak posza
nowania przez nią tych podstawowych zasad demokracji, o których ocalenie i zabez
pieczenie walczyły przez 5 i pół lat wszystkie miłujące wolność narody.”
(Z Manifestu Rady Jedności Narodowej uchwalonego na ostatnim posiedzeniu
Parlamentu Polski Podziemnej, dnia 1 lipca 1945 r.)

il
Jest jeszcze jeden szczególny moment w tej
sprawie.
Wytwórnie elektryczności i gazu są uspołe
cznione. Akcja zatem — siłą rzeczy — skiero
wana zostaje nie przeciw prywatnym posia
stwierdza peperowski minister Minc
daczom, a naraża na nieobliczalne szkody-za
równo indywidualnych odbiorców, jak zakła
dy pracy. I dlatego, przeciwstawiając się strejOrgia drożyzny rozszalała się w Polsce w Nie zapominamy ani na chwilę, że WSZĘ demoralizację, na ogół społeczeństwa.
kowi w tym wypadku, głosi prezydent Rama, takim
Tworzy się już jakieś peperowskiie „Komi
stopniu, że nie podobna jej ukryć fra DZIE w EUROPIE trwa groza głodu i kraj
dier w swym apelu:
zesem propagandy oficjalnej. Jak słyszymy w nasz pod tym względem nie stanowi wyjątku. sje Specjalne" (Czrezwyczajnyje Komisji 1...)
„Nie jesteście już w służbie przedsię radiu warszawskim, na konferencji PPR p. Ale kiedy w W. Brytanij rząd robotniczy nie do walki ze „spekulacją”.
biorcy prywatnego. Wasza praca nie słu „minister” Przemysłu.i Handlu Mmc stwier dopuścił do żadnego czarnego rynku i skrom
Wiemy, że będą to ci sami ludzie, o których
nymi zasobami ubogiej wyspy tak SPRAWIE mówił Kuryłowicz (patrz poprzedni numer
ży i służyć nie może kapitalistycznemu dził, iż :
DLIWIE gospodarzy, że każdy — ubogi i bo „Ludui Polskiego”), że :
zyskowi. Służycie całemu krajowi tak ja„W rezultacie wzrostu cen który ostat gaty — ma prawo do tej samej racji Chleba,
keście tego domagali się (na przyszłość)
„...są oderwani od klasy robotniczej, nie
nio miał miejsce, mimo wszystkie wysił tłuszczu i mięsa, kiedy we Francji rząd demo
w Krajcwym Komitecie Ruchu Oporu...
rozumiejący jej ducha, prowadzący dzia
ki rządu i mimo wszystkich starań na kratyczny z niesłabnącą energią walczy z
... W 1936, zatargi z pracodawcami nie
łalność samowolną i sobiepańską... dziw
szych i partyj bloku demokratycznego, inflacją, o obniżkę cen, o właściwe, demo
skłoniły Was nigdy do pozbawienia użył
nego chowu dygnitarze...”
obniżył się poziom życia ludzi pracy.”
kratyczne rozwiązanie zagadnienia zaopatrze
kowników światła i energii niezbędnej.
Bankructwo własnej gospodarka, własny
...Nie sądzę, że postąpicie inaczej w
W poszuklwaniiu winnych, pan „minister” nia’ człowieka pracy, to w krajach za żelazną
1947, przy uspołecznieniu, aniżeli w 1936 ujawnia mimowoli bardzo ciekawe zjawiska kurtyną — z naszym włącznie —garść uprzy bałagan, anarchię i demoralizację starać się
wilejowanych, sytych agentów obcych nie będzie pokrywać PPR szumną, niedorzeczną i
w okresie władania elektrycznością przez „ludowej demokracji'”. Oto stwierdza, że :
znajduje innego wyjścia, jak oskarżenie ogó krzywdzącą akcją nowych „polskich” czreprywatne kompanie."
„W mieście wyrósł drapieżny i często łu CHŁOPOW o „spekulację”, jak przerzuca zwyczajek.
W przeświadczeniu, iż niezdecydowanie i
M. Krop.
szkodliwy kapitał spekulacyjny. Ten ka nie WŁASNEJ WINY za anarchię, bałagan,
słabość groziłaby nie tylko nieobliczalnymi
pitał spekulacyjny nie jest dostatecznie
następstwami gospodarczymi, ale podważyła
obciążony podatkami. Ten kapitał speku
by podstawy ustroju Republiki, rząd, ogłosił,
lacyjny potrafi wykręcać się cd podatku.”
iż nie cofnie się przed zastosowaniem ustawy
wyjątkowej, wprowadzającej dyscyplinę wojAlbo — albo. Albo pan minister mówi praw
dę o tym groźnym „kapitale spekulacyjnym i
CZYŚ ZtOZYt OFIARĘ
w takim razie nasuwa się pytanie, jak mogły

„Obniżył się poziom życia ludzi pracy

„Jedyna sprawa, w której
Polacy są zgodni”

do powstania tego kapitału dopuścić rządy,
chlubiące się właśnie tym, że zniosły panowa
nie wszelkiego kapitału ? Albo też poprostu

nazywa p. Minc „kapitałem spekulacyjnym"
ogół nędznych przekupniów, niosących na
targ w podołku parę bułek, czy parę jaj,
W Izbie Gmin odbył się następujący dialog główkę kapusty czy garnek z mlekiem.
pomiędzy interpelującymi posłami i przedsta Wiemy dobrze z listów prywatnych, z opo
wicielem brytyjskiego Ministerstwa Spraw wiadań przyjezdnych,, z relacji koresponden 
tów zagranicznych, że w Polsce, jak w k.ażZagranicznych:
i-iui. savory (Konserwatysta; . Czy van ku sprawiedliwego racjor.owania żywności.
Minister zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo i gdzie nikt z normalnego zarobku wyżyć nie
znaczna liczba Polaków, ewakuowana z tery, może, tam WSZYSCY HANDLUJĄ ! Musi „do
toriów na wschód od linii Curzona, kolonizu- rabiać na boku” robotnik i pracownik umy
słowy, którego pensja w żadnym wypadku na
je obecnie ziemie na wschód od Odry i że od wyżywienie
rodziny nie wystarcza. Musi ku
czuwa ona obecnie wielkie zaniepokojenie w pować na czarnym rynku żywność każdy,
sprawie swoich przyszłych losów ? Jest rzeczą kto nie ma kartek, zaś donosiliśmy niedawno,
ż® reżym miliony obywateli pozbawił kartek
istotną, by w związku z tym zostały poczynio- żywnościowych.
A tam, gdzie ludzie zmuszeni
ne jakieś definitywne kroki.”
są szukać czarnego rynku, bo na jawnym ni
Wicemin. Mayhew powołał się na niedawne czego nie dostają, tam rośnie ten rynek i
mnożą się dostawcy pokątni.
oświadczenie min. Bevina.
Pos. Driberg (socjalista) ; „Czy Pan Mini Próżne są gniewy pana „ministra” na wieś,
ster wie o tym, że w tej jedynej sprawie są gdzie„istnieją spekulanckie elementy, które do
w zgodzie ze sobą': obecny rząd polski oraz
robiły się na wysokich cenach artykułów
Polacy przeciwni temu rządowi. Czy wiadomo
rolniczych."
Panu, że Polacy twierdzą, iż są w posiadaniu
Dopóki rolnik w normalnej wymianie nie
listu Sir Alexandra Cadogan’a, w którym za będzie mógł zaspokoić swych potrzeb w mie
pewnia on ich o poparciu brytyjskim w tej ście, to — trudna rada — będzie się starał tak
swe płody, by za uzyskaną cenę
sprawie, niezależnie od stanowiska jakie mo sprzedawać
móc nabyć przyodziewek dla dzieci, narzędzia
gą zająć w tej sprawie- Amerykanie lub kto do pracy, niezbędne towary przemysłowe.
kolwiek bądź inny ?”
Trzecia przyczyna klęski — poza „spekula
Wicemin. Mayhew : „Nie wiem nic o tego cją” miejską i wiejską — to zdaniem peperodzaju zobowiązaniu, lecz jeżeli pan Poseł rowskiego mędrca:
„bałagan, dezorganizacja, anarchia i de
złoży w tej sprawie zapytanie, to ja rozważę
moralizacja, panująca w naszym handlu.”
je,”
Jak widzimy, pan „minister" szuka win
nych nie tylko wśród żywych ludzi — „spe
kulantów” miejskich i wiejskich — ale wśród
abstrakcji. Do cóż to jest bałagan, dezorgani
zacja itd. Bałagan, to BRAK PORZĄDKU w
handlu, za co nie kto inny, tylko p. Minc jest
odpowiedzialny. Dezorganizacja, to BRAK
dwóch znakomitych przywódców socjalisty ORGANIZACJI, za co wszyscy planiści peperowscy odpowiadają. Anarcnia — to BRAK
cznych, M. I. Libera i A. R. Goca.
ROZUMNEJ władzy, demoralizacja, to ZARA
ZA, jaką reżym w Polsce wprowadził.
Obaj oni wspólnie z Dariem w r. 1917 wy
bili się na samo czoło mienszewików (tak że
poeta bolszewicki Demian Biednyj ukuł na
wet termin, „gocliberdan”). Liber, pochodzą
cy z Wilna, był też, podobnie jak rozstrzela
ni w r. 1941 Al ter i Ehrlich, przywódcą ży
dowskich socjalistów, bundowców. O losie
obu wszelkie słuchy od dawna zaginęły. Do
piero teraz od pewnego skandynawskiego
socjalisty, który razem z nimi siedział w
więzieniu w Ałma Acie i któremu dopiero
niedawno udało się wydostać z Rosji do
Szwecji, przyszła wiadomość o ich areszto
waniu w r. 1936 przez bolszewików i roz
strzelaniu. Obaj po uwięzieniu byli torturo
wani przez agentów G.P.U., obaj „przyznali
się” do popełnienia zarzucanych im zbrodni
dla ocalenia swoich rodzin (razem z Gocem
aresztowano jego żonę i syna), obaj skazani
zostali na śmierć bez sądu i obaj —
stwierdza skandynawski współwięzień
poszli na śmierć odważnie.

10 lat kryła żelazna kurtyna potworny mord

tak cierpliwie
na proces czekali . . .
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Pismo drukuje wydane w związku z tą
wiadomością oświadczenie nowojorskiej gru
py rosyjskich, socjalistów-emigrantów, w
którym czytamy m. in.:
„Podając do wiadomości publicznej te no
we fakty, których wiarogodność sprawdzili
śmy wszystkimi możliwymi dla nas sposo
bami, wzywamy opinię publiczną, a w szcze
gólności partie socjalistyczne całego świata,
aby zdały sobie sprawę z tego, co oznacza dla
przyszłości lak ich własnej jak i całej ludz
kości istnienie nieludzko okrutnej i bezlito
snej dyktatury, nie cofającej się dla osią
gnięcia swoich celów przed żadnymi zbro
dniami i umiejącej do tego stopnia steroryzować swój własny naród i tak hermetycznie
odciąć go „żelazną kurtyną” od całego
świata, że trzeba było całych dziesięciu lat
— i powstania wskutek wojn.y światowej
„szczelin” w kurtynie — na to, aby wiado
mość o rozstrzelaniu kilku socjalistów mogła
dotrzeć zagranicę. Jakie nowe potworne
przestępstwa dyktatura stalinowska przygo
towuje za tą kurtyną i czy aby nie zbyt pó
źno świat dowie się o tym, co się tam przy
gotowuje ?”

NA FUNDUSZ OŚWIATOWY C. Z. P. ?
Ofiary można składać na koloniach
w Komitetach lub przesyłać przekazem do;
BANQUE P. K. O. — 23, rue Taitbout — PARIS — cc I40I-65 .
zaznaczając; na konto Nr. 167 C.Z.P. na Ośm;",~

KARA ŚMIERCI

została, zniesiona w ZSRR dekretem Prezy
dium Wierchownawo Sowieta. Pozostaje za
tem już tylko drobna sprawa piętnastu millo.
nów dożywotnio trzymanych w „isprawitielnych” łagrach.
KONGRES U D.S R.

W BELGII

w fortecy Namur. w obecności 2.000 widzów
rozstrzelanych zostało jedenastu agentów Ge
stapo.
TITO

francuskiej Unii Demokratyczno - Socjalisty dyktator Jugosławii nakazał aresztowanie po
cznej Ruchui Oporu uchwalił dalsze pełne po sła Dra Dragoliub Janowicza, przywódcę le
parcie dla rządu Ramadier.
galnej partii, chłopskiej. Jowanowicz, profesor
uniwersytetu', został przed wojną pozbawiony
katedry przez rząd faszystowski i przesiedział
URUGWAJ I WENEZUELA
2 lata w więzieniu za anty faszystowską dzia
zamierzają wznowić na czerwcowej sesji Ra łalność.
dy Bezpieczeństwa Org. Nar. Zjedn. sprawę
międzynarodowej represji w stosunku do rzą
W INDO CHINACH
dów Franco w Hiszpanii.
na skutek wiadomości radia Viet Namu o go
towości zaniechania działań powstańczych,
wysoki komisarz Francji p. BoUeart wysłał
RZĄD GRECKI
niezwłocznie do Ho Chi Minh emisariusza z
zgodził się na sugestie ambasadora emery- propozycjami zawieszenia broni. Ho Chj Minh
kańskiego zastosowania szerokiej amnestii', propozycje odrzucił.

Na znak protestu przeciwko Z OSTATNIEJ CHWILI
wysiedleniu do Rosji
W chwili, gdy oddajemy „Lud Polski”

pod

prasę nadchodzi wiadomość, że niebezpieczeń
stwo groźnego konfliktu w elektrowniach I
gazowniach Francji zostało zażegnane.
Minister Pracy Daniel MAYER doszedł do
Agencja „Associated Press" donosi z War
porozumienia z Federacją Robotniczą. Uzgo
szawy :

Ukraińcy palą... polskie lasy

„Wojska polskie i rosyjskie podjęły akcję
celem zlokalizowania wielkich pożarów la
sów w południowo - wschodniej i południo
wo - zachodniej Polsce. Pożary lasów jakoby
wzniecone zostały przez ukraińskie bandy
nacjonalistyczne na znak protestu przeciw
ko wydalaniu do Rosji. Pożary lasów w Pol
sce są nowym przejawem walk partyzanc
kich ukraińskich band, będących w obecnej
chwili największym kłopotem dla władz
bezpieczeństwa.

dniona została osoba arbitra, który do dn. 8
czerwca ma ustalić rozwiązanie zatargu w
ramach polityki gospodarczej rządu. W związ.
ku z powyższym FEDERACJA ODWOŁAŁA

STRAJK w tych zakładach użyteczności pu
blicznej, zaś Rząd odwołał wszelkie ŚRODKI
PRZYMUSOWE.
Osiągnięcie drogi porozumienia jest donio
słym tryumfem DEMOKRATYCZNEGO SY
STEMU IV REPUBLIKI, naprzekór krakaniom
krytyków ustroju parlamentarnego.
Robotnicy zrozumieli, że strajk w tej chwili
podważyłby DZIEŁO USPOŁECZNIENIA, zaś
nie przyniósłby ŻADNEJ KORZYŚCI zaintere
sowanym. Rząd uczynił wszystko, by broniąc
Rozmiary działalności band ukraińskich nieodzownych założeń UZDROWIENIA CAŁEJ
osądzić można przeczytawszy wydany nie COSPODARKI Francji, pójść na rękę uzasa
dawno komunikat o porozumieniu polsko - dnionym żądaniom robotniczym.

sowiecko - czechosłowackim w sprawie
wspólnej akcji zmierzającej do zniszczenia
tych band. Na mocy układu repatriacyjnego
zawartego przez Potekę i Sowiety, około pół
miliona Ukraińców z ziem polskich zostało
wysiedlonych do Rosji. Obecnie niektórzy z'
Ukraińców przechodzą w nocy granicę, na
padają i rabują wsie, z których zmuszeni
byli wyjść."

Sukces !

CACIIIN
usiłuje daremnie bronić w komunistycznej
„HUMANITE” tezy, że pakt sowiecko - nie
miecki z sierpnia 1939 nie był bezpośrednią
przyczyną decyzji Hitlera zaatakowania
Polski. W braku innych dowodów powołuje
się na zdanie... PPR. Świadczył się cygan
swoimi dziećmi..'.

której przeprowadzenie ma być kontrolowane
przez międzynarodową komisję.

„Observer" z 18 ub. m. zamieszcza wiado
mość, iż wiceminister min. Sprawiedliwo
ści rządu warszawskiego, Leon Chain, oraz
Wacław Barcikowski, prezes Sądu Najwyż
szego, w czasie swojego niedawnego pobytu
w W. Brytanii „uzyskali zapewnienie, że
żołnierze polscy, którzy zgłosili się do P. K.
P. R„ nie będą mogli nosić naszywki n<\j-amieniu z napisem „Poland”.
„Dygnitarze” muszą pochlubić się po po
wrocie do kraju jakimś wynikiem. W bra
ku innych sukcesów... czepiają się naszywki.

KONGRES LABOUR PARTY
25 maja rozpoczął w Margate swe obra
dy 46-ty Kongres rządzącej W. Brytanią La
bour Party. Odkładając obszerniejsze spra
wozdanie do zakończenia Zjazdu, zanotujemy
narazle najistotniejsze momenty.
Herbert Morrison, w przemówieniu wstęp
nym, stwierdził, że nie było dotądi w Anglii
rządu, któryby — tak jak obecny — w przecią
gu 21 miesięcy swego istnienia nie przegrał
ani razu wyborów uzupełniających
Premier Attlee oświadczył, że działalność
dotychczasowa jest tylko wstępem do real izacji socjalizmu. Solidaryzując się z ministrem
Spraw Zagranicznych Bevinem zaprotesto
wał kategorycznie przeciw zarzutom o rzeko
mym podporządkowaniu W. Brytanii Amery
ce. „Komuniści, którzy są rzecznikami podda
nia Anglii obcemu mocarstwu, najmniej są
powołani do rzucania takich oskarżeń.”
W drugim dniu obrad przeprowadzono wy
bory do Komitetu Wykonawczego, w wyniku
których skład Egezkutywy nie uległ zmianie.
Najwięcej głosów otrzymał Aneurin Bevan, na
stępnie Dalton, Morrison i Lasky, Przywódca
grupy, przeciwnej polityce Bevina, szef „rebe.
liantów" Crossman przepadł w wyborach, otrzymując o sto tysięcy mniej głosów od Noel
Bakera, ostatniego w kolejności uzyskanych
głosów członka Egzekutywj.
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„LUD POLSKI”
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Od Czytelników

POLACY W LITERATURZE FRANCUSKIEJ

F* rancuz b. jeniec o Polsce

PRZEJRZAŁEM
ROZPOWSZECHNIAĆ
JEDYNE PISMO MAS PRACUJĄ WSZYSTKIE PISMA . . .
CYCH MOŻEMY JEDYNIE MY Szanowna Redakcjo I
Jestem Polakiem, rolnikiem, chciałem oROBOTNICY
trzymywać stale polską gazetę, ale nie tyl
Do Redakcji
ko po polsku pisaną, tylko naprawdę pismo
„Ludu Polskiego”
Polaków, a nie obcej agentury.
Na zebraniu w dniu 18 bm. w Lens oma
Przejrzałem wszystkie tutejsze w naszym
wialiśmy także ciężkie położenie naszego pi języku gazety i wywnioskowałem, że „Lud
sma. Wszyscy zaznaczali, że „Lud Polski" Polski" jest najlepszym pismem, Bo tylko
jest we Francji jedynym pismem polskich on pisze prawdę. Proszę o nadesłanie man
mas pracujących i że utrzymać je mogą i datu na wpłacenie prenumeraty.
powinny te masy, których interesom służy i
Zieliński Konstanty
dążenia wyraża. Przyjęty został mój apel,
by we wszystkich miejscowościach Francji,
Pont-a-Marcq (Nord)
gdzie przebywają dawni twórcy naszego ru
chu syndykalnego, gdzie mieszkają TUR'owcy, FREP’owcy i PPŚ’owcy, gdzie działają ko DAJĘ PRZYKŁAD !
ła dawnych żołnierzy i niepodległościowców,
CJicąc innych wzywać do czynu, do roz
przyjaciele pisma zażądali od redakcji na
desłania kilkunastu numerów „Ludu Pol powszechniania naszego pisma, trzeba same
skiego”, a tam gdzie ich jest więcej, to kil mu dać przykład, trzeba zacząć od siebie.
kudziesięciu, na początek.
Ja, Jan Założny z Nilvange, Wasz stały
Jeżeli my wszyscy, choć w najmniejszej
kolonii, zajmiemy się naprawdę CZYNNIE abonent, przesyłam 60 franków za nowego
rozpowszechnianiem naszego pisma, to zoba abonenta Józefa Klibro. z Amneville.
czymy, że w b. krótkim czasie „Lud Polski”
WZYWAM SZAN. CZYTELNIKÓW na
będzie miał mocniejsze podstawy, niż te ga
zety, na które idą miliony.
szego „Ludu Polskiego" do angażowania dal
Proszę o nadsyłanie regularne 15 nume szych abonentów.
rów. Mam nadzieję, że inni to samo uczynią.
-Z poważaniem
Si. Jasiński
J. Zaloiny — Nilvange.
Courcelles-les-Lens.

NA SZEROKIM SWIECIE

Francję i Polskę łączą od wieków
wspólne więzy historii i kultury. Wza
jemna sympatia i pokrewieństwo du
chowe zbliżają nasze dwa kraje-od naj
dawniejszych czasów.
Silny oddźwięk tej wspólnoty znajdu
jemy od dawna już w literaturze fran
cuskiej. U wielu wybitnych autorów —
przed Balzakiem i Lammenais jeszcze,
i po nich — bohaterami powieści są Po
lacy i Polki.
Ostatnio Francis AMBRIERES, autor
pięknej książki „WIELKIE WAKA
CJE” („Les Grandes Vacances"), opisu
jącej życie jeńców francuskich w obo
zach niemieckich i odznaczonej w r. 1946
nagrodą Goncourtów, poświęcił wspom
nieniu Polski i Polaków z czasów oku
pacji niemieckiej kilka wzruszających
stron, z których podajemy najważniej
sze ustępy.

dy męstwa i dodawali otuchy w walce. Mi gdyśmy jako znękane gromady, defilowali
mo zniszczenia stolicy, mimo całkowitego u- w otoczeniu wart.
„Rząd Jedności Narodowej stworzy! w
jarzmienia kraju,
którego część została
Polsce dobrobyt, jedność robotniczo - chłop
wcielona do Reichu, a część w postaci t. zw.
ską, robotników i chłopów obdarzył wolno
Generalnej Gubernii poddana protektorato
ścią osobistą, praworządnością i dosytem" —
„Nie zatrze się również w mojej pamię
wi, mimo mszczenia ludności, masakrowa ci wspomnienie tego starca, który, nie zwra
takimi oto kłamliwymi „koresponden
cjami” i „reportażami” z Kraju paryski or
nej, deportowanej lub zmuszonej do znosze cając najmniejszej uwagi na dwóch eskor
nia okrutnego teroru hitlerowskiego, pośród tujących mię Niemców, zwrócił się do mnie,
gan Bezpieki propaguje powrót wychodźtwa
tych wszystkich, których znałem bądź w gdym po raz pierwszy wyszedł na ulice Kra
zarobkowego do Kraju.
obozach niemieckich, gdzie spędziłem wraz kowa. Zaintrygowany mundurem, przyglą
Kłamstwo ma jednak krótkie nogi i nie
z nimi 15 miesięcy, bądź w Krakowie, gdzie dał mi się z daleka przez parę chwil. Sko
daleko zachodzi. Prawda o rzeczywisto
stale stykałem się z nimi w ciągu następ ro mijałem go, nie mógł się powstrzymać
ści polskiej pod reżymem komunistycznym
nych 2 lat, nie spotkałem ani jednego, któ od zapytania mnie, czy jestem Francuzem.
przenika do świadomości
ryby zwątpił w przyszłość, któryby nie czuł Po otrzymaniu odpowiedzi twierdządzej:
wychodźtwa. we Francji w
się gotowym wszystko dla niej poświęcić. „Niech ż y j e Francja!” — rzekł,
listach otrzymywanych z Kra
Jeśli obok naszego, naród jakiś godzien jest uchylając kapelusza w obecności zdumionych
ju — w listach pełnych troski, żalu i skar
by żyć i być wolnym, to jest nim naprawdę zbirów.
gi na niedostatek, na brak wymiaru spra
Polslta.
wiedliwości i równości traktowania, na brak
Bracia Polacy, widzę was lego ranka 14
Klawa, Wojniakowski, Karłowicz, Lipiń lipca 1942, zebranych opodal drutów kolcza
bezpieczeństwa osobistego, mówiących o zu
ski, Matejko, Nowak, nie zapomniałem war stych, które nas dzieliły, i śpiewających z
pełnej beznadziejności na przyszłość.
szych oblicz, ani płomieni gorejących w o- nami „Marsyliankę” dla uczczenia naszego
Oddaję głos dwom takim listom otrzyma
czacli waszych, gdyśmy z otchłani naszej święta narodowego.”
nym w ostatnich dniach we Francji od ro
„Zapylajcie się byłych jeńców z Rawy niedoli snuli nadzieje wspólnej wiary. Nie
dzin z Kraju. Wyjątki z tych listów powta
Ruskiej, ze Lwowa i z Kobierzyna : nie zapomniałem ani tych uśmiechów, ani tych
rzam w autentycznym brzmieniu.
znajdziecie ani jednego z pośród 30.000 Fran pozdrowień, gorących i poważnych, posyła
,,A gdy warta była mniej uważna, widzę
1 -szy list z Pomorza:
cuzów, przebyićającycli w obozach, któryby nych nam na drodze Swoszowickiej z clial również te ręce wyciągnięte do nas z papie
,,... Nigdzie prawa nie znajdziesz, teraz na nie zachował wdzięczności i podziwu wzglę otynkowanych na niebiesko, zarówno jak z rosami, z Chlebem, z owocami. I zawsze ten
przykład ping, brony i sprężynówkę naszą dem Polaków. Składali Polacy stale dowo- progów pałaców, kryjących się w parkach, żar w oczach ¡wyrażający, wbrew niepo
myślnym wypadkom bieżącym, wiarę w
ma tu ktoś z PPR. Co Niemcy nie zdołali za
przyszłość naszej wspólnej sprawy. Żaden
brać, oni pokradli. Zgłosiłam na milicję, mi
naród w gruncie rzeczy nie jest nam bliż
licja kazała oddać, ale on nie oddaje bo jest
w PPR. Inny ma naszą szafę, stół i urządze
szy. Wszystko to, co wiem o was: cierpli
wość, wierność, ufność i odwaga, są to te
nie bufetu restauracyjnego. On też nie chce
same cnoty, którymi Francja żywiła się i
oddać.
wzrastała w potęgę. Weżmy również pod uPo śmierci ojca, który zmarł ze zgryzoty
wagę polot, gdyż w postaci Polaków wobec
że nas Niemcy wygonili z naszej własności
Ilistoria walki światowej o kauczuk może cji kauczuku i stanowiły zaledwie 1 do 2 okupanta przejawiała się często lekka drwi
a potem w Polsce nie mógł się doprosić spra
na, mogąca współzawodniczyć przez swoją
wiedliwości, ja z matką dużo walczymy. Roli pasjonować czytelnika, jak romanse Conan proc, cen z 1910 r.
nawet za pieniądze nikt nie chce nam obro Doyle’a, czy Wallace’a, z tą tylko różnicą,
Ostatnia wojna wysunęła problem kau subtelność, z najlepszą tradycją francuską.
bić, dlatego leży ugorem. Nie ma konia, wo że jest prawdziwą. Ramy skromnego arty czukowy na czoło zagadnień surowcowych, Przynajmniej to było widocznie w Krako
żą, narzędzi rolniczych, co nie zabrali Niem kuły nie pozwalają nam na przedstawienie obok nafty i stali. W pierwszym etapie woj wie, mieście starej kultury, gdzie Kościół
cy, rozkradli „oni" doszczętnie. Co zrobimy etapów tej walki. W wypadku zaintereso ny zagrożone były brakiem kauczuku Niem Mariacki i wspaniały podwórzec gotycki umy dwie kobiety gołymi rękoma ? Czekamy wania się czytelników gotowi jesteśmy za cy hitlerowskie, które ze składów Rotterda niwersyletu świadczą, między wieloma in
na Henryka, gdy wróci z wojska, może bę mieścić parę artykułów, które najlepiej od mu, Antwerpii czy Ilawru usiłowały po nymi, o istotnej dojrzałości duchowej, gdzie
kres tej polityce i zbliżyć się do Rosji So dzie lżej.
zwierciedlają istotę walk wewnątrz systemu kryć swój niedobór kauczukowy z 1942 r. antykwarnie, przepełnione są cudami, gdzie
wieckiej. „Gazeta Polska” posłusznie pow
Na skargę do sądu nie mamy pieniędzy by kapitalistycznego.
Po zagarnięciu Indyj Holenderskich przez młode kobiety, przechodzące przez Planty,
tórzyła to samo rozumowanie, akcentując wy procesować naszą własność. „Samopomoc
Japonię wydawało się, iż brak kauczuku mają wdzięk i postawę, które widziałem
Pierwszy: rozdział sensacji kauczukowej da
szczególnie następujące zbliżenie angielsko - Chłopska” dtaje tylko swoim. Ci co dawniej
się odczuć dotkliwie Anglii i Stanom Zje przed tym jedynie u Paryżanek.”
niewątpliwie awanturniczy wyczyn dnoczonym.
warszawskie.
byli dziadami dziś są „panami” bo dużo na- stanowi
Zaczęto wtedy szukać ratunku
Anglika Wickhama, który w 1867 r, zebrał
Rzeczywistość wydaje się jednak wyglą kradli a nie są karani, gdyż należą do PPR, 70.0000
w kauczuku syntetycznym, oddawna przy
ziarn
hewei
w
dziewiczych
lasach
dać nieco inaczej. Istotnie w sprawie stosun i naśmiewają się z nas. Dla nas nie ma pra Amazonki i przewiózł je drogą kontrabandy gotowywanym do odegrania wybitnej roli w
„Z podwójnej racji i jako Francuz i jal:o
ku do rządu warszawskiego ostatnie oświad wa, prawo jest tylko dla PPR. Jest bardzo
Anglii. Z ziarn Wickhamowskich wyho czasie wojny. Kauczuk syntetyczny wojnę najbardziej oporny — Rawa Ruska i Kobie
czenia p. Bevina odbiegają od dotychczaso ciężko żyć i nieraz przychodzi myśl, po co do
wygrywa,
ale
dzisiaj,
gdy
produkcja
jego
rzyn
były obozami karnymi — dzięki szcze
w ogrodzie botanicznym, kolo Lon
wych. Wyraził on przekonanie, że w Polsce jeszcze właściwie żyć w takich warunkach ? dowano
około 2.000 roślin kauczukowych, któ wynosi 804 tys. ton; w tym na Stany Zje gólnej przychylności miejscowego społeczeń
następuje normalizacja jak gdyby zapom Oby Heniek wrócił jak najprędzej — może dynu,
dnoczone,
wypada
740
tys.
ton,
należy
się
li

stwa,
udawało mi się za każdym pobytem w
re skolei wysłano do Ceylonu, a stamtąd na
niał o tym, jak sam określił wybory z któ on coś odmieni”...
Malaje i do Indyj Holenderskich. W ten spo czyć ze spadkiem ’tej produkcji, gdyż jest Krakowie przywozić produkty, zabronione
rych wyszedł rząd obecny. Trzeba jednak
on
w
okresie
pokojowym
za
drogi.
przez
okupanta.
Obok Kosińskiego, mógłbym
sób
punkt ciężkości produkcji światowej
2-gi list z Małopolski:
pamiętać, że w chwili obecnej w Anglii gra
Bez porównania tańszy będzie kauczuk wymienić jeszcze innych, lecz żaden nie ukauczuku przenosi się z Brazylii, z nad Ają dwa motywy. Pierwszym z nich jest
, dnia 6 maja 1947
ja.wn.il takiej pomysłowości pod względem
naturalny.
Rok
obecny
będzie
niewątpliwie
mazonki,
na
inną
półkulę,
na
wyspy
ocea

nadludzka wprost walka Wielkiej Bry
Najpierw Cię droga siostrzyczko pozdra nu Indyjskiego. Rozpoczęta przez Wickhama bardzo interesującym dla obserwatorów „nabierania" Niemców. On to właśnie na
tanii o ratunek ekonomiczny kraju. Jeżeli
mile i serdecznie, my tu wszyscy dzię migracja kauczuku zostaje w kilkadziesiąt rynku kauczukowego. Potrzeby kauczukowe Boże. Narodzenie 1943 rzucił na rynek nową
p. Attlee odmawia starań o pożyczkę ame wiamy
markę wody kolońskiej, nazwanej „Coeur
rykańską, to dla tego, że Wielka Brytania ki Bogu zdrowi, takiego zdrowia i Tobie ży łat później zastosowana przez Amerykanów, świata będą w szerokim stopniu zaspokojo de France”, którą sprzedawał setkami we
czymy
: całego serca. A powodzenie nasze którzy pragnąc uniezależnić się od wysokich ne. Pod- koniec roku zacznie się niewątpliwie
nie jest w stanie zapożyczać się dalej w wa
flakonach
ozdobionych francuskimi barwa
cen narzucanych przez plantatorów angiel zarysowywać nadprodukcja kauczuku. Je
lucie amerykańskiej. Pragnie ona zdobyć to jak zwykle u nas w Polsce jest ciężko żyć, skich
i holenderskich, zakładają w 1925 r. den z kauczuków będących dzisiaj w walce, mi narodowymi.
pieniądze i żywność drogą eksportu swych nawet się strasznie po wojnie niedobrze zro
Po powrocie do obozu, opowiadałem w
będzie
musiał
pole
batalii
choćby
tylko
w
własne
plantacje
w
Liberii,
w
Afryce.
biło.
Grunt
co
dostałem
z
parcelacji
to
mi
otowarów. I tu wchodzi w grę umowa han
części opuścić. Czy to będzie kauczuk natu Kobierzynie o tych wszystkich dowodach
dlowa z Warszawą, która zapewnia Wiel debrali bo myśleli ludzie że się już bardzo
Ażeby uniknąć ciągłego wykradania i
tani i dotychczas bezkonkurencyjny? wierności, o tych wszystkich prowokacjach
kiej Brytanii wzamian za maszyny — złoto zbogacę. Teraz będę się starał wyjechać przeflancowywania kauczuku, Międzynaro ralny,
milczących i drwiących. Sprawiało to zam
polskie, zdeponowane w Londynie. Tak sa gdzie, bo się nie ma do kogo wyżalić, do tego dowa Konwencja w sprawie kauczuku w Czy też kauczuk syntetyczny, którego już kniętym w obozie większą przyjemność niż
dzisiaj
podpiera się ograniczeniami impor
to
się
nawet
boję,
bo
u
nas
to
tylko
jeden
mo łatwiej jest Wielkiej Brytanii wzamian
układzie
z
dnia
1.
6.
1934
r.
postanowiła
na
najzabawniejsze
anegdotki. Świadomość że
towymi i protekcją celną ? Najbliższa przy
za .te same maszyny otrzymać zboże, które' drugiego zabić. Tyś znała tych K...., który za wniosek Anglików: „zabronić eksportu szłość
poza naszymi drutami kolczastymi cały na
nam to okaże.
jej Rosja obiecuje, niż płacić z,a to zboże do Ciebie byt za gajowego. Teraz w ostatni ty liści kauczuku, ziarn, gałęzi itp„ w jednym
ród
myśli
jak
my,
reaguje jak my, przeży
dzień przed wielkanocnymi świętami zostali słowie wszelkich części drzewa kauczukowe
St. M.
larami.
wa tę. samą wściekłość i pociesza się tymi
Drugim powodem nałożenia pewnego Jłu- wszyscy.wymordowani. Osiem osób było tak go, mogących służyć reprodukcji."
samymi nadziejami, dodawała nam sił do
mordowanych,
iż
jak
świat
światem
nie
sły

mika jest zbliżający się Kongres Labour
REJON BIEGUNA północnego udaje się wytrwania.
Kauczuk zna wszystkie przejawy walki w W
Party, na którym lewe skrzydło ma zamiar szał tak od małego do dużego byli nożami
Takie to nieocenione dobrodziejstwo zaw
tym roku 7 różnych ekspedycyj — jak pozaatakować politykę Bevina, jako rzekomo rżnięci żywcem, pod podeszwy i w głowie konkurencyjnej kapitalistycznej. Zna on daje radio Sztokholm.
dzięczamy Polsce."
będącą na pasku amerykańskim i uniemoż dziury mieli robione a sam li... to miał na walkę między producentami a spożywcami,
wet
ręce
oberżnięte
i
do
reszty,
do
reszty
walkę
o
reglamentację
produkcji
i
cen,
dąliwiającą dobre stosunki z Rosją. Idzie więc
■ ‘"j chwili o „ ykaz ••■Ate dobre; wdi wobec spalili ze wszystkim inwentarzem. Prawie -żpnio rln tnnnnpnbi handlowego, nr«7. walkę
dzień w dzień się słyszy, że ktoś jest zabity, kauczuku dzikiego i plantacyjnego, a dzisiaj
Rosji.
rzeczy się teraz u nas dzieją. A wam skolei walką kauczuku naturalnego i sztu
Że jednak nie ma zasadniczej zmiany w takiedobrze,
żeście n,a miejscu. S. i Ty to nie cznego.
polityce, na to wskazuje broszura wydana jak
macie
.po co tu ciągnąć. Bardzo byśmy pra
przez Zarząd Labour Party o polityce zagra
Walka kauczuku naturalnego z kauczu
żebyśmy się w Wami ugościli tak ra kiem
nicznej i przeznaczona właśnie dla Kongre gnęli,
sztucznym, syntetycznym odsunęła w
zem, żebyśmy mogli sobie te przejścia te zapomnienie
su.
spór kauczuku dzikiego z kau
wszystkie
opowiedzieć.
Na
razie
kończę
ten
PAPIEROSY A BUDŻET
SŁONE RACHUNKI W MOSWIE
W broszurze tej zapewnia się oczywiście, list, niedługo to ci więcej jeszcze w drugim czukiem plantacyjnym, który zarówno w
że właśnie dobre stosunki angielsko - ame
przeszłości, jak i dzisiaj wychodzi z tej wal
W. BRYTANII
Delegacja brytyjska wydala podczas konfe
napiszę"
...
rykańskie są najlepszą obroną Rosji So
ki zwycięsko. Kauczuk przechodził przez orencji moskiewskiej na swe potrzeby 50.000
wieckiej, albowiem Anglia do wojny z Ro
kresy dobrej i złej koniunktury. W latach
Wydatki wojskowe W. Brytanii zmniejszo funtów, to jest więcej, niż w ubiegłym roku
Dwa listy — z dwóch odległych od siebie przed pierwszą wojną światową kompanie no w nowym budżecie z 1.700.000.000 funtów kosztowało rząd francuski urządzenie całej
sją nie dopuści. Ale jednocześnie broszura ta
akcentuje solidarność angielsko - amery dzielnic polskich. Żale i oskarże kauczukowe przynosiły kokosowe zyski. 1 na 900.000.000 funtów. Zagadnieniem najtrud konferencji pokojowej w Paryżu. Powód : dro
kańską. I nie brak w niej ostrych i moc nia te same: W dzisiejszej tak na przykład : „Lebangor Rubber Compa niejszym jest bilans handlowy, który zjada żyzna w Moskwie.
amerykańską. Sam import tytoniu: z
nych oskarżeń Rosji. Rosję czyni broszura Polsce źle się dzieje. PPR nie ny” przyniosła w 1909 r. 237 proc., a w 1910 pożyczkę
USA przewyższa wartość całego eksportu bry
odpowiedzialną ba bezsiłę Zjednoczonych służy Polsce ani Narodowi polskiemu, bo r. 375 proc, dywidendy.
tyjskiego do USA. Spożycie tytoniu w W.
-Narodów, albowiem bezsiła ta spowodowa rządzi gwałtem i bezprawiem, rozbija jed
Brytanii wynosiło w r. 1933 — 78.000 ton, w
Ale po latach tłustych przyszły również i 1939 — 86.000, w 1946 — 113.000 ton. Między ro.
PODATKI W ANGLII
na jest nadużyciem veta rosyjskiego. Rosja ność narodową i sprowadza na Kraj coraz
dla kauczuku lata chude. Ceny kauczuku po ki-em 1938 a 1946 wydatki ludności na alkohol
jest odpowiedzialna za bankructwo konfe większą nędzę materialną i duchową.
Nigdzie na świacie śruba podatkowa nie
1930 r. spadły nawet niżej kosztów produk- wzrosły o 138 proc., na podróże o 64 proc.,
F. P.
rencji moskiewskiej.
na rozrywki o 179 proc., na żywność o 31 proc. jest tak .zaciśnięta, jak w Anglii. Przy znacz
Wreszcie broszura wyraźnie stwierdza, że
nych dochodach podatek przekracza 97 proc.
Rosja dąży do wyrugowania Wielkiej Bry
Felietonista londyńskiego „Dzień. Pol. i
tanii z jej pozycji na Bliskim Wschodzie,
Żołn.” przedstawia w dowcipnym skrócie niewyraźnie mówi, że polityka rosyjska wobec
udałą próbę „wykręcenia się” od podatku:.
ILE AMERYKĘ KOSZTUJE...
Nowi
dygnitarze
mają
monopol
na
uzdrowiska
Oto bogaty Anglik przyszedł do swego przy
Anglii jest wroga i że z tym faktem trzeba
RESZTA ŚWIATA
jaciela, sławnego chirurga, na Harley Str. z
się liczyć.
Dość nieoczekiwanie obrady sejmowej Ko zdrowia, wyłączając jednak pensjonaty i sa
prośbą, by mu zoperował ślepą kiszkę,
I tu napowrót prasa moskiewska ostro misji Zdrowia rzuciły dużo światła na... natoria, zajmowane przez ministerstwo obro
Na Amerykę liczą kraje w potrzebie. Duże i
— To cię będzie kosztować 100 funtów ! —
atakuje Bevina, już znowu nazywa go kłam różnice klasowe w Polsce.
ny narodowej i Bezpiekę, którym należy po małe,
Anglia i Grecja, Francja i Turcja. I uprzedził doktór.
cą i imperialistą.
niemal wszystkie inne, prosząc lub grożąc,
— Miejżeż litość, — jęknął bogacz — prze
Referent budżetu ministerstwa zdrowia zostawić odrębne' sanatoria.
Panowie z „Gazety Polskiej” zbyt się po
Posłanka Chorążyna z PSL zgodziła się z jak.... Rosja. Dobrze się zorientować ile już cież ja płacę 97,5 proc, podatku od funta.
uwagę, że w uzdrowiskach polskich
śpieszyli, chwaląc nową politykę brytyjską. zwrócił
tym wnioskiem z tą zmianą, że jej zdaniem wydały — w czasie pokoju — Stany Zjedno Twoje 100 funtów będą mnie zatem koszto
wszystkie
większe
pensjonaty
są
pozajmowaczone
w
postaci
pomocy
dla
innych
krajów
wać
4.000 funtów !
Trzeba będzie się „pokajać”.
ne przez różne ministerstwa dla swoich dy nie ma żadnej potrzeby, aby Bezpieka miała łub kredytów.
Doktór zastanowił się i rzekł:
własne uzdrowiska, wobec lego zapropono
Stany Zjednoczone wydały z pieniędzy pu — J.a: też niestety należę do wyzyskiwanej
Czesław MICHNIEWSKI gnitarzy i stoją prawie puste. Majątki ziem wała, aby jedynie wojsko było 'wyłączone.
skie należące do różnych sanatoriów zostały Naturalnie komisja uznała, że lepiej z Bez blicznych od dnia zakończenia wojny :
klasy, bo też płacę 97,5 proc, podatku. Otrzy
Na Zjednoczone Narody — 29 mil. doi., ńa mam więc za tę operację zaledwie 2 i pół
pozabierane przez różne ministerstwa. Np.
pieką nie zadzierać i skoro Radkiewicz chce UNRRA’ę — 2.700 mil. doi. na. Bank Między- funta. Masz rację, poco nabijać rządowi kie
w
Kowarach
M.S.Z.
ma
jeden
majątek,
Dy

O RZĄD ŚWIATOWY. — 25 posłów z Labour
mieć własne uzdrowiska, to trzeba mu je po nar. — 3.175 mil. doi., na Fundusz Międzyna szeń ? Wiesz co ? Przynieś mi 2 butelki whis
Party wysunęło inicjatywę przeprowadzenia rekcja Monopolu Spirytusowego drugi, Mini zostawić.
rodowy — 2,750 mil. doi., na lend-lease — 2,135 ky — po 25 sh sztuka — i ja cię za to zoperuję.
powszechnych, nieurzędowych wyborów do sterstwo Rolnictwa trzeci itd. Do tego do
mil. doi., oddane jako „demobil” — 1.148 mdl.
Uradowany bogacz przydygał do lekarza 2
„zgromadzenia światowego” w proporcji 1 po. chodzi jeszcze Bezpieka, która zabrała sobie
doi.,
pożyczka brytyjska i filipińska — 4.390 butelki. Wypili whisky, zadowoleni, że wyki
seł na milion ludności. Zgromadzenie zebra dla własnych potrzeb liczne pensjonaty i sa
W MOSKWIE przypada 4 m. kw. powierz mil. doi., kredyty udzielone przez Dep. Wojny wali rząd podatkowy.
łoby się w r. 1950 w Genewie, a w r. 1955 po natoria, a ministerstwo obrony narodowej
—
1.770
mil.,
doi.,
kredyty
udzielone
przez
Ale fabrykacja butelki whisky kosztuje za,le.
wstałby rząd, światowy. Zdaniem projekto też nie pozostało w tyle. Referent zapropo chni mieszkalnej na osobę. Korespondent Expor-Import Bank — 2.930 mil. doi.
dwie 5 szylingów. Reszta ceny — to podatek.
„Daily Express” jrowołuje się na 6 wypad
dawców, jedynie rząd światowy może zapo nował aby skończyć z tym chaosem i wszy ków,
A więc łącznie od dnia zakończenia w-ojny
Więc na zoperowaniu ślepej kiszki państwo
gdy
rozwiedzione
małżeństwa
musiały
biec wojnie, o ile da mu się pieniądze i
jednak zarobiło 2 funty.
stkie uzdrowiska przekazać ministerstwu żyć dalej wspólnie z powodu braku mieszkań. — 21 miliardów 58 milionów dolarów.
wojsko.

Walka dwóch kauczuków

Czy zmiana polityki Anglii?
Prasa komunsi tyczna paryska przywitała
oświadczenie p. Attlee, że Wielka Brytania
nie będzie żądała nowej pożyczki amery
kańskiej i ostatnią mowę ministra Bevina,
jako oznakę zmiany frontu. Wywnioskowa
ła ona z tych oświadczeń, że Wielka Bryta
nia przekonała Się, iż popadła w zbyt wiel
ką zależność od Stanów Zjednoczonych, że
stawała się powoli „kolonią kapitalizmu a
merykańskiego” i że postanowiono położyć

Czytajcie « ŚWIATŁO »
W tyin tygodniu ukaże się z druku 3-ci
zeszyt wydawnictwa ,,Ś W IA T Ł O”

pod redakcją Zygm. ZAREMBY

Spis treści:

Artykuły polityczno-społ.
Paweł Górkowski — Bankructwo poli
tyki rosyjskiej w Polsce. Dyskusja nad

fezami ideologicznymi PPS. Jan Malara
Hochfeld: für ailes. Aniela Gacka — No
we tory reform społecznych we Francji.
Glossy.
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Natalia Zarembina - Parszywa owca.
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— Estetyka aoinunistvczna ? ŃŁe ! —
czystka leningradzka ! Georges Bourgin
— W rocznicę śmierci Jarosława Dą
browskiego.

Idee i Problemy
Rudolf Hiiferding — Kapitalizm państ-

wowy czy gospodarka totalitarna ?

Wydarzenia i Komentarze
W S. — Sprawa zjednoczenia PPSk z
PPR. R. S. — Podstawowe założenia Ma
łej Konstytucji. Czesław Poznański —
Bilans konferencji moskiewskiej. J. Al-

ter - Belgijski eksperyment rządowy.
A. A — Ruch robotniczy w Stanach
Zjednoczonych.

Sprawozdania z książek
Grzegorz Alexinsky — La Russie Révo
Leon Blum — Na miarę

lutionnaire.
człowieka.

Archiwum PPS
Wojciech Boryna — PPS w południowej
Francji w latach 1940—44. Oświadczenie
PPS z 2 sierpnia 1941 w sprawie ukła
du polsko-sowieckiego. Oświadczenie
CKW PPS z 2 maja 1944 r.

Materiały do listy strat
PPS-Cz. II
3-ci numer liczy 80 stron druku. Cena
30 fr. (dla stałych Czytelników „Ludu
Polskiego” — 20 fr.). Zamawiać należy

we Francji: w Administracji „Ludu Pol

skiego” — 5, rue d’Alsace, Paris (10) lub
w polskich księgarniach w Paryżu, w
Belgii : 42, rue Defacqz, Bruxelles. Tam
że można jeszcze nabyć 1-szy i 2-gi nu
mer „Światła”.

3)

BOLESLAW PRUS

MICHAŁKO
(Dokończen ie)

— Co się tu dzieje ?... Kto to?... Może zło
dziej ? — pytała.
— I, nie ! tylko ten oto gada, że robi! przy
fabryce, więc mu się tu nocleg należy... Dur
nowaty !...
Michałkowi zaświeciły oczy. R-oześmiał się
i jrobiegł do stróża.
— To wy z naszej wsi ? — zawołał przejęty
radością.
— A bo tak na mnie wołacie, jak w naszej
wsi-... Ja przecie „durny Michałko”.
Stróżową zachichotała, a jej mąż wzruszył
ramionami.
— Ześ durny, to widać — rzekł. — Ale ją, nie
ze wsi, ino z miasta. Z Łapów I — dada) ta
kim tonem, że aż zesmutniały chłop west
chnął :
— Oj, oj ! To pewnie musi być takie miasto
wielkie, jak Warszawa ?
— Takie, nie takie, — odparł stróż — ale
zawsze miasto porządne.
Po chwilą miliczenia rzekł;
— A ty swoją drogą wynoś się, bo tu sypiać
nie wolno.
Chłopu ręce opadły. 2ałośnie spojrzał na
stróża i spytał :
— Gdzież ja pójdę, kiedy tak leje ?
— Ha ! — odparł — to i zostań, kiedy tak
leje. Ino niecli ci się w nocy nie zechce kraść.
A jutro, zmykaj skoro świt, żeby cię gospo
darz nie wypatrzył. Bo to bystry pan !
Michałko podziękował, poszedł do oficyn i
po omacku wlazł do znajomej piwnicy.

Roztarł skostniałe z zimna ręce, wykręcił
zmoczoną parciankę i legł na okruchach ce
gieł i na wiórach, które sobie dawniej zniósł
w to miejsce.
Gorąco mu nie było, owszem — nawet tro
chę chłodno 1 mokro. Ale on od dziecka przy
wykł do nędzy, więc ifa obecne niewygody
wcale nie zważał. Gorzej go nudziła myśl: co
począć ? Czy szukać roboty w Warszawie, czy
wracać do domu? Jeżeli szukać roboty, to
gdzie ą jakiej ? A jeżeli wracać do domu, to
którędy i po co ?
Głodu nie obawiał się. Miał przecie dwa ru
ble, a zresztą — alboż głód dla niego nowina ?
— Ha ! wola Boska — szepnął.
Przestał kłopotać się jutrem i cieszył się
dniem dzisiejszym. Na d-worze deszcz lał ciur,
kłem. Jakby to źle było spać dziś w rowie, a
jak porządnie jest tutaj !
I zasnął, zwyczajnie jak strudzony chłop,
który gdy mu się oo przyśni, to mówi, że go
nawiedzały dusze.
A jutro... Będzie co Bóg da !
Z rana wypogodziło się, nawet błysnęło
słońce. Michałko jeszcze raz podziękował
stróżowi za, nocleg i wyszedł. Był zupełnie
rzeżki, choć mu się od wczorajszego deszczu
l-epiły włosy, a parcianka stężała jak skóra.
Chwilę postał przed bramą, namyślając się
dokąd iść : w lewo, czy w prawo ? Na rogu zo
baczył otwarty szynk, więc wstąpił na śnia
danie. Wypił duży kielich wódki i, weselszy,

powlókł się w tę stronę, gdzie było widać ru.
sztowania.
— Czy szukać roboty, czy wracać do domu ?
— myślał.
Wtem gdzieś niedaleko rozległ się huk, po
dobny do krótkiego grzmotu ; potem drugi,
głośniejszy.
Chłop spojrzał.
O paręset kroków na prawo, widać było
szczyty rusztowań, a nad nimi jakby czerwo
ny dym...
Stało się coś niezwykłego. Michałka ogar
nęła ciekawość. Popędził w tamtą stronę, pośllzgując się i brnąc w kałużach.
Na niebrukowanej ulicy, gdzie stało ledwue
kilka domów, kręcili się strwożeni ludzie.
Krzyczeli i pokazywali sobie rękoma niewy
kończoną budowlę, przed którą leżały deski,
połamane słupy i świeże gruzy. Nad wszyst
kim unosił się czerwony j)ył cegły.
Chłop przybiegł bliżej. Tam już zobaczył,
co się zdarzyło. Oto — nowy dom -upadł.
Cala jedna ściana' rozsypała się od- góry
d-o dołu, a druga — w większej części.
W poszczerbionych murach wisiały fu
tryny, a duże belki: przeznaczone do dźwiga
nia sufitów opadły, pogięły się i potrzaskały,
jak wióry.
W oknach sąsiednich domów ukazały się
zalęknione kobiety. Ale na ulicy, prócz ro
botników, było ledwie kilka osób. Wieść o
wypadku nie zdążyła jeszcze do środka mia
sta.
Pierwszy oprzytomniał główny majster.
— Czy nie zginął kto ? — spytał drżący.
— Zdaje się, że nie. Wszyscy byli na śnia
daniu.
Majster począł rachować
swoich,
ale
wciąż mylił się.
— Czeladnicy są?...
— Jesteśmy I...
— A pomocnicy ?.,
— Jesteśwa!...
— Jędrzeja nie ma!... — odezwał się je
den głos.

Obecni na chwilę zaniemieli.
— Tak, on był w środku...
— Trzeba go szukać !... — rzekł majster ochrypłym głosem. I poszedł ku przewrócone
mu domowi, a za nim kilku śmielszych. Mi
chałko machinalnie zbliżył się także.
— Jędrzeju!... Jędrzeju! — wołał majster.
— Usuń się pa.n ! — ostrzegał.; go. — Ta
ściana ledwo wisi.
— Jędrzeju !... Jędrzeju !...
Z wnętrza domu odpowiedział jęk.
W jednym- miejscu ciana była rozdarta
na- szerokość drzwi. Majster zabiegł z tamtej
strony, zajrzał, i schwycił saę oburącz za
głowę. Potem jak szalony popędził do mia
sta.
Za ścianą wił się w boleściach człowiek.
Obie nogi zdruzgotała i przycisnęła mu bel
ka. Nad nimi wisiało urwisko muru, który
pękał coraz mocniej i lada chwilę mógł się
oberwać.
Jeden z cieślów począł oglądać miejsco
wość, a skamienieli z trwogi robotnicy pa
trzyli mu w oczy, gotowi pójść, jeżeli ratu
nek jest możliwy.
Ranny konwulsyjnie wykręcił się i stanął
na dwu rękach. Był to chłop. Mi-ał czarne z
bólu usta, szarą twarz i zapadłe oczy. Pa
trzał na ludzi stojących o kilkanaście kro
ków od niego, jęczał,'ale wzywać o ratunek
nie śmiał. Mówił tylko :
— Boże mój !... Boże miłosierny I...
— Tu nie można wejść ! — rzekł głucho
cieśla.
Gromada cofnęła się w tył.
Między nimi stał Michałko, przerażony
może więcej, niż inni.
Strach, co się z nim działo !... Czuł wszy
stek ból rannego, jego bojaźń, rozpacz, a- je
dnocześnie czuł jakąś siłę, która popychała
go naprzód...
Zdawało mu się, że w tłumie nikt, tylko
on jeden ma obowiązek i — musi ratować
człowieka, który przysz-edł ze wsi na zaro

bek. I w tej chwili, kiedy inni mówili- sobie :
„pójdę i” on myślał:
— Nie pójdę ! Nie chcę I
Obejrzał się bojaźliwie. Stał sam jeden
przed gromadą, bliżej muru, niż Inni.
Nie pójdę !... — szeptał, i1 — podniósł drąg,
który leżał mu prawie przy nogach.
Między ludźmi zaszemrano :
— Patrzcie !... Co on robi ?
— Cicho I
— Boże miłosierny, zmiłuj się I — wołał
ranny, szlochając z bólu.
— idę! idę!... — rzekł Michałko, i —
wszedł między gruzy.
— Zginiecie obaj ! — krzyknął cieśla.
Michałko był już przy nieszczęśliwym.
Zobaczył już zdruzgotane nogi, kałużę
krwi, i pociemniało mu w oczach.
— Bracie mój ! bracie !... — szeptał ranny
1 objął go za kolana.
Chłop podsunął drąg pod belkę i rozpacz
liwym ruchem podważył ją. Rozległo się
trzeszczenie, a z wysokości drugiego piętra
spądło kilka kawałków cegły.
— Wali się !... — krzyknęli robotnicy, rozbiegając się.
Ale Michałko nie słyszał, nie myślał, nie
czuł nic. Silnym ramieniem podparł znowu
drąg i już całkiem usunął belkę ze zmiaż
dżonych nóg leżącego człowieka.
Z góry posypały się gruzy. Czerwony pył
zakłębił się, zgęstniał i wypełnił wnętrze bu
dynku. Za ścianą słychać było jakieś szamo
tanie się. Ranny jęknął głośniej i nagle ucichł.
W otworze rozdartej ściany ukazał się Mi
chałko zgięty, z trudnością dźwigający ran
nego. Powoli przeszedł niebezpieczną grani
cę, d>, stanąwszy przed tłumem, zawołał z
naiwną radością :
— Je-dzie i... jedzie. Ino mu lam jeden but
ostał !...
Robotnicy schwycili rannego, który om
dlał, i ostrożnie zanieśli do najbliższej bra
my

— Wody !... — wołali.
— Octu I...
— Po doktora !...
Michałko powlókł się za nimi, myśląc :
— To ci dobry naród w tej Warszawie!
Nie bój się !
Zobaczył, że ma ręce zakrwawione, więc
umył je w kałuży i stanął pod bramą domu,
¡*dzi-e- leżał ranny. Do środka nie pćnał się.
Alboż on doktor ? czy mu co poradzi ?
Tymczasem ulica poczęła się bardzo zalu
dniać. Biegli ciekawi, pędziły dorożki, a na
wet z daleka słychać było dzwonki straży
ogniowej, którą także ktoś zaalarmował.
Nowy tłum, już takich, którzy byli chciwi
wrażeń, skupił się przed bramą, a gorętsi
pięściami torowali sobie drogę dla zobacze
nia krwawej hecy.
Jednemu z nich stojący przy furtce Mi
chałko zawadzał.
— Usuń się, gapiu jakiś! — krzyknął je
gomość, widząc, że bosy chłop nie bardzo ustępuje pod naciskiem jego ręki.
— A bo co ? — spytał Michałko, zdziwiony
tym zapędem.
— Coś ty za jeden, zuchwalcze jakiś ? —
wrzasnął ciekawy. — Co to, nie ma policji,
żeby takich próżniaków rozpędzała ?...
— Oj ! na złe idzie !... — pomyślał chłop
i zląkł się, żeby go za taki występek nie wsa
dzono do kozy.
I. nie chcąc budzić licłia. wcisnął się mię
dzy gromadę...
W kilka minut później zaczęto z bramy
wołać tego, który biedaka wyniósł z pośród
gruzów,
Nie odezwał się nikt.
— Jak on. wygląda ? — pytano.
— To chłop. Miał białą sukmanę, okrągłą
czapkę dl był bosy...
— Nie ma tam' takiego na ulicy ?
Poczęto szukać.
— Był' tu. taki, — krzyknął ktoś ■— ale
poszedł !
Rozbiegła się policja, rozbiegli się robot
nicy, i — nie znaleźli Michałka.
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Do Polaków w Paryżu i w
s. + p.

RODACY!

Aleksander Wiśniewski

*

Od wielu lat Jud paryski czci pamięć wiel
kiego zrywu proletariatu w r. 1871. Pod ko
niec maja lub w początkach czerwca w uro
czystym pochodzie tysiące Paryżaii zmierzają
pod „mur komunardów” na Pere Lachalse.
Składają hołd bohaterom i męczennikom wiel
kiej sprawy ludu pracującego oraz idei wolno
ści, równości i braterstwa narodów. Zastępy
poległych, pomordowanych i rozstrzelanych
komunardów swoją krwią znaczyły drogę ku
lepszej przyszłości ; płaciły najwyższą cenę
za przybliżenie momentu urzeczywistnienia
się ideałów ogólno-ludzkich.
Rodacy! Wśród tych bohaterów, którzy
przed 76 laty ginęli, na barykadach Paryża,
znajdowali się również bardzo licznie Polacy.
Kilkuset powstańców z 1863-64 r„ których z
naszego kraju wypędziła rosyjska przemoc,
walczyło w szeregach rewolucyjnych. Najwy.
bitniejszych z nich : Jarosława Dąbrowskiego
1 Walerego Wróblewskiego, władze rewolu
cyjne Paryża postawiły na czele swoich sił
zbrojnych. A kiedy rozpoczęły się okrutne wal
ki w „Krwawym Tygodniu”, najlepsi syno

Okręgu Paryskim

cliaise obficie skropiła również krew pomor
dowanych PolakówNiechże więc w dniu, w którym tysiące so
cjalistów francuskich z SFIO pokłonią się w
cichym-hołdzie przed „Murem Komunardów”
i grobami ich, nie zabraknie Polaków. Niech
połączą się w oddaniu czci z Francuzami tak
jak 76 lat temu nasi bohaterscy powstańcy
złączylj się z ludem paryskim.
Rodacy ! Sekcja PPS w Paryżu i Oddział
TUR pragną, by w pochodzie na Pere Lachaise w dniu 1 czerwca wzięło udział jak naj
więcej. Polaków z Paryża i okręgu, pragną,
by uczestniczyli w nim wszyscy Polacy, któ
rym drogi jest ideał Wolności, Równości i
Niepodległości.
Rodacy ! Stawcie się gromadnie na zbiórkę

POLAK ZWYCIĘŻYŁ
W KONKURSIE LITERACKIM
W METZ’u

Str. 3

« £ud Siotó ñi »

P. Owczarek Józef, zamieszkały w Metzu,
jeden z deportowanych Polaków d.o Niemiec,
zdobył 3-cią nagrodę (5.000 frs) w konkursie
wiceprezes Okręgu Wschód
literackim i fotograficznym, zorganizowanym
przez wychodzący w Metzu organ „Républi
cain Lorrain”. Tematem konkursu było opi
CZP
sanie przeżyć z pobytu w obozach koncentra
cyjnych niemieckich i więzieniach. Na 700
Po długiej i ciężkiej chorobie opuścił nabiorących udfciał w konkursie, 44 zostało wy
s'c szeregi; śp. inż. Aleksander Wiśniewróżnionych, a mianowicie : 1-sza nagroda
ski, wice-prezes Okręgu Metz.
10.000 fr., 2-ga nagr. 7.500 frs., dwie 3-c.ie na
3-CI MAJA W MONS
Urodzony 23.11. 11)00 r. w Brześciu nad
grody po 5.000 frs., pięć 4-tych nagród po
Chcemy się uczyć
2500 frs., pięć 5-tych nagr. po 2.000 frs., dzie
Bugiem. Młodość spędza w Rosji, dokąd
W
roku
bieżącym Okręg Mons obchodzi!
sięć
szóstych
nagr.
p.o
1.000
frs.,
37
nagród
zesłano ojca, za działalność niepodległo
po polsku !
rocznicę Konstytucji Trzeciomajowej w dniu
ściową. Gimnazjum kończy to Taganrogu.
w dniu 1 czerwca w niedzielę, o godz. 13,30 po ^00 frs.
18 ub m.
przy metro Gambetta, skąd wyruszymy na Pe
Dii opisu należało dołączyć fotografie a z
U7 czasie rewolucji rosyjskiej powraca do
Wśród licznie przybyłych gości z prezesem
,,Mamusiu kup mi elementarz”.
re Lachalse, by w ramach ogólnego pochodu braku fotografii rysunek zrobiony własnorę
Polski. Bierze udział w wojnie polsko-bol
Zarządu Głównego Związku Polaków p.
wziąć udział w oddaniu czci francuskim i cznie.
szewickiej w 1920 roku. Po inwazji, odzna
„Tatusiu, dlaczego w kolonii nikt nas nie Szczepanem Pawlickim na czele specjalnie
polskim
komunardom.
Nasz
laureat,
nie
mając
fotografii,
wykonał
wyróżniała
się grupa młodzieży, był to ze
czony medalem za wojnę, w stopniu podpo
uczy po polsku ?”
Szacunek dla idei, tradycji i bohaterstwa rysunek.
spół piłki nożnej z kolonii Retihne
rucznika opuszcza szeregi wojskowe, by
wymaga
odi
nas
podkreślenia
w
dniu
1
czerw

O
godz.
10
wysłuchano mszy św., po czym
Biorąc
pod
uwagę
trudne
warunki
konkur

rozpocząć studia uniwersyteckie. W roku
Z takimi prośbami i pytaniami zwracają
ca naszej postawy ideowej i pobratymstwa z
podejmowali skromnym śniada
1920, przyjeżdża do Francji dla kontynu wie Polski krwią pieczętowali wierność idei, francuskim ruchem robotniczym przeszłości i su, sukces naszego rodaka jest wielki. Z się często w koloniach i osiedlach robotni gospodarze
niem gości w lokalu p. Zaczyka.
prawdziwą przyjemnością winszujemy panu
owania studiów na uniwersytecie w Nancy, która ich ożywiała tą samą wiarą, nadzieją i w czasach obecnych.
czych dzieci polskie do swoich rodziców.
O godz. 13-tej wyruszono pochodem na boi
Owczarkowi tego zwycięstwa.
gdzie otrzymuje stopień inżyniera chemii. mocą zarówno w polskich bojach w roku 1863.
Cóż im odpowiedzieć mogą biedni rodzice. sko sportowe, gdzie odbył się bardzo intere
-Polska Partią Socjalistyczna
W rolcu 1939, jako obywatel francuski 64 jak na barykadach paryskich w roku 1871.
— Nie mamy pieniędzy na książki szkolne. sujący mecz piłki nożnej pomiędzy zespołami
To
samo
miłowanie
Wielkiej
Sprawy,
to
samo
Sekcja
w
Paryżu
Wstępuje ochotniczo do armii francuskiej,
Nie możemy sobie pozwolić na zaangażowa Retinne i Mons. Przed rozpoczęciem zawodów
Polski 1 Ludzkości zmuszało ilch
wręczono drużynie gości kwiaty. O 13,30 w
Przechodzi całą kampanię wojenną i do- miłowanie
nie nauczyciela dla kolonii.
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego BRUAY EN ARTOIS
do walki z tyranią, uciskiem narodu i społe
prawie całej kolonii polskiej z
slaje się do niewoli. Zwolniony z niewoli czeństwa ! „Mur Komunardów” na Pere LaKTM
Rodzice sami chętnie uczyliby swoje dzie obecności
Oddział w Paryżu
Mons 1 okolic oraz dużej ilości, gości belgij
powraca do swej pracy. Męskie zalety jego
ci, ale roboty dużo, po pracy człowiek jest skich rozpoczęto mecz.
charakteru są wszystkim znane, jak i po
OBCHÓD ROCZNICY 3-GO MAJA zmętzony, no i prawdę mówiąc nie wiedzą
Po kilku minutach gry wyrównanej, inicja
moc, jaką stale niósł swym Rodakom. Nikt
trochę jak do tego się zabrać.
tywę przejmują gospodarze. W 10 min. Percz
W niedzielę dnia 4 maja obchodziły roczni
nie opuścił Jego progów nie doznawszy bądź
Sytuacja, w’ której choćby jedno dziecko Wł. uzyskuje prowadzenie dla Mons. Goście
cę
Konstytucji
Majowej
kolonie
polskie
zagłę

to pomocy materialnej, w razie potrzeby,
polskie pozostawało bez nauki języka ojczy zrywają się do kontrataku. Znów Mons nacie
bia. węglowego w Bruay, zrzeszone w pięoiu stego,
ra. Akcja żywa. Gra zmienna. W 20 min. sę
bądź bezinteresownej pomocy w urzędach,
nie może istnieć. Najmłodsi Polacy dzia
Komitetach Towarzystw Miejscowych, a mia
dyktuje karnego dla Mons, który piękczy dobrej rady. Ci wszyscy, którzy, w cięż
nowicie w Bruay, Houdain, Haillicourt szyb nie mogą stawać się małymi „belgiakami” knde zamienia na bramkę Milczarek Józef.
kiej sytuacji, z Nim się zetknęli, dają świa
lub
„flamokami".
VI,
Haillicourt
szyb
II
i
Divion.
Goście walczą ambitnie, dążąc za wszelką ce
czyli interes nade wszystko
dectwo tej Jego szlachetnej postawie,
Większość funduszów społecznych, będą nę do uzyskania honorowej bramki, jednak
Uroczystości rozpoczęły się wspólnym na
deszcze w dziedzińslwie poznał niebezpieczeń
w kościele parafialnym. Mszę św. cych dotychczas w dyspozycji Organizacji, ataki ich rozbijają się o bardzo dobrze dyspo
Wydawca arcyhandlowego „Dwustołkowca” zywam ich od największych drani i „reak bożeństwem
siwo, jakie grozi naszej niepodległości, tym
na intencję ojczyzny odprawił ks. kan. Szew Instytucji i Związków polskich, zużywana, nowaną obronę Mons. Atak gosf>odarzy prze
cjonistów
”
,
a
sam
przecież
jestem
.z
nich,
bo
w
swym
zacietrzewieniu
nie
może
znaleźć
koń

lepiej, że w środowisku rosyjskim wyrósł ca, posuwa się nawet tak daleko, że w, złoś całe 5 lat jadłem z ich kotła i żywiłem ro czyk. Chór kościelny pod kier. p. Kaz. Czeka jest na oświatę. W Belgii około 1,200 dzieci prowadza szereg udanych kombinacji, w wy.
i dlatego, by! bezkompromisowy w walce liwej swej imaginacji wynajduje różne figle, dzinę. To tak, panie, tak, sprawa jest spra łówny wykonał szereg pieśni kościelnych. W w trzydziestu punktach nauczania pobiera niku których Gloc strzela dwie dalsze bram
nabożeństwie wzięły udział towarzystwa ze lekcje języka polskiego, uczy się katechizmu, ki. Przed samą przerwą Percz, pięknie wy
o wolność narodu i o niepodegłość Polski. by Innym dokuczyć. Korzystając z dobrej dla wą a interes interesem.”
stawiony przez Milczarka ustala wynik pier
Działalności swej nie przerwał, nawet zda niego obecnie koniunktury, że Wychodźtwo
Rozmyśliwałem kilka dni nad tym wszyst sztandarami, których było około 93."
historii, geografii. Uzupełnieniem nauki zaj
połowy 5 : 0 dla Mons. Po zmianie boisk
Po nabożeństwie wieniec złożył prezes KTM mują się organizacje młodzieżowe z Harcer wszej
jąc sobie sprawę ze swej bliskiej i nie nie ma obecnie przyjaznego mu dziennika, kim i nie mogąc się uspokoić, postanowiłem
gra się wyrównuje. Goście nacierają, walka
i
sekretarz
gen.
F.P.Z.O.O.
Fr.
Mikołajczak,
wypisuje różne brednie które zakrawają na napisać coś o tym do gazety, by ostrzec ro
uchronnej śmierci.
stwem na czele. Bardzo częste są wypadki, o każdą piłkę trwa. Obrona gospodarzy wy
Po złożeniu wieńca poszczególne kolonie u- że chłopiec lub dziewczynka, wyróżniający jaśnia kilka niebezpiecznych sytuacji. Dopiero
Tylko człowiek wielkiego ducha lak żyć kpiny z ludzi. Na przykład w piśmie swym daków którzy pismo to czytają, by wiedzieli,
je wydaje i żeby wiedzieli, że jak wy dały się do* swych lokali, gdzie odbyły się
Potrafi, jak żył i działał śp. inż. Wiśniew zaprowadził rubrykę, w której przeprowadza kto
się spośród rówieśników czystością wymo w 30 min. udaje się Kłyszowi Czesławów^ u„zjednoczenie” Wychodźtwa. Kto od dłuższe dawca jego złe o kimś pisze to dobrze myśli. akademie poświęcone tej rocznicy.
zyskać pierwszy punkt dla gości. W 35 min.
ski Aleksander. Dlatego też, opuszczając nas go
to harcerka czy harcerz.
Bo nade wszystko szanuje interes.
czasu
czyta
te
artykuły,
przyszedł
napewrewanżuje się i Mons prowadzi 6:1.
W Bruay en Artois uroczystą akademię na wy,
pozostawił wszystkich w głębokim smutku no do przekonania, że ludzie, którzy w tej
FELIKS
Trudna sytuacja w jakiej znaleźliśmy się, Milczarek
W kilka minut później Gloc strzela dalszą
sali
p.
Kukiełczyńskiego
otworzył
prezes
KTM
i żalu.
nakłada
na
starsze
pokolenie
poważne
obo

rubryce „zjednoczeniowej” się rozpisują, w
bramkę dla gospodarzy. Retinne mimo bezna
Mikołajczak, -witając obecnych, wśród których
rzeczywistości pogłębiają tylko nienawiść je
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI I
m. in. byli prezes Pol. Zjedn. Kat. Szambo wiązki w tym zakresie. Musimy dbać, aby dziejnej sytuacji nie daje za wygraną. Ataki
dnych do drugich. I przyjdzie do tego, że je
lańczyk, prezesi organizacji i towarzystw o- skromną ilość kursów i szkół polskich wzra gości kończą się uzyskaniem przez Kuchar
śli rubryka ta dłużej potrwa, to każdy wy
ZARZĄD GŁÓWNY CZP
stała. Zwinięcie każdego punktu nauczania skiego drugiego punktu dla swoich barw.
Niedemokratyczna poezja raz ks. kan. Szewczyk.
chodźca zwariuje, bo nie będzie wiedział co
Przy stanie 7 : 2 na korzyść drużyny Mons
Referat o znaczeniu Konstytucji 3 Maja wy jest ciosem dla polskości.
ZARZĄD OKR. WSCIIOD CZP. ma począć, czy pójść na lewo czy na pra
odgwizduje koniec zawodów.
głosił
sekr.
okr.
CZP
w
Bruay
p.
Czesak
Paweł.
Polacy w koloniach doceniają w pełni zna sędzia
wo, czy pójść do kościoła czy do knajpy, « demokratycznej » gazety Chór rewellersów pod dyr. Flor. Cybulskiego
Głoście mimo wysokiej przegranej pokazali
czenie szkoly.Jest ona ich największą tro grę
czy pójść na zebranie czy siedzieć w domu,
ładną, nie załamali się i walczyli do orozweselił publiczność swymi piosenkami.
ską.
Starają
się
o
lokale.
Przeznaczają
na
czy być Miikołajczykowcem ,czy Bierutowstatka. Zawody podobały się bardzo licznie
Znany na całym świecie, przemysłowiec
Specjalnie trzeba podkreślić uznanie dla p. jej utrzymanie dochody z imprez. Pomagają zgromadzonej publiczności. Nie małą zasługę
cem, czy też prawdziwym Niepodległościow czeski
LE MANS
Bata, został skazany na 15 lat więzie Wybierałowej,
prezeski Koła Polek za przy jas mogą, ale zakres ich pomocy jest ogra dojścia zawodów do skutku upatrywać należy
cem.
Kiedyś jeden z jego współpracowników nia za usługi oddane Niemcom, w czasie gotowanie pięknych deklamacji z małymi niczony.
UROCZYSTOŚĆ 3-GO MAJA
w ofiarnej pracy instruktorów W. F. pp. Wiel
dziewczynkami. Wśród tych najmniejszych
powiedział: „Cóż zrobić z nim, jeśli my mu okupacji Czechosłowacji.
i Gąssowskiego. P. Wielki był obecny
Społeczeństwo polskie w Belgii, pragnąc kiego
Wymiar zasłużonej kary, dał natchnienie wykonawczyń należy wyróżnić Ewunię RaStaraniem Stów. Rez. i R. Wojsk, w Le powiemy, że to niemądrze, to się rzuca i po
na
zawodach.
Mans w dniu 4 maja odbył się uroczysty ob wiada : tak, tak, wszyscy mają mnie za głu nadwornemu poecie „Gazety Polskiej” do tajczykównę, Bukowską Danusię. Rataj czykó- przyczynić się do poparcia akcji nauczania,
Po rozegraniu meczu zawodnicy i goście zo
zorganizowało w roku bieżącym z inicjatywy stali staropolskim obyczajem zaproszeni na
wnę Petronelę i Janowską Marysię.
chód Konstytucji 3 Maja. Uroczystość tym by piego, lecz przekonają się później, co ten głu skomponowania utworu poetyckiego.
ła sympatyczniejsza, że wzięły w niej udział pi przeprowadzi. Jeśli zaś mu powiemy, że
Pięknie się wywiązało ze swej roli Kolo Związku Polaków, zbiórkę na „Fundusz wspólny posiłek. Obowiązki gospodyni jiełnL
Wolno panu Ilendratowi pisać wiersze.
stowarzyszenia francuskie. Sztandary organi jest mądry, to też z tego nie jest zadowolo Wolno
„Gazecie Polskiej” umieszczać je tłu Ama.t. im. Juliusza Słowackiego z Bruay jak Szkolny (Dar 3-go Maja)”. Powołano Komi ła p. prezeska Mllczarkowa wraz z synowyzacji francuskich jak b. Kombatantów, b. Jeń ny, bo drapie się po głowie i plując na czte
i
orkiestra
Komitetu pod d.yr. p. Czesława tety lokalne, które prowadzą akcję zbiórko mi. Czas mijał szybko i ani się spostrzeżono,
ców Wojennych, Stów. Deportowanych szły ry metry powiada: a może ja nie mam racji stym drukiem na honorowym miejscu. Nie Rybarczyka, która wykonała' szereg utworów wą.
gdy nadeszła godzina akademii.
należałoby wcale przeciwko temu oponować, oraz hymny narodowe polski i francuski.
obok sztandarów polskich organizacji do po że tak postępuję ?”
Akademia rozpoczęła się o godz. 17-tej w sa
mnika poległych. Na czele orszaku kroczył
Nie wierzyłem temu jego współpracowniko jeżeliby ta poezja nie zawierała nuty poni
li gminnej. Zagaił ją prezes Okręgu Milczarek
Uroczystościami
przedpołudniowymi
jak
i
Prezes Wawrzyniak i prezes Iow. Przyjaciół wi*, kiedy mi to opowiadał, lecz przekonałem żającej człowieka.
Józef. Po przywitaniu 1 odśpiewaniu hymnu
popołudniowymi Polonia zagłębia węglowego
Polski p. Mallet. Pod pomnikiem poległych się o tvm w niedzielę w Dourges na Konkur
Zwracamy się do Brukselskiego Komitetu narodowego prezes Zarządu Głównego Związ
Faktem jest, że „król obuwia”, będąc mi w Bruay wykazała swą piękną postawę, a z
W latach 1914—1918 i w latach 1939—1945 zło sie Zw". Teatralnego, na którym mądrala ten liarderem - kapitalistą nie był szewcem, był rocznicy Konstytucji 3 Maja uczyniła wieLką Zbiórki o informacje o przebiegu akcji.
ku Polaków p. Pawlicki wygłosił przemówie
cono wiązki kwiatów.
przemawiał. Iluś my tam nie słyszeli poch.
Na wstępie* zadajemy najbardziej drasty nie okolicznościowe, nagrodzone licznymi oO godz. 11-tej odbyła się msza św. odpra wał dla starych organizacji. „Jakiego diabła draniem i zasłużył na karę. Z tym się każ manifestację narodową.
Wielkopolanin.
czne pytanie: Jaką kwotę Komitet dotych klaskami.
wiona przez ks. Paszkę. Piękne kazanie wy panie kochany nam tę kanciaki chcą organi dy zgodzi.
Referent kulturalno - oświatowy okręgu p.
Faktem jest również, że na ostatnim zjeźczas zebrał?
głosił ks. kan. Breteau.
zować inne organizacje wychodźcze” itd.,
Gruszczyński w krótkiej pogadance przypom
dzie zorganizowanym przez zwolenników
O godz. 16 odbyła się akademia w sali ka itd.
„Akcja zbiórkowa trwa, do chwili obecnej niał uczestnikom akademii losy Polski w owiarni du Nord, na której prezes Wawrzy
Kiedy po jego przemówieniu niektórzy „ludowej demokracji" w Paryżu, generał BELFORT
wpłynęło przeszło 8.000 fr. belg. Jest to bar kresie od I-go rozbioru do czasów obecnych.
niak i ks. Paszek wygłosili pjrzemówienia. zwrócili na to uwagę, to powiedział, sprawa Zawadzki twierdził, że w Polsce „robotnik
W części artystycznej dzieci z kolonii Haudzo mało w stosunku do możliwości poważ
ROCZNICA 3-GO MAJA
Deputowany z okręgu Sarthe p. Duforest na jest sprawą, a interes interesem. Mylą się i chłop stali się współgospodarzami państ
nego
skupiska Polaków, które znajduje się tjage pod kierownictwem nauczyciela p. Ga
desłał na ręce urządzających akademię pięk ci co myślą, że kiedy ja krytykują CZP, że to wa". Zgodzilibyśmy się z tym, jeżeliby to
łata
odśpiewały szereg pieśni i wygłosiły sze
W
niedzielę
dnia
4
maja
1947,
kolonia
tu

w Brukseli.”
ny list, usprawiedliwiający swą nieobecność. czynię prawdziwie, przeciwnie jest to orga,
Występ naszych najmłodszych
obchodziła uroczyście 156-tą rocznicę
Skolei pytamy: Kto przejawia najwięk reg deklamacji.
'V liście wyraził swą wielką sympatię dla niizacja, którą najlepiej poważam bo jest pra była prawda poparta faktami, które jednak tejsza
się z dużym uznaniem publiczności.
Konstytucji 3-Majowej. Uroczystości zorga szą ofiarność? Jakie kategorie Polaków od spotkał
harodu polskiego i podkreślił więzy łączące wdziwie niepodległościowa, lecz jeśli to czy wykazują zupełnie coś innego.
Rotą zakończono akademię, po której odbyła
nizowała
Sekcja
Federacji
Robotników
Emi
Tak samo faktem jest, że p. Hendrat me grantów Polskich we Francji oraz Drużyna powiedziały na apel ?
Polskę j, Francję od stuleci.
nię to dlatego, że krytykując CZP, mam przez
się zabawa.
. Pirsa miejscowa umieściła wzmianki o to czytelników z obozu warszawskiego; gdy todą niewinnego wierszyka przemyca reek- ü'ArcêrsEa.
•w
„Jako pierwsza zareagowała na wezwanie
swoim opiokunem p.
v i<t-o i
• /.jóiuScl.
bym postąpił inaczej, traciłbym na zarobku, cyjno • kołtuński jad, pisząc:
młodzież akademicka, ze swoich 'bardzo
skim Bohdanem na czele.
a tak wszyscy mnie czytają. Ze CZP lubię i
WALNE ZEBRANIE BRATNIEJ POMOCY
skromnych
stypendiów
złożyła
dobrowolne
O godz. 10,30 odprawiona została msza
poważam, to dowód, że niedawno zaprosiłem
Niech to pocięgiel!... Co za skaranie:... ■
ODDZIAŁ BRUKSELA
św. przez księdza francuskiego, rektora szko ofiary, często w nieoczekiwanej wysokości.
do siebie Prezesa Okręgu CZP, z którym mia
fiUElL (S. et O.)
Marnie skończyło się szewcowanie....
ły. szczerego przyjaciela Polaków. Cudna ka Nie ustępuje jej w ofiarności grono ludzi
łem miłą pogadankę, prawda że namawiałem
Dnia 17 maja rb. odbyło się nadzwyczajne
Da, cóż, zawsze są smutne wyniki,
3 MAJA W STÓW. B WOJSK
plica, iluminowana figura Matki Boskiej, związanych pracą z organizacjami i stowa walne zebranie członków Bratniej Pomocy
go do wstąpienia do partii Mikołajczyka, lecz
Gdy... szewc się bierze do — polityki III... wspólny śpiew, pozostawiły na uczestnikach rzyszeniami polskimi. Natomiast bardzo zna Oddziału Bruksela.
W dniu 4 bm. odbyło się w Rueil uroczy nie chciał bo mówił, że nie chce szkodzić Mi
ste nabożeństwo z okazji rocznicy Konstytu kołajczykowi. Gdyby Człowiek Interesu po Z tym się nie zgodzimy ; jesteśmy zwolenni niezapomniane wrażenie.
miennym objawem braku zrozumienia dla Zebranie rozpoczęto w drugim terminie o go
cji 3-go Maja, zorganizowane przez. Stów. B. wiedział kiedy wszystko co myśli, to w moim kami demokracji. Tej jedynej i niepodzielnej. /Po mszy św. sformowano orszak z oddzia poczynań społecznych jest dotychczasowe dzinie 15,30. Po przywitaniu gości i odczyta
wojskowych. Mszę św. odprawił ksiiądz przy rozumieniu, wygłosić powinien następujące
łem Sokołów z RonGhamp w swych pięknych milczenie ludzi niezależnych finansowo: niu porządku dziennego, nastąpiły- sprawozda.
przemówienie : Moi drodzy, to co czytacie w Tej z praw której jednakowo będzie korzy strojach na czele, oraz dziewczynkami w stro
ni.a. ustępujących członków Zarządu oraz Ko
były z Paryża.
W nabożeństwie wzięło udział 8 delegacji moim piśmie, to zawsze czytajcie ńa opak. stał chłop, robotnik czy pracujący inteligent jach narodowych z kwiatami ; harcerze z kupcy, przemysłowcy, którym powodzi się misji Rewizyjnej.
Zebranie uchwaliło absolutorium zarządowi
?e sztandarami, w czym trzy polskie i pięć Jeśli mówię o was źle, to prawie przeciwnie niezależnie czy będzie szewcem,' fornalem, chorągiewkami oraz sztandary św. Barba stosunkowo najlepiej nie kwapią się z ofia
wy-rażając specjalne podziękowanie kol. Rzol
miejscowych francuskich. Wśród polskich re dobrze myślę, a jak bym pisał dobrze, to pra czy urzędnikiem nie mającym możnych pro ry z Ronchamp, św. Teresy z Mulhouse, Tow. rami.”
prezentowane były delegacje z Paryża Stów, wie ż.le bym myslał. Ja sam śmieję się z tych tektorów. Będzie miał prawo być współgo Kult.-Oświatowego z Exincourt j Koła By
Może nie wiedzą o przeprowadzanej zbiór mieniewskiemu Józefowi.
Przy wyborach, skład nowego zarządu ug. Wojsk., POWŃ i Stów. Rzemieślników i co mnie czytają a najwięcej z tych co ml spodarzem swego kraju. Bez strachu przed łych Wojskowych z Montbéliard W orszaku ce? Może apel nie dotarł do nich? Na pyta
Robotników Polskich. Podniosłe kazanie wy pochwalne listy przysyłają. Biedni naiwnia
również szli delegaci okolicznych kolonii pol nia te otrzymujemy odpowiedź, która wyjaś konstyJuował się w sposób następujący : pre
zes kol. Bogdaniowciz Józef, wiceprezes kol.
głoszone przez księdza w języku polskim i cy, nile zdają sobie sprawy z tego, że ja zmar szpiclem czy prowokatorem. Bez górnolotne skich i bratnich organizacji z Ronchamp, nia, że:
Rzemieniewski Józef, gospodarz Grocholski
francuskim zrobiło na obecnych, licznie zgro. nowałem Brejskiego już w Bochum w West go i kosztownego bujania o „ludowej demo Montbéliard, Altkirch, Exincourt j Mulhouse,
„Wysłano przeszło 300 imiennigeh wezwań Tadeusz, sekretarz Piechowlczówna Irena,
falii. Figle mu płatałem. Czy to tak łatwo kracji", przy równoczesnym bluzganiu w wreszcie miejscowi obywatele.
biadzonych, wielkie wrażenie.
skarbnik Chaclńska Wanda.
Po nabożeństwie delegacje francuskie by byłoby otworzyć inne pismo "na tamtej emi twarz człowieka pracy reakcyjnego sloganu
do Polaków na terenie Brukseli”.
Pochód
udał
się
w
wzorowym
ordynku
do
ty podejmowane przez wiceprezesa Koła Po- gracji ? Trzeba było utrudnić życie „Wiaru ,,chamie do wideł”; polityka czyli sztuka kie pomnika Nieznanego Żołnierza gdzie złożono
D.
„Wszystkim Organizacjom Społecznym do
wv
sowi” by samemu powstać, a tutaj we Fran
'owca lampką wina.
wieniec i bukiet kwiatów o barwach ręczono listy składkowe.”
cji, to przecież p. Brejski zmarł przedwcześ rowania i gospodarowania państwem nale piękny
narodowych, po czym odśpiewano hymny na
„W wysyłanych wezwaniach starano się
NOWE WŁADZE SYNDYKATU
nie. ze zgryzoty. Przecież mnie wyuczył, żeć bowiem ma do nowoczesnej „elity”.
Czekamy na dalszy ciąg wynurzeń, piew rodowe, polski 1 francuski. Na tym zakończo nie pominąć nikogo.”
mme dał chleb, mnie wprowadził w życie a
DZIENNIKARZY R. P W BRUKSELI
lOOS EN GOHELLE
„Jak dotychczas tylko nieliczna ilość oja mu się tak za to odpłaciłem że go dto ruiny ców „ludowej demokracji”. Może będą kie no część przedpołudniową programu.
Popołudniowa akademia, przygotowana sób odpowiedziała „konkretnie”, przesyłając
KTM
W dniu 22 maja rb. odbyło się walne zebra
i do grobu wprowadziłem.
dyś sądzić jakiegoś barona kopalnianego, a przez
p. Kużaja Stefana wraz z młodzieżą ofiary. Większe kwoty złożyli pp. de Ilagen nie członków Syndykatu Dziennikarzy R p.
Czy ni;e to samo czynię z tymi co mi jeść nadworny blokowy poeta zaśpiewa :
W dniu 15 maja 1947 odbyło się w Loos-eni dziećmi, uczęszczającymi na kursa czwart
w Brukseli.
’■ohelle walne zebranie Zarządów Miejsco dawali jak skryłem się w Londynie 1 Przekowe. obejmowała w programie sztuczki p. Nelly, Wolberg Robert, Prawdzie de Zaleska
Walne zebranie udzieliło absolutorium ustę.
wych Towarzystw przy CZP, ria. którym zo
Niech to Icilofik!... Co za skaranie....
t. „Hanka”, „Mama niedziela” oraz żywy o- J., Katz Roger, Jaskold - Gabszewicz”.
pującemu
zarządowi i powołało nowy zarząd
stał wybrany zarząd ‘w następujących oso
Mąrńie skończyło się w węglu grzebanie... braz „Polska”, polskie melodyjne piosenki,
Jaki są przewidywania, co do ostatecznych w osobach : Maciej Feidhuzen. ks Jacek Przy
bach :
Ha
cóż,
zawsze
są
smutne
wyniki,
deklamacje
ku
czci
3-go
Maja
i
inne
okolicz

wyników
zbiórki
?
goda,
Barbara Nittman i Sypniewski Ta
prezes — Zduński Antoni, 6, rue Marceau,
JEŻELI
deusz.
nościowe
popisy,
oraz
referaty.
Gdy... górnik się bierze do polityki III...
„Nie możemy w chwili obeeryej przewi
Roos en Golielle (P-de-C), zasl. Jaśniewicz W.,
Zabawą taneczna po akademii zakończyła dzieć juką kwotę zbierze Komitet miejscowy.
Loos en Gohelle ; sekretarz Mendel Leori, rue
podoba Ci sie
Dużo ludzi poznało czym pachnie wasza uroczystość w tym dniu.
taidherbe, Loos en Gohelle (P-de-C), zastępca
Liczymy się, że w ostatnim — końcowym o„demokracja
”
.
Nie
kłamcie,
mówcie
szcze

WALNY ZJAZD
Tysiak .1., route de Bethune, Loos en Gohelle;
kresie zbiórki napłynie więcej ofiar. Zakoń
«LUD POLSKI» rze we wszystkich problemach, pomożecie
skarbnik Makówka Michał, 45, rue Lannes,
czenie akcji przewidujemy na 10 czerwca i
ZWIĄZKU POLAKÓW
t-oos en Gohelle (P-de-C), zast. Walaszczyk
tym ludziom, co faktycznie walczą o prawa
to
nie
zapomnij
go
po
tym
terminie
Komitet
ma
zamiar
opubli

Jan, 23, rue du Grand Mont, Loos en Gohelle.
dla ludu.
LYON
kować ostateczne wyniki, wymieniając zaró
W dniu 1-go czerwca 1947 roku w sali Cafezaprenumerować !
M. A-ki.
Za Zarząd : Zduński A., prezes.
UROCZYSTOŚĆ 3-GO MAJA
wno ofiary indywidualne, jak i zbiorowe.”
Restaprant „Au Cygne”, nr. 9, Grand’ Place,
Skarbnik Komitetu nie tai swego rozżale Bruxelles, odbędzie się Walny Zjazd Związku
Kolonia polska w Lyonie obchodziła świę nia na temat społecznego stanowiska całego mein'0" W
z następującym prograto 3-go Maja, bardzo uroczyście. W. niedzielę szeregu
„bogatych” ludzi. Pocieszamy go na
dnia 4-go maja odbyło się nabożeństwo w
S
8 rano zgłaszanie się delegatów do
miejscowym kościele polskim. Liczne rzesze dzieją, że napewno tylko chwilowo w nawa
Sekretariatu Zjazdu, na sali.
rodaków, sztandary miejscowych towarzystw, le spraw zapomnieli o przesłaniu ofiary, że ~. godz. 9-ta — doroczne nabożeństwo zjazdo
piękne, chórem przez wszystkich śpiewane „ruszy ich sumienie” i nie pozostaną obojęt
we Związku Polaków w Belgii w kościele
polskie pieśni kościelne oraz podniosłe kaza ni na potrzeby nauki polskiej wśród naj
przy rue du Poinçon, 30 (niedalego Grandnie miejscowego ks. proboszcza nadało temu młodszych Polaków.
Place w Brukseli., kościół OO. Jezuitów, do
nabożeństwu charakter niezwykle odświęt
jazd do Place Fontaines).
Ze swej strony tygodnik „Lud Polski”,
OSTRICOURT
ny. Przypomniały nam się obchody patrio Ekspozytura
3. O godz. 10-tej uroczyste otwarcie Zjazdu i
w
Brukseli
składa
na
„Fun

Nowi uchodźcy a stara emigracja we Francji
tyczne tak uroczyście obchodzone w naszym
powitanie
przedstawicieli i gości.
kraju rodzinnym. Ks. prób. Dera poświęcił dusz Szkolny" 100,— fr., wzywając wszyst 4. Przemówienie prezesa Z.P.B. i przedstawi
PROTEST
swe kazanie Królowej Korony Polskiej oraz kich Polaków do wpłacania ofiar.
cieli.
Przybywanie licznych uchodźców pol
Federacja Robotników Emigrantów Pol
Konstytucji
3-go
Maja.
„Składajcie
ofiary
na
Fundusz
Szkolny
skich do pracy do Francji wyłania nowe za- skich zajmuje się od szeregu lat obroną inte
Knapszaftowcy zebrani w dniu 1 maja w
5- Referaty : a) społeczno-religijny — ks rek
gądnlenaa emigracyjne. Nowo przybywający resów emigracjynych, więc nowo przybywa sali p. Ciesielskiego w Oignies-Ostricourt oPopołudniu o godzinie 3-ciej odbyła się w (Dar 3-go Maja), wpłacając je na konto
tor J. Przygoda, b) Szkolnictwo polskie w
Ile wiedzą o istniejących już tutaj organiza jący do pracy do Francji powinni znaleźć się świadczają, że opłacali składki do kasy pen- miejscowym Ognisku Polskim Akademia, u- pocztowe Nr. 781.490, z zaznaczeniem na od
Belgii — inspektor szkolny p. F. Wittholz,
cjach, a czynione są różne wysiłki powołania w szeregach tęj organizacji i czerpać potrze syjnej knapszaftu w przeciągu kilkunastu lat, rządzona przez Komitet Towarzystw Miejsco wrocie odcinka wpłaty — Ofiara na Fun
c) organizacyjno - społeczny — p. w. Ba
ńowych organizacyj do obrony i opieki no- bne wskazówki i informacje do utrwalenia a niektórzy ii 30 lat i nie żądają zapomóg do wych. Akademię otworzył prezes p. J. Rząd- dusz Szkolny.”
der, d) Możliwości utworzenia spółdzielni
Jvej emigracji. Podobne poczynania mogą swego bytu na tutejszym terenie.
w Belgii — p. Krakowski.
broczynnych, a przyznania słusznie należą kowski, senior miejscowej kolonii. Po krótkim
„Każdy Wasz franli, to uśmiech dziecka, 6. Poprawka Statutu Z.P.B. 1 jej uchwalenie
frtieć bardzo ujemne skutki dla całości życia
przemówieniu oddał głos p. Lisickiemu, któ
Nowe organizacje nie mogły by uczynić za cych im się rent knapszaftowych.
?®iigracyjnego, zwłaszcza jeżeli miałyby być dość
w obszernym referacie omówił znaczenie to książka polska, to podkreślenie Wasze 7. Wybór Prezydium Walnego Zjazdu.
potrzebom w celu obrony spraw emigraBiorąc pod uw.agę długość opłaconego cza ry
Prowadzone przez Judzi nie znających Fran- cyjnyc-h
rocznicy 3 Maja. Akademia urozmaicona by go poczucia przynależności do Wielkiej Ro 8 Sprawozdanie Zarządu Głównego Z.P B •
su,
więc
z
tego
tytułu*
winni
być
uprawnie

nowo
przybyłych
uchodźców.
Poza
911 i nie mających doświadczenia pracy spo tym przyczyniły by się do rozdwojenia emi ni do zasiłku. Nie prowadząc, żadnej dzia ła występami miejscowego chóru, deklama dziny Polaków."
a) prezesa, b) sekretarza, c) skarbnika dj
D.
łecznej w tym kraju.
komisji rewizyjnej, e) kierownika Rady Po.
gracji, na obozy niepotrzebne, a nawet szko łalności szkodliwej dla państwa polskiego, ze cjami dzieą oraz krótką sztuczką patriotycz
*vw
lonii.
. Przybywający do Francji; uchodźcy znaj dliwe. Mogły by także wchodzić w konflikt z brani nie mogą się z tym pogodzić, ażeby po ną odegraną przez Bractwo Różańca Święte
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
dują się mniej więcej w tym samym położe- francuską klasą pracującą. Do tego dopuścić nownie zostali świadomie pokrzywdzeni przez go. Na zakończenie sekretarz Okręgu CZP p.
j. Piłatowicz w krótkich i gorących słowach
10. Uchwalenie absolutorium ustępującemu Za
¡/u, w jakim była masowa emigracja po u- nam nie wolno, bo było by to katastrofalne. urzędy polskie. •
D.
P.
DO
PRACY
W
BELGII
rządowi.
podkreślił łączność emigracji polskiej we
kończeniu wojny 1918 r. Napotykać się oni bęZebrani oświadczają, że ni’e będą ustawali Francji z Polską. Licznie zebrani odśpiewali
Wybór nowego Zarządu Głównego Z P B
Z francuskim życiem robotniczym kontakt sprawiedliwości
na te same trudności techniczne i języko
Pisma belgijskie przyniosły wiadomość że 11.
i krzywdzie wyrządzonej im „Nie rzucim ziemi”, kończąc w ten sposób tę
12. Przekazanie władzy nowo obranemu Za
we, oraz z powodu braku znajomości prawo jest nawiązany od szeregu lat przez starą e- przez
p.
Fr.
Vi*nck,
o
którego
misji
pisaliśmy
w
nu

zarządzenia urzędów polskich, tak na piękną uroczystość
dawstwa francuskiego, jak o wypadkach przy migrację, która bierze udział w życiu syndy- emigracji,
merze poprzednim, uzyskał zgodę na rekru 13.rządowi.
i w kraju. Nie mogą się zgo
Rozpatrywanie wniosków.
Pracy, kartach tożsamości, ubezpieczeniach kalnym. Przez współpracę z tym ruchem Po dzić z tym,jak
tację 20.000 robotników w zonie amerykań 14. Wolne
ażeby ktoś kosztem byłych knapgłosy.
Społecznych itp. Nie mając odpowiednich in- lacy zdobyli sympatię wśród robotników szaftowców mógł
skiej i 15.0000 w zonie brytyjskiej.
handlować ich ciężko zapra.
15. Zakończenie Zjazdu.
orrnacyj w tych sprawach będą oni często francuskich ii dzięki tej sympatii warunki po cowanym i wpłaconym
ESCAUDAIN
bez zapyta
wv
vw
bytu emigracji polskiej zostały znacznie po nia się zainteresowanych,groszem,
Poważnie pokrzywdzeni.
czy zgadzają się na
REZOLUCJA KTM
Stara emigracja przechodziła te koleje i lepszone. Obawiamy się poważnie, że przez
KSIĘGARNIA POLSKA
?Ue, co to jest. Wytworzyła ona więc odpo- lekkomyślne tworzenie nowych organizacyj podobne sposoby załatwienia.
Ś.
p.
K
H.
GOTL1B
Komitet Towarzystw Miejscowych w EsZebrani oświadczają, że nie będą usiłowali
¿d&dnie organizacje, które od przeszło 20 lat i danie im niewłaściwego kierunku, współ
W BRUKSELI
„Jonią j informują emigrację we wszystkich praca z robotniczym społeczeństwem francu w podnoszeniu głosu protestu z powodu wy caudain na zebraniu w dniu 27. ‘ IV. br. uW Brukseli zmarł na udar serca Karol Herjednogłośnie następującą rezolucję : bert
Prawach. Mają one praktykę i doświadcze- skim bardzo ucierpi, a skutki tego mogą być rządzonej im krzywdy i usiłować będą poru chwalil
były urzędnik Ministerstwa Infor
W dniu 27 maja odbyło się uroczyste po
1.
Protestujemy
przeciwko jakiejkolwiek zmia. macjiGotlib,
c'a i wiedzą, jak w poszczególnych wypad nieobliczalne.
szyć opinię publiczną, w jaki sposób urzędy
i
Dokumentacji
Rządu
Polskiego
w
święcenie i otwarcie pierwszej polskiej księ
nie granicy na zachodzie. Stwierdzamy, iż
ach należy postępować.
Zycie organizacyjne emigracji polskiej we polskie lekceważą biednych starców.
garni na terenie Brukseli.
Polska ma pełne prawa do odzyskanych Londynie.
Francji jest bardzo urozmaicone i odpowiada
Zebrani! domagają się od urzędów polskich,
Księgarnia ta pomyślana jako placówka
ziem na zachodzie do Odry i Nysy;
wv
różnym potrzebom człowieka’. Każdy może ażeby wzięły pod uwagę sprawy tych rentoprzede wszystkim społeczna, oparta na zdro
znaleźć organizację, odpowiadającą jego po biorców, którzy już przed wojną mieli przy 2. Zadamy zwrotu polskich ziem na wscho
wych zasadach handlowych, ma. wydaje się,
dzie
z
Wilnem
i
Lwowem,
zabranych
nam
trzebom
;
więc
poco
tworzyć
nowe
organi

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO
kRuch śpiewaczy wśród westfala
wszelkie szanse powodzenia. Dysponuje ona
znane renty z Ubezpieczalni Krajowej w Po
przez Rosję Sowiecką.
— W uh. roku, starym przedwojennym zacje ?
5(1) pozycjami książkowymi o cenach bardzo
znaniu i takowe były im wypłacane we Fran
unieważnienia nielegalnych wy
Wobec braku polskich szkół średnich na te
JYyczajem, odbył się, w sierpniu zjazd kół
przyjmuje prenumeraty na niemal
Przede* wszystkim powinien każdy uchodź cji. Ci ludzie mają równe, prawo do życia i 3. Żądamy
borów w Polsce 1 przeprowadzenia prawdzi renie Belgii na specjalne uznanie zasługuje niskich,
'„PJewaczych Polaków z Westfalii. W bieżącym cą brać pod uwagę, że nie tylko natychmiast obowiązkiem władz polskich jest przyznanie
wszystkie czasopisma polskie jak „Dziennik
wie
wolnych,'tajnych
i
demokratycznych;
p ku podobny zjazd odbędzie się w lipcu. Je- po przybyciu do Francji, ale i później bę im, co się słusznie należy.
fakt zorganizowania przez p. inspektora E. Polski, i Dziennik Żołnierza”, „Lud Polski”,
r,‘l®kże ze względu na trudności organizacyj- dzie potrzebował informacyj i pomocy pra
4. żądamy zwolnienia wszystkich więźniów Pomorskiego kursu języka polskiego na po „Światło”, .Lwów j Wilno”, „Co słychać"
Zarząd Sekcji FREP :
C 1 rozmiar ruchu śpiewaczego (koła liczą" o- wnej w sprawach związanych z jego pracą i
ziomie średnich klas gimnazjalnych.
politycznych w Polsce.
„Trybunę" i inne, posiada na składzie polskie
cni® w sumie ponad 5 tysięcy członków), pobytem. Tę pomoc może znaleźć tylko w Fe.
Lekcje odbywają się w czwartki w godzi płytyPrezes: śmigowaki
Zarząd : Wieiebski Andrzej, prezes.
\v u odbędzie się w trzecli okręgach osobno : deracjii Robotników Emigrantów Polskich.
nach od 15,30 do 17-tej — 126, rue Meyerbeer.
A mieści się, wprawdzie w suterynie, ale
Sekretarz : Wosiek
Herne, w Dortmundzie i w Muelheim-Rihr.
Zapisy na miejscu.
Michalski Fr.. sekretarz.
1 w centrum życia polskiego na rue Defacąz, 42.
St. J.
Skarbnik : Kłopookl.

„ Czytajcie naopak“

•

Z życia F, R, E, R,

•

w BELGII

„LUD POLSKI”
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T A IC G CW II C a\
Piśmiennictwo nasze nie zna bardziej żywego obrazu straszliwych czasów ni
szczenia niepodległości Polski przez zdradziecką Targowicę, aniżeli wspaniała trylo
gia Wł. Reymonta : „Rok 1794”. Z tej trylogii wybieramy fragment malujący śmier
telną walkę Zelantó.w (ówczesnych niepodległościowców) z Targowicą, uosobioną w
hrabi
Szczęsnym Potockim, w biskupie Kossakowskim, w królu Stanisławie
Auguście. Wówczas carowa Katarzyna, ambasador carski Sievers, zdradzieccy ary
stokraci. Dzisiaj — dyktator „słowiańszczyzny", także ambasador, zdradziecka PPR.
Inne nazwy — treść ta sama.
... Właśnie senatorowie zajmowali swoje buchnęła ze zdwojoną silą rozpaczy, aż karmiejsca przed tronem, gdy naraz jakby za tunowa zasłona w okienku nad tronem po
grała trąba szczwaczy, puszczających stor ruszyła się gwałtownie i mignęła z poza niej
nię, potem zaś chlusnęły krótkie, głuche na- posiniała z gniewu twarz ambasadora, gdy
szczekiwania ogarów, zajadłe skowyty do się we drzwiach ukazał się Rautenfeld, a
ganiania i buchnął rozdzierający ryk za za nim groźnie ściżbione bagnety grenadie
gryzanego zwierza — a tak udatnie, że sza rów.
lony śmiech zapłacił jakiemuś trefnisiowi.
Nie ulękli się.tego wolni i wolności bro
Przycichło jednak momentalnie, gdy po niący obywatele, nie ustąpili, ale pomimo
słowie powstali z ław na wejście Króla Je ich nadludzkich wysiłków i chociaż nikt nie
gomości, w zwykłej asyście kadetów. Król dosłyszał ani słowa, sekretarz zdołał odczy
zasiadł na tronie, ale był dzisiaj bardzo tać projekt do końca i siadł na swojem
zbiedzony i jakiś osowiały, oczy miał wpa miejscu. Wtedy Zieliński zagrzmiał ogrom
dnięte, cierpkawy uśmiech i często podno nym głoserti:
sił do nosa złotą balsaminkę z pachnidłami.
Projekt taki może być tylko dziełem zdraj
Marszałek, uderzywszy trzykrotnie laską cy, a i ten, który zabiegał o jego odczytanie
na znak rozpoczynania, pierwszym słowem także jest zdrajcą.
zaprosił arbitrów na ustęp, nikt się jednak
Porwał się na to Ankwicz, i, podbiegłszy
nawet nie poruszył z miejsca, więc zasię na do marszałka, krzyknął wzburzony:
tychmiast wkroczyli grenadierzy i wśród
— Sądu dopraszam się na siebie i pod la
piekielnych wrzasków i złorzeczeń wymie ską
staję. — On to wnosił o odczytanie.
tli galerię nastawionymi bagnetami. Pozo
— I my żądamy sądu na siebie, i my stastało tylko paru alianckich oficerów, prze
jemy pod laską ! — zerwały się gwałtowne
branych po cywilnemu, i służba.
głosy i wszystka opozycja ruszyła do mar
Posiedzenie odrazu wzięło obrót wielce bu szałkowskiego stołu. Ledwie Tyszkiewicz za
rzliwy z przyczyny marszałka, który na za łagodził ten spór burzliwy, zaczem jął w
kończenie zagajenia powiedział: że „usta czułym przemówieniu palecać spokój i ule
wa, przeciwna systematowi Europy przy ganie koniecznościom. Król również per
wiodła Rzeczpospolitą do zguby, a sama tyl swadował daremność oporów i wyznawał
ko wielkość i wspaniałomyślność Katarzy się łzawo, jako przystąpił do Konfederacji
ny dźwignąć ją może”.
Targowickiej tylko w imię gwarancji cało
Zerwały się namiętne protestacje prze ści Rzeczypospolilej, „na fundamencie de
ciwko takiej konkluzji, on zaś, jakby tego klaracji imperatorowej, iż kraj nie będzie
nie słysząc, zalecał stanom ratyfikację a rozebrany — ale omylony zostałem", więc
nie zostaje, jak tylko pogodzić się z losem. A
sekretarzowi odczytanie traktatu.
— Prosimy o głos I — zawołali wraz biskup Kossakowski wykrętnymi słowy do
Skarżyński, Mikorski, Krasnodębski, Szy wodził, jako ten alians przyczyni tylko
szczęścia skołatanej ojczyźnie a pomyślności
dłowski.
obywatelom. Miody, zdało się, płynęły z ust
— Wprzódy winien być przeczytany trak mówców, serdeczna jeno troska o powszech
tat — zdecydował, podając go sekretarzowi. ną szczęśliwość, górne maximy o powinno
Jeziorkowski powstał, lecz nim zdążył ściach cnotliwych — że ławy większości zapodnieść papier do oczu, skoczyli zelanci, grzmiały aplauzami głębokiej kontentacji,
usiłując mu go wyrwać. Podhorski z przy lecz opozycja pozostała niewzruszona i Mi
jaciółmi runęli w pomoc oprymowanemu, korski wołał:
rozpoczęła się szarpanina — cała izba por
— Wolę raczej polec na trupie ojczyzny,
wała się.z miejsc.
niżli żyć w wyrodka postaci. Niech ci, co
— Czytaj waszmość! Czytaj — huczała są przyuczeni — patrzał groźnie na jurgieltwiększość, trzaskając pięściami w pulpity. ników — wekslować honor i sławę na zysk
— Nie waż się, zabraniamy ! — krzyczeli osobisty, korzystają z tego szkaradnego
opozycjoniści, Jeziorkowski zaś, targany na przemysłu, ja obieram umierać cnotliwie i
wszystkie strony, coś bełkotał, zgłuszony przeciwko traktatowi protestuję.
powszechną wrzawą i rumorem.
A Kimbar dorzucił jadowicie:
Wreszcie Podhorski wyrwał go zelanitom
— Na cóż wam ratyfikacja, traktaty ?
i już uprowadzał pod straż socjuszów, gdy Niepotrzebne to zgoła. Dosyć jest zapytać
Karski z Krasnodębskim odbili go, nie da ambasadora, co wam rozkaże I Gwałt zaczął
jąc nikomu przystępu na swoją stronę.
i gwałt dokończy...
Powstał straszliwy-tumult, buchnęły gnie
W czasie tych przemówień, większość uwy, wszyscy krzyczeli jak opętani, że mar formowała propozycję złożoną do laski, a
szałek darmo bił laską, wzywając do spo którą marszałek skwapliwie odczytał sej
koju i powrotu na miejsca, lecz większość mującym stanom:
wciąż dopominała się czytania, zelanci zaś
„Czyli projekt ratyfikacji Traktatu z Ro
nie dopuszczając do tego, niestrudzenie żą sją może iść ad turnum, lub nie?”
dali głosu dla siebie. Marszałek jednak nie
Nowy
huragan zatrząsł sejmem, zelanci
zezwalał, czym rozwścieczony Gosławski
krzyknął do niego, aż zadzwoniły szkliwa bowiem opierali się propozycji ze wszystkiej
mocy, zabierając głos jeden po drugim —
pająków:
każdy zaś całą głębią serca i rozumu zakli
— Komuś w. p. przysięgał, ojczyźnie czy nał i błaga! zaślepionych o litość nad ojczyz
głos’.:
ną ; każdy wysiawiał przed ich nieczułe oTyszkiewicz spojrzawszy groźnie w oKien- czy niedolę matki, obnażał jej rany, i zmiło
ko nad tronem, zwrócił się do sekretarza : wania żebrał nad konającą w hańbie i opu
szczeniu ; każdy nad wydaną na łup dzi
— Czy tajże waszmość, czekamy.
Jakoż Jeziorkowski, oswobodziwszy się z kiego najeźdźcy płakał krwawymi łzami.
niewoli, wystąpił na środek izby i pod osło Ale nie przebudziły się serca i sumienia
ną przyjaciół zaczął odczytywać traktat, po zakamieniałe w nikczemnościach i podłym
mimo nieustającej ani na chwilę wrzawy, strachu, propozycja została przyjęta ogro
zaciekle podtrzymywanej przez zelantów. mną większością głosów.
Zaraz potem ogłoszono przerwę, gdyż
Krzyczeli bowiem ze wszystkiej mocy, wa
ląc przy tym w ławy czym popadło i raz wszyscy byli znużeni i zgorączkowani.
po raz próbując wyrwać papier z jego rąk,
Zaręba wyszedł do sieni i jakby z krzyża
zwłaszcza Krasnodębski ryczał niby tur roz zdjęty, taki był blady i rozbolały.
juszony i, gdyby nie mitygowania, ¿yłby
— Wszystko zawotują — szepnął do Żu
się wziął do szabli.
kowskiego, siedzącego na tym samym miej
Król przerażony i napół omdlały przy scu.
stał z błaganiem' zaprzestania opozycji.
— Póty tchu w naszych piersiach, póty
— Niech solwuję posiedzenie, to zaniecha nadziei I — odparł głośno, aż ten i ów, ćwi
my do następnego ! — rzucił ktoś urugliwie, czący przy zastawionym stole smakowite
boć pragnęli chociaż odwlec ratyfikację tra antypasty, obejrzał się ciekawie.
ktatu rozbiorowego, w nadziei, że może je
Zasię po przerwie Zaręba nie kwapił się
szcze jakie przyjazne okoliczności pozwolą
zerwać nakładane kajdany, więc burza wy- już do sali sejmowej, pozostał w sieniach,

gdzie sporo różnych person tak samo ze
drżeniem serca wyczekiwało rezultatów turnowania. Wszyscy byli miotani jednaką
trwogą i w ponurym milczeniu nadsłuchi
wali odgłosów nadpływających z izby. A
burza znowu srożyła się tam nie mała, gdyż
zelanci starali się na wszystkie sposoby nie
dopuścić do głosowania i przewlec posiedze
nie w tej nadziei, że król musi je solwować.
Występowali więc coraz zajadlej i słowa jak
uderzenia toporów i jak policzki spadrny
nieustannie na zaprzedaną większość, bu
dząc gwałtowne protestacje i długie repli
kowania.
Niekiedy, skoro przymknęły się drzwi,
wiodące do izby, w sieniach zalegało głu
che milczenie, że jeno z dziedzińca szły odgło
sy mierzonych kroków straży i świszczące
mioty wichrów, krzyczących jakby przecią
głym jękiem milionów zaprzedawanych
właśnie, jakby ich rozetkanym szlochem
rozpaczy i żalośliwości wołań pomocy.
— Diable wesele, czy co ? — zaklął Kacza
nowski, zrywając się od pełnej szklanicy,
kiedy wicher znowu uderzył zamiecią, od
której zadygotały ściany i gasły światła.
Wyjrzał na krużganek ; noc była mętna i upalna, przez rozgwieżdżone niebo leciały bia
ławe strzępy chmur, z fos zamkowych grały
usypiające nukania żab, powietrze pachnia
ło lipami, na grenadierskich biwakach bu
chały kędzierzawe ogniska.
Jakże leniwo i ciężko wlokły się nieskoń
czone godziny oczekiwań, jakirnże dreszczem
trwogi przejmował serca każdy dźwięk ze
garów I A kiedy zasię przyszła północ, roz
głaszana trąbami straży zamkowych, zda
ło się, jakby stado piekielnych zmcr napeł
niło sienie, i wybijały ostatnie chwile żywo
ta ; zabobonny lęk ogarnął poniektórych, żengali się skwapliwie, kto pacierz zaszeptał
gorący na intencję ojczyzny konającej w tej
godzinie, inni zaś pozrywali się z miejsc...
Ale posiedzenie-trwało wciąż i trwała bez
nadziejna walka tej garści, co niby załoga
tonącego korabia, jeszcze opierała się roz
szalałym szturmom fal i wszelakich potęg
i ciemności; szli na dno, śmierć już powie
wała nad nimi zwycięską chorągwią, głosy
ich ginęły w rykach żywiołów, męstwo było
daremne, ratunek niepodobny — ale wal
czyli do ostatniego tchu.
W izbie panował chaos, tumulty i szamo
tania ; kłębowisko namiętności, rozjuszo
nych oporem, skowyczało wściekłością. Co
chwila wybuchały partykularne animozje
i prawdziwe huragany wzajemnych rankorów i złorzeczeń, bowiem jakby szał ogarnął
większość, tak namiętnie parli do zguby,
gorączka ich trawiła, sumienie zaczynało
kąsać, przepalał wstyd publicznie zarzuca
nych zdrad, więc byle rychlej dojść głoso
wania, byle rychlej stoczyć się w dół hań
by, i zbrodni, byle rychlej, boć przytem i
ambasador mógł już się zniecierpliwić prze
wlekłością deliberacji, błyskały niekiedy je
go niezadowolone spojrzenia i wzgardliwe
uśmiechy, smagające niby biczami. Przy
czaił się bowiem w tym oknie nad tronem,
jak pająk w pośrodku sieci mądrzs zacią
gniętej, cierpliwie wyczekując niechybnego
łupu.
Z kuchni królewskiej znoszono mu bulio
ny i chłodniki dla skrzepienia nadwątlonych
sił, a królewskie siostry przychodziły umi
lać jego samotność i nużące godziny wycze
kiwali, lecz prowadząc galantuomne rozmo
wy, nie tracił ani wyrazu z mów opozycjo
nistów, rozsyłał ołówkiem pisane kartelusze
z radami do króla, pouczał marszałka w
materii surowszego trzymania się regulami
nów, budził żarliwość Kossakowskiego, kon
fidentom dawał nawet konspekty replikowań, polecał wyganiać arbitrów, wciskają
cych się ustawicznie na galerię i niestru
dzenie czuwał nad wszystkim. Rautenfeld
często zazierał pytać : zali już nie pora prze
mówić bagnetami ? Nakazywał cierpliwą
wyrozumiałość, żaląc się przed damami
na zaślepienie opozycyjnych szaleńców I
Wszak co tylko poczynał, miało jedynie na
względzie pomyślność tych lekkomyślnych
Polaków, których obiecywał uszczęśliwić
nawet przekór ich samych. Więc gdy Ank
wicz w jednej z mów powiedział: „bo daw
ne gwałty na osobach zmieniły się potem w
gwałty, przeciw całemu krajowi wymierzo
ne”, — posłał mu naganę za demagogiczne
zwroty i rzeki zjadliwie:

PRZEGLĄD PRASY

gdyż inaczej „wydałby sam na siebie wyrok'”.
Niemniej podkreśla krwawą ino-nię faktu, że
to właśnie rząd pod przewodnictwem socjali
sty zmuszony jest stosować środki przymusu :

Co mowiq, co piszq,

co rysujq - inni
Wolność francuska pozwala na swobodne
dyskutowanie najbardziej nawet drastycznych
wydarzeń dnia. To też prasa „używa, sobie"
dowali na bogatym temacie kłopotów rządo
wych.

„COMBAT” ma na myśli groźbę strajku w
uspołecznionych elektrowniach, kiedy walka
przybiera formę rozgrywką z rządem, jako re
prezentantem całości społeczeństwa.

ABSURD

ROZBRAJA ROBOTNIKÓW

CZY USPOŁECZNIENIE

Lewicowy „FRANC-TIREUR” nie może się
Dla „COMBAT”, który uznaje prawo robotz myślą, że pracownik uspołecznio
ników do strajku w normalnej walce z praco pogodzić
nego przedsiębiorstwa ma być z tego powodu
dawcą, ta. broń staje się absurdem :
ograniczony w swych prawach :
,,... kiedy staje się wyrazem buntu pew
nej części społeczeństwa przeciwko poli
tyce rządu.

(Ciąg dalszy nastąpi)
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Komunikaty

Wrażenia
z Międzynarodowych
Targów Paryskich
Targi Paryskie — la Foire de Paris — przy,
ciągały zawsze tłumy kupców, przymysłowców i ciekawych. Stanowiły one wielkie wy
darzenie w życiu handlowym Francji. Wojna
1 okupacja przerwały tę tradycję. W roku
1945, Foire de Pari® była skromna i biedna.
Tym bardziej więc rzuca się w oczy postęp
wytwórczy, dokonany we wszystkich dziedzi
nach, w ciągu ostatnich 2 lat.
Targi tegoroczne, które już zamknęły swo
je bramy po dwutygodniowej czynnej i bardzo
ożywionej działalności, były międzynarodowe
i powszechne. Istotnie, pośród 8,600 uczestni
czących w Targach firm naliczyło się 960 cu
dzoziemskich. Poza tym wiele krajów europej
skich posiadało swoje specjalne działy. Tak
więc Szwecja pokazała maszyny, Finlandia
wspaniale wyroby z drzewa i papieru ; Jugo
sławia wystawiła jako „spécialité du pays”
— popiersie marszałka Tito, wyroby z drzewa,
owoce suszone i ubiory narodowe.
Pawilon polski, urządzony gustownie i ze
smakiem nazewnątrz, wewnątrz był, nieste
ty, biedny. Bieda, jak wiadomo, nie jest hań
bą, szczególnie po tak strasznych wstrząsach,
jakim Polska uległa. Wcięlibyśmy więc, aby
w tym pawilonie było mniej „silenia się” na
„mocarstwowość”. Obok wyrobów ludowych,
jak kilimy łowickie 1 pudełka zakopiańskie
oraz słodycze Wedla, widzieliśmy motocykle
i rowery. Ale poco na wystawę," która miała
obejmować najnowsze wynalazki i ostatnie udoskonalenla techniki przywozić rowery dam.
skie model z przedi 30 lat? Nie ma się "na
prawdę czym tu chwalić. Woleli byśmy uj
rzeć więcej kilimów.,więcej wyrobów cerami
cznych, którymi Polska może iść śmiało w za.
wody z zagranicą.
Wszystkie działy techniki i działalności
przemysłowej były na Targach reprezentowa
ne. Mogliśmy więc podziwiać meble, biżute
rię, wyroby ceramiczne, "zabawki, dywany,
parfumy itd. Można było kosztować wszyst
kich rodzajów win, przeróżne kiełbasy i sła
wne nugaty z Montelimar.
Ale najważniejszą, najciekawszą częścią
Targów był dział metalurgiczny. Traktory,
maszyny ostatniego modelu, wspaniałe dźwi
gi wzbudzały podziw zwiedzających.
W pawilonie mechaniki znajdowały się
najpiękniejsze modele maszyn precyzyjnych
— obrabiarki, tokarki, wiertarki, cacka stalo
we, których pręzemyślność, dokładność funk
cjonowania j; piękno wykonania zachwycać
mogą tak samo jak dzieła sztuki.
Metalurgia, jak 1 inne działy przemysłu,
które mogliśmy oglądać na Targach, mówią
najdobitniej o wielkim wkładzie pracy ludz
kiej, o wspaniałym wysiłku robotników —
metalowców, mechaników, górników, — dzię
ki którym technika francuska uczyniła w cią
gu ostatnich 2 lat poważny krok naprzód. I
tu raz jeszcze mogliśmy się przekonać naocz
nie, dobitnie, iż u podstaw każdej zdobyczy,
każdego istotnego bogactwa, znajduje się tu
wartość prawdziwa, niezbędna — PRACA
LUDZKA.
A. H. C.

ŁAŃCUCH PRASOWY

PARYŻ

WERONIKA IGNATOWICZ
W PARYŻU
Po wielkich sukcesach na środkowym
Wschodzie, we Włoszech i w Anglii, znakomi.
ta śpiewaczka (sopran liryczny) Weronika
Ignatowicz daje jeden wieczór dla Polonii Pa
ryskiej w Paryżu w soli Tow. Rzemieślników
i Robotników Polskich w Paryżu, 32, rue Basfroi, we wtorek, dnia 3 czerwca br.
„La Voce del Italia” określa ją jako „nie
przeciętny talent”. Jeden z tygodników an
gielskich w Londynie przepowiada, iż „Wero
nika będzie któregoś dnia gwiazdą europej
ską”. A wielbiciele jej głosu nazywają ją
polską Deanną Durbln. Wierzymy w jej suk
ces również w Paryżu i obawiamy się, iż ma
ła salka Zw. Rz. 1 R. nie pomieści wszystkich
chętnych usłyszenia tej znakomitej śpiewacz
ki, a niestety z powodu krótkiego terminu nie
udało się dostać większej sali. W konoercie
bierze udział pianista Kazimierz Piątkowski,
który akompaniując p. Weronice Ignatowicz,
również solo zagra kilka utworów Szopena.
GRENADIERZY UWAGA !
W związku z poszukiwaniami i dla uregu
lowania szeregu spraw Grenadierskich, są
proszeni wszyscy bylj. żołnierze I Dywizji
Grenadierów we Francji o podanie dokład
nych swych adresów, możliwie dó 10 czerwca
1947 r. — do kolegi Mrożkiewicza Stefana, 23,
rue Chevert — Paris VII.
PARYŻ

OKRĘG CZP

PIELGRZYMKA
DO MONTMORENCY
Dnia 1 czerwca br. odbędzie się doroczna
pielgrzymka Polaków do Montmorency. O go
dzinie 10 rano msza św. w kościele, podczas
której ks. biskup Baussart z Paryża wygłosi
kazanie. Po mszy św. pochód na cmentarz,
gdzie spoczywają prochy wybitnych naszych
rodaków.
Pociągi odjeżdżają z Paryża na czas do
Montmorency, jeden o godz. 8,43, a drugi o
9,13 z Gare dm Nord. Krótka przerwa w Enghien les Bains i o godz. 9,45 wzgl. o 10,04
przyjazd na miejsce. Zarząd Okręgu CZP.

wręczenie sztandaru. W defiladzie uczestni-1
czy orkiestra.
Zarząd liczy na wszystkie Koła, iż spełnią
swój obowiązek kombatancki i upiększą swą
obecnością tę uroczystość.
Za Zarząd : Mikołajczak, sekr. gen.
LOOS EN GOHELLE
OKRĘG „W. LWÓW” ZWIĄZKU
BYŁYCH CZŁONKÓW POWiN
W niedzielę dnia 27 lipca br. odbędzie się
w Lievin (P. -de C.) — szyb 3, uroczystości

poświęcenia sztandaru Okręgu „W. Lwów”
POWN. Uprasza się wszystkie Koła Związku
o nieurządzanie w dniu tym imprez w ich
miejscowości celem gremialnego -poparcia
obchodu POWN tut. Okręgu. Bliższe szczegóły
podane zostaną w następnym komunikacie.
W. Jaśniewiicz, prezes.

MANIFESTACJA POLSKO"
FRANCUSKA W AULNAY s. BOIS
będzie miała miejsce w niedzielę dnńa 8
czerwca. •
Kombatanci polscy i francuscy z Aulnay s.
Bois postanowili zorganizować kiermasz pod
czas którego każda z tych organizacji wystąpi
ze swoim programem (śpiewy, tańce narodo
we, gry, zabawy itd.)
Wzywamy wszystkich Rodaków z Paryża i
okolicy, żeby się udali gromadnie z rodzina
mi do Aulnay.
z Gare du Nord (annexe) o godz.
6,30, 7,25, 7,30, 8,30 itdl Autobusy ze stacji me
trowej Jaures.
Zarząd Okręug CZP.
HOUDAIN

TUR
Polacy z Houdain, Haillicourt i Sruay —
przyjdźcie 1 czerwca br. ha salkę p. Bercala,
gdzie będą wyświetlane filmy naukowe, z ob
jaśnieniami, i gdzie będzie wygłoszony od
czyt o penicylinie. Odczyt ten wygłosi siła
fachowa z uniwersytetu w Lille.
Po wyświetleniu filmu i odczycie odbędzie
się zebranie Tow. Uniw. Robotn. Początek o
godz. 14,30. — Wstęp dla wszystkich bezpłatny:
Zarząd
LEFOREST
POWN

FEDERACJA POLSKICH ZW.
Zebranie półroczne Koła POWN Leforest od
OBROŃCÓW OJCZYZNY
będzie się dnia 1 czerwca o godz. 15-tej na sali
Zarząd FPZOO we Francji, wzywa, wszyst p. Tolle. Rewizorzy pół godziny wcześniej.
kie Koła Kombatanckie wchodzące w skład
Prezes : Ludwiczak
I. Okręgu w Bruay en Artois, o jak najlicz
niejszy -udział w uroczystości poświęcania
sztandaru Koła Maries les Mines, która się od
DOKTOR PRAW
będzie w niedzielę dnia 1 czerwca z progra
T Ł U M A C Z PRZYSIĘGŁY
mem następującym :.o godz. 10,30 początek, o
godz. 11 msza św. i poświęcenie sztandaru, po
przy
Sądzie
Najwyższym
mszy św. przerwa obiadowa ; o godz. 15
Tłumaczenia
urzędowe: śluby
rozpoczęcie uroczystości popołudn., o 16-tej
naturalizacje — sprawy są
dowe — cywilne — handlowe
— podatkowe. Porady bezpłatne

Z życia organizacyj

MONTLUCON
P. P S.

«LUDU POLSKIEGO»

W dniu 18 maja odbyło się walne zebranie
Sekcji PPS, na które został wybrany Zarząd.
Prezes
Wojtczak Władysław, zastępca Zgo
„Ludu Polskiego” 100 fr. i wzywa do ukucia ła Antoni,
sekretarz Lajtlich Józef — pono
ogniwa:
wnie, zastępca Irena Kaptórówna, skarbnik
Polankowskiego Michała z Voinsles par Słomian Jakób — ponownie, zast. Małecki
Rozay en Brie.
Mrozowski Piotr wezwany przez Stalma- Jan.
R e z o I u'o j a
slńskiego wpłaca na „Łańcuch prasowy” „Lu
du Polskiego” 100 fr. j wzywa do kucia dal
Socjaliści polscy, zebrani na walnym ze
szych ogniw :
braniu w dniu 18 maja w Montlucon, jedno
kol. Kukuryką z Metzu i Stefana Polegają głośnie -uchwalają co następuje :
z Nilvange.
1. Wyrażamy całkowitą zgodę i poparcie wła
Wiesław Wohnout na wezwanie Tadeusza
dzom naczelnym PPS we Francji w ich
Wardeckiego wpłaca na fundusz prasowy- 200
walce o prawdziwy Socjalizm połączony z
fr. i wzywa do udziału w „Łańcuchu Praso
walką !> pełną niezależność i niepodległość
wy..!” .
Polski Ludowej.
Dr. Tadeusza Katelbacha i mjr. Jerzego 2. Protestujemy przeciw kupczeniu granicami
Szymańskiego z Londynu.
Polski przez wielkie mocarstwa, które robią
Na fundusz prasowy wpłacili :
z tych granic przedmiot handlu na Konfe
Kontowioz zkolegą z Homecourt 150 fr.
rencjach i dyskusjach dyplomatycznych.
Formicki z Lille............................ ‘120 fr.
3. Domagamy się prawdziwej demokracji w
Beche............................................... 50 fr.
Polsce- opartej na uznaniu praw i godno
PerOńczyk......................................... 100fr.
ści człowieczej, wolności, równości i niepo

Dr. Leon Szelągowski
3, rue Debrousse — PARIS (16-e) .

Metrom Alma - Marceau

Polichleb Jan wpłaca na fundusz prasowy

dległości usankcjonowanej przez wolne i
demokratyczne wybory.

POSZUKIWANIA
Walkowiak, wyjechał do Francji około 1918
roku, urodzony w Gnieźnie, jego dzieci Ro
man, Stanisław — synowie, Stanisława —
córka, wstąpiła do klasztoru. — Poszukuje
Ludwik Walkowiak, syn Wawrzyńca i Ma
rii z Krawczyków.
Baroiński Stanisław z Warszawy, około 45
lat, zatrudniony w KonsuLacie polskim w
Lyonie a następnie w Ambasadzie w Paryżu
do wojny, żona francuzka z Lyonu. — Poszu.
kuje Jerzy Rybarczyk.
Wiadomości uprasza się kierować pod a
dresem: Bielski Czesław, insbruck, Postamt9,
Briefkasten 40.

4. Wyrażamy pełną wiarę w tryumf prawdzi
wego Socjalizmu, który stworzy prawdziwie
Niezależną i Wolną Polskę Ludową.
Za Zarząd : Lajtlich.
wv
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Księgarnia L I B E L L A

W niedzielę 11. 5. br. na sali p. Kamalskie12, rue St. Louis en I Ile — PARIS IV.
go- odbyło się reorganizacyjne zebranie od
Metro : Sully Morland
działu TUR w Libercourt.
Żądajcie bezpłatnych katalogów
Został wybrany następujący zarząd : prezes
Chojnicki Antoni, 331, Cite du Bois d’Epinoy,
sekretarka Bernacka Janina, 194, 'Bois d’Epi
noy, skarbnik B-ernacki Edmund, 194, Bois Redaguje Komitet. — Gérant H. Mailly
d’Epinoy. — Korespondencję proszę kierować
na ręce prezesa.
teSsssi
7> rue Cadet- PARIS
Za Zarząd : prezes Chojnicki A.
'■"rfgŁH
— Imprimerie J E.P. —

tii socjalistycznej siły i wpływów. Rząd
do Francji. To- prawie wyłącznie górnicy.
we Francji nie posiada mocnego trzonu,
Porzucili Francję... a dziś są w biedzie.
którym mógłby być TYLKO JEDNOLITY
Ale konsul francuski nie zgodził się na uFRONT KLASY ROBOTNICZEJ”.
dzielenie wizy robotnikom polskim. Czy
z obawy narażenia się Moskwie, która nie
Nauczono Osóbkę, że na. wszystkie, trudno
lubi niedyskrecji ? Czy będzie się miało ści na świecie jest jeden sposób niezawodny :
odwagę zmienienia nakazów n. Croizat ?” kapitulacja przed komunistami w t. zw. Je

„Nie jest bezpieczne dla rządu démo-j
kratycznego przyznać, że łatwiej przepro
wadzić „rekwizycję” strajkujących, niżeli
Dodajmy, że korespondent ,,L’AUBE” opo dnolitym Froncie. I powtarza, jak pozytywka,
zarekwirować woły u hodowców, czy zbo
wiada również, że konsul francuski we Wro nudny komunał komunistyczny, a wydaje się
że u chłopów”.

się mają dokumenty dotyczące krótko
trwałego lecz ważnego dla sytuacji mię
dzynarodowej, zbliżenia niemiecko-sowióckiego w roku 1939. Niektóre z tajnych do
kumentów dotyczących układów niemiec
ko - sowieckich, związanych z układem o
nieagresji, były ogłoszone nieoficjalnieWersja nieoficjalna tych dokumentów
nie była jednak przez nikogo kwestiono
waną. w pierwszym tomie zapowiedzią^
ńych dokumentów ogłoszone zostaną ory
ginały. Podczas procesu w Norymberdze
przeciwko głównym niemieckim zbrod
niarzom wojennym czynione były próby
ogłoszenia tajnych dokumentów, dotyczą
cych
niemiecko - sowieckiego paktu o
nieagresji, jednak przedstawiciele sowiec
cy sprzeciwili się tej publikacji.”

cławiu ma również mnóstwo zgłoszeń daw biedakowi, że oświeca, lud i polski 1 francu
nych emigrantów, pragnących powrócić do ski, że w ogóle wyraża jakoweś myśli, kiedy
Francji.
jest w gruncie rzeczy ograną płytą gramofo
nową, zdolną jedynie? do powtarzania w kółko
Socjalistyczny LE POPULAIRE” przypo „FRANCJA ZAGRAZA POKOJOWI !”
tej samej zdi-radzieckiej melodii.
mina, że kiedy tylko Fran-cja staje wobec nie — GRZMI OSOBKA MĘDRZEC
zwykle trudnej' sytuacji, społeczeństwo zwra
ca się do socjalistów o rozwiązanie zaga
OKRZEJA I DZIERŻYŃSKI
Biednym repatriantom, którym Bezpieka odnień, których inni rozwiązać nie potrafią.
Przypominając, że SFIO dało w -okresie powo brzydziia pobyt w ojczyźnie, napewno oczy
Organ PPR „GŁOS LUDU” ma więcej po Przedsmak sensacji daje aluzja ,,N. Y.
jennym Francji trzech sterników rządu i pre. wyłażą ze zdumienia, kiedy słyszą przemó mysłowości od Osóbki. Wpadł na pomysł
zydenta, Którzy nie szukali popularności lecz wienia Osóbki o Francji. Odstawiony od pre- stosowania „jednolitego frontu” wstecz. W WORLD TELEGRAM” do pewnej, dość intere
mlerowania, nudząc się jak mops w Admini numerze pierwszomajowym na str. 10-tej u- sującej... nas sprawy :
służyli krajowi, pisze „POPULAIRE” :
stracji, którą Radkiewicz pozbawi! wszelkiej
„Będzie to naszą — socjalistów — dumą kompetencji, Osóbka puścił się w Krakowie mieścił obok siebie podobizny Okrzei, Barona
„Dokumenty nieoficjalne ogłoszone W
a... Feliksa Dzierżyńskiego. Obok przeczystych
że po Leonie Biumie daliśmy tej miary na takie oto elukubracje :
czasie procesu norymberskiego, których
duchów-bohaterskiego proletariatu — kat nad
przewodników dla przekroczenia trudne
autentyczność nie była kwestionowana„Tymczasem dziś ujawniają się groź kąty, morderca dziesiątków tysięcy, twórca
go okresu, zanim Francja będzie mogła
stwierdzają, żę przed wojną Niemcy I Ro
ne siły reakcyjno - kapitalistyczne, mogą lochów czrezwyczajki, „Ideolog” tortur i ourzeczywistnić ideał sprawiedliwości spo
sja zawarły między sobą tajne porozumie
ce zagrozić pokojowi, występujące zwła bozów koncentracyjnych. Bez komentarzy.
łecznej, który stanowi o jej promieniowa
nie, pelem podziału Wschodniej Europy
KIEDY BIEDA, TO DO SOCJALISTÓW

„Czy ci robotnicy mają poprzestać na
niu w świecie.”
zawsze na obecnych warunkach (uposażę,
nia) tylko dlatego, że elektryczność i gaz S.F.I.O. I CUDZOZIEMCY
zostały uspołecznione?
Dopóki ¡m się
przekonywująco ni® dowiedzie, że „Pań
W tymże numerze pisze „POPULAIRE”, że
stwo to oni”, będą zmuszeni zachować
projekt nowej Ustawy o Cudzoziemcach, opra
nieufność, strzec się i bronić.”
cowany przez posłów socjalistycznych, ma

być wkrótce uchwalony przez Parlament.
Najważniejsze zmiany wprowadzone przez no
ustawę (proposition de Loi N. 1.337) mają
Prawicowa „EPOQUE” złośliwie wykazuje, wą
że robotnicy prywatnego przedsiębiorstwa być,następujące :
„Przy odnawianiu karty tożsamości nie
Citroen’a zarabiają lepiej od pracowników
będzie nowego badania (enąuete). Po 6 la
znacjonalizowanego Renault’a, przy czym po
tach pobytu we Francji robotnik uzysku
wołuje się na zdanie p. Cogniot z komuni
je całkowitą swobodę zawodu i miejsca.
stycznej „HUMANITE”, że przy tym wszy
Znosi się system administracyjnego wy
stkim Citroen ma zyski, zaś Renault robi
dalania. O wydaleniu może zdecydować
bokami. Korzystając z wyjątkowej okazji psio
jedynie sąd, przy czym cudzoziemiec ko
czy „EPOQUE” na nacjonalizację w ogóle :
LEPIEJ SIĘ MAJĄ W PRYWATNYCH.

rzysta z prawa do obrony.
„I oto CGT wraz z partią komunistycz
Formalności przy naturalizacji nie mo
ną potwierdzają publicznie, że przedsię *
gą trwać dłużej, jak rok. Naturalizowany
biorstwa prywatne robią pieniądze opła
uzyskuje natychmiast wszelkie uprawnie
cając przy tym lepiej swych pracownik
nia Francuza.”
ków, podczas gdy przedsiębiorstwa znacjonalizowane nie mogą końca z końcem
Kończąc omawianie projektu socjalistyczne,
związać, gjorzej wynagradzając robotni go pisze „LE POPULAIRE" :
ków.
„Reforma ta byłaby wyrazem zrozumie,
Oczywiście CGT’owcy i komuniści strze
nią i wdzięczności, jakiej oczekują emi
gą się krytyki zasady uspołecznienia. Ale
granci
od Francji w następstwie walki,
nie ma wybaczenia dla tych ,którzy pod
jaką wespół z ludem Francji toczyli o jej
jęli się wysunięcia i uchwalenia reform
wyzwolenie i wysiłku, jaki wnieśli dla
tak głęboko sięgających, nie postarawszy
jej odbudowy”.
GASPERRI
się zawczasu uważnie zbadać sposobu ich
w wyniku niepowodzenia misji tworzenia
zaetoso wania.’*
Z POWROTEM DO FRANCJI?
____
rządu przez Orlando i Nitti’ego, powtórnie
powołany został przez prezydenta Nicola na ŁATWIEJ ZMUSIĆ
Jeżeli wierzyć „L’EPOQUE” repatrianci z
stanowisko premiera. Wobec trudności odbu ROBOTNIKÓW NIŻ CHŁOPOW
Francji starają się masowo o powrót do te

dowania szerokiej koalicji Gasperri zamierza
go kraju :
stworzyć rząd jednorodny partii chrześcijati„LIBERATION” całkowicie aprobuje sta
„Tysiące Polaków oblega konsulat fran
sko-spolecznej
cuski w Katowicach, starając się o wizę
nowczość rządu- w konflikcie z elektrykami,

szcza w USA, Hiszpanii Francistowskiej i
we Francji, gdzie niebezpiecznym punk
tem jest ruch de gaulle’owski, przypomi
nający półfaszystowski ruch sanacyjny.
Dalszym punktem niebezpiecznym mogą
stać sie znowu Niemcy, odrodzone na roz
grywkach politycznych ntocarstw, eksi
ploatacji obcego kapitału w niemieckim
przemyśle.”

Uważacie, Francuzi palą się do wojenki. Na.
równi z Amerykanami -i Franco... Osóbka mó
wi ! To chyba wie. Dopiero „dalszym punk
tem niebezpiecznym” mogą się stać Niemcy.
Ale we Francji, mocny Boże, ludzie nic, tylko
marzą o nowej wojnie. Taki to znawca sto
sunków międzynarodowych z pana, ministra.
WYRAŹNIE PIJE DO BLUMA

Nie zadowalając się genialnym przeglądem
sytuacji międzynarodowej, Osóbka poucza z
Krakowa francuską partię socjalistyczną, zaś
w szczególności starych przywódców (w ro
dzaju Bluma) :
„We Francji nie stworzono dobrze dzia
tającego jednolitego frontu, przy czym w
partii socjalistycznej działają wyraźnie
dwa nurty : jeden ciąży więcej ku jedno
litemu frontowi, drugi — bardziej ku pra
wicy. Nurt prawicowy dotychczas brał gó
rę nad lewicowym, nie tyle z przewagi
wpływów prawicowych w partii wogóle,
ile dzięki przewadze starych przywódców
partyjnych. Na ostatnim kongresie zwycię
żył wprawdzie kierunek lewicowy, ale w
praktyce prawicowi przywódcy wykazu
ją nadal swoje przeważające wpływy.
Wzdraganie się socjalistów przed jed
nolitym frontem z komunistami francu
skimi i kokietowanie elementów miesz
czańskich nie przysparza francuskiej par

„JEDNOŚĆ” W PRAKTYCE

O stosowaniu w praktyce „jednolitego fron
tu” przez rosyjskich komunistów informuje
nas niedawno wydana broszura przez Labour
Pa.rty : „KARTY NA STÓŁ”. Broszura cytuje
radio moskiewskie z dnia 8 czerwca 1946 :

ną sfery wpływów, przy czym Niemcy W
następstwie rozbioru Polski, miały otrzy
mać Warszawę i Lublin.”

Hej, Bracia Słowianie !

SZPERACZ

„Anglia, ten mały kraj, wziął udział w
wojnie ponieważ wraz ze swymi faszy
stowskimi i reakcyjnymi przywódcami lu
bi wojnę i tuczy się z wojny. TO, że akurat rzucił się na hitlerowskie Niemcy,
to był zwykły przypadek.”

Tak mówi się o sojuszniku, tak mówi się
o kraju, w którym rządzi socjalistyczne
stronnictwo robotnicze, o kraju, który — po
klęsce Polski i Francji’ — był jedyną waro
wnią walczącą z Hitlerem, wtedy kiedy Ro
sja „tuczyła się” na sojuszu z Niemcami i
Niemców zaopatrywała. Jednocześnie komu
niści angielscy zanudzają Labour Party naga
bywaniem o „jednolity front”.
GROŹNA KSIĘGA

Alianci podczas wojny (j po wojnie) uni
kali jak ognia poruszania niesławnej pamię
ci paktu sowiecko - niemieckiego z 1939 r. Jak
donosi „N. Y. WORLD TELEGRAM” w nie
długim czasie ogłoszone zostaną zdobyte do
GROMYKO
kumenty niemieckie, które rzucą światło na
wszystkie dotąd ciemne sprawy ówczesnych przedstawiciel Sowietów w Radzie Bezpit'
przyjaciół Hitlera :
czeilslwa powtórnie odrzucił zasadę MIĘ'
„Uczeni amerykańscy, brytyjscy i fran
cuscy mają odbyć w czerwcu rb. konfe DZYŃ ARODOWEJ KONTROLI produkcja
rencję w Berlinie, celem omówienia szcze bomby atomowej. Pan Gromyko oświadczył
gółów wydania tych dokumentów. Pierw
szy tom zawierać budzie dokumenty z
okresu 1937—1941 r. W tym tomie znaleźć

suwerenność ZSRR

