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Przed kilkoma dniami tJ/Jllbcila l'ol· 
si,ę ·delegacja Klubu Czeskiei Partii 
.'iocfal-Demokratycznei. iv czasiE tego 

krótkiego poby!tz 'Towarzyszy czeskich 
mieliśmy możność \V atmosferze (UICe

dlO\Wfn!'/ prawdziwa JJrZyjaźnią i zrozu·· 
mieniem, przedyskutować i zastanowić 
się 1wd kl\' est ia mi i zagat111ieniu111i, od 
których 71omyślncgo roznriqzania u:wleż· 
nion.r je.si dobrobyt i bezriecze1i5/wo olm 
TlOSZJ'c/1 kra iólV. 

· l tak, jak na konfere11q11c/1 vuprzed

nich, musimy jeszcze raz stwierdzić to 

cośm!l Już niejednokrotnie 11.J1vt11rzali, że 
~~oc!twść pogli<aóiv między nami a 11a.>zy· 
mi Towarzysu1mi z nad 1r ełtawy jest 
i!llT1e111a i nie dfliurn. sit; ni( z,1"n am 
przez nikogo zakwcstionowa(:. 

l'V IJ'1ll SUTllJ'/1/ llll/Zej 1vięcej czasie, 
f.:iul.1' goście nasi opuszczali Pols1'1l, d::le _ 
• ;uda J • -"1('111 j, 1' /JO llfU(Zj ~l.}'111 ' ,, • 

~U/Hit w l'ratlze u.mowy gospodarczll 1. 

J..;11/turnlnej oraz wymianie dolwmf!11/Ón' ra 
tyłilwcyjnyc/I do- pakw o przyjaźni i 
wzaiemrt~i /IOT'f'~.>', ?owrw I<' 1:1, kraju. 

Jiluszrne TJO\\'l('(/zwno, . 111uwa za-
warta 1v Prac/ze moie s::•~.\,; za przy
ldt•d Buropie, jak należy rozwiciz.vwać 
/;\i'cSll< vrzyjazni i współpracy miedzy 
narud;,,ni. Bez . zbytecznei frazeologii, 

l•t z fa;,·rn1 i obludy, bez chęci uzyskania 

cze:;okolwi.:k ·więcej, aniżeli sami dru
;,;iemu duć możemy - jak rón-Tly z rów
rLJ m, jak ludzie, u kt6ryc/z wzajemne za
u!anie i zrowmicnie dla potrzeb drugie
go idzie przed c/1ęcią zysku. 

W związku z • podpisaniem 11kladr1 
tow. premier QyrankiewU:z powied-zial 
w jednym ze swych przemówień: ,,Bu· 
c.uiemy ·system pezpieczeńswa który u-
1,iemożliwi agresję niemiecką. Zawarte 

umowy są realnym wkladf:'m w życie po-
1ityczne obu naszych pwlstw oraz w 
tlzielo budowania pokoju światowego", 

Jly jasno zdajemy sobie sprawtI, że 
zagrożenie Pragi - to zagrożenie War
.!.zawy i odwrotnie. Ewentuaine spory to 
:radość dla przeciwników i mącicieli po

koju. Dzieli nas granica, ale przecież 
µo Jednej i drugiej sranie s!upa gronil'z· 
nego, ziemia nie różni s'ię niczym -
irze1•a j~ t:riko tltJbrzr; Zt;'{o. 11 •dar 1•.1 :11:, 

:; 5/użyć będzie Z0TUll-1it) jHlll \ '" '"'" 
arugim. .•I J. li., 
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Najwyższą władzę PPS w ckresie między zbieraniem s.ię Kcn
gresów st&n@wi Rada Naczelna. Datego też każde j-ej pusiedze
nie wy:mrncz:a charakter etapów, Pił przez które Partia dąty do 
realizacji swych celów prl'gramowyeh. 

Każde z iy ·11 pc.:;;k.> -. ;~ określa zadania s1njące przEd c:;Ja·n
kami Partii i :..~~;a:;.„_ _ · .. _rehię tych 1adai1 w zwi~:rku z a~J:'h1ł

ną Sytuc;ją na zewn.ątlz ~ lla WeWn~trz WłaSlly(."h szeie!ji>W. 

Zmiany w układzie sH, procesy ro-zw.ifaJące się na tr:renie 
całego kraju i nawet świata, oraz pnede wszystki:.:'.1 ,--/f..wnc;it:rz 
ruchu rob~tnfoago, decydują o mcźliwych :.mia·i„ ·Jlktl w 
zakresie taktyki Partii, nie zaś zasatlniczego, tn,·:: _ _,J :;::r~ilu 
program~wego, któremu Partia :rnwsrn po:zcs~aje wienia. Pvi
stawowe hasło „NiEpoil.le~lo~ć i Socjalizm" jest bowfom jedy
nym drogowskazem dla ruchu związnnegn z trnrlycją i bit>~ą
cym działaniem z czerwGnymi sztandarami P Pe; . 

Odbyte w dniu 30 czerwca br. posielh<er;ł. '!.at1y i'l a;;ia,nej 
. ;esi dalszym kraikiem naprzód ku wzmc,cnfon~ · ::::ruktu:i:y Vlif;"W · 

nętr:mej Partii, ku w:.,mn•Żeniu sUy Pa1m I•.::}.li:!ez oc2yc>2r.2cr::"·e 
i zwarcie jej szeregów. 

Po zamknięciu o·kresu mo,bilizacyjneijo, który p1:,.yn.l~s1 
znaczny liczebny roz·rost Pax1ii, przychodzi ckre§ sde!>.ejl, kL}
rej narzędziem jest aparnt kontroli partyjnej. I tu phuws·• J''ll 
zagadnieniem staje się i' Sunięcie części obi:ych i czę ~t'l n'.\ w ;t 
wrogich, które przed.01.st?,:/ dę do otganizacji w czasfa IDll'E·':·i;:J.:J 

napływu. 

,:Partia a·d d!)lu de i. , musi stanowić je?.ilą nfo:rn:;cm ~•a 1 '1<! 

calość polityczną" - jak sl.wierdził w swoJ.m referacie S'ilkre 
tarz OK.W - tow. Rec2ek. W związku z tym t::::ska o dy.s.cypH.nę 

_ partyjną, :.:wlaszcza jeś~i chodzi o pr:zeslrze!)iauie lin.ii YilDS"aJm.~ 
wysuwa się na plan pierwszy. 

t' Podjęcie szeroko zakrojonej akcji s:;:knleniowej ma na .:e~u 

ogólne pod.niesienie poziomu uświadomienia sa·cja_k;iyczne~o 
, mas c:donkowskich. Stwierdzenie, że nie legilyniacja p:.i.dyjr • .:i, 

lecz świadomc·ść id.eo-wa i c2yuny uch.fal w prar.y 01·9ani::..ac7:n0j 
decydują o islG·tnej p1zynaleiuuści do r:µchu S(N~jars~::;c:rn~v:>, 
musi nabrać ko-nkretne·ga; sensu i za:tnai:zyć się w coihi:muvm 
życiu Partii. 

Dbałc·ść o sicze-re i uczciwe przemyślFnie przez ka.'.. J:qn 
członka konsekwencji, wynika]ęcych ze slan-awislia z.ajętc:;v 
p1•zez Partię, wiara w „r.wżl:!.wc·;i;ć synh:.:<y rewolueyjm:j i k1:-:;sa
kwentnej drogi do SirCja!i7mu z 1:c.:..Jęhien~em csi~13i1i~'5 pi:rprzctl
ni.ch okreniw walk o p:ra\.·;a i wolntś~l cliywa~i;;J :::..ie' cct::b:ije 
uchw<fJy Rady Nac::-:nh.::j. 

Przys:<.ły K&·.ny..-es o • · wc:;1.P.~11 k'łr.:30 m '-Y1i c '/? i1-.t:1 

rez-0Iucja Rad:y 1'iac1(;, ~;,; ~d i.c rL•lfi\''P·ł„·i~Z mr„n•:esiai:.j:i sl .y 
i jednl7śd JM::•Js.kfo~o ruc:lrn s:::22.'_{s·yc;:.1eJ!!l. 
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Przegląd 
p r y 
l 'ropozyt/e min. M ursłt(l/la skieron·a/y 

;,ci11ltreson>anfo prasy świotow"; na za
gadnienia 1riit{t!zyJ1{Jf·()(f.op,-ej ">'."S{JÓ/pracy 

:o5podarczej i połit::,:cznci. 

./ (}(}11ym z kapiloZm.'ch problemów kfó-. . ) 

re wylomly sic w ramach pro·wadzonej 

dys~·usji - to zagwniem".e ie«naśc-i :ws
podarcze/ ko1dy1t911tli mrof)(!/skiego ietl-. ) 

ności uwarunkowanej koniecznością ogra-
rric zcma s1lweremrości pmistni, stanowit1-

cych cz<;ści składowe tej nou;ej wspóinoty. 
,takie_ winn!i ona przyjąć rormy t jakie 

SfJt'i11lć li'tirt01ki? W iokim \t'reszeie sto
onur io. 1,Ji-'I mo.i:liWQ W akiuumych ~'Il_' 
111;1/u1c:1: u pyl<Jnia te u~Je odpmvie
wiedz icl' li' ;;c11•11ym wkusie cieka-u1a 
an;,,icl<I, 20r~imizo1nma ptzBz dzi.e111rill 
frm;rns;,-i. r'om/Jat". Oto k?IJia wyia.tfuJw: 

,,S11dz.; - vi!>w Gunnar Myrdal, dcle

gct O\ Z ·- że jctl11ość gospodarcza Eu
ropy 111•}~!!11by na·fm>ii drogą s!larmo11ita

n·JJ11i11 poszczególn:,.·ch planów odbtulowy 

re:i/i zmwmye!r JJr?.CZ poszc;;cgólne pml

stwo __ clrogq 11/atwiCflia dystrybucji i :za
cieśnienia sfosunków zospotlarczyc/1 za

r1hnw pomi<<lzy palłstwami kmltynentOw 
iak i w skali światmw;." 

Zilaniwi Umberto Terraci.ni, przewo-
1il:i,·;;a_c2go wlosku:o Zgroowtlunilz Kon 
stytucyjne:;o, cv.•entuaTna fe<lność e/umo
rni~=na Europy Ull'ffrunkq;;.•ona jest Sed· 
1wczc:Jnic „przez przyjęcia przez WS.ZJ'St
kie zaiidtNsow1me JJtlflstwa · analogia· 
nsclz ssstrn1ó11• rr.donowcmia i kontyngen

:oiranw. 

,)Jr.:,;r: w:;ovra:::ić wbie Wlkt ftJSpodar 

C?c~ Euro1iy - pisze Iso D1rcbacek (Cze
c!1~.~:01:acja) - tylko potl warunkiem 
1ulziul11 1\' 11icj zt1TÓ\VIUJ Wielliiej BrJ'ta:nii 

i Zwi.ązlm Radzfrckiego. Brak ZSHlt 
l'Ioic bawi.em clop;-c;1vu<f:zić do uzsskania 
pr;:cz .Yiemcy pnev.-ugi. Nm.iczylJ' nas 

>ego do~ivia<lfzcnia z 1!JSS r." • 

- Z1iauiem Grossmana, przywódcy 
!Jr styis!~ic!z „rebe:ian!6w·' warunkiem Je
tirwdci iest iik()'()rdynowanie pott'ucjalu 
Frzcmysiov,;ego Zachodu z wsobami Eu
ropy wschodniej w wkrcsic prodl!..~cfi rol

nej i s11ra1vl'ÓH'· .• 

Dwa nio1vątpfiiwic zagadabzia - twier 
dzi d<tlej Cro::sman - stanoivia zasadni
lZą p;z:eszkodę w re~lizacji ,: ·: . .-, ianej 
ie<ino:Jd: spraira przyszlości Y ..•. c:IJia 
Rullry i zagadnienie odszkod(,w111i •.• 
SnosófJ ich rozivia:ania stanowi warrmck 

wstqp!lJ', który określi w jakim stov1rŹll 

podir.:ta d;rs!ws.ia może 1lać konkretne re-
:- uitoty .' · W. P-

l 
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Politqha i 

w zwierciadle tygodnia 
_Współpraca gospodarcza państw Europg 

musi opierać się .na wzajernn9m 
poszanowaniu suwerenności ' 

C>łównym u.rzutem, pos.tawi<mym pczez iruoi,l;a Mołotowa na korko

wym posiedzeniu konferencji pa~yskiej było jeg·') t!'ęookie przekonanie, że 

projekt f~- "!:t:sk~ ·l>rytyjski mtierza do ogrnnkzenia suwerenności gospodar
czej m1~. ,. _.i:yu1 pastw. 

Być może, te r.zynnikiem, ł!tóry r;c!ec.ydoY:ał o niepowoduniu konien~n
cjl paryskiej był pośpiech, :i jakim mocarstwa Z'l.~i1oónie chcą..Mpo..-·icdzieć 

na propozycję sekretarza stanu Marshalla.. Uzg~-ii-:1ie tal( ~·;; :tnego proble

mu, jak pomoc zbiorowa dła Eur<rJ>Y, wymaga <:z·t>u bc.zwzglętlrńc dluiszego 

ni:2eli kilka dni i dyskusji bardziej szczeg-ółowej, i.•.J1a oświetlifałiy z:igaiłffie
nie ws::z:echstronme. 

Rezygnacja z dalszy(h wysiłków skiuowafl)'Q dla z~kzienia i stwo;u,. 

nia zdrowego projektu, nie 5wiadczyłaby dobri;e • ~ . .ittuciu so:ióaroośd mo

. ca1stw zachodnich i naraziłaby je 1:1a zauut, ie rzeci:.ywfflcic d'!iyly do narzu
cenia dominacji gospOiłartte) mniejszym pa11stwom. 

Waiło przypomnieł, ie istnieje przeciet eS11·~ejski Komitet Gospooar

cJty ONZ, który poimsłitwiurry został w chltychcza-;owej dyskusfr wpdnie na 
uboo:11, a który mógł ły odegr.ć wainą ro~ łąc.~!li'<a między Stanami Zjed

~zvoymi a Eucop<t, ałflo mwd: ekspHta w c.alym ~kompłikovranlm prołlle

ftlie najłqaszego wykoreydania pomoc:,r unerykań-.k?~.i. 

EW'opcjski l:umiłet Go~ruy ON-Z z pewnością nle kf4z.ie wyrazi

cklem cl-.zm lllOOlcstw do cfomlnac.J gospodarczej ~~ad mniejszyflli pańsf14a
mi ł JOC>ie sit IJM'J;)IUJnt°C do .-eodunia &prHCZAy•·n pogł~dów w cafym z:r 
rMini•u. OJi) · 

'Vernnętnng kryzys Francji pogłębia się 
Raz jesz.cze pre1niu R.a.ma4łier odnłVsl i;wyd~h\o na Rad:lic ~ajo"'·ej 

irancuskiej J>~rtii socjellstyc.mej. Uchwalono mu votum r:aut'ama #iM 1kt
saml prr.edwko 2058, pr21y ł27 w~ymując.ycli si~. 

Tak więc we francuskiej partii socjalistyc:mej ustabiłimwał d~ memal 
rówoy &łcmmek sit Pra-.:ie pt'~•wa JVtii MKjałi*Jczncj jest przeciwna po
lityce prowadzond pr:iez R.arrm<Jier. f'onnalne zwyc.ftstwo ~maAr na Ra. 
dzie SFIO nk:i:.ego nie zalatwi<1. ~ie likwiduje kryr.yw poltycznqo, kt6'y, 
jak złośliwa gorl!czka trawl organizm FrancJ. DuWO<inn kfo jest wykrytie 

rozgalęzionegu 5pisku kagułudów, wystfpu.Mt:ydl 6lrłś pod zmłaliooym r;;ryl• 
dem. Spisku, ktćrego nici prowadz'l li jednej stroiły do •rganluc.jl pr&wko
wej de Gaulłe'a, a :a drugiej - zagra.nicę. 

Drugim objawem kryr:y_m politycznego f'r~j jt'sł teł cbronłcmy_ 

stan strajkowy. 
Ramadier ma przeciwko sobie nie tylko prawie poloWf awojf>j parlii, ale 

najłkzniejsze. w parlamencie ngrupowanie - łrancusk'l ~ hmlłlfityu• 

ną - oraz zdecydowam negatywne danowko fJ'MlcuUicb" t:W14zków n• 
wodowych. 

Francja znajduje sit w słanie bańcowcgo wyUCJpanla ekooqmłcUle.go. 

Lęk sfer drobnomiesaczańskicb przed raóykalnymi mdanaml Ultrojowymi 

I złudne mirir.te dolar,pwego worka pJzed~a.14 kryzys. kłDq, ~ Fraocji 

katastrofą. Jedynym ratunkiem je&ł zdecy.do•aD:J. fi.Jus na tr.wó. Zjednoczo.. 
na klasa robotnicza Francji winna słłnit dfonłą t>:odrwyell &ter ~w l1ińifi 
stwa i wy.prowadzić .;$ z aiebc~ecznego okresu. 

NoWtJ akt palestyńskiego dramatu 
Trudna sytuacja Brytyjczyków w Pałestyrue nie u1egla ostatnio żadnej 

a;mianie. On~iś tradl'_C)'.j_nie f\n~icy_ W)'.Stm~~~~- lf~4!1.W.AJ>lcłl 

--
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w Europie 1•"'ów, a n?. "'<ufef< ogfoszenia deklancji Balfoura I organizowa
nia i:ydow>k , sit i,_ .i:,, J'-wej uzy3;,aJi na dł11gi okres czasu/symj)atię 
i po1 arcie sj1). i l0w. I-ii,; iria lubuje się w parado>t<arh, typowym tego przy
kładem ;es1 to, że dzisiaj żydzi w Palestynie wyp1>wiedzieli wojnę okupantom 
angie10 \dm, a potężne organizacje terrorystyczne p~owadzą nieustanną walkę. 

11. nglia dzisiaj ponosi konsekwencję swych bl~dów z przed lat trzydzie
stu Obiecywała ona równocześnie żydom i Arabom l!Względnienie ich rosz
C?':>ll, b\'dących ze sobą w jaskrawej sprzeczności. 

Niezliczone komitety i komisje starają się ro.!wiązać obecnie ten pro• 
blem. Rozstrzygnięcie, które wydaje się na pierws.i:y rzut oka najbardziej ce
lowe·- podział Palestyny na dwa lub trzy pa1'ist.va - jest niemożliwe, gdyz 
żadna z zainteresowanych stron nie zgadza się na to. 

Nie widząc innego wyjścia spraw.ę przekazan'l do ONZ. Państwa arab
skie domagają się odebrania mandatu Anglii. 

Międzyr.ar.>dowa komisja ON~ urzęduje już na mi~!jscu: Sprawa .pa~e
styńska przesiała być w ten sposób wewnęt:zną_ sp~a':"ą 1mpenu":1.bry~y.Jsk1e
go i weszła na fornm międzynarodowe. N:e w1d1c Jednak mo_zl1wo~c1, .. ~~ 
komisja dopro\\ ad ziła do porozumienia między str<·nami. Dopóki nac,c; · isc1 
wszelkiej maści podsycają przesądy rasowe i reiig1i,1c, niepodobna jest dopro
wadzić do jakiegoś „modus vivendi". Gdy proletar.at żydowski i arabski doj· 
tlą do głosu decydującego na tym skrawku ziemi, osiągnięcie porozumienia 
b~dzie możliwe. (ks) 

,,Wielka polityka" londyńskiej emigracji 
Do galerii zabawnych typów przybył obecnie zamiesz~aly w Londynie 

pan ·i\ugust hral•ia Zaleski, który przybrał tytuł „prezydenta Polski". Aby 
jednak szopka była kompletna powstał jeszcze spor między kandydatami na 
stannwisJ\O „premiera". . 

Ola łudzi patrzących ze środowiska polskiej rzeczywistości na londyński 
żałosny „teatr cieni", całe to przedst.twienie \vyd<: ie się zabawne. Mniej za· 
bawne jest owi dla tysięcy uchodźców cywilnych i !>. żołnierzy polskich, któ
rzy walczy1i pod dowództwem brytyjskim. Przez latt całe słuchali oni komen• 
_dy aktorów tego teatru, nie dając wiary. tym, którzy przestrzegali ich, że 
mają do czynienia z cieniami 

'-- Sugestywność tego widowiska musiała być z1iste duża, jeśli aż wice 
minister brytyjskiego MSZ, p. May he w musiał w izbie Gmin wy 1asmc na 
zapytanie posłanki Labour _Party, mrs. Manning, ze rząd J. K. Mości nie 
uznaje „pretensji p. Zaleskiego do tytułu prezyden~a. Polski". No, ale jak 
:wiadomo, Anglicy nie zawsze mają poczucie humuru .•. 

.L 
Zjazd bojowników prasy podziemnej 

W ostatnich dniach czerwca odbył się w W.'lrs;zawie pierwszy Walny 
~jazd Związku Pracowników Prasy podziemnej. Zgromadził on ponad 200 
łlelegatów z całej Polski, reprezentujących prawie cały wachlarz polityczny 

•'naturalnie z wyłączeniem ośrodków faszystowskich. 

Jedną z podstaw działalności :Związku jest kontynuacja walki o ilemokra
dję i sprawiedliwość społeczną, której to hasła przyświecały obecnym człon

. 1c-0m Związku w latach walki z okupantem, a dziś są wytyczną w pracy dla 

.. Jłolski ludowej. 

Referent Zjazdu, znany działacz Stronnictwa Demokratycznego poseł 
·Marek Arczyński przemówienie swoje zaczął od p1 zypomnienia słów Mie· 
.• zysława Niedziałk.>wskiego: „Kto z nas przeżyje zt-jdzie w podziemia i da
'8-; poprowadzi wał~·~ wskazując następnie na rolę prasy podziemnej jako 
~nni!Q mohili'łlującego masy narodu do walki, um~cniającego je w oporze, 
~nygotowojącego Cfkcję zbrojną i piętnll!jącego, czyny niegodne Po1a1rn. 

Według danych Instytutu Pamięci Narodowej, ogó'na liczba konspiracyj
~ 

/ 
dlZłenników ~ periodykó"" wychodzących w ostatnim okresie okupa

:fjl ~osiła -&r-s 'pozyaji. 

Zjazd uchwalił rezołucj~ stwierdzającą, .;~ b. pracownicy prasy pod
~emnej dalej p_rowadzlf btdil walkę iiwoją o J" ·Viilenie w Polsce postępu 
-ł demokraoji. _ 

N as z 
komentarz 
Dwa przemówienia Prezesa Rady llfi

nistrów) kilka przemówie1i cz/.onków Rza 
du i kilkadziesiąt prze1r1ówień poselskich 
- oto formalny plon · sesji budżetowe; 
Sejmu Ustawodawczego) zakończonej 
uchwaleniem preliminarza budżetowego. 

Ale poza formalna strona zagadnit nfa 
ważnieisze jest to oo l1ylo istotne prze!neg 
dyskusji) sprawne prace plenum i komi· 
sfi) opracowanie i szlifowanfo. budżet11. 

Rzeczą istotna. .w 1iarlame11cie }est mo
żliwość swobodnej dyskusji. Trzeba z ca· 
lym naciskiem stwierdzić_, że ovoz}·cja 
miara możlilVOŚĆ S\VOOOdllego WY/JO\Vi.Kla

nia się. fona rzecz, że PSL-owska opo
zycja nie voszla, do czego jesteśmy przy· 
::wyczajeni) po drodze konstruktywnej 
rzeczowej krytyki, a obJ:..a/a drogę mani-

festacji politycznl'C!1, abl·iczon~·ch, ru·c~ -
jasna, z góry na mepoivodzeme, ale ),po
krzepiu,cycłz na duc!zu·' 1vstecznycl1 ~wo

lenniliów tej partii. 

Zagadnieniem, które w trakcie debaty 
budżetowej ukazalo się z cala. iv.1•rnzistoś· 

ci.ą by/a svrawa jednolitego fro11!11 klasy ' . 
robotniczej) .'ioiusw robotniczo-c/1/opo./11e-
go, sojllSZ/I ':°t· //Cjll_ ]lrllCUjąca. i Zll'UT-

tości blvlm „L'f \v l>f'111okra/}'l'z11ych. 
Zarówno mówcy l'lS i PPL' rozH'iali 
nadzieje I'SL odegrania roli tego trze· 
ciego, który się śmieje. Kie mia/o się 
również opozycji wbicie klina miedzy 

miasto a wieś. 

Blok Demokratyczny przy wspóludzia
le jego podstawowych stromzic/\v PI' S i 
PPR., SL i SD wykazał jetlnomyś/rwść 
nie tylko w ostatecznym wspóln.1•;11 !!lo
sowaniu, ale i w trakcie debm .1', 1::że/i 
lł1odzilo o najistotniejsze zagadnie ,,1, 2a
równo natury politycznej iak l gospodar
czej kraju. 

Sojusz partii tlemokraiycznycli nit! 
oznacza) ażeby była to ;ed11a partia. . o 
różnych nazwach. Odmienne poglądy na 
poszczególne zagadmenia są wiaśnie wy
nikiem odrębności poszczegó/nyclz part ii 
bloku. Nad tymi odmiennościami góruje 
jednak wspólna koncepcja. 

Bardzo dodatnim zjawiskiem byla ied
nor?iyśność) jeżeli chodzi o dział naszej 
polityki zagranicznej. Ta zgodność na· 
sz.vclz koncepcji zewnętrzno-politycznyc/t 

daje naszym poczynaniom na terenie mię
dzynarodowym mocna. podstawę i prze· 
świadczenie) że caly narócl popiera linię 
rolit:rczną Rządu, zmierza10.ca. do utr1va
lcnh/ vokoju i staoilizacji warmzl?ów ży-
cia w Europie i na świecie. (;.r.). 

3 
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OD Z MR .OKU oo swt·Tu 
Jak dru.kowano konspiracyjnego „Robotnil{a" · 

' "-~ a.:zone rówuo ust:iwicnnni dom::

mi uiice śróJmie;:kie ;,• ol.;oli.::ach przed

llÓei'ć z. «;i.:ijq sie i przc.::ho<lzą w nieza

bru!,.owane wieiskie drogi. Czynsz()wc, 

flos1:unie k„111ie1Jice ust~puJą miejsca ma

lym domkom pnpr1eclz.inym plątaniną uli
czek, kieżek i ogródków. ~iektóre ty!· 

)rn dr1iżki foido v.,-biega.ią poza. osiedla 

- w pole. 

.rol:! byiy już pusre. Znanymi · ·:ieżk;i- -..·ział d..o n;ki ;t()\\'Y m1m~-r -:.-ydrukow:ine-

mi kiu.:zyJJ. 1.0ięJzy dziatkami. ·"~re~zcie go „lłobfltnika" i przy,;ia:H w k:1cie, .1b.v 
:>atizymali się przed je<lną z buJek, zbi- ~c11ić cforot>ek carcnocnej p;-a:::i. Z r;rl\• 

tyci! z ~esek i obrośniętych dzikim wi- ~JemnoS::.i:i Clkzuwali pot! p.ib111i Z\\ ;c;k-

Trzech ml;'ź:nzn prz:!d wejściem n:t 

"'łr :elki pia..:: pcó~ty sz~hownicą og· ódków 

, dziallcowych prz~"<ia:ięlo na cl111;ilę. Jeden 

z ni.::b z uczi.l.:icm ulgi posiawil na L.iemi 

c' c;L.i.ą waJ:zkę i rozejrza! ~ię \Yokól sie-

11~:! wzro:·:em człowieka nawykl~o do 

l.„c:n~nfa z~ soba ś':::dów. By! już umok. 

- }\i'.1s:11;y vośp'.esz:.·ć Sl<; - pmde-
- I 

~<iJl - u. .:i1wi"e .:oJzma oolicyina, a 
~lir~'.'.rmi rolli:) cz;;~ro w t:j okolicy ob-' 

.Te.ie11 z [tiY;:i~nszy P-01!11iósł :: kol.ei 

;.;izke i oocz" aI się: 

- Ciężk:i, spa:o udnio ci s-ię &'14.być 

- OJ kg'l ty~oJofa „Rob." .h~dzie 

f.-;1.\1,..-:-ny w zt.·iększone; obi~tośó. 

nem. Tego rodzaju pcnnie.;zc.zeri znaj<lo

"''alo się wiele na ogródkach dzialkol':ych. 

)VCGZ!i clo irodka i po odsap;n.il;';:iu ~

częli odsirwać deski, które tworzy!}· rn

ciIL1mą vodloz~. Sta.nęii u·reszcie mul glę

bohm i cienrn:nn Ol\\"()rem. ro dr:i.'Jinie 
~- spar!ej o brz.eg olworn s:::bodzi!i lioteyio 

wgl1b iZ).'bu. Po zamknięciu za sobą ru

chcmej podtogi :ma.leili sie w stosunkowo 

c,t>sze~nei jamie wy!ctorn:j po ~h dcs

karni. Z·apalili zapalkę i DO chwili w 

5wietle 1;;;it·:wei lampy llmżna b)'lo ooj
Iui:Ć w podziemi-u maią dmlrarską maszy. 
Jię i kaszty z czcionkami. 

Przygotowania do 1mcy nic hw:iły 

dlu:w. Po zapaieniu JY.łPieros6w i iN:.w

dzeniu 1xUożonych na -;rntne mk.isce pi

~toletów, p0chyWi się łWl li:asztimi i 
.i>l zea diu::ie r:odziny słyc.ilać · 0-~łe .ieórnic 

ryt.micz11y chrzęjt ~;:fon:k Ut'f-:?g.>wa-

1n·ch w wi-e-rsze. 
Swit przeciełiar .iuż przez ,;zczeJin3 rn

chomego sufitu, kieJy każdy z zecerów 

szon.1 ohit:tość S\l'cgo pisu1a. 

l'ifiwsz.y anyk<1ł m':jwil o potrzebie 

D;\'l1iąurnia porozumienfa z naszym 

wschoditim sąsi-a.dem, w zwi;izku z u:ip::i.t.i

»ii:ciem go przez N~,1cy hitluowskie. 

!>alszc krótkie notatki iuf1};111:t.:J -i;~ i po

lemiczne IHlŚ\Yie<ialy wytl:trzenia w kraju, 

krl·h·li.owały DOSia\Yę pulitr.:zuą niek;ó

rych konsuirac:rin.rch 1·rg,1nita.:j i. .?:\a, 
ostatnich gtro11acll mieścily się rreś.::iwe 

informa::je ze świata, skrzętrne zebrane 

).}rz-ez soecialny podstuch radiGwy j P-Okwi-. 
tol':arua sum wp!a.cony.ch na swoje pismo 

r 
przez robotników niemal całej Polski. 

Pou~fa:.lane wed!ug specja:.t1ego rozdziel· 

nii.:a paczki J>OwW!o1'·aly teraz z podzie

mia n.a powicrzchnk. Rozlolwwauo je w 
!~s:e..;ui.;h budkach na &lalkach. Do wi:!

.'.rnr.., ko)Jlortuki ro:miosą je w kosukacfi 

.io „~ifilnych punktów rD!:dziek:zych, 

•i\.itl doi!ą d-0 !icznsch CZYtclników. 

Jerzy Worsk-i 
--.....-=-•••---•...-._.•._.•••www• .... ••••••w...••--•·--••-----w.--„••-•.,.••--------,-----.... --.---••--·--
,,ROBOTNIK" Nr 1 czerwiec 1894 r. 

'Icwar:..ysze! oddając pis o 
do Wa:r:..ego wyłącznie rozparzą· 

eu:!lia nvracamy s!ę do wsryst
lci~ Łomu ~p.rawa .robotnicza leiy 
r~ ~ere-:i. z gorącą prośbą o po!)ar
(;\13" i v.·s:rie:v:-:;;.~1.:rwn.fotwo. Jedynie 
"""..~tly tylko po.dokmy swemu ;,a
ci.<' ..... iu, j~że!i s~pić nam nie hę4 

'4-if.~ie wiatt!!m&::i i fa!ftów, ma
~C!::ych cg-ćłniejmy ch<!rnkter, a 
t:.1•7e udz"e!ać na?n bęthiecie ~&
il'h rai! i v.skaz6wc-k. Chcemy iby 
C..j lc.l;:;.ic:y r:-~~!. mieli p!..s.m.o tal.im 
f P-hlm r:o rcieć :r;ra&U~· 

n Wys:.zEdle{; w najciemniejszą je· 
bi~I!.lią n.oc, gdy huczał wicher i 
bi dc:s:.:c:;:, a m-y w:<:Lys;:;y, dWllt!:de

myłnik, ebnażony do pasa. Na 
pl~;ic:. ,-żwi!)aleś skladowe cz(Śei 
tlrn.kami. Byłeś oblamrwauy pis· 
mami, 2:winstuj~ymi wyzwolenie 
dal i duchów. W lewe; r~ trzy
małeś żerdź, którą w ciemn.c:.ści 
sZiu~!eś oparcia, w prawej nio
słeś re.wolwe-r !łOlOWJ do ńrza· 
iu. Tak _p_!'Zebywałeś graniczne a:e-

. ki." 

Tymi sławami mó.wil Stefan 
żernmski w „śnie o sąaWzie" 
o pierwszych kolpo1·łerach pism 
wcjalistycznych. 

,,ROBOTNIK'' 
Centralny Organ RPP S 

~~rl:::!ilin!l:>Wy n<;ztd &J"aliśmy w · :llisał w dniu 1 maja t!łH r.: 
r.~ch syplafui.ae!?1 po.koj~ch, Nas, praletarlusz:ów, nie .tumanf6 
n.~ach, p;Hł&.stat:b i nora.eh J.?-Od- · h.i"~Siem byle jaki.ej niepodległości. 
z.iei:myeh, kamiennym sne1U nie- - Dla Has istotną Niepodleglości4 
wa.tuił.ów. Wysudł~ jak p.ze- bfi.Ul.o ustrój, któ.ry usunie wyzysk 

.... ' 

c.Uewie-ka przez człowieka, który 
odda włalht w rtee .._lud.owych 
ldóry praz esbttecm, likwidację 
wszelkich band kapitalistycznych, 
3WfCYcll się kartelami, trustami, 
Dl9D.~ położy raz na 2a wsze 
lll~ wszeikim wojn.om, pchnie 
świat JLa drGgf nowego rozwoju. „ 
WYSTARCZĄ TYLKO TE ZDA

KIA, lłY ZROZUMIEć JAK 
Wf&J.IDE NAPQ!CIE ™WE 
BYLO W NASZEJ PBASIE PtlD· 
ZIEMNEJ I JAK W!ELKllll BYIO 

POCZUCIE WAB'l'OśOI PISA,.. 
NYCJI SLóW. 

Czytajcie 

Prasę 

, Socjalistyczną 



PllJYPO 
Polit!Jka 1 gospodarka 

Z ~3.idym dniem robotnik i chłop prze
ko•1y huje się, jak ścisły Z\\iązek i~trńcjr 

m!~dzy 1;ykbtur::;. a jego !lajbardziej pod-
5t.J.wowymi inLresami. Ju:i sezon rychio 

• ctobi::ga końca, już r:<<:hto naclejdzie zi· 
ma, a tysiące ludzi i w pełni sc:1onu pozo
stają bez pracy. .l{u.:h bu'1owlany - ta 
pqdsta\\owa gal:~ żyda gospodarn:ego
przeiywa ostre przesilenie. We w5zyst· 
kich innych galęziacb przemysłu trwa kry· 
i:ys. A rząd okazuje zupelną nieudolność 

produkcyjnej walki z bezrobociem prze11. 
wplyw na uruchomienie warsztatów pra
cy. Liczba bezrobotńycb, pobierających 
z:i5ilid stanowi ułamek liczby zareje-;tro· 
-,.1·;rnych bezrobotnych, która to li;:zba n!r 
jest prll.'.ciu w;ernym odbiciem rzeczy
wb to;··'. Rz 1•! rrzeprowaJ.zil daleko id:p'' 
0,3 ·: ~ ·" ~·.:i !..'!,ziem b.ezrobł>tnych. 

Du.i:o 1:-.~··. i s:~· o tym, że źle j<'st na 
całym Ś\\ iecie. To p~:nvda - chaotycz
ność go5podarki kapita:i.>lyczncj dop-ro
wadza do wielkich prz;::;i!:i.I ;;ospoaarczych 
yt fl'{jzaju tego, j:il..ić prze.lywaH liczni": 

państwa. Ale u nas kryzys jest ni~zwykle 

i:aostrzony przez bardzo nikłe spoiyde 

ludnoki, która wprost nie dojada. I tego 

biednego, wynędzniałego kon•umenta kra 

jo we go obciąża się na rzecz "yv. ozu z~ 

granicę węgla, cukru, zboh, rkanin Itp„ 

któ1 y forsuje się na wielką skalę. 

Rząd staral sig o podwyżkę cen zbeża, 
ale kto zyskiwał na niskich cenach? Nie · 

ro!nik i nie spożywca, który pladl drpgo 
za mąkę i chlei.J. Podobnie H») i.ka cen 

zbóż i -produktów hodowli prz~::e wszyst· 
kim pójdzie na korzyść pośrccnil..a 1 !pe 
ku Ian ta. 

Dodajmy do tego ciężar wy<!atków nie

produkcyjnych pa1hlwa, co ścisłe wiąże 

sic- z {lyktaturą, o otrzymamy obraz kia~ 

S{)\\'~ j, bur .i:uuy jno - obszarniczej i da 
te\:11 ;_.·:itkowuocznej polityki, którą ma

sy n '·J\óczc i chłopskie za wszelką cen~ 
t~E! .. 

Pubudka. - Nr -12. Rok. 193-0 

Sanac9jne zaloty 
Sanacja czuje s~ zgoła :t'tW.Lli-.·!ił i 

ponieważ sama nie wierzy w i 1, by po. i1-
d.tł op;ircie w sp-0!.:cze1'15fr. ie. ,·;i~c S:'!• 

dzi si~ na rói.r..: chytre wybiegi. 
Kkr t.:it•1lic!.i - to ni.:złe op;i.rcie, od 

bic:ly rr;:y.laJzą się· mniejszości narodo
we_ 03ł;:tnio zaś wpadli sanatorzy na 
5\:ii~\n} pomysł: poklócić stronnictwa 
w lo:ccL1i1skic 'L P .P .S.-em. Bardzo· chytrze 
:rn!Juszcza si~ w tą s_tronę żórawia, udaje 
się obrońców stronnictw wlościańsldch, 

&.:tórym rz~komo zagraża P.P.S. 

Ten chytry pla11 zapomina o „drobno
stce". Sojusz broni robotnika i cblopa w 
walce przeciw dyktaturze, nie jrst kqµt· 
błrtacją przywódców „Centrolewu", lee! 
jest odpowiedzią mas na · ucisk· rc•botnika 
i chłopa. przez dyktaturę. 

J:i!de nęrlzne, jak pogardy godne _są 

wszelldc zaloty s:macy jne wobec coraz 
wi~szego niezadowolenia mas z obccr:c
go stanu rzeczy! ·-

POBUDKA Nr 42. Rok 1!130 

Drogi proletariatu 
Walka ludu p:ra.cującego mh.sta i W3~ 

pneciw dyktaturze nie jest walką o za
sł~pienie jedoych łudzi p.rzez innych, lecl 
walką o zwycięstwo ideałów politycznych 
I społecznych ludu pracującego. 

$wiadomy przedstawiciel obozu prole
łariacldego wie, te losy 'klasy robotniczej 
nic są ściśle zwiądane, z takim czy innym 
posulllęc1cm dyktatora. Taki człowiek 

świadomy speglądać J,ędzie w przyszłość 

spolo.ojnie, wiedząc, ie nale:ly ona do kla
sy robotniczej. 

Ale jakie rozmaitą moie być drog-a 
prowadz~ca. do tej wyśnionej przyszłości! 

Mote prowadzić poprzez: wertepy i prze
paście, a mo2e być te.t równym, prostym 
pścińc'em. I z tego pu~ktu widzenia obce 
ri~ sytuacje.: w ro1sc~ napawać może każ· 

• 
de~o świadomego socjalistę jak najwięk· 

szą obawą. 

Cz tero i pół letni dorobek sanacyjny 
to okres całkowitego odsunięcia mas od 
wszelkiego wpływu na życie gospodarcze 
i spoleczne, ło okres nieograniczonej sa
mowoli burżua!:y jnej. wzmocnicni:i się po
zycji obszarnid '~a. 

Odsunięta od " ., ":·i moi:no,;d wp•y 

wania na los;• l.r ·~··· I :~:;:i robotnicza G

slabiona kry1ysem, n:.! może się pra
ciwstawić z-wa!eni!1 ci~/.aru kryzysu na jej 
barki. I :.llatego prolctarj;IJ co rych!ej z> 
kwidować musi, obecny stan rzeczy, i..t-Sry 
stoi na pr7:cszkotlzic w walce o popr:rn~ 
bytu. 

Kompłikuje si~ 

tlzym~ dow1. S!Jr;n a (!·r;inic u c:::Jili•ktt 
przybiera poważny ch.~rakter. 

Z wclczaj:ic cly!, lat'.;rę, lu'.l pracuj'.! y 
.rrzyguto:vuje soh:e drog~ fila dal,zej 
walki o ugrunto1nr.ie \vpiyWu\1 na żyd~ 

społeczne, do wal!d o zn!~sienie t:ci ;ku 
na~odow11ściowcgo. A Z\\ akzaj~c ją :t:'1· 

razem dokonywa pracy ćla pakoju. 

P013LDl\A - :\r -13. nu;; !\.„iJ 

Program gospodarczy sanacji 
I>ra.s:i saua:y;na :::-yumfujc: H!<I~ pult 

hO\\·aikO\'.'~ki ·9.~tbsil ~y.-(Jj pro.~:„.~11 ~ ~ 1 1 -

darczy ! rrn.1Jtiv ~llr.ii \'.'y~rze.;:.~, :~: ,2 : i
h· drohn.1 iskierkę :::apalu - n..t\\ ~: .l 

Z\Yc:c1mi!\liw rzątlów po:n:ljtw:i-.:h. 

llurż11az.'a mo.:no sj~ · r·~z.:zarm' ~1J : 1 

do systemu sanacy;JJ~_:!;o. 0.;:·z~ L.r. '' ,.,1 

;;:ospod:ir.:ze~o rozli.!o i u nL:i n: ·,uit 'l 

z!.uJzeni ~. Traci nfn~ś.:: ż<: .u_1·k-;;tura I',:
smlskic:;:o u;wier<lzić zdoi:i <:;Jbiliz;i,;: 
kapita1izn1u i \\·bdzr Ft"l)sz~~ni~t ':, ~ ·\ii! 
\ rPTJ \\·a to z f:'.·~~~!. że rz~ly Pt.> ;1 j ~.: 

iie sic starały przrsln..'.:<.: i fl 1~~~.;:ll'.,·n•. . 
\Ysz:ik '"Ltśuie i.mcr..:so·u ;;:·,,:ie~ .• ~:;., !li 

i s;JCle.:z:n-m k:a, ~o.si:J. " .:y.:h s:i. :: 
likwiJ;i,;a i::h ULTllLlllUl:~ c:111 .;r.l; .-.:z·1 •. 
kr1arc:i 11~d !!O.-!JC).:Jrk~! p::=:J°i·<r~ , .. .,, ł i 11"~~ 
'ż~·ern. _\I..: u·a kb, po~:::tlJ :•:1·. 1 i !i, "· 
~f ,vo j st ~Zi.,.Sto ~or~z~ cd cl1ort.1JY ,\· ,l .. t 
-:lin p:z-:_i '' ·,ro,,e111 s;iy h:Ju p:·:.-.1>;: . .;, 

1· l':aru11J.:.1:li c::i'.;r,xir,·j ·;: !•:·1~.j rz~--' .\ 
. p'1:l:..:~a Cy~\t.l~:1r:.·. /~ . .:; .'.r:.:·.1 1.i.1 , 4 

''"·-· - ._., z~· . .ś ~:..:ł..! kic~L'>\'n:c~\l J żs ~=~ '~ 1-
:e..:ził -~ ''.:;o~t.::-~z~~iJ 'V rC:~ .. .:'1 :::_oć ;, -
5.; i~dz!a:n_j i b~u-a~~;-:!~).·.:.;:r~:! k:: .':; 1„z .; 

c..:1ęż~i~. I dy~\: ~~1r.~ o:~::z:r:~ „i„· _·z1_ ... !11 

ula bu-:i.u:tz.;i zl~··.i i.1._r .!3_:;1. 

_\. m:t,:) i<.'.:o: 1'.,z::i? Czy 1;1L·'.'".1 z •~- '· 
dr0:1.1id~zą :=z:znJ<·, 1::.ciz:,i \':~..:.-<yć z,· 
pe\»·nic11!0111 11 !Jl.d:1~e.;;:.::!ti1 ćc>rr>rt.~! ri. ~ -
$Z~rfz_r..:h "·.1r~t\\ s;!lo~e~z~(;":»:-\ :- · l 'z: ·.t 
1110;:-::i żn-.~ć h; !l:'cL'..::•::, s:(( ~(> Z:t~IUCLl . . . . . . 
~)1.,~, 7! p}:c.:1:.IH1„\ ~~t1:1 prz) :~:~ i~i.L' n~-

1.Ic~J;;i 11i..:z.r:11 cJ Crt.:.·.::i:z,:s r: . ..:_ J --o;L \ -
!\j ~U~i!Cj-'rczcj rz· dó'":: r« o::t t.J\V \-Lh ... • • 
l ~ót d:•I~ G,1t:;J 1~ -z:<J:; .z:-o:;'.111 1-.~ ·L 111 
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Do bardzo częstych I typowych zjawisk w amery-
kańskiej strefie Niemiec naleią małżeństwa żołnie
rzy armii okupacyjnej z Niemkami. Na zdjęciu ka
pral armii USA udaje się ze swą narzeczoną w ~· 

dróż do Nowejo Jo111tu, aidzic mają się pobrać.. . 

- - -- - - - - --
Okrutne i nieludzkie „prawo lynchu~' pa .uje nadal w St. Zjedno-
czonych. Na zdjęciu: trum~a ze zwłokami zamęczonego murzy•. 
na, którego na pewno jedyną w;ną było to. że urodził si~ „czar-

nym", wy$tawiona na wiJo.c publiczny. 

SWIA 

,Według zapewnień kół r : t; \"ych, Indie mają 
·~ najbłibzym uasie iw ~ !- ać pełną nie.zawisłość 
poHtyezm1 t gospodarczą. Tymczasem jednak nic 
Jię jeszcze nie zmieniło i 'godnym Htości jest los 
Jhłopa czy sobołnlka lndyj~kiego. Zdjęcie przeo- · 
1ławła prymłływny warsr.tat tkacki przy jakim 
'1o dzłsla.j 1>racuj:i ,Ctzie3lątkl tysięcy krajowców. 

/ 
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Ę KRĘGI 

eapol jest widownią czę~tych rozruchów. Os-i::•• 

io miały tam miejsce gfoJ,,~ demonstracje rebot• 
llów, ale na „czarnym rvnl.u" pn.y Piana Gari-< 

i można dosłać wszystkiego pod do'lłałkiem; 

~IWsą · ; uzwolonO: 
~ łakł.lthf atomą.. 
~ ...... .-.~:1 

• 

W Paryżu wykryto p11zcd niedawnym Ci'J-asem sze· 
roko rozgałęziony spis~ łi\\. „czarnych maguis", 
których celem było obalenie ustroju republikańskie
go we Francji. Pewne, niezaj>rzeczalne fakty dowo
dzą łączności aresztowar!yrn z gen. de Gaulle. Na 
_zdjęciu - gen. de Gaulli! podczas uroczystości, ku 

czci poległych łc>inierzy w Metzu. 

Znajdziemy w- Polsce 
wiele okolic, które dla 
~crokiego ogółu pozo
~lai'l do chwili obecnej 
~rawie nieznane. Szcze• 
·gr.lnie, gdy mowa o pew• 
f;!ynb miejscowościach na 
Ziemiach Odzyskanych.;· 
Zdjęcie obok to jedno 
~łaśnie z cyklu „Polska 
.j;ll<iej nie znamy"~ przed· 
siawia stary • . bo o paro" 
,wielrowej tradycji, port 
na Nogacie Y1 Elblągu • 

r 
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V TEORII SOCJA IZMU 
D r>; 1 k • zwy'·I: 

!il '.Jl rup, czi • 
'' · ' i 'I! -ii : zd ,· ~ ł -~ , ; · P•>· 
J;. · L. 'Z}'ly i -,)an,. 

L' ,1··:111 s•~ c nim r,rima. k;1~h :tycz· 
t ,o tJ\ · t 1 ~o ,:..\\'t"'t 1, Juy zt1czą1 gł)

~ · ~re •,, 1..1 ·in1.u .. ·• 1lr<..Jz~ d' zre1-
li··., \ ;11 ;;1 i:!lr~, 11ych przez ni< b: > za.a.I 
~ 1 ,.Jy Il I f < l.C ,lł;c)tilil'. \, f;,')f!CJ:>Ć prr· 
w ·r..i, r1.li i~• i w rók. ::•1a iorrra rr.uł

ż .,;~ "·a. \\' d. I~ ci', usu n • <e z oii.c ja;n..:-

1;· • ::; 1 \\i-:, J \\ społcc Ll:n '·\'il n;(' po\1 
-

~ ·l~·r'i. lo '" j dn k od pra·y m:~ reior-
1i1 r· :::-j> ile ln) mr y.,· ~ r: J~ J !.5'' kr-n1urh

s : , .n~ ·I• z:.i!uż ·ń Zu'J~żaly nil :>kuteK 
" wl-. \l'U Ju'wi;.dczc1·1 w Am11ycc, na 
!,tc",r,• p ,;\\l\'1.'il cal}· S\'. )J maj.)'.ck, zwr5-
r't ;: ,·;prost do k!a.;y rob:.*''7t·J i dzi"· 
!;1! \\ je 1 szn .:a..:11 J szc· ze JO lat. 

\\' 1;. .kie n:c 1y ~l' ,;,.,lnc \1·szyst 
r.:· • :-·: •• ,~n· .\ ... ~;a 11._· rz~l·z kl t~.:- roi.>otni
L 1_·1 ''- .\11c;~ti l>}ły Z\'.i:~z<-HH.~ ~ irnieni1.~n, 

( l ':l'n:1 Po pi~·i:·r,ktri·h \\ y.-;!k:ich O·." n 

li •;n,. ,dz:! \\' lf-1'.) r. do udt\\" ... ·nia t1'i!•

,, ~ o o~ r„-iczi'..'niu .prn:y 1wL>id i dzicd 

(> 1 pr ~\'.' 1hi.:zyl na pien.-~Zjf•l konar.!· 
~· •. ;i.1 l.t•ir~ ri Trnrk-:m:::my cat:J Ang-!ii 
7 „ O; , ~ ~ ·l ~;'.:. \\t \\'il'l~ic zrz~ jLeni\! za· 
\ ,, •• w • • 

0".\"'11 \~ prJwadzil. ja!.o ~n .!i-i rriej· 
-' :!rq; ~ ,: > !,u1n1u1i~tycznłj org,t11iz.acji. spo 
L :;:, ,·, '. ·:;::, z jl'(;r.;:j strony - sto wa 

r ') ze:.' .. · :.ii'tl~!d:ze (spożywcze i wy 

t· :1Jr::..- !.l;,r~ t·J !!~o cz~ ... !1 c.~o\·.iin<~;f 

! ·z:.:" ··";·i.ej ;: pu11::tu w:,i!cni 1 Jff'.:~lycz

r„ n. i ... Z• ·1"1°;'.\"iit> 1'tip\·c j~)'.: ' i~~Jr)'~\:..111• 

' ;,h; I~ zni dl~ 2„opJtr.tcn!a ~i~ k!J~y r,,. 
L,tri-:·~j \V potrz~~1111e- <1 0 .i)Ci1.~rot.łLi; ~ 

<-dt'".!i~:j < trt>.:y zor2:łi1i1n\ ·r: ł1:•„,try pr.1 

c_:. t;. zaU:1J.-, w ld1lr) eh 110\·1 y1\aia s!.-

1.y1:;ijn;i pr111lul.łów J•r;:cy pi,~, µomo•::v 
p.1piero\1 ego picni~dn, które~, jc:hw;i. 

I.! by!a (!Odzin:i pr:IC): 2:1!.ła I,·- k •1pad · 

ły: n111'ialy zre~zb upa ć, a!:. 1-.ypr:.:e· 

i"zlly r•:.;niej-'7 l Lon.:-:p, !r pr •ll'1hLnow
Skll!!!O banku 1;·ymiany. •;óru '•!C nad tym 
o ~.t~ tnir.1 o t~·k. ;:e Owen n;e trakhw„: 
i.:!1 j~ko ttn!w~r . ln~~o le~. u • c. bu.;1;.:z~,· 

J l;a y rnhołniC? ~j. al~ jcd) rne ja I.o picn•! 

szy kro!, tt,, zas:u.!ni.:zcg•> f)f ~,·oi1rulc nia 

u. troje; ;pokczn~!:·'· 

Z lEOŻh'YIA UTOPISTO IV 
Sp .~.;· 1 uto11ijl!l'.!" rn~<k.1ia 1cni.·1.zył 

J, -,: 1 n:t kon„, p\'.J~1~!1 .,.r,„·ja1i":ycznyl'~l 

: „„I ~ s u'c-.:-iaw a flfl\\'.!l I!Ci \\"Y#>.Jraż,• l1~H:i1 

r:=_·_ ·ryrh ":""pó!·z 11:. '1 "iit-y:!icji.·:i ·".o-
c ·'."-~~ ·7ny~il- -ł<1!dr1\\"~1 i ~ P,'I :'Oi..'" tli· 

dl ·ns·„ y. :ii 1 <tl~~:: i n· ·~t ·, ·. . , „·•· 
·i '· .... 1.;~.:„· J l. '.\~\.:':d:.:_;i •.. 1 .il ('.:..._. :. 
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VIII) 
· ,,j:iii;..:i „i.,i,1i;ci mi~li jcJ Jo; ,.., ,;Jjlną 

c •.::h:. \\i •rzyli w z<>i:.tnirnic r1;1 zkJ.Ji a'>· 

">• 1 '11 !.1 •j f'l'<l\\ d;„ ~pr;1wic<lli\1 o;ci 1 du
!.>ra nie.z .kżniL' •)U szc~·o!wści :;,·J~1aiil:z 

n •j, od I\ .iru.10.Ó\\', od układu ~·u~w· .•iw 
IL liki h. \'.\·dlL•1: ich z~lożc.:i ;.L--olutńa 

f'ra\\ d:1, "rr:n\'iculi\1 o~ć dob,· 1 ~poi ·z 1·e 

fl10i-!ą si~~ pr.~ej.i\\ ić V.' SOC~..! ~„I il1.:\ .J<l!H:t 
rnś do:.k'n„1l~~J s, Illo W S(;uie Z urug-icj 
za5 ~Iron~ w l;onccpcjach socjali'>lÓ\\'
kor !: .Ó'.\' t;1 a'J:;:iiułn:.i pr::w·J-i, s;;r,1' ic
dliToś5 i tł bn byly przcdsl:11vi 1a,• ,\' (ak 
rv.:noJily SpOSU\ były CZj''l'.:i Cl(Jill'~n·; 

ll}1TI. że tv.orzy 1v cal;! mozai'•{' rr·ory 1 ~o· 

cjaii.;;ly ·znych, ::: :craj:)cych s1~ \~ z;1/'lll· 

nie i .iJj.,q·ch rt. wn:J su·1.ę~ z:i!o!:d1 ~ rn. 
nomicznycil v.·yobrai,'11 prz)-i',,,, 
spc!N:zc1i~tw lud, kich. 

DIALER. TYK.A. - 11!.ETOD ł 
1Y.l[J[QJVA 

Dopi~ro metod diale!<tyczm ,Jozw.,; 

lita Mark Ol\ i - jJk stwicrdn 1.:11g·els -
- uczyl!ić z socj.Uizmu n:tu!,··. Ol>ok fiłr>

zoiii iran:uski~j XVl!ł stul~cia pows1a
la nowoczes11a iilozolia r.icr.1i~cl.a, która 
~'-··~j szczyf1>1::y '.';}raz osi„~g-rii:'a w filozo
fii He;:?"b. N:1j11 i~!,~z:) jego ZJ.>ług•1 b~ ~ 

nowrót do C:_'ald.lyki w epo::c, l1ed\ n·.d 
my 'leni~m filr1:!oiów zapano1nl.l md tfiz 11 
k~, ?.i<1ra zj l'.Visb, procesy hbtorycznc 
nic ujmow:i!a w ich ro?."•]:, . ·~ 
\V~ dl\\·~ ty wab pc\~·ne stadi l, p· w•1t 

fa:df, !Jarlaj;ic je w od~rwa11i11 'cl calc~;o 

ł:a1'1cud1:1 puy ·zynowo zwi;1z 1•1ych pro

cc ;::w tibi iryc.lnych, przyroJ11irzych 
h;id/. 1,osmkwych. 

S ·•':i:; lni 

,,,. „ -..cy uro: · 1uy1111 d1;ik·!\iy:\.111"'i z 11:1J 
.".-;, ni 'J,zym z nich pod ty1.1 I'. zgl:d,--;1 
.\ry lol•·le"em. Di:iJ.-.!dyl;~mi ; r101•. m'lc."i· 

Oj. ..:i1 fi'.C.ltlft,,,. l>yii równ!.,,·ż J)~~c{ł fte~, 

Spi1:oz:i. Did:-11.f. J?ou:-sc·a11. !\ant. i inni. 

Tle·.::cl npcr<•"·;ij m~lad;! d;.:le!;t) CZJ':t 

p 1 mb•rz•1W!i!:'.1. ~fos11j;!C j;) pr:.y ,,r:ilizic 
zja-.· bi, hi<f iryczny.-h. \\'cdlu~ ni''.~O k 1i: 
d~ prz i ·~~J.!..:e zja\\·is <'' xrad1 1 • • .,. :1 ~,· 

p:-,, "'-" t•:.{~ lct .'czny, pr'Jccs, ~t,iry it·:-,: 

p· zu„-~\\..:"t w·j," 1 ·kn1 ieg-o zjcn\·i-J..a. lhf.!l~I 

l\'. icrJzi. ż'-· f~:1Lde ;~jllt.\·isko z h';it'ra w ~o 

h:~ ~\':";·~ f• Z·.'· J.;tr"ra zr,1J;~H <lnl''tC~f i do· 
p;1..'ro z {ezy }t ,·,':slajć syniLZa. cz:\ it tlt1\\"t1 

11aj1.1:rwl11i 'j in11c• zjnwiska. nu\\'y 
pM·:h puyr Jdniczy czy IJi ~to r:. ewy. \\I 
1„·:1 .SiH"~r):) ży•.<e bio!ogiczne. i·z; hislo

r'.1 hhiz!.l·;~i ;~ cnlym hllicu. 1-.·111 pr•>Ce
:; )\•: przy~„:::. „.,. 1 ·n ... · j·~1.; 111y ł..·li i 1• ·~\\·ii;1 :i 

cy I ~· · '- . '.ł ' ,.._' 

~ , 1
\ 11 •••• „„ ·}· .vi .,t,_ 

Te ria ~ r vina. p. n:Ci\\ la ·faj;;ca ;;:~ 

met. iiz.} czi mu si:-o„obo ·i µoj.110 'atria 
przj rody, oparta ~i. o dialckt~·czną n:c
to.:ę :lnalizy ZJ<l 1 k przyrodniczych i p-.;
s!awila tezo:, że ~la clzi icj:za p)zyr<>'Ja 

orgaricina, ro;·iny i zwi rzę!a, 

z r:irri i czlo nek są w~ lworun 

C\\ohrcy].1cgo, l:i<'ry odbywał 

prze lrzcni mil:o:1ó w !at. 

a •raz: 
proc-esu 
sic Od 

Sci,le przeJ·,(awicnic wszcc1 1świal:i, je

go ruz·.1·oju i ozWl•ju ludzko:ki, oraz od
bicia tego rozwoju w urn) siad> ludzkidt 
może być o;;i ~~Tnirtc tyH,o na drodze dia

l 1-t:. nncj, JU-Z) ~fal~m uwzględni:.u?u 

po\1 sz.e<:hne"o od<izialyvmma \\ za;cmm:g<> 
w r ro" sic staw. nia się i zanikam . 

Z ii'.ozofÓ''• nit:mil:ckid1 ł\;mt ruzpocząt 

S\';=! dz.ia!:ilno;..: uJ teg- • że przt-ciw:.1.i

\\ ił ~:r kon ~·pcJi 1~·t·l'~ienncg-o. n \\""ł.0-

110•,\·~:; gu ukhd•1 slancczn go, kl<lr} i:;o 

ulrzy.i;:iniu 1J;i,1\\'1Uncgo, picrwszc;,:u im

p"l,11 miał tn~;ić "i1· zni . - w proce„ 
Iii::. vryczny. 11 pro~~~ pu\\·;.tawama sloń

c.i i w5zy:;tl;i: 1 plJ 1el z \\ iruJqcej m;ry. 
Przy1.:;:ym I" am 1.} w \\, dzi! JUŻ \\'ÓU._ 
cz;,„ -_•:nio-.el,, i." t. kie pow. lanie ukladlł 

~!nn zne:.;o irp.i:uje r<l\\ni·ż nkunik
JliQll-! jc~o pn_;:sti .. za'-!1· tł~. Pog-ląd Kan

( a zo;"'ai udu •;.JJn,ony matlrnał)czni~ w 
P'il w;„.:u p--jfo1~j j)rz z Laplac~·a. a p:> 
unly\1·i~ je:.z:l pclv\1·y stulecia spclro~

k11p \''yk;1z~ł 1:-:nil.';1:~ 11· prz~slrzeni:ich 

kn..,a1:l z11ye:1 h1 ki·"'ri v( ::1.~nic rozżarzonych 

111;1s g<•ZoW'.' 'Il u r•.illl~ eh slopni.i.::11 
zg~ SZCZL'Ili:t . 

Jak jllŻ za1..1.i,zyli~1.1y O\\a nowsza fi.; 
lowiia r 'c'l l;l •l,;1, pod przcmożn)m ·p!.:r' 
\·:,·111 k~•r,·j by! ,\;, rl ~. doszła do S\\'":!~ 

.s ~czylu w "Y"'"'' :„ 1 ft-;.:-lo, według które
go caiy świat p• zyrc·dy, hi -lorii i duch~ 

,,rzedsla\'.·iony z<hlat jako proces, tj. w. 
c1;:~Iym r11ch I. L1'1i.111ic, przeourażenilł i 
ro zw<> ju; l k!!.cl 11cd j;_ l prób~ wykauirria 
;i;wi.)zl.u \\'C\\'n~·lrznc~o \\' iym ruchu i ro:&
\\·nju zj<n\bk. z :c;;:u punktu u:i'.lzeoia hl-" 
sL„rh prze;:tala „,. yu;J\\ ać się bezlaónym 

hlr'.:>011. iskiem 1JL·z·ny~lnyd1 gwaltów, k!ó• 

r..: z;bluguj~ oe1. '" yj:itku na potępieni• 

przed 1ryilll!Wl'111 :!ojrzak~o rozumu fil<>-" 
zoikznogn. W nO\\')'lll uj~·ciu historia wy• 
st.!pih jako proce~ rozwoju samej ludi:• 

kości i mli:;d zadaniem my,;li ludzkiej sta-

lo Si\) d~że1tie \\·yślrdzcnia slopniowcg1» 
pO$UWania sic; tqro procesu pojlrr~ 
\\'SZy~tt;i~ lll;l'l<r\\'C"\.' wykazanie' je~O 
\\"l''·\·n~·1ri.P\·j pra\\ idło\\o;ci. 

(D.c.n~) 
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NARESZ CREI 
„ , 

TY SOBIE MOWA JA ZDROWI 
w „Filn1ie" skończyło 

. 
Sle ... 

"Jeśli, JXJ.1ri-<:tlzmy JXlll -:<, pr:wrm!k:t z 

tizilwcz.1·nkmni cafy s1n5J maiątek, ł:.1b 

WZ<'gra sto 1 y~it:!'y zlotycll w „oczko"-

1ó wo!110 . nam mieć o tym van.u takie 

n.r inne zci11nie, ale w wsadz?.e spra•wa 

ta jest svra1rq Pana x i - powiedzmy 

_ułJie - ivo/110 mu t-0 by/o zrobić, ;~li 

miti! taką fantazję. 

Jeśli, f)Owie<Jzmy dyrektur, który stoi 
nu t·zde paristwowego t'zy komunalnego 

przt•tlsu:tliorstwa mamurrarrić lledzie po

u1 sv.:oici pensją pienfo.dze daRego vrzed

si<:biorstll'a - t-0 spra\\'a ta nie blfdzie 

i31~ko svrawQ dyrektora .v i o iokiej lli

:;lorii wolno Mm mieć Tlie tylk.o takie czy 

wie zdu11ie, a{e n-ofno rwm o t.wn rnówić, 

-.i·o/110 n1111it:lno1rnt', wolno iąd1ić WJ'iaś

niui. 

1 il·szc.rn itd110: sq ludm, o kJór~'łl1 

grzeszkad1 nie tylko się mówi„ •le -

3piell'O, o klórydi UIJ'CZ.HNH.'h llQ~?et lVrÓ-

ble na 1laclm .~rd.ergocą, 

Pt>wiedzoni.:a: ty sobie 

zdrów! - TKtbicraią wody 

IH4 d-Obrą ~ do zlej gn•. 

a oni 111 myśl 

mJw - a Ja 

do brzzi i nz-

· .?fie tdzie ilidzieiJ a Ra lamach .,Po
btuil:i'' i to ni.e raz J a w cia_gu tiS/'1tnźch 

frztdr mies_ięcy cztery razy podnosili,A

my sprawc; gospodarki tlnalalności 

,;Film,, Polskie!o", 1JfiWiedzmy "lfllWet 

]aAniej: staivialiśmy w formie pytań llon

kulne zarwfy m61rfoce o marnotr11wi.e

niu oaf1sttvo1vj•c!z piem·edzy i,_ do dni.a 
dzisie/szego me doczekali~my sU: odpo

-.:iedz-i. ,;Film" nofJral wody do ust. 

A my jesteśmy uP.rci. Uwaźamy, iż 

~li PQdnosimy publiczrzle kzkieś rri.ewy
raine svra.wy, to będziemy ie tak dlugo 

.wail:on'tlć, póki nie zostaną one ostatect

me wyiaśnwne. Uważamy, ż/t nie wohµJ 

11a1n Poprzestać na satystakcii, iż wywle

liliśmy na ~wiatto dzien~e brudy, że za
ezeJi.Smy mówić publicZI1ie o srmnvach 

szeptanych iylk.o ~ ale km~kwenJnie 

°'4il''Ć inusimy do zlikn-·idowania, 1'y to „ 
~o brudne, zostało radykalnie o#Jmyte z 

biota. 

I f/f(ltego jeszcze raz Po11·raa11ny <w 
„l:?il11iu". Ha;. jeszc;,e piszemy o tej in
st:rlucii, która 111n1:ża, że jeśli stawia się 
fe; zorztJt marnotrawienia publicznego 
grosza - ro z tego nie trzeba sU: tlu
nurczyć, fi dziś viszem y nie voto by raz 

jeszcze mówić o J.rm co 1wm się w „Fil
H1ie" nie potlvfJa, ale by to 1v!>zystlw co 

pi.saliśmy dotychczas po<lkreś!ić stwiar

rlzeni-em, iż mimo ,,wody w buzi'·, ![Ć.· 
podarka tej sianoll'nej instytucji znajdzfa 
wreszcie swe ostateczne wyia~11ienie, 
gdJ..<ż 11tt ostatnie; Sl'sti seimowej TQ·bra
no s11ecia/nq homisk 1/o zbadania gospo
darki „li'ilmci''. 

I dlatego nie drukuiemy art.rkuluJ w 
f:iórym"trm razem TJ:rtania nic b>•ly ki.e
ron•ane /uż pod adresem ,)Filmu·' ·a fJ'>d 
adresem Komisii Svccialnei, a ograrti.cza-

się do stll'i.erdzenia lVJ•bom Komis#, 
Beimowej i do st1dcrdzmia, iż z tzYs
t.rm sumieniem n·zuJiśmy do rt:ki lłOiycz
ki, by wyciąć dmlwv;ane pr:zn ms arty

kuły i przesfat ie rów11ież z aysł:rm m-
111iemem do fVar.·za.wy. 

„ 

Bo mn'lc, że o m.c.>todach kw(l/ihkowa
niu scerwrinszy, o dor(J(lcacfz literackich, 
którzy !nva"lifiJ?Iiią i zakupuj(( p{ody wła

snego 11ióra w momentach, kiedy zabral-
11ie im vienkdzy na zap/acmic rachu11/<1z 

w ,,Fraszce'' czy „P,ickll'icku" - to 
iuż nie bedziemy visałi. l'a sprawa eh~·- · 
b11 te:; znaidzie w odpo1rud11im monw11ó.'! 
swe wyjaśnienie. Tak samo 11ie be<lzii my 

pisali o sktmdalu z ·imć TJllTkill I'ehlk<', 

aalorze i roolizatorze Jakewnycl1 pio
senek:', który (i o tym 11auo1ric z „ru
mu" dowiedri.eli sk po przesz/o dim lu

Jacl1) b:rt 11i.e tylko z1vrcwjnym t'11/ks

deutscńem, ale szefem i wndz1 m iiim•r 
...... vm na G.O. 

Obecnie - cierpliwie i. svukui111e t"z1-

ktlmy TJa lł'.vniki prac K wnisji. WiazJ~ 

nis, że w rt"zulw1..·i~·, mi4dzy fili11uire 10-

'lt'OTZYStwo :roswnie napedzo11C' frt){'N 

śy1;ietego powi~irza. B-0 obC'cnie - tamt

rrne t101i:ietrze 11'Ul nil'prz:rhm11y zar)(tdi. 

ft.I. 

' Likwidacja UNRRA grozi przertuanien1 
akcji pomocy dla krajów zagranicznych 

UNRRA, według ~w jej crsłatniego dyrektor:t ,,najwirhze przed:.1ę

biorstwo transportowe w ezaS<tcb pokojowych", p11.e~taje btnieć z dniem 

ł lipca. 
Założona w końcu 1943 roku, UNRRA. dostd.ictyla siedemnastu krajom 

w tym trzynastu europejskim artykułów „picrwszuj potrzeby" na sumę po· 

nad 3 miliardy dolarów, czyli 3 razy więcej niż wydanu w 1918 roku rn1 po

nroc dla krajów zniszczonych przez wojnę. 
W chwili, gdy znika ta wielka organizacja można powiedzieć, :że doh,1-

nała ona pracy najbardziej doraźnej i uratowała ż~r 1 e seti-.om tysię::y osob. 

Dzieło pomocy narodom znłszcronym przez wojrię 1\!€. iest bynajmPiej sl..of.

czone, Il z drugiej strony nikt nie może "zapewnić, ie nowa organiza.cja po

mocy przystąpi do akcji dość szybko, ażeby przes!~<'dzić dt'p-re~ji gospoć~r

. czej, szczególnie w krajach środkowej Europy i n.1 l>ałhanach. 

Narody Zjednoczone n~ posiadają na razi<! 01Jpc.wierlni::h funduszów 

na cele społeczne i mogą dawać tylko obietnice. 

/ 
laupon nr 8 

na odkładkę do powieści » P O B U D K I « 

- <w9ciąć i zacbouiać'.) 
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«ącik 

,ill.J/HORIJ 

Puj - nudysta. 

„ 

„łfallo! Jim! Wraca,jmy, zaipom-· 
nieliśmy zabrać szybowca" 

Znawca sztuki ' 

•••!Si••••••s•a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••• 

Z-LO CZYŃ CY 
(Du,,Ol!c::Zenie Zt. slr. 15) 

w 1ucl;ejskiej, pola1 ganej czapce ua gło

l\0i ·. •'<\i':ząc słuchał.„ 

- \l \·;asze wcj&lne pochodzenie pytać 

sl· , ;e p~trzebuję: dynamit, nitr'>glicery

na. L<l;nin!ki.. Potem zmienił ton, spoj

rz" " twarz nielllajomc~o i słodko już 

ci. ~1111 dalej: 

·,\ie~i.;cie pon1oc,1i!\ó\\·:J 

'\.e - odpowiedział cicho nieznajo-

rn 
No, tak. fak ~ubie i myś!aiem. Bę

dr ;.;usiał z wami pojechać do miasta. Cóż 

n" to plrn iec'<'? 
Prze~ież ja jestem prawie w mieś· 

cie 
To clu:11!ro wbaczymy• Gdzie to 

""' ' i ·tr tut !j przywiał? 

D1a'.Jeis.d tu by!a robota, kiedy JUŻ 

rr t1 t ;.;ra \Vdę tio\viedzieć. 

- PiDloeLl.;.i, szatańska teraz to 

cl·;"· .;„ w,zy'itko n3 diabla spęd1ić. 

- 1'. n. aie przecież nie pJpelnilem ża

clf'e p• m1rder,,twa. chciałem ty i ko 

nas'r n·::. 
- Ta~. nastraszyć - pod nogi czlo

wi<:\ wi rzucić, ub:y się trochę zląkł, 

do>hł ::t-1' u 'erca .. Cha - cha. To wszy· 
st·:1 r·"ii7ie z ni eświadomości ·i z mil<•sc1 

Iw ~:i·;·ri~rnu! l\Jo, cllarzef!·o milczycie? 

""'
0 :rn;ij•,my 1Jrze~tąpil z nogi na nogę, 

a p. ,em pJwkd.i:lal: 

Bylem pijany. 

C - o - o - o! 

Byłem pijany, a oni... za to siano .•• 

dawali tylko 30 kopiejek. Jak to możliwe? 

- Jakie siano? Co wy wygadujecie? 

- No tak! ... Prawdę mówię. A po· 

tern im powieJz1alt'm ... Wy _banda prze

klęta tylko was bić. I złapałem go za łeb.„ 

Poczet.aj, p11c.zekaj, nie rozumiem 

tego. Komu to powiedziałeś? 

Dzierżawcy Z.elmanowi. 

A co było z bombą? 

Z bomb.i nic nie było. 

Jal.l.e to, a sl.ąd wri ' ś bombę? 

Ja jej w oyć.le nie miałem, wiel-

możny _panie. Poco? 

Inspektor zbaraniał. 

- Kto ty jesteś właściwie? 

- Ja, sprzedawałem siano. Oni dawali 

tylko 30 kopiejek„. I tak się zarzęlo. 

- Co się zaczęło? 

- Kto tam wie co się dzieje z pijanym 

człowiekiem. 

- Ty mi tu opowiadasz jakieś duby 

.smalone. Głup~a z siebie robisz. 

- Bo i jestem g!upcem. Rozumny czło· 
wiek nie będzie urywał ludziom uszu. Z 

·pijaństwa ręka mnie świerzbiła. I tak mu 

jedną ... 

Chwostow przypadł do nieznajomego 

·hwyci! go za kark. 

- Ty„. ty„. coś ty powiedział? Jak się 

naz;wasz?!! 

- Jak się aazywam? iłlisza Pawiu· 

kow. 

Inspektor odtrącił od siebie osłupiałego 

Miszkę i wyp.tdł na korytarz. 

- Uciekł! Puściliście złoczy11cęl Sam 

pozwoliłem mu odejść! 

. Pozostawiony samotnie P-awlukow, skie

rowa! wzrok na portret cara, w złotych 
ramach, i mamrotał do siebie: 

- Tak to na tym świecie.„ Nie napi· 

jesz się - to cały żywot nic nie wart, 

a popijesz odrobinl<ę - od razu ci raź· 

niej: temu ucho urwiesz, temu dasz w zę

by.„ Jak człowiek ma taki charakter jak 

ty, Pawlukow, to mu niezadługo i tych 

uszu zamało iJ~dzie 

(Przełożył J. !\.). 
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A. T. Au;erc::.enko • 

· zt:-- o·cz YNCY 
· Spiącego insJl{'l..:Ora pnlicji, zbudził dy

łurny omajmiaj'!c, że z.afrz.ymał lwóch 
osobnil..et-.•. Jedeo nazywa się lńisza P<,w

luf.ow, -<lrugi nie wyjaśnił swego na· 

2ll<isb - mdth1waf "ypręi.ony milicj1nt. 

' Inspektor zie w n~ł porządnie i spo ja al 
na proło',(,ł zatrzyrnahia. Acha mrutn1ł. 

Z.al.Jóttl\ie spokoju publicznego, Mjki, 
aw.an~y. Poniżej scł;;rctarz daw~ł jał o 
wyjaśnkniC Gfńs prubicgu zajścia. ;\ 

•• PihYlukow "targn~ł do mkszkania 
:v..cier:lawcy folwar!.u, Zcim&JU, po· 

łamał i tCJzbit wsz)•stkie 59rzrty, znnil 

pryw4 od kon~ i-On~ właścickla, a 
~:o s,'rto.vi nrw~ł ucho. Kiedy go pr.ey
,.-owadzono na posterunek - zbił dyżur· 

llr!go, dr-JgicRlu :z:e .słratników wybił l:i'lfa 

qłty, a jemu samtmu p.rólx>wal p<iłamać 
przednie ~.oiic.zyny ... 

Urwane 'ucho I dwa wybite 7ęby, ol\ii

.lllęte w kawałek brudnC>j &zmaty, zal.ę_

U:olle by•y do protokułu jako dowo:!y 
tzecz,owe. 

Dragi z zatrzymanych, człowiek o me
manym nazwisku - me chciał odpowta
-!łać na !.adne pytania, ani tez podać per
BOOalii. Przy rewizji· znaleziono u niego 
pczu:szkę z ' prokłamaejarni, bombe a na 
~ałek okazało się ~e ma fałszyw~ brodę. 

Inspektor Chwosł<>w otworzył drzwi 
io korytar1.a I zakn:yknął w kierunku stra-
jnika -

-' W~ać po kolei! 
} Do po:ćoju wszedł wysoki czarny chlol'. 
w krótkiej kurtce, o wąskich kałmuckich 
eczach I włosach starganych jak pęk sio· 

~ na ~i~trze. Stao.f!ł Jlrzed st~Je.m. hę,;-

inyślnie ,1rzyJ>alrując się szpkowi S\<eg·l 
buta. 

lnspekcor Chwustow ertt>r.gin~nie przy

stąpił ku 1 ientu, i. przymruży\1 szy -0cz·: 
rozpocz"!_l: 

- Ptęk.T1· z ciebie pfaszck. .. Ej ty Paw

lukow. lyś s~ f-O~inien nazywać Ri.! 

Pawlukow a .... 
Inspektor chcióll rowiedzieć coś bard -:o 

zahawneg.?, takieg_o cohy byto szylle, • 

stwem n-i zachowanie się Pawlukowa -
pomimo "iego za!,ońr!ył bar.Izo niecieka
wie: 

a _Hołot')> 
Zar.az i;-otcm stal sit; bardzo powafoy 

przesz'!dł na wysace urzędowy temat. 

..... la niam tułaj na ciebie o.skarżenie, 

~eś llfzą_dził pogrom u dz~rża111•cy dworu, 

l:-~ nowi jego urwał 11cho, pobil sołtysa, 

l'!frai!nikowi wybił zęby. Prawda to? 
Czarny chlop spojrzał z ukosa na In

spektora- potem z-ah11czaf: 
- Prav.•da. 

- Widz.iat to klo - zalamal ręce in-
Sfłl!kt-Or jesze-Le się do wsz.ystkitgo prz:y
;1 :i Jesz. 

- Co ci i:robłł najemca? 

(,;Hop zerln4' m: inspektora m6wi: 

- Biję ciule dzicr.i:awc.ó"I\'. 
- A dl<1.czego kh \ljesz? 

- Ro nic sGliie flie r®ią i: ttnędnił;ów. 

Dlatego ich bije;. 

- Km. .. · - RlrukntJ inspektor. - Ale 
rrzedci; nie masz hdntgo p.-av.·a clę tego! 

- fak to llie, - odbur~ął chłop. -
f'C!·W"iedziafcm mu: pou:~kaj pan gubcrna
t1.r was wszystkkf> powyw~.u, a lin n1i 

na to - r;ajemca - odpowtada: co dla 
mnie tw1)j gubernator, ja go lwpi~ ;i; 1 

trzy ruble. 

- Mo.&!iwe t-o, te tak powiedział? 

- Słowu w słowo taki Pocukaj po-

wiadam Jo niego. llictb się tylko ;,::n 
inspektor dowie o twoich slowacll. A on 
mi na to śmiejąc się powiada: j3żeli 

wasz gut-.crnator w~rt jest trzy ruble -

tu imipek~••Ta kupię z.a SO kopiejek. A -a, 
a ~c tJ tak powiadam - no i .... 

Chwe>stow nieoczekiwanie wybuchnął 

śmiechem. 

1 tyś wtedy ..• syMwi ... ucho!? 
- Zune!nie tak samo jakby pan byl 

przy tym. Kiedy obraził mego policy jf!e
go inspektora, to ńtam mu chyba pr::wo 
ucho ob~rw1c, albo nie mam! Mam ztr

pełne! 

- Cha - cha! Ale ty jedcś prze<iz_iw

ny czlow'~czek. Taka l;czrit.lrdnia dusza. 

Ale tufa~ ~isz~ jc..._u:ze, h zclemo!owaieś 

I I · · A J • dl ca e m1esz~a111e. !'!a~ 1-pnre a czego „ 
derzyłeś w glowę, pokry\q, żonę .Zel
mana? 

- No, oo ll'iclmożny panie ona się źle 

wyraziła o waszej fonie. Nflły o jej cnocie. 

- A - a... to c.o innego. O to się 

jcs;i;cze nr;ylamy żony najemcy. Ale po 

1 
cfrabl,a czfowieku poblleś sołtysa i strażni· 

kowi wy~ .:.i~łeś z~by ..• ha dlaczego? 

- -A l<f, to tyło tak. Powiadrn1: nie 

~jclc ._ll;e zabierać, stawałem w obro

rue pan'I. J:dicyjnego inspektora, ale on 
mi Ila t•}: a co ty m}·ślisz i:e ten twój 
łnspel..to.· i• ~ldeó wielkie zwierzę? Tak 

powiedz.i"li -- z:wienę! Pociemnialo mi w 

oczo.ch. Tak mówić fi, przelofonych?U 

Rozbiegiem si~ i... 
- Cha - cha! - cha - cha! 'ak wi

nę - t~ t:,· nie jesteś gluf>i- .. masz zasa
dy. Ja j:r.i, t'-loją rzecz z:i!a!wię ... A tera.z; 
możesz juź iść, 

- Poczekaj! t>oczekt.j! Pijesz ty wó<l
kf, Pawlul..ow -? 

Ghwostow pogmc1ał rhwllę w kieszeni, 
a potem wyciągnął 50 kopiejek. 

- Mau tutaj ... idź i iupij si;;. 

- Dz~kuję w<UI1, _p::nie... Ale gdyby 

wielmożny pan miał jakieś stare, niepo

trzebne llaty._ bo fN)je jlt/. si~ nie da ją 
nosić. 

IAspei.tor wysactl, a po chwili wrócił 

ll J'Qf'ł lrutów w rrce. 

- Masz - i udekaj! 
Strai:ni}~, wprowa.óz;f i!ruaicgo z za& 

f;z:,r:;~,nych. 

P;:zed Ch11:c<>t1J°"'em stanął niewielk~ 

ale· okr~g!y o byczym hrl.u m~żczywa, 
(C. d. n:i str. Hl.) 
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Hącil~ 

dl.JHORIJ 

Fuj - nudysta. 

„Hallo! Jim! Wraca,jmy, zaipom-· 

------------=-------· nieliśmy zabrać SZJYbowca" 

Znawca sztuki \ 

•.. , ...... 0::•••·············································•1111•••····························································································•1!!.•••••• 

z -l o c z Y N c-y 
\UUhOllCZenie ZŁ slr. 15) 

w Jllckejsldej, pola1 g·anej czapce na gło· 

\1'. •. -';\i':z~c sluchał... 

- O wasze ~UCJ.tłne pochodzenie pytać 
si 1 i~ pJtrzebuję: dynamit, nitr'li;i!icery· 
nt:. t.a:Jain!ki.. Potem zmienił ton, Spoj-
rz" w twaiz rneznajomc;;o i słodko już 

ci gn.~ł dalej! 

:.lie·i-,cie pornoc1li~\Ó\V? 

'\.e - odpowi~tlział cicho nicznajo· 

m 
Nu, tak. fak hoble i myślaiem. Bę· 

de 1 .u.;ial z wami pujechać do mia5ta. Cóż 
na tu poi-. iec'c:' 

P;ze~ież ja je.>!em prawie w mieś-

To <10:11 ~rtJ wbaczymy ~ Gdzie to 
w,1 . ,. i; tr tut.!j przywiał? 

- ,D•a'.Jels,<i to by!a robota, Jdedy JUŻ 

rr;• • r;ra wdę vowiedzieć. 
f'·ial;el.;k.1, szata11ska teraz to 

d· ,-c .; • w ,z)"->tko na diabla spęd1ić. 

- ~.n. ale flrzec1eż nie pJpełnilem ża

c!Pe ;n rnr rder„twa, chciałem tylko 

nas:r ' 0 7 \ :;. 

- T :1~, nastraszyć - pod nogi czło

wie\„ wi rzucić, aby się trochę zląkł, i 
doch ! ::h!. u 'ierca„ Cha - cha. lu wszy
st t:,., r<·'Ji :ie z nieświadomości i z mił<'śc1 

ku h!i~·pi~mu! !\Io, cllaczeg·o n~ilczycie? 
'' •znajomy 11rze <.tą pil z nog·1 na nogę, 

a p. tem pJwieJziai: 

Bylem pijany. 

C - o - o - o! 

Bylem pijany, a oni... za to siano„. 

dawali tylko 30 kopiejek. Jak to możliwe? 

- Jakie siano? Co wy wygadujecie? 

- No tak! . , Prawdę mówię. A po• 
tern im powieJz1ale-m.„ Wy _banda prze· 
kłęta tylko was bić. I złapałem go za łeb.„ 

Poe ze I. aj, poczekaj, nie rozumiem 

tego. Komu to puwiedziałeś? 

Dzierżawcy Z.elmanowi. 

A co było z bombą? 
Z bomb.) nic nie było. 

Jakże to, a s~ąd w;d ś bombę? 

Ja jej w oi;ć-le nie miałem, wiei• 
możny _panie. Poco? 

łns1iektor z.baraniał. 

- Kto ty jesteś właściwie? 

- Ja, przedawalem siano. Oni dawali 
tylko 30 k(lpiejek ... I tak się zaczęło. 

· - Co się zaczęło? 

- Kto tam wie co się dzieje z pijanym 
człowiekiem. 

- Ty mi tu opowiadasz jakieś duby 
smalone. Głup.:a z siebie robisz. 

- Bo i jestem g!upcem. Rozumny czlo· 
wiek nie będzie urywał ludziom uszu. Z 

· pija11stwa ręka mnie świerzbiła. I tak mu 
jedną ... 

Chwostow przypadł do nieznajomego i 
·hwycił go za kark. 

- Ty.„ ty ... coś ty powiedział? Jak się 

nazywasz?!! 

- Jak się nazywam? Misza Pawiu· 

kow. 

Inspektor odtrącił od siebie osłupiałego 

Miszkę i wyp.1dl na korytarz. 

- U cieki! Puściliście zloczy1'icę! Sam 

pozwoliłem mu odejść! 

- Pozostawiony samotnie P-awlukow, skie· 
rowal wzrok na portret cara, w złotych 

ramach, i mamrotał do siebie: 

- Tak to na tym świecie... Nie napi· 
jesz się - to caly żywot nic nie wart, 

a popijesz odrubinlcę - od razu ci raź· 

niej: temu ucho urwiesz., temu dasz w zę· 
by ... Jak człowiek ma taki charakter jak 

ty, Pawlukow, to mu niezadługo i tych 

uszu zamalo !l~dzie 

(Przełożył J. K.). 
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