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Jak informowała swego czasu prasa,. 

po ogłoszeniu wyroku na Hessa i jego 

kompllców, wywiązała się ostra pofemlka 

pomiędzy przedstawicielami Związku Ra

dzieckiego z jednej strony, a amerykań

skimi i angielskimi prawnikami z drugiej, 

na temat, jakiemu rygorowi więziennemu 

mają podlegać skazani. 

Przedstawiciele ZSRR byli za stoso

waniem systemu w1ęz1enia celowego, 

gdy tymczasem Anglosasi uważalJ ten 

pogląd za nieodpowiadający „ideiafowl 

sprawiedliwości" i za mało humanltarnY'• 

Od chwili skazania Hessa minęło wie· 

le miesięcy. Pomimo decyzJi jaką wydała 

swego czasu Rada Kontrolna w Niem

czech, iż zbrodniarze mają być przewie

zieni do więzienia w Szpandawie (Berlin), 

wszyscy, którzy uniknęli sJusznej kary 

śmierci przebywają w dalszym ciągu pod 

strażą Amerykanów, w warunkach urą

gających naprawdę elementarnemu po

jęciu sprawiedliwości w poJęctu szarego 

człowieka. Otrzymują doskonały \\ikt. Pi

sują pamiętniki. Korespondują z rodziną 

I przyjaciółmi. Otrzymują książki i llzien

niki. 

Swiat a szczególnie Europa zdaje so• 

ble jasno sprawę, jak wygląda anglo

saskie pojęcie humanitaryzmu w stosun· 

ku do byłych zbrodniarzy wojennych. 

Niech typowym dla nas przykładem b~ 

dą obozy internowanych Niemców 

które w pełni zasługują sobie na miano 

„domów wypoczynkowych". 

Kara na jaką z~stali skazani zbrodnia• 

rze w pełni odpowiada prawdziwemu po

jęciu o sprawiedliwości. Trybunał Naro

dów postanowi·ł, że dla Hessa I jego to

warzyszy odpowiednim miejscem są cele 

szpandawskiego więzienia ! tam td mu· 

szą się znależć ci przestępcy, - wbrew 

anr:losaskim pojęciom sentymentu czy 

litości, - który~h sumienie obarcza wl· 

na za śmierć milionów. Teg:o wymaga 

sumienie świati:-
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W pamiętnJkach marsz. Focha, dotyczących pierwszej wojny światowej, wy

danych r jegD śmiem, znajdujemy pełen gniewu i bólu okrzyk: „Jaka szkoda, 

że człowiek tak wielki podczas wojny, okazał się tak mały podczas pokoju". 

Apostrofa ta odnosi się do b. premiera W. Brytanii, Lloyd · George'a. 

Gniewny okrzyk franc-uskiego generała wywołała µos lawa brytyjskiego poli

tyka, który stanął w poprzek ówczesnym dążeniom Francji, domagającej się 

gramcy z Niemcami na Relllie i całkowitego rozbrojenia Niemiec. 

Trud!l1o oµrzeć się dziś tamtym historycznym wspominkom, gdy usłyszy się 

n.awoływMJia Churchilla do utworzeni.a St. Zjednoczonych Europy ... z Niemeami, 

jako głównym uczestnikiem tego· „Stowarzy&<.enia". 

Sędziwy przywódca konserwatystów angielsldch, który mimo swych upodo

bań do gierek zakuJd5owych, niemałe zasługi położył w dziele zwycięstwa nad 

Niemeiami - prawie na.zajubrz po „Vidory Day" pcdążył śladami swego poprzed

nika z pierwszej wojny światowej. 

Copnawda oouC"wny doświa.czeniem naród brytyjski okazał si{! przezorrueJszy 

tym razem. Churchill wykonawszy powierzoną mu misję podczas wojny, musiał 

ustiłpić miejsca IllYWym ludziom, nowym ideałom, którym powierzono zadanie 
budowy poko3u. 

Jednakowoż, mówiąc lapidarnym językiem przysłowia ludowego, okazało się, 

że „w starym piecu diaibeł pali"'. Mr. ChUJrchill natyichmiast zabrał się do „odkrę

Qailllia" tego wszystkiego, co podczas wojny przeciwko Niemrom „11aikręcil". 

Nie dziwimy się temu. P. Churchill reprezentuje kl!;isy społecz,ne w Angliii, 

które tyl:ko dzięki właściwościom psychicznym narodu brytyjskiego nie weszły na 
drogę, którą wytyczył HiJtler. 

Można być pewnym, że gdyby brytyjska klasa roootnieza odzoocza.!a się tym 

samym temperamentem, co ich towarzysze w Europie Srodkowej i Wschodniej, 

Die p. Churchill, ale p. Moslay reprezentowałby dziś front walkj z socjalizmem 
.aingielskOOn i demokracją europejską. 

WlaściV.:ości psychHd narodowej wywierają z.naczny wpływ oo tempo prze: 

bieg przemian, rozgrywają·cyc-h się na naszych oczach w całym ŚW'iecie. 

Dlatego na rozwój wypadków w W. Brytan.id należy patrzeć spokojnie, jak 

na znajomy nam film, repro<lukowa.ny w tempie zwolnionym. 

Skończyć się on bowiem musi normalnie „happy end'em", 

dla świata p-racy. Ale nie zapominajmy zarazem, że w tym 

kopiując Lloyd George'a dubluje zarazem rolę Moslay'a. 

tzn. szczęśliwie 

filmie Churchill, 

(j. w.) 



Polityka i życię 

Kto. stoi za , kulisami 
wewnę,rznych we 

Francja przeżywa oslalnio poważne wslrz-ąsy w wnętrzrre, 
wywołane trudnościami gospodarczymi'. W różnych punktach 
kraiu wybuchają drobne roz.ruchy w związku z brakiem środ

ków żywności. W Serigenx np. 12 tysięcy kupców zwołało wiec 
i wypowiedzialo się przeciwko planowej gospodairce. Związki 

Zawodowe odpow1ed1Jia.ły kontrmanifestacją. W Amiens po
chód gospodyń domowych-. zaatakowa/ piekarnie. Są wyipadki 
rozgrahiania chl.eba z furgonów dowożący.eh chleb. 

Premier francuski, Ramadtier oznajmił ostaitnilo, że rząd 

zde0ydowany jest działać stanowczo. - .,Jesteśmy w okresie, 
gdy tmdności gospodarcze nakazują czujność, trudności wyży· 

wienia pociągają za sobą stan pobudliwości. który trzeba uspa
kajać. Mamy wrażenie - oświadczył premier - że ktoś eks
ploatuje te samorzutne ruchy. Będziemy zwalczali tych wszy
stkich, którzy podniecają nerwowość a,ż do buntu, wszystkrc-h 
winowajców zamętu". 

W związku z tego rodzaju sytuacją - gabinet francuski 
postanowił zarekwirować wszystkie garowl1lie i elektrowrnie, je
żeli pracownicy tych zakładów przystąpią do akcji polegającej 

na zwolnionym tempie pracy. Rząd nie zawaha się przed z,a_ 

trudnieniem wojska w celu utrzymani.a w ru0hu elektrowni 
i gazowni. Organ socja.!fatów francuskich· „Populairre" przypo
mln.a, że generalna konfederecja kupców wzywala do aktów 
gwałtu pod p.retekstem obrony ;wycb interesów. Dzienniki 
twierdzą, że spalenie w czasie zajść wszelkkh aktów z docho
dzenia przedw spekulantom i kolaboracjoni.stom, oraz popełnio

ne kradzieże - wskazują Jasno, kto bral udział w ty0b v.rystą.

pieniach. l\omunistycwa „ Humanite" otwarcie oskarża gaulli
stowskie skupienie Ludu Francuskiego o nawoływanie do re
wolty. Poważna opinila komentatorów uważa, że chodzi tu 
o akcję orowoirncyjrną, zmierzającą dro stworzenia atmosfery 
niepokoju celem wzbudzenia wiary w p~trzeby ostry0h represji 
i dyktatury. Wg. osratnich doru·esień - zrnzumiarlv fakt ten 
masy robotnkze. Kryzys został za.żegnany. 

Nurty w łonie partii Pracy 
W pierwszych dni.ach Zielonych Swiąt angJelska Pa.rtia Pra

cy zwołała w Margate konferencję przeszło 1000 delegatów. 
Przedmiotem rl.arad konferencji są nietylko sprawy wewnętrz

ne Anglii, ale i jej polityka zagraniczna. Dlatego zai1nteresowa· 
nie obradami wybiega daleko poza granice W. Brytanii. Po
wzięte bow:i·em decyzje będą miały wpływ na przebieg wyda· 
rzeń międzynarodowych w Europie i świecie. 

Nal-eży również brać pod uwagę i te okoliczności, że za n.ie
całe trzy lata przedstawiciele partii będą musieli przystąpić do 
wyborów w kraju i wykazać się osiągruięciami wynńkającymi 
z programu i ha.se! wyborczych wysuniętych podczas wyborów 
millJionych. 

Partia Pra0y nie jest jednolitą gru.pą polityczną. Wewnętrz
na demokracja pozwala na rozwiązanie działalnoścJ frakcyjnej 
me wybiegającej jednak poza rn!Jly jednej orgainizcji. Dyskusja 
na konferencji toczy się wol<ół tez, sformułowanych w bro
szurze „!\arty oo stół", op1,1blikowainej przez Komitet Wy
konawczy Partii Prncy. Argumenty i tezy zawarte w tym wy
dawnidwie. zmierzają do usprawiedliwienia dotychczasowej po. 
lliyki Bevina. Bevin stara się usprawiedliwić swoje postępowa
nie polegające na ścisłym wiązaniu angielskiej polityki zagra
nicznej z amerykańską-·nieprŻejednainym stanowiskiem Związku 
Radzieckiego. Autorzy J:>roszury ~tarają się sugerować myśl, 

że Bevf.nmvti udało się złożyć na barki amerykańskie ciężar obro
ny imperium - szcze~ólnie w Grecji i Turcji - najbardziej 
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draźliwyd1 punkhch. Autorzy broswry stają na stanowisku 
współpracy Wiei~ iej Trójki, uzależniają ją jednak od istępst"' 

ZSRR. 

W Londynie ukazało się jedoocześnrie wydawnicl\\.v grupy 
poslpw z Partii Pracy, którzy wyrażają inne niż Komitet Wy
konawczy stanowisko. Broszura ta nosi c-har'l>kterystyczny lytuł 

„Keep left" („trzymaj się lewej strony·'-m1pis spotykamy na 
każdym kroku z Anglii, gdzie ruch koł01Wy jest lewostronny). 
Wy<lalo ją pięli:a.st11 poslów z Crossmanem i Michaelem Footem 
na czele. 

„Rebelianckie" wydawnictwo wyraźa wprawdzie uznarne rzą
dowi angieJ.skiemu za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie 
upaństwowieni.a przemysłu, przestrzega jednak przed zbytnią 

nieśmiałością rządu_ „Nie można usmażyć socjalistycznej ja· 
jec-z,nicy bez rozbicia kapitalistycznych jaj" - piszą obrazowo 
opozycjoniści. Ruch komunilstyczny jest - według ich zdania 
- -równorzędnym p<ktnerem dz.iałalności _50Cjalistycznej. W po
lityce zagroanicznej zmierzają do uniezależnieni.a Anglhl od Sta
nów Zjednoczonych. 

Na konferencji w J\1.argate wystąpiła również „komunizująca" 
- jak ją w Anglil nazywają - grupa Zilliacusa. Stoi ona na 
stanowisku, że zasada utrzymania przez Anglię równowagi 
miłdzy USA i ZSRR jest ni.emożliwa do realizacji. Zaleca 
pełną wsp91pracę ze Związkiem Radzieckim i krajami demo
kracji ludowej. W sprawie polityki na Bliskim i Srodkowym 
Wchodzie zaleca Anglii rezygnację ze wspólpra0y z elementa
mi reakcyjnymi, choćby to miafo się równać przyz,naniu ko.!o

niom i pó!kolon~om pełnej nieP'' c:lości. 

W wypadku zwycięs.twa stanowiska Crossmana, a tym bar
dziej Zi.Uiacusa - sytuacja Anglli uległaby ra<!ykalnej zmian!e. 
Wydaje się to zresztą obecnie mal-0 prawdopodobne. SpodZI:
wać się jednak należy, że kierownktwo Partii Prac-y będzie 
s~ę poważnie Liczyć z nastrojami panującymi wśród „rebelian-

tów" 

Ustawa antyspe\<ulacvina_ 
Dalsze airtykuly projektu mow1ą o uwidacznianiu cen, u.do· 

ustawy 0 nadzwyczajnych pe:lnomocrtlctwach dla Rządu w z-a
kres.ie zwalczarua drożyzny i nadmiernych zysków V.: o~rocie 
handlowym. Oto w streszczeniu treść wspomnianego projektu: 
art. 1. zabrania pobierania przedsiębiorstwom w sprzedaży cen 
wyższy0h od kosztu nabycia, powiększonego o ustalony dla da
nego towaru zysk brutto. Art. 2 i>owierza ogólny nadzór nad ca
!ośC'ią władz i urzędów w zakresie wykonantle ustawy - Pre

zesowi Rady Ministrów. 

Dalsze artykuły projektu mówią o uwidocznianiu ceil, udo
stępnian~u nabywanda posiadanych na składzie towarów'. or~z 
o sposobie prowadzenia rchunków. Projekt ustawy podaje ie· 
dnocześnie ścisłe określenie ceny zakupu, kosztu nabycia oraz 

zysku brutto. Art. 5 ustala, że dopuszcz.aaną w ~brotach han~l~
wych wysokość zysku dla poszczególnych towarow ustala Mim~ 
ster Przemysłu i Handl'U. Punkt 5 artykułu zezwala Mindstrow~ 
Przemysłu i Handlu na ustalenie wykazu arty;kulów pierwszej 
potrzeby, na które mogą być wyznaczone maksymalne ceny 
sprzedaży. Art. 6 pruwiduje powalanie K.ornis11 Cennikowych 
dalsze artykuły omawiają czynności tych Kom~jl. 

Notowań cen dokonywują specjalo_e Komisje. Art. 12 prze• 
widuje powołanie przez Rady Narodowe.Społecznych Komisji 
Kontroli Cen. Dalsze artykuły przewidują kary za przekrocze
nia ustawy. Za niektóre przestępstwa możliwe jest stosowanie 
krary więzienia do ła·t 5-ciu i grzywny do trzech milionów tl. 
Specjalna Komisja do Walki z Nadużyciami i ~zkodnictwem 

Gospodarczym może skierować sprawcę przestępstwa do pracy 
przymus.owej, jak rówllież orzec przepadek towarów i urządzeń 
e_rzedsiębiorstwa. 
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__ H_A_~_· _1_1 
Dyplomacja 

dolarowa 
„Doktryna Trumana" I formy jej rea

lizacji, stanowią w dalszym ciągu iródło 

ożywionej polemik] j dyskusji, zaktualizo

wanych wydarzen1aml we Francji i Wło

iZecb. 

Zdaniem paryskie.go „La Tribune des 

Nations": „Amerykański ustrój wolnej 

wymiany zaanga.towlił się, - celem za• 

bezpteczen· przed wiszącą nad Stanami 

Zjednoczonymi grożbą kryzysu -w połl· 

tyce realizacji założeń doktryny Truma· 

na, która w konsekwencji prowadzi do 

interwencjonalizmu, conajmniej w sferze 

gospodarczej, ktńra zasięgiem swym 

obejmuje nie tylk~ trzy strefy zachodnie 

Niemiec, lecz i kraje sąsiadujące z nimi, 

a wlęc Francję i Wli>cby, a nawet Wielkll 

'Brytanię". 

„Amerykanie wiedzą dobrze, że głów· 

n\ broni11 w Zachodniej Europie jest żyw· 

ność - pisze „News Chronicie" i dodaje 

- Realizacja dalszego planu budowy gos• 

podarczej wymalla w ciągu najbliższych 

pięciu lat poważnego eksportu amerykań· 

skiego". 

Jest jasnym, ie zniszczenia wojenne 

J powstałe w ich następstwie rażące dys· 

proporcje w zasobll'ch materialnych po

szczególnych państw czy kontynentów, 

stworzyły konieczoość międzynarodowej 

współpracy gospodarczej, aJe ... „ Uczciwa 

współpraca międzyparodowa - pisze ,No

woje Vremia" - wyklac_za ingerencję w 

sprawy wewnętr.zne innych państw, o 

czym zapominają pewni politycy zaira

niczni,... Druga wojna wykazała jak po

tężene l niezachwiane są dążenia narodów 

do wolności i niepodległości, do układania 
swego życia wedhJg własnych iyczeń, a 

rue według recept narzuconych z zew• 

nątrz. Swiat zobaczył, ze istnieją rzeczy 

któr_ych nie można zdobyć bronią; można 

równie! łatwo skonstatować, że istnieją 

dobra, których nie można kupić za dolaryf'. 

Analogiczne stanowisko zajmuje więk· 

szość prasy europejskiej. Pisma franca• 

skle widzą w określonych przez Waszyn

gton WJlrtmka.ch politycznych proponowa

nych poży~zek - zagrożenie niepodległo

ści i suwerennóści Francji. 

„Albo będzlem~ musien· sprzedawać 

naszą pracę i produkcję-pisze „L'Aube" 

- albo też riaszą niepodległość. W ten 

sam sposób--:- dodaje dziennik paryski -

określa swe położenie równiet W1e1ka 

Brytania, położenie niewiele róiniące się 

od naszego". 

Zresztą krytyka „polityki dolarowej" 

płynie nie tylko z kół europejskich. Znaj

duje ona. wyraźnie oddźwięk równld 1 w 

Ameryce, międi:y innym w wystąpieniach 
publicznych W;~l1ace'a czy Paper.a, jak i 

w k6łach izolacjonistycznych. 

„W obliczu wzrastającej wrogości do 

pierwotnej formy doktryny Trumana -

pisze „Manchester Guardian" - departa-

' ment stanu czyni du-że wysiłki celem jej 

zmiany" I uzyskania tą drogą poparcia 

opinii publicznej USA, (W.P.) 

Dwoi ruwole 
Dean Acheson, amerykański pod<.iekreta.rz stanu „in status ~". -w jed· 

nym z ostatnich swych przemówień napomknął o ba.rierach celnyeh, które utrud 

niają handel światowy i komplikują sytuację międzynar-0dową. 

Za tą mglistą wypowiedzią kryje się zad01Wniona: ropiekla J>retellilja St. Zjedna· 

czooyich do W. Bryfarni. Tmvary amerykańs.l<ie-mają utrudniony iiostęp do uajów 

ltp_perium Brytyjs.kieg-0, ponieważ Anglia dzięki zręcznej polityce celinej stworzyła 

sobie piie-rwszeństwo dla wyrobów aingielskich - w takich krajacti jak Palestyna, 
Irak, Egipt, które ooleżą do tzw. „bloku szterlingowego", 

stany- Zjednoczone oddawna domagają się wprowadzenia zas.a<ly ,,drzwJ t>t• 

wartych" dila swego eksportu, lecz Angilia na ki zgodzić się nie chce i me może, 
bowiem jej własny przemysł w stosunku do przemysłu amecykańsldego jest prze

starzały i nie jest w stanie konkurować z amerykańskfun. W. Brytania usiłuj~ 
zmodernizować swój przemysł przez s.prow.adzenie potrzebnych jej maszyn i urz~ 

dzeń z Ameryki, a·Ie ten rodz.aj importu idzie opornie tak pod względem term.Lnów 
d-ostiaw, jak i ;anmków płatności. Jest rzeczą -0czywJstą, że przemysłowi ame.ry. 
k.aiiskiemu najmniej mleży na wzmocnieniu potencjału przemysłowego kOlllkurenta. 

Powyższy przykład skinowi tyllko drobny fragment rywałizacji ekonomicznej 

między l!JSA i W. Brytramą, całość jest o wiele bairdziej skomvlikowana. Przykład 
ten cha.ra.kteryzuje jedl!lak rozmiar~ fa,rć, jaikie istnieją między 00u partnerami anglo· 
saskimi. Szybki . r<>zwój gospodarczy St. Zjed1J1oczon)'ICh uczyllli1 z nieh potęgę 
prz-emysiłową., która sziukia rynków 'zb}"tu, a te :majdują się głównie w sferze wpły· 
wów brytyjskich, - inne zaś nie są dość atrakcyjne dla eksportu amerykańskiegQ, 
gdyż ni~ posiadają dolarów, - wzamian za impoct amerykański wyplaC'ić się mogą 

jedynie towarami, których st. Zjednoczone me p<?trzebują.. 

N!lltomiast sytua.cjia An.glU jest zgoła itina - potrzeba jej przede ws!1.ystkim 

żywności W:pr.awd.zie Kanada vaopatruje ją w zboże, ale talie -artykuły jak mit
Stl, tłusuze, jaja, eytoń, drzewo, węgi-el i in1J1e Anglia może zncleźć w krajach eu. 
ropejskieh W?A!mian za 'SWe wyroby przemysłowe. 

Opinlla l>ryityj&ka zaczyna cor.az lepiej zdaw.ać sobie spraw~ z tego stanu rze. 
ci,y. Stąd wzrastający rraciisk opozycji w kierunku rozluźnrerua zbyt silnycli związ· 
ków z polityką amerykańską i skierowanie zainteresowań Angtii na _przyjaźniejsu 
polity.eznie i gospodarczo stosunki z państv.-ami europejskimi i Z-w. Radzieckim. 

Zapoc-zątkowane układy handiowe z ZSRR i z Polską wydia-ją si:ę zaipo-wiedzią -
119wego kursu w ekooomice brytyjskiej. Leży on przede wszystkim na linii intere
sów samej W. Brytanii i im szybciej W. Brytania śmiało i zdecydowaode wkroczy 

na tę drogę - tym szybciej n.wstąpi ekonO<lllicZ1111a odbudowa Europy i W. Brytan.ił. 
J. w. 

DUlllUllllURllllllllłlllllllllllllllllllllllllUlllllUlllłlllllll!llllllUlllllllllUlllllUllllllllllllttlłll lllllllllllllllnUmllll!lllUIUllUWll!IHłllllllllllUlllUlllllllHllłllllllłlllllllllll 

Nnei Dzielnicr PPS przy PZPB Nr 1 w lodzi 
jaknajowooniejszej pracy dla Soc/alizmu-żyezy 
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dracie w karty? ... Nie - w bridża, 

Illie - w pokera, ale w zwyczajne „ocz
k-0" czy sześćdziesiąt si.eść. . . Gracie -
nieprawda? ... Albo nawet poco ka·rt:y ...• 
Wystarczą szachy. A w sza·chy na1pewno 
od czasu do_ c-zasu grywacie. Tak? -
Jeśli gracie - to z pewnością znane wam 
,są upiory wszystkich grających, którym 
na imię - kibic. Taki, który sam nie gra, 
broń Boże, ale i tu w karty zajrzy i tam 
zapuści żórawia - tu podpowie, żeby po
sunąć g-0ńc-a - a tam - żeby szacho
wać d.amą ... 

Kibic! Przekleństwo teg? świata! 

NIESMACZNE KIBICOWANIE 

Najbardziej paJącym zagadnieniem 0-

statniich dni, zag.adnieniem, które absor
buje wszystkie warstwy społeczeństwa 

- to sprawa drożyzny, sprawa wszelkie
°gQ rodzaju spekulacji i zagadn.Lenie wal
ki z tym niebezpiecznym w 11ill?Zym ży· 
ciu .gospodarcw-ekonomic-znym ob jawem. 

Nim Rada Milniistrów podjęła w tej 
inat.erii uc~wałę, nim uchwaliła projekt, 
k.tóry obec-nie ma być ·zatwierdzony przez 
Sejm - toczyły się, na platformie tego 
właśnie zaigadl11ieniia, rozmowy międ·zy 

kierowl1lictwami partM robot.niczycb, roz
mowy, które następnrle przeniesione ~
stały oo lamy prasy w formie ożywio

nej, chwi1ami nawet bardzo ożywionej 

dyskusji. . . . 
Ale sprawa drożyzny i wałki z nią ~ 

to nie tylko sprawa obchodząca oba stron
nictwa robotnicze. Zagadnienie to absor
buje całe spoleczeństwo i cale społe

l"zeństwo musi wziąć czynny udzJaJ w 
rozpoczyin.a jącej się kampanii~. 

Tymczasem ... i na tym odcirnku zna
leźli się kibice. Nie tacy, co podpowiada
ją, ale tacy którzy pilnie obserwują grę, 

zaglądają w karty i tu i tam - a sami 
w grze udziału nie biorą! Takim dosko
nałym kibicem w tym wypadku jest zes
pól reprezentowany przez „Gazetę Ludo
wą". Panowi.e ci uważają, że zagadnie
nie walki z drożyzną - to ~prawa, w 
której oni mogą ty1lko asystować i ewen
tualnie notować, że w tej Śprawie stano
wisko PPR - jest takie, a stanowisko 
PPS - ta.kie. I więcej nric. Chyb.a tA -
że ewentualnie wewnętrzną radość spra
wia im fakt, iż obie pa-rtie w pewnych 
sprawach mają nieuzgodnione jeszcze 
stanowiska. I ohiektywnie, spokojnie 
chcemy stwierdzić; kibicowanie, tylko ki-
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bic-owanie w tej sprawie co rz~z 

bardzo, ale to bardzo niesmaczna. Na
prawdę! 

POCO TE 3 GROSZE? 

A teraz in111Ja sprawa. 
Również na lama<:h prasy robotniczej 

toczyła się i w tej c-hwi11i toczy s·ię dys
kusja oo temat jednolitego frontu, prak
tyki jednolitego fronrtu, atmosfery, w ja
kiej jedno1iy front jest realizowany i jed
ności orgainicznej obu parm robotniczych. 

Nie chcemy w tym miejscu poruszać 

s.prawy, która Jest dyskutlJwaina, gdyż 

czytelnicy nasi znają przebieg tej dysku. 
sji, znają stainowisko i władz centralnyc-h 
oaiszej Parthl i w[adz centralnych drugiej 
partii robotniczej. 

Poruszamy ją również .:..._ oo margi
nesie - kihlców. 

Bo przecież Jeśli samo ·zagadnienie 
może wszystkich obchodzić i wszyscy 
mogą się nim interesować, to w każdym 
razie - do zabierania głosu w dyskusji 
upoważnieni chyba są tylko obaj parla:le. 
rzy. To chyba jest jasne i dfa każdego 

jak najbardziej dobitrue zrozumiałe. 

Dlatego zask<X>Zeni byliśmy, czyltając 

sprawozdanie z kornferencji. wojewódz
kiej Polskiej Partu Robotniczej, która 
odb1wała s.ię w ubieg~m tygodniu w 
Lodzi. W sprawozdaniu tym wyczytaliś

my, że przedstawiciel jednej z partii nie

robotniczych witaj.ąc . konferencję, pozwo
m sobie na pewne sugestie f pewne ży
czenia właśnie na temat: jedność. orga
n.i.cza. 

I uważamy, że tego rodzaju kibico
wanie jest równi,eż niepożądane. Bo par
.bile robotnicze, a powiedzmy nasza Partia 
z pewnośc-ią na ·tym odcinku kibiców, i to 
w~zystko jedno jacy olJli są i jak im na 
imię - nie potrzebuje. Naprawdę! 

My swoje sprawy sami rozgryziemy 
i załatwimy, my sami je będziemy roz
t·rząsać i dyskutować i niepożąda'I!ych ki
hiców prosimy: ode wsadzajcie w nasze 
sprawy niepożądanych waszych trzech 
groszy. 

PANOWIE! NIE KLAMAC! 

A teraz jeszcze inne zagadnienie. Do
tyc-zące też dyskusji toczącej si~ ostat
nio. Dotyczy ono pewnych „chwytów"' 
stosowanych w prasie i powiedzmy sobie 
szczerze: uczciwości tych, którzy druku
ją swe wynurzenia. 

W sprawozdaniu z konferencji Zwi'ąz-
1':u Walki Mlodych, jeden z łÓ<fakich dzien-

ników zamieścił treść przemówiel1lia przed. 
stawiciela Organizacji Młodzieży TUR, 
który według sprawozdawcy mial powńe

dzieć to - czego nie powiedział. 

Pol1!ieważ napisano, iż towarzysz ten 
(celowo nie operuję nazwiskami i oowet 
nie mówię oo imputowano przedstawicie
l.owi OM TUR·u) mówił to - cz.ego nie 
mówił, w ki'ika dni, w in111ym dzienniku 
ukazało się oświadczenie prostujące 

„gorliwe" sprawozda,nie. Ponieważ o
świadczenie ukazalo się w i11nym dziien
niiku, stąd wniosek, że widocznie ten 
pierwszy dzienruik oświ.adczenia nie uwa
żał za sto.s()IWne zamieścić. Ale ... 

Ale czy. jeśli dziennikarz nalga i sfał

szuje coś, a coś zostanie wydrukowa
ne, i tym samym dojdzie do wiadomości 

takiej a takiej ilości czytelników, to czy 
etyka dziennikarska, a nawet nie etyka, 
tylko uczciwość partnerów - nie naka. 
zuje w imię tej uczciwości kl(Ullstwa 
sprostować? ... 

„NIEKTORZY"? ••• 

A na temat takich sugestii - też mo. 
żerny porozmawiać. Bo proszę: 

W z.wiąz.ku z wiadomośc-ią o uchwale. 
niu przez Radę Miinistrów projektu usta
wy o wak:e z drożyzną - łódzki orgoo 
PPR zamieścił , a.rtykuł swego redaktora 
il!!Czelnego, w którym czytamy: „Niektó
rzy towairzysze z PPS wyrażali wątpli

wości co do ·potrzeby chwycenia się tak 
ostrych i wszechstronnych środków wal
ki". 

I mniejsza w t~m sfp.rmułowanJu o su. 
gestię mówiącą, iż towarzysze pepesow
cy nie l"hoieli tak samo dobrze walczyć 

ze spekulacją i podbijaniem cen jak to
warzysze peperowcy, ale konkretniie in
teresuje nas określenie: „niektórzy towa
rzysze", okireślenie, które równiH spotka-
liśmy w iartykule z.atytuowanym ,,Jed
ność mechaniczna, czy ideologiczna ... " 

Różnice i na temat walki na odcinku 
gospodarczym i na temat „jedności orga
nkzne j - nie były podnoszone i dysku
towane przez „Illiektórych towarzyszy", 
a przez cz.łonków władz centralnych na
szej Partii, którzy reprezentowali w tym 
wypad1ku nie siebie a Partię, stanowisko 
Partii i linię, po której Partia kroczy. 

I dfotego - pozostawiając sobie to 
zagadnienie do następnego tygodnia -
stwierdzamy tylko: takie chwyty - to 
brzydkie chwyty! 

rys. 

! 



PRZYPOMINAMY 
B~dziecie musie·li o·dejśtl 

Wy tego nie zrozum1ec1e, panowie 
szambelani, kilIDerjunkrzy, koniuszowie I 

W 'J nie możecie zrozumieć . istoty obec. 
nego fatalnego kryzysu gospodarczego, 
spowodowanego tępotą waszych wyobra· 

żeń socjalny~h i ekonomicznych. CHCE· 
CIE BUDOWAC .ZYCIE NA FUNDA· 

MENCIE NIESPRA WIEDLIWOSCI, 

WYZYSl(U I WR~CZ ZLODZIEJSTWA. 
PAJllSTWO WYDALO SI{! WAM BYG 
SKLEPIKIEM W WASZEJ WYŁĄCZNEJ 
DZIERZA WIE. 

WYDEPT ALISCIE SOBIE WYGOD-
NE SCIEZKI DO KAS PAŃSTWOWYCH, 
otworzyliście żyły obywateli i zamierzyli· 
ście sobie czerpać z nich bez końca i co
raz więcej. Zorganizowaliście się, znaleź
liście sobie polityczne szyldy, uwaźająe, 

Iż nie pozostaje wam nic więcej nad szy• 
cie coraz obszerniejszych kieszeni, wy
ciąganie coraz obfitszyłh korzyści z po
siadanej wta4zy i nadstawianie piersi pod 
nowe ordery .•• 

Dlatego zbliża się wasz czas I będzie• 
cle musieli odejść. 

(„Pobudka" nr. 25 r. 1930) 

· ordynansi trzech ukoronpwanych rabusió .v 
wolnoścj Pol~ki, panowie tajni I jawni ich 
radcy, nadradcy i dor.adcy - słułalcy 
giętcy w karku; panowie kawalerowie ha
niebnych orderów; panowie płaszczący ~ 
przed batem. ugodowcy, autorzy projek• 
tów autonomli w „wlerze i języku", w 
kejdanach i więzieniach: panowie pomoc
nicy zab<>rców w ciosaniu szubienic dla 
bohaterskich synów Polski; - wy nigdy 
nie zrozumiecie, co to jest wolność„. 

Bezradnie i z tępym zdumieniem po 
dzień dzisiejszy spoglądacie, te Polska. 
nle chce się zmieścić w ramach waszych 
wyobraiet'i. Nie możecie wyjść ze dziwie• 
nla, te wasza tak sprytnie pomyślana (l 
zasłonif)ta) zbiorowa dyktatura, oparta na 
bezprawiu, na samowoli, oa terrorze w 
stosunku do obywatela, zorganizowanym 
precyzyijnie we wspaniałym łańcuchu 

współdziałaJących ze sobą instytucyj, z 
policją polityczną i więźniami na czele -
wali 'ę w gruzy. 

Pan minister Zaleski ..• 

Wy nie zrozumiecie, nie możecie zro
mieć, czego od was żąda współczesny 

człowiek-obywatel, DLACZEGO PRAWO 
DAWANIA LAPóWKI I PŁACENIA PO
DATKOW NIE ZASPAKAJA JEGO 
ASPIRACJI, czemu tysiące szykan i re
pre~Jl okazały się nlew~tkrczającymł 
środkami dla utrzymania go w naletytej 
pokorze dla wszechrozumu „władzy" I w 
najlepsr;ej c,zcl dla jej nietykalności. 

Popatrzcie na tę postać. Nic szczegól· 
nego, A jeśli pewne szczegóły coś m6• 
wią, to napewno nie o nadzwyczajnych 
,talentach. A jednak pozory myl11 widać. 
bo pan August Zaleski jest jut od czte· 
rech lat ministrem spraw zagranicznych 
naszego państwa. 

Odznaczył się przede wszystkim zaml· 
łowaniem do propagandy siły Polski. Ja• 

' kiś tam Brland czy Henderson (ministro
wie Francji i Anglii) jdd!ą sobie norma! 
nymi p9ciągami. Pan Zaleski pokazał 
światu, źe Polskę stać na coś więcej: jeź· 
dzi więc po świecie specjalnym wagonem 
polskim. To dużo kosztuje. Niech jednak 
wiedzą cudzoziemcy, ~e Polska to kraj 
bogaty! 

Ale to tylko jedna strona propagandy. 
Drugą stroną propagand1 jest pokazanie 
polskiego humoru. Więc pan August Za· 

Bezkarne łamanie kości 
W Makowie podczas przejazdu Prezy• 

denta, miejscowy dziafacz społeczny, ław
nik Magistratu i kierqwnik spółdzielni, 

T. Piotrowski, wzniósł okrzyk: Precz z 
dyktaturą! Niech żyje Sejm! 

Okrzyk ten, wyrażający. przywiązanie 

obywatela do obowiązującej konstytu· 
ej!, na którą pan Prezydent przysięgę 

składał, spotkał się z zadziwiającą re
akcją ze strony otoczenia p. Prezydenta. 
Zamiast podchwycić wołanie T. Pio• 
trowsklego i zawołać wraz z nim tak gło
śno - przeciw dyktaturze i za Sejmem, iz· 
by usłyszeli ten okrzyk wszyscy zbrod
niarze, spiskujący przeciw Konstytucji -
otaczający p. Prezydenta, na czele 'Z sze
fem bezpieczeństwa woj. warszawskiego, 
p. Raczyńskim, rzucili się na Piotrow• 
skiego i złamali mu rękę. 

T. Piotrowski podał skargę do Sądu 
na Raczyńskiego i komendanta policji o 
ciężkie uszkodzenie dala. Ale teraz żyje· 
my w okresie, fdy premierem jest p. 

Sfawe.k, który w Lodzi obleC)'lwał pr~e· 
clwnikom „łamanie kości". Nic przeto 
dziwnego, Ił skarga Piotrowskiego spot• 
kala si~ z zupełnii obojętnościt pana pro• 
kuratora. Paa prokurator SCldU Okręg<J• 

wego w Mławie umorzył skarrę na na· 
pastnlków, którzy tłamall rękę obywatela 
- bo w czynie ich nie znalazł cech prze• 

stępstwa.„ 

Okazuje się, źe w Polsce można ła· 

•ć kości bezkarnie. Na tę naukę powo
łamy się przy najbliższej okazji. 

(„Pobudka" nr. 37 r. 1930~ 

leski opowiada na posiedzeniach między• 
narodowych do ucha dyplomatom znako· 
miłe anegdotki, Nazywa się to także służ· 
bą dyplomatyczną. Mówić mowy o rze· 
czach nudnych - . to tylko robić sobie 
wroi(ow. Więc w innych sprawach pan 
Zaleski przewdnie milczy. 

Zato głośno kde krzyczeć prasie, 
Ona od tego. Wprawdzie to dufo kosztu· 
je, ale laska Piłsudskiego Jest ciągle przy 
nim. więc nie ma się co kłopotać o marn11 
mamonę. On ma zato przyjaciół! Pisa• 
ne tlumaC"zenia na różne języki wykrzy. 
kują jego chwałę. Dzienniki niektóre aź 

zachłystują się od pochwał. I to nie tylko 
w kraju, lecz i zagranicą.„ Tak to za nie. 
go pracują. Taki Benesz coś komuniku· 
je, tłumaczy, propaguje, taki Briand wy· 
myśla wielkie hasła i olśniewa naiwnych„. 
sam naiwny, gdy myśli zdziałać dużo 

osobiście. Pan Zaleski woli, gdy za niego 
zrobi aparat dobrze naoliwiony. żyjemy 

przecież w epoce maszyniźmu. 

Pan Zaleski. wogóle przepada za oliw11 
wazeliną, jako środkami ułatwiającymi 

obracanie się maszyny Ministerstwa 
Spraw Zagr~nicznych4 Ale nie trzeba Sil• 
dzlć, te pan Zaleski jest zawsze taki. O, 
nie! Umie tet pokazać I pazurki: 

Sejm zmniejszył jego koszta propagan• 
dy I ograniczył fundusze dyspozycyjne., 
Zaraz pan Zaleski odpłacił się: skasował 
bezpłatne bilety zagrantczne dla posłów i 
cofnął subsydium dla T-wa Polsko-Fran. 
cuskiego na utrzymanie sekretarza i biu. 
ra. Zrobił oszczędności na przeszło 15.000 
:dotychl - To twarda ręka, co? Jedno
cześnie powiększył pewno o tę sumę ko· 
szty zagranicznej, bezmyślnej reklamy.~ 

O, bo reklama dziś to grunt i.„ wazell• 
na! - Taki to czas i obyczaje! 

(„Pobudka" nr. 22 1930 r.) 
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27 maja minęło 7 lat od pamiętnej akcji na Narwik,. 
w której oddziały polskie zdobyły miasto I port. 
Na zdjęciu - fiord Narwiku 27.5. 40 r. po zakoń. 

czeniu ataku. 

1 

l 

To me Jest zdj~cie z okresu inwazji, a tylko scena ze strajku robotników 
przemysłu metalurgicznego w USA." 

Scena z filmu „Rok 2000" ? - nie. To 
olbrzymich owadów, helikoptery - prz 

Karabiny wykonane są 

SS-man l\abus, stracony w Stu 
(tego tytułu oficjalnie używał w 
szef zbtodniczej n1tlerowskiej o 
szły Hitler nr 2 UJęty został 



zywfstóść. Przezroczyśte, -poaollne ao 
czone dla armii i floty amerykańskiej. 
"ętkiego szkła. 

rc1e - „następca Hitlera", 
eh „rozkazach dziennych") 
izacji p<>dziemnej. Niedo· 
acony przez Amerykanów. 

„ 

( 

- / 

, .. „. 

Polska jakiej nie zni'tny: kapitanat portu 
w: Tolkmkku 

, 
Tym zdięciem chcą Niemcy wzbudzić lit~śĆ Sprzymier;onych: „Niedożywione. 

dzieci" w szkołach Zaglębila Ruhry... Warto porównać te dzieci z dziećmi 
Zamojszczyzny w zimie .1942 r„.„_Alę .na Zachodzię b.oi~ ..§i~ jakich_ ll,l!t:ÓW„ 

•• 



NASZ KONKURS 21) 
Poniżej drukujemy 21 skołei odcinek n.asrego Konkursu. 

P:rzypominamy, że warunkiem wzięcia udzJalu w łooowaniu na'ród jest nie tylko trafoe rozwiązanie, ale i punktualne na. 
oesłanie rozwiązania do redakcji. • 

Termin nadsylania rozwiąiań Konkursu nr 21 upływa z dn. 
14 lipca br. Rozwiązania z datą stempla pocztowego pó~niej~ 
azą - nie będą brane w rachubę . 

W rozwiqzaniu podać trzeba - prz,ypominamy jeszcze raz 
,...; tytuł książki z kt&ej fragment został zamieszcrony. na· 
zwisko autora, oraz własny dokładny adres i nazwisko. 

Huknęły jeszcze stri;aly... Armaty kolejno wchodziły na 
groblę. Za osie i vona ciągnęli je tołnierze piechoty pospołu 
z rannymi końmi. Większość kanonierów czynnych padła pod 
kulami silnego nieprzy Jaclela. Czerwone akselbanty zarumieniły 
drogę falenckq. Zielone kurtki zasłaniały ją, jako wiosenna mu
rawa. Z koni ledwie połowa została. 

Sokolnicki, uwiadomiony, źe i Fiszer z ranami został wy~ 
niesiony za groblę, sformował zdziesiątkowany Godebskiego ba„ 
talion. Stanął w szeregu, I niezłomną piersią zatarasowawszy· do· 
stęp osłaniał odwrót armat żołnierze jego szli nie tylko przez 
groblę, ale i obok niej, wskroś bagien, po pas zanurzeni. Nle
przy jaciel walił się za nimi krok w krok. szedł w ich tropy 
tym samym bajorem. Tu wśród pniaków, suchych chrustów, w 
zeszłorocznych kępach trzcin, zaczął się bój na śmierć i tycie. 
Cl, którzy szłi groblą. wspierali walczących. Cały zastęp był 
skrwawiony, mokry i rudy od biota. 

Rafa1 z innymi osłaniał armaty. Ziemia waliła się ogrom
nymi skibami z roz~niecionej grobli. Drzewa· wjeżdżały w 
bagno Rawki, gdy koła armat wytłoczyły z grobli ich korze
nie. Trzeba było co chwila wywlekać te koła z rozpadlin gruntu 
ł z jam nagle powstałyich, pchać i dźwigać spiże co tchu 
W piersi, a siły w ramionach. 

Po wielkim trudzie dosięgli nareszcie twardero wybrzeża, 
przed kuźnią raszyńską. 

Stamtąd same Jut konie pociągnęły dalej działa. Spychaj4c 
piechurów austryjacklch w bagno, łaml'łc sic z nimi, oko za 
oko, ząb za ząb, wychodzlla na susze plechota ł dątyła pod 
kościółek. 

Nieprzyjaciel przedzierał się tą. samii drog4. Lecz teraz 
wsz~tkie siły polskie fniał przeciw soble. Dwanaście dział ba· 
terii saskiej, armaty Włodzimierza Potockiego i trzynasta kom
pania artylerii pieszej Ostrowskiego, stanęli na szańcu za koś. 
clołem, na polu od strony Michałowic I nad stawem od stron~· 
Jaworowa. Wszystkie paszczami zwróciły się na groblę. żo~ 
nierz austryjacki musiał przebyć wąski jej przesmyk. To td 
najcieższa walk'!i wywiązała stę tutaj. 

Armatom polskim bardzo niewiele szkodziły armaty Mohra, 
Cłvalarda i innych, ustawione· w nizinie falenckiej, za groblą. 
Tymczasem kaźdy pocisk polski, rzucony wzdlut grobllcy - ra· 
szyńskiego wzgórka. wyrywał istotne jaskinie w zwartych sze~ 
regach idącej piechoty. 

Kościółek otoczony czworobokiem muru, i domostwa z ce
gły przy placu kościelnym, służyły za doskonałe schrony dla 
polskiej piechoty. • . 

Wodzowie polscy stanęli przy armatach. Książę Poniałow· 
ski chodzU od jednej do drul{iej ~racowicle. zimno I umiejętnie 
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celując. Co chwila słał adiutantów w str.onę Michałowic i w 
stronę Jaworowa, gdy! na obydwu tych punktach działa tego 
grzmiaiy.„ Wieści wciął pomyślne, nigdzie nleprzyjaclel błota 
nie przebył. 

Już się wczesny wiosenny wieczór nachylał, kiedy lnfan• 
teria Wukasowicza przez wzgórza zabitych na grobll wtargnęła 
na brzeg raszyłiski. Ale pot~!ne natarcie batallonów Sokolnic. 
kiego, wypoczywających za kościołem, zepchnęło ją znowu 
z grobli i wzgórza. Z podwójną mocą zaczęły pracować arma. 
ty, ilym zasłonił wodę jasnego stawu, groble, drzewa I bledną 
przydrożną osadę. 

Noc zapadała, a wcląź jeszcze wyzlewaly1 śmierć, zdyszane 
i rozpalone spiże. Dopiero, gdy ciemność zapadła, wolno, wolno 
przestał~ szczekać. 

Dogasała łuna nad zgliszczamj Falent. Jęki - wieczorny PO>
wlew niósł z bagien, z vobU, z wybrzda. Mgła biała pełznąe 
powoli z nad suchych trzcin powłóczyła te głosy śmierci, niby 
całun dobrotliwy. 

Na grobli trupem legły dwa tysiące Austryjaków, a tvsiie 
z górą naszych skonało w fatenckieJ olszynie. 

Noc już była głęboka, gdy Rafał wydostał się z walczących 
glidów w potarganym mundurze, bez czapki, mokry ·d do ra• 
mion. Szedł na oślep przez zorane pola w stron1: Opaczy. Zda. 
wało mu się, ie tam jeszcze znajdzie swe wczorajsze tegowis
.ko. W Raszynie nie było gdzie postawić nóg, nie tylko przy• 
tulić głowy. Widział, odchodząc, jak do kościoła i domoshv 
znoszono rannych. Na polach przy drodze pokotem składano 
trupy. 

Olbromski cały był w ogniu, 

Szarpała go wczorajsza rana. 'feraz dopiero czuł stłuczenie od 
pchnięć bagneta. P-łomienie miał w oczach i w głowie, a Je· 
dnak zimno go trzęsło. Wlókł w sobie smiertelne clerpienłe. 
diwigal w zamkniętych oczach widok całego tego pola, miał 
w ramionach ruchome kupy ciał na grobli„. 

Po nocy sp1:dzonej w pustej szopie, na żydowskim przed
mleśc.lu Warszawy, a w pobliiu szubienicy miejskiej, Rafał 
ocknął się nade dniem. Szopa stała zdala od drogi. uslysnł 
Jednak szczęk i turkot idących armat, taborów, piechoty. Wytul 
ze swero legowiska i dopytał się ldący~h piechurów łe to nad 
odstępuJt na całej linii. Ogarnęfo go tępe zdumienie. Kiedy IJł 
poozątku tej nocy odchodził. z Raszyna, cała armia kipiała od 
dumy z odniesionego zwycięstwa. Teraz ze wszystką .swoją 
silił. uchodziła z placu boju! Jakże straszliwie dudniły armaty 
na tej nocnej drndze odwrotu! Jakie ciężki, znuiony i grobo. 
wy był krok ustępującego fołnierza! 

Sasi uszli! - tłumaczono Rafałowi z szeregów. 

Niemiec Niemcu brat! 

Podle saskie psy! Ze środka bitwy w tył poszli ••• 

Tymczasem tysiąc dwieście głó~ stu pięćdziesięciu Iw· 
;iarów, dwanaście armat, wszystkie swoje trzy bataliony zebrałl 

w kupę I uszli ..• 

ltafał wmieszał się w szeregi i pociągnął z nlmi. Po drodze 
rozpytywał się wciąż o bry(ladę Sokolnickiego. Dopiero rankiem 
powziął wiadomość, ie ten generał mianowany został naczelni. 
kiem lewego skrzydła i że osłania niziny Powiśla od strony Wi
lanowa za Czerniakowskimi i Wilanowskimi ro2atkami. Olbrom
ski z małym oddziałem piechoty, który brnął samopas„ powlókł 
się za okopami w tamtym kierunku„. 



Nasz felieton-

• 1e y to zy? 
Pamiętacie. tę moją brzydką kataslro

lę, jakiej uległem okrągły rok temu? .•. 

Kiedy i siebie rozbiłem, (a brzydcy !l!dzie 

rozpowszechniali brzydlde płotki, iż mój 

pobyt w szpitalu to skutki rozmowy z żo· 

ną) i kiedy ma.tocykl też rozbił się w dre

biazgi i - w ogóle ... 

Pozbierali tedy mojemu sercu bliscy 

przyjaciele szczątki tego rozbitego wehi· 

kułu i wlaślllie w ubiegłym tygodniu, po 

rol<u trudnej, żmudnej i brudnej pracy 

doprowadziliśmy nasz samojazd do przy. 

zwoilcgo stanu, pomalowaliśmy go na ta

ki ładny szaro-nl.ebieski kolor, ze skład

kowych pieniędzy kupiliśmy nową trąbkę 

i oowy reflektor i w ubieglą niedzielę, ja. 

ko że to Zielone Swięta były i czl<YWiek 

dwa dni odpoczywał sobie po codziennej 

pracy - postanowiJiiśmy wy jechać poza 

miasto, by na trawce trochę poleżeć, w 

niebieskie niebo popatrzeć, zapomnieć, że 

w kieszeni nie ma pieniędzy, że wszyst

k"o drożeje, że wódka też zdrożala ..• 

No, a my, uważacie, jak roś postano.. 

wimy - to mech się wali, niech się pali 

- musimy sprawy postanowionej <loko· 

Dać. 

Ja proponowałem Wiśniową Górę, ~

ko miejscowość wypoczynkową o pew

nej trad•ycji, drugi z naszej trójki-pro

ponował Jelenią Gó~ę. a ten trzeci -· 

twierdził, ze przeciez i w Zgierzu są do

bre i ta.nie knajpy, więc niby dlaczego 

jeźdz.ić na jakiieś tam góry i narażać się 

wi to, że motor nie wytrzyma i nawali. 

Ostatecznie uzgodniliśmy nasze stano

wisko. 

Uzgodniliśmy, bo obecna podczas na

szej rozmowy jedna z naszych żon (prze

praszam nie je9na z naszych żon, a 

żona jednego z na:;zych przyjaciół!) o

świadczyła, że po drodze musimy oddać 

list jej przyjaciółce, która mieszka w To. 

maszowie, no i . . . uzgodniliśmy (?), że 

jedziemy w stronę Tomaszowa i ewentu

cilnie zajrzymy do Spały też. 

W pierwsze święto pojechaliśmy. 

Słońce, uważacie, świeci, takie białe, 

ladne chmurki skikają sobie po niebie, 

e ID)'. - w sportowych tylko majte~z-

kach na naszych męskic-h ciałach (ja jak 

zawsze - w koszu!) - tiuuu! ... tiuuu!..: 

za nami tylko ku1 z ! zapach benzyny. 

Pochlanlialiśmy przestrzeń, że tak po

wiem. 

Drzewa i slupy telegraficzne miga!y 
tylko po obu stronach drogi - a nam w 
piersiach rosła i siła i moc, a w sercu 
mieliśmy taką, uważacie, dumę przeol
brzymią, że takie trzy szaraki jak my, co 
to ani w prywatnej micjatywie nie pra
cują, ani w przemyśle też nie siedzą -
mają swój wlaisny motocykl z przyczep. 
Ką i hulają, gdzie tylko dusza zapragnie, 
a benzyna doniesie. 

List w Tomaszowie oddaliśmy i po
jechaliśmy dalej. Pojechaliśmy, uważacie 

dalej, i na drodze wiodącej do popular
nych „niebiesk1ich źródeł" rozbiliśmy na 
brzegu jakiegoś zagajnika nasze skromne 
nami-oly, wehikuł przywiąz.aliśmy łańcu

chem do drzewa, żeby nam przypadkiem 
nie uciekł, wyciągnęliśmy z teczek dary 
boże, jakie nam żony w pergaminowy pa
pier pozawijały i - leżymy. 

Leżymy, leżymy, a tu nagłe na dro. 
cfze: tiuuuuul .•• 

Patrzymy - pędti maszyna. Zgrabna, 
ładna, nowa, błyszcząc-a . • • Chevrolet 
model 1946. 

Za chwilę zmów: t:iuuuuul .•• 

Lec.i nowa maszyna. I też Chevrnlet. 

Potem dziesięć minut spokoju, ja już 

nawet drzemać zaczynam, a tu znów: 
tiuuuur ... 

Ki diabeł! Przecie święta! Przecież lu
d zie, do diaska nie mają jeszcze tak du
żo aut prywatnych, żeby całe 'ich szam· 
ry włóczyły się po drogach. I przecież, 

jako że w materii samochodowej jesteś. 

my obeznani i nawet można powiedzieć 

- trochę spece - to wiemy, że te nowe 
Chevrolety, których na polskim rynku 
jest coraz więcej, w tej chwili - w 
swej olbrzymiej większości (jeśli nie w 
wyłącznej!) stanOIWią właisoość instytu
cji państwowyc-h, samorządowych i w ogó. 
le - 1nstytucji ..• 

A przecież święta! . . . Przecież blu· 
ra i zakłady pracy w święta są poza. 
mykaine na cztery spusty i garaże z ai1-

lami chyba też. Więc jak? ... 

Może jakiś ZJazd1 flloże jakaś uro 
czystość? Może to delegacje służbowe? ... 
Ale przecież w dclegac jach służbowych 

nie jeżdżą dwu - i czteroletnie szkraby! 
Przecież na uroczystości nie jeździ się 
z kocami, hamakami i wszelkiego rodzaju 
betami! ... Więc jeszcze raz zapytujemy: 
wlęc jak ... ? Popatrzyliśmy sobie w trój· 
kę w oczy, odwiązaliśmy nasz wehikuł 
od drzewa i pojechaliśmy w jakiś zapa. 
d!y kąt, żeby nie widzieć ani tych państ· 
wowyc-h Chevroletów i żeby nie myśleć 

o tej państwowej benzynie, o tych państ. 

wowych szoferach, którzy może tam swo· 
je diety za wy jazd mają, ale nawet w 
święto nie mogą wypocząć i woz1c mu. 
szą swych mocodawców, i żeby - JJfo 
psuć sobie krwi. 

Przebębniliśmy tak cały dzień. Jak = 
nie będę pisał, bo przecież nasze żony 

czytają felietony, które ~ podpisuję 

i wtedy mogłyby patrzeć na nas niez.byt 
przyjaznym okiem. 

I kiedy wracaliśmy do Lodzi wieczo
rem, a na drodze znów spotykaliśmy au. 
ta, auta i jeszc-ze raz auta - było we 
mnie jedno pragnienie: kiedy przy jd:zńe 
czas, w którym nie trzeba będzje pisać 

o nadużywaniu aut służbowych do nie
służbowych wycieczek? ... Kiedy państ

wo przestande płacić za benzynę zużytą 

oo przejazd do lasu czy do znajom:tch 
na wsi? ... Kiedy szoferzy będą też mie-
li swą niedzielę i swe święto? .•• I kie-
dy ktoś wkroc-zy tu, nie od czasu do cza
su, nie sporadycznymi protokułami, (a uc-z
ciwie trzeba stwierdzić, że na terenie 
Lod·zi pewnego dnia, pewnego w.i·eczoru, 
legitymowano pewnych pasażerów i py
tano jakim prawem używa się pewnych 
maszyn po godzinach służbowych i nie 
do celów służbowych), kiedy ktoś tu 
wkroczy i ta samowola się skończy? •• , , 

Kiedy, a-eh kiedy, c-zy powie kto? . a 

marek 

Kupon nr 4 
na okładkę do powieści „„P O B U D K I" 

(wyciąć i zachować) 

13 

„ 

• 



-ale 
Znade ten slogan?„. Wierzycie, że 

;...... reklama to potęga?„. Jeśli wierzycie, 
-.11 prawdą jest, że rzecz, sprawa, zagad
menie, czy tylk-o środek przeciw' poceniu -
n@g - o którym si~ mówi, pisze, a nawet 
łflko szepce - nabiera cec-11 popularności„ 
zdobywa sobie prawo obywatelstwa, Jest 
ezym.ś ~ o czym ma się taki czy fony 
os-ąą, jest czymś - oo albo zostaje pozy· 
-cy:w"nie przy jęte, lub kiairk sobie lamie, 
jest czymś - oo w ten czy iooy spooób 
absorbuje pewne z.espoly ludzi - powta. 
rzam: jeśLi wierzycie, to i tak wszystko 
jedno! 

Jest wszystko jedno, bo ja mimo tego 
;,slo;g;:111owego" tytułu, obsolutnie rue chcę 
rt:ówić z Wami o reklamie, a powrar-am 
do sprawy, która porusza.na byla na ła
mach 'naszego tygodnika w ciągu ostat
nieh miesięcy ni miliiej, ni więcej, tylko 
trzy razy, powracam do: ,.,Fillt!ll Polskie
go"_ 

A dl.aczego?... Dlatego, iż reklamiar
st'wo tej szanownej instytuC'ji może wyjśf 
ezłowi<ekowi gardłem, dlatego, że pano
wie z „Filmu"' więcej mówią niż robią 

i dlareg-0, że panowie ei nie potr.af1rą być 

na ty.le uprzejmi - by oc1p0wiedz:ieć na 
publicznie im za-dawane pytania. 

I.lei: ło szumu robiło ~~ w cz.as.ac-h 
kiedy „Film" wabił Silę -Kinofikacjt", 
okol-O projektów, jakie wodzowie tej in· 
stytucji czynili na temat nowych dlugo· 
tl"'f'tr-ażowych filmów polskich. Ileż to by
ło mpowiedzi, zapowiedzi konkretnych, 
oo wymieniallo w nieb tytuly filmów, ja
kie w roku pańskim . 194& ujrzą ekran 
llleż to było już nie reklamy, a au1-orekla· 
my, by w rezultacie nabrac wudy oo bu
zi L. zrealiwwac ...Zakazane piosenki", 
które - bądźmy obiektywni i odsuńmy 
0d siebi~ momenty natury uczuciowej, 
jakie siwa'l'za fakt, it ffim te11 jes1 filmem 
]>Q\skim, it jest_ filmem obrazującym .cl:a. 
sy Dkupa.cji - były filmem nieudanym. 

Mme jsu jednak o łen film_ Waż.me i
szym jest, że zapowiadano realizację 

trzech iooyeh filmów, ze dwa z mch znaj
Ć<ilw.ały się już w produkcji i że filmy te 
"--' stanowią dla publiczności polskiej 
wielką niewia.doml!-

Czyż nie było:by uczciwym, jeśli robi 
sl~ tyle halasu okołG rz;eczy, !ridryin aie 
potrafi się dokonać, uderzyć ;ię w odpo
wiednim momencie w p.lersi i shvierdzJC: 
pr:r.epraszamy, iż robiliśmy ty!e szu inu, 
ale ani „Robi>nson" ani „Od ·9 do : l", and -
ftlm ~ Moniuszce na ekran nie wejdą; 
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Rekla·ma to 1ote1a 
czq zau;§ze,? 

mimo, ~z zapłaciliiśmy za scenariusze tyle 
• a tyle państwowych pieniędzy, że na re
kiamę wydaJiśmy tyle a tyle państwowych 
pieniędzy, na rear~.cję tyle a tyle --· co 
w sumie cz,yn:i tyle a tyle milionów zlo
tych, które możnaby wykorzystać na bar
d:zJej pozyteczne cele, które m'Jinaby zu
żyć na bardiziej palące potrz.eby. 

SWo się jednak!... S~o s.j.ę i na!eża· 

!erby postawić nad wszystkim kropi.:~. 
gdyhy ... 

Gdyby obecny P. o. dy.-ektor „Filmu" 
nie C'głosił wywiadu przepr:iwa Jzocego 
z s.aruym sobą na temat- nowy<'1 poishi.~h 
filmów, gdyiby nie r-otpoczynaoo szumu 
wc'kuł filmu kręooneg\'.l w Pradze i gdy
by c.i-e mówion3 prredwczesh•ic o pewnych 
s.prawacb tym samym jęxyh;em, jakim 
mówiła „Kinofikacja". 

Bo czyż me byłoby piękniej, gdyby 
„Film Polski" pociehutku, bez żadnego 

hałasu, ~-z ż.arlnych szumnych zapowiedzi, 
bez żadnego reprodukowania rojęć fil
mów, które, diabl!i Wiedzą, c:q,y kiedykol
wiek ujrzą ekrany - puścił na rynek nie 
nadzwyczajny, ale - zwyczajny, dobry 
film? „; Czyż to aie była·by mespooziian
ka? .• 

A- tymczasem, miast reailizować „za
powiedziane'"' w ubiegłym roku zapowie
dz.i - znów.-· zapowiada się. „Stalowe 
serca", „List z Oświęcimi.a", „Ulicę Gra· 
niez.ną"', ,;Jasne ła!IIy", „Powrót do życia", 
;;Nłesemow:itą historię", „Drukarnię na 
Grzybowskiej", „Dni krwi i chwały"'„M 

Czy nie dosyć. -

Odrazu, w jedJllym .,autowywiadzie", 
w jednym rzucie - daje się osiem tytu
łów nowych., dłu.gometrnrowych filmów 
i." reprodukuje się rnłwe.t zdjęcia z nde· 
któryr.h. 

I teraz„. Teraz tak samo Jak w ubieg
łym roku czekać będidemy na realizację, 
by w końcu dowiedzieć się, że część po 

z.reahlzowa<IJJu okazała s.ię tak kiepska, 
iż nie można jej puścić na ekran, że 
część scenańusz:y trzeba „przerobić" i że 
- w ogóle!. .. 

Ale - a propos scenariusze. 

Myśmy zapytywali panów czy praiwdą 
jest, iZ zakupują scenariusze, które nig
dy nie będi realizowane. Panowie z dyre. 
keji nie od:powiedzieli. 

Polllieważ między wymienionymi ty· 
tulami rea.Jfzowanych filmów znaleźliśmy 
tylko jeden („Powrót do życia" - sce
narilusz A. Ważyka), który iina.jduje się 
w naszym spisie „ukupi<>nych sceruuiu· 
szy'" - zapytujemy: co z resztą? ..• 

Czy powiedzmy „Książe .Kantu" 
pióra spółki: Ważyk-Rojewski, wejdzie 
do roku 1.973 w stadium realizacji?.„ 

I czy powiedzmy, żeby skończyć z oiie
domówi.eniami; nie byłoby wskazanym 
oglos1ć peł-ny spis scenariuszy przez „Ki· 
n-0ffkaocję" i „Film Polskl ... zakupionych?.„ 
Ja.k panowie myślą? 

Bo ja myślę - ze dziury w niebie i 

tego powodu by me było. A ja nie był· 
bym zazdrosny! (?) 

P.S. Rełdama to potęga? 

Być moźel Ale gcme w grę wcOOdzą 
państwowe pieniądze., to 1: tą re~ą na· 
leży być hardw os!roż.nyml I jeszcze je
dno: nfo · wolno tych pieniędzy marno

trawić! 

Powszechna Spół~zlelnla Spożywców 
w ŁODZI 

zawiadamia Rady Załadowe i Ia111tytucje, 

ie pomarańcze i c1trrn1 zostalJ już w1przedane 
Ewent. nadejscie transportu następnego 01ło.uone będzie w prasie 



-
Rosną socjalistyczne kadry ••. 

Nowa Dzielnica PPS powstaje w Łodzi. 
Swiąteczny n<llS!ró j panuje w siedzibie 

kola naszej Partii przy dawnych zakła

dach „Scheiblerowskich", obecnych PZPB 
Nr. I w Łodzi. 

Swoista atmosfera podniecenia jest 
tvytłumacwna. W momencie, kiedy oddaje
my numer naszego pisma do druku - w 
PZPB nr l przygo owują się nasi towa
rzysze walki do nlecodziennei uroczj1stoś
ci „proklamowania" nowej Dziernic·y PPS. 

HISTORIA KOLA 

Zaczęło się tak poprostu, - w maju 
1945 roku, gdy weteran walk rewolucyj
nych 1905 roku, tow. I<>yieciński, posta
wi! wniosek o ufundowanie sztandaru dla 
liczącego i; 6wczas okola dwustu ooób 
I(ola. U boku tow. I(wiecifisldego zgru
powali się świadomi dzial.acze socjalisty
czrn, którzy postanowili nie szczędzić wy
silk6w w kierunku umożliwienia jaknaj-

lalej idącego rozwoju swej fabrycznej 
placówce partyjnej. Nie trzeba tutaj duio 
mówić - wystarczy stwierdzenie faktu, 
że w chwHi obecnej Polską Partię So1:1ja
listyczną na terenie PZPB Nr 1 repre
ientuje ponad dwa tysiące ludzd, że 1(0-
l-0 PPS przy PZPB Nr I jest najsilniej
szą k-0mórką organizacyjną na tereniie 
dawnych „włości scbeiblerowskkh". Fakt 
ten ma swoistą wym-0wę - fakt ten jest 
symb.olem zwycięstwa skupionej pod czer
wonym sztandarem klasy pracującej nad 
kliką fabryka,ncką, świadczy o ciągłym 

wzroście świadomości politycznej p.role
tariatu połskiego - i o tym, że socjaliści, 
prawdziwi socjaliści, starzy I rnlOOrl, kon
sekwentnie realizują założenia ideo!ogicz
oe hędąc-e dewizą ich wlary r walki. 

JESTEŚMY W SEI(RETARIACIE 

W dobrze pomyślanej komórce partyj. 
ooj - duszą rorganizowanego zespołu 

( -1 
Kto otrzymał 
nagrodę? 

W „Naszym Konkursie'' nr 18 
dro!f ą losowania nagrody otrzy
mali: 

1. Wiesława Rabikowska, Łódź, 
ul. Okrze; 3 m. 4. 

2. Leszek Malanski, Łódź, ul. 
11 Listopada 21. 

3. Ciurówna Irena, Częstocho
wa, ul. Łokietka 24 m. 2. 

Fragment zaczerpnięty był z 
książki Fiedlera pt.: „Ryby śpie
wa1ą w Ukajali". _ 

jest Sekretariat. Sekretarz l(oła musi 
czuwać nad wszystliim co dotyczy życia 
towarzyszy pracy przy warsztacie. Se
kretarz I(oła musi czuwać nad tym, aby 
robotnikowi nie dz.ial.a się krzywda, aby 
zagwarantowane mu w drodze bezkrwa
wej rewolucji zdobycze socja1ne śtaJy się 
jeg-0 udziałem, aby dostarczyć mu roz
rywki, aby świadÓmość pom,~czna wśród 
braC'i robotniczej wzrastała„. 

W PZPB Nr 1 jest tak niewątplilw:ie, 

ni1c więc td dziwnego, że wzrasta liczba 
członków, że PPS cieszy się największym 
zaufaniem masy pracującej, że w PPS 
widzą nawet bezparty jnl szermierza Nie
podległości Państwa i sprawiedliwości 
społecznej w opa!l'ciu o zasady prawdzi
wie demokratycznej, Socjalistycz-;;ej Pol-
ski Przyszłości„. t 

*** 
Przy biurku widzimy człowieka, z któ 

rego - można by rzec - gęby, tryska 
socjalizm! To właśnie Sekrefarz Koła -' 
taw. Kulesza. Posłuchajmy, oo mow1 on 
sam o pracy, osiągnięciach i niedociągnię
ciacb sw-0jej placówki; 

_ - „Znamiennym dla obecnego okre
su jest olbrzymi entuzjazm członków 
PPS na naszym terenie, entuzjazm nie 
tylk<> w słowie, ale i w czynie. Szeregi 
nasze są zdyscwlinowane i karne, chętne 
i zżyte z ideologią Pa~ti:i. Szeregi nasze 
są ofiarne i owiane wiarą, że zapoczątko
wane dzieło bud~y wymarwnego ustroju 
równości społecznej i dobrobytu kilasy 
pracującej - zostruiie doprowadzone d-0 
końca. Gwarantuję głową, że w przecią
gu roku staniemy się potężwm ba.stio
oom pepesowskim na terenie Lodzi". 

Zadajemy pytanie: - Cz.ego życzycie 
sobie w związku z tytm, że l\ofo Wasze 
staje się Dzielnicą." 

- Jak największego rozwoju Dziel-

nicy, możl!iw-0ści stworzellila wszystkich 
agend, które przyniosą korzyść, pożytek 
i rozrywkę naszym towarzyszom, jak 
największego zainteresowania się I<omi
tetu Wojewódzkiego naszą pracą, uczci
wej współ1p.racy z bratnią partią PPR, 
skasowania nredociągnięć, jakie nie z na
szej win1y istnieją„." 

- Mómcie o pewnych niedociągnię

ciach.· Czy ma wynikać z tego, że natra
fiacie na trudności na odcinku współpra

cy z brntnią partią? 

Zdarzają się i pewne trudności. Nie 
obarcz.amy odpowiedzi.aloością za te fak
ty bratniej org.anizacji partyjnej, ale 
stwierdzamy, że koniecznym jest usunię.-

ciQ nieufności i niedomówied, ktore ni~ 

sprzyjają należytemu ro;mmieni1u zasad 
jednolitofrontowycli.„ 

- · Czego życzycie wobec tego Pol. 
skiej Partii Robotrriczej na Waszym tere
nie? 

- Powodzenia· w pracy, solidnego sto
sunku do nas na zasadach wzajemoości. 

?Jwzumienia, że poprzez usunięcie jedoo
stronnego fanatyzmu - tylko jedynie 
jedooMty front stać się może gwarantem 
zwycięstwa i dobrobytu l<>tasy pracującej. 

Zrozumienia, że bez solidarnego stosun
ku obydwu partnerów do siebie - naj- , 
bardziej twórcza praca nie d-0pwwadzi 
do pozytywnyc-h wyników. życzymy 

PPR-owi jakliajwiększej Hczby takich 
ludzi, którzy prawdy te rozumieją, takich 
ludzi których Mesztą PPR wielu po~da„ 

** * 
Dużo nam jeszcze opowiedtial t<YW. 

Kulesza o d-Otychczasowe j dzia.lalności 
młodej dzielnicy PPS„. 

Milo n. '11 bylo uslyszeć. że rówruez 
OMTUR na tym terenie przeds tawia dużą 
wartość, że obok starsiych towarzyszy 
- w walce i pracy dnia codziennego i 
miodz.i OMTUR-ow0y spełniają swoje so
cjalistyczne zada,nia„. Milo nam byłQ za· 
po?Jnać się z wykazem imiennym towa
rzyszy najbardziej zasłużonych dla Paru.i, 
wykazem, oo którego przedruk nie star
czytło by bodaj miejsca w „Pobudce" -
i milo by nam byfo jeszcze dłużej ze 
sobą rozmawiać, gdyby nie fakt, że czas 
czekać nie lubi: tow. Kulesza ma jeszcze 
pełne ręce robofy, a i nam się śpieszy 
do redakcyjnych biurek.„ Zegnamy się 
wię1:1 st~rym socjalistycznym „Wolność".~ 

W i cz. 
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llABANKA 
Dzwoniec kontra Eden·owi 

Ta cała za
t'"hodnia polityka 
sktada się z sa
mych niezrozu
miałych wyra· 

Mw! - irytowal
1 

się tow. Lufa, . kiedy 

zebraliśmy się ostatnio u tow. Dzwońca, 

jako komisja zagraniczna Bloku Bezpar 

tyjneg-0 naszej kamienicy. 

- Minister Bevin, zamiast .w swoim 
' sejmie wyraźnie za:maczyć, że z Polakami 

układa się sztama, powiada, że nie zapa· 

truje się na sytuację a<ni zbyt „pesymi
stycmie", ani zbyt „optymistycznie". Nie 
;,ba.gatelizuje" on, ale „przypomina", że 

ni·gdy „nie rezygnował", znakiem czego 
:...... nawiązał z Polską satysfakC]ę ukladu 
finansowego w sprawie stpsunków kurtu

larnych! - Kto tu C"<> z lego rozumie! 
- Ci Lit-ciut musieliście 

1 

to poprzekrę
cać, ale nie szkodzi: Bo, widzicie, o to 

właśnie ~hodzi, żeby nie każdy zrozu

miall -:- .odpowiedział tow. Dzwoniec. -
Mowa polityczna już taka być musi -
ani be, ani mel - żeby się w niei byle 

kto łatwo nie wyznawał! łm lepszy poli

tyk, tym więce1 bajeruje i iest jak ta 
babka, która na dwoje wróży, 

- Znakiem tego, ten jakiś Eden nie 

musi być w polityce mocno oblatany. że 

'bak na Polaków bez krempacji je<lizie, 

a za Niemcami <>ię ujmuje? 

- Wia-domol Polityk to jest z pod 

ciemnej gwiazdy, a z hitlerarrtl trzyma 
już tak z przyzwyc_zajenia. Za jego to 

rządów piękny Adolf uzbroił się i wojnę 
na. cały świat przyszykowal. Dopiero jak 

już bylo za późno, Angliczanie wzięl~ so

bie tego Chamberlaina, żeby ich pa.raso· 

Iem przed Niemcami =łanial! 
- No, niebardzo on ich z.asłoniłl -

zauważył ob. Zielonka. - I żeby byli So
wieci nie wzięli szkopów w porę do gailo

pu, mógłby $ię ten Eden z nimi teraz bli
żej w Londyrnie pieścić, o wiele by go 

przedtem przez komin krematoryjny do 
n.ieba nie wyprosili! 

- Fa.ktycznie. Ale wytluma.czci,e mi, 

jak zrozumieć ten pesymizm i optymizm 

polityczny, żeby, ·się człowiek mógł do
myślić. c-zego się ten Bevin spodziewa? 

- nalegał tow. Lufa. 

- Trud11e to nie jest. Pesymizm będzie 

wtedy, o wiele kto was na przyjęcie za
prosi, a postawi dla całego towarzystwa 
jedne ćwiartkie, bez żadnych .widoków na 

da.lszą omendę uzupełnie1'i. A optymizm 

- na odwrót! - jeżeli butelka jest, jak 

się należy, a na komodzie dwie dalsze 

posłnsznie stoją i na swoje kolejkie nie· 
cierpliwie czekają. 

- No, to ileż ten Bevin wypić sobie 
obiecuje? - spytał za.ciekawiony Lufa. 

- Otóż właśnie - jednego głębszego 

się nie wyrzeka, ale i nie marzy o więk

szym ochl<'ljul 

- No, teraz przynajmniej r6tumiem 
wszystko, jak n<1leży, choć zazdroscić te· 

mu Bevinowi nie wid zę powodu, bo co 

znaczy taki jeden dalekobi•eżny w tylach· 
nej, światowej poliitycel 

- Mógłby on sobie i na więcej pozwo

lić. żeby nie ta zachodnia czarna reakc 1a l 

Bo tam takiich Edenów jest cała kupa, 

a ten wymieniony, jest tylko bardziej py· 

skaty od innych. W Anglii niby socjaliści 

rządzą, ale nie brak im i P.S.L.-owców, 

z któremi muszą $ię Hczyć. Tak i Eden. 

naprzyk!ad-dziedzic jest, któren się le

formy rolnej obawia, a jego teść - to ze 
dwóch Poznańskic-h i trzech Scheiblerów 

w kupie! Dlafego taką niemożliwą cykorię 

przed upaństwowieniem odczuwają i 
Niemcom się podlizują, żeby kh następny 

Hitler przeciwko naszej świętej demo• 
kracji broni!! 

- Coś takiego! - zawołał Lufa obu

rzony. - że się też taki swojego an
gielskiego Pain.a Boga nie boi! 

Jednego jeszcze nie rozumiem: t'"zemu 

on te niemiecką obronę od napaści na 
Polaków rozpoczyna? 

- Bo w1dz1cie, tak już jest, że od 

nas się najczęściej wszystko zaczynało. 

Na nas pierwszych natknęli się Niemcy 

w 1939 roku, tak że aż musiai amery
ka1iski prezydent nazwać Polaków „Nat· 

knieniem świ.atal". Więc i teraz znowu, 

kiedy zachodni kapitaliści i dziedzice na 

demokr-acje uderzyć zamiarują, być ITTU· 

sim podobnież „Natknieniem demokracji!„ 

Ale bądźcie spokojni! Nie tylko natkną 

się oni - ale i natną zdrowof Już ja to 

z góry przewiduje i tego Edena ostrze
gam, póki nie za późno! 

(KIEŁ) 
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1Nybory Pełnomocników w P. s. s. 
W dniach 29. V. - 12. VI. r. b. odbędą się wybory Pełnomocnik.ów P.P. S. w Lodzi. Doniosłość 

tego zagadnienia jest niezmiernie wielka. Dla przykładu wystarczy podać ważniejsze kompetencje 
Walnego Zgromadzenia Pełnomocników: 

1. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 
l. zatwierdzenie aprawozdań rocznych, bilansu, podziału nadwyżek, planu działań i budżetu 
3. postanowienia o zmianie statutu i rozwiązaniu apółdzie.lni oraz decyzja we wszystkich 

sprawach wynikających z działalności Spółdzielni. 
Walne Zl!romadzenie Połnomocników jest więc czynnikiem konstytucyjnym, decydującym o 

losach i rozwoju Spółdzielni. · . 
Akcja wyborcza została zorganizowana w sposób następujący: 
Teren działalności Spółdzielni został podzielony na 79 zebrań dzielnicowych. W zebraniu 

dzielnicowym biorą udział członkowie 2-4 sklepów. Wybory obejmą 226 sklepów i blisko sto tysięcy 
członków. 

W porządku obrad przewidziane są następujące sprawy: 
1. Zagajenie i wybór Prezydium 
2. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni i referat o roli zadaniach Pełnomocników 
3. Zmiana § 27 i 28 statutu 
4. Wolne wnioski 
5. Wybór pełnomocnika 
Wszyscy członkowie, w myśl hasła „swoje sprawy bierz w swoje ręce" winni wziąć udział 

w zebraniach 
Bliższe informacje ukazywać się będą w czasie akcji wyborczej w lokalnych dziennikach. I 

Ponadto ogłoszenia szczegółowe znajdują się w sklepach P S S . 
............... „„„ ... „„ •• „„imm ...... .-.... „i„ ............ „„ ...... „ ............... „ ... „„„ 


