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Żniwa. Po raz trzeci po latacłi niewol' 

zbiera plon rolnik polski. Zbiera dla sie·' 
bie, dla swych bliskich i dla mieszkali· 
.:ów _miast po całym kraju rozsiany.;h 
Przyniosą mu jako ekwiwalent wyroby 
przemysłowe, materiały, obuwie, masz}.; 
11y, radia, rowery, węgiel, sól, zapałKi I 
tysiące innych przedmiotów, pierwszeł 

potrzeby, niezbędnych w życiu codz1~1,; 
nym. Rozpocznie się długi okres wymia
ny towarówej, który trwać będzie aż d!l 
następnych żniw. 

Ten właśnie okres międzv zbi{,rem jed
nych plonów, a następnymi żnh„~mi '"Tlo· 
zna śmiało nazwać okresem wa!ki 1 

chleb, okresem, który w obecnej chwili 
dochodzi do sz~ytowego punktu nasile · 
nb. 

O tre mrozy ostatniej zimy i długo• 
łrwała susza, uspasabialy obserwatorów 
raczej pesymis-tycznie. Zachodziły oba• 
:wy czy uda się uniknąć klęski nieuro· 
'.lzaju. Do tego dochodziła jeszcze jedna 
Jnvestia, a mianowicie, duze braki, pole
gające na niedostatecznej ilości sił p:>e 
ciągowych, maszyn rolniczych i naw1t· 

Pomimo jednak tych tak poważnych 
trudności, dzięki wielkiej energii I jes 'l• 
o,ze większemu nakładowi pracy naszegJ 
rolnika, dzisiaj możemy juz śmiało po~ 
wjedzieć, że stan zbóż jest zupełnie za
ila walają cy, a wiadomości napływająi~ 
ze wszystkich stron Polski _ z Lubel· 
szczyzny, Kujaw, Wielkopolski, są po·• 
:iny ś lne. Ale to nie wszystko. Jesteśmy 
lopiero w pierwszym ~kresie zbiorów, a 
.N~11(a. oomyślnego doprowadzenia ich do 
ROP·:a "lie bę.dzie Jeszcze ani prostą, ani 
łatwa, odbywać się ju~ °jednak bęClzie -w 
.warunkar.h duio lepszych aniżeli w ubh· 

';glym roku. - ' 
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ETAPIE 
Manifest Lipcowy nle łyt!Co oiirzucił sana-cy jno4aszyst-0wską _ konstytucję t. 

~tl35 r-0kn, przywracają\! aa ~kres .11rzejściow.y: i(onstytuc)ę Marcową, lecz 

zatnicjowal W mySI soG.)atistyczriego programu wielkie dzleło przebudowy 

6J>o1ecznej, wielkie dzlelo . socjalizacji naszego nlepodle~łego pal'isfwa. W ten 

~11osób wszystkie epokowe relorm_r społeczne, czy to reforma rolna, czy na· 

cjonalizacja przemysłu nastąpiły_ u nas w warunkach bi!zkrwawej rewolu· 

§li ...... w majestacie 11rawa. 

W tym tkwi istota wlelkosd Manifestu L1pcowego. Miast krwawej rewo

fbc;JI lub długotrwałej ewolucji osiągnęliśnf! zasadniczy etap naszego progra· 

mu socja~st1czneęo. 

Manifest Lipcowy jest wyrazem przejęcia władzy w Polsce przez s>:erokl 

'wachlarz str„1111ictw demokratycznych, którym przewodz:i dwie bratnie par 

tle robotni .. L Jowie m w wyniku ich współpracy i oparty na ich programie 

zrodził się Manifest Lipcowy. 

Dziś z !>erspektywy trzylecia widzimy, te nie zawiódł on nadziei z nim 

związanych. Nastąpiły zapowiedziane reformy, a paragrafy ustaw i rozporzii· 

dzeń nabrały rumieńców !ycia. 

Nie oznacza to, ie polska droga do socjalizm4 została ukończona, łe osią

gnęliśmy cel, do którego zmierzamy. Znajdujemy się na pewnym ętapie hi 

story.cznym. Na etapie, wyznaczonym przez Manifest Lipcowy, którego sze-

rokie ramy stwarzają.. naj!e·psze warunki do wykuwania dalszych etapów na• 

szej drogi do Polski Socjalistycznej. 

.. . 

OD REDAKCJI I; 
W _najbliższym czasie Wojewódzki Romitet Polskiej Partii Socjalistycznej w ł..odzi, przy

stępuje do wydawania specjalnego wojemódzkiegn Mulet::Jnu part9juego. CK\V PPS opraco
wuje również projekt wznowienia tak popularne~o przed umjną wśród rzesz członków i sym-
patyków Partii - „ Tygodnia Robotnika". . I 

Jednocześnie z prawdziwym żalem zaiuiad~n:b;czJ n"':'.,.:_•cb. C.;i;9t"1ników, ie bieżący nu- !··. 

mer „,Pobudki" jest · zarazem ostatnim w ohecL;:_,-;11 cl,7e.:::.:o .~ i„v~~o.i.„uktwo nasze z dniem 
.I sierpnia 19:·17 r. ulega zawieszeniu. • 

·~~~~~~~-------------...-



Prze~Iad 
p a s 
Nienawiśc c~łowieI<a clo człowieka 

nie była tylko „przywilejem" ustroju 
hiUerowskiego E pisze w jednym ze 
swych artykułów, na łamach tygod
nika „La Tribune des Nations", ame
rykański uczo~ profesor dr. E. Nan-
ce. 

„W. bieżącym roku, 1947, w na'szej 
tak bogatej Ameryce =- pisze E. 
Nance ;:,- szczycącej się równie szla-
chetnymi 2asadami, jak wolność wy
znania, prasy i równej sprawiedliwo
ści dla wszystkich ~ tysiące .obywa
teli żyje w poniżeniu i strachu, któ
rych jedynym źródlen:i jest fakt przy
należenia do mniejszo.sci rasowej czy 
religijnef'2 

E. Nance nie jesl gołosłownym. 

' Cytuje wstrząsając.e cyfry ankiety. 
„Ankieta ta wykazała P,isze dalej 

1 rektor uniwersytetu Tampa na Flo
ryćizie - _że około 14 milionów Ame
rykanów wierzy w „czarne niebez
pieczeństwo" i nienawidzi Murzy
nów. ·14 milionów zglas.za swoją goto-' 
wość do współudziału w oragnizac
_'ach typu Ku-Klux-Klan. Około 9 
milionów uważa kościół katolicki 
w niebezpieczny. uważając za słu

~zne popieranie tego rodzaju organi
zacji jak „wolnomyśliciele'. w ich 
walce przeciwko katolikom i ich 
kościołowi." 

:,Jest wstrząsającym pomyśleć =
,.-1sze prof. Nance - że w naszej 
łmeryce około 30 = 40. milionów 

.t udzi żywi nienawiść i nieuiność do 
I -~ozostałych współobywateli. tylko 

clwtego, że różni ich kolor skóry, ra-
sa lub wyznanie. 

.Jaką tendencję wykazują te prze
sądy? Na pytanie to odpowiada dr 
Rurkhead i:=!: przewodniczący stowa
rzyszenia Przyjaciół demokracji": 
„ W ciągu pierwszych go dni minio
nego roku = pis:z.e dr. Burkhead -
Ameryka była widownią narodzin SO 
nowych organizacii krzewiących nie 
nawiść i przesądy. 

Ni•awiść ta krzewi się i wzrasta 
w okresie ;;,....; dodaje E. Nance -
"spanałego rozwoju techniki i zwy
cięstwa człowieka nad p1zy1odą. 

Dostatecznie ciemny obraz ,. wol
~ej i demokratycznej" Ameryki aby 
cc„«kolwiek do ;ziego dorzucić i do-
dać• ,,, 

W.P. 

„ 

i zqcie 

W zwierciadle tygodnia 

W„ Brytania i Francja a plan odbudou1y 
Europy 

Niemal nazajutrz po zamknięciu Konferencji Paryskiej opinia św111t„1\a l.'I• 

stała poruszona ujawnieniem celów polityki amerykańskiej w 1Eurt i1ie w ,..„ 
stad planu odbudo~ gas_podarc.zej Niemiec. 

Stanowisko Polski i państw słowiańsldch w tej sprawi~ jest jame . nie

'dwuznaczńe. Aliści ciekawą reakcję zanotować nwina vn obu str.-na~t· Ka· 

nału La Manche. 

Londyn zaniepokojony o swe wyłączne wpływy w zakre~e eks'-''-"'łta~ ii 

Zagłębia Ruhry, odrzucił zaproszenie raądu USA ~ konferencję Wf?•' Wł 
" Waszyngtonie, prdponując rozmowy na ten te11111t w Sarlinie, na u-::ze!i•u 

władz okupacyjąydi. Nie jest -to oczywiście tylko poprawka geugrati~zna. 
zawiera ona bowiem wyraźn:e sens polityc<,J1y: 

Londyn nie chce zjawiać się natychmiast na dźwięk, dzwonka, któn.·~o 
guzik znajduje się w Waszyngtonie. 

Prasa brytyjska nie ukrywa przy tym ucUJcia obrazy z ixiwr,fo !!a :<hri 

krytycznego pod adresem bryfyJśkich władz o upacyjnych w Nie~n L~-n. 
raportu Harrlmana. 

Jeszcze jaskrawsza jest reakcja Paryia, oparta zresztą na innych r.rze

slankas;h. Cała prasa paryska zgodnie podkreś'~ że odb do· · „,. .,., u 1va „P'111e< ·t·ł· 

nowi zagrożenie bezpieczeństwa Francji. Co więcej, ambasador iran:.:uski w 

Waszyngtonie, Bonet, bez ogródek oświadczył, że Francr- nie zgr•dzi ię .a 

żadne decyzje bryty jsko-aRlerykańslde, które nie będą odpowiadały int-!·~ ·;n;n 
Francji i dał do zrozurnie~a., że w takim wypadi<11 Fril.Iłqa mu:. aiab) zrewł
dować swe stanowisko wobec KoniereRcji Paryslii-ej. · 

T1agedia ·grecka 
Tragedia grecka zdaje się oobiegać k lca. Rosnące s1ly powstańców „ . 

graiają coraz bardziej anni.i rząd~ ateńskiego .. 

Re.akcyjna prasa grecka oskarża W. Brytanię, że źle wyszkoHJ.a atiwę 

grecką, czemu pra-;a londyńska z:iprzecza twierdząc, że wojsko gre~kie 

otrzymało takie samo wyszkolenie i uzbrojenie, jakie otrzymuje arm•a bry· 

ty jska. 

Tymczasem armia demokratyczna poczuła się już na tyle pewnie, ie je\ 

wódz generał Markos zapowiedział utworzenie rziidu dem.:>kratycznego ra 

terenach wysiedlonych, obejmujących przeszło tr.:recq część terytorium 

pai'istwa. 

Stany Zjednoczone wysłały wprawdzie Grecji sprzęt wojenny, wartości 35 

milionów dolarów, ale wahają się z dalszą wysyłką wobec wątpliwej sytuacja 

mi!itarr1ej rządu ateńskiego i pbawy, że s11rzęt ten wpa~e po prostu w ręce 
zwycięskiej armii demokratycznej. 

Tsaldaris siedzi w Waszyngtonie i usiłuje wzbudzić zaufanie odpowiednkh 

cz nników do swego rządu, ale Amerykanie, nauczeni doświadcz;ernem w. 
- Chinach, czekają na wyjaśnienie sytuacji. Zrozpacwny rząd at~ński ~elo-

1n' o oornoc wo i -; ko"'ą do Turcji, czym skompromitował si~ ostateczni6 
w 1)C1.,,.:-h Grei~ów. 

• 
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Ronf erencja Paryska. Polski węgiel 
- Jesteśmy skrupulatni. 

l W związk1:1 z odmową Polski wzięcia udziału w Konferencji ParyskiCjł w 
~ . . 

politycznych kołach brytyjskich pojawił się niepokój o los dostaw z . Polski, 

w ramach uprzednio zawartych umów. Obawy te rozproszył fakt nadejścia d~ 

IA.nglii pierwszego transportu węgla polskie.go, który według oświadczenia 

ministra Shinwella jest lepszy od amertk~ńskiego i 1ańszy o ~ _szyling_i !P.ra• 

;wie dolar) na tonie. J I'' 
I I ' - ,. • r 

Jasne ·jest, że Po Is.ka, która n1e uznafe u Inny cli metoily nacistm gośpd · 

clarczego na bieg spraw p_olitycznych, śam:.i nie. zamierz.a uĆiekać si~ do e_>! 1 

·1dobnych środ;,ow. ,, ',. 
l'mowy, zawarte przez Polskę · będą skrupulatnie wyk.onywane niepokó'! 

:;trnny Lrytyjskiej był Z!1pełnie zbyteczny. Anglia dostanie z Polski wszystko 

to, co zamówiła, a czego nie może kupić gdzie intlzieJ :n~czej, jak za dolary.. 

który.:h zapas t~~nieje-~atastrofaln~ 

długo jeszcze? Franco 
Hiszpąnii. 

regentem 

Udało się 1tareszcie generałowi Franco urzeczywi,;111ić swe marzenia. 

:„caudillo" _ słowo to oznacza po hiszpańsku wódz - ~-iał się na nieograni· 

c:i •ny okres czasu, podobnie, jak swego czasu Horthy Aa Węgrzech, r.egen• 

.tern ,,królestwa bez króla". Na monetach kazał 'on wyryć napisy „'l{egent 

'.'l łaski Boga". Shl się de facto, władcą Hiszpanii absolutnym. Nie trzeb& 

'C:c..dawać, i:e Zgroma1b.enie Ustawodawcze, któfego czfonkowie są mia11owa

t'1i 1>ośr~df'h lub b0zpośrednio przez Franco, musieli glosować za jego wnios· 

'klem. V/or'.!<;'·! ..• " ·v których przeprowaliz<-"" reicreridum nikogo nie moia. 

~prowad ni · v >f """ 

Ustrój Franco VyEr" się na jedne.j part1L Stro1mictwo to powstało z fuzJI 

1 1-ala~gistów, organizac), >tworzonej przez Antonio Primo de Rivera, syna 

1-awnego 'dyktatora l z Karlistów. Ostatni, podobnie j_ak inni monarcłtiśd, s1 
I 

przeciwnikar>„.i ilD~'::1::.i Jstawy o dziedziczeniu tronu. Wraz ze zwolennika-

łni Don Juai:a ;.,-.:c·.::wlzą oni do opozycji, a Jedy,ny_m oparciem Franco pozo· 

.~ta ją falangiści. 

1 Już obecnie zarysowuje si~ spór między ilotychczasowymi sojusznikam„ 

Przyszłość Franco .iie pr~dstawia się. wesofo. Mówiąc o pr~yszlości politycz· 

t~j Hiupanii, należy wziąć pod uwagę mozliwość zmian w sytuacji między· 

inarodo~ej. zachowanie się armii oraz wzrastającą sHę· rew\)lucyjną mas, pro· 

l'łt,radzącycb- bez wytchnienia w górach Hiszpanii wojnę partyzancką, której 

.Migdy nię_ udało się Franco . o~anować. Istnieje prasa podziemna, a strajki ro„ 

Jfotnicze q coraz częstsze. Powstaje jednolity front mas pracujących, prze· 

;1wko faszystowskiemu dyktatorowi. 

. . 
• -c Jak długo Jeszcze Franco utrxym~ s' .„ władzy,' trudno określi~. Anglo-,.. 
·-si uważając Hiszpanię za \~:,:;;i lotni,Jww;ee, podtrzymują ro nadal, udzie-

lając pomocy pienU}inej i towu.-ow<'j. Vvydaje się jednak, 7e niewiele to po

,ll&!>i~ ii łe ~anowa~~„ ?raqc'ł da si~ obliczl'_ć na mic~i~~e. 

N as z 
ko01e-ntarz 

-.•· ,,, 
Od szere"gu tygodnl z brytyjskiej 

strefy .okupacyjnej odchodzą liczne 

transporty, zciwi.erające maszyny, sa

·mochody, urządzenia elekt.i:otechni· 

o~ne, obuwie i artykuły luksusowe. 

Nie zaprzecza temu 21resztq również 

i prasa brytyjska, która niedawno 

objaśniJh swy,ch czytelm'k,ów, że 

część tylko tych towarów będzie u

żyła n:a rynku wewnętrf:nym, więk

szość jednak pr.zeznaczona jest 'na 

eksport dla zasilenia kurczących się 

zapasów dewit. 
i I .ł . .fi" 

Nie widzimy w tym nic zdrożnego, 

przeoiwni.e - uważamy~ iż jest rze

,czą bard'zo słus!lJnq aby W. ~rytania, 
kfora poniosła wielkie k·oszty V{_"ojen

ne J portosi nadal znaczne koszty o

kupacji w Niemczech :::- odbierała , 

sobie choć część tych kosztów w po- · 

stacl wytworów przemysłu niemiec
kiego. Ale 11teczy trze-ba nazywać 
po imieniu. Transporly, o których 

I 
mowa są niczym innym, jak odszlw- 1 

dowaniami wojennymi z bieżącej 
produkcji niemieckiej. 

Swiadczy to, że w. Brytania uzna

ła 2Ja słuszne stanowisko, zajęte , 

przez min. Molotowa podczas Kon

ierencji · Moskiewskiej, kiedy żądał 

on wlaśnie tego typu reparacji od 

Niemców. Ale podczas tej lwnieren

cji min. Bevin stanql w . szeregu za

ciekłych przeciwnil(ÓW odszkodowań , 

z bieżącej pr•odukcji niemieckiej. ~ : 
Widocznie . obecnie min. Bevin zmie- t. 
nil zdQ:nie, albo • .". uznał słuszność: · 

pobiernnia reparacji z produkcji bie~ , , 

żqcej tylko wobec Anglii. 

Należy-przypuszczać, że podczas 

zbliżającej się sesji Rady Ministrów : 

spraw zagranicznych. rząd brytyjski· 

da wyraz zmianie swych poglądów ; . ,, 
na kwestie 9dszkodowa11 wojennych· . 

Uprościłoby to niesłychanie bieg dy

skusji i wplym;lo zbawiennie na 

t~:.~"-~·::=~~o~ ;.w. f 
3 
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L PI ·EC 
~ Na delontch p.olaeh Gnmwal.du szumi .srebrzyste mone. W. lipco
"Ym ;>lońeu blysmzą pancerze, hełmy i miecze; 

Od południa płynie wciąż wielka wojsk fala. Kołysze się las pro
pe-rców i choriu;wi, a ponad nimi wszystkimi kl'I luje jedna, najwięk· 
11za i nafświętsza: z Orłt!-m Białym. 

Staje żelaznę. lawą jagielłowe rycerstwo i skupia si.ę w oe,zekiwa ... 
Dh1 woga. 

PGd niebo wzbija się :iw~ pieśń: 
-.B\łgu Rodzica, Dziewica!-. 
Krzepną dlcm.ie i saca, kamienne stają się nblicza. • 
A efo ze strany północnej zbliż.a słę fala p:rzecąrna. Na blysz.czą-

~yc:h z:b:r&jiteh białe płaneze, pr:cekreślone czarnym .krzyżem, Idzie 
Wl'ćg ! .. , 

.-Fo ziel<»nych hli!niaeh Gronwaldu totl<zy się IKl'łężny grz.m<>ł. 

To zbrajne ramię slciwiańskie, chuzgnce i w niwooz 0ib:raca krz.yżac
kę potęgę, puedn.ią stra.2 wajującej niemczy.my, która w imił lbzy• 
ża xalewała ziemie Słorlails'L.exyzny, nillsą.c mord i po-żog~.. ' · 

-.DZIEŃ SĄ:PU I KARY, WIELKI DZIEŃ ODKUPIENIA„. 
„N.tUlSZEDI. CZAS, Iź WYLAMANE SĄ ICH Z~BY I ODCl~TA' 

JEST ICH Rł!KA PRAW A" •.• 
BYŁO TO 15, LIPCA 1419 ROKU.i 

41 
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„ 

-Ulicami Paryża płynie WLburzony ft'um. Ponad gławami anme 
trikc'oey. Wclncść, Rewnn-ć, Bratersiwo! 

Znagla wybucha pl&mfonna pfośń: 
„ALLONS ENFANT DE LA.PATR!E" 
Nfor.·h żyje wolność! Niech żyje r6}>11blika!! · 
„.Woikć:ł Bastylii morze głów. I znów ta pieśń:" 

1789 „Cero.he nous de la ty.ranni.el" Przeniwko sam tyranii srogiej moo. 
' Lud paryski ·PO·Ws-łaje vrz.eciw tyranii. 
Mu~v Bs~-tylli dymią cgnie:m d:;:iafov;ym, ·71 piersi bluzga CZ'erwona. 

§Drąca kr«:.w, Lud parys.ki walczy. 
I eto na wkży powiewa już trćjłla:rwny wandar Re.wolucii i Be-

1mbliki. · · · --~--
r::stylia i:adła! • 
IlZIA!.O SI~ TO 1ł LIPCA 1789 B KU. 

_.Pa. ud.buł ński.ch łę~ach huczy tbialCiwy gram. •• 
Frllin.t niom.lt..tki napforn1ny od wsth li sl~wiańskim taranem, 

p;:ka •• 
Fala cermańskiego zalewo mfa w, na :<<c~hiid, za Wisłę, a pa. ziemi 

}H::h:kfoj krrc:rą z.wycięskie wGjska_ 
Azmia CzerW'nna i Wcjsko Pclskfo, i<'~ nin~zący hura~an, idą. na-· 

pućcl, miażdżąc linie nhm.ic~:;;o oparu • • • / 
Luh1in ! ! ! 
Nad umęczcin.11 P~lską 'WS~hadzi słońce woln.cimi ••• 

· 'l"am, gdtle rHpni iiffa się jeszuf; czarna noc x.J.:n.+rnli,. dcckr~ją 
2: W'J«W&lc:-nt1~l.J> !.11łrllna sfowa otue:hy, ku:cp~~c w sf.rcacł! m.rrn i wiarę 
w cd&tec:rne 2wydęstwc .•• 

Do ł'nfaków jięeiącyeh je~eze pilił hithm; shlm janme:m mlwi 
P. K. W. N.: 

„CHWYT J IE ZA BROŃ, BIJCIE N!Er'l:'H~ó\111 'tĄl"-S'.?:~ZIE, GDZIE 
ICH NAPOTKACIE : • • FOMAGAJGI:E ŻOłJIJlliHZOM POLSK'fi1ł 
I SOWIECKIM • • • iiPI&SZCI:& DO SZEREGÓW WOJS·IL~ POL~ 
SEHEGO, KTóBE Pffll.IeCI KL~fl·K:t: WRZEtNIOWĄ I WRAZ 
Z ARMI!tl\U N..!HtaDóW SPRZ'YMIERZONY~li ZGOTJJii NIBMC 
N'OWY GRUNWALD'., • " 

A BYŁ.O TO 22 LIPCA 1044 ROKU, C:.DY PO Pii,!C:m LATA!:.~, 
PG RAZ PIERWSZY w:mm::zY&O NA 2Jf~l'l!':'E POLSK!E, POLSKii:E 
WOJSKO I LI:GALNA FOL.ZKA WŁPJllZA, f.H„t!'S,ZĄ~A I\fAR'.JDóWJ 
BASI.A WCI.r~<MCI ! DE!t'.I3EIRACJI. 
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Nasz konkUrs 271 
Poniżej drukujemy 27 z kolei odcinet-. 

r.aszego Konkursu. Przypominamy, z,, 
\l:arunkiem wzięcia udziału w losowani l 
migród jest nie tyi.ko trafne rozwiązanie, 
ale i punktualne nadesłanie rozwiązania 

.do redakcji. 
Termin nadsyłania rozwiązań Ronkur

i;u nr 27 uplywa 12 sierpnia br. Rozwią-

Tymczasem wybuchła wajna i dostałem się do 
niewoli. Była to dziwna niewola, ZUi!dnie riżna od 
O'Wej niewoli m~kiej, pełnGj pcw;gi,. gdzie wojenne 
trłidy otrzymują, w z.agrn.dmnym drutem kolczastym 
terenie, od nieprzyjaciela pełną satysfakcję :ra cnn-ty 
męstwa, a palmę m.ę;~ństwa od rodaków. 

Los nie prowadził mnie nigdy otwartym gościńc.~m 
!Zd.arzeń, ale raczej bOODlą ścieżką, po której W'Szyst
lrn toczyła się niby tak jak normalnie w życiu:, jed
nak w odmiennej skali, z ~iedbalstwem od.twa:rzenia, 
lub :fragment!lrycznie - be:z nstateeznegll d-0-ko-nania. 
Zanialem ws;o;ysłkiego, czego w latach moich można 
zamać cle-rpisń i umku miłości, powodzenia ży.:io
wego i sławy. Szlachetnych porywów i nikczemnych 
zrmierzeń. S1awałem w@bec niebez.pieezeństw. Wy
n1s7-alem na wojnę, Ba, d&śwfadczylem nawet w2ru
s:n1ń ojcnstwa. Ale cierpienia milnści nie doprowadzi
ły mnie nigdy do wybuchu If!'Zpac;cy, UrGk do Upoje• 
nia. Powodzenie n·kru.alo się Lupełnie os-0bistym złn
ci.zenie.m, a sława żartem przyjadóŁ S:t.la~hebie pory
wy dckonywały się przed zm~nięciem w łóż.ku, nasy
cały UU"(fk nocy i rnzprasŁały się w h!asku dnia. Z 
nikczemnych zamierzeń rezyg.ru;.wałem z.azwyc:.;aj 
przez lenistwo i niezd.eeydowanie. W nlehe.zpie"zeń
stwie okazywało się na koniec, że w :iagroż.onym. te• 
renie właściwie ja jeden jakimś dziwnym tHfe-m nie 
byłem na żadne niebezpieczeństwo wystawiony. Z 

wc.:.jny powróciłem w trzy kwadranse, ojcostwo zaś ••• 
w~nilalbym wprawdzie to prmmiltzeć • . • • było tylko 
wnuszeniem, ewentualną mcżliwośeią ojcostwa, a 
trwmło nie dłuż.ej niż cztery sekundy. 

Jest nas cśmiu w tej sraolnej klasie. Wszystkich 
nas przywiezicno z Waxszawy. Dwóch autentycznych 
An!jlikdw, dwch~h Francuz.św, jeden ja, Polak o fran
cn.skim li.ibywatelstwie, a res;t,;-fa do niczegc. nie po
~nlme dziwalągi francnsko-polsko-angiels.kie. Co ra
ml prz.y wstawaniu toczą się takie i podnbne ro2mo· 
._-:. '!/, jak ;cknmpaniament do gc.Ienia i leniwego prz:e
•;.v:~c<;llin się jE.st:cxe z hlllku na bo;k. Potlsitawowym ję-
1·yJi.t3.m pCTn..:umieW2"WCZfD1 jest polski, chuć rozmo· 
'F;:i cidpływa czaHm we :francuski lub angielski. Dra· 
Ot prócz Yilberta autentyczny Francuz ś; abba Cleont, 

zania z datą stempia pócztowego póź-· 
niejszą - nie będą brane w rachubę. 

W rozwiązaniu podać trzeba - przy~ 
pfłminamy' jeszcze raz - tytuł książki z 
której fragment został zamieszczony; 
nazwisko autora, oraz własny dokładny 

adres i nazwisko. 

lhy runu mowy. PadGhnyeh kombinacji jesl w na• 
szym JH!kl!ju więcej, a Vilbe.rt i Thomson, któr. - nie 
mają żadnego spnnhu p&rozumienia, SlJ mima ,,o, a 
może właśnie dlatega, w wielkiej :ze sobą przyjaźni. 

Po śniadaniu można wyjść na po·ctwórko od 8 do 10 
dla niężciy:rn, t>d 10 do lZ dla kobi&t. Podw1órko jest 
dt!1Syć nlsrnrne, z dwóch stron 6fl)cz-n•ne skn.ydłaml 
gmachu szkolnEgo, z dwn pr;.zcstałych drewnianym 
pfotem, za którym wznosi się o kilkaset metrów da• 
lej na :rnchlid, szary gmach kcszar. Wokcło są ogn>
dy i dGmki, dalej widać pola i wzgóue, na którym 
stoi coś, o ce tot--'Zą się stałe spory, czy jest to wieża 
clśniei1 Ci.y pomnik lfii:ulenburga. Nikomu jeszcze 
nie prz:y~:zlo na myśl zapytać J1&}l'rosłu policjanta lub 
które;:nś foinien.a. Nie sądzę jednak żeby to ·była 
hr.zmy&lncść. Jest to raczej celowe. Ostateczne raz
shzygnięcie nie jest tak ważne, a za to cala sp·rawa 
daje nkazję do tcczenia sporów, d.zieleuia się na oho• 
zy i do kcnfliktów, w czasie których moina wypa· 
wiedzieć pnd adresem przeciwnika najrozmaitsze 
ctólne zan:uty i wyp<;"JD.inać urazy, dotyczące nie
umfojętności i c1ia:mego . współżycia gremadnego. 
Obecnie spńr wygasa, tracąc swą silę atrakcyjną, ale 
przez pt:wien CLas •był bardzo ostry: zda:rz-1-Io się, że 
pnez dwa i pół dnia Wieżowce z hindenburczykami 
nie itrzf:.mawiali do siebie, ani słowem i odmawiali 
podawania ręki. 

Wnkalo pndwó:rza rosną n.:adko rozsadzone kaszta• 
ny i puusta\-l"lane są ławki, które cały dzień kręcą 
się d&kała SW'ej GSi za sfońeem jak slonec.zniki, W tej 
chwili sied2i tylko pa:ru neptunów, inni sie potrzebują 
~ię śpies:cyć, bo przewaźnie są albo żonaci alho w do
stn·jnym wi.Eku, który chrasi ich- przed padejrzeniem 
stwarzania atmosfery :t. .moralności międzypłciowe
go «>bcn·wania, więc woluo im wycbadzić na podwór
ko cały drleń. Boy'e niezwłocznie po śniadaniu cho
wają się w ,,abortach" i prntnajr~ż:riieiszych komór
kach od piw'nie po steycb, aby un.Umąć ::zmuszania do 
obozctwych pI'ac. W końcu pu1wyciągają ich stamtąd, 
ale zawsze irachę c:rn.su zyskają. ' 

re :::umie ws.;r;yi'łko po polsku, ale· chcć w Warszawie Tak, tak, miłość to drlwna rzecz. 
m~E.ii:t.k:tl 15 lat, jedyny wyraz, którego się nauczył 

Gryzę się w język i jestem przerażony lianalu.nścią 
je~f: „tylko'. Dlatego eh~ bierze czynny udział w roz- i głupotą tego powiedzenia, ale Susanne ie.pnyjmujił 
E't',wi.e, k\'1e~tie sw.uje WJ'IWwiada :wyłącznie po Iran- jako odkrywczą i zduliliewającą prestotą prawdę. 
c-r;.sku. Fczustaje w dość dziwnym stosunku z Thom· Znów chwila cisey. Susanne wzdycha, potem, jakby 
~:rri.6m, któ1·y ;;::nów rcrzumie trnchę po francusku, ale 
l>lrwfochfoć w tym języku nie plJrtrafi aini jednego sł'o· chcąc opędzić si't od cxegaś, mówi szybko: 
,w.-. r~ifożna śmiafo rz:oo, że ci dwaj 2'nają się tylko ze - Nm, a teraz niech pan ml coś powie o Polsce, 

siY,sz&nia. O bezpośredn.im porozumieniu nie ma ~i~ ... której tak je!łem cfok:..wa. 

... 



„ 

w. z ,.ł 'J"ll 1 • Tr-'r~„ 

Dymitr iv:<1,1J',; ;.:z powoli kroczył je-

1-alerynbur~'q uliq. J\\ożnaby raczej po· 
:wiedzieć, że płyn~!. tak dostojnym b_ył 
Uego krok. Tw~rz uśmicchni<?la, a z ust 
wydobywało się wcsole pogwidf\\ anie. 

Szedł z wizy[~ do narzeczonej. 

· W pewn~j chwili uśmiechnął sic i'l 
·si(;bic i mrul;nał:- Tak, lak kobieta cze· 
ka na ciebie Dymitrze Iwanowiczu. 

Przystanął na chwilę, podumał, a po· 

ł-"'1 zr10wu mówi: 

Mt1szę postarać się o zrobienie jak 

najlepszego wrażenia, aby mnie przyparl.· 

ldern 'n!e wzięt-o za człowieka niekultu

ralnego. Tm-baby dla wzbudzenia więk· 

szego zainteresowania swoją osobą, wy· 
myśle1 jakąś ciekawą. historyjkę - ja
kąś małą scnsacy jkę dla zamyd1enia 
oczu wsoólbie~adnikom ' 

Przystanął, pomyślał eh.wiłę a poiem 
klepnął si~ w czoło. 

- Mam! - wspaniała r-zecz, a co naj 

ważniejsze, ie głównym bohaterem bę

d~ - ja! 

Zapukai i wszedł. 

Wszyscy zaproszeni byli już w kom· 

plecie. Był nawet len przebrzydły I(uź· 

wie - z nosem jak pomidor, ale o od
cieniu fioletowym - co to konkurował 

do ręki Na'a<.zy. 

Dymitr długo i serdecznie witał się 7,e 

w~ysHdrni, nie wyiączając nawet Kul.· 
mł-a. !Jsiadł, popił herbaty, a widząc, ze 

;wzrok wszystkich - skierowany jest w 
:jef:o stronę. - rozpocząh 

- Przebaczcie mi drodzy przyjaciele, 
. ze się spóźniłem. \\'idzicie - taka nie· 

przy jem na rLecz... Drobiazg właściv.rie .. 

Bo posłuchajcie tylko: Idę spokojnie ufi

tą. at ttt na raz słyszę głośny krzyk: -

~ozbójnik! rozbójni~! Ludzie chwylajct.~ 
rozbójnika!!! 

Dokoła mnie wszystko ucieka, jak sta
do spłoszonych owiec przed niedźwie4 
dzicm. a w moim kierunku biegnie slra.• 

.srny rozbójnik. W jednym ręku rewo.· 

WC'r, w drugim waliza napełniona bank• 
a o ta mi... 

- A i1óż miał? z11pytała ze slr2cheT. 
Natasza. 

- Naturalnie, że miał. o gdybyście 
wiedzieli ilu ludz~ po drodze trupem po

łożył. - dodał Dymi{r z poważną mi 
ną. 

Złośliwy Kul.mi~. co Io nadsbkiwal 

ł\ata"r.y uśmiechn_111 si- P?d wąsem. 
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- He - he, opowiadasz niestworzo

ne rzeczy. W jednym ręku rewolwer, w 
drugim walizka, a gdzie nóż? Miał gn 

chyba przyczepiony do szyi, czy jak? 

- Naturalnie gdzie miał nóż? 

przytaknę1i zebrani. 

- No, gdzicżb,1 go miał mid. ·- za
n1yś!ił <.ię zuchw<.ly ł;/1tater... l nagi.: 

zwycięsko wykrzy•rnąt: 

- W zębach! w zębach, moi d;odzy' 

Taki to JUl zw_yczaj mają rozbójnocy, 1~ 

noże triyma3ą w zębach," Widzę więc 
chydnego rozbójnika z nożem w zębach, 
jak opustoszałą ulicą pędzi w moim kie· 

runkli. Tchórze pomyślałem, ws'ł.yscy U• 

<!iekają przed jedn)"ID jedynym uz1owie· 

klem. Ałe ja nie będę uciekał. Zapaliłem 
Qowoli papierosa i czekam.. Przybli~11 
st~.„ Jest tuż., tuż obok mnie.„ Skoczy

h m." i w jednej chwili wykręciłem mu 

i,ęce.. A on dalej prosić i blaga6' ~o
chaą.y, dua'lo moja, puść mni~ pozwo! 
udee, w domu mam żonę, teściową i p1ę 

cioro głodnych dzieci. 

- A nóż mu nie wypadł? zapytał 
właściciel pomidorowego nosa o fioleto· 

wym odciwiu. 

- Dlaczego miałby wypa~ć? 
- W zębach trzymał nóż - mówiłes 

- kiedy więc zaczął mówić." 

- Głupi jesteś, jak k9lek brzozowy 
Kuźmie, tacy ludzie są przecie! wyćwi· 

czeni, potrafią mówić nawet z n'">żem w 

zębach... Prosił więc, ale napróżno. Trzy 

rnalem go tak długo aż nadbiegło conaj· 

mniej pięciu policjantów, zakuli ręce 
i nogi w kajdany i zabrali do komisaria· 

lu . 

Skol1czył i z wielką pewnością rozgłą. 

d11ł się dokoła, chcąc z miny słuchaczy 

wywnioskować, jakie ta historia zrobiła 

wrażenie. 

A że opowiadał to z wielkim przeko· 
naniem, w koócu sam uw:ierzył w praw. 

dziwość swojej opowieści. 

A tu nagle jeden z gośc~ jak było do 

przewidzenia pomi<lorowalo·.nosy Kuź-

mie, zepsuł wszystko. 

- Biedny rabuś, biedna ~'* żona 

i teściowa, a jak naprawdę godne politG·~ 

wania dzi.eci. Zostały nagle półsierotami~ 

Tak, tak - taki jest świat. C"O on właści 

wie złego zrobił? To bohaterJ Rab()Wał 

1.Jngatym a biednym dawał. Wierzo-ie 

moi mili, - wstJd mi siedzieć przy jed 1 

nym stole z takim co !Johat.erów w r.ęałl 

i.i ..,~~zy oddaje. Niech go diabli wez.• 
V· iii 

Zebrani potakująco kfwan g1owamł. 

Ojciec Nataszy zerknął. i . pod oJ,a 111 
Dymitra i zamrucz?-!: 

Nie pomyś!aleś o tym, że rodzina gło~ 

n:: i bez opiekuna pozostanie. Ni(! Wiera. 

nie wiem - Nataszę obiecywałem, atej 

jej jeszcze nie poślubił, muszę się na„ 

tym dobrze zastanowić. . 
- Powinien go był przecież puście.. 

Jl;ieprawda? Kto teraz te pięcioro niew111 

nych dziatek karmić będzie? - mów·:,1 

Natasza spoglądając na Dymitra wzr()ol 
kiem pełnym niechęci.' 

Sława bohatera poczęła blednąć. 

'" 
Ch~ał się bronić, ale nieżyczliwe spoj• 

n:enia powstrzymywały go. Jaka głupi& 

s~tuacja. Sam diabeł pe~nie napomkn1t 

mu tę historię o schwytaniu bandyty~ 

Siediiiał więa ciclłO. Czul się jak prze• 

stępca. Mrocznie spoglądał dok-oła. N„• 
wet herbata przestała smakować. 

Paskudna sytuacja. 

Ojciec Nataszy podniósł się z za slo' 
iv i głosem pełnym patosu rozpoczął: 

- Dymitrze Iwanowiczu! Tak jak<> 
ten Bóg nade mną, którego za świadka 

wzywam - tak mojej córki nie dosta• 
niesz - jeżeli nie uwolnisz z więzienia 

nieszczęśliwego złoczyńcy." 

.... Ach mój Boże, jak ciężko z wami. 

- narzekał Dymitr. - Jak ciężko z: 
v.ami... 

- Boisz się ·vięc? -· "!)okiiiwał Kuf• 
rr ie, ten co to zabiegar 9 rękę Natasz i\"' 

- Nie sądźcie, aoy~cJe nie byii sądze-1 
.a1, wiem, że jestem !lałkowiołe w wa„ 
~.7.ych rękach, ale zro..,um1ecie mnie prz~• 

cież.. Jak można uwomtt: kogoś z więzie..i 

r..a, kiedy on tam w łlg.óle nie siedzi. 

W~baczcie, ale lo wszystko było od • 
C:o .z zmyślone ~ • • 

• - Kłimdesz, abyś ule musiał dzieclo111 

zwracać ojca, ale jak tu mnie 1.yw/~ 
wldzisz tak nie dostania&.z Nataszy . laeł' 
rozbójnika - i koni~ • _; 

.Zrezygnowany opuścił Dymłtz nieg.~~ 
śeinue ·mi~llkanie. :Wsze\'ii do Mj'błi3szef~ 
lmajpy ł iar.1 rozpłakał liię .ua..t 1Jzklank1!l„ 

wódki. 
,,,.... Mieli racjł *.,;. • pięci~ głodnyali'~ 

dąieełl R-odzonego br-ata 1niszcz}'Je~ di 
w'~~enia oddałell'L, w ~ si&paClf ' • 1, 

tii!fl. Ja przeklęty po tysiąck-ł'Oł ~ a i p..1 

·ifiO ,r.ano, Skoro ś"Włt; t>OJflt :awoldłf k{)i" 1 

:Chanego bandy1i} • " v ill\rO!iiłt ł j.-lj 
słł; ·Dymttr 1lat:!J.M'llfll • a • , 

~"1oł~ ~ 



Chcia!b~m panią po::afować, "„ 
ś:r, :'.c sz<;.nowna mama da:eko z 1·ami 
n:e r'>i.~·~h::e ... 

Pan !j tł~Lk'.vkz n<J 
clzi I lfoll li 

n 
~-· ' fu . ł 

'1 

ile pan doktór weźmi:o za uj)C'raclę. 

~żeli nici i igłę qarri własne? 
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Drukarnia nr 6 Spółdz. Wydawnicza 
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Ja -1llraclł{3'n1 b~n.k, •'e 
coś ty zrobi!? 

( 

f / 
, 1 • 
„ J 

f 

fi ..,.„ 

- f·.~ '"'' 1.„.l. że jej się nie podobam, 
a gJ.ybym tak zmienił uczesanie?. 

Czy zas,takm 11 ma 
Nowa!-"-t? 

J•·ż nie. 

To pani jest matką Jadzi, ja .nyśla· 

Iem, że siostrą?! 
i4-u1?e p::trtJ 

ko1egow_ z .wizytą„. 
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' CENTRALA ZBYTU PRZEMYSŁU SKORZANEGO 
W _ł.OOZI, UL. CZACKIEGO Nr 16 

TE L E f O N Y: Wydział Finansowy 173-84. Wydział Planów i Statystyki 174-52, Ogólny- - łącznica 283-10 

DOJAZD TR AM W AJ AM I Nr I i 16 do park u „W en e c ja'' 

CENTRALi\ - posIAD~\ DZIAŁY: 

WYDZIAŁ ZBYTU REGLAMENTOWEGO 

który prowadzi sprzedaż skór, obuwia, pasów, art. techni

cznych po cenach szt9wnuch według przydziałów dokony

wanych przez Centralny Urząd Plan"ówania w ramach 

gospodarki pa1istwowej. 

WYDZIAŁ ZBYTU KOMERCYJNEGO 
~J___:;:;.=;:::;_.:;.==::::::;:.~=============== 

---- -=· =--== 
któ:-y prowadzi hurtową sprzedaż skór, obuwia, galant er.i.I 

i foter po cenach komerqjjnych. 

Sieć ~ozdzielczą, którą prowadzi przez swoje sklepy (.Qam

niej Bata) na terenie całej Polski detaliczną sprzedał 

wnrnbów przemysłu skórzanego,, przemysłtl gumowego 
_/ 

oraz włókienniczego, dla ogółu ludności p o -o~ n a o h 

k-o merc 9 j n 9 c h. 
! ;; . 

t °§ , 
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