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TESTAMENT
Polski walczącej

będzie wykonany
Kiedyśmy przed kilku tygodniami za
pytywali jednego z uczestników wycieczki
francuskich dziennikarzy do Polski, czy wi
dział się z Kazimierzem Pużakiem, odpo
wiedział nam, że spotkanie to było zupeł
nie niemożliwe.
,,Pniak — aczkolwiek formalnie wów
czas na wolności, lak pilnie był strzeżo
ny, że niepodobieii.st.wem by to doń dotrzeć,
niepodobna było z nim się skomunikować
i przeprowadzić rozmowę”.
Choć ściśle strzeżony — dawny przewod
niczący podziemnego parlamentu polskie
go z czasów okupacji niemieckiej, uznany
został za niebezpieczeństwo tak wielkie dla
reżymu, że zdecydowano dawnego katorżanina carskiego zamknąć napowrót w wię
zieniu Bezpieki.
Nie wiemy, czy reklamujący się nowym,
rzekomo „łagodniejszym” kursem p. Cy
rankiewicz nie chcial czy też nie mógł za
pobiec hańbie pastwienia się nad przywód
cą polskiego Ruchu Oporu przeciwko hitle
rowskiemu najazdowi, nad czołowym bo
jownikiem walki z caratem, sternikiem
PPS w przeciągu całego prawie okresu Nie
podległości.
Jeżeli nie chcial, to znaczyłoby, że niczym
nie różni się od KATA — RADKIEWICZA.
Jeżeli zaś nie mógł, to znaczy, że służy
za bezwolny i bezsilny parawan dla jedy
nej siły, która dziś Polską rządzi — Bez
pieki, filii NKWD. W jednym i drugim wy
padku FAKT OKUPACJI, naszego kraju ujawnia się z największą wyrazistością dla
najbardziej zaślepionych, dla najbardziej
skłonnych do łudzenia się „amnestią”, któ
ra po to zwalnia Tadeusza Szturm de Sztrema, by go po kilku miesiącach nanowo
zamknąć. Otwierają się na rzeczywistość
oczy tych niepoprawnych optymistów, któ
rzy w „wyborach” i w „sejmie Bezpieki”
chcieli widzieć możność zalegalizowania opozycji, a dziś liczą... ilu po aresztowaniach
posłów z P.S.L. pozostanie członków lej
„nietykalnej" kategorii, i na jak długo?
Wśród lawiny aresztowań, która zakra
wa na przedsięwzięcie generalnej rozpra
wy z obozem niepodległościowym, naj" - (.lawsz.j iu jeui.uk puzo.->laje fakt ponowhego uwięzienia Kazimierza Pużaka.
Po próbie złamania go. pułapką sowieckiegb generała, sowieckim więzieniem i so
wieckim „sądem", uniemożliwiono mu ja
kąkolwiek działalność, odcięto faktycznie od
świata zewnętrznego. Czym starzec „zagra
żał” reżymowi, bronionemu przez tysiące
ajentów „rodzimej" Bezpieki i „zaprzyjaź
nionego" NKWD?
Widocznie zagrażał SILĄ MORALNĄ,;
niewidoczna, i niemą, a jednak wstrząsają
cą w posadach policyjne państwo „demo
kracji ludowej".
Wyznaczony w r. 1944 wraz z Tomaszem
Arciszewskim przez Radę Jedności Narodo
wej na kandydata na Prezydenta Rzeczypo
spolitej uosabiał prawdziwą wolę Polski
Walczącej, posiadał najcenniejszy mandat
przedstawiciela ludu i zarazem przedsta
wiciela całego niepodległego narodu.
Żadne sztuczki „referendum" i oszustwa
wyborcze nie osłabiają mocy mandatów,
które uwieńczeniem są CAŁEGO ŻYCIA
Walk o Niepodległą Polskę Wolności i
Równości poświęconego, mandatów wynik
łych z przewodnictwa w. ostatnich, śmier
telnych zmaganiach z hitlerowskim wro
giem ludzkości.
Żadna propaganda i najbardziej wy
myślne wybiegi „prawnicze” nie osłabią
Mocy Moralnej prawdziwych przedstawi
cieli narodu,' demokratów nie od dzisiaj,
przywódców w złej i dobrej doli. Zbrojny
w monopol prasy i radia, w środki przy
musu i łamania charakterów — reżym
drży przed tą silu moralna, uosabiającą
wolę narodu.
Tylko i wyłącznie słabością uzurpatorów,
którzy nie znajdując żadnego oparcia w
społeczeństwie, starają się pozbawić społe
czeństwo żywych drogowskazów, uosobie
nia TESTAMENTU POLSKI WALCZĄCEJ,
wyjaśnić można najnowsze orgie prześla
dowań.
Możemy zapewnić spadkobierców car
skich metod, że tą drogą zdyskredytują się
doszczętnie zarówno w oczach Polaków, jak
w oczach świata.
Przekleństwem totalizmu jest niezdolność
utrzymania na długo pozorów, które łudzić
by mogły świat. Wewnętrzna logika totalistycznego reżymu prze do unicestwienia
wszystkiego co jest znanem wolności i nie
zależności, co jest prawdziwą i żywą De
mokracją.
Nieprzytomna chciwość pełni władzy dyk
tatorskiej — nad społeczeństwem i przeciw
społeczeństwu — obnaża istotne oblicze re
żymu, naprzekór wszelkim kłamstwom o
„demokracji ludowej".
Brocząc w krzywdzie ludzkiej pragnie się
reżym wzmocnić nowymi prześladowania
mi. W istocie sam zbliża swój koniec.
Testament Polski Walczącej będzie wy
konany.

5 frs.

PRIX

„ UBezpieczona demokracja "
Z Polski nadchodzą coraz smutniejsze
wiadomości. Drożyzna wzrasta, zarobki ro
botnicze zeszły do poziomu ochłapów za cięż
ką i wytężoną pracę, zrozpaczony robotnik,
by zamanifestować swoje niezadowolenie,
ima się przez reżim niedozwolonej broni —
strajków, karierowiczostwo i złodziejstwo elementów peperowskich krzewią się i tuczą
na niedoli mas. Pijaństwo, rozwiązłość i co
przed i za tym idzie sprzeniewierzanie pie
niędzy publicznych tak dalece przybrało na
sile, że PPR zmuszona została do przepro
wadzenia czystki wśród własnych szeregów.
„Dynamiczna ekonomia" Mińca, który był
tak‘pewny siebie, gdy darowizny UNRRA
płynęły obficie do Polski, przekraczając war
tością czterokrotnie roczny budżet państwa
polskiego, zbankrutowała w obliczu twar
dej polskiej rzeczywistości.
To wszystko razem zaniepokoiło i zdener
wowało peperowski sztab główny. Do tego
doszło inne jeszcze zmartwienie. Miast, się
coraz bardziej zbliżać do upragnionego ce
lu opanowania i pochłonięcia koncesjonowa
nej PPS, peperowcy musleli stwierdzić z uczuciem zawodu, że cel ten coraz bardziej
ginie z oczu. Stąd gniew, stąd wściekłość...
METODA — „ŁAPAJ ZŁODZIEJA"

Oczywiście komuniści nie są skłonni przy
znać się do bankructwa swoich poczynań
w Polsce. Zarówno w dziedzinie politycz
nej jak gospodarczo - społecznej. Wbrew
Marksowi, Engelsowi i wbrew wszystkim
ekonomistom i socjologom obozu socjalistycz
nego nie chcą widzieć ani działania praw
rozwoju społecznego i gospodarczego, ani
działania tych sił, które wywołali błędami
swojej polityki i chamskim stosunkiem do
narodu i do człowieka.
Gdy jest źle, gdy na skutek fatalnej gos
podarki i próby narzucenia całemu naro
dowi lokajskiej czołobitności wobec Rosji
szerzy się powszechne niezadowolenie wśród
ludności pracującej miast i wsi — mają je
den tylko iście złodziejski sposób opanowa
nia sytuacji: podnoszenie krzyku — „łapaj
złodzieja" i zastosowanie teroru wobec Bo
gu winnych ludzi. Oczywiście w’tym celu,
aby odwrócić uwagę od rzeczywistych wi
nowajców i rzeczywistych sprawców nie
doli społeczeństwa, t.żn. od siebie. Czym
się wobec tego różnią peperowcy od ich ide
owych krewniaków z pod znaku O.N.R. i
sanacji? Przecież tamci hołdowali podob
nym metodom! Kulało życie gospodarcze,
wzrastała nędza wśród ludności — padały
energicznie hasła „Żydzi winni, przeto bić

Żydów", no i masonów i socjalistów’, a Pił
sudski i jego mili uczniowńe w tym samym
czasie za te same „przestępstwa” pakowa
li opozycjonistów do Brześcia i Bereży.
Podstawowe założenie i metody wszel
kich totalizmów są identyczne. Reszta —
to tvlko heretyckie odcienia ideologiczne.
Gestapo, N.K.W.D., Bezpieka czy jak tam
na świecie inaczej się jeszcze zwie podob
nie okrutna instytucja policyjna przynosi
człowiekowi udręczonemu pracą i troską o
chleb codzienny jedyną rzecz w prezencie —
poczucie ciągłego i wszechwładnego strachu.
Strach jest kitem spajającym absurdy totolitarnego ustroju.
WINOWAJCY POSZUKUJĄ
KOZŁOW OFIARNYCH

„Lud Polski" już w zeszłym roku stwier
dzał, że polityka gospodarcza Mińca dopro
wadzi masy ludowe do nędzy. Minc tym
czasem zapowiadał cudowny raj gospodar
czy, kreślił wspaniałe obrazy dobrobytu i
sytości. Równocześnie wcielał do swojego
resortu inne pokrewne ministerstwa, sta
jąc się dzisiaj prawdziwym dyktatorem ży
cia gospodarczego w Polsce. Gdyby rzeczy
wiście społeczeństwo polskie miało glos
względnie decydujący, to Minc już za to

samo, że zaistniała okropna przepaść mię
dzy obietnicami a okrutną rzeczywistością
nie cieszyłby się władzą nawet 24 godzin.
Ale istotą „demokracji ludowej" jest to, że
lud nie ma nic do powiedzenia. Sztab ko
munistyczny uważa, że on wie najlepiej,
czego lud potrzebuje.
Bankructwo polityki gospodarczej Minca
zostało przez komunistów przesłonięte na
gonką na rzekomą działalność dywersantów. Minc i jego towarzysze nagwalt za
częli poszukiwać winowajców.... peperow
skich błędów. Propaganda komunistyczna
podniosła krzyk:
„...krótka analiza przebiegu zjawisk wa
hań cen na niektóre artykuły, ponad wszel
ką wątpliwość wykazuje, że nie są to ru
chy spontaniczne, lecz akcje wyreżyserowa
ne, przygotowane i przemyślane.
Za kulisami spekulacji stoi dywedśja go
spodarcza, kierowana z zewnątrz... Wszy
stkie te próby nie mogą ujść uwadze kla
sy robctniczej i całego obozu demokratycz
nego. Zmieniona taktyka reakcji wyma
ga od nas wzmożonej czujności, zaostrzonej
kontroli na wszystkich odcinkach naszej
pracy i radykalnych cięć tam, gdzie zacho
dzi tego potrzeba".
(Dokończenie ze str. 2-giej)

Wiceminister spraw zagranicznych St.
Zjednoczonych, Dean Acheson oskarżył Zw.
Sowiecki, o przeszkadzanie w odbudowie
świata „przez uprawianie polityki diame
tralnie przeciwnej wobec zasad międzyna
rodowej zgody i odbudowy”.
B. prezydent St. j. Herbert Hoover wezwał
do koncentrowania pomocy amerykańskiej
w krajach o zachodniej cywilizacji i o za
chowanie równowagi gospodarczej w Sta
nach Zjednoczonych przez zwiększenie pro
dukcji lub zmniejszenie konsumcji.
P. Acheson przemawiał na zgromadzeniu
studentów uniwersytetu w Middletown.
Ostrzegł on St. Zjednoczone, że Europa jest
„śmiertelnie chora pod względem finanso
wym i że w przyszłym roku przeżyje okres
wstrząsów i kryzysu".
Zw. Sowiecki, pomimo protestów St. Z;,
i W. Brytanii wykorzystał we wschodniej

11 Konferencja w sprawie Socjalistycznych
Stanów Zjednoczonej Europy

w ramach federacji państw i narodów euro
pejskich. Zasadniczo rożni się tym od kon
cepcji wysuniętej i lansowanej przez Chur
chilla, że pragnie federacji europejskiej obej
mującej wszystkie narody, a więc zachodnio
europejskie i te, które znajdują się w zasięgu
bezpośrednich nacisków Związku Sowieckie
go.
Jak wiadomo Churchill ogranicza się
tylko do zespołu krajów Europy Zachodniej
i Niemiec.

będą obrady II Konferencji, na której zabiorą głos przedstawiciele poszczególnych kra
jów europejskich. Będą przemawiali socjali
ści francuscy, angielscy i inni.

POLSKĘ REPREZENTUJE ZYGMUNT ZA
REMBA, który równocześnie
wchodzi
w
skład Komitetu, opracowującego zasadnicze
zagadnienia dotyczące sprawy Socjalistycz
nych Stanów Zjednoczonych Europy, oraz
przygotowującego organizację II Konferencji
I Konferencja Socjalistycznych Stanów Zje w Paryżu.
dnoczonych Europy odbyła się w Londynie
Wstęp na Konferencję za zaproszeniami.
z inicjatywy działaczy angielskiej Partii Pra-
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Świat pracy Stanów Zjednoczonych
w walce o swe prawa
Amerykańskie związki zawodowe zostały
poważnie zagrożone uchwalonym nowym
prawem przez Kongres Stanów Zjednoczo
nych. Nowa ustawa przekreśla uprawnienia
związków zawodowych, zdobyte na podsta
wie ustawy z roku 1932 (tak zwanej ustawy
Norris- La Guardia), zabraniającej miesza
nia się władz federalnych, a w szczególno-

Daniel MAYER
minister pracy nie ma złudzeń, że przerzu
cenie ustalenia premii produkcji na bez
pośrednie pertraktacje robotników, praco
dawców, oraz na trybunał arbitrażowy,
zwolni rząd od troski w razie konfliktów.

„Przedstawiciele stronnictw i grup demokratycznych zebrani w chwili głębokiej
zmiany podstaw dotychczasowego życia i walki społeczeństwa polskiego na wychodź
twie, stwierdzają konieczność skoncentrowania wszystkich sił demokratycznych, w celu
reprezentowania polskiej myśli demokratycznej i wspólnej walki o odzyskanie pełnej nie
podległości, w ścisłym związku z walką mas pracujących społeczeństwa polskiego w kraju.
„Dla realizacji tych celów zgromadzeni stwierdzają konieczność powołania do życia
Porozumienia Demokratycznego, jako organu wspólnego działania na wychodżtwie.’’
Jednocześnie wybrana została komisja dla opracowania deklaracji i statutu Poro
zumienia Demokratycznego.

Odbudowa gospodarcza
Europy
Minister spraw zagranicznych Stanów Zje
dnoczonych, który wysunął zasadę udziele
nia pomocy Europie w oparciu o wspólny
plan gospodarczy wypracowany przez całą
Europę, podkreślił, zwracając się do pra
sy, że do tej wspólnoty europejskiej włącza
zarówno Rosję Sowiecką, jak i Wielką Bry
tanię. Zgodnie z tym oświadczeniem, amery
kański plan pomocy Ęuęopie nie ma na celu
tworzenia w oparciu o pomoc gospodarczą
bloku zachodniego, ale Europę traktuje jako
całość.
To uzupełnienie i wyjaśnienie nrojoktu
MarshalTa spotkało się z jak najżyczliwszym
przyjęciem przez szereg państw Europy za
chodniej. Inicjatywę zorganizowania Europy
na tych zasadach przejęła Anglia z I rancją.
W tym celu w dniach 17 i 18 bm. bawił w Pa
ryżu min. Bevin dla uzgodnienia swych po
glądów z poglądami kierowników polityki
francuskiej.
Francja do rozmów tych zażądała włącze
nia Rosji Sowieckiej. Ta sugestia rządu fran.
cuskiego została przyjęta przez rząd amery
kański i przez rząd angielski, a ambasador
Wielkiej Brytanii otrzymał w tym względzie
instrukcje zasięgnięcia w tej sprawie opinii
na Kremlu.
Opierając się na opinii, jaką dotychczas wy
powiedziała „Prawda”, będąoa oficjalnym or-

Rosja a odbudowa świata

Europie swą dominującą pozycję miitarną
dla przeprowadzenia polityki sprzecznej z
postanowieniami konferencji jałtańskiej,
odmawiając narodom swobody w decydowa
niu o swoich losach.
Co jest jeszcze ważniejsze, Sowiety narzu
ciły w tych krajach reżimy komunis tyczneoparte na mniejszości, które odcinają je pod
względem gospodarczym od reszty Europy,
pomniejszają zdolności produkcyjne i wiążą pod względem gospodarczym tylko ze
Zw. Sowieckim.
Na Dalekim Wschodzi Rosjanie zabrali
urządzenia przemysłowe w Mandżurii, prze,
szkodzili w zjednoczeniu politycznym i go
spodarczym Korei i nie wypełnili swych
zobowiązań, o ile chodzi o oddanie Dairen’u
jako wolnego portu.
W Grecji dzieło odbudowy zagrożone zo
stało przez wojnę domową, przyczem par
tyzanci otrzymywali pomoc, wyposażenie i
ochronę od sąsiadujących na północy z Gre
cją reżymów komunistycznych.
Jesteśmy obecnie świadkami cynicznego
i oczywistego zamachu stanu na Węgrzech
w przededniu wejścia w życie warunków
traktatu pokojowego z Węgrami — mówił
p. Acheson. — Widzimy również, że dwa
lata po koferencji poczdamskiej z powodu
sowieckiej niechęci nie mogliśmy osiągnąć
Międzynarodowy ruch socjalistyczny ma cy i związków zawodowych Obecnie w Pa zjednoczenia Niemiec, ani też ustalić warun
własny pogląd na zagadnienie zjednoczenia ryżu, w dniach 21 i 22 czerwca, toczyć się ków traktatu pokojowego z Austrią.

Rocznica 18 czerwca
W związku z rocznicą apelu gen. de Gaul
le wygłoszonego do wolnych Francuzów, oRcjalne uroczystości ograniczyły się do zło
żenia ».wieńca przez Prezydenta Republiki
Pod Łukiem Tryumfalnym.
Uroczystości b. członków francuskiego RuUd Oporu odbyły się z udziałem gen. de
“aullé na Mont Valerien.
Przed tymi uroczystościami w dniu 17-go
czerwca odbyła się inauguracja ulicy nazwu•Jsj Imieniem Jacques Bingen, delegata Ko
mitetu Algerskiego na . strefę okupowaną,
"tóry popełnił samobójstwo po aresztowaniu
przez Gestapo.

miesięcznie ....................... 20 fr.
kwartalnie
....................... 60 fr.
półrocznie
....................... 110 fr.
rocznie
.............................. 210 fr.
Belgii miesięcznie 12 fr.belg., kwartalnie
35 fr. belg., półrocznie 70 fr. belg.

CENA

Wokół PPS powstaje porozumienie demokratyczne

ści władz sądowych do konfliktów pracy, oraz na podstawie ustawy z roku 1935 (t. zw.
ustawy Wagnera), przyznającej robotnikom
prawo zawierania umów zbiorowych, powo
łania organizacji zawodowej zdolnej i przy
stosowanej do zawierania tych kontraktów,
gwarantującej powołanie specjalnego Biura
dla stosunków pracy. Zadaniem tego biura
było kontrolowanie wykonywania i prze
strzegania postanowień przepisów ustawy z
noku 1935
Zdobyte uprawnienia przez amerykański
świat pracy spotykały się zawsze z poważ
nym sprzeciwem organizacji właścicieli
przedsiębiorstw. Kilkakrotnie do izby repre
zentantów wnoszono projekty ustaw znoszą
cych te postanowienia. Ostatnio republika
nie posiadający przewagę w izbie reprezen
tantów kilkakrotnie wnosili tę ustawę. Więk
szość jednak demokratyczna senatu odrzuca
ła te projekty. Republikanie po uzyskanta w
ostatnich wyborach do senatu większości, obecnie zanulowali ten akt, gwarantujący
wolność ruchu syndykalnego.
Nowe prawo w pierwszym rzędzie, obala
przepisy, według których przedsiębiorstwo
mogło zatrudnić tylko robotników należą
cych do związku, do którego należy całość
robotników przedsiębiorstwa.
Według no
wych przepisów obowiązek należenia do
związku rozpoczynał się z chwilą rozpoczę
cia pracy. A praktycznie od tej chwili zasa
da związku zawodowego była by stosowana
dopiero z chwitą, gdyby większość pracow
ników wypowiedziała się za nim.
Najpoważniejsze ograniczenia wprowadzo
no w przepisach odnoszących się do dzia
łalności przywódców syndykalnych. Nowe
przepisy przywracają sędziom federalnym
inicjatywę przeciwko strajkom. zagrażają
cym dobru publicznemu lub bezpieczeństwu
publicznemu. Przepisy tworzą nowe biuro
pracy, uprawnione do wzywania interwen
cji trybunałów w wypadkach strajków tak
zwanych prawnych (de juridiction), straj
ków wybuchłych dla zobowiązania przedsię
biorcy do uznania takiego czy innego związ
ku, strajków sympatii w wypadku, kiedy ro
botnicy odmówią używania materiału z za
kładu objętego strajkiem no i w wypadkach
strajków, co do żądań nieobjętych bezpośre
dnio działalnością zakładu. Za szkody pow
stałe na skutek tych strajków przepisy czynią
odpowiedzialnymi związki zawodowe.
Najcharakterystyczniejszy przepis postana
wia, że przywódcy związków zawodowych,

Kryzys nie tylko dotknie Europę. St. Zje
dnoczone sprzedają dziś dwa razy tyle to
waru, za które nasi odbiorcy mogą zapła
cić swym eksportem. Ten niedobór będzie
miał głęboki wpływ w St. Zjednoczonych.
W OBRONIE
ZACHODNIEJ CYWILIZACJI
B. prezydent Herbert Hoover stwierdził,
że obecna polityka St. Zj. wysyłania po
mocy zniszczonym wojną krajom podważa
równowagę gospodarczą kraju. Hoover wez
wał społeczeństwo Stanów do zmniejszenia
konsumcji w kraju i zwiększenia w ten spo
sób ilości artykułów żywnościowych, wysy
łanych do krajów dotkniętych klęską gło
du.
...
W liście do senatora Elyies Bridges Hoo
ver zalecił m. in. naleganie na kraje, otrzymujące pomoc, ażeby w zamian za
poświęcenia społeczeństwa amerykańskiego
zwiększały ■własne zdolności produkcyjne i
przyczyniały się do budowy pokoju świa
towego.
Wreszcie Hoover stwierdzi.' że pomoc amerykańska winna być -'-onccnlrowana w
tych krajach, gdzie moż: być zachowana
zachodnia cywilizac'n.
(„Dz. Polski i Dz. Żołn.”)

ganem rosyjskiej partii komunistycznej, Rosja
Sowiecka jest przeciwna planowi MarshalTa.
„Ten plan — zdaniem „Prawdy” — wbrew
swej pozornej nowości, jest powtórzeniem
planu Trumana, dążącego do wywierania
nacisku politycznego przy pomocy dolarów,
jest to plan interwencji w wewnętrzne sto
sunki innych krajów.”
,
Powołując się na dodatkowe oświadcze
nie MarshalTa z dnia 12 bm., że do wspólno
ty europejskiej włącza Rosję jak i Wielką
Brytanię — mówi „Prawda" — że plan ten
jest w wyraźnej sprzeczności z polityką amerykańską w stosunku d.o krajów wscho
dniej Europy.
Oceniając inicjatywę ’Bevina, Charles Du
mas zauważa, że projekt pomocy amerykań
skiej nie wypływa z przesłanek altruistyczr.ych. „Najpewniejszym interesem Stanów
Zjednoczonych jest pomoc Europie. Jeżeli ta
ostatnia nie wyjdzie ze swych ruin, nie bę
dzie można zrealizować z nią normalnego
biegu spraw. I chociaż nie wiadomo jak
chłonny byłby rynek wewnętrzny amerykanski, potencjał produkcyjny Stanów Zjedno
czonych jest tak potężny, obfitość kredytów
tak wielka, że jeżeli nie będą eksportowały
zostaną zalane własną produkcją i bogac
twami."
W pierwszy więc względzie nie sprawy po
lityczne, o których mówiła „Prawda", ale
natury gospodarczej zmuszają wprost Ame
rykę do zajęcia się .odbudową gospodarczą
Europy. Nie mniej z wszystkich krajów euro
pejskich Rosja Sowiecka jest tym krajem,
który gospodarczo jest pewnym "zamkniętym
światem dla siebie i mimo, że w równym
stopniu jak każde z pozostałych państw eu
ropejskich potrzebuje pomocy, w szczególno
ści kredytów, nie jest skłonna do wejścia w
orbitę normalnej wymiany międzynarodo
wej 1 mimo optymizmu panującego w Anglii,
co do udziału Rosji należy się liczyć z tym,
że udziału w tej konfederacji gospodarczej
nie weźmie.
W związku z tym liczba państw europej
skich, które podjęły by się wypracowania
wspólnego planu gospodarczego, ograniczy
ła by się do Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii
i Holandii, z wyłączeniem państw totalnych
(Hiszpanii i Portugalii), państw pozostają
cych w sferze wpływów Rosji oraz Grecji i
Turcji, które otrzymują pomoc na innych
zasadach i bezpośrednio.
Czy więc w takim ograniczonym zakresie
Stany Zjednoczone rozpoczną akcję i czy nie
powstanie dzięki temu gospodarczy blok za
chodni, czego Ameryka zdaje się unikać ?
Słusznie zauważa Leon Blum, że „przez
przypadek istnieje już organ, który przez
swoje-pochodzenie,'kcinpeten
i ,kłcl kwa.
lifikuje się bez dyskusji do reprezentowania
Europy wobec Stanów Zjednoczonych. Tym
organem jest Europejska Komisja Ekonomi
czna, stworzona przez Organizację Zjedno
czonych Narodów z siedzibą w Genewie, w
której wszystkie państwa z Rosją włącznie
wchodzące w skład OZN są reprezentowane
na zasadach równości."
Nie mniej całe zagadnienie jest w stadium
przygotowawczym. Nie można przewidzieć,
czy sprawy natury politycznej nie rozbiją
inicjatywy amerykańskiej."
R.

TRAGICZNIE OPÓŹNIONA
ODBUDOWA

W związku z tym odbudowa Europy pod
względem gospodarczym została tragicznie
długo opóźniona. Wielkie terytoria Euro
py na wschód od linii Szczecin — Triest
zostały obecnie zdezorganizowane i odcięte
od zachodniej Europy.
Europę zmuszono do używania swych za
pasów walut zagranicznych i kredytów na
utrzymanie się przy życiu a nie na plano
wą odbudowę gospodarczą.
Miliardy drogocennych dolarów, oszczę
dzanych na maszyny, szyny kolejowe, pa
rowozy i urządzenia portowe, wydano na
zboże, węgiel i drogi transport morski.

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ de i
Nicola, według niepotwierdzonych doniesień i
prasowych, miał się podać do dymisji. Dy
misja ta byłaby formą nacisku na rząd Gassperi’ego w celu ustąpienia, gdyż dymisja
prezydenta pociąga za sobą automatycznie
dymisję gabinetu wobec następcy prezyden
ta.

W PALESTYNIE grupy terorystyczne Irgun i grupa Sterna postanowiły utworzyć
rząd żydowski. Rząd miałby siedzibę poza
Palestyną, a na jej terenie byłby reprezen
towany przez kilku ministrów. Lista tego
rządu zostanie ogłoszona w dniu 1 sierpnia
br.

szenia ustawy zmniejszającej podatki bezpośrednie. •
STRAJK GENERALNY wybuchł w zagłębiu
Liege. Liczbę strajkujących obliczają na 200
tysięcy osób. Związki zawodowe żądają wy
równania wynoszącego 350 fr. belg, miesię
cznie. Strajk ma tendencje rozszerzenia się
na zagłębie Yerrieres.

WĘGRY SĄ SKŁONNE
poddać wypadek
przesilenia rządowego Radzie Bezpieczeńst
wa Zjednoczonych Narodów. Takie oświad
czenie złożył Istran Ris, socjalistyczny mi
nister sprawiedliwości w czasie konferencji
prasowej. Oświadczył on również, że partia
socjaldemokratyczna nie weźmie udziału w

POGRZEB
PREZYDENTA RACZKIEW1CZA
W miasteczku Newark w hrabstwie Lincoln
odbył się w dniu 12 czerwca br. pogrzeb
zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej. W uroczystośoiach pogrzebowych wzięli udział
przedstawiciele władz polskich, angielskich,
oddziały wojskowe.
Po egzekwiach przemówienie wygłosił bi
skup Nottingham. Zabalsamowane zwłoki
Prezydenta Raczkiewicza spoczną czasowo
na cmentarzu lotników polskich w Newark
obok mogiły gen. Sikorskiego.

STRAJK MARYNARZY
W STANACH ZJEDN. A. P.
W Stanach Zjednoczonych wybuchł strajk
marynarzy. Objął on około 200.000 maryna
rzy i pracowników portowych. Rozmowy
pomiędzy związkiem zawodowym a przed
stawicielami właścicieli okrętów zostały zer
wane. Strajk wybuchł na tle odnowienia umowy zbiorowej o pracę. Właściciele stat
ków, usiłując wykorzystać wniesione i uchwalone przez Kongres nowe prawo o za
robkach postanowią złamać solidarność sze
regu związków zawodowych marynarki han
dlowej.
Konflikt ten będzie miał wielki wpływ na
całe życie międzynarodowe. Da się on od
czuć poważnie w życiu gospodarczym Euro
py. 1.000 statków, załadowanych w portach z
żywnością dla Europy, a w szczególności
zbożem, zostało unieruchomionych.

wezwani na konferencje w sprawach robot
niczych, zmuszeni byliby do składania oświadczeń pod przysięgą, że nie są komuni
stami.
Uprzednio Kongres zniósł osąd;, że wyna
grodzenie za pracę rozciąga się za czas od
chwili opuszczenia drzwi zamieszkania, do
chwili powrotu do nich z pracy.
Spodziewają się, że prezydent Truman
skorzysta z prawa veta przysługującego mu
i przepisy te nie wejdą w życie, gdyż na
ruszyłyby poważnie równowagę społeczną
Stanów Zjednoczonych.

KONGRES STANÓW ZJEDN. nie odrzucił wyborach w innym wypadku, niż gdy bę
veta prezydenta Trumana w sprawie zawie- dzie miała oddzielną listę niezależną.

CZYŚ ZtOZYt OFIARĘ
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 1401-65
zaznaczając: na fconto Nr. 167 C.Z.P. na Oświatę

Projekt
zarządzeń finansowych
MINISTRA SCHUMANA

W ostatniej chwili ogłoszono, że wniesio
ny na obrady komisji budżetowej przez min.
Schumana projekt zarządzeń finansowych
dla pokrycia niedoboru 140 miliardów fr.,
przewiduje :
— wstrzymanie subwencji dla producen
tów Chleba, węgla i produktów rolni— pddatek od kapitałów lub zwiększenie
o 25 proc, podatku solidarności narodo
wej,
— podniesienie taryf pocztowych, ceny
wyrobów tytoniowych i zapałek,
— redukcję o 10 miliardów pomocy skar
bowej dla kolei względnie
— podniesienie taryfy za przejazd metrem,
— podniesienie opłńt od samochodów w
zależności od mocy silnika 1 podniesie
nie opłat od patentów handlowych.
— przyśpieszenie pewnych wpłat do skar
bu państwa,
— uregulowanie składek ubezpieczenio
wych, zezwalające na szybki przelew z
przedsiębiorstw do skarbu państwa.
— ograniczenia budżetowe,
— przelew awansem 100 miliardów fr. z
Banku Francji.
Cały ten projekt uderza w zasady dotych
czasowej polityki rządu. Spotyka się on z oBEVIN
strym sprzeciwem w gronie deputowanych
lewicowych. Sprawa będzie rozstrzygnięta optymista i entuzjasta planu Marshall’a co
do odbudowy gospodarczej Europy.
w najbliższych dniach.
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NA SZEROKIM SWIECIE

Czystka w PPR

Rosji się spieszy
Już w poprzednim numerze „Ludu Pol
skiego’’ sygnalizowany był napór rosyj
ski na Austrię. Jeżeli powracam do tej
sprawy, to nietylko ze względu na jej wagę,
ale dlatego że ilustruje ona znakomicie nie
tylko elastyczność taktyki sowieckiej, ale
przede wszystkim błyskawiczność z jaką
ofensywa sowiecka w Europie Środkowej
się rozwija, błyskawiczność mająca na ce
lu uprzedzenie interwencji amerykańskiej.
Istotnie zaledwie Węgry zostały opanowa
ne a już rozpoczął się atak na Austrię.

Chwilowo atak został odparty. Sytuacja
rządu austriackiego jest bowiem dużo moc
niejsza od sytuacji rządu Ferencza Nagy.
Jeżeli na Węgrzech komuniści osiągnęli w
wolnych wyborach lł procent głosów i
wspólnie z socjalistami, którzy im są pod
porządkowani stanowili bardzo poważną
mniejszość, to w Austrii komuniści osiągnę
li jedynie 2 proc, głosów, a socjaliści au
striaccy są niezależni i przeciwnikami jedpolitego frontu. Tak, że to wogóle komu
niści zasiadają w rządzie austriackim jest
parlamentarnym absurdem,
jaskrawo
wskazującym, jak obecność wojsk sowiec
kich wypacza życie polityczne. Dalej Wę
gry całe są okupowane przez Sowiety, w
Austrii zaś są cztery strefy okupacyjne, tak
że dowódca sowieckich wojsk nie jest abso
lutnym panem sytuacji.
- To też taktyka w Austrii była odmienna
od węgierskiej. Tymczasem nie szło jeszcze
o utworzenie rządu komunistycznego. Poprostu poseł komunistyczny Fischer dora
dził kanclerzowi Figlowi by usunął niedo
godnych ministrów, przede wszystkim wice
premiera socjalistę, i by oddał więcej tek
komunistom. Poparł to żądanie oświadcze-

niem, że inaczej Rosja nie podpisze pokoju.
A nie podpisanie pokoju to dalsze trwanie
okupacji.
Kanclerz odmówił. Tymczasem. Zna
mienne jednak jest, że wogóle do takiego
postawienia kwestii mogło dojść. Dalej, że
nieoficjalne negocjacje komuniści prowa
dzili z chrześcijańskimi demokratami i że
ofiarą tych negocjacji mieli paść- socjali
ści.
Znając taktykę sowiecką można być pew
nym, że na tej propozycji Fischera się nie
skończy. Rosji widocznie zależy na tym, by
jaknajszybciej poddać sobie całą Europę
Środkową i od celu tego nie odstąpi. Dlate
go jednocześnie z atakiem na jeszcze nie
opanowane pozycje, jak Węgry i Austria
idzie zacieśnianie sznura na szyi narodów
już podbitych.
To nic przypadkowo awantury węgierska
i austriacka zbiegły się w czasie z areszto
waniem Petkowa i opozycjonistów bułgar
skich, z aresztowaniem Pużaka i innych
towarzyszy z P.P.S.
Rosji się śpieszy.
Czesław MICHNIEWSKI
HUMOR WARSZAWY

W związku z amnestią „prezydent” Bierut
postanowił ujawnić... swoje nazwisko. Oka
zało się, że jest to stare, znane nazwisko —
Koniecpolski.

•

„Marszałek" Żymierski otrzymał od woj
ska buławę marszałkowską. Napis na niej
jest parafrazą znanego powiedzenia księcia
Józefa Poniatowskiego 1 brzmi następująco :
„Wróg mi powierzył honor Polaków...”

Czytajcie « SWIATtO »
Radkiewicz miał podobno oświadczyć, że
generałowi Andersowi „włos z głowy nie
spadnie, gdy wróci on do Polski” (nieste
ty, tylko dlatego, że gen. Anders jest łysy !
Zygm. ZAREMBY —
przyp. aut.)

JUZ UKAZAŁ SIĘ z druku 3-ci
zeszyt wydawnictwa
,8 W IA T Ł O”

pod redakcją

•

•
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Spis treści:

I
Artykuły polityczno-społ.
I
Paweł Górkowski — Bankructwo poliÎtyki rosyjskiej w Polsce. Dyskusja nad
fezami ideologicznymi PPS. Jan Malara
Hochfeld; für ailes. Aniela Gacka — No
we tory reform społecznych we Francji.
Glossy.

Słynni lekarze sowieccy wynaleźli nowy
sposób rwania zębów — przez nos. Metoda
ta jest powszechnie stosowana, ponieważ w
Sowietach nikt nie śmie ust otworzyć.

Agencja prasowa Reutera podaje donie
sienie warszawskiego korespondenta pisma
„Sunday Observer”, że PPR przystąpiła do
ostrej czystki wewnętrznej i że już kilkuset
członków zostało z partii
wykluczonyoh.
„Głównymi przestępstwami są pijaństwo, rozwięzłość i sprzeniewierzenie funduszów pu
blicznych. Przestępstwem najbardziej rozpo
wszechnionym jest wykorzystywanie przez
komunistów stanowisk urzędowych dla za
pewnienia jak największych zysków osobi
stych.”

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
FRANCUSKIEGO PRZEMYŚLU
WŁÓKIENNICZEGO

Przemysł włókienniczy jest jednym z naj
większych przemysłów Francji. W 1938.r.
zatrudniał on 1.400.000 robotników i urzę
dników, to jest ponad jedną czwartą zatru
dnionych. Wysokość produkcji sięgała wte
dy 60 miliardów franków przedwojennych.
Przywóz surowców -był wyrównywany wy
wozem produktów włókienniczych) W cza
sie wojny francuski przemysł włókienniczy
dzięki jego rozproszeniu terytorialnemu,
mniej ucierpiał od innych gałęzi przemysłu.
Cechą charakterystyczną przemysłu włó
kienniczego we Francji jest jego zależność
surowców, przywożonych z zagranicy. Kon
sekwencje tej zależności dały się najsilniej
odczuć w 1944 r. po wyzwoleniu Francji.
Zapasy wełny i bawełny spadły do pozio
mu, utrudniającego normalną produkcję, a
przywóz pierwszych transportów surowców
włókienniczych nastąpił dopiero zgórą w
pół roku po uwolnieniu Paryża. Obecnie po
uregulowaniu problemu przywozu surow
ców przemysł włókienniczy stoi wobec trud
ności eksportowych, wynikających z wyso
kich kosztów produkcji przestarzałego pod
względem technicznym przemysłu francus
kiego. Głównym środkiem obrony zwłaszcza
przed konkurencją amerykańską będzie
zmodernizowanie przemysłu włókienniczego
francuskiego.
Ustalony ostatnio plan modernizacji prze
mysłu przewiduje jeszcze przed 1950 r.
powiększenie o 25 proc, produkcji przedwo
jennej. Ponadto program wywozowy na
1947 r. oblicza na 51 miliardów franków
eksport wyrobów włókienniczych, przy tym,
iż przywóz surowców włókienniczych nie
przekroczy 44 miliardów franków.

„UBezpieczona demokracja”
(Dokończenie ze sir. 1-szej)
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„LUD POLSKI”

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

Materiały do listy strat
PPS - Cz. 11

I
3-ci numer liczy 80 stron druku. Cena
1 .
30 fr. (dla stałych Czytelników „Ludu
1
Polskiego” — 20 fr.). Zamawiać należy
I
we Francji: w Administracji „Ludu PolI
skiego” — 5, rue d’Alsace, Paris (10) lub
i
w polskich księgarniach w Paryżu, w
I
Belgii : 42, rue Defacqz, Bruxelles. Tam'
że można jeszcze nabyć 1-szy i 2-gi nu,
mer „Światła”.
BOLESŁAW PRUS

Jednym słowem, komunistyczne frazesy,
starające się ukryć winę Minca i jego po
mocników, odwołują się w zakończeniu, jak
zwykle do pomocy Bezpieki. Bezpieka ma,Ubezpieczyć” „demokrację ludową” przed
.dywersją gospodarczą, kierowaną z zew
nątrz”. W całej kontrolowanej prasie w
Polsce nie wolno słowa pisnąć, że przecież
odpowiedzialność za bałagan gospodarczy
ponosi minister Minc. Takie bowiem zwy
czaje istnieją w demokracjach zachodnich,
ale nie w udoskonalonych „demokracjach
ludowych".
Wobec tego rozpoczęło się polowanie z na
gonką na „dywersantów”, „sabotażystów”,
„faszystów”, „wrogów Związku Sowieckie
go” itd... itd. Tylko nie na Minca i PPR
rzeczywistych winowajców’.
„WINOWAJCY ”
RUCHU STRAJKOWEGO

Jak już donosiliśmy, w Polsce wybuchają
od pewnego czasu strajki w górnictwie,
przemyśle tekstylnym i ostatnio na kole
jach. Są to oczywiście zjawiska całkowicie
zrozumiałe na tle głodowych zarobków i
szalejącej drożyzny. Oczywiście nikomu we
Francji czy w Anglii do głowy nie przyj
dzie myśl, że należy strajkujących więzić,
strzelać do nich, a policji zmyślać komuni
katy, w których źródła bardzo poważnych
i bolesnych zjawisk społeczno-gospodarczych
odnajdzie się w rzekomej dywersyjnej dzia
łalności garści ludzi. Może się prem. lłamadier domyślać, kto jest „szefem orkiestry
strajkujących" we Francji, może o to pu
blicznie zapytywrać,lecz nie może z tego tytu
łu zastosować sankcyj karnych wobec rze
czywistych czy urojonych winowajców.
Inaczej w Polsce.
Gospodarka rządowa doprowadziła do nie
zadowolenia klasy robotniczej, które za
manifestowało się w wielu miejscowościach
w formie strajków. Cóż czynią PPR i jej
powiernicy w rządzie z Radkiewiczem na
czele? Oskarżają Bogu ducha winnych lu3)
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JUIKIENKA
(Ciąg dalszy)

O jakże płakać musiały cienie braci, sio
stry i matka, pilnujące prawdopodobnie po
koiku Zosi, że duch wieku nie podsunął osie
roconej dziewczynie innych jakich piosenek!
O jakże to przykro pomyśleć, że ludzie, któ
rzy dla żołądka mają tylko chleb czarny,
dla umysłu nie dostają nic, albo prawie
nic, a dla serca — plewy z Offenbachowskiego wiatraka.
Wytężona praca pozwala Zosi zarabiać
rubla, a niekiedy i dwa na dobę, mogła
więc jeść dziewczyna co dzień gorące kar
tofle, pić ciepłe mleko i... spłacać długi,
przed rokiem i dawniej zaciągnięte u Ży
dów.
Krótko mówiąc, życie Zosi było pasmem
cierpień i poświęceń, przenoszonych i do
konywanych z pogodną twarzą i niepospo
litą energią ducha. Uboga ta szwaczka mo
głaby się nazywać nie wiedzącym o god
ności swojej aniołem gdyby... gdyby obok
tego nie była opuszczoną, ładną, a więc i
grzeszną dziewczyną. Nie myślimy się tu
rozszerzać nad jej występkiem; powiemy
tylko, że kusiciel i wspólnik jej był mło
dzieńcem tyle wykwintnym, ile nikczem
nym, żo równie jak ona, mieszkał w domu
pana Horacego i często składał mu wizyty.
Zosia z okienka swego widziała niekiedy,
jak elegant wbiegał na schody gospoda
rza; wiedziała, że ten ma pieniądze i ładną
córkę, wówczas zamyślała się,odkładała na
bok robotę i gorzko płakała.
We środę, około 11-ej z rana, Zosia, sie
dząc przy swej maszynie, usłyszała jakieś
ciężkie stąpaniti na schodach. Za chwilę w
wąskich i niskich drzwiach izby ukazał się
stróż.
Zosia ścierpła, pomyślawszy o niezapła
conym komornem.
— Panno! a jest tam panna ? — zaczął
— Czego to chcecie, mój Józefie ?
— Chcę, żeby panna poszła do roboty do
naszej panienki.
— Cóż to za robota ?

— Jakaś tam suknia do balu! — mruknął
stróż.
— Mój drogi Józefie! — rzekła pó namyśle
szwaczka. — Powiedzcie wy lepiej, że mnie
nie ma!... Ja się waszego pana bardzo bo
ję...
— Ol... a czego ? On ino taki pyskaty, ale
dobry człowiek i jego bać się nie ma co.
— Ale ja mam teraz pilną robotę, za któ
rą mi zapłacą, a on jak strąci za komorne,
to i nic nie dostanę, choć mi na gwałt po
trzeba pieniędzy.
— Ii... bo to prawda! Tu rozmaici mieszkiwali ,to zduny, to stolarze; każdy był sta
remu cości winien, a on nikomu nie strącał.
To dobry chłop, ino z wierzchu jeżem odzia
ny !
Dziewczyna objaśnień tych wysłuchała z
radosnym zdziwieniem — „Mój Boże! — myślała — jak to ludzi posądzać nie trzeba.
Stary niby to zły, jak pies, a tu stróż go
chwali, który zna się przecież na rzeczy!”
Po tym monologu ogarnęła się nieco i
poszła do gospodarza.
Tam czekały ją .same niespodzianki.
Gniewliwy starzec wyszedł z domu; zamiast
niego zastała dwie ładne i wesołe panny,
tudzież miłego, sześcioletniego chłopczyka,
przy drugim śniadaniu. Panna Helena po
częstowała ją herbatą, panna Klementy
na pożartowała z nią, a mały Jaś dał jej
buzi i krzesełko.
Po śrfiadaniu wzięto się do mierzenia
i krajania. Zapytana o cenę sukni, Zosia
powiedziała 5 rubli, na co obie panny zgo
dziły się bez wahania. Poczem proszono
Zosię, aby uszyła suknię na jutro przed
wieczorem a przyniosła do miary z rana.
Potem obie panny pożegnały ją bardzo uprzejmie ,a grzeczny Jaś pokazał jej gutaperczanego mężczyznę, który posiadał tę
godną uwagi własność że ściśnięty za któ
rąkolwiek cześć ciała wydawał 'głos nie
ludzki.
Nad wyraz zachwycona szwaczka opu

dzi i od długiego czasu inwigilowanych
przez agentów’ Bezpieki o „wywołanie dy
wersyjnych strajków przez nasyłanie agen
tów do masowych organizacyj robotniczych
powodowanie niezdrowych fermentów, uprawianie antyradzieckiej szeptanej propa
gandy, wywoływanie nastrojów wojennych’
i długiej litanii Innych czynów zmyślonych
przez szefa Bezpieki, generał-policmajstra
Radkiewicza. U.B. wspiera wysiłki Minca
przerzucenia odpowiedzialności za jego błę
dy na innych ludzi. W związku z tym Bez
pieka pofolgowała dzikiej zemście na socja
listach z daw nego konspiracyjnego WRN.
ATAK NA WRN

Wydany przez Radkiewicza komunikat,
motywujący dokonanie „aresztowania sze
regu kierowników działaczy WRN, między
innymi Kazimierza Pużaka, Tadeusza
Szturm de Sztrema, Józefa Dzięgielewskiego, Władysławfa Wilczyńskiego i Wiktora
Krawczyka”, jest jeszcze jednym doku
mentem więcej zakłamania życia polskie
go przez PPR i jego „policyjną agenturę
— Bezpiekę.
Zamach ną, wolność, zresztą b. ograni
czoną, wielu socjalistów z byłego WRN zo
stał spowodowany, jak Jatwo się domy
śleć: 1) chęcią odwrócenia uwagi społeczeń
stwa od istotnych przyczyn niepowodzeń
gospodarczych i politycznych rządu war
szawskiego, 2) usiłowaniem sprowadzenia
klasy robotniczej do poziorhu motłochu kar
mionego częsio.gęsto tanimi i zakłamanymi
sensacjami politycznymi, 3) dążnością ko
munistów do „skruszenia" PPSk i uczy
nią powolną zamiarom w kierunku całko
witego jej opanowania przez PPR.
Treści komunikatu nie warto rozważać.
Ważne są tylko intencje Bezpieki i jej peperowskich mocodawców. A te idą w tym
kierunku, aby pod pretekstem tępienia w
PPSk socjalistów z WRN zlikwidować cał
kowicie polski ruch socjalistyczny.
M.

ściła mieszkanie. Na schodach jednak spot
kała się z pewnym grubym, sapiącym jegomością, który patrząc na nią krwawymi
oczyma ryknął:
— Ho! hol... To widzę moja lokatorka,
która komornego nie płaci? Za dwa dni
wytoczę pannie proces, zniszczę zrujnuję,
jak Boga kocham.
Wypowiedziawszy tę straszną groźbę,' tłuścioch poszedł na górę, a Zosia pomyślała:
— „Krzycz ty sobie, staruchu, krzycz, już
ja cię teraz znam!... Poproszę panny Hele
ny, to mi będzie dawać robotę i komorne
mi sprolonguje, z pięciu rubli za sukienkę
odam Żydom cztery, bo mnie strasznie szar
pią, a za rubla przez jakieś kilka dni będę
żyła, jak wielka pani! Oj! potrzebnyś mi.
potrzebny, mój ty rubelku, bo dziś akurat
ostatnie dwadzieścia groszy wydam i jeśćbym już co nie miała!"
Tak medytując wróciła szwaczka, do swo
jej izdebki i z zapałem wzięła się do ro
boty. Świeciło słońce przez lodem okryte
szyby, warczała maszyna, śpiewał kana
rek — i biedna dziewczyna czuła się szczę
śliwa. Zdawało się, że po ciasnym pokoiku
chodzi uśmiechnęła nadzieja, i wołając: „A
kysz! a kyszl..." — nędzę, zmęczenie i tro
ski zapędza do mysich jamek.
Bądź błogosławiony, o Boże, któryś nam
na plac wiekuistego boju zesłał takie wi
dziadło.
ROZDZIAŁ V

w którym jest mowa o tym, co się
śniło i o tym, co się nie śniło,
rannie Helence.
Całą środę Helenka miała gorączkę. Jesz
cze póki chodziła za sprawunkami, póki
rozmawiała z Klimcią o balu, było pół bie
dy; ale gdy nadszedł wieczór przyjaciółka
nasza rozchorowała się na dobre.
Była to jednak tylko choroba imaginacji,
a źródłem jej — oczekiwanie. Helence zatem
nie groziło nawet najmniejsze niebezpie
czeństwo z wyjątkiem niewyspania się.
Z tym wszystkim Helenka około północy
znalazła się w swym łóżeczku i przymknęła
oczy. Lecz nie można było nawet myśleć o
spaniu. Niebieskie kwiaty falbany, wody,
berty i modestki jej sukni mieszały się w
głowie naszej przyjaciółki z dźwiękami mu

Miliardy złotych kosztuje gospodarka Minca
od góry do dołu. Nawet jako zwykli robot
nicy w fabrykach, komuniści otrzymują do
skonałe wynagrodzenie, w przeciwieństwie
do całej reszty. Różnice są trudne do uchwy
cenia, gdyż stosowany jest przeważnie sys
tem wynagrodzeń w formie świadczeń niegotówkowych. Komuniści dostają różnego
ELITA I GŁODUJĄCY ROROTNIK
rodzaju towary, które sprzedawane są póź
Cały prawie przemysł w Polsce został niej na czarnym rynku.
znacjonalizowany i jest kierowany przez
KOMUNISTYCZNI POŚREDNICY
państwo. Organizacja tego gigantycznego
Po wyprodukowaniu, towary nie wędrują
koncernu, liczącego 3.586 zakładów pracy i
zatrudniającego przeszło milion robotników z fabryk do sklepów i spółdzielni, lecz prze
przedstawia się następująco: wszystkie chodzą przez różne ogniwa pośrednictwa, a
przedsiębiorstwa państwowe dzielą się na ci pośrednicy komunistyczni zabierają sobie
14 centralnych zarządów produkcji zasad dużą część zysków, wskutek czego cena to
niczych działów produkcji. Zarządy central warów po dotarciu do rynku jest wyższa
ne dzielą się na zjednoczenia, których jest o setki procentów.
Im gorsza gospodarka, tym krzykliwsza
150. Organizacja tych zjednoczeń jest albo
terytorialna alba branżowa, lub też teryto- musi być reklama. Hilary Minc, jak się orialno-brariżowa. Obrót roczny tęgo koncer kazuje, wydaje na swoją propagandę aż 10
nu państwowego wynosi 1.169'miliardów milionów złotych, nie licząc milionów wy
dawanych przez same przedsiębiorstwa.
złotych.
Szczegóły gospodarki p. Hilarego Minca
W budżecie uderza ogromna liczba etatów
wyższych stopni przeznaczonych dla komu są trudne do uchwycenia. Przedsiębiorstwa
nistycznych dygnitarzy, otrzymujących fan państwowe nie ogłaszają wykazu strat i zy
tastyczne pensje ze skarbu państwa. Nawet sków, przeto nikt nie jest w stanie zoriento
zwykły pracownik centrali p. Minca otrzy wać się w istotnym obrazie działalności
muje przeszło 10 tysięcy złotych miesięcznie, tych przedsiębiorstw. Z budżetu min. skarbu
podczas gdy urzędnicy na prowincji otrzy wiemy jedynie, że wszystkie państwowe
mują zaledwie 2.840. Robotnicy w fabrykach wpłaciły w roku ubiegłym śmieszną sumę
2,843 milionów złotych podatku dochodowe
przeważnie głodują.
System wypłaty wynagrodzeń jest chory go, podczas gdy słaby przemysł prywatny
Dyktatorem gospodarczym Polski jesl obecnie jeden z czołowych przywódców PPR,
minister przemysłu i handlu Ililary Minc.
Wiemy o tym od dawna. Nie od rzeczy więc
będzie przypatrzyć się bliżej gospodarce p.
Minca.

Polska w cyfrach
SPRAWY GOSPODARCZE

wpłacił dwa razy więcej (4,121 milionów zł.)
Istniejący jeszcze handel prywatny i ma
łe zakłady pracy są paraliżowane obawą
dalszej nacjonalizacji, wskutek czego nie mo
gą rozwijać normalnej działalności. Nikt nie
włoży kapitału do zakładu pracy, który
może być następnego dnia odebrany przez
władze. Próby skłonienia p. Minca, aby
zakończył ten stan niepewności nie dały
żadnego rezultatu. Przeciwnie p. Minc po
większył znacznie chaos na rynku, wystę
pując nagle z planem utworzenia państwo
wego handlu detalicznego, państwowych
sklepów i państwowych domów towaro
wych.
MINC WYWOŁUJE DROŻYZNĘ

Innym skandalem jest fakt, że p. Minc,
który tyle krzyku narobił na temat koniecz
ności walki z drożyzną i spekulacją sam
wywołuje drożyznę przez ciągłe podwyższe
nie cert produktów państwowych. Przemysł
państwowy podwyższył ostatnio ceny swych
towarów przeciętnie o 70 proc. Podczas gdy
dolar oficjalnie wzrósł 20-krotnie w stosun
ku do kursu przedwojennego, zarobki mniej
więcej 20-krotnie, ceny towarów wzrosły
200-krotniel Wszystkie produkty żywnościo
we sprzedawane przez państwowy aparat,
wzrosły od 50-300-krotnie. Nawet w swoim
projekcie walki z drożyzną p. Minc przewi
duje znaczną podwyżkę komornego, co określono w Polsce złośliwie jako wystą
pienie w interesie kamieniczników z PPR.
W ten sposób istotnym winowajcą drożyz
ny jest p. Minc, który sam wywołał chaos
spowodował strajki i zaburzenia, stara się
obecnie winę przerzucić na mieszczaństwo
, chłopów.
FIKCYJNE ZYSKI

dzieci w wieku do 14 lat.
Budżet przewiduje zysk z przedsiębiorstw
Bibliotek szkolnych 1 publicznych jest bli państwowych na rok bieżący w wysokości
miliardów złotych. Zyski te są zupełną
odliczeniu podręczników szkolnych wypada 38
fikcją. W ciągu ostatnich 5 miesięcy przed
1 książka na 11 mieszkańców.
3 000 MIEJSCOWOŚCI W POLSCE nie ma siębiorstwa państwowe wpłaciły do skarbu
państwa zaledwie 5 miliardów złotych, t.zn.
ma szkół z powodu braku nauczycieli.
ok. 12 miliardów w stosunku rocznym. Na
komisji sejmowej stwierdzono otwarcie, że
RÓŻNE
brakujących 26 miliardów państwo będzie
500 WAGONOW ZRABOWANEGO mienia musialo pokryć z druku banknotów, co oodnalezionego w strefie- amerykańskiej oku :zywiście powiększy inflację.
powanych Niemiec wróciło do Polski
Z WOJEW. SZCZECIŃSKIEGO rozpoczęto
GŁĘROKIE UZNANIE...
w tempie przyśpieszonym repatriację ludno
ści niemieckiej. Do lipca odejdą 24- pociągi do
Komisja budżetowa z tych ujawnionych
stref okuDacyjnych z 36 tys. Niemców.
•skandali nie wyciągnęła żadnych konsek
W SOWIECKICH OBOZACH kncentracyj- wencji. Natomiast przyjętym już w sejmie
nych przebywa dotychczas około 50 tys. żoł warszawskim
lokajskim zwyczajem wyranierzy A. K„ wywiezionych z Polski od lip
ca 1944 r. do połowy lata 1945. Wśród więź iono ministrowi Mincowi głębokie uznanie...
niów szerzy się gruźlica i krwawa biegunka.
(„Dziennik Polski i Żołnierza”)

POLSKA WYDOBYŁA w r. 1946 — 47,3 mi sko 9 tys. z zawartością 3.0Ó0.700 tomów. Po

lionów ton węgla. Z tego 14,5 milionów ton
na obszarze Śląska Opolskiego i Dolnego.
Eksport węgla w tym czasie wyniósł 13,5
milionów ton.
Z tego do Rosji wysłano
8.9814)00 ton, do państw Europy środkowo
wschodniej i Finlandii — 971.000 ton, do kra
jów północnej i zachodniej Europy —
3.537.000 ton.
UMOWA HANDLOWA między Polską a Ju
gosławią podpisana 24 maja br. określa pię
cioletnią wymianę towaTów na sumę 215 mi
lionów dolarów.
PRZEMYSŁ PRYWATNY W POLSCE liczy
11.643 przedsiębiorstw z 86 tys. pracowników.
56 proc. — to przedsiębiorstwa branży spo
żywczej.
STATKÓW PONIEMIECKICH Polska otrzy
ma 19. Powiększą one tonaż polskiej mary
narki handlowej o 75 proc., czyli będzie on
wynosił ok. 200 tys. ton.
FUNT SZTERLING, mający urzędowy kurs
350 zł, osiągnął w tranzakcjach prywatnych
wysokość do 3 tys, zł.
BIBUŁKA DO PALENIA kosztuje obecnie
50 zł za książeczkę, co stanowi wartość ok.
10 jaj.
30 TYS. JEŃCÓW NIEMIECKICH.
zatru
dnionych w kopalniach śląskich, będzie zwol
nionych w przyszłym roku.
500” LAMP RADIOWYCH dziennie wytwa
rza fabryka w Dzierżonowie na Dolnym
Śląsku.
UKŁAD HANDLOWY Z AUSTRIĄ z dn. 3
czerwca br. przewiduje eksport węgla, ryb i
nasion za dostawę maszyn i instalacyj dla
górnictwa i hutnictwa.
drożyzna w POLSCE wzrasta. Cena bia
łego Chleba podskoczyła gwałtownie z 75 zł
na 135 zł za. kilogram.
ZDROWIE
BADANIA LEKARSKIE, przeprowadzone w

szkołach, stwierdziły, że tylko 10 proc. dzie.
ci wykazuje normalny stan zdrowia.
Z AMERYKI Północnej przywieziono jako
dar UNRRA 3,011 gr. radu, wartości 90 tys.
dolarów. Jest to część darowizny przyznanej
Polsce.

OŚWIATA
W POLSCE DAJE SIE DOTKLIWIE WE
ZNAKI brak podręczników uniwersyteckich

i szkolnych. Dotychczas wydano ich niewie
le. Kosztują bardzo drogo — od 800 do 1.000
zł. za egzemplarz. Natomiast wzrasta ciągle
ilość wydawnictw propagandowych, zanoto
wano już ponad 1.100 pozycyj. Rząd szwedz
ki przyszedł z pomocą w zakresie druku pod
ręczników uniwersyteckich. Niektóre z 24
książek, które mają wyjść z drukarń szwedz
kich, nadeszły już do Polski. Będą tańsze o
50 proc, od podręczników krajowych.
PODOBNO TYLKO 40 PROC STUDENTÓW

może być przepuszczonych na następny rok
studiów wobec braku miejsc. Ta wiadomość
stworzyła wśród studentów nastroje panicz
ne.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA otrzymu
je na wszelkie wydatki bieżące 50 tys. zł mie.
sięcznie, gdy sama woda kosztuje 20 tys.
SZKOLNICTWO W POLSCE obejmuje : 3
miliony uczniów w szkołach powszechnych,
ok. 200 tys. w szkołach średnich ogólnokształ
cących, ponad 300 tys. w szkołach zawo
dowych. Poza szkołą pozostaje ok. 700 tys.
zyki, z westchnieniami interesującego Ar
tura i złorzeczeniami popędliwego ojca.
Zmęczona Helenka wstała ostrożnie z łóż
ka i zbliżyła się do okna. Po drugiej stro
nie podwórza zobaczyła na facjatce inne
okno, a na zamarzłych jego szybach jakiś
cień, poruszający się gwałtownie.
To biedna szwaczka szyła jej suknię ba
lową.
Była już trzecia nad ranem.
Helenka po raz' drugi próbowała zasnąć,
tym razem dość szczęśliwie. Śniło się jej,
że w salonie z Hebesowiczów Kukalskiej,
wsparta na męskim ramieniu pięknego
Artura tańczy walca. W sercu jej budzą
się jakieś nieokreślone uczucia, pod których
wpływem ona i jej tancerz dokazują cu
dów zręczności. Wobec tego zachwycają
cego widoku, najmłodsze i najładniejsze
panny siadają na kanapkach, jak stare
matrony, młodzież bije brawo, muzyka gra,
pan Horacy wylewa łzy i na środku salo
nu błogosławi szczęśliwą parę.
Wybiła szósta.
Około dziesiątej z rana, suknia już tyle
była wykończona, że ją Zosia przyniosła
do miary. Bez względu na pośpiech, szwacz
ka zrobiła ją tak dobrze, że prócz kilku nic
nie znaczących poprawek, suknia była pra
wie gotowa.
Obsypana podziękowaniami,
szwaczka
wróciła do swej izdebki kończyć robotę, He
lenka zaś zajęła się ostatecznymi przygoto
waniami.
Czekało ją jednak straszne zmartwienie;
tarlatan bowiem, szarfa, kwiaty i buciki
pochłonęły całe 25 rubli, ofiarowane przez
ojca; na robotę zaś sukni, na rękawiczki
i wachlarz, trzeba było jeszcze co najmniej
z dziesięć rubli.
Trudno się jednak było namyślać. Helen
ka więc poszła z wielkim strachem do pa
py i prosiła go o powyższą kwotę.
— A co? — krzyknął starzec — czy nie
mówiłem, że ten głupi bal zrujnuje mnie
na wieki ?... Rób, co chcesz, ale ja dzie
sięciu rubli nie dam!
Helenka zrobiła to, czego nie chciała, a
mianowicie poczęła płakać. Zobaczywszy to,
starzec wpadł we wściekłość i dał jej pięć
rubli, przysięgając na wszystkie świętości
że już ani grosza nie dołoży.
Uszczęśliwiona zwycięstwem panienka,nie
myśląc o tym, co będzie później, pobiegła

ORGANIZACJA PRZEMYŚLU
W POLSCE

RUROCIĄG NAFTOWY
ATLANTYK — BAŁTYK

Zycie gospodarcze Polski organizuje ’. ię cbecnie w 3-ch odrębnych działach : upańst
wowionym
spółdzielczym i prywatnym.
Dział przedsiębiorstw państwowych zależ
ny jest od Ministerstwa Produkcji Przemy
słowej, któremu podlega 3.500 zakładów
przemysłowych, zatrudniających 905.000
robotników.
Na podstawie ustawy z 3 stycznia 1946 r.
która określiła podstawy upaństwowienia
przemysłu, mogą istnieć w Polsce przed
siębiorstwa prywatne, z tym, iż'mogą one
zatrudniać mniej niż 50 robotników. Ód te
go czasu ilość robotników w zakładach pry
watnych została podniesiona do 100, nastę
pnie do 150, a w pewnych wypadkach do
puszczalna jest cyfra 200 robotników. Obe
cnie w dziale przemysłu prywatnego istnie
je 12.894 przedsiębiorstw przemysłowych, w
których pracuje 140.000 robotników.
Rzemiosło liczy 133.313 warsztatów, z
cyfrą 593.000 pracowników.
Przedsiębiorstwa prywatne zorganizowa
ne są w Izbach Przemysłowo - Handlo
wych, warsztaty rzemieślnicze zaś stworzy
ły Związek Izb Rzemieślniczych. Przedsię
biorstwa państwowe, działające w ramach
planu państwowego, są zorganizowane w
ramach gospodarczych resortów ministe
rialnych.

Szwedzcy przemysłowcy planują ułożenie
rurociągu naftowego z Gothenburga nad At
lantykiem do Sztokholmu nad Bałtykiem.
Długość rurociągu wynosiłaby 400 mil a je
go roczna pdolność przetłaczania 2.000.000
fon. Rurociągi i urządzenia mają być naby
te w Stanach Zjednoczonych.

NORWESKI PRĄD ELEKTRYCZNY
„NA EKSPORT”

Od roku 1949 Norwegia zamierza budować
50 milową linię dla transmisji prądu elek
trycznego do Szwecji. W późniejszych zamie
rzeniach leży także połącźenie Norwegii z
Danią kablem podmorskim.
do miasta, i całe pięć rubli wydała na
wachlarz .rękawiczki i koronkę do berty.
Gdy wróciła ze sprawunkami, ojca w do
mu nie było, w godzinę zaś potem szwacz
ka przyniosła gotową, idealnie piękną suk
nię.
Helenka mierzy ją — suknia jak ulana.
Mimo to w sercu panienki budzi się wielki
niepokój. Skąd tu wziąć pieniędzy, kiedy
ojciec ani grosza już nie dołoży?...
A Zosia myśli sobie tymczasem: — „Jak
to dobrze, żem całą noc siedziała! Dostanę
za to pięć rubli, uspokoję trochę Żydów i
sama kupię sobie co zjeść, bom głodna, jak
nieboskie stworzenie!”
Helenka suknię przymierzyła, zdjęła, po
wiesiła, ale o zapłacie mówić nic nie śmie.
Na domiar niedoli słychać na schodach
kroki ojca i dzwonek w przedpokoju.
Okoliczność ta nasunęła Helence myśl
fatalną, nie wahając się więc, rzekła pręd
ko:
— Należność pani za robotę strącimy z
komornego!...
Usłyszawszy te słowa, szwaczka stanęła
jak piorunem rażona; jeżeli nie pobladła,
to dlatego tylko, że skutkiem bezsenności
i głodu była już blada, jak śmierć.
Tymczasem do przedpokoju wszedł pan
Horacy w najgorszym humorze i krzyknął:
— Ten łotr znowu piasek wali do mojej
piwnicy;... Sprocesuję, zrujnuję, zniszczę,
jak Pana Boga kocham. Raz już muszę
im pokazać, kto tu rządzi... raz już muszę
się załatwić z tymi lokatorami, co mi życie
zatruwają i komornego nie płacą!
Z tymi słowy starzec przebiegł przez po
kój, nie patrząc ani na córkę, ani na szwacz
kę, ani na suknię...
Przerażona i rozżalona Zosia szybko po
biegła do siebie, nie pożegnawszy się nawet
z Helenką.
Stanąwszy w swej izdebce, odwróciła się
do okna, i grożąc pięścią, wyszeptała:
- — O wy!... oszukaliście mnie!... Póki
suknia nie była gotowa, częstowaliście her
batą, a dziś ta lalka nawet gadać z człowie
kiem nie chce, a stary rzuca się, jak wście
kły...
Mówiła to bez płaczu, głosem drżącym
z gniewu. Potem stanęła jak posąg, a wresz
cie ożywiona straszną myślą, z gorączko
wym pośpiechem przystąpiła do jakichś
tajemniczych przygotowań.

NOWY SYSTEM UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH W SZWECJI

Począwszy od dnia 1 stycznia 1948 każdy
obywatel szwedzki otrzyma po przekrocze
niu 67 roku życia, jako minimum rocznych
kosztów utrzymania — 278 doi. W miastach,
gdzie koszty utrzymania są wyższe, zaopa
trzenie to może być podwyższone do 444 doiMałżeństwa w miastach otrzymają 666 doi.
rocznie i dodatki mieszkaniowe. Około 700
tys. ludzi skorzysta z tych zaopatrzeń. Koszt
łączny rocznie wyniesie 217.000.000 doi., a
więc prawie podwójnie tyle, ile zamierzano
przeznaczyć wedle pierwotnego planu.
ROZBUDOWA PRZEMYSŁU
KANADYJSKIEGO
Inwestycje w przemyśle kanadyjskim
wzrosną w roku bieżącym o 53 proc, w sto
sunku do noku 1946. Rządowe plany przewi
dują wkłady w wysokości 1 700.000.000 doi.
Rozbudowa, przemysłu uzależniona jest jed
nak od. możności uzyskania materiałów, po
trzebnych przy budowie nowych fabryk i za
kładów. Wzrost produkcji azbestu, stali gip
su. surówki, niklu 1 miedzi pozwala żywić
nadzieję, że rozbudowa ta nie napotka na
większe trudności.
(„Przegląd Polski”)

Naprzód tedy, na arkuszu papieru napi
sała dużymi literami list i zostawiła go na
stole.
Potem zamknęła drzwi na klucz i nakła
dła pełen piecyk węgli kamiennych.
Potem podpaliła węgle, zasunęła luft, zu
pełnie jak w starych romansach francu
skich, a w końcu uklękła przy swym łó
żeczku.
Niebawem ciężki, duszny, przesiąkły odorem siarki, dym począł zapełniać izbę.
Na dworze zapadał już mrok.
ROZDZIAŁ VI.
z którego okazuje się, jak na dłoni,
ie chłop strzela, a Pan Róg kule nosi.

Po odejścieu szwaczki Helenka uczula
się bardzo niezadowolona; nad przyczyna
mi jednak tego moralnego niesmaku nie za
stanawiała się, bo i, co prawda, nie miała
czasu.
Trzeba było z • szafy i komody powydobywać m,asę szczegółów, należących do to
alety damskiej i uczesać włosy, na co prze
cież kilka godzin nie jest za dużo.
Czytelnicy mogliby mieć do nas słuszną
pretensję, gdybyśmy nie dodali w tym miej
scu, że Helence przy czesaniu pomagała
pewna bardzo dojrzała panienka, i że z jej
porady, przyjaciółka nasza w przeddzień
zwinęła sobie papiloty. Wszystkim wiado
mo, że rozkręcanie i układanie loków na;
leży do najprzyjemniejszych zajęć młodej
osoby; lecz i ta rozkosz nie zdołała stłumić
Helenki jakiegoś niewyraźnego a złowrogie
go głosił, który przypominał jej ciągle, że
wbrew słuszności i woli ojca, nie zapłaciła
biednej szwaczce.
Około ósmej, Helenka była już w poło
wie ubrana. Ponieważ zaś ojciec chodził p°
pokoju z miną bardzo zasępioną i na pylania nie odpowiadał, nasza więc przyja
ciółka udała się do garderoby, celem obej
rzenia po raz setny pięknej swojej sukienkiWtem:
— O Boże! — krzyknęła biedna panien
ka i omało nie rzuciła świecy na ziemię.
— Kto mi tó zrobił! kto mi to zrobił!?...
— To ja, Helciu!! to jal... — szepnął
tej chwili zapłakany Jaś, wychodząc z pod
kanapy, a potem dodał łkając: — Już mni®
teraz Helcia pewnie nigdy kochać nie bę
dzie!
(Dokończenie nastąpi)
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Dzieci i sztuka

WAZIERS

W dniu 8 czerwca 1947 r. w lokalu p. Na
pierały w Waziers, odbyło się walne zebra
nie Okręgu CZP w Douai. Zarząd złożył
sprawozdanie ze* swej działalności za czas
ubiegły. Będąc łącznikiem między KTM Okręgiem CZP Północ w Lille i Centralą w
Paryżu, pracy było nie mało, pomagając
przy tym w pracy społecznej Komitetom To
warzystw Miejscowych i towarzystwom zje
dnoczonym w CZP. W wielu wypadkach pre
zes musiał interweniować u władz miejsco
wych w obronie członków. Dyskusja po
sprawozdaniu była ożywiona, lecz wzorowa.
Ustępującemu zarządowi udzielono jedno?
głośnie absolutorium. W tajnym głosowaniu
wybrano nowy zarząd w następującym skła
dzie : Majchrzak Józef, prezes (ponownie) 8,
rue Offenbach, Douai-Clochette (Nord) Wier
telak Józef,
sekretarz (ponownie) 11, rue
Mozart, Douai-Clochette (Nord), Pawlak Lud
wik, skarbnik (ponownie) 32, rue de la Clo
chette, Douai (Nord), Nowak' Boi., zast. pre
zesa, Kokociński* Jan, zast. sekr., Kiciński
Antoni, zast. skarbnika. Komisja rewizyjna :
Teresiak, Peisert Wipc. i Pera Stanisłl — w
wszelkich ^prawach należy zwracać się do
prezesa Majchrzaka Józefa.
Zebranie uchwaliło jednogłośnie niżej po
daną rezolucję :

ganej opinii i bynajmniej nie odpowiada
jący swemu zadaniu.
6. Domagamy się od Polskiego Czerwonego
Krzyża równego traktowania obywateli
polskich, bez różnicy poglądów i dostątecz
nego przyjścia z pomocą wszystkim tym,
którzy tej pomocy potrzebują.
7. Postanawiamy nie wchodzić w żaden kom
promis z t. zw. „Komisjami Jednościowymi”, albowiem jak nas doświadczenie uczy, są to twory kontrolowanej przez PPR
Rady Narodowej, których celem jest pod
porządkowanie wychodżtwą polskiego jed
nej partii t. j. PPR. Miast wiec jednoczyć,
przyczyniają się tylko do rozbijania emigraoji.
8. Piętnujemy jak najostrzej ludzi, sfanatyzowanych wielbicieli reżymu warszawskie?
go nie cofających się przed niczym, gdy
można zaszkodzić a nawet zgubić przeciw
nika.
Najlepszych bodaj i najdzielniej
szych synów Polski, zasłużonych w walce
z hitleryzmem o wolność Polski i Francji
jednocześnie, fałszywie oczernia się przed
władzami
miejscowymi,
przedstawiając
ich jako ,,Volksdeutschów” i faszystów,
dlatego jedynie, że nie myślą tak jak oni.
9 Stwierdzamy, że amnestia wydana przez
rząd warszawski jest tylko obliczeniem po
litycznym, w mniemaniu, że da się oszukać
świat wolnych narodów i demokrację
wprowadzić w błąd, świat jednak dowia
Rezolucja
duje się, że Bezpieką dalej aresztuje maso
wo naszych braci chłopów, robotników i
pracujących umysłowo w kraju. Przeciw
CZP Okręgu Doua
tymże to aresztowaniom politycznym pro
testujemy jak najenergiczniej!
Na walnym zebraniu CZP okręgu Douai w
dniu 8 czerwca 1947 r w Waziers, delegaci
Za Zarząd Okręgu CZP:
10 Komitetów Towarzystw Miejscowych oraz
Majchrzak Józef — prezes
reprezentanci Zw. Rez i B. Wojsk., POWN,
J Wiertelak — sekretarz
TUR i Harcerstwa okręgu Douai, uchwalili
Pawlak — skarbnik.
następująca rezolucję
1. Postanawiamy trwać niezłomnie w Bloku
Niepodległościowym, którego wyrazem jest
Centralny Związek
Polaków na terenie
KOMUNIKAT
Francji. Tu na wolnej ziemi francuskiej
podczas gdy Naród w Kraju ma usta kne
ZW. B. CZŁONKÓW POWN
blowane przez Bezpiekę, walczyć będzie
my razem z całą Polonią' w świecie, nie oPowiadamiamy zainteresowanych człon
rężnie lecz słowem i wszelkimi nam dostę ków POWN, że termin prawny ustalony do
pnymi mioralnymi środkami, o njezawp składania u władz francuskich podań o woj
słość. niepodległość i wolność naszej Oj skowe renty wdowie i inwalidzkie z tytułu
czyzny. Czując siłę świata dobrej woli, pe POWN upływa z dnie 30 czerwca 1947 r., czy
wni jesteśmy że zwyciężymy.
li z końcem bieżącego miesiąca. To samo do
2. Wdzięczni jesteśmy od wieków zaprzyjaź tyczy sprawy odszkodowań wojennych spo
nionemu Narodowi Francuskiemu za go wodowanych działaniami wojennymi lub ościnność i przyrzekamy pracować zawsze kupacją przez wroga. Członkowie POWN któ
wspólnie z ludem francuskim dla dobra rzy dotychczas w myśl powyższego nie skie
Francji. Apelujemy jednocześnie do władz rowali jeszcze db władz francuskich poda
kompetentnych Francji, o przychylne zba nia, winni to we własnym interesie niezwło
danie sprawy swobodnego zrzeszania się i cznie uczynić.
urządzania zebrań czy uroczystości w po
Zaświadczenie stwierdzające przynależ
szczególnych koloniach. Stwierdzamy bo ność i udział w akcji POWN wydaje Biuro
wiem, ż& w pewnych gminach, Merowie, z Likwidacyjne Grupy „Północ” POWN. Za
powodu fałszywych denuncjacji nie zezwa znaczamy, że zaświadczenie POWN zatwier
lają KTM. organizacjom czy towarzystwom dzone przez władze francuskie „résistance”
zjednoczonym na terenie Francji w CZP, jest w myśl ostatnich przepisów dostatecz
urządzać wszelkich uroczystości,
zabaw ną podstawą do pretendowania o korzyści
czy zebrań dla omawiania naszych spraw przysługujące Polakom, członkom Ruchu Op.
bieżących.
W tym miejscu wyjaśniamy także w odpo
3. Protestujemy jak najenergiczniej przeciw wiedzi na liczne zapytania, " że w sprawie
wszelkim zakusom ną Ziemie Odzyskane „carte combattant volontaire de la Résistan
przez Polskę na zachodzie. Granice na O ce” nie zapadło żadne konkretne postano
drze i Nysie uważamy za nienaruszalne. wienie i urzędy Min. Był. Kombatantów i
Domagamy się natomiast rewizji granic na Ofiar Wojny nie wydały dotychczas nikomu
wschodzie Polski. Lwów i Wilno są nieza legitymacji "państwowej „Kombatanta Ochot
przeczalnie miastami polskimi, zabrany nika Ruchu Oporu”. Członkom POWN uwa
mi przez Rosję sowiecką razem z naftą i żającym powyższe stwierdzenie za niezgo
winny być zwrócone Polsce.
dne z prawdą, polecamy bezpośrednio zwró
4. Domagamy się kategorycznie jak najszyb cić się do Prefektury względnie do Federa
szego przeprowadzenia demokratycznych, cji. francuskiego Ruchu Oporu „Union des
wolnych, pięcicprzymiotnikowych wyborów Résistants” — 132, Bld. de la Liberté — Lille
do Sejmu w Kraju. Wybory do Sejmu w (Nord).
Zarząd Główny
Polsce z 19 stycznia br., jak zgodnie stwier
dzili obserwatorzy wolnych krajów z za
chodu, a nawet rządy mocarstw sojuszni
czych. odbywały się p*od terorem Bezpie
ki, zostały wreszcie jak wiadomo całkowi
cie sfałszowane.
5. Protestujemy przeciw metodom stosowa
nym przez placówki
konsularne
rządu
Kra.wczen.ko, Wiktor Andrzejowicz, syn ro
pARYt
warszawskiego,
dzielenia obywateli pol
skich na dwie kategorie i zmuszania wy botnika - rewolucjonisty, jako młody chło
STOW n KOMBATANTÓW
ohodżtwa do załatwiania swych spraw o- pak przeżywa okres wojny światowej, prze
Stowarzyszenie b. Kombatantów koło Pa.
bywatelskich
przez Rady Narodówe, na wrotu bolszewickiego i niesłychanej biedy po.
£yż zawiadamia swych członków i sympaty
czele których stoją ludzie często o zaszar wojennej i porewolucyjnej. Wychowany w

Dzieci rysują i malują często zanim jeszCze potrafią pisać. Sześcioletni artysta wyraża ołówkiem, kredką bezpośrednio, szcze
re wrażenie, jakie mu daje otaczający
wiat. Wrażenia te są oczywiście zupełnie
®ne niż nasze, gdyż dziecko — pamiętajmy
0 tym, — nie jest miniaturą dorosłego, lecz
Przedstawia charakter całkowicie odrębny,
■Hający swój świat i swoje własne reakcje.
Rysunki dzieci od 6 do 10 lat nie są by
najmniej nieudolnymi pierwocinami, z któ
rych starsi mogą się śmiać. Zachwycają one
świeżością, prostotą formy i kolorytu. Im
taniej narzuca się dziecku prawidła i ka
nony, które z czasem deformują wizję wy
kształconych artystów, tym bardziej „obra
zy” dzieci są ciekawe.
Stwierdzić to należycie można na MIĘ
DZYNARODOWEJ WYSTAWIE OBRA
ZÓW I RYSUNKÓW DZIECI, która kilka
tai temu została otwarta w Muzeum Luk
semburskim. Na wezwanie francuskiego
Związku Sztuk Plastycznych, 46 krajów
Przysłało prace młodziutkich malarzy. Z
Pośród przeszło 20.00 rysunków, akwareli,
fiwasz, które nadeszły do Paryża ze wszy
stkich zakątków świata — z Indii, jak i
Chili, z Kongo, Jamaiki, jak i wszystkich
krajów europejskich (oprócz Rosji), jury
Wybrało 1.500 „obrazów” artystów od 6 do
13 lal.
Finlandczycy, najmłodsi, bo nie przekra
czający 8 lat uczestnicy Wystawy, dają
Prześliczne krajobrazy, pełne prymitywne
go wdzięku.’ Mali Amerykanie, Kanadyj
czycy, malują na wielkich arkuszach brystolu przy pomocy najlepszych kolorów
Wspaniałe konie niebieskie i zielone drapa
cze chmur; Brytyjczycy mają rozmach i pię
kny koloryt; uczniowie szkół francuskich
Przynoszą najbogatszą gamę pomysłów i
barw .
Pedagodzy i malarze, którzy specjalnie
interesują się twórczością artystyczną dzie
ci, stwierdzają, że pochodzenie narodowe,
czy rasowe ma mniejsze znaczenie, niż do
bór metod nauczania, poziom wychowaw
ców i dostarczanie zasadniczych pomocy
szkolnych.
W części polskiej, dość licznie reprezento
wanej, rzucają się w oczy pomysłowość i
zdolności naszych dzieci. Pomimo, iż mu
szą się zadowolić papierem lichego gatun
ku, marnymi kredami, pomimo że, z bra
ku farb i ołówków, robią naklejanki, wno
szą na tę Wystawę międzynarodową cieka
we elementy artystyczne. Dzieci polskie,
odpowiadając na zadane tematy, rysują
Wodę, ogień, słońce, jak wszystkie inne.
Ale do tematów dowolnych czerpią natchnie
nie we wspomnieniach wojennych. Tak
Więc 12-letnia W. Kosińska szkicuje „wy
wiezienie Żydów”, wymowny w swojej
dziecinnej prostocie i niezręczności rysunek
ołówkiem.
Wojna wżarła się do wyobraźni dziecię
cej, zostawiła ślad na cale życie pokoleniu,
które obecnie dorasta.
Wiele można wyciągnąć z tej „dziecinnej
Wystawy” nauk, wieli poczynić ciekawych
spostrzeżeń.
Malarze zawodowi, którzy tu przychodzą,
Podziwiają „obrazy" najmłodszych kole
gów i., konkurentów. Wielu z nich pragnę
ło za wszelką cenę nabyć niektóre rysunki.
Jak to dorośli szukają daremno prostoty,
bezpośredniości, które nauka i doświadcze
nie w nich zatarły.
A.. II. GACKA

ków, że zebranie miesięczne Kola odbyło
s‘ę dnia 8. 6. 47 r.
Były prezes Koła Oskar-Mieczysław Bidern'an ustąpił ze stanowiska, funkcje prezesa
Pełni wiceprezes Czesław Kuczyński.
Korespondencję dotyczącą Koła pależy kie
rować : Czesław Kuczyński, 8, rue Michał,
parls 13.
Zebrani uchwalili na czas wakazji 2-miesięczną przerwę (lipiec i sierpień). Następne
Zebranie Koła odbędzie się w miesiącu wrze
śniu 47 r.
Dyżury odbywają się w każdy czwartek od
Rodź. 20,30 do 22-giej.
Za Zarząd : Sołtysiak, sekr.

KOMUNIKAT KOMITETU
ZAGRANICZNEGO PPS
Uchwałą Komitetu Zagranicznego PPS na
_
podstawie art. 17 statutu organizacyjnego
PPS p. Adam Pragier skreślony został z li
sty członków Partii za wykraczanie przeciw
ko zasadom programowo . taktycznym Par
tii, niestosowanie się do uchwał ciał partyj
nych oraz działalność na szkodę Partii.
Komitet Zagraniczny PPS.

Według prowizorycznych
obliczeń
We Wrocławiu znajduje się około 50 tys. min,
2 w województwie dolno-śląskim przeszło
tys. min i ponad milion niewypałów. Omatnio w ciągu dwóch tygodni saperzy znii2czyli 15 tys. min oraz" 105 tys. niewypa
łów.

tradycji walk lat 1904-5 oczywiście jest po
stronie nowego rzeczy porządku. Czynnie
pracuje w Komsomole, na fabryce staje w
szeregu szturmowych pracowników. Jako wy
braniec odbywa studia techniczne, zostaje in
żynierem i zdobywa kierownicze stanowisko
w przemyśle metalurgicznym zrazu na połu
dniu Rosji, potem na Syberii, wreszcie w Mo
skwie. Tu już uzyskał stanowisko w zarządzie
przemysłu metalurgicznego. Należy do niego
duża część dostaw na front wojenny. Wresz
cie wysłany zostaje do Stanów Zjednoczo
nych A. P. dla przyjmowania dostaw wojen
nych. Krótki okres służby frontowej mało
zwraca uwagi. Wyjeżdżając z Moskwy zde-

O przestrzeganie

trzymali zwiększony zarobek, a przez zwięk
szenie produkcji pracujący otrzymaliby pre
mie, które polepszyłyby położenie większości
pracujących.
W czasie gdy toczyły sję dyskusje na ten
temat pomiędzy rządem a CGT, komuniści
byli zmuszeni opuścić zajmowane miejsca w
iządzie i Ministerstwie Pracy, raptownie wy
bucha strajk w zakładach upaństwowionych
Renault z żądaniami, które zmieniały zupeł
nie plan przedsięwzięty w celu unormowa
nia spraw zarobkowych.
Po załatwieniu się ze strajkiem u Renault,'
wybucha strajk kolejarzy i zadziwiającym
jest że ten strajk nie odbył się ani na wez
wanie syndykatów ani Federacji kolejarzy.
Strajk został wywołany przez ludzi obcych
syndykalizmowi i już P° ieB9 i wywołaniu
Federacji objęła jego kierownictwo.
Strajki zostały wywołane tylko w przed
siębiorstwach państwowych. Przedsiębiorst
wa prywatne kapitalistyczne nie zostały ru
szone. W przemyśle metalowym prywatnym
w okręgu paryskim, w niektórych miejsco
wościach robotnicy wyrazili chęć zastrajkowania o podwyżkę zarobków. Miejscowy
syndykat oświadczył, że za skutki strajku
nie bierze żadnej odpowiedzialności.
Wynika z tego jasno, że cała akcja s”
kowa była wymierzona przeciwko obecnemu
rządowi, w którym już nie ma komunistów.
Natomiast w przedsiębiorstwach kapitalisty
cznych prywatnych, w których odbywa
wielki wyzysk, n.e podjęto żadnej akcji.
Plan gospodarczy Francji w sprawach za
robkowych i cen, został sparaliżowany. Na
stawienie było działać na zniżkę cen w han
dlu, unormować niskie zarobki, zwiększyć
produkcję i wypłacać premie produkcji pra
cującym. Wszystko to w tej chwili staje się
nieaktualnym. Tygodniowy strajk kolejarzy
przyczynił się do olbrzymiego zmniejszenia
produkcji, nie dostarczając poszczególnym
zakładom potrzebnych codziennie surowców
i węgla, jak na przykład niektóre huty musiały wygasić piece. Powstawanie nowych
strajków stale będzie się przyczyniać do
zmniejszenia produkcji. Podwyżka zarobków
kolejarzom obciąża budżet państwowy, na
pokrycie którego zostaną zwiększone taryfy
kolejowe, co zwiększy koszty przesyłania to
warów i wzrostu cen w handlu.
To mogłoby nie nastąpić, gdyby działal
ność syndykatów CGT była prowadzona w
sposób, jak była prowadzona przed opano
waniem , ich przez komunistów. Przecią
ganie długi czas słusznych żądań ro
botniczych, służyło wówczas uprawianej po
lityce przez partię komunistyczną, a po do
prowadzeniu cierpliwości pracujących do ostatnich granic i raptowne wywołanie straj
ków ponownie służy ich celom, bo mogą
zwalczać i utrudniać życie rządowi, w któ
rym oni już nie biorą udziału. CGT jednak
nie powinna służyć dla celów politycznych,
a bronić tylko słusznych żądań pracujących.
St

J.

Statutu Górniczego
Artykuł 11 Statutu górniczego przewiduje
normalne przejście robotnika w wyrębie, z
czwartej do piątej kategorii po dwunastu
miesiącach i odbyciu próby zawodowej. Za
robek tej kategorii robotników w podziemiu,
ma być utrzymany w razie przeniesienia go
do innej pracy w podziemiu z powodu
stwierdzonego osłabienia fizycznego, gdy ro
botnik ma najmniej 40 lat, lub przepraco
wał w tej kategorii 10 lat.
W wypadku gdy robotnik z jednej katego,rii w podziemiu zostaje z powodu osłabienia
fizycznego przeniesiony do pracy na powie
rzchni, to powinien być zaklasowany do ka
tegorii tej samej liczby jaką miał w pódziemiu. za wyjątkiem kategorii szóstej, w któ
rej trzeba wykazać zdolności zawodowe.
Niestety postanowienia tego artykułu Sta
tutu nie są przestrzegane w wielu kopal
niach. Często się zdarza, że robotnik zosta
nie przeniesiony do innej pracy z powodu
zdrowia z obniżeniem jego zarobku. Syndy
katy CGT zwracają na to uwagę i postanowi
ły wnieść protest przeciw niestosowaniu się
dyrekcyj do statutu, domagając się zastoso
wania statutu w całości.

Okresy udzielania urlopów
płatnych
W jakim czasie powinien być udzielonyurlop płatny, uzgodnione to jest przeważnie
w umowach zbiorowych. W zasadzie powi
nien być udzielany od 1 czerwca do 31 paź
dziernika każdego roku. Jeżeli umowa zbio
rowa nie przewiduje tego okresu, to jest on
uzgadniany przez pracodawcę w porozumie
niu z delegatami personelu.
Robotnik winien być powiadomiony naj
mniej 15 dni przed tym, kiedy dany mu bę
dzie urlop i winien być wykorzystany w tym
samym roku i nie odkładany na rok nastę
pny, ażeby wykorzystać dwa urlopy razem.
Natomiast pracujący, gdy nie wykorzysta
swego urlopu i będzie pracował, to należy
mu się odszkodowanie w wysokości przewi
dzianej, ile by otrzymał, gdyby korzystał z
urlopu.
Urlop przewyższający 6 dni może być wy
korzystany w dwóch lub więcej terminach
za zgodą pracującego. Lecz jeden z termi
nów nie może być mniejszy od sześciu dni
i winien rozpocząć się w poniedziałek, aże
by licząc dwie niedziele, pracujący miał peł
nych 8 dni wypoczynku.
W wypadku gdy pracujący odchodzi, lub
jest zwolniony z pracy przed wykorzysta
niem należącego mu urlopu, należy mu się
odszkodowani« za. tyle dni, ile należałoby mu
urlopu w danej chwili. Zarobkujący traci je
dnak prawo do odszkodowania, gdy jest wy
dalony z pracy za duże przewinienie.

« £ud ¡Jlet&íu »

ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU REZ. 1 B. WOJSK.
WE FRANCJI
Zarząd Główny Związku Rez. i B. Wojsk,
we Francji podaje niniejszym do wiadomo
ści, że wszyscy członkowie wchodzący w
skład* Związku, którym przysługują prawa
do odznaczenia za wojnę :
\
1. wojna 1914-1918 (armia polska we Francji
— Bajończycy i Hallerczycy),
2. wojna 1918-21,
3. wojna 1939-40 — kampania wrześniowa i
armia gen. Sikorskiego oraz Ruchu Oporu
(POWN)
— winni zgłaszać swoje podania do Związ
ku Rez. i Bi Wojsk, na adres : Association

w BELGII
PO

des Anciens Combattants Polonais en France,
9, Alle« H, 9, a Waziers (Nord) — za pośre

dnictwem zarządów Kół miejscowych.
Przy podaniach należy podać następujące
dane : 1) imię i nazwisko. 2) data, rok i
miejsce urodzenia, 3) obecny adres, 4) nazwa?
forriiacji w jakiej służył, 5) czy brał udział
w walkach i gdzie, 6) nazwisko dowódcy lub
świadka, 7) własnoręczny podpis.
Zarząd Związku każdy wniosek rozpatrzy
i poczyni wszelkie kroki ku zadowoleniu
wszystkich jak dotychczas.
Kombatanci a przede wszystkim młodzi,
którzy jeszcze nie są zorganizowani w na
szym Związku, mają możność zapisania się
na członków u prezesów Kół, gdzie nieomal
w każdej polskiej kolonii Kolo Rez. i B. Woj
skowych istnieje.
Także we wszystkich sprawach dotyczą
cych Byłych Wojskowych (zaległości żołd.u
za niewolę, premie de’mobilizacyjne itd.) z
całym zaufaniem zwracać mogą się do Za
rządu Głównego, który od dłuższego już cza
su sprawami tymi się zajmuje.
Za Zarząd Główny : Kiciński Ant.,
sekretarz generalny.
ST. FLORENT

WALNY ZJAZD ZWIĄZKU REZERWISTÓW
I KOMBATANTÓW R P OKRĘGU VIII

w Rourges odbył się w Saint Florent (Cher)
w dniu 25 maja br. z udziałem 24 delegatów,
reprezentujących 8 Kół.
Zjazd rozpoczął się mszą św. o godz. 10
w kościele parafialnym w St. Florent. Po
nabożeństwie złożono wieńce pod pomnikami
poległych w wojnach 1914—18 i 1939—45.
Wieńce złożył w imieniu Zjazdu prezes Okręgu VIII Polarczyk Wojciech.
Same obrady odbyły się na sali miejskiej.
Rozpoczęły je przemówienia. W imieniu Okręgu przemawiał prezes Polarczyk i wice
prezes org., prezes Koła Rosieres p. Matu
szewski* Zbigniew. W imieniu F.P.Z.O.O. Mikołajczak — sekr. gen.
Do władz na rok 1947 i 1948 wybrano : pre
zesem Polarczyka Wojciecha, rue du Vieux
Pont a St Florent, sekretarzem Orbacha Jó
zefa, Aasnieres les Bourges (Cher), referen
tem oświatowym Malinowskiego Zbigniewa,
2, rue Rang des Roches a Rosieres (Cher),
zastępca prez. kol. Ciesielski Stefan, zast.
skarbnika Madiej Aleksander.
W zjeździe jako gość brał udział prezes
francuskich kombatantów oraz prezes b.
członków francuskiego Ruchu Oporu Rous
sel. Z ramienia F.P.Z.O.O. we Francji kol.
Mikołajczak wygłosił piękny referat o dzia
łalności Federacji Kombatanckiej, a referat
oświatowy wygłosił kol. Ciesielski Antoni,
prezes Koła Orléans j poprzedni referent oświatowy Okręgu.
Zarząd.

Wybrał wolność*

Sprawa podwyżki zarobków
Francja przechodzi okres strajków o pod
wyżkę zarobków. Żądania są słuszne, a jed
nak wymagają pewnych komentarzy. Straj
ki jakie miały miejsce w ostatnich dniach,
mimo Ich słuszności wobec drożyzny i trud
nych warunków życiowych, zostały jednak
Wykorzystane przez jeden kierunek politycz
ny. gdy to nie powinno istnieć.
W czasie gdy CGT była niezależną od ugrupowań politycznych i prowadziła akcję
Jakiej Interesy robotnicze wymagały, bez
Względu kto sprawował rządy — warunki ży
ciowe były polepszane stopniowo, bez spro
wadzania akcji na tory polityczne.
Z chwilą opanowania CGT przez jedną
Partię polityczną, a reprezentant jej zajmo
wał miejsce Ministra Pracy, akcja niezależ
na CGT przestała istnieć. W normalnych wa.
runkach działalności syndykalnej, sprawa
parobkowa już dawno byłaby rozstrzygnięta
bez gwałtownych wstrząsów. I«cz nie leżało
to w interesie danej partii politycznej, która
piorąc udział w rządzie, chciała wykazać, że
Jest więcej rządową i prawomyślną jak inne
Partie, i tym sposobem zdobyć zaufanie klas
średnich we Francji. Nie tak dawno temu,
gdy wśród robotników ukazywały się obja
wy chęci strajkowania o polepszenie warun
ków, przedstawiciele syndykalni, członkowie
tej partii, mówili publicznie, że „strajk jest
narzędziem trustów”, a ci którzy dążą do
Wywołania strajku, to są prowokatorzy, antypaństwowcy itp.
Jednak sytuacja zarobkowa stale się po
garszała. Zamiast akcji o dostosowanie za■'obków do istniejących warunków drożyźPianych, przeciągano te sprawy, mówiono o
zwiększeniu produkcji, zaogniając położenie
°oraz więcej. Niezadowolenie wśród pracują
cych musiało wzrastać, zwłaszcza że wśród
ocznych kategoryj pracujących płace istnia*y naprawdę głodowe.
, W drugiej połowie 1946 r. byliśmy świad
kami. olbrzymiego wzrostu cen na wszystkie
Produkty i podwyżka zarobków z lipca 1946
;• stała się bez znaczenia. Rząd socjalistycz
ny Bluma zarządził w styczniu 1947 r. pro
wadzenie akcji w celu stopniowego obniża
nia cen w handlu z utrzymaniem jednako
wych zarobków, za które każdy pracujący
mógłby nabyć więcej produktów. Rząd prze
widział rewizję niskich zarobków, podcią
gnięcia ich do minimum życiowego.
Nastąpiło porozumienie pomiędzy rządem
1 CGT, że w miesiącu lipcu zostanie uzgo
dnione minimum życiowe i premiowanie
Pbodukcj. W ten sposób mało zarabiający o-
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cydował nie wracać, postanowił dać znać
światu o tym, co się dzieje w Sowietach.
Krawczenko należał do uprzywilejowa
nych. Wysokie sianowisko, bardzo dobre uposażenie i zaopatrzenie, wygodne miesz
kanie to jedno. Posiada on nadto zdolność
zajęcia się swoją robotą i nie oglądania w
bok. Uwierzył, że praca w przemyśle to za
sadnicza część budowy socjalistycznej i pra
cował. Pracował szczerze z oddaniem, tłu
miąc wewnętrzne bunty. Ale — zebrało się
za wiele.
W książce, na tle biografii własnej podaje
stosunek partii i władz do narodu. Opisuje
bezwzględność policyjnych rządów, niesły
chane poniżenie godności człowieka, wszechwładztwo nadzoru NKWD, wtrącającego się
we wszystko, osławione „czystki” miażdżą
ce charakter ludzki a obok tego nędzę robot
nika, wyzysk mas chłopskich, gehennę obo
zów pracy czy wyniszczenia — i zbytek
wyższej biurokracji.
Krawczenko włada piórem dobrze, posiada
talent. Oko jego chwyta szczegóły — kom
pozycja zachowuje perspektywę, szereguje
zjawiska umiejętnie. Temat opanował — zna
przesłanki systemu sowieckiego, bo przecie
sam opierał na nich swe sądy. Jest patriotą
i prawdziwym demokratą społecznym. Opo
wiadanie jego wzbudza zaufanie.
Obrazy bezwzględnej pogardy dla wszyst
kiego co stanowi treść etyki cywilizowanego
człowieka, rozpasanie bezmyślności biuro
kratycznej, cynicznego handlu niewolnika
mi, poniewierania życia, uczuć — są to rze
czy wstrząsające. Pisano o'tym — a przecie
nigdzie nie-okazano owego pohańbienia, ta
kiej powszechności. Wysoki urzędnik po pra
cy dziennej wezwany do NKWD jest tam tor
turowany, a rano wraca do zajęcia... Nie ma
tu miejsca by wdawać się w treść rzeczy.
Ale co jest najbardziej przerażające — to
bierność tych dwustu milionów ludzi żyjących pod terorem sadystycznych despotów i
najnikczemniejszych karierowiczów. Wszyst
ko schyliło głowy. Nigdzie ani śladu protestu
ani zaczątku czynu. Jest to koszmar, które
go polski czytelnik poprostu zrozumieć nie
zdoła. Znamy faszyzm. Znamy tortury i wy
niszczenia — tej bierności nie poznaliśmy
nigdy.
Przy czytaniu tej książki uprzytamniamy
sobie dopiero całą olbrzymią, niebotyczną
wartość jaką tworzy to, co zowiemy ruchem
podziemnym. To nie tylko szachowanie wro
ga i zadawanie mu s'trat — to utrzymanie
własnej godności, wiary w siebie, wiary w
człowieka. Istnienie tego ruchu bodaj w naj
słabszych postaciach to dla narodu, dla spo
łeczeństwa sprawdzian istnienia sił od.nodzeńczych, świadomość trwania własnej in
dywidualności, niepodległości względem —
łajdactwa. Jeśli te siły żyją — to drgają od
zewem w każdej jednostce. Jeśli walczą —
mogą zwyciężyć.
Najstraszniejszą tragedią narodu rosyj
skiego jest brak sił czynnych. Więc reżym
sowiecki fabrykuje pozory sprzeciwów, „sa
botażów” i urządza z nich procesy, by „zde
maskować” nicość moralną swych p"rzeciwników - homunkulusów, których całą winą
jest to, że NKWD chce uzasadnić rację swe
go istnienia i dać przykład — zastraszyć.
Krawczenko ujął rzecz w formę autobiogra
fii. Jest to słabą stroną książki. Weszło do
niej coś z melodramatu. Człowiek patrzy w
lustro i — oczywiście lu czy tam dodaj« re
tusz, oprawia w ramki. Miłość, rodzice, przy
jaźń — w reportażu stanowią balast. Odbie
rają one ostre kontury sprawom zasadni
czym. A szkoda.
Autora bezwzględnie utalentowanego nale
ży zachęcić do opracowania niejednej rzeczy
bardziej wyczerpując^ na temat kolektywi
zacji, pracy niewolniczej, zjawisk psychicz
nych jako pochodnych systemu — a i takich
rzeczy jak dochodowość gospodarki sowieckiej, umiejętność używania sił względnie ich
marnotrawienia. Jego rola nie może się zam
knąć w propagandzie wołającej śladem Multatulego : Rosjanom dzieje się krzywda i tej
krzywdzie na pomoc idą ci co przechodzą
nad nią do porządku dziennego. Trzeba wy
czerpać wartość i gorycz straszliwego eks
perymentu, który przepowiadał Czaadajew.
Trzeba go zgłębić naprawdę z całą mocą nie
tylko uczucia ale intelektu. Wierzymy, że
autor lę pracę podejmie.
EDw.
*) V. A. Kravchenko * J’ai choisi la liberté.
La vie publique et privée d’un haut fonction
naire soviétique. Traduit de l’américain par i
Jean de Kerdiéland. p. 638. Ed. Self Paris 1947.1

NADZWYCZAJNYM
KONGRESIE FGTB

W chwili obecnej daje się odczuć w Belgii
z.naczne nasilenie działalności organizacyj
robotniczych co jest związane przede wszy
stkim z ogólną ciężką sytuacją tutejszego
świata pracy. Rząd dąży do zniesienia resz
ty ograniczeń w handlu, podczas gdy płace
są nadal „zablokowane”. Z jednej strony
wskaźnik produkcji ogólnej jest około 15
proc, wyższy od przedwojennego, zyski ka
pitału są znaczne, luksus wystaw sklepo
wych, lokali rozrywkowych, kurortów ip. —
bije w oczy podczas gdy ci co pracują, mu
szą liczyć się z najdrobniejszymi wydatka
mi. Na "tle tej ogólnej sytuacji odbył się w
Brukseli od 31. 5. do 2. 6. br. nadzwyczajny
Kongres FGTB (Federation generale du Tra
vail de Belgique) przy udziale 700 delega
tów’, licznych gości krajowych 1 zagranicz
nych oraz przedstawicieli prasy. Kongres
stanowił przygotowanie do „Narodowej Kon
ferencji. Pracy”, której zwołania • związki za
wodowe domagały się od dawna. Słowa te
piszemy w przededniu otwarcia Konferencji.
Nadzwyczajny Kongres FGTB nie stanął
na stanowisku, podobnie jak i Belgijska Par
tia Socjalistyczna, ogólnego podniesienia
zarobków. Domaga się utrzymania polityki
zwiększania zdolności nabywczej pieniądza,
zniesienia rozporządzeń "o zablokowaniu
płac i dostosowania płac do ogólnej sytuacji
gospodarczej.
Z pośród Innych decyzji Kongresu wymie
nimy : żądania podwójne) płacy podczas pła.
tnych urlopów (dotychczas 6 dni rocznie).
Obecne dążenia świata pracy nie ograni
czają się jednak do cen i plac. To też Kon
gres uznał za- najwyższy cel ruchu zawodo
wego — dojście do demokracji gospodarczej,
a to przez udział świata pracy w kierowa.niu przedsiębiorstwami i w ogóle produkcją
i wymianą towarów. — W tej dziedzinie
przypominamy, że w swym
niedawnym
przemówieniu premier Spaak zapowiedział,
że godzina reform wybiła. PaTlament. dy
skutuje żywo sprawę rad załogowych, któ
rych rychłego utworzenia można się' spo
dziewać. Jeśli chodzi o zakres ich działania,
to zdania są podzielone. Wydaje się nam za
słuszne stanowisko wielu socjalistów belgij
skich, że rady załogowe nie powinny mie
szać się w bezpośrednie kierowanie przed
siębiorstwami i ponosić współodpowiedzial
ność za jakiekolwiek niepowodzenia. Rola
ich jednak musi wyjść poza działalność spo
łeczną, a to przede wszystkim w dziedzinie
kotroli kosztów produkcji j kontroli zysków.

Tu właśnie przedsiębiorcy będą najsilniej
bronić swego stanowiska, twierdząc, że było
by to naruszeniem prawa własności prywat
nej. W fabrykach mówi się, że rady zało
gowe bez prawa wglądu w rachunkowość —
to byłby wielki zawód dla klasy pracowni
ków. Kapitał musi otworzyć swe" księgi.
Tymczasem rośnie w przedsiębiorstwach
naprężenie, strajki wybuchają po trochę tu
i tam, mimo nawoływań związków zawodo
wych do dyscypliny i stwierdzania, że Na
rodowa Konferencja Pracy musi odbyć się
bez nacisku siły, w atmosferze umożliwiają
cej porozumienie. Jeśliby jednak świat, pracy
nie uzyskał satysfakcji, związki zawodowe
grożą „akcją bezpośrednią”.
Z różnych strajków wymienicy dwukrot
ny, jednodniowy, protestacyjny — tramwaja
rzy w Brukseli. W maju ub. roku 20 prze
jazdów kosztowało 22 fr. 50. Rząd Van AckeTa przeprowadził w czerwcu 10-proc. obniżkę
cen. przy czym cena kartv 20-tu przejazdów
została obniżona do 20 franków. Przyszedł
jesienny strajk tramwajarzy, którzy uzyska
li wówczas minimalną podwyżkę płac, przed
siębiorstwo podniosło jednak przy tej oka
zji ceny biletów do 30 fr. za 20 przejazdów.
— W chwili obecnej nowo angażowani tram
wajarze zarabiają netto 90 fr. dziennie, starsi
100 fr. Przedsiębiorstwo cierpi na brak per
sonelu, publiczność na przepełnienie wózów,
przyczyni pewna ilość wozów motorowych
stoi nieczynna z powodu braku motorni
czych ! W tei chwili mówi się o podniesieniu*
ceny 20 przejazdów do 35 fr. Wydaje się, że
darre te nie wymagają omówienia.
Jeśli chodzi o nasz stosunek do akcji
związków zawodowych, to powinien on wy
chodzić poza zwykłą sympatię. Zyjemy z
pracy, a związki zawodowe walczą o polep
szenie warunków bytowania ludzi pracy, o
uznanie godności człowieka pracy. Powin
niśmy być członkami związków zawodo
wych. Dla nas jako cudzoziemców ma to je
szcze specjalne znaczenie ■ pracodawcy chęt
nie zatrudniają obcokrajowców, licząc na to,
że będą się oni starali prześcignąć w pracy
'Belgów. Równocześnie zdają oni sobie spra
wę, że my mamy cały szereg trudności jak

Stany Zjednoczone
starzeją się
Amerykanie często podkreślają młodość
ich narodu polegającą na rozmachu i dynamiźmie amerykańskim, dużej ilości lu
dzi młodych oraz na niewyczerpanych źró
dłach surowców. Obecnie ukazują się wska
źniki, iź Ameryka zaczyna się starzeć i w
ten sposób upodabniać się do starego kon
tynentu.
Od 1900 do ,.1930 roku ludność Stanów Zje
dnoczonych wzrastała przeciętnie na dziesię
ciolecie o 15 milionów. Kryzys gospodar
czy z 1929 r. obniżył ten przyrost do 9 mi“°I1ÓW nT^ch. obywateli między 1930 a
1940 r. Dzięki powojennemu zwiększeniu
m
w w obecnym dziesięcioleciu (1940
— 1950) ludność Stanów Zjednoczonych
wzrośnie o 12 milionów, by dosięgnąć cy
fry 145 milionów.
?
„Młodość" narodu ocenia się według licz
by starców, nie biorących udziału w wysił
ku produkcyjnym narodu. Liczba osób po
nad 60 lat wynosząca w r. 1940 12 milio
nów, osiągnie w 1950 r. cyfrę 20 milionów.
W dziedzinie surowcowej zarysowują się
również objawy wyczerpywania się zaso
bów surowcowych. " Jeśli zapasy węgla i
drzewa starczą Ameryce jeszcze conajmnlej na tysiąc lat, o tyle rezerwy ropy
naftowej i gazu obliczane są zaledwie na
lat trzydzieści. Podobnie również zapasy
minerałów wysokoprocentowych, jak rtld
żelaznych, cynku, miedzi, aluminiowych obliczane są, biorąc za podstawę produkcji
rok 1940, ńa 5 do 20 lat. Stąd już dzisiaj,
w kraju rozrzutności surowca, odzywają
się głosy za oszczędzaniem rezerw surow
cowych, zbieraniem złomu żelaza itp. Stąd
również wypływają zainteresowania Arneryki naftą arabską, cyną Boliwii, miedzią'
w Rodezji i uranium Kongp belgijskiego.*

I

Kto chce, by « LUD
POLSKI » żył, działał i
walczył, ten nie zapomi
na o prenumeracie

np. przy zmianie miejsca zatrudnienia. Oni
to występują do miejscowych urzędów o udzielenie nam prawa pracy. W tych warun
kach tylko związek zawodowy może nas bro
nić przed wyzyskiem. A czyni on to nie tyl
ko w naszym interesie, lecz głównie ze
względu na to. by robotnik miejscowy nie
potrzebował obawiać się konkurencji cudzo
ziemca. Możnaby w tej dziedzinie przytoczyć
cały szereg przykładów z życia.
Jeszcze jedno. Tam gdzie grożą strajki, na
leżenie do związków zawodowych daje sze
reg korzyści, chociażby w dziedzinie wypła
canych podczas strajków odszkodowań.
K. B
wv

REFERATY W TERENIE

Zarząd Związku Polaków komunikuje
wszystkim pre2esom Oddziałów, by nie przyj
mowali żadnych referentów, którzy uprze
dnio nie zgłosili się w zarządzie ZPB i nie
uzyskali zgody na wygłoszenie danego refeZdarzało się, że ludzie wyjeżdżający w
teren nadużywali zaufania prezesów, a wy
głaszane referaty używali czasem dla włas
nych celów. Ażeby w przyszłości uniknąć
nieporozumień, każdy wyjeżdżający w teren
musi okazać się pismem delegującym go do
danej kolonii z dokładnym określeniem cha
rakteru jego wyjazdu.
OGŁOSZENIE
PRACOWNIA KRAWIECKA poszukuje wy
kwalifikowanych sił (w szczególności krójczyń). Zgłoszenia przyjmuje Sekcja Społecz
na Towarzystwa Pomocy Polakom, 24, Ave
nue de l’Yser, Bruxelles.
wv

DO WSZYSTKICH POLEK

Z inicjatywy Związku Polaków w Belgii,
odbędzie się w dniu 5 lipca o godz. 5 po po
łudniu w lokalu Rady Polonii przy ul. Defacąz 42 w Brukseli, zebranie ogranizacyjne Koła Polek, na które Związek Polaków
serdecznie zaprasza wszystkie Polki z Bruk
seli i okolic.
■vw

ZARZĄD GŁÓWNY
ZW, POLAKÓW W BELGII
wydał dla Organizacyj Polskich specjalny
numer Biuletynu Informacyjnego, poświęco
ny pamięci S. p. Władysława RACZKIEWI
CZA, Prezydenta R. P.

Msza św. za spokój duszy ś. p. Prezyden
ta Władysława Raczkiewicza została odpra
wiona w niedzielę dnia 15 czerwca w Brukse
li w kościele przy rue du Pionoon. Udział
w nabożeństwie wzięła cala kolonia bruksel
ska z przedstawicielami władz i organiza
cyj.
W dniu 17 czerwca, staraniem Związku
Uchodżtwa Wojennego i Rady Polonii, odby
ło się uroczyste nabożeństwo żałobne za spo
kój duszy ś. p. Prezydenta przy udziale Nun
cjusza Ajiostolskiego Eksc. mgr. Fernanda
Cento, licznych przedstawicieli kościoła i
władz belgijskich, władz polskich, delegacyj
belgijskich i polskich organizacyj, nieomal'
całej kolonii brukselskiej i gości belgijskich.
Zarząd, Związku Polaków w Belvii prosi
Prezesów Okręgowych i Oddziałów, by w po
rozumieniu z miejscowym księdzem odpra
wiono msze św. za spokój duszy ś. p Wła
dysława Raczkiewicza, Prezydenta R. P.
KOMUNIKAT
KOMITETU ZBIORKI NA FUNDUSZ
SZKOLNY

Wszystkie Komitety Zbiórki na Fundusz
Szkolny jak i prezesów oddziałów prosimy o
przekazanie zebranych sum na konto czeko
we Związku Polaków. Rezultaty zbiórki zo
staną podane • w Biuletynie Związku Pola
ków z wyszczególnieniem wszystkich kolonii
i organizacji.
Jeszcze raz zaznaczamy, że Fundusz Szkol
ny jest pod ścisłą kontrolą Związku Pola
ków. Co pewien okres będziemy ogłaszali
stan kasy F. S.
Wszystkim organizacjom i osobom, któr«
wzięły udział w akcji zbiórkowej na F S„
jak i drogim ofiarodawcom w imieniu dzia
twy polskiej w Belgii składamy serdeczne
„Bóg zapłać I”
Komitet Zbiórki na Fundusz Szkolny

W następnych numerach „Ludu Polskie
go” podamy rezultaty zbiórki j stan kasy
Funduszu Szkolnego.
Red

VU

KOMUNIKAT
W SPRAWIE ZBIORKI NA POWODZIAN

Prezesi oddziałów, którzy przeprowadzili
zbiórkę pieniędzy lub odzieży na powodzian,
proszeni są o przekazanie zebranych sum na
konto czekowe Związku Polaków, zaznacza
jąc „Na powodzian”. Odzież lub inne przed
mioty należy zapakować do skrzyń drewnia
nych. Tylko w ten sposób uda się uchronić
zawartość od zepsucia lub uszkodzeń. Do
skrzyń nie wolno wkładać żywności, która
ulega zepsuciu.
Prezesi zawiadomią Zarząd ZPB, gdzie i
ile skrzyń jest w kolonii, podając jednocze
śnie wagę każdej z osobna. Opłatę za prze
słanie skrzyń do Polski wraz z ubezpiecze
niem pokrywa oddział, który zebrał dary.
Gdy Zarząd ZPB będzie w" posiadaniu wy
ników zbiórki na powodzian, samochód Torzystwa Pomocy Polakom przyj edzie do ko
lonii celem zabrania skrzyń. O dniu przyja
zdu samochodu prezes zostanie powiadomio
ny.
Pieniądze zebrane na powodzian Zarząd
ZPB przekaże do Towarzystwa Pomocy Po
lakom, które za nie zakupi odzieży. Zosta
nie ona wraz z darami z terenu Belgii wy
słana do Caritasu do Polski, na ręce Ks.
Kardynała Sapiehy.
wx

OD ADMINISTRACJI
Zalewski z Dampremy — Belgia, proszony
jest o podanie swego dokładnego adresu, bo
pismo zostało zwrócone przez pocztę z po
wodu niedokładnego adresu

,,Lud Polski” i „Światło”
nabywać i prenumerować można takż« w
KSIĘGARNI POLSKIEJ W BELGII
Bruksela, Defacqz 42

(Compte Checques Postaux Nr. 744.555 —
r. Zdanowicz) — która posiada na składzie
wielki wybór beletrystyki,
książek nauko
wych, podręczników, słowników i samoucz
ków, nut. i płyt polskich.
Przyjmuje prenumeraty pism : „Dziennik
Polski i Dziennik Żołnierza”, „Co słychać
„Lud Polski”, „Lwów i Wilno", „Przegląd
Polski", „Robotnik”, „światło”. „Wiadomo
ści”. — Na żądanie wysyła katalogi. — Księ
garnia jest czynna od 9—18.
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Jakiż wróg oparłby się Itzplitej wolnych
i równych obywateli ? Zali przykład Fran
cji, odnowionej systematami ludzkości, nie
dawał słusznej pewności zwycięstwa ? Zali
wolność nie najstraszniejszy oręż na tyrany ? więc aby uskutecznić te zamierzania,
zjechała do obozu ks. Czartoryska, żona ks.
generała ziem podolskich, przyjeżdżał Igna
cy Potocki, pisali listy Kołłątaj i Małachow
ski, wojska błagały i naród czekał zbawczej
decyzji. Tyle wreszcie zdziałano, że książę
jął się przechylać do projektów konfedera
cji, już Zajączek miał ruszać z pocztem wy
branym do króla, choćby go przyszło brać
siłą z pośród gamratek i cudzoziemskich
opiekunów, zdeterminowany. Naraz przyle
ciały sztafety z listami, po których książę
umyślił do tej ekspedycji dać ks. E. Sanguszkę, jakby się obawiając, że pod Zającz
kiem może się królowi przytrafić w dro
dze jakowyś niefortunny casus... Zaś w
końcu poniechał wszystkiego. Snadż bał się
Imperatorowej i podłego egoizmu podszepty
nad szczęście i wielkość ojczyzny. A mógł
wziąć koronę z rąk niegodnych, o co go
na kolanach suplikowali, mógł w przyszłe
wieki zasłynąć cnotą i bohaterskim geniu
szem. Ale, że milsze mu były przewagi
w amurelkach, to niechże go pierwsza kula
nie minie albo stryczek przy okoliczności I —
bryznął rozżaloną nienawiścią.
— Wszędzie to samo: zdrada lub mało
duszność gubi wybrane okazje podźwignięcia kraju — przemówił Onufry Morski, ka
sztelan kamieniecki, gorącego serca i cnót
wielkich obywatel, który czasu ostatniej
wojny na własną rękę prowadził partyzant
kę na tyłach nieprzyjacielskich. — Nie prze
boleję straty Kamieńca, wydartego bezecną
zdradą Złotnickiego. Właśnie rok temu, kie
dy uformowana konfederacja wojsk, o czym
wspominał kapitan Chomętowski, nie wzię
ła dobrego skutku, a pomimo zawartego
pokoju nieprzyjaciel gospodarzył w Rzeczy
pospolitej, dojrzało postanowienie nie czeka
nia okoliczności na wznowienie wojny. Ka
mieniec zaś był upatrzony na ostoję insu
rekcji, miał zaczynać pierwszy i legnąć nie
przebytym progiem na drodze nieprzyjacie
la, nimby Korona z Litwą, uporawszy się
u siebie, nie pośpieszyła wszystką mocą i
całe teatrum wojny przesunęła na ukrainne województwa. Zamysł był wspaniały,
spłodził go geniusz Kościuszki, a generał Or
łowski, komendant Kamieńca, zabrał się
żarliwie do wzmacniania fortalicji, groma
dzenia prochów, furażów, armat, i ściąga
nia co zdolniejszych oficerów ; wszystko się
działo szyto-krytio, gdy Złotnicki, jakby odgadłszy co się święci, zjawił się jakoś w
kwietniu z królewskim patentem, fortragującym go na komendanta fortecy. Objął ją
i sprzedał wrogowi za piętnaście tysięcy du
katów, szarżę generalską i ordery. 1 chodzi
jeszcze po świecie żywy ! Boże i — zajęczał
w bezsilnej wściekłości.
— Sylli nam potrzeba na pokaranie tych
zdrad, niezbłaganego topora! — zawołał
ktoś z ponurą zaciętością.
Trzymający straż pod oknami ojciec Se
rafin zapukał w szyby umówionym sposo
bem, na co Zaręba, wystąpiwszy na środek,
oznajmił uroczyście:
— Najprzewielebniejszy mistrz i namiest
nik Wschodu Paznama zaprasza braci! —
Jasińskiemu zaś zaszeptał: — Może zbłądzić
ktoś nazbyt ciekawy i, miasto sprzysiężonych, znajdzie braci masońskich na kapitu
le...
Pozrzucali płaszcze i większość okazała się
w kurtach i przy prostych pałaszach.
Otwarły się małe drzwiczki zamaskowane
klatkami, którymi weszli do małej sklepio
nej sali, wybielonej, pustej, pełnej stęchlizny i mrocznej; na jednym oknie wisiał roz
pięty ogromny Chrystus, dotykający stopa
mi podłogi, pod nim za prostym stołem sie
dział Działyński, szef dziesiątego regimentu,
dusza sprzysiężenia i jego widoma głowa,
nieco z boku zaś widniał Kapostas, bankier
warszawski, Węgier rodem, ale polskiej oj
czyzny syn oddany. '
Wchodzący składali pozdrowienia przepi
sanymi znakami, gdyż szef miał na szyi
klejnot namiestnika loży masońskiej: złoty
krzyż maltański na zielonej wstędze, a Ka
postas, jako brat wyższego stopnia, pelikana
na czerwonym kordonie, odznakę kawalera
Różanego Krzyża, Szkockiego Rytu.
Działyński nakrył głowę i, wydobywając
dn połowy szpadę, zapytał surowo :
— Zali są między nami profani ?
— Sami doskonali bracia i całego polskie
go Wschodu delegaci — odpowiedział Zarę
ba, podając mu obraz zgromadzonej loży, to
jest katalog obecnych.
— Loża przypadkowa, afilacyjna, więc
musi odbywać się bez rytuału — zdecydo
wał, odkrywając głowę, i uderzył drewnia
nym młoteczkiem trzy razy w stół. — Kapi

tułę ogłaszam otwartą. Miejsce ni pora nie
odpowiednia, zatem pracować będziemy bez
przepisanych świateł i ceremonii. Zabierzcie miejsca, najmilsi bracia.
Zasiedli w powinnym milczeniu, z twarza
mi zwróconymi do mistrza.
Ze zasię kapituła była jeno pozorem, więc,
miasto aktualnych spraw i obrzędowych ce
remoniałów masońskich, Kapostas, rozwi
nąwszy wielki papier pokryty emlematami
śmierci, jął odczytywać nazwiska braci róż
nych lóż i stopni, którzy wczoraj na sejmie
wotowali za przyjęciem rozbiorowego trak
tatu.
A kiedy skończył, podniósł się pułkownik
Jasiński, „Wielki Mówca” loży „Doskonała
Jedność" na wschodzie Wilna, wznosząc
przeciwko nim ogniste oskarżenia o zdradę
ojczyzny, praw sprawiedliwości i Wielkiego
Budowniczego. Mówił bez zwykłej symboli
ki masońskiej, krótko, dosadnie i zapalczy
wie.
— Wnoszę ogłoszenie ich za nieprzyjaciół
ludzkośoi, wypędzenie z lóż i ukaranie
śmiercią.
— Śmierć zdrajcom I Nienawiść tyranom I
— poszedł głos i szczęk wydobywanych sza
bel.
Działyński uprzedzał go, jako, nie składa
jąc loży zwyczajnej, otwartej bez rytu prze
pisanego, tym samym nie mają prawa sądu
i kary.
Ale obrażona w nas ludzkość żąda słusz
nej sprawiedliwości wymierzenia.
— Jeśli żądanie przejdzie unanimitate vocum, prześlę je Wielkiej loży na rozpatrze
nie.
— A więc składajmy wota, bracia najmil
si I — zawołał Jasiński, a zbliżywszy się do
stołu, uderzył sztychem szabli w papier i
wyrzekł: — Śmierć zdrajcom I
— Śmierć 1 — powtórzył Żukowski, brat
wybrany z loży żytomierskiej „Ciemność
Rozproszona".
— Śmierć I — zakrzyczał ksiądz Meier z
Woldy, brat loży warszawskiej „Doskonała
Sarmata", i wydobytym z pod sutanny pu
ginałem uderzył w papier z nienawiścią.
Polem bił sztychem Pawlikowski, brat
wyższego stopnia z loży warszawskiej
„Świątynia Tzys”, a za nim bili bracia tej
że samej loży: Eliasz Aloe, Chomętowski,

Zaręba Sewer, kapitan Kaczanowski i Czyż
Jan.
Z loży dubieńskiej „Doskonałe milczenie”
wotował Kopeć, major Ochocki Duklan,
Morski Onufry i brat wyższego stopnia, ks.
Jelski.
Z loży na wschodzie Grodna „Szczęśliwe
oswobodzenie" szli bracia: pułkownik Kor
sak' ks. Gedroyć, generał, Grabowski, puł
kownik, i Grosmani, „municypał” wileński.
Zakończył porucznik Biegański z loży war
szawskiej „Tarcza Północna", który rzucił
się na papier, niby na żywego wroga, i .po
ciął go na znak krzyża św. Andrzeja.
Wszyscy jednocześnie wotowali za śmier
cią. Podziurawiony i pocięty papier Dzia
łyński schował i rzekł:
— Bracia, zasię aktualnie zapomnijmy o
zdradach i podłościach, a przystąpmy do
prac podżwignięcia ojczyzny. Naczelnik oezekuje pod Krakowem na wieści o stanie
przygotowań na Litwie i Rusi, więc braci
delegatów od wojsk proszę o składanie relacyj.
— Skarb i wojsko 1 — zawołał stentorowym głosem Korsa, jak to był czynił na
wielkim sejmie przy zdarzonej okoliczności.
— Zaiste, węgielne to kamienie wojny —
odparł Działyński, zasadzając do pióra ks.
Meiera z Woldy i Pawlikowskiego, wielce
biegłych w cyfrowanym piśmie do konotowania ustnych relacyj.
Kopeć z Żukowskim, imieniem dywizji ukraińskiej, składali tabele wiadomości sta
nu wojsk, zapasów, kom, dróg, brodów,
miejsc bronnych, cyfry sprzysiężonych ofi
cerów i gemeinów oraz plany obozów nie
przyjacielskich i liczby wojsk.
Książę Gedroyć złożył toż samo o woj
skach, kwaterujących na Litwie.
Jasiński — o całym korpusie artylerii li
tewskiej i wojskąch rosyjskich.
Grabowski — o komendach, stojących na
Żmudzi aż po Bałtyk i Lipawę.
Korsak, imieniem Wawrzyckiego, dał
wieści z. Inflat po Rygę.
Amilkar Kosiński, porucznik, komisarz
wojskowy sprzysiężenia przy oboźnym Prozorze, jednym z najżarliwszych promotorów
insurekcji, przedstawił relację z Pińszczyzny i złożył kilkanaście tysięcy dukatów skoteklowanych w tamtych stronach.

(Ciąg dalszy nastąpi)

,,Tamta” oświata p. Instruktora
W prasie reżymowej i popierającej reżym
ogłoszono elaborat instruktora oświatowego
„ambasady" R. P. W Paryżu w sprawie
zbiórki na oświatę polską we Francji, zor
ganizowanej przez Centralny Związek Pola
ków.
Panu „instruktorowi" najwięcej troski i
kłopotów nasuwa zagadnienie o jaką oświa
tę tutaj chodzi, bo przecież „rząd” mimo trud
ności z jakimi walczy kraj, nigdy nie żądał
od emigracji ofiar na oświatę, że tenże
„rząd" już zatrudnia na terenie Francji oko
ło 400 nauczycieli, którzy mogą i chcą wy
chowywać młodzież, że do polskiego gimna
zjum i liceum obecnie uczęszcza ponad 300
dzieci, a „gdy zajdzie potrzeba — pisze do
słownie pan Instruktor — i 10.000 dzieci po
mieścimy w tym gimnazjum".
Przede wszystkim pan „Instruktor” powi
nien wiedzieć o tym. ie coroczne zbiórki
na oświatę, organizowane przez naczelną or.
ganizację wychodźtwa we Francji, mają już
swoją tradycję. Rok rocznie zbierano na oświatę polską, na polskie szkoły, przedszko
la i kursy czwartkowe. W roku bieżącym
zbiera się na taką samą oświatę jak w la
tach poprzednich. W tych szkołach tak sa
mo jak dawniej uczy się młodzież historii
polskiej, a w niej, że Bolesław Chrobry ustalał granicę polską na Odrze i Dnieprze.
Uczy się młodzież w historii, że Tadeusz Ko
ściuszko dla tego zasługuje na wdzięczność
Polaków, że chciał „uwolnienia Polski od
obcego żołnierza, przywrócenia, zabezpiecze
nia całości jej granic, wytępienia wszelkiej
przemocy, wyratowania wolności narodowej
i niepodległości Rzeczypospolitej”.

Emigracja Polska rozumie dobrze, że już
w chwili obecnej zachodzą poważne potrze
by aby uczyć polską młodzież Emigracji. Już
dzisiaj jest konieczne, aby tysiące dzieci zna
lazły ’się w polskiej szkole. Ale w prawdzi
wej. W takiej, w której jak dawniej będą
zdobywały wiedzę o Polsce współczesnej i o
jej przeszłości.
Nie chce takiej szkoły, gdzie wbrew oczy
wistej prawdzie historycznej, będą uczyli
młodzież o granicach Chrobrego na Odrze i
Bugu, a o Kościuszce, że był tym Polakiem,
który jest wyznawcą współpracy z Rosją i
podporządkowania jej interesów ludu polAle przede wszystkim Emigracja Polska
nie pośle swego dziecka do liceum, gdzie
przy egzaminie dojrzałości, będą sprawdza
li nie zasób wiadomości, ale przygotowanie
polityczne, jak to zarządzono już w obec
nym roku w Polsce, gdzie decydujący głos

PRZEGLĄD PRASY

Co mówiqf co piszq,
co rysujq - inni

mają przywódcy partii politycznych dla zba
dania stopnia przygotowania politycznego
uczniów. Emigracja nie chce przekształce

nia polskiej szkoły na ośrodek wychowania
wyłącznie politycznego, jak to ma miejsce w
każdym ustroju totalnym.
, Dlatego Emigracja jak rok rocznie, wbrew
chęciom pana „instruktora”, poprze wysiłek
naczelnej Organizacji emigracyjnej i przez
udział w zbiórce zamanifestuje swoje przy
wiązanie do prawdziwie polskiej szkoły, któ
ra dla niej jest i pozostanie zawsze polską
szkołą, a ta wprowadzona przez rzeczników
reżymu jest właśnie inną jak tamta, której
emigracja nie chce i na którą się nigdy nie
zgodzi.

POSZUKIWANIA

„W żadnym wypadku premie czy za
lięzki na nie nie mogą wejść w rachunki
dla ustalania cen. I jeszcze więcej, róż
ne korzyści przyznane robotnikom przez
poszczególne przedsiębiorstwa od dnia
1 kwietnia nie mogą być kumulowane z
tymi premiami producji."

Komunika ty
ZJEDNOCZENIE
POLSKIEGO UCHODZTWA
WOJENNEGO WE FRANCJI

W dniach 24 kwietnia 1 5 maja 1947, dele
gaci polskich społecznych organizacyj we
Francji dokonali wyboru władz Tymczasowe
go Zarządu Zjednoczenia Polskiego Uchodżtwa Wojennego we Francji.
Powołane do życia Zjednoczenie reprezen
tuje interesy Polskiego IJchodźtwa Wojenne
go we Francji wobec IRO.
Międzynarodowa organizacja IRO, po prze,
jęciu agend UNRRA, sprawować będzie man
dat opiekuńczy nad uchodźcami wojennymi
z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczo
nych.
W skład Tymczasowego» Zarządu wchodzą
działacze następujących organizacji : Zwią
zek Deportowanych i Więźniów
Politycz
nych — Centralny Związek Polaków — Pol
skie Zjednoczenie Katolickie — Związek U
czestników Polskiego Ruchu Oporu — Słowa
rzyszenie B Członków POWN — Samopomoc
Wojskowa — Ruch Chrześcijańsko - Społecz
ny — Związek Inżynierów i Techników —
Związek Rolników — Związek Prawników —
Polskie Katolickie Stowarzyszenie Uniwersy
teckie „Veritas”.
Skład Prezydium : Nurkowski Marian —
prezes ; Rudowski Leonard — pierwszy wice
prezes ; Parczewski Tadeusz — drugi wice
prezes ; Rzewuski Tadeusz — sekretarz gen. ;
Chojnacki Włodzimierz — skarbnik.

Sekretariat Zjednoczenia Polskiego Uchodźtwa Wojennego we Francji mieści się w lo
kalu Centralnego Związku Polaków w Pary
żu, III piętro, 54, rue Truffaut, Paris (17) —
metro Fourche, Clichy lub Rome.
Godziny przyjęć interesantów : Prezydium
i Sekreta’riat — codziennie z wyjątkiem nie
dziel i świąt, w godzinach popołudniowych
od 15—17-tej.
Adres pocztowy: Sekretariat Zjednoczenia
Polskiego Uchodżtwa Wojennego we Francji
— 54, rue Truffaut — Paris (17).

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

Metr»: Alma - Marceau

„To nie jest rozwiązanie, gdyż jak każ
demu wiadomo, może to nastąpić przez
zwiększenie wydajności, a pierwszym
warunkiem tego zwiększenia wydajności
jest powrót do inicjatywy prywatnej i
do konkurencji przedsiębiorstw, to jest
do ostatecznego pogrzebania gospodarki
kierowanej.
Wszystko1 jest wzajemnie powiązane:
nie ma zdrowego wzrostu płac bez wzro
stu produkcji, która pozwoli widocznie
obniżyć ceny i nie ma wzrostu produk
cji bez uprzedniego powrotu do wolności
gospodarczej.”

ROMBAS-CLOUANCE
Kom. Tow. Miejsc. CZP w ROmbas zebrał

na powodzian w Polsce sumę 5.710 fr.
Prezes : Kozera.
CI_ZAWSZE_MAJĄRACJĘ

Nie było wypadku, aby komuniści nie mie
li kiedykolwiek racji. Wynika to z oświad
czenia Georges Cogniot w „HUMANITE” :
„Nie ma żadnych wątpliwości, że poi
decyzji powziętej przez radę ministrów w
sobotę i po deklaracji ministra pracy,
stanowisko partii komunistycznej popie
rającej premie produkcji było słuszne.
Daniel Mayer teraz podał uzasadnienie
polityki, dla której zadeklarowano: w dn.
5 maja, że ministrowie komunistyczni są
niepożądani i nieznószeni w rządzie."

Możnaby przypuszczać: Oto w dniu 5
maja, ani wcześniej ani później, komuniści
różnili się z rządem co do płac. Rząd chciał
gwałtownie zwiększyć płace normalnie, a ko
muniści przeciwnie żądali premii produkcji.
Dlatego opuścili rząd. Szef orkiestry strajko
wej dlatego wywoływał coraz to nowy strajk,
by broń Boże rząd nie podniósł nominal
nych płac. Po długich strajkach 1 rokowa
niach w kóńcu zmuszono Mayer'a do tego,
żeby przyznał w miejsce podwyżki płac no
minalnych premie produkcji. I kto może coś
zarzucić komunistom w ich obywatelskim
stanowisku ? Wszyscy jednak wiedzą, że by
ło odwrotnie.
WRACAJĄ „SOCJAL FASZYŚCI ’

I GOSPODARKA KIEROWANĄ

TOW. RZEMIEŚLNIKÓW
1 ROBOTNIKÓW

W związku ze zbliżającą się rocznicą 20-lecia istnienia naszego towarzystwa, pragnie
my zawiadomić naszych kolegów, że w dniu
13 lipca 1947 r. urządzamy tradycyjną akade
mię ku czci tych, którzy wytrwali na stano
wisku i przysłużyli się' swoją pracą dla bo
bra naszego Towarzystwa.
Ponieważ w tym dniu wydawane będą dy
plomy dla założycieli i zasłużonych działa
czy, jak również nastąpi tradycyjne wbijanie
„gwoździ” do sztandaru, oraz wręczenie
znaczków pamiątkowych — musimy mieć do.
kładny przegląd aktywnych naszych człon
ków, którzy przystąpili na członka naszego
Towarzystwa — nie zalegają ze składkami
członkowskimi.
W związku z tym przypominamy, że każ
dy z tych członków, który pragnie wziąć u
dział we wspomnianej uroczystości, jak ró
wnież chciałby mieć prawo do otrzymania
dyplomu względnie odznaczenia, zmuszony
jest w pierwszym termonie do dnia 20 czerw
ca br.. oraz w ostatnim w dniu 22 czerwca
47 r. (na zebraniu miesięcznym) uregulować
zaległe składki. Nieuregulowanie opłat człon
kowskich w wyżej podanym terminie spo
woduje skreślenie z listy członkowskiej na
szego Towarzystwa.
Pieniądze można przesyłać przekazem
pocztowym pod adresem: Mr. Koziński An
dre, President Sociele Polonaise — 32, rue
Basfroi —- Paris (11).
Zebranie miesięczne
odbędzie się w dniu 22 czerwca 47 r. o godz.
IG punktualnie.
Dla przypomnienia podajemy, że składka,
członkowska wynosi 20 frs. miesięcznie. Od
wspomnianej składki zwolnieni są inwalidzi
wojenni wysoko-procentowi, oraz ci członko
wie, którzy z powodów od nich niezależ
nych są bez pracy.
Za Zarząd : R. Baraniecki, prezes honor.
A. Koziński, prezes.
St. Prus, sekretarz.

TUR

Okręg Ostricourt zwołuje walne zebranie
dnia 22. 6. br. o godz. 14 na sali p. Leprete,
naprzeciw merostwa w Gourcelles les Lens.
Członkowie zarządów oddziałów wchodzący
w skład Okręgu i Ich zastpcy powinni być
obecni.
Za Zarząd Okręgu: St. Jasiński, prez.
PARYŻ

ŚWIĘTO B. I DYWIZJI
GRENADIERÓW

„ Korpus
Seydlitza “
Coraz więcej wiadomości nadchodzi o dzia
łalności t. zw. Wolnych Niemców w Rosji
Sowieckiej — coraz (o jaśniej rysują się za
dania, dla których spełnienia ruch ten został
przez Moskwę powołany. Jak wiadomo na
długo przed zakończeniem wojny rozpoczę
li. Rosjanie organizować wrogi hitleryzmowi
zespół wojskowo - polityczny, złożony z nie
mieckich jeńców wojennych. Na czele tego
ruchu zwanego moskiewskim „Komitetem
Wolnych Niemców” stanęli słynni z bitwy o
Stalingrad marszałek von Paulus i gen. Seydlltz. Nie należy zapominać, że pierwszy Z
nich został odznaczony .przez Hitlera naj
wyższym orderem za Stalingrad.
Komitet Wolnych Niemców koncentrował
swą działalność w czasie wojny głównie na
apelach do ludności cywilnej i do armii nie
mieckiej o obalenie Hitlera i zaprzestanie
walki. Potem nastały miesiące ciszy, przery*
wanej od czasu do czasu niesprawdzonym'
pogłoskami o szkolącej się w Rosji nowej
armii niemieckiej itp.
Ostatnie tygodnie przyniosły nieco więcej
dokładnych informacyj o t. zw. Korpusie
Seydlitza. Kluczowe stanowiska doradcze W
kadrach armii sowieckiej są dziś obsadzone
przez fachowców niemieckich. Wedle berliń
skiego korespondenta News Chronicie blisko
80 byłych hitlerowskich generałów (z tego
49 nazwisk jest mu znanych), zajmuje wy
sokie stanowiska w iednos'lra» ■ szk-oTnlowych wszystkich rodzajów broni w armii
sowieckiej. Byli oficerowie Luftwaffe speł
niają funkcje pomocników instruktorów w
moskiewskiej Akademii Lotnictwa wojenne
go. Cztery inne sowieckie akademie wojsko
we posiadają stałe mieszane rosyjsko nie
mieckie komisje łącznikowe ' których nie
mieccy członkowie rekrutują się z byłych
„wolnych Niemców”. Zdaje się więc, że szko
lenie Armii Czerwonej przez kadry byłego
Wehrmachtu jest pierwszym z zadań, do któ
rych „wolni Niemcy" zostali powołani.
Drugie — to opanowanie, za ich pośrednic
twem, administracji cywilnej Niemiec. Już
dzisiaj conajmniej 12 członków „Korpusu
Seydlitza" piastuje wysokie stanowiska ad
ministracyjne w Berlinie i sowieckiej strefie
okupacyjnej. W kilka tygodni po zajęciu
Berlina przez Rosjan pułk. Paul Markgraf
(również odznaczony przez Hitlera za bitw?
o Stalingrad) został mianowany prezyden
tem policji i do dziś pozostaje na tym sta
nowisku. Jeśli wymienimy kilka choćby je
szcze nazwisk spośród bvłych członków „Kor
pusu Seydlitza” jak : mjr. Walter Bechler r
min spraw wewnętrznych rządu branden
burskiego, mjr. Seitz — burmistrz Szwerina,
ppłk. Steidle — szef departamentu w urzę
dzie rolnym dla wschodnich Niemiec kpiFrost — burmistrz Stralsundu — to jasnym
się staje cel drugi powołania Korpusu Sey
dlitza. Jedni jego członkowie szkolą sowiec
ką armię, inni działają jako szefowie poli
cji, szefowie departamentów centralnej ad
ministracji i burmistrzowie miast.
Czy to już wszystkie zadania, do jakich
korpus ten został powołany przyszłość pokaże, ale jeśliby ich nawet więcej’ nie było, W
usługi, .¡akię on już o-ddał, całkowicie usprar
wiedliwiają w oczach sowieckich jego pow
stanie.
(„Przegląd Polski”)

ROBOTNIK POLSKI

w Wielkiej Brytanii
miesięcznik
wydawany przez

Polską Partię Socjalistyczną

24-stronicowy numer 36 fr. —
Dla Czytelników „Ludu Polskie
go" tylko 20 fr, Do nabycia w
Administracji „Ludu P«l*>»r»”
5, rue d’Alsace — PARIS (10)

Kolporterów
DO SPRZEDAŻY POLSKICH KSIĄŻEK

.

poszukuje

KSIĘGARNIA „L I B E L L A"
12, rue St Louis en l’He — PARIS IV

Metro : Sully Morland

Bibliotekarka z Polski wykwalifikowana siła biurowa ze zna
jomością francuskiego, poszukuje zaję

cia
lub
dać
dla

stałego lub dorywczego w Paryżu
w bliskiej okolicy. — Oferty skła;
do Administracji „Ludu Polskiego'
A. L.

POSZUKUJĘ

wspólnika z kapitalem
miliona franków
do Biura Podróży na terenie Fran
cji i zagranicą. Zgłoszenia kierowa^
„Universum’’ 3, rue de Rocroy, Paris X

Dnia 22. VI. 47 r. jako w 7-mą rocznicę bo
haterskich walk b. 1. Dyw. Greń, na polach
Francji, odbędzie się w kościele polskim w Redaguje Komitet.
Paryżu (Fbg. St. Honore) nabożeństwo o go
dzinie 11-tej, na które zaprasza się w.szystklch Kolegów i Rodaków z Paryża i okolicy.
sprzymierzanie się szerokie z międzyna
rodową reakcją imperialistyczną, skie
rowane przeciwko URSS. to1 wszystko
znowu pomoże spiskowi oligarchii kapi
talistycznej przeciwko demokracji i po
kojowi.”
RADY DLA FRANCJI

Komunistyczne „ZYCIE WARSZAWY" zaj
muje się. analizą stosunków panujących we
Francji. We wszystkich trudnościach społe
czno ■ gospodarczych widzi błąd przywód
ców SFIO. Pisze :
„Na rządzie francuskim mści Sie błąd
zasadniczy,
popełniony przez prawico
wych przywódców SFIO, złamania jed
ności działania partii robotniczych Jak
kolwiek ni® brak także we Francji kół, któ
re prą wyraźnie do zdławienia przemocą
zawodowego i politycznego ruchu fran
cuskich klas robotniczych, jednak należy
pamiętać, że Francja nie mieści sie w
formach greckich.
Bez przedstawicieli
lewicy robotniczej nię sposób dziś rzą
dzić na kontynencie europejskim. Wyj
ście z krytycznej sytuacji
istnieje dla
Francji tylko jedno — przywrócenie jed
nolitości frontu wszystkich szczerze de
mokratycznych sił społeczeństwa francu
skiego, realizacja haseł społecznych, ru
chu oporu, sprawiedliwy podział docho
du narodowego, zerwanie z kolonialnym
imperializmem i oparcie linii francuskiej
o prawdziwe równouprawnienie wcho
dzących w jej skład narodów, wzmożenie własnej produkcji i obrona niezależ
ności
gospodarczei. bez której nie ma
niepodległej i wielkiej Francji/’

- Gérant H. Mailly
7, rue Cadet. PARIS
— Imprimerie J.E.P.

„Komuniści zdają sobie sprawę,
ż®
mogą być panami sytuacji jedynie *
wypadku zacieśnienia kontroli politycznej. Mogą oni ją osiągnąć tylko w wy
padku, gdy socjaliści zgodzą się na poświ®
cenie swojej niezależności. Aresztowani®
w tym tygodniu
Pużaka oraz innych
znanych socjalistów pod zarzutem dzia
łalności wywrotowej oraz podżegania d®
strajków Oznacza z jednej strony, że zna
leziono kozłów ofiarnych z powodu osta
tnich trudności na odcinku robotniczym
Z drugiej strony, areszty te niewątpliwi®
mają na oelu „zmiękczenie” oporu PP°
przeoiwko fuzji z komunistami — t t®
pomimo. Iż nikt z aresztowanych ni®
jest już członkiem
nowego oficjalnego
PPS”

Po okresie flirtu „jednościowego”, skie
rowywanego pod adresem zachodnich partii
socjalistycznych, organ rosyjskiej partii ko
munistycznej „PRAWDA” rozpoczął atak na
partie socjalistyczne w Europie zachodniej.
Partie zachodniej Europy w swej działalno
ści ni mniej ni więcej tylko wstąpiły na dro
Aż dziwne jest jak reżymowi działacze umieją analizować położenie innych i jak do
gę.
„zgodną z tą z lat między wojnami skonale widzą środki zaradcze, a jak są bez
1918—1939. To była droga koalicji z par silni w stosunkach polskich, na własnym te
„Mechanizm, który przewodniczy u
tiami burżuazyjnymi, walki z reprezen renie. Zastosowanie tej recepty do Polski nastalaniu premij jest nadzwyczaj skom
tantami klasy robotniczej i innych mas pewno przyniosłoby polepszenie sytuacji w
plikowany i dopuszcza powstawanie tru
pracujących zjednoczonych w partii ko każdej dziedzinie.

Zarówno syndykaty robotnicze jak i związ
ki patronalne odniosły się z pewną rezerwą
co do zorganizowania technicznej strony ustalania 'wysokości premij. Pewne zastrze
żenia budzi stworzenie wyższego trybunału
arbitrażu. CGT zajmle stanowisko po po
W fen sposób zasada ta ma na celu nie- dla
biura federalnego. Gaston Tessier,
zwiększanie cen jak i niedopuszczanie do siedzeniu
sekretarz generalny CFTC oświadczył z re
obniżenia wartości rzeczywistych premii.
zerwą :
ZERWAĆ Z PLANOWANIEM

PARYŻ

APEL ZARZĄDU GŁÓWNEGO
RONCHAMPS
ZW. REZERWISTÓW I B. WOJSK.
FREP
ebranie Sekcji FREP w Ronchamps odbę
DO WSZYSTKICH KOŁ W NORD I PDC
dzie
s:ę
w
niedzielę
dnia 22 czerwca br. o
W niedzielę 13 lipca br. Kolo Związku Rez.
i b. Wojskowych w Roubaix urządza uroczy godz. 10-tej przed południem na sali Miagnaste wręczenie sztandaru. Upłynęło niespełna roux. Pożądana obecność wszystkich człon
3 miesiące jak koło to zostało zorganizowa ków. Sprawy ważne do ’omówienia.
ne, a już ufundowało sobie sztandar, liczba
Za Zarząd : prezes Kaczor.
jego członków urosła już do 70. Tym wysił
kiem Koło wykazało, że zasługuje od wszy
stkich na. szerokie poparcie, dla tegio też Za LILLE
rząd Główny Związku b. Wojskowych wzy
FEDERACJA PZOO
wa wszystkie koła b. Wojskowych, by na
uroczystość tę stawiły się ze swymi sztan
Federacja Polskich Związków Obrońców
darami 1 swymi członkami, by w Roubaix Ojczyzny
we Francji przeprowadza rejestra
wykazać tężyznę naszej organizacji.
cję ofioerów i żołnierzy polskich pilotów. Na
13 lipca jest niedziela, 14-go jest święto pierwszy nasz apel zgłosiła się poważna licz
narodowe francuskie, te dwa dni wolne od ba zainteresowanych. Ponieważ nie wszyscy
pracy pozwolą się nam zgromadzić w Rou- piloci odezwę naszą w prasie już opubliko
■balix, największym mieście przemysłowym waną zauważyli, powtarzamy ją jeszcze raz,
departamentu Nord. W mieście tym zgroma zaznaczając, że rejestracją ta kieruje z ra
dza się obecnie największa liczba naszych mienia Federacji porucznik pilot Kafelkach
rodaków przybyła z wojska, z Niemiec dtp.
Zgłoszenia kierować na: 20, rue Faidherb. Wojskowi. Winniśmy im wykazać jak be, Lille (Nord) — Fedieration des Anciens
zwarci jesteśmy i jaką jest nasza organiza Combattants Polonais.
cja. Zarząd Główny ma nadzieję, że może
Zarząd Główny Federacji PZOO
liczyć na solidarność wszystkich swych Kół
J. Kędzia.
należących do Związku. Wiemy, że w Rou
baix w niedzielę 13 lipca będzie nas dużo
i że nasze sztandary znów w wielkiej liczbie
razem załopocą w pochodzie na wolnej zie DECHY
mi francuskiej.
KOMITET TOW. MIEJSC.
Zarząd Gł. Zw. Rez. i B. Wojsk. :
Komitet Towarzystw Miejscowych w De
Kiciński Ant., sekr. gen.
chy podaje do wiadomości wszystkich towa
rzystwom i ofiarodawcom którzy złożyli da
tek na Ziemie Odzyskane, iż zebrane pienią
MACOU CONDE
dze zostały odesłane z przeznaczeniem na po
wodzian w Polsce. Komitet dziękuje wszyst
TUR
kim towarzystwom i ofiarodawcom naszym
Półroczne zebranie oddziału TUR w Ma- hasiem : „Cześć wspólnej pracy”.
cou Conde odbędzie się w niedzielę 22 czerw
Za Zarząd : Biskup Stan., prezes.
ca o godz. 3 po poi. w lokalu p. Marciniaka.
Sprawy ważne. Odczyt połączony z wyświet
leniem filmu. Prosi się wszystkich członków
BRUAY EN ARTOIS
o przybycie.
Prezes : Dudała J.
POWN
Sekretarz : Bąkowski Br.
Ko]o b. członków POWN w Bruav en Artois odbędzie półroczne zebranie dnia. 22. 6.
1947 o godz. 3 po południu na sali p. KukiełMACOU CONDE
czyńskiego. Zarząd uprasza, by członkowie
Koła przybyli wszyscy na zebranie z powo
KTM
du bardzo ważnych spraw. Rewizorzy kasy
Półroczne zebranie Kom. Tow. Miejsc.” CZP są
proszeni na godzinę drugą.
w Macou Conde odbędzie się w niedzielę 29
Zarząd.
czerwca w lokalu p. Marciniaka. Obecność
wszystkich delegatów jest pożądana.
COURCELLES LES LENS
Prezes: Dudała J., sekr. : Wolski J.

Jużwiszyna Piotra, brata ciotecznego po
szukującego, z Polski, pochodzi z pod Jaro
sławia, w. r. 1937-38 wyemigrował do Fran
cji, gdzie mieszkał w wydzierżawionej far
mie w okręgu Wenns, France
poszukuje
Drobenko Paweł, 9, Moray Place, Edinburgh,
Scotland.
x
Gancowskiego Franciszka, wuja poszuku
jącego. syna Antoniego, lat ok. 47, z Polski,
pochodzi ze wsi Tokarzyszki, gm. Jaraciszki, pow. Wołożyn, woj. Nowogródzkie, w r.
1928 wyjechał z.Polski do Francji, stale mie
szkał w Paryżu, ostatnie wiadomości z 1939
r. — poszukuje Jurgielewicz Edward, Dagllngworth Cam, Glos, England.
Wszelkie wiadomości o poszukiwanych
osobach prosimy skierować na indywidualne
adresy poszukujących lub na adres naszej In. TROYES (Aube)
stytucjl : światowy Związek Polaków z Za
KOŁO REZ. I B WOJSK
granicy, World League of Poles Abroad, 28,
Zarząd Koła Rez. i b. Wojskowych w
Beaufort Gardens. London, S.W.3. England.
Troyes podaje do wiadomości wszystkim
członkom, że w niedzielę dnia 22 czerwca
br. o godz. 15-tej odbędzie miesięczne ogól
ne zebranie Koła w Świetlicy Polskiej przy
DOKTOR PRAW
18, rue Neuve des Charmilles.
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
.
Na porządku obrad bardzo ważne sprawy
organizacyjne, m. in. sprawa, wycieczki Ko
przy
Sądzie
Najwyższym
ła w przyszłym miesiącu. Obecność wszyst
Tłumaczenia urzędowe: Huby |
kich
oraz punktualność pożądane.
- ■ naluralizacje — sprawy są
Zarząd.
dowe — cywilne — handlowe i
— podatkowe. Porady bezpłatne

sprawa zostanie oddana arbitrażowi przed
Trybunałem arbitrażowym. Rząd zdecydo
wał, że premie produkcji zostaną wprowa
dzone od dnia 1 czerwca br. i ich wysokość
nie może przekroczyć 7 fr. w gałęziach pnoPublicysta zdaje sobie chyba dobrze spra
dukcyj bardziej uprzywilejowanych w okrę wę z tego, że o wolności gospodarczej w ści
gu paryskim i w wielkich centrach przemy słym tego słowa znaczeniu nie może w ogóle
słowych, 5.50 fr. we wszystkich innych.
być mowy w dobie kapitalizmu zorganizo
wanego, który zlikwidowała wojna, a któ
NIE BĘDZIE ZWYŻKI CEN
ry Rony chciałby widzieć odradzonym. Ist
bezpośrednich pertraktacyj pomiędzy właś
nieje konieczność kierowania życiem gospo
cicielami przedsiębiorstw i robotnikami.
darczym 1 dla społeczeństwa bezpośrednio
Jak
niejednokrotnie
podnoszono,
wysiłek
W wypadku nledojścia do porozumienia, rządu1 Ramadier cały czas jest skierowany lepiej jest, gdy życiem gospodarczym kieru
je
rząd w interesie społecznym, a nie zespół
na utrzymanie zasad polityki gospodarczej
Leona Bluma, niedopuszczenia do inflacji prywatnych przedsiębiorców, mających na.
we Francji. W związku z uchwałą rządu w uwadze tylko swój osobisty i grupowy in
sprawie premii produkcji, rząd oświadczył teres.
uroczyście, że :
POWROT DO ZASADY BLUMA

Konflikt istniejący dotychczas pomiędzy
robotnikami a rządem w sprawie płac robot
niczych, doprowadził do decyzji rządu, ogloszonej w niedzielę dnia 15 czerwca w
przemówieniu radiowym Daniela Mayer’a.
Rząd przyjął jako zasadę, że płace zostaną
zwiększone przez premie produkcji, ustala
nej w poszczególnych przedsiębiorstwach
lub w grupie jednej kategorii przedsię
biorstw. Premie będą ustalane w drodze
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dności

Zresztą my obstajemy przy zało

Decyzja rządu przekazująca sprawę załat
żeniu, które wysuwa chwila obecna, a
wiania wysokości premii produkcji bezpo
więc nie akcji w sprawie płac, ile w kie
średnio właścicielom zakładów i robotnikom
Ferencs NAGY
runku
zniżki cen.”
oraz zasada samych premii spowodowała
b. premier węgierski udał się do Stanów Roberta
Bony z „AURORĘ” do wysunięcia
Ciągle powracająca zasada Leona Bluma,
Zjednoczonych dla obrony niezależności tezy, że całe posunięcie jest gospodarczo fał jako najzdrowsza i najsłuszniejsza gospodar
Węgier.
szywe, ponieważ :
czo.

munistycznej i ułatwienia rozwoju
i
zwycięstwa faszyzmu w Niemczech i w
kilku innych krajach i do podporządko
wania niewolniczego
ludów
europej
skich.”
Polityka scysji ruchu robotniczego,
walka przeoiwko partii komunistycznej
w
bloku z partiami
burżuazyjnymi,

TEROR W POLSCE

Znają różne metody dla innych. W Pol
JOUHAUX
sce uważają jedną za skuteczną, którą sto
sują z całą bezwzględnością, to jest teror. W wieloletni sekretarz generalny C.G.T. prtV'
związku ze wzmożoną falą teroru pisze an kro musiał odczuć upolitycznienie syndV~
katów w czasie ostatnich konfliktów.
gielski tygodnik „TRIBUNE” :

